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دقن هتوب  رد  يرگ  یفلس 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصا ، یلع یناوضر ، هسانشرس : 
.یناوضر رغصا  یلع دقن / هتوب  رد  يرگ  یفلس روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
.ص  198 يرهاظ :  تاصخشم 

.یسانش تیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
978-964-540-312-4 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.198 [ - 196  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

هیفلس عوضوم : 
دیاقع هیفلس --  عوضوم : 

اه هیدر اه و  هیعافد هیفلس --  عوضوم : 
BP207/5/ر55س8 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 
2336934 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص1

هراشا

↨
ص:2
↨

ص:3
↨

ص:4 
↨

5 ص :
↨

ص6
↨

دقن هتوب  رد  يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص7
↨

ص8

هچابید

↨
ص9

خیرات نیا  رد  .تساه  هیرظن اه و  تشادرب عونت  اـه و  ینوگرگد لوحت و  زا  هدـنکآ  اـهدورف و  زارف و  هارمه  یمالـسا  هشیدـنا  خـیرات 
یـشومارف هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  یناـبم  اـه و  هزیگنا اـب  نوگاـنوگ و  بهاذـم  اـه و  هقرف لوحترپ ،

ّرـس ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیرفآ ، شقن یمالـسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریـس  اب  زین  یخرب  دـنا و  هدـش هدرپس 
ات تسا  نآ  رب  اـما  تسین ، رادروـخرب  یمالـسا  نارظن  بحاـص ناـیم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اـب  هقرف  نیا  اریز  تـسا ؛ يرگید 

یمالـسا رکفت  هشیدـنا و  راد  نادـیم اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لـیمحت  ناناملـسم  ریاـس  هب  ار  شیوخ  هنارجحتم  راوتـساان و  ياـه  هشیدـنا
.دنالوبقب

ياقآ بانج  دـنمجرا  داتـسا  هک  قیقحت  هتـسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياه  هشیدـنا لوحت و  ریـس  اـهزمر و  زار و  تخانـش  ور ، نیا زا 
زا يدنم  هرهب اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادیپ و  يایاوز  هب  ریدقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر  رغصا  یلع

↨
ص10 

.تسا هتخادرپ  هقرف  نیا  ياه  شرگن اه و  هشیدنا يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم 
اب هدیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اب  رتشیب  ییانـشآ  بجوم  تاقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دیما  ناشیا ، تامحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 

.دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياه  پاچ رد  نارظن  بحاص نادنمشیدنا و  ياه  هاگدید زا  يریگ  هرهب
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم مالک و  هورگ 

راتفگشیپ

↨
ص11

ینالقع ياه  هفـسلف دـیاقع و  تایرظن و  اهروشک  رگید  يور  هب  یمالـسا  ياهروشک  ياهرد  ندـش  زاب  یمالـسا و  تاـحوتف  زا  دـعب 
حرط اهنآ  ربارب  رد  دـیدش  لمعلا  سکع نداد  ناـشن  تهج  هب  يا  هدـع دـش ، ینید  ياـه  هزوح یمالـسا و  تکلمم  دراو  ینوگاـنوگ 
شور هدیا و  نیا  رادمدرـس  هک  دننک  هلباقم  راکفا  هنوگ  نیا اب  هار  نیا  زا  ات  دندرک  حرطم  ار  ناینیـشیپ  ياه  تنـس دیاقع و  هب  عوجر 

هداد رارق  دوخ  درکلمع  طابنتسا و  عبنم  ار  فلس  شور  تنس و  درکلمع و  اه  هنیمز مامت  رد  هک  دوب  یـسک  وا  تسا ، لبنح  نب  دمحا 

دقن هتوب  رد  يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دش  ادیپ  یصخش  نرق  نیا  رد  .دیسر  يرجه  متـشه  نرق  هب  ات  تفای  همادا  شنادرگاش  طسوت  شور  هار و  نیا  زین  وا  زا  دعب  و  دوب ،
دمحم هب  تبون  هکنیا  ات  دومن ، بترم  نّودم و  ار  لبنح  نب  دمحا  شور  هیزوج  میق  نبا  شدرگاش  هارمه  وا  هک  ینارح  هیمیت  نبا  مان 

.دیسر باهولادبع  نب 
دوخ ادتبا  رد  نانآ  هک  دوب  یناوریپ  ياراد  باهولادبع  نب  دمحم 

↨
12 ص :

دیاقع ندروآ  تسد  هب  رد  یصاخ  شور  هکلب  میتسین ، تسرپ  صخـش ام  دننک  یم اعدا  هک  تسا  یتدم  یلو  دنتـسناد ، یم وا  وریپ  ار 
نیعبات نیعبات  نیعبات و  هباحص و  زا  ناینیشیپ  فلـس و  لمع  تنـس و  زا  ارچ  نوچ و  یب يوریپ  نآ  میراد و  دوخ  كولـس  ماکحا و  و 

هتخادرپ و نانآ  يانبم  نیا  هب  دراد  اج  اذل  دشاب  راذگریثأت  ناناملـسم  درکلمع  تشادرب و  رد  دـناوت  یم شور  نیا  هک  اجنآ  زا  .تسا 
.مییامن دقن  ار  نآ 

« فلس  » يوغل موهفم 

هراشا

↨
ص13

.تسا نیشیپ  يانعم  هب  فلس  هشیر  زا  یفلس 
ینعی هفلسو  فیلس  فَلَـس ، هدنریگ ، یـشیپ  ینعی  فلاس  .تفرگ  یـشیپ  ینعی  ًافولـسو ؛ ًافلـس  فلـسی  فلـس ، : » دسیون یم روظنم  نبا 

.§ صص 330 و 331 ج 6 ، برعلا ، ناسل  هدنریگ §.» یشیپ  تعامج 
«. دنا هتشذگ هک  دنتسه  یناسک  فلس  سپ  .دراد  تقبـسو  مدقت  رب  تلالد  هک  تسا  یلـصا  س ل ف ؛ فلـس : : » دیوگ یم سراف  نبا 

§ .فلس هدام  ۀغللا ، سییاقم  مجعم  §

« فلس  » یحالطصا موهفم 

: دسیون یم یطوب  ناضمر  دیعس  دّمحم  رتکد 
هذه رمع  نم  یلوألا  ۀثالثلا  نورقلا  وه  ۀملکلا  هذهل  رقتسملا  یحالطصالا  ینعملاو 

.§ ص 9 ۀینمز ، ۀلحرم  ۀیفلسلا   ... § مالسلاو ةالصلا  هیلع  دّمحم  اندیس  ۀما  ۀیمالسالا  ۀمألا 
↨

ص14
 ... تسا ص )  ) دّمحم ام  ياقآ  تّما  ینعی  یمالسا  تّما  نیا  رمع  زا  لّوا  نرق  هس  نامه  هملک  نیا  يارب  رقتسم  یحالطصا  يانعم 

: دسیون یم یلیس  زیزعلا  دبع  دیس  رتکد 
مّهناف لبنح ؛ نباو  یعفاشلاو  کلامو  هفینح  یباک هرثا  عبتیو  نیدـلا  یف  هبهذـم  دـّلقی  نم  لکل  مسا  فلـسلا  ّنا  یلع  ءاـملعلا  حلطـصا 

نم رصع  يأ  یف  مالسإلا  ءاملع  نم  دهتجم  لک  فلسلا  یف  لخدی  اذه  یلعو  مهل ...  فلس  مّهناف  نوعباتلاو  ۀباحصلا  اّماو  انل ، فلس 
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.§ صص 25 و 26 یلیس ، ۀیفلسلا ، ةدیقعلا   § .نیعباتلا یعبات  وأ  نیعباتلا  وأ  ۀباحصلا  نم  نکی  مل  ولو  یّتح  روصعلا 
دننامه تسا ؛ هدرک  يوریپ  ار  وا  رثاو  هدوب  نید  رد  شبهذم  دلقم  هک  سک  ره  رب  تسا  مسا  فلس  هکنیا  رب  دنا  هدرک حالطـصا  املع 

نیاربانب دنـشاب ...  یم نانآ  يارب  فلـس  ناعباتو  هباحـصو  ام  يارب  فلـس  دارفا ، نیا  هک  اریز  لـبنح ؛ نباو یعفاـش  کـلام ، هفینحوبا ،
عبات ای  نیعبات  ای  هباحص  زا  هچرگ  اهرصع  زا  يرصع  ره  رد  مالسا  ياملع  زا  يدهتجم  ره  دوش  یم لخاد  فلس  ناونع  رد  حالطصا ،

.دشابن نیعبات
: دنک یم لقن  نارگید  زا  زین  وا 

ص ینوباص ، فلـسلا ، ةدـیقع  زا  لقن  هب  نامه ،  ... § اـهقئارطو ۀنـسلا  لوصاـب  ءاـملعلاو  مهوعباـتو  نوعباـتلاو  ۀباحـصلا  مهب  دارملاو 
.§ 236

 ... تسا نآ  ياه  هارو ّتنس  لوصا  هب  ياملعو  نانآ  ناعباتو  ناعباتو  هباحص  نامه  فلس  هب  دارمو 
↨

ص15
: دنک یم لقن  زین  و 

ریخلاب مهل  دوهشملا  نیدلا  ۀمئا  هب  نمآ  امو  ص )  ) لوسرلا باحصا  لئاوألا  نوملـسملا  هب  نمآ  امب  نمؤن  اولاق  نیذلا  مه  نویفلـسلاو 
رد یلازغ  زا  لقن  هب  ۀیفلـسلا ، ةدیقعلا   § .مهرثا اوفتقاو  مهقیرط  اوکلـس  نیذلا  مهف  ّلجوّزع ، هللا  نیدـل  میلـسلا  مهفلاو  يوقتلاو  ّربلاو 

.§ ص 3 فلسلا ، بهذمب  باهولادبع  نب  دّمحم  خیشلا  ةوعد  ۀلص  باتک 
- نید ناماما  هچنآ  هب  زینو  هدروآ  نامیا  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  لئاوا  ناناملسم  هچنآ  هب  ام  دنتفگ  هک  دنتسه  یناسک  نویفلس 
، میراد نامیا  هدروآ ، نامیا  نآ  هب  هدش - هداد  اهنآ  هب  ّلجوّزع  يادـخ  نید  میلـس  مهفو  اوقتو  یکینو  ریخ  هب  یهاوگو  تداهـش  هک 

.دنا هدومیپ ار  نید  همئا  هباحص و  شورو  هقیرط  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  سپس 
: دیوگ یم هیفلس  فیرعت  رد  هرهزوبا 

ایحا يّذلا  لبنح  نب  دـمحا  مامإلا  یلإ  یهتنت  مهئارآ  نم  ۀـلمج  ّنا  اومعزو  ۀـلبانحلا  نم  اوناکو  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  یف  اورهظ  مّهنا 
نرقلا یف  اورهظ  ّمث  ۀـیمیت  نبا  مالـسإلا  خیـش  دـی  یلع  يرجهلا  عباسلا  نرقلا  یف  مهروهظ  ددـجت  ّمث  اهنود  براحو  فلـسلا  ةدـیقع 

.§ ص 211 ۀیمالسالا ، بهاذملا  خیرات   § .ۀیبرعلا ةریزجلا  یف  باهولادبع  نب  دّمحم  خیشلا  دی  یلع  يرجهلا  رشع  یناثلا 
ماما هب  ناشئارآ  زا  یشخب  هک  دنا  هدومن نامگ  نانآ  دنا ، هدوب هلبانح  زاو  هدش  رهاظ  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هیفلس 

نب دمحا 
↨

ص16
تسد هب  يرجه  متفه  نرق  رد  نانآ  روهظ  هاگ  نآ دومن ؛ داهج  نآ  ياربو  هدرک  ایحا  ار  فلس  هدیقع  هک  یـسک  ددرگ ، یم زاب  لبنح 
ددجم روهظ  برعلا  ةریزج  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  خیـش  تسد  هب  يرجه  مهدزاود  نرق  ردو  تفای  ددجت  هیمیت  نبا  مالـسالا  خیش

.دنتفای

يرگ یفلس طخ  رکتبم 

: دسیون یم ناوریس  نیدلا  ّزع  زیزعلادبع  خیش 
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اوتکس اّمع  تکـسو  هب  اومّلکت  امیف  مّلکتف  نیعباتلاو  حلاصلا  فلـسلا  جهنم  سانلا  یلإ  اهنایبو  هتدیقع  یف  لبنح  نب  دمحا  مامإلا  جهن 
.§ ص 35 ةدیقعلا ، هنع § ... 

نخـس فلـس  هچنآ  رد  وا  دشاب ، یم نیعباتو  حـلاص  فلـس  شور  نامه  مدرم  يارب  نآ  نایبو  هدـیقع  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  شور 
 ... تسا هدرک  رایتخا  توکس  هدش  تکاس  نآ  زا  هچنآ  ردو  هدرک  ثحب  هتفگ 

: تسا هدمآ  ۀیمالسالا » مولعلل  ۀیبهذلا  ۀعوسوملا   » باتک رد 
هیلع امب  اهنع  عفاد  ۀنسلا و  رصن  ماما  رهشا  مهدنع - وه - و  لبنح ، نب  دمحا  مامإلا  عابتا  یلع  رضاحلا  رصعلا  یف  ۀیفلسلا  قلطت  نکلو 

، سابعلا ینب ءافلخ  ضعب  نم  کلذ  لیبس  یف  يذوأ  و  مهدهع ، دـعب  تثدـح  یتلا  ءارآلا  راجی  ملو  نیعباتلا ، ۀباحـصلا و  نم  فلـسلا 
.§ ص 96 ج 2 ، یمالسالا ، نیدلا  زا  لقن  هب  ص 503 ، ج 29 ، ۀیمالسالا ، مولعلل  ۀیبهذلا  ۀعوسوملا   § .ربص لمتحاف و 

↨
ص17

يرای هب  هک  تسا  یماما  نیرتروهـشم  نانآ - دزن  وا - و  لبنح ، نب  دمحا  ماما  ناوریپ  رب  دوش  یم قالطا  هیفلـس  ینونک  رـصع  رد  یلو 
و  هدرک ، عافد  دنا  هدیمهف نیعبات  هباحص و  زا  فلس  هک  هچنآ  زا  هدمآ و  تنس 

تیذا و سابع  ینب يافلخ  یخرب  زا  هار  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  هدنادرگنرب  ور  هدش  ثداح  اهنآ  دهع  زا  دعب  هک  یئارآ  هب 
.دومن ربص  هدرک و  لمحت  دید و  رازآ 

يرگ یفلس طخ  حرط  هزیگنا 

: دیوگ یم طخ  نیا  شیادیپ  هزیگنا  هرابرد  ناوریس  زیزعلادبع 
ۀفینع تالداجمو  تاموصخو  نتف  نم  هرـصع  یف  ناک  ام  وه  دمحا ...  مامإلا  يدـل  هارن  يذـّلا  دـیدشلا  کسمتلا  اذـهل  عفادـلا  ّلعلو 

.§ ص 38 ةدیقعلا ، یمالسالا § ...  رکفلا  حیقلت  تدارا  ةرواجملا ، دئاقعلاو  تاراضحلا  یتش  نم  ةریثکو  ۀبیرغ  راکفا  لوخدو 
دنت ياه  لدجو اه  تموصخو اه  هنتف وا  رـصع  رد  هک  دشاب  نیا  مینیب  یم دمحا  ماما  زا  هک  يدـیدش  کسمت  نیا  يارب  هزیگنا  دـیاشو 

دنویپ ار  یمالـسا  رکف  هار  نیا  زا  ات  دمآرب  ددصرد  وا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  راوج  مه  دیاقعو  اه  ندمت زا  يرایـسبو  بیرغ  راکفاو 
 ... دنز

« نورقلا ریخ   » ثیدح هرابرد  یلیلحت 

دوخ يارب  ار  بهذـم  نیا  هدرک و  يزیر  هیاـپ ار  فلـس  تنـس  هب  هجوت  نآ  ساـسا  رب  لـبنح  نب  دـمحا  دـش  ثعاـب  هک  یلیلد  هدـمع 
یثیدح دنک ، باختنا 

↨
18 ص :

: تفگ هک  هدرک  لقن  دوعسم  نب  هللادبع  زا  هدیبع ، زا  شثیدح  زا  عضوم  دنچ  رد  يراخب  هک  تسا 
، يراخب حیحص   § .هتداهش ُهنیمی  هَنیمی و  مهدحا  ةداهش  قبست  ماوقا  ء  یجی مث  .مهنولی  نیذلا  مث  مهنولَی  نیذلا  مث  ینرق ، نورقلا  ریخ 

.§ ح 2652
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یماوقا هاگ  نآ .دـندمآ  هتـسد  نآ  زا  دـعب  هک  یناسک  سپـس  .دـندمآ  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک  سپـس  تسا ، نم  نرق  اـه  نرق نیرتهب 
.شا یهاوگ رب  شمَسَق  یهاگ ]  ] زین و  دریگ ، یم یشیپ  شمَسَق  رب  اهنآ  زا  یکی  یهاوگ  هک  دنیآ  یم

نرق هس  نآ  رد  هک  یناـسک  هدرک و  ریـسفت  نرق  هس  هب  ار  قوـف  ثیدـح  وا  ناوریپ  متـشه و  نرق  رد  يرگ  یفلـس ددـجم  هـیمیت ، نـبا 
.دنشاب یم موصعم  نانآ  هک  ایوگ  تسا ، هتسناد  تجح  ار  نانآ  ریرقت  لعف و  لوق و  هتسناد و  وگلا  ار  دندرک  یم یگدنز 

: دیوگ یم ثیدح  نیا  حرش  رد  رجح  نبا 
نرقلا ۀمألا  هذه  ریخ  : ) دمحا دـنع  ةدـیرب  ۀـیاور  یف  و  مدآ .) ینب  نورق  ریخ  یف  تثعب  و  : ) هلوق یف  ص )  ) یبنلا ۀفـص  یف  قبـس  دـقو 

ۀباحصلا نم  تام  نم  رخآ  ۀثعبلا و  نیب  يذلا  ّنا  رهظ  دقف  مهیف .) تثعب  يذلا 
وأ ۀنـس  ۀـئام  نوکیف  هتافو  دـعب  نم  ربتعا  نا  .لیفطلا و  یبأ تافو  یف  فالتخإلا  یلع  لیلقب  اهقوف  وأ  اـهنود  وأ  ۀنـس  نورـشع  ۀـئام و 

.نیعست ًاعبس و  وأ  نیعست 
.نینامث وأ  نیعبس  وحن  ناک  ۀئام  ۀنس  نم  ربتعا  ناف  نیعباتلا  نرق  امأو 

↨
ص19

.نامز لک  لها  رامعا  فالتخاب  فلتخت  نرقلا  ةدم  ّنا  کلذب  رهظف  .نیسمخ  نم  ًاوحن  ناک  اهنم  ربتعا  ناف  مهدعب  نیذلا  امأو 
عدبلا ترهظ  تقولا  اذـه  یف  و  نیتئام ، نیرـشعلا و  دودـح  یلإ  شاع  نم  هلوق  لبقی  نّمم  نیعباتلا  عابتا  نم  ناک  نم  رخآ  ّنا  اوقفتاو 

لاوحألا تریغت  و  نآرقلا ، قلخب  اولوقیل  ملعلا  لهأ  نحتما  و  اهـسوؤر ، ۀفـسالفلا  تعفر  و  اهتنـسلا ، ۀلزتعملا  تقلطا  و  ًایـشاف ، ًاروهظ 
.§ ص 6 ج 7 ، يرابلا ، حتف   § .نآلا یلإ  صقن  یف  رمألا  لزی  ملو  ًادیدش ، ًاریغت 

دمحا دزن  هدـیرب  تیاور  رد  و  مدـش ) ثوعبم  مدآ  ینب ياه  نرق نیرتهب  رد  نم  : ) شراتفگ رد  تشذـگ  ص )  ) ربماـیپ تفـص  هراـبرد 
هک يرفن  نیرخآ  تثعب و  نیب  ام  هکنیا  دـش  رهاظ  سپ  مدـش .) هتخیگنارب  نانآ  نایم  رد  نم  هک  تسا  ینرق  تما  نیا  نیرتهب  : ) هدـمآ

رابتعا رگا  .تسا و  لیفطلاوبا  تافو  خیرات ]  ] رد هک  یفالتخا  رب  انب  هدوب ، رتشیب  یمک  ای  رتمک و  ای  لاس  تسیب  دص و  هدوب  هباحص  زا 
.دسر یم لاس  تفه  دون و  ای  لاس و  دون  ای  لاس ، دص  هب  وا  تافو  دعب  زا  دوش 

.ددرگ یم لاس  داتشه  ای  داتفه  دودح  دوش ، باسح  مدص  لاس  زا  رگا  نیعبات ، نرق  اما  و 
نرق تدم  هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا  .دوش و  یم لاس  هاجنپ  دودح  دندرگ  رابتعا  نانآ  رگا  دنا  هدوب نیعبات  زا  دـعب  هک  یناسک  اما  و 

.تسا فلتخم  نامز  ره  دارفا  ياهرمع  فالتخا  هب 
تسیود و دودـح  ات  هک  تسا  یـسک  دوش  یم لوبق  شلوق  هک  یناـسک  زا  نیعباـت  ناوریپ  زا  درف  نیرخآ  هکنیا  رب  دـنا  هدرک قاـفتا  و 

تسیب
↨

ص20
هفـسالف هدرک و  زاب  ار  دوخ  ناـبز  هلزتعم  و  دـمآ ، دـیدپ  اراکـشآ  روط  هب  اـه  تعدـب هک  تسا  تقو  نیا  رد  و  تسا ، هدرک  یگدـنز 

همادا نونکات  صقن  و  تفای ، يدـیدش  رییغت  لاوحا  دـندش و  ناحتما  نآرق  قلخ  هب  لوق  اب  ملع  لها  و  دـنتفرگ ، ـالاب  ار  دوخ  ياـهرس 
.دراد

ثیدح یسررب  دقن و 
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.تسا تغل  نآرق و  اب  فلاخم  ناشریسفت  رتشیب ، ای  رتمک  ای  لاس  دص  هب  هچ  دنا  هدرک ریسفت  نامز  هب  ار  نرق  هک  یناسک 
نیوانع زا  یناونع  ای  هطلـس  کی  ای  نامز  کی  ار  نآ  دارفا  هک  یموق  نامز ، رد  هن  هدـش  لامعتـسا  موق »  » رد نرق »  » هملک نآرق  رد  اما 

.رتمک ای  رتشیب و  ای  دنشاب  هدرک  یگدنز  لاس  دص  رد  هکنآ  هچ  تسا ؛ هدومن  عمج 
: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 

يِرَْجت َراْهنَألا  اَْنلَعَج  ًارارْدِم َو  ْمِْهیَلَع  َءامَّسلا  اَْنلَـسْرَأ  ْمَُکل َو  ْنِّکَُمن  َْمل  ام  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
(6 ماعنا :  ) َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  ْمِِهبُونُِذب َو  ْمُهانْکَلْهَأَف  ْمِِهتَْحت  ْنِم 

هک میدوب  هداد  اهنآ  هب  ییاه  تردق و ) دندوب ؛ رتدنمورین  امـش  زا   ) هک یماوقا  میدرک !؟ كاله  ار  نیـشیپ  ماوقا  زا  ردقچ  دندیدن  ایآ 
هک یماگنه  اما  ( ؛ میتخاس يراج  ار  اهرهن  اهنآ ، ياه ) يدابآ  ) ریز زاو  میداتـسرف ؛ اـهنآ  يارب  یپرد  یپ ياـه  ناراـب میدادـن ؛ امـش  هب 

.میدروآ دیدپ  نانآ  زا  دعب  يرگید  تیعمجو  میدرک ؛ دوبان  ناشناهانگ  رطاخب  ار  نانآ  دندرک )، نایغطو  یشکرس 
↨

ص21
دص رد  هچ  تسا ؛ هتفرن  راک  هب  نامز  دروم  رد  دراوم  نآ  زا  کی  چیه  رد  هتفر و  راک  هب  عضوم  تفه  رد  نرق »  » ظفل میرک  نآرق  رد 

.دنا هدرک یم یگدنز  هنیمز  کی  رد  نامز و  کی  رد  هک  تسا  یتعامج  دراوم  مامت  رد  نآ  هب  دوصقم  هکلب  رتشیب ، ای  رتمک  ای  لاس 
: دیوگ یم روظنم  نبا  تغل ، ظاحل  هب  اما  و 

: لیق و  نوعبـس ، لیق : و  نوتـس ، لیق : و  نوثالث ، لیق : .ۀنـس و  نورـشع  لیق : و  نینـس ، رـشع  هتدم  لیق : .ۀمألا  دعب  یتأت  ۀـمالا  نرقلاو :
.§ ص 333 ج 3 ، برعلا ، ناسل  نامزلا § ...  لهأ  رامعا  یف  طسوتلا  رادقم  وه  و  نونامث ،

لاس و تصـش  لاس و  یـس  لاس و  تسیب  و  تسا ، لاس  هد  نآ  تدم  هدش : هتفگ  .دیآ  یم يرگید  تما  زا  دعب  هک  تسا  یتما  نرق  و 
 ... تسا نامز  لها  ياهرمع  زا  طسوتم  رادقم  نیا  هدش و  هتفگ  زین  لاس  داتشه  لاس و  داتفه 

: دنک یم لقن  نینچ  يرهزا  سپس 
§ .ترثک وأ  نونـسلا  ّتلق  ملعلا ؛ لهأ  نم  ۀـقبط  اهیف  ناک  وأ  یبن  اهیف  ناک  ةدـم  لک  لهأ  نرقلا  ّنا  ملعا - هللاو  يدـنع - عقی  يذـلاو 

§ .نامه
يا هقبط نآ  رد  ای  هدوب  يربمایپ  نآ  رد  هک  تسا  یتدـم  ره  لها  نرق ، هکنیا  تسا - رتاناد  ادـخ  هک  هدـش - تباث  نم  دزن  هک  هچنآ  و 

.دایز ای  دشاب  مک  نآ  ياه  لاس تسا ؛ هتشاد  دوجو  ملع  لها  زا 
داهشتسا رعاش  لوق  هب  سپس  هدرک و  ریـسفت  یتما  زا  دعب  یتما  دحاو و  نامز  لها  هب  هتفرگ و  انعم  نیمه  هب  ار  نرق »  » زین يدابآزوریف 

: تفگ هک  هدومن 
↨

22 ص :
«.§ نرق  » هدام يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماق   § بیرق تنأف  نرق  یف  تفِّلُخ  مهیف و  تنا  يذلا  نرقلا  بهذ  اذإ 

.یکیدزن وت  يدش  هداد  رارق  يرگید  نرق  رد  درذگب و  یتسه  نآ  رد  وت  هک  ینرق  هاگره 
يدحاو ناونع  دننک و  یم یگدنز  كالم  کی  رب  هک  یلاوتم  موق  هس  تمارک  رب  دنک  یم تلالد  دوعـسم  نب  هللادبع  ثیدح  نیاربانب ،

.تسا تکاس  نآ  زا  دوعسم  نب  هللادبع  ثیدح  تسا  رادقم  هچ  یتما  ره  تدم  هکنیا  اما  و  دهد ، یم طبر  مه  هب  ار  نانآ 
« ینرق یتـّما  ریخ  : » ثیدـح ریـسفت  رد  اذـل  هدـش و  تفتلم  شمـالک  يادـتبا  رد  بلطم  نیا  هب  رجح  نـبا  دوـخ  هـکنیا  هجوـت  بلاـج 
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: دیوگ یم
اذإ اـمب  صوصخم  کـلذ  ّنا  لاـقی : .ةدوصقملا و  رومـألا  نم  رمأ  یف  اوکرتشا  براـقتم  دـحاو  ناـمز  لـهأ  نرقلا  و  ینرق ، لـهأ  يأ 

.§ ص 5 ج 7 ، يرابلا ، حتف   § .لمع وأ  بهذم  وأ  ۀلم  یلع  مهعمجی  سیئر  وأ  یبن  نمز  یف  اوعمتجا 
هتفگ .دـنراد و  تکراـشم  مه  اـب  دوـصقم  روـما  زا  يرما  رد  هک  تسا  کـیدزن  مه  هب  ناـمز  کـی  لـها  نرق  و  نم ، نرق  لـها  ینعی 

بهذـم ای  تلم  کی  رب  ار  نانآ  هک  هدرک  عامتجا  یـسیئر  ای  يربمایپ  نامز  رد  هاگره  هک  تسا  ییاج  هب  صوصخم  نآ  هک  دوش  یم
.دیامن عمج  لمع  ای 

: هک میسر  یم هجیتن  نیا  هب  میدرک  هراشا  اًلبق  هک  یبلاطم  اب 
یگدـنز یـصاخ  كـالم  هب  هنیمز و  کـی  رد  نآ  دارفا  هک  تسا  یتـما  ره  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، لاـس  دـص  ياـنعم  هب  نرق » : » اـًلوا

هدرک عمج  ار  يرایسب  هک  یتاکالم  زا  اهنآ  ریغ  گنهرف و  هطلس و  توبن و  دننامه  دننک ؛ یم
↨

ص23
؛ دشاب لاس  اهدص  دنا  هدرک یگدنز  نآ  رد  اه  تما زا  یخرب  هک  یتدم  نآ  هاوخ  تسا ؛ هدرک  هدحاو  تما  هدومن و  ناسکی  ار  اهنآ  و 

یگدنز يا  هطلـس هیاس  رد  هک  یتما  لثم  دشاب ؛ نآ  زا  رتمک  رایـسب  ای  دنا ، هدش ضرقنم  هک  یماوقا  زا  یخرب  رـصم و  هنعارف  نوچمه 
.تاکالم زا  نآ  ریغ  ای  تسا  هاتوک  شتدم  هک  دنک  یم

هک دوش  یم هتفگ  تهج  نیدـب  و  تسین ، لاـس  دـص  زا  رتـمک  هک  یناـمز  رد  هدـش  تقیقح  نیرخأـتم  حلطـصم  رد  نرق »  » ظـفل يرآ 
.درادن تغل  نآرق و  هب  یطبر  تسا و  دیدج  حالطصا  کی  نیا  یلو  دننک ، یم یگدنز  يرجه  مهدزناپ  نرق  رد  ناناملسم 

هدرک و یکی  ار  نانآ  يدـیحوت  یمالـسا و  نیوانع  زا  یناونع  هک  تما  هس  تیریخ  رب  دراد  تلالد  دوعـسم  نب  هللادـبع  ثیدـح  ًایناث :
.تسا هدروآ  باسح  هب  هدحاو  تما 

« مهنولی نیذلا  مث  مهنولی ، نیذلا  مث   » هب نآ  زا  هک  موس  مود و  تما  .تسا و  هدرک  یگدـنز  ص )  ) ربمایپ اب  هک  تسا  یتما  لوا ، تما 
قبط نآ - زا  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  اذل  .تسا  هدشن  صخـشم  نآ  رد  دنک  یکی  ار  ود  نآ  هک  یکالم  زین  ناشنامز و  هدـش ، ریبعت 

هک هدمآ  هنیفـس  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه دریذـپ ، یم نایاپ  ع )  ) نسح ماما  تفالخ  اب  هک  دـشاب  ییافلخ  رـصع  تنـس - لها  ینابم 
«. دوش یم یهاشداپ  سپس  تسا  لاس  یس  نم  زا  دعب  تفالخ  « ؛» کلملا نوکی  مث  ًاماع  نوثالث  يدعب  ۀفالخلا  : » دومرف ص )  ) ربمایپ

.تسا دوقفم  هک  نشور  لیلد  اب  رگم  درک ، دامتعا  ناوت  یمن اهنآ  زا  مادک  چیه  رب  هک  تسا  یتالامتحا  نآ  رد  ثیدح  لیذ  اما  و 
↨

ص24
تلالد نآ  رب  یلیلد  هدوب و  يأر  هب  ریـسفت  نیعبات  نیعبات  نیعبات و  هب  مهنولی » نیذلا  مث  مهنولی ، نیذلا  مث   » هلمج ریـسفت  هکنیا  هجیتن 

.درادن
كالم هک  دوش  هظحالم  دیاب  دشاب  نیعبات  نیعبات  نیعبات و  هباحـص و  رـصع  دوعـسم  نب  هللادبع  ثیدح  زا  دوصقم  هک  ضرف  رب  ًاثلاث :
یتـسرپ تب  رب  نآ  هبلغ  نیمز و  يور  رد  مالـسا  راـشتنا  نآ  زا  كـالم  دوـصقم و  هک  تسا  نکمم  تسیچ ؟ ناـنآ  ناـمز  تیریخ  رد 
یمالسا ندمت  تفای و  ققحت  مالسا  لوا  نرق  هس  رد  هعقاو  نیا  و  دندیورگ ، مالسا  نیبم  نید  هب  دارفا  زا  يرایسب  هجیتن  رد  هک  تسا ،
دوعـسم نب  هللادبع  ثیدح  زا  اه  یفلـس یلو  .تسین  يا  ههبـش کش و  چـیه  ياج  هلأسم  نیا  رد  و  تفرگ ، لکـش  نرق  هس  نیا  رد  زین 

ریسفت تعیرش  هدیقع و  بناج  رد  ینید  تیعجرم  نرق و  هس  تراهط  يانعم  هب  ار  نآ  رد  تیریخ »  » هکلب دننک ، یمن هدارا  ار  انعم  نیا 
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ار نانآ  هکنیا  هب  ًافاضم  .دوش  یم ناـنآ  راـتفر  نید و  رد  هشدـخ  بجوم  هک  دـنا  هتـسناد يزیچ  ره  زا  هزنم  ار  ناـمز  نآ  دارفا  هدرک و 
هک یلاح  رد  دـنرادن ، ییانتعا  فالتخا  ماگنه  نارگید  ریـسفت  هب  هتـسناد و  نآ  ضارغا  یناـعم و  تخانـش  نآرق و  ریـسفت  رد  عجرم 

ینید عجرم  ار  ود  نآ  هدرک و  شرافس  شتیب  لها  شترتع  ادخ و  باتک  هب  ار  دوخ  تما  ص )  ) ربمایپ دنسلا ، حیحص  ثیداحا  قباطم 
: دومرف هک  اجنآ  تسا ، هدرک  یفرعم 

.§ ص 621 ج 5 ، يذمرت ، حیحص   § .یتیب لهأ  یترتع  هللا و  باتک  اولضت : نل  هب  متذخأ  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  سانلا  اهّیأ  ای 
.مترتع ادخ و  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک  کمست  نآ  هب  رگا  هک  مراذگ  یم يزیچ  امش  نایم  رد  مدرم ! يا 

↨
ص25

: دیوگ یم یثوح  نیدلاردب  دیس  ًاعبار :
یفال نرقلا  ۀلمج  یلع  مالک  ّحص  نا  وهف  مهنولی ،)...  نیذلا  مث  ینرق  نورقلا  ریخ   ) نیـصح نب  نارمع  نع  يور  يذلا  ثیدحلا  امأو 
دارفا نم  درف  لک  حالـص  یلع  ۀلالد  هیف  سیل  و  نورقلا ، نم  اهریغ  یلإ  ۀبـسنلاب  نورقلا  ۀـثالثلا  نیب  حالـصلا  عویـش  هانعمف  .درف  لک 

بـسنت ۀلیـضف  اهیف  نیحلاصلا  ةرثک  تناکف  اهریغ ، یف  نیحلاصلا  نم  رثکا  نورقلا  ۀثالثلا  یف  نیحلاصلا  ّنا  دیفی  اّمنا  .نورقلا  ۀـثالثلا 
نرقلا لضفی  نا  نکمی  دقف  نیدـلا ، حالـصلا و  یف  نیعتتال  ۀـیریخلا  ّنا  عم  .نورقلا  رئاس  نیب  هنیب و  ۀـنراقملا  دـنع  نرقلا  ۀـلمج  یلإ 

، اًلماک ًاحالـص  هنید  یف  حلاص  ریغ  رثآملا  کلت  لهأ  نم  ریثکلا  ناک  نا  و  ۀـیویندلا ، ۀـینیدلا و  حـلاصملا  نم  هیلإ  بسنت  یتلا  هرثآمب 
هجرخا رجافلا ،) لجرلاب  نیدلا  اذه  دّیؤیل  هللا  ّنا  : ) ثیدـحلا یف  امک  نیدـلا ، هب  هللا  دـّیا  دـق  کلذ  عم  وه  و  الدـع ، ربتعیال  ّهنا  ثیحب 
.هتلادع لامک  هنید و  یف  درف  لک  حالـصل  داهجلاب ال  مالـسإلا  دعاوق  اهتیبثتل  نورقلا ، ریخ  اذه  یلع  یلوألا  نورقلا  تناکف  .يراخبلا 

.§ ص 72 یثوح ، راکفألا ، ریرحت  .ملعا § هللاو  نورقلا ،) ریخ  : ) ثیدحلا ۀحص  ضرف  یلع  اذه  و 
زا دعب  هک  یناسک  سپس  تسا  نم  نرق  اه  نرق نیرتهب  [: ) دومرف ص )  ) ربمایپ هک   ] هدش تیاور  نیصح  نب  نارمع  زا  هک  یثیدح  اما  و 

نیب حالَص  عویش  نآ  يانعم  سپ  .نآ  دارفا  زا  درف  ره  هن  نرق  مامت  رب  تسا  یمالک  شتحص ، ضرف  رب  ثیدح  نیا  دنیآ )...  یم نانآ 
دارفا زا  درف  ره  حالَص  رب  درادن  تلالد  و  تسا ، نورق  رگید  هب  تبسن  نرق  هس  نیا 

↨
ص26

نرق هس  نیا  رد  ناحلاص  ترثک  و  دنرتشیب ، نآ  ریغ  رد  ناحلاص  زا  نرق  هس  نیا  رد  ناحلاص  هک  ار  نیا  دنک  یم هدافا  اهنت  .نرق و  هس 
حالَص رد  نیعتم  تیریخ  هکنیا  اب  .اه  نرق رگید  اهنآ و  نیب  هسیاقم  ماگنه  دوش  یم هداد  تبسن  اه  نرق نیا  مامت  هب  هک  تسا  یتلیـضف 

، دشاب هتشاد  يرترب  دوش  یم بوسنم  نآ  هب  يویند  ینید و  حلاصم  زا  هک  يراثآ  تهج  هب  ینرق  هک  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ نید  و 
دنوادخ لاح  نیع  رد  یلو  دیاین ، باسح  هب  لداع  هک  یثیح  هب  دنشابن ، لماک  حلاص  دوخ  نید  رد  اهراک  نآ  لها  زا  يرایسب  هچرگ 

نیا دـنک .) یم دـییأت  رجاف  درم  هب  ار  نید  نیا  دـنوادخ  انامه  : ) هدـمآ ثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه دـشاب ، هدرک  دـییأت  اهنآ  هب  ار  نید 
رد مالـسا  دـعاوق  تیبثت  تهج  هب  دنتـسه ؛ اه  نرق نیرتهب  نایب - نیاربانب  لوا - ياه  نرق سپ  .تسا  هدومن  جـیرخت  يراخب  ار  تیاور 

رتاـناد ادـخ  و  تسا ، نورقلا ) ریخ   ) ثیدـح تحـص  ضرف  رب  نیا  .شتلادـع و  لاـمک  نید و  رد  درف  ره  حالَـص  تهج  هب  هـن  اـهنآ ،
.دشاب یم

تالکشم اب  ههجاوم  ماگنه  لادتعا  تیاعر  موزل 
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لاثما ات  دش  ثعاب  ناریاو  نانوی  دنه ، زا  نوگانوگ  ياه  هفسلف دورو  زینو  یملع  ياه  هزوح هب  اهنآ  دوروو  یمالـساریغ  دیاقع  موجه 
زا رارف  و  دنیادزب ، ار  ییارگ  لقعو هدرک  هدـنز  ار  فلـس  مهف  هب  تبـسن  دـّبعتو  يرگ  یفلـس هک  دـنیآرب  رکف  نیا  هب  لبنح  نب  دـمحا 
اب هلباقم  يارب  ینعی  دـنا ؛ هدوب التبم  نآ  هب  اه  ناسنا هشیمه  هنافـسأتم  هک  تسا  يداقتعاو  ینالقع  لئاسم  رد  طیرفت  رد  نداتفاو  طارفا 

رد رگید  يا  هدع دارفا ، زا  یخرب  يرگ  یطارفا
↨

ص27
هک دراد  یتالاکـشا  لبنح  نب  دمحا  يرگطیرفت  نیا  .مییامن  یم هدهاشم  زین  ضیوفتو  ربج  هلئـسم  رد  هک  هنوگ  نامه دنداتفا ؛ طیرفت 

: مینک یم هراشا  نآ  هب  لیذ  رد 
، تسین نارگید  مهف  هب  عوجرو  لقع  لیطعت  ناناملسم ، يرکف  فارحناو  هناگیب  دیاقعو  گنهرف  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  هار  اهنت  . 1

تسناوت ات  درک ، هضرع  یملع  هعماج  هب  ار  حیحص  تینالقعو  هدومن  میسرت  یمالک  ینابمو  هفـسلف  يداقتعا ، لئاسم  يارب  دیاب  هکلب 
تایآ هک  ار - حیحـص  دـیاقعو  هدرک  تیوقت  ار  دوخ  یمالک  یناـبم  یلقع ، يوق  لالدتـسا  اـب  ناـگناگیب  تاـغیلبت  موجه  لـباقم  رد 

هاگ چـیهو دـنا  لعفلاب لقع  شربمایپو  لقع  قلاخ  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دومن ؛ هضرع  هعماـج  هب  دـنراد - حیرـصت  نآ  رب  زین  تاـیاورو 
یمکح یلمع ، ای  يرظن  زا  معا  یهیدبو ؛ میلـس  لقع  رگا  لاح  .دـنیوگ  یمن ار  یبلطم  تسا ) تیادـه  رون  هک   ) ناسنا لقع  فالخرب 

.تسا نامه  زین  عرش  رظن  ًاعطق  دنک 
مامت باوج  هب  رداـق  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  درک ؛ داـمتعاو  کـسمت  فلـس )  ) نارگید مهف  هب  اـهنت  لـئاسم  مهف  رد  ناوت  یم هنوگچ  . 2

.دندوبن لئاسم 
وا دـندرک  یم لاؤس  وا  زا  هک  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  مدوب ، هارمه  هاـم  راـهچو  یـس  رمع ، نب  هللادـبع  اـب  : » دـیوگ یم ملـسم  نب  ۀـبتع 

.§ ص 52 ج 1 ، یمراد ، ننس  ص 218 ؛ ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  «. § مناد یمن تفگ : یم
.دنا هدیمهف ار  نآرق  تقیقح  فلس ، هک  تفگ  ناوت  یمن اذل  .تسا  ینوگانوگ  ياه  نطبو فلتخم  هوجو  ياراد  نآرق  هکنیا  رگید 

↨
ص28

: دیوگ یم یبعش 
هنرگو تسادخ  بناج  زا  دوب ، تسرد  رگا  میوگ ، یم ار  دوخ  يأر  نم  تفگ : باوج  رد  وا  دش ؟ لاؤس  هلالک »  » دروم رد  رکبوبا  زا 

.§ ص 365 ج 2 ، یمراد ، ننس   § .تسا ناطیشو  نم  بناج  زا 
«. دشاب ماش  ياهرـصق  لثم  نم  يارب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  منادب  ار  هلالک »  » يانعم نم  رگا  : » تفگ یم هک  هدش  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا 

§ .هلالک هیآ  لیذ  يربط ، ریسفت  §

ریبز نبا  رمع ، اًلثم  دـندومن ؛ یم فالتخا  رگیدـکی  اب  تایاورو  تاـیآ  مهف  رد  هباحـص  هنوگچ  هک  مینک  یم هدـهاشم  رگید  یفرط  زا 
.دندوب نآ  زاوج  هب  دقتعم  رباجو  سابع  نبا  ع ،)  ) یلع ماما  هک  یلاح  رد  دندوب ؛ هعتم  حاکن  تمرح  هب  دقتعم  رگید  يا  هّدعو

بجاو ار  نآ  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  یلاـح  رد  دـشاب ؛ ملاـظو  رئاـج  هچ  رگا  تسناد ؛ یمن زیاـج  ار  مکاـح  رب  جورخ  رمع  نـب  هللادـبع 
.تسناد یم

: دیوگ یم مزح  نبا  اذل 
هباحص زا  یهورگ  هک  دنراد  دوجو  یلئاسم  اریز  دنک ؛ دنیوگ ، یم هباحـص  هک  هچ  ره  زا  تعباتم  هب  رما  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  لاحم 
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.§ ص 83 ج 6 ، ماکحألا ، لوصأ  یف  ماکحإلا   § .دنناد یم مارح  رگید  یهورگو  لالح  ار  نآ 
: تسا ینوگانوگ  ياه  هاگدید لقع ، هرابرد  . 3

یباجیا هاگدید  فلا )
.دشاب یم هلزتعمو  نایعیشو  تیب : لها رظن  نیاو  .تسا  لقع  رب  دامتعا  يداقتعا  لئاسم  رد 

↨
ص29

یبلس هاگدید  ب )
هک دـننک ، یم دامتعا  ّتنـسو  باتک  رهاوظ  هب  اهنت  يداقتعا  لئاسم  رد  نآ  هب  نادـقتعم  اذـل  .تسا  رابتعا  یب یّلک  روط  هب  لقع  مکح 

.تسا هعیش  زا  نییرابخاو  هلبانح  ثیدح ، لها  رظن  نیا 
يا هیزجت هاگدید  ج )

یلو وا ، یتاذ  تافـص  تخانـشو  ادخ  دوجو  تابثا  لیبق : زا  دننک ؛ یم دامتعاو  هیکت  لقع  هب  يداقتعا  لئاسم  زا  یخرب  رد  هورگ  نیا 
نیمه زا  هرعاشا  .دنیامن  یم راکنا  ار  یلقع  حبقو  نسحو  هتـشادن  يدامتعا  لقع  رب  دنوادخ  لاعفاو  تافـص  تخانـشو  لدـع  باب  رد 

.دنا هورگ
رد ار  ناسنا  ًاعطقو  تسا  رون  یهیدـب  ِلقع  دـش - ضرع  هک  هنوگ  نامه اریز - تسا ؛ هلزتعمو  هیماما  هعیـش  اـب  قح  لاوقا ، نیا  نیب  رد 
هک اجنآ  زاو  .دـشاب  یقیبطت  ياه  ضرف شیپو  بئاوش  زا  یلاـخ  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـناسر ، یم تقیقحو  ّقح  هب  يداـقتعا  لـئاسم 
رد یهیدب  لقع  رگا  اذل  دـننز ، یمن یهیدـبو  میلـس  لقع  فالخ  یفرح  ًاعطق  دـنا ، لک لقعو  لعفلاب  لقع  شلوسرو  لاعتم  دـنوادخ 

