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موس یهاگآ  بیغ : ملع 

باتک تاصخشم 

Sobhani Tabrizi, Jafar  - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
. یناحبس رفعج  فیلات  موس / یهاگآ  بیغ : ملع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 (ع ) قداص ماما  مق  رشن :  تاصخشم 
240ص. يرهاظ :  تاصخشم 
7-194-357-964 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.1386 1428ق = . مود : پاچ  تشاددای : 

. بیغ ملع  ای ، ، موس یهاگآ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  240 ؛ [- 237 :] همانباتک تشاددای : 

( مالسا  ) ییوگبیغ عوضوم : 
ینآرق ياههبنج  مالسا -- )  ) ییوگبیغ عوضوم : 

ییوگبیغ موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
س2ع8  / BL613 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

203/2 ییوید :  يدنب  هدر 
1047193 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

راتفگ شیپ 
يژولونکت هتفشآ  رازاب 

هب نآ  زا  زورما  هک  دوب  ندمت ، زا  یصاخ  متسیس  يزیر  یپ  رـصع  و  یملع ، تایح  دیدجت  نارود  نایبرغ ، برغ و  يارب  سناسنر »  » نارود
ساسا رب  یفسلف  یملع و  لئاسم  مامت  رد  ثحب  هویـش  یملع ، لوحت  نیا  رد  دنرب . یم  مان  يژولونکت »  » ّتیمکاح نارود  ینیـشام و  ندمت 
میظعت سیدقت و  هب  ناینیـشیپ  هک  یتادوجوم  و  دـیدرگ ، راوتـسا  هاگـشیامزآ ، رد  نآ ، دوخ  ای  دوجوم  راثآ  هدـهاشم  و  شیامزآ ، هبرجت و 

کش راکنا و  ورملق  رد  ًانایحاو  لامها ، لامجا و  هتوب  رد  دید ، یمن  اهنآ  زا  يرثا  ، دوخ هاگشیامزآ  رد  رگشیامزآ  یلو  دنتخادرپ ، یم  اهنآ 
دنچ  ره  یملع ، شور  نیا  نتسب  راک  هب  اب  برغ  ناهج  تفرگ . یم  رارق  دیدرت  و 

هحفص 12  ------------------ 
ار وا  طلست  درک و  مک  نآ ، رارسا  یعیبط و  ياه  هدیدپ  زا  ار  ناسنا  هلصاف  و  دومن ، حتف  ار  يدام  مولع  تالضعم  تالکـشم و  زا  ییاه  هلق 

راگدای هب  یفنم  راثآ  هتـشر  کی  دوخ ، تبثم  راثآ  ربارب  رد  دراد  مان  يداـم  ینیب  ناـهج  هک  ینیب  ناـهج  نیا  یلو  تخاـس  ناـسآ  هداـم  رب 
تالکـشم اب  ار  یناحور  ناردـپ  اسیلک و  و  دوزفا ، تعیبط » ءاروام   » ناهج و  کـیزیفاتم ، »  » زا یبرغ  رـشب  یگناـگیب  يرود و  رب  دراذـگ و 

برغ هب  قرش ، ناغمرا  ناونع  هب  دوب ، هدشن  هتخانش  یبوخ  هب  قرش )  ) دوخ هاگداز  رد  هک  حیسم  نییآ  هتـشذگ  رد  تخاس . وربور  یناوارف 
و دوزفا ، نآ  یگدیچیپ  ماهبا و  رب  نییآ ، نیا  هاگداز  زا  يرود  رثا  رب  و  درک ، يوریپ  یقرش  نییآ  زا  یبرغ  ناسنا  ماجنارس  و  دیدرگ ، لقتنم 
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، درک تموکح  اه  هشیدـنا  اهزغم و  رب  اه  نرق  يا ، هناسفا  یلایخ و  دوجو  نامه  اب  دـمآرد و  یناهج  هناـسفا  تروص  هب  یهلا  نیتسار  نییآ 
درط شناد  ملع و  هنحـص  زا  ار  ییاسیلک  ياه  هشیدنا  تساک و  نآ  غورف  زا  دیدج ، ياه  ماظن  ندـمآ  دـیدپ  و  یملع ، ریخا  تالوحت  یلو 

یگمه نآ  میلاعت  فراعم و  لوصا و  هک  دنک ، یم  يوریپ   ( مالسا  ) ینیتسار نییآ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  راختفا  هناگی  هک  قرـش  ناهج  درک .
میلاعت  هتسویپ  روهظون  ياه  شناد  تسا و  راوتسا  درخ  لقع و  قبط  رب 

هحفص 13  ------------------ 
دیدرت و کش و  تعیبط  ءاروام  لئاسم  هب  تبـسن  ییاهرـشق ، نایم  رد  هدنامن و  رود  هب  برغ ، ندمت  یفنم  ریثأت  زا  دیامن ، یم  دـییأت  ار  نآ 

فراعم هراـبرد  تسخن  زا  هک  ار  یهورگ  دراد . فعـض  تدـش و  رـشق ، نیا  رب  برغ  ندـمت  یفنم  ریثأـت  دـمآ . دـیدپ  راـکناو  یفن  ًاـنایحا 
مسیلایرتام و بتکم  ماجنارـس  هدـش  دای  هورگ  و  درب ، شیپ  راکنا  داـحلا و  زرم  اـت  دنتـشادن ، یحیحـص  عـالطا  يداـقتعا  لوصا  یبهذـم و 

هداوناخ رد  هک  رگید  یهورگ  رب  هدش  دای  ریثأت  دندرک . ادـیپ  يرگیدام  ياه  شیارگ  هداد و  حـیجرت  کیزیفاتم  بتکم  رب  ار  هدام  تلاصا 
یگژیو هرابرد  ار  نانآ  و  دوب ، رگید  هنوگ  هب  دنتـشاد ، یتاعالطا  يداـقتعا  لوصا  فراـعم و  زا  شیب  مک و  هدـش و  گرزب  یبهذـم  ياـه 

لزلزت تشاد . او  ناهج و ... رد  فّرـصت  موس ، یهاگآ  زاجعا ، دـننام : یلئاسم  راکنا  هب  ای  هدـنکفا و  دـیدرت  کش و  هب  یهلا  ناربهر  ياـه 
نوگانوگ حوطس  رد  ییارگ  يدام  هب  شیارگ  برغ و  یملع  ماظن  تموکح  زج  یتلع  یهلا  ناربهر  ناربمایپ و  تازایتما  هرابرد  هورگ  نیا 

یم نخـس  ییارگ  عقاو  هچیرد  زا  دوخ  نامگ  هب  دنـشارت و  یم  یفلتخم  للع  شیوخ ، دـیدرت  ای  راکنا و  يارب  دـنچ  ره  هورگ  نیا  درادـن ،
و  دنوش ، وربور  واکناور  درف  کی  اب  نانآ  رگا  اّما  دنیوگ ،

هحفص 14  ------------------ 
نودـب هک  تسا  هورگ  نآ  هراـبرد  رظن  نیا  دوـب . دـهاوخن  نیا  زج  ناـنآ  راـکنا  هزیگنا  ددرگ ، زیلاـنا »  » حالطـصا هب  ناـنآ  دـیدرت  کـش و 

هک تسا  يرگید  زیچ  فراعم ، نیا  راکنا  يارب  جوجل  زروضرغ و  و  يا ، هدـقع  دارفا  هزیگنااّما  دـنرگن ، یم  يونعم  لـئاسم  هب  يروادـشیپ 
يالاو ماقم  ناگدـنراد  و  یهلا ، ياه  تیـصخش  نوئـش  هب  طوبرم  یگمه  هک  دـنچ ، یلئاسم  زاـبرید  زا  تسین . نآ  ییوگزاـب  لاـجم  ًـالعف 

رد يا  هنوگ  هب  سک  ره  و  ددرگ ، یم  حرطم  زین  یملع  زکارم  ًانایحا  ینید و  یبهذـم و  لفاحم  رد  و  هداتفا ، اه  نابز  رـس  رب  تسا ، تیـالو 
ماقم نتـشاد  رثا  رب  یناسنا  تسا  نکمم  ایآ  مییامن . یم  حرطم  ار  اـه  لاؤس  نیا  زا  هنومن  دـنچ  نونکا  اـم  دـنک و  یم  رظن  راـهظا  دروم  نیا 

، یگدـنب تیدوبع و  هار  ندومیپ  رثا  رب  یناسنا  تسا  نکمم  اـیآ  دـشاب !؟ موس  یهاـگآ  ياراد  دـهد و  شرازگ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  تیـالو 
ایآ دـیامن ؟! فرـصت  ناهج  زا  يا  هشوگ  رد  تعیبط ، ءاروام  اب  دوخ  دـنویپ  تاـبثا  يارب  دـناوتب  هک  ددرگ  يدـنمورین  ناور  حور و  ياراد 

زور  رد  و  دوش ، علطم  اهنآ ، ياه  هزیگنا  لامعا و  زا  و  ددرگ ، هاگآ  بولق  ریامض و  زا  یلماک ، ناسنا  هک  تسا  نکمم 
هحفص 15  ------------------ 

زا ناهج ، نیا  ناسب  نیسپزاب  زور  رد  تسا ) شزرمآ  ترفغم و  نامه  هک   ) یهلا ضیف  هک  تسا  نکمم  ایآ  دوش !؟ لامعا » هاوگ   » زیخاتسر
هدیشخب ییالاو  ياه  تیـصخش  تعافـش  قیرط  زا  يزور  نینچ  رد  ناراکهنگ  و  دسرب ، هتـسیاش  قیال و  ناگدنب  هب  یـصاخ  بابـسا  قیرط 

هقالع ینید  لـئاسم  هب  هک  یهورگ  ناـیم  رد  اـهنآ ، دـننام  اـه و  لاؤس  نیا  تسا !؟... نکمم  اـیآ  دـنریگ !؟ رارق  قح  ترفغم  دروم  هدـش و 
دوجو شیب  هار  ود  لـئاسم ، زا  هنوگ  نیا  لـیلحت  هیزجت و  يارب  دوش . یم  هداد  اـهنآ  هب  زین  ییاـه  خـساپ  ددرگ و  یم  حرطم  رتشیب  دـنراد ،

نادنمشناد هویش  و  تفگ ، خساپ  اه  شسرپ  هنوگ  نیا  هب  ناوت  یم  موصعم ، نایاوشیپ  نانخس  ینامـسآ و  باتک  هب  هعجارم  اب  فلا . درادن .
یلقع ياه  هبنج  رب  اه  شسرپ  نیا  یثیدح  ینآرق و  هفک  هک  صخألاب  تسا  هدوب  نیمه  لئاسم  زا  خنس  نیا  رد  هتشذگ  راصعا  رد  یمالسا 

اب دوخ  ياه  باتک  رد  ار  یهلا  تیالو  هب  طوبرم  لئاسم  بهاذم ، دیاقع و  نادنمـشناد  و  دـنک ، یم  دـبرچ  یم  نآ  یفـسلف  یلالدتـسا و  و 
نایاوشیپ  نانخس  ربمایپ و  تنس  نآرق و  زا  ماهلا 

هحفص 16  ------------------ 
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رب تیـالو  «، » بیغ ملع   » نیواـنع تحت  ار  هدـش  داـی  لـئاسم  نیا  و  دـنا . هدرک  ناـیب  ار  دوـخ  ياـهرظن  هدرک و  لـیلحت  هـیزجت و  موـصعم ،
اه شسرپ  هنوگ  نیا  خساپ  ندش  نشور  يارب  رگید  هار  ب . دنا . هدومن  یسررب  حرط و  لامعا » نادیهش   » و ریامض » زا  ناهاگآ  «، » فرـصت
ار نآ  یعیبط  مولع  و  هتفر ، شیپ  رـشب  درخ  هک  اجنآ  ات  ار  لئاسم  یفـسلف  یملع و  ینابم  تنـس ، باتک و  زا  ماـهلا  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا 

ناگدرپسرس نادلقم و  نازروضرغ و  تسد  دناشن و  ورف  ناکما  دودح  رد  ار  دنمقالع  ناناوج  یگنشت  ات  ددرگ  حیرشت  تسا ، هدرک  تباث 
رـشتنم هتـشون و  ییاه  هلاسر  شیپ ، ياه  شـسرپ  نوماریپ  هفیظو ، ساسحا  يور  هدـنراگن  دزاس . هاتوک  ناناوج ، كاپ  دـیاقع  میرح  زا  ار 

هداد و رارق  مه  رانک  ار  عوضوم  یلقن  یلقع و  لیالد  دـیامیپب و  ار  مود  هار  هک  تسا  هدومن  شـشوک  اه  خـساپ  میظنت  رد  و  تسا ، هتخاـس 
تسا هدش  یعس  ددرگ ، یم  رـشتنم  موس » یهاگآ   » مان هب  تسا و  بیغ » ملع   » نآ عوضوم  هک  باتک  نیا  رد  دناسرب . دصقم  هب  ار  هدنناوخ 
دروم نوگانوگ  داعبا  اه و  هچیرد  زا  عوضوم  دوش و  هتفرگ  کمک  یعیبط ، مولع  نادنمشناد  ياه  يرواد  مالـسا و  هفـسالف  دنلب  راکفا  زا 

ریز  تاعوضوم  نوماریپ  ییوگ  هدرشف  مامت  اب  باتک  نیا  رد  دریگ . رارق  هعلاطم 
هحفص 17  ------------------ 

بناج زا  بیغ ، زا  ام  نایاوشیپ  یهاگآ  . 3 بیغ . زا  یهاگآ  ناکما  رشب و  . 2 میوش . انشآ  بیغ  تقیقح  اب  . 1 تسا : هدش  وگتفگ  ثحب و 
هدش هتـشاگن  بیغ ، هب  نایاوشیپ  ملع  نوماریپ  هک  ییاه  باتک  . 5 بیغ . زا  ماما ، ربمایپ و  یهاگآ  نوماریپ  نادنمـشناد  راتفگ  . 4 تسادخ .
یبیغ ياهربخ  هغالبلا و  جهن  . 8 ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  یبیغ  ياهربخ  . 7 موس . یهاگآ  هلأسم  نآرق و  . 6 تسا .

یهاگآ نوماریپ  هناگهد  ياه  شـسرپ  خـساپ  . 10 مالـسلا .) مهیلع  ) نایاوشیپ رگید  یبیغ  ياـهربخ  زا  ییاـه  هنومن  . 9 مالسلا .) هیلع  ) یلع
دنک . یمن  هدافتسا  بیغ  ملع  زا  يداع ، یگدنز  رد  ماما  . 12 دنریگ . یم  رارق  الب  ریت  فده  ارچ  دنهاگآ ، نایاوشیپ  رگا  . 11 موس .

هحفص 18  ------------------ 
بیغ زا  هاگآ  فرصتم و  ّیلو 

نیا و  دوب ، تیالو  ماقم  نیرت  یلاع  ياراد  هک  دـنک  یم  یفرعم  ار  یهلا  ءاـیلوا  زا  یکی   82 ياه 64 ـ هیآ  رد  فهک  هروس  رد  دـیجم  نآرق 
تافص هک  یهلا  یلو  نیا  میربب . یپ  یهلا ، يایلوا  رگید  تاماقم  هب  وا ، تاماقم  تالاح و  یـسررب  زا  هک  تسا  روظنم  نیا  يارب  يروآدای 

راـگزومآ ملعم و  هک  دیـسر  یماـقم  هب  یگدـنب  تیدوبع و  قیرط  ندوـمیپ  رثا  رب  تسا ، هدـماین  ناـیم  هب  وا  ماـن  و  هدـش ، دراو  نآرق  رد  وا 
بجعت هیام  هک  دومن  هدهاشم  وا  زا  ار  يروما  یلو ، نیا  تبحاصم  رد  يو  دیدرگ . نارمع  نب  یسوم  ترضح  دننام  یماقمالاو  تیـصخش 

. تسین ریسفت  لباق  يداع  نیزاوم  اب  زگره ، هک  داد  ماجنا  ار  زیگنا  تفگش  لمع  هس  تیالو  ماقم  نتـشاد  رثا  رب  يو  دیدرگ . وا  یتفگـش  و 
نیا زا  ات  درک  خاروس  دـتفیب  رگتراغ  ياورناـمرف  کـی  تسد  هب  هک  تشاد  یناوارف  لاـمتحا  و  دوب ، ناـیاونیب  هب  قلعتم  هک  ار  يا  یتشک  . 1

هب ار  دوـخ  حـلاص  كاـپ و  رداـم  ردـپ و  دوـش ، گرزب  ناوـج  نیا  رگا  هک  تسناد  یم  اریز  تـشک  ار  یناوـج  . 2 دـنک . يریگولج  قافتا 
اریز  تشاد  اپ  هب  دوب  نتخیر  ورف  لاح  رد  هک  ار  يراوید  . 3 دیشک . دهاوخ  یگدولآ 

هحفص 19  ------------------ 
دنامب ناهنپ  روتسم و  راوید  ریز  یتدم  يارب  جنگ  ات  درک  ار  راک  نیا  دراد  قلعت  میتی  ود  هب  هک  تسا  یجنگ  راوید  نیا  ریز  هک  تسناد  یم 

تیعقوم ماقم و  رگنایب  وگلا ، ناونع  هب  یهلا  یلو  نیا  دـننک . جارختـسا  ار  دوخ  جـنگ  دندیـسر  دـشر  ّدـح  هب  میتی  ود  نآ  هک  یماـگنه  اـت 
یم ار  ریز  بلاطم  یلو  نیا  روآ  تفگـش  تایلمع  زا  امـش  تسا . هدـش  یفّرعم  نآرق  رد  یهلا ، ءایلوا  رگید  ياه  فرـصت  لاـمعا و  هوحنو 
روط هب  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  ییایلوا  يرـشب  هعماج  رد  . 1 دشاب : اه  شـسرپ  زا  يرایـسب  يوگ  خساپ  دناوت  یم  هک  دـینک  جارختـسا  دـیناوت 
دننام نامز  ربمایپ  یتح  هک  دنیامن  یم  یگدنز  سانـشان  نانچنآ  یهاگ  دنـسانش . یمن  ار  نانآ  يداع  مدرم  دـننک و  یم  یگدـنز  سانـشان 

هب هتسویپ  ( 1 () انِْرمَِأب َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  ) هیآ مکح  هب  یهلا  یلو  نیا  . 2 دسانـشب . دناوت  یمن  یفرعم  نودب  ار  نانآ  نارمع  نب  یـسوم 
یلو هک  دـناسر  یم  نمـض  رد  تسا . هتخادرپ  يزاسدرف  هب  يزاـس  هعماـج  ياـج  هب  تسه  هک  يزیچ  هدوب ، لوغـشم  دوخ  تیادـه  هفیظو 
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دراد  یمومع  توعد  یهاگ  نامز ،
------------------

. 73 هیآ ءایبنا ، هروس   . 1
هحفص 20  ------------------ 

تیاده يزاس و  درف  قیرط  زا  ًانایحا  دنک و  یم  هفیظو  ماجنا  مومع ، تیادـه  يزاس و  هعماج  قیرط  زا  یهاگ  یـصوصخ ، توعد  یهاگ  و 
هکلب دنزرو ، لاغتشا  یمومع  تیاده  هب  اراکشآ  تقو  همه  یهلا  ءایلوا  تسین  مزال  زگره  اریز  دیامن  یم  مایق  دوخ  ریطخ  هفیظو  هب  داحآ ،

ياهزرم یهلا  ءایلوا  . 3 انِْرمَِأب .) َنوُدْهَی  :) دیامرف یم  هک  نانچ  دنریگ  یم  ماهلا  وا  زا  يربهر  هوحن  رد  هدوب و  یهلا  رما  عبات  تیادـه  رما  رد 
ردام ردپ و  كدوک و  هدنیآ  زا  یلو  نیا  هک  نانچ  دننک  یم  هدهاشم  لد  هدید  اب  ار  هدنیآ  هتـسکش و  مهرد  یهلا  نذا  هب  ار  ناکم  نامز و 

نآ دیدرگ . هاگآ  رگتراغ  ياورنامرف  میمـصت  زا  ادخ  یلو  نیا  هک  نانچ  دنتـسه  هاگآ  ریامـض  بولق و  زا  یهلا  ءایلوا  . 4 دیدرگ . هاگآ  وا 
هک دـنهد  یم  ماجنا  مدرم  لاوما  سوفن و  رد  یتافرـصت  یهلا  ءاـیلوا  . 5 دنتـشادن . یهاگآ  نآ  نانیـشنرس  ناـبیتشک و  هک  يا  هظحل  رد  مه 

ار كدوک  و  درک ، خاروس  نابیتشک ، ناگدید  ربارب  رد  ار  یتشک  ، یلو نیا  هک  نانچمه  دننک ، یمن  هدهاشم  ار  نانآ  لمع  يداع  ناگدـید 
قبط نیمز ، يور  رد  یهلا  ءایلوا  . 6 دندرک . هدهاشم  ار  وا  لمع  رثا  اهنت  دندیدن  ار  وا  لمع  مدرم  هک  یلاح  رد  تشک  مدرم  راظنا  ربارب  رد 

يدوس  مدرم  يارب  نانآ  ییاوشیپ  تماما و  هک  تسین  نانچ  نآ  دنراد و  یتافرصت  دارفا ، حلاصم 
هحفص 21  ------------------ 

تیالو يالاو  ماقم  هب  ناوت  یم  هدرـشف  نایب  نیا  زا  دناسر . یم  تما  هب  ار  دوخ  ضیف  قیرط  نیا  زا  یبیاغ ، یلو  ماما و  ره  دـشاب و  هتـشادن 
دنوادخ زا  ام  دنیوگب . خساپ  هناکدوک  تالاکشا  تاداقتنا و  زا  دنناوت  یم  هجو  نیرتهب  هب  دنا  هتفریذپ  ار  نآرق  قطنم  هک  یناسک  درب و  یپ 

هزوح مق ـ  دیامرفب . رتراوتسا  دوخ  ءایلوا  اب  ار  ام  يونعم  دنویپ  هداد و  رارق  دوخ  نارکیب  فاطلا  لومشم  هتسویپ  ار  ام  هک  میناهاوخ  گرزب 
یسمش  يرجه  دنفسا 1355 مهدفه  يرمق  يرجه  لّوألا 1397 عیبر  مهدفه  یناحبس  رفعج  هیملع 

هحفص 23  هحفص 22 ------------------  ------------------ 

! میوش انشآ  بیغ  تقیقح  اب  - 1

! میوش انشآ  بیغ  تقیقح  اب  - 1
ساوح بئاغ ، رـضاح و  هب  دوجوم ، میـسقت  رد  ساـیقم  تسا و  رـضاح  ادـخ  ربارب  رد  اـهزیچ  همه  . 2 تسا . تداهـش  لـباقم  رد  بیغ  . 1

یسایس و روما  ناسانشراک  ياه  ینیب  شیپ  . 5 بیغ . زا  یهاگآ  ياه  هار  قرط و  . 4 بیغ . هناگ  هس  لوصا  ماسقا و  . 3 تسا . رشب  ياسران 
نامه بیغ »  » زا دوصقم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تقیقح  نیا  بیغ »  » ظفل لامعتسا  دراوم  یسررب  زا  تسین *** . بیغ  زا  یهاگآ  يداصتقا 

تسا  رشب  سح  زا  ناهنپ  روما 
هحفص 24  ------------------ 

یم ناهنپ  روتـسم و  ناسنا  ناگدـید  زا  باتفآ  هک  یماگنه  ًالثم  دـشاب . یم  نوریب  وا  يداع  ياـه  یهاـگآ  رازبا  ورملق  زا  هک  يروما  ینعی 
نآ دیوگ ، یم  ۀبئاغ » » دشاب نوریب  رـشب  سح  ورملق  زا  هک  ار  ییاهزیچ  نآرق  دیدرگ . ناهنپ  باتفآ  سمـشلا ;» تباغ  : » دنیوگ یم  ددرگ ،
هک نآ  رگم  تسین ، نیمز  نامسآ و  رد  یناهنپ  رما  چیه  ( » 1 (.) نیبُم باتِک  یف  ّالِإ  ِضْرَألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ۀَِبئاغ  ْنِم  امَو  : ) دـیامرف یم  هک  اج 

نیا دوصقم  دنک ، یم  فیـصوت  ةداهـشلاو » بیغلا  ملاع   » تفـص اب  ار  ادخ  يددعتم ، تایآ  رد  نآرق  دـشاب .» یم  طوبـضم  نیبم  باتک  رد 
هچنآ زا  وا  دـشاب و  یم  طلـسم  طیحم و  دراد ، رارق  وا  ساوح  ورملق  رد  ای  تسا ، جراـخ  رـشب  سح  ورملق  زا  هک  هچنآ  رب  وا  ملع  هک  تسا 
هطقن برع  ناـبز  رد  . 1 تفرگ . هجیتن  ار  بلطم  ود  ناوت  یم  ناـیب  نیا  زا  دـشاب . یم  هاـگآ  تسا  سوسحم  امـش  رب  اـی  بیاـغ  امـش  زا  هک 
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فیصوت  ةداهشلاو » بیغلا  ملاع   » هب ار  ادخ  نآرق  اذل  تسا و  تداهش »  » ظفل بیغ ،»  » لباقم
------------------

. 75 هیآ لمن ، هروس   . 1
هحفص 25  ------------------ 

نابیاغ هب  نارـضاح  ( » 1 «.) بئاـغلا دـهاشلا  نغلبیلف  ـالأ  : » دومرف ریدـغ  نیمزرـس  رد  دوخ  یخیراـت  ماـیپ  زا  سپ  یمارگ  ربماـیپ  دـیامن . یم 
(2 «.) ًابَّیُغ ًادوهشو  ًامَُّون  ًاظاقیاو  حاورأ ... الب  ًاحابـشأ  مکارأ  یلام  : » دومرف نینچ  دوخ  نارای  زا  یهورگ  شهوکن  رد  نانمؤم  ریما  دنناسرب .»
هب ءایشا ، میـسقت  رد  كالم  . 2 منیب .»؟ یم  نابیاغ ، ناسب  ینارـضاح ، ناگتفخ و  دـننام  ییاهرادـیب  ناور ، نودـب  ياه  مسج  ار  امـش  ارچ  »

یخرب و  دنراد ، رارق  وا  ملع  سح و  طیحم  رد  ءایـشا  زا  یخرب  هک  اج  نآ  زا  تسا ، ناسنا  دودحم  ملع  راکـشآ ، ناهنپ و  رـضاح ، بیاغ و 
رضاح یخرب  دنا . هدش  میسقت  عون  ود  هب  وا  رظن  رد  ثداوح  ءایشا و  دنشاب ، یم  نوریب  جراخ ، اب  وا  طابترا  رازبا  ساسحا و  ورملق  زا  رگید 

هدیدرگ  مسقنم  عون  ود  رب  زین  وا  یهاگآ  میسقت ، نیمه  وریپ  بیاغ و  رگید  یخرب  و 
------------------

هبطخ 104 . هدبع ، هغالبلا  جهن   . 2 هریغ . ص 24 و  یکلام ، غابص  نبا  فیلأت  ۀمهملا ، لوصفلا   . 1
هحفص 26  ------------------ 

نیا رگا  تسا . ناسنا  یکاردا  ياسران  رازبا  دودـحم و  ملع  اه  میـسقت  نیا  ماـمت  روحم  تداهـش و  زا  یهاـگآ  و  بیغ ، زا  یهاـگآ  تسا :
ینامسآ ینیمز و  تشرد ، زیر و  زا  ناهج  تادوجوم  مامت  هک  یملع  میجنسب ، ادخ  طیحم  ملع  اب  ار  تادوجوم  میریگب و  هدیدان  ار  تهج 

جراخ وا  ملع  ورملق  دوجو و  زا  هک  تشاد  میهاوخ  يدوجوم  هن  تشاد . دهاوخن  یتسرد  موهفم  میـسقت  نیا  تسا ، رـضاح  وا  هاگـشیپ  رد 
ملع و هدوب و  رـضاح  وا  تاذ  ربارب  رد  ناهج ، تارذ  مامت  هکلب  میراذگب ، بیغ  زا  یهاگآ  ار  نآ  مان  هک  تشاد  میهاوخ  یهاگآ  هن  دشاب ،

ملع دق  : » دیامرف یم  و  دنک ، یم  فیصوت  رئامضلا » رئارسلا و  ملاع   » تفص اب  ار  ادخ  نانمؤمریما  رگا  دوب . دهاوخ  قلطم  دوهـش  وا  یهاگآ 
زیچ همه  رب  تسا ، هاگآ  ناسنا  ینورد  راـکفا  ریامـض و  زا  ادـخ ، ( » 1 «.) ءیش ّلکل  ۀبلغلا  ءیش و  ّلکب  ۀطاحالا  هل  رئامـضلا  ربخو  رئارـسلا 
ملع میـسقت ، رد  كالم  رگا  و  تسوا ، رظن  هطقن  زا  ناسنا و  دودـحم  یهاگآ  هیاـپرب  میـسقت  نیا  تسا .» هریچ  زیچ  همه  رب  و  دراد ، هطاـحا 

ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ماما  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  راکشآ  رهاظ و  وا  يارب  زیچ  همه  دشاب  یهلا 
------------------

هدبع . پاچ  ، 82 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص 27  ------------------ 

یناهنپ ره  راکشآ و  وت  شیپ  يزار  ره  ( » 1 «.) ةداهش كدنع  بیغ  ّلکو  ۀینالع ، كدنع  ّرس  ّلک  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ادخ  شیوخ 
میوش انشآ  بیغ  ماسقا  اب  تسا .» رضاح  وت ، دزن 

رد هاگ  چیه  و  ندوب ، نوریب  رـشب  سح  قفا  زا  هک  یتادوجوم  . 1 دومن : هصالخ  مسق  هس  رد  ناوت  یم  ار  بیغ  زا  یهاـگآ  عباـنم  نیرتمهم 
هویـش ناگتـشرف و  ینعی  ادخ  یبیغ  دونج  و  يو ، تافـص  ءامـسا و  تقیقح  ناهج و  راگدرورپ  تاذ  دننام  دریگ . یمن  رارق  وا  سح  ورملق 

.... نآ و نوگانوگ  فقاوم  زیخاتـسر و  و  نآ ، فلتخم  ياهزارف  خزرب و  ملاع  نج و  حاورا و  ناهج  و  تقلخ ، ملاع  ریبدت  دننام  نانآ  راک 
تایصوصخ تقیقح و  زا  رشب  هاگ  چیه  و  هدوب ، نوریب  ناسنا  كاردا  سح و  قفا  زا  اهنآ  تایصوصخ  تایفیک و  تادوجوم و  نیا  قیاقح 

زا  یکی  نآرق  رگا  درادن و  اهنآ  دوجو  هب  نامیا  زج  يا  هفیظو  اهنآ  ربارب  رد  و  تشگ ، دهاوخن  هاگآ  اهنآ ، یفیک  یمک و 
------------------

هدبع . پاچ  ، 105 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 1
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هحفص 28  ------------------ 
َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا  : ) دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  اه  بیغ  زا  هنوگ  نیا  هب  نامیا  دوصقم ، درامـش ، یم  بیغ  هب  نامیا  ار  راگزیهرپ  دارفا  تاـفص 

، ددرگ هاگآ  یبیغ  تادوجوم  زا  یخرب  تقیقح  زا  دناوت  یم  تروص  کی  رد  طقف  ناسنا  دنراد .» نامیا  بیغ  هب  هک  یناسک  ( » 1 (.) ِْبیَْغلِاب
تـسا یتقو  نآ  و  دنک ، هدهاشم  کیدزن  زا  یخزود  ياه  باذع  یتشهب و  ياه  میعن  رـشحم و  تاصرع  خزرب و  فقاوم  ناگتـشرف و  ًالثم 

رشب یملع  تافشتکم  .2 ( 2 .) ددرگ نیبزیت  وا  هدید  نآرق ، ریبعت  هب  دراذـگب و  بیغ  ملاع  رد  ماگ  و  دزاس ، نوگرگد  ار  یگدـنز  فرظ  هک 
نوناق زا  رشب  يراگزور  ًالثم  دنا . هدوب  نوریب  وا  سح  قفا  زا  اه  نرق  هک  یتادوجوم  دننک و  یم  تموکح  یتسه  هنهپ  رب  هک  ینیناوق  دننام 
ساسا رب  اه  یباحـس  اه و  ناشکهک  مامت  و  یـسمش ، هموظنم  نوتـس  یب  خاک  هک  تسناد  یمن  دوبن و  هاگآ  زکرم  زا  زیرگ  نوناق  هبذاـج و 

زا  تسا ، راوتسا  نوناق  ود  نیا 
------------------

هیآ 22 .) هروس ق ، () دیدح مویلا  كرصبف   . ) 2 هیآ 3 . هرقب ، هروس   . 1
هحفص 29  ------------------ 

هداد و ربخ  نیناوق  نیا  زا  نآرق  دـندوب . تابیغم »  » ماسقا زا  یگمه  درک  فشک  اهدـعب  رـشب  هک  يرگید  نیناوق  نوناق و  ود  نیا  تهج  نیا 
«. تشارفارب دوش  هدید  هک  ینوتس  نودب  ار  اه  نامسآ  نیمز و  هک  ییادخ  ( » 1 (.) اهَنوََرت دَمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهّللا  : ) تسا هدومرف 

رامـش هب  نآرق  زاجعا  تاهج  زا  یکی  دوخ  زور ، نآ  ياه  ناـسنا  رب  روتـسم  نیناوق  نینچ  شرازگ  تسا و  بیغ  زا  ربخ  شرازگ ، عون  نیا 
تیفیک اه و  یباحس  اه و  ناشکهک  دننام  سح  زا  رود  ياه  ناهج  متا و  لوکلم و  برکیم و  لولس و  دوجو  زا  رـشب  يراگزور  دور . یم 

هب بیغ  زا  رابخا  عون  کی  یگمه  دیـسر  یم  دروم  نیا  رد  یبلاطم  موصعم ، نایاوشیپ  نانخـس  رد  اـی  نآرق و  رد  رگا  و  دوبن . هاـگآ  اـهنآ ،
سح زا  جراخ  نیناوق  نیا  رب  پوکسلت ، پوکسورکیم و  عارتخا  اب  و  شیامزآ ، هبرجت  قیرط  زا  رـشب  هک  نآ  زا  سپ  یلو  تفر ، یم  رامش 
رـشب یـسح  ياه  شناد  مولع و  هزوح  رد  هداهن و  رتارف  ماگ  بیغ  ناهج  زا  اهنآ  همه  تفای ، تسد  ساسحا  ورملق  زا  رود  تادوجوم  اـی  و 

رارق 
------------------

. 2 هیآ دعر ، هروس   . 1
هحفص 30  ------------------ 

هدیدن دوخ  حلـسم  ناگدـید  اب  هک  ار  یتادوجوم  هتفاین و  تسد  اهنآ  رب  هک  ینیناوق  هدرکن و  فشک  رـشب  نونکات  هک  هچنآ  دـنتفرگ و  یم 
. درادرب زین  اهنآ  يور  زا  هدرپ  دناوتب  گرزب  دنوادخ  هدارا  هب  رشب  هک  يزور  ات  دنا  هدنام  یقاب  یبیغ  تادوجوم  هرامش  رد  نانچمه  تسا ،

دهاش وا  داد و  خر  يا  هثداح  یـسک ، هناخ  رد  دینک  ضرف  داد . دـهاوخ  خر  هدـنیآ  رد  ای  هداتفا و  قافتا  هتـشذگ  رد  هک  یبیغ  ثداوح  . 3
نارگید يارب  ار  هثداح  نامه  صخـش  نامه  رگا  دوبن و  بیغ  زا  یهاگآ  هدوب و  سوسحم  رما  زا  یهاـگآ  يدرف ، نینچ  یهاـگآ  دوب ، نآ 

یـسک زا  ای  دـنیبب و  ار  هثداح  نامه  هک  نآ  نودـب  یـسک  رگا  یلو  تسا . هدادـن  بیغ  زا  شرازگ  دـنک  وگزاب  دـندوبن ، لـحم  نآ  رد  هک 
هب ناهگان  دـنزب  سدـح  ار  نآ  ینیارق  زا  ای  ددرگ و  هاگآ  نآ  زا  یعمج ، طابترا  لیاسو  رگید  هماـنزور و  باـتک و  قیرط  زا  اـی  و  دونـشب ،

تما هب  عجار  نآرق  ياه  شرازگ  نیاربانب  دوب . دهاوخ  بیغ  زا  ربخ  شرازگ ، نینچ  کی  دزاس ، علطم  ار  ام  يا  هثداح  دوجو  زا  نیقی  روط 
نیا تسه  هک  يزیچ  دشاب ، یم  بیغ  زا  ربخ  تسا ، هدینش  يدرف  زا  ار  بلاطم  نیا  هن  هدناوخ و  سرد  هن  هک  يربمایپ  هلیسو  هب  نیشیپ  ياه 

لاح  نیع  رد  یلو  تسا  هدیسر  وا  يارب  نآرق  یحو  قیرط  زا  یبیغ  ياهربخ  هنوگ 
هحفص 31  ------------------ 

ثداوح نامه  تمسق  نیا  دراذگب و  تما  رایتخا  رد  ددرگن و  هاگآ  نآرق  یحو  قیرط  زا  ار  هتشذگ  ثداوح  زا  یخرب  ربمایپ  تسا  نکمم 
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زین هدـنیآ  زا  شرازگ  یبیغ  ياـه  شرازگ  هنوگ  نیا  رد  تسا . هدـش  دراو  راـبخا  تنـس و  رد  هک  تسا  نیـشیپ  ياـه  تما  هب  طوبرم  یبیغ 
بیغ ملع  هن  تسا  ینیب  شیپ  دوب *** .  دهاوخ  بیغ  زا  یهاگآ  هتشذگ  زا  شرازگ  ناسب 

هجیتن هکلب  هدوبن  یبیغ  ربخ  یـشرازگ ، نینچ  هنرگ  دشابن و  دنتـسم  نیارق  هتـشر  کی  هب  شرازگ  هک  تسا  نیا  هدنیآ  زا  ربخ  طرـش  هناگی 
هدـنیآ عاضوا  دـنراد ، اه  تلم  اه و  تلود  عضو  زا  هک  تاعالطا  هتـشر  کی  ساـسا  رب  یخرب  دوب . دـهاوخ  وا  ياـیاز  زغم  رکف و  میقتـسم 

هب دنتسم  ياه  شرازگ  نینچ  دنزاس ، یم  رشتنم  ار  يرابخا  و  هدرک ، ینیب  شیپ  تملاسم ، حلص و  ای  و  گنج ، يریگرد و  رظن  زا  ار  ناهج 
یتاعالطا زا  يریگ  هجیتن  هتشر  کی  نانآ ، ياه  شرازگ  مامت  هکلب  تسین  بیغ  زا  شرازگ  کیتاملپید ، ياه  سامت  تاعالطا و  نیارق و 

دنراد . ناهج  عاضوا  هرابرد  هک  تسا 
هحفص 32  ------------------ 

نوچ و  تشاد ، دـهاوخن  یتوافت  يداع  درف  کی  اب  ناهج ، تاملپید  نیرت  گرزب  ، دوش هتفرگ  ناـنآ  تسد  زا  هدـنزاس  تاـعالطا  نیا  رگا 
ناـنآ ياـه  هتفگ  تارظن و  یهاـگ ، تهج  نیا  زا  ـالاب ، ناـهج  زا  ءاـقلا  هن  تسا  نیـشیپ  تاـعالطا  زا  يریگ  هجیتن  عون  کـی  یهاـگآ  نیا 

هب دوخ ، یصاصتخا  ياه  هتشر  رد  ینالوط  قباوس  رثا  رب  يزرواشک ، ییاراد و  يداصتقا و  روما  ناسانشراک  دیآ . یم  رد  بآ  زا  تسردان 
هک یتروص  رد  دنک ، یم  تباث  ار  نانآ  رظن  یتسرد  قدص و  نامز  رورم  دـننک و  یم  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  قیقد ، تاعالطا  بسک  همیمض 

ياه هشیر  يرکف و  تامدـقم  اه ، شرازگ  نیا  همه  اریز  دـیمان ، بیغ  زا  یهاگآ  ای  موس و  تفرعم  ناوت  یمن  ار  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  ماـن 
. دشاب هتساریپ  يدابم ، نیارق و  نیا  مامت  زا  دیاب  بیغ  زا  یهاگآ  دسر . یم  بولطم  هجیتن  هب  دوش  دراو  هار  نیا  زا  يدرف  ره  و  دراد ، یسح 

يزوریپ زا  ینآرق ، یحو  قیرط  زا  مالـسا  ربمایپ  هنومن  باب  زا  دـیاین . تسد  هب  یملع  يراجم  يداع و  بابـسا  قیرط  زا  هک  دـشاب  یهاـگآ 
دومرف : داد و  شرازگ  نیقی  عطق و  روط  هب  يدودحم  تدم  رد  نایسراپ  رب  نایمور  ددجم 

هحفص 33  ------------------ 
هس تدم  هب  مک  رایسب  تدم  رد  مه  نآ  دندرگ  یم  زوریپ  ًاددجم  تسکش ، زا  سپ  نانآ  َنینِس ;) ِعِضب  یف  َنُوبْلغَیَـس  ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه   َ (و

هنزاوم دننام  يداع  بابسا  يراجم و  زا  ار  یهاگآ  نیا  زگره  و  دوبن ، یهلا  یحو  زج  يدنتسم  ربمایپ  شرازگ  يارب  نینس ) عضب  ) لاس هن  ات 
اب جراخ ، ناهج  زا  هدیرب  زاجح ، طیحم  رد  يو  دوب . هدرواین  تسد  هب  نارسفا و ... نازابرس و  هیحور  یسررب  تلم ، ود  یماظن  ياه  تردق 

هنوگ نیا  اذـل  داهن و  هعماج  رایتخا  رد  ار  یـشرازگ  نینچ  کی  یـسایس ، یماـظن و  تاـعالطا  لداـبت  اـی  و  یعمج ، طاـبترا  لـیاسو  ندوبن 
ناسانـش و هراتـس  نامجنم و  ياه  شرازگ  ساسا ، نیا  يور  دور . یم  رامـش  هب  نادیواج  بتک  نیا  زاجعا  تاهج  زا  یکی  یبیغ  ياهربخ 

کی زا  ار  دوخ  ياه  شرازگ  جـیاتن و  مامت  نانآ  اریز  تسا ، نوریب  ام  ثحب  ورملق  زا  همه  همه و  اـه  هقطنم  اـهروشک و  یـسانشاوه  هرادا 
، دـنوش دراو  دـنهاوخب  هک  يدارفا  مامت  يور  هب  رد  نیا  و  دـنروآ ، یم  تسد  هب  اهرظن  لداـبت  تاـعالطا و  بسک  یملع و  براـجت  هتـشر 

موس تفرعم  للع  تسا . زاب  حوتفم و 
دیمان  موس  یهاگآ  ای  و  موس » تفرعم   » ار نآ  دیاب  هک  بیغ  ملع 

هحفص 34  ------------------ 
زغم هب  ار  يا  هشیدنا  نینچ  دیابن  ًالوصا  دـشاب و  یمن  نوریب  ینثتـسم و  لولعم ، تلع و  نوناق  زا  یهاگآ  نینچ  زگره  تسین و  تلع  نودـب 

يارجم زا  هکلب  درادـن  یعیبط  يداع و  تلع  یهاگآ  نینچ  هک  نیا  هجوت  نایاش  تسین . رادرب  انثتـسا  تیلولعم  تیلع و  نوناق  اریز  داد ، هار 
یم هراـشا  یهاـگآ ، عون  نیا  یعیبط  ریغ  لـلع  قرط و  زا  یخرب  هب  کـنیا  ددرگ  یم  هاـگآ  درف  نهذ  دراو  یعیبـط  ریغ  يداـع و  ریغ  لـلع 

ياهربخ زا  یخرب  دوش و  یم  هدراذـگ  ربمایپ  رایتخا  رد  ادـخ  بناج  زا  ود  ره  ینعم  ظفل و  هک  ینعم  نیا  هب  یهلا  میقتـسم  یحو  . 1 مینک :
لیبق نیا  زا  یگمه  داعم  خزرب و  ناهج  عاضوا  تافص و  امسا و  ادخ و  هب  طوبرم  فراعم  و  هدنیآ ، هتشذگ و  ثداوح  زا  معا  نآرق  یبیغ 
یحو دوخ  مینادب  هک  ددرگ  یم  نشور  یتروص  رد  بلاطم  نیا  و  دشاب . یم  ادخ  بناج  زا  ود  ره  ینعم  ظفل و  هک  تسا  یبیغ  ینعی  تسا 
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يداع مولع  ورملق  زا  دوخ  هک  دهد  لیکشت  ییاهزیچ  عوضوم  رگا  یلو  دراد  رارق  ناربمایپ  رایتخا  رد  اهنت  هک  تسا  تاْبیغم  زا  یکی  ًاقلطم 
کی زا  دوب ، دهاوخ  ناوت 2  هب  بیغ  ناناد  یـضایر  حالطـصا  هب  دوب و  دـهاوخ  دـکؤم  بیغ  عقوم  نیا  رد  دـشاب ، نوریب  یعیبط  يراجم  و 

زا  هک  تسا  بیغ  زا  یهاگآ  عون  کی  یحو  دوخ  فرط 
هحفص 35  ------------------ 

بیغ کیکفت  يارب  دـشاب  یم  سح  زا  ناهنپ  روما  زا  شرازگ  زین  هدـش  یحو  هک  یبلاطم  رگید ، فرط  زا  دـشاب ، یم  نوریب  اـم  سح  قفا 
ْلَعْجَی َْملَأ  ِلیِْفلا *  ِباحصَِأب  َکُّبَر  َلعَف  َْفیَک  ََرت  َْملَا  : ) دیامرف یم  اج  کی  رد  نآرق  ًالثم  دییامرف : هجوت  ریز  لاثم  هب  مود  بیغ  زا  تسخن 

هنوگ نیا  تخاسن .»؟ یهارمگ  نیرق  ار  ناـنآ  گـنرین  رگم  درک ، هچ  لـیپ  هاپـس  هب  وت  يادـخ  هک  يدـیدن  اـیآ  ( » 1 (.) لیلضَت ِیف  ْمُهَْدیَک 
رظن زا  زگره  یلو  دریگب  یبوـبر  ماـقم  زا  ار  یناـعم  ظاـفلا و  نینچ  تسناوـت  يداـع  رازبا  نودـب  ربماـیپ  هک  تسا  بیغ  رظن  نـیا  زا  تاـیآ 
یتح دندوب  هاگآ  لیپ  هاپـس  عضو  زا  زاجح  مدرم  اریز  تسا ، هتـشادنرب  هدرپ  ناهنپ ، رما  کی  يور  زا  تسین و  بیغ  زا  شرازگ  نومـضم ،

يزوریپ هب  طوبرم  هیآ  رد  یلو  دـندوب . هدـید  دوخ  ناگدـید  اب  ار  لیپ  هاپـس  يدوباـن  هثداـح  هک  دـندوب  یهورگ  تاـیآ  نیا  لوزن  زور  رد 
ینایرج هتشادرب و  هدرپ  مدرم ، رب  هدیـشوپ  يرما  زا  نآرق  هک  نیا  نآ  تسا و  راک  رد  زین  يرگید  بیغ  تمـسق ، نیا  رب  هوالع  مور ، ددجم 

هدیناسر  مدرم  عالطا  هب  داد ، دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  هک  ار 
------------------

ياه 1و2 . هیآ  لیف ، هروس   . 1
هحفص 36  ------------------ 

ناهنپ روما  هتشر  کی  زا  ار  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  ددرگ و  یم  لثمتم  ناسنا  تروص  هب  يا  هتشرف  یهاگ  هتـشرف : هلیـسو  هب  یحو  .2 تسا .
دش هاگآ  دوب ، هدیدرگ  لثمتم  وا  يارب  یناسنا  تروص  هب  هک  هتـشرف  هرکاذم  زا  میرم  فلا : هنومن : باب  زا  دننام : دزاس  یم  علطم  سح ، زا 
دوخ ریـسم  رد  هک  یناگتـشرف  يوگتفگ  زا  شرـسمه  میهاربا و  ب : ( 1 .) دشاب یم  یـصاخ  تافـص  ياراد  هک  تشاد  دهاوخ  يدنزرف  هک 
اطع يدـنزرف  اهنآ  هب  يریپ  تلوهک و  نارود  رد  دـنوادخ ، هک  دـندش  هاـگآ  دـندوب  هدـمآ  دورف  وا  لزنم  رد  طول ، موق  ندرک  دوباـن  يارب 
بـش همین  نامه  رد  هک  دندش  هاگآ  دندوب ، هدش  مسجم  یناسنا  تروص  هب  هک  ناگتـشرف  هیحان  زا  میهاربا  نادـن  (2) اخ ج : دومن . دهاوخ 

( 3 .) دوب دهاوخ  ناگدش  هدوبان  زا  زین  طول  رسمه  و  دش ، دنهاوخ  دوبان  طول ، موق 
------------------

. 76 ياه 74 ـ هیآ  دوه ، هروس   . 3 . 72 ياه 71 ـ هیآ  دوه ، هروس   . 2 ياه 19ـ20 . هیآ  میرم ، هروس   . 1
هحفص 37  ------------------ 

بیغ زا  یهاگآ  زا  يا  هنومن  دریگ ، یم  رارق  یهلا  يایلوا  رایتخا  رد  ناـنآ  شرازگ  ناگتـشرف و  لـثمت  قیرط  زا  هک  اـه ، یهاـگآ  عون  نیا 
تسا و بیغ  زا  یهاگآ  لیاسو  زا  رگید  یکی  نیتسار  ياـه  باوخ  اـی  قداـص  ياـیؤر  . 3 دـنرادن . يا  هرهب  نآ  زا  يداـع  دارفا  هک  تـسا 

لیعامـسا دوخ  دنزرف  هک  تسا  رومأم  ادخ  بناج  زا  هک  دش  هاگآ  ایؤر  قیرط  زا  میهاربا  ًالثم  دناوخ . دیهاوخ  هدنیآ  رد  ار  نآ  ياه  هنومن 
قیرط زا  فسوی  بوقعی و  ترضح  ( 1 .) تخاس مهارف  ار  نآ  تامدقم  هک  تشاد  نامیا  دوخ  باوخ  تحـص  هب  نانچ  نآ  دنک و  حـبذ  ار 
هدنیآ رد  ار  تمـسق  نیا  حورـشم  دـنداد و  یم  شرازگ  سح ، زا  ناهنپ  روما  زا  دـندرک و  یم  ینیب  شیپ  ار  یثداوح  باوخ ، ریبعت  هب  ملع 

