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( هر ) ینیلک مالسالا  هقث  موحرم  فیلات  یفاک  لوصا 

: هدنسیون

بوقعی نب  دمحم  ینیلک ،  خیش 

: یپاچ رشان 

یمالسا فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  9لوصا 

باتک 9تاصخشم 

بلاطم 9تسرهف 

[ تجح باتک  ]11

ع)  ) رصع ماما  روهظ  هب  تبسن  يراذگتقو  تهارک  11باب 

شیامزآ یسرزاب و  12باب 

درادن ینایز  وا  هب  رما  نیا  نداتفا  سپ  ندوب و  شیپ  تخانش  ار  شماما  هک  ره  هکنیا  رد  13باب 

. دنک تابثا  لهاان  يارب  ار  تماما  هک  یسک  - 3 دنک . راکنا  ار  یخرب  ای  قح  رب  ناماما  همه  هک  یسک  - 2 دنک . تماما  يوعد  قحان  هب  هک  یسک  لاح 1 - نایب  رد  باب 

دنک يرادنید  ادخ  يارب  مامایب  هک  یسک  لاح  رد  15باب 

تسا بوسحم  لوا  باب  زا  نیا  هدوبن و  يده  همئا  زا  یئاوشیپ  ربهر و  وا  يارب  هدرم و  هک  یسک  17باب 

ءارهزلا ینب  تاداس و  زا  ع )  ) همئا تماما  رکنم  فراع و  رد  17باب 

ع)  ) ماما تشذگ  رد  تروص  رد  مدرم  بجاو  هفیظو  18باب 

تسا هدیسر  وا  هب  تماما  هک  دنادیم  تقو  هچ  ماما  هکنیا  رد  19باب 

لاس نس و  رد  ع )  ) همئا تالاح  21باب 

دهدن لسغ  ماما  زج  ار  ماما  هکنیا  رد  23باب 

دلوت لاح  رد  اهنآ  عضو  ینعی  مالسلا  مهیلع  همئا  دیلاوم  23باب 

ع)  ) نانآ بولق  همئا و  حاورا  همئا و  ياهندب  قلخ  26باب 

ناگدنوشمیلست تلیضف  میلست و  27باب 

. دننک مالعا  ماما  هب  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  دنسرپب و  نید  ملاعم  زا  دنیآ و  ماما  تمدخ  جح ، ماجنا  زا  سپ  مدرم ، رب  تسا  مزال  هکنیا  رد  28باب 

دنروآ اهنآ  يارب  رابخا  دنهن و  اهنآ  شرف  رب  ماگ  دنیآ و  رد  اهنآ  هناخ  هب  اههتشرف  هک  دنراد  یماقم  ع )  ) همئا هکنیا  رد  29باب 

. دنسر اهنآ  ياهراک  هب  دنسرپب و  ار  دوخ  نید  لئاسم  دنیآ و  ع )  ) همئا دزن  نج  هکنیا  رد  29باب 

دنهاوخن هاوگ  دننک و  تواضق  دواد  نادناخ  دواد و  مکح  هب  دنیآ  راک  رس  رب  نوچ  ع )  ) راهطأ همئا  هکنیا  رد  31باب 
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تسا ص )  ) دمحم لآ  نادناخ  زا  ملع  همشچ  رس  هکنیا  رد  32باب 

تسا لطاب  دشابن ، اهنآ  دزن  زا  هچ  ره  هدمآ و  نوریب  ع )  ) همئا دزن  زا  هچنآ  زج  تسین  مدرم  تسد  رد  یّقح  زیچ  هکنیا  رد  32باب 

ریگتخس تسا و  تخس  نانآ  ثیدح  هک  تسا  دراو  هچنآ  رد  33باب 

تسا هداد  نامرف  نانآ  تیعمج  تمزالم  نیملسم و  همئا  هب  تبسن  یشیدنا  ریخ  هراب  رد  ربمغیپ  هچنآ  35باب 

ع)  ) ماما رب  تیعر  بجاو  قح  تیعر و  رب  ماما  بجاو  قوقح  رد  36باب 

تسا ع )  ) ماما زا  همه  نیمز  هکنیا  رد  38باب 

دشاب رما  يدصتم  یتقو  شسابل  كاروخ و  رد  شدوخ و  هراب  رد  ماما  شور  40باب 

ردان 41باب 

تیالو هراب  رد  نآرق  زا  تسا  یئاهنیچلگ  نآ  رد  41باب 

تیالو هراب  رد  تایاور  زا  یتایلک  اهنیچلگ و  57باب 

ع)  ) همئا هب  ضیوفت  ار و  دوخ  ناوریپ  ناتسود و  همئا  یئاسانش  رد  58باب 

خیرات 59باوبا 

([ ص  ) مرکا ربمایپ  ]59

شتافو و  ص )  ) ربمغیپ دلوم  59باب 

ص)  ) ربمغیپ تازجعم  61رد 

ینامسج لئامش  62رد 

ربمغیپ قیمع  62تاعالطا 

ص)  ) ربمغیپ هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  عماج  62هبطخ 

ع)  ) بلاط وبا  يونعم  ماقم  63رد 

ص)  ) ربمغیپ تافو  رد  ادخ  همان  64تیزعت 

( بلاط وبا   ) ربمغیپ ّمع  ردام و  ردپ و  لئاضف  64رد 

بلطملا دبع  لئاضف  65رد 

بلطملا دبع  مادقا  لیف و  باحصا  65ناتساد 

بلاط وبا  لئاضف  66رد 
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ص)  ) ربمغیپ زیهجت  67تیفیک 

ص)  ) ربمغیپ ربق  رب  ندیشک  رس  زا  یهن  68باب 

([ ع  ) یلع نینمؤملا  ریما  ]69

هیلع هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  دلوت  69باب 

ع)  ) نینمؤملا ریما  نفد  لحم  71رد 

([ س  ) ارهز ترضح  ]72

ع)  ) همطاف ءارهز - تدالو  73باب 

([ ع  ) یبتجم نسح  ماما  ]75

ع)  ) یلع نب  نسح  تدالو  75باب 

([ ع  ) نیسح ماما  ]76

ع)  ) یلع نب  نیسح  تدالو  76باب 

([ ع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ]78

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  تدالو  78باب 

([ ع  ) رقاب دمحم  ماما  ]79

ع)  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  تدالو  80باب 

([ ع  ) قداص رفعج  ماما  ]82

ع)  ) دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  یبا  تدالو  82باب 

([ ع  ) مظاک یسوم  ماما  ]85

ع)  ) رفعج نب  یسوم  نسحلا  یبا  تدالو  85باب 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  اب  ینارصن  86هبحاصم 

[ بیغ هب  ع )  ) ماما ملع  ]92

([ ع  ) اضر ماما  ]94

ع)  ) اضرلا نسحلا  یبأ  تدالو  94باب 

([ ع  ) یقت دمحم  ماما  ]98
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ع)  ) یناث یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  تدالو  98باب 

([ ع  ) یقنلا یلع  ماما  ]102

ع)  ) یقن دمحم - نب  یلع  نسحلا  یبا  تدالو  102باب 

([ ع  ) يرکسع نسح  ماما  ]106

ع)  ) یلع نب  نسح  دمحم - یبا  تدالو  106باب 

([ جع  ) نامز ماما  ]115

مالسلا هیلع  بحاص  ترضح  تدالو  115باب 

ع)  ) اهنآ رب  ّصن  هدیسر و  ماما  هدزاود  هراب  رد  هچنآ  123باب 

تسا وا  رد  دناهتفگ  هک  تسا  نامه  سپ  دشاب ، وا  هدازدنزرف  ای  دنزرف و  رد  دشابن و  وا  دوخ  رد  تسه و  يزیچ  درم  نآ  رد  دنیوگ  هاگ  ره  هکنیا  رد  130باب 

دنربهر وا  يوس  هب  دنراک و  رس  رب  یلاعت  ادخ  روتسد  هب  ع )  ) همئا همه  هکنیا  رد  131باب 

ع)  ) ماما هب  شهد  هلص و  131باب 

تسا بجاو  نآ  رد  سمخ  هچنآ  نآ و  تاررقم  سمخ و  ریسفت  لافنأ و  ءیف و  رد  132باب 

132هراشا

نداعم رد  سمخ  136بوجو 

تمینغ سمخ  137رد 

تّجح باتک  139ياهحرش 

140هراشا

تیرشب طیحم  رسارس  رد  هلداع  تموکح  کی  لیکشت  و  ع )  ) مئاق ماما  روهظ  - 140

[ مالسا خیرات  رد  یمومع  رکف  یسررب  یحطس و  رامآ  ]143

[ خیرات باوبا  ]211

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  247هرابرد 
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3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  لوصا 

باتک تاصخشم 

حراش ، 1283  - 1374 رقابدمحم ، ياهرمک ، هسانشرس : 
ياهرمک رقابدمحم  یسراف  حرش  همجرت و  اب  هر /) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  لوصا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 1421ق = . یمالسا ، فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ج 6 يرهاظ :  تاصخشم 

-7098-964 964-7098-05-7(ج.3 ؛ ) 964-7098-04-9(ج.2 ؛ ) 964-7098-03-0(ج.1 ؛ ) هرود ؛ ) )x-09-7098-964 کباش : 
964-7098-08-1(ج.6) 964-7098-07-3(ج.5 ؛ ) 06-5(ج.4 ؛ )

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
یبرع یسراف -  تشاددای : 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
( .- 2  ) تجح باتک  . 3 ج . ( .-- 1  ) تجح باتک  . 2 ج . دیحوت --.  باتک  ملع -  لضف  باتک  لهج -  لقع و  باتک  . 1 ج . تاجردنم : 

ترتع باتک  نآرق -  لضف  باتک  اعد -  باتک  . 6 ج . رفک 2 --.  نامیا و  باتک  . 5 ج . رفک --.  نامیا و  باتک  . 4 ج . - 
حرش لوصا . یفاکلا . رگید :  ناونع 

ریسفت دقن و  لوصا --  یفاکلا . 329ق . بوقعی - ، نبدمحم  ینیلک ، عوضوم : 
نرق ق4 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

حرش لوصا . یفاکلا . 329ق . بوقعی - ، نبدمحم  ینیلک ، هدوزفا :  هسانش 
یمالسا فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  هدوزفا :  هسانش 

BP129/ك8ك22042274 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/212 ییوید :  يدنب  هدر 

م2974-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

11 ع )  ) رصع ماما  روهظ  هب  تبسن  يراذگ  تقو  تهارک  باب 
شیامزآ 17 یسرزاب و  باب 

درادن 21 ینایز  وا  هب  رما  نیا  نداتفا  سپ  ندوب و  شیپ  تخانش  ار  شماما  هک  ره  هکنیا  رد  باب 
. دنک تماما  يوعد  قحان  هب  هک  یسک  لاح 1 - نایب  رد  باب 

. دنک راکنا  ار  یخرب  ای  قح  رب  ناماما  همه  هک  یسک  - 2
25 دنک . تابثا  لهاان  يارب  ار  تماما  هک  یسک  - 3

دنک 33 يرادنید  ادخ  يارب  مامایب  هک  یسک  لاح  رد  باب 
تسا 39 بوسحم  لوا  باب  زا  نیا  هدوبن و  يده  همئا  زا  یئاوشیپ  ربهر و  وا  يارب  هدرم و  هک  یسک  باب 

ءارهزلا 43 ینب  تاداس و  زا  ع )  ) همئا تماما  رکنم  فراع و  رد  باب 
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45 ع )  ) ماما تشذگ  رد  تروص  رد  مدرم  بجاو  هفیظو  باب 
7 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا 55 هدیسر  وا  هب  تماما  هک  دنادیم  تقو  هچ  ماما  هکنیا  رد  باب 
لاس 61 نس و  رد  ع )  ) همئا تالاح  باب 

دهدن 71 لسغ  ماما  زج  ار  ماما  هکنیا  رد  باب 
دلوت 73 لاح  رد  اهنآ  عضو  ینعی  مالسلا  مهیلع  همئا  دیلاوم  باب 

87 ع )  ) نانآ بولق  همئا و  حاورا  همئا و  ياهندب  قلخ  باب 
ناگدنوشمیلست 91 تلیضف  میلست و  باب 

مالعا ماما  هب  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  دنسرپب و  نید  ملاعم  زا  دنیآ و  ماما  تمدخ  جح ، ماجنا  زا  سپ  مدرم ، رب  تسا  مزال  هکنیا  رد  باب 
97 دننک .

دنروآ 101 اهنآ  يارب  رابخا  دنهن و  اهنآ  شرف  رب  ماگ  دنیآ و  رد  اهنآ  هناخ  هب  اههتشرف  هک  دنراد  یماقم  ع )  ) همئا هکنیا  رد  باب 
105 دنسر . اهنآ  ياهراک  هب  دنسرپب و  ار  دوخ  نید  لئاسم  دنیآ و  ع )  ) همئا دزن  نج  هکنیا  رد  باب 

دنهاوخن 115 هاوگ  دننک و  تواضق  دواد  نادناخ  دواد و  مکح  هب  دنیآ  راک  رس  رب  نوچ  ع )  ) راهطأ همئا  هکنیا  رد  باب 
تسا 119 ص )  ) دمحم لآ  نادناخ  زا  ملع  همشچ  رس  هکنیا  رد  باب 

تسا 121 لطاب  دشابن ، اهنآ  دزن  زا  هچ  ره  هدمآ و  نوریب  ع )  ) همئا دزن  زا  هچنآ  زج  تسین  مدرم  تسد  رد  یّقح  زیچ  هکنیا  رد  باب 
ریگتخس 127 تسا و  تخس  نانآ  ثیدح  هک  تسا  دراو  هچنآ  رد  باب 

تسا 133 هداد  نامرف  نانآ  تیعمج  تمزالم  نیملسم و  همئا  هب  تبسن  یشیدنا  ریخ  هراب  رد  ربمغیپ  هچنآ  باب 
8 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

141 ع )  ) ماما رب  تیعر  بجاو  قح  تیعر و  رب  ماما  بجاو  قوقح  رد  باب 
تسا 149 ع )  ) ماما زا  همه  نیمز  هکنیا  رد  باب 

دشاب 159 رما  يدصتم  یتقو  شسابل  كاروخ و  رد  شدوخ و  هراب  رد  ماما  شور  باب 
ردان 163 باب 

تیالو 167 هراب  رد  نآرق  زا  تسا  یئاهنیچلگ  نآ  رد  باب 
تیالو 243 هراب  رد  تایاور  زا  یتایلک  اهنیچلگ و  باب 

249 ع )  ) همئا هب  ضیوفت  ار و  دوخ  ناوریپ  ناتسود و  همئا  یئاسانش  رد  باب 
خیرات باوبا 

شتافو 255 و  ص )  ) ربمغیپ دلوم  باب 
299 ص )  ) ربمغیپ ربق  رب  ندیشک  رس  زا  یهن  باب 

هیلع 301 هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  دلوت  باب 
313 ع )  ) نینمؤملا ریما  نفد  لحم  رد 
319 ع )  ) همطاف ءارهز - تدالو  باب 
329 ع )  ) یلع نب  نسح  تدالو  باب 

337 ع )  ) یلع نب  نیسح  تدالو  باب 
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347 ع )  ) نیسحلا نب  یلع  تدالو  باب 
355 ع )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  تدالو  باب 

367 ع )  ) دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  یبا  تدالو  باب 
381 ع )  ) رفعج نب  یسوم  نسحلا  یبا  تدالو  باب 

9 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
387 ع )  ) رفعج نب  یسوم  اب  ینارصن  هبحاصم 

419 ع )  ) اضرلا نسحلا  یبأ  تدالو  باب 
441 ع )  ) یناث یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  تدالو  باب 

461 ع )  ) یقن دمحم - نب  یلع  نسحلا  یبا  تدالو  باب 
479 ع )  ) یلع نب  نسح  دمحم - یبا  تدالو  باب 

مالسلا 519 هیلع  بحاص  ترضح  تدالو  باب 
559 ع )  ) اهنآ رب  ّصن  هدیسر و  ماما  هدزاود  هراب  رد  هچنآ  باب 

هک تسا  نامه  سپ  دـشاب ، وا  هدازدـنزرف  ای  دـنزرف و  رد  دـشابن و  وا  دوخ  رد  تسه و  يزیچ  درم  نآ  رد  دـنیوگ  هاـگ  ره  هکنیا  رد  باـب 
تسا 591 وا  رد  دناهتفگ 

دنربهر 595 وا  يوس  هب  دنراک و  رس  رب  یلاعت  ادخ  روتسد  هب  ع )  ) همئا همه  هکنیا  رد  باب 
599 ع )  ) ماما هب  شهد  هلص و  باب 

تسا 603 بجاو  نآ  رد  سمخ  هچنآ  نآ و  تاررقم  سمخ و  ریسفت  لافنأ و  ءیف و  رد  باب 
تّجح 641 باتک  ياهحرش 

11 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

[ تجح باتک  ]

ع)  ) رصع ماما  روهظ  هب  تبسن  يراذگتقو  تهارک  باب 

: دومرفیم ع )  ) رقاب ماما  مدینش  دیوگ : یلامث  هزمح  یبا  - 1
لها رب  یلاعت  ادخ  مشخ  دش  هتـشک  ع )  ) نیـسح نوچ  دوب و  هتـشاذگ  داتفه  رد  ار  رما  نیا  تقو  یلاعت  كرابت و  ادـخ  یتسار  هب  تباث  يا 

دیتشادرب زار  زا  هدرپ  ار و  ثیدح  دیدرک  شاف  امش  میتفگ و  زاب  امش  يارب  ام  تخادنا ، سپ  لهچ  دص و  يارب  ار  نآ  دش و  تخـس  نیمز 
: دیوگ هزمح  وبا  دنک ، تبث  دهاوخ  ار  هچ  ره  دنک و  وحم  دـهاوخ  ار  هچ  ره  هک  تسادـخ  و  هدرکن ، مالعا  ام  هب  یتقو  نآ  زا  سپ  ادـخ  و 

. متفگ زاب  ع )  ) قداص ماما  يارب  ار  نیمه 
. تسا هدوب  نینچمه  دومرف :

13 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک رما  نیا  زا  هد  ربـخ  نم  هب  تناـبرق ، تفگ : دـش و  دراو  مزهم  هک  مدوـب  ع )  ) قداـص ماـما  تمدـخ  دـیوگ : ریثـک  نب  نـمحرلا  دـبع  - 2

. دنبای تاجن  ناگدنریذپ  دنوش و  كاله  نارادباتش  دننز و  غورد  ناراذگتقو  مزهم ، يا  دومرف : تسه ؟ یتقو  هچ  میراد ، ار  شراظتنا 
تقو هک  میتسه  ینادـناخ  ام  دـناهتفگ ، غورد  ناراذـگتقو  دومرف : ع ،)  ) مئاق زا  مدیـسرپ  وا  زا  دـیوگ : ع )  ) قداص ماـما  زا  ریـصب  یبا  - 3
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. میتسین راذگ 
. دنک تفلاخم  ناراذگتقو  اب  هکنآ  زج  دهاوخن  ادخ  دومرف : دیوگ : دوخ  دنس  هب  دمحا  - 4

؟ تسا یتقو  رما  نیا  يارب  متفگ : دیوگ : ع )  ) رقاب ماما  زا  راسی  نب  لیضف  - 5
ناتـسآ هب  یـسوم  نوـچ  یتـسار  هب  ناراذـگتقو ، دـناهتفگ  غورد  ناراذـگتقو ، دـناهتفگ  غورد  ناراذـگتقو ، دـناهتفگ  غورد  دوـمرف :

هدعو فلخ  ام  اب  یسوم  دنتفگ : شموق  دوزفا ، زور  هد  زور  یـس  نیا  رب  ادخ  نوچ  دراذگ و  هدعو  زور  یـس  درک ، دورو  دوخ  راگدرورپ 
یثیدح امـش  هب  یتقو  هللا و  قدـص  دـیئوگب : دـیآ  رد  میئوگ  هچنآ  قبط  میئوگ و  یثیدـح  امـش  هب  ام  نوچ  دـندرک ، هچنآ  دـندرک  و  درک ،

راب ود  ات  هللا  قدص  دیئوگب : مه  زاب  هدمآ  امش  رظن  هب  هچ  نآ  فلاخم  میتفگ 
15 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دیریگب دزم 
شرورپ دوخ  ياهيدـنموزرآ  هب  هعیـش  شیپ  لاس  زا 200  دوـمرف : نم  هب  ع )  ) نسحلا وـبا  دـیوگ : نیطقی ، نب  یلع  شردـپ  زا  نیـسح  - 6

هب تبـسن  ینعی   ) تسا هدش  هتفگ  اهزیچ  ام  هب  تبـسن  هک  تسا  هدش  هچ  ار  ام  تفگ : نیطقی  نب  یلع  دوخ  رـسپ  هب  نیطقی  دیوگ : دناهتفای ،
؟ هدشن عقاو  دش و  هتفگ  اهزیچ  مه  اههعیش  امش  هب  تبسن  هدش و  عقاو  و  سابع ) ینب  تموکح  تفرشیپ  یقرت و 

هتفگ سابع  ینب  تلود  هبلغ  روهظ و  امـش و  هراب  رد  هچنآ  هدـش و  هتفگ  هقح  تلود  ام و  هراـب  رد  هچنآ  تفگ : وا  خـساپ  رد  یلع  دـیوگ :
امش يارب  هک  تسا  نانچمه  هدش و  هداد  امش  هب  هیاریپیب  تسا و  رـضاح  تقو  رد  امـش  تموکح  رما  هک  نیا  زج  تسا  عبنم  کی  زا  هدش 

زا دعب  ًاققحم  رما  نیا  دنیوگب  ام  هب  رگا  یتسار  هب  میدش ، مرگ  رـس  اهيدنموزرآ  هب  ام  هدشن و  هدامآ  هتخاس و  ام  تلود  رما  یلو  دناهتفگ 
هچ تسا و  سردوز  رایسب  هچ  هو  دناهتفگ ، یلو  دندرگرب  مالسا  زا  مدرم  مومع  دنوش و  درس  تخس و  اهلد  تسا  لاس  دصیـس  ای  تسیود 

. جَرَف نتخاس  کیدزن  يارب  مدرم و  یمرگ  لد  يارب  تسا  کیدزن  رایسب 
هب رما  نیا  يارب  یگدزباتـش  زا  مدرم  انامه  دومرف : میدرب ، مان  ار  نـالف  لآ  كولم  وا  دزن  دـیوگ : ع )  ) قداـص ماـما  زا  مزهم  نب  میهاربا  - 7
نآ هب  مدرم  رگا  دـسریم ، نادـب  هک  تسا  یتیاغ  دـعوم و  رما  نیا  يارب  دـنکیمن ، باتـش  مدرم  باتـش  رطاخ  هب  ادـخ  دندیـسر ، تکـاله 

. درادن بقع  ولج و  تعاس  کی  دنسرب ،
17 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

شیامزآ یسرزاب و  باب 

درک داریا  ياهبطخ  دمآ و  رب  ربنم  رب  ترضح  نآ  دش ، تعیب  ع )  ) نینمؤملا ریما  اب  نامثع  نتـشک  زا  سپ  نوچ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 1
نادب دنگوس  تخیگنا ، رب  ار  دوخ  ربمغیپ  دنوادخ  هک  يزور  نامه  دننام  هب  هتـشگ  رب  امـش  يراتفرگ  یتسار  هب  اله  دومرفیم : نآ  رد  هک 

هب اهامـش  نیرتزارف  دیآ و  زارف  رب  اهامـش  نیرتتسَپ  ات  دش  دـیهاوخ  ور  ریز و  دـننز  لابرغ  هک  یمدـنگ  دـننام  امـش  تخیگنارب ، ار  وا  هک 
یلاخ هزادنا  هب  ادخ  هب  دندوب ، هتفرگ  تقبس  هک  ینازاتشیپ  دننام  لابند  هب  دندوب و  هدرک  یهاتوک  هک  دنیآرب  ینازاتشیپ  دیاب  دیارگ ، یتسپ 

. هدش یهگآ  نم  هب  زور  نیا  ماقم و  نیا  ًاققحم  و  ماهتفنشن ) ربمغیپ  زا  ای  و   ) ماهتفگن یغورد  نیرتکچوک  هدشن و  ناهن  نم  زا 
: متفگ تسا ، کـیدزن  ًاـققحم  هک  يرما  زا  برع ، ناشکرـس  رب  ياو  دوـمرف : یم  مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : روـفعی  یبا  نـبا  - 2

. یکدنا دومرف : دنتسه ؟ مئاق  اب  برع  زا  رفن  دنچ  تنابرق ،
. دنرایسب اهبرع  زا  دننکیم  رما  نیا  هب  هقالع  راهظا  هک  اهنآ  ادخ  هب  متفگ :

19 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنزیر نوریب  يرایسب  قلخ  لابرغ  هت  زا  دنوش و  لابرغ  دندرگ و  شیامزآ  دنوش و  یسرزاب  مدرم  دیاب  دومرف :
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ات ادخ  هب  هن  يدـیمون و  زا  سپ  رگم  دـیاین  شیپ  امـش  يارب  رما  نیا  یتسار  هب  روصنم ، يا  دومرف : وا  هب  ع )  ) قداص ماما  هک  روصنم  زا  - 3
. ددرگ دنمتداعس  دیاش  هک  ره  دوش و  تخبدب  دیاب  هک  ره  ات  ادخ  هب  هن  دیدرگ و  لماک  یسرزاب  ات  ادخ  هب  هن  دیوش و  زاتمم 

نامیا راهظا  درجم  هب  هک  دـنرب  ناـمگ  اـیآ  ملا * (: » توبکنع هروس   2 - 1  ) تفگ یم  ع )  ) قداص ماما  مدینـش  دـیوگ : دـالخ  نب  رمعم  - 4
، تسا نید  رد  شیامزآ  مینادیم  ام  هکنآ  تنابرق ، متفگ : تسیچ ؟ شیامزآ  دومرف : نم  هب  سپـس  دـندرگن »؟ شیامزآ  دـنوش و  راذـگاو 

. ددرگ كاپ  الط  هک  نانوچ  دندرگ  كاپ  دوش و  شیامزآ  الط  هچنانچ  دنوش  شیامزآ  دومرف :
هک ره  دیئوگب و  وا  يارب  رتشیب  دریذپب  ار  نآ  هک  ره  دراد ، هرهلد  اهدرم  نیا  يارب  هعیش )  ) امـش ثیدح  یتسار  هب  تفگ : ع )  ) رقاب ماما  - 5

هناگیب یسوساج  ره  نارگید و  هب  هتسباو  زاس  رهاظ  ره  هک  دشاب  یشیامزآ  راچان  هب  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیرادب ، وا  زا  تسد  دوش  رکنم 
وم رات  مین  هک  دشاب  نیا  هب  وا  قافن  یئورود و  ینعی   ) دنک طوقس  زاب  دنک  وم  رات  ود  ار  وم  رات  هک  یسک  هک  اجنآ  هب  دسرب  ات  دنک  طوقس 

. ام ياههعیش  ام و  دوخ  زج  دنامن  اج  هب  هکنآ  ات  و  دهد ) هولج  وم  رات  کی  ياج  هب  ار 
21 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نخـس ع )  ) قداص ماما  میتشاد و  ياهسلج  ام  باحـصا  زا  یعمج  هریغم و  نب  ثراح  نم و  هک : دیوگ  زاب  شردپ  زا  روصنم  نب  دمحم  - 6
تسا و رود  رپ  دیدش ؟ دراو  یعوضوم  هچ  رد  امش  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دندرکیم ،) وگتفگ  هقح  تلود  هراب  رد  ایوگ   ) دینشیم ار  ام 
ات دوشن  دیدپ  دیراد  مشچ  نادب  امش  هچنآ  ادخ  هب  هن  دیوش ، یسرزاب  ات  دوشن  دیدپ  دیراد  نادب  مشچ  امش  هچنآ  ادخ  هب  هن  تسا ، رود  رپ 

دوشن دیدپ  دیراد  مشچ  نادب  امـش  هچنآ  ادخ  هب  هن  يدیمون  زا  سپ  زج  دوشن  دیدپ  دیراد  نادب  مشچ  امـش  هچنآ  ادخ  هب  هن  دیوش ، زاتمم 
. ددرگ دنمتداعس  دیاش  هک  ره  دوش و  تخبدب  دیاب  هک  ره  ات 

درادن ینایز  وا  هب  رما  نیا  نداتفا  سپ  ندوب و  شیپ  تخانش  ار  شماما  هک  ره  هکنیا  رد  باب 

سپ ای  دـتفا  شیپ  رما  نیا  هک  درادـن  تنایز  یتخانـش  ار  وا  نوچ  اریز  سانـشب ، ار  دوخ  ماما  وت  دومرف : ع )  ) قداص ماـما  دـیوگ : هرارز  - 1
. دتفا

اب ار  یمدرم  ره  هک  يزور  (: » ءارسا هروس   71  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  زا  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : راسی  نب  لیضف  - 2
23 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

سپ ای  دـتفا  شیپ  رما  نیا  هک  درادـن  نایز  وت  هب  یتخانـش  ار  تماما  نوچ  اریز  سانـشب  ار  تماما  وت  لیـضف  يا  دومرف : میناوخب » ناـشماما 
مچرپ ریز  هک  یسک  نوچ  هن ، تسا ، وا  نوشق  رد  هک  دشاب  یسک  نوچ  دریمب  رمالا  بحاص  مایق  زا  شیپ  دسانـش و  ار  شماما  هک  ره  دتفا ،

. تسا وا 
. هدش دیهش  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  تسا  یسک  دننام  هب  تفگ : شباحصا  زا  یکی  دیوگ :

رما نیا  هب  دـقتعم  هک  ره  یهاوخیم ، ار  ایند  مه  وت  ریـصب  وبا  يا  دومرف : دـشاب ؟ یک  جَرَف  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : ریـصب  وبا  - 3
(. تسا دنمتداعس  هجیتن  رد  و   ) دربیم رس  هب  راظتنا  رد  اریز  هدیسر  وا  جَرَف  دش 

هب ار  مئاق  ماما  نم  امـش  رظن  هب  تفگ : مدینـشیم ، مه  نم  دیـسرپ و  ع )  ) قداص ماما  زا  ریـصب  وبا  دیوگ : یعازخ  دـمحم  نب  لیعامـسا  - 4
ار ترضح  نآ  تسد  و  یتسه ، وت  وا  ادخ  هب  ارچ  تفگ : یسانشیم ؟ ار  دوخ  ماما  هک  یتسین  وت  ریـصب  وبا  يا  دومرف : منیبیم ؟ دوخ  مشچ 

. ياهدرکن دوخ  ریشمش  هب  هیکت  مئاق  ماما  هناتسآ  هیاس  رد  هک  ریصب  وبا  يا  تسین  تکاب  ادخ  هب  دومرف : تفرگ ،
: دومرف یم  مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  نم  دیوگ : راسی  نب  لیضف  - 5

25 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رما نیا  هک  درادن  نایز  وا  هب  دـشاب  شماما  هب  فراع  دریمب و  هک  ره  هدرم و  تیلهاج  مدرم  نوچ  درادـن  دوخ  يارب  یماما  دریمب و  هک  ره 
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. دشاب وا  رداچ  ریز  رد  مئاق  ماما  اب  هک  تسا  یسک  نوچ  دریمب  دوخ  ماما  هب  فراع  هک  ره  دتفا و  سپ  ای  دتفا  شیپ 
. تسا هدرمن  وا  نوشق  نایم  رد  يدهم و  ماما  رداچ  نایم  هک  هدرم  هدوب و  رما  راظتنا  رد  هک  یسک  يارب  درادن  نایز  - 6

: دومرفیم مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : نابا  نب  رمع  - 7
هروس  71  ) دـیامرفیم لج  زع و  يادـخ  اریز  دـتفا ، شیپ  رما  نیا  هک  درادـن  نایز  وت  هب  یتخانـش  ار  وا  نوچ  سانـشب  ار ) ماما   ) ار هناشن  وت 
ماما رداچ  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  نوچ  تخانـش  ار  شماـما  هک  ره  اـهنآ » ياوشیپ  ماـما و  اـب  ار  یمدرم  ره  میناوخب  هک  يزور  (: » ءارـسا

. دشاب رظتنم 

تماما هک  یسک  - 3 دنک . راکنا  ار  یخرب  ای  قح  رب  ناماما  همه  هک  یسک  - 2 دنک . تماما  يوعد  قحان  هب  هک  یسک  لاح 1 - نایب  رد  باب 
. دنک تابثا  لهاان  يارب  ار 

ادخ لوق  متفگ : ع )  ) رقاب ماما  هب  دیوگ : بیلک  نب  ةروس  - 1
27 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هک تسا  یسک  دوصقم  دومرف : تسا » هایس  ناشيور  دنتسب  غورد  ادخ  رب  هک  ار  یناسک  ینیبب  تمایق  زور  رد  (: » رمز هروس   60  ) لج زع و 
: دیوگ

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دالوا  زا  هچ  رگا  متفگ : دـشاب ، يولع  هچ  رگا  دومرف : دـشاب ؟ يولع  هچ  رگا  متفگ : دـشابن ، ماما  متـسه و  ماما  نم 
. دشاب هچ  رگا  دومرف : دشاب ؟

. تسا رفاک  دشابن  نآ  لها  ددرگ و  تماما  یعّدم  هک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 2
: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : راتخم  نب  نیسح  - 3

دناد و ماما  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  ره  دومرف : دنتـسب ،» غورد  ادخ  رب  هک  یناسک  نآ  هک  ینیبب  تمایق  زور  رد  (: » رمز هروس   60 ، ) تنابرق
. دشاب یلع  همطاف و  دالوا  زا  هچ  رگا  دومرف : دشاب ؟ یلع  همطاف و  دالوا  زا  هچ  رگا  متفگ : دشابن ، ماما 

باذع دنکن و  هئربت  ار  اهنآ  دنکن و  نخـس  هفئاط  هس  اب  تمایق  زور  ادخ  دومرف : یم  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : روفعی  یبا  نبا  - 4
هک ره  و  دوش ، رکنم  ادخ  فرط  زا  قح و  رب  ماما  هک  ره  و  دشاب ، تماما  یعّدم  ادخ  فرط  زا  قحان  هب  هک  ره  دـشاب : اهنآ  نآ  زا  كاندرد 

. دنراد ياهرهب  مالسا  زا  ود  نیا  هک  دشاب  دقتعم 
مدینش ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : حیبص  نب  دیلو  - 5
29 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دربب ار  شرمع  هتشر  دنوادخ  هکنآ  زج  دنکن  يوعد  یسک  شبحاص  زج  ار  رما  نیا  دومرفیم :
ماما بصن  اریز  . ) تسا كرـشم  ادـخ  هب  دـناد ، کیرـش  تسین  قح  رب  ماما  هک  ار  یـسک  قح  رب  ماما  اب  هک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 6

(. تسا ادخ  هب  صوصخم  راک  رد  تکرش  ادخ  فرط  زا  بوصنم  ریغ  ماما  هب  هدیقع  تسا و  ادخ  هب  صاخ 
: تفگ نم  هب  يدرم  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  - 7

ایآ میوا ، ِنمـشد  هتخانـشن  نم  هک  دنک  تنعل  ار  نیا  ادخ  دومرف : دیوگ : یـسانشن  ار  یلّوا  هک  دـهدن  تنایز  یـسانشب ، هک  ار  ماما  نیرخآ 
. لوا ماما  هلیسو  هب  زج  تخانش  ار  رخآ  ماما  ناوتیم 

مظاک ماما  روظنم  تسا و  نأشلا  میظع  يادتقم  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هیقت  هار  زا  نادب  ریبعت  ماما و  ینعی   ) خیش زا  دیوگ : ناکـسم  نبا  - 8
. تسا اههتشذگ  رکنم  ًاققحم  دوش ، رکنم  ار  اههدنز  زا  یکی  هک  ره  دومرف : ع )  ) همئا زا  مدیسرپ  هر ،)  ) یسلجم زا  تسا - (ع )

ناردپ دنیوگ  دننک  یگزره  کی  یتقو  (: » فارعا هروس   28  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  مدیسرپ  ترضح  نآ  زا  دیوگ : روصنم  نب  دمحم  - 9
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دینادن هک  يزیچ  ادخ  هب  تبـسن  ایآ  دهدیمن . یگزره  هب  روتـسد  ادخ  وگب  هداد . روتـسد  نادـب  ار  ام  ادـخ  میدـید و  نآ  بکترم  ار  دوخ 
؟» دیئوگیم

هب هداد  روتسد  ادخ  دشاب  دقتعم  هک  يدید  ار  یسک  ایآ  دومرف : دیوگ :
31 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف هن ، متفگ : تامرحم ؟ هنوگ  نیا  زا  يزیچ  ای  يراوخیم  انز و 
؟ هداد روتسد  نادب  ادخ  دننکیم  يوعد  هک  تسیچ  یگزره  نیا  سپ 

یمدرم هب  ءادـتقا  هدرک  رومأم  ار  اهنآ  ادـخ  دـننک  يوعد  هک  تسا  روج  نایاوشیپ  هراـب  رد  نیا  دومرف : شِّیلَو ، تسا و  رتاـناد  ادـخ  متفگ :
وا هب  تبـسن  ار  نیا  غورد  زا  اهنآ  هک  هداد  ربخ  هتـسناد و  دودرم  اهنآ  زا  ار  راهظا  نیا  ادخ  هدادن ، روتـسد  نانآ  زا  يوریپ  هب  ادخ  هک  دننک 

. هدیمان یگزره  هشحاف و  مه  ار  نآ  دنداد و 
وگب (: » فارعا هروس   31  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  تسا ) ع )  ) مظاک ماما  دوصقم   ) هتـسیاش هدنب  کی  زا  نم  دیوگ : روصنم  نب  دـمحم  - 10
نآرق یتسار ، هب  دومرف : دـیوگ : ناهن ،» هچنآ  دـشاب و  ناـیع  هچنآ  ار  اـهیگزره  همه  تسا  هدرک  مارح  نم  راـگدرورپ  اـنامه  دـمحم ) يا  )

ره و  دنتـسه ، متـس  روَج و  نایاوشیپ  همئا و  نامه  نآ  نطاب  تسا و  دوصقم  شرهاظ  هدرک  مارح  نآرق  ار  هچنآ  همه  دراد ، نطاـب  رهاـظ و 
. دنّقح رب  نایاوشیپ  ناماما و  نآ  نطاب  زا  روظنم  تسا و  دوصقم  شرهاظ  هدرمش  لالح  نآرق  رد  ادخ  ار  هچ 

اهاتمه ادـخ  ربارب  رد  هک  دـنیناسک  مدرم  یخرب  و  (: » هرقب هروس   160  ) لج زع و  ادـخ  لوق  زا  مدیـسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  دـیوگ : رباج  - 11
ادخ هک  یماما  ربارب  رد  دنناد  دوخ  ماما  ار  اهنآ  هک  دننالف  نالف و  ءایلوا  ادخ  هب  نانآ  دومرف : دنراد ،» تسود  ار  اهنآ  ادخ  نوچ  دـنریگب و 

هک یهاگ  دندرک  متس  هک  ار  یناسک  نآ  ینیبب  رگا  ( » نآ لابند  رد  : ) تسا هدومرف  ادخ  تهج  نیا  زا  تسا و  هتخاس  ماما  مدرم  يارب  ار  وا 
تسا هجنکش  تخس  ادخ  یتسار  هب  تسا و  ادخ  زا  یئاناوت  همه  هک  دنناد  دننیب و  باذع 

33 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
طابترا لئاسو  دـننیب و  دوخ  مشچ  هب  ار  باذـع  دـنیوج و  يرازیب  دـناهدرک  اهنآ  يوریپ  هک  یناسک  زا  عوبتم  ینایاوشیپ  هک  هاـگنآ  ( 161)

ام زا  هچنانچ  میتسجیم  يرازیب  اهنآ  زا  ات  ایند ) هب   ) دوب یتشگرب  ار  ام  شاک  يا  دـنیوگب  دـندوب  وریپ  هک  اـهنآ  و  ( 162  ) دلسگب اهنآ  نایم 
: دومرف ع )  ) رقاب ماما  سپـس  دنوشن » نوریب  شتآ  زا  اهنآ  دیامنب و  اهنآ  هب  نانآ  سوسفا  هیام  ار  ناشرادرک  ادـخ  نینچمه  دنتـسج ، يرازیب 

. دنشاب اهنآ  ناوریپ  راکمتس و  نایاوشیپ  اهنآ  ادخ  هب  رباج ، يا 
دـیامنن و هئربت  ار  اهنآ  دـنکن و  رظن  سک  هس  هب  تمایق  زور  رد  ادـخ  دومرف : یم  مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : روفعی  یبا  نبا  - 12
ار ادخ  فرط  زا  هتشامگ  ماما  راکنا  هک  یـسَک  قحان و  هب  دنک  ادخ  فرط  زا  تماما  يوعد  هک  یـسک  تسا ، اهنآ  نآ  زا  كاندرد  باذع 

. دنراد مالسا  زا  ياهرهب  ود  نیا  دنک  نامگ  هک  یسک  دنکب و 

دنک يرادنید  ادخ  يارب  مامایب  هک  یسک  لاح  رد  باب 

تـسا دوخ  سوـه  وریپ  هک  نآ  زا  دـشاب  رتهارمگ  تسیک  (: » صـصق هروـس   50  ) لـج زع و  ادـخ  لوـق  ریـسفت  رد  ع )  ) نـسحلا یبا  زا  - 1
وا يأر  شنید  هک  تسا  یسک  دوصقم  دومرف : ادخ » فرط  زا  يربهریب 

35 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. يده همئا  زا  یماما  کی  کییب  تسا 

: دومرفیم مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  - 2
وا ششوک  دشابن  وا  يارب  ادخ  فرط  زا  یماما  دشوکب و  دزادنا و  جنر  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یتدابع  اب  دنک  يراد  نید  ادخ  يارب  هک  ره 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ هّلگ  ناپوچ و  زا  هک  تسا  يدنفـسوگ  دننام  هب  وا  درامـشیم ، دب  ار  وا  رادرک  ادـخ  تسا و  نادرگرـس  هارمگ و  وا  تسین و  هتفریذـپ 
اب دروخب و  ار  نآ  بیرف  دهن و  لد  نادب  دنیب و  یبیرغ  هّلگ  ماگنه  بش  دیآیم و  دوریم و  دودیم و  دهجیم و  زور  بش و  هدـش و  مگ 
هّلگ ناپوچ و  دهجب و  نادرگرـس  دسانـشن و  ار  هّلگ  نآ  ناپوچ و  نآ  دـنار ، ار  دوخ  هّلگ  ناپوچ  نوچ  دـنارذگب و  ار  بش  شلغآ  رد  نآ 

، دنویپ تدوخ  هلگ  ناپوچ و  هب  وت  هک  دنز  گناب  وا  هب  ناپوچ  ددرگ و  هتفیرف  دهن و  لد  نادب  دنیب و  شناپوچ  اب  ياهلگ  دـبلطب و  ار  دوخ 
درادن یناپوچ  دهج و  رب  کت  نادرگرس و  ناساره و  هدشمگ  دنفسوگ  نآ  يرانک و  رب  تاهلگ  تناپوچ و  زا  ینادرگرس و  مگ و  وت  اریز 

. دنادرگرب ار  وا  ای  دنک و  يربهر  شدوخ  هاگارچ  هب  هک 
تـسا نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  دـمحم  يا  دروخب ، ار  نآ  دـنک و  یئوجتصرف  شندـشمگ  زا  گرگ  هاگان  هب  تسا  نینچ  هک  نایم  نیا  رد 

هارمگ وا  تسا ، لداع  تسا و  نشور  وا  تماما  هک  یماما  دشابن ، ادـخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  نماد  هب  تسد  تما  نیا  رد  هک  یـسک  لاح 
. تسا هدرم  قافن  رفک و  رد  دریمب ، لاح  نیا  رب  رگا  تسا و  مگ  و 

يرتسکاخ نوچ  ناشیاهراک  همه  دننک و  هارمگ  دنهارمگ و  ًاققحم  دنرانکرب ، ادخ  نید  زا  ناشناوریپ  روَج و  ناربهر  هک  نادب  دمحم ، يا 
رب هجو  چیه  هب  ینافوط ، زور  رد  دابدرگ  ربارب  رد  تسا 

37 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. الپ ترپ و  یهارمگ  نآ  تسا  نیا  دنرادن ، یسرتسد  دناهدرک  بسک  هچنآ 

دنشابن امش  تسود  وریپ و  هک  ینامدرم  زا  متفگـش  رایـسب  منک و  شزیمآ  مدرم  اب  نم  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : روفعی  یبا  نبا  - 3
نآ دنیامش و  تسود  وریپ و  هک  یمدرم  زا  متفگـش  رد  دنیافو و  اب  وگتـسار و  راد و  تناما  دوخ  هک  نیا  اب  دنتفا ، نالف  و  نالف ، لابند  هب  و 

یـسک دومرف : سپـس  دولآ و  مشخ  درم  دننام  درک  ور  نم  هب  تسـشن و  هدامآ  ماما  دیوگ : دنرادن ، ار  يرادافو  یتسار و  تناما و  زا  هجرد 
زا لداع  ماما  تسود  وریپ و  هک  یسک  درادن و  نید  اًلصا  دنک ، يرادنید  ادخ  يارب  تسین  ادخ  فرط  زا  هک  رئاج  ماما  يوریپ  هلیسو  هب  هک 

. دیاشن وا  زا  ياهلگ  دشاب  ادخ  فرط 
: دومرف سپس  دنیاش . ار  هلگ  نانیا  هن  دنراد و  نید  نانآ  هن  يرآ  دومرف : دنیاش ،؟ ار  هلگ  نانیا  هن  دنراد و  نید  نانآ  هن  متفگ : نم 

درآرب و ار  اهنآ  اهیگریت  زا  دـندیورگ ، هک  تسا  یناسک  نآ  ّیلو  ادـخ  (: » هرقب هروس   257  ) لج زع و  ادـخ  لوق  هب  یهدیمن  شوگ  رگم 
فرط زا  بوصنم  لداع  ماما  ره  زا  ناشیوریپ  يارب  شزرمآ ، تشگ و  زاب  هبوت و  ینـشور  هب  ناهانگ  یگریت  زا  ینعی  درآ » رد  ینـشور  رد 
انامه ناشدنرآ » رد  اهیگریت  رد  ناشدنرآرب و  ینشور  زا  دنتسه و  شکرس  ناطیش  ناشناتـسود  دنرفاک ، هک  یناسک  نآ  و  : » دومرف و  ادخ ،
هلیسو هب  دندوبن  لج  زع و  ادخ  فرط  زا  هک  دندیئارگ  راکمتـس  رئاج و  ناماما  هب  نوچ  دندوب و  مالـسا  رون  وترپ  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم 

نارای نانآ   » راّفک و هارمه  هب  تخاس  خزود  قحتسم  ار  اهنآ  ادخ  رفک و  ياهیگریت  نورد  هب  دندش و  نوریب  یناملسم  رون  زا  نانآ  يوریپ 
39 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

«. دننامب دیواج  نآ  رد  مه  دنخزود و 
ندرگ هک  مالسا  رد  ار  یتیعر  درف  ره  منک  باذع  نم  ًاققحم  تسا ) یسدق  ثیدح   ) دیامرف یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 4
شدوخ رادرک  رد  تیعر  هچ  رگا  تسین و  ادـخ  فرط  زا  هک  يراکمتـس  راـک و  فـالخ  رئاـج و  ياوشیپ  ره  تموکح  تیـالو و  هب  دـهن 

زا بوصنم  لداع  ماما  تموکح  تیالو و  هب  دـهن  ندرگ  یناملـسم  ملاع  رد  هک  یتیعر  ره  زا  مرذـگب  ًاققحم  دـشاب و  يوقت  اب  راکوکین و 
. دشاب رادرک  دب  راکمتس و  شدوخ  هب  تبسن  تیعر  درف  نآ  دوخ  هچ  رگا  ادخ و  فرط 

زا هک  يربهر  اوشیپ و  نامرف  هب  دـهن  ندرگ  هک  ار  یتما  دـنک  باذـع  هک  نیا  زا  درادـن  غیرد  ادـخ  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  - 5
هب ندرگ  هک  یتما  ندرک  باذع  زا  دراد  مرـش  ادخ  یتسار  هب  دـشاب و  يوقت  اب  شور و  وکین  دوخ  رادرک  رد  هچ  رگا  دـشابن ، ادـخ  فرط 

. دشاب رادرک  دب  هدننکمتس و  دوخ  رادرک  رد  هچ  رگا  دهن و  ادخ  فرط  زا  بوصنم  لداع  ماما  نامرف 
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تسا بوسحم  لوا  باب  زا  نیا  هدوبن و  يده  همئا  زا  یئاوشیپ  ربهر و  وا  يارب  هدرم و  هک  یسک  باب 

ریز دریمب و  هک  ره  هدومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : درک و  نخس  زاغآ  ام  اب  قداص  ماما  زور  کی  دیوگ : راسی  نب  لیضف  - 1
41 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ًاققحم ادـخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟ هدومرف  ار  نیا  ص )  ) ادـخ لوـسر  متفگ : نم  تسا ، هدرم  تیلهاـج  ندرم  هب  دـشابن  یماـما  یتـسرپرس 
: متفگ هدومرف ،

؟ تسا هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دریمب  مامایب  هک  ره  سپ 
. يرآ دومرف :

ماـما و وا  يارب  دریمب و  هک  ره  هدومرف  هک  مدیـسرپ  ص )  ) ادـخ لوـسر  لوـق  ینعم  زا  ع )  ) قداـص ماـما  زا  نم  دـیوگ : روـفعی  یبا  نبا  - 2
هک ره  مه  زورما  متفگ : تسا ، یهارمگ  هب  ندرم  دومرف : تسا ؟ رفک  ندرم  مدرک : ضرع  تسا ، تیلهاج  ندرم  شندرم  دـشابن ، یئاوشیپ 

؟ تسا تیلهاج  ندرم  شندرم  دشابن  ماما  یتسرپرس  ریز  دریمب و 
. يرآ دومرف :

؟ هدرم تیلهاج  ندرم  هب  دریمب  هتخانـشن  ار  دوخ  ماما  هک  ره  هدومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  متفگ  قداص  ماما  هب  دـیوگ : هریغم  نب  ثراح  - 3
. یهارمگ قافن و  رفک و  تیلهاج  دومرف : دوخ ؟ ماما  نتخانش  هب  تبسن  تیلهاج  ای  ینیدال  ضحم و  تیلهاج  متفگ : يرآ ، دومرف :

تسار قح و  رب  ماما  زا  یبهذم  روتسد  ذخا  ندینشیب و  ادخ  يارب  هک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دیوگ : رمع  نب  لضفم  - 4
43 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ماکحا ندینش  یعدم  هک  ره  و  دنابسچب خ ل ) وا  هب  ار  ینادرگرس   ) دنز وا  یناشیپ  رب  تقـشم  جنر و  غاد  ادخ  دشاب  هدرک  يرادنید  راتفگ 
. تسا ادخ  هتفهن  ّرِس  رب  نیما  هک  تسا  نامه  باب  نآ  تسا و  كرشم  تسا  هدرک  زاب  ادخ  هک  یباب  زج  زا  دشاب 

ءارهزلا ینب  تاداس و  زا  ع )  ) همئا تماما  رکنم  فراع و  رد  باب 

: دومرف یم  مدینش  ع )  ) اضر ماما  زا  دیوگ : رفعج  نب  نامیلس  - 1
ع)  ) همطاف یلع و  دالوا  زا  هک  ره  دومرف : سپس  دنتشهب ، لها  زا  شنارـسپ  شنز و  و  نیدباعلا ) نیز   ) یلع نب  نیـسح  نب  هللا  دبع  نب  یلع 

. دشابن رگید  مدرم  نوچ  دشاب ، تماما  رما  هب  فراع 
ایآ دسانـشن ، ار  وت  قح  دزرو و  دانع  وت  اب  هک  ع )  ) همطاف دالوا  زا  هد  ربخ  نم  هب  متفگ : ع )  ) نسحلا وبا  هب  دیوگ : لاّلح  رمع  نب  دمحا  - 2

. دنراد باقع  نادنچ  ود  راب  ود  اهنآ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دومرف : تسا ؟ ربارب  باقع  رد  رگید  مدرم  اب 
: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : هللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  - 3

45 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
؟ دنربارب مه  اب  نارگید  مشاه و  ینب  نادناخ  زا  تماما  رما  رکنم 

زع و ادـخ  لوق  دای  هب  مدرک و  هشیدـنا  نآ  رد  نم  دـیوگ : نسحلا  وبا  نارگید ، مشاه و  ینب  زا  دـحاج  وگب  یلو  رکنم  وگم  دومرف : نم  هب 
(: فسوی هروس   58  ) دیامرف ع )  ) فسوی ناردارب  هراب  رد  هک  مداتفا  لج 

«. دندوب سانشان  رکنم و  وا  يارب  نانآ  ار و  اهنآ  تخانش  سپ  »
دراد هانگ  ود  ام  زا  دحاج  دومرف : دنربارب ؟ نارگید  زا  امش و  هریت  زا  تماما  دحاج  هک  مدیـسرپ  ع )  ) اضر ماما  زا  دیوگ : رـصن  یبا  نبا  - 4

. دراد باوث  ود  مه  ام  زا  نسحم  و 
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ع)  ) ماما تشذگ  رد  تروص  رد  مدرم  بجاو  هفیظو  باب 

: دومرف دننک ،؟ هچ  مدرم  تفر ) تسد  زا  و   ) دش يدمآ  شیپ  ماما  يارب  یتقو  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : بیعش  نب  بوقعی  - 1
ار دوخ  موق  دنهد  میب  نید و  رد  دنوش  انیب  ات  هفئاط  کی  ناشهقرف  ره  زا  دچوکب  دـیاب  (: » هبوت هروس   122  ) تسا اجک  لج  زع و  ادخ  لوق 

دندوخ ياههدنیامن  راظتنا  رد  هک  نانآ  دنروذعم و  دنیوجتـسج  رد  هک  اهنآ  دومرف : دنوش » رذح  رب  دـیاش  ات  دـندرگرب  اهنآ  يوس  هب  نوچ 
. دندرگرب اهنآ  دزن  اهنآ  ياقفر  ات  دنروذعم 

47 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هب درادـن  یماما  دریمب و  هک  ره  هدومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـنیوگ  هک  هماع  لوق  زا  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : یلعـألا  دـبع  - 2

دنادن دشاب و  ناسارخ  رد  يدرم  دورب و  تسد  زا  یماما  متفگ : تسا ، تسرد  هک  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : تسا ؟ هدرم  تیلهاج  لها  ندرم 
؟ تسین رذع  وا  يارب  یعالطایب  يرود و  نیمه  تسیک  وا  ّیصو 

تافو ربخ  نوچ  دوش و  میلست  تسا  نآ  رد  هک  يدلب  لهأ  رب  وا  یصو  لیلد  دورب  تسد  زا  ماما  نوچ  یتسار  هب  تسین  وا  رذع  نیا  دومرف :
ره زا  دـچوکن  ارچ  سپ  (: » هبوت هروـس   122  ) دـیامرفیم لـج  زع و  ادـخ  اریز  دـننک  چوک  هک  تسا  مزـال  دـسرب  وا  زا  رود  مدرم  هب  ماـما 

«. دنوش رذح  رب  هک  دیاش  دندرگرب ، اهنآ  دزن  یتقو  ار  دوخ  موق  دنهد  میب  دنوش و  انیب  نید  رد  ات  هفئاط  کی  ناشهقرف 
. دندرم دننادب  دنسرب و  ماما  رهش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اهنآ  زا  یخرب  دندیچوک و  یمدرم  متفگ :

سپـس شلوسر و  ادـخ و  يوس  هب  ترجاهم  يارب  دـیآ  نوریب  شاهناـخ  زا  هک  ره  (: » ءاـسن هروس   100  ) دیامرفیم لج  زع و  ادـخ  دومرف :
«. تسا ادخ  رب  وا  دزم  ًاققحم  دسر  ارف  شگرم 

هب ار  اهنآ  تدوخ  هن  تسا ، هتخیوآ  نآ  رب  مه  امش  راتتـسا  هدرپ  تسا و  هتـسب  امـش  يور  هب  هناخ  رد  دندید  دندیـسر و  ماما  یخرب  متفگ :
؟ دنمهفب ار  عوضوم  نیا  هلیسو  هچ  هب  سپ  دنک  یئامنهر  امش  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  هن  یناوخیم و  شیوخ  يوس 

. تسا هدش  لزان  هک  ادخ  باتک  هلیسو  هب  دومرف : ماما 
؟ دوش هتخانش  نآ  زا  ماما  صخش  هک  دیامرفیم  ینایب  هب  عوضوم  نیا  رد  زع  لج و  ادخ  متفگ : نم 

نیا هراب  رد  مه  نیا  زا  شیپ  وت  هک  دیآیم  مرظن  هب  دومرف : ماما 
49 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ يدومن شسرپ  يدرک و  نخس  عوضوم 
: اجنیا رد  ع )  ) ماما دیوگ : يوار  يرآ ، متفگ : نم 

هراب رد  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ادـخ لوسر  ار  هچنآ  دـش  روآ  داـی  - 2 تسا . هداتـسرف  ورف  ع )  ) یلع هراب  رد  ادـخ  هک  دـش  یتایآ  روآ  دای  - 1
. تسا هدومرف  صوصخ  هب  ع )  ) یلع هراب  رد  ار  هچنآ  و  هدومرف : ع )  ) نیسح نسح و 

اهنآ هب  هچنآ  هدوـمرف و  تفـالخ  هب  وا  بصن  يو و  هب  تیـصو  هب  عـجار  ع )  ) یلع هراـب  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  ار  هچنآ  دـش  روآ  داـی  - 3
. تبیصم يراتفرگ و  زا  دسریم 

ندش میلـست  نسح و  هب  ار  ع )  ) یلع ندرک  تیـصو  دش  روآ  دای  - 5 نادب . تبـسن  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  فارتعا  رارقا و  دش  روآدای  - 4
روما راـیتخا  ینعی   ) ناـشدوخ زا  نینمؤم  هب  تسا  قحأ  یلوأ و  ربـمغیپ  (: » بازحا هروس   6  ) ادخ لوق  هلیـسو  هب  وا  تماما  هب  ار  ع )  ) نیـسح

«. ادخ باتک  رد  دنرایتخا  بحاص  مدقم و  رگید  کی  رب  ماحرالا  ولوأ  دنیاهنآ و  ناردام  وا  نانز  و  دراد ) ار  اهنآ 
هب شردپ  دالوا  همه  نایم  زا  تماما  هنوگچ  هک  دوب  نیا  اهنآ  ضارتعا  دـنتفگ و  اهنخـس  ع )  ) رقاب ماما  هراب  رد  مدرم  دـیدرتیب  متفگ : نم 

ناردارب و  یلع ) نب  دیز  نوچ   ) دندوب رتگرزب  وا  زا  نس  رد  ربارب و  وا  اب  یشیوخ  رد  هک  تشاد  یناردارب  اهنآ  نایم  رد  هک  نیا  اب  دیـسر  وا 
ار قداص  ماما  هک  نیا  هب  عجار  دندرک  ضارتعا  رقاب  ماما  هراب  رد  هک  تسا  نیا  دارم  ای   ) دیـسرن مه  اهنآ  هب  تماما  هک  تشاد  مه  رتکچوک 
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(. هر یسلجم  زا  حیحصت  یکدنا  اب   ) دوب هدنز  مه  شرتگرزب  رسپ  هللا  دبع  دوب و  هدنز  شرتگرزب  ردارب  دیز  هک  نیا  اب  دومن  دوخ  یصو 
رد هک  دوش  هتخانش  تلصخ  هس  هب  ماما  دومرف : ع )  ) ماما

51 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دشابن يرگید 

. دشاب مه  وا  یصو  دشاب و  رتبوسنم  رتکیدزن و  مدرم  همه  زا  قباس  ماما  هب  تبسن  - 1
. دشاب وا  دزن  ص )  ) ادخ لوسر  حالس  - 2

. دشاب وا  دزن  مه  ص )  ) ادخ لوسر  همانتیصو  - 3
. تسا ناهن  روتسم و  ناطلس  سرت  زا  اههناشن  نیا  متفگ : نم  درادن ، یعازن  نم  اب  نآ  هراب  رد  یسک  تسا و  نم  دزن  اهنیا  و 

: دومرف دیـسر ، رد  شگرم  نوچ  درپس و  نم  هب  دوب  اجنآ  هچ  ره  دوخ  ناـمز  رد  مردـپ  دراد  ینـشور  لـیلد  هکنیا  زج  تسین  ناـهن  دومرف :
نیا سیونب  دومرف : دوب و  اهنآ  اب  رمع  نب  هللا  دبع  هتسباو  عفان  هک  مدرک  رضاح  ار  شیرق  زا  نت  راهچ  نم  نک ، رـضاح  نم  يارب  هاوگ  دنچ 

زج دیریمب  ادابم  هدیزگرب  ار  ینید  امش  يارب  ادخ  یتسار  هب  نم  نارسپ  يا  (: » هرقب هروس   122  ) درک تیصو  شنارسپ  هب  بوقعی  هک  تسا 
هعمج زامن  ماگنه  هک  يدُرب  رد  ار  وا  داد  روتسد  وا  هب  دمحم و  نب  رفعج  شرسپ  هب  یلع  نب  دمحم  درک  تیصو  و  دیشاب » ناملسم  هک  نیا 

ار وا  دـنک و  رتدـنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  دـیامن و  شوگ  راهچ  ار  وا  ربق  دزاـس و  هماـمع  وا  يارب  ار  وا  هماـمع  دـنک و  نفک  دیـشوپیم 
نم دنتفر  ناهاوگ  نوچ  و  دیدرگرب ، دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  دومرف : ناهاوگ  هب  دیچیپ و  مه  رد  ار  همانتیصو  نآ  دومرف : سپ  دراذگاو ،
وت متـساوخ  هدرکن ، تیـصو  دنیوگب  يوش و  بولغم  وت  هک  متـشاد  دب  نم  دومرف : دوب ؟ یتحلـصم  هچ  داهـشتسا  نیا  رد  ناج  ردـپ  متفگ :
نم ینالف ، دـنیوگ  تسیک ؟ ماما  نالف  یـصو  دنـسرپ  دـنیآ و  رد  وا  رهـش  هب  نوچ  هک  تسا  یـسک  ماـما  و  یـشاب . هتـشاد  تسد  رد  یلیلد 

. دوشیم نایب  امش  يارب  ًاققحم  وا  هک  دیسرپب  ماما  صخش  زا  دومرف : دشاب ؟ هتشاد  تیصو  رد  کیرش  رگا  متفگ :
53 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  نم  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  - 3
هب دومرف : تسیک ؟ هدنیآ  ماما  هک  یتخومآیم  ای  يدرکیم  مالعا  ام  هب  شاک  میدش ، نارگن  دیسر و  ام  هب  امش  يرامیب  ربخ  هللا  کحلـصا 

ار هچنآ  ای  وا  نوچ  هک  یـسک  دـنامب  ياج  هب  هک  نآ  زج  دریمن  یملاع  دوریم و  ثرا  هب  تماما  ملع  دوب و  ماـما  ملاـع و  ع )  ) یلع یتسار 
.؟ دنسانشن تسا  وا  زا  دعب  هک  نآ  دریمب  یملاع  نوچ  هک  تساور  مدرم  يارب  متفگ : دنادب ، دهاوخ  ادخ 

ینعی  ) دنناسر هنیدم  هب  ار  دوخ  هک  ياهزادنا  هب  رگید  ياهرهش  اّما  هن ، هنیدم ، ینعی  تسا ) ماما  لحم  هک   ) رهـش نیا  لها  هب  تبـسن  دومرف :
(: هبوت هروس   122  ) دیامرفیم ادخ  اریز  ماما ) لحم  هب 

دوخ رابت  موق و  دنهد  میب  دنمهفب و  ار  نید  ات  اهنآ  زا  ياهفئاط  ياهقرف  ره  زا  دچوکن  ارچ  سپ  دنچوکب  همه  همه و  هک  نانمؤم  دنشابن  «و 
تسا یسک  هلزنم  هب  وا  دومرف : دُرم ، نمض  نیا  رد  یـسک  رگا  دیئامرفب  متفگ : دندرگ » رذح  رب  اهنآ  هک  دیاش  دندرگرب و  اهنآ  هب  یتقو  ار 
دنیایب نوچ  متفگ : دیوگ : تسا ، ادخ  رب  شرجا  ًاققحم  هدیـسر  شگرم  سپـس  شلوسر و  ادخ و  يوس  هب  هدرک  ترجاهم  شاهناخ  زا  هک 

. دوش اطع  تبیه  راقو و  هنیکس و  وا  هب  دومرف : دنسانشب ؟ ار  رمالا  بحاص  ياهناشن  هچ  هب 
55 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا هدیسر  وا  هب  تماما  هک  دنادیم  تقو  هچ  ماما  هکنیا  رد  باب 

یـسلجم زا  ع )  ) اضر ماما  نسحلا  وبا  تسا و  سیردا  نب  ایرکز  ریرج  وبا  ًارهاـظ   ) تناـبرق متفگ : نسحلا  وبا  هب  دـیوگ : یمق  ریرج  وبا  - 1
قح هب  مدرک - دای  دنگوس  وا  يارب  سپـس  تدوخ  هب  تبـسن  سپـس  تردپ و  تماما  هب  تبـسن  ارم  هدیقع  یگتخابلد و  دینادیم  امـش  هر )
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دوشن و راهظا  يرگید  هب  نم  زا  یهد  ربخ  نم  هب  هچ  ره  هک  نیا  رب  مدیـسر - ترـضح  نآ  دوخ  هب  ات  نالف  نالف و  قح  و  ص )  ) هللا لوسر 
. تسا هدرم  ًاققحم  ادخ  هب  دومرف : هدرم ؟ ای  تسا  هدنز  شردپ  مدیسرپ  وا  زا 

نیدلا لامکا  رد  قودص  تیاور  هب  دشاب  هراشا  ایوگ  ( ) ع  ) ربمغیپ راهچ  ّتنس  تسا  هدوب  وا  رد  هک  دننک  تیاور  وت  نایعیش  تنابرق  متفگ :
زا یتّنـس  فسوی و  زا  یتّنـس  یـسیع و  زا  یتّنـس  یـسوم و  زا  یتّنـس  تسا ، ّتنـس  راهچ  رمالا  بحاص  رد  هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  ریـصب  وبا  زا 

( ریشمش دمحم  زا  و  هدرمن ، تسا و  هدرم  دنیوگ  یسیع  زا  و  تبیغ ، نادنز و  فسوی  زا  و  تسا ، نارگن  ناسرت و  یـسوم  زا  ص ،)  ) دمحم
(. هر  ) یسلجم زا  دندرک - تباث  وا  يارب  ار  اهنیا  تسا  مظاک  ماما  مئاق ، دندش  یعدم  هیفقاو  نوچ  و 

ای هدیـسر  گرم  تکاله  هب  متفگ : تسا ، هدش  كاله  ًاققحم  تسین  شتـسرپ  هتـسیاش  وا  زج  هک  یئادـخ  نادـب  دـنگوس  دومرف : ع )  ) ماما
زا امش  دیاش  متفگ : گرم ، تکاله  دومرف : تبیغ ؟ تکاله 

57 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
؟ هدرک تیصو  امش  هب  متفگ : هللا ..  ناحبس  دومرف : ینکیم ؟ هّیقت  نم 
: دومرف هدرک ؟ کیرش  نآ  رد  امش  اب  ار  يدحا  متفگ : يرآ ، دومرف :

. يرآ دومرف : یماما ؟ وت  متفگ : هن ، دومرف : تسا ؟ یماما  وت  رب  تناردارب  زا  متفگ : هن ،
وا هب  هدز و  لوگ  هتخادـنا - جـنر  رد  ار  میهاربا   ) هدـش میهاربا  تردارب  هجوتم  يدرم  متفگ : ع )  ) اضر ماما  هب  دـیوگ : طابـسا  نب  یلع  - 2

ص)  ) هللا لوسر  هللا  ناحبـس  دومرف : يراد ، ربـخ  شلاـح  زا  وا  دـننام  مه  وت  تسا و  هدـنز  تردـپ  هک  هتفگ  وا  هب  میهاربا )  ) و هتفگ خ ل )
هک هاگنآ  زا  یلاعت  كرابت و  ادـخ  یلو  درم  ص )  ) ادـخ لوسر  هچنانچ  تسا  هدرم  ًاـققحم  دـنگوس  ادـخ  هب  دریمیمن ؟ یـسوم  دریمیم و 

کیدزن رابت  لیا و  زا  هشیمه  ار  نآ  دـهنیم و  تنم  ناـگدازمجع  هب  تناـید  نیا  يارب  قیفوت  رد  ًارج  مله  درک  حور  ضبق  ار  دوخ  ربمغیپ 
نیمه فرط  زا  نم  درادیم  غیرد  نانیا  زا  دـهدیم و  نانآ  هب  ار  قح  نید  هشیمه  دـنکیم و  قیفوت  بلـس  اـهنآ  زا  درادیم و  غیرد  ربمغیپ 

دوخ کیلامم  ندرک  دازآ  نانز و  قالط  هاـگترپ  رد  هکنآ  زا  دـعب  متخادرپ  ار  وا  ماو  یهدـب و  یفرـشا  رازه  هجحلا  يذ  لـاله  رد  میهاربا 
. دیشک شناردارب  تسد  زا  ع )  ) فسوی ار  هچنآ  ياهدینش  وت  یلو  دوب  هداتفا 

هتفگ زا  ار  ترضح  نآ  گرم  وت  تسا  هتفگ  امـش  هب  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور  وت  زا  اهنآ  هک  متفگ  ع )  ) نسحلا یبا  هب  دیوگ : ءاّشو  - 3
: دومرفیم مدینش  ترضح  نآ  زا  دیوگ : مدوب ، هتسناد  ار  نآ  شندمآ  زا  شیپ  نم  یلو  دروآ  ار  وا  ربخ  دیعس  دومرف : یتسناد ، دیعس 
نسحلا وبا  ندرم  هک  نیا  اب  متفگ  مداد ، قالط  بجر  هام  رد  مظاک ) ماما   ) نسحلا وبا  ندرم  زا  دعب  زور  کی  ار  قاحـسا  رتخد  هورف  ما  نم 

ار
59 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. يرآ دومرف : دوش ؟ دراو  امش  هب  دیعس  هکنآ  زا  شیپ  متفگ : يرآ ، دومرف : يداد ؟ قالط  ار  وا  يدیمهف 
قباس ماما  هک  دسر  ربخ  وا  هب  هک  تقو  نآ  تسا ؟ ماما  هک  دـنادیم  یک  ماما  هک  امرفب  نم  هب  متفگ : ع )  ) اضر ماما  هب  دـیوگ : ناوفـص  - 4

هاگ نامه  دومرف : دیدوب ؟ هنیدم  رد  امـش  درک و  توف  دادـغب  رد  مظاک  ماما  هک  نیا  لثم  وا ؟ تشذـگ  رد  نیح  نامه  زا  ای  هتـشذگ  رد  وا 
. دنکیم ماهلا  وا  هب  ادخ  دومرف : ياهلیسو ؟ هچ  اب  متفگ : تسا ، هدرم  وا  تسا و  ماما  هک  دنادب  يو  دریمب  وا  هک 

اَّنِإ َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ : مدـید  یقت ) دـمحم  ماما   ) رفعج وبا  تافو  زور  رد  ار  ع )  ) دـمحم نب  یلع  نسحلا  وبا  نم  دـیوگ : لضف  نب  نوراـه  - 5
شیپ هک  داتفا  ملد  رد  ادخ  يارب  یّتلذ  عوضخ و  کی  دومرف : يدیمهف ؟ هار  هچ  زا  دش : ضرع  وا  هب  تشذـگ ، رد  رفعج  وبا  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ 

. مدرکیمن كرد  نآ  زا 
بـش ره  تسا  هدنز  وا  ات  هک  داد  روتـسد  اضر ع ) ماما   ) نسحلا وبا  دوخ  دنزرف  هب  دنربب  هک  دنتفرگ  ار  مظاک  ماما  یتقو  دـیوگ : رفاسم  - 6

. دسرب وا  ربخ  ات  دباوخب  قاطا  برد 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشگیم رب  شلزنم  هب  حبـص  دیباوخیم و  نآ  رد  دـمآیم و  ماش  زا  سپ  میتخادـنایم و  زیلهد  رد  ار  اضر  ماما  رتسب  بش  ره  ام  دـیوگ :
هناخ لها  دباوخب و  دماین  هشیمه  هویش  هب  درک و  رید  میتخادنا و  ار  وا  رتسب  اهبش  زا  یکی  رد  سپس  دیئاپ و  عضو  نیا  رب  لاس  راهچ  دیوگ :

هداوناخ دزن  دمآ و  هناخ  هب  بش  نآ  يادرف  تفرگ و  ارف  ار  ام  ترضح  نآ  ندماین  زا  یناوارف  مغ  دندیسرت و  دنداتفا و  ساره  هب 
61 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

درک و نویـش  نخـس  نیا  ندینـش  درجم  هب  دمحا  ما  روایب ، هدرپس  وت  هب  مردپ  هک  یتناما  نآ  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  دمحا  ما  تفر و  ام 
وگم و هراب  نیا  رد  ینخس  دومرف : تفرگ و  ار  وا  ولج  اضر  ماما  تسا ، هدرم  نم  ياقآ  ادخ  هب  تفگ : دیرد و  نابیرگ  دز و  هرهچ  هب  یلیس 
ما نارگید و  هن  داد  اضر  ماما  هب  ار  اهنآ  همه  دروآ و  رد  یفرشا  رازه  راهچ  ای  رازه  ود  اب  يدبـس  وا  دسر و  یلاو  هب  ربخ  ات  نکم ، يراهظا 

: تفگ دمحا 
ات ار  يدـحا  تدوخ  دزن  رادـهگن  ار  تناما  نیا  ماما ) دزن  دوب  دامتعا  دروم  وگتـسار و  یئوناب  دـمحا  ما   ) دومرف نم  هب  هنامرحم  مظاک  ماما 

، ماهدُرم نم  هک  نادب  هدب و  وا  هب  ار  نآ  وت  زا  درک  تساوخرد  ار  نآ  دمآ و  منارـسپ  زا  مادک  ره  مدُرم  نوچ  نکم و  علطم  نادب  مریمب  نم 
ربخ ات  داد  يراد  دوخ  روتسد  همه  هب  درک و  تفایرد  وا  زا  ار  اهنآ  اضر  ماما  دش ، رهاظ  دوب  هداد  نم  هب  میاقآ  هک  ياهناشن  دنگوس  ادخ  هب 
نآ گرم  ربـخ  راـموط  هک  تشذـگن  اـم  رب  يزور  دـنچ  هتـشذگ و  مسر  هب  تشگنرب  دوـهعم  هاـگباوخ  نآ  هب  رگید  تشگرب و  و  دیـسر ،

درک و ار  مادقا  نامه  ع ))  ) اضرلا  ) نسحلا وبا  هک  دوب  هدرک  تافو  یتقو  نامه  رد  میدیسراو  میدرک و  يرامش  زور  ام  دیـسر و  ترـضح 
. دومن تفایرد  ار  هدوهعم  تناما  درک و  كرت  ار  یشرافس  هاگباوخ 

لاس نس و  رد  ع )  ) همئا تالاح  باب 

یسیع ایآ  مدیسرپ : ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : یسانک  دیزی  - 1
63 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ شنامز لها  رب  دوب  ادخ  تجح  تفگ  نخس  هراوهگ  رد  یتقو  میرم  نب 
نم یتسار  هب  (: » میرم هروس   31  ) هدومرف هک  يدینـشن  ار  وا  هتفگ  ایآ  دوبن ، لَسرم  یلو  دوب  ادـخ  تجح  دوب و  ربمغیپ  زور  نآ  رد  دومرف :

« متـسه هدنز  ات  هدرک  هزور  زامن و  هب  شرافـس  نم  هب  مشاب و  اج  ره  هدومن  تکرب  اب  هتخاس و  ربمغیپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  میادخ  هدنب 
؟ دوب تّجح  مه  ایرکز  رب  دوب  هراوهگ  رد  هک  زور  نآ  رد  متفگ :

تجح و درک و  عافد  میرم  فرط  زا  تفگ و  نخـس  یتقو  میرم  يارب  دوب  یتمحر  مدرم و  يارب  دوب  یتیآ  لاح  نآ  رد  ع )  ) یـسیع دومرف :
زا سپ  ایرکز  دش و  شلاس  ود  ات  تفگن  نخـس  رگید  دیزگ و  یـشومخ  سپـس  دینـش و  ار  وا  نخـس  لاح  نآ  رد  هک  ره  يارب  دوب  ربمغیپ 

یلاح رد  دُرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  تمکح  باتک و  ییحی  شرـسپ  دُرم و  ایرکز  نآ  زا  سپ  لاس و  ود  ات  مدرم  رب  دوب  ادخ  تجح  وا  یـشومخ 
میداد و توبن  مکح  وا  هب  ام  ار و  باتک  ریگب  ییحی  يا  (: » میرم هروس   12  ) ار لج  زع و  ادخ  لوق  يونشن  ایآ  دوب  یلاس  درخ  كدوک  هک 

«. دوب كدوک  وا  زونه 
رب دش و  ییحی  رب  تجح  یسیع  تشاد و  راهظا  يو  هب  یلاعت  ادخ  یحو  قبط  ار  دوخ  تلاسر  توبن و  دش  هلاس  تفه  ع )  ) یـسیع نوچ  و 

. هداد اج  نیمز  رد  هدرک و  قلخ  ار  مدآ  ادخ  هک  يزور  زا  دلاخ  ابا  يا  دنامن  مدرم  رب  تجحیب  مه  زور  کی  نیمز  و  مدرم ، همه 
: دومرف دوب ؟ مدرم  رب  تجح  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  ع )  ) یلع ایآ  تنابرق ، متفگ : نم 

65 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، داد نامرف  وا  تعاط  هب  درک و  توعد  وا  تیالو  هب  ار  مدرم  درک و  بصن  تفـالخ  هب  تشاد و  اـپ  رب  مدرم  يارب  ار  وا  هک  يزور  زا  يرآ ،

؟ شتافو زا  سپ  مه  دوب و  بجاو  مدرم  رب  مه  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  ع )  ) یلع تعاطا  متفگ :
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هدـهع رب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تعاطا  قح  درکیمن  رداص  یلقتـسم  روتـسد  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  ات  دوب ، شوماخ  وا  یلو  يرآ  دومرف :
دعب ع )  ) یلع هب  تبـسن  دوب  مدرم  همه  هدهع  هب  شلوسر  ادـخ و  فرط  زا  تعاطا  قح  دوب و  تباث  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ع )  ) یلع تما و 

(. دوب خ ل اناد  رابدرب و   ) دوب دنمشناد  میکح و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا 
عجار ینعی   ) میدرکیم شسرپ  امش  زا  دشخبب  امش  هب  ار  رفعج  وبا  هکنآ  زا  شیپ  ام  متفگ : ع )  ) اضر ماما  هب  دیوگ : ییحی  نب  ناوفـص  - 2

هب ینعی   ) نک نشور  ار  ام  مشچ  هدیشخب ، يرـسپ  امـش  هب  ادخ  نونکا  داد ، دهاوخ  يرـسپ  نم  هب  ادخ  دیدومرفیم : امـش  و  هدنیآ ) ماما  هب 
وبا هب  هراشا  دوخ  تسد  هب  میئارگ ؟ یـسک  هچ  يوس  هب  دـش  يراوگان  دـماشیپ  رگا  دـیامنن ، ام  هب  ار  وت  گرم  زور  ادـخ  وا ) تماـما  هدژم 

: متفگ دوب ، هداتسیا  شردارب  هک  درک  یقت ع ) دمحم  ماما   ) رفعج
هلاس هس  زا خ ) رتمک  یّنـس  رد   ) مه یـسیع  ترـضح  درادـن ، ینایز  چـیه  وا  تماما  هب  یلاس  درخ  نیا  دومرف : دراد ؟ لاس  هس  نیا  تنابرق ،

. درک تلاسر  هب  مایق  هک  دوب 
: دومرف دنراد ، ضارتعا  امش  نس  یمک  هراب  رد  مدرم  متفگ : یقت ع ) دمحم  ماما   ) رفعج یبا  هب  دیوگ : ام  باحصا  زا  یکی  - 3

هک نیا  اب  دزاس  دوخ  هفیلخ  ار  نامیلس  هک  درک  یحو  ع )  ) دواد هب  ادخ 
67 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

درک یحو  ع )  ) دواد هب  ادخ  دندرک ، ضارتعا  دندش و  نآ  رکنم  لیئارسا  ینب  داّبُع  ءاملع و  دینارچیم و  دنفـسوگ  دوب و  یکدوک  نامیلس 
نوچ نک و  موم  رهم و  مدرم  همه  رهم  اب  ار  نآ  رد  هنب و  ياهناخ  رد  ار  همه  ریگب و  مه  ار  نامیلـس  ياصع  ریگب و  ار  نیـضرتعم  ياهاصع 
. میدرک لوبق  میتسه و  یضار  ام  دنتفگ  داد و  ربخ  اهنآ  هب  دواد  تسا و  هفیلخ  وا  داد  راب  گرب و  دش و  زبس  سک  ره  ياصع  دوش  ادرف 

هک هدوب ) انیبان  ریصب  وبا   ) دیشکیم ارم  تسد  تماق خ ل ) بجو   5  ) هلاس ياهچب 5  رسپ  مدیسر و  مشش  ماما  تمدخ  دیوگ : ریصب  وبا  - 4
امـش رب  ًاققحم  دومرف  ای  ( ؟ دشاب هچب  رـسپ  نیا  لاس  نس و  رد  امـش  ماما  یتقو  امـش  دیـشاب  هنوگچ  دومرف : نم  هب  ماما  دوب  هدشن  غلاب  زونه 

(. هچب رسپ  نیا  لاس  مه  دنک  تماما 
رتمک ماما  تسا  نکمم  متفگ : مدیسرپ ، ماما  روما  زا  یضعب  هب  عجار  یقت  دمحم  ماما  زا  ینعی  وا  زا  دیوگ  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دمحم  - 5

. تفگ زاب  نم  يارب  لاس 221  رد  رایزهم  نب  یلع  ار  ثیدح  نیا  هتفگ  ثیدح  يوار  لهس  يرآ ، دومرف : دشاب ؟ هتشاد  لاس  زا 7 
رگا نم  ياـقآ  يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  یـصخش  هـک  ناـسارخ  رد  مدوـب  هداتـسیا  نـسحلا  یبا  ربارب  نـم  دـیوگ : شردـپ  زا  یناریخ  - 6

، مرسپ رفعج  یبا  هب  دومرف : میارگ ؟ یسک  هچ  يوس  هب  دش  يدماشیپ 
69 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ار ع )  ) میرم نب  یـسیع  یلاعت  كرابت و  ادخ  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) نسحلا وبا  درمـش ، مک  ار  رفعج  یبا  لاس  هدننکلاوئـس  هک  نیا  لثم  و 
. دراد رفعج  وبا  هک  یّنس  زا  رتکچوک  یّنس  رد  تخاس  هزات  تعیرش  بحاص  ربمغیپ و  لوسر و 

ار وا  ياپارـس  ندرک و  هاگن  وا  هب  مدرک  عورـش  دوب و  هدـمآ  نوریب  نم  يارب  هک  مدـید  ار  ع )  ) داوج ماـما  نم  دـیوگ : طابـسا  نب  یلع  - 7
یتسار هب  یلع  يا  دومرف : و  تسـشن ، مدوب  رکف  نیا  رد  نم  هک  نایم  نیا  رد  منک  فصو  رـصم  نایعیـش  يارب  ار  وا  مادنا  ات  مدرک  زادـنارو 

نیا « ) یکدوک رد  ار  توبن  میداد  وا  هب  و  (: » میرم هروـس   13  ) هدومرف هدروآ و  توبن  رد  هچنآ  دـننام  هب  هدروآ  یتجح  ام  تماما  رد  ادـخ 
دوش و هداد  توبن  وا  هب  هک  تساور  دـش » هلاـس  لـهچ  و  « » دیـسر غولب  هب  نوچ  و  (: » فاـقحا هروس   15 : ) هدومرف و  تسا ) ییحی  هراـب  رد 

. دوش هداد  وا  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  تساور  و  دشاب ، یکدوک 
لوق دنراد ، یضارتعا  هچ  دومرف : دنراد ، ضارتعا  امش  یلاس  درخ  هب  مدرم  میاقآ  يا  مدرک  ضرع  داوج  ماما  هب  دیوگ : ناسح  نب  یلع  - 8

یئاـنیب يور  زا  ادـخ  هب  تسا  نم  هار  نیا  وگب  (: » فـسوی هروـس   108  ) هدومرف شربمغیپ  هب  لج  زع و  ادـخ  ًاـققحم  تسا  لـج  زع و  ادـخ 
. مراد لاس  هن  مه  نم  تشاد و  لاس  هن  هک  ع )  ) یلع زج  درکن  يوریپ  وا  زا  یسک  ادخ  هب  دشاب » نم  وریپ  هک  ره  اب  منکیم  توعد 
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71 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دهدن لسغ  ماما  زج  ار  ماما  هکنیا  رد  باب 

: دیوگ ع )  ) اضر ماما  زا  يرگید  دای  لالح  رمع  نب  دمحا  - 1
دـننکیم و همکاحم  ام  اب  ع )  ) مظاک ماما  گرم  رکنم  دـندوب و  اضر  ماـما  تماـما  رکنم  هک  هیفقاو  ینعی   ) اـهنآ هک  متفگ : ترـضح  نآ  هب 
هب دـیوگ : هداد ) لسغ  ار  وا  اجک  زا  هدوب و  هنیدـم  رد  اضر  ماما  تسا  هدرم  هک  مظاک  ماما  ینعی   ) دـهدن لسغ  ماما  زج  ار  ماـما  دـنیوگیم 
هک متفگ  اهنآ  هب  تنابرق  متفگ : دیوگ : یتفگ ؟ هچ  اهنآ  باوج  رد  وت  تسا ، هداد  لسغ  ار  وا  یـسک  هچ  هک  دننادیم  هچ  اهنآ  دومرف : نم 

ًاققحم هداد  لـسغ  نیمز  لد  رد  ار  وا  دـیوگب  رگا  هتفگ و  تـسار  ًاـققحم  هداد  لـسغ  راـگدرورپ  شرع  ریز  ار  وا  دـیوگ  نـم  يـالوم  رگا 
؟ میوگب نآ  هب  یباوج  هچ  سپ  متفگ : نم  دیوگ ) . ) هن نینچ  نیا  دومرف : هتفگ ، تسار 

. يرآ دومرف : دیداد ؟ لسغ  ار  وا  امش  هک  میوگب  متفگ : مداد ، لسغ  ار  وا  نم  هک  وگب  حیرص  دومرف :
تـسا هداهن  نارمع  نب  یـسوم  هک  تسا  یتّنـس  دومرف : دـهدیم ؟ لسغ  ماما  ار  ماما  هک  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماـما  زا  دـیوگ : رمعم  وبا  - 2

(. هر یسلجم  زا  داد - لسغ  ار  وا  دش و  رضاح  هیت  نابایب  رد  وا  یصو  نوچ  )
ار ماما  یتسار  هب  متفگ : ع )  ) اضر ماما  هب  دیوگ : هحلط  زا  - 3

73 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نآ زا  رتهب  دوب  رضاح  وا  لسغ  رد  هک  یسک  دیاش  دش ؟ رضاح  وا  هزانج  رس  رب  یسک  هچ  دینادیمن  امش  ایآ  دومرف : دهدن ؟ لسغ  ماما  زج 
وا زا  شنادناخ  ردام و  ردپ و  هک  یماگنه  کیرات ، هاچ  هت  رد  دندش  رـضاح  فسوی  درگ  هک  یناسک  نآ  وا ، زا  دوب  بئاغ  هک  دوب  یـسک 

. دندوب ناهن 

دلوت لاح  رد  اهنآ  عضو  ینعی  مالسلا  مهیلع  همئا  دیلاوم  باب 

ءاوبا رد  نوچ  دش و  دلوتم  ع )  ) یـسوم شرـسپ  هک  یلاس  نامه  رد  میداد  ماجنا  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  ار  جـح  ام  دـیوگ : ریـصب  وبا  - 1
ناوارف و دادیم ، ینامهم  شباحصا  هب  نوچ  هک  دوب  وا  هویـش  تخادنا و  تشاچ  هرفـس  ام  يارب  میدرک ، لوزن  هنیدم ) هکم و  نایم  یلزنم  )

ضرع هدـیمح  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دـمآ و  هدـیمح  هداتـسرف  میدروخیم ، تشاچ  اـم  هک  ناـیم  نیا  رد  دـیوگ : درکیم ، هداـمآ  بوخ 
زا شیپ  ار  ترـسپ  نیا  هک  يداد  روتـسد  نم  هب  وت  منکیم و  ساسحا  دوخ  رد  ندـیئاز  لاـح  لـثم  ماهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نم  دـنکیم 

نـشور ار  تمـشچ  ادخ  دندرک : ضرع  وا  هب  شباحـصا  تشگرب  نوچ  تفر و  هداتـسرف  نآ  اب  تساخرب و  ع )  ) ماما منکن ، طبـض  تدوخ 
قلخ رد  ادخ  هک  تسا  یسک  نیرتهب  هک  داد  يرسپ  نم  هب  درک و  ظفح  ار  وا  ادخ  دومرف : يدرک ؟ هچ  هدیمح  اب  دنک ، تنابرق  ار  ام  دنک و 

ار نآ  ًاـققحم  هکنآ  لاـح  مـنادیمن و  ار  نآ  نـم  درکیم  ناـمگ  هـک  داد  یـشرازگ  تـفگ : نـم  هـب  وا  هراـب  رد  هدـیمح  هدـیرفآ و  دوـخ 
. متسنادیم

75 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف داد ؟ امش  هب  وا  زا  هدیمح  یشرازگ  هچ  تنابرق ، متفگ :

تدالو هناشن  نیا  متفگ : وا  هب  نم  تشادرب ، نامـسآ  هب  رـس  داهن و  نیمز  هب  تسد  ود  دمآ ، نیمز  هب  وا  مکـش  زا  نوچ  هک  داد  ربخ  نم  هب 
. وا زا  سپ  ّیصو  ره  تدالو  هناشن  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر 

هک یبش  نآ  دومرف : نم  هب  تسیچ ؟ ترضح  نآ  زا  دعب  یصو  هراب  رد  و  ص )  ) ادخ لوسر  هراب  رد  هناشن  نیا  تقیقح  تنابرق ، متفگ : نم 
بآ زا  رتناور  دوب  ياهباشون  نآ  رد  هک  دروآ  وا  ردپ  يارب  یماج  یبیغ  هدنروآ  کی  دش  هتـسب  نآ  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع   ) مّدج هفطن 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


تساخرب و وا  دنک ، عامج  داد  روتـسد  وا  هب  دیناشون و  وا  هب  ریـش و  زا  رتدیفـس  فرب و  زا  رتکنخ  لسع و  زا  رتنیریـش  هرَک و  زا  رتمرن  و 
ار ماج  نامه  وا  هب  دمآ  مدج  دزن  یبیغ  هدنروآ  کی  دوش ، هتسب  مردپ  هفطن  دیاب  هک  دمآ  یبش  نوچ  دش و  هتـسب  مّدج  هفطن  درک و  عامج 

هفطن دیاب  هک  دیسر  یبش  نوچ  دش و  هتسب  مردپ  هفطن  درک و  عامج  تساخرب و  مه  وا  داد ، يو  هب  وا  روتسد  دننام  هب  يروتسد  دیناشون و 
وا داد و  وا  هب  دوب  هداد  اهنآ  هب  هک  يروتـسد  دیناشون و  ار  هباشون  ماج  نامه  دننام  وا  هب  دمآ و  مردپ  دزن  هدـنروآ  کی  زاب  دوش  هتـسب  نم 

اهنآ يارب  هچنانچ  دروآ  نم  يارب  هدنروآ  دوش  هتسب  مرسپ  هفطن  دیاب  هک  دیسر  یبش  نوچ  دش و  هتـسب  نم  هفطن  درک و  عامج  تساخرب و 
. درک اهنآ  اب  هک  درک  راتفر  نامه  نم  هب  دروآ و 

ار وا  دازون ، نیمه  دش  هتسب  مرـسپ  نیا  هفطن  مدرک و  عامج  درک و  تبهوم  نم  هب  ادخ  هچنآ  زا  مدوب  نامداش  متـساخرب و  ادخ  ملع  هب  نم 
هام راهچ  محر  رد  نوچ  مداد و  ربخ  وت  هب  هک  تسا  ینامه  زا  ماما  هفطن  یتسار  هب  تسا . امـش  رمألا  بحاص  نم  زا  دعب  ادخ  هب  وا  دیـشاب ،

. دتسرف ياهتشرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  ددرگ ، رادیدپ  نآ  رد  حور  دنامب و 
77 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تاملک يارب  ياهدننکنوگرگید  تلادع ، یتسار و  هب  وت  راگدرورپ  هملک  دش  مامت  : » دسیونب وا  تسار  يوزاب  رب  دنمان و  ناویح  ار  وا  هک 
«. اناد اونش و  تسا  وا  تسین و  وا 