.درک ادیپ  داقتعا  نآ  هب  دیاب  دیسر ، يا  هجیتن هب  يداقتعا  لئاسم  زا  يا  هلئسم
نیرتدـب ار  دـنرب  یمن هرهب  نآ  زاو  هدرکن  هدافتـسا  لقع  زا  هک  یناسکو  هتـشاد  صاخ  یهّجوت  لّقعت  هب  زین  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا 

: دیامرف یم هک  نانچ هدرک ، یفرعم  اه  هدنبنج
(22 لافنا :  ) َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ 

.دننک یمن لقعت  هک  دنتسه  ییاه  گنگو اهرک  دنوادخ  دزن  اه  هدنبنج نیرتدب  انامه 
↨

ص30
یناسک رب  ار  يدیلپ  دـهد  یم رارق  و  « ؛ َنُولِقْعَیال َنیِذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَیَو  دـیامرف ... : یم هدرک و  تّمذـم  ار  نانآ  رگید  ییاج  رد 

(100 سنوی : «. ) دننک یمن لقعت  هک 
: دیامرف یم لقع  فصو  رد  ع )  ) قداص ماما 

فرع لقعلابف  .مهل  ًارون  هقلخل و  ۀـنیز  هللا  هلعج  يذـلا  لقعلا  هب ، ّالإ  ء  یـش عفتنیال  یتلا  اهترامع  اهتّوق و  اهأدـبم و  رومـألا و  لوا  ّنا 
.§ ص 29 ج 1 ، یفاک ، لوصا  § .نوربدملا مّهنا  مهل و  ّربدملا  ّهنأ  نوقولخم و  مّهنا  مهقلاخ و  دابعلا 

قلخ تنیز  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یلقع  دـهد ، یمن عفن  زیچ  چـیه  وا  نودـب  هک  نآ ، ترامعو  تّوقو  نآ  أدـبمو  روما  لّوا  اـنامه 
وا هدش  تیبرت  ار  دوخو  ّربدم  ار  واو  دنناد  یم وا  قولخم  ار  دوخو  هتخانش  ار  قلاخ  ناگدنب ، هک  تسا  لقع  رطاخ  هب  .تسا  هداد  رارق 

.دنناد یم
: دیامرف یم لقع  ریسفت  رد  نینچمه 
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.§ ح 3 نامه ، .نانجلا §  هب  بستکا  نامحرلا و  هب  دبع  ام 
.دوش یم بسک  تشهبو  هدش  تدابع  نامحر  يادخ  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  لقع 

مان هب  یبتکم  نآ  اب  هزرابم  تهج  هب  مییامن و  يریگولج  نآ  ذوفن  زا  هدرک و  هلباقم  یعطق  لـقع  مکح  اـب  میناوتیمن  اـم  هک  نیا  هجیتن 
.تسا يرورض  يراک  ره  رد  لادتعا  طخ  تیاعر  هچرگ  مییامن  سیسأت  تیفلس 

ثیداحا یسررب  ترورض 

ّتنس هک  تسین  یکـش  اریز  میـشابیمن ؛ تنـس  ندرک  دوبان  ددصرد  يداقتعا  ثحابم  هب  لقع  دورو  اب  میتسین و  ثیدح  اب  فلاخم  ام 
يوبن
↨

ص31
يوبن ّتنـسو  ثیدح  ناونع  هب  هچ  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دـشاب ، نینچ  دـیابو  تسا  ناناملـسم  دزن  یمیظع  تلزنم  ياراد 

: اریز مییامن ؛ لمع  ای  هدرک  ادیپ  داقتعا  نآ  هبو  میریذپب  انثتسا  نودب  ار  دوش  یم لقن 
هباحص ای  ص )  ) ربمایپ هب  نداد  عقاو  ِفالخ  تبسنو  نارگیدو  هباحـص  نایم  رد  غوردو  بذک  ياه  هزیگناو لماوع  هک  میناد  یم ًالوا :

سب يراک  ثیداحا  یقیقح  بیذهت  هک  میدقتعم  یلو  میتسین ، ثیداحا  عمج  رد  نیثدـحمو  املع  تامحز  رکنم  ام  .تسا  هدوب  دایز 
ننس .تسا §  هدرک  لقن  ثیدح  رازه  دصناپ  هعومجم  زا  ثیدح  دصتـشهو  رازه  راهچ  طقف  شننـس  رد  دووادوبا  اذل  .تسا  راوشد 

.§ ص 10 همدقم ، دوواد ، یبا 
دش هداد  ثیدح  رـشن  هزاجا  دندوب ، هدروآ  مالـسا  رهاظ  رد  هک  اراصن  نابهرو  دوهی  رابحا  هب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تافو  زا  دعب  ًایناث :

.دیدرگ رشتنم  یمالسا  هعماج  رد  يوبن  ثیدح  مان  هب  یناوارف  تایلیئارسا  هجیتن  ردو 
هتفرگ دوهی  زا  اهنآ  رثکا  هک  دـنداد ، تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  ار  نآو  هدرک  عضو  غورد  هب  ار  یتایاور  ههّبـشم  : » دـیوگ یم یناتـسرهش 

.§ ص 106 ج 1 ، یناتسرهش ، لحن ، للم و  «.§ دوب هدش 
.دندروآ یم تسد  هب  ار  دوخ  یناگدنز  هقفن  هار  نیا  زاو  هدرک  تراجت  ثیدح ، لعج  اب  زین  نیعباتو  هباحص  زا  یخرب  ًاثلاث :

: دنک یم لقن  رفعج  یبا شداتسا  زا  دیدحلا  یبا نبا 
ُُهلْوَق َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هیآ : هک  دنک  لعج  تیاور  ات  داد  مهرد  رازه  دص  یباحص ، بدنج  نب  ةرمس  هب  هیواعم 

لزان ع )  ) یلع تّمذم  رد  ماصِْخلا ، َُّدلَأ  َوُه  ِِهْبلَق َو  یف  ام  یلَع  َهللا  ُدِهُْشی  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف 
↨

ص32
.تسا هدش  لزان  يدارم  مجلم  نبا  نأش  رد  دابِْعلِاب ، ٌفُؤَر  ُهللا  ِهللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  هیآ َو  لباقم ، ردو  هدش 

داهنـشیپ .درکن  لوـبق  داد ، راـنید  رازه  دصیـس  لوـق  .درکن  لوـبق  مه  زاـب  داد ، راـنید  رازه  تسیود  لوـق  .تفریذـپن  ار  غـلبم  نـیا  وا 
.§ ص 73 ج 4 ، دیدحلا ، یبا نبا  حرش  § .درک لوبق  هاگ  نآ داد ، رانید  رازه  دصراهچ 

تبـسن ص )  ) ادـخ لوسر  هبو  هدرک  لعج  ثیدـح  دوخ  بهذـم  دـییأت  رد  هک  تسا  ّتنـس  کی  هماع ، نایم  رد  ثیدـح  لعج  ًاعبار :
هنوگچ هک  مینک  یم هدهاشم  اذل  .تسا  هدرک  لقن  لصفم  روط  هب  ار  نانآ  یماسا  ریدغلا  رد  ینیما / همالع  هک  هنوگ  نامه دـنداد ؛ یم

، ریدغلا ص 98 ؛ ج 2 ، دادغب ، خیرات  .ر ك :  § .دنا هداد تبسن  ص )  ) ربمایپ هبو  هدرک  لعج  هناگراهچ  بهاذم  همئا  نأش  رد  ثیداحا 
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.§ ج 5 و 6
حیقنتو یـسررب  تلالدو  دنـس  ثیح  زا  ار  ثیداحا  هک  دنرادن  هفیظو  املع  ایآ  تسیچ ؟ یلعج  ثیداحا  نیا  لباقم  رد  ام  هفیظو  لاح 

هب یثیدـح  ربتعم  ياهدنـس  نتخاس  ابو  هدرک  لعج  ار  ینیماـضم  ثیدـح  نـالعاجو  ناـیوگ  غورد هک  يدراوم  رد  ًاـصوصخ  دـننک ؟
.تسا هدوب  یمالسا  ثیدح  هرکیپ  رب  نیگنس  رایسب  يا  هبرض دوخ  نیا  هک  دنداد  یم لیوحت  یمالسا  هعماج 

: لثم دنهد ؛ رارق  يرگنزابو  یسررب  دروم  فلتخم  ياه  هار زا  ار  ثیداحا  هک  تسا  یمالسا  ياملع  هفیظو  نیاربانب 
.دشاب هتشادن  تفلاخم  نآ  اب  ات  ادخ ، باتک  رب  ثیدح  هضرع  . 1

↨
ص33

رگا دـینک ، هضرع  ادـخ  باتک  رب  ار  نآ  دـش ، لقن  امـش  رب  نم  زا  یثیدـح  رگا  : » دومرف هک  دـنک  یم لقن  ص )  ) ربماـیپ زا  يزار  رخف 
.§ ص 259 ج 3 ، يزار ، رخف  ریسفت  دییامن § .» در  هنرگو  هدرک  لوبق  دوب ، نآ  قفاوم 

.تسا دنسلا  یعطق  رتاوتم  ّتنس  اریز  رتاوتم ؛ ّتنس  رب  ثیدح  ندرک  هضرع  . 2
.تسا یمهو  هبئاشو  یقیبطت  ضرف  شیپ  هنوگره  زا  یلاخ  هک  یهیدب  لقع  هب  ثیدح  هئارا  . 3

تیفلس زا  تشادرب  عون  ود 

: دیوگ یم یطوب  ناضمر  دیعس  دّمحم  رتکد 
اهداق یّتلا  ینیدلا  حالـصالا  ۀکرح  روهظ  مایأو  اهل  یناطیربلا  لالتحالا  نابإ  رـصم ، یف  ناک  ۀیفلـسلا )  ) راعـشلا اذه  روهظ  أدبم  ّلعل 

یف ببـسلا  دوعیو  .راعـشلا  اذه  نارتقاب  ۀکرحلا  هذه  روهظ  نرتقا  دقلف  هدـبع ؛ دّـمحمو  یناغفألا  نیدـلا  لامج  نم  لک  اهءاول  لمحو 
، اهّلک رـصم  ءاجرا  یف  ۀطـشانلا  ۀـیملعلا  ۀـکرحلاو  هئاملعو  رهزألا  دوجو  نم  مغرلا  یلع  تناک  دـقف  كاذـنآ ؛ رـصم  عقاو  یلا  کلذ 

فارطا یفو  اـهئاجرا  یف  یماـنتتو  رثکت  تذـخا  یّتلا  تاـفارخلاو  عدـبلا  نم  یتش  عاوناو  ریثـکل  ۀـباثم  کـلذ  نم  مغرلا  یلع  تناـک 
ةذوعـشلا باب  یف ّالإ  لخدـت  الو  نیدـلا  یف  اهل  لصا  یّتلا ال  ۀـیفوصلا  قرطلا  نم  ریثک  ۀـیامح  تحتو  فوصتلا  مساـب  هسفن ، رهزـألا 

 .... رخآ ًانآ  ۀیحابإلاو  حرملاو  وهللاو  ًانآ ، هتعلاو 
↨

34 ص :
دویقلا ایاقب  نم  صلختلاو  ۀیبرغلا  ةراضحلا  بکر  یلإ  مامـضنإلا  يری  قیرف  نینثا : نیقیرف  نیـشملا  عقاولا  اذه  ماما  سانلا  ناک  دـقلو 

تافارخلا رئاس  نع  یقنلا  حیحصلا  مالسإلا  یلإ  مهتداعاب  نیملسملا  رمأ  حالصا  يری  قیرفو  ۀیمالـسالا ، راکفألا  یّتح  لب  طباوضلاو ،
نالثمی یناغفألا  نیدلا  لامج  خیشلاو  هدبع  دّمحم  خیشلا  نم  لک  ناک  دقلو  ماهوألاو ....  عدبلاو 

.قدصو ّدجب  حالصإلا  اذه  یلإ  ةوعدلا  ءاول  ناعفری  اناکو  یناثلا  قیرفلا  اذه  ۀعیلط 
سانلا بذجنی  ثیحب  هانعمو ، هتقیقح  یف  دـسجتت  طاسوألا ، نیب  نیعم  راعـش  اهل  عفتری  نأ  یغبنی  ۀیحالـصا  ةوعد  لک  ّنا  یلإ  ًارظنو 

هذه لک  ذبن  یلإ  ةوعدلا  ینعی  ناکو  ۀیفلـسلا ،)  ) وه ۀیحالـصإلا  ۀکرحلا  هذه  باطقا  هعفر  يّذلا  راعـشلا  ناک  دـقف  اهیلإ ، هقیرط  نع 
 .... تافارخو عدب  نم  هءافصو  هرهط  مالسإلا  یلع  ترکع  یّتلا  بساورلا 

یتـّلا تاـفارخلاو  ماـهوألاو  عدـبلا  نم  صلختلا  وه  مهتریـسو ، فلـسلا  دـهع  یلإ  عوجرلا  یف  هیلع  نوحلی  يذـّلا  ینعملا  ناـک  دـقو 
نید کلذ  دعب  مالسإلا  ذاختا  ّمث  نادلبلا  فلتخم  یفو  ۀّیمالسإلا  تاعمتجملا  رثکا  عاق  یف  ترقتساو  تبسر  ّمث  مهدعب  نم  تفثاکت 
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 .... ةایحلا عارص  نع  دُعبو  داقرو  مون  ۀحوجرا  ال  داهجو ، یعسو  لمع 
، سانلا نم  ریثکل  ۀبسنلاب  نآلا  لاحلا  وه  امک  هئاول  وعفارو  هتاعد  هیلإ  یهتنی  ًایمالسا  ًابهذم  كاذنآ  ینعی  نکی  مل  راعـشلا  اذه  ّنا  ریغ 

 .... جهنمب ًافیرعتو  ةوعد  یلع  ًاناونع  ناک  امناو 
↨

ص35
ًامـسا تریتخاو  تالجم  یلع  ًاناونع  تقلطاو  ۀقیـضلا  ۀـیملعلا  اهدودـح  نم  ۀـملکلا  تجرخا  فیک  نرقلا  اذـه  لئاوا  یف  انیأر  دـقلف 

 .... تابتکمو عباطمل 
ةریزجلا فارطا  ضعبو  دجن  یف  ًارـشتنم  باهولادبع  نب  دّمحم  خیـشلا  هبحاص  یلإ  بوسنملا  یباهولا  بهذملا  ناک  ةرتفلا  هذـه  یف 

 .... یباهولا بهذملا  باطقا  نیب  ۀیفلسلاو  فلسلا  ۀملک  تجارف  ۀیبرعلا ... 
فقی صئاصخو - ایازم  نم  هنمـضتی  ام  ّلکب  بهذملا - اذه  عوبنی  ّناب  یحوت  یّتلا  ۀـیباهولا  ۀـملکب  نومربتی  اوناک  يذـّلا  تقولا  یف 
بقللا اذه  نوجوری  اوحارو  ۀیفلسلا ، ۀملک  هذه ، ۀیباهولا  ۀملکب  اولدبتسی  نأ  یلإ  کلذ  مهاعدف  باهولادبع ، نب  دّمحم  خیـشلا  دنع 

لب باهولادبع  نب  دّمحم  دنع  فقت  بهذملا ال  اذـه  راکفا  ّناب  سانلا  یلإ  اوحویل  فورعملا ، میدـقلا  مهبهذـم  یلع  ًاناونع  دـیدجلا 
.هقیبطتو مالسإلا  مهف  یف  مهجهنمو  مهراکفاو  فلسلا  ةدیقع  یلع  ءانما  بهذملا  اذهل  مهینبت  یف  مّهناو  فلسلا  یلإ  یقرت 

مّهنا هباحصا  يری  بهذم  هب  بّقل  بقل  یلإ  اهنع ، عافدلاو  اهل  جیورتلل  ۀیحالصا  ۀکرح  یلع  قلطا  راعـش  نم  ۀملکلا  تلوحت  اذکهو 
.§ 236 صص 231 - یطوب ، یمالسا ، بهذم  ۀکرابم ال  ۀینمز  ۀلحرم  ۀیفلسلا   ...§ ّقح یلع  نیملسملا  نم  مهریغ  نود 

طسوت هب  ینید  حالصا  تکرح  هک  یمایاو  دومن ، لاغشا  ار  اجنآ  ایناطیرب  هک  یماگنه  دشاب  رصم  رد  هیفلـس  راعـش  روهظ  أدبم  دیاش 
نآ تلعو  .تسا  هدوب  راعش  نیا  اب  هارمهو  نراقم  تکرح  نآ  عورـش  هک  دش ، عورـش  هدبع  دّمحمو  یناغفا  نیدلا  لامج  نآ  ناربهر 

رصم  ياه  تیعقاو هب 
↨

36 ص :
دروخ یم مشچ  هب  رصم  مامت  رد  هک  یطاشن  رپ  یملع  تکرحو  نآ  ياملعو  رهزألا  هکنیا  مغر  یلع  اریز  ددرگ ؛ یم زاب  نامز  نآ  رد 
دوخو رصم  فارطا  رد  ومنو  دشرو  ندش  دایز  لاح  رد  هک  دش  یم هدید  تافارخو  اه  تعدب زا  يا  هدنکارپ عاونا  یلو  تشاد ، دوجو 

رد یهاگ  دـناوت  یم اهنتو  درادـن  نید  رد  یلـصا  هک  هیفوص  قرط  زا  يرایـسب  تیامح  تحتو  فوصت  مسا  هب  یتافارخ  دوب ، رهزـالا 
 .... دوش يرگ  یحاباو يزابو  وهل  رد  لخاد  یهاگو  یگناویدو  هدبعش  باب 

زاو هدرک  تکرح  یبرغ  ندـمت  هلفاق  هارمه  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  يا  هتـسد دـندش : هتـسد  ود  خـلت  تیعقاو  نیا  لـباقم  رد  مدرم  و 
رما دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  رگید  يا  هتـسد یلو  تفای ، ییاهر  یمالـسا  راـکفا  زا  یتح  هکلب  تسج ، ییاـهر  طـباوضو  دویق  ياـیاقب 

 .... دنادرگزاب تالایخو  تعدبو  هفارخ  ره  زا  كاپو  حیحص  مالسا  هب  ار  نانآو  هدومن  حالصا  ار  ناناملسم 
مچرپ تیّدج  مامت  ابو  هدمآ  یم رامش  هب  مود  هتسد  نیا  ناراد  هعیلط  زا  یناغفا  نیدلا  لامج  خیشو  هدبع  دّمحم  خیـش  زا  مادک  ره  و 

.دندوب هتشادرب  ار  حالصا  نیا  هب  توعد 
تقیقح هدننک  هدایپ  نآ  بحاص  هک  دنک  حرطم  مدرم  نیب  رد  ار  ینیعم  راعـش  هک  دراد  جایتحا  یحالـصا  توعد  ره  هکنیا  هب  رظن  و 
تکرح نیا  ناـگرزب  هک  ار  يراعـش  اذـل  .دـیامن  بذـج  راعـش  تقیقح  هب  قـیرط  نآ  زا  ار  مدرم  هـک  يوـحن  هـب  تـسا  نآ  ياـنعمو 

اه تعدب زا  ار  مالسا  صلاخو  كاپ  هرهچ  هک  یتابوسر  نیا  مامت  درط  هب  توعد  راعش  ینعی  دوب ، هیفلس )  ) راعش دنتشادرب  یحالـصا 
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 .... تسا هدناشوپ  تافارخو 
↨

ص37
زا دعب  هک  دوب  یتافارخو  ماهواو  اه  تعدب زا  یـصالخ  نامه  دنتـشاد  اهنآ  هریـسو  ناینیـشیپ  دهع  هب  عوجر  رد  رارـصا  هک  ار  ییانعم 

نانآ .تسا  هتفای  رارقتـسا  یمالـسا  ياهروشک  ردو  یمالـسا  تاـعمتجم  رتشیب  زکارم  ردو  هتفاـی  بوسرو  هدـش  مکارتم  فلـس  دـهع 
دیامن توعد  یگدنز  طیحم  زا  يرودو  یلبنتو  باوخ  هب  ار  مدرم  هک  ینید  هن  دنا  هدرک یفرعم  داهجو  ششوکو  راک  نید  ار  مالـسا 

....
هب بوسنم  نآ ، هب  ناگدننک  توعدو ناراد  مچرپ هک  تسا  یمالـسا  یبهذم  فلـس ، درکلمع  هب  توعد  هک  دوبن  انعم  نادـب  نیا  یلو 

جهنم يارب  یفیرعتو  توعد  يارب  یناونع  نآ  هکلب  دنهد ، یم تبـسن  نآ  هب  ار  دوخ  مدرم  زا  يرایـسب  نآلا  هک  هنوگ  نآ دنبهذم ، نآ 
 .... تسا قیرطو 

تالجم رب  یناونع  تروص  هبو  هدش  جراخ  نآ  یملع  قیـض  دودح  زا  هملک  نیا  هنوگچ  هک  میدرک  هدـهاشم  نرق  نیا  لئاوا  رد  ام  و 
 .... تسا هتفرگ  رارق  اه  یشورف باتکو اه  هناخپاچ يارب  یمساو 

ةریزج فارطا  زا  یخربو  دجن  رد  تسا  باهولادبع  نب  دّمحم  خیش  نآ ، بحاص  هب  بوسنم  هک  یباهو  بهذم  نامزو  رصع  نیا  رد 
 .... تسا هتفای  جاور  یباهو  بهذم  ناگرزب  نیب  هیفلسو  فلس  هملک  سپ  هدش ،...  رشتنم  برعلا 

زا هتفرگرب  شتایـصوصخو  ایازم  مامت  اب  بهذم  نیا  همـشچرس  هک  انعم  نیا  هب  دندناوخ  یم یباهو  ار  دوخ  نایباهو  هک  نامز  نآ  رد 
، دنیامن لیدبت  تیفلـس  هملک  هب  تیباهو  ناونع  زا  ار  دوخ  بهذم  بقل  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  تسا ، باهولادبع  نب  دّمحم  خیش 

ددص ردو 
↨

ص38
نیا راکفا  هک  دـننک  دومناو  نینچ  مدرم  هب  ات  دـنهد ، رارق  دوخ  فورعمو  میدـق  بهذـم  رب  یناونع  ار  دـیدج  بقل  نیا  اـت  دـندمآرب 

هدیقع رب  نانیما  بهذم  نیا  باختنا  رد  نانآو  ددرگ  یم زاب  فلس  هب  هکلب  تسین ، باهولادبع  نب  دّمحم  صخش  هب  رـصحنم  بهذم 
.دنشاب یم مالسا  قیبطتو  مهف  رد  نانآ  شورو  راکفاو  فلس 

لوحت تشاد  نآ  زا  عافدو  هعماج  حالصا  تهج  هب  یحالصا  تکرح  رب  تلالد  هک  دوخ  راعـش  زا  هیفلـس )  ) هملک هک  دوب  هنوگ  نیاو
 ... دنناد یم لطاب  رب  ار  نارگیدو  هتسناد  ّقحرب  ار  دوخ  اهنت  نآ  ناوریپ  هک  تفرگ  رارق  یبهذم  يارب  یبقل  ناونع  هبو  هدرک  ادیپ 

فلس مهف  هب  دانتسا  اه : یفلس یلصا  يانبم 

.تسا فلس  مهف  هب  عوجر  یفلس  شور  ینابم  هلمج  زا 
: دیوگ یم هیمیت  نبا 

فلاخی ۀثالثلا  نورقلا  نع  دحاو  فرحب  ءاج  ناف  نینس ، ثالث  حلاصلا - فلسلا  ةدیقع  ینعی  اهنم - ء  یـش یف  ینفلاخ  نم  تلهما  دق 
.§ ص 417 ج 1 ، يربکلا ، لئاسرلا  ۀعومجم  کلذ § ...  نع  عجار  اناف  هترکذ  ام 

هس ناگرزب  زا  فرح  کی  رگا  مهد ، یم تلهم  لاس  هس  دننک  یم تفلاخم  حلاص  فلـس  هدیقع  شریذپ  رد  نم  اب  هک  یناسک  هب  نم 
.مدرگ یم رب  دوخ  ياه  فرح زا  نم  دراد  تفلاخم  منک  یم رکذ  نم  هک  یبلاطم  اب  هک  دندروآ  هتشذگ  نرق 
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: تفگ یم هک  هدش  لقن  وا  زا  زینو 
↨

ص39
.راصنألاو نیرجاهملا  نم  نیلوألا  نیقباسلا  لیبس  عاّبتاو  ًارهاظو ، ًانطاب  ص )  ) هللا لوسر  راثآ  عاّبتا  ۀـعامجلاو  ۀنـسلا  لـها  ۀـقیرط  نم 

.§ ص 409 ج 1 ، يربکلا ، لئاسرلا  ۀعومجم  §

.تسا راصناو  نیرجاهم  زا  نیلوا  نیقباس  هار  يوریپو  رهاظو  نطاب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  راثآ  يوریپ  تعامجو  تنس  لها شور  زا 
: دیوگ یم زین  وا 

نوکی فلـسلا ال  بهذم  ّناف  قافتالاب ؛ هنم  کلذ  لوبق  بجی  لب  هیلإ ، يزتعاو  هیلا ، بستناو  فلـسلا  بهذـم  رهظا  نم  یلع  بیع  ال 
.§ ص 149 ج 4 ، يواتفلا ، عومجم   § .ًاقح ّالإ 

؛ تسا بجاو  وا  زا  نآ  لوبق  قافتا ، هب  هکلب  دنک ، یم بستنم  نآ  هب  ار  دوخو  هدرک  راهظا  ار  فلس  بهذم  هک  یسک  رب  تسین  یبیع 
.تسا ّقح  فلس  بهذم  اریز 

نیا « ؛§. ص 118 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   ...«§ ۀیباحصلا يواتفلاو  ۀیفلسلا  راثآلاب  يوتفلا  زاوج  یف  لصف : : » دیوگ یم هیزوج  میق  نبا 
 ...«. هباحص ياواتفو  فلس  راثآ  هب  اوتف  زاوج  رد  تسا  یلصف 

تیفلس ندوبن  بهذم 

دـعاوق و نآ  رد  بهذـم  نآ  لها  هدوب و  تعیرـش  رد  يدـعاوق  دـیاقع و  رد  یلوصا  ياراد  هک  دوش  یم قـالطا  يزیچ  رب  بهذـم » »
قافتا دئاقع 
↨

ص40 
یفورعم طباوض  لوصا و  ياراد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دنتسه  یمالک  بهذم  ود  هیدیرتام  هیرعشا و  تهج  نیدب  .دنشاب  هتـشاد  هملک 

ار بلطم  نیمه  .دنا و  هداد شرورپ  ار  اهنآ  ناشنادرگاش  هدرک و  رکذ  دوخ  ياه  باتک رد  بهاذم  نآ  زا  کی  ره  سـسؤم  هک  تسا 
رد فلس  اریز  زگره ؛ دومن ؟ تهج  نیا  هب  بهذم  قالطا  يرگ  یفلس تیفلس و  رب  ناوت  یم ایآ  اما  .تفگ  ناوت  یم یهقف  بهاذم  رد 

نامز نآ  رد  هک  يدارفا  هکلب  دش ؛ یفلـس  اهنآ  زا  يوریپ  اب  ناوتب  ات  دنا  هتـشادن یمظنم  بترم و  دعاوق  لوصا و  هقف ، هدیقع و  لاجم 
هک دـننکیم  اعدا  اه  یفلـس هنوگچ  لاح  .دـنا  هتـشاد فالتخا  لیاسم  زا  يرایـسب  رد  مه  اب  هدوب و  یفلتخم  ءارآ  راـکفا و  ياراد  هدوب 

طباوض لوصا و  هدوب و  قرفتم  هتـشاد و  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  فلـس  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـنا  هتفرگ فلـس  زا  ار  ناـشراکفا  لوصا 
.دشاب عجرم  وگلا و  دناوت  یمن تسین  دعاوق  لوصا و  ياراد  هک  یفلس  اذل  .تسا  هتشادن  يدحاو 

تیفلس ندوبن  يرکف  شور 

.دوش حرطم  صاخ  یبهذم  ناونع  هب  دناوت  یمن درادـن  ندـش  بهذـم  يارب  مزال  دـعاوق  طباوض و  لوصا و  هک  تهج  نآ  زا  تیفلس 
یـصاخ يرکف  شور  فلـس  هک  تفگ  ناوت  یم ایآ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؟ يرکف  یـشور  تیفلـس  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  لاـح 

؟ دنرت کیدزن رتشیب  باوص  هب  هدوب و  رود  رتشیب  اطخ  زا  نانآ  اریز  میشاب ؛ شور  نآ  وریپ  دیاب  زین  ام  دنا و  هتشاد
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ینید صوـصن  اـب  ههجاوـم  رد  صاـخ  شور  کـی  ص )  ) ربماـیپ لاـحترا  ماـگنه  زا  فلـس  اریز  تسا ؛ هشقاـنم  لـباق  زین  هلأـسم  نـیا 
اریز  دنا ؛ هتشادن

↨
41 ص :

يدارفا لباقم  رد  و  دـنا ، هدرکن یطخت  نآ  زا  ینزوس  رـس  زگره  هدوب و  صوصن  هب  دـبعت  لها  یخرب  مینک  یم هدـهاشم  هک  هنوگ  نآ
هب اذـل  و  دـنا ، هدرک صن  لباقم  رد  داهتجا  يریبعت  هب  هتـشاد و  مدـقم  اـهنآ  رب  ار  دوخ  يأر  هدومن و  فرـصت  صوصن  رد  هک  دـندوب 

.دنروهشم سایق  يأر و  باحصا 

فلس لعف  مدع  تهج  هب  تمرح  هب  اوتف  نایباهو و 

: دیوگ یم ص )  ) مرکا ربمایپ  تدالو  رد  یناوخ  يدولوم  ییاپرب  دروم  رد  هیمیت  نبا 
هللا یـضر  فلـسلا  ناکل  ًاحجار  وا  ًاضحم  اریخ  اذه  ناک  ولو  هنم ، عناملا  مدـع  هل و  یـضتقملا  مایق  عم  فلـسلا  هلعفی  مل  اذـه  ّناف  ... 

صـص میقتـسملا ، طارـصلا  ءاضتقا   § .صرحا ریخلا  یلع  وه  و  اّنم ، هل  ًامیظعت  هللا و  لوسرب  ۀّبحم  ّدـشا  اوناک  مهناف  اّنم ؛ هب  ّقحا  مهنع 
.§ 294 و 295

نیا رگاو  دوبن  نآ  ماجنا  رب  زین  یعنامو  تشاد  دوجو  نآ  یـضتقم  هکنآ  اب  دنا  هدادـن ماجنا  ناینیـشیپو  فلـس  هک  تسا  يراک  نیا  ... 
دنتشاد ص )  ) ادخ لوسر  هب  ام  زا  يرتشیب  ّتبحم  نانآ  اریز  دندوب ؛ نآ  ماجنا  هب  رتراوازس  ام  زا  فلـس  دوب  حجار  ای  ضحم  ریخ  راک 

.دندوب رت  صیرح ریخ  ياهراک  ربو  دندومن ، یم میظعت  ار  ص )  ) ربمایپ رتشیب  ام  زاو 
: دیوگ یم رگید  ییاج  رد  وا 

رشع نماث  وأ  بجر ، یلایل  ضعب  و  دلوملا ، ۀلیل  اّهنا  لاقی  یتلا  لوألا  عیبر  رهش  یلایل  ضعبک  ۀیعرشلا  مساوملا  ریغ  مسوم  ذاختا  اّماو 
يذلا لاوش  نماث  وأ  بجر  نم  ۀعمجلا  لوأ  وأ  ۀجح  يذ  نم 

↨
ص42

.§ ص 49 لصفلا ، لوقلا   § .اهولعفی مل  فلسلا و  اهبحتسی  مل  یتلا  عدبلا  نم  اّهناف  راربالا ، دیع  لاهجلا  هیمسی 
، تسا دـلوم  بش  دوش  یم هتفگ  هک  لوالا  عیبر  هام  ياه  بش زا  یخرب  نوچمه  یعرـش  ياه  مسوم زا  ریغ  یمـسوم  نداد  رارق  اـّما  و 

راربا دـیع  ار  نآ  نـالهاج  هک  لاّوـش  متـشه  اـی  بجر ، زا  هعمج  لواو  هـجحلا  يذ مهدـجه  اـی  بـجر  هاـم  ياـه  بـش زا  یخرب  زینو 
.دنا هدادن ماجناو  هتسنادن  بحتسم  ار  اهنآ  فلس  هک  تسا  ییاه  تعدب همه  اه  نیا دنمان ، یم

: دیوگ یم زاب  نب  زیزعلادبع  خیش 
هؤافلخ الو  هلعفی  مل  ص )  ) لوسرلا ّنال  نیدلا ، یف  ۀـثدحملا  عدـبلا  نم  کلذ  ّنال  هریغ ، الو  ص )  ) لوسرلا دـلومب  لافتحالا  زوجیال 

ج 1، هعونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم   ... § و ۀلـضفملا ، نورقلا  یف  ناسحاب  مهل  نوعباتلا  ـالو  ۀباحـصلا  نم  مهریغ  ـالو  نودـشارلا 
.§ ص 183

؛ تسا هدـش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاه  تعدـب زا  لمع  نیا  تسین ؛ زیاج  وا  ریغو  ص )  ) ربماـیپ تدـالو  تهج  هب  مسارم  ییاـپرب 
نانآ زا  یکین  هب  هک  هباحـص  نیعبات  زینو  دنا  هدادن ماجنا  ار  لمع  نیا  هباحـص  زا  نانآ  ریغو  نیدشار  يافلخو  ص )  ) ادـخ لوسر اریز 

 ... دنا و هدش هداد  يرترب  هک  ییاه  نرق رد  دندرک ، يوریپ 
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فلس كرت  تهج  هب  تمرح  هب  مکح  زاوج  مدع 

هراشا

.تسا ثحب  لحم  دناهتفگ  فلس  كرت  لیلد  هب  ءایشا  تمرح  هرابرد  وا  عابتا  هیمیت و  نبا  هچنآ 
↨

ص43
: دیوگ یم هراب  نیا  رد  یکلام  يولع  نب  دّمحم 

وأ ۀـعدب  وأ  مارح  وهف  هیلعو  فلـسلا  لـمع  نم  نکی  ملو  ص )  ) هللا لوـسر هلعفی  مل  لـمعلا  اذـه  ّنا  نوـلوقی : مّهنا  مهتجح  ۀـیاغف  ... 
ّقح هلّوأ  مهنم  مالکلا  اذهو  ۀّیور ، الو  رظن  الب  هماکحاو  نیدلا  یلع  نورساجتی  اذکه  هلوسر ، ۀنسو  هللا  باتکل  فلاخم  ّهنال  ۀلالض ؛

.§ ص 412 صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم   ...§ لطاب هرخآو 
ای مارح  اذلو  تسین ، ناینیـشیپ  رادرک  زاو  هدادـن  ماجنا  ص )  ) ادـخ لوسر ار  لمع  نیا  دـنیوگ : یم هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  تیاهن  ... 

نانیا .تسوا  لوسر  تنسو  ادخ  باتک  فلاخم  اریز  تسا ؛ یهارمگ  ای  تعدب 
 ... تسا لطاب  شرخآو  ّقح  شلوا  اهنآ ، مالک  نیاو  دنیامن ، لّمأتو  رظن  هکنآ  نودب  دننک  یم تراسج  نآ  ماکحاو  نید  رب  هنوگ  نیا

: دیوگ یم زین  و 
یهنلا دیفی  ّصن  دوروب  نوکی  اّمنا  میرحتلا  لیلدو  لیلد ، مدع  وه  لب  لیلدـب  سیل  هلعفی  مل  حـلاصلا  فلـسلا  وأ  ص )  ) یبنلا نوک  ّنا 

مهتقیرطو هتنـس  یه  مهتنـس  لعج  نیذلا  نم  هماقم  موقی  نّمم  وأ  ص ،)  ) مظعألا عّرـشملا  نم  هلعف  یلع  راکنإلا  وأ  ء  یـشلا لعف  دـنع 
§ .نامه  ... § هتقیرط یه 

هب طقف  میرحت  لیلدو  تسا ، لیلد  مدع  هکلب  دوش ، یمن تمرح ) رب   ) لیلد هدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  حلاص  فلـس  ای  ص )  ) ربمایپ هکنیا 
دورو
↨

ص44
هدوب نانآ  نیشناج  هک  یناسک  زا  ای  دراد  ص )  ) مظعا عّرشم  فرط  زا  يراک  ِراکنا  ای  ء  یـش ماجنا  زا  یهن  رب  تلالد  هک  تسا  یّـصن 

 ... تسا هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  شورو  ّتنس  نامه  اهنآ  شورو  ّتنس  هک  یناسک 
: دیوگ یم نینچمه 

نیعطنتملا ضعب  هلامعتـسا  یف  طرفاو  اـهّمذ ، وأ  ءایـشأ  مـیرحت  یلع  كرتـلاو  مدـعلاب  لالدتــسإلا  نـم  نیرخأـتملا  ضعب  رثـکا  دـقو 
لقع نع  جـتان  ضیرع ، لـهج  مهنم  اذـهو  هوـلعفی ، مل  نیدـشارلا  ءاـفلخلا  ّنا  ۀّـجحب  وا  هلعفی  مـل  ص )  ) یبـنلا ّنا  ۀـجحب  نیتـمزتملا 

، هب ملع  مهعیمج  غلبی  مل  هّلعل  وأ  هنم ، لـضفا  وه  اـمل  وأ  تقوـلا ، یف  مهل  ماـق  رذـعل  نوـکی  دـق  هب  لـمعلا  مهکرت  ّنا  کـلذ  ضیرم ؛
: وه کلذ  لیصفتو 

.لیلدب سیل  ّهنال  کلذ ، ۀلمج  یف  هکرت  ام  اولخدی  ملو  هریرقت ، وأ  هلعفو  ص )  ) یبنلا لوق  اّهناب  ۀنسلا  اوفّرع  نییلوصألا  ّنا  فلا )
سیل كرتلاو  سایقلا ، وأ  عامجإلا  وأ  ۀنـسلا  وأ  نآرقلا  هیلع  ّلدی  يذـّلا  وه  ّهنا  نویلوصالا  رکذ  دـقو  هللا ، باطخ  وه  مکحلا  ّنا  ب )

.الیلد نوکی  الف  اهنم ، ًادحاو 
عامجا وأ  ۀنـس  وأ  باتک  نم  ۀنیرق  وأ  لیلدب  ّالإ  ًامیرحت  كرتلا  یـضتقی  الف  لیلدلا ، مدع  یـضتقی  لعفلا  مدعو  لعف  مدع  كرتلا  ج )
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.§ ص 426 صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم   § .سایق وأ 
هنیمز نیا  رد  اهوردـنت  زا  یخرب  زینو  دـنا ، هدرک طارفا  اـهنآ  ّمذو  ءایـشا  میرحت  رب  كرتو  مدـع  هب  لالدتـسا  رد  نیرخأـتم ، زا  یخرب 

يافلخ زینو  هدادن  ماجنا  ار  لمع  نیا  ص )  ) ربمایپ هک  لالدتسا  نیا  هب  دنا  هدومن يور  هدایز 
↨

ص45
زا لمع  کی  كرت  اریز  تسا ؛ ضیرم  لقع  زا  یـشان  هک  تسا  يا  هدرتسگ یناداـن  ناـنآ  زا  فرح  نیاو  دـنا ، هدرکن نینچ  نیدـشار 

هظحالم ار  نآ  زا  رتهب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ای  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  تقو  نآ  رد  نانآ  يارب  هک  تسا  يرذـع  تهج  هب  یهاگ  نانآ 
: تسا نیا  نآ  لیصفتو  .تسناد  یمن يزیچ  سک  چیه  نآ  هرابرد  هکنآ  ای  دندوب ، هدرک 

لخاد نآ  رد  ار  ترضح  كرتو  تسا ، ص )  ) ربمایپ ریرقتو  لعفو  لوق  نآ ، هک  دنا  هدرک فیرعت  هنوگ  نیا ار  ّتنـس  اه  یلوصا فلا )
.دیآ یمن باسح  هب  لیلد  اریز  دنا ؛ هدرکن

تلالد نآ  رب  سایق  ای  عامجا  ای  ّتنـس  ای  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  هک  دـنا  هتفگ اه  یلوصاو تسادـخ ، باطخ  ناـمه  مکح ، ب )
.دیآ یمن باسح  هب  لیلد  اذلو  تسین  اهنآ  زا  یکی  كرتو ، دراد ،

زا يا  هنیرق ای  لیلد  اب  رگم  دیآ ، یمن باسح  هب  میرحت  كرت ، اذل  .تسا  لیلد  مدـع  یـضتقم  لعف  مدـعو  تسا  لعف  مدـع  كرت ، ج )
.سایق ای  عامجا  ای  ّتنس  ای  باتک 

: دیوگ یم تعدب »  » هرابرد نایباهو  يانبم  ّدر  رد  دوخ  باتک  زا  یتمسق  رد  يدعس  کلملادبع 
موقیال امک  لعفلا  مدعف  ۀیلصألا ، ۀحابإلا  یلع  رمألا  كرتی  لب  كرتلا ، ۀیعورـشم  یلع  الو  لعفلا  ۀیعورـشم  یلع  ّلدیال  هلعف  مدع  ّنا 
تحت لخد  ناف  رظنی : اذه  دعب  مث  .هنع  یهن  لصحی  مل  لعفلا  مادام  هلعف  نم  عنملا  یلع  الیلد  موقیال  کلذـک  هتیعورـشم  یلع  الیلد 

.هتعدبب انلق  صوصنلا  فلاخ  وأ  دعاوقلا  هتـضفر  نا  و  هتیعورـشمب ، انلق  هیف  صوصنم  رمأ  یلع  هسایق  نم  انّکمت  وأ  دعاوقلا  نم  ةدعاق 
.§ ص 17 قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  ۀعدبلا  §

↨
ص46

اذل دراذگ ، یم او  یلصا  هحابا  هب  ار  رما  هکلب  تسین ، كرت  تیعورشم  رب  ای  لعف  تیعورـشم  رب  لیلد  ص )  ) ربمایپ ندادن  ماجنا  انامه 
هدیسرن نآ  زا  ییهن  هک  یمادام  دشاب ، یمن نآ  ماجنا  زا  عنم  رب  لیلد  نینچمه  تسین  نآ  تیعورشم  رب  لیلد  هک  هنوگ  نامه لعف  مدع 

مینک سایق  صوصنم  رما  رب  ار  نآ  میتسناوت  ای  دـش  دـعاوق  زا  يا  هدـعاق رد  لخاد  لعف  نآ  رگا  دوش : یم رظن  نآ  زا  دـعب  اذـل  .دـشاب 
.میوش یم نآ  تعدب  هب  لئاق  تخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  صوصن  ای  هدرک  در  ار  نآ  دعاوق  رگا  و  میوش ، یم نآ  تیعورشم  هب  لئاق 

: دسیون یم نایباهو  لالدتسا  ّدر  رد  زین  وا 
، ۀمألا هذه  نم  لوألا  نرقلا  یف  اهتیلومشل  رصح  ۀیمالسالا و  ۀعیرشلا  دیمجتب  لوق  اّنم  ریخ  وه  نم  هلعفل  ًاریخ  ناک  ول  لئاقلا : لوق  ّنا 

ناک ءاوس  هئدابم ؛ مالـسإلا و  دـعاوق  یلع  ًادامتعا  ثدـحی  لمع  لکل  اهمکح  ءاطعا  نع  ةزجاع  تسیل  اّهناف  کلذ ؛ فالخ  اهعقاو  و 
مل یتلا  تادابعلا  ضعب  یف  وأ  تالماعملا  یف 

.§ ص 18 ۀعدبلا ، § .عراشلا نم  اهیف  رصح  دیدحت و  دری 
تعیرش دومج  هب  فارتعا  دوب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  تسام  زا  رتهب  هک  یـسک  دوب  ریخ  راک  نیا  رگا  دیوگ : یم هک  یـسک  نخـس  انامه 
تعیرش اریز  تسا ؛ نآ  فالخ  عقاو  هک  یلاح  رد  تسا ، تما  نیا  زا  لوا  نرق  هب  نآ  تیلومش  شرتسگ و  ندرک  روصحم  یمالسا و 
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رد هچ  دـنک ، نایب  یمالـسا  ینابم  دـعاوق و  رب  داـمتعا  اـب  دوش  یم ثداـح  هک  یلمع  ره  يارب  ار  دوخ  مکح  هک  تسین  نآ  زا  زجاـع 
.تسا هدیسرن  عراش  زا  اهنآ  رد  يرصح  تیدودحم و  هک  یتادابع  رد  ای  دشاب  تالماعم 

هباحص تنس  تیّجح  هیرظن 

هراشا

↨
ص47

اب .تسا  هدرک هضرع رـشب  هب  خـیرات  ناـیاپ  رـصع  هرود و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ینید  نـیرخآ  تـسا و  یناـهج  نـییآ  مالـسا 
عماوج مامت  يوگ  باوج دناوتب  اهنت  هن ات  دشاب ، رادروخرب  يا  هداعلا قوف تیعماج  لامک و  زا  مالسا  نید  دیاب  تهج  ود  نیا  هظحالم 

.دشاب وگخساپ  تمایق  زور  ات  زین  ار  هدنیآ  ياه  لسن دیاب  هکلب  دشاب ، دوخ  رصع  رد  يرشب 
رد ار  تقو  نیا  رتشیب  هک  لاس ، ینعی 23  تسا ؛ دودحم  رایسب  ص )  ) مالسا ربمایپ  تثعب  تّدم  هک  مینک  یم هدهاشم  رگید ، یفرط  زا 

تهج هب  زین  ار  تثعب  زا  هدـنام  یقاـب  لاـس  هد  .هدرک  برعلاةریزج  هبـش  هعماـج  زا  كرـش  یفن  یتسرپ و  تب اـب  هزراـبم  فرـص  هکم 
دودـحم تقو  نیا  دـنراد  قافتا  تنـس  لها  هعیـش و  .دومن  ینید  یتموکح و  لـئاسم  فرـص  هنیدـم ، رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

ریبدت و هیجوت و  ددصرد  مادکره  اذل  دراد ، جایتحا  نآ  هب  تمایق  زور  ات  يرـشب  هعماج  هک  دـشاب  یلئاسم  يوگ  باوج تسناوت  یمن
، ایصوا يدوجو  هفسلف  و  ماکحا ، تایلک  نایب  ایبنا  هفیظو  هک  اجنآ  زا  تسا : دقتعم  هیماما  هعیش  .دنا  هدمآرب يا  هراچ

↨
48 ص :