حور ءاقلا  . 4 دنناد . یم  ناربمایپ  نیتسار  باوخ  قداص و  ياهایؤر  ار  یحو  قرط  زا  یکی  یمالسا  ناققحم  هار  نیا  زا  دناوخ  دیهاوخ 
ادیپ نیقی  هک  ددرگ  یم  نشور  نانچ  نآ  حور ، ياضف  ناهگان  ددرگ . یم  ءاقلا  ریمض  رب  سح  زا  ناهنپ  روما  قیاقح و  هتـشر  کی  یهاگ 

اپ  حیحص و  تسا  هدومن  تفایرد  ار  هچنآ  هک  دنک  یم 
------------------
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هیآ 102 و 103 . تافاص ، هروس   . 1
هحفص 38  ------------------ 

هب ار  نآ  دراذـگب و  يا  هبعج  نایم  رد  ار  وا  دـش  ماهلا  وا  هب  ناهگان  هک  دوب  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  تشونرـس  نارگن  یـسوم  ردام  تساـجرب .
دنوادخ هدیزگرب  ناگدنب  ( 1 (.) َنیلَـسرُْملا َنِم  ُهُولِعاجَو  َکَیلِإ  ُهوُّدار  ّانإ   ) اریز دـشیدنین  وا  تشونرـس  رد  دزاس  هناور  لین  ياـه  بآ  يور 

ام دنوش و  یم  یهلا  فاطلا  نینچ  لومشم  یهاگ  دنراد  يرفاو  مهس  يراگزیهرپ  اوقت و  زا  دنتـسه و  یـشیالآ  یب  كاپ و  حور  ياراد  هک 
ناکما رد  دنوادخ  ناگدنب  ماقم  هب  فراع  ناسنا  میا . هدینـش  نانآ  زا  ییاهزیچ  هدید و  ار  دارفا  نیا  زا  ییاه  هنومن  دوخ  یگدـنز  لوط  رد 

یقتم و ناگدـنب  موصعم و  نایاوشیپ  ناربمایپ و  هک  تسا  ییاه  هار  قرط و  اه  نیا  درادـن . دـیدرت  کش و  ییاه  تمحرم  فاـطلا و  نینچ 
زا رگید  یخرب  تسا و  یهلا  ناربمایپ  یحو و  نالماح  صوصخم  قرط  نیا  زا  یخرب  دزاس . یم  هاگآ  سح  زا  ناهنپ  روما  زا  ار  راگزیهرپ 

هک : نیا  نآ  میوش و  یم  روآدای  يا  هتکن  نایاپ  رد  ( 2 .) تسا رادروخرب  یبسن  تیمومع 
------------------

تسا . هدش  هراشا  قیرط  نیا  هب  ص 176  ج1 ، یفاک ، لوصا  رد   . 2 . 7 هیآ صصق ، هروس   . 1
هحفص 39  ------------------ 

هک دوش  یم  یحو  ناربمایپ  هب  هک  مینک  تباث  میهاوخ  یمن  ینعی  تسین ، تسخن  قیرط  زا  ناربمایپ  یهاگآ  یـسررب  نیا  رد  ثحب  عوضوم 
زا ناهنپ  روما  هتـشر  کی  زا  ینآرق  یحو  قیرط  زا  ًالثم  مالـسا  ربمایپ  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  تسا و  بیغ  زا  عالطا  عون  کی  اـهنت  دوخ 

نایم رد  بیغ  زا  یهاگآ  نینچ  کی  اریز  دـش  هاگآ  نایمور  ددـجم  يزوریپ  زا  ینآرق  یحو  قیرط  زا  هک  ناـنچمه  ددرگ  یم  هاـگآ  بیغ 
ناربمایپ و هک  تسا  نیا  دهد  یم  لیکـشت  ار  ام  ثحب  عوضوم  هچنآ  مینک . وگتفگ  ثحب و  نآ ، هرابرد  هک  درادن  يرکنم  ناهج  نارادنید 

تما رایتخا  رد  ار  اهنآ  دندرگ و  یم  هاگآ  سح  زا  ناهنپ  روما  هتـشر  کی  زا  هدش ، هراشا  اهنآ  عبانم  نیرتمهم  هب  هک  یقرط  زا  یهلا  ءایلوا 
ربمایپ زا  ینیـشناج  يربهر و  ياعدا  اب  اه  شرازگ  نینچ  رگا  دنیامن . یم  تباث  بیغ  ناهج  اب  ار  دوخ  طابترا  قیرط ، نیا  زا  دنراذگ و  یم 

، مالسا ققحم  نادنمشناد  املع و  زا  یهورگ  تهج  نیا  زا  دیامنب و  اعدا  تیناقح  هب  يرثؤم  کمک  دناوت  یم  ددرگ  هارمه  نیرق و  مالسا ،
دنناد . یم  تماما  عوضوم  رد  وا  ياعدا  تیناقح  رب  هاوگ  ای  يرترب و  تلیضف و  هناشن  ار ، بیغ  زا  ماما  یهاگآ 

هحفص 41  هحفص 40  ------------------ 

بیغ زا  یهاگآ  رشب و  - 2

بیغ زا  یهاگآ  رشب و  - 2
تاملاکم رد  هکلب  تالجم  دـیارج و  رد  نامرهق ،» ربا  «، » درم ربا  «، » تردـقربا  » دـننام یتاـملک  هداـتفا و  اـه  ناـبز  رـس  رب  َربا »  » ظـفل زورما 

. میدومن باختنا  ار  یهاگآ » ربا   » ظفل رکف ، سح و  قفا  زا  جراخ  یهاگآ  يارب  ام  تبسانم  نیمه  هب  دوش ، یم  هدینش  هدید و  مدرم  هنازور 
يایند هب  ییاه  هنزور  جیردت  هب  ددرگ و  یم  یهاگآ  طیحم  دراو  مک  مک  هدش و  عورـش  یهاگآان »  » زا يرـشب  ره  یگدـنز  ملـسم  روط  هب 

مک رکفت ، لقعت و  هاگتسد  لماکت  رثا  رب  سپس  دبای ، یم  تسد  یقیاقح  هب  يرهاظ  ساوح  قیرط  زا  تسخن  دنک . یم  ادیپ  نهذ  زا  جراخ 
کی  هجیتن  رد  و  ددرگ ، یم  انشآ  دشاب  یم  نوریب  سمل  سح و  ورملق  زا  هک  یقیاقح  اب  مک 

هحفص 42  ------------------ 
ادیپ یناهاگآ » ربا   » رشب دارفا  نایم  رد  یهاگ  دوش . یم  هاگآ  یملع  نیناوق  یلک و  قیاقح  هتشر  کی  زا  هتـشگ و  یلالدتـسا  ینالقع و  درف 
تهج نیا  زا  درادـن . دوجو  اهنآ  فشک  هب  یهار  لالدتـسا  قیرط  زا  زگره  هک  دـندرگ  یم  هاگآ  یبلاطم  زا  ماهلا ، قیرط  زا  هک  دـنوش  یم 

« نانیب نشور  نافراع و  كاردا   » و نارکفتم » نارگ و  لالدتسا  كاردا   » و مدرم » هدوت  كاردا   » عون هس  نیا  هب  ار  رشب  كرادا  نادنمـشناد ،
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هب الاب ، ناهج  زا  قارشا  ماهلا و  يرای  هب  نانیب  نشور  لالدتسا و  ددم  هب  نارکفتم  سح ، کمک  هب  نانیب  رهاظ  ییوگ  وت  دنا . هدرک  میسقت 
، نانآ هقباس  یب  ياه  هتخادرپ  اه و  هتخاس  اه و  هتفای  هک  دننک  یم  دییأت  نادنمـشناد  نافوسلیف و  ناهج ، غباون  دـنزادرپ . یم  قیاقح  فشک 

شور ای  یبرجت و  ياـه  هویـش  يراـی  هب  اـهنآ  سپـس  هدرک و  روطخ  ناـنآ  نهذ  هب  هنوگ ، ماـهلا  شخب و  ینـشور  ياـه  هقرج  رثا  رب  رتشیب 
تفرعم هناگ  هس  ياه  هارهاش  دنا . هتسج  تردابم  اهنآ  قیقحت  لیمکت و  شرورپ و  هب  یلالدتسا 

دوصقم ، هب  لین  يارب  رشب  هک  دوش  یم  هدافتسا  نایب  نیا  زا 
هحفص 43  ------------------ 

هار زا  یحور  لماکت  رثا  رب  يرامـش  تشگنا  دارفا  و  مود ، هار  زا  یهورگ  و  تسخن ، قیرط  زا  ًابلاغ  مدرم  هدوت  دراد ، رایتخا  رد  هارهاش  هس 
یسح یبرجت و  هار  . 1 دننک . یم  هدافتسا  موس 

اه و یندیـشچ  اه و  یندـید  زا  کی  ره  ًالثم  دـندرگ  یم  نهذ  ورملق  دراو  ینورب  ساوح  قیرط  زا  هک  تسا  یتاکاردا  هتـشر  نآ  دوصقم ،
ویدار و پوکـسورکیمو و  پوکـسلت  عارتخا  زورما  دـنریگ و  یم  رارق  ام  تاـکاردا  لـحم  رد  دوخ ، هژیو  رازبا  قیرط  زا  اـه و ... یندـییوب 

یلالدتسا هار  . 2 تسا . هتخاس  طلسم  کیدزن  رود و  رب  ار  وا  هدومن و  رشب  تاکاردا  هب  يریدقت  نایاش  ياه  کمک  تنرتنیا ... نویزیولت و 
یلقعت و 

نیناوق هتـشر  کی  مولع ، رد  تباث  نشور و  یهیدب و  تامدقم  هتـشر  کی  زا  هشیدنا ، لقعت و  هاگتـسد  نتخادنا  راک  هب  اب  ناهج  نارکفتم 
لئاسم تیلک ، دـیق  هب  مولع  یلک  نیناوق  دـنیامن . یم  ریخـست  ار  لامک  تفرعم و  زا  ییاـه  هلق  دـننک و  یم  فشک  ار  سح  زا  جراـخ  یلک 
دولوم یگمه  ددرگ ، یم  حرطم  بهاذـم  دـیاقع و  ملع  رد  هک  یلیاسم  و  وا ، لاـعفاو  تافـص  ادـخ و  هب  طوبرم  ياـه  یهاـگآ  یفـسلف و 

تسا . یناسنا  لقع  يورین  نداتفا  راک  هب  هجیتن  رکفت و  هاگتسد 
هحفص 44  ------------------ 

قارشا ماهلا و  هار  . 3
زا نآ  ناکما  هک  تسا  يون  یسانش  تیعقاو  عون  کی  دراد ، رارق  لقعت  سح و  هاگتسد  ءارو  رد  هک  تسا  یموس  یسانش  تیعقاو  هار ، نیا 
اّما دریذپب  ار  یلقعت  یـسح و  ریغ  كاردا  نینچ  کی  دناوت  یمن  يدام  دودـحم  ینیب  ناهج  ماظن  هتبلا  تسین ، راکنا  لباق  شناد  ملع و  رظن 
یم هتخانش  ساوح  هلیـسو  هب  یبرجت ، ياه  هبنج  ناسانـش ، ناور  زا  یکی  هتفگ  هب  درادن . دوجو  نآ  راکنا  يارب  یهار  یملع  لوصا  رظن  زا 

زا ییاه  هولج  ماهلا ، قارشا و  رثا  رب  ماجنارس  دسر و  یم  كاردا  هلحرم  هب  یضایر  یقطنم و  هشیدنا  هطـساو  هب  ینالقع  ياه  هبنج  دوش و 
هب تسا  رادروخرب  اهنآ  زا  غباون ، ساسح  نهذ  هک  رگنشور  ياه  هقرج  و  اسآ ، قرب  ياه  ینیب  نشور  لالدتسا ، سح و  ياروام  ياه  هبنج 
هب ار  یـسانش  تقیقح  هارهاش  هس  دوجو  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  یکی  فورعم  سانـش  ناور  نیکوروس »  » روسفرپ دنـسر . یم  تیؤر  ماقم 
هار نیا  ناوت  یمن  دیوگ : یم  ًاحیرص  تسا و  لئاق  هژیو  یتلزنم  ماقم و  ماهلا ، حالطصا  هب  ینافرع و  كاردا  يارب  هدرک و  قیدصت  ینشور 

درمـش و تمکح  یب  زیچان و  يدام  ماـظن  ناـنیب  هتوک  دـننامه  ار  گرزب  ناـیدا  هدرتسگ  شزومآ  ناوت  یم  رگم  دومن . ریقحت  هئطخت و  ار 
یشزرا  نآ  يارب 

هحفص 45  ------------------ 
ای لقع  هار  . 2 یهاگآ . سح  اـی  سح  هار   . 1 درک : يراذـگ  مان  ریز  حرـش  هب  ار  هناگ  هس  ياه  تفرعم  ناوت  یم  نیاربانب  تشگن !؟ لـئاق 
یم فیصوت  نینچ  ار  نآ  هتفریذپ و  یناور  تیعقاو  کی  تروص  هب  ار  ماهلا  یسانشناور ، زورما  یهاگآ . لد  ای  ماهلا  هار  . 3 یهاگآ . درخ 
نآ یب  دشخرد  یم  نهذ  هحفص  رد  عمال  قرب  نوچ  هک  همدقم ، نودب  هراب و  کی  هدنهد  حیـضوت  شخب  یهاگآ  یناهگان ، كاردا  دنک :

تـسا هتفرگ  رارق  نادنمـشناد  دـییأت  دروم  یملع  تافاشتکا  رد  ماهلا  ذوفن  تیمها و  دـشاب . هدیـشیدنا  نآ  هرابرد  شیپاشیپ  ًابلاغ  یتح  هک 
گنهآ مه  افرع  هفسالف و  زا  يرایـسب  اب  ، تسا هتـشذگرد  لاس 1955  رد  هدوشگ و  ناهج  هب  هدـید  لاـس 1879 رد  هک  نیتشینآ » تربلآ  »
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. دناد یم  یملع  تافاشتکا  رد  جرا  رپ  لماع  ار  ماهلا  يو  دنناد  یم  فراعم  دیلک  ار  ماهلا  هک  یمالسا  نادنمـشناد  زا  یخرب  ناسب  هتـشگ و 
ماهلا  تیمها  هرابرد  یقیقحت  يارب  يا  همان  شسرپ  رکیپ »  » و تالی »  » مان هب  ییاکیرمآ  ناد  یمیش  دنمشناد  ود  لاس 1931  رد 

هحفص 46  ------------------ 
یکی تسا . هتفای  راشتنا  نآ  هدنزرا  رایسب  جیاتن  هک  دندرک  شخپ  یمیش  نادنمـشناد  زا  یهورگ  نایم  یملع ، تالکـشم  لح  فشک و  رد 
ماـهبا تالاکـشا و  رثا  رد  یلو  مدرک ، یم  رکف  راـک و  يا  هلأـسم  ّلـح  هراـبرد  تسا : هداد  خـساپ  روط  نیا  ار  لاؤس  دروم  نادنمـشناد ، زا 

هک یلاح  رد  زور  نآ  يادرف  مراذگب . رانک  ار  نآ  هب  طوبرم  راکفا  مامت  نآ و  هب  صاخ  راک  یلک  هب  رگید  هک  متفرگ  میمصت  نآ ، ناوارف 
لح نامه  نآ  درک و  روطخ  مرطاخ  رد  قرب ، شهج  دـننام  یناـهگان ) رکف   ) هراـب کـی  مدوب  رگید  عون  زا  ًـالماک  يراـک  لوغـشم  تخس 

هسنارف و یماـن  ناد  یـضایر  1854ـ1912 ) « ) راـکناوی يرناـه   » زا شرازگ  نیا  ریظن  دوـب . هدرک  سویأـم  یلک  هـب  ارم  هـک  دوـب  يا  هلأـسم 
ببس هک  یملع  ياه  ماهلا  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  تسا . هدش  لقن  کیزیف  یضایر و  یعیبط ، نادنمـشناد  زا  رگید  يرایـسب 

اب یتح  هکلب  تسا ، هتشادن  طابترا  ناش  تیلاعف  نامز  رد  نادنمشناد  يرکف  زکرمت  لاغتـشا و  اب  اهنت  هن  تسا  هدش  جرا  رپ  یتیعقا  فشک و 
اب ( 1895 1822 ـ «) روتساپ یئول   » ًالثم هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  يایوگ  دهاش  تسا . هدوبن  کیدزن  هطبار  ياراد  زین  نانآ  یـصصخت  هتـشر 

تسا . هدش  قفوم  برکیم  فشک  هب  تسا ، هدوب  یمیش  رد  صصختم  هک  نیا 
هحفص 47  ------------------ 

لراک سیسکلا  ماهلا و 
تسا دقتعم  تسا و  هدش  لئاق  یصاخ  شزرا  ماهلا ،  يارب  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  لراک » سیـسکلا   » ياقآ رـصاعم  نادنمـشناد  نایم  زا 

مک و ار  نامز  ناکم و  ظاحل  زا  رود  ثداوح  دننک و  یم  كرد  ار  نارگید  راکفا  دوخ ، سح  ياضعا  زا  هدافتـسا  نودـب  نانیب  نشور  هک 
تسا هدیشوک  یمان  دنمشناد  نیا  دنتسه . رادروخرب  نآ  زا  يدودعم  دارفا  اهنت  هک  دناد  یم  ییانثتسا  تبهوم  کی  ار  نآ  دننیب و  یم  شیب 

دنمـشناد نیا  هیرظن  اـب  یمارگ  ناگدـنناوخ  هک  نیا  يارب  اـجنیا  رد  دـنک و  ادـج  یلاـمتحا  زا  ار  ینیقی  یملع و  بلاـطم  ثحب  نیا  رد  هک 
یمدآ رکف  رثا  لوصحم و  اهنت  یملع  تافاشتکا  نیقی  هب  :» دـسیون یم  میروآ : یم  ار  وا  راـتفگ  هصـالخ  دـنوش  انـشآ  رتشیب  ماـهلا ، هراـبرد 

رب هک  ار  ياـهزیچ  قارـشا  اـب  دـنرادروخرب . قارـشا  نوچ  يرگید  صیاـصخ  زا  اـیاضق ، كرد  هعلاـطم و  يورین  رب  هوـالع  غباون  و  تسین ،
لوهجم ياه  هنیجنگ  دوجو  دننیب و  یم  دنرادن  طابترا  مه  اب  ًارهاظ  هک  ار  ییایاضق  نیب  لوهجم  طباور  دنبای و  یم  تسا  هدیـشوپ  نارگید 

دراد تیمها  شنتسناد  هک  ار  هچنآ  لیلحت ، لیلد و  نودب  دنرادروخرب و  قارـشا  تبهوم  زا  گرزب  نادرم  مامت  دنبای ، یمرد  تسارف  هب  ار 
یتاعالطا  قاروا  شوه و  ياه  کحم  هب  یجایتحا  یعقاو  ریدم  کی  دنناد ، یم 

هحفص 48  ------------------ 
هتفگ هب  یهاـگ  یتـح  و  نوناـق ، ياـه  هرـصبت  داوم و  تاـیئزج  هب  هجوت  نودـب  بوخ  یـضاق  کـی  درادـن . دوخ  نیـسوئرم  باـختنا  يارب 
رجنم هک  یهار  يوس  هب  دوخ  هب  دوخ  گرزب  دنمشناد  کی  دهدب ، حیحص  مکح  دناوت  یم  طلغ  هماناعدا  نتـشاد  تسد  رد  اب  وزودراک » »

ود هب  ناوت  یم  ار  نادنمـشناد  دش . یم  هدیمان  ماهلا  رتشیپ ، هک  تسا  یتیفیک  نامه  نیا  دوش . یم  هدناشک  دـش  دـهاوخ  يا  هزات  فشک  هب 
ًالماک هیاپ  ساسا و  هک  یضایر  مولع  رد  تسا  هتسد  ود  ره  نیا  نوهرم  مولع ، یقرت  یقارـشا ، يرگید  یقطنم و  یکی  درک : میـسقت  هتـسد 

« سارتـشریا  » تیمره و ، » یقطنم مه  تفاـی و  ناوـت  یم  یقارـشا  مه  ناـناد  یـضایر  ناـیم  دراد  ییازـس  هب  مهـس  قارـشا  زین  دراد ، یقطنم 
دـننک و یم  كرد  ار  نارگید  راـکفا  دوخ ، سح  ياـضعا  زا  هدافتـسا  نودـب  ناـنیب  نشور  دـندوب . یقطنم ، ناـمیر »  » و نارترب » ، » یقارـشا

سح ياضعا  اب  هچنآ  زا  يرت  نئمطم  تاعالطا  ایاضق  ءایـشا و  یـضعب  زا  دـننیب و  یم  شیب  مک و  ار  ناکم  نامز و  ظاحل  زا  رود  ثداوح 
تاملک یلو  تسا  ناسآ  يو  هرهچ  فیـصوت  هزادـنا  هب  رگید ، یـصخش  راـکفا  ندـناوخ  نیب  نشور  درف  يارب  دـنهد  یم  دوش  یم  كرد 

دنیب  یمن  ار  يزیچ  نوچ  تسین  یفاک  درذگ  یم  يو  روعش  رد  هچنآ  نایب  يارب  ندرک » سح   » و ندید » »
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هحفص 49  ------------------ 
درف نیب  گرزب ، رطخ  کی  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  ای  گرم  ماگنه  دراوم  زا  يرایسب  رد  دناد .» یم   » طقف هکلب  دنک  یمن  وجتسج  ییاج  رد 

يداع لکش  هب  هظحل ، کی  يارب  تسا  هدش  يا  هثداح  ینابرق  ای  هداتفا و  گرم  رتسب  رد  هک  یسک  دوش و  یم  رارقرب  یطابترا  رگید  درف  اب 
دیوگ و یم  نخـس  زین  یهاگ  دـنام و  یم  تکاس  شوماخ و  یلایخ ، حبـش  نیا  بلغا  دـسر ، یم  شکیدزن  ناتـسود  زا  یکی  رظن  هب  دوخ ،

تقد اب  ار  نآ  دـنیبب و  ار  يا  هنحـص  ای  صخـش  ای  هرظنم  دـناوت  یم  دـیعب  هلـصاف  زا  نیب  نشور  یهاگ ، زین  دـهد و  یم  ربخ  ار  دوخ  گرم 
تاطابترا لیبق  نیا  رابود  یکی  دوخ  رمع  لوط  رد  یلو  دنتسین  نیب  نشور  يداع  لاح  رد  هک  یناسک  رایسب  هچ  دنک و  فیـصوت  میـسرت و 

یکش دوش  یم  رسیم  ام  يارب  یـسح  ياضعا  زج  هب  يرگید  ياه  هار  زا  جراخ ، يایند  ییاسانـش  یهاگ  بیترت  نیا  هب  دنا . هدرک  هبرجت  ار 
ملع هدـهعرد  اهنآ  هعلاطم  هک  ایاضق  نیا  دـنک  طوبرم  مه  اـب  ًامیقتـسم  ار  یناـسنا  درف  ود  رود ، لـصاوف  زا  یتح  دـناوت  یم  رکف  هک  تسین 
زونه هک  ار  یناسنا  دوجو  زا  يا  هبنج  درادرب و  رد  یقیاقح  اریز  دوش  هتفریذـپ  تسه  هک  يروط  ناـمه  دـیاب  تسا  کیـشیسپاتم »  » دـیدج

ینیب  نشور  تلع  دناوتب  دیاش  دنک و  یم  یفرعم  تسا  هدشن  هتخانش  بوخ 
هحفص 50  ------------------ 

زا ار  وا  یهاگآ  هک  یناسنا  حور  يارب  تسا  هلیسو  ود  یلقعت  یـسح و  كاردا  نیاربانب  ( 1 .) دزاس نشور  ام  يارب  ار  اه  یخرب  هداعلا  قوف 
ار وا  طابترا  هک  دراد  دوجو  یندشن  فیصوت  يرگید  هلیـسو  ناسنا  حور  يارب  لاح  نیع  رد  یلو  دنک  یم  نیمأت  جراخ  ناهج  زا  یتمـسق 

اهنت یملع  تاـفاشتکا  . 1 دـشاب : یم  نادنمـشناد  همه  قیدـصت  دروم  هک  تسا  ریز  روـما  نآ  هجیتـن  دـیامن و  یم  رارقرب  جراـخ  ناـهج  اـب 
نودب نانیب  نشور  . 2 دـنرادروخرب . زین  ماهلا  يورین  زا  اـیاضق  كرد  هعلاـطم و  يورین  رب  هوـالع  غباون  تسین و  یمدآ  رکف  رثا  لوصحم و 
هزادنا هب  رگید ، صخش  راکفا  ندناوخ  نیب  نشور  درف  يارب  هک  اجنآ  ات  دننک  یم  كرد  ار  نارگید  راکفا  دوخ  یسح  ياضعا  زا  هدافتسا 

رد هک  یـسک  دوش و  یم  رارقرب  یطابترا  رگید ، درف  درف و  نیب  ام  رطخ  ندـمآ  شیپ  ای  گرم  ماـگنه  . 3 تسا . ناسآ  يو  هرهچ  فیـصوت 
، رود هلـصاف  زا  دناوت  یم  نیب  نشور  . 4 دـسر . یم  شناتـسود  زا  یکی  رظن  هب  دوخ  يداع  لکـش  هب  هظحل  کی  يارب  هداـتفا ، گرم  رتسب 

دنک . فیصوت  میسرت و  تقد  اب  ار  نآ  دنیبب و  ار  يا  هنحص  ای  صخش  ای  هرظنم 
------------------

دوش . هعجارم   137 ص 135 ـ هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  هب   . 1
هحفص 51  ------------------ 

نسکرب هفسلف  دوهش و 
وا يو ، بتکم  نافلاخم  هک  اجنآ  ات  هداد  تیمها  دوهـش  هب  رگید  دارفا  زا  شیب  ( 1941 1859 ـ «) نسکرب  » نیمز برغم  نادنمشناد  نایم  رد 

خیرات رد  اه  یشک  قح  عون  نیا  دنا و  هدناوخ  اهتسیلآ » هدیا   » زا ار  وا  رگید  یهورگ  هدرک و  یفرعم  لالدتـسا  لقع و  اب  تفلاخم  رهظم  ار 
اج یب  رورغ  تسا . هداد  رارق  تفرعم  عبانم  رامش  رد  لقع  سح و  لباقم  رد  ار  دوهش  نادنمشناد ، رگید  ناسب  وا  تسا ، ناوارف  ملع 

نانآ دوب ، هدش  مهدزون  مهدـجه و  نرق  ياه  يدام  زا  یعمج  ریگنماد  هک  تسا  ییاج  یب  رورغ  لولعم  یبیغ ، ياه  یهاگآ  ماهلا و  راکنا 
ناهج ياه  یگدیچیپ  مامت  رب  تسا و  هدنامن  یقاب  یلوهجم  نانآ  يارب  یتسه  هریاد  رد  دـنا و  هدـیمهف  ار  زیچ  همه  هک  دـندرک  یم  روصت 

، یملع رورغ  نینچ  کی  هجیتن  دراد . يدام  تلع  يا  هثداح  ره  هک  دنا  هتفایرد  دـنا و  هدرک  فشک  ار  اه  هدـیدپ  یعیبط  للع  هتفای و  تسد 
دنرگنب . راکنا  ًانایحا  دیدرت و  کش و  هدید  اب  تسا  هدنام  راگدای  هب  ناینیشیپ  زا  هچنآ  هب  هدش و  انتعا  یب  زیچ  همه  هب  هک  دش  نیا 

هحفص 52  ------------------ 
زومر زا  يرایـسب  هک  دـش  هاگآ  رـشب  مک  مک  دـش . هتـساک  نآ  تدـش  ترارح و  زا  اـی  تسکـش و  مهرد  متـسیب  نرق  رد  یملع  رورغ  نیا 

، ققحم نادرم  تسا . هدـش  شاف  رـشب  يارب  شنیرفآ  ناهج  روآ  تفگـش  رارـسا  زا  یکدـنا  اهنت  هدـنام و  لـهج  هدرپ  سپ  رد  زونه  تقلخ 
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زونه هک  هچنآ  راکنا  هب  تراسج  تأرج و  اب  هدروخن و  شناد  ملع و  نادیم  رد  ار  یئزج  ياه  يزوریپ  بیرف  یملع ، زراب  ياه  تیـصخش 
بیغ زیمآ  رارسا  ناهج  هب  ییاه  هچیرد  دنزیخ . یمنرب  تسا  هتفرگن  رارق  مولع  فیدر  رد  هدشن و  تباث  نآ  یتسردان  ای  یتسرد 

هک دننادب  ناگمه  ات  تسا  هدراذـگ  زاب  بیغ  ناهج  يوس  هب  ار  ییاه  هچیرد  دراد ، دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  هک  یتمحرم  فطل و  اب  ادـخ 
کش و چیه  ياج  هک  نکمم ; دـص  رد  دـص  تسا  يرما  بیغ  رب  ناسنا  طلـست  هکلب  تسین  نکمم  ریغ  لاحم و  رما  کی  بیغ  زا  یهاگآ 

تاناویح هب  یحو  . 1 درادن . دوجو  نآ  رد  دیدرت 
هنومن  تسا  هدش  ثحب  اهنآ  نوماریپ  هدرتسگ  روط  هب  یسانش ، روناج  ياه  باتک  رد  هک  تاناویح  زیگنا  تفگش  ياهراک 

هحفص 53  ------------------ 
دوقفم و وضع  نتخاس  هفیظو ، باختنا  راک ، میـسقت  لیبق  زا  نارادـناج  لوقعلاریحم  ياهراک  تسا . تاناویح  رد  ماـهلا  دوجو  زا  یحـضاو 
رکفت و هاگتسد  دقاف  ناویح ، هک  تسا  یهیدب  اریز  دومن  هیجوت  رکفت  لقعت و  هار  زا  ناوت  یمن  ار  یگدنز  ياه  يدنمزاین  هیلک  هب  ییانشآ 

صاوـخ بیکرت  اریز  تسناد  نارادـناج  یجراـخ  دوـجو  مزیناـگرا  یلخاد و  مظن  لوـلعم  ار  اـه  نآ  ناوـت  یمن  هک  ناـنچمه  تسا  لـقعت 
دوقفم و وضع  نامتخاس  دیدجت  هفیظو ، باختنا  راک ، میـسقت  دننام  یعادبا  يراکتبا و  روما  ماجنا  يارب  دوجوم  کی  ییایمیـش  یکیزیف و 
برـض و قیرفت و  عمج و  لامعا  هک  دوش  هتخاس  مظنم  نانچ  نآ  تسا  نکمم  باسح  نیـشام  کی  دـشاب . یمن  یفاک  طـیحم ، اـب  قاـبطنا 

ًاقیقد دناوت  یم  همجرت  نیشام  کی  تسین ، یضایر  هدعاق  کی  راکتباو  عادبا  هب  رداق  باسح  نیشام  زگره  اّما  دهد  ماجنا  ًاقیقد  ار  میـسقت 
یگدنز رد  نوچ  دشاب . یمن  هدنیوگ  هابتـشا  حیحـصت  هب  رداق  نیـشام  نآ  قیقد  مظن  زگره  یلو  دنک  همجرت  ار  رفن  کی  هتـشون  ای  نانخس 

الاب  ناهج  زا  ماهلا  لولعم  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  دوش ، یم  هدید  هقباس  یب  يراکتبا  یعادبا و  ياهراک  تاناویح 
هحفص 54  ------------------ 

یتاپ هلت  ینیب و  نشور  . 2 ( 1 .) دمان یم  یحو  ار  یبای  هار  نینچ  دیجم  نآرق  درادن . يرگید  هیجوت  مینادب 
هک یثداوح  زا  دناوخب و  ار  نارگید  راکفا  دناوت  یم  نآ  ددم  هب  هک  دراد  دوجو  يزومرم  دادعتـسا  ناسنا  داهن  رد  دـنیوگ  یم  نادنمـشناد 

سح هطـساو  هب  رود  هار  زا  تاـساسحا  راـکفا و  هلداـبم  دـنک . ادـیپ  یهاـگآ  سح ، قوفاـم  يورین  اـب  دـهد ; یم  خر  تسدرود  طاـقن  رد 
هلدابم ار  راکفا  فارگلت ، نفلت و  ویدار ، نویزیولت ، لـیبق : زا  نیون  ینف  لـیاسو  قیرط  زا  دـنچ  ره  تسا  یلمع  رما  کـی  ًـالماک  صوصخم 
نـشور اب  یتاپ » هلت   » قرف تسا . دـقتعم  ینیب  نشور  سح ، ای  و  یتاپ » هلت   » مان هب  يرگید  هار  يا  هلدابم  نینچ  يارب  شناد ، یلو  دـننک  یم 

یلو یـسح ، لیاسو  نودب  مه  نآ  یناکم ، ینامز و  رود  ياه  هلـصاف  زا  تسا  یقافتا  كرد  تردـق  نامه  ینیب  نشور  هک  تسا  نیا  ینیب 
نودب  رگید  زغم  هب  يزغم  زا  تاساسحا  تاناجیه و  راکفا و  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یتیفیک  یتاپ » هلت  »

------------------
دیناوخب .  262 ص 245 ـ هدنراگن ، فیلأت  یسانشادخ  هار  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  ثحب  نیا  حورشم  هیآ 68 ، لحن ، هروس   . 1

هحفص 55  ------------------ 
دید يارب  دنشاب  یم  یبسانم  مان  ود  ره  دنتـسه و  هکـس  کی  يور  ود  یتاپ  هلت  ینیب و  نشور  تقیقح  رد  دوش و  یم  لقتنم  یّـسح  هلیـسو 
یم جوم  ار  یگدنز  تسا و  هدش  لئاق  يرتشیب  رظن  تعسو  هب  هنیمز  نیا  رد  مسیگوپ »  » زورما يرادیب . رد  هچ  باوخ و  رد  هچ  ناسنا ، مود 
یم زین  هشیدنا  اب  تفرگ  ناوت  یم  میـس  اب  هک  نانچمه  ار  جاوما  هک  تسا  دقتعم  دسانـش و  یم  هدنتـسرف  هدنریگ و  جاوما  نآ  يارب  دناد و 

.3 تسا . نتفرگ  لباق  هدنریگ  دوجو  تروص  رد  دیآ و  یم  شاعترا  هب  ندش  هدیرفآ  زا  دعب  هک  دسانـش  یم  یجوم  ار  هشدـنا  تفرگ  ناوت 
حاورا اب  طابترا 

یصخش نف  نیا  رهام  داتـسا  هک  تسا  نیا  نآ  دامتعا  لباق  نشور و  تروص  هک  دریگ  یم  ماجنا  یفلتخم  ياه  تروص  هب  حاورا  اب  طابترا 
سامت نیا  رد  یهاگ  دهد و  یم  خـساپ  داتـسا  تالاؤس  هب  وا  حور  دـنک و  یم  باوخ  نیقلت  هاگن و  اب  دراد ، یگدامآ  راک  نیا  يارب  هک  ار 
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باتک هنیمز  نیا  رد  دشاب  یم  هعلاطم  لباق  نوگانوگ  تاهج  زا  یملع »  » تروص هب  حاورا  اب  سامت  دوش . یم  هتشادرب  هدرپ  هتفهن  رارسا  زا 
زا  يدایز  تاحفص  هتفای و  شراگن  برغ  قرش و  نادنمشناد  هلیسو  هب  یناوارف  ياه  هلاسر  اه و 

هحفص 56  ------------------ 
دنا هدیشوک  هار  نیا  رد  زارد  نایلاس  هک  یناسک  نف و  نیا  نادنمشناد  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یملع  ياه  فراعملا  ةریاد  یخرب 

، حاورا هتخانشان  زومرم و  ناهج  زا  يا  هشوگ  يور  زا  ناوارف  ياه  شیامزآ  ریگ و  یپ  ياه  تدهاجم  اب  دنا  هتسناوتن  هک  دنراد  یم  راهظا 
ةریاد هدنـسیون  دنیامن ، هدـهاشم  کیدزن  زا  دوش  یم  ماجنا  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  ار  يزیگنا  تریح  تداع و  قراخ  ياهراک  دـنرادرب و  هدرپ 

ار دنا  هدرک  فارتعا  ملع  نیا  تیعقاو  هب  هک  روهشم  نادنمشناد  زا  یتسرهف  حور  هرابرد  دوخ ، باتک  مراهچ  دلج  رد  متسیب  نرق  فراعملا 
. دنک یم  رکذ  ار  اکیرمآ  ناملآ و  ایلاتیا ، ناتـسلگنا ، هسنارف ، گرزب  نادنمـشناد  زا  رفن  تفه  لهچ و  مان  تسرهف  نیا  رد  دـهد . یم  هئارا 

تفریذپ هراب  نیا  رد  ار  یعدم  ره  راتفگ  ناوت  یمن  زگره  یلو  حیحص ، تسا  یبلطم  لامجا  روط  هب  حاورا  اب  طابترا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 
ماهلا . 4 داد . زیمت  نایوگغورد  زا  ار  نایوگتسار  میالع ، نیارق و  اب  دیاب  هکلب 

رد  ءاقلا  عون  نیا  هب  دنیبب  هاگآ  فقاو و  یبلطم  رب  ار  دوخ  هبترم  کی  ناسنا  دوش و  ءاقلا  بلق  هب  یبلطم  تسا  نکمم  یهاگ 
هحفص 57  ------------------ 

یلومعم ثداوح  فیدر  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناوارف  ناکم  نامز و  ره  رد  يردـق  هب  تاماهلا  هنوگ  نیا  دـنیوگ . یم  ماهلا  حالطـصا ،
يا هنومن  دیجم  نآرق  تسا . ماهلا  نیمه  يرعش  یلاع  نیماضم  تاراکتبا و  یملع و  تافاشتکا  تاعارتخا و  زا  يرایـسب  أشنم  یتح  دادرارق 

ار دوخ  كدوک  هک  میدرک  ماهلا  یـسوم  ردام  هب  ( » 1 ...(.) ِهیعِـضْرا ِنَأ  یـسُوم  ّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأَو  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  دروم  نیا  رد 
نیتسار  ياه  باوخ  . 5 هد .» ریش 

زا نهذ ، هشیدـنا و  زا  ادـج  تیعقاو  کی  زا  هک  تسا  ییاه  باوخ  نآ  تسا و  ام  رظن  دروم  نآ  عون  کی  هک  دراد  یماسقا  عاونا و  باوخ 
دزاس و یم  طوبرم  دوخ  زا  جراخ  ناهج  اب  ار  ام  هک  تسا  یهلا  ياه  باوخ  عون  نیا  دهد  یم  شرازگ  اجرب  اپ  راوتساو و  مکحم  یتیعقاو 
ار نآ  ناوت  یمن  زگره  هک  تسا  دایز  يا  هزادـنا  هب  اه  باوخ  لیبق  نیا  دراد و  یمرب  هدرپ  هشیدـنا  نهذ و  طیحم  زا  رود  یقیاقح  يور  زا 

تسا : هدومرف  اه  باوخ  عون  نیا  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  درک . راکنا 
------------------

. 7 هیآ صصق ، هروس   . 1
هحفص 58  ------------------ 

مالسا هفسالف  یهاگآربا و  تسا .» توبن  زا  یشخب  قداص  يایؤر  ( » 1 «.) ةوبنلا نم  ءزج  ۀقداصلا  ایؤرلا  ّنا  »
تباث ار  نآ  یتسرد  هدنیآ ، داد و  ربخ  بیغ  زا  یفراع  رگا  دیوگ : یم  متـشه » طمن   » رد تاراشا »  » باتک رد  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  .1

نیا ناهرب  هب  طمن  نیا  تاهیبنت  رد  زین  و  دراد . یعیبط  بابـسا  هتـشر  کی  یهاگآ  نینچ  اریز  روایب  نامیا  وا  هب  نک و  قیدـصت  ار  وا  درک ،
زا ار  دوخ  هک  دهد  یم  تسد  یتصرف  ناسنا ، حور  يارب  دش ، مک  ساوح  قیرط  زا  حور  تالاغتـشا  یتقو  دیوگ : یم  هدرک و  هراشا  بلطم 

دنیبب و  اجنآ  رد  ار  ییاه  تروصو  دنک  زاورپ  سدق  بناج  هب  هدرک و  صالخ  یعیبط  ياوق 
------------------

دناوت یمن  هتشذگ ، اب  هن  دراد ، راک  رـس و  هدنیآ  اب  میقتـسم  روط  هب  هک  اه  باوخ  عون  نیا  میدق ، پاچ  ص 635 ، ج14 ، راونألاراحب ،  . 1
تسا هدنورپ  دقاف  اه  باوخ  عون  نیا  هکلب  دومن . وجتسج  هتـشذگرد  ار  اه  باوخ  نیا  هدنورپ  ناوت  یمن  زگره  دشاب و  هتـشاد  يدام  تلع 

میا . هتفگ  نخس  يا  هنوگ  هب  اه  باوخ  عون  نیا  نوماریپ  تلاسر ، زار  باتک  رد  ام  و 
هحفص 59  ------------------ 
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وت هب  رگا  دـیوگ : یم  رگید  ياج  رد  زین  و  دـهد . یم  خر  زین  يداع  ياـه  ناـسنا  يارب  يراـمیب  لاـح  رد  باوخ و  رد  یهاـگ  تلاـح  نیا 
نوریب نارگید  ییاناوت  زا  هک  دنک  یم  یتکرح  دوخ  ای  دشخب  یم  تکرح  یمـسج  هب  ای  دهد و  یم  ماجنا  يراک  فراع ، نالف  هک  دـنتفگ 
دـصقم نامه  هب  يوش  دراو  هار  نآ  زا  زین  وت  رگا  هک  دراد  دوجو  بابـسا ، هتـشر  کی  راک  نیا  يارب  اریز  نکم  راـکنا  ار  نخـس  نیا  تسا 

سامت جراخ  ناهج  اب  دـناوت  یم  باوخ  عقوم  رد  ناسنا  هک  تسا  هدرک  تباث  ینـشور  هب  شیامزآ  هبرجت و  دـیوگ : یم  زاـب  و  یـسر . یم 
نیا زین  شیامزآ  هبرجت و  دشاب و  یتردق  نینچ  ياراد  يرادیب  عقوم  رد  ناسنا  هک  دراد  یعنام  هچ  نونکا  دـنک ، بسک  یتاعالطا  دریگب و 

یهاگآ هرابرد  دوب  ریظن  مک  یناسفن  تایضایر  یهلا و  هفسلف  رد  هک  يدرورهس  نیدلا  باهـش  خیـش  . 2 ( 1 .) تسا هدرک  تباث  ار  تقیقح 
دیوگ : یم  نینچ  بیغ  زا  ناسنا 

------------------
ص 397 و 399 و 407 و 314 . ج3 ، تاراشا ،  . 1

هحفص 60  ------------------ 
روما هتـشر  کی  رب  هتـسج و  ییاهر  یعیبط  ياوق  تسد  زا  ناسنا  سفن  تقو ، نیا  رد  تفای ، شهاـک  يرهاـظ  ساوح  تالاغتـشا  تقو  ره 

رد هک  تسا  یحاولا  رطاخ  هب  دنهد  يربخ  بیغ  زا  ءایلوا  ناربمایپ و  دننام  لماک  ياه  ناسنا  رگا  دیوگ : یم  سپـس  دبای ، یم  طلـست  یبیغ 
هدهاشم هک  تسا  ییاهتروص  ای  دنونـش و  یم  هک  تسا  یکانلوه  زیگنا و  لد  ياهادص  ای  جاوما و  ای  دریگ و  یم  رارق  اهنآ  ناگدـید  ربارب 

ناکما قارـشا » تمکح   » رب دوخ  قیلاعت  رد  نیهلأتملا  ردـص  . 3 ( 1 .) دنهد یم  ربخ  بیغ  زا  سپـس  دنیوگ . یم  نخـس  نانآ  اب  دـننک و  یم 
روص ناهج  ) لاثم ملاع  ای  و  لقع ، ناهج  اب  لاصتا  رثا  رب  سفن  دیوگ : یم  هداد و  رارق  ثحب  دروم  حورشم  يا  هنوگ  هب  ار  بیغ  زا  یهاگآ 

نشور هک  تسا  نیا  تاملک  نیا  لقن  زا  فده  دزاس . یم  نشور  یلقع  نیهارب  اب  ار  بلطم  سپـس  دنک  یم  بسک  ییاه  یهاگآ  ءایـشا ،)
یم یقلت  هدـش  عقاو  هکلب  نکمم  رما  کی  رـشب  يارب  ار  بیغ  زا  یهاگآ  لاح  هتـشذگ و  زا  يرـشب  مولع  ناـنکفا  یپ  نادنمـشناد و  ددرگ 

هدش  عقاو  هکلب  نکمم  یلومعم  رشب  يارب  بیغ  زا  یهاگآ  هک  ییاج  دننک ،
------------------

مجنپ . هلاقم  قارشا ، تمکح   . 1
هحفص 61  ------------------ 

تـسا مزال  شخب  نیا  نایاپ  رد  دنام . دـهاوخن  یقاب  يدـیدرت  کش و  ياج  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  يارب  نآ  ناکما  رد  نیاربانب  دـشاب .
، ار بیغ  زا  یهاگآ  عوضوم  يرشب ، مولع  مینادب  هک  تسا  نیا  زورما  زورید و  نادنمـشناد  نانخـس  لقن  زا  فده  میهد : رکذت  ار  يا  هتکن 

دیاب یلو  میشاب . هتـشاد  دیدرت  کش و  نآ  ناکما  رد  دیابن  فیـصوت ، قیدصت و  نینچ  اب  تسا و  هدرک  یقلت  ققحم ، هکلب  نکمم  رما  کی 
نآ نوماریپ  شخب  نیا  رد  هک  يداـع  ياـه  قیرط  زا  ریغ  تسا ، یقیرط  زا  بیغ ، رب  موصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  یهاـگآ  هک  تشاد  هجوـت 

اب طابترا  ای  قارـشا و  دوهـش و  فشک و  زا  شخب  نیا  رد  اـم  رگا  زین  و  تسین . هار  رد  داـحتا  رب  هاوگ  هجیتن ، رد  كارتشا  و  میتفگ ، نخس 
ره قیدصت  هب  ای  میریذپب ، ار  قارـشا  فشک و  یعدم  ره  راتفگ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  میدرک ، داهـشتسا  اهنآ  هب  میتفگ و  نخـس  حاورا 

ثحب ورملق  زا  ًالعف  تسیچ ؟ اهنآ  تایصوصخو  دودح  اّما  تسا و  یلامجا  قیدصت  فده  هکلب  میراذگب ، هحـص  حاورا ، اب  طابترا  یعدم 
دشاب . یم  نوریب  ام 

هحفص 63  هحفص 62 ------------------  ------------------ 

، بیغ زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  - 3

بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  - 3
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تسا یهلا  میلعت  هب 
ناربمایپ هب  هاگآ ، يادخ  . 2 دنشاب . هاگآ  یهلا ، میلعت  نودب  . 1 دوش : یم  روصت  هنوگ  ود  رب  بیغ ، زا  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  یهاگآ 

. دـهد میلعت  ناـنآ  هب  يرگید  هار  زا  دـنوادخ  اـی  ودـنزومایبربمایپ  زا  ماجنارـس  و  لـبق ، ماـما  زا  مادـک  ره  زین  ناـماما  دـشاب و  هدرک  مـیلعت 
ملع هک  یناسک  دـشاب و  یم  یهلا  میلعت  هب  تسین و  یتاذ  بیغ ، زا  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  یگمه  هعیـش  نادنمـشناد 

زا  دننک  یقلت  دننادب و  یهلا  میلعت  نودب  یتاذ و  ار  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما
هحفص 64  ------------------ 

رد هک  یبلطم  هب  ار  زیزع  هدنناوخ  هجوت  تسا  مزال  اج  نیا  رد  دشاب . یم  كرش  مزلتسم  هدیقع  نیا  ًالوصا  دنیآ و  یم  رامـش  هب  ( 1 «) ةالغ »
رد هک  دوش  یم  نشور  گرزب  نادنمـشناد  ياه  هتفگو  تایاور  هب  هعجارم  اب  مینک : بلج  تسا  دنمدوس  زین  باتک  نیا  هدـنیآ  ياه  ثحب 
ملع بیغ » ملع   » هژاو زا  یهاگ  دعب ، ياه  هرود  رد  زین  و  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  نامز 
هدش حیرـصت  ًاررکم  نادنمـشناد  تاملک  رد  زین  تایاور و  تایآ و  رد  تهج  نیا  زا  تسا و  هدـش  یم  هدـیمهف  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و 

. تسا لبق  ماـما  ربماـیپ و  زا  نتخومآ  اـی  هریغ و  یحو و  هار  زا  یهلا  میلعت  هب  هکلب  تسین ، یتاذ  بیغ ، زا  ماـما  ربماـیپ و  یهاـگآ  هک  تسا 
رد دناوخ و  يا  هبطخ  هرصب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لمج ، گنج  نایاپ  زا  دعب  . 1 نادنمشناد : ياهراتفگ  تایاور و  زا  یخرب  نتم  کنیاو 

ریمأ اـی  تیِطُعا  دـقل  : » تفگ ناـشیا  هب  ناوارف ، یبجعت  اـب  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی  داد  ربخ  هدـنیآ  ثداوح  یخرب  زا  هبطخ  نآ  نمض 
اریز  دراد  ادخ  هب  صاصتخا  بیغ » ملع   » هک دوب  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  دیراد و  بیغ » ملع   » امش ایآ  بیغلا »! َملع  نینمؤملا 

------------------
دراد ادخ  هب  صاصتخا  هک  یتافـص  زا  یخرب  هتـسناد و  جراخ  ندوب  رـشب  هریاد  زا  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما هک  دنتـسه  یناسک  ةالغ ،  . 1