ره هک  تسا  نیا  دراد  نیمز  رب  تسد  ود  هک  نیا  ّرـس  دراد و  دنلب  نامـسآ  هب  رَـس  دیآ و  نیمز  رب  تسد  ود  اب  دتفیب  ردام  مکـش  زا  نوچ  و 
شرع نورد  زا  يدانم  کی  هک  تسا  نیا  يارب  دراد  نامسآ  هب  رَس  هک  نیا  دنک و  هضبق  هدرک  لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  ادخ  هک  ار  یشناد 

تمظع يارب  ینامب ، اج  رب  ات  شاب  تباث  نالف ، رـسپ  نالف  يا  دیوگ : دنک ، دایرف  شردـپ  مان  وا و  مان  هب  یلعا  قفا  زا  ةزعلا و  ّبر  فرط  زا 
نیمز رد  یتـسه  نم  هفیلخ  یحو و  رب  نیما  وت  یتـسه ، نم  شناد  هنیجنگ  راد و  زار  ینم و  قلخ  هدـیزگرب  وـت  مدرک ، وـت  زا  هک  یـشنیرفآ 

متفریذپ دوخ  راوج  رد  ار  همه  مدیشخب و  ار  دوخ  تشهب  مدرک و  تسیاب  ار  دوخ  تمحر  دنراد  وت  تیالو  هتـشر  هک  یناسک  وت و  هب  نم ،
هب ایند  رد  هچ  رگا  مزورفارب و  ار  دوخ  باذع  نیرتتخـس  دزرو  ینمـشد  وت  اب  هک  ره  رب  هک  دـنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  نآ  زا  سپ  و 

نامـسآ هب  رـس  هداـهن و  نیمز  رب  تسد  ود  هک  یلاـح  رد  دازون  ماـما  نآ  دـسر  ناـیاپ  هب  قح  يداـنم  زاوآ  نوـچ  و  مهد ، قزر  تعـسو  وا 
: دیوگیم هتشادرب 

هتسیاش تسین  تلادع ، داد و  هب  تسا  اپ  رب  دنهاوگ ، مه  نادنمشناد  هکئالم و  تسین و  یـشتسرپ  هتـسیاش  وا  زج  هک  تسهاوگ  دوخ  ادخ  »
رد حور  هک  دوش  نآ  قحتسم  دهد و  رخآ  ملع  لوا و  ملع  وا  هب  ادخ  دیوگ : نینچ  نوچ  دومرف : تسا .» میکح  زیزع و  هک  وا  زج  شتـسرپ 

. دنک ندید  وا  زا  ردق  بش 
تسا اههتشرف  زا  لیئربج  انامه  تسا ، رتگرزب  لیئربج  زا  حور  دومرف : باوج  رد  تسین ؟ لیئربج  نامه  حور  تنابرق ، متفگ : نم 

79 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
اههتشرف همه  (: » ردق هروس   5  ) دـیامرفیم یلاعت  كرابت و  ادـخ  هک  تسین  ایآ  ُمالَّسلا  ُمِهیَلَع  اههتـشرف  زا  تسا  يرتراوگرزب  قلخ  حور  و 

نوچ یلاعت  كرابت و  ادخ  یتسار  هب  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : دشار  نب  نسح  - 2 دوش » لزان  مه  حور  دـنوش و  لزان 
قلخ نآ  زا  ماما  دناشونب و  ماما  نآ  ردپ  هب  ار  نآ  دریگرب و  شرع  ریز  زا  یبآ  تبرش  ات  دهد  روتـسد  ياهتـشرف  هب  دنیرفایب ، ار  ماما  دهاوخ 

نآ هک  ياهتـشرف  نامه  دوش ، دلوتم  نوچ  دشوین و  نخـس  سپـس  دـشوینن ، ینخـس  هک  دـنک  گنرد  شردام  مکـش  رد  زور  لهچ  دوش و 
ینک نوگرگید  تلادع ، یتسار و  هب  تراگدرورپ  تاملک  دیـسر  لامک  هب  : » دسیونب وا  هدـید  ود  نایم  ات  دوش  ثوعبم  هتفرگ  رب  ار  هباشون 

رادرک هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  درآرب  دنلب  نانچ  هرانم  وا  يارب  يرهـش  ره  رد  ادـخ  درذـگرد  وا  زا  شیپ  ماما  نوچ  و  تسین » وا  تاملک  يارب 
. دروآ تجح  دوخ  قلخ  رب  ادخ  نادب  درگنب و  ناگدنب 

، دـنیرفایب یماـما  یماـما ، زا  دـهاوخ  لـج  زع و  ادـخ  نوچ  یتسار  هب  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : ناـیبظ  نب  سنوی  - 3
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سپـس دونـشن و  ینخـس  هک  دنامب  محر  رد  زور  لهچ  دـشونب و  ات  دـهد  ماما  هب  ار  نآ  دریگرب و  شرع  ریز  زا  هباشون  ات  دتـسرف  ياهتـشرف 
دیسر لامک  هب  و  : » دسیونب شتسار  يوزاب  رد  ات  دتـسرفب  هتفرگرب  ار  هباشون  هک  هتـشرف  نآ  ادخ  دهنب ، ار  وا  شردام  نوچ  دونـشب و  نخس 

هملک
81 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ياهرانم يرهـش  ره  رد  ادـخ  دـنک ، مایق  تماما  رما  هب  نوچ  و  تسین » وا  تاملک  يارب  ياهدـننکلیدبت  تلادـع  یتسار و  هب  تراـگدرورپ 
. درگنب نآ  زا  ار  ناگدنب  رادرک  هک  دروآ  رب  وا  يارب 

ود نایم  دوش  دـلوتم  نوچ  دونـشیم و  ردام  مکـش  رد  ماما  یتسار  هب  دومرف : یم  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : ناورم  نب  دـمحم  - 4
اونـش و تسا  وا  تسین و  شتاملک  يارب  ياهدـننکلیدبت  تلادـع  یتسار و  هب  تراگدرورپ  هملک  دیـسر  لامک  هب  و  : » دوش هتـشون  شفتک 

. دنیبب دننکب  يرهش  ره  رد  هچ  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  دزاسب  رون  زا  يدومع  شیارب  ادخ  دسر ، ودب  تماما  رما  نوچ  و  اناد »
ردام هب  زور  کی  تدم  ات  دنریگ  رارق  ردام  مکش  رد  ءایصوا  نوچ  دومرفیم : ع )  ) قداص ماما   ) مردپ مدینـش  دیوگ : رفعج  نب  قحـسا  - 5

هب ار  وا  یشخب  هدژم  کی  هک  دنیب  باوخ  رد  سپس  بش و  کی  تدم  ات  دشاب  بش  رگا  ای  یشوهیب  دننام  هب  دهد  تسد  یتسس  کی  اهنآ 
هک دونـش  يزاوآ  تسه  هک  ياهناخ  رد  دوخ  تسار  تمـس  زا  دوش و  رادیب  باوخ  زا  ددرگ و  داش  نآ  زا  دهدیم و  هدژم  رابدرب ، يرـسپ 
لاح کی  دوخ  نت  رد  و  دنمـشناد ، رابدرب  يرـسپ  هب  داـب  تاهدژم  يدروآ ، ریخ  يراد و  ریخ  ماجنارَـس  يدـش ، نتـسبآ  ریخ  هب  دـیوگیم :
هناخ رد  درذگب  وا  هام  هن  نوچ  دـنکن و  كرد  دوخ  مکـش  اهولهپ و  رد  یعاستا خ ل )  ) يراشف رگید  نآ  زا  سپـس  دـنک و  كرد  یکبس 

هناخ رد  دیازب ، نآ  رد  هک  دیآ  یبش  نوچ  دونشب و  یتخس  لاجنج  سح و 
83 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هک دوش  یشیاشگ  شیارب  دشاب و  هتـسشن  دیازب  ار  وا  نوچ  دنیبن و  ار  نآ  ماما  ردپ  زج  يرگید  دنیبب و  ار  نآ  هک  دوش  نایع  وا  يارب  يرون 
ادخ دمح  يارب  تشگنا  اب  دنک و  هسطع  راب  هس  سپـس  دشاب ، هک  وس  ره  ددرگ  هلبق  ربارب  ات  نیمز  يور  دـخرچب  دـیآ و  نوریب  وناز  راهچ 

نیئاـپ و ـالاب و  زا  تسا ) نیـشیپ  ياهنادـند  تفج  يولهپ  هک   ) وا نیمراـهچ  ياهنادـند  دـیآ ، اـیند  هب  هدـش  هنتخ  داـش و  دـیامن ، تراـشا 
دـشاب يرون  وا  يولج  دشاب و  هدمآ  رب  دنوش ) رهاظ  هدنخ  ماگنه  اریز   ) دنناوخ کحاوض  هک  اهنآ  لابند  نادـند  ود  وا و  شین  ياهنادـند 

دنوش و هدیئاز  نوچ  دنـشاب  نینچمه  ءایبنا  و  تسا ، ناور  الط  لیـس  شتـسد  ود  زا  زور  بش و  کی  ات  دـشخردب و  الط  شمـش  نوچ  هک 
. دنشاب ءایبنا  ياههزیوآ  ءایصوا  انامه 

رد یتقو  زا  ماما  اریز  دینکن ، نخس  ماما  هراب  رد  هدومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ام  باحـصا  نت  دنچ  زا  جاّرد  نب  لیمج  - 6
هملک دیـسر  لاـمک  هب  و  : » دـسیونیم وا  هدـید  ود  ناـیم  هتـشرف  دـهن ، نیمز  هب  ار  وا  رداـم  نوـچ  دونـشیم و  ار  نخـس  تسا  رداـم  مـکش 

وا يارب  دـنک  مایق  تماما  رما  هب  نوچ  و  اناد » اونـش و  تسا  وا  تسین و  وا  تاملک  يارب  ياهدـننکلیدبت  تلادـع  یتسار و  هب  تراگدرورپ 
. درگنب ار  مدرم  رادرک  نآ ، هلیسو  هب  هک  ددرگ  هتشارفا  ياهرانم  يرهش  ره  رد 

وا هب  مدیـسر و  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  نم  تفگ : دمآ و  سنوی  هک  میدوب  هتـسشن  لاّضف  نبا  نم و  تفگ : دـیبع  نب  یـسیع  نب  دـمحم  - 7
تسا نیا  ترظن  تسیچ ؟ نآ  هراب  رد  وت  يأر  سنوی  يا  دومرف : نم  هب  دیوگ : دناهتفگ ، رایسب  نخس  دومع ، هراب  رد  مدرم  تنابرق ، متفگ :

ضرع دنزارفارب ؟ وت  بحاص  يارب  هک  تسا  ینهآ  دومع  کی  هک 
85 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دناسریم ماما  هب  ار  رهش  نآ  رادرک  وا  هلیسو  هب  ادخ  تسا و  ياهتشرف  دومع  دومرف : منادیمن ، مدرک :
يروآیم یتسرد  ثیدح  ام  يارب  هشیمه  وت  دانک  تمحر  تیادخ  دمحم ، ابا  يا  تفگ : دیسوب و  ار  وا  رـس  تساخرب و  لاضف  نبا  دیوگ :

. یئاشگیم ار  ام  لکشم  نآ  هلیسو  هب  هک 
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: تسا هناشن  هد  ماما  يارب  دومرف : هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  هرارز  - 8
. ددرگ دلوتم  هدش  هنتخ  كاپ و  - 1

. دنک دنلب  نیتداهش  يادا  هب  تسا  دازون  هک  یتقو  رد  ار  دوخ  زاوآ  دیآ و  نیمز  رب  تسد  فک  هب  - 2
. دشاب رادیب  شلد  دباوخب و  شاهدید  - 4 مالتحا ) هب  ینعی   ) دوشن بنج  - 3

. دنکن راوکشک  دنکن  هوای  نهد  - 5
. دنیب ور  شیپ  زا  هچنانچ  دنیبب  دوخ  رس  تشپ  زا  - 6

. دهد کشم  يوب  شاهلضف  - 7
. دشاب شندرک  ناهن  لّکوم  دعلبب و  ار  نآ  نیمز  - 8

، ّدق هاتوک  هچ  ّدـق  زارد  هچ  دـشوپب  ار  نآ  مدرم  زا  يرگید  نوچ  دـشاب و  اسر  وا  مادـنا  هب  دـنک  رب  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هرز  نوچ  - 9
. دشاب دنلب  تماق  رب  بجو  کی 

(. دنک تفایرد  اهنآ  زا  ار  بیغ  رابخا  تسا و  وگتفگ  رد  طوبرم و  یئرمان  ياههتشرف  اب  ینعی   ) دشاب ثّدحم  دریمب  ات  ماما  و  - 10
87 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ع)  ) نانآ بولق  همئا و  حاورا  همئا و  ياهندب  قلخ  باب 

نییّلع زا  ار  ام  نایعیـش  حاورا  هدـیرفآ و  نآ  يـالاب  زا  ار  اـم  حاورا  هدـیرفآ و  نییّلع  زا  ار  اـم  ادـخ  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  - 1
. دنقاتشم ام  يوس  هب  اهنآ  ياهلد  تسا و  یکیدزن  یشیوخ و  نانآ  ام و  نایم  تهج  نیا  زا  هدیرفآ ، نآ  نیئاپ  زا  ار  اهنآ  رکیپ  هدیرفآ و 

: دومرف یم  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : ناورم  نب  دمحم  - 2
رد ار  رون  نآ  شرع و  ریز  رد  هتفهن  نوزخم و  یلگ  زا  درک  مّسجم  ار  اـم  قلخ  سپـس  دـیرفآ و  دوخ  تمظع  رون  زا  ار  اـم  ادـخ  یتسار  هب 
زا ار  ام  نایعیش  ناج  و  تسین ، هرهب  ام ، تقلخ  نیا  رد  ار  یسک  هدنشخرد و  نازورف و  تیرشب  هولج  رد  میدش  یقلخ  ام  داهن و  دبلاک  نیا 
نآ رد  ار  يدـحا  و  دـیرفآ ، نآ  زا  ار  ناـشحور  هک  یلِگ  نآ  زا  رتنیئاـپ  هبتر  رد  هتفهن  نوزخم و  یلِگ  زا  ار  اـهنآ  رکیپ  دـیرفآ و  اـم  لِـگ 

يوس هب  دندش و  شتآ  مد  ناروناج  رگید  مدرم  میدش و  یمدآ  اهنآ  ام و  ور  نیا  زا  و  ناربمایپ ، زج  تسین  ياهرهب  اهنآ  صوصخم  تقلخ 
خزود

89 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنوریم

: دومرف هک  هدیناسر  ع )  ) یلع ات  ار  ثیدح  بائر  نب  یلع  - 3
حور یکی  هدـیرفآ  حور  ود  رهن  نآ  هراـنک  ود  رد  نازورف و  تسا  يرون  رهن  نآ  زا  رتبیـشن  دوخ و  شرع  بیـشن  تسا  يرهن  ادـخ  يارب 

شخب ود  و  نیمز ، زا  رگید  جنپ  دنتسه و  یتشهب  اهنآ  زا  جنپ  هک  دشاب  تنیط  هد  ادخ  يارب  یتسار  هب  و  هرما ، نم  حور  يرگید ، سدقلا و 
نیا زا  یکی  وا  رد  هکنآ  زج  هتشرسن  ادخ  ار  وا  زا  سپ  یماما خ ل )  ) ياهتشرف ربمیپ و  چیه  دومرف : سپـس  داد و  حرـش  ار  ینیمز  یتشهب و 

. هتخاس تنیط  ود  نیا  زا  یکی  زا  ار  ربمغیپ  و  دیمد ، ار  حور  ود 
هد همه  زا  ار  ام  ادـخ  هک  نادـناخ  ام  زج  هب  تسا ، شنیرفآ  دومرف : تسیچ ؟ نتـشرس  متفگ : ع ))  ) مظاک ماـما   ) لوا نسحلا  وبأ  هب  دـیوگ :
هک هدرک  تیاور  تلـصلا  یبا  زا  يرگید  و  تسا . هزیکاـپ  هچ  هو  مه ، اـب  هدـیمد  اـم  رد  حور  ود  ره  زا  هدـیرفآ و  ینیمز  یتـشهب و  تـنیط 

: هناگجنپ تشهب  لگ  دومرف :
. دلخ تشهب  سودرف 5 - میعنلا 4 - ۀَّنج  يوأملا 3 - ۀَّنج  ندع 2 - تشهب  - 1
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: نیمز هناگجنپ  لِگ  و 
(. ع  ) نیسح ماما  رئاح  سدقملا 5 - تیب  هفوک 4 - هنیدم 3 - هکم 2 - - 1

: دومرفیم مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : یلامث  هزمح  یبا  - 4
ياوه رد  ناشلد  سپ  هدیرفآ ، رتورف  زا  ار  ناشنت  هدیرفآ و  ام  تقلخ  هیام  زا  ار  ام  نایعیش  لد  هدیرفآ و  نییلع  العا  زا  ار  ام  ادخ  یتسار  هب 

. میدش هدیرفآ  ام  هک  دندش  هدیرفآ  نامه  زا  اریز  تسا  ام 
91 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ تسیچ نییلع  هک  ینادن  وت  تسا ، نییلع  رد  ناکین  باتک  یتسار  هب  زگره ، هن  (: » نیففطم هروس   21 - 18  ) دناوخ ار  اههیآ  نیا  سپس 
قلخ نیّجـس  هدام  نامه  زا  مه  ار  ناشناوریپ  لد  هدرک و  قلخ  نیّجـس  زا  ار  ام  نمـشد  و  دـنهاوگ » نآ  رب  ناـبرقم  هک  هتـشون  تسا  یباـتک 

(: نیففطم  9 - 7  ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  دندش . هدیرفآ  نآ  زا  هکنآ  يارب  دراد  ار  نانآ  ياوه  اهنآ  لد  رتورف و  هدام  زا  ار  ناشنت  هدرک و 
«. هتشون تسا  یباتک  تسیچ ؟ نیّجس  ینادن  وت  تسا و  نیّجس  رد  راُّجف  باتک  یتسار  هب  زگره ، هن  »

ناگدنوشمیلست تلیضف  میلست و  باب 

زا هک  يوتف ) رد   ) يدیدش فالتخا  لاح  رد  مدراذگاو  هفوک ) رد   ) ار وت  ناوریپ  ناتـسود و  نم  متفگ : ع )  ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : ریدـس  - 1
. اهماما نتخانش  - 1 دنراد : هفیظو  هس  مدرم  تسا ؟ راک  هچ  نیا  اب  ار  وت  دومرف : دیوگ : دنتسجیم ، يرازیب  رگیدمه 

. اهنآ زا  شریذپ  میلست و  - 2
. فالتخا دروم  رد  اهنآ  هب  هعجارم  - 3

ار ةاکز  دـنراد و  اپ  رب  ار  زامن  دنتـسرپب و  ار  کیرـشیب  هناگی و  يادـخ  یمدرم  رگا  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دـیوگ : یلهاـک  هللا  دـبع  - 2
دنراد و هزور  ار  ناضمر  هام  دنور و  هبعک  هناخ  ّجح  هب  دنزادرپب و 

93 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دوخ لد  رد  ار  نیا  اـی  دنـشاب  هدرک  ار  نآ  فـالخ  دوب  بوـخ  دـنیوگب  دـنک  ص )  ) ادـخ لوـسر  اـی  دـنک  ادـخ  هک  يزیچ  هراـب  رد  سپس 

رد ار  وت  ات  دنرادن  نامیا  تراگدرورپب  دنگوس  هن ، (: » ءاسن هروس   65  ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  دندرگ و  كرشم  نآ  هطساو  هب  دننارذگب 
میلـست یبوـخ  هب  دنـشاب و  هتـشادن  ینک  مکح  هچنآ  زا  ینارگن  یگتفرگ و  دوـخ  لد  رد  دـنزاس و  مَکَح  دـنراد  هزیتـس  نآ  رد  هچنآ  هراـب 

. میلست هب  داب  امش  رب  دومرف : ع )  ) قداص ماما  سپس  دنوش »
نم دیوگ : هکنآ  زج  دسرن  امـش  زا  يروتـسد  چیه  بیَلُک ، مان  هب  تسا  يدرم  ام  دزن  رد  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : ماحـش  دـیز  - 3

؟ تسیچ میلست  دینادیم ، دومرف : سپس  داتسرف و  تمحر  وا  هب  ترضح  نآ  دیوگ : میداهن ، مان  اریذپ ) بیلک   ) ار وا  ام  میاریذپ و 
دندیورگ و هک  یناسک  نآ  (: » دوه هروس   23  ) تسا لج  زع و  ادخ  لوق  تسا ، نداد  لد  نآ  ادخ  هب  دومرف : وا  دوخ  میدـنام و  شومخ  ام 

«. ناشراگدرورپ ناتسآ  هب  دنداهن  لد  دندرک و  بوخ  راک 
نآ رد  درآ  تسد  هب  ياهنـسح  هک  ره  (: » يروـش هروـس   23  ) یلاعت كرابت و  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  - 4

. تسا ام  رب  ندرمشن  غورد  ام و  زا  رواب  ام و  هب  ندش  میلست  هنسح  فارتقا  دومرف : میئازفا » ینسُح  شیارب 
هب دومرف : يرتاناد ، وت  متفگ : نم  دننایک ؟ نانآ  ینادیم  نانمؤم ، دندش  راگتسر  قیقحت  هب  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  دیوگ : راّمت  لماک  - 5

95 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. نابیرغ رب  اشوخ  تسا و  بیرغ  نمؤم ، دنیابَُجن ، اهنآ  مه  دنریذپب  هک  اهنآ  یتسار  هب  ناگدنریذپ ، نانمؤم و  دندش  راگتسر  قیقحت 

: دومرفیم مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : يراصنا  ایرکز  نب  ییحی  - 6
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تـسا دمحم  لآ  هدیقع  لوق و  زیچ  همه  رد  نم  هدیقع  لوق و  دیوگب : دـیاب  دـیامن  لماک  ار  نامیا  تاجرد  همه  هک  دـیآ  شوخ  ار  هک  ره 
. هدیسرن نم  هب  هچنآ  رد  هدیسر و  نم  هب  اهنآ  زا  هچنآ  رد  دننک ، راکشآ  هچنآ  رد  دنراد و  ناهن  هچنآ  رد 

؟ نآرق ياجک  رد  متفگ : دـیوگ : دراد ، یباطخ  دوخ  نآرق  رد  نینمؤملا  ریما  هب  ادـخ  ًاققحم  دومرف : هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  دـیُرب  ای  هرارز  - 7
شزرمآ ادـخ  زا  دـندمآیم و  وـت  دزن  دـندرکیم  متــس  دوـخ  هـب  یتـقو  اـهنآ  هچناـنچ  رگا  و  (: » ءاـسن هروـس   64  ) دوـخ لوـق  رد  دوـمرف :

هب هن  (: » 65  ) دنتفاییم نابرهم  ریذـپ و  هبوت  رایـسب  ار  ادـخ  هنیآ  ره  تساوخیم  شزرمآ  اهنآ  يارب  مه  ص )  ) ادـخ لوسر  دنتـساوخیم و 
ادخ رگا  هک  دناهدش  نامیپ  مه  نآ  رد  هچ  نادب  تبـسن  ینعی  دننک » مکح  دـنراد  هزیتس  نآ  رد  هچنآ  رد  ار  وت  ات  درادـن  نامیا  وت ، يادـخ 

هک یمکح  هب  تبسن  دننکن  كرد  يراوگان  یگتفرگ و  دوخ  لد  رد  سپس  ، » دشاب مشاه  ینب  رد  دنراذگن  ار  تماما  رما  دیناریم  ار  دمحم 
«. دنشاب میلست  یبوخ  هب  و   » وفع ای  لتق  زا  اهنآ  هراب  رد  ینک » رداص  وت 

97 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
يوریپ ار  شرتهب  دنونشب و  يراتفگ  هک  یناسک  (: » رمز هروس   18  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : ریـصب  وبا  - 8

نآ دـندمحم  لآ  هب  ياههدشمیلـست  اهنآ  دومرف : نادـنمدرخ » نامه  دـننانآ  هدرک و  يربهر  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دـننانآ  هیآ ) رخآ  اـت   ) دـننک
. دنروایب ار  نآ  دندینش  هچنانچ  و  دنهاکن ، نآ  زا  دنیازفین و  نآ  رب  دنونشب  ار  ثیدح  نوچ  هک  یناسک 

مالعا ماما  هب  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  دنـسرپب و  نید  ملاعم  زا  دنیآ و  ماما  تمدخ  جـح ، ماجنا  زا  سپ  مدرم ، رب  تسا  مزال  هکنیا  رد  باب 
. دننک

عـضو نیمه  هب  مه  تیلهاج  نامز  رد  دومرف : دـندرکیم ، فاوط  هبعک  رود  هک  درک  مدرم  هب  یهاگن  دـیوگ : ع )  ) رقاـب ماـما  زا  لیـضف  - 1
يرای دننک و  مالعا  ام  هب  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  دنچوکب و  ام  دزن  سپس  دننک و  فاوط  نادب  هک  دنراد  روتسد  انامه  دندرکیم  فاوط 

«. نانآ هاوخ  هاوه  ار  مدرم  ياهلد  نادرگب  و  (: » میهاربا هروس   36  ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  دنراذگ ، ام  رایتخا  رد  ار  دوخ 
رد ار  مدرم  یتقو  ع )  ) رقاب ماما  مدینش  دیوگ : هدیبع  یبا  - 2

99 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، دنتـسین نادب  رومأم  ادـخ  هب  اله  تسا . تیلهاج  نارود  ياهراک  دـننام  هب  اهراک  نیا  دومرف : درک ، هظحالم  ار  اهنآ  ياهراک  دـید و  هکم 

ترـصن دننک و  راهظا  ام  هب  ار  دوخ  تیالو  دنیآ و  ام  دزن  دننک و  افو  دوخ  رذن  هب  دنهد و  ماجنا  ار  جح  هک  تسا  نیا  دنراد  روتـسد  هچنآ 
. دنراذگ ام  رایتخا  رد  ار  دوخ 

هبعک ربارب  تفرگ و  ارم  تسد  مدشیم ، جراخ  نم  دشیم و  مارحلا  دجسم  دراو  وا  هک  یلاح  رد  مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : ریدس  - 3
هب ار  دوخ  تیالو  دنیآ و  ام  دزن  سپس  دننک و  فاوط  اهگنس  نیا  هب  دنیایب  هک  هدش  هداد  روتسد  مدرم  هب  انامه  ریدس ، يا  دومرف : داتسیا و 

بوخ راک  دورگب و  ددرگ و  زاب  هک  یسک  يارب  ماهدنزرمآ  رایـسب  نم  یتسار  هب  و  (: » هط هروس   82  ) ادخ لوق  تسا  نیا  دنراد و  مالعا  ام 
«. دوش يربهر  سپس  دنک و 

ادـخ نید  زا  هک  ار  یناسک  نم  ریدـس ، يا  دومرف : سپـس  دوش . يربهر  ام  تیالو  يوس  هب  تفگ : درک و  دوخ  هنیـس  هب  هراـشا  نآ  زا  سپ 
لیکـشت مارحلا  دجـسم  نایم  رد  یئاههقلح  زور  نآ  رد  هک  تخادـنا  يروث  نایفـس  هفینح و  یبا  هب  یهاگن  میاـمنیم و  وت  هب  دـنریگ  ولج 

اهثیبخ نیا  رگا  دوخ ، راتفگ  یئاوشیپ و  رب  نشور  لیلدیب  ادخ و  فرط  زا  يربهریب  دنیادخ  نید  هار  دس  هک  دننانآ  دومرف : دندوب و  هداد 
فرط زا  دنیآ و  ام  دزن  تقو  نآ  دهد  ربخ  شلوسر  ادـخ و  فرط  زا  اهنآ  هب  هک  دـنباین  ار  یـسک  دـندرگب و  مدرم  دننیـشن ، دوخ  هناخ  رد 

. میهد ربخ  اهنآ  هب  شلوسر  یلاعت و  كرابت و  ادخ 
101 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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دنروآ اهنآ  يارب  رابخا  دنهن و  اهنآ  شرف  رب  ماگ  دنیآ و  رد  اهنآ  هناخ  هب  اههتشرف  هک  دنراد  یماقم  ع )  ) همئا هکنیا  رد  باب 

هناخ هرفس  هک  نیا  باسح  هب  هک  اسب  مدروخیمن و  رتشیب  راب  کی  بش  زور و  هب  هک  دوب  نیا  نم  هویش  دیوگ : يرـصب  نیدرِک  عَمـسِم  - 1
نوـچ متـساوخیم و  ار  ترـضح  نآ  هب  دورو  هزاـجا  موـشیمن ، دراو  ترـضح  نآ  هب  هرفـس  رـس  نـم  دـناهدیچ و  رب  ار  ع )  ) قداـص ماـما 

دزن رگا  نم و  يارب  تشادن  يرازآ  چیه  و  مدروخیم ) اذغ  يور   ) اذغ ترـضح  نآ  اب  نم  دنروایب و  اذغ  دومرفیم : مدیـسریم  شتمدخ 
. دربیمن مباوخ  مکش  خفن  زا  دشیم و  بلس  نم  شیاسآ  مدروخیم  اذغ  يور  اذغ  يرگید 

وت راّیس ، ابا  يا  دومرف : منیبن ، يرازآ  مروخب  اذغ  يور  وا  تمدخ  رگا  هک  مداد  شرازگ  وا  هب  مدرک و  تیاکـش  ماما  دزن  ار  تلاح  نیا  نم 
: متفگ دیوگ : دننکیم ، هحفاصم  دنهدیم و  تسد  اهنآ  هب  اهنآ  شرف  يالاب  اههتسرف  هک  يروخیم  ار  یبوخ  مدرم  ياذغ  ام ) هناخ  رد  )

ناـمدوخ زا  اـم  ناـکدوک  هب  تبـسن  اـهنآ  دوـمرف : دیـشک و  شناـکدوک  زا  یکی  رـس  هب  تسد  دـیوگ : دـنوشیم ؟ مه  راکـشآ  امـش  يارب 
. دنرتنابرهم

تسا ینامز  رید  دوب - قاطا  رد  هک  دز  یئاهیتشپ  هب  تسد  و  نیسح - يا  دومرف : دیوگ : ع )  ) قداص ماما  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیسح  - 2
103 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. میدیچرب نانآ  رپ  زا  ام  هک  اسب  دندز و  هیکت  اهنیا  رب  اههتشرف  هک 
، مدیدرگ قاطا  دراو  سپـس  مدش و  فقوتم  طایح  رد  یتعاس  مدیـسر و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  تمدـخ  دـیوگ : یلامث  هزمح  یبا  - 3

. داد دوب  هدرپ  تشپ  هک  یسک  هب  ار  نآ  درک و  زارد  هدرپ  تشپ  تسد  درک و  عمج  يزیچ  ماما  مدید 
: دومرف دوب ؟ هچ  يدرکیم  عمج  هک  اهنیا  تنابرق ، متفگ :

یسابلور دوخ  ناکدوک  يارب  ار  نآ  مینکیم و  عمج  دنراذگیم  اهنت  ار  ام  دنوریم و  یتقو  هک  تسا  اههتـشرف  ياهرپ  يدایز  زا  يرادقم 
؟ دنیآیم امش  دزن  اهنآ  تنابرق ، متفگ : نم  مینکیم ، حیبست خ ل ) )

. دننکیم تمحازم  ام  اب  ام  ياهتشپ  رب  اهنآ  هزمح ، ابا  يا  دومرف :
: دومرفیم ع )  ) نسحلا وبا  مدینش  دیوگ : هزمح  یبأ  نب  یلع  - 4

هـضرع وا  هب  ار  روتـسد  نآ  دیآ و  ماما  دزن  تسخن  هکنیا  زج  دیآ ، دورف  دوش و  رومأم  ادخ  فرط  زا  يرما  يارب  هک  تسین  ياهتـشرف  چیه 
. تسا تماما  رما  بحاص  روضح  ادخ  فرط  زا  اههتشرف  دمآ  تفر و  لحم  و  دنک ،

105 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دنسر اهنآ  ياهراک  هب  دنسرپب و  ار  دوخ  نید  لئاسم  دنیآ و  ع )  ) همئا دزن  نج  هکنیا  رد  باب 

ات مدـنام  باتفآ ) ریز  رد  تشپ  نم   ) نکم باتـش  دومرف : متفر ، ع )  ) رقاب ماما  تمدـخ  یلومعم  ياـهراک  يارب  دـیوگ : فاکـسا  دعـس  - 1
اهنآ رب  رد  درز و  ياـهخلم  دـننام  هب  دـندش  جراـخ  نم  رب  یعمج  هک  دیـشکن  یلوط  متـشگیم و  اـههیاس  لاـبند  هب  تخوس و  ارم  باـتفآ 

. دوب هدرک  رازن  ار  اهنآ  تدابع  دوب و  يدننام  زخ  عیسو  ياههبج 
جنر رد  ار  امـش  نم  دومرف : مدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  نوچ  و  مدرک ، شومارف  ار  دوخ  عضو  نم  دـندوب  امیـس  شوخ  سب  زا  ادـخ  هب 

شوخ هب  نونک  ات  هک  دنتـشذگرب  نم  هب  هک  یمدرم  دیـشک  یـشومارف  هب  دوخ  عضو  هب  تبـسن  ارم  ادـخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  متخادـنا ؟
. دوب هدرک  رازن  ار  اهنآ  تدابع  دوب ، درز  خلم  گنر  اهنآ  گنر  ایوگ  دنتشاد ، ار  درم  کی  تسج  همه  مدوب ، هدیدن  نانآ  یئامیس 

: دومرف دنسریم ؟ امش  تمدخ  متفگ : دیوگ : دناوت ، نج  ناردارب  اهنآ  دومرف : يرآ ، متفگ : يدید ؟ ار  اهنآ  دعس ، يا  دومرف :
. دننک لاؤس  مارح  لالح و  زا  دنسرپ و  ار  دوخ  نید  ملاعم  ام  زا  دنیآ و  ام  دزن  يرآ ،
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یسنج  ) ّطُز ياههدننام  هب  دندمآ  نوریب  ام  رب  یموق  میدوب و  ترضح  نآ  هناخ  رد  رب  دیوگ : ع )  ) قداص ماما  زا  لبج  نبا  - 2
107 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هعیش ناردارب  نانآ  دومرف : میدرک ، شسرپ  اهنآ  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ام  دنتـشادرب ، رد  یـششوپ  گُنل و  هک  دونه ) نادوس و  لها  زا 
. نج زا  دنیامش  بهذم 

اب نارتش  مدید  هاگان  هب  مسرب ، وا  تمدـخ  مریگب و  دورو  هزاجا  متـساوخیم  و  ع )  ) رقاب ماما  تمدـخ  متفریم  دـیوگ : فاکـسا  دعـس  - 3
رد زا  اهيدـنه ) اهینادوس و   ) اهطُز دـننام  رـس  رب  همامع  یمدرم  سپـس  تساخ و  رب  اهزاوآ  ناهگان  هدیـشک و  فص  هناخ  رد  رب  يزاهج 

: متفگ مدیسر و  ماما  تمدخ  نم  دندش ، نوریب  هناخ 
. متخانشن ار  اهنآ  نم  دندش ، نوریب  نم  رب  هناخ  زا  رس  رب  همامع  مدید  یمدرم  دیداد و  دورو  هزاجا  نم  هب  رید  زورما  تنابرق ،

ملاعم مارح و  لالح و  زا  دنیآیم و  ام  دزن  دنیامـش  نج  ناردارب  اهنیا  دومرف : هن ، متفگ : دـیوگ : دـننایک ؟ اهنیا  ینادیم  دعـس ، يا  دومرف :
. دننکیم شسرپ  دوخ  نید 

رد مدش و  هناور  هکم ) يوس  هب   ) هنیدـم زا  نم  داد و  شرافـس  نم  هب  هنیدـم  رد  ار  یئاهیدـنمزاین  ع )  ) رقاب ماما  دـیوگ : یفریـص  ریدـس  - 4
ودب مدروآ و  رظن  هب  هدیچیپ  اپ  رپ و  یناسنا  کی  هک  مدوب  راوس  دوخ  رتش  رب  هنیدم ) هکم و  نایم  یلیم  لهچ  ای  یلیم  یس  رد   ) ءاحور هگنت 

: تفگ مداد ، وا  هب  ار  هباتفآ  تسا  هنشت  هک  دیسر  منامگ  هب  مدرک  ور 
ار همان  نیا  یتقو  هچ  متفگ : دوب ، ع )  ) رقاب ماما  رهم  مدرک ، هاگن  نوچ  دوب ، رت  زونه  وا  رهم  هک  داد  نم  هب  ياهمان  وا  مرادـن و  نادـب  يزاـین 

هک دوب  یبلاطم  همان  رد  هاگان  هب  نونکا و  مه  تفگ : یتفرگ ؟ تیاقآ  زا 
109 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: متفگ مدیـسر و  شتمدـخ  دـمآ و  ع )  ) رقاب ماما  سپـس  دـیوگ : مدـیدن ، دوخ  دزن  ار  يدـحا  مدـینادرگرب و  ور  دوب و  هداد  روتـسد  نم  هب 
باتش تقو  ره  هک  میراد  نج  زا  یناراکتمدخ  ام  ریدس ، يا  دومرف : دروآ ، نم  يارب  دوب  رت  شرهم  زونه  هک  ار  امش  همان  يدرم  تنابرق ،

. میتسرفیم ار  اهنآ  میشاب  هتشاد 
. میتسرفیم ار  اهنآ  میهاوخب  ار  يراک  نوچ  سنا و  زا  تسا  یناوریپ  هچنانچ  نج  زا  تسا  یناوریپ  ار  ام  دومرف : رگید  تیاور  رد 

. منیبیمن ار  يرگید  نم  دیوگیم و  زار  هداتسیا و  مزیه  رابنا  رد  مدید  ار  ع )  ) اضر ماما  دیوگ : ع )  ) مظاک ماما   ) یسوم رتخد  همیکح  - 5
: متفگ دراد ، یتیاکش  نم  هب  دنک و  شسرپ  نم  زا  هدمآ  تسا  یئارهز  رماع  نیا  دومرف : یئوگیم ؟ زار  هک  اب  میاقآ ، يا  متفگ :

تـسود میاقآ ، يا  متفگ : يوشیم . بت  راچد  لاس  کی  يونـشب  ار  وا  نخـس  رگا  دومرف : نم  هب  مونـشب  ار  وا  مالک  مهاوخیم  میاقآ ، يا 
. مدش بت  راچد  لاس  کی  ات  مدینش و  ندز  توس  دننام  هب  يزیچ  مداد و  شوگ  هدب . شوگ  دومرف : نم  هب  مونشب ، ار  شمالک  مراد 

مدرم دـمآ و  شیپ  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  فرط  زا  یئاهدژا  دوب ، ربنم  رب  نینمؤملا  ریما  هک  نایم  نیا  رد  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  - 6
هب ات  دمآ  نایاسهنیس  اهدژا  نآ  دنتـشاد  زاب  تسد  اهنآ  دیراد و  زاب  تسد  هک  داتـسرف  سک  ع )  ) نانمؤم ریما  دندرک ، ار  وا  نتـشک  گنهآ 

ربنم
111 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نایاپ هب  ار  دوخ  ینارنخـس  اـت  دتـسیاب  درک  تراـشا  ودـب  ترـضح  نآ  تفگ و  دورد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  دیـشک و  زارد  نآ  رب  دیـسر و 
دوب امـش  رازگراک  هک  منامثع  رـسپ  ورمع  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف : درک و  ودب  ور  دناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخـس  نوچ  دناسر و 

یئامرف و هچ  نم  هب  نینمؤملا  ریما  ای  مدمآ ، امش  دزن  نم  مهاوخب و  ار  امش  رظن  مسرب و  امش  تمدخ  هدرک  تیـصو  هدرم و  مردپ  نج و  رب 
نج نایم  رد  تردپ  ياج  هب  يدرگرب  هک  نیا  ادخ و  زا  ياوقت  هب  مهد  شرافـس  ار  وت  نم  دومرف : وا  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  یهد ؟ يأر  هچ 

. يراد تباین  نم  فرط  زا  ناینج  رب  وت  هک  یشاب  رازگراک 
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دنکیم لمع  دوخ  بجاو  هب  ورمع  تنابرق ، متفگ : وا  هب  نم  ناینج ، رب  تسا  يو  بئان  وا  درک و  عادو  ع )  ) نینمؤملا ریما  اب  ورمع  دـیوگ :
. يرآ دومرف : دسریم ؟ امش  تمدخ  و 

نآ اب  دیـسر و  ع )  ) رقاب ماما  تمدخ  میدیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  مدوب و  هواجک  مه  یفعج  دـیزی  نب  رباج  اب  نم  دـیوگ : ریـشب  نب  نامعن  - 7
هنیدـم يوس  هب  نآ  زا  هک  تسا  یلزنم  لوا  نآ  و  رغـصم ) نزو  هب   ) هجریخا هب  میدیـسر  ات  دـش  نوریب  داش  وا  دزن  زا  درک و  عادو  ترـضح 

ار ینوگ  مدنگ  دق و  زارد  درم  نم  هاگان  هب  دنتـساخرب  اج  زا  ام  ياهرتش  میدناوخ و  ار  رهظ  زامن  نوچ  دوب و  هعمج  زور  مینکیم ، لودع 
فرط زا  دوب : هتشون  نآ  رب  هاگان  هب  دیـشک و  دوخ  ياههدید  هب  دیـسوب و  تفرگ و  ار  نآ  داد ، رباج  هب  ار  نآ  دوب و  ياهمان  وا  اب  هک  مدید 

رت زونه  هک  تشاد  یهایس  دادم  دیزی ، نب  رباج  هب  یلع  نب  دمحم 
113 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ يدید ارم  ياقآ  تقو  هچ  زا  تفگ : وا  هب  رباج  دوب ،
؟ زامن زا  دعب  ای  زامن  زا  شیپ  تفگ : نونکا ، مه  داد : باوج 

ار وا  رگید  نم  تسب و  ار  همان  سپـس  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  ات  درک  نآ  ندناوخ  هب  عورـش  تشادرب و  ار  همان  رهم  زامن ، زا  دـعب  تفگ :
، متفاتـش وا  رادید  هب  يو  مارتحا  يارب  دادم  اب  مدنارذگ و  ار  بش  نم  میدش و  هفوک  دراو  نوچ  دیـسر و  هفوک  هب  ات  مدیدن  نادـنخ  داش و 

: دیوگیم هدش و  راوس  ین  کی  رب  دراد و  ندرگ  هب  ناوختسا  باق  زا  يدنبولگ  دش و  نوریب  نم  رب  هناخ  رد  زا  مدید 
يزیچ مدرک  هاگن  وا  يور  هب  نم  درک و  هاگن  نم  يور  هب  وا  دناوخیم ، لیبق  نیا  زا  یئاهرعش  و  رومأم ، ریغ  ًاریمأ  روهمج  نب  روصنم  دجأ 

ات دمآ  مه  وا  دندش و  مهارف  وا  نم و  درگ  هب  مدرم  ناکدوک و  متسیرگ و  مدید  ار  وا  لاح  نوچ  متفگن و  وا  هب  مه  يزیچ  تفگن و  نم  هب 
ادـخ هب  هدـش ، هناوید  دـیزی  نب  رباج  دـنتفگیم : مه  مدرم  دـیخرچیم و  ناکدوک  اب  و  هفوک ) رد  هدوب  يرواـنهپ  نادـیم   ) دـش هبحر  دراو 

: دوب هتشون  نآ  رد  دیسر و  هفوک  یلاو  هب  کلملا  دبع  نب  ماشه  همان  هک  تشذگن  يزور 
: تفگ درک و  ور  دوخ  نانیشنمه  هب  وا  تسرفب ، نم  يارب  ار  شرس  نزب و  ندرگ  دنیوگ ، یفعج  دیزی  نب  رباج  هک  ار  يدرم  نک  یسررب 

نونکا وا  دش و  هناوید  تفر و  جح  هب  دوب و  یناد  ثیدح  لضاف و  دنمـشناد و  ِدرم  هَّللا ، کحلـصأ  دنتفگ : تسیک ؟ یفعج  دیزی  نب  رباج 
. دنکیم يزاب  ناکدوک  اب  تسا و  ین  راوس  گرزب  نادیم  رد 

وا نتشک  زا  ارم  هک  ار  ادخ  دمح  تفگ : دنکیم ، يزاب  تسا و  راوس  ین  رب  ناکدوک  اب  دید  تفر و  وا  رادید  هب  دوخ  یلاو ، دیوگ :
115 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دروآ اج  هب  تفگیم  رباج  هچنآ  دمآ و  هفوک  هب  روهمج  نب  روصنم  هک  تشذگن  يدنچ  دیوگ : تشاد ، فاعم 

دنهاوخن هاوگ  دننک و  تواضق  دواد  نادناخ  دواد و  مکح  هب  دنیآ  راک  رس  رب  نوچ  ع )  ) راهطأ همئا  هکنیا  رد  باب 

یبا نب  ملاس  هب  میدوب و  نادرگ  رس  ناپوچیب  هلگ  نوچ  هعیـش  ام  درک  تافو  هک  یماگنه  رقاب  ماما  نارود  رد  دیوگ : ءاذح  هدیبع  یبا  - 1
؟ تسیک تماما  هدیبع  یبا  يا  تفگ : نم  هب  وا  میدروخ ، رب  درک ) ریفکت  نعل و  ار  وا  قداص  ماما  هک  دوب  بصعتم  يدیز   ) هصفح

دریمب و هک  ره  دومرفیم : هک  میدینـشن  ع )  ) رقاب ماما  زا  وت  نم و  ایآ  ینکیم ، كـاله  یکـاله و  تفگ  دـندمحم ، لآ  نم  ناـماما  متفگ :
. تسا هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دشابن  یماما  شرس  يالاب 

هب تماما  هب  ترضح  نآ  تفرعم  مدوب و  هتفر  قداص  ماما  تمدخ  نیا  زا  شیپ  زور  هس  دودح  رد  مدوخ  نم  مدوخ و  ناج  هب  يرآ  متفگ :
هدـیبع اـبا  يا  دومرف : تفگ  ناـنچ  نینچ و  نم  هب  ملاـس  هک  مداد  شرازگ  ع )  ) قداـص ماـما  هب  نم  و  ادـخ ، فرط  زا  دوب  هدـش  يزور  نم 

ابا يا  دناوخب  دناوخیم  ار  مدرم  وا  هچ  نادب  دورب و  وا  شور  هب  دنک و  راک  وا  دننام  هک  یـسک  دراذگ  دوخ  ياج  هب  ات  دریمن  ام  زا  یماما 
ولج دش  هداد  ع )  ) دواد هب  هچنآ  هک  تسا  نیا  بلطم  یتسار  هب  هدیبع 
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117 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنداد نامیلس  هب  هچنآ  زا  دشن  ریگ 

. دهاوخن هاوگ  دنک و  تواضق  نامیلس  دواد و  مکح  هب  دنک ، مایق  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  نوچ  هدیبع  ابا  يا  دومرف : سپس 
دواد لآ  تمکح  شور  هب  هک  دـیآرب  يدرم  نم  داژن  زا  اـت  دـسرن  ناـیاپ  هب  اـیند  دوـمرفیم : مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : ناـبا  - 2

. دهدب ار  وا  یعقاو  قح  سک  ره  هب  دهاوخن ، هاوگ  دنک و  تواضق 
دواد مکح  ادخ و  مکح  هب  دومرف : دـینکیم ؟ یمکح  هچ  دـیدُش  اورمکح  رگا  امـش  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : یطاباس  رامع  - 3

. دنکیم ءاقلا  ام  هب  ار  نآ  سدقلا  حور  دشابن  رضاح  ام  دزن  نآ  مکح  هک  دوش  هعجارم  ام  هب  یعوضوم  نوچ 
رگا دواد و  لآ  تواضق  شور  هب  دومرف : دینکیم ؟ تواضق  امش  یـشور  هچ  هب  متفگ : ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  دیوگ : ینادمه  دیعج  - 4

. دناسریم ام  هب  سدقلا  حور  میدنامرد  يزیچ  زا 
ماقم نوچ  عشوی و  ماقم  نوچ  نینرقلا و  يذ  ماقم  نوچ  دومرف : تسیچ ؟ همئا  ماقم  متفگ : ع )  ) قداـص ماـما  هب  دـیوگ : یطاـباس  راـمع  - 5

هب دومرف : دنکیم ؟ مکح  هچ  هب  تفگ : نامیلس ، رای  فصآ 
119 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دناسریم دنکیم و  ءاقلا  ام  هب  ار  نآ  سدقلا  حور  و  ص )  ) دمحم لآ  مکح  دواد و  لآ  مکح  ادخ و  مکح 

تسا ص )  ) دمحم لآ  نادناخ  زا  ملع  همشچ  رس  هکنیا  رد  باب 

یم دـندوب  وا  دزن  هک  هفوک  لها  زا  یعمج  ربارب  رد  مدینـش ، ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : ملیدـلا  بحاص  نسحلا  یبا  هللا  دـبع  نب  ییحی  - 1
: دومرف

دنناد و هدش  يربهر  ار  دوخ  دـناهدرک و  لمع  نادـب  دـناهتفرگ و  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  همه  ار  دوخ  شناد  هک  تسا  مدرم  نیا  زا  تفگش 
اهنآ هب  ملع  ام  دزن  زا  هدـش و  لزان  یحو  ام  ياههناخ  رد  وا ، هّیرذ  میتسه و  وا  نادـناخ  ام  دـنتفرگنرب ، وا  ملع  زا  وا  نادـناخ  هک  دـندقتعم 

. تسا لاحم  نیا  هک  یتسار  هب  میتسه ؟ هارمگ  مینادیم و  ام  دناهدش و  تیاده  دننادیم و  اهنآ  هک  دنراد  رظن  ایآ  هدیسر ،
نآ تمدـخ  تفریم ، ـالبرک  يوس  هب  ترـضح  نآ  درک و  تاـقالم  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هیبـلعث  رد  يدرم  دـیوگ : هبیتـع  نب  مکح  - 2

مادک زا  وت  دومرف : وا  هب  ع )  ) نیسح داد ، مالس  وا  رب  دیسر و  ترضح 
121 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

( وا ياپ  ياج   ) لیئربج رثا  مدیدیم ، ار  وت  هنیدم  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هفوک  لها  ردارب  يا  دومرف : متـسه ، هفوک  لها  زا  تفگ : يرهش ؟
رـس زا  دـنتفرگرب و  ار  شناد  اـم  دزن  زا  مدرم  هفوک ! لـها  ردارب  يا  مدوـمنیم ، وـت  هب  مّدـج  هب  یحو  يارب  ار  وا  لوزن  دوـخ و  هناـخ  رد  ار 

. تسین یندش  هک  تسا  يزیچ  نیا  میتسنادن ؟ ام  دنتسناد و  اهنآ  ایآ  دندیشون ، ملع  تبرش  ام  نادناخ  ملع  همشچ 

تسا لطاب  دشابن ، اهنآ  دزن  زا  هچ  ره  هدمآ و  نوریب  ع )  ) همئا دزن  زا  هچنآ  زج  تسین  مدرم  تسد  رد  یّقح  زیچ  هکنیا  رد  باب 

: دومرفیم مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  - 1
رب اهراک  نوچ  تسا و  هدش  نوریب  نادناخ  ام  زا  هچنآ  زج  دنکن  تواضق  یتسرد  هب  سک  چیه  تسین و  یتسرد  قح و  سک  چـیه  دزن  رد 

. دوب ع )  ) یلع زا  تسرد  دوب و  اهنآ  زا  ءاطخ  دشیم  ناشیرپ  اهنآ 
: هک دیسرپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  لوق  هب  عجار  ترضح  نآ  زا  هفوک  لها  زا  يدرم  مدوب ، ع )  ) رقاب ماما  دزن  نم  دیوگ : هرارز  - 2

123 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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«. مهد ربخ  نآ  زا  ار  امش  هکنآ  زج  دیسرپن  نم  زا  يزیچ  دیهاوخ و  هچ  ره  نم  زا  دیسرپب  »
اج ره  مدرم  هدـمآ ، نوریب  ع )  ) یلع دزن  زا  هک  نآ  زج  درادـن  یملع  سک  چـیه  هک  تـسا  نـیا  بـلطم  یتـسار  هـب  دوـمرف : ع )  ) رقاـب ماـما 

(. درک دوخ  هناخ  هب  هراشا  تسد  اب   ) اجنیا زا  زج  تسین  تسرد  قح و  ملع  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنورب ، دنهاوخ 
: دومرف هبیتع  نب  مکح  لیهک و  نب  ۀملس  هب  ع )  ) رقاب ماما  - 3

. تسا هدمآ  نوریب  نادناخ  ام  دزن  زا  هچنآ  زج  دیرواین  تسد  هب  تسرد  ِملع  برغم ، ای  دیورب  قرشم  هب 
هروس  8  ) تسا هدومرف  اـهنآ  هراـب  رد  ادـخ  هک  تسا  اـهنآ  زا  هبیتع  نب  مکح  هک  یتـسار  هب  دومرف : نم  هب  ع )  ) ماـما دـیوگ : ریـصب  یبا  - 4

«. نادب دقتعم  دنتسین  تمایق و  زور  ادخ و  هب  میدیورگ  دنیوگیم  هک  دنمدرم  یخرب  و  (: » هرقب
. تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  لیئربج  هک  ینادناخ  زا  زج  دسرن  ملع  هب  وا  تسد  ادخ  هب  اله  برغم ، ای  مَکَح  دور  قرشم  هب 

دنادیم ذـفان  اور و  ار  نآ  هبیتع  نب  مکح  متفگ : هن ، دومرف : تساور ؟ هدازانز  یهاوگ  هک  مدیـسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  دـیوگ : ریـصب  یبا  - 5
وت يارب  يروآ  دای  نآرق  نآ  هک  یتسار  هب  (: » فرخز هروس   44  ) هک تسا  هدومرفن  مکح  هب  ادخ  زرماین ، ار  وا  هانگ  ایادخ  راب  دومرف :

125 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  لیئربج  هک  ص )  ) لوسر نادناخ  زا  زج  دوشن  ذخا  ملع  ادخ  هب  پچ ، ای  تسار  هب  مَکَح  دورب  تسا » وت  موق  و 
هیقف حیرش  نبا  و  نایرصب ، دباع  ریثک  نب  داّبع  مدوب  هتسشن  ع )  ) قداص ماما  دزن  نم  هک  نایم  نیا  رد  دیوگ : یموزخم  دیعـس  نب  مالـس  - 6
ماما هب  ریثک  نب  داّبع  دوب ، ترـضح  نآ  دزن  مه  ع )  ) رقاب ماما  هدرک  دازآ  حادـق  نومیم  دـندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هکم  لها  یتفم  و 

؟ دندرک نفک  هماج  دنچ  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هللا  دبع  ابا  ای  درک : ضرع  قداص 
هماج کی  و  دندادیم ) تبـسن  نادب  ار  نمی  دُرب  هک  نمی  رد  تسا  ياهیرق  مض - هب  راحُـص -  ) تفاب يراُحـص  دُرب  ود  هماج  هس  رد  دومرف :

. دیدنسپن ار  نآ  دیشک و  مه  رد  يور  باوج  نیا  زا  ریثک  نب  داّبع  ایوگ  دوب ، بایمک  دُرب  نمی و  ياهدُرب  زا  هربح 
دوب هوجع  يامرخ  دروخب ) دناکتب و  نآ  زا  دیسر  باطخ  دیئاز و  نآ  هیاس  رد  ار  یسیع  هک   ) میرم هلخن  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

نآ هلخن  ربمغیپ  تسا و  هنیدم  يامرخ  عاونا  نیرتهب  زا  یکی  هوجع   ) دوب هوجع  دوب  هدـیئور  نآ  هشیر  زا  هچ  ره  دوب و  هدـمآ  نامـسآ  زا  و 
. دوب لقد  يامرخ  دوب و  رگید  عون  دنتشاک  هدرک  عمج  اجنآ  اجنیا و  زا  ار  نآ  هتسه  هچنآ  و  هتشاک ) ار 

نبا مدیمهفن ، دز  نم  يارب  ع )  ) قداص ماما  هک  یلثم  نیا  ادـخ  هب  تفگ : حیرـش  نبا  هب  ریثک  نب  داّبع  دـندش  نوریب  ماما  روضح  زا  نوچ  و 
نومیم دیـسرپ ، حادـق  نومیم  زا  داـّبع  تسا ، اـهنآ  هدرورپ  مه  وا  اریز  دـهدیم  ربـخ  وت  هب  حادـق ) نومیم  ینعی   ) مـالغ نیا  تفگ : حـیرش 

: تفگ
تسا و ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  زا  وا  هک  داد  ربخ  وت  هب  دز و  یلثم  دوخ  يارب  وا  تفگ : ادـخ ، هب  هن  تفگ : تفگ ، هچ  وت  هب  يدـیمهفن 

ملع
127 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رـس زا  اجنآ  اجنیا  زا  دشاب  نارگید  دزن  زا  هچ  ره  تسا و  تسرد  دیآ  نوریب  وا  دالوا  دزن  زا  هچ  ره  تسا ، وا  دالوا  دزن  ص )  ) ادـخ لوسر 
. هدش عمج  اهكاشاخ 

ریگتخس تسا و  تخس  نانآ  ثیدح  هک  تسا  دراو  هچنآ  رد  باب 

زج درواـین  ناـمیا  نادـب  بعـصتسم  تسا و  بعـص  دـمحم  لآ  ثیدـح  یتسار  هب  هدومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هدومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  - 1
. هدومزآ نامیا  هب  ار  شلد  ادخ  هک  ياهدنب  ای  لسرم  يربمغیپ  ای  برقم  ياهتشرف 

تفرگن و امش  لد  ار  هچنآ  دیوش ، اریذپ  ار  نآ  دیدیمهف  ار  نآ  دیدرگ و  امش  نیشنلد  دیـسر و  امـش  هب  ص )  ) دمحم لآ  ثیدح  زا  هچنآ 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ امـش  زا  یکی  يارب  هک  تسا  اجنیا  رد  تکاله  دینادرگرب ، ص )  ) دمحم لآ  زا  ملاع  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدیمهفن  ار  نآ 
. تسا رفک  نامه  راکنا  دوشیمن ، نیا  ادخ  هب  دوش ، یمن  نیا  ادخ  هب  دیوگب  وا  دنیوگ و  زاب  دمهفب  دناوتیمن  درادن و  لمحت  ار 

رد ار  هچنآ  رذ  وبا  رگا  ادخ  هب  دومرف : دش ، روآ  دای  هیقت  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دزن  زور  کی  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 2
129 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هچ رگید  مدرم  هراـب  رد  سپ  دوـب ، هدرک  ردارب  مه  اـب  ار  ود  نآ  ص )  ) ادـخ لوـسر  هکنیا  اـب  تشکیم  ار  وا  تـسنادیم  دوـب  ناملـس  لد 
ادخ هک  ياهدنب  ای  برقم  هتشرف  ای  لسرم  ربمغیپ  زج  درادن  ار  نآ  لمحت  تسا  ریگتخـس  راوشد و  ءاملع  ملع و  یتسار  هب  دیربیم ، ینامگ 

. تسا هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد 
. مدرک دای  ءاملع  فیدر  رد  ار  وا  ور  نیا  زا  نادناخ و  ام  زا  تسا  يدرم  نوچ  تسا  ءاملع  زا  ناملس  انامه  دومرف : سپ 

كاپ و ياهلد  ای  نشور  ياههنیـس  زج  درادـن  ار  نآ  لمحت  ریگ  تخـس  تسا و  راوشد  ام  ثیدـح  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  - 3
هتفرگ و ار  دوخ  تیبوبر  نامیپ  مدآ  ینب  زا  هچنانچ  تسا  هتفرگ  تیـالو  ناـمیپ  اـم  ياههعیـش  زا  ادـخ  یتسار  هب  بوخ ، قـالخا  اـی  ملاـس 
ار ام  قح  دراد و  نمـشد  ار  ام  هک  ره  دـنک و  ءافیا  تشهب  وا  هب  ادـخ  دـنک ، افو  ام  يارب  هک  ره  متـسین » امـش  راگدرورپ  نم  اـیآ  : » هدومرف

. نادیواج هشیمه و  دشاب  خزود  رد  دزادرپن 
: متشون ع )  ) رکسع بحاص  هب  دیوگ : ام  باحصا  زا  یکی  - 4

: هدومرف هک  ع )  ) قداص ماما  لوق  ینعم  تسیچ  تنابرق ،
«. تسا هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  ادخ  هک  ینمؤم  هن  لسرم و  ربمغیپ  هن  برقم و  هتشرف  دوشن  نآ  لمحتم  تسا و  راوشد  ام  ثیدح  »

ار نآ  هتـشرف  هک  تسنیا  دـننکیمن » لمحت  ار  ام  ثیدـح  نمؤم  ربمغیپ و  هتـشرف و   » هک نیا  ع )  ) قداص لوق  ینعم  اـنامه  هک  دـمآ  باوج 
ام  ) رگید ربمغیپ  هب  ار  نآ  ات  دنکیمن  لمحت  ار  نآ  ربمغیپ  دنک و  ضرع  دوخ ) قوف  ام   ) رگید هتـشرف  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  دـنکیمن  لمحت 

( دوخ قوف 
131 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. نم ّدج  لوق  ینعم  تسا  نیا  دیامنب ، دوخ ) قوف  ام   ) يرگید نمؤم  هب  ار  نآ  ات  دنکیمن  لمحت  ار  نآ  نمؤم  دیامنب و 
هب هک  ادخ  ملع  زا  تسا  یملع  ادخ و  زا  تسا  يّرـس  ادخ  هب  ام  دزن  یتسار  هب  دمحم  ابا  يا  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دـیوگ : ریـصب  یبا  - 5

فظوم ادـخ  هب  دـش ، دـناوتن  نآ  لمحتم  هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  ادـخ  هک  ینمؤم  لسرم و  ربمغیپ  برقم و  هتـشرف  چـیه  دـنگوس  ادـخ 
ملع زا  یـضعب  رارـسا و  یـضعب  ام  دزن  ام و  زج  ار  يدحا  نادب  تسا  هتفرگن  دوخ  یگدنب  هب  ام و  زج  ار  يدحا  دنوادخ  نادب  تسا  هدرکن 

نآ يارب  مینکیم و  غیلبت  لج  زع و  ادخ  فرط  زا  ار  نآ  ام  ادخ و  فرط  زا  مینک  غیلبت  نارگید  هب  ار  نآ  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  تسا  ادخ 
هک یلگ  نامه  زا  دـنیرفایب  ار  یناـمدرم  نآ  يارب  ادـخ  اـت  دـنمهفب  دـننک و  لـمحت  ار  نآ  هک  مینکیمن  تفاـیرد  یلماـح  یلها و  یلحم و 

ار هچنآ  اهنآ  هب  ام  هتخاس و  ار  وا  هّیرذ  دمحم و  هک  دزاسب  نانچ  دوخ  تمحر  لضف و  زا  ار  اهنآ  هدیرفآ و  ار  وا  هّیرذ  نادناخ و  دـمحم و 
دندیمهف دنتفریذپ و  دیسر و  اهنادب  ام  زا  یهلا  ملع  رارسا  نآ  دندیمهف و  دندرک و  لمحت  دنتفریذپ و  ار  نآ  میدرک و  غیلبت  میتشاد  روتسد 

ار نآ  ادخ  هب  هن  دندوبن ، نانچ  ًاملـسم  دندوب  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  دوبن  هن  رگ  دنداد و  ام  ثیدح  تفرعم و  هب  لد  دندینـش و  ار  ام  مان  و 
. دندیمهفیمن دندرکیمن و  لمحت 

اهنآ هب  میدرک  غیلبت  مینک و  غیلبت  اهنآ  هب  میتشاد  روتـسد  ام  شتآ و  يارب  هدیرفآ و  خزود  يارب  ار  ینامدرم  ادـخ  یتسار  هب  دومرف : سپس 
دنتفگ دندرمش و  غورد  ار  نآ  دندشن و  نآ  لمحتم  دندینادرگرب و  ام  هب  ار  نآ  درک و  ترفن  نآ  زا  ناشلد  دیبسچن و  اهنآ  لد  هب  و 

133 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هب ار  نآ  درک و  زاب  قح  نایب  زا  یـضعب  هب  ار  ناشنابز  سپـس  و  درب . ناشدای  زا  ار  نآ  داهن و  اهنآ  لد  رب  رهم  ادخ  و  وگغورد ، رگوداج و 
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دوخ نیمز  رد  ادـخ  دوبن  نینچ  رگا  دوش و  عافد  شتعاط  لهأ  ادـخ و  يایلوا  زا  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنرادن  رواب  لد  زا  یلو  دـنیوگیم  نابز 
رظن فرص  هب  هداد  روتسد  ادخ  هک  اهنآ  زا  دینک  ناهن  مه  امش  مینک ، نامتک  میراد و  ناهن  اهنآ  زا  هک  میتفای  روتسد  ام  دشیمن و  شتسرپ 

. وا زا  نامتک  رتس و  هب  هداد  روتسد  ادخ  هک  اهنآ  زا  دینک  ناهنپ  نآ و  زا 
نمشد نادرگ و  کیرش  ام  گرم  یگدنز و  رد  ار  اهنآ  دنکدنا  یعمج  نانیا  ایادخ  راب  دومرف : تسیرگ و  تشادرب و  تسد  سپس  دیوگ :

هدیتسرپ دوخ  نیمز  رد  زگره  وت  يراذگ  ام  لد  هب  ار  اهنآ  غاد  رگا  اریز  ینک  رادـغاد  نانآ  گرم  هب  ار  ام  ات  نکم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  دوخ 
. شلآ دمحم و  رب  ناوارف  دورد  تمحر و  يوشن و 

تسا هداد  نامرف  نانآ  تیعمج  تمزالم  نیملسم و  همئا  هب  تبسن  یشیدنا  ریخ  هراب  رد  ربمغیپ  هچنآ  باب 

: دومرف درک ، ینارنخس  ناناملسم  يارب  فیخ  دجسم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  - 1
هک یـسک  اسب  هچ  دناسرب  هدینـشن  هک  یـسک  هب  درادهگن و  دهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  راتفگ  هک  ار  ياهدنب  ادـخ  دـنک  مّرُخ 

اسب هچ  تسین و  مهف  اب  انیب و  دوخ  دراد و  دوخ  اب  مهف  یئانیب و  روتسد 
135 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يزروهنیک ، ) درادیمن اور  یلغد  اهنآ  رد  ناملسم  درم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  دنکیم  لقن  دوخ  زا  رتمهفاب  هب  ار  يروتسد  نینچ  هک  یـسک 
(: دنکیمن خ ل يزیگنارش  ( ) دنکیمن خ ل

. ادخ يارب  ضرغیب  كاپ و  رادرک  - 1
. نیملسم ناربهر  نایاوشیپ و  يارب  یشیدنا  ریخ  - 2

همئا ياعد   ) دشاب نانآ  لابند  رد  ار  هکنآ  ره  تسا  هدنریگارف  ناناملسم  هعماج  توعد  اریز  ناناملسم ، تعامج  رد  يرادیاپ  تسویپ و  - 3
(. دشاب خ ل نانآ  لابند  هک  ره  ار و  ناناملسم  دریگارف  ربمغیپ  ياعد  ( ) دشاب خ ل نانآ  لابند  رد  ار  هک  ره  دریگارف 

تـسا اشوک  ناناملـسم  هعماج  ناما  ناـمیپ  يارجا  يارب  ناملـسم  درف  نیرتکچوک  تسا ، ربارب  مه  اـب  ناـشنوخ  دـنردارب و  همه  ناناملـسم 
(. دوش خ ل باتش  نآ  يارجا  يارب  دیاب  تسا و  يرجم  ناناملسم  همه  رب  ناملسم  درف  نیرتکچوک  ناما  نامیپ  )

نآ تمدخ  وا  اب  نم  دیوگ : ع ،)  ) دمحم نب  رفعج  تمدخ  ربب  ار  ام  ایب  تفگ : يروث  نایفـس  دیوگ : هکم  نکاس  یـشرق  نادرم  زا  یکی  - 2
لوسر هبطخ  ثیدح  هللا  دبع  ابا  ای  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  نایفـس  دوب ، هدش  دوخ  بکرم  راوس  هک  میدیـسر  یتقو  میتفر و  ترـضح 

وت يارب  متـشگرب  نوچ  و  مدش ، راوس  نوچ  مورب  دوخ  راک  لابند  راذـگب  نونکا  دومرف : وگ ، زاب  ام  يارب  فیخ  دجـسم  رد  ار  ص )  ) ادـخ
دـش و هداـیپ  ترـضح  نآ  نم ، يارب  دـیئامرفب  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـنگوس  ص )  ) ادـخ لوسر  تبارق  هب  ار  وت  درک : ضرع  میوگیم ، زاـب 

سپـس تساوخ و  ذـغاک  تاود و  مسیونب ، امـش  نابز  زا  ار  نآ  دـنروایب و  نم  يارب  ذـغاک  تاود و  ات  دـیهدب  روتـسد  درک : ضرع  نایفس 
: دومرف

: سیونب
137 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دـهد و ياج  لد  رد  ار  نآ  ارم و  راتفگ  دونـشب  هک  ياهدـنب  داـب  مَّرُخ  فیخ ، دجـسم  رد  ادـخ  لوسر  هبطخ  نیا  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
انیب دراد و  دوخ  اب  مهف  یئانیب و  روتسد  هک  یسک  اسب  دنناسرب  نابئاغ  هب  نارـضاح  دیاب  مدرم  ایأ  دناسرب ، هدینـشن  سک  ره  هب  دنک و  ظفح 
اـسب و  دنرادن ) هدیقع  نادب  یلو  دننادیم  ار  نآ  خیرات  مالـسا و  هک  یجراخ  ناقرـشتسم  دننام  تسین  دـقتعم  نادـب  ینعی   ) تسین مهف  اب  و 

: درادن اور  یلغد  نآ  رد  ناملسم  درم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  دنکیم ، لقن  دوخ  زا  رتمهفاب  هب  ار  هقف  روتسد  هک  یسک 
. ادخ يارب  رادرک  رد  صالخا  - 1
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. نیملسم همئا  يارب  یشیدنا  ریخ  - 2
دنربارب ناشنوخ  دنردارب و  نانمؤم  تسا ، اهنآ  رـس  تشپ  رد  هک  ار  سک  ره  دریگ  ارف  ناشتوعد  اریز  ناناملـسم ، تعامج  رد  تمزالم  - 3

. ناشرتکچوک اهنآ  نامیپ  يارجا  يارب  دشوکیم  نارگید ، همه  رب  دنتسد  مه  نانآ  و 
اب وت  تفگ : نم  هب  هار  نایم  رد  هک  نآ  ات  میدمآ  نایفـس  نم و  دش ، راوس  قداص  ماما  دناوخ و  زاب  ترـضح  نآ  رب  تشون و  ار  نآ  نایفس 
هب ثیدح  نیا  رکذ  اب  قداصلا  هللا  دبع  ابا  ادخ  هب  متفگ : وا  هب  نم  و  منک ، ياهشیدـنا  یهاگن و  ثیدـح  نیا  رد  نم  ات  تسیاب  شاب و  دوخ 

: هک هلمج  نیا  رد  متفگ : قح ؟ مادک  تفگ : دورن ، تندرگ  زا  زگره  هک  هتخادنا  یقح  وت  ندرگ 
هک یمود  یلو  میدـیمهف  ار  نآ  ام  هک  ادـخ  يارب  لمع  صالخا  یکی  درادـن ، اور  یلغد  تناـیخ و  نآ  رد  ناملـسم  لد  هک  تسا  زیچ  هس 

نب دیزی  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  دنناسک ؟ هچ  تسا  مزال  ام  رب  اهنآ  یشیدنا  ریخ  هک  ياهمئا  نیا  تسا ، نیملسم  همئا  يارب  یشیدنا  ریخ 
139 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

اب تمزالم  هک  یموس  و  میناوخن ؟ اهنآ  لابند  زامن  میرادـن و  تسد  رد  ار  نانآ  یهاوگ  هک  دـنیناسک  نآ  همه  مکح و  نب  ناورم  هیواعم و 
؟ تسا تعامج  مادک  دوصقم  تسا  اهنآ  تعامج 

مه ار  هبعک  هناخ  دـنکن و  مه  تباـنج  لـسغ  دریگن و  مه  هزور  دـناوخن و  مه  زاـمن  هک  ره  دـنیوگیم  هک  تسا  هئجرم  تعاـمج  دوصقم 
؟ تسا لیئاکیم  لیئربج و  هجرد  مه  نامیا  رد  تسا  هداهن  دوخ  رب  هک  یناملسم  مان  ضحم  هب  دیاگب  مه  ار  شردام  دنک و  بارخ 

؟ دوشیم تساوخ  سیلبا  هچنآ  دشن و  تساوخ  ادخ  هچنآ  دنیوگیم : هک  تسا ؟ اهيردق  تعامج  دوصقم 
؟ دننادیم رفاک  ار  وا  دنرازیب و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  هک  تسا ؟ جراوخ  اهيرورح و  تعامج  دوصقم 

؟ تسین نآ  زج  يزیچ  رگید  تسا و  یسانشادخ  نامه  نامیا  دیوگیم : هک  تسا ؟ مهج  ناوریپ  دوصقم 
؟ دنیوگیم هچ  ثیدح  هلمج  ود  نیا  ینعم  رد  وت  رب  ياو  تفگ : نایفس 

. تسا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ام ، رب  تسا  بجاو  وا  يارب  یشیدنا  ریخ  هک  یماما  زا  دوصقم  دنیوگیم  متفگ :
هب نآ  زا  تفگ : نم  هب  سپـس  دیرد و  تفرگ و  ار  همان  نآ  دیوگ : تسا . وا  نادناخ  تسا  بجاو  اهنآ  تمزالم  هک  یتعامج  زا  دوصقم  و 

. هدم ربخ  يدحا 
: تسا هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ماما  - 3

رد تسا  ام  هارمه  وا  هک  نآ  زج  تسا  اشوک  شیوخ  ماما  یـشیدنا  ریخ  تعاط و  رد  هک  دنکن  هاگن  دوخ  زا  يرادتـسود  هب  لج  زع و  ادخ 
قیفر

141 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. یلعا

. هدنک رب  دوخ  ندرگ  زا  ار  مالسا  هتشر  دنک  یئادج  ناناملسم  تعامج  زا  بجو  کی  هلصاف  هب  سک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 4
. دیآ هدیرب  تسد  لج  زع و  ادخ  دزن  دلسگب  دنکشب و  ار  ماما  تعیب  دنیزگ و  یئادج  ناناملسم  تعامج  زا  هک  ره  دومرف : - 5

ع)  ) ماما رب  تیعر  بجاو  قح  تیعر و  رب  ماما  بجاو  قوقح  رد  باب 

. دنرب نامرف  دنونشب و  وا  زا  هک  تسا  نیا  يو  قح  دومرف : دراد ؟ مدرم  رب  یّقح  هچ  ماما  مدیسرپ : ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : هزمح  یبا  - 1
ایاعر نایم  لصا  ود  نیا  رگا  دـنک و  راتفر  تلادـع  هب  تیعر  اب  دـنک و  میـسقت  ربارب  اهنآ  ناـیم  دومرف : تسیچ ؟ ماـما  رب  اـیاعر  قح  متفگ :

وس نآ  وس و  نیا   ) دنزب اجنآ  اجنیا و  سک  ره  درادن  یکاب  دشاب  یلمع 
143 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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(. يدابآرتسا زا  درادن خ ل - یکاب  مدرم  هفلتخم  ياهبهذم  زا  درادن و  نارگید  تقفاوم  هب  يزاین  دورب خ ل -
نینچمه و دیوگ : نآ  رخآ  رد  هک  نیا  زج  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیمه  ع )  ) رقاب ماما  زا  هزمح  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ییحی  نب  دمحم  - 2

. شپچ تمس  زا  تسار و  تمس  زا  دوخ و  رس  تشپ  دوخ و  ربارب  زا  ینعی  نینچمه  نینچمه و  نینچمه و 
ناـتنایاوشیپ هب  دـینکم و  یلغد  دوخ  ناربـهر  هب  دـیزروم و  تناـیخ  دوخ  ناـیلاو  هب  دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  ع )  ) قداـص ماـما  زا  - 3

دیهن روتسد  نیا  رب  ار  دوخ  ياهراک  هیاپ  دیهدب  تسد  زا  ار  دوخ  تموکح  رابتعا  دیوش و  تسس  ات  دیربم  تسد  هتـشر  زا  دیئامنم ، ینادان 
امش هچ  نادب  تبسن  دندرک  فالخ  هک  امش  ياههدرم  دناهدید  ار  هچنآ  دینیبب  دوخ  مشچ  هب  امش  رگا  اریز  دینک ، تمزالم  ار  شور  نیا  و 

هب هدرپ  نآ  يدوز  هب  تسیاهدرپ و  دناهدید  اهنآ  هچنآ  امش و  نایم  یلو  دیدینشیم  دیدیودیم و  نوریب  دیفاتشیم و  هنیآ  ره  دینآ ، یعدم 
. دتفا يرانک 

چیه دوب و  تسردنت  وا  دنداد و  وا  هب  ار  ربمغیپ  گرم  ربخ  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  نم  دـیوگ : یفریـص  ریدـس  نب  نانح  - 4
: دومرف دروآ ، ار  ربخ  نآ  نیمالا  حور  دومرف : تشادن ، يدرد 

دز راج  ربمغیپ  هک 
« هعماج ةالصلا  »

: دومرف سپس  داد و  اهنادب  ار  دوخ  گرم  ربخ  دمآرب و  ربنم  رب  ربمیپ  دندمآ و  درگ  دنتفرگرب و  حالس  راصنا  رجاهم و  همه  داد  روتسد  و 
145 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نابرهم هک  نآ  رگم   ) ناناملـسم تعامج  رب  دـنکن  محر  ادابم  هک  تسا ، ناناملـسم  رب  یلاو  نم  زا  سپ  هک  مروآ  سک  نآ  داـی  هب  ار  ادـخ 
دنک مارتحا  نانآ  دنمـشناد  زا  دزرو و  رهم  ناناوتان  هب  دراذگ  مارتحا  ار  تما  ناگرزب  ناگدروخلاس و  دیاب  ناناملـسم خ ل ) عمج  رب  دشاب 

ات ددنبن  اهنآ  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  رد  دنک و  رد  هب  نید  زا  ات  دزادنین  یتسد  یهت  هب  ار  اهنآ  دنک و  راوخ  ار  اهنآ  ات  دناسرن  نایز  اهنادـب  و 
دنکن و ولخاس  اهزرم  رد  ار  همه  ( ) دنکن خ ل یمومع  جیسب   ) دنارن یتخس  هب  اهیـشکنوشق  رد  ار  نانآ  دعلبب و  ار  ناشناوتان  نانآ  ياناوت 

. دنک عطق  ار  متما  لسن  ات  درادهگن خ ل ) اجنآ  رد 
ربنم رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب  ینخـس  نیرخآ  نیا  دومرف : ع )  ) قداص ماـما  دیـشاب ، هاوگ  مداد  زردـنا  مدرک و  غیلبت  نم  دومرف : سپس 

. دومرف
دودـح رد  تسا  هدوب  ناتـسدرک  رد  يرهـش   ) ناولح نادـمه و  زا  ریجنا  لـسع و  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  دـیوگ : تباـث  یبا  نب  بیبـح  - 5

وا دنروخب و  ات  دیناشن  لسع  ياهکیخ  رس  رب  ار  اهنآ  دندرک و  رضاح  ار  نامیتی  داد  روتـسد  نایادخدک  هب  ترـضح  نآ  دندروآ ، نیقناخ )
؟ دـیدرک اهکـشم  رد  ندیـسیل  رومأم  ار  نامیتی  هچ  يارب  نینمؤملا  ریما  ای  دـش : ضرع  وا  هب  و  درکیم . میـسقت  مدرم  نایم  ار  اهنآ  حدـق  اـب 

: دومرف
. متشاداو لسع  ياهکیخ  رد  ندیسیل  هب  ار  اهنآ  اهردپ  باسح  هب  نم  تسا و  نامیتی  ردپ  ماما 

. تسا قحأ  یلوا و  ودب  نم  زا  دعب  یلع  متسه و  یلوا  وا  ِدوخ  هب  ینمؤم  ره  زا  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  ع )  ) قداص ماما  زا  - 6
147 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تسا هدومرف  هک  تسا  ربمغیپ  دوخ  لوق  نآ  ریسفت  دومرف : دراد ؟ ینعم  هچ  نیا  دش : ضرع  قداص  ماما  هب 
دوخ ياج  هب  یلام  هک  ره  تسا و  نم  هدـهع  رب  دـناهجب  یتسرپرـسیب خ ل ) کلم  بآ و  ای   ) یتسرپرـسیب كدوک  نز و  ای  یماو  هک  ره 
یهن رما و  رایتخا  و  تسین خ ل ) دوخ  رایتخا  بحاص   ) درادن يرایتخا  طلـست و  دوخ  رب  درادن  یلام  هک  يدرم  تسا ، وا  هثرو  نآ  زا  دهناو 
تسا هتخاس  مزلم  ادخ  ار  وا  زا  دعب  ناماما  نینمؤملا و  ریما  ربمغیپ و  دهدن ، اهنآ  هب  یجرخ  هقفن و  هک  یتروص  رد  درادن  مه  ار  دوخ  لایع 

ادخ لوسر  زا  عوضوم  نیا  مالعا  رگم  دوبن  دوهی  هماع  مالسا  ببس  دندیدرگ ، قحا  یلوا و  ناشدوخ  زا  مدرم  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  نادب و 
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. دندش رطاخ  هدوسآ  ناشتالایع  ناشدوخ و  هب  تبسن  دهعت  نیا  ببس  هب  اهنآ  و  (ص )
داسف فارسا و  رد  هک  دراذگ  اج  هب  یماو  دریمب و  هک  یناملسم  نمؤم و  نآ  ره  هدومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دومرف  ع )  ) قداص ماما  - 7

(: هبوت هروس   60  ) دـیامرفیم یلاعت  كرابت و  ادـخ  اریز  تسا ، وا  رب  شهانگ  تخادرپن  رگا  دزادرپب و  ار  نآ  هک  تسا  ماما  رب  دـشاب  هدوبن 
نارادضرق و اههدنب و  ندرک  دازآ  بولق و  فیلأت  يارب  نآ و  نادـنمراک  و  ( » هیآ رخآ  ات  « ) تسا نایادـگ  ناریقف و  يارب  تاقدـص  انامه  »

یمهـس ماما  دزن  تسا و  نارادـضرق  زا  وا  و  تسا » میکح  اناد و  ادـخ  ادـخ و  فرط  زا  یعطق  تسا  يرارق  لیبس ، نبا  يارب  ادـخ و  هار  رد 
. تسا وا  رب  شهانگ  درادهگن  ار  نآ  ماما  رگا  دراد و 

: دشاب تلصخ  هس  وا  رد  هک  يدرم  يارب  زج  دیاشن  تماما  هدومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 8
149 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دراد زاب  ادخ  هب  تبسن  ینامرفان  ره  زا  ار  وا  هک  یعرو  - 1
. دشاب طلسم  دوخ  مشخ  رب  هک  اجنآ  ات  يرابدرب  - 2

تیعر يارب  ات  رگید  تیاور  رد  و  دشاب ، نابرهم  يردپ  اهنآ  يارب  هک  اجنآ  ات  تسا  تسرپرس  وا  رب  هک  ره  هب  تبسن  بوخ  یتسرپرـس  - 3
. دشاب نابرهم  يردپ  نوچ 

دوخ نآ  زا  سپ  دوخ  نم  تفگ : هیواعم  دیوگ : ثیدح ) يوار   ) دمحم مان  هب  یناتسربط  يدرم  زا  ملسا  نب  دمحم  زا  میکح  نب  ۀیواعم  - 9
ات هتفرگ  ماو  یتسرد  قح و  هار  رد  هک  راکهدب  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) یـسوم نب  یلع  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  مدید و  مه  ار  يربط  دـمحم 

. دنک یم  تخادرپ  یمومع  هنازخ  زا  ار  وا  یهدب  ماما  هن  رگ  و  دزادرپیم ) دوخ  هک   ) تفای تعسو  رگا  دنهد ، تلهم  وا  هب  لاس  کی 

تسا ع )  ) ماما زا  همه  نیمز  هکنیا  رد  باب 

ماجنارـس دهد و  ثرا  هب  دهاوخ  هک  دوخ  ناگدنب  هب  ار  نآ  تسا و  ادخ  نآ  زا  نیمز  هک  میتفای  یلع  باتک  رد  ام  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 1
میتـسه اـم  و  ناگتـشذگ ) زا  ینعی   ) هداد ثرا  اـم  هب  ار  نیمز  ادـخ  هک  یناـسک  نآ  میتـسه  نم  نادـناخ  نم و  تـسا ، ناراـکزیهرپ  نآ  زا 

زا ماما  هب  ار  نآ  جارخ  دراد و  دابآ  ار  نآ  دیاب  دنک  ءایحا  ار  ینیمز  ناناملسم  زا  هک  ره  تسا ، ام  نآ  زا  نیمز  همه  ناراکزیهرپ و 
151 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ناملسم درم  درک و  بارخ  رئاب و  ار  نآ  ای  دیـشک و  تسد  نآ  زا  رگا  تسا و  وا  قح  دنک  دوخ  جرخ  نآ  زا  هچ  ره  دزادرپب و  نم  نادناخ 
اهر ار  نآ  هدیـشک و  نآ  زا  تسد  هک  نآ  زا  تسا  قـحا  نادـب  وا  دوـمن  هدـنز  درک و  داـبآ  تفرگ و  تسد  هـب  ار  نآ  يو  زا  سپ  يرگید 

اب نم  تیب  لـها  زا  مئاـق  ماـما  اـت  تسا  وا  قح  دروخب  جرخ  نآ  زا  هچ  ره  دزادرپب و  نم  نادـناخ  زا  ماـما  هب  ار  نآ  جارخ  دـیاب  وا  و  هدرک ،
فرـصت ار  اهنآ  ص )  ) ادخ لوسر  هچنانچ  دنک  نوریب  نآ  زا  ار  اهنآ  دراد و  دوخ  زا  دنک و  فرـصت  ار  نآ  دوش و  نایع  تردق  ریـشمش و 

تسا و اهنآ  تسد  رد  هچ  نادـب  تبـسن  ددـنب  يداد  رارق  اهنآ  اب  ماما  هک  دـشاب  اـم  نایعیـش  تسد  رد  هچنآ  زج  تشاد ، دوخ  يارب  درک و 
. دراذگاو اهنآ  تسد  رد  ار  نیمز 

ادـخ زا  تفای  تسد  نآ  زا  يزیچ  رب  هک  ره  ام ، زا  وا و  لوسر  زا  تسا و  یلاعت  كرابت و  ادـخ  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  ایند و  دومرف : - 2
. میرازیب وا  زا  اهام  شلوسر و  ادخ و  دنکن  نینچ  رگا  دنک و  ناسحا  دوخ  ناردارب  هب  دهدب و  ار  ادخ  قح  دزیهرپب و 

سپ وا  هب  ترـضح  نآ  دوب و  هدروآ  ع )  ) قداص ماما  يارب  یهجو  لاس  نآ  رد  مدرک ، رادید  هنیدم  رد  ار  عمـسم  دیوگ : دیزی  نب  رمع  - 3
؟ داد سپ  وت  هب  يدوب  هدروآ  شیارب  هک  ار  یهجو  قداص  ماما  ارچ  متفگ : وا  هب  دوب ، هداد 

يدصتم نم  هک : مداد  شرازگ  وا  هب  مداد  ترضح  نآ  تمدخ  ار  هجو  نآ  یتقو  نم  تفگ : باوج  رد  نم  هب  دیوگ :
153 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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تـسا مهرد  رازه  داتـشه  هک  ار  نآ  سمخ  مدروآ و  تسد  هب  مهرد  رازه  دـص  راهچ  مدـش و  نیرحب  يایرد  زا  يریگدـیراورم )  ) صوغ
ررقم ام  لاوما  رد  امش  يارب  یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  تسا  یقح  نیا  مرادهگن ، تسا  امش  نآ  زا  هک  ار  نآ  متساوخن  مدروآ و  امـش  يارب 

. هتخاس
ره تسا و  ام  زا  نیمز  همه  یتسار  هب  رایـس  ابا  يا  دشابن ؟ سمخ  زج  درآرب  نآ  زا  ادـخ  هچنآ  نیمز و  طیحم  زا  ام  يارب  ینعی  دومرف : ماما 

. مروآیم امش  يارب  ار  لام  نآ  همه  سپ  متفگ : نم  تسا ، ام  زا  همه  درآرب  نآ  زا  ادخ  هچ 
نیمز زا  هچنآ  ره  ریگرب ، دوخ  اب  ار  دوخ  لام  نیمه  میدومن  لهب  نآ  زا  ار  وت  میدرک و  لالح  وت  هب  ار  نآ  ًاققحم  ام  رایـس ، اـبا  يا  دومرف :

یلو دراذـگاو  اهنآ  تسد  هب  ار  نیمز  دریگب و  اهنآ  زا  ار  نآ  تایلام  دـنک و  مایق  ام  مئاق  ات  تسا  لالح  اهنآ  رب  تسا  ام  نایعیـش  تسد  رد 
دریگب اهنآ  تسد  زا  ار  نیمز  دنک و  مایق  ام  مئاق  هک  نآ  ات  تسا  مارح  اهنآ  رب  دـنرب  يدوس  نآ  زا  هچنآ  ره  تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ 

. دنک رد  هب  نآ  زا  تسد  یهت  راوخ و  ار  اهنآ  و 
هب همئا  هک  نانآ  رگم  دروخن  لالح  نم  زج  نادنمراک  كالما و  نابحاص  زا  يدحا  نم  رظن  هب  تفگ : نم  هب  رایس  وبا  دیوگ : دیزی  نب  رمع 

. دنشاب هدرک  لالح  اهنآ 
یمن وت  دـمحم  ابا  يا  یتفگ  یلاحم  نخـس  دومرف : خـساپ  رد  تسین ؟ ماما  رب  ةاکز  ایآ  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : ریـصب  یبا  زا  - 4
وا يارب  لمع  نیا  ادخ  فرط  زا  دهدب ، دهاوخ  هک  ره  هب  دنک و  فرص  دهاوخ  اج  ره  هب  تسا  ماما  نآ  زا  ترخآ  ایند و  همه  هک  یناد 

155 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دناد نآ  لوئسم  شیادخ  هک  دشاب  هدنام  یقح  وا  ندرگ  رد  ادخ  يارب  هک  دنارذگن  زگره  ار  یبش  ماما  دمحم  ابا  يا  تساور ،

: دومرف دز و  يدنخبل  دیراد ؟ هچ  نیمز  نیا  زا  امش  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : سینخ  نب  یلعم  ای  نایبظ  نب  سنوی  - 5
اهنآ زا  هک  دربب  نیمز  رد  رهن  تشه  دوخ  گرزب  تشگنا  اـب  اـت  داد  ناـمرف  وا  هب  داتـسرف و  ار  شلیئربج  یلاـعت  كراـبت و  ادـخ  یتسار  هب 

تسا و دـنه  رهن  نآ  نارهم و  و  تسا ) شاش   ) تسا شوش  رهن  نآ  عوشخ و  تسا و  خـلب  رهن  هک  نوحیج خ ل )  ) ناحیج ناحیـس و  تسا 
زا ام  نمشد  تسا و  ام  نایعیـش  نآ  زا  تسا  ام  زا  هچ  ره  تسا و  ام  زا  همه  دوش  هداد  بآ  ای  دروخ  بآ  هچنآ  تارف ، هلجد و  رـصم و  لین 

ار هیآ  نیا  سپس  نیمز  نامسآ و  نایم  ینعی  تسا  نیا  نیا و  زا  رب  نهپ  یتعـسو  رد  ام  تسود  دیابر و  روز  هب  هچنآ  زج  درادن  ياهرهب  نآ 
تـسا صلاخ  و  هدش ) هتفرگ  روز  هب  اهنآ  زا  یلو   ) ایند یناگدـنز  رد  دـندیورگ  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  وگب  (: » فارعا هروس   32  ) دناوخ

(«. اهنآ زا  بصغ  ندرب و  روزیب   ) تمایق زور  رد  اهنآ ) يارب  )
: متشون ع )  ) يرکسع ماما  هب  دیوگ : نایر  نب  دمحم  - 6

؟ درادن سمخ  زج  ایند  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  تنابرق 
. تسا ادخ  لوسر  زا  ددرگیم  نآ  رب  هچنآ  ایند و  هک  دیسر  باوج 

157 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نآ زا  هدوب  مدآ  نآ  زا  هچ  ره  دراذـگاو و  وا  هب  ار  اـیند  دـیرفآ و  ار  ع )  ) مدآ ادـخ  هک  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  - 7

(. ع  ) تسا دمحم  لآ  همئا  نآ  زا  نامه  ص )  ) تسا ادخ  لوسر  نآ  زا  هچ  ره  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر 
: دوب وا  لابند  هب  بآ  هنابز  دروآیم و  رد  ار  رهن  جنپ  دوخ  ياپ  اب  لیئربج  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 8

درگ يایرد  اب  تسا  ع )  ) ماما نآ  زا  دوش  هداد  بآ  نآ  زا  ای  دنهد  بآ  ار  هچ  ره  خلب  رهن  نارهم 5 - رصم 4 - لین  هلجد 3 - تارف 2 - - 1
. ایند

