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سای نیمزرس 

باتک تاصخشم 

ییارآ نایمادخ  يدهم  سای / نیمزرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1392 قوثو ، مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  141 يرهاظ :  تاصخشم 

.28 زبس ؛ هشیدنا  تسورف : 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1392 متفه : پاچ  تشاددای : 

3328031 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

.يوش ربخ  اب  نآ  ياهزار  زا  یهاوخ  یم  یتسه و  انشآ  مان  نیا  اب  وت  اریز  یسانشب ، رتشیب  ار  كدف »  » يراد تسود  هک  مناد  یم 

.تسا هتشارفارب  (س ) همطاف يارب  ادخ  هک  تسا  یمچرپ  كدف ، .تسا  هعیش  ياهزور  مامت  هّصق  تسین ، زورید  هّصق  كدف ، هّصق 

.تسا دیواج  هدنز و  هشیمه  يارب  هک  یسای  ِنیمزرس  نامه  دیوگب ، كدف  زا  وت  يارب  دهاوخ  یم  باتک  نیا 

.میورب ربیخ  نیمزرس  يوس  هب  ربمایپ  هارمه  مینک و  رفس  هنیدم  هب  مه  اب  ات  شاب  هدامآ  .تسا  هدروخ  هرگ  ربیخ  هّصق  اب  كدف  هّصق 

یم كدـف  نیمزرـس  يوس  هب  دـعب  .دـنک  یم  حـتف  ار  ربیخ  هعلق  هنوگچ  هک  مینیب  یم  ار  (ع ) یلع ناـمیالوم  گرزب  هزجعم  اـجنآ  رد 
نیا میوشب و  (س ) همطاف هناخ  نامهم  ات  میدرگ  یمرب  هنیدـم  هب  سپـس  .مینک  سح  ناـمدوجو  ماـمت  اـب  ار  ساـی  لـگ  ِيوب  اـت  میور 

«. تسا همطاف  ِنآ  زا  كدف  : » میونشب ار  ادخ  نخس 

 . میزادرپ یم  تقیقح  يوجتسج  هب  یبرع  یقیقحت  باتک  نایم 212  رد  مینک و  یم  زاب  ار  خیرات  ِرتفد  ام 

! قیفر تسوت ، یهارمه  نم  هیامرس  اهنت  اریز  شاب !  هارمه  نم  اب 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 
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دادرخ 88 مق ،

رطخ هناتسآ  رد  يرهش 

؟ يدینش ار  فرح  نیا  تدوخ  ایآ  ییوگ ! یم  تسار 

.دروآ دنهاوخ  موجه  رهش  نیا  هب  يدوز  هب  دنتسه و  ورین  ندرک  عمج  لاح  رد  ربیخ  نایدوهی  يرآ ،

؟ يدروآ تسد  هب  اجک  زا  ار  ربخ  نیا  وت 

.مدینش ار  ربخ  نیا  نانیشنارحص  زا  هار  نیب  رد  .میآ  یم  ماش  نیمزرس  زا  نم 

یمک مه  نم  دوخ  دیتسین ، هبیرغ  هک  امش  .تسا  هدیـسرت  یلیخ  نایدوهی  هلمح  زا  وا  .تسا  هنیدم  مدرم  زا  یکی  اب  نم  يوگتفگ  نیا 
زونه هک  دوب  نم  ِسناش  زا  مه  نیا  .مراد  سرت 
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! مونشب ار  هلمح  ربخ  هدماین 

هب هرابود  تسناوت  مهاوخ  ایآ  مناد  یمن  درک ، متمـسق  ار  رفـس  نیا  ادـخ  هک  الاح  .مدـمآ  هنیدـم  هب  يراظتنا  مشچ  اه  تّدـم  زا  دـعب 
؟ هن ای  مدرگرب  زیزع  ناریا 

نم رفسمه  باتک  نیا  رد  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  .متسه  يرجه  متفه  لاس  مرحم  هام  رد  نآلا  میوگب : تفر  مدای  دیشخبب ، ارم  یتسار ،
1 .ما هدمآ  یخیرات  يرفس  هب  نم  .یشاب 

.يراذگب اهنت  ارم  يدنبب و  ار  باتک  ینامب ، تدوخ  ِياوه  لاح و  نامه  رد  یناوت  یم  .تسوت  اب  رایتخا 

! بوخ ِقیفر  وت  مارم  نابرق  .ینکشب  ارم  لد  یهاوخ  یمن  هک  نیا  لثم 

؟ میورب ربمایپ  دجسم  هب  مه  اب  یقفاوم  ایآ  يدمآ ، هک  الاح  .منک  ادیپ  وت  لثم  يرفسمه  ات  مدرک  اعد  یلیخ  نم  یهاوخب  ار  شتسار 

.دنریگب یمیمصت  هلمح  نیا  اب  هلباقم  يارب  دیاب  ربمایپ  .میهدب  ربمایپ  هب  ار  دوهی  هلمح  ربخ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ام 

.مینیشن یم  ینوتس  رانک  میوش و  یم  دراو  دجسم  یلصا  رد  زا  میور ، یم  دجسم  يوس  هب 

.ربمایپ نّ�وم  تسا ، لالب  وا  تسا ؟ هداتسیا  اجنآ  هک  ینیب  یم  ار  ناوج  نآ  ایآ  .تسا  هدنامن  يدایز  تصرف  رهظ  ناذا  ات 

! ربکا هّللا 

لگ يوب  دزو و  یم  میـسن  .دوش  یم  دجـسم  دراو  ربمایپ  وش ! دـنلب  .دـیآ  یم  دجـسم  هب  ربمایپ  رگید  الاح  تسا ، لـالب  ناذا  ِيادـص 
! يا هتسشن  اشامت  هب  ار  باتفآ  .يرگن  یم  ربمایپ  هرهچ  هب  وت  .تسا  هدرک  رپ  ار  اج  همه  يدّمحم 

هک يزامن  مینک ، یم  ادتقا  ربمایپ  هب  نارگید  هارمه  .دوش  یم  اپ  رب  زامن  دریگ و  یم  رارق  بارحم  رد  دـنک و  یم  مالـس  همه  هب  ربمایپ 
.درب یم  جارعم  هب  ار  ام 

هک منیب  یم  اّما  میوگب ؛ ربمایپ  هب  ار  دوهی  هلمح  ربخ  دوش و  تولخ  دجسم  ات  منام  یم  رظتنم  نم  دوش  یم  مامت  هک  زامن 
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اب اهنآ  دنوش ، یم  هدامآ  ام  اب  گنج  يارب  ربیخ  نایدوهی  ادـخ ! لوسر  يا  : » دـیوگ یم  دـنلب  يادـص  اب  دزیخ و  یمرب  اج  زا  رفن  کی 
«. دنیایب ام  گنج  هب  یگرزب  رکشل  اب  دنهاوخ  یم  اهنآ  دنتسه ، وگتفگ  لاح  رد  فلتخم  ياه  هلیبق 

هنوگچ ناناملـسم  رخآ  .دنا  هدیـسرت  یلیخ  ربخ  نیا  ندینـش  اب  مدرم  زا  یـضعب  .دنا  هدش  ربخ  اب  دوهی  هلمح  زا  اه  یلیخ  هک  نیا  لثم 
: ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت  دننک * * * ؟ تمواقم  دوهی  لباقم  رد  تسناوت  دنهاوخ 

؟ تساجک ربیخ  نیمزرس  دنتسیک ؟ ربیخ  نایدوهی  نیا 

.مناد یمن 

؟ دننک هلمح  هنیدم  هب  دنهاوخ  یم  اهنآ  ارچ 

.مناد یمن 

! یتسه يا  هدنسیون  هچ  رگید  وت 

.ما هدمآ  اجنیا  هب  هک  تسین  رتشیب  يزور  دنچ  متفگ : وت  هب  لّوا  نامه  زا  هک  نم 

رد ات  میهاوخب  وا  زا  میورب و  وا  شیپ  ات  یهاوخ  یم  نم  زا  .ینیب  یم  ار  يدرمریپ  امرخ  تخرد  نآ  ِریز  .ینک  یم  فارطا  هب  یهاـگن 
.دهدب حیضوت  ام  يارب  ربیخ  نیمزرس  دروم 

: منک ل�وس  نم  ات  یتسه  رظتنم  .مینیشن  یم  شرانک  مینک و  یم  مالس  درمریپ  هب  .میور  یم  امرخ  تخرد  يوس  هب  مه  اب 

؟ يدوب ربمایپ  دجسم  رد  رهظ  زورما  امش  ایآ  ناج ! ردپ 

.يرآ

؟ يا هدینش  ار  ربیخ  لها  هلمح  ربخ  مه  وت  سپ 

.دنک هاتوک  ام  رس  زا  ار  اهنآ  ّرش  شدوخ  ادخ  .يرآ 

.دییوگب نخس  اهنآ  دروم  رد  ام  يارب  دوش  یم  ایآ 

: دیوگب نخس  رود  ياه  هتشذگ  زا  هک  دنک  یم  عورش  دنک و  یم  لوبق  درمریپ 

رد ادخ  ربمایپ  نیرخآ  هک  دـندوب  هدـناوخ  دوخ  ینامـسآ  باتک  رد  اهنآ  دـندرک ، یم  یگدـنز  ماش  رد  نایدوهی  لبق ، اه  لاس  یلیخ 
نیلّوا دنتساوخ  یم  اهنآ  .دندرک  ترجاهم  نیمزرس  نیا  هب  ماش  زا  اهنآ  نیمه  يارب  .درک  دهاوخ  روهظ  زاجح  نیمزرس 
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.دنروآ یم  نامیا  ربمایپ  نآ  هب  هک  دنشاب  یناسک 

يرتهب ياوه  بآ و  هک  ربیخ »  » رد مه  یهورگ  دـندش ، نکاس  تشاد  ماـن  برثی »  » اـهزور نآ  هک  هنیدـم  نیمه  رد  اـهنآ  زا  يا  هّدـع 
.دندرک لزنم  دراد  اجنیا  هب  تبسن 

نیمزرس نآ  تهج  نیمه  هب  دنشاب و  ناما  رد  درگنابایب  ياه  برع  ياه  هلمح  زا  ات  دنتخاس  مکحم  هعلق  تفه  نیمزرس ، نآ  رد  اهنآ 
2 .تفرگ مان  ربیخ 

روهظ نیمزرس  نیا  رد  يربمایپ  يدوز  هب  : » دنتفگ یم  ناتسرپ  تب  هب  اهنآ  .دندوب  تسرپ  تب  نیمزرس  نیا  مدرم  یمامت  نامز  نآ  رد 
«. دهد یم  نایاپ  یتسرپ  تب  هب  دنک و  یم 

نامیا دّمحم  هب  نایدوهی  اهنت  هن  هنافّـسأتم  اّما  درک ؛ ترجه  رهـش  نیا  هب  دیـسر و  يربمایپ  هب  دّمحم  هک  نیا  ات  تشذـگ  لاس  نایلاس 
3 .دندرک ینمشد  وا  اب  هدیزرو و  مه  دسح  وا  هب  هکلب  دندرواین 

هب یسراف  ناملـس  امـش ، ِنطومه  اّما  دندش ؛ رو  هلمح  هنیدم  هب  یگرزب  هاپـس  اب  دنتفر و  هّکم  ناتـسرپ  تب  يرای  هب  لبق  لاس  رد  اهنآ 
دعب .میدش  زوریپ  گنج  نآ  رد  ام  درک و  يرای  ار  ام  دنوادخ  میدنک و  قدنخ  ار  رهش  رود  ام  داد و  ار  قدنخ  ندنک  داهنشیپ  ربمایپ 

4 .دش هاتوک  ام  ِرس  زا  دندوب  هنیدم  کیدزن  هک  ینایدوهی  ّرش  رگید  نآ  زا 

رازه تسیب  گرزب  رکـشل  اب  دـنهاوخ  یم  دـننک و  یم  ینمـشد  مالـسا  اـب  اـهنآ  تسا و  هدـش  دوهی  عمجت  زکرم  ربیخ ، هقطنم  نونکا 
5 .دننک هلمح  هنیدم  هب  يرفن 

! نک دوبان  ار  اهنآ  تدوخ  وت  ایادخ !

! مرفسمه

؟ داد ام  هب  نایدوهی  دروم  رد  یبوخ  تاعالّطا  درمریپ  نیا  هک  یقفاوم  نم  اب  مه  وت  ایآ 

ربخ هچ  اجنآ  مینیبب  میورب  دیاب  نک ، هلجع  .تسا  ییاهربخ  دجسم  رد  ایوگ  .مینک * * *  رّکشت  وا  زا  دیاب  ام 
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.تسا

.تسا هتـشگزاب  شیپ  یتعاس  دوب و  هتفر  هنیدم  فارطا  هب  تاعالّطا  يروآ  عمج  يارب  وا  .دیوگ  یم  نخـس  دراد  ناناملـسم  زا  یکی 
هدرک وگتفگ  كَدَف  نیمزرـس  مدرم  اب  اهنآ  .دنتـسه  ورین  يروآ  عمج  لوغـشم  ربیخ  نایدوهی  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  ربمایپ  هب  ور  وا 

6 «. دنا هتفرگ  يرای  لوق  اهنآ  زا  دنا و 

؟ تساجک رگید  كدف  .مونش  یم  ار  نیمزرس  نیا  مان  هک  تسا  یلّوا  هعفد 

یم وا  شیپ  .تسا  هتـسشن  نوتـس  نآ  رانک  .تسا  هدـمآ  دجـسم  هب  مه  وا  نک ، هاگن  .میورب  درمریپ  ناـمه  غارـس  دـیاب  منک  یم  رکف 
مدرم .تسا  زیخلـصاح  رایـسب  ینیمزرـس  تسا و  هدش  عقاو  ربیخ  نیمزرـس  برغ  رد  كدف  نیمزرـس  : » دیوگ یم  نامیارب  وا  میور و 

7 «. دنورب دوخ  ناشیک  مه  يرای  هب  دنهاوخ  یم  اهنآ  هک  تسا  نیمه  يارب  دنتسه و  يدوهی  زین  اجنآ 

! ادـخ لوسر  يا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  مالـس  دـیآ ، یم  ربمایپ  يوس  هب  هلجع  اب  يدرم  دوش ، یم  هریخ  دجـسم  ِرد  هب  اه  هاگن  همه 
«. دنورب اهنآ  يرای  هب  وجگنج  رازه  راهچ  اب  تسا  هدش  رارق  دنا و  هدش  نامیپ  مه  ربیخ  مدرم  اب  زین  نافَطَغ  هلیبق 

منک یم  تبحـص  درمریپ  اب  یتقو  اّما  دـنور ؛ یم  ربیخ  مدرم  يراـی  هب  هک  دنتـسه  يدوهی  مه  هلیبق  نیا  ًاـمتح  میوگ : یم  دوخ  اـب  نم 
.دنیایب مالسا  اب  گنج  هب  دنهاوخ  یم  نایدوهی  ياه  هدعو  رطاخ  هب  دنتسه و  تسرپ  تب  نافَطَغ ، هلیبق  هک  موش  یم  هّجوتم 

.بوغرم رایسب  نآ  يامرخ  تسا و  زیخلصاح  رایسب  ربیخ  نیمزرس 

8 .دنهدب اهنآ  هب  ار  ربیخ  يامرخ  لاس  کی  دمآرد  دننک  تکرش  گنج  نیا  رد  رگا  هک  دنا  هداد  هدعو  نافَطَغ  هلیبق  هب  ربیخ  لها 

؟9 دنروآ هزرابم  نادیم  هب  ار  دوخ  نایوجگنج  همه  نآ ، رطاخ  هب  دنتسه  رضاح  اهنآ  هک  تسا  ردقچ  ربیخ  يامرخ  رگم 

رازه لهچ  هب  زاین  مینزب  راب  ار  ربیخ  يامرخ  یهاوخب  رگا 
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هک تسا  یـشاداپ  اـمرخ ، ُنت  رازه  تشه  دودـح  سپ  .دـنک  لـمح  اـمرخ  وـلیک  تسیود  دـناوت  یم  یتـحار  هب  رتـش  ره  .میراد  رتـش 
10 .دنا هداد  هدعو  نافَطَغ  هلیبق  هب  ربیخ  نایدوهی 

؟ دنیایب مالسا  گنج  هب  ات  دنک  هسوسو  ار  نافَطَغ  نایوجگنج  دناوت  یمن  لوپ  نیا  ایآ 

ناملسم دنهاوخب  رگا  اّما  دنا ؛ هدناوخ  تاروت  رد  ار  مالسا  ربمایپ  ياه  هناشن  اهنآ  .تسادخ  ربمایپ  دّمحم ، هک  دنناد  یم  ربیخ  ياملع 
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  تسایر  دنوشب 

تراغ ار  مدرم  جنرتسد  فلتخم  ياه  هناهب  اب  اهنآ  دـنا ! هدیـسوب  ار  اهنآ  تسد  لاس ، نایلاس  مدرم ، دـنا ، هدرک  ییاقآ  رمع  کی  اهنآ 
؟ دنیشن یم  كاخ  يور  رب  دراد و  يا  هداس  یگدنز  هک  دنوش  یسک  وریپ  هنوگچ  .دنا  هدرک  یگدنز  ناهاشداپ  نوچمه  هدرک و 

11 .تسا ناریقف  سابل  دننامه  شسابل  دروخ و  یم  هداس  ياذغ  تسا و  ریصح  شا  هناخ  شرف  مالسا  ربمایپ 

نیرتهب ناونع  هب  ار  ربمایپ  اب  گنج  ربیخ ، رد  دوخ  ياه  ینارنخـس  رد  اهنآ  .دننک  يریگولج  مالـسا  دشر  زا  دنهاوخ  یم  اهنآ  نونکا 
ماجنا ار  دوخ  شالت  مامت  نیمه  يارب  دشاب و  یم  اهنآ  يارب  تصرف  نیرخآ  نیا  دنناد  یم  اهنآ  .دننک  یم  یفّرعم  ادـخ  هب  بّرقت  هار 

درگ شنارای  زا  يا  هّدع  .تسا  هتسشن  دجسم  رد  ربمایپ  دنادرگ * * * ! ریخ  هب  شدوخ  ادخ  .تسا  هار  رد  یگرزب  گنج  .دنهد  یم 
.دنک یم  تروشم  دوهی  هلمح  دروم  رد  اهنآ  اب  ربمایپ  .دنا  هدز  هقلح  وا 

؟ درک دیاب  هچ  نایدوهی  دیدهت  اب  هلباقم  يارب  یتسار  هب 

.دنک یم  تروشم  نارگید  اب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  هشیمه  وا  دنک ، یم  شوگ  همه  نخس  هب  ربمایپ  دهد ، یم  يرظن  یسک  ره 

؟ مینک عافد  رهش  زا  قدنخ ، گنج  دننام  دسرب و  هنیدم  هب  نمشد  هاپس  ات  مینک  ربص  دیاب  ایآ 

رتدوز هچ  ره  دیاب  ام  .میشاب  هتشاد  یمجاهت  تلاح  دیاب  ام  هک  دندقتعم  یهورگ 
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.میهدب اهنآ  هب  یبوخ  سرد  میربب و  هلمح  ربیخ  هب 

هدرک لوغـشم  دوخ  هب  ار  همه  نهذ  هک  تسا  یل�وس  نیا  میراد ؟ ار  نافَطَغ  كدـف و  ربیخ ، كرتشم  هاپـس  اب  هلباقم  ناوت  اـم  اـیآ  اـّما 
.تسا

.دننک یم  هاگن  ربمایپ  هب  همه  .تسا  هدش  امرفمکح  سلجم  رب  توکس  .دنک  مالعا  ار  شدوخ  رظن  ربمایپ  ات  دنتسه  رظتنم  همه 

.درک میهاوخ  تکرح  ربیخ  يوس  هب  حبص  ادرف  دیوگ : یم  دریگ و  یم  الاب  ار  دوخ  رس  ربمایپ 

یم يراکادف  مالـسا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  ام  : » دنراد یم  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  همه  .دـچیپ  یم  دجـسم  مامت  رد  ربکا » هّللا   » يادـص
«. مینک

دیاب دنا و  هدنام  هدافتسا  نودب  اهریـشمش  هک  تسا  یتقو  دنچ  .دننک  هدامآ  ار  دوخ  ياهریـشمش  ات  دنور  یم  اه  هناخ  يوس  هب  مدرم 
.دنوشب نانمشد  اب  گنج  هدامآ  ات  دز  لقیص  ار  اهنآ 

، درک یلاخ  اهورین  همه  زا  ار  رهش  دیابن  .دنک  باختنا  هنیدم  رهـش  زا  عافد  يارب  ار  يا  هدنامرف  دیاب  وا  تسا ، دجـسم  رد  زونه  ربمایپ 
.دننک هلمح  رهش  هب  دنرامشب و  تمینغ  ار  تصرف  ناتسرپ  تب  تسا  نکمم 

.دنک یم  باختنا  دوخ  ینیشناج  يارب  ار  عابِس » ، » تسین رهش  رد  هک  یتّدم  يارب  ربمایپ 

ورین نیرت  مک  اـب  هنیدـم  رهـش  زا  دـیاب  وا  دـنک ، یم  شوگ  ربماـیپ  روتـسد  هب  ّتقد  اـب  تسا و  ربماـیپ  روـضح  رد  عابِـس » ! » نک هاـگن 
12 .دشاب هتشاد  ار  رهش  تراغ  هلمح و  تأرج  دیابن  سک  چیه  دنراد ، تینما  هب  زاین  ناکدوک  نانز و  .دنک  تظفاحم 

 ! دناوخ یم  ار  وت  هار 

! متسه وت  اب  یباوخ ! یم  ردقچ  وش ! دنلب 

؟ مباوخب يراذگ  یمن  ارچ  ییوگ ! یم  هچ 

.درک تکرح  مالسا  رکشل  .ینام  یم  اج  هلفاق  زا  ینک  رید  یمک  رگا  .متفر  نم 

.دوبن مدای  ًالصا  ياو !

عولط باتفآ  زونه  .دنتسه  تکرح  هدامآ  مدرم  .تسوت  اب  قح  موش ، یم  دنلب  اج  زا 
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.میآ یم  مناوخ و  یم  زامن  عیرس  .تسا  هدرکن 

؟ مبوخ رفسمه  ییاجک 

.يا هتفرگ  تسد  رد  يریشمش  وت ! رب  نیرفآ  يا ! هداتسیا  رکشل  لّوا  فص  رد  وت 

دصراهچ رازه و  هک  هّیقب  ماظن و  هراوس  رفن  تسیود  مشاب : هتشاد  رکـشل  نیا  زا  يرامآ  مهاوخ  یم  نم  .تسا  تکرح  هدامآ  رکـشل 
13 .دنشاب یم  ماظن  هدایپ  دنتسه  رفن 

: منک ل�وس  ناشدوخ  زا  مورب  تسا  بوخ  دننک ؟ یم  هچ  اجنیا  اه  مناخ  نیا  نک ، هاگن  ار  اجنآ 

؟ میور یم  گنج  هب  میراد  ام  دیناد  یم  ایآ  مرتحم ! ياه  مناخ  دیشخبب ،

.میناد یم  .هلب 

؟ دییآ یم  اجک  امش  سپ 

14 .مینک اوادم  ار  اهنآ  هدرک و  يراتسرپ  ناحورجم  زا  گنج  ماگنه  رد  ات  مییآ  یم  رکشل  نیا  هارمه  ام 

.دهدب ار  تکرح  روتسد  ربمایپ  ات  دنتسه  رظتنم  همه  دنک و  یم  عولط  قفا  زا  دیشروخ 

.دنک یمن  تکرح  دوخ  صوصخم  تمالع  مچرپ و  نودب  يرکشل ، چیه  مینام ، یم  رادملع  ندیسر  راظتنا  رد 

! تسابیز ردقچ  مچرپ  نیا  یتسار  هب  دهد ، یم  ناکت  ار  مچرپ  دزو و  یم  میسن  .تسا  هتفرگ  تسد  رد  ار  یمچرپ  ربمایپ 

(ع) یلع وا  دنک ، یم  دوخ  نارای  هب  یهاگن  دیآ و  یم  ولج  ربمایپ  .دهدب  اهنآ  تسد  هب  ار  مچرپ  نیا  ربمایپ  هک  دـنراد  وزرآ  اه  یلیخ 
15 .دهد یم  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دنز و  یم  ادص  ار 

کی مچرپ  نیا  دشاب ؟ يرگید  تسد  رد  دوش  یم  رگم  .تسا  ییوج  قح  یبلط و  قح  مچرپ  نیا  .دراد  يرادملع  یگتسیاش  وا  طقف 
.دنک یم  لصتم  هدنیآ  هب  ار  هتشذگ  تسا ، ریس  طخ  کی  تسا ، خیرات 

! تسا (ع ) یلع لسن  زا  هک  یجنم  نامه  دوب ، دهاوخ  یجنم  نیرخآ  تسد  هب  شماجنارس  هک  یمچرپ 

ار هنیدم  رهـش  رکـشل ، دچیپ و  یم  اضف  رد  ربکا » هّللا   » گناب دننک ، تکرح  وا  رـس  تشپ  دـیاب  همه  دور ، یم  رکـشل  يولج  (ع ) یلع
.دنک یم  كرت 

عقاو هنیدم  لامش  رد  ربیخ 
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16 .میورب هار  رتمولیک  دودح 120  دیاب  ام  تسا و  هدش 

هاپـس دـنک ، تکرح  ربیخ  يوس  هب  مالـسا  رکـشل  هک  یتقو  .دـنا  هدـش  نامیپ  مه  ربیخ  نایدوهی  اب  نافَطَغ  هلیبق  كَدَـف و  مدرم  يرآ ،
.دش دهاوخ  لیکشت  نافَطَغ  كدف و  ربیخ ، مدرم  زا  یگرزب 

.مینکن دروخرب  دوهی  ناسوساج  هب  ات  میور  یم  یعرف  هار  کی  زا  نیمه  يارب  .میسرب  ربیخ  هب  گرزب  رکشل  لیکشت  زا  لبق  دیاب  ام 

.دبلط یم  روضح  هب  ار  داّبَع  ربمایپ  یتفاسم ، ّیط  زا  دعب 

؟ تسیک داّبَع  ینک : یم  ل�وس  نم  زا  وت  نونکا 

هقالع وا  هب  ربمایپ  تسا و  ربمایپ  نارای  نیرت  عاجـش  زا  یکی  وا  .تسا  داّبَع  دیآ ، یم  ربمایپ  يوس  هب  هک  ناوج  نآ  نک ! هاگن  ار  اجنآ 
17 .دنک ادف  مالسا  هار  رد  ار  شناج  دراد  تسود  وا  .دراد  يدایز 

رفن ود  هارمه  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دـنک و  یم  داّبَع  هب  ور  ربمایپ  .دـهدب  وا  هب  ار  یّمهم  ّتیرومأم  دـهاوخ  یم  ربمایپ  هک  منک  یم  رکف 
عیرس دندروآ  تسد  هب  يا  هزات  ربخ  رگاو  دننک  ییاسانش  ار  نمـشد  ّتیعقوم  دننک و  تکرح  ربیخ  نیمزرـس  يوس  هب  شناتـسود  زا 

.دنهد شرازگ 

یم تکرح  ربیخ  يوس  هب  دـنک و  یم  باختنا  دنـسانش  یم  دوخ  تسد  ِفک  لثم  ار  نیمزرـس  نیا  هک  ار  شناتـسود  زا  رفن  ود  داـّبَع 
! میورب داّبَع  لابند  دیاب  ینک ؟ یم  هاگن  ارم  يا و  هداتسیا  اجنیا  ارچ  .دنک * * * 

.ایب وش و  تبسا  راوس  بوخ ، یلیخ 

مه .میتسه  هار  رد  هک  تسا  زور  فصن  درذـگ ، یم  یتعاس  .میناسر  یم  داّبَع  هب  ار  دوخ  میزاـت و  یم  شیپ  هب  ناـبایب  لد  رد  مه  اـب 
! هنسرگ مه  میا  هنشت 

.دهدب فقوت  روتسد  داّبَع  دنک  ادخ  .تسه  بآ  اجنآ  رد  ًامتح  .منیب  یم  تخرد  دنچ  اجنآ  رد 

تحارتسا اجنیا  رد  هتفرگ  میمصت  داّبَع  رکش ! ار  ادخ 
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.تسا کیدزن  رهظ  زامن  .دنکب  یهاتوک 

زورما راهان  اـمرخ  ناـن و  .دوش  یم  نهپ  يرـصتخم  هرفـس  زاـمن  زا  دـعب  .میناوخ  یم  زاـمن  داـّبَع  رـس  تشپ  میریگ و  یم  وضو  عیرس 
! تسام

.تسا هدرب  ورف  رکف  هب  ار  وت  ارحص  ِشمارآ  دزو و  یم  میسن 

یم وا  لابند  هب  تعرس  هب  مه  وا  نارای  .دشک  یمرب  فالغ  زا  ریـشمش  دوش و  یم  بسا  راوس  عیرـس  دزیخ ، یمرب  اج  زا  داّبَع  ناهگان 
؟ تسا هدش  ربخ  هچ  .دنور 

؟ دنک یم  رارف  دراد  هک  ینیب  یم  ار  راوس  نآ  نک ! هاگن  ار  اجنآ  ییوگ : یم  .ینک  یم  تسد  رود  هب  یهاگن  وت 

؟ دسرب وا  هب  دش  دهاوخ  ّقفوم  ایآ  .دزات  یم  شیپ  هب  راوس  نآ  لابند  هب  داّبَع  .تسوت  اب  قح  يرآ ،

؟ تسا هدرک  هچ  وا  رگم  دنک ؟ ریگتسد  ار  راوس  نآ  دهاوخ  یم  داّبَع  ارچ  دخرچ ، یم  شنارای  داّبَع و  تسد  رد  ریشمش 

.دروآ یم  وس  نیا  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  دوش ؛ یم  ّقفوم  داّبَع  ماجنارس 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  وا  هب  داّبَع 

؟ ینک یم  هچ  نابایب  نیا  رد  یتسیک و 

.ما هدروآ  ارچ  يارب  ار  يرتش  هّلگ  هک  متسه  ناپوچ  نم 

؟ دنتسه اجک  وت  رتش  هّلگ  سپ 

امـش مدـیدن ! ار  اـه  نآ  رگید  .درب  مباوـخ  یتـخرد  هیاـس  ریز  يا  هظحل  دوـب ، نم  یتـسه  همه  هّلگ ، نآ  .ما  هدرک  مـگ  ار  رتـش  هـّلگ 
؟ دیدیدن ارم  ياهرتش 

؟ يراد يربخ  ربیخ  نیمزرس  زا  ایآ 

.مدوب اجنآ  شیپ  زور  دنچ  يرآ ،

؟ دوب ربخ  هچ  اجنآ  رد 

دنا هتسب  نامیپ  مه  اب  همه  .دنیایب  اهنآ  يرای  هب  مه  نافَطَغ  هلیبق  كدف و  مدرم  تسا  رارق  .دنتسه  دوخ  ياهورین  جیـسب  لاح  رد  همه 
.دهدب تسکش  ار  اهنآ  دناوت  یمن  سک  چیه  .دننک  هزرابم  سفن  نیرخآ  ات 
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؟ ربخ هچ  رگید 

هانپ دوخ  مکحم  ياه  هعلق  رد  ربیخ  نایدوهی 
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هدرک يا  هدیاف  یب  راک  دـنک  هرـصاحم  مه  ار  اهنآ  یـسک  رگا  .دـنا  هدرک  هریخذ  لاس  نیدـنچ  هزادـنا  هب  هقوذآ  بآ و  دـنا و  هتفرگ 
! دنراوتسا هوک  نوچ  ربیخ  ياه  هعلق  .دوب  دنهاوخ  دنتسه و  دنا ، هدوب  هشیمه  نک ، هاگن  ار  اه  هوک  .تسا 

هک میور  یم  یناسک  گنج  هب  ام  یتسار  هب  .دنک  یم  يزومرم  هدنخ  ما  هدیـسرت  نم  هک  دنیب  یم  یتقو  دـنک ، یم  نم  هب  یهاگن  درم 
مه اهنآ  هرـصاحم  یّتح.دنراد  يریذپان  ذوفن  ییاهژد  .دشاب  یم  ام  ربارب  هد  زا  شیب  اهنآ  ياهورین  دادعت  .دنتـسه  لماک  یگدامآ  رد 

.تشاد دهاوخن  يا  هدیاف  چیه 

.مناد یمن  نم  هک  دناد  یم  يزیچ  وا  دیاش  درادن ، لد  هب  یسرت  چیه  داّبَع  نم ، فالخ  رب  اّما 

: دنز یم  دایرف  دروآ و  یم  الاب  ار  دوخ  ریشمش  داّبَع  ناهگان 

ینک یم  لایخ  دـشاب ؟ نایدوهی  سوساج  دوش  یم  رـضاح  برع  کی  هنوگچ  ینک ! یم  ار  ناـیدوهی  یـسوساج  مارح ! هب  کـمن  يا 
...هک نیا  ای  ییوگ  یم  ار  شتسار  یهدب ! بیرف  ارم  یناوت  یم 

! هدب مناما  میوگ ! یم  ار  شتسار  دشاب ،

.نزب فرح  دوز  یتسه ؛ ناما  رد  وت 

مدوب رومأم  نم  .مهدب  اهنآ  هب  ار  مالسا  رکـشل  ندمآ  ربخ  ات  متفر  یم  ربیخ  هب  متـشاد  نم  .متـسه  ربیخ  نایدوهی  سوساج  نم  يرآ ،
.دندوب هداد  يدایز  رایسب  لوپ  نم  هب  راک  نیا  لباقم  رد  اهنآ  .مربب  دوهی  يارب  ار  مالسا  رکشل  ّتیعضو  اهورین و  دادعت  ات 

: میوگ یم  منک و  یم  ور  وا  هب  .میوگ  یم  نیرفآ  داّبَع  شوه  هب  نم  دش ، نشور  زیچ  همه  نونکا 

؟ تسا دوهی  سوساج  درم  نیا  هک  دیدیمهف  اجک  زا  امش 

.تسا هدرک  مگ  ار  دوخ  ياهرتش  تسا و  ناپوچ  تفگ  یم  درم  نیا 

.هتسرد

درم نیا  تمیق  نارگ  ياه  سابل  هب  یهاگن  رطع ! يوب  هن  دهدب  رتش  يوب  دیاب  ناپوچ  ياه  سابل  هدنسیون ! ياقآ 
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.تسا ناپوچ  کی  سابل  نیا  ایآ  نکب !

! ییوگ یم  تسار 

هب یبلاطم  دهاوخ  یم  تسا و  دوهی  سوساج  وا  هک  مدرک  نیقی  رگید  نم  تفگ  نخـس  دوهی  یماظن  تردـق  زا  برع  درم  نیا  یتقو 
.دنک عافد  نایدوهی  زا  دوش  یمن  رضاح  برع  کی  تقو  چیه  .دناسرتب  ار  ام  شدوخ  لایخ  هب  دیوگب و  ام 

یم اریز  دـسرت  یمن  ًالـصا  وا  اـّما  تسیچ ؟ سوساـج  کـی  يازـس  یتسار  هب  .تسا  هدرک  فارتعا  شدوخ  برع  درم  نیا  هک  نونکا 
.دنکش یمن  ار  دوخ  ناما  زگره  دهدب  ناما  یسک  هب  یناملسم  رگا  دناد 

بورغ دراد  دیشروخ   * * * 18 .میربب ربمایپ  دزن  ار  درم  نیا  دیاب  .مینک  تکرح  عیرـس  ات  دـهاوخ  یم  ام  زا  دـنک  یم  ام  هب  ور  داّبَع 
.دشاب فارطا  نیمه  دیاب  مالسا  رکشل  دنک ، یم 

.تسا هدرک  قارتا  اجنآ  رد  مالسا  رکشل  ایوگ  .ینیب  یم  ار  یهایس  نآ  نک ، هاگن  ار  اجنآ 

یمن اهنآ  دـیآ ؟ یم  وا  هارمه  هک  تسیک  برع  درم  نیا  دـننک ، یم  هاگن  همه  .دور  یم  ربماـیپ  يوس  هب  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  داـّبَع 
.تسا دوهی  سوساج  وا  هک  دنناد 

سوساج وا  .میدرک  ریگتـسد  تفر ، یم  ربیخ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ار  برع  درم  نیا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  مالـس  ربمایپ  هب  داـّبَع 
«. دربب نایدوهی  يارب  ار  ام  تکرح  ِربخ  تساوخ  یم  تسا و  نایدوهی 

! مینک مادعا  ار  سوساج  نیا  نآلا  نیمه  دیاب  : » دنز یم  دایرف  دوش  یم  دنلب  اج  زا  رفن  کی  دسر ، یم  اجنیا  هب  داّبَع  نخـس  هک  نیمه 
«. تسا گرم  طقف  شیازس  دنک  یم  دوهی  يارب  یسوساج  هک  یسک 

نیا دـیوگب  ینخـس  ربمایپ  هک  نیا  زا  لبق  وا  ارچ  میتسین ؟ اه  ینابرهم  ربمایپ  روضح  رد  ام  رگم  دـنز ؟ یم  داـیرف  نینچ  هک  تسیک  وا 
؟ دنز یم  دایرف  نینچ 

لّطعم : » دیوگ یم  دنک و  یم  داّبَع  هب  ور  درم  نآ 
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.»؟ یناسر یمن  لتق  هب  ار  وا  ارچ  یتسه ؟ هچ 

وا هب  نم  .تسا  هدرکن  ار  راک  نیا  هک  زونه  اّما  دربب ؛ دوهی  يارب  ار  يربخ  هک  هتـساوخ  یم  وا  رَمُع ! يا  : » دـیوگ یم  باوج  رد  داـّبَع 
«. مشک یمن  ار  وا  زگره  ما و  هداد  ناما 

ناما تسرپ  تب  رفاک  کـی  هب  داـّبَع  ارچ  هک  دراد  ضارتعا  تسا و  باّـطَخ  نب  رَمُع  وا  متخانـش ، ار  كانبـضغ  درم  نآ  رگید  نونکا 
هتـشک هن  رگ  دوش و  ناملـسم  دیاب  وا  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  ییانعم  هچ  مالـسا  رکـشل  رد  تسرپ  تب  کی  دوجو  رخآ  .تسا  هداد 

.تسا یئانثتسا  ًالماک  ام  یلعف  طیارش  .میتسه  گنج  تلاح  رد  نآلا  ام  اریز  دش ؛ دهاوخ 

ریگب و دوخ  تبقارم  تحت  ار  درم  نیا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  داـّبَع  هب  ور  ربماـیپ  .دـهدب  ار  دوخ  رظن  ربماـیپ  اـت  دنتـسه  رظتنم  همه 
19 «. شاب شبظاوم 

یم .تسا  دازآ  وا  .دـنک  یمن  ندـش  ناملـسم  هب  روبجم  ار  تسرپ  تب  نیا  یگنج ، طیارـش  نیا  رد  یّتح  ربمایپ  .منک  یم  بّجعت  نم 
! تسرپ تب  دناوت  یم  دشاب ، ناملسم  دناوت 

؛ تسا ناما  رد  شناج  سپ  تسا ، هداد  ناما  وا  هب  داّبَع  هک  نونکا  دربب ؛ دوهی  يارب  ار  مالسا  رکـشل  ندمآ  ربخ  تساوخ  یم  درم  نآ 
.دنزن رس  وا  زا  ییاطخ  ات  دشاب  شبظاوم  داّبَع  دوخ  دیاب  هتبلا 

تب ِسوساج  نیا  لتق  روتسد  ربمایپ  اّما  دنناسر ؛ یم  لتق  هب  ار  وا  دننک ، یم  ریگتسد  ار  یسوساج  اهرکـشل ، ناهدنامرف  یتقو  ًالومعم 
! دنک یمن  مه  ندش  ناملسم  هب  روبجم  ار  وا  ًالصا  دهد و  یمن  ار  تسرپ 

؟ میسانشب هرابود  ار  ربمایپ  دیاب  ام  ینک  یمن  رکف  ایآ 

یم رکـشل  نیا  دور ! یمن  نایدوهی  ندرک  ناملـسم  يارب  رکـشل  نیا  هک  دهدب  مایپ  خیرات  همه  هب  دوخ  راک  نیا  اب  دـهاوخ  یم  ربمایپ 
يارب اهراب  نایدوهی  .دناشنب  دوخ  ياج  هب  ار  دوهی  ات  دور 
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.دنشکب تسد  دوخ  ینمشد  زا  اهنآ  هک  دنک  يراک  دهاوخ  یم  ربمایپ  طقف  .دنا  هدرک  هئطوت  مالسا  يدوبان 

ربیخ هب  ار  ام  ندـمآ  ربخ  ناسوساج ، ات  دنـشاب  بظاوم  دـنورب و  ربیخ  يوس  هب  اـت  دـنهد  یم  روتـسد  يرگید  هورگ  هب  ربماـیپ  نونکا 
.دنربن

.داد میهاوخ  همادا  تکرح  هب  زامن  زا  دـعب  تشاد و  میهاوخ  یهاتوک  فقوت  زاـمن  ندـناوخ  يارب  تسا ، بورغ  لاـح  رد  دیـشروخ 
.میناسرب ربیخ  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ام  تسا و  مک  تصرف 

هب ات  حبـص  زا  رکـشل  نیا  .تسا  هدرک  هبلغ  همه  رب  یگتـسخ  تسا و  کیرات  اـج  همه  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  ناـبایب  رـساترس  توکس 
.درادن نتفر  هار  يان  رگید  سک  چیه  .تسا  هتفر  هار  لاح 

قوش روش و  هب  ار  همه  هک  تسابیز  ردق  نآ  رعش  نیا  .دناوخ  یم  یسامح  ِرعش  رفن  کی  دسر ، یم  شوگ  هب  ییابیز  يادص  ناهگان 
وت رگا  .میدـش  یمن  تیادـه  نامیا  رون  هب  زگره  ام  دوبن  وت  فطل  رگا  ایادـخ...ْاْنیَدَتْها ! اـم  َْتنَأ  ـالَْول    ِ هّللاَو : » نک شوگ  .دروآ  یم 

.میدناوخ یمن  زامن  میتخانش و  یمن  ار  قح  ام  يدوبن 

«. نادرگب مدق  تباث  هار ، نیا  رد  ار  ام  نک و  تمارک  ام  هب  ار  تدوخ  هار  رد  يرادیاپ  ایادخ ! راب 

هک تسا  رنه  نیا  يرآ ، .تسین  يربخ  چیه  یگتسخ  زا  رگید  .دتفا  یم  رکـشل  همه  رد  يروش  .دناوخ  یم  ار  دوخ  یـسامح  رعـش  وا 
.دنک رثا  ناسنا  ناج  حور و  رد  نینچ  نیا  دناوت  یم 

.داد همه  هب  هزات  یناج  شرنه  اب  دوب و  سانش  تقو  نینچ  هک  تسیک  دنمرنه  نیا  دننادب  دنهاوخ  یم  همه 

.دسانشب ار  رعاش  نیا  دراد  تسود  ربمایپ  .تسادیوه  ربمایپ  نادنخ  هرهچ  هام ، رون  ریز  رد 

دنک یم  اعد  وا  ّقح  رد  ربمایپ  .نانس  رسپ  تسا ، ِرماع »  » وا مان 
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20 «. نک لزان  وا  رب  ار  دوخ  تمحر  ایادخ ! : » دیوگ یم  و 

يارب ربمایپ  رگا  دـنناد  یم  همه  اریز  دـش ، دـهاوخ  دیهـش  يدوز  هب  رماع  هک  دـنمهف  یم  دنونـش  یم  ار  ربمایپ  ياعد  نیا  هک  یناسک 
! دوش یم  شبیصن  تداهش  دنک  اعد  هنوگ  نیا  یسک ،

نارعاش هب  ناهاشداپ  .متـسه  بیرغ  مسر  نیا  زا  بّجعت  رد  نم  دنیوگ ، یم  کیربت  وا  هب  همه  دـشخرد ، یم  يداش  زا  رماع  تروص 
! دهد یم  تداهش  هدعو  دوخ  رعاش  هب  ینابرهم  ربمایپ  دنهد و  یم  هّکس  لوپ و  دوخ 

.یتفرگ ربمایپ  زا  ار  تداهش  هدعو  هک  رماع  يا  وت  لاح  هب  اشوخ 

زورما اریز  یتـسه ، باوخ  رد  تدوخ  همیخ  رد  وت  بشما  ینک * * * ! یناـبرق  تسود  هار  رد  ار  تناـج  هک  نیا  زا  رتـهب  يزیچ  هچ 
يا هراتس  چیه  .منک  یم  نامـسآ  هب  یهاگن  .میآ  یم  نوریب  همیخ  زا  .درب  یمن  مباوخ  ارچ  مناد  یمن  نم  یلو  .يا  هدش  هتـسخ  یلیخ 

.تسا يربا  اوه  .منیب  یمن  نامسآ  رد 

.دراب یم  ناراب  مه  اه  تسد  رود  نآ  رد  دیاش  .دسر  یم  مشوگ  هب  مه  قرب  دعر و  يادص 

! ربکا هّللا  ربکا ! هّللا 

.دنتسیا یم  زامن  هب  مّظنم  ياه  فص  رد  همه  .دناوخ  یم  ارف  زامن  هب  ار  همه  هک  تسا  لالب  ناذا  يادص 

.دنوش یم  تکرح  هدامآ  همه  دوش ، یم  عمج  اه  همیخ  عیرس  زامن  زا  دعب 

اه خالگنـس  زا  دیاب  .دوش  یم  رت  تخـس  ام  تکرح  ریـسم  .مینامب  ناهنپ  نمـشد  مشچ  زا  ات  میورب  یناتـسهوک  ریـسم  نآ  زا  دـیاب  ام 
.مینک ریگلفاغ  ار  اهنآ  میناوتب  ات  مینک  روبع 

! تسا هدش  عمج  اجنیا  رد  بآ  ردقچ  نم ! يادخ 

؟ مینک روبع  اجنیا  زا  هنوگچ  نآلا  تسا ، هدش  هتسب  هار 

ناـمیاهاپ هک  تسا  تسرد  درادـن ، يداـیز  قـمع  بآ  نیا  تسین ، يزیچ  هک  نیا  ییوـگ : یم  يدـنخ و  یم  ینک و  یم  یهاـگن  وـت 
.مینک روبع  نآ  زا  میناوت  یم  اّما  دوش ؛ یم  سیخ 

ام ناهارمه  زا  یکی 
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.دسر یم  وا  هنیـس  ات  بآ  دور ، یم  رتولج  .دسر  یم  وا  يوناز  ات  بآ  دوش ، یم  بآ  دراو  مارآ  وا  .دـیآ  یم  فرط  نیا  هب  يا  هزین  اب 
.تسا هدش  رپ  بآ  زا  هک  تسا  یگرزب  هّرد  اجنآ  ياو ! دروخ ، یمن  نیمز  هب  هزین  دنز ، یم  شدوخ  ِياپ  يولج  هب  هزین  اب  وا 

.تسا هدش  تسرد  يا  هچایرد  هدش و  عمج  هّرد  نیا  رد  تسا  هدیراب  فارطا  رد  ناراب  هچ  ره  لاح ، هب  ات  ناتسمز  لصف  لّوا  زا 

یلصا هار  زا  میدرگرب و  دیاب  .تفر  الاب  ناوت  یمن  هک  هوک  زا  .دنا  هدیـشک  کلف  هب  رـس  اه  هوک  ام  فرط  ود  مینکب ؟ دیاب  هچ  نونکا 
!! نامه ربیخ  نایدوهی  ندش  ربخ  اب  نامه و  نتفر  یلصا  هار  زا  اّما  میورب ؛

.درک دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  هک  دناد  یم  وا  .تسا  راودیما  ادخ  فطل  هب  ربمایپ 

.دنک یم  يرای  ار  دوخ  ناتسود  هک  تسا  هداد  هدعو  ادخ  .درک  اعد  دیاب  هک  تسا  یعقوم  نونکا 

تـسرفب ام  يارب  ار  دوخ  تمحر  فطل و  زا  يا  هناشن  زورما  ایادـخ ! راـب  : » دراد یم  رب  اـعد  هب  تسد  دتـسیا و  یم  هلبق  هب  ور  ربماـیپ 
«. يدرک يرای  ار  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه 

لین دور  زا  تساوخ  یم  یتقو  (ع ) یـسوم .دوش  یم  رارکت  خیرات  .دنز  یم  بآ  رب  ار  دوخ  ياصع  دور و  یم  اه  بآ  کیدزن  هاگنآ 
.دندرک روبع  فاکش  نآ  زا  لیئارسا  ینب  دش و  هتفاکش  لین  دور  .دز  لین  دور  هب  ار  شیاصع  دنک  روبع 

رگم زگره ! تسا ؟ رتمک  (ع ) یـسوم زا  ام  ِربمایپ  ماقم  ایآ  .میوگب  هچ  مناد  یمن  .دوش  یمن  يربخ  اّما  دوش ! هتفاکـش  بآ  مرظتنم  نم 
؟ تسا هدـشن  عمج  مالـسا  ربمایپ  دوجو  رد  اجکی  دـنا  هتـشاد  ناربمایپ  هچنآ  همه  رگم  تسین ؟ ام  ِربمایپ  تسد  رد  (ع ) یـسوم ياصع 

؟ دوش یمن  هتفاکش  بآ  ارچ  سپ 

مشوگ هب  ربمایپ  يادص 
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«. دییایب نم  رس  تشپ  دینک و  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  منارای ! يا  : » دروخ یم 

نوچ نانآ  يارب  بآ  .دوش  یمن  سیخ  شیاپ  سک  چـیه  دـنور ، یم  وا  رـس  تشپ  مه  شناراـی  دـنک ، یم  روبع  بآ  يور  زا  ربماـیپ 
! تسا رتالاب  (ع ) یسوم هزجعم  زا  نیا  هک  یتسار  هب  .دنک  یم  روبع  بآ  يور  زا  مالسا  رکشل  .تسا  هدش  تخس  گنس 

لاس لصف  نیا  رد  یعرف  ریسم  نیا  هک  دنناد  یم  نایدوهی  .تسین  يربخ  چیه  دوهی  ناسوساج  زا  ریـسم  نیا  رد  ارچ  ممهف  یم  نونکا 
یلـصا ریـسم  رد  ار  دوخ  یتاعالّطا  ياهورین  همه  اهنآ  .دـنک  روبع  اـجنیا  زا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دوش و  یم  یگتفرگ  بآ  راـچد 

.دنا هدرک  رقتسم 

چیه هک  دننک  یم  لایخ  اهنآ  تسا ، هدیـسرن  ناسوساج  فرط  زا  يربخ  چـیه  اریز  دنتـسه  شمارآ  لامک  رد  ربیخ  مدرم  همه  نونکا 
هب درک و  روبع  یعرف  ریسم  نیا  زا  مالسا  رکـشل  درک و  يرای  ار  شربمایپ  ادخ  هک  دنناد  یمن  اهنآ  .دنک  یمن  دیدهت  ار  ربیخ  يرطخ 

21 .دیسر دهاوخ  اهنآ  رهش  هب  يدوز 

 ! میدماین تراغ  يارب  ام 

اجنآ هب  رگید  یتعاس  ات  ام  منک  یم  رکف  .تسا  هدش  انب  ربیخ  رهش  ینیب  یم  هک  اه  هوک  نآ  ياپ  رد  .میرادن  ربیخ  ات  يدایز  هلصاف  ام 
.میسرب

.دوش یم  هدـید  یگرزب  ياه  ناتـسلخن  هاـم ، ِفیعـض  رون  ریز  رد  .میهد  یم  همادا  دوخ  ریـسم  هب  اـم  تسا و  هدرک  بورغ  دیـشروخ 
.دشاب یم  اه  ناتسلخن  نیمه  زا  تسا  هدیچیپ  اج  همه  رد  نآ  هزاوآ  هک  ربیخ  يامرخ 

بش رد  هاگ  چیه  وا  .دنک  سرت  راچد  ار  دوخ  ِنمشد  ماگنه ، بش  هک  درادن  تسود  وا  .میورن  رت  کیدزن  ات  دهد  یم  روتسد  ربمایپ 
.دنک یمن  هلمح  نمشد  هب 

.تفر میهاوخ  ربیخ  ياه  هعلق  يوس  هب  دوز  حبص  مینک و  یم  قارتا  اجنیا  رد  بشما 

تسد دنک ، یم  ربیخ  نیمزرس  هب  یهاگن  رود  زا  ربمایپ 
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هک مهاوخ  یم  وت  زا  .تسوت  ِنآ  زا  نیمز  اه و  نامسآ  هک  یسک  يا  : » دیوگ یم  نخس  شیوخ  يادخ  اب  دریگ و  یم  نامـسآ  هب  ور 
22 «. مروآ یم  هانپ  وت  هب  نیمزرس  نیا  ياه  يدب  اه و  یتخس  زا  ینک و  میزور  ار  نیمزرس  نیا  ياه  یبوخ 

.دنوش یم  دوخ  ياه  همیخ  ندرک  اپرب  لوغشم  همه  دوش ، یم  اپرب  هطقن  نیمه  رد  رکشل  هاگودرا 

هار دنوش و  رقتسم  ساّسح  طاقن  همه  رد  دنراد  ّتیرومأم  اهنآ  .دنور  یم  هقطنم  ییاسانش  يارب  ربمایپ  روتسد  هب  نازابرس  زا  يا  هّدع 
هب ار  نامدوخ  تسا  کیرات  اوه  ات  دیاب  دنوش ، یم  هدامآ  همه  حبـص ، زامن  ندناوخ  زا  دعب  .دـنروآرد * * *  دوخ  فّرـصت  هب  ار  اه 

...میناسرب اه  هعلق 

یم ار  ربیخ  مکحم  ياه  هعلق  نک ! هاگن  .دوش  یم  نشور  مک  مک  اوه  .دنتسه  زان  باوخ  رد  نایدوهی  میتسه ، اه  هعلق  یکیدزن  رد  ام 
.دنا هدش  هتخاس  اه  هپت  يالاب  رب  اهنآ  میوگ ،

ربیخ هقطنم  دنتـسه  فارطا  نیا  رد  هک  یگرزب  ياـه  ناتـسلخن  هعلق و  تفه  هب  .تسا  نیمزرـس  نیا  همه  ماـن  ربیخ  هک  نکن  شومارف 
، هاطن ّقش ، صومَق ، مِعان ، میوگب : وت  يارب  ار  هعلق  تفه  نیا  مان  یهاوخ  یم  ایآ  .دراد  یماـن  شدوخ  يارب  هعلق  ره  اـّما  دـنیوگ ؛ یم 

23 .هیبتک حیطَو ، ِملالس ،

؟ تسا مکحم  رایسب  رت و  گرزب  همه  زا  هک  ینیب  یم  ار  هعلق  نآ  ایآ 

24 .تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  شا  هزاوآ  هک  تسا  صومَق  هعلق  نآ 

دنتـسه زرواشک  رتشیب  هک  دوهی  يداـع  مدرم  اـه ، هعلق  هّیقب  رد  .دنتـسه  رقتـسم  اـجنآ  رد  دوهی  هاپـس  یلـصا  ياـهورین  دوهی و  نارس 
25 .دننک یم  یگدنز 

.دنسانش یم  ربیخ  هعلق  مان  هب  ار  صومَق  هعلق  مدرم  تهج  نیمه  هب  دوش ، یم  هصالخ  هعلق  نیا  رد  دوهی  رادتقا  تردق و  همه 

ربمایپ دوخ  .دنا  هداتسیا  ّبترم  مّظنم و  تروص  هب  اهورین  همه  دریگ ، یم  رارق  ام  هرصاحم  رد  هقطنم  همه  نونکا 

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد رارق  رکشل  يولج  رد  مه 

.دـننک یم  هلمح  ام  يوس  هب  دـنزیر و  یم  نوریب  دوهی  ناـیوجگنج  نـآلا  هک  منک  یم  رکف  نم  دوش ، یم  زاـب  اـه  هعلق  زا  یکی  برد 
.دراد رارق  ام  تسد  رد  اهریشمش  .میوش  یم  هدامآ  همه 

نیا ییوگ : یم  دریگ و  یم  تا  هدنخ  .دـنوش  یم  جراخ  هعلق  زا  گنلک  لیب و  اب  يا  هّدـع  ینیب  یم  ینک و  یم  هاگن  هعلق  برد  هب  وت 
؟ دنرادن ریشمش  اهنآ  رگم  دنیایب ! ام  گنج  هب  گنلک  لیب و  اب  دنهاوخ  یم  اه 

هعلق ناهدنامرف  نایوجگنج و  .دنورب  دوخ  ياه  ناتـسلخن  يرایبآ  يارب  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یلومعم  نازرواشک  نانیا  مرفـسمه !
؟26 دوش رادیب  باوخ  زا  يدوز  نیا  هب  ِحبص  دراد  لاح  یسک  هچ  .دنتسه  شوخ  باوخ  رد  ناشنارسمه  رانک  صومَق 

.دنا هتسب  فص  هعلق  يوربور  هک  دننیب  یم  ار  يرکشل  دننک ، یم  هاگن  ام  هب  رود  زا  نازرواشک 

یب ارچ  هک  دننک  یم  بّجعت  .میا  هدمآ  اهنآ  يرای  هب  هک  میتسه  كدف  مدرم  نامه  ام  هک  دننک  یم  لایخ  .دنوش  یم  لاحـشوخ  لّوا 
! میا هدمآ  ربخ 

27 !«. تسا دّمحم  رکشل  نیا  مسق ! ادخ  هب  : » دنز یم  دایرف  اهنآ  زا  یکی  دنوش ، یم  رت  کیدزن  يردق  یتقو 

.دنود یم  هعلق  يوس  هب  دنسرت و  یم  یلیخ  اهنآ  دننک ، یم  رارف  دننک و  یم  اهر  ار  دوخ  ياه  گنلک  اه و  لیب  همه ، ناهگان 

تسکش يدوز  هب  نایدوهی  : » دیوگ یم  دریگ و  یم  کین  ِلاف  هب  ار  نآ  دتفا و  یم  یهلا  هدعو  دای  هب  دنیب و  یم  ار  هنحـص  نیا  ربمایپ 
رواب اهنآ  .دنکفا  یم  هیاس  نایدوهی  همه  لد  رب  سرت  .دـسر  یم  اه  هعلق  همه  هب  ربخ  درذـگ ، یم  یتعاس   * * * 28 «. دروخ دنهاوخ 

.دنریگب رارق  مالسا  رکشل  هرصاحم  رد  نینچ  نیا  هک  دندرک  یمن 

.دنوش یم  جیسب  اهورین  همه  دنوش و  یم  رقتسم  نانابهگن  اه ، جرب  يالاب 

ناهدنامرف .دنا  هدرک  تکرش  هسلج  نیا  رد  دوهی  ناهدنامرف  ناربهر و  .دهد  یم  هسلج  لیکشت  صومَق  هعلق  رد  یهدنامرف  داتس 
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ياه هعلق  : » دنیوگ یم  نینچ  اهنآ  .میریگب  دوخ  هب  یعافد  تلاح  دیاب  هک  دننک  یم  رارـصا  يا  هّدع  دـنراد : رظن  فالتخا  مه  اب  هاپس 
ندیـشک لوط  اب  میریگب و  رگنـس  دوخ  ياه  هعلق  رد  دـیاب  سپ  میراد  لاسکی  هزادـنا  هب  مه  ییاذـغ  هریخذ  تسا و  مکحم  رایـسب  ام 

رایسب ربیخ  ات  هنیدم  نیب  تاکرادت  درادن و  يدایز  ییاذغ  هریخذ  وا  اریز  دش ؛ دهاوخ  اجنیا  كرت  هب  راچان  دّمحم  رکـشل  هرـصاحم ،
«. دروایب ماود  اجنیا  رد  دناوت  یمن  هام  کی  زا  شیب  وا  .تسا  تخس 

اب دوش  رقتسم  هعلق  لخاد  رد  رکشل  رگا  : » دنیوگ یم  اهنآ  .میریگب  دوخ  هب  یمجاهت  تلاح  دیاب  ام  هک  دنتسه  دقتعم  رگید  هورگ  اّما 
رکشل میناوت  یم  ام  تسا و  دّمحم  رکشل  ربارب  نیدنچ  ام  یگنج  ياهورین  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هّیحور  ام  هاپس  نامز  تشذگ 

نامیارب ّتلذ  زج  يا  هجیتن  دورب  اجنیا  زا  شدوخ  دّـمحم  ات  مینک  ربص  هک  نیا  .مینک  هلمح  اـهنآ  هب  مینک و  رقتـسم  هعلق  نوریب  رد  ار 
«. درادن

مینک ربص  ام  تسا  بوخ  : » دیوگ یم  یکی  نایم  نیا  رد  .دننک  لوبق  ار  رظن  مادک  دنناد  یمن  دوهی  نارس  دماجنا ، یم  لوط  هب  هسلج 
نامزمه میناوت  یم  دنیایب  اجنیا  هب  نافَطَغ  هلیبق  زا  وجگنج  رازه  راهچ  یتقو  .دندنویپب  ام  هب  دنا  هداد  يرای  هدـعو  ام  هب  هک  یناسک  ات 

«. مینک هلمح 

بـسا .دوش * * *  یم  يریگولج  مالـسا  رکـشل  اب  هلباقم  هعلق و  زا  اهورین  ندمآ  نوریب  زا  ًالعف  دوش و  یم  عقاو  لوبق  دروم  رظن  نیا 
راهچ اهنآ  .دـنیآ  یم  ربیخ  يوس  هب  نافَطَغ  هلیبق  نایوجگنج  هک  هدروآ  ربخ  وا  .دور  یم  ربمایپ  دزن  وا  دـیآ ، یم  ام  يوس  هب  يراوس 

.دنتسه رفن  رازه 

تمواقم اهنآ  یلامتحا  هلمح  لباقم  رد  ات  دنک  یم  ادیپ  یگدامآ  مالسا  رکشل 
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.دنک

هب دنناوت  یمن  اهنآ  .تسا  هدش  هرصاحم  مالسا  رکشل  طسوت  ربیخ  هقطنم  هک  دنیب  یم  دسر ، یم  هار  زا  نافَطَغ  رکـشل  یتعاس ، زا  دعب 
.دنوش گنج  دراو  مالسا  رکشل  اب  ادتبا  دیاب  اهنآ  .دنوش  اه  هعلق  دراو  اه  یگداس  نیا 

.مینز یم  ودرا  اه  هعلق  زا  رود  هلصاف  رد  مینک و  زاغآ  ار  گنج  دوهی  زا  لبق  دیابن  ام  دنیوگ  یم  دننک و  یم  رکف  دوخ  اب  يردق  اهنآ 

یم شوگ  هب  يدایز  نادنفـسوگ  يادـص  ناهگان  .ددرگ  یمرب  هاگودرا  هب  رکـشل  تسا و  هدـنام  دیـشروخ  بورغ  هب  تعاـس  کـی 
! دنفسوگ هّلگ  کی  نم ! يادخ  .ینک  یم  هاگن  وس  نآ  هب  يزیخ و  یمرب  .ینک  یم  بّجعت  .دسر 

يارب ار  شنادنفـسوگ  لبق ، زور  دـنچ  ًارهاظ  .دـیآ  یم  وس  نیا  هب  اج  همه  زا  ربخ  یب  وا  .تسا  هّلگ  نیا  هارمه  تسوپ  هایـس  یناپوچ 
.ددرگ یم  زاب  زورما  تسا و  هدرب  فارطا  ياه  هوک  هب  ارچ 

یم زاب  ار  هعلق  برد  نایدوهی  هدرب ، هعلق  يوس  هب  ار  نادنفـسوگ  درادـن ، راک  وا  هب  سک  چـیه  دـنک ، یم  روبع  هاگودرا  راـنک  زا  وا 
.دوش یم  دراو  هّلگ  دننک و 

ار راک  نیا  ارچ  اّما  دریگب  تیمنغ  هب  ار  دنفـسوگ  هّلگ  نیا  تسناوت  یم  دّـمحم  دـنیوگ : یم  دوخ  اـب  دـننک و  یم  بّجعت  یلیخ  اـهنآ 
29 .تسا یلکشم  راک  گرزب ، يرکشل  يارب  اذغ  هّیهت  طیارش  نیا  رد  دنناد  یم  همه  درکن ؟

زا ربیخ  رکـشل  رگا  تسا ، یّمهم  رایـسب  زور  ادرف  .تسا * * *  هدـماین  اجنیا  هب  اهنآ  لاوما  تراغ  يارب  دّـمحم  هک  دـنمهف  یم  اـهنآ 
ام يارب  طیارـش  دـنروایب  موجه  ام  رـس  تشپ  زا  مه  نافَطَغ  نایوجگنج  نامز ، نامه  رد  دـننک و  هلمح  ام  هب  دـنیایب و  نوریب  اه  هعلق 

.دش دهاوخ  تخس 

! نک کمک  ار  ام  تدوخ  ایادخ !