دنناد . یم  تباث  نانآ  يارب 
هحفص 65  ------------------ 

...«. ملع يذ  نم  مّلعت  وه  اّمناو  بیغلا  ملعب  وه  سیل  : » تفگ دیدنخ و  وا  خساپ  رد  یمارگ  نآ  تسا . هاگآ  زیچ  همه  هب  ًاتاذ  هک  تسا  ادخ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هلیـسو  هب  هکلب  تسین  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ » ملع   » مهد یم  ربخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  نم  هک  نیا 

زا یهورگ   ) نانیا موش  تیادف  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) متفه ماما  هب  نسحلا  نب  هّللا  دـبع  نب  ییحی  . 2 ( 1 ....) تسا هدش  میلعت  نم  هب  ملـسو )
یلص  ) ادخ ربمایپ  زا  میناد  یم  ام  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هن  :... دومرف وا  خساپ  رد  ترـضح  دیراد . بیغ » ملع   » امـش هک  دنراد  هدیقع  مدرم )

( 2 (.) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  نع  ۀثارو  ّالإ  یه  ام  هّللاو  ال  میا ، هتخومآ  ترضح  نآ  زا  هدیسر و  ام  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
------------------

خیـش یلاما   . 2 . 141 ص 138 ـ 85 و ج3 ، ص 83 ـ ج1 ، مثیم ، نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  راهچ ، تسیب و  دـص و  هبطخ  هغـالبلا ، جـهن   . 1
ملعن نحن  : » دنک یم  دییأت  ار  بلطم  نیمه  دناوخ  میهاوخ  متشه  لاؤس  مهد ، شخب  رد  هک  یتیاور  لیذ  زین  و  فجن ، پاچ  ،ص 14 ، دیفم
میناد یم  ام  دنیوگ  یم  ترضح  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  رفن  دنچ  بیغلا »... ملع  یلإ  کبـسنن  الو  ًاریثک  ًاملع  ملعت  ّکنا 
یمن فیـصوت  بیغ » هب  ملاع   » هلمج اب  ار  امـش  ینعی  میهد  یمن  تبـسن  بیغ  ملع  هب  ار  امـش  لاح  نیع  رد  اّما  دیراد  يا  هدرتسگ  ملع  امش 

ص 257 . ج1 ، یفاک ، لوصا  مینک . 
هحفص 66  ------------------ 

« بیغ هب  ملاع   » تفـص ياراد  قلطم  روط  هب  ناوت  یم  ار  یـسک  دـسیون : یم  م413 )  ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دـمحم  راوگرزب  خیـش  . 3
تسا دقتعم  هعیش  ور  نیا  زا  تسین و  یتاذ  گرزب  دنوادخ  زج  سک  چیه  ملع  دشاب و  هتخوماین  یسک  زا  دشاب و  یتاذ  وا  ملع  هک  تسناد 

زا لبق و  ماما  زا  دافتسم  نانآ  ملع  هک  دوش  هداد  حیضوت  دیاب  هکلب  دنتـسه  بیغ  هب  ملاع  دوش . هتفگ  قلطم  روط  هب  ناماما  هرابرد  دیابن  هک 
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: دسیون یم  م.548 )  ) یسربط خیش  موحرم  هعیش  ردقیلاع  رـسفم  . 4 ( 1 .) تسا یهلا  میلعت  هب  ماجنارس  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
زج سک  چیه  دشاب و  یتاذ  وا  ملع  دنادب و  ار  اه  بیغ  همه  هک  درک  فیصوت  بیغ » هب  ملاع   » هلمج اب  ناوت  یم  ار  یـسک  هعیـش  هدیقع  هب 
زا همه  دنا  هدرک  لقن  ناماما  ریاس  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  ینس  هعیش و  نادنمـشناد  هک  یناوارف  یبیغ  ياهربخ  اّما  تسین و  نینچ  نیا  ادخ 

( 2 .) تسا هتخومآ  دنوادخ  زا  زین  ادخ  لوسر  هدیسر و  نانآ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
------------------

و ص 261 ، ج3 ، نایبلا ، عمجم   . 2 دیفم . خیـش  لئاسملا »  » باتک زا  لقن  هب  ص 104 ، ج26 ، راونألاراحب ، ص 38 ، تالاقملا ، لـئاوا   . 1
ص 205 . ج5 ،

هحفص 67  ------------------ 
ملع هک  ینعم  نیا  هب  هن  اّما  دـنراد  یهاگآ  بیغ  زا  ماما  ربماـیپ و  دـسیون : یم  (588 م .  ) یناردنزام بوشآ  رهش  نب  دمحم  نیدلادیـشر  . 5
ادـخ ملع  اب  تسا و  یتاذ  نانآ  ملع  هک  نیا  هب  هدـیقعو  تسا ، هتخومآ  ناـنآ  هب  ار  بیغ  ملع  زا  یـشخب  دـنوادخ ، هکلب  دـشاب  یتاذ  ناـنآ 
یمن ادخ  زج  هک  یبیغ  ملع  زا  روظنم  دـسیون : یم  (679 م .  ) ینارحب مثیم  نبا  نیدلا  لامک  . 6 ( 1 .) دشاب یم  كرش  مزلتـسم  درادن  یتوافت 

یهاگآ سک  ره  ادخ  زج  دراد و  ادخ  هب  هب  صاصتخا  میلعت ، نودب  بیغ » ملع   » دشاب و نتخومآ  میلعت و  نودب  هک  تسا  یبیغ  ملع  دـناد 
دارفا نایم  رد  هک  مینک  یمن  راکنا  ام  دـسیون : یم  ( 655 م .  ) یلزتعم دـیدحلا  یبا  نبا  . 7 ( 2 .) تسا هدوب  یهلا  میلعت  هب  دنک  ادـیپ  بیغ  زا 
ندش هاگآ  هلیسو  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  هب  دنتسم  بیغ ، زا  نانآ  یهاگآ  مییوگ  یم  اّما  دنهدب  ربخ  بیغ  زا  هک  دنشاب  یـصاخشا  رـشب 

( 3 .) دروآ یم  مهارف  بیغ  زا  ار  نانآ 
------------------

حرش  . 3 ص 140 . ص 84 و ج3 ، ج1 ، مثیم ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2 دش . لقن  ناشیا  مالک  نومضم  ص 211 ، نآرقلا ، تاهباشتم   . 1
يدلج . پاچ 4 ج71 ص 427 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 

هحفص 68  ------------------ 
اور دسیون : یم  لطابلا » جهن  لاطبا   » باتک رد  شبـصعت  همه  اب  هتـسیز ، یم  مهد  مهن و  هدس  رد  هک  ینـس  دنمـشناد  ناهبزور  نب  لضف  . 8

ای تسا و  یحو  اـب  میلعت  نیا  هار  تسا و  زیاـج  یهلا  میلعت  هب  بیغ  زا  نداد  ربـخ  يرآ  دراد ، بیغ  ملع  دوش : هتفگ  یـسک  هراـبرد  تسین 
م.1381)  ) رفظم نیسح  دمحم  خیـش  موحرم  همالع  . 9 ( 1 .) دـناد یم  بیغ  زا  یهاگآ  ياه  هار  زا  یکی  ار  ماهلا  هک  یـسک  دزن  هتبلا  ماهلا ،

مهیلع  ) ناماما ملع  هک  دنک  مهوت  دیابن  سک  چـیه  تسا و  یهلا  میلعت  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما ملع  تسا و  یتاذ  ادـخ  ملع  دـسیون : یم 
(2 .) دنراد یهاگآ  بیغ  زا  یهلا ، میلعت  هب  اّما  دنرادن  بیغ  ملع  ًاتاذ  ناماما  مییوگب  هک  درادـن  یعنام  سپ  تسا  ادـخ  ملع  دـننام  مالـسلا )
وا میلعت  هب  دشاب  هاگآ  بیغ  زا  وا  زج  سک  ره  تسا و  هاگآ  بیغ  زا  ًاتاذ  دـنوادخ  دـسیون : یم  نازیملا »  » ریـسفت رد  ییابطابط  همّالع  . 10

زا  دوخ  یهاگآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اج  ره  دوب و  دهاوخ 
------------------

ص 7 و 47 . مامإلا ، ملع   . 2 مق . پاچ  ص 343 ، ج2 ، رفظم ، قدصلا  لئالد   . 1
هحفص 69  ------------------ 

زا مناد  یم  هچ  ره  متـسین و  بیغ  هب  ملاع  ًاتاذ  ًالقتـسم و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  مرادـن  بیغ  ملع  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  راکنا  ار  بیغ 
( 1 .) تسا هدش  هتخومآ  نم  هب  ادخ  بناج 

------------------
. 132 ص 131 ـ ج20 ، نازیملا ،  . 1
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هحفص 71  هحفص 70 ------------------  ------------------ 

نادنمشناد راتفگ  - 4

نادنمشناد  راتفگ  - 4
بیغ زا  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  نوماریپ 

عوقو زا  لبق  اهدماشیپ ، ثداوح و  هب  دندوب و  هاگآ  مدرم  زا  یخرب  ریامـض  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما دسیون : یم  م.413 )  ) دیفم خیش  . 1
تـسا ترـضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تماما  ياه  لیلد  زا  یکی  دسیون : یم  رگید  ياج  رد  و  . 2 ( 1 .) دنتشاد یهاگآ  نآ 

وا  ياهربخ  یتسرد  قدص و  يدنچ  زا  سپ  تسا و  هداد  ربخ  اهنآ  عوقو  زا  شیپ  ثداوح ، اهدمآ و  شیپ  هلسلس  کی  عوقو  زا  هک 
------------------

ص 258 . ص 104 و ج42 ، ج26 ، راونألا ، راحب  ص 38 ، تالاقملا ، لئاوا   . 1
هحفص 72  ------------------ 

دوش و یم  هاگآ  یهلا  میلعت  هب  دوش  هاگآ  یـسک  نطاب  زا  رگا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما : دـسیون یم  رگید  ياج  رد  و  . 3 ( 1 .) تسا هدش  نشور 
و ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  شیپ  ناـماما  و  شیپ ، ماـما  زا  نتخومآ  دریگ  یم  تروـص  هار  دـنچ  زا  ماـما  هب  یهلا  میلعت 

بیغ ملع  رکنم  راوگرزب  نآ  هک  دـهد  تبـسن  دـیفم  خیـش  هب  يا  هدنـسیون  رگا  نیاربانب  ( 2 ....) تسا اـه  هار  نآ  زا  هار  ود  ندـید ، باوـخ 
نب دمحم  حتفلاوبا  ردقیلاع  گرزب و  دنمشناد  . 4 دوب . دهاوخ  وا  يزرو  ضرغ  ای  یعالطا  یب  لیلد  نخس  نیا  تسا  ( مالسلا مهیلع  ) ناماما

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هعیـش  تاداقتعا  زا  دسیون : یم  تاداقتعا  هلاسر  رد  ( 449 (م . یکجارک یلع 
تابثا يارب  ادـخ  تسا و  هدـش  نییعت  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  اهنآ  تماما  و  ... دنتـسه ماـما  وا  موصعم  دـنرزف  هدزاـی  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

(3 .) تسا هدومن  هاگآ  هدـنیآ  ثداوح  تاعوضوم و  اه و  بیغ  زا  يرایـسب  رب  ار  نانآ  هتخاس و  رهاظ  اهنآ  تسد  هب  یتازجعم  اهنآ  تماـما 
دسیون : یم  (م.548 ) یسربط مالسالا  نیما  . 5

------------------
پاچ ص 112 ، یکجارک ، دئاوفلا  زنک   . 3 موس . پاچ  ص 80 ،  هراتخملا ، لوصفلا   . 2 يدنوخآ . پاچ  ص 148 ، دیفم ، خیش  داشرا   . 1

یگنس .
هحفص 73  ------------------ 

یف َنورِّخَدـَت  امو  َنُولُکْأـَت  اـِمب  مُکُِّئبَنُأ  : ) تفگ یم  داد و  یم  ربخ  بیغ  زا  هک  دوب  نیا  حیـسم  ترـضح  تازجعم  زا  یکی  هک  روط  ناـمه 
یمارگ لوـسر  ياـه  هزجعم  زا  زین  مهد و  یم  ربـخ  دـینک  یم  هریخذ  ناـتاه  هناـخ  رد  دـیروخ و  یم  هچنآ  زا  امـش  هـب  نـم  ( ; 1 () ْمُِکتُوُیب

( مالـسلا هیلع  ) یلع تماـما  ياـه  لـیلد  تازجعم و  زا  روط  نیمه  دوـب . ترـضح  نآ  یبـیغ  ياـهربخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
تاهباشتم  » جرا رپ  باتک  رد  یناردـنزام  بوشآ  رهـش  نب  دـمحم  . 6 ( 2 .) تسا هدـمآرد  عقاو  اب  قباـطم  همه  هک  تسا  وا  یبیغ  ياـهربخ 

هتـشذگ و ثداوـح  زا  یـشخب  تسا و  بیاـغ  هک  ییاـهزیچ  زا  یتمـسق  هب  یهلا  میلعت  هب  ماـما  ربماـیپ و  تسا  نکمم  دـسیون : یم  نآرقلا »
تـسیب دودـح  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  یبیغ  ياهربخ  زا  یـشخب  بقانم »  » باتک رد  زین  . 7 ( 3 .) دنشاب هتـشاد  یهاگآ  هدنیآ ،

هتخاس و هاگآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  اه  نیا  ماـمت  دـسیون : یم  سپـس  دـنک و  یم  لـقن  هحفص 
یناهنپ  رد  مه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

------------------
ص 211 . نآرقلا ، تاهباشتم   . 3 هیمالسا . هیملع  پاچ  ص 172 ، يرولا ، مالعا   . 2 هیآ 149 . نارمع ، لآ  هروس   . 1
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هحفص 74  ------------------ 
هتسیز یم  يرجه  مشش  هدس  رد  هک  يزار  حوتفلاوبا  خیـش  موحرم  گرزب ، رـسفم  . 8 ( 1 .) تسا هدرک  هاگآ  اهنآ  رب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هک نآ  هب  هایإ ; یلاعت  هّللا  مالعاب  دوب  بیغ  راـبخا  یعون  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  تازجعم  هلمج  زا  دـسیون : یم  تسا ;
حرش ياج  دنچ  رد  ( 679 م .  ) ینارحب مثیم  نبا  نیدـلا  لامک  ( 2 .) يدوب وا  توبن  تمالع  لیلد و  ات  داد  ربخ  یحو  هب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ 

هدرک و حیرـصت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  میلعت  هب  بیغ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  یهاگآ  هب  دوخ  هغالبلا  جهن 
یبا نبا  . 10 ( 3 .) تسا هداد  یتاحیضوت  مالسلا ) هیلع  ) یلع و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ملعت  میلعت و  ینعم  یگنوگچ و  رد 

دیسرپب نم  زا  هدنیآ  ثداوح  زا  هچ  ره  :» دیوگ یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  نیا  دسیون : یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ( 655 م .  ) یلزتعم دیدحلا 
زا  یهاگآ  نیا  نم  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  روظنم  هکلب  توبن ، ياعدا  هن  تسا و  ییادخ  ياعدا  هن  داد » مهاوخ  ربخ 

------------------
، مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   . 3 يدلج . پاچ 12 ص 268 ،  ج3 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریـسفت   . 2 فجن . پاچ  ص 112 ، ج2 ، بقانم ،  . 1

. 141 ص 139 ـ ص 390 و ج3 ، و ج2 ، ، 85 ص 82 ـ ج1 ،
هحفص 75  ------------------ 

تـسا هدـش  رداص  وا  زا  هک  یبیغ  ياـهربخ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اـم  دـسیون : یم  سپـس  ما  هتخومآ  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  ار  بیغ 
نآ هک  يا  هلمج  هک  تسا  نیا  لیلد  ترـضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  ییامن  عقاو  میا و  هتفای  عقاو  اب  قباطم  ار  وا  ياهربخ  همه  هدرک و  ناحتما 

دنگوس ... مکتأبنا ; الا  ... ۀعاسلا نیب  مکنیب و  امیف  ءیش  نع  ینولأست  هدیب ال  یـسفن  يذلاوف  : تسا تسرد  تسار و  تسا  هدومرف  ترـضح 
یّلح همالع  . 11 ( 1 .) درک مهاوخ  ناتهاگآ  دیـسرپب  هچ  ره  زا  و  مراد ) ربخ  هدـنیآ  ثداوح  زا   ) تسوا رایتخا  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  هب 

یمارگ نآ  یبیغ  ياهربخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تماما  تابثا  ياه  هار  زا  یکی  هتـشاگن  دـیاقع  لوصا  نوماریپ  هک  ییاهباتک  رد  (م.726 )
یبـیغ ياـهربخ  زا  يدادـعت  نیبلاـطلا » داـشرا   » باـتک رد  م.826 )  ) رادـقم لـضاف  موـحرم  هعیـش  گرزب  دنمـشناد  . 12 ( 2 .) تسا هتسناد 

تسا  نآ  زا  شیب  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  دسیون : یم  هدرک و  لقن  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع
------------------

ص نیدشرتسملا ، جهن  ناهفصا ، پاچ  ص 219 دیرجت ، حرش   . 2 يدلج . پاچ 4 ص 175 ، ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1
یگنس . پاچ  ص 80 ، ۀمارکلا ، جاهنم  فجن ، پاچ  ص 24 ، نیقیلا ، فشک  دیدج ، پاچ  ، 70

هحفص 76  ------------------ 
ردقیلاع ثدحم  (1 . ) 13 تسا . وا  تماما  نارگید و  رب  وا  تیلضفا  لئالد  زا  یکی  بیغ  زا  ترضح  نآ  یهاگآ  نیمه  دیآ و  هرامش  هب  هک 

هدنیآ هتـشذگ و  ملع  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماماو ربمایپ  هب  دنوادخ   : » تسا نیا  نآ  دافم  هک  یثیداحا  دسیون : یم  م.1104 )  ) یلماع ّرح  خیش 
: دسیون یم  زاب  و  . 15 ( 3 .) تسا هاگآ  اه  نابز  عیمج  هب  ماما  : دـسیون یم  رگید  ياج  رد  و  . 14 ( 2 .) دـشاب یم  رتاوتم  تسا » هدرک  میلعت  ار 

یم دـننادب  ار  يزیچ  دـندرک  یم  هدارا  هاگره  و  دـندوب ... هتفرگ  ارف  یهلا  میلعت  هب  ار  اه  بیغ  زا  يرایـسب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما ربماـیپ و 
« لوصُالا نیناوق   » باتک هیشاح  رد  م.1298 )  ) ینیوزق یلع  دیس  راوگرزب  ملاع  . 16 ( 4 .(.) دش یم  میلعت  نانآ  هب  ادخ  فرط  زا  و   ) دنتسناد

دسیون : یم 
------------------

ج7، ةادهلا ، تابثا   . 4 ص 385 . ج12 ، باتک ، نامه   . 3 ص 92 . ج13 ، هعیشلا ، لئاسو   . 2 یئبمب . پاچ  ص 180 ، نیبلاطلا ، داشرا   . 1
یگنس . پاچ  ص 48 ، ۀمهملا ، لوصف  و  ص 441 ،

هحفص 77  ------------------ 
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نیا تفگ  ناوت  یم  تسا و  وا  تماما  ياه  هناشن  زا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  زا  ماما  یهاگآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ضیفتـسم  تاـیاور  زا 
قح دسیون : یم  م.1319)  ) ینایتشآ نسحدمحم  ازریم  جاح  راوگرزب  همالع  . 17 ( 1 .) تسا هعیش  بهذم  تایرورض  تاداقتعا و  زا  بلطم 

، نآ هب  ملع  هچنآ  زج  تسین  ناهنپ  نانآ  زا  زیچ  چـیه  دـنراد و  یهاگآ  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـماما هک  تسا  نیا 
قح هک  بـلطم  لـصحام  سپ  دـسیون : یم  م.1312 ) « ) ۀـعاسلا ملع   » هلاسر هدـنراگن  . 18 ( 2 .) تسا یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هب  صتخم 

دمحم خیش  موحرم  همّالع  . 19 ( 3 ....) نوکی ام  ناک و  ام  عیمج  هب  دنملاع  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ربمغیپ و  بانج  هک  تسا  نیا  تسا  بهذم 
دسیون : یم  م.1381 )  ) رفظم نیسح 

------------------
تاـعوضوم و زا  یـشخب  هب  وا  ملع  هدـنیآ ، لاـح و  هتـشذگ و  هب  ماـما  ملع  زا  ینیوزق  موحرم  دوـصقم  هتبلا  نیناوـق ص 148 ، هیـشاح   . 1

هلاسر  . 3 ص 60 . ج2 ، دئارفلا ، حرـش  یف  دئاوفلارحب   . 2 دوش . هعجارم  ناشیا  راتفگ  لـصا  هب  تسا ، هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  ثداوح 
یگنس . پاچ  ص 13 ، ۀعاسلا ،» ملع  »

هحفص 78  ------------------ 
زا نتخومآ  ای  ماهلا  هار  زا  نانآ  هب  مالع  دنوادخ  هک  تسا  یملع  دوصقم  دنتـسه  هاگآ  بیغ  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما مییوگ  یم  هک  نیا 
زا هک  يا  هریثک  رابخا  زا  دـسیون : یم  مامالا » ملع   » هلاسر رد  ییابطابط  همّالع  . 20 ( 1 .) دزومآ یم  رگید  ياه  هار  ای  مالـسا  یمارگ  لوسر 

یمارگ لوسر  هب  ار  نئاک » وه  ام  نوکی و  امو  ناک  ام  ملع   » دنوادخ هک  دیآ  یمرب  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) مهیلع  ) يده همئاو  مرکا  لوسر 
( 2 .) دنا هدرب  ثرا  هب  ترضح  نآ  زا  ار  ملع  نامه  مه  ( مالسلا مهیلع  ) يده همئا  هداد و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

------------------
زا یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یهورگ  راتفگ  هک  شخب  ود  نیا  رد  ص 3 ، یطخ ، هخـسن  یبرع  مامالا  ملع  هلاسر   . 2 ص 6 . ماـمإلا ، ملع   . 1
رود يردق  اهنآ  تاملک  یظفللا  تحت  همجرت  زا  هچرگ  میروایب  ار  نانآ  ياه  هتفگ  نومضم  دوصقم و  میدرک  یعـس  هدش  لقن  هنومن  باب 

دشاب .
هحفص 79 

یهاگآ نوماریپ  ییاه  هلاسر  -5

یهاگآ  نوماریپ  ییاه  هلاسر  -5
بیغ زا  نایاوشیپ 

هک ییاه  هلاسر  اه و  باتک  کی : تسا : هورگ  هس  دـنا  هدرک  ثحب  ماما  ربمایپ و  بیغ  ملع  تاـبثا  نوماریپ  هک  ییاـه  هلاـسر  اـه و  باـتک 
نیا رد  لاح  نیع  رد  یلو  هدـشن ، هتـشاگن  بیغ  ملع  هرابرد  ًالقتـسم  هک  ییاه  باتک  ود : تسا . هدـش  هتـشاگن  بیغ  ملع  هراـبرد  ًالقتـسم 
هنوگ هب  اهنآ  رد  هک  ییاه  باتک  هس : تسا . هدومن  يروآ  عمج  ار  هلأـسم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  اـی  هدرک و  ثحب  هدرتسگ  روط  هب  هنیمز 

تسا . هدش  ثحب  هراب  نیا  رد  لمجم  رصتخم و 
هحفص 80  ------------------ 

دروم هزادـنا  هچ  اـت  نادنمـشناد  رظن  رد  هلأـسم  نیا  دوش  نشور  اـت  میروآ  یم  ار  مود  لّوا و  هورگ  ياـه  باـتک  ماـن  تسرهف  اـج  نیا  رد 
رئاصب . » 1 دـشاب . یم  هلأـسم  نآ  تیمها  رب  لـیلد  هلأـسم  ره  هراـبرد  فیلأـت  ثحب و  یناوارف  هـک  تـسا  حـضاو  اریز  تـسا  هدوـب  تـیمها 

هدش يروآدرگ  يا  هدرتسگ  رایسب  روط  هب  ماما  ملع  هب  طوبرم  تایاور  باتک  نیا  رد  م.290 ،)  ) رافص نسح  نب  دمحم  فیلأت  تاجردلا »
عمج باب  یـس  دودـح  رد  هدرتسگ  روط  هب  ماما  ملع  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  باتک  نیا  رد  م.329 ،)  ) ینیلک خیش  فیلأت  یفاک » . » 2 تسا .
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لقن و ماما  ملع  هب  طوبرم  ثیداـحا  باـتک  نیا  لّوا  دـلج  رد  م.1091 ،)  ) یناشاک ضیف  نسحمـالم  فیلأـت  یفاو » . » 3 تسا . هدـش  يروآ 
ياهربخ زا  دروم  اهدص  باتک  نیا  رد  (، 1104 م .  ) یلماع ّرح  خیـش  فیلأت  تازجعملاو » صوصنلاب  ةادهلا  تابثا  . » 4 تسا . هدش  یسررب 

زین باتک  نیا  رد  ای 1109 ،) م.1107  ) ینارحب مشاه  دیس  فیلأت  زجاعملا » ۀنیدم  . » 5 تسا . هدش  هدروآ  يدـه  همئاو  یمارگ  لوسر  یبیغ 
زا  یکی  هچنآ  ربارب 

هحفص 81  ------------------ 
« تازجعملا عیبانی  . » 6 تسا . هدش  لقن  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  هاجنپ  دصـشش و  دسیون  یم  رـصاعم  نادنمـشناد 

هدـش يروآ  عمج  هدرتسگ  رایـسب  هن  طسوتم و  يا  هنوگ  هب  ماما  ملع  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  باتک  نیا  رد  ینارحب ، مشاه  دیـس  فیلأت  زین 
. تسا ماما  ملع  ثیداحا  هب  طوبرم  باتک  نیا  دیدج  پاچ  زا  مشش  تسیب و  دلج  م.1110 ،)  ) یسلجم همّالع  فیلأت  راونالاراحب  . 7 تسا .

نیا یطخ  هخسن  لاس 1270 ، زا  سپ  يافوتم  یتشر  مالـسإلا  خیـش  فیلأت  رونلا »  » مان هب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما ملع  نوماریپ  يا  هلاسر  . 8
دیس اقآ  موحرم  هتشون  ینامحرلا » ءافلخلا  بتارمب  ۀیناملـسلا  فراعملا   » هلاسر . 9 تسا . دوجوم  یـشعرم  هّللا  ۀیآ  هناخباتک  مق ، رد  هلاسر 

مالـسإلا ۀجح  فیلأت  ۀعاسلا » ملع   » هلاسر . 10 تسا . هدـش  پاچ  ق  لاس 1312ه .ـ رد  هلاـسر  نیا  ق ،) م.1342ه .ـ  ) يزاریش نیسحلا  دبع 
فیلأت مامإلا » ملع  . » 12 مالسإلا . ۀجح  نامه  فیلأت  بیغلا » حیتافم  . » 11 تسا . هدش  پاچ  لاس 1286 رد  هلاسر  نیا  م.1312 ،)  ) يزیربت

م.1381 .)  ) رفظم نیسحدمحم  خیش  موحرم 
هحفص 82  ------------------ 

ياقآ بانج  رـصاعم  دنمـشناد  فیلأت  مامإلا » ملع  یف  ماهلالا  . » 14 تسا . هدـش  پاچ  زیربت  رد  ییاه  یقرواپ  اـب  باـتک  نیمه  همجرت  . 13
زا یکی  هتـشون  هک  باتک  نیا  رد  مالـسلا ») هیلع  ) یلع یبیغ  رابخا  . » 15 تسا . هدش  پاچ  فجن  رد  هک  يرقنـس ، يرئاح  یلعدمحم  خـیش 

يروآ عمج  اه  باتک  ریاس  هغالبلا و  جهن  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  جنپ  داتفه و  تسا  رصاعم  نادنمـشناد 
هدـش پاچ  دهـشم  رد  هک  يدورهاش ، يزامن  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  رـصاعم  دنمـشناد  هتـشون  بیغ » ملع   » هلاسر . 16 تسا . هدرک 

هب رگید ، يا  هلاسر  . 18 هرس . ) سدق  ) ییابطابط همالع  هتـشون  یـسراف ، هب  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما ملع  هرابرد  هاتوک  یثحب  هلاسر  . 17 تسا .
دنمشناد هتشون  یبنلا » ملع  یف  ةزیجو   . » 19 تسا . دوجوم  بناجنیا  شیپ  نآ  یطخ  هخسن  هک  ییابطابط  همّالع  ترضح  هتـشون  زین  یبرع ،

تسا . هدش  پاچ  نارهت  تالجم  زا  یکی  رد  هلاسر  نیا  یهوکزوریف ، يریما  ياقآ  بانج  رصاعم 
هحفص 83  ------------------ 

رظن زا  ناماما  ناربمایپ و  ملع  هرابرد  هبناج  همه  ًابیرقت  هدرتسگ و  روط  هب  باتک  نیا  رد  هدنراگن ، فیلأت  موس ، دـلج  نآرقلا » میهافم  . » 20
نآ . زا  تسا  سابتقا  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  نونکا  هک  یباتک  تسا و  هدش  ثحب  دیجم  نآرق 

هحفص 85  هحفص 84 ------------------  ------------------ 

نآرق - 6

نآرق  - 6
بیغ زا  یهلا  ءایلوا  یهاگآ  هلأسم  و 

یم قیدصت  سح ، زا  ناهنپ  روما  زا  ار  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  زا  یخرب  ناربمایپ و  یهاگآ  اراکـشآ  هک  دراد  دوجو  یتایآ  دـیجم  نآرق  رد 
. دشاب هتـشاد  دیدرت  هلأسم  نیا  رد  دناوت  یمن  اهنآ ، دافم  رد  تقد  زا  سپ  دناد  یم  ینامـسآ  یحو  ار  نآرق  هک  یناملـسم  درف  چیه  دـنک و 

: دنهورگ ود  رب  تایآ  نیا 
هاگآ ناهنپ ، روما  زا  ار  شیوخ  ناربمایپ  دنوادخ  دیامرف : یم  دـنک و  یم  قیدـصت  بیغ ، زا  ار  ناربمایپ  یهاگآ  یلک  روط  هب  هک  یتایآ  . 1
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رد  ناربمایپ  دهد  یم  یهاوگ  ینشور  هب  هک  تسا  یتایآ  . 2 دزاس . یم 
هحفص 86  ------------------ 

ناهج اب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ردام  دننام  دنا  هدوبن  مه  ربمایپ  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یخرب  ای  دـنا و  هداد  ربخ  بیغ  زا  یـصوصخم ، دراوم 
یخرب دنوادخ  هک  هدش  هداد  لّوا  هورگ  تایآ  رد  هک  يدیون  نآ  تقیقح ، رد  و  دنا ، هدش  هاگآ  یناهنپ  روما  زا  هدرک و  ادـیپ  طابترا  بیغ 

ای دـنا و  هداد  ربخ  بیغ  زا  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  هدیـشوپ و  ققحت  هماج  مود  هورگ  تایآ  رد  دزاس  یم  هاگآ  بیغ  زا  ار  دو  ناگد خـ ـ نب زا 
: تسخن هورگ  تایآ  دنا . هدش  هاگآ  بیغ  زا 

(1 (.) ٌمیظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  ناَو  ِِهلُـسُرَو  ِهّللِاب  اُونمآَـف  ُءاـشَی  ْنَم  ِهلُـسُر  ْنِم  یبَتْجَی  َهّللا  َّنِکلَو  ِْبیَغلا  یلَع  مُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناـکامَو  . ) 1
نامیا وا  ناگداتـسرف  ادخ و  هب  سپ  دنیزگ  یمرب  دـهاوخب  ار  هک  ره  شیوخ  ناگداتـسرف  زا  یلو  دـنک ، یمن  علطم  بیغ  رب  ار  امـش  ادـخ  »

، دنوادخ دناسر  یم  هک  نیا  زا  رت  نشور  يریبعت  هچ  تسا .» امـش  يارب  گرزب  یـشاداپ  دـشاب  راگزیهرپ  دـیروایب و  نامیا  رگا  دـیروایب و 
ناربمایپ  يارب  تلیضف  نیا  دنک و  یمن  هاگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  يداع  ناگدنب 

------------------
هیآ 179 . نارمع ، لآ  هروس   . 1

هحفص 87  ------------------ 
ْنِم ُُکلسَی  ُّهناَف  لوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرهُْظی  الَف  ْبیَغلا  ُِملاع  . ) 2 ( *** 1 .) دنتسه دنوادخ  هدیزگرب  ناگدنب  هک  تسا 

دروم هک  یناگدـنب  رگم  دـنک  یمن  هاـگآ  شیوخ  بیغ  رب  ار  سک  چـیه  سپ  تسا  بیغ  ياـناد  ادـخ  ( » 2 (.) ًادَصَر ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب 
«. دهد یم  رارق  نابهگن  ناشرس ، تشپ  ولج و  زا  دوخ  ناگداتسرف  يارب  ادخ  و  وا ، ناگداتسرف  زا  دنترابع  ناگدنب  نآ  دنـشاب و  وا  تیاضر 

(3 .) دـنک یم  هاـگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  ناگداتـسرف  وا  تسا و  ادـخ  زا  بیغ ، ملع  هک  دـنامهف  یم  یبوخ  هب  تسا و  نشور  رایـسب  هیآ  داـفم 
ُِقفُألِاب  ُهآَر  ْدََقلو  َنُونْجَِمب *  ْمُُکبِحاص  ام  َو  . ) 3 *** 

------------------
هعجارم ص 79  نازیملا ج4 ، ص 268 و  ج3 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  ص 545 و  ج2 ، نایبلا ، عمجم  ص 63 و  ج3 ، نایبت ،  ریسفت  هب   . 1

ص ج11 ، يزار ، حوتفلاوبا  ص 374 و  ج10 ، ناـیبلا ، عمجم  ص 158 و  ج10 ، نایبت ، ریـسفت  هب   . 3 . 27 هیآ 26 ـ نج ، هروـس   . 2 دوش .
دوش . هعجارم  ص 129  ج20 ، نازیملا ، 293 و 

هحفص 88  ------------------ 
رب وا  تسا و  هدید  نشور  قفا  رد  ار  هتشرف  تسین و  هناوید  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ( » 1 (.) نینَِـضب ْبیَْغلا  یلَع  َوُه  امَو  نیبُْملا * 
(«. دراد یمن  هدیشوپ  امش  زا  دنک و  یمن  لخب  دیوگ و  یم  امش  هب  دشاب  حالـص  رگا  دوش  یم  ءاقلا  وا  رب  هک  بیغ  ملع  ) تسین لیخب  بیغ 

تایآ دوب  نیا  ( 2 .) تسا هدرک  هاگآ  بیغ  رب  یحو  هتـشرف  طسوت  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  دنوادخ  هک  دـیآ  یمرب  هیآ  زا  یبوخ  هب  نیاربانب 
دوش تقد  هک  یتروص  رد  دنک و  یم  قید  ـ ـصت ار  وا  هدیزگرب  ناگدـنب  ناگداتـسرف و  نار و  ـ بمایپ یهاگآ  یلک  روط  هب  هک  تسخن  هورگ 

هدروآ رامش  هب  فیدر  نیا  رد  مه  ار  يرگید  تایآ  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هتبلا  تسین . يا  ههبـش  کش و  چیه  ياج  تایآ  نیا  تلالد  رد 
تایآ و نآ  ندروآ  زا  تشاد  طسب  حرش و  حیضوت و  هب  زاین  رگید  یخرب  دوبن و  لاکـشا  یب  ام  رظن  هب  اهنآ  زا  یخرب  تلالد  نوچ  اّما  دنا .

میدرک . يراددوخ  اهنآ  نوماریپ  ثحب 
------------------

و ص 10 ، ج12 ، يزار ، حوـتفلاوبا  و  ص 446 ، ج10 ، ناـیبلا ، عمجم  ص 287 و  ناـیبت ج10 ، هب   . 2 . 23 هیآ 21 ـ ریوـکت ، هروـس   . 1
دوش . هعجارم  ص 329  ج20 ، نازیملا ،
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هحفص 89  ------------------ 
مود هورگ  تایآ 

زا یـصوصخم  دراوم  رد  ادـخ  ناگدـنب  زا  رگید  یخرب  ناربمایپ و  دـنهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  هک  دوش  یم  ناونع  یتایآ  شخب  نیا  رد 
دوخ ناربمایپ  دنوادخ  هک  هدش  دراو  تسخن  هورگ  تایآ  رد  هک  يدیون  نآ  دنا و  هدش  هاگآ  سح  زا  ناهنپ  روما  زا  دنا و  هداد  ربخ  بیغ 

تایآ نایب  کنیا  تسا . هدیسر  ققحت » تیلعف و   » هلحرم هب  ناکما »  » نآ هدیشوپ و  ققحت  هماج  تایآ  نیا  رد  دنک  یم  هاگآ  بیغ  زا  ار 
ام ّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُـس ال  اُولاق  َنیقِداص *  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالؤه  ِءامـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ۀَِکئالَْملا  یلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهّلُک  َءامـسألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  . ) 4

ضْرَألاَو ِتاومَّسلا  ْبیَغ  ُمَلْعَأ  ّینِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْملَأ  َلاق  ْمِِهئامسَِأب  ْمُهأَْبنَأ  اّمَلَف  ْمِِهئامسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاَق  میکَْحلا *  ُُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع 
ناگتـشرف رب  ار  قیاقح )  ) نآ سپـس  تخومآ ، مدآ  هب  ار  تادوجوم ) قیاقح  ) اه مسا  همه  ادـخ  ( » 1 (.) نوُُمتْکَت ُْمْتنُک  امَو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأَو 

زا  تفگ : درک و  هضرع 
------------------

. 33 هیآ 31 ـ هرقب ، هروس   . 1
هحفص 90  ------------------ 

ام هب  وت  هچنآ  زج  میتسین  هاگآ  يزیچ  زا  ام  مینک ، یم  حیبست  ارت  ام  دنتفگ : نانآ  دیتسه ، وگتسار  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  قیاقح  نیا  یماسا 
زا ار  ناگتـشرف  مدآ  هک  یماگنه  . وگب ناگتـشرف  هب  ار  قیاقح  نیا  یماسا  مدآ ! تفگ : مدآ  هب  دـنوادخ  میکح .» اناوت و  ییوت  يا ، هتخومآ 

هچنآ مهاگآ و  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ »  » زا هک  متفگن  امـش  هب  نم  تفگ : درک و  باطخ  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  تخاس ، هاگآ  یماسا  نآ 
هلـسلس کی  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  يربهر  تقیقح  نیا  هب  ار  ام  هیآ  هس  نیا  ياـنعم  رد  تقد  مناد . یم  دـییامن  ناـهنپ  دـینک و  راکـشآ  ار 

نیا زا  ار  نانآ  دنوادخ  روتسد  هب  مالسلا ) هیلع  ) مدآ سپس  تخومآ و  مالسلا ) هیلع  ) مدآ هب  دوب  ناهنپ  ناگتشرف  هاگدید  زا  هک  ار  یقیاقح 
: هک نیا  حیضوت  تخاس . هاگآ  بیغ » »

میلعت وا  هب  ار  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم  ياه  مان  طقف  هک  تسین  نیا  دوصقم  اـج  نیا  رد  یلو  تسا  ماـن  ینعم  هب  مسا »  » عمج ءامـسا » »
هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوـب ، دـهاوخن  يزاـیتما  ( مالـسلا هیلع  ) مدآ يارب  نآ ، تقیقح  اـب  ییانـشآ  نودـب  اـهنت ، ماـن  نتفرگ  ارف  اریز  درک 

نیا  هاوگ  تخاس  هاگآ  تادوجوم  قیاقح  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) مدآ دنوادخ ،
هحفص 91  ------------------ 

طقف روظنم  رگا  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  هدروآ  مه )  ) لقاع عمج  ریمض  ( ۀِکئالَملا یلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  ) هفیرش هیآ  رد  هک  تسا  نیا  بلطم 
ِّبَر ال ٌحُون  َلاقَو  . ) 5 ( *** 1 .) دوش یم  هدروآ  اه ) ) ثنؤم درفم  ریمض  لقاع  ریغ  عمج  رد  اریز  دش  یم  هتفگ  اهضرع »  » دیاب دوب  ءامـسا » »

نیا زا  اراـگدرورپ  تفگ : حوـن  ( » 2 (.) ًاراّفَک ًارجاف  ّالِإ  اوُدـِلَی  الَو  كدابِع  اوُّلـُضی  ْمُهْرَذـَت  نا  َّکنِإ  ًاراّیَد  َنیِرفاـْکلا  َنِم  ِضْرـألا  یلَع  ْرَذـَت 
«. دیآ یمن  ایند  هب  اهنآ  زا  ساپـسان  راکدب و  زج  دـنزاس و  یم  هارمگ  ار  وت  ناگدـنب  نانآ  اریز  راذـگم ، یقاب  نیمز  يور  ار  یـسک  نارفاک 

نامیا يو  هب  نارفاک  نآ  زا  کی  چیه  دعب  هب  نیا  زا  کی : تسا . هداد  ربخ  ناهنپ ، یفخم و  ًالماک  بلطم  ود  زا  اج  نیا  ردـقیلاع  ربمایپ  نیا 
ساپسان راکدب و  زج  اهنآ  لسن  زا  دننامب ، هورگ  نیا  رگا  ود : درک . تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  نانآ  يدوبان  هک  نیا  لیلد  هب  دروآ  دنهاوخن 

------------------
. 27 هیآ 26 ـ حون ، هروس   . 2 دوش . هعجارم   122 ص 115 ـ ج1 ، نازیملا ، ریسفت  هب   . 1

هحفص 92  ------------------ 
زا مدرم  نآ  اب  ترـشاعم  رثا  رب  حون  فلا : درک : هیجوت  ناوت  یم  ریز  هار  ود  زا  ار  حون  ترـضح  یبیغ  ربخ  نیا  دش . دهاوخن  دـلوتم  یـسک 
وا یهاگآ  دروآ و  دنهاوخن  نامیا  زگره  نانآ  هک  درک  ادیپ  نیقی  یـصخش  تابـساحم  يور  دش و  هاگآ  نانآ  ینطاب  تالیامت  تایحور و 
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تـسین حون  ترـضح  دننام  یتیـصخش  تلاسر  توبن و  ماقم  بسانم  هیجوت  نیا  دوب . نانآ  اب  وا  شزیمآ  هبرجت و  لولعم  دوخ  موق  هدنیآ  زا 
کی يارب  یـسدح  نینچ  ساـسا  رب  و  هدرک ، هیکت  دوخ  سدـح  یـصخش و  ياـه  طابنتـسا  يور  حون  هک  تسا  نیا  هیجوت  نیا  ینعم  اریز 

طابنتــسا ناـمگ و  سدــح و  ساـسا  رب  ناوـت  یمن  زگره  هـک  تـسا  نـشور  تـسا و  هدــش  یتـسین  باذــع و  ناـهاوخ  گرزب  تـیعمج 
ربخ وا  هب  دـنوادخ  هتخومآ و  ادـخ  زا  ار  بلطم  نیا  زا  یهاگآ  هک  نیا  مود  هیجوت  ب : دومن . ار  ّتلم  کـی  يدوباـن  تساوخرد  ، یـصخش

هیجوت دیجم  نآرق  دوش . یمن  دلوتم  ساپـسان ، راکدب و  اهنآ جـز  زا  ـد ، ننامب رگا  دروآ و  ـد  نهاوخن نامیا  سپ  نیا  زا  وا  موق  هک  دوب  هداد 
دیامرف : یم  اریز  دنک  یم  دییأت  ار  مود 
هحفص 93  ------------------ 

نانآ زج  وت  موق  زا  هک  دـش  یحو  حون  هب  ( » 1 (.) َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  َنَمآ  ْدَـق  نم  ّالِإ  َکـِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنأ  حُون  یلِإ  یحوَأَو  )
هک دیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا  شابم .» نیگمغ  نوزحم و  نانآ  ياهراک  زا  سپ ، دروآ ، یمن  نامیا  زگره  یـسک  دـنا  هدروآ  نامیا  شیپ  زا  هک 
ْذِإ . ) 6 ( 2 .) تسا بیغ  زا  یهاگآ  ياـه  هار  زا  یکی  یحو  تسا و  هدوب  یهلا  یحو  هار  زا  دوخ  موق  هدـنیآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) حون یهاـگآ 

یلَع َكایؤُر  ْصُـصْقَت  ـال  یُّنب  اـی  َلاَـق  َنیدِـجاس *  یل  ْمُهْتیَأَر  َرمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًاـبَکوَک  َرَـشَع  َدَـحَأ  ُْتیَأَر  ّینا  َِتبَأ  اـی  ِهیبَـأل  ُفُسُوی  َلاـق 
ُهَتَمْعن َِّمُتیَو  ِثیداحَألا  ِلیوَْأت  ْنِم  ِلَُعیَو  َکُمّ َّکبَر  َکـیبَتْجَی  َِکلذَـکَو  ٌنیبُم *  ٌّوُدَـع  ِناـْسنِِإلل  َناـطیَّشلا  َّنِإ  ًادـیَک  َکـَل  اوُدـیکَیَف  َکـِتوْخِإ 

( 3 (.) ٌمیِکَح ٌمیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحسِإَو  َمیهاْربِإ  ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  َبوُقْعَی  لآ  یلعَو  َْکیَلَع 
------------------

هیآ 3ـ6 . فسوی ، هروس   . 3 دوش . هعجارم  ص 110 ، ج20 ، نازیملا ، ریسفت  هب   . 2 هیآ 36 . دوه ، هروس   . 1
هحفص 94  ------------------ 

یم هدجس  نم  رب  هام  دیشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک  مدید  باوخ  ایؤر و  ملاع  رد  ردپ ! يا  تفگ : بوقعی  شردپ  هب  فسوی  هک  یماگنه  »
ناطیـش دنوش ، یم  دراو  هلیح  رکم و  رد  زا  وت  اب  هک  وگم  تناردارب  يارب  ار  شیوخ  باوخ  رـسپ ! يا  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) بوقعی دننک ،
نادناخ وت و  رب  ار  شیوخ  تمعن  و  دزومآ ، یم  وت  هب  ایؤر  ریبعت  ،و  دنیزگ یمرب  ار  وت  تراگدرورپ  نینچ  نیا  تسا . ناسنا  راکشآ  نمشد 

میکح اناد و  تراگدرورپ  دوب . هدرک  لماک  ار  دوخ  تمعن  قاحـسا  میهاربا و  تناردـپ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ  دـنک  یم  لـماک  بوقعی 
رد وا  هک  دـیمهف  دـیدرگ و  هاگآ  شدـنزرف  يایؤر  تقیقح  زا  مالـسلا ) هیلع  ) بوقعی ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  تسا .»
زا یهاگآ  عون  کی  نآ  تقیقح  زا  یهاگآ  باوخ و  ریبعت  لیوأت و  هک  تسا  نشور  و  ( 1 .) دروآ دهاوخ  تسد  هب  يدنلب  سب  ماقم  هدنیآ 

ِتْأَی یبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یـصیِمَِقب  اُوبَهْذِإ  . ) 7 دهد *** . یم  رارق  فطل  نیا  لومـشم  ار  یـصوصخم  هورگ  دـنوادخ  تسا و  بیغ 
ِتلصَف  اَّملَو  َنیعَمْجَأ *  ْمُِکلْهَِأب  ینُوتْأَو  ًاریَِصب 

------------------
دوش . هعجارم  ص 210  ج5 ، نایبلا ، عمجم  هب   . 1

هحفص 95  ------------------ 
هب ار  دوخ  اـه ، تاـقالم  نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) فـسوی هک  یماـگنه  ( » 1 (.) َنودـّنُفت نَأ  الَول  َفسُوی  َحـیر  ُدِـجَأل  ّینا  ْمُهُوبَأ  َلاَـق  ُریِعلا 

دوش و یم  انیب  هک  دـیزادنایب  مردـپ  تروص  رب  دـیربب و  ار  نهاریپ  نیا  تفگ : داد و  ناـنآ  هب  ار  دوخ  نهاریپ  درک  یفرعم  شیوخ  ناردارب 
دراد رـصم  اب  دایز ، يا  هلـصاف  هک  ناعنک  رد  بوقعی  دـش  جراخ  رـصم  زا  ناوراک  هک  نیمه  دـییآ . نم  شیپ  دوخ  ناگتـسب  همه  اب  هاگنآ 

رد وا  هک  تسناد  یمنو  تشادـن  يربخ  فسوی  زا  رهاظ  رظن  زا  هک  بوقعی  دـینکن .» هئطخت  ارم  رگا  مونـش  یم  ار  فسوی  يوب  نم  تفگ :
نم : » دیوگ یم  دنتسه ، هناور  ناعنک  يوس  هب  زیگنا  ترـسم  ربخ  نیا  اب  شناردارب  تسا و  هدرک  یفرعم  ناردارب ، هب  ار  دوخ  تسا و  رـصم 

. *** تسا هدراذگ  مالسلا ) هیلع  ) بوقعی رایتخا  رد  دروم  نیا  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  بیغ  زا  یهاگآ  نیا  مونـش » یم  ار  فسوی  يوب 
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ِلیوَْأت  ْنِم  ینَتْمَّلَعَو  ِْکلُملا  َنِم  ینَْتیَتآ  دَق  ِّبَر  . ) 8
------------------

. 95 هیآ 92 ـ فسوی ، هروس   . 1
هحفص 96  ------------------ 

هک هاگنآ  مالسلا ) هیلع  ) فسوی ( » 1 (.) َنیِحلاّصلِاب ِینْقِْحلَأَو  ًاِملْسُم  ینَّفََوت  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا  ِیف  یِّیلَو  َْتنَأ  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  َرِطاف  ِثیداحَألا 
ریبعت ثیداحا و  لیوأت  ییاورنامرف و  تنطلـس و  نم  هب  اراگرورپ  : تفگ دـید  ناـنک  هدجـس  دوخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناردارب  رداـم و  ردـپ و 

تا هتـسیاش  ناگدـنب  هب  ناریمب و  ناملـسم  ارم  یتسه  نم  ّیلو  ترخآ  ایند و  رد  وت  نیمز ، اـه و  نامـسآ  راگدـیرفآ  يا  یتخومآ ، باوخ 
زا یهاگآ  زا  يا  هبعـش  دوخ  هک  ار  ایؤر  لیوأت  ریبعت و  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی هب  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  نک .» قحلم 