عطق وا  زا  سپـس  درکیمن و  يراد  دوخ  يزور  وا  دزن  نتفر  زا  تسنادیمن و  ربارب  ماشه  اـب  ار  يزیچ  ریمع  یبا  نبا  دـیوگ : عیبر  نب  يرس 
هراب رد  ریمع  یبا  نبا  وا و  نایم  دوب و  ماشه  ناروای  زا  یکی  یمرـضح  کلام  یبا  هک  دوب  نیا  شببـس  دومن و  تفلاخم  وا  اب  درک و  هطبار 
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. دش ياهزیتس  تماما  زا  ياهلأسم 
. تسا یلوا  دنراد  فرصت  رد  ار  نآ  هک  اهنآ  زا  نادب  وا  تسا و  وا  کلم  ینعی  تسا  ماما  زا  ایند  همه  تفگ : ریمع  یبا  نبا 

تمینغ سمخ و  ءیف و  زا  دـشاب  ماما  زا  هدرک  مکح  ادـخ  ار  هچنآ  زج  تسا  اهنآ  دوخ  زا  مدرم  كـالما  تسین ، نینچ  تفگ : کـلام  وبا 
. دنک هچ  نآ  اب  دنک و  فرص  اجک  رد  هک  هدرک  نایب  دوخ  ادخ  زین  مه  ار  نآ  تسا و  ماما  زا  هک 

159 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مـشخ ریمع  یبا  نبا  درک ، تواضق  ریمع  یبا  نبا  هیلع  رب  کلام  یبا  دوس  هب  ماشه  دـنداد و  تیاـضر  مکح  نب  ماـشه  رظن  هب  هراـب  نیا  رد 

. دومن ماشه  كرت  نآ  زا  سپ  درک و 

دشاب رما  يدصتم  یتقو  شسابل  كاروخ و  رد  شدوخ و  هراب  رد  ماما  شور  باب 

رد مریگب و  گـنت  دوـخ  رب  هک  هدرک  مزـال  نم  رب  هدرک و  شقلخ  ياوـشیپ  ارم  ادـخ  دوـمرف : ع )  ) نینمؤـملا ریما  دـیوگ : يدـبع  رباـج  - 1
یـشکرس دوخ  تورث  اب  نارگناوت  دـنبای و  یلـست  دـننک و  ءادـتقا  نم  رقف  هب  ناریقف  ات  مشاب  نادنمتـسم  دـننام  سابل  ندیـشون و  ندروخ و 

. دننکن
: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  يزور  دیوگ : سینخ  نب  یلعم  - 2

هارمه هب  ام  دوب  امـش  اب  تسایر  نیا  رگا  متفگ  دوخ  اب  دنراد و  هک  یتمعن  نآ  مدروآ و  دای  هب  ار  سابع ) ینب  ینعی   ) نالف لآ  نم  تنابرق ،
. میتشاد یبوخ  یگدنز  میدوب و  تمعن  رد  امش 

هنازور و شالت  يدرگ و  كولب  یباوخیب و  يدرگبـش و  زج  ام  يارب  دوب  نینچ  عضو  رگا  ادـخ  هب  يداـتفا ، رود  رایـسب  یّلعم ، يا  دومرف :
ام زا  رما  نیا  دوبن ، يزیچ  تخس  كاروخ  ربز و  هماج  ششوپ 

161 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. نیا زج  دزاس  تمعن  یلاعت  ادخ  ار  یقح  ندرب  هک  يدید  زگره  دش و  رانک 

هدرک رود  نت  زا  ار  مرن  هماج  هدیـشوپ و  ابع  هک  دایز  نب  مصاع  رب  ترـضح  نآ  جاـجتحا  هب  عجار  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  دنـس  دـنچ  هب  - 3
دوخ نادنزرف  هدنمغ و  ار  دوخ  نادناخ  شور  نیا  اب  تفگ : دومن و  نینمؤملا  ریما  هب  ار  وا  تیاکش  دایز  نب  عیبر  شردارب  هک  هدش  تیاور 

. هتخاس كانهودنا  ار 
هداوناخ زا  دومرف : وا  هب  درک و  شرت  ودـب  يور  دـید  ار  وا  نوچ  دـندروآ  ار  وا  دـیروایب ، نم  دزن  ار  دایز  نب  مصاـع  دومرف : نینمؤملا  ریما 

، يریگب يرب  اهنآ  زا  وت  هتـساوخن  هدرک و  لالح  وت  يارب  ار  تابیط  ادخ  هک  يدقتعم  وت  يدرکن ، محر  تنادنزرف  هب  يدرکن و  مرـش  دوخ 
. يرتنوبز نیا  زا  ادخ  شیپ  رد  وت 

ادخ ایآ  اههچنغ » بحاص  لخن  تسا و  هویم  نآ  رد  میداهن ، رب  مدرم  يارب  ار  نیمز  (: » نامحر هروس   11 - 10  ) هدومرف هک  تسین  ادخ  ایآ 
هک اجنآ  ات  دـنیاینرب » مه  هب  هک  تسا  یخزرب  ناشنایم  دـندروخرب ، مه  هب  ایرد و  ود  دـنتخیمآ  (: » نامحر هروس   19  ) دیامرفیم هک  تسین 
هب اهنآ  شریذپ  زا  تسا  رتتسود  وا  دزن  رادرک  هب  ادخ  ياهتمعن  شریذپ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیآ » رب  ناجرم  ؤلؤل و  اهنآ  زا  : » دـیامرف یم 

«. نک وگ  زاب  تراگدرورپ  تمعن  هب  اّما  و  (: » یحض هروس   11  ) هدومرف لج  زع و  ادخ  و  اعد ) رکذ و  هب  ینعی   ) راتفگ
ربز و هماج  هب  تساـبل  رد  يدرک و  ءاـفتکا  تشرد  راوگاـن و  ماـعط  هب  تکاروخ  رد  دوخ  ارچ  سپ  نینمؤملا  ریما  اـی  درک : ضرع  مصاـع 

؟ تشرد
هدرک مزال  لداع  ناماما  رب  ادخ  یتسار  هب  وت  رب  ياو  دومرف :

163 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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مرن هماج  دـنکفا و  ار  نیئوم  يابع  دایز  نب  مصاع  ددرگن . هریچ  اونیب  شیورد  رب  رقف  ات  دـنریگ  هزادـنا  ناوتان  دنمتـسم و  مدرم  اب  ار  دوخ 
. درک رب  رد 

بلاط یبا  نب  یلع  هک  يدومرف  هللا  کحلـصا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  يدرم  هک  مدوب  ع )  ) قداص ماما  روضح  دیوگ : نامثع  نب  دامح  - 4
شزرا ُرپ  هدنزارب و  ون و  ياههماج  امش  نت  رب  ام  نآ و  دننام  مهرد و  ياهب 4  هب  نهاریپ  درکیم ، رب  رد  نوبز  ربز و  هماج  هک  دوب  هویش  ار 

رگا دندرمـشیمن و  تشز  وا  رب  هک  دـشوپیم  یناـمز  رد  ار  هدـنژ  هماـج  نآ  بلاـط  یبا  نب  یلع  یتسار  هب  دومرف : وا  خـساپ  رد  مینیبیم ؟
هک نیا  زج  تسا  نامز  نآ  لها  لومعم  هماج  هک  تسا  نامه  ینامز  ره  هماج  رتهب  دـنوش ، اـمن  تشگنا  دنـشوپ  ار  هماـج  نآ  دـننام  زورما 

. دشاب ع )  ) یلع شور  هب  دشوپ و  ار  یلع  هماج  نامه  دنک  روهظ  ام  مئاق  نوچ 

ردان باب 

؟ تفگ دیاب  هچ  وا  هب  دنک  هسطع  هک  ماما  تنابرق  متفگ : درک ، هسطع  هک  مدوب  وا  تمدخ  نم  يزور  دیوگ : حون  نب  بویا  - 1
: دومرف

165 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. دنک تمحر  تیادخ   ) کیلع هللا  یلص  دنیوگیم :

ادخ ار  مان  نیا  هن ، دومرف : نینمؤملا ؟ ریما  يا  وت  رب  رد  دنیوگ : مئاق  ماما  هب  هک  دیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  يدرم  دـیوگ : رهاز  نب  رمع  - 2
، تنابرق متفگ : دمانن ، نادب  ار  دوخ  رفاک  زج  مه  وا  زا  سپ  هدـشن و  هدـیمان  نادـب  یـسک  وا  زا  شیپ  هدومن ، ع )  ) نینمؤملا ریما  صوصخم 

: دنیوگیم دومرف : دنیوگ ؟ دورد  وا  هب  هنوگچ 
( هللا َۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  )

«. نمؤم دیشاب  هدوب  رگا  امش  يارب  تسا  رتهب  هللا  ۀیقب  (: » دوه هروس   86  ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  ، 
اهنآ هـب  شناد  كاروـخ  هـکنآ  يارب  دوـمرف : دـندیمان ؟ نینمؤـملا  ریما  ار  وا  ارچ  مدیـسرپ  ع )  ) نـسحلا وـبا  زا  دـیوگ : رمع  نـب  دـمحا  - 3

(: فسوی هروس   64  ) هک تسا  نآرق  رد  يدینشن  دومرف : دیناسریم ،
«. میروآیم دوخ  نادناخ  يارب  راب  راوخ و  ام  »

. دادیم شناد  ملع و  هقوذآ  اهنآ  هب  هدش  مهارف  وا  دزن  زا  نینمؤم  هقوذآ  هکنآ  يارب  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
172  ) تسا لزان  نینچ  شنآرق  رد  هدیمان و  ار  وا  ادـخ  دومرف : دـندیمان ؟ نینمؤملا  ریمأ  ار  وا  ارچ  متفگ : ع )  ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : رباج  - 4
؟ متسین امـش  راگدرورپ  نم  هک : تخاس  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  تفرگرب و  اهنآ  تشپ  زا  ار  مدآ  ینب  داژن  ادخ  نوچ  و  (: » فارعا هروس 

»؟ تسین نینمؤملا  ریما  یلع  و  تسین ؟ نم  لوسر  دمحم 
167 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تیالو هراب  رد  نآرق  زا  تسا  یئاهنیچلگ  نآ  رد  باب 

نآ دروآ  دورف  (: » ءارعش هروس  193 و 194   ) یلاعت كرابت و  ادخ  لوق  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  متفگ : ع )  ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : طاّنح  ملاس  - 1
: دومرف نشور » یبرع  نابز  اب  یشاب 195  اههدنهد  میب  زا  ات  وت  لد  رب  نیمالا  حور  ار 

(. ع  ) تسا نینمؤملا  ریما  تیالو  نآ 
اههوک و نیمز و  اهنامسآ و  رب  ار  تناما  میدرک  هضرع  ام  یتسار  هب  (: » ءابس هروس   72  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  - 2
زا دوصقم  دومرف : تسا » نادان  راک و  متـس  رایـسب  هک  نآ  يارب  درک  لمحت  ار  نآ  ناسنا  دندیـسرت و  نآ  زا  دـندز و  زاب  رـس  نآ  لـمح  زا 
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. تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  تناما ،
« دـندودنین متـس  هب  ار  دوخ  ناـمیا  دـندیورگ و  هک  یناـسک  نآ  (: » ماـعنا هروس   81  ) لـج زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداـص ماـما  - 3

: دومرف دندش ) يربهر  نانآ  مه  دناهدوسآ و  نانآ  مه  شلابند : )
تـسا وا  هن ) رگ  و  ، ) نالف نالف و  تیالو  شریذـپب  ار  نآ  دنـشاب  هتخیماین  تیالو و  زا  تسا  هدروآ  دـمحم  هک  تسا  نآ  هب  نامیا  دوصقم 

. تسا هدرک  هریت  هودنا و  متس  ملظ و  هب  ار  دوخ  نامیا  هک 
169 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يِذَّلا َوُه  هک : تسا  نینچ  نباغت  هروس  رد  هیآ   ) لج زع و  ادـخ  لوق  زا  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماـما  زا  دـیوگ : فاحـص  میعن  نب  نیـسح  - 4
رفک یتسود و  تیالو و  هب  ار  اهنآ  نامیا  ادخ  دومرف : رفاک » یخرب  دیـشاب و  نمؤم  امـش  یخرب  ( » ۀیآلا ٌنِمُْؤم  ْمُْکنِم  َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف  ْمُکَقَلَخ 

. رشبلا وبا  مدآ  تشپ  رد  دندوب  ياهرذ  اهنآ  تفرگ و  رب  اهنآ  زا  قاثیم  هک  يزور  زا  تسا  هتخانش  ام  تیالو  کحم  هب  مه  ار  اهنآ 
ینامیپ رذنب و  دننکیم  افو  دومرف : رذن » هب  دننکیم  افو  (: » ناسنا هروس   6  ) لج زع و  ادخ  لوق  رد  ع )  ) نسحلا یبا  زا  لیضف  نب  دمحم  - 5

. اهام تیالو  رد  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هک 
فرط زا  اـهنآ  يارب  هـچنآ  لـیجنا و  تاروـت و  اـهنآ  یتـسار  هـب  رگا  و  (: » هدـئام هروـس   66  ) لـج زع و  ادــخ  لوـق  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  - 6

. تسا تیالو  دوصقم ، دومرف : دنتشادیم » اپ  رب  دوب  هدمآ  دورف  ناشراگدرورپ 
« یبرقلا يوذ  اب  یتسود  زج  مهاوخن  يدزم  اهامـش  زا  دـمحم ) يا   ) وگب (: » يروش هروس   23  ) یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  - 7

. دنتسه همئا  اهنآ  زا  دوصقم  دومرف :
تیالو هراب  رد   ) ار شلوسر  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  هک  ره  و  (: » بازحا هروس   71  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 8

171 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا هدش  لزان  نینچ  هدیسر » یگرزب  زوف  هب  قیقحت  هب  هنیآ  ره  سپ  وا ) زا  سپ  ناماما  تیالو  یلع و 

« دینک رازآ  ار  ادخ  لوسر  هک  دسرن  ار  امش  (: » بازحا هروس   53  ) لج زع و  ادخ  لوق  رد  ُمالَّسلا  ُمِهیَلع  نیموصعم  زا  ناورم  نب  دمحم  - 9
دندرزآ و ار  ع )  ) یسوم هک  دیشابن  یناسک  نوچ  : » دیامرفیم هک  بازحا ) هروس   69  ) هیآ دننام  ع )  ) همئا و  ع )  ) یلع هراب  رد  ینعی  دومرف :

«. درک هئربت  دنداد  تبسن  يو  هب  هچنآ  زا  ار  وا  ادخ 
دوشن و هارمگ  دنک  نم  تیادـه  زا  يوریپ  هک  ره  (: » هط هروس   123  ) یلاعت ادخ  لوق  زا  دیـسرپ  وا  زا  يدرم  دیوگ : هللا  دـبع  نب  یلع  - 10

. دورن نوریب  اهنآ  تعاطا  زا  دنک و  يوریپ  اهنآ  زا  دشاب و  همئا  هب  دقتعم  هک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : ددرگن » تخبدب 
دلاو و زا  دوصقم  دومرف : دنزرف » ردپ و  هب  دنگوس  و  رهش ، نیا  رد  دراو  یئوت  و  رهـش ، نیا  هب  دنگوس  هن  : » یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  - 11

. دندوب شنادنزرف  هک  ياهمئا  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما  دلو 
(: لافنا هروس   40  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  - 12

ریما لوسر  ناشیوخ  دومرف : لوسر » ناشیوخ  زا  لوسر و  زا  تسا و  ادخ  نآ  زا  نآ  سمُخ  دـیتفرگرب ، تمینغ  هرهب و  هچنآ  هک  دـینادب  «و 
(. ع  ) دناهمئا نینمؤملا و 

173 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دنشاب یتما  میدیرفآ  هک  اهنآ  زا  و  (: » فارعا هروس   180  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : نانس  نب  هللا  دبع  - 13

: دومرف دننک » تلادع  دنزرو و  داد  قح  هب  دننک و  يربهر  قح  هب  هک 
. دنتسه ع )  ) همئا نانآ 

هک همکحم  یتایآ  تسا  نآ  زا  ار  باتک  وت  رب  هدرک  لزان  هک  تسا  وا  : » یلاعت ادخ  لوق  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دبع  - 14
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اما  » دنتـسه نالف  نالف و  دوصقم  دومرف : ههباشتم » يرگید  تاـیآ  و   » دنتـسه ع )  ) همئا نینمؤملا و  ریما  دوصقم ، دومرف : دـنباتکلا » ّمأ  اـهنآ 
یئوجهنتف دـشاب  هباشتم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـننک  يوریپ   » اهنآ نارادتـسود  نـالف و  نـالف و  نآ  ناوریپ  دـنراد » یجک  لد  رد  هک  یناـسک 

نینمؤملا ریما  ملع » رد  ناخسار  ادخ و  زج  ار  شلیوأت  دنادیمن  و   » نانآ يوریپ  هدنیآ  دوس  دیما  هب  ینعی  نآ » لیوأت  زا  يوجتسج  یئوج و 
(. ع  ) همئا و 

نایم زا  هک  ار  اهنآ  دنادن  ادخ  دنرادب و  امش  زا  تسد  دیدرک  نامگ  هکلب  (: » هبوت هروس   17 : ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  - 15
، دنتـسه همئا  نامه  نانمؤم  زا  وا  دوصقم  دومرف : دـنتفرگن » دوخ  هاگهانپ  نانمؤم  شلوسر و  ادـخ و  زج  ار  يرگید  دـندرک و  داـهج  اـمش 

. دنرادن ناهن  رد  یتسود  هاگهانپ و  ع )  ) همئا زج  هک  اهنآ  ینعی 
مه وت  دندرک ، یتشآ  حلص و  هب  لیم  رگا  (: » لافنا هروس   64  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یبلح  - 16

175 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف تسیچ ؟ یتشآ  حلص و  ملس و  متفگ : دیوگ : نک » لیم  نادب 

. تسا ام  رما  رد  لوخد 
مه رب  اـیآ  دومرف : ياهقبط » زا  سپ  ياهقبط  دـیئآرب  مهرب  (: » قاقـشنا هروـس   20  ) یلاعت ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هرارز  - 17

. نالف نالف و  نالف و  راک  رد  هقبط  زا  دعب  هقبط  دوخ  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  تما  نیا  دندماین 
میتسویپ قیقحت  هب  هنیآ  ره  (: » صصق هروس   52  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  زا  مدیـسرپ  ع )  ) نسحلا وبا  زا  دیوگ : بدنج  نب  هللا  دبع  - 18

يارب دـندرک  تماما  هب  مایق  رگید  کی  لابند  یماما و  هب  ار  یماما  میتسویپ  ینعی  دومرف : دـنوش » روآ  دای  دـیاش  ناـنآ  يارب  ار  قح  راـتفگ 
. دنامن تجحیب  نیمز  تسین و  یترتف  تماما  رما  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  مدرم - تیاده  داشرا و 

« ام يوس  هب  تسا  هدش  لزان  هچنآ  ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  دـیئوگب  (: » هرقب هروس   131 : ) یلاعت ادخ  لوق  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  مالـس ، - 19
رد تسا  يراج  باطخ  نیا  ناشیا  زا  سپ  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  تسا و  یلع  باطخ  نیا  زا  دوصقم  انامه  دومرف : هک 
امش هچنآ  دننام  هب   » مدرم ینعی  دنروآ » نامیا  رگا  : » هدومرف هک  مدرم  لاح  عضو  هب  ددرگیم  رب  ادخ  فرط  زا  راتفگ  سپس  ع )  ) همئا هراب 

: دنتسه مالسلا  مهیلع  همئا  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دوصقم : دیدروآ » نامیا  نادب 
«. دنّقح ِهار  ِفالخ  رد  نانآ  انامه  سپ  دنتفات  رب  ور  رگا  دنتفای و  تیاده  ًاققحم  سپ  »

177 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک دنایناسک  نآ  هنیآ  ره  میهاربا  هب  مدرم  نیرتهدنبسچ  یتسار  هب  (: » نارمع لآ  هروس   62 : ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  - 20

: دومرف دندیورگ » هک  یناسک  نآ  تسا و  ربمغیپ  نیا  دندوب و  وا  وریپ 
. دنیاهنآ وریپ  هک  یناسک  دنتسه و  ع )  ) همئا دوصقم :

اب ار  امش  ات  نآرق  نیا  تسا  هدش  یحو  نم  هب  (: » ماعنا هروس   20  ) لج زع و  ادخ  لوق  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : ینهج  کلام  - 21
لوسر هچنانچ  دهد  میب  نآرق  هب  وا  دشاب  ص )  ) دمحم لآ  زا  یماما  هک  دسر  تبون  هک  ره  هب  دومرف : دسرب » ودـب  هک  ره  منک و  راذـنا  نآ 

. تسا هداد  میب  نادب  ص )  ) ادخ
درک شومارف  ار  نآ  میدرک و  یشرافس  مدآ  اب  نیا  زا  شیپ  هنیآ  ره  و  (: » هط هروس   115  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  - 22

یمیمـصت درک و  كرت  ار  نآ  يو و  زا  سپ  ناـماما  و  ص )  ) دـمحم هراـب  رد  میدرک  شرافـس  وا  هـب  دوـمرف : میدـیدن » وا  رد  یمیمـصت  و 
يو و زا  سپ  ءایـصوا  و  ص )  ) دمحم هراب  رد  اهنآ  هب  هکنآ  يارب  دـندیمان  مزعلا  ولوا  ار  مزعلا  ولوا  انامه  دنـشاب و  نینچ  نانآ  هک  تشادـن 

. دناهدرک رارقا  نادب  تسا و  نیمه  بلطم  هک  دنتفای  میمصت  اهنآ  هدش و  هداد  شرافس  وا  شور  و  ع )  ) يدهم هراب  رد  صوصخ 
ص)  ) دمحم هراب  رد  ینانخس  میدرک » شرافـس  مدآ  هب  نیا  زا  شیپ  قیقحت  هب  هنیآ  ره  و  : » تسا هدومرف  هیآ  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  - 23
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سپ  » نانآ هّیرذ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  و 
179 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. هدش لزان  ص )  ) دمحم رب  نینچمه  ادخ  هب  درک » شومارف 
هار هب  وت  اریز  تسا  هدش  یحو  وت  هب  هچ  نادب  بسچب  (: » فرخز هروس   43  ) درک یحو  شربمغیپ  هب  ادخ  هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  یلامث  - 24

. تسا تسار  هار  نامه  یلع  یتسه و  یلع  تیالو  هب  وت  ینعی  دومرف : یتسه » تسار 
ار دوخ  هچنآ  تسا  دـب  هچ  (: » هرقب هروس   90  ) دومرف لزان  نینچ  ص )  ) دـمحم رب  لیربج  ار  هیآ  نیا  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  زا  رباـج ، - 25

«. تسا هدرک  لزان  ع )  ) یلع هراب  رد   ) ادخ هچ  نادب  متس  هار  زا  دنزرو  رفک  هک  دنتخورف  نادب 
(: هرقب هروس   23  ) ار هیآ  نیا  تفگ : هک  رباج  زا  - 26

( یلع هراب  رد   ) دوخ هدنب  رب  میداتسرف ، ورف  ام  هچ  نادب  تبـسن  دیـشاب  دیدرت  رد  امـش  رگا  : » هک دمحم  رب  تسا  هدومن  لزان  نینچ  لیئربج 
(. نآ خ ل دننام  ياهروس  « ) نآ دننام  زا  هروس  کی  دیروایب 

اِمب اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » تسا ءاـسن  هروس  هیآ 47  رد  نآ  ردـص   ) ار هیآ  نیا  لیئربج  دومرف : هک  ع )  ) قداـص ماـما  زا  - 27
اْنلََّزن

181 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رخآ رد  ًانیبم ، ًارون  و  تسا .» امـش  اب  هک  تسا  ینامه  قدصم  هک  میداتـسرف  هچ  نادـب  دـیورگب  باتک  لها  يا  : » ینعی ْمُکَعَم » اِمل  ًاقِّدَـصُم 

دیورگب دناهداد  امش  هب  باتک  هک  یناسک  ایا  : » تسا هدرک  لزان  نینچ  دمحم  رب  ًانِیبُم » ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  : » هک تسا  ءاسن  هروس  هیآ 174 
«. راکشآ رون  یلع ) هراب  رد   ) ام میداتسرف  ورف  هچ  نادب 

هنیآ ره  یلع ) هراب  رد   ) نادب دنوش  هداد  دنپ  هچ  نادب  دـننک  لمع  اهنآ  یتسار  هب  رگا  و  (: » ءاسن هروس   66  ) رد ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  - 28
«. ناشیارب دشاب  رتهب 

دیوش شزاس  حلـص و  دراو  همه  همه و  دیدیورگ  هک  یناسک  ایأ  (: » هرقب هروس   208  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  - 29
. تسا ام  یتسود  تیالو و  رد  دورو  دوصقم  دومرف : تسا » يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  اریز  دینکن ، يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  و 

: دومرف ار » ایند  یگدنز  دـینیزگرب  هکلب  (: » یلعا هروس   16 : ) لج زع و  ادـخ  لوق  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : رمع  نب  لـضفم  - 30
تیـالو و دوـصقم ، دوـمرف : تـسا » رتهدـنیاپ  رتـهب و  ترخآ  و  ( » 17 ( ) روج ناـمکاح  ینعی   ) تسا اـهنآ  يرادتـسود  تیـالو و  دوـصقم ،

«. یسوم میهاربا و  فحص  تسا ، تبث  نیتسخن  فحص  رد  نیا  هک  یتسار  هب  ( » 18 و 19  ) تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  يرادتسود 
هروس  87  ) دیامرفیم هک : دومرف  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  - 31

183 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دینک یگرزب  رس  امش  ع )  ) یلع یتسود  تالوم و  زا   ) تسین امش  هاوخلد  هچنآ  امـش  يارب  ص )  ) دمحم  ) دروایب هاگنآ  ره  سپ  ایآ  (: » هرقب

. دیشکب ار  هتسد  کی  دینک و  بیذکت  ار  دمحم ) لآ  زا   ) هتسد کی  و 
هچنآ یلع ) یتسود  تیـالو و  هب   ) نیکرـشم رب  دـیآ  نارگ  (: » يروش هروس   13  ) دومرف لج  زع و  ادـخ  لوق  ناـیب  رد  ع )  ) اـضر ماـما  - 32

«. تسا هدش  مقر  نینچ  باتک  رد  ع )  ) یلع تیالو  زا  دمحم  يا   ) نادب ار  اهنآ  یناوخب 
دومنهر و نیا  هب  ار  ام  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپس  (: » فارعا هروس   43  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ریـصب  یبا  - 33
ع)  ) همئا نینمؤملا و  ریما  هارمه  هب  دـنناوخ  ار  ص )  ) ربمغیپ دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : دومنیمن » هار  ار  ام  ادـخ  رگا  میدربیمن  هار  اـم 

نیا هب  ار  ام  هک  تسا  ادـخ  نآ  زا  ساپـس  : » دـنیوگ ناشدـننیب  هب  اهنآ  نایعیـش  نوچ  دـنراد و  ياـپ  رب  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  شنادـنزرف و  زا 
. دندوب ماما  هک  وا  نادنزرف  نینمؤملا و  ریما  تیالو  هب  درک  یئامنهار  ار  ام  ینعی  دومنیمن » هار  ام  هب  ادخ  رگا  میدربیمن  هار  ام  دومنهر و 
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گرزب ربخ  دومرف : گرزب » يربخ  زا  دنـسرپ ، ار  رگید  کی  هچ  زا  : » یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ریثک  نب  هللا  دـبع  - 34
تیالو دومرف : قح » رب  ادخ  يارب  تیالو  تسا  اجنآ  رد  (: » فهک هروس   44  ) ادخ لوق  زا  ترضح  نآ  زا  مدیسرپ  تسا و  تیالو 

185 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. ع  ) نینمؤملا ریما 

نآ رب  یناد و  هناگی  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  رادب  نید  يوس  هب  ار  دوخ  يور  (: » مور هروس   30  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  - 35
. تسا تیالو  نآ ، زا  دوصقم  دومرف : ینامب » تباث 

: دومرف میراذگیم » نایم  رد  تمایق  زور  رد  ار  لدع  ياهوزارت  (: » ءایبنا هروس   47  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  - 36
. دنتسه ءایصوا  ناربمغیپ و  لدع  ياهوزارت  زا  دوصقم 

« نک ضوع  ار  نآ  ای  نیا  زج  ینآرق  روایب  (: » سنوی هروس   15  ) یلاعت ادخ  لوق  زا  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لضفم  - 37
: دومرف

. نک ضوع  ار  یلع  ای  دنتفگ :
»؟ درب خزود  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  (: » رثدـم هروس   42  ) مدیـسرپ ار  هیآ  نیا  ریـسفت  ع )  ) قداص ماـما  زا  دـیوگ : هللا ، دـبع  نب  سیردا  زا  - 38

«. نارازگزامن زا  ام  میدوبن  دنتفگ : ( » 43)
دننانآ ورشیپ ، ناورشیپ  و  (: » هعقاو هروس   11 - 10  ) هتفگ اهنآ  هراب  رد  ادـخ  هک  میدوبن  یناماما  نآ  ناوریپ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف :
نامه یّلـصم  زا  مه  اجنیا  رد  دـنمانیم . یّلـصم  هدرب  ار  هقباـسم  هک  تسا  یبسا  لاـبند  هک  نآ  هقباـسم ، رد  هک  ار  مدرم  ینیبن  وت  ناـبرقم »

لابند میدوبن  ینعی  نیّلصم » زا  میدوبن  : » هدومرف هک  تسا  دوصقم  ینعم 
187 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

(. ع  ) همئا زا  ناور  شیپ 
اج رب  اپ  راوتسا و  قح  شور  رب  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  و  (: » نج هروس   16  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  - 39

تیالو و قح  شور  نآ  میدرکیم و  راشرـس  نامیا  زا  ار  اهنآ  لد  دیامرفیم  هک  دومرف  میدـیناشونیم » اهنآ  هب  اراوگ  بآ  هنیآ  ره  دـندوب 
. تسا ءایصوا  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسود 

دنتفگ هک  یناسک  نآ  (: » تلـصف هروس   30  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  زا  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : ملـسم  نب  دـمحم  زا  - 40
دورف : » يرگید زا  دعب  یکی  همئا  يوریپ  هب  دندرک  تماقتـسا  ینعی  دومرف : قداص  ماما  دـندرک » تماقتـسا  سپـس  تسادـخ ، ام  راگدرورپ 

«. دنداد هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  هب  دیریگ  هدژم  دینکن و  هودنا  دیسرتن و  هک  اههتشرف  اهنآ  رب  دنوش 
یم امش  هب  ار  دنپ  هناگی  انامه  دمحم ) يا   ) وگب (: » أبـس هروس   46  ) یلاعت ادخ  لوق  زا  ع )  ) رقاب ماما  زا  مدیـسرپ  دـیوگ : هزمح  یبا  زا  - 41
دنپ هناگی  انامه  : » دیامرف یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  هناگی  دنپ  نامه  تسا  نیا  ع )  ) یلع تیالو  هب  مهدیم  دـنپ  امـش  هب  انامه  دومرف : مهد »

«. میهدیم امش  هب  ار 
سپـس دندش ، رفاک  سپـس  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  یتسار  هب  (: » ءاسن هروس   137  ) لج زع و  ادـخ  لوق  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  - 42

نامیا
189 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نالف و نالف و  هراب  رد  دومرف : دزرماین » ار  اهنآ  تسین و  اهنآ  ریذپ  هبوت  ادخ  دندوزفا ، دوخ  رفک  رب  سپس  دندش و  رفاک  مه  زاب  دندروآ و 
نم ار  هک  ره  دومرف : ربمغیپ  دش و  داهنـشیپ  اهنآ  رب  یلع  تیالو  نوچ  دندروآ و  نامیا  ربمغیپ  هب  مالـسا  راک  زاغآ  رد  هک  هدـش  لزان  نالف 
مه زاب  درک  تافو  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دندروآ و  نامیا  ع )  ) یلع اب  تعیب  هب  سپـس  دـندش و  رفاک  تسا  الوم  اقآ و  یلع  نیا  میالوم  اقآ و 
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هک دننانآ  دندوزفا ، دوخ  رفک  هب  دندوب  هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  یناسک  زا  دوخ  يارب  تعیب  ذـخا  هلیـسو  هب  دـندش و  رفاک  تعیب  نادـب 
. دنامن اهنآ  رد  نامیا  زا  يزیچ  چیه 

رب قح  هار  هک  نآ  زا  سپ  دنتشگرب  بقع  هب  هک  یناسک  یتسار  هب  (: » دمحم هروس   25  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 43
ادخ لوق  متفگ  دیوگ ) يوار  ( ) ع  ) یلع زا  يوریپ  تیالو و  كرت  رظن  زا  دنتـشگرب  نامیا  زا  نالف  نالف و  نالف و  ینعی  دش » نشور  ناشیا 

رد ار  امـش  ام  ًاققحم  هداتـسرف  ورف  ادخ  ار  هچنآ  دنتـشاد  دـب  هک  اهنآ  هب  دـنتفگ  هک  تسنآ  يارب  نیا  : » دـیامرفیم هک  نآ ) زا  دـعب   ) یلاعت
هک لج  زع و  تسا  ادخ  راتفگ  نآ  هدـش و  لزان  ناشناوریپ  سک و  ود  نامه  هراب  رد  ادـخ  هب  دومرف : هچ ؟ ینعی  میرب » نامرف  روما  ياهراپ 
ام ًاققحم  هدش  لزان  ع )  ) یلع هراب  رد   ) ار هچنآ  دـنراد  دـب  هک  اهنآ  هب  دـنتفگ  هک  تسنآ  يارب  نیا  : » تسا هدروآ  دورف  دـمحم  رب  لیئربج 
ام رد  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  تماما  رما  دـنراذگن  هک  دـندرک  توعد  دوخ  نامیپ  رد  ار  هیما  ینب  دومرف : میرب » ناـمرف  روما  هراـب  رد  ار  اـمش 
رد تماما  هک  دنرادن  یکاب  دنرادن و  يزیچ  هب  زاین  میهدب  اهنآ  هب  ار  سمخ  رگا  دنتفگ  دنهدن و  ام  هب  ار  سمخ  زا  يزیچ  دشاب و  نادناخ 

دنتفگ هیما  ینب  دشابن  اهنآ 
191 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دنتشاد دب  هدومرف : هک  نیا  مینکیم و  تعاطا  امـش  زا  میتسه و  هارمه  امـش  اب  دشاب  دمحم  لآ  هب  سمخ  ندادن  هک  روما  زا  یـضعب  رد  ام 
دوب و اهنآ  اب  هدـیبع  وبا  شقلخ ، رب  تسا  نینمؤملا  ریما  تیالو  ضرف  ناـمه  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  زا  دوصقم  هدرک  لزاـن  ادـخ  ار  هچنآ 

(: فرخز هروس  79 و 80   ) داتسرف ار  اههیآ  نیا  ادخ  دوب و  اهنآ  هدنسیون 
يرآ میونـشیمن ، ار  ناـشزار  ناـهن و  اـم  دـندرب  ناـمگ  هکلب  اـی  مینک ، یعطق  مکحم و  مه  اـم  دـندرک ، یعطق  مکحم و  ار  يراـک  هکلب  »

«. تشون دنهاوخ  تسا و  اهنآ  دزن  ام  نالوسر 
«. متس هب  داحلا ، هب  نآ  رد  دوش  دراو  هک  ره  و  (: » جح هروس   25  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 44

نینمؤملا ریما  هراب  رد  ادخ  ار  هچنآ  راکنا  دوخ و  رفک  رب  دنتـسب  دهع  نامیپ و  دنتفر و  هبعک  هناخ  رد  نوچ  هدش  لزان  نانآ  قح  رد  دومرف :
. راکمتس مدرم  دنشاب  رود  شّیلو ، لوسر و  هب  ندرک  متس  هب  دندش  دحلم  ادخ  هناخ  رد  هدرک و  لزان 

یهارمگ رد  تسیک  هک  دـینادیم  يدوز  هب  (: » کـلم هروـس   29  ) لـج زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  یبا  زا  - 45
هراب رد  مداد  امـش  هب  مراگدرورپ  فرط  زا  هک  يربخ  رد  نابذکم  هورگ  يا  هتفگ : هدرک و  باطخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : راکـشآ »

. تسا هدش  لزان  نینچمه  راکشآ ، یهارمگ  رد  تسیک  دینادیم  يدوز  هب  وا  زا  سپ  ناماما  و  ع )  ) یلع تماما  تیالو و 
جک رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : دینادرگرب » ور  ای  دینک  یجک  نهد  رگا  و  (: » ءاسن هروس   135  ) یلاعت يادخ  لوق  ریسفت  رد  و 

193 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
«. تسا هاگآ  دینکیم  هچ  نادب  ادخ  یتسار  هب  : » دیراد روتسد  نادب  هچنآ  زا  دینادرگ  ور  ار و  تما  راک  دینک 

ع)  ) نینمؤملا ریما  تیالو  كرت  ببـس  هب   ) دـندش رفاک  هک  یناـسک  نآ  هب  میناـشچب  هنیآ  ره  (: » تلـصف هروس   27  ) ادخ لوق  ریـسفت  رد  و 
«. هدز رس  اهنآ  زا  هک  يرادرک  نیرتدب  هب  میهد  ازس  اهنآ  هب  هنیآ  ره  و  ایند ) رد   ) یتخس باذع 

امـش دندشیم ) هدربمان  تیالو  لها  و   ) دـشیم هدـناوخ  هناگی  ادـخ  نوچ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  (: » ع  ) قداص ماما  زا  حـیبص  نب  دـیلو  - 46
«. دیدیزرویم رفک 

(: جراعم هروس   1  ) یلاعت ادخ  لوق  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 47
ار نآ  تسا  هدرک  لزان  نینچ  ادـخ  هب  دومرف : سپـس  دـنرادن » عاـفد  هک  یلع ع ) تیـالو  هب   ) راّـفک رب  ( 2  ) عقاو باذع  زا  یلئاس  دیـسرپ  »

(. ص  ) دمحم رب  لیئربج 
(: تایراذ هروس   8  ) یلاعت ادخ  لوق  رد  ع )  ) رقاب ماما  - 48
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تیالو زا  هک  ره  دومرف : دوش » فرـصنم  دیاب  هک  ره  وا  زا  دوش  فرـصنم  تماما ) تیالو و  رما  رد   ) دیراد یفلتخم  راتفگ  امـش  یتسار  هب  »
. تسا هدش  فرصنم  تشهب  زا  دش  فرصنم 

195 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(: دلب هروس   13 - 11  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 49

؟ تسیچ هندرگ  ینادیم  هچ  هتخادنین ، هندرگ  هب  ار  دوخ 
. هدنب ندرک  دازآ  تسا  نآ  اریز  تسا ، ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  هدنب » ندرک  دازآ   » زا دوصقم  تسا » هدنب  ندرک  دازآ 

(: سنوی هروس   2  ) ادخ لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  - 50
. تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  دوصقم  دومرف : دنراد » دوخ  راگدرورپ  دزن  یتسرد  هاگیاپ  هک  دندیورگ  هک  ار  یناسک  هدب  هدژم  »

نآ سپ  دندرک  هزیتس  دوخ  راگدرورپ  هراب  رد  هک  دنـشاب  مصخ  ود  نیا  (: » جـح هروس   19  ) یلاعت ادـخ  ع )  ) لوق رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  - 51
«. دوش هدیرب  ناشمادنا  هب  شتآ  زا  یئاههماج  ع )  ) یلع تیالو  هب   ) دندش رفاک  هک  یناسک 

زا دـنویپ  تیالو و  اجنآ  رد  (: » فهک هروس   44  ) یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  زا  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : ریثک  نب  نمحرلا  دبع  - 52
«. قح رب  تسا  ادخ  نآ 

. تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  دوصقم  دومرف :
يزیمآ گنر  ادخ  زا  رتهب  تسیک  شاب ، ار  ادـخ  يزیمآ  گنر  (: » هرقب هروس   138  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 53

: دومرف دنک »
197 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. قاثیم رد  تیالو  اب  تسا  نانمؤم  يزیمآ  گنر  دوصقم 
نم هناخ  رد  هک  ره  ار و  مردام  ردـپ و  ارم و  دزرمایب  راگدرورپ  (: » حون هروس   28  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 54

هروس  23  ) ادـخ لوق  و  تسا ، هدـمآ  رد  ناربمیپ  هناخ  رد  دـیآ ، رد  تیـالو  رد  هک  ره  تسا ، تیـالو  دوصقم ، دومرف : ناـمیا » اـب  دـیآ  رد 
و ع )  ) دنتـسه همئا  دوصقم ، دنک » هزیکاپ  یبوخ  هب  ار  امـش  دیتسه و  تیب  لها  هک  ار  يدیلپ  امـش  زا  دربب  دهاوخیم  ادـخ  انامه  (: » بازحا

. تسا هدمآ  رد  ص )  ) ربمغیپ هناخ  رد  دیآ  رد  نآ  رد  هک  ره  نانآ ، تیالو 
: متفگ ع )  ) اضر ماما  هب  دیوگ : لیضف ، نب  دمحم  زا  - 55

«. دننکیم عمج  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نآ  دنشاب  داش  دیاب  وا  تمحر  لضف و  هب  دمحم ) يا   ) وگب (: » سنوی هروس   58)
. دننکیم عمج  نانیا  هک  ایند  نیا  زا  تسا  رتهب  هک  تسا  دمحم  لآ  دمحم و  تیالو  هب  دوصقم  دومرف :

نم ناوخب ، نآرق  يردـق  دومرف : هک  دوب  هعمج  بش  میدوب و  هار  رد  مه  اـب  اـم  دوـمرف : نم  هب  ع )  ) قداـص ماـما  دـیوگ : ماحـش  دـیز  - 56
نانآ درادن و  هدـئاف  چـیه  تسود  لاح  هب  تسود  هک  يزور  ( 41  ) تسا همه  تاقیم  تماـیق  زور  یتسار  هب  (: » ناـخد هروس   40  ) مدناوخ

ادخ هک  میتسه  ام  ادخ  هب  دنک و  محرت  ام  هب  ادـخ  هک  میتسه  ام  ادـخ  هب  دومرف : ماما  دـنک .» محرت  شیادـخ  هکنآ  زج  ( 42  ) دنوشن يرای 
. میراد دوخ  ناتسود  نآ  لاح  هب  هدئاف  ام  یلو  درک  ءانثتسا 

199 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  اونش » شوگ  ار  نآ  دنک  ظفح  و  (: » هقاح هروس   12  ) دش لزان  نوچ  دومرف : هک  ع )  ) قداص ماما  زا  - 57

. تسا وت  شوگ  نیا  یلع  يا 
لآ رب   ) ناراکمتس دنتخاس  نوگرگد  : » تسا هدرک  لزان  نینچ  دمحم  رب  هرقب ) هروس   59  ) ار هیآ  نیا  لیئربج  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  زا  - 58
زا یباذع  ص )  ) دـمحم لآ  رب   ) دـندرک متـس  هک  اهنآ  رب  میداتـسرف  ورف  ام  دوب و  هدـش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  نآ  زج  ار  يراتفگ  ص )  ) دـمحم
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«. دندرکیم قسف  هک  دندوب  هچ  نادب  نامسآ 
دندرک متـس  دندیزرو و ) رفک   ) هک یناسک  نآ  یتسار  هب  (: » ءاسن هروس   168  ) هدروآ نینچ  لیئربج  ار  هیآ  نیا  دومرف : ع )  ) رقاب ماـما  - 59

دننام هب  نآ  رد  هشیمه  ات  نادیواج  خزود ، زج  یهار  هب  ناشدیامنهر  هک  نیا  هن  ناشدزرمایب و  هک  ادخ  دشابن  ار ) اهنآ  قح  دمحم  لآ  رب  )
«. دشاب ناسآ  ادخ  رب  نیا  و 

وا هب  ع )  ) یلع تیالو  هراب  رد   ) ناتراگدرورپ يوس  زا  قح  رب  هداتـسرف  نآ  امـش  يارب  تسا  هدمآ  مدرم  ایأ  (: » 169  ) هدومرف نآ  زا  سپ  و 
«. نیمز اهنامسآ و  رد  هچ  ره  تسا  ادخ  نآ  زا  یتسار  هب  یلع ) تیالو  هب   ) دیورگن رگا  امش و  يارب  تسا  بوخ  دیورگب ،

دنوش هداد  دنپ  هچ  نادب  دـننک  لمع  اهنآ  رگا  و  : » تسا هدـش  لزان  نینچ  ءاسن ) هروس   66  ) هیآ نیا  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  زا  رباـج  زا  - 60
«. تسا رتهب  اهنآ  يارب  یلع ) هراب  رد   ) نادب

201 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
« دسرب هک  ره  مهد و  میب  نادب  نم  ات  هدش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا  (: » ماعنا هروس   20 : ) متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : ینهج  کلام  - 61

. دادیم میب  ص )  ) ادخ لوسر  هچنانچ  دهد  میب  نآرق  اب  ص )  ) دمحم لآ  زا  دشاب  ماما  هک  دسر  تبون  ار  هک  ره  دومرف :
ار و امـش  راک  ادخ  دنیبیم  ًاققحم  دینک  راک  دـمحم ) يا   ) وگب (: » هبوت هروس   105  ) دناوخ ع )  ) قداص ماما  دزن  يدرم  دـیوگ : يوار  - 62

. نانومأم نآ  میئام  و  تسا ، نونومأَملا  هیآ و  انامه  تسین ، نینچ  هیآ  نیا  دومرف : ترضح  نآ  نانمؤم » شلوسر و 
. دشابیم تسار  تسا  ع )  ) یلع هار  نیا  رجح :) هروس   41  ) هک دومرف  ع )  ) قداص ماما  زا  - 63

زج ع )  ) یلع تیالو  هب  تبسن  مدرم  رتشیب  دندرک  ابا  : » تسا هدروآ  نینچ  ار  ءارـسا ) هروس   89  ) هیآ نیا  لیئربج  هک  ع )  ) رقاب ماـما  زا  - 64
رد تسا  امـش  راگدرورپ  زا  قح  دـمحم  يا  وگب  و  : » تسا هدرک  لزان  نینچ  فهک ) هروس   29  ) ار هیآ  نیا  لیئربج  و  یـساپسان » نارفک و 

هدامآ خزود  دمحم  لآ  رب  ناراکمتس  يارب  ام  یتسار  هب  دوش  رفاک  دهاوخ  هک  ره  دروآ و  نامیا  دهاوخ  هک  ره  سپ  ع )  ) یلع تیالو  هراب 
«. میدرک

(: نج هروس   18  ) یلاعت ادخ  لوق  رد  ع )  ) نسحلا وبا  - 65
: دومرف ار » يدحأ  ادخ  اب  دیناوخن  سپ  تسا  ادخ  نآ  زا  دجاسم  یتسار  هب  «و 

. دنتسه همئا  اهنآ 
203 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

(: فسوی هروس   108  ) یلاعت ادخ  لوق  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  - 66
نیا دومرف : تسا  نم  وریپ  هک  ره  مدوـخ و  نم  یئاـنیب ، تریـصب و  يور  زا  ادـخ  يوـس  هب  مناوـخیم  تسا  نم  هار  نیا  دـمحم ) يا   ) وـگب

(. ع  ) تسا اهنآ  زا  دعب  ءایصوا  نینمؤملا و  ریما  و  ص )  ) ادخ لوسر 
رد نانمؤم  زا  هک  ره  میدرک  نوریب  (: » تایراذ هروس  34 و 35   ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  مدیسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : طانح  ملاس  زا  - 67

«. ناملسم نادناخ  کی  زج  نآ  رد  میتفاین  دوب و  نآ 
. دنامن نآ  رد  اهنآ  زج  هک  تسا  دمحم  لآ  دوصقم  دومرف : خساپ  رد  رقاب  ماما 

نآ يور  دـش  تشز  هایـس و  دـندید ، بَّرقم  ار  وا  نوچ  (: » کـلم هروـس   27  ) یلاـعت ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هرارز  زا  - 68
نینمؤـملا و ریما  هراـب  رد  هیآ  نیا  دوـمرف : دـیتساوخیم » ار  نآ  هک  دـیدوب  امـش  هچنآ  تسا  نـیا  دـش  هـتفگ  و  دـندش ، رفاـک  هـک  یناـسک 
دننیب و اههاگیاج  نیرتروآ  کشر  رد  ار  نینمؤملا  ریما  و  متس ) تفالخ و  بصغ  زا   ) دندرک هچنآ  دندرک  هک  اهنآ  هدش ، لزان  شباحـصا 

. دیتشاذگ اوران  هب  دوخ  رب  ار  وا  مان  هک  نآ  ای  دیتشاد  اعدا  نادب  امش  هک  تسا  نیا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  دوش و  هایس  ناشیور 
هروس  3  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 69
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205 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. ع  ) نینمؤملا ریما  تسا و  ربمغیپ  دوصقم  دومرف : دوهشم » دهاش و  و  (: » جورب

نایم یچراج  دشک  راج  سپ  (: » فارعا هروس   44  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  زا  مدیسرپ  ع )  ) نسحلا وبا  زا  دیوگ : لالح  رمع  نب  دمحا  - 70
. تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  یچراج  نیا  دومرف : ناراکمتس » رب  ادخ  تنعل  هک  اهنآ 

هار هب  دـندش  یئاـمنهر  شوخ و  راـتفگ  هب  دـندش  یئاـمنهر  و  (: » جـح هروـس   24  ) یلاـعت ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  - 71
و ع .)  ) نینمؤملا ریما  هب  دندش  یئامنهر  هک  دنراّمع  دوسا و  نب  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  هدیبع و  رفعج و  هزمح و  نانیا  دومرف : هدیدنـسپ »

نینمؤملا ریما  دوصقم   ) تسارآ امـش  لد  رد  ار  نآ  ار و  ناـمیا  امـش  يارب  درک  ینتـشاد  تسود  (: » تارجح هروس   7  ) ادخ لوق  ریـسفت  رد 
. تسا یموس  یمود و  یلوأ و  دوصقم  ار » ینامرفان  قسف و  رفک و  امش  رظن  هب  تشاد  دب  و  تسا )

ای نیا  زا  شیپ  یباـتک  دـیروایب  نم  يارب  (: » فاـقحا هروس   4  ) یلاعت ادـخ  لوق  ریـسفت  زا  مدیـسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  هدـیبع  یبا  زا  - 72
ءایصوا ملع  انامه  ملع  هدنامیقاب  زا  دوصقم  تسا و  لیجنا  تاروت و  باتک  زا  دوصقم  دومرف : دیئوگیم » تسار  امش  رگا  ملع  زا  هدنامیقاب 

. تسا ءایبنا  و 
207 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يدـع و  رکب ) وبا   ) میت هک : دـید  باوخ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دومرفیم : ع )  ) نسحلا وبا  زا  مدینـش  دـیوگ : رفعج ، نب  یلع  زا  - 73
هروس  116  ) دیوج تیلست  نادب  ات  داتـسرف  ورف  وا  هب  ینآرق  یلاعت  كرابت و  ادخ  سپ  دش ، هدنمغ  دنیآیم ، رب  وا  ربنم  هب  هیما  ونب  و  رمع ) )
یحو وا  هب  ادخ  سپس  دز » زابرـس  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجـس  همه  سپ  دینک ، هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ  اههتـشرف  هب  هک  یهاگ  و  (: » هط

. تیصو هراب  رد  دندربن  تنامرف  یهد و  نامرف  هک  نکم  یباتیب  وت  دندربن ، منامرف  مداد و  نامرف  نم  دمحم  يا  درک 
دنـشاب و رفاک  امـش  زا  یخرب  (: » نباغت هروس   2  ) ادخ لوق  ریـسفت  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  مدیـسرپ  دیوگ : فاحـص  میعن  نب  نیـسح  زا  - 74
زا هک  يزور  دیجنـس ، مه  نآ  اب  ار  اهنآ  رفک  تخانـش و  ام  یتسود  تالاوم و  هب  ار  اهنآ  ناـمیا  ادـخ  دومرف : دنـشاب » نمؤم  امـش  زا  یخرب 

نامرف (: » نباغت هروس   12  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  زا  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  مدآ و  تشپ  رد  دندوب  ياهرذ  اهنآ  تفرگ و  نامیپ  اهنآ 
«. تسا ادیوه  غالبا  تسا  ام  لوسر  هدهع  هب  هچنآ  انامه  سپ  دینادرگ  ور  رگا  ار ، ادخ  لوسر  دیرب  نامرف  ار و  ادخ  دیرب 

ع)  ) ام مئاق  مایق  زا  شیپ  هدیـسرن  تکاله  هب  یکلاه  چیه  دندشن و  كاله  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  ادخ  هب  اله ، دومرف : خـساپ  رد 
تباث درک و  راب  مدرم  نیا  ندرگ  هب  ار  ام  قح  اـت  تفرن  نوریب  اـیند  نیا  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  وا ، قح  راـکنا  اـم و  تیـالو  كرت  يارب  زج 

. دیامنهر تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  دومن و 
لوق ریسفت  رد  ع )  ) یسوم دوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  - 75

209 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف هتشارفارب » خاک  هدش و  لیطعت  هاچ  و  (: » جح هروس   45  ) یلاعت ادخ 

. تسا دیلا ) طوسبم   ) ایوگ ماما  هتشارفا  خاک  تسا و  هیقت  لاح ) رد   ) شوماخ ماما  هدش  لیطعت  هاچ 
كرش رگا  هک  هدش  یحو  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  اهنآ  وت و  هب  ًاققحم  (: » رمز هروس   65  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 76

« نارکاش زا  شاب  تسرپب و  ار  ادـخ  هکلب  ( » یلع ع  ) ار وا  زج  يروایب  کیرـش  تیـالو  رد  رگا  ینعی  دومرف : دوش » نوگنرـس  تلمع  يروآ 
. مداد کمک  تمع  رسپ  تردارب و  هب  ار  وت  هک  شاب  نارکاش  زا  نک و  تعاطا  ار  ادخ  ینعی 

(: لحن هروس   83  ) لج زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  درک  لـقن  میارب  شدـج  زا  شردـپ  زا  ع )  ) قداـص ماـما  دـیوگ : یـسیع  نب  دـمحا  - 77
: دومرف دننکیم » راکنا  ار  نآ  سپس  ار  ادخ  تمعن  دنسانشیم  »

دنراد اپ  رب  ار  زامن  هک  اهنآ  دندیورگ ، هک  یناسک  نآ  شلوسر و  تسا و  ادخ  امش  تسرپرـس  یلو و  انامه  (: » هدئام هروس   55  ) هیآ نوچ 
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: دنتفگ رگید  کی  هب  دندمآ و  درگ  هنیدم  دجسم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  یعمج  دنعوکر » رد  هک  یلاح  رد  دنزادرپب  ار  ةاکز  و 
میدروآ و نامیا  نادب  رگا  میدش و  رفاک  مه  رگید  تایآ  هب  میوش  رفاک  هیآ  نیا  هب  رگا  تفگ : یکی  دیئوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  هراب  رد  امش 

، میوش راوخ  میریذپب 
211 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد مینک و  يوریپ  وا  زا  ام  یلو  دیوگ  تسار  دیوگ  هچ  ره  رد  دمحم  مینادیم  ام  دنتفگ  همه  ددرگ ، طلسم  ام  رب  بلاط  یبا  رسپ  هک  نوچ 
. مینکن تعاطا  ار  وا  روتسد  یلع  هراب 

ار بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ینعی   ) دننکیم راکنا  ار  نآ  سپـس  ار و  ادـخ  تمعن  دنـسانشیم  : » هک دـش  لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  دومرف :
«. دنتیالو هب  رفاک  اهنآ  رتشیب  و  دنسانشیم )

اب هتـسهآ و  مارآ و  نیمز  يور  هک  یناسک  نآ  (: » ناـقرف هروس   63  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  زا  مدیـسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : مالـس  - 78
. دنوریم هار  هتسهآ  نمشد  زا  سرت  يارب  هک  دنتسه  ءایصوا  اهنآ  دومرف : دنوریم » هار  راقو 

ردـپ و يارب  نم و  يارب  نک  رکـش  هک  (: » ناـمقل هروس   14  ) یلاعت ادـخ  لوق  زا  دیـسرپ : ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  هک  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  - 79
«. تسا نم  يوس  هب  ماجنا  رس  تردام ،

هب مدرم  دنرب و  ثرا  هب  ار  تموکح  دنیاز و  ار  شناد  هک  دنیاهنآ  تسا  هدرک  بجاو  ار  نانآ  رکش  ادخ  هک  ینیدلاو  نآ  دومرف : خساپ  رد 
ود نیمه  نآ  رب  لیلد  تسا و  ادخ  ناتسآ  هب  اههدنب  ماجنا  رس  تسا » نم  يوس  هب  ماجنارـس  : » هدومرف ادخ  سپـس  دنراد ، روتـسد  ناشتعاط 
هب تسا  هدومرف  وا و  قیفر  اب  هدرک و  نیحمرلا ) يذ  رتخد  باطخ و  نب  رمع  ردام  مان   ) همتنح هداز  اب  ار  نخـس  يور  ادخ  سپـس  دندلاو و 
نآ زا  يدنب و  ءارتفا  تیـصو  رد  و  يروآ » كرـش  نم  هب  هک  دـندرک  هزیتس  وت  اب  رکب ) یبا  رمع و   ) ود نآ  رگا   » ماع ظفل  صاخ و  دـصقم 

ربم و ار  شنامرف   » ینک لودع  مداد  ار  شتعاطا  روتسد  وت  هب  هک 
213 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: هدومرف هدرک و  نیدلاو  هب  ار  نخس  يور  زاب  سپس  ونشم » ار  ناشراتفگ 
تـسا وا  لوق  نیا  نک و  توعد  اهنآ  شور  هب  نک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  اهنآ  لضف  دـیامرفیم : نک » تبحاصم  یـشوخ  هب  اهنآ  اب  ایند  رد  »

: هک
ادخ يوس  هب  لوا  هجرد  رد  دومرف : ماما  سپ  دشاب .» نم  هب  همه  امش  تشگرب  سپس  ددرگ و  زاب  نم  هب  هک  ار  یسک  شور  نک  يوریپ  «و 

. تسا ادخ  مشخ  ناشمشخ  ادخ و  يدونشخ  ناشیدونشخ  اریز  دینکن ، نیدلاو  ینامرفان  دیزیهرپب و  ادخ  زا  تسا ، ام  يوس  هب  سپس  و 
اج رب  شاهشیر  هک  یبوخ  تخرد  دـننام  (: » میهاربا هروـس   24  ) ادـخ لوق  زا  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : ثیرح  نب  ورمع  زا  - 80
زا ناماما  شعرف  هخاش و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تسا و  نآ  لصا  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : خساپ  رد  دیوگ : تسا » امس  رد  شاهخاش  تسا و 

؟ تسه يدایز  زیچ  تخرد  نیا  رد  ایآ  شیاهگرب ، نامیا  اب  نایعیش  شاهویم و  همئا  شناد  شیاههناوج و  شیاههخاش و  ناشداژن 
نآ زا  یگرب  دریمب  ینمؤم  نوچ  دـیورب و  تخرد  نآ  رد  یگرب  دوش  دـلوتم  ینمؤم  نوـچ  یتـسار  هب  دوـمرف : ادـخ ، هب  هن ، متفگ : دـیوگ :

. دتفیب
زا شیپ  هک  یتروص  رد  شنامیا  ار  یسک  دهدن  دوس  (: » ماعنا هروس   158  ) لج زع و  ادخ  لوق  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماشه  - 81

«. تسا هدرکن  ریخ  راک  شنامیا  نارود  رد  ای  قاثیم ) رد  ینعی   ) هتشادن نامیا  نآ 
دوش بلس  هک  نآ  يارب  دهدن  دوس  شنامیا  دومرف : صوصخلاب ، نینمؤملا  ریما  تسا و  ءایصوا  ءایبنا و  هب  رارقا  دوصقم  دومرف :

215 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دورب ایند  زا  نامیایب  و 
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دنک راکنا  یتقو  دومرف : دریگ » ارف  ار  وا  شهانگ  دـنک و  يرادرک  دـب  هک  ره  يرآ  (: » هرقب هروس   81  ) زع لج و  ادخ  لوق  ریـسفت  رد  - 82
«. دننامب دیواج  نآ  رد  مه  دنخزود و  باحصا  نانآ  سپ   » ار ع )  ) نینمؤملا ریما  تماما 

دناوخ ار  هیآ  نیا  درک و  خساپ  هب  عورـش  نآ  هراب  رد  مدرم  راتفگ  تعاطتـسا و  زا  مدیـسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : ءاذـح  هدـیبع  وبا  - 83
هب ندیـسر  رد  مدرم  هدیبع ، ابا  يا  هدیرفآ » ار  اهنآ  نآ ، يارب  دنک و  محرت  شیادـخ  هکنآ  زج  دـنراد  فالتخا  هشیمه  ( » دوه هروس   118)

«. دنک محرت  هکنآ  زج  : » وا لوق  متفگ : دیوگ : دنکاله ، همه  دنفلتخم و  قح 
یم ناشتـسدیرفآ » ار  اـهنآ  نآ ، يارب  : » هک تسا  وا  لوق  ینعم  نیمه  هدـیرفآ و  دوخ  تمحر  يارب  هک  دنـشاب  اـم  ياههعیـش  ناـنآ  دومرف :

« ار يزیچ  ره  هـتفرگ  ارف  نـم  تـمحر  و  (: » فارعا هروــس   156  ) دـیامرفیم هک  تمحر  ماـما  زا  يربناـمرف  يارب  دـیرفآ  ار  اـهنآ  دـیامرف :
: دیامرفیم

. دنتسه ام  هعیش  نانآ  هک  تسا  هتفرگ  ارف  ار  يزیچ  ره  تسا  وا  ملع  زا  نوچ  هک  تسا  ماما  ملع 
قح و ماما  ریغ  يوریپ  تیالو و  زا  ینعی  دننک » زیهرپ  هک  یناسک  نآ  يارب  ار  دوخ  تمحر  نآ  میـسیونب  ًاققحم  : » تسا هدومرف  ادخ  سپس 

ربمغیپ دوصقم   ) لیجنا تاروت و  باتک  رد  ناشدوخ  دزن  رد  هتـشون  ار  وا  دنبایرد  (: » فارعا هروس   157  ) تسا هدومرف  سپس  وا  تعاط  زا 
ماما لضف  راکنا  رکنم   ) رکنم زا  ار  اهنآ  دنک  یهن  و  درک ) روهظ  یتقو   ) فورعم هب  ار  اهنآ  دهد  نامرف  ع )  ) مئاق وا و  یـصو  تسا و  (ص )

ار ملع  نتفرگ  ارف  ینعی   ) ار تابیط  ناشیا  رب  دنک  لالح  و  ندرک ) در  ار  نآ  هتسناد  تسا و 
217 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نیگنـس راب  نیا  و   ) دـنراد شود  هب  هک  ار  نیگنـس  راب  اهنآ  شود  زا  دـهنب  و  ار ) فلاخم  هتفگ   ) ار ثئابخ  اهنآ  رب  دـنک  مارح  و  شلها ) زا 
تبسن دوب  ناشراتفگ  نامه  نآ  و   ) دنتـشاد شود  رب  هک  ینارگ  ياهریجنز  و  دندوب ) بکترم  ماما  لضف  تفرعم  زا  لبق  هک  تسا  یناهانگ 

نامه هک  داهنب  اهنآ  شود  زا  ار  نیگنس  راب  دنوادخ  دندیمهف  دنتخانش و  ار  ماما  لضف  نوچ  و  دندوبن ، نادب  رومأم  هک  ماما  لضف  كرت  هب 
ار وا  و  ماما ) هب  ینعی   ) دندروآ نامیا  هک  یناسک  نآ  (: » هدومرف هدومن و  یفرعم  ار  اهنآ  هدرک و  نایب  ار  اهنآ  تبسن  سپس  دوب ، ناشناهانگ 

«. دنناراگتسر نامه  نانآ  تسا ، هدمآ  دورف  وا  هارمه  هک  ار  يرون  دندرک  يوریپ  دندومن و  يرای  دندرک و  دییأت 
مدرم يوریپ  تدابع  نالف و  نالف و  تسا و  نـالف  توغاـط  تبج و  دـندرک ، باـنتجا  توغاـط  تبج و  شتـسرپ  زا  هک  یناـسک  نآ  ینعی 

(: رمز هروس   54  ) تسا هدومرف  ادخ  زاب  اهنآ ، هب  تبسن  تسا 
تسا اهنآ  يارب  (: » سنوی هروس   64  ) تسا هدومرف  هداد و  شاداپ  اهنآ  هب  سپس  و  دیوش » وا  میلست  دوخ و  راگدرورپ  يوس  هب  دیدرگ  زاب  »

رب دورو  ترخآ و  رد  تاجن  هب  ناشنانمـشد و  نتـشک  وا و  روهظ  مئاق و  مایق  هب  دهد  هدژم  اهنآ  هب  ماما  و  ترخآ » ایند و  یگدنز  رد  هدژم 
. ضوح رس  رب  شیوگ  تسار  نادناخ  و  ص )  ) دمحم

درک يوریپ  هک  یسک  سپ  ایآ  (: » نارمع لآ  هروس   162  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  مدیسرپ  دیوگ : یطاباس  رامع  زا  - 84
دنراد یتاجرد  نانآ  ( 163  ) تسا یماجنا  رـس  دب  هچ  تسا و  خزود  شیاج  دش و  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  هک  یـسک  نوچ  ادـخ  ناوضر  زا 

: دومرف ادخ » دزن 
نازیم اهنآ  مه  دناهمئا و  نامه  دنیادخ  ناوضر  وریپ  هک  اهنآ 

219 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. درب الاب  اهنآ  يارب  يدنلب  تاجرد  دنک و  فعاضم  ار  ناشلامعا  ادخ  ام  زا  اهنآ  یئاسانش  تیالو و  هلیسو  هب  و  دننانمؤم ، تاجرد 

بوخ و نخـس  دوریم  ـالاب  وا  يوس  هب  (: » رطاـف هروس   10  ) لج زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  دومرف  ع )  ) قداص ماـما  زا  يدـسا  راـمع  - 85
تـسود ار  ام  هک  ره  دومرف : هدومن و  شاهنیـس  هب  هراشا  دوخ  تسد  هب  و  تسا ، تیب  لـها  اـم  تیـالو  درب » ـالاب  ار  نآ  هک  هتـسیاش  رادرک 

. دربن الاب  وا  زا  یلمع  ادخ  درادن 
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نیسح نسح و  دومرف : دوخ » تمحر  زا  هرهب  ود  دهد  امـش  هب  (: » دیدح هروس   28  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 86
: دومرف دیورب » هار  نآ  وترپ  رد  هک  دزاس  ررقم  امش  يارب  يرون  و   » دشاب

. دینک ءادتقا  ودب  هک  يربهر  ماما و 
هراب رد  هچنآ  ینعی  تسا  قح  وا  اـیآ  هک  دـنهاوخ  یهاـگآ  وت  زا  (: » سنوی هروس   53  ) یلاعت ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 87

«. هجو چیه  هب  دیتسین  هدننکهدنامرد  امش  تسا و  قح  وا  هک  یتسار  هب  مراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ  وگب  یئوگیم  ع )  ) یلع
: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : بلغت  نب  نابا  زا  - 88

دراد یمارگ  ام  یتسود  تیالو و  هب  ادخ  ار  هک  ره  دومرف : هچ ؟ ینعی  تسا » هدنکفین  هندرگ  رب  ار  دوخ  (: » دلب هروس   11  ) ادخ لوق  تنابرق 
221 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

( متفرگ  ) تفرگ یـشومخ  سپ  دیوگ : دبای ، تاجن  دناشک ، نآ  زا  ار  دوخ  هک  ره  هک  ياهندرگ  نآ  میتسه  ام  تسا ، هتـشذگ  هندرگ  زا  وا 
13  ) ادـخ لوق  دومرف : دـیئامرفب ، تنابرق  ارچ ، متفگ : تسا ؟ اـهیف  اـم  اـیند و  زا  رتهب  هک  منکن  هداـفا  ینخـس  اـیآ  نم : هب  دومرف  نآ  زا  سپ 

تکرب هب  ادخ  هک  تنابهذم  مه  نارای و  وت و  زج  دنخزود ، ناگدنب  مدرم  همه  دومرف : سپـس  هدـنب » ندرک  دازآ  هبقر - کف  (: » دـلب هروس 
. تسا هدرک  دازآ  خزود  زا  ار  امش  ام ، تیالو 

. تشذگ هیآ  نیا  ریسفت  حرش و  باب  نیا  ِمهن  لهچ و  ثیدح  رد  رکذت :
ع)  ) نینمؤملا ریما  تیالو  هب  ینعی  دومرف : دینک » افو  نم  دهع  هب  (: » هرقب هروس   40  ) زع لج و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 89

. مزادرپب امش  هب  ار  تشهب  ینعی  منک » افو  امش  دهع  هب  نم  ات  »
نشور و ام  تاـیآ  اـهنآ  رب  دوش  هدـناوخ  یتقو  (: » میرم هروس   73  ) لج زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  یبا  زا  - 90

ادخ لوسر  دومرف : يرتهتـسارآ » لفحم  دراد و  يرتهب  ماقم  امـش  ام و  هتـسد  ود  زا  مادک  دندش  نمؤم  هک  یناسک  هب  رافک  دنیوگب  حیرص 
هب نامیا  هک  نانآ  هب  تیالو  هب  دندش  رفاک  هک  شیرق  زا  یناسک  نآ  دندش و  رکنم  دندیمر و  دناوخ و  تماما  تیالو و  هب  ار  شیرق  (ص )

لفحم رتهب و  ماقم  امـش  ام و  زا  هتـسد  مادـک  دـنتفگ : نادـناخ - ام  تیالو  هب  مه  دـندرک و  وا  تیـالو  هب  رارقا  و  دـندروآ - نینمؤملا  ریما 
؟ دراد يرتهتسارآ 

(: میرم هروس   74  ) دومرف اهنآ  باوج  رد  ادخ  اهنآ ، هب  شنزرس  يارب 
هک هتشذگ  ياهتّما  زا  میدرک  كاله  هک  دوب  اهنآ  زا  شیپ  اهنرق  رایسب  هچ  »

223 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
«. دنتشاد دوخ  یگدنز  رد  يرتهب  دومن  ثاثا و  اهنآ 

اهنآ همه  دومرف : هچ ؟ ینعی  دهدیم » یگدنز  رد  یبوخ  ددم  وا  هب  هدنیاشخب  يادخ  دشاب  یهارمگ  رد  هک  ره  (: » 75  ) ادخ لوق  متفگ  نم 
اهنآ یشکرس  تلالض و  نیا  هب  دندوب و  هدننکهارمگ  هارمگ و  دنتـشادن و  ام  تیالو  نینمؤملا و  ریما  تیالو  هب  نامیا  دندوب ، یهارمگ  رد 

هاگنآ ات  (: » 76  ) ادخ لوق  متفگ  دیوگ : دیناشکیم » نوشق  عضو  نیرتتسـس  هاگیاج و  نیرتدب  هب  ار  اهنآ   » ادخ دـندرمیم و  ات  دیـسریم 
اما دومرف : هچ )؟ ینعی  « ) دراد يرت  ناوتان  رکـشل  رتدب و  هاگیاج  هک  نآ  تسیک  دننادب  یبوخ  هب  تسا  هدش  هدعو  اهنآ  هب  هچنآ  دـننیبب  هک 
هب هدـش  ریبعت  نآ  زا  تعاس  هب  هک  تسا  مئاق  ماما  روهظ  جورخ و  دوصقم  تسا ، هدـش  هدـعو  اـهنآ  هب  هچنآ  دـننیبب  اـت  دـیامرفیم  هک  نیا 
هک تسیک  : » هک ادـخ  لوق  تسا  نیا  دـیآ و  دورف  اهنآ  رب  مئاق  ماـما  تسد  هب  ادـخ  فرط  زا  ار  هچنآ  دـنمهفب  دـننادب و  ار  زور  نآ  یبوخ 

« ناگتفای تیاده  یئامنهار  هب  ادخ  دـیازفیب  و  (: » 76  ) ادخ لوق  متفگ : دراد » يرتناوتان  رکـشل  مئاق و  ماما  دزن  ینعی  دراد  يرتدـب  هاگیاج 
ادخ لوق  متفگ  دنوشن . رکنم  دـنکن و  در  ار  وا  نوچ  مئاق  ماما  زا  يوریپ  يارب  دـیازفیب  اهنآ  یئامنهر  هب  یئامنهر  زور  نآ  رد  ادـخ  دومرف :
ریما تیالو  هلیـسو  هب  هک  یـسک  نآ  رگم  ینعی  دومرف : هتـسب » يدـهع  نامحر  يادـخ  دزن  هک  یـسک  رگم  درادـن  تعافـش  راـیتخا  (: » 87)
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هک یناسک  یتسار  هب  (: » 96  ) ادخ لوق  متفگ  دیوگ : ادخ ، دزن  ربتعم  دهع  نیا  تسا ، هدرک  يراد  نید  ادخ  يارب  ع )  ) همئا و  ع )  ) نینمؤملا
ادـخ هک  ّيدو )  ) نآ تسا  نینمؤملا  ریما  تیالو  دومرف : دزاـس » ررقم  یتسود  ناـشیا  رب  يدوز  هب  ادـخ  دـندرک  هتـسیاش  راـک  دـندیورگ و 
یهد میب  ار و  ناراکزیهرپ  یهدـب  هدژم  نادـب  ات  میدرک  ناـسآ  تناـبز  هب  ار  نآ  اـنامه  سپ  (: » 97  ) ادـخ لوق  متفگ  تسا ، هدومرف  یلاـعت 

تخسرس زابجل و  یمدرم 
225 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نادب ار  نارفاک  داد و  هدژم  نادب  ار  نانمؤم  درک و  بصن  تماما  هب  ار  نینمؤملا  ریما  یتقو  درک  ناسآ  يو  نابز  هب  ار  نآ  انامه  دومرف : ار »
. دنرافک ینعی  تسا  هدناوخ  تخسرس  زابجل و  نآرق  دوخ  باتک  رد  ناشیادخ  هک  دنیاهنآ  داد و  میب 

میب ات  دومرف : دنلفاغ » نانآ  ناشناردپ و  تسا  هدشن  هداد  میب  هک  ار  یمدرم  یهد  میب  ات  (: » سی هروس   6  ) ادخ لوق  زا  ار  وا  مدیسرپ  دیوگ :
زا ادخ و  لوسر  ادخ و  زا  دـندرب  رـس  هب  تلفغ  رد  نانآ  ناشناردـپ و  دـندش  هداد  میب  هچنانچ  یتسه  اهنآ  نایم  رد  وت  هک  ار  یمدرم  یهد 

. ادخ دیدهت 
دننکن فارتعا  هک  یناسک  زا   ) نانآ رتشیب  رب  منک ) ُرپ  اهنآ  زا  ار  خزود  هنیآ  ره  دومرف : هک   ) هتفگ نآ  دـش  تباـث  هنیآ  ره  (: » سی هروس   7)

هب دندرکن  رارقا  نوچ  وا  زا  دعب  ءایـصوا  نینمؤملا و  ریما  تماما  هب   ) دنرادن نامیا  اهنآ  سپ  وا ) زا  دعب  همئا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  هب 
(«. تسا هدرک  دای  ادخ  هک  تسا  نامه  اهنآ  رفیک  تیالو 

اوه هب  رس  نانآ  و  دنزادنا ) ریز  هب  ار  دوخ  رس  دنناوتن  و   ) دسرب اهنآ  خنزب  ات  هک  یئاهلُغ  ناشندرگ  رد  میراذگب  یتسار  هب  (: » سی هروس   8)
نانآ و  دنلب )  ) رگید ّدس  اهنآ  رس  تشپ  رد  يّدس و  اهنآ  يولج  میزاسب  و  (: » 9  ) دومرف ادخ  سپس  خزود ») شتآ  رد   ) دننامب هتسب  مشچ  و 

ناماما و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  دـندرک  راکنا  هکنیا  تازاجم  رد  ناشرفیک  يارب  دـننیبن » ار  ییاج  هک  میریگ  ورف  دـس ) ود   ) نایم رد  ار 
«. دنشاب هتسب  مشچ  اوه و  هب  رس  خزود  شتآ  رد  ترخآ  تسا و  ایند  رد  نیا  ار ، وا  زا  دعب 

یلع و تیالو  هب  ادخ و  هب   ) دنرواین نامیا  اهنآ  یهدن ، ناشمیب  ای  یهدـب  ناشمیب  هک  اهنآ  يارب  تسا  ربارب  ( » 10  ) دمحم يا  دومرف : سپس 
(«. دوب دنهاوخ  وا  زا  دعب  هک  یناماما 

227 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رد ناـمحر  يادـخ  زا  دنـسرتب  و  نینمؤملا ) ریما  ینعی   ) رکذ زا  دـننک  يوریپ  هک  ار  یناـسک  یهد  رثؤم  میب  وت  اـنامه  (: » 11  ) دومرف سپس 

«. دنمجرا یمارگ و  دزم  شزرمآ و  هب  دمحم ) يا   ) اهنآ هب  هد  هدژم  یناهن ،
فپ اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  (: » فص هروس   8  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  مدیسرپ  ع )  ) یـضاملا نسحلا  وبا  زا  دیوگ : لضف  نب  دمحم  - 91

ادخ و  : » متفگ دننک ، شوماخ  دوخ  ناهد  فپ  اب  ار  نینمؤملا  ریما  تیالو  دـنهاوخیم  ینعی  دومرف : باوج  رد  دـننک » شوماخ  دوخ  ناهد 
. دناسر مامتا  هب  ار  تماما  ادخ  دومرف : تسا » دوخ  رون  هدننکمامتا 

، تسا ماما  نامه  رون ، میداتـسرف » ورف  هک  يرون  شلوسر و  ادخ و  هب  دندیورگ  هک  یناسک  نآ  (: » نباغت هروس   8  ) لج زع و  وا  لوق  يارب 
ناـمرف دوخ  لوسر  هب  هک  تسا  وا  ینعی  دومرف : تسرد » شیک  يربـهر و  هب  ار  دوخ  لوـسر  هداتـسرف  هک  نآ  تسا  وا  (: » نباـغت هروـس   9)

روهظ تقو  رد  دومرف : دنک » زوریپ  اهنید  همه  رب  ار  وا  ات  : » متفگ تسا ، قح  شیک  نامه  تیالو  و  وا ، یـصو  تماما  تیالو و  يارب  هداد 
رگ و  دشاب ) مئاق  ماما  تیالو  هک   ) تسا دوخ  ِرون  هدننکمامتا  ادـخ  و  : » دـیامرفیم ادـخ  دومرف : دـنک ، زوریپ  اهنید  همه  رب  ار  وا  مئاق  ماما 

: دومرف تسا ؟ هدش  لزان  نیا  متفگ : یلع ع ») تیالو  زا   ) دیآ دب  ار  نارفاک  هچ 
. تسا لیوأت  يرگید  نآ  اّما  تسا و  لزان  فرح  نیا  يرآ ،

هک ار  سک  ره  یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف : دـندش » رفاک  سپـس  دـندروآ و  نامیا  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  (: » نوقفانم هروس   3  ) متفگ نم 
هدرک و ررقم  دمحم  دوخ  رکنم  نوچ  هدرک  راکنا  ار  وا  یـصو  تماما  هک  ره  هدیمان و  قفانم  هدرکن  يوریپ  شربمغیپ  زا  یـصو  تیالو  رد 
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ناقفانم یتقو   » دمحم يا  هدومرف : هدرک و  لزان  نآرق  نآ  هراب  رد 
229 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یئوا و لوسر  ًاققحم  وت  دنادیم  ادخ  و  یئادخ ) لوسر  یتسار  هب  وت  هک  میهاوگ  ام   ) دنتفگ دـندمآ و  وت  دزن  تیـصو ) تیالو  هب  تبـسن  )
هیآ 2: دنیوگغورد -») هنیآ  ره  یلع  تیالو  هب   ) ناقفانم هک  تسا  هاوگ  ادخ  مه 

هک یتسار  هب  دوب ) یـصو  نامه  ادخ  هار  ، ) ادخ هار  زا  دـندرک  يریگولج  و  دوخ ) قافن  رب  شوپور   ) ار دوخ  نیغورد  دـنگوس  دـنتفرگرب  »
هب  ) دـندش رفاک  و  وت ) تلاسر  هب   ) دـندیورگ اهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  : » هیآ 3 دندروآیم -» لمع  هب  هچنآ  رد  دندرک  يراتفردـب  نانآ 

: دومرف تسیچ ؟ نوهقفی  ینعم ال  متفگ : دنمهفیمن » اهنآ  ناشلد و  رب  داهن  رهم  ادخ ) تیصو و  تیالو 
(: نوقفانم هروس   5  ) متفگ دننکیمن ، لُّقعت  ار  وت  توبن  تقیقح  ینعی 

هب فارتعا  هب  دیدرگ  رب  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  یتقو  ینعی  دومرف :  ) دهاوخ شزرمآ  امش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دیئایب  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  «و 
زا  ) دـننکیم يریگولج  هک  ینیب  زاب  هدومرف و  ادـخ  دـننادرگرب  رـس  ناتناهانگ ) زا  دـهاوخ  شزرمآ  امـش  يارب  ربمغیپ  ات  ع )  ) یلع تیالو 

اهنآ يارب  : » هیآ 6 هدومرف - هدناشک و  نانآ  یفرعم  هب  ار  نخس  هتشر  ادخ  سپس  ترـضح ، نآ  رب  دننک » یگرزب  رـس  نانآ  و  یلع ) تیالو 
ار قساف  مدرم  ادخ  اریز  دزرماین  ار  اهنآ  ادخ  زگره  ناشیارب ، یهاوخن  شزرمآ  ای  ناشیا  رب  یهاوخ  شزرمآ  ربمغیپ ) يا   ) وت هک  تسا  ربارب 

. دندرک متس  تیصو  هب  هک  اهنآ  دیامرفیم : دنکن » یئامنهر 
هار رد  دوریم و  هار  اپ  رس  رب  تسرد  هک  یسک  ای  تسا  رترب  دوریم  هار  هداتفا  رد  ور  هب  هک  یسک  سپ  ایآ  (: » کلم هروس   22  ) متفگ نم 
دوخ راک  هب  هداتفا و  رد  ور  هب  هک  یسک  هب  تسا  نادرگور  یلع  تیالو  زا  هک  ره  يارب  تسا  هدز  لَثَم  اجنیا  رد  ادخ  دومرف : تسا » تسار 

نینمؤملا ریما  نامه  تسار  هار  تسا ، تسار  هار  رد  هداتسیا و  اپ  رب  هک  تسا  یـسک  نوچ  دنک  یلع  يوریپ  هک  ره  هداد  رارق  و  تسا ، مگ 
. تسا

231 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هراب رد  ادخ  فرط  زا  تسا  لیئربج  هتفگ  ینعی  دومرف : تسا » يدـنمجرا  لوسر  راتفگ  نآ  هک  یتسار  هب  (: » هقاح هروس   40  ) متفگ دیوگ :

(. ع  ) یلع تیالو 
هب ددنب  غورد  دـمحم  دـنتفگ  هک : دومرف  خـساپ  رد  دـیروآیم » نامیا  امـش  زا  مک  رایـسب  هچ  رعاش  هتفگ  نآ  تسین  (: » 41  ) متفگ دیوگ :

یلع تیالو  یتسار  هب  دومرف : داتـسرف و  ینآرق  هراب  نیا  رد  ادخ  تسا و  هدادن  روتـسد  یلع  هراب  رد  مکح  نیدب  ار  وا  ادـخ  شراگدرورپ ،
تـسد هنیآ  ره  (: » 45 « ) ار اـههتفگ  زا  یکی  دـمحم )  ) ددـنب اـم  هب  رگا  (: » 44 « ) ناـیملاع راـگدرورپ  فرط  زا  تـسا  یمکح  لوزن  (: » 43)

نادنمـشناد خ ل) ناـیناهج - يارب  « ) ناـیقتم يارب  تسا  يراـگدای  هنیآ  ره  یلع ) تیـالو   ) یتـسار هب  (: » 46 « ) میریگب مکحم  ار  شتـسار 
و (: » 50 « ) نارفاک رب  تسا  سوسفا  هیاـم  یلع ع )  ) هک یتسار  هب  و  (: » 49 « ) ربمغیپ نابّذکم  تسا  امـش  زا  هک  مینادیم  ام  یتسار  هب  (: » 48)
« تسا گرزب  هـک  تراـگدرورپ  ماـن  هـب  دـمحم ) يا   ) وـگب حـیبست  سپ  (: » 51 « ) تسا نـیقیلا  قـح  هـنیآ  ره  وا ) تیـالو   ) هـک یتـسار  هـب 

. هداد وت  هب  ار  لضف  نیا  هک  تراگدرورپ  يارب  نک  رکش  دیامرفیم :
نامیا ینعی  تسا ، تیالو  نامه  یئامنهر  دومرف : میدـیورگ » نادـب  میدینـش  ار  یئاـمنهر  داـیرف  نوچ  (: » نج هروس   13  ) ادـخ لوق  متفگ :
ْنِمُْؤی ْنَمَف   » هیآ زا  هروکذم  هلمج  ود  نایم  « ) ینوبز یتساک و  زا  دـسرتن  سپ   » درآ نامیا  دوخ  يالوم  هب  هک  ره  دوخ و  يالوم  هب  میدروآ 
دقتعم ادخ  هب  تسین  دـقتعم  تیالو  هب  هک  ره  هکنآ  يارب  ترابع  رییغت  اب  هدرک  ریـسفت  تیالو  هب  ار  نآ  ماما  هک  تسا  دراو  نآرق  رد  ِهِّبَِرب »

ادخ زا  معا  بر  هملک  زا  روظنم  تسا  نکمم  تسا و  نامیا  طرش  تیالو  نوچ  تسین 
233 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا لیوأت  نیا  هن ، دومرف : هدش ؟ لزان  ترابع  نیا  متفگ : نم  دنرشب ) هدنرورپ  بتارم  همه  نوچ  دشاب  ماما  لوسر و  و 
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تیالو هب  ار  مدرم  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف : ار » يربهر  هن  ار و  نایز  هن  امـش  يارب  مرادـن  راـیتخا  رد  (: » نج هروس   21  ) ادخ لوق  متفگ :
ادخ اب  راک  نیا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  راد ، فاعم  نآ  زا  ار  ام  دمحم ، ای  دنتفگ : دـندش و  مهارف  وا  درگ  شیرق  درک ، توعد  ع )  ) یلع

: هک درک  لزان  ار  هیآ  نیا  ادخ  دنتخات و  نوریب  دنتخاس و  مهتم  ار  وا  تسین ، نم  اب  تسا ،
داد دناوتن  هانپ  ادخ  ربارب  رد  ارم  یسک  زگره  یتسار  هب  وگب  (: » 22 « ) مرادن هاوخلد  هب  يربهر  هن  نایز و  رایتخا  هن  امش  يارب  نم  یتسار  هب  »

(، ع  ) یلع هراب  رد  میوگب » ار  شیاهماغیپ  وا و  فرط  زا  مناسرب  دـیاب  هک  نیا  زج  مباین  یئجلم  وا  ربارب  رد  زگره  و  منک ) وا  یناـمرفان  رگا  )
هب یلع ) تیالو  هراب  رد   ) ار لوسر  ادـخ و  دـنک  ینامرفان  هک  ره  : » دومرف ادـخ  دـیکأت ، يارب  سپـس  يرآ ، دومرف : هدـش ؟ لزان  نیا  متفگ :

«. هشیمه ات  دننامب  دیواج  نآ  رد  هک  خزود  تسا  وا  نآ  زا  یتسار 
: دومرف رتمک » شرکشل  هرامش  تسا و  رتناوتان  شروای  هک  تسیک  دننادب  یبوخ  هب  تسا  هدش  هدعو  ار  هچنآ  دننیبب  یتقو  ات  (: » 24  ) متفگ

. شراصنا تسا و  مئاق  ماما  نآ  زا  دوصقم 
: دومرف  ) دنیوگیم هچنآ  رب  شاب  ابیکش  (: » لمزم هروس   9  ) متفگ

«. وش ادج  اهنآ  زا  نک و  كرت  ار  اهنآ  یبوخ  هب  و  دنیوگیم ) وت  هراب  رد  هچنآ  ینعی 
؟ هدش لزان  نیا  متفگ : هدـب » تصرف  اهنآ  هب  یکدـنا  دـناهراب و  تمعن  هک  تیـصو ) هب   ) نابّذـکم اب  دـمحم ) يا   ) ارم راذـگاو  و  : » هیآ 10

: دومرف
. يرآ

235 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
شلوسر و ادـخ و  هک  دـننک  نیقی  ینعی  دومرف : هدـش » هداد  باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  نآ  دـنیوج  نیقی  اـت  (: » رثدـم هروس   31  ) متفگ نم 

. تسا قح  وا  ّیصو 
. دیازفیب یصو  تیالو  هب  ناشنامیا  دومرف : ناشدوخ » نامیا  هب  دنراد  نامیا  هک  یناسک  نآ  دیازفیب  و  : » متفگ

(. ع  ) یلع تیالو  هب  تبسن  ینعی  دومرف : نینمؤم » دنباتک و  لها  هک  یناسک  نآ  دنهدن  هار  دوخ  هب  دیدرت  و  : » متفگ
؟ تسیچ کش  دیدرت و  نیا  متفگ :

. دننکن کش  تیالو  رد  هک  نآ  يارب  دومرف : سپ  هدرک ، دای  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  نانمؤم  باتک و  لها  نآ  زا  دوصقم  دومرف :
«. رشب يارب  يروآ  دای  زج  يواضیب ) زا  هروس - نیا  ای  نآ  نانزاخ  هرامش  ای  خزود  نآ   ) تسین و  : » متفگ

. تسا ع )  ) یلع تیالو  نآ  زا  دوصقم  يرآ  دومرف :
«. تسا گرزب  ياهيراتفرگ  زا  یکی  نآ  یتسار  هب  (: » 35  ) متفگ

(. تسه مه  نونک  ات  هدوب و  مالسا  رد  يراتفرگ  لکشم و  نیرتگرزب  هک   ) تسا تیالو  دوصقم  دومرف :
خزود زا  دـمآ  شیپ  ام  تیالو  يوس  هب  هک  ره  ینعی  دومرف : دور » سپ  ای  دـیآ  شیپ  دـهاوخب  هک  اهامـش  زا  مادـک  ره  يارب  (: » 37  ) متفگ

. داتفا شیپ  خزود  هب  داتفا  سپ  ام  تیالو  زا  هک  ره  داتفا و  سپ 
. دنتسه ام  نایعیش  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : نیمی » باحصا  زج  (: » 39  ) متفگ

تاولـص اـهنآ  هب  وا و  زا  دـعب  ءایـصوا  هن  میدوـبن و  دـمحم  یـصو  رادتـسود  اـم  ینعی  دوـمرف : نارازگزاـمن » زا  اـم  میدوـبن  (: » 43  ) متفگ
. دنداتسرفیمن

237 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دننادرگور تیالو  زا  ینعی  دومرف : دننادرگور » قح  هب  يروآ  دای  زا  اهنآ  هک  تسا  هدش  هچ  (: » 49  ) متفگ

: دومرف تسا » يروآ  دای  نآ  یتسار  هب  زگره ، هن ، (: » 54  ) متفگ
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. تیالو ینعی 
ام تیالو  هراب  رد  اهنآ  زا  قاثیم  رد  هک  یناـمیپ  هب  ادـخ  يارب  دـننکیم  اـفو  ینعی  دومرف : دـننکیم » اـفو  رذـن  هب  (: » ناـسنا هروس   7  ) متفگ

. تسا هتفرگ 
(. ع  ) یلع تیالو  هب  تبسن  ینداتسرف  ورف  ینعی  دومرف : ینداتسرف » ورف  ار  نآرق  وت  رب  میداتسرف  ورف  ام  یتسار  هب  (: » ناسنا هروس   23  ) متفگ

. نآرق نطاب  هب  ملع  لیوأت و  يور  زا  يرآ  دومرف : تسا ؟ هدش  لزان  نیا  متفگ :
. تسا تیالو  دوصقم  دومرف : تسا » يروآ  دای  نیا  یتسار  هب  (: » 29  ) متفگ

: دومرف دوخ » تمحر  رد  دهاوخ  ار  هک  ره  دروآ  رد  (: » 31  ) متفگ
یکاندرد باذع  ناراکمتـس  يارب  و  : » دومرف تسا ) هنطاب  هرهاظ و  ياهتمحر  همه  تفایرد  هلیـسو  هک   ) ام تیالو  رد  ار  وا  دروآ  رد  ینعی 

رتعینم رتزیزع و  ادخ  دومرف : دندرک » متس  ناشدوخ  هب  یلو  دندرکن  متـس  ام  هب  (: » هرقب هروس   54  ) دیامرفیم ادخ  هک  ینادن  دزاس » هدامآ 
ار ام  تیالو  تسناد و  دوخ  هب  متس  ار  ام  رب  متس  تخیوآ و  دوخ  هب  ار  ام  ادخ  یلو  دهد  تبـسن  متـس  دوخ  هب  ای  دوش  متـس  هکنیا  زا  تسا 

یلو میدرکن  متس  اهنادب  ام  و  (: » لحن هروس   118  ) دومرف داتسرف و  ورف  مه  ینآرق  شربمغیپ  هب  هراب  نیا  رد  سپس  تخانـش و  دوخ  تیالو 
متس ناشدوخ  هب  هک  دندوب  ناشدوخ 

239 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. يرآ دومرف : تسا ؟ هدش  لزان  نیا  متفگ : دندرک »

یحو وت  هب  هچ  نادب  تبـسن  دمحم  يا  نابذکم  رب  ياو  دـیامرف  ادـخ  دومرف : نابّذـکم » رب  زور  نآ  رد  ياو  (: » تالـسرم هروس   15  ) متفگ
. بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  زا  مدرک 