ار مالسا  رکشل  زورما ، دنوادخ  هک  متسه  راودیما  .منک  یم  دوجو  مامت  اب  نم  هک  تسا  ییاعد  نیا 
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.درک دهاوخ  يرای 

یکانرطخ راک  نیا  مناد  یم  تسا ، ربخ  هچ  اـجنآ  منیبب  مورب  ناـفَطَغ  هلیبق  هاـگودرا  هب  مریگ  یم  میمـصت  نم  و  دـسر ، یم  ارف  بش 
.دراذگ یمن  ممارآ  يواکجنک  سح  اّما  تسا ؛

.دننیبن ارم  ات  مورب  همیخ  نآ  تشپ  زا  دـیاب  .دـنا  هداتـسیا  نابهگن  دـنچ  اجنآ  .موش  یم  کیدزن  اهنآ  هاگودرا  هب  طایتحا  اب  هتـسهآ و 
! نک مکمک  تدوخ  وت  ایادخ !

: دنیوگ یم  نخس  مه  اب  دنراد  رفن  دنچ  ایوگ  دسر ، یم  مشوگ  هب  ییادص  .موش  یفخم  همیخ  نیا  تشپ  تسا  بوخ 

؟ مینک دّمحم  اب  گنج  ریگرد  ار  دوخ  اه  يدوهی  نیا  رطاخ  هب  دیاب  ام  ارچ 

نایدوهی نیا  زا  رتهب  ام  يارب  دّمحم  میتسرپ  یم  هک  یگرزب  تب  هب  مسق  .تسا  برع  زین  دّمحم  میتسه و  برع  ام  .دـیوگ  یم  تسار 
.دشاب یم 

لام نیمزرـس  نیا  .دنورب  ماش  دوخ ، نطو  هب  دیاب  اهنآ  .دندرک  فّرـصت  ار  اجنیا  دندمآ و  ام  نیمزرـس  هب  شیپ  اه  لاس  نایدوهی  نیا 
.تساه برع  ام  ِلام  طقف  اجنیا  .تسام  ناردپ 

؟ مینک گنج  دنتسه ، ام  نانطومه  هک  شنارای  دّمحم و  اب  دیاب  ام  ارچ  رخآ 

.تسا يدایز  رایسب  لوپ  نیا  .دنهدب  ام  هب  ار  ربیخ  لاس  کی  يامرخ  هک  دنا  هداد  هدعو  ام  هب  نایدوهی  هک  دیدرک  شومارف  رگم 

.تسا هدش  زوریپ  اه  گنج  همه  رد  دّمحم  زورما  ات  دیسر ؟ میهاوخ  لوپ  نیا  هب  ام  هک  دیناد  یم  اجک  زا 

رد ام  ِياه  هّچب  نز و  هچ ؟ ام  اّما  دنتـسه ؛ ّتینما  رد  اهنآ  هّچب  نز و  دنتـسه و  مکحم  ياه  هعلق  رد  ناـشدوخ  ناـیدوهی  دـینک ، هاـگن 
.دنرادن یهانپ  چیه  دنتسه و  نابایب  رد  ییاهرداچ 

.میرادن یهانپ  چیه  ام  اریز  درک  دهاوخ  هلمح  ام  هب  لّوا  وا  رکشل  میوشب  دّمحم  اب  گنج  دراو  ام  رگا  دیوگ ، یم  تسار 

هب
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؟ درک دنهاوخ  كرت  ار  دوخ  هاگهانپ  ایآ  دمآ ؟ دنهاوخ  ام  يرای  هب  نایدوهی  ایآ  دنک  هلمح  ام  هب  دّمحم  یتقو  یتسار 

شناج هزادـنا  هب  ار  زیچ  چـیه  دوهی  هک  یناد  یمن  رگم  .تخادـنا  دـنهاوخن  رطخ  هب  ار  ناشناج  ام  رطاخ  هب  هاـگ  چـیه  اـهنآ  زگره ،
.درادن تسود 

.دنور یم  ورف  رکف  هب  همه  .دوش  یم  امرف  مکح  همیخ  ياضف  رب  توکس  نونکا 

.دنریگ یم  یمیمصت  هچ  اهنآ  هک  منادب  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  .متسه  نافَطَغ  هلیبق  نارس  همیخ  رانک  نم  هک  نیا  لثم 

، تسا یلادوگ  اجنآ  .موش  یم  رود  همیخ  نآ  زا  عیرـس  .دـنیبن  ارم  ات  موش  یفخم  ییاـج  رد  دـیاب  نم  دـیآ ، یم  وس  نیا  هب  رفن  کـی 
.موش یفخم  اجنآ  تسا  بوخ 

مامت مراک  هنرگو  مروخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  دیاب  ًالعف  اّما  تفرگ ، دنهاوخ  یمیمصت  هچ  اهنآ  ممهفب  متـسناوت  یم  شاک  دش  فیح 
.تسا

.منکب يرکف  دنتفر  باوخ  همه  هک  یتقو  مباوخب و  یتعاس  تسا  بوخ  .هتفرگ  باوخ  ار  منامشچ  هک  ما  هتسخ  ردق  نآ 

، دندرک ریـسا  ار  ام  نارتخد  نانز و  تسا ، هدش  هلمح  ام  هلیبق  هب  دیوش ! رادیب  نافَطَغ ! موق  يا  : » دنک یم  رادیب  باوخ  زا  ارم  ییادص 
!«. دیهد تاجن  ار  دوخ  هداوناخ  دیباتشب  دندرب ! تراغ  هب  ار  ام  لاوما 

هدامآ دنزیخ و  یمرب  عیرس  نافَطَغ  نایوجگنج  .تسا  یقاب  حبص  ات  رگید  تعاس  دنچ  .تسا  کیرات  اوه  زونه  تسا ؟ هدش  ربخ  هچ 
.دننک یم  تکرح  دوخ  هلیبق  يوس  هب  دنا و  هدش  اه  بسا  راوس  همه  ینزب  مه  هب  مشچ  ات  .دنوش  یم  تکرح 

.تسا دیعب  یلیخ  .تسا  هدرک  هلمح  اهنآ  هلیبق  هب  مالسا  رکشل  ایآ 

؟ تسا هدش  ربخ  هچ  سپ  .دنک  یمن  هلمح  نمشد  هب  بش  هاگ  چیه  ربمایپ 

ناکدوک نانز و  اهنآ  یتقو  .دشاب  هدرک  هلمح  اهنآ  هب  رگید  ياه  هلیبق  زا  یکی  دیاش 
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لام و عمط  هب  نمـشد  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  دـیاب  دـندمآ  اجنیا  هب  دنتـشاذگ و  یقاب  یعافد  يورین  چـیه  نودـب  ار  دوخ  لاوما  و 
.دنک هلمح  اهنآ  هلیبق  هب  ناشسومان 

.مربب مالسا  رکشل  يارب  ار  ربخ  نیا  تسا  بوخ  .موش  یم  جراخ  دوخ  هاگیفخم  زا  تحار  لایخ  اب  نونکا 

یم رکش  ار  ادخ  دنتـسه و  ربخ  اب  نافَطَغ  هلیبق  ندرک  رارف  زا  اهنآ  دنتـسه ، لاحـشوخ  همه  هک  ممهف  یم  مسر  یم  هاگودرا  هب  یتقو 
رد ام  هک  تسا  یمّود  زور  .تسا  هدـش  نشور  ًالماک  اوه   * * * 30 .داد يرارف  نیمزرـس  نیا  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  ادخ  راک  نیا  .دننک 

.میتسه ربیخ  نیمزرس 

.دنریگ یم  رارق  مّظنم  ياه  نوتس  رد  ناناملسم  همه  دنک و  یم  هدامآ  ار  دوخ  ياهورین  ربمایپ 

یلاخ ياج  هّجوتم  دنتـسه  اه  هعلق  يالاب  هک  ینانابهگن  ًامتح  هن ؟ ای  تسا  هدیـسر  نایدوهی  هب  ناـفَطَغ  هلیبق  نتفر  ربخ  اـیآ  مناد  یمن 
.دنا هدش  اهنآ 

؟ هن ای  دمآ  دنهاوخ  هعلق  زا  نوریب  هب  گنج  يارب  مینیبب ، مینک  ربص  دیاب 

.دنیایب نوریب  اه  هعلق  زا  دنهاوخ  یمن  دوهی  نایوجگنج  .تسین  يربخ  چیه  زونه  درذگ ، یم  یتعاس 

یم هتسب  هعلق  برد  دیآ و  یم  نوریب  تسوپ  هایس  ناپوچ  نامه  اب  هارمه  دنفـسوگ  هّلگ  دوش و  یم  زاب  هعلق  برد  نک ! هاگن  ار  اجنآ 
دنک و یم  روبع  ام  رانک  زا  دنفـسوگ  هّلگ  .درک  دهاوخن  تراغ  ار  اهدنفـسوگ  نیا  زگره  ربمایپ  هک  دنراد  نیقی  نایدوهی  ایوگ  .دوش 

.دور یم  هاگارچ  يوس  هب 

هب ور  مالسا  رکشل  رد  اذغ  هقوذآ و  .دنا  هتفرگ  هانپ  دوخ  ياه  هعلق  نورد  دنرادن و  گنج  لایخ  ًالعف  نایدوهی  درذگ ، یم  زور  دنچ 
راچد اه  فلع  ندروخ  رطاخ  هب  دارفا  زا  یـضعب  .دوش  یمن  ادـیپ  ندروخ  يارب  فلع  زج  يزیچ  ناتـسمز  لصف  نیا  رد  .تسا  ماـمتا 

.دنا هدش  يرامیب 

دنفسوگ هّلگ  حبص  زور  ره 
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هب سک  چیه  اّما  میراد ؛ يّوقم  ياذغ  هب  زاین  ندـیگنج ، يارب  ام  .مینک  یم  هاگن  اهنآ  هب  یگنـسرگ  اب  ام  دـنک و  یم  روبع  ام  رانک  زا 
ياذـغ هقوذآ و  يارب  دـنهاوخ  یم  وا  زا  و  دنـسر ، یم  ربمایپ  تمدـخ  یهورگ   * * * 31 .دنک یمن  يزارد  تسد  نادنفـسوگ ، نآ 

یگنـسرگ فعـض و  اب  .داد  میهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  همه  زور  دنچ  ات  دورب  شیپ  روط  نیا  رگا  .دنکب  يرکف  مالـسا  رکـشل 
.تفر نایدوهی  گنج  هب  ناوت  یمن 

32 .دناسرب ام  يارب  يا  هزات  ِيزور  بیغ ، هنازخ  زا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  ربمایپ 

.دناسر یم  ار  اهنآ  يزور  دنوادخ  يدوز  هب  هک  دهد  یم  هدعو  ناناملسم  هب  وا  .دوش  یم  نایامن  ربمایپ  هرهچ  رب  دنخبل 

اداـبم اـت  دـنهد  یم  یناـبهگن  هاـگودرا  فارطا  رد  حبـص  اـت  یهورگ  بش  ره  .دوش  یم  کـیرات  اوـه  دـنک و  یم  بورغ  دیـشروخ 
.میهدب ینابهگن  هک  تسوت  نم و  تبون  مه  بشما  .دننزب  نوخیبش  نایدوهی 

.میوش مرگ  يردق  ات  میا  هدرک  نشور  یشتآ  ام  .دنا  هدیباوخ  اه  همیخ  رد  نایرکشل 

! دنک رارف  دیراذگن  شدیریگب !

.دور یم  هار  فرط  نآ  یهایس  کی  تسا ؟ هدش  ربخ  هچ  .تسا  نانابهگن  زا  یکی  يادص  نیا 

ناناملـسم هب  دهاوخ  یم  دراد و  رـس  رد  يا  هشقن  هک  تسا  نایدوهی  زا  یکی  ًامتح  .دنود  یم  وا  يوس  هب  دنـشک و  یم  ریـشمش  همه 
؟ دشاب هدمآ  یسوساج  يارب  دنکن  .دنزب  یبیسآ 

! يا هدش  هرصاحم  وت  ریگب  الاب  ار  تتسد  زادنایب و  ار  تریشمش  دنز : یم  دایرف  یکی 

33 .دنک یمن  دیدهت  ار  ام  يرطخ  .درادن  هارمه  یحالس  چیه  وا  میور ، یم  ولج  .دریگ  یم  شرس  يالاب  ار  شتسد  مه  يدوهی  نآ 

يدوهی درم  نیا  هب  وا  هاگن  یتقو  .تسا  هدینش  ار  ام  يادص  رس و  مه  وا  ایوگ  .دسر  یم  هار  زا  باّطَخ  نب  رَمُع  ماگنه  نیا  رد 
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«. دینزب ار  شندرگ  دوز  : » دهد یم  روتسد  دتفا  یم 

امش يرای  يارب  نم  دینکن ، ار  راک  نیا  دیوگ : یم  يدوهی  درم  .دناسرب  لتق  هب  ار  وا  ات  درب  یم  الاب  ار  دوخ  ریشمش  نانابهگن  زا  یکی 
34 .دیربب دّمحم  شیپ  ارم  طقف  منک  یم  شهاوخ  .ما  هدمآ 

؟ میربب ربمایپ  دزن  ار  وا  تسین  رتهب  ایآ  دیوگب ! تسار  وا  دیاش  دنیوگ  یم  نانابهگن  زا  رفن  دنچ 

؟ تسا رادیب  ربمایپ  بش  تقو  نیا  رد  ایآ  .تسام  هارمه  مه  يدوهی  درم  نآ  مینک ، یم  تکرح  ربمایپ  همیخ  يوس  هب 

ربمایپ دزن  ار  درم  نیا  ام  یتاظحل  زا  دـعب  .تسا  بش  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  وا  میوش  یم  هّجوتم  میـسر  یم  هک  ربمایپ  همیخ  کیدزن 
.میرب یم 

: دیوگ یم  دتفا  یم  ربمایپ  هب  يدوهی  نآ  هاگن  یتقو 

.دنا هتفر  رگید  هعلق  هب  اجنآ  مدرم  بشما  .ما  هدمآ  هاطن »  » هعلق زا  نم  دّمحم ! يا 

؟ هچ يارب 

.دینک فّرصت  ار  اجنآ  ادرف  دیناوت  یم  امش  .دنا  هدرک  یلاخ  ار  هاطن »  » هعلق نایدوهی 

؟ تسه يزیچ  هچ  هعلق  نآ  رد 

حالـس هعلق ، نآ  رد  نینچمه  .دوش  یم  تفای  اجنآ  رد  یکاروخ  داوم  عاونا  لسع و  امرخ و  .تسه  يدایز  هقوذآ  ياهرابنا  اـجنآ  رد 
.دنربب دوخ  اب  ار  اهنآ  هک  دنتشادن  تصرف  اجنآ  نانکاس  .دراد  دوجو  مه  يدایز  ياه 

: دهد یم  همادا  يدوهی  درم  .دنوش  یم  لاحشوخ  ربخ  نیا  ندینش  اب  همه 

.منک یم  ییامنهار  هعلق  نآ  هب  ار  امش  میآ و  یم  امش  هارمه  نم  ادرف 

.میور یم  اجنآ  هب  ادرف  ام  ادخ  دیما  هب 

.يرادب ناما  رد  ارم  ِناج  هک  مراد  يا  هتساوخ  امش  زا  نم 

.مهد یم  ناما  وت  هب  نم 

.تساه هعلق  زا  یکی  رد  نونکا  وا  .یهدب  ناما  زین  مرسمه  هب  دهاوخ  یم  ملد 

35 .تسا ناما  رد  مه  وت  رسمه  دشاب ،
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هب شلد  درم  نیا  ًارهاظ  .دنیشن  یم  درم  نیا  ياه  بل  رب  يدنخبل 
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! دنک یم  بلقنم  ار  اه  لد  هک  تسادخ  راک  نیا  .تسا  هدش  لیام  مالسا 

بـشما وا  .درک  دـهاوخ  يرپس  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  هیاس  ریز  شرـسمه  رانک  ار  یبوخ  ياـهزور  درم  نیا  هک  منک  یم  ینیب  شیپ 
؟ دناسرب لتق  هب  ار  درم  نیا  تساوخ  یم  باّطخ  نب  رَمُع  ارچ  یتسار  هب  اّما  درک ؛ مالسا  هب  یگرزب  تمدخ 

.دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  ام  همه  یگنسرگ  دش ، یم  هنوگچ  ادرف  ام  ّتیعضو  دوبن  مولعم  دش  یم  هتشک  بشما  وا  رگا 

؟ دنورب نوریب  هاطن »  » هعلق زا  دنا  هتفرگ  میمصت  نایدوهی  ارچ  تسا : هدرک  لوغشم  ارم  نهذ  ل�وس  کی  نونکا 

.مسرپب يدوهی  درم  نامه  زا  ار  ل�وس  نیا  تسا  بوخ  هک  میوگ  یم  دوخ  اب  مسر ، یمن  يا  هجیتن  هب  منک  یم  رکف  هچ  ره 

رارف اهنآ  یتقو  اـّما  دـندوب ؛ شوخ  لد  ناـفَطَغ  هلیبق  ناـیوجگنج  يراـی  هب  دوهی  نارـس  : » دـیوگ یم  نینچ  میارب  وا  مور و  یم  وا  دزن 
«. دنداد ار  اهورین  لاقتنا  روتسد  نیمه  يارب  دننک ، رتدایز  ار  صومَق  هعلق  ياهورین  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  دندرک 

رقتـسم دوـهی  ناهدـنامرف  گرزب و  ناربـهر  هعلق  نیا  رد  .تسا  نیمزرـس  نیا  هعلق  نیرت  ّمهم  صوـمَق  هعلق  هـک  مـتفا  یم  نآ  داـی  هـب 
 * .دنا هدرک  لقتنم  اجنآ  هب  ار  هاطن »  » هعلق ياهورین  نیمه  يارب  دشاب  هعلق  نیا  رد  يرتدایز  یعافد  يورین  دـنهاوخ  یم  اهنآ  .دنتـسه 

.میورب هاطن »  » هعلق يوس  هب  ربمایپ  هارمه  ات  میوش  یم  هدامآ  ام  دنک و  یم  عولط  مشش  زور  دیشروخ  * * 

.میسر یم  هاطن »  » هعلق هب  یتفاسم  ندومیپ  زا  دعب  مینز و  یم  رود  ار  صومَق  گرزب ، هعلق 

زا یکچوک  تمـسق  میناوت  یم  اـم  تسین و  هعلق  راوید  يـالاب  رب  يزابرـس  ناـبهگن و  چـیه  .میوش  یم  کـیدزن  هعلق  راوید  هب  نونکا 
.مینک بارخ  ار  راوید 

تقو اه  تعاس  راوید  زا  یکچوک  تمسق  ندرک  بارخ 

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننک یم  زاب  ار  هعلق  برد  دنور و  یم  لخاد  هب  رفن  دنچ  .میوش  یم  ّقفوم  ماجنارس  اّما  دریگ ؛ یم 

.دنور یم  هقوذآ  ياهرابنا  يوس  هب  دنوش و  یم  هعلق  دراو  تسا  هعلق  نیا  لها  هک  يدرم  نآ  اب  هارمه  يا  هّدع 

! دوش یم  ادیپ  اذغ  اجنیا  یهاوخب  هچ  ره  مدنگ ! لسع و  امرخ و  ردقچ  نم ! يادخ 

.درک باجتسم  اروا  ياعد  دوز  ردقچ  هک  دنک  یم  رکش  ار  ادخ  دتفا  یم  ادخ  ياه  تمعن  نیا  هب  شهاگن  ربمایپ  یتقو 

36 .تسا هدش  فرط  رب  اه  هام  يارب  اذغ  هب  مالسا  رکشل  زاین  رگید  نونکا  دوش ، یم  لقتنم  هاگودرا  هب  اه  هقوذآ  همه 

ياه هعلق  رد  رگا  دـندرک  یم  لایخ  لاح  هب  ات  اهنآ  .دنتـسه  تحاران  رایـسب  اهنآ  نونکا  .دـنوش  یم  ربخ  اب  عوضوم  نیا  زا  ناـیدوهی 
رگید تسایـس  نیا  هک  دنمهف  یم  نونکا  اّما  دنک ؛ كرت  ار  اجنآ  دش  دهاوخ  روبجم  یگنـسرگ  رطاخ  هب  مالـسا  رکـشل  دـننامب  دوخ 
تسد زا  ار  دوخ  هّیحور  دوهی ، نازابرس  تروص  نیا  رد  دنک و  هرصاحم  ار  اهنآ  اه  هام  دناوت  یم  مالسا  رکشل  .درادن  يا  هدیاف  چیه 

.داد دنهاوخ 

منک یم  رکف  نم  .دنریگب  دوخ  هب  یمجاهت  تلاح  دنیایب و  نوریب  یعافد  تلاح  زا  دیاب  اهنآ  .دـننکب  يدـیدج  رکف  دـیاب  دوهی  نارس 
.دنروایب هعلق  نوریب  هب  ار  دوخ  رکشل  ادرف  اهنآ  هک 

 ! دنک یم  رارف  هدنامرف  یتقو 

تـسا يزور  نیلّوا  زورما  .تسا  يزاس  تشونرـس  زور  زورما  هک  درک  ینیب  شیپ  یتحار  هب  ناوت  یم  .دسر  یم  ارف  متفه  زور  حـبص 
37 .دوش یم  ور  رد  ور  دوهی  رکشل  اب  مالسا  رکشل  هک 

؟ دهاوخ یم  هچ  اجنیا  وا  .دیآ  یم  وس  نیا  هب  دنفسوگ  هّلگ  اب  يدوهی  ناپوچ  نک ! هاگن 

: میوگ یم  وا  هب  مور و  یم  وا  يوس  هب  نم 

؟ يا هدمآ  اجنیا  هچ  يارب  تسا ، مالسا  رکشل  هاگودرا  اجنیا 

.دیناد یم  ادخ  ربمایپ  ار  وا  امش  هک  نامه  منیبب ، ار  دّمحم  مهاوخ  یم 
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؟ يراد راک  هچ  وا  اب 

؟ تسیچ وا  فرح  منیبب  مونشب و  ار  وا  نخس  مهاوخ  یم 

؟ یتفرگ ار  میمصت  نیا  دش  روطچ 

نیا اّما  تسا ؛ راکمتس  یـصخش  دّمحم  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  دوهی  ناگرزب  .منک  یم  یناپوچ  هک  تساه  لاس  متـسه و  يدوهی  نم 
؟ دشاب راکمتس  دناوت  یم  یـصخش  نینچ  ایآ  .درکن  يزارد  تسد  نادنفـسوگ  هب  سک  چیه  دندوب  هنـسرگ  شنارای  هک  نیا  اب  تّدم 

.دراذگ یمن  یقرف  دیفس  هایس و  نیب  وا  .تسوا  يوگ  ناذا  نم  لثم  تسوپ  هایس  کی  هک  مدید  مدوخ  نم 

.دنربب شا  همیخ  هب  ار  وا  ات  دهد  یم  روتسد  .دسر  یم  ربمایپ  هب  ناپوچ  نیا  ندمآ  ربخ 

ینارون هرهچ  .دـهد  یم  باوج  وا  هب  ینتورف  ّتبحم و  اـب  ربماـیپ  .دنیـشن  یم  دـنک و  یم  مالـس  دوش ، یم  ربماـیپ  همیخ  دراو  ناـپوچ 
.تسا هدرک  دوخ  بوذجم  ار  وا  ربمایپ 

.دنز یم  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  .دنک  یم  هبرجت  ار  یندشان  فصو  یشمارآ  .دونش  یم  باوج  دنک و  یم  ل�وس  وا 

.دبای یم  ار  تداعس  هار  نینچ  نیا  هک  وا  لاح  هب  اشوخ  .دوش  یم  ناملسم  ماجنارس  دنک و  یم  رکف  يا  هظحل 

.»؟ منک هچ  اهنآ  اب  دنتسه  تناما  نم  تسد  رد  نادنفسوگ  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ربمایپ  هب  ور  وا  نونکا 

هدب و لیوحت  ار  دوخ  تناما  ورب  .تسا  وت  تسد  رد  هک  تسا  یتناما  هّلگ ، نیا  ناوج ! يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ربمایپ 
«. ایب اجنیا  هب  ًادعب 

38 .دهد یم  تکرح  هعلق  يوس  هب  ار  نادنفسوگ  هّلگ  دنک و  یم  لوبق  ار  ربمایپ  نخس  وا 

.تفر ربمایپ  شیپ  ناوج  نیا  هک  دندید  هعلق  يالاب  زا  نانابهگن  نوچ  متسه ، نارگن  یلیخ  نم 

! دنکب دیدهت  ار  وا  يرطخ  دوشب  هعلق  کیدزن  وا  یتقو  دنکن 

وا يارب  لد  میمص  زا  ایب  مینکب ؟ میناوت  یم  يراک  هچ  ناملسم  هزات  ناوج  نیا  يارب 
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.مینک اعد 

.دور یمن  رتولج  دتسیا و  یم  وا  هک  تسا  هدنام  یقاب  يا  هلصاف  هعلق  ات  زونه  .دور  یم  هعلق  يوس  هب  هّلگ  اب  ناوج 

وا .دنک  یم  تیاده  هعلق  ِبرد  يوس  هب  ار  هّلگ  اه  هزیرگنس  اب  دعب  .دنک  یم  عمج  نیمز  يور  زا  هزیرگنـس  دوش و  یم  مخ  وا  نونکا 
یم هعلق  دراو  نادنفـسوگ  دوش و  یم  زاـب  هعلق  برد  .تسا  هدرک  یناـپوچ  اـه  لاـس  تسا  مولعم  دراد ، تراـهم  یلیخ  راـک  نیا  رد 
یم تسا و  هداد  لیوحت  ار  دوخ  تناما  وا  تسا ، لاحشوخ  رایسب  ناوج  ناپوچ  .دوش  یم  هتسب  هعلق  برد  عیرـس  نآ  زا  دعب  دنوش و 

39 .ددرگ زاب  ربمایپ  دزن  دناوت 

.دنک باختنا  هدنامرف  ناونع  هب  ار  شنارای  زا  یکی  ات  تسا  هتفرگ  میمصت  ربمایپ  .دیایب  نادیم  هب  ات  تسا  هدامآ  مالـسا  رکـشل  نونکا 
تسا يزار  زمر و  میمـصت ، نیا  رد  .دنهدب  ناشن  ار  دوخ  دادعتـسا  دنناوتب  اهنآ  ات  دنک  داجیا  یتصرف  نارگید  يارب  ات  دهاوخ  یم  وا 

.دش دهاوخ  فشک  ًادعب  هک 

دنز یم  ادص  ار  وا  .دتفا  یم  هِدابُع  نب  دعس  هب  شهاگن  .دنک  یم  هاگن  دوخ  نایرکشل  هب  دراد و  تسد  رد  ار  یهدنامرف  مچرپ  ربمایپ 
.دهد یم  شتسد  هب  ار  مچرپ  و 

ترجه هنیدـم  هب  دنتـسه و  هّکم  لها  هک  یناسک  .راصنا  نارجاهم و  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناناملـسم  هک  يا  هدینـش  ًامتح 
هک هِدابُع  نب  دعـس  .دنوش  یم  هدناوخ  راصنا »  » دندرک يرای  ار  ربمایپ  هک  مه  هنیدـم  مدرم  .دـنوش  یم  هدـیمان  نارجاهم » ، » دـنا هدرک 

.تسا راصنا  زا  تسا  هدش  هاپس  هدنامرف  زورما 

.دنا هدـش  گنج  هدامآ  مه  نایدوهی  فرط ، نآ  زا  اّما  دـنک ؛ یم  تکرح  صومَق  هعلق  يوس  هب  هِدابُع  نب  دعـس  یهدـنامرف  هب  رکـشل 
.دوش یم  هتسب  هعلق  برد  دیآ و  یم  نوریب  هعلق  زا  دوهی  هاپس  دوش و  یم  زاب  هعلق  برد  نک ! هاگن 

هاپس همه 
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40 .دنریگ یم  عضوم  هعلق  يالاب  رد  يدایز  ياهزادناریت  .دننک  یم  یئارآ  فص  مالسا  رکشل  لباقم  رد  دوهی 

.شنازابرس اب  بَحرَم »  » رگید فرط  رد  دنا  هداتسیا  فص  هب  شنارای  اب  هارمه  هِدابُع  نب  دعس  فرط  کی  رد 

.دزادنا یم  همه  مادنا  رب  هزرل  شمان  .تسا  ربیخ  ناولهپ  وا  .تسا  دوهی  هاپس  هدنامرف  بَحرَم ،

رگید دوش  حتف  هعلق  نیا  رگا  .دننک  ادیپ  نآ  رد  ذوفن  يارب  یهار  دنناسرب و  هعلق  هب  ار  دوخ  هدش  روط  ره  تسا  نیا  ناناملـسم  فده 
.تسا مامت  نایدوهی  راک 

ریت ناراب  اّما  دنور ؛ شیپ  هعلق  يوس  هب  ات  دنریگ  یم  میمـصت  یهورگ  دـسر ، یم  شوگ  هب  اهریـشمش  يادـص  دوش ، یم  زاغآ  هلمح 
.دنوش یم  حورجم  اهریت  اب  رفن  هاجنپ  زا  شیب  دراب ، یم 

نیا هب  ياه  گنـس  میناوت  یم  اـم  هنوگچ  رخآ  .تسا  مکحم  دـنلب و  رایـسب  نآ ، ياـهراوید  درک ، ذوفن  هعلق  نیا  هب  ناوت  یمن  زگره 
؟ مینک بارخ  ار  یمکحم 

هب ار  يریت  .دوش  یم  تحاران  رایـسب  هدـش  ناملـسم  وا  هک  نیا  زا  .دـتفا  یم  هایـس  ناپوچ  هب  شهاگن  نایدوهی  زا  یکی  نایم ، نیا  رد 
.دنک یم  تباصا  وا  هب  دیآ و  یم  ریت  .دنک  یم  باترپ  وا  يوس 

تاجن ار  وا  ات  دنود  یم  ناناملسم  تسا ، هدش  خرس  وا  نوخ  اب  نیمز  .تسا  دیدش  وا  يزیرنوخ  تسا ، هدروخ  یـساّسح  ياج  هب  ریت 
.تسا هدیشک  رپ  تشهب  يوس  هب  وا  حور  .تسا  هدش  رید  رگید  اّما  دنهدب ؛

هب دـنک و  یم  ینیـشن  بقع  يراـچان ، يور  زا  مالـسا  رکـشل  درادـن ، يا  هدـیاف  چـیه  یگداتـسیا  دـشک ، یم  لوط  یتعاـس  يریگرد 
.ددرگ یم  زاب  دوخ  هاگودرا 

.دنهدب تسکش  ار  ناناملسم  گنج  لّوا  زور  رد  دنتسناوت  هک  دنتسه  لاحشوخ  یلیخ  نایدوهی 

41 .دنهدب تسکش  ار  مالسا  رکشل  یتحار  نیا  هب  دندرک  یمن  رواب  مه  ناشدوخ  اهنآ  دچیپ ، یم  اضف  رد  نایدوهی  يداش  دایرف 

ناناملسم هک  دننک  یم  لایخ  نایدوهی 
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یم دوخ  هعلق  يوس  هب  دننک و  یم  يراددوخ  يرارف  ِناناملـسم  ندرک  لابند  زا  نیمه  يارب  دـنراد  هاگودرا  رد  يدایز  هریخذ  يورین 
.دنور

.تسا دایز  ناحورجم  دادعت  .دندرگ  یم  رب  هاگودرا  هب  هدروخ  تسکش  رکشل  اب  هِدابُع  نب  دعس 

یم زاغآ  ار  ناحورجم  ياوادـم  اهنآ  نونکا  .دـندوب  ام  هارمه  هنیدـم  ناـنز  زا  یهورگ  میدرک  تکرح  هنیدـم  زا  یتقو  تسه  تداـی 
.دننک

هچ وا  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ربمایپ  دـسر ، یم  ربخ  ربمایپ  هب  .دـنرب  یم  هاگودرا  يوس  هب  ار  هایـس  ناپوچ  رکیپ  نونکا 
42 «. دننک یم  كاپ  وا  هرهچ  زا  كاخ  ناگتشرف ، هک  منیب  یم  دوب ! یبوخ  ناملسم 

! وا لاح  هب  اشوخ 

43 .دش دنمتداعس  نینچ  اّما  درکن ؛ يا  هدجس  ادخ  لباقم  رد  زگره  دناوخن ، يزامن  زگره  وا 

.دیمد ام  رد  هزات  یناج  دوخ  رعش  اب  میدوب و  هتسخ  همه  هک  بش  نآ  دناوخ ؟ رعـش  ام  يارب  يرعاش  هار  نایم  رد  هک  يراد  دای  هب  ایآ 
دسر و یم  ارف  متشه  زور   * * * 44 .تسا هدیسر  دوب  تداهـش  هک  شیوزرآ  هب  مه  وا  نک ، هاگن  .درک  اعد  وا  يارب  بش  نآ  ربمایپ 

؟ دراد دهاوخ  یسک  هچ  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  زورما  هک  دننک  یم  رکف  نیا  هب  همه 

ام زا  هدـنامرف  رگا  .میدروخ  تسکـش  ام  درک و  باختنا  راصنا »  » زا ار  رکـشل  هدـنامرف  ربمایپ  زورید  دـنیوگ : یم  دوخ  اب  نارجاـهم » »
.میوش یم  زوریپ  ًامتح  دوش  باختنا 

زورما تسا و  نارجاهم  زا  یکی  رکبوبا  .دـنک  هلمح  دوهی  يوس  هب  ات  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـهد و  یم  رکبوبا  تسد  هب  ار  مچرپ  ربماـیپ 
.دهدب ناشن  ار  شرنه  ات  تسا  هدرک  ادیپ  تصرف 

زا اهنآ  .تسا  مالـسا  رکـشل  راـظتنا  رد  هدـمآ و  نوریب  هعلق  زا  دوهی  رکـشل  .دـنک  یم  تکرح  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  مچرپ  رکبوبا 
زورید يزوریپ 
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.دنتسه تسمرس  دوخ 

یم یقیاقد  .دـنخرچ  یم  اه  تسد  رد  دـنور و  یم  الاب  اهریـشمش  دـهد ، یم  هلمح  روتـسد  تسا ، بَحْرَم  شماـن  هک  هاپـس  هدـنامرف 
! میوشب هتشک  ام  همه  هک  تسا  نآلا  درک ، رارف  دیاب  .درادن  هدیاف  تمواقم  درذگ ،

نمـشد لباقم  رد  سک  چیه  رگید  دنک ، یم  رارف  مالـسا  رکـشل  همه  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  رد  .دنیـشن  یم  اه  لد  رب  یبیجع  سرت 
.دتسیا یمن 

يرارف و هدـنامرف  ددـنخ و  یم  هنوگچ  وا  نک ، هاـگن  تساـجک ؟ مالـسا  رکـشل  تمظع  نآ  یتسار  هب  دـنک  یم  رکف  دوخ  اـب  بَحْرَم 
! دنک یم  هرخسم  ار  يرارف  ناناملسم 

دوخ زا  يرتشیب  تعاجـش  ارچ  هک  دـننک  یم  شنزرـس  ار  دوخ  هدـنامرف  اهنآ  .دـندرگ  یم  رب  هاگودرا  هب  ناناملـسم  اـب  هارمه  رکبوبا 
نب رَمُع  تسد  هب  ار  مچرپ  زورما  ربماـیپ  دوش ، یم  مزر  هداـمآ  رکـشل  رگید  راـب  مهن ، زور  ِدیـشروخ  عولط  اـب   * * * 45 .دادن ناشن 

.تسا نارجاهم  زا  مه  وا  هک  یناد  یم  ًامتح  .دهدب  ناشن  ار  شیوخ  رنه  مه  وا  ات  دهد  یم  باّطخ 

فص رد  دنتـسه  تسمرـس  زورید  يزوریپ  زا  هک  دوهی  رکـشل  .دور  یم  صومَق  هعلق  يوس  هب  دنک و  یم  تکرح  هاگودرا  زا  رکـشل 
.دنتسه راظتنا  رد  هداتسیا و  مّظنم  ياه 

نیا رد  اّما  دنا ؛ هدیـسرت  ناناملـسم  هک  تسا  مولعم  .دنریگ  یم  رارق  دوهی  هاپـس  يوربور  دنیآ و  یم  دیدج  هدنامرف  اب  مالـسا  رکـشل 
مه هدنامرف  دوخ  هک  یتقو  زا  ناما  .دنریگ  یم  هّیحور  همه  دشاب  راوتـسا  تباث و  وا  رگا  .تسا  هدـنامرف  هب  اه  هاگن  همه  عقاوم ، هنوگ 

! دشاب وسرت 

ناهگان .دنیـشن  یم  شلد  رب  سرت  دنک  هاگن  وا  هب  سک  ره  .تسا  هداتـسیا  فرط  نآ  بَحرَم  دـنک ، یم  دوهی  رکـشل  هب  یهاگن  رَمُع 
.دنک یم  رداص  ار  هلمح  روتسد  دناخرچ و  یم  دوخ  تسد  رد  ریشمش  دنز و  یم  هرعن  بَحرَم 

دنک یم  رارف  هک  یسک  لّوا  تسا ، بیجع  یلیخ 
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؟ تسا یهدنامرف  رنه  نیا  ایآ  .دنک  یم  رارف  همه  زا  رتدوز  دنک  هزرابم  دتـسیاب و  نادیم  رد  هک  نیا  ياج  هب  وا  تسا ! هدنامرف  بانج 
.تسا مولعم  هّیقب  فیلکت  دشاب  روط  نیا  هدنامرف  یتقو 

.دننک هرسکی  ار  راک  زورما  دنهاوخ  یم  اهنآ  دنیآ ، یم  يرارف  ناناملسم  لابند  هب  دوهی  هاپس 

یم یفخم  يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  يرارف  هدنامرف  .دنیآ  یم  همیخ  نآ  يوس  هب  دنا و  هدرک  ییاسانـش  ار  ربمایپ  همیخ  اهنآ  نم ! يادخ 
.دشاب هداد  تاجن  ار  شناج  ات  دنک 

.دننک یم  رارف  مه  اهنآ  زا  یلیخ  سپ  .دنیب  یمن  ار  دوخ  هدنامرف  دننک ، یم  هاگن  هچ  ره  ناناملسم 

یم رارف  اجک  دروآ : یمرب  دایرف  بابُح »  » مان هب  رویغ  ناناملسم  زا  یکی  نایم  نیا  رد  درادن ، ربمایپ  همیخ  ات  يدایز  هلـصاف  دوهی  هاپس 
؟ دینک

! دور یم  دوهی  هاپس  اب  هلباقم  هب  هنت  کی  هنوگچ  وا  نک ! هاگن 

.دناوخ یم  ارف  عافد  هب  ار  دوخ  نارای  هک  دسر  یم  همه  شوگ  هب  ربمایپ  دوخ  يادص  نونکا 

46 .دننک یم  عفد  ار  دوهی  هلمح  دنوش و  یم  عمج  رگید  راب  ناناملسم 

نمشد لباقم  رد  ارچ  یتسار  هب  دنیوگ  یم  دوخ  اب  اهنآ  .دنتـسه  ربمایپ  هدنمرـش  همه  اّما  تسا ؛ هتـشگزاب  هاگودرا  هب  شمارآ  نونکا 
؟ میدوب هدرکن  تداهش  يوزرآ  اهراب  ام  رگم  میتشادن ؟ نامیا  ادخ  ياه  هدعو  هب  ام  رگم  میدرکن ؟ یگداتسیا 

اعد هب  تسد  ینیـشنب و  هلبق  هب  ور  هک  تسین  نیا  رنه  .تسا  تداهـش  قشاع  ًاعقاو  یـسک  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  ناحتما  تقو  يرآ ،
، دزیرب ار  تنوخ  دهاوخ  یم  تسا و  هدیشک  ریشمش  وت  لباقم  رد  نمشد  هک  یعقوم  نک ! مبیصن  ار  تداهش  ایادخ  ییوگب  يریگب و 

! يا هدرک  رنه  ینکن  رارف  رگا 

نیا هک  دیوگ  یم  ربمایپ  هب  وا  .دنک  یتسد  شیپ  دهاوخ  یم  دیآ و  یم  ولج  رَمُع  .تسا  هدمآ  هاگودرا  هب  هدروخ  تسکش  ِرکشل 
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.دندرک رارف  اهنآ  همه  دندرک  هلمح  نایدوهی  یتقو  دنتسه و  وسرت  همه  نازابرس 

میتشاد میمـصت  میدوب و  هداتـسیا  اه  يدوهی  لباقم  رد  ام  ادخ ! لوسر  يا  دنیوگ : یم  ربمایپ  هب  ناناملـسم  زا  يا  هّدـع  ماگنه  نیا  رد 
47 .دوب ام  يوسرت  هدنامرف  درک  رارف  هک  یسک  لوا  اّما  مینک ؛ هلباقم  اهنآ  اب  هک 

نمشد هب  دشاب  هتشاد  هّیحور  اّما  دشاب  هتشادن  هحلسا  زابرس  رگا  .تسا  نایرکـشل  هّیحور  ، يزوریپ لماع  نیرت  ّمهم  اه  گنج  همه  رد 
دشاب یـسک  لّوا  هدنامرف ، یتقو  اّما  تسا ؛ نوناق  کی  نیا  .دشک  یم  ار  وا  هحلـسا  نامه  اب  دریگ و  یم  ار  وا  هحلـسا  دنک ، یم  هلمح 

؟ دنام یم  يا  هّیحور  زابرس  يارب  ایآ  دنک ، یم  رارف  هک 

نمشد لباقم  زا  هنوگ  نیا  دیاب  امش  ایآ  دیوگ : یم  دوش و  یم  تحاران  ربمایپ  .دنریگ  یم  نییاپ  ار  دوخ  ياهرس  یگدنمرـش  زا  همه 
؟48 دینک رارف 

49 .تسا تحاران  ردقچ  ربمایپ  نک ! هاگن  .دنک  یم  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  ربمایپ 

؟ دومن باختنا  یهدنامرف  يارب  ار  رَمُع  رکبوبا و  لثم  یناسک  ربمایپ  ارچ  ییوگ  یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت 

یگتـسیاش و ات  دـهدب  تصرف  اهنآ  هب  تساوخ  یم  ربمایپ  .دـنراد  اـعّدا  یلیخ  اـه  نیا  هک  تسناد  یم  ربماـیپ  هک  منک  یم  رکف  نم  و 
.دنهدب ناشن  ار  دوخ  تقایل 

ًادعب ات  داد  تصرف  دنتشاد ، اعّدا  هک  یناسک  هب  زور  هس  نیا  رد  ربمایپ  تسا ؟ تمکح  يور  زا  ربمایپ  ياهراک  همه  يرادن  لوبق  رگم 
.داد یم  تصرف  ام  هب  ربمایپ  رگا  مینکب  یگرزب  ياهراک  میتسناوت  یم  مه  ام  دیوگن  یسک 

اهنآ رخآ  .دنا  هتخادنا  نییاپ  تلاجخ  زا  ار  دوخ  ياهرـس  همه  .دش * * *  مولعم  خیرات  رد  هشیمه  يارب  اهزیچ  یلیخ  تّدـم  نیا  رد 
.دنتسه نامیشپ  اهنآ  هک  دناد  یم  وا  دنک ، یم  یهاگن  اهنآ  هب  ربمایپ  دننک ؟ هاگن  ربمایپ  هرهچ  هب  ییور  هچ  اب 

نونکا
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تـسد هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دنک یم  هصالخ  هلمج  نیا  رد  ار  دوخ  روش  سح و  همه  وا  .دهدب  يزوریپ  تراشب  شنارای  هب  دهاوخ  یم 
رارف زگره  دنک و  یم  هلمح  نمشد  يوس  هب  وا  .میراد  تسود  ار  وا  مه  ادخ  نم و  دراد و  تسود  ارم  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک 

50 «. دومن دهاوخ  حتف  ار  هعلق  نیا  ادرف  وا  .دنک  یمن 

«. ربکا هّللا  : » دچیپ یم  اضف  رد  اهنآ  دایرف  دنزیخ ، یمرب  اج  زا  ناناملسم  همه  .دوش  یم  اپ  رب  يروش  ناهگان 

.دنا هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  اهنآ  تسا ، هداد  ربخ  هدنیآ  زا  ربمایپ  هاگ  ره  .تسا  يزوریپ  دیون  ربمایپ  نخس  نیا  هک  دنناد  یم  اهنآ 

؟ تفرگ دهاوخ  تسد  هب  ار  یهدنامرف  مچرپ  ادرف  یسک  هچ  یتسار  هب  اّما 

ادخ و مه  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  تسیک  وا  تسا ؟ هدیـسر  ّتبحم  هوکـش  هب  نینچ  نیا  هک  تسیک  ادرف  هدـنامرف 
؟ دراد تسود  ار  ربمایپ 

؟ تسا هدیسر  هجرد  نیرتالاب  هب  ّتبحم  نومزآ  رد  یسک  هچ 

ینامـسآ يدرم  دشاب  هک  ره  ادرف  هدنامرف  دـهد  یم  ناشن  ربمایپ  نخـس  .دـشاب  وا  تسد  هب  مچرپ  ادرف  هک  دـنک  یم  وزرآ  یـسک  ره 
هتشاد ار  دومرف  ربمایپ  هک  یطیارـش  همه  هک  منک  یمن  ادیپ  ار  یـسک  يرارف  رکـشل  نیا  نایم  رد  منک  یم  رکف  هچ  ره  نم  اریز  تسا ؛

.دهدب وا  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  دیایب و  نامسآ  زا  يا  هتشرف  ادرف  تسا  رارق  دیاش  .دشاب 

: درک نایب  یگژیو  راهچ  ادرف ، هدنامرف  يارب  ربمایپ  نک ! ّتقد  ربمایپ  نخس  رد  نکن ، بّجعت  نم  نخس  زا 

.وا هب  ربمایپ  ادخ و  ّتبحم   . 1

.ربمایپ ادخ و  هب  وا  ّتبحم   . 2

.ندوب عاجش   . 3

.نمشد لباقم  زا  رارف  مدع   . 4

يراک ًالعف  نم 
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نمـشد لباقم  زا  زگره  هک  تسا  یـسک  ادرف  هدـنامرف  طرـش ، نیا  قبط  .مراد  هّجوت  رخآ  یگژیو  هب  طقف  .مرادـن  لّوا  یگژیو  هس  اـب 
.تسا هدرکن  رارف 

.دنامن یقاب  دوهی  رکشل  لباقم  رد  سک  چیه  زورما  دندرک ؟ رارف  مالسا  رکشل  همه  هک  يدیدن  دوخ  مشچ  اب  زورما  رگم 

هب .دـهدب  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  ربماـیپ  ادرف  هک  دـنک  یم  وزرآ  تسا  هدرک  رارف  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  هک  رمُع  .تسا  بیجع  یلیخ 
؟51 تسا نکمم  يزیچ  نینچ  ایآ  امش  رظن 

هب هیانک  دوخ  نخس  نیا  اب  وا  دنک  یمن  رارف  هک  تسا  یسک  ادرف  هدنامرف  هک  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ربمایپ  هک  تسین  تهج  یب 
یم ینابهگن  يا  هّدـع  دنتـسه ، دوخ  ياـه  همیخ  رد  همه  دـسر ، یم  ارف  بش   * * * 52 .دنتـسه يرارف  هدنامرف  هک  دنز  یم  یناسک 

! یندشن شومارف  يزور  .تسا  یگرزب  زور  ادرف  دنناد  یم  همه  .تسادرف  زا  نخس  اج  همه  بشما  .دنهد 

.ددرگ اهنآ  بیصن  راختفا  نیا  دنراد  وزرآ  همه  داد ؟ دهاوخ  یسک  هچ  تسد  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  یتسار  هب 

سک ره  هک  تسا  نیا  ّمهم  .تسا  هدش  یعرف  يا  هلأسم  ادرف ، یهدنامرف  ًالـصا  .تسا  هدرک  ّتبحم  ماقم  هتفیـش  ار  همه  ربمایپ  نخس 
! تسا هدیسر  یهلا  ّتبحم  هّلق  ِجوا  هب  دشاب  وا  تسد  هب  مچرپ  ادرف 

.دوش تبث  خیرات  رد  ناشمان  دنسرب و  ّتبحم  هوکش  راختفا  هب  هک  دنراد  وزرآ  همه 

! تسا هدرک  رارقیب  ار  همه  هک  تسا  يا  هتکن  نیا 

.تسا ربخ  هچ  منیبب  مورب  تسا  بوخ  .دننز  یم  فرح  ناجیه  روش و  اب  یلیخ  دنراد  رفن  دنچ  اجنیا  .ما  هداتسیا  يا  همیخ  رانک  نم 

يا هشوگ  رد  نم  .دننک  یم  توعد  همیخ  لخاد  هب  ارم  اهنآ  .موشب  همیخ  دراو  ات  مهاوخ  یم  هزاجا  منک و  یم  مالـس  دنلب  يادـص  اب 
.منیشن یم 
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: تسا غاد  یلیخ  ثحب 

.مراد يدایز  تراهم  ندز  ریشمش  رد  نم  اریز  دهدب ، نم  تسد  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  ادرف  منک  یم  رکف  نم 

.متسه یبوخ  زادنا  ریت  مه  منز و  یم  ریشمش  بوخ  مه  نم  اریز  دوب ، دهاوخ  نم  تسد  هب  مچرپ  ادرف  هن ،

.ما هدرک  حتف  ار  ربیخ  هعلق  ما و  هدش  دوخ  دیفس  بسا  رب  راوس  نم  هک  دینیب  یم  ادرف 

نیا رد  .میوگ  یمن  چیه  نم  دننک و  یم  تبحص  روط  نیمه  اهنآ  .منک  یم  بّجعت  یلیخ  منک و  یم  شوگ  عمج  نیا  نانخـس  هب  نم 
: دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  اهنآ  زا  یکی  نایم 

؟ دهد یم  ام  زا  کی  مادک  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  وت  رظن  هب 

.درادن ار  ماقم  نآ  تقایل  امش  زا  سک  چیه 

؟ ارچ

نم دشاب .» هدرکن  رارف  گنج  نادیم  زا  لاح  هب  ات  هک  مهد  یم  یسک  هب  ار  مچرپ  : » تفگ ربمایپ  دیدینشن ؟ ار  ربمایپ  نخس  امـش  رگم 
.دیدرک رارف  همه  زا  رتدوز  هک  مدید  ار  امش  زورما 

: دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  اهنآ  زا  یکی  دعب  .تسا  خلت  قح ، نخس  .دنور  یم  ورف  رکف  هب  نم  ِنخس  نیا  ندینش  اب  اهنآ 

.دندرک رارف  دندوب  مالسا  رکشل  رد  هک  یناسک  همه  میدرکن ، رارف  هک  ام  طقف 

.درادن ار  ادرف  يرادملع  تقایل  سک  چیه  هک  متسه  دقتعم  نم 

؟ داد دهاوخ  یسک  هچ  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  سپ 

.متسه ل�وس  نیا  باوج  لابند  هب  مه  نم  ًاقافتا 

یمن رارف  گنج  نادـیم  زا  زگره  تسا  یـسک  هچ  یتسار  هب  .دـنور  یم  ورف  رکف  هب  همه  دـنکفا ، یم  هیاـس  همیخ  ياـضف  رب  توکس 
؟ دنک

: دیوگ یم  دنکش و  یم  ار  توکس  یکی  ناهگان 

.دنک یمن  رارف  گنج  نادیم  زا  زگره  هک  تسا  یلع  طقف  مدیمهف ! مدیمهف !
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.تسا هدرکن  نمشد  هب  تشپ  نونکات  یلع  .دیوگ  یم  تسار 

ام هدنامرف  تسا ، رتمک  یلیخ  ام  زا  شلاس  نس و  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ  دهدب ! وا  تسد  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  ادرف  دـنکن 
؟ دوشب

.تسا يرتسب  همیخ  رد  تسا و  رامیب  تسا  يزور  دنچ  یلع  هک  يرادن  ربخ  رگم  شابن ! نارگن 

؟ دراد يرامیب  هچ  وا 

.دراد مه  یبیجع  دردرس  تسا و  هتفرگ  درد  تّدش  هب  وا  مشچ 

! دشاب رامیب  مه  ادرف  وا  دنک  ادخ  .دش  تحار  ملایخ  رکش ، ار  ادخ 

.دنیبب ار  اجک  چیه  دناوت  یمن  وا  .دنک  یم  درد  شنامشچ  هدروخ و  امرس  اجنیا ، ِیناتسمز  ياوه  رد  وا  .دشاب  عمج  ترطاخ 

.داد مهاوخ  وت  هب  گرزب  یناگدژم  کی  يداد  نم  هب  هک  یبوخ  ربخ  نیا  رطاخ  هب 

53 .دوشب بوخ  ات  دنک  تحارتسا  يا  هتفه  کی  دیاب  یلع 

ناناملـسم زگره  دـش  یم  رـضاح  رکـشل  رد  دوب و  ملاـس  (ع ) یلع رگا  میآ ، یم  دوـخ  هب  ناـهگان  مونـش  یم  ار  نانخـس  نیا  هک  نم 
.دندروخ یمن  تسکش 

زا یهورگ  هک  یتقو  دُُـحا  گنج  رد  .تسا  هداد  ناشن  تعاجـش  دوخ  زا  هدرک و  يدایز  يراکادـف  فلتخم  ياه  گنج  رد  (ع ) یلع
اهنت ار  ربمایپ  زگره  یلو  تسـشن ، شرکیپ  رب  مخز  داتفه  هک  اـجنآ  اـت  دز  ریـشمش  داتـسیا و  ربماـیپ  راـنک  وا  دـندرک  رارف  ناناملـسم 

.تشاذگن

؟ میورب (ع ) یلع تدایع  هب  يراد  تسود  مناد  یم  مبوخ ! رفسمه 

یم هاگن  ام  هب  یتقو  وا  .دـیآ  یم  نوریب  یـسراف  ناملـس  .مینک  یم  مالـس  .میتسیا  یم  همیخ  راـنک  .میور  یم  (ع ) یلع همیخ  يوس  هب 
قـشع وا  لثم  مه  اـم  دـمهف  یم  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  اـم  دوش ، یم  لاحـشوخ  یلیخ  .میتسه  وا  نطومه  اـم  هک  دـمهف  یم  دـنک 

وا اّما  مینیبب ؛ ار  وا  میهاوخ  یم  میراد و  هنیس  رد  ار  (ع ) یلع
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«. دنک تحارتسا  دیاب  تسا و  رامیب  وا  تسا ، هتفر  باوخ  هب  یتّدم  زا  دعب  یلع  .تسین  یبسانم  تقو  نآلا  : » دیوگ یم  باوج  رد 

: میوگ یم  منک و  یم  ور  ناملس  هب  نم  .مینک  یم  لوبق  ار  وا  نخس  ام 

.تسا ادرف  یهدنامرف  يارب  هنیزگ  اهنت  (ع ) یلع نم  رظن  هب 

.تسا روط  نیمه  يرآ ،

هب ار  رکـشل  یهدـنامرف  دـناوت  یمن  دوش و  یمن  بوخ  اه  يدوز  نیا  هب  (ع ) یلع هک  دـنتفگ  یم  اهنآ  مدوب ، يا  همیخ  رد  نیا  زا  لبق 
.دریگب هدهع 

تفرگ و نامسآ  هب  ور  ار  دوخ  ياه  تسد  دینش  ار  اه  فرح  نیا  وا  یتقو  .متفگ  (ع ) یلع هب  ار  نآ  ما و  هدینش  مه  نم  ار  نخس  نیا 
54 «. دوش نآ  عنام  دناوت  یمن  سک  چیه  یهدب  یسک  هب  ار  يزیچ  یهاوخب  وت  رگا  ایادخ ! راب  : » تفگ

.دوش بوخ  رتدوز  هچ  ره  (ع ) یلع دنک ، ادخ 

.تسا یگرزب  زور  ادرف  .مینک  تحارتسا  يرادقم  میورب ، دوخ  همیخ  هب  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  نونکا 

 ! داهن ردیح  ارم  مان  مردام 

ربمایپ تسد  رد  هک  تسا  یمچرپ  رکف  هب  یسک  ره  .دنا  هداتسیا  مّظنم  ياه  فص  رد  مالـسا  نایرکـشل  همه  دسر ، یم  ارف  مهد  زور 
55 .تسا