َقْوَف ُلِمْحَأ  ینارَأ  ّینإ  ُرَخآلا  َلاقَو  ًارْمَخ  رِـصْعَأ  ینارَأ  ّینِإ  امُهُدَحَأ  َلاَق  ِنایَتَف  َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَدَو  . ) 9 تسا *** . هتخومآ  دشاب  یم  بیغ 
امُکُدَحَأ  اّمَأ  نجِّسلا  یَبِحاص  ای   * ... َنینِسْحُْملا َنِم  کیرن  ّانِإ  ِِهلیوْأِتب  اْنِئبَن  ُْهنِم  ُْریَّطلا  ُلُکَْأت  ًاْزبُخ  یسْأَر 

------------------
هیآ 101 . هروس  نامه   . 1

هحفص 97  ------------------ 
وا اب  مه  ناوج  ود  دـش  ینادـنز  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی هک  یماگنه  ( » 1 ...(.) ِهِسْأَر ْنِم  ُریَّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْـصیَف  ُرَخآلا  اـمَأَو  ًارْمَخ  ُهَّبَر  یقْـسَیَف 

مدید باوخ  تفگ : يرگید  مراشف و  یم  يروگنا  هک  مدید  باوخ  : تفگ مالسلا ) هیلع   ) فسوی هب  اهنآ  زا  یکی  زور  کی  دندش  ینادنز 
دنتـساوخ و ( مالـسلا هیلع  ) فسوی زا  ار  دوخ  باوخ  ریبعت  ود  ره  دـنروخ و  یم  ناـن  نآ  زا  ناگدـنرپ  ما و  هدراذـگ  رـس  يور  رب  یناـن  هک 

راد هب  ار  وت  تفگ : یمود  هب  يوش و  یم  هاشداپ  یقاـس  وت  دومرف : یلّوا  باوخ  ریبعت  رد  فسوی  مینیب  یم  ناراـکوکین  زا  ار  وت  اـم  دـنتفگ 
تفای و تاجن  نانآ  زا  یکی  دـش . مه  روط  نیمه  دـیجم  نآرق  حیرـصت  هب  و  دـنروخ .»... یم  ار  ترـس  زا  یـشخب  اوه  ناـغرم  دـننز و  یم 

. *** دـیآ یم  رامـش  هب  فسوی  ترـضح  یبیغ  ياهربخ  زا  باوخ  ریبعت  نیا  هک  تسا  نشور  دـش . مادـعا  يرگید  تشگ و  رابرد  یقاس 
ِیف اِنْتفَأ  ُقیدِّصلا  اهُّیَأ  ُفُسُوی  تاِسبای ... َرَخُأَو  رْضُخ  تالُْبنُس  َْعبَسَو  ٌفاجِع  ٌْعبَس  َّنُْهلُکَأَی  نامِـس  تارََقب  َْعبَـس  يرأ  ّینِإ  ُِکلَْملا  َلاقَو  . ) 10

ِْعبَس 
------------------

. 44 هیآ 36 ـ هروس ، نامه   . 1
هحفص 98  ------------------ 

ام نلُکْأَی  دادِـش  ٌْعبَـس  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  یتْأَی  َُّمث  َنُولُکَْأت  اّمِم  ًالیلَق  ّالِإ  ِهُلْبنُـس  ِیف  ُهوُرَذَـف  ُْمتْدَـصَح  امَف  ًاباَد  َنینِـس  َْعبَـس  َنوُعَرَْزت  َلاق  تارََقب ...
ریز حرش  هب  یباوخ  رصم  ياورنامرف  ( » 1 (.) نوُرِصعَی ِهیف  َو  ُساّنلا  ثاُغی  ِهیف  ٌماع  َِکلذ  ْدَْعب  ْنِم  یتْأَی  َُّمث  نُونـصُْحت  اّمِم  ًالیلَق  ّالِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق 
دش رادیب  باوخ  زا  دراد . رارق  هدیکـشخ  هشوخ  تفه  رانک  رد  زبس  هشوخ  تفه  و  دنروخ . یم  ار  قاچ  واگ  تفه  رغال ، واگ  تفه  دید :
رد مالـسلا ) هیلع  ) فسوی دنتـساوخ . ار  نآ  ریبـعت  مالـسلا ) هیلع  ) فسوی زا  ماجنارـس  تساوخ  شیوخ  ناـیفارطا  زا  ار  دوخ  باوخ  ریبـعت  و 

هـشوخ رد  دـیروخ  یم  هک  یمک  رادـقم  زج  دـیدرک  ورد  هچ  ره  دـینک و  یم  تشک  یلاوتم  روط  هب  لاـس  تفه  دومرف : باوخ  نیا  ریبـعت 
نآ زا  سپ  دیراد ، هگن  ار  یکدنا  اهنت  دینک و  یم  فرـصم  دیا  هتخودنا  هک  ار  هچنآ  دـیآ . یم  شیپ  تخـس  لاس  تفه  سپـس  دـیراذگب 

باوخ ریبعت  رد  فسوی  ناتـساد  نیا  رد  دنبای .» یم  تاجن  یطحق  زا  مدرم  دراب و  یم  ناوارف  ناراب  نآ  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  يرگید  لاس 
هک : داد  ربخ  تشادرب و  هدرپ  یناهنپ  رما  هس  زا  هاشداپ ،

------------------
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. 49 هیآ 42 ـ هروس ، نامه   . 1
هحفص 99  ------------------ 

کـشخ یحطق و  لاـس  تفه  نآ ، زا  سپ  ب : تسا . بوخ  رایـسب  يزرواـشک  عضو  دریگ و  یم  ارف  ار  اـج  همه  تمعن  لاـس  تفه  فـلا :
دریگ و یم  ارف  ار  همه  قح ، تمحر  رگید  راب  مهدزناپ  لاس  پ : ددرگ . یم  هتـسب  مدرم  يور  هب  تمحر  ياهرد  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاـس 

الَو ِهّللا  ِضْرَأ  ِیف  ُلُکَْأت  اهوُرَذَـف  ۀَـیآ  ْمَُکل  هّللا  ُۀَـقان  هذـه  ِمْوَق  اـی  َو  . ) 11 دـنوش *** . یم  رادروـخرب  یهلا  گرزب  ياـه  تـمعن  زا  مدرم 
موق هب  حلاص  ترضح  ( 1 (.) بوُذْکَم ُریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ  ماّیَأ  َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت  َلاقَف  اهوُرقَعَف  ٌبیرَق *  ٌباذَع  مُکَذُـخْأَیَف  ءوُِسب  اهوُّسَمَت 

رتش نیا  موق ! يا  تفگ : دوب  هدروآ  نانآ  يارب  هزجعم  ناونع  هب  يا  هقان  هدـش و  هتخیگنارب  یتسرپادـخ  هار  هب  ناـنآ  توعد  يارب  هک  دومث 
ارف ار  امـش  کیدزن ، یباذع  هک  دیناسرن  يدب  وا  هب  دنک و  ارچ  ادخ  نیمز  رد  وا  دـیراذگب  دـشاب  یم  امـش  يارب  يا  هزجعم  هک  تسا  ادـخ 

ار  رتش  نآ  دندرکن و  انتعا  مالسلا ) هیلع  ) حلاص نخس  هب  مدرم  نآ  اّما  دریگ . یم 
------------------

. 65 هیآ 64 ـ دوه ،  هروس   . 1
هحفص 100  ------------------ 

نانآ یهلا  باذع  زور  هس  زا  سپ  هک  داد  رادشه  ار  نانآ  حلاص  ماگنه  نیا  رد  دندرک  یهلا  باذـع  مشخ و  بجوتـسم  ار  دوخ  دنتـشک و 
دیجم نآرق  حیرصت  هب  تسین . غورد  یهلا  هدعو  دینادب  دیرب و  رـس  هب  دوخ  ياه  هناخ  رد  زور  هس  طقف  تفگ : روطنیا  تفرگ و  دهاوخ  ار 

یمدرم تشونرـس  زا  يربمایپ  هک  نیا ، زا  رتالاب  یبیغ  ربخ  هچ  تفرگ . ارف  ار  نانآ  یهلا  باذـع  زور  هس  زا  سپ  ینعی  دـش  مه  روط  نیمه 
ار امـش  یهلا  باذع  دوب و  دـیهاوخن  هدـنز  ناهج  رد  زور  هس  زا  شیب  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  ربخ  دـندراذگن  مارتحا  یهلا ، هزجعم  هب  هک 

ُلـضَفلا َوَُهل  اذـه  نِإ  ءیَـش  ِّلُـک  ْنِم  اـنیتوُأَو  ِریَّطلا  َقِْـطنَم  اـنمِّلُع  ُساـّنلا  اـهُّیَأ  اـی  َلاـقَو  َدواد  ُنامیلُـس  َِثرََوو  . ) 12 دـنک *** ؟ یم  دوباـن 
نیا تسا  هداد  ام  هب  زیچ  همه  زا  تسا و  هتخومآ  ام  هب  ار  ناگدـنرپ  نابز  ادـخ  مدرم ! يا  تفگ : دـش و  دواد  ثراو  نامیلـس  ( » 1 (.) نیبُملا

تسا .» راکشآ  يرترب  تلیضف و  ام ) يارب  ) اه
------------------

هیآ 16 . لمن ، هروس   . 1
هحفص 101  ------------------ 

یلَع اوتَأ  اذِإ  یّتَح  . ) 13 تسا *** ؟ بیغ  زا  یهاگآ  زج  نانآ  دوصقم  زا  ندوب  هاگآ  ناگدنرپ و  نابز  هب  نامیلـس  دواد و  ندوب  انـشآ  ایآ 
(1 ...(.) اِهلْوَق ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  نورُعْـشَی *  ْمُهَو ال  ُهُدونُجَو  ُنامیلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلمَّنلا  اهُّیَأ  ای  ٌۀَلْمَن  َْتلاق  لمَّنلا  ِيداو 
ات دـیورب  دوخ  ياه  هنـال  هب  ناـگچروم  يا  تفگ : يا  هچروم  دندیـسر . ناـگچروم  يداو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس نایهاپـس  هک  نیا  اـت  »
زا ندوب  هاگآ  ایآ  دش .» نادنخ  دز و  يدنخبل  هچروم  نآ  راتفگ  زا  نامیلس  دننکن . بوکدگل  ار  امش  تلفغ  يور  زا  وا  نایهاپس  نامیلس و 
ْمَأ دُهْدُهلا  يرَأ  یلام ال  َلاقَف  ریَّطلا  َدَّقَفَتَو  .) 14 تسین *** ؟ رـشب  يداع  سح  ورملق  زا  جراخ  یهاگآ  بیغ ، زا  یهاگآ  ناگچروم  نابز 

( 2 ...(.) نیقَی أبَِنب  أبَس  ْنِم  َُکْتئِجَو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اِمب  ُتْطَحَأ  َلاقَف  دیَعب  َریَغ  َثَکَمَف  نیِبئاغلا *... َنِم  َناک 
------------------

. 22 هیآ 20 ـ هروس ، نامه   . 2 هیآ 18ـ19 . هروس ، نامه   . 1
هحفص 102  ------------------ 

هدیدن وت  هک  ما  هدید  يزیچ  تفگ : نامیلس  هب  دمآ و  دهده  دعب ، یمک  ...؟ تسا بیاغ  وا  رگم  منیب ؟ یمن  ار  دهده  ارچ  تفگ :  نامیلس  »
اِمب ْمُکُِّئبَنُاَو  . ) 15 تسین *** ؟ بیغ  زا  یهاـگآ  دـهده  ناـبز  ندـیمهف  اـیآ  ما .»... هدروآ  ینیقی  تسرد و  يربخ  ابـس »  » زا وت  يارب  يا و 
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یم هدرمـش و  دوخ  تازجعم  ریاـس  فیدر  رد  ار  بیغ  زا  دوـخ  یهاـگآ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ( » 1 ...(.) ْمُِکتُوُیب یف  َنورِخَّدـَت  امَو  َنُولُکَْأت 
یم هدنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخب و  یم  افـش  ادـخ  نذا  هب  ار  صرب  يرامیب  هب  نایالتبم  نایانیبان و  هک  تسا  نیا  نم  هزجعم  دـیوگ :
اِمل ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  ّینِإ  َلیئارْسِإ  یَنب  ای  . ) 16 مهد *** .» یم  ربخ  دنک  یم  هریخذ  ناتاه  هناخ  رد  دـیروخ و  یم  هچنآ  زا  منک و 

( 2 ...(.) ُدَمْحَأ ُهُمْسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  لوُسَِرب  ًارِّشَبُمَو  ِةاروَتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب 
------------------

هیآ 6 . فص ، هروس   . 2 هیآ 49 . نارمع ، لآ  هروس   . 1
هحفص 103  ------------------ 

ندمآ هب  منک و  یم  قیدصت  ار  یسوم  تاروت  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  نم  لیئارسا ! نادنزرف  يا  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  ) حیسم »
ربماـیپ ندـمآ  زا  یـسیع  نداد  ربـخ  اـیآ  مهد .» یم  هدژم  تراـشب و  ار  امـش  تسا  دـمحا  شماـن  دـمآ و  دـهاوخ  نم  زا  سپ  هک  يربماـیپ 
*** ؟ تسین بیغ  زا  رابخا  دراد  هلـصاف  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع اب  لاس  دصـشش  دودح  وا  ندـمآ  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
َكَأْبنَأ ْنَم  َْتلاق  ِِهب  اهأَّبَن  اّمَلَف  ضَْعب  ْنَع  َضرعَأَو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِهیلَع  ُهّللا  ُهَرَهْظَأَو  ِِهب  ْتأَّبَن  اّمَلَف  ًاثیدَح  ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإَو  .) 17

وا هب  (و  تفگ دوخ  نارـسمه  زا  یکی  هب  ار  يزار  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  ( 1 ...(.) ُریبَخلا ُمیلَعلا  ینأَّبَن  َلاق  اذـه 
داد ربخ  وا  هب  تخاس و  هاگآ  نایرج  زا  ار  ربمایپ  ادـخ  تفگ ، يرگید  هب  ار  ربمایپ  زار  وا ، یلو  دـنکن ) شاـف  ار  زار  نآ  هک  درک  شراـفس 

هتفگ  يرگید  هب  ار  زار  همه  شرسمه  دش  هاگآ  هک  نیا  اب  ربمایپ  تسا  هتفگ  يرگید  هب  ار  وا  زار  شرسمه ، هک 
------------------

. 4 هیآ میرحت ، هروس   . 1
هحفص 104  ------------------ 

؟ يا هتخاـس  شاـف  مدرپـس  وـت  هب  هک  يزار  زا  تفگ  شرـسمه  هب  ینعی  درکن  هراـشا  رگید  تمـسق  هب  درک و  هراـشا  نآ  زا  یتمـسق  هب  اـّما 
ُمیلَعلا ینَأَّبَن  : ) دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تخاس ؟ هاگآ  نایرج  نیا  زا  ار  وت  یسک  هچ  دیسرپ  درک و  قیدصت  ار  وا  شرسمه 

یم یهاوگ  ینـشور  هب  ُریبَخلا ) ُمیلَعلا  ینأَّبَن  ) رخآ هلمج  صوصخب  هیآ ، عومجم  رد  تقد  تخاس . ربخاب  ارم  هاـگآ  اـناد و  يادـخ  ُریبَخلا ;)
یم هدافتـسا  یبوخ  هب  دش  لقن  اجنیا  ات  هک  یتایآ  زا  دوب . هتخاس  هاگآ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  ینآرق  یحو  هار  ریغ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـهد 

زا ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یـسیع و  نامیلـس ، دواد ، حـلاص ، فسوی ، بوقعی ، حون ، مدآ ، نوچ  یهلا  ناربمایپ  هک  دوش 
دوش یم  لقن  دنا  هتـشاد  یهاگآ  بیغ  زا  مه  ناربمایپ  زا  ریغ  يدارفا  هک  دنک  یم  تلالد  هک  یتایآ  زا  یخرب  نونکا  و  دنا . هداد  ربخ  بیغ 
نینچ دـهاوخب  هک  دوخ  صاخ  ناگدـنب  زا  کی  ره  هب  ادـخ  هکلب  تسین  یهلا  ناربماـیپ  هب  رـصحنم  بیغ  زا  یهاـگآ  هک  ددرگ  حـضاو  اـت 

َكرِّشَُبی  َهّللا  َّنِإ  ُمَیرَم  ای  ُۀِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  . ) 18 دزاس *** . یم  انشآ  ناهج  نیا  بیغ  اب  ار  وا  دنک و  یم  یتیانع 
هحفص 105  ------------------ 

(1 (.) نیِحلاّصلا َنِمَو  ًالْهَکَو  ِدْهَْملا  ِیف  َساّنلا  ِلَُکیَو  ُمّ َنیبَّرَقُْملا *  َنَمَو  ِةرِخآلاَو  اینُّدلا  ِیف  ًاهیجَو  مَیْرَم  ُنبا  یسیِع  ُحیـسَْملا  ُهمْـسا  ُْهنِم  ۀَملَِکب 
دنزرف یـسیع  حیـسم ، يو  مان  هک  دهد  یم  دیون  يدـنزرف  هب  ار  وت  ادـخ  میرم  يا  دـنتفگ : مالـسلا ) اهیلع  ) میرم هب  ناگتـشرف  هک  یماگنه  »

هک میرم  ندـش  هاگآ  ایآ  دـیوگ .»... یم  نخـس  مدرم  اب  هراوهگ  رد  تسا و  یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  زا  دـنموربآ و  ترخآ  اـیند و  رد  میرم ،
زا یهاگآ  ینعم  ایآ  تسین  بیغ  زا  یهاگآ  دنک  یم  فطل  وا  هب  تایصوصخ  نیا  مان و  نیا  هب  يدنزرف  ادخ  هک  نیا  زا  تشادن  مه  رهوش 

اُولاق يرُشْبلِاب  َمیهاْربِإ  انلُسُر  ْتَءاج  ْدََقلَو  . ) 19 ددرگ *** .»؟ هاگآ  تسا  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  هک  يروما  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زج  بیغ 
َّنِإ ًاْخیَش  یْلَعب  اذهَو  ٌزوُجَع  انَأَو  ُِدلَأ  یتَْلیَو أ  ای  َْتلاق  َبوُقْعَی *  َقاحسِإ  ِءراَو  ْنِمَو  َقاحـسِإب  اهانرّـشبَف  ْتکِحَـضَف  ٌۀِمئاق  ُُهتَأْرماَو  ًامالَس * ...

َتَمْحَر  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنیبَْجعَتَأ  اُولاق  ٌبیجَع *  ٌءیََشل  اذه 
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------------------
. 46 هیآ 45 ـ  نارمع ، لآ  هروس   . 1

هحفص 106  ------------------ 
دنتفگ دنتفر و  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا دزن  هب  هدژم  اب  ناگتشرف ) ینعی  ) ام ناگداتـسرف  ( » 1 (.) ٌدیجَم ٌدیمَح  ّهنِإ  ْتیَبلا  َلهَأ  مُْکیَلَع  ُهتاکَربَو  هّللا 

نیا اب  نم  رب  ياو  تفگ : میداد  تراشب  بوقعی  هب  قاحسا  زا  سپ  قاحـسا و  هب  ار  وا  دیدنخ . دوب  هداتـسیا  هک  يو  رـسمه  و  وت ... رب  مالس 
دنتفگ وا  هب  ناگتشرف  تسا ، زیگنا  تفگـش  عوضوم  نیا  دش ؟ مهاوخ  دنزرف  بحاص  هنوگچ  تسا  ریپ  زین  مرهوش  متـسه و  ریپ  مدوخ  هک 

هاگآ ایآ  تسا .» راوگرزب  هدوتـس و  دیجم ، دیمح و  ادخ  داب  نادـناخ  امـش  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ینک ؟ یم  بجعت  ادـخ  راک  زا  رگم 
یتا ـ عوضوم ـن  ینچ ایآ  ـت ؟ ـسا بیغ  زا  یهاگآ  زج  ـد  نک یم  اطع  يدنزرف  وا  ادخ بـه  يریپ  رد  هک  نیا  زا  میهاربا  ترـضح  رـسمه  ندش 

*** ؟ تسا بیغ  زا  ندرک  هاـگآ  میلعت و  زج  دوش  یم  هدراذـگ  دنتـسین  مه  ربماـیپ  هک  اد  ناـگد خـ ـ نب را  ـ یتـخا رد  ناگتـشرف  طـسوت  هک 
ِْتفَخ  اذِإَف  ِهیعِضْرا  ِنَا  یسُوم  ّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأَو  .) 20

------------------
. 73 هیآ 69 ـ دوه ، هروس   . 1

هحفص 107  ------------------ 
هک میدرک  یحو  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ردام  هب  ( » 1 (.) َنیلَـسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاجو  ِکیلِإ  ُهّودار  ّانِإ  ینَزَحتالَو  یفاَخت  ـالَو  ِّمَیلا  ِیف  هیقلَأَـف  ِهیلَع 
زا ار  وا  مینادرگ و  یمرب  وت  هب  ار  وا  ام  شابم  نوزحم  سرتن و  زادنایب و  ایرد  هب  ار  وا  يدیـسرت  وا  رب  هک  یماگنه  سپ  هدب  ریـش  ار  یـسوم 

یمرب ردام ، هب  دنک و  یم  ظفح  ار  وا  ادخ  هک  نیا  زا  وا و  هدنیآ  زا  یـسوم  ردام  هک  دیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا  میهد .» یم  رارق  لسرم  ناربمایپ 
رد يد  ـ یدرت کش و  ـچ  یه يا  دش جـ دای  هک  يا  هیآ  تسیب  نیا  رد  تقد  اب  تسا *** ؟ بیغ  زا  یهاگآ  زج  اهنیا  ایآ  دش  هاگآ  دـنادرگ ;

ققحت تیلعف و  زین  ـب و  یغ زا  ادخ ، ناگدنب  زا  رگید  یخرب  نار و  ـ بمایپ یهاگآ  ناکما  هک  دوش  یم  ـن  شور ـد و  نام یمن  یقاب  ـه  لأسم نیا 
یهاگآ  دناوت  یمن  دشاب  هتشاد  نامیا  نآرق  هب  هک  یسک  نیاربانب  ( 2 .) تسا دیجم  نآرق  ملسم  لئاسم  زا  یکی  نآ ،

------------------
شخب رد  دـنک  یم  یفن  ادـخ  ریغ  زا  دـهد و  یم  صاصتخا  ادـخ  هب  ار  بیغ  ملع  يودـب  رظن  هب  هک  یتاـیآ   . 2 هیآ 7 . صـصق ، هروس   . 1

دش . دهاوخ  هداد  حیضوت  تالاؤس  هب  خساپ 
هحفص 108  ------------------ 

یتایآ هب  تسردان ، فرح  نیا  تابثا  يارب  و  دراد ، ادخ  هب  صاصتخا  بیغ  زا  یهاگآ  دـیوگب  دـنادب و  نکمم  ریغ  رـشب ، يارب  ار  بیغ  زا 
( 1 .) دنک لالدتسا  دهد ، یم  صاصتخا  ادخ  هب  ار  بیغ  ملع  ًارهاظ  هک 

------------------
هک تسه  زین  يرگد  تایآ  هکلب  تسین ، هیآ  تسیب  نیا  هب  رصحنم  تسا  بیغ  زا  هدیزگرب  ياهرشب  یهاگآ  عوقو  زا  یکاح  هک  یتایآ   . 1

ياه هیآ  فهک  هروس  رد  هک  دوخ  رفـسمه  اب  یـسوم  ترـضح  هرکاذم  دـننام  دـیدرگ . يراددوخ  اهنآ  ندرک  وگزاب  زا  راصتخا  رطاخ  هب 
هحفص 109  تسا ------------------ . هدیدرگ  حرطم   82 60 ـ

یبیغ ربخ  دنچ  -7

یبیغ  ربخ  دنچ  -7
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  زا 
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دینک یم  فرصت  ار  يرسک  ياه  جنگ  . 1
تشذگن يزیچ  درک ، يدنمزاین  راهظا  دمآ و  یصخش  مدوب . ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  روضح  : دیوگ یم  متاح  نب  يدع 

يا هدید  ار  ( 1) هریح تفگ : درک و  نم  هب  ور  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ماگنه  نیا  رد  درک ، تیاکـش  هار  ینماان  زا  دـمآ  يرگید 
دومرف : ما . هدیدن  اّما  ما  هدینش  ار  نآ  فاصوا  متفگ :

------------------
تسا . هدوب  مجع  تموکح  تحت  خیرات  نآ  رد  هک  تسا  برع  كولم  تختیاپ  هریح »  » زا دوصقم  ایوگ   . 1

هحفص 110  ------------------ 
هار نیا  رد  دنک و  یم  تکرح  هریح »  » زا ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  ناوراک  دریگ و  یم  ارف  ار  هقطنم  رسارس  تینما  هک  درذگ  یمن  يزیچ 
.... درک دنهاوخ  حتف  ار  يرسک  ياه  جنگ  هک  دوب  یهاوخ  یهورگ  زا  يوش  رادروخرب  يرمع  زا  رگا  دوزفا : سپس  دسرت  یمن  ادخ  زا  زج 
یم تموکح  تینما  هقطنم  رـسارس  رب  درک و  تکرح  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  هریح  زا  ناوراک  مدید  مدـنام و  هدـنز  دـیوگ : یم  يدـع 

دش دهاوخ  ( 2) ناورهن جراوخ  سیئر  درم  نیا  . 2 ( *** 1 .) دندرک حتف  ار  يرسک  ياه  جنگ  هک  مدوب  يدارفا  زا  زین  نمو  درک ،
يور  زا  یگنج ـ  میانغ  میسقت  ماگنه  میمت ـ  ینب  زا  يدرم 

------------------
ص 239 و 246 و ج4 ، يراخب ، حیحـص  هب  زین  يراخب و  زا  لقن  هب  ص 287  ج3 ، جاتلا ، ... يرـسک زونک  نحتفتل  ةایح  کب  تلاط  نئل   . 1
 . 2 دوـش . هعجارم  و 104  و 103  ص 89  ، 5 جو ص 257  ص 210 و ج4 ، ج1 ، دمحا ، دنـسم  ص 187 و  ملسم ج8 ، حیحـص  247 و 
اب مالـسا ، تقیقح  اب  ییانـشآ  مدع  رثا  رد  دـندوب  سدـقت  تدابع و  لها  ًارهاظ  هک  نیا  نیع  رد  هک  دـندوب  یهورگ  نامه  ناورهن  جراوخ 

دندومن . اپ  هب  ار  ناورهن  گنجو  دنتفر  نوریب  وا  تعاطا  زا  تشاد و  ینمشد  مالسلا ) هیلع  ) یلع
هحفص 111  ------------------ 

رگا دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ وشم ! جراخ  تلادع  هداج  زا  تفگ : ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هب  ضارتعا 
هزاجا تفگ : باحـصا  زا  یکی  دوب . مهاوخ  راکنایز  مشابن  هشیپ  تلادـع  رگا  درک ؟ دـهاوخ  راتفر  یـسک  هچ  منکن  راـتفر  تلادـع  هب  نم 

درم نیا  دومرف : درکن و  تقفاوم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ میناسرب ، لتق  هب  ار  وا  درک  امـش  هب  هک  یتراسج  نیا  رطاـخ  هب  دـیهد 
نید زا  فصو  نیا  اب  اّما  دیرامـش  یم  زیچان  رایـسب  ار  دوخ  هزور  زامن و  دـینیبب ; ار  اهنآ  هزور  زامن و  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  یهورگ  سیئر 

رد هک  دوب  ناورهن » جراوخ   » سیئر ةرـصیوخلا » وذ   » ناـمه درم  نیا  ( 1 .) ددرگ یم  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  روط  نامه  دـنوش  یم  جراـخ 
تسا *** . هدش  تبث  وا  تشذگرس  خیرات 

------------------
دنسم ص 190 و 110 و  ملسم ج3 ، حیحص  ص 21 و  ص 244 و ج9 ، ، 6 جو ص 243  ج4 ، يراخب ، حیحص  هب  زینو   313 ج5 ، جاتلا ،  . 1

هل ّنا  ثیدـح : ترابع  تسا  نیا  و  دوش . هعجارم   62 ج71 ص 59 ـ هجام ، نبا  ننس  ص 33 و 34 و 56 و 60 و 65 و 624 و  دمحا ج3 ،
مهسلا قرمی  امک  مالسإلا  نم  نوقرمی  مهیقارت  زواجی  نآرقلا ال  نوؤرقی  مهمایص  عم  همایصو  مهتولص  عم  هتالـص  مکدحأ  رقحی  ًاباحـصأ 

ۀتیمرلا .... نم 
هحفص 112  ------------------ 

يوش یم  هتشک  زامن  لاح  رد  ناضمر  هام  رد  وت  ناج  یلع  . 3
نایاپ رد  دندرک . داریا  نآ  ياه  يرترب  هام و  نیا  نوماریپ  يا  هبطخ  ناضمر  هام  زا  شیپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر 

زا زیهرپ  عرو و  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  تسیچ ؟ هاـم  نیا  رد  راـک  نیرت  شزرا  اـب  ادـخ ! لوـسر  يا  تفگ : تساـخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
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نینچ رد  هچنآ  يارب  دوـمرف : دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  تفگ : ( مالـسلا هیلع  ) یلع داـتفا . هیرگ  هب  دوـمرف و  ار  هلمج  نیا  ناـهانگ ، تاـمرحم و 
نوخ هب  ارت  نساحم  حلاص ، رتش  هدنـشک  ياتمه  مدرم  نیرت  یقـش  یتسه و  زامن  لاح  رد  هک  منیب  یم  ایوگ  دـیآ . یم  شیپ  وت  يارب  یهام 

(1) يرآ دومرف : مرادروخرب ؟ نید  تمالـس  زا  موش  یم  هتـشک  هک  یماـگنه  اـیآ  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـنک . یم  نیگنر  ترس 
یب ناـسنا ، هک  تسا  نآ  گرزب  تبیـصم  اریز  متـسین  نیگمغ  موش  هتـشک  دـشاب و  ظوفحم  منید  رگا  هک  دوب  نیا  لاؤـس  نیا  زا  دوـصقم  )

دورب .) ایند  زا  نامیا ،
------------------

اهنم بضخف  کنرق  یلع  ۀبرـض  کبرـضف  دومث  رقاع  قیقـش  نیرخآلاو  نیلّوـألا  یقـشا  ثعبنا  دـقو  کـّبرل  یّلـصت  تنأو  کـب  ّیناـک   . 1
رهشألا لئاضف  زا  لقن  هب  ص 358  ج96 ، راونألا ، راحب  و  ، 58 ص 57 ـ قودص ، یلاما  : 297 ص 295 ـ ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  کتیحل ...

تسا . هدشن  پاچ  باتک  نیا  ۀثالثلا ،
هحفص 113  ------------------ 

یم شیپ  ناضمر  هام  رد  هثداح  نیا  هک  نیا  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ندش  هتشک  زا  نخس ، نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 
یم اهنت  رذوبا  . 4 دیآ *** . یم  رامـش  هب  لقتـسم  یبیغ  ربخ  کی  اه  نیا  زا  مادک  ره  داد و  ربخ  دش  دهاوخ  عقاو  زامن  لاح  رد  زین  دیآ و 

دریم
شیب دهاوخب  رگا  دید  اّما  دش  رتش  لطعم  يرادقم  داتفا . بقع  مالـسا  شترا  زا  رذوبا  دـنام و  زاب  نتفر  هار  زا  رذوبا  رتش  كوبت  گنج  رد 

مالـسا شترا  هب  ار  دوخ  ات  داتفا  هار  هب  تشادرب و  ار  رفـس  ثاـثا  درک و  اـهر  ار  رتش  هک  دوب  نیا  دـنام  یم  بقع  رتشیب  دوش  لـطعم  نیا  زا 
زا یـسک  دش . نایامن  دـمآ  یم  اهنت  هدایپ و  هک  یـصخش  يامیـس  ناهگان  دـندوب  هدـمآ  دورف  تحارتسا  يارب  يا  هطقن  رد  شترا  دـناسرب .

بوخ هک  یماگنه  دشاب . رذوبا  تسا  دیما  دومرف : ترضح  دیآ . یم  هدایپ  اهنت و  رود ، زا  یـصخش  دینیبب  تفگ : ادخ  لوسر  هب  ناناملـسم 
ار رذوبا  ادخ  دومرف : ادخ  لوسر  تسا . رذوبا  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دایز  یلاحـشوخ  اب  تسا  رذوبا  دندید  دـندرک  هاگن 

دوش . یم  هتخیگنارب  اهنت  دریم و  یم  اهنت  دور و  یم  هار  اهنت  دنک  تمحر 
هحفص 114  ------------------ 

هب رذوبا  هک  دـندوب  دـهاش  نیملـسم  همه  هک  نیا  هلمج  زا  دـمآ  شیپ  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یبولطمان  ثداوح  تشذـگ ، يزارد  نایلاس 
روبع اج  نآ  زا  یناوراک  درپس . ناج  يراب  تقر  عضو  اب  اج  نامه  رد  دش و  دیعبت  يدابآ  عامتجا و  زا  رود  هذبر »  » نابایب هب  نامثع  روتسد 

نآ رد  دوعـسم ) نب  هّللا  دـبع  () ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی  دـندش . عـلطم  رذوـبا  گرم  زا  درک . یم 
توـمتو كدـحو  یـشمت  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  قدـص  تفگ : ناـنک  هیرگ  دـید  ار  هرظنم  نآ  هک  نیمه  دوـب . ناوراـک 

يریم یم  اهنت  يور و  یم  هار  اهنت  رذوبا ! يا  دومرف : هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تفگ  تسار  . » كدحو ثعبتو  كدحو 
هیلع ) یلع اب  هشیاع  . 5 ( *** 1 «.) دـش هدرپس  كاخب  نابایب  نامه  رد  ناوراک  نآ  شـشوک  اب  رذوبا  ماجنارـس  و  يوش .» یم  هدـنز  اـهنت  و 

درک دهاوخ  گنج  مالسلا )
هب  هک  منیب  یم  ایوگ  تفگ : هشیاع  شرسمه  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

------------------
. 524 ص 523 ـ ج2 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1
هحفص 115  ------------------ 

ینک یم  دربن  یلع  اب  وت  دـننک . یم  سراپ  وت  ربارب  رد  اجنآ  ياه  گـس  ینک و  یم  روبع  ( 1 «) بأوح  » زا ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  گنج  دصق 
درک یهاوخ  دربن  هورگ  هس  اب  وت  یلع ! يا  . 6 ( *** 2 .) ینک نینچ  ادابم  هشیاع ! يا  يرگمتس . دربن  نیا  رد  هک  یلاح  رد 
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داد ربخ  دترم  رگمتس و  نکش و  نامیپ  ياه  هقرف  شیادیپ  زا  دوب و  هاگآ  تما  کیرات  هدنیآ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 
اب وت  نیقراملاو . نیطـساقلاو  نیثکاـنلا  لـتاقت  یلع ! اـی  درک . یهاوخ  دربن  هورگ  هس  نیا  اـب  وت  هک  درک  يروآداـی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  و 

( *** 3 .) درک یهاوخ  دربن  فرحنم  هورگ  رگمتس و  هورگ  نکش و  نامیپ  هورگ 
------------------

ًایلع نیلتاقت  بأوحلا  بالک  کحبنت  کب  ّیناک  ءاریمح  ای   . 2 ص 433 . ج1 ، عالطالا ، دصارم  رـصب . هار  رد  تسا  یناکم  مان  بأوح   . 1
دقع ; و 97  ص 52  ج6 ، دمحا ، دنـسم  ص 120 ; ج3 ، يروباشین ، مکاـح  كردتـسم  تنأ . ینوکت  نأ  كاـّیإ  ءاریمح  اـی  ۀـملاظ  تنأو 
لاق تسا : هدـش  لقن  تراـبع  نیا  اـب  ص 340  ج8 ، دادـغب ،  خـیرات  رد  ص 140 ، ج3 ، مکاـح ، كردتـسم   . 3 ص 283 . ج2 ، دیرفلا ،

نیطساقلاو . نیقراملاو  نیثکانلا  لاتقب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ینرمأ  مالسلا :) هیلع  ) یلع
هحفص 116  ------------------ 

دوش یم  هتشک  رگمتس  هورگ  تسد  هب  رسای  رامع  . 7
ءوس وا  یگداس  زا  نارگید  درک . یم  کمک  نیملـسم  هب  گنـس ، ندروآ  اـب  دجـسم  نتخاـس  يارب  ناملـسم  دـنمورین  ناوج  رـسای ، راـمع 

! ادخ لوسر  يا  تفگ : دمآ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دزن  رامع  دندرک . راب  وا  رب  يو  لمحت  رادـقم  زا  شیب  هدرک و  هدافتـسا 
، هار نیا  زا  درک و  كاپ  دوب  وا  تشپ  رب  هک  ییاه  كاخ  دوخ  تسد  اب  ربمایپ  دننک . یم  لیمحت  نم  هب  مییاناوت  زا  شیب  دنتشک و  ارم  نانیا 

ربخ نیا  ۀیغابلا .» ۀئفلا  کلتقت  اّمنا  :» تشک دنهاوخ  ار  وت  يرگمتس  هورگ  دنشک . یمن  ار  وت  نانیا  دومرف : سپـس  دومن و  فطل  راهظا  وا  هب 
باـکر رد  راـمع  دوـب  هداد  ربـخ  ترـضح  هـک  روـط  ناـمه  دیـشوپ و  قـقحت  هماـج  نیفـص  گـنج  رد  مالــسا  یمارگ  لوـسر  یبـی  غ(1)

دیسر . تداهش  هب  دندوب  هیغاب » هئف   » رگمتس و هورگ  هک  هیواعم  ناراداوه  تسد  هب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
------------------

ص ج8 ، ملسم ، حیحص  ص 122 و  ج1 ، يراخب ، حیحص  47 و  ص 46 ـ ج4 ، هباغلادسا ، هب  زین  497و  ص 496 ـ ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1
ص 197 و 199 ص 5 و 22 و 28 و 91 و ج4 ، ص 161 و 164 و 206و ج3 ، ج2 ، دمحا ، دنسم  ص 333 و  ج5 ، يذمرت ، ننس  186 و 

دوش . هعجارم  ص 289 و 300 و 311 و 315  و 306 و 307 و ج6 ،
هحفص 117  ------------------ 

همه ار  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  یبیغ  ربخ  نیا  اریز  داتفا . هیواعم  رکـشل  رد  یبیجع  هلولو  راـمع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  و 
هللا یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هک  دنتـسه  یهورگ  نامه  وا  شترا  هک  دش  حضاو  هیواعم ، شترا  تسد  هب  رامع  ندش  هتـشک  اب  دندوب و  هدـینش 

دنتـسه و قح  رب  وا  نارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دـش  نشور  زین  تسا و  هدرک  دای  رگمتـس » هورگ   » ناونع هب  ار  ناـنآ  ملـسو ) هلآو  هیلع 
هب یلد  ود  دیدرت و  زا  دننک  کمک  گنج  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  دندوبن  رضاح  هک  نانآ  زا  یخرب  هک  دش  بجوم  دمآ  شیپ  نیمه 

دناسر لتق  هب  ار  زیورپ  ورسخ  هیوریش  . 8 دنتسویپ *** . ترضح  نآ  شترا  هب  هدمآرد و 
هک تساوخ  وا  زا  تشون و  زیورپ  ورـسخ  هب  يا  همان  ناهج ، ياـهروشک  نارـس  توعد  نمـض  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربماـیپ 
هک نمی  رادناتسا  هب  دش و  تحاران  تخـس  ترـضح ، نآ  همان  شراگن  هویـش  زا  يو  درادرب . تسد  یتسرپ  شتآ  نییآ  زا  دروایب و  مالـسا 

نارومأم دزاس . ناریا  راپسهر  دنک و  ریگتسد  روالد  يدارفا  هلیـسو  هب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تشون  تشاد  مان  ناذاب » »
نانآ  هب  دندمآ  هک  ادرف  دییایب  ادرف  دومرف : نانآ  هب  ترضح  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  ار  نایرج  دندش و  هنیدم  دراو  ناذاب » »

هحفص 118  ------------------ 
نید و و  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  درک و  طلـسم  وا  رب  ار  زیورپ  ورـسخ  دنزرف  هیوریـش  دنوادخ ، دـییوگب  ناذاب »  » هب دـیدرگرب و  نمی  هب  : تفگ

ناریا رد  هک  يا  هثداح  زا  ترـضح  نآ  بیترت  نیدب  و  ( 1 .) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناهج  همه  دیسر و  دهاوخ  ناریا  نیمزرـس  هب  نم  تردق 
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دریگ یم  ارف  ار  ناـهج  همه  هک  مالـسا  هدـنیآ  زا  زین  داد و  ربـخ  ناـنآ  هب  دوب و  هاـگآ  تشادـن  ربـخ  سک  چـیه  زونه  دوب و  هداـتفا  قاـفتا 
يرگمتس وت  هک  یلاح  رد  ینک  یم  دربن  یلع  اب  ریبز ! يا  . 9 داد *** . شرازگ 

میدوب و راـصنا  زا  یهورگ  اـب  هفیقـس  رد  وت  نم و  زور  کـی  هک  يراد  رطاـخ  هب  اـیآ  تفگ : ریبز  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لـمج  گـنج  رد 
یلع هب  تبـسن  نم  یتـسود  عناـم  زیچ  هچ  يداد  خـساپ  يراد ؟ تسود  ار  یلع  اـیآ  تفگ  وت  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر 

ار مالـسلا ) هیلع  ) یلع مالک  ریبز  يرگمتـس . وت  هک  یلاح  رد  یگنج  یم  وا  اـب  ینک و  یم  شروش  وا  رب  يدوز  هب  دومرف : ترـضح  تسا ؟
( *** 2 ....) درک قیدصت 

------------------
...«. يرسک کلم  غلبیس  یناطلس  ینید و  : » ثیدح زا  یـشخب  تسا  نیا  ص 278 و  ج3 ، یبلح ، هریس  ص 1573 و  ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ملاظ .» هل  تنأو  هلتاقنس  : » ص 366 ج3 ، مکاح ، كردتسم   . 2
هحفص 119  ------------------ 

دنوش یم  طلسم  ناناملسم  نید  لام و  ناج و  رب  هیما  ینب  . 10
: دیامرف یم  دهد و  یم  ربخ  مدرم ، رب  هیما  نادنزرف  طلـست  یمالـسا و  هعماج  کیرات  هدـنیآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 

دنـسرب نت  یـس  هب  هیما  ینب  هک  یماگنه  «. » ًـالغد هّللا  نیدو  ًـالوخ  هّللا  داـبعو  ـالود  هّللا  دـالب  اوذـختا  ًـالجر  نیثـالث  هیمأ  ونب  تلمک  اذإ  »
دوخ هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  ددرگ و  یم  تسد  هب  تسد  نانآ  نیب  تموکح  تیالو و  دـنزاس و  یم  دوخ  نآ  زا  ار  یمالـسا  ياه  نیمزرس 

ار یسک  دیزرل و  دوخ  هب  يو  درک  لقن  نامثع  يارب  ار  ربخ  نیا  يرافغ  رذوبا  یتقو  ( 1 «.) دننک یم  بیرخت  ار  یهلا  نییآ  دنهد و  یم  رارق 
قیدصت ار  رذوبا  نامثع ، سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ددرگ . هاگآ  ربخ  نیا  يراوتـسا  تحـص و  زا  ات  داتـسرف  ( مالـسلا هیلع   ) یلع لابند 

نامز رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ راتفگ  نیا  ما . هدینـش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  زا  ار  ربخ  نیا  دومرف : درک و 
هچ فلتخم  ياه  نارود  رد  يوما  تموکح  تفای و  ققحت  ینـشور  هب  نارگید  دیزی و  هیواعم و  نامز  رد  يو  زا  سپ  نامثع و  يرادـمامز 

نامز  رد  هچ  نامثع و  نامز  رد 
------------------

دوش . هعجارم  ص 80  ج3 ، دمحا ، دنسم  هب  زین  نانبل و  پاچ  ص 172  ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1
هحفص 120  ------------------ 

هدرک تراغ  ار  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  يوما  نامکاح  درک . هایـس  ار  تیناسنا  مالـسا و  خیرات  هرهچ  ناورم  لآ  نامز  رد  هچ  هیواعم و 
نیا دندرک *** . یم  هلماعم  هدرب  ناس  هب  ناناملـسم  اب  دـندوب و  از  تریح  ياه  هنیدـقن  ناوارف و  ياه  هعرزم  عیـسو و  ياه  خاک  ياراد  و 

ام تسا و  هدش  لقن  خیرات  ثیدح و  ياه  باتک  رد  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  هد  دوب 
دراد . هناگادج  یفیلأت  هب  جایتحا  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  همه  يروآ  عمج  هنرگ  میدش و  روآدای  هنومن  ناونع  هب  ار  دروم  دنچ  نیا 

هحفص 121  ------------------ 

هغالبلا جهن  -8

هغالبلا  جهن  -8
( مالسلا هیلع  ) یلع یبیغ  ياهربخ  و 

دوش یم  قرغ  هرصب  رهش  . 1
یبیغ ياهربخ  زا  نآ ، زا  یشخب  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع دش ; حتف  هرصب  دیـسر و  نایاپ  هب  لمج  گنج  هک  نیا  زا  سپ 
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یم قرغ  امش  رهش  دنگوس  ادخ  هب  ...«. » ۀنیفس ؤجؤجک  مکدجسمب  ّیناک  مکتدلب  نقرغتل  هّللا  میاو  : » دومرف . دیآ یم  رامش  هب  ترضح  نآ 
دنوادخ دوش . یم  هدید  تسا ) رهاظ  بآ  يور  شا  هنیس  اهنت  دور و  یم  ورف  بآ  رد  نآ  هندب  هک  ) یتشک هنیـس  ناسب  امـش  دجـسم  دوش و 

( 1 «.) داتسرف دهاوخ  باذع  رهش  نیا  هب  نییاپ  الاب و  زا 
------------------

هبطخ 13 . هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص 122  ------------------ 

رگید راب  و  هّللاب » رداقلا   » نامز رد  راب  کی  تسا  هدش  قرغ  بآ  رد  رابود  نونکات  هرصب  دسیون : یم  مالک  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  یبا 
عماج دجسم  زا  یتمـسق  اهنت  نامتخاس  همه  نآ  زا  درب و  ورف  بآ  رد  ار  رهـش  نیا  سراف  جیلخ  ياه  بآ  نایغط  هّللا » رماب  مئاقلا   » نامز رد 

تیعمج تشگ و  ناریو  اه  هناخ  مامت  هثداـح  ود  نیا  رد  دـش و  یم  هدـید  بآ  ناـیم  رد  دوب  هداد  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  روط  ناـمه 
ددرگ یم  طلسم  قارع  نیمزرس  رب  هیواعم  . 2 ( *** 1 .) دندش قرغ  يدایز 

یم سپـس  ددرگ و  یم  طلـسم  قارع  رب  وا  زا  سپ  هیواعم  دور و  یم  ایند  زا  هیواعم  زا  شیپ  وا  هک  دهد  یم  ربخ  ( مالـسلا هیلع   ) نانمؤمریما
هک روط  نامه  ( 2 ...«.) دییوج يرازیب  نم  زا  دییوگ و  ازـسان  نم  هب  هک  دهاوخ  یم  امـش  زا  ...«. » یّنم ةءاربلاو  یبسب  مکرمأیـس  ّهنا  : » دـیازفا

نآ  زا  سپ  هیواعم  ، دوب هداد  ربخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع
------------------

هبطخ 57 . هغالبلا ، جهن   . 2 يدلج . تسیب  پاچ  ص 253 ، ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   . 1
هحفص 123  ------------------ 

زیگنا فـسا  ناتـساد  دـنیوج و  يرازیب  وا  زا  دـنیوگب و  ازـسان  ترــضح  نآ  هـب  هـک  تساوـخ  مدرم  زا  دـش و  طلــسم  قارع  رب  ترــضح 
تبث و خیراوت  رد  دوب ; هدـش  موسرم  وا  روتـسد  هب  هیواعم  نامز  زا  هک  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یتح  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ییوگازـسان 

دنوش یمن  هتشک  رفن  هد  مه  امش  زا  دنرب و  یمن  تمالس  هب  ناج  رفن  هد  اهنآ  زا  . 3 ( *** 1 .) تسا طبض 
فوفـص هب  نانآ  زا  یهورگ  تشگزاب  و  تجح ، مامتا  زا  سپ  داد ; خر  ناورهن  رانک  رد  جراوخ  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نایم  هک  يدربن  رد 

هاگلتق ( » 2 .) ةرـشع مکنم  کلهی  الو  ةرـشع  مهنم  تلفی  هّللاو ال  ۀفطنلا  نود  مهعراصم  دومرف : درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ترـضح  نآ  ماما ،
دوش .» یمن  هتشک  نت  هد  مه  امش  زا  دنرب و  یمن  تمالس  هب  ناج  رفن  هد  نانآ  هورگ  زا  دنگوس ، ادخ  هب  تسا  ناورهن  بآ  رانک  نانآ 

------------------
هبطخ 58 . هغالبلا ، جهن   . 2 دوش . هعجارم  128 ص 55 ـ ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  هب   . 1

هحفص 124  ------------------ 
رد تسا و  هدیـسر  رتاوت  هب  کـیدزن  نآ  لـقن  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تازجعم  زا  یکی  یبیغ  ربـخ  نیا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 

هیلع ) یلع نارای  نایم  زا  دندرب و  تمالـس  هب  ناج  جراوخ  زا  رفن  هن  هک  دـندوب  دـهاش  همه  داد  خر  ناورهن  جراوخ  ماما و  نایم  هک  يدربن 
تشاد  دهاوخ  یهاتوک  رایسب  تموکح  مکح  نب  ناورم  . 4 ( *** 1 .) دندیسر تداهش  هب  نت  تشه  طقف  مالسلا )