دندرک بیذکت  هک  دنیناسک  نآ  نیلوا  دومرف : ار » نیرخآ  میدروآ  اهنآ  لابند  هب  سپس  : » هیآ 17 ار -» نیلوا  میدرکن  كاله  ایآ  : » هیآ 16
. ءایصوا زا  تعاط  هراب  رد  ار  نالوسر 

دوش بکترم  وا  ّیصو  هب  تبسن  دمحم و  لآ  هب  تبـسن  دوش  بکترم  یمرج  هک  یـسک  دومرف : نامرجم » اب  مینک  لمع  نینچمه  : » هیآ 18
. دش بکترم  ار  هچنآ 

رب یسک  ام  زج  ام ، نایعیـش  میتسه و  ام  دوصقم  دومرف : دنـشاب ،) اههمـشچ  رانک  هیاس و  ریز  رد  « ) ناراکزیهرپ یتسار  هب  (: » هیآ 41  ) متفگ
. دنرازیب نآ  زا  رگید  مدرم  و  دشابن ، میهاربا  شیک 

نخس مه  وا  دهد و  هزاجا  وا  هب  ادخ  هک  یسک  زج  « ) دننزن مد  فص و  کی  رد  اههتشرف  حور و  دزیخاپب  هک  يزور  (: » أبن هروس   38  ) متفگ
. میئوگ تسرد  ام  دوش و  هداد  نتفگ  نخس  هزاجا  نانآ  هب  تمایق  زور  رد  هک  میتسه  ام  دومرف : دیوگب ) تسرد 

: دومرف دیئامرفیم ؟ هچ  دیئاشگ  نخس  هب  بل  نوچ  متفگ :
. دنکن در  ار  ام  ادخ  مینک و  تعافش  دوخ  نایعیش  يارب  میتسرف و  تاولص  دوخ  ربمغیپ  رب  مینک و  دیجمت  ار  دوخ  راگدرورپ 

همئا قـح  رد  هک  دنـشاب  یناـسک  نآ  دوـصقم  دوـمرف : تسا » نیجـس  رد  نارجاـف  باـتک  یتـسار  هب  زگره ، هن  (: » نیففطم هروـس   7  ) متفگ
. دندومن زواجت  نانآ  هب  دندرک و  يراکبان 

تسا نیا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  سپس  (: » نیففطم هروس   16  ) متفگ نم 
241 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زا ریـصب  یبأ  زا  يرآ 92 - دومرف : تسا ؟ هدش  لزان  نیا  متفگ : ع ،)  ) نینمؤملا ریما  ینعی  دومرف : دیدرک » بیذـکت  نادـب  تبـسن  امـش  هک 
یگنت تسا  وا  نآ  زا  یتـسار  هب  سپ  نـم  رکذ  زا  دـنادرگ  رب  ور  هـک  ره  و  (: » هـط هروـس   124  ) لج زع و  ادـخ  لوق  رد  ع )  ) قداـص ماـما 

. تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  رکذ  زا  دوصقم  دومرف : تشیعم »
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«. روک تمایق  زور  رد  ار  وا  مینک  روشحم  و  (: » 124  ) متفگ
تسا نادرگ  رس  تمایق  رد  وا  دومرف : نینمؤملا ، ریما  تیالو  هب  تبسن  تسا  مهفن  لد و  روک  ایند  رد  تسا و  انیبان  ترخآ  رد  ینعی  دومرف :

دندمآ و وت  يارب  ام  تایآ  نینچمه  (: » 126  ) دیامرف باوج  رد  مدوب » انیب  نم  هک  نیا  اب  يدرک  روشحم  انیبان  ارم  ارچ  (: » 125  ) دیوگیم و 
شومارف وت  زورما  ناـنچمه  يدرک و  شومارف  ار  اـهنآ  ، » دنتـسه ع )  ) همئا تاـیآ  زا  دوصقم  دومرف : يدرپـس » یـشومارف  تسد  هب  ار  اـهنآ 

هب يدربـن و  ار  اـهنآ  ناـمرف  ار و  ع )  ) همئا يدراذـگاو  هچناـنچ  يوش  راذـگاو  خزود  رد  زورما  یتـفگ و  كرت  ار  تاـیآ  وت  ینعی  يدـش »
. يدرکن شوگ  ناشراتفگ 

باذـع هنیآ  ره  شراـگدرورپ و  تاـیآ  هب  تسا  هدـیورگن  هدـش و  رد  هب  دـح  زا  هک  ار  یـسک  میناـسر  ازـس  هب  نینچمه  و  (: » 127  ) متفگ
هب هدـیورگن  تسا و  هدرک  کیرـش  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  تیـالو  رد  ار  يرگید  هک  ره  ینعی  دوـمرف : تسا » رتهدـنیاپ  رتتخـس و  ترخآ 

. تسا هتشادن  تسود  ار  اهنآ  هدرکن و  يوریپ  ناشرابخا  راثآ و  زا  هدرک و  كرت  دانع  هار  زا  ار  ع )  ) همئا و  شراگدرورپ ، تایآ 
. تسا نینمؤملا  ریما  تیالو  دوصقم  دومرف : دهاوخ » ار  هک  ره  دهد  يزور  شناگدنب ، هب  دراد  فطل  ادخ  (: » يروش هروس   19  ) متفگ

243 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف  ) ار ترخآ  راک  تشک و  دهاوخ  هک  ره  (: » 20  ) متفگ

تلود زا  ار  دوخ  هرهب  دومرف : و  میئازفیب ، وا  تفرعم  رد  دومرف :  ) وا تشک  رد  شیارب  میئازفیب  ار ) وا  زا  دعب  همئا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ینعی 
وا يارب  ینعی  دومرف : تسین » ياهرهب  ترخآ  رد  وا  يارب  میهدـب و  نآ  زا  وا  هب  دـهاوخ  ار  ایند  راک  تشک و  هک  ره  و  دـنک ) تفاـیرد  همئا 

. تسین ياهرهب  ع )  ) مئاق ماما  اب  قح  تلود  رد 

تیالو هراب  رد  تایاور  زا  یتایلک  اهنیچلگ و  باب 

: دومرفیم اهراب  ع )  ) رقاب ماما  تفگ : نیعأ ، نب  ریَُکب  زا  - 1
هتفرگ دوخ  يارب  رارقا  اهنآ  زا  تسا و  هتفرگ  نامیپ  اههرذ  زا  زور  نآ  رد  هک  هتفرگ  يزور  رد  ام  ياههعیش  زا  ار  ام  تیالو  نامیپ  ادخ  هک 

. يربمغیپ هب  ص )  ) دمحم يارب  يراگدرورپ و  هب 
ار هچنآ  دـیرفآ و  تشاد  تسود  هک  ياهداـم  زا  تشاد  تسود  ار  مادـک  ره  دـیرفآ ، ار  قلخ  ادـخ  یتسار  هب  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هبقع  زا  - 2

خزود لِگ  زا  تشادیم  دب  ار  هچنآ  تشادیم و  دـب  هک  دـیرفآ  ياهدام  زا  تشاد  دـب  ار  هچنآ  و  دـیرفآ ، تشهب  لِگ  زا  تشادیم  تسود 
نآ يراد و  ياهیاس  باتفآ  ربارب  رد  هک  ینیبیمن  دومرف : تسیچ ؟ هیاس  متفگ : نم  تخیگنارب ، ياهیاس  کی  رد  ار  اهنآ  سپس  دیرفآ 

245 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ادخ لوق  زا  دوصقم  تسا  نیا  ادخ و  هب  رارقا  هب  دننک  توعد  ار  اهنآ  ات  درک  ثوعبم  اهنآ  نایم  رد  ار  ناربمغیپ  ادـخ  سپـس  تسین ، يزیچ 

؟ تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  یسک  هچ  هک  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  و  (: » فرخز هروس   87)
ار اهنآ  سپـس  دندرک ، راکنا  یخرب  دندرک و  رارقا  یخرب  ناربمغیپ ، هب  دننک  رارقا  هک  درک  توعد  ار  اهنآ  سپـس  ادـخ » دـنیوگب : هنیآ  ره 
ار نآ  تشادیم  نمشد  ار  هک  ره  درک و  رارقا  نادب  تشادیم  تسود  ار  هک  ره  هک  ادخ  هب  دنگوس  ام ، تیالو  هب  رارقا  يارب  درک  توعد 
«، دندوب هدرک  بیذکت  نآ  زا  شیپ  هچ  نادـب  دـنروآ  نامیا  هک  دـندوبن  سپ  (: » سنوی هروس   74  ) ادـخ لوق  ینعم  تسا  نیا  درک و  راکنا 

. تسا هدوب  اجنآ  رد  بیذکت  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  سپس 
. نآ يارب  زج  يربمغیپ  چیه  هدشن  ثوعبم  هک  تسا  ادخ  تیالو  ام  تیالو  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 3

: دومرفیم ع )  ) قداص ماما  زا  مدینش  تفگ : یلعالا  دبع  زا  - 4
. نارگید رب  ام  لیضفت  ام و  قح  تفرعم  هب  زج  هدماین  يربمغیپ  چیه  زگره 
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: دومرفیم هک  مدینش  دیوگ : ع )  ) رقاب ماما  زا  ینانک  حابصلا  یبا  زا  - 5
رگا هک  تسا  ناگتشرف  زا  فص  داتفه  نامسآ  رد  ادخ  هب 

247 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. ام تیالو  هب  دننک  يراد  نید  اهنآ  همه  یتسار  هب  درمش و  دنناوتن  دنرامشب  ار  اهنآ  فص  کی  ات  دنوش  عمج  نیمز  يور  مدرم  همه 
ثوعبم يربمغیپ  چیه  ادخ  و  ناربمغیپ ، فحـص  همه  رد  تسا  هتـشون  ع )  ) یلع تیالو  دومرف : ع )  ) نسحلا وبا  زا  لیـضف  نب  دمحم  زا  - 6

(. ع  ) یلع تماما  و  ص )  ) دمحم توبن  هب  هدیقع  اب  رگم  هدرکن 
تسا و نمؤم  دسانـشب  ار  وا  هک  ره  هتـشامگ ، شقلخ  دوخ و  نایم  ياهناشن  ار  ع )  ) یلع لج  زع و  ادخ  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 7

تسا كرشم  دناد  بوصنم  تماما  هب  ار  يرگید  وا  اب  هک  ره  تسا و  هارمگ  دنام  نادان  وا  هب  هک  ره  تسا و  رفاک  دشاب  رکنم  ار  وا  هک  ره 
. دور تشهب  هب  دیآ  رد  وا  تیالو  هب  هک  ره  و 

نآ رد  هک  ره  تسا  هدوشگ  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  يرد  ع )  ) یلع یتسار  هب  دومرفیم : ع )  ) رقاـب ماـما  زا  مدینـش  دـیوگ : هزمح ، یبا  زا  - 8
زا دیآرب  نآ  زا  هن  دیآ و  رد  نآ  رد  هن  دنام  فرطیب  نادب  تبسن  هک  ره  تسا و  رفاک  دور  رانک  دیآرب و  نآ  زا  هک  ره  تسا و  نمؤم  دیآ 

. دنک لمع  دوخ  تساوخ  هب  اهنآ  هراب  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دشاب  هقبط  نآ 
هب دومرفیم : اهراب  ع )  ) رقاب ماما  تفگ : نیعا  نب  ریَُکب  - 9

249 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
يارب دتـس  اهرذ  رب  نامیپ  زور  نآ  رد  هک  يزور  رد  دـندوب ، رذ  هک  یلاح  رد  تسا  هتفرگ  ام  تیالو  هب  ار  اـم  نایعیـش  ناـمیپ  ادـخ  یتسار 

ياهیاس نانآ  تنیط و  ملاع  رد  درک  هضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  ص )  ) دـمحم تما  ادـخ  و  ص ،)  ) دـمحم توبن  هب  دوخ و  تیبوبر  هب  رارقا 
اهنآ ياهندـب  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  رد  ام  ياههعیـش  حاورا  ادـخ  دـیرفآ و  نآ  زا  ار  ع )  ) مدآ هک  دـیرفآ  لِگ  نامه  زا  ار  اـهنآ  دـندوب و 

قایـس زا  ار  اهنآ  مه  ام  دیناسانـش و  اهنآ  هب  ار  ع )  ) یلع دیناسانـش و  اهنآ  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  درک و  هضرع  ترـضح  نآ  رب  دـیرفآ و 
. میسانشیم نآ  هیانک  هشوگ و  راتفگ و 

ع)  ) همئا هب  ضیوفت  ار و  دوخ  ناوریپ  ناتسود و  همئا  یئاسانش  رد  باب 

درک و مالس  ترـضح  نآ  هب  درم  نآ  دوب ، دوخ  باحـصا  اب  ترـضح  نآ  دمآ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  دزن  يدرم  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 1
یتـسار هب  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : یئوگیم . غورد  دومرف : وا  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  مأوـت ، وریپ  و  مراد ، تسود  ارت  نم  ادـخ  هب  درک : ضرع 

هب یتسین ، یئوگیم  هک  ناـنچ  وت  یئوگیم ، غورد  وت  دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما  درک و  رارکت  راـب  هس  اـت  مأوت ، وریپ  مراد و  تتـسود  نم 
نایم رد  ار  وت  حور  نم  ادخ  هب  هتشاد ، هضرع  ام  هب  ار  ام  ناتسود  سپس  هدیرفآ و  اهندب  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  حاورا  ادخ  یتسار 

251 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رگید تیاور  رد  درکن ، هعجارم  ترـضح  نآ  هب  دش و  شوماخ  ماگنه  نیا  رد  درم  نآ  يدوب ؟ اجک  وت  مدـیدن ، دـندش  هضرع  هک  یناسک 

. دوب خزود  رد  وا  دومرف : مشش  ماما  هک  تسا 
. تسا قفانم  ًاعقاو  ای  تسا  نامیا  تقیقح  ياراد  هک  میسانشیم  ار  وا  بوخ  میدید  ار  یمدرم  نوچ  ام  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  زا  - 2

هدش هداد  ع )  ) دواد نب  نامیلس  هب  هچنانچ  هدش  هداد  یتارایتخا  مه  ماما  هب  هک  مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : نامیلـس  نب  هللا  دبع  - 3
نیمه ترـضح  نآ  زا  يرگید  داد و  یخـساپ  وا  هب  دیـسرپ ، ياهلأـسم  ترـضح  نآ  زا  يدرم  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  و  يرآ ، دوـمرف : دوـب ؟

هک یئاهباوج  زج  داد  وا  هب  یموس  باوج  ماما  دیسرپ و  ار  هلأسم  نامه  یموس  درم  داد و  وا  هب  یلوا  خساپ  زج  یخـساپ  دیـسرپ و  ار  هلأسم 
رد هیآ  نیا  تسا  نینچ  و  باسح » نودـب  شخبب  اـی  هدـب  اـم  ياـطع  تسا  نیا  (: » هروس ص  39  ) دومرف سپـس  دوب ، هداد  یلوا  ياـتود  هب 
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(. تسا کسما  طعا - ياج  هب  هروهشم  تئارق  رد  ( ) ع  ) یلع تئارق 
ادـخ هک  يونـشیمن  ایآ  هللا  ناحبـس  دومرف : دسانـشیم ؟ ار  اـهنآ  دـهدیم  اـهنآ  هب  ار  اـهباوج  نیا  یتقو  هللا  کحلـصا  متفگ : نم  دـیوگ :
میقم یهار  رد  نآ  هک  یتـسار  هب  و  ( 76  ) دنتسه همئا  اهنآ  نیمـسوتم و  يارب  تسا  یتایآ  نیا  رد  یتسار  هب  (: » رجح هروس   75  ) دیامرفیم

. دورن نوریب  نآ  زا  زگره  هک  تسا »
253 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ار وا  عون  ینعی   ) دـهدیم صیخـشت  وا  گـنر  دسانـشیم و  ار  وا  دـنکفا  يدرم  هب  هدـید  یتـقو  ماـما  یتـسار  هب  يرآ  دومرف : نم  هب  سپس 
هچ دمهفیم  دسانشیم و  ار  وا  دونشب  مه  راوید  تشپ  زا  ار  وا  نخـس  رگا  و  دنکیم ) كرد  ار  شنورد  زار  هراسخر  گنر  زا  ای  دمهفیم 

ياهگنر امش و  ياهنابز  فالتخا  نیمز و  اهنامسآ و  قلخ  تسا  وا  تایآ  زا  (: » مور هروس   21  ) دیامرفیم ادخ  هک  یتسرد  هب  تسا ؟ هراک 
زج دیوگ  نخـس  ودـب  هک  دـشابن  يزیچ  ع ،)  ) همئا ینعی   ) دنتـسه ءاملع  نانآ  و  نادنمـشناد » يارب  تسا  یتایآ  نآ  رد  هک  یتسار  هب  امش ،

. دهد خساپ  هچ  نادب  دهد  خساپ  اهنادب  ور  نیا  زا  و  تسا ، تکاله  رد  ای  تسا  تاجن  لها  ایآ  هک  دسانشب ، ار  وا  هکنآ 
255 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

خیرات باوبا 

([ ص  ) مرکا ربمایپ  ]

شتافو و  ص )  ) ربمغیپ دلوم  باب 

هدوب و مد  هدیپس  ماگنه  شدـلوت  هک  دراد  زین  یتیاور  دـش ، دـلوتم  لیفلا  ماع  رد  لوالا  عیبر  هام  هعمج 12  زور  لاوز  ماـگنه  ص )  ) ربمغیپ
رد دش و  نتسبآ  وا  هب  یطـسو  هرمج  رانک  رد  هجح ) يذ   13 - 11  ) قیرـشت مایا  رد  شردام  تسا ، هدوب  شدوخ  تثعب  زا  شیپ  لاس  لهچ 

يوشیم هناخ  دراو  هک  وت  پچ  تمس  هشوگ  نیرترود  رد  فسوی  نب  دمحم  هناخ  رد  بلاط  وبا  بعـش  رد  ار  وا  دوب و  بلطملا  دبع  لزنم 
نآ رد  مدرم  هک  دومن  شدجـسم  درک و  ادج  فسوی  نب  دمحم  خاک  زا  ار  هناخ  نآ  یـسابع ) دیـشر  يداه و  ردام   ) نارزیخ تسا ، هدیئاز 

دمحم دنتخورف و  جاجح  ردارب  فسوی  نب  دمحم  هب  ار  نآ  لیقع  دالوا  دوب و  هدیـشخب  لیقع  هب  ربمغیپ  ار  هناخ  نآ  اریز   ) دـنناوخیم زامن 
نآ رد  لاس  هد  درک و  ترجه  هنیدم  هب  سپـس  دنام  هکم  رد  لاس  هدزیـس  دوخ  تثعب  زا  دعب  ربمغیپ  دوب ،) هدرک  دوخ  خاک  همیمـض  ار  نآ 

، تسیز
257 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تشذگ رد  یگلاس  هس  تصش و  نس  رد  هبنشود  زور  لوالا  عیبر  رد 12  سپس 
بهو رتخد  هنمآ  شردام  دش ، هلاس  راهچ  نوچ  و  دُرم ، ترضح  نآ  ياهیئاد  دزن  هنیدم  رهـش  رد  هللا  دبع  شردپ  هک  تشادن  رتشیب  هام  ود 

ایند زا  بلطملا  دبع  هک  دوب  لاس  تشه  ترـضح  نآ  نس  و  دُرم ، بلاغ ، نب  يؤل  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  ةرهز  نب  فانم  دـبع  نب 
زا دـعب  دـیئاز و  ار  موثلک  ما  بنیز و  هیقر و  مساـق و  وا  يارب  تثعب  زا  شیپ  درک و  جاودزا  هجیدـخ  اـب  هک  دوب  هلاـس  دـنچ  تسیب و  تفر .

يدنزرف وا  يارب  ع )  ) همطاف زج  تثعب  زا  دـعب  هک  تسا  یتیاور  رد  زین  دـندش و  هداز  ع )  ) همطاف رهاط و  بیط و  ترـضح ، نآ  يارب  تثعب 
زا هک  ياهلاس  دنچ  هرصاحم  رد   ) دمآ نوریب  بعش  زا  ادخ  لوسر  یتقو  دندش ، هدیئاز  وا  تثعب  زا  شیپ  مه  رهاط  بیط و  و  تسا ، هدرواین 
زا سپ  دوب و  ترجه  زا  شیپ  لاس  کی  نآ ، درک و  تافو  ع )  ) هجیدخ دـمآ ) دوجو  هب  ربمغیپ  نارای  مشاه و  ینب  هب  تبـسن  شیرق  فرط 

دمآ و شدـب  هکم  رد  ندـنام  زا  داد  تسد  زا  ار  ود  ره  نیا  ربمغیپ  نوچ  تشذـگ و  رد  ع )  ) بلاط وبا  هجیدـخ ، تشذـگرد  زا  لاس  کی 
دنراکمتـس شلها  هک  يرهـش  نیا  زا  هک  درک  یحو  وا  هب  ادـخ  درک و  تیاکـش  لـیئربج  هب  عوـضوم  نیا  زا  تـفرگ و  ار  وا  ناوارف  هودـنا 
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. داد ترجه  نامرف  ترضح  نآ  هب  يرادن و  يروای  بلاط  یبا  زا  سپ  هکم  رد  هک  ور  نوریب 
: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : هللا  دبع  نب  نیسح  زا  - 1

؟ دوب مدآ  دالوا  دیس  ص )  ) ادخ لوسر 
. تسا هدیرفاین  ص )  ) دمحم زا  رتهب  یشک  سفن  ادخ  دوب ، قلخ  همه  دیس  ادخ  هب  دومرف :

259 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف درک و  دای  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ع ،)  ) قداص ماما  زا  - 2

(. ص  ) دمحم زا  رتهب  یشک  سفن  ادخ  هدیرفاین  تسا : هدومرف  ع )  ) نینمؤملا ریما 
: دومرف یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف : ع ،)  ) قداص ماما  زا  - 3

وت ار و  میاـیرد  مشرع و  منیمز و  منامـسآ و  منیرفاـیب  هکنآ  زا  شیپ  مدـیرفآ  نتیب  حور  کـی  ار  یلع  ار و  وت  نم  یتـسار  هب  دـمحم ، يا 
. يدومنیم شیاتس  یگناگی  هب  يدرکیم و  دیجمت  ارم  هشیمه 

سپس دوتسیم ، یگناگی  هب  درکیم و  سیدقت  درکیم و  دیجمت  ارم  وا  مدرک و  یکی  ار  اهنآ  مدروآ و  درگ  ار  امش  حور  ود  ره  سپـس  و 
زا ار  همطاف  سپـس  ات و  ود  نیـسح  نسح و  یکی و  یلع  یکی و  دـمحم  دـش ، راهچ  مدرک ، مین  ود  مه  ار  یمین  ره  مدرک و  مین  ود  ار  امش 

. تخاس ناور  ام  رد  ار  دوخ  رون  درک و  حسم  ار  ام  دوخ  تسد  اب  سپس  دومن ، زاغآ  ار  نآ  نتیب  هک  دیرفآ  یحور 
: دومرفیم هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  مدینش  دیوگ : هزمح ، یبا  زا  - 4

ار وت  نادـب  مدـیمد و  وت  رد  دوخ  حور  زا  يدوبن و  يزیچ  وت  مدـیرفآ ، ار  وت  نم  یتـسار  هب  دـمحم ، يا  درک ، یحو  ص )  ) دـمحم هب  ادـخ 
هدرب نامرف  ارم  دربناـمرف ، ار  وت  هک  ره  مدومن ، تسیاـب  مدوخ  ياههدـیرفآ  همه  رب  ار  وت  يربناـمرف  هکنآ  يارب  متـشاد ، دـنمجرا  یمارگ و 

مه شداژن  یلع و  هراب  رد  ار  نیا  هدرک و  ینامرفان  ارم  دنک  ینامرفان  ار  وت  هک  ره  تسا و 
261 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

(. موصعم ناماما  ینعی   ) مدومن صوصخم  دوخ  هب  هک  ار  اهنآ  مدومن ، تسیاب 
ادخ یتسار  هب  دـمحم ، يا  دومرف : متفگ ، نخـس  هعیـش  فالتخا  زا  مدوب و  ع )  ) یقت دـمحم  ماما  دزن  نم  دـیوگ : نانـس ، نب  دـمحم  زا  - 5

دیرفآ و ار  زیچ  همه  سپس  دندرک ، گنرد  رهد  رازه  دیرفآ و  ار  همطاف  یلع و  دمحم و  سپـس  دوب ، اهنت  هناگی و  هشیمه  یلاعت  كرابت و 
هک دـننانآ  سپ  تشاذـگاو ، اهنادـب  ار  ناشروما  دومن و  يرجم  زیچ  همه  رب  ار  نانآ  يربنامرف  تخاـس و  زیچ  همه  شنیرفآ  هاوگ  ار  ناـنآ 
يا دومرف : سپـس  دهاوخ ، یلاعت  كرابت و  ار  هچنآ  زج  دنهاوخن  زگره  دنهاوخ و  ار  هچ  ره  دننک  مارح  دنهاوخ و  ار  هچ  ره  دـننک  لالح 

دصقم هب  دبسچ  نادب  هک  ره  ددرگ و  دوبان  دتفا  سپ  نآ  زا  هک  ره  دهج و  نوریب  دتفا ، شیپ  نآ  زا  هک  ره  هک  ینید  نآ  تسا  نیا  دمحم ،
. دمحم يا  دوخ ، يارب  ار  نآ  ریگب  دسر ،

زا سپ  هک  نیا  اب  يداتفا  شیپ  ناربمغیپ  همه  زا  زیچ  هچ  هب  درک  ضرع  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  شیرق  زا  یکی  هک  ع ،)  ) قداـص ماـما  زا  - 6
هب مداد  خـساپ  هک  مدوب  سک  نیتسخن  مدـیورگ و  مراگدرورپ  هب  هک  مدوب  سک  نیتسخن  نم  دومرف : یئاهنآ ؟ نایاپ  يدـش و  ثوعبم  همه 

ربمغیپ لوا  نم  ارچ ، دنتفگ : امـش ؟ راگدرورپ  نم  متـسین  ایآ  هک : تخاس  هاوگ  شیوخ  رب  ار  نانآ  تفرگ و  ناربمیپ  زا  نامیپ  نوچ  ادـخ ،
. مداتفا شیپ  رارقا  رد  همه  زا  ارچ و  متفگ : هک  مدوب 

263 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دوخ راگدرورپ  دزن  لضفم ، يا  دومرف : دیتسیزیم ؟ هلظا  رد  امـش  هک  هاگنآ  دـیدوب  هنوگچ  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگ : لضفم  - 7

هب میدوتـسیم و  یگناگی  هب  میدرکیم و  سیدـقت  میتفگیم و  حـیبست  ار  وا  گنر ، زبس  هیاس  کی  رد  اـم ، زج  یـسک  وا  دزن  دوبن  میدوب ،
هچ ره  دیرفآ  دمآ و  شیپ  زیچ  همه  شنیرفآ  وا  يارب  هکنآ  ات  یحور  بحاص  هن  دوب و  یبرقم  هتشرف  هن  ام  زج  میدومنیم ، دای  يراوگرزب 
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. داد ام  هب  ار  نآ  ملع  سپس  نارگید و  اههتشرف و  زا  تساوخ  هچنانچ  تساوخ  ار 
نوچ هک  تسا  نیا  بلطم  یتسار  هب  درک ، دـنلب  ار  ام  مان  ادـخ  هک  مینادـناخ  نیتسخن  ام  یتسار  هب  دومرفیم : هک  ع ،)  ) قداـص ماـما  زا  - 8

- راب هس  ادـخ - زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  تسین  هک  مهاوگ  دز ، راج  راب  هس  ات  داد  نامرف  یچراج  کـی  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  ادـخ 
-. راب هس  یتسار - هب  تسا  نینمؤملا  ریما  یلع  هک  مهاوگ  راب - هس  تسا - ادخ  لوسر  دمحم  هک  مهاوگ 

ره نآ  زا  هک  ار  راونالا  رون  دـیرفآ  ار و  ناـکم  شدـیدپ و  دـیرفآ  سپ  دوبن ، چـیه  دوب و  ادـخ  یتسار  هب  دومرف : ع ،)  ) قداـص ماـما  زا  - 9
دـیرفآ و ار  یلع  دـمحم و  نآ  زا  هک  دوب  يرون  نآ  دـنوش و  ینارون  اهرون  همه  نآ  زا  هک  دوخ  رون  زا  درک  هناور  وا  رب  دـیرفآ و  ار  يرون 

رد هزیکاپ  كاپ و  یتسه  ود  دندش ، هناور  هتسویپ  سپ  دوب ، هدشن  دیدپ  اهنآ  زا  شیپ  يزیچ  اریز  دندوب ، نیتسخن  ياهرون  ود ، نیا  هشیمه 
265 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دندش ادج  مه  زا  ع )  ) بلاط یبا  هللا و  دبع  رد  ناکاپ ، رتكاپ  ود  رد  ات  تسرپ ) هناگی   ) كاپ بالصا 
دـیرفآ و ار  ص )  ) دـمحم دـیرفآ ، هک  يزیچ  تسخن  ادـخ  هک  یتسار  هب  رباج ، يا  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  دـیوگ : دـیزی ، نب  رباـج  زا  - 10
، روـن هیاـس  دوـمرف : دنتـسیچ ؟ حابـشا  اـههنومن و  متفگ : ادـخ ، ربارب  رد  دـندوب  ینـشور  ياـههنومن  همه  ار و  وا  باـیهر  ربـهر و  نادـناخ 

دـش هدیتسرپ  ادخ  هک  دوب  شنادناخ  وا و  هب  تسا ، سدقلا  حور  هک  دنتفرگیم  کمک  حور  کی  زا  همه  و  حوریب ، ناشخرد  ياههرکیپ 
اهزامن دندیتسرپیم و  لیلهت  حیبست و  هدجس و  هزور و  زامن و  هب  ار  ادخ  دیرفآ ، كاپ  کین و  دنمـشناد ، رابدُرب ، ار  اهنآ  ادخ  ور  نیا  زا  و 

. دنتشادیم هزور  دندرکیم و  جح  دندناوخیم و  ار 

ص)  ) ربمغیپ تازجعم  رد 

: دوبن يرگید  رد  هک  دوب  تمارک  هس  ص )  ) ادخ لوسر  رد  دومرف : ع ،)  ) رقاب ماما  زا  - 11
. دوبن هیاس  وا  يارب  - 1

هتـشذگ هار  نآ  زا  ربمغیپ  هک  تسنادیم  تشذـگیم  هار  زا  زور  هس  ای  زور  ود  ات  يو  زا  سپ  هک  ره  هک  نیا  زج  تشذـگیمن  یهارب  - 2
. دنامیم اج  هب  وا  زا  هک  یشوخ  يوب  يارب  تسا 

(. دومنیم عضاوت   ) درکیم هدجس  ترضح  نآ  يارب  هکنآ  زج  تشذگیمن  یتخرد  گنس و  چیه  هب  - 3
267 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

اهنت ار  وا  دنام و  لابند  وا  زا  دناسر و  ییاج  هب  ار  وا  لیئربج  دندرب ، جارعم  هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دومرف : ع ،)  ) قداص ماما  زا  - 12
؟ يراذگیم اهنت  ارم  لاح  نیا  رد  لیئربج ، يا  دومرف : تشاذگ ،

: تفگ خساپ  رد 
. تسا هتفرن  هار  اج  نآ  رد  وت  زا  شیپ  يرشب  هداهنن و  ماگ  نآ  رد  يرشب  هک  يداهن  ماگ  ییاج  رد  ادخ  هب  ورب ،

ص)  ) ادخ لوسر  راب  دنچ  تنابرق ، تفگ : درک ، یشسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  ریـصب  یبا  نم ، روضح  رد  دیوگ : هزمح  یبا  نب  یلع  زا  - 13
يدمآ رب  یهاگیاپ  هب  هنیآ  ره  شاب ، دوخ  ياج  رد  دمحم ، يا  درک : ضرع  تشاد و  زاب  ار  وا  لیئربج  راب ، ود  دومرف : دندرب ؟ جارعم  هب  ار 
زاـمن هنوـگچ  لـیئربج ، يا  دوـمرف : تسا ، زاـمن  رد  تراـگدرورپ  یتـسار  هب  هتفاـین ، هار  نادـب  يربـمیپ  هن  ياهتـشرف و  هن  وـت  زا  شیپ  هـک 
ضرع ترـضح  نآ  تسا ، شیپ  ممـشخ  رب  مرهم  حور ، اههتـشرف و  راگدرورپ  منم  سودـق ، حوبـس  دـیامرفیم : درک : ضرع  دراذـگیم ؟

: دومرف ع )  ) قداص ماما  كوفع ، كوفع  ایادخ ، راب  درک :
َباق تنابرق ، درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  ریـصب  وبا  دیـسر ،» ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  ماقم  هب  (: » مجن هروس   9  ) هدومرف ادـخ  هچنانچ  ربمغیپ 

؟ تسیچ ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق 
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مرظن هب  دزیم ،) جوم  دشیم و  الاب  نیئاپ و  دیزرلیم و  و   ) دیـشخردیم یباجح  اهنآ  نایم  دومرف : نآ ، رـس  ات  نامک  هتـسد  رـس  زا  دومرف :
. تفایرد ار  قح  يراوگرزب  وترپ  تساوخیم  ادخ  هک  اجنآ  ات  تسیرگن و  ینزوس  خاروس  دننام  زا  ربمغیپ  و  دوب ، دجربز  دومرف : هک 

269 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
؟) تسا اوشیپ  تسرپرس و   ) تما يارب  وت  زا  دعب  یسک  هچ  مراگدرورپ - کیبل  دمحم - يا  دومرف : یلاعت  كرابت و  يادخ  - 

قداص ماما  سپس  تفگ : ریصب  وبا  نادیفس  ور  تسد و  ياوشیپ  ناناملـسم و  دیـس  نانمؤم و  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا - رتاناد  ادخ ، - 
. دمآ نامسآ  زا  ینابز  هکلب  دماین  نیمز  زا  ع )  ) یلع تیالو  ادخ  هب  دمحم  ابا  يا  دومرف : (ع )

ینامسج لئامش  رد 

، تشاد يدومن  خرـس  دیپس  گنر  ادخ  ربمغیپ  دومرف : نک ، فصو  میارب  ار  ادـخ  ربمغیپ  مدرک : ضرع  ع )  ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : رباج  - 14
، دوب یئالط  ناـشخرد و  مکحم و  شناتـشگنا  فک و  تشاد و  يربطـس  ياهتـسد  دوب ، هتـسویپ  شناوربا  دوب ، تشرد  هایـس و  شنامـشچ 

نوچ و   ) دوب نابرهم  سنا و  شوخ  سب  زا  دـشیم  هجوتم  وا  هب  نت  همه  اب  درکیم  یـسک  هب  ور  نوچ  دوب ، گرزب  شاهناـش  ود  ناوختـسا 
کی نایم  دوب  يرادومن  دوب و  هدـیئور  شفان  ات  شیولگ  يدوگ  زا  وم  هتـشر  کی  دادیمن ) لـیوحت  مدرم  هب  وربا  مشچ و  هشوگ  ناـگرزب 

کیدزن بآ  ندیشون  ماگنه  هک  تشاد  ياهدیشک  ینیب  دیشخرد ، یم  قیربا  نوچ  هناش  ود  ات  وا  ندرگ  هدش ، بآ  هرقن  ماخ و  میس  هحفص 
هدـید ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دـننام  دـیآیم ، دورف  يریزارـس  هب  ایوگ  هک  تشادیم  رب  ماگ  مکحم  تفریم  هار  نوچ  دـنز ، بقع  ار  بآ  دوب 

(. ص  ) وا زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  دشن 
271 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ربمغیپ قیمع  تاعالطا 

اهنآ مان  درک و  مسجم  میارب  تنیط  ملاع  رد  ارم  تما  ادخ  تسا : هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  یتسار  هب  دومرف : هک  ع ،)  ) قداص ماما  زا  - 15
شزرمآ شنایعیـش  یلع و  يارب  نم  دـندرک و  رذـگ  نم  هب  نارادـمچرپ  تخومآ ، ع )  ) مدآ هب  ار  همه  اـهمان  هچناـنچ  تخوـمآ ، نم  هب  ار 

: دومرف تسیچ ؟ نآ  هللا  لوسر  ای  دش : ضرع  داد ، هدعو  کی  نم  هب  ع )  ) یلع هعیش  هراب  رد  مراگدرورپ  یتسار  هب  متساوخ 
هنسح هب  ناهانگ  هک  تسا  اهنآ  ِنآ  زا  دراذگن و  اج  هب  اهنآ  زا  هریبک  هریغص و  هانگ  چیه  دراد و  نامیا  هک  اهنآ  زا  سک  ره  يارب  شزرمآ 

. دنوش لیدبت 
: دومرف درک و  زارف  هرگ  تشم  اب  ار  دوخ  تسار  تسد  سپس  درک  ینارنخس  مدرم  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ع )  ) قداص ماما  زا  - 16

مان تشهب و  ناگتـسیاش  مان  نآ  نایم  رد  دومرف : دوخ  دـنرتاناد ، شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ : تسیچ ؟ نم  تشم  نایم  رد  دـینادیم  مدرم  اـیا 
تـشم نیا  رد  دینادیم  مدرم ، يا  دومرف : درک و  زارف  ار  شپچ  تسد  سپـس  زیخاتـسر ، زور  هب  ات  یلیماف ) مان   ) تسا ناشرابت  ناشناردپ و 

. زیخاتسر زور  ات  ناشرابت  هریت و  ناردپ و  مان  خزود و  نادنمازس  مان  دومرف : دنرتاناد ، وا  هداتسرف  ادخ و  دنتفگ : تسیچ ؟ نم 
رد ياهتـسد  تشهب و  رد  ياهتـسد  (: » يروش هروس   7  ) تسا رگداد  هدرک و  مکح  ادـخ  تسا ، رگداد  هدرک و  مـکح  ادـخ  دوـمرف : سپس 

«. نازورف خزود 
273 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ص)  ) ربمغیپ هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  عماج  هبطخ 
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(: مالسلا مهیلع   ) ناشتافص همئا و  ربمغیپ و  لاح  نایب  هراب  رد  دوخ  صوصخم  ینارنخس  کی  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 17
يارب دـنک  باختنا  هک  نیا  زا  مدرم  يرادرک  تشز  مرج و  دراد . هک  يرهم  یـشخب و  تصرف  يرابدرب و  يارب  ار  ام  راگدرورپ  دـشن  عنام 

زا هدش و  دـلوتم  يزیزع  هاگیاج  رد  وا  تسا ، ص )  ) هللا دـبع  نب  دـمحم  هک  دوخ  دزن  ار  اهنآ  نیرتدـنمجرا  ناربمغیپ و  نیرتبوبحم  نانآ 
. هن هدولآ  شبسن  تسین و  هتخیمآ  شبسح  هتساخرب ، یمیرک  نادناخ 

نامیکح دنداشگ و  نابز  شفصو  رد  نادنمشناد  دنداد و  هدژم  ودب  دوخ  بتک  رد  ناربمیپ  تسین ، لوهجم  وا  تافص  نادنمـشناد  دزن  رد 
تسا و مرزآ  شتـشرس  اتمهیب ، تسا  ینطو  ءاحطب  زارطمهیب ، تسا  یبسن  یمـشاه  ریظنیب ، تسا  يدازکاپ  دندرک ، هشیدـنا  شلاح  رد 

تاریدقت بابسا  هک  هاگنآ  ات  وا ، همان  شیاتس  شقن  نآ  ياهنامرآ  تلاسر و  تسا ، وا  هیام  ریمخ  يربمغیپ  قلخ  راقو و  ششخب ، شـشنم 
ماجنارـس هب  ار  وا  ادـخ ، یمتح  ياضق  دیـسر و  تیاهن  هب  وا  رما  دـش و  يراج  وا  هراب  رد  یهلا  ياضق  دندیـسر و  نایاپ  هب  وا  هراب  رد  ادـخ 

یتشپ هب  یتشپ  زا  درپسیم و  هدنیآ  ردپ  هب  ار  وا  يردپ  ره  دادیم و  هدژم  وا  دوجو  زا  هدنیآ  تما  هب  یتما  ره  تیرـشب ،) زاغآ  زا   ) دـیناسر
مدآ نارود  زا  دشاب ، عورـشمان  شزیمآ  زا  هک  دادن  خر  يدـیلپ  وا  یپ  رد  یپ  شیاز  رد  تفاین و  هار  انز  يو ، لصا  رد  درکیم ، ناکم  لقن 
نماد نیرترادتناما  لمح و  نیرتظوفحم  هلیبق و  نیرتالاو  طابسا و  نیرتدنمجرا  دوب و  هتسد  نیرتهب  رد  هللا ، دبع  شردپ  ات  ع )  ) رـشبلا وبا 

اطع يو  هب  ار  تمکح  ياههمشچرس  داد و  وا  هب  ار  شناد  ياهدیلک  درک و  باختنا  دیدنسپ و  دیزگرب و  شیادخ  شرورپ ،
275 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

، تسا یفاک  حیـضوت  نایب و  نآ  رد  هک  داتـسرف  ورف  ینآرق  وا  هب  ناهج ، يارب  راهب  دـشاب و  ناگدـنب  رب  تمحر  اـت  تخیگنا  رب  ار  وا  درک ،
ار نآ  هک  یـشناد  اب  تخاس  نانآ  همانرب  درک و  نایب  مدرم  يارب  ار  نآ  دـنوش ، راکزیهرپ  دـیاش  ات  یجک  زا  راـنک  رب  یبرع  ناـبز  هب  ینآرق 
هک يروما  دومن و  نایب  درک و  عضو  مدرم  يارب  هک  یتاررقم  دودح و  تسناد و  مزال  هک  یتابجاو  داد و  حیضوت  هک  یشیک  دومن و  مظنم 

. درک نالعا  درک و  فشک  مدرم  يارب 
هچنآ درک  نایب  اراکشآ  درک و  غیلبت  هدش  هداتـسرف  نآ  يارب  ار  هچنآ  ادخ  لوسر  تیاده ، هب  توعد  ياههناشن  تاجن و  هب  یئامنهر  يارب 
يارب دومن و  داهج  وا  هار  رد  درک و  یئابیکـش  دوخ  راگدرورپ  يارب  دـیناسر و  مدرم  هب  تشاد  شود  رب  هک  ار  توبن  راب  تشاد و  روتـسد 

هک یئاههزیگنا  اههمانرب و  اب  دومنهر  قح  هار  هب  دومن و  قیوشت  يروآ  دایب  درک و  توعد  تاجن  هب  ار  اهنآ  درک و  یهاوخ  ریخ  دوخ  تما 
هب دـنوشن و  هارمگ  وا  زا  سپ  هکنآ  ات  تشارفارب  ار  نآ  ياههناشن  هک  یتیادـه  نازورف  غارچ  درک و  يزیر  یپ  داهن و  داـینب  ناگدـنب  يارب 

. دوب نابرهم  زرورهم و  رایسب  نانآ 

ع)  ) بلاط وبا  يونعم  ماقم  رد 

؟ دوب بلاط  وبا  زا  يوریپ  رومأم  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  دیـسرپ : متفه ) ماما   ) لوا نسحلا  وبا  زا  هک  تفگ : زاب  روصنم ، یبا  نب  تسرد  - 18
هب ار  اهنآ  دوب و  هدرپس  يو  دزن  ایاصو  دوب و  توبن  عئادو  رادـهگن  بلاط  وبا  یلو  هن ، دومرف : دوب ؟ تجح  وا  رب  ادـخ  فرط  زا  بلاط  وبا  و 

. داد ترضح  نآ 
ربمغیپ هک  نیا  باسح  هب  داد  وا  هب  ار  ایاصو  متفگ : دیوگ :

277 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وبا سپ  متفگ : دادیمن . وا  هب  ار  تیصو  دوب  وا  رب  تجح  رگا  دومرف : دوب خ ل ) ربمغیپ  رب  تجح  وا  هک  نیا  باسح  هب  ( ؟ دوب وا  رب  تجح 

رد زور  ناـمه  داد و  وا  هب  ار  اـیاصو  درک و  رارقا  دوـب  هدروآ  هچ  ره  ربـمغیپ و  هب  دوـمرف : دراد ؟ یعـضو  هـچ  مالـسا  شیک  رظن  زا  بلاـط 
. تشذگ
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ص)  ) ربمغیپ تافو  رد  ادخ  همان  تیزعت 

هن دنتـشادنپ  هکنآ  اـت  دـندنارذگ ، ار  بش  نیرتزارد  ص )  ) دـمحم نادـناخ  تفر ، اـیند  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  - 19
نوخ ار  نارود  ناکیدزن و  دنوادخ  هار  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اریز  درادرب ، ار  اهنآ  هک  ینیمز  هن  دزادـنا و  هیاس  اهنآ  رب  هک  تسا  ینامـسآ 

هک دمآ  رد  اهنآ  رب  یـسک  هاگان  هب  دندوب  نینچ  هک  نایم  نیا  رد  دنروشب ) وا  نادناخ  رب  همه  هک  تفریم  نآ  میب  و   ) دوب هدرک  دوخ  هاوخ 
هیاس رد  یتسار  هب  ادخ ، تاکرب  تمحر و  ربمغیپ و  نادناخ  امش  رب  دورد  تفگ : وا  دندینشیم . ار  شنخس  یلو  دندیدیمن  مشچ  هب  ار  وا 

185  ) دوشیم ناربج  هتفر  تسد  زا  هچنآ  تسا و  مهارف  تاجن  یتکاله  هلیسو  ره  زا  تسا و  یشوخلد  یتبیـصم  ره  زا  دنوادخ  يرادهگن 
دتفا رانک  هب  خزود  زا  هک  ره  زیخاتسر و  زور  رد  دوش  تفایرد  امش  ياهدزم  انامه  دشچیم و  گرم  یـشک  سفن  ره  (: » نارمع لآ  هروس 

«. بیرف يالاک  زج  دشابن  ایند  یگدنز  دوش و  بایماک  دیآ  رد  تشهب  رد  و 
امش داد ، ثرا  امش  هب  ار  شباتک  درپس و  امش  هب  ار  ششناد  تخاس و  دوخ  ربمغیپ  نادناخ  داهن و  يرترب  دیزگرب و  ار  امش  ادخ  یتسار  هب 

ار امـش  تشذگ ) هک  تسا  رون  هیآ  هب  هراشا   ) دز یلثم  امـش  يارب  دوخ  رون  زا  و  شیوخ ، تزع  ياصع  تخاس و  دوخ  شناد  قودنـص  ار 
زا

279 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ار دوخ  رهم  ادخ  اریز  دیراد ، شوخلد  ادـخ  فرط  زا  یتمالـس  رـس  تیزعت و  هب  دومن ، هدوسآ  نید  زا  تشگرب  زا  تفرگ و  هانپ  رد  شزغل 

مهارف ار  اههتـسد  هدرک و  مامت  ار  تمعن  اهنادـب  هک  نانآ  لج  زع و  ادـخ  لها  دیئامـش  هتفرگن ، زاـب  امـش  زا  ار  شتمعن  هدـیربن و  امـش  زا 
، تسا دوبان  دیابر  متـس  هب  ار  امـش  قح  هک  ره  تسا و  وجماک  دـیوپ  امـش  هب  هک  ره  وا ، ناتـسود  دیئامـش  هدرک ، یکی  ار  نخـس  هدروآ و 

تـسا اناوت  امـش  يرای  هب  دهاوخ  تقو  ره  ادخ  نیا  زا  سپ  شنمؤم ، ناگدنب  هدهع  هب  وا  نآرق  رد  هدش  مزال  ادـخ  فرط  زا  امـش  یتسود 
ناتسود هب  ار  امش  هتفریذپ و  دوخ  ربمغیپ  زا  ياهدرپس  ار  امش  ادخ  تسا ، ادخ  يوس  هب  اهنآ  ماجنارس  هک  دیـشاب  ابیکـش  اهراک  ماجنا  يارب 

هدش هداهن  هعیدو  هب  هک  ياهدرپس  دیئامـش  دهد ، شاداپ  ار  وا  یتسار  ادخ  دزادرپب ، ار  ادخ  تناما  هک  ره  نیمز ، يور  رد  هدرپس  شنامیا  اب 
هار درک و  لماک  امـش  يارب  ار  نید  هک  یلاـح  رد  داد  ناـج  ص )  ) ادـخ لوسر  بجاو ، تعاـط  مزـال و  یتسود  تسا  امـش  نآ  زا  تسا و 

. تشاذگناو يرذع  ینادان  چیه  يارب  و  تخاس ، نشور  امش  يارب  ار ) یلکشم  ههبش و  ره  زا   ) ندش نوریب 
نابیتشپ ادـخ  ادـخ ، رب  شباسح  دـنز  یـشومارف  هب  ار  دوخ  ای  دـنک  شومارف  ای  دوش  رکنم  ای  دـنز  ینادان  هب  ار  دوخ  ای  دـنک  یناداـن  هک  ره 

فرط زا  تیزعت  یتمالسرس و  نیا  مدیـسرپ ، ع )  ) رقاب ماما  زا  نم  امـش . رب  دورد  مراپـسیم ، ادخ  هب  ار  امـش  نم  تسا و  امـش  ياهیدنمزاین 
. یلاعت كرابت و  ادخ  فرط  زا  دومرف : دمآ ؟ اهنآ  يارب  یسک  هچ 

هک دروخیم  مشچ  هب  وا  زا  یشبات  دشیم  رادید  کیرات  بش  رد  هاگ  ره  هک  دوب  نانچ  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : ع )  ) قداص ماما  زا  - 20
. دوب ياهراپ  هام  ایوگ 

281 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

( بلاط وبا   ) ربمغیپ ّمع  ردام و  ردپ و  لئاضف  رد 

: دیامرفیم دتسرفیم و  دورد  تیادخ  دمحم ، يا  درک : ضرع  دش و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  لیئربج  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 21
، دـیرورپ ار  وت  هک  یناـماد  تشادرب و  ینتـسبآ  هب  ار  وت  هک  یمکـش  دروآ و  دورف  ار  وت  هک  یتـشپ  رب  ار  خزود  مدرک  مارح  نم  یتـسار  هب 

اما و  تسا ، بهو  رتـخد  هنمآ  تشادرب ، ینتـسبآ  هب  ار  وا  هک  یمکـش  و  تسا ، بلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  شردـپ  تـشپ  دوـصقم ، تـشپ ،
. دسا تنب  همطاف  نماد  و  لاضف - نبا  تیاور  رد  و  تسا - بلاط  یبا  ناماد  داد ، شرورپ  ار  وا  هک  یناماد 
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بلطملا دبع  لئاضف  رد 

، تما  ) كولم تبیه  دراد و  ناربمغیپ  هراسخر  هک  دوش  روشحم  تما  کی  دوخ  تمایق  زور  رد  بلطملا  دبع  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 22
(. دنیوگ ار  تناید  ریخ و  عماج  درم 

كولم یمرخ  هک  اهنت  دوش  روشحم  یتما  تمایق ، رد  دوب و  ءادب  دقتعم  هک  تسا  یسک  تسخن  بلطملا  دبع  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 23
. ناربمیپ هراسخر  دراد و 

283 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تسا نآ  يارب  نیا  ناربمغیپ و  هراسخر  كولم و  یمرخ  تسا  وا  رب  هک  دوش  روشحم  اهنت  یتما  بلطملا  دبع  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 24

هدنکارپ ناشولج  زا  اهرتش  هک  داتسرف  دوخ  ياهنابش  يوس  هب  ار  ادخ  لوسر  بلطملا  دبع  دومرف : دش ، لئاق  ار  ءادب  هک  دوب  یسک  لوا  هک 
ار دوخ  لآ  اراگدرورپ  تفگیم : تفرگ و  ار  هبعک  هناخ  رد  هقلح  بلطملا  دبع  وا ، دزن  دـمآ  رید  تخاس  مهارف  ار  اهنآ  ات  دـندوب و  هدـش 

. تسا هداد  خر  تیارب  یعوضوم  کی  ینکب  رگا  ینکیم ؟ كاله 
: دزیم دایرف  دوخ  دوب و  هداتسرف  وا  يوجتسج  هب  یهار  هرد و  ره  وس و  ره  هب  بلطملا  دبع  هک  یلاح  رد  دروآ  ار  اهرتش  ادخ  لوسر 
دیـسوب تفرگ و  ار  وا  دید ، ار  ادـخ  لوسر  نوچ  و  تسا ، هداد  خر  تیارب  یعوضوم  ینکب  رگا  ینک ، كاله  ار  دوخ  لها  ایآ  اراگدرورپ 

. يدرگ هتشک  يوش و  هدوبر  مسرتیم  اریز  متسرفیمن ، يراک  هب  نیا  زا  سپ  ار  وت  زگره  رگید  نم  تفگ : و 

بلطملا دبع  مادقا  لیف و  باحصا  ناتساد 

رتش هلگ  کی  هب  هار ، رد  دنک ، ناریو  ار  هبعک  هناخ  ات  داتسرف  لیف  هارمه  هب  ار  يرکـشل  هشبح ، بحاص  نوچ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 25
دبع نیا  تفگ : تفر و  وا  دزن  نابرد  دمآ ، هشبح  بحاص  دزن  دیـسر و  بلطملا  دـبع  هب  ربخ  دـندرب ، ار  نآ  دـندروخرب و  بلطملا  دـبع  زا 

: تفگ مجرتم  دهاوخیم ؟ هچ  دیسرپ  تسا ، مشاه  نب  بلطملا 
وت زا  دناهدرب و  ار  اهنآ  ام  رکشل  هک  هدمآ  دوخ  نارتش  لابند 

285 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنراد ار  اهنآ  ندینادرگرب  تساوخ  رد 

نم زا  وا  منک و  ناریو  تسا  اهنآ  دـبعم  هک  ياهناخ  ماهدـمآ  نم  هک  تسا  یمدرم  ياوشیپ  رورـس و  نیا  تفگ : دوخ  نارای  هب  هشبح  کلم 
هب ار  شنارتش  متفریذپیم ، مرادرب  هبعک  هناخ  ندرک  ناریو  زا  تسد  هک  دوب  هتـساوخ  نم  زا  رگا  مزاس ! اهر  ار  وا  نارتش  دنکیم  شهاوخ 

؟ تفگ هچ  وت  هب  هاش  دیسرپ ، شمجرتم  زا  بلطملا  دبع  دیهدب  سپ  وا 
وا هب  ار  شنارتـش  دریگیم ، ار  شوـلج  هک  دراد  يدـنوادخ  مه  هناـخ  نآ  و  مرتـش ، دـنوادخ  نم  تفگ : بلطملا  دـبع  داد ، شرازگ  وا  هب 

: تفگ وا  هب  دینابنج ، ار  رـس  لیف  دومحم ، يا  تفگ : وا  دروخرب و  لیف  هب  دوخ  تشگ  رب  رد  تشگرب ، دوخ  هناخ  هب  بلطملا  دبع  دنداد و 
ار راـک  نیا  ینک ، ناریو  ار  تراـگدرورپ  هناـخ  اـت  دـندروآ  ار  وت  دومرف : هن ، درک : هراـشا  رـس  اـب  لـیف  دـندروآ ؟ هچ  يارب  ار  وت  ینادیم 

. هن تفگ : رس  اب  ینکیم ؟
بلطملا دبع  درکن ، تعاطا  اهنآ  زا  دز و  زاب  رـس  دنروآ ، رد  مرح  رد  هک  دـندروآ  ار  لیف  نآ  یحبـص  تشگرب ، شاهناخ  هب  بلطملا  دـبع 

وا هب  منیبیم ، ایرد  فرط  زا  یهایـس  کـی  نم  تفگ : ینیبیم ؟ هچ  اـت  رگنب  هوک و  يـالاب  ورب  تفگ : شناگتـسب  زا  یکی  هب  تقو  نیا  رد 
: دومرف

يرایـسب هدنرپ  تفگ : بلطملا  دبع  نابهدید  دـمآ ، کیدزن  نوچ  دـسرب و  هک  تسا  کیدزن  و  هن ، تفگ : دـسریم ؟ نآ  همه  هب  وت  هدـید 
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: دومرف دراد ، راقنم  هب  رتکچوک  ای  دـننارپیم  نخان  تشپ  اب  هک  یگنـس  هزادـنا  هب  یگنـس  هدـنرپ ، ره  مسانـشیمن و  ار  نآ  نم  هک  تسا 
ار اـههزیر  گنـس  دندیـسر ، رکـشل  نآ  همه  رـس  يـالاب  اههدـنرپ  نیا  نوچ  اـت  دـنهاوخن ، ار  هشبح  موـق  زج  هبعک ، راـگدرورپ  هب  دـنگوس 

ار وا  دش و  نوریب  شُربُد  زا  دروخ و  يدرم  رس  زغم  هب  هزیرگنس  ره  دنتخادنا و 
287 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وا رب  ياهزیرگنـس  داد  ربخ  مدرم  هب  نوچ  مه  یکی  نآ  داد و  ربخ  دوخ  مدرم  هب  تفر و  هک  درم  کی  زج  دربن  ردب  ناج  نانآ  زا  و  تشُک ،
. تشک ار  وا  داتفا و 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 26
شرـس يـالاب  هک  تشاد  ینادـنزرف  دـشیمن ، هدرتسگ  رتسب  يرگید  يارب  دـندرتسگیم ، يرتسب  بلطملا  دـبع  يارب  هبعک  هناـخ  هیاـس  رد 

، تسـشن وا  يوناز  رب  دمآ و  ات  درک  یتات  دوب  یکدوک  هک  ص )  ) ادخ لوسر  دندرکیم ، يریگولج  وا  رب  نادراو  موجه  زا  دنداتـسیایم و 
. دنک رود  ار  وا  درب  تسد  اهرسپ  زا  یکی 

: تفگ بلطملا  دبع 
(. خ ل دشاب ، بیصن  ار  وا  تنطلس  کلم و  هدروآ خ ل ، ار  وا  هتشرف   ) هدش لزان  وا  رب  هتشرف  هک  ار  مزیزع  ِرسپ  راذگاو 

بلاط وبا  لئاضف  رد 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 27
دنچ نآ  زا  داتسرف و  يریش  نادب  ادخ  دنکفا و  دوخ  ناتسپ  هب  ار  وا  بلاط  وبا  درب و  رس  هب  ریشیب  زور  دنچ  دش ، دلوتم  ص )  ) ربمغیپ نوچ 

. درک میلست  يو  هب  ار  ترضح  نآ  تفایرد و  ار  هیدعس  همیلح  بلاط  وبا  ات  دیشون  يزور 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 28

ناهن ار  نامیا  هک  تسا  فهک  باحصا  ِلَثَم  بلاط  وبا  ِلَثَم 
289 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. داد دزم  اهنآ  هب  راب  ود  دوخ  دنتشاد و  نایع  ار  كرش  دندرک و 
: دومرف تسا ، هدوب  رفاک  بلاط  وبا  هک  دنرادنپ  اهنآ  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ : ع )  ) قداص ماما  شردپ  زا  رفعج  نب  قاحـسا  - 29

: دیوگیم هک  نیا  اب  هدوب  رفاک  هنوگ  هچ  دنیوگیم ، غورد 
اله ار  دمحم  میتفایردام  هک  امش  دینادیم  ایآ 

: تفگ یم  دوب و  رفاک  بلاط  وبا  هنوگچ  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  اهباتک  رس  رد  هتشونیسوم  دوب  هک  نانچ  يربمغیپ 
دزسن ار  هدوهیب  ام ، رب  رد  تسین  بوسنمغورد  هب  ام  دنزرف  نیقی ، هب  همه  دناهتسناد 

ص)  ) ربمغیپ هک  نایم  نیا  رد  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دهد 30 - هویب  هب  تمـصع  میتی ، هانپ  دشابدیپس  تسه  هک  ناراب  دبلط  شخر  زا  ربا 
زا دندرک ، هدولآ  رـسارس  ار  وا  هماج  دـندنکفا و  يرتش  هدام  نادهچب  وا  رب  نیکرـشم  تشادرب  رد  يون  ياههماج  دوب و  مارحلا  دجـسم  رد 

نایمـشاه امـش  ناـیم  رد  نم  بَسَح  ومع  يا  دومرف : وا  هب  تفر و  بلاـط  وـبا  دزن  دـش و  هدرزآ  لد  تساوـخیم  ادـخ  اـت  يرادرکدـب  نیا 
؟ تسا هنوگچ 

نآ تشادرب و  ریشمش  تساوخ و  ار  هزمح  بلاط  وبا  داد ، شرازگ  وا  هب  ار  بلطم  تسا ؟ هدش  هچ  رگم  ماهدازردارب  دومرف :
291 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

شاهرهچ زا  دندید  ار  وا  نوچ  دندوب ، هبعک  درگ  هک  دمآ  شیرق  دزن  داهن و  مدرم  نادب  ور  ربمغیپ  هارمه  هب  داد و  هزمح  هب  ار  رتش  نادهچب 
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ور سپس  دناسر . نایاپ  هب  ار  همه  ات  درک  نانچ  هزمح  شکب و  همه  لیبِس  هب  ار  رتش  نادهچب  نیا  دومرف : هزمح  هب  سپـس  دنتـسناد . ار  يدب 
. مشاه ینب  ام  نایم  رد  وت  يوربآ  بَسَح و  تسا  نیا  ماهدازردارب  يا  تفگ : دومن و  ص )  ) ربمغیپ هب 

نوریب هکم  زا  دمحم ، يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  دورف  ص )  ) ادخ لوسر  رب  لیئربج  تشذگ  رد  بلاط  وبا  نوچ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 31
دندیمان و یم  نوجح  ار  نآ  هک  دیـسر  یهوک  هب  ات  تخیرگ  ترـضح  نآ  دندیروش و  ربمغیپ  هب  شیرق  يرادـن و  يروای  نآ  رد  اریز  وش 

. دش هدنهانپ  هوک  نادب 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 32

. نابز ره  هب  ینعی  دومرف : لمج ، باسح  هب  دروآ  مالسا  بلاط  وبا  یتسار  هب 
. درک لکشتم  ار  هس  تصش و  ددع  شتسد  هب  لمج و  باسح  هب  دروآ  مالسا  بلاط  وبا  دومرف : - 33

زور ار  نینمؤملا  ریما  دیوگ : یلظنح  هتابن  نب  غبصا  زا  - 34
293 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف سپس  دش و  راوس  ص )  ) ادخ لوسر  رتسا  رب  مدید  هرصب  حتف 
ای ارچ  تفگ : تساخرب و  وا  دزن  يراصنا  بویأ  وبا  دروآ ، درگ  ار  همه  ادـخ  هک  يزور  رد  مدرم  نیرتهب  زا  منکن  هاـگآ  ار  امـش  مدرم  يا 

دروآ درگ  ار  همه  ادخ  هک  يزور  مدرم  نیرتهب  یتسار  هب  دومرف : میدـشیم ، بئاغ  ام  يدوب و  رـضاح  امـش  وگزاب  ام  يارب  نینمؤملا  ریما 
رسای نب  راّمع  دریگن ، هدیدان  قح  زا  نادرگ  ور  زج  ار  نآ  دشابن و  رکنم  رفاک  زج  ار  نانآ  لضف  هک  بلطملا  دبع  نادنزرف  زا  دنسک  تفه 

: دومرف میسانشب ، ار  اهنآ  ام  ات  ربب  ار  اهنآ  مان  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  هللا  همحر 
(. ص  ) تسا دمحم  نالوسر  لضفا  دنشاب و  نالوسر  دروآ  درگ  ار  نانآ  ادخ  هک  يزور  مدرم  نیرتهب  یتسار  هب  - 1

ص)  ) دمحم یـصو  ءایـصوا  نیرتهب  اله  دـیآ ، وا  لابند  يربمغیپ  هکنآ  ات  تسا  اهنآ  ربمغیپ  یـصو  ناشربمغیپ  زا  سپ  یتما  ره  نارترب  - 2
. دشاب

هزات لاب  ود  ار  وا  هک  دنبلاط  یبأ  نب  رفعج  بلطملا و  دبع  نب  ةزمح  ءادهش  لضفا  اله  دنیادهـش ، ءایـصوا  زا  سپ  قلخ  لضفا  اله  3 و 4 -
ار دمحم  نادب  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  هدـشن  هداد  لاب  ود  وا  زج  تما  نیا  زا  يدـحا  هب  دـنک  زاورپ  تشهب  رد  اهنآ  اب  هک  دـشاب 

. هدیشخب تفارش  هتشاد و  دنمجرا 
هیآ نیا  سپس  دزاس ، يدهم  ار  وا  دهاوخ  ار  نادناخ  ام  زا  مادک  ره  ادخ  هک  ع )  ) يدهم دنشاب و  نیسح  نسح و  هک  طبس  ود  5 و 6 و 7 -

ناقیّدص ناربمغیپ و  زا  هداد  تمعن  اهنادب  ادخ  هک  دنـشاب  یناسک  اب  نانآ  لوسر ، ادخ و  زا  درب  نامرف  هک  ره  (: » ءاسن هروس   69  ) دناوخ ار 
سب ادخ و  لضف  تسا  نیا  (: » 70 « ) دنشاب یناقیفر  بوخ  هچ  نانآ  ناکین و  نادیهش و  و 

295 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
«. تسا اناد  ادخ  هک  تسا 

ص)  ) ربمغیپ زیهجت  تیفیک 

؟ دش رازگرب  ص )  ) ربمغیپ هزانج  رب  زامن  هنوگچ  متفگ : ع )  ) رقاب ماما  هب  دیوگ : يراصنا  میرم  یبأ  - 35
دندز هقلح  شدرگ  دنداد و  دورو  هزاجا  ار  سک  دنکفا و 10  وا  رب  یشوپور  درک ، نفک  داد و  لسغ  ار  وا  ع )  ) نینمؤملا ریما  نوچ  دومرف :

نآ و  ًامِیلْـسَت » اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  : » تفگ داتـسیا و  اهنآ  طـسو  رد  ع )  ) یلع و 
. دنتفگیم نانچ  مه  مدرم 

. دندناوخ زامن  ترضح  نآ  رب  نآ  هموح  یلاوع  هنیدم و  مدرم  مامت  شور  نیمه  هب 
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: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ هک : دومرف  ع )  ) رقاب ماما  - 36
. شاپب بآ  نآ  رب  نک و  دنلب  تشگنا  راهچ  ارم  ربق  راپس و  كاخ  هب  اج  نیا  رد  ارم  یلع ، يا 

یّلـصم عیقب  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دـندش  عمج  مدرم  یلع  يا  تفگ : دـمآ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  دزن  سابع  دومرف : ع )  ) قداص ماـما  - 37
. دنک تماما  وا  رب  زامن  رد  اهنآ  زا  یکی  دننک و  نفد  دندناوخیم ) ار  دیع  ياهزامن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  اجنآ  )

رد نم  هدومرف  مه  شدوخ  تسا و  ماما  گرم  یگدنز و  رد  شدوخ  ادخ  لوسر  مدرم ، يا  دومرف : دمآ و  مدرم  دزن  ع )  ) نینمؤملا ریما 
297 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وا رب  هد  هد  داد  روتـسد  سپـس  دراذـگ ، زامن  وا  رب  داتـسیا و  رد  رب  ترـضح  نآ  دوخ  و  مهد ، ناج  اجنآ  رد  هک  مور  كاخ  هب  هعقب  نامه 
. دنتفر نوریب  دندناوخ و  زامن 

: دومرف دندناوخ ، زامن  وا  رب  جوف  جوف  راصنا  رجاهم و  اههتشرف و  درک ، تافو  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 38
تاولص  ) نم رب  زامن  روتسد  يارب  هیآ  نیا  دومرفیم : مدینش  شتمالس  یتسردنت و  لاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما 

َو ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  (: » بازحا هروس   56  ) تسا هدـش  لزان  مندرم ، زا  سپ  نم خ ل ) رب 
«. ًامِیلْسَت اوُمِّلَس 

: متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : یقر  ریثک  نب  دواد  - 39
شرتخد و وا و  یصو  اب  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاعت  كرابت و  ادخ  نوچ  یتسار  هب  دومرف : خساپ  رد  دراد ؟ ینعم  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  رب  دورد 

یگداتسیا نانمشد  ربارب  رد  دنشاب و  ابیکش  دیاب  هکنیا  تفرگ و  نامیپ  اهنآ  زا  دیرفآ ، مه  ار  اهنآ  نایعیـش  دیرفآ و  ار  همئا  همه  شرـسپ و 
اهنآ هب  نما  مرح  اب  ار  تکرب  رپ  نیمزرـس  هک  داد  هدـعو  اهنآ  هب  ادـخ و  هب  تبـسن  دنـشاب  راـکزیهرپ  هک  نیا  دـنیامن و  يراد  زرم  دـننک و 
يارب و  دزاس ، هدوسآ  نانمشد  زا  ار  اهنآ  دنک و  نایع  اهنآ  يارب  ار  هتشارفا  فقـس  دروآ و  دورف  اهنآ  يارب  ار  رومعملا  تیب  دنک و  میلـست 

دراد ملاس  یتمالس و  حلص و  اب  دراذگ  نیمز  نیا  ياجب  هک  ار  ینیمز  دنک  دیدپ  اهنآ 
299 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف دشابن . نآ  رد  یهایس  هکل  چیه  اهنآ ، يارب  تسا  نآ  رد  هچنآ 
همئا و همه  زا  ص )  ) ادـخ لوـسر  دـنراد و  تسود  دـنهاوخب و  ار  هچ  ره  دـشاب  نآ  رد  هک  نیا  دـنامن و  نآ  رد  نمـشد  زا  ياهزیتـس  ینعی 

نآ رب  مالس  دورد و  انامه  و  تفرگ خ ل ) عوضوم  نیا  رب  نامیپ  ام  ياههعیـش  تما و  همه  زا   ) تفرگ عوضوم  نیا  يارب  نامیپ  ناشنایعیش 
ندرک هدامآ  هب  دباتـشب  دنک و  لیجعت  نآ  ماجنا  رد  لج  زع و  ادخ  دیاش  ات  دـنوادخ  رب  تسا  نآ  دـیدجت  نامیپ و  نیا  يروآدای  ترـضح 

. تسا ناهج  رد  هچنآ  همه  هب  تبسن  امش  يارب  تمالس  حلص و 
زارمه وت و  تسود  وت ، هدیزگرب  دمحم  رب  تسرف  تمحر  ایادخ  راب  دومرف : یم  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : نانـس  نب  هللا  دبع  - 40

. تسا وت  رما  هدننکریبدت  هک  وت ،

ص)  ) ربمغیپ ربق  رب  ندیشک  رس  زا  یهن  باب 

تخیر و ورف  دوب  فرـشم  ص )  ) ربـمغیپ ربـق  هب  هک  دجـسم  فقـس  زا  يرادـقم  هک  مدوب  هنیدـم  رد  نم  تفگ : بیطخ  ینثم  نب  رفعج  - 1
دیراد و هدعو  امـش  زا  مادک  متفگ : نامدوخ  نابهذم  مه  باحـصا و  هب  نم  میدوب ، یعمج  ام  دندمآیم ، نیئاپ  دـنتفریم و  الاب  اهرگراک 
هب ام  نم ، تفگ  مه  یفریـص  رامع  نب  لیعامـسا  نم ، تفگ  رـصن  یبا  نب  نارهم  دیورب ؟ ع )  ) قداص ماما  تمدخ  بشما  هک  دیتفرگ  تقو 

نآ
301 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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رادید ار  اهنآ  دش و  ادرف  نوچ  ص )  ) ربمغیپ ربق  رب  یشکرس  يارب  دجسم  ماب  رس  رب  نتفر  الاب  مکح  زا  دیـسرپب  ترـضح  نآ  زا  میتفگ : ود 
: دومرف خساپ  رد  امش  يارب  میدرک  شـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دیدش  روآدای  هچنآ  زا  ام  تفگ : لیعامـسا  میدمآ ، درگ  مه  اب  همه  میدرک و 

زامن هداتسیا  ربمغیپ  هک  دنیب  ای  دوش  روک  هک  دنیب  يزیچ  هک  مهدن  نیمأت  ار  وا  دیآرب و  وا  يالاب  هک  مرادن  تسود  امش  زا  يدحا  يارب  نم 
. دنیب نیشنمه  شتاجوز  زا  یکی  اب  ار  ترضح  نآ  ای  دناوخیم 

([ ع  ) یلع نینمؤملا  ریما  ]

هیلع هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  دلوت  باب 

لاس یـس  تشاد . لاس  دـش و 63  هتـشک  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  دـش و 21  دـلوتم  لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس  یـس  ع )  ) نینمؤملا ریما 
مـشاه هک  دوب  یمـشاه  تسخن  ع )  ) یلع تسا و  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  دسا  رتخد  همطاف  شردام  دوب ، هدنز  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  سپ 

. دشاب شناردارب  وا و  زا  معا  دوصقم  دیاش  و  دندوب ) مشاه  ینب  زا  ود  ره  ردام  ردپ و  ینعی   ) دوب هداز  ار  وا  راب  ود 
نک ربص  یتبـس  تفگ : بلاط  وبا  دناسر ، وا  هب  ار  ربمغیپ  تدالو  هدژم  ات  دـمآ  بلاط  یبا  دزن  دـسا  تنب  همطاف  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 1

: دومرف مهدیم ، هدژم  توبن  ماقم  زج  وا  دننام  هب  ار  وت  نم 
تدالو و  ص )  ) ادخ لوسر  تدالو  نایم  تسا و  لاس  یس  تبس 

303 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. مجرتم دشاب - هدنز  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  لاس  نیا 33  رب  انب   ) دوب هلصاف  لاس  یس  ع )  ) نینمؤملا ریما 

ترجه ص )  ) ادـخ لوسر  يوس  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  ع )  ) نینمؤملا ریما  ردام  دـسا  تنب  همطاف  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  - 2
ص)  ) ادـخ لوـسر  هک  دینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  هب  تبـسن  دوـب  مدرم  نیرتراتفرـشوخ  زا  دـمآ و  هداـیپ  ياـپ  اـب  هنیدـم  هب  هـکم  زا  درک و 

: دیامرفیم
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  یئاوسر ، نیا  زا  ياو  تفگ : دنیاز  ردام  زا  هک  يزور  نوچ  دنوش  روشحم  هنهرب  زیخاتسر  زور  مدرم  یتسار  هب 
نم یناوتان  زا  ياو  دز : دایرف  دومرفیم ، دای  ربق  راشف  زا  هک  دینش  ترـضح  نآ  زا  و  دنک ، روشحم  هماج  اب  ار  وت  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  نم 

. دنک هدوسآ  ربق  راشف  زا  دنک و  تیافک  ار  وت  هک  منکیم  تساوخرد  ادخ  زا  نم  دومرف : وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر 
زا يوضع  ره  هب  ادخ  ینک  نینچ  رگا  دومرف : شخساپ  رد  منک ، دازآ  ار  دوخ  زینک  نیا  مهاوخیم  نم  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  رب  يزور 

، دنک دازآ  ار  وا  مداخ  هک  درک  شرافـس  درک و  تیـصو  ص )  ) ادخ لوسر  رب  دـش  رامیب  نوچ  و  دـنک ، دازآ  خزود  زا  ار  وت  زا  يوضع  وا 
يزور هک  نایم  نیا  رد  تفریذـپ ، ار  شتیـصو  ص )  ) ادـخ لوسر  درکیم و  نخـس  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هراشا  هب  دوب  هدـمآ  دـنب  شناـبز 
: درک ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دمآ ، وا  دزن  نایرگ  ع )  ) نینمؤملا ریما  دوب ، هتسشن  ص )  ) ادخ لوسر 

و مه ، نم  ردام  ادخ و  هب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  درم ، همطاف  مردام 
305 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وا لسغ  زا  نوچ  دومرف : دنهد و  لسغ  ار  وا  داد  روتسد  اهنز  هب  سپس  تسیرگ و  درک و  وا  هب  یهاگن  دش و  وا  رب  دراو  ات  تساخرب  ناباتش 
نت هب  هک  ار  دوخ  ياهنهاریپ  زا  یکی  ترـضح  نآ  دندرک و  مالعا  وا  هب  دندش  غراف  نوچ  دینک ، مالعا  نم  هب  ات  دینکن  يراک  دـیدش  غراف 

ياهدرم اب  نآ  زا  شیپ  هک  منکیم  يراک  نم  دیدید  همطاف  راک  رد  نوچ  دومرف : ناناملسم  هب  دننک و  نفک  نآ  رد  ار  وا  ات  داد  دیـشوپیم 
. دیسرپب نم  زا  ار  نآ  ببس  مدرکن 

شربق هب  ار  وا  ات  دوب  وا  هزانج  ریز  تفرگ و  شود  رب  ار  وا  هزانج  دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندش ، غراف  وا  نفک  لـسغ و  زا  ناـنز  نوچ 
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شربق رد  تفرگ و  ار  وا  دوخ  تسد  اب  تساخرب و  سپـس  دیباوخ و  نآ  رد  دش و  شربق  دراو  دوخ  داهن و  شربق  رانک  رد  ار  وا  دـیناسر و 
(. ترسپ ، ) ترسپ ترسپ ، تفگیم : وا  هب  و  تفگیم : زار  وا  اب  ینالوط  یتدم  دش و  ریزارس  وا  رب  داهن و 

نم ایادخ  راب  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإ  ال  دومرفیم : هک  دندینش  داتفا و  شربق  يور  سپـس  تخاس  ار  نآ  دیچ و  نآ  رب  تشخ  دمآرب و  شربق  زا  سپس 
هدرکن زورما  زا  شیپ  هک  دـیدرک  یئاهراک  امـش  میدـید  اـم  دـنتفگ : ترـضح  نآ  هب  ناناملـسم  تشگرب و  سپـس  مراپـسیم ، وت  هب  ار  وا 
تبـسن ارم  دوب ، يزیچ  همطاف  نیا  دزن  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  مداد ، تسد  زا  ار  بلاط  یبا  ناسحا  تمـسق  نیرخآ  زورما  دومرف : دیدوب ،

. تشادیم مدقم  شنادنزرف  دوخ و  رب  نادب 
هک مدرک  تنامـض  نم  نم ، یئاوسر  نیا  زا  ياو  تفگ : دنوشیم ، روشحم  هنهرب  نآ  رد  مدرم  هک  نیا  زا  مدرک و  دای  تمایق  زا  يزور  نم 

هدوسآ ار  وا  ادخ  هک  مدرک  تنامض  نم  و  نم ، یناوتان  زا  ياو  تفگ : مدرک ، دای  ربق  راشف  زا  نم  دزاس ، روشحم  هدیشوپ  نت  اب  ار  وا  ادخ 
307 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

شـسرپ وا  زا  هچنآ  مدرک  نیقلت  وا  هب  مدـش و  ریزارـس  وا  رب  و  نیا ، يارب  مدـیباوخ  شروگ  رد  مدرک و  نفک  منهاریپ  رد  ار  وا  نم  دزاـس ،
: متفگ وا  هب  نم  دش ، دنب  شنابز  و  شماما ، یلو و  زا  دش  شسرپ  و  تفگ : خساپ  شراگدرورپ و  زا  دش  شسرپ  وا  زا  اریز  دشیم ،

(. ترسپ ، ) ترسپ ترسپ ،
يدـیپس شرداـم )  ) هنمآ يارب  دـش  دـلوتم  ص )  ) ادـخ لوسر  نوـچ  دوـمرف : یم  مدینـش  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : رمع  نب  لـضفم  - 3

زا ار  وا  دمآ و  بلاط  یبا  دزن  شخب  هدژم  نادنخ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  دش ، نایع  ماش  ياهخاک  سراف و  ياهخاک ) )
ار وا  ریزو  یـصو و  يوش و  نتـسبآ  دوخ  وت  یتفگـش ، رد  عوضوم  نیا  زا  وت  تفگ : شخـساپ  رد  بلاط  وبا  درک ، راد  ربخ  هنمآ  هفـشاکم 

. یئازب
ار رهش  هیرگ ، درک ، تافو  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  دیسر  يزور  نوچ  دیوگ : ص ،)  ) ادخ لوسر  هباحـص  زا  یکی  ناوفـص ، نب  دیـسا  زا  - 4

ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ناباتـش و  ناـیرگ و  يدرم  دـنداتفا ، ساره  رد  دوـب  هدرک  تاـفو  ص )  ) ربـمغیپ هک  يزور  نوـچ  مدرم  دروآرد و  هزرل  هـب 
: تفگ داتسیا و  دوب  نآ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  ياهناخ  رد  رب  ات  دش  هدیرب  توبن  تفالخ  زورما  تفگیم : دمآ و  نایوگ  َنوُعِجار 

ادـخ زا  رتلماـک و  نیقی  رد  رتصلاـخ و  اـهنآ  زا  ناـمیا  رد  رتشیپ و  مدرم  نیا  رب  مالـسا  رد  وـت  داـنک ، تمحر  تیادـخ  نـسحلا ، وـبا  يا 
رد رترب و  همه  رب  بقانم  رد  يدوب ، رتنیما  شباحصا  هب  تبسن  رترادهگن و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  تبـسن  رتشک و  جنر  همه  زا  رتناسرت و 

ِقباوس
309 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نآ هب  همه  زا  رادرک  امیـس و  قالخا و  شور و  رد  رتکیدزن و  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  رتالاب و  همه  زا  هیاپ  رد  رتدـنمجرا و  همه  زا  کین 
. يدوب رتیمارگ  وا  دزن  رد  همه  زا  رتفیرش و  تماقم  رتدننام و  ترضح 

هاگ ره  يدوب و  اناوت  وت  دندرک ، یناوتان  شباحـصا  تقو  ره  دهد ، ریخ  شاداپ  نیملـسم  همه  زا  شلوسر و  فرط  زا  مالـسا و  زا  تیادخ 
لوسر شور  هب  وت  دندرک ، فالخ  دصق  شباحـصا  نوچ  يدرک و  مایق  وت  دندومن ، یتسـس  نوچ  يدرک و  دربن  هناریلد  وت  دندرک ، ینوبز 
يروک هب  نادوسح و  دمآ  دب  نارفاک و  مشخ  ناقفانم و  مغر  هب  زارط  مه  و  وگتفگیب ، يدوب ، وا  قح  رب  هفیلخ  وت  يدـیبسچ ، ص )  ) ادـخ
دندنام رد  نخس  زا  دنداتفا و  تپ  تپ  هب  یتقو  يدرک و  مایق  یناملسم  يارب  هک  يدوب  وت  دندش  تسس  یناملـسم  رد  یتقو  ناقـساف ، مشچ 

. دندش یئامنهر  دندرک و  يوریپ  وت  زا  یتفر و  شیپ  ادخ  رون  هب  هک  يدوب  وت  دندنام  هک  اجنآ  یتخادرپ ، ینارنخس  هب  وت 
زا تیأر  يرتوگتسرد ، رتوگمک و  و  يرتوگتسرد خ ل ) رتنخس و  شوخ  رتزاورپ و  دنلب   ) يرتزارف تدابع  رد  رتوگمرن و  همه  زا  وت 

. يرتاناد روما  هب  تبسن  رتهب و  همه  زا  ترادرک  رتمکحم و  همه  زا  تنیقی  رتریلد و  همه  زا  تلد  رتراوگرزب و  همه 
رد نینمؤـم  یتـقو  دـندش ، تسـس  هک  ماـجنا  رد  دـندش و  قرفتم  مدرم  هک  زاـغآ  رد  ماـجنا ، زاـغآ و  رد  ینید  گرزب  رورـس  ادـخ  هـب  وـت 
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يدرک ظفح  و  نآ ، لمح  زا  دندوب  ناوتان  اهنآ  هک  يدیـشک  شود  هب  ار  يراب  يدوب و  نابرهم  يردـپ  اهنآ  يارب  دـندمآ  رد  وت  یتسرپرس 
يوریپ هب  لد  ینعی   ) دندمآ درگ  یتقو  يدرک  مادقا  يدز و  رمک  هب  نماد  دندرک و  اهر  ار  هچنآ  يدرک  تیاعر  دنداد و  تسد  زا  ار  هچنآ 

. دندش هدنامرد  باتیب و  اهنآ  یتقو  یتفرگ  زارف  وت  و  دنداد ) وت 
311 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هک یئاهنامرآ  هب  دندیسر  وت  هلیسو  هب  یتفرگ و  دنتساوخیم  ار  ینوخ  ره  هک  يدوب  وت  دندرک و  یگدزباتش  اهنآ  یتقو  يدوب  ابیکـش  وت 
. ژد نابیتشپ و  نانمؤم  يارب  يدوب و  رگلواپچ  هدنبوک و  یباذع  رافک  رب  وت  دنتشادنپیمن ،

طرـش هک  ار  اهنآ  قباوس  هیهلا و  هیطع  نیا  زا  يدش  بایماک  و  تفالخ خ ل ) يراتفرگ  ردنا   ) هیهلا تفالخ  تمعن  ردنا  يدـش  هدـیرفآ  وت 
هب دیدرگن و  تسس  تیئانیب  هب  دشن و  جک  تلد  تشادن و  یـضارتعا  هنخر  وت  لیلد  يدرب ، رد  هب  ار  اهنآ  لئاضف  يدرک و  زرحم  تسا  نآ 
وت دـنابنجن و  شنافوط  هک  يدوب  یهوک  نوچ  وت  يدـشن خ ل ) نارگ  رـس  يدـیزرون ، تناـیخ   ) يدرکن طوقـس  يدادـن و  هار  سرت  دوخ 
دوخ نت  رد  ص :)  ) دومرف هک  ناـنچمه  و  يراددوخ ، هچنآ  رد  نم و  يراـی  رد  مدرم  رتنیما  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر   ) هک يدوـب  ناـنچ 

رد ار  یـسک  الاو ، نینمؤم  دزن  رد  یگرزب و  نیمز  يور  رد  راوگرزب ، ادـخ  دزن  رد  ینتورف و  دوخ  شیپ  رد  اناوت ، ادـخ  راک  رد  یناوتاـن و 
یتسیابرد و يور  يدحا  اب  تسین ) قحان  يارب  یعمط  وت  رد  ار  یسک  و   ) دزسن هدنیوگ  چیه  زا  وت  زا  یئوگدب  دسرن و  یئوجبیع  وت  هراب 
زا ار  قح  ات  دوب  ناوتان  راوخ و  وت  دزن  زیزع  دنمورین و  یناتسب و  ار  شقح  ات  زیزع ، دوب و  دنمورین  وت  دزن  نوبز  ناوتان و  یتشادن ، هظحالم 

دوب و شمرن  یتسار و  یتسرد و  وت  راک  دـندوب ، یکی  تربارب  رد  تلادـع  رظن  زا  هناـگیب  شیوخ و  یناـسرب ،) شبحاـص  هب  و   ) یناتـسب وا 
فاص قح  هار  هنیآ  ره  و  يدرک ، هچنآ  رد  میمـصت  شناد و  تیأر  و  یـشیدنا ، رود  يرابدرب و  تاروتـسد  عطاق و  قح و  مکح  تراـتفگ 

رما و  دیدرگ ، دنمورین  تدوجو  هب  مالـسا  و  دش ، تسار  وت  هلیـسو  هب  نید  و  دیدرگ ، شوماخ  هنتف  شتآ  دـش و  راومه  يراوشد  تشگ و 
ادخ

313 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
جنر هب  ار  دوخ  نانیـشناج  یتفر  شیپ  رایـسب  رایـسب  دـندش ، اج  رب  اپ  وت  هب  ناـنمؤم  مالـسا و  و  دـمآ ، دـب  ار  نارفاـک  هچ  رگ  دـش و  بلاـغ 

اَّنِإ َو  ِهَِّلل  انإف  هدرک  درُخ  ار  مدرم  همه  تمغ  تسا و  باسح  هب  یگرزب  دمآ  شیپ  نامسآ  رد  تگرم  و  دنکن ، ناربج  ار  وت  هیرگ  يدنکفا ،
. دنهدن تسد  زا  ار  یئوت  نوچ  ناناملسم  زگره  ادخ  هب  میراذگ ، زاب  يو  هب  ار  وا  راک  مهد و  اضر  ادخ  ياضق  هب  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ 

تربمغیپ هب  ار  وت  ادـخ  يدوب ، نیرفآ  مشخ  ریگ و  تخـس  رافک  هب  تبـسن  يدوب و  يدـنلب  هوک  يدوب و  ژد  يدوب و  هانپ  ناـنمؤم  يارب  وت 
همه ص )  ) ادــخ لوـسر  باحــصا  تـسیرگ و  دزاـسن و  هارمگ  وـت  زا  سپ  ار  اـم  داـنکم و  مورحم  ار  اـم  تیراوـگوس  رجا  زا  داـناسرب و 

. دنتفاین دنتسج و  ار  وا  سپس  دنتسیرگ ،

ع)  ) نینمؤملا ریما  نفد  لحم  رد 

: تفگ ترـضح  نآ  هب  رماع  دـیوگ : میدوب ، ع )  ) قداص ماما  تمدـخ  يدزا  هعاذـج  نب  هللا  دـبع  رماع و  نم و  دـیوگ : لاّمج  ناوفـص  - 5
: دومرف هدش ، هدرپس  كاخ  هب  هفوک ) دجسم  ناخ  ولج  ای  هفوک  نادیم  رد   ) هبحر رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  دنرادنپ  مدرم  تنابرق ،

؟ هدش هدرپس  كاخ  هب  اجک  سپ  تفگ : هن ،
( دـندنب بآ  ولج  هک  يّدـس  اـی  هپت   ) فجن کـیدزن  هفوک ، رهـش  تشپ  رد  درب  تشادرب و  ار  وا  ع )  ) نسح ماـما  درک ، تاـفو  نوچ  دومرف :
ار وا  و  تسا ) هدوب  هفوک  یلیم  کی  رد  هک  رذنم  نب  نامعن  خاک   ) هریح تسار  تمـس  و  شربألا ) ۀمیذج  میدـن  ود  ربق   ) يرغ پچ  تمس 

. درپس كاخ  هب  دندیشخردیم  تشاد و  امن  رد  دیفس و  ياهگیر  هک  یکچوک  ياههپت  نایم 
رد ار  اج  کی  متفر و  اج  نامه  هب  نم  نآ  زا  سپ  دیوگ : يوار 
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315 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، يدـیمهف تسرد  دومرف : نم  هب  مداد ، شرازگ  وا  هب  مدـمآ و  ع )  ) قداص ماـما  تمدـخ  سپـس  و  تسا ، ترـضح  نآ  ربق  هک  مدروآ  رظن 

-. راب هس  دنک - تمحر  تیادخ 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  دیزی  نب  رمع  دیوگ : نانس  نب  هللا  دبع  - 6

هب ات  میتفر  سپس  دش ، راوس  ام  هارمه  هب  مدروآ و  نوریب  مه  ار  وا  نم  و  یسانک ، صفح  لزنم  رد  هب  میتفر  مدش ، راوس  وا  اب  نم  وش ، راوس 
اب راب  دنچ  نم  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  متفگ : تسا ، ع )  ) نینمؤملا ریما  ربق  نیا  دیوش ، هدایپ  تفگ : هللا  دـبع  يربق ، هب  میدیـسر  و  يرغ ) )

. تسا وا  ربق  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  ترضح  نآ  مدمآ و  ربق  نیا  رس  دوب ، هریح  رد  یتقو  ع )  ) قداص ماما 
: دومرفیم ع )  ) قداص ماما  مدینش  دیوگ : ناقلش ، یسیع  زا  - 7

نم هدرم و  مردارب  ناـج ، یئاد  تفگ : وا  تمدـخ  دـمآ  اـهنآ  زا  یناوـج  یکی  تـشاد ، یئاد  دـنچ  موزخم  ینب  رد  ع )  ) نینمؤـملا ریما  هـک 
. مروخیم هودنا  وا  رب  تخس 

؟ ینیبب هدنز  ار  وا  یهاوخیم  دومرف : وا  هب  ع )  ) یلع دیوگ :
، دیـسر ربق  نآ  رـس  هب  نوچ  تخاس و  دوخ  رازا  درک و  رب  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ِدُرب  دـیوگ : امن  هب  نم  هب  ار  شربق  دومرف : يرآ ، تفگ :
: دومرف وا  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  تفگیم ، نخـس  سرف  نابز  هب  دمآ و  رب  نآ  زا  هدرم ، نآ  دز و  روگ  نآ  هب  یئاپ  رـس  دـندیبنج و  شبل  ود 

نالف و شور  وریپ  یلو  ارچ  تفگ : يدرمن ؟ برع  وت  رگم 
317 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تشگرب ام  نابز  میدرم و  نالف 
رب درک و  ادخ  ساپس  و  تساخ ، اپ  هب  هفوک  دجـسم  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  تفر ، ایند  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  نوچ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 8

: دومرف سپس  دومن و  شیاتس  وا 
، دوب ص )  ) ادخ لوسر  رادـمچرپ  وا  دنـسرن ، وا  هب  نیرخآ  دنـشابن و  شیپ  وا  زا  نیلوا  هک  تشذـگ  رد  يدرم  بشما  یتسار ، هب  مدرم ، ایأ 

یخرـس دیپس و  ادخ  هب  دادیم ، يزوریپ  وا  هب  ادخ  ات  تشگیمن  رب  نادیم  زا  شپچ  تمـس  رد  لیئاکیم  دوب و  شتـسار  تمـس  رد  لیئربج 
يارب يراکتمدـخ  کـی  نآ  اـب  تساوخیم  هدوـب و  هنیزه  زا  نوزف  وا  ياـطع  زا  هک  مهرد  دـصتفه  زج  هتـشاذگن ، ياـج  هب  ـالط ) هرقن و  )