يرامیب هرابرد  .مدوب  اهنآ  همیخ  رد  بشید  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  دنیوگ ، یم  نخـس  هتـسهآ  مه  اب  هک  منیب  یم  ار  رفن  دنچ 
56 .تسا يرامیب  رتسب  رد  (ع ) یلع مه  زورما  هک  دنا  هدرک  نیقی  دنیوگ و  یم  نخس  مه  اب  (ع ) یلع

! نک هاگن  ار  باقع 

.منیب یمن  هک  نم  اجک 

؟ ینک یم  هاگن  نامسآ  هب  ارچ 

! تساجنآ باقع  نیبب ، ار  ربمایپ  تسد 

57 .تسا مالسا  رکشل  یلصا  مچرپ  هک  تسا  باقع » ، » گنر هایس  مچرپ  نآ  مان 

یم ناکت  مچرپ  دزو و  یم  میـسن  .تسا  هتفرگ  تسد  رد  ار  باقع  ربمایپ ، نونکا  .تسا  تماقتـسا  يرادـیاپ و  هناشن  باقع ،»  » مچرپ
مچرپ نآ  هب  اه  هاگن  همه  .دروخ 
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يارب ار  وا  ربمایپ  دیاش  ات  دنـشاب  رکـشل  لّوا  فص  رد  دنراد  تسود  همه  .دـنک  یم  یهاگن  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  .تسا  هدـش  هتخود 
.دنک باختنا  یهدنامرف 

ياج ربمایپ  لد  اّما  دـمهف ؛ یم  دـنیب و  یم  ار  اـهنآ  ياـه  ندیـشک  ندرگ  اـه و  ندـش  دـنلب  دـناد ، یم  ار  اـهنآ  لد  یفخم  ِزار  ربماـیپ 
.تسا (ع ) یلع يوجتسج  رد  وا  .دنک  یم  رکف  شدوخ  بوبحم  ادخ و  بوبحم  هب  .تسا  يرگید 

58 .»؟ تساجک یلع  : » دیوگ یم  دنلب  يادص  اب  يرامیب ؛ رتسب  رد  تسا و  همیخ  رد  (ع ) یلع دناد  یم  هک  نیا  اب  ربمایپ 

دناوـت یمن  هک  (ع ) یلع هن ، .دـهدب  وا  هب  ار  مچرپ  دـهاوخ  یم  هک  دـنکن  دراد ؟ راـک  هچ  (ع ) یلع اـب  ربماـیپ  دـننک  یم  بّـجعت  هـمه 
؟ دورب گنج  هب  لاح  نیا  اب  دهاوخ  یم  هنوگچ  وا  .دنیبب  ار  شیاپ  يولج  دناوت  یمن  یتح  وا  درادرب ، اج  زا  ار  شریشمش 

59 «. تسا رامیب  یلع  تسا ، رامیب  یلع  : » دننز یم  دایرف  يدایز  ّتیعمج  نیمه  يارب 

! تسا دنلب  دایرف  نیا  رکشل  مامت  زا  ییوگ  دوش ، یمن  عطق  تسا » رامیب  یلع   » يادص

نیا میریگب ! تسد  هب  ار  مچرپ  ات  میتسه  هدامآ  همه  ام  نک ! رکف  ام  هب  نکن ! رکف  (ع ) یلع هب  هک  دنیوگ  یم  ربمایپ  هب  هنوگ  نیا  اهنآ 
60! نک ام  بیصن  ار  ّتبحم  هوکش  راختفا 

وا .دراد  ربخ  اه  يرهم  یب  نیا  همه  زا  هک  ربمایپ  يرآ ، .تسا  هدیـسر  یهلا  ّتبحم  هّلق  جوا  هب  (ع ) یلع طقف  هک  دناد  یم  ربمایپ  یلو 
«. یلع یلع ، : » دیوگ یم  موادم  هک  یبلق  نینط  .دونش  یم  ار  شدوخ  بلق  يادص  وا  دونش ، یمن  ار  تسا » رامیب  یلع   » دایرف

61 «. دیروایب نم  يارب  ار  یلع  : » دنز یم  ادص  ربمایپ  اّما  دهدب  اهنآ  زا  یکی  تسد  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  ات  دنرظتنم  همه 

62 .درذگ یم  یتاظحل  دنروایب ، اجنآ  هب  ار  (ع ) یلع ات  دنور  یم  (ع ) یلع همیخ  يوس  هب  رذوبا  ناملس و 

هاگن ار  اجنآ 
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رب لامتسد  زونه  .دنیب  یمن  ار  اجک  چیه  (ع ) یلع هک  نیا  لثم  .دروآ  یم  وس  نیا  هب  ار  وا  تسا  هتفرگ  ار  (ع ) یلع تسد  ناملس  نک ،
63 .تسا هدش  هتسب  وا  مشچ 

دیاب درادن  يا  هراچ  ربمایپ  .دورب  نادیم  هب  دناوت  یمن  مه  زورما  (ع ) یلع يرآ ، .دنوش  یم  لاحـشوخ  هرظنم  نیا  ندید  اب  اه  یـضعب 
.دهدب ام  زا  یکی  هب  ار  باقع  ِمچرپ 

: دیوگ یم  وا  هب  ربمایپ  .دهد  یم  باوج  ربمایپ  دنک ، یم  مالس  وا  .تسا  هداتسیا  ربمایپ  رانک  (ع ) یلع نونکا 

؟ تسا هدش  هچ  ناج ! یلع 

.دهد یم  مرازآ  دردرس  تسا و  هتفرگ  درد  تدش  هب  ممشچ 

64 «. راذگب نم  يوناز  يور  ار  ترس  نیشنب و  ناج ! یلع  : » دیوگ یم  دنیشن و  یم  نیمز  يور  ربمایپ 

؛ دریگ یم  هنیـس  هب  ار  (ع ) یلع رـس  ربمایپ  نونکا  .دراذـگ  یم  ربماـیپ  يوناز  يور  مارآ  ار  دوخ  رـس  دنیـشن ، یم  نیمز  يور  (ع ) یلع
65 .تسا هتفرگ  مارآ  نامسآ  هنیس  رد  دیشروخ  ییوگ 

.دـناوخ یم  اعد  دـشک و  یم  وا  مشچ  هب  ار  دوخ  تسد  و  دـنک ، یم  زاـب  (ع ) یلع مشچ  زا  ار  لامتـسد  ربماـیپ  دـننک ، یم  هاـگن  همه 
66 .تسا (ع ) یلع نیب  تقیقح  مشچ  ِيور  رب  ربمایپ  ياحیسم  ِتسد 

67 «. رادب ظوفحم  امرس  امرگ و  زا  ار  یلع  ایادخ ! : » دیوگ یم  نخس  شیوخ  يادخ  اب  ربمایپ 

امرگ امرـس و  زگره  رگید  اـت  دـنک  یم  اـعد  ربماـیپ  .تساـجنیا  ناتـسمز  يامرـس  زا  (ع ) یلع مشچ  درد  هک  دـیمهف  ناوت  یم  نونکا 
68 .دهدن رازآ  ار  (ع ) یلع

69 .دش دهاوخن  درد  مشچ  راچد  رگید  رمع  رخآ  ات  یلع  هک  ینادب  دیاب 

70 .دنیب یم  ار  ربمایپ  يابیز  هرهچ  دنک  یم  هاگن  ار  دوخ  رس  يالاب  دنک ، یم  زاب  ار  دوخ  مشچ  (ع ) یلع ناهگان 

.دوش یم  فرطرب  شیاه  مغ  همه  دنیب  یم  ار  وا  دنخبل  ربمایپ  یتقو  .دوش  داش  ربمایپ  لد  ات  دنز  یم  يدنخبل  (ع ) یلع

ساسحا يدرد  چیه  .تسا  هتفرگ  افش  وا  دزیخ ، یمرب  اج  زا  (ع ) یلع نک ! هاگن 
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! دزادنا یم  نمشد  مادنا  رب  هزرل  شمان  هک  تسا  یگشیمه  (ع ) یلع نامه  (ع ) یلع نونکا  .دنک  یمن 

نونکا وا  .دـنک  یم  نشور  ار  نامـسآ  هک  تسا  راـقفلا  وذ  ِقرب  نیا  ددرگ  یمرب  یتقو  دور و  یم  همیخ  هب  يردـنت  نوچمه  (ع ) یلع
.دتسیا یم  ربمایپ  لباقم 

سک ره  دـنا  هتفگ  تسار  .دراد  مـغ  هـچ  رگید  دراد ، (ع ) یلع ربماـیپ ، نوـنکا  .ددـنب  یم  شقن  ربماـیپ  تروـص  رب  یناـمداش  دـنخبل 
اّما دراذـگ ؛ یم  رـس  رب  دوخ  هـالک  هدرک و  نت  هب  هرِز  دورب  گـنج  هب  دـهاوخ  یم  رفن  کـی  یتقو  .درادـن * * *  مغ  دراد  (ع ) یلع

71 .دنک نت  رب  ار  نآ  هرِز  ياج  هب  ات  تسا  هدروآ  (ع ) یلع يارب  ار  دوخ  نهاریپ  ربمایپ 

؟ تسا هدروآ  (ع ) یلع يارب  نهاریپ  هرِز ، ياج  هب  ربمایپ  ارچ  یناد  یم  ایآ  اّما 

: دراد یندینش  یتیاکح  هک  تسا  خیرات  کی  تسین ، یلومعم  نهاریپ  کی  نیا 

شتآ رد  یتسرپادـخ  مرج  هب  ار  (ع ) میهاربا تساوـخ  یم  دورمن  هک  یماـگنه  تسا ، (ع ) میهاربا ترـضح  زا  لـصا  رد  نـهاریپ  نـیا 
.دنک يرای  ار  دیحوت  رادمچرپ  گرزب  ات  دمآ  نیمز  هب  لیئربج  دزادنا ،

هک دوب  نهاریپ  نیمه  ندیـشوپ  لیلد  هب  درک و  یم  ظفح  ییالب  ره  زا  ار  میهاربا  هک  دروآ  یتشهب  یـسابل  (ع ،) میهاربا يارب  لـیئربج 
72 .تخوسن دورمن  ِشتآ  رد  (ع ) میهاربا

.دش (ع ) فسوی ِنهاریپ  ینامز ، رد  دیسر و  ثرا  هب  يدعب  ربمایپ  هب  يربمایپ  زا  نهاریپ  نیا 

؟ دنام دهاوخ  یقاب  شنادنزرف  وا و  دزن  نهاریپ  نیا  یناد  یم  ایآ  .دورب  گنج  نادیم  هب  ات  دهد  یم  (ع ) یلع هب  ار  نآ  ربمایپ  نونکا 

نیمه شروهظ ، عقوم  رد  (ع ) يدهم .دنک  رارقرب  ار  تلادع  ناهج ، رد  ات  درک  دهاوخ  روهظ  (ع ) يدهم دسرب ، ارف  نامزلا  رخآ  یتقو 
73 .تشاد دهاوخ  نت  هب  ار  نهاریپ 

.تسا هدنیآ  هتشذگ و  لاصتا  هقلح  تسا  (ع ) یلع نت  هب  هک  ینهاریپ  نیا  یناد  یم  نونکا 

همامع ربمایپ  نک ! هاگن 
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74 .تسا (ع ) یلع دوخ  هالک  همامع  نیا  دچیپ ، یم  (ع ) یلع رس  رود  هب  ار  دوخ 

: دیوگ یم  دهد و  یم  (ع ) یلع هب  ار  مچرپ  نونکا 

.دنتسه وت  هارمه  هتشرف  راهچ  هک  نادب  ورب و  نمشد  يوس  هب  ناج ! یلع 

؟ دنتسه یناگتشرف  هچ  اهنآ 

ادخ ِيرای  رصن و  .دوب  دنهاوخ  وت  رس  تشپ  رد  لیفارـسا  وت و  يوربور  لیئارزع  پچ ؛ تمـس  رد  لیئاکیم  تسار ؛ فرط  رد  لیئربج 
75 .تسا تهار  هقردب  مه  نم  ياعد  تسوت و  رس  يالاب  رد 

.وگب اهنآ  هب  يربِع  نابز  مان  هب  ار  دوخ  مسا  يدش ، وربور  نمشد  اب  یتقو  ناج ! یلع 

؟ هچ يارب 

مان نامه  ایلیا »  » .دنک یم  حتف  ار  ربیخ  دیآ و  یم  ایلیا » ، » يراگزور هک  تسا  هدش  رکذ  تسا  يربع  نابز  هب  هک  اهنآ  ياه  باتک  رد 
76 .تسا يْربِع  نابز  هب  وت ،

.دنک یم  نادیم  هناور  ار  وا  دسوب و  یم  ار  (ع ) یلع يور  ربمایپ  نونکا 

یم توعد  حلـص  هب  ار  نمـشد  ادتبا  اه ، گنج  همه  رد  ربمایپ  .دتـسیا  یم  دوش و  یم  رود  مدق  دـنچ  دور ، یم  نادـیم  يوس  هب  یلع 
يدایز ياه  هنتف  مالسا  ّدض  رب  اهنآ  اریز  هن ؟ ای  دنکب  توعد  مالسا  حلص و  هب  ار  ربیخ  نایدوهی  هک  دسرپب  دهاوخ  یم  (ع ) یلع .درک 

.دنا هدرک 

ادـخ رگا  نادـب  نک و  توعد  مالـسا  تقیقح  هب  ار  اهنآ  یلع ! يا  : » دـهد یم  باوج  ربمایپ  دـسرپ ، یم  ار  دوخ  ل�وس  (ع ) یلع یتقو 
77 «. تسا رتهب  ایند  ياه  جنگ  یمامت  زا  وت  يارب  دنک  تیاده  وت  تسد  هب  ار  رفن  کی 

.دشکب ریشمش  اهنآ  يور  هب  دندرکن  لوبق  رگا  دنک و  توعد  مالسا  هب  ار  نایدوهی  ادتبا  دیاب  تسا ، هتفرگ  ار  شیوخ  خساپ  (ع ) یلع

نایدوهی هک  يدید  یتقو  یلع ! يا  : » دیوگ یم  وا  هب  نیمه  يارب  دوب ، دـهاوخ  نادـیم  نیا  زوریپ  زورما  (ع ) یلع هک  دراد  رواب  ربمایپ 
زا
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78 «. رادب ناما  رد  ار  ناشناج  دنرب ، یم  هانپ  اه  ناتسلخن  هب  دنیآ و  یم  نوریب  هعلق 

! تسار تسد  رد  ار  راقفلا  وذ  دراد و  پچ  تسد  رد  باقع  ِمچرپ  نک ! هاگن  .دورب  نادیم  يوس  هب  ات  تسا  هدامآ  ادخ  ِریش  نونکا 

یم شیپ  (ع ) یلع اّما  رت ؛» هتسهآ  یمک  یلع ! يا  : » دننز یم  دایرف  اهنآ  .دنیآ  یم  وا  لابند  هب  مالسا  رکـشل  دور ! یم  باتـش  اب  هچ  وا 
.تسین وا  هارمه  يرکشل  ًالصا  ییوگ  دور ،

حتف ار  ربیخ  هعلق  دهاوخ  یم  طقف  وا  .دنک  یم  رکف  شا  هفیظو  هب  طقف  وا  .تسین  ّمهم  وا  يارب  دننک ، رارف  مه  مالسا  رکـشل  همه  رگا 
.تسا دوهی  یهدنامرف  ِداتس  هک  يا  هعلق  نامه  .تسا  هدیشک  فص  ربیخ  یلصا  هعلق  لباقم  دوهی  هاپس   * * * 79 .دنک

هک دننک  یم  لایخ  اهنآ  .دننک  هرـسکی  ار  راک  زورما  ات  دنا  هتفرگ  میمـصت  نایدوهی  ناناملـسم ، یپ  رد  یپ  تسکـش  زور  هس  زا  دـعب 
ِيزوریپ يارب  اهنآ  .دنربب  موجه  اهنآ  هاگودرا  هب  ناناملسم  رارف  زا  دعب  دنهاوخ  یم  اهنآ  .درک  دنهاوخ  رارف  مه  زورما  مالسا  رکـشل 

.دنا هدرک  هدامآ  ار  دوخ  ییاهن 

اهنآ يوس  هب  يدرم  تسا ! بیجع  یلیخ  ناشیارب  هک  دننیب  یم  ار  يا  هرظنم  اهنآ  اّما  دنتسه ؛ مالسا  رکشل  ندمآ  رظتنم  دوهی  نایهاپس 
.دراد شود  رب  هایس  مچرپ  اریز  تسا ، رکشل  هدنامرف  ًامتح  وا  تسا ، هداتفا  رتولج  رکشل  زا  يدایز  تفاسم  دیآ و  یم 

! دیآ یم  باقع  اب  نامیا  هشیب  ریش  هک  دنناد  یمن  اهنآ 

هدش هنوگچ  لبق ، ياهزور  ياه  تسکـش  زا  سپ  هک  دنا  هدرک  بّجعت  همه  .دیایب  رفن  رازه  تسیب  گنج  هب  هنت  کی  دـهاوخ  یم  وا 
؟ دزات یم  شیپ  روشرپ  هنوگ  نیا  ناوج  نیا  هک  تسا 

.دبوک یم  نیمز  هب  نادیم  طسو  رد  ار  مچرپ  دیآ و  یم  وا  تسیک ؟ ناوج  نیا  دننادب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دننک ، یم  هاگن  همه 

نیمزرس نیا  توکس  وا  يادص 
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مالـسا اب  گنج  زا  اـت  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  .تسا  اـیلیا »  » يربِع ناـبز  هب  مماـن  متـسه ، (ع ) یلع نم  دوهی ! موق  يا  : » دنکـش یم  ار 
«. دیرادرب تسد 

«. میدش دوبان  میدروخ و  تسکش  ام  مسق ! ادخ  هب  : » دنز یم  دایرف  وا  دوش ، یم  دنلب  دوهی  رکشل  نایم  زا  يدرمریپ  يادص  ناهگان 

نیا زا  وا  روظنم  دـیوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  ارچ  وا  .دنـسانش  یم  ار  وا  همه  .تسا  دوهی  ياملع  زا  یکی  وا  دـننک ، یم  هاـگن  وا  هب  همه 
؟ تسیچ فرح 

.دیایب اجنآ  هب  ایلیا  هک  نامز  نآ  ات  تسا  ظوفحم  يرطخ  ره  زا  ربیخ  نیمزرـس  ما  هدناوخ  اه  باتک  رد  نم  : » دـیوگ یم  رگید  راب  وا 
80 «. دومن دهاوخ  حتف  ار  ربیخ  وا 

نایهاپس همه  هک  درک  يراک  دیاب  .درک  هبلغ  سرت  نیا  رب  تاغیلبت  اب  دیاب  .دنیشنب  نایهاپس  لد  رب  سرت  ات  دوش  یم  ثعاب  نخـس  نیا 
؟ تفاکشن نایدوهی  يارب  ار  لین  دور  ادخ  رگم  .تساهنآ  رس  رب  (ع ) یسوم ِتسد  دنتسه و  (ع ) یسوم نازابرـس  هک  دننک  لایخ  دوهی 

.درک دهاوخ  دوبان  ار  ایلیا  ادخ  مه  زورما  درکن ؟ دوبان  ار  نوعرف  ام ، نمشد  ادخ  رگم 

همه تسا و  ناناولهپ  ناولهپ  عاجـش و  يا  هدنامرف  بَحرَم  .دنتـسرفب  (ع ) یلع گنج  هب  ار  بَحرَم  دنهاوخ  یم  دوهی  ناگرزب  نونکا 
.دناسر یم  لتق  هب  ار  (ع ) یلع تبرض ، کی  اب  وا  هک  دنراد  رواب 

ییاهدژا نوچ  دزات و  یم  مزر  نادـیم  يوس  هب  دراشف و  یم  تسد  رد  ار  شریـشمش  وا  .تسا  هدـش  هتخود  بَحرَم  هب  اـه  هاـگن  همه 
.دتسیا یم  نیگمشخ 

.دندنب یم  فص  دوهی  هاپس  لباقم  رد  و  (ع ) یلع رس  تشپ  دنا  هدیسر  هار  زا  هک  مالسا  رکشل 

بَحرَم .دور  یم  ولج  دراـشف و  یم  تسد  رد  ار  دوخ  راـقفلا  وذ  (ع ) یلع .دوـش  زاـغآ  نت  هب  نت  گـنج  ادـتبا  هک  تسا  نیا  رب  مسر 
اب ار  دوخ  رکیپ  همه 
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! نت رب  ینهاریپ  دراد و  رس  رب  يا  همامع  (ع ) یلع اّما  دراد ؛ رس  رب  يدوخ  هالک  تسا و  هدناشوپ  هرِز 

نیا رب  مسر  اه  گنج  همه  رد  دـش * * * ؟ دـهاوخ  هچ  هجیتن  .دـننک  یم  هاگن  همه  .تسا  هتخادـنا  هیاـس  نادـیم  ياـضف  رب  توکس 
.تسا یسامح  رعش  یعون  زَجَر  .دننک  یم  یفّرعم  ار  دوخ  زَجَر  ندناوخ  اب  دنوش  یم  نادیم  دراو  نایوجگنج  یتقو  هک  تسا 

نم .تسا  بَحرَم »  » نم ماـن  هـک  دـنناد  یم  ربـیخ  لـها...بَحْرَم  َا 
�ّ

ي ُرَبـْیَخ  ْتَِـملَع  ْدَـق  : » دزادرپ یم  دوـخ  یفّرعم  هـب  بَـحرَم  نوـنکا 
81 «. ما هتخیر  نیمز  هب  ار  شنوخ  تسا  هدمآ  نم  گنج  هب  هک  سک  ره  نونکات  .متسه  گرزب  یناولهپ  عاجش و  يوجگنج 

نادیم ياضف  رد  هک  تسا  (ع ) یلع يادـص  نیا  نک  شوگ  دـنک ، یفّرعم  ار  شدوخ  دـناوخب و  زجر  هک  تسا  (ع ) یلع تبون  نونکا 
اب نم  .متعاجـش  هشیب  ریـش  نم  .داـهن  رَدـیَح »  » ارم ماـن  مرداـم ، هک  متـسه  یـسک  نآ  نم...هَرَدـْیَح  یّمُأ  یْنتَّمَـس  يذَّلا  َا 

�َ
ا : » دـچیپ یم 

82 «. منز یم  مقر  ار  امش  گرم  مریشمش 

، ردام هاگره  یناوجون ، راگزور  رد  يرآ ، ردـیح ،» : » دروآ یم  نابز  رب  دوب  هداـهن  وا  رب  شرداـم  هک  ار  یماـن  (ع ) یلع تسا  بیجع 
.دز یم  ادص  ردیح »  » ار وا  دید  یم  ار  (ع ) یلع تعاجش 

هدنز شیارب  يا  هرطاخ  دونـش  یم  ار  مان  نیا  بَحرَم  یتقو  .دنیوگ  یم  ردیح »  » دسرت یمن  زیچ  چیه  زا  هک  يریـش  هب  یبرع  نابز  رد 
! زارد رود و  يراگزور  زا  يا  هرطاخ  .دوش  یم 

يدوز هب  هک  دنداد  یم  دـیون  وا  هب  دـندرک و  یم  فیرعت  وا  زا  همه  دوب ، ندز  ریـشمش  نتفرگ  ارف  لوغـشم  هک  یناوجون  راگزور  رد 
.دش دهاوخ  یگرزب  نامرهق 

سرتن زگره  ورب و  یهاوخ  یم  هک  سک  ره  گنج  هب  بَحرَم ! يا  : » تفگ وا  هب  دوب  هدـنیآ  ییوگ  شیپ  شراـک  هک  ینز  زور  کـی 
زوریپ وت  هک 
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83 «. دوب دهاوخ  وا  تسد  هب  وت  گرم  اریز  ورن ، تسا  ردیح  وا  مان  هک  یسک  گنج  هب  دشاب  تدای  اّما  دش ؛ یهاوخ 

ات دراد  یم  رب  بقع  هب  یمدق  .دـنکفا  یم  هیاس  شدوجو  رب  گرم  زا  سرت  هظحل  کی  ددـنب ، یم  شقن  بَحرَم  نهذ  رد  هرطاخ  نیا 
؟ یـسرت یم  ناوج  کی  زا  یتسه و  هاپـس  کی  هدنامرف  وت  بحرم ! يور  یم  اجک  دیوگ : یم  نخـس  وا  اب  سفن  ياوه  اّما  دنک ؛ رارف 
! ینک مامت  ار  شراک  هبرـض  کی  اب  یناوت  یم  وت  تسین ! گنج  درم  ًالـصا  وا  يدوخ ! هالک  هن  دراد  یهرِز  هن  ناوج  نیا  نک ، هاـگن 

؟84 تسا ردیح  شمان  ناوج  نیمه  ایند  رد  طقف  رگم  يا ؟ هدیسرت  ردیح  مان  زا  وت  مناد  یم 

.دراذگ یم  شیپ  هب  مدق  بَحرَم  هک  تسا  هنوگ  نیا 

.دروآ دورف  ار  هبرض  نیلّوا  بَحرَم  ات  دنک  یم  ربص  تسا  هدوبن  گنج  رگزاغآ  هاگ  چیه  (ع ) یلع دنک ، یم  هاگن  وا  هب  (ع ) یلع

رپـس اـب  ار  وا  هبرـض  (ع ) یلع .دـناشن  یم  همه  لد  رد  تشحو  وا  داـیرف  .دـنز  یم  يا  هرعن  دروآ و  یم  ـالاب  ار  دوـخ  ریـشمش  بَحرَم 
.دریگ یم  شیوخ 

هرِز قرغ  بَحرَم  .درادن  نت  هب  يا  هرِز  اریز  تسا ، لابکبـس  وا  دزیخ ، یمرب  اج  زا  (ع ) یلع ناهگان  تسا ، رتدـنلب  (ع ) یلع زا  بَحرَم 
.دیآ یم  دورف  بَحرَم  دوخ  هالک  رب  (ع ) یلع راقفلا  وذ  .تسا  نهآ  و 

(ع) یلع هبرض  .دش  هچ  دمهف  یمن  بَحرَم  هک  تسا  اسآ  قرب  عیرس و  ردق  نآ  هبرض  نیا.دچیپ  یم  اضف  رد  راقفلاوذ  تبرض  يادص 
85 .دوش یم  هتفاکش  وا  رس  .دنیشن  یم  بَحرَم  قرف  رب  راقفلاوذ  دفاکش و  یم  ار  بَحرَم  دوخ  هالک 

ِراقِْفلا وُذ  ِّالا  َْفیَس  ال  ّیلَع ؛ ِّالا  یتَف  ال  .دوش * * *  یمن  دنلب  زگره  دتفا و  یم  نیمز  يور  رب  بَحرَم 

.تسین راقفلاوذ  نوچ  يریشمش  چیه  .تسین  یلع  نوچ  يدرم  ناوج  چیه 

رد زورما  هک  تسا  ناگتشرف  يادص  نیا 
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86 .دسر یم  شوگ  هب  اه  نامسآ  همه 

87 .دنداد رس  ار  ادن  نیمه  مه  زور  نآ  اریز  دنا  هداتفا  دُحا  گنج  هرطاخ  دای  هب  زورما  ناگتشرف 

هک دننک  یم  هاگن  بَحرَم  ناج  یب  رکیپ  هب  هریخ  همه  .دشاب  هدش  هتـشک  اهنآ  گرزب  ناولهپ  هدنامرف و  هک  دننک  یمن  رواب  نایدوهی 
.دننک هچ  دنناد  یمن  .دنتسه  توهبم  تام و  همه  .تسا  هداتفا  نادیم  طسو  رد 

رد ربخ  عیرس ، یلیخ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دش ،» هتـشک  بَحرَم  : » دننز یم  دایرف  دننیب  یم  ار  هنحـص  نیا  هک  هعلق  يالاب  نانابهگن 
88 .دوش یم  شخپ  هعلق  رساترس 

.دورب وا  گنج  هب  يرگید  يوجگنج  دیاب  تسا ، هداتسیا  نادیم  طسو  رد  (ع ) یلع

زا دعب  اّما  دنک ؛ یم  هصالخ  شریـشمش  رد  ار  دوخ  مشخ  همه  وا  .تسا  دوهی  ناناولهپ  زا  زین  وا  دیآ ، یم  ولج  بَحرَم  ردارب  ثِراح ،
.دتفا یم  نیمز  رب  شناج  یب  رکیپ  یقیاقد 

.دنیآ یم  رد  اپ  زا  راقفلاوذ  تبرض  هب  دوز  ردقچ  یلو  دنیآ  یم  نادیم  هب  دنتسه  دوهی  نانامرهق  رگید  زا  هک  رماع  رسای و 

.دورب (ع ) یلع گنج  هب  تسین  رـضاح  سک  چـیه  رگید  دـنک ، یم  رییغت  گنج  طیارـش  دوهی  گرزب  رادرـس  راهچ  ندـش  هتـشک  اـب 
ام مسق ! ادخ  هب  : » دز دایرف  شیپ  یتعاس  هک  دـنروآ  یم  نامیا  درمریپ  نآ  هتفگ  هب  اهنآ  .دـنا  هدـش  بارطـضا  سرت و  راچد  نایدوهی 

«. میدش دوبان  میدروخ و  تسکش 

.دننک یم  ینیشن  بقع  هعلق  يوس  هب  نازابرس  زا  يدایز  هّدع  .دنزب  مقر  ار  دوهی  يدوبان  ات  هدمآ  هک  تسا  ایلیا  نامه  نیا  يرآ ،

یم عافد  دوهی  ِنامرآ  زا  هک  دـیا  هدروخن  مسق  امـش  رگم  دـیور ؟ یم  اجک  اـهوسرت  يا  دـننز : یم  داـیرف  دوهی  ياـملع  ناـیم  نیا  رد 
؟ دینک

رکشل اب  دوهی  هاپس  هدنامیقاب  دریگ ، یم  رد  یتخس  گنج  دیآ ، یم  نادیم  هب  مالسا  رکشل  دوش ، یم  زاغآ  یعمج  هتسد  هلمح  نونکا 
اهریشمش .دنزادرپ  یم  گنج  هب  مالسا 
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.دنیآ یم  دورف  اه  هزین  دروخ ، یم  مه  هب 

هعلق هب  ار  دوخ  تسا  هدـش  روط  ره  دـنهاوخ  یم  اهنآ  دـنرب ، یم  موجه  دـنا ، هدـید  ار  دوخ  ناوج  هدـنامرف  تعاجـش  هک  ناناملـسم 
.دنوش یم  دیهش  نانآ  زا  يا  هّدع  نایم  نیا  رد  .دنناسرب 

هب ار  نانآ  دتفا و  یم  دوهی  ناریش  ناج  هب  هقعاص  نوچمه  (ع ) یلع دننز ، یم  ریشمش  دوجو  مامت  اب  ناناملسم  تسا ، یتخـس  رازراک 
89 .دنکفا یم  كاخ 

هک دنتـسه  یناسک  نیلّوا  دوهی  ياملع  .دنا  هدش  هتـشک  اهنآ  ناعاجـش  همه  درادن ، يا  هدیاف  تمواقم  رگید  هک  دمهف  یم  دوهی  هاپس 
90 .تسین هعلق  نوریب  سک  چیه  رگید  نونکا  دوش ، یم  هعلق  دراو  دوهی  هاپس  دوش ، یم  زاب  هعلق  برد  .دننک  یم  رارف 

ناناملـسم يوس  هب  ریت  گنـس و  هزین و  دـنا و  هتفرگ  رگنـس  اه  جرب  يالاب  زا  دـنا ، هتفرگ  هانپ  مکحم  هعلق  نیا  لـخاد  دوهی  نازاـبرس 
.دننک یم  باترپ 

.دریگ یم  رارق  اه  هزین  اهریت و  جامآ  دوش ، کیدزن  هعلق  هب  هک  سک  ره  .تسا  یتخس  رایسب  راک  هعلق  حتف  طیارش  نیا  رد 

ار نآ  ناوتب  هک  تسین  یبوچ  ِبرد  تسا ، گنـس  سنج  زا  برد  نیا  اـّما  دوب ؛ یبوخ  یلیخ  راـک  دوشگ  ار  هعلق  برد  دـش  یم  رگا 
! درک ذوفن  هعلق  نیا  لخاد  هب  ناوت  یمن  زگره  .دنازوس  شتآ  اب  ای  تسکش 

يدایز رایـسب  لوپ  فرـص  اب  ار  هعلق  نیا  .دـنراد  نانمیطا  دوخ  هعلق  ندوب  مکحم  هب  اـهنآ  دنـشک ، یم  یتحار  سفن  ناـیدوهی  نونکا 
ار هعلق  نیا  نانکاس  تسا  هتـسناوتن  لاح  هب  ات  یـسک  هک  تسا  نیمه  يارب  .دنا  هدـنام  ملاس  نآ  هانپ  رد  لاس  ياه  لاس  دـنا و  هتخاس 

.دهدب تسکش 

دیآ یم  ربیخ  حتاف  رادرس 

ار وا  اه  جرب  يـالاب  زا  ناـیدوهی  دـنکن  تسا ، كاـنرطخ  رایـسب  راـک  نیا  دور ، یم  هعلق  برد  يوس  هب  (ع ) یلع نک ! هاـگن  ار  اـجنآ 
دهاوخ یم  وا  درادن ، هّجوت  هعلق  برد  زج  زیچ  چیه  هب  (ع ) یلع ایوگ  دنهدب ، رارق  فده 
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.دناسرب نآ  هب  ار  دوخ 

! نک کمک  ار  وا  تدوخ  ایادخ !

ندـید يارب  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ناـسنا  تسد  هزادـنا  هب  یکچوـک  خاروـس  نآ ، يور  رب  تسا ، هدیـسر  هعلق  برد  راـنک  (ع ) یلع
91 .دنک یم  هقلح  نیا  رد  تسد  (ع ) یلع .دوش  یم  هدافتسا  هعلق  نوریب 

! ربکا هّللا 

! ربکا هّللا 

.دچیپ یم  اج  همه  رد  هک  تسا  (ع ) یلع دایرف  نیا 

! دتفا یم  ورف  هعلق  ناکرا  رب  يا  هلزلز  هک  ییوگ  دنک ، یم  اج  زا  ار  هعلق  برد  (ع ) یلع هظحل ، کی  رد  ناهگان و 

92 .تسا (ع ) یلع ییادخ  تسد  يور  رب  هعلق  برد  دننک  یم  هاگن  همه 

93! تسا هدرک  هولج  (ع ) یلع نیتسآ  رد  ادخ  تسد  ایوگ  تسین ، رشب  راک  تسا ، ییادخ  راک  راک  نیا  تسا ، ییادخ  هزجعم  نیا 

94 .دور یم  اوه  هب  بیجع  يرابغ  درگ و  دچیپ ، یم  اج  همه  رد  بیهم  ییادص  دنک ، یم  باترپ  يا  هشوگ  هب  ار  هعلق  برد  (ع ) یلع

هانپ .درادـن  يا  هدـیاف  چـیه  تمواقم  رگید  هک  دـنمهف  یم  دـنوش و  یم  توهبم  تام و  اهنآ  .دـننیب  یم  ار  هرظنم  نیا  ناـیدوهی  همه 
؟ دراد يا  هدیاف  هچ  برد  یب  هعلق  رد  نتفرگ 

95 .دوش یم  ترپ  يا  هشوگ  هب  اه  نامک  دوش و  یم  اهر  اهرپس  دتفا ، یم  ورف  اهریشمش  یمامت  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  رد 

.تسا گرم  زا  تاجن  هار  اهنت  نیا  .دنوش  یم  میلست  دنهن و  یم  رس  رب  ار  دوخ  ياه  تسد  همه 

ینیب شیپ  ربمایپ  هک  تسا  يا  هنحـص  نامه  نیا  .دنرب  یم  هانپ  اه  ناتـسلخن  هب  دـننک و  یم  رارف  نوریب  هب  هعلق  زا  تعرـس  اب  یهورگ 
! رادب ناما  رد  ار  ناشناج  دنرب ، یم  هانپ  اه  ناتسلخن  هب  نایدوهی  يدید  یتقو  هک  دوب  هتفگ  (ع ) یلع هب  هدرک و 

يور هب  درادن  قح  سک  چـیه  دنـشکب ، گنج  زا  تسد  دـهد  یم  روتـسد  مالـسا  نایرکـشل  هب  دروآ و  یم  رب  دایرف  (ع ) یلع نونکا 
.دشکب ریشمش  نایدوهی 

مه رفن  کی  رگید  دوش و  یم  مامت  گنج  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 
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.تسا هدش  فّرصت  دوهی  یهدنامرف  داتس  هدرک و  طوقس  ربیخ  ّمهم  هعلق  دوش ، یمن  هتشک 

.دنک یم  اپ  هب  اجنآ  رد  يا  هلزلز  ربخ  نیا  .دسر  یم  رگید  ياه  هعلق  هب  ربیخ  هعلق  حتف  ربخ 

هن .درادن  يا  هدیاف  تمواقم  رگید  هک  دنناد  یم  اهنآ  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هّیحور  دوب  صومَق  هعلق  هب  ناشدـیما  همه  هک  اهنآ 
.تسا هعلق  نآ  ياهورین  هزادنا  هب  اهنآ  ياهورین  هن  دراد و  ار  صومَق  ماکحتسا  اهنآ  ياه  هعلق 

ناـیاپ صوـمَق ، هعلق  حـتف  اـب  عـقاو  رد  .دـش  دـنهاوخ  میلـست  مه  رگید  ياـه  هعلق  يدوز  هب  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوـت  یم  یتـحار  هب 
«. درک حتف  ار  هعلق  یلع  : » دنز یم  دایرف  دور و  یم  هاگودرا  يوس  هب  يراوس  بسا  .تسا * * *  هدروخ  مقر  ربیخ  رب  دوهی  تموکح 

هب دنک و  یم  يداش  قرغ  ار  ربمایپ  بلق  (ع ) یلع تداشر  تعاجـش و  دنک ، یم  رکـش  ار  ادخ  وا  دسر ، یم  ربمایپ  شوگ  هب  ربخ  نیا 
96 .دور یم  (ع ) یلع لابقتسا 

هب لیئربج  دسر ، یم  ماشم  هب  يرطع  يوب  دزو ، یم  یمیسن  (ع ،) یلع ندیسر  زا  شیپ  .دیآ  یم  ربمایپ  دزن  ربیخ  زوریپ  هدنامرف  نونکا 
.دیآ یم  ربمایپ  ینامهم 

: دبای یم  نادنخ  ار  وا  دوش ، یم  هریخ  لیئربج  هرهچ  هب  ربمایپ 

؟ یتسه لاحشوخ  ردق  نیا  هک  تسا  هدش  هچ  لیئربج ! يا 

97 .ملاحشوخ یلیخ  نیمه  يارب  دیآ ، یم  وس  نیا  هب  نونکا  وا  .مراد  تسود  یلیخ  ار  یلع  نم 

ارم زورما  وت  ناـج ! یلع  : » دـیوگ یم  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  دباتـش و  یم  شلابقتـسا  هب  ربماـیپ  دـیآ ، یم  ربـیخ  گرزب  رادرس 
«. يدرک لاحشوخ 

! دنک یم  هیرگ  دراد  (ع ) یلع نم ! يادخ  دنز ، یم  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دونش ، یم  ار  نخس  نیا  (ع ) یلع یتقو 

! منک ل�وس  وا  هیرگ  زار  زا  مورب و  ولج  دش  یم  شاک  تسا ؟ ییامعم  هچ  نیا 

وا هب  دنک و  یم  كاپ  (ع ) یلع نامشچ  زا  کشا  دوخ  تسد  اب  ربمایپ 
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: دیوگ یم 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ناج ! یلع 

مدوخ تسد  .تسـشن  مناگدید  رب  يداش  کشا  یتسه ، دونـشخ  نم  زا  وت  هک  مدیمهف  یتقو  تسا ، قوش  هیرگ  نیا  ادـخ ! لوسر  يا 
.دوبن

98 .يدرک لاحشوخ  ار  ناگتشرف  همه  زورما  وت  .تسا  دونشخ  وت  زا  زورما  مه  ادخ  ناج ! یلع 

نآ دنک و  اج  زا  ار  ربیخ  هعلق  برد  هنوگچ  (ع ) یلع هک  دـهد  یم  ربخ  ربمایپ  هب  دـیآ و  یم  ولج  ربمایپ  نارای  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 
.درک باترپ  ار 

99 «. دندرک يرای  ار  (ع ) یلع ادخ ، ناگتشرف  نیرتهب  زا  هتشرف  لهچ  زورما  مسق  ادخ  هب  : » دیوگ یم  باوج  رد  ربمایپ 

وت نم  .دنز * * *  یم  هسوب  دوخ  گرزب  رادرـس  يوزاب  رب  دراد و  یم  رب  هدرپ  (ع ) یلع تیقّفوم  زار  زا  شیوخ  نخـس  نیا  اب  ربمایپ 
تقیقح رنه ، ییابیز  اب  دیاب  وت  .يراد  هدهع  هب  ینیگنس  هفیظو  هک  یناد  یم  یتسه ، يدهعتم  دنمرنه  نوچ  وت  مسانـش ، یم  بوخ  ار 

.ینک هنادواج  ار  ربیخ 

.میوگب (ع ) یلع فصو  رد  يرعش  مهاوخ  یم  نم  نک ! يرای  ارم  ایادخ ! ییوگ : یم  ینک و  یم  نامسآ  هب  ور 

نهذ رد  تفرگ  تسد  رـس  رب  ار  هعلق  برد  (ع ) یلع هک  يا  هظحل  .دـنرذگ  یم  وت  نهذ  رد  اه  هملک  .ینک  یم  رکف  ینز و  یم  مدـق 
.ییوگب يرعش  زورما  گرزب  رادرس  يارب  یهاوخ  یم  وت  .دوش  یم  رورم  وت 

! برع گرزب  رعاش  یتسه ، ناّسَح  وت 

.یتفا یم  (ع ) یلع يرامیب  دای  هب  ینک ، یم  ساسحا  تدوخ  دوجو  رد  ار  ابیز  ّسح  نآ  ماجنارس 

: ییوگب نینچ  ار  وا  لاح  نابز  يراد  تسود 

«. ار يرامیب  تّذل  مهدن  ملاع  ود  هب  / منیلاب رس  هب  ییایب  هنابیبط  رگ  »

.ینک یم  مالس  .يور  یم  ربمایپ  يوس  هب 

! یناوخب ار  ترعش  ات  یهاوخ  یم  هزاجا  نونکا 

َْمل اّمَلَف  ًءاَوَد  یغَْتبَی / ِنیَْعلا  َدَمرأ  ٌّیلَع  َناکَو  : » دنونشب ار  وت  رعش  ات  دنا  هدرک  توکس  همه  دوش ، یم  لاحشوخ  ربمایپ 
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ربمایپ .دـنک  اوادـم  ار  وا  دوبن  یـسک  یلو  دوب  دوخ  يارب  ینامرد  لاـبند  هب  دوب و  هدـش  ـالتبم  مشچ  درد  هب  (ع ) یلع...ًایِوادـُم َّسُِحی 
زور نآ  رد  ینامرد !! بوخ  هچ  نامرد  نیا  دوب و  يراـمیب  شوخ  هچ  يراـمیب  نیا  يرآ ، داد ، افـش  ار  وا  مشچ  دـیبلط و  ار  (ع ) یلع

ار وا  مه  ادـخ  دراد و  تسود  ار  ادـخ  دراد ، تسود  ارم  هک  مهد  یم  یعاجـش  درم  نآ  تسد  هب  ار  مچرپ  نم  : » تفگ نـینچ  ربماـیپ 
100 «. دومن باختنا  شردارب  ریزو و  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع طقف  ربمایپ  زور  نآ  دنک .» یم  حتف  ار  ربیخ  هعلق  دراد و  تسود 

ار نآ  دنتسه  نابز  برع  هک  مدرم  نیا  همه  .دش  دهاوخن  شومارف  هاگ  چیه  تسابیز و  یلیخ  وت  رعش  دیوگ ، یم  نیرفآ  وت  هب  ربمایپ 
.تخومآ دنهاوخ  دوخ  ياه  هّچب  هب  درک و  دنهاوخ  ظفح 

.يدرک هنادواج  رعش  نیا  اب  ار  تدوخ  وت  ناّسَح ! يا 

نآ همجرت  رد  ار  رعش  کی  ییابیز  همه  دوش  یمن  زگره  اّما  منک ؛ نایب  یسراف  نابز  هب  ار  وت  رعش  ییابیز  ِجوا  متسناوت  یم  نم  شاک 
.درک نایب 

اب وت  .دـهد  یمن  شاداپ  وت  هب  ربمایپ  زورما  اّما  دـنهد ؛ یم  یـشاداپ  وا  هب  دـیوگ  یم  رعـش  یگرزب  يارب  يرعاش  یتقو  هک  تسا  مسر 
! يدرگ یم  رب  مه  یلاخ  تسد  اب  يدمآ و  یلاخ  تسد 

.یتشاد هگن  هدنز  هشیمه  يارب  ارم  يالوم  ِدای  وت  .مسوبب  مریگب و  شوغآ  رد  ار  وت  مهاوخ  یم  .میآ  یم  تلابند  هب 

.ییوگ یمن  چیه  ینز و  یم  دنخبل  نم  هب  وت  و  دادن ؟ یشاداپ  وت  هب  ربمایپ  ارچ  منک  یم  ل�وس  وت  زا 

نآ دیاب  نم  .دهدب  خیرات  هب  یمایپ  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  ربمایپ  .منک  یم  رکف  نم  .مسرب  ل�وس  نیا  خساپ  هب  مدوخ  یهاوخ  یم  وت 
فشک ار 
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.منک

رعـش (ع ) یلع يارب  وت  طقف  ارچ  اّما  دـندوب ؛ يرگید  نارعاش  مدرم  نیا  نایم  رد  مبای : یم  ار  نآ  ماجنارـس  منک و  یم  رکف  مه  زاـب  و 
؟ دندورسن يرعش  اهنآ  هیقب  ارچ  یتفگ ؟

.يوشب باختنا  راک  نیا  يارب  دیاب  .دیوگب  رعش  (ع ) یلع يارب  درادن  قیفوت  یسک  ره  يرآ ،

وت دنتسه ، دوخ  رای  ِيوربا  لاخ و  رکف  رد  نارگید  یتقو  .یتفرگ  ار  دوخ  شاداپ  یناوخب  ربمایپ  يارب  ار  دوخ  رعش  هک  نیا  زا  لبق  وت 
.دنا هدرک  باختنا  ار  وت  هک  تسانعم  نیا  هب  نیا  ییوگ ! یم  رعش  (ع ) یلع يارب  ییآ و  یم 

مک يزیرب  شیاپ  هب  ار  ایند  همه  رگا  دنز ، یم  یملق  دیوگ ، یم  يرعـش  دراد ، یم  رب  یمدق  (ع ) یلع يارب  یـسک  یتقو  مسق  ادـخ  هب 
! دنک یم  ررض  یلیخ  هک  دشورفب  نازرا  ار  شدوخ  دیابن  وا  .تسا 

؟ دراد یمرب  مدق  (ع ) یلع يارب  هک  دشاب  یسک  شاداپ  دراد  تقایل  ایند  همه  ایآ 

! زگره

زین یمچرپ  وا  .دـیآ  یم  ام  يوس  هب  تعرـس  اب  اه  تسدرود  نآ  زا  يراوس  بسا  ییوگ  .تسا * * *  (ع ) یلع دوخ  طقف  وا ، شاداپ 
.دراد تسد  رد 

؟ يونش یم  ار  شیادص  ایآ 

! تراشب تراشب !

رفعج ادخ ! لوسر  يا  : » دیوگ یم  مالـس  زا  دعب  هدـمآ و  ربمایپ  دزن  دوش و  یم  هدایپ  بسا  زا  وا  .تسا  هدروآ  ار  یبوخ  ربخ  وا  ایوگ 
101 «. دیآ یم  امش  يوس  هب 

.دنک یم  رکش  ار  ادخ  دوش و  یم  لاحشوخ  رایسب  دفکش و  یم  لگ  نوچمه  شتروص  دونش  یم  ار  رفعج  مان  ربمایپ  یتقو 

؟ دش لاحشوخ  وا  ندمآ  زا  ردق  نیا  ربمایپ  هک  تسیک  رفعج  نیا  ییوگ : یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت 

دندوب هکم  رد  ناناملـسم  هک  یتقو  لبق  لاس  هدزناپ  .تسا  (ع ) یلع ردارب  وا  تسا ، بلاـطوبا  دـنزرف  رفعج  میوگ : یم  باوج  رد  نم 
رفعج یتسرپرس  هب  ار  ناناملسم  زا  یهورگ  ربمایپ  دندرک ، یم  تیذا  ار  اهنآ  ناتسرپ  تب 
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102 .تسا هتشگزاب  رفعج  لاس ، همه  نیا  زا  دعب  نونکا  .داتسرف  هشبح  روشک  هب 

103 .دیآ یم  ربیخ  هب  ربمایپ  يرای  يارب  دوخ  ناهارمه  زا  یهورگ  اب  تسا  هدیسر  هنیدم  هب  یتقو  رفعج 

104 .دسوب یم  ار  وا  یناشیپ  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  هتفر و  وا  لابقتسا  هب  ربمایپ  دسر ، یم  هار  زا  رفعج  یتاظحل ، زا  دعب 

هب ار  ادخ  زورما  مناد  یمن  رفعج ! يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  رفعج  هب  ور  دـنز و  یم  هقلح  ربمایپ  نامـشچ  رد  قوش  کشا  نک ! هاگن 
؟105 یلع تردارب  تسد  هب  ربیخ  حتف  هب  ای  هشبح  زا  وت  تشگزاب  هب  منک ؛ رکش  تمعن  نیمادک 

هدـش زیربـل  رگیدـکی  هب  قشع  زا  اـهنآ  دوجو  ماـمت  دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  وا  (ع ،) یلع شردارب  نوـنکا  دـنز ، یم  يدـنخبل  رفعج 
.تسا

وا .دیآ  یم  وس  نیا  هب  هتفرگ و  تسد  يور  يا  هتـسب  .ددرگ  یمرب  يا  هظحل  زا  دعب  و  دور ، یم  دوخ  بسا  يوس  هب  رفعج  نک ! هاگن 
هب ات  داد  نم  هب  ار  فابرز  هچراپ  نیا  هشبح  هاشداپ  یـشاجن ، میایب ، هشبح  زا  متـساوخ  یم  یتقو  ادـخ ! لوسر  يا  : » دـیوگ یم  نینچ 

«. منک میدقت  امش 

.دریگ یم  رفعج  زا  ار  وا  هیده  .دنک و  یم  اعد  یشاجن  ّقح  رد  ربمایپ 

.تسا هدش  هدافتسا  الط  زا  هچراپ  نیا  نتفاب  رد  .تسا  تمیق  نارگ  هچراپ  نیا  هب  ناشهاگن  همه 

ادخ و دراد و  تسود  ارم  ادخ و  هک  مهد  یم  یـسک  هب  ار  یتمیق  هچراپ  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  همه  هب  ور  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
«. میراد تسود  ار  وا  مه  نم 

.تسا (ع ) یلع نخس  نیا  زا  ربمایپ  روظنم  هک  دنناد  یم  رگید  مدرم  .دور  یم  (ع ) یلع يوس  هب  اه  هاگن  همه 

لاحـشوخ یلیخ  رفعج  ندـمآ  زا  ربماـیپ   * * * 106 .دـهد یم  وا  هب  ار  دنمـشزرا  هیدـه  نیا  ربماـیپ  دور و  یم  ولج  (ع ) یلع نوـنکا 
، تسا
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؟ مهدب دنمشزرا  هیده  وت  هب  یهاوخ  یم  ایآ  رفعج  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  رفعج  هب  ور  نیمه  يارب 

.يرآ دیوگ : یم  باوج  رد  رفعج 

هیده یتسار  هب  .دهدب  رفعج  هب  الط  لثم  يا  هیده  دـهاوخ  یم  ربمایپ  هک  دـننک  یم  لایخ  دنونـش  یم  ار  نخـس  نیا  هک  یناسک  همه 
؟ تسیچ ربمایپ  صوصخم 

.دشاب رتهب  ایند  همه  زا  وت  يارب  ات  مهد  یم  دای  يزامن  وت  هب  نم  رفعج ! يا  دیوگ : یم  ربمایپ 

.دنک تفایرد  ربمایپ  زا  ار  اهبنارگ  هیده  نیا  رتدوز  هچ  ره  دهاوخ  یم  وا  دوش ، یم  لاحشوخ  رایسب  رفعج 

107 .دشاب دایز  رایسب  تناهانگ  دنچ  ره  دوش  یم  وت  ناهانگ  همه  ششخب  ثعاب  زامن  نیا  رفعج ! يا  دهد : یم  همادا  ربمایپ 

شرافـس ّمهم  ياه  تجاح  ندش  اور  يارب  دوش و  یم  روهـشم  راّیط » رفعج  زامن   » مان هب  هک  دـهد  یم  دای  وا  هب  ار  يزامن  ربمایپ  دـعب 
108 .تسا هدش 

: دهد یم  دای  رفعج  هب  هنوگ  نیا  ار  زامن  نیا  ندناوخ  شور  ربمایپ  .دوش  یم  هدناوخ  هنوگچ  زامن  نیا  دننادب  دنهاوخ  یم  همه 

راب سپـس 15  .یناوخ  یم  لازلز »  » هروس دـمح ، ندـناوخ  زا  دـعب  ییوگ ، یم  ربکا » هّللا   » یتـسیا و یم  هلبق  هب  ور  يریگ و  یم  وضو 
.ییوگ یم  ار  ربکا » هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس   » رکذ

تلاح نامه  رد  يراد و  یم  رب  عوکر  زا  رـس  .ینک  یم  رارکت  ار  رکذ  نامه  راب   10 عوکر ، رکذ  ياج  هب  يور و  یم  عوکر  هب  دـعب 
رارکت ار  رکذ  نآ  راب   10 هدجس ، رکذ  ياج  هب  هدجس  رد  .يور  یم  هدجـس  هب  هاگنآ  .ییوگ  یم  ار  رکذ  نیا  راب  يا 10  هداتسیا  هک 

.ییوگ یم  ار  رکذ  نآ  راب  يا 10  هتسشن  هک  روط  نامه  يراد و  یم  رب  هدجس  زا  رس  .ینک  یم 

ینیشن و یم  زین  مّود  هدجس  زا  دعب  .ییوگ  یم  ار  رکذ  نآ  راب  هتفر 10  هدجس  هب  سپس 
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.ینک یم  رارکت  ار  رکذ  راب   10

.یناوخب ار  تایداع »  » هروس دـمح  زا  دـعب  دـشاب  تدای  طقف  یناوخ ، یم  لّوا  تعکر  دـننام  ار  مّود  تعکر  يوش و  یم  دـنلب  نونکا 
یم ار  مالـس  دهـشت و  یتفگ ، ار  رکذ  نیا  راـب  مّود 10  هدجـس  زا  دـعب  یتقو  دـعب  .یناوخب  تونق  یناوت  یم  عوکر  زا  لـبق  نینچمه 

.ییوگ

تعکر رد  دمح ، زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  یناوخ  یم  لّوا  زامن  دـننام  ار  مّود  زامن  یناوخب ، رگید  زامن  کی  يزیخرب و  دـیاب  نونکا 
« تایداع «، » لازلز  » ياه هروس  ياج  هب  یناوت  یم  هتبلا  .یناوخ  یم  ار  دحا )  هّللا  وه  لق  هروس (  مّود  تعکر  رد  و  رـصن »  » هروس لّوا 

109 .یناوخب ار  دحا )  هّللا  وه  لق  هروس (  نامه  اه  تعکر  همه  رد  رصن ،»  » و

 ! تسش دیاب  ار  اه  مشچ 

اهنآ هب  دـهاوخ  یم  ربمایپ  عقاو  رد  .درادـن  ار  رگید  ياه  هعلق  هب  هلمح  میمـصت  ًالعف  ربماـیپ  تسا  هدـش  حـتف  صومَق  هعلق  هک  نونکا 
.دنوش میلست  ناشدوخ  اهنآ  ات  دهدب  تصرف 

مالسا اب  ینمشد  رکف  هب  هک  یناسک  همه  يدوز  هب  تفر و  دهاوخ  زاجح  نیمزرس  همه  هب  دوهی  هعلق  نیرت  ّمهم  تسکـش  ربخ  يرآ ،
.داد دنهاوخ  عضوم  رییغت  دندوب 

دنک و تکرح  كَدَف  نیمزرـس  يوس  هب  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دـبلط و  یم  دراد ، مان  هصیحَم »  » هک ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ربمایپ  نونکا 
دهاوخ اجنآ  هب  اه  هعلق  همه  حتف  زا  دعب  مالـسا  رکـشل  هنرگو  رتهب  هچ  دـنوشب  میلـست  دـنوشب  رـضاح  اهنآ  رگا  .دـنک  وگتفگ  اهنآ  اب 

.تفر

هدرک طوقـس  صومَق  هعلق  دنمهفب  یتقو  اهنآ  .دندوب  هدش  نامیپ  مه  ربیخ  نایدوهی  اب  نیا  زا  لبق  دنتـسه و  يدوهی  همه  كدف  مدرم 
.دش دنهاوخ  حلص  راتساوخ  تسا ،

شیپ هب  كدف  يوس  هب  دوش و  یم  بسا  رب  راوس  هصیحَم 
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110 .دزات یم 

.دنتسه لاحشوخ  زورما  يزوریپ  زا  همه  .تسا  هاگودرا  رد  مالسا  رکشل 

.موش یم  زورما  تارطاخ  نتشون  لوغشم  مه  نم  .ینک  تحارتسا  ات  يور  یم  دوخ  همیخ  هب  وت  دسر و  یم  ارف  بش 

؟ منک هچ  مناد  یمن  .دیآ  یم  مغارس  هب  یباوخ  یب  هرابود  .درذگ  یم  یتعاس 

.منزب مدق  يردق  همیخ  نوریب  رد  مزیخرب و  تسا  بوخ 

: دنیوگ یم  نخس  مه  اب  رفن  ود  ایوگ  .دروخ  یم  مشوگ  هب  ییادص  فرط  نآ  زا 

هدـنامن ام  يارب  ییوربآ  چـیه  نونکا  .دـنک  اج  زا  ار  هعلق  برد  هنوگچ  هک  دـندید  دوخ  مشچ  اـب  همه  درک ؟ هچ  زورما  یلع  يدـید 
! ربیخ حتاف  رادرس  یلع  میتسه و  هدروخ  تسکش  هدنامرف  ام  .تسا 

دیاب .میهدـب  هولج  کچوک  ار  یلع  راـک  نیا  میناوت  یم  اـم  .مراد  يا  هشقن  نم  هدـش ؟ گرزب  ردـق  نیا  امـش  يارب  عوضوم  نیا  ارچ 
! میهاوخ یم  ام  هک  دوش  هتشون  يروط  خیرات  ات  مینک  شالت 

؟ درک یفخم  ار  تقیقح  دوش  یم  رگم  هچ ؟ ینعی 

.دنوشن ربخ  اب  زورما  يارجام  تقیقح  زا  ناگدنیآ  ات  مینک  شالت  دیاب  ام  .میشاب  هدنیآ  رکف  هب  دیاب  ام 

؟ درک ار  راک  نیا  دوش  یم  هنوگچ  رخآ 

ره دیاب  وا  .دیوگب  نخـس  ربیخ  حتف  زا  هشیمه  ات  میهاوخب  وا  زا  میهدب و  لوپ  رفن  کی  هب  دـیاب  ام  .دراد  دوجو  یهار  يراک  ره  يارب 
ناونع هب  دیاب  وا  .دنک  اج  زا  ار  ربیخ  رد  هنوگچ  یلع  هک  دیدید  یم  ربیخ  زور  رد  دیدوب  یم  امش  شاک  مدرم ! دیوگب : دنیشن  یم  اج 

.دوش هتخانش  ربیخ  ِيوار 

؟ تسیچ راک  نیا  هدیاف 

یم ربیخ  ِيوار  نیمه  غارس  اهنآ  تقو  نآ  .دنسیونب  باتک  ربیخ  دروم  رد  دنهاوخ  یم  هک  دنوش  یم  ادیپ  هدنسیون  يا  هّدع  يدوز  هب 
هک دیوگ  یم  يروط  نآ  ار  ربیخ  حتف  وا  .میدرک  تسرد  ار  وا  ام  هک  دنیآ 
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.میوگ یم  نم 