عبانم ظاحل  هب  تنـس  لها  یلو  .تسا  هدش  لماک  تهج  نیا زا  عیرـشت  رداصم  تعیرـش و  نید و  اذل  تسا ، تعیرـش  نییبت  هعـسوت و 
دوجو نآ  رب  هدننک  عناق لیلد  چیه  هک  دنا  هدروآ يور  یّنظ  عبانمو  هلدا  زا  يریثک  هب  ور  نیا زا  دنراد ، رارق  هقیضم  رد  هلدأ  طابنتسا و 

ات دنا  هدرک لعج  تیب : لها تنس  ینغ  عبنم  لباقم  رد  ار  عیرشت  عبنم  نیا  تقیقح  رد  .تسا  هباحص  تنـس  تیّجح  هلمج  نآ  زا  درادن 
.مینک یسررب  ار  عبنم  نیا  میددصرد  ام  .دننک  ناربج  ار  ّمهم  ألخ  نیا  دنناوتب 

هباحص تنس  رد  لاوقا 

: دنرادن رظن  قافتا هباحص  تنس  زا  ذخا  دودح  رد  تنس  لها  ناگرزب 
.§ ص 77 ج 1 ، نیعقوملا ، مالعا  تشاد § .» یم مدقم  يأر  سایق و  رب  ار  هباحص  راثآ  هفینحوبا  : » دیوگ یم هیزوج  میق  نبا . 1

فلاخم لوق  اب  ار  دـحاو  ربخ  کلام  هک  هدـش  لقن  هکلب  دومن ...  یم قحلم  تنـس  هب  ار  یباحـص  لوق  کلام  : » دـیوگ یم یبطاـش  . 2
.§ ص 42 ج 4 ، تاقفاوملا ، «. § درک یم اهر  هباحص  زا  رفن  کی 

، مالسالا یف  داهتجالا  جهانم   § .تشاد یم مدقم  سایق  رب  ار  نآ  هداد و  رارق  عامجا  ّصن و  زا  دعب  ار  یباحص  لوق  هاگیاج  یعفاش  . 3
.§ ص 636

: دیوگ یم میق  نبا .تسناد  یم عیرشت  عبنم  رد  مود  لصا  ار  نآ  هداد و  رارق  صن  زا  دعب  ار  یباحـص  ياوتف  هاگیاج  لبنح  نب  دمحا  . 4
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ياهاوتف »
↨

ص:49
مالعا «. § دشاب هتشادن  دوجو  یفلاخم  نآ  يارب  هک  یتروصرد هباحـص ، ياهاوتف  صوصن و  دوب : راوتـسا  لصا  ود  رب  لبنح  نب  دمحا 

.§ 32 صص 29 - ج 1 ، نیعقوملا ،
: دیوگ یم هیمیت  نبا  . 5

اما .دنا  هدرک تعباتم  نامثع  رمع و  تنس  زا  هک  هنوگ  نامه دنا ؛ هدومن تعباتم  ع )  ) یلع تنس  زا  املع ، زا  يرایـسب  لبنح و  نب  دمحا 
نامثع رمع و  تنـس  هک  دـنراد  قافتا  نیا  رد  همه  دـنا و  هدرکن تعباـتم  ع )  ) یلع تنـس  زا  کـلام  دـننامه  ناـملاع ، زا  رگید  یخرب 

.§ ص 205 ج 3 ، ۀنسلا ، جاهنم  .تسا § تّجح 

تیجح زا  دوصقم 

: تسه لامتحا  ود  هباحص  تنس  رد  تیّجح  دروم  رد 
يزیچ ینعی  یعوضوم ؛ تیجح  .تسا  تّجح  انعم  نیمه  هب  ص )  ) ربمایپ تنـس  هک  هنوگ  ناـمه تسا ، یعوضوم  تیّجح  دوصقم  . 1

.تسا تّجح  زا  فشاک  تّجح و  هب  یهار  هک  تهج  نآ زا  هن  دشاب ، تعباتم  دّبعت و  بوجو  يارب  عوضوم  هدوب و  تّجح  ًاتاذ 
تّجح تسا ، يوبن  تنس  ینعی  یتاذ ، تّجح  هب  یهار  قیرط و  هک  تهج  نآ زا  هباحص  تنس  ینعی  تسا ؛ یقیرط  تیّجح  دوصقم  . 2

نیب تقیقح  رد  دـشاب و  رادروخرب  ندوب  لدـع  هقث و  لاـثما  دـحاو ؛ ربخ  طیارـش  زا  یباحـص  ربخ  دـیاب  تروص  نیا رد  هک  دـشاب  یم
هک یتروص  رد  تسا ؛ ربخم  ندوب  هقث  لیلد  هب  تسا ، تّجح  وا  لوق  رگا  درادـن ، دوجو  یقرف  چـیه  ثیدـح  نایوار  رگید  یباحص و 

.دوش تباث  شندوب  لدع  ای  هقث 
↨

50 ص :
زا هک  یناسک  تقیقح  رد  .یقیرط  هن  تسا  یعوضوم  هباحص ، تنـس  باب  رد  تیّجح  هک  تسا  نیا  تنـس  لها  نییلوصا  مالک  رهاظ 

.دنلئاق يوبن  تنس  باتک و  دننامه  ینأش  نآ  يارب  دنناد ، یم تّجح  ار  هباحص  تنس  تنس ، لها 
ساپـس و دروم  دـشاب ، هدرک  قیقحت  نآ  تّحـص  رد  هکنآ  یب دـنک ، يوریپ  هباحـص  لاوقا  زا  یـسک  رگا  : » دـیوگ یم هیزوـج  میق  نبا

.§ ص 124 ج 4 ، نیعّقوملا ، مالعا  «. § دوب دهاوخ  شیاتس 
يوریپ ربمایپ  تنس  زا  هک  تسا  نآ  دننام  هب دنک ، يوریپ  هباحص  تنـس  زا  هک  یـسک  دوش  یم هدافتـسا  تایاور  زا  : » دیوگ یم یبطاش 

.§ ص 76 ج 4 ، تاقفاوملا ، «. § تسا هدرک 
تهج نآ زا  شرابتعا  یعوضوم و  هن  تسا  یقیرط  تیّجح  تنس ، لها دزن  هباحص  تنـس  تیّجح  زا  دوصقم  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب 

.دننکن ّدر  ار  نآ  هدرک و  توکس  نارگید  دوش و  روهشم  وا  لمع  هداد و  ماجنا  یخرب  هکنیا  ای  دنهد ، ماجنا  هباحص  همه  ای  هک  تسا 
نیا اما  تسا ، يوبن  تنـس  هب  یعطق  قیرط  دوخ  هک  ددرگ  یم زاب  یتوکـس  يریدـقت و  ای  یقیقح  عاـمجا  هب  تقیقح  رد  عوضوم  نیا 
باب نیا  زا  هباحـص  تنـس  تیّجح  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  مـالک  قباـطم  اریز  تسا ، ّتنـس  لـها دارم  دوصقم و  فـالخ  هیجوت 

.تسین
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: دیوگ یم هیزوج  میق  نبا
↨

51 ص :
شلوق لّوا ، تروص  رد  .دنک  یمن ای  دنک ، یم تلاخم  وا  اب  رگید  یباحـص  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  دـیوگب  یبلطم  یباحـص  رگا 

دنک یمن تفلاخم  وا  اب  یسک  ددرگ و  یم روهشم  هباحص  نیب  رد  یباحـص  لوق  هک  تسا  نیا  ای  مّود ، تروص  رد  و  تسین ...  تّجح 
تّجح دـندقتعم  یخرب  اـما  .تسا  تجح  عاـمجا و  مکح  رد  اـهقف  رثکا  يأر  قباـطم  لّوا ، تروص  رد  .تسین  نینچ  نیا  هکنیا  اـی  و 

.عامجا هدنهد  لیکشت هن  دنناد ، یم تجح  هن  ار  نآ  رگید ، يا  هدع .دوش  یمن بوسحم  عامجا  یلو  تسا ،
تیجح رد  نییلوصا  دزن  تروص  نیا رد  دوشن  علطم  نآ  ندوبن  ای  ندوب  روهشم  زا  یسک  هکنآ  ای  ددرگن ، روهـشم  یباحـص  لوق  رگا 

صص 119 و ج 4 ، نیعّقوملا ، مالعا  .تسا § تّجح  یباحـص  لوق  زین  تروص  نیا  رد  هک  دـننآرب  تّما  روهمج  .تسا  فـالتخا  نآ 
.§ 120

عامجا قیرط  زا  يوبن  تنـس  زا  تیفـشاک  ظاـحل  هب  ار  یباحـص  لوق  تیّجح  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  میق  نبا  تراـبع  رخآ  زا 
.تسا لئاق  یعوضوم  تیّجح  يوبن  لوق  دننامه  یباحص  لوق  يارب  هکلب  دناد ، یمن

ای تقاثو  هک  تسا  نآ  رب  فقوتم  اهنآ  تنـس  تیجح  هکنیا  رد  دناد  یم هیقب  دننامه  تهج  نیا زا  ار  هباحـص  هیماما  هعیـش  لباقم ، رد 
فالخ رب  لیالد  هکلب  تسین ، دوجوم  بلطم  نیا  رب  یلیلد  دنتسین و  لداع  هباحـص  همه  اریز  دسرب ، تابثا  هب  نانآ  زا  کیره  تلادع 

.دراد دوجو  نآ 
: دیوگ یم وا  تسا  هعیش  هدیقع  اب  قفاوم  تنس ، لها  ناملاع  زا  یلازغ 

↨
52 ص :

لوق هب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا رد  تسین  تّجح  شلوق  اذل  درادن ، تمـصع  دنک  وهـس  ای  طلغ  تسا  نکمم  هک  یـسک 
هتـشاد دوجو  یناوارف  فالتخا  نانآ  نیب  هک  یلاـح  رد  دومن ، روصت  تمـصع  یهورگ  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  درک ؟ جاـجتحا  وا 
یباحـص راتفر  لاوقا و  اب  ناوت  یم هکنیا  رب  دـنا  هدومن قافتا  دوخ  هباحـص  هک  یلاح  رد  دوش ، یم هداد  لاـمتحا  نیا  هنوگچ  و  تسا ؟

.§ ص 261 ج 1 ، یفصتسملا ، § ... ؟ دومن تفلاخم 
: دیوگ یم شیورد  هللادبع  نب  نامحرلادبع  رتکد 

تئاج ةددـعتم  ۀـفلتخم و  لاوقا  یلع  فلاخم  هل  رهظی  ملو  رـشتنی  مل اذإ  یباحـصلا  لوقب  جاجتحالا  یف  هللا ) مهمحر   ) ءاملعلا فلتخا 
: لیصفتلاب اهنایب  یلی  امیف  .لوصالا و  بتک  یف  ۀقرفتم 

یف ۀباحصلا  نم  مهریغ  نیدشارلا و  ءافلخلا  نیب  قرف  الو  هفلاخ ، وأ  سایقلا  قفاو  يأ  ًاقلطم  ۀجح  یباحـصلا  بهذم  ّنا  لوألا : لوقلا 
نب دمحا  و  میدق ، هل  لوق  یف  یعفاشلا  ۀیفنحلا و  ضعب  سنا و  نب  کلام  مامإلا  یلإ  لوقلا  اذه  يدمآلا  بسن  دق  و  مهلاوقا ...  ۀیجح 

ۀمدقم ۀجح  ّهنا  یلع  هنع ، نیتیاورلا  يدحا  یف  لبنح 
لوـق هلقن  دـعب  رحبلا )  ) یف یـشکرزلا  لاـق  .مهریغ  هباحـصا و  ضعب  هاـکح  دـیدجلا ، هلوـق  یف  یعفاـشلا  یلإ  بـسن  .ساـیقلا و  یلع 

وه یقهیبلا و  هلقن  دـق  ًاضیأ و  دـیدجلا  یف  یعفاشلا  هیلع  ّصن  دـق  میدـقلا و  نع  هلقن  رهتـشا  لوقلا  اذـه  ّنا  ملعا  و  میدـقلا : یعفاشلا 
.§ صص 78 و 79 هلوقب ، جاجتحالا  نم  ءاملعلا  فقوم  یباحصلا و   ... § کلام عم  هفالخ  باب  یف  ّمالا  باتک  یف  دوجوم 

↨
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ص53
هدشن رهاظ  نآ  يارب  یفلاخم  هدرکن و  ادیپ  راشتنا  هک  یتروص  رد  یباحـص  لوق  هب  جاجتحا  رد  دنک ) تمحر  ار  اهنآ  دنوادخ   ) املع

هک تسا  يزیچ  نآ  لیـصفت  ناـیب و  تسا و  هدـمآ  لوصا  ياـه  باـتک رد  قرفتم  روط  هب  هک  دـنا  هدرک فـالتخا  يددـعتم  لاوـقا  رب 
: دیآ یم

نیب یقرف  زین  و  سایق ، فلاـخم  اـی  دـشاب  ساـیق  قفاوم  هچ  ینعی  تسا  تجح  قلطم  روط  هب  یباحـص  بهذـم  هک  تسا  نآ  لوا  لوق 
فانحا و زا  یخرب  سنا و  نب  کلام  ماما  هب  ار  لوق  نیا  يدمآ  تسین ...  ناشلاوقا  تیجح  رد  هباحص  زا  اهنآ  ریغ  نیدشار و  يافلخ 

یباحـص بهذم  هکنیا  رب  تسا ، هداد  تبـسن  هدـش  لقن  وا  زا  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  رد  لبنح  نب  دـمحا  شمیدـق و  لوق  رد  یعفاش 
نآ نارگید  شباحصا و  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هداد  زین  شدیدج  لوق  رد  یعفاش  هب  تبـسن  .تسا و  سایق  رب  مدقم  هدوب و  تجح 

میدـق ياواتف  زا  لوق  نیا  هک  نادـب دـیوگ : یم میدـق  رد  یعفاش  لوق  لقن  زا  دـعب  رحبلا )  ) باتک رد  یـشکرز  .دـنا  هدرک تیاـکح  ار 
وا تفلاخم  باب  رد  ّمالا )  ) باتک رد  هدرک و  لقن  ار  نآ  یقهیب  و  تسا ، هدرک  حیرـصت  زین  دیدج  ياواتف  رد  نآ  رب  هک  تسا  یعفاش 

 ... تسا دوجوم  کلام  اب 

هباحص تنس  تیّجح  حرط  لماوع 

نادـنچ ار  ینید  تیعجرم  ادـتبا  رد  هک  اجنآ  زا  ص )  ) مرکاربماـیپ توف  زا  دـعب  تیب : لـها  تماـما  تیعجرم و  اـب  فلاـخم  هورگ  . 1
تیّمها ياراد 

↨
ص54

ررـض هب  ینید  لئاسم  رد  تیب : لها  هب  مدرم  عاجرا  هک  دندرب  یپ  یتّدم  زا  سپ  اّما  دـندرک ، راذـگاو  تیب : لها هب  ار  نآ  دـندید  یمن
سپ تسه ، تیب : لها  دزن  ینید  فراعم  و  ص )  ) ربمایپ تنس  رگا  دنیوگ : یم مدرم  اریز  دش ، دهاوخ  مامت  نانآ  تنطلس  تموکح و 
حرط اب  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  ور  نیمه زا  دـینک ؟ یمن راذـگاو  شلها  هب  ار  تیمکاح  ماـقم و  تسایـس و  ارچ  دـیا ؟ هراـک هچ  اـمش 

.دننک رود  تیب : لها  زا  ار  مدرم  هباحص ، تیعجرم  رگید ، ریبعت  هب  هباحص و  تنس  تیجح 
عبانم تیدودـحم  و  یفرط ، زا  فلتخم  زکارم  زا  ناوارف  ياه  لاؤس ندشریزارـس  یمالـسا و  تاـحوتف  شرتسگ  اـب  ناـمز  رورم  هب  . 2
راچان هب  ار  هباحص  تنس  اذل  .دننک  ناربج ار  دوجوم  ألخ  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  رگید  یفرط  زا  تنس  باتک و  زا  نانآ  دزن  طابنتـسا 

.دندرک یفرعم  یهقف  هعماج  هب  طابنتسا  عبانم  زا  یکی  تیب : لها تنس  لباقم  رد 

یباحص تنس  تیجح  مدع  هلدا 

هراشا

تنـس رب  مومع  وحن  هب  یقیرط  یعوـضوم و  تیجح  رب  یلیلد  اـهنت  هن  هک  میرب  یم یپ  خـیرات  تاـیاور و  نآرق ، تاـیآ  هب  هعجارم  اـب 
.دروخ یم مشچ  هب  روفو  هب  نآ  تیّجح  مدع  رب  لیلد  هکلب  تسین ، یباحص 

: دیوگ یم یناکوش 
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و دحاو ، لوسر  ّالإ  انل  سیل  و  ص ،)  ) ًادمحم انّیبن  ّالإ  ۀمألا  هذه  یلإ  ثعبی  مل  یلاعت  هناحبس و  هللا  ّناف  ۀجحب ؛ سیل  یباحصلا  لوق  ّنا 
باتکلا هعرش و  عاّبتاب  ءاوسلا  یلع  نوفّلکم  مهدعب  نم  ۀباحصلا و 

↨
ص55

داشرا  § .هب هللا  رمأی  مل  ًاعرـش  تبثا  و  تبثی ، اـمب ال  هللا  نید  یف  لاـق  دـقف  اذـه  ریغب  هللا  نید  یف  ۀـجحلا  موقت  ّهنا  لاـق  نمف  .ۀنـسلا  و 
.§ ص 214 یناکوش ، لوحفلا ،

و هدرک ، ثوعبم  ار  ص )  ) دّـمحم امربمایپ  اهنت  تما  نیا  يوس  هب  یلاعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  اریز  تسین ؛ تجح  یباحـص  لوق  انامه 
وا و عرـش  زا  يوریپ  هب  فّلکم  ناسکی  روط  هب  یگمه  دـندمآ  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک  هباحـص و  تسین و  لوسر  کی  زج  اـم  يارب 

.دنشاب یم تنس  نآرق و 
ار یعرـش  و  دشاب ، یمن تباث  هک  هتفگ  ار  يزیچ  ادخ  نید  رد  هدـش ، هماقا  تجح  نیا  زا  ریغ  هب  ادـخ  نید  رد  دـیوگب : سکره  سپ 

.تسا هدادن  روتسد  نآ  هب  دنوادخ  هک  هدومن  تابثا 

تایآ . 1

دناهداد و ماجنا  یناهانگ  هتشاد و  یمالسا  تعیرش  اب  ییاه  تفلاخم تاهابتشا و  هباحـص  زا  یخرب  دوش  یم هدافتـسا  تایآ  یخرب  زا 
دناوتیمن موصعمریغ  صخش  دراد و  نانآ  تمـصع  مدع  رب  تلالد  نیا  دناهدرک و  تمذم  ار  نانآ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  میرک و  نآرق 

زا هک  دشابیم  دامتعا  دروم  ناشثیدـح  دـندوب  لداع  هک  نانآ  هچرگ  دـشاب ، مدرم  ینید  عجرم  یعوضوم و  تجح  مدرم  يارب  شتنس 
باحصا ياهاطخ  رب  تلالد  هک  تایآ  هلمج  نآ  زا  درادن ، یعوضوم  تیجح  رب  تلالد  نیا  یلو  دوشیم  ریبعت  یقیرط  تیجح  هب  نآ 

: زا دنترابع  دراد 
: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ  فلا )

↨
ص56

ْنَم ْمُْکنِم  َنوُّبُِحت  ام  ْمُکارَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَـصَع  ِْرمَألا َو  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ُْمْتلِـشَف َو  اذِإ  یَّتَح  ِِهنْذِِإب  ْمُهَنوُّسَُحت  ْذِإ  ُهَدـْعَو  ُهللا  ُمُکَقَدَـص  ْدََـقل  َو 
(152 نارمع : لآ   ... ) َةَرِخآلا ُدیُری  ْنَم  ْمُْکنِم  اْینُّدلا َو  ُدیُری 

نانمشد گنج ،) زاغآ  رد  هک   ) ماگنه نآ  رد  دیشخب ؛ ققحت  دحا ،) رد  نمـشد  رب  يزوریپ  هرابرد  ، ) امـش هب  ار  دوخ  هدعو  دنوادخ ،
راک رد  اهرگنـس )، ندرکاهر  رـس  رب   ) و دـیدش ؛ تسـس  هکنیا  ات  تشاد ) همادا  يزوریپ  نیا  و  ( ؛ دـیدناسر یم لتق  هب  وا ، نامرف  هب  ار 

زا یضعب  .دیدرک  ینامرفان  داد ، ناشن  امش  هب  نمـشد ) رب  هبلغ  زا   ) دیتشاد یم تسود  ار  هچنآ  هکنآ  زا  دعبو  دیتخادرپ ؛ عازن  هب  دوخ 
 ... ترخآ ناهاوخ  یضعبو  دندوب ؛ ایند  ناهاوخ  امش ،

: دیامرف یم زینو  ب )
(155 نارمع : لآ   ... ) اُوبَسَک ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلََوت  َنیذَّلا  َّنِإ 

یناهانگ زا  یـضعب  رثا  رب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندرک ، رارف  دحا ،) گنج  رد   ) رگیدکی اب  تیعمج  ود  ندـش  ور  هبور زور  رد  هک  یناسک 
 ... تخادنا شزغل  هب  دندوب  هدش  بکترم  هک 
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: دیامرف یم نینچمه  ج )
ُهللا َمَْعنَأ  ْدَـق  َلاق  ٌۀَبیـصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  َّنَئِّطَُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو  ًاعیمَج * اوُرِْفنا  ِوَأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِـح  اوُذُـخ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

71 و 72) ءاسن :  ) ًادیهَش ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیَلَع 
، دحاو هتـسد  تروصب  ای  دّدـعتم ، ياه  هتـسد ردو  دـینک  ظفح  نمـشد ) ربارب  رد   ) ار دوخ  یگدامآ  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 

ره طیارش  قبط  )
↨

ص57
( مهو دنشاب ، یم تسس  ناشدوخ  مه   ) هک دنتسه ، قفانم )  ) يدارفا امش ، نایم  رد  دییامن ! تکرح  نمشد  يوس  هب  ناکم )، رهو  نامز 

نآ  ) دهاش ات  میدوبن ، نادهاجم  اب  هک  داد  تمعن  ام  هب  ادخ  دنیوگ : یم دسرب ، امش  هب  یتبیصم  رگا  دنناشک ؛ یم یتسس  هب  ار  نارگید 
! میشاب تبیصم )
: دیامرف یم و  د )

(38 هبوت :  ... ) ِةَرِخآلا َنِم  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِضَر  ِضْرَألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ینیگنس نیمز  رب  دینک ! تکرح  ادخ  هار  رد  داهج  يوس  هب  دوش : یم هتفگ  امش  هب  هک  یماگنه  ارچ  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 

... !؟ دیا هدش یضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یگدنز  هب  ایآ  دیهد !؟) یم جرخ  هب  یتسس  و   ) دینک یم
: دیامرف یم و  ه )

(7 تارجح :  ) ْمُِّتنََعل ِْرمَألا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ِهللا  َلوُسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
 ... داتفا دیهاوخ  تّقشم  هب  دنک ، تعاطا  امش  زا  اهراک  زا  يرایسب  رد  هاگره  تسامش ؛ نایم  رد  ادخ  لوسر  دینادبو 

: دیامرف یم و  و )
(8 دیدح :  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَقاثیِم  َذَخَأ  ْدَق  ْمُکِّبَِرب َو  اُونِمُْؤِتل  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلا  ِهللاِاب َو  َنُونِمُْؤت  ْمَُکل ال  ام  َو 

دناوخ یم ار  امش  وا )  ) لوسر هک  یلاح  رد  دیرواین  نامیا  ادخ  هب  ارچ 
.دیندروآ نامیا  هدامآ  رگا  درِخو ،) ترطف  قیرط  زا  ینامیپ   ) تسا هتفرگ  نامیپ  امش  زاو  دیروایب ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک 

↨
ص58

: دیامرف یم و  ز )
(10 دیدح :  ) ِضْرَألا ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم  ِهَِّلل  ِهللا َو  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو 

 ... تسادخ نآ  زا  همه  نیمزو  اه  نامسآ ثاریم  هک  یلاح  رد  دینکن  قافنا  ادخ  هار  رد  ارچ 
: دیامرف یم و  ح )

2 و 3) فص :  ) َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت * ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
دییوگب ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایـسب  ادخ  دزن  دینک !؟ یمن لمع  هک  دییوگ  یم ینخـس  ارچ  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 

! دینک یمن لمع  هک 
: دیامرف یم و  ط )

(11 هعمج :  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهللا  ِةَراجِّتلا َو  َنِم  ِوْهَّللا َو  َنِم  ٌْریَخ  ِهللا  َْدنِع  ام  ُْلق  ًاِمئاق  َكوُکََرت  اْهَیلِإ َو  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًةَراِجت  اْوَأَر  اذِإ  َو 
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اهر دوخ  لاح  هب  هداتـسیا  ار  وتو  دنور  یم نآ  يوس  هبو  دنوش  یم هدـنکارپ  دـننیبب  ار  يوهلو  یمرگرـس  ای  تراجت  اهنآ  هک  یماگنه 
.تسا ناگدنهد  يزور نیرتهب  دنوادخو  تسا ، تراجتو  وهل  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب : دننک ؛ یم

: تفگ هک  هدرک  لقن  رباج  زا  شدنس  هب  يراخب 
 .... اْهَیلِإ اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًةَراِجت  اْوَأَر  اذِإ  َو  هللا : لزناف  الجر  رـشع  ینثا  ّالإ  ساـنلا  راـثف  ص )  ) یبنلا عم  نحنو  ۀـعمجلا  موی  دـیع  تلبقا 

§ .ۀعمجلا ةروس  ریسفت  ریسفتلا ، باتک  يراخب ، حیحص  §

↨
ص59

غارـس هبو  هدرک  اهر  ار  ربمایپ  رفن  هدزاود  زج  هب  مدرم  میدوب ، ص )  ) ربمایپ اب  ام  هک  یلاح  رد  دش  هنیدم  دراو  هعمج  زور  رد  يا  هلفاق
 ... دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دنتفر ، نآ 

: دیامرف یم و  ي )
(17 تارجح :  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنامیِِإلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهللا  َِلب  ْمُکَمالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی 

دهن یم ّتنم  امش  رب  دنوادخ  هکلب  دیراذگن ، ّتنم  نم  رب  ار  دوخ  ندروآ  مالسا  وگب : دنا ؛ هدروآ مالـسا  هک  دنهن  یم ّتنم  وت  رب  اهنآ 
! دیتسه وگتسار  نامیا ) ياعّدا  رد   ) رگا تسا ، هدرک  تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امش  هک 

: دیامرف یم و  ك )
ُران ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاق ال  ِهللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدِهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  ِهللا َو  ِلوُسَر  َفالِخ  ْمِهِدَعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 

(81 هبوت :  ) َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج 
هار رد  دوخ ، ياه  ناجو لاوما  اب  هک  دنتشاد  تهارکو  دندش ؛ لاحشوخ  ادخ  لوسر  اب  تفلاخم  زا  كوبت )، گنج  زا   ) نایوج فّلخت
زا خزود  شتآ  وگب : نانآ ) هب  ! ) دینکن تکرح  نادیم ) يوسب  ، ) امرگ نیا  رد  دنتفگ : نانمؤم ) هبو  رگیدکی  هب   ) و دـننک ؛ داهج  ادـخ 

! دنتسناد یم رگا  تسا ! رت  مرگ مه  نیا 
: دیامرف یم و  ل )

َساَّنلا َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َةاکَّزلا  اُوتآ  َةالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ْمُکَیِْدیَأ َو  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
↨

ص60
ِنَِمل ٌْریَخ  ُةَرِخآلا  ٌلِیلَق َو  اْینُّدـلا  ُعاتَم  ُْلق  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاتِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  اـنَّبَر  اُولاـق  ًۀَیْـشَخ َو  َّدَـشَأ  ْوَأ  ِهللا  ِۀَیْـشَخَک 

(77 ءاسن :  ) اًلِیتَف َنوُمَلُْظت  یقَّتا َو ال 
اهنآ اّما  ! ) دیزادرپب تاکزو  دینک ! اپرب  ار  زامنو  دیرادرب  داهج  زا  تسد  اًلعف  دش : هتفگ  اهنآ  هب  هّکم ) رد   ) هک ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 

، دندیـسرت یم مدرم  زا  نانآ  زا  یعمج  دش ، هداد  اهنآ  هب  داهج  نامرف  هنیدم ) رد   ) هک یماگنه  یلو  دندوب ،) تحاران  روتـسد ، نیا  زا 
نامز ات  ار  نامرف  نیا  ارچ  یتشاد !؟ رّرقم  ام  رب  ار  داـهج  ارچ  اراـگدرورپ ! دـنتفگو : رتشیب ! هکلب  دنـسرت ، یم ادـخ  زا  هک  هنوگ  ناـمه
رتهب دشاب ، راگزیهرپ  هک  یـسک  يارب  ترخآ ، يارـسو  تسا ! زیچان  ایند ، یگدنز  هیامرـس  وگب : اهنآ  هب  یتخادـنین !؟ ریخأت  یکیدزن 

! دش دهاوخن  متس  امش  هب  ییامرخ ، هتسه  ِفاکش  هتشر  هزادنا  هبو  تسا !

تایاور . 2
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.دنا هتشادن اطخ  تیصعم و  زا  تمصع  هباحص  هک  دوشیم  هدافتسا  حوضو  روط  هب  تایاور  زا  نینچمه 
: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  مدینش  دعس  نب  لهس  زا  دنک : یم لقن  مزاح  یبا زا  دوخ  دنس  هب  يراخب 

 ... مهنیب ینیب و  لاحی  مث  ینوفرعی ، مهفرعا و  ماوقا  ّندریل  .ادبا و  أمظی  مل  برش  نم  و  برش ، درو  نم  ضوحلا ، یلع  مکطرف  انا 
زگره دماشایب  نآ  زا  هک  یسک .دیماشآ و  دهاوخ  نآ  بآ  زا  دوش ، دراو  نآ  رب  سک  ره  .مرثوک  ضوح  رانک  رد  امـش  رگ  هراظن نم 

هنشت
↨

ص61
لئاح نانآ  نم و  نیب  هاگ  نآ  دنـسانش ؛ یم ارم  زین  اـهنآ  مسانـش و  یم ار  ناـنآ  نم  هک  دـنوش  یم دراو  نم  رب  یهورگ  .دـش  دـهاوخن 

 ... دنوش یم
: دسر یم باطخ  دنتسه  نم  زا  ناشیا  میوگ : یم

§ .نتفلا باتک  يراخب ، حیحص  .يدعب §  لّدب  نمل  ًاقحس  ًاقحس  لوقاف : كدعب ؟ اولمع  ام  يردت  کنا ال 
لیدـبت رییغت و  ار  نید  نم  زا  دـعب  هک  یـسک  ره  رب  ياو ! ياو  میوگ : یم مه  نم  .دـندرک  هچ  وت  زا  دـعب  هک  یناد  یمن وت  ربماـیپ ! يا 

.درک
: دیوگ یم ینازاتفت 

، تساـیر بلط  تجاـجل ، دـسح ، داـنع ، هنیک ، نآ  ّتلع  دـندش و  راـتفرگ  قسف  ملظ و  هب  هدـش و  فرحنم  ّقـح  زا  هباحـص  زا  یخرب 
، هدرک تاقالم  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یـسکره  زین  هدوبن و  موصعم  هباحـص  مامت  اریز  تسا ، هدوب  تاوهـش  اه و  تذل هب  لیم  تنطلس و 

راـتفر لـیوأت  هیجوت و  ددـصرد  دـنا  هتـشاد ص )  ) ادـخ لوسر باحـصا  هب  هک  یّنظ  نسح  تهج  هب  ناـملاع  اـما  .دوش  یمن ریخ  لـها 
.§ صص 306 و 307 ج 2 ، دصاقم ، حرش   ...§ دنا هدمآرب هباحص 

هباحص هریس  . 3

هابتشا اطخ و  هب  زین  دوخ  هکلب  دنا  هدوبن اطخ  هابتـشا و  هانگ و  زا  موصعم  نانآ  اهنت  هن هک  درب  میهاوخ  یپ  هباحـص  هریـس  هب  هعجارم  اب 
نانآ هک  تسا  نیا  دـننک  یم هباحـص  زا  یخرب  لـطاب  لـمع  يارب  هک  یهیجوت  تیاـهن  تنـس  لـها  ور ، نیمه زا  دـندوب  فرتعم  دوخ 

.دور یم اطخ  هب  شداهتجا  یهاگ  دهتجم  دنا و  هدوب دهتجم 
↨

ص62
: دیوگ یم میکح  یقتدمحم  دیس 

دّیقتلا یباف  يروشلا  موی  ع )  ) یلع مامإلا  یلع  تضرع  اّمم  نیخیشلا  ةریس  ّنا  کبسحو 
ۀفیلخلا همربا  ام  ّلک  ضقن  مامإلا  ۀـفالخ  مایا  یف  .نیخروملا و  عامجاب  اهیلع  جرخ  نامثع و  اهلبق  و  کلذـل ، ۀـفالخلا  لبقی  مل  اهب و 

.§ صص 132 و 133 هماعلا ، لوصالا  هتریس §...  یلع  جرخ  نامثع و 
یلو دـش ، هضرع  ع )  ) یلع ماما  رب  رکبوبا  رمع و  هریـس  اروش  زور  رد  هکنیا  هباحـص ] تنـس  تیّجح  مدـع  رب  لـیلد   ] ار وت  تسا  سب 

هک ینامز  .درک و  بحاصت  ار  تفالخ  نآ  شریذـپ  اب  نامثع  یلو  دـندومن  اهر  نآ  تهج  هب  ار  تفالخ  یّتح  دـنتفریذپن و  ترـضح 

دقن هتوب  رد  يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


اج مدرم  نیب  ّتنس  ناونع  هب هدش و  رداص  نامثع  زا  هک  یفالخ  ياهراک  مامت  ات  دیشوک  دیـسر  تموکح  تفالخ و  هب  ع )  ) یلع ماما 
 ... دربب نیب  زا  دوب ، هداتفا 

دوخ ملع  روصق  هب  هباحص  فارتعا  . 4

اذـل .دراد  ماـکحا  هب  هطاـحا  رب  ع )  ) یلع ترـضح  زج  هب  هباحـص  ماـمت  روصق  رب  تلـالد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  یخیراـت  دـهاوش 
: مینک یم هراشا  دراوم  نیا  زا  ییاه  هنومن هب  کنیا  .دندرک  یم عوجر  رگیدکی  هب  فلتخم  لئاسم  رد  نانآ  هک  مینک  یم هدهاشم 

وا زا  تساوخ و  ار  مردـپ  ناـمثع  تفگ : هک  هدرک  لـقن  دوعـسم  نب  هللادـبع  دـنزرف  هدـیبع  یبا زا  دوخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  فلا )
لاؤس دوب  هدرک  عوجر  مّوس  ضیح  رد  لوخد  ماگنه  سپس  هداد و  قالط  ار  شنز  هک  يدرم  هرابرد 

↨
ص63 

.هب : » تفگ نامثع  دهد !؟ اوتف  قفانم  کی  هنوگچ  تفگ : وا  هب  مردپ  درک ؟
«. یشاب نینچ  وت  هک  مرب  یم هانپ  ادخ  هب  و  ممانب ، قفانم  ار  وت  هک  مرب  یم هانپ  ادخ  هب  یشاب ، قفانم  وت  هک  مرب  یم هانپ  ادخ 

: تفگ مردپ  هاگ  نآ
لالح وا  يارب  زامن  هدرکن و  لـسغ  مّوس  ضیح  زا  هک  یماداـم  دـشاب  نز  نآ  هب  ّقحا  درم  نیا  ماـگنه  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رتراوازس 

.تسا هدشن 
.§ ص 150 ج 33 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  «. § میامن ذخا  ار  يأر  نیا  هکنآ  زج  منیب  یمن يا  هراچ : » تفگ نامثع 

ار وا  ياوتف  ترورض ، تهج  هب  یلو  تسا ، هدوبن  مزاج  دوعسم  نبا  ياوتف  تحص  هب  نامثع  هک  دوش  یم هدافتـسا  تیاور  نیا  لیذ  زا 
.تسا هدرک  ذخا 

ناماد رد  نم  يومع  رتخد  : » تفگ دمآ و  دوعسم  نبا دزن  هب  يدرم  تفگ : هک  هدرک  لقن  ینابیش  ورمع  یبا زا  دوخ  دنس  هب  زین  وا  ب )
لاؤس نم  زا  لبق  یسک  زا  ار  هلأسم  نیا  مکح  ایآ  : » تفگ دوعـسم  نبا  تسا »؟ هداد  ریـش  ار  وا  هدیـسرت و  نم  زا  مرـسمه  تسا و  نم 

: تفگ دوعسم  نبا  تسا .» مارح  وت  رب  ومع  رتخد  نآ  هک  هتفگ  باوج  رد  وا  ما و  هدومن لاؤس  یـسوموبا  زا  يرآ ، : » تفگ يا »؟ هدرک
«. دیامن دشر  نآ  هب  وا  نوخ  تشوگ و  هک  یتروص  رد  زج  دوش  یمن مارح  یسک  نداد  ریش  هار  زا  نم  رظن  هب  »

نیا هک  یمادام  دیسرپن  لاؤس  نم  زا  : » تفگ یسوموبا  .متفگ  وا  هب  ار  دوعسم  نبا  باوج  مدمآ و  یـسوموبا  دزن  نم  دیوگ : یم يوار 
رد  دنمشناد 

↨
64 ص :

.§ ص 152 ج 33 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  متفاین §.» دّمحم  لآ  هدنب  زج  ار  وا  مدید ، نم  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، امش  نایم 

ماکحا اب  ییانشآ  دوبمک  . 5

هئارا حیحـص  حضاو و  یّلح  هار  نآ  يارب  هباحـص  لاح  نیع  رد  یلو  هدوب ، ءالتبا  دروم  لئاسم  زا  هک  هدرک  يدراوم  هب  هراشا  خـیرات 
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: مینک یم هراشا  لیبق  نیا  زا  يدراوم  هب  کنیا  .دندرک  یم عوجر  ربتعمریغ  نونظ  سایق و  هب  دروم  نآ  رد  اذل  و  دندوب ، هدرکن 
ثرا هکرت و  هک  تسا  نآ  لوع  زا  دوصقم  .دوب  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  هباحص  نهذ  نامز  زا  یتدم  رد  ثرا  رد  لوع  هلأسم  فلا )

تروص نیا  رد  .دیآ  یم دیدپ  هثرو  نیب  رد  تیم  رسمه  ای  رهوش  دوجو  اب  ًابلاغ  دروم  نیا  هک  دیآ ، مک  ضرف  نابحاص  ماهس  زا  تیم 
زا دعب  رمع  یلو  دراد  نآرق  رد  ضرف  کی  هک  دندرک  یم دراو  یـسک  رب  ار  هدـمآ  دـیدپ  صقن  یخرب  .دنتـشاد  رظن  فالتخا هباحص 

: تفگ دوب  ریحتم  هلأسم  رد  هکنآ 
رد ار  هار  نیرتهب  یلو  تسا ، هتشاد  رّخؤم  ار  نیمادک  هتشاد و  مّدقم  دنوادخ  ار  امـش  زا  کی  مادک هک  مناد  یمن نم  دنگوس ! ادخ  هب 

.§ ص 114 ج 2 ، صاّصج ، نآرقلا ، ماکحا   ... § میامن میسقت  امش  نیب  هدرک و  هّصح  هّصح  ار  لام  هک  مناد  یم نیا 
وا راب  کی  زین  مالسا  رد  هداد و  قالط  راب  ود  تیلهاج  رد  ار  شرسمه  هک  درک  لاؤس  يدرم  هرابرد  باطخ  نب  رمع  زا  یصخش  ب )

دنک  یم هدایپ  ار  نئاب  قالط  مکح  هدش و  قالط  راب  هس  مه  يور  ایآ  تسا ، هداد  قالط  ار 
↨

69 ص :
، دومن طایتحا  نداد  اوتف  رد  هفیلخ  یهن .» هن  منک و  یم رما  ار  وت  هن  نم  : » تفگ رمع  تسا ؟ یعجر  قالط ، اذـل  هدوب و  قالط  کی  اـی 

زنک  § .تسا رثا  یب تندوـب  كرـشم  ماـگنه  وـت  قـالط  هک  منک  یم رما  ار  وـت  نم  یلو  تفگ : رمع  نـب  نامحرلادـبع  شدـنزرف  یلو 
.§ ص 161 ج 5 ، لاّمعلا ،

هباحص قّرفت  . 6

قّرفتم فلتخم  ياهروشک  اهرهـش و  رد  هباحـص  زا  يرایـسب  زین  دش و  يریگولج  ثیدح  نیودت  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب 
عجرم دوجو  هب  جایتحا  ایآ  تسناد ؟ ماکحا  طابنتـسا  يارب  یملع  عجرم  ار  نانآ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  عضو  نیا  اـب  لاـح  .دـندش 

؟ تسا هدوبن  ص )  ) ادخ لوسر زا  دعب  موصعم  یملع و 
: دیوگ یم ریثا  نبا 

تلحر ایند  زا  هباحـص  رتشیب  دـندش و  هدـنکارپ  ملاع  فارطا  رد  هباحـص  درک و  ادـیپ  شرتسگ  اـهروشک  دـش و  رـشتنم  مالـسا  نوچ 
هب نآ  ندرک  دیقم  ثیدح و  نیودت  هب  جایتحا  املع  اذل  .دش  فیعض  هظفاح  تردق  هدش و  قّرفتم  نانآ  ناوریپ  باحصا و  دندومن و 

ص 40. ج 1 ، لوصالا ، عماج  دندرک § ...  ادیپ  نتشون 
§

تنس زا  مهف  رد  هباحص  فالتخا  . 7

: دیوگ یم يداهلادبع  دمحم  عیرسوبا  رتکد  .تسا  هدوب  فالتخا  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هباحص  نیب  هک  تسین  یکش 
↨

66 ص :
.§ ص 20 ۀباحصلا ، فالتخا  § .ۀنس وأ  باتک  نم  هیلع  لیلد  امیف ال  مهداهتجال  ۀجیتن  ۀباحصلا  نیب  عقو  دق  فالتخإلا  ّنإ 
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.دمآ دیدپ  دوبن  تنس  ای  نآرق  زا  یلیلد  اهنآ  رب  هک  یلیاسم  رد  نانآ  داهتجا  هجیتن  رد  هباحص  نیب  فالتخا  انامه 
: دسیون یم هباحص  داهتجا  هرابرد  ّربلادبع  نبا 

دیز سابع و  نبا  فلتخا  دقف  .يأرلا  یف  فالتخإلا  دـنع  مهـضعب  ءارآ  نومرتحی  اوناک  و  ّقحلا ، ّهنا  يری  امیف  دـهتجی  مهنم  لک  ناک 
: تباث نب  دیز  لاق  .لاملا و  ثلث  اهل  سابع : نبا  لاقف  مأ ؛ بأ و  ۀجوز و  وأ  .مأ  بأ و  جوز و  اهیف  ۀکرت  نم  مالا  بیصن  یف  تباث  نب 

يأر امهدـحا  ضقنی  ملو  کیأرب  لوقت  ییأرب و  لوقا  اّمنا  دـیز : لاقف  یقابلا ؟ ثلث  هللا  باتک  یفأ  سابع : نبا  لاقف  .یقابلا  ثلث  اـهل 
.§ ص 72 ج 2 ، ّربلادبع ، نبا  هلضف ، ملعلا و  نایب  عماج  § .رخآلا

زا .دنتـشاذگ  یم مارتحا  رگیدکی  ءارآ  هب  يأر  رد  فالتخا  ماگنه  دندرک و  یم داهتجا  دندید  یم قح  هک  هچنآ  رد  اهنآ  زا  مادک  ره 
فالتخا ردام ، ردپ و  هجوز و  ای  تسا ، ردام  ردـپ و  جوز و  نآ  رد  هک  یلام  زا  ردام  مهـس  رد  تباث  نب  دـیز  سابع و  نبا  هلمج  نآ 

سابع نبا  .تسا  یقاب  ثلث  ردام  يارب  هک  هتفگ  تباث  نب  دـیز  یلو  تسا ، لام  موس  کی  ردام  يارب  هک  هتفگ  ساـبع  نبا  دـنا ؛ هدرک
زا یکی  تدوخ و  يأر  هب  وت  میوگ و  یم نخس  دوخ  يأر  هب  نم  تفگ : دیز  دشاب ؟ یقاب  ثلث  هک  هدمآ  نآرق  رد  ایآ  تفگ : دیز  هب 

.درکن ضقن  ار  يرگید  يأر  ود  نآ 
↨

ص67
: دسیون یم نودلخ  نبا 

لاثمألاب لاثمألا  نورظانی  اهنم و  هابـشالاب  هابـشالا  نوسیقی  مه  اذإف  ۀنـسلا  باـتکلاب و  فلـسلا  هباحـصلا و  لالدتـسا  قیرط  یف  اـنرظن 
امب اهوساقف  ۀـتباثلا ، صوصنلا  یف  جردـنت  مل  ص )  ) هدـعب تاعقاولا  نم  ًاریثک  ناف  .کلذ  یف  ضعبل  مهـضعب  میلـست  مهنم و  عامجاب 
ّنا ّنظلا  یلع  بلغی  یّتح  نیلثملا ، وا  نیئیـشلا  نیب  ةاواسملا  کلت  حیحـصت  قاحلالا  کلذ  یف  طورـشب  هیلع  ّصن  امب  اهوقحلا  تبث و 

.§ ص 379 ج 1 ، نودلخ ، نبا  همدقم   § .سایقلا وه  هیلع و  مهعامجاب  ًایعرش  اًلیلد  کلذ  راص  دحاو و  اهیف  هللا  مکح 
لاثما اه و  هیبش هب  ار  تاعوضوم  نانآ  هک  میدومن  هدهاشم  و  میدرک ، رظن  تنس  نآرق و  هب  ناینیشیپ  هباحـص و  لالدتـسا  قیرط  رد  ام 
تباث صوصن  رد  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  عیاقو  زا  يرایسب  اریز  دشاب ؛ یم اهنآ  دزن  میلست  قافتا و  دروم  بلطم  نیا  دننک و  یم سایق  نآ 

ای زیچ  ود  نیب  تاواسم  ات  دندرک  قحلم  تاصوصنم  هب  یطورـش  اب  هدومن و  سایق  تباث  صوصن  هب  ار  اهنآ  اذل  تسا و  هدشن  جردنم 
یعرش لیلد  اهنآ  قافتا  هب  نیا  تسا و  یکی  دروم  ود  نآ  رد  ادخ  مکح  هک  دنک  ادیپ  بلاغ  ّنظ  ناسنا  دیامن و  حیحـصت  ار  لثم  ود 

.تسادخ مکح  رب 
ردام و دـج و  ثرا  میـسقت  هرابرد  سابع  نبا  ناّفع و  نب  نامثع  تباـث و  نب  دـیز  دوعـسم و  نبا  و  ع )  ) یلع هک  هدرک  تیاور  یبعش 
«. تسا مشـش  کـی  دـج  يارب  ثلث و  رداـم  يارب  فصن و  رهاوخ  يارب  : » دومرف ع )  ) یلع دـندرک : فـالتخا  يرداـم  ردـپ و  رهاوـخ 

فصن رهاوخ  يارب  : » تفگ دوعسم  نبا
↨

ص68
زین دج  يارب  موس و  کی  رهاوخ  يارب  موس و  کی  ردام  يارب  : » تفگ نامثع  تسا .» موس  کی  دج  يارب  مشـش و  کی  ردام  يارب  و 

شموس ود  ینعی  نآ  یقبام  و  تسا ، تمـسق  هس  ینعی  موس  کی  ردام  يارب  دوش : یم تمـسق  ُهن  لام  : » تفگ دیز  تسا .» موس  کی 
یّقح رهاوخ  تسا و  دـج  يارب  یقباـم  موس و  کـی  رداـم  يارب  : » تفگ ساـبع  نبا تسا .» رهاوخ  يارب  نآ  مّوـس  کـی  دـج و  يارب 

.§ ص 68 ج 11 ، لامعلا ، زنک  «. § درادن
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وا .مسرپب  ردام  ردپ و  رسمه و  ثرا  میـسقت  تیفیک  هرابرد  وا  زا  ات  داتـسرف  تباث  نب  دیز  دزن  هب  ارم  سابع  نبا  دیوگ : یم همرکع  د )
باتک رد  ار  مکح  نیا  ایآ  : » تفگ سابع  نبا تسا .» یتدایز  ردـپ  يارب  یقاب و  موس  کـی  رداـم  يارب  فصن و  رـسمه  يارب  : » تفگ

لیـضفت ردپ  رب  ار  ردام  مهـس  هک  تسا  نآ  نم  يأر  .دوب  مدوخ  يأر  : » تفگ تباث  نب  دیز  دوب »؟ تدوخ  يأر  هکنیا  ای  یتفای  ادـخ 
.§ ص 43 ج 11 ، نامه ، .دوب §  لئاق  لام  لصا  زا  موس  کی  ردام  يارب  سابع  نبا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  مهدن .»