. درخب دوخ  هداوناخ 
رب نامـسآ  هب  ار  میرم  نب  یـسیع  هک  یبش  ناـمه  رد  درک و  تاـفو  نآ  رد  نون  نب  عشوی  یـسوم  یـصو  هک  درک  تاـفو  یبش  رد  ادـخ  هب 

. دمآ دورف  نآ  رد  نآرق  هک  یبش  رد  دنروآ و 
دیرادرب ار  توباـت  ولج  رگا  هک : دندینـش  يداـیرف  هناـخ  هشوگ  زا  دـنداد  لـسغ  ار  ع )  ) نینمؤـملا ریما  نوـچ  هک  ع ،)  ) قداـص ماـما  زا  - 9

. دنرادرب ار  شولج  دیریگب  ار  شلابند  رگا  دنرادرب و  ار  شلابند 
: دومرفیم مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : یناتسجس ، بیبح  زا  - 10

319 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. درک تافو  هک  تشاد  زور  لاس و 75  دش و 18  ّدلوتم  تثعب  زا  سپ  لاس   5 ص )  ) دمحم رتخد  همطاف 

رگید درم  ود  نیـسح و  نسح و  درک ، تافو  ع )  ) نینمؤملا ریما  نوچ  دومرف : یم  هک  هدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  ام  باحـصا  زا  یکی  - 11
ات دنتفر  یمومع ) ناتسروگ   ) هنابج يوس  هب  دنتشاذگ و  دوخ  تسار  تمس  هب  ار  هفوک  دندش و  جراخ  هفوک  رهش  زا  ات  دندرب  ار  شاهزانج 

. دنتشگرب دنتخاس و  راومه  ار  شربق  دندرپس و  شکاخ  هب  دنداد و  رذگ  يرغ  هب  ار  وا 

([ س  ) ارهز ترضح  ]
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ع)  ) همطاف ءارهز - تدالو  باب 

زور شردـپ 75  زا  سپ  درک و  تاـفو  هک  تشاد  زور  لاس و 75  دش و 18  دـلوتم  ص )  ) ادـخ لوسر  تثعب  زا  سپ  لاس  جـنپ  ع )  ) همطاف
. دوب هدنز 

زا سپ  ع )  ) همطاف یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 1
321 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رس وا  هب  شردپ  هب  تبسن  دمآیم و  وا  دزن  لیئربج  دمآ ، رد  وا  لد  رد  شردپ  گرم  زا  یتخس  هودنا  دنام ، هدنز  زور  جنپ  داتفه و  شردپ 
یم شیپ  وا  داژن  هب  هدنیآ  رد  هچنآ  دادیم و  شرازگ  وا  هب  وا  ياج  شردـپ و  لاح  زا  درکیم و  لد  شوخ  ار  وا  دادیم و  یبوخ  یتمالس 

. تشونیم ار  اهنآ  ع )  ) یلع دادیم و  شرازگ  وا  هب  دیآ 
: دومرف ع ،)  ) نسحلا یبا  زا  - 2

. دننیبن ضیح  ِنوخ  ناربمغیپ  نارتخد  یتسار  هب  دش و  دیهش  دوب و  هقیّدص  ع )  ) همطاف یتسار  هب 
درک دـیدپان  ار  شربق  ياج  درپس و  كاخ  هب  یناهن  ار  وا  ع )  ) نینمؤملا ریما  درک ، تافو  ع )  ) همطاف نوچ  دومرف : ع )  ) یلع نب  نیـسح  - 3

: تفگ درک و  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  هب  ور  داتسیا و  سپس  و 
وا يارب  ادخ  دیباوخ و  كاخ  ریز  وت  هعقب  رد  هکنآ  تنک و  رادـید  ترتخد و  فرط  زا  نم و  فرط  زا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  يا  وت  رب  دورد 

، تسا دوبان  نم  يراددوخ  نایملاع  نانز  هدیس  زا  و  مک ، نم  یئابیکش  وت  هدیزگرب  زا  هللا  لوسر  ای  دسر ، وت  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخ 
يور تربق  دحل  رد  دوخ  تسد  هب  ار  وت  نم  دومرف ): درک و  همطاف  هب  ور   ) دشخب تیلست  ارم  وت  زا  یئادج  شور  رد  يدردمه  هک  نیا  زج 

. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  هک  تسا  تبث  یئاریذپ  نیرتهب  ادخ  باتک  رد  يرآ  يداد . ناج  هک  دوب  ماهنیس  يور  ترـس  مدیناباوخ و  كاخ 
هچ هریت ، نیمز  ماف و  زبس  نامسآ  مرظن  رد  رگید  هللا ، لوسر  ای  دیدرگ . هدوبر  ءارهز  دش و  تفایرد  يورگ ، تشگرب و  هدرپس ،

323 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
میارب ادـخ  هک  نیا  رگم  دورن  لد  زا  هک  مراد  یمغ  درذـگ و  یباوخیب  رد  همه  مبـش  تسین و  ریذـپ  نایاپ  نم  هودـنا  تسا ، تشز  هزادـنا 
یئادج ام  نایم  دوز  هچ  زیگنا ، مغ  زیخ و  ناجیه  یهودنا  نک و  نوخلد  ياهصغ  يراد ، ياج  نآ  رد  وت  هک  دنیزگرب  ار  یئاقب  هناخ  نامه 

. داتفا
نک شسرپ  وا  زا  بوخ  دندش ، تسدمه  تفالخ  ندرب  يارب  تتّما  هک  دهد  شرازگ  وت  هب  رتخد  هللا ) لوسر  ای  ، ) مرب تیاکـش  ادخ  هب  نم 
دوخ لد  رد  ندنکارپ  يارب  یهار  دـشورخیم و  دـشوجیم و  ایرد  نوچ  شلد  هک  ياهتخوس  لد  اسب  هچ  هاوخب ، وا  زا  ار  عضو  شرازگ  و 

. تسا اههدننکتواضق  نیرتهب  وا  دنکیم و  تواضق  نآ ، هراب  رد  ادخ  و  دیوگیم ، ارم  لد ، رد  همطاف  ًاققحم  و  درادن ،
ینامگدب زا  منامب  اجنیا  رد  رگا  تسین و  ندش  هتسخ  لالم و  زا  مدرگ  رب  رگا  هدش ، هتـسخ  هن  هتفرگ و  زاب  لد  هن  هک  ياهدننکعادو  دورد 

. تسین هداد  نارباص  هب  ادخ  هک  ياهدعو  هب 
رب اهنآ  هبلغ  زا  سرت  تفریمن و  نانآ  شنزرس  میب  دوبن و  وگ  روز  نانمشد  یگریچ  رگا  تسا ، رتابیز  رتامنشوخ و  یئابیکـش  ياو  ياو ،

. مدومنیم نویش  وت  زادگناج  گرم  رب  هدرم  هچب  نز  نوچ  مدرکیم و  تمزالم  نافکتعم  نوچ  ار  تربق  رس  رب  تماقا  متشادن ، تربق 
هدشن و رید  مدرم  اب  وت  دهع  هک  نیا  اب  دنهدن  ار  وا  ثرا  دنربب و  ار  وا  قح  دوش و  نفد  یناهن  ترتخد  ادخ ، رادید  ربارب  رد  هللا ) لوسر  ای  )

همطاف رب  و  وت ، رب  ادخ  تمحر  دیاش ، کین  تیلـست  وت  ترـضح  هراب  رد  دیاب و  هوکـش  هللا  لوسر  ایادـخ  يوس  هب  هدـیدرگن ، هنهک  تدای 
. ناوضر دورد و 

سک هچ  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : لضفم  - 4
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325 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هچنآ زا  ایوگ  دومرف : نم  هب  مدرمش ، گرزب  ار  ترـضح  هتفگ  نیا  هک  نیا  لثم  نم  و  دوب ، نینمؤملا  ریما  دومرف : داد ؟ لسغ  ار  ع )  ) همطاف

. مدرگ تنابرق  دشاب ، نینچ  ایوگ  متفگ : يدش ؟ لدگنت  مداد  ربخ  وت  هب 
دوخ زج  ار  ع )  ) میرم هک  ینادیمن  اـیآ  قیّدـص ، زج  دـهد ، لـسغ  دـیابن  ار  وا  دوب و  هقیّدـص  همطاـف  اریز  شاـبم ، لدـگنت  دومرف : دـیوگ :

. دادن لسغ  ع )  ) یسیع ترضح 
وا هناخ  دراو  نذایب  ینعی  - ) دـندرک هچنآ  دـندرک  مدرم  نآ  نوچ  ع -)  ) همطاف یتسار  هب  دـندومرف : ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاـب ماـما  - 5
نم هب  رگا  باطخ ، رـسپ  يا  ادخ  هب  اله  دومرف : دیـشک و  دوخ  يوس  هب  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  دـندرب ) دجـسم  هب  ار  ع )  ) یلع دـندش و 

. دنکیم باجتسم  دوز  هک  يدیمهفیم  مدادیم و  مسق  ار  ادخ  هک  یتسنادیم  دسرب ، هانگیب  هب  ءالب  هک  دوبن  شوخان 
ار وا  ات  دوشگ  ار  ص )  ) دـمحم نابز  نآ  هلیـسو  هب  درک و  یحو  ياهتـشرف  هب  ادـخ  دـش ، دـلوتم  ع )  ) همطاف نوچ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 6

دنوادخ هک  ادخ  هب  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  سپس  مدیرب ، ضیح  زا  ار  وت  متفرگ و  زاب  ریـش  زا  شناد  اب  ار  وت  نم  دومرف : سپـس  دیمان ، همطاف 
. قاثیم زور  زا  تشاد  رانکرب  ضیح  زا  ار  وا  مه  تفرگ و  زاب  ریش  زا  شناد  ملع و  هب  ار  وا 

ع)  ) همطاف هب  ص )  ) ربمغیپ هک : دومرف  ع )  ) رقاب ماما  - 7
327 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دیشوجیم هک  دوب  یناوختسا  اب  تشوگ  هعطق  دیرت و  نآ  رد  دروآرب و  ار  ینیس  تساخرب و  روایب ، ار  ینیس  نآ  زیخرب و  همطاف  يا  دومرف :
. دندروخیم نآ  زا  زور  ات 13  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  و 

: تفگ وا  هب  دراد ، يزیچ  هک  دید  ار  ع )  ) نیسح نمیأ  ّما  سپس 
ره نمیأ  ّما  همطاف ، يا  تفگ : دـمآ و  ع )  ) همطاف دزن  نمیأ  ّما  میروخیم ، نیا  زا  هک  تسا  زور  دـنچ  اـم  تفگ : يدروآ ؟ اـجک  زا  ار  نیا 

نمیأ ّما  يارب  ینیـس  نآ  زا  يزیچ  همطاف  درادن ؟ نآ  زا  ياهرهب  نمیأ  ّما  دبای  يزیچ  همطاف  نوچ  تسا و  وا  دالوا  همطاف و  نآ  زا  دراد  هچ 
: دومرف وا  هب  ص )  ) ربمغیپ دش ، دیدپان  ینیس  نآ  ًاروف  دروخ و  نآ  زا  ات  دروآ 

تسا و ام  دزن  ینیـس  نآ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  سپـس  دیدروخیم ، نآ  زا  تمایق  ات  تداژن  وت و  يدـناروخ  نمیأ  ّما  هب  نآ  زا  هک  دوبن  رگا 
. دروآیم نوریب  ار  نآ  دوخ  نامز  رد  ع )  ) ام مئاق 

دمآ رد  وا  رب  ياهتشرف  هاگان  هب  دوب  هتسشن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نایم  نیا  رد  دومرفیم : ع )  ) نسحلا وبا  مدینش  دیوگ : رفعج  نب  یلع  - 8
: دومرف وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تشاد ، ور  راهچ  تسیب و  هک 

رون هک  هداتسرف  ارم  ادخ  متسین ، لیئربج  نم  ص )  ) دمحم يا  تفگ : هتشرف  نآ  مدوب ، هدیدن  تروص  نیا  رد  ار  وت  نم  لیئربج  متسود  يا 
. منک جیوزت  رون  هب  ار 

شقن شاهناش  ود  نایم  هاگان  هب  درک  تشپ  هتشرف  نآ  نوچ  دومرف : یلع ، هب  ار  همطاف  تفگ : یسک ؟ هچ  اب  ار  یسک  هچ  دومرف :
329 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  تسا ، وا  یصو  یلع  ادخ ، لوسر  دمحم  دوب 
. دنیرفایب ار  مدآ  ادخ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  رد  تسیب و  دومرف : تسا ؟ هتشون  تاهناش  ود  نایم  نیا  ینامز  هچ  زا 

دش و نفد  شدوخ  هناخ  رد  هک : دومرف  خساپ  رد  ع ،)  ) همطاف ربق  زا  مدیـسرپ  ع )  ) اضر ماما  زا  دـیوگ : رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 9
. دش دجسم  ءزج  دندوزفا  هنیدم  دجسم  هب  هیما  ینب  نوچ 

: دومرفیم مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : نایبظ  نب  سنوی  - 10
ع)  ) مدآ زا  نیمز  يور  رد  دوبن  وا  يارب  يرسمه  ع )  ) همطاف يرسمه  يارب  دیرفآ  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  دوبن  رگا 
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. دشاب يو  زا  سپ  هک  يرشب  ره  ات 

([ ع  ) یبتجم نسح  ماما  ]

ع)  ) یلع نب  نسح  تدالو  باب 

رخآ رد  هدش و  دلوتم  ترجه  موس  لاس  رد  هک  تسا  یتیاور  دش و  دلوتم  ترجه  مود  هنـس  ردـب  لاس  ناضمر  هام  رد  ع )  ) یلع نب  نسح 
تشاد هام  لاس و 6   47 درک ، تافو  ترجه  لاس 49  رفص  هام 

331 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دوب ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  شردام  و 

: دومرفیم هک  هدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  یسک  لوق  زا  - 1
يراد ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تبـسن  هک  یماـقم  نیا  اـب  وت  هللا ، لوسر  نب  اـی  دـش : ضرع  وا  هب  تسیرگ ، دیـسر  رد  ع )  ) نسح گرم  نوچ 

ادـخ هار  رد  یتشاد  هچ  ره  راب  هس  یتفر و  هکم  هب  هدایپ  راب  تسیب  هکنیا  اب  هتفگ و  وت  هراب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هچنآ  اـب  ینکیم ؟ هیرگ 
: میرگیم تلصخ  ود  زا  نم  دومرف : اپ ، شفک  هب  دسرب  ات  يدرک  همین  ود 

(. البرک خ ل راوگان  هثداح  ساره  زا  درذگ ، تما  هب  نم  زا  سپ  هچنآ  ساره  زا   ) تمایق زور  فقوم  ساره  زا  - 1
. ناتسود یئادج  زا  - 2

لهچ ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  ترجه ، زا  مهاجنپ  لاس  رد  تشاد  لاس  درک و 47  تافو  ع )  ) یلع نب  نسح  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 2
. دوب هدنز  لاس 

كزینک نآ  داد ، رهز  يو  كزینک  اب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  دوب  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  تنب  هدـعج  تفگ : یمرـضح  رکب  یبا  زا  - 3
دنام شمکش  رد  ع )  ) نسح ماما  رهز  یلو  درک  یق  ار  رهز 

333 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. درک تافو  ترضح  نآ  و  تخادنا خ ل ) ار  رگج  و  دمآ - شوج   ) درک داب  و 

يرفس هب  تشاد  شتماما  هب  هدیقع  هک  ریبز  نادنزرف  زا  يدرم  اب  هرمع  يارب  یلاس  کی  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 4
کـشخ هلخن  نآ  ریز  نسح  ماما  يارب  دوب ، هدـش  کشخ  یبآیب  زا  هلخن  نآ  دـنتخادنا ، راب  یکـشخ  هلخن  ریز  یهاگبآ  رد  دـش و  نوریب 

. ترضح نآ  ربارب  يرگید  هلخن  ریز  يریبز  نآ  يارب  دنتخادنا و  شرف 
: دومرف وا  هب  نسح  ماما  میدروخیم ، نآ  زا  ام  تشاد  یبطر  هلخن  نیا  رگا  تفگ : تشادرب و  رس  يریبز  نآ  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

مدیمهفن ار  نآ  نم  هک  تفگ  ینخـس  تشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  ترـضح  نآ  تفگ : يریبز  يرآ ، تفگ : يریبز  يراد ؟ بطر  لیم  وت 
. تسا وداج  ادخ  هب  تفگ : دندوب  هدرک  هیارک  وا  زا  رتش  هک  یلاّمج  دروآ ، بطر  درک و  گرب  دمآ و  لاح  هب  دش و  زبس  هلخن  نآ 

دوب نآ  رد  هچنآ  دندمآرب و  هلخن  هب  دیوگ : تسا ، ربمغیپ  رـسپ  باجتـسم  ياعد  یلو  تسین  وداج  وت  رب  ياو  دومرف : وا  هب  ع )  ) نسح ماما 
. دوب سب  اهنآ  يارب  دندیچ و 

ود ره  درگرب  برغم ، رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  ادخ  يارب  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) نسح ماما  هک  ع )  ) قداص ماما  زا  - 5
رگید يرهشمه  نابز  زج  هتسد  ره  نابز  هک  تسا  نابز  رازه  رازه  داتفه  اهنآ  رد  تسا و  رد  رازه  رازه  مادک  ره  رب  نینهآ و  تسا  یئوراب 

335 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مردارب زج  نم و  زج  یماما  یتجح و  رهـش  ود  نیا  رد  منادیم و  اهنآ  ناـیم  رد  تسا و  رهـش  ود  نیا  رد  هچنآ  اـهنابز و  نیا  همه  نم  تسا 
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. تسین نیسح 
: درک ضرع  شیاههتسباو  زا  یکی  تشادرب  مرو  شیاپ  ود  تفریم و  هکم  هب  هدایپ  لاس  کی  ع )  ) یلع نب  نسح  ع :)  ) قداص ماما  زا  - 6

ار نآ  دراد ، دوخ  اب  ینغور  هک  دیآ  تولج  یهایس  درم  میسرب  لزنم  نیا  هب  یتقو  زگره ، هن  دومرف : دنیـشن ، ورف  مرو  نیا  دیوش ، راوس  رگا 
نینچ دشاب و  یـسک  هک  میدیـسرن  یلزنم  چیه  هب  ام  تنابرق  مردام  ردپ و  تفگ : ترـضح  نآ  هتـسباو  نزن ، هناچ  وا  اب  نآ  ياهب  رد  رخب و 
ادیپ هایـس  نآ  هاگانب  دـندرک  یط  هار  لیم  کی  هدـنام ، لزنم  نیا  هب  یکدـنا  تسا  وت  شیپ  رد  درم  نآ  ارچ ، دومرف : وا  هب  دـشورفب ، یئاود 
يارب ار  نغور  نیا  مالغ  يا  تفگ : هایـس  نآ  هدـب ، وا  هب  ار  شیاـهب  ریگب و  وا  زا  ار  وراد  درم و  نیا  دزن  ورب  دومرف : ع )  ) نسح ماـما  دـش ،

نآ هب  هایس  دیناسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  دروآ  ار  وا  ربب ، ترـضح  نآ  دزن  ارم  تفگ : ع ،)  ) یلع نب  نسح  يارب  تفگ : یهاوخیم ؟ یک 
نآ ربارب  رد  نم  ینادیم ؟ ار  نیا  تدوخ  وت  دـیراد ، وراد  نیا  هب  زاین  امـش  متـسنادیمن  نم  تناـبرق  مرداـم  ردـپ و  درک : ضرع  ترـضح 
اریز دشاب ، هداوناخ  امش  رادتسود  دهدب و  نم  هب  یتسرد  رسپ  کی  هک  نک  اعد  ادخ  دزن  یلو  متسه  امـش  مالغ  نم  انامه  مریگیمن  یئاهب 

وا هدیشخب و  یتسرد  رسپ  وت  هب  ادخ  هک  ورب  تلزنم  هب  دومرف : ع )  ) نسح ماما  مدمآ ، متشاذگ و  ندیئاز  درد  لاح  رد  ار  دوخ  هداوناخ  نم 
. تسا ام  نایعیش  زا 

337 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

([ ع  ) نیسح ماما  ]

ع)  ) یلع نب  نیسح  تدالو  باب 

هنعل دایز  نب  هللا  دیبع  تشذـگ ، رد  یگلاس  رد 57  ترجه  زا  لاس 61  مرحم  هام  رد  دش و  دـلوتم  ترجه  موس  لاس  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
ترضح نآ  اب  هک  ینوشق  هدنامرف  و  درک ، دیهش  ار  ترـضح  نآ  دوب  هفوک  رب  مکاح  یتقو  هللا  هنعل  هیواعم  نب  دیزی  تفالخ  نارود  رد  هللا 

ادـخ لوسر  رتخد  ع )  ) همطاف شردام  داـتفا ، قاـفتا  مرحم  مهد  هبنـشود  زور  هعقاو  نیا  دوب ، هللا  هنعل  دعـس  نب  رمع  تشک  ار  وا  دـیگنج و 
. دوب (ص )

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 1
. داد ناج  یگلاس  تفه  هاجنپ و  نس  رد  ءاروشاع  زور  ع )  ) یلع نب  نیسح 

: دومرف - 2
. دوب زور  هام و 2  اهنآ 6  تدالو  هلصاف  دوب و  هلصاف  تسا ) زور  هد  شرتمک   ) رهُط کی  ع )  ) نیسح نسح و  نایم 

339 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
يرـسپ يدوز  هب  ع )  ) همطاف یتسار  هب  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  لیئربج  دـش  نتـسبآ  نیـسح  هب  ع )  ) همطاـف نوچ  دومرف : - 3

هراب رد  دیئاز  مه  ار  وا  نوچ  تشاد و  ینارگن  وا  هراب  رد  دش  نتسبآ  نیـسح  هب  همطاف  نوچ  سپ  دنـشکب ، ار  وا  تتما  وت  زا  سپ  هک  دروآ 
زا همطاف  ینارگن  یلو  دیآ  شدب  دیاز و  رـسپ  هک  هدشن  هدـید  يردام  ایند  رد  دومرف : ع )  ) قداص ماما  سپـس  تشاد  یلد  دـب  ینارگن و  وا 

. دوشیم هتشک  تسنادیم  هک  دوب  هار  نیا 
یشوخان هب  ار  وا  شردام  دنک ، یکین  شنیدلاو  هب  ار  ناسنا  میدرک  تیـصو  ام  (: » فاقحا هروس   15  ) دش لزان  هیآ  نیا  وا  هراب  رد  دومرف :

«. تسا هام  یس  مه  يور  شندیرب  ریش  زا  ینتسبآ و  و  دیئاز ، یشوخان  هب  دش و  رادراب 
هک دهد  هدژم  يدازون  هب  ار  وت  ادخ  یتسار  هب  دمحم  يا  تفگ : وا  هب  دش و  لزان  ص )  ) دـمحم رب  لیئربج  هک : دومرف  ع )  ) قداص ماما  - 4

دروآ همطاف  هک  يدازون  هب  تسین  يزاین  ارم  دورد ، مراگدرورپ  رب  لیئربج  يا  دومرف : دنـشکب ، ار  وا  وت  زا  سپ  تتما  دیاز و  ار  نآ  همطاف 
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. تفگ ربمغیپ  هب  ار  نآ  دننام  زاب  دمآ  دورف  سپس  تفر و  الاب  سپ  دشکب  ار  وا  نم  زا  سپ  متما  و 
لیئربج سپ  دنـشکیم ، ار  وا  نم  زا  سپ  متما  هک  يدازون  هب  ارم  تسین  يزاین  دورد ، مراگدرورپ  هب  لـیئربج  يا  دومرف : خـساپ  رد  ربمغیپ 

دمحم يا  تفگ : دش و  دورف  سپس  تفر و  الاب  نامسآ  هب 
341 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

، مدش یضار  نم  تفگ : ربمغیپ  دهن ، دیهش  نیا  داژن  رد  ار  تیصو  تیالو و  تماما و  وا  هک  دهد  تاهدژم  دناسر و  تمالـس  تراگدرورپ 
هک داتسرف  خساپ  ع )  ) همطاف دنشکیم ، ار  وا  نم  زا  سپ  متما  هک  هداد  هدژم  وت  زا  يدازون  هب  ارم  ادخ  هک  همطاف  دزن  داتـسرف  ربمغیپ  سپس 

. دنشکیم ار  وا  وت  زا  سپ  تتما  هک  يدازون  هب  تسین  يزاین  ارم 
نم هک  داتـسرف  خساپ  همطاف  تسا ، هداهن  ار  تیـصو  تیالو و  تماما و  هک  تسا  وا  داژن  رد  ادـخ  یتسار  هب  هک  داتـسرف  ماغیپ  وا  هب  ربمغیپ 

ینتــسبآ و دـیئاز و  یلد  دـب  ینارگن و  اـب  ار  وا  دــش و  نتــسبآ  یلد  دــب  ینارگن و  يور  زا  وا  هـب  و  (: » فاـقحا هروـس   15  ) مدش یـضار 
زا منک  يرازگرکش  هک  نک  يزور  نم  هب  اراگدرورپ  تفگ  دش ، هلاس  لهچ  دیسر و  يدنمورین  هب  نوچ  ات  دوب ، هام  یـس  وا  یگراوخریش 
«. امرف حالصا  ارم  داژن  يدنـسپب و  ار  نآ  وت  هک  منک  ياهتـسیاش  رادرک  هک  نیا  يارب  مردام و  ردپ و  رب  يدرک و  ماعنا  نم  هب  وت  هک  یتمعن 

دزن ار  وا  دروخن ، ریـش  ینز  چـیه  زا  و  ع )  ) همطاف زا  نیـسح  دـندوب . ماما  شداژن  همه  هنیآ  ره  میارب ، نک  حالـصا  ار  مداژن  تفگیمن  رگا 
زا نیسح  تشوگ  سپ  دیکمیم  شزور  هس  ات  ود  تیافک  هزادنا  هب  نآ  زا  داهنیم و  شناهد  رد  ار  دوخ  ماهبا  دندروآیم و  ص )  ) ربمغیپ

(. ع  ) یلع نب  نیسح  میرم و  نب  یسیع  زج  دنام ) هدنز  هک   ) دندیئازن هام  كدوک 6  وا و  نوخ  زا  دیئور و  ص )  ) ادخ لوسر  تشوگ 
وا ناـهد  رد  ار  شناـبز  دـندروآیم و  وا  دزن  ار  نیـسح  هـک  دوـب  هویــش  ار  ص )  ) ربـمغیپ هـک : ع )  ) اـضر ماـما  زا  تـسا  رگید  تـیاور  رد 

. تسا هدروخن  ریش  ینز  چیه  زا  درکیم و  ءافتکا  نامه  هب  دیکمیم و  ار  نآ  تشاذگیم و 
هروس  88  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  - 5

343 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دراو ع )  ) نیـسح هب  ار  هـچنآ  دـید  درک و  باـسح  دوـمرف : مراـمیب » نـم  تـفگ  سپ  (: 89  ) تخادـنا اههراتـس  رد  يرظن  کی  (: » تاـفاص

. دوشیم دراو  ع )  ) نیسح هب  هچنآ  زا  مرامیب  نم  تفگ : سپ  دوشیم ،
: دندرک ضرع  دندرک و  دنلب  هیرگ  هب  نویش  ادخ  هاگرد  هب  اههتشرف  دش ، هک  دش  نانچ  نیسح  راک  نوچ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 6

؟ دوشیم راتفر  نینچ  تربمغیپ  هداز  هدیزگرب و  نیسح ، اب 
. دیهش نیا  يارب  مناتسیم  ماقتنا  اهنآ  زا  نم  نیا  اب  دومرف  دومن و  اهنآ  هب  ار  ع )  ) مئاق هنومن  ادخ  دومرف :

زوریپ نایم  دش  ّریخم  دیسر و  نیمز  نامـسآ و  نایم  ات  دمآ  دورف  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هب  يزوریپ  ترـصن و  نوچ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 7
(. دیشون تداهش  تبرش  و   ) دیزگرب ار  ادخ  تاقالم  ترضح  نآ  دنوادخ ، تاقالم  ای  ندش 

زا  ) هضف دنزاتب ، شندب  رب  بسا  دنتساوخ  رکـشل  نآ  دش و  دیهـش  ع )  ) نیـسح نوچ  دیوگ : يدزا خ ل )  ) يدوا هللا  دبع  نب  سیردا  )*(- 
ياهریزج هب  تسکش و  ایرد  رد  شیتشک  ص )  ) ادخ لوسر  هدرک  دازآ   ) هنیفس نم  يوناب  يا  تفگ : ع )  ) بنیز هب  ع )  ) ارهز همطاف  نازینک 

هار هب  ار  وا  ات  درک  همزمز  شربارب  رد  ریش  نآ  میادخ ، لوسر  هدرک  دازآ  نم  ثراحلا  ابا  يا  تفگ : ریش  نآ  هب  دروخرب ، يریـش  هب  داتفا و 
مورب نم  راذگب  تسا ، هدیباوخ  يریش  مه  هشوگ  نیا  رد  دروآ ،

345 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. درک دنهاوخ  هچ  ادرف  مدرم  نیا  هک  مهد  یهاگآ  وا  هب  و 

نیسح ماما  اب  دنهاوخیم  ادرف  ینادیم  تفگ : وا  هب  هضف  درک و  دنلب  رس  ریش  نآ  ثراحلا ، ابا  يا  تفگ : تفر و  ریش  نآ  دزن  هضف  دیوگ :
. دنزاتب شتشپ  رب  بسا  دنهاوخیم  دننک ، راک  هچ  (ع )

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ هب  دعس  نب  رمع  دندید  ار  ریش  نآ  نوچ  دندمآ و  شیپ  رکشل  داهن ، ع )  ) نیسح دسج  يور  ار  دوخ  تسد  ود  ات  دمآ  ریـش  نآ  دیوگ :
. دنتشگرب مه  اهنآ  دیدرگرب ، دیزیگنارب ، ار  نآ  ادابم  تسا  ياهنتف  نیا  تفگ :

: دومرفیم مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : ناحط  هلقصم  - 8
رب یمتأم  سلجم  شیارب  نیسحلا ) تنب  هنیکس  ردام  یبلک  سیقلا  ءرما  رتخد   ) دوب بلک  ینب  زا  هک  وا  هجوز  دش ، هتشک  ع )  ) نیـسح نوچ 

شنازینک زا  یکی  دـید  نایم  نیا  رد  دـش ، مامت  دـش و  کشخ  ناشکـشا  ات  دنتـسیرگ  نامداخ  همه  رگید و  ياهنز  تسیرگ و  وا  درک ، اـپ 
ناور تکـشا  همه  اـم  ناـیم  رد  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  وت  تفگ : وا  هب  تساوـخ و  دوـخ  دزن  ار  وا  تسا ، ناور  وا  کـشا  دـنک و  یم  هیرگ 

. مدرک شون  توواق  زا  یتبرش  کی  مدش  باتیب  نم  نوچ  تفگ : تسا ؟
دناشون و دـناروخ و  مه  نارگید  هب  دیـشون و  دروخ و  دوخ  دـندروآ ، يدـنچ  ياهتوواق  كاروخ و  ات  داد  روتـسد  وناب  نآ  دـیوگ : يوار 

نآ هب  نادرطع خ ل )  ) نادـلگ دـنچ  دـیوگ : مینک ، ورین  دـیدجت  ع )  ) نیـسح رب  هیرگ  يارب  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  تفگ :
؟ تسیچ اهنیا  تفگ : داتفا  اهنآ  هب  شهاگن  نوچ  دنک ، هدافتـسا  ع )  ) نیـسح رب  يراوگوس  سلجم  رد  اهنآ  زا  ات  دندرک  هیده  یبلک  يوناب 

سلجم رد  ات  هدرک  میدقت  ینالف  هک  تسا  ياهیده  دنتفگ :
347 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نوریب هناخ  زا  ار  اهنآ  داد  روتسد  و  میراد ، راک  هچ  اهنیا  اب  میرادن ، یسورع  سلجم  ام  تفگ : مینک ، هدافتسا  نآ  زا  ع )  ) نیـسح ماما  متام 
نتفر نوریب  زا  سپ  دندش و  دوبان  دـندیرپ و  راب  کی  ایوگ  دـشن  هدـید  اهنآ  زا  يرثا  رگید  دـندش ، رد  هب  هناخ  زا  نانز  نآ  نوچ  دـندنار .

. دشن هدید  اهنآ  زا  یئاپ  ياج  هناخ  زا  اهنآ 

([ ع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ]

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  تدالو  باب 

رـسپ درگدزی  رتخد  همالـس  شردام  درک ، تافو  دوب  هلاـس  هک 57  لاـس 95  رد  دـش و  دـلوتم  يرجه  لاـس 38  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 
. تسا سُرف  ناهاشداپ  نیرخآ  هدربمان  درگدزی  دوب ، زیورپ  ورسخ  داز  هیوریش  نب  رایرهش 

دندروآ رد  ار  وا  نوچ  دـندمآ و  وا  ياشامت  هب  هنیدـم  ياههزیـشود  دـندروآ ، رمع  يارب  ار  درگدزی  رتخد  نوچ  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  - 1
داب هایـس  ینعی  زمره ،» اداب  جوریب  فا  : » تفگ دیـشوپ و  ار  دوخ  يور  درک  هاگن  وا  هب  رمع  نوچ  دـش  ناـشخرد  وا  وترپ  زا  هنیدـم  دجـسم 

؟ كرتخد نیا  دهدیم  مانشد  ارم  تفگ : رمع  زمره ، راگزور 
. درک دصق  ءوس  وا  هب  تبسن  و 

مهس رد  ار  وا  دنک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  یناملسم  درم  کی  ات  هدب  رایتخا  ار  وا  یتسین ، وا  راد  رایتخا  وت  دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما 
349 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تماـن دومرف : وا  هب  نینمؤـملا  ریما  تشاذـگ ، ع )  ) نیـسح رـس  رب  ار  دوـخ  تسد  دـمآ و  مه  وا  درک و  ّریخم  ار  وا  نک ، باـسح  وا  تمینغ 
؟ تسیچ

نیرتهب وت  يارب  هَّللا  دبع  ابا  يا  دومرف : درک و  ع )  ) نیسح هب  ور  سپس  دشاب ، هیونابرهـش  دیاب  هکلب  دومرف : نینمؤملا  ریما  هاشناهج ، تفگ :
راتخم مشاه  هک  دنتفگیم  نیتریخلا  نبا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هب  دیئاز و  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  و  دوشیم ، دلوتم  وناب  نیا  زا  نیمز  لها 

: تسا هدورس  ترضح  نآ  هراب  رد  یلؤد  دوسالا  وبا  هک  هدش  تیاور  مجع و  رد  سراف  برع و  رد  دوب  ادخ 
مخز مشچ  عفد  يارب  هک  تسا  ياهزیوآ  نآ  همیمت و  عمج  مئامت   ) مئامت نیرق  نیرتیمارگ  تسهمشاه  ورـسخ و  نایم  دوب  هک  يرـسپ  نآ 
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(. دندنبیم زیزع  ناکدوک  هب 
دوب و هتفر  جـح  نآ  اب  راب  ود  تسیب و  هک  تشاد  يرتش  هدام  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) رقاب ماـما  زا  دـیوگ : هرارز  - 2
ای ناراکتمدـخ  زا  یکی  ات  میتشادـن  یعالطا  ام  دوب ، هدـمآ  ام  عالطایب  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  دومرف : دوب ، هدزن  وا  هب  یبوچ  زگره 
ربق هب  هدروآ و  رد  ار  دوخ  هچول  هدیباوخ و  هدیناسر و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ربق  رـس  هب  ار  دوخ  رتش  هدام  نآ  هک  دنداد  ربخ  ام  هب  نامالغ 
هدام نآ  دومرف : دیروایب ، ار  نآ  دـننیبب  ار  نآ  ای  دـننادب  نیفلاخم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرب و  وا  هب  دوز  دوز ، متفگ : نم  دـیلانیم ، دـیلامیم و 

. دوب هدیدن  ار  ربق  رتش 
ع)  ) نیسحلا نب  یلع  مردپ  نوچ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 3

351 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
شهاگارچ هب  ار  رتش  نآ  ات  مداد  نامرف  نم  دیطلغ ، نآ  رب  دز و  ربق  هب  ار  دوخ  هچول  ات  دـمآ  دوخ  هاگارچ  زا  وا  زا  يرتش  کی  درک  تافو 

. دوب هدزن  وا  هب  یبوچ  زگره  تفریم و  هرمع  جح و  هب  رتش  نآ  راوس  مردپ  دندینادرگرب ،
دمحم هب  دومرف  دوب ، هدـش  هداد  قح  تاـقالم  هدـعو  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  نآ  رد  هک  دیـسر  یبـش  نوچ  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  - 4

اریز مهاوخیمن  ار  نیا  دوـمرف : مدروآ ، شیارب  ءوـضو  بآ  متـساخرب و  نم  هک : تسا  هتفگ  رواـیب ، ءوـضو  بآ  میارب  رـسپ ، يا  رقاـبلا :) )
. تسا نآ  رد  يرادرم 

نآ بشما  مناج  رـسپ  يا  دومرف : مدروآ ، شیارب  يرگید  يوضو  بآ  تسا و  ياهدرم  شوم  نآ  رد  مدید  مدروآ و  غارچ  متفر و  دـیوگ :
. متخاس ار  نآ  نم  دنهد و  هفولع  وا  هب  دنزاسب و  یلغآ  شرتش  هدام  يارب  درک  شرافس  و  هدش . هدعو  نم  هب  هک  تسا  یبش 

نب دمحم  دزن  دش و  ناور  شاهدید  زا  کشا  دـیلان و  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  هچول  دـمآ و  ربق  رـس  هب  ات  دـش  نوریب  هک  درکن  یگنرد  دومرف :
كرابم تیادخ  زیخرب  شاب ، شوماخ  نونکا  دومرف : دمآ و  وا  دزن  ترـضح  نآ  هتفر ، نوریب  رتش  هدام  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـنتفر و  ع )  ) یلع

. درکن لمع  هقان  دنک ،
هنایزات کی  نآ  هب  تخیوآیم و  وا  راب  رب  ار  هنایزات  تفریم و  هکم  هب  رتش  نآ  رب  راوس  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هک  دوب  نیا  بلطم  یتسار  هب 

نب یلع  هویش  دومرف : تشگیم . رب  هنیدم  هب  ات  دزیمن 
353 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دزیم ار  ياهناخ  ره  رد  تفرگیم و  شود  هب  هرقن  لوپ و  الط و  یفرشا  ياههسیک  زا  رپ  ینابنا  رات  ياهبش  رد  هک  دوب  نیا  ع )  ) نیـسحلا
دنداد و تسد  زا  ار  هجو  نآ  رگید  اههناخ  بحاص  تشذگ  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نوچ  درکیم و  شـشخب  دمآیم  نوریب  هک  ره  هب  و 

. تسا هدرکیم  ار  راک  نیا  هک  تسا  هدوب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  دنتسناد 
رد ع )  ) نیسحلا نب  یلع  گرم  نوچ  هک  یتسار  هب  دومرفیم : شمدینش  دیوگ : ع )  ) نسحلا یبا  زا  سایلا  رتخد  رـسپ  یلع  نب  نسح  زا  - 5

تـسا ادخ  نآ  زا  ساپـس  دومرف : دناوخ و  ار  ََکل ) انْحَتَف  اَّنِإ   ) و ُۀَِعقاْولا ) ِتَعَقَو  اذِإ   ) هروس درک و  زاب  هدید  سپـس  تفر و  شوه  زا  دیـسر 
دزم تسا  بوخ  هچ  مینک و  ياـج  میهاوخب  تشهب  زا  ياـج  ره  هب  داد  اـم  ثرا  هب  ار  نیمز  درک و  لـمع  اـم  هب  تبـسن  ار  دوـخ  هدـعو  هک 

. تفگن يزیچ  داد و  ناج  ماگنه  نامه  سپس  نارگراک ،
نیسح زا  سپ  دوب ، ترجه  لاس 95  رد  نآ  درک و  تافو  هک  تشاد  لاس  تفه  هاجنپ و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 6

. دوب هدنز  لاس  جنپ  یس و  (ع )
355 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

([ ع  ) رقاب دمحم  ماما  ]
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ع)  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  تدالو  باب 

هنیدـم عیقب  ناتـسربق  رد  درک ، تافو  تشاد ، لاس  تفه  هاـجنپ و  هک  لاس 114  دـش و  دـلوتم  تفه  هاجنپ و  لاس  ع )  ) رقاب ماـما  رفعج  وبا 
مالـسلا و مهیلع  دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هللا  دـبع  ما  شردام  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شردـپ  ربق  رانک 

. هیداهلا مهتیرذ  یلع 
مردام میدینش ، ار  یتخس  يراسنوگن  راوآ  ام  تسکش ، راوید  نآ  دوب ، هتسشن  يراوید  ریز  مردام  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  زا  حابـصلا  یبا  - 1

ات دنام  نازیوآ  وج  نایم  راوید  نآ  یئآ ، دورف  نم  رب  هک  هدادـن  هزاجا  وت  هب  ادـخ  یفطـصم ، قح  هب  هن ، تفگ : درک و  هراشا  دوخ  تسد  اب 
. داد هقدص  وا  فرط  زا  یفرشا  دص  مردپ  و  تشذگ ، نآ  ریز  زا  مردام 

ینز ع )  ) نسح ماما  نادناخ  رد  دوب و  هقیّدص  دومرف : درک و  دای  ار  شردپ  شردام  دوخ ، هدج  يزور  ع )  ) قداص ماما  دیوگ : حابصلا  وبا 
. دشن هدید  وا  نوچ 

رخآ يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 2
357 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ص)  ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  و  تشاد ، هداوناخ  ام  هب  لد  اهنت ، هک  دوب  يدرم  وا  دوب و  هدنز  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  هک  دوب  يدرف 
، دیوگیم نایذه  رباج  دنتفگیم : هنیدم  مدرم  ملعلا ، رقاب  ای  ملعلا ، رقاب  ای  دزیم  دایرف  تخادنایم و  رس  يور  یهایس  همامع  تسشنیم و 

نادـناخ زا  يدرم  ینکیم  كرد  وت  هک : نم  هب  دومرفیم  مدینـش ، ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یلو  میوگیمن  نایذـه  نم  ادـخ  هب  هن  تفگیم :
هچ نادـب  دـنکیم  راداو  ارم  هک  تسا  نیا  ینتفاکـش ، ار  شناد  دفاکـشیم  تسا ، نم  لئامـش  وا  لئامـش  و  تسا ، نم  ماـن  شماـن  هک  ارم ،

. میوگیم
رد دوب و  ياهناخ  بتکم  نآ ، رد  هک  تشذـگ  یهاگ  رذـگ  هب  تفریم و  هنیدـم  ياههار  زا  یکی  رد  رباج  زور  کی  هنایم  نیا  رد  دومرف :
نم هب  تفگ : سپـس  درک و  ور  وا  هب  نک ، نم  هب  ور  يآ و  شیپ  رـسپ ، يا  تفگ : دـید ، ار  وا  نوچ  دوـب ، رـضاح  ع )  ) یلع نب  دـمحم  نآ 
. تسا ص )  ) ادخ لوسر  لئامش  لئامش ، نیا  تسا ، وا  تسد  هب  مناج  هک  نادب  دنگوس  تفگ : رباج  سپس  درک ، تشپ  وا  هب  نک ، تشپ 

ردـپ و تفگیم : دیـسوبیم و  ار  شرـس  درک و  ور  وا  هب  رباج  تسا ، نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  مماـن  تفگ : يراد ؟ ماـن  هچ  رـسپ ، يا 
تشگرب و شردپ  دزن  ناساره  ع )  ) یلع نب  دمحم  دومرف : تفگیم ، ار  نیا  دناسریم و  مالـس  وت  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تنابرق ، هب  مردام 

: تفگ درک ؟ ار  راک  نیا  رباج  یتسار  دومرف : شردپ  داد ، شرازگ  وا  هب 
: دنتفگیم هنیدم  لها  تفریم و  وا  دزن  نیسپ  دادماب و  ره  رباج  و  شاب ، نآ  هب  دنب  ياپ  نیشنب و  دوخ  هناخ  رد  مناج ، رسپ  دومرف : يرآ ،

. دیآیم هچب  رسپ  نیا  دزن  نیسپ  حبص و  زور  ره  تسا ، ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  هدنامیقاب  اهنت  هک  رباج  ابجع ، او 
نب دمحم  تشذگ و  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  دیشکن  یلوط 

359 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
يارب یلاعت  كرابت و  ادخ  فرط  زا  تسـشن و  میلعت  دنـسم  هب  ترـضح  نآ  دومرف : تفریم ، رباج  دزن  ربمغیپ ، تبحـص  مارتحا  يارب  یلع 

زاب اهنآ  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دنیوگیم ، نینچ  دید  نوچ  میدیدن ، نیا  زا  يرت  يرج  ام  دنتفگ : هنیدم  مدرم  تفگیم ، ثیدح  مدرم 
هچ هک  تسناد  نوچ  دیوگیم ، زاب  هدیدن  ار  وا  هک  یـسک  زا  ام  يارب  میدیدن  نیا  زا  رتوگغورد  زگره  ام  دـنتفگ : هنیدـم  مدرم  تفگیم ،
وا زا  دـمآیم و  وا  دزن  رباـج  دوـخ  هـکنیا  اـب  دـندرکیم ، قیدـصت  ار  وا  درکیم و  وگزاـب  ناـنآ  يارب  هللا  دــبع  نـب  رباـج  زا  دــنیوگیم ،

. تخومآیم
ادخ لوسر  متفگ : يرآ ، دومرف : ص ؟)  ) دیئادخ لوسر  ناثراو  امـش  وا : هب  متفگ  هدیـسر و  ع )  ) رقاب ماما  تمدخ  دیوگ : ریـصب  یبا  زا  - 3
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؟ تسنادیم دنتسنادیم ، ار  هچ  ره  دوب و  ناربمیپ  همه  ثراو  (ص )
، ادـخ نذا  هب  يرآ  دومرف : دـینک ؟ نامرد  ار  سیپ  داز و  رداـم  روک  دـینک و  هدـنز  ار  اـههدرم  دـیناوتیم  امـش  متفگ : يرآ ، دومرف : نم  هب 
دیـشروخ و نم  دـیلام ، ممـشچ  ود  رب  دیـشک و  نم  يور  هب  یتسد  متفر و  شکیدزن  دـمحم ، اـبا  يا  اـیب  نم  کـیدزن  دومرف : نم  هب  سپس 
؟ یشاب لوئسم  تمایق  زور  رد  رگید  مدرم  دننام  یشاب و  نینچ  یهاوخیم  دومرف : مدید ، دوب  رهـش  رد  هچ  ره  اههناخ و  نیمز و  نامـسآ و 
دیـشک و ممـشچ  هب  یتـسد  مدوـب ، هک  یلاـح  هب  مدرگیم  رب  متفگ : يور ؟ تشهب  هب  رـسکی  يدرگرب و  یئاـنیبان  لاـح  هـب  یهاوـخیم  اـی 

نخس نیا  هک  مهاوگ  نم  تفگ : متفگ ، زاب  ریمع  یبا  نبا  يارب  ار  نیا  سپ  مدوب ، هچ  نادب  متشگرب 
361 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا تسرد  نشور  زور  نیا  هچنانچ  تسا  تسرد 
نآ رب   ) دنتـسشن راوید  رب  رتوبک ) یعون   ) ناشرو تفج  کی  هاگان  هب  مدوب  ع )  ) رقاب ماما  تمدـخ  يزور  دـیوگ : ملـسم ، نب  دـمحم  زا  - 4

راوید رب  نوچ  دنتساخرب و  اوه  هب  سپس  دادیم ، خساپ  اهنآ  نخس  هب  تعاس  کی  ات  ع )  ) رقاب ماما  دندرک . وغبغب  و  دنتسشن خ ل ) ترضح 
. دندرک زاورپ  سپس  درک و  وغبغب  هدام  درگ  یتعاس  رن  رتوبک  نآ  دندیرپ ،

یمدآ زا  دراد  حور  هچ  ره  ای  رادناج  هدنرپ و  زا  هدیرفآ ، ادخ  هچ  ره  ملسم ، رـسپ  يا  دومرف : دوب ؟ هچ  هدنرپ  نیا  تنابرق ، متفگ : نم  سپ 
هتفگ هدرکن و  یفالخ  هک  دوب  هدروخ  دنگوس  هدام ، دوب و  هدش  نامگ  دب  دوخ  هدام  هب  رن  رتوبک  نیا  دـنرتربنامرف ، رتاونـش و  ام  يارب  هداز 

تمهت نیا  رد  يراکمتس  وت  متفگ : رتوبک  نیا  هب  نم  دندوب ، هدرک  یضارت  نم  مکح  هب  يراد ؟ ع )  ) یلع نب  دمحم  مکح  هب  تیاضر  دوب 
. درک قیدصت  ار  دوخ  هدام  مه  وا  و  وا ، هب  تبسن 

دوخ و باحصا  هب  ماشه  دیسر ، وا  رابرد  هب  کلملا و  دبع  نب  ماشه  دزن  دندرب  ماش  هب  ار  ع )  ) رقاب ماما  نوچ  هک  یمرـضح : رکب  وبا  زا  - 5
ور وا  هب  مادک  ره  امـش  متـسب ، مد  دیدید  مدرک و  شنزرـس  ار  یلع  نب  دـمحم  نم  دـیدید ، نوچ  هک  درک  شرافـس  هیما  ینب  زا  نارـضاح 

. دوش دراو  داد  هزاجا  سپس  دینک و  شنزرس  ار  وا  دینک و 
سپـس درک و  کیرـش  دوـخ  مالـس  رد  ار  همه  داتـسرف و  دورد  همه  هب  درک و  هراـشا  همه  هب  تسد  اـب  دـش ، دراو  وا  رب  ترـضح  نوـچ  و 

دادن تفالخ  مالس  وا  هب  هک  دش  نیگمشخ  وا  رب  رتشیب  ماشه  تسشن و 
363 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يدرم کی  هشیمه  یلع ، نب  دمحم  يا  تفگیم : وا  هب  نمـض  رد  تفرگ و  شنزرـس  داب  هب  ار  وا  درک و  ور  وا  هب  تسـشن و  وا  هزاجایب  و 
تهافس و يور  زا  تسا  ناناملسم  ماما  اوشیپ و  هک  دراد  نامگ  دناوخیم و  دوخ  هب  ار  مدرم  دنزیم و  مه  رب  ار  ناناملسم  هعماج  امـش ، زا 

ترضح نآ  هب  ور  یکی  یکی  رـضاح ، عمج  نآ  دش ، شوماخ  نوچ  درک و  شنزرـس  ار  وا  تفگ و  دب  وا  هب  تساوخ  هچ  ره  و  یمهفمک ،
: دومرف تساخرب و  ماما  دنتسب ، مد  همه  نوچ  و  ناشرخآ ، رفن  ات  دندرک  شنزرس  ار  وا  دندرک و 

نایاپ هب  ام  هلیـسو  هب  مه  ار  امـش  رخآ  هدرک و  يربهر  ام  هلیـسو  هب  ار  اهامـش  لوا  ادخ  دنربیم ، اجک  ار  امـش  دـیوریم ، اجک  هب  مدرم  ایأ 
لها ام  اریز  تسین  یتنطلس  نآ  زا  سپ  هک  میراد  دوعوم  تنطلـس  کی  مه  ام  دیراد  ناباتـش  يرذگ و  تنطلـس  کی  امـش  رگا  دناسریم ،

«. تسا نایقتم  نآ  زا  ماجنا  رس  و  (: » فارعا هروس   125  ) دیامرفیم لج  زع و  ادخ  هک  میماجنا 
زا ار  وا  نخـس  هکنآ  زج  دنامن  نادنز  رد  يدرم  هک : تفگ  ینخـس  تفر  نادنز  هب  نوچ  دندرب ، نادنز  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنداد ، روتـسد 

دنروشب و وت  رب  ادابم  هک  منارگن  وت  رب  ماش  لها  زا  نم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : دمآ و  ماشه  دزن  نابنادنز  تسب ، لد  وا  هب  دوبر و  شناهد 
. داد وا  هب  ار  ترضح  نآ  شرازگ  دنریگولج و  يراد ، هک  یماقم  نیا  زا  ار  وت 

دـندنبب و اـهنآ  يور  هب  ار  هار  ناـیم  ياـهرازاب  هک  داد  ناـمرف  دـننادرگرب و  هنیدـم  هب  تُسپ  هارمه  هب  شناراـی  اـب  ار  وا  داد  روتـسد  ماـشه 
، دنتسب اهنآ  يور  هب  ار  رهش  رد  دندیسر ، نیدم  هب  ات  دنتفاین  یبآ  یماعط و  دنتفر و  هار  زور  هنابش  هس  دنهدن ، اهنآ  هب  رابراوخ  كاروخ و 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


365 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. یگنشت یگنسرگ و  زا  دندرک  تیاکش  يو  هب  ترضح  نآ  نارای 

شمدرم هک  يرهـش  لها  يا  دومرف : دنلب  زاوآ  هب  درک و  ور  رهـش  لها  هب  دوب و  رهـش  رـس  الاب  هک  دـمآ  رب  یهوک  هب  ترـضح  نآ  دـیوگ :
(: دوه هروس   86  ) دیامرفیم ادخ  هک  مهَّللا  ۀیقب  نامه  نم  دنراکمتس ،

«. نیگمشخ امش  هب  تبسن  نم  متسین  نمؤم و  دیشاب  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  هللا  ۀیقب  »
بیعـش توعد  نامه  ادـخ  هب  ادـن  نیا  مدرم ، يا  تفگ : اهنآ  هب  دـمآ و  رهـش  مدرم  دزن  دوب ، ياهدروخلاس  درم  هریپ  اهنآ  نایم  رد  دـیوگ :

ارم راب  نیا  دیوش ، راتفرگ  دوخ  ياپ  ریز  زا  رـس و  يالاب  زا  امـش  دیئاشگن  درم  نیا  يور  هب  ار  رازاب  رد  رگا  دنگوس ، دـنوادخ  هب  هک  تسا 
. مهاوخ ریخ  امش  يارب  نم  اریز  دیرامش  وگغورد  ارم  هدنیآ  رد  دینک و  قیدصت 

ار وا  داتـسرف و  دیـسر و  کلملا  دبع  رـسپ  ماشه  هب  خیـش  نآ ، ربخ  دندرب و  راب  راوخ و  شنارای  یلع و  نب  دمحم  يارب  دنتفاتـش و  دـیوگ :
. دندروآ شرس  رب  هچ  هک  تسنادن  سک  درب و  ماش  هب  تساوخ و 

ترجه هدراهچ  دـص و  کی  لاس  رد  شتافو  درک ، تافو  هک  تشاد  لاس  تفه  هاجنپ و  ع )  ) یلع نب  دـمحم  دومرف : ع )  ) قداص ماـما  - 6
. دوب هدنز  هام  ود  لاس و  هدزون  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  شردپ  زا  سپ  دوب ،

367 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

([ ع  ) قداص رفعج  ماما  ]

ع)  ) دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  یبا  تدالو  باب 

رد عیقب  ناتـسربق  رد  تشاد ، لاـس  درک و 65  تاـفو  لاس 148  لاوش  هاـم  رد  دـش و  دـلوتم  يرجه  لاس 83  رد  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما 
مساق رتخد  هورف  ّمأ  شردام  دش ، هدرپس  كاخ  هب  دندوب ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  شدج و  شردپ و  هک  ياهربقم 

. دوب رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  رتخد  ءامسا  هورف  مأ  ردام  دوب و  رکب  یبا  نب  دمحم  نب 
: دومرف وا  هب  ع )  ) قداص ماما  هک  ریرج : نب  قحسا  زا  - 1

زا نم  ردام  دومرف : دندوب ، ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  باحـصا  ياههقث  زا  یلباک  دلاخ  وبا  رکب و  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  بیـسم و  نب  دـیعس 
مردـپ هک  تفگ : مرداـم  دومرف : درادیم  تسود  ار  نارادرک  شوـخ  ادـخ  رادرک و  شوـخ  يوـقت و  اـب  تشاد و  ناـمیا  هک  دوـب  یناـسک 

: هدومرف
اهتبیصم هب  ام  اریز  راب ، رازه  بش  زور و  ره  رد  ام  نایعیـش  زا  ناراکهانگ  يارب  منکیم  اعد  ادخ  دزن  هنیآ  ره  نم  یتسار  هب  هورف ، ما  يا 

. دننکیم ربص  هتسنادن  اهنآ  دراد و  یباوث  هچ  مینادیم  مینکیم و  ربص 
( یسابع  ) روصنم رفعج  وبا  دیوگ : رمع ، نب  لضفم  زا  - 2

369 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ماـما زا  فرحنم  ساـبع و  ینب  رادـفرط  دوشیم  مولعم  هک  ع )  ) یبـتجم نسح  ماـما  رـسپ   ) دـیز نب  نسح  نیمرح  رب  دوـخ  یلاو  هب  یناـمرف 
شتآ دز و  ع )  ) قداص ماما  هناخ  هب  شتآ  مه  وا  نزب ، شتآ  وا  رـس  رب  ار  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هناخ  هک  تشاد  لیـسگ  هدوب ) ع )  ) قداص
قارعا رـسپ  منم  دومرفیم : دزیم و  ماگ  هتخورفا ، شتآ  نآ  نایم  رد  دش و  نوریب  ع )  ) قداص ماما  تخورفارب و  نآ  هناتـسآ  هناخ و  رد  رب 

(. ع  ) ادخ لیلخ  میهاربا  رسپ  منم  هدوب ) لیعامسا  بقل   ) يرثلا
دش نیگمـشخ  نم  رب  هریبه  نبا  تفگ : هک  دمحم ) نب  ناورم  فرط  زا  هدوب  قارع  یلاو   ) هریبه نب  ورمع  نب  دیزی  هدرک  دازآ  دیَفُر : زا  - 3
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. مداد ار  دوخ  لاح  شرازگ  وا  هب  مدش و  هدنهانپ  ع )  ) قداص ماما  هب  متخیرگ و  وا  زا  نم  دشکب ، ارم  هک  درک  دای  دنگوس  و 
يدب وا  هب  ادابم  متفرگ ، هانپ  رد  وت  مشخ  زا  ار  دیفر  وت  يالوم  نم  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  درگرب و  وا  دزن  دومرف : خساپ  رد 

وا يوس  هب  نم  ورب ، وا  دزن  میوگیم  وت  هب  هک  نانچمه  دومرف : تسا ، هدـیقع  دـب  یماش  کی  وا  تنابرق ، مدرک : ضرع  وا  هب  نم  یناـسرب ،
یندشهتشک مدآ  هرهچ  نم  يوریم ؟ اجک  تفگ : درک و  ور  نم  هب  دیسر و  نم  هب  ینابایب  برع  کی  متفریم و  هیداب  کی  رد  متـشگرب و 

: تفگ مدروآ ، رب  روآ ، رب  ار  تتسد  تفگ : سپس  منیبیم . وت  رد 
سپـس تسا ، یندشهتـشک  مدآ  ياپ  تفگ : مدروآ ، رب  ار  میاپ  امنب ، نم  هب  ار  تیاپ  تفگ : سپـس  دوشیم ، هتـشک  هک  تسا  یمدآ  تسد 

نم هب  مدروآ ، رد  ار  منابز  روآرب ، ار  تنابز  تفگ : سپس  تسا ، یندشهتشک  نت  تفگ : مدروآ ، رب  ار  منت  نم  روآرب ، ار  تنت  همه  تفگ :
هک تسا  یماغیپ  کی  تنابز  رد  اریز  تسین  یکاب  وت  رب  ورب  تفگ :

371 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. وت يارب  دنروآ  دورف  رس  يربب  دنلب  ياههوک  يارب  رگا 

تسا هدروآ  وت  دزن  شیاپ  ود  ار  هتـشگ  لجا  تفگ : وا ، رب  مدمآ  رد  نوچ  متفرگ و  دورو  هزاجا  مداتـسیا و  هریبه  نبا  هناخ  رد  رب  ات  مدمآ 
دنتسب و ار  مرس  دنتـسب و  ارم  ياهفتک  داد  روتـسد  سپـس  نک و  رـضاح  ریـشمش  اب  ار  نیمرچ  هرفـس  مالغ  يا  تسا ) یبرع  لثم  کی  نیا  )

. دنزب ار  مندرگ  ات  داتسیا  مرس  يالاب  داّلج 
دوخ نآ  زا  دـعب  میوگب و  وت  هب  مراد  یبـلطم  ناـیم  نیا  رد  مدـمآ و  دوـخ  ياـپ  هب  نم  یتفاـین ، تسد  نم  رب  روز  هب  وـت  ریما  يا  متفگ : نم 

: متفگ نآ  زا  سپ  دـنتفر و  نوریب  نارـضاح  همه  اـت  داد  روتـسد  نم ، يارب  نک  تولخ  تسا ، هناـمرحم  بلطم  متفگ : وـگب ، تفگ : یناد ،
. رازایم يدب  هب  ار  وا  مداد ، هانپ  وت  رب  ار  دیفر  وت  يالوم  نم  دیامرفیم : وت  هب  دناسریم و  مالس  وت  هب  دمحم  نب  رفعج 

ار نآ  راب  هس  ات  متفرگ و  دای  دنگوس  وا  يارب  نم  هدـناسر ؟ مالـس  نم  هب  هتفگ و  وت  هب  ار  نیا  دـمحم  نب  رفعج  ًاققحم  ایادـخ  تفگ : سپ 
. ینکب نم  اب  مدرک ، وت  اب  نم  هک  ار  يراک  نامه  مه  وت  ات  دنکیمن  عناق  ارم  نیمه  تفگ : دوشگ و  ارم  تسد  سپس  و  تفگ ، زاب 

مدرک ار  راک  نامه  وا  اب  مه  نم  دزاسن ، عناق  ارم  نآ  زج  ادخ  هب  تفگ : دـهدیمن ، هار  نادـب  ملد  دوریمن و  راک  نیا  هب  نم  تسد  متفگ :
یم هنوگ  ره  تسا و  هدرپس  وت  هب  نم  ياهراک  همه  تفگ : داد و  نم  هب  ار  دوخ  متاـخ  مدرک ، اـهر  ار  وا  سپـس  دوب و  هدرک  نم  اـب  وا  هک 

. نک هرادا  ار  اهنآ  یهاوخ 
ع)  ) قداص ماما  تمدخ  ام  دنتفگ : هتخاف  یبأ  نب  ریوث  نب  نیسح  جارس و  هملس  یبا  رمع و  نب  لضفم  نایبظ و  نب  سنوی  زا  - 4

373 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، تسا وت  رد  الط  هچنآ  روآ  رب  میوگ : میاپ  ود  زا  یکی  هب  مهاوخب  رگا  شیاهدـیلک و  نیمز و  ياههنیجنگ  تسا  اـم  دزن  دومرف : هک  میدوب 

. دروآ رب 
، دروآرب بجو  کی  هزادـنا  هب  الط  شمـش  کی  درب  تسد  سپـس  تفاکـش ، نیمز  دیـشک و  نیمز  رب  یطخ  شیاپ  کی  اب  سپـس  دـیوگ :
هب اهام  زا  یکی  دشخردیم ، هتخیر و  مه  يور  تسا  يرایـسب  يالط  ياهـشمش  میدـید  میدرک ، هاگن  ام  دـینک ، هاگن  بوخ  دومرف : سپس 

ام و يارب  يدوز  هب  ادخ  یتسار  هب  دومرف : دندنمزاین ؟ امش  هعیـش  هدش و  هداد  هچنآ  تسا  هدش  هداد  امـش  هب  تنابرق ، تفگ : ترـضح  نآ 
. دزادنا خزود  هب  ار  ام  نانمشد  درب و  تمعن  رپ  تشهب  هب  ار  اهنآ  دروآ و  مهارف  ار  ترخآ  ایند و  ام ، هعیش 

تخاس و هدامآ  هنانز  ینارگـشمار  داتفا و  شتـسد  هب  يرایـسب  هاوخنت  هاش و  نادنمراک  زا  دوب  ياهیاسمه  ارم  دـیوگ : هک  ریـصب  یبا  زا  - 5
داتـسیان و زاـب  مدرک و  هلگ  وا  دوخ  دزن  راـب  دـنچ  نم  درزآیم ، ارم  دیـشونیم و  یَم  تفرگیم و  نشج  درکیم و  مهارف  مه  درگ  ار  اـهنآ 
رای و دزن  ارم  رگا  رانک ، رب  راکتـسرد و  يدرم  وت  متخبدـب و  راتفرگ و  يدرم  نم  هدـنیوگ ، يا  تفگ : نم  هب  متفگ : زاـب  رایـسب  وا  رب  نوچ 

قداص ماما  دزن  نوچ  منکب و  ار  راک  نیا  وا  يارب  هک  داتفا  ملد  رد  دبایرد  ارم  وت  کمک  هب  ادخ  هک  متشاد  دیما  يدرکیم ، دای  دوخ  ربهر 
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وت هب  دـمحم  نب  رفعج  وگب  وا  هب  دـیآیم و  وت  ندـید  هب  هفوک  هب  یتـشگرب  نوچ  دوـمرف : نم  هب  مدـش . روآ  داـی  ار  وا  لاـح  مدـمآ و  (ع )
نم ندید  هب  نارگید  اب  متـشگرب  هفوک  هب  نم  نوچ  ادخ ، دزن  رد  متـشهب  نماض  وت  يارب  نم  هنا و  يراتفرگ و  نآ  ردنا  ار  هچنآ  دـیوگیم 

دزن ار  وت  نم  یتسار  هب  نم ، تسود  يا  متفگ : وا  هب  سپس  دش . یهت  هناخ  ات  متشاد  زاب  ار  وا  دمآ ،
375 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دیوگیم وت  هب  دـمحم  نب  رفعج  وگب : وا  هب  دـیآیم و  وت  ندـید  هب  یتشگرب  هفوک  هب  نوچ  دومرف : نم  هب  مدـش ، روآ  دای  ع )  ) قداص ماما 
. متشهب نماض  وت  يارب  ادخ  دزن  نم  هناو و  يراتفرگ  نآ  رد  ار  هچنآ 

: تفگ نم  هب  سپس  تسیرگ ، ماغیپ  نیا  ندینش  زا  سپ  دیوگ :
، تفر تسا و  سب  ار  وت  تفگ : نم  هب  دومرف ، نینچ  وا  هک  مدرک  دای  دـنگوس  وا  يارب  نم  تفگ ؟ وت  هب  ار  نخـس  نیا  قداص  ماـما  یتسار 

نم هب  تسا ، هنهرب  دوخ خ ل ) هناخ  رد   ) دوخ هناخ  تشپ  مدـید  متفر  نوچ  تساوخ و  ارم  داتـسرف و  نم  دزن  تشذـگ  يزور  دـنچ  نوچ 
. ماهنهرب ینیب  هچنانچ  نونکا  متخادنا و  نوریب  ار  همه  هک  نآ  زج  هدنامن  ماهناخ  رد  رگید  يزیچ  ادخ  هب  هن  ریصب  ابا  يا  تفگ :

نم داد  ماغیپ  داتـسرف و  ملابند  هب  هک  تشذگن  شیب  يزور  دـنچ  میدرک و  مهارف  ياهماج  وا  يارب  متفر و  دوخ  ناشیکمه  دزن  نم  دـیوگ :
زا دادیم ، ناج  هک  مدوب  هتسشن  وا  رانک  دیـسر و  شگرم  ات  مدومنیم  نامرد  ار  وا  مدرکیم و  دمآ  تفر و  وا  دزن  نم  ایب ، نم  دزن  مرامیب 

. هیلع هللا  ۀمحر  درک - افو  نم  يارب  وت  رورس  ادخ  هب  ریصب  ابأ  يا  تفگ : نم  هب  دمآ و  شوه  هب  تفر و  شوه 
میاپ کی  نم - اب  درک  نخـس  زاغآ  هناخ  نورد  زا  مدش  دراو  نوچ  متـساوخ و  هزاجا  وا  زا  متفر و  ع )  ) قداص ماما  دزن  متفر  جـح  هب  نوچ 

. میدرک يراد  افو  وت  قیفر  يارب  ام  ریصب  ابا  يا  دومرف : هک - دوب  هناتسآ  رد  مرگید  ياپ  هناخ و  نحص  رد 
: دیوگ ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  ییحی  نب  ناوفص  زا  - 6

دوبن و ام  دای  هب  نآ  زا  زیچ  چـیه  هک  نیا  اب  میدـش  اسانـش  نادـب  میدـمآ و  رد  هعیـش  بهذـم  رد  اـم  هچ  يارب  ینادیم  وت  تفگ : نم  يارب 
زا يزیچ 

377 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وبا ینعی  رفعج  اـبا  هک : تفگ  خـساپ  رد  هدوب ؟ هچ  هزیگنا  نآ  متفگ : وا  هب  نم  دـیوگ : دوـبن ؟ اـم  دزن  دنتـسنادیم  نآ  هراـب  رد  مدرم  هچنآ 
لوپ کناد  کی  يرس  ره  زا  دزاسب  ار  هفوک  رهن  تساوخیم  نوچ  هکنآ  يارب  دناهداد  یسابع  روصنم  هب  مدرم  هک  تسا  ياهینک   ) قیناودلا

مردـپ هب  دیـشکیم ) دوخ  هناخزپشآ  رظان  زا  ار  کناد  مین  کـناد و  باـسح  ناـهاشداپ  زا  نارگید  فـالخ  رب  هکنآ  يارب  اـی  تفرگ  هرقن 
نم تفگ : وا  هب  مردپ  دنک ، راک  ماجنا  نم  فرط  زا  دناوتب  هک  وجب  میارب  یشوهاب  یکریز و  درم  کی  دمحم  يا  تفگ : ثعشا  نب  دمحم 

. مدرب وا  دزن  ار  دوخ  یئاد  تفگ : روایب ، نم  دزن  ار  وا  تفگ : تسا ، نم  یئاد  هک  تسا  رجاهم  نب  نالف  نیا  ماهتسج  وت  يارب  ار  وا 
هک شنادناخ  زا  هرامـش  نسحلا و  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  دزن  ورب و  هنیدـم  هب  ریگب و  ار  اهلوپ  نیا  رجاهم ، رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  رفعج  وبا 

دنتسه و اجنآ  رد  امش  نایعیش  یعمج  هک  مناسارخ  لها  زا  بیرغ  يدرم  نم  وگب  اهنآ  هب  ورب و  دوب  اهنآ  نایم  رد  مه  ع )  ) دمحم نب  رفعج 
زوریپ نوچ  دنروشب و  هفیلخ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم   ) نانچ نینچ و  طرـش  اب  هدب  یهجو  مادک  ره  هب  دنداتـسرف و  امـش  يارب  ار  لوپ  نیا 
گرب مراد  تسود  ممدرم و  هداتـسرف  نم  وگب : دـنتفرگ  ار  اـهلوپ  نوچ  و  دـنراد ) روظنم  دوخ  تلود  رد  مه  ار  لوـپ  نیا  ناـبحاص  دـندش 

. دشاب نم  اب  امش  طخ  هب  يدیسر 
ربـخ هچ  تفگ : وا  هب  قیناودـلا  وبا  ثعـشا ، نب  دـمحم  روـضح  رد  تشگرب  قیناودـلا  وـبا  دزن  تفر و  هنیدـم  هب  تفرگ و  ار  لوـپ  درم  نآ 

دجـسم رد  نم  هک  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  زج  ناشدوخ  طخ  هب  اهنآ ، هب  تسا  لاـم  دیـسر  گرب  اـهنیا  متفر و  موق  نآ  دزن  تفگ : يدروآ ؟
تشپ ربمغیپ  دجسم  رد  دناوخیم  زامن  وا  متفر و  ترضح  نآ  دزن 

379 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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زا ینالف  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  درک و  مامت  ار  زامن  درک و  باتـش  مه  وا  دـنک ، مامت  ار  شزاـمن  اـت  مناـمیم  متفگ  متـسشن و  شرس 
يارب هَّللا  کحلـصأ  متفگ : دنیاونیب ، دنمزاین و  همه  دنکیدزن و  نایناورم  تلود  نارود  هب  هک  هدم  بیرف  ار  دـمحم  نادـناخ  سرتب و  ادـخ 

؟ هچ
، تسا هدوب  ام  یموس  ایوگ  ات  داد  شرازگ  نم  هب  شیب  مکیب و  دوب  هتـشذگ  وت  نم و  نایم  هچ  ره  دروآ و  نم  کیدزن  ار  شرـس  دـیوگ :

: دیوگ
تسه و یثدـحم  کـی  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  نآ  زج  تسین  یتّوبن  نادـناخ  چـیه  هک  نادـب  رجاـهم  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  روصنم )  ) رفعج وبا 

. دش هعیش  بهذم  هب  ام  هدیقع  ببس  هک  دوب  لیلد  نیا  تسا ، دمحم  نب  رفعج  تسا ) طوبرم  بیغ  ملاع  اب  هک   ) ام ثدحم  هزورما 
راهچ یس و  ع )  ) رقاب ماما  زا  سپ  درک و  تافو  لاس 148  رد  هک  تشاد  لاس  دمحم 65  نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  تفگ : هک  ریصب  یبأ  زا  - 7

. دوب هدنز  لاس 
: دومرفیم لوا  نسحلا  وبا  مدینش  دیوگ : بوقعی  نب  سنوی  - 8

اهنآ رد  هک  مدرک  نفک  تسا ) هدوب  بوسنم  نادب  هچراپ  نیا  هک  رـصم  هیحان  رد  تسا  یهد  مان  اطـش   ) يوطـش هچراپ  ود  رد  ار  مردپ  نم 
. دوب هدیرخ  یفرشا  لهچ  هب  ار  نآ  هک  دُرب  کی  رد  و  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  مه  ياهمامع  رد  شیاهنهاریپ و  زا  یکی  رد  دشیم و  مرحم 

381 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

([ ع  ) مظاک یسوم  ماما  ]

ع)  ) رفعج نب  یسوم  نسحلا  یبا  تدالو  باب 

بجر هام  مشش  رد  لاس 129 و  دناهتفگ  یخرب  دش و  دـلوتم  لاس 128  هب  هنیدـم ) هکم و  نایم  یلزنم   ) ءاوبا رد  مظاک ) ماـما   ) نسحلا وبا 
رد ار  وا  نوراه  درک ، تافو  دادـغب  رهـش  رد  کهاش  نب  يدنـس  نادـنز  رد  درک ، تافو  تشاد  لاس  راهچ  ای  جـنپ  هاـجنپ و  هک  لاس 182 

دومن و جح  گنهآ  تشگرب و  هنیدم  هب  دوخ  هرمع  رفـس  زا  ناضمر  هام  رد  نوراه  دروآ ، دادـغب  هب  هنیدـم  زا  لاس 179  لاوش  هام  متسیب 
يدنس دزن  درک و  هناور  دادغب  هب  ار  وا  سپس  درک و  ینادنز  رفعج  نب  یـسیع  دزن  ار  وا  تشگرب و  هرـصب  زا  درب و  دوخ  اب  ار  ترـضح  نآ 

وا هب  تسا و  دـلو  ما  شردام  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  دادـغب  رد  شیرق  هربقم  رد  درک و  تافو  وا  نادـنز  رد  تخاس و  ینادـنز  کـهاش  نب 
. دنتفگیم هدیمح 

ترـضح نآ  دزن  ع )  ) قداص ماما  دـش و  دراو  ع )  ) رقاب ماما  هب  يدـسا  نصحم  نب  هشاکع  نبا  هک  شردـپ  زا  نمحرلا  دـبع  نب  یـسیع  - 1
دراد و صرح  هک  یسک  و  لاسدرخ ، كدوک  دروخیم و  هناد  هناد  ار  نآ  درم  هریپ  دومرف : ماما  دنتشاذگ ، وا  شیپ  يروگنا  دوب و  هداتسیا 

ار نآ  امش  و  دروخیم ، هناد  راهچ  هس و  دوشن  ریس  دسرتیم 
383 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا بحتسم  شور  نیا  اریز  دیروخب ، هناد  ود  هناد  ود 
لوپ هسیک  کی  ترـضح  نآ  ربارب  دیوگ : هدیـسر ، جاودزا  رمع  هب  وا  يریگیمن ، نز  رفعج  يارب  ارچ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هشاکع  نبا 
کی وا  يارب  لوپ  هسیک  نیا  اـب  دـنکیم و  لزنم  نوـمیم  راد  رد  دـیآیم و  ربرب  زا  یـشورف  هدـنب  کـی  يدوز  هب  دوـمرف : دوـب ، يرهمب  رس 

یشورف هدنب  نآ  شرازگ  امش  هب  دومرف : میدیـسر ، ع )  ) رقاب ماما  تمدخ  ام  زور  کی  تشذگ و  یتدم  عوضوم  نیا  زا  میرخیم ، يرتخد 
. دیرخب وا  زا  يرتخد  کی  لوپ  هسیک  نیا  اب  دیورب  تسا  هدمآ  وا  مهدن ؟ متفگ  هک  ار 

، تسا رتـهب  يرگید  زا  اـهنآ  زا  یکی  هک  راـمیب  كرتـخد  ود  زج  متخورف  متـشاد  هچ  ره  تفگ : میدـمآ ، شورف  هدـنب  نآ  دزن  اـم  دـیوگ :
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: میتفگ یفرشا ، هب 70  تفگ : یـشورفیم ؟ دـنچ  هب  ار  تمادـنا  شوخ  نیا  میتفگ : دروآ ، نوریب  ار  اـهنآ  مینیبب ، اـت  رواـیب  ار  اـهنآ  میتفگ :
نایم رد  مینادیمن  ام  دشاب  هچ  ره  میرخیم  هتسب  رس  هسیک  نیا  هب  ار  نآ  ام  میتفگ : وا  هب  منکیمن ، مک  یفرشا  زا 70  تفگ : نک ، ناسحا 

. تسا یفرشا  دنچ  نآ 
زا دوخن  کی  رگا  هک  دینکن  زاب  تفگ : شورف  هدنب  دیشکب ، دینک و  زاب  ار  هسیک  تفگ : دوب ، وا  دزن  تشاد  يدیپس  شیر  رس و  هک  يدرم 
هب میدیـشک ، ار  اهیفرـشا  میتشادرب و  رهم  میتفر و  ولج  دیئایب ، ولج  تفگ : درم  ریپ  نآ  مشورفن ، امـش  هب  ار  نآ  نم  دـشاب  مک  یفرـشا   70

هداتـسیا ترـضح  نآ  دزن  رفعج  و  ع ،)  ) رقاب ماـما  تمدـخ  میدروآ  میتفرگ و  ار  كرتخد  نآ  شیب و  هن  مک و  هن  دوب  راـنید  نآ 70  هاگان 
. میداد شرازگ  دوب  هدش  هچنآ  زا  ماما  هب  و  دوب ،

كرتخد نآ  هب  سپس  درک ، شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  ادخ 
385 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف هزیشود ، تفگ : هویب ؟ ای  ياهزیشود  وگب  نم  هب  ياهدیدنسپ ، ترخآ  ایند و  رد  دومرف : هدیمح ، تفگ : يراد ؟ مان  هچ  دومرف :
رد لاح  هب  دـمآیم و  نم  دزن  هک  اسب  تفگ : دـننکیم ؟ هاـبت  ار  وا  هکنیا  زج  دـسریمن  اهـشورف  هدـنب  تسد  هب  زیچ  چـیه  هکنآ  اـب  روطچ 

تساوخیم رب  نم  دزن  زا  ات  دزیم  یلیس  وا  هب  یپایپ  درک و  یم  طلسم  وا  رب  ار  يدیپس  شیر  رس و  درم  ادخ  و  تسـشنیم ، نم  اب  نتخیمآ 
نآ ریگرب و  دوخ  يارب  ار  وا  رفعج  يا  دومرف : ماما  درک ، ار  راک  نامه  وا  اب  مه  خیـش  نآ  درک و  ار  راـک  نیا  نم  اـب  راـب  دـنچ  تفریم ، و 

. دیئاز ار  رفعج  نب  یسوم  نیمز ، لها  نیرتهب  كرتخد 
: دومرفیم ع )  ) قداص ماما  دیوگ : سینخ  نب  یلعم  - 2

هب ادخ  هک  یفطل  يارب  هدیسر  نم  تسد  هب  ات  دناهدرک  يرادهگن  ار  وا  اههتشرف  هشیمه  الط ، شمش  دننام  تسا  كاپ  اهنیکرچ  زا  هدیمح 
. تسا هتشاد  نم  زا  سپ  تجح  هب  نم و 

ترـضح نآ  اب  نم  و  درک ، لزنم  هلابز  رد  دندروآ  یـسابع  يدهم  دزن  ار  ع )  ) مظاک ماما  تسخن  رابرد  نوچ  دـیوگ : یلابز  دـلاخ  یبا  - 3
شکرـس نیا  دزن  ار  امـش  مشابن و  هدنمغ  هنوگچ  متفگ : منیب ؟ تاهدنمغ  ارچ  دلاخ  ابا  يا  دومرف : نم  هب  مدوب ، هدـنمغ  مدرکیم و  وگتفگ 

تمالع هک   ) لیم لوا  رد  زور  نالف  رد  هام  نالف  رد  تسین ، یکاب  نم  رب  هراب  نیا  رد  دومرف : دیآیم ؟ امـش  رـس  رب  هچ  منادیمن  دنربیم و 
اههام و هرامش  زج  متشادن  یّمه  نم  نک ، رادید  ارم  هدوب ) لزنم 

387 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
درک و هسوسو  ماهنیـس  رد  ناطیـش  باتفآ و  بورغ  کیدزن  ات  مدرب  رـس  هب  نآ  ياـپ  متفر و  لـیم  نآ  دزن  نم  دیـسر و  زور  نآ  اـت  اـهزور 

. دوب هدومرف  ماما  هچنآ  رد  متفا  کش  هب  هک  مدیسرت 
: دومرف تسا ، يرتسا  راوس  هلفاق  ولج  نسحلا  وبا  مدـید  متفر و  اهنآ  زاوشیپ  نم  دـیآیم و  قارع  يوس  زا  یهایـس  کی  مدـید  نایم  نیا  رد 
هک ار  ادخ  دمح  متفگ : ینک ، کش  وت  هک  دراد  تسود  ناطیـش  ینک ، کش  ادابم  دومرف : هللا ، لوسر  نبا  ای  کیبل  متفگ : دلاخ ، ابا  ياهآ 

. موشن اهر  اهنآ  زا  هک  تسا  یتشگزاب  اهنآ  هب  ارم  دومرف : درک ، اهر  اهنآ  تسد  زا  ار  وت 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  اب  ینارصن  هبحاصم 

( تسا هنیدم  کیدزن  ياهعرزم   ) ضیرع رد  ینارصن  يدرم  مدوب ، ع )  ) مظاک ماما  تمدخ  نم  تفگ : میهاربا ، نب  رفعج  نب  بوقعی  زا  - 4
زا مدمآ و  امـش  دزن  یجنر  رپ  رفـس  اب  يرود و  رهـش  زا  نم  تفگ : ینارـصن  درم  نآ  میدوب ، ترـضح  نآ  هارمه  هب  ام  دیـسر و  وا  تمدخ 

باوخ رد  یـسک  و  نانآ ، نیرتاناد  ناگدنب و  نیرتهب  دنک و  یئامنهر  اهنید  نیرتهب  هب  ارم  هک  مدرک  تساوخرد  میادخ  زا  شیپ  لاس  یس 
متـسه و دوخ  ناشیکمه  نیرتاناد  نم  تفگ : متفگ ، نخـس  وا  اب  متفر و  وا  دزن  درک ، یفرعم  نم  هب  قشمد  يـالاب  رد  ار  يدرم  دـمآ و  نم 
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نم رب  رود  ياهرفس  جنر  تسا و  ناسآ  نم  دزن  ترفاسم  اریز  نک  یئامنهر  رتاناد  نآ  هب  ارم  متفگ : تسا ، رتاناد  نم  زا  هک  تسه  يرگید 
نآ همه  ات  مدناوخ  مه  ار  نآرق  رهاظ  مدناوخ و  ار  تاروت  زا  رفس  راهچ  مدناوخ و  ار  دواد  ریمازم  مدناوخ ، ار  لیجنا  همه  نم  تساراوگ ،

نایاپ هب  ار 
389 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ار يدوـهی  مـلع  رگا  نآ و  رد  مـجع  برع و  رتاـناد  نـم  یهاوـخیم ، ار  تینارـصن  مـلع  وـت  رگا  تـفگ : نـم  هـب  دنمــشناد  نآ  مدـناسر .
دوه و باتک  روبز و  ملع  تاروت و  ملع  مالسا و  ملع  رگا  تسا و  رتاناد  مدرم  همه  زا  نادب  زورما  يرماس  لیبحرش  نب  یط  اب  یهاوخیم ،

نآ یـشرازگ و  ره  زا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  نارگید و  راگزور  ای  وت  راگزور  نیا  رد  هدمآ  دورف  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  رب  هچنآ  ره 
ناج هک  ره  يارب  تسا  ناج  تسا و  نایناهج  ناـمرد  تسا و  زیچ  ره  ناـیب  نآ  رد  هچنآ  یهاوخیم  هتـسنادن ، یـسک  اـی  هتـسناد  یـسک  ار 

اب هچ  رگ  ورب  نآ  لابند  منک  یئامنهر  نادـب  ار  وت  نم  تسا ، قح  اب  سنا  دـهاوخ و  ریخ  شیارب  ادـخ  هک  ره  يارب  تسا  یئاـنیب  دـهاوخ و 
. دوخ هرهچ  ندیشک  اب  یناوتن  رگا  و  هنت ، نیئاپ  ندیشک  اب  یناوتن  رگا  و  وناز ، رس  اب  یناوتن  رگا  و  هدایپ ، ياپ 

، مسانشیمن ار  برثی  نم  متفگ : برثی ، هب  یـسرب  ات  ورب  يروف  سپ  تفگ : نتـشاد ، رد  مه  نت و  رد  مه  میاناوت  نتفر  يارب  نم  هن ، متفگ :
نب منغ  ینب  يوک  زا  يدمآ  رد  نآ  رد  نوچ  یمـشاه ، یبرع  ربمغیپ  تسا  وا  هدش و  ثوعبم  برع  رد  هک  يربمغیپ  هنیدم  هب  ات  ورب  تفگ :
یلاو اریز  نک ، رب  رد  ار  نانآ  رویز  امنب و  ناینارـصن  عضو  رد  ار  دوخ  تسا و  هنیدم  دجـسم  رد  کیدزن  هک  نک  شـسرپ  راجن  نب  کلام 

( دنشابن وا  راک  محازم  ات  دشاب  مدرم  ترفن  دروم  هک  هدوب  نیا  يارب  دیاش   ) تسا رتریگتخس  هفیلخ  تسا و  ریگتخـس  اهنآ  هب  تبـسن  هنیدم 
دراد و لزنم  اجک  رد  هک  نک  شـسرپ  رفعج  نب  یـسوم  زا  اجنآ  سپـس  دـنریبز و  عیقب  رد  هک  ریگب  ار  لوذـبم  نب  ورمع  ینب  هناـشن  سپس 

تسا یتفاسم  نیا  زا  رتکیدزن  دشاب  رفس  رد  اج  ره  اریز  ناسرب  وا  هب  ار  دوخ  دشاب  رفاسم  رگا  و  رضاح ، ای  تسا  رفاسم  تسا ، اجک  شدوخ 
هطوغ يایلع  نارطم  هک  وگب  وا  هب  سپس  يدرک و  یط  وا  يوس  هب  هک 

391 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
اب ار  دوخ  تاجانم  رتشیب  نم  دـیوگیم : دـناسریم و  يرایـسب  مالـس  وت  هب  تسا و  هدرک  یئامنهر  وت  هب  ارم  هک  تسا  یـسک  نامه  قشمد 

. دزاس ررقم  امش  تسد  هب  ارم  مالسا  هک  مدومن  نیا  مراگدرورپ 
: درک ضرع  سپس  دوب و  هدز  هیکت  دوخ  ياصع  هب  دوب و  هداتسیا  هک  یلاح  رد  تفگ  ع )  ) مظاک ماما  هب  ار  ناتـساد  نیا  همه  ینارـصن  نیا 

هزاجا یلو  ینیـشنب  هک  مهد  هزاـجا  وت  هب  دومرف : ع )  ) ماـما منیـشنب . امـش  دزن  مهن و  هنیـس  هب  تسد  نم  دـیئامرف  هزاـجا  رگا  نم  ياـقآ  يا 
. یشاب هنیس  هب  تسد  هک  مهدیمن 

؟ میوگب نخس  دیئامرفیم  هزاجا  تنابرق ، درک : ضرع  تشاذگ و  نیمز  رب  تشادرب و  ار  دوخ  هالک  تسشن و  ینارصن  نآ 
. نآ يارب  زج  ياهدماین  وت  يرآ  دومرف : ع )  ) ماما

شیادـخ هک  تسا  نیمه  وت  قیفر  رب  دومرف : ع )  ) ماما یهدیمن ؟ ار  وا  مالـس  باوج  اـیآ  هدـب ، مالـس  باوج  نم  قیفر  هب  تفگ : ینارـصن 
. دیآ رد  ام  نید  هب  هک  تسا  یتقو  نآ  مالس  باوج  اّما  دانک ، تیاده 

. هللا کحلصأ  مراد ، شسرپ  امش  زا  نم  تفگ : ینارصن 
هتفگ و نخـس  نادـب  وا  هدرک و  لزان  ص )  ) دـمحم رب  هک  یلاعت  ادـخ  باـتک  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  تفگ : ینارـصن  سرپب . دومرف : ع )  ) ماـما

: تسا هدومرف  هدوتس و  هچ  نادب  هدوتس  شیادخ  سپس 
دوش زاتمم  بش  نآ  رد  میاهدـنهد * میب  ام  یتسار  هب  تکرب * اب  بش  رد  میدرک  لزان  ار  نآ  ام  یتسار  هب  نیبم * باتک  هب  دـنگوس  مح * »

؟ تسیچ تقیقح  رظن  زا  نآ  ریسفت  یمکحم » رما  ره 
مان دـش ، لزان  وا  هب  هک  یباـتک  نآ  تسا  هدـش  تبث  دوه  باـتک  رد  هک  تسا  وا  و  ص )  ) تسا دـمحم  ناـمه  مح )  ) اـّما دومرف : ع )  ) ماـما
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اّما و  دشاب ،) لاد  لوا و  میم  هک   ) تسا هدمآ  فورح  صقن  اب  دمحم 
393 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

، یمکحم رما  ره  دوش  زاتمم  نآ  رد  ادـخ : لوق  اـّما  و  تسا ، ع )  ) همطاـف دوصقم  هلیل  اـّما  و  تسا ، ع )  ) نینمؤملا ریما  نآ  سپ  نیبم  باـتک 
. میکح يدرم  میکح و  يدرم  میکح و  يدرم  يرایسب  ریخ  همطاف  نآ  زا  دیآ  رب  ینعی 

. نک فیصوت  ار  لاجر  نیا  رخآ  لوا و  نم  يارب  ینارصن :
زا هچنآ  منکیم  ناـیب  و  میاتـسیم ، وت  يارب  ار  مدرم  نیا  نیموس  یلو  دوش ، یم  هابتـشا  دروم  دوش  هتفگ  یفـصو  ره  یتـسار  هب  ع :)  ) ماـما
رفک دیئامنن و  فیرحت  دینکن و  ریسفت  دب  رگا  هدش ، لزان  امش  هب  هک  یئاهباتک  رد  تسا  امـش  دزن  رد  وا  هک  منکیم  نایب  و  دیآرب ، وا  لسن 

. دیدرک نینچ  میدق  زا  هدیزرون و 
ماهتفگ تسار  هک  میوگیم  ار  هچنآ  ینادیم  دوخ  وت  میوگن و  غورد  امش  هب  منکن و  ناهن  منادب  ار  هچنآ  امـش  زا  نم  یتسار  هب  ینارـصن :

رد نارادنپ  بحاص  رادنپ  هب  هک  تسا  هداد  یـشخب  وت  هب  شتمعن  زا  تسا و  هدرک  اطع  وت  هب  دوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  ادـخ  هب  غورد ، ای 
میوگب هراب  نیا  رد  نم  هچنآ  و  دیوگب ، غورد  دـناوتن  وا  هراب  رد  دـشاب  وگغورد  مه  هک  ره  دـنک و  هدرپ  ریز  ار  نآ  دـناوتن  یـسک  دـیاین و 

. دیدومرف امش  هک  تسا  نانچ  نآ  مدرک و  دای  هچنانچ  دشاب  تسرد 
ردام مان  هک  وگب  نم  هب  دـناهدناوخ ، ار  اهباتک  هک  یناـسک  زا  یکدـنا  زج  ار  نآ  دـنادن  هک  مهد  يربخ  وت  هب  منک و  باتـش  نم  ع :)  ) ماـما

رد و  تسا ؟ هدوب  زور  زا  یتعاس  هچ  رد  و  تسا ؟ هدیدرگ  نتـسبآ  وا  هدش و  هدیمد  میرم  هب  يزور  هچ  رد  و  تسیچ ، یـسیع ) ردام   ) میرم
؟ تسا هدوب  زور  زا  یتعاس  هچ  رد  و  تسا ؟ هدیئاز  ار  یسیع  میرم  يزور  هچ 

. ار اهشسرپ  نیا  خساپ  منادیمن  نم  ینارصن :
395 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دوب و هعمج  زور  دـش  نتـسبآ  نآ  رد  میرم  هک  يزور  اّما  و  تسا ، هبیهو )  ) یبرع ظفل  هب  نآ  تسا و  اثرم )  ) میرم ردام  ماـن  اـّما  ع :)  ) ماـما
یلاعت كرابت و  ادخ  تسین ، نآ  زا  رتهب  يدیع  ناناملسم  يارب  دمآ و  دورف  نیمز  هب  نیمالا  حور  نآ  رد  هک  دوب  يزور  نآ  و  رهظ ، ماگنه 