دازآ ار  وا  ترـضح  دنتـساوخ . ار  وا  وفع  ردـپ  زا  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماماو  نسح  ماما  دـش و  ریـسا  لمج  گنج  رد  مکح  نب  ناورم 
هاگآ ( » 2 «.) َرمحأ ًاموی  ِهِدلُو  نمو  هنم  ۀـمُألا  یقلَتـسو  ِۀـعبرألا  ِشُبکالا  وبأ  وهو  هَفَنأ  ِبلکلا  ۀـقعلک  ًةَْرِما  َُهل  َّنِإ  امَأ  : » دومرف سپـس  و  درک ،

(. تسا ییاورنامرف  تدم  یهاتوک  زا  هیانک  ریبعت  نیا  ) ار دوخ  ینیب  گس  ندیـسیل  ناسب  تسا  یهاتوک  ییاورنامرف  ناورم  نیا  يارب  دیـشاب 
دید .» دنهاوخ  دوخ  هب  ینینوخ  راگزور  شنادنزرف  وا و  ییاورنامرف  زا  یمالسا  تما  تسا و  سیئر  راهچ  ردپ  وا 

------------------
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. 72 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 2 دوش . هعجارم  ص 3ـ13  ج5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  هب   . 1
هحفص 125  ------------------ 

شدـنزرف راـهچ  دیـشکن و  لوط  هاـم  هن  زا  شیب  وا  تموـکح  اـّما  دیـسر  تموـکح  هب  ناورم  دوـب ; هداد  ربـخ  ترـضح  نآ  هک  روطناـمه 
. دندش هریزج  قارعو و  رصم  یلاو  هس  نآ  دش و  هفیلخ  کلملادبع ، دندیـسر  تسایر  هب  بیترت  هب  دمحم  رـشب و  زیزعلادبع ، کلملادبع و 
هب هک  تسا  ییاـه  يزیرنوخ  متـس و  ملظ و  نآ ، هاوگ  نیرت  نشور  هک  دـندید  ینینوخ  ياـهزور  شنادـنزرف  ناورم و  زا  یمالـسا  تما  و 
رب یفقث  ناوج  . 5 ( *** 1 .) دـش ماجنا  دوب ; قارع  رادناتـسا  یلاو و  ناورم ، کلملادـبع  فرط  زا  هک  راوخنوخ  فسوی  نب  جاجح  تسد 

دنک یم  تراغ  ار  امش  یتسه  دوش و  یم  طلسم  امش 
ربکتم یناوج  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  ( » 2 ...«.) مکتمحش بیذیو  مکترضخ  لکأی  لایملا  لایذلا  فیقث  مالغ  مکیلع  ّنطلسیل  هّللاو  امأ  »

هیپ  دروخ و  یم  ار  امش  هزبس  هک  دوش  یم  طلسم  امش  رب  فیقث  هفیاط  زا  رگمتس  و 
------------------

. 15 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 2 دوش . هعجارم   148 ص 146 ـ ج6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  هب   . 1
هحفص 126  ------------------ 

جاجح نامه  یفیقث  ناوج  نیا  دناد .» یم  دوخ  نآ  زا  ار  همه  دنک و  یمن  محر  امـش  لام  ناج و  هب  هک  نیا  زا  هیانک  دنک  یم  بآ  ار  امش 
لتق هـب  ار  رفن  نارازه  داـتفا و  مدرم  لاـم  ناـج و  هـب  دوـخ  تموـکح  ماــیا  رد  هـک  دوـب  فورعم  رگمتــس  راوـخنوخ و  یفقث  فـسوی  نـب 

تسا تیاده  نآرق و  زا  يوریپ  دوعوم  يدهم  همانرب  . 6 ( *** 1 .) دیناسر
هک یماگنه  ( » 2 «.) يأرلا یلع  نآرقلا  اوفطع  اذإ  نآرقلا  یلع  يأرلا  فطعیو  يوهلا  یلع  يدـهلا  اوفطع  اذإ  يدـهلا  یلع  يوـهلا  فـطعی  »
یم تیادـه  بولغم  ار  یناسفن  ياهاوه  دـیآ و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) دوعوم يدـهم  دـنهد  رارق  دوخ  یناسفن  ياهاوه  وریپ  ار  تیادـه  مدرم 
عبات ار  تایرظن  ءارآ و  ترـضح  نآ  دـندومن  قیبطت  دوخ  یـصخش  تالیامت  تایرظن و  ءارآ و  رب  ار  نآرق  مدرم  هک  یماگنه  زین  دـیامن و 

( 3 «.) تسا تیادهو  نآرق  تموکح  ترضح  نآ  همانرب  دهد . یم  رارق  نآرق 
------------------

دوش . هعجارم  ص 138 ج9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  هب   . 3 هبطخ 138 . هغالبلا ، جهن   . 2 . 281 ص 276 ـ ج7 ، هغالبلا ، جهن  حرش   . 1
هحفص 127  ------------------ 

مناوت یم  مهد  ربخ  امش  تایصوصخ  همه  زا  مهاوخب  رگا  . 7
هیلع هللا  یلـص   ) هّللا لوسرب  یف  اورفکت  نأ  فاخأ  نکلو  تلعفل  هنأش  عیمجو  هجلومو  هجرخمب  مکنم  لـجر  ّلـک  ربخأ  نا  تئـش  ول  هّللاو  »

فده هچ  هب  هنوگچ و  اجک و  زا  هک  امـش  زا  مادکره  تایـصوصخ  همه  زا  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ( » 1 (.... ) ملسو هلآو 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ارم  دینک و  ولغ  نم  هرابرد  مسرت  یم  اّما  مهد . ربخ  رگید  تایصوصخ  دیراد و  میمصت  هچ  دیا و  هدمآ 

: دسیون یم  مالک ، نیا  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دوش .» امش  رفک  بجوم  هدیقع  نیا  دیوش و  دقتعم  نم  ییادخ  هب  ایو  دینادب  رتالاب  ملـسو )
َنُولُکَْأت اِمب  ْمُکُِّئبَنُأ  َو   : ) هک تسا  نیا  نم  ياه  هزجعم  زا  تفگ : یم  هک  تسا  حیـسم  ترـضح  راتفگ  دننام  مالـسلا ) هیلع  ) یلع راتفگ  نیا 

( *** 3 .) مهد یم  ربخ  دینک ; یم  هریخذ  هناخ  رد  هچنآ  دیروخ و  یم  هک  ییاذغ  زا  ار  امش  (2 () ْمُِکتُوُیب یف  َنوُرِخَّدَت  امَو 
------------------

. 15 ص 10 ـ ج10 ، هغالبلا ، جهن  حرش   . 3 هیآ 49 . نارمع ، لآ  هروس   . 2 . 176 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص 128  ------------------ 

دنام یقاب  نآ  مان  طقف  مالسا  زا  هک  دیایب  ینامز  . 8
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نم بارخ  ءاـنبلا  نم  ةرماـع  ذـئموی  مهدـجاسم  همـسا  ّـالإ  مالـسإلا  نمو  همـسر  ّـالإ  نآرقلا  نـم  مـهیف  یقبی  ـال  ناـمز  ساـنلا  یلع  یتأـی  »
زا دجاسم  نامز  نآ  رد  دنامن ، یقاب  مان  زج  مالـسا  زا  تئارق ;و  ندناوخ و  زج  نآرق  زا  مدرم  نایم  رد  هک  دیایب  يراگزور  ( » 1 ...«.) يدهلا

دننک و یم  افتکا  نآرق  مالـسا و  مسا  هب  ناناملـسم  ) تسا بارخ  تیونعمو  تیادـه  تهج  زا  اّما  تسا  دابآ  رومعم و  نامتخاس  انب و  ثیح 
.9 دشاب *** .») مکاح  نانآ  یگدنز  نتم  رد  دیاب  نآرق  مالـسا و  هک  یتروص  رد  دریگ  یم  دوخ  هب  تافیرـشت  هبنج  مه  دـجاسم  هب  نتفر 

درک دنهاوخ  یگدنز  تلذ  يراوخ و  اب  نم  زا  سپ  جراوخ 
هبناج و همه  تلذ  اب  نم  زا  سپ  دیـشاب  هاـگآ  ( » 2 «.) ًۀَّنُـس ْمُکِیف  َنوُِملاّظلا  اهُذِخَّتَی  ًةَْرثَأَو  ًاعِطاق  ًاْفیَـسَو  ًالِماش  ًالُذ  يِدَْعب  نوَْقلَتَـس  ْمُکَّنِإ  امأ  »

هدنرب و  ریشمش 
------------------

هبطخ 57 . هغالبلا ، جهن   . 2 هرامش 369 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص 129  ------------------ 

«. ددرگ یم  موسرم  لومعم و  هشیمه  يارب  امش  هرابرد  راک  نیا  دنریگ و  یم  نارگمتس  ار  امش  قوقح  لاوما و  دیدرگ  یم  وربور  دادبتـسا 
زا هتـسویپ  نانآ  لاوما  هتفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  اه  تموکح  فرط  زا  هتـسویپ  جراوخ  داد  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هک  روط  نامه 

مهد یم  ربخ  دینک  لاؤس  هچ  ره  زا  . 10 ( *** 1 .) دش یم  بحاصت  نارگمتس  فرط 
هبطخ نـیا  رد  ( 2 ...«.) مکتأبنأ الأ  ۀـعاسلا ... نیبو  مکنیب  امف  ءیـش  نع  ینولأست  ـال  هدـیب  یـسفن  يذـلاوف  ینودـقفت ، نأ  لـبق  ینولأـساف  »
باوج دـینک  لاؤس  دـیآ  یم  شیپ  تمایق  ات  هک  هچ  ره  زا  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  ناـیب  ار  بیغ  زا  شیوخ  یهاـگآ  دودـح  ناـنمؤمریما 

رد هک  نیا  دـنریم و  یم  ای  دـنوش  یم  هتـشک  هک  يدارفا  دادـعت  نآ ، تایـصوصخ  دـیآ و  یم  شیپ  هک  یگنج  دربن و  ره  زا  داد و  مهاوخ 
اجک 

------------------
هبطخ 89 . هغالبلا ، جهن   . 2 هبطخ . نامه  لذ  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 130  ------------------ 
هیلع ) نانمؤمریما یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  هد  دوب  نیا  ( 1 «.) مراد یهاگآ  اه  نیا  همه  زا  دنوش  یم  هدرپس  كاخ  هب  اجک  دنوش و  یم  هتـشک 
دای ثیدح  خـیرات و  ياه  باتک  ریاس  هغالبلا و  جـهن  رد  هک  ترـضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  هتبلا  تسا . هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هک  مالـسلا )
هیلع ) نانمؤمریما یبیغ  رابخا  مان  هب  هدروآ و  درگ  یباتک  رد  ار  اهنآ  زا  دروم  جنپ  داتفه و  رصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی  تسا و  ناوارف  هدش 

مینک . یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  ام  یلو  تسا  هتخاس  رشتنم  مالسلا )
------------------

دوش . هعجارم  ص 57  ج7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  هب   . 1
هحفص 131  ------------------ 

یبیغ ياهربخ  -9

یبیغ  ياهربخ  -9
( مالسلا مهیلع  ) ناماما ریاس 

موـصعم ناـماما  مرکا و  لوـسر  یبـیغ  ياـهربخ  نآ  رد  هک  ییاـه  باـتک  زا  یکی  دـش  داـی  باـتک  نیا  مـجنپ  شخب  رد  هـک  روـط  ناـمه 
ياّفوتم یلماع  ّرح  خیـش  موحرم  رادقم  یلاع  ثّدحم  فیلأت  تازجعملاو » صوصنلاب  ةادـهلا  تابثا   » جرا رپ  باتک  تسا  هدـش  يروآدرگ 
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راوتـسرهف ات  هدرک  هیهت  دش  هدروآ  باتک  نیا  رد  هک  یبیغ  ياهربخ  زا  يرامآ  قیقد  رایـسب  هن  يرورم  اب  هدنراگن  دشاب . یم  يرجه  1104
لوسر  یبیغ  ياهربخ  زا  ییاه  هنومن  یلبق  شخب  ود  رد  نوچ  و  دراذگب . زیزع  هدنناوخ  رایتخا  رد 

هحفص 132  ------------------ 
ات ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  یبیغ  ياهربخ  زا  شخب  نیا  رد  دـش ; هدروآ  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ

هیلع ) نیـسح ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدـح . هد  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  یبیغ  ياهربخ  دوش . یم  دای  ( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما 
دودح مالـسلا ) هیلع  ) رقاب دمحم  ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدح . تسیب  دودح  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدـح . هد  مالـسلا )
داتـشه دودـح  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدـح . هاجنپ  دـص و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یبیغ  ياـهربخ  ثیدـح . هاـجنپ 

. ثیدح یـس  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدح . یـس  دص و  دودح  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدح .

. ثیدح داتـشه  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  یبیغ  ياهربخ  ثیدح . هاجنپ  دودح  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  یبیغ  ياهربخ 
میراذگب رانک  ار  تاررکم  رگا  تسا و  ررکم  ثیداحا  نیا  زا  یتمـسق  هتبلا  ثیدح . دـص  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  یبیغ  ياهربخ 

زا کـی  ره  زا  هنوـمن  يارب  اـج  نیا  رد  تسا . شخب  ناـنیمطا  یفـصنم  هدـنناوخ  ره  يارب  هک  تـسا  داـیز  يا  هزادـنا  هـب  اـهنآ  هرامـش  زاـب 
مینک : یم  لقن  باتک  نیمه  زا  یبیغ  ربخ  کی  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما

هحفص 133  ------------------ 
: تفگ مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  زین  داد و  ربخ  دوش ; یم  مومسم  هدعج «»  » دوخ رسمه  هلیسو  هب  هک  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  . 1

یم تسدمه  مه  اب  وت  هداوناخ  نادنزرف و  ندرک  ریسا  وت و  نتشک  يارب  دنتسه  مالـسا  تما  زا  دننک  یم  اعدا  هک  یمدرم  زا  رفن  رازه  یس 
نم دنیوگ  یم  هک  دنتسه  يدرخ  یب  مدرم  ام  هیحان  رد  هّللادبعابا ! ای  تفگ : مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  دعـس  نب  رمع  . 2 ( *** 1 .) دنوش

زا یمک  زج  نم  زا  سپ  وت  هک  تسا  نشور  نیا  هب  نم  مشچ  اّما  دننادنمدرخ . هکلب  دنتسین  درخ  یب  اهنآ  دومرف  ترضح  مشک ! یم  ار  امش 
هب دـش و  دـهاوخن  جراخ  قارع  زا  درک و  دـهاوخن  يدایز  رمع  ـالبرک  ناتـساد  زا  سپ  هک  نیا  هب  هراـشا  ( 2 .) دروخ یهاوخن  قارع  مدـنگ 

زا  سپ  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  شدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  . 3 دیسر *** . دهاوخن  ير  تموکح 
------------------

خیش داشرا  زا  لقن  هب  ص 199  ج5 ، باتک ، نامه   . 2 يدنوار . جئارخ  قودص و  یلاما  زا  لقن  هب  ص 147 و 150  ج5 ، ةادهلا ، تابثا   . 1
دیفم .

هحفص 134  ------------------ 
ماما دور . یم  ایند  زا  دوزو  تسا  هاتوک  وا  رمع  اّما  دیامن  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  تماما  ياعدا  هّللادـبع  تردارب  نم 

ایند زا  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دومن  ار  مردپ  ینیـشناج  تماما و  ياعدا  هّللادبع  مردارب  مردپ  تلحر  زا  سپ  : دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب
رد دومرف : دیدنخ . یم  هک  دید  دجسم  رد  ار  یناوج  مالسلا ) هیلع  ) رقاب دمحم  ماما  . 4 ( *** 1  .) دوب هداد  ربخ  مردپ  هک  روط  نامه  تفر ;

: دومرف ریـصبوبا  هب  زین  و  تفر . ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  ناوج  نآ  تفر . یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  هس  هک  یلاح  رد  يدـنخ  یم  ادـخ  هناخ 
اهنآ يود  ره  يراذگ و  یم  مان  دمحم  ار  يرگید  یسیع و  ار  یکی  دنک  یم  تیانع  وت  هب  رـسپ  ود  دنوادخ  يدرگرب  هفوک  هب  هک  یماگنه 

یماش و درم  نآ  ناتساد  رد  . 5 ( *** 2 .) دش دوب  هداد  ربخ  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  روطنامه  دیوگ : یم  ریصبوبا  دوب . دنهاوخ  ام  نایعیش  زا 
دندرک . یم  ثحب  مه  اب  تماما  هرابرد  هک  ماشه 

------------------
راونالا . قراشم  زا  لقن  هب  ص 305  ج5 ، باتک ، نامه   . 2 یلبرا . همغلا  فشک  زا  لقن  هب   246 ص 245 ـ ج5 ، باتک ، نامه   . 1

هحفص 135  ------------------ 
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يدرم نیمه  ام  ماما  زورما  تفگ : درک و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هب  هراشا  ماشه  تسیک ؟ ماما  ام  نامز  رد  دیـسرپ ; ماشه  زا  یماش  درم 
ار شناد  ملع و  نیا  دهد و  یم  ربخ  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امو  دننک  یم  چوک  وا  يوس  هب  رانک  هشوگ و  زا  مدرم  هتـسشن و  اجنیا  هک  تسا 

نونکا مه  تفگ : ماشه  مریذپب ؟ منک و  قیدصت  ار  نخـس  نیا  اجک  زا  تفگ : یماش  درم  تسا . هدرب  ثرا  هب  ادخ  لوسر  ات  دوخ  ناردپ  زا 
ار همه  مهد ؟ ربخ  اجنیا  ات  تترفاسم  تایئزج  زا  یهاوخ  یم  دومرف : درک و  وا  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  سرپب . وا  زا  یهاوخ  هچ  ره 

دراو متفه  ماما  رب  دیوگ : یم  صفح  نب  نامیلـس  . 6 ( *** 1 .) دروآ نامیا  ترـضح  نآ  تماما  هب  درک و  قیدـصت  یماش  درم  داد و  ربخ 
يا دومرف : ترـضح  منک  حرطم  ار  لاؤس  نم  هک  نیا  زا  شیپ  تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  ماما  هک  مسرپب  ترـضح  نآ  زا  متـشاد  لایخ  مدـش و 

تجحو  نم  نیشناج  یصو و  یلع ، مدنزرف  نم  زا  سپ  نامیلس !
------------------

یسربط . جاجتحا  یسربط و  يرولا  مالعا  دیفم و  داشرا  یفاک و  زا  لقن  هب  ص 336  ج5 ، باتک ، نامه   . 1
هحفص 136  ------------------ 

هدمآ جح  هب  ود  ره  دیشرلا  نوراه  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  لاس  کی  دیوگ : یم  رفعج  نب  ةزمح  . 7 ( *** 1 .) تسا مدرم  رب  ادخ 
نآ تمدخ  نمو  رگید ، برد  زا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  دش و  جراخ  برد  کی  زا  نوراه  میدوب  مارحلادجـسم  رد  زور  کی  دندوب 
هب سوط ! يا  سوط ! سوط ! دومرف : سپـس  کیدزن  تاقالم  تسا و  رود  وا  هناـخ  ردـقچ  دومرف : درک و  نوراـه  هب  هراـشا  مدوب  ترـضح 
ربخ دوب  دـهاوخ  ناسارخ  رد  اهنآ  يود  ره  نفد  لـحم  هک  نیا  زا  بیترت  نیدـب  و  ( 2 !) یهد یم  رارق  مه  راـنک  رد  ار  نوراـه  نم و  يدوز 
نآ زا  متساوخ  یم  مدش و  دراو  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رب  دیوگ : یم  تسا  نوفدم  ير  رد  هک  ینسح  میظعلادبع  ترـضح  . 8 داد *** .

تسا ؟ وا  ریغ  ای  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم لآ  مئاق  ایآ  هک  مسرپب  ترضح 
------------------

اضرلا . رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ص 77  ج6 ، باتک ، نامه   . 2 اضرلا . رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ص 508  ج5 ، باتک ، نامه   . 1
هحفص 137  ------------------ 

(1 .) تسا يدهم  نامه  ( مالـسلا هیلع   ) دّـمحم لآ  مئاق  میظعلادـبع ! يا  دومرف : منک  ناونع  ار  دوخ  لاؤس  نم  هک  نیا  زا  شیپ  ترـضح  نآ 
نم هب  امرخ  تشم  کی  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دـیوگ : یم  یـسیع  نب  دـمحا  . 9 *** 
نم هب  امرخ  تشم  کی  ترضح  نآ  مدش  دراو  ( مالسلا هیلع  ) يداه ماما  رب  سپس  دوب . هناد  جنپ  تسیب و  مدرمش . ار  اهامرخ  درک  تمحرم 

ار اهامرخ  دیوگ : یم  یـسیع  نب  دمحا  مداد . یم  رتدایز  مه  نم  داد  یم  رتدایز  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  رگا  دومرف  داد و 
ترـضح يارب  دوب . رامیب  مرـسپ  هرـصب  زا  تکرح  ماگنه  : دـیوگ یم  يدـبع  جاجح  . 10 ( *** 2 .) دوب هناد  جـنپ  تسیب و  ناـمه  مدرمش 

تمحر ار  ترسپ  دنوادخ  دنتـشون : نم  باوج  رد  ترـضح  دنک . اعد  وا  قح  رد  هک  متـشون  دندوب  ارماس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع
دش  مولعم  دیسر . مدنزرف  توف  ربخ  هرصب  زا  يدنچ  زا  سپ  دوب ! نامیا  اب  هک  دنک 

------------------
نب یلع  میقتسملا  طارـصلا  زا  لقن  هب  ص 266  ج6 ، باتک ، نامه   . 2 قودص . نیدـلا  لامکا  زا  لقن  هب  ص 181  ج6 ، باتک ، نامه   . 1

یلماع . یضایب  سنوی 
هحفص 138  ------------------ 

یبیغ ياهربخ  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا  ( 1 .) تسا هدوب  هتفر  ایند  زا  دندوب ; هتشون  همان  ( مالسلا هیلع  ) يرکسع ترـضح  هک  يزور  نامه  رد 
شخب هس  نیا  رد  هک  وا ، زا  سپ  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  )و  مالـسلا هیلع  ) نانمؤم ریما  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربماـیپ 

هب دلجم  تفه  رد  نآ  یسراف  همجرت  اب  هک  ةادهلا » تابثا   » باتک هب  رادقم  نیا  زا  شیب  هعلاطم  يارب  دناوت  یم  یمارگ  هدنناوخ  دش و  لقن 
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دنک . هعجارم  تسا ; هدیسر  پاچ 
------------------

هحفص 139  يدنوار . جئارخ  زا  لقن  هب  ص 323  ج6 ، باتک ، نامه   . 1

هناگهد ياه  شسرپ  - 10

هناگهد ياه  شسرپ  - 10

هناگهد ياه  شسرپ  - 10
یمارگ ربمایپ  تایاور  دیجم و  نآرق  زور و  ياه  شناد  رظن  زا  ناماما  ناربمایپ و  يارب  بیغ  زا  یهاگآ  هک  درک  تباث  هتشذگ  ياه  شخب 

دیدرت و ياج  سک  چـیه  يارب  هدـش  لقن  رتاوتم  تایاور  نآرق و  رد  هک  نانآ  یبیغ  ياهربخ  زین  تسا و  ریذـپ  ناکما  موصعم  نایاوشیپ  و 
تقو نونکا  تسا . هدرک  ادیپ  ققحت  هدیـسر و  تیلعف »  » هب ناکما »  » نآ ینعی  دنا  هتـشاد  بیغ  زا  یهاگآ  نانآ  هک  دراذگ  یمن  یقاب  کش 

ناربمایپ و یهاگآ  یلک  روط  هب  تایاور  تایآ و  نآ  دـنا  هدرک  لایخ  یخرب ، هک  مینک  یـسررب  ار  یتایاور  تاـیآ و  هک  تسا  هدیـسر  نآ 
نوچ  مییوگ و  خساپ  تسا  هدش  بیغ  ملع  هنیمز  رد  هک  ییاه  لاکشا  زا  یخرب  هب  زین  دنک و  یم  یفن  بیغ  زا  ار  ناماما 

هحفص 140  ------------------ 
. میزاس یم  حرطم  باوج  لاؤس و  تروص  هب  ار  بلاطم  دوش ، هداد  حیضوت  رتشیب  شخب  نیا  بلاطم  تسا  مزال 

تسخن لاؤس 

تسخن لاؤس 
خساپ دناد . یم  دنوادخ  هب  صتخم  ار  بیغ  ملع  تایآ ، زا  يرایسب  رد  دیجم  نآرق  ارچ  سپ  دنراد  یهاگآ  بیغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  رگا 

دوـش هدافتـسا  دـنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاـصتخا  اـهنآ  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یتاـیآ  همه  تسا  رتـهب  میزادرپـب  خـساپ  هـب  هـک  نآ  زا  شیپ 
(2 «) ءامـسا  » زا دوخ  ندوبن  هاـگآ  هب  ناگتـشرف  هک  یماـگنه  ( 1 ...(.) ِضرَـألاَو تاوـمَّسلا  َْبیَغ  ُمَلعَأ  ّینِإ  ْمَُکل  ْلـُقَأ  َْملَأ  َلاَـق  . ) 1 میروایب :

هاگآ  ءامسا » » زا ار  نانآ  دنوادخ  روتسد  هب  مالسلا ) هیلع  ) مدآ دندرک و  فارتعا 
------------------

تسا . ناهج  تادوجوم  قئاقح  ءامسا »  » زا دوصقم  هک  دش  هتفگ  رتشیپ   . 2 هیآ 33 . هرقب ، هروس   . 1
هحفص 141  ------------------ 

تقاـیل دنتـسه و  زیرنوخ  دـسفم و  اـه  مدآ  دـندوب : هتفگ  هدرک و  لاکـشا  نیمز  يور  رد  مدآ  تفـالخ  هب  هک  ) ناگتـشرف هب  دـنوادخ  درک 
نتفرگ ارف  دادعتـسا  مدآ  ینعی   «) مناد یم  نم  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  بیغ  هک  متفگن  امـش  هب  ایآ  : » دومرف دـنرادن ) ار  نیمز  يور  تفـالخ 

ُِملاع . ) 2 دیرادن .» یهاگآ  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  زا  امش  دتفیب و  شیپ  مه ، ناگتـشرف  زا  دناوت  یم  دراد و  مه  ار  شناد  ملع و  همه  نیا 
6 هیآ نونمؤم و  هروس  هیآ 92  دعر و  هروس  هیآ 9  هبوت و  هروس  هیآ 94 و 105  هیآ و  نـیا  رد  ( 1 (.) ُریبَْخلا ُمیکَْحلا  َوُهَو  ِةداهَّشلاَو  ِبیَْغلا 

ِبیغلا ملاع   ) هلمج هیآ  هد  نیا  رد  نباـغت ، هروس  هیآ 18  هعمج و  هروـس   8 هیآ رشح و  هروس  هیآ 22  رمز و  هروـس  هیآ 46 هدجـس و  هروس 
هدئام و هروس  هیآ 109 و 116  رد  و  بیغلا » ملاع  » ابس هروس  هیآ 3  رد  زین  و  تسا . هدش  هتسناد  ادخ  ياه  مان  تافص و  زا  یکی  ِةداهّشلاو )

تسا . هدش  هتسناد  دنوادخ  ياه  مان  تافص و  زا  بویغلا » مالع  ، » ابس هروس  هیآ 48  هبوت و  هروس  هیآ 78 
------------------
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هیآ 73 . ماعنا ، هروس   . 1
هحفص 142  ------------------ 

اَنل ْملِع  اُولاق ال  :) هیآ نیا  دـننام  دراد  صاصتخا  دـنوادخ  هب  تفـص  نیا  مان و  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا  زا  یخرب  زا  و 
؟ دـندرک تباجا  ار  امـش  توعد  هنوگچ  مدرم  دـیوگب : دـنک و  عمج  ار  ناربماـیپ  همه  دـنوادخ  هک  يزور  ( 1 (.) ِبُویُْغلا ُمّالَع  َْتنَأ  َکـّنِإ 

هّلل ُبیَغلا  اّمنِإ  ْلُقَف  ِّهِبر  ْنِم  ٌۀـیآ  هیَلَع  َلِزنُأ  ـالَول  نُولوُقَیَو  .) 3 یتسه . اه  یناهنپ  ياناد  بویغلا و  مالع  وت  طقف  میرادـن  یهاگآ  ام  دـنیوگ :
؟ دوش یمن  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  فرط  زا  میهاوخ ) یم  اـم  هک   ) يا هزجعم  ارچ  : دـنیوگ یم  ( » 2 (.) َنیرظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  ّینِإ  اورظَتناـف 

هزجعم هیآ  نیا  رد  بیغ  زا  دوصقم  هیآ  زاغآ  هب  هجوت  اب  «. ) منام یم  رظتنم  امش  اب  مه  نم  دیـشاب  رظتنم  سپ  دناد  یم  بیغ  ادخ  طقف  وگب 
نیمز اه و  نامسآ  بیغ  ( » 3 ...(.) ضرَألاَو تاومَّسلا  ُْبیَغ  ِهّللَو  .) 4 تسا .) هیآ  رهاظ  رظن  زا  میدروآ  شخب  نیا  رد  ار  هیآ  نیا  رگا  تسا و 

تسا .» ادخ  يارب 
------------------

هیآ 123 . دوه ، هروس   . 3 هیآ 20 . سنوی ، هروس   . 2 هآ 109 . هدئام ، هروس   . 1
هحفص 143  ------------------ 

ادـخ يارب  نیمز  اه و  نامـسآ  بیغ  ( » 1 ...(.) ِضرَـألاَو ِتاومَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  . ) 6 تسا . هدـمآ  هیآ 77  لـحن  هروـس  رد  هلمج  نـیمه  زین  و  . 5
ِتاوـمَّسلا َبیَغ  ُمَلَعَی  َهّللا  َّنِإ  .) 8 تسا .» نیمز  اه و  نامـسآ  بیغ  ياناد  ادـخ  ( » 2 ...(.) ِضرَـألاَو ِتاومَّسلا  ِبیغ  ُِملاـع  هّللا  َّنِإ  . ) 7 تسا .»

دنوادـخ هب  بیغ  ملع  صاصتخا  اهنآ  زا  دوش  یم  هتفگ  هک  یتایآ  دوب  نیا  دـناد .» یم  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  بیغ  ادـخ  ( » 3 ...(.) ِضرَألاَو
خساپ درادن ؟ تافانم  دش  لقن  هک  یتایآ  اب  بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  ایآ  مینک : یم  رارکت  ار  لاؤس  نونکا  دوش . یم  هدافتسا 

هشدخ صاصتخا ، رب  اهنآ  زا  کی  چیه  تلالد  رد  دشاب و  حیحـص  دنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  رب  تایآ  نیا  همه  تلالد  هک  ضرف  رب 
بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  اب  زاب ، دشابن ; يا 

------------------
هیآ 18 . تارجح ، هروس   . 3 هیآ 38 . رطاف ، هروس   . 2 هیآ 26 . فهک ، هروس   . 1

هحفص 144  ------------------ 
یهلا میلعت  هب  بیغ ، زا  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  دوش ; یم  هدافتـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  زا  هک  روط  نامه  اریز  درادـن  یتافانم  هنوگ  چـیه 

دوخ هدیزگرب  ناگدنب  رایتخا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  دنوادخ  دشاب و  هتشاد  صاصتخا  دنوادخ  هب  ًاتاذ  بیغ  ملع  هک  دراد  یعنام  هچ  تسا و 
تسا و بیغ  ياناد  ادخ  طقف  ( » 1 ...(.) لوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادحَأ  ِهْبیَغ  یلَع  ُرهُْظی  الَف  بیَْغلا  ُِملاع  . ) دینک هجوت  هیآ  نیا  هب  دراذگب ،
رد هک  یتایآ  نامه  دـننام  هیآ  زاغآ  هک  دـیراد  هجوت  ددنـسپدوخ .» هک  ناربمایپ  زا  یناـسک  رگم  دـنک  یمن  طلـسم  بیغ  رب  ار  سک  چـیه 

رایتخا رد  ار  بیغ  ملع  دـنوادخ  دـیوگ : یم  هیآ  لیذ  لاح  نیع  رد  یلو  دراد  دـنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  رب  تلالد  دـش  رکذ  لاؤس 
هنوگ چیه  ناگدنب ، زا  یخرب  هب  نآ  میلعت  اب  دـنوادخ ، هب  بیغ  ملع  راصحنا  نیاربانب  ( 2 .) دراذگ یم  دنناربمایپ  هک  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب 

راتفگ  نیا  دنهاگآ  بیغ  زا  یهلا  میلعت  نودب  دوخ و  شیپ  زا  ناماما  ناربمایپ و  دیوگب  یسک  رگا  هلب  درادن  یتافانم 
------------------

دش . دای  باتک  نیا  مشش  شخب  رد  دراد  تلالد  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  رب  هک  یتایآ   . 2 هیآ 26 . نج ، هروس   . 1
هحفص 145  ------------------ 

هک دـنا  هدرک  حیرـصت  یگمه  تسا و  هتفگن  ینخـس  نینچ  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه  اّما  تشاد  دـهاوخ  یفانت  تایآ  نآ  دافم  اب 
دشاب . یم  یهلا  میلعت  هب  بیغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ 
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هحفص 146  ------------------ 

مود لاؤس 

مود لاؤس 
.1 تایآ : نیا  دننام  دنک  یم  یفن  نارگید  زا  دـناد ، یم  ادـخ  هب  صتخم  ار  بیغ » ملع   » هک نیا  رب  هوالع  هک  تسا  یتایآ  دـیجم  نآرق  رد 

ُمَْلعَی ال  . ) 2 تسین .» هاگآ  اهنآ  رب  وا  زج  سک  چـیه  تسا و  دـنوادخ  دزن  بیغ  ياهدـیلک  ( » 1 ...(.) َوُه ّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَدـْنِعَو  )
یهاگآ اب  تایآ  نیا  اـیآ  دـناد .» یمن  بیغ  ادـخ  زج  سک  چـیه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ( » 2 ...(.) ُهّللا ّـالِإ  َبیَْغلا  ِضْرَـألاَو  تاومَّسلا  ِیف  ْنَم 

خساپ درادن ؟ یتافانم  بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و 
نیا  شدافم  هک  میهد  رارق  یتایآ  رانک  ار  تایآ  نیا  هک  یماگنه 

------------------
هیآ 65 . لمن ، هروس   . 2 . 59 هیآ ماعنا ، هروس   . 1

هحفص 147  ------------------ 
یبَتْجَی َهّللا  َّنِکلَو  ِْبیَْغلا  یلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  امَو  : ) هیآ نیا  دننام  میراذگ  یم  دوخ  هدیزگرب  ناگدـنب  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  ام  تسا :

زا ار  وا  (و  دنیزگ یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  شیوخ  ناگداتـسرف  زا  یلو  دنک  یمن  علطم  بیغ  زا  ار  امـش  ادخ  ( » 1 ...(.) ُءاشَی ْنَم  ِهلِسُر  ْنِم 
هک دنوادخ  تسین و  هاگآ  بیغ  زا  دوخ  شیپ  زا  ادـخ  زج  سک  چـیه  هک  دوش  یم  نیا  تایآ  هورگ  ود  نیا  هجیتن  دـنک .») یم  علطم  بیغ 

مینیبب ار  تایآ  زا  هورگ  کی  هک  تسین  حیحص  و  دنک . یم  هاگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  ناربمایپ و  تسا  بیغ  هب  ملاع  ( 2) ًاتاذ
میریگب . هدیدان  دنراد ; مات  تلاخد  لّوا  هورگ  يانعم  ندش  نشور  رد  هک  ار  رگید  هورگ  و 

------------------
دش . دای  مشش  شخب  رد  هک  يرگید  تایآ  تسا  هیآ  نیا  دننام  و   . 2 هیآ 179 . نارمع ، لآ  هروس   . 1

هحفص 148  ------------------ 

موس لاؤس 

موس لاؤس 
ام ُْلق  .) 1 تایآ : نیا  دـننام  تسا  هدـش  یفن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  بیغ  زا  یهاگآ  ًاحیرـص ، اـهنآ  رد  هک  تسا  یتاـیآ  دـیجم  نآرق  رد 
رد نم  رادرک  راـتفر و  وگب  ( » 1 (.) ٌنیبُم ٌریذـَن  ّالِإ  انَأ  امَو  َّیلِإ  یحُوی  ام  ّالِإ  ُعبَّتَا  ْنِإ  ْمُِکب  الو  یب  ُلَعُْفی  ام  يردَأ  اـمَو  لُـسُّرلا  َنِم  ًاعْدـِب  ُْتنُک 

منک و یم  يوریپ  یحو  زا  طقف  نم  دوش و  یم  راـتفر  هنوگچ  امـش  نم و  اـب  هک  مناد  یمن  نم  تسین . هقباـس  یب  تعدـب و  ناربماـیپ  ناـیم 
ام ّالِإ  ُعبَّتا  نِإ  ٌکلَم  ّینِإ  ْمَُکل  لُوقَأ  الَو  َبیَْغلا  ُمَلْعَأ  الَو  ِهّللا  ُنئازَخ  يدـنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  ْلـُق  . ) 2 متـسین .» نشور  هدنهد  میب  کی  زا  شیب 

ياه  هنیجنگ  هک  میوگ  یمن  امش  هب  نم  وگب  اهنآ  هب  ام ! ربمایپ  ( » 2 (.) َنورَّکَفَتَت الَفَأ  ُریصَْبلاَو  یمْعَألا  يوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  َّیلِإ  یحُوی 
------------------

. 50 هیآ ماعنا ، هروس   . 2 هیآ 9 . فاقحا ، هروس   . 1
هحفص 149  ------------------ 

روک و ایآ  وگب  منک  یمن  يوریپ  دوش  یحو  نم  هب  هچنآ  زج  ما ، هتشرف  نم  میوگ  یمن  امش  هب  مناد و  یمن  بیغ  و  تسا ، نم  دزن  دنوادخ 
ياـه هنیجنگ  میوـگ  یمن  امـش  هب  و  ( » 1 ...(.) بیَْغلا ُمَلْعَأ  ـالَو  هّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلوـُقَأ  ـالَو  . ) 3 دیـشیدنا .» یمن  ارچ  دـنناسکی ؟ انیب 
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َنِم ُترثْکَتسال  َْبیَغلا  ُمَلعَأ  ْتنُک  َْولَو  هّللا  َءاش  ام  ّالِإ  ًاّرـض  الَو  ًاعْفَن  یـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  . ) 4 مناد .»... یمن  بیغ  تسا و  نم  دزن  دـنوادخ 
رگا و  هتساوخ ، ادخ  هچنآ  زج  متـسین  دوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  وگب  ( » 2 (.) َنُونِمُْؤی موَِقل  ٌریَشبَو  ٌریذَن  ّالِإ  اَنَأ  ّنِإ  ُءوُّسلا  یّنَـسَم  امَو  ِْریَْخلا 
يارب هدـنهد  هدژم  هدـنهد و  میب  کی  زا  شیب  نم  دیـسر . یمن  نم  هب  يدـب  رـش و  چـیه  مدروآ و  یم  درگ  یناوارف  ریخ  متـشاد  بیغ  ملع 

ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافِّنلا ال  یلَع  اوُدَرَم  ۀَنیدَْملا  ِلْهَأ  ْنِمَو  نوُِقفانُم  ِبارعَألا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِمَو  .) 5 متسین .» نامیا  اب  هورگ 
------------------

هیآ 188 . فارعا ، هروس   . 2 . 31 هیآ دوه ، هروس   . 1
هحفص 150  ------------------ 

هب هنیدم  لها  زا  یخرب  دنتـسه و  قفانم  دنیامـش  فارطا  هک  نانیـشن  هیداب  زا  یـضعب  ( » 1 (.) میظَع باذَع  یلِإ  َنوُّدَر  ُیـ َُّمث  نیتَّرَم  ْمُهبِّذَُـعنَس 
هدرب گرزب  یباذع  يوس  هب  سپس  درک  میهاوخ  باذع  رابود  ار  اهنآ  میسانش و  یم  ار  اهنآ  ام  یـسانش و  یمن  ار  اهنآ  وت  دندنب  ياپ  قافن 

ناسکی ار  امـش  وگب  دندرک  تشپ  رگا  ( » 2 (.) َنودَـعُوت ام  دـیَِعب  مَأ  ٌبیرقَأ  يردَأ  ْنِإَو  ءاوَس  یلَع  مُکْتنَذآ  لُقَف  اوَّلَوت  ْنِإَـف  . ) 6 دنوش .» یم 
اُولاق ُْمْتبجُأ  اذام  لوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهّللا  َعَمْجَی  َمْوَی  . ) 7 رود .»؟ ای  تسا  کیدزن  دیا  هدش  هداد  هدعو  امـش  هچنآ  ایآ  مناد  یمن  نم  مدرک و  هاگآ 

یم دـنتفگ ؟ هچ  امـش  هـب  مدرم  دـیوگ : یم  دروآ و  یم  درگ  ار  ناربماـیپ  دـنوادخ  هـک  يزور  ( » 3 (.) بُویُغلا ُمّالَع  َْتنَأ  ّکنا  اـَنل  َْملِع  ـال 
ْذِإ  یلعألا  ألَملِاب  ْملِع  ْنِم  یل  َناک  ام  . ) 8 اه .» بیغ  ياناد  ییوت  تسین ) ام  يارب  یهاگآ  ) میرادن یهاگآ  دنیوگ :

------------------
هیآ 109 . هدئام ، هروس   . 3 هیآ 108 . ءایبنا ، هروس   . 2 هیآ 101 . هبوت ، هروس   . 1

هحفص 151  ------------------ 
یم نم  هب  هک  ییحو  مدوبن  هاگآ  ناگتشرف )  ) الاب ناهج )  ) ناگرزب هشقانم  زا  نم  ( » 1 (.) نیبُم ٌریذَن  انَأ  اّمنا  ّالِإ  ّیلِإ  یحُوی  نِإ  نوُمِصَتْخَی * 
هیلع هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  یهاگآ  ایآ  مینک : یم  رارکت  ار  لاؤس  کنیا  متسه .» يراکـشآ  ناسر  میب  نم  هک  تسین  نیا  زج  دوش 

زا ار  ترـضح  نآ  یهاگآ  هک  هیآ  تشه  نیا  دوجو  اب  دوش  یم  هدافتـسا  رتاوتم  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  هک  بیغ  زا  ملـسو ) هلآو 
خساپ ددرگ ؟ هیجوت  دیاب  هنوگچ  دنک  یم  یفن  بیغ 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  ناربمایپ و  یهاگآ  رب  تلالد  هک  یتایآ  زا  روادشیپ ، ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدید  یهاگ 
هک دنریگ  یم  نیا  لیلد  دش  رکذ  الاب  رد  هک  ار  يا  هیآ  دنچ  هدیـشوپ و  مشچ  دش ) هدروآ  مشـش  شخب  رد  تایآ  نیا   ) دراد ملـسو ) هلآو 

دافم رد  نوچ  تایآ ، نیا  هب  ناگدننک  لالدتسا  تسا . هدوبن  هاگآ  بیغ  زا  هجوچیه  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر 
دیجم  نآرق  دوخ  اب  فلاخم  يا  هجیتن  دنا  هدرکن  یفاک  تقد  اهنآ ، فده  تایآ و 

------------------
. 70 هیآ 69 ـ هروس ص ،  . 1

هحفص 152  ------------------ 
تلع دناوت  یم  هک  يرگید  تایآ  هب  زین  دنتفرگ و  یم  رظن  رد  ار  تایآ  دعبام  لبقام و  دـندراذگ و  یم  رانک  ار  بصعت  رگا  اّما  دـنا  هتفرگ 
ینعم نتخاس  نشور  يارب  دـندرک . یمن  يریگ  هجیتن  نینچ  تایآ  نیا  زا  زگره  دـندرک  یم  هجوت  دـنک  نشور  ار  اه  یفن  اه و  بلـس  نیا 

تسخن هیآ  میهد . یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ًالقتسم  ار  مادک  ره  الاب  هناگتفه  تایآ 
هب یفاک  تقد  هلمج  راـهچ  نآ  زا  کـی  ره  رد  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  نآ  داـفم  زا  یهاـگآ  تسا و  هدـش  لیکـشت  هلمج  راـهچ  زا  هیآ  نیا 
(. ْمُِکب الو  یب  ُلَعْفَی  ام  يردَأ  الو  . ) 2 تسین .» هقباس  یب  روهظون و  تعدب و  نم  راتفر  راک و  (. » لسُّرلا َنِم  ًاعِدب  ُْتنُک  ام  . ) 1 میروآ . لمع 
ّالِإ اَنَأ  امَو  . ) 4 منک .» یم  يوریپ  یحو  زا  طقف  نم  (. » ََّیلِإ یحُوی  اـم  ّـالِإ  عبِّتَأ  ْنِإ  . ) 3 دش .» دـهاوخ  راتفر  هنوگچ  امـش  نم و  اب  مناد  یمن  »
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متسه .» ینشور  هدنهد  میب  طقف  نم  (. » نیبُم ٌریذَن 
هحفص 153  ------------------ 

نتفر هار  ندروخ و  اذغ  دننام  يرشب  مزاول  زا  دیاب  ربمایپ  هک  دندرک  یم  روصت  ناکرشم  هک : تسا  نیا  نخس  لامجا  تسخن ، زارف  هرابرد 
رازاب هچوک و  رد  دروخ و  یم  اذغ  ارچ  سپ  تسا  ربمایپ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم رگا  دنتفگ  یم  دشاب و  هتساریپ  ندیباوخ و ... و 

ام . ) دندرک یم  نایب  نآ  هابـشا  ریز و  هلمج  اب  ار  داقتنا  نیا  دشاب و  هتـساریپ  هزنم و  يرـشب  راثآ  نینچ  زا  دیاب  دشاب  ربمایپ  رگا  دور  یم  هار 
( 1 ...(.) ِقاوْسَألا ِیف  یشْمَیَو  َماعَّطلا  ُلُکَأَی  ِلوُسَّرلا  اذِهل 

------------------
هیآ 7 . ناقرف ، هروس   . 1

هحفص 154  ------------------ 
اه تهج  نیا  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  اب  ربمایپ  نیا  هک  دهد  یم  خساپ  داقتنا  نیا  هب  ثحب ، دروم  هیآ  زاغآ  رد  زین  ناقرف و  هروس  رد  دیجم  نآرق 

تـسین هقباس  یب  روهظون و  ربمایپ ، نیا  راک  تروص  نیا  رد  دنتـشاد و  ترـشاعم  مدرم  اب  دـندروخ و  یم  اذـغ  زین  نانآ  اریز  تسا  ناسکی 
یم ناقرف  هروس  رد  و  متـسین .» نیـشیپ  ناربمایپ  شور  فالخ  رب  اهراک  نیا  رد  نم  (. » لُسُّرلا َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  : ) دـیامرف یم  هک  نانچ 

میداتـسرف وـت  زا  شیپ  هک  یناربماـیپ  ( » 1 ...(.) قاوسَألا ِیف  َنوُشْمَیَو  ماعَّطلا  َنُولُکْأَیل  ْمُّهنا  ّـالِإ  َنیلَـسْرُْملا  َنِم  َکَْـلبَق  اْنلَـسْرَأ  اـمَو  : ) دـیامرف
یمرب ناقرف  هروس  هیآ  زا  زین  و  ثحب ، دروم  هیآ  هلمج  نیتسخن  زا  دنتـشاد .» دـش  دـمآ و  رازاب  رد  دـندروخ و  یم  اذـغ  وت ) دـننام   ) یگمه

هار ندروخ و  اذغ  اب  ار  توبن  ماقم  هک  ینعم  نیا  هب  دنتـشاد  يرـشب  قوفام  راظتنا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ناکرـشم  هک  دیآ 
ًاتاذ و و  يرـشب ، قوفام  صاخ و  تردـق  ياراد  ربمایپ  هک  دنتـشاد  راظتنا  زاب  راظتنا  نیا  لابند  هب  و  دنتـسناد . یمن  راـگزاس  رازاـب  رد  نتفر 
رد دنوادخ  تسا . هدش  ضیوفت  وا  يارب  بیغ  ملع  هکنیا  نامگ  هب  دهد  ربخ  اه  یناهنپ  زا  دشاب و  هاگآ  بیغ  زا  یهلا  یحو  میلعت و  نودب 
زا دنوت  یمن  یهلا  میلعت  نودب  يرـشب  چیه  متـسین و  شیب  يرـشب  نم  وگب : نانآ  هب  دـیامرف : یم  دوخ  ربمایپ  هب  ساسا ، یب  هشیدـنا  نیا  در 
یم راتفر  هنوگچ  امـش  نم و  اب  هک  مناد  یمن  مه  نم  (. » ْمُِکب الَو  یب  ُلَعْفَی  ام  يرْدَأ  امَو  . ) ددرگ هاگآ  نارگید  دوخ و  تشونرـس  هدنیآ و 
بیغ ملع  عون  نیا  دشاب و  ضیوفت  تروص  هب  یهلا و  میلعت  نودب  هک  داد  رظن  بیغ  زا  یهاگآ  هتـشر  نآ  هب  هفیرـش ، هیآ  نیاربانب ، دوش .»

ملع  نیا  یفن  یلو  تسا  هدش  یفن  ربمایپ  زا  لماک  تحارص  اب 
------------------

هیآ 20 . ناقرف ، هروس   . 1
هحفص 155  ------------------ 

چیه یهلا  میلعت  یحو و  هلیسو  هب  بیغ ، زا  ترضح  نآ  ندوب  هاگآ  اب  ضیوفت ) تروص  هب  ای  یهلا و  میلعت  نودب  یتاذ و  ینعم  هب  ، ) بیغ
ياه هار  زا  یکی  اریز  متـسه .» یحو  وریپ  اهنت  نم  (. » َّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُعّبتَأ  ْنِإ  : ) تسا موس  هلمج  بلطم  نیا  هاوگ  درادـن . یتاـفانم  هنوگ 

یم علطم  هاگآ و  سح ، زا  رود  هب  یناهنپ و  بلاطم  هتشر  کی  زا  ار  دوخ  ناربمایپ  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یحو  بیغ  زا  یهاگآ 
موس مود و  هلمج  نایم  سپ  یهلا ) میلعت  هب  یتح  ) تسین هاگآ  بیغ  زا  هجوچیه  هب  ربمایپ  دیوگب  هک  دوب  نیا  هیآ  فده  یتسار  رگا  دزاس .