؟ ییوگ یم  هنوگچ  ار  ربیخ  حتف  وت  رگم 

مراد تسود  نم  .میهدـب  هولج  کچوک  ار  راک  نیا  دـیاب  ام  .دـنک  اج  زا  ار  ربیخ  هعلق  برد  یلع  هک  دوب  نیا  رد  زورما  تمظع  همه 
! تسا هدوب  رتمیتناس  طقف 10  مه  نآ  يانهپ  هتشاد و  ضرع  رتم  لوط و 1  رتم   2 ربیخ ، هعلق  برد  هزادنا  هک  دننک  رواب  ناگدنیآ  هک 

! ربیخ هعلق  نیرت  گرزب  رد  هن  تسا ، قاتا  کی  ِرد  هزادنا  ییوگ  یم  وت  هک  يا  هزادنا  نیا  تسین ! نکمم  نیا 

اب یلع  داتفا ، شتـسد  زا  یلع  ِرپس  گنج ، ماگنه  رد  هک  مییوگ  یم  ًالثم  دـننک ! رواـب  همه  هک  مییوگب  يروط  ار  ربیخ  هّصق  دـیاب  اـم 
111 .درک هدافتسا  رپس  ياج  هب  دنک و  اج  زا  ار  نآ  تفر و  هعلق  برد  فرط  هب  تعاجش  لامک 

! تسا هدوب  رپس  کی  هزادنا  هب  ربیخ  برد  هک  دننک  یم  رواب  همه  هاگآدوخان  روط  هب  تقو  نآ 

.درادن لاکشا  دشاب  رت  گرزب  رپس  زا  مک  کی  الاح 

!! منک دود  دنپسا  تیارب  ًامتح  دشاب  مدای  .يراد  يدایز  شوه  وت  هک  ًاعقاو 

.يراذگب هیام  تدوخ  بیج  زا  دیاب  ینک ؟ جرخ  لوپ  یتسه  رضاح  ایآ  .دراد  جرخ  اهراک  نیا  هتبلا 

اب زگره  .ینک  افتکا  نآ  زا  یتمـسق  نتفگ  هب  هک  تسا  نیا  تقیقح  فیرحت  يارب  هار  نیرتهب  شاـب ! هتـشاد  راـگدای  هب  نم  زا  ار  نیا 
.یسر یم  تدوخ  فده  هب  نک  رواب  وگب ! ار  نآ  زا  یتمسق  هکلب  نکن ، تفلاخم  تقیقح 

دوخ هشقن  رد  اهنآ  ایآ  دـننک ؟ یفخم  ار  تقیقح  دـنهاوخ  یم  اـه  نیا  ارچ  رخآ  منک ، یم  بّجعت  رایـسب  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  نم 
باوخ زونه  وت  تسا و  حبص  تشه  تعاس  یباوخ ! یم  ردقچ  دش * * * ؟ دنهاوخ  ّقفوم 
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! یتسه

! رفسمه ییوگ ، یم  تسار 

یمغ .تسا  هتفرگ  ملاح  نم  هک  یمهف  یم  ینک و  یم  یهاگن  .میآ  یم  همیخ  نوریب  هب  .موش  یم  دـنلب  اـج  زا  وت  يادـص  ندینـش  اـب 
.یناوخ یم  مدوجو  رد  ار  ناهنپ 

تـسا بوخ  میوگ  یم  دوخ  اب  .تسا  (ع ) یلع نادـنمقالع  زا  یکی  وا  .دروخ  یم  عفار » وبا   » هب مهاگن  ناهگان  .مینز  یم  مدـق  مه  اب 
.میوگب وا  هب  ار  بشید  يارجام  مورب و  وا  شیپ 

یبوخ رکف  نم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  يا  هدـنخ  یتاظحل  زا  دـعب  .دور  یم  ورف  رکف  هب  وا  .میوگ  یم  نخـس  وا  اـب  مور و  یم  وا  دزن 
«. مینک دنلب  نیمز  زا  ار  ربیخ  هعلق  برد  میورب  مینک و  یم  عمج  ار  ناناملسم  زا  رفن  دنچ  دیاب  .مراد 

: دیوگ یم  نم  هب  وا  .دنور  یم  ربیخ  هعلق  يوس  هب  دوخ  ناتسود  زا  رفن  شش  اب  عفاروبا 

.یسیونن ار  هعلق  برد  هزادنا  هک  دشاب  تساوح  دیاب  .ایب  ام  هارمه  رادرب و  ار  دوخ  ذغاک  ملق و  وت 

؟ ارچ

! درب دنهاوخ  نیب  زا  ار  وت  هتشون  ینکب  ار  راک  نیا  رگا  اریز 

؟ درک دهاوخ  ار  راک  نیا  یسک  هچ 

.درک دنهاوخ  تسرد  رس  درد  تیارب  ینک  راکشآ  ار  اهنآ  غورد  یهاوخ  یم  وت  دنمهفب  یتقو  .يا  هدید  ار  اهنآ  بشید  هک  یناسک 

؟ مسیونب هچ  نم  سپ 

.سیونب ار  برد  ندرک  دنلب  يارجام  نیشنب و  يا  هشوگ  کی  لایخ  یب  وت  .شاب  هتشادن  هعلق  برد  هزادنا  رتم و  هب  يراک  ًالصا  وت 

زورید هک  میتسه  ربیخ  هعلق  برد  رانک  ام  .تسا  ربیخ  نیمزرـس  اجنیا  : » مسیون یم  نینچ  .مور و  یم  اهنآ  هارمه  منک و  یم  لوبق  نم 
ّقفوم دـننک  یم  شالت  هچ  ره  اّما  دـننک ؛ دـنلب  نیمز  زا  ار  برد  نیا  دـنهاوخ  یم  هرفن  تفه  هورگ  کی  .دـنک  اج  زا  ار  نآ  (ع ) یلع

112 «. دنوش یمن 

ام نونکا 

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ور  وا  مینک ، یم  دروخرب  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  مان  هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی  هب  هار  نایم  رد  .میدرگ  یم  زاب  هاـگودرا  يوس  هب 
: دسرپ یم  دنک و  یم  ام 

؟ دیدوب هعلق  برد  رانک  اقفر  اب  هک  مدید  رود  زا 

.میتسناوتن اّما  مینک ؛ دنلب  ار  نآ  میتساوخ  یم  يرآ ،

؟ دینکب ار  راک  نیا  دیتساوخ  یم  رفن  تفه  نیا  اب  امش 

.يرآ

دیتساوخ یم  رفن  تفه  اب  امـش  تقو  نآ  میتسناوتن ، مینک  دـنلب  ار  برد  نآ  ات  میتفر  رفن  لهچ  اب  ام  .دـیتسه  لایخ  شوخ  یلیخ  اـمش 
.دینکب ار  راک  نیا 

!؟ ییوگ یم  تسار 

113 .دیربب شیپ  زا  يراک  دیناوت  یم  دینیبب  دیورب  دینک و  عمج  ار  رفن  لهچ  ینک  یمن  رواب  رگا 

(ع) یلع دینـش  وا  یتقو  .متفا  یم  ربمایپ  نخـس  دای  هب  دنک و  یم  ادیپ  انعم  رتشیب  میارب  درک  (ع ) یلع هک  يراک  تمظع  هک  تساجنیا 
114 «. دندرک يرای  ار  (ع ) یلع هتشرف  لهچ  مسق ! ادخ  هب  : » دومرف تسا  هدنک  اج  زا  ار  هعلق  برد 

رگا .دتـسرفب  ار  یمایپ  خـیرات  همه  يارب  تساوخ  یم  وا  .دروخ  ادـخ  مان  هب  دـنگوس  دوخ  نخـس  نیا  رد  ربمایپ  ارچ  ممهف  یم  الاح 
!! دننک يرای  ار  (ع ) یلع ات  دتسرفب  نامسآ  زا  ار  هتشرف  لهچ  ادخ  هک  هدوب  يزاین  هچ  رگید  دوب ، یکچوک  ِرد  ربیخ ، هعلق  برد 

گرزب نیگنـس و  ردـق  نآ  ربیخ  هعلق  برد  اّما  دـنک ؛ اجباج  تسا  رتم  کی  رد  رتم  ود  شازادـنا  هک  ار  يرد  دـناوت  یم  ناولهپ  کی 
! دنیایب (ع ) یلع يرای  يارب  هتشرف  لهچ  دیاب  هک  تسا  هدوب 

؟ تسین ادخ  تردق  زا  يا  هولج  (ع ) یلع رگم  دندمآ ؟ (ع ) یلع يرای  هب  هتشرف  لهچ  ارچ  ل�وس : کی  اّما 

؟ دنک دنلب  ییاهنت  هب  ار  برد  نیا  تسناوت  یمن  وا  رگم 

ار تقیقح  ات  دننک  یم  شالت  يا  هّدع  تسناد  یم  ربمایپ  هک  منک  یم  رکف  نم 
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هب هیبش  (ع ،) یلع راک  هک  دـمهف  یم  دونـشب  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  هک  یـسک  ره  .درک  هلباقم  اه  نآ  اب  هنوگ  نیا  ربماـیپ  .دـننک  یفخم 
.تسا هدوب  هزجعم 

هب شتالیکـشت ، همه  اـب  رکـشل  کـی  هک  تسا  گرزب  يا  هزادـنا  هب  نآ ، برد  تسا و  ربـیخ  نیمزرـس  هعلق  نـیرت  گرزب  صوـمَق ،
.دنک یم  روبع  نآ  هاگرد  زا  یتحار 

ولیک رازه  دنچ  برد ، نیا  ِنزو  هک  منک  یم  رکف  نم  دـشاب و  مکحم  مواقم و  ات  دـندوب  هدیـشارت  مکحم  يا  هرخـص  زا  ار  برد  نیا 
! دشاب

115 .دنک اج  زا  دوخ  ییادخ  تسد  اب  ار  برد  نیا  (ع ) یلع يرآ ،

؟ دندرک یم  هتسب  زاب و  ار  برد  نآ  نایدوهی  هنوگچ  سپ  دننک  دنلب  ار  برد  نآ  دنتسناوتن  رفن  لهچ  رگا  رخآ : ل�وس  اّما 

گرزب ياهالول  ِيور  نآ ، ِینیگنـس  عقاو  رد  .دندوب  هدرک  بصن  هعلق  دنلب  ياهراوید  رب  گرزب  يالول  دنچ  اب  ار  برد  نیا  نایدوهی 
.دوب

دش و هدنک  اج  زا  برد  نآ  یتقو  میوگ  یم  نم  دش ؛ یم  هتـسب  زاب و  رفن  دنچ  کمک  اب  دوب  لصتم  هعلق  راوید  هب  برد  یتقو  يرآ ،
.دنک دنلب  اج  زا  ار  نآ  تسناوتن  رفن  لهچ  داتفا  نیمز  يور  رب 

 * * * 116! تسادـخ تسد  وا  تسد  يرآ  .دـنک  اج  زا  ار  برد  نیا  تسد  کی  اب  هک  ار  (ع ) یلع میالوم  ياشگ  ربیخ  تسد  مزانب 
هراچ ماجنارـس  اهنآ  دوش ، گنج  دراو  اهنآ  اب  دـهاوخ  یمن  ربمایپ  تسا ، نایدوهی  فّرـصت  رد  هعلق  راهچ  ربیخ ، هعلق  تفه  زا  نونکا 

.دنرادن ندش  میلست  زج  يا 

یم ایآ  .تسا  هدـنام  یقاب  هعلق  کی  طـقف  ربیخ ، هعلق  تفه  زا  عقاو  رد  .دـنوش  یم  میلـست  مه  رگید  هعلق  هس  درذـگ ، یم  زور  دـنچ 
؟ تسیچ هعلق  نیرخآ  مان  یناد 

رد دوهی  ناگرزب  ناربهر و  همه  ایوگ  دنناوخ ؛ یم  ِملالس »  » ار هعلق  نآ 
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117 .دنتسه هعلق  نامه 

: ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  یهاگن  وت  هک  منیب  یم 

؟ دندوبن نآ  رد  دوهی  ناربهر  زا  مادک  چیه  دش ، حتف  یلبق  ياه  هعلق  یتقو  ارچ  دنا ؟ هدش  عمج  هعلق  نیرخآ  رد  ناربهر  همه  ارچ 

یتسار هب  .میدرکن  ادـیپ  اجنآ  ار  دوهی  نارـس  زا  مادـک  چـیه  اـم  درک  حـتف  ربیخ  هعلق  (ع ) یلع یتقو  تسه  تداـی  ییوگ ! یم  تسار 
؟ ارچ

اه لاس  ربیخ  هناگ  تفه  هعلق  میسر : یم  باوج  نیا  هب  رفن  دنچ  زا  ندرک  ل�وس  زا  دعب  .میدرگب  باوج  لابند  هب  میورب و  دیاب  نونکا 
هتخاس ادابم  زور  يارب  اه  لنوت  نیا  .دـنراد  طابترا  رگیدـکی  اب  ینیمز  ریز  یفخم  ياه  لنوت  اب  اه  نآ  همه  دـنا و  هدـش  هتخاس  شیپ 

ياه لنوت  نآ  زا  دوهی  نارـس  تفرگ  یم  رارق  حـتف  هناتـسآ  رد  هک  يا  هعلق  ره  .دـنراد  عالّطا  نآ  زا  دوهی  ناربهر  طـقف  دـنا و  هدـش 
118 .دنتفر یم  رگید  هعلق  هب  یفخم 

هب .درادن  هدیاف  چیه  زین  هعلق  نآ  رد  نتفرگ  هانپ  هک  دنمهف  یم  يدوز  هب  اهنآ  یلو  دنا ؛ هدـش  عمج  هعلق  نیرخآ  رد  اهنآ  همه  نونکا 
ینایدوهی زا  یکی  دیآ ؟ یم  وس  نیا  هب  هک  تسیک  درم  نآ  .درک * * *  دهاوخ  حتف  مه  ار  اجنآ  (ع ،) یلع ِياشگربیخ  تسد  يدوز 

.دنیبب ار  ربمایپ  دهاوخ  یم  وا  .تسا  هدمآ  نوریب  ملالس  هعلق  زا  هک  تسا 

؟ یهد یم  ناما  نم  هب  میوگب  وت  هب  ار  هعلق  حتف  هار  رگا  دّمحم ! يا 

.یتسه ناما  رد  وت  يرآ ،

.دینکب دیاب  هچ  مییوگب  امش  هب  ات  دییایب  نم  هارمه 

؟ تسیچ وت  داهنشیپ 

نآ زا  نم  هک  دراد  دوجو  ینیمز  ریز  یلاناک  هعلق  لـخاد  اـت  همـشچ  زا  .دور  یم  هعلق  هب  هوک  نآ  ياـپ  زا  هعلق  نیا  بآ  همـشچ  اـهنت 
لاناک نآ  کیدزن  ار  امش  مهاوخ  یم  نم  .متسه  هاگآ 
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.دش دنهاوخ  میلست  اهنآ  دوشب  عطق  هعلق  بآ  یتقو  .دینک  بارخ  ار  نآ  ات  مربب 

.مینک یمن  عطق  ار  هعلق  بآ  زگره  دیامن و  يرای  ار  ام  دنوادخ  ات  مینام  یم  رظتنم  ام  يدوهی ! درم  يا 

119 .ددنبب دوخ  يدوهی  نمشد  يور  رب  بآ  تسین  رضاح  ربمایپ  دور ، یم  ورف  رکف  هب  يدوهی  درم 

.دندنبن مه  دوخ  رفاک  ِنمشد  يور  رب  بآ  زگره  هک  دهد  یم  خیرات  ناناملسم  همه  هب  ربمایپ  هک  تسا  یسرد  نیا 

؟ تشاد دنهاوخ  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ربمایپ  زا  دعب  ناناملسم  ایآ  امش  رظن  هب 

هعلق .تسا  ِملالـس  هعلق  هب  هلمح  هدامآ  مالـسا  رکـشل  هک  دسر  یم  نم  هب  ربخ  تسب * * * !! نمـشد  يور  رب  ار  بآ  دیابن  هاگ  چیه 
120 .تسا هدش  دوهی  نارس  هاگهانپ  هک  يا 

.دننک زاغآ  ار  هلمح  ربمایپ  روتسد  هب  ات  دنتسه  هدامآ  همه  دنک ، یم  کیدزن  ِملالس  هعلق  هب  ار  دوخ  مالسا  رکشل 

«. دیوگب نخس  وت  اب  ات  میتسرفب  هدنیامن  کی  هدب  هزاجا  دّمحم ! يا  : » دروآ یم  رب  دایرف  هعلق  يالاب  زا  یکی  نایم  نیا  رد 

هَْدنِک هب  رگا  : » دیوگ یم  نینچ  دیآ و  یم  ربمایپ  دزن  دنز و  یم  نوریب  هعلق  زا  يراوس  دوش ، یم  زاب  هعلق  برد  .دـنک  یم  لوبق  ربمایپ 
«. دوش یم  میلست  وا  یهدب ، ناما 

گنج رد  هک  یـسک  نامه  .داد  ماجنا  يدایز  تامادقا  مالـسا  اب  هزرابم  يارب  هک  یـسک  نامه  وا  تسیک ؟ هَدـْنِک »  » یـسرپ یم  ًامتح 
.درک قیوشت  ربمایپ  اب  گنج  هب  ار  هکم  ناتسرپ  تب  قدنخ ،

هنتف نارـس  هب  دیابن  سپ  میناسرب ، تازاجم  هب  ار  دوهی  نارـس  مینک و  حـتف  ار  هعلق  نیا  میناوت  یم  یگداس  هب  ام  دـنیوگ  یم  يا  هّدـع 
«. تسا ناما  رد  وا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  دوهی  هداتسرف  هب  ور  ربمایپ  اّما  دوش ؛ هداد  ناما 

یتاظحل .ددرگ  یم  زاب  هعلق  يوس  هب  یلاحشوخ  اب  درم 
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.دیآ یم  وس  نیا  هب  دوش و  یم  جراخ  هعلق  زا  هَْدنِک » ، » درذگ یم 

یم ربمایپ  دزن  وا  .دـهد  تاجن  ار  دوخ  ياقفر  ناج  هک  تسا  نیا  رکف  هب  نونکا  وا  تسا ، هداد  ناما  وا  هب  ربماـیپ  هک  دـناد  یم  هَدـْنِک 
ياه ناتسلخن  لاوما و  همه  .میور  یم  نیمزرـس  نیا  زا  میوش و  یم  میلـست  ام  همه  .هدب  ناما  ار  ام  شخبب و  ار  ام  : » دیوگ یم  دیآ و 

ار ام  ینک و  یم  مّحرت  ام  رب  ایآ  میورب ، میرادرب و  دوخ  هارمه  سابل  کی  ام  زا  مادـک  ره  هک  هدـب  هزاجا  طقف  دـشاب ، امـش  ِنآ  زا  ام 
121 .»؟ یهد یم  ناما 

«. دیتسه ناما  رد  امش  همه  يرآ ، : » دیوگ یم  وا  هب  باوج  رد  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ربمایپ 

مه اه  نامـسآ  رگا  ددرگ ، یمن  رب  دوخ  نخـس  زا  زگره  دیوگب  ینخـس  دّمحم  یتقو  دناد  یم  وا  دفکـش ، یم  يداش  زا  هَْدنِک  هرهچ 
.دریگ یمن  سپ  ار  شنخس  وا  دنزیر  ورف 

«. میسیونب حلص  همان  نامیپ  دنیوگب و  نخس  وت  اب  یگمه  ات  مروایب  ار  دوهی  نارس  ات  هدب  هزاجا  دّمحم ! يا  : » دهد یم  همادا  هَْدنِک 

.ددرگ یم  زاب  دوهی  نارس  زا  يدادعت  اب  یتّدم  زا  دعب  ددرگ و  یم  زاب  هعلق  هب  هَْدنِک  .دنک  یم  لوبق  ربمایپ 

122 .دننامب نیمزرس  نیا  رد  اهنآ  دشاب و  نایدوهی  لام  ربیخ  نیمزرس  زا  یمین  هک  دنهد  یم  داهنشیپ  ربمایپ  هب  اهنآ 

سابل کی  طـقف  دوخ  لاوما  همه  زا  میور و  یم  نیمزرـس  نیا  زا  اـم  هک  تفگ  یم  هَدـْنِک  نیا  زا  لـبق  اـت  .منک  یم  بّجعت  یلیخ  نم 
لام ربیخ  ياه  ناتـسلخن  زا  یمین  یّتح  دننامب و  دوخ  هناشاک  هناخ و  رد  دنهاوخ  یم  نونکا  هک  دش  هچ  اّما  میراد ؛ یمرب  دوخ  هارمه 

! دشاب اهنآ  دوخ 

.دنا هدناوخ  تاروت  رد  ار  وا  فصو  .دنسانش  یم  یبوخ  هب  ار  دّمحم  اهنآ  .تسین  راوشد  راک  نامیرک  اب  هک  دنناد  یم  اهنآ 
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.تسا دنوادخ  ینابرهم  رهظم  وا 

اهنآ هدب  هزاجا  تسامش ؛ لام  اه  ناتسلخن  فصن  دّمحم ! يا  : » دنراد يرگید  هتـساوخ  نونکا  .دنک  یم  لوبق  ار  نانآ  داهنـشیپ  ربمایپ 
.دنک یم  لوبق  ربمایپ  میهد .» یم  ار  امش  مهس  لاس ، ره  رخآ  ام  .دشاب  ام  تسد  رد  مه 

نآ ات  میهاوخ  یم  وت  زا  داتفا ، وت  نارای  تسد  هب  تاروت  ام ، ینامسآ  باتک  دش  حتف  صومَق  هعلق  یتقو  دّمحم ! يا  : » دنیوگ یم  دعب 
«. ینادرگ زاب  ام  هب  ار 

123 .دنهدب لیوحت  اهنآ  هب  دنروایب و  ار  تاروت  نآ  ات  دهد  یم  روتسد  شنارای  هب  ربمایپ 

اهنآ رگا  یتسار  هب  .دندرک  هلمح  هنیدم  هب  ناکرـشم  اب  هارمه  نایدوهی  نیا  قدنخ  گنج  رد  .مور  یم  ورف  رکف  هب  نم  هک  تساجنیا 
؟ دندرک یم  محر  ام  رب  ایآ  دنتشاذگ ؟ یم  یقاب  ار  نآرق  زا  يا  هحفص  ایآ  دندش  یم  زوریپ  گنج  نآ  رد 

لوبق مه  ار  اهنآ  نخس  نیا  ربمایپ  میشاب .» دوخ  نییآ  نید و  رب  هدب  هزاجا  دّمحم ! يا  : » دنراد مه  رگید  هتـساوخ  کی  ربیخ  نایدوهی 
.دنک یم 

! دنک یمن  مالسا  نتفریذپ  هب  روبجم  ار  سک  چیه  وا  دهدب  تداهش  خیرات  دهاوخ  یم  ربمایپ  يرآ ،

دندرک و یم  تیوقت  ار  شنانمـشد  دنداد و  یم  رازآ  ار  وا  زور  ره  نایدوهی  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدـمآ  نیمزرـس  نیا  هب  وا  رگا 
.دندرب یم  هلمح  شناوریپ  وا و  هب  رانک  هشوگ و  ره  زا 

دیاب دنا  هدروخ  تسکـش  نایدوهی  هک  نونکا  .دنرادرب  تسد  اه  ینمـشد  اه و  هنتف  زا  نایدوهی  ات  دـمآ  اجنیا  هب  دوخ  رکـشل  اب  ربمایپ 
روج تسـش ، دیاب  ار  اه  مشچ  .میـسانشب  هرابود  ار  دوخ  ربمایپ  دیاب  مسق  ادـخ  هب  .تسا  ربمایپ  مارم  نیا  درک ، يراوگرزب  ناشّقح  رد 

! دید دیاب  رگید 

...هک سوسفا  دندیشک ! ریوصت  هب  نامیارب  نارگید  هک  میتخانش  يروج  ار  نامربمایپ  هک  سوسفا  دص  سوسفا و 
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دنناوت یم  دـنهاوخب  ناناملـسم  تقو  ره  هک  دـنک  یم  دـیکأت  همان  ناـمیپ  نیا  رد  ربماـیپ  .دوش  یم  هتـشون  حلـص  هماـن  ناـمیپ  * * * 
.دنتفین ناناملسم  اب  گنج  رکف  هب  نایدوهی  زگره  هک  تسا  تهج  نیا  هب  نیا  .دننک  نوریب  ربیخ  زا  ار  نایدوهی 

ربمایپ هک  دنناد  یم  همه  .دنک  میـسقت  دوخ  نارای  نیب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ربمایپ  .تسا  ناناملـسم  ِلام  ربیخ  نیمزرـس  زا  یمین  نونکا 
124 .دنک یم  تاعارم  ار  تلادع 

همه نیب  يواسم  روط  هب  ات  دروایب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  گنج  نادیم  رد  یتمینغ  سک  ره  ات  دهاوخ  یم  مالسا  نایرکشل  زا  ربمایپ 
.دوش میسقت 

شومارف ار  دزد  ابع  : » دیوگ یم  دنک و  یم  همه  هب  ور  ربمایپ  نارای  زا  یکی  .دنا  هتشادرب  دوخ  يارب  ار  ییاه  تمینغ  اه  یـضعب  ایوگ 
«. دینکن

.دنهد یم  لیوحت  دندروآ و  یم  دندوب  هدرک  عمج  دوخ  يارب  تمینغ  هچ  ره  عیرس  دنونش  یم  ار  نخس  نیا  مدرم  یتقو 

.تسا هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  مدرم  نینچ  نیا  هک  تسیچ  دزد  ابع  يارجام  نیا  میوگ  یم  دوخ  اب  .منک  یم  بّجعت  یلیخ  نم 

.دش هتشک  گنج  نادیم  رد  لبق  زور  دنچ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  مونش : یم  باوج  .منک  یم  ل�وس  رفن  دنچ  زا 

تعافـش ار  ام  تمایق  زور  دنتفگ  یم  وا  هب  دندروخ و  یم  هطبغ  دیهـش  نیا  لاح  هب  همه  .دروآ  هاگودرا  هب  ار  وا  رکیپ  مالـسا  رکـشل 
! نک

«. تسا مّنهج  شتآ  رد  نونکا  وا  تسین ! دیهش  زگره  وا  : » تفگ درک و  شنارای  هب  ور  دش و  ربخ  اب  ارجام  زا  ربمایپ 

؟ دورب مّنهج  هب  تسا  هداد  مالسا  هار  رد  ار  شناج  هک  یسک  دوش  یم  هنوگچ  دندرک ، بّجعت  همه 

! تسین دیهش  دش  هتشک  گنج  نادیم  رد  هک  سک  ره  دهدب : یّمهم  سرد  شنارای  هب  تساوخ  یم  ربمایپ  .دوب  قح  ربمایپ  نخس  اما 

دید ار  شنارای  بّجعت  ربمایپ  یتقو 
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125 «! تفر مّنهج  هب  دوب  هتشادرب  مئانغ  زا  هک  ابع  کی  رطاخ  هب  وا  : » تفگ درک و  ور  اهنآ  هب 

لاملا تیب  زا  مئانغ  همه  يرآ ، .منک  ّتقد  لاملا  تیب  لاوما  ظـفح  رد  دـیاب  ردـقچ  هک  ممهف  یم  مونـش  یم  ار  ارجاـم  نیا  نم  یتقو 
.درادرب دوخ  يارب  يزیچ  نآ  زا  یسک  دیابن  دوشب  میسقت  هک  نیا  زا  لبق  تسا و 

یعقوم ات  دوش  یم  میـسقت  تسا  ناناملـسم  ِنآ  زا  هک  مه  ربیخ  نیمزرـس  فصن  .دنک  یم  میـسقت  ار  مئانغ  همه  ّتقد  اب  ربمایپ  نونکا 
.دشاب صخشم  سک  ره  مهس  دش  تشادرب  ربیخ  ياهامرخ  هک 

.تسا هدرک  تاعارم  لماک  تروص  هب  ار  تلادع  ربمایپ  اریز  دنتسه  لاحشوخ  مئانغ  میسقت  زا  همه 

ربمایپ .تسا  هداد  (ع ) یلع هب  هک  دـهد  یم  مهـس  هزادـنا  نامه  باّطخ  نب  رَمُع  هب  ربمایپ  میوگب ؟ تیارب  ار  یبلاـج  هتکن  یقفاوم  اـیآ 
126 .دراذگ یمن  ربیخ  حتاف  ِرادرس  يرارف و  ِرادرس  نیب  یقرف  چیه 

؟ میورب كَدَف  يوس  هب  دیاب  هک  نیا  ای  میدرگ  یم  زاب  هنیدم  هب  ایآ  مناد  یمن  .تسا  هدش  مامت  ربیخ  نیمزرس  يارجام  نونکا 

دنچ .دش * * *  دهاوخ  هدوسآ  دوهی  هنتف  زا  زاجح  نیمزرـس  رگید  دنوش  میلـست  مه  اهنآ  یتقو  تسا و  دوهی  رگنـس  نیرخآ  كدف 
؟ دنهاوخ یم  هچ  اجنیا  رد  دنتسیک و  اهنآ  .دنیآ  یم  ام  يوس  هب  راوس  بسا 

هداتـسرف كَدَف  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  تسا  هصیحَم »  » ياقآ نامه  هک  نیا  .منیبب  ار  اهنآ  یتحار  هب  مناوت  یم  نآلا  دـنوش ، یم  رت  کیدزن 
127 .دنشاب كدف  ناگرزب  دنتسه  وا  هارمه  هک  یناسک  منک  یم  رکف  .دوب 

.دهدب یتاحیضوت  میارب  ات  مهاوخ  یم  هصیحَم  زا  منک و  یم  مالس  مور ، یم  ولج  نم 

.تسا هدش  حتف  ربیخ  هعلق  نیرت  ّمهم  هک  مداد  ربخ  اهنآ  هب  متفر  كدف  هب  نم  یتقو  : » دیوگ یم  نم  باوج  رد  وا 
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رگید هک  دـندیمهف  دندیـسرت و  یلیخ  اهنآ  دیـسر و  اهنآ  هب  ربیخ  طوقـس  ربخ  زور  دـنچ  زا  دـعب  اّما  دـندرکن ؛ رواـب  ارم  فرح  اـهنآ 
اهنآ نونکا  دمآ  دهاوخ  اهنآ  نیمزرـس  هب  مالـسا  رکـشل  دنوش  میلـست  دنهاوخن  رگا  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  .درادن  يا  هدـیاف  تمواقم 

128 «. دنا هدمآ  اجنیا  هب  ربمایپ  اب  حلص  يارب  نم  هارمه 

« عشوی  » شمـسا .تسا  كدـف  مدرم  ربـهر  وا  یـسانش ؟ یم  ار  وا  اـیآ  دـیآ ، یم  هصیحَم  هارمه  هک  ینیب  یم  ار  درمریپ  نآ  مرفـسمه !
129 .تسا

دنتـسه رـضاح  اهنآ  هک  دیوگ  یم  ربمایپ  هب  هصیحَم  .دننیـشن  یم  هدرک و  مالـس  .دـنوش  یم  ربمایپ  همیخ  دراو  شناهارمه  اب  هصیحَم 
دنک و دروخرب  اهنآ  اب  درک  دروخرب  ربیخ  مدرم  اب  هک  هنوگنامه  ربمایپ  دنهاوخ  یم  اهنآ  .دننک  راذـگاو  ار  كدـف  نیمزرـس  زا  یمین 

130 .دننامب یقاب  دوخ  نییآ  نید و  رب  دهدب  هزاجا 

.دوش یم  هتشون  كدف  نارس  ربمایپ و  نایم  حلص  همان  نامیپ  دنک و  یم  لوبق  ار  اهنآ  داهنشیپ  ربمایپ 

اهنآ همان  نامیپ  ياوتحم  ینعی  .دنراد  ربیخ  مدرم  هک  دنراد  ار  یتازایتما  نامه  اهنآ  اریز  دنتسه  لاحشوخ  یلیخ  كدف  نارـس  نونکا 
.تسا ربیخ  مدرم  همان  نامیپ  لثم 

هدرکن يا  هنیزه  چیه  كدف ، مدرم  یلو  دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  نارادرس  نیرتهب  ربیخ ، مدرم  هک  تسه  اجنیا  رد  یتوافت  کی  هتبلا 
! دنا

نیمزرـس هب  ربمایپ  هک  مدرک  یم  رکف  نم   * * * 131 .دننامب یقاب  دوهی  نید  رب  هنادازآ  دـنناوت  یم  كدـف  ربیخ و  مدرم  لاح ، ره  هب 
دنراد دصق  ناناملـسم  اب  هارمه  ربمایپ  هک  دسر  یم  نم  هب  ربخ  اّما  دنک ؛ میـسقت  ناناملـسم  نیب  ار  اجنآ  مئانغ  ات  تفر  دنهاوخ  كدف 

.دننک تکرح  هنیدم  يوس  هب 

؟ دنک میسقت  ناناملسم  نیب  ار  تمینغ  نیا  ات  دور  یمن  اجنآ  هب  ارچ  تسین ؟ ناناملـسم  يارب  كدف  دابآ  ياه  ناتـسلخن  زا  یمین  رگم 
راک نیا 
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.دیاین شیپ  یفالتخا  چیه  ات  دوش  ماجنا  ربمایپ  دوخ  طسوت  دیاب 

میسقت كدف  نیمزرـس  تسین  رارق  ًالـصا  ایوگ  دنز ؟ یمن  یفرح  كدف  دروم  رد  سک  چیه  ارچ  .دراد  ار  هنیدم  دصق  مالـسا  رکـشل 
.دوش

: میوگ یم  هدرک و  مالس  مور ، یم  وا  دزن  .منکب  ل�وس  تسا  هداتسیا  اجنآ  هک  يدرمریپ  نآ  زا  تسا  بوخ 

؟ دنک میسقت  ناناملسم  نیب  ار  اجنآ  ات  دور  یمن  كدف  هب  ربمایپ  ارچ 

؟ يربب اه  تمینغ  زا  يرتشیب  مهس  یهاوخ  یم  تسا و  هدیسر  تماشم  هب  لوپ  يوب  دنکن  ینک ؟ یم  ار  ل�وس  نیا  هدش  روطچ 

؟ دش دهاوخ  هچ  كدف  تمینغ  هک  مسیونب  مناتسود  يارب  مهاوخ  یم  .مسیون  یم  یباتک  مراد  نم  هن ،

؟ یناوخ یمن  نآرق  هک  یتسه  يا  هدنسیون  روج  هچ  وت  منیبب ، یسیون ! یم  باتک  يراد  هک  یتفگ 

! ینز یم  فرح  يروط  نیا  ارچ  .مهدب  ار  وت  باوج  مهاوخ  یمن  وگب  اباب !

.یبای یم  ار  تدوخ  ل�وس  باوج  نآ  رد  یناوخب  نآرق  رگا  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  يوش ! یم  تحاران  ارچ  ناج ! رسپ 

.تسا هدرک  نایب  ار  كدف  نیمزرس  تشونرس  نآرق  ینعی 

.يرآ

؟ هیآ مادک  هروس و  مادک  ییوگب  دوش  یم 

امـش تسد  زا  نم  رخآ  .يدرک  یم  هّجوـت  نآرق  مهف  هـب  راـبکی  شاـک  يدوـب !! هدرک  هعلاـطم  ار  نآرق  راـب  کـی  شاـک  ناـج ! رـسپ 
! دیمهف یمن  ار  نآ  دیناوخ و  یم  نآرق  دیا ؟ هدش  نآرق  اب  هناگیب  ردق  نیا  دیتسه و  ناملسم  منک ؟ هچ  ناگدنسیون 

یم هّجوت  نآ  مهف  هب  نآرق  ندـناوخ  ياج  هب  شاـک  .مشک  یم  تلاـجخ  وا  زا  دـیهاوخب  ار  شتـسار  .مزادـنا  یم  نییاـپ  ار  مرـس  نم 
132 «. تسین نآ  رد  يریخ  چیه  دشابن  هارمه  رّکفت  ّربدت و  اب  هک  نآرق  تئارق  : » دومرفن (ع ) یلع رگم  متشاد ؛

مهف هب  هک  مدنبب  دهع  دوخ  اب  دیاب  تسا .» هزات  يریگب  بآ  زا  تقو  ره  ار  یهام  : » دنیوگ یم  یلو 
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.منک هّجوت  رتشیب  نآرق 

: دسر یم  مشوگ  هب  درمریپ  يادص  هک  متسه  اهرکف  نیمه  رد 

ندروآ تسد  هب  رد  هک  یمئانغ  نآ   (، » ٍباَکِر ٍْلیَخ َو َال  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  آَمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءآَـفَأ  آَـم  َو  دـیوگ ( : یم  نآرق 
«. تسا ربمایپ  ِنآ  زا  دیا  هدرکن  یشک  رکشل  نآ 

؟ تسا هروس  مادک  رد  هیآ  نیا 

.مشش هیآ  رشح ، هروس 

؟ دیهدب حیضوت  میارب  يردق  دوش  یم  ایآ 

زا مالسا  رکشل  نآ  فرصت  يارب  هک  ربیخ  نیمزرس  دننام  لّوا  مسق  دنتسه : مسق  ود  دیآرد  ناناملـسم  فرـصت  هب  هک  ییاه  نیمزرس 
مسق اّما  دوش ؛ میسقت  اهنآ  نیب  دیاب  تسا و  نانامسم  همه  ِلام  اه  نیمزرـس  نیا  .تخادرپ  نانمـشد  اب  گنج  هب  دمآ و  اجنیا  هب  هنیدم 
ربمایپ ِنآ  زا  اه  نیمزرس  نیا  .تسا  هتفرگن  تروص  یگنج  تسا و  هتفرن  اجنآ  هب  مالسا  رکـشل  ًالـصا  هک  كدف  نیمزرـس  دننام  مود 

133 .تسا هدرک  نایب  هیآ  نیا  رد  ادخ  هک  تسا  یمکح  نیا  .تسا 

! ناج ردپ  نونمم  یلیخ 

دنتسه ربخ  اب  ادخ  مکح  نیا  زا  ناناملـسم  همه  .دنز  یمن  یفرح  كدف  میـسقت  دروم  رد  سک  چیه  ارچ  هک  ما  هدیمهف  رگید  نونکا 
134 .تسا هداد  وا  هب  ار  كدف  تسا ، هدیشک  ربمایپ  هک  يدایز  ياه  یتخس  لباقم  رد  ادخ  هک  دنناد  یم  و 

سای نیمزرس  يوس  هب  شیپ 

.مینک یظفاحادخ  ربیخ  نیمزرس  اب  دیاب  رگید  ام  .دنتسه  هنیدم  يوس  هب  تکرح  هدامآ  همه  تسا و  دوز  حبص 

! يدید مشچ  اب  ار  (ع ) یلع ییادخ  تسد  هزجعم  هک  ییاج  دنام ، یم  هریخ  ربیخ  هب  وت  هاگن 

.تسا هدروخ  هرگ  (ع ) یلع مان  اب  ربیخ  مان  .درک  دهاوخن  شومارف  ار  هزجعم  نیا  هاگ  چیه  خیرات 

.تخانش دهاوخن  (ع ) یلع نودب  ار  ربیخ  سک  چیه  رگید 

الاب باتفآ  .دور  یم  شیپ  هب  هنیدم  يوس  هب  مالسا  رکشل 
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.دنکش یم  ار  تشد  توکس  اهرتش  گنز  يادص  .تسا  هدمآ 

هب رگید  هار  .دـسر  یم  هنیدـم  هب  دور و  یم  بونج  فرط  هب  هار  کی  .میـسر  یم  یهار  ود  کـی  هب  اـم  نونکا  .درذـگ  یم  یتعاـس 
.دناسر یم  كَدَف  هب  ار  وت  برغ و  تمس 

.يا هتفر  ورف  رکف  رد  تسا و  هدنام  هریخ  كدف  هار  هب  وت  مشچ  اّما  تسا ؛ ربمایپ  رهش  ام  دصقم  دور ، یم  هنیدم  هار  هب  مالـسا  رکـشل 
: منز یم  تیادص 

! یتسین اجنیا  ییاجک ! رفسمه !

.مدید یم  ار  اجنآ  کیدزن  زا  متفر و  یم  كدف  هب  دش  یم  شاک  .تسا  كدف  نیمزرس  رد  ملد  يرآ ،

؟ يورب اجنآ  یهاوخ  یم  هک  تسا  ربخ  هچ  كدف  رد  رگم 

كدف نیا  هدنیآ  رد  يزار  کی  منک  یم  نامگ  .منیبب  کیدزن  زا  ار  كدف  دیاب  نم  هک  دیوگ  یم  نم  هب  یبیرغ  ّسح  اّما  مناد ؛ یمن 
؟ منک هچ  مناد  یمن  .تسا  نم  هدشمگ  كدف  .تسا  هدرک  رارق  یب  ارم  هک  تسا 

.میور یم  كدف  هب  مه  اب  ام  .یتفگ  یم  نم  دوخ  هب  ار  نیا  رتدوز  بوخ 

! ییوگ یم  تسار  نم  ِناج 

کی .یتـسه  وت  ما  هیامرـس  نیرت  گرزب  یگرزب ، نیا  هب  ياـیند  همه  رد  هک  نادـب  اـّما  ینکن ؛ رواـب  دـیاش  .میوگ  یم  تسار  هک  هلب 
! بوخ رفسمه  هدنناوخ و 

يروط میدرگرب  عیرس  مینیبب و  ار  اجنآ  میورب ، كدف  هب  ام  هک  منک  يزیر  همانرب  يروج  مهاوخ  یم  .منک  یم  رکف  دوخ  اب  يا  هظحل 
: دراد یقیقد  يزیر  همانرب  هب  زاین  نیا  .میوش  قحلم  مالسا  رکشل  هب  هنیدم  هب  ربمایپ  دورو  زا  لبق  هک 

یم مه  زور  کی  .میـسرب  اجنآ  هب  زور  کی  رد  میناوت  یم  دوخ  ياه  بسا  اـب  اـم  هک  تسا  هار  رتمولیک  دودح 70  كدـف  ات  ربیخ  زا 
هلصاف نیا  میناوت  یم  ام  هک  تسا  رتمولیک  دودح 140  هنیدم  ات  كدف  هلصاف  .مینامب  اجنآ  میهاوخ 
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.میورب هزور  ود  ار 

نوچ تسا و  رتمولیک  هنیدم 120  ات  ربیخ  هلصاف  اّما  دیـشک ؛ دهاوخ  لوط  زور  راهچ  هنیدم  هب  تشگزاب  كدف و  هب  ام  رفـس  عقاو  رد 
میناوت یم  ام  منک  یم  رکف  .دوب  دنهاوخ  هار  رد  زور  راهچ  ای  هس  دـننک  یم  تکرح  هلفاق  تروص  هب  دنتـسه و  هدایپ  ياپ  اب  يا  هّدـع 

135 .میوش قحلم  اهنآ  هب  هنیدم  ياه  یکیدزن  رد  كدف  زا  تشگزاب  زا  دعب 

كدـف یتـسار  هب  .میور * * *  یم  شیپ  هب  كدـف  نیمزرـس  يوس  هب  اـم  دوش و  یم  زاـغآ  اـم  يرفن  ود  رفـس  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 
ادـخ نیمه  يارب  تسا و  يزیخلـصاح  غاب  اجنآ  دـنیوگ  یم  مه  اه  یـضعب  تسا ؟ يا  هداتفا  رود  غاب  اجنآ  ایآ  تسا ؟ ییاج  هنوگچ 

؟ تسا ردقچ  نآ  تعسو  تسا ، غاب  كدف  رگا  .تسا  هداد  ربمایپ  هب  ار  نآ 

زا ار  اجنآ  مورب و  كدف  هب  هک  دیسر  یمن  مرکف  هب  تقو  چیه  نم  يدوبن  وت  رگا  .منک  یم  اعد  وت  ّقح  رد  متـسه و  اهرکف  نیمه  رد 
! ندید دننام  دوب  یک  ندینش  دنا  هتفگ  میدق  زا  .منیبب  کیدزن 

تـسا بوخ  دـشاب ، يا  همـشچ  تخرد ، نآ  رانک  منک  یم  رکف  .تسا  هدیـسر  ارف  زامن  تقو  .تسا  هدیـسر  نامـسآ  طسو  هب  باتفآ 
.میناوخب اجنآ  ار  نامزامن 

؛ منک تحارتسا  یمک  مهاوخ  یم  نم  .دوش  یم  ام  راهان  نیا  يروآ و  یم  يراد ، تدوخ  هارمه  هک  ار  ییامرخ  ناـن و  زاـمن ، زا  دـعب 
«. دناوخ یم  ار  وت  هار  : » ییوگ یم  وت 

.میهد یم  همادا  دوخ  رفس  هب  عیرس  موش و  یم  دنلب  مه  نم  .يا  هدش  تدیفس  بسا  راوس  منز  یم  مه  هب  مشچ  ات 

اوه دور ، یم  ورف  قفا  رد  دیـشروخ  .تسا  هوک  هتـشر  نامه  تشپ  كدف ، .تسا  هدنام  یقاب  هار  زا  يرادـقم  تسا و  کیدزن  بورغ 
رد ار  بش  دیاب  .دوش  یم  کیرات 
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.مینک قارتا  اج  نیمه 

.ینیبب ار  كدف  ياه  ناتسلخن  یناوت  یم  نونکا  .میور  یم  كدف  يوس  هب  دوز  حبص 

! یگرزب ياه  ناتسلخن  هچ  نم ! يادخ 

! امرخ هدیشک  کلف  هب  رس  ياه  تخرد  دنک  یم  راک  مشچ  ات 

یم غاب  هب  كدـف  ياجک  تسا ؟ غاب  کی  دـنتفگ  یم  هک  تسا  ییاج  نامه  اجنیا  ایآ  مروایب !! رد  خاش  تسا  کـیدزن  بّجعت  زا  نم 
! تساجنیا رد  ناتسلخن  اهرتمولیک  دروخ ؟

136! تسا زیخلصاح  نیمزرس  کی  تسین  غاب  کی  كدف 

137 .دنیآ یم  مشچ  هب  هویم  ناتخرد  ِعاونا  .تسا  يراج  اجنیا  رد  بآ  ياه  همشچ  .میور  یم  هار  اه  ناتسلخن  نیا  رد  یتعاس 

زا یهورگ  اجنآ  .مینک  ل�وس  اجنیا  یلاها  زا  یکی  زا  تسا  بوخ  .تسا  ردـقچ  نیمزرـس  نیا  تحاسم  منادـب  دـهاوخ  یم  ملد  یلیخ 
هد دودـح  كدـف  ياه  ناتـسلخن  دـنهد  یم  باوج  اهنآ  .مینک  یم  ل�وس  میور و  یم  کیدزن  .دنتـسه  يراـیبآ  لوغـشم  نازرواـشک 

138 (. تسا عبرم  رتم  رازه  هد  راتکه ، ره   ) دشاب یم  راتکه 

.دننک یم  یگدنز  نآ  رد  كدف  مدرم  هک  تسا  يا  هعلق  نامه  نیا  .میسر  یم  یگرزب  هعلق  هب  میور  یم  هک  رتولج 

دمآرد ربمایپ  هتبلا  .دشاب  هتشاد  يدایز  رایسب  دمآرد  كدف  تسا و  هداد  دوخ  ربمایپ  هب  دنمشزرا  يا  هیده  دنوادخ  هک  منک  یم  رکف 
.درک دهاوخ  میسقت  هنیدم  ناریقف  نایم  ار  كدف 

.دنتسه یتخـس  طیارـش  رد  دننک  یم  یگدنز  هّکم  رد  هک  ناناملـسم  زا  يدایز  هّدع  .تسا  شرتسگ  لاح  رد  مالـسا  رـضاح  لاح  رد 
.دنیآ یم  هنیدم  يوس  هب  یلاخ  تسد  اب  دننک و  یم  اهر  ار  دوخ  یگدنز  هناخ و  اجنآ  ناناملسم  .تسا  ناتسرپ  تب  فرصت  رد  هکم 

؟ دشاب دوخ  نارای  يرادن  رقف و  دهاش  دیاب  ربمایپ  ینامز  هچ  ات 

.دننک اپ  تسد و  یگدنز  دننک و  هیهت  دوخ  يارب  يا  هناخ  ات  دنک  کمک  ریقف  ناناملسم  هب  دناوتب  ات  تسا  هداد  یتورث  وا  هب  ادخ 

اجنیا .ینز  یم  مدق  اه  ناتسلخن  رد  وت 

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  شزاون  ار  وت  مشچ  اجنیا  يابیز  تعیبط  .يراد  تسود  یلیخ  ار 

هدنرپ زاورپ  ناگدنرپ ، يادص  بآ ، يراج  ياه  همشچ  .دراد  هنیدم  هب  تبسن  يرتهب  ياوه  تسا و  یناتسهوک  همین  ینیمزرـس  اجنیا 
.تسا شخب  حور  وت  يارب  اه 

زاب هنیدم  يوس  هب  دوز  كدف ، ندـید  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  ام  رارق  اّما  ینک ؛ افـص  ینامب و  اجنیا  يزور  دـنچ  يراد  تسود  مناد  یم 
.میدرگ

.يور یم  اه  ناتسلخن  لد  رد  زاب  و  نک ! ربص  رگید  يا  هظحل  ییوگ : یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت 

؟ ارچ دش ؟ نیمزرس  نیا  ریسا  تلد  ارچ  ینکب ؟ لد  كدف  زا  یناوت  یمن  ارچ  تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  مناد  یمن 

.يوش یم  شوهدم  .ینک  یم  ساسحا  ار  سای  لگ  يوب  وت  دزو و  یم  میسن  ناهگان 

هـشوگ رد  .دزادنا  یم  سای  لگ  دای  هب  ار  وت  هشیمه  كدف  .تسا  هدش  هتخیمآ  سای  لگ  يوب  اب  كدف  نیمزرـس  هب  وت  هاگن  نیرخآ 
«. تسا سای  لگ  نیمزرس  كدف ، : » یسیون یم  تبلق 

.دناد یمن  سک  چیه  یناد ، یمن  وت  مناد ، یمن  نم  تساجک ؟ زا  سای  يوب  نیا  ییوگ : یم  ینک و  یم  نم  هب  ور 

.درک دهاوخ  راکشآ  ار  زار  نیا  نامز  تشذگ 

 ! ما هدش  تشهب  يوب  قاتشم 

.میوشب رهش  دراو  ربمایپ  اب  هارمه  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  مینک ، یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ام 

.میسرب رهش  هب  ربمایپ  زا  دعب  زور  کی  ام  دراد  یلاکشا  هچ  الاح  هچ ؟ يارب  هلجع  همه  نیا  هک  یسرپ  یم  نم  زا  وت 

! ایب نم  لابند  طقف  .تسین  تصرف  ًالعف  تفگ ، مهاوخ  وت  هب  ًادعب  هک  مناد  یم  ار  يزیچ  نم  اّما 

...میزات یم  شیپ  زاب  اّما  میا ؛ هدش  هتسخ 

.میدیسر عقوم  هب  هک  رکش  ار  ادخ  .منیب  یم  ار  مالسا  رکشل  .میوگ  یم  ار  اجنآ  نک ! هاگن  .تسا  هدنامن  هنیدم  ات  يدایز  هار  رگید 

.دنا هدمآ  رهش  نوریب  هب  ربمایپ  زا  لابقتسا  يارب  یهورگ 
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.تسا هتشگ  زاب  هنیدم  هب  لماک  يزوریپ  اب  مالسا  رکشل  هک  دنتسه  لاحشوخ  همه 

.تسا رورس  نشج و  اج  همه  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  دنفسا  دود  میوش ، یم  رهش  دراو 

.دنتسه راظتنا  مشچ  اهنآ  ياه  هّچب  نارسمه و  دنور ، یم  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  ربمایپ  نارای 

هب لّوا  دـیآ  یم  رفـس  زا  يدرم  یتقو  تسا  مولعم  .دـشک  یم  ار  وا  راظتنا  هشیاع  شرـسمه ، .دور  یم  دوخ  هناخ  هب  مه  ربماـیپ  ًاـمتح 
.دور یم  شدوخ  هناخ 

! دورب شدوخ  هناخ  هب  دهاوخ  یمن  وا  هک  نیا  لثم  دنک ، یم  روبع  شدوخ  هناخ  رد  رانک  زا  ربمایپ  هن ، اّما 

: ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت 

؟ دور یم  اجک  هب  ربمایپ 

نامشچ اب  ار  هنحـص  نیا  متـساوخ  یم  .دور  یمن  شدوخ  هناخ  هب  لّوا  تقو ، چیه  دیآ  یم  رفـس  زا  یتقو  ربمایپ  هک  مدوب  هدینـش  نم 
.مسرب هنیدم  هب  دوز  هک  متشاد  هلجع  ردق  نیا  نیمه  يارب  .منیبب  دوخ 

؟ دور یم  اجک  ربمایپ  هدب ، ارم  ل�وس  باوج 

139 .دور یم  (س ) همطاف هناخ  هب  وا  .تسا  (س ) همطاف هناخ  اجنآ  نک ، هاگن 

.دیوب یم  دسوب و  یم  ار  اهنآ  دریگ ، یم  لغب  رد  ار  دوخ  ياه  لگ  ربمایپ  دنیآ ، یم  (ع ) نیـسح نسح و  .دـنز  یم  ار  هناخ  ِرد  ربمایپ 
.دسوب یم  ار  شیور  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  شا  همطاف  .دوش  یم  هناخ  دراو  دعب 

همطاـف ربماـیپ  نیمه  يارب  .تسا  هدرک  تشهب  يوب  ياوه  شلد  وا  .تسا  هدرکن  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  ربماـیپ  هک  تسا  یتقو  رید 
.دزادنا یم  تشهب  بیس  دای  هب  ار  ربمایپ  (س ) همطاف .دسوب  یم  ار  شا 

؟ تسیچ تشهب  بیس  هّصق  یسرپ : یم  ددنب و  یم  شقن  یل�وس  وت  نهذ  رد  زاب  و 

: دـنا هتفگ  میدـق  زا  .میآ  یم  قوذ  رـس  رب  يراد  نتـسناد  قوـش  وـت  هک  منیب  یم  یتـقو  اـّما  ما ؛ هدـمآ  هار  اـهرتمولیک  ما و  هتـسخ  نم 
قوذ رس  رب  ار  نخس  بحاص  عِمتسُم ، »
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«. دروآ

.میوگب ار  ینامسآ  رفس  کی  هّصق  تیارب  مهاوخ  یم  نیشنب ، اجنیا  ایب 

! جارعم رفس  درک ، رفس  اه  نامسآ  هب  ربمایپ  هک  یبش 

 ! دمآ یم  یشوخ  يوب  بجع  هب !  هب  ...دوب * * *  تشهب  رد  نونکا  دوب و  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  نامسآ  تفه  وا 

هدرک ادیپ  هبلغ  تشهب ، رطع  رب  هتفرگ و  ارف  ار  تشهب  مامت  هک  تسیچ  زا  شوخ  يوب  نیا  دیـسرپ : درک و  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  وا 
؟ تسا

؟ تسیچ شوخ  رطع  نیا  درک : ل�وس  لیئربج  زا  نیمه  يارب  .دوب  هدش  وب  نیا  شوهدم  وا 

رازه دصیس  دّمحم !  يا  .دیرفآ  دوخ  تسد  اب  یبیـس  لاعتم ، يادخ  شیپ ، لاس  رازه  دصیـس  تسا !  بیـس  يوب  نیا  تفگ : لیئربج 
؟ تسا هدیرفآ  هچ  يارب  ار  بیس  نیا  دنوادخ  هک  تسا  هدنام  باوج  نودب  ام  يارب  ل�وس  نیا  هک  تسا  لاس 

.دنربب یپ  بیس  نیا  تقلخ  زار  هب  دنتساوخ  یم  همه 

.دندوب هدروآ  ار  بیس  نامه  دوخ  هارمه  نانآ  .دندمآ  وا  دزن  ناگتشرف  زا  يا  هتسد  ناهگان  و 

140 .تسا هداتسرف  امش  يارب  ار  بیس  نیا  دناسر و  یم  مالس  تیادخ  دّمحم !  يا  دنتفگ : اهنآ  سپس 

.دنک ییاریذپ  هنوگچ  دوخ  نامهم  زا  تسناد  یم  ادخ  دوب و  ادخ  نامهم  بش  نآ  وا  يرآ ،

.دوب هدرک  هدامآ  ار  دوخ  ربمایپ  هیده  لبق ، لاس  رازه  دصیس  دنوادخ ،

؟ دوب هچ  وبشوخ  بیس  نآ  تقلخ  زا  ادخ  فده 

.دندربن یپ  بیس  تقلخ  زار  هب  ناگتشرف  اّما 

يارب بیـس  نیا  تقلخ  ِزار  تقو ، نآ  دراذگ ، یتیگ  هصرع  هب  اپ  همطاف ، نآ ، زا  دعب  دروخب و  ار  بیـس  نآ  ربمایپ  ات  دننک  ربص  دیاب 
.دوش یم  مولعم  همه 

؛ دوب (ع ) نیسح نسح و  ردام  دوب و  هدش  گرزب  (س ) همطاف رگید  .دیسوب  یم  ار  وا  هراومه  ربمایپ  دمآ و  ایند  هب  (س ) همطاف
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.دیسوب یم  ار  (س ) همطاف مه  زاب  وا  اّما 

هاگره تسا ، هدش  قلخ  یتشهب  هویم  نآ  زا  نم  همطاف  : » تفگ هشیاع  هب  وا  .دوشگ  ضارتعا  هب  نابز  دید  یم  ار  هرظنم  نیا  هک  هشیاع 
141 «. مسوب یم  میوب و  یم  ار  ما  همطاف  دوش  یم  گنت  تشهب  يارب  ملد 

یم یتعاس  .تسا  ربمایپ  تشهب  هناـخ ، نیا  .تسا  (س ) همطاـف هناـخ  رد  زونه  ربماـیپ  دـهد * * * .  یم  تشهب  يوب  وا  همطاـف  يرآ ،
.دور یم  دوخ  هناخ  هب  ربمایپ  نونکا  درذگ ،

.میورب تسا  رهش  نیا  رد  هک  متسود  هناخ  هب  ایب  .میا  هتسخ  یلیخ  هک  مه  ام 

نامباوخ یگتسخ  تدش  زا  .دنک  یم  توعد  هناخ  لخاد  هب  ار  ام  دوش و  یم  لاحـشوخ  ام  ندید  زا  وا  .منز  یم  ار  متـسود  هناخ  ِرد 
.درب یم 

.دیآ یم  ناذا  يادص  میا ، هدیباوخ  یلیخ  هک  نیا  لثم  .دنز  یم  ادص  ار  ام  وا  تعاس  دنچ  زا  دعب 

.میور یم  دجسم  هب  میریگ و  یم  وضو  میوش ، یم  هدامآ  زامن  يارب  عیرس 

رد هچ  ره  ناسنا  .میدرک  یم  هدافتـسا  ربمایپ  روضح  زا  میدـنام و  یم  رهـش  نیا  رد  هشیمه  دـش  یم  شاک  منک  یم  رکف  دوخ  اـب  نم 
.دوش یمن  ریس  دنامب  رهش  نیا 

.میور یم  نامتسود  هناخ  يوس  هب  دعب  مینیشن و  یم  دجسم  رد  يردق  زامن  زا  دعب 

.تسا هدش  گنت  تا  هداوناخ  يارب  تلد  هک  ممهف  یم  .یتسه  رکف  رد  هک  منیب  یم 

: میوگ یم  منک و  یم  وت  هب  ور  .تسا  هدرک  نطو  ياوه  ملد  مه  نم  یهاوخب  ار  شتسار 

؟ يرخب یتاغوس  دوخ  هداوناخ  يارب  یهاوخ  یمن  ایآ  رفسمه !