نآ رد  میرم  هک  يزور  اّما  و  تسا . هعمج  زور  نآ  دریگ و  دیع  ار  نآ  داد  روتسد  درک و  میظعت  ار  نآ  ص )  ) دمحم دومن و  گرزب  ار  نآ 
؟ دیسانشیم دیئاز  نآ  رد  ار  ع )  ) یسیع میرم  هک  يرهن  نآ  ایآ  تسا ، هتشذگ  زور  زا  مین  تعاس و  راهچ  هبنش  هس  زور  نآ  دیئاز ،

تسا روگنا  تخرد  امرخ و  لخن  تخرد  نآ  هرانک  رب  هک  تسا  تارف  رهن  نآ  دومرف : ع )  ) ماما مسانشیمن . ار  نآ  نم  هن  تفگ : ینارـصن 
دـش و ماک  هب  نآ  رد  میرم  نابز  هک  يزور  نآ  اّما  روگنا ، ياهوم  امرخ و  لخن  ياهتخرد  نامه  رطاـخ  هب  تسین  ربارب  تارف  اـب  يزیچ  و 
ار هچنآ  دنتفگ  وا  هب  دنرگنب و  میرم  هب  ات  دندروآ  رد  ار  نارمع  لآ  دـننک و  يرای  ار  وا  ات  داد  زاوآ  ار  دوخ  ناوریپ  نادـنزرف و  سودـیق و 

؟ يدیمهف ار  نآ  ایآ  تسا ، هدرک  نایب  نآرق )  ) نامدوخ باتک  رد  ام  رب  هدرک و  لقن  تباتک  رد  وت  رب  ادخ 
ار وت  ادخ  ات  يزیخنرب  دوخ  ياج  زا  تروص  نیا  رد  دومرف : ع )  ) ماما ماهدـناوخ . ار  نآ  مدوخ  زور  نیرتهزات  رد  نم  يرآ  تفگ : ینارـصن 

. دنک تیاده 
؟ تسیچ یبرع  ینایرس و  هب  مردام  مان  تفگ : ینارصن 

یبرع نابز  رد  تردام  مان  اّما  و  تسا ، هدوب  تیردام  هّدـج  مان  هروقنع )  ) تسا و هیلاقنع )  ) ینایرـس نابز  رد  تردام  ماـن  دومرف : ع )  ) ماـما
. تسین هدنب  ار  حیسم  اریز  دشاب ، هللا ) دبع   ) یبرع رد  هک  تسا  حیسملا ) دبع   ) تردپ مان  اّما  و  تسا ، هیم ) )

397 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دبع  ) دـیاب وا  تسا و  لیئربج )  ) تّدـج مان  دومرف : ع )  ) ماما تسیچ ؟ مّدـج  مان  دـیئامرفب  یتفگ ، وکین  يدومرف و  تسرد  تفگ : ینارـصن 

. مدیمان مان  نیا  هب  ار  وا  سلجم  نیمه  رد  نم  دشاب ، نمحرلا )
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هب شاهناخ  رد  ار  وا  دندرب و  شروی  وا  رب  ینوشق  دش ، هتشک  دیهش  دوب و  ناملسم  يرآ ، دومرف : ع )  ) ماما دوب ؟ ناملسم  وا  تفگ : ینارصن 
. دندوب ماش  لها  زا  نوشق  نآ  دنتشک و  یناهگان 

. هدوب بیلصلا  دبع  وت  مان  دومرف : ع )  ) ماما تسا ؟ هدوب  هچ  مریگ  مدوخ  هب  هینک  هک  نآ  زا  شیپ  نم  مان  تفگ : ینارصن 
. مراذگیم هللا  دبع  ار  وت  مان  نم  ع :)  ) ماما يراذگیم ؟ هچ  ارم  مان  نونکا  تفگ : ینارصن 

کیرش تسا  هناگی  ادخ ، زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  مراد و  نامیا  گرزب  يادخ  هب  یتسار  هب  نم  تفگ : ینارـصن 
یکرـش عون  چیه  و  دنیاتـس ، ار  وا  دوهی  هک  تسین  نانچ  نآ  و  دنیاتـس ، ار  وا  يراصن  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا ، زاینیب  تسا ، اهنت  درادـن ،

یلو هتخاس  راکـشآ  وا  هب  ار  قح  يارب  هداتـسرف و  یتسرد  هب  ار  وا  تسا ، وا  لوسر  هدـنب و  ص )  ) دـمحم هک  مهاوگ  و  تسین ، وا  هراـب  رد 
، دش انیب  هک  ره  دنناسکی  وا  هب  تبسن  همه  هایس  خرس و  زا  همه  و  مدرم ، همه  رب  تسا  وا  هداتـسرف  وا  هک  یتسار  هب  و  دنروک ، نابلط  هدوهیب 
یلو و هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  دـندرکیم ، اعدا  هچنآ  ناشتـسد  زا  تفر  و  دـنروک ، نایوجهدوهیب  دـش و  دـش ، یئاـمنهر  هک  ره  دـش و 

همه تسا و  هدوـب  اـیوگ  اـسر  تمکح  هب  تسا  هدوـب  وا  زا  شیپ  ناربـمیپ  زا  هک  ره  هک  نیا  هب  تـسا و  اـیوگ  وا  تـمکح  هـب  وا  نیـشناج 
ههاریب هار  همه  نآ و  لها  كرـش و  يدیلپ و  زا  لطاب و  لها  زا  لطاب و  زا  يریگهرانک  ادخ و  يربنامرف  رد  دـندوب  ناتـسدمه  تسدـمه و 

ار یهارمگ 
399 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یبوخ هب  نید  ناروای  دندوب و  ادـخ  ناتـسود  اهنآ  همه  تشادـهگن ، هانگ  زا  درک و  يرای  دوخ  يربنامرف  هب  ار  نانآ  ادـخ  دـندرک و  كرت 
. دندادیم نامرف  نادب  دندرکیم و  قیوشت 

راگدرورپ یلاعت  كرابت و  ادـخ  هب  مراد  نامیا  مدـشن و  روآدای  مدـش و  روآدای  هک  مادـک  ره  هب  مراد و  نامیا  نانآ  گرزب  درخ و  هب  نم 
. نایناهج

فرصم ییاج  هب  ار  دوخ  ةاکز  هک  هدب  روتسد  نم  هب  تفگ : سپس  دیرب و  تشاد  ندرگ  هب  هک  یئالط  بیلـص  دیرب و  ار  دوخ  رّانز  سپس 
. یئامرف روتسد  هک  منک 

تـسا یتـمعن  رد  مه  وا  هبلعث و  نب  سیق  زا  وت  راـبت  زا  تسا  يدرم  وا  تسا و  وـت  شیکمه  هک  يراد  يردارب  اـجنیا  رد  دوـمرف : ع )  ) ماـما
مهاوخن غیرد  دیراد  یناملـسم  ملاع  رد  امـش  هک  یقح  زا  نم  و  دیـشاب ، هیاسمه  شوخ  دینک و  يدردمه  مه  اب  يراد  وت  هک  یتمعن  نوچ 

. درک
مراد دوخ  لحم  رد  دننایرن  نایدام و  هک  یبسا  هلگ  نایم  رد  بسا ، رس  دصیس  مرگناوت و  نم  ادخ  هب  دهد ، یهب  ار  امش  ادخ  ناملسم : هزات 

. امش هب  تبسن  نم  قح  زا  تسا  رتشیب  نم  یئاراد  رد  امش  قح  مراد ، رتش  رازه  و 
قوقح زا  یتسه و  یقاب  دوخ  لاح  هب  دوخ  نادناخ  داژن و  رد  یئاهنآ و  هدرک  دازآ  یلوسر و  ادخ و  هتـسویپ  تسود و  نونکا  وت  ع :)  ) ماما

. يدنمهرهب دوخ  یگداوناخ 
بلاط یبا  نب  یلع  فاقوا  زا  داد  وا  هب  رهم  یفرشا  هاجنپ  ع )  ) مظاک ماما  تساوخ و  رهف  ینب  زا  ینز  تفرگ و  یناملـسم  هدیقع  يور  زا  وا 

ات دنام  هنیدم  رد  وا  داد و  وا  هب  یلزنم  داد و  وا  هب  یمداخ  و  (ع )
401 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. درک تافو  نآ  زا  سپ  بش  تشه  تسیب و  دندرب و  نوریب  نآ  زا  ار  ع )  ) مظاک ماما 
ترجه مهد  لاس  هک  نمی  رد  تسا  يرهـش   ) نمی نارجن  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  ع )  ) مظاک ماما  دزن  نم  دـیوگ : رفعج ، نب  بوقعی  زا  - 5

راوس نب  لضف  تشاد ، هارمه  هب  مه  هبهار  نز  کی  و  يراصن ) زا  ایند  كرات   ) دوب بهار  درم  نیا  دمآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  دـش ) حـتف 
. روایب ریخلا  ما  هاچ  دزن  ار  اهنآ  ادرف  دومرف : درک ، تساوخ  رد  ار  ماما  تمدخ  یبایفرش  روضح و  هزاجا  اهنآ  يارب 
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امرخ گرب  زا  ایروب  هعطق  کی  داد  روتـسد  ماما  دندش ، رـضاح  دعوم  رـس  مه  اهنآ  میدید  میتفر و  ناکم  نآ  هب  دعوم  رـس  ادرف  ام  دیوگ :
باوج همه  زا  ماما  درک و  حرط  يرایسب  لئاسم  دومن و  شسرپ  زاغآ  هبهار  نز  نآ  دنتـسشن ، مه  اهنآ  تسـشن و  نآ  يور  دنتخادنا و  دوب 

شسرپ هب  عورش  بهار  درم  نآ  دش و  ناملسم  هبهار ، نز  نآ  سپس  و  دهدب ، تشادن  یباوج  هک  درک  وا  زا  یئاهشسرپ  ع )  ) ماما دادیم و 
. تفگیم خساپ  ماما  دیسرپیم ، هچ  ره  درک و 

هب شناد  رد  هک  متـشاذگن  اج  هب  نیمز  يور  رد  ار  يراصن  زا  يدـحا  و  مدوب ، اـناوت  دـنمورین و  دوخ  شیک  رد  نم  تفگ : بهار  درم  نآ 
رب شاهناخ  هب  دیآیم و  سدقملا  تیب  جح  هب  زور  هنابـش  کی  تدم  رد  دهاوخ  هاگ  ره  هک  تسا  يدرم  دنه  رد  مدینـش  دـسرب و  نم  هیاپ 

شرازگ هک  یسک  زا  و  نادنس خ ل )  ) تسا ناذبس  رد  دنتفگ : تسا ؟ ینیمزرس  هچ  رد  وا  مدیـسرپ  نم  تسا ، دنه  نیمز  رد  هک  ددرگیم 
ار ابـس  هکلم  سیقلب ، تخت  نآ  اب  هک  دنادیم  هدروآ  تسد  هب  نامیلـس  ریزو  فصآ  هک  ار  یمان  وا  تفگ : مدیـسرپ ، دوب  هداد  نم  هب  ار  وا 

روآدای ناتنآرق  رد  امش  يارب  ادخ  هک  تسا  ینامه  نآ  درک و  رضاح 
403 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. نامدوخ ياهباتک  رد  نارادنید  هورگ  ام  يارب  مه  تسا و  هدش 
(. دوشیم تباجا  ًامتح  اهنآ  هب  اعد  ینعی   ) درادن در  هک  تسا  مان  دنچ  ار  ادخ  ع -)  ) ماما

. تسا تفه  درادن  ّدر  تسا و  یمتح  هک  هچنآ  یلو  تسا  رایسب  ادخ  ياهمان  بهار -
. يراد دای  اهنآ  زا  هک  هچنآ  زا  هد  ربخ  نم  هب  ع -)  ) ماما

ینادردـق رکـش و  شیاـمزآ و  هلیـسو  هدومن و  ناـیناهج  تربـع  ار  یـسیع  هدرک و  لزاـن  یـسوم  رب  ار  تاروـت  هک  یئادـخ  هب  هن ، بهار -
دمحم لسن  وا و  لسن  زا  ار  ءایـصوا  و  یئانیب ، تربع و  ار  ع )  ) یلع و  هدرک ، ررقم  تمحر  تکرب و  ار  ص )  ) دمحم و  هتخاس ، نادـنمدرخ 

مدمآیمن و امش  دزن  متشادن و  زاین  امش  نخـس  هب  نآ  هراب  رد  متـسنادیم  رگا  و  منادیمن ، ار  مادک  چیه  نم  هک  تسا  هدومن  نیعم  (ص )
. مدرکیمن یشسرپ  امش  زا 

. يدنه درم  نآ  ناتساد  هب  درگرب  نونکا  ع -)  ) ماما
و دنتسه ؟ هچ  اهنآ  دوخ  متسنادیمن  تسا و  مادک  اهنآ  حرش  و  تسیچ ؟ اهنآ  ّرِـس  متـسنادیمن  یلو  مدوب  هدینـش  ار  اهمان  نیا  نم  بهار -
رد وا  دنتفگ : نم  هب  مدرک ، شـسرپ  درم  نآ  زا  دنه و  ناذبـس  هب  مدیـسر  ات  متفر  متـشادن و  اهنآ  ندناوخ  عضو  هب  یعالطا  و  دناهنوگچ ؟
وا يارب  ادخ  هک  دندوب  دقتعم  اهیدنه  و  راب ، ود  یلاس  رگم  دوشن  هدید  دـیاین و  نوریب  رید  نآ  زا  هتفرگ و  اج  نآ  رد  هتخاس و  يرید  هوک ،

متفر و وا  رید  رد  تشپ  نم  دنکیم ، تشادرب  لوصحم  یناشفا  مختیب  دوشیم و  یتعارز  وا  يارب  عرازیب  هدوشگ و  ياهمشچ  شرید  رد 
وا رب  مزیه  راب  هک  يواگ  دش ، زاب  رد  ادخ  فطل  زا  دش  مراهچ  زور  نوچ  مداد و  یناکت  نآ  هب  هن  مدز و  ار  رد  هن  مدنام ، اجنآ  رد  زور  هس 

405 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دوش ناور  وا  ناتسپ  زا  ریش  دوب  کیدزن  دمآ ، رد  تشپ  دیشکیم  ار  دوخ  ریش  ناتسپ  دوب و 

هب دیرگیم ، دـنکیم و  هاگن  نامـسآ  هب  هداتـسیا ، درم  نآ  مدـید  مدـش و  دراو  وا  لابند  مه  نم  دـش و  زاب  دروآ و  رد  هب  يراشف  واگ  نآ 
ام ِراگزور  نیا  رد  وت  دـننام  هزادـنا  هچ  هللا ، ناحبـس  متفگ : نم  دـیرگیم ، دـنکیم و  هاـگن  اـههوک  هب  دـیرگیم ، دـنکیم و  هاـگن  نیمز 

. تسا بایمک 
نم هب  متفگ : وا  هب  یتشذگ ، یتشاذگ و  دوخ  رس  تشپ  ار  وا  هک  يدرم  تانسح  زا  هنسح  کی  زج  متسین  نم  ادخ  هب  تفگ : نم  خساپ  رد 

هب يدرگیم  رب  يوریم و  سدـقملا  تیب  هب  زور  هنابـش  کی  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  ادـخ  ياهمان  زا  تسا  یماـن  وت  دزن  رد  هک  هدیـسر  ربخ 
. تسا ماش  رد  هک  سدقملا  تیب  نامه  زج  مسانشن  نم  متفگ : یسانشیم ؟ ار  سدقملا  تیب  هب  وت  تفگ : نم  هب  تدوخ ؟ هناخ 

: متفگ وا  هب  نم  ص ،)  ) تسا دمحم  لآ  نادـناخ  نآ  هک  يونعم  سدـقملا  تیب  یلو  تسین  یکاخ  سدـقملا  تیب  مدوصقم ، تفگ : نم  هب 
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لغآ نآ  هب  تسا و  ناربـمغیپ  ياـهبارحم  ناـمتخاس ، نآ  تفگ : نم  هب  تسا ، سدـقملا  تیب  ناـمتخاس  ناـمه  ماهدینـش  نونک  اـت  هچنآ 
هناخ هب  بیـسآ  دیدرگ و  کیدزن  ناکرـشم  هب  الب  و  امهیلع ،) هللا  یلـص   ) دش یـسیع  دمحم و  نایم  ترتف  نارود  ات  دـنتفگیم : اهبارحم 

هب عجار  هیآ  نطب  یلاعت - كرابت و  ادخ  لوق  دوصقم  تسا  نیا  و  دـنداد ، رییغت  ار  اهمان  نآ  دـندرک و  نوگرگید  سپ  تفای  هار  نیطایش ،
(: مجن هروس   23 - ) تسا یلثم  کی  شرهاظ  تسا و  دمحم  لآ 

، امش ناردپ  امش و  نانآ ، يارب  دیدروآ  نابز  هب  هک  یئاهمان  زج  اهنآ  دنتسین  »
407 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

«. تسا هدرکن  لزان  ياهیآ  لیلد و  چیه  يراذگمان  نیا  يارب  ادخ 
اهینارگن و اهمغ و  مدش و  ردنا  اهایرد  هب  تتمدـخ  كرد  هار  رد  ماهدرک و  یئامیپهار  وت  روضح  يارب  يرود  رهـش  زا  هک : وا  هب  متفگ  نم 

. مسرن دوخ  تجاح  هب  ادابم  هک  ماهدیشک  يدیمون  هودنا  ماب ، ماش و  ره  ماهدیشک و  اهسرت 
منادیم انامه  هداشگ و  تداعـس  لاب  وا  رب  يدـنمجرا  هتـشرف  هک  هدـش  نتـسبآ  وت  هب  یهاگ  ترداـم  نم ، هدـیقع  هب  تفگ : نم  خـساپ  رد 

نامه رد  ایوگ  تسا و  هتفرگ  شوغآ  رد  تراهط  یکاپ و  لاح  رد  ار  وا  هدرک و  لـسغ  دـیآرد  ترداـم  هب  هتـساوخ  هک  یماـگنه  تردـپ 
درگرب و يدمآ  هک  یهار  نامه  زا  وت  هتفای ، یکین  ماجنارس  تسا و  هدناوخ  یبوخ  هب  دوخ  يرادهدنزبش  رد  ار  تاروت  مراهچ  رفِس  بش 

عیقب هک  ار  نآ  زا  یعـضوم  تسا و  هدوب  برثی  نآ  مان  تیلهاج  نارود  رد  دنناوخ و  هبیط  ار  نآ  هک  ص )  ) دمحم هنیدم  هب  یـسرب  ات  ورب و 
هریپ نآ  زا  سپـس  نامب و  زور  هس  اجنآ  رد  نک و  شـسرپ  دنیوگ ، ناورم  هناخ  ار  نآ  هک  ياهناخ  زا  اجنآ  رد  زاس و  هجوت  دروم  دـنیوگ ،

وا هب  نک ، ینابرهم  یمرن و  درم  هریپ  نآ  اب  نک ، شـسرپ  دنیوگ ) فصخ  ار  نآ  اهنآ  دلب  رد   ) دنکیم یفابایروب  هناخ  نآ  رد  رب  هک  يدرم 
سرپب وا  زا  سپس  هداتسرف ، وت  دزن  درکیم ، لزنم  دوب  هناگراهچ  ياهکبوچ  نآ  رد  هک  ياهناخ  هشوگ  رد  هک  وت  لزنم  مه  نامه  ارم  وگب :

. ینالف نالف  رسپ  نالف  زا 
نانچ ار  وا  ای  دیامنیم  وت  هب  وا  دوخ  صخش  ای  وا  دنکیم  رذگ  نادب  یتعاس  هچ  رد  سرپب  تسا ، اجک  وا  یئاریذپ  سلجم  هک  سرپب  وا  زا 

. میاتسیم وت  يارب  ار  وا  مه  نم  یسانشب و  ار  وا  وت  هک  دیاتس 
؟ منک راک  هچ  نآ  زا  سپ  مدرک ، رادید  ار  وا  نوچ  متفگ : نم 

409 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. هدنام اج  هب  رشب  زا  یسک  ره  تسا و  هتشاذگ  سک  ره  نید  تاروتسد  زا  دوب و  دهاوخ  هچ  ره  زا  هدوب و  هچ  ره  زا  سرپب  وا  زا  تفگ :

. تسا هدرک  یهاوخ  ریخ  وت  يارب  هداد و  زردنا  ار  وت  يدرک ، رادید  ار  وا  هک  یقیفر  نیا  ًاققحم  ع -)  ) ماما
؟ تسیچ شمان  تنابرق ، بهار -

يور زا  کیرـشیب و  هناگی ، يادـخ  هب  دراد  ناـمیا  هک  یناـسک  زا  وا  تسا و  نایـسراف  داژن  زا  دراد و  ماـن  زوریف ، نب  ممتم  وا  ع -)  ) ماـما
شتـسار هار  هب  هتخومآ و  یتـمکح  وا  هب  شراـگدرورپ  و  هتخیرگ ، هتـشاد  میب  دوخ  موق  زا  نوچ  و  تسا ، هدـیتسرپ  ار  وا  نیقی  صوـلخ و 

دیآ و جـح  هب  وا  هک  نیا  زج  تسین  یلاس  هتخادـنا ، یئاسانـش  دوخ ، صلخم  ناگدـنب  وا و  نایم  هتخاس و  نایقتم  زا  ار  وا  هدرک و  تیادـه 
دیآ هکم  هب  دنوادخ  کمک  هب  لضف و  هب  تسا  دنه  رد  هک  شدوخ  هاگیاج  زا  دهد و  ماجنا  هرمع  نآ  زاغآ  رد  هک  نیا  زج  درذـگن  یهام 

نآ داد و  خساپ  ار  همه  ترضح  نآ  دیـسرپ و  ع )  ) ماما زا  يرایـسب  لئاسم  بهار  نآ  سپـس  دهد . شاداپ  نارکاش  هب  دنوادخ  نینچمه  و 
. تسنادیمن یناوج  چیه  هک  درک  لاؤس  یئاهزیچ  بهار  زا  ترضح 

نیا تسا ، هدنام  اوه  رد  رگید  راهچ  هدـیدرگ و  راکـشآ  نیمز  رد  نآ  زا  راهچ  هدـش و  لزان  هک  فرح  تشه  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  بهار -
؟ دنکیم ریسفت  ار  اهنآ  یک  هدش و  لزان  یسک  هچ  يارب  هدنام  اوه  رد  هک  يراهچ 

ناقیّدـص و رب  هچنآ  دوش  لزان  وا  رب  و  دـنک ، ناشریـسفت  وا  دـنک و  لزان  وا  رب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  تسا  نادـناخ  ام  مئاق  نامه  وا  ع -)  ) ماما
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. هدشن لزان  رگید  ناربهر  نالوسر و 
نمض رد  هک  یفرح  ود  نیا  زا  هدب  ربخ  نم  هب  سپ  بهار -

411 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
؟ دنتسیچ اهنآ  هک  تسا  هدش  لزان  نیمز  هب  فرح  راهچ 

: حرش نیا  هب  مهدیم  ربخ  وت  هب  اهنآ  راهچ  ره  زا  نم  ع -)  ) ماما
. تسا هشیمه  درادن ، کیرش  تسا ، هناگی  ادخ ، زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  ُهَّللا : اَّلِإ  َهلِإ  ال  - 1

. صالخا يور  زا  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  - 2
. میتسه تیب  لها  همئا  ام  - 3

. هلیسو هب  تسا  ادخ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  و  میتسه ، ادخ  لوسر  زا  ام  و  دنتسه ، ام  زا  ام ، نایعیش  - 4
ار هچنآ  و  ص )  ) تسا ادخ  لوسر  دمحم  هک  مهاوگ  و  ادخ ، زج  تسین  یشتسرپ  هتـسیاش  هک  مهاوگ  نم  تفگ : درک و  ماما  هب  ور  بهار 

لدب دناهدش و  هزیکاپ  امش  نایعیش  هک  مهاوگ  شقلخ و  زا  دیئادخ  ياههدیزگرب  امش  هک  مهاوگ  تسا و  تسرد  ادخ  دزن  زا  تسا  هدروآ 
نایناهج راگدرورپ  ادخ  نآ  زا  ساپـس  تسا و  اهنآ  نآ  زا  یئادخ  ماجنارـس  و  دـناهدش خ ل ) راوخ  دـنلیلد خ ل  قطنم و  لها   ) دـننادّرمتم

. تسا
روباشین و نایم  تسا  یناتسرهش  هک  ناتـسهوق  تخاس  هدوب  يدیپس  هماج   ) یهوق رخاف  نهاریپ  کی  اب  تساوخ  يزخ  هبج  ع )  ) مظاک ماما 

زامن درک و  اطع  وا  هب  هالک و  کی  شفک و  تفج  کی  اب  دنتفگیم : ناسلیط  هک  شوپور  کی  اب  تسا ) سبط  نئاق و  نآ  هبـصق  تاره و 
رد ار  دازون  هک  تسا  تاروت  روتـسد   ) مدرک هنتخ  دوخ ، متفه  زور  رد  نم  تفگ : خساپ  رد  نک ، هنتخ  دومرف : وا  هب  ماما  دـناوخ و  ار  رهظ 

(. دننکیم هنتخ  متفه ،
413 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

[ بیغ هب  ع )  ) ماما ملع  ]

شواگ هدام  دنتـسیرگیم ، وا  رود  شناکدوک  تسیرگیم و  هک  دروخرب  ینز  هب  ینم  رد  ع )  ) مظاک ماما  دیوگ : هریغم ، نب  هللا  دبع  زا  - 6
نم میراد و  يردپیب  ناکدوک  ام  ادخ  هدـنب  يا  تفگ : ادـخ ، كزینک  يا  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : تفر و  نز  نآ  کیدزن  دوب ، هدرم 

زا نامتسد  مناکدوک  نم و  تسا و  هدرم  واگ  هدام  نیا  تشذگیم و  نآ  زا  مناکدوک  تشیعم  نم و  تشیعم  هک  متـشاد  يواگ  هدام  کی 
. میرادن مه  هراچ  هدیرب و  زیچ  همه 

يرانک ماما  ادخ ، هدـنب  يا  يرآ  تفگ : هک  داتفا  شلد  رد  منک ؟ هدـنز  وت  يارب  ار  واگ  هدام  نآ  یهاوخیم  ادـخ  زا  زینک ، يا  دومرف : ماما 
ار وا  داد و  زاوآ  ار  واگ  هدام  نآ  تساـخرب و  سپـس  دـینابنج و  ار  شناـبل  درک و  دـنلب  تسد  یکدـنا  ون  دـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  تفر و 

یسیع دیشک : دایرف  درک ، هاگن  دوخ  واگ  هب  نز  نآ  نوچ  داتسیا و  اپ  رس  تساخرب و  هدرم  واگ  هدام  نآ  دز و  وا  هب  یئاپ  رـس  ای  داد  یکُس 
. تفر تخادنا و  اهنآ  نایم  هب  ار  دوخ  ماما  دندش و  مه  رد  مدرم  هبعک . راگدرورپ  هب  دنگوس  تسا ، میرم  نب 

هک دـنادیم  وا  یتسار  متفگ : دوخ  لد  رد  دـهدیم ، ار  وا  گرم  ربخ  يدرم  هب  ع )  ) مظاـک ماـما  مدینـش  دـیوگ : راـمع ، نب  قاحـسا  زا  - 7
یلع فورعم  نارای  زا  یکی   ) يرجه دیشر  قاحـسا ، يا  دومرف : درک و  ور  نم  هب  كانمـشخ  ماما ، دریمیم ؟ تقو  هچ  شنایعیـش  زا  يدرم 

. تسا رتهتسیاش  نآ  نتسناد  هب  هک  ماما  تسنادیم ، ار  هدنیآ  ياهيراتفرگ  ریم و  گرم و  (ع )
وت نادناخ  ناردارب و  درم و  یهاوخ  رگید  لاس  ود  ات  وت  و  تسا ، هتفر  ترمع  اریز  نکب ، یهاوخیم  راک  ره  وت  قاحسا ، يا  دومرف : سپس 

دننک و هزیتس  مه  اب  هک  دننامن ، یکدنا  زج  وت  زا  سپ  مه 
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415 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ار یـسک  گرم  ماما  هک  ینکیم  بجعت  يریگیم و  لد  رد  ار  اهنیا  وت  دـنک و  شنزرـس  ار  اهنآ  نمـشد  اـت  دـنزرو ، تناـیخ  رگیدـمه  هب 

. دنادب
دیئاپن يرید  دنامن و  هدنز  شیب  یکدـنا  سلجم ، نیا  زا  سپ  قحـسا  تشذـگ ، ملد  رد  هچنآ  يارب  مهاوخیم  شزرمآ  ادـخ  زا  متفگ : نم 

. دندش سلفم  دندرک و  رده  دنتفرگ و  ار  مدرم  لام  رامع  نارسپ  هک 
هکم رد  هداد ، ماجنا  ار  بجر  هرمع  هک  یتقو  دـمآ  نم  دزن  " قداص "ع ) ماـما  نبا   ) لیعامـسا نب  دـمحم  دـیوگ : هک  رفعج  نب  یلع  زا  - 8
عادو ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ینعی  نسحلا ، وبا  میومع  اب  دهاوخیم  ملد  مراد و  دادغب  نتفر  گنهآ  نم  ناج ، ومع  يا  تفگ : نم  هب  میدوب 

دوب برغم  زا  سپ  یکدنا  تشاد و  هبوح )  ) رد هک  دوب  ياهناخ  رد  وا  میتفر ، مردارب  دزن  وا  اب  نم  دیربب ، وا  دزن  ارم  امش  مراد  تسود  منک ،
هعاسلا نیمه  دومرف : تسا ، یلع  متفگ : تسیک ؟ نیا  دومرف : درک و  زاـب  ار  رد  داد و  خـساپ  مردارب  دوخ  مدز ، ار  رد  نم  میدـش ، دراو  هک 

ینوگخرـس رازا  دمآ و  نوریب  منکیم ، باتـش  دومرف : دینک ، باتـش  متفگ : نم  تخاسیم ، ءوضو  يدنک  هب  ترـضح  نآ  میآیم ، نوریب 
. تسشن رد  هناتسآ  ریز  دوب و  هدرک  هرگ  دوخ  ندرگ  هب  ار  نآ  هدیشوپ و 

: متفگ مدیسوب و  ار  وا  رس  مدش و  مخ  نم  دیوگ : رفعج  نب  یلع 
نآ دومرف : تسا ، رایسب  ام  ياطخ  هک  دشاب  نآ  زج  رگا  و  هداد ، ریخ  قیفوت  ادخ  دیئامرف ، بیوصت  رگا  مدیـسر ، امـش  تمدخ  يراک  يارب 
وا مدناوخ . ار  وا  نم  ناوخب ، ار  وا  دومرف : دور ، دادـغب  هب  دـنک و  عادو  امـش  اب  دـهاوخیم  تسا ، هداز  ردارب  نیا  متفگ : تسا ؟ يراک  هچ 

: دومرف دـیهد ، روتـسد  دـینک و  شرافـس  نم  هب  تنابرق ، درک : ضرع  دیـسوب و  ار  وا  رـس  دـمآ و  ترـضح  نآ  کیدزن  دوب ، هداتـسیا  رود 
شرافس

417 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. نم نوخ  هراب  رد  یسرتب  ادخ  زا  هک  وت ، هب  منکیم 

یسک هراب  رد  نیرفن  هب  درک  عورـش  دنک و  نانچ  نینچ و  شیادخ  دراد ، امـش  هراب  رد  يدصق  ءوس  هک  ره  تفگ : ترـضح  نآ  خساپ  رد 
شرافـس نم  هب  ناجومع ، يا  تفگ : داد و  هسوب  ار  ترـضح  نآ  رـس  زاب ، تشگرب  و  دشاب ، هتـشاد  دصق  ءوس  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک 

. نم نوخ  هراب  رد  يزیهرپب  ادخ  زا  هک  منکیم  شرافس  ار  وت  نم  دومرف : ترضح  نآ  و  دیهد ، روتسد  دینک و 
زاب داد و  هسوب  ار  ترضح  نآ  رـس  زاب  سپـس  درک ، دهاوخ  دنک و  دصق  ءوس  وا  هب  ادخ  دنک ، دصق  ءوس  امـش  هب  هک  ره  تفگ : خساپ  رد 
نوخ هراب  رد  زیهرپب  ادخ  زا  هک  منکیم  شرافس  وت  هب  نم  دومرف : باوج  رد  ماما  مه  زاب  دینک و  شرافس  نم  هب  ناجومع ، يا  تفگ : مه 

: دومرف ماما  و  متفر ، وا  اب  مه  نم  دش و  رود  وا  زا  سپس  و  دراد ، دب  دصق  ترـضح  نآ  هب  هک  یـسک  هراب  رد  درک  نیرفن  زاب  مه  وا  و  نم ،
رد یفرشا  دص  هک  ياهسیک  کی  تساوخ و  ارم  دش و  شلزنم  دراو  ترضح  نآ  مداتسیا و  دوخ  ياج  رد  نم  شاب ، دوخ  ياج  هب  مردارب ،

يابع هشوگ  رد  متفرگ ، ار  نآ  نم  دیوگ : رفعج  نب  یلع  دـنک . دوخ  رفـس  هنیزه  ار  نآ  وگب : تاهدازردارب  هب  دومرف : داد و  نم  هب  دوب  نآ 
نیا دومرف : داد و  رگید  یفرشا  دص  مه  زاب  هدب و  وا  هب  مه  ار  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  رگید  یفرشا  دص  ترـضح  نآ  و  مداد ، ياج  دوخ 

؟ دینکیم کمک  دوخ  ررض  رب  ار  وا  ارچ  دیدومرف ، هک  يروطب  دیراد  میب  وا  زا  امـش  هک  یتروص  رد  تنابرق ، متفگ : نم  هدب ، وا  هب  مه  ار 
تسد هب  ار  هدخم  کی  سپس  دنکیم و  عطق  ار  شرمع  ادخ  دنک ، محر  عطق  وا  منک و  محر  هلـص  یبوخ و  وا  هب  تبـسن  نم  نوچ  دومرف :

. هدب وا  هب  مه  ار  نیا  دومرف : و  دوب ، نآ  رد  كاپ  مهرد  رازه  هس  هک  تفرگ 
419 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یمود و سپـس ، درک و  اعد  دوخ  يومع  يارب  دـش و  داش  رایـسب  مداد  وا  هب  ار  تسخن  یفرـشا  دـص  مدـیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  نم  دـیوگ :
هب وا  یلو  مداد  ار  مهرد  رازه  هس  وا  هب  سپـس  دوریمن و  دادـغب  هب  ددرگیم و  رب  مدرب  ناـمگ  هک  دـش  داـش  ناـنچ  مداد ، وا  هب  ار  یموس 
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هفیلخ ود  نیمز ، رد  مدرکیمن  نامگ  نم  تفگ : درک و  وا  هب  ار  تفالخ  مالـس  تفای و  راب  دیـشرلا  نوراه  دزن  اـت  تفر  دادـغب  هار  ناـمه 
ضرم هب  ار  وا  ادـخ  داتـسرف و  وا  يارب  مهرد  رازه  دـص  نوراه  دـنهدیم . تفـالخ  هب  مالـس  رفعج  نب  یـسوم  میومع  هب  مدـید  اـت  دـشاب 

. دنزب تسد  ای  دنک  هاگن  نآ ، مهرد  کی  هب  تسناوتن  درک و  راچد  ولگ ، يزیرنوخ  ای  درد  ولگ  ینعی  هحبذ ) )
: تفگ ریصب ، یبا  زا  - 9

. دوب هدنز  لاس   35 ع )  ) قداص ماما  زا  سپ  و  درک ، تافو  تشاد  لاس  هک 54  لاس 183  رد  ع )  ) مظاک ماما 

([ ع  ) اضر ماما  ]

ع)  ) اضرلا نسحلا  یبأ  تدالو  باب 

نآ خیرات  رد  درک ، تافو  یگلاس  نس 55  رد  يرجه ، لاس 203  رفص  هام  رد  دش و  دلوتم  يرجه  لاس 148  رد  ع )  ) اضر ماما 
421 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دابانس ار  نآ  هک  یهد  رد  درک ، تافو  سوط  رد  ترـضح  نآ  هللا ، ءاش  نا  تسا  رتتسرد  خیرات  نیا  هک  نیا  زج  تسا  فالتخا  ترـضح 
هار زا  هنیدم  زا  ار  ترـضح  نآ  نومأم ، دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تشاد و  هلـصاف  یـسرزاوآ ، هزادـنا  هب  ناقون  ات  و  دـنتفگ ، یم 

، درک تافو  هد  نیا  رد  داد و  تکرح  دوخ  هارمه  ار  ترضح  نآ  دورب ، دادغب  هب  هک  دمآ  نوریب  ورم  زا  نوچ  درب و  ورم  هب  زاریش  هرـصب و 
. دنتفگیم نینبلا  ما  ار  وا  هک  دلولا  ما  تسا  یکزینک  ترضح ، نآ  ردام 

: دومرف نم  هب  ع )  ) مظاک ماما  دیوگ : رمحأ ، نب  ماشه  زا  - 1
وا هارمه  هب  مه  نم  دش و  راوس  ترـضح  نآ  میورب ، ایب  هدمآ ، يدرم  ارچ ، دومرف : هن ، متفگ : دشاب ؟ هدمآ  برغم  یلاها  زا  یـسک  ینادـیم 

تفه نک ، هضرع  اـم  هب  ار  اـهنآ  متفگ : نم  تشاد ، یتاـکولمم  دوخ  اـب  هنیدـم و  لـها  زا  دوب  يدرم  میدیـسر ، درم  نآ  هب  اـت  مدـش  راوس 
. میرادن اهنآ  هب  يزاین  دومرف : درک و  در  ماما  ار  نانآ  همه  دروآ و  كرتخد 

عانتما يروایب ، ار  وا  تسین  یکاـب  وت  رب  دومرف : تسا ، راـمیب  هک  مرادـن  رگید  كرتخد  کـی  زج  نم  تفگ : رواـیب ، مه  زاـب  دومرف : سپس 
: دومرف داتسرف ، وا  لابند  هب  ارم  دش  هک  ادرف  تشگرب ، ماما  دیزرو و 

متفر و وا  دزن  نم  متفریذـپ . ار  نآ  اـهب  ناـمه  هب  نم  وگب : تفگ : هچ  ره  يریگب ، كزینک  نآ  ربارب  رد  یهاوـخیم  یئاـهب  هچ  رخآ  وـگب :
: تفگ

: متفگ نم  مریگب ، رتمک  نآ  ياهب  رد  نانچ  نینچ و  زا  مهاوخیمن  نم 
؟ دوب یسک  هچ  دوب  وت  اب  زورید  هک  يدرم  نآ  وگب  نم  هب  یلو  دشاب ، وت  زا  تفگ : مراد ، لوبق 

؟ مشاه ینب  مادک  زا  متفگ : مشاه ، ینب  زا  دوب  يدرم  متفگ :
زا وت  هب  نم  تفگ : میوگب ، وت  هب  مرادن  يزیچ  نیا  زا  شیپ  نم  متفگ :

423 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دروخرب و نم  هب  باتک  لها  زا  ینز  مدرک و  يرادیرخ  اقیرفا )  ) نیمز برغم  طاقن  نیرترود  زا  ار  وا  نم  مهدـب ، يربخ  كزینک  نیا  تباب 

یئوت نوچ  رـسمه  كرتـخد  نیا  هک  تسین  ازـس  تفگ : مدـیرخ ، مدوخ  يارب  ار  نآ  متفگ : تسا ؟ وـت  اـب  هک  تسیچ  كزینک  نیا  تفگ :
نیمز برغ  قرـش و  رد  هک  دیاز  يرـسپ  وا  زا  هک  نیا  زج  دنامن  يدنچ  وا  دزن  دشاب و  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  اب  كزینک  نیا  دیاب  دشاب ،

. دش دلوتم  وا  زا  ع )  ) اضر ماما  هک  تشذگن  یمک  مدروآ ، ماما  دزن  ار  وا  نم  دیوگ : يوار  دشابن ، شدننام 
نیا زا  ام  درک ،) تماما  راهظا  ینعی   ) دمآ نخس  هب  ع )  ) اضر ماما  درک و  تافو  ع )  ) مظاک ماما  نوچ  تفگ : هک  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  - 2
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. میکانمیب وت  رب  شکرس  نوراه )  ) نیا زا  ام  يدرک و  راهظا  یگرزب  رما  وت  دش ، ضرع  وا  هب  میدش ، كانمیب  ترضح  نآ  رب  راهظا 
. تسین یهار  نم  رب  ار  وا  دنک  شالت  دهاوخ  هچ  ره  دومرف : دیوگ :

: تفگ هک  شردارب ، زا  روصنم ، نب  نسح  زا  - 3
ره زا   ) تسا غارچ  هد  هناخ  رد  ایوگ  درب و  الاب  ار  دوخ  تسد  ترـضح  نآ  مدیـسر و  ع )  ) اضر ماـما  تمدـخ  ياهناـخ  وتـسپ  رد  بش  نم 

. داد هزاجا  وا  هب  سپس  دیشک و  نیئاپ  ار  دوخ  ياهتسد  تساوخ ، ترضح  نآ  زا  دورو  هزاجا  يرگید  درم  غارچ ،) کی  یتشگنا 
درک و یهاوخماو  نم  زا  تشاد ، یماو  نم  رب  سیط ، ماـن  هب  ص )  ) ربمغیپ هدرک  دازآ  عفار ، یبأ  نادـناخ  زا  يدرم  دـیوگ : يراـفغ ، زا  - 4

نینچ نوچ  دندرک ، کمک  وا  هب  مه  مدرم  درک و  لابند  تخس  ارم 
425 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یخسرف کی  ياهعرزم   ) ضیرع رد  زور  نآ  هک  ع )  ) اضر ماما  تمدخ  متفر  مدرازگ و  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  ار  دادماب  زامن  مدید 
دوب و راوس  یغالا  رب  تسا  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  ترضح  نآ  مدید  مدیـسر ، ترـضح  نآ  هناخ  رد  کیدزن  نوچ  تشاد ، فیرـشت  هنیدم )

نم هب  ترضح  نآ  نوچ  منک و  تجاح  راهظا  هک  ترـضح  نآ  زا  دمآ  ممرـش  مدرک  هاگن  وا  هب  نوچ  تشاد و  رب  رد  ءادر  نهاریپ و  کی 
زا سیط )  ) وت هتسباو  دنک ، تنابرق  ارم  ادخ  مدرک : ضرع  وا  هب  دوب  ناضمر  هام  مداد ، مالس  وا  هب  نم  درک و  یهاگن  نم  هب  داتسیا و  دیسر 
رب تسد  دوخ  یهاوخ  بلط  زا  دهدیم  روتسد  ترضح  نآ  هک  مدوب  هتفرگ  دوخ  لد  رد  نم  هدرک ، اوسر  ارم  هک  ادخ  هب  دراد و  یبلط  نم 

زامن ات  متسشن  اجنآ  نم  ددرگ و  رب  ات  منیـشنب  داد  روتـسد  نم  هب  وا  مدربن ، مه  یمان  دهاوخیم و  نم  زا  دنچ  متفگن : وا  هب  ادخ  هب  و  دراد ،
. مدرگرب متساوخ  دش و  گنت  ملد  مدوب و  مه  هزور  مدناوخ و  اجنآ  رد  مه  ار  برغم 

اهنآ هب  وا  دندوب و  هتـسشن  وا  هار  رـس  رب  مه  نایادگ  دندوب و  وا  درگ  رد  مه  یمدرم  دـش و  نایامن  نم  رب  دیـسر و  ترـضح  نآ  هاگان ، هب 
نآ اب  متسشن و  مه  نم  تسشن و  متفر و  شتمدخ  متساخرب و  نم  تساوخ و  ارم  تشگرب و  دش و  دوخ  هناخ  دراو  تفر و  دادیم ، هقدص 

غراف نوچ  و  مدرکیم ، تبحص  ترضح  نآ  يارب  وا  زا  هک  دشیم  تقو  رایسب  مدرکیم و  تبحص  هنیدم ، ریما  بیـسملا  نبا  زا  ترـضح 
هک داد  روتـسد  مالغ  هب  دندرازگ و  نم  دزن  دندروآ  و  تساوخ ، یکاروخ  نم  يارب  هن ، متفگ : يدرکن ؟ راطفا  زونه  منامگ  دومرف : مدـش ،

. میدروخ ماعط  نآ  زا  مالغ  نم و  دوش ، اذغ  مه  نم  اب 
تشم کی  نآ  ریز  مدید  مدرک و  دنلب  ار  نآ  رادرب ، تسا  نآ  ریز  هچنآ  نک و  دنلب  ار  یتشپ  نآ  دومرف : نم  هب  میدش ، غراف  نوچ 

427 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف متشاذگ و  نیتسآ  رد  متشادرب و  ار  اهنآ  تسا ، الط  یفرشا 

: متفگ نم  دنناسرب ، ملزنم  هب  ارم  ات  دنشاب  نم  اب  شنامالغ  زا  نت  راهچ 
. دننک دروخرب  امش  نامالغ  اب  ارم  هک  مرادن  شوخ  نم  تسا و  شدرگ  رد  بیسملا  نبا  درگبش  تنابرق ،

نوچ دـندرگرب و  مدـینادرگرب  ار  اهنآ  نم  اـج ، ره  زا  داد  روتـسد  اـهنآ  هب  دـیامنهر و  یتسار  هب  ار  وت  ادـخ  یتفگ ، تسرد  دومرف : نم  هب 
تشه لهچ و  مدرمش ، ار  اهیفرشا  متساوخ و  غارچ  متفر و  دوخ  لزنم  هب  مدینادرگرب و  ار  اهنآ  دش ، مارآ  ملد  مدیـسر و  ماهناخ  کیدزن 

رد نآ  یئاـبیز  زا  نم  دیـشخردیم و  یفرـشا  کـی  نآ  ناـیم  رد  دوـب ، یفرـشا  تشه  تسیب و  نم  زا  درم  نآ  يراکناتـسب  و  دوـب ، یفرـشا 
ام تسا و  یفرـشا  تشه  تسیب و  درم  نآ  قح   ) هک تسا  هدـش  شقن  نشور ، نآ  رد  مدـید  مدرب و  غارچ  کـیدزن  ار  نآ  مدـش و  تفگش 

، ادخ نآ  زا  دمح  دـهاوخیم ، نم  زا  یفرـشا  دـنچ  وا  مدوب خ ل ) هتفگن  وا  هب   ) هک متـسنادیمن  مدوخ  نم  ادـخ  هب  و  تسا ) وت  نآ  زا  یقب 
. تسا هدومن  زیزع  ار  دوخ  یلو  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ 

نوریب جح  ماجنا  يارب  هنیدـم  زا  دوب  هتفر  جـح  دـصق  هب  نوراه  هک  یلاس  رد  ترـضح  نآ  هک  ع )  ) اضر ماما  زا  شباحـصا  زا  یکی  زا  - 5
، دنناوخیم عراق خ ل )  ) غراف ار  نآ  دوریم و  هکم  يوس  هب  هک  یسک  هب  تبسن  تسا  هار  پچ  تمس  رد  هک  دیسر  یهوک  هب  نوچ  دش و 
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. دش دهاوخ  هکیت  هکیت  دنکیم  ناریو  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  دزاسیم و  نامتخاس  عراف  رد  هک  یسک  نآ  دومرف : تخادنا و  نآ  هب  یهاگن 
نادب ییحی  نب  رفعج  تفرگ ، لزنم  عضوم  نامه  رد  دمآ و  نوراه  تفر  اجنآ  زا  ماما  نوچ  میدیمهفن و  ار  ماما  نخس  نیا  ینعم  ام 

429 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ار نآ  اـت  داد  ناـمرف  تفر و  ـالاب  نآ  رب  تشگرب  هکم  زا  رفعج  نوچ  دـنزاسب و  اـجنآ  رد  وا  يارب  یهاگنمیـشن  داد  ناـمرف  دـمآ و  رب  هوک 

. دش هکیت  هکیت  تشگرب  قارع  هب  نوچ  دندرک و  ناریو 
دادیم هدعو  نم  هب  وا  مدیزرو و  رارصا  مدوب  هدرک  تساوخرد  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  یعوضوم  هب  عجار  نم  دیوگ : یسوم  نب  میهاربا  - 6

وا اب  مه  نم  دش و  هدایپ  تخرد  دنچ  ریز  نالف و  خاک  کیدزن  دـمآ  مدوب ، وا  هارمه  نم  دـش و  نوریب  هنیدـم  یلاو  زاوشیپ  يارب  زور  کی 
. دوبن هارمه  یموس  مدش و  هدایپ 

یتخـس هب  ار  نیمز  دوخ  هنایزات  اب  ترـضح  نآ  مرادن ، ینآ  زا  شیب  مهرد و  نم  ادخ  هب  تفرگ و  ارف  ار  ام  دـیع  نیا  تنابرق ، متفگ : وا  هب 
. زاس ناهن  يدید  هچنآ  رب و  دوس  نیا  زا  دومرف : نم  هب  سپس  دروآ و  رب  نآ  زا  یئالط  شمش  دز و  نادب  دوخ  تسد  اب  دناراخ و 

اـضر ماما  هب  دش ، راوتـسا  تفالخ  راک  رب  نومأم  تشذگ و  نیما )  ) عولخم راک  نوچ  دـنتفگ : ود  ره  تلـص  نب  نایر  مداخ و  رـسای  زا  - 7
ات هراـب  نیا  رد  ترـضح  نآ  هب  تشون  هماـن  مه  رد  یپ  نومأـم  دروآ و  رذـع  ع )  ) ماـما دـناوخ و  ناـسارخ  هب  ار  وا  تشوـن و  ياهماـن  (ع )

. تشاد لاس  تفه  یقت ع ) دمحم  ماما   ) رفعج یبأ  دش و  نوریب  هنیدم  زا  درادیمن ، رب  وا  زا  تسد  نومأم  درادن و  هراچ  هک  تسناد 
، دیسر ورم  هب  ات  دمآ  ترضح  نآ  ایب ، سراف  زاوها و  هرصب و  هار  زا  نکن و  رفس  مق  ناتسهوک و  هار  زا  تشون  ترضح  نآ  هب  نومأم 

431 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تفریذپن دز و  زاب  رس  ع )  ) اضر ماما  ددرگ ، تفالخ  يدصتم  دریگ و  تسدب  ار  روما  مامز  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  نومأم 

ع)  ) اضر ماما  نکب ، یهاوخ  یطرش  ره  تفگ : نومأم  مراتساوخ ، وت  زا  هک  طرش  دنچ  هب  دومرف : ریذپب ، ار  دهع  تیالو  سپ  تفگ : نومأم 
لزع هن  مهد و  بصنم  هن  منک ، تواضق  هن  مهد و  يوتف  هن  یهن ، هن  منک و  يرما  هن  هک  نآ  طرـش  هب  میآ  رد  دـهع  تیـالو  رد  نم  تشون 
. تفریذپ ترضح  نآ  زا  ار  طیارش  نیا  همه  نومأم  يراد ، فاعم  اهنیا  همه  زا  ارم  دیاب  مهدب و  يرییغت  دراد  نایرج  هچنآ  رد  هن  منک و 

دوش و راوس  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  ع )  ) اضر ترـضح  هب  سک  نومأم  دیـسر  دیع  نوچ  هک : تفگ  زاب  نم  يارب  رـسای  دیوگ : يوار 
نایم یطورش  هچ  ینادیم  وت  هک : داتـسرف  ماغیپ  خساپ  رد  ع )  ) اضر ماما  دناوخب ، ار  نآ  هبطخ  دیع و  زامن  دنک و  تکرـش  دیع  عامتجا  رد 

یپ و  دننادب ، ار  امـش  لضف  دوش و  مارآ  مدرم  لد  مهاوخیم  نم  هک : داد  باوج  نومأم  مدش ، رما  نیا  دراو  نم  هک  نیا  رد  تسا  وت  نم و 
تسا رتهاوخلد  نم  يارب  يراد  فاعم  راک  نیا  زا  ارم  رگا  دومرف : ترضح  نآ  دیزرو و  رارـصا  درک و  داریا  در و  وا  اب  هراب  نیا  رد  مه  رد 

. دمآیم نوریب  ع )  ) نینمؤملا ریما  دیآیم و  نوریب  ص )  ) ادخ لوسر  هچنانچ  میآ  نوریب  دیع  يارب  نم  يرادن  فاعم  رگا  و 
تقو لوا   ) دـنوش راوس  ع )  ) ماما هناخ  رد  هب  داد  روتـسد  مدرم  نارـسفا و  هب  نومأـم  و  اـیب ، نوریب  دـهاوخیم  تلد  روط  ره  تفگ : نومأـم 

(. دنوش خ ل رضاح 
كدوک و نز و  درم و  زا  دندوب و  هتسشن  اهماب  رس  رب  اههار و  نایم  ماما  راظتنا  رد  مدرم  هک : تفگ  زاب  نم  يارب  مداخ  رـسای  دیوگ : يوار 

، دندوب هدمآ  درگ  ماما  هناخ  رد  رب  همه  اهیماظن  نارسفا و 
433 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ود نایم  هب  ار  يرگید  تخیوآ و  هنیـس  هب  یکی  ار  نآ  رـس  ود  تسب و  رـس  رب  هبنپ  زا  يدیپس  همامع  درک و  لسغ  ماما  دمآ  رب  باتفآ  نوچ 
تفرگ و تسد  هب  يرادـناکیپ  ياصع  سپـس  دـندرک و  نانچ  داد  روتـسد  دوخ  ناـسک  همه  هب  دز و  رمک  هب  نماد  تخادـنا و  دوخ  هناـش 

هدز رمک  هب  مه  ار  رگید  ياههماج  دوب و  هدز  ـالاب  اـی  قاـس  همین  اـت  ار  نهاریپ  نماد  دوب و  هنهرب  اـپ  وا  میدوب و  وا  ولج  همه  دـش و  نوریب 
رد و نامسآ و  هک  دیـسر  ام  رادنپ  هب  تفگ و  ریبکت  راهچ  تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  میداتفا ، هار  هب  وا  يولج  ام  داتفا و  هار  هب  نوچ  دوب ،
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هب ار  دوخ  دنتشاد و  رب  رد  حالس  دندوب و  هدامآ  دندوب و  هداتـسیا  رد  رب  رگید  مدرم  نارـسفا و  دنهدیم و  خساپ  زاوآ  مه  وا  هب  همه  راوید 
درک و یتسیا  كدـنا  دـمآ و  نوریب  رد  زا  ع )  ) اضر ماما  عضو  نیا  اب  میدـش ، نایامن  اهنآ  رب  ام  دـندوب و  هتـسارآ  هماـج  رویز و  نیرتوکین 

دنلب زاوآ  هب  ام  و  انالبأ ، ام  یلع  هَّللا  دمحلا  ماعنالا و  ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکأ  هَّللا  انادـه ، ام  یلع  ربکا  هَّللا  ربکا ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  تفگ :
. میتفگیم ار  نآ 

دوخ نایاپ  راهچ  يور  زا  نارسفا  تشادرب و  اج  زا  نویـش  هلان و  هیرگ و  ار  ورم  رهـش  داتفا  ع )  ) اضر ماما  هب  مدرم  هاگن  نوچ  دیوگ : رـسای 
تسیا ماگ  هد  ره  رس  رد  ترـضح  نآ  دوریم ، هدایپ  هنهرب  ياپ  اب  ماما  دندید  نوچ  دنتخادنا  رود  هب  ار  دوخ  ياهـشفک  دنداتفا و  نیمز  هب 

. تفگیم ریبکت  راب  هس  درکیم و 
دش و هیرگ  نویش و  هچراپ  کی  ورم  رهش  دنوشیم و  زاوآ  مه  ترضح  نآ  اب  نیمز  نامسآ و  ایوگ  هک  داتفایم  ام  لایخ  رد  دیوگ : رـسای 

هتفیرف مدرم  دورب ، یّلصم  ات  شور  نیا  اب  اضر  ماما  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : وا  هب  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف  دیـسر و  نومأم  هب  ربخ 
وا هب  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دوریم و  نوریب  وت  تسد  زا  راک  دنوشیم و  وا 

435 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دیشوپ تساوخ و  ار  دوخ  شفک  ترضح  نآ  ددرگرب و  هک  درک  شهاوخ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  سک  نومأم  و  ددرگرب ، یهد  ماغیپ 

. تشگرب دش و  راوس  و 
ماما اب  مه  ام  دمآ و  نوریب  وا  اب  نیتسایرلا  وذ  لضف  تشاد و  دادغب  گنهآ  دش و  نوریب  ناسارخ  زا  نومأم  نوچ  دیوگ : مداخ  رسای  زا  - 8

، میدوب هار  نایم  ياهلزنم  زا  یکی  رد  ام  دیسر و  لهس  نب  نسح  شردارب  زا  نیتسایرلا  وذ  لهس  نب  لضف  هب  ياهمان  میدش  نوریب  ع )  ) اضر
زور هاـم  نـالف  رد  وت  هک  متفاـیرد  اـجنآ  زا  مدرک و  هاـگن  یموجن  باـسح  رظن  زا  لاـس  لـیوحت  رد  نم  دوـب : هتـشون  دوـخ  ردارب  هب  نسح 

يورب و مامح  هب  اضر  ماما  نینمؤملا و  ریما  هارمه  هب  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  نم  يأر  دیـشچ و  یهاوخ  شتآ  نهآ و  یمرگ  هبنـشراهچ 
. دورب وت  زا  نآ  تسوحن  ات  يزیرب  دوخ  تسد  هب  نآ  نوخ  زا  ینک و  تماجح 

زا تشون و  ع )  ) اضر ماما  هب  نومأم  و  دنک ، تساوخرد  ار  نیا  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  نومأم  هب  ار  نآ  نیتسایرلا  وذ 
منادیمن حالص  مه  لضف  وت و  يارب  موریمن و  مامح  هب  ادرف  نم  تشون  خساپ  رد  ع )  ) اضر ماما  و  درک ، تساوخ  رد  ار  نیا  ترضح  نآ 

اریز مور  یمن  مامح  هب  ادرف  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تشون : باوج  رد  زاب  ع )  ) اضر ماما  تشون و  وا  هب  همان  هرابود  دـیور ، مامح  هب  ادرف  هک 
: دومرف نم  هب  مدید و  باوخ  رد  بشما  ار  ص )  ) ادخ لوسر 

ياقآ يا  تشون : ترضح  خساپ  رد  نومأم  دیورب ، مامح  هب  ادرف  هک  منادیمن  حالص  مه  لهـس  وت و  يارب  نم  ورم ، مامح  هب  ادرف  یلع  يا 
نم تسا ، هتفگ  تسار  مه  ص )  ) ادخ لوسر  يدومرف و  تسار  وت  نم 

437 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا رتاناد  دوخ  لاح  هب  لضف  موریمن و  مامح  هب  ادرف  هک  دوخ 

هچنآ رـش  زا  میرب  هانپ  ادـخ  هب  : » دـیئوگب هک : دومرف  ع )  ) اضر ماما  دـش  ناهن  دیـشروخ  دیـسر و  بش  نوچ  تفگ : رـسای  هک  تفگ  يوار 
يزیچ نیبب  ماب  يالاب  ورب  تفگ : نم  هب  دناوخ  ار  دادـماب  زامن  ع )  ) اضر ماما  نوچ  میتفگیم و  ار  نآ  مه  رد  یپ  ام  دوشیم ،» لزان  بشما 

هب وا  هناخ  زا  هک  يرد  زا  نومأم  میدید  هاگان  هب  تفرگ و  الاب  دـش و  مه  رد  هک  مدینـش  ار  ینویـش  کی  متفر  ماب  يالاب  نوچ  و  يونـشیم ،
ار امـش  روتـسد  وا  اریز  دـهد ، رجا  لضف  هراب  رد  ار  وت  ادـخ  نسحلا  ابا  يا  نم  ياقآ  يا  تفگیم : دـمآ و  رد  تشاد  ع )  ) اضر ماما  هناـخ 
وا هدازهلاخ  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهدش  ریگتسد  نت  هس  اهنآ  زا  دنتشک و  ار  وا  دنتخات و  وا  رب  ریـشمش  اب  یعمج  تفر و  مامح  هب  تفریذپن و 

. تسا نیملقلا  يذ  نب  لضف 
ار وا  نوخ  ام  هتـشک و  هدرک و  ریگلفاغ  ار  وا  نومأم  دـنتفگ : دـندمآ و  مهارف  نومأم  هناـخ  رد  هب  لـضف  رادـفرط  نارـسفا  نوشق و  دـیوگ :
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امـش هک  دـیآیم  ترظن  هب  نم  ياقآ  يا  دومرف : ع )  ) اضر ماما  هب  نومأم  دـننزب ، شتآ  نومأـم  هناـخ  رد  هک  دـندروآ  شتآ  و  میهاوخیم ،
؟ دینک قرفتم  ار  رکشل  نیا  دیور و  نوریب 

درک یهاگن  مدرم  هب  میدمآ  نوریب  هناخ  ِرد  زا  نوچ  مدش و  راوس  نم  وش ، راوس  تفگ : مه  نم  هب  دش و  راوس  ع )  ) اضر ماما  دیوگ : رسای 
ترـضح نآ  هب  مدرم  دیوگ : رـسای  دیوش ، هدنکارپ  دیوش ، هدنکارپ  هک  درک  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  تسد  اب  دـنتفریم و  الاب  مه  شود  زا  هک 

. تشذگ دیود و  درک  هراشا  سک  ره  هب  دنداتفایم و  مه  يور  هب  دندروآ و  ور 
439 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وگب وا  هب  ورب و  تفگ : نم  هب  ع )  ) اضر ماما  دگنجب  رفعج  نب  دمحم  اب  تساوخیم  بیـسم  نب  نوراه  نوچ  دـیوگ : رفاسم  زا  ءاّشو  - 9 - 
رد وگب  یتسناد  اجک  زا  ار  نیا  دیسرپ  وت  زا  رگا  و  دنوشیم ، هتشک  تنارای  يروخیم و  تسکش  ینک  هلمح  ادرف  رگا  هک  نکن  هلمح  ادرف 

يروخیم و تسکـش  يورب  نادـیم  هب  ادرف  رگا  اریز  ورن  دربن  نادـیم  هب  ادرف  تناـبرق ، متفگ : وا  هب  مدـمآ و  وا  دزن  دـیوگ : مدـید ، باوخ 
سپس و  هدیباوخ ، هتسشن  نوک  اب  هدنب  نیا  تفگ : مدید ، باوخ  رد  متفگ : یتسناد ، اجک  زا  ار  نیا  تفگ : نم  هب  دنوشیم ، هتـشک  تنارای 

. دندش هتشک  شنارای  دروخ و  تسکش  دش و  نوریب  دربن  هب 
ار دوخ  رـس  رابُغ  درگ و  رطاخ  يارب  درک و  رذگ  دلاخ  نب  ییحی  مدوب ، ینم  رد  ع )  ) اضر ماما  اب  نم  هک  تفگ  زاب  نم  يارب  رفاسم  دیوگ :

متسه نوراه  اب  نم  نیا ، زا  رتتفگش  دومرف : سپس  دیآیم ؟ اهنآ  رس  هب  هچ  لاسما  هک  دننادیمن  اههراچیب  نیا  دومرف : ماما  دوب ، هدناشوپ 
: دیوگ رفاسم  دنابسچ ، مه  هب  ار  دوخ  تشگنا  ود  ود ، نیا  دننام 

. میدرپس كاخ  هب  نوراه  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  یتقو  ات  میدیمهفن  ار  وا  ثیدح  ینعم  ادخ  هب 
نآ تفایرد  زا  ترضح  نآ  مدرب و  اضر  ماما  يارب  يرایسب  لام  هک : داد  ربخ  نم  هب  باحصا  زا  یکی  دیوگ : یناشاک  دمحم  نب  یلع  - 10

. دشن داش  وا  مدروآ و  وا  يارب  لوپ  همه  نیا  متفگ ، دوخ  اب  مدش و  هدنمغ  دشن ، داش 
بآ تفگ : مالغ  هب  تشادارف و  تسد  تسشن و  یسرک  يور  روایب ، نم  يارب  بآ  اب  تشط  کی  مالغ  يا  دومرف : ترضح  نآ 

441 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وت هک  یلوپ  هب  یئانتعا  تسا  نینچ  هک  یـسک  دومرف : درک و  ور  نم  هب  سپـس  و  دـش ، ناور  تشط  نایم  ـالط  شناتـشگنا  زا  دـیوگ : زیرب ،

. درادن يدروآ 
: تفگ هک  نانس  نب  دمحم  زا  - 11

مظاک ماما  زا  سپ  هام  ات 3  زج 2  لاس  تسیب  درک و  توف  ود  تسیود و  لاس  رد  هام  شش  لاس و  هن  لهچ و  نس  رد  ع )  ) یـسوم نب  یلع 
. دوب هدنز  (ع )

([ ع  ) یقت دمحم  ماما  ]

ع)  ) یناث یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  تدالو  باب 

درک و تافو  تشاد  زور  هام و 18  لاس و 2  هک 25  لاس 220  هدعق  يذ  رخآ  رد  دش و  دـلوتم  لاس 195  ناضمر  هام  رد  یقت  دمحم  ماما 
دادغب هب  ار  وا  درک  تافو  هک  یلاس  نامه  لوا  رد  مصتعم  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  ع )  ) یـسوم شّدـج  ربق  رانک  شیرق  رباقم  رد  دادـغب  رد 

. دوب هتشاد  لیسگ 
میهاربا ردام  هیرام  نادناخ  زا  هک  هدش  تیاور  دوب و  نارزیخ  شمان  هک  هدش  هتفگ  زین  هیبون و  هکیبس  مان  هب  دوب  یکزینک  شردام 

443 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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. تسا هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  هداز 
مان رکـسع  هتفگ : سوماق   ) مدوب رکـسع  رد  نم  دیوگ : تسا ) هدوب  بهذم  يدیز  هتفگ  دمحم   ) دلاخ نب  یلع  زا  ناسح  نب  دـمحم  زا  - 1

هک تسا  ینادنز  يدرم  اجنیا  رد  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  و  دنبوسنم ) نادب  نسح  شرسپ  اضرلا و  دمحم  نب  یلع  نییرکـسع ، تسا و  هرماس 
اب مدـمآ و  وا  نادـنز  ِرد  هب  نم  دـیوگ : دـلاخ  نب  یلع  تسا . هدرک  يربمغیپ  يوعد  وا  دـنتفگ  دـناهدروآ و  ماش  يوس  زا  هتـسب  تک  ار  وا 

: تفگ تسیچ ؟ وت  ناتـساد  درم  يا  متفگ : وا  هب  مهف ، اب  تسا  يدرم  مدـید  مدـیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ات  مدرک  شزاس  نانابهگن  نانابرد و 
مدوب دوخ  تدابع  لوغشم  هک  نایم  نیا  رد  مدرکیم ، تدابع  ع )  ) نیـسحلا سأر  لحم  مان  هب  ییاج  رد  ار  ادخ  ماش و  رد  مدوب  يدرم  نم 

هب متـسه ، هفوک  دجـسم  رد  مدید  هاگانب  مدوب  وا  اب  هک  نایم  نیا  رد  متـساخرب ، وا  اب  نم  زیخرب ، ام  اب  تفگ : نم  هب  دمآ و  یـصخش  هاگانب 
: تفگ نم 

. تسا هفوک  دجسم  نیا  يرآ  متفگ : یسانشیم ؟ ار  دجسم  نیا 
رب وا  تسا و  هنیدم  رد  هک  مدش  ردنا  لوسر  دجـسم  رد  هاگانب  مدوب  وا  اب  هک  نایم  نیمه  رد  مدناوخ ، زامن  وا  اب  نم  دناوخ و  زامن  دـیوگ :
رد داتسرف ، ص )  ) ادخ لوسر  هب  تاولـص  مدناوخ و  زامن  وا  اب  مه  نم  دناوخ و  زامن  مداد و  مالـس  مه  نم  داد و  مالـس  ص )  ) ادخ لوسر 

مداد ماجنا  ار  دوخ  کسانم  وا  اب  مه  نم  داد و  ماجنا  ار  کسانم  ات  مدوب  وا  اب  مدـید و  هکم  رد  ار  دوخ  هاگانب  مدوب  وا  اب  نم  هک  نایم  نیا 
نوچ و  تفر ، درم  نآ  تسا و  ماش  رد  هک  مدرکیم  تدابع  ار  ادـخ  نآ  رد  هک  مدیـسر  اج  نامه  هب  هاگانب  مدوب  وا  اـب  هک  ناـیم  نیا  رد  و 

دـینادرگرب و ماش  هب  ارم  میدـش و  غراف  دوخ  کسانم  زا  نوچ  درک و  ار  لوا  لاس  راک  نامه  هک  مدـید  ار  وا  نم  هاگانب  دیـسر  رگید  لاس 
زا ندش  ادج  دصق 

445 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ربخ نم  هب  هک  مهدیم  دـنگوس  مراد و  شهاوخ  تسا  هدرک  اناوت  مدـید  هچنآ  رب  ار  وت  هک  یـسک  قح  هب  وت  زا  نم  متفگ : وا  هب  درک ، نم 

؟ یتسه یسک  هچ  یهد 
: تفگ متسه ، یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نم  تفگ : خساپ  رد 

تیز دادغب  رد  وا  ردپ  قثاو ، شرسپ  ریزو  يو  زا  سپ  هدوب و  مصتعم  ریزو   ) دیـسر تاّیز  کلملا  دبع  نب  دمحم  هب  ات  تفرگ  الاب  ربخ  نیا 
. دروآ قارع  هب  درک و  دنک  نهآ  رد  تفرگ و  ارم  داتسرف و  نم  لابند  هب  وا  و  تسا ) هدوب  شورف 

. تشون وا  يارب  دوب  هدش  هچنآ  درک و  ار  راک  نیا  سیونب ، کلملا  دبع  نب  دمحم  هب  ار  دوخ  ناتساد  وت  متفگ : وا  هب  نم  دیوگ :
هب هنیدم  زا  هنیدم و  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ماش  زا  بش  کی  رد  ار  وت  هک  نآ  هب  هک  درک  شراگن  شناتساد  ریز  رد  کلملا  دبع  نب  دمحم 

. دروآ نوریب  تنادنز  نیا  زا  وگب  هدنادرگرب  ماش  هب  هکم  زا  هدرب و  هکم 
دادماب سپس  دیوگ : مداد ، ربص  لمحت و  هب  روتسد  ار  وا  تخوس و  ملد  وا  يارب  مدش و  هدنمغ  وا  دماشیپ  نیا  زا  نم  دیوگ : دلاخ  نب  یلع 

هکنآ دنتفگ : تسیچ ؟ عضو  نیا  متفگ : دناهدش ، مهارف  مه  درگ  ادخ  قلخ  ناینادنز و  ینابرهش و  سیئر  نایرکـشل و  مدید  متفر و  وا  دزن 
هدوبر ار  وا  ياهدنرپ  ای  هتفر و  ورف  نیمز  هب  هک  دنادن  یسک  تسا و  هدش  دیدپان  بشید  دوب  هتسب  يربمغیپ  دوخ  هب  دندوب و  هدروآ  ماش  زا 

. تسا
دورف نحص  رد  دمآیم و  دجسم  هب  رهظ  ماگنه  ع )  ) داوج ماما  زور  ره  مدوب ، ص )  ) ربمغیپ هنیدم  رواجم  نم  دیوگ : نیزر  نب  هللا  دبع  - 2

مالس وا  رب  تفریم و  ص )  ) ربمغیپ ربق  ِرس  اجنآ  زا  دشیم و 
447 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نوچ هک : تخادنا  نم  لد  هب  ناطیـش  دناوخیم ، زامن  داتـسیا و  یم  دنکیم و  ار  دوخ  شفک  تشگیم و  رب  ع )  ) همطاف هناخ  هب  دادیم و 
رد یلو  دمآ  دوخ  غالا  راوس  دش  رهظ  نوچ  مدوب و  وا  راظتنا  رد  نم  زور  نآ  ریگرب ، دهنیم  ماگ  نآ  رب  هک  یکاخ  زا  ورب و  دـیآیم  دورف 
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رب دمآ و  رد  دجـسم  هب  سپـس  و  گنـس ، يور  دش  هدایپ  دوب ، دجـسم  رد  رب  هک  یگنـس  رانک  ات  دمآ  دشن و  هدایپ  دـمآیم  دورف  هک  اجنآ 
نوچ متفگ : دوخ  اب  نم  و  درک ، ار  راک  نیمه  زور  دنچ  دناوخیم و  زامن  نآ  رد  هک  اج  نامه  هب  تشگرب  داد و  مالـس  ص )  ) ادخ لوسر 

. مریگیم رب  دهن  ماگ  نآ  رب  هک  یئاههزیرگنس  زا  موریم و  دنک  ار  دوخ  شفک 
زامن هک  اـجنآ  دـمآ  داد و  مالـس  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  دـمآ و  رد  دجـسم  هب  دـش و  هداـیپ  گنـس  رب  دـمآ و  رهظ  ماـگنه  دـش ، ادرف  نوچ 
هدشن هدامآ  نم  يارب  مه  اجنیا  رد  متفگ : دوخ  اب  درک ، نینچ  مه  زور  دنچ  درواین و  رد  ار  اهنآ  دـناوخ و  زامن  دوخ  نیلعن  اب  دـناوخیم و 
نادـب ترـضح  نآ  هک  یماـمح  زا  مرادیم و  رب  شیاـپ  ریز  كاـخ  زا  دـش  ماـمح  دراو  نوـچ  ماـمح و  رد  موریم  یلو  منکب  يراـک  هـک 

هب نآ  رد  هک  يزور  و  تسا ، هحلط  دـالوا  زا  يدرم  نآ  زا  تسا و  عیقب  رد  هک  دوریم  یماـمح  هب  وا  هک  دـنتفگ  نم  هب  مدیـسرپ ، تفریم 
یحلط درم  نآ  مدوب ، ترضح  نآ  ندمآ  راظتنا  رد  مدرک و  وگتفگ  متسشن و  یحلط  درم  نآ  اب  مامح و  رد  متفر  متسناد و  تفریم  مامح 

نوچ تفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : تفر ، مامح  هب  یناوتیمن  رگید  تعاس  زا  سپ  اریز  ورب  وشاپ  يورب  مامح  هب  یهاوخیم  رگا  تفگ : نم  هب 
. دورب مامح  هب  دهاوخیم  اضرلا  نبا 

اور متفگ : وا  هب  نم  دراد ، عرو  حالص و  هک  ص )  ) دمحم نادناخ  زا  تسا  يدرم  تفگ : تسیک ؟ اضرلا  نبا  متفگ : دیوگ :
449 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نم هک  نایم  نیا  رد  دیوگ : مینکیم ، تولخ  وا  يارب  ار  مامح  دیآیم  مامح  هب  وا  تقو  ره  تفگ : دورب ؟ مامح  هب  وا  اب  يرگید  هک  تسین 
دش نکتخر  دراو  ات  تشاد  دوخ  اب  يریصح  هک  دوب  یمالغ  وا  ولج  دندوب و  وا  هارمه  هب  مالغ  دنچ  دمآ و  ترضح  نآ  هاگانب  مدوب  نینچ 

غالا يالاب  زا  تفر و  نکتخر  هب  دش و  هرجح  دراو  غالا  رب  راوس  داد و  مالـس  دـمآ و  ترـضح ) نآ   ) درک و نهپ  وا  يارب  ار  ریـصح  نآ  و 
زگره وا  ادخ  هب  هن  تفگ : يدرکیم ؟ فصو  عرو  حالـص و  هب  ار  وا  وت  هک  دوب  نیا  متفگ : یحلط  نآ  هب  نم  دش ، هدایپ  ریـصح  نآ  يور 

متـشاداو و فرع  فـالخ  راـک  نیا  هب  ار  وا  نم  تسا  نم  رادرک  زا  مه  نیا  متفگ : مدوخ  لد  رد  زورما ، رد  رگم  دوب  هدرکن  يراـک  نینچ 
. تسا نم  اب  ریصقت 

هب ار  نآ  تساوخ و  ار  غالا  دیـشوپ  هماج  دمآ و  نوریب  نوچ  و  مسرب ، دوخ  دصقم  هب  دیاش  دیآ و  نوریب  ات  مربیم  ار  شراظتنا  نم  متفگ :
مدرگن زاب  لمع  نیا  هب  مدرزآ و  ار  وا  نم  ادخ  هب  متفگ : دوخ  اب  نم  و  تفر ، نوریب  دش و  راوس  نآ  رب  ریـصح  يور  زا  دندروآ و  نکتخر 

نامه رد  ات  دمآ  دوخ  غالا  رب  دـش  زور  نآ  رهظ  ماگنه  نوچ  و  متفرگ ، یعطق  میمـصت  نآ  رب  زگره و  مهاوخیمن  متـساوخیم  ار  هچنآ  و 
همطاف هرجح  زا  اج  نامه  هب  دمآ  داد و  ص )  ) ادخ لوسر  رب  مالـس  دمآ و  رد  دش و  هدایپ  دشیم ، هدایپ  ًاقباس  هک  دجـسم  نحـص  زا  ياج 

. دناوخ ار  شزامن  داتسیا و  دروآرد و  ار  دوخ  شفک  دناوخیم و  زامن  نآ  رد  هک  (ع )
451 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مه يارب  ار  وا  مادـنا  ات  مدرک  هاگن  ار  شیاـپ  اـت  رـس  زا  نم  دـمآ و  نوریب  " داوج "ع ) ماـما   ) ترـضح نآ  دـیوگ : طابـسا ، نب  یلع  زا  - 3
هماقا ار  یتجح  نامه  تماما  رد  ادخ  یتسار ، هب  یلع ، يا  دومرف : تسـشن و  هک  مدوب  نایم  نیا  رد  منک ، فصو  نامدوخ  يرـصم  نابهذم 

15 : ) هدومرف و  میدرک » اـطع  ودـب  یکدوک  رد  ار  توبن  مکح  و  (: » میرم هروس   13  ) تسا هدومرف  هدرک و  هماـقا  توبن  رد  هک  تسا  هدرک 
هداد وا  هب  هک  دـشاب  اور  دـنک و  اطع  یکدوک  هب  ار  مکح  هک  دـشاب  اور  دـش » هلاس  لهچ  دیـسر و  يدـنمورین  هب  نوچ  و  (: » فاقحا هروس 

. یگلاس لهچ  نس  رد  دوش 
دـشن و نکمم  وا  يارب  دریگب ، وا  زا  ياهدرخ  هک  دز  یگنرین  ره  داوج ) ماما   ) رفعج یبا  هراب  رد  نومأـم  دـیوگ : ناـیرلا ، نب  دـمحم  زا  - 4

تسد هب  هک  داد  نازینک  نیرتابیز  زا  كزینک  نم 200  هب  دزاس ، وا  سورع  دنک و  جیوزت  وا  هب  ار  شرتخد  تساوخ  دـش و  هدـنامرد  نوچ 
خ  ) دیآیم يداماد  تخت  رـس  رد   ) دیآیم تدابع  لحم  رد  هک  یتقو  دننک  اوشیپ  داوج  ماما  زا  هکنیا  يارب  دوب ، رهاوج  زا  یماج  مادک  ره 

زاوآ قراخم )  ) مان هب  دوب  يدرم  درکن ، یئانتعا  اهنآ  هب  داوج  ماما  یلو  هتـسناد ) حیحـص  هدرک و  لقن  بقاـنم  زا  ار  نآ  هک  یـسلجم  زا  ل )
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رد داوج  ماـما  رگا  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : تساوـخ ، ار  وا  نومأـم  تشاد ، يزارد  شیر  تفرگیم و  برـض  دزیم و  راـت  دـناوخیم و 
دایرف کی  تسـشن و  داوج  ماما  ربارب  مناشکیم ، يراد  ایند  هب  ار  وا  منکیم و  ار  وت  راک  تیافک ، يارب  نم  دشاب ، دراو  ایند  روما  زا  يزیچ 

. دناوخیم دزیم و  دوخ  رات  اب  دندش و  مهارف  وا  درگ  هناخ ، لها  همه  هک  دروآ  رد  شدوخ  زا  یبیجع 
453 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وا هب  دومرف  درک و  دنلب  ار  دوخ  رس  سپس  و  پچ ، زا  تسار و  تمـس  زا  هن  درکن ، وا  هب  یهجوت  چیه  داوج  ماما  درک ، نینچ  یتعاس  نوچ 
. سرتب ادخ  زا  زارد ، شیر  يا  هک :

. دُرم ات  دندش ) لش  ینعی   ) دربن يدوس  دوخ  ياهتسد  زا  رگید  دنداتفا و  وا  تسد  زا  رات ، ندز و  رازبا  دیوگ :
: تفگ خساپ  رد  دیسرپ ، ار  شلاح  قراخم )  ) زا نومأم  دیوگ :

. میآیمن دوخ  هب  نآ  زا  زگره  هک  داتفا  ملد  رد  یساره  کی  دز ، دایرف  نم  رب  داوج  ماما  نوچ 
، مدوب هدنمغ  دوب و  هدش  هابتـشا  نم  رب  متـشاد و  یناشنیب  همان  هس  مدیـسر و  داوج  ماما  تمدـخ  تفگ : هک  يرفعج  مساق  نب  دواد  زا  - 5

نم هب  مدـش ، تام  نم  تسا ، ینالف  زا  نیا  دومرف : تشادرب و  ار  یمّود  و  تسا ، بیبش  نب  دایز  زا  نیا  دومرف : تشادرب و  ار  اـهنآ  زا  یکی 
وت هب  ًاققحم  وا  دومرف : نم  هب  و  مرب ، شناگدازومع  زا  یکی  يارب  ار  نآ  هک  داد  نم  هب  یفرـشا  دصیـس  دیوگ : دز . يدنخبل  درک و  یهاگن 
وا يارب  ار  اهیفرـشا  دـیوگ : نک ، یئامنهر  ار  وا  درخب ، یئالاک  میارب  اهنادـب  ات  نک  یئاـمنهر  یلـالد خ )  ) هشیپ مه  کـی  هب  ارم  دـیوگیم 

. مشچ هب  متفگ : درخب ، یئالاک  میارب  اهنآ  اب  ات  نک  یئامنهر  یلالد خ )  ) هشیپ مه  کی  هب  ارم  مشاه ، ابا  يا  تفگ : نم  هب  وا  مدروآ و 
نیا رد  وا  اب  ات  متفر  ترـضح  نآ  دزن  نم  دریذـپب ، شیاهراک  زا  یکی  رد  ار  وا  میوگب  ترـضح  نآ  هب  هک : تفگ  نم  هب  یناـبرتش  دـیوگ :

امرفب مشاه ، ابا  يا  دومرف : منک ، وگتفگ  هراب  نیا  رد  وا  اب  مناوتیمن  دنتسه و  وا  اب  یهورگ  دروخیم و  كاروخ  مدید  میوگ ، نخس  هراب 
شسرپیب درک و  نخس  زاغآ  وا  سپس  داهن ، نم  ولج  یکاروخ  روخب و 

455 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. شاب هتشاد  دوخ  اب  ار  وا  رگنب و  هدروآ ، دوخ  اب  مشاه  ابا  هک  ار  ینابرتش  نآ  مالغ ، يا  دومرف :

: متفگ وا  هب  متفر و  یناتسب  هب  ترضح  نآ  اب  زور  کی  دیوگ :
هب مشاه ، ابا  يا  دومرف : درک و  نخـس  زاغآ  زور ، هس  زا  سپ  دادن و  یخـساپ  نکب ، یئاعد  نم  يارب  مدنمزآ ، ندروخ  لگ  هب  نم  تنابرق ،

. تسین رتنمشد  راک  نآ  زا  نم  دزن  يزیچ  زورما  تفگ : مشاه  ابا  تشادرب ، وت  زا  ار  ِلگ  ندروخ  ادخ ، هک  قیقحت 
: تفگ هک  یمشاه ، یلع  نب  دمحم  ای  دمحم ، نب  یلع  زا  - 6

مه نم  مدوب و  هدروخ  ءاود  بش ، مدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  دوب ، هدرک  یـسورع  نومأم  رتخد  اب  ع )  ) داوج ماـما  هک  يزور  دادـماب 
میور هب  ع )  ) داوج ماما  منک ، بلط  بآ  متساوخیمن  مدوب و  هنشت  مدوب و  هدمآ  ترضح  نآ  دزن  زور  نآ  دادماب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن 

یبآ نونکا  متفگ : دوخ  اب  نم  روایب ، ام  يارب  بآ  كزینک ، يا  ای  مالغ  يا  دومرف : يرآ ، متفگ : ياهنشت ؟ منامگ  هب  دومرف : درک و  یهاگن 
دز و يدنخبل  نم  يور  هب  ترـضح  نآ  دروآ ، بآ  دمآ و  یمالغ  مدـش ، هدـنمغ  دوخ ، ینیبدـب  نیا  زا  دـنناروخ و  رهز  ار  وا  هک  دـنروایب 

مدش هنشت  مه  زاب  مدیشون و  داد و  نم  هب  سپس  دیشون و  نآ  زا  تفرگ و  ار  بآ  ترـضح  نآ  هدب ، نم  هب  ار  بآ  مالغ ، يا  دومرف : سپس 
تشذـگ و قباس  نامگ  نامه  ملد  رد  زاب  دروآ  ار  حدـق  مالغ ، نوچ  راـب  نیا  داد و  ماـجنا  ار  یلوا  راـک  ناـمه  و  مبلطب ، بآ  متـساوخن  و 

درم نیا  تفگ : نم  هب  دـیوگ : وا ) زا  ربخ  يوار   ) هزمح نب  دـمحم  دز . يدـنخبل  داد و  نم  هب  دیـشون و  نآ  زا  تفرگ و  ار  حدـق  ترـضح 
نم هک : یمشاه 

457 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. دنادیم ار  مدرم  ریمض  هعیش  هدیقع  قبط  ینعی   ) دنیوگیم هک  تسا  نانچمه  داوج  ماما  مراد  نامگ 
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داد و هزاجا  اهنآ  هب  دنتـساوخ ، ع )  ) داوج ماما  زا  دورو  هزاجا  تسد ، رود  ياههعیـش  زا  یمدرم  تفگ : هک  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  - 7
. تفگ خساپ  ار  همه  هک  دوب  یگلاس  نس 10  رد  دندیسرپ و  هلأسم  رازه  یس  سلجم ، کی  رد  دندش و  بایفرش 

درکن و ادـخ  دـمح  تفرگ و  ار  نآ  دـنداد و  وا  هب  يزیچ  داد  روتـسد  دـش و  ع )  ) اـضر ماـما  روـضح  بایفرـش  هک  یلع  نـب  لـبعد  زا  - 8
و دنداد ، نم  هب  يزیچ  داد  روتسد  مدیسر و  ع )  ) داوج ماما  تمدخ  سپس  دیوگ : لبعد  يدرکن ؟ ار  ادخ  دمح  ارچ  دومرف : وا  هب  ترـضح 

. دوب هدرک  وت  هب  ع )  ) اضر ماما  هک  يروآ  دای  زا  ینعی  يدش - بدا  هک  دومرف : نم  هب  دمحلا هللا ، متفگ :
جَرَف لآ  هب  ياهزات  دـمحم ، يا  دومرف : نم  هب  مدـش ، " مهن "ع ) ماـما  ینعی   ) نسحلا وبا  روضح  بایفرـش  نم  دـیوگ : نانـس  نب  دـمحم  - 9

: دومرف دُرم ، تسا ) هدوب  هنیدم  مکاح  هک  جرف  نب   ) رَمُع متفگ : هداد ؟ خر  نایسابع ) هبتریلاع  نادنمراک  نارادفرط و  زا  ینادناخ  )
هنهرب اپ  نم  دـنکیم ، داش  ار  امـش  ربخ  نیا  متـسنادیم  رگا  نم ، ياـقآ  يا  متفگ : مدرمـش ، ار  هلمج  نیا  راـهچ  تسیب و  اـت  و  هَّلل ، دـمحلا 

، یعوضوم هراب  رد  دومرف : هن ، متفگ : هتفگ ؟ هچ  ع )  ) یلع نب  دمحم  مردپ  هب  وا  هک  ینادیمن  دمحم ، يا  دومرف : امـش ، تمدخ  مدیودیم 
. یتسم وت  مراد  نامگ  تفگ : مردپ  خساپ  رد  تفگ و  نخس  وا  اب  مردپ 

بش ات  زورما  نم  هک  ینادیم  وت  رگا  ایادخ  راب  تفگ : مردپ 
459 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ره دندرک و  وپچ  ار  شلام  هک  تشذـگن  يزور  دـنچ  ادـخ  هب  ناشچب ، ار  يریـسا  يراوخ  و  لام ، تراغ  هّزم  وا  هب  مدوب  رادهزور  وت  يارب 
ماقتنا ادـخ  هشیمه  و  دیـشک ، ماـقتنا  وا  زا  لـج  زع و  ادـخ  دزرماـین و  شیادـخ  دُرم ، نونکا  مه  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  دـندرب و  تشاد  هچ 

. دشکیم شنانمشد  زا  ار  شناتسود 
زامن دجـسم  هلبق  لحم  رد  ام  يارب  مدـناوخ ، بیـسم  دجـسم  رد  ع )  ) داوج ماما  اب  ار  برغم  زامن  نم  تفگ : هک  يرفعج  مشاه  وبا  زا  - 10

( داتسیا فص  طسو  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  اج ، یگنت  يارب  داتـسیا  ام  ربارب  دشن و  بارحم  دراو  هکنآ  ای   ) راوید زا  فارحنایب  دناوخ 
هدامآ تفرگ و  ءوضو  تخرد  نآ  ریز  رد  تساوخ و  بآ  ع )  ) ماما تشادـن و  گرب  هک  دوب  دجـسم  رد  یکـشخ  ردـس  تخرد  تفگ : و 

. داد هویم  لاس  نامه  و  دروآ ، گرب  دش و  هدنز  تخرد  نآ  دش و  زامن 
و تفر ، نایم  زا  ملام  متفگ : دوخ  اب  نم  دوب و  راکهدب  نم  هب  مهرد  رازه  راهچ  تشذگ ، رد  هک  ع )  ) اضر ماما  تفگ : هک  ِیفِّرَطُم  زا  - 11

نآ مدیـسر و  ع )  ) داوج ماما  تمدـخ  نم  و  روایب ، مه  وزارت  گنـس و  دوخ  اب  ایب و  نم  دزن  ادرف  هک  داد  ماغیپ  نم  هب  ع )  ) داوج ماما  سپس 
؟ دوب راکهدب  وت  هب  مهرد  رازه  تشذگ و 4  رد  ع )  ) نسحلا وبا  دومرف : نم  هب  ترضح 

. داد نم  هب  ار  اهنآ  دوب و  نآ  ریز  يرایسب  یفرشا  هاگان  هب  و  درک ، دنلب  دوب  شیاپ  ریز  هک  يزامناج  يرآ . متفگ :
لاس جنپ  تسیب و  داوج  ماما  دیوگ : نانس ، نب  دمحم  زا  - 12

461 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
شردپ 19 زا  دعب  دوب ، يرجه  تسیب  تسیود و  لاس  هجح  يذ  مشـش  هبنـش  هس  زور  شتافو  تشذـگرد ، هک  تشاد  زور  هام و 12  هس  و 

. دوب هدنز  زور  زج 25  لاس 

([ ع  ) یقنلا یلع  ماما  ]

ع)  ) یقن دمحم - نب  یلع  نسحلا  یبا  تدالو  باب 

لاس ةرخآلا  يدامج  رد 26  هدش و  دـلوتم  لاـس 214  بجر  رد  هک  تسا  یتیاور  رد  هدـش و  دـلوتم  يرجه  لاـس 212  هجح  يذ  همین  رد 
رگید 40 تدالو  ِعقوم  قبط  هدرک و  رمع  هام  لاس و 6  درک و 41  تافو  لاس 254  بجر  هام  رد  هک  تسا  یتیاور  رد  و  هتفر ، ایند  زا   254
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رد درک و  تافو  اج  نآ  رد  دروآ و  يأر  نم  رس  هب  هنیدم  زا  نیعا  نب  ۀمثره  نب  ییحی  هارمه  هب  ار  ترضح  نآ  لکوتم  هدرک و  رمع  لاس 
. هنامس مان  هب  تسا  يدلو  ما  شردام  دش و  هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ 

؟ يراد قثاو  زا  يربخ  هچ  دومرف : نم  هب  مدیسر ، ع )  ) نسحلا وبا  تمدخ  هنیدم  رد  دیوگ : یطابسا ، یناریخ  زا  - 1
463 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ار وا  هک  تسا  زور  هد  مراد ، يرتکـیدزن  رادـید  وا  هب  مدرم ، همه  زا  نم  مدراذـگ و  ياـج  هب  تیفاـع  لاـح  رد  ار  وا  نم  تناـبرق ، متفگ :
هب سپـس  تسا ، هدرم  وا  نیمه  هک  متـسناد  دنیوگ ، نینچ  مدرم  تفگ : نوچ  و  هدُرم ، وا  دنیوگیم ، هنیدم  لها  هک : دومرف  نم  هب  ماهدـید ،

: هک دومرف  نم 
. دوب نادنز  رد  مدراذگ  اجب  مدرم  نیرتلاح  دب  ار  وا  متفگ : دشاب ) مصتعم  نب  رفعج  هک  تسا  یسابع  لکوتم  دوصقم ، ( ؟ درک هچ  رفعج 