تیم زامن  ياهریبکت  دادعت  یگنوگچ  تیفیک و  رد  نانآ  فالتخا  هباحص  يوس  زا  ص )  ) ربمایپ تنس  يریگارف  مدع  رب  لیلد  نیرتهب 
ترـضح هک  هدش  لقن  و  ص 231 §. ج 5 ، عومجملا ،  § .تسا ریبکت  جـنپ  هک  هدـش  لقن  نامی  نب  ۀـفیذح  مقرا و  نبدـیز  زا  .تسا 

 § .دنتفگ یم ریبکت  جنپ  اه  هزانج رب  زین  ذاعم  باحـصا  ص 387 §. ج 2 ، ینغملا ،  § .تفگ ریبکت  جـنپ  فینح  نب  لهـس  رب  ع )  ) یلع
.§ ص 37 ج 4 ، یقهیب ، ننس 

↨
ص69

.ددرگ حسم  ای  دوش  هتسش  دیاب  ایآ  هک  تسا  وضو  رد  اهاپ  مکح  فالتخا  دراوم  هلمج  زا  زین  و 
.ددرگ عطق  دیاب  اجک  زا  هک  تسا  وا  ياه  تسد عطق  رد  هقراس  نز  قراس و  درم  مکح  دراوم ، هلمج  زا  زین  و 

دنتسناد یمن هک  ار  يا  هلأسم ره  دنتشادن و  مه  اب  یفالتخا  هنوگ  چیه ص )  ) ادخ لوسر  تایح  ماگنه  هباحص  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هب وا  هب  هعجارم  اب  ات  داد  رارق  ار  یموصعم  درف  ینامز  رـصع و  ره  رد  دوخ  زا  دـعب  يارب  ص )  ) ربماـیپ .دـندرک  یم لاؤس  ترـضح  زا 

فالتخا لکشم  هب  اذل  هدرک و  یهجوت  یب ص )  ) ربمایپ شرافـس  نیا  هب  نانآ  یلو  دننکن  فالتخا  رگیدکی  اب  هدیـسر و  ماکحا  عقاو 
.دندش التبم  ماکحا  هب  لهج  و 

صن لباقم  رد  داهتجا  زا  ییاه  هنومن

: تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  وا  و  سوواط ، زا  ملسم 
سانلا ّنا  باطخلا : نب  رمع  لاقف  ةدحاو ، ثالثلا  قالط  رمع : ۀفالخ  نم  نیتنس  رکب و  یبأ و  ص )  ) هللا لوسر  دهع  یلع  قالطلا  ناک 

.§ ص 184 ج 4 ، ملسم ، حیحص  § .مهیلع هاضماف  مهیلع ، هانیضما  ولف  ةانأ ، مهل  تناک  دق  رما  یف  اولجعتسا  دق 
هب یکی  سلجم ] کـی  رد   ] قـالط هس  هک  هدوب  هنوگ  نیا رمع  تفـالخ  زا  لاـس  ود  رکبوبا و  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  رـصع  رد  قـالط 

ناشیا رب  هک  يرما  رد  دنا  هدرک هلجع  مدرم  تفگ : باطخ  نب  رمع  .دمآ  یم باسح 
↨

ص70
.درک اضما  ناشیارب  ار  نآ  اذل  مینک و  یم اضما  ناشیارب  مه  ام  سپ  تشاد ، تلهم 

: تفگ هک  هدرک  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  يراخب 
ام هیأرب  لجر  لاق  تام ، یّتح  اهنع  َْهنَی  مل  همّرحی و  نآرق  لزنی  مل  و  ص ،)  ) هللا لوسر  عم  اهانلعفف  هللا ، باتک  یف  ۀـعتملا  ۀـیآ  تلزنا 

.§ ص 154 ج 3 ، يراخب ، حیحص  .ءاش § 
و دـنک ، میرحت  ار  نآ  هک  دـشن  لزان  يا  هیآ و  میداد ، یم ماجنا  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  ار  نآ  ام  دـش و  لزان  ادـخ  باـتک  رد  هعتم  هیآ 

.تفگ تساوخ  هچنآ  دوخ  يأر  هب  يدرم  .دومن و  تلحر  ایند  زا  ات  درکن  یهن  نآ  زا  ترضح 
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: تفگ هک  هدرک  لقن  هرضنوبا  زا  ملسم 
(، ص  ) هللا لوسر  عم  امهانلمعف  رباج : لاقف  .نیتعتملا  یف  افلتخا  ریبزلا  نبا  سابع و  نبا  لاقف : تآ  هاتاف  هللادـبع ، نب  رباـج  دـنع  تنک 

.§ ح 17 باب 3 ، حاکنلا ، باتک  ملسم ، حیحص   § .امهل دعن  ملف  رمع ، امهنع  اناهن  مث 
فـالتخا ناـنز  هعتم  جـح و  هعتم  هلأـسم  رد  ریبز  نبا  ساـبع و  نبا  تـفگ : دـمآ و  وا  دزن  یـصخش  هـک  مدوـب  هللادـبع  نـب  رباـج  دزن 

زاب ود  نآ  هب  ام  رگید  و  دومن ، یهن  ود  نآ  زا  رمع  سپـس  میداد ، یم ماجنا  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  ود  نآ  ام  تفگ : رباج  .دـنا  هدرک
.میتشگن

: تفگ هک  دنک  یم لقن  سابع  نبا  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا 
رکبوبا و یهن  لوقی : لاق : ۀّیرُع ؟ لوقی  ام  سابع : نبا  لاقف  .ۀعتملا  نم  رمع  رکبوبا و  یهن  ریبزلا : نب  ةورع  لاقف  ص ،)  ) یبنلا عتمت 

↨
ص71

ص ج 1 ، دـمحا ، دنـسم   § .رمع رکبوبا و  یهن  لوقی : و  ص )  ) یبنلا لاق  لوقا : .نوکلهیـس  مهارا  سابع : نبا  لاـقف  .ۀـعتملا  نع  رمع 
.§ 337

: دـیوگ یم هچ  هیرع  تفگ : ساـبع  نبا  .دـنا  هدرک یهن  هعتم  زا  رمع  رکبوـبا و  تـفگ : ریبز  نـب  ةورع  .داد  ماـجنا  هـعتم  ص )  ) ربماـیپ
: میوگ یم نم  .دـنوش  كـاله  تسا  دوز  هک  منیب  یم نم  تفگ : ساـبع  نبا  .دـنا  هدرک یهن  هعتم  زا  رمع  رکبوبا و  دـیوگ : یم تفگ :

.دنا هدرک یهن  رمع  رکبوبا و  دیوگ : یم وا  دومرف ، ص )  ) ربمایپ
: تفگ هک  هدرک  لقن  باهش  نبا  زا  شدنس  هب  يذمرت 

نب هللادبع  لاقف  جحلا ، یلإ  ةرمعلاب  عتمتلا  نع  رمع  نب  هللادـبع  لأسی  وه  ماشلا و  لها  نم  الجر  عمـس  ّهنا  هثّدـح  هللادـبع  نب  ملاس  ّنا 
هللا لوسر اهعنـص  اهنع و  یهن  یبأ  ناک  نا  تیأرأ  رمع : نب  هللادـبع  لاقف  .اـهنع  یهن  دـق  كاـبا  ّنا  یماـشلا : لاـقف  .لـالح  یه  رمع :

ننـس (.§ ص  ) هللا لوسر  اهعنـص  دـقل  لاـقف : ص .)  ) هللا لوسر  رمأ  لـب  لـجرلا : لاـقف  ص ؟)  ) هللا لوسر  رمأ  ما  عـبُّتی  یبا  رمأأ  (ص ،)
.§ ح 825 عتمتلا ، یف  ءاج  ام  باب 12 ، جحلا ، باتک  يذمرت ،

جح هب  هرمع  زا  عتمت  زا  رمع  نب  هللادـبع  زا  هک  یلاح  رد  دینـش  ماش  لها  زا  يدرم  زا  هک  ار  وا  درک  ثیدـح  هللادـبع  نب  ملاـس  اـنامه 
نب هللادـبع  .تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  تردـپ  انامه  تفگ : یماش  درم  .تسا  لـالح  لـمع  نیا  تفگ : رمع  نب  هللادـبع  درک ، یم لاؤس 

ای دوش  يوریپ  دیاب  مردپ  روتـسد  ایآ  هداد ، ماجنا  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  یلو  هدرک  یهن  نآ  زا  مردپ  رگا  وگب : نم  هب  تفگ : رمع 
درم نآ  ادخ ؟ لوسر  رما 

↨
ص72

.تسا هداد  ماجنا  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : وا  ص .)  ) ادخ لوسر  روتسد  هکلب  تفگ :
«. تسا حیحص  نسح و  ثیدح  نیا  « ؛» حیحص نسح  ثیدح  اذه  : » دیوگ یم ثیدح  لقن  زا  دعب  يذمرت 

: تفگ هک  هدرک  لقن  ورمع  نب  دادقم  زا  شدنس  هب  دعس  نبا 
ص)  ) هللا لوسر  لعجف  انمدـقف ، ص .)  ) هللا لوسر  یلع  مدـقن  هعد  تلقف : هقنع ، برـض  انریما  داراـف  ناـسیک ، نب  مکحلا  ترـسا  اـنأ 

یلإ مدقی  هقنع و  برـضا  ینعد  دبألا ، رخآ  اذه  ملـسیال  هللاو  هللا ؟ لوسر  ای  اذه  مّلکت  مالع  رمع : لاقف  .لاطاف  مالـسإلا ، یلإ  هوعدی 
مدقت ام  ینذخا  یّتح  ملسا ، دق  هتیأر  نا  ّالإ  وه  امف  رمع : لاقف  مکحلا ، ملـسا  یّتح  رمع ، یلع  لبقیال  ص )  ) یبنلا لعجف  .ۀیواهلا  هّما 
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: رمع لاقف  هلوسرل ! ۀحیـصنلا هللا و  کلذـب  تدرا  اّمنا  لوقا : مث  یّنم ، هب  ملعا  وه  ًارما  ص )  ) یبنلا یلع  ّدرا  فیک  تلق : و  رخأت ، اـم  و 
تاقبطلا  § .نانجلا لـخد  هنع و  ضار  ص )  ) هللا لوسر  و  ۀـنوعم ، رئبب  ًادیهـش  لـُتق  یّتح  هللا  یف  دـهاج  همالـسا و  نسحف  هللاو  ملـساف 

.§ ص 137 ج 4 ، يربکلا ،
ص)  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ات  نک  اـهر  ار  وا  متفگ : نم  دـنزب ، ار  شندرگ  هک  تساوخ  اـم  ریما  مدومن ، ریـسا  ار  ناـسیک  نب  مکح  نم 

ارچ ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رمع  .داد  لوط  وا  یلو  دومن ، توعد  مالسا  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  میدیسر ، ترضح  تمدخ  .میربب 
منهج رد  شردام  دزن  ار  وا  منزب و  ار  شندرگ  راذگب  دروآ ، یمن مالـسا  دبا  ات  درم  نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ یم تبحـص  وا  اب 

هتفگ نانچمه  ص )  ) ربمایپ .متسرفب 
↨

ص73
هچنآ دای  و  دوب ، هدروآ  مالـسا  هک  یلاح  رد  ار  وا  مدرک  هدهاشم  نم  تفگ : رمع  .دروآ  مالـسا  مَکَح  هکنآ  ات  تفریذـپ  یمن ار  رمع 
.تسا رتاناد  نآ  هب  نم  زا  وا  هک  مدرک  ّدر  ار  يرما  ص )  ) ربمایپ رب  هنوگچ  متفگ : دوخ  هب  مداتفا و  دوب  هدز  رـس  دـعب  لبق و  زا  نم  زا 

دروآ و مالـسا  ادـخ  هب  وا  تفگ : رمع  .مشاب  هدرک  یتحیـصن  شلوسر  ادـخ و  يارب  متـساوخ  راـک  نیا  اـب  نم  اـنامه  متفگ : هاـگ  نآ
وا زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یلاح  رد  دیـسر  تداهـش  هب  هنوعم  هاـچ  راـنک  رد  اـت  دومن  داـهج  ادـخ  هار  رد  تشگ و  وکین  شمالـسا 

.دش تشهب  لخاد  دوب و  یضار 

یهقف لئاسم  رد  فالتخا 

هراشا

مینک ؛ یم هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  کنیا  دنا  هتشاد فالتخا  رگیدکی  اب  یهقف  لئاسم  زا  يرایسب  رد  هباحص 

قالط هدع  رد  فالتخا  . 1

َّنِهِـسُْفنَِأب َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  هیآ : رد  ءوُُرق )  ) زا دوصقم  هک  هدوب  نیا  نارگید  سابع و  نبا  دوعـسم و  نبا  رمع و  رکبوبا و  هاگدید 
: هرقب [«. ) دنراد هگن  هدـع  ! ] دنـشکب راظتنا  ندـش ] كاپ  و   ] ندـید هناهام  تداع  هبترم  هس  تدـم  هب  دـیاب  هقلطم ، نانز  « ؛ ٍءوُُرق َۀـَثالَث 

لوق لبنح  نب  دمحا  هفینحوبا و  .دنا  هدرک انعم  رهط  هس  ار  نآ  رمع  نب  هللادبع  هشیاع و  تباث و  نب  دـیز  یلو  تسا ، ضیح  هس  ( 228
صص 184 و ج 4 ، هیزوج ، میق  نبا  داعملا ، داز  .دـنا §  هدرک باختنا  ار  مود  هتـسد  لوق  کلام  یعفاش و  هدـیزگرب و  ار  لوا  هتـسد 

.§ 185

ثرا زا  ردام  مهس  . 2

↨
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ص74
سابع نبا  تسا ؛ هدوب  فالتخا  باحصا  نیب  ردام  مهـس  رد  دنـشاب  ردام  ردپ و  هجوز و  ای  ردام و  ردپ و  ای  جوز  هثرو  هک  ییاج  رد 

ج هلـضف ، ملعلا و  نایب  عماج  تسا § .» ثرا  هیقب  ثلث  ردام  يارب  : » هتفگ یم تباث  نب  دـیز  یلو  تسا ، لام  ثلث  ردام  يارب  هتفگ  یم
.§ ص 72 ، 2

هام راهچ  زا  شیب  رسمه  كرت  هب  مسق  . 3

هدوب فالتخا  هباحـص  نیب  هام  راهچ  زا  شیب  یـسنج  لیاسم  رد  وا  زا  نتفرگ  هراـنک  رـسمه و  كرت  رب  رهوش  ندروخ  مسق  دروم  رد 
قالط هکراتم  زا  هام  راهچ  نتـشذگ  زا  دـعب  هک  هدوب  نیا  رگید  یخرب  تباث و  نب  دـیز  دوعـسم و  نب  هللادـبع  سابع و  نبا رظن  تسا ؛

.§ ص 244 ج 11 ، مزح ، نبا  یّلحملا ،  § .تسا نئاب  مه  وا  قالط  ددرگ و  یم ادج  رهوش  زا  نز  دوش و  یم یمتح 
عرش مکاح  هب  ار  شرما  هجوز  دیاب  هام  راهچ  زا  دعب  هک  دنا  هدوب دقتعم  هشیاع  نامثع و  رمع و  نوچمه  هباحـص  زا  رگید  یخرب  یلو 

شنداد قالط  هب  رما  درکن  عوجر  شرـسمه  هب  وا  هک  یتروص  رد  دنک و  یم وا  هب  عوجر  هب  رما  ار  شرهوش  زین  مکاح  دهد و  عاجرا 
.§ ص 318 ج 7 ، همادق ، نبا  ینغملا ،  § .دوش هداد  قالط  دوخ  يدوخ  هب  هام  راهچ  تدم  نتشذگ  زا  دعب  هجوز  هکنآ  هن  دیامن ، یم

هلماح نز  هدع  . 4

ًامتح هکنیا  ای  تسا  لمح  عضو  ات  شا  هدـع ایآ  هک  هدـش  فـالتخا  هباحـص  نیب  هدرک  توف  شرهوش  هک  یلماـح  نز  هدـع  دروم  رد 
تافو نامز  زا  دیاب 

↨
ص75

هظحالم ار  ود  نیا  نیرت  ینالوط دـیاب  هک  هدوب  نیا  هباحـص  زا  رگید  یخرب  سابع و  نبا  رظن  درذـگب ؛ زور  هد  هام و  راـهچ  شرهوش 
.درک ار  لمح  تدم  هظحالم  دیاب  هنرگو  دومن  ظاحل  ار  نآ  دوش  یم رت  ینالوط تدم  هظحالم  رگا  هک  وحن  نیا  هب  درک ،

ج 4، ریضنلا ، ضورلا  .درک §  ظاحل  لمح  عضو  هب  ار  وا  هدع  دیاب  هک  دنا  هدوب دقتعم  دوعسم  نبا  رمع و  هلمج  زا  هباحص  رتشیب  یلو 
.§ ص 346

هباحص اب  هشیاع  فالتخا 

ثیدـح اهنآ  تیاور  فالخرب  هتفرگ و  داریا  هباحـص  مهف  رب  هشیاع  يرایـسب  دراوم  رد  هک  میرب  یم یپ  هشیاع  ثیداحا  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم هراشا  ثیداحا  هنوگ  نیا زا  ییاه  هنومن هب  کنیا  .درادن  يراگزاس  نانآ  ینید  تیعجرم  اب  نیا  و  تسا ، هدرک  لقن 

: دیوگ یم نامحرلادبع  نب  ۀملسوبا  . 1
ص)  ) هللا لوسر ّنا  رباج ، أطخأ  تلاقف : .ءاملا  نم  ءاملا  لوقی : يراـصنألا )  ) هللادـبع نب  رباـج  ّنا  هاـمأ ! اـی  تلقف : ۀـشئاع  یلع  تلخد 

صص یطویس ، ۀباحصلا ، یلع  ۀشئاع  كاردتسا  یف  ۀباصالا  نیع   § .مجرلا بجوا  لسغلا و  بجو  دقف  ناتخلا  ناتخلا  زواج  اذإ  لاق :
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.§ 38 و 39
.تسا ینم ) جورخ   ) بآ زا  لـسغ )  ) بآ دـیوگ : یم يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  رداـم ! يا  متفگ : وا  هب  مدـش و  هشیاـع  رب  دراو  نم 
بجاو لسغ  دنک  زواجت  ناتخ  عضوم  زا  ناتخ  عضوم  هاگره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  اریز  تسا ؛ هدرک  هابتـشا  رباج  تفگ : هشیاع 

.ددرگ یم مجر  بجوم  هدش و 
↨

ص76
: تفگ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  ملسم  . 2

یف ۀـباصالا  نـیع   ... § رمع َمَـهَو  تلاـق : ۀـشئاع  نـع  سوواـط  نـع  جرخا  .رـصعلا و  دـعب  ةالـصلا  یلع  يدـیألا  برـضی  رمع  ناـک 
.§ ص 48 یطویس ، ۀباحصلا ، یلع  ۀشئاع  كاردتسا 

هابتـشا لایخ و  رمع  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  سوواط  .دز  یم دـندناوخ  یم زامن  رـصع  زامن  زا  دـعب  هک  یناسک  تسد  هب  رمع 
 ... تسا هدرک 

: هدرک لقن  ریبز  نب  هللادبع  نب  دابع  زا  ملسم  . 3
یـسن ام  عرـسا  ام  تلاقف : کلذ ، اهیلع  سانلا  رکناف  هیلع ، یّلـصتف  دجـسملا  یف  صاقو  یبا  نب  دعـس  ةزانجب  رمی  نا  ترمأ  ۀشئاع  ّنا 

.§ ص 49 نامه ، § .دجسملا یف  ّالإ  ءاضیب  نب  لیهس  یلع  ص )  ) هللا لوسر  یّلص  ام  سانلا ،
هشیاع دنتفرگ ، داریا  راک  نیا  رب  مدرم  دنراذگ ، زامن  وا  رب  هداد و  رورم  دجسم  رد  ار  صاقو  یبا نب  دعس  هزانج  ات  داد  روتسد  هشیاع 

.دراذگن زامن  ءاضیب  نب  لیهس  هزانج  رب  دجسم  رد  زج  هب  ص )  ) ادخ لوسر دندرک ، شومارف  مدرم  دوز  هچ  تفگ :
: دنا هدرک لقن  هرمع  زا  ملسم  يراخب و  . 4

ّهنا اـمأ  نمحرلادـبع ، یبـأل  هللا  رفغی  ۀـشئاع : تلاـقف  .یحلا  ءاـکبب  بذـعیل  ّتیملا  ّنا  لوـقی : رمع  نب  هللادـبع  ّنا  اـهل  رکذ  ۀـشئاع  ّنا 
یف بذعتل  اّهنا  اهیلع و  نوکبی  مّهنا  ص :)  ) لاقف اهیلع ، یکبی  ۀیدوهی  یلع  ص )  ) هللا لوسر  ّرم  اّمنا  أطخا ، وأ  یـسن  هّنکلو  بذکی  مل

.§ ص 52 نامه ،  § .اهربق
ناـهانگ زا  دـنوادخ  تفگ : هشیاـع  .دوـش  یم باذـع  هدـنز  هیرگ  هب  هدرم  دـیوگ : یم رمع  نب  هللادـبع  هک  دـش  هداد  ربـخ  هشیاـع  هب 

نامحرلادبع یبا
↨

77 ص :
ینز هزانج  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  اریز  تسا ؛ هدومن  هابتـشا  اـی  هدرک  شومارف  یلو  دـیوگ ، یمن غورد  وا  درذـگب ، رمع ) نب  هللا  دـبع  )

.دوش یم باذع  شربق  رد  وا  یلو  دننک  یم هیرگ  وا  رب  مدرم  دومرف : ترضح  دندرک ، یم هیرگ  وا  رب  هک  درک  رذگ  يدوهی 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  . 5

نیع  § .نورـشع ًاعـست و  نوکی  دق  رهّـشلا  لاق : اّمنا  نمحرلادبعابا ، هللا  محری  تلاقف : ۀـشئاعل  کلذ  اورکذـف  .نورـشع  عست و  رهّـشلا 
.§ ص 62 ۀباصالا ،

ص)  ) ربمایپ هکلب  ار ، نامحرلادـبعابا  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ : وا  دـندناسر ، هشیاع  هب  ار  ربخ  نیا  سپ  .تسا  زور  هن  تسیب و  هاـم 
.تسا زور  هن  تسیب و  یهاگ  هام  دومرف :

: تفگ هک  دنا  هدرک لقن  ریبز  نب  ةورع  زا  دوخ  دنس  هب  یقهیب  يروباشین و  مکاح  . 6
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هللا لوسر ّنا  و  انزلا ، دلو  قتعا  نا  نم  یلإ  ّبحا  هللا  لیبس  یف  طوسب  عتمأ  نئل  لاق : ص )  ) هللا لوسر  ّنا  لوقی : ةریرهابا  ّنا  ۀـشئاع  غلب 
هلوق اّما  ۀباجإ ، ءاسأف  ًاعمـس  ءاسأ  ةریرهابا  هللا  محر  ۀشئاع : تلاقف  .یحلا  ءاکبب  بذعی  تیملا  ّنا  و  ۀثالثلا ، ّرـش  انزلا  دـلو  لاق : (ص )

.§ صص 87 و 88 نامه ، ...§
تسا رتهب  نم  دزن  مربب  هرهب  ادخ  هار  رد  يا  هنایزات هب  نم  رگا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم هریرهوبا  هک  دیسر  هشیاع  هب  ربخ 

انزلا دلو  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  انامه  و  میامن ، دازآ  ار  انزلا  دلو  هکنیا  زا 
↨

ص78
هدینـش و يروجدب  ار ، هریرهوبا  دنک  تمحر  ادخ  تفگ : هشیاع  .دوش  یم باذع  هدنز هیرگ  هب  تیم  انامه  .تسات و  هس  نآ  نیرتدـب 

 ... وا راتفگ  اّما  تسا ، هداد  باوج  يروجدب 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  شدنس  هب  يراخب  . 7

ص)  ) هللا لوسر لاق  تلاق : ۀشئاع  نع  ةورع ، نع  یقهیبلا  جرخا  نکلو  .موتکم  ما  نبا  نذؤی  یّتح  اوبرشا  اولکف و  لیلب  نذؤی  الالب  ّنا 
نبا طلغ  لوقت : ۀشئاع  تناک  .رجفلا و  رـصبی  لالبلا  ناک  و  لالب ، نذؤی  یّتح  اوبرـشا  اولکف و  نّذأ  اذاف  یمعا  لجر  موتکم  ما  نبا  ّنا 

.§ صص 89 و 90 ۀباصالا ، نیع  .رمع § 
.دیوگب ناذا  امش  يارب  موتکم  ما نبا  حبص ) ماگنه   ) هکنیا ات  دیماشایب  دیروخب و  سپ  دیوگ ، یم ناذا  امـش  يارب  بش  رد  لالب  انامه 

اذـل و  تسا ، يروک  درم  موتکم  ما  نبا  اـنامه  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  تفگ : هک  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  وا  هورع و  زا  یقهیب  یلو 
ررکم هشیاع  .دنک و  یم هدهاشم  ار  رجف  لالب  اریز  دیوگب ؛ ار  حبـص - ناذا - لالب  هکنیا  ات  دیماشایب  دیروخب و  تفگ  ناذا  وا  هاگره 

.تسا هدرک  هابتشا  رمع  نبا  تفگ : یم
هباحـص رب  هشیاع  هک  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا زا  دروم  زا 50  شیب  ۀباحصلایلع » ۀشئاع  كاردتـسا  یف  ۀباصالا  نیع   » باتک رد  یطویس 

.تسا هدروآ  هدرک ، یفرعم  راک  هابتشا  ار  نانآ  هتفرگ و  داریا 

هشیاع ثیدح  هرابرد  يواضرق  رتکد  هاگدید 

راکنا ار  نآ  هدرک و  لاؤس  وا  زا  هیلع » هلها  ءاـکبب  بذـعیل  تیملا  ّنا   » ثیدـح هراـبرد  هک  یـسک  خـساپ  رد  يواـضرق  فسوی  رتکد 
: دیوگ یم دراد  تفلاخم  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  هیآ َو ال  اب  اریز  دوب ؛ هدرک 

↨
ص79

اب ار  ثیدح  نیا  هباحص  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  مهم  دنراد ...  رظن  قافتا  نآ  تّحص  رب  نیثدحم  ًاعطق  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا 
 ... دنا هدناسر توبث  هب  فلتخم  قرط  حیحص و  دانسا 

هرابرد هدـننک  لاؤس ردارب  هک  ار  ینامگ  ّنظ و  ناـمه  ثیدـح  ندینـش  ماـگنه  هشیاـع  ترـضح  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  ماـقم  نیا  رد 
تسا و ضراـعت  رد  نآرق  هیآ  اـب  هکنیا  ناـمگ  هب  تسا  هدـش  نآ  يوار  رکنم  هدوـمن و  یتـشادرب  ناـنچ  مه  ناـشیا  تشاد ، ثیدـح 
هب ار  ثیدح  وا  هک  دنا  هتـشاد نایب  هتخاس و  مهتم  نایـسن  اطخ و  هب  ار  ناشیا  دنا  هدومن تیاور  رمع  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  هک  یناسک 

 ... تسا هدینشن  دوخ  حیحص  تروص 
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ثیدـح اب  ار  ثیدـح  ناشیا  هک  دوش  یم ساسحا  اجنیا  رد  دـشاب ، یم اوران  هشیاع  بناج  زا  تالیوأت  هنوگ  نیا دـیوگ : یم رجح  نبا 
صص 393- ج 3 ، يرابلا ، حتف   ....§ تسا هتساخرب  تفلاخم  هب  نآرق  اب  نآ  ضراعت  ساسحا  ضحم  هب  هکلب  تسا  هدومنن  در  رگید 

تمصع رگید  یسک  يارب  ص )  ) ربمایپ يارب  زج  هدوبن و  یـضار  هشیاع  يریگ  عضوم زا  نادنمـشناد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .§ 397
.دنا هدشن لئاق 

: دیوگ یم یبطرق 
زا یـضعب  يوار  دیوگ : یم هکنیا  و  تسا ، هداد  نایـسن  اطخ و  هب  مکح  نآ  نایوار  هب  تبـسن  هدـش و  ثیدـح  نیا  رکنم  هشیاع  هکنیا 

.§ ص 397 ج 2 ، ریدقلا ، ضیف   ... § تسا عقاو  زا  رود  اعدا و  کی  تسا ، هدینشن  ار  نآ  زا  یتمسق  هدینش و  ار  ثیدح 
↨

ص80
: دیوگ یم هیمیت  نبا 

نالطب هب  داـقتعا  بجوم  هب  داـهتجا ، لـیوأت و  یعون  هار  زا  ار  ثیداـحا  هک  دراد  دوجو  هشیاـع  نینمؤملا  ما يارب  يدراوم  نینچ  ریظن 
ج 1، يواضرق ، فسوی  رـصاعم ، یهقف  ياه  هاگدید  § .دشاب یمن هتفریذـپ  اور و  یلمع  نینچ  هک  یلاح  رد  دـیامن ، یم در  نومـضم ،

.§ 115 صص 107 -

هشیاع لمع  هب  تنس  لها  ياوتف 

.دنهد یم اوتف  هشیاع  يأر  لمع و  هب  تنس  لها  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: تسا هدمآ  فانحا  هقف  رد  رعشم ، هفلدزم و  هب  نتفر  يارب  بورغ  ماگنه  مدرم  ندرک  چوک  ثحب  رد  جح و  باب  رد 

بارـشب تعد  مامإلا  ۀضافا  دعب  ۀشئاع  ّنا  يور  امل  هب ؛ سأب  الف  ماحزلا  فوخل  مامإلا  ۀـضافا  سمـشلا و  بورغ  دـعب  اًلیلق  ثکم  ولف 
.§ ص 175 ج 1 ، ینانیغرم ، ۀیادهلا ،  § .تضافا مث  ترطفاف 

؛ درادن یلاکـشا  دـنک ، یهاتوک  فقوت  ثکم و  ماحدزا ، زا  سرت  لیلد  هب  ماما  نداد  چوک  دیـشروخ و  بورغ  زا  دـعب  یـسک  هاگره 
نآ زا  سپـس  و  درک ، راطفا  تافرع  نامه  رد  وا  دندروآ و  یبآ  ات  داد  روتـسد  ماما  ندرک  چوک  زا  دعب  هشیاع  هک  هدـش  تیاور  اریز 

.دومن چوک  نیمزرس 
: تسا هدمآ  هرمع  باب  رد  زین  و 

يور امل  قیرشتلا ؛ مایا  و  رحنلا ، موی  و  ۀفرع ، موی  یه  اهلعف و  اهیف  هرکی  مایا  ۀسمخ  ّالإ  ۀنسلا  عیمج  یف  ةزئاج  یه  توفتال و  ةرمعلاو 
.§ ص 346 ج 4 ، يربکلا ، ننسلا  ص 216 ؛ ج 1 ، نامه ، .ۀسمخلا §  مایألا  هذه  یف  ةرمعلا  هرکت  تناک  اّهنا  ۀشئاع  نع 

↨
ص81

، دراد تهارک  مایا  نآ  رد  هرمع  نداد  ماجنا  هک  زور  جـنپ  رد  رگم  تسا  زیاج  لاس  مایا  لوط  رد  نآ  دوش و  توف  زگره  دـیابن  هرمع 
زور جنپ  نیا  رد  ار  هرمع  ماجنا  هشیاع  هک  هدش  تیاور  اریز  قیرشت ؛ مایا  زور  هس  نابرق و  دیع  زور  هفرع ، زور  زا  تسا  ترابع  نآ  و 

.تشاد تهارک 
رمع نب  هللادبع  لمع  هب  تنس  لها ياوتف 
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: تسا هدمآ  فانحا  هقف  رد 
ماـقأ رمع  نبا  ّنـال  رـصق ؛ نینـس  کـلذ  یلع  یقب  یّتح  ۀـماقإلا  ةدـم  ونی  ملو دـغ  دـعب  وا  ًادـغ  جرخی  نا  مزع  یلع  ًارـصم  لـخد  ولو 

.§ ص 83 ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 97 ؛ ج 1 ، ۀیادهلا ، .کلذ § لثم  ۀباحصلا  نم  ۀعامج  نع  و  رصقی ، ناک  رهشا و  ۀتس  ناجیابرذآب 
يارب یعطق  مزع  دوب و  ددرم  یلو  دوش  جراخ  رهش  نآ  زا  ادرف  سپ  ای  ادرف  تشاد  دصق  هک  یلاح  رد  دش  يرهـش  دراو  يرفاسم  رگا 

رمع نب  هللادبع  اریز  دناوخب ؛ رصق  هب  دیاب  ار  شزامن  دنام ، رهـش  نآ  رد  دیدرت  تلاح  نیا  اب  اه  لاس تشادن و  ینیعم  زور  رد  جورخ 
.تسا هدیسر  لمع  نیا  لثم  هباحص  زا  یتعامج  زا  .دروآ و  ياج  هب  رصق  هب  ار  شزامن  تشاد و  تماقا  ناجیابرذآ  رد  هام  شش 

فلس زا  تاقبط  رگید  نیب  فالتخا 

هراشا

لمع ناسحتـسا  ساـیق و  هب  ًادـیدش  هفینحوـبا  هلمج  نآ  زا  تشاد ؛ دوـجو  فـالتخا  یهقف  بهاذـم  ياـسؤر  رگید  هفینحوـبا و  نـیب 
نینچمه  .تسناد  یم نید  رد  عیرشت  ار  نآ  تشادن و  لوبق  ار  ناسحتسا  یعفاش  یلو  درک  یم

↨
ص82

.تشادن لوبق  ار  لیح  دوب و  عیارذ  باب  ّدس  هب  لئاق  کلام  یلو  دوب ، یعرش  ياه  هلیح يریبعت  هب  ای  عیارذ  باب  حتف  هب  لئاق  هفینحوبا 
: دیوگ یم هراب  نیا  رد  یطوب  ناضمر  دیعس  دّمحم  رتکد 

اهیلع تئتفملا  يأرلا  نع  اهتایضتقم ، صوصنلا و  تالالدل  عضاخلا  يأرلا  لصفت  ۀنیب ، ۀحضاو  دودح  طباوض و  ۀمث  نکت  اّمل  نکلو 
ةریبک ۀلث  هیف  تحنج  يذلا  تقولا  یفف  يأرلا ، نم  ذختی  نا  یغبنی  يذلا  فقوملا  ددصب  ریبک  بارطـضا  أشن  اهراوسا ، ءارو  دراشلا  و 

ۀباحصلا و ءاهقف  نم  يرخا  ةریبک  ۀلث  تفقو  ۀحلصملا  تعد  امّلک  هیف  لاسرتسالا  يأرلاب و  ذخألا  یلإ  نیعباتلا  ۀباحـصلا و  ءاهقف  نم 
یلع ریکنلا  نالعا  یف  اوددرتی  ملو  هماحتقا ، نم  اورذح  و  لسرملا ، داهتجإلا  يأرلا و  باب  اوقلغاف  رخآلا ، فرطلا  یـصقا  یف  نیعباتلا 
ورمع نب  هللادبع  و  باطخلا ، نب  رمع  نب  هللادبع  و  ریبزلا ، و  سابع ، نب  هللادـبع  قیرفلا  اذـه  لاجر  زربا  نم  .نیرخآلا و  کئلوا  عینص 

نم یبعشلاب ، فورعملا  لیحارش  نب  رماع  و  حابر ، یبأ نب  ءاطع  و  ریبزلا ، نب  ةورع  و  بیـسملا ، نب  دیعـس  .ۀباحـصلا و  نم  صاعلا  نب 
هوحرطاف مهیأر  نم  ناک  ام  و  هوذخف ، ص )  ) هللا لوسر باحصا  نم  ءالؤه  هب  مکءاج  ام  : ) لوقی ناک  یبعـشلا  ّنا  اوور  دق  .نیعباتلا و 

طباوض اجنآ  رد  نوچ  نکلو  ص 51 §. یطوب ، ناضمر  دیعس  دمحم  یمالسا ، بهذم  ۀکرابم ال  ۀنیمز  ۀلحرم  ۀیفلسلا  (. § ّشُحلا یف 
شهار ریغ  زا  هک  صوصن  رب  هدش  لیمحت  يأر  زا  ار  نآ  دافم  صوصن و  یناعم  اب  قفاوم  يأر  ات  تسین  يراکشآ  نشور و  دودح  و 

هک یتقو  رد  سپ  دوش ؛ هتفرگ  يأر  نآ  زا  دیاب  هک  یفقوم  تهج  هب  دمآ  دیدپ  یشحاف  بارطضا  اذل  .دهد  لیصفت  هدمآ  تسد  هب 
↨

ص83
، دندید تحلصم  نآ  رد  هکنآ  تهج  هب  دندومن  لیامت  نآ  هب  هدرک و  باختنا  ار  ییأر  نیعبات  هباحص و  ياهقف  زا  يرایـسب  تعامج 
هتسب و ار  دازآ  داهتجا  يأر و  باب  هدرک و  فقوت  لوا  هتسد  لباقم  رد  نیعبات  هباحص و  ناهیقف  زا  يرگید  رایسب  هتسد  نانآ  ربارب  رد 

نیا نادرم  نیرتزراب  زا  .دندومنن و  ددرت  رگید  هتسد  نآ  لمع  رب  راکنا  نالعا  رد  زگره  و  دنتشاد ، زاب  نآ  رد  ندش  دراو  زا  ار  مدرم 
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نب ةورع  بیسم و  نب  دیعـس  و  هباحـص ، زا  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  باطخ و  نب  رمع  نب  هللادبع  ریبز و  سابع و  نب  هللادبع  هتـسد 
ار هچنآ  ره  تفگ  یم یبعش  هک  دنا  هدرک تیاور  .تسا و  نیعبات  زا  یبعـش  هب  فورعم  لیحارـش  نب  رماع  حابر و  یبا نب  ءاطع  ریبز و 

.دیزیرب هبارخ  رد  تسا  ناشیأر  زا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  ذخا  دنا  هدرک لقن  امش  يارب  هباحص  زا  هتسد  نیا  هک 
: دیوگ یم یکلام  ناحرف  نب  نسح 

نب نسح  دـئاقعلا ، بتک  یف  ۀـئارق  .اهیلا §  هسفن  صخـشلا  بسنی  یّتح  فقاوملا  تاهاجتالا و  ءارآلا و  ةدـحوم  ۀیفلـسلا  تسیل  و  ... 
.§ ص 187 یکلام ، ناحرف 

.دهد تبسن  نآ  هب  ار  شدوخ  صخش  ات  دنا  هتشادن فقوم  رظن و  يأر و  کی  فلس  و  ... 