؟ میدرگرب هک  يا  هتفرگ  میمصت  رگم 

.میوشب هدامآ  نتفر  يارب  مک  مک  میرخب و  ار  اه  یتاغوس  دیاب  ام  لاح ، ره  هب 

.میدرگرب دوخ  رهش  هب  یتاغوس  نودب  دوش  یمن  الاح 

رگا دیربب  يا  هیده  کی  دوخ  هداوناخ  يارب  ًامتح  دیدرگ  یم  رب  رفس  زا  یتقو  هداد  روتسد  ربمایپ  هن ،
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.دشاب یگنس  هعطق  هیده ، نآ  هچ 

هچ تسا ، هنیدـم  رازاب  اجنیا  رفـسمه ! نک ، هاگن  .میورب * * *  هنیدـم  رازاب  هب  تاغوس  دـیرخ  يارب  ادرف  ات  میراذـگ  یم  رارق  مه  اب 
؟ يرخب یهاوخ  یم  يزیچ 

.میریگ یم  میمصت  ًادعب  مینیبب  ار  فلتخم  ياه  سنج  مینزب ، یخرچ  رازاب  رد  لّوا  ایب  .مینکن  هلجع  دیرخ ، رد  تسا  بوخ 

؟ تسا هدش  ربخ  هچ  .تسا  دنلب  ییادص  رس و  .دنوش  یم  رازاب  دراو  مدرم  زا  يدایز  یهورگ  نک ! هاگن  ار  اجنآ 

؟ دنا هدمآ  دیرخ  يارب  ایآ  دنهاوخ ؟ یم  هچ  اجنیا  دنتسه ، هنیدم  ناریقف  اهنآ 

.دنتسه یسک  رظتنم  ایوگ  .دننیشن  یم  نیمز  يور  هدش و  عمج  يا  هشوگ  رد  اهنآ  هن ،

: ییوگ یم  اهنآ  زا  یکی  هب  يور و  یم  ولج 

؟ دیا هدمآ  اج  نیا  هب  یگمه  هک  تسا  هدش  ربخ  هچ 

؟ دیآ یم  رازاب  هب  زورما  (ع ) یلع هک  يرادن  ربخ  وت  رگم 

.دیآ یم  رازاب  هب  دیرخ  يارب  مدرم  همه  لثم  (ع ) یلع بوخ ،

.دشورفب ار  دوخ  فابرز  هچراپ  دهاوخ  یم  وا  .دنک  یم  قرف  رگید  ياهزور  اب  وا  زورما  ِندمآ  رازاب  اّما 

؟ دراد فابرز  هچراپ  (ع ) یلع رگم 

.تسا هداد  هیده  (ع ) یلع هب  ربیخ  زور  رد  ربمایپ  ار  هچراپ  دنیوگ  یم 

.دوب هداتسرف  ربمایپ  يارب  هشبح  هاشداپ  هک  تمیق  نارگ  هچراپ  نامه 

142 .دنک میسقت  ام  نایم  ار  نآ  لوپ  دشورفب و  ار  نآ  دهاوخ  یم  (ع ) یلع زورما  .يرآ 

!! دشورفب دهاوخ  یم  ار  دنمشزرا  هیده  نآ  (ع ) یلع ییوگ ! یم  تسار 

.دنیبب ار  ام  یگنسرگ  دناوت  یمن  زگره  وا  .تسا  نابرهم  ردقچ  وا  یناد  یمن  رگم 

؟ دیسرن یمهس  امش  هب  ربیخ  مئانغ  زا  دیدوبن و  ربیخ  رد  امش  رگم  .منیبب 

.رامیب مه  يا  هّدع  میتسه ، هتسکش  ریپ و  ام  زا  یضعب  نک ، هاگن  .مینک  تکرش  گنج  رد  میتسناوت  یمن  ام  هن ،
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.دش ما  هّصغ  یلیخ 
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؟ دیرادن ربیخ  زا  یمهس  چیه  امش  ینعی 

.میروخ یمن  هّصغ  زگره  اّما  میرادن ؛ ربیخ  ياه  ناتسلخن  زا  یمهس  ام  هک  تسا  تسرد 

؟ ارچ

.دنک یم  دنمتورث  ار  ام  همه  هنوگچ  زورما  (ع ) یلع ینیبب  ات  نک  ربص  میراد ! (ع ) یلع ام  نوچ 

.میور یم  وس  نآ  هب  مه  ام  .دنود  یم  همه  دمآ .» یلع  : » دوش یم  دنلب  ادص  رس و  ناهگان 

.دشخرد یم  دیشروخ  رون  ریز  رد  نآ  ياهالط  .دراد  تسد  يور  ار  فابرز  هچراپ  (ع ) یلع نک ! هاگن 

.دنک جراخ  نآ  زا  ار  فابرز  هچراپ  نیا  ياهالط  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دنز و  یم  ادص  ار  يزاس  رهاوج  (ع ) یلع

! دریگ یم  تسد  ار  الط  لاقثم  رازه  نیا  (ع ) یلع نونکا  .دیآ  یم  تسد  هب  هچراپ  نآ  زا  الط  لاقثم  رازه  دودح  یتّدم  زا  دعب 

ناریقف هب  ار  اه  لوپ  نیا  زا  يرادقم  (ع ) یلع منک  یم  رکف  نم  .دـنکب  يدایز  ياهراک  الط ، رادـقم  نیا  اب  دـناوت  یم  (ع ) یلع نونکا 
.دراد هگن  دوخ  يارب  ار  هّیقب  دهدب و 

وا هب  (س ) همطاف ردـپ  ار  فابرز  هچراپ  نیا  .تسوا  یگدـنز  کیرـش  (س ) همطاـف .درخب  ون  ساـبل  دوخ ، رـسمه  يارب  دـناوت  یم  وا 
.درخب (س ) همطاف يارب  يرهاوج  کی  مه  دیاش  .تسا  هداد  هیده 

ناریقف هب  اهالط  نیا  زا  درب و  یم  تسد  (ع ) یلع .دـننز  یم  هقلح  وا  رود  ناریقف  همه  .دنیـشن  یم  نیمز  يور  رب  رازاب  راـنک  (ع ) یلع
! الط تشم  کی  سک  ره  .دهد  یم 

هب هک  دنـسرت  یم  دنرب ، یم  موجه  دـنا ، هتفرگن  الط  زونه  هک  يا  هّدـع  دـنک ، یم  يداش  دـنز ، یم  دایرف  دریگ  یم  الط  هک  سک  ره 
.دسرن يزیچ  اهنآ 

تـشم تشم  (ع ) یلع .دـسرب  اهنآ  همه  هب  هک  تسه  الط  ردـق  نآ  دنـشاب ، مارآ  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـنک و  یم  اهنآ  هب  ور  (ع ) یلع
.دهد یم  ناریقف  هب  ار  اهالط 

دنلب اج  زا  (ع ) یلع منیب ! یم  نم  هک  تسا  يا  هنحص  هچ  نیا  نم ! يادخ 
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143 .تسا هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  الط  لاقثم  رازه  همه  وا  .تسا  هدنامن  یقاب  مه  اهالط  نآ  زا  هّرذ  کی  یّتح  دوش ، یم 

.دور یم  هناخ  يوس  هب  یلاخ  تسد  اب  (ع ) یلع نک ! هاگن 

؟ دیرخ دهاوخ  (س ) همطاف يارب  مدرک  یم  لایخ  نم  هک  يا  هیده  نآ  دش  هچ  سپ 

.تساهنت ياهنت  (ع ) یلع دنا و  هتفر  ناریقف  همه  .تسین  (ع ) یلع هارمه  سک  چیه  رگید 

، درخ یم  تشوگ  اه  هام  زا  دـعب  یکی  دـنا ، هدرب  موجه  اه  هزاغم  هب  هک  دـنیب  یم  ار  هنیدـم  ناریقف  دـنک ، یم  اه  هزاغم  هب  یهاـگن  وا 
.دنک زاب  ار  رد  (س ) همطاف ات  تسا  رظتنم  وا  دنز ، یم  ار  هناخ  ِرد  .دور  یم  هناخ  يوس  هب  (ع ) یلع .درخ * * *  یم  هویم  يرگید 

؟ دورب هناخ  هب  یلاخ  تسد  اب  دناوت  یم  (ع ) یلع هنوگچ  میوگ : یم  دوخ  اب  نم 

شیور هب  (س ) همطاف اّما  دریگب  نییاپ  ار  شرس  دهاوخ  یم  وا  دیاش  دتفا ، یم  (س ) همطاف هب  شهاگن  (ع ) یلع دوش ، یم  زاب  هناخ  ِرد 
.دنز یم  دنخبل 

.تسا رتدنمشزرا  ایند  همه  زا  (ع ) یلع يارب  (س ) همطاف دنخبل  نیا  مسق ! ادخ  هب 

.دیوب یم  دسوب و  یم  دنک ، یم  لغب  ار  اهنآ  (ع ) یلع دیآ ، یم  (ع ) نیسح دود ، یم  (ع ) نسح

.تسا (ع ) یلع یلاخ  ياه  تسد  تسین  ادیپ  هناخ  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت 

.دشکب ریوصت  هب  ار  کچوک  هناخ  نیا  یگرزب  دناوت  یمن  سک  چیه  ادخ  هب 

؟ دندیباوخ هنسرگ  هناخ ، نیا  رد  همه  بش  نآ  هک  میوگب  تیارب  هنوگچ  نم ! زارمه  رفسمه و 

!! دیوگ یم  هناسفا  هدنسیون  هک  دنیوگب  اه  یضعب  دیاش  .مناد  یم  .تسا  تخس  نآ  ندرک  رواب 

: دراد تقیقح  نیا  اّما 

هنـسرگ (س ) همطاف و  (ع ) یلع بشما  اّما  دـیآ ؛ یم  اذـغ  يوب  اه  هناـخ  همه  زا  .دیـشخب  ناریقف  هب  ار  ـالط  لاـقثم  رازه  همه  (ع ) یلع
144 .دنتسه

.دوب دنهاوخن  يا  هرظنم  نینچ  دهاش  رگید  زگره  هک  دنناد  یم  .دنا  هنحص  نیا  توهبم  تام و  ناگتشرف 

جوا .تسا  یگنادرم  جوا  .تسا  راثیا  جوا  نیا 
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.تسا ّتیناسنا 

.دننک یم  راختفا  مدآ  نیا  رب  دوخ  هدجس  هب  اهنآ  بشما  .دننک  هدجس  مدآ  هب  تفگ  اهنآ  هب  ادخ  ارچ  هک  دنمهف  یم  نونکا  اهنآ 

؟ مسیونب هچ  میوگب ؟ هچ  مناد  یمن  .تسین  نم  تسد  رد  ملق  بشما  مرفسمه !

نیا ایادخ ! .مسیونب  رگید  مناوت  یمن  نم  .دوش  یم  يراج  نم  کشا  دنز ، یم  دنخبل  (ع ) یلع هرهچ  هب  (س ) همطاف هک  راب  ره  بشما 
! سب یسانش و  یم  ار  وا  طقف  وت  تسیک ؟ (س ) همطاف

! يراد تسود  ردق  نیا  ار  تدوخ  همطاف  ارچ  هک  يدنامهف  نم  هب  بشما  ایادخ !

145! كانبضغ وا  بضغ  اب  يوش و  یم  داش  وا  يداش  اب  وت  ارچ  هک  مدیمهف  بشما 

ياه هّچب  .تسا  هدـمآ  هناخ  هب  یلاـخ  تسد  اـب  تسا و  هتخورف  ار  نآ  زورما  هتفرگ و  (س ) همطاـف ردـپ  زا  يا  هیدـه  (ع ) یلع يرآ ،
! تسا (ع ) یلع ِتشهب  اجنیا  .دروخب  هّصغ  (ع ) یلع ادابم  هک  دنک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  (س ) همطاف اّما  دنا ؛ هنسرگ  (س ) همطاف

هک یتشهب  .تسا  هتخاس  یتشهب  (ع ) یلع يارب  شدـنخبل  اب  (س ) همطاف اّما  دوش ؛ یمن  تفاـی  ییاذـغ  هناـخ  نیا  رد  هک  تسا  تسرد 
نوریب هناخ  زا  وت  .دـسر  یم  ارف  ادرف  .تسا * * *  (ع ) یلع تشهب  (س ) همطاف .دـنک  یمن  ضوع  مه  ادـخ  تشهب  اب  ار  نآ  (ع ) یلع

ینک و هیهت  یلوـپ  تسه  روـط  ره  دـیاب  .يورب  هناـخ  هب  یلاـخ  تسد  اـب  دوـش  یمن  رگید  .ینکب  يرکف  زورما  يارب  دـیاب  .يور  یم 
.يربب هناخ  هب  ییاذغ 

.يریگب يدزم  ینک و  راک  اجنآ  يورب و  هنیدم  ياه  ناتسلخن  هب  تسا  بوخ  ینک ؛ یم  رکف  دوخ  اب 

.دنیآ یم  وت  يوس  هب  رفن  دنچ  اب  وا  .ینیب  یم  ار  ربمایپ  هار ، هنایم  رد  هک  يورب  ناتسلخن  هب  یهاوخ  یم 

زا هک  دادـقم  رذوبا و  ناملـس ، راّمع ،  هفیَذُـح ، .يونـش  یم  باوج  ینک ، یم  مالـس  يور  یم  ولج  دفکـش ، یم  لـگ  لـثم  تتروص 
دنتسه و وت  نادنمقالع 
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.دنتسه ربمایپ  هارمه  نونکا 

هّکس رازه  ار  فابرز  هچراپ  يدرک و  یبوخ  هلماعم  زورید  هک  میدینش  ناج ! (ع ) یلع : » دیوگ یم  دنک و  یم  وت  هب  ور  ربمایپ  نونکا ،
«. یهدب ییاذغ  ام  هب  ینک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  ام  یهاوخ  یمن  ایآ  .يا  هتخورف  الط 

.ییوگب هچ  ربمایپ  هب  هک  ینک  یم  رکف  .دوش  یمن  ادیپ  ییاذغ  چیه  وت  هناخ  رد  .يور  یم  ورف  رکف  هب  وت 

«. دیتسه هناخ  بحاص  امش  دیهنب ، نم  مشچ  هب  مدق  ادخ ! لوسر  يا  : » ییوگ یم  ینز و  یم  دنخبل  وت 

.يرب یم  هناخ  هب  راهان  يارب  ار  وا  يافو  اب  رای  جنپ  ربمایپ و  ینک و  یم  توعد  ینامهم  هب  ار  همه  وت 

یلاخ تسد  اب  زاب  اّما  ییایب ؛ هناخ  هب  يرخب و  تشوگ  مدنگ و  .ینک  هیهت  یلوپ  ات  یتشاد  میمـصت  وت  .یتسه  رکف  رد  هار  همه  رد  وت 
! يا هتشگرب  هناخ  يوس  هب 

! يا هدروآ  مه  نامهم  تدوخ  اب  يدماین ، هک  مه  اهنت 

یم دراو  نانامهم  دعب  يوش و  یم  هناخ  دراو  .دنک  یم  زاب  ار  رد  (ع ) نسح .ینز  یم  رد  .يا  هدیسر  هناخ  هب  ینز  یم  مه  هب  مشچ  ات 
146 .ینک یم  ییامنهار  قاتا  هب  ار  اهنآ  دنوش و 

وت اّما  يوش ؛ وربور  (س ) همطاـف اـب  یلاـخ  تسد  اـب  هراـبود  هک  تسا  تخـس  تیارب  .يورب  تا  همطاـف  دزن  هنوگچ  یناد  یمن  دـیاش 
.یسانش یم  ار  (س ) همطاف

.تسا هتفرگ  ار  اضف  همه  نآ  شوخ  يوب  هک  هدامآ  ییاذـغ  .ینیب  یم  ار  ییاذـغ  فرظ  (س ) همطاف رانک  .يور  یم  (س ) همطاـف دزن 
! يا هزمشوخ  ياذغ  هچ  هب !  هب  ینز ! یم  دنخبل  مه  وت  .دنز  یم  دنخبل  وت  يور  هب  هشیمه  لثم  رگید ، راب  (س ) همطاف

.يدرگ یم  زاب  ربمایپ  دزن  يراد و  یمرب  ار  اذغ  فرظ  .دنتسه  رظتنم  نانامهم 

تشوگرپ مه  ردقچ  يا ! هزمشوخ  ياذغ  بجع  .دنوش  یم  اذغ  ندروخ  لوغشم  همه  ینک ، یم  نهپ  ار  هرفس 
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! تسا

شدوخ لّوا  لاح  هب  اذغ  گید  .دننک  یم  بّجعت  همه  .دوش  یمن  مک  يزیچ  اذغ  فرظ  زا  دندروخ  یم  اذـغ  نیا  زا  نانامهم  هچ  ره 
؟ تسا اذغ  نیا  رد  يزار  زمر و  هچ  .تسا 

اجک زا  اذـغ  نیا  منادـب  وگب  مرتخد ! : » دـنک یم  ل�وس  دور و  یم  (س ) همطاف دزن  دوش و  یم  دـنلب  اج  زا  ربمایپ  اذـغ ، فرـص  زا  دـعب 
«. دوب

ُقُزْرَی َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  َوُه  : » دـناوخ یم  ار  نارمع  لآ  هروس  هیآ 37  وا  .دهدب  ار  ردپ  ل�وس  باوج  دیاب  دـیوگب ؟ هچ  (س ) همطاف
رارکت خیرات  يرآ ، دهد .» یم  هزادنا  یب  يزور  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  وا  تسا ، دنوادخ  فرط  زا  اذغ  نیا  ٍباَسِح ،  ِْریَِغب  ُءآَشَی  نَم 

: دیـسرپ (س ) میرم زا  (ع ) ایرکز .دید  ییاذغ  فرظ  وا  بارحم  رانک  دـمآ ، (س ) میرم دزن  (ع ) ایرکز شیپ ، لاس  اهدـص  .تسا  هدـش 
هزادنا یب  يزور  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  دنوادخ  تسا ، دنوادخ  فرط  زا  اذغ  نیا  : » داد خـساپ  (س ) میرم و  تساجک ؟ زا  اذـغ  نیا 

«. دهد یم 

.دنا هدروآ  (س ) همطاف يارب  تشهب  زا  ناگتشرف  هک  دوب  ییاذغ  نیا  .دنک  یم  رارکت  ار  نخس  نامه  (س ) همطاف زورما  و 

.تسا يداش  کشا  .تسا  قوش  کشا  نیا  دنز ، یم  هقلح  ربمایپ  مشچ  رد  کشا 

هب يداد  (س ) میرم هب  هک  ار  یماقم  نامه  وت  .متسه  نونمم  وت  زا  نم  ایادخ ! راب  : » دیوگ یم  دنک و  یم  نامـسآ  هب  ور  ربمایپ  نونکا 
147 «. يدرک اطع  زین  مرتخد 

یمن هدنـسیون ! ياقآ   * * * 148 .تسوا نت  هراپ  (س ) همطاف .دـنک  یم  راختفا  شا  همطاف  هب  وا  .تسا  لاحـشوخ  یلیخ  ربمایپ  زورما 
.مینامب اجنیا  رد  يرتشیب  رادقم  دوش 

؟ هچ يارب 

.موش انشآ  (س ) همطاف و  (ع ) یلع اب  رتشیب  منامب و  رگید  یتّدم  مراد  تسود  .تسا  هدش  هناخ  نیا  ریسا  ملد 

رکف نیمه  رد  مه  نم  ًاقافّتا 
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.مدوب

.میزادنا یم  بقع  ار  دوخ  رهش  هب  تشگزاب  همانرب  هک  دوش  یم  هنوگ  نیا 

.میناوخ یم  زامن  ادخ  لوسر  رس  تشپ  میور و  یم  دجسم  هب  میوش و  یم  دنلب  .دسر  یم  شوگ  هب  لالب  ناذا  يادص 

.دنا هدنام  یقاب  ربمایپ  رانک  رفن  دنچ  طقف  .دنور  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم  زامن  زا  دعب 

هارمه مه  ام  یقفاوم  ایآ  .دـنز  یم  رـس  وا  هناخ  هب  یهاگ  هاگ  ربماـیپ  .دـنیبب  ار  وا  دورب و  نمیَا  ُّما  هناـخ  هب  زورما  دـهاوخ  یم  ربماـیپ 
؟ میورب ربمایپ 

ربماـیپ هارمه  .میورب  دـیاب  زین  اـم  .تفر  نوریب  دجـسم  زا  ربماـیپ  .تسیک  نمیَا  ُّما  ینادـب  دـهاوخ  یم  تلد  یلیخ  .یقفاوم  نم  اـب  وـت 
.میراذگ یم  رس  تشپ  ار  هنیدم  ياه  هچوک 

.دوش یم  هناخ  دراو  ربمایپ  .دنک  یم  زاب  ار  رد  دیآ و  یم  نمیَا  ُّما  رسپ  .دنز  یم  ار  هناخ  ِرد  ربمایپ  .میتسه  نمیَا  ُّما  هناخ  رانک  ام  نآلا 
149 .دیوگ یم  نخس  وا  اب  یتّدم  دسرپ و  یم  ار  وا  لاح  دنک و  یم  باطخ  ردام »  » ار وا  دنیب  یم  ار  نمیَا  ُّما  ربمایپ  یتقو 

.دور یم  نوریب  هناخ  زا  دنک و  یم  یظفاحادخ  نمیَا  ُّما  اب  دوش و  یم  دنلب  اج  زا  ربمایپ  یتاظحل  زا  دعب 

یم ایآ  یـسرپ : یم  میدیـسر  اجنآ  هب  یتقو  .میور  یم  نامتـسود  هناخ  هب  سپـس  مینک و  یم  یهارمه  دجـسم  کیدزن  ات  ار  ربمایپ  ام 
؟ درک باطخ  ردام »  » ار نمیَا  ُّما  ربمایپ  ارچ  یناد 

دعب .درک  يرادـهگن  ربمایپ  زا  لاس  ود  هّیدعـس  همیلح  .دـنتفرگ  يا  هیاد  وا  يارب  دـمآ ، ایند  هب  ربمایپ  یتقو  میوگ : یم  باوج  رد  نم 
ربمایپ بلطملا  دبع  نآ ، زا  دعب  تفر و  ایند  زا  هنمآ  یتّدم  زا  دعب  .درک  یم  کمک  زین  هنمآ  هب  نمیَا  ُّما  .دمآ  هنمآ  شردام  دزن  ربمایپ 

رد نمیَا  ُّما  عقاو ، رد  .تفر  وا  هناخ  هب  مه  نمیَا  ُّما  .درب  دوخ  هناخ  ار 
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150 .درک یم  يردام  ربمایپ  ِّقح 

.دروآ نامیا  وا  هب  هک  دوب  ینانز  نیلّوا  زا  نمیَا  ُّما  دش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ادخ  لوسر  یتقو 

هاپس هزاوآ  يدوز  هب  تسا ، یقیال  رایسب  ناوج  هماسا  نیا  .دراد  هقالع  یلیخ  وا  هب  ربمایپ  دراد و  هماُسا »  » مان هب  يرسپ  نمیَا  ُّما  نونکا 
151 .دیچیپ دهاوخ  اج  همه  رد  هماسا 

152 .تسا هدرک  یفّرعم  تشهب  لها  ار  نمیَا  ُّما  دوخ  نخس  رد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن 

: میوگب تیارب  ار  نآ  یتسه  قفاوم  ایآ  .تسا  یندینش  رایسب  نمیَا  ُّما  ترجاهم  تیاکح 

هنیدم يوس  هب  نمیَا  ُّما  دـننک ، ترجه  هنیدـم  يوس  هب  ناناملـسم  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  هک  یتقو  .تسا  شیپ  اه  لاس  زا  تیاکح  نیا 
.درک تکرح 

ار وا  یگنـشت  دوب و  مرگ  اوه  .دـش  مامت  دوب  وا  هارمه  هک  یبآ  .دـش  راتفرگ  فَرَـصنُم »  » مان هب  يا  هقطنم  رد  هّکم  ياـه  ناـبایب  زا  وا 
.درک ییاعد  تخود و  نامسآ  هب  یهاگن  وا  .داد  یم  رازآ 

ادـیپ تاجن  یمتح  گرم  زا  دیـشون و  نآ  زا  وا  .دـش  نازیوآ  دیفـس  یبانط  زا  وا  رـس  يالاب  هک  داتفا  یبآ  لطـس  هب  وا  مشچ  ناـهگان 
.درک

.دوش یمن  شا  هنشت  هاگ  چیه  نمیَا  ُّما  رگید  دعب  هب  زور  نآ  زا 

، يرآ .دنک  یمن  ساسحا  ار  یگنشت  نمیَا  ُّما  دنتسه ؛ باذع  رد  یگنشت  زا  همه  هک  ییاهزور  دریگ ، یم  هزور  ار  یناتسبات  ياهزور 
153 .تسا هدیشون  تشهب  بآ  زا  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یتشهب  ینز  وا 

وا هب  ادخ  هک  هدرک  هچ  وا  هک  ینادب  یهاوخ  یم  وت  .يوش  انشآ  نمیَا  ُّما  اب  رتشیب  يراد  تسود  يونـش  یم  ار  تیاکح  نیا  وت  یتقو 
.تسا هدرک  رظن  هنوگ  نیا 

.منک یم  لوبق  نم  .میورب  نمیَا  ُّما  هناخ  هب  مه  اب  ادرف  ات  یهاوخ  یم  نم  زا 

ات یتسه  رظتنم  وت 
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نامسآ زا  هک  دنک  ادیپ  ماقم  ردق  نآ  دناوت  یم  نز  کی  هنوگچ  رخآ  .تسا  بلاج  رایسب  وت  يارب  عوضوم  نیا  ایوگ  دسرب ، ارف  ادرف 
.دنک یم  زاب  ار  رد  هماسا  وا  رسپ  .مینز  یم  رد  .میا  هداتسیا  نمیَا  ُّما  هناخ  رانک  ام  دوش * * * ؟ لزان  یتشهب  بآ  وا  يارب 

.مییوگب نخس  نمیَا  ُّما  اب  میهاوخ  یم  ام 

.مهدب ربخ  ردام  هب  ات  دینک  ربص  هظحل  دنچ 

.مینام یم  رظتنم  میور و  یم  ییوربور  ِقاتا  نآ  هب  میوش و  یم  هناخ  دراو  ام  یتاظحل  زا  دعب 

وت رخآ  .منک  ل�وس  دـیاب  نم  هک  ینامهف  یم  نم  هب  هراشا  اـب  وت  یـسرپ ، لاوحا  مالـس و  زا  دـعب  .دوش  یم  قاـتا  دراو  نمیَا  ُّما  نونکا 
: میوگ یم  منک و  یم  فاص  ار  میادص  نم  .یشک  یم  تلاجخ 

.مینکب امش  زا  یل�وس  نآ  دروم  رد  میهاوخ  یم  میا و  هدینش  امش  دروم  رد  ار  یتیاکح  ام  دیشخبب ،

؟ یتیاکح هچ 

.داتسرف بآ  امش  يارب  نامسآ  زا  ادخ  دوبن و  امش  هارمه  یبآ  چیه  دیدش و  راتفرگ  نابایب  رد  امش  هک  نیا 

.دراد ینابرهم  رظن  هشیمه  شدوخ  ناگدنب  هب  ادخ  .دوب  ادخ  فطل  رظن  نآ 

.درک امش  ّقح  رد  ار  فطل  نیا  ادخ  هک  دیا  هداد  ماجنا  يراک  هچ  یگدنز  رد  امش  مینادب  میهاوخ  یم  ام 

؟ دینادب ار  نیا  یهاوخ  یم  هچ  يارب 

وگلا اـهنآ  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنمزاین  تدـش  هب  اـم  ناـناوج  .میوگب  نارگید  يارب  ار  گرزب  تمارک  نیا  مهاوـخ  یم  نم  رخآ 
.دنریگب

.درادن رتشیب  زار  کی  دومن ، نم  هب  نابایب  نآ  رد  ادخ  هک  یفطل  نآ  .میوگ  یم  تیارب  دش  روط  نیا  هک  الاح 

؟ تسیچ زار  نیا 

هب زور  نآ  رگا  دنوادخ  .متسه  مدوب و  (س ) همطاف رازگتمدخ  نم  (س .) همطاف يرازگتمدخ  زار 
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.تسا هدوب  نیا  رطاخ  هب  طقف  درک  یفطل  رظن  نم 

؟ دراد شزرا  ردق  نیا  (س ) همطاف هب  تمدخ  ینعی 

وا ِبتکم  نامرآ و  و  (س ) همطاـف هب  سک  ره  .دوش  یمن  سک  ره  بیـصن  هک  تسا  یتداعـس  (س ) همطاـف هب  تمدـخ  مرـسپ ! يرآ ،
154 .دوش یم  زیزع  ادخ  شیپ  دنک  تمدخ 

بلقنم نمیَا  ُّما  لاح  ارچ  .مینک  یم  بّجعت  وت  نم و  .دیوگب  نخـس  دناوت  یمن  رگید  دـنز و  یم  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  ناهگان 
؟ دش

: دیوگ یم  دنک و  یم  كاپ  ار  شمشچ  ياه  کشا  نمیَا  ُّما 

یم يراج  مکـشا  رایتخا  یب  متفا  یم  اهنآ  دای  هب  تقو  ره  مراد و  (س ) همطاـف زا  يداـیز  تارطاـخ  نم  .دوبن  مدوخ  تسد  دیـشخبب ،
.دوش

.دنوشب ربخاب  تارطاخ  نیا  زا  همه  ات  مسیونب  مباتک  رد  ار  اهنآ  مهاوخ  یم  نم  ینز ؟ یم  یفرح  تارطاخ  نآ  زا  ام  يارب  ایآ 

.میوگ یم  امش  يارب  ار  تارطاخ  نآ  زا  یضعب  نم  .دشاب  دیوگ : یم  هدرک و  ام  هب  ور  یتّدم  زا  دعب  .دور  یم  ورف  رکف  هب  نمیَا  ُّما 

.میورب دجسم  هب  زامن  يارب  دیاب  .دیآ  یم  ناذا  يادص  اّما  میوش ؛ یم  لاحشوخ  یلیخ  ام 

 * * * .میشاب اجنیا  رهظ  ناذا  زا  لبق  تعاس  کی  ادرف  هک  دوش  یم  رارق 

.مینز یم  ار  هناخ  رد  .مینک  یم  تکرح  نمیَا  ُّما  هناخ  يوس  هب  ام  .تسا  حبص  هدزای  تعاس  کیدزن 

ملق و نم  .مینیشن  یم  هدش و  قاتا  دراو  .تسا  هدوب  ام  رظتنم  وا  دوش  یم  مولعم  .دنک  یم  زاب  ام  يارب  ار  هناخ  رد  نمیَا  ُّما  دوخ  زورما 
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  هرطاخ  نیلّوا  نمیَا  ُّما  .منام *  یم  رظتنم  منک و  یم  هدامآ  ار  دوخ  ذغاک 

.میربب (ع ) یلع هناخ  هب  ار  (س ) همطاف ماش ، زا  دعب  میتساوخ  یم  .میدوب  ربمایپ  هناخ  نامهم  همه  .دوب  (س ) همطاف یسورع  بش 

(ع) یلع تسد  ربمایپ  بش  نآ  دور  یمن  مدای 
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.تشاذگ (ع ) یلع تسد  رد  ار  (س ) همطاف تسد  دیسوب و  ار  ود  ره  سپس  .تشاذگ  دوخ  هنیس  يور  تفرگ و  ار  (س ) همطاف و 

ِناتـسود اب  نم  : » دومرف داتـسیا و  (ع ) یلع هناخ  رانک  يا  هظحل  ربمایپ  دش ، (ع ) یلع هناخ  دراو  (س ) همطاف یتقو  .دوب  ام  هارمه  ربمایپ 
155 «. مشاب یم  نمشد  امش  نانمشد  اب  متسه و  تسود  امش 

.مناد یمن  تسا ؟ ناکم  نیا  رد  يزار  زمر و  هچ  .دـیوگ  یم  یلع  هناخ  ِرد  رانک  رد  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  ارچ  هک  دـندرک  بّجعت  همه 
.دنناد یم  رتهب  شربمایپ  ادخ و 

.تفر دوخ  هناخ  هب  درپس و  یلع  هب  ار  شسای  لگ  ربمایپ ، لاح ، ره  هب 

رس رب  سک  چیه  .دوب  هدش  رازگرب  هداس  یلیخ  (س ) همطاف یسورع  مسارم  رخآ  .مدوب  تحاران  یلیخ  نم  بش  نآ  ناهنپ  هچ  امش  زا 
هّکـس لُقن و  سورع ، رـس  رب  تشاذگ  یم  رهوش  هناخ  هب  اپ  سورع  یتقو  دوب  مسر  نامز  نآ  رخآ  تخیرن ! هّکـس  لُقن و  (س ) همطاف

! دنتخیر یم 

لقن و سورع  رس  رب  مسارم  نآ  رد  .متفر  اجنآ  هب  مه  نم  .دوب  یسورع  اه  هیاسمه  زا  یکی  هناخ  بش ، نآ  يادرف  .تشذگ  بش  نآ 
.متشادرب ار  اهنآ  زا  يرادقم  مه  نم  .دنتخیر  يدایز  هّکس 

هارمه نمیَا ! ُّما  تفگ : درک و  نم  تسد  هب  یهاگن  ربمایپ  .منیبب  ار  ربمایپ  مورب و  متفگ  دوخ  اب  اـّما  مورب ؛ دوخ  هناـخ  هب  متـساوخ  یم 
؟ يراد هچ  دوخ 

.دش يراج  مکشا  دیکرت و  مضغب  ربمایپ  ل�وس  نیا  اب  هک  دش  هچ  مناد  یمن 

هّکـس اه  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ : مداد و  ربمایپ  ناـشن  ار  اـه  هّکـس  مدرک  یم  هیرگ  هک  روطناـمه  نم  .درک  بّجعت  یلیخ  ربماـیپ 
راک نیا  وا  يارب  سک  چیه  (س ) همطاف یسورع  رد  اّما  دنتخیر ؛ ام  هیاسمه  سورع  رس  رب  هک  تسا  ییاه 
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؟ تشاد مک  هچ  رگید  نارتخد  زا  (س ) همطاف رگم  .درکن  ار 

هک مدوب  هدینـش  اه  یـضعب  زا  مدوخ  نم  .تخوس  یم  مدوب  هدینـش  هک  ییاه  فرح  زا  ملد  اریز  دش ، يراج  نم  کشا  هظحل  نآ  رد 
يزیچ ایند  لام  زا  هک  (ع ) یلع دش ؟ (ع ) یلع رـسمه  ارچ  سپ  تشاد  رادـلوپ  بوخ و  ياهراگتـساوخ  هک  (س ) همطاف : » دـنتفگ یم 

«. درادن

! تخیر یم  دوخ  سورع  رس  رب  هّکس  لُقن و  درک  یم  ضرق  یلوپ  (ع ) یلع بش  نآ  شاک 

نارازه اـب  لیفارـسا  لـیئاکیم و  لـیئربج و  (س ،) همطاـف یـسورع  بش  رد  مسق ! ادـخ  هب  نکن ! هیرگ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  ربماـیپ 
نیا اه ، هتـشرف  دزیرب و  یتشهب  تارهاوج  (س ) همطاف رـس  رب  یبوُط »  » تخرد اـت  داد  روتـسد  ادـخ  بش  نآ  .دـندمآ  نیمز  هب  هتـشرف 

156 «. داد هیده  (س ) همطاف هب  ار  یبوط  تخرد  بش  نآ  ادخ  نمیَا ! ُّما  .دنتشاد  یمرب  ار  یتشهب  رهاوج 

.متخیر نیمز  يور  رب  دوب  متسد  رد  هک  ار  ییاه  هّکس  .مدش  مارآ  نم  نخس  نیا  ندینش  اب 

! یندش مامت  دوب و  ایند  لام  اه  هّکس  نیا 

.تسا يدبا  دیواج و  دوش و  یمن  مامت  تقو  چیه  هک  داد  (س ) همطاف هب  يزیچ  ادخ 

: نک شوگ  سپ  ینادب  یبوط  تخرد  زا  رتشیب  یهاوخب  دیاش 

 . يور یمن  نوریب  نآ  هیاس  زا  زاب  يورب ، هار  نآ  هیاس  ریز  لاس  دصناپ  رگا  .تسا  یگرزب  تخرد  یبوط ، تخرد 

ياـج يروف  ینیچب ، هویم  نآ  هخاـش  زا  رگا  ینیچب و  نآ  زا  یناوت  یم  یهاوخب  هک  يا  هویم  ره  دراد ،  هویم  عون  دـص  نآ  هخاـش  ره 
تخرد نیا  زا  تشهب  لـها  همه  ِيزور  دراد .  دوجو  نآ  زا  يا  هخاـش  یتـشهب  ياـه  هناـخ  همه  رد  .دوش  یم  زبـس  يرگید  هویم  نآ 

.دنتسه (س ) همطاف مرک  ِنامهم  همه  مه  ناربمایپ  .تسا 

يرهن تسا :  يراج  رهن  راهچ  تخرد ، نیا  ریز  رد 
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157 «. لسع زا  يرهن  یتشهب ، بارش  زا  يرهن  ریش ، زا  يرهن  اراوگ ، بآ  زا 

بـش رد  ادخ  هک  یمهفب  یناوت  یم  تقو  نآ  .ینیبب  ار  یبوط  تخرد  تمظع  یناوت  یم  يورب  تشهب  هب  تقو  ره  میوگب ؟ هچ  رگید 
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  هرطاخ  نیمّود  نمیَا  ُّما  .تسا *  هداد  (س ) همطاف هب  يزیچ  هچ  (س ) همطاف یسورع 

شیپ ربمایپ  يارب  ییالب  مدیـسرت  یم  .مدرک  هیرگ  هب  عورـش  مدش  رادیب  باوخ  زا  مدید ، یناشیرپ  باوخ  بش  کی  لبق ، لاس  دـنچ 
.دندمآ ما  هناخ  هب  دندوب  هدینش  ارم  هیرگ  يادص  هک  اه  هیاسمه  .دوب  هیرگ  نم  ِراک  حبص  ات  .دیایب 

؟ تسا هدش  هچ  دندرک  ل�وس  نم  زا  اهنآ 

.مدرک یم  هیرگ  روطنامه  منک و  فیرعت  ار  دوخ  باوخ  مدرک  یمن  تأرج  نم 

: تفگ نم  هب  وا  .متفر  ربمایپ  دزن  نم  .داتسرف  نم  لابند  هب  ار  یسک  دیسر و  ربمایپ  شوگ  هب  ربخ 

.تسا هدرک  نارگن  ار  وت  يزیچ  هچ  منیبب  نک ، فیرعت  ار  تباوخ  تسا ؟ هدش  هچ  نمیَا ! ُّما 

! مرب یم  هانپ  وت  هب  اهالب  همه  زا  ایادخ ! .مروایب  نابز  هب  ما  هدید  باوخ  رد  ار  هچنآ  مناوت  یمن  نم  هن ،

.منک ریبعت  ار  نآ  ات  وگب  ار  تباوخ  وت  .دراد  ار  شدوخ  ریبعت  یباوخ  ره 

؟ دیایب شیپ  امش  يارب  دهاوخ  یم  ییالب  هچ  مرس ! رب  كاخ  .دوب  نم  تسد  رد  امش  ندب  زا  يا  هراپ  هک  مدید  باوخ  بشید 

!! تسا كرابم  تسا ! یبوخ  باوخ  هک  نیا 

؟ دیایب شیپ  امش  يارب  دهاوخ  یمن  ییالب  چیه  ینعی  مدوب ؟ هدینش  تسرد  ایآ 

.يریگ یم  لغب  رد  ارم  نت  هراپ  وت  تسا و  نم  نت  هراپ  نیسح  .دروآ  یم  ایند  هب  نیسح  مان  هب  يرسپ  همطاف  يدوز  هب  نمیَا ! ُّما 

ایند هب  (ع ) نیسح ات  مدوب  رظتنم  نم  دعب  هب  زور  نآ  زا 
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.دیسر نم  هب  (ع ) نیسح ّدلوت  ربخ  تشذگ و  یتّدم  .دیایب 

.دوب ربمایپ  هیبش  ردقچ  وا  .مدیسوب  ار  وا  .متفرگ  شوغآ  رد  ار  (ع ) نیسح .متفر  (س ) همطاف هناخ  هب 

.درک لوبق  وا  .مربب  ربمایپ  يارب  ار  نیسح  ات  مدرک  اضاقت  (س ) همطاف زا  .دوب  هدیدن  ار  (ع ) نیسح ربمایپ  زونه 

(ع) نیسح نم  هک  دیمهف  داتفا  نم  هب  شهاگن  ات  ربمایپ  .مدش  هناخ  دراو  .متفر  ربمایپ  هناخ  يوس  هب  نم  دوب و  نم  شوغآ  رد  نیـسح 
ُّما تفگ : تشاد  بل  رب  يدنخبل  هک  یلاح  رد  .دمآ  ولج  .دیـشخرد  یم  يداش  زا  شا  هرهچ  تساوخرب ، اج  زا  .ما  هدروآ  وا  يارب  ار 

158 .دش ریبعت  هنوگچ  وت  باوخ  يدید  .دوب  وت  تسد  رد  نم  نت  هراپ  هک  يدوب  هدید  باوخ  تسه  تدای  نمیَا !

یم نم  تسد  يور  رب  (ع ) نیسح مدرک ، متسد  هب  یهاگن  .تسا  متـسد  يور  رب  ربمایپ  رکیپ  زا  يا  هراپ  هک  مدوب  هدید  باوخ  رد  نم 
مناد یمن  .دییوب  یم  دیسوب و  یم  ار  (ع ) نیـسح .دش  يراج  ربمایپ  قوش  کشا  .مداهن  ربمایپ  تسد  يور  ار  (ع ) نیـسح نم  .دیدنخ 

: میونش یم  مه  اب  ار  نمیَا  ُّما  هرطاخ  نیمّوس  دز * ؟ یم  هسوب  ار  وا  ياه  بل  ارچ 

هک مدـید  متفر ، اـجنآ  هب  هک  زور  کـی  .مـتفر  یم  وا  هناـخ  هـب  (س ) همطاـف هـب  کـمک  يارب  نـم  دوـب  کـچوک  نیـسح  هـک  یتـقو 
.تسا هدرب  شباوخ  یتسد  بایسآ  رانک  (س ) همطاف

مدنگ ندرک  بایـسآ  راک  .میتخپ  یم  نان  میدرک و  یم  بایـسآ  یگناخ  کچوک  بایـسآ  اب  ار  مدـنگ  دـیاب  نامدوخ  ام  اهزور  نآ 
.تفرگ یم  تقو  یتعاس  دوب و  یلکشم  راک 

یم دراد  شدوخ  بایسآ  هک  مدید  دوخ  مشچ  اب  نم  .دوب  هدرب  شباوخ  بایسآ  رانک  هک  دوب  هدش  هتـسخ  (س ) همطاف زور  نآ  ایوگ 
.مدرک بّجعت  یلیخ  .دخرچ 

هراوهگ رد  نیسح  هک  مدید  مدرک ، هراوهگ  هب  یهاگن 
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.دروخ یم  ناکت  شدوخ  هراوهگ  نیا  یلو  تسا 

.دناخرچ یم  ار  نآ  رفن  کی  ییوگ  هک  مدید  ار  (س ) همطاف حیبست  هک  نیا  رت  بیجع  زیچ 

دزن متفگ  دوخ  اب  .مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  .منک  رادـیب  باوخ  زا  ار  (س ) همطاف دـماین  ملد  .مدرک  یم  هاگن  هرظنم  نیا  هب  بّجعت  اب  نم 
.میوگب وا  هب  ار  ارجام  مورب و  ربمایپ 

: متفگ مدرک و  مالس  .متفر  ربمایپ  هناخ  هب 

.مدید یبیجع  زیچ  (س ) همطاف هناخ  رد  زورما 

؟ يدید هچ  اجنآ  رد  رگم 

حیبـست دروـخ و  یم  ناـکت  دوـخ  هب  دوـخ  نیـسح  هراوـهگ  دـخرچ ، یم  شدوـخ  بایـسآ  تـسا و  باوـخ  (س ) همطاـف هـک  مدـید 
.دخرچ یم  دوخ  هب  دوخ  (س ) همطاف

هتفر باوـخ  هب  وا  .دـنک  یم  هبلغ  وا  رب  یگنـشت  مرگ  ياوـه  نیا  رد  دریگ ، یم  هزور  ناتـسبات  ياـهزور  نیا  رد  نم  همطاـف  نمیَا ! ُّما 
يرگید دـناخرچ ، یم  ار  بایـسآ  اهنآ  زا  یکی  .داتـسرف  همطاف  يرای  يارب  ار  هتـشرف  هس  ادـخ  .تسا  رادـیب  هک  وا  يادـخ  اّما  تسا ؛

.دهد یم  رارق  همطاف  يارب  ار  رکذ  نیا  باوث  ادخ  دیوگ و  یم  رکذ  همطاف  حیبست  اب  یمّوس  دهد ، یم  ناکت  ار  نیسح  هراوهگ 

؟ ییوگب نم  يارب  ار  اه  هتشرف  نآ  مان  دوش  یم  ایآ 

یم ادخ  رکذ  هک  هتـشرف  نآ  داد و  یم  ناکت  ار  نیـسح  هراوهگ  لیئاکیم  و  دوب ، لیئربج  دـناخرچ  یم  ار  بایـسآ  هک  يا  هتـشرف  نآ 
159 .دوب لیفارسا  تفگ 

تمدـخ زین  گرزب  ناگتـشرف  هکلب  مراد ، ار  (س ) همطاـف يراذـگ  تمدـخ  راـختفا  هک  متـسین  نـم  طـقف  هـک  مدـیمهف  زور  نآ  نـم 
.دننک یم  (س ) همطاف

! مبوخ رفسمه 

مینک و یم  یظفاحادـخ  رگید  .میورب  دجـسم  هب  دـیاب  .دـسر  یم  شوگ  هب  رهظ  ناذا  يادـص  میدینـش  نمیَا  ُّما  زا  ابیز  هرطاخ  هس  ام 
.مینک یم  تکرح  دجسم  يوس  هب  زامن  يارب 

ناگتشرف هک  يا  هدیمهف  زورما  .ییآ  یم  نم  هارمه  هنیدم  ياه  هچوک  رد  وت 
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: تسا یکی  ام  لد  فرح  منک  یم  نامگ  .منک  یم  رکف  مه  نم  .ینک  یم  رکف  دوخ  اب  .دننک  یم  (س ) همطاف تمدخ  مه 

! مینک تمدخ  همطاف  ِنامرآ  هب  ایب 

؟ هنوگچ وت  اّما  مملق ، اب  نم 

نامسآ رتخد  رب  دورد 

.مینک یظفاحادخ  ترضح  نآ  اب  میورب و  ربمایپ  هناخ  هب  یظفاحادخ  يارب  ات  ایب  .میشاب  دوخ  رهش  هب  تشگزاب  هدامآ  دیاب  ام 

.دیایب ربمایپ  ات  مینک  ربص  يرادقم  دیاب  .تسین  هناخ  رد  ربمایپ  ایوگ  اّما  مینز ؛ یم  رد  .تسا  ربمایپ  هناخ  اجنیا 

: میوگ یم  هدرک و  مالس  وا  هب  نم  دیآ ، یم  وس  نیا  هب  نمیَا  ُّما  نک ! هاگن 

؟ دیور یم  اجک  زور  تقو  نیا  امش 

.تسا هدش  گنت  (ع ) نیسح نسح و  ندید  يارب  ملد  .مورب  (س ) همطاف و  (ع ) یلع هناخ  هب  مهاوخ  یم 

گرزب ياه  یبوخ  همه  هک  کچوک  يا  هناـخ  .دور  یم  (ع ) یلع هناـخ  يوس  هب  مارآ  مارآ  نمیَا  ُّما  .مینک  یم  یهارمه  ار  وا  مه  اـم 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  نمیَا  ُّما  هبو  دنک  یم  زاب  ار  هناخ  رد  (ع ) یلع .دنز  یم  ار  هناخ  ِرد  وا  .ینیبب  یناوت  یم  نآ  رد  ار  ایند 

وا لابقتسا  هب  مه  (س ) همطاف .دنتـسه  ربمایپ  لد  نازیزع  اه  نیا  .دنک  یم  مالـس  (ع ) نیـسح نسح و  هب  دوش ، یم  هناخ  دراو  نمیَا  ُّما 
.دیآ یم 

.دسر یم  شوگ  هب  هناخ  رد  يادص  .دنوش  یم  وگتفگ  لوغشم  مه  اب  اهنآ  .تسا  هتسشن  (س ) همطاف رانک  نمیَا  ُّما  نونکا 

.تسا هدمآ  شنازیزع  ندید  يارب  ربمایپ  نک ! هاگن  .دنک  زاب  ار  هناخ  رد  ات  دزیخ  یمرب  (ع ) یلع

.دیوب یم  دسوب و  یم  ار  اهنآ  دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  (ع ) نیسح نسح و  دوش ، یم  هناخ  دراو  ربمایپ 

ُّما رادید  .دوش  یم  لاحـشوخ  یلیخ  وا  ندید  زا  ربمایپ  .درازگ  یم  مارتحا  دوش و  یم  دـنلب  اج  زا  نمیَا  ُّما  دوش ، یم  قاتا  دراو  ربمایپ 
160 .دزادنا یم  هنمآ  شردام  دای  هب  ار  ربمایپ  نمیَا ،

ياه لگ  رانک  ربمایپ  ییابیز ! هرظنم  هچ 
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 . دنز یم  دنخبل  دنیب و  یم  ار  اهنآ  ربمایپ  .دنتسه  ایند  نیا  رد  وا  یشوخ  لد  اهنت  هناخ  نیا  لها  .تسا  هتفرگ  مارآ  شدوخ 

َو دـناوخ ( : یم  ربمایپ  رب  ار  ءارـسإ »  » هروس هیآ 26  دوش و  یم  لزان  لیئربج  .دزو  یم  یمیـسن  دـچیپ ، یم  اضف  رد  يرطع  ناـهگان ، 
«. نک ادا  ار  تدوخ  ناشیوخ  ِّقح  ربمایپ ،  يا  ُهَّقَح :  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء 

ادخ روظنم  یتسار  هب  .تسا  هداد  هزات  یمایپ  دوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  .تسا  هدـش  لزان  يا  هزات  هیآ  .دور  یم  ورف  رکف  هب  ادـخ  لوسر 
؟  تسیچ نامرف  نیا  زا 

؟  مهدب دیاب  ار  یسک  هچ  ّقح  نم  هک  ییوگب  میارب  دوش  یم  ایآ  لیئربج  يا 

161  . مدرگرب مریگب و  ار  باوج  مورب و  ادخ  دزن  نم  هدب  هزاجا  نم ،  بیبح  يا 

.دزو یم  میـسن  دـچیپ و  یم  اـضف  رد  راـهب  يوب  هراـبود  .تسا * * *  رظتنم  ربماـیپ  .دوش  یم  مکاـح  اـج  همه  رب  توکـس  یتاـظحل 
: تسا هتشگ  زاب  لیئربج 

؟ يا هدروآ  یمایپ  هچ  ادخ  يوس  زا  لیئربج ،  يا 

162  . تسا (س ) همطاف ِلام  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  كدف  یهدب ،  (س ) همطاف هب  ار  كدف  وت  هک  تسا  هداد  روتسد  ادخ 

163 .تسادخ نامرف  نیا  .تسا  هدیشخب  (س ) همطاف هب  ار  كدف  نیمزرس  ادخ  يدینش  تسرد  يرآ ،

وت نم و  يارب  كدف  .میا  هدید  کیدزن  زا  ار  اجنآ  هتشاد و  كدف  هب  يرفس  ارجام ، نیا  زا  لبق  هک  میتسه  لاحشوخ  رایـسب  وت  نم و 
! بآ يراج  ياه  همشچ  گرزب ، ياه  ناتسلخن  اب  زیخلصاح  ینیمزرس  .تسابیز  هرطاخ  کی  تسین ، مسا  کی  طقف 

؟ تسا قوش  کشا  نیا  ایآ  تسا ؟ هتسشن  ربمایپ  مشچ  رد  کشا  ارچ  مناد  یمن 

مهبم یمغ  دتفا  یم  (س ) هجیدخ شا ، هدرک  رفس  رای  دای  هب  ربمایپ  هک  تقو  ره  .تسا  قارف  کشا  نیا  هن ،
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164 .دریگ یم  ارف  ار  شدوجو 

اّما دوـب ؛ یلاـخ  اـیند  ِلاـم  زا  ربماـیپ  تسد  .تفر  (س ) هجیدـخ يراگتـساوخ  هب  هک  يزور  داـی  .تـسا  (س ) هجیدـخ داـی  هـب  ربماـیپ 
.تشادن تورث  وا  هزادنا  هب  سک  چیه  دوب ، راگزور  نآ  دنمتورث  نز  (س ،) هجیدخ

يزیچ ایند  ِلام  زا  وا  .دـهدب  رارق  يا  هیرهم  شرـسمه  يارب  دـیاب  يدرم  ره  اّما  دورب ؛ (س ) هجیدـخ يراگتـساوخ  هب  ربمایپ  دـش  رارق 
.دهدب رارق  (س ) هجیدخ هیرهم  ار  نآ  ات  تشادن 

تسا و دایز  رایسب  هجیدخ  هیرهم  تفگ : دش و  رضاح  يراگتساوخ  سلجم  رد  وا  دوب ،  فلاخم  جاودزا  نیا  اب  (س ) هجیدخ يومع 
.دوش تخادرپ  يدقن  تروص  هب  دیاب 

؟ تسا ردقچ  هجیدخ  هیرهم  درک : ل�وس  (ع ) بلاطوبا ربمایپ ، يومع 

! الط لاقثم  رازه  دص  راهچ  دنوشب : دیماان  اهنآ  ات  تفگ  يزیچ  کی  (س ) هجیدخ يومع 

«. تسا لوبق  : » تفگ دز و  يدنخبل  بلاطوبا 

165 «. دروآ دهاوخ  اجک  زا  ار  لوپ  همه  نیا  ربمایپ  : » دنتفگ دوخ  اب  دندرک و  بّجعت  همه 

؟ هنوگچ دیناد  یم  امش  ایآ  .درک  تخادرپ  ار  هیرهم  نیا  همه  ربمایپ 

166! دنک تخادرپ  هیرهم  ناونع  هب  ات  دوب  هداد  ربمایپ  هب  ار  لوپ  نیا  (س ) هجیدخ دوخ 

167 «. تسا هداد  هیرهم  داماد  يارب  سورع  زورما  دهد ، یم  هیرهم  سورع  يارب  داماد  هشیمه  : » تفگ دینش ، ار  نیا  لهجوبا  یتقو 

.دیامنب ار  (س ) هجیدخ هیرهم  ناربج  دیایب و  شتسد  هب  یتورث  يزور  ات  تشاد  وزرآ  وا  دش ، تحاران  رایسب  ربمایپ 

(س) هجیدخ راد  ماو  ار  دوخ  هشیمه  وا  منک  یم  رکف  نم  اّما  دوب ؛ هدیـشخب  ربمایپ  هب  ار  دایز  لوپ  نآ  (س ) هجیدـخ هک  تسا  تسرد 
.دنادرگرب (س ) هجیدخ هب  ار  لوپ  نیا  ینامز  کی  تشاد  تسود  وا  .درک  یم  هاگن  ضرق  مشچ  هب  لوپ  نیا  هب  دید و  یم 

رد ار  دوخ  تورث  مامت  (س ) هجیدخ تشذگ ، یم  ناناملسم  رب  هک  یتخس  طیارش  رد  تشذگ و  جاودزا  نیا  زا  اه  لاس 
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.درک جرخ  مالسا  هار 

.تفرن ربمایپ  رطاخ  زا  زگره  (س ) هجیدخ دای  اّما  دورب ؛ ادخ  شیپ  دراذگب و  اهنت  ار  ربمایپ  (س ) هجیدخ هک  دوب  نینچ  ریدقت 

.دنک ناربج  ار  (س ) هجیدخ يراوگرزب  دناوت  یم  نونکا  وا  .تسا  هداد  ربمایپ  هب  ار  كدف  ربیخ ، حتف  زا  دعب  ادخ 

ثراو وا  .تـسا  (س ) هجیدــخ راـگدای  اـهنت  (س ) همطاـف .تـسه  هـک  وا  رتـخد  اـّما  تـسین ؛ (س ) هجیدــخ زورما  هـک  سوـسفا  اــّما 
.تسا (س ) هجیدخ

هب دـناوت  یم  دـهدب  (س ) هجیدـخ هب  تساوـخ  یم  هـک  ار  یلوـپ  نآ  ربماـیپ  سپ  .درب  یم  ثرا  رداـم  زا  رتـخد  رداـم ، گرم  زا  دـعب 
.دهدب (س ) همطاف

يا ُهَّقَح ،)  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء  َو  داد ( : روتـسد  ربمایپ  هب  ادخ  میناوخب ؟ ار  هیآ  نیا  رگید  راب  کی  یقفاوم  ایآ  .دش  لزان  نآرق  هیآ  زورما 
 ! نک ادا  ار  همطاف  قح  ربمایپ ، 

168! دنک یمن  هّجوت  نآ  هب  یسک  هک  تسا  یّمهم  رایسب  هتکن  نیا  .دهدب  ار  (س ) همطاف ّقح  دیاب  ربمایپ 

(س) هجیدـخ راد  ماو  هشیمه  يارب  ربماـیپ  تسا و  (س ) هجیدـخ رتخد  وا  نوچ  تسا ، (س ) همطاـف ّقح  كدـف  نکن ! شومارف  زگره 
.مهد یم  وت  هب  ار  نآ  نونکا  داد و  نم  هب  ار  كدف  ادخ  ناج ! همطاف   * * * 169 .تسا

؟ ینک یم  ار  راک  نیا  هچ  يارب 

ار كدف  سپ  مهدب ، وا  هب  ار  كدف  ات  تسین  تردام  هک  نونکا  .ما  هتخادرپن  ار  وا  هیرهم  لوپ  .مدوب  رادـماو  هجیدـخ  تردام  هب  نم 
.يریگب رایتخا  رد  ار  اجنآ  یتسرفب و  يا  هدنیامن  كدف  يارب  دیاب  وت  .مهد  یم  وت  هب 

.منک یمن  یفّرصت  چیه  كدف  رد  نم  دیتسه  هدنز  امش  ات  ناج ! ردپ 

زا دعب  ینکن  فرصت  ار  كدف  وت  رگا  هک  مسرت  یم  نم  .تسوت  ِنآ  زا  كدف  دنمهفب ، همه  دیاب  .ینک  فّرصت  كدف  رد  دیاب  وت  هن ،
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.دنهدن وت  هب  ار  كدف  نم  گرم 

170 .منک یم  ار  راک  نیا  دییوگ ، یم  امش  نوچ  .مشچ 

ِكدف يارب  يدنـس  دهاوخ  یم  ربمایپ  .دـنک  هدامآ  ار  نتـشون  لیاسو  ات  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـنز و  یم  ادـص  ار  (ع ) یلع ربمایپ  نونکا 
.دوش هتشون  میدَا »  » يور رب  (س ) همطاف

یم میدا »  » نآ هب  اه  برع  .دننک  یم  هدامآ  نتـشون  يارب  ار  نآ  دش  یغابد  دنفـسوگ  تسوپ  یتقو  تسیچ ؟ میدا »  » ییوگ یم  ًامتح 
.دنیوگ

! دنک هراپ  ار  نآ  یتحار  هب  دناوتن  یسک  دورن ، نیب  زا  یتحار  هب  هتشون  نیا  دهاوخ  یم  ربمایپ  ًارهاظ 

یم : » دـیوگ یم  وا  هب  ربماـیپ  .ددرگ  یمرب  تاود  ملق و  و  میدا »  » کـی اـب  یتاـظحل  زا  دـعب  دوش و  یم  دـنلب  دوـخ  ياـج  زا  (ع ) یلع
«. داد همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  هک  سیونب  .دشاب  هتشاد  بوتکم  دنس  كدف  يارب  همطاف  مهاوخ 

.دوش هدروآ  ناشمان  دهاش  ناونع  هب  رفن  ود  دیاب  دوش  یم  هدامآ  دنس  هکنآ  زا  دعب  .دوش  یم  نتشون  لوغشم  (ع ) یلع

، دنـسانش یم  همه  ار  نمیَا  ُّما  .دنک  یم  نمیَا  ُّما  هب  ور  دـعب  .سیونب  لّوا  دـهاش  ناونع  هب  ار  تدوخ  مان  دـیوگ  یم  (ع ) یلع هب  ربماپپ 
.تسا هدرک  یفّرعم  تشهب ، ِلها  ار  وا  ربمایپ  هک  دنناد  یم  همه 

یم هتـشون  كدف  دنـس  رد  وا  مان  هک  تسا  هنوگ  نیا  سیونب .» دـهاش  ناونع  هب  ار  نمیَا  ُّما  مان  : » دـیوگ یم  (ع ) یلع هب  ربمایپ  نونکا 
171 .دوش

رد هشیمه  ات  (ع ) یلع مان  رانک  دیاب  وا  مان  ارچ  دشاب ؟ كدـف  شـشخب  هیآ  لوزن  دـهاش  تشاد  تقایل  نمیَا  ُّما  طقف  همه  نایم  زا  ارچ 
.دشخردب كدف  دهاش  ناونع  هب  خیرات 

؟ تسا هدنز  نمیَا  ُّما  مان  تسا  هدنز  كدف  مان  ات  هک  تسا  يزار  هچ  نیا 

172 .درک دهاوخ  عافد  (س ) همطاف ّقح  زا  یطیارش  ره  رد  وا  هک  دناد  یم  دسانش و  یم  ار  وا  ربمایپ 

نمیَا ُّما  كدف و  مان  هک  یتسار  هب 
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! ربکا هّللا  ربکا ! هّللا  .دندش * * *  هنادواج  مه  اب  ود  ره  دندروخ و  هرگ  مه  هب  دبا  ات 

.دنوش یم  هدامآ  دجسم  هب  نتفر  يارب  همه  .دسر  یم  شوگ  هب  هک  تسا  لالب  ناذا  يادص  نیا 

.دوش یم  زاغآ  زامن  هدش و  هتسب  اه  فص  .دتسیا  یم  بارحم  رد  دیآ و  یم  دجسم  هب  ربمایپ 

.دراد راک  مدرم  اب  زورما  وا  .دنوشن  قّرفتم  ات  دهاوخ  یم  مدرم  زا  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  ربمایپ  زامن  زا  دعب 

.میورن ییاج  تسا  هتساوخ  ام  زا  هک  دراد  ام  اب  یّمهم  راک  هچ  ربمایپ  دنیوگ  یم  دوخ  اب  همه 

.دنیایب دجسم  نوریب  هب  وا  هارمه  ات  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دنک و  یم  مدرم  هب  ور  ربمایپ 

؟ دربب اجک  ار  مدرم  دهاوخ  یم  ربمایپ  .دنا  هدرک  بّجعت  مدرم  .دنور  یم  وا  رس  تشپ  مدرم  دنک و  یم  تکرح  ربمایپ 

.دتسیا یم  (س ) همطاف هناخ  ِرد  رانک  دیآ و  یم  ربمایپ 

.تسا هدمآ  دنب  هار  .تسا  ّتیعمج  زا  رپ  هچوک  .دنروآ  یم  موجه  همه  مدرم 

! مدیـشخب (س ) همطاف مرتخد  هب  ار  كدف  نم  هک  دینادب  مدرم ! يا  : » دیوگ یم  دـنلب  يادـص  اب  دـنک و  یم  مدرم  هب  ور  ربمایپ  نونکا 
173 «. تسا (س ) همطاف مرتخد  ِلام  كدف 

.دننک یم  يداش  دنوش و  یم  لاحشوخ  یلیخ  اهنآ  دنتسه ، مه  هنیدم  ناریقف  ّتیعمج ، نایم  رد 

! یتسه بّجعت  رد  اهنآ  يداش  زا  ینک و  یم  هاگن  اهنآ  هب  وت  و 

.دوش یم  مامت  هشیمه  يارب  اهنآ  يرادن  رقف و  راگزور  يدوز  هب  اریز  دنتسه  لاحشوخ  هنیدم  ناریقف 

هناخ رد  یتقو  هک  تسا  یسک  (س ) همطاف .دنراد  (س ) همطاف زا  يا  هرطاخ  اهنآ  زا  مادک  ره  .دنـسانش  یم  بوخ  ار  (س ) همطاف اهنآ 
174 .دندنام هنسرگ  شیاه  هّچب  دوخ و  داد و  يریقف  هب  ار  نآ  تشاد ، نان  صرق  کی  طقف 

اهنآ تسا  هدش  كدف  بحاص  نونکا  هک  (س ) همطاف هک  دنناد  یم  اهنآ 
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.درک دهاوخن  شومارف  ار 

زا ریغ  (س ) همطاف زا  رگم  .دسر  یم  دوخ  يوزرآ  نیا  هب  (س ) همطاف .دشابن  يریقف  هنیدم  رد  زگره  هک  دوب  (س ) همطاف يوزرآ  نیا 
ار وا  درک و  جرخ  ربمایپ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  هک  ییوناب  نامه  تسا ،  (س ) هجیدـخ رتخد  وا  تشاد ؟ راظتنا  دوش  یم  مه  نیا 

 . دومن يرای  دوجو  مامت  اب 

! مبوخ رفسمه 

لحارم همه  رد  (س ) همطاف هک  دننک  یم  لایخ  يا  هّدـع  هک  سوسفا  .تسین  دـنمتورث  (س ) همطاف هزادـنا  هب  سک  چـیه  رگید  زورما 
 ! دوب دوخ  بش  نان  جاتحم  یگدنز ، همه  رد  (س ) همطاف هک  دنیوگ  یم  اهنآ  .دوب  ریقف  دوخ  یگدنز 

.تخانش ون  زا  دیاب  ار  (س ) همطاف

175 .دراد دمآرد  خرس  رانید  رازه  داتفه  هنایلاس  هک  تسا  یسک  (س ) همطاف

؟  لوپ ردقچ  ینعی  رادقم  نیا  یناد  یم  ایآ 

 ! خرس يالط  ولیک  دصیس  زا  شیب 

! نک رازه  تصش  رد  برض  ار  نآ  دراد ،  تمیق  ردقچ  مرگ ) جنپ   ) الط لاقثم  ره  نک ،  باسح  الاح 

 . تساه فرح  نیا  زا  شیب  یلیخ  وا  هیامرس  ِلصا  .تسا  كدف  لاس  کی  دمآرد  طقف  نیا 

دـص تسا ، زیخلـصاح  نیمزرـس  کی  كدف  .تسین  کچوک  غاب  کی  كدف  هک  یناد  یم  يا ! هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  كدـف  هک  وت 
.تسا (س ) همطاف ِلام  كدف  زا  یمین  .تسا  كدف  ياه  ناتسلخن  تحاسم  طقف  رتمولیک 

دنـشورفب و ار  اهنآ  كدف  مدرم  دیایب و  تسد  هب  كدف  يامرخ  ات  دننک  ربص  يردـق  دـیاب  اّما  دنتـسه  لاحـشوخ  هنیدـم  ناریقف  همه 
.تسا کیدزن  امرخ  تشادرب  لصف  .دوب * * *  دهاوخ  یهوکشاب  زور  ناریقف  يارب  زور ، نآ  دنروایب ، هنیدم  هب  ار  (س ) همطاف مهس 

.تسا هداتسرف  كدف  هب  ار  يرازگراک  هدنیامن و  (س ) همطاف

تراظن كدف  يامرخ  شورف  رب  دنک و  یم  یگدیسر  اه  ناتسلخن  روما  هب  اجنآ  رد  وا 
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.دراد

عیاض يزیچ  اه  نآ  ّقح  زا  ادابم  دنک ، دروخرب  فاصنا  تلادع و  اب  كدف  مدرم  اب  ات  تسا  هداد  روتـسد  دوخ  هدنیامن  هب  (س ) همطاف
.دوش

! الط هّکس  رازه  داتفه  .دیآ  یم  هنیدم  هب  كدف  دمآرد  لوپ  اب  (س ) همطاف هدنیامن  هک  دسر  یم  ربخ  درذگ ، یم  یتّدم 

؟ درک دهاوخ  هچ  الط  هّکس  رازه  داتفه  اب  (س ) همطاف

هب اه  هّکـس  نیا  دهاوخ  یم  (س ) همطاف ایوگ  .تساجنیا  مه  ربمایپ  .دـنا  هدـمآ  (س ) همطاف هناخ  ِرد  هب  هنیدـم  ناریقف  همه  نک ! هاگن 
.دوش میسقت  ناریقف  نایم  ربمایپ  تسد 

.دنک یم  میسقت  همه  نایم  ار  اه  هّکس  نآ  دعب  تسا ،» (س ) همطاف ِنآ  زا  اه  هّکس  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ناریقف  هب  ور  ربمایپ 

.دور یم  دریگ و  یم  ار  دوخ  مهس  دیآ و  یم  سک  ره  نک ! هاگن 

! ینیب یم  ار  الط  ياه  هّکس  ینک  یم  هاگن  هک  يریقف  ره  تسد  هب 

رقف و زا  رگید  تسه  (س ) همطاـف اـت  .دراد  هدـنیاپ  ار  (س ) همطاـف ادـخ  .دـننک  یم  اـعد  (س ) همطاـف يارب  دنتـسه و  لاحـشوخ  همه 
! تسین يربخ  یگنسرگ 

176! دنرادن یلوپ  چیه  هب  زاین  لاسکی  ات  اهنآ  .تسا  هداد  لاس  کی  ِیجرخ  هزادنا  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  (س ) همطاف

؟ تسا هدنام  یقاب  (س ) همطاف دوخ  يارب  ردقچ  الط  هّکس  رازه  داتفه  نآ  زا  ینادب  یهاوخ  یم  مناد  یم 

! رتشیب هّکس  کی  هن  رتمک  هّکس  کی  هن  .تسا  هتشادرب  لاس  کی  ياذغ  هزادنا  هب  دوخ  يارب  لوپ  همه  نآ  زا  (س ) همطاف مرفسمه !