، نامرف دنتـشاد و  وا  اب  مدرم  تنابرق ، متفگ : هدوب ) قثاو  ریزو  ( ؟ هدرک هچ  تایزلا  نیا  هدـش . تموکح  رما  بحاـص  وا  اـما  دومرف : دـیوگ :
ادخ تاردـقم  راچان ، هب  دومرف : نم  هب  دـش و  شومخ  سپـس  دـیوگ : شیارب ، دوب  موش  وا  هک  یتسار  هب  اما  دومرف : دـیوگ : دوب ، وا  نامرف 

: متفگ دش ، هتشک  مه  تایزلا  نبا  تسشن و  وا  ياج  هب  لّکوتم  و  دُرم ، قثاو  ناریخ ، يا  دنوشیم ، يرجم  شماکحا  یلاعت و 
(. ءارماس زا   ) وت ندمآ  نوریب  زا  سپ  زور  شش  دومرف : تقو ؟ هچ  تنابرق ،

دننک شوماخ  ار  امش  رون  دنهاوخیم  يزیچ  ره  رد  تنابرق ، متفگ : وا  هب  مدیسر و  ع )  ) نسحلا وبا  تمدخ  دیوگ : دیعـس  نب  حلاص  زا  - 2
نیا رد  وت  دیعس ، رسپ  يا  دومرف : دنمانیم ، نایادگ  يارس  ار  نآ  هک  دناهداد  لزنم  مان  دب  يارس  نیا  رد  ار  امـش  ات  دنهاکب ، امـش  ردق  زا  و 

. شاب اج 
یئاهناتسغاب مدید ، یشخب  حرف  مرخ و  ياهناتسغاب  رد  ار  دوخ  هاگان  هب  مدرک و  هاگن  نک ، هاگن  دومرف : درک و  هراشا  دوخ  تسد  هب  سپس 

ممشچ دوب . ناشوج  ناور و  ياهرهن  ناوهآ و  هدنرپ ، ناشخرد ، فدص  ّرُد  نوچ  دندوب  ینارسپ  ون  رطعم و  ینایروح  اهنآ  رد  مرخ  هزات و 
نیا میشاب  اج  ره  دومرف : دنام ، راک  زا  ماهدید  دش و  هریخ 

465 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. میتسین نایادگ  يارس  رد  ام  تسا ، هدامآ  ام  يارب  هرظنم 

هک درب  یعیسو  ياج  هب  شلزنم  دنب  راهم  زا  تساوخ و  ارم  مدیرخ ، يرایسب  دنفسوگ  ع ،)  ) نسحلا وبا  يارب  نم  دیوگ : بالج  قاحسا  - 3
رسپ  ) رفعج یبا  يارب  اهنآ  زا  مدرکیم و  شخب  دوب  هدومرف  هک  ره  هب  ار  اهدنفـسوگ  وا  روتـسد  قبط  متخانـشیمن و  متـسنادیمن و  ار  نآ 

زا سپـس  داتـسرف ، دوب  هداد  روتـسد  هک  اهنآ  زج  يارب  شردام و  و  تسا ) نوفدم  دََلب  رد  دُرم و  ترـضح  نآ  زا  شیپ  هک  دمحم  شگرزب 
. درگرب سپس  شاب و  ام  دزن  ار  ادرف  تشون : نم  هب  دوب ، هیورت  زور  رد  راک  نیا  مورب ، مردپ  دزن  دادغب  هب  هک  متساوخ  هزاجا  ترضح  نآ 

ماگنه مدیباوخ و  تشاد  هک  ياهناتـسآ  رد  نابرق  دیع  بش  مدنام و  ترـضح  نآ  دزن  دـش  هفرع  زور  نوچ  مدـنام و  ماما  تمدـخ  دـیوگ :
: دیوگ زیخرب . قاحسا ، يا  دومرف : دمآ و  نم  دزن  رحس 

زور نم  متفگ : اهنآ  هب  مدوب ، دوخ  ياقفر  نایم  رد  متفر و  مردپ  دزن  مدادـغب و  رد  مدوخ  هناخ  رد  هب  مدـید  مدرک و  زاب  مشچ  متـساخرب و 
. مدیسر دادغب  هب  دیع  زور  يارب  مدنارذگ و  هرماس  رد  ار  هفرع 

دیـسر و گرم  کیدزن  دش و  رامیب  دروآ ، رد  هک  یقیمع  گرزب و  مخز  لمد و  رثا  رب  لکوتم  دـیوگ : يرهاط ، دـمحم  نب  میهاربا  زا  - 4
وبا دزن  يرایـسب  لوپ  دـش ، بوخ  رگا  درک ، رذـن  شردام  دـنک و  لمع  ار  وا  مخز  دـنک و  کـیدزن  وا  هب  ینهآ  رازبا  درکن  تأرج  يدـحا 

ینعی  ) درم نیا  دزن  يداتـسرفیم  شاک  تفگ : لکوتم ) ینعی   ) وا هب  ناقاخ  نب  حـتف  شدوخ و  لاـم  زا  دتـسرف  ع )  ) دـمحم نب  یلع  نسحلا 
هک دشاب  يروتسد  وا  دزن  هک  تسین  نیایب  يدرکیم  یشسرپ  وا  زا  و  مهد ع ) ماما 

467 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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دنفسوگ بسک  زا  هک : دروآ  ار  روتسد  نیا  هداتسرف ، داد و  حرش  ار  وا  ضرم  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  یسک  ددرگ ، وت  شیاشگ  هلیـسو 
ياهلکـشپ ار  نآ  هر - یـسلجم - دناهدرک و  ریـسفت  نغور  هدرـشف  هب  تغل  بتک  رد  ار  بسک   ) دـنیاسب دـننک و  لح  بالگ  اب  دـنریگب و 

. دنراذگ لمد  نآ  رب  و  دوشیم ) مه  رد  هدیلام و  اهنآ  ياپ  ریز  هک  هتسناد  دنفسوگ 
هتفگ و هچ  نادب  تسا  رتاناد  وا  ادخ  هب  تفگ : حتف  دنتفرگ . هرخسم  داب  هب  ار  نآ  داد ، شرازگ  اهنآ  هب  دروآ و  ار  روتـسد  هداتـسرف ، نوچ 
رس دش و  مارآ  شدرد  تفرگ و  باوخ  ار  لکوتم  تشاذگ و  لمد  رب  ار  نآ  درک و  راک  ترضح ، نآ  روتـسد  هب  درک و  رـضاح  ار  بسک 

ع)  ) ماما يارب  شدوخ  رهم  هب  رـس  یفرـشا  رازه  و 10  دـنداد ، شرداـم  هب  ار  وا  یتمالـس  هدژم  دـمآ و  نوریب  دوب  نآ  رد  هچنآ  درک و  زاـب 
. تفای لماک  دوبهب  دوخ  يرامیب  زا  لکوتم  و  داتسرف ،

زا نارگید  هیلع  رب  دندوب  نایـسابع  نابیتشپ  همه  شدج  ردـپ و  اب  هک  ع )  ) نسح نب  دـیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  دـمحم   ) يولع یئاحطب  و 
داد روتسد  بجاح  دیعس  هب  وا  دنتسرفیم و  ترضح  نآ  يارب  هحلسا  لوپ و  هک  درک  ینیچ  نخس  لکوتم  دزن  هر ) یسلجم  زا  مشاه - ینب 

. تسرفب نم  يارب  ریگرب و  یتفای  وا  دزن  هحلسأ  لوپ و  هچ  ره  رب و  شروی  ترضح  نآ  هناخ  هب  هنابش  هک 
رد نوچ  متفر و  ماب  رـس  مدرب ، مهارمه  هب  نابدرن  متفر و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هنابـش  نم  تفگ : بجاح  دیعـس  دیوگ : دمحم  نب  میهاربا 

عمـش ات  شاب  دوخ  ياج  هب  دیعـس ، يا  دز : دایرف  ماما  موش ، هناـخ  دراو  اـجک  زا  متـسنادیمن  مدـش  ریزارـس  اـهناکلپ  زا  یکی  هب  یکیراـت 
، مدمآ دورف  نم  دندروآ و  یعمش  هک  دیشکن  یلوط  وت ، يارب  دنروایب 

469 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
لوغشم هک  متشادن  دیدرت  تسا و  وا  ربارب  ریصح  يور  هداجس  هداهن و  رس  هب  ینیمـشپ  هالک  هدیـشوپ و  ینیمـشپ  هبج  ترـضح ، نآ  مدید 

. هدوب زامن 
رهم هک  دوب  وا  هناخ  رد  یفرـشا  هسیک  کی  متفاین و  يزیچ  مدیـسر و  زاب  متفر و  اهقاطا  همه  هب  نم  وت ، رایتخا  رد  اـهقاتا  نیا  دومرف : نم  هب 

ار نآ  نم  نک ، یـسرزاب  مه  ار  زاـمناج  نیا  دومرف : نم  هب  دوب و  رهم  هب  رـس  مه  يرگید  هسیک  کـی  دوب و  هدز  نآ  رـس  رب  لـکوتم  رداـم 
وا درک  هاگن  شردام  رهم  هب  نوچ  مدرب و  لکوتم  دزن  متشادرب و  ار  اهنآ  دوب و  نآ  ریز  شیارآیب  هدرک و  فالغ  ریشمش  کی  متـشادرب و 

مدرک رذـن  نم  وت  يراـمیب  رد  تفگ : وا  هب  شرداـم  هک  داد  شرازگ  نم  هب  صوـصخم  ناراکتمدـخ  زا  یکی  دـمآ و  وا  دزن  تساوـخ ، ار 
نم رهم  مه  نیا  مداتـسرف و  ار  اهنآ  متـسرفب و  وا  يارب  یفرـشا  رازه  مدوخ 10  لام  زا  يدش ، ملاس  رگا  هک  مدوب  هدـش  دـیمون  وت  زا  نوچ 
نم هب  دوزفا و  اهنآ  رب  یفرشا  رازه  هسیک 10  کی  وا  دوب و  یفرـشا  دـص  راهچ  نآ  رد  دوشگ و  ار  رگید  هسیک  تسا و  هسیک  رب  هک  تسا 
نم رب  نم : ياقآ  يا  متفگ : ترـضح  نآ  هب  متخادرپ و  هسیک  اب 2  ار  ریـشمش  نآ  مدرب و  ار  اهنآ  نم  مرب ، ماما  يارب  ار  نآ  هک  داد  ناـمرف 

دنهاوخ یماجنارـس  هچ  هب  دـننک  یم  متـس  هک  یناسک  نآ  دـننادب  يدوز  هب  : » دومرف خـساپ  رد  امـش ، هراب  رد  تیرومأـم  نیا  تسا  تخس 
(. ءارعش هروس  رخآ  هیآ  « ) دیسر

روآ درگ  ار  دوخ  راب  راک و  دمحم ، يا  هتـشون : وا  هب  ع )  ) نسحلا وبا  تفگ : نم  هب  جرف  نب  دمحم  تفگ : هک  یلفون  دمحم  نب  یلع  زا  - 5
هداتسرف هکنآ  ات  تسیچ ، همان  نیا  زا  ترضح  نآ  دوصقم  متسنادیمن  مدوب و  دوخ  راک  يروآ  عمج  رد  نم  تفگ : شاب ، رذح  رد  و 

471 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. مدرب رس  هب  نادنز  رد  لاس  تشه  نم  درک و  موم  رهم و  متشاد ، هچ  ره  درب و  رصم  زا  ریجنز  ریز  ارم  دمآ و  هفیلخ 

دوخ اب  مدناوخ و  ار  همان  نم  نکم ، لزنم  یبرغ ، تمس  هیحان  رد  دمحم ، يا  دوب : هتشون  هک  دیسر  نم  هب  ترـضح  نآ  زا  ياهمان  سپـس  و 
دـمحلا هللا، دـندرک و  دازآ  ارم  هک  تشذـگن  يرید  تسا و  روآ  تفگـش  رایـسب  نیا  تسا ؟ هتـشون  ار  نیا  نم  هب  منادـنز و  رد  نم  مـتفگ :

. درک شسرپ  دوخ  کلم  بآ و  اههعرزم و  هراب  رد  تشون و  ترضح  نآ  هب  جرف  نب  دمحم  هک : تفگ 
هرماس هب  ار  جرف  نب  دمحم  نوچ  دشابن و  ینایز  ار  وت  دننادرگن ، رب  مه  رگا  دـننادرگرب و  وت  هب  ار  اهنآ  يدوز  هب  هک : تشون  وا  خـساپ  رد 
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. دُرم شدوخ  نآ ، تفایرد  زا  شیپ  یلو  دندرک  رداص  ار  وا  كالما  ّدَر  همان  دنتساوخ ،
تروشم وا  اب  تشون و  ماما  هب  جرف  نب  دـمحم  دور و  هرماس  هب  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  جرف  نب  دـمحم  هب  بیـضخ  نب  دـمحا  دـیوگ :

هک دـیئاپن  یکدـنا  زج  تفر و  هرماس  هب  وا  یلاعت و  هللا  ءاش  نا  تسا ، شیاشگ  وت  يارب  هک  هرماس  هب  ورب  تشون  وا  خـساپ  رد  ماما  و  درک ،
. درم

دوب هدمآ  ع )  ) نسحلا وبا  ولج  هک  دوب  یماگنه  بش  مدید ، ءارماس  رد  شندرم  زا  شیپ  ار  جرف ) نب   ) دمحم نآ  نم  تفگ : بوقعی  وبا  - 6
وا يارب  هک  داد  شرازگ  نم  هب  دوب و  هدـش  نیگنـس  متفر و  وا  رادـید  هب  شیرامیب  زور  دـنچ  زا  سپ  دـش ، رامیب  ادرف  زا  تسیرگن و  وا  رب 

. دش نفک  نآ  رد  دیوگ : داهن ، شرس  ریز  هدیچیپ و  هتفرگ و  ار  نآ  و  ماما ) ینعی   ) هداتسرف ياهماج 
473 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد تنابرق ، ورب  شیپ  تفگ : ترضح  نآ  هب  بیـضخلا  نبا  مدید ، بیـضخلا  نبا  اب  ار  ع )  ) نسحلا وبا  نم  تفگ : بوقعی  وبا  دیوگ : دمحا 
شگرم ربخ  سپـس  دنتـسب و  بیـضخلا  نبا  ياهقاس  هب  ار  هجنکـش  ياهبوچ  هک  دـشن  رتشیب  زور  راهچ  یتسه ، مدـقم  وت  دومرف : وا  خـساپ 
درکیم هبلاـطم  ع )  ) ماـما زا  ار  نآ  هک  ياهناـخ  هراـب  رد  بیـضخلا  نبا  نوـچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  وا  زا  هک : هـتفگ  دـمحا  دـش . مـالعا 

يرثا هک  مناشنیم  يزور  هب  ار  وت  لج  زع و  يادـخ  زا  تساوخ  رد  هلیـسو  هب  هنیآ  ره  نم  هک  داتـسرف  ماغیپ  وا  هب  ماما  دومن ، يریگتخس 
. درک راتفرگ  اهزور  نامه  رد  ار  بیضخلا  نبا  لج  زع و  ادخ  دنامن و  اج  هب  وت  زا 

همثره نب  ییحی  زا  لاس 243  رد  دوب  هتـشون  ع )  ) موس نسحلا  یبا  ماما  هب  لکوتم  هک  ياهمان  سیون  ور  نم  دـیوگ : باحـصا  زا  یکی  - 7
: تسا همان  نآ  نتم  نیا  متفرگ و 

، درامشیم مزال  ار  وت  قح  درادیم و  روظنم  ار  وت  یشیوخ  دنادیم و  ار  وت  ردق  نینمؤملا  ریما  یتسار  هب  دعب ، اما  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
یتخب و شوخ  دوشیم و  مهارف  اهنآ  تّزع  وت و  تّزع  لـئاسو  ددرگیم و  روظنم  دـشاب  مزـال  تنادـناخ  وت و  لاـح  حالـصا  يارب  هچ  ره 

اهنآ امـش و  هراب  رد  وا  رب  هچنآ  يادا  دـیوجیم و  ار  شراگدرورپ  يدونـشخ  راک  نید  هب  و  ددرگیم ، نیمأت  اهنآ  امـش و  يارب  یگدوسآ 
امش رظن  قبط  هنیدم ) رد  تسا  هدوب  زامن  گنج و  رب  یلاو  لکوتم  فرط  زا   ) دمحم نب  هللا  دبع  هک  داد  يأر  نینمؤملا  ریما  تسا و  بجاو 
راـنک رب  نآ  زا  دـنادیم  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  يراـک  هب  مهتم  ار  امـش  تسا و  هدرک  کبـس  ار  امـش  ردـق  تسا و  یناداـن  درم  هک 

لوزعم هنیدـم  زامن  داهج و  رما و  يدـصت  تموکح و  زا  ینادیمن ، نآ  لـها  ار  دوخ  یقداـص و  نآ  بلط  كرت  رب  دوخ  تین  رد  یتسه و 
تسا

475 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وت رظن  وت و  روتـسد  هب  دـنک و  مارتحا  دراد و  یمارگ  ار  وت  داد : نامرف  وا  هب  دراذـگاو و  لضف  نب  دـمحم  هب  ار  وا  بصنم  نینمؤملا  ریما  و 

. نینمؤملا ریما  هب  برقت  ادخ و  هب  برقت  تیاعر  اب  دنک  راک 
ینامز ره  ات  وا  رانک  رد  تماقا  وا و  رادید  يارب  رگا  دنیبب و  ار  وت  دنک و  دهع  دیدجت  وت  اب  دهاوخیم  تسا و  قاتـشم  وت  هب  نینمؤملا  ریما 
تکرح شمارآ  تلهم و  اـب  تناـیفارطا  ناراکتمدـخ و  ناگتـسباو و  نادـناخ و  زا  یهاوـخب  ار  هک  ره  تدوـخ و  يداـش ، یهاوـخ  هب  هـک 
تـسود رگا  دینکیم و  یط  هار  دیهاوخب  روط  ره  دیراذگیم و  نیمز  هب  راب  دیهاوخب  تقو  ره  دینزیم و  راب  دـیهاوخب  تقو  ره  دـینکیم ،

دنشاب امش  هقردب  دننک و  يرفس  مه  امش  اب  دنشاب و  امـش  تمدخ  رد  دراد  هک  ینوشق  اب  مه  نینمؤملا  ریما  هتـسباو  همثره  نب  ییحی  دیراد 
زا مادک  چیه  اریز  دیسرب . نینمؤملا  ریما  روضح  هب  ات  دنـشاب  امـش  نامرف  رد  دنورب و  هار  دیورب ، هار  روط  ره  دننز و  راب  دینز ، راب  اج  ره  و 

همه زا  ار  امش  نانآ  هب  تبسن  وا  درادن و  وت  زا  وا  دزن  يرتدنمجرا  یگداوناخ  ماقم  رترهمرپ و  یتلزنم  شنادناخ  شنادنزرف و  شناردارب و 
هللا ۀمحر  کیلع و  مالسلا  یلاعت و  هللا  ءاش  نا  اهنآ  همه  زا  تسا  رترطاخ  هدوسآ  رتراتفر و  شوخ  رتنابرهم و  امش  هب  دراد و  روظنم  رتشیب 

. ملس هلآ و  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  سابع و  نب  میهاربا  شراگن  هتاکرب ، و 
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: تفگیم هشیمه  لکوتم  تفگ : هک  رسای  نب  بوقعی  زا  - 8
نم هب  تسا و  نازیرگ  نم  ینیـشنمه  زا  تسا و  نادرگ  ور  نم  اب  يراوخیَم  زا  درک ، هراچیب  هدـنامرد و  ارم  اضرلا  نبا  راـک  امـش ، رب  ياو 
قرغ هک  تسا  یـسوم  شردارب  نیا  يروآیمن ، تسد  هب  ار  تدوصقم  وا  دوخ  زا  رگا  دـنتفگ : وا  هب  هدادـن ، اـهراک  نیا  رد  یتصرف  چـیه 

نیرق يزاب و 
477 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تفگ دزرویم ، قشع  دشونیم و  دروخیم و  تسا ، یهالم 
همه دروآ و  هرماس  هب  مامت  مارتحا  اب  ار  وا  تشون و  وا  هب  مهد . شیامن  اضرلا  نبا  ياج  هب  مدرم  ربارب  رد  ار  وا  ات  دیروایب  ار  وا  دـیتسرفب و 

ياهناخ دراذگاو و  وا  هب  یئاهنیمز  دیآ ، هرماس  هب  نوچ  هک  دوب  هدش  طرش  وا  اب  دنتفر و  وا  لابقتسا  هب  مدرم  نارـسفا و  مشاه و  ینب  لاجر 
دزاس مهارف  وا  يارب  یهاگتـسد  دـنک و  ناسحا  هلـصو و  اب  دروآ و  درگ  وا  دزن  ار  رگـشمار  نازینک  ناشورف و  یم  دزاسب و  شیارب  نآ  رد 

. دور وا  رادید  هب  اجنآ  رد  شدوخ  لکوتم  هک 
رادید ار  وا  تفر و  وا  لابقتسا  هب  دندرکیم  لابقتسا  ار  نیدراو  هک  فیـصو  رـسج  رـس  رد  ع )  ) نسحلا وبا  دیـسر ، هرماس  هب  یـسوم  نوچ 

: تفگ وا  هب  سپس  درک و  ادا  ار  وا  قح  داد و  مالس  وا  رب  درک و 
. يدیشچ امرخ ) بارش   ) ذیبن زگره  هک  ینک  فارتعا  وا  دزن  ادابم  دنک ، نوبز  ار  وت  دزیرب و  ار  تیوربآ  ات  هتساوخ  ار  وت  درم  نیا 

اریز درگم ، راک  نیا  درگ  هاکم و  ار  دوخ  ردق  دومرف : مرادن ؟ ياهراچ  هتـساوخ  ارم  راک  نیا  يارب  رگا  تفگ : ترـضح  خـساپ  رد  یـسوم 
اب وت  اله  دومرف : دریذپیمن ، دید  نوچ  درک و  رارصا  وا  هب  ترضح  نآ  تفات و  رب  رس  ماما  نخس  زا  یسوم  دنک ، وربآیب  ار  وت  دهاوخیم 
یم وا  هب  تفریم و  لکوتم  رابرد  هب  دادماب  زور  ره  دـنام ، هرماس  رد  یـسوم  لاس  هس  دـیئاین و  مه  درگ  زگره  یـسلجم  نینچ  رد  لکوتم 

: دنتفگیم تفریم  ادرف  دادماب  نوچ  ایب ، دادماب  ادرف  تسا ، تسم  زورما  دنتفگیم : دمآیم ، رگید  زور  ورب ، دراد ، راک  زورما  دنتفگ :
. دشن مهارف  ینمجنا  يو  اب  ار  وا  دش و  هتشک  لکوتم  ات  دینارذگ  لاونم  نیمه  هب  لاس  هس  تسا و  هدروخ  اود  زورما 

مدش رامیب  نم  دیوگ : دیز  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  - 9
479 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نآ زونه  دشن ، نکمم  نم  يارب  مروخب و  زور  دـنچ  ات  هک  بش  نامه  رد  درک ، هخـسن  نم  يارب  یئاود  دـمآ و  منیلاب  هب  هنابـش  یکـشزپ  و 
نـسحلا وبا  تفگ : نم  هب  دروآ و  نم  يارب  ار  ءاود  نامه  زا  هشیـش  کی  مهد ) ماما  مداخ   ) رـصن هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناـخ  رد  زا  کـشزپ 

یلع نب  دـمحم  مدـش . بوخ  مدیـشون و  متفرگ و  ار  نآ  نم  روخب ، زور  نیدـنچ  اـت  اود  نیا  زا  دـیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  وت  هب  (ع )
نیا هنیمز  رد  تالُغ  دنیاجک  دننز ، زاب  رـس  ثیدح  نیا  نتفریذـپ  زا  ماما  نارکنم  تفگ : نم  هب  یلع  نب  دـیز  هک : دـیوگ  ثیدـح ) يوار  )

؟ ثیدح هنوگ 

([ ع  ) يرکسع نسح  ماما  ]

ع)  ) یلع نب  نسح  دمحم - یبا  تدالو  باب 

هام متشه  هعمج  زور  هدش و  دلوتم  لاس 232  رخآلا ) عیبر  هام  رد  هک  تسا  يرگید  هخسن  رد  و   ) ناضمر هام  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
هتفر كاخ  هب  نآ  رد  شردـپ  يأر  نم  رـس  رد  هک  ياهناخ  نامه  هناخ  رد  تسا و  هدرک  تافو  هتـشاد ، لاس  هک 28  لاس 260  لوالا  عیبر 

(. نسوس دش : هتفگ  و   ) دنتفگیم ثیدح  وا  هب  هک  تسا  يدلو  ما  شردام  هدش و  نفد  دوب 
، دوب هتـشامگ  مق  جارخ  كالما و  رب  ناقاخ  نب  هللا  دیبع  نب  دمحا  دناهتفگ : نارگید  ییحی و  نب  دـمحم  يرعـشا و  دـمحم  نب  نیـسح  - 1
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: تفگ لاح  نیا  اب  و  ربمغیپ ، نادناخ  نمشد  تخس  دوب  يدرم  وا  دمآ ، نایم  هب  اهنآ  بهاذم  نایولع و  زا  نخس  يو  سلجم  رد  يزور 
481 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یئاسراپ و شمارآ و  شور و  زا  متخانـشن  مدـیدن و  اـضرلا  نبا  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوچ  ار  ناـیولع  زا  يدرم  يأر  نم  رـس  رد  نم 
ناریزو نارسفا و  رب  مه  دوخ و  ناگرزب  نادرم و  ریپ  رب  وا  ندرمش  مّدقم  مشاه و  ینب  همه  شنادناخ و  دزن  رد  وا  يدنمجرا  يراوگرزب و 

وا نانابرد  هاـگان  هب  تسـشنیم ، مدرم  نتفریذـپ  يارب  هک  دوب  يزور  نآ  مدوب و  هداتـسیا  مردـپ  رـس  يـالاب  زور  کـی  نم  مدرم ، مومع  و 
. دیهدب دورو  هزاجا  وا  هب  درک  دایرف  دنلب  زاوآ  اب  تسا  هناخ  رد  رب  اضرلا  نبا  دمحم  وبا  دنتفگ  دندمآ و 

ای دهع  ّیلو  ای  هفیلخ  اهنت  وا  دزن  رد  هک  نیا  اب  دندرب ، مان  هینک  اب  مردپ  دزن  رد  ار  يدرم  دندرک و  يریلد  هک  مدش  تفگـش  رد  اهنآ  زا  نم 
دمآ رد  ناوج  هزات  رکیپ و  شوخ  ور ، ابیز  مادنا ، شوخ  نوگمدنگ  يدرم  دشیم ، هدرب  مان  هینک  هب  دوب  روتسد  هفیلخ  فرط  زا  هک  یـسک 

مشاه و ینب  زا  یـسک  اب  هک  مدوب  هدـیدن  نم  تفر و  وا  ولج  یماگ  دـنچ  تساخرب و  داتفا  وا  هب  مردـپ  هاـگن  اـت  تشاد ، یتبیه  لـالج و  و 
دنسم رب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دیـسوب و  ار  شاهنیـس  يور و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دش ، کیدزن  وا  هب  نوچ  دنک و  نینچ  نارـسفا ،
مدوب تفگـش  وا  اب  مردپ  راتفر  زا  نم  درکیم و  وا  نابرق  ار  دوخ  تخادرپ و  نخـس  اب  درک و  وا  هب  ور  تسـشن و  وا  يولهپ  دیناشن و  دوخ 

نانابرد و دمآ ، مردپ  دزن  نوچ  هک  دوب  نیا  قفوم  هویـش  هدـمآ و  وا ) داتـس  سیئر  هفیلخ و  دـمتعم ، ِردارب   ) قفوم تفگ : دـمآ و  نابرد  هک 
یبا هب  ور  هتـسویپ  مردـپ  تفریم و  دـمآیم و  وا  ات  دنتـسبیم  فص  هناخ  رد  ات  مردـپ  سلجم  زا  دـندمآیم و  رتشیپ  صوصخم ، نارـسفا 

ره نونکا ، دـنک  تنابرق  ارم  ادـخ  تفگ : وا  هب  هاگ  نآ  داتفا ، قفوم  صوصخم  نامالغ  هب  شهاگن  ات  درکیم  وگتفگ  وا  اب  تشاد ، دـمحم 
لیم هاگ 

483 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وا تساخرب ، مه  مردپ  تساخرب و  دنیبن . ار  وا  قفوم ) ینعی   ) نیا هک  دیربب  فص  ود  تشپ  زا  ار  وا  تفگ : دوخ  نامالغ  هب  و  دیشاب ، هتشاد 

: متفگ مردپ  نامالغ  نانابرد و  هب  نم  تفر ، وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار 
؟ درک راتفر  نینچ  وا  هب  مه  وا  دیدرب و  مان  هینک  اب  ار  وا  مردپ  دزن  هک  دوب  یسک  هچ  نیا  امش ، رب  ياو 

نآ هشیمه  دوزفا و  رب  نم  تفگش  تسا و  فورعم  اضرلا  نبا  هب  دنیوگ و  یلع  نب  نیسح  ار  وا  هک  تسا  يولع  کی  نیا  دنتفگ : خساپ  رد 
ءاشع زامن  هک  دوب  نیا  مردپ  هویش  دیـسر ، بش  ات  مدوب  هدید  وا  هراب  رد  هچنآ  مردپ و  راک  وا و  راک  رد  مدوب  كانـشیدنا  هتفرگ و  ار  زور 

. دهد شرازگ  هفیلخ  هب  دیاب  هچنآ  بش و  زاین  دروم  ياهتروشم  راظتنا  هب  تسشنیم  دناوخیم و  ار 
؟ يراد يراک  دمحا ، تفگ : نم  هب  دوبن ، وا  دزن  یسک  متسشن و  شربارب  مدرک و  مالس  وا  رب  مدمآ  نم  تسـشن ، دناوخ و  ار  شزامن  نوچ 

. وگب یهاوخ  هچ  ره  مناج ، دنزرف  مداد  هزاجا  وت  هب  نم  تفگ : مسرپب ، نآ  زا  یهدیم  هزاجا  رگا  ناج ، ردپ  يرآ  متفگ :
ردپ و یتفریم و  وا  نابرق  يدرک و  ار  میظعت  مارتحا و  لالجا و  زا  رپ  راتفر  نآ  وا  اب  مدید ، دادـماب  زورما  هک  يدرم  نیا  ناج  ردـپ  متفگ :

؟ دوب سک  هچ  يدرکیم  وا  نابرق  ار  تردام 
رـسپ يا  تفگ : سپـس  دـش و  شوماخ  یتعاس  تسا و  اضرلا  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  نسح  نیا  تسا ، نایـضفار  ماما  نیا  مناج ، رـسپ  يا 

لضف و يارب  درم  نیا  تسین و  نآ  راوازـس  هتـسیاش و  درم ، نیا  زج  مشاه  ینب  زا  سک  چـیه  دورب ، سابع  ینب  ءافلخ  زا  تماما  رگا  مناج ،
، يدوب هدید  ار  شردپ  رگا  تسا و  نآ  راوازس  دوخ  حالص  بوخ و  قالخا  تدابع و  دهز و  يراددوخ و  کین و  شور  یئاسراپ و 

485 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. لضف اب  دار و  لیصا و  دنمدرخ و  لد و  ایرد  دوب  يدرم 

رد شراتفگ  رادرک و  زا  مدینـش و  زاب  وا  زا  هچنآ  رب  دش و  هدوزفا  مردپ  رب  ممـشخ  مدش و  رتكانـشیدنا  رتگنت و  لد  مردـپ ، نایب  زا  نم 
نارـسفا و مشاـه و  ینب  زا  مادـک  ره  زا  وا و  راـک  رد  شواـک  وا و  راـبخا  زا  شـسرپ  زج  متــشادن  یفدـه  نـیا  زا  سپ  مدـیمهف و  وا  هراـب 
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دوب و لیمج  لوق  عیفر و  لحم  ماظعا و  لالجا و  تیاهن  رد  مدرم  همه  دزن  رد  مدرک  شـسرپ  رگید  مدرم  ءاهقف و  تاضق و  ناگدنـسیون و 
زا زج  وا  هراـب  رد  ینمـشد  تسود و  چـیه  زا  نوچ  دـمآ ، راوـگرزب  مرظن  رد  وا  دنتـشادیم و  مدـقم  خـیاشم  رب  شنادـناخ و  همه  رب  ار  وا 

: تفگ وا  هب  دوب  وا  سلجم  رضاح  هک  مق  نییرعشا  زا  یکی  و  مدینشن ، شیاتس  دیجمت و 
؟ دوب هچ  رفعج  شردارب  ربخ  رکب ، ابا  يا 

یلابا و هزره و ال  دشیم و  قسف  بکترم  اراکشآ  رفعج  دنزاس ؟ نسح  نیرق  ار  وا  دنـسرپب و  ربخ  وا  زا  هک  تسیک  رفعج  تفگ : خساپ  رد 
. هتخاب دوخ  دوب و  کبس  سک ، همه  زا  دوخ  دزن  رد  رتوربآیب  مدید و  هک  دوب  يدرم  نیرتکچوک  دوب و  راوخ  یم 

نیا يارب  دوش  نینچ  متـشادن  نامگ  مدـش و  تفگـش  رد  نآ  زا  نم  هک  داد  خر  ياهثداح  یلع  نب  نسح  تافو  ماگنه  شنارای  هفیلخ و  رب 
تفاتـش و هفالخلا  راد  هب  دش و  راوس  تعاس  نامه  مردـپ  هدـش و  رامیب  اضرلا  نبا  هک  داتـسرف  مردـپ  دزن  هفیلخ  دـش ، رامیب  ماما  نوچ  هک 
رد ریرحن  دنتفریم و  رامش  هب  صاوخ  زا  دندوب و  قوثو  دروم  همه  هک  تشاد  دوخ  اب  نینمؤملا  ریما  نامداخ  زا  نت  جنپ  تشگرب و  هناباتش 

داتسرف دنمهفب و  بوخ  ار  وا  لاح  ربخ و  دننامب و  نسح  هناخ  رد  داد  روتـسد  اهنآ  هب  و  دوب ) هفیلخ  نامداخ  صاوخ  زا  هک   ) دوب اهنآ  نایم 
هنیاعم ار  وا  ماش  ماب و  ره  دننک و  دمآ  تفر و  وا  دزن  هک  کشزپ  نت  دنچ  دزن 

487 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
یـضاق داتـسرف  دننامب و  وا  هناخ  رد  هک  دیـسر  ناکـشزپ  هب  روتـسد  هدـش و  ناوتان  هک  دـندروآ  ربخ  تشذـگ ، زور  هس  ود  نوچ  و  دـننک .

، دنک رـضاح  دراد  قوثو  اهنآ  هب  عرو  تناما و  نید و  رد  دوخ  باحـصا  نایم  هک  یناسک  زا  نت  هد  داد  روتـسد  درک و  راضحا  ار  تاضقلا 
درک و تافو  ترـضح  نآ  ات  دندنام  اجنآ  دننامب و  نآ  رد  زور  هنابـش  داد  روتـسد  داتـسرف و  نسح  هناخ  هب  ار  همه  درک و  رـضاح  ار  اهنآ 

اهنآ رد  هچ  ره  دندومن و  دیدزاب  ار  اهقاتا  دندرک و  یسرزاب  ار  وا  هناخ  داتسرف : هفیلخ  دش و  ءازع  نویـش و  هچراپ  کی  يأر  نم  رـس  رهش 
: تفگ اهنآ  زا  یکی  دندرک و  یسرزاب  ار  وا  نازینک  دندروآ و  دندیمهفیم  ار  ینتسبآ  هک  ینانز  تشگ و  وا  رـسپ  لابند  دندرک و  رهم  دوب 

. دنتشامگ وا  رب  نز  نت  دنچ  شنارای و  اب  ار  مداخ  ریرحن  دندرک و  ینادنز  یقاطا  رد  ار  وا  تسه ، لمح  رثا  نازینک  زا  یکی  رد 
يأر نم  رس  رهش  دندش و  راوس  وا  هزانج  لابند  هب  مردپ  نارـسفا و  مشاه و  ینب  دنتـسب و  ار  اهرازاب  و  دنتخادرپ ، ماما  زیهجت  هب  نآ  زا  دعب 

ار هزانج  نوچ  دناوخب و  زامن  وا  رب  هک  داتـسرف  ار  لکوتم  رـسپ  یـسیع  وبا  هفیلخ ، دندرک ، هدامآ  ار  وا  نوچ  دـش و  زیخاتـسر  زور ، نآ  رد 
رتفد نارـسفا و  نایـسابع و  نایولع و  زا  مشاه  ینب  هب  ار  وا  درک و  زاب  ار  شیور  تفر و  وا  کیدزن  یـسیع  وبا  دـنداهن ، نیمز  هب  زامن  يارب 
هدرم دوخ  رتسب  رد  یئادـخ  گرم  هب  هک  تسا  اضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیا  تفگ : درک و  دومناو  لودـع ، نایـضاق و  ناراد و 

. دندوب وا  نیلاب  رب  اهکشزپ  زا  نالف  نالف و  تاضق و  نیقثوم و  زا  نالف  نالف و  نینمؤملا و  ریما  نامداخ  زا  یعمج  تسا و 
نآ رد  شردپ  هک  یقاطا  رد  دنتشادرب و  ار  وا  شدوخ  هناخ  نایم  زا  دنرادرب و  ار  وا  داد  روتسد  دیشوپ و  ار  ترضح  نآ  يور  سپس 

489 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رایسب اهقاطا  اههناخ و  رد  دندمآ و  رب  وا  رـسپ  زا  یـسرزاب  ماقم  رد  مدرم  هفیلخ و  دش ، هدرپس  كاخ  هب  نوچ  دندرپس و  كاخ  هب  دوب  نفد 

رد دندوب ، هتـشامگ  تشاد  ینتـسبآ  لامتحا  هک  يزینک  نآ  رب  هک  مه  اهنآ  دش و  يراددوخ  وا  ثرا  میـسقت  زا  دـش و  یـسرزاب  شدرگ و 
شردارب شردام و  نایم  رد  وا  ثرا  تسین ، راک  رد  یلمح  هک  دش  نشور  نوچ  تسین و  راک  رد  یلمح  هک  دش  نشور  ات  دندوب  دوخ  راک 
. دوب وا  رسپ  يوجتسج  رد  نیا  رب  انب  هفیلخ  دش و  تباث  یضاق  دزن  وا  يوعد  و  دش ، تیصو  یعدم  شردام  دندرک و  میسقت  رفعج 

وا مردپ  مهدیم ، امش  هب  یفرـشا  رازه  تسیب  یلاس  ره  نم  دیهدب و  نم  هب  ار  مردارب  ماقم  تفگ : وا  هب  دمآ و  مردپ  دزن  رفعج  نیا  زا  سپ 
ات دنماما  تردارب  تردپ و  دـندقتعم  هک  یناسک  نآ  رب  تسا  هدیـشک  ریـشمش  هفیلخ  قمحا ، يا  تفگ : وا  هب  و  تفگ : دـب  وا  هب  دـنار و  ار 
وت هک  دیرادن  هفیلخ  هب  يزاین  یشاب  ماما  تردارب  ردپ و  نایعیش  دزن  وت  رگا  تسا ، هدشن  نکمم  وا  يارب  دنادرگرب و  هدیقع  نیا  زا  ار  اهنآ 

ار وا  عقوم  نیا  رد  مردپ  یباین و  رد  ار  نآ  ام  هلیسو  هب  یشاب  هتشادن  ار  ماقم  نیا  اهنآ  دزن  رگا  هفیلخ و  ریغ  هب  هن  دناسرب و  اهنآ  هبترم  هب  ار 
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نوریب هرماس  زا  اـم  دادـن و  وا  هب  دورو  هزاـجا  دُرم ، مردـپ  اـت  دـنهدن و  هار  يو  دزن  ار  وا  هک  داد  روتـسد  تسناد و  ناوتاـن  درمـش و  نوبز 
. دوب وجتسج  رد  یلع  نب  نسح  رسپ  رثا  لابند  هفیلخ  مه  زونه  دوب و  لاح  نیا  رب  وا  میدمآ و 

زور تسیب  يریبز  رفعج  نب  قحـسا  مساـقلا  یبا  هب  دـمحم  وبا  تفگ : هک  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  زا  - 2
خر دیاب  هچ  ره  ات  نیشنب  دوخ  هناخ  رد  تشون : زتعم  گرم ، زا  شیپ 

491 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، هثداح نیا  روظنم  تشون : وا  خساپ  رد  دـیئامرفیم ؟ هچ  نونکا  داد ، خر  ياهثداح  هک  تشون  ع )  ) ماما هب  دـش  هتـشک  هحیَُرب  نوچ  دـهد و 

. دش هک  دش  نانچ  زتعم  راک  تسا و  يرگید  هثداح  دوبن ،
زور هتـشون 10  نیا  دوشیم ، هتـشک  هللا  دبع  مان  هب  دواد  نب  دـمحم  نبا  تشون : يرگید  درم  هب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  وا  مه  زا  و 

. دش هتشک  دش ، مهد  زور  نوچ  دوب و  وا  نتشک  زا  شیپ 
ابا ینعی  درم  نیا  دزن  ار  ام  تفگ : نم  هب  مردپ  دش ، تخس  ام  رب  راک  تفگ : هک  ع )  ) رفعج نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  - 3
وا زگره  مسانشیمن و  ار  وا  تفگ : یسانشیم ؟ ار  وا  متفگ : دسریم ، شوگ  هب  یـششخب  دوج و  وا  زا  اریز  ربب  يرکـسع ع ) ماما   ) دمحم

. مدیدن ار 
تـسیود دهدب ، ام  هب  مهرد  دـصناپ  هک  میدـنمزاین  هزادـنا  هچ  تفگ : نم  هب  هار  نایم  رد  مردـپ  میدرک و  ترـضح  نآ  گنهآ  ام  دـیوگ :

مهرد دصیـس  شاک  متفگ : دوخ  اب  مه  نم  یگدـنز ، هنیزه  يارب  مهرد  دـص  يراکهدـب و  يادا  يارب  مهرد  تسیود  هماج و  يارب  مهرد 
مدرکیم فرصم  هماج  يارب  مه  مهرد  دص  مدرکیم و  هنیزه  ار  مهرد  دص  مدیرخیم و  یغالا  مهرد  دص  اب  ات  دادیم  روتـسد  نم  يارب 

. متفریم ناتسهوک  هب  و 
دزن نوچ  دنوش و  دراو  شرسپ  دمحم  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : دش و  نوریب  ام  دزن  ترـضح  نآ  مالغ  میدیـسر ، هناخ  رد  هب  نوچ  دیوگ :

؟ يدوب ادج  ام  زا  نونک  ات  هچ  يارب  یلع ، يا  تفگ : مردپ  هب  میداد ، مالس  وا  رب  متفر و  وا 
هب دمآ و  وا  مالغ  میدمآ ، نوریب  وا  دزن  زا  نوچ  منک و  رادید  عضو  نیا  هب  ار  امش  هک  متشاد  مرش  نم ، ياقآ  يا  تفگ : خساپ  رد 

493 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هب هنیزه و  يارب  مهرد  دص  يراکهدب و  يارب  مهرد  هماج و 200  يارب  مهرد   200 تسا ، مهرد  دصناپ  نیا  تفگ : داد و  ياهسیک  مردپ 

يارب مهرد  دـص  هماج و  يارب  مهرد  دـص  هدـب و  یغالا  ياهب  ار  نآ  مهرد  دـص  تسا ، مهرد  دصیـس  نیا  تفگ : داد و  ياهسیک  مه  نم 
اج نآ  رد  تفر و  يروس  هب  و  دادغب ) رد  یلحم  هلح و  فارطا  رد  يرهـش  يروس :  ) ورب ءاروُس  هب  ورم ، مه  ناتـسهوک  هب  یگدنز و  هنیزه 
نآ هدـش و  متخ  مظاـک  یـسوم  هب  تماـما  ینعی   ) تسا فـقو  هب  دـقتعم  لاـح  نیا  اـب  دراد و  دـمآ  رد  یفرـشا  رازه  زورما  تـفرگ و  ینز 

(. تسا مئاق  بئاغ  ماما  ترضح :
نادب ام  هک  تسا  يرما  نیا  تفگ : نم  خساپ  رد  یهاوخیم ؟ نیا  زا  رتنـشور  یلیلد  وت ، رب  ياو  متفگ : وا  هب  نم  دیوگ : میهاربا  نب  دـمحم 

(. تسا ام  یگداوناخ  کلسم  ینعی   ) میتفر نآ  رب  میدرک و  تداع 
نیعتـسم درکیم  يراطیب  ع )  ) دـمحم یبا  هلیوط  رـس  رد  مردـپ  مدوب و  يأر  نم  رـس  رد  مردـپ  اب  نم  تفگ : ینیوزق  ثراح  نب  دـمحا  - 4

همه تفاتیم و  رـس  نیز  هنهد و  نداد و  يراوس  زا  دوب و  هدـشن  هدـید  شدـننام  یئاـبیز  یگرزب و  رد  هک  تشاد  يرتسا  کـی  یـسابع ) )
. دوب هدادن  تسد  رتسا  نآ  ندش  راوس  رد  ياهراچ  اهنآ  يارب  دندوب و  هدش  مهارف  وا  درگ  اههدننکمار 

راوس ای  دوش  نآ  راوس  يراداو  ار  وا  دیایب و  ات  ع )  ) اضرلا نب  نسح  دزن  یتسرفیمن  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : وا  نانیـشنمه  زا  یکی  دیوگ :
تساوخ و ار  وا  و  ع )  ) دـمحم یبا  دزن  داتـسرف  دـیوگ : يوشیم ، تحار  وا  زا  دـشکیم و  ار  وا  رتـسا  نیا  اـی  دـنکیم و  شمار  دوشیم و 

هناخ نحـص  هک  درک  رتسا  نادـب  یهاگن  مدوب ، وا  اـب  نم  دـش ، هناـخ  دراو  ع )  ) ماـما نوچ  تفگ : مردـپ  تفر ، ترـضح  نآ  اـب  مه  مردـپ 
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هداتسیا
495 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. داهن رتسا  نآ  لفک  رب  تسد  تفر و  وا  يوس  هب  دوب و 
يو هب  مه  وا  درک و  مالـس  تفر و  نیعتـسم  دزن  سپـس  دـش و  ریزارـس  وا  زا  قرع  ات  درک  قرع  مدـید  مدرک ، هاگن  رتسا  نادـب  نم  دـیوگ :
ورب مالغ  يا  تفگ : مردپ  هب  ع )  ) ماما نزب ، هنهد  ار  رتسا  نیا  دمحم ، ابا  يا  تفگ : وا  هب  دیناشن و  دوخ  کیدزن  ار  وا  تفگ و  دمآ  شوخ 

دز و هنهد  ار  وا  تساخرب و  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  شوپور  ماما  نزب ، هنهد  ار  وا  تدوخ  تفگ : ترضح  نآ  هب  نیعتسم  نزب ، هنهد  ار  وا 
نیز ار  وا  ورب  مالغ  يا  تفگ : مردـپ  هب  ترـضح  نآ  نک و  نیز  ار  وا  دـمحم ، ابا  يا  تفگ : نیعتـسم  تسـشن و  دوخ  ياج  رـس  تشگرب 

نآ رب  هک  ینیبیم  دوخ  هب  تفگ : نیعتـسم  تشگرب ، درک و  نیز  ار  وا  تساخرب و  هراـبود  نک ، نیز  ار  نآ  تدوخ  تفگ : نیعتـسم  نک ،
. يرآ دومرف : يوش ؟ راوس 

نیرتهب تشاداو و  راومه  دنت و  شورب  ار  نآ  دیناود و  هناخ  طایح  نایم  رد  ار  وا  درکن و  یـشکرس  چـیه  دـش و  راوس  نآ  رب  ترـضح  نآ 
نینمؤملا ریما  ای  دومرف : يدید ؟ هنوگچ  ار  نآ  دمحم ، ابا  يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  نیعتـسم  دـش ، هدایپ  تشگرب و  سپـس  تفر و  ار  هار 

ریما دمحم ، ابا  يا  تفگ : ماما ، خساپ  رد  دیوگ : دـیاشن ، نینمؤملا  ریما  يارب  زج  نآ  دـننام  ماهدـیدن و  یهبرف  یئابیز و  رد  رتسا  نآ  دـننام 
. درب تفرگ و  ار  نآ  مردپ  و  ریگب ، ار  نآ  مالغ  يا  دومرف : مردپ  هب  ترضح  نآ  دیشخب و  وت  هب  ار  نآ  نینمؤملا 

، دـیراخ ار  نیمز  دوخ  هنایزات  اب  مدرک ، تیاکـش  يدـنمزاین  زا  " يرکـسع "ع ) ماما   ) دـمحم یبا  هب  تفگ : هک  يرفعج  مشاـه  یبا  زا  - 5
یفرشا دصناپ  تخادنا و  نآ  يور  یلامتسد  منامگ  هب  و  دیوگ :

497 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. راد روذعم  ار  ام  ریگرب و  ار  نآ  مشاه ، ابا  يا  تفگ : دروآرب و 

مالعا تشون و  ترضح  نآ  هب  دنتـشگرب ) جح  رفـس  زا  یگنـشت  سرت  زا  مدرم  هک  یلاس  ینعی   ) هیـسداق لاس  رد  هک  رّهطم  یلع  یبا  زا  - 6
امش رب  یکاب  دیورب و  امش  تشون : يو  خساپ  رد  ترـضح  نآ  دراد ، میب  یگنـشت  زا  مه  وا  دناهتـشگرب و  یگنـشت  سرت  زا  مدرم  هک  درک 

. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  دنتفر  یتمالس  هب  هللا و  ءاش  نا  تسین 
اهنآ ربارب  رد  تمواـقم  باـت  هک  درک  هلمح  يرایـسب  قـلخ  رفعج ، لآ  زا  يرفعج  هب  تفگ : هـک  یناـمی  لـضف  نـب  نـسح  نـب  یلع  زا  - 7

هللا ءاش  نا  امـش  هب  تبـسن  دوشیم  عافد  اهنآ  زا  تشون : شخـساپ  رد  عوضوم و  نیا  زا  درک  تیاکـش  تشون و  دـمحم  یبا  هب  تشادـن و 
هکنآ اب  دـندش  هابت  وا  تسد  هب  دـندوب ، رتشیب  نت  رازه  تسیب  زا  هک  یمدرم  نآ  درک و  هلمح  اهنادـب  یکدـنا  ناراـی  اـب  يرفعج  یلاـعت و 

. دندوب رتمک  رازه  زا  وا  نارای 
نانآ نیرتریگتخـس  دوب و  مدرم  نیرتیبصان  هک  دش  ینادنز  شمران ، نب  یلع  دزن  دمحم  وبا  تفگ : هک  يولع  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  - 8
ماما رتشیب  زور  کی  هدب ) هجنکش  ار  وا  ینعی   ) نک نینچ  نک و  نینچ  ترضح  نآ  اب  هک  دش  شرافس  وا  هب  بلاط و  یبا  لآ  هب  تبـسن  دوب 

هب رـس  شربارب  رد  تخادنایمن و  هدید  ترـضح  نآ  يور  هب  وا ، میظعت  مارتحا و  زا  دیئاس و  كاخ  رب  هرهچ  وا ، ربارب  رد  هک  دنامن  وا  دزن 
. دوب هدش  رترگشیاتس  ماما  هراب  رد  دوب و  هدش  هعیش  بهذم  هب  رتانیب  مدرم  همه  زا  وا  دش و  نوریب  وا  دزن  زا  ترضح  دوب ، ریز 
هک مدیسرپ  هجیلو  ریسفت  زا  ترضح  نآ  زا  متشون و  ع )  ) يرکسع ماما  دمحم  یبا  هب  همان  دیوگ : یعبض  دمحم  نب  نایفس  - 9

499 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هتـشون همان  رد  یلو  متفگ : دوخ  لد  رد  و  ینابیتشپ » نانمؤم  هن  شلوسر و  هن  ادخ و  ربارب  رد  دنتفرگن  و  (: » هبوت هروس   15  ) دیامرفیم ادخ 

ملع قح  رب  ماـما  ربارب  رد  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هجیلو : زا  دوصقم  هک : تشگرب  باوـج  دـننایک ؟ اـجنیا  رد  نینمؤـم  زا  دوـصقم  هک  مدوـب 
مدرم هب  ادخ  فرط  زا  هک  دنتـسه  قح  رب  ناماما  نامه  نینمؤم  اجنیا ؟ رد  دنمادک  نینمؤم  هک  یتفگ  دوخ  اب  دنزاسیم و  اوشیپ  دـننکیم و 
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. دنکیم ءاضما  ار  اهنآ  ناما  ادخ  دنهدیم و  ناما  دنس 
: هک تشون  خساپ  نم  هب  ریجنز ، دنک و  راشف  نادنز و  یگنت  زا  مدرک  تیاکش  ع )  ) دمحم یبا  هب  دیوگ : يرفعج  مشاه  وبا  زا  - 10

، دومرف ع )  ) ماما هچنانچ  مدـناوخ  دوخ  لزنم  رد  ار  زامن  دـندروآ و  رد  ارم  رهظ  ماـگنه  و  یناوخیم ، تلزنم  رد  ار  ترهظ  زاـمن  زورما  وت 
دص مدیسر  ملزنم  هب  نوچ  یلو  دمآ  ممرش  مهاوخب  ترـضح  نآ  زا  یفرـشا  دنچ  دوخ  همان  رد  متـساوخیم  مدوب و  تشیعم  یگنت  رد  نم 

. هللا ءاش  نا  ینیب  ار  دوخ  هاوخ  لد  هک  هاوخب  ار  نآ  نکم و  هظحالم  رادم و  مرش  يراد  يزاین  نوچ  تشون : داتسرف و  نم  يارب  یفرشا 
اب تفگیم ، نخـس  اهنآ  نابز  هب  دوخ  نامالغ  اب  ع )  ) يرکـسع ماـما  دـمحم  یبا  هک  مدینـش  اـهراب  تفگ : مداـخ  ریـصن  هزمح  وبا  زا  - 11
وبا توف  زا  سپ  ات  هدـش و  دـلوتم  هنیدـم  رد  ماما  متفگ : مدرک و  بجعت  نم  اهنآ ، نابز  هب  اهیبلقـص  اب  یمور و  اهیمور  اـب  یکرت و  اـهکرت 
نآ متفگیم ، نینچ  دوـخ  اـب  نم  دـنادیم ؟ ار  اـهنابز  همه  هنوـگچ  هدـیدن و  ار  وا  يدـحأ  هدـشن و  ناـیع  یـسک  هب  یقن ع ) ماـما   ) نسحلا
ره ملع  وا  هب  دـنکیم و  زاتمم  تهج  ره  زا  شرگید  قلخ  همه  زا  ار  دوخ  تجح  یلاعت  كرابت و  ادـخ  دومرف : درک و  ور  نم  هب  ترـضح 

ینابز
501 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسین یقرف  مومأم  تیعر و  اب  ماما  تجح و  نایم  دشابن ، نینچ  رگا  دهدیم و  ار  هدنیآ  ثداوح  اهگرم و  اهبَسَن و  ملع  و 
دوخ اب  دـش  مامت  همان  نوچ  و  دوشیم ؟ ملتحم  ع )  ) ماما مدیـسرپ  وا  زا  و  يرکـسع ع ) ماـما   ) دـمحم یبا  هب  متـشون  دـیوگ : عرقا ، زا  - 12

رد ناماما  لاح  هک : دیـسر  نم  هب  خـساپ  رد  هتفرگ ، هانپ  رد  نآ  زا  ار  دوخ  ناتـسود  ادـخ  ًاققحم  تسا و  یناطیـش  راک  کی  مالتحا  متفگ :
دُربتـسد زا  ار  دوخ  ناتـسود  ادـخ  ًاـققحم  دـنکن و  نوگ  رگید  ار  اـهنآ  عضو  زا  يزیچ  باوخ  يرادـیب ، رد  تسا  اـهنآ  لاـح  نوچ  باوخ 

. یتفگ دوخ  اب  هچنانچ  هداد  هانپ  ناطیش 
نآ زا  متـشون و  و  مسرپب ، وا  زا  و  ع )  ) دـمحم یبا  ماما  هب  مسیونب  ار  هلأسم  ود  هک  درک  روطخ  نم  هنیـس  رد  دـیوگ : فیرظ  نب  نسح  - 13
نآ زا  متساوخیم  و  تسا ، اجک  مدرم  نایم  رد  شتواضق  سلجم  دنکیم و  مکح  هچ  هب  دنک  روهظ  مئاق  ماما  نوچ  هک : مدیسرپ  ترـضح 

. مدرک تلفغ  بت  هب  عجار  شسرپ  زا  و  زور ، کی  هن  زور  هبون 2  بت  يارب  یئوراد  هراب  رد  مسرپب  ترضح 
یم وت  دبلطن و  هاوگ  و  ع )  ) دواد تواضق  دـننام  دـنک  تواضق  دوخ  ملع  هب  مدرم  نایم  دـنک  مایق  مئاق  ماما  نوچ  هک  دیـسر  همان  خـساپ  رد 
هللا ءاش  نا  دبای  يدوبهب  ادخ  نذا  هب  هک  زیوایب  رادـبت  هب  سیونب و  ياهقرو  کی  رد  يدرک ، شومارف  یـسرپب و  عبر  بت  جالع  زا  یتساوخ 

. دش بوخ  متخیوآ و  رادبت  هب  دوب  هتفگ  دمحم  وبا  ار  هچنآ  سپ  َمیِهاْربِإ ،» یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  »
دمحم یبا  هار  رس  متسشن  تفگ : دمحم ...  نب  لیعامسا  زا  - 14

503 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مرادن و رتشیب  مهرد و  کی  هک  مدرک  دای  دنگوس  مدرک و  تیاکش  دوخ  يدنمزاین  زا  وا  هب  درکیم  رذگ  نم  رب  نوچ  يرکسع ع ،) ماما  )

راتفگ نیا  و  يدومن ، كاخ  ریز  ياهدرک و  جنگ  یفرـشا  دص  هکنیا  اب  يروخیم ، غورد  ِدنگوس  ادخ  هب  وت  تفگ : مرادـن ، ماش  تشاچ و 
رد وت  دومرف : درک و  ور  نم  هب  سپـس  داد ، نم  هب  رانید  دص  وا  مالغ  هدب ، وا  هب  يراد  دوخ  اب  هچنآ  مالغ  يا  تسین ، اطع  ندادـن  يارب  نم 

نانچمه دومرف و  مه  تسرد  و  دوب ، نم  كاخ  ریز  ياهیفرـشا  نآ  شدوصقم  دنام ، یهاوخ  مورحم  اهنآ  زا  يراد  اهنآ  هب  يزاین  هک  یتقو 
ياهرد همه  مدـش و  هراچیب  هنیزه  يارب  و  ام ، يارب  دـشاب  زادـنا  سپ  هناوتـشپ و  متفگ  مدرک و  كاخ  ریز  رانید  نم 200  دومرف ، هک  دـش 

هتـشادرب و اج  کی  ار  اهنآ  هتـسناد و  ار  اهنآ  ياج  مرـسپ  هک  دـش  مولعم  هاگانب  و  مدوشگ ، ار  اـهنآ  يور  دـش و  هتـسب  نم  يور  هب  يزور 
. دیسرن متسد  نآ  ِلوپ  کی  هب  هتخیرگ و 

ماما  ) دمحم یبا  تمدخ  زور  کی  متفگیم ، نخـس  وا  زا  اج  ره  رد  مدیزان و  یم  نادـب  متـشاد و  یبسا  نم  تفگ : دـیز ...  نب  یلع  - 15
؟ دش هچ  تبسا  دومرف : نم  هب  مدیسر ، يرکسع ع ) نسح 
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ار نآ  يدرک  ادـیپ  يرادـیرخ  رگا  هدیـسرن  بش  اـت  دومرف : مدـش ، هداـیپ  نآ  زا  تسا و  امـش  هناـخ  رد  رب  نونکا  مه  مراد و  ار  نآ  متفگ :
مردارب هب  متفر و  ماهناـخ  هب  متـساخرب و  كانـشیدنا  نم  میدـیرب و  ار  نخـس  هتـشر  دـش و  دراو  اـم  رب  یـسک  نکم ، ریخأـت  نک و  ضوـع 

. مداد شرازگ 
میدرک بش  نوـچ  و  مدرب ، کـشر  مدرم  هب  شـشورف  زا  دـمآ و  مغیرد  نآ  زا  و  میوـگب ، هچ  هراـب  نیا  رد  منادیمن  نم  تفگ : خـساپ  رد 

نم ياقآ  يا  تفگ : دمآ و  درکیم  رامیت  ار  بسا  نآ  هک  يرکون 
505 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تشاد رظن  رد  ار  نیا  دوخ  راتفگ  زا  ماما  هک  متسناد  تفرگ و  مغ  ارم  دُرم ، تبسا 
راتفگ زا  اریز  دادیم ، یبسا  نآ  ياج  هب  شاک  متفگیم : دوخ  اب  و  زور ، دنچ  زا  سپ  مدیـسر  ع )  ) دمحم یبا  تمدـخ  نآ  زا  سپ  دـیوگ :

زا نآ  هدـب ، وا  هب  ارم  تیمک  يوبای  نآ  مالغ  يا  مهدیم ، وت  هب  نآ  ياج  هب  اپ  راهچ  کی  يرآ  دومرف : متـسشن ، نوچ  و  مدـش ، هدـنمغ  وا 
. يرتزارد رمع  دراد و  يرتراومه  تشپ  تسا و  رتهب  وت  بسا 

كُرت نامالغ  راتشک  هب  تسد  دش و  تعیب  وا  اب  لاس 255  رد  هک  مصتعم  نب  قثاو  نب  دمحم   ) يدتهم نوچ  تفگ : دمحم  نب  دمحا  - 16
يدتهم هناخ  رد  هب  ار  شرـس  دنتـشک و  ار  وا  دامتعا  دروم  نارادرـس  نیرتگرزب  فیـصو  نب  حلاص  دندیروش و  وا  هب  هدـنیآ  لاس  رد  دز و 
راتـشک هـب  تـسد  دنتـشک ) یعــضو  رتدـب  هـب  ار  يو  نآ  زا  سپ  تـفرگ و  هدـیدن  وا  و  وا ، ندرک  کبــس  ندرک و  راوـخ  يارب  دـنتخیوآ 

ربخ نم  هب  اریز  تشاد ، زاب  دوخ  هب  ام  زا  ار  وا  هک  ار  ادـخ  دـمح  نم  ياقآ  يا  متـشون : ع )  ) دـمحم یبا  ماـما  هب  نم  دز ، دوخ  ياههتـسباو 
رتهاتوک ار  شرمع  دـیدهت  نآ  تشاگن : نم  خـساپ  رد  منار . یم  نیمز  يور  زا  ار  اـهنآ  نم  تفگیم : درکیم و  دـیدهت  ار  وت  هک  هدیـسر 

. دومرف ماما  هک  دش  نانچ  دوش و  هتشک  درذگ  وا  رب  هک  ینوبز  يراوخ و  زا  سپ  مشش  زور  وا  رامش و  هب  زور  جنپ  زورما  زا  درک ،
هاگرد هب  ممشچ  درد  يارب  هک  وا  زا  مدرک  تساوخ  رد  متشون و  يرکسع ع ) ماما   ) دمحم یبا  هب  دیوگ : نومش  نب  نسح  نب  دمحم  - 17

هناتسآ رد  مرگید  مشچ  دوب و  هتفر  ممشچ  کی  دنک ، اعد  ادخ 
507 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وت هب  ادخ  دوب : هتشون  همان  رخآ  رد  دش و  بوخ  متـسرد  مشچ  نآ  درادهگن ، تیارب  ار  تمـشچ  ادخ  تشون : خساپ  رد  دوب ، نتفر  نایم  زا 
گرم ربخ  تشذگ  زور  دنچ  نوچ  و  دشاب ، هدُرم  منادـناخ  زا  یـسک  هک  متـسنادن  مدـش و  هدـنمغ  هلمج  نیا  زا  کین ، باوث  دـهد و  رجأ 

. تسا هدوب  وا  يارب  یتمالس  رس  هک  متسناد  دیسر و  نم  هب  بیط  مرسپ 
کی هراـب  رد  يدـتهم  هب  مُّلظت  يارب  دـمآ ، يأرنمَّرُـس  هب  اـم  دزن  ثیل  نب  فیـس  ماـن  هب  رـصم  لـها  زا  يدرم  دـیوگ : ملـسم  نب  رمع  - 18

يرکسع ماما   ) دمحم یبا  هب  ياهمان  هک  میتفگ  وا  هب  ام  دوب و  هدرک  نوریب  نآ  زا  ار  وا  دوب و  هتفرگ  روز  هب  وا  زا  مداخ  عیفش  هک  ياهعرزم 
. دوش ار  دوخ  راک  ندش  راومه  راتساوخ  ترضح  نآ  زا  دسیونب و  ع )

زا ار  وا  هعرزم و  رب  هتـشامگ  نآ  دزن  ورب  ورم ، هفیلخ  شیپ  ددرگرب ، وت  هب  وـت  هعرزم  تسین ، یکاـب  وـت  رب  تشوـن : وا  خـساپ  رد  ع )  ) ماـما
وت هک  یماگنه  تفگ : وا  دوب ، هدش  هدرپس  ودب  هعرزم  هک  درک  رادید  ار  هتـشامگ  نآ  نایناهج ، هدـنرورپ  يادـخ  زا  ناسرتب  مظعأ  ناطلس 

ینعی براوشلا  وبا  یضاق  مکح  هب  ار  هعرزم  نآ  و  منادرگرب ، وت  هب  ار  هعرزم  منک و  وجتسج  ار  وت  هک  تشون  نم  هب  يدش  نوریب  رصم  زا 
دوب و وا  تسد  رد  تشگرب و  وا  دوخ  هب  هعرزم  دورب و  يدـتهم  دزن  هک  دـشن  يزاین  دـینادرگرب و  وا  هب  ناـهاوگ  یهاوگ  اـب  وا  روضح  رد 

. دشن وا  زا  يربخ  نآ  زا  سپ 
رـسپ مدـمآ و  نوریب  یتقو  مدرازگ ، اج  هب  رـصم  رد  دوخ  زا  يرامیب  رـسپ  کی  نم  هک : تفگ  زاـب  نم  يارب  ثیل  نب  فیـس  نیمه  دـیوگ :

اعد مرامیب  رـسپ  يارب  هک  متـساوخ  زا  و  ع )  ) دـمحم یبا  هب  متـشون  نم و  هعرزم  رب  هداوناخ و  رب  دوب  نم  میق  یـصو و  هک  وا  زا  يرتگرزب 
گرزب رسپ  نآ  هدش و  بوخ  دوخ  ترامیب  رسپ  هک  تشون  نم  هب  دنک ،
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509 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
زا مرـسپ  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  نآ  لابند  دور و  داب  رب  وت  ِرجأ  ات  نکم  یباـتیب  نک و  دـمح  ار  ادـخ  دوب ، وت  مّیق  یـصو و  هک  تسا  هدرم 

. دوب هدیسر  نم  هب  ع )  ) دمحم یبا  باوج  هک  يزور  نامه  رد  تسا ، هدرم  نم  گرزب  رسپ  نآ  هتفای و  يدوبهب  دوخ  يرامیب 
دوب هتفرگ  یقاطا  هناخ  کی  رد  هک  تشاد  یلیکو  " يرکسع "ع ) ماما   ) دمحم یبا  تفگ : ریق  مان  هب  یهد  یلاها  زا  يریشق  نب  ییحی  - 19
يارب امرخ و  هباشون  فرـص  اب  زج  تفریذپن  وا  درک و  مداخ  نآ  رد  عمط  لیکو  دوب ، یتسوپ  دیفـس  راکتمدخ  وا  اب  درب ، رـس  هب  نآ  رد  هک 
مدوب هجوتم  رادـیب و  نم  هک : تفگ  زاب  میارب  لیکو  دوخ  دـیوگ : و  دوب ، هتـسب  رد  هس  ع )  ) ماما وا و  ناـیم  دروآ و  وا  دزن  درک و  مهارف  وا 

حبص نوچ  دیسرتب و  ادخ  زا  دیزیهرپب و  ادخ  زا  نارضاح ، يا  دومرف : داتسیا و  قاطا  رد  رب  دمآ و  ماما  دوخ  ات  دش  هدوشگ  اهرد  هاگان  هک 
. دندرک نوریب  هناخ  زا  ارم  دنتخورف و  ار  راکتمدخ  نآ  داد  روتسد  دش 

سپس مدرک و  هرظانم  زاوها  رد  یئادخ ) ود   ) اهیونث زا  يدرم  کی  اب  نم  تفگ : هر ) یسلجم  حیحـصت  یئاس -  ) یئاش عیبر  نب  دمحم  - 20
ماما  ) دمحم وبأ  هک  مدوب  هتسشن  بیـضخلا  نب  دمحا  هناخ  رد  رب  نم  دوب و  هدیبسچ  ملد  هب  يزیچ  وا  ياههتفگ  زا  مدمآ و  يأر  نم  رـس  هب 

هراشا نم  هب  دوخ  هبابس  تشگنا  اب  درک و  یهاگن  نم  هب  دمآ ، نوریب  ندید ) ناس   ) یتفالخ بکوم  زور  رد  هفالخلا  راد  زا  " يرکسع "ع )
. متفر شوه  زا  مداتفا و  نم  تسا و  اهنت  تسا ، هناگی  تسا ، هناگی  هک  درک 

وبا تمدخ  يزور  تفگ : هک  يرفعج  مشاه  یبا  زا  - 21
511 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

متسشن نوچ  كربت ، يارب  مزاسب  يرتشگنا  نآ  اب  هک  يزیچ  زا  مسرپب  ترضح  نآ  زا  متـساوخیم  مدیـسر و  " يرکـسع "ع ) ماما   ) دمحم
یتساوخیم هرقن  وت  دومرف : دینارپ و  نم  يوس  هب  يرتشگنا  متـساخرب ، مدرک و  عادو  نوچ  ات  مدمآ ، یـشسرپ  هچ  يارب  هک  مدرک  شومارف 

یهاوگ میاـقآ  يا  متفگ : نم  داـب ، اراوگ  وت  رب  مشاـه ، اـبا  يا  دـش ، وت  دوس  مه  تخاـس  دزمتـسد  نیگن و  میداد ، هتخاـس  يرتشگنا  اـم  و 
ار وت  ادـخ  مشاه ، ابا  يا  دومرف : متـسرپیم ، وا  يرب  نامرفب  ار  ادـخ  نم  هک  یتسه  یماما  نآ  یتسه و  ادـخ  ّیلو  یتسار  هب  وت  هک  مهدیم 

. دزرمایب
هنشت مدیسریم و  ع )  ) دمحم یبا  ماما  تمدخ  اهراب  نم  تفگ : یلع  نب  دمصلا  دبع  هدرک  دازآ  یمـشاه  ءانیعلا  وبا  مساق ، نب  دمحم  - 22

هدب بآ  وا  هب  مالغ ، يا  دومرفیم : ترضح  نآ  دوخ  مدرکیم ، يراد  دوخ  بآ  نتـساوخ  زا  وا ، مارتحا  يارب  ترـضح و  نآ  دزن  مدشیم 
. روایب ار  وا  بکرم  مالغ ، يا  دومرفیم : ع )  ) ماما مدرکیم و  هشیدنا  نآ  رد  موش و  صخرم  هک  متفرگیم  لد  رد  هک  اسب  و 

نب حـلاص  دزن  دـندوب ، هتفاـت  رب  ماـما  هناتـسآ  زا  يور  هک  ینارگید  یلع و  نب  حـلاص  اهیـسابع و  تفگ : هـک  راـفغلا  دـبع  نـب  یلع  زا  - 23
زا درم  ود  منک ، هچ  نم  تفگ : اهنآ  ربارب  رد  حلاص  دوب ، هتخادنا  نادـنز  رد  ار  " يرکـسع "ع ) ماما   ) دـمحم ابا  هک  یتقو  دـنتفر  فیـصو 

یئوجزاب اهنآ  زا  نم  دناهدش ، راد  هزور  رازگزامن و  تسرپ و  ادخ  تیاهنیب  ود  ره  متـشامگ و  وا  هب  متـشاد  رایتخا  رد  هک  یناسک  نیرتدب 
هن تسا ، تدابع  رد  همه  ار  بش  تسا و  هزور  ار  زور  هک  يدرم  هراب  رد  یئوگیم  هچ  دـنتفگ : ود  ره  تسه ؟ يزیچ  هچ  وا  رد  هک  مدرک 

هاگن وا  هب  ام  نوچ  دراد و  هجوت  يزیچ  هب  هن  دیوگیم و  ینخس 
513 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

شرازگ نیا  فیصو  نب  حلاص  زا  نیدراو  نوچ  میهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  هک  داتفا  ام  لد  رد  یـسرت  نانچ  دیآ و  هزرل  هب  ام  ندب  مینک ،
. دنتشگرب دیمون  دندینش ، ار 

تساوخ ارم  رهظ  زامن  ماگنه  " يرکسع "ع ) ماما   ) دمحم وبا  زور  کی  هک : تفگ  دزیم  گر  هک  نوشق  ینارصن  ناکـشزپ  زا  یکی  - 24
، ماهدیدن رتروآ  تفگـش  نیا  زا  يزیچ  متفگ : دوخ  اب  دوبن ، دصف  یلومعم  ياهگر  زا  هک  دومن  نم  هب  یگر  نزب و  ار  گر  نیا  تفگ : و 

ناـشن نم  هب  ار  یگر  هک  نیا  مود  تسین و  ندز  گر  عـقوم  یکـشزپ  رظن  زا  تقو  نیا  دـهدیم و  ندز  گر  روتـسد  نم  هـب  رهظ  ماـگنه 
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زاب ار  نوخ  دومرف : تساوخ و  ارم  دـش ، بش  نوچ  شکب و  راـظتنا  شاـب و  هناـخ  رد  دومرف : نم  هب  سپـس  ممهفیمن ، ار  نآ  هک  دـهدیم 
: دومرف مه  زاب  متسب و  دنبب ، ار  نآ  دومرف : سپس  مدرک و  زاب  نک ،

زا متـساوخن  مدـش و  تفگـش  رد  تسخن  راب  زا  شیپ  نم  زاب  نک ، زاب  ار  نوخ  دومرف : تساوخ و  ارم  زاب  بش  همین  شاب و  هناخ  نیمه  رد 
. دمآ نوریب  کمن  نوچ  يدیپس  نوخ  راب ، نیا  مدرک و  زاب  ار  نوخ  مسرپب ، يزیچ  ترضح  نآ 

هـس ات  دومرف  دوخ ، جرخ  رظان  هب  دش ، دادماب  نوچ  شاب و  هناخ  رد  دومرف : زاب  مدرک و  دنب  نک ، دنب  ار  نوخ  دومرف : نم  هب  سپـس  دیوگ :
. متفگ وا  يارب  ار  ناتساد  متفر و  ینارصن  عوشیتخب  دزن  متفرگ و  ار  اهنآ  نم  داد ، نم  هب  یفرشا 

هنامز نیا  رد  ماهدناوخن و  یباتک  چیه  رد  منادیمن و  بط  ياجک  چیه  رد  ار  نآ  ممهفیمن و  یئوگیم  وت  هچنآ  نم  تفگ : دیوگ :
515 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مدمآ زاوها  هب  هرصب و  يارب  مدرک  هیارک  یقیاق  کی  نم  تفگ : وا ، دزن  ورب  مسانشیمن ، تینارـصن  بتک  هب  يرتاناد  یـسراف  درم  نالف  زا 
وا هدب ، تلهم  نم  هب  يزور  دنچ  تفگ : نم  هب  وا  هک : تفگ  مداد ، شرازگ  وا  هب  ار  عوضوم  نیا  مدوخ و  رای  نآ  دزن  زاریـش  هب  اجنآ  زا  و 

يراک یهدیم  شرازگ  درم  نیا  زا  وت  هک  یعـضو  نیا  تفگ : نم  خـساپ  رد  متـساوخ ، خـساپ  مدـمآ و  وا  دزن  مداد و  تلهم  زور  دـنچ  ار 
. تسا هدرک  راب  کی  دوخ  رمع  رد  حیسم  ترضح  هک  تسا 

تشون خساپ  رد  درک ، تیاکش  هللا  دبع  نب  دیزی  فلد و  نب  زیزعلا  دبع  زا  تشون و  يرکسع ع ) ماما   ) دمحم یبا  هب  رجح  نب  دمحم  - 25
زیزعلا دبع  سپ  دوب ، دهاوخ  یماقم  ادخ  ربارب  رد  وا  وت و  يارب  یتسار  هب  دـیزی  اّما  و  دوشیم ، عافد  وا  زا  وت  هب  تبـسن  زیزعلا  دـبع  اّما  هک :

. تشک ار  رجح  نب  دمحم  دیزی  دُرم و 
راذگاو هفیلخ ) نارچگس  شحو و  غاب  راتسرپ  مداخ   ) ریرحن هب  ار  يرکسع ع ) ماما   ) دمحم وبا  هک  تسا  هتفگ  ام  باحصا  زا  یکی  - 26

هناخ رد  یناد  یمن  زیهرپب ، ادخ  زا  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  ریرحن  نز  درکیم و  رازآ  ار  وا  تفرگیم و  گنت  ترـضح  نآ  هب  وا  دندرک و 
. وا فرط  زا  وت  رب  مسرتیم  نم  تفگ : درک و  دزشوگ  وا  هب  ار  ترضح  نآ  ماقم  حالص و  و  تسیک ؟ وت 

زامن هداتـسیا  اهنآ  نایم  رد  ترـضح  نآ  دـید  درک و  ار  راک  نیمه  سپـس  و  مزادـنایم ، اههدـنرد  ناـیم  ار  وا  نم  تفگ : شنز  خـساپ  رد 
. دنتسه وا  درگ  رد  اههدنرد  نآ  دناوخیم و 

ماما  ) دمحم یبا  تمدخ  نم  تفگ : هک  قحسا  نب  دمحا  زا  - 27
517 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رایسب دومرف : دسرب ، ام  هب  هاگ  ره  مسانـشب  ار  نآ  منک و  هاگن  وا  طخ  هب  نم  ات  دسیونب  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  هدیـسر و  " يرکـسع "ع )
، هدم هار  دوخ  هب  دیدرت  وت  دبای ، فالتخا  مه  اب  زیر  تشرد و  ملق  رظن  زا  دسرب  وت  هب  هک  یطخ  یتسار  هب  دمحا ، يا  دومرف : سپس  بوخ .

هکنآ يارب  ای  هدوب  مک  شبکرم  هکنآ  يارب  ای   ) تاود رد  ات  دیشکیم  ار  نآ  دزیم  تاود  رد  هک  ار  ملق  تشون و  تساوخ و  تاود  سپس 
زا نوچ  مهاوخیم و  شـشخب  وا  زا  دـسیونیم  نآ  اـب  هک  یملق  نیا  متفگ : دوخ  اـب  نم  تشونیم  هک  وا  هر .) یـسلجم  زا  هدوبن - راـک  رد 
نآ زا  سپ  تعاـس و  کـی  اـت  دـیلامیم  تاود  نک  کـشخ  هب  ار  ملق  درکیم و  وـگتفگ  نم  اـب  درک و  ور  نم  هب  دیـشک ، تسد  نتـشون ،

. ریگب ار  نیا  دمحا ، ایب  دومرف :
يا دومرف : دشن ، رسیم  مسرپب ، يزیچ  تردپ  زا  متساوخیم  نم  موشیم ، هدنمغ  نآ  زا  هک  دیآیم  مداهن  رد  يزیچ  یهاگ  تنابرق ، متفگ :
رـس رب  نانمؤم  باوخ  تسا و  تشپ  رب  ناربمغیپ  باوخ  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  تناردـپ  زا  میاقآ ، يا  متفگ : تسیچ ؟ نآ  دـمحا ،

. تسا نینچ  نآ  دومرف : تسا ؟ اهنآ  يورب  نیطایش  باوخ  تسا و  پچ  تسد  رس  رب  ناقفانم  باوخ  تسا و  اهنآ  تسار  تسد 
دـش و شوماخ  یتعاس  دربیمن ، مباوخ  دوشیمن و  نکمم  میارب  مباوخب ، متـسار  تسد  رـس  رب  هک  منکیم  شـالت  هچ  ره  تناـبرق ، متفگ :

: دومرف متفر ، وا  کیدزن  ایب ، نم  کیدزن  دمحا ، يا  دومرف : سپس 
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دروآ و رب  شیاههماج  ریز  زا  ار  دوخ  تسد  ترضح  نآ  مدرک ، میاههماج  ریز  ار  میاهتسد  نم  نک ، تیاههماج  ریز  ار  دوخ  ياهتسد 
دمحا راـب ، هس  اـت  دیـشک  متـسار  يولهپ  هب  ار  شپچ  تسد  دیـشک و  مپچ  يوـلهپ  هب  ار  شتـسار  تسد  درک و  ورف  نم  ياـههماج  ریز  رد 

زا تفگ :
519 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دربیمن مباوخ  نآ  يور  چیه  مباوخب و  مپچ  يولهپ  يورب  مناوتیمن  رگید  درک ، ار  راک  نیا  نم  اب  ماما  هک  هاگنآ 

([ جع  ) نامز ماما  ]

مالسلا هیلع  بحاص  ترضح  تدالو  باب 

. تسا هدش  دلوتم  لاس 255  نابعش  همین  رد  ع )  ) بحاص ترضح 
هدماین ام  تسد  هب  وا  ندش  هتـشک  يو و  ناتـساد  هدوب و  ریبز  نادناخ  زا  ایوگ   ) دش هتـشک  يریبز  نوچ  تفگ : هک  دمحم  نب  دمحا  زا  - 1

: هک دمآ  نوریب  " يرکسع "ع ) ماما   ) دمحم یبا  ماما  هیحان  زا  عیقوت  نیا  هر ) یسلجم  زا  تسا -
دید هنوگچ  مرادن ، يدنزرف  نم  دشکیم و  ارم  درکیم  نامگ  وا  وا ، ناتـسود  هراب  رد  ددنب  ءارتفا  ادخ  هب  هک  یـسک  نآ  يازـس  تسا  نیا 

(. يرمق يرجه   ) لاس 256 رد  دیمان  م ح م د )  ) ار وا  هک  دش  دلوتم  يدنزرف  وا  يارب  و  ار ؟ ادخ  یئاناوت 
یمان لاجر  رد  شردارب  نسح  یلو  هدوب  هسدـقم  هیحان  يالکو  زا  ینادـمه  یلع  نب  دـمحم   ) میهاربا نب  یلع  نارـسپ  نسح  دـمحم و  - 2
تفگ زاب  یلجع  یلع  نب  ءوض  زا  سیق - دبع  زا  يدبع - نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  هک : دنتفگ  لاس 279  رد  هر ) یسلجم  زا  درادن -

هکنآیب مدـش و  ع )  ) دـمحم یبا  ماما  هناخ  رد  مزالم  يأر و  نم  رـس  هب  مدـمآ  نم  تفگ : درب ، ار  شمان  هک  سراف  لـها  زا  يدرم  لوق  زا 
نم هب  مداد ، مالس  مدمآ و  رد  وا  دزن  نوچ  تساوخ و  ارم  مهاوخ ، دورو  هزاجا 

521 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نم زا  نم  نادناخ  نانز  نادرم و  یعمج  لاح  زا  سپس  نیشنب ، ینالف  يا  دومرف : نم  هب  سپـس  و  تسا ؟ روطچ  تلاح  نالف ، ابأ  يا  تفگ :

. امش يراک  تمدخ  قوش  يارب  متفگ : خساپ  رد  يدمآ ؟ اج  نیا  هب  هچ  يارب  دومرف : سپس  درک ، شسرپ 
هک مدیـسر  یماقم  هب  سپـس  مدربیم و  رـس  هب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  ناراکتمدـخ  رگید  اب  نم  نامب ، هناخ  رد  سپ  دومرف : نم  هب  دـیوگ :

. دندوب هناخ  رد  ینادرم  تقو  ره  مدشیم  دراو  ترضح  نادب  هزاجایب  مدرکیم و  دیرخ  ار  ناشیاهیدنمزاین  رازاب  زا  اهنآ  يارب 
، مدینـش یتکرح  کی  قاطا  رد  دوب و  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  دوب و  نادرم  زا  یئاریذپ  هدامآ  هک  مدش  ترـضح  نآ  ینوریب  دراو  زور  کی 

قاطا زا  نم  ربارب  یکزینک  میآرد و  هن  میآرب و  هک  مدرکن  تارج  نم  رازگمارف ، مدـق  شاب ، دوخ  ياج  هب  درک : دایرف  نم  هب  ترـضح  نآ 
. دوب وا  اب  ياهدیشوپ  رس  زیچ  دش و  نوریب 

هدرپ يراد  دوخ  اب  هچنآ  زا  دومرف : وا  هب  تشگرب و  داد و  زاوآ  ار  كزینک  نآ  متفر و  قاطا  نورد  هب  نم  نورد ، ایب  هک : درک  دایرف  سپس 
زا هایس  هن  زبس  يوم  هتشر  کی  مدید  هاگانب  درک و  زاب  ار  وا  مکش  و  یخر ، ابیز  هدیپس و  هچب  رـسپ  يور  زا  دز  الاب  ار  شوپ  رـس  وا  رادرب ،

درب و دوخ  اب  رب ، دوخ  اب  ار  وا  دومرف : كزینک  نآ  هب  سپـس  تسا ، امـش  رمالا  بحاص  نیا  دومرف : نم  هب  هدیـشک و  شفان  ات  شیولگ  ریز 
. مدیدن ار  وا  درک  تافو  دمحم  وبا  ات  رگید  نآ  زا  سپ 

هب نم  دیوگ : يدبع  هلاس ،  2 تفگ : دمآ ؟ ترظن  هب  هلاس  دنچ  يدـید  ار  وا  یتقو  وت  متفگ : یـسراف  درم  نآ  هب  نم  دـیوگ : یلع  نب  ءوض 
. مینادیم هلاس  ار 21  وا  نونکا  ام  دنتفگ : هللا  دبع  وبأ  یلع و  وبأ  هلاس و   14 تفگ : ینادیم ؟ هلاس  دنچ  ار  وا  نونکا  وت  متفگ : ءوض 

523 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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باحـصا و مدوـب و  یلخاد  ریمـشک  هب  فورعم  دـنه ، رهـش  رد  نم  دـیوگ : يدـنه  مناـغ  دیعـس  یبا  زا  يرماـع ، دـمحم  نب  دـمحم  زا  - 3
فحـص روبز و  لـیجنا ، تاروت ، مهم : باـتک  راـهچ  همه ، دـندوب ، هاـشداپ  تسار  تسد  نانیـشنیسرک  نت  لـهچ  هک  متـشاد  ینادرگاـش 

ام هب  ور  مدرم  همه  میدادیم و  يوتف  مدرم  يارب  مارح  لالح و  رد  نانآ ، ینید  هیقف  میدوب و  مدرم  نایـضاق  ام  دـندوب ، هدـناوخ  ار  میهاربا 
، هدـش هدربماـن  بتک  نیا  رد  هک  يربـمغیپ  نیا  متفگ : دـش ، وگتفگ  دروم  ص )  ) ادـخ لوسر  اـم  ناـیم  رد  رتنیئاـپ ، هاـشداپ و  زا  دنتـشاد ،

اهنآ يارب  موش و  نوریب  نم  هک  دـندش  قفتم  يأر و  کـی  همه  میورب ، وا  لاـبند  مینک و  یـسررب  وا  زا  دـیاب  تسا و  ناـهن  اـم  رب  شعـضو 
ياهلوپ دنتفرگ و  نم  رب  هار  رس  كرت  یمدرم  مدیسر و  ُلباک  هب  ات  مدیدرون  هار  هام  مدمآ و 12  نوریب  يرایسب ، لوپ  اب  نم  منک ، وجتسج 

مکاح داتسرف و  خلب  رهش  هب  ارم  دش ، علطم  نم  راک  رب  نوچ  اجنآ ، هاشداپ  مداتفا و  ُلباک  رهش  هب  متشادرب و  تخس  مخز  دنچ  دندرب و  ارم 
یسراف مدمآ و  دنه  زا  ربمغیپ  يوجتسج  هب  نم  هک  تسناد  دیسر و  وا  هب  نم  شرازگ  دوب ، دوسا  یبا  نب  سابع  نب  دواد  نامز  نآ  رد  نآ ،

. مدرک هثحابم  ینید  نادنمشناد  ءاهقف و  اب  متفرگ و  دای 
رد دوخ  رهـش  زا  هک  مدرک  مالعا  اهنآ  هب  نم  دـندرک و  ثحب  نم  اب  دروآ و  درگ  ار  ءاهقف  تساوخ و  دوخ  سلجم  رد  ارم  سابع  نب  دواد 

: دنتفگ تسا ، وا  مان  دمحم  متفگ : تسیچ ؟ شمان  تسیک و  وا  دنتفگ : متفای ، بتک  رد  ار  وا  هک  مدرگیم  يربمغیپ  نیا  لابند  مدمآ و 
. دندرک مالعا  نم  هب  سپ  مدیسرپ ، وا  ماکحا  زا  نم  یئوجیم ، هک  تسا  ام  ربمغیپ  وا 

یلو تسا  ام  ربمغیپ  ص )  ) دمحم منادیم  هک : اهنآ  هب  متفگ  نم 
525 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زاب تسا  نم  دزن  وا  يارب  هک  یمئالع  اههناشن و  زا  مورب و  وا  دزن  ات  دـیئامنب  نم  هب  ار  وا  لحم  هن ، اـی  تسا  وا  هک  منادیمن  ار  صخـش  نیا 
وا هفیلخ  یـصو و  متفگ : هتفر ، اـیند  زا  شدوـخ  دـنتفگ : مروآیم ، ناـمیا  وا  هب  میوـجیم  ار  وا  هـک  تـسا  نـم  رورـس  ناـمه  رگا  مـسرپ ،

؟ تسیک
؟ تسا وا  هینک  هک  نیا  دیئوگب ، ار  شمان  متفگ : رکب ، وبا  دنتفگ :

، وا هفیلخ  میوجیم ، نم  هکنآ  میوجیم ، هک  تسین  نم  دوصقم  نیا  متفگ : دندرمش ، رب  شیرق  ات  ار  وا  تبسن  نامثع و  نب  هللا  دبع  دنتفگ :
هک يدرم  نیا  نادنزرف  زا  زج  درادن  يداژن  نیمز  يور  رد  ربمغیپ ، نیا  تسا ، وا  دالوا  ردپ  رتخد و  رهوش  يداژن و  ّمع  رـسپ  ینید و  ردارب 

لالح شنوخ  نیا  هدیئارگ ، رفک  هب  هدشن و  نوریب  كرـش  زا  درم  نیا  ریمالا ، اهیا  دنتفگ : دندیرپ و  نم  هب  همه  دـیوگ : تسا . وا  نیـشناج 
نیا فصو  نم  منادب ، ار  نآ  زا  رتتسرد  ات  موشن  ادج  نآ  زا  ماهدـیبسچ و  یـشیک  هب  متـسه و  يدرم  نم  مدرم ، يا  متفگ : اهنآ  هب  تسا ،

متـشادرب تسد  متـشاد ، هک  یماقم  زا  ماهدمآ و  ردب  دنه  دالب  زا  انامه  ماهدید و  هداتـسرف  ورف  شناربمغیپ  رب  ادخ  هک  یئاهباتک  رد  ار  درم 
زا هدش ، فیصوت  هیهلا  بتک  رد  هک  دوبن  يربمغیپ  نآ  دیدرک . دای  امش  هک  مدرک  یسرزاب  امـش  ربمغیپ  عضو  زا  نوچ  وا و  يوجتـسج  رد 
هب نیسح  نک ، هرظانم  يدنه  درم  نیا  اب  وت  تفگ : تساوخ و  ار  وا  بیکشا ، نب  نیسح  مان  هب  داتسرف  يدرم  دزن  مکاح  دیرادب ، تسد  نم 

میوگیم هچنانچ  تفگ : شخساپ  رد  هرظانم . هب  دنرتانیب  رتاناد و  اهنآ  دنتسه و  امش  تمدخ  نادنمشناد  ءاهقف و  هللا ، کحلـصأ  تفگ : وا 
هک ار  نامه  یتسار  هب  تفگ : وا  اب  يوگتفگ  زا  سپ  بیکـشا  نبا  نیـسح  نک ، يزرورهم  وا  هب  شاـب و  اـهنت  وا  اـب  نک و  هرظاـنم  وا  اـب  وت 

يربمغیپ نیمه  یئوجیم 
527 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نب هللا  دبع  نب  دمحم  ربمیپ ، نیا  دناهتفگ ، نانیا  هک  تسین  نینچ  وا  نیـشناج  هراب  رد  تقیقح  یلو  دـناهدرک  فصو  تیارب  اهنیا  هک  تسا 
نسح ردپ  تسا و  ص )  ) دمحم رتخد  همطاف ، رهوش  وا  مه  تسا و  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  مه  وا  یصو  تسا و  بلطملا  دبع 

(. ص  ) دمحم طبس  ود  نیسح  و 
متـسجیم ار  هچنآ  ریمالا ، اهیا  متفگ : متـشگرب و  سابع  نب  دواد  دزن  متـسجیم و  هک  تسا  نیمه  ربکا ، هللا  متفگ : دیوگ : دیعـس  وبا  مناغ 
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نیسح هب  داد و  هلـص  درک و  یکین  نم  هب  مه  وا  دیوگ : تسا ، ادخ  لوسر  ص )  ) دمحم هک  مهاوگ  ُهَّللا و  اَّلِإ  َهلِإ  هک ال  مهاوگ  نم  متفای و 
. نک یئوجلد  وا  زا  تفگ :