اه تنس رییغت  هباحص و 

نآ هب  هدوب و  تنس  رادساپ  هک  دشاب  تجح  دناوتیم  یسک  تنس  هکنآ  لاح  دننکیم و  دانتسا  هباحص  هژیو  هب  فلس  تنـس  هب  نایباهو 
.دنا هدوبن  نینچ  دوخ  فارتعا  هب  هباحص  هکنآ  لاح  دشاب و  لماع 

↨
ص84

: تفگ هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يراخب 
.§ ص 134 ج 1 ، يراخب ، حیحص  § !؟ اهیف متعنصام  متعنص  سیلا  لاق : ةالصلا ؟ لیق : ص .)  ) یبنلا دهع  یلع  ناک  اّمم  ًائیش  فرعا  ام 

.؟ دیدادن رییغت  زین  زامن  رد  امش  ایآ  تفگ : روطچ ؟ زامن  دش : هتفگ  .مسانش  یمن يزیچ  دوب  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  هک  ییاهزیچ  زا 
: دیوگ یم يرهز 

ةالــصلا هذــه  اـّلإ  ُتـکردا  اّـمم  ًائیــش  فرعاـال  لاـقف : کــیکبیام ؟ تـلقف : یکبی ، وـه  قشمدــب و  کــلام  نـب  سنا  یلع  تـلخد 
§ .نامه § .تعّیضدق

نم تفگ : تسا ؟ هدروآرد  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  متفگ : وا  هب  درک  یم هیرگ  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  قشمد  رد  کلام  نب  سنا  رب 
.دش عیاض  مه  نآ  هک  زامن  زج  هب  مسانش  یمن ما  هدرک كرد  هچنآ  زا  ار  يزیچ 

: تفگ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  لبنح  نب  دمحا 
: لاق ةالـصلا ؟ ةزمحابأ ! اـی  تلقف : هللا .) اـّلإ  هلإ  ـال   ) مکلوق ریغ  ص )  ) هللا لوسر  دـهع  یلع  هدـهعأ  تنک  ًائیـش  مویلا  مکیف  فرعا  اـم 

.§ ص 270 ج 3 ، دمحا ، دنسم  §... !؟) ص  ) هللا لوسر ةالص  کلت  تناکفأ  سمشلا ، برغت  نیح  تیّلصدق 
! هزمحابا يا  متفگ : وا  هب  .مسانـش  یمن هللا ) ّالا  هلا  ـال   ) نتفگ زج  هب  هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـهع  رد  هک  ار  يزیچ  امـش  زا  زورما  نم 

... !؟ دوب ص )  ) ادخ لوسر زامن  نیا  ایآ  مدرازگ ، زامن  دیشروخ  بورغ  ماگنه  نم  تفگ : یچ ؟ زامن 
↨

ص85
: تفگ هک  هدرک  لقن  شمعا  زا  شدنس  هب  يراخب 

ۀّما نم  فرعأ  ام  هللاو  لاقف : کبـضغأ ؟ ام  تلقف : بضغم  وه  ءادردلاوبا و  یلع  لخد  لوقت : ءادردـلا  ّما  تعمـس  لاق : ًاملاس  تعمس 
.§ ص 134 ج 1 ، يراخب ، حیحص   § .ًاعیمج نّولصی  مّهنا  ّالإ  ًائیش  ص )  ) دّمحم
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: متفگ وا  هب  دش ، دراو  نم  رب  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  ءادردلاوبا  تفگ : یم هک  مدینـش  ءادردـلا  ّما زا  تفگ : هک  مدینـش  ملاس  زا 
.دنراذگ یم زامن  یگمه  هک  مسانش  یم ار  نیا  ص )  ) دّمحم تّما  زا  اهنت  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : تسیچ ؟ وت  بضغ  تلع 

لصن لباقم  رد  داهتجا 

یتشادرب قباطم  هباحص  زا  يا  هدع ص )  ) مرکاربمایپ زا  دعب  اریز  تسا  نانآ  داهتجا  فلـس  لعف  شریذپ  مدع  رب  لیالد  زا  رگید  یکی 
اب دـندرک ، یم دـیلقت  اهنآ  زا  زین  نارگید  دـندرک و  یم لمع  نآ  ساـسا  رب  هداد و  یم اوتف  دنتـشاد  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  زا  هک 

.دوب تنس  نآرق و  حیرص  صن  لباقم  رد  نانآ  ياواتف  زا  یخرب  هکنآ 
: تسا هدرک  میسقت  هتسد  هس  هب  هدش  رداص  اهنآ  زا  هک  ییاواتف  دادعت  ظاحل  هب  ار  هباحص  هیزوج  میق  نبا 

.دنا هداد اوتف  دایز  هک  یناسک  . 1
.تسا هدش  لقن  اوتف  اهنآ  زا  طّسوتم  روط  هب  هک  یناسک  . 2

.دراد دوجو  درم  نز و  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا ، هدرمـش  رفن  دنچ  یـس و  دـص و  ار  اهنآ  دادـعت  و  دـنا ، هداد اوتف  كدـنا  هک  یناسک  . 3
.§ ص 13 ج 1 ، نیعقوملا ، مالعا  §

↨
ص86

: دیوگ یم یلازغ 
نیذلا و  يوتفلا ، ۀبترم  مهل  نکی  مل  مهنم  لمعلا  باحصاف  هب ، نینتعم  یلإ  ملعلاب و  نونتعیال  نیکـسنتم  یلإ  ۀباحـصلا  تمـسقنا  دقو 

.§ ص 470 یلازغ ، لوخنملا ،  § .طباضلا رکذ  دعب  مهداحآ  ّدع  یف  عمطمالو  نوتفملا ، مهف  اوتفا  اولمع و 
ییانتعا دندوب و  لمع  لها  یخرب  دنا ؛ هدش میسقت  هتسد  دنچ  هب  هباحص 

هک یناسک  یلو  دندوبن ، اوتف  رد  يا  هبترم ياراد  هباحص  زا  لمع  باحصا  اذل  .دنداد  یم تیمها  ملع  هب  زین  یخرب  و  دنتشادن ، ملع  هب 
.میدرک رکذ  ار  یلک  هطباض  هکنآ  زا  دعب  میربب  ار  اهنآ  مان  هک  درادن  یتهج  .دننایتفم و  نامه  دنا  هداد اوتف  هدوب و  لمع  لها 

هباحص زا  نیعبات  یّقلت 

اوتف زین  دوخ  هدومن و  نانآ  زا  ثیدح  اوتف و  ملع و  ذـخا  هباحـص  اب  طابترا  اب  نانآ  .دـسر  یم نیعبات  رـصع  هب  تبون  هباحـص  زا  دـعب 
.دندومن داهتجا  حیرص  صن  لباقم  رد  ددعتم  دراوم  رد  دنا و  هداد

.تسا هتشاد  طابترا  ص )  ) ربمایپ هباحص  زا  رفن  دصناپ  اب  يرصب  نسح  مان  هب  نیعبات  زا  یکی  هک  هدش  لقن 
مـالعا  § .تسا هدروآ  نیعقوملا » مـالعا   » باـتک رد  ار  اـهنآ  زا  دـعب  نیعباـت و  رـصع  رد  ناـیتفم  زا  يرایـسب  یماـسا  هیزوـج  میق  نبا 

.§ 28 صص 24 - ج 1 ، نیعقوملا ،

اوتف لها  زا  ییاه  هنومن

↨
ص87
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هدرمشرب زعام  هیدماغ و  دّمحموبا  ار  نانآ  هلمج  زا  هدرک و  لقن  ار  هباحـص  زا  نایتفم  یماسا  ماکحإلا »  » باتک رد  یـسلدنا  مزح  نبا 
.§ 95 صص 85 - ج 5 ، ماکحإلا ، .تسا §

رد ار  نآ  يراخب  دـنا ؛ هدرک لقن  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  ار  تسا - ینـالوط  یثیدـح  هک  اـنز - هب  هیدـماغ  زعاـم و  رارقا  هصق 
رد ار  نآ  ملسم  و  ص 2502 ؛§. ج 6 ، يراخب ، حیحـص  « § ترمغ وا  تسمل  کّلعل  ّرقملل : مامالا  لوقی  له   » باب دودـحلا »  » باتک

.تسا هدروآ  ص 1319 §. ج 3 ، ملسم ، حیحص  «§ انزلاب هسفن  یلع  فرتعا  نم   » باب
: تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنس  هب  يراخب 

: لاق .ینکیال  اهَتِْکنَأ ؟ لاق : .هللا  لوسر  ای  ال  لاـق : ترظن ؟ وأ  تزمغ  وأ  تّلبق  کـّلعل  هل : لاـق  ص )  ) یبنلا کـلام  نب  زعاـم  یتأ  اّـمل 
.همجرب رمأ  کلذ  دنعف 

زعام يا ؟ هدرک رظن  وا  هب  ای  يا  هدـیلام تسد  ای  يا  هدیـسوب دـیاش  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ  ص )  ) ربمایپ دزن  کلام  نب  زعام  نوچ 
تـشز لمع  نآ  مسا  حیرـص  روط  هب  هکلب  تفگن  هیانک  هب  يا ؟ هدرک راک  نالف  ایآ  دومرف : وا  هب  ترـضح  ادخ ! لوسر  يا  هن  تفگ :

.داد وا  راسگنس  هب  روتسد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  اجنآ  .تخاس  يراج  نابز  رب  ار 
: دیوگ یم مزح  نبا  نخس  هیجوت  رد  هیزوج  میق  نبا 

ناذئتسا ریغ  نم  انزلاب  رارقإلا  زاوج  یلع  امهمادقا  ّنا  لّیخت  هّلعل  و  ًازعام ، ۀیدماغلا و  دّمحموبا  مهعم  ّدع  قیرط  يأب  يردا  امو 
↨

ص88
.§ ص 15 ج 1 ، نیعقوملا ، مالعا   ... § امهیلع ّرقا  دق  و  رارقإلا ، زاوجب  امهسفنأل  يوتف  وه  کلذ ، یف  هللا  لوسر

رارقا زاوج  رب  ود  نیا  مادقا  هک  هدرک  لایخ  ایوگ  تسا ، هدرمشرب  نایتفم  وزج  ار  زعام  هیدماغ و  دمحموبا  تهج  هچ  هب  هک  مناد  یمن
ار ود  نآ  مه  ص )  ) ربمایپ هک  رارقا  زاوج  هب  ود  نآ  بناج  زا  تسا  ییاوتف  تقیقح  رد  نآ ، رد  ص )  ) ادخ لوسر  هزاجا  نودب  انز  هب 

 ... تسا هدرک  دییأت 
.درمش یعرش  تجح  ار  هباحص  تنس  ناوتیم  یتاداهتجا  نینچ  اب  لاح 

یصخش يأر  لامعتسا  هباحص و 

: دیوگ یم یفطصم  ءاقرز 
اوهجتا هودجی  مل  ناف  ۀلأسملا ، یف  هللا  مکح  نع  ًاثحب  هللا  باتک  یلإ  اوؤجلی  نا  يوتفلا  داهتجإلا و  یف  ۀباحـصلا  ۀـقیرط  تناک  دـقو 
ظفحی نم  مهنیب  نکی  مل  ناف  ۀیـضقلا ، یف  مکح  نم  هنع  هنوظفحی  امیف  هباحـصا  ةارکاذ  اوراثتـسا  و  ص )  ) هللا لوسر  نع  دروام  یلإ 

هبـشا هنوری  اـمیف  مهماـهفأ  اوـمکح  مهئارآـب و  اودـهتجاف  يأرلا ، لامعتـسا  یلإ  اوؤـجتلا  عوـضوملا  یف  ص )  ) هللا لوـسر  نع  ًاثیدـح 
ج 1، ماعلا ، یهقفلا  لخدملا  .اهلبس §  تحضوا  یتلا  حلاصملا  ۀماقتسا  لدعلا و  ۀماقا  یف  اهدعاوق  ۀعیرشلا و  دصاقم  نم  فورعملاب 

.§ ص 174
ار نآ  مکح  نوچ  و  دندرب ، یم هانپ  ادخ  باتک  هب  ادتبا  هلأسم  مکح  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  دوب  نیا  اوتف  داهتجا و  رد  هباحص  شور 

دنتفای یمن
↨
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ص89
زا يزیچ  رگا  ات  دندرک  یم کیرحت  ار  وا  باحـصا  هظفاح  و  تسا ، هدـش  دراو  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  دـندروآ  یم یتایاور  هب  ور 
هانپ يأر  لامعتـسا  هب  دـمآ  یمن تسد  هب  اهنآ  هظفاح  زا  يزیچ  هراب  نیا  رد  رگا  و  دـننک ، لـقن  دـنراد  دوخ  هظفاـح  رد  ص )  ) ربماـیپ

لدـع و هماـقا  رد  نآ  دـعاوق  تعیرـش و  دـصاقم  هب  هیبـش  هک  هنوگ  نآ دوخ  مهف  هب  دـندرک و  یم داـهتجا  دوـخ  ءارآ  هب  دـندرب و  یم
.دندرک یم مکح  دنتفای  یم حلاصم 

« يأر  » يانعم

: دیوگ یم يأر »  » ریسفت رد  هیزوج  میق  نبا 
.§ ص 70 ج 1 ، نیعقوملا ، مالعا  § .تارامالا هیف  ضراعت  اّمم  باوصلا  هجو  ۀفرعمل  بلط  لمأت و  رکف و  دعب  بلقلا  هاری  ام 

يأر ار  نآ  دروآ  یم تسد  هب  تاراما ، ضراـعت  دروم  رد  باوص  هار  ندروآ  تسد  هب  لـمأت و  رکف و  زا  دـعب  ناـسنا  لـقع  ار  هچنآ 
.دنیوگ یم

مکح رییغت  رد  نآ  ریثأت  ناکم و  نامز و  تقیقح 

تهج هب  يواـتف  ماـکحا و  رییغت  زین  دـنک و  یمن رییغت  شتقیقح  ناـمز  و  داـیز ، اـی  مک  تقو  يارب  تـسا  مـسا  تـغل  لـها  دزن  ناـمز 
مکح رد  دناوت  یم دراذگ  یم رثا  هتـشگ و  ثداح  ناسنا  یگدنز  رب  مایا  نامز و  لوط  رد  هک  یتارییغت  نآ  یلو  تسین ، مایا  فالتخا 

.دنراد لوبق  مه  تنس  لها  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دشاب و  راذگ  ریثأت  اوتف  و 
: دیوگ یم فرعلا » رشن   » هلاسر رد  نیدباع  نبا 

↨
ص90

نبا لئاسر  ۀـعومجم  .نامزلا §  لها  داـسفل  وأ  ةرورـض  ثودـحل  هلها  فرع  ّریغتل  ناـمزلا  فـالتخاب  فلتخت  ماـکحألا  نم  ًاریثک  ّنا 
.§ صص 44 و 45 ج 1 ، نیدباع ،

نآ لها  يارب  ای  هدش  ثداح  ترورض  نوچ  شلها ، فرع  رییغت  تهج  هب  دنک  یم رییغت  اه  نامز فالتخا  هب  ماکحا  زا  يرایسب  انامه 
.دوش یم لصاح  داسف  نامز 

: دنیوگ یم ناکم  هرابرد  زین  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب 
 ... کلذل ًاعبت  مکحلا  ّریغتی  ّهناف  فورظلا  وأ  حـلاصملا  وأ  فارعالا  تریغت  اذإ  نکل  ًائیـش و  ناریغیال  نامزلا  تاذـک  ناکملا  تاذ  ّنا 

.§ ص 124 یناطق ، يدهم  دمحم  ماکحالا ، رییغت  یف  نامزالا  فالتخا  رثا  § 
نآ عبت  هب  مکح  دننک  رییغت  اه  تیفرظ ای  حلاصم  ای  اه  فرع رگا  یلو  دنهد ، یمن رییغت  ار  يزیچ  نامز  تاذ  دننامه  ناکم  تاذ  انامه 

 ... دبای یم رییغت 
فالتخا ریثأت  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  اوتف  رب  ناکم  فالتخا  ریثأت  يارب  ار  یتارابتعا  تنـس  لها  ياـملع  زا  هنینـسوبا  ماـصع 

.تساوتف مکح و  رییغت  رد  ضیح  غولب و  تعرس  نوچمه  ود  نآ  تاعبت  ترارح و  تدورب و  ثیح  زا  اهرهش 
ياـه تیّلقا هقف  هب  نآ  زا  هک  تسا  رفک  دـالب  رد  ناملـسم  ندوب  دـشاب  هتـشاد  ریثأـت  مکح  رییغت  رد  دـناوت  یم هک  يدراوم  هلمج  زا  و 
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.دوش یم ریبعت  یمالسا 
: دیوگ یم دوش  یم حرط  ناناملسمریغ  دالب  رد  ناناملسم  هیحان  زا  هک  یلئاسم  هرابرد  تنس  لها  ياملع  زا  یمکح  یلع 

↨
ص91

میظعلا و یهقفلا  انثارت  نم  اهجارختـسا  اهتلدا و  نم  ۀیعرـشلا  ماکحألل  طابنتـسا  داهتجا و  رظن و  یلإ  جاتحت  اـهوحن  اـیاضقلا و  هذـه 
.§ ص 83 یمکح ، يوتفلا ، لوصا  هعاضوا § ...  همظن و  دلب و  لک  اهتاسبالم و  ۀلاح و  لک  قفو  عئاقولا  یلع  اهقیبطت 

نآ قیبطت  گرزب و  یهقف  عبانم  زا  جارختـسا  اهنآ و  هلدا  زا  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  رظن و  هب  جایتحا  نآ  وحن  ایاضق و  نیا 
 ... دراد نآ  عاضوا  مظن و  رهش و  ره  طیارش و  هظحالم  تلاح و  ره  قباطم  عیاقو  رب 

رد تهج  نیدـب  دراد و  هراشا  انعم  نیا  هب  هک  مینک  یم هدـهاشم  ار  یتارابع  اه  یکلام فانحا و  تاملک  اه و  باـتک رد  رایـسب  اذـل  و 
اه نامز فالتخا  هب  ماکحا  : » دنیوگ یم ای  ناهرب .» تجح و  فالتخا  هن  تسا  نامز  رـصع و  فالتخا  نیا ، : » دـنیوگ یم دراوم  یخرب 

تسا نیا  دوصقم  دش  نایب  هچنآ  زا  ص 280 §. یطوب ، دیعس  دّمحم  ۀیمالسالا ، ۀعیرشلا  یف  ۀحلصملا  طباوض  «. § دنوش یم فلتخم 
.نامز عوضوم و  رییغت  ظاحل  هب  مکح  رییغت  ینابم و  ساسا  رب  داهتجا  هن  تسا  دودرم  حیرص  صن  ربارب  رد  داهتجا  هک 

فلس ياواتف  رب  دومج  تیروذحم 

، تسین ام  نامز  رب  قابطنا  لباق  هدوب و  صاخ  ناـکم  ناـمز و  رب  ینتبم  هباحـص  ءارآ  مـالک و  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  دـش  رکذ  هچنآ  زا 
.دناهدرک هراشا  نآ  هب  یخرب  هک  هنوگنامه 

: دیوگ یم هراب  نیا  رد  تنس  لها  ياملع  زا  رقشا  نامیلس  رمُع  هماسا 
↨

ص92
يواتفلا تاداهتجالا و  لیزنت  یف  قلخلاب  فاـحجا  یلإ  يدؤی  اـمیف  ینمز و  فرظ  هدنتـسم  اـمیف  لوقنملا  یلع  ءاـتفالا  یف  دومجلا  ّنا 

یلإ ۀّین  نسح  صالخا و  نع  مویلا  نوعدی  نیذلا  کئلوا  عزنم  هیلإ  يدؤی  يذلا  روذحملا  هسفن  وه  ةدیدجلا ، عاضوألا  یلع  ۀمیدقلا 
تقولا یف  اندـجو  ّمث  نم  و  ۀـنهارلا ، نیملـسملا  عاضوا  یلع  ءاهقفلا  ۀـمئألا و  ۀباحـصلا و  نم  فالـسألل  ۀـیداهتجالا  ۀـبرجتلا  لیزنت 

ص ءاتفالا ، جهنم   ... § اهیلع تتبنا  یتلا  لاوحالا  تاسبالملل و  ةاعارم  نود  ءامدـقلا  يواتف  ضعب  دـیدرت  یف  هسفن  رجحی  نم  نهارلا 
.§ ص 128 یحولا ، لقعلا و  نیب  ناسنالا  ۀفالخ  310 ؛

تاداهتجا و لیزنت  هک  يدراوم  رد  تسا و  یـصاخ  نامز  فرظ  نآ  دنتـسم  هک  يدراوم  رد  هدـش  لقن  هچنآ  رب  اوتف  رد  دومج  انامه 
ددصرد هدـش و  نآ  هب  يالتبم  هک  تسا  یناسک  روذـحم  نامه  دـشاب ، یم مدرم  هب  فاحجا  هب  ّرجنم  دـیدج  عاضوا  رب  میدـق  ياواتف 

اهقف ناماما و  هباحص و  زا  فلـس  يداهتجا  هبرجت  ندرک  هدایپ  هب  توعد  تین  نسح  صالخا و  رـس  زا  هک  دنا  هدمآرب یناسک  اب  عازن 
ياواتف زا  یخرب  هظحالم  رد  هداتفا و  لکـشم  هب  هک  ار  یناسک  مینک  یم هدهاشم  هزورما  اذل  و  دـنا ، هدرک ناناملـسم  زورما  عاضوا  رب 

 ... دنا هدرک دیدرت  هدوب  مکاح  نامز  نآ  رد  هک  یلاوحا  عاضوا و  تاعارم  نودب  امدق 
: دیوگ یم زین  وا 

نکت مل  ۀجرد  یلع  دیقعتلا  ةدجلا و  نم  حبصا  و  سمألاب ، هیلع  ناک  اّمع  ّریغت  دق  مویلا  نیملسملا  عقاو  ّنا  رّرقن  نا  انه  اننکمیف 
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↨
ص93

مهبیلاـسا ۀـفلتخملا و  ۀـشیعملا  مهطاـمنأ  ساـنلا و  ةاـیح  عم  عقاولا و  عـم  لـماعتلا  یلإ  انوعدـی  اـم  وـه  و  فالـسألا ، لاـب  یلع  رطخت 
ص ءاتفالا ، جهنم  § .اهعضو لصا  یف  ۀیمالسإلا  ۀعیرشلا  اهتعار  یتلا  رومألا  نم  اهریغ  یلإ  ةدیدجلا  مهفارعا  مهتاداع و  ۀثدحتسملا و 

.§ صص 128 و 129 یحولا ، لقعلا و  نیب  ناسنالا  ۀفالخ  312 ؛
قیقد ییاج  هب  هدرک و  رییغت  هدوب  زورید  هک  هچنآ  اب  ناناملـسم  زورما  عقاو  هک  مینک  ریرقت  ار  بلطم  هنوگ  نیا تسا  نکمم  اجنیا  رد 

عقاو و اب  لماعت  هب  ار  ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، هدرک  یمن روطخ  ناینیشیپ  نهذ  رد  زگره  هک  يدح  هب  تسا  هدیـسر  هدیچیپ  و 
یمالـسا تعیرـش  هک  يروما  رگید  ون و  ياه  فرع تاداع و  دیدج و  ياه  بولـسا فلتخم و  یناگدنز  ياه  شور مدرم و  یگدـنز 

.دنک یم توعد  هدرک  تاعارم  ار  اهنآ  شعضو  لصا  رد 
↨

ص94

هباحص زا  یخرب  تنس  درکلمع و  رد  يریس 

↨
ص95

دراد اج  هدش  حرطم  تنس  لها  يوس  زا  تیب : لها  تنس  تیجح  لباقم  رد  هک  هباحص  تنـس  تیجح  هیرظن  یـسررب  ثحب و  زا  دعب 
.تساشگهار هیرظن  نیا  هرابرد  يریگمیمصت  رد  رما  نیا  هک  میشاب  هتشاد  هباحص  زا  یخرب  هریس  هب  یلامجا  يرظن 

: دومرف عادولا  ۀجح  رد  هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  رمع  نب  هللادبع  . 1
ج ملسم ، حیحص  ص 1598 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص   § .ضعب باقر  مکـضعب  برـضی  ًارافک  يدعب  اوعجرتال  مکلیو  لاق  وأ  مکحیو 

.§ ص 82 ، 1
.دنزب ار  رگید  یضعب  ياه  ندرگ امش  زا  یخرب  هک  وحن  نیا  هب  دیدرگن  زاب  رفک  هب  نم  زا  دعب  امش ، رب  ياو 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  سابع  نبا 
.§ ص 2594 ج 6 ، نامه ،  § .ضعب باقر  مکضعب  برضی  ًارافک  يدعب  اودترت  ال 

.دنزب ار  رگید  یضعب  ياه  ندرگ امش  زا  یخرب  هک  دیوشن  رفک  هب  دترم  نم  زا  دعب 
↨

ص96
رب ار  رگیدکی  نوخ  نیفصو  ناورهنو  لمج  هعقاو  ردو  هدرکن  لمع  ص )  ) ربمایپ دیکا  شرافس  نیا  هب  ناناملسمو  هباحص  فسالا  عم 

.دنتشگرب دادتراو  رفک  هب  دندوب  ملاظ  اه  هکرعم نیا  رد  هک  یناسک  هجیتن  ردو  دنتخیر ، نیمز 
: دیوگ یم دهاجم  . 2

، یحضلا ةالص  دجـسملا  یف  نّولـصی  سان  اذإو  ۀشیاع ، ةرجح  یلإ  سلاج  رمع  نب  هللادبع  اذإف  دجـسملا  ریبزلا  نب  ةورعو  انأ  تلخد 
.§ ص 917 ج 2 ، ملسم ، حیحص  ص 360 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  § .ۀعدب لاقف : مهتالص ؟ نع  هانلأسف  لاق :
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تـسا هتـسشن  هشیاـع  هرجح  يور  هبور هک  ار  رمع  نب  هللادـبع  میدوـمن  هدـهاشم  ناـهگان  میدـش ، دجـسم  دراو  ریبزلا  نب  ةورعو  نـم 
.تسا تعدب  تفگ : میدرک ؟ لاؤس  هللادبع  زا  نانآ  زامن  هرابرد  دنناوخ  یم رهظ  زا  لبق  زامن  دجسم  رد  يا  هدعو

: دیوگ یم هریرهوبا  . 3
ههجو ءاقلت  یّحنتف  هنع ، ضرعاف  .تینز  ّینا  هللا ! لوسر  ای  لاقف : هاداـنف  دجـسملا  یف وهو  ص )  ) هللا لوسر  نیملـسملا  نم  لـجر  یتأ 

هللا لوسر هاعد  تاداهـش  عبرأ  هسفن  یلع  دهـش  اّملف  .تاّرم  عبرا  هیلع  کلذ  یّنث  یّتح  هنع  ضرعاف  تینز ، ّینا  هللا ! لوسر  ای  هل  لاـقف 
: باهـش نبا  لاق  .هومجراف  هب  اوبهذإ  ص :)  ) هللا لوسر  لاـقف  .معن  لاـق : تنـصحا ؟ لـهف  لاـق : .ـال  لاـق : نونج ؟ کـّنأ  لاـقف : (ص )

همجر نمیف  تنکف  لوقی : هللادبع  نب  رباج  عمس  نم  ینربخأف 
↨

ص97
.§ ص 1318 ج 3 ، ملسم ، حیحص  .هانمجرف §  ةرحلاب  هانکرداف  بره  ةراجحلا  هتقلذأ  اّملف  یّلصملاب ، هانمجرف 

لوسر يا  درک : ضرع  هداد  ادـن  ار  واو  دوب ، دجـسم  رد  ترـضح  هک  یلاـح  رد  دـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ناناملـسم  زا  يدرم 
! ادخ لوسر  يا  درک : ضرعو  هتفرگ  رارق  ترـضح  لباقم  رد  درم  نآ  .دـنادرگرب  وا  زا  ار  شا  هرهچ ترـضح  .ما  هدرک انز  نم  ادـخ !

ماگنه نیا  رد  .دیناسر  هبترم  راهچ  هب  ار  شرارقاو  هدرک  رارقا  رگید  راب  ود  هکنآ  ات  تفاترب ، وا  زا  يور  ترضح  زاب  .ما  هدرک انز  نم 
ار وا  دومرف : ترـضح  .يرآ  درک : ضرع  يراد ؟ رـسمه  ایآ  دومرف : زاب  .زگره  درک : ضرع  يا ؟ هناوید وت  ایآ  دومرف : وا  هب  ترـضح 

هارمه نم  تفگ : یم هک  دوب  هدینـش  هللادـبع  نب  رباج  زا  هک  یـسک  ارم  داد  ربخ  دـیوگ : یم باهـش  نبا  .دـینک  شراسگنـس  دـیربب و 
رد ار  وا  ام  دومن  رارف  درک  تباصا  وا  هب  گنس  نوچو  میدومن ، راسگنس  یّلصم  رد  ار  وا  دندرک ، یم راسگنس  ار  وا  هک  مدوب  یناسک 

.میدرک شراسگنسو  هتفرگ  هّرح 
: تفگ هک  هدرک  لقن  نامحرلادبعوبا  زا  هدیبع  نب  دعس  . 4

ینرماف تنز  ص )  ) هللا لوسرل  ۀمأ  ّناف  نصحی ، مل  نمو  مهنم  نصحأ  نم  ّدحلا  مکئاقرأ  یلع  اومیقا  سانلا ! اهّیا  ای  لاقف : یلع  بطخ 
، نامه .تنـسحأ §  لاقف : ص ،)  ) یبنلل کلذ  ترکذف  اهلتقا ، نأ  اهتدلج  انأ  نإ  تیـشخف  سافنب ، دهع  ثیدح  یه  اذاف  اهدـلجا ، نأ 

.§ ص 1330
↨

ص98
اریز نصحم ؛ ریغ  هچو  دنشاب  نصحم  هچ  دیزاس  يراج  ار  ّدح  دوخ  ياه  هدرب رب  مدرم ! يا  دومرف : نآ  ردو  دناوخ  يا  هبطخ [ 7  ] یلع

سافن زا  هزات  هک  مدرک  هدـهاشم  ناهگان  هک  منز ، هنایزات  ار  وا  ات  درک  رما  ارم  ترـضح  دوب ، هداد  اـنز  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يزینک 
: دومرف ترضح  متشاذگ ، نایم  رد  ص )  ) ربمایپ اب  ار  عوضوم  نیا  و  مدزن ) دح   ) دریمب منز  هنایزات  ار  وا  رگا  مدیـسرت  اذل  هدش ، غراف 

.يدرک یبوخ  راک 
: دیوگ یم هللادبع  نب  قیقش  . 5

ًابـضغ کلذ  نم  بضغف  هترراسف ، ص )  ) یبنلا تیتأف  لاق : .هللا  هجو  هب  دیرأ  ام  ۀمـسقل  اّهنا  لجر : لاقف  ًامـسق  ص )  ) هللا لوسر  مّسق 
ص ج 5 ، يراخب ، حیحص  .ربصف §  اذه  نم  رثکأب  یسوم  يذوأ  دق  لاق : ّمث  لاق : هل  هرکذا  مل  ّینأ  تینمت  یّتح  ههجو  ّرمحاو  ًادیدش 

.§ ص 739 ج 2 ، ملسم ، حیحص  2263 ؛
: دیوگ یم قیقش  .دوب  هدشن  هظحالم  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  دوب  یمیسقت  نیا  تفگ : يدرم  درک  میسقت  ار  یلاوما  ص )  ) ادخ لوسر 
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زمرق شتروص  نانچو  دش  كانبضغ  ًادیدش  بلطم  نیا  زا  ترـضح  .متفگ  وا  هب  ار  بلطم  نیا  هنایفخمو  مدمآ  ص )  ) ادخ لوسر دزن 
نیا زا  شیب  یـسوم  متح  روط  هب  دومرف : هاـگ  نآ .مدوـب  هتفگن  ترـضح  نآ  هب  ار  بلطم  نیا  شاـک  يا  هک  مدرک  وزرآ  نم  هک  دـش 

.دومن ربصو  دش  تیذا 
: دیوگ یم سنا  . 6

.§ ص 197 ج 1 ، نامه ، § !؟ هیف متعیضام  متعیض  سیلأ  لاق : ةالصلا ؟ لیق : ص .)  ) یبنلا دهع  یلع  ناک  اّمم  ًائیش  فرعا  ام 
↨

ص99
سنا زامن ؟ یتح  دش : هتفگ  .دـشاب  هدرکن  ادـیپ  رییغتو  فیرحتو  هدـنام  یقاب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـهع  رب  هک  مسانـش  یمن يزیچ  نم 

؟ دیدرکن عیاض  مه  ار  زامن  ایآ  تفگ :
يا « ؛ َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ : ریسفت  رد  یفـسن  . 7

ینادان يور  زا  یهورگ  هب  ادابم  دینک ، قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب ، امش  يارب  يربخ  یقساف  صخـش  رگا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک 
: دیوگ یم (، 6 تارجح : !« ) دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زاو  دیناسرب  بیسآ 

 ... ۀیلهاجلا یف  ۀنحإ  مهنیبو  هنیب  تناکو  قلطـصملا  ینب یلإ  ًاقدصم  ص )  ) هللا لوسر  هثعب  دقو  ۀبقع  نب  دـیلولا  یف  تلزن  اّهنا  اوعمجأ 
.§ ص 163 ج 4 ، یفسن ، ریسفت  §

يوـس هب  هقدـص  ذـخا  تهج  هب  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوـسر هک  یناـمز  دـش  لزاـن  هبقع  نب  دـیلو  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک عاـمجا 
 ... دوب تموصخ  موق  نآ  نیبو  وا  نیبو  داتسرف ، قلطصم  ینب

: تفگ هک  هدش  لقن  هللادبع  نبا  زا  زین  و 
مهنع ربخاف  داعف  قلطـصملا ، ینب یلإ  ًاقدـصم  هثعب  ص )  ) هللا لوسر ّنا  کلذو  هیف ، تلزن  اّهنا  نآرقلا  لیوأتب  ملعلا  لها  نیب  فالخ  ال 

ص)  ) هللا لوسر مهیلا  ثعبف  عجرف  هنولتاقی ، اوجرخ  مّهنا  ّنظف  حالـسلا ، مهیلعو  هنوقلتی  اوجرخ  اوناکو  ۀقدصلا ، اوعنمو  اودـترا  مّهنا 
ص 615 §. ج 6 ، ۀباصالا ،  § .ۀیآلا هذه  تلزنف  مالسإلا ، یلع  مّهناب  هربخاف  دیلولا  نب  دلاخ 

↨
100 ص :

لوسر هک  دوب  رارق  نیا  زا  هصقو  تسا ، هدـش  لزان  هبقع  نب  دـیلو  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسین  یفالتخا  نآرق  لـیوأت  هب  ملع  لـها  نیب 
زاو هدـش  دـترم  هک  داد  ربخ  اهنآ  هرابردو  تشگزاب  وا  .داتـسرف  قلطـصم  ینب موق  يوس  هب  تاکز  نتفرگ  تهج  هب  ار  وا  ص )  ) ادـخ

جورخ گنج  تهج  هب  هدرک  نامگ  وا  .دـنا  هتـشاد هحلـسا  هک  یلاح  رد  هدـمآ  اـهنآ  هلباـقم  هبو  دـنزرو  یم عاـنتما  تاـکز  تخادرپ 
رب ناـنآ  هک  داد  ربـخ  ص )  ) ربماـیپ هب  دـلاخ  .داتـسرف  ناـنآ  يوس  هب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  ص )  ) ادـخ لوسر تشگرب و  اذـل  .دـنا  هدرک

.دش لزان  هیآ  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  .دنتسه  یقاب  ناشمالسا 
نانآ ابو  دش  ریگرد  ناکرشم  اب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک لقن  يدعاس  دعس  نب  لهس  زا  ناشدنس  هب  ملـسمو  يراخب  . 8

باحـصا نیب  رد  هک  میدرک  هدـهاشم  دنتـشگزاب ، ناشرکـشل  هب  زین  نارگیدو  تشگزاب  دوخ  رکـشل  هب  ترـضح  نوچ  .دومن  گنج 
: دنتفگ ناناملسم  .دناسر  یم لتق  هب  شریـشمش  اب  ار  نانآو  هدرک  لابند  ار  ناکرـشم  کت  کت  هک  تسا  یـصخش  ص )  ) ادخ لوسر 

«. تسین وا  زا  رتالاب  زورما  رد  یسک  يازج  »
«. تسا خزود  لها  زا  وا  هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر
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مه نم  درک  یم تعرس  هک  اجک  رهو  مداتسیا  یم داتسیا  یم هک  اجک  رهو  مدوب  وا  هارمه  ًامئاد  نم  : » دیوگ یم ناناملـسم  زا  یـصخش 
نیمز رب  ار  دوخ  ریـشمشو  هدرک  یتسد  شیپ دوخ  گرم  رد  وا  .دـش  دراو  وا  رب  یتحارج  مدرک  هدـهاشم  هکنیا  ات  مدومن ، یم تعرس 

«. درک هراپ  ار  دوخ  مکشو  تخادنا  نآ  يور  رب  ار  شدوخو  تشاک 
↨

101 ص :
هدش هچ  : » دومرف ترضح  دییادخ .» لوسر  امش  هک  مهد  یم تداهـش  : » مدرک ضرعو  مدمآ  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نم  دیوگ : یم وا 

هدهاشمو مدرک  لابند  ار  وا  نم  دـندوب ، هدرک  بجعت  مدرمو  تسا  شتآ  لها  زا  دـیدومرف  هک  ار  يدرم  نآ  : » درک ضرع  وا  تسا »؟
«. دیناسر لتق  هب  ار  شدوخ  هک  مدومن 

: دومرف ترضح  هاگ  نآ
لهأ وهو  سانلل  ودبی  امیف  رانلا  لهأ  لمع  لمعیل  لجرلا  ّناو  رانلا ، لهأ  نم  وهو  سانلل  ودبی  امیف  ۀـنجلا  لهأ  لمع  لمعیل  لجرلا  ّنا 

.§ ص 106 ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 1061 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص   § .ۀنجلا
رهاظ رد  هک  تسا  یـسک  لباقم  ردو  تسا ، خزود  لها  وا  هک  یلاح  رد  دروآ  یم اج  هب  ار  تشهب  لها  لـمع  رهاـظ  رد  يدرم  اـنامه 

.تسا تشهب  لها  وا  هک  یلاح  رد  دهد  یم ماجنا  ار  خزود  لها  لمع  مدرم  دزنو 
: دیوگ یم هللادبع  نب  رباج  . 9

ای لاقف : .سانلا  یطعی  اهنم  ضبقی  ص )  ) هللا لوسرو  ۀضف ، لالب  بوث  یفو  نینح  نم  هفرـصنم  ۀـنارعجلاب  ص )  ) هللا لوسر  لجر  یتأ 
ای ینعد  باّطخلا  نب  رمع  لاقف  .لدعا  نکأ  مل  نا  ترـسخو  تبخ  دقل  لدعا  نکا  مل  اذإ  لدـعی  نمو  کلیو ، لاقف : .لدـعا  دّـمحم !

زواجیال نآرقلا  نوؤرقی  هباحـصاو  اذـه  ّنا  یباحـصا ، لتقا  ّینإ  ساـنلا  ثدـحتی  نأ  هللا  ذاـعم  لاـقف : .قفاـنملا  اذـه  لـتقأف  هللا  لوسر 
.§ ص 740 ج 2 ، ملسم ، حیحص  ص 1321 ؛ ج 3 ، نامه ، .ۀیمرلا § نم  مهسلا  قرمی  امک  هنم  نوقرمی  مهرجانح 

↨
ص102

ادخ لوسرو  دوب  هرقن  لالب  سابل  رد  هک  یلاح  رد  دمآ ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نینح  زا  ص )  ) ربمایپ تشگزاب  رد  هنارعج  رد  يدرم 
نم رگا  وت ، رب  ياو  دومرف : ترـضح  .شاب  هتـشاد  تلادـع  دّـمحم ! يا  تفگ : درم  نآ  .داد  یم مدرم  هبو  درک  یم هضبق  نآ  زا  (ص )

باّطخ نب  رمع  .يا  هدـید تراسخو  هدرک  ررـض  وت  مشاب  هتـشادن  تلادـع  نم  رگا  .دراد  تلادـع  یـسک  هچ  مشاب  هتـشادن  تلادـع 
هب ار  مباحـصا  نم  دنیوگب  مدرم  هکنیا  ادخ  رب  هانپ  دومرف : ترـضح  .مناسر  لتق  هب  ار  قفانم  نیا  ات  ادخ  لوسر يا  راذگاو  ارم  تفگ :

جراخ نید  زا  نانآ  دـنک ، یمن زواجت  نانآ  ياه  هرجنح زا  هک  یلاح  رد  دـنناوخ  یم نآرق  شباحـصاو  درم  نیا  انامه  .مناسر  یم لتق 
.ددرگ یم جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه دنوش  یم

: تفگ هک  هدرک  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  سابع  نبا  . 10
لاقف .دیهش  نالف  اولاقف : لجر  یلع  اوّرم  یّتح  دیهـش ، نالف  دیهـش ، نالف  اولاقف  ص )  ) یبنلا ۀباحـص  نم  رفن  لبقا  ربیخ  موی  ناک  اّمل 

ّهنا سانلا  یف  دانف  بهذا  باطخلا ! نبای  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  ّمث  .ةءابع  وأ  اـهّلغ  ةدرب  یف  راـنلا  یف هتیأر  ّینا  ـالک ، ص :)  ) هللا لوسر 
.§ ص 107 ج 1 ، ملسم ، حیحص  .نونمؤملا §  ّالإ  ۀنجلا  لخدیال  ّهنا  الأ  تیدانف  تجرخف  لاق : .نونمؤملا  ّالإ  ۀنجلا  لخدیال 

يدرم رب  یتح  دندیهـش ، صخـش  نالفو  صخـش  نالف  دـنتفگو : هدـمآ  شیپ  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  يدادـعت  ربیخ  حـتف  زور  رد 
وا نم  اریز  زگره ، دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  .دشاب  یم دیهش  صخش  نالف  دنتفگو : دنتشذگ 
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↨
ص103

ادن مدرم  نیب  ردو  ورب  باطخ ! رـسپ  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  سپـس  .مدرک  هدـهاشم  هدـیچیپ  ییابع  ای  يدرب  نایم  شتآ  رد  ار 
تـشهب دراو  ناـنمؤم  اـهنت  دیـشاب ، هاـگآ  مداد : ادـصو  متفر  نوریب  نم  دـیوگ : یم وا  .دـنوش  یم تشهب  دراو  ناـنمؤم  اـهنت  هـک  هدـب 

.دنوش یم
: تفگ هریغم  نب  ماشه  نب  ۀملس  رسمه  هب  هملس  ّما  . 11

زا دناوت  یمن هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  دنک ؟ تکرـش  زامن  رد  ناناملـسمو  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  منیب  یمن ار  هملـس  هک  هدـش  هچ 
رارف ّلجوّزع  يادـخ  هار  رد  ایآ  هدـننکرارف ! يا  دـنیوگ : یم هدز و  ادـص  ار  وا  مدرم  ددرگ  یم جراخ  هک  هاگرهو  دوش  جراـخ  هناـخ 

.§ ص 45 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  .دوب §  دیلو  نب  دلاخ  اب  هتوم  هوزغ  رد  واو  دور  یمن نوریبو  هتسشن  هناخ  رد  اذلو  يدرک ؟
ج نامه ، .هل §  لوقا  ء  یـش يا  تیرد  امف  ۀتوم ، موی  كرارف  ّالإ  لاقف : مالک ، یل  مع  نبا  نیبو  ینیب  ناک  دقل  دیوگ : یم هریرهوبا  12

.§ ص 45 ، 3
هب هچ  لمع  نیا  تهج  هب  متسنادن  نم  هک  دوبن  هتوم  گنج  زور  رد  وت  رارف  رگم  تفگ : سپس  دوب ، ینخس  میومعرسپ  نیبو  نم  نیب 

.میوگب وا 
: دومرف دندیزرو  یم عانتما  هعمج  زامن  رد  تکرش  زا  هک  یهورگ  هب  ص )  ) ربمایپ دیوگ : یم رمع  نب  هللادبع  . 13

.§ ص 452 ج 1 ، ملسم ، حیحص   § .مهتویب ۀعمجلا  نع  نوفّلختی  لاجر  یلع  قرحا  ّمث  سانلاب  یّلصی  الجر  رمآ  نا  تممه  دقل 
↨

ص104
فّلخت هعمج  زامن  رد  تکرـش  زا  هک  ار  یناسک  ياه  هناخ هاـگ  نآ درازگ  زاـمن  مدرم  اـب  اـت  مهد  روتـسد  ار  یـسک  مدرک  دـصق  نم 

.منازوسب ار  دنا  هدرک
: دیوگ یم هیما  نب  یلعی  . 14

.نک تکرح  متفگ : وا  هب  .دوب  نم  هارمه  یـصخشو  داتـسرف  يا  هیرـس هب  ارم  يزور  .داتـسرف  یم دوخ  ياه  هیرـس رد  ارم  ص )  ) ربمایپ
، مدرک عادو  ص )  ) ربمایپ اب  هک  نـالا  متفگ : .یهد  رارق  راـنید  هس  نم  يارب  هکنیا  اـت  تفگ : ارچ ؟ متفگ : .میآ  یمن وت  اـب  نم  تفگ :

زاب وا  يوس  هب  رگید 
ترضح .مدناسر  ص )  ) ربمایپ ضرع  هب  ار  بلطم  متشگزاب  ما  هیرـس زا  نوچ  .مهد  یم رانید  هس  وت  هب  ًادعبو  نک  تکرح  .مدرگ  یمن

.§ ص 120 ج 2 ، مکاح ، كردتسم   § .تسا رادقم  نیمه  اهنت  هوزغ  نیا  زا  وا  هرهب  هک  هدب  وا  هب  ار  غلبم  نیا  دومرف :
: تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  . 15

اودمعف مکنم  ذوعتیل  ّالإ  مکیلع  مّلس  ام  اولاقف : مهیلع ، مّلـسف  هل ، منغ  هعمو  ص )  ) یبنلا باحـصا  نم  رفن  یلع  میلـس  ینب نم  لجر  ّرم 
ْنَِمل اُولوُقَت  اُونَّیَبَتَف َو ال  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : هللا  لزناف  ص )  ) یبنلا اهب  اوتأـف  .همنغ  اوذـخاو  هولتقف  هیلا 

َهللا َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ُهللا  َّنَمَف  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَک  ٌةَرِیثَک  ُِمناغَم  ِهللا  َْدنِعَف  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ 
.§ ص 256 ج 2 ، نامه ،  § .ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک 

↨
ص105
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مالـس نانآ  رب  وا  .دوب  يدنفـسوگ  وا  هارمه  هک  یلاـح  رد  درک  رذـگ  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  یهورگ  رب  میلـس  ینب هلیبق  زا  يدرم 
، دنک ادیپ  تاجن  ام  تسد  زا  هکنیا  تهج  هب  رگم  درکن  مالس  ام  رب  وا  دنتفگ : اهنآ  .دومن 

هیآ نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .دندروآ  ص )  ) ادخ لوسر  دزنو  هتفرگ  ار  وا  دنفسوگو  هدناسر  لتق  هب  ار  واو  هدش  رو  هلمح وا  رب  اذل 
! دینک قیقحت  دیور ،) یم داهج  يارب  يرفـس  هب  و   ) دینز یم ماگ  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  دـش : لزان 

ناملـسم : » دییوگن دنک  یم مالـساو  حلـص  راهظا  هک  یـسک  هب  دـیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ) و   ) ایند رادـیاپان  هیامرـس  هکنیا  رطاخ  هب و 
(. دیدش تیاده  و   ) داهن ّتنم  امـش  رب  دنوادخو  دیدوب ؛ نینچ  اًلبق  امـش  .تسادخ  دزن  امـش ) يارب   ) یناوارف ياه  تمینغ اریز  یتسین »

.تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دینک ! قیقحت  گرزب )، تمعن  نیا  هنارکش  هب  ، ) سپ
: تفگ هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  ملاس  . 16

.انأبص انأبص  نولوقی : اولعجف  انملـسا ، اولوقی  نا  اونـسحی  ملف  مالـسإلا  یلإ  مهاعدف  ۀمیذج  ینب یلإ  دیلولا  نب  دلاخ  ص )  ) یبنلا ثعب 
هللاو ال تلقف : .هریـسا  اّنم  لجر  لک  لتقی  نا  رما  موی  ناک  اذإ  یّتح  هریـسا ، اّنم  لجر  لک  یلإ  عفدو  رـسأیو  مهنم  لـتقی  دـلاخ  لـعجف 

أربا ّینا  ّمهّللا  لاقف : هیدی  ص )  ) یبنلا عفرف  هانرکذف  ص )  ) یبنلا یلع  انمدـق  یّتح  هریـسا ، یباحـصا  نم  لجر  لتقی  الو  يریـسا ، لتقا 
.§ ص 1157 ج 3 ، ص 1577 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص   § .نیترم دلاخ  عنص  اّمم  کیلا 

↨
106 ص :

هملک تسرد  دنتـسناوت  یمن نانآ  .درک  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  داتـسرف و  همیذج  ینب هلیبق  يوس  هب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  ص )  ) ربمایپ
ندرک ریساو  نتـشک  هب  درک  عورـش  دلاخ  انأبـص .) انأبـص   ) نتفگ هب  دندرک  عورـش  نآ  ياج  هب  اذل  دننک ، ظفلت  ار  میدروآ ) مالـسا  )

هب متفگ : .دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  ریـسا  سک  ره  ات  داد  روتـسد  دـلاخ  يزور  هکنیا  ات  داد  ام  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  زا  يریـسا  رهو  اهنآ ،
هدش دراو  ص )  ) ربمایپ رب  هکنیا  ات  دناسر ، لتق  هب  ار  شریـسا  مباحـصا  زا  کی  چیه  دیابن  زینو  مشک  یمن ار  مریـسا  نم  دنگوس ! ادخ 
دلاخ هچنآ  زا  نم  ایادـخراب ! درک : ضرع  ادـخ  هبو  هدرب  الاب  ار  دوخ  ياه  تسد ماگنه  نآ  رد  ترـضح  .میدـناسر  وا  هب  ار  نایرجو 

.درک رارکت  راب  ود  ار  هلمج  نیاو  .مرب  یم هانپ  وت  هب  هداد  ماجنا 
: دیوگ یم یلدج  هللادبعوبا  . 17

هللا لوسر  تعمس  تلاقف : .اهوحن  ۀملک  وا  هللا  ناحبس  وا  هللا  ذاعم  تلقف : ص ؟!!)  ) هللا لوسر  ّبسیا  یب : تلاقف  ۀملـس  ّما  یلع  تلخد 
.§ ص 130 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  .ینّبس § دقف  ًایلع  ّبس  نم  لوقی : (ص )

يا هملک ای  ادخ ، تسا  هزنم  ای  ادخ ، رب  هانپ  متفگ : دهد !!؟ یم مانـشد  ار  ادخ  لوسر  یـسک  ایآ  دومرف : نم  هب  مدـش  دراو  هملـس  ّما  رب 
.تسا هدرک  بس  ارم  متح  روط  هب  دنک  بس  ار  یلع  سک  ره  دومرف : یم هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هملس  ّما سپ  .نآ  هیبش 

.درب ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ارم  تیاکـش  وا  .مدومن  بس  تیلهاـج  رد  شرداـم  هب  مالـسا  رد  ار  يدرم  : » دـیوگ یم هریرهوـبا  . 18
: دومرف ترضح 

↨
ص107

.ًادبا هدـعب  ًاملـسم  ّبسا  قحلاب ال  کثعب  يذـّلاو  هللا ! لوسر  ای  تلقف : .يالجر  تبرطـضا  رفکلا  رکذ  اّملف  .رفکلا  نم  ۀبعـش  کیف  ّنا 
.§ ص 86 ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  §

ار وت  هک  یـسک  هب  مسق  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  .دیزرل  میاپ  ود  دـش  رفک  زا  يرکذ  نوچ  .تسا  رفک  زا  يا  هبعـش وت  رد  انامه 
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.منک یمن بس  ار  یناملسم  نآ  زا  دعب  زگره  دومن  ثوعبم  ّقح  هب 
: دیوگ یم مزاح  یبا نب  سیق  . 19

ّالإ تنا  له  ًاّرـش ، یّنم  قال  كارأل  هللاو  هل : لاقف  .کلَِبق  يذـّلا  لاـملا  ّدا  دوعـسم : نبا  هل  لاـقف  .لاـم  دعـس  یلع  دوعـسم  نبـال  ناـک 
هللا لوسر ابحاص  امّکنا  ۀبتع : نب  مشاه  امهل  لاقف  .ۀنمح  نبال  ّکناو  دوعـسم  نبال  ّینا  هللاو  لجا  لاقف : .لیذه  نم  دـبعو  دوعـسم  نبا