هلصافالبو دنک  بلس  دوخ  زا  قلطم  روط  هب  ار  بیغ  ملع  هنوگره  یسک  تسین  حیحص  زگره  اریز  دیآ  یم  دیدپ  داضت  ضقانت و  عون  کی 
اّما دراد  ار  انثتـسا  مکح  مییوگب  هک  تشاد  اج  دوب  هدـش  نایب  انثتـسا  تروص  هب  دـعب  هلمج  رگا  دـیامن . تابثا  دوخ  يارب  ار  نآ  مسق  کی 

بیغ زا  یهاـگآ  عون  کـی  یفن  شیپ  هلمج  فدـه  هک  تسا  حـضاو  نیارباـنب  تسا و  هدـشن  ناـیب  انثتـسا  تروـص  هب  مینیب  یم  هک  ناـنچ 
زا  یهاگآ  ینعی  بیغ ، زا  یهاگآ  زا  رگید  یعون  تابثا  دعب  هلمج  فده  هدوب و  یهلا ) میلعت  نودب  یهاگآ  )

هحفص 156  ------------------ 
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مراهچ هلمج  نامه  تسا  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  ملع  یفن  هیآ  فدـه  هک  نیا  رب  رگید  نشور  هاوگ  و  تسا . یهلا  میلعت  یحو و  قیرط 
ملاع ًاتاذ  نم  دیهاوخ  یم  هک  تسا  اج  یب  امش  راظتنا  ینعی  متـسین .» شیب  راکـشآ ، يا  هدنهد  میب  نم  (. » ٌنیبُم ٌریذَن  ّالِإ  اَنَأ  امَو  . ) دشاب یم 

. مناد یمن  ار  يزیچ  یهلا  میلعت  نودـب  دوخ و  شیپ  زا  مناد و  یم  دـنراذگب ، مرایتخا  رد  ار  هچره  مربماـیپ و  طـقف  نم  اریز  مشاـب  بیغ  هب 
مود هیآ 

ياه هشیدنا  هب  هجوت  اب  ( 1 ...(.) َّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبِّتَأ  ْنِإ  کَلَم  ّینِإ  ْمَُکل  لُوقَأ  الَو  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  الَو  هّللا  ُِنئازَخ  يدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  ْلـُق  )
ربمایپ زا  اهنآ  دوش ، یم  نشور  زین  هیآ  نیا  فدـه  دـش  هداد  حیـضوت  تسخن  هیآ  لیذ  رد  دتنـشاد و  ناربمایپ  هرابرد  ناکرـشم  هک  یلطاـب 

نیا هاوگ  متـسین ، هاگآ  بیغ  زا  یهلا  میلعت  نودـب  دـیوگ : یم  اهنآ  ّدر  رد  هیآ  نیا  دـشاب و  بیغ  هب  ملاع  دوخ  شیپ  زا  هک  دنتـشاد  راظتنا 
تسا : دعب  هلمج  بلطم 

------------------
هیآ 50 . ماعنا ، هروس   . 1

هحفص 157  ------------------ 
موش یم  هاگآ  یحو  هار  زا  اّما  مرادن  بیغ  ملع  یحو ، یهلا و  میلعت  نودب  ینعی  متسه .» یحو  وریپ  اهنت  نم  (. » َّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعّبتَأ  ْنِإ  )

موس هیآ  ددرگ . یم  رت  نشور  زین  هیآ  نیا  دافم  دش  هدروآ  تسخن  هیآ  حیضوت  رد  هک  ینایب  هب  هجوت  اب  و 
مراهچ هیآ  درادن . مزال  يرتشیب  حیضوت  تسا و  ناسکی  مود  هیآ  اب  هیآ  نیا  ( 1 ...(.) ْبیَْغلا ُمَلْعَأ  الَو  هّللا  ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  الَو  )

موَِقل ریَشبَو  ٌریذَن  ّالِإ  انَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َینَّسَم  امَو  ِریَْخلا  َنِم  ُترثْکَتسال  َبیَْغلا  ُملعَأ  ُْتنُک  َْولَو  هّللا  َءاش  ام  ّالِإ  ًاّرض  الَو  ًاعْفَن  یسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  )
دافم  هدش ; هداد  تسخن  هیآ  لیذ  رد  هک  یحیضوت  هب  هجوت  اب  ( 2 (.) نُونِمُْؤی

------------------
هیآ 188 . فارعا ، هروس   . 2 هیآ 31 . دوه ، هروس   . 1

هحفص 158  ------------------ 
ربمایپ هک  دـندرک  یم  رکف  اهنآ  دنتـشاد . ربمایپ  هرابرد  ناکرـشم  هک  تسا  يا  هیرظن  لاطبا  هیآ ، فدـه  اریز  ددرگ  یم  نشور  زین  هیآ  نیا 
دناوتب تردق  نآ  وترپ  رد  دشاب و  رادروخرب  یبوبر ، ماقم  زا  دادمتـسا  نودب  دوخ و  شیپ  زا  مه  نآ  يراد ، هنماد  عیـسو و  تردق  زا  دـیاب 
یمارگ ربمایپ  هب  دـنوادخ  دـهد . ربخ  بیغ  زا  دـیامن و  رود  دوخ  زا  ار  ینایز  يررـض و  ره  دـنک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يدوس  عون  ره 

بلس دوخ  زا  دشابن  ادخ  بناج  زا  هک  ار  ملع  تردق و  عون  ره  نانآ ، كرش  رسارس  طلغ و  رکف  نیا  لاطبا  يارب  هک  دهد  یم  روتسد  دوخ 
اطعا نم  هب  یتردق  ادخ  فرط  زا  هک  نآ  رگم  متـسین  يررـض  عفن و  هنوگ  چیه  کلام  یهلا ، تردق  زا  رظن  فرـص  اب  نم  دـیوگب  دـنک و 
یفن هکلب  تسین  ییاناوت  تردق و  عون  ره  یفن  دوصقم ، هک  دهد  یم  یهاوگ  دهاوخب ، ادـخ  هچنآ  رگم  هّللا ;) ءاش  ام  ّالِإ  : ) هلمج و  ددرگ .

ءاش ام  ّالِإ   ) هلمج اب  هکلب  هدرکن  بلـس  دوخ  زا  ار  دشاب  ادـخ  بناج  زا  هک  یتردـق  ملع و  اذـل  و  دـشابن . ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یتردـق 
دوش . یم  نشور  مه  بیغلا )... ملعَأ  ْتنُک  َْول   ) هیآ مود  هلمج  دافم  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدرک  تابثا  ار  نآ  ( هّللا

هحفص 159  ------------------ 
یمن نم  هب  يدب  چیه  مدرک و  یم  يروآ  عمج  شیوخ  يارب  یناوارف  ریخ  مدوب  بیغ  هب  ملاع  دوخ  شیپ  زا  یهلا و  میلعت  نودـب  رگا  ینعی 

روط نامه  دش  مهاوخ  هاگآ  بیغ  زا  نم  دـهاوخب  ادـخ  اجک  ره  تسا  یهلا  میلعت  هب  تسین و  یتاذ  بیغ ، زا  نم  یهاگآ  نوچ  اّما  دیـسر .
مجنپ هیآ  دوب . مهاوخ  رادروخرب  یصوصخم  ییاناوت  تردق و  زا  دهاوخب  ادخ  اجک  ره  هک 

باذَع یلِإ  َنوُدُری  َُّمث  نیتَّرَم  ْمُهبِذَُعنَس  مُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافِّنلا ال  یلَع  اودرَم  ۀَنیدَْملا  ِلْهَأ  ْنِمَو  َنوُِقفانُم  بارعَألا  َنِم  ْمَُکلوَح  ْنَّمِمَو  )
هب سپس  دندرگ ، یم  بذعم  رابود  نانآ  میسانش ، یم  ام  یـسانش  یمن  ار  نانآ  وت  دندنب ، ياپ  قافن  هب  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  ( » 1 (.) میظَع
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یمن ار  ناقفانم  زا  یهورگ  نآرق  صن  هب  ربماـیپ  هک  تسا  مهملعت ) ـال   ) هلمج يور  رب  هیآ  نیا  رد  اـم  هیکت  دـندرگ .» یمرب  گرزب  باذـع 
تسین . راگزاس  بیغ  ملع  اب  یهاگآ ، مدع  نیا  و  تخانش ،

------------------
هیآ 101 . هبوت ، هروس   . 1

هحفص 160  ------------------ 
خساپ

، نآرق لوزن  نامز  رد  قافن ، هب  یخرب  يدـنب  ياپ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هک  دـناسر  یمن  نآ  زا  شیب  هیآ  نیا  ًـالّوا :
، گرزب دنوادخ  تسین  یکـش  دشن . هاگآ  نآ  زا  رمع  رخآ  ات  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  صاخ ، فرظ  نیا  رد  یهاگآ  مدـع  یلو  هدوبن  هاگآ 

رثأت هیام  هک  ناقفانم  روآ  فسأت  عاضوا  صخألاب  تشاد ، یم  ناهنپ  یمارگ  ربمایپ  زا  عوقو  تقو  رد  ار  ثداوح  زا  یخرب  یحلاـصم  يور 
نآ زا  رمع  رخآ  ات  ربمایپ  هدوب و  هتسویپ  یمئاد و  ءافخا  نیا  مییوگب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  بلطم  نیا  یلو  دیدرگ ، یم  ربمایپ  قیمع  یحور 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم هروس  رد  مهملعت ) ال   :) دـیوگ یم  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  ینآرق  ناـمه  ًاـیناث : تسا . هدـنام  ربخ  یب  ناـیرج 
یم رگا  ( » 1 (.) ْمَُکلامعَأ ُمَْلعَی  ُهّللاَو  ِلوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو  ْمُهامیـِسب  ْمُهَتفرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرَأل  ُءاشَن  َْولَو  : ) دـیوگ یم  نینچ  ربماـیپ  هب  ( ملـسو

زا  ات  میداد  یم  ناشن  وت  هب  ار  نانآ  میتساوخ 
------------------

هیآ 30 . دمحم ، هروس   . 1
هحفص 161  ------------------ 

هار هک  دناسر  یم  یبوخ  هب  هیآ  نیا  تسا .» هاگآ  امش  لامعا  زا  دنوادخ  یسانش . یم  ناشراتفگ  هویش  زا  ار  نانآ  یـسانشب . ناشیاه  هرهچ 
موصعم نایاوشیپ  ربمایپ و  یهاگآ  ًاثلاث : درب . یم  یپ  اهنآ  قافن  هب  ماجنارس  هدوب و  زاب  ربمایپ  يور  هب  راتفگ ، هویش  قیرط  زا  نانآ  ییاسانش 

یمن هاگآ  دنهاوخن  رگا  دندرگ  یم  هاگآ  دنهاوخب  رگا  هک  تسا  یتیشم  ملع  هکلب  تسین ، يرهق  یلعف و  ملع  کی  ینایرج  هثداح و  ره  زا 
زومرم و بلاطم  هتـشر  کی  نآ ، رد  تسا و  امـش  رایتخا  رد  يا  همان  دینک  ضرف  تسا . هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  ثیداحا  رد  دـنوش و 

مکح هب  ماما  ربمایپ و  ملع  دـیدرگ . هاگآ  اهنآ  زا  نآ ، نتم  هب  هعجارم  اـب  دـیناوت  یم  دـیهاوخب  رگا  امـش  تسا ، هدـش  هداد  حیـضوت  ناـهنپ 
رد دنک . یمن  ادیپ  تیلعف  تساوخ  نودب  هک  تسا  همان  تایوتحم  زا  درف  نآ  یهاگآ  ناسب  و  يرهق ، یلعف و  هن  تسا ، یتیـشم  ( 1) ثیداحا

دوجو يدـهاوش  نایاوشیپ  یناگدـنز  رد  بلاطم  نیا  يارب  دـندرگ و  یم  هاگآ  نآ  زا  نتـساوخ  کی  اب  دـنک ، باجیا  طیارـش  هک  یتروص 
اهنآ  ییوگزاب  لاجم  ًالعف  هک  دراد 

------------------
ص 258 . ج1 ، یفاک ، لوصا   . 1

هحفص 162  ------------------ 
هدرک یفرعم  فلتخم  نیوانع  هب  ار  نانآ  دیجم  نآرق  دنوشن  هتخانـش  رخآ  ات  هک  دـندوبن  نانچ  نآ  تلاسر  رـصع  ناقفانم  ًاعبار : ( 1 .) تسین

ُّوُدَْـعلا ُمُه  ْمِْهیَلَع  ۀَْحیَـص  ّلُـک  َنُوبَـسْحَی  ٌةدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُّهنَأـک  ْمِِهلوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ناَو  ْمُهُماـسجَأ  َکـُبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإَو  : ) دـننام تسا 
نخـس رگا  دروآ و  یم  تفگـش  هـب  ارت  اـه  نآ  هفاـیق  لکـش و  ینیب  یم  ار  اـهنآ  هـک  یماـگنه  ( » 2 (.) َنوُکَفُْؤی ّینَأ  ُهّللا  ُمُهََلتاـق  ْمُهْرَذْـحاَف 

ایوگ یهد  یم  شوگ  اهنآ  راـتفگ  هب  و  دـننک ، یم  بلج  دوخ  نانخـس  هب  ارت  دـنریگ ) یم  دوخ  هب  هک  یبناـج  هب  قح  هفاـیق  رثا  رب  ) دـنیوگب
ادخ زیهرپب ! اهنآ  زا  دنتسه  یعقاو  نانمشد  اهنآ  دنرادنپ . یم  دوخ  دض  رب  ار  ییادص  ره  هدش  هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتـسه  ییاه  بوچ 

هب ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رـصع  ناـقفانم  دـنوادخ ، هیآ  نیا  رد  دـننادرگ .» يور  تقیقح  زا  هنوگچ  دـشکب ! ار  اـهنآ 
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تسا : هدرک  فیصوت  ریز  تافص 
------------------

. 4 هیآ نیقفانم ، هروس   . 2 ص 523 . ج2 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1
هحفص 163  ------------------ 

نیمه رد  ( 1 .) هدـش هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتـسه  ییاه  بوچ  دـننام  . 3 دـنراتفگ . شوخ  زاب و  نابز  . 2 دـنبناج . هب  قح  هفایق  ياراد  . 1
هدز و الاب  ار  اه  هدرپ  هبوت  هروس  رد  دـنوادخ  ( 2) تسا نشور  تقد  لها  رب  هک  تسا  هدـش  لزان  ناقفانم  یفرعم  رد  یتایآ  نیقفاـنم  هروس 

ْمُهَو ّالِإ  َةالَّصلا  َنُوتْأَی  الَو  : ) هیآ دـننام  دزاس  یم  نشور  ار  تقیقح  هروس  نیا  تاـیآ  هعلاـطم  تسا و  هدرک  یفرعم  ینـشور  هب  ار  ناـقفانم 
زا يرایـسب  تسا  نینچمه  دـننک .» یم  قافنا  یلیم  یب  اب  دـنرازگ و  یم  تلاـسک  اـب  ار  زاـمن  ( » 3 (.) َنوُهراک ْمُهَو  ّالِإ  َنوُقِْفُنی  ـالَو  یلاـسُک 

تسین نکمم  ییاسانش  نودب  فیلکت  هروس . نیا  تایآ 
دنکن يوریپ  نانآ  رظن  راتفگ و  زا  دگنجب و  ناقفانم  نارفاک و  اب  هک  دهد  یم  روتسد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  هب  دنوادخ 

هک  اجنآ 
------------------

کچوک نآرق ، ربمایپ و  یقطنم  تانایب  هنامیکح و  نانخـس  ربارب  رد  هک  تسه  کشخ  ياـه  بوچ  ناـسب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم   . 1
، هبوت هروس   . 3 دوش . هعجارم   8 ، 7 ياـه 5 ، هیآ  هب   . 2 دنرادن . ندب  رد  یحور  ًالـصا  ییوگ  وت  دنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  نیرت 

دوش . هعجارم  هیآ 142  ءاسن ، هروس  هب  و  هیآ 54 ،
هحفص 164  ------------------ 

جرخ هب  لمع  تدش  نک و  دربن  قفانم  رفاک و  هورگ  اب  ربمایپ  يا  ( » 1 (.) ْمِْهیَلَع ُْظلْغاَو  َنیِقفانُْملاَو  َراّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اهُّیَأ  ای  .) 1 دیامرف : یم 
رب راذـگاو و  ار  نانآ  رازآ  ربم و  نامرف  ناقفانم  نارفاـک و  زا  ( » 2 (.) ِهّللا یلَع  ْلَّکََوَتَو  ْمُهاذَأ  َْعدَو  َنیِقفانُْملاَو  َنیِرفاْکلا  ِعُِطت  ـالَو  . ) 2 هدب .»
زا دسانـشن ؟ ار  اهنآ  ربمایپ  یلو  دـهدب  ار  نیقفانم  اب  لمع ، تدـش  دربن و  روتـسد  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  دراد  ناکما  ایآ  نک .» لکوت  ادـخ 

قافن ءافخا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نایب  نیا  زا  دزاس . ناهنپ  یفخم و  رمع  رخآ  ات  ربمایپ  رب  ار  اـهنآ  یفرط  زا  وشم  اـهنآ  عیطم  دـیوگب  یفرط 
دنکن فقوت  نانآ  ربق  رانک  رب  درازگن و  زامن  قفانم  هورگ  رب  هک  دـهد  یم  روتـسد  ربمایپ  هب  نآرق  یمئاد . هن  هدوب  تقوم  ناقفانم ، زا  یخرب 

دیامرف : یم  هک  نانچ 
------------------

هیآ 48 . بازحا ، هروس   . 2 هیآ 73 .  ، هبوت هروس   . 1
هحفص 165  ------------------ 

نانآ ربق  رانک  رب  رازگم و  زامن  نانآ  رب  دندرم  رگا  ( » 1 (.) ِِهلوُسَرَو هّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  الَو  ًادبَأ  َتام  ْمُْهنِم  دحَأ  یلَع  ِّلَُصت  الَو  )
تخانش و ار  ناقفانم  ماجنارـس ، ربمایپ  هک  تسا  یکاح  رگید  تایآ  تایآ و  نیا  دندیزرو .» رفک  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  نانآ  نکم  فقوت 
هک يدرف  ره  هب  مود  هفیلخ  تهج  نیا  زا  تـفگ . ( 2 () هفیذح  ) هب ار  نانآ  تایصوصخ  یماسا و  هکلب  تخانـش  یم  ار  اهنآ  وا  دوخ  اهنت  هن 

درازگ ، یمن  زامن  داد ، یم  وا  رد  قافن  لامتحا 
------------------

ترابع نتم  دـییامن و  هعجارم  هباحـص  لاوحا  هب  طوبرم  ياـه  باـتک  رگید  ص 391 و  ج71  ۀـباغلادسا ، هب   . 2 هیآ 84 . هبوت ، هروـس   . 1
مهب هملعا  ۀـفیذح  ّالإ  ًادـحأ  مهملعی  مل  نیقفاـنملا  یف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  بحاـص  ۀـفیذح  و  تسا . نینچ  ۀـباغلادسا 
ناک هیلع  لد  اّمناک  هلزعف  ۀـفیذح : لاق  هرکذا  ال  لاق : وه ؟ نم  لاق : دـحا ، معن  لاق : نیقفانملا  نم  دـحأ  یلامع  یفأ  رمع  هلأسو  هّللا  لوسر 
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رادزار هفیذح  رمع : رضحی  مل  هیلع  ةالصلا  ۀفیذح  رضحی  مل  نإو  هیلع  یّلص  هیلع  ةالصلا  رـضح  ناف  ۀفیذح  نع  لأسی  تیم  تام  اذإ  رمع 
زا نم  نارازگراک  رد  ایآ  دیسرپ  وا  زا  مود  هفیلخ  يزور  دوب  هدرک  یفرعم  وا  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  و  تخانش ، یم  ار  ناقفانم  دوب و  ادخ  ربمایپ 

ار وا  هفیلخ  ماجنارـس  درک ، يراددوخ  وا  یفرعم  زا  هفیذـح  تسیک ؟ وا  تفگ : هفیلخ  رفن ، کی  یلب  تفگ : هفیذـح  تسه  یـسک  ناقفانم 
درازگ و یم  زامن  هزانج  رب  يو  دش ، یم  رضاح  وا  زامن  رب  هفیذح  رگا  دوب  نیا  تیم  رب  زامن  رد  رمع  هویـش  درک  رانکرب  راک  زا  تخانش و 

درک . یم  يراددوخ  وا  رب  زامن  زا  تروص  نیا  ریغ  رد 
هحفص 166  ------------------ 

مشش هیآ  تسا . هدمآ  ربمایپ  هباحص  افلخ و  خیرات  ربمایپ و  هریس  رد  ناتساد  نیا  دنک و  دییأت  ار  وا  هفیذح  هک  نیا  رگم 
هاگآ ناسکی  ار  یگمه  وگب  دـنتفاترب ، يور  ناـنآ  رگا  ( » 1 (.) َنوُدَـعُوت ام  ٌدـیَعب  ْمَأ  ٌبیرقَأ  يرْدَأ  ْنِإَو  ءاوَس  یلَع  ْمُُکْتنَذآ  ْلُقَف  اوَّلََوت  ْنِإَـف  )

یکیدزن و زا  ربمایپ ، هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  اب  لالدتسا  هویـش  رود .»؟ ای  تسا  کیدزن  دنهد ، یم  هدعو  امـش  هب  هچنآ  مناد  یمن  میتخاس و 
خساپ تسین . راگزاس  موس  یهاگآ  اب  بلطم  نیا  دنک و  یم  یعالطا  یب  راهظا  یهلا ، ياه  هدعو  يرود 

رد ثحب  هکلب  تسین ، موصعم  نایاوشیپ  رگید  ربمایپ و  ملع  رادـقم  تیمک و  رد  میدـش ) روآدای  باتک  زاغآ  رد  هک  روط  ناـمه  ) اـم ثحب 
ای تسا  هتفریذـپ  ققحت  ناکما ، ضرف  رب  و  هن ، ای  تسا  نکمم  یهاگآ  نینچ  ایآ  دـشاب و  یم  بیغ  هدرپ  تشپ  روما  زا  نانآ  یهاگآ  لـصا 

هن ؟
------------------

هیآ 109 . ءایبنا ، هروس   . 1
هحفص 167  ------------------ 

نیا هیآ  رد  هجوت  لباق  هتکن  تشاد . دـهاوخن  یتافانم  موس  یهاگآ  لصا  اب  زگره  دومن ، یعـالطا  یب  راـهظا  يدروم  رد  ربماـیپ  رگا  ـالاح 
زیخاتـسر تقو  عوضوم  نآ  تسا و  یبوبر  ماقم  صتخم  نآ ، زا  یهاگآ  هک  تسا  هدومن  یعالطا  یب  راهظا  یعوضوم  رد  ربمایپ  هک  تسا 

رب ار  دوخ  ناگدنب  زا  يدـحا  دـنوادخ ، هک  تسا  یلئاسم  زا  تمایق ، تقو  زا  یهاگآ  تسا و  یهلا  ياهدـیعو  اه و  هدـعو  ققحت  نامز  هک 
یعنام چـیه  داد و  لامتحا  ار  نآ  فالخ  ناوت  یمن  هک  تسا  حیرـص  يا  هزادـنا  هب  هلأسم  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  و  تسا ، هتخاـسن  علطم  نآ 

صاصتخا دوخ  هب  ار  زیخاتـسر  ندش  اپرب  تقو  زا  یهاگآ  اّما  دزاس ، علطم  هدـنیآو  هتـشذگ  ثداوح  زا  ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  هک  درادـن 
: دـشاب یم  وا  سدـقا  تاذ  صتخم  نآ ، زا  یهاگآ  هک  دـناسر  یم  و  دـیامن ، یم  تباث  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا  هک  یتایآ  کـنیا  دـهد .

نآ یعطق  نامز  هک  دـننک  یم  لاؤس  تمایق  زا  ( » 1 ...(.) َوُه ّالِإ  اهْتقَِول  اهیّلَُجی  ّیبَر ال  َْدنِع  اهُْملِع  ُْْلق  اهاسُرم  ناّیَأ  ِۀَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولئْـسَی  .) 1
تسین .» هاگآ  نآ  زا  یسک  وا  زج  تسا ، نم  راگدرورپ  دزن  نآ  ملع  وگب :  تسا ؟ تقو  هچ 

------------------
هیآ 187 . فارعا ، هروس   . 1

هحفص 168  ------------------ 
لباقم رد  یناسنا  ره  ات  منک  یم  ناهنپ  ار  نآ  دسر ، یم  ارف  زیخاتـسر  ( » 1 (.) یعْـسَت اِمب  سفَن  ُّلک  يزُْجِتل  اهیِفْخُأ  ُداکا  ٌۀَِیتآ  ۀَعاّسلا  ّنِإ  . ) 2
ُساّنلا َُکلَئسَی  . ) 4 زیخاتـسر .» تقو  زا  یهاگآ  تسا  ادخ  شیپ  ( » 2 ...(.) ۀَعاّسلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  َهّللا  ّنِإ  . ) 3 دنیبب .» ازس  دنک  یم  هک  یـششوک 
یهاگآ وگب  دننک ، یم  لاؤس  زیخاتسر  تقو  زا  وت  زا  مدرم  ( » 3 (.) ًابیرَق ُنوُکَت  ۀَعاّسلا  َّلَعل  َکیرُدی  امَو  هّللا  َْدنِع  اهُْملِع  اّمنِإ  ُْلق  ۀَعاّسلا  ِنَع 

تقو زا  یهاـگآ  ( » 4 ...(.) ِۀَـعاّسلا ُْملِع  ُّدُری  ِْهَیلِإ  . ) 5 دـشاب .»! کـیدزن  نآ  تقو  دـیاش  هک  یناد  یم  هـچ  تـسا ! ادـخ  دزن  نآ  تـقو )  ) زا
یمرب وا  يوس  هب  تسا و  وا  دزن  زیخاتـسر  تقو  زا  یهاـگآ  ( » 5 (.) نوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ِۀَعاّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِعَو  . ) 6 ددرگ .» یم  زاب  ادخ  هب  زیخاتـسر 

دیدرگ .»
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------------------
هیآ 85 . فرخز ، هروس   . 5 هیآ 47 . تلصف ، هروس   . 4 هیآ 63 . بازحا ، هروس   . 3 هیآ 34 . نامقل ، هروس   . 2 هیآ 15 . هط ، هروس   . 1

هحفص 169  ------------------ 
نآ زا  ار  دوخ  ناگدنب  یحلاصم  يور  ادخ  تسا و  ادخ  صوصخم  زیخاتسر ، تقو  زا  یهاگآ  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ینشور  هب  تایآ  نیا 

، دـنک یم  یعـالطا  یب  راـهظا  یهلا ، هدـعو  تقو  زا  ربماـیپ  رگا  تسا و  زیخاتـسر  هب  طوـبرم  زین  ثحب  دروـم  هیآ  و  تسا . هتخاـسن  عـلطم 
رد دوب . دهاوخن  رگید  دراوم  زا  یهاگآ  مدع  رب  هاوگ  زیخاتسر  تقو  زا  ندوبن  هاگآ  تسا و  زیخاتسر  تقو  زا  یعالطا  یب  راهظا  دوصقم ،
یم هک  اجنآ  تسا  هدش  دراو  هیآ 24 و 25 و 26 و 27  نج  هروس  رد  هیآ  نیمه  نومـضم  هک  نیا  نآ  میریزگان و  يا  هتکن  رکذت  زا  نایاپ 
 * ًادمَأ ّیبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنودعُوت  ام  ٌبیرقَأ  يردَأ  نِإ  ُْلق  ًادَدَع *  ُّلَقَأَو  ًارِصان  ُفعـضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَـسَف  َنودَعُوی  ام  اَوأَر  اذِإ  یّتَح  : ) دیامرف
زا یـسک  هچ  هک  دندرگ  یم  هاگآ  هاگنآ  دندید  ار  یهلا  باذع  یتقو  (. » لوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  رِهُْظی  الَف  ْبیَْغلا  ُِملاع 

؟ درک دهاوخ  نیعم  یتدم  نآ  يارب  ادخ  ای  تسا ، کیدزن  دنهد  یم  هدـعو  امـش  هب  ار  هچ  نآ  مناد  یمن  وگب  تسا  مک  ناوتان و  روای  رظن 
دهاوخب .» هک  ناربمایپ  زا  کی  ره  زج  دزاس  یمن  طلسم  دوخ  بیغ  رب  ار  یسک  تسا و  وا  بیغ  زا  یهاگآ 

هحفص 170  ------------------ 
یفن دوخ  زا  ار  زیخاتسر  تقو  زا  یهاگآ  تایآ  نیا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  دیآ : یم  تسد  هب  تایآ  نیا  یـسررب  زا 

متفه هیآ  تسا . یهلا  سدقا  تاذ  صوصخم  نآرق  تایآ  مکح  هب  یهاگآ  نیا  دنک و  یم 
ناربمایپ هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  اب  لالدتسا  هویـش  ( 1 (.) بُویُْغلا ُمّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنل  َْملِع  اُولاـق ال  ُْمْتبجُأ  اذاـم  لوُقَیَف  َلُـسُرلا  هّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی  )

خساپ دنیامن . یم  فیصوت  بویغلا » مالع   » تفص هب  ار  ادخ  اهنت  و  دننک ، یم  یفن  دوخ  زا  ار  بیغ  ملع  عون  ره  یمارگ 
ءاملع تسا و  تقیقح  سنج و  یفن  يارب  مهیف ،» ریخ  ال  «، » انل ملع  ال  «، » رادلا یف  لجر  ال  : » دـننام یبیکرت  رد  ال »  » فرح هک  تسین  یکش 

هب سنج ، یفن  . 1 دریگ : یم  ماـجنا  تروص  ود  هب  سنج  یفن  هک  دومن  هجوـت  دـیاب  یلو  دـنمان  یم  سنج  یفاـن  ار  ـال »  » نینچ کـی  بدا 
ره  زا  رود  و  یعقاو ، يدج و  تروص 

------------------
. 109 هیآ هدئام ، هروس   . 1

هحفص 171  ------------------ 
ملاس و ناوج ، ریپ و  زا  معا  يدرم  ًالـصا  هک  یعقوم  ًالثم  نیبم ، باتک  یف  ّالإ  سبای  الو  بطر  ـال  هّللا ، ّـالا  هلاـال  : دـننام زاـجم ، هبئاـش  عون 

يروط هب  يزاـجم ، لکـش  هب  هکلب  یقیقح ، یعقاو و  تروص  هب  هن  سنج ، یفن  . 2 رادلا .» یف  لجر  ال  : » دنیوگ یم  دـشابن  هناخ  رد  رامیب ،
: دیوگ یم  دنز و  یم  ار  هناخ  رد  يدرم  ًالثم  دنیامن . یم  سنج  یفن  هتفرگ و  هدـیدان  یتلع  هب  ار  نآ  دـشاب  دوجوم  هناخ  رد  يدرف  رگا  هک 

یسک دنیوگ  یم  وا  خساپ  رد  فصولا ـ  عم  تسه ـ  هناخ  رد  درادن ، تکرح  ییاناوت  هک  يرامیب  درمریپ  هک  نیا  اب  تسه ؟ یسک  هناخ  رد 
لاؤس درد  هب  دوجوم ، درف  نآ  نوچ  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  يزاجم  روط  هب  هکلب  تسین ، یقیقح  روط  هب  تقیقح ، یفن  نیا  تسین  هناخ  رد 
يوج هناهب  باحصا  وسرت و  نارای  هب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما تسین . هناخ  رد  یسک  دنیوگ  یم  هتفرگ و  هدیدان  ار  وا  دروخ ، یمن  هدننک 

هک اهامندرم  يا  «;  » لاجر الو  لاجرلا  هابـشأ  ای  : » دیوگ یم  دنتفات  یمرب  هیواعم  اب  داهج  زا  دـندرک و  یم  هناهب  ار  امرگ  امرـس و  هک  دوخ ،
ةالـص ال  : » دـننام تسا  ناوارف  یمالـسا  ثیداحا  برع و  نابز  رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  یعاد و  هب  تقیقح  یفن  نینچ  کـی  دـیتسین ،» درم 

دجسملا .» یف  ّالإ  دجسملا  راجل 
هحفص 172  ------------------ 

هـسیاقم دـنوادخ  نایاپ  یب  یهاگآ  ملع و  اب  ار ، دوخ  دودـحم  یهاگآ  ملع و  ناربمایپ  یتقو  تسا : لیبق  نیا  زا  نایرج  ثحب  دروم  هیآ  رد 

موس یهاگآ  بیغ : www.Ghaemiyeh.comملع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


هداد نانآ  هب  ار  یهاگآ  ملع و  نیا  هک  تسادخ  و  تسا ، وا  بناج  زا  دـنراد  هک  یهاگآ  ملع و  ره  هک  دـنوش  یم  هجوتم  زین  و  دـننک ، یم 
دوخ زا  ار  یهاگآ  ملع و  عون  ره  هدومن و  عوضخ  وا ، دودـحمان  یتاذ و  لیـصا و  ملع  ربارب  رد  رایتخا  یب  دـنرادن ; يزیچ  دوخ  زا  تسا و 

ملع و تیعقاو  نوماریپ  یمالـسا  هفـسلف  رد  قح . هب  هاگآ  بلطم و  زا  هاگآ  ییوت  اـهنت  میتسین و  هاـگآ  اـم  دـنیوگ  یم  دـنیامن و  یم  بلس 
هدیدرگ يا  هثداح  شیادیپ  هیام  نامز  لوط  رد  هک  یللع  عومجم  زا  هک  تسا  نیا  لماک ، یهاگآ  یقیقح و  ملع  هک  تسا : هدـمآ  یهاگآ 

تاهج نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . نوریب  رشب  ییاناوت  زا  یملع ، نینچ  میدرگ و  هاگآ  تسا ، نامزمه  ماگمه و  نآ  اب  ًالعف  هک  یثداوح  و 
طوبرم دنراد ، یملع  رگا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  ( انل ملع  ال  : ) دـنیوگب دـننک و  عوضخ  یهلا  ملع  ربارب  رد  ناربمایپ  هک  تسا  حـیحص 

هتفگ نینچ  رـشب  ملع  هراـبرد  دـنوادخو  تسین ، يزرم  دـح و  نآ  يارب  هک  یهلا  ملع  روـن و  زا  تسا  يوـترپ  هکلب  تسین ، ناـنآ  دوـخ  هـب 
ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ  امَو  :) تسا

هحفص 173  ------------------ 
هک دناسر  یم  لماک  تحارص  اب  رگید ، ياه  هورگ  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تداهش  هب  طوبرم  تایآ  ًایناث : ( *** 1 (.) ًالیلَق ّالِإ 
ایآ ( 2 ...(.) ِءادَهُّشلاَو َِنیِّیبَّنلِاب  َءیج  َو  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو  : ) دیامرف یم  هک  نانچ  دنوش  یم  توعد  تداهـش  ءادا  يارب  نیـسپزاب  زور  رد  نانیا 

تاـیآ تروص  نیا  رد  دـنیامن  یهاوـگ  ار  يزیچ  اـی  دـنهد و  تداهـش  يزیچ  هب  یهاـگآ  نودـب  یهلا ، همکحم  ناـهاوگ  هک  تسا  نکمم 
َموَیَو : ) هیآ نینچمه  و  میروآ .» یم  هاوـگ  ناـنآ  يارب  ربماـیپ ) يا   ) ار وـت  و  ( » 3 (.) ًادیهَـش ِءالؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  : ) هیآ ًاصوصخ  تداـهش 
ناـمه هب  ار  اـنل » َْملِع  ـال   » هلمج هک  دـنک  یم  راداو  ار  اـم  دـنزیخ .» یم  اـپ  هب  تداهـش  يادا  يارب  ناـهاوگ  هک  يزور  ( » 4 (.) ُداهشَألا ُموُقَی 

یتروص 
------------------

هیآ 51 . رفاغ ، هروس   . 4 . 41 هیآ ءاسن ، هروس   . 3 هیآ 69 . رمز ، هروس   . 2 . 85 هیآ ءارسا ، هروس   . 1
هحفص 174  ------------------ 

رشحم رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنرادن  دوخ  تما  عضو  زا  یهاگآ  چیه  ناربمایپ  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  ًاثلاث : مینک . ینعم  دش  رکذ  هک 
(1 (.) ًاروُجْهَم َنآرُقلا  اذـه  اوُذَـخَّتا  یموَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاقَو  : ) دـیوگ یم  نینچ  یهلا  لدـع  همکحم  رد  ناربماـیپ ، يروآدرگ  زور  و 

قایـس نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دندرک .»  كرت  ار  نآرق  نم ، تما  اراگدرورپ  دیوگ : یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يزور  نینچ  رد  »
هک دوـش  یم  نشور  دریگ .» یم  نادـند  هـب  تـسد  رگمتـس  هـک  يزور  (. » ِهیَدَـی یلَع  ُِملاّـظلا  ُّضَعَی  موَـیَو   : ) لـبقام هـیآ  صخـألاب  تاـیآ 

ناربمایپ يزور  نینچ  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  ًاعبار : دیوگ . یم  نخـس  نینچ  نیا  نیـسپزاب  زور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
هک نانچ  دنسانش و  یم  نانآ  يامیس  اب  ار  ناراکدب  ناراکوکین و  یهورگ ، فارعا  رد  هک  یتروص  رد  دنرادن  دوخ  تما  عضو  زا  یهاگآ 

دیوگ : یم 
------------------

هیآ 30 . ناقرف ، هروس   . 1
هحفص 175  ------------------ 

يربمایپ ایآ  دنـسانش .» یم  ناشیاه  هرهچ  هب  ار  همه  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا  رد  ( » 1 ...(.) ْمُهامیـِسب ًالُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارعَألا  یلَعَو  )
یهلا یحو  هریغم ، نب  دیلو  هرابرد  ای  تسا و  هدرک  یقلت  یتایآ  یبوبر  ماقم  زا  شیپاشیپ  تمایق ، خزرب و  رد  بهلوبا  تشونرس  هرابرد  هک 
یهلا دارم  هب  ار  اـم  نیارق  نیا  اـنل !؟» ملع  ـال  : » هک دـیوگب  یعقاو  روـط  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هـک  دراد  اـج  و ...  ( 2) تسا هدـش  لزان  وا  رب 

هک صخألاب  تسا  هدوب  ینالقع  حیحـص و  عوضخ  عون  کی  هک  هتـشاد  یبدأت  هبنج  یهاگآ  عون  ره  یفن  هک  دـناسر  یم  هدرک و  کیدزن 
ادج اه  تما  ناربمایپ و  زا  دیوگ : یم  دیجم  نآرق  ًاسماخ : تسین . نانآ  دوخ  هب  طوبرم  و  تسا . ادـخ  زا  دـنراد ، ناربمایپ  هک  یملع  میتفگ 
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( 3 (.) َنیلَسرُملا ّنلَأسََنلَو  ْمِهیلِإ  َلسرُأ  َنیذَّلا  ّنلَأسَنَلَف  : ) دیامرف یم  هک  نانچ  دوش  یم  لاؤس 
------------------

هیآ 6 . فارعا ، هروس   . 3 دوش . هعجارم   26 ياه 11 ـ هیآ  رثدم  هروس  ياه 10ـ15 و  هیآ  ن »  » هروس هب   . 2 هیآ 46 . فارعا ، هروس   . 1
هحفص 176  ------------------ 

هک دوش  یم  هدافتسا  تایآ  زا  يرایـسب  زا  میـسرپ .» یم  زین  ناربمایپ  زاو  مینک ، یم  لاؤس  میا ، هدرک  مازعا  ربمایپ  نانآ  يارب  هک  يدارفا  زا  »
شاک يا  ( » 1 (.) ًالیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذخَّتا  ینَْتَیل  ای  : ) دنیوگ یم  یناوارف  فّسأت  اب  دنـشاب و  یم  هاگآ  دوخ  هدنیآ  زا  ناراکهنگ  نامرجم و 

ّانِإ ًاِحلاص  ْلَمْعَن  اـنْعِجْراَف  «. ) مدـش یمن  تسود  ینـالف  اـب  شاـک  يا  ( » 2 (.) ًالیلَخ ًاـنالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ینْتَیل  اـتَْلیَو  اـی  «. ) متفر یم  ار  ربماـیپ  هار 
هدوب و هاگآ  دوخ  عضو  زا  تما ، هک  تسا  حیحـص  ایآ  میا .» هدیـسر  نیقی  هب  ام  میهد  ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگ  زاب  ار  ام  ( » 3 (.) نُوِنقُوم

روط هب  ار  یهاگآ  عون  ره  دوخ ، زا  دنا ، هدرک  یگدنز  دوخ  ياه  تما  اب  اه  تدم  هک  ناربمایپ  اّما  دیامنب  ییاهوزرآ  هدـنکفا و  ریز  هب  رس 
درادن . یتافانم  بیغ  زا  ربمایپ  یهاگآ  هب  طوبرم  تایآ  اب  تسا و  نشور  اَنل ) َْملِع  ال   ) هیآ دافم  نیاربانب ،  دنیامن !؟ بلس  یقیقح 

------------------
هیآ 13 . هدجس ، هروس   . 3 هیآ 28 . ناقرف ، هروس   . 2 هیآ 27 . ناقرف ، هروس   . 1

هحفص 177  ------------------ 
متشه هیآ 

، مدوبن هاگآ  هیاپدنلب  ناگتشرف  هلداجم  زا  نم  ( » 1 (.) ٌنیبُم ٌریذَن  انَأ  اّمنَأ  ّالِإ  َّیلِإ  یحُوی  نِإ  َنوُمِـصَتْخَی *  ْذِإ  یلْعَألا  ِالَْملِاب  َْملِع  ِیل  َناک  ام  )
هک تسا  ناسنا  شنیرفآ  هرابرد  ناگتـشرف ، همـصاخم  هرکاذم و  دوصقم  متـسه .» يراکـشآ  ناسر  میب  هک  نیا  زج  دوش  یمن  یحو  نم  هب 
دنک داسف  هک  یهد  یم  رارق  يا  هفیلخ  نیمز  يور  رد  ایآ  هک  دوب ، نیا  هرکاذم  هدرـشف  تسا و  هدیدرگ  نایب  نشور  روط  هب  هرقب  هروس  رد 

دییأت ار  بلطم  نیا  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  دراو  ثحب  دروم  هیآ  ود  زا  سپ  هک  یتایآ  ( 2 (!؟... مینک یم  حیبست  سیدقت و  ارت  ام  هکنآ  اب 
: تفگ ناوـت  یم  تهج  نیا  زا  ( 3) تسا هدش  دراو  ناطیـش ، يراددوخ  ناگتـشرف و  هدجـس  مدآ و  تقلخ  ناتـساد  اهنآ ، رد  اریز  دنک  یم 

يرگید لامتحا  اج  نیا  رد  و  ( 4 .) تسا مدآ  شنیرفآ  هرابرد  نانآ  همـصاخم  هلداجم و  نآرق  ریبعت  هب  ناگتـشرف و  يوج  سرپ و  دوصقم ،
هک  دراد  دوجو  همصاخم  عوضوم  رد  زین 

------------------
ص 209، ج7 ، بیغلا ، حیتافم   . 4 . 85 ياه 71 ـ هیآ  هروس ص   . 3 . 33 ياه 30 ـ هیآ  هرقب ، هروس   . 2 ياه 68 و 69 . هیآ  هروس ص ،  . 1

. 1308 عبط
هحفص 178  ------------------ 

لامعتسا هوحن  هب  هجوت  اب  لاح  ره  رد  ( 1 .) دننک هعجارم  نایبلا  عمجم  ریسفت  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  تسا . هدش  روآدای  یـسربط  موحرم 
َعیـُضِیل هّللا  َناک  ام  . ) 1 میوـش : یم  روآداـی  ار  يدراوـم  هنوـمن  يارب  دروآ و  تسد  هب  ار  هـیآ  ینعم  ناوـت  یم  نآرق ، رد  ناـک » اـم   » ظـفل

میحر نابرهم و  مدرم  هب  دـنوادخ  دـنک ، عیاض  ار  امـش  نامیا  شاداپ  هک  تسین  ادـخ  نأـش  ( » 2 (.) میحَر ٌفوؤَرل  ِساـّنلِاب  َهّللا  َّنِإ  ْمُکناـمیِإ 
باتک يرشب  هب  ادخ  تسین  نکمم  ( » 3 ...(.) یل ًادابِع  اُونوُک  ِساّنِلل  لوُقَی  َُّمث  َةُوبُّنلاَو  َمْکُحلاَو  َباتِکلا  ُهّللا  ِهیتُْؤی  ْنَأ  رَشَِبل  َناک  ام  . ) 2 تسا .»

یناسنا تسین  نکمم  ( » 4 (.) ِهّللا ِنذِِإب  ّالِإ  توُمَت  ْنَأ  سْفَِنل  َناک  اـمَو  . ) 3 دیتسرپب .» ارم  دیوگب  مدرم  هب  يو  سپـس  دـهدب  توبن  مکح و  و 
دریمب .» دنوادخ  نذا  هب  زج 

------------------
هیآ 145 . نارمع ، لآ  هروس   . 4 هیآ 79 . نارمع ، لآ  هروس   . 3 هیآ 143 . هرقب ، هروس   . 2 ادیص . ط   ... ص ج4 ، نایبلا ، عمجم   . 1
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هحفص 179  ------------------ 
هک نیا  رگم  دشاب  هتشاد  یناریـسا  هک  تسین  هتـسیاش  يربمایپ  يارب  ( » 1 ...(.) ِضرَألا ِیف  َنِْخُثی  یّتَح  يرـسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ِّیبَِنل  َناک  اـم  . ) 4

هناخ رفک ، لاـح  رد  هک  تسین  یقح  نینچ  ناکرـشم  يارب  ( » 2 (.) ِهّللا َدـجاسَم  اوُرُمْعَی  نَأ  َنیکِرْـشُْمِلل  َناک  ام  . ) 5 دزیرب .» نیمز  رد  ینوـخ 
هداد تبـسن  ادـخ  زج  یماقم  هب  هک  تسین  نآرق  نیا  نأـش  ( » 3 (.) ِهّللا ِنُود  ْنِم  يرتُفی  نَأ  ُنآرُقلا  اذـه  ناک  اـمَو  . ) 6 دننک .» ریمعت  ار  ادـخ 
نذا هب  زج  درواـیب  يا  هزجعم  هک  تسین  یماـقم  نینچ  يربماـیپ  چـیه  يارب  ( » 4 (.) ِهّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  ۀـیآب  یتأَی  نَأ  لوُسَِرل  َناـک  اـمَو  . ) 7 دوش .»