.تسا هنیدم  ناریقف  زا  مادک  ره  مهس  زا  رتمک  هتشادرب  دوخ  يارب  (س ) همطاف هک  یمهس  ینک ؟ یم  رواب  ایآ 

يارب اّما  تسا ؛ هداد  ار  یگدـنز  لیاسو  رگید  سابل و  هیهت  لوپ  لاس ، کی  ياذـغ  هیهت  لوپ  رب  هوالع  هنیدـم  ریقف  ره  هب  (س ) همطاف
هدرب ثرا  هب  شردام  زا  ار  مرک  دوج و  وا  .تسا  هتشادرب  لاس  کی  ياذغ  هزادنا  هب  طقف  شدوخ 
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.تسا

.تسا (س ) هجیدخ ِرتخد  (س ،) همطاف يرآ ،

نایاپ

عبانم

هعابطلل هیاردـلا  راد  ضایرلا : هرباوجلا ، دـمحأ  لصیف  مساـب  قیقحت : ت 287 ه ،)   ) كاّحـضلا مصاع  یبأ  نبا  یناثملاو ، داـحآلا   . 1
 . 1411 ه رشنلاو ،

 . 1413 ه هوسُالا ،  راد  نارهط :  ت 620 ه ،)   ) یسربطلا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  دمحأ  روصنم  وبأ  جاجللا ،  لهأ  یلع  جاجتحالا   . 2

ت 413 ه  ) دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  یبأ  یلإ  بوسنملا  صاصتخالا ،   . 3
 . 1414 ه عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  دیفملا  راد  توریب :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ( ، 

 ، رشنلاو هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 676 ه ، )  یقشمدلا (  يوونلا  فرش  نب  ییحی  ایرکز  وبأ  نیدلا  ییحم  هیوونلا ،  راکذألا   . 4
 . 1414 ه

دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلایربکعلا  نامعنلا  نبدّـمحم  نبدّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  دابعلا ،  یلع  هّللا  جـجح  هفرعم  یف  داشرإلا   . 5
 . 1413 ه تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  ّمق :  (ت 413 ه ) 

 . 1405 ه یمالسإلا ، بتکملا  توریب : ینابلألا ، نیدلا  رصان  دّمحم  لیبسلا ، رانم  ثیداحأ  جیرخت  یف  لیلغلا  ءاورإ   . 6

هرهاقلا ت 368 ه ، )   ) یبطرقلا ّربلا  دبع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبأ  ظفاحلا  راصمألا ،  ءاملع  بهذمل  راکذتـسالا   . 7
 . 1971 م : 

 . 1415 ه هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ت 363 ه ، )   ) یکلاملا یبُطرُقلا  هّللا  دبع  نب  فسوی  باحصألا ،  هفرعم  یف  باعیتسالا   . 8

ت 630 ه  ) يرزجلا ریثألا  نباب  فورعملا  ینابیشلا  مرکلا  یبأ  نب  یلع  نیدلا  ّزع  هباحصلا ،  هفرعم  یف  هباغلا  دُسا   . 9
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 . 1415 ه هیملعلا ،  بتکلاراد  ( ، 

 ، هـّیملعلا بـتکلاراد  توریب :  ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجحلا  نب  یلع  نب  دـمحأ  لـضفلا  وبأ  هباحـصلا ،  زییمت  یف  هباـصإلا   . 10
 . 1415 ه

 . 1376 ش یمالسإلا ،  مالعإلا  بتکم  ّمق :  ت 1091 ه ، )   ) یناشاکلا ضیفلا  نسحم  دّمحم  نآرقلا ،  ریسفت  یف  یفصألا   . 11

 : توریب يراّـفغلا ،  ربـکأ  یلع  قـیقحت :  ت 548 ه ، )   ) یـسربطلا نسحلا  نب  لـضفلا  یلع  وبأ  يدـهلا ،  مـالعأب  يرولا  مـالعإ   . 12
 . 1399 ه هفرعملاراد ، 

توریب نیمألا ،  نسح  دّیسلا  دادعإ :  ت 1371 ه ، )   ) ّیئارقشلا ّیلماعلا  ّینیسحلا  نیمألا  میرکلا  دبع  نب  نسحم  هعیشلا ،  نایعأ   . 13
 . 1403 ه فراعتلا ،  راد  : 

 ، هثعبلا هسّسؤم  ّمق :  ت 413 ه ، )  ( ) دیفملا خیـشلا   ) يدادغبلا نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نینمؤملا ،  ریمأ  همامإ  یف  حاصفإلا   . 14
 . 1412 ه

هعبطلا یمالـسإلا ، مـالعإلا  بتکم  ّمق :  یناهفـصإلا ، یمّویقلا  داوج  قـیقحت : ت 664 ه ،)  ) سوواط نبا  دّیـسلا  لاـمعألا ، لاـبقإ   . 15
.یلوُالا

بتکم ّمق :  ت 664 ه ، )  سوواط ( ) نبا  ) ینسحلا یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  هنـسلا ،  یف  هّرم  لمعی  امیف  هنـسحلا  لامعألاب  لابقإلا   . 16
 . بجر 1414 ه یمالسإلا  مالعإلا 

 ، هفاـقثلا راد  ّمق :  هـثعبلا ،  هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یلاـمألا ،  . 17
 . 1414 ه

دیفملا راد  توریب :  ه ، )  ت 413   ) دـیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادـغبلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  یلاـمألا ،   . 18
1414 ه عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل 
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.

1417 هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 19
 . ه

 ( . ت 845 ه  ) يزیرقملا یلع  نب  دمحأ  نیدلا  یقت  خیشلا  عاتملاو ،  هدفحلا  نم  ّیبنلل  امیف  عامسألا  عاتما   . 20

 . نانجلا راد  توریب :  يدورابپلا ،  رمع  هّللا  دبع  قیقحت :  ت 562 ه ، )   ) یناعمسلا دّمحم  نب  میرکلا  دبع  باسنألا ،   . 21

 . 1415 ه رشنلاو ، هعابطلل  رکفلا  راد  توریب : ت 1393 ه ،)   ) یطیقنشلا نیمأ  دّمحم  نآرقلا ، حاضیإ  یف  نایبلا  ءاوضأ   . 22

 ( . ت 430 ه  ) یناهفصإلا هّللا  دبع  نب  دمحأ  میعن  وبأ  ظفاحلا  ظفاحلا ،  یلامأ   . 23

بتکلا راد  نارهط :  ه ، )  ت 1110  یـسلجملا (  یقت  دّـمحم  نب  دّـمحم  راهطألا ،  هّمئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونـألا  راـحب   . 24
 . 1386 ه هیمالسإلا ، 

 . 1409 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیبیبحلا ، هبتکملا  ناتسکاب : ت 587 ه ،)   ) یناشاکلا رکب  وبأ  عئانصو ، عئادب   . 25

 . فراعملا هبتکم  توریب :  ت 774 ه ، )   ) یقشمدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسإ  ءادفلا  وبأ  هیاهنلاو ،  هیادبلا   . 26

 ، هّیردـیحلا هعبطملا  فرـشألا :  فجنلا  ت 525 ه ، )   ) يربطلا یلع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  یـضترملا ،  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب   . 27
 . 1383 ه

هّللا هـیآ  هـبتکم  ّمــق :  ت 290 ه ، )   ) خورف نباـب  فورعملا  یّمقلا  راّفـصلا  نـسحلا  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  تاجردـلا ،  رئاـصب   . 28
 . 1404 ه یشعرملا ، 

 ، همکحلا راد  ّمق :  ت1359 ه ، )  یّمقلا (  ساّبع  خیشلا  نازحألا ،  تیب   . 29
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 . 1412 ه

راد توریب :  يریـشلا ،  ّیلع  قـیقحت :  ت 1205 ه ، )   ) يدیبزلا یـضترم  دّمحم  نب  دّـمحم  سوماقلا ،  رهاوج  نم  سورعلا  جات   . 30
 . 1414 ه رکفلا ، 

 . 140 ه رکفلا ،  راد  توریب :  ت 808 ه ، )  ( ) نودلخ نبا   ) یمرضحلا دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  نودلخ ،  نبا  خیرات   . 31

1409 یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  يرمدت ،  مالسلا  دبع  رمع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  نیدلا  سمش  مالسإلا ،  خیرات   . 32
 . ه

هعبطلا هفرعملا ،  راد  توریب :  دـئاز ،  میهاربإ  دوـمحم  قـیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  ریغـصلا ،  خیراتلا   . 33
 . 1406 ه یلوُالا ،

لـضفلا وبأ  دّمحم  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  كولملاو ، ) ممُالا  خـیرات   ) ّيربطلا خـیرات   . 34
 . فراعملا راد  توریب :  میهاربإ ، 

 . رکفلا راد  توریب :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامسإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ریبکلا ،  خیراتلا   . 35

راد توریب :  توتلـش ،  دّـمحم  میهف  قـیقحت :  ت 262 ه ، )   ) يرـصبلا يریمنلا  هّبـش  نب  رمع  دیز  وبأ  هرّونملا ،  هنیدملا  خـیرات   . 36
 . 1410 ه ثارتلا ، 

رداص راد  توریب :  ت 284 ه ، )   ) یبوقعیلاب فورعملا  حضاو  نب  بهو  نب  رفعج  نب  بوقعی  یبأ  نب  دمحأ  یبوقعیلا ،  خـیرات   . 37
.

 . هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  ت 463 ه ، )  يدادغبلا (  بیطخلا  یلع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  مالسلا ،  هنیدم  وأ  دادغب  خیرات   . 38

نب هفیلخ  خیرات   . 39
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 . 1414 ه رکفلا ،  راد  توریب :  راّکز ،  لیهس  قیقحت :  ت 240 ه ، )   ) يرفصعلا طاّیخ  نب  هفیلخ  طاّیخ ، 

هعابطلل رکفلا  راد  توریب :  يریـش ،  یلع  قیقحت :  ت 571 ه ، )  یقـشمدلا (  رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 40
 . 1415 ه عیزوتلاو ،  رشنلاو 

 . نیمألا هبتکم  فرشألا :  فجنلا  ت 460 ه ، )   ) یسوطلا خیشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبتلا   . 41

 . 140 ه یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 381 ه ، )  ( ) هبعش نبا   ) یناّرحلا یلع  نب  نسحلا  لوسرلا ،  لآ  نع  لوقعلا  فحت   . 42

 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1282 ه ،)   ) يروفکرابملا يذوحألا ، هفحت   . 43

هیوضترملا هبتکملا  تاروـشنم  ت 726 ه ،)  ( ) یّلحلا همّـالعلا   ) یلع نب  فسوی  نب  نسحلا  نب  نیدـلا  لاـمج  ءاـهقفلا ،  هرکذـت   . 44
.هیرجح هعبط  هیرفعجلا ، راثآلا  ءایحإل 

اّنبلا میهاربإ  ت 774 ه ، )   ) یقشمدلا يورصبلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسإ  ءادفلا  وبأ  میظعلا ، ) نآرقلا  ریسفت   ) ریثک نبا  ریـسفت   . 45
 . بعشلا راد  هرهاقلا :  ، 

 ، نایلیعامسإ تاعوبطم  هسّسؤم  ّمق :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا نامیلس  نب  مشاه  نآرقلا ، ) ریسفت  یف  ناهربلا   ) ناهربلا ریـسفت   . 46
 . 133 ه

 . هفرعملا راد  توریب :  ت 516 ه ، )   ) يوغبلا ءارفلا  دوعسم  نب  نیسحلا  دّمحم  وبأ  لیزنتلا ، ) ملاعم   ) يوغبلا ریسفت   . 47

هعبطلا یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  توریب :  روشاـع ، نب  دّـمحم  وبأ  قیقحت : ت 427 ه ،) ، ) یبلعثلا قاحـسإ  وبأ  یبلعثلا ،  ریـسفت   . 48
1422 ه یلوُالا ،
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.

 . 1418 ه یلوُالا ، هعبطلا  نطولا ، راد  ضایرلا : ت 489 ه ،)   ) یناعمسلا دّمحم  نب  روصنم  رّفظم  وبأ  یناعمسلا ، ریسفت   . 49

 . 1380 ه هّیملعلا ،  هبتکملا  نارهط :  ت 320 ه ،)   ) یشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمسلا  دوعسم  نبدّمحم  رضنلا  وبأ  یشاّیعلا ، ریسفت   . 50

ءایحإ راد  توریب :  ت 671 ه ، )   ) یبطرقلا يراصنألا  دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  نآرقلا ، ) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقلا ریسفت   . 51
 . 140 ه یبرعلا ،  ثارتلا 

، يدـهلا هبتکم  تاروشنم  ّمق :  يرئازجلا ، يوسوملا  ّبیط  دّیـسلا  قیقحت : ت 329 ه ،)  ، ) یّمقلا میهاربإ  نب  یلع  یّمقلا ، ریـسفت   . 52
 . 1404 ه

 ( ت 604 ه  ) يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافم  ریبکلا و  ریسفتلا   . 53
 . 1410 ه رکفلا ،  راد  توریب :  ، 

 ( ت 604 ه  ) يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافمو  ریبکلا  ریـسفتلا   . 54
 . 1410 ه رکفلا ،  راد  توریب :  ، 

 ، یمالـسإلا داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو  نارهط :  ق 4 ه ، )   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساـقلا  وبأ  یفوکلا ،  تارف  ریـسفت   . 55
 . 1410 ه

 . 1412 ه نایلیعامسإ ،  هسّسؤم  ّمق :  ت 1112 ه ، )   ) يزیوحلا یسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دبع  نیلقثلا ،  رون  ریسفت   . 56

 . 1412 ه ّمق ،  نایلیعامسإ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1112 ه ، )   ) يزیوحلا یسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دبع  نیلقثلا ،  رون  ریسفت   . 57

 ( رجح ت 852 ه نبا  ینالقسعلا  یلع  نب  دمحأ  بیذهتلا ،  بیرقت   . 58
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 . 1412 ه دیشرلا ،  راد  قشمد :  هماّوع ،  دّمحم  قیقحت :  ، 

 . 1417 ه ّمق : نوّسحلا ، سراف  قیقحت : ت 447 ه ،)   ) یبلحلا مجن  نب  یقت  حالصلا  وبأ  فراعملا ، بیرقت   . 59

راد توریب :  ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  مامإلا  ریبکلا ،  یعفارلا  جیرخت  یف  ریبحلا  صیخلتلا   . 60
 . رکفلا

 . يواصلا راد  هرهاقلا :  ق 4 ه ، )   ) يدوعسملا نیسحلا  نب  یلع  فارشألاو ،  هیبنتلا   . 61

 ، یمالسإلا رشنلا  هسّـسؤم  ّمق :  ت 381 ه ، )  قودصلا ( ،) خیـشلا   ) هیََوباب نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  دـیحوتلا ،   . 62
 . 1398 ه

 . 1364 ش هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  نسحلا  نب  دّمحم  هعنقملا ،  حرش  یف  ماکحألا  بیذهت   . 63

 : توریب اطع ،  رداقلا  دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 852 ه ، )  ینالقسعلا (  رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  بیذهتلا ،  بیذهت   . 64
 . 1415 ه هیملعلا ،  بتکلا  راد 

 . 1406 ه هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب :  ت 742 ه ، )  يّزملا (  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  لاجرلا ،  ءامسأ  یف  لامکلا  بیذهت   . 65

 . 1408 ه هیفاقثلا ،  بتکلا  هسّسؤم  توریب :  ت 354 ه ، )   ) یتسبلا یمیمتلا  دمحأ  نب  ناّبح  نب  دّمحم  تاقثلا ،   . 66

 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ت 1383 ه ، )  يدرجوربلا (  دّیسلا  هعیشلا ،  ثیداحأ  عماج   . 67

ت 911 یطویسلا (  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ،  ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا   . 68
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 . 1401 ه عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ه ، ) 

 . 1371 ه یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت327 ه ، )  يزارلا (  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لیدعتلاو ،  حرجلا   . 69

 : ّمــق ت 664 ه ، )   ) ینیـسحلا ینـسحلا  سوواط  نب  یـسوم  نی  یلع  نیدـلا  یـضر  عورـشملا ،  لمعلا  لامکب  عوبـسُألا  لامج   . 70
 . 1371 ه قافآلا ،  هسّسؤم 

 . 1371 ش نارهط ،  هعماجل  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط : ت 548 ه ، )   ) یسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  عماجلا ،  عماوج   . 71

، یلوُالا هعبطلا  ت 875 ه ،)   ) یکلاملا یبلاعثلا  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  یبلاعثلا ،) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  ناسحلا  رهاوجلا   . 72
 . 1418 ه

 . هیملاعلا یضترملا  هسّسؤم  توریب :  ت 1266 ه ، )   ) یفجنلا نسح  دّمحم  مالسإلا ،  عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج   . 73

یقت دّـمحم  فارـشإو :  قـیقحت :  ت 1186 ه ، )  ینارحبلا (  دـمحأ  نب  فسوی  هرهاـطلا ،  هرتعلا  ماـکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا   . 74
.یمالسإلا رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  یناوریإلا ، 

 . 1413 ه هیمالسإلا ،  فراعملا  هسّسؤم  ّمق :  قیقحت :  ینارحبلا ،  مشاه  راهطألا ،  هلآو  دّمحم  لاوحأ  یف  راربألا  هیلح   . 75

 ، يدهملا مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس   ، حئارجلاو جئارخلا   . 76
 . 1409 ه

 . 1998 م یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : ت 1093 ه ،)   ) يدادغبلا رداقلا  دبع  بدألا ، هنازخ   . 77

هعبطلا ت 303 ه ، )   ) یئاسنلا بیعش  نب  دمحأ  نمحرلا  دبع  وبأ  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریمأ  مامإلا  صئاصخ   . 78
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.ه  1403 یلوُالا ،

 . 1406 ه یمالسإلا ،  داشرإلا  هرازو  نارهط :  ت 600 ه ، )  ( ) قیرطب نبا   ) يدسألا نسحلا  نب  ییحی  نیبملا ،  یحولا  صئاصخ   . 79

هسّسؤم توریب :  ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لاصخلا ،   . 80
 . 1410 ه یملعألا ، 

 ، ههاقفلا رـشن  هسّ�وم  ّمق :  ت 726 ه ، )  یّلحلا (  همّـالعلاب  فورعملا  رّهطملا  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسحلا  لاوقـألا ،  هصـالخ   . 81
 . 1417 ه

نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 460 ه ، )   ) یسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  فالخلا ،   . 82
 . 1407 ه ، 

1414 رکفلا ،  راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  روثأملا ،  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   . 83
 . ه

.نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق : ت 664 ه ،)   ) یلماعلا متاح  نبا  میظنلا ، ّردلا   . 84

 (. ت 463 ه  ) ّربلا دبع  نبا  ریسلاو ، يزاغملا  صاصتخا  یف  رردلا   . 85

( ، جع  ) يدهملا مامإلا  هسّـسؤم  ّمق :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعـس  تاوعدـلا ،   . 86
 . 1407 ه

 . 1406 ه سئافنلاراد ،  توریب :  ت 430 ه )   ) ّیناهبصألا دمحأ  نب  هّللا  دبع  نب  دمحأ  میعن  وبأ  ظفاحلا  هّوبنلا ،  لئالد   . 87

هبتکم هّدـج :  یــشوبلا ،  مرکأ  قـیقحت :  ت 693 ه ، )   ) يربـطلا هّللا  دـبع  نب  دـمحأ  یبرقلا ،  يوذ  بقاـنم  یف  یبـقعلا  رئاـخذ   . 88
 . 1415 ه هباحصلا ، 

 . 89
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 . ثارتلا ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1090 ه ، )   ) يراوزبسلا رقاب  دّمحم  یلوملا  همّالعلا  داشرإلا ،  حرش  یف  داعملا  هریخذ 

، تیبـلا لآ  هسّـسؤم  ّمق :  ت 786 ه ، )  ( ) لّوألا دیهـشلا   ) یلماعلا نیدلا  لامج  نب  دّـمحم  هعیرـشلا ،  ماکحأ  یف  هعیـشلا  يرکذ   . 90
 . 1419 ه

یف هیردـیحلا  هعبطم  تاروشنم  هعبط  نع  تیـسفوُالاب  ّمق :  ت 740 ه ، )  یّلحلا (  دواد  نب  یلع  نب  نیـسحلا  دواد ،  نـبا  لاـجر   . 91
 . 1392 ه یضرلا ،  تاروشنم  فرشألا ،  فجنلا 

 . 1415 ه یمالسإلا ، رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  خیشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یسوطلا ،  لاجر   . 92

 . 1405 ه ءادهشلا ، دّیس  هعبطم  ّمق : ینیسحلا ، دمحأ  دّیسلا  قیقحت : ت 436 ه ،)   ) یضترملا فیرشلا  یضترملا ، لئاسر   . 93

ثارتلا ءاـیحإ  راد  توریب :  ت 1270 ه ، )   ) یسولآلا هّللا  دبع  نب  دومحم  یـسولآلا ، ) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  یناعملا  حور   . 94
 . یبرعلا

 . 1406 ه یملعألا ،  هسّسؤم  توریب :  ت 508 ه ، )   ) يروباسینلا لاّتفلا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  نیظعاولا ،  هضور   . 95

 . یبرعلا ملقلا  راد  قشمد : هرامع ،  دّمحم  یفطصم  قیقحت : ت 676 ه ، )   ) يوونلا فرش  نب  ییحی  نیحلاصلا ،  ضایر   . 96

راد توریب :  ت 597 ه ، )   ) يزوجلا نباب  فورعملا  يدادـغبلا  یـشرقلا  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  ریـسفتلا ،  ملع  یف  ریـسملا  داز   . 97
 . 1407 ه رکفلا ، 

ءایحإل هیوضترملا  هبتکملا  نارهط : ت 993 ه ،)   ) یلیبدرألا سّدقملاب  ریهـشلا  دّمحم  نب  دمحأ  نآرقلا ، ماکحأ  یف  نایبلا  هدبز   . 98
راثآلا
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.هیرفعجلا

بتکلا راد  توریب :  ت 942 ه ، )  یماشلا (  یحلاصلا  فسوی  نب  دّـمحم  مامإلا  داـبعلا ، ریخ  هریـس  یف  داـشرلاو  يدـهلا  لبـس   . 99
 . 1414 ه هیملعلا ، 

 . 1363 ه یضرلا ،  هبتکم  مق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نباب  فورعملا  یّلحلا  یسوم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  دوعسلا ،  دعس   . 100

هعابطلل یبتکلا  هکرـش  توریب :  ت 323 ه ، )   ) يدادغبلا يرـصبلا  يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  كدفو ،  هفیقـسلا   . 101
 . 1401 ه رشنلاو ، 

 . 1395 ه ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب :  ت 275 ه ، )   ) ینیوزقلا هجام  نب  دیزی  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  هجام ،  نبا  ننس   . 102

عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 275 ه ، )  يدزألا (  یناتسِجِّسلا  ثعشأ  نب  نامیلس  دواد  وبأ  دواد ،  یبأ  ننـس   . 103
 . 1410 ه ، 

، رکفلا راد  توریب :  ت 279 ه ، )  يذمرتلا (  هروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبأ  حیحـصلا ، )  عماجلا  يذـمرتلا (  ننـس   . 104
 . 1403 ه

ملعلا راد  توریب :  اغبلا ،  بید  یفطصم  قیقحت :  ت 255 ه ، )   ) یمرادلا نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  یمرادلا ،  ننس   . 105
.

 . 1348 ه عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 303 ه ، )  یئاسنلا (  بیعش  نب  نمحرلا  دبع  وبأ  يربکلا ،  ننسلا   . 106

رـشنلاو هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 303 ه ،)   ) یئاسنلا رحب  نب  یلع  نب  بیَعُـش  نب  دمحأ  نمحرلا  دبع  وبأ  یئاسنلا ، ننـس   . 107
 . 1348 ه یلوُالا ، هعبطلا  عیزوتلاو ،

108
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 . 1414 ه هرشاعلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ءالبنلا ،  مالعأ  ریس  . 

 ، یفطصملا هبتکم  ّمق :  ت 218 ه ،)   ) يریمحلا بّویأ  نب  ماشه  نب  کلملا  دبع  دّمحم  وبأ  هّیوبنلا ، ) هریسلا   ) ماشه نبا  هریـس   . 109
 . 1355 ه

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 11 ه ، )  یعفاشلا (  یبلحلا  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هّیبلحلا ،  هریسلا   . 110

راد توریب :  دحاولا ،  دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 747 ه ، )  ( ) ریثک نبا   ) یقشمدلا يورصبلا  رمع  نب  لیعامسإ  هّیوبنلا ،  هریسلا   . 111
 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ 

مامإلا هسّسؤم  نارهط :  ت 436 ه ،)   ) یضترملا دّیسلاب  فورعملا  يوسوملا  نیـسحلا  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  همامإلا ،  یف  یفاشلا   . 112
 . 1410 ه مالسلا ،  هیلع  قداصلا 

تاـقیقحتو تاـعلاطم  هسّـسؤم  نارهط :  ت 1050 ه ، )  ( ) اردـص ّـالم   ) يزاریـشلا میهاربإ  نب  دّـمحم  یفاـکلا ،  لوُصا  حرـش   . 113
 . 1366 ش یگنهرف ، 

 . یمالسإلا 1414 ه رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 363 ه ، )  يرصملا (  دّمحم  نب  نامعنلا  راهطألا ،  هّمئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرش   . 114

 . 1960 م یلوُالا ، هعبطلا  رصم ، ت 483 ه ،)   ) یسخرسلا ریبکلا ، ریسلا  حرش   . 115

.هیبرعلا بتکلا  ءایحإ  راد  قشمد : ت 1302 ه ،)   ) تاکربلا وبأ  ریبکلا ، حرشلا   . 116

.یبرعلا باتکلا  راد  توریب : ت 682 ه ،)   ) همادق نب  نمحرلا  دبع  ریبکلا ، حرشلا   . 117

هعبطلا ملقلا ،  راد  توریب :  ت 676 ه ، )   ) يوَوَنلا فرش  نب  ییحی  ملسم ،  حیحص  یلع  يوونلا  حرش   . 118
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 . 1407 ه یلوُالا ،

1416 ه هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : ت 321 ه ،)   ) يواحطلا يدزألا  هملس  نب  دّمحم  نب  دمحأ  رفعج  وبأ  راثآلا ، یناعم  حرش   . 119
.

راد توریب :  ت 656 ه ، )   ) دیدحلا یبأ  نباب  فورعملا  یلزتعملا  دیدحلا  یبأ  نب  دّمحم  نب  دیمحلا  دبع  هغالبلا ،  جهن  حرـش   . 120
 . 1387 ه ثارتلا ،  ءایحإ 

هعباتلا رشنلاو  عبطلا  هسّـسؤم  نارهط :  ق 5 ، ) ( ) یناکـسحلا مکاحلا   ) يروباسینلا هّللادیبع  لیـضفتلا ،  دعاوقل  لیزنتلا  دـهاوش   . 121
 . 1411 ه یمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول 

1416 يداهلا ،  هسّسؤم  ّمق :  ت 1091 ه ، )  ( ) یناشاکلا ضیفلا   ) یضترم هاش  نب  نسحم  دّمحم  نآرقلا ،  ریـسفت  یف  یفاصلا   . 122
 . ه

هسّسؤم توریب :  طوؤنرألا ،  بیعـش  قیقحت :  ت 739 ه ، )   ) نابلب نباب  فورعملا  یسرافلا  نابلب  نب  ّیلع  ناّبح ،  نبا  حیحـص   . 123
 . 1414 ه هلاسرلا ، 

هبتکملا توریب :  ت 311 ه ، )   ) همیزخ نباب  فورعملا  يروباسینلا  یملسلا  قاحـسإ  نب  دّمحم  رکب  وبأ  همیزخ ،  نبا  حیحـص   . 124
 . 1412 ه هیمالسإلا ، 

نبا راد  توریب :  اغبلا ،  بید  یفطـصم  قیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص   . 125
 . 1410 ه ریثک ، 

هّدع یلع  هلباقمو  هحّحصم  هعبط  رکفلا ،  راد  توریب :  ت 261 ه ، )  يروباسینلا (  يریشقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  ملسم ،  حیحص   . 126
 . هدمتعم خسنو  تاطوطخم 

 . رداص راد  توریب :  ت 230 ه ، )  يدقاولا (  بتاک  دعس  نب  دّمحم  يربکلا ،  تاقبطلا   . 127

بهاذم هفرعم  یف  فئارطلا   . 128
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 . 1400 ه مایخلا ،  هعبطم  ّمق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نب  یسوم  نب  ّیلع  نیدلا  یضر  فئاوطلا ، 

ءاـیحإ راد  توریب :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیـشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  عئارـشلا ،  للع   . 129
 . 1408 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ، 

 . هیرینملا هعابطلا  راد  رصم :  ت 855 ه ، )   ) یفنحلا ینیعلا  دمحأ  نیدلا  ردب  دّمحم  وبأ  يراخبلا ،  حرش  يراقلا  هدمع   . 130

هسّسؤم ّمق :  ت 600 ه ، )   ) قیرطبلا نباب  فورعملا  یّلحلا  يدسألا  نسحلا  نب  ییحی  هدمعلا ، )  ) رابخألا حاحـص  نویع  هدمع   . 131
 . 1407 ه یمالسإلا ،  رشنلا 

، هـیملعلا بـتکلا  راد  توریب :  ت 1329ه ، )   ) يداـبآلا میظعلا  ّقحلا  سمـش  دّـمحم  دوواد ، ) یبأ  ننـس  حرـش   ) دوبعملا نوع   . 132
 . 1415 ه

1404 ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  اضرلا ،  رابخأ  نویع   . 133
 . تاعوبطملل یملعألا  هسّ�وم  توریب :  ه ، 

توریب ت 734 ه ، )   ) سانلا دّیس  نب  هّللا  دبع  دّمحم  سانلا ، ) دّیس  نبا  هریس   ) ریسلاو لئامشلاو  يزاغملا  نونف  یف  رثألا  نویع   . 134
 . 1406 ه نیدلا ،  ّزع  هسّسؤم  : 

 . 1414 ه یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم  ّمق :  ق 5 ه ، )   ) باّهولا دبع  نب  نیسح  تازجعملا ،  نویع   . 135

 ، یبرعلا خیراتلا  هسّسؤم  توریب :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا لیعامسإ  نب  مشاه  مامإلا ،  نییعت  یف  ماصخلا  هّجحو  مارملا  هیاغ   . 136
 . 1422 ه

دبع بدألاو ،  هّنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا   . 137
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 . 1387 ه یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  ت 1390 ه ، )   ) ینیمألا دمحأ  نیسحلا 

هـسّسؤم ّمق :  فاّفخلا ،  دماح  قیقحت :  ت 664 ه ، )  یّلحلا (  ینسحلا  سوواط  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  باوبألا ،  حتف   . 138
 . 1409 ه مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ 

نب هّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  قیقحت :  ت 852 ه ، )  ( ) رجح نبا   ) ینالقسعلا یلع  نب  دمحأ  يراخبلا ،  حیحص  حرش  يرابلا  حتف   . 139
 . 1379 ه رکفلا ،  راد  توریب :  زاب ، 

ملاـع ت 1250 ه ، )   ) یناکوشلا دّـمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  ریـسفتلا ،  ملع  یف  هیاردـلاو  هیاورلا  ینف  نیب  عماجلا  ریدـقلا  حـتف   . 140
 . بتکلا

1407 فراعملا ،  هسّـسؤم  توریب :  عابطلا ،  سینأ  هّللا  دبع  قیقحت :  ت 279 ه ، )   ) يرذالبلا ییحی  نب  دمحأ  نادلبلا ،  حوتف   . 141
 . ه

 . 1418 ه یمالسإ ، فراعم  هسّسؤم  ّمق :  ت 1104 ه ، )  یلماعلا (  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هّمئألا ،  لوصُأ  یف  هّمهملا  لوصفلا   . 142

، یلوُالا هعبطلا  ملعلا ،  راد  هّدج :  ت 241 ه ، )   ) یئاسنلاب فورعملا  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هّللا  دبع  وبأ  هباحصلا ،  لئاضف   . 143
 . 1403 ه

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  مالـسلا ، دبع  دمحأ  قیقحت : يوانملا ، فوؤرلا  دبع  دّـمحم  ریغـصلا ، عماجلا  حرـش  ریدـقلا  ضیف   . 144
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا 

هرضحلا دهـشم :  ت 573 ه ،)   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دـبع  نب  دیعـس  نیـسحلا  وبأ  ءایبنألا ،  صـصق   . 145
 . 1409 ه هسّدقملا ،  هّیوضرلا 

مالسإلا هقث  رفعج  وبأ  یفاکلا ،   . 146
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1389 ه هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط :  يرافغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )  يزارلا (  ینیلکلا  قاحسإ  نب  بوقعی  نب  دّمحم 
.

1409 ه عیزوتلاو ، رـشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  يواّزغ ، راتخم  ییحی  قیقحت : ت 365 ه ،)   ) يدع نب  هّللا  دبع  لماکلا ،  . 147
.

ءاـیحإ راد  توریب :  ت 630 ه ، )   ) ریثألا نباب  فورعملا  یلـصوملا  ینابیـشلا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  خیراتلا ،  یف  لماکلا   . 148
 . 1408 ه یبرعلا ،  ثارتلا 

، ینابلألا نیدـلا  رـصان  دّـمحم  ملقب : قیقحت  ت 287 ه ،)   ) ینابیـشلا كاّحـضلا  مصاـع  یبأ  نب  ورمع  رکب  وـبأ  هنـسلا ، باـتک   . 149
 . 1413 ه یمالسإلا ، بتکملا  توریب :

ربکأ یلع  قیقحت :  ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باتک   . 150
.یمالسإلا رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  يراّفغلا ، 

 . 140 ه هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1162ه ،)  ، ) ینولجعلا دّمحم  نب  لیعامسإ  ءافخلا ، فشک   . 151

 . 1405 ه ءاوضألا ،  راد  توریب :  ت 693 ه ، )  یلبرإلا (  سیع  نب  یلع  هّمئألا ،  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک   . 152

مـالعإلا بتکم  ّمـق :  ت 664 ه ،)   ) سوواـط نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  ّیـضر  مساـقلا  وـبأ  هجهملا ،  هرمثل  هّجحملا  فـشک   . 153
 . 1412 ه یمالسإلا ، 

 ( ، ت 381 ه قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همعنلا ،  مامتو  نیدلا  لامک   . 154
 . 1405 ه رشنلا ، هسّ�وم  ّمق : 

نیدلا ءالع  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننس  یف  لاّمعلا  زنک   . 155
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 ، اقسلا هوفص  خیشلا  هسرهفو :  حیحصت  یناّیح ،  يرکب  خیشلا  ریسفتو :  طبـض  ت 975 ه ، )  يدنهلا (  نیدلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع 
 . 1397 ه هلاسرلا ،  هسّ�وم  توریب : 

 . هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  لضفلا  وبأ  لوزنلا ،  بابسأ  یف  لوقنلا  بابل   . 156

 . 1405 ه هزوحلا ،  بدأ  رشن  ّمق :  ت 711 ه ، )  روظنم (  نب  مرکم  نب  دّمحم  نیدلا  لامج  لضفلا  وبأ  برعلا ،  ناسل   . 157

 . 1406 ه یملعألا ،  هسّسؤم  توریب :  ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  نازیملا ،  ناسل   . 158

 : توریب نیقّقحملا ،  نم  هعاـمج  قیقحت :  ت 483 ه ، )   ) یسخرسلا رهـس  یبأ  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نیدلا  سمـش  طوسبملا ،   . 159
 . هفرعملا راد 

 : قیقحت ت 548 ه ، )  ( ) مالسإلا نیمأ   ) یـسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  نایبلا ، ) عمجم  ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم   . 160
 . 140 ه هفرعملا ،  راد  توریب :  یئابطابطلا ،  يدزیلا  هّللا  لضف  دّیسلاو  یتّالحملا  یلوسرلا  مشاه  دّیسلا 

 . 1408 ه هیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ت 807 ه ، )  یمثیهلا (  رکب  یبأ  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ،  عبنمو  دئاوزلا  عمجم   . 161

هعبطلا هیملعلا ، هزوـحلا  یف  نیـسّردملا  هعاـمج  تاروـشنم  ّمـق : ت 993 ه ،) ، ) یلیبدرـألا قّـقحملا  ناـهربلاو ، هدـئافلا  عـمجم   . 162
.یلوُالا

 . رکفلا راد  توریب :  ت676 ه ، )  يوونلا (  فرش  نب  نیدلا  یحم  ایرکز  وبأ  مامإلا  بّذهملا ، ) حرش   ) عومجملا  . 163

نب دّمحم  رَّبحملا ،   . 164
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 . 1361 ه هدیدجلا ،  قافآلا  راد  توریب :  ت 245 ه ، )   ) يدادغبلا یمشاهلا  بیبح 

یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  قیقحت :  ت 726 ه ، )  یّلحلا (  يدـسألا  رّهطملا  نب  فسوی  نب  نسحلا  روصنم  وبأ  هعیـشلا ،  فلتخم   . 165
 . 1412 ه یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق : 

 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1009 ه ،)  ، ) یلماعلا دّمحم  دّیسلا  ماکحألا ، كرادم   . 166

، هیمالـسإلا فراعملا  هسّـسؤم  ّمق : ینادـمهلا ، یئالوملا  هّللا  هّزع  قیقحت : 1107 ه ،)  ، ) ینارحبلا مشاه  دّیـسلا  زجاعملا ، هنیدـم   . 167
 . 1413 ه یلوُالا ، هعبطلا 

هسّسؤم ّمق :  ت 965 ه ، )   ) یناثلا دیهشلاب  فورعملا  یلماعلا  یلع  نب  نیدلا  نیز  مالسإلا ،  عئارش  حیقنت  یلإ  ماهفألا  کلاسم   . 168
 . 1413 ه هیمالسإلا ،  فراعملا 

لآ هسّ�وم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1320 ه ، )  يرونلا (  نیسح  ازریملا  لئاسملا ،  طبنتسمو  لئاسولا  كردتـسم   . 169
 . 1408 ه تیبلا ، 

، نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رـشنلا  هسّـسؤم  ّمق : ت 1405 ه ،)   ) يدورهاشلا يزامنلا  یلع  راحبلا ، هنیفـس  كردتـسم   . 170
 . 1418 ه

هّیملعلا بتکلا  راد  توریب :  ت 405 ه ،)   ) يروباسینلا مکاحلا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسملا   . 171
 . 1411 ه ، 

 : نارهط ق 5 ه ، )   ) یماـمإلا يربـطلا  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  بلاـط ،  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤـملا  ریمأ  هماـمإ  یف  دـشرتسملا   . 172
 . 1415 ه  ، روبناشوکل هّیمالسإلا  هفاقثلا  هسّسؤم 

 ( ت 204 ه ( ) یسلایطلا دواد  وبأ   ) يرصبلا دواد  نب  نامیلس  یسلایطلا ، ) دنسم   ) یسلایطلا دواد  یبأ  دنسم   . 173
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 . هفرعملا راد  توریب :  ، 

ّقحلا داـشرإ  قـیقحت :  ت 307 ه ، )   ) یلـصوملا یمیمتلا  یّنثملا  نب  ّیلع  نـب  دـمحأ  یلعی  وـبأ  یلـصوملا ،  یلعی  یبأ  دنـسم   . 174
 . 1408 ه هلبقلا ،  راد  هّدج :  يرثألا ، 

 ، رکفلا راد  توریب :  شیوردلا ،  دّمحم  هّللا  دـبع  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) ینابیشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنـسم   . 175
 . 1414 ه

 ، نامیإلا هبتکم  هرّونملا :  هنیدملا  (ت 238 ه ،)  يزورملا یلظنحلا  میهاربإ  نب  قاحسإ  بوقعی  وبأ  هیوهار ، نب  قاحسإ  دنـسم   . 176
 . 1412 ه

، هلاسرلا هسّـسؤم  توریب :  یفلـسلا ،  دیمحلا  دبع  يدمح  قیقحت : ت 360 ه ،)  ، ) یناربطلا دمحأ  نب  نامیلس  نیّیماشلا ، دنـسم   . 177
 . 141 ه

 . 1403 ه تاعوبطملل ،  یملعألا  هسّسؤم  توریب :  ت 905 ه ،)  ، ) یمعفکلا خیشلا  حابصملا ،  . 178

 ، دیراورم رغـصأ  ّیلع  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  دّـجهتملا ،  حابـصم   . 179
 . 1411 ه هعیشلا ،  هقف  هسّسؤم  توریب : 

سلجملا توریب :  یمظعـألا ،  نمحرلا  بیبـح  قـیقحت :  ت 211 ه ، )   ) یناعنـصلا مامه  نب  قاّزرلا  دـبع  رکب  وبأ  فّنـصملا ،   . 180
 . یملعلا

هبتکم ّمق :  هطوطخم ،  هخـسن  ت 654 ه ، )   ) یعفاشلا هحلط  نب  دّمحم  نیدـلا  لامک  لوسرلا ،  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم   . 181
.یشعرملا هّللا  هیآ 

 . فراعملا راد  هشاکع ،  تورث  قیقحت :  ت 276 ه ، )  ( ) هبیتق نبا   ) يرونیدلا ملسم  نب  هّللا  دبع  فراعملا ،   . 182

یلع نب  دّمحم  رفعج  وبأ  رابخألا ،  یناعم   . 183
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 . 1361 ه یمالسإلا ، رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  ت 381 ه ، )  قودصلا ( ) خیشلا   ) هیََوباب نب  نیسحلا  نب 

دّیـس هسّ�وم  هسردم  ّمق :  ت 676 ه ،)  ، ) یّلحلا قّقحملا  نسحلا  نب  رفعج  مساقلا  وبأ  نیدلا  مجن  رـصتخملا ، حرـش  یف  ربتعملا   . 184
.ش  1364 یلوُالا ، هعبطلا  ءادهشلا ،

 ، نیمرحلا رادـب  قـیقحتلا  مسق  قـیقحت :  ت 360 ه ، )  یناربطلا (  یمخللا  دـمحأ  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبأ  طـسوألا ،  مجعملا   . 185
.نیمرحلا راد  هرهاقلا :  1415 ه ، 

ثارتـلا ءاـیحإ  راد  توریب :  ت 626 ه )  یمورلا (  يومحلا  هّللا  دـبع  نب  توقاـی  نیدـلا  باهـش  هّللا  دـبع  وبأ  نادـلبلا ،  مجعم   . 186
 . 1399 ه یبرعلا ، 

توریب یفلسلا ،  دیجملا  دبع  يدمح  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربطلا یمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ریبکلا ،  مجعملا   . 187
 . 1404 ه یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  : 

 . هدیزمو هحّقنم  هعبط  1413 ه ،  هسماخلا ،  هعبطلا  ت 1413 ه ، )  یئوخلا (  ربکأ  یلع  نب  مساقلا  وبأ  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم   . 188

 . 1403 ه بتکلا ،  ملاع  توریب :  اّقسلا ،  یفطصم  قیقحت :  ت 487 ه ، )   ) يرکبلا زیزعلا  دبع  نب  هّللا  دبع  مجعتسا ،  ام  مجعم   . 189

 . یمالسإلا مالعإلا  هبتکم  ّمق :  ینیوزقلا ،  يزارلا  سراف  نب  دمحأ  هغللا ،  سییاقم  مجعم   . 190

 . هیمالسإلا نوؤشلل  یلعألا  سلجملا  رصم :  ت 458 ه ، )   ) یقهیبلا نیسحلا  نب  دمحأ  رکب  وبأ  راثآلاو ،  ننسلا  هفرعم   . 191

ت 620 ه همادق (  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  ینغملا ،   . 192
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 . یبرعلا باتکلا  راد  توریب :  ( ، 

هعبطلا ّیضرلا ،  فیرـشلا  تاروشنم  ّمق :  ت 356 ه ، )   ) یناهبـصإلا دّمحم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  جرفلا  وبأ  نیّیبلاطلا ،  لتاقم   . 193
 . 1405 ه یلوُالا ،

1414 ه یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  عبش ،  رکاش  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) يدابآ ّدسلا  هّللا  دبع  نب  هّللادیبع  همامإلا ،  یف  عنقملا   . 194
.

رـشنلا هسـّـسؤم  ّمـق :  رفعج ،  لآ  ءـالع  قـیقحت :  ت 548 ه ، )  یـسربطلا (  نسحلا  نـب  لـضفلا  یلع  وـبأ  قـالخألا ،  مراـکم   . 195
 . 1414 ه یمالسإلا ، 

ت یناردنزاملا (  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  دیـشر  رفعج  وبأ  بوشآ ، )  رهـش  نبا  بقانم   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم   . 196
 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  588 ه ، ) 

رشنلا هسّسؤم  ّمق :  568 ه ،)   ) یمزراوخلا یفنحلا  یّکملا  يرکبلا  دـمحأ  نب  ّقفوملا  ظفاحلل  یمزراوخلل ، ) بقانملا   ) بقانملا  . 197
 . 1414 ه یمالسإلا ، 

 . 142 ه ثیدحلا ، راد  هسّسؤم  ّمق : ت 410 ه ،)   ) یناهفصإلا هیوَدرم  نب  یسوم  نب  دمحأ  رکب  وبأ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  بقانم   . 198

 ( . ت 310 ه  ) يربطلا ریرج  نب  دّمحم  لّیذملا ،  لیذ  نم  بختنملا   . 199

ّمق ت 1011 ه ، )  دیهشلا (  نیدلا  نیز  نب  نسحلا  روصنم  وبأ  نیدلا  لامج  ناسحلاو ،  حاحصلا  ثیداحألا  یف  نامجلا  یقتنم   . 200
 . 1362 ه نیسّردملا ،  هعماج  : 

ثارتلا ءایحإ  راد  توریب :  یقابلا ،  دبع  داؤف  دّـمحم  قیقحت :  ت 179 ه ، )   ) یحبـصألا سنأ  نب  کلام  هّللا  دبع  وبأ  أّطوملا ،   . 201
 . یبرعلا

202
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 . رکفلا راد  توریب :  يواجبلا ،  دّمحم  یلع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  لاجرلا ،  دقن  یف  لادتعالا  نازیم  . 