، نعلتالو الوق  لق  دوعـسم : نبا  هل  لاقف  .تاوامـسلا  بر  ّمهّللا  لاقف : هدی  عفر  ّمث  هدی  یف  ًادوع  دعـس  حرطف  امکیلا  سانلا  رظنی  (ص )
.§ ص 154 ج 9 ، نامه ، .ةوعد §  کیلع  توعدل  هللا  ءاقتا  الول  دعس : لاق  ّمث  .تکسف 

دب نم  فرط  زا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دعس  .زادرپب  تسوت  دزن  نم  زا  هک  یلام  تفگ : وا  هب  .تشاد  بلط  دعس  زا  یلام  دوعـسم  نبا 
نبا نم  اـنامه  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ  تفگ : دوعـسم  نبا یتسین !؟ لیذـه  هلیبق  زا  يا  هدربو دوعـسم  نبا  ناـمه  وت  اـیآ  .دـید  یهاوخ 
هاگن امش  هب  مدرمو  دیتسه  ادخ  لوسر باحـصا  زا  رفن  ود  امـش  انامه  تفگ : ود  نآ  هب  هبتع  نب  ماشه  .يا  هنمح دنزرف  وتو  مدوعـسم 

دوب شتسد  هب  هک  ار  یبوچ  دعس  .دننک  یم
↨

ص108
دش تکاس  دعس  .نکم  تنعل  یلو  نزب  فرح  تفگ : وا  هب  دوعسم  نبا  .اه  نامـسآ راگدرورپ  يا  ایادخ ! راب  تفگ : هاگ  نآ تخادنا 

.مدرک یم نیرفن  ار  وت  دوبن  ادخ  زا  سرت  رگا  تفگ : سپس 
: تفگ هک  هدرک  لقن  شیومع  زا  هقالع  نب  دایز  . 20

ّبـس نع  یهن  ص )  ) هللا لوـسر  ّنا  ملعت  ملا  ةریغم ! اـی  لاـقف : مقرا  نب  دـیز  هیلإ  ماـقف  بلاـط ، یبأ نب  یلع  ّبس  ۀبعـش  نب  ةریغملا  ّنا 
.§ ص 541 ج 1 ، مکاح ، كردتسم  §؟ تام دقو  ًایلع  بست  َِملَف  .تاومألا 

لوسر هک  یناد  یمن ایآ  هریغم ! يا  تفگو : تفر  وا  فرط  هب  مقرا  نب  دـیز  .داد  مانـشد  ار  بلاـط  یبا نب  یلع  هبعـش  نب  ةریغم  اـنامه 
؟ یهد یم مانشد  تسا  هدرم  هک  یلاح  رد  ار  یلع  ارچ  سپ  تسا ؟ هدرک  یهن  ناگدرم  نداد  مانشد  زا  ص )  ) ادخ

نانآ رب  : » دومرف دحا  يادهش  هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیسر  ربخ  وا  هب  هدرک  لقن  دیبع  نب  رمع  یلوم  رضن  یبا زا  کلام  . 21
: تفگ قیدص  رکبوبا  دش .» هداد  یهاوگ 

، يدعب نوثدحت  ام  يردأال  نکلو  یلب ، هللا : لوسر  لاقف  اودـهاج ؟ امک  اندـهاجو  اوملـسا  امک  انملـسأ  مهناوخاب  هللا  لوسر  ای  انـسلأ 
.§ ص 461 ج 2 ، کلام ، أطوم  §؟ كدعب نونئاکل  ّانإأ  لاق : ّمث  یکب  ّمث  رکبوبا  یکبف 

؟ میدرک داهجو  هدروآ  مالـسا  زین  ام  دندومن  داهجو  هدروآ  مالـسا  نانآ  هک  هنوگ  نامه میتسین ؛ اهنآ  ناردارب  ام  ایآ  ادخ ! لوسر  يا 
هچ نم  زا  دعب  هک  مناد  یمن یلو  يرآ ، دومرف : ص )  ) ادخ لوسر

↨
ص109

؟ میا هدنز وت  زا  دعب  ام  ایآ  تفگ : هاگ  نآ درک  يدایز  هیرگ  رکبوبا  .دینک  یم
ج يراخب ، حیحص  ح 710 ؛ ینابلا ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلـسلس  ۀیغابلا §» ۀئفلا  کلتقت  راّمع  رـشبا  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  . 22

.§ ص 172 ، 1
«. تشک دنهاوخ  یملاظ  هورگ  ار  وت  رامع ، يا  وت  هب  داب  تراشب  « ؛

: دومرف هشیاع  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  زینو  . 23
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بنذب تمملأ  تنک  ناو  هللا ، کئربیـسف  ۀئیرب  تنک  ناف  مدآ ؛ تانب  نم  تنأ  اّمنا  اذکو ، اذک  کنع  ینغلب  دق  ّهناف  ۀشیاع ! ای  دعب ، اّمأ 
.§ ح 2507 نامه ، .هیلع §  هللا  بات  هللا  یلإ  بات  ّمث  هبنذب  فرتعا  اذإ  دبعلا  ّناف  هیلإ ؛ یبوتو  هللا  يرفغتساف 

یتسه اّربم  اهراک  نآ  زا  رگا  یمدآ ؛ نارتخد  زا  وت  يا ، هدرک ار  راک  نالفو  راک  نـالف  هک  هدیـسر  ربخ  وت  هراـبرد  نم  هب  هشیاـع ! يا 
هب هاـگره  هدـنب  اریز  نک ؛ هبوتو  رافغتـسا  ادـخ  يوس  هب  يا  هداد ماـجنا  یهاـنگ  رگا  یلو  دـنک ، هئربـت  ار  وـت  دـنوادخ  تسا  دوز  هک 

.دریذپ یم ار  وا  هبوت  دنوادخ  دیامن  هبوت  ادخ  يوس  هب  هاگ  نآ دنک  فارتعا  یهانگ 
ص ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 2659 ؛ نامه ، «§ هل ملاظ  تناو  ًایلع - يأ  هّنلتاـقتل - : » دومرف ریبز  هب  باـطخ  ص )  ) ادـخ لوسر  . 24

«. يا هدننک ملظ وا  هب  هک  یلاح  رد  یگنج  یم یلع  اب  وت  « ؛§. 366
: هدرک لقن  دوخ  دنس  هب  نابح  نبا  . 25

یف ّکصو  اهمطلف  هدـی  رکبوبا  عفرف  .اهنم  لان  يذـلاب  اهنم  لانی  نا  ص )  ) یبنلا ّنظی  ملو  ۀـشیاع  نم  رکباـبا  رذعتـسا  ص )  ) یبنلا ّنا 
اهردص ،

↨
110 ص :

حیحص ح 2900 ؛ ینابلا ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  § .ًادبا اذه  دعب  اهنم  كرذعتسمب  انأ  ام  رکبابا ! ای  لاقو : یبنلا  کلذ  نم  دجوف 
.§ ص 191 ج 6 ، نابح ، نبا 

دنلب ار  دوخ  تسد  رکبوبا  .دوش  وا  ضرعتم  رکبوبا  هک  درک  یمن نامگ  یلو  تساوخ  رکبوبا  زا  ار  هشیاـع  رذـع  ص )  ) ربماـیپ اـنامه 
دعب رگید  رکبوبا ! يا  دومرف : دش و  تحاران  دید  ار  هعقاو  نیا  ص )  ) ربمایپ نوچ  .تفوک  وا  هنیـس  ربو  هدز  هشیاع  تروص  هبو  هدرک 

.مهاوخ یمن ار  هشیاع  رذع  نیا  زا 
: دیوگ یم ریشب  نب  نامعن  . 26

ّما ۀـنبا  اـی  لاـقف : لخدـف  هل ، نذاـف  ص ،)  ) هللا لوسر  یلع  اـهتوص  ۀـعفار  یهو  ۀـشئاع  عمـسف  ص )  ) یبنلا یلع  نذأتـسی  رکبوبا  ءاـج 
ص ج 4 ، دمحا ، دنـسم  ح 2901 ؛ ناـمه ،  § .اـهنیبو هنیب  یبنلا  لاـحف  لاـق : هللا ؟ لوسر  یلع  کـتوص  نیعفرتأ  اـهلوانتو - ناـمور -!

.§ 271
دـش هناخ  لخاد  .تسا  هدومن  دنلب  ص )  ) ادخ لوسر  رب  ار  شیادـص  هشیاع  دینـش  .تفرگ  ص )  ) ربمایپ رب  لوخد  نذاو  دـمآ  رکبوبا 

نامعن ینک ؟ یم دنلب  ادخ  لوسر  رب  ار  دوخ  يادص  ایآ  دوب - هدش  ریگرد  وا  اب  هک  دوب  یلاحرد  نیا  نامور - ردام  رتخد  يا  تفگو :
.دش هطساو  هشیاعو  وا  نیب  ص )  ) ربمایپ دیوگ : یم

ْمُکَتاوْصَأ اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  ي ا  دیامرفیم : هک  تسا  نآرق  حیرص  اب  تفلاخم  ص ،)  ) ربمایپ ربارب  رد  هشیاع  ندرک  دنلب  ادص 
دنلب وا  ربارب  رد  دـینکن و  ربمایپ  يادـص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادـص  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( 2 تارجح :  ) ِیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَـف 

.دییوگم نخس 
↨

ص111
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  . 27

.§ ص 290 ج 6 ، دمحا ، دنسم  ح 2982 ؛ ینابلا ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  § .هقرافا نا دعب  یناری  نم ال  یباحصا  نم  ّنا 
.دید دنهاوخن  ارم  زگره  ایند ، زا  متلحر  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  نم  باحصا  نیب  رد 
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: دیوگ یم تباث  نب  دیز  . 28
: لاق .هتالصب  نولصی  اؤاجو  لاجر  هیلإ  عبتتف  لاق : .اهیف  یلـصی  هللا  لوسر  جرخف  ریـصح ، وأ  ۀفـصخب  ةریجح  ص )  ) هللا لوسر  رجتحا 

هللا لوسر  مهیلإ  جرخف  .بابلا  اوبصحو  مهتاوصا  اوعفرف  مهیلإ ، جرخی  ملف  لاق : مهنع ، ص )  ) هللا لوسر  أطباو  اورضحف  ۀلیل  اوؤاج  ّمث 
.§ ص 539 ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 2266 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص   ... § ًابضغم (ص )

زا ص )  ) ترـضح .دوب  هدش  شرف  ریـصح ، ای  هدش  هلـصو  يزادناریز  اب  هک  دوب  هدرک  تسرد  کچوک  يا  هرجح ص )  ) ادـخ لوسر 
مدرم دیوگ : یم وا  .دندرک  ادتقا  وا  هب  هدمآ و  ترـضح  لابند  يا  هدع دیوگ : یم يوار  .دندناوخ  یم زامن  نآ  رد  هدش و  جراخ  هناخ 
گنس اب  هدرک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  مدرم  .دشن  رضاح  ناکم  نآ  رد  بش ، نآ  ص )  ) ادخ لوسر  یلو  دندش  رـضاح  اجنآ  رد  یبش 

 ... دمآ نوریب  هرجح  زا  دوب  كانبضغ  هک  یلاح  رد  ترضح  دندیبوک ؛ ص )  ) ادخ لوسر  هرجح  برد  هب 
: دیوگ یم يدعاس  دعس  نب  لهس  . 29

ول لاق : ص )  ) هللا لوسر  هآر  اّملف  .هسأر  هب  کـحی  يردـم  ص )  ) هللا لوسر  عمو  ص )  ) هللا لوسر  باـب  یف  رحج  نم  علطا  ـالجر  ّنا 
ّکنا  ملعأ 

↨
ص112

حیحص ص 2215 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحـص   § .رـصبلا لجا  نم  نذإلا  لعج  اّمنا  ص :)  ) هللا لوسر  لاقو  .کنیع  یف  هب  تنعطل  ینرظنت 
.§ ص 1698 ج 3 ، ملسم ،

رـس هب  صوصخم  یلگ  ندـیلام  لوغـشم  ترـضح  هک  یلاح  رد  درک  یم هراظن  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  هناخ  برد  خاروس  زا  يدرم 
زینو .مدز  یم تنامـشچ  ود  هب  لگ  نیا  اب  ینک  یم هاگن  ارم  هک  متـسناد  یم رگا  دومرف : دـید  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر نوچ  .دوب  دوخ 

(. يدرک هاگن  ماهناخ  هب  هزاجا  نودب  وت  و   ) دش هداد  رارق  نتفرگ  نذا  يرگید  هناخ  لخاد  ندید  يارب  انامه  دومرف :
: دیوگ یم سنا  . 30

نظا تنک  نم  هللا ! لوسر  ای  لاقف : .ۀنالف  یتجوز  هذه  نالف ! ای  لاقف : ءاجف  هاعدف ، لجر  هب  ّرمف  هئاسن  يدحا  عم  ناک  ص )  ) یبنلا ّنا 
.§ ص 1712 ج 4 ، ملسم ، حیحص   § .مدلا يرجم  ناسنإلا  نم  يرجی  ناطیشلا  ّنا  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف  .کب  ّنظا  نکا  ملف  هب 

نیا نالف ! يا  دومرف : ترـضح  .دمآ  وا  .تساوخ  ار  وا  ترـضح  .درک  رذـگ  وا  رب  يدرم  هک  دوب  شنانز  زا  یکی  هارمه  ص )  ) ربمایپ
انامه دومرف : ترـضح  .درب  مهاوخن  دـب  نامگ  امـش  هب  مرب  دـب  ناـمگ  سک  ره  هب  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : وا  .تسا  ینـالف  نم ، نز 

.دش دهاوخ  يراج  نوخ  دننامه  ناسنا  دوجو  رد  ناطیش 
: دیوگ یم هشیاع  . 31

ام لاق : ّمث  ههجو ، یف  بضغلا  ناـب  یّتح  بضغف  ص )  ) یبنلا کـلذ  غلبف  ساـنلا ، نم  ساـن  هنع  هّزنتف  رما  یف  ص )  ) هللا لوسر  صّخر 
لاب
↨

ص113
.§ ح 2356 ملسم ، حیحص  ح 5750 ؛ يراخب ، حیحص   § .ۀیشخ هل  مهّدشاو  هللااب  مهملعا  انأل  هللاوف  هیف ، یل  صخر  امع  نوبغری  ماوقأ 

ترـضح .دیـسر  ص )  ) ربمایپ هب  نآ  ربخ  .دندرک  بانتجا  نآ  زا  مدرم  زا  يا  هّدع یلو  داد ، تصخر  يرما  هرابرد  ص )  ) ادـخ لوسر 
رد نم  يارب  هچنآ  زا  هک  ار  یماوقا  تسا  هدش  هچ  دومرف : هاگ  نآ تشگ ، نایامن  شتروص  رد  بضغ  راثآ  هک  دـش  كانبـضغ  نانچ 
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.متسه ادخ  زا  سرت  رد  اهنآ  نیرتدیدشو  ادخ  هب  درف  نیرتاناد  نم  انامه  دنگوس  ادخ  هب  دننک !؟ یم ضارعا  هدش  هداد  تصخر  نآ 
: دیوگ یم بزاع  نب  ءارب  . 32

دق هللا ! لوسرای  سانلا : لاقف  لاق : .ةرمع  مکجح  اولعجا  لاق : ۀکم  انمدق  املف  ّجـحلاب ، انمرحاف  لاق  هباحـصاو ، ص )  ) هللا لوسر  جرخ 
ۀـشیاع یلع  لخد  یّتح  قلطنا  ّمث  بضغف  .لوقلا  هیلع  اودرف  .اولعفاف  هب  مکرمآ  ام  اورظنا  لاق : ةرمع !؟ اهلعجن  فیکف  ّجـحلاب ، انمرحأ 

ج دمحا ، دنسم   § .عبتا الف  رمألاب  رمآ  انأو  بضغا  یلامو ال  لاق : .هللا  هبضغا  کبضغا  نم  تلاقف : ههجو  یف  بضغلا  تأرف  نابـضغ ،
.§ ص 233 ج 3 ، یلعی ، یبا دنسم  ص 286 ؛ ، 4

ناتجح دومرف : ترـضح  میدیـسر  هّکم  هب  نوچ  .میدش  جح  هب  مرحم  ام  تفگ : ءارب  .دندش  جراخ  هنیدم  زا  شباحـصاو  ادخ  لوسر 
؟ میهد رارق  هرمع  ار  نآ  هنوگچ  میتـسب ، مارحا  جـح  هب  اـم  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : مدرم  دـیوگ : یم ءارب  .دـینک  هرمع  هب  لیدـبت  ار 

نخس مدرم  یلو  .دیهد  ماجنا  منک  یم رما  نآ  هب  نم  هک  ار  هچنآ  دینک  تقد  دومرف : ترضح 
↨

ص114
وا رد  ار  بضغ  تلاح  نوچ  هشیاع  .تشگ  دراو  هشیاـع  رب  بضغ  لاـح  ردو  دـش  كانبـضغ  ترـضح  .دـندرک  ّدر  ار  ص )  ) ربماـیپ
رد منکن  بضغ  هنوـگچ  دوـمرف : ترـضح  .دروآرد  بضغ  هب  ار  وا  ادـخ  دروآرد  بضغ  هب  ار  وـت  سک  ره  تـفگ : دوـمن  هدـهاشم 

.دننک یمن يوریپ  نم  زا  مدرم  یلو  منک  یم رما  يراک  هب  نم  هک  یلاح 
: تفگ همان  حلص  ندش  هتشون  زا  دعب  رمع  هک  هدرک  لقن  هیبیدح  حلص  هرابرد  يراخب  . 33

یطعن َملف  تلق : .یلب  لاق : لطابلا ؟ یلع  انّودـعو  قحلا  یلع  انـسلأ  تلق : .یلب  لاق : ًاـقح ؟ هللا  یبن  تسلأ  تلقف : ص )  ) هللا یبن  تیتأـف 
: لاق هب ؟ فوطنف  تیبلا  یتأنـس  انأ  انثدحت  تنک  سیلوأ  تلق : .يرـصان  وهو  هیـصعأ  تسلو  هللا  لوسر  ّینا  لاق : ًاذا ؟ اننید  یف  ۀـیندلا 

هللا یبن  اذـه  سیلأ  رکبابا ! ای  تلقف  رکبابا  تیتأف  لاق : .هب  فوطمو  هیتآ  ّکناف  لاق : .ال  تلق : لاـق : ماـعلا ؟ هیتأـن  اـنأ  كربخأـفأ  یلب ،
ّهنا لجرلا ! اهّیا  لاق : ًاذا ؟ اننید  یف  ۀـّیندلا  یطعن  ملف  تلق : .یلب  لاـق : لـطابلا ؟ یلع  انّودـعو  قحلا  یلع  انـسلأ  تلق : .یلب  لاـق : ًاـقح ؟

تیبلا یتأنـس  ّانا  انثدحی  ناک  سیلأ  تلق : .قحلا  یلع  ّهنا  هللاوف  هزرغب ، کسمتـساف  هرـصان ، وهو  ّهبر  یـصعی  سیلو  ص )  ) هللا لوسرل 
کلذل تلمعف  رمع : لاق  يرهزلا : لاق  .هب  فوطمو  هیتآ  کناف  لاق : .ال  تلق : .ماعلا  هیتأت  ّکنا  كربخأفأ  یلب ، لاق : .هب  فوطنو 

.§ ص 1411 ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 978 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  .الامعا § 
لطاب رب  ام  نمشدو  ّقح  رب  ام  ایآ  متفگ : .يرآ  دومرف : یتسین ؟ ادخ  ّقح  هب  ربمایپ  وت  ایآ  متفگو : مدمآ  ادخ  لوسر  دزن  هب  نم 

↨
ص115

وا زگرهو  میادخ  لوسر  نم  انامه  دومرف : ترضح  میهد ؟ یم زایتما  تسپ  دارفا  هب  نامنید  رد  ارچ  سپ  متفگ : .يرآ  دومرف : تسین ؟
هناخو هتفر  مارحلا  دجسم  هب  هک  تسا  دوز  یتفگ  ام  هب  هک  يدوبن  وت  ایآ  متفگ : .تسا  نم  راک  کمک  واو  درک  مهاوخن  ینامرفان  ار 

اجنآ وت  دومرف : .هن  متفگ : درک ؟ میهاوخ  نینچ  لاـسما  هک  مداد  ربـخ  ار  وـت  اـیآ  یلو  يرآ ، دوـمرف : .درک  میهاوـخ  فاوـط  ار  ادـخ 
.دومن یهاوخ  فاوط  ار  ادخ  هناخو  تفر  یهاوخ 

ّقح رب  اـم  اـیآ  متفگ : .يرآ  تفگ : تسین ؟ ادـخ  ّقح  هب  ربماـیپ  نیا ، اـیآ  رکبوبا ! يا  متفگ : وا  هبو  متفر  رکبوبا  دزن  دـیوگ : یم رمع 
لوـسر وا  درم ! يا  تفگ : میهد !؟ زاـیتما  تسپ  دارفا  هب  ناـمنید  رد  اـم  ارچ  سپ  متفگ : .يرآ  تفگ : تـسین ؟ لـطاب  رب  اـم  نمـشدو 

ّقح رب  وا  ادـخ  هب  اریز  نک ؛ کسمت  وا  تیانع  لیذ  هب  سپ  تسوا ، روای  ادـخو  دـنک  یمن شراـگدرورپ  تیـصعم  زگرهو  تسادـخ 
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ربخ ایآ  یلو  يرآ ، تفگ : میروآ ؟ ياج  هب  فاوط  اجنآ  رد  امو  هدرب  ادخ  هناخ  هب  ار  ام  هک  دوب  هدادن  لوق  ام  هب  وا  ایآ  متفگ : .تسا 
رمع دـیوگ : یم يرهز  .دومن  یهاوخ  فاوطو  تفر  یهاوخ  اجنآ  وت  تفگ : .ریخن  متفگ : يور !؟ یم جـح  هب  لاسما  وت  هک  دوب  هداد 

.مداد ماجنا  ییاهراک  نم  عوضوم  نیا  رطاخ  هب  تفگ :
: تسا هدمآ  قباس  ثیدح  همادا  رد 

کلذ لاق  یّتح  لجر  مهنم  ماق  ام  هللاوف  لاق : .اوقلحا  ّمث  اورحناف  اوموق  هباحـصأل : ص )  ) هللا لوسر  لاق  باـتکلا  ۀیـضق  نم  غرف  اّـملف 
اهل رکذف  ۀملس  ّما  یلع  لخد  دحا  مهنم  مقی  مل اّملف  .تاّرم  ثالث 

↨
ص116

کقلاح وعدـتو  کندـب  رحنت  یّتح  ۀـملک  مهنم  ًادـحا  مّلکت  جرخا ال  کلذ ، ّبحتا  هللا ! یبن  ای  ۀملـس : ّما  تلاقف  .سانلا  نم  یقل  اـم 
حیحـص .اورحنف §  اوماق  کلذ  اوأر  اّملف  .هقلحف  هقلاح  اـعدو  هندـب  رحن  کـلذ ؛ لـعف  یّتح  مهنم  ًادـحأ  مّلکی  ملف  جرخف  .کـقلحیف 

.§ ص 1411 ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 978 ؛ ج 2 ، يراخب ،
ياهرس سپسو  دینک  رحن  ار  دوخ  نارتشو  دیزیخرب  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دش  غراف  همان  حلـص  هیـضق  زا  نوچ 

ار روتـسد  نیا  ترـضح  راب  هس  هکنیا  ات  درکن  لمع  ربمایپ  روتـسد  هب  سک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  دـیوگ : یم يوار  .دیـشارتب  ار  دوخ 
يا تفگ : هملس  ّما  .دیناسر  وا  عالطا  هب  ار  نایرجو  دش  دراو  هملس  ّما  رب  دومنن  یهجوت  ترضح  روتسد  هب  یسک  نوچ  .دومن  رارکت 

نیا ماجنا  رگا  ادخ ! ربمایپ 
.دـشارتب ار  ترـس  ات  نک  توعد  ار  دوخ  یناملـسو  هدرک  حـبذ  ار  ترتش  هکنیا  ات  وگم  نخـس  یـسک  ابو  ورب  يراد  تسود  ار  لمع 
هتـساخرب دندید  نینچ  نوچ  باحـصا  .دومن  لمع  هملـس  ّما  شرافـس  هب  دیوگب  نخـس  یـسک  اب  هکنآ  نودبو  تفر  نوریب  ترـضح 

.دندرک رحن  ار  دوخ  نارتشو 
: دیوگ یم رمع  نب  هللادبع  . 34

هاطعاف .هل  رفغتـساو  هیلع  ّلصو  هیف ، هنفکا  کـصیمق  ینطعا  هللا ! لوسر اـی  لاـقف : هللا  لوسر  یلإ  هنبا  ءاـج  یبأ  نب  هللادـبع  یفوت  اّـمل 
یلع یّلـصت  نا  هللا  كاـهن  دـق  سیلا  لاـقف : رمع  هبذـجف  هیلع  یّلـصیل  ءاـجف  .هب  هنذآ  غرف  اّـملف  .هاـنذآف  هنم  تغرف  اذإ  لاـقو : هصیمق 

رفغتست نأ  مهل  رفغتست  وأ ال  مهل  رفغتسا  لاقف : نیقفانملا !؟
↨

ص117
حیحـص  § .مهیلع ةالـصلا  كرتف  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  ًاَدبَأ َو ال  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  تلزنف َو ال  مهل !؟ هللا  رفغی  نلف  ةّرم  نیعبـس  مهل 

.§ ص 2184 ج 5 ، يراخب ،
نآ رد  ار  مردپ  ات  هدب  ار  تسابل  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرعو  دـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  شدـنزرف  دُرم  یبا  نب  هللادـبع  نوچ 
زا هاگره  دومرفو : داد  وا  هب  ار  شسابل  ترضح  .ییامن  رافغتسا  وا  ياربو  هدرازگ  زامن  وا  رب  هک  مهاوخ  یم امش  زا  زینو  میامن ، نفک 
وت ادخ  ایآ  تفگو : دیـشک  ار  ترـضح  سابل  رمع  هک  درازگ  زامن  وا  هزانج  رب  ات  دمآ  ص )  ) ربمایپ .هد  ربخ  ارم  يدـش  غراف  وا  لمع 

زگره ییامن  رافغتسا  راب  داتفه  رگا  یتح  ینکن  رافغتسا  ای  ینک  رافغتسا  نانآ  رب  رگا  هک  هدومرفنو  هدرکن  یهن  ناقفانم  رب  زامن  زا  ار 
ربو راذگم  زامن  زگره  دندرم  هک  یماگنه  نانآ  زا  کی  چیه  رب  دش : لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیزرمآ !؟ دهاوخن  ار  نانآ 

.دومن كرت  ار  نانآ  رب  زامن  ص )  ) ربمایپ اذل  .تسیان  نانآ  ربق 
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دنوادـخ هکنآ  لاح  و  رمع .» هب  ذـجف  : » دـیوگیم هک  اجنآ  دراد  ص )  ) ربمایپ اب  رمع  زیمآتنوشخ  دروخرب  هوحن  رب  تلالد  ثیدـح  نیا 
(56 بازحا :  ) اًمیلْسَت اوُمِّلَسی  َو  دیامرفیم ... : دهدیم و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ربارب  رد  میلست  روتسد 

.دراد ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  رمع  زیمآتنوشخ  دروخرب  رب  تلالد  زین  تیاور  نیا 
: دیوگ یم رمع  نب  هللادبع  . 35

یف نونعطت  متنک  نا  لاقف : ص )  ) هللا لوسر  ماقف  هترمأ ، یف  سانلا  ضعب  نعطف  دیز  نب  ۀماسا  مهیلع  رّماو  ًاثعب  ص )  ) هللا لوسر  ثعب 
↨

ص118
حیحص ص 2444 ؛ ج 6 ، يراـخب ، حیحـص  ةراـمإلل § ...  ًاـقیلخل  ناـک  نا  هللا ! میاو  .لـبق  نم  هیبا  ةرما  یف  نونعطت  متنک  دـقف  هترما 

.§ ص 1884 ج 4 ، يراخب ،
ص)  ) ادخ لوسر  .دـندز  نعط  وا  یهدـنامرف  رد  مدرم  زا  یخرب  .داتـسرف  يرکـشل  دـیز  نب  ۀـماسا  یهدـنامرف  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 

تسا قیال  يریما  يارب  وا  دنگوس ! ادخ  هب  .دیدرک  دراو  نعط  زین  شردپ  تراما  رد  اًلبق  دینز  یم نعط  وا  تراما  رد  امش  رگا  دومرف :
...

: دیوگ یم سابع  نبا  . 36
باتک اندـنعو  عجولا ، هبلغ  یبنلا  ّنا  رمع : لاق  .هدـعب  اّولـضتال  ًاباتک  مکل  بتکا  هللا  باتکب  ینوتئا  لاق : هعجو  ص )  ) یبنلاب ّدتـشا  اّمل 

نیب لاحام  ۀـیزرلا  لک  ۀـیزرلا  لوقی : سابع  نبا جرخف  .عزانتلا  يدـنع  یغبنیالو  یّنع  اوموق  لاـق : .طـغللا  رثکو  اوفلتخاـف  انبـسح ، هللا 
.§ ص 54 ج 1 ، نامه ،  § .هباتک نیبو  ص )  ) هللا لوسر

رمع .دیوشن  هارمگ  نآ  زا  دعب  ات  مسیونب  يا  همان امش  يارب  ات  دیروایب  يا  هگرب دومرف : تفرگ  تدش  ص )  ) ادخ لوسر  رب  درد  نوچ 
يادـصو رـسو  هدرک  فالتخا  نانآ  .دـنک  یم تیافک  ار  امو  تسام  دزن  ادـخ  باتکو  هدرک  هبلغ  ص )  ) ربماـیپ رب  درد  اـنامه  تفگ :

یعقوم تبیصم  مامت  دیوگ : یم سابع  نبا  .تسین  راوازس  عازن  نم  دزن  اریز  دیور ؛ نوریب  نم  دزن  زا  دومرف : ترضح  .دندومن  يدایز 
.دندش ص )  ) ربمایپ تیصو  نتشون  زا  عنام  هک  دوب 

: دیوگ یم معطم  نب  ریبج  . 37
↨

ص119
لوسر یلإ  یغـصاف  لاق : .بلعث  رحج  یف  متنک  ولو  مکروجا  مکّنیتأتل  لاق : .ۀکمب  رجا  انل  سیل  ّهنا  نومعزی  مّهنا  هللا ! لوسر  ای  تلق :

.§ ص 128 ج 1 ، یسلایط ، دنسم  ص 83 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم   § .نیقفانم یباحصا  یف  ّنا  لاقف : هسأرب  هللا 
هچرگ دیسر  دهاوخ  ناترجا  امش  هب  دومرف : ترضح  .تسین  هّکم  رد  يرجا  ام  يارب  هک  دننک  یم نامگ  نانآ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ :
دوجو یقفانم  دارفا  مباحصا  نایم  رد  انامه  دومرفو : هدرک  نم  فرط  هب  ار  دوخ  رس  ص )  ) ادخ لوسر  هاگ  نآ .دیـشاب  هابور  هناخ  رد 

.دراد
: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يردخ  دیعسوبا  . 38

: لاق يراصنلاو ؟ دوهیلا  هللا ! لوسرای  انلق : .هومتکلـسل  ّبض  رحج  اوکلـس  ول  یّتح  عارذـب ، ًاـعارذو  ربشب  ًاربش  مکلبق  نم  ننـس  ّنعبتتل 
 ...§ ص 2054 و ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 2669 ؛ ج 6 ، ص 1374 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص   § .نمف

نانآ رگا  یتح  درک ، دیهاوخ  يوریپ  عارذ  هب  عارذو  بجو  هب  بجو  دنا  هدوب امش  زا  لبق  هک  یناسک  ياه  ّتنس زا  امـش  متح  روط  هب 
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دوهی ام  زا  لبق  دارفا  زا  امـش  دوصقم  ادخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرع  .دیوش  یم لخاد  زین  امـش  دنـشاب  هدش  رامـسوس  خاروس  لخاد 
.يرآ دومرف : تسا ؟ يراصنو 

: دیوگ یم کلام  نب  سنا  . 39
نب دعـس  ماقف  .هنع  ضرعاف  رمع  مّلکت  ّمث  هنع ، ضرعاـف  رکبوبا  مّلکتف  لاـق : .نایفـس  یبأ لاـبقا  هغلب  نیح  رواـش  ص )  ) هللا لوسر  ّنا 

ص 1403؛ ج 3 ، ملسم ، حیحص   ... § اهانضخأل رحبلا  اهـضیخن  نأ  انترما  ول  هدیب  یـسفن  يّذلاو  هللا ، لوسر  ای  دیرت  اناّیا  لاقف : ةدابع 
.§ ص 219 ج 3 ، دمحا ، دنسم 

↨
ص120

هرواشم شباحـصا  اب  دینـش  ار  ردـب  گنج  تسکـش  ناربج  يارب  ار  نایفـسوبا  تشگزاب  ربخ  هک  یماگنه  ص )  ) ادـخ لوسر  اـنامه 
، دنادرگ زین  وا  زا  ار  دوخ  يور  ترـضح  داد ، تروشم  زین  رمع  .دـنادرگ  وا  زا  ار  دوخ  يور  ربمایپ  یلو  داد ، یتروشم  رکبوبا  .دومن 
ار ام  رگا  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  ادـخ ! لوسر  يا  ینک  یم هدارا  ار  ام  تفگو : تساوخرب  هدابع  نب  دعـس  هکنیا  اـت 

 ... درک میهاوخ  نینچ  میور  ورف  ایرد  رد  هک  یهد  روتسد 
: متفگ وا  هبو  مدرک  تاقالم  ار  بزاع 2  نب  ءارب  تفگ : هک  هدرک  لقن  بیسم  زا  شدنس  هب  يراخب  . 40

ص ج 4 ، يراخب ، حیحص  § .هدعب انثدحا  ام  يردتال  ّکنا  یخا ! نبای  لاقف : .ةرجشلا  تحت  هتعیابو  ص )  ) یبنلا تبحص  کل ، یبوط 
.§ 1529

زا دـعب  ام  هک  یناد  یمن وت  مردارب ! رـسپ  يا  تفگ : وا  .يدومن  تعیب  تخرد  ریز  وا  ابو  هدرک  تبحاصم  ربمایپ  اب  وت ، لاح  هب  اـشوخ 
.میدرک هچ  ص )  ) ربمایپ

: هدرک لقن  عیمج  نب  دیلو  زا  یسلدنا  مزح  نبا  . 41
.كوبت یف  ۀبقعلا  نم  هءاقلإو  ص )  ) یبنلا لتق  اودارا  صاقو  یبا  نب  دعـسو  ۀحلطو  نامثعو  رمعو  رکبابا  ّنا  اهیف  ًارابخا  يور  دـق  ّهنا 

.§ ص 224 ج 11 ، یّلحملا ، § 
لتق هب  ار  ص )  ) ربمایپ ات  دندرک  هدارا  صاقو  یبا نب  دعـسو  هحلطو  نامثعو  رمعو  رکبوبا  هدمآ : نآ  رد  هک  هدرک  لقن  ار  یتایاور  وا 

.دننک باترپ  نییاپ  هب  هوک  هندرگ  زا  كوبت  رد  ار  واو  هدناسر 
↨

ص121
سأـب یفن  وا  زا  هعرزوباو  دووادوـباو  لـبنح  نب  دـمحا  .تسا  هقث  نیعم  نب  ییحی  ریبـعت  هب  عـیمج  نب  دـیلو  ینعی  ثیدـح  نیا  يوار 

زا رمع  رخآ  رد  دیعـس  نب  ییحی  .تسا  هدروآ  تاقثلا »  » باتک رد  ار  وا  ناّبح  نبا  .دناد  یم ثیدحلا  حـلاص  ار  وا  متاحوبا  .دـنا  هدرک
.تسا يراخب  حیحص  لاجر  زا  يو  هکنآ  رتمهم  و  .§ ص 474 ج 7 ، لامکلا ، بیذهت  تسا § ....  هدرک  یم لقن  تیاور  وا 

هقث دارفا  ثیدـح  هب  یتهابـش  هک  درک  یم لقن  هقث  دارفا  زا  ار  يدرفنم  تایاور  عیمج  نب  دـیلو  هک  هدرک  لقن  ناـبح  نبا  زا  رجح  نبا 
 .... تشادن

.§ ص 154 ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  تسا § ....  هتسناد  ثیداحا  يارادو  هقث  ار  وا  دعس  نبا 
هب هک  تسا  نآ  تهج  هب  دارفا  زا  یخرب  فرط  زا  وا  نعطو  نـهو  ببـس  یلو  دـنناد ، یم قـثوم  يدرف  ار  وا  تنـس  لـها هـکنیا  هجیتـن 

.تسا هدرک  لقن  ار  كوبت  هبقع  باحصا  تایاور  هفیذح  زا  لیفطلاوبا  هطساو 
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: تفگ هک  هدرک  لقن  داّبع  نب  سیق  زا  شدنس  هب  ملسم  . 42
انیلا دـهع  ام  لاقف : ص !؟)  ) هللا لوسر  مکیلإ  هدـهع  ًائیـش  وا  هومتیأر  ًایأرأ  یلع ، رمأ  نم  ناک  امیف  اذـه  مکعینـص  متیأرا  رامعل : تلق 
مهنم ًاقفانم ، رشع  انثا  یباحـصا  یف  لاق : ّهنا  ص )  ) یبنلا نع  ینربخأ  ۀفیذح  نکلو  ۀّفاک  سانلا  یلإ  هدهعی  مل  ًائیـش  ص )  ) هللا لوسر 

.§ ص 2143 ج 4 ، ملسم ، حیحص   § .طایخلا ّمس  یف  لمجلا  جلی  یّتح  ۀّنجلا  نولخدیال  ۀینامث 
ای دوب  هدیـسر  اجنیا  هب  امـش  يأر  اـیآ  دـیداد ، ماـجنا  ع ])  ] ) یلع راـک  دروم  رد  هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  وگب : نم  هب  متفگ : راـمع  هب 

دوب  يزیچ 
↨

ص122
مدرم مامت  هب  هک  هتـشادن  اـم  رب  ار  يدـهع  ص )  ) ادـخ لوسر دومرف : راـمع  دوب ؟ هتفرگ  نآ  رب  ناـمیپ  امـش  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک 

رفن تشه  اهنآ  نیب  زا  تسا ، قفانم  هدزاود  نم  باحـصا  نایم  رد  دومرف : هک  داد  ربخ  ص )  ) ربمایپ زا  ارم  هفیذح  یلو  دشاب ، هتـشادن 
.ددرگ نزوس  خاروس  دراو  رتش  ات  دنوش  یمن تشهب  لخاد  زگره  هک  تسا 

: دیوگ یم ءالبنلا » مالعا  ریس   » رد یبهذ  . 43
خب یلعل : لاق  رمع  ّنا  هالوم : یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  یف  لاقف : نیرادلا ) یف  ام  فشک  نیملاعلا و  ّرـس   ) هباتک یف  دماحوبا  رکذ 

ۀفالخلا رمأ  دونبلا و  دقع  ۀسایرلل و  ًابح  يوهلا  بلغ  اذه  دعب  مث  .یضر  میلـست و  اذه  دماحوبا : لاق  .نمؤم  لک  یلوم  تحبـصا  خب ،
ص ج 14 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریـس   § .َنوُرَتْشَی اـم  َْسِئبَف  اًـلِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  ْمِهِروُهُظ َو  َءارَو  ُهوُذَـبَنَف  فـالخلا  یلع  مهلمحف  اـهیهن ، و 

.§ 132
هب رمع  دیوگ : یم هالوم ) یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   ) ثیدـح دروم  رد  نیرادـلا ) یف  ام  فشک  نیملاعلا و  ّرـس   ) باتک رد  دـماحوبا 
زا دعب  هاگ  نآ  .تساضر  میلـست و  نیا ، دـیوگ : یم زین  وا  .يدـش  ینمؤم  ره  يالوم  وت  داب ، كرابم  داب ، كرابم  تفگ : ع ])  ] ) یلع

ار دوخ  تعیب  اذـل  .تشاداو  تفلاخم  رب  ار  نانآ  تفالخ  یهن  رما و  اهدادرارق و  دـقع  تسایر و  ّبح  هدرک و  هبلغ  سفن  ياوه  نیا ،
.دنداد ماجنا  يا  هلماعم دب  دندومن و  هضواعم  یکدنا  نمث  اب  هتخادنارس و  تشپ 

: دیوگ یم یبهذ  . 44
↨

ص123
نم دحاو  ریغ  رجز  و  هللا ، لوسر  نع  ثیدحلا  اّولقا  لوقی : رمع  ناک  وه  اذکه 

، هنم نوعنمی  اوناک  رمع  ۀلود  یف  ثیدحلا  نم  راثکإلا  ناک  اذإ  کیلع  هللاابف  هریغ ، رمعل و  بهذم  اذه  و  ثیدـحلا ، ّثب  نع  ۀباحـصلا 
.§ ص 601 ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   ... § مهتلادعو مهقدص  عم 

يریگولج ثیدح  رـشن  زا  ار  هباحـص  زا  يا  هدع و  دینک ، لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ثیدـح  رتمک  تفگ : یم هک  دوب  نینچ  نیا  رمع 
تقادـص و اب  دـش ، يریگولج  رمع  تلود  رد  ندرک  ثیدـح  لـقن  داـیز  زا  هک  ادـخ  هب  هاـنپ  .دوب  وا  ریغ  رمع و  بهذـم  نیا ، درک و 

 ... اهنآ تلادع 
نبا تاقبط  « § هللا لام  تقرـس  هباتک ، ّودـع  هللا و  ّودـع  ای  : » تفگ هریرهوبا  هب  باطخ  باّطخ ، نب  رمع  هک  هدرک  لـقن  دعـس  نبا  . 45

«. يدرب تقرس  هب  ار  ادخ  لاوما  شباتک ، نمشد  ادخ و  نمشد  يا  « ؛§. ص 612 ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 335 ؛ ج 4 ، دعس ،
: دیوگ یم سابع  نبا  . 46
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رمع لعجف  ءاـسنلا ، تکبف  .نوعظم  نب  ناـمثع  ّریخلا  انفلـسب  اـهوقحلا  ص :)  ) هللا لوسر  لاـق  ص )  ) هللا لوسر  تنب  بنیز  تتاـم  اّـمل 
ص)  ) هللا لوسر  دعق  و  ناطیشلا ...  قیعن  ّنکاّیا و  و  نیکبی ، ّنهعد  رمع ، ای  اًلهم  لاق : هدی و  ص )  ) هللا لوسر  ذخاف  هطوسب ، ّنهبرـضی 
صص 393 و ج 1 ، دمحا ، دنـسم  § .اهل ۀمحر  هبوثب  ۀمطاف  نیع  حسمی  ص )  ) یبنلا لعجف  یکبت  هبنج  یلإ  ۀـمطاف  ربقلا و  ریفـش  یلع 

.§ ص 210 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  551 ؛
.دـینک قحلم  نوعظم  نب  نامثع  ام  ّریخ  فلـس  هب  ار  وا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفای  تاـفو  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  بنیز  نوچ 

.دنتسیرگ نانز 
↨

ص124
ات نک  اهر  ار  نانآ  رمع ! يا  رادرب  تسد  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد  ص )  ) ادـخ لوسر  .درک  هنایزات  اـب  ناـنز  ندز  هب  عورـش  رمع 

درک و یم هیرگ  وا  رانک  رد  همطاف  تسشن و  ربق  بل  رب  ص )  ) ادخ لوسر  دننزن ...  یناطیش  یفرح  هک  داد  روتسد  ار  نانز  و  دنیرگب ،
.دومن یم كاپ  ار  همطاف  ياه  کشا مّحرت  يور  زا  شسابل  اب  ص )  ) ربمایپ

: تفگ سابع  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ملسم  . 47
.اهیبا نع  هتأرما  ثاریم  اذـه  بلطی  کیخأ و  نبا  نم  کثاریم  بلطت  امتئجف  هللا ، لوسر  یلو  اـنأ  رکبوبا : لاـق  هللا  لوسر  یّفوت  اّـملف 

عبات دـشار ، ّراب ، قداصل ، ّهنا  ملعی  هللاو  ًانئاخ ، ًارداغ ، ًامثآ ، ًابذاک ، هامتیأرف  .ۀـقدص  هانکرتام  ثرون  ام  هللا : لوسر  لاـق  رکبوبا : لاـقف 
ص ج 3 ، ملـسم ، حیحـص   § .ًانئاخ ًارداغ  ًامثآ  ًاـبذاک  یناـمتیأرف  رکب ، یبأ یلو  و  ص )  ) هللا لوسر  یلو  اـنأ  رکبوبا و  یّفوت  ّمث  .قحلل 

.§ 143
زا هک  تثاریم  وت  هدـمآ و  وا  دزن  هب  رفن  ود  امـش  .میادـخ  لوسر  نیـشناج  نم  تفگ : رکبوبا  تفاـی  تاـفو  ص )  ) ادـخ لوسر  نوـچ 

ص)  ) ادخ لوسر  تفگ : رکبوبا  .تشاد  ار  شردپ  تهج  زا  شرـسمه  ثرا  تساوخرد  وا  يدرک و  یم بلط  ار  دوب  تردارب  دنزرف 
رگ هلیح راک ، هاـنگ وگغورد ، ار  وا  رفن  ود  امـش  .تسا  هقدـص  همه  میا  هتـشاذگ ار  هچ  نآ  میراذـگ ، یمن ثرا  هب  يزیچ  اـم  هدومرف :

رکبوبا هاگ  نآ .تسا  قح  وریپ  و  دیـشر ، راکوکین ، وگتـسار ، وا  هک  تسناد  یم دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیدروآ ، باـسح  هب  نئاـخو 
نیشناج نم  درک و  تافو 

↨
ص125

.دیتسناد نئاخ  رگ و  هلیح راک ، هانگ  وگغورد ، زین  ارم  رفن  ود  امش  .مرکبوبا  نیشناج  ادخ و  لوسر 
: دیوگ یم ینهج  هللادبع  نب  ۀجعب  . 48

هاتأف ًایلع 2  کلذ  غلبف  .اهمجرب  رماف  نافع ، نب  نامثع  اهجوز  قلطناف  رهـشأ ، ۀتـسل  ًامامت  هل  تدلوف  ۀینهج ، نم  ةأرما  اّنم  لجر  جوزت 
َنُوثَلث ُُهلاِصفَو  ُُهلْمَحَو  لوقی ، یلاعت  هللا  تعمـس  اـما  یلع 2 : لاق  کلذ ؟ نوکی  له  رهـشا و  ۀتـسل  ًامامت  تدـلو  لاق : عنـصتام ؟ لاقف :