ادخ .»
------------------

هیآ 38 . دعر ، هروس   . 4 هیآ 37 . سنوی ، هروس   . 3 هیآ 17 . هبوت ،  هروس   . 2 هیآ 67 . لافنا ، هروس   . 1
هحفص 180  ------------------ 

یلو درادن . ییاضتقا  نینچ  تاذلاب  عوضوم  دوخ  ینعی  تسا  یتاذ  ءاضتقا  یفن  فده ، تسا  ناوارف  نآرق  رد  اهنآ  دننام  هک  تایآ  نیا  رد 
ُهّللا َناک  ام  ) دـننام تسین  ینوگرگد  لباق  یهجو  چـیه  هب  تسا . ینادواج  يدـبا و  یفن  نینچ  یهاـگ  . 1 دـنا : عون  ود  رب  ییاـه  یفن  نینچ 

هدعو فلخت  ای  متس و  عون  کی  شاداپ ، ندرک  عیاض  اریز  دزاس . عیاض  ار  امش  ياه  نامیا  شاداپ  هک  تسین  ادخ  نأش  مکنامیِإ ;) َعیـضِیل 
هک نانچ  ریخا ، هیآ  دـننام  دوش  یم  نوگرگد  رگید  نیوانع  هب  یفن ، نیمه  یهاگ ، یلو  تسا . هتـساریپ  عون  ود  ره  زا  ادـخ  تاذ  هک  تسا 

، یهلا تردق  زا  دادمتـسا  نودـب  دوخ  شیپ  زا  هک  تسین  يربمایپ  چـیه  نأش  (. » ِهّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  ۀـیآب  یتأَی  نَأ  لوُسَِرل  َناک  امَو  : ) دـیامرف یم 
نتـشادن یلو  درادن ، یتردق  نینچ  ادخ ، بناج  زا  يربمایپ ، چیه  هک  تسا  نیا  ریخا  هیآ  فدـه  ادـخ .» نامرف  هب  رگم  دروایب  ییاه  هزجعم 
دنزب *** . زاجعا  هب  تسد  دناوت  یم  دنوادخ  تردق  وترپ  رد  هکلب  دروایب ، يا  هزجعم  دناوتن  ًاقلطم  هک  تسین  نآ  رب  هاوگ  یتردق  نینچ 

هحفص 181  ------------------ 
الاب ناهج  نا  ـ گرزب همـصاخم  زا  دو ، بناج خـ زا  هک مـن  تسا  ـن  یا هیآ  داـفم  دـیدرگ  نشور  زین  ثحب  دروم  هیآ  فدـه  ناـیب  نیا  يور 

. تفای دهاوخن  تسد  نادب  وترپ  رد  یتح  ًاقلطم  وا  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  ـن  یا یلو  تسین  رـشب  ناوت  رد  یتاذ  یهاگآ  نینچ  مدوبن و  هاگآ 
«. متـسه يراکـشآ  ناـسر  میب  نم  هک  تسا  هدـشن  یحو  نیا  زج  نم  هب  : » دـیوگ یم  هک  تسا  هیآ  لـیذ  بلطم ، نیا  رب  هاوگ  نیرت  نشور 
زج نم  هب  زین  دنوادخ  تسین و  يرگید  زیچ  یناسر  میب  زج  نم  راک  تساج . یب  نم  زا  یتاذ ، ياه  یهاگآ  نینچ  عقوت  هک  تسا  نآ  دافم 
نم هب  يزیچ  یبوبر  ماقم  زا  ات  و  دشوج ، یمن  یهاگآ  نینچ  تسین ، شیب  یناسر  میب  هک  یـسک  نورد  زا  زگره  تسا و  هدرکن  یحو  نیا 

یباـستکا قیرط  زا  وا  یهاـگآ  زا  عناـم  ربماـیپ ، یتاذ  یهاـگآ  مدـع  یلو  موش  هاـگآ  يا  هدرپ  تشپ  روما  نینچ  زا  مناوت  یمن  ددرگن ، اـقلا 
رد سرت  داـجیا  فدـه و  نیمه  يارب  هک  ددرگ  یمن  نآ  زا  عناـم  تسین ، شیب  یناـسر  میب  هک  درادـن  نیا  زج  ینأـش  وا  هک  نـیا  تـسین و 
هک یلاح  رد  ربمایپ  هک ، نیا  هاوگ  دزاـس . علطم  ار  نارگید  و  ددرگ ، هاـگآ  یبیغ  روما  هتـشر  کـی  زا  دـنوادخ  بناـج  زا  اـه ، لد  بولق و 

هدرک و  حیرشت  ار  همصاخم  نامه  رگید  تایآ  رد  دنک  یم  یفن  دوخ  زا  ار  همصاخم  زا  یهاگآ 
هحفص 182  ------------------ 

یـسک هاگره  یباستکا ؟ یهاگآ  هن  تسا ، یتاذ  یهاگآ ، یفن  زا  فده  هک  تسین  نآ  رب  هاوگ  تابثا  یفن و  نیا  ایآ  ( 1 .) تسا هدومن  نایب 
هرکاذـم ثحب و  هب  نف  لها  اـب  اـی  و  دـنک ، تقد  تاـیآ  داـفم  رد  هناـفرط  یب  تسا ، هداد  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  اـهنآ  دـننام  هیآ و  نیا  هک 

دنام . یمن  یفخم  وا  رب  هیآ  دافم  تقیقح و  دنیشنب ،
------------------

. 33 ياه 30 ـ هیآ  هرقب ، هروس   . 1
هحفص 183 
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مراهچ لاؤس 

مراهچ لاؤس 
ّالِإ ًادـحَأ *  ِِهبیغ  یلَع  ُرِهظی  الَف  ِْبیَغلا  ُِملاع  : ) تسا هیآ  نیا  دوش  یم  لالدتـسا  اهنآ  هب  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  تابثا  يارب  هک  یتایآ  زا 

تیلعف هب  ناکما  نیا  اّما  تسا  نکمم  یهلا  میلعت  اب  بیغ  زا  نانآ  یهاـگآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ( 1 ...(.) لوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم 
خساپ تسین . مولعم  هن ؟ ای  تسا  هدیسر  ققحت  و 

هک یهورگ  . 1 میدرک : میـسقت  هورگ  ود  هب  لاؤس ، لاکـشا و  نیمه  هب  خـساپ  روظنم  هب  میدروآ  باتک  نیا  مشـش  شخب  رد  هک  ار  یتایآ 
ار  بیغ  زا  یهاگآ  ّتیلعف  ققحت و  هک  یهورگ  . 2 هیآ .) هس  ) دناسر یم  ار  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  ناکما 

------------------
هیآ 26 و 27 . نج ، هروس   . 1

هحفص 184  ------------------ 
یب یلاؤس  لاکشا و  نینچ  ًالصا  رگید  ترابع  هب  تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  شخب ، نآ  هب  هعجارم  اب  نیاربانب  هیآ .) هدفه  ) دنامهف یم 

تسا . هجو 
هحفص 185  ------------------ 

مجنپ لاؤس 

مجنپ لاؤس 
رارق کیرـش  ندوب » بیغ  هب  ملاع   » تفـص رد  ادخ  يارب  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  دـنهاگآ ، بیغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  هک  نیا  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ میشاب ؟ هداد 
و یتاذ ، هن  تسا  یهلا  میلعت  هب  بیغ ، زا  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  ناماما و  ناربماـیپ و  یهاـگآ  هک  دـش  هتفگ  اـهراب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد 
یتاذ و ادخ  ملع  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  بناج  زا  ملع  نیا  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  بیغ  زا  نانآ  یهاگآ  هب  داقتعا 

نیأ .» تسا نانآ  يدـنمزاین  یگدـنب و  هب  داقتعا  نیع  نیا  دنتـسه و  ادـخ  هب  دـنمزاین  ندـش  ملاع  يارب  ناـنآ  ینعی  تسا  یمیلعت  ناـنآ  ملع 
( 1 (؟ اجک زاین  یب  يادخ  اجک و  دنمزاین  هدنب  »؟ بابرألا ; ّبرو  بارتلا 

------------------
، تایاور رد  اّما  دنتـشادنپ  یم  یتاذ  ار  نانآ  ملع  ینعی  دنتـسناد  یم  کیرـش  ملع  رد  ادـخ  اب  ار  ناـماما  هک  دـنا  هدوب  ةـالغ »  » زا یخرب   . 1

تسا . هدش  هتسج  يرازیب  اهنآ  زا  هدش و  هتخانش  دودرم  نانآ  هدیقع 
هحفص 186  ------------------ 

مشش لاؤس 

مشش لاؤس 
. دوش یم  اطعا  نانآ  هب  ادخ  بناج  زا  تسا و  یمیلعت  یباستکا و  ناماما  ناربمایپ و  یتح  نارگید  ملع  یتاذ و  ادـخ  ملع  هک  تسا  حـیحص 

يارب ار  بیغ  زا  یهاـگآ  هک  یتاـیآ  و  ( 1) دراد تلالد  دـنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  رب  هک  یتایآ  اـم  هک  دوش  یم  لـیلد  نیا  اـیآ  اـّما 
زا هورگ  هس  نیا  ( 3) دـنک یم  یفن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  ار  بیغ  زا  یهاگآ  هک  یتایآ  و  ( 2) دنک یم  یفن  وا  ریغ  زا  تابثا و  دـنوادخ 
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دـشاب و یتاذ  هاوخ  تسا  بیغ  ملع  قلطم  یفن  بیغ » ملع  یفن   » دافم رهاـظ  هکنآ  اـب  مینک ؟ یباـستکا  ریغ  یتاذ و  ملع  رب  لـمح  ار  تاـیآ 
خساپ یباستکا . یمیلعت و  هاوخ 

هک  دش  هتفگ  رگید  دراوم  رد  زین  باتک و  نیا  موس  شخب  رد 
------------------

اهُمَْلعَی ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  : ) ماعنا هروس  هیآ 59  دننام   . 2 ریبَْخلا .) ُمیکَْحلا  َوُهَو  ِةَداهَّشلاَو  ِْبیَغلا  ُِملاع  : ) ماـعنا هروس  هیآ 73  دننام   . 1
ْبیَْغلا .) ُمَلْعَأ  الَو  ُهّللا  ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  : ) ماعنا هروس  هیآ 50  دننام   . 3 َوُه .) ّالِإ 

هحفص 187  ------------------ 
یم لامعتسا  یتاذ » بیغ  ملع   » يانعم هب  بیغ » ملع   » هملک یهاگ  دعب ، نرق  دنچ  ات  یتح  دعب ، ياه  نامز  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  نامز  رد 

دیابن لاح  نیع  رد  دـنراد  یهاگآ  بیغ  زا  ماما  ربماـیپ و  هک  نیا  اـب  دـنا : هدومرف  ( 1) هعیـش گرزب  نادنمـشناد  زا  یخرب  یتحو  تسا  هدش 
یهلا میلعت  هب  وا  ملع  هک  یـسک  رب  دوش و  یم  هتفگ  دـنوادخ  هب  طقف  بیغ » هب  ملع   » اریز مینک  فیـصوت  بیغ » هب  ملاع   » هملک اب  ار  ناـنآ 

هک یماگنه  تسا . هدـش  لقن  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هک  تسا  يراـتفگ  بلطم  نیا  نشور  هاوگ  دوش  قـالطا  دـیابن  تسا 
ملع  » نیا دومرف : دیدنخ و  ترضح  يراد ؟ بیغ  ملع  ایآ  تفگ : وا  نارای  زا  یکی  داد ; ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا  هرصب  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

هب ادـخ  لوسر  ار  بیغ  زا  یهاـگآ  نیا  هکلب  ملع ;» يذ  نم  مّلعت  وـه  اـّمنا   » تسین یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ  ملع  ینعی  تسین  بیغ »
تسا هدش  یم  لامعتـسا  مه  یتاذ ، ملع  يانعم  هب  ثیداحا ، رودص  نآرق و  لوزن  رـصع  رد  بیغ » ملع   » نیاربانب ( 2 .) تسا هدرک  میلعت  نم 

ناربمایپ  يارب  ار  بیغ  زا  یهاگآ  هک  یتایآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  درادن  یعنام  چیه  و 
------------------

هبطخ 124 . هغالبلا ، جهن   . 2 دش . لقن  باتک  نیا  موس  شخب  رد  هراب  نیا  رد  گرزب  نادنمشناد  زا  رفن  تشه  راتفگ   . 1
هحفص 188  ------------------ 

رد هیجوـت  نیا  رب  هاوـگ  هناتخبـشوخ  مینک و  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ  ملع  ناـمه  رب  لـمح  ار  هدـننک  یفن  تاـیآ  دـناد ، یم  تباـث 
دـش لقن  باتک  نیا  موس  شخب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) متفه ماما  زا  هک  یتایاور  زین  و  هغالبلا ، جهن  راتفگ  نامه  دننام  تسا  هدمآ  مه  تایاور 
میا هدرب  ثرا  هب  ادـخ  لوسر  زا  هکلب  یهلا ) میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ  ملع  ینعی   ) تسین بیغ » ملع   » میراد ام  هک  یهاگآ  نیا  دومرف : هک 

تیاور رد  زین  و  ( 1 .) تسا هتخومآ  دنوادخ  زا  دناد  یم  هچ  ره  مه  ادخ  لوسر  تسا و  هدیـسر  ام  هب  ادـخ  لوسر  زا  میناد  یم  ام  هچ  ره  و 
خـساپ رد  ترـضح  هن ؟ ای  تسا  هاـگآ  دوخ  گرم  ناـمز  هب  ماـما  اـیآ   : دندیـسرپ مالـسلا ) هیلع  ) متـشه ماـما  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید 

نارای زا  یکی  هک  ماـشه  رگید ، تیاور  رد  زین  و  ( 2 «.) تسا یهلا  میلعت  هب  وا  یهاگآ  اّما  تسا  هاگآ  هلب  میلعتلاـب ; ... ملعی  معن  دـندومرف «:
نع بأ  نع  ۀـثارو  ءامـسلا  راـبخأب  اـنربخی  : » درک یفرعم  نینچ  ناـشیا  دوخ  روـضح  رد  ار  ترـضح  نآ  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 

زا  ار  ام  (; 3 ...) دج
------------------

یفاک زا  لقن  هب  ص 336  ج5 ، ةادهلا ، تابثا   . 3 تاجردـلا . رئاصب  زا  لقن  هب  ص 528  ج5 ، ةادهلا ، تابثا   . 2 ص 14 . دـیفم ، یلاما   . 1
دیفم . داشرا  یسربط و  يرولا  مالعا  یسربط و  جاجتحا  ینیلک و 

هحفص 189  ------------------ 
هک تسا  یهلا  میلعت  هب  تسین و  یتاذ  وا  یهاگآ  ینعی  تسا  هدیسر  وا  هب  شناردپ  زا  یهاگآ  نیا  دنک و  یم  هاگآ  نامسآ  یبیغ  ياهربخ 

تسا .» هدش  اطعا  وا  هب  شناردپ  طسوت 
هحفص 190  ------------------ 
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متفه لاؤس 

متفه لاؤس 
یم هدافتسا  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  طقف  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  باتک  نیا  مشـش  شخب  رد  تسا و  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  زا 

خساپ میراد ؟ یلیلد  هچ  بیغ  زا  ناماما  یهاگآ  تابثا  يارب  سپ  دوش ،
یم دمآ  باتک  نیا  متـشه  شخب  رد  هنومن  باب  زا  نآ  دروم  هد  هک  هغالبلا  جهن  یبیغ  ياهربخ  . 1 میراد : یناوارف  ياه  لیلد  هراب  نیا  رد 
لقن ناماما  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هغالبلا  جـهن  ریغ  رد  هک  یبیغ  ربخ  اهدـص  . 2 دـشاب . بیغ  زا  ماما  یهاگآ  رب  یعطاق  لیلد  دـناوت 
بیغ زا  نانآ  یهاگآ  رب  یعطق  مکحم و  لیلد  دـناوت  یم  زین  دـش ; هدروآ  باـتک  نیا  مهن  شخب  رد  اـهنآ  زا  ییاـه  هنومن  راـمآ و  هدـش و 

زین  دنک ; یم  یفرعم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  مولع  ثراو  هژیو  هب  ایبنا و  مولع  ثراو  ار  ناماما  هک  یعطق  دنسلا و  حیحص  ياهربخ  . 3 دشاب .
هحفص 191  ------------------ 

دنـس اب  یفاک  رد  ینیلک  فلا : دوش : یم  لقن  ثیدـح  هد  هنومن  باب  زا  اجنیا  رد  تسا . بیغ  زا  ناماما  یهاگآ  یعطق  ياـه  لـیلد  زا  یکی 
درب ثرا  هب  ار  دوخ  زا  شیپ  ناربمایپ  ملع  دواد ، ترضح  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  حیحص 

مالسا یمارگ  ربمایپ  مولع  ثراو  تیب ، لها  ام  درب و  ثرا  هب  ار  نامیلس  مولع  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  درب و  ثرا  دواد  زا  نامیلس  ترـضح  و 
یملع دومرف : ( مالسلا هیلع  ) رقاب ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  یفاک  باتک  رد  ب : ( 1 .) میتسه

ملع هک  ) دوب تما  نیا  ملاع  ( مالسلا هیلع  ) یلع دندرب ، ثرا  هب  ار  نآ  یناسک  دشن و  هدرب  الاب  هب  نیمز  زا  هدمآ  نیمز  هب  مدآ  ترضح  اب  هک 
یم ثرا  هب  ار  وا  ملع  هک  دراد  ینیـشناج  دوـخ  تیب  لـها  زا  هک  نآ  رگم  دریم  یمن  اـم  زا  یملاـع  چـیه  و  دوـب ) وا  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ

یملع ره  دومرف : یثیدح  نمض  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  یفاک  رد  پ . ( 2 ....) درب
( 3 .) میناد یم  ار  نآ  زین  ام  تسا ; هتخومآ  ناربمایپ  ناگتشرف و  هب  لاعتم  يادخ  هک 

------------------
ص ج1 ، یفاک ،  . 3 ص 168 . ج1 ، لوقعلا ، تارم  ص 222 ; ج1 ، یفاک ،  . 2 ص 169 . ج1 ، لوقعلا ، تارم  ص 225 ; ج1 ، یفاک ،  . 1

ص 186 . ج1 ، لوقعلا ، تارم  ; 256
هحفص 192  ------------------ 

ار یملع  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : یثیدـح  نمـض  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  قثوم  دنـس  اـب  یفاـک  رد  ت .
( مالسلا هیلع  ) یلع ملع  تخومآ و  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  ار  ملع  نآ  ترـضح ، نآ  هک  نآ  رگم  تخوماین  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  دنوادخ 

ترـضح نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  یفاـک  رد  ث . ( 1 .) تسا هدیـسر  اـم  هب  ثرا  هـب  وا  زا  سپ 
نم اب  ملع  رد  اّما  تسین  وت  يارب  یبیصن  توبن  زا  یلع  ای  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر  دومرف :

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  یثیدح  نمض  رد  مالسلا ) هیلع  ) متشه ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  یفاک  رد  ج . ( 2 .) یتسه کیرش 
ناـثراو تیب  لـهأ  اـم  دراذـگ و  تعیدو  هب  اـم  دزن  ار  ناربماـیپ  مولع  ادـخ  لوسر  «. » لـسرلا نم  مزعلا  یلوأ  ۀـثرو  نحن  مهملع  انعدوتـسا  »

هدش  لقن  یثیدح  نمض  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یفاک  رد  چ . ( 3 «.) میتسه مزعلا  یلوا  ناربمایپ 
------------------

ص ج1 ، یفاک ،  . 3 ص 190 . ج1 ، لوقعلا ، تارم  ص 263 ; ج1 ، یفاک ،  . 2 ص 190 . ج1 ، لوقعلا ، تارم  ص 263 ; ج1 ، یفاک ،  . 1
ص 168 . ج1 ، لوقعلا ، تارم  ; 224

هحفص 193  ------------------ 

موس یهاگآ  بیغ : www.Ghaemiyeh.comملع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


ح. ( 1 .) تخومآ ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هب  ار  شمولع  همه  وا  داد و  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  ار  ناربمایپ  همه  مولع  دنوادخ  تسا :
، ملع اب  ار  مزعلاولوا  ناربمایپ  دنوادخ  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  تاجردـلا  رئاصب  رد 
رد هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  باتک  ناـمه  رد  خ : ( 2 ....) میا هدرب  ثرا  هب  اـم  ار  ناـنآ  يرترب  مـلع و  داد و  يرترب 

باتک نامه  رد  د. ( 3 «.) میتسه مزعلاولوا  ناربمایپ  مولع )  ) ناثراو تیب ، لها  ام  «. » لسرلا نم  مزعلا  یلوُأ  ۀثرو  نحن  : » دومرف یثیدـح  نمض 
نآ درک  هاـگآ  هچ  ره  رب  ار  یمارگ  لوسر  دـنوادخ  دوـمرف : یثیدـح  نمـض  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  زا 

( 4 ....) دومن هاگآ  نامه  رب  ارم  مه  ترضح 
------------------

باب مود ، ءزج  باتک ، ناـمه   . 4 ص 120 . باتک ، نامه   . 3 دیدج . پاچ  ص 228 ،  تاجردـلا ، رئاصب   . 2 ص 222 . ج1 ، یفاک ،  . 1
یگنس . پاچ  مکی ، تسیب و 

هحفص 194  ------------------ 
یمن علطم  دوخ  بیغ  رب  ار  یـسک  تسا و  بیغ  زا  هاگآ  وا  دـیوگ : یمن  ادـخ  ایآ  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) متـشه ماـما  زا  زین  ذ .

زا هچنآ  رب  ار  وا  هک  میتسه  لوسر  نیا  ناثراو  ام  تسا و  هدـیزگرب  وا  هاگـشیپ  رد  ادـخ  لوسر  تسا ؟ هدـیزگرب  هک  ار  یلوسر  رگم  دزاس 
دیفم خیـش  یلاما  زا  يرگید  هغـالبلا و  جـهن  زا  یکی  تیاور  ود  زین  باـتک  نیا  موس  شخب  رد  ( 1 .) تسا هتخاس  علطم  هتـساوخ ، هک  بیغ 

رد زین  و  تسا . هدیسر  ثرا  هب  نانآ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  زا  ناماما  ملع  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ود  ره  هک  دش  لقن 
دوش . هعجارم  اجنآ  هب  دش  لقن  ةادهلا » تابثا   » باتک زا  هراب  نیا  رد  رگید  تیاور  ود  مشش  لاؤس  خساپ 

------------------
کلذ ۀثرو  نحنو  یـضترم  هّللا  دنع  هّللا  لوسرف  لوُسَر ) ْنِم  یـضَترا  نَم  ّالِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  : ) لوقی هّللا  سیلأ   . » 1

هبیغ .»... نم  ءاشی  ام  یلع  هّللا  هعلطا  يذلا  لوسرلا 
هحفص 195  ------------------ 

متشه لاؤس 

متشه لاؤس 
رفن راهچ  ثیدح :؟ نیا  دننام  دندرک  یم  راکنا  بیغ  زا  ار  دوخ  یهاگآ  يددعتم  دراوم  رد  ارچ  سپ  دنتـشاد  یهاگآ  بیغ  زا  ناماما  رگا 

تسا بجعت  دومرف : دمآ و  نانآ  دزن  مشخ  لاح  اب  ترضح  نآ  هک  دندوب  ترـضح  نآ  سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  باحـصا  زا 
رارف منک  هیبنت  ار  دوخ  زینک  متـساوخ  یم  نم  دناد . یمن  بیغ  سک  چیه  ادخ  زج  هک  نیا  اب  میناد  یم  بیغ  ام  دننک  یم  لایخ  هک  نانآ  زا 

خساپ ( 1 .) تسا هناخ  ياه  قاطا  زا  قاطا  مادک  رد  هک  متسنادن  درک و 
نیا اب  ترـضح  دنناد و  یم  یهلا  میلعت  نودب  و  یتاذ »  » ار بیغ  زا  ناماما  یهاگآ  هک  تسا  یناسک  داقتعا  در  ددـص  رد  تایاور  لیبق  نیا 

نینچ  رگید  تیاور  رد  هک  نانچ  دنتسین  هاگآ  دوخ  شیپ  زا  دنکن ، هاگآ  بیغ  زا  ار  اهنآ  ادخ  رگا  هک  دننامهفب  مدرم  هب  دنهاوخ  یم  نایب 
------------------

ص 257 . ج1 ، یفاک ،  . 1
هحفص 196  ------------------ 

ام ملاع  ( » 1 «.) ۀعاس دـعب  ۀـعاس  هیلإ  ثدـحی  نکلو  مکـضعبک  ناک  هسفن  یلإ  انملاع  هّللا  لکو  ولو  بیغلا  ملعی  انملاع ال  ّنا  : » تسا هدـمآ 
مه وا  دنکن  میلعت  وا  هب  يزیچ  دراذگاو و  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  رگا  دـنک و  میلعت  وا  هب  ادـخ  دـیابو  تسین  یتاذ ) ) بیغ ملع  ياراد  تیب  لها 
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هیلع ) ناـمز ماـما  زا  رگید  تیاور  رد  زین  و  دزاـس .» یم  هاـگآ  ار  وا  هظحل  هب  هظحل  دـنوادخ  یلو  دوب  دـهاوخ  يداـع  مدرم  زا  یکی  دـننام 
ام مرازیب ، میتسه  کیرـش  ادخ  اب  تردـق ، کلم و  رد  ای  میراد و  بیغ  ملع  تیب  لها  ام  دـنیوگب  هک  یناسک  زا  نم  تسا : هدـمآ  مالـسلا )

ادخ دننام  ار  ماما  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  داقتعا  در  ددـص  رد  تیاور  نیا  هک  تسا  حـضاو  ( 2 .) میتسین ادخ  تردق  ملع و  کیرش 
هاوگ تسا . هدادـن  رارق  ادـخ  ملع  کیرـش  ار  وا  دـنادب ; هاگآ  بیغ  زا  یهلا  میلعت  هب  ار  ماما  هک  یـسک  هنرگ  دـننادب و  بیغ  زا  هاگآ  ًاتاذ 

لاؤس  رد  هک  تسا  یتیاور  نامه  لیذ  بلطم  نیا  نشور 
------------------

فجن . یگنس ،  پاچ  ص 265 ، یسربط ، جاجتحا   . 2 یگنس . پاچ  ص 94 ، تاجردلا ، رئاصب   . 1
هحفص 197  ------------------ 

دندش دوخ  هناخ  لخاد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  هک  سلجم ، ندش  مامت  زا  سپ  دیوگ : یم  تیاور  نآ  يوار  اریز  تسا . هدش  رکذ 
مادک رد  دیتسناد  یمن  دیتشگ و  یم  ناتزینک  لابند  هک  ار  امش  هتفگ  نیا  ام  میوش  تیادف  میتفگ : میدیـسر و  ماما  تمدخ  رگید  رفن  ود  اب 

« بیغ هب  ملاع   » هلمج اب  ار  امش  لاح  نیع  رد  دیتسه و  رادروخرب  يا  هدرتسگ  ملع  زا  امش  هک  میناد  یم  ام  یلو  میدینـش  تسا ، هناخ  قاطا 
ار نانآ  راتفگ  تقیقح  رد  دنداد و  یحرـش  تسا  ناماما  دزن  باتکلا » ملع   » هک نیا  هب  عجار  اهنآ  خساپ  رد  ترـضح  مینک . یمن  فیـصوت 
 ، دوش هتفگ  اـهنآ  هراـبرد  بیغ » هب  ملاـع  » هلمج هک  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  هک  دوـش  یم  نشور  ناـیب  نیا  زا  دـندرک . قیدـصت 

لامعتـسا میلعت  نودب  یتاذ و  بیغ  ملع  يانعم  هب  بیغ  ملع  نامز  نآ  رد  دـش  هتفگ  موس  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـندوبن ، دونـشخ 
. میهد یمن  تبسن  امش  هب  ار  بیغ  ملع  ام  دنیوگ  یم  ترضح  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  باحـصا  تهج  نیمه  زا  تسا و  هدش  یم 

*** 
هحفص 198  ------------------ 

متشه لاؤس  زا  مود  خساپ 
دنهاوخب هاگره  ینعی  تسا  اهنآ  دوخ  تساوخ  هب  بیغ  زا  نانآ  ندش  هاگآ  تسا  هدیسر  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما دوخ  زا  هک  یتایاور  قبط 

: تایاور نتم  کنیا  دنام  دنهاوخ  عالطا  یب  نآ  زا  دننادب  ار  يزیچ  دنهاوخن  هاگره  دنناد و  یم  دوش و  یم  میلعت  اهنآ  هب  دـننادب  ار  يزیچ 
و دوش .» یم  میلعت  وا  هب  دـنادب  ار  يزیچ  دـهاوخب  هک  یماگنه  ماما  (; 1) مّلُع ملعی  نأ  ءاش  اذإ  مامإلا  ّنا  :» دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
هک دـنک  هدارا  ماما  هک  یماـگنه  ( » 2 «.) کـلذ ّلـجو  ّزع  هّللا  هملعأ  ًائیـش  ملعی  نأ  ماـمإلا  دارأ  اذإ  : » تسا هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین 

هدـش لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  نومـضم  نیمه  هب  رگید  تیاور  هس  زین  و  دـنک .» یم  هاـگآ  نآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنادب  ار  يزیچ 
( *** 3 .) تسا

------------------
، یفاک  . 3 ص 315 . تاجردلا ، رئاصب  ص 258 ; ج1 ، یفاک ،  . 2 دیدج . پاچ  ص 315 ، تاجردلا ، رئاصب  ص 258 ; ج1 ، یفاک ،  . 1

ص 315 . تاجردلا ، رئاصب  ص 258 ; ج1 ،
هحفص 199  ------------------ 

متشه لاؤس  زا  موس  خساپ 
زا یسابع  يافلخ  اریز  دنشاب  هدرک  هیقت  دننک ; یم  یفن  دوخ  زا  ار  بیغ  ملع  هک  تایاور  لیبق  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما تسا  نکمم 
هب یهاگ  یتحو  دندوب  تحاران  تخـس  دنتـسناد  یم  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب  ار  نانآ  دـندوب و  لئاق  یتاماقم  راهطا  همئا  يارب  مدرم  هک  نیا 

هیلع ) قداص ماما  هب  یقیناود  روصنم  ًـالثم  میتسه ، هاـگآ  بیغ  زا  اـم  دـییوگ  یم  امـش  ارچ  هک  دـندرک  یم  ضارتعا  ًاـنلع  ناـماما  زا  یخرب 
دراد اج  رایـسب  نیاربانب  ینک .... یم  بیغ  ملع  ياـعدا  مدرم  دزن  وت  (. 1) بیغلا ملعت  ّکنا  هّللا  دبع  ابأ  ای  سانلل  معزت  تنأ  :» تفگ ( مالـسلا
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دوخ زا  ار  بیغ  ملع  ینعی  دیوگب  ینخـس  نینچ  دـنراد  روضح  نیریاس  وا و  باحـصا  زا  رفن  راهچ  هک  یـسلجم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک 
دنامب . ظوفحم  يّدح  ات  افلخ  رازآ  تیذا و  زا  هجیتن  رد  دوش و  شخپ  مدرم  نیب  ات  دنک  یفن 

------------------
یسوط . خیش  یلاما  زا  لقن  هب  ص 374  ج5 ، ةادهلا ، تابثا   . 1

هحفص 200  ------------------ 

مهن لاؤس 

مهن لاؤس 
ْنِم یـضَتْرا  ِنَم  ّـالِإ  ًادـحَأ  ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهُظی  ـالَف  ِبـْیَغلا  ُِملاـع  :) هـیآ تـسا و  یحو  هـب  رـصحنم  ناربماـیپ  بـیغ  مـلع  تـفگ  ناوـت  یم  اـیآ 
ادـخ ناگدـنب  صوصخم  توبن  ینعی  دـنک  یمن  یحو  دوخ  هدیدنـسپ  ناگدـنب  هب  زج  ادـخ  هک  درک  ینعم  روـط  نیا  مه  ار  ( 1 ...(.) لوُسَر

خساپ  تسا ؟
نانآ یهاگآ  هک  هدمآرب  ددص  رد  يا ، هوزج  نتـشون  اب  تسا و  خلت  شا  هقئاذ  رد  بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  هک  یناسک  زا  یکی 

دـشاب یحو  ینعم  هب  نآ  رد  بیغ  هک  دنک  ینعم  يروط  ار  هیآ  دناوتب  دیاش  هک  هدرک  اپ  تسد و  قوف ، هیآ  لیذ  رد  دـنک  راکنا  بیغ  زا  ار 
نآرق هب  رصحنم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  یهاگآ  یحو و  هب  رـصحنم  ار  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  هجیتن  رد  و 
هروس رد  نآرق  هک  دنک  یم  لالدتسا  نینچ  دوخ  نخس  يارب  وا  دنک . راکنا  ار  بیغ  زا  ( مالسلا مهیلع  ) ناماما یهاگآ  نمض ، رد  دنادرگ و 

------------------
. 27 هیآ 26 ـ نج ، هروس   . 1

هحفص 201  ------------------ 
رد نینچمه  و  ( 1 ...() کَیلِإ ِهیحُون  ِْبیَغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ  : ) دـیوگ یم  میرم ، دـلوت  نارمع و  رـسمه  تشذگرـس  ناـیب  زا  سپ  نارمع  لآ 

ِْبیَغلا ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت  : ) دیامرف یم  یتشک و ... نتخاس  يارب  وا  تیرومأم  شیوخ و  موق  توعد  حون و  تشذگرس  نایب  زا  سپ  دوه  هروس 
نیا رد  ( 3 (.) کیلِإ ِهیحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ  :) دـیامرف یم  فسوی ) ناتـساد  ناـیب  زا  سپ   ) فسوی هروس  رد  زین  و  (. 2 () َْکَیلِإ اهیحُون 

هـصالخ دوب  نیا  تسا . یهلا  یحو  نامه  تایآ  نیا  هنیرق  هب  ( 4 () ًادـحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  رِهُْظی  الَف  ْبیَغلا  ُِملاع   ) هیآ رد  بیغ  زا  دوصقم  تروص 
ینعم هب  هک  دوهش  ربارب  رد  تسا  سح  زا  هدیشوپ  رما  ینعم  هب  برع  تغل  رد  بیغ  ًالّوا : تسا : دودرم  یتاهج  زا  راتفگ  نیا  و  يو . راتفگ 

رد هک  یثداوح  نینچمه  تسا  هدیـشوپ  اـم  ساوح  زا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  تسا  بیغ  یحو  رگا  دـشاب ، یم  ساوح  زا  یکی  اـب  سوـسحم 
هدرتسگ عیسو و  ینعم  هک  ار  یظفل  درادن  تهج  تروص  نیا  رد  تسا . ام  ساوح  زا  هدیشوپ  روما  زا  زین  دهد  یم  خر  نیمز  اه و  نامـسآ 

لمح  یحو ، صوصخ  رب  اهنت  دراد  يا 
------------------

. 27 ـ  هیآ 26 نج ، هروس   . 4 هیآ 102 . فسوی ، هروس   . 3 هیآ 49 . دوه ، هروس   . 2 هیآ 44 . نارمع ، لآ  هروس   . 1
هحفص 202  ------------------ 

اجنآ دنراد  نامیا  بیغ  هب  هک  دناد  یم  نیا  ار  ناراکزیهرپ  ياه  هناشن  زا  یکی  دیجم  نآرق  تسا . یحو  صوصخ  دوصقم  مییوگب  هدرک و 
رد دـنک  ریـسفت  یحو  هب  اـهنت  ار  هیآ  نیا  هک  دـهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  هدـننک  ضارتـعا  اـیآ  ( 1 () ْبیَغلِاب نُونِمُْؤی  َنیذـّلا  : ) دـیامرف یم  هک 
نآ قیداصم  زا  خزود  تشهب و  رـشحم و  فقاوم  رگید و  يارـس  ترخآ و  هب  نامیا  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هیآ  نیا  رد  بیغ  هک  یتروص 
رد بیغ  ًایناث : دننکن . كاردا  ناهج  نیا  رد  دوخ  ساوح  رگید  ناگدید و  اب  ار  اهنآ  دـنچره  دـنراد  نامیا  اهنآ  دوجو  هب  نانمؤم  هک  تسا 
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ملاع : ) دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  دـنوادخ  ررکم  دـیجم  نآرق  اذـل  تسا و  تداهـش  لـباقم  رد  سح ، زا  ناـهنپ  رما  ینعم  هب  برع  تغل 
زا دوش  یم  قالطا  بیغ  هملک  یحو ، رب  یهاگ  رگا  تسا و  هدـماین  یحو  ینعم  هب  بیغ  ظفل  برع  تغل  رد  زگره  و  ( 2 () ةداهشلاو بیغلا 

قیداصم و زا  یکی  تسا و  هدیشوپ  مدرم  ساوح  زا  یحو  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هکلب  تسا  یحو  بیغ ، میقتسم  ینعم  هک  تسین  رظن  نیا 
هب  قادصم  هابتشا  لیبق  زا  نادنمشناد  حالطصا  رد  هابتشا  نیا  دیآ و  یم  رامش  هب  بیغ  دارفا 

------------------
. 9 ، 94 ياه 72 ، هیآ  دعر  هبوت ، ماعنا ، ياه  هروس   . 2 هیآ 3 . هرقب ، هروس   . 1

هحفص 203  ------------------ 
ینعم هک  نیا  هن  تسا  نآ  قیداـصم  زا  یکی  یحو  هک  یتروـص  رد  تسا  یحو  ینعم  هب  بیغ  هک  تسا  هدـش  روـصت  ینعی  تـسا . موـهفم 
راـهچ هاـجنپ و  ماـمت  رد  هکلب  تسا  ساوح  زا  هدیـشوپ  روما  ینعم  هب  نج ) هروـس  هیآ   ) هیآ نیا  رد  بیغ  ظـفل  اـهنت  هن  دـشاب . یحو  بیغ 
هدرک لالدتـسا  اهنآ  هب  ضرتعم  هک  يا  هیآ  هس  ناـمه  رد  یتح  تسا و  ینعم  نیمه  هب  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  ظـفل  نیا  هک  يدروم 

ناتـساد دوصقم ، هیآ  هس  نآ  رد  تسا  ساوح  زا  هدیـشوپ  روما  ینعم  هب  بیغ  ظـفل  زاـب  فسوی ) 102 دوه ، 49 نارمع ، لآ  هیآ 44   ) تسا
هب اه  ناتساد  نیا  دوب و  هدیشوپ  اهنآ  زا  دنتشادن و  عالطا  حیحص  لماک و  روط  هب  اه  ناتـساد  نیا  زا  مدرم  هک  تسا  میرم  فسوی و  حون و 

مامت رد  امش  دشاب . یحو  ینعم  هب  بیغ  هک  نیا  هن  تسا  بیغ  هب  ندیـسر  هلیـسو  یحو  تقیقح  رد  دش و  وگزاب  مدرم  يارب  یحو  هلیـسو 
زا ( » 1 (.) ِضرالاَو ِتاومَّسلا  بیَغ  ُمَلْعَأ  ّینِإ  .) 1 ییاه : هنومن  کنیا  دشاب  یحو  ینعم  هب  بیغ  هک  دینک  یمن  ادـیپ  دروم  کی  دـیجم  نآرق 

مهاگآ .» نیمز  اه و  نامسآ  ياه  بیغ 
------------------

هیآ 33 . هرقب ، هروس   . 1
هحفص 204  ------------------ 

(2 (.) ِنیهُْملا ِباذَـعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َبیغلا  نوُملعی  اُوناک  َْول  نَأ  . ) 3 تسا .»... دنوادخ  دزن  بیغ  ياهدیلک  ( » 1 ...(.) ِْبیَغلا ُحتافَم  ُهَْدنِعَو  . ) 2
روما قلطم  بیغلا » ملاع   » هلمج رد  بیغ  زا  دوصقم  ًاثلاث  ( 3 «.) دندرک یمن  گنرد  هدننک  راوخ  باذع  رد  دنتشاد  ربخ  بیغ  زا  ناّینج  رگا  »

هدـیدرگ حرطم  تماـیق  تقو  زا  یهاـگآ  ثحب ، دروم  زا  شیپ  هیآ  رد  اریز  نآرق ، دـننام  یهلا  یحو  صوـصخ  هن  تسا  سح  زا  هدیـشوپ 
ـ  ًارهق ( ًادـحَأ ِهـِبیَغ  یلَع  رهُظی  ـالَف  بـیَغلا  ِملاـع  : ) دـیوگ یم  نآ ، یفن  زا  سپ  دـنک و  یم  یفن  دوـخ  زا  ار  نآ  زا  یهاـگآ  ربماـیپ  (4) تسا

هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  متسین  هاگآ  تمایق  تقو  زا  نم  رگا  هک  تسا  نیا  فده  و  دش . دهاوخ  لخاد  هیآ  نیا  رد  تمایق  عوضوم 
------------------

هظحالم تایآلا  فشک  رد  تسا  هدـش  رکذ  اـهنآ  رد  بیغ  ظـفل  هک  ار  یتاـیآ  هیقب   . 3 هیآ 14 . ابـس ، هروس   . 2 هیآ 59 . ماـعنا ، هروس   . 1
نودعوت ام  بیرقأ  يردأ  نا  لق  ًاددع *  ّلقأو  ًارصان  فعـضأ  نم  نوملعیـسف  نودعوی  ام  اوأر  اذإ  یتح  : ) دیامرف یم  هکنانچ   . 4 دییامرف .

رهظی .)... الف  بیغلا  ملاع  ًادمأ *  ّیبر  هل  لعی  مأ 
هحفص 205  ------------------ 

هیآ رد  بیغ  زا  دوصقم  تفگ  ناوت  یمن  رگید  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  نم . هن  دـشاب  هاـگآ  وا  دـیاب  تسا و  ادـخ  نآ  زا  بیغ  زا  یهاـگآ 
تمایق و تقو  رگا  و  تسا . جراـخ  بیغلا » ملاـع   » عوضوم زا  تماـیق  تقو  هک  تفگ  ناوت  یمن  هیآ  قایـس  رد  اریز  تسا ، یحو  صوصخ 

هیآ نیا  ینعم  تروص  نیا  رد  دـندرگ . جراخ  هیآ  زا  یبیغ  رگید  تاـعوضوم  درادـن  تهج  رگید  دـش ، لـخاد  هیآ  عوضوم  رد  زیخاتـسر 
یمن طلـسم  دوخ  بیغ  رب  ار  یـسک  وا  دناد ) یم  ار  هریغ  یحو و  زا  معا  سح  زا  هدیـشوپ  روما  ) تسا هاگآ  بیغ  زا  ادـخ  دوش : یم  نینچ 

زا هدیـشوپ  روما  بیغ و  زا  ربمایپ  یهاگآ  رب  ینـشور  هاوگ  هیآ  بلطم ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ددنـسپ و  دوخ  هک  یناربماـیپ  نآ  زج  دزاـس ،
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میا هدرک  هعجارم  ام  هک  اجنآ  ات  یگمه  ینامسآ ، باتک  مهف  ناصصختم  یمالسا و  نارسفم  ًاعبار : دوب . دهاوخ  هریغ  یحو و  زا  معا  سح 
دنناـم یهورگ  تسا و  یناـهنپ  روما  زا  ناربماـیپ  عـالطا  نج ) هروس   ) ثحب دروم  هیآ  رد  بیغ  هب  ملع  زا  دوصقم  دـنیوگ : یم  ادـص  کـی 

، هدیـشوپ روما  زا  ناـنآ  یهاـگآ  دـننک : یم  هیجوت  نینچ  بیغ  زا  ار  ناـنآ  یهاـگآ  تلع  ناـیبلا  حور  ریـسفت  فلؤم  یبطرق و  و  یـسربط ،
تلاسر و  هناشن  هزجعم و 

هحفص 206  ------------------ 
ناهج اب  نانآ  طابترا  رب  هاوگ  نانآ و  هب  مدرم  قوثو  هیام  یبیغ ، روما  زا  دارفا  نینچ  یهاگآ  اریز  دـشاب  یم  ناـنآ  تلاـسر  هدـننک  لـیمکت 

ریـسافت نیا  هب  ام  تسا ؟ هدیمهف  تسرد  ضرتعم ، اهنت  دنا و  هدرک  هابتـشا  نارـسفم  نیا  همه  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  دوب . دـهاوخ  الاب 
دنا و هدرک  ریـسفت  یناهنپ  روما  زا  یهاگآ  قلطم  ینعم  هب  ار  بیغ  ملع  ادـص  کی  یگمه  میا و  هدرک  هعجارم  میرب  یم  مان  نونکا  مه  هک 
، یسربط خیش  نایبلا  عمجم  ریسفت  . 2 ص 158 . ج10 ، یسوط ، خیش  نایبت  ریسفت  . 1 هتسنادن : یحو  یصوصخ  ینعم  هب  ار  بیغ  مادک  چیه 
، یسربط عماجلا  عماوج  ریسفت  . 5 یگنس . پاچ  ص 445 ، يواضیب ، یضاق  ریسفت  . 4 ص 433 . ج4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 3 ص 374 . ج10 ،
ج8، يزوج ، نبا  فیلأت  ریسملا ، داز  ریـسفت  . 8 ص 633 . ج4 ، فاشک ، ریسفت  . 7 ص 293 . ج11 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  . 6 ص 514 .

ص 6819 . ج10 ، یبطرق ، ریسفت  . 9 ص 385 .
هحفص 207  ------------------ 

ص ج10 ، رزاگ ، ریسفت  . 13 ص 106 . ج29 ، یغارم ، ریسفت  . 12 ص 281 . ج24 ، يواطنط ، ریسفت  . 11 ص 766 . نیلالج ، ریـسفت  . 10
.17 ص 753 . ج2 ، یفاص ، ریسفت  . 16 ص 700 . یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  . 15 ص162 . ج29 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریـسفت  . 14 . 191

ریسفت . 20 ص 40 . ج10 ، نیقداصلا ، جهنم  ریسفت  . 19 ص 273 . ج11 ، رردلا ، تاینتقم  ریسفت  . 18 ص 1164 . ربش ، هّللادبع  دیس  ریـسفت 
ص 201 . ج10 ، نایبلا ، حور 

هحفص 208  ------------------ 

مهد لاؤس 

مهد لاؤس 
تسین یحالطـصا  یحو  ...( ءاشَی ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  یبَتْجَی  هّللا  ّنِکلَو  ِبیَغلا  یلَع  ْمُکِعلُْطیل  ُهّللا  َناک  امَو   ) هیآ رد  بیغلا »  » هملک زا  دوصقم  ایآ 

رارق یخرب  راکنا  دروم  هچنآ  تسا . هتفرگن  رارق  راکنا  دروم  یحو ، هلیـسو  هب  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاـگآ  و  دـیآ ؟ یم  دورف  ناربماـیپ  رب  هک 
خساپ دنوش . هاگآ  بیغ  زا  یحو  هار  ریغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  هک  تسا  نیا  هتفرگ 

هک دوش  یم  مولعم  میریگب  رظن  رد  ار  هیآ  نیا  زاغآ  رگا  ًایناث : دوش . یم  نشور  یبوخ  هب  مه  لاؤس  نیا  خـساپ  لـبق ، لاؤس  خـساپ  زا  ًـالّوا :
.1 تسا : هتفای  لیکشت  تمسق  ود  زا  هیآ  میروآ . یم  همجرت  اب  ار  هیآ  مامت  نتم  کنیا  دشاب  یحو  يانعم  هب  دناوت  یمن  هیآ  نیا  رد  بیغ » »

ِبِّیَطلا .) َنِم  ُثیبَخلا  َزیمَی  یّتح  هیلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنینمْؤُملا  رذَِیل  َناکامَو  )
هحفص 209  ------------------ 

ّنِکلَو ِبیَغلا  یلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  امَو  . ) 2 دنک .» ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  ات  دراذگ  یمن  دیتسه  امـش  هک  لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  »
«. دنیزگ یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  شیوخ  ناگداتسرف  زا  یلو  دزاس  یمن  علطم  بیغ  رب  ار  امش  دنوادخ  (. » ُءاشَی ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  یبَتْجَی  َهّللا 

. تسا یعقاو  نمؤم  بیط »  » زا روظنم  هک  نانچمه  دنتـسه  قفانم  ياـهامن  ناملـسم  ناـمه  ثیبخ »  » هملک زا  دوصقم  هیآ  قایـس  هب  هجوت  اـب 
مه هب  ناملـسم  قفانم و  هک   ) تلاح نیا  هب  ار  امـش  هعماج  ادخ  هک  دهد  یم  رادشه  ناناملـسم  هعماج  هب  هیآ  نیا  زارف  نیتسخن  رد  دنوادخ 
زا قفانم  يزاسادـج  يارب  تخاس و  دـهاوخ  ادـج  نمؤم  زا  ار  قفانم  ادـخ ، هکلب  درک  دـهاوخن  اهر  دـنوش ) یمن  هتخانـش  مه  زا  هتخیمآ و 
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هار دنوش . یم  ادـج  مه  زا  هورگ  ود  نیا  هار  نیا  زا  دـنک و  یم  شیامزآ  ار  نانآ  تسخن : هار  تسا : هدـش  هئارا  هار  ود  هیآ  دوخ  رد  نمؤم 
تـسا ناربمایپ  ینعی  مدرم  زا  یهورگ  صوصخم  هار  نیا  دزاس و  یم  ادـج  دوخ  ربمایپ  يارب  قفانم  زا  ار  نمؤم  بیغ ، ملع  قیرط  زا  رگید :

نیا  هب  نانآ و  ناگدیزگرب  هکلب  ناربمایپ  همه  هن  مه  نآ 
هحفص 210  ------------------ 

تـسین یحالطـصا  یحو  هیآ  نیا  رد  بیغ  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  نیاربانب  تسا . هدومرف  هراشا  هّللا )... ناک  اـم   ) هلمج اـب  تقیقح 
نآ هک  تشادن  یلیلد  دوب  یحالطـصا  یحو  دوصقم ، رگا  اریز  تسا . نمؤم  زا  قفانم  نتخانـش  دننام  یجراخ  تاعوضوم  زا  یهاگآ  هکلب 
زا ناربمایپ  نتخاس  هاگآ  زا  فده  هتـشذگ ، نیا  زا  دندنم . هرهب  یحو  ضیف  زا  ناربمایپ  همه  اریز  دـهد  صاصتخا  نالوسر  زا  یخرب  هب  ار 
رد زگره  دریگ و  یم  ماجنا  نانآ  درف  درف ، ییاسانـش  اب  راک ، نیا  تسا و  نمؤم  زا  قفانم  صیخـشت  نامه  تاـیآ ، قایـس  تداهـش  هب  بیغ 
هک نیا  رب  هاوگ  تسا . هدـیدرگ  نایب  نانآ  يارب  یلک  تافـص  هتـشر  کی  دـنچ  ره  دـنا  هدـشن  یفرعم  صخـشم  روط  هب  قفاـنم  دارفا  نآرق 

هفیذح يارب  ار  اهنآ  تخانش و  تایصوصخ  مامت  اب  ار  قفانم  دارفا  ربمایپ  كوبت  گنج  رد  هک  نیا  تسا  نانآ  درف  درف ، ییاسانـش  دوصقم ،
یبتجَی َهّللا  ّنکلو   ) هلمج نومـضم  تفرگ و  ماجنا  ربمایپ  ییاسانـش  اب  ِّبیطلا ) نم  ُثیبَخلا  َزیمَی  یّتح   ) هیآ داـفم  تقیقح  رد  درک و  یفرعم 

هک  دنک  یم  ناعذا  دنک ، تقد  یمک  هیآ  دافم  رد  یسک  رگا  تفریذپ . ققحت  ( ِِهلسُر ْنِم 
هحفص 211  ------------------ 

دارفا يور  ربمایپ  هک  ییاسانش  نینچ  کی  تسا و  یعقاو ) ناملسم  ) بیط زا  قفانم ) «) ثیبخ  » ییاسانش هکلب  تسین  ینامـسآ  یحو  دوصقم ،
ار نانآ  کیاکی  اـت  دوش ، ماـهلا  ربماـیپ  هب  يرگید  قیرط  زا  دـیاب  هکلب  تسین  ریذـپ  ناـکما  ییوگ  یلک  قیرط  زا  دراذـگب ، تشگنا  قفاـنم 

هحفص 212  دناسانشب . دسانشب و 

مهدزای لاؤس 

مهدزای لاؤس 
نیـشیپ ثیداحا  تایآ و  دنتفرگ ؟ یم  رارق  ثداوح  ریت  فده  ارچ  دـندوب ، هاگآ  هدـنیآ  ثداوح  زا  موصعم  نایاوشیپ  یمارگ و  ربمایپ  رگا 

تیالو نامه  نیا  و  دنرادروخرب ، موس ، یهاگآ  عون  کی  زا  یهلا ، تیالو  وترپ  رد  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  هک  دومن  تباث  ینشور  هب 
مدرم هب  و  هدوـمن ، كرد  ناـمز  زا  شیپ  ار  ثداوـح  و  دـنهد ، شرازگ  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  هک  دـشخب  یم  ورین  هوـق و  ناـنآ  هب  هک  تسا 

، دـنیامن كرد  یهلا  هدـید  اب  ار ، ثداوح  هک  تسا  نیا  یهلا  تیـالو  رثا  رگا  هک  نیا  نآ  ددرگ و  یم  حرطم  یلاؤس  اـج  نیا  رد  دـنیوگب .
. دـنداد یم  بیترت  اهنآ  يارب  ناشنانمـشد  هک  ار  يرهز  هساک  هاگ ، چـیه  دـنربب . تمالـس  هب  ناج  اه  يراوگان  اـهرطخ و  زا  هتـسویپ  دـیاب 