 . 1415 ش ثیدحلا ،  راد  هرهاقلا :  ت 762 ه ، )  ) یعلیزلا یفنحلا  فسوی  نب  هّللا  دبع  هیارلا ،  بصن   . 203

 . 1377 ش نینمؤملا ،  ریمأ  مامإلا  هبتکم  ناهفصإ :  ت 750 ه ، )  ) يدنرزلا فسوی  نب  دّمحم  نیطمسلا ،  ررد  مظن   . 204

 . 1418 ه ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّ�وم  ّمق :  ق 11 ه ، )  یشرفتلا (  ینیسحلا  نیسحلا  نب  یفطصم  لاجرلا ،  دقن   . 205

 . 1370 ه هیردیحلا ،  هعبطملا  فرشألا :  فجنلا  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا ینیسحلا  ّیلع  نب  هّللا  لضف  يدنوارلا ،  رداون   . 206

يدهملا مامإلا  هسّـسؤم  ّمق :  ت 598 ه ، )   ) یّلحلا سیردإ  نب  دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  رئارـسلا ، ) تافرطتـسم   ) رداونلا  . 207
 . 1408 ه جع ، 

 . 1418 ه يداهلا ،  مامإلا  عمتجم  دهشم :  ینیسحلا ،  دمحأ  دّیسلا  قیقحت :  ق 7 ه ، )   ) ربج نب  فسوی  نب  یلع  نامیإلا ،  جهن   . 208

 . لیجلا راد  توریب :  ت 1255 ه ، )   ) یناکوشلا دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  همّالعلا  رایخألا ،  دّیس  ثیداحأ  نم  راطوألا  لین   . 209

 . 1381 ه رْنیاتْشْزنارف ،  ناملآ ، )  ) ندابسیو ت 749 ه ، )  يدَفَّصلا (  کبیأ  نب  لیلخ  تایفولاب ،  یفاولا   . 210

ءایحإل تیبلا  لآ  هسّ�وم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  ت 1104 ه ، )  یلماعلا (  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هعیشلا ،  لئاسو   . 211
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 . 1414 ه ثارتلا ، 

 : ّمق يداهلا ،  مامإلا  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیـشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هیادـهلا ،   . 212
 . 1418 ه يداهلا ،  مامإلا  هسّسؤم 

 ، ینیسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت :  ت 1294 ه ، )   ) یفنحلا يزودنقلا  میهاربإ  نب  نامیلـس  یبرقلا ،  يوذـل  هّدوملا  عیبانی   . 213
 . 1416 ه هوسُالاراد ،  نارهط : 

رشان بتک ، هدنسیون ،

هدنسیون اب  طابترا 

هراشا

.تسا نم  هیامرس  امش ، رظن  منادب ، باتک  نیا  هرابرد  ار  امش  رظن  مراد  تسود  مبوخ ! ناتسود 

.دیتسرفب هرامش 30004569  هب  نم  هاتوک  مایپ  هناماس  هب  ار  دوخ  کمایپ 

.مسیون یم  امش  قشع  هب  طقف  مراد و  تسود  ار  امش 

هاتوک 30004569 مایپ  هناماس 

www.hasbi.ir تیاس

khodamian@yahoo.com لیمیا

هدنسیون هرابرد 

دراو لاس 1368  رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  لگدیب  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
.دیدرگ لیصحت  هب  لوغشم  برع  تایبدا  هتشر  رد  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس 1372  رد  دش و  ناشاک  هّیملع  هزوح 

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

دیدرگ و شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 88/8/8  رد  توریب  يوضر  باتک  یناـهج  هقباـسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  تسناوت  یناریا  کی  هک  دوب  راب  نیلّوا 

، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 
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.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

شیب نونکات  وا  .دز  ملق  زین  اهنآ  يارب  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رانک  رد  درکن و  شومارف  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زگره  نایماّدخ  رتکد 
باذج نایب  ناور ، ملق  .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياه  هراونشج  رد  یّمهم  زیاوج  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتشون  یسراف  باتک  زا 50 

یثیدح یخیرات -  تادنتسم  اب  ندوب  هارمه  و 
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.دشاب یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا 

اب ار  ناناوج  ات  دـنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیـش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدـنا  هعومجم   » ناونع اب  ناشیا  یـسراف  راثآ 
.تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ  رتشیب  ینید  ياه  هزومآ 

هدنسیون بتک 

یسراف بتک 

هراشا

.دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان 

.دشاب یم  لاس 1392  ات  هدش  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  نیا 

یبهذم نامر 

ربمایپ یگدنز  ینایاپ  ياهزور  ثداوح  تشهب : رجاهم   - 1

ربمایپ جارعم  ياه  یتفگش  ثداوح و  جارعم :  هصق   - 2

(س) هجیدخ ترضح  یگدنز  همشچ : يوناب   - 3

(س) ارهز ترضح  یگدنز  باتهم : دایرف   - 4

تیالو تقیقح و  زا  عافد  تیباهو -  تاهبش  هب  خساپ  باتهم : ینشور   - 5

(س) همطاف هب  كدف  ششخب  يارجام  سای : نیمزرس   - 6

ریدغ دیع  نامسآ : تسد  يور   - 7

نین�وملا ریما  ترضح  تداهش  باتفآ : توکس   - 8

قدنخ گنج  يارجام  موس : يوزرآ   - 9

هریون نب  کلام  تداهش  يارجام  لوا : سوناف   - 10

.مخ ریدغ  تماما ، ههد  یتسه : ساملا   - 11
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(ع) نسح ماما  حلص  يارجام  ییاهنت : رصق  رد   - 12

دعب هب  مود  پاچ  رد  دش ، پاچ  باتک  تفه  رد  لوا  پاچ  رد  باتک  نیا   ) اروشاع هسامح  هب  ون  یهاگن  قشع : رهـش  تفه  : 19-13
(. دش پاچ  دلج  کی  رد 

لیقع نب  ملسم  تداهش  يارجام  تبرغ : جوا  رد   - 20

(. اروشاع ترایز  حرش   ) دشاب یم  (ع ) نیسح ماما  عوضوم  رد  دیشروخ » رب  مالس   » باتک

(ع) قداص ماما  یگدنز  ثداوح  لحاس : حبص   - 21

(ع) اضر ماما  ترایز  باوث  هام : رادید  تذل   - 22

(ع) نامز ماما  روهظ  ياه  ییابیز  روهظ : ناتساد   - 23

(ع) نامز ماما  تدالو  تابثا  مهدزاود : تقیقح   - 24

(ع) نامز ماما  دالیم  ناتساد  سورع : نیرخآ   - 25

ود نیا  .تسا  هدش  هتشون  روهظ  راظتنا  تلیضف  رد  لد » هتشگمگ   » باتک دشاب و  یم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد » هب  یهار   » باتک
.دشاب یم  (ع ) نامز ماما  عوضوم  رد  زین  باتک 

ینید ياه  هزومآ 

بان دیحوت  یسانشادخ ، اه : یبوخ  يادخ   - 26

ندرک اعد  شور  هار و  دیریگب : سامت  نم  اب   - 27

ادخ اب  تاجانم  شاب : نابرهم  نم  اب   - 28

ادخ اب  تاجانم  نم : بلق  يادخ   - 29

ناربمایپ اب  ادخ  نانخس  تسین : یهار  ادخ  ات   - 30

نموم گرم  ياه  ییابیز  ادخ : شوغآ  رد   - 31

دبس کی   - 32
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نآرق هیآ  لهچ  هب  یهاگن  نامسآ :

(ع) نامز ماما  تفرعم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد : هب  یهار   - 33

اروشاع ترایز  حرش  دیشروخ : رب  مالس   - 34

یسانش ماما  هعماج ، ترایز  حرش  یبآ : نابدرن   - 35

روهظ راظتنا  تلیضف  لد : هتشگمگ   - 36

(ع) تیب لها  هب  تبحم  تیلضف  قشع : نیرت  ینامسآ   - 37

رتهب ییوشانز  یگدنز  ینتشاد : تسود  رسمه   - 38

ردام ردپ و  هب  مارتحا  هدش : شومارف  تشهب   - 39

شناد ملع  شزرا  هدیپس : تمس   - 40

هشیدنا رکف و  شزرا  مینک : رکف  دیاب  ارچ   - 41

ینامداش دنخبل و  شزرا  دینزب : دنخبل  افطل   - 42

مدرم هب  ندرک  کمک  راثآ  ادخ : يدونشخ  زار   - 43

دجسم رد  روضح  تلیضف  میورب : ادخ  غاب  هب   - 44

ادخ ياه  تمعن  رکش  يرازگرکش : زار   - 45

لمع رد  صالخا  راثآ  وت : رطاخ  هب  طقف   - 46

یعامتجا طابترا  نداد ، تسد  راثآ  نداد :  تسد  هزجعم   - 47

یبرع بتک 

 « . دعس تسرهف  قیقحت «   - 49

 « . يریمحلا تسرهف  قیقحت «   - 50

 «. دیمح تسرهف  قیقحت «   - 51

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


 «. هّطب نبا  تسرهف  قیقحت «   - 52

 « . دیلولا نبا  تسرهف  قیقحت «   - 53

 « . هیولوق نبا  تسرهف  قیقحت «   - 54

 « . قودصلا تسرهف  قیقحت «   - 55

 « . نودبع نبا  تسرهف  قیقحت «   - 56

« . نینمؤملا ریمأ  بادآ  قیقحت «   - 57

 . هیوضرلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 58

 . ینیسحلا ءاکبلا  یف  حیحصلا   - 59

 . هینیسحلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 60

(. (س همطاف تیب  فشک  یف  حیحصلا   - 61

.رونلا هخرص   - 62

.یلعألا قیفرلا  یلإ   - 63

قوثو رشن 

(. دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان  )

دنچ ره  یمدـق  هک  تسا  دنـسرخ  رایـسب  زورما  درک و  زاـغآ  باـتک  رـشن  هزوحرد  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1376  زا  قوثو  تاراـشتنا 
نیاو هتشادرب  ناریا  نامزیزعروشک  ناوج  لسن  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  مالـسا و  میلاعت  جیورت  تهج  رد  کچوک 

.دنک شون  هعرج  تریصبو  تفرعم  يایرد  نیا  زا  نانچمه  ار  بدا  ملع و  ناروشیدناو  ناققحم  هک  هدوب  شهار  نیرق  یهلا  قیفوت 

یـصصخت یمومع و  تروص  هب  مالکو  هفـسلف  یعامتجا ،  یقالخا ،  یبهذـم ،  تاعوضوم  رد  رثا  ناونع  زا 350  شیب  رـشن  پاچ و 
.تسا تاراشتنا  نیا  ياه  ششوک  لصاح 

نیا هک  دـشاب  یم  زبس  هشیدـنا  ناونع  تحت  ییاهباتک  هعومجم  دادرارق  قوثو  تاراـشتنا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياـهراک  هلمج  زا 
.مییامن رازاب  هناور  زبس  هشیدنا  ناوع  تحت  باتک  ناونع  متسناوت 48  نوتکات  تسا و  هدش  عورش  لاس 1386  يادتبا  زا  دادرارق 

هراشا نامر  ناتساد و  درکیور  اب  یبهذم  بلاطم  یناور  یگداس و  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  مهم  ياه  یگژیو  زا 
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بذج ار  زیزع  ناناوج  اویش  رایسب  یملق  اب  ینس  هعیش و  بتک  لوا  تسد  عبانم  زا  هدافتسا  بلاطم و  ندوب  دنتسم  هب  هجوت  اب  هک  درک 
.مییامن جیورت  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان  مالک  هدرک و 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  دیرخ 

0253-77 35 700 سکفلت :

0912 252 58 39 هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  هناماس 

هّجحلا اذ  هیبیدـحلا  نم  عجر  نیح  هنیدـملاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ماقأ  ...اـهلّوأ  یف  ربیخ  هوزغ  هرجهلا : نم  عبـس  هنـس   . 1
يرابلا ج 7 حتف  عجارو : هیاهنلاو ج 4 ص 206 ، هیادبلا  هیوبنلا ج 3 ص 344 ، هریـسلا  ربـیخ : یلإ  مّرحم  هیقب  یف  جرخ  ّمث  مّرحمو ،
هباغلا ج 1 ص 36، دسُأ  يربکلا ج 2 ص 106 ، تاقبطلا  يذوحألا ج 8 ص 485 ، هفحت  يراقلا ج 13 ص 30 ، هدمع  ص 365 ،
مالـسإلا ج 2 ص 402، خیرات  خـیراتلا ج 2 ص 216 ، یف  لماکلا  يربطلا ج 2 ص 297 ، خـیرات  ص 204 ، لامکلا ج 1  بیذـهت 

ءا�وه ینعی  اُوناَک » َو   . » 3 ندـلبلا ج 2 ص 409 . عمجم  نصحلا : دوهیلا  ناسلب  وهف  ربیخ  ظفل  اـّمأو   . 2 عامسألا ج 1 ص 06 . عاتمإ 
مهئادعأ نم  ْاوُرَفَک » َنیِذَّلا  یَلَع   » رفظلاو حتفلا  هّللا  نولأسی  َنوُِحتْفَتْسَی »  » هلاسرلاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  روهظ  ُْلبَق » نِم   » دوهیلا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تعن  نم  ْاُوفَرَع » اَّم   » دوهیلا ءا�وه  يأ  مُهَءآَج » اَّمَلَف  ، » مهرـصنیو مهل  حـتفنی  هّللا  ناـکو  مهل ، نیئواـنملاو 
ریسفتلا یفصألا ج 1 ص 53 ، ریسفتلا  راونألا ج 9 ص 181 و ج 91 ص 10 ، راحب  ًایغبو : هل  ًادسح  هتّوبن  اودحج  ِِهب » ْاوُرَفَک   » هتفصو

مهوضّرحف لئابقلا  رئاسو  دوهیلا  یلإ  ثعبت  شیرق  تناکو  ...بازحألا  موی  وهو  قدنخلا ، هعقو  تناک  ّمث   . 4 یفاصلا ج 1 ص 158 .
یبوقعیلا ج 2 خیرات  ...شیرق : نم  قلخ  عمتجاف  هّللا ، لوسر  لاتق  یلع 
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يذلا نصحلا  وهو  اهعنمأو ، اهّدشأ  نم  صومق  ناکو  ...لتاقم  فلأ  نورشع  اهیف   . 5 عامسألا ج 8 ص 372 . عاتمإ  عجارو  ص 50 ،
اوّدمی نأ  نودـیری  ًاعمج  كدـف ]  ] اهب ّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  غلبو   . 6 یبوقعیلا ج 2 ص 56 . خـیرات  بحرم : هیف  ناک 

مالسإلا ج 2 ص خیرات  يربطلا ج 2 ص 287 ، خیرات  يربکلا ج 2 ص 89 ، تاـقبطلا  یبوقعیلا ج 2 ص 74 ، خـیرات  ربیخ : دوهی 
نیا رد  ار  كدـف » دوهی   » ناونع . 7 رثـألا ج 2 ص 107 . نویع  ص 202 ، يرولا ج 1  مـالعأ  ص 204 ، هیاهنلاو ج 4  هیادـبلا  ، 355

ص 175، دوـبعملا ج 8  نوـع  ص 893 ، ج�اّـطوملا 2  باـتک  دـندوب : يدوهی  كدـف  مدرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  هک  دـیبایب  رداـصم 
روثنملا ج 2 ّردلا  یبلاعثلا ج 1 ص 285 ، ریسفت  ریسملا ج 2 ص 276 ، داز  لاّمعلا ج 15 ص 199 ، زنک  راکذتسالا ج 8 ص 245 ،

هدوهو قیقحلا  یبأ  نب  هنانک  ناک   . 8 نادلبلا ج 1 ص 36 . حوتف  هنیدملا ج 1 ص 193 ، خیرات  ریدقلا ج 2 ص 44 ، حتف  ص 282 ،
حتف زا  دعب   . 9 عامـسألا ج 9 ص 230 . عاتمإ  ...هنـس : ربیخ  رمت  مهل  اولعجو  مهورفنتـساف  نافطغ ، نم  مهئافلح  یف  اوراس  سیق  نب 

ار ربیخ  يامرخ  واو  داتسرف  ربیخ  يامرخ  هبساحم  يارب  هحاور  نبا  ربمایپ  نآ ، زادعبو  دش  ناناملسم  يارب  ربیخ  نیمزرـس  فصن  ربیخ 
دواد ج 2 ص 127، یبأ  ننس  دـمحأ ج 3 ص 296 ، دنـسم  قسو :» فلأ  نیعبرأ  هحاور  نبا  اهـصرخ  : » دز نیمخت  رتش  راب  رازه   40

ننسلا هفرعم  فّنصملا ج 4 ص 124 ، دئاوزلا ج 4 ص 122 ، عمجم 
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لیلغلا ج 3 ءاورإ  هنیدملا ج 1 ص 117 ، خیرات  نایبلا ج 1 ص 511 ، ءاوضأ  لاّمعلا ج 15 ص 541 ، زنک  راثآلاو ج 4 ص 504 ،
ریبحلا ج 5 صیخلت  همادق ج 5 ص 577 ، نبال  ینغملا  ءاهقفلا ج 2 ص 349 ، هرکذت  یسوطلل ج 3 ص475 ، فالخلا  ص 281 ،

تمیق هب  ات  دـینک  برـض  نویلیم » تشه   » رد ار  اـمرخ  ولیک  کـی  تمیق  دـیرخ ؟ یم  ردـقچ  ار  اـمرخ  ولیک  ره  امـش   . 10 ص 585 .
هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  .دنهدب 11 .  نافطغ  هیلبق  هب  دنتـساوخ  یم  ربیخ  لها  هک  دیربب  یپ  ییامرخ  همه  نآ  شزرا  یبیرقت 
هعیـشلا ج 12 ص لئاسو  ریعـشلا : زبخ  یلع  كولمملا  هوعد  بیجیو  هاشلا ، لقعیو  ضرألا ، یلع  لـکأیو  ضرـألا ، یلع  سلجی  هلآ 
هعیـشلا ج 23 ثیداحأ  عماج  راونألا ج 16 ص 222 ، راحب  یسوطلل ص 392 ، یلامألا  لئاسولا ج 16 ص 227 ، كردتـسم  ، 109

دنـسم هنیدملا : یلع  هفطرع  نب  عابـس  فلختـسا  دقو   . 12 ص 52 . ریبـکلا ج 12  مجعملا  ص 20 ، دـئاوزلا ج 9  عمجم  ص 555 ،
مکاحلل كردتسملا  يرافغلا : هفطرع  نب  عابس  فلختسا  ربیخ  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  جرخ  اّملو  دمحأ ج 2 ص 345 ؛

دئاوزلا ج 7 ص عمجم  یقهیبلل ج 2 ص 390 و ج 6 ص 334 و ج 9 ص 40 ، يربکلا  ننسلا  عجارو : ج 2 ص 33 و ج 3 ص 37 ،
ناّبح ج 5 نبا  حیحص  همیزخ ج 1 ص 280 ، نبا  حیحص  هیَوهار ج 1 ص 20 ، نبا  دنسم  ، 374 يرابلا ج 7 ص 356 ، حتف  ، 135

باعیتسالا ج 2 ص طسوألا ج 3 ص 161 ، مجعملا  ص 424 و ج 11 ص 189 ،
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ریغصلا ج 1 ص 42، خیراتلا  يربکلا ج 2 ص 62 ، تاـقبطلا  روثنملا ج 6 ص 324 ، ّردـلا  یبطرقلا ج 19 ص 254 ، ریـسفت  ، 682
مالعأ ریس  هباغلا ج 2 ص 259 ، دسُأ  قشمد ج 67 ص 317 ، هنیدم  خیرات  تاقثلا ج 1 ص 260 ، لیدعتلاو ج 4 ص 312 ، حرجلا 

خیراتلا ج 2 یف  لماکلا  يربطلا ج 2 298 ، خیرات  یناعمسلل ج 2 ص 507 ، باسنألا  هباصإلا ج 3 ص 24 ، ءالبنلا ج 2 ص 589 ،
هیاهنلاو ج 4 هیادبلا  خـیراتلا ج 2 ص 216 ، یف  لماکلا  سراف : اتئم  مهعم  لـجر  هئمعبرأو  فلأ  یف  ربیخ  یلإ  راـس   . 13 ص 222 .

ّتس هسداس  ربیخ  هوزغ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عم  تجرخ  اّهنأ  هیبأ  ّمُأ  هتّدج  نع  دایز  نب  جرـشح  يور   . 14 ص 230 .
لین همادق ج 10 ص 426 ، نبال  ریبکلا  حرشلا  ینغملا ج 10 ص 391 ، قیوسلا : یقسنو  ماهسلا  لواننو  یحرجلل ، ءاود  انعمو  ...هوسن 

 . 15 هیارلا ج 4 ص 285 . بـصن  يذوحـألا ج 5 ص 140 ، هفحت  ص 333 ، یقهیبلل ج 6  يربکلا  ننـسلا  ص 113 ، ج 8  راطوألا 
نیبو اهنیب  ربیخ :  . 16 ماشه ج 3 ص 791 . نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ءاضیب : تناکو  هنع  هّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  هیارلا  عفدو 

ام مجعم  ماّیأ : هثالث  یـشم  درب ، هیناـمث  هنیدـملا  نیبو  اـهنیب  ربیخ : ص 322 ؛ تاکربلا ج 4  یبأل  ریبکلا  حرـشلا  ماّیأ : هثـالث  هنیدـملا 
جاح راسی  یلع  هنیدـملا ، نم  ماّیأ  هثـالث  یلع  ریثک ، لـخنو  عرازمو  نوصح  یلع  لمتـشت  هیـالو  مسا  ربیخ : ص 512 ؛ ج 2  مجعتسا 

نیا رد  دیاب  هک  يا  هتکن  داشرلاو ج 5 ص 151 . يدهلا  لبس  ماشلا :
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دـش یم  هدومیپ  ریبخ  كدـف  يارب  ربمایپ  نامز  رد  هک  ییاهریـسم  اب  یلعف  ياهریـسم  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هّجوت  دروم  اه  هلـصاف 
ناتسبات هرامش 64 ، جح ،» تاقیم   » یگنهرف همانلـصف  هب : دینک  هعجارم  رتمولیک  اب  اه  هلـصاف  هبـساحم  تهج  دیناوت  یم  .دراد  توافت 

ًءالب همامیلا  موی  یلبأ  سوألا ، هداس  نم  ناک  نییردـبلا ، دـحأ  یلهـشألا ، يراصنألا  ...شقو  نب  رـشب  نب  داّبع   . 17 ص 212 .  1387
مل راصنألا  نم  هثالث  بیذـهتلا ج 1 ص 466 ؛ بیرقت  ءالبنلا ج 1 ص 337 ، مالعأ  ریس  نیفوصوملا : ناعجـشلا  دحأ  ناکو  ًانـسح ،

یلعی ج 7 ص یبأ  دنسم  يرابلا ج 7 ص 94 ، حتف  دئاوزلا ج 9 ص 156 ، عمجم  ...رـشب : نب  داّبع  ًالـضف ...: مهیلع  دتعی  دحأ  نکی 
زنک قشمد ج 9 ص 80 ، هنیدم  خـیرات  ریبکلا ج 2 ص 47 ، خیراتلا  لاّمعلا ج 13 ص 253 ، زنک  باعیتسالا ج 2 ص 802 ، ، 351

ءالبنلا ج مالعأ  ریس  لامکلا ج 3 ص 249 ، بیذهت  هباغلا ج 3 ص 100 ، دسُأ  ریبکلا ج 2 ص 47 ، خیراتلا  لاّمعلا ج 13 ص 253 ،
همامأ رشب  نب  داّبع  مّدق   . 18 داشرلاو ج 12 ص 67 . يدهلا  لبس  مالسإلا ج 3 ص 66 ، خیرات  هباصإلا ج 3 ص 496 ، 1 ص 337 ،

یلع انأ  یل  ّتلـض  هرعبأ  یغبأ  غاب  لاق : تنأ ؟ نَم  لاـقف : عجـشأ ، نم  دویلل  ًاـنیع  ذـخأف  ربیخ ، هوزغ  یلإ  جرخ  اّـمل  ...لـیخ  یف  هعیلط 
...قیقحلا یبأ  نب  هنانک  ناک  معن ، لاق : دوهی ، نع  لاق : هنع ؟ نولأست  متنأف  ثیدح ، اهب  يدـهع  لاق : ربیخب ؟ ملع  کلأ  هل : لاق  اهرثأ ،

19 عامسألا ج 9 ص 230 . عاتمإ  ...مهافکل : نینس  مهورصحأ  ول  ریثک ، ماعطو  حالسو  مارت ، نوصح ال  لهأ  مهو 
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تلعج داّبع : لاقف  هقنع ، برـضا  باّطخلا : نب  رمع  لاقف  ربخلا ، هربخأف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلإ  رـشب  نب  داّبع  هب  یتأف  . 
هللا یلص  یبنلا  عمسو   . 20 عامسألا ج 9 ص 230 . عاتمإ  ....داّبع : ای  کعم  هکسما  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  نامألا ، هل 
لاق .هّللا  همحر  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لاقف  ...انیدتها  ام  تنأ  الول  مه  ال  هلوقب : عوکألا  نب  رماع  قوس  ربیخ  یلإ  هریسم  یف  هلآ  هیلع و 

بلاط ج 1 ص یبأ  لآ  بقانم  دهشتسا : ّالإ  هّصخی  ٍلجرل  ّطق  رفغتسا  ام  یبنلا  ّنأ  کلذو  هب ، انقتما  الول  هّللا ، لوسر  ای  تبجو  لجر :
ًالجر رماع  ناکو  ریدغلا ج 2 ص 6 و ج 7 ص 206 ؛ عجارو : راونألا ج 18 ص 19 و ج 20 ص 199 و ج 21 ص 2 ، راحب  ، 75

، عوکألا نبا  اولاق : يداحلا ؟ اذـه  نَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  ...انیدـتها  ام  تنأ  الول  ّمهّللا  لوقیو : ودـحی  لزنف  ًارعاش ،
يراخبلا ج 5 ص 72 و ج 7 ص 107، حیحص  عجارو : یمرادلا ج 2 ص 221 ، ننس  دمحأ ج 4 ص 47 ، دنسم  ...هّللا : همحری  لاق :

ننسلا دئاوزلا ج 8 ص 129 ، عمجم  یقهیبلل ج 4 ص 16 ، يربکلا  ننـسلا  هباحصلا ص 44 ، لئاضف  ملسم ج 5 ص 186 ، حیحص 
تاقبطلا ص 49 ، یبلعثلا ج 9  ریـسفت  ص 449 ، لاّـمعلا ج 13  زنک  ص 32 ، ریبـکلا ج 7  مجعملا  ص 69 ، یئاـسنلل ج 5  يربکلا 
عامسألا عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 208 ، هیادبلا  هباغلا ج 3 ص 82 ، دسُأ  قشمد ج 28 ص 104 ، هنیدم  خیرات  يربکلا ج 3 ص 527 ،

انجرخ اّمل   . 21 ماشه ج 3 ص 346 . نبال  هیوبنلا  هریسلا  ج 9 ص 303 ،
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لـسرم ّلکل  تلعج  ّکنإ  ّمهّللا  لاـقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لزنف  ...هماـق  هرـشع  عبرأ  هانرّدـقف  ءاـم ، نـآلم  ٍداوب  نحن  اذإـف  ربیخ  یلإ 
هیاهنلاو هیادبلا  حئارجلاو ج 1 ص 54 ، جئارخلا  اهفافخأو : اهرفاوح  يَدـنَت  ال  لبإلاو ، لیخلا  تربعو  بکرف  .کتردـق  انرأف  همالع ،

لاق ربیخ  یلع  فرـشأ  اّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ   . 22 راونألا ج 16 ص 410 و ج 21 ص 28 . راحب  ج 6 ص 311 ،
دئاوزلا ج عمجم  ...نیطایشلا : ّبرو  نللقأ ، امو  عبسلا  نیضرألا  ّبرو  نللظأ ، امو  عبسلا  تاوامسلا  ّبر  ّمهّللا  لاق : ّمث  اوفق ، هباحصإل :
عامسألا ج عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 208 ، هیادبلا  لیذملا ص 86 ، لیذ  نم  بختنملا  ریبکلا ج 22 ص 359 ، مجعملا  10 ص 134 ،

هریسلا ریثک ج 3 ص 347 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  رثـألا ج 2 ص 134 ، نویع  ص 792 ، ماشه ج 3  نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ص 306 ،  1
، صومقلا معان ، نصح  اهنوصح : ءامسأو  ریثک ، لخنو  عرازمو  نوصح  هعبـس  یلع  هیالولا  هذه  لمتـشت   . 23 هیبلحلا ج 2 ص 729 .
، صومقلاو هاـطنلاو ، ّقشلا ، نوصح : هّتـس  مهل  تناـک  دـقو  ص 409 ؛ نادـلبلا ج 2  مجعم  هیبتکلا : حـیطولا ، ملالـس ، هاـطنلا ، ّقشلا ،
، هبیتـکلاو هاـطنلاو ، ّقشلا ، نوصح : هّتـس  تناـک  ربـیخ  ّنأ  ملعاو  ص 55 ؛ ریبکلا ج 1  ریـسلا  حرـش  هحیطولاو : ملالـسلاو ، هبیتـکلاو ،

مالعأ صومقلا : ًالاجر  اهرثکأو  مهنوصح  ّدشأ  نم  ناکو   . 24 یسخرسلل ج 15 ص 3 . طوسبملا  هحیطولاو : سومغلاو ، ملالسلاو ،
، هطبرملاو ّقشلاو ، هراصقلاو ، هاطنلاو  صومقلاو ، ملالـسلا ، نوصح : هّتـس  یهو  راونألا ج 21 ص 21 ؛ راـحب  ص 207 ، ج 1  يرولا 
یبوقعیلا ج 2 ص 56. خیرات  بحرم : هیف  ناک  يذتلا  نصحلا  وهو  اهعنمأو ، اهّدشأ  نم  صومق  ناکو  ...لتاقم  فلأ  نورـشع  اهیفو 

 . 25
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لوقی باـبلا  مالـسلا  هیلع  نین�وـملا  ریمأ  لـمح  یفو  تسا : هدوـب  یلـصا  هعلق  صوـمق  هعلق  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  مه  تراـبع  نیا  زا 
جهن ص 129 ، داشرإلا ج 1  ...اهِـصومَق : باب  جاـتر  جاـتِّرلا  لـمح  ٌدَّ�وُمل / ٍهردـقب  دوهیلا  مویربیخب  َجاـتِّرلا  لـمح  ًاءرما  ّنإ  رعاـشلا :

ریدغلا ج 6 ص راونألا ج 21 ص 17 و ج 41 ص 281 ، راحب  بلاط ج 2 ص 126 ، یبأ  لآ  بقاـنم  ربج ص 326 . نبال  نامیإلا 
سمـشلا تعلط  یّتح  کید ، مهل  حیـصی  ملو  هلیللا  کلت  اوکّرحتی  مل  مهتحاـسب  لزن  اّـملف   . 26 ص 272 . هعیـشلا ج 1  نایعأ  ، 359

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  وأر  اّملف   . 27 عامسألا ج 1 ص 307 . عاتمإ  يربکلا ج 2 ص 106 ، تاقبطلا  قفخت : مهتدئفأ  اوحبصأو 
: ًاباره اوعجر  ّمث  سیمخلاو ! دّـمحم  هّللاو  دّـمحم  اولاق : رردـلا ص 197 ؛ ًاباره : اوربدأو  هعم ! سیمخلاو  دّـمحم  اوداـن : شیجلاو  هلآ 
ص 209، هیاهنلاو ج 4  هیادـبلا  ص 11 ، تاـقثلا ج 2  ص 208 ، راثآلا ج 3  یناـعم  حرـش  ص 230 ، یقهیبلل ج 2  يربکلا  ننـسلا 
، سیمخلاو دّـمحم  اولاقو : مهلتاکمو ، مهـس�وفو  مهیحاسمب  اوجرخ  دـقو  ربیخ  اـنیتأف   . 28 ص 793 . ماشه ج 3  نبـال  هیوبنلا  هریـسلا 
ّربلا ص دبع  نبال  رردـلا  عجارو : ناّبح ج 16 ص 194 ، نبا  حیحـص  ربیخ : تبرخ  ربکأ ، هّللا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف 
رثألا ج 2 نویع  ماشه ج 3 ص 793 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  هیاهنلاو ج 4 ص 209 ، هیادبلا  يدـع ج 4 ص 262 ، نبال  لماکلا  ، 197

یهو منغلا ، اذـه  بحاـصل  ریجأ  تنک  ّینإ   . 29 هیبلحلا ج 2 ص 730 . هریـسلا  ص 348 ، ریثک ج 3  نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ص 134 ،
رثألا نویع  اهب :؟ عنصأ  فیکف  يدنع ، هنامأ 
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 . 30 هیبلحلا ج 2 ص 524 . هریسلا  داشرلاو ج 5 ص 144 ، يدهلا  لبـس  ماشه ج 3 ص 806 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ج 2 ص 147 ،
یف اوماقأف  مهباقعأ ، یلإ  اوعجرف  مهیلإ ، اوفلاخ  دـق  موقلا  ّنأ  اّونظ  ًاّـسح ، مهیلهأو  مهلاومأ  یف  مهفلخ  اوعمـس  هلقنم  اوراـس  اذإ  یّتح 

هیاهنلاو ج 4 ص هیادـبلا  يربـطلا ج 2 ص 298 ، خـیرات  ربـیخ : نیبو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نیب  اّولخو  مهیلهأو ، مهلاومأ 
یتأ ّهنإ   . 31 ریثک ج 3 ص 345 . نبال  هیوبنلا  هریـسلا  رثـألا ج 2 ص 135 ، نویع  ص 793 ، ماشه ج 3  نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ، 207
نبال هیوبنلا  هریسلا  ...دوهیلا : نم  ٍلجرل  ًاریجأ  ناکو  هل ، منغ  هعمو  ربیخ  نوصح  ضعبل  رصاحم  وهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

ًاماـعط نوصحلا  رثکأ  حـتفا  ّمهّللا   . 32 ص 524 . هیبلحلا ج 2  هریـسلا  ص 144 ، داشرلاو ج 5  يدـهلا  لبـس  ص 806 ، ج 3  ماشه 
هسداسلا هلیللا  تناک  اّملف  لیللا ، هسارح  یف  هباحصأ  نیب  بوانی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناک   . 33 هیبلحلا ج 2 ص 741 . هریسلا  ًاکدوو :

هیبلحلا هریسلا  عامسألا ج 9 ص 232 ، عاتمإ  ...مهقّرفو : رکسعلا  لوح  هباحصأب  فاطف  رمع ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لمعتسا  عبـسلا  نم 
عامـسألا ج 9 ص عاتمإ  هنع : کسمأف  همّلکُأ ، یّتح  مکّیبن  یلإ  یب  بهذا  لاقف : هقنع ، برـضی  نأ  رمع  هب  رمأف   . 34 ج 2 ص 732 .
؟ مساقلا ابأ  ای  ینن�ُوت  لاـقف : كءارو ؟ اـم  يدوهیلل : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـقف   . 35 هیبلحلا ج 2 ص 732 . هریـسلا  ، 232

هریسلا عامـسألا ج 9 ص 232 ، عاتمإ  ...هلیللا : هذه  یف  نصحلا  نم  نوّللـستی  ٍموق  دنع  نم  هاطنلا  نصح  نم  تجرخ  لاق : معن ، لاقف :
 . 36 هیبلحلا ج 2 ص 732 .
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عاتمإ هیف : يدوهیلا  لاق  ناک  ام  جرختساف  نصحلا ، هّللا  حتفف  هاطنلا ، یلإ  نیملسملاب  ازغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  حبـصأ  اّملف 
لهأ لتاقی  ماّیأ  هعبـس  ثکم  ّهنإ   . 37 هیوبنلا ج 2 ص 741 . هریـسلا  عجارو  هیبلحلا ج 2 ص 733 ؛ هریـسلا  ج 9 ص 233 ، عامسألا 
هیلع هضرعف  مالـسإلا ، َّیلع  ضرعا  هـّللا ، لوـسر  اـی  لاـقف : ...یعارلا  دوسـألا  مـهنم   . 38 ص 722 . هیبـلحلا ج 2  هریـسلا  ...نوصح :
نبال هیوبنلا  هریسلا  رثألا ج 2 ص 147 ، نویع  اهب :؟ عنـصأ  فیکف  يدنع ، هنامأ  یهو  منغلا ، اذه  بحاصل  ًاریجأ  تنک  ّینإ  ...ملـسأف 
یف اهب  یمرف  یصحلا  نم  هنفح  ذخأف   . 39 هیبلحلا ج 2 ص 524 . هریسلا  داشرلاو ج 5 ص 144 ، يدهلا  لبس  ماشه ج 3 ص 806 ،
اهیف  . 40 ص 147 . رثـألا ج 2  نویع  عـجارو : ص 806 ، ماشه ج 3  نبـال  هیوبنلا  هریـسلا  کـبحاص : یلإ  یعجرا  لاـقو : اـههوجو 

 . یبوقعیلا ج 2 ص 56 41 خـیرات  بحرم : هیف  ناک  يذـلا  نصحلا  وهو  اهعنمأو ، اهّدـشأ  نم  صومق  ناکو  ...لتاقم  فلأ  نورـشع 
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإ  جاجتحالا ج 1 ص 406 ؛ ًاحیرج : لمُحو  حرُجف  ذاعم  نب  دعس  اّمأف  راصنألا ، هیأر  هعمو  ذاعم  نب  دعـسو 

راونألا ج 21 ص راحب  یف  یسلجملا  لاق  جاجتحالا ج 2 ص 64 ؛ ًامزهنم : عجرف  ربیخ ، یلإ  راصنألا  هیارب  ذاعم  نب  دعـس  ثعب  هلآ  و 
ّنأ يدوـهیلا  فرعف  .هوزغلا 42 .  کلت  یلإ  قبی  ملو  هزیرق  موی  تاـم  ّهنأ  عم  دـیعب ، هنم  رارفلا  ذإ  فّحُـصف ، هداـّبع  نب  دعـس  هّلعل  : 12
هیلع هللا  یلص  لاقف  ...مهرکسع  یلإ  نوملسملا  هلمتحاف  ّطق ، هدجس  یلاعت  هّلل  ِّلصی  ملو  هلتقف ، مهس  هباصأف  لتاقف  ...ملسأ  دق  همالغ 

تلخد دقل  مکبحاص ، مالسإ  نسح  دقل  هلآ : و 
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دوسألا نیملـسملا  نم  لـُتق  نم  هلمج  نمو   . 43 ص 129 . داـشرلاو ج 5  يدـهلا  لبـس  نیعلا : روح  نم  هل  نیتجوزل  هدـنع  ّنإو  هیلع 
نبال هیوبنلا  هریـسلا  هلتقف : رجح  هباصأف  نیملـسملا ، عم  لـتاقیل  نصحلا  کـلذ  یلإ  مّدـقت  ّمث  ص 524 ؛ هیبلحلا ج 2  هریـسلا  یعارلا :
قاس هب  برـضی  نأ  دارأ  ّهنإـف  هلتقف ، هفیـس  هیلإ  عجر  هازغلا ، هذـه  یف  لـتُقف   . 44 ص 148 . رثـألا ج 2  نویع  ص 806 ، ج 3  ماشه 
دنسم ًادهاجم : ًادهاج  تام  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  هیبلحلا ج 2 ص 728 ؛ هریـسلا  ...هتبکر : یف  هتبابذ  هتءاجف  يدوهی 

یقهیبلل يربکلا  ننسلا  یئاسنلا ج 6 ص 32 ، ننس  دواد ج 1 ص 571 ، یبأ  ننس  ملسم ج 5 ص 187 ، حیحص  دمحأ ج 4 ص 47 ،
ریبکلا ج 7 ص مجعملا  ناّبح ج 7 ص 470 ، نبا  حیحص  دوبعملا ج 7 ص 152 ، نوع  يرابلا ج 7 ص 358 ، حتف  ج 8 ص 110 ،

ذخ لاقف : رکب  ابأ  هّللا  لوسر  اعدـف   . 45 عامسألا ج 9 ص 307 . عاتمإ  هباغلا ج 3 ص 83 ، دسُأ  نییماشلا ج 3 ص 38 ، دنـسم  ، 8
زجاعملا ج 1 ص هنیدـم  ص 126 ، داشرإلا ج 1  هنوبّ�ویو : هوعبّتا  نیذـلا  موقلا  بّ�وی  داعف  ًائیـش ، ِنغی  ملف  دـهتجاف  ...اهذـخأف  هیارلا ،

اوهتنا یّتح  نوملـسملا  فشکناف  هرکنم ، هلمح  دوهیلا  تلمح   . 46 هّمغلا ج 1 ص 213 . فشک  راونألا ج 21 ص 15 ، راحب  ، 174
عامـسألا ج 1 ص عاتمإ  ...اولبقأف : داهجلا  یلع  نیملـسملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّضحف  ...رذـنملا  نب  بابحلا  تبثف  ...هّللا  لوسر  یلإ 

یفاکلا ج 6 لوصُأ  حرش  هنونّبجیو : هباحصأ  نّبجی  رمع  ءاجو   . 47 هیبلحلا ج 2 ص 741 . هریسلا  ، 313
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نّبجی عجرف  رخآ ، یلإ  اهعفدـف  راونألا ج 39 ص 9 ؛ راحب  هعیـشلا ج 1 ص 270 ، نایعأ  یفوکلا ص 573 ، تارف  ریـسفت  ص 130 ،
راونألا راحب  جاجتحالا ج 2 ص 64 ، دیفملل ص 86 ، حاصفإلا  لاصخلا ص 555 ، قودصلل ص 604 ، یلامألا  هنونّبجیو : هباحـصأ 

لعفت اذکه   . 48 كردتسملا ج 3 ص 38 . عجارو  ههّمغلا ج 1 ص 213 ؛ فشک  یفاصلا ج 5 ص 361 ، ریسفتلا  ج 21 ص 11 ،
نم کلذ  غلبف   . 49 راونألا ج 21 ص 12 و ج 32 ص 344 . راحب  جاجتحالا ج 2 ص 64 ، ًاثالث : اهلاق  یّتح  راصنألاو ، نورجاهملا 

راونألا ج 39 ص راحب  همامألا ج 3 ص 87 ، یف  یفاشلا  یـضترملا ج 4 ص 103 ، لئاسر  ًامومهم : هلیل  تابف  غلبم ، ّلک  هّللا  لوسر 
حرـش هدـی : یلع  حـتفی  یّتـح  عجری  ـال  راّرف ، ریغ  راّرک  هلوسرو ، هّللا  هّبحیو  هلوسرو  هّللا  ّبحی  ًـالجر  ًادـغ  هیارلا  ّنیطعـأل   . 50 . 15

راونألا ج 31 راحب  جاجتحالا ج 1 ص 406 ، يربطلل ص 299 ، دشرتسملا  یضترملا ج 4 ص 104 ، لئاسر  رابخألا ج 2 ص 192 ،
یبوقعیلا ج 2 ص 56، خـیرات  قشمد ج 41 ص 219 ، هنیدم  خـیرات  یـسوطلل ج 3 ص 556 ، نایبتلا  ص 156 ، ص 259 و ج 42 
راونألا ج 39 ص 11، راحب  قیرطبلا ص 143 ، نبال  هدمعلا  يربطلل ص 590 ، دشرتسملا  عجار : يدنوارلل ص 344 ، ءایبنألا  صصق 

هلوسرو هّللا  ّبحی  هیدی  یلع  هّللا  حتفی  ًالجر  ًادغ  هیارلا  ّنیطعأل  نیلقثلا ج 1 س 642 ؛ رون  ریسفت  نایبلا ج 9 ص 201 ، عمجم  ریسفت 
ملسم ج حیحص  يراخبلا ج 4 ص 12 و ج 5 ص 76 ، حیحص  ...و :
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یئاسنلل يربکلا  ننسلا  دواد ص 320 ، یبأ  دنسم  ئراقلا ج 14 ص 233 ، هدمع  یقهیبلل ج 6 ص 362 ، يربکلا  ننسلا  7 ص 122 ،
خیرات يزارلا ج 12 ص 20 ، ریـسفت  نیطمـسلا ص 99 ، ررد  مظن  یئاسنلل ص 50 ، نینمؤملا  ریمأ  صئاـصخ  ، 111 ص 108 ، ج 5 

عامسألا ج عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 211 ، هیادبلا  یبوقعیلا ج 2 ص 56 ، خیرات  هباصإلا ج 4 ص 466 ، قشمد ج 42 ص 95 ، هنیدم 
ام رمع : لاق   . 51 بدألا ج 6 ص 69 . هنازخ  هّدوملا ج 1 ص 155 ، عیبانی  ریثک ج 3 ص 351 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  11 ص 286 ،

تببحأ امف  ص 27 ؛ راونألا ج 21  راـحب  قیرطبلا ص 141 ، نبـال  هدـمعلا  یـسوطلل ص 380 ، یلامألا  ٍذـئموی : لبق  هراـمإلا  تببحأ 
تاقبطلا صیلعی 320 ، یبأ  دنـسم  دمحأ ج 2 ص 384 ، دنـسم  َّیلإ : اهعفدی  نأ  ءاجر  تفرـشتساو  اهل  تلواطتف  ٍذـئموی ، لبق  هرامإلا 

نّبجی عجریف  هریغ  ثعبی  ناک  دـقو   . 52 مالسإلا ج 3 ص 625 . خیرات  قشمد ج 42 ص 84 ، هنیدم  خیرات  يربکلا ج 2 ص 110 ،
لوقی شیرق  ّنإ   . 53 نیلقثلا ج 5 ص 605 . رون  ریـسفت  یفوکلا ص 574 ، تارف  ریـسفت  یفاکلا ج 1 ص 294 ، هنونّبجیو : هباحصأ 

راونألا ج 21 ص 21. راحب  يرولا ج 1 ص 207 ، مالعأ  همدق : عضوم  رـصبی  دمرأ ال  ّهنإف  هومتیفک ، دـقف  ّیلع  اّمأ  ضعبل : مهـضعب 
راونألا ج 21 راحب  هعیشلا ج 1 ص 403 ، نایعأ  يرولا ج 1 ص 207 ، مالعأ  تیطعأ : امل  عنام  الو  تعنم ، امل  یطعم  ـال  ّمهّللا   . 54

هنس مّرحم  هّیقب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جرخ   . 55 ص 21 .
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دوبعملا ج 6 نوع  يذوحألا ج 8 ص 485 ، هفحت  يرابلا ج 7 ، حتف  رفص : یف  اهحتف  نأ  یلإ  هلیل  هرـشع  عضب  اهرـصاحی  ماقأف  عبس ،
اهل تلواـطتف  مالـسلا ، هیلع  ّیلع  ّمـث  سیلو   . 56 ص 152 . داشرلاو ج 5  يدـهلا  لبـس  ص 85 ، یسولآلا ج 26  ریـسفت  ص 107 ،

هیادبلا ص 410 ، مالـسإلا ج 2  خـیرات  ص 300 ، يربطلا ج 2  خـیرات  کـلذ : بحاـص  نوکی  نأ  مهنم  لـجر  ّلـک  اـجرو  شیرق ،
تناکو  . 57 یمزراوخلل ص 168 . بقانملا  هعیشلا ج 1 ص 271 ، نایعأ  عامسألا ج 11 ص 292 ، عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 213 ،
هریـسلا برحلا : سیئرل  نوکت  هیار  هیلهاـجلا  یف  ناـک  باـقعلا  ّنإو  باـقعلا ، یعدـُت  ...ءادوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هیار 
يدـهلا لبـس  بلاـط : یبأ  نب  ّیلع  یلإ  هعفد  ضیبأ  هؤاولو  باـقعلا ، یعدـُت  ءادوس  هّللا  لوـسر  هیار  تناـک  ص 475 ؛ هیبـلحلا ج 2 

هتکن نیا  هب  هّجوت  عامسألا ج 1 ص 309 و ج 7 ص 167 . عاتمإ  عجارو : يربکلا ج 2 ص 106 ، تاقبطلا  داشرلاو ج 5 ص 120 ،
مچرپ دوخ  يارب  زین  رکشل  فلتخم  ياه  شخب  کی  هتبلا  .دوش  یم  هتفگ  هیار »  » رکشل یلصا  مچرپ  هب  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  مزال 

هیلع بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  ار  يدیفـس  مچرپ  ربمایپ  هنیدـم  زا  تکرح  عقوم  رد  .دـنیوگ  یم  ءاول »  » نآ هب  هک  دـنراد  یکچوک  ياـه 
نامه هک  هیار »  » اّما دوب ؛ هتفرگ  تسد  هب  رکشل  يولج  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ربمایپ  دیفس  ءاول  نامه  نیا  داد ، مالـسلا 
رابخا رد  .داد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  نآ  ربمایپ  ربیخ  حـتف  زور  رد  هک  تسا  هدوب  باـقع »  » شماـن تسا  رکـشل  یلـصا  مچرپ 

هب مچرپ  نیا  زا  ثیداحاو 
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.تسا هدش  ریبعت  هیارلا » »

: هیارلا نود  ءاوللا  لیق : .حایرلا  هقفـصت  یّتح  كرُتیو  دقُعی  ام  هیارلاو  هیلع ، يوُلیو  حمرلا  فرط  یف  دـقُعی  ام  ءاوللاف  هیارلا : ریغ  ءاوللا 
: لاقف اهاطُعی ، نأ  اوجری  مهّلک  هّللا ، لوسر  یلع  اودـغ  سانلا  حبـصأ  اّملف   . 58 يرابلا ج 6 ص 89 . حتف  راطوألا ج 8 ص 61 ، لین 
ملسم ج 7 ص 121، حیحص  يراخبلا ج 4 ص 207 و ج 5 ص 76 ، حیحص  دمحأ ج 5 ص 333 ، دنسم  بلاط :؟ یبأ  نب  ّیلع  نیأ 
یئاسنلل ج 5 ص يربکلا  ننسلا  ئراقلا ج 16 ص 214 ، هدمع  يرابلا ج 7 ص 366 ، حتف  یقهیبلل ج 9 ص 107 ، يربکلا  ننسلا 

نیحلاصلا ضایر  ص 1092 ، یناهفـصإلا ج 3  لیعامـسإل  هّوبنلا  لئالد  ص 522 ، یلعی ج 13  یبأ  دنــسم  ص 110 ، ج 5  و   46
مالسإلا ج 2 خیرات  هباصإلا ج 1 ص 38 ، ، 87 قشمد ج 42 ص 86 ، هنیدم  خـیرات  نیطمـسلا ص 99 ، ررد  مظن  ص 145  يوونلل 

لوصفلا ریثک ج 3 ص 351 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ، 285 عامـسألا ج 11 ص 282 ، عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 209 ، هیادـبلا  ص 405 ،
حرش نایبلا ص 11 ، هدـبز  ص 153 ، هّدوملا ج 1  عیباـنی  ص 32 ، داشرلاو ج 2  يدهلا  لبـس  ص 211 ، غابـصلا ج 1  نبال  هّمهملا 

یبقعلا ص 72، رئاخذ  فئاوطلا ص 56 ، بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا  قیرطبلا ص 140 ، نبال  هدمعلا  یفاکلا ج 6 ص 136 ، لوصُأ 
يرولا ج 1 مالعأ  همدق : عضوم  رصبی  ًادمر ال  دمرأ  ّهنإ  بناج : ّلک  نم  سانلا  حاصف   . 59 راونألا ج 21 ص 3 و ج 39 ص 8 . راحب 

راحب ص 207 ،
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ملسم ج حیحص  يراخبلا ج 4 ص 207 و ج 5 ص 76 ، حیحص  هیلإ : ولسرأف  لاق : هینیع ، یکتـشی  وه  اولاقف : راونألا ج 21 ص 21 ؛
یئاسنلل ج 5 ص 46 و ج 5 ص يربکلا  ننسلا  ئراقلا ج 16 ص 214 ، هدمع  یقهیبلل ج 9 ص 107 ، يربکلا  ننسلا  7 ص 121 ،
،285 عامسألا ج 11 ص 282 ، عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 209 ، هیادـبلا  مالـسإلا ج 2 ص 405 ، خیرات  هباـصإلا ج 1 ص 38 ، ، 110
لاّمعلا ج 3 ص 163، زنک  ّیلع :؟ نیأ  لاقف : مهاریل ، هّللا  لوسرل  نورجاهملا  لواـطتف   . 60 ریثک ج 3 ص 351 . نبال  هیوبنلا  هریـسلا 
داـشرإلا ج 1 ص 126، بلاـط : یبأ  نب  ّیلعب  ینوئیج   . 61 دادغب ج 2 ص 78 . خـیرات  لیذ  ص 113 ، قشمد ج 42  هنیدم  خـیرات 
هب اءاجف  ّرذ ، ابأو  ناملـس  هیلإ  ثعبف   . 62 هّمغلا ج 1 ص 213 . فشک  راونألا ج 21 ص 15 ، راحب  زجاعملا ج 1 ص 174 ، هنیدم 

بقانم داُقی : هب  ءیجف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هاعدـف  یـضترملا ج 4 ص 104 ؛ لئاسر  هینیع : حتف  یلع  ردـقی  داُقی ال  وهو 
جئارخلا عجارو : يدنوارلل ص 344 ، ءایبنألا  صـصق  یفطـصملا ص 316 ، هراشب  ص 22 ، نامیلـس ج 2  نب  دّـمحمل  نین�وملا  ریمأ 

نییماشلا ج 3 ص دنـسم  ًادوق : داُقی  هب  یتُأف  هنع ، لأـسف  راونألا ج 21 ص 28 ؛ راحب  هدمعلا ص 155 ، ص 160 ، جج 1  حئارجلاو 
راحب قیرطبلا ص 151 ، نبال  هدمعلا  دُرب : هّقشب  هینیع  بصع  دق  دمرأ  وهو   . 63 قشمد ج 42 ص 117 . هنیدم  خیرات  عجارو : ، 348

يربطلا ج 2 ص خیرات  راونألا ج 39 ص 10 ،
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هیاهنلاو ج 4 ص 213، هیادبلا  مالسإلا ج 2 ص 410 ، خیرات  خیراتلا ج 2 ص 219 ، یف  لماکلا  یبلعثلا ج 9 ص 50 ، ریسفت  ، 301
داشرلاو ج 5 يدهلا  لبس  ریثک ج 3 ص 354 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  یمزراوخلل ص 168 ، بقانملا  عامسألا ج 11 ص 293 ، عاتمإ 

ّیلع لعفف  يذخف ، یلع  کسأر  عضو  سلجا  هل : لاقف  یسأرب ، عادصو  هعم ، رصبأ  ام  دمر  لاق : ّیلع ؟ ای  یکتـشت  ام   . 64 ص 125 .
، هرجح دنع  یسأر  عضوف   . 65 هّمغلا ج 1 ص 213 . فشک  راونألا ج 21 ص 15 ، راحب  داشرإلا ج 1 ص 126 ، کلذ : مالسلا  هیلع 

هللا یلص  یبنلا  هل  اعدف   . 66 داشرلاو ج 5 ص 125 . يدهلا  لبس  يرابلا ج 7 ص 36 ، حتف  ینیع : اهب  کلدـف  هدـی  هیلإ  یف  قزب  ّمث 
راونألا ج 21 ص راحب  عادصلا : نم  هدجی  ناک  ام  نکـسو  هانیع ، تحتفناف  هسأرو ، هینیع  یلع  اهب  حـسمف  هدـی  یف  لفتف  هلآ ، هیلع و 

عمجم ص 38 ، كردتـسملا ج 2  ص 99 ، دمحأ ج 1  دنـسم  یـسوطلل ص 171 ، یلاـمألا  دـیفملل ص 57 ، یلاـمألا  عجارو : ، 15
ص 13، ریبـکلا ج 7  مـجعملا  ص 179 ، یئاـسنلل ج 5  يربـکلا  ننـسلا  ص 213 ، ئراـقلا ج 14  هدـمع  ص 151 ، دـئاوزلا ج 6 

خیرات يدع ج 2 ص 61 ، نبال  لماکلا  ناّبح ج 2 ص 13 ، نبال  تاقثلا  ّربلا ص 198 ، دبع  نبال  رردلا  باعیتسالا ج 3 ص 1099 ،
: دربلاو ّرحلا  هفکا  ّمهّللا   . 67 تایفولاب ج 21 ص 178 . یفاولا  لامکلا ج 20 ص 485 ، بیذهت  ، 105 قشمد ج 42 ص 89 ، هنیدم 

نینمؤملا ص 52، ریمأ  صئاصخ  یئاسنلل ج 5 ص 109 ، يربکلا  ننسلا 
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یبهذلل ج 2 مالسإلا  خیرات  قشمد ج 42 ص 107 ، هنیدم  خیرات  نایبلا ج 9 ص 202 ، عمجم  ریـسفت  لاّمعلا ج 13 ص 121 ، زنک 
ذنم ُتعدص  الو  ُتدِمر ، ام   . 68 راونألا ج 21 ص 5 . راحب  يرولا ج 1 ص 364 ، مالعأ  عامسألا ج 11 ص 278 ، عاتمإ  ص 412 ،
یبأ دنسم  قیرطبلا ص 153 ، نبال  هدـمعلا  هیارلا : یناطعأو  ربیخ  موی  ینیع  یف  لـفتو  یهجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  حـسم 
امف  . 69 دواد ص 26 . یبأ  دنـسم  راونألا ج 34 ص 332 ، راـحب  مقرلا 35467 ، لاّـمعلا ج 12 ص 420  زنک  ص 445 ، ج 1  یلعی 

قشمد ج 42 هنیدم  خیرات  لاّمعلا ج 10 ص 92 ، زنک  نیطمسلا ص 100 ، ررد  مظن  دئاوزلا ج 9 ص 123 ، عمجم  هموی : دعب  تدمر 
یف امهحتفف  هینیع ، یف  لفتف   . 70 هیبلحلا ج 2 ص 735 . هریسلا  رثألا ج 2 ص 136 ، نویع  هیاهنلاو ج 7 ص 373 ، هیادبلا  ص 96 ،

لوسر هبکرأ   . 71 یسوطلل ص 171 . یلامألا  دیفملل ص 57 ، یلامألا  عجارو : رابخألا ج 1 ص 148 ، حرـش  هّلع : نم  اهب  ام  تقولا 
راونألا ج راحب  زجاعملا ج 2 ص 307 ، هنیدم  بلاط ج 2 ص 78 ، یبأ  لآ  بقانم  هدـیب : همّمعو  ربیخ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

رئاصب درب : الو  ّرح  هعم  هّرـضی  ملف  هاّیإ ،  هسبلأف  هّنجلا ، بایث  نم  ٍبوثب  لیئربج  هاتأ  رانلا ،  تدـقوُأ  اّـمل  میهاربإ  ّنإ   . 72 21 ص 18 .
عئارـشلا ج 1 ص للع  هلآو : ٍدّمحم  یلإ  یهتنا  دـقف  هریغ  وأ  ًاملع  ثرو  ّیبن  ّلکو   . 73 یفاکلا ج 1 ص 232 . تاجردلا ص 209 ،

ّنإ نیدلا ص 142 ؛ لامک  ، 53
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هبکرأو هبایث  هسبلأو   . 74 نیلقثلا ج 2 ص 464 . رون  ریـسفت  نیدـلا ص 143 ، لامک  ...فسوی : صیمق  هیلع  نوکی  جرخ  اذإ  مئاـقلا 
، ِضماو هیارلا  ذـخ   . 75 ص 18 . راونألا ج 21  راـحب  ص 307 ، زجاعملا ج 2  هنیدـم  ص 78 ، بلاـط ج 2  یبأ  لآ  بقاـنم  هتلغب :

يذلاو ص 15 ؛ راونألا ج 21  راـحب  ص 126 ، داشرإلا ج 1  موقلا : رودـص  یف  ثوعبم  بعرلاو  کمامأ  رـصنلاو  کـعم  لـیئربجف 
هریسلا نازیملا ج 6 ص 39 ، ناسل  لادتعالا ج 4 ص 115 ، نازیم  کنیمی : نع  لیئربج  اذه  کلذخی ، نم ال  کعم  ّنإ  هدیب ، یـسفن 

76 راونألا ج 21 ص 18 . راحب  زجاعملا ج 2 ص 307 ، هنیدم  بلاط ج 2 ص 78 ، یبأ  لآ  بقانم  عجارو : هیبلحلا ج 2 ص2 736 ؛
: هّللا ءاش  نإ  نولذـُخی  مّهنإف  ّیلع ، انأ  لقف : مهتیقل  اذإف  ایلیإ ، همـسا  مهیلع  رّمدـی  يذـلا  ّنأ  مهبتک  یف  نودـجی  مّهنإ  ّیلع  اـی  ملعاو  . 

یف ّرس   . 77 راونألا ج 21 ص 15 . راحب  زجاعملا ج 1 ص 174 ، هنیدم  عجارو : هیَودرم ص 322 ، نبال  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بقاـنم 
نئل هّللاوف  راونألا ج 21 ص 29 ؛ راحب  حئارجلاو ج 1 ص 160 ، جئارخلا  ...ثالثلا : يدحإ  یلإ  مهعداو  نصحلا  باب  یلإ  نیملسملا 

ص 76، يراخبلا ج 5  حیحـص  ص 333 ، دـمحأ ج 5  دنـسم  معنلا : رمح  کل  نوکی  نیأ  نم  ریخ  ًادـحاو  ًـالجر  کـب  هّللا  يدـهی 
یلعی ج 13 یبأ  دنـسم  یئاسنلل ج 5 ص 46 ، يربکلا  ننـسلا  یقهیبلل ج 9 ص 107 ، يربکلا  ننـسلا  ملسم ج 7 ص 121 ، حیحص 

هباصإلا ج 1 ، 87 قشمد ج 42 ص 86 ، هنیدم  خیرات  ص 522 ،
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ربیخ یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  راس  اّـمل   . 78 هّدوملا ج 1 ص 153 . عیباـنی  ریثک ج 3 ص 351 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ص 38 ،
هباغلا ج دسُأ  ریبکلا ج 8 ص 301 ، مجعملا  دئاوزلا ج 9 ص 126 ، عمجم  نمآ : وهف  لخنلا  لخد  نَم  لاقف : هتمّدقم ، یلع  ًاّیلع  لعج 

اّمل  . 80 هیبلحلا ج 2 ص 737 . هریـسلا  لورهی : اـهب  ههجو  هّللا  مرک  ّیلع  جرخف  نصحلا ، یلإ  ههّجوو  هیارلا  هاـطعأ   . 79 3 ص 34 .
هعم مهنکمی  مل  ام  بعرلا  نم  مهبولق  لخدـف  یـسوم ، یلع  لزنأ  امو  متبلُغ  موقلا : رابحأ  نم  ربح  لاق  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  اـنأ  لاـق :

دمحأ ج 3 ص 358، دنسم   . 81 راونألا ج 21 ص 16 . راحب  زجاعملا ج 1 ص 175 ، هنیدم  داشرإلا ج 1 ص 127 ، هب : ناطبتسالا 
یئاسنلل ج يربکلا  ننسلا  مصاع ص 594 ، یبأ  نب  ورمعل  هنسلا  باتک  دئاوزلا ج 6 ص 147 ، عمجم  ملسم ج 5 ص 195 ، حیحص 

دنسم  . 82 ص 461 . لاّـمعلا ج 10  زنک  ص 386 ، یلعی ج 3  یبأ  دنـسم  یئاـسنلل ص 49 ، نینمؤملا  ریمأ  صئاـصخ  ص 108 ،  5
حرش یقهیبلل ج 9 ص 131 ، يربکلا  ننسلا  مکاحلل ج 3 ص 39 ، كردتسملا  ملسم ج 5 ص 195 ، حیحص  دمحأ ج 4 ص 52 ،

نبا حیحص  ص 520 ، فّنصملا ج 8  ص 307 ، ئراقلا ج 15  هدـمع  ص 367 ، يرابلا ج 7  حـتف  ص 120 ، يوونلل ج 12  ملـسم 
هیوونلا ص راکذألا  هغالبلا ج 1 ص 12 ، جهن  حرش  باعیتسالا ج 2 ص 787 ، ریبکلا ج 7 ص 18 ، مجعملا  ناّبح ج 15 ص 382 ،

ریدقلا ج ضیف  ، 211
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راطوألا ج 8 ص 87، لین  هّدوملا ج 2 ص 144 ، عیبانی  يربطلا ج 2 ص 301 ، خیرات  يربکلا ج 2 ص 112 ، تاقبطلا  2 ص 166 ،
يوغبلا ج 9 ص ریسفت  نیبملا ص 157 ، یحولا  صئاصخ  نایبلا ج 4 ص 320 ، عمجم  ریسفت  عماجلا ج 3 ص 389 ، عماوج  ریسفت 
نیظعاوـلا ص 130، هضور  هّمغلا ج 1 ص 214 ، فـشک  ص 312 ، یسولآلا ج 1  ریـسفت  ص 303 ، یـشکرزلل ج 3  ناهربلا  ، 195
زجاعملا ج 1 هنیدم  بلاط ج 2 ص 305 ، یبأ  لآ  بقانم  یسوطلل ص 4 ، یلامألا  داشرإلا ج 1 ص 127 ، نییبلاطلا ص 14 ، لتاقم 

نم ّالإ  کبلاغ ، نم  ّلک  بلاغو  کلتاق ، نم  ّلک  لتاق  هل : لوقت  تناکو   . 83 . 18 ، 15 ص 9 ، راونألا ج 21 ص 4 ، راحب  ص 175 ،
راونألا ج 21 ص راحب  زجاعملا ج 1 ص 177 ، هنیدم  یسوطلل ص 4 ، یلامألا  تکله : هل  تفقو  نإ  ّکنإف  هردیحب ، کیلع  یّمـست 

رداصملا سفن  عجراف : ریثک !؟ ایندلا  یف  هردیحو  نبصی ، اّمم  رثکأ  نئطخی  نهو  ءاسنلا  لوقب  ذخأت   . 84 مارملا ج 5 ص 67 . هیاغ  ، 9
هنیدم داشرإلا ج 1 ص 127 ، ًاعیرـص : ّرخو  هسارـضأ  یف  فیـسلا  عقو  یّتح  هسأرو ، رفغملاو  رجحلا  تددقف  هتبرـضف  .هقباسلا 85 . 