هودجوف ، ةأرملاب یلع  اذهل ! تنطفام  هللاو  نامثع : لاقف  رهشأ ؟ ۀتـس  ّالإ  یقب  هدجت  مکف  .§، 233 هرقب : ِْنیَِلماک §  ِْنَیلْوَح  لاق : ًارْهَش و 
لجرلا فرتعاف  دعب  مالغلا  ّبشف  لاق : .هریغ  ّطق  دحا  یجرف  فشک  ام  هللاوف  ینزحتال ، هیخا ! ای  اهتخأل : اهلوق  نم  ناک  .اهنع و  غرفدق 

ج کلام ، أطوم  ص 9 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  .هشارف § یلع  ًاوضع  ًاوضع  طقاستی  دعب  لجرلا  تیأرف  لاق : .هب  سانلا  هبشا  نم  ناک  هب و 
.§ ص 125 ، 2

نافع نب  نامثع  دزن  ار  وا  شرسمه  .دروآ  ایند  هب  ههام  شـش  يا  هچب وا  يارب  درک و  جاودزا  هینهج  هلیبق  زا  ینز  اب  ام  ماوقا  زا  يدرم 
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ههام شش  يا  هچب وا  تفگ : ینک ؟ یم هچ  دومرف : دمآ و  وا  دزن  دیسر ، یلع 2  هب  ربخ  .دنیامن  راسگنس  ار  نز  ات  داد  روتسد  وا  درب و 
هام یس  وا  ندادریـش  لمح و  : ) يا هدینـشن ار  لاعتم  دنوادخ  لوق  ایآ  دومرف : یلع 2  دوش ؟ یم يزیچ  نینچ  ایآ  تسا ، هدروآ  اـیند  هب 

هام یس  زا  رادقم  هچ  تسوا ، نداد  ریش  ینعی  لماک ) لاس  ود  : ) دومرف هکنیا  و  تسا .)
↨

ص126
نآ متـسناد ، یمن ار  بلطم  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نامثع  دـشاب ؟- یم لمح  لقا هک  تسا - هام  شـش  زا  ریغ  ایآ  دـنام ؟ یم یقاب 

اب نز  نآ  نانخـس  هلمج  زا  .دـنا  هدومن راسگنـس  ار  وا  هدـش و  ماـمت  راـک  هک  دـندرک  هدـهاشم  یلو  .دـینادرگزاب  نم  يوس  هب  ار  نز 
هچب دیوگ : یم يوار  .تسا  هدرکن  فشک  وا  زج  یسک  ارم  جرف  هک  دنگوس  ادخ  هب  شابم ، نوزحم  مرهاوخ ! يا  دوب : نیا  شرهاوخ 
دعب دیوگ : یم يوار  .تسا  رت  کیدزن وا  هب  مدرم  همه  زا  هکنیا  دومن و  شیدنزرف  هب  فارتعا  درم  نآ  دش و  گرزب  هعقاو  نآ  زا  دعب 

.تخیر یم شزادناریز  يور  رب  شندب  ياضعا  هک  مدید  ار  درم  نآ  فارتعا ، زا 
: تفگ هک  هدرک  لقن  تباث  نب  هللادبع  زا  لبنح  نب  دمحا  . 49

اهـضرعا الأ  ةاروتلا ، نم  عماوج  یل  بتکف  ۀـظیرق  نم  یل  خأب  تررم  ّینا  هللا ! لوسر  ای  لاقف : ص )  ) یبنلا یلإ  باطخلا  نب  رمع  ءاـج 
.§ ص 469 ج 3 ، دمحا ، دنسم  §... ؟) ص  ) هللا لوسر  هجو  ّریغتف  لاق : کیلع ؟

رب ار  تاروت  زا  یعماوج  وا  مدرک و  رورم  هظیرق  ینب زا  مردارب  رب  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  باطخ  نب  رمع 
 ... درک رییغت  ص )  ) ادخ لوسر  راسخر  گنر  دیوگ : یم هللادبع  منک ؟ هضرع  وت  رب  ار  اهنآ  یهاوخ  یم ایآ  تشون ، نم 

: تفگ هک  دنک  یم لقن  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  زین  یمراد 
هجو أرقی و  لعجف  تکسف ، .ةاروتلا  نم  ۀخسن  هذه  هللا ! لوسر  ای  لاقف : ةاروتلا  نم  ۀخـسنب  ص )  ) هللا لوسر  یتأ  باطخلا  نب  رمع  ّنا 

هجوب ام  يرتام  لکاوثلا ! کتلکث  رکبوبا : لاقف  ّریغتی ، ص )  ) هللا لوسر 
↨

127 ص :
ًّابر و هللااب  انیضر  هلوسر ، بضغ  هللا و  بضغ  نم  هللااب  ذوعا  لاقف : هللا ، لوسر  هجو  یلإ  رمع  رظنف  هللا ! لوسر

نع متللضل  ینومتکرتو  هومتعبتاف  یسوم  مکل  يدب  ول  هدیب  دّمحم  سفن  يذلاو  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف  .ًایبن  دّمحمب  ًانید و  مالـسإلاب 
 ...§ ص 49 و ج 2 ، روثنملاردلا ، ص 115 ؛ ج 1 ، یمراد ، ننس   § .ینعّبتال یتوبن  كردا  ًاّیح و  ناک  ولو  لیبسلا ، ءاوس 

.تسا تاروت  زا  يا  هخـسن نیا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  تاروت  زا  يا  هخـسن اب  باطخ  نب  رمع  اـنامه 
ناوج ياهردام  تفگ : رکبوبا  .درک  یم رییغت  ص )  ) ادـخ لوسر  تروص  دـناوخ و  یم ار  نآ  روط  نیمه رمع  .دـش  تکاس  ترـضح 

هانپ تفگ : هدرک و  رظن  ص )  ) ادخ لوسر هرهچ  هب  رمع  تسا !؟ هدرک  رییغت  ترـضح  هرهچ  هنوگچ  هک  ینیب  یمن دنیرگب ! وت  رب  هدرم 
ص)  ) ادخ لوسر  ص .)  ) ربمایپ توبن  مالـسا و  نید  دنوادخ و  تیبوبر  هب  میدش  یـضار  .شلوسر  بضغ  ادخ و  بضغ  زا  ادـخ  رب 

اهر ارم  هدرک و  یم يوریپ  وا  زا  امش  دش و  یم رهاظ  امـش  رب  ع )  ) یـسوم رگا  تسوا  تسد  هب  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف :
يوریپ نم  زا  عطق  روط  هب  درک  یم كرد  ارم  توبن  دوب و  هدـنز  وا  رگا  و  دـیدش ، یم هارمگ  میقتـسم  هار  زا  متح  روط  هب  دـیدرک  یم

.دومن یم
دوـهی دزن  هب  رمع  « ؛§. ص 21 ج 1 ، لوزنلا ، بابـسا  « § ةاروتلا مهنم  عمـسیف  دوهیلا  یتأـی  ناـک  رمع  ّنا  : » دـنک یم لـقن  زین  یطویس 

«. دومن یم تاروت  عامتسا  اهنآ  زا  دمآ و  یم
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: دنا هدرک لقن  نارگید  لبنح و  نب  دمحا  زین  و 
↨

128 ص :
هللا لوسر  هل  لاـق  رّعمتی و  یبـنلا  هجو  و  ص )  ) یبـنلا یلع  اـهولتی  لـعج  ةاروتلا و  ۀـمجرتب  ص )  ) لوسرلا یلإ  باـطخلا  نبرمع  ءاـج 

ص 387؛ ج 3 ، دمحا ، دنـسم   § .یعابتا ّالإ  هعـسو  ام  ًاّیح  یـسوم  ناک  ول  هللاو  ءاضیب ، ۀـیقن  اهب  مکتئج  دـقل  متنا !؟ نوکّوهمأ  (ص :)
.§ ص 281 ج 13 ، يرابلا ، حتف  ص 133 ؛ ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و 

ریغتم شتروص  ترضح  دومن و  ص )  ) ربمایپ رب  نآ  توالت  هب  عورش  دمآ و  تاروت  همجرت  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  باطخ  نب  رمع 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  ما ، هدروآ نشور  كاپ و  ینآرق  امـش  يارب  نم  دـیا !؟ هدـش يدوهی  امـش  ایآ  دومرف : وا  هب  ص )  ) ربمایپ .دـش  یم

.تشادن ار  نم  زا  يوریپ  زج  هب  یهار  دوب  هدنز  یسوم 
: هدرک لقن  یسلدنا  مزح  نبا  زین  و 

.§ ص 217 ج 1 ، لَصِفلا ، § .راهنلاو لیللا  ءانآ  ةاروتلا  أرقی  نأب  رابحألا  بعکل  یناثلا  ۀفیلخلا  حمس  دقف 
.دناوخب زور  هنابش ار  تاروت  ات  دوب  هداد  هزاجا  رابحألا  بعک  هب  مود  هفیلخ 

: هدرک لقن  لبنح  نب  دمحا  . 50
: رمعل رکبوبا  لاق  .هریغب  رخآلا  راشا  عرقألاب و  امهدحا  راشا  میمت  ینب دـفو  یبنلا  یلع  مدـق  اّمل  رمع ، رکبوبا و  اکلهی : نا  ناّریخلا  داک 

اوُعَفَْرت اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تلزنف : یبنلا  دنع  امهتاوصا  تعفتراف  .کفالخ  تدرا  ام  رمع : لاقف  .یفالخ  تدرا  اّمنا 
↨

ص129
.§. 2 تارجح : َنوُرُعْـشَت §  ُْمْتنَأ ال  ْمُُکلامْعَأ َو  َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهَْجت  ِِّیبَّنلا َو ال  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ 

.§ ص 6 ج 4 ، دمحا ، دنسم  § 
هب ود  نآ  زا  یکی  دندش و  دراو  ص )  ) ربمایپ رب  میمت  ینب هلفاق  هک  ینامز  دـنوش ؛ كاله  رمع  رکبوبا و  ینعی  ود  نآ  هک  دوب  کیدزن 

رمع يا ؟ هدرک ار  نم  اـب  تفلاـخم  هدارا  وـت  اـیآ  تفگ : رمع  هب  رکبوـبا  .دوـمن  هراـشا  رگید  صخـش  هب  يرگید  هدرک و  هراـشا  عرقا 
يا : ) دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  .دش  دنلب  ص )  ) ربمایپ دزن  ود  نآ  يادـص  .ما  هدومنن ار  وت  اب  تفلاخم  هدارا  نم  تفگ :

[ دینزن دایرفو  داد  و   ] دییوگم نخـس  دـنلب  وا  ربارب  ردو  دـینکن ، ربمایپ  يادـص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادـص  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک 
!( دیناد یمن هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امش  لامعا  ادابم  دننک ، یم دنلب  ادص  یضعب  ربارب  رد  امش  زا  یضعب  هک  هنوگ  نآ

: دنک یم لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم  . 51
رمع لبقأ  ّمث  لخدف  رکب  یبأل نذأف  لاق : .مهنم  دحأل  نذؤی  مل  هبابب  ًاسولج  سانلا  دجوف  ص )  ) هللا لوسر  یلع  نذأتـسی  رکبوبا  لخد 

ای لاقف : ص .)  ) یبنلا کحـضأ  ًائیـش  ّنلوقأل  لاـقف : لاـق : .ًاـتکاس  ًاـمجاو  هؤاـسن  هلوح  ًاـسلاج  ص )  ) یبنلا دـجوف  .هل  نذاـف  نذأتـساف 
يرتامک یلوح  ّنه  لاق : و  ص )  ) هللا لوسر  کحـضف  .اهقنع  تأـجوف  اـهیلا  تمقف  ۀـقفنلا  ینتلأـس  ۀـجراخ  تنب  تیأر  ول  هللا ! لوسر

یلإ رمع  ماقف  اهقنع ، أجی  ۀشیاع  یلإ  رکبوبا  ماقف  .ۀقفنلا  ینلأسی 
↨

ص130
.هدنع سیل  ًادبأ  ًائیـش  ص )  ) هللا لوسر  لأسنام  هللاو  نلقف : هدـنع ؟ سیل  ام  ص )  ) هللا لوسر  نلأست  لوقی  امهالک  اهقنع ، أجی  ۀـصفح 
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.§ صص 80 و 81 ج 1 ، يوون ، حرش  اب  ملسم  حیحص   ... § نیرشع ًاعست و  وأ  ًارهش  ّنهلزتعا  مث 
دورو هزاـجا  یـسک  هب  هتـسشن و  ترـضح  هناـخ  رد  رب  مدرم  دـید  هک  دریگ  لوخد  نذا  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  اـت  دـش  دراو  رکبوـبا 

رمع .دش  هداد  لوخد  نذا  زین  وا  هب  تساوخ ، نذا  دمآ و  رمع  سپس  دش ، هناخ  لخاد  وا  داد و  نذا  رکبوبا  هب  ص )  ) ربمایپ .دهد  یمن
هدرک و توکس  هودنا  مغ و  تدش  زا  ترضح  یلو  دنتشاد  رارق  شنارسمه  وا  فارطا  هتسشن و  هک  درک  هدهاشم  یلاح  رد  ار  ربمایپ 

لوسر يا  تفگ : .مروآرد  هدنخ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  میوگ  یم يزیچ  نآلا  تفگ : رمع  دیوگ : یم رباج  .دیوگ  یمن نخس  یسک  اب 
.مداد راـشف  ار  شندرگ  هتفر و  وا  فرط  هب  درک  تساوخرد  ار  شا  هقفن نم  زا  مرـسمه - هجراـخ - رتـخد  ینیبـب  يدوبن  ص !)  ) ادـخ

نیا رد  .دـنراد  هقفن  ياضاقت  نم  زا  ینیب  یم هک  روط  ناـمه دنتـسه و  نم  رود  ناـنز  نیا  دومرف : دـیدنخ و  ماـگنه  نیا  رد  ترـضح 
هتفر و هصفح  فرط  هب  تساـخرب و  رمع  هاـگ  نآ .داد  راـشف  هتفرگ و  ار  وا  ندرگ  درک و  تـکرح  هشیاـع  فرط  هـب  رکبوـبا  ماـگنه 
هب دنتفگ : یگمه  درادـن ؟ هک  دـیهاوخ  یم يزیچ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  امـش  دـنتفگ : یم ماگنه  نآ  رد  ود  ره  .درـشف و  ار  وا  ندرگ 
زا زور  هن  تسیب و  ای  هام و  کی  ترضح  سپس  .میهاوخ  یمن دشاب  هتشادن  هک  ار  يزیچ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ام  زگره  دنگوس ! ادخ 

 ... تفرگ هرانک  اهنآ 
↨

ص131
رد « ؛§. ص 61 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  «§ ةرهاظ ۀیهجنع  و  افج ، هظافلا  رمع و  قالخا  یف  ناکو  : » دـیوگ یم دـیدحلا  یبا نبا  . 52

«. دوب رهاظ  ربک  افج و  رمع  تاملک  قالخا و 
: دیوگ یم زین  و 

.§ ص 457 ج 4 ، نامه ،  § .بسلا متشلاو و  هبجلا  ریثک  ةءاسملا ، یلإ  ًاعیرس  ناکو 
.درک یم ّبس  مانشد و  دز و  یم دایز  و  درک ، یم يراتفردب  تفگ و  یم دب  دوز  هک  دوب  یسک  رمع 

: تفگ هک  هدرک  لقن  هداتقوبا  زا  شدنس  هب  يراخب  . 53
نب رمعب  اذإف  مهعم ، تمزهنا  نوملسملا و  مزهنا  و  نیکرـشملا ...  نم  اًلجر  لتاقی  نیملـسملا  نم  لجر  یلإ  ترظن  نینح  موی  ناک  اّمل 

.§ ص 67 ج 3 ، يراخب ، حیحص  هللا §...  رما  لاق : سانلا ؟ نأش  ام  هل : تلقف  .سانلا  یف  باطخلا 
اهنآ اب  زین  نم  دندرک و  رارف  ناناملسم  دیگنج ...  یم ناکرشم  زا  یصخش  اب  هک  مدرک  رظن  ناناملسم  زا  یـصخش  هب  نینح  گنج  رد 

تـساوخ تفگ : ار ؟ مدرم  نیا  هدش  هچ  متفگ : وا  هب  .مدرک  هدـهاشم  ناگدـننکرارف  نایم  رد  ار  باطخ  نبرمع  ناهگان  مدومن ، رارف 
 ... تسادخ

.§ ص 62 ج 9 ، بیغلا ، حیتافم   ...«.§ دوب هبقعو  دعس  نامثع ، رمع ، دحا  گنج  رد  ناگدننکرارف  هلمج  زا  : » دیوگ یم يزار  رخف 
: دنک یم لقن  سابع  نبا  . 54

ُهُدیُِعن ْقلََخلَّوَأ  انْأََدب  امَک  الرغ  ةارع  ةافح  هللا  یلإ  نورشحت  مّکنا  سانلا ! اهیأ  ای  لاقف : ۀظعومب  ًابیطخ  ص )  ) هللا لوسر  انیف  ماق 
↨

ص132 
تاذ مهب  ذـخؤیف  یتّما  نم  لاجرب  ءاجیـس  ّهناو  الأ  ع .)  ) میهاربا ۀـمایقلا  موی  یـسکی  قئالخلا  لّوا  ّناو  الأ  َنِیلِعاف ، اّنُک  ّانِإ  اْنیَلَع  ًادـْعَو 

ام ًادیِهَـش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو  حلاصلا : دبعلا  لاق  امک  لوقاف : .كدعب  اوثدـحا  ام  يردـتال  ّکنا  لاقیف : یباحـصأ ، ّبر  ای  لوقاف : لامـشلا 
َکَّنِإَف ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َكُدابِع َو  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِإ  ٌدیِهَـش * ٍء  ْیَـش ِّلُـک  یلَع  َْتنَأ  ْمِْهیَلَع َو  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفََوت  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُد 
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.§ ص 2194 ج 4 ، ملسم ، حیحص  .مهتقراف § ذنم  مهباقعا  یلع  نیّدترم  اولازی  مل  مّهنا  یل : لاقیف  لاق : .ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ 
، هنهرباپ ادـخ  يوس  هب  تمایق  زور  امـش  مدرم ! يا  دومرفو : درک  هظعوم  ار  امو  دـناوخ  هبطخ  هداتـسیا  ام  نایم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
ام رب  تسا  يا  هدـعو نیا  مینادرگ  یم زاـب  ار  نآ  میدرک  زاـغآ  ار  شنیرفآ  هک  هنوگ  ناـمه  ) دـیدرگ یم روـشحم  هدـشن  هنتخو  تخل 

دیـشاب هاگآ  .تسا  ع )  ) میهاربا دوش  یم هدیـشوپ  هک  تمایق  زور  رد  قیالخ  نیلوا  هک  دیـشاب  هاگآ  داد .) میهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ًاعطقو 
منهج فرط  هب  ار  نم  تّما  زا  ینادرم  تسا  دوز  هک 

هدنب دـننامه  نم  .دـندرک  هچ  وت  زا  دـعب  هک  یناد  یمن دوش : یم هتفگ  دنتـسه !؟ نم  باحـصا  نانیا  مراگدرورپ  يا  میوگ : یم .دـنرب 
ره رب  وتو  ینانآ ، بقارم  وت  مدرک  تاـفو  هک  یماـگنه  یلو  مهاوگ  مدوب  ناـشنایم  رد  هک  یماداـم  ناـنآ  رب  نمو  : ) میوگ یم حـلاص 
نم هب  دومرف : ترـضح  یمیکح .) زیزع و  وت  يرذگب  نانآ  زا  رگاو  دناوت ، ناگدـنب  نانآ  ینک ، باذـع  ار  نانآ  رگا  .یهاوگ  يزیچ 

.دندوب دادترا  لاح  رد  ًامئاد  يدش  ادج  نانآ  زا  هک  یماگنه  زا  دوش : یم هتفگ 
↨

ص133
زا ضوح  تیاور  نآ  رب  هوالع  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هباحـص  تفلاخم  رب  یثیدـح  یخیرات و  دـهاوش  رکذ  تشذـگ  نونکات  هچنآ 

.درادیمرب هدرپ  تمایق  زور  رد  باحصا  زا  ياهدع  تشونرس 

ضوح ثیداحا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هریرهوبا  . 1
.اولّدب دق  مّهنإ  لاقیف : ّمله ، الأ  ّمله  الأ  مهیدانا  ّلاضلا ، ریعبلا  داذـی  امک  یـضوح  نع  لجرلا  نداذـیلف  ضوحلا ، یلع  مکطرف  انأو  ... 

ص 138§ ج 1 ، ص 122 ؛ ج 1 ، هناوع ، یبا  دنسم  .ًاقحسف § ًاقحسف  ًاقحسف  لوقاف :
ادـن ار  نانآ  .دوش  یم رود  هتـشگ  مگ  رتش  هک  هنوگ  نآ دـننک  یم رود  ار  دارفا  مضوح  زا  میامـش ، رگ  هراـظن ضوح  راـنک  رد  نم  ... 

نانیا انامه  دوش : یم هتفگ  .دییآ  نم  شیپ  يآ  دییآ ، نم  شیپ  يآ  مهد  یم
.دنشاب دوبان  دنشاب ، دوبان  دنشاب ، دوبان  میوگ : یم .دندرک  نید  لیدبت 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  زین  و 
امو تلق : .هللاو  رانلا  یلإ  لاق : نیأ ؟ تلقف : مله ، لاـقف : مهنیبو  ینیب  نم  لـجر  جرخ  مهتفرع  اذإ  یّتح  ةرمز  اذإ  مئاـق - مئاـن - اـنا  اـنیب 

: تلق .مله  لاقف : مهنیبو  ینیب  نم  لجر  جرخ  مهتفرع  اذإ  یّتح  ةرمز  اذا  ّمث  .يرقهقلا  مهرابدأ  یلع  كدعب  اودترا  مّهنا  لاق : مهنأش ؟
.معنلا لمه  لثم  ّالإ  مهنم  صلخیال  يرقهقلا ، مهرابدا  یلع  كدـعب  اودـترا  مّهنا  لاـق : مهنأـش ؟ اـم  تلق : .هللاو  راـنلا  یلإ  لاـق : نیأ ؟

.§ ص 2407 ج 5 ، يراخب ، حیحص  §

↨
ص134

نوریب نانآو  نم  نیب  زا  يدرم  مسانـش  یم ار  نانآ  نوچو  دـنروآ  یم ار  يا  هتـسد ناـهگان  ما - هداتـسیا ما - هدـیباوخ نم  هک  یماـگنه 
: دیوگ یم دنا ؟ هدرک هچ  میوگ : یم .خزود  شتآ  فرط  هب  ادخ  هب  دیوگ  یم اجک ؟ هب  میوگ : یم .دینک  تکرح  دیوگ : یم دـیآ و  یم

نم نیب  زا  يدرم  مسانـش  یم ار  نانآ  نوچو  دـنروآ  یم ار  رگید  يا  هتـسد هاگ  نآ .دنتـشگزاب  ارقهق  هبو  هدـش  دـترم  وت  زا  دـعب  نانآ 
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: دیوگ یم دیآ و  یم نوریب  نانآو 
وت زا  دعب  نانآ  دیوگ : یم دـنا ؟ هدرک هچ  میوگ : یم .شتآ  فرط  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم اجک ؟ هب  میوگ : یم .دـینک  تکرح 

.دنبای یمن یصالخ  یکدنا  دارفا  زج  نانآ  زاو  .دنتشگزاب  ارقهق  هبو  هدش  دترم 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم رمع  نب  هللادبع  . 2

: لوقی یباحـصا ، ّبر  يأ  لوقاـف : ینود ، اوجلتخا  مهلواـنأل  تیوهأ  اذإ  یّتـح  مکنم  لاـجر  یلإ  ّنعفریلف  ضوـحلا ، یلع  مکطرف  اـنا 
.§ ص 2587 ج 6 ، يراخب ، حیحص   § .كدعب اوثدحا  ام  يردتال 

ادیپ یسرتسد  نانآ  هب  هک  منک  یم دصق  نوچو  دنروآ  یم نم  يولج  ار  امـش  زا  ینادرم  هک  مشاب  یم ضوح  رانک  رد  امـش  رظتنم  نم 
.دندرک هچ  وت  زا  دعب  یناد  یمن دیامرف : یم دنوادخ  دنشاب !؟ یم نم  باحصا  نانیا  مراگدرورپ ! يا  میوگ : یم .دنوش  یم معنام  منک 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  کلام  نب  سنا  . 3
، نامه  § .كدعب اوثدحا  ام  يردتال  لوقیف : یباحیصأ ، لوقاف : ینود ، اوجلتخا  مهتفرع  یّتح  ضوحلا  یباحـصا  نم  سان  یلع  ّندریل 

.§ ص 2406 ج 5 ،
↨

ص135
باحصا نانیا  میوگ : یم دنوش  یم عنام  ارم  مسانش  یم ار  نانآ  نوچو  دنروآ  یم ار  مباحصا  زا  يرایسب  دادعت  ضوح  رانک  رد  نم  رب 

.دندرک هچ  وت  زا  دعب  اهنآ  هک  یناد  یمن وت  دسر : یم باطخ  دنتسه !؟ نم 
: دومرف یم هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدینش  تفگ : یم هک  مدینش  لهس  زا  دیوگ : یم مزاحوبا  . 4

.مهنیبو ینیب  لاحی  ّمث  ینوفرعیو ، مهفرعأ  ماوقا  یلع  ّندریلو  .ًادبا  أمظی  مل  برش  نمو  برش ، درو  نم  ضوحلا ، یلع  مکطرف  انأ 
باریس هک  یسکو  دش ، دهاوخ  باریس  دماشایب  نآ  بآ  زا  سک  ره  هک  یضوح  مرثوک ،)  ) ضوح رب  ندش  دراو  رد  امش  زاتشیپ  نم 

هاگ نآ .دنسانش  یم ارم  زین  نانآ  مسانـش ، یم ار  نانآ  نم  هک  دنوش  دراو  یماوقا  نم  رب  متح  روط  هبو  .دش  دهاوخن  هنـشت  زگره  دوش 
.دوش یم هلصاف  نانآو  نم  نیب 

زا هنوگ  نیا : » تفگو دینـش  ار  نآ  شایع  یبا  نب  نامعن  مدرک  یم لقن  ار  ثیدـح  نیا  نم  هک  یماگنه  دـیوگ : یم همادا  رد  مزاـحوبا 
تشاد هک  يا  هدایز اب  مدینـش  وا  زا  هک  يردخ  دیعـسوبا  رب  مهد  یم یهاوگ  نمو  : » تفگ وا  يرآ .» : » متفگ يدینـش »؟ ثیدح  لهس 

: دسر یم باطخ  دننم ، زا  نانآ  دیوگ : یم ص )  ) ربمایپ تفگ : یم
ص ج 5 ، يراخب ، حیحص  ص 1793 ؛ ج 4 ، ملسم ، حیحص   § .يدعب لّدب  نمل  ًاقحس  ًاقحـس  لوقاف : كدعب ، اولمع  ام  يردتال  ّکنا 

.§ ص 2587 ج 6 ، 2406 ؛
.دندرک لیدبتو  رییغت  نم  زا  دعب  هک  یناسک  رب  داب  نیرفن  داب  نیرفن  میوگ : یم مه  نم  دندرک ؟ هچ  وت  زا  دعب  هک  یناد  یمن

↨
136 ص :

: دومرف نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم هفیذح  . 5
§ .كدـعب اوثدـحا  ام  يردـتال  ّکنا  لاقیف : یباحـصا ، ّبر  ای  لوقأف : مهیلع ، ّنبلغأل  ّمث  ًاماوقا  ّنعزاـنألو  ضوحلا ، یلع  مکطرف  اـنا 

.§ ص 384 ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 1796 ؛ ج 4 ، ملسم ، حیحص 
راـب منک : یم ضرع  .دومن  مهاوخ  هبلغ  ناـنآ  رب  هاـگ  نآ درک  مهاوخ  عازن  ییاـه  هورگ اـبو  متـسه  امـش  رظتنم  ضوـح  راـنک  رد  نم 
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؟ دندرک هچ  وت  زا  دعب  هک  یناد  یمن دسر : یم باطخ  دنتسه !؟ نم  باحصا  نانیا  ایادخ !
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم هملس  ّما  . 6

ام يردـتال  ّکنإ  لاقیف : اذـه ؟ میف  لوقأف  لاضلا ، ریعبلا  بذـی  امک  یّنع  ّبذـیف  مکدـحا  ّنیتأیل  ياـّیإف  ضوحلا ، یلع  مکل  طرف  ّینا 
.§ ص 1795 ج 4 ، نامه ، § .ًاقحس لوقاف : .كدعب  اوثدحأ 

رود هدشمگ  رتش  هک  هنوگ  نآ دنزاس  یم رود  نم  زا  ار  وا  یلو  دیآ ، یم نم  دزن  امش  زا  یکی  میامـش ، رگ  هراظن مضوح  رانک  رد  نم 
.دنشاب دوبان  میوگ : یم .دندرک  هچ  وت  زا  دعب  هک  یناد  یمن دوش : یم هتفگ  هچ ؟ يارب  میوگ : یم .ددرگ  یم

: دومرف یم هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : یم زین  و 
اولّدـب مّهنا  یئارو : نم  دانم  يدانیف  قیرطلا ، یلإ  مله  الأ  قرطلا ، مکب  بهذـت  ًارمز  مکب  ّرم  ذا  ضوحلا  یلع  انأ  اـنیب  ساـنلا ! اـهیا  اـی 

.§ ص 200 ج 1 ، هیوهار ، نبا  دنسم  ص 449 ؛ ج 6 ، يربکلا ، ننسلا   § .ًاقحس الأ  ًاقحس  الأ  لوقاف : .كدعب 
↨

ص137
زا دیشاب ! هاگآ  منز : یم ادص  .دنرب  یم یهار  زا  ار  امـش  زا  يا  هتـسد ناهگان  متـسه  ضوح  رانک  رد  نم  هک  ماگنه  نآ  رد  مدرم ! يا 

.داب دوبان  داب ، دوبان  میوگ : یم .دندومن  لیدبت  نید  رد  وت  زا  دعب  نانآ  دهد : یم ادن  نم  رس  تشپ  زا  یسک  .دیروایب  هار  نیا 
: دومرف یم ربنم  نیا  رب  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : یم زین  و 

، كدعب اولّدب  دق  مّهنا  الأ  لوقی : دانم  يدانیف  ّمله ، يدانف : مکل ، ًافلاخم  الاسرأ  مکب  ّرم  ذا  هیلع  انأ  انیبف  رثوکلا ، یلع  مکل  فلس  ّینا 
.§ ص 455 ج 7 ، هبیش ، یبا نبا  فّنصم  .ًاقحس § الأ  لوقأف :

ادن يدانمو  دنهد ، یم تکرح  ار  امش  فلاخم  يا  هّدع متسه  نآ  رانک  رد  نم  هک  یماگنه  نآ  رد  مرثوک ، ضوح  رب  امش  زاتشیپ  نم 
.دنشاب دوبان  میوگ : یم .دنداد  رییغت  ار  نید  وت  زا  دعب  نانیا  دیشاب ! هاگآ  دیوگ : یم رگید  يدانم  .دینک  تکرح  دهد  یم

نینچ همزال  اریز  .درادن  ساسا  هیاپ و  هباحـص  تنـس  تجح  هیرظن  درک  هدافتـسا  ناوتیم  یخیرات  دـهاوش  تایاور و  نیا  هعومجم  زا 
.تسا هدادن  نامرف  يزیچ  نینچ  هب  ادخ  هکنآ  لاح  دشابیم و  نانآ  ناهانگ  اهاطخ و  زا  يوریپ  یتیجح 

↨
 138 ص :

فلس تنس  تیجح  لالد 

هراشا

↨
ص139

هراشا

لـصفم هنیمز  نیا  رد  هیزوج  میق  نبا  هک  اجنآ  زا  .دـنا  هدرک کسمت  يا  هلدا هب  هباحـص  ًاـصوصخ  فلـس  ّتنـس  تیجح  رب  اـه  یفلس
: درک میهاوخ  دقن  ار  اهنآ  سپسو  هتخادرپ  وا  هلدا  هب  اذل  .تسا  هیفلس  طخ  ناگرزب  زاو  هدرک  ثحب 
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هباحص تنس  تیجح  رب  ینآرق  هلدا 

: لوا لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
يِرَْجت ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهللا  َیِـضَر  ٍناـسْحِِإب  ْمُهوـُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراـْصنَألا َو  َنیِرِجاـهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَـألا  َنوـُِقباَّسلا  َو 

(100 هبوت :  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَألا  اَهَتَْحت 
( زین  ) اهنآ و  تشگ ، دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دندرک ، يوریپ  اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسکو  راصناو ، نیرجاهم  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ 

هک هتخاس ، مهارف  نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاه  غابو دندش ؛ دونشخ  وا  زا 
↨

ص140
! گرزب يزوریپ  تسا  نیاو  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن 

: دیوگ یم هیزوج  میق  نبا 
نأ بجیف  مهل ، عبتم  وهف  هتحـص  فرعی  نأ  لبق  هیلع  عبتم  مهعبتاف  الوق  اولاـق  اذإـف  مهعبتا ، نم  یلع  ینثا  یلاـعت  هللا  ّنا  ۀـلالدلا  هجوف 

مهعبتا نم  ّقحتـسی  مل  نیتـفملا  ضعب  دـیلقتک  ًاـضحم  ًادـیلقت  مهعاـبتا  ناـک  ولو  ناوضرلا ، قحتـسی  نأو  کـلذ  یلع  ًادومحم  نوکی 
صـص 123 و ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   ... § ذـئنیح مهعاـبتا  مهل  زوجی  ـالف  نودـهتجملا  ءاـملعلا  اـّماف  ًاـیماع ، نوکی  نأ  اـّلإ  ناوضرلا 

.§ 124
هباحـص هاگره  سپ  .تسا  هدومن  شیاتـس  هدرک  يوریپ  هباحـص  زا  هک  ار  یناسک  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  تلـالد  تیفیک 

رب هک  تسا  بجاو  اذـل  .تسا  هباحـص  وریپ  وا  دربب ، نآ  تحـص  هب  یپ  هکنآ  زا  لبق  دومن  يوریپ  نانآ  زا  یـسکو  دـنتفگ  ار  یمالک 
نانآ زا  يوریپ  رگاو  دوش ، ادخ  يدونشخ  قحتسم  ددرگ و  شیاتس  شلمع  نیا 

، دـشاب یماع  وا  هکنآ  رگم  تسین ، ادـخ  يدونـشخ  بجوم  هباحـص  زا  يوریپ  ناـیتفم ، زا  یخرب  دـیلقت  دـننامه  دـشاب  ضحم  دـیلقت 
 ... تسین زیاج  ناشیوریپ  ماگنه  نیا  رد  دهتجم  ياملعو 

خساپ

ود نآ  تعاطاو  لوسرو  ادخ  هب  نامیا  نامه  هک  دنتفرگ  تقبس  نآ  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  يوریپ  نیقباس  زا  يوریپ  هب  دارم  ًالّوا :
هن تسا ،

↨
ص141

.تسا ود  نآ  تعاطاو  لوسرو  ادخ  هب  نامیا  رد  ناوریپ  هباحص  کین  ناوریپ  زا  دوصقمو  .هباحص  قلطم  يوریپ 
: بازحا  ) ًانِیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َهللا َو  ِصْعَی  ْنَم  َو  هیآ ... : لثم  هب  دـیقم  نیقباس ، زا  يوریپ  زاوج  رب  هیآ  تلالد  ضرف  رب  ًایناث :

تلالض زا  يوریپ  اهنآ  زا  يوریپ  دنا  هدوب راک  تیصعم  هکلب  هدوبن  تعاطا  لها  هباحـص  زا  یخرب  هک  دش  تباث  رگا  اذلو  .تسا  ( 36
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.دوب دهاوخ 
تیجح مدع  رب  تلالد  هیآ  ینعی  دنک ؛ یم ضقن  ار  شدوخ  لیلد ، دـشاب ، هتـشاد  هباحـص  ّتنـس  تیجح  رب  تلالد  هیآ  نیا  رگا  ًاثلاث :

.تسا هدوب  رگید  کی ّتنس  هب  مازتلا  مدع  رب  نانآ  ّتنس  اریز  دراد ؛ هباحص  ّتنس 

مود لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
( 21 سی :  ) َنوُدَتْهُم ْمُه  ًارْجَأ َو  ْمُُکلَئْسَی  ْنَم ال  اوُِعبَّتا 

! دنا هتفای تیاده  دوخو  دنهاوخ  یمن يدزم  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا 
: دیوگ یم میق  نبا 

نم دحاو  لکو  اهیلع ، هل  رارقإلاو  اهلئاق  یلع  ءانثلاو  ۀلاقملا  هذهب  اضرلا  لیبس  یلع  نیـسای  بحاص  نع  یلاعتو  هناحبـس  هللا  ۀصق  اذه 
ُنّیَُبی َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَقنَأَف  ِراّنلا  َنِم  ةَْرفُح  افَـش  یَلَع  ُْمتنُکَو  مهل ... : ًاباطخ  یلاعت  هلوق  لیلدب  نودتهم ، مهو  ًارجا  انلأسی  مل  ۀباحـصلا 

ص ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  § .ۀیآلاب هعابتا  بجیف  دتهم  وهف  هاده  نم  لکو  بجاو ...  هللا  نم  ّلعل )  ) و َنوُدَـتْهَت ، ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهللا 
.§ 130
↨

ص142
رب رارقاو  نآ  هدنیوگ  زا  شیاتسو  راتفگ  نیا  تهج  هب  تیاضر  يور  زا  ار  نیـسای  بحاص  هصق  لاعتمو  ناحبـس  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
هب دـندوب  هدـش  تیادـه  دوخ  هک  یلاح  رد  هدرکن  بلط  ترجا  هک  دـنا  هدوب نینچ  زین  هباحـص  زا  کـی  رهو  تسا ، هدرک  وگزاـب  نآ 

، داد تاـجن  نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیدوب  منهج  زا  هاـگترپ  بل  رب  امـش  و  : ) دومرف هک  ناـنآ  هب  باـطخ  رد  لاـعتم  يادـخ  راـتفگ  لـیلد 
دنوادخ ار  هک  رهو  تسا ...  بجاو  دنوادخ  زا  ّلعلو  دیوش ) تیاده  هک  دیاش  دـنک  یم نایب  ار  شتایآ  امـش  يارب  دـنوادخ  نینچنیا 

.دوش یم بجاو  هیآ  نیا  هب  وا  زا  يوریپ  اذلو  تسا  هدش  تیاده  وا  هدرک  تیاده 

خساپ

اجنآ دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  رب  قباس  تایآ  زا  هک  هنوگ  نامه تسا  نالوسر  َنوُدَـتْهُم  ْمُه  ًارْجَأ َو  ْمُُکلَئْـسَی  ْنَم ال  زا  دوصقم  اـًلّوا :
: دیامرف یم هک 

ِۀَنیِدَْملا اَْصقَأ  ْنِم  َءاج  َو  ٍِثلاِثب *...  انْزَّزَعَف  امُهُوبَّذَکَف  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  ْذِإ  َنُولَسْرُْملا * اَهَءاج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َباحْصَأ  اًلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
(21 - 13 سی :  ) َنوُدَتْهُم ْمُه  ًارْجَأ َو  ْمُُکلَئْسَی  ْنَم ال  اوُِعبَّتا  َنِیلَسْرُْملا  اوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َلاق  یعْسَی  ٌلُجَر 

زا رفن  ود  هک  یماگنه  دـندمآ ؛ ناـنآ  يوس  هب  ادـخ  ناگداتـسرف  هک  یماـگنه  نزب  لاـثم  ار  هیکاـطنا )  ) هیرق باحـصا  اـهنآ ، يارب  و 
 ... میداتسرف یمّوس  صخش  ود ، نآ  تیوقت  يارب  سپ  دندرک ؛ بیذکت  ار  ام )  ) نالوسر نانآ  اّما  میداتـسرف ، اهنآ  يوسب  ار  نالوسر 

نم ! موق  يا  تفگ : دیسر ، ارف  باتش  اب  رهش  هطقن  نیرترود  زا  نامیا ) اب   ) يدرمو
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↨
143 ص :

! دنا هتفای تیاده  دوخو  دنهاوخ  یمن يدزم  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا  دینک ! يوریپ  ادخ )  ) ناگداتسرف زا 
تیجح رب  لیلد  درک  ادیپ  تیادـه  هک  یـسک  ره  دـنکیم و  قرف  ینید  تیعجرم  تیعوضوم و  وحن  هب  تنـس  تیجح  اب  تیادـه  ًایناث :

.تسا موصعم  صخش  يارب  ناونع  نیا  اریز  تسین ؛ وا  تنس 
دنـشاب هتـشاد  ار  تفـص  ود  نیا  هک  حلاص  دارفا  مامت  لماش  هکلب  درادن  هباحـص  هب  صاصتخا  هیآ ، تلالد  ندوب  مامت  ضرف  رب  ًاثلاث :

.درادن لوبق  ار  یقلطم  بلطم  نینچ  میق  نبا  هک  یلاح  رد  دوش ، یم
نانآ زا  یفالخ  ياهراک  اریز  دنامن ؛ یقاب  رمع  رخآ  ات  نانآ  رب  تیادـه  فصو  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تایاورو  تایآ  زا  یخرب  ًاعبار :

.دزرس
.دیوش تیاده  ادخ  تایآ  ندید  اب  هک  دوریم  امش  زا  دیما  نینچ  ینعی  ادخ  هن  تسا  فلکم  يارب  دمآ  هیآ  رد  هک  لعل » : » ًاسماخ

موس لیلد 

هراشا

 ...«. دنا هدمآ نم  يوس  هب  نانک  هبوت هک  نک  يوریپ  یناسک  هار  زاو  َیلِإ ...« ؛...  َبانَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتاَو  دـیامرف ... : یم لاعتم  دـنوادخ 
(15 نامقل : )

: دسیون یم میق  نبا 
هللا ّنا  یلاعت  هللا  یلإ  نوبینم  مّهنا  یلع  لیلدلاو  .هلیبس  ربکا  نم  هتاداقتعاو  هلاوقاو  هلیبس  عابتا  بجیف  هللا  یلإ  بینم  ۀباحصلا  نم  لکو 

.§ ص 130 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   § .ُبِیُنی نَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَیَو  لاق ... : دقو  مهاده  دق  یلاعت 
↨

ص144
هار نیرت  گرزب زا  نانآ  تاداقتعاو  تسا  بجاو  نانآ  راتفگو  هار  زا  يوریپ  اذلو  دـنا  هتـشگزاب ادـخ  يوس  هب  هباحـص  زا  مادـک  رهو 

اجنآ هدرک  تیاده  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  دـنا  هتـشگزاب لاعتم  يادـخ  يوس  هب  نانآ  هکنیا  رب  لیلدو  .دـیآ  یم باسح  هب  نانآ 
(. تسا هتشگزاب  ادخ  يوس  هب  هک  یسک  وا  هب  دنک  یم تیاده  و  دیامرف ...( : یم هک 

خساپ

قلطم هیآ  رد  رما  اریز  دشاب ؛ مزال  هباحص  زا  يوریپ  زین  ص )  ) ربمایپ رب  هک  دیآ  یم مزال  هیآ ، نیا  هب  لالدتـسا  تحـص  ضرف  رب  ًالّوا :
.تسا

.تسوا هب  تشگزابو  ادخ  تعاطا  هار  هار ، هب  دوصقم  اریز  تسین ؛ ّتنس  تیجح  يانعم  هب  هار  زا  يوریپ  ًایناث :
هک یلاـح  رد  تسوا ، يارب  تفـص  نیا  یمئاد  تروص  هب  هک  تسا  یـسک  َیلِإ  َباـنَأ  ْنَم  زا  دوـصقم  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ  ًاـثلاث :

.دنتشادن ماود  تفص  نیا  رب  هباحص  زا  يا  هّدع تایاورو ، تایآ  زا  یخرب  قباطم 
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.تسا هدش  نانآ  شور  زا  يوریپ  هب  رومأم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیشیپ  يایبنا  هب  طوبرم  هیآ  رهاظ  ًاعبار :
؟ دنا هدوب  هبانا  لها  هباحص  مامت  لیلد  هچ  هب  ًاسماخ :

مراهچ لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
(108 فسوی :  ... ) ِینَعَبَّتا ِنَمَو  انَأ  ةَریَِصب  یَلَع  ِهللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق 

↨
145 ص :

! مینک یم توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  همه  لماک ، تریصب  اب  مناوریپو ، نم  تسا ، نم  هار  نیا  وگب :
: دیوگ یم میق  نبا 

: هیضرو نجلا  نع  هاکح  امیف  یلاعت  هلوقل  هعابتا ؛ بجو  ةریصب  یلع  هللا  یلإ  اعد  نمو  هللا  یلإ  وعدی  لوسرلا  عبتا  نم  ّنا  یلاعت  ربخاف 
یلإ ءاعدـلاو  هب  ًاملاع  قحلا  یلإ  اعد  دـقف  ةریـصب  یلع  هللا  یلإ  اعد  نم  ّنـألو  .§، 31 فاـقحا :  § ِِهب اُونِمآَو  ِهللا  یِعاَد  اُوبیِجَأ  اـنَمْوَقای 
یلإ اوعد  اذإ  مهعابتا  بجیف  ص ،)  ) لوسرلا اوعبتا  دـق  هباحـصلاف  ًاذإو  یهنو ، رما  امیف  هتعاط  یلإ  ءاعد  ّهنال  هللا ؛ یلإ  ءاعد  هللا  ماکحا 

.§ صص 130 و 131 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   § .هللا
تریـصب اـب  ادـخ  يوس  هب  هک  یـسکو  دـنک  یم توعد  ادـخ  يوس  هب  هدرک  يوریپ  لوسر  زا  سک  ره  هک  هداد  ربـخ  لاـعتم  يادـخ 

موق يا  : ) تسا هداد  تیاضر  نآ  هبو  هدرک  لقن  نج  زا  هچنآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  لوق  تهج  هب  تسا ؛ بجاو  وا  يوریپ  دـنک  توعد 
ّقح هب  تریـصب  اب  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد هکنآ  تهج  هبو  دیروآ .) نامیا  وا  هبو  هدرک  تباجا  ار  ادخ  يوس  هب  هدـننک  توعد ام 

رماوا رد  وا  تعاط  هب  توعد  اریز  تسادخ ؛ يوس  هب  توعد  ادـخ  ماکحا  هب  توعدو  تسا ، ملاع  نآ  هب  هک  یلاح  رد  هدومن  توعد 
.تسا مزال  دننک  یم ادخ  هب  توعد  هک  یتروص  رد  نانآ  يوریپ  سپ  دنلوسر ، وریپ  هباحص  اذلو  تسا ، یهاونو 