نیا زا  دنریگن . رارق  نانآ  نیگآرهز  ياهریت  فده  نمـشد و  تابرـض  دروم  دربن  نادیم  رد  و  دنوشن ، دیهـش  تدابع  بارحم  رد  دنـشونن ،
اهنآ  هار  رس  رب  هک  ییاهدمآ  شیپ  دوجو  زا  نانآ  هک  تفایرد  ناوت  یم  دنتفرگ ، یم  رارق  يراوگان  ثداوح  نینچ  جامآ  نانآ  هک 

هحفص 213  ------------------ 
رد هداتفا و  اه  نابز  رـس  رب  ًاریخا  هک  لاؤس  نیا  دـندنکفا . یمن  رطخ  هب  ار  دوخ  لام  ناج و  دنتـشاد  یهاگآ  رگا  و  تشادـن ، یهاگآ  دوب ;

هراب نیا  رد  دنتفا . دـیدرت  کش و  هب  یهاگآ  نیا  دوجو  هرابرد  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  تسا ، هتـشاد  دوجو  يا  هنوگ  هب  زین  هتـشذگ 
خساپ ددرگ : یم  لقن  یهاتوک  فرصت  اب  هک  دنراد  یخساپ  ییابطابط  همّالع  ترضح  راوگرزب  داتسا 

ملع ماـما ـ  ملع  زا  لّوا  مسق  تسا : هار  ود  زا  دـیآ  یم  تسد  هب  یلقع  نیهارب  یلقن و  هلدا  زا  هچنآ  قبط  عیاـقو  ثداوح و  زا  ماـما  یهاـگآ 
يداع ریغ 

دننام دنشاب  سح  هریاد  زا  نوریب  هاوخ  یسح و  هاوخ  تسا  فقاو  ادخ  نذا  هب  یطیارـش  ره  رد  یتسه ، ناهج  قیاقح  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
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ملع تابثا  هار  هدنیآ . عیاقو  هتشذگ و  ثداوح  ینامسآ و  تادوجوم 
دننام  هعیش  ثیدح  عماوج  رد  هک  يرتاوتم  تایاور   . لقن .1

هحفص 214  ------------------ 
هب هک  تایاور  نیا  بجوم  هب  دنک . یم  تباث  ار  ملع  هنوگ  نیا  هدش  طبض  اهنآ  ریغ  راحب و  باتک  قودص و  بتک  رئاصب و  یفاک و  باتک 

ار هچ  رهو  تسا  هاگآ  زیچ  همه  زا  فقاو و  زیچ  همه  هب  باستکا ،  هار  زا  هن  یهلا  تبهوم  هار  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما دیآ  یمن  رـصح  دح و 
لاعتم و يادـخ  تاذ  صوصخم  ار  بیغ  ملع  هک  میراد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  هتبلا  دـناد . یم  یهجوت  نیرتمک  هب  ادـخ ; نذا  هب  دـهاوخب 

ْنِم یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَغلا  ُِملاع   ) همیرک هیآ  رد  هک  ییانثتـسا  یلو  دـهد  یم  رارق  وا  سدـقم  تحاس  هب  رـصحنم 
دوخ شیپ  زا  ًالقتـسم و  ار  بیغ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  لاعتم  يادـخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  هک  دـهد  یم  ناـشن  دراد  دوجو  ( 1 () لوُسَر

هب زین  رگید  ناگدیدنـسپ  تسا  نکمم  دننادب و  ییادخ  میلعت  هب  هدیدنـسپ  ناربمغیپ  تسا  نکمم  یلو  دنادن  يادخ  زج  یـسک  تاذـلاب ) )
تاـظحل نیرخآ  رد  یماـما  ره  زین  ربمغیپ و  هک  تسا  دراو  تاـیاور  نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  ناـنچ  دـنروآ  تسد  هب  ار  نآ  ناربـمغیپ  میلعت 
نیرت  لماک  دوخ  تینارون  ماقم  بسح  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما لقع . . 2 دراپس . یم  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  ار  تماما  ملع  دوخ  یگدنز 

------------------
هیآ 26 . نج ، هروس   . 1

هحفص 215  ------------------ 
بسح هب  تسا و  انشآ  یـصخش  هعقاو  ره  هب  ملاع و  زیچ  همه  هب  لعفلاب  تسا و  ییادخ  تافـص  ءامـسا و  مات  رهظم  شیوخ و  دهع  ناسنا 
ناسنا هرابرد  دوخ  ياج  رد  یلقع  ناهرب  اـب  بلاـطم  نیا  دوش . یم  نشور  قیاـقح  يو  يارب  دـنک  هجوت  يوس  ره  هب  دوخ  يرـصنع  دوجو 

نیا حطـس  زا  اهنآ  حطـس  فقوتم و  هدـیچیپ  یلقع  لئاسم  هلـسلس  کی  رب  هک  نیا  هب  رظن  ار  نیهارب  نیا  ریرقت  ام  . ) تسا هدـش  تباث  ملاـک 
درادن فیلکت  اب  یطابترا  لمع و  رد  يریثأت  ملع  نیا  میهد .) یم  هلاحا  اهنآ  صوصخم  لحم  هب  تسا  رتالاب  هلاقم 

، دـنک یم  تاـبثا  ار  نآ  هک  یلقن  یلقع و  هلدا  بجوم  هب  یتـبهوم ، ملع  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نآ  يوس  هب  دـیاب  هک  يا  هتکن 
هدش تبث  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  یهاگآ  دور و  یمن  اطخ  هب  ییوم  رـس  دریذپ و  یمن  رییغت  تسین و  فلخت  هنوگ  چیه  لباق 

زا  ) ملع هنوگ  نیا  قلعتم  هب  یفیلکت  هنوگ  چیه  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  همزالو  تسا . هتفرگ  قلعت  نآ  هب  يدنوادخ  یمتح  ياضق  هچنآ  و 
ار يزیچ  رـشب  زا  نآ  دروـم  رد  ناوـت  یمن  نینچمه  دریگن و  قـلعت  دـشاب ) یم  عوـقولا  یمتحو  تسا  ملع  هنوـگ  نیا  قـلعتم  هک  تهج  نآ 

لعف  هب  ناکما  هار  زا  هراومه  فیلکت  اریز  درک  هبلاطم 
هحفص 216  ------------------ 

يرورـض تروص  رد  اّما  دوش و  یم  هتـساوخ  كرت  اـی  لـعف  دـنا ; فلکم  راـیتخا  رد  ود  ره  كرت  لـعف و  هک  نیا  هار  زا  دریگ و  یم  قلعت 
ار يراک  نالف  دیامرفب  دوخ  هدنب  هب  ادخ  تسا  حیحـص  سپ  دریگ . رارق  فیلکت  دروم  تسا  لاحم  نآ ، ندوب  یمتح  ءاضق  قلعتمو  عوقولا 

ینیوکت تیـشم  بجوم  هب  هک  ار  يراک  نالف  دیامرفب  تسا  لاحم  یلو  نکب  تست  رایتخا  رد  تسا و  نکمم  وت  يارب  نآ  كرت  لعف و  هک 
و دـشاب . یم  رثا  یب  وـغل و  ییهن  رما و  نینچ  اریز  نکم ! اـی  نـکب  درادـن ، درگرب  ورب  تفاـی و  دـهاوخ  قـقحت  هـتبلا  نـم ، یمتح  ياـضق  و 
هب نآ  ققحت  يارب  دهد و  رارق  فده  دصقم و  دوخ  يارب  هدرک  هدارا  دراد ، ندـشن  ندـش و  ناکما  هک  ار  يرما  دـناوت  یم  ناسنا  نینچمه 

هدارا تسا  یندش  یمتح ، ءاضق  روط  هب  و  فلخت ) ریغت و  یب   ) نیقی روط  هب  هک  ار  يرما  دـناوت  یمن  زگره  یلو  دزادرپب  شـشوک  شالت و 
یندش لاح  ره  هب  هک  يرما  رد  ناسنا ، ِدصق  مدع  دـصق و  هدارا و  مدـع  هدارا و  اریز  دـنک  بیقعت  هداد و  رارق  دوخ  دـصقم  ار  نآ  دـنک و 

، درذگب نابایخ  نالف  زا  ینیعم  هطقن  رد  نالف  زور  زا  نالف  تعاس  رس  رگا  هک  دنک  ادیپ  ملع  یـسک  رگا  ًالثم  درادن . يریثأت  نیرتمک  تسا 
ات  هتبلا  دیقم ) طورشم و  تسا  یملع   ) دش دهاوخ  هتشک  فداصت ، رثا  رب  ًامتح 
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هحفص 217  ------------------ 
هب وا  نتفرن  هک  تسا  نشور  دـنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  زا  دوش و  یمن  رـضاح  ضورفم  هطقن  رد  ضورفم  تقو  رد  دـناوت  یم 

نیـشام ریز  ًامتح  رهـش  نابایخ  نالف  زا  هطقن  نالف  رد  نالف  زور  زا  نالف  تعاس  رـس  رد  هک  دنک  ادیپ  ملع  رگا  و  تسا . ملع  رثا  رطخ  هطقن 
هک تسا  یهیدب  یمتح ) ءاضق  هب  ملع  ) دریگب دناوت  یمن  ار  رطخ  نیا  ولج  یشالت  چیه  درادن و  فلخت  هنوگ  چیه  ملع  نیا  تفر و  دهاوخ 

دهاوخن يا  هدیاف  درادن و  يدوس  هک  دناد  یم  اریز  دز ، دهاوخن  یـشالت  چیه  هب  تسد  رطخ  عفر  يارب  رطخ  هب  ملع  دوجو  اب  صخـش  نیا 
اب صخش  نیا  تسین .» روآ  فیلکت  درادن و  ناسنا  یلمع  یگدنز  رد  يریثأت  یمتح  ءاضق  هب  ملع   » دش هتفگ  هک  تسا  نامه  نیا  دیشخب و 

یلِإ ْمُکیدیَِأب  اوُْقُلت  ال   ) همیرک هیآ  لومشم  دش و  دهاوخ  رطخ  هب  یهتنم  هچ  رگا  دهد  یم  همادا  دوخ  يداع  یگدنز  هب  رطخ  هب  ملع  دوجو 
یم ات  تسا  فلکم  هک  یلوا  ضورفم  صخـش  فـالخ  رب  هتخادـنا  هکلهت  هب  ار  دوخ  هک  نیا  هن  هدـش  عقاو  هکلهت  رد  اریز  تسین  ( ۀَُـکلْهَتلا

یتـبهوم ملع  نیا  . 1 هک : دوـش  یم  نشور  ناـیب  نـیا  زا  و  دزادـنین . هـکلهت  هـب  ار  دوـخ  دـشیدنیب و  يا  هراـچ  رطخ  زا  تاـجن  يارب  دـناوت 
یطابترا  وا و  لامعا  رد  يرثا  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هحفص 218  ------------------ 
هدارا ای  یهن  ای  رما  قلعتم  تسا  عوقولا  یمتح  یمتح و  ءاضق  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا  ضورفم  رما  ره  ًالوصا  و  درادن . وا  هصاخ  فیلاکت  اب 

هیلع  ) ءادهـشلادیس هک  نانچ  تسا  ءاضق  هب  اضر  دروم  لاعتم و  قح  هناعطاق  تیـشم  یمتح و  ءاضق  قلعتم  يرآ  دوش . یمن  یناسنا  دصق  و 
رد نینچمه  و  كاوس .» دوبعم  كرمأل ال  ًامیلستو  كءاضقب  ًاضر  : » تفگ یم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  یگدنز  تعاس  نیرخآ  رد  مالسلا )

یعطق ملع  هک  دنک  روصت  یسک  تسا  نکمم  . 2 تیبلا .» لهأ  اناضر  هّللا  اضر  : » دومرف دناوخ و  هکم  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  هک  يا  هبطخ 
نالف تقو و  نـالف  رد  یـصخش  نـالف  هک  هتـشاد  ملع  ماـما  هک  دوش  ضرف  رگا  ًـالثم  تسا  ربج  مزلتـسم  رییغت  لـباق  ریغ  یعطق  ثداوح  هب 

رد لـتق  كرت  هک  تسا  نیا  ضرف  نیا  همزـال  تسین  رییغت  لـباق  هجو  چـیه  هب  هثداـح  نیا  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  ینیعم  طیارـش  اـب  ناـکم 
و تسین ! یفیلکت  روبجم  صخش  يارب  تیروبجم  ضرف  اب  دشاب و  لتق  هب  روبجم  لتاق  ینعی  دشاب  یمن  رودقم  يو  يارب  هدوبن  لتاق  رایتخا 

قلعت  شرتسگ  هب  تسا  لاکشا  تقیقح  رد  لاکشا  نیا  ًالّوا : اریز : هیاپ  یب  تسا  يروصت  نیا 
هحفص 219  ------------------ 

دناوت یمن  يدنوادخ  ریدقت  دنیوگ : یم  اه  ینـس  زا  هلزتعم  هفیاط  لاکـشا  نیا  قبط  و  ماما ) ملع  هب  هن   ) ناسنا يرایتخا  لاعفا  هب  یهلا  ءاضق 
هیقب قلاخ  ادخ  دوخ و  لاعفا  قلاخ  ناسنا  هجیتن  رد  دشاب و  یم  شدوخ  لعف  راگدیرفآ  ًالقتسم  ناسنا  دوش و  قلعتم  ناسنا  يرایتخا  لعف  هب 
همه يدـه  همئا  و  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هرتاوـتم  راـبخا  مـیرک و  نآرق  حیرـص  صن  هـب  هـک  یلاـح  رد  تـسا . ءایـشا 

تسا یباتفآ  نشور و  بلطم  زین  یلقع  ثحب  هار  زا  تسا . همسا  ّزع  يدنوادخ  ردق  ءاضق و  قلعتم  انثتسا  نودب  ناهج  ثداوحو  تادوجوم 
تسا نیا  تفگ  دوش  یم  لامجا  روط  هب  هچنآ  میناجنگب . رـصتخم  هلاقم  نیا  رد  ار  نآ  میناوت  یمن  نآ  فارطا  تعـسو  هطـساو  هب  هچ  رگا 

يرایتخا لاعفا  هب  يدنوادخ  تیشم  دیآ و  یمن  دوجوب  يدنوادخ  نذا  تیـشم و  اب  زج  يزیچ  تسا  ادخ  شنیرفآ  هک  یتسه  ناهج  رد  هک 
دـهد و ماجنا  رایتخا  هدارا و  هار  زا  ار  يرایتخا  لعف  نالف  ناسنا  هک  هتـساوخ  دـنوادخ  ًالثم  تسا  هتفرگ  قلعت  رایتخا  هدارا و  هار  زا  یناسنا 
زا يدـنوادخ  هدارا  دـشابن  يرایتخا  رگا  اریز  تسا  يرایتخا  همه  نیا  اب  دوب و  دـهاوخ  ققحتلا  مزال  فصو  نیا  اب  لعف  تسا  یهیدـب  هتبلا 

دنک . یم  فلخت  شدارم 
هحفص 220  ------------------ 

باتک و حیرـص  صن  هب  ناسنا  يرایتخا  لعف  هب  ردـق  اضق و  قلعت  رد  رظن  فرـص  اب  ًایناثو : َنیَملاْعلا .) ُّبَر  ُهّللا  ءاشَی  ْنَأ  ّـالِإ  نوُؤاـشَت  اـمَو  )
رد يرییغت  هنوگ  چیه  هدرک و  تبث  نآ  رد  ار  ناهج  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  همه  هک  هدومرف  قلخ  یظوفحم  حول  دنوادخ  هرتاوتم ، تنس 

ظوفحم حول  رد  رییغت  لباق  ریغ  ثداوح  تبث  هک  مییوگب  تسین  راد  هدنخ  ایآ  تسا . ملاع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  زین  دوخ  درادـن و  هار  نآ 
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يرایتخا لاعفا  دنک ، ادیپ  ملع  اهنآ  همه  هب  ای  اهنآ  زا  یخرب  هب  ماما  رگا  یلو  دـنک  یمن  يربج  ار  ناسنا  لاعفا  اهنآ  هب  دـنوادخ  یلبق  ملع  و 
تسا يرهاظ  بابـسا  للع و  هب  قیبطت  لباق  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما لامعا  رهاوظ  . 3 دوش ؟ یم  يربج  ماما  لتاق  لعف  هلمج  نم  ناـسنا و 

عقاو هب  ملع  مالسلا ) هیلع  ) ءادهـشلادیس رگا  دوش : هتفگ  هک  نیا  دننام  تفرگ ، عقاو  هب  لهج  دهاش  یتبهوم و  ملع  نیا  نتـشادن  لیلد  دیابن 
هفوک راپسهر  هکم  زا  دوخ  ارچ  تشون ؟ هفوک  لها  هب  همان  يوادیص  طسوت  ارچ  داتسرف ؟ هفوک  هب  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  ملـسم  ارچ  تشاد 

ارچ ؟ و  ارچ ؟ 1 ؟) () ۀکلهتلا یلِإ  ْمُکیْدیَِأب  اوُْقُلت  الَو  :) دیامرف یم  ادخ  هک  نآ  لاح  تخادنا و  تکاله  هب  ار  دوخ  ارچ  دش ؟
------------------

هیآ 195 . هرقب ،  هروس   . 1
هحفص 221  ------------------ 

زا هک  یمولع  هب  اـهنآ  ریاـظن  دراوم و  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما و  تسا ، نشور  مداد  رکذـت  هک  يا  هتکن  زا  اـه  شـسرپ  نیا  همه  خـساپ 
، درکن یمادـقا  هنوگ  چـیه  تسناد  یم  هک  یعقاو  رطخ  عفر  يارب  هدومرف و  لمع  دـیآ  یم  تسد  هب  نیارق  دـهاوش و  زا  تداـع و  يراـجم 

لآ هروس  رد  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  هک  ناـنچ  تسین  ریذـپ  رییغت  تسا و  یمتح  ءاـضق  درادـن و  يدوس  شـالت  هک  تسناد  یم  اریز 
: دیامرف یم  دندش  یمن  هتـشک  دندرم و  یمن  دندوب  ام  شیپ  هدش ، هتـشک  نارای  رگا  دندوب ، هتفگ  دحا  گنج  رد  هک  نانآ  ربارب  رد  نارمع 

ناشیارب هک  یناسک  دـیدوب  زین  ناتیاه  هناـخ  رد  رگا  يوگب  ( » 1 (.) ْمِهِعِجاضَم یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذـّلا  َزرََبل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُمْتنُک  َْول  ْلـُق  )
يداع ملع  ماما ـ  ملع  زا  مود  مسق  دندمآ .» یم  نوریب  دوخ  ياه  هاگباوخ  يوس  هب  دوب  هدش  هتشون  لتق 

دهد یم  ماجنا  یگدنز  ریسم  رد  هک  یلامعا  رشب و  دارفا  ریاس  دننامه  تسا  يرشب  میرک  نآرق  صن  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
عفن و رـش و  ریخ و  نارگید  دـننام  زین  ( مالـسلا هیلع  ) ماما دراد  رارق  يداع  ملع  ساسا  رب  رایتخا و  يارجم  رد  رـشب  دارفا  ریاس  لاـمعا  دـننام 

يور  زا  ار  اهراک  ررض 
------------------

هیآ 154 . نارمع ، لآ  هروس   . 1
هحفص 222  ------------------ 

للع هک  ییاج  رد  دزادرپ ، یم  ششوک  شالت و  هب  نآ  ماجنا  رد  هدرک ، هدارا  دنیب  یم  مادقا  هتسیاش  ار  هچنآ  هداد و  صیخـشت  يداع  ملع 
هجیتن هب  دننکن  تدعاسم  طیارـش  بابـسا و  هک  ییاج  رد  دـنک و  یم  تباصا  فدـه  هب  دـشاب  قفاوم  یجراخ  لاوحا  عاضوا و  لماوع و  و 

نیا رد  يریثأت  تسا  فقاو  دش  دهاوخ  هدـش و  هک  نانچ  ثداوح  همه  تایئزج  هب  ادـخ  نذا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  نیا  و  . ) دـسر یمن 
فلکم ینید  تاررقم  فیلاکت و  هب  ادخ و  هدنب  یناسنا  دارفا  ریاس  دننام  مالسلا ) هیلع  ) ماما تشذگ .) هک  نانچ  درادن  يو  هیرایتخا  لامعا 

هملک يایحا  رد  دهد و  ماجنا  دیاب  یناسنا  يداع  نیزاوم  اب  ار  دراد  ادخ  بناج  زا  هک  ییاوشیپ  یتسرپرـس و  هفیظو  دـشاب و  یم  فظوم  و 
هتفای شراگن  ناشیا  دوخ  هماخ  هب  هک  داتسا  خساپ  اجنیا  ات  دیامنب *** . ار  ششوک  شالت و  نیرخآ  نییآ  نید و  نتـشادهگن  اپرـس  قح و 

یخساپ هب  يزاین  ناشیا  راوتسا  یملع و  خساپ  داتسا و  یملع  ماقم  هب  هجوت  اب  مینک  یم  رکف  ام  دیدرگ و  سکعنم  تاحفص  نیا  رد  تسا ،
مییوگ . یم  خساپ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  شیپ  لاؤس  کنیا  دشاب  نیگنس  یهورگ  يارب  خساپ  نیا  دیاش  یلو  تسین  رگید 

هحفص 223  ------------------ 
12

رگید هنوگ  هب  ییاه  خساپ 
هب بیغ ، زا  ماما  ربماـیپ و  یهاـگآ  ملع و  . 2 دـننک . یمن  هدافتـسا  دوخ  یبیغ  ياه  یهاگآ  زا  شیوخ  يداع  یگدـنز  رد  ماما  ربماـیپ و  . 1

تیصخش زا  یشخب  هتبلا   ) تیالو حور  یهلا و  تیصخش  نتـشاد  اب  ماما  ربمایپ و  دندرگ . یم  هاگآ  دنهاوخب  هاگره  تسا  اهنآ  دوخ  رایتخا 
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یصخش و یگدنز  رد  دشاب ) یم  ادخ  یگدنب  تدابع و  هار  رد  نانآ  ششوک  لوصحم  رگید  شخب  تسا و  ییادخ  بهاوم  نوهرم  نانآ 
وترپ رد  نانآ  هک  نیا  اب  ینعی  دـننک . یم  لمع  دوخ  يداع  ملع  هب  يرواد ، تواضق و  ماقم  رد  زین  اهدـمآ و  شیپ  ثداوح و  اب  ییوراـیور 

اه و نایرج  زا  اه ، هزیگنا  للع و  زا  یعیبط  ءارواـم  یهاـگآ  ملع و  رثا  رب  دـننیب و  یم  ـالاب  قفا  زا  ار  اهدـمآ  شیپو  ثداوح  تیـالو ، حور 
یگدنز  رد  یهاگآ ، ملع و  نیا  زا  یحلاصم  يور  لاح  نیع  رد  یلو  دنتسه  ربخ  اب  علطم و  اهدادیور 

هحفص 224  ------------------ 
تالکشم ماما ، ربمایپ و  رگید ، ترابع  هب  و  دننک . یمن  هدافتسا  يرواد  تواضق و  دننام  عامتجا  هب  طوبرم  روما  رد  یتح  دوخ و  یـصخش 

ملع و نیا  زا  هدافتـسا  اب  ار ، راوگان  ثداوح  ياه  هزیگنا  لـلع و  دـنزاس و  یمن  فرطرب  یبیغ  حالـس  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  ار  دوخ  یگدـنز 
: بلطم نیا  دـهاوش  کـنیا  دـنیامن . یمن  زاـب  بیغ  مـلع  زا  هدافتـسا  اـب  ار  دارفا  فـالتخا  تموـصخ و  هرگ  دـننک و  یمن  یثـنخ  یهاـگآ ،

دنزرف دمآ و  هناخ  هب  يو  تسا ، میخو  میهاربا  يو  زیزع  دنزرف  لاح  دنداد  ربخ  يو  هب  دوب ، دجسم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
. تسین هتخاـس  وت  يارب  نم  زا  يراـک  زیزع ! میهاربا  تفگ : نینچ  دوب ، هتخود  وا  هرهچ  هب  مشچ  هک  یلاـح  رد  تفرگ  شوـغآ  هب  ار  دوـخ 

مشخ بجوم  هک  ینخـس  زگره  یلو  تسا ، راب  هودنا  نوزحم و  وا  لد  و  نایرگ ، وت  گرم  رد  تردپ  مشچ  ددرگ ، یمنرب  زین  یهلا  ریدقت 
شیب وت  ییادج  قارف و  رد  مدمآ  یم  وت  لابند  هب  زین  نم  هک  دوبن  یهلا  ققحم  قداص و  هدعو  رگا  دزاس . یمن  يراج  نابز  رب  ددرگ  ادـخ 

یبیغ  حالس  هس  دوخ  تلاسر  نارود  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  ( 1 .) مدش یم  نیگمغ  مدرک و  یم  هیرگ  نیا  زا 
------------------

ص 157 . ج22 ، راونالاراحب ، ص 34 ; ج3 ، یبلح ، هریس   . 1
هحفص 225  ------------------ 

یلو دزاس ، نوگرگد  ار  عاضوا  راوگان ، ياهدمآ  شیپ  ماگنه  و  ساسح ، تاظحل  رد  تسناوت  یم  مادک  ره  هک  تشاد  رایتخا  رد  هدـنرب ،
ربمایپ یبیغ . ياه  یهاگآ  . 3 باجتسم . ياعد  . 2 زاجعا . . 1 زا : دندوب  ترابع  حالـس  هس  نیا  درک . یمن  هدافتـسا  حالـس  هس  نیا  زا  ًابلاغ 
يارب مالسلا ) هیلع  ) حیسم ترضح  هک  یتیالو  خنس  نامه   ) تشاد تعیبط  ناهج  رد  فّرـصت  يارب  هک  یتیالو  زاجعا و  هار  زا  تسناوت  یم 

یم هدافتـسا  نآ  زا  جالعلا  بعـص  ناراـمیب  هب  تمالـس  ندـینادرگزاب  ناـگدرم و  ندرک  هدـنز  يارب  تشاد و  تعیبط  ناـهج  رد  فرـصت 
دنزرف عضو  دوب ، هدـش  هداد  يو  هب  هک  یباجتـسم  ياـعد  تکرب  هب  تسناوت  یم  زین  و  دـشخب . دوبهب  تمالـس و  دوخ  دـنزرف  هب  ( ( 1) درک

زا لبق  شدـنزرف  يرامیب  لماوع  زا  یبیغ ، یهاگآ  هار  زا  تسناوت  یم  نینچمه  و  دـهد . تاـجن  گرم  زا  ار  وا  دزاـس و  نوگرگد  ار  دوخ 
شدنزرف  ًالصا  ات  دنک  يریگولج  عوقو 

------------------
دوش . هعجارم  هیآ 49  نارمع ، لآ  هروس  هب   . 1

هحفص 226  ------------------ 
دراوم دروم و  نیا  رد  ترـضح  نآ  اّما  دـیامن . هدافتـسا  دوب ، دـیفم  ًاعطق  هک  ییاهوراد  زا  وا  دوبهب  يارب  ای  ددرگن و  يرامیب  نینچ  راتفرگ 

اهرازبا و اه و  حالس  نیا  هک  ارچ  داهن  یمن  نوریب  يداع  یعیبط و  يراجم  زا  ماگ  درک و  یمن  هدافتسا  هدنرب  حالـس  هس  نیا  زا  ًابلاغ  رگید 
هب وا ، یهلا  تیالو  توبن و  تابثا  هک  يدراوم  رد  اه  حالـس  نیا  زا  دیاب  وا  تسا و  هدش  هداد  ربمایپ  هب  يرگید  فدـه  يارب  یبیغ  بابـسا 

دهدب هزاجا  نذا و  وا  هب  دنوادخ  هک  دنک  هدافتسا  دناوت  یم  یماگنه  رازبا  نیا  زا  وا  دنک . هدافتـسا  دراد  زاین  اه  حالـس  نیا  زا  يریگ  هرهب 
دیاش و  دزاس . نهربم  تباث و  یبوبر  ماقم  اب  ار  دوخ  يونعم  دـنویپ  توبن و  دـهاوخب  نآ  لامعا  اب  هک  تسا  يدراوم  رد  ًاـبلاغ  یهلا  نذا  و 
دیابن اه  يراتفرگ  تالکشم و  عفر  رد  ( مالسلا هیلع  ) ماما ای  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  هک  نیا  همه ) هن  هتبلا   ) للع زا  یکی 

رب ربـص  هنیمز  رد  اـهنآ  ندوب  وگلا  دوـش  یم  ببـس  لـئاسو  نیا  زا  ناـنآ  يریگ  هرهب  هک  دـشاب  نیا  دـنک ، هدافتـسا  بهاوـم  رازبا و  نیا  زا 
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رد  نانآ  يرابدرب  ربص و  نایاوشیپ ، یگدنز  هک  تسین  یکش  دوش . راد  هشدخ  بئاصم 
هحفص 227  ------------------ 

سوق شک و  رد  ربمایپ  ای  ماما  هک  دشاب  انب  رگا  و  دشاب ، یم  نانآ  ناوریپ  قشمرـس  داهج ، نادـیم  رد  اهنآ  يزابناج  تماقتـسا و  بیاصم و 
يرامیب اهالب و  هزوح  اه و  يراتفرگ  بیاصم و  ورملق  زا  یعیبط ، ءاروام  یهاگآ  ای  باجتـسم و  ياعد  ای  زاجعا و  هار  زا  ار  دوخ  ثداوح ،

رگید دنک  هدافتـسا  بیغ  زا  یهاگآ  ای  باجتـسم و  ياعد  زا  وا  دوبهب  رد  ای  دشخب و  افـش  زاجعا  قیرط  زا  دوخ  دنزرف  هب  ًالثم  دناهرب ، اه ،
رد ای  داهج ، نادیم  رد  رگا  و  دنـشاب ، ابیکـش  میلـست و  رابدرب ، رباص و  اه ، يراتفرگ  بیاصم و  رد  هک  دنک  هیـصوت  نارگید  هب  دـناوت  یمن 
هب طوبرم  نوئش  دوخ و  هتسویپ  و  دراد ، زاب  فده  هب  تباصا  زا  ار  الب  ریت  عون  ره  دریگ و  هرهب  بابسا  نیا  زا  ادخ ، هار  رد  تداهـش  قیرط 
هب ضارتعا  جوم  ًاروف  اریز  دنک ، توعد  یتحاران  الب و  لمحت  هب  ار  مدرم  دناوت  یمن  رگید  درادهگن ، نوریب  يراتفرگ  هزوح  زا  ار  شیوخ 
زا يا  هنومن  دوخ  هک  دـنک ، هیـصوت  هدـنزاس  قالخ و  يا  همانرب  نینچ  هب  ار  ام  دـناوت  یم  سک  نآ  دـنیوگ : یم  همه  دوش و  یم  هجوتم  وا 

یمن سمل  ار  يراتفرگ  بیاصم و  یگدنز  لوط  رد  درادن ، یموهفم  یتحاران  درد و  وا  يارب  هک  یسک  دشاب ، یناسنا  هتسجرب  تافـص  نیا 
( تسین اهنآ  ندرک  وگزاب  لاجم  ًالعف  هک  رگید  تاهج  و   ) تهج نیا  زا  دشاب . اه  ناسنا  یگدنز  قشمرس  قالخا و  هنومن  دناوت  یمن  دنک ،

تالکشم  رد  یهلا  ياه  تیصخش 
هحفص 228  ------------------ 

اهنآ يداع  رازبا  بابـسا و  زا  عفر  يارب  دـننک و  یم  شـشوک  شالت و  رگید  دارفا  ناس  هب  اـه ، يراـتفرگ  اـه و  يراوگاـن  رد  بیاـصم ، و 
مـسر هار و  هک  مینک  یم  هدـهاشم  دـسر . یمن  ییاج  هب  نانآ  شـشوک  شالت و  بابـسا ، ییاسران  رطاخ  هب  اـسب  هچ  دـننک و  یم  هدافتـسا 
نامز نآ  ياهوراد  هب  دـندش و  یم  رامیب  نارگید  دـننام  مه  نانآ  ینعی  تسا  هتـشادن  یتوافت  نادـنچ  رگید ، دارفا  اب  ناـموصعم ، یگدـنز 
رومأم ًالثم  ار  یهورگ  دندرک و  یم  هدافتـسا  يداع  مولع  یعیبط و  رازبا  زا  داهج ، دربن و  رد  یعامتجا و  لئاسم  رد  و  دنتـشگ ، یم  لسوتم 

، یـصاخ دراوم  رد  زج  یبیغ  بابـسا  زا  هدافتـسا  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  همه  نیا  دنهد و ... شرازگ  نانآ  هب  ار  اه  نایرج  ات  دـندرک  یم 
یمالسا ثیداحا  زا  ییاه  هاوگ  تسا . هدوبن  زاجم  حالص و 

يارب ار  يرعشا » یسوموبا  ( » مالسلا هیلع  ) ماما هک  یماگنه  دیوگ : یم  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  یـشنم  هک  عفار  یبا  نب  هّللادیبع 
لاق  ربدأ  املف  هزواجت ، الو  هّللا  باتکب  مکحا  : » تفگ نینچ  وا  هب  داتسرف  لدنجلا » ۀمود   » هب نیفص  گنج  رد  تیمکح 

هحفص 229  ------------------ 
هیلع ) ماما داـتفا  هار  هب  یـسوموبا »  » یتقو راذـگم .»! رتارف  اـپ  نآ  روتـسد  زا  نک و  يرواد  ادـخ  باـتک  قبط  «. » َعِدُـخ ْدَـقَو  ِِهب  ّینأـکو  یلع :

ّهنا ملعت  تنأو  ههجوـت  ملف  : » مدرک ضرع  ماـما  هب  دـیوگ : یم  ماـما  یـشنم  دروـخ . دـهاوخ  بیرف  وا  هـک  مـنیب  یم  اـیوگ  : دوـمرف مالـسلا )
لمع ول  ّینب  ای  : » دومرف نینچ  وا  خـساپ  رد  ماما  دروخ .»؟ دـهاوخ  بیرف  وا  یناد  یم  هک  یتروص  رد  ینک  یم  مازعا  ار  وا  ارچ  «. » عودـخم

مازعا و اب  هاگچیه  دـنک ، لمع  شیوخ  ملع  هب  دوخ ، ناگدـنب  هرابرد  ادـخ  دوب  انب  رگا  ( » 1 «.) لسرلاب مهیلع  ّجـتحا  ام  هملعب  هقلخ  یف  هّللا 
ناسکی نانآ  يارب  ، ناربمایپ نداتـسرفن  نداتـسرف و  هک  دنتـسه  یهورگ  تسناد  یم  وا  اریز  ) درک یمن  جاجتحا  نانآ  اب  ناربمایپ  نتخیگنارب 

تسا .) هدرک  مازعا  یناربمایپ  همه ، نیا  اب  دروآ ، دنهاوخن  نامیا  دوشن  ای  دوش  هداتسرف  يربمایپ  نانآ  يارب  هچ  تسا .
------------------

مق . پاچ  ص261 ، ج2 ، بقانم ،  . 1
هحفص 230  ------------------ 

يداع یگدنز  رد  مفظوم  نم  هک  ددرگ  یم  رکذتم  ادخ ، ریذپان  اطخ  یهاگآ  ملع و  يروآدای  اب  خساپ  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 
نایاوشیپ هک  مینیب  یم  یمالسا  تایاور  رد  زین  و  تسین . نم  لمع  كالم  بیغ ، زا  نم  یهاگآ  مریگ و  هرهب  يداع  للع  بابـسا و  زا  دوخ 
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ماما هک  نانچ  موس ، ياه  یهاگآ  مولع و  هن  تسا  اهدـنگوس  اه و  هاوگ  ناـمه  ناـنآ  يرواد  تواـضق و  كـالم  هک  دـننک  یم  دـیکأت  اـم 
تانّیبلاب مکنیب  یـضقأ  اـّمنا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

هک دوـش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  یخرب  زا  هـک  نـیا  و  مـنک .»... یم  يرواد  اهدـنگوس  اهدـهاش و  هـب  امـش  ناـیم  نـم  ( » 1 ...«.) نامیألاو
هار درواتـسد  هک  تسا  یملع  روظنم  زاب  دنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  دناوت  یم  دودح  ءارجا  رد  دوخ  يرواد  تواضق و  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
یلع بجاولا  : » دینک هجوت  ریز  تیاور  هب  دروخ . یم  بارش  یسک  هک  دنیبب  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  لثم  دشاب  يرهاظ  بابـسا  يداع و  ياه 

هنّیب  یلإ  جاتحی  الو  ّدحلا  هیلع  میقی  نأ  ًارمخ  برشی  وأ  ینزی  لجر  یلإ  رظن  اذإ  مامإلا 
------------------

بیذهت . یفاک و  زا  لقن  هب  ص 160  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1
هحفص 231  ------------------ 

دروخ یم  بارش  یسک  دنیبب  ای  دوش  یم  عورـشمان  شزیمآ  بکترم  یـسک  هک  دنیبب  ماما  هاگره  ( » 1 ...«.) هقلخ یف  هّللا  نیمأ  ّهنـال  هرظن  عم 
دیراد هجوت  تسا .» مدرم  نایم  رد  ادخ  نیما  وا  اریز  درادن  هاوگ  دهاش و  هب  جایتحا  دـنک و  ءارجا  وا  رب  ار  یهلا  دـح  دـیاب  تروص  نیا  رد 

زین و  تسا . نآ  هاوگ  رظن »  » ظفل تسا و  یعیبط  يداع و  ملع  دوصقم  دنک ; یم  لمع  دوخ  ملع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دروم  نیا  رد  هک 
رد ترـضح  نآ  هک  ددرگ  یم  تباث  ینـشور  هب  دـیآ  لمع  هب  یفاک  تقد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ياه  يرواد  اه و  تواضق  رد  هاگره 

تقیقح هب  رکنم ) یعدـم و   ) نیفرط دوخ  هک  دروآ  یم  مهارف  یتامدـقم  يا ، هژیو  تفارظ  تفاطل و  صاخ و  شالت  اـب  دوخ  ياـه  يرواد 
دمحم دیـس  موحرم  گرزب  هیقف  درک . یمن  تواضق  دوخ  ملع  هب  دانتـسا  هب  نانآ ، فارتعا  نودـب  دـنزاس و  نشور  ار  بلطم  دـننک و  رارقا 

یضاق  مییوگ  یم  هک  نیا  دسیون : یم  یقثولا » ةورعلا  تاقحلم   » باتک رد  ییابطابط  مظاک 
------------------

ار هانگ  بکترم  دنک و  لمع  دوخ  ملع  هب  دیاب  یهلا  قوقح  رد  اهنت  ماما  هک  دـناسر  یم  ثیدـح  لیذ  ص 344 ، ج18 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1
ددزد . یم  ار  يرگید  لام  یسک  دنیبب  هکنیا  دننام  مدرم  قوقح  رد  هن  دنزب  دح 

هحفص 232  ------------------ 
هن دشاب  هدـمآ  تسد  هب  يداع  ياه  هار  زا  هک  تسا  یملع  دوصقم  دـنک  لمع  يواعد  لح  رد  دوخ  یـصخش  یهاگآ  ملع و  هب  دـناوت  یم 

يدواد مکح  و  مالسلا ) هیلع  ) مئاق ترضح  ( 1 ....) رفج و لمر و  زا  لصاح  ملع 
ناسب درک و  دهاوخ  لمع  شیوخ  ملع  هب  دوخ  ياه  يرواد  رد  مالسلا ) هیلع  ) مئاق ترضح  طقف  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  ثیداحا  زا 
لأسی ال  مالـسلا ) هیلع  ) دواد مکحب  مکح  دّمحم  لآ  مئاق  ماق  اذإ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  دومن . دهاوخ  يرواد  دواد  ترـضح 

هاوگ و دهاش و  رکنم  یعدم و  زا  دنک و  یم  مکح  عقاو  هب  دواد  ترـضح  دننام  دنک  مایق  روهظ و  دمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  «. » ۀنّیب نع 
( 2 «.) دهاوخ یمن  دنگوس 

------------------
ص 198 ج3 ، لئاسولا ، كردتسم  رد  یتیاور  نومـضم  نیمه  هب  ص 168 و  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو   . 2 ص 31 . ج2 ، هورع ، تاقحلم   . 1

يدنوار . تاوعد  تاجردلا و  رئاصب  زا  لقن  هب 
هحفص 233  ------------------ 

رگید يا  هنوگ  هب  یخساپ 
يرایتخا و ار  خساپ  نیا  ساسا  تسا ، هدـش  هراشا  زین  يرگید  خـساپ  هب  هدـش  وگتفگ  ثحب و  ماما  یهاگآ  هوحن  نوماریپ  هک  یثیداحا  رد 

ققحمو یلعف  هدرپ ، سپ  ياه  نایرج  ثداوح و  زا  ار  ماما  یهاگآ  ملع و  تایاور  زا  مسق  نیا  دـهد . یم  لیکـشت  ماما ، ملع  ندوب  یتیـشم 
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ینعم نیا  هب  هکلب  تسین  یهاگآ  ملع و  نینچ  نانآ  دوجو  نوناک  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دـناد  یمن  یلعف  مییوگ  (1) یم هک  نیا  دناد . یمن 
یم دـنهاوخب  هک  يدروم  ره  رد  دراد  زاین  نانآ  تیـشم  هب  تایاور ، ریبعت  هب  و  تساوخ ، هجوت و  هب  یهاگآ ، ملع و  نیا  زا  يریگ  هرهب  هک 
اذإ ۀّمئألا  ّنا  : » دراد ناونع  نیا  تحت  یباب  یفاک  لوصا  باتک  رد  ینیلک  مالسالا  ۀقث  موحرم  دننک . ادیپ  یهاگآ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  دنناوت 

( 2 «.) اوملع اوملعی  نأ  اوؤاش 
------------------

یلو دـنرب  یم  راک  هب  ار  يروضح »  » ظفل ماما  ملع  ندوب ) یلعف   ) ینعم نیا  مهفت  يارب  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدـید  یهاگ   . 1
تاقولخم دوخ و  تاذ  زا  ادخ  یهاگآ  هرابرد  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  تسا  يروضح  ملع  هب  هابتـشا  هیام  دروم  نیا  رد  ظفل  نیا  لامعتـسا 

دوش يراددوخ  اجنیا  رد  ظفل  نیا  ندرب  راک  هب  زا  هک  تسا  رتهب  هچ  ور  نیا  زا  دور ، یم  راک  هب  شیوخ ، تاذ  زا  ناسنا  یهاگآ  ای  دوخ و 
ص 258 . ج1 ، یفاک ، لوصا   . 2 دوش . یم  هدرب  راک  هب  یلعف  ظفل  يروضح ، ظفل  ياج  هب  و 

هحفص 234  ------------------ 
اهنآ زا  یکی  لقن  هب  اج  نیا  رد  هک  دنک  یم  لقن  باب  ناونع  نومضم  هب  تیاور  هس  سپـس  و  دنناد .» یم  دننادب  دنهاوخب  عقوم  ره  ناماما  »

نیاربانب دـناد .» یم  دـنادب  دـهاوخب  عقوم  ره  ماما  «. » ملع ملعی  نأ  ءاـش  اذإ  ماـمإلا  ّنا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  دوش : یم  اـفتکا 
دناوت یم  ددرگ ، هاگآ  همان  تایوتحم  زا  دهاوخب  هاگره  دشاب . هتشاد  هارمه  يا  همان  هک  تسا  یسک  ناسب  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  ثیداحا ،

هب دنتفرگ  یم  رارق  بیاصم ، راوگان و  ثداوح  ریت  فدـه  ماما  ربمایپ و  هک  يدراوم  رد  و  ددرگ . هاگآ  نآ  نومـضم  زا  دـیاشگب و  ار  همان 
هک هدرک  یم  اضتقا  یهلا  تحلصم  دننک و  هجوت  هدوب  نانآ  دوجو  نوناک  رد  هک  یملع  هب  دنا  هتساوخن  یحلاصم  يور  هک  هدوب  نیا  رطاخ 
هب هعجارم  اـب  اـه  خـساپ  نآ  داد  خـساپ  زین  يرگید  ياـه  هار  زا  ناوت  یم  ار  لاؤس  نیا  ( 1 .) دـنیامنن هدافتـسا  دوخ  رایتخا  زا  دراوم  نیا  رد 

یهلا  ياه  تیصخش  ملع  نوماریپ  هک  یتایاور 
------------------

ترـضح مایق  تضهن و  عوضوم  نیاربانب  دـشابن  تسد  رد  ماما ، یلعف  یهاگآ  رب  یعطق  لیلد  هک  تسا  يدراوم  صوصخم  خـساپ  نیا   . 1
تسا . جراخ  خساپ  نیا  ورملق  زا  دیدرگ  هناور  تداهش  رتسب  يوس  هب  لماک ، یهاگآ  اب  هک  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیسح 

هحفص 235  ------------------ 
دوخ و يارب  گرزب  دـنوادخ  زا  هدوـمن و  هاـتوک  ار  نخـس  نماد  اـجنیا  رد  هدـنراگن  ( 1 .) دـیآ یم  تسد  هب  یگداـس  هب  تسا  هدـش  دراو 
هیملع 17 هزوح  مق ـ  دـنک . یم  تساوخرد  یهلا  ياه  تیـصخش  نایاوشیپ و  تاماقم  اب  رت  حیحـص  رتشیب و  ییانـشآ  یمارگ  ناگدـنناوخ 

دنفسا 1355  لّوألا 1397 17  عیبر 
------------------

تسا . هدش  دراو  يا  هنوگ  هب  اه  خساپ  نیا  زا  یخرب  ص 337  نآرقلا ، میهافم  باتک  رد   . 1
هحفص 237 هحفص 236 ------------------  ------------------ 

عجارم كرادم و 

دیجم نآرق  زا  سپ  ام  عجارم  كرادم و 
نبا هباغلا ، دسا  . 5 دیفم . خیش  داشرا ، . 4 دادقم . لضاف  نیبلاطلا ، داشرا  . 3 یسربط . خیش  جاجتحا ،  . 2 یلماع . ّرح  خیش  ةادهلا ، تابثا  . 1

. دیفم خیش  تالاقملا ، لئاوا  . 10 دیفم . خیش  یلاما ،  . 9 مامإلا . ملع  یف  ماهلالا  . 8 یسربط . يرولا ، مالعا  . 7 انیس . نبا  تاراشا ،  . 6 ریثا .

.14 یفورح . پاچ  رافـص ، تاجردلا ، رئاصب  . 13 ییابطابط . همّالع  ماما ، ملع  هرابرد  هاـتوک  یثحب  . 12 یـسلجم . همّالع  راونالاراحب ، . 11
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يزار . حوتفلاوبا  ریسفت  . 16 یسربط . خیش  نایبلا ، عمجم  ریسفت  . 15 یسوط . خیش  نایبت ،  ریسفت 
هحفص 238  ------------------ 

.21 يواضیب . ریـسفت  . 20 يرشخمز . فاشک ، ریـسفت  . 19 یناشاک . نیقداـصلا ، عماوج  ریـسفت  . 18 یناشاک . نیقداصلا ، جـهنم  ریـسفت  . 17
نبا ریسملا ، داز  ریـسفت  . 26 يواطنط . رهاوجلا ، ریـسفت  . 25 یغارم . ریـسفت  . 24 یبطرق . ریـسفت  . 23 نیلالج . ریـسفت  . 22 ریثک . نبا  ریـسفت 

ریسفت . 31 ییابطابط . همّالع  نازیملا ، ریـسفت  . 30 بطق . دیـس  لالظ ،  یف  ریـسفت  . 29 نایبلا . حور  ریـسفت  . 28 رزاگ . ریـسفت  . 27 يزوج .
یلع روصنم  خیـش  جاتلا ،  . 35 ربش . هّللادبع  دیس  ریـسفت  . 34 رردلا . تاینتقم  ریـسفت  . 33 یمق . میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  . 32 ضیف . یفاص ،

دادغب . خیرات  . 36 فصان .
هحفص 239  ------------------ 

 ، دئارف هیـشاح  . 41 ینیوزق . نیناوـق ، هیـشاح  . 40 اردـص . ـالم  قارـشالا ، ۀـمکح  رب  هقیلعت  . 39 یبوـقعی . خـیرات  . 38 يربـط . خـیرات  . 37
حرش . 47 یّلح . همّالع  دیرجت  حرش  . 46 هجام . نبا  ننس  . 45 یبلح . هریس  . 44 ماشه . نبا  هریس  . 43 رفظم . قدصلا ، لئالد  . 42 ینایتشآ .

، بیغ ملع  . 52 دیرفلا . دقع  . 51 ملسم . حیحص  . 50 يراخب . حیحص  . 49 دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 48 مثیم . نبا  هغالبلا ، جهن 
خیش هراتخملا ، لوصفلا  . 56 قودص . خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  . 55 یناقمم . هعاسلا ، ملع  . 54 رفظم . مامالا ، ملع  . 53 يدورهاش . يزامن 

دیفم .
هحفص 240  ------------------ 

، لوقعلا تآرم  . 61 یکچارک . دـئاوفلا ، زنک  . 60 یّلح . همّـالع  نیقیلا ، فشک  . 59 ینیلک . یفاک ، . 58 غابـص . نبا  همهملا ، لوصفلا  . 57
ۀنیدم . 66 يزاریش . یناملـسلا ، فراعم  . 65 لبنح . دمحا  دنـسم  . 64 يروباشین . مکاح  كردتـسم ،  . 63 عالطالا . دـصارم  . 62 یسلجم .

نبا بقانم  . 70 یقثولا . ةورع  تاقحلم  . 69 یّلح . همّالع  همارکلا ، جاهنم  . 68 بوشآ . رهش  نبا  نآرقلا ، تاهباشتم  . 67 ینارحب . زجاعملا ،
.75 یلماع . ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  . 74 یناشاک . ضیف  یفاو ، . 73 یّلح . همّالع  نیدشرتسملا ، جهن  . 72 هغالبلا . جهن  . 71 بوشآ . رهش 

. رگید هلاسر  باتک و  دنچ  و  ینارحب . تازجعملا ،  عیبانی 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. 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 
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
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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