يربکلا ج 9 ص ننـسلا  مکاحلل ج 3 ص 39 ، كردتـسملا  حتفلا : ناکو  هلتقف  هسأر  قلفف  ًابحرم  برـضف  ص 175 ؛ ج 1  زجاعملا 
داشرلاو ج 5 ص يدهلا  لبـس  هیوبنلا ج 3 ص 357 ، هریـسلا  هیاهنلاو ج 4 ص 214 ، هیادـبلا  ص 409 ، مالـسإلا ج 2  خیرات  ، 132

حتفلا ناکو  فیسلاب ، بحرم  سأر  قلفف  راونألا ج 21 ص 4 ؛ راحب  ، 127
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ص 467، لاّـمعلا ج 10  زنک  ّربلا ص 200 ، دـبع  نبال  رردـلا  ص 787 ، باـعیتسالا ج 2  ص 52 ، دمحأ ج 4  دنـسم  هیدـی : یلع 
حتف ملسم ج 5 ص 195 ، حیحص  هلتقف : بحرم  سأر  برضف  قشمد ج 42 ص 91 ؛ هنیدم  خیرات  يربکلا ج 2 ص 112 ، تاقبطلا 

عماوج عماوص  یف  يداـنت  هکئـالملا  ّنإ   . 86 ص 155 . هّدوملا ج 4  عیباـنی  ص 195 ، يوغبلا ج 4  ریـسفت  ص 367 ، ج 7  يرابلا 
نم ٍدانم  يدان   . 87 راونألا ج 21 ص 40 . راحب  زجاعملا ج 1 ص 426 ، هنیدم  راقفلا : وذ  ّالإ  فیـس  ال  ّیلع ، ّالإ  یتف  ال  تاوامـسلا :
لآ بقانم  عجارو : داشرإلا ج 1 ص 87 ، رابخألا ج 2 ص 381 ، حرش  راقفلا : وذ  ّالإ  فیـس  الو  ّیلع ، ّالإ  یتف  ال  دحُأ : موی  ءامـسلا 

 . 88 ریدغلا ج 2 ص 60 . راونألا ج 19 ص 317 و ج 20 ص 71 و ج 42 ص 64 ، راحب  بلاط ج 2 ص 317 و ج 3 ص 82 ، یبأ 
یضر یلع  لتق  رکذ   . 89 راونألا ج 21 ص 9 . راحب  یـسوطلل ص 4 ، یلامألا  بحرم : لُتق  بحرم  لُتق  نولوقی : مهو  دوهیلا  مزهناو 

نب ّیلع  هیلإ  جرخف  ...ًالیوط  ًامیسج  ًالجر  ناکو  رماع  زربو  ...اهناعبسو  دوهیلا  ناسرف  ًارسایو ، ًارماعو  بحرم  هاخأو  ثراحلا  هنع  هّللا 
نم عجر  ًابحرم ، مالـسلا  هیلع  نین�وملا  ریمأ  لتق  اّملو   . 90 داشرلاو ج 5 ص 126 . يدهلا  لبس  ...هبرـضف : هنع  هّللا  یـضر  بلاط  یبأ 

 . 91 راونألا ج 21 ص 16 . راحب  زجاعملا ج 1 ص 175 ، هنیدم  داشرإلا ج 1 ص 127 ، هنود : مهیلع  نصحلا  باب  اوقلغأو  هعم  ناک 
ناکو
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هدی لعجو  ...فیطل  بقث  هطسو  یف  یحر  رجح  ّهنأک  روقنملا  رخـصلا  کلذ  یف  رجحلا  نم  بابلاو  رخـص ، یف  ًاروقنم  ًارجح  رجحلا 
ریمأ لاق   . 92 هعیشلا ج 1 ص 405 . نایعأ  راونألا ج 21 ص 29 ، راحب  حئارجلاو ج 1 ص 160 ، جئارخلا  بقثلا : کلذ  یف  يرسیلا 

صرابخألا 17، یناـعم  دـیحوتلا ص 165 ، هدابع : یلع  هطوسبملا  هّللا  دـی  اـنأو  ...يدـتهملا  اـنأو  يداـهلا  اـنأ  مالـسلا : هیلع  نین�وملا 
ام هّللاو   . 93 ص 401 . هّدوملا ج 3  عیباـنی  ص 258 ، ص 199 و ج 26  ج 24  و  ص 9  جراونألا 4  راـحب  ص 248 ، صاصتخالا 

رونب ٌسفنو  هیتوکلم ، هّوقب  تدـّیُأ  یّنکل  هیئاذـغ ، هکرح  الو  هیدـسج ، هّوقب  ًاـعارذ  نیعبرأ  يرهظ  فلخ  هب  تیمرو  ربیخ  باـب  ُتعلق 
یبأ لآ  بقانم  باّهولا ص 6 ، دـبع  نبال  تازجعملا  نویع  نیظعاوـلا ص 127 ، هضور  قودصلل ص 604 ، یلامألا  ...هئیـضم : اّهبر 

نم هاقلأ  ّمث   . 94 ربج ص 325 . نبال  نامیإلا  جهن  راونألا ج 21 ص 26 ، راحب  زجاعملا ج 1 ص 170 ، هنیدم  بلاط ج 2 ص 78 ،
راونألا ج 21 راحب  يرولا ج 1 ص 208 ، مالعأ  ًایمر : بابلاب  یمر  ّمث  هیبلحلا ج 2 ص 737 ؛ هریسلا  ًاربش : نینامث  هرهظ  ءارو  يأ  هدی 

لمح دّ�ومل / ٍهردقب  دوهیلا  موی  ربیخب / َجاتِّرلا  لمح  ًاءرما  ّنإ  رعاشلا : لوقی  بابلا  مالـسلا  هیلع  نین�وملا  ریمأ  لمح  یفو   . 95 ص 22 .
راحب بلاط ج 2 ص 126 ، یبأ  لآ  بقاـنم  ربج ص 326. نبال  نامیإلا  جـهن  داشرإلا ج 1 ص 129 ، ...اهـصومق : باب  جاتر  جاترلا 

هعیشلا ج 1 ص 272. نایعأ  ریدغلا ج 6 ص 359 ، راونألا ج 21 ص 17 و ج 41 ص 281 ،
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مالعأ ءاـیبنألا ص 345 ، صـصق  هاّـقلتی : ّیلع  جرخف  هّللا ، لوسر  لـبقأف  نصحلا ، لـخد  ًاـّیلع  ّنأ  هّللا  لوسر  یلإ  ریـشبلا  جرخو   . 96
؟ ککحضی ام  لاقف : کحضف ، لیئربج  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رظنف   . 97 راونألا ج 21 ص 22 . راحب  يرولا ج 1 ص 208 ،

کنع هّللا  یضر  دق   . 98 هباغلا ج 3 ص 34 . دسُأ  ریبکلا ج 8 ص 301 ، مجعملا  دئاوزلا ج 9 ص 126 ، عمجم  ...هّبحُأ : ّینإ  لاقف :
راونألا راحب  يرولا ج 1 ص 208 ، مالعأ  ءایبنألا ص 345 ، صصق  کیکبی :...؟ ام  لاقف : مالسلا  هیلع  ّیلع  یکبف  کنع ، انأ  تیضرف 
نیعبرأ ربیخ  باب  هیمر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّربخو   . 99 راونألا ص 150 . راحب  صاصتخالا ص 650 ، عجارو  ج 21 ص 22 ؛

هنیدم ص 78 ، بلاط ج 2  یبأ  لآ  بقانم  ًاکلم : نوعبرأ  هیلع  هناـعأ  دـقل  هدـیب ، یـسفن  يذـلاو  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  ًاـعارذ ،
تباث نب  ناّسح  نذأتـسا  ...بحرم  لتقو  نصحلا  نین�وملا  ریمأ  حـتف  اّمل   . 100 راونألا ج 21 ص 18 . راحب  ج 2 ص 307 ، زجاعملا 

راونألا راحب  داشرإلا ج 1 ص 64 ، نیظعاولا ص 130 ، هضور  قودصلل ص 670 ، یلامألا  ًارعش : هیف  لوقی  نأ  هّللا  لوسر  يراصنألا 
هاتأ ربیخ  هّللا  لوسر  حـتتفا  اّمل   . 101 فراعملا ص 194 . بیرقت  هّمغلا ج 1 ص 149 ، فـشک  ص 16 و ج 37 ص 112 ، ج 21 
هلاح حرـشل  عجار   . 102 ص 23 . راونألا ج 21  راـحب  ص 23 ، يرولا ج 21  مالعأ  هباحـصأو : بلاط  یبأ  نب  رفعج  مودـقب  ریـشبلا 

ثیدحلا ج لاجر  مجعم  لاجرلا ج 1 ص 337 ، دقن  دواد ص 61 ، نبا  لاجر  لاوقألا ص 87 ، هصالخ  یسوطلا ص 31  لاجر  یلإ :
5
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بیذهتلا بیرقت  عجارو : ءالبنلا ج 1 ص 206 ، مالعأ  ریس  لیدعتلاو ج 2 ص 482 ، حرجلا  ریبکلا ج 2 ص 185 ، خیراتلا  ص 15 ،
رثألا ج 2 نویع  هّبش ج 1 ص 186 ، نبال  هنیدملا  خیرات  ًالجر : نوعبرأ  هشبحلا  ضرأب  رفعج  عم  اوناک  نیذلاو   . 103 ج 1 ص 162 .
راونألا ج 21 ص 23، راحب  يرولا ج 1 ص 210 ، مالعأ  هینیع : نیب  لّبق  ّمث  همزتلا  ًارفعج  لبقتسا  اّمل  هّللا  لوسر  ّنإ   . 104 ص 145 .
ای کمودقب  ًارورـس ، ّدـشأ  انأ  امهّیأب  يردأ  ال  لاقو : یکبو  هینیع ، نیب  ام  لّبقو  هقناع   . 105 هعیشلا ج 15 ص 672 . ثیداحأ  عماج 

ماکحألا ج 3 ص بیذـهت  عجارو : اضرلا ج 2 ص 231 ، راـبخأ  نویع  لاصخلا ص 484 ، ربیخ :؟ کـیخأ  یلع  هّللا  حـتفب  مأ  رفعج 
:؟ ربیخ حـتفب  وأ  رفعج  مودـقب  ّرـسأ ، انأ  امهّیأب  يردأ  ام  ص 218 ؛ هعیـشلا ج 7  ثیداحأ  عماج  ص 50 ، هعیـشلا ج 8  لئاسو  ، 186

راونألا ج 21 ص 23، راحب  يدنوارلل ص 164 ، رداونلا  قالخألا ص 262 ، مراکم  رابخألا ج 3 ص 204 ، حرش  لاصخلا ص 77 ،
هیادبلا ص 108 ، يربکلا ج 2  تاـقبطلا  ص 665 ، لاّـمعلا ج 11  زنک  ص 108 ، ریبـکلا ج 2  مجعملا  ص 44 ، يرابلا ج 11  حـتف 

مأ رفعج  مودقب  احرف ، ّدـشأ  انأ  امهّیأب  يردأ  ال  یفطصملا ص 163 ؛ هراشب  نودلخ ج 2 ص 40 ، نبا  خیرات  هیاهنلاو ج 3 ص 98 ،
ص 277، یناثملاو ج 1  داـحآلا  ص 101 ، یقهیبلل ج 7  يربـکلا  ننـسلا  نییبلاطلا ص 6 ، لـتاقم  هیادهلا ص 153 ، ربیخ :؟ حـتفب 

هغالبلا ج 15 ص 72، جهن  حرش  باعیتسالا ج 1 ص 242 ،
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زنک هبیتق ص 205 ، نبال  فراعملا  لامکلا ج 5 ص 53 ؛ بیذهت  هباغلا ج 1 ص 287 ، دسُأ  ّربلا ج 5 ص 243 ، دـبع  نبال  لماکلا 
یبنلا لاقف  هفیطقلاو ، هیلاغلا  نم  عرفلاـب  هاـتأف  ربیخ ، ضرأـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاو  رفعج  مدـق   . 106 ص 666 . ج 11  لاّمعلا 

راربألا ج 2 ص 267، هیلح  یـسوطلل ص 614 ، یلامألا  ...هلوسرو : هّللا  ّبحی  ٍلجر  یلإ  هفیطقلا  هذـه  ّنعفدأل  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 
هل لاقف  لاق : .هینیع  نیب  ام  لّبقو  همزتلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  بثوف   . 107 راونألا ج 21 ص 19 و ج 37 ص 105 . راحب 
لاق هیلع ، مالـسلا  هیلع  مدق  اّمل  لاقف : اهیّلـصی ؟ نأ  ًارفعج  رمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنأ  ینغلب  یتلا  تاعکر  عبرألا  لجرلا :

: ...هّللا لوسر  ای  یلب  لاق : ًهّضف ، وأ  ًابهذ  هیطعی  ّهنأ  وأرو  سانلا ، فّوشتف  لاق : كوبحأ ؟ الأ  کحنمأ ؟ الأ  کیطعأ ؟ الأ  رفعج ، اـی  هل :
هعیشلا ج 8 ص لئاسو  هیقفلا ج 1 ص 552 ، هرضحی  نم ال  باتک  یفاکلا ج 3 ص 465 ، عجارو : ماکحألا ج 3 ص 186 ، بیذهت 
هعیشلا ج 7 ص ثیداحأ  عماج  راونألا ج 18 ص 421 ، راحب  يدنوارلل ص 160 ، رداونلا  لئاسولا ج 6 ص 223 ، كردتسم  ، 49
هعیشلا ج 4 ص رکذ  هعیشلا ج 2 ص 349 ، فلتخم  ربتعملا ج 2 ص 371 ، عنقملا ص 139 ، ناّمجلا ج 2 ص 272 ، یقتنم  ، 220
داعملا ج 1 ص 349، هریخذ  ماکحألا ج 4 ص 206 ، كرادم  هدئافلا ج 3 ص 28 ، عمجم  ماهفألا ج 1 ص 279 ، کلاسم  ، 241

ُعداو هالصلا  هذه  ِّلصف  هّمهم  هجاح  کل  تناک  اذإ   . 108 مالکلا ج 12 ص 199 . رهاوج  هرضانلا ج 10 ص 497 ، قئادحلا 
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راونألا ج 88 ص 200. راحب  باوبألا ص 277 ، حتف  عوبـسُألا ص 189 ، لامج  کتجاح : هّللا  ِضقی  کجئاوح  لسو  ءاعدلا ، اذـهب 
حابصملا دّجهتملا ص 311 ، حابصم  باوبألا ص 275 ، حتف  عوبـسُألا ص 183 ، لامج  لامعألا ج 1 ص 52 ، لاـبقإ  عجار :  . 109

نب هصیحم  کـلذ  یف  مهنیبو  هّللا  لوـسر  نیب  یـشم  نّـمم  ناـکو   . 110 ص 200 . ج 88  و  ص 93  جراونألا 49  راـحب  ص 408 ،
هیوبنلا هریسلا  ماشه ج 3 ص 800 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ّربلا ص 201 ، دبع  نبال  رردـلا  نایبلا ج 9 ص 203 ، عمجم  ریسفت  دوعـسم :
تاقثلا لیدعتلاو ج 8 ص 426 ، حرجلا  عجارو : راونألا ج 21 ص 6 ، راحب  هیاهنلاو ج 4 ص 225 ، هیادبلا  ریثک ج 3 ص 375 ، نبال 

عباصأ عبرأ  یف  رابشأ  هسمخ  یف  عرذأ  هعبرأ  وهو  ربیخ  باب  لمح  يذلا   . 111 هباصإلا ج 6 ص 37 . د 2 ص 14 و ج 3 ص 404 ،
: ...ربیخ نوصح  نم  ٍنصح  یلإ  هتیارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هثعب  نیح  ّیلع  عم  انجرخ  يربطلل ص 327 ؛ دشرتسملا  ًاقمع :

خیرات ص 367 ، يرابلا ج 7  حـتف  ص 152 ، دـئاوزلا ج 6  عمجم  ص 8 ، دمحأ ج 6  دنـسم  عجارو  ّربلا ص 198  دبع  نبال  رردـلا 
لوسر یلوم  عفاروبأ  لاق   . 112 مالسإلا ج 2 ص 411 . خیرات  ، 320 يربطلا ج 2 ص 301 ، خیرات  قشمد ج 42 ص 110 ، هنیدم 

ّنإو عفار : یبأ  نع  دئاوزلا ج 6 ص 152 ، عمجم  هبلقن : امف  بابلا  کلذ  بلقن  نأ  یلع  دهجن  مهنماث  انأ  هعبس  یف  ینتأر  دقلف  هّللا ...:
ءافخلا ج 1 ص فشک  اوعیطتسی : ملف  هوبلقی  نأ  اودهتجا  مهنماث  وه  هعبس 
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يربطلا ج خیرات  قشمد ج 42 ص 110 ، هنیدم  خیرات  یبلعثلا ج 9 ص 51 ، ریسفت  نایبلا ج 9 ص 202 ، عمجم  ریسفت  عجارو : ، 366
عاتمإ ص 216 ، هیاـهنلاو ج 4  هیادـبلا  ص 411 ، یبهذلل ج 2  مالـسإلا  خـیرات  ص 220 ، خـیراتلا ج 2  یف  لـماکلا  ص 301 ،  2

یمزاروخلل ص 172، بقاـنملا  ص 798 ، ماشه ج 3  نبـال  هیوبنلا  هریـسلا  ص 271 ، هعیـشلا ج 1  نایعأ  ص 310 ، عامـسألا ج 1 
يدهلا لبس  ص 359 ، ریثک ج 3  نبال  هیوبنلا  هریـسلا  ص 139 ، رثـألا ج 2  نویع  میظنلا ص 175 ، ردـلا  ل�وسلا ص 210 ، بلاـطم 

ملف کلذ  دـعب  بّرُج  ّهنإو  ربیخ ، موی  بابلا  لمح  ًاـّیلع  ّنإ  رباـج : نع   . 113 هّدوملا ج 2 ص 164 . عیباـنی  ص 128 ، ج 5  داشرلاو 
نبال فّنصملا  يرابلا ج 7 ص 367 ، حتف  یفوکلا ج 2 ص 562 ، نامیلـس  نبال  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  بقانم  ًـالجر : نوعبرأ  هلمحی 

عامسألا عاتمإ  هیاهنلاو ج 4 ص 216 ، هیادبلا  ءافخلا ج 1 ص 365 ، فشک  لاّمعلا ج 13 ص 136 ، زنک  هبیش ج 7 ص 506 ، یبأ 
ناکف ًالجر ، نوعبس  هدعب  هیلع  عمتجاف  داشرلاو ج 5 ص 128 ؛ يدهلا  لبس  ریثک ج 3 ص 359 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا  ج 1 ص 310 ،

يدنوارلل ص 64، تاوعدـلا  هوقاطأ : امف  ًالجر  نوعبرأ  هلمح  فّلکت  دـقلو  هیبلحلا ج 2 ص 737 ؛ هریـسلا  هناکم : هوداعأ  نأ  ًادهج 
راونألا ج 21 ص 26 و ج 41 راحب  بلاط ج 2 ص 125 ، یبأ  لآ  بقاـنم  نیظعاولا ص 127 ، هضور  قودصلل ص 604 ، یلامألا 

لآ بقانم  ًاکلم : نوعبرأ  هیلع  هناعأ  دقل  هدیب ، یسفن  يذلاو   . 114 ص 280 .
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رخـصلا کلذ  یف  رجحلا  نم  بابلاو   . 115 راونألا ج 21 ص 18 . راـحب  ص 307 ، زجاعملا ج 2  هنیدـم  ص 78 ، بلاـط ج 2  یبأ 
تعمس  . 116 هعیشلا ج 1 ص 405 . نایعأ  راونألا ج 21 ص 29 ، راحب  حئارجلاو ج 1 ص 160 ، جئارخلا  یحر : رجح  ّهنأک  روقنملا 

یفاکلا ج 1 ص تاجردلا ص 81 ، رئاصب  هّللا : باب  انأو  هّللا ، بنج  انأو  هّللا ، دی  انأو  هّللا ، نیع  انأ  لوقی : مالـسلا  هیلع  نین�وملا  ریمأ 
ص 194 و ج 26 راونألا ج 3 ص 9 و ج 24 ، راحب  صاصتخالا ص 248 ، رابخألا ص 17 ، یناعم  ، 165 دیحوتلا ص 164 ، ، 145

رخآ قیقحلا  ینب  نصح  وهو  میلالس ، هل : لاقیو  ملالس ، نصح   . 117 نیلقثلا ج 4 ص 494 . رون  ریسفت  ص 258 و ج 39 ص 339 ،
، یلعألا ربیخ  نصح  مالـسلا  هیلع  ّیلع  حـتف  اّملو   . 118 هیبلحلا ج 2 ص 744 . هریـسلا  ص 172 ، دوبعملا ج 8  نوع  ربـیخ : نوصح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لزن  هوـجولا ، نم  ٍهجو  نم  برح  اـهیلع  نکی  ملو  مهلوکأـمو ، مهلاوـمأ  عـیمج  اـهیف  هعلق  مهل  تیقب 
ای لاـقف : مهنم  يدوهی  هیلإ  راـصف   . 119 ص 30 . راونألا ج 21  راـحب  ص 164 ، حئارجلاو ج 1  جـئارخلا  اهیف : نمل  ًارـصاحم  اهیلع 

امف نمآ ، تنأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  هعلقلا ؟ حتف  یلع  ّکلدأ  یّتح  يدـلوو  یلامو  یلهأو  یـسفن  یلع  ینن�وت  دّـمحم ،
يربکلا تاقبطلا  قیقحلا : یبأ  نصح  وهو  ملالس ،  . 120 راونألا ج 21 ص 30 . راحب  حئارجلاو ج 1 ص 164 ، جئارخلا  ...کتلالد :

بحصی نأو ال  ...هلتاقملا  ءامد  نقح  یلع  حلصلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  اولأس  هکلهلاب  اونقیأ  اّمل   . 121 ج 2 ص 106 .
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...فصنلا یلع  لاومألا  مهلماعی  نأ  هّللا  لوسر  اولأـس   . 122 هیبلحلا ج 2 ص 744 . هریـسلا  هرهظ : یلع  دحاو  بوث  ّالإ  مهنم  ًادـحاو 
خیراتلا ج 2 ص 221، یف  لماکلا  هیارلا ج 4 ص 252 ، بصن  ّربلا ص 201 ، دبع  نبال  رردلا  کلذ : لثم  یلع  كدف  لهأ  هحلاصو 
رثألا ج 2 ص 139، نویع  ماشه ج 3 ص 800 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا  هیاهنلاو ج 4 ص 225 ، هیادبلا  مالسإلا ج 2 ص 422 ، خیرات 
، هاروتلا نم  هدّدعتم  فئاحـص  همینغلا  ءانثأ  یف  اودـجوو   . 123 راونألا ج 21 ص 6 . راـحب  ریثک ج 3 ص 375 ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنإ   . 124 هیبلحلا ج 2 ص 745 . هریـسلا  مهیلإ : اهعفدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رمأف  اهبلطت ، دوهیلا  تءاجف 
يربطلا ج 2 خیرات  عجارو : هجام ج 2 ص 952 ،  نبا  ننس  مهس : لجارللو  نامهس ، سرفللو  مهسأ ، هثالث  سرافلل  ربیخ  موی  مهـسأ 

موی رفن  لُتق   . 125 رثألا ج 2 ص 144 . نویع  ماشه ج 3 ص 810 ،  نبال  هیوبنلا  هریسلا  هیاهنلاو ج 4 ص 230 ،  هیادبلا  ص 306 ، 
ٍهدرب یف  وأ  ٍهءابع  یف  رانلا  یف  هتیأر  ّینإ  ّالک  هّللا : لوسر  لاقف  دیهـش ، نالف  اولاـقف : ًـالجر ، اورکذ  یّتح  دیهـش ، نـالف  اولاـقف : ربیخ ،

ربیخ حـتتفا  اّـمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  یبـن  ّنإ   . 126 ص 185 . ناـّبح ج 11  نبا  حیحـص  ص 230 ، یمرادلا ج 2  ننـس  اهّلغ :
ص 10، راونألا ج 21  راـحب  یـسوطلل ص 262 ، یلامألا  ...لجر : هئمعبرأو  ًافلأ  لاجرلا  تناـک  ًامهـس ، رـشع  هیناـمث  یلع  اهمّـسقو 

مهحلاص یّتح  مهنم  ٍرفنب  هعم  اوثعبف  ...كدف  یلإ  دوعسم  نب  هصیحم  ثعب   . 127 ریبکلا ج 20 ص 18 . مجعملا 
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، بحرمو دوهیلا  دّیسو  ثراحلاو  رسایو  رماع  هاطنلاب  نولوقیو : نوّصبرتی  اولعجف   . 128 عامسألا ج 1 ص 325 . عاتمإ  ...هّللا : لوسر 
هیبلحلا ج 2 ص هریـسلا  داشرلاو ج 5 ص 138 ، يدـهلا  لبـس  معان : نصح  لهأ  لتق  مهءاج  یّتح  ...مهارح  برقب  ًادّـمحم  يرن  اـم 

لجر مهسیئرو  ...يراصنألا  دوعسم  نب  هصیحم  ربیخ  نم  هفرصنم  كدف  لهأ  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ثعب   . 129 . 760
نادلبلا ج 4 مجعم  خـیراتلا ج 2 ص 224 ، یف  لماکلا  عجارو : نادـلبلا ج 1 ص 33 ، حوتف  يدوهیلا : نون  نب  عشوی  هل  لاـقی  مهنم 

ّیبنلا اولأس  اولزن  اّملف  باوثأب ، مهرتسی  نأ  هنولأسی  ّیبنلا  یلإ  دوعسم  نب  هصیحم  اوثعب  مهتّصق  كدف  لهأ  عمس  اّملف   . 130 ص 239 .
هّللا لوسر  ناکو  راونألا ج 21 ص 25 ؛  راحب  بلاط ج 1 ص 167 ،  یبأ  لآ  بقانم  مههحلاصف : فصنلا ، یلع  لاومألا  مهلماعی  نأ 

دوبعملا ج 8 نوع  عجارو : عامـسألا ج 1 ص 325 ؛  عاتمإ  ...لاومألا : نیبو  هنیب  اّولخی  نأ  هّللا  لوسر  مهحلاص  ...ربیخ  یلإ  لبقأ  اّـمل 
نب هفیلخ  خیرات  ؛  أّطوملا ج 2 ص 893 باـتک  نادـلبلا ج 1 ص 36 ،  حوتف  ّربلا ج 8 ص 246 ،  دـبع  نبال  راکذتـسالا  ص 175 ، 

ّربلا ص دبع  نبال  رردـلا  راونألا ج 21 ص 6 ؛ راـحب  هغالبلا ج 16 ص 210 ، جهن  حرـش  كدفو ص 99 ، هفیقـسلا  ص 51 ، طاّیخ 
ماشه ج 3 نبال  هیوبنلا  هریـسلا  هیاهنلاو ج 4 ص 225 ، هیادبلا  مالسإلا ج 2 ص 422 ، خیرات  يربطلا ج 2 ص 301 ، خـیرات  ، 201

مجعتسا ج 2 ص ام  مجعم  ریثک ج 3 ص 375 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا  ص 800 ،

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ّربلا ص دـبع  نبال  رردـلا  کلذ : لثم  یلع  كدـف  لهأ  هحلاصو  ...فصنلا  یلع  لاومألا  مهلماـعی  نأ  هّللا  لوسر  اولأـس   . 131 . 524
هیاهنلاو ج 4 ص 225، هیادبلا  مالسإلا ج 2 ص 422 ، خیرات  خیراتلا ج 2 ص 221 ، یف  لماکلا  هیارلا ج 4 ص 252 ، بصن  ، 201
راونألا ج 21 ص راحب  ریثک ج 3 ص 375 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا  رثألا ج 2 ص 139 ، نویع  ماشه ج 3 ص 800 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا 
ص 36 یفاکلا ج 1  ّربدـت : اهیف  سیل  ٍهءارق  یف  ریخ  ـال  ...هیقفلا  ّقح  هیقفلاـب  مکربخأ  ـالأ  مالـسلا : هیلع  نین�وملا  ریمأ  لاـق   . 132 . 6
هعیشلا ج ثیداحأ  عماج  راونألا ج 2 ص 49 ، راحب  هعیشلا ج 6 ص 173 ، لئاسو  لوقعلا ص 204 ، فحت  رابخألا ص 226 ، یناعم 

اهیفو نیلقثلا ج 5 ص 277 ؛  رون  ...سانلا : نود  هکاطعأو  هب  هّللا  کّصخ  ام  یلإ  رظنا  دّـمحم ، ای  لیئربج : لاـقف   . 133 15 ص 66 .
ربحملا باتک  فصنلا : یلع  ربیخ  لهأ  هلماعم  اهلهأ  لماعو  لیخ ، فاجیإ  الو  ٍبرح  الب  هلوسر  یلع  هّللا  ءافأ  اّمم  یهو  ...كدـف  رمأ 

لهأ ثعبو  راونألا ج 21 ص 23 ؛ راحب  يرولا ج 1 ص 209 ،  مالعأ  ...ًاصلاخ : ًاّصاخ  هّللا  لوسرل  كدف  طئاوح  تناکف  ص 121 ؛ 
ٍلیخب اهیلع  فجوی  مل  ّهنأل  هّصاخ  تناکف  مهنم ، لبقف  كدف ، نم  فصنلا  یلع  هوحلاصف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلإ  كدف 

راونألا ج 21 ص 6؛ راحب  هغالبلا ج 16 ص 210 ، جهن  حرش  كدفو ص 99 ، هفیقسلا  طاّیخ ص 51 ، نب  هفیلخ  خیرات  باکر : الو 
عامسألا ج عاتمإ  باکرو : لیخ  فاجیإ  ریغب  اهذخأ  ًادبأ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسرل  هصلاخ  كدف  تراصو 
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يربطلا ج 2 خیرات  يوغبلا ج 4 ص 197 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 52 ، ریـسفت  عجارو : عئانصلا ج 7 ص 117 ، عیادب  1 ص 325 ،
ّربلا ص دبع  نبال  رردـلا  مالسإلا ج 2 ص 422 ، خیرات  خـیراتلا ج 2 ص 221 ، یف  لماکلا  فارشألاو ص 224 ، هیبنتلا  ص 303 ،

هصلاخ كدف  تناکو   . 134 هیوبنلا ج 3 ص 800 . هریسلا  عامـسألا ج 1 ص 325 ، عاتمإ  نودلخ ج 2 ص 40 ، نبا  خـیرات  ، 204
يربطلا ج 2 خیرات  يوغبلا ج 4 ص 197 ، ریسفت  یبلعثلا ج 9 ص 52 ، ریسفت  باکر : الو  ٍلیخب  اهیلع  اوفجوی  مل  مّهنأل  هّللا ، لوسرل 
راونألا ج 29 ص راـحب  ص 325 ، عامـسألا ج 1  عاتمإ  ص 221 ، خـیراتلا ج 2  یف  لماکلا  فارـشإلاو ص 224 ، هیبنتلا  ص 303 ،
ات كدف  هلصاف  مجعتـسا ج 3 ص 1015 . ام  مجعم  هلحرم :» نود  ربیخ  نیبو  اهنیب  كدف : : » ربیخ ات  كدف  هلـصاف   . 135 . 393 ، 350

هلصاف ص 238 . نادـلبلا ج 4  مجعم  ...هریثک :» لیخنو  هراّوف  نیع  اهیفو  ...ناموی  هنیدـملا  نیبو  اهنیب  زاـجحلاب  هیرق  كدـف : : » هنیدـم
هینامث هنیدـملا  نیبو  اهنیب  ربیخ : « ؛ تاکربلا ج 4 ص 322 یبأل  ریبکلا  حرـشلا  ماّیأ :» هثالث  هنیدملا  نیبو  اهنیب  ربیخ : : » هنیدـم ات  ربیخ 

ماّیأ هثالث  یلع  ریثک ، لخنو  عرازمو  نوصح  یلع  لمتشت  هیالو  مسا  ربیخ : « ؛ مجعتسا ج 2 ص 512 ام  مجعم  ماّیأ :» هثالث  یشم  درب ،
دریگ رارق  هّجوت  دروم  اه  هلـصاف  نیا  رد  دیاب  هک  يا  هتکن  داشرلاو ج 5 ص 151 . يدهلا  لبـس  ماشلا :» ّجاح  راسی  یلع  هنیدملا ، نم 

دیناوت یم  .دراد  توافت  دش  یم  هدومیپ  ریبخو  كدف  يارب  ربمایپ  نامز  رد  هک  ییاهریسم  اب  یلعف  ياهریسم  هک  تسا  نیا 
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 . 136 ناتسبات 1387 ص 212 . هرامش 64 ، جح ،» تاقیم   » یگنهرف همانلـصف  هب : دینک  هعجارم  رتمولیک  اب  اه  هلـصاف  هبـساحم  تهج 
وأ نیتلحرم  یلع  هروهـشم  هدلب  یهو  ملـسم ج 12 ص 157 ؛ حرـش  هنیدملا : نم  لحارم  ثالث  وأ  نیتلحرم  یلع  هفورعم  هدلب  كدف 

، كدف یهو  هدحاو ، هملک  فاکلاو  لادلاو  ءافلا  كدف : دوبعملا ج 8 ص 175 ؛ نوع  ئراقلا ج 18 ص 155 ، هدمع  لحارم : ثالث 
، ربیخب هیرق  كدف : نادـلبلا ج 4 ص 238 ؛ مجعم  هریثک : لیخنو  هراّوف  نیع  اـهیفو   . 137 هغللا ج 4 ص 483 . سییاقم  مجعم  دـلب :

سورعلا جات  عجارو : برعلا ج 10 ص 473 ، ناسل  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّیبن  یلع  هّللا  اهءافأ  لخنو ، نیع  اهیف  زاجحلا ، هیحانب  لیقو :
«، جح تاقیم   » یگنهرف همانلـصف  هب : دـینک  هعجارم  كدـف  نیمزرـس  دروم  رد  رتشیب  تاعالّطا  بسک  تهج   . 138 ص 622 . ج 13 

لّوأو همطاف ، هلهأ  نم  ٍناسنإب  هدهع  رخآ  رفاس ، اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک   . 139 ناتسبات 1387 ص 216 . هرامش 64 ،
ریسفت یبلعثلا ج 9 ص 14 ،  ریسفت  دواد ج 2 ص 291 ،  یبأ  ننس  دمحأ ج 5 ص 275 ،  دنـسم  ...همطاف : مدق  اذإ  هیلع  لخدی  نم 

هّدوملا ج 2 عیبانی  هّمغلا ج 2 ص 78 ،  فشک  یسولآلا ج 26 ص 23 ،  ریسفت  روثنملا ج 6 ص 43 ،  ّردلا  یبلاعثلا ج 5 ص 221 ، 
هبّیط هحئار  تممـش  ذإ  اهریـصاقمو ،  اهنیتاسبو  اهروصق  یف  رودأ  اـنأ  اـمنیبف  ...ءامـسلا  یلإ  یب  يرـسُأ  هلیل   . 140 . 140 ص 132 ، 

لیبقت رثُکی  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناک   . 141 زجاعملا ج 3 ص 224 . هنیدـم  ...یبیبح : ای  تلقف : هحئارلا ، کلت  ینتبجعأف 
 ، مالسلااهیلع همطاف 
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یشاّیعلا ریسفت  ءامـسلا :...  یلإ  یب  جرُع  اّمل  ّهنإ  اهل : لاقف  همطاف !  لیبقت  رثکتل  ّکنإ  هّللا ، لوسر  ای  تلاقف : هشئاع  کلذ  یلع  هتبتاعف 
هّدوملا ج عیبانی  نیلقثلا ج 2 ص 502 ؛ رون  ریسفت  یّمقلا ج 1 ص 365 ، ریسفت  عجارو  راونألا ج 8 ص 142 ؛ راحب  ج 2 ص 212 ،

هّنجلا یلإ  تقتشا  اذإ  انأف  هلآ ... : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نایبلا ج 6 ص 37 ؛ عمجم  ریسفت  یبقعلا ص 36 ، رئاخذ  2 ص 131 ،
هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  راونألا ج 37 ص 65 ؛ راحب  فئاوطلا ص 111 ، بهذـم  هفرعم  یف  فئارطلا  همطاف : نم  اـهحیر  تعمس 
كردتسملا ج 3 همطاف : هبقر  تممـش  هّنجلا  هحئار  یلإ  تقتـشا  اذإ  تنکف  همطافب ،  هجیدخ  تقلعف  یب ، يرـسُأ  هلیل  اهتلکأف  هلآ ... :
، هنیدملا مدـق  یّتح  لهمأو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  اهذـخأف   . 142 ص 153 . روثنملا ج 4  ّردـلا  ص 109 ، لاّـمعلا ج 12  زنک  ص 156 ،
راونألا ج 21 ص 19 و ج 37 راحب  راربألا ج 2 ص 267 ، هیلح  یسوطلل ص 614 ، یلامألا  : ...هنیدملا قوس  وهو  عیقبلا  یلإ  قلطناف 

ءارقف یف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هقّرفف  لاـقثم ، فـلأ  ناـکو  بهذـلا  عاـبف  ًاکلـس ، ًاکلـس  هـفیطقلا  لـصفف  اـغئاص  رمأـف   . 143 ص 105 .
 . 144 راونألا ج 21 ص 19 و ج 37 ص 105 . راحب  راربألا ج 2 ص 267 ، هیلح  یسوطلل ص 614 ، یلامألا  راصنألاو : نیرجاهملا 

راونألا ج راحب  راربألا ج 2 ص 267 ، هیلح  یـسوطلل ص 614 ، یلامألا  ًاریثک : الو  ًالیلق  بهذـلا  نم  كرتی  ملو  هلزنم  یلإ  عجر  ّمث 
یـضریو ِکبـضغل  بضغی  یلاـعت  هّللا  ّنإ  همطاـفل : لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ   . 145 ص 105 . ج 37  و  ص 19   21

كردتسملا ِكاضرل :
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مظن ریبکلا ج 1 ص 108 و ج 22 ص 401 ، مجعملا  یناثملاو ج 5 ص 363 ، داحآلا  دئاوزلا ج 9 ص 203 ، عمجم  ج 3 ص 154 ،
دسُأ قشمد ج 3 ص 156 ، هنیدم  خیرات  يدـع ج 2 ص 351 ، نبال  لماکلا  لاّمعلا ج 13 ص 674 ، زنک  نیطمسلا ص 177 ، ررد 

عامسألا ج 4 عاتمإ  هباصإلا ج 8 ص 266 ، لادتعالا ج 1 ص 535 ، نازیم  دادغب ج 2 ص 140 ، خیرات  لیذ  هباغلا ج 5 ص 522 ،
جاجتحالا ج 2 ص رابخألا ج 3 ص 29 ، حرش  ، 132 هّدوملا ج 2 ص 56 ، عیبانی  داشرلاو ج 11 ص 44 ، يدهلا  لبـس  ص 196 ،

یلامألا نیظعاوـلا ص 149 ، هـضور  قودـصلل ص 467 ، یلاـمألا  ِكاـضرل : یـضریو  ِکبـضغل  بضغیل  هـّللا  ّنإ  همطاـف ، اـی  103 ؛
لاّمعلا ج 12 ص 111، زنک  ، 53 ، 44 ، 22 راونألا ج 43 ص 20 ، راحب  بلاط ج 3 ص 106 ، یبأ  لآ  بقاـنم  ص 427 ، یسوطلل 

یئادـغ لعجاف  لاقثم ، فلأ  سمألاب  تذـخأ  ّکنإ  ّیلع ، ای   . 146 هّمغلا ج 2 ص 85 . فـشک  قشمد ج 3 ص 156 ، هنیدم  خـیرات 
راربألا ج 2 هیلح  یسوطلل ص 614 ، یلامألا  ...ٍءیـش : یلإ  ٍذئموی  عجری  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نکی  ملو  كدنع ، ءا�وه  یباحـصأو  مویلا 
، ریثک ٌقارُع  اهیلعو  روفت ، دـیرث  نم  هنفج  تیبلا  طـسو  یف  دـجوف   . 147 ص 19 و ج 37 ص 105 . راونألا ج 21  راـحب  ص 267 ،

یلامألا ...هعم : رضح  نمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يدی  نیب  اهعضو  یّتح  مالـسلا  هیلع  ّیلع  اهلمحف  کسملا ، اهتحئار  ّنأکو 
راونألا ج 21 ص 19 و ج 37 راحب  راربألا ج 2 ص 267 ، هیلح  یسوطلل ص 614 ،
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يذمرتلا ج 5 ننـس  ملسم ج 7 ص 141 ،  حیحـص  دمحأ ج 4 ص 5 ،  دنـسم  اهاذآ : ام  ینی�وی  یّنم ، ٌهعـضب  ٌهمطاف   . 148 ص 105 .
قشمد هنیدم  خیرات  هغالبلا ج 16 ص 272 ،  جهن  حرش  یناهفصإلا ص 47 ،  ظفاحلا  یلامأ  كردتسملا ج 3 ص 159 ،  ص 360 ، 

ریبکلا ج 22 ص مجعملا  اهاذآ : ام  ینی�ویو  اهبار ، ام  ینبیری  یّنم ، ٌهعـضب  ٌهمطاـف  لامکلا ج 35 ص 250 ؛  بیذـهت  ج 3 ص 156 ، 
ننس  ، 219  ، 212 يراخبلا ج 4 ص 210 ،  حیحـص  عجارو : لاّـمعلا ج 12 ص 107 ،  زنک  نیطمـسلا ص 176 ،  ررد  مظن   ، 404
نبا حیحص  یلعی ج 13 ص 134 ،  یبأ  دنـسم  يرابلا ج 7 ص 63 ،  حتف  دـئاوزلا ج 4 ص 255 ،  عمجم  يذمرتلا ج 5 ص 360 ، 

ریدقلا ج 3 ص 20 و ج 4 ص 215 و ضیف  جریغصلا 2 ص 208 ،  عماجلا  ریبکلا ج 20 ص 20 ،  مجعملا  ناّبح ج 15 ص 408 ، 
یبهذلل ج مالسإلا  خیرات  بیذهتلا ج 12 ص 392 ،  بیذهت  هباصإلا ج 8 ص 265 ،  ءافخلا ج 2 ص 86 ،  فشک  ج 6 ص 24 ، 

ریبکلا ریسفتلا  ص 316 ،  یبلعثلا ج 10  ریـسفت  ص 244 ،  يوونلل ج 20  عوـمجملا  ص 366 ،  هیاهنلاو ج 6  هیادـبلا  ص 44 ،   3
یبطرقلا ج 20 ریسفت  يزارلل ج 9 ص 160 و ج 20 ص 180 و ج 27 ص 166 و ج 30 ص 126 و ج 38 ص 141 ، 
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نبال يربکلا  تاقبطلا  یسولآلا ج 26 ص 164 ،  ریسفت  یبلاعثلا ج 5 ص 316 ،  ریسفت  ریثک ج 3 ص 267 ،  نبا  ریسفت  ص 227 ، 
مالعأ ریس  ظاّفحلا ج 4 ص 1266 ،  هرکذـت  لامکلا ج 35 ص 250 ،  بیذـهت  هباغلا ج 4 ص 366 ،  دـسُأ  ص 262 ،  ج 8  دعس 

 ، یمزراوخلل ص 353 بقانملا  عامسألا ج 10 ص 273 و 283 ،  عاتمإ  ءالبنلا ج 2 ص 119 و ج 3 ص 393 و ج 19 ص 488 ، 
 ، عئارشلا ج 1 ص 186 للع  قودصلل ص 165 ،  یلامألا  هیبلحلا ج 3 ص 488 ،  هریسلا   ، 73 ، 58 ، 53 هّدوملا ج 2 ص 52 ، عیبانی 

حرش رثألا ص 65 ،  هیاـفک  يدـنوارلا ص 119 ،  رداون  یـسوطلل ص 24 ،  یلامألا  ص 125 ،  هیقفلا ج 4  هرـضحی  نم ال  باـتک 
هراشب نایبلا ج 2 ص 311 ،  عمجم  ریـسفت  لامعألاب ج 3 ص 164 ،  لابقإلا  یفوکلا ص 20 ،  تارف  ریـسفت  رابخألا ج 3 ص 30 ، 

یلص ناکو   . 149 راونألا ج 29 ص 337 و ج 30 ص 347 و 353 و ج 36 ص 308 و ج 37 ص 67 . راحب  یفطصملا ص 119 
قشمد ج 8 هنیدم  خیرات  لاّمعلا ج 12 ص 146 ، زنک  ریغـصلا ج 1 ص 247 ، عماجلا  یّمُأ : دـعب  یّمُأ  نمیأ  ّمُأ  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا 
ص 408، لامکلا ج 12  بیذـهت  ص 368 ، هباـصإلا ج 8  ص 329 ، لامکلا ج 35  بیذـهت  ص 567 ، هباغلا ج 5  دـسُأ  ص 51 ،

هیادبلا تایفولاب ج 10 ص 74 ، یفاولا 
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لوسر ناک  يوونلل ج 16 ص 9 ؛ ملسم  حرش  هیبلحلا ج 1 ص 172 ، هریسلا  عامسألا ج 6 ص 340 ، عاتمإ  هیاهنلاو ج 5 ص 347 ،
مالعأ ریس  يربکلا ج 8 ص 223 ، تاـقبطلا  ص 63 ، مکاحلل ج 4  كردتـسملا  هّمُأ : اـی  نمیأ : ّمُـأل  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

تاـقبطلا ...نمیأ : ّمُأ  هّمُأ  نم  هّللا  لوـسر  ثروو  هنـضحت ، تناـکو  هّـکم ، یلإ  نـمیأ  ّمُأ  هـب  تـعجرف   . 150 ص 224 . ءـالبنلا ج 2 
ّمُأ  . 151 راونألا ج 15 ص 116 . راحب  داشرلاو ج 2 ص 121 ، يدهلا  لبـس  عامسألا ج 4 ص 95 ، عاتمإ  يربکلا ج 1 ص 116 ،

: دیز نب  هماسُأ  هل  تدلوف  هّوبنلا ، دعب  نمیأ  ّمُأ  هجّوزو  ...هثراح  نب  دـیز  ناکو  ...هکرب  اهمـساو  هتنـضاحو ، هّللا  لوسر  هالوم  نمیأ ، 
هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  ثعب  ام  هیاهنلاو ج 2ص 332 ؛  هیادبلا  يربکلا ج 8 ص 223 ،  تاقبطلا  مکاحلل ج 4 63 ،  كردتسملا 
ّمُأ جّوزتیلف  هّنجلا  لهأ  نم  هأرما  جّوزتی  نأ  هّرـس  نَم   . 152 ئراقلا ج 8 ص 94 . هدمع  مهیلع : هرّمأ  ّالإ  هّیرـس  یف  هثراح  نب  دیز  هلآ 

قشمد ج 4 هنیدم  خیرات  يربکلا ج 8 ص 224 ، تاقبطلا  ، 146 لاّمعلا ج 12 ص 145 ، زنک  ریغصلا ج 2 ص 608 ، عماجلا  نمیأ :
: لاقف هّدوملا ج 2 ص 101 ؛ عبیانی  هعیشلا ج 3 ص 555 ، نایعأ  هباصإلا ج 8 ص 359 ، ءالبنلا ج 2 ص 224 ، مالعأ  ریس  ص 303 ،
ّمُأ ّنإ  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنأ  ملعت  تسلأ  هّللاب  كدشنأ  هّللا ،  لوسر  لاق  امب  کیلع  ّجتحا  یّتح  رکب  ابأ  ای  ُدهـشأ  ال 

جاجتحالا ج ...یلب : لاقف : هّنجلا ؟  لهأ  نم  هأرما  نمیأ 
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تاـیاورلا عجارو  ص 186 ،  نیلقثلا ج 4  روـن  ریـسفت  ص 155 ،  یّمقلا ج 2  ریـسفت  ص 128 ،  راونـألا ج 29  راـحب  ص 122 ،   1
تاـقبطلا ...نمیأ : ّمُأ  جّوزتـیلف  هّنجلا  لـهأ  نم  هأرما  جّوزتـی  نأ  هّرـس  نَم  ظـفللا : اذـهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  هدراوـلا 

نمیأ ّمُأ  ّنإ  هباصإلا ج 8 ص 359 ؛  ءالبنلا ج 2 ص 224 ،  مالعأ  ریس  قشمد ج 4 ص 302 ،  هنیدم  خیرات  يربکلا ج 8 ص 224 ، 
ترجاه اّمل   . 153 صاصتخالا ص 183 . یفاکلا ج 2 ص 405 ،  عجارو :  حئارجلاو ج 1 ص 113 ،  جئارخلا  هّنجلا : لهأ  نم  هأرما 

: ...ءامـسلا نم  اـهیلع  َّیلُدـف  شطعلا  اهدـهجف  همئاـص ، یهو  ءاـم  اـهعم  سیلو  تشطعف  ءاـحورلا ، نود  فرـصنملاب  تسمأ  نـمیأ  ّمُأ 
ریثک ج 4 ص نبال  هیوبنلا  هریسلا  هیاهنلاو ج 5 ص 347 ، هیادبلا  ءالبنلا ج 2 ص 224 ، مالعأ  ریس  يربکلا ج 8 ص 224 ، تاقبطلا 

انأ ِّبر ، ای  تلاقو : اهیدـی  تعفرف  ًادـیدش ، ًاـشطع  تشطع  قیرطلا  ضعب  یف  تناـک  اّـملف  هّکم ، یلإ  نمیأ ] ّمُأ  ] تجرخف  . 154 . 624
 . 155 راونألا ج 43 ص 28 . راحب  حئارجلاو ج 2 ص 530 ، جئارخلا  ءامسلا : نم  ًاولد  اهیلع  هّللا  لزنأف  ًاشطع !؟ ینلتقت  همطاف ، همداخ 

امهتیب امهلخدأ  یّتح  امهنیب  یـشمی  امهعم  ماق  ّمث  .ِکلعب  لعبلا  معن  همطاف ، ای  همطاف : یلع  لـبقأ  ّمث  کـتجوز ، هجوزلا  معن  ّیلع ، اـی 
یـش ء، اهتفحلم  یف  نمیأ  ّمُأ  هیلع  تلخد  ذإ   . 156 راونألا ج 43 ص 132 . راحب  هّمغلا ج 1 ص 271 ، فشک  ...امهل : ئّیُه  يذـلا 

ّمُأ ّنأ  ّمث  ِکتفحلم ...؟ یف  یش ء  ّيأ  نمیأ ، ّمُأ  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  اهل  لاقف 
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یشاّیعلا ج 2 ص ریسفت  ...نیکبت : ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف  ًائیش ، اهیلع  رثنت  ملف  اهتجّوز  همطاف  تلاقف : ...تکب  نمیأ 
یف رهن  يرجتو  هلآ ...: هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   . 157 راونألا ج 8 ص 142 . راحب  نیلقثلا ج 1 ص 505 ، رون  ریسفت  ص 212 ،

ریسفتلا ص 237 ، یّمقلا ج 2  ریـسفت  ...ٍنبل : نم  ٌرهنو  نسآ ،  ریغ  ٍءاـم  نم  ٌرهن  هعبرـألا ،  راـهنألا  اـهنم  رجفنت  هرجـشلا  کـلت  لـصأ 
ای ...تحبـصأ  یّتح  یکبت  لزت  مل  ءاکبلا ، نم  هحرابلا  منت  مل  نمیأ  ّمُأ  ّنإ   . 158 راونألا ج 8 ص 137 . راحب  یفاصلا ج 5 ص 23 ،

هعیشلا ج 3 نایعأ  راونألا ج 43 ص 243 ، راحب  قودـصلل ص 143 ، یلامألا  ...ینوتأ : کناریج  ّنإ  کینیع ، هّللا  یکبأ  ال  نمیأ ، ّمُأ 
دنع همئان  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطافب  اذإو  بابلا ، قوقـش  نم  ترظنف  قلغم  بابلاب  انأ  اذإو  اهراد ، باب  یلإ  تیتأف   . 159 ص 556 .
اهیلإ رظن  اذإ  ناـکو   . 160 راونألا ج 37 ص 98 . راحب  زجاعملا ج 4 ص 48 ، هنیدـم  ...ربلا : نحطتو  رودـت  یحرلا  تیأرو  یحرلا ،

لیذ نم  بختنملا  هباصإلا ج 8 ص 359 ، ءالبنلا ج 2 ص 224 ، مالعأ  ریـس  يربکلا ج 8 ص 224 ، تاقبطلا  یتیب : هّیقب  هذـه  لاق :
مکاحلل ج 4 كردتسملا  جاجتحالا ج 1 ص 98 ، عامسألا ج 6 ص 340 ، عاتمإ  هیاهنلاو ج 5 ص 347 ، هیادبلا  لیذملا ص 107 ،

ِردـی ملف  ُهَّقَح ،» َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء  َو   » هّیبن یلع  هّللا  لزنأف  ...اهالاو  امو  كدـف  هّیبن  یلع  حـتف  اّمل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ   . 161 ص 63 .
راونألا ج 48 ص 156 راحب  یفاکلا ج 1 ص 543 ،  مه :...؟  نَم  هّللا  لوسر 

سای www.Ghaemiyeh.comنیمزرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسرو مالسلا  هیلع  همطاف  لزنم  یف  ًاموی  تنک  ّینأب   . 162 یفاصلا ج 3 ص 186 .  ریسفتلا  هعیشلا ج 8 ص 606 ،  ثیداحأ  عماج  ، 
عجارو ؛  ص 85 ءارهزلا ج 12  همطاـف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ...دّـمحم : اـی  لاـقو : لـیئربج  لزنف  سلاـج ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

دئاوزلا ج 7 عمجم  عجارو : یسولآلا ج 15 ص 62 ،  ریسفت  روثنملا ج 4 ص 177 ،  ّردلا  یناکسحلل ج 1 ص 441 ،  لیزنتلا  دهاوش 
قودصلل یلامألا  یفاکلا ج 1 ص 543 ، عجار :  . 163 لاّمعلا ج 3 ص 767 . زنک  عجارو  یلعی ج 2 ص 334 ؛  یبأ  دنسم  ص 49 ، 

دـشرتسملا ص 501، ص 148 ، ماـکحألا ج 4  بیذـهت  لوـقعلا ص 430 ، فـحت  ص 211 ، اـضرلا ج 2  راـبخأ  نویع  ص 619 ،
119 ، 113 ، 107 راونألا ج 21 ص 23 و ج 25 ص 225 و ج 29 ص 105 ، راحب  دوعسلا ص 101 ، دعس  جاجتحالا ج 1 ص 121 ،

یفوکلا تارف  ریسفت  ، 255 یّمقلا ج 2 ص 18 ، ریسفت  یشایعلا ج 2 ص 287 ، ریسفت  ، 212 و ج 48 ص 157 و ج 93 ص 1999 ،
یفطصملا هراشب  نیلقثلا ج 3 ص 186 ، رون  ریـسفت  یفاصلا ج 3 ص 186 ، ریـسفتلا  نایبلا ج 6 ص 243 ، عمجم  ریـسفت  ص 236 ،

هّمغلا ج 2 ص فشک  رمتوـم  همامإلا ج 4 ص 90 ، یف  یفاـشلا  ءایبنألا ص 345 ، صـصق  ص 209 ، يرولا ج 1  مـالعأ  ص 353 ،
هغالبلا ج 16 جهن  حرـش  یلعی ج 2 ص 334 ، یبأ  دنسم  دئاوزلا ج 7 ص 49، عمجم  هعیـشلا ج 8 ص 606 ، ثیداحأ  عماج  ، 105

لاّمعلا ج زنک  ص 268 ،
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حتف لوقنلا ص 136 ، بابل  روثنملا ج 4 ص 177 ، ّردلا  ریثک ج 3 ص 39 ، نبا  ریسفت  لیزنتلا ج 1 ص 442 ، دهاوش  3 ص 767 ،
هیلع هللا  یلص  یبنلا  رکذ   . 164 لادتعالا ج 3 ص135 . نازیم  يدع ج 5 ص 190 ، نبال  لماکلا  یناکوشلل ج 3 ص 224 ، ریدقلا 

ینوبطخی مهل  لقو  کـتمومع  یلإ  مق   . 165 راونألا ج 16 ص 9 . راحب  هّمغلا ج 2 ص 131 ، فشک  یکبف : ...ًاموی  هجیدـخ  هلآ  و 
166 راونألا ج 16 ص 69 . راحب  ...ّرـسف : تاعناصملاو ، ایادهلاب  کل  موقأ  انأو  يدنع ، وهف  رهملا  هرثک  نم  فخت  الو  یبأ ، نم  کل 

هعیشلا ثیداحأ  عماج  راونألا ج 16 ص 14 ، راحب  یفاکلا ج 5 ص 375 ، اهلام : یف  رهملا  اهنامضو  ًادّمحم  اهلوبقب  اهیلع  اودهـشا  . 
کل موقأ  انأو  يدـنع ، وهف  رهملا  هرثک  نم  فخت  الو  یبأ ، نم  کل  ینوبطخی  مهل  لـقو  کـتمومع  یلإ  مق   . 167 ج 20 ص 113 .
بلاط یبأ  لآ  بقانم  اهّمُأ : نم  اهثاریم  نم  یهو  ًاکدـف  همطاف  ِطـعا   . 168 راونألا ج 16 ص 69 . راحب  ..رـسف : تاعناصملاو  ایادهلاب 

نود هّصاخ  هل  یهف  اهب ، هّصتخاو  َكدـفب  ِکیبأ  یلع  ءافأ  دـق  هّللا  ّنإ  هّیُنب ، اـی   . 169 راونألا ج 29 ص 118 . راـحب  ج 1 ص 123 ،
تنأ ّیح ، تنأو  ًاثدـح  اهیف  ثدـحأ  تسل   . 170 راونألا ج 17 ص 378 و ج 29 ص 116 . راحب  ...ءاشأ : ام  اهب  لـعفأ  نیملـسملا ،

بقانم كرمأ : اهیف  ذـفنا  تلاقف : يدـعب ، نم  اهاّیإ  ِكوعنمیف  ًهَّبُـس  ِکیلع  اهولعجی  نأ  هرکأ  لاقف : کل ، یلامو  یـسفن  نم  یب  یلوأ 
 . 171 راونألا ج 29 ص 118 . راحب  بلاط ج 1 ص 123 ، یبأ  لآ 
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راحبلا ج هنیفس  كردتسم  هّللا : لوسرل  ًیلومو  نمیأ  ّمُأو  کلذ  مالسلا  هیلع  دهشو  میدأ ، یف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هلحنلا  باتک  بتکو 
یف لوـقی  هّللا  لوـسر  نم  ِتعمـس  کـّنإ  نمیأ ، ّمُأ  اـی  رکب : وـبأ  لاـقف  مالـسلا ، هـیلع  ّیلعو  نـمیأ  ّمُأـب  تءاـجف   . 172 ص 152 .  8

بلاط یبأ  لآ  بقانم  مالسلااهیلع : همطافل  لاملا  اذه  ّنأ  مهربخأو  اهلزنم  یلإ  سانلا  عمجف   . 173 صاصتخالا ص 183 .  ....همطاف :
«: اًریِسَأ اًمِیتَی َو  اًنیِکْسِم َو  ِبُح  ِهّ یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  : » هیآلا هذه  مهیف  هّللا  لزنأف   . 174 راونألا ج 29 ص 118 . راحب  ج 1 ص 123 ،

هیادبلا هباغلا ج 5 ص530 ، دسُأ  راونألا ج 30 ص 253 ، راحب  یّمقلا ج 2 ص 398 ، ریسفت  عجارو : یفوکلا ص 528 ، تارف  ریسفت 
ریسفت هّدوملا ج 1 ص 279 ، عیبانی  ریثک ج 4 ص 649 ، نبال  هیوبنلا  هریسلا  یمزراوخلل ص 272 ، بقانملا  هیاهنلاو ج 5 ص 351 ،

دقو  . 175 روثنملا ج 6 ص 299 . ّردـلا  یبطرقلا ج 19 ص 130 ، ریـسفت  یناعمسلا ج 6 ص 116 ، ریـسفت  ص 98 ، ج 10  یبلعثلا 
خیشلا هیاور  یف  اهلْخَد  ناکو  هبهاوم ، هلمج  نم  یلاوعلاو  ًاکدف  مالـسلااهیلع  همطاف  کّمُأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  كّدج  بهو 

هّجحملا ص 123 فشک  رانید : فلأ  نوعبس  هریغ  هیاور  یفو  هنس ، ّلک  یف  رانید  فلأ  نورشعو  هعبرأ  يراصنألا  داّمح  نب  هّللا  دبع 
یبأ لآ  بقانم  اهتوق : هنم  ذـخأتو  کلذـک  هنـس  ّلک  ناکو  مهیف  هّقرفف  ...اـهلزنم  یلإ  ساـنُأ  عمجف   . 176 نازحـألا ص 179 . تیب  ، 

. --------------- ------------------------------------- راونألا ج 29 ص 118 راحب  بلاط ج 1 ص 123 ،
----------------------- --------------- -------------------------------------------------

1 ----------- 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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