خساپ

↨
ص146

دوصقمو درادن ، هدومن ، ادخ  يوس  هب  توعدو  هدرک  يوریپ  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یسک  ره  زا  يوریپ  بوجو  رب  تلالد  قوف  هیآ  ًالّوا :
.تسا هابتشاو  هانگ  ره  زا  موصعم  لوسر  صخش  هدروآ  دهاش  ناونع  هب  ار  نآ  میق  نبا  هک  ِهللا  یِعاَد  اُوبیِجَأ  انَمْوَقای  هیآ  زا 

رارق هیآ  قادصم  ات  دناهتشاد  ص )  ) ربمایپ تاروتسد  زا  يوریپ  هباحـص  مومع  ایآ  هک  تسا  نآ  رد  نخـس  هیآ  تلالد  ضرف  رب  ًایناث :
.دوش یمن هدافتسا  بلطم  نیا  هیآ  نیا  زا  دنریگ ؟

ص)  ) مرکا لوـسر  ناوریپو  ناـنمؤم  همه  لـماش  هکلب  درادـن ، هباحـص  هب  صاـصتخا  هیآ ، نیا  هـب  لالدتـسا  تحـص  ضرف  رب  ًاـثلاث :
.تسا هدشن  نانمؤم  مامت  ّتنس  تیجح  هب  لئاق  یسکو  دوش  یم
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مجنپ لیلد 

هراشا

ناگدنب رب  مالـسو  تسادخ ؛ صوصخم  دمح  وگب : « ؛...  یَفَطْـصا َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یَلَع  ٌمالَـسَو  ُدْمَْحلا ِهللا  ُِلق  دیامرف : یم لاعتم  دنوادخ 
(59 لمن : ! ...« ) شا هدیزگرب

: دیوگ یم هیزوج  میق  نبا 
اْنیَفَطْـصا َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اْنثَرْوَأ  َُّمث  یلاعت : هلوق  کلذ  یلع  لیلدلاو  ص ،)  ) دّمحم باحـصأ  مه  کلام : یبأ ۀـیاور  یف  سابع  نبا  لاق 

.§ ج 4 ص 131 نیعقوملا ، مالعا   ...§ رادکألا نم  مهاّفص  دق  نوکیف  ۀیفصتلا ، نم  لاعتفا  ءافطصالا : ۀقیقحو  انِدابِع ، ْنِم 
↨

ص147
تسا لاعتم  دنوادخ  لوق  نآ  رب  لیلدو  تسا ، ص )  ) دّمحم باحصا  هیآ  نیا  زا  دوصقم  هک  هتفگ  کلام  یبا  تیاور  ربانب  سابع  نبا 

هدام زاو  لاعتفا  باب  زا  ءافطـصا ، تقیقحو  میتشاذـگ ،) ثرا  هب  نامناگدـنب  زا  دوخ  ناگدـیزگرب  دزن  ار  باتک  هاـگ  نآ : ) دومرف هک 
 ... تسا هدرک  هیفصت  اه  ترودک زا  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  تسا ، هیفصت 

خساپ

.تسا هدماین  تنس  لها دزن  ربتعم  ننسو  حاحص  زا  کی  چیه  ردو  هدشن  تباث  هدرک  لالدتسا  نآ  هب  میق  نبا  هک  یتیاور  ًالّوا :
.تسا مالکلا  لّوا  شیأر  تیجحو  دراد ، سابع  نبا  يأر  زا  تیاکح  تیاور  توبث  ضرف  رب  ًایناث :

رود هب  اه  ترودک زاو  هدوب  هدـیزگرب  هک  دنتـسین  يدارفا  زا  نانآ  هکنیاو  تسا  اهنآ  تمـصع  مدـع  رب  لیلد  هباحـص ، فالتخا  ًاثلاث :
.دنا هدوب

: نایب نیا  هب  تسا  نیموصعم : همئا  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  هب  دوصقم  ًاعبار :
: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ  . 1

(33 بازحا :  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ... 
.دزاس كاپ  ار  امش  اًلماکو  دنک  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگو  يدیلپ  دهاوخ  یم طقف  دنوادخ 

زین تنـس  لها  حاحـص  رد  لوزن  نأش  نیا  تسا و  ءاـسک  باحـصا  و  تیبلها : ریهطت ، هیآ  زا  دوصقم  هک  هدـش  رکذ  دوخ  ياـج  رد  و 
: نآرقلا ریسفت  باتک  ص 327 ، بقانملا ، باـتک  ص 656 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحـص  ص 130 ، ج 7 ، ملـسم ، حیحـص   § .تسا هدمآ 

.§ ص 292 ج 6 ، دمحا ، دنسم 
↨

ص148
تـسد  ] دننز تسد  نآ  هب  دنناوت  یمن ناکاپ  زجو  « ؛ َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَیَال  دراد : یم نایب  هنوگ  نیا ار  هیلک  ياربک  رگید  ییاج  ردو  . 2

(79 هعقاو : [«. ) دنبای
تیب لـها ناـمه  هدـش  هتـشاذگ  ثرا  هب  اـهنآ  دزن  نآرق  هک  اـنِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباـتِْکلا  اَْـنثَرْوَأ  َُّمث  هب  دوـصقم  هکنیا : هجیتـن 
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.دنشاب یم تراهطو : تمصع 

مشش لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
(6 أبس :  ... ) َّقَْحلا َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو 

دنناد ....  یم قح  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  هدش ، هداد  ملع  ناشیا  هب  هک  یناسک 
: دیامرف یم زینو 

(16 دمحم :  ... ) ًاِفنآ َلاق  اذ  ام  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاق  َكِْدنِع  ْنِم  اوُجَرَخ  اذِإ  یَّتَح  ... 
( درم نیا  : ) دنیوگ یم ازهتـسا ) يور  زا   ) هدش هدیـشخب  نانآ  هب  شنادو  ملع  هک  یناسک  هب  دنوش  یم جراخ  وت  دزن  زا  هک  یماگنه  اّما 

!؟ تفگ هچ  نالا 
: دیامرف یم و 

(11 هلداجم :  ... ) ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  ِعَفْرَی  ... 
.دشخب یم یمیظع  تاجرد  هدش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  ار  یناسکو  دنا  هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ 

↨
ص149

نینچ ناـنآ  هب  رگا  « ؛§. ص 131 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  « § ًابجاو مهعابتأ  ناک  ملعلا  اذـه  اوتوأ  دـق  اوناـک  اذإو  : » دـیوگ یم میق  نبا 
«. تسا بجاو  نانآ  يوریپ  هجیتن  رد  هدش  هداد  یملع 

خساپ

هدافتـسا هباحـص  مامت  ّتنـس  تیجح  اهنآ  زا  هکنیا  ات  دنا  هدوب شنادو  ملع  لها  هباحـص  مامت  هکنیا  رب  درادـن  تلالد  تایآ  نیا  ًالّوا :
.دوش

تسوا اریز  تسا ؛ ع )  ) یلع ماما  تایآ  نیا  لمکاو  ّمتاو  زراب  قادصم  هدیسر  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  يرایـسب  تایاور  قباطم  ًایناث :
.تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ ملع  بابو  تمکح  هنیدم  هک 

؛ دشاب بجاو  اهنآ  زا  يوریپ  ات  درادن  نایسنو  اطخ  زا  تمـصع  رب  تلالد  ندوب  ملاع  هباحـص ، مامت  هب  هیآ  نیا  لومـش  ضرف  رب  ًاثلاث :
.یقیرط هن  تسا  یعوضوم  تیجح  زا  نخس  دش  رکذ  اًلبق  هک  هنوگنامه  اریز 

تسا هدش  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  هک  دشاب  یتایلکو  لوصا  لالدتـساو ، ثحب  دروم  تایآ  رد  ملع »  » زا دوصقم  هک  تسا  نکمم  ًاعبار :
.تسناد روما  مامت  رد  مدرم  ینید  عجرم  ار  نانآ  ناوتب  ات  نآ ، تایئزجو  لیصافت  هن 

متفه لیلد 
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هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
(110 نارمع : لآ   ... ) ِهللاِاب َنُونِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  ِساّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک 

نامیا ادخ  هبو  دـینک  یم رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هکنیا ) هچ  ( ؛ دـنا هدـش هدـیرفآ  اه  ناسنا دوس  هب  هک  دـیدوب  یتما  نیرتهب  امش 
.دیراد
↨

ص150
: دیوگ یم میق  نبا 

أطخا نم  ّالإ  اهیف  ِْتُفی  مل  مهنامز  یف  ۀـثداحلا  تناک  ولف  رکنم ، لک  نع  نوهنیو  فورعم  لـکب  نورمأـی  مّهنأـب  یلاـعت  هللا  مهل  دـهش 
کش الب  فورعم  باوصلا  ذإ  رکنم ، نع  اهیف  یهن  الو  فورعمب  اهیف  رمأ  دق  مهنم  دحأ  نکی  مل  مهنم 

.§ صص 131 و 132 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  هوجولا § ...  ضعب  نم  رکنم  أطخلاو 
رد هک  يا  هثداـح رد  رگاو  دـنا ، هدوـمن یهن  يرکنم  ره  زاو  هدرک  رما  فورعم  ماـمت  هب  هک  هداد  یهاوـگ  اـهنآ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
نآ رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اهنآ  زا  یـسک  هک  دیآ  یم مزال  هدادـن  اوتف  اهنآ  زا  راکاطخ  زج  هب  یـسک  هداتفا  قافتا  ناشنامز 

 ... تسا رکنم  هوجو ، زا  یخرب  ربانب  اطخو  فورعم  کش  نودب  باوص  اریز  دشاب ، هدرکن  هثداح 

خساپ

.دنا هدوب تعیرش  لک  هب  ملاع  هباحص  مامت  هک  درادن  دوجو  یلیلدو  تسا ، ملع  هب  طورشم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ًالّوا :
هک تسناد  یم يداهتجا  ار  وا  ياطخ  اریز  درک ؛ یمن راکنا  ار  وا  يرگید  یلو  دـش ، یم رداص  ییاطخ  هباحـص  یخرب  زا  یهاگ  ًاـیناث :

يارب هک  تسا  يزیچ  رکنمو  فورعم  هب  دارم  اریز  درادـن ؛ رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هلدا  اب  یتاـفانم  نیاو  تسا ؛ روذـعم  نآ  رد 
.دشاب هدش  مئاق  تّجح  نآ  لعاف 

.تساهتما رگید  ربارب  رد  یمالسا  تما  هب  هیآ  باطخ  ًاثلاث :
↨

ص151
ماجنا ار  يراک  نینچ  اهنت  هن  هباحص  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  هدش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  دیقم  ندوب  ریخ  هیآ  نیا  رد  ًاعبار :

.دندرک یم كرت  ار  فورعم  هدومن و  لمع  رکنم  هب  دوخ  دندوب و  فورعم  زا  یهان  رکنم و  هب  رمآ  هکلب  دندادیمن 

متشه لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
(119 هبوت :  ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َهللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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.دیشاب ناقداص  ابو  دیزیهرپب ، ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 
: دیوگ یم میق  نبا 

لب هقدص ، یف  متأی  مهبف  مهدعب  قداص  لکو  نیقداصلا ، ۀمئا  مّهنا  بیر  الو  ص ،)  ) دّمحم باحـصا  مه  فلـسلا : نم  دحاو  ریغ  لاق 
.§ ص 132 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   ... § مهعم هنوکو  مهل  هعابتا  هقدص  ۀقیقح 

رهو دنقداص ، ناربهر  نانآ  هک  تسین  یکش  تسا ، ص )  ) دّمحم باحصا  قوف  هیآ  هب  دوصقم  هک  دنا  هتفگ فلـس  ياملع  زا  يا  هّدع
 ... تسا نانآ  اب  یهارمهو  يوریپ  وا  قدص  تقیقح  هکلب  تسا ، هدرک  ادتقا  اهنآ  هب  شقدص  رد  نانآ ، زا  دعب  یقداص 

خساپ

هب دوصقم  تایاور  زا  یخرب  قباطم  هکلب  درادن ؛ يربتعم  كردمو  دنتـسم  چـیهو  تسا  اعّدا  درجم  هدـش  هیآ  يارب  هک  يریـسفت  ًالّوا :
.دنشاب یم نیموصعم : تیب  لها  نیقداص ) )

↨
ص152

تمصع مدع  رب  تلالد  تایاورو  تایآو  دنموصعم ، يدارفا  نیقداص  زا  دوصقم  ثحب  دروم  هیآ  زا  يزار  رخف  راهظتـسا  قباطم  ًایناث :
.دراد هباحص 

مهن لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
(143 هرقب :  ... ) ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساّنلا  یَلَع  َءآَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو 

رب ات  طیرفتو )؛ طارفا  نایم  لادـتعا ، دـح  رد   ) میداد رارق  يا  هنایم تما  زین ، ار  امـش  تسا ) هنایم  هلبق  کی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ نامه
.تسا هاوگ  امش  رب  مه  ربمایپو  دیشاب ؛ هاوگ  مدرم 

: دیوگ یم میق  نبا 
ۀفلاخم أطخ  نوکتو  يوتفب  مهدـحا  یتفی  نا  مهملع  ناک  ولف  طسولا ...  ۀـقیقح  اذـه  الودـع ، ًاراـیخ  ۀـّما  مهلعج  ّهنا  ربخا  یلاـعت  ّهنا 

ۀّمالا هذه  تناک  اهراهتشا ، نودب  وأ  لّوألا  يوتف  راهتـشا  عم  اّما  هلوسرو  هللا  مکح  وه  يذلا  قحلاب  هریغ  یتفی  الو  هلوسرو  هللا  مکحل 
نم اذهو  قحلا ، نع  تکس  ًامسقو  لطابلاب  یتفا  ًامسق  نیمسق : اومسقنا  لب  قحلا ، فالخ  یلع  تقبطا  دق  رایخلا  لدعلا 

.§ ص 133 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  .مهودعی §  قحلا ال  ّناف  لیحتسملا ،
رگا سپ  تسا ...  طسو  يانعم  تقیقح  نیاو  تسا  هداد  رارق  تّما  زا  نالداعو  نابختنم  ار  هباحـص  هک  هداد  ربخ  لاعتم  يادـخ  انامه 

ادخ  مکح  اب  فلاخم  هابتشا  يور  زاو  داد  ییاوتف  نانآ  زا  یکی  هک  دیسر  اجنیا  هب  نانآ  ملع 
↨

ص153
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نیا هجیتن  نآ ، راهتشا  نودب  ای  لّوا  ياوتف  ترهش  اب  ای  دادن ، اوتف  دوب  شلوسرو  ادخ  مکح  هک  یقح  هب  يرگید  یلو  دوب ، شلوسرو 
لطاب هب  اوتف  یتمـسق  تسا : هدـش  میـسقت  مسق  ود  رب  هکلب  تسا ، هدومن  قافتا  ّقح  فـالخ  رب  بختنمو  لداـع  تّما  نیا  هک  دوش  یم

.دنک یمن زواجت  هباحص  زا  ّقح  اریز  تسا ؛ لاحم  نیاو  تسا ، هدش  تکاس  ّقح  زا  رگید  یتمسقو  هداد 

خساپ

نانآ رب  یقدص  دهاش  ات  تسا  تّما  نیا  نیب  رد  موصعم  يدارفا  دوجو  ترورـض  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  یبلطم  تیاهن  ًالّوا :
.دیامن تابثا  ار  هباحص  مومع  تمصع  ترورض  هکنیا  هن  دنشاب ،

ار یمالـسا  تّما  دارفا  مومع  ّتنـس  تیجح  ياعدا  یـسکو  دراد  نامز  نیا  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تّما  مامت  رب  تلالد  هیآ  رهاظ  ًاـیناث :
.تسا هدرکن 

رب وهـسو  نایـسن  ندش  ضراعو  داهتجا  رد  نانآ  ياطخ  مدع  رب  تلالد  ام ، ّقح  رب  دهاشو  دناطـسو  ّدحو  لداع  تّما  نیا  هکنیا  ًاثلاث :
.درادن هباحص  ّتنس  تیجحو  تمصع  رب  تلالد  هیآ  نیا  اذلو  درادن ، نانآ 

ناـنآ نیب  موصعم  درف  هک  دراد  ار  تلـالد  نیا  تهج  نآ  زا  اـطخ  زا  تّما  تینوـصمو  تمـصع  رب  تلـالد  ضرف  رب  قوـف  هیآ  ًاـعبار :
.دوش یم تمایق  زور  ات  اهرصع  مامت  لماش  هکلب  درادن ، فلسو  ص )  ) ربمایپ رصع  هب  صاصتخا  قوف  هیآ  ضرف ، نیا  ابو  تسا ،

مهد لیلد 

هراشا

: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
ُْلبَق  ْنِم  َنیِِملْسُْملا  ُمُکاَّمَس  َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  ْمُکابَتْجا َو  َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهللا  ِیف  اوُدِهاج  َو 

↨
ص154

(78 جح :  ... ) ِساَّنلا یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَت  ْمُْکیَلَع َو  ًادیِهَش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه  ِیف  َو 
رارق امـش  رب  یتخـسو  نیگنـس  راک  مالـسا )  ) نید ردو  دیزگرب ، ار  امـش  وا  دـییامن ! ادا  ار  شداهج  ّقحو  هدرک ، داهج  ادـخ  هار  ردو 

ات دیمان ، ناملـسم »  » ینامـسآ باتک  نیا  ردو  نیـشیپ  ياه  باتک رد  ار  امـش  دنوادخ  دـینک ؛ يوریپ  میهاربا  ناتردـپ  نییآ  زا  درادـن ؛
.مدرم رب  ناهاوگ  امشو  دشاب ، امش  رب  هاوگ  ربمایپ 

: دیوگ یم میق  نبا 
دعب هقلخ  نم  هتوفصو  هتـصاخو  هلها  مهلعجو  هللا  مهابتجا  نیذلا  نوبتجملا  مهف  ءافطـصإلاک ...  ءابتجالاو  مهابتجا ، ّهنا  یلاعت  ربخاف 

مهـضعب اهیف  یتفیف  ۀلأسم  یف  باوصلا  مهّلک  مهمرحی  نا  لاحملا  نمف  یلاعت  هدنع  ۀلزنملا  هذهب  اوناک  اذا  مّهنا  نیلـسرملاو ...  نییبنلا 
.§ ص 134 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  باوصلاب §...  هریغ  یتفی  الو  أطخلاب 

دنوادـخ هک  دنتـسه  ینابختنم  نانآ  سپ  تسا ...  افطـصا  دـننامه  ابتجا  تسا و  هدومن  باختنا  ار  نانآ  هک  هداد  ربخ  لاعتم  دـنوادخ 
دزن تلزنم  نیا  هب  یتقو  نانآ  تسا ...  هداد  رارق  نیلـسرمو  ایبنا  زا  دعب  شقلخ  زا  ناگدـیزگربو  صاوخ  زاو  لهاو  هدـیزگرب  ار  نانآ 
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هلأسم نآ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  وحن  نیا  هب  دزاس  مورحم  يا  هلأسم رد  باوص  زا  ار  نانآ  مامت  هک  تسا  لاحم  دنـشاب ، لاعتم  يادـخ 
 ... دهدن باوص  هب  اوتف  يرگیدو  هداد  اطخ  هب  اوتف 

خساپ

↨
ص155

باختنا ینعم  هب  ًامتح  تّما  نیا  ندوب  بختنم  مییوگ : یم هیآ  نیا  باوج  رد  دـش  هداد  لبق  هیآ  هب  تبـسن  هک  ییاـه  خـساپ زا  ًاـفاضم 
.دنک یم ادیپ  قابطنا  قوف  هیآ  زین  تّما  دارفا  زا  یضعب  رب  نآ  قدص  اب  هکلب  تسین ، نآ  دارفا  عیمج 

مهدزای لیلد 

هراشا

، تسار یهار  هب  دیوج ، کّسمت  ادخ  هب  سک  رهو  « ؛ ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهللاِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو  دیامرف ... : یم لاعتم  دنوادخ 
(101 نارمع : لآ  «. ) تسا هدش  تیاده 

: دیوگ یم میق  نبا 
، نودتهم مهف  هللااب  نومـصتعم  هباحـصلا  لوقنف : قحلا ، یلإ  اوده  دق  مّهناب  هب  نیمـصتعملا  نع  ربخا  یلاعت  ّهنا  هیآلاب  لالدتـسالا  هجو 

.§ ص 134 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   ... § بجاو مهعابتاف 
اذـل .دـنا  هتفای تیادـه  ّقح  يوس  هب  نانآ  هک  هداد  ربخ  دوخ  هب  نیکـسمتم  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  هب  لالدتـسا  تیفیک 

 ... تسا مزال  نانآ  يوریپ  سپ  دنا ، هتفای تیاده  اذلو  هدرک  کسمت  ادخ  هب  هباحص  هک  مییوگ  یم

خساپ

اریز دوش ؛ هدافتسا  هباحص  مومع  ّتنس  تیجحو  تمصع  نآ  زا  ات  تسین  هباحص  مومع  هب  طوبرم  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یفصو  ًالّوا :
.دنا هتشادن یتفص  نینچ  هباحص  مومع  تایاورو ، تایآ  زا  یخرب  قباطم 

↨
ص156

هیآ لثم  تسا ؛ تّما  نیا  زا  نیموصعم  دارفا  نآ  هب  دوصقم  هک  دـنک  یم ریـسفت  ار  نآ  لاثماو  هیآ  نیا  هک  تسا  یتایاورو  تایآ  ًایناث :
.نیلقث ثیدحو  ریهطت 

مهدزاود لیلد 

هراشا
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: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ 
(24 هدجس :  ) َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  اوُرَبَص َو  اََّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو 

نیقی ام  تایآ  هبو  دندومن ، ییابیکش  نوچ  دندرک ؛ یم تیاده  ار ) مدرم   ) ام نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ ) و   ) ناماما نانآ  زاو 
.دنتشاد

: دیوگ یم میق  نبا 
اذـهب یلوأو  ّقحا  ص )  ) دّـمحم باحـصا  ّنا  مولعملا  نمو  مهنیقیو ...  مهربـصل  مهدـعب  نم  مهب  متأـی  همئا  مهلعج  ّهنا  یلاـعت  ربخاـف 

.§ ص 135 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   ... § یسوم باحصا  نم  فصولا 
تـسا مولعمو  ناشنیقیو ...  ربص  تهج  هب  دـننک ؛ يوریپ  نانآ  زا  نارگید  هک  هداد  رارق  یناربهر  ار  نانآ  هک  هداد  ربخ  لاـعتم  يادـخ 

 ... دنرتراوازس یسوم  باحصا  زا  فصو  نیا  هب  ص )  ) دّمحم باحصا  هک 

خساپ

هب اًلبق  هک  ددرگ  یم زاب  یناربماـیپ  هب  نآ  رد  مه )  ) ریمـض اذـلو  تسا ، ناربماـیپ  زا  یخرب  قایـس - هنیرق  هب  هیآ - نیا  هب  دوصقم  اـًلّوا :
.تسا هدش  هراشا  اهنآ 

↨
ص157

هیآ رد  هک  یفـصو  ود  رب  هک  دوش  یم هباحـص  زا  يدارفا  لماش  دـشابن ، ناربمایپ  صوصخ  قوف  هیآ  هب  دوصقم  هکنیا  ضرف  رب  ًاـیناث :
لها هباحص  زا  ياهدع  تایاور  نآرق و  تایآ  تحارـص  هب  تسا و  لمأت  لباق  نآ  رد  نیقی  ناقیا و  فصو  هژیوهب  دنـشاب  یقاب  هدمآ 

.دناهدوب قافن  بیر و  کش و 

هباحص تنس  تیجح  یثیدح  هلدا 

هراشا

: لیبق زا  دنا  هدرک کسمت  زین  یثیدح  هلدا  هب  دشاب  فلس  تنس  تیّجح  هک  دوخ  ياعدم  رب  اه  یفلس

لوا لیلد 

هراشا

: دومرف هک  هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  حیحص  ربخ  رد  دیوگ : یم هیزوج  میق  نبا 
دعب هک  یناسک  مّوس  هبترم  ردو  دنیآ  یم نرق  نیا  زا  دعب  هک  یناسک  سپس  ما ، هدش ثوعبم  نآ  رد  نم  هک  تسا  ینرق  اه  نرق نیرتهب 

.دنیآ یم نآ  زا 
تنـس هکنآ  هجیتنو  دنـشاب  زات  شیپ ریخ  روما  مامت  رد  هباحـص  هک  دراد  اضتقا  قلطم  تیریخ  : » دـیوگ یم ثیدـح  هیجوت  رد  هاـگ  نآ

.§ ص 136 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  «.§ تسا تّجح  نانآ 
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خساپ

نادب نیا  تسا ، ملعا  ورمع  زا  دیز  دیوگب : یسک  رگا  اریز  تسا ، تیاور  زا  ردابتم  فالخ  یقارغتـسا ؛ لومـش  رب  تیریخ  لمح  ًالّوا :
.تسا نینچ  نیا لئاسم  مامت  رد  هک  تسین  انعم 

↨
ص158

.دراد يراگزاس  تمصع  اب  اهنت  تسا ، ثحب  دروم  هک  یعوضوم  تیجح  اریز  تسین ، تیجح  رب  لیلد  تیریخ  ًایناث :
رد هک  یناسک انعم  نیدب  قلطم ؛ هن  تسا ، یبسن  يدعب  ياه  نرق لباقم  رد  لّوا  نرق  تیریخ  ثیدح ، دنس  تحص  لوبق  ضرف  رب  ًاثلاث :

.دنلماک قلطم  روط  هب هکنیا  هن  دنرتهب ، دعب  ياهرصع  هب  تبسن  دندوب  ص )  ) ربمایپ رصع 

مود لیلد 

هراشا

؛ میدروآ ياج  هب ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  برغم  زامن  دنک : یم لقن  شردپ  زا  هدرب  یبا نب  دیعس  زا  دوخ  دنـس  هب  حیحـص »  » رد ملـسم 
رب ص )  ) ربمایپ میروآ .» ياج هب ص )  ) ادخ لوسر اب  زین  ار  اشع  زامن  ات  مینیـشنب  دجـسم  رد  هک  تسا  رتهب  هچ  : » میتفگ دوخ  اب  هاگ  نآ
هک میتساوخ  میدروآ ،» ياج  هب امش  اب  ار  برغم  زامن  ادخ ! لوسر  يا  : » میدرک ضرع  دیا »؟ هتـسشن اجنیا  زونه  : » دومرفو دش  دراو  ام 

: دومرفو هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  هاگ  نآ درک ؛ نیسحت  ار  ام  ترضح  .میروآ  ياج هب امش  اب  زین  ار  اشع  زامن 
زا هاگره  مشاب ، یم مباحـصا  يارب  ناما  زین  نم  .دروخ  یم مهرب  نامـسآ  ماظن  دـنور  نیب  زا  نانآ  هاگرهو  دننامـسآ  ناناما  ناـگراتس 

دننک تلحر  ایند  زا  مباحصا  تقو  رهو  دنا  تما نیا  ناما  نم  باحـصاو  دیـسر  دنهاوخ  دنا  هدش هداد  هدعو  هچنآ  هب  مورب  نانآ  نایم 
.§ ص 137 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  ص 270 ؛ ج 2 ، ملسم ، حیحص   § .دیسر دهاوخ  هدش  هداد  هدعو  هچنآ  متما  هب 

خساپ

↨
ص159

نتـشک رد  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  روهـشم  نیگنـس  مئارج  هب  وا  اریز  تسا ، فیعـض  هدرب  یبا دوـجو  لـیلد  هب  قوـف  ثیدـح  اـًلّوا :
ج 4، يربط ، خیرات § .تسا هداد  تداهـش  اهنآ  ّدـض  رب  غورد  هب  اریز  هتـشاد ، تسد  شباحـصاو  يدـع » نب  رجح   » راوگرزب یباحص 

ص 200 §.
تسد هک  تسا  یسک  وا  .تسا  هدرک  یفرعم  يرعشا  یـسوموبا  دنزرف  هدربوبا  ار  ع )  ) یلع ماما  زا  نافرحنم  هلمج  زا  دیدحلا ، یبا نبا 

.§ ص 99 ج 4 ، دیدحلا ، یبا نبا  حرش   § .درک اعد  وا  ربو  دیسوب  رسای  نب  رامع  نتشک  لیلد  هب  ار  ینهج  هیداغوبا 
زین درمریپ  ای  نز  ای  كدوک  ّقح  رد  ریبعت  هنوگ  نیا هیبش  اریز  درادن ، نانآ  تمصع  رب  تلالد  هباحص  ّقح  رد  ص )  ) ربمایپ ریبعت  ًایناث :

.درک یم باذع  ار  مدرم  دنوادخ  دندوبن ، نیمز  لها  نایم  رد  رگا  اهنآ  هک  تسا  هدیسر 
دنهاوخ مامت  مدرم  رب  ار  تجح  نم  تنـس  لقن  اب  هک  دراد  دوجو  یناسک  هباحـص  نایم  رد  هک : تسا  نآ  ص )  ) ربمایپ دوصقم  ًاـثلاث :

.دراد يراگزاس  زین  هباحص  رابخا  رد  یقیرط  تیجح  اب  نیاو  .درک 
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: دومرف هک  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  شدنس  هب  يروباشین ، مکاح  ًاعبار :
.سیلبا بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀـلیبق  اهتفلاخ  اذإف  تافالتخإلا ، نم  یتمـأل  ناـمأ  یتیب  لـهأ  ضرـألا و  لـهأل  ناـما  موجنلا 

.§ ص 149 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  §

↨
ص160

هاگره سپ  دنفالتخا ، زا  نم  تما  يارب  ینمیا  هلیسو  نم  تیب  لها  دنشاب و  یم ندش  قرغ  زا  نیمز  لها  يارب  ینمیا  هلیسو  ناگراتس 
.دش دهاوخ  ناطیش  بزح  هداتفا و  فالتخا  اهنآ  دوخ  نیب  دنک  تفلاخم  اهنآ  اب  برع  زا  يا  هلیبق

.هباحص مومع  هن  دناهدش  یفرعم  تّما  ناما  ناگراتس  نوچمه  تیبلها : ثیدح  نیا  قباطم 

موس لیلد 

هراشا

دنناـمه نم ، باحـصا  اـنامه  : » دوـمرف ص )  ) ربماـیپ هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا زا  .دـنا  هدوـمن کـسمت  ادـتها »  » ثیدـح هب  زین  یخرب 
«. دیبای یم تیاده  دینک  کسمت  هک  مادکره  هب  دنناگراتس ،

خساپ

لبنح نب  دمحا  زا : دنترابع  دنا ، هدومن ثیدح  نآ  فعض  هب  حیرصت  هک  یناسک  هلمج  زا  .تسا  فیعـض  دنـس  ثیح  زا  ثیدح  ًالّوا :
رکبوبا ص 89 ،§. ج 2 ، مـلعلا ، ناـیب عماـج  § یعفاـش درگاـش  ینزم  ص 99 ،§. ج 3 ، ریرحتلا ، حرــــش  یف  ریبـــحتلا  ریرقتلا و  § 
یقهیب ظفاح  ص 528 ،§. ج 2 ، طـیحملا ، رحبلا   § مزح نبا ص 137 ،§. ج 2 ، نازیملا ، ناـسل  ینطقراد §  ص 90 ،§. نامه ، § رازب

 § رکاسع نبا ص 90 ،§. ج 2 ، ملعلا ، نایب  عماج   § ّربلادـبع نبا  ص 628 ،§. ج 2 ، فاشک ، هیـشاح  رد  فاشکلا  ثیداحا  جیرخت  §

.§، ص 527 ج 5 ، طیحملارحب ،  § یسلدنا نایحوبا  .نامه ،§ يزوج §  نبا ص 76 ،§. ج 4 ، ریدقلا ، ضیف 
↨

ص161
ص ج 2 ، نیعقوملا ، مالعا   § هیزوج میق  نبا ص 78 ،§. ج 1 ، ۀفیعضلا ، ثیداحالا  ۀلسلس   § ینابلا ص 551 ،§. یقتنملا ،  § هیمیت نبا

ص 628 ،§. ج 2 ، فاشکلا ، ثیداحا  جیرخت   § ینالقسع رجح  نبا .§، 223
داشرا یناکوش §  یـضاق  ص 133 ،§. ج 6 ، لاـمعلازنک ، يدـنه §  یقتم  ص 76 ،§. ج 4 ، ریغـصلا ، عماج   § یطویـس نیدلا  لالج

.نارگید و  .§ ص 83 لوحفلا ،
تایح زا  دعب  هچو  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هچ  هباحص - زا  یهورگ  مّلـسم  روط  هب اریز  تسا ، یخیرات  ترورـض  فلاخم  ثیدح  ًایناث :

نارگید يارب  تیادـه  أشنم  دـنناوت  یمن اذـلو  دناهتـشاد  زین  ینلع  قسف  نانآ  زا  یخرب  هکلب  دـندوب ؛ تماقتـسا  یب نید  رد  ترـضح -
.دندرگ

هیبـشت ناگراتـس  هب  تیادـه  رد  باحـصا  اریز  تسا ، هباحـص  ماـمت  رد  ثیدـح  روهظ  عناـم  هک  تسا  ینئارق  تیاور  دوخ  رد  ًاـثلاث :
دنناوت یم صاخ  تیعقوم  نتشاد  لیلد  هب  هک  تسا  یصاخ  ناگراتـس  هکلب  تسین ، تیاده  أشنم  يا  هراتـس ره  هک  میناد  یم دنا و  هدش
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.دنیامن تیاده  ار  مدرم 
.دنشاب مدرم  ینید  عجرم  دنناوت  یمن اذل  دنا ، هداتفا هابتشا  هب  تایآ  زا  یخرب  مهف  رد  هباحص  ًاعبار :

چیه نودب  هنوگچ  .تسین  تجح  شلاوقا  هدشن ، تباث  شتمصعو  تسا  هابتشا  ضرعم  رد  اطخلازیاج و  هک  یسک  : » دیوگ یم یلازغ 
؟ تسا هدش  نانآ  ّقح  رد  تمصع  ياعدا  یکردمو  لیلد 

↨
ص162

هابتـشا رگاو  تسا  دـنوادخ  زا  دوب  تسرد  رگا  میوگ ، یم ار  دوخ  يأر  نم  : » تفگ خـساپ  رد  .دـش  لاؤس  هلالک  دروم  رد  رکبوبا  زا 
ریسفت ص 30 ؛ ج 6 ، يربـط ، ریـسفت  ص 365 ؛ ج 2 ، یمراد ، ننـس  دـنرازیب §.» نآ  زا  لوـسرو  ادـخو  .تسا  ناطیـشو  نم  زا  دوـب 

.§ ص 26 ج 1 ، ریثک ، نبا
نامثعو هدادانز  وا  هک  درک  تیاکش  وا  ّدض  رب  شرهوش  .دندروآ  نامثع  دزن  دوب ، هدییاز  ههام  شـش  هچب  هک  ار ، هینهج  هلیبق  زا  ینز 

ِعمج اب  اریز  تسا ، لطاب  مکح  نیا  : » دومرف ترـضح  .دیـسر  ع )  ) بلاط یبا نب  یلع  هب  ربخ  .دومن  مکح  يو  ندرک  راسگنـس  هب  زین 
تسد هب  ( 233 هرقب :  ) ِْنیَِلماک ِْنَیلْوَح  َّنُهَدـالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتادـِلاْولا  َو  هیآ : اـب  15 ؛) فاقحا :  ) ًارْهَـش َنُوثـالَث  ُُهلاـِصف  ُُهلْمَح َو  َو  هیآ :

یلو .دننادرگرب  ار  نز  هک  داد  روتـسد  متـسناد .» یمن نم  ادـخ  هب  : » تفگ نامثع  تسا .» هام  شـش  لمح  نامز  نیرتمک  هک  دـیآ  یم
ج 2، کلام ، أطوم   § .دـش راسگنـس  رفن  کی  ینادانو  تلاهج  لیلد  هب  اهنت  یهانگو ، مرج  چـیه  یب مولظم  نزو  دوب  هدـش  مامت  راک 

.§ ص 40 ج 6 ، روثنملارد ، ص 642 ؛ ج 9 ، يراقلا ، ةدمع  ص 157 ؛ ج 4 ، ریثک ، نبا ریسفت  ص 442 ؛ ج 7 ، يربکلا ، ننس  ص 76 ؛

: تیب لها رب  ثیدح  قیبطت 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ار  ادتها »  » ثیدح قودص  خیش 
زا مادکره  راتفگو  دیا  هدش تیاده  دینک  کسمت  اهنآ  زا  مادکره  هب  سپ  تسا ، ناگراتس  لثم  امش  نایم  رد  مباحـصا  لَثَم  انامه  ... 

.تسا تمحر  امش  رب  مباحصا  فالتخاو  دیا  هتفای تیاده  دیریگب ، ار  نانآ 
↨

ص163
.§ صص 156 و 157 رابخالا ، یناعم «. § متیب لها : » دومرف دننایک »؟ وت  باحصا  ادخ ! لوسر  يا  : » دش ضرع 

: دیامرف یم قوف  ثیدح  رب  دوخ  هقیلعت  رد  قودص / خیش 
تروص نیا  رد  هک  دـنهد  یم هیقت  هب  اوتف  اسب  هچ .دـنهد  یم اوتف  تقیقح  هب  دوخ  نایعیـش  ياربو  دـننک  یمن فالتخا  زگره  تیب  لـها

.§ ص 157 نامه ،  § .تسا تمحر  هعیش  يارب  هیقتو  ددرگ  یم فلتخم  ناشراتفگ 
یتیب لها یباحصا ، ياج  هب  نآ ، ردو  دنا  هدرک لقن  ار  نآ نیقیرف  هک  تسا  یتیاور  تیب ،: لها هب  باحصا  ریسفت  رد  ثیدح  نیا  دیؤم 

.§ ص 136 ج 1 ، نازیملا ، ناسل ص 16 ؛ رشع ، ۀتسلا  لوصالا  .تسا § هدمآ 

مراهچ لیلد 

هراشا
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رد کمن  دـننام  هب  متّما ، نایم  رد  مباحـصا  لَثَم  انامه  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم لقن  کلام  نب  سنا  زا  هیزوج  میق  نبا
.§ ص 137 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا  «. § تسا هدیاف  یب کمن  نودب  اذغو  تسا  ماعط 

.تسا هتسباو  هباحص  هب  تما  حالص  نینچمه  تسا  هدیافیب  کمنیب  دراد و  یگتسباو  کمن  هب  اذغ  هک  هنوگنامه  هدش  هتفگ 

خساپ

.تسا فیعض  دنس  ثیح  زا  ثیدح  ًالّوا :
هب رکذـت  هکلب  ددرگ ، تّجح  ناشتنـس  اـت  تسین  ناـنآ  تمـصعو  تعباـتم  بوـجو  ياـنعم  هب هباحـص ، بناـج  زا  تما  حالـص  ًاـیناث :

.تسا راگزاس  یقیرط  تیجح  اب  رکذت  ّدح  نیا  هک  تسا ، یفاک  ص )  ) ادخ لوسر  ياه  تیاده

مجنپ لیلد 

هراشا

↨
ص164

اه لمع نیرتشیبو  اه  بلق نیرت  كاـپ ياراد  ناـنیا  اریز  دـینک ، ادـتقاو  یـسأت  ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  هب  : » دـیوگ یم دوعـسم  نبا
.§ ص 139 ج 4 ، نیعقوملا ، مالعا   ...«.§ دنیاه تیادهو

خساپ

شدوخ اریز  تسا ؛ لطاب  ندناسر  تابثا  هب  ار  یباحـص  لوق  تیجح  یباحـص ، مالک  اب  اریز  تسا ، بولطم  هب  هرداصم  ثیدـح  ًالّوا :
.دش دهاوخ  مامت  شعفن  هب  رخآ  رد  هدوب و  نآ  رد  لخاد 

دناهدوب راکهانگ  یخرب  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  یجراخ  تایعقاو  اب  دـشاب ، باحـصا  درف  درف  هب  ادـتقا  یـسأت ، زا  دوصقم  رگا  ًایناث :
اریز درادـن ؛ یلاکـشا  دـنراد ، دوجو  تراهطو  تمـصع  تیب  لها ناـنآ  ناـیم  رد  هکنیا  راـبتعا  هب  تسا  یعومجم  ماـع  روظنم ، رگاو 

.دوشیم تجح  نانآ  نیب  رد  تیب : لها دوجو  اب  هباحص  عامجا 

مشش لیلد 

هراشا

: دیوگ یم دوعسم  نبا
، درک رظن  دّـمحم  زا  دـعب  ناگدـنب  ياه  بلق هب  هاـگ  نآ تفاـی ؛ نیرتهب  ار  دّـمحم  بلقو  درک  رظن  شناگدـنب  ياـه  بلق رد  دـنوادخ 

هچنآ سپ  .دومن  رایتخا  ص )  ) ربمایپ ترـصنو  تبحاـصم  يارب  ار  ناـنآ  تهج  نیا  زاو  تفاـی  نیرتهب  ار  دـمحم  باحـصا  ياـه  بلق
.§ ص 138 ج 4 ، نامه ، § .تسا حیبق  دننادب ، حیبق  ار  هچنآو  نسح  دننادب ، نسح  ار  نآ  ناناملسم 

خساپ
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↨
165 ص :

.تسا بولطم  هب  هرداصم  لبق  ثیدح  دننامه  ثیدح  هب  لالدتسا  ًالّوا :
نانآ تنـس  ات  دـنموصعم ، اطخو  هابتـشا  ره  زا  ناـنآ  هکنیا  هن  دراد ، تلـالد  هباحـص  ندوب  سفن  شوخ رب  تیاـهن ، رد  ثیدـح  ًاـیناث :

.دشاب تّجح 
: دیامرف یم لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ، فلاخم  نآرق  اب  ثیدح  لیذ  ًاثلاث :

(216 هرقب :  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهللا  ْمَُکل َو  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو 
هک دوش  رایسب  هچو  تسا  هدوب  نآ  رد  امـش  حالـصو  ریخ  تقیقح  هب  یلو  دیرامـش  راوگان  امـش  ار  يزیچ  هک  دوش  رایـسب  هچ  نکیل 

.دیناد یمن امشو  تسا  اناد  روما  حلاصم  هب  دنوادخو  تسا  نآ  رد  امش  داسفو  ّرش  عقاو  ردو  دیراد  تسود  ار  يزیچ 
.سکعلاب تسا و  ّرش  نانآ  يارب  هک  یلاح  رد  دننادیم  نسح  ناناملسم  هک  تسا  يروما  زا  یخرب  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

↨
ص166

↨
167 ص :

همانباتک
.میرک نآرق  * 

.تیب لها  یناهج  عمجم  میکح ، یقت  دمحم  نراقملا ، هقفلل  ۀماعلا  لوصالا  . 1
.ءاوضالا راد  توریب ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 2

.1413 نامیالا ، راد  دادغب ، يدعس ، کلملادبع  قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  ۀعدبلا  . 3
.رکفلا راد  توریب ، یقشمد ، رکاسع  نبا  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  . 4

.1418 تیب ، لها  یناهج  عمجم  مق ، یثوح ، نیدلا  ردب  راکفالا ، ریرحت  . 5
، ینابلا نیدلا  رصان  دمحم  ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  . 6

.عیزوتلا رشنلل و  فراعملا  ۀبتکم  ضایر ، . 7
.عیزوتلا رشنلل و  فراعملا  ۀبتکم  ضایر ، ینابلا ، نیدلا  رصان  دمحم  ۀفیعضلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  . 8

.رکفلاراد قشمد ، یطوب ، ناضمر  دیعس  دمحم  ۀینمز ، ۀلحرم  ۀیفلسلا  . 9
.1407 ریثک ، نبا  راد  توریب ، لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، حیحص  . 10

↨
ص168

.یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يریشق ، جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  . 11
.1377 رداص ، راد  توریب ، دعس ، نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا  . 12

.م  1993 ۀیراجتلا ، ۀبتکملا  همرکم ، هکم  لوا ، پاچ  یلیس ، زیزعلادبع  دیس  ۀیفلسلا ، ةدیقعلا  . 13
.1420 ۀمامیلا ، ۀعبطم  هیروس ، لوا ، پاچ  یطویس ، نیدلا  لالج  ۀباحصلا ، یلع  ۀشئاع  كاردتسا  یف  ۀباصالا  نیع  . 14
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.ۀیمالسالا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  مق ، ینیما ، همالع  ریدغلا ، . 15
.یبلحلا یفطصم  پاچ  ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  . 16

.یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماق  . 17
.1425 نامع ، یف  ۀیخیراتلا  تاساردلا  زکرم  یکلام ، ناحرف  نب  نسح  دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  . 18

.1418 قشمد ، یفطصم ، ءاقرز  ماعلا ، یهقفلا  لخدملا  . 19
.یمالسالا مالعالا  بتکم  ایرکذ ، نب  یسراف  نب  دمحا  نیسحلاوبا  ۀغللا ، سییاقم  مجعم  . 20

.م  1973 تیوکلا ، ۀعماج  تیوک ، روکدم ، مالس  دمحم  مالسإلا ، یف  داهتجالا  جهانم  . 21
.سئافنلا راد  ندرا ، رقشا ، نامیلس  رمع  هماسا  ءاتفالا ، جهنم  . 22

.1419 اج ، یب مود ، پاچ  یکلام ، يولع  نب  دمحم  صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  . 23

↨

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

محر ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
نانخـس رگا  مدرم  اریز  دـهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  اـم  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اـپرب ) و   ) هدـنز ار  اـم  رما  هک  ىا  هدـنب دـیامن 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
یلاعت هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 

تقو چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف 
.دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ 

هرس سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
ناناوج و هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

ياه نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع 
، فراعم رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار  هارمه و 

موـلع ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتـسگ  بـالط ، نیققحم و  هـب  یهد  سیورس 
ون رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ،

روشک حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم 
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.دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  و 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
تیاس نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید یبهذم 
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
...و  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

یبهذـم نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم  دننام 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتـــــنرتنیا هاگــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

هدیدرگ و نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
زکرم نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودیما  هتـشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلـصا  بحاص  مرک  لضف و  هب 
.هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت 

IR90-0180-0000-0000- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هراـمش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0621-0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
ادـج ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاـجتحالا - 
هدنب يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک 

دای هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  .مرتراوازس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد 

: يراد یم رت  تسود ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
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اونیب و ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم 
اب دراد و  یم هاـگن  نادــِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هـک  ییاـشگ  یم وا  رب  ار  مـلع ] زا   ] يا هـچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اــم  ناوریپ  زا  فـیعض 

.»؟ دنکش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياه  تّجح
، دنک هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرف یم لاعتم  يادخ  نامگ ، یب .یبصان  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

هدـنز ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک 

يرجا دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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