وا هب  دیوگ : دینامهف ، نم  هب  تابجاو  هزور و  زامن و  زا  مدوب  دنمزاین  نادـب  ار  هچ  ره  وا  متفرگ و  سنا  وا  هب  ات  متفریم  وا  دزن  نم  دـیوگ :
یـصو اب  يو  زا  سپ  نید  راک  تسین و  يربمغیپ  وا  زا  سپ  تسا و  ناربمغیپ  نایاپ  ص ،)  ) دـمحم هک  میناوخیم  دوخ  بتک  رد  اـم  متفگ :

، دیآ رس  هب  ایند  ات  تسا  يراج  اهنآ  لسن  رد  ادخ  رما  هتسویپ  یصو و  زا  سپ  یصو  هب  سپـس  وا و  زا  سپ  نیـشناج  ثراو و  اب  تسا و  وا 
نامزلا بحاص  هب  دیسر  ات  درمش  ار  ءایصوا  سپس  و  ص )  ) دمحم رسپ  ود  نیسح ، وا  زا  سپ  نسح ، تفگ : تسیک ؟ دمحم  یـصو  یـصو 

(، ع  ) مئاق ماما  هیحان  زا  يوجتـسج  زج  دوبن  يدـصقم  نم  يارب  داد و  عالطا  نم  هب  مئاق  ماما  هراب  رد  دوب  هداد  خر  هچ  نادـب  سپـس  و  (ع )
هک دنـس  لها  زا  مه  یقیفر  کی  دادـغب و  هب  دیـسر  ات  تفر  اهنآ  اب  لاس 264 و  ات  تسـشن  ياج  رب  ام  باحـصا  اب  دمآ و  مق  هب  دیعـس  وبا 

. دوب هارمه  يو  اب  دوب  وا  شیکمه 
قیفر قالخا  یخرب  هک : تفگ  زاب  میارب  مناغ  دیوگ : يوار 

529 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مدـشیم و هدامآ  زامن  يارب  و  یهاش ) رهن  رد  هدوب  یهد   ) هیـسابع هب  مدیـسر  ات  مدـش  نوریب  متفگ و  كرت  ار  وا  متـسناد و  تشز  ار  دوخ 

يدنه مان  یتسه ؟ ینالف  وت  تفگ : نم  هب  دمآ و  یسانشان  کی  هاگان  هب  مدرکیم  هشیدنا  مدمآ ، شلابند  هک  يدصقم  رد  مدوب و  هداتسیا 
دمآ و رد  یناتسب  هناخ و  هب  ات  درب  ارم  یهار  هب  یهار  زا  هتـسویپ  متفر و  وا  اب  وگ . خساپ  ار  دوخ  يالوم  تفگ : وا  يرآ ، متفگ : درب ، ار  وا 
ات یتشاذگ  یلاح  هچ  رد  ار  نالف  نالف و  نالف ، يا  يدمآ  شوخ  هک  يدـنه  نابز  هب  دومرف : نم  هب  هتـسشن و  ترـضح  نآ  مدـید  هاگان  هب 

. دیسرپ لاوحا  اهنآ  مادک  ره  زا  دربمان و  ارم  ناراکمه  سک  لهچ 
: تفگ سپس  تفگ ، نخس  يدنه  نابز  هب  ار  همه  نیا  داد و  شرازگ  نم  هب  میدوب  هدرک  وگتفگ  نآ  هراب  رد  ام  ار  هچنآ  سپس  و 

سپـس ورب ، جح  هب  هدنیآ  لاس  درگرب و  ار  هلاسما  ورم  جـح  هب  اهنآ  اب  دومرف : نم ، ياقآ  يا  يرآ  متفگ : يورب ؟ جـح  هب  اهیُّمق  اب  یتساوخ 
يزیچ زا  ار  وا  ورم و  درب ، ار  وا  مان  ینالف ، دزن  دادغب  رد  زاس و  دوخ  هنیزه  ار  نیا  دومرف : تخادنا و  نم  يارب  دوب  شولج  هک  یلوپ  هسیک 

(. هر یسلجم  زا  تسا - يرماع  مالک  زا  هلمج  نیا   ) تشگرب دلب  هب  ام  اب  و  نکم ، علطم 
ام هب  جاجح  ياـهکیپ  یخرب   ) داد خر  اـم  يارب  هر ) یـسلجم  زا  هریغ - ماـما و  تاـقالم  دـننام  تاـیونعم  زا  ینعی   ) اـهشیاشگ هراـپ  سپس 

دیعس وبا  دنورب و  دنتسناوتن  جح  هب  دنتـشگرب و  هبقع  زا  ام  نارای  هک  دنداد  ربخ  ام  هب  و  هر ) یـسلجم  حیحـصت  جویفلا - ضعب  دندروخرب -
سپـس درک و  تماقا  ناسارخ  رد  یتدم  داتـسرف و  ياهیدـه  ام  يارب  ناسارخ  فرط  زا  تفر و  جـح  هب  هدـنیآ  لاس  رد  تفر و  ناسارخ  هب 

. هللا همحر  درک ، تافو 
531 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هک یهوجو  هراب  رد  یعمج  ماِدص و  ابأ  رضن و  نب  نسح  " يرکسع "ع ) ماما   ) دمحم وبا  تافو  زا  سپ  تفگ : هک  هللا  دبع  نب  دعس  زا  - 4
هب مورب  مهاوخیم  نم  تفگ : دمآ و  ماِدـص  ابأ  دزن  رـضن  نب  نسح  دـندمآرب و  یـسررب  ماقم  رد  دـندرک و  وگتفگ  دوب  ءالک  تسد و  رد 
نب دمحا  هب  نتفر و  زا  مراچان  منیبیم و  ناشیرپ  باوخ  نم  تفگ : وا  خساپ  رد  نسح  زادنا . سپ  ار  لاسما  تفگ : وا  هب  ماِدـص  وبأ  جـح ،

رد دوخ  تسد  هب  رگم  دـهدن  ار  هجو  نآ  هک  درک  شرافـس  درک و  تیـصو  هسدـقم  هیحان  يارب  مه  یلوپ  درک و  تیـصو  دامح  نب  یلعی 
. دش رهاظ  یتقو  دراذگب  ماما  تسد 

یئاههماج دمآ و  ءالکو  زا  یکی  مدمآ و  دورف  نآ  رد  مدرک و  هراجا  ياهناخ  مدیـسر ، دادغب  هب  نم  نوچ  تفگ : نسح  هک : دـیوگ  يوار 
؟ تسیچ اهنیا  متفگ : نم  تشاذگ ، نم  دزن  یئاهیفرشا  و 

دمآ قاحسا  نب  دمحا  سپـس  دندرک ، رپ  ار  هناخ  ات  دروآ  مه  يرگید  دروآ و  ار  اهنآ  دننام  مه  يرگید  ینیبیم و  هک  تسا  نیمه  تفگ :
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ار ریبعت  نیا  هیقت ، هار  زا  نامزلا  بحاص  ینعی   ) درم نآ  همان  مداـتفا و  هشیدـنا  رد  مدـش و  تفگـش  رد  نم  دروآ ، تشاد  دوخ  اـب  هچ  ره  و 
: هک دیسر  نم  هب  هر ) یسلجم  زا  تسا - هدرک 

ربهار ياهدزد  هار  رد  مدرک و  چوک  مدز و  راـب  دوب  هارمه  هچ  ره  نم  رواـیب ، يراد  دوخ  اـب  هچ  ره  تشذـگ  زور  زا  ناـنچ  نینچ و  نوچ 
نم هب  ياهمان  متفرگ و  یلزنم  مدیسر و  هرماس  هب  اهنآ و  زا  تشاد  ملاس  ارم  ادخ  متـشذگ و  اهنآ  زا  نم  دندوب ، نت  تصـش  دندوب و  برع 

، مدیـسر ترـضح  نآ  هناخ  هناتـسآ  هب  نوچ  مداد و  اج  اهلامح  هتـسب  رـس  ياهدبـس  رد  ار  اهنآ  نم  روایب ، يراد  دوخ  اب  هچ  ره  هک  دیـسر 
: متفگ يرضن ؟ رسپ  نسح  وت  تفگ : هداتسیا ، اجنآ  رد  یهایس  کی  مدید 

533 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تسا يرایسب  نان  هناخ  هشوگ  رد  مدید  مدرک و  یلاخ  ار  اهلامح  ياهدبس  متفر و  یقاطا  هب  مدمآ و  رد  هناخ  هب  نم  يآ ، رد  تفگ : يرآ ،

ادخ رضن ، نب  نسح  يا  هک : دیسر  نم  هب  يدایرف  هتخیوآ و  ياهدرپ  یقاطا  رد  مدید  هاگان  هب  دنتفر و  اهنآ  داد و  هدرگ  ود  یلامح  ره  هب  و 
نوریب نم  يارب  هماج  ود  یتفا و  کش  رد  وت  هک  دراد  تسود  ناطیـش  هدم ، هار  دوخ  هب  دیدرت  هداهن و  وت  رب  هک  یتنم  نیا  رب  نک  دـمح  ار 

رد تشگرب و  رـضن  نب  نسح  دیوگ : دعـس  مدمآ ، نوریب  متفرگ و  ار  اهنآ  نم  يوشیم ، دـنمزاین  يدوز  هب  هک  ریگب  ار  اهنآ  دومرف : داد و 
. دش نفک  هماج  ود  نآ  رد  دُرم و  ناضمر  هام 

دزن يرایـسب  هوجو  مدش ، کش  ردنا  نم  " يرکـسع "ع ،) ماما   ) دـمحم یبأ  تشذـگرد  زا  سپ  تفگ : رایزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  - 5
رسپ يا  تفگ : نم  هب  تفرگ و  یتخس  درد  بت و  متفر و  وا  هقردب  هب  مه  نم  دش و  یتشک  راوس  درک و  راب  ار  اهنآ  دوب ، هدش  مهارف  مردپ 

، دُرم درک و  تیـصو  نم  هب  زیهرپب و  ادـخ  زا  لام  نیا  هراب  رد  تفگ : نم  هب  هتفرگ و  ارم  نابیرگ  هک  تسا  گرم  نیا  نادرگرب ، ارم  مناج ،
هیارک طـش  بل  هناـخ  مربیم و  قارع  هب  ار  هجو  نیا  نم  درکیمن . تیـصو  ارم  تسا  رداـن  ساـسایب و  زیچ  هب  مردـپ  متفگ : دوـخ  اـب  نـم 

مزادرپیم ار  لام  نیا  ع )  ) دمحم یبا  ماما  راگزور  دننام  دش  نشور  يزیچ  نم  يارب  رگا  مهدیمن و  نآ  زا  يربخ  مه  یسک  هب  منکیم و 
هب یکیپ  اب  ياهمان  کی  هاگان  هب  مدـنام  يزور  دـنچ  متفرگ و  طش  رانک  ياهناخ  مدـمآ و  قارع  هب  منکیم ، شون  شیع و  نآ  اـب  هن  رگا  و 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  نم 
نانچ نینچ و  نایم ، رد  تسا و  هجو  هزادنا  نیا  وت  اب  دمحم ، يا 

535 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مدنام يزور  دنچ  متخادرپ و  هداتسرف  نآ  هب  ار  لام  نآ  دوب و  هداد  حرـش  متـسنادیمن  تسرد  مه  مدوخ  هک  دوب  نم  اب  هچنآ  همه  تسا و 

. رازگساپس ار  ادخ  میتشامگ . تردپ  ماقم  هب  ار  وت  ام  هک : دمآ  ياهمان  نم  يارب  ات  تفرگ  ارم  مغ  دشن ، دنلب  نم  هب  يرَس  و 
هتفریذـپ همه  دوب ، الط  دـنب  تسد  کی  اهنآ  نایم  رد  هک  مدـیناسر  یثراح  ینابزرم  فرط  زا  یئاهزیچ  تفگ : یئاـسن ، هللا  دـبع  یبا  زا  - 6

علق ای  دوب  سم  نهآ و  لاقثم  دنچ  شنایم  رد  متـسکش ، منکـشب ، ار  نآ  دنداد  روتـسد  نم  هب  و  نم ، هب  تشگرب  الط  دنب  تسد  نآ  دـش و 
. دش هتفریذپ  مداتسرف و  ار  الط  مدروآ و  رد  ار  اهنآ  دوب و 

یبا دالوا  زا  هنیدـم  لها  زا  یمدرم  هک : تفگ  " داوج "ع ) ماما   ) رفعج یبأ  دـمحم  رتخد  هجیدـخ  هدرک  دازآ  ینیادـم ، رازخ  لـضف  زا  - 7
رد " يرکـسع "ع ) ماـما   ) دـمحم وبا  نوچ  دیـسریم و  اـهنآ  يارب  نیعم  تقو  رد  ینیعم  قوقح  دنتـشاد و  قـح  بهذـم  هب  هدـیقع  بلاـط 

تماما هدیقع  رب  هک  دیـسر  یئاهنامه  يارب  يررقم  قوقح و  نآ  دنتـشگرب و  ع )  ) مئاق ماما  وا  دنزرف  هب  هدیقع  زا  اهنآ  زا  یعمج  تشذـگ ،
. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  دنرادن  ناگدربمان  رد  یمان  دش و  عطق  نارگید  زا  دندوب و  هدنام  اج  رب  وا  دنزرف 

راهچ هک  ار  دوخ  ناگدازومع  قح  دش : هتفگ  وا  هب  تشگرب و  وا  رب  داد و  هیحان  هب  یلام  داوس  لها  زا  يدرم  دـیوگ : دـمحم ، نب  یلع  - 8
ام هتشادهگن و  ار  اهنآ  قح  هتشاد و  یتکرـش  نآ  رد  هدوب و  وا  تسد  رد  درم  نآ  ناگدازومع  زا  هعرزم  نک ، ردب  نآ  زا  تسا  مهرد  دص 

شیاههدازومع نآ  زا  لام  نیا  زا  هچنآ  دش  مولعم  میدرک و  باسح 
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537 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دش لوبق  داتسرف و  ار  یقاب  درک و  ادج  ار  نآ  تسا و  مهرد  دص  راهچ  نامه  دوب ،

نم هب  يزیچ  اهنآ  هراب  رد  مدرکیم و  اعد  شهاوخ  اهنآ  يارب  متشونیم و  نم  دش ، دلوتم  رسپ  ات  دنچ  نم  يارب  دیوگ : ءالع  نب  مساق  - 9
دنامیم و هک : دش  هداد  باوج  نم  هب  مدرک  اعد  شهاوخ  متشون و  همان  دش ، دلوتم  نسح  مرسپ  نوچ  دندرم و  اهنآ  همه  دشیمن ، هتـشون 

دمحلا هللا.
دـشن و 22 هداد  هزاجا  نم  هب  متـساوخ ، جورخ  هزاجا  متفر و  دادـغب  هب  اهلاس  زا  یلاس  هک  مدوب ) : ) تفگ حـلاص  نب  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  - 10

نوریب نم  ورب ، نوریب  زور  نآ  رد  دش ، هتفگ  دش و  هداد  جورخ  هزاجا  نم  هب  هبنشراهچ  زور  يارب  تفر و  ناورهن  هب  ناوراک  ات  مدنام  زور 
نم هک  دشن  نیا  زا  شیب  تسا و  هدـنام  اجنآ  رد  ناوراک  مدـید  مدیـسر ، ناورهن  هب  نوچ  مدوب و  دـیمون  ناوراک  هب  ندیـسر  زا  یلو  مدـش 

دمحلا هللا. مدیدن و  يدب  دوب و  هدرک  تمالس  ياعد  نم  يارب  مدیچوک و  مه  نم  دیچوک و  ناوراک  هک  مداد  هفولع  يردق  ار  منارتش 
ام دنتفگ : مدرک و  جرخ  یلوپ  مداد و  ناشن  ناکـشزپ  هب  ار  نآ  دـش و  ادـیپ  یمخز  نم  دـعقم  رد  دـیوگ : یـشاش  فسوی  نب  دـمحم  - 11

دنک و ترب  رد  یتمالس  هماج  ادخ  هک  دمآ : خساپ  نم  هب  مدرک و  اعد  شهاوخ  متـشون و  ياهمان  میـسانشیمن و  نآ  نامرد  يارب  یئوراد 
مه زا  یکـشزپ  کی  دش و  متـسد  فک  دننام  مدش و  بوخ  هک  تشذـگن  نم  رب  هعمج  دـیوگ : دزاس ، هارمه  ترخآ  ایند و  رد  ام  اب  ار  وت 

یئاود درد  نیا  يارب  ام  تفگ : مداد و  ناشن  وا  هب  متساوخ و  ار  دوخ  نابهذم 
539 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. میسانشیمن
مورب و اهنآ  اب  متـساوخ  نم  دندش و  نتفر  نوریب  هدامآ  اهینمی  زا  یناوراک  کی  مدوب و  دادغب  رد  نم  دیوگ : ینامی  نیـسح  نب  یلع  - 12

. نامب هفوک  رد  تسین ، یبوخ  وت  يارب  اهنآ  اب  نتفر  رد  هک  ورم  اهنآ  اب  دیسر  باوج  نتفر و  يارب  مدرک  نذا  تساوخ  رد  متشون و 
نم هب  موش ، یتشک  راوس  متـساوخ  هزاجا  متـشون و  دـنتخادنا و  رب  ار  اهنآ  دـنتخات و  اهنآ  رب  هلظنح  هریت  تفر و  ناوراـک  مدـنام و  دـیوگ :

مدرم زا  هتسد  کی  دندنامن و  ملاس  مادک  چیه  دش  مولعم  دندوب ، هتفر  ایرد  هب  لاس  نآ  رد  هک  مدیـسرپ  یئاهیتشک  لاح  زا  دندادن و  هزاجا 
. دندوب هدرک  وپچ  هدرب و  ار  همه  دندوب و  هتخات  اهنآ  رب  دنتفگیم ، حراوب  اهنآ  هب  هک  دنه 

، مدرکن یفرعم  یـسک  هب  ار  دوخ  متفگن و  نخـس  یـسک  اب  مدـمآ و  هناخ  رد  هب  بورغ  ماگنه  متفر و  هرماس  هب  يو  ترایز  هب  نم  دـیوگ :
میورب تفگ : نم  هب  اجک ؟ يارب  نونکا  متفگ : زیخرب ، نم : هب  تفگ  دمآ و  یمداخ  هک  مدـناوخیم  زامن  دجـسم  رد  ترایز  ماجنا  زا  سپ 

نیـسحلا نب  یلع  وت  وت ، لابند  هب  زج  مدشن  هداتـسرف  نم  هن ، تفگ : يدش ، هداتـسرف  يرگید  لابند  هب  وت  دیاش  متـسیک ؟ نم  متفگ : لزنم ،
ات تفگ : هچ  متـسنادن  نم  هک  تفگ  يزار  وا  اـب  سپـس  درک و  دـمحا  نب  نیـسح  لزنم  دراو  اـت  درب  ارم  یتسه  میهاربا  نب  رفعج  هداتـسرف 

داد و هزاجا  نم  هب  منک و  ترایز  نورد ، زا  هک  متفرگ  هزاجا  وا  زا  مدـنام و  وا  دزن  زور  هس  دـندروآ و  نم  يارب  متـشاد  زاین  هچ  ره  هکنآ 
. مدرک ترایز  هنابش 

، دوخ طخ  هب  مردپ  تفگ : ینامی  دیزی  نب  لضف  نب  نسح  - 13
541 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

طخ اب  ام  بهذـم  مه  ياهقف  زا  یکی  سپـس  دیـسر ، شباوج  متـشون و  ياهمان  دوخ  طخ  هب  نم  سپـس  دیـسر و  شباوج  تشون و  ياهمان 
هتسویپ اهیطمرق  بهذم  هب  درم  نآ  هک  دوب  نیا  شاهمان ، ندنام  باوجیب  تلع  میدرک و  لمأت  ام  و  دیسرن ، شباوج  تشون و  ياهمان  دوخ 

. دوب
دوش نشور  اًلماک  نم  عضو  هک  نیا  رگم  مورن  نوریب  متفرگ ، میمـصت  متفر و  سوط  هب  مدرک و  ندید  قارع  زا  نم  دیوگ : لضف  نب  نسح 

مدیسرت مدش و  گنت  لد  اجنآ  رد  ندنام  زا  نایم  نیا  رد  دیوگ : متفیب ، یئادگ  هب  ات  منامب  اجنآ  رد  هچ  رگ  ددرگ ، هدروآ  رب  نم  جئاوح  و 
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. دوش توف  نم  جح  هک 
تاقالم وت  اب  يدرم  اـجنآ  رد  یئاذـک و  دجـسم  هب  ورب  تفگ : وا  مدرک و  یتساوخرد  وا  زا  دـمحا و  نب  دـمحم  دزن  مدـمآ  يزور  دـیوگ :

جح هب  لاـسما  هک  روخم  مغ  تفگ : دـیدنخ و  دیـسر ، نم  هب  نوچ  دـش و  دراو  نم  دزن  يدرم  متفر و  دجـسم  نادـب  نم  دـیوگ : دـنکیم .
: دیوگ يدرگیم ، رب  تنادنزرف  تنادناخ و  دزن  تسرد  نت  يوریم و 

. هَّلل دمحلا  و  تسا ، نآ  قادصم  نیا  متفگیم : دش و  مارآ  ملد  مدش و  هدوسآ  نم 
مدش نیگمغ  نم  ياهماج ، کی  دوب و  یفرشا  دنچ  نآ  رد  هک  دمآ  نم  يارب  هتسب  رس  هسیک  کی  متفر و  يأر  نم  رس  هب  نم  سپس  دیوگ :

نم زا  ار  همان  هک  نآ  متـشون و  ياهمان  مدینادرگ و  رب  ار  نآ  مدـیزرو و  ینادان  تسا ، نیمه  مدرم  نیا  دزن  نم  شاداپ  هک : دوخ  اب  متفگ  و 
: هک متفگ  دوخ  اب  مدش و  نامیشپ  یتخـس  هب  راک  نیا  زا  نآ  لابند  رد  سپـس  تفگن ، نآ  هراب  رد  ینخـس  درکن و  نم  هب  ياهراشا  تفرگ ،

نآ زا  متفرگ و  ندرگ  هب  هاـنگ  مدوخ و  راـک  زا  متـساوخ  شزوپ  متـشون و  ياهماـن  مدـش و  رفاـک  دوـخ  يـالوم  رب  ندـینادرگرب  يارب  نم 
شزرمآ

543 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رگا هک  مدرکیم  هشیدـنا  دوخ  اب  مدوب و  رادرک  نیا  رد  نم  مدـیلام ، مه  هب  تسد  ینامیـشپ ، زا  متـساخرب و  مداتـسرف و  ار  نآ  متـساوخ و 

ات تسا  رتاناد  اهنادب  نم  زا  وا  اریز  مناسرب  مردپ  هب  ار  اهنآ  ات  منکیمن  يراک  نآ  اب  منکیمن و  زاب  ار  اهنآ  هسیک  تشگرب ، نم  هب  اهیفرـشا 
: دمآ همان  نیا  دوب  هدروآ  نم  يارب  ار  یفرشا  هسیک  هک  ياهداتسرف  نآ  يارب  سپ  دنکب ، اهنآ  اب  دهاوخیم  راک  ره 

هک اسب  میهدیم و  اهنآ  هب  یئزج  ياهیطع  مینکیم و  ار  راک  نیا  دوخ  ناتـسود  زا  یخرب  اب  ام  يدادن ، عالطا  درم  نآ  هب  هک  يدرک  دـب  وت 
ادخ زا  ام ، ناسحا  ندینادرگرب  رد  يدرک  اطخ  وت  هک  دیسر  همان  نم  هب  تسا و  كربت  نآ  زا  روظنم  دننکیم و  تساوخ  رد  مه  ناشدوخ 
نآ مه  ام  يزاسن ، دوخ  هار  هنیزه  ینکن و  يراک  نانآ  اب  هک  تسا  نیا  وت  میمـصت  تین و  رگا  اما  دزرمآیم و  ار  وت  ادخ  هاوخب و  شزرمآ 

یموس رد  متساوخ  متـشون و  همان  دوصقم  ود  رد  نم  دیوگ : يوش . مرحم  نآ  رد  هکنآ  يارب  يراد  مزال  ار  هماج  اما  میتفرگ و  زاب  وت  زا  ار 
هتـشونن هک  مه  یموس  نامه  حرـش  دیـسر و  نم  هب  دوصقم  ود  ره  خـساپ  دـیآ ، شدـب  نآ  زا  هکنآ  میب  زا  متفرگ ، زاب  تسد  مسیونب و  مه 

. هَّلل دمحلا  دیسر و  مدوب 
دادـغب هب  نوچ  میـشاب و  هواجک  مه  موش و  راوس  وا  اب  هک  مدوب  هدرک  هدـعو  روباشین  نامه  رد  يروباشین  میهاربا  نب  رفعج  اـب  نم  دـیوگ :

نم هک  نیا  زا  سپ  دروخرب ، نم  هب  انجولا  نبا  هواجک ، مه  کی  يوجتـسج  لابند  متفر  متـساوخ و  رذـع  وا  زا  مدـش و  نامیـشپ  میدیـسر ،
، متشگیم وت  لابند  نم  تفگ : نم  هب  نونکا  یلو  دوش ، راک  نیا  دراو  هک  تشاد  دب  وا  مدوب و  هدرک  هعجارم  وا  هب  رتش  ندرک  هیارک  يارب 

ریسفت زا  " رصع "ع - ماما  فرط  زا   ) دیسر روتسد  نم  هب 
545 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وا يارب  ینک و  هیهت  هواجک  مه  وا  يارب  ینک و  راتفر  وا  اب  یشوخ  هب  دیاب  دنک و  تبحص  وت  اب  لضف ) نب  نسح  ینعی   ) وا هک  هر ) یسلجم 
. ینک هیارک  رتش 

ای تسا  مئاق  ماما  يالکو  زا  مه  وا  هک  مدرک  ادیپ  دیدرت  ینعی   ) مداتفا کش  هب  زجاح »  » راک رد  نم  دیوگ : دیمحلا ، دبع  نب  نسح  زا  - 14
رد یفوک  هللا  دـبع  نب  دـمحم  زا  تیاور  رد  نیدـلا » لامک   » رد مه  قودـص  خیـش  و  تسا ، هدوب  ءالکو  زا  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  و  هن ؟

شرسپ يرَمُع و  دادغب  ءالکو  زا  دناهدید  ار  وا  هک  یناسک  و  ع )  ) رـصع ماما  تازجعم  رب  نیعلّطم  زا  تسا  هدیـسر  وا  هب  هک  یناسک  هرامش 
رد هک : دیسر  ینامرف  نم  يارب  متفر و  ءارماس  هب  مدرک و  عمج  يزیچ  و  تسا ) هدرمـش  ار  نارگید  ینادمه و  حلاص  نب  دمحم  زجاح و  و 

. نک در  دیزی  نب  زجاح  هب  يراد  هارمه  هچنآ  دنتسه ، ام  ماقم  مئاق  ام  ِروتسد  هب  هک  یناسک  هراب  رد  هن  تسین و  یّکش  ام  هراب 
هب نم  ع ،)  ) رـصع ماما  لام  زا  دوب  یئاههتفـس  مدرم  رب  مردپ  يارب  داتفا ، نم  تسد  هب  راک  دُرم و  مردپ  نوچ  دیوگ : حلاص  نب  دمحم  - 15
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نم هب  ار  اهنآ  مدرم  همه  نک ، تفایرد  ار  اهنآ  یهدـب  نک و  هبلاطم  ناـنآ  زا  تشون : خـساپ  رد  مداد . عـالطا  وا  هب  متـشون و  ترـضح  نآ 
درک و ادرف  زورما و  وا  مدرک و  هبلاطم  وا  زا  متفر و  وا  دزن  نم  تشاد ، یفرـشا  دـص  راهچ  غلبم  هب  ياهتفـس  هک  يدرم  کـی  زج  دـنتخادرپ 

شیر مه  نم  تسا ؟ هدش  هچ  تفگ : وا  مدرک و  هلگ  شردپ  هب  وا  زا  دومن و  نم  رب  تهافس  ینادان و  و  درک ، تناها  نم  هب  شرسپ  دادن و 
دادغب لها  زا  دیود و  نوریب  شرسپ  متخادنا ، دگل  ریز  بوخ  ار  وا  مدروآ و  هناخ  نحـص  نایم  هب  ار  وا  مدیـشک و  ار  شیاپ  متفرگ و  ار  وا 

يرایسب عمج  و  تشک ، ارم  ردپ  یضفار  یمق  کی  تفگیم : درک و  هثاغتسا 
547 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هیلع رب  یملاظ  کی  زا  امـش ، رب  نیرفآ  دادـغب ، لها  يا  متفگ : مدـش و  راوس  دوخ  بکرم  هب  مه  نم  دـنتخیر و  نم  رـس  هب  دادـغب  مدرم  زا 
ارم لام  ارم و  قح  ات  دناوخیم  یـضفار  یمق و  ارم  صخـش  نیا  متـسه و  یّنـس  ینادـمه و  يدرم  نم  دـینکیم ، يرادـفرط  یبیرغ  مولظم 
هب وا  دندروآ و  نم  دزن  ار  راکهدب  مدرک و  مارآ  ار  اهنآ  نم  دـنزیرب و  وا  ناّکُد  هب  دنتـساوخیم  دـندرک و  موجه  وا  هب  همه  دـیوگ : دربب ،

. مدرک نوریب  وا  هناخ  زا  مدینادرگ و  زاب  وا  رس  زا  ار  مدرم  نم  ات  دزادرپب  ار  درم  یهدب  هک  دروخ  دنگوس  شنز  قالط 
یلو مدوبن  تماما  هب  دقتعم  و  هدوب ) ناجیابرذآ  دادغب و  نایم  هک   ) متفر لبج  ناتـسرهش  هب  نم  تفگ : نسح ، نب  دمحا  مالغ  ردـب  زا  - 16

يالوم هب  شدنبرمک  ریشمش و  اب  ار  وا  دنمس  يوبای  هک  درک  تیصو  دُرم و  هللا  دبع  نب  دیزی  هک  نیا  ات  متشاد  تسود  ار  همئا  یلک  روط  هب 
دهد و رازآ  ارم  مهدـن ، یـسابع ) تلود  كرت  يارما  زا  یکی   ) نیکتوکذا هب  ار  دنمـس  رگا  هک  مدیـسرت  نم  مهدـب و  نامزلا ) بحاص   ) وا

قارع زا  هاگانب  متفگن ، يدحا  هب  مدرک و  تمیق  دوخ  شیپ  رد  الط  یفرـشا  دصتفه  هب  دنبرمک  ریـشمش و  اب  ار  دنمـس  نآ  نم  دـنک ، نوبز 
. تسرفب دنبرمک  ریشمش و  دنمس و  ياهب  تباب  زا  تسا  وت  دزن  رد  هک  ار  یفرشا  دصتفه  هک  دمآ  نم  يارب  ياهمان 

باوج منک ، هنتخ  ار  وا  متفه  زور  رد  ات  متـساوخ  هزاجا  متـشون و  دـمآ و  نم  يارب  يرـسپ  هک : هتفگ  زاـب  وا  يارب  هک  یـسک  زا  یلع  - 17
ار یلوا  دنیایب ، وا  ياج  هب  يرگید  يرگید و  يدوز  هب  دـمآ : باوج  متـشون ، ار  وا  ندُرم  و  دُرم ، ای 8  زور 7  نامه  رد  و  نکم ، هک : دـمآ 

: دیوگ دندمآ ، دوب  هدومرف  هک  نانچمه  و  رفعج ، ار  یمود  مانب و  دمحا 
549 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یلو میرادـن  شوخ  وت  رفـس  نیا  زا  ام  دیـسر : نم  هب  هک  مدوب  هار  رـس  مدرک و  یظفاحادـخ  مدرم  اـب  مدوب ، جـح  هب  نتفر  يارب  هداـمآ  نم 
: هک دیـسر  خساپ  منیگمغ ، جح  هب  نتفرن  زا  یلو  اونـش  عیطم و  نم  متـشون : یلو  مدش  نیگمغ  دش و  گنت  ملد  دـیوگ : تسا ، وت  اب  رایتخا 
دیـسر و هزاجا  و  متـساوخ ، هزاجا  متـشون و  دش  هدنیآ  لاس  نوچ  دـیوگ : هللا ، ءاش  نا  يوریم  جـح  هب  هدـنیآ  لاس  رد  اریز  شابم  گنتلد 

ياهواجکمه بوخ  يدسا  دیـسر : باوج  وا ، يراد  دوخ  هب  مراد و  قوثو  وا  تناید  هب  مدش و  هواجکمه  سابع  نب  دـمحم  اب  نم  متـشون :
. مدش هواجکمه  وا  اب  نم  دمآ و  يدسا  رادم ، مدقم  ار  یسک  وا  رب  دمآ  رگا  تسا ،

باسح هب  هلظنح  نب  میمت  زا  مه  یلاـم  و  درپس ، یلع  نب  سادرم  هب  هسدـقم  هیحاـن  يارب  یلاـم  حورجم  تفگ : يولع  یلع  نب  نسح  - 18
. تسرفب تسا  هدرپس  وت  هب  حورجم ) نامه  ینعی   ) يزاریش هچنآ  اب  ار  میمت  لام  هک : دیسر  سادرم  هب  دوب ، هدرپس  وا  دزن  هسدقم  هیحان 

هب دروآ  یلام  رـصم  لها  زا  يدرم  تشذگ  رد  يرکـسع ع ) ماما   ) دمحم وبا  نوچ  دـیوگ : دـمحم  یبا  یـضیرع  یـسیع  نب  نسح  زا  - 19
دوخ ياج  هب  يدنزرف  هتـشذگ و  رد  ع )  ) دمحم ابا  هک : دنتفگ  مدرم  یخرب  دش ، فالتخا  لام  نآ  عوضوم  رد  هسدـقم و  هیحان  يارب  هکم 

هب بلاط  یبا  مان  هب  ار  يدرم  و  تسا ، هدنام  يدنزرف  ع )  ) دـمحم وبا  ياج  هب  دـنتفگ : یخرب  و  تسا ، وا  نیـشناج  رفعج  نامه  هتـشاذگن و 
هب تفر  دوشیمن ، مهارف  نونکا  هک : تفگ  خساپ  رد  تساوخ ، ار  تماما  لیلد  وا  زا  تفر و  رفعج  دزن  دوب و  وا  اب  ياهمان  داتسرف و  ءارماس 

هدُرم وا  وت ، قیفر  يارب  دهد  رجا  وت  هب  ادخ  هک : دمآ  نوریب  شباوج  رد  دیناسر ، ام  باحصا  زا  یکی  هب  ار  نآ  نامزلا و  بحاص  هناخ  رد 
551 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

اب هتـشاد خ ل ) تسود  بحی : امب   ) دـشاب مزال  هچنانچ  ات  تسا  هدرک  تیـصو  تسا  وا  اب  هک  یلام  هراب  رد  ینیما  صخـش  کـی  هب  تسا و 
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. دوب هدش  هداد  خساپ  مه  وا  همان  زا  دنک و  لمع  نآ 
هک دوب  هدروآ  دوـخ  اـب  يزیچ  اـقیرفآ ) رد  تسا  يرهـش  هواـس و  کـیدزن  تسا  يرهـش   ) هبآ لـها  زا  يدرم  تفگ : دـمحم  نب  یلع  - 20
هبآ رد  هک  يریـشمش  زا  هک  تشون  وا  هب  داد و  لیوحت  دوب  هدروآ  ار  هچنآ  دوب و  هدرک  شومارف  هبآ  رد  ار  نآ  زا  ریـشمش  کی  دـناسرب و 

.؟ تسا يربخ  هچ  يدرک  شومارف 
شردپ دوخ و  ياهكولمم  دوصقم  دیاش   ) داتسرف ربمغیپ  هنیدم  يارب  ینامداخ  مئاق ع ) ماما  : ) تفگ هک  شردپ  زا  فیفخ  نب  نسح  - 21

حیرـض دجـسم و  تمدـخ  يارب  ای  دنـشاب  ناما  رد  تموکح  هجوت  بلج  بیقعت و  زا  دـنوش و  نکاس  هنیدـم  رد  هداتـسرف  ار  اهنآ  هک  هدوب 
فیفخ هب  و  هر ) یـسلجم  زا  اهنآ - یتسرپرـس  يارب  ریجا  رفن  ود  ینعی   ) دوب راک  تمدـخ  ود  اهنآ  اـب  و  هر ) یـسلجم  زا  هداتـسرف - سدـقم 
ياهمان هک  دندوب  هتفرن  نوریب  هفوک  زا  زونه  درک و  تسم  دیشون و  یَم  مداخ  ود  زا  یکی  دندیسر  هفوک  هب  نوچ  دورب و  اهنآ  اب  هک  تشون 

. ددرگ رانک  رب  راک  زا  ددرگرب و  هدرک  يراوخ  یَم  هک  یمداخ  نآ  ات  دیسر 
، دوش هداتـسرف  هسدقم  هیحان  هب  یلوپ  ریـشمش و  کی  اپ و  راهچ  کی  درک  تیـصو  هللا  دـبع  نب  دـیزی  تفگ : هک  نسح  نب  دـمحا  زا  - 22
تسا و هدوب  مه  يریـشمش  دیداتـسرف  هچنآ  اب  هک : دیـسر  خـساپ  رد  دنداتـسرفن ، ار  ریـشمش  دنداتـسرف و  ار  اهزیچ  رگید  اپراهچ و  ياـهب 

. دشاب هدومرف  هچنانچ  ای  هدیسرن -
نم دزن  تفگ : يروباشین  ناذاش  نب  یلع  نب  دمحم  زا  - 23

553 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
و يدسا ، دزن  مداتسرف  مدوزفا و  نآ  رب  مهرد  تسیب  مدوخ  زا  متـسرفب ، رتمک  دصناپ  زا  دوب  مراوگان  و  دش ، عمج  مک  تسیب  مهرد  دصناپ 

. دیسر دوب  وت  زا  نآ  مهرد  تسیب  هک  یمهرد  دصناپ  دیسر : نم  خساپ  رد  و  مدربن ، یمان  دوخ  لام  زا 
رسپ سراف   ) دوب هتشک  ار  سراف  هک  دیـسریم  دینُج  هب  روما  ءارجا  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  ياههمان  دیوگ : يرعـشا  دمحم  نب  نیـسح  - 24

رد ناذاش  نب  لضف  و  تسا ، هدوب  بهذم  یلاغ  مهتم و  هک : هتفگ  وا  هراب  رد  حابص  نب  رصن  دیوگ : یـشک  تسا ، ینیوزق  هیوهام  نب  متاح 
ار وا  دـینُج  درک و  رداص  ار  وا  لتق  روتـسد  يرکـسع  ماما  دوب و  هزره  فورعم و  نایوگغورد  زا  متاح  نب  سراف  هتفگ : دوخ  بتک  یخرب 
ع)  ) رمألا بحاص  فرط  زا  ءارجا  روتـسد  تشذـگ ، رد  ع )  ) يرکـسع ماما  نوچ  يرگید ، نسحلا و  یبا  هب  مه  و  هر ) یـسلجم  زا  تشک -
( دشاب هدش  فرحنم  ادابم  هک   ) مدش نیگمغ  نیا  زا  نم  دیـسرن ، يربخ  دینُج  هراب  رد  دش و  دـیدجت  شرگید  قیفر  نآ  نسحلا و  یبا  يارب 

. دیسر دینج  ندُرم  ربخ  نآ  زا  سپ  و 
. متساوخ ار  وا  زا  دالیتسا  يرتسبمه و  هزاجا  متشون و  متشاد و  شوخ  نآ  اب  هک  متشاد  یکزینک  نم  دیوگ : حلاص  نب  دمحم  زا  - 25
شدوخ تفر و  شراب  هچب  سپـس  دش و  نتـسبآ  مدش و  رتسبمه  وا  اب  نم  دنک ، دهاوخ  هچ  ره  ادخ  هاوخب و  دنزرف  وا  زا  هک : دیـسر  خساپ 

. دُرم مه 
زا تشاگن - هیحان  هب  ار  نآ  و   ) تشون ار  نآ  دنـس  درک و  ررقم  هسدقم  هیحان  يارب  ار  دوخ  ثلث  یمجعلا  نبا  تفگ : دمحم  نب  یلع  - 26

دش هتشون  وا  هب  تشادن ، يربخ  نآ  زا  یسک  دوب و  هداد  مادقملا  یبا  شرسپ  هب  یلام  ثلث ، ندرک  رد  هب  زا  شیپ  و  هر ) یسلجم 
555 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تشون و همان  يرمیص  دایز  نب  یلع  دیوگ : رصن  نب  یسیع  لیقع  یبا  زا  - 27 دش ؟ هچ  یتشاذگ  رانک  مادقملا  یبا  يارب  هک  یلام  نآ  هک :
زا لبق  زور  دـنچ  دُرم و  داتـشه  لاس  رد  وا  دـش و  یهاوخ  نفک  دـنمزاین  داتـشه  لاـس  رد  وت  هک  تشون  خـساپ  ودـب  درک ، شهاوخ  ینفک 

. دش هداتسرف  وا  يارب  نفک  شگرم 
: متفگ دوخ  اب  دش و  گنت  نم  رب  راک  مدوب و  راکهدب  هیحان  هب  یفرشا  دصناپ  نم  تفگ : ینادمه  نارمع  نب  نوراه  نب  دمحم  زا  - 28
نابز هب  هراب  نیا  رد  ینخـس  مراذـگاو و  هیحان  هب  دوخ  یهدـب  راـنید  ياهب 500  هب  ار  اهنآ  ماهدـیرخ و  راـنید  هب 530  هک  مراد  یئاـهناّکد 
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نک تفایرد  میهاوخیم  وا  زا  هک  الط  رانید  ضوع 500  هب  نوراه  نب  دـمحم  زا  ار  اهناّکد  نآ  تشون : رفعج  نب  دـمحم  هب  سپ  مدرواین ،
(. هر یسلجم  زا  تشذگ - هک  تسا  يدسا  نامه  رفعج  نب  دمحم  )

یتسرپرس ریز  هک  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  دالوا  زا  ياهچب  رتخد  تخورف  هک  یناسک  نمض  رد  باّذک )  ) رفعج تفگ : دمحم  نب  یلع  - 29
: تفگ رادیرخ  درک ، علطم  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  داتسرف و  رادیرخ  دزن  نییولع  زا  یکی  تخورف ، دوب  يرکسع  ماما  هناخ  شرورپ  و 

داد و شرازگ  هیحان  لـها  هب  تفر  يولع  نآ  ربب ، ار  وا  منکیمن ، مک  وا  ربارب  رد  ماهداد  هک  یلوپ  یلو  منادرگیم  رب  هاوخلد  هب  ار  نآ  نم 
. رفعج نادناخ  زا  وا  تسرپرس  هب  ینعی  دنک - در  شبحاص  هب  ار  نآ  هک  دنداد  روتسد  وا  هب  دنداتسرف و  یفرشا  رادیرخ 41  يارب 

ینعی  ) وا نوـنکا  مه  تفگ : يو  هب  هک  دوـب  وا  هارمه  هب  يرگید  ینـسح و  زور  نامیدـن  زا  يدرم  تـفگ : يوـلع  نـسح  نـب  نیـسح  - 30
دنکیم عمج  ار  اهلوپ  دریگیم و  جارخ  رمالا ع ) بحاص 

557 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دـصق ریزو  دیناسر و  ریزو  نامیلـس  نب  هللا  دیبع  هب  ار  ربخ  نیا  وا  دندرب و  مان  وا  يارب  دندوب  اجک  ره  رد  ار  ءالکو  همه  دراد و  یئالکو  و 
نامیلس نب  هللا  دیبع  تسا ، یتخس  رایـسب  راک  نیا  تسا ؟ اجک  درم  نیا  ات  دینک  وجتـسج  هک : تفگ  مه  هفیلخ  دریگب ، ار  ءالکو  همه  درک 

ماما مهس  ناونع  هب  ار  لوپ  مادک  ره  یلوپ ، اب  دینزب  اج  اهنآ  يارب  ار  یـسانشان  مدرم  هن ، تفگ : هفیلخ  میریگیم ، ار  ءالکو  همه  ام  تفگ :
دینز و زابرـس  نآ  زا  دنریگن و  یـسک  زا  يزیچ  هک  دوش  غالبا  ءالکو  همهب  هک : دمآ  نوریب  يروتـسد  دـیوگ : دـیریگب ، ار  وا  دـنتفرگ  (ع )
مراد و یلام  نم  تفگ : درک و  تولخ  وا  اب  تخانشیمن و  ار  وا  هک  دندز  بلاق  هب  دمحا  نب  دمحم  يارب  يدرم  و  ار ، ماما  رما  دینک  راکنا 

درکیم تفطالم  یمرن و  وا  اب  هتـسویپ  و  منادیمن ، هراب  نیا  رد  يزیچ  نم  یتفر  طلغ  تفگ : دمحم  مناسرب ، ع )  ) ماما هب  ار  نآ  مهاوخیم 
. دندرک يراد  دوخ  دوب  هدیسر  اهنآ  هب  هک  يروتسد  قبط  ءالکو  همه  دندرک ، هدنکارپ  یناسوساج  دزیم و  ینادان  هب  ار  دوخ  دمحم  و 

رئاح ترایز  زا  و  دادـغب ) رد  ع )  ) داوج ماـما  مظاـک و  ماـما  دهـشم   ) شیرق رباـقم  تراـیز  زا  دیـسر  ینقدـغ  تفگ : دـمحم  نب  یلع  - 31
ترایز هب  وگب  نک و  رادید  ار  اهیسرب  تارف و  ینب  ورب  تفگ : تساوخ و  ار  یناطق  اب  هفیلخ )  ) ریزو تشذگ  یهام  دنچ  نوچ  و  ینیـسح ،

. دنریگب ار  وا  دوش و  یسرزاب  دور  ترایز  هب  هک  ره  هک  تسا  هداد  روتسد  هفیلخ  دنورن ، شیرق  رباقم 
559 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ع)  ) اهنآ رب  ّصن  هدیسر و  ماما  هدزاود  هراب  رد  هچنآ  باب 

شهارمه یلع  نب  نسح  دـمآ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  دومرف : " داوج "ع ) ماـما   ) مود رفعج  یبا  زا  يرفعج  مساـق  نب  دواد  مشاـه  یبأ  زا  - 1
ریما رب  دمآ و  سابل  شوخ  هراوق و  شوخ  يدرم  هاگان  هب  تسشن ، رب  دمآ و  رد  مارحلا  دجسم  هب  دوب و  هداد  هیکت  نامیلـس  تسد  هب  دوب و 

هس وت  زا  نم  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : سپس  تسشن ، ترضح  تمدخ  داد و  ار  وا  مالـس  باوج  ترـضح  نآ  داد و  مالـس  ع )  ) نینمؤملا
ایند و رد  دـننآ ، لوئـسم  هک  دـندش ، یفالخ  بکترم  وت  راـک  رد  مدرم  نیا  هک  منادیم  يداد  نم  هب  ار  اـهنآ  خـساپ  رگا  مسرپیم ، هلأـسم 

. سرپب نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  ع :)  ) یلع يرادن . زایتما  يربارب و  اهنآ  اب  وت  هک  منادیم  هن  رگا  دنتسین و  هدوسآ  دوخ  ترخآ 
: وگب نم  هب  درک : ضرع  درم  نآ 

؟ دوریم اجک  هب  شحور  دباوخیم ، هک  يدرم  - 1
؟ دنهدیم خر  درم  هب  هنوگچ  یشومارف  يروآ و  دای  - 2

؟ دوشیم دننام  دوخ ، ياهیئاد  ای  اهومع و  هب  دنزرف  هنوگچ  - 3
: تفگ درم  نآ  داد ، ار  شخساپ  ع )  ) نسح ماما  هدب ، ار  وا  خساپ  دمحم ، ابا  يا  دومرف : درک و  نسح  هب  ور  ع )  ) نینمؤملا ریما 

. مدادیم یهاوگ  نآ  هب  هشیمه  ادخ و  زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  هک  مهاوگ  نم 
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. ماهدوب هاوگ  نادب  هشیمه  و  ص )  ) ادخ لوسر  دمحم  هک  مهاوگ  و 
561 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. ماهدوب هاوگ  نادب  هشیمه  و  درک - ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  هراشا  و  یتسه - وا  تجح  هب  مئاق  یئادخ و  لوسر  یصو  وت  هک  مهاوگ  و 
-. درک ع )  ) نسح هب  هراشا  و  وا - تجح  هب  مئاق  یتسه و  وا  یصو  مه  وت  هک  مهاوگ  و 

. وا زا  دعب  تسا  وا  تجح  هب  مئاق  دوخ و  ردارب  یصو  ع )  ) یلع نب  نیسح  هک : مهاوگ  و 
. وا زا  سپ  تسا  ع )  ) نیسح تماما  هب  مئاق  وا  هک  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  رب  مهاوگ  و 

(. ع  ) نیسحلا نب  یلع  تماما  راک  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) یلع نب  دمحم  رب  مهاوگ  و 
(. ع  ) دمحم تماما  راک  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) دمحم نب  رفعج  رب  مهاوگ  و 
(. ع  ) دمحم نب  رفعج  تماما  راک  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) یسوم رب  مهاوگ  و 

(. ع  ) رفعج نب  یسوم  تماما  راک  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) یسوم نب  یلع  رب  مهاوگ  و 
(. ع  ) یسوم نب  یلع  تماما  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) یلع نب  دمحم  رب  مهاوگ  و 

(. ع  ) دمحم نب  یلع  تماما  راک  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) یلع نب  نسح  رب  مهاوگ  و 
(. ع  ) دمحم نب  یلع  تماما  راک  هب  مئاق  تسا  وا  هک  ع )  ) یلع نب  نسح  رب  مهاوگ  و 

رپ هچنانچ  تلادع  زا  ار  نآ  دنک  رپ  ددرگ و  دیدپ  تماما  رما  ات  دوشن  ریبعت  مان  هینک و  هب  تسا و  نسح  دنزرف  هک  يدرم  هب  مهاوگ  و 
563 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يا دومرف : نینمؤملا  ریما  تفر ، تساخرب و  سپـس  ادخ ، تاکرب  تمحر و  نینمؤملا و  ریما  يا  وت  رب  دورد  فالخ ، متـس و  زا  تسا  هدـش 
دجـسم زا  ار  دوخ  ياـپ  هک  نیا  زج  دـشن  تفگ : نآ  زا  سپ  دـش و  نوریب  ع )  ) یلع نب  نسح  دوریم ، اـجک  نیبب  ورب  شلاـبند  دـمحم  اـبا 

ار وا  دـمحم ، اـبا  يا  دومرف : مداد ، یهاـگآ  وا  هب  نینمؤـملا و  ریما  دزن  متـشگرب  تفر و  ادـخ  نیمز  ياـجک  هب  متـسنادن  نم  داـهن و  نوریب 
: متفگ یسانشیم ؟

. دوب ع )  ) رضخ وا  دومرف : دنرتاناد ، نینمؤملا  ریما  شلوسر و  ادخ و 
. ربارب نآ  اب  لوا و  ثیدح  نآ  دننام  هب  مشاه ، یبا  زا  هللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  رافص ، نسح  نب  دمحم  زا  تفگ : زاب  ییحی  نب  دمحم  - 2
هدش تیاور  هللا  دبع  یبا  نب  دـمحا  ریغ  زا  ربخ  نیا  متـشاد  تسود  رفعج ، ابا  يا  متفگ : نسح  نب  دـمحم  هب  نم  دـیوگ : ییحی  نب  دـمحم 

. تفگ زاب  نم  هب  ار  ثیدح  نیا  دوخ ، ینادرگرس  زا  شیپ  لاس  هد  وا  تفگ : خساپ  رد  دوب ،
هک تسا  راومه  وت  رب  یک  مراد ، يزاین  وت  هب  نم  تفگ : يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هب  مردپ  دومرف : هک  ع )  ) قداص ماما  زا  ریصب  یبا  زا  - 3
يا دومرف : وا  هب  دش و  اهنت  وا  اب  يزور  کی  يراد ، تسود  وت  تقو  ره  تفگ : وا  هب  رباج  مسرپب ؟ دوخ  زاین  نآ  زا  منک و  تولخ  وت  اب  نم 

شرازگ وت  هب  مردام  هک  هچنآ  زا  هدب و  شرازگ  يدید  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  ع )  ) همطاف مردام  تسد  رد  هک  یحول  نآ  زا  نم  هب  رباج ،
تردام دزن  ص )  ) ادخ لوسر  یگدنز  رد  زور  کی  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  نم  تفگ : وا  خـساپ  رد  تسا ، هتـشون  حول  نآ  رد  هک  داد 

نآ رد  دوب و  درمز  زا  منامگ  هب  هک  مدید  يزبس  حول  شتسد  رد  و  متفگ ، داب  كرابم  ع )  ) نیسح تدالو  هب  ار  وا  متفر و  همطاف 
565 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ تسیچ حول  نیا  ص ،)  ) ادخ لوسر  رتخد  يا  تنابرق ، مردام  مردپ و  متفگ : وا  هب  دوب ، باتفآ  گنر  دننام  هب  يدیپس  هتشون 
زا ناماما  مان  مرـسپ و  ود  مان  مرهوش و  مان  مردپ و  مان  تسا  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  دوخ  لوسر  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف :
زا مدناوخ و  ار  نآ  داد و  نم  تسد  هب  ار  نآ  ع )  ) همطاف تردام  دیوگ : رباج  تسا ، هداد  نم  هب  ار  نآ  یناگدژم ، يارب  مردپ  منادـنزرف و 
وا تفر و  رباـج  هناـخ  هب  وا  اـب  مردـپ  يرآ ، تفگ : یئاـمنب ؟ نم  هب  ار  نآ  یناوـتیم  رباـج ، يا  تفگ : وا  هـب  مردـپ  مدرک ، سیوـن  ور  نآ 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


رد رباج  مناوخب ، ار  نآ  نم  اـت  نک  هاـگن  دوخ  هتـشون  رد  رباـج ، يا  دومرف : مردـپ  دروآ ، رد  ذـغاک ) گرب  زا   ) وهآ تسوپ  زا  ياهفیحص 
یتـسار هب  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  نم  تفگ : رباـج  تشادـن . فـالتخا  فرح ، کـی  دـناوخ و  ار  نآ  مردـپ  تشاد و  رظن  دوخ  هخـسن 

: دوب هتشون  حول  رد  هک  مدید  نینچمه 
لیلد باجح و  ریفـس و  رون و  هدـنب و  ص )  ) دـمحم يارب  میکح  زیزع  دـنوادخ  زا  هک  تسا  ياهمان  نیا  نابرهم  هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن  هب 

رازگرکـش و ارم  ياـهتمعن  رامـش و  گرزب  ارم  ءامـسا  دـمحم ، يا  تسا ، هدروآ  نیملاـعلا  بر  دزن  زا  ار  نآ  نیمـالا  حور  وا ، ترـضح 
ناشکمتس يارب  وج  ماقتنا  نارابج و  هدننکش  هک  نم  زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  میادخ ، هک  نم  منم ، یتسار ، هب  رادم ، راکنا  ارم  ياهفطل 

وا دسرت ، نم  لدع  زا  زج  دراد و  دیما  ارم  لضف  زج  هک  ره  نم ، زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  ادخ ، منم  یتسار  هب  مزیخاتسر ، زور  هدازـس  و 
نم یتـسار ، هب  نک ، لـکوت  نم  رب  ناـمه  تسرپـب و  ارم  سپ  مهدـن ، رفیک  هناـنوچ  ار  ناـیناهج  زا  مادـک  چـیه  هک  مـهد  يرفیک  ناـنچ  ار 

نایاپ هب  ار  شراگزور  هک  مدرکن  لیسگ  يربمغیپ 
567 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

همه رب  ار  وت  یصو  مداد و  يرترب  ناربمغیپ ، رب  ار  وت  نم  یتسار ، هب  ماهتخاس ، ررقم  ییصو  وا  يارب  هکنآ  زج  دیآ  رـس  هب  شرمع  مناسر و 
ناک شردپ  زا  سپ  ار  نسح  نیـسح ، نسح و  تاهدازرتخد  ود  هب  متخاس و  دـنمجرا  تاهچب - ریـش - ود  هب  ار  وت  مداهن و  يرترب  ءایـصوا 
دیهش رتهب  وا  سپ  متـشاداو ، شتداعـس  ماجنارـس  هب  متـشاد و  یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  شیوخ ، یحو  نابجنگ  ار  نیـسح  مدومن و  شناد 

وا نادـناخ  هلیـسو  هب  مداهن  وا  دزن  ار  شیوخ  ياسر  تجح  مدرک و  وا  هارمه  ار  دوخ  همات  هملک  نم  رتهیاپدـنلب ، نادیهـش  همه  زا  تسا و 
، دمحم شاهدوتـس  ّدج  دننامه  شرـسپ  مود : ناماس . نیا  هتـشذگ  ناتـسود  رویز  نادباع و  دیـس  یلع  نانآ : لوا  مهن . رفیک  مهد و  شاداپ 

: هراب رد  دننک  کش  هک  نانآ  دنوش  كاله  ًاققحم  متمکح ، ندعم  مشناد و  هدنفاکش 
هراب رد  ار  وا  ار و  رفعج  هاگتـسیا  مراد  یمارگ  هنیآ  ره  هک : تسا  نم  ياج  رب  راـتفگ  هتفریذـپن ، ارم  دریذـپن ، ار  وا  هکنآ  رفعج : اـهنآ  موس 

. يو زا  سپ  مزاس ، داش  شناتسود  و  نارای ، ناوریپ و 
یبوشآ خ دوخ  يارب  شندیزگرب  دریگ و  رد  هک  یبوشآ خ ل  دوش  اور  وا  رب  هک   ) تسا راچد  یبوشآ  ردنا  هک  تسا  یـسوم  ناشمراهچ :

یکی هک  ره  دنشونب ، راشرس  ماج  زا  مناتـسود  یتسار  هب  دنامن و  ناهن  نم  تجح  دربن و  نم  داد  رارق  هتـشر  اریز  رات ، انیبان و  تخـس و  ل )
ياهدنب ءارتفا  رب  ياو  هتـسب ، ءارتفا  نم  رب  دـنادرگ  رب  ارم  باتک  زا  هیآ  کی  هک  ره  تسا و  نم  تمعن  رکنم  ًاققحم  دـشاب ، رکنم  ار  اهنآ  زا 

. متسود هدنب و  ع )  ) یسوم تدم  ندمآ  رس  ماگنه  رد  رکنم ،
: تجح نم ، هدیزگرب  نم و  تسود  ع ،)  ) یسوم تشذگ  رد  زا  سپ  دندش . رکنم  دنتسب و  ءارتفا  هک  یناسک  رب  ياو 

تسا سک  نآ  تسا و  نم  رصان  یلو و  هک  ار  ع )  ) یلع مجنپ :
569 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هک يرهـش  رد  دشکب ، ار  وا  يزارف ، ندرگ  وید  میامزایب ، اهنادـب  لماک  عالطا  هب  ار  وا  مهن و  وا  شود  هب  ار  توبن  فئاظو  ياهراب  نم  هک 
هک تسا  نینرقلا  وذ  هتـسیاش : هدـنب  زا  دوصقم  تسا و  نومأم  اجنیا  رد  تیرفع  زا  دوصقم   ) دور كاخ  هب  هتخاس ، ياهتـسیاش  هدـنب  ار  نآ 

: شرسپ هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  نم  راتفگ  دیشرلا ) نوره  ینعی   ) میاههدیرفآ نیرتدب  رانک  رد  هر )- یسلجم  زا  هتخاس - ار  سوط 
ّرِـس هاگیاج  ملع و  ندعم  سپ  تسا ، وا  شناد  ثراو  يو و  زا  سپ  تسا ، وا  نیـشناج  هک  منک  داش  " داوج "ع ) ماما   ) دـمحم اهنآ : مشش 

راوازـس هک  شنادناخ  زا  سک  داتفه  رد  ار  وا  تعافـش  مزاس و  ياج  شتـشهب  هکنآ  زج  دوشن  دقتعم  وا  هب  ياهدنب  نم ، قلخ  رب  دـشاب  نم 
: وا رسپ  بیصن  ار  تداعس  ماجنا  رس  و  مریذپب ، دنشاب  خزود 

، روآ رب  وا  زا  نم و  یحو  رب  تسا  نم  نیما  نم و  قـلخ  رد  تسا  نم  هاوـگ  تسا و  نم  رـصان  یلو و  هـک  ار  " یقن "ع ) ماـما   ) یلع مـتفه :
: دشاب نم  شناد  نابجنگ  دنک و  توعد  نم  شیک  هار و  هب  هکنآ 
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: وا رسپ  هب  ار  تماما  هلسلس  نیا  منادرگ  لماک  ار و  " يرکسع "ع ) ماما   ) نسح متشه 
نارود رد  تسا ، بویا  ربص  یسیع و  ياهب  یـسوم و  لامک  ياراد  نایناهج و  رب  تمحر  دشاب و  هک م ح م د  " نیـسح "ع ) دالوا  زا   ) مهن

ار اهنآ  دنیامن ، شکـشیپ  مه  هب  ار  ملید  كرت و  ياهرـس  هچنانچ  دننک  شکـشیپ  مه  هب  نانمـشد  ار  اهنآ  رـس  دـنوش و  راوخ  مناتـسود  وا 
شاف و اهنآ  نانز  نایم  رد  نویش  ياو و  ياو  ددرگ ، نیگنر  ناشنوخ  زا  نیمز  ناساره و  بوعرم و  دنشاب ، سرت  رد  دننازوسب و  دنـشکب و 

اههزرل و نیمز  مرادرب  اهنآ  يارب  ار و  يرات  هدیچیپ و  هنتف  ره  منک  عفد  اهنآ  هلیسو  هب  دنشاب و  نم  ناتسود  یتسار  هب  نانآ  دوش ، راکشآ 
571 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نآ مه  دـننانآ  رهم و  تمحر و  هارمه  هب  اهنآ ، راگدرورپ  زا  تاولـص  تسا  اهنآ  رب  صاخ  هک  دـننانآ  ار ، نارگ  ریجنز  نیگنـس و  ياـهراب 
. اههدشتیاده

شلها زج  زا  ار  نآ  تسا ، سب  وت  يارب  يونـشن ، ار  ثیدـح  نیا  زج  دوـخ  رمع  رد  رگا  تفگ : ریـصب  وـبا  دـیوگ : ملاـس  نب  نمحرلا  دـبع 
. رادهگن

نب هللا  دبع  نیـسح و  نسح و  مدوب و  نم  میدوب ، هیواعم  دزن  ام  دومرفیم : مدینـش  رایط  رفعج  نب  هللا  دبع  زا  دیوگ : سیق ، نب  میلـس  زا  - 4
مدینـش ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نم  هک : متفگ  هیواعم  هب  نم  دـش ، ینخـس  هیواعم  نم و  ناـیم  دـیز ، نب  ۀـماسا  هملـس و  ما  نب  رمع  ساـبع و 

: دومرفیم
دیهـش یلع  نوچ  تسا و  یلوا  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  سپـس  متـسه ، یلوا  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  تبـسن  نم 
دیهـش نوچ  تسا و  یلوا  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  وا  زا  سپ  نیـسح  مرـسپ  سپـس  تسا  یلوا  ناشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  یلع  نب  نسح  دوش ،

لاس رد  یلع "ع " تداهـش   ) ینکیم كرد  ار  وا  ًاققحم  وت  یلع  يا  تسا ، یلوا  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  رب  نیـسحلا  نب  یلع  شرـسپ  دوش ،
، ناشدوخ زا  نانمؤم  هب  تسا  یلوا  یلع  نب  دمحم  شرسپ  سپس  تسا ) هدوب  يرجه  لاس 38  رد  داجس  ماما  تدالو  هدوب و  يرجه  لهچ 
، درک لماک  ماما  ات 12  ار  اهنآ  سپـس   ) ینک لماک  يروآ و  ماما  دوخ 12  داژن  زا  هک  یئوت  سپـس  ینکیم و  كرد  ار  وا  وت  نیـسح  يا  و 

. دنشاب نیسح  دالوا  زا  همه  هک  هر ) یسلجم  زا  تسا - رفعج  نب  هَّللا  دبع  مالک  زا  هلمج  نیا 
573 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مدیبلط و یهاوگ  هب  دوخ ، راتفگ  يارب  ار  دیز  نب  هملـس  مأ  نب  رمع  سابع و  نب  هَّللا  دبع  نیـسح و  نسح و  نم ، دیوگ : رفعج  نب  هَّللا  دبع 
زا ار  نآ  ام  دنتفگ : مدینش و  مه  دادقم  رذ و  وبأ  ناملـس و  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  دیوگ : میلـس  دنداد ، یهاوگ  نم  يارب  هیواعم  روضح  رد 

. میدینش ص )  ) ادخ لوسر 
نآ رد  دش ، تعیب  رَمُع  اب  هک  یماگنه  متـشاد  روضح  دُرم و  هک  يزور  رد  رکب  وبا  هزانج  رـس  مدوب  رـضاح  نم  دیوگ : لیفطلا ، یبأ  زا  - 5

تفر دش و  دراو  نوره  نادنزرف  زا  بوخ  ياههماج  اب  دنمجرا  يورابیز ، يدوهی  ناوج  کی  هک  دوب ، هتـسشن  ياهشوگ  رد  ع )  ) یلع زور 
: دیوگ ناشربمغیپ ؟ رما  ناشباتک و  هب  یتسه  تما  نیا  نیرتدنمشناد  وت  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : داتسیا و  رَمُع  رس  يالاب  ات 

. درک وگزاب  ار  هتفگ  نآ  متسه و  وت  اب  نم  تفگ : يدوهی  ناوج  نآ  سپ  تخادنا ، ریز  هب  رس  رَمُع 
؟ هچ يارب  تفگ : رَمُع 

. ماهداتفا کش  هب  دوخ  نید  رد  میوجب و  یهار  دوخ  يارب  مدمآ  وت  دزن  نم  يدوهی : ناوج 
. بسچب ناوج  نیا  هب  ورب  رَمُع :

؟ تسیک ینک  یئامنهر  وا  هب  هک  ناوج  نیا  يدوهی : ناوج 
رهوش نیا  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر  رسپ  ود  نیسح ، نسح و  ِردپ  نیا  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر  مع  رسپ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نیا  رَمُع :

575 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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. تسا ص )  ) ادخ لوسر  رتخد 
؟ یتسه نینچ  وت  ایآ  تفگ : دروآ و  ع )  ) یلع هب  ور  يدوهی ، ناوج 

. متسه نینچ  نم  يرآ ، ع :)  ) یلع
. مسرپب هلأسم  کی  هلأسم و  هس  هلأسم و  هس  امش  زا  مهاوخیم  نم  يدوهی : ناوج 

. اتفه یتفگن  ارچ  ینوراه ، يا  یخلت : مسبت  اب  ع )  ) یلع
منادیم نم  ینادن ، ار  اهنآ  رگا  مسرپیم و  تسا  اهنآ  لابند  هچنآ  زا  يداد ، خساپ  نم  هب  رگا  مسرپیم ، امـش  زا  ات  هس  نم  يدوهی : ناوج 

. تسین يدنمشناد  اهامش  نایم  هک 
يراذگیم و ار  دوخ  شیک  مهدب ، ار  وت  خساپ  یهاوخ  هچ  ره  رد  نم  رگا  مهدیم ، دنگوس  یتسرپیم  هک  یئادخ  هب  ار  وت  نم  ع :)  ) یلع

؟ یئآیم رد  نم  شیک  رد 
. نیمه يارب  رگم  مدماین  نم  يدوهی : ناوج 

. یهاوخ هچنآ  زا  سرپب  سپ  ع :)  ) یلع
: هد شرازگ  نم  هب  يدوهی : ناوج 

؟ دوب ياهکچ  هچ  دیکچ ، نیمز  يور  رب  هک  ینوخ  هکچ  تسخن  زا  - 1
؟ دوب ياهمشچ  هچ  دیشوج ، نیمز  يور  رب  هک  ياهمشچ  تسخن  - 2

؟ دوب هچ  دیبنج ، نیمز  رب  هک  يزیچ  تسخن  - 3
. داد خساپ  وا  هب  ع )  ) یلع

: زاس هاگآ  رگید  هس  زا  ارم  يدوهی : ناوج 
؟ تسا لابند  رد  هاوخداد  ربهر  دنچ  ار  دمحم  منادب ، وگب  - 1

؟ تسا نیزگیاج  یتشهب  هچ  رد  - 2
577 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ دراد نمیشن  سک  هچ  وا ، تشهب  رد  شهارمه  هب  - 3
دیارگن اهنادب  دـهناو و  ار  نانآ  هک  ره  هک  تسا  لابند  رد  هاوخداد  ياوشیپ  ربهر و  نت  دمحم 12  يارب  یتسار  هب  ینوراه ، يا  ع :)  ) یلع
ياههوک زا  دوخ  ياهـشیک  رد  نانآ  یتسار ، هب  دنـسارهن و  دـشاب  هنوراو  اهنآ  اب  هک  ره  زا  دـهاکن و  اهنآ  هیاپ  زا  درادـن و  ینایز  ناـشیارب 

. دنشاب يو  اب  رتسگداد ، ربهر  هدزاود  نیا  هک  تسا  یتشهب  رد  دمحم  هاگنمیشن  دنشاب ، رتاجرب  نیمز  رب  هتشارفا 
اب هک  نوراه  مردـپ  ياههتـشون  رد  نم  یتسار ، هب  یتفگ ، تسار  هک  وا  اب  یـشتسرپ  ناـیاش  تسین  هک  ادـخ  نادـب  دـنگوس  يدوهی : ناوج 

دمحم ّیصو  هک : وگب  نم  هب  یکی ، نآ  زا  هدب  شرازگ  نم  هب  نونکا  متفای ، نینچ  هدناوخ ، رد  يو  هب  میومع  یسوم  هتـشون و  دوخ  تسد 
؟ دوش هتشک  ای  دریمب و  ایآ  يو و  زا  سپ  دشاب  هدنز  لاس  دنچ 

یمخز شک - رات  رب  ینعی  اجنیا - رد  وا  هب  سپـس  دـهاکب . هن  دـیازفا و  يزور  هن  هک  دـیاپب  لاس  یـس  يو  زا  سپ  ینوراـه ، يا  ع :)  ) یلع
. ددرگ نیگنر  وا ، رس  نوخ  نیا  زا  وا  شیر  نیا  دننز و 

و دـندنب ) راـنز  ریز  هماـج و  يور  نادوهی  هک  ياهتـشر   ) دـیرب ار  دوخ  یتـسک  درب و  تسد  دیـشک و  يداـیرف  ینوراـه :)  ) يدوـهی ناوـج 
هب تسا و  وا  هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهاوگ  درادن و  کیرش  تسا ، هناگی  ادخ ، زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  هک : مهاوگ  نم  تفگیم :
هن رغـصتست خ ل و  و ال   ) ناوتان هن  دنرمـش و  تراوگرزب  یـسک و  بیـشن  رد  هن  یـشاب و  همه  زارف  رد  دـیاب  یتسه و  وا  ّیـصو  وت  یتسار 

(. کچوک
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. تخومآ وا  هب  ار  نید  ملاعم  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  یلع  سپس  دیوگ :
579 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ار شنادنزرف  زا  نت  هدزای  یلع و  دمحم و  دیرفآ  ادخ  هک  یتسار  هب  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  دـیوگ : هزمح ، یبأ  زا  - 6
حیبـست ار  ادـخ  قلخ ، شنیرفآ  زا  شیپ  دـندیتسرپیم  ار  وا  تشاد ، اـپ  رب  دوخ  رون  وترپ  رد  یئاـههنومن  ار  اـهنآ  دوخ و  يراوگرزب  رون  زا 

(. ص  ) ادخ لوسر  نادنزرف  زا  ناماما  دنیاهنآ  مه  دندومنیم و  سیدقت  دندرکیم و 
نادـنزرف زا  دنتـسه و  بیغ  ملاع  هب  طوبرم  همه  ص )  ) دـمحم نادـناخ  زا  ماما   12 دومرفیم : ع )  ) رقاب ماـما  مدینـش  دـیوگ : هرارز ، زا  - 7

یلع يردام  ردارب  دشار  نب  یلع  دلاو ، ود  نامه  دنـشاب  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  دنتـسه و  ع )  ) یلع نادنزرف  زا  و  ص )  ) ادخ لوسر 
اهنآ زا  یکی  مه  تدوخ  ردام  رـسپ  اله  دومرف : دز و  یتخـس  دایرف  ع )  ) رقاـب ماـما  دـش ، مـالک  نیا  رکنم  تفگ و  يزیچ  ع )  ) نیـسحلا نب 

(. تسا ع )  ) داجس ماما  دوصقم   ) تسا
دوهی هک  دـمآ  برثـی  دوهی  ناـگرزب  زا  یکی  دـش ، وا  هفیلخ  رمع  دُرم و  رکب  وبا  هک  متـشاد  روضح  نم  دـیوگ : يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 8

: تفگ وا  هب  دیناسر و  رمع  هب  ار  دوخ  ات  تسا  دوخ  نامز  لها  نیرتدنمشناد  وا  دندوب  دقتعم 
نآرق و هب  يدـمحم  ناراـی  نیرتاـناد  وت  یهد  خـساپ  نم  هب  مسرپب  وت  زا  هچنآ  زا  رگا  مراد ، یناملـسم  دـصق  مدـمآ و  وت  دزن  نم  رمع ، يا 

: تفگ رمع  هک  دیوگ  مسرپب . وت  زا  مهاوخیم  نم  هچنآ  ره  ّتنس و 
وا هک  یسک  هب  منک  یئامنهر  ار  وت  یلو  متسین  هیاپ  نیا  رد  نم 

581 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. درک ع )  ) یلع هب  هراشا  و  تسا ، نیمه  وا  یسرپب ، یهاوخیم  هچ  ره  تنس و  نآرق و  هب  تسا  ام  تلم  رتاناد 

اهامـش همه  زا  رتاـناد  درم  نیا  هک  نیا  اـب  يریذـپب ؟ ار  مدرم  تعیب  هک  دـسر  هچ  ار  وت  یئوگیم  وت  هک  تسا  ناـنچ  درم  نیا  رگا  يدوهی :
. تسا

. تفر ع )  ) یلع دزن  تساخرب و  يدوهی  نآ  هچ ؟ وت  هب  تفگ : درک و  یتشرد  وا  هب  ضارتعا  نیا  ربارب  رد  رمع 
؟ تفگ رمع  هک  ینانچ  وت  ایآ  ع :)  ) یلع هب  ور  يدوهی 

؟ تفگ هچ  رمع  ع :)  ) یلع
امـش زا  یکی  منادـب  مهاوخیم  هک  منک  شـسرپ  وت  زا  یئاهزیچ  زا  نم  تسا  هتفگ  هک  یناـنچ  وت  رگا  تفگ : داد و  شرازگ  وا  هب  يدوهی 

رد مه  نم  عضو  نیا  اب  دیئوگتسار و  دیئاهتّلم و  رتاناد  دیئاهتلم و  نیرتهب  هک  نیا  يوعد  رد  امش  منادب  نم  ات  دنادیم  ار  اهنآ  ناناملـسم 
. میآ رد  امش  مالسا  نید 

. هللا ءاش  نا  مهدیم  شرازگ  وت  هب  نم  سرپب ، یهاوخ  هچ  ره  زا  وت ، هب  تسا  هتفگ  رمع  هک  منانچ  نم  يرآ ، ع :)  ) یلع
. یکی ات و  هس  ات و  هس  زا  هدب  شرازگ  نم  هب  يدوهی :

هک اهنآ  زا  وت  زا  یهد  خساپ  نم  هب  تسخن  يات  هس  زا  وت  رگا  يدوهی : اتفه ؟ زا  هدـب  شرازگ  نم  هب  یئوگیمن  ارچ  يدوهی  يا  ع :)  ) یلع
رورـس نانآ و  رترب  نیمز و  يور  مدرم  نیرتاناد  یهد  تسرد  خساپ  نم  هب  تفه  ره  نیا  زا  وت  رگا  و  مدنب ، مد  هن ، رگا  مسرپب و  هدنام  اجب 

. یشاب مدرم  همه  رب 
. يدوهی يا  یهاوخ  هچ  ره  زا  سرپب  ع :)  ) یلع

يور رب  هک  یگنس  تسخن  زا  هدب  شرازگ  نم  هب  - 1 يدوهی :
583 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ تسا هدیشوج  نیمز  رب  هک  ياهمشچ  تسخن  - 3 هدش ؟ هتشاک  نیمز  رب  هک  یتخرد  تسخن  - 2 تسا ؟ هدش  هداهن  نیمز 
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: تفگ يدوهی  نآ  سپس  داد و  شرازگ  وا  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما 
هچ - 3 دراد ؟ نمیشن  تشهب  ياجک  رد  امش  ربمغیپ  - 2 دشاب ؟ قح  رب  ماما  ربهر و  نت  دنچ  مالسا  تلم  نیا  رد  هک  هدب  شرازگ  نم  هب  - 1

؟ دنشاب وا  هارمه  تشهب  رد  وا  هژیو  هاگیاج  رد  یناسک 
تشهب رد  ام  ربمغیپ  هاگیاج  دننم و  زا  همه  هک  ناشدوخ  ربمغیپ  داژن  زا  تسا  قح  رب  ماما  ربهر و  هدزاود  یمالسا  تما  نیا  يارب  ع :)  ) یلع

هک دنماما  دنیوا 12  هارمه  هب  ياهژیو  هاگیاج  نآ  رد  هک  یناسک  اما  و  تسا ، ندع  تشهب  هک  تسا  نآ  شخب  نیرتدنمتفارش  نیرتهب و  رد 
. تسین کیرش  اهنآ  اب  اجنآ  رد  یسک  ناشنادنزرف  ناشردام و  ردام  ناشردام و  اب  دنیوا  داژن  زا 

رب نم  دوب ، شنادـنزرف  زا  ناماما  مان  نآ  رد  هک  دوب  یحول  وا  شیپ  مدـش و  دراو  ع )  ) همطاف رب  دـیوگ : يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  - 9
. یلع هس  دنتشاد و  دمحم  هس  دوب ، ع )  ) مئاق ماما  ناشنایاپ  هک  دندوب  نت  هک 12  مدرمش 

، هتشاد ررقم  ماما  يو 12  زا  سپ  هداتـسرف و  سنا  نج و  هب  ار  ص )  ) دـمحم ادـخ  یتـسار  هب  دوـمرف : ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هزمح  یبا  زا  - 10
ص)  ) دندمحم زا  سپ  هک  یئایصوا  شور  و  تسا ، هدوب  ياهمانرب  شور و  ماما  یصو و  ره  رد  دناهدنام ، یخرب  دناهتشذگ و  یخرب 

585 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسیز یسیع  شور  هب  نینمؤملا  ریما  دوخ  دندوب و  نت  هک 12  تسا  یسیع  ءایصوا  شور 

: دومرف سابع  یبا  هب  نینمؤملا  ریما  دومرف : ع )  ) داوج ماما  - 11
راک نیا  ماجنا  يارب  ادـخ  لوسر  زا  سپ  دوشیم و  دورف  لاـس  همه  راـک  بش  نیا  رد  ًاـققحم  تسه و  هلاـس  همه  رد  ردـق  بش  یتسار  هب 

. دنیاههتشرف اب  طوبرم  ناماما  هک  نم  داژن  زا  نت  هدزای  نم و  دومرف : دننایک ؟ اهنآ  تفگ : سابع  نبا  دشاب . یناتسرپرس 
وا نادنزرف  نت  بلاط و 11  یبا  نب  یلع  نآ  زا  نم  زا  سپ  ردق  بش  ردق ، بش  هب  دیوش  دقتعم  دومرف : شنارای  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  - 12

. تسا
هتـشک ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نآ  ربم  ناـمگ  (: » نارمع لآ  هروس   164  ) دومرف رکب  یبا  هب  ع )  ) نینمؤـملا ریما  زور  کـی  یتـسار  هب  - 13

هب تفر ، ایند  زا  دیهـش  ادخ  لوسر  ص )  ) دمحم هک  مهاوگ  نم  دنروخیم » يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دـناهدنز  هکلب  دـنناگهدُرم  دـندش 
دوش خ لثمتم   ) دنز اج  یـسک  لایخ  رد  وا  ياج  هب  ار  دوخ  دناوتن  ناطیـش  اریز  تسا  وا  هک  نک  نیقی  دیآ  وت  دزن  نوچ  دـیآ ، وت  دزن  ادـخ 
و ع )  ) یلع هب  روآ  نامیا  رکب  ابا  يا  دومرف : وا  هب  ربمغیپ  دومن ، وا  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ درب و  ار  وا  تفرگ و  ار  رکب  یبا  تسد  ع )  ) یلع ل ،)

نت هدزای  هب 
587 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یقح نآ  رد  ار  وت  اریز  ياهتفرگ  تسد  رد  قحاـن  هب  هچنآ  زا  درگ  زاـب  ادـخ  هاـگرد  هب  توـبن و  رد  زج  دنـشاب  نم  دـننام  هک  وا  نادـنزرف 
. دشن رادید  تفر و  ربمغیپ  سپس  دیوگ : تسین ،

ادخ لوسر  هداز  و  دناهتشرف ، اب  طوبرم  همه  ص )  ) دمحم نادناخ  زا  ماما  نت  هدزاود  دومرفیم : ع )  ) رقاب ماما  مدینش  دیوگ : هرارز  زا  - 14
. دنشاب ردپ  ود  ره  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  ع )  ) دنبلاط یبا  نب  یلع  نادنزرف  و 

. تسا اهنآ  ع )  ) مئاق اهنآ  نیمهن  دنشاب و  ماما  ُهن  ع )  ) نیسح زا  سپ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  زا  ریصب  یبا  زا  - 15
: دومرفیم هک  مدینش  دیوگ : ع )  ) رقاب ماما  زا  هرارز  زا  - 16

(. ع  ) نیسح داژن  زا  ناماما  سپس  نیسح و  نسح و  تسا  اهنآ  زا  هک  میتسه  ماما  ام 12 
: تسا هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  - 17

بوکخیم ار  نیمز  دنوادخ  ام  هب  نآ ) ياههوک  اهخیم و  ینعی   ) میتسه نیمز  تسر )  ) رز وت ، هارمه  هب  منادنزرف  زا  نت  نم و 12  یتسار  هب 
589 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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دوشن هداد  یتلهم  اهنآ  هب   ) دیاین هدید  هب  درب و  ورف  ار  شلها  نیمز  دـنورب ، نیمز  زا  منادـنزرف  نت  نوچ 12  دزیرن  ورف  شمدرم  هب  اـت  هدرک 
(. خ ل

رخآ دنتسه و  یندل  ملع  ياراد  هتشرف و  اب  طوبرم  بیجن و  هک  دنشاب  لوئسم ) ماما   ) بیقن منادنزرف 12  زا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  - 18
. تسا هدش  دادیب  زا  رپ  هچنانچ  دنک  داد  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  مئاق  نانآ 

ص)  ) دـمحم لآ  مئاـق  اـت  مشاـب ) هزور   ) زگره مریگن  نهد  هب  یکاروخ  زور  رد  هک  ماهدرک  داـی  دـنگوس  دوخ  اـب  نم  تفگ : ماّرک ، - 19
: متفگ ترضح  نآ  هب  مدیسر و  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  و  دنک ، روهظ 

: دومرف دنک ، روهظ  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  ات  دروخن  يزیچ  زور  رد  زگره  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هدهع  رب  دوخ  يارب  امش  نایعیش  زا  يدرم 
زج و  ینم ) رد  هجحیذ   12 - 11  ) قیرـشت مایا  زور  هس  نابرق و  رطف و  دیع  زور  رد  زج  رادهزور  ار  همه  ماّرک  يا  يدرک ، يرذن  نینچ  رگا 

: دنتفگ دـندیلان و  اههتـشرف  اب  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  دـش  هتـشک  ع )  ) نیـسح نوچ  یتسار  هب  يرامیب . رفـس و  ماگنه 
وت و تمرح  زا  دنتـسناد  اور  هک  یئاور  نیا  يارب  میزادنارب ، نیمز  يور  زا  ار  همه  میزاس و  دوبان  ار  قلخ  نیا  ات  هد  هزاجا  ام  هب  اراگدرورپ 

اههدرپ زا  ياهدرپ  سپس  دیشاب ، مارآ  نم ، نیمز  يا  نم ، ياهنامسآ  يا  نم ، ياهتـشرف  يا  درک : یحو  نینچ  ادخ  تیاههدیزگرب ، راتـشک 
: دومرف راب  هس  ات  تفرگ و  تسا  مئاق  اهنآ  نایم  رد  هک  ینالف  تسد  دنیوا و  یصو  هک  ماما  دوب و 12  دمحم  نآ  تشپ  هاگانب  دز و  الاب  ار 

591 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. دیهش ع نیسح   ) نیا يارب  مشک  ماقتنا  هک  تسا  نیا  هب  منیمز ، يا  میاهنامسآ ، يا  میاههتشرف ، يا 

، هکم رد  میدوب  ترـضح  نآ  لزنم  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  هدرک  دازآ  نارمع  نب  دـمحم  ریـصب و  وـبا  نم و  تفگ : نارهم ، نب  ۀعامـس  زا  - 20
ماما زا  وت  تفگ : وا  هب  ریـصب  وبا  میتسه ، هتـشرف  اـب  طوبرم  نت  ام 12  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداص ماـما  زا  نم  تفگ : نارمع  نب  دـمحم 

زا ار  نآ  نم  تفگ : ریـصب  وبا  دوخ  یلو  تسا ، هدینـش  وا  هک  داد  دنگوس  ار  وا  راب ، ود  راب ، کی  و  ياهدینـش ؟ دوخ  شوگ  هب  ع )  ) قداص
. ماهدینش ع )  ) رقاب ماما 

دناهتفگ هک  تسا  نامه  سپ  دشاب ، وا  هدازدنزرف  ای  دنزرف و  رد  دشابن و  وا  دوخ  رد  تسه و  يزیچ  درم  نآ  رد  دنیوگ  هاگ  ره  هکنیا  رد  باب 
تسا وا  رد 

تکرب اب  تسرد و  رـسپ  کـی  وت  هب  نم  هک  درک  یحو  نارمع  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  یبا  زا  - 1
هب ار  نیا  نارمع  مزاس ، لیئارـسا  ینب  رب  لوسر  ار  وا  دنک و  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  هدُرم  دـنک و  نامرد  ار  سیپ  داز و  ردام  روک  هک  مهدیم 

شیپ دش  نتسبآ  نوچ  سپ  تفگ ، زاب  دوب  میرم  ردام  هک  هّنح ، دوخ  نز 
593 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تفگ شدیئاز  نوچ  و  تسنادیم ، يرسپ  ار  دوخ  راب  دوخ 
32  ) دیامرفیم لج  زع و  ادخ  هک  دوشن ، ادـخ  لوسر  رتخد  ینعی  رتخد ، دـننامب  رـسپ  تسین  مدـیئاز ، رتخد  ار  وا  نم  یتسار  هب  اراگدرورپ 

دوب هداد  هدژم  نارمع  هب  هک  دوب  ینامه  وا  داد  میرم  هب  ار  یسیع  یلاعت  ادخ  نوچ  هدیئاز ،» هچ  نادب  دوب  رتاناد  ادخ  و  (: » نارمع لآ  هروس 
نآ رکنم  امـش  دـشاب  مه  وا  نادـنزرف  اـی  دـنزرف  رد  زیچ  نآ  زا  تسه و  يزیچ  اـهام  زا  يدرم  رد  میئوگب  نوچ  دوـب ، هدرک  هدـعو  وا  اـب  و 

(. دیرامشن غورد  ار  نآ  و   ) دیشابن
رکنم ار  نآ  دـشاب  وا  هدازدـنزرف  اـی  دـنزرف  رد  دـشابن و  وا  رد  تسه و  يزیچ  يدرم  رد  هک  میئوگب  نوچ  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  زا  - 2

. دهاوخیم هچ  ره  دنکیم  یلاعت  ادخ  اریز  دیوشن ،
، یشک متس  ای  یهوژپ ، داد  رظن  زا  دیآ  دیدپ  یترهش  يدرم  يارب  هک  دشاب  هاگ  دومرفیم : ع )  ) قداص ماما  مدینـش  دیوگ : هجیدخ  یبا  - 3
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نامه نآ  دیآ و  دید  اب  وا  زا  سپ  شرسپ ، رسپ  ای  شرسپ و  رد  تفـص  نیا  و  تسین ، نینچ  وا  دوخ  دنهد و  متـس  ای  تلادع  تبـسن  وا  هب  و 
. تسا این  ردپ و  رد  یبایزرا 

595 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دنربهر وا  يوس  هب  دنراک و  رس  رب  یلاعت  ادخ  روتسد  هب  ع )  ) همئا همه  هکنیا  رد  باب 

دجسم رد   ) ماقم نکر و  نایم  رد  نم  متفگ : وا  هب  سپ  دوب ، هنیدم  رد  وا  متفر و  ع )  ) رقاب ماما  دزن  نم  تفگ : هک  میعن  یبا  نب  مکح  زا  - 1
یخـساپ چیه  ع )  ) ماما هن ؟ ای  یئوت  ص )  ) دمحم نآ  مئاق  هک  منادب  ات  مورن  نوریب  هنیدم  زا  مدرک  رادید  ار  وت  رگا  هک  مدرک  رذـن  مارحلا )

رد وـت  هک  زاـب  مکح ، يا  دوـمرف : دـمآ و  رد  نم  يوـلج  هار  رد  ترـضح  نآ  يزور  سپ  مدـنام ، هنیدـم  رد  زور  یـس  نم  دادـن ، نـم  هـب 
ینقدغ هن  دیداد و  يروتـسد  هن  ارم  امـش  مداد ، شرازگ  ماهداهن  ندرگ  رب  ادخ  يارب  هچنآ  زا  امـش  هب  نم  يرآ  متفگ : خساپ  رد  یئاجنیا ؟

يدنمزاین زا  سرپب  دومرف : متفر ، ترضح  نآ  دزن  نادادماب  نم  نک ، رادید  هناخ  رد  ارم  دادماب  ادرف  دومرف : دیدومرف ، یخساپ  هن  دیداهن و 
رهـش زا  مدرک ، رادید  ار  امـش  رگا  هک  ماقم  نکر و  نایم  رد  هقدـص  هزور و  زا  ماهداهن  يرذـن  دوخ  ندرگ  رب  ادـخ  يارب  نم  متفگ : دوخ ،

دیشابن رگا  و  مشاب ، امش  مزالم  داهج و  هدامآ  دیـشاب  وا  امـش  رگا  هن ، ای  دیتسه  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  امـش  هک  منادب  ات  مورن  نوریب  هنیدم 
یئوت متفگ : میراک ، رـس  رب  وا  روتـسد  هب  میتسه و  ادـخ  رما  هب  مئاق  همه  اـم  مکح ، يا  دومرف : منک ؟ يزور  يوجتـسج  مدرگب و  نیمز  رد 

؟ يدهم
نز ریشمش  ماما  نآ  امش  متفگ : مینک ، يربهر  ادخ  هب  همه  ام  دومرف :

597 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هیاس رد  ادخ  ناتسود  دیشکیم و  ادخ  نانمشد  هک  دیئامـش  متفگ : ص ،)  ) ربمغیپ غیت  ثراو  میتسه و  نز  ریـشمش  ام  همه  دومرف : دیتسه ؟

: دومرف دوشیم ؟ زوریپ  ادخ  قح  نید  امش  هلیسو  هب  دنوشیم و  زیزع  امش 
زا یگراوخریـش  نارود  هب  ع )  ) رمالا بحاص  هک  یتسار  هب  مدیـسر و  یگلاس  جـنپ  لهچ و  هب  هک  نیا  اب  متـسه ؟ وا  نم  هنوگچ  مکح ، يا 

. تسا رتكالاچ  نم  زا  نیز  تشپ  رب  رتکیدزن و  نم 
زا سپ  یکی  میتسه ، ادـخ  رما  هب  مئاق  همه  اـم  دومرف : خـساپ  رد  و  ع ،)  ) مئاـق زا  دـش  شـسرپ  هک  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هجیدـخ  یبا  زا  - 2

. تسا هدوب  هکنیا  زج  دیآ  يروتسد  هب  دمآ ، رادریشمش  ماما  نوچ  و  دیایب ، رادریشمش  هکنآ  ات  يرگید 
: دومرف ناشربهر » اب  ار  یمدرم  ره  میناوخب  هک  يزور  (: » ءارسا هروس   28  ) متفگ ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : نانس  نب  هللا  دبع  زا  - 3

. تسا اهنآ  نامز  لها  مئاق  ماما  وا  تسا و  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  يربهر  نامه  دوصقم 
599 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ع)  ) ماما هب  شهد  هلص و  باب 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 1
، دریذپب ار  يزیچ  اهنآ  زا  هک  دنراد  زاین  مدرم  انامه  تسا ، رفاک  وا  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نادب  تسا  دنمزاین  ماما  هک  درب  نامگ  هک  ره 

«. ینارورپب نآ  اب  ینک و  هزیکاپ  ار  اهنآ  ات  هقدص  اهنآ  یئاراد  زا  ریگب  (: » هبوت هروس   104  ) دیامرفیم لج  زع و  ادخ 
نوچ تشهب  رد  ار  مهرد  کی  ادـخ  یتسار  هب  تسین ، رتبوبحم  ع )  ) ماـما هب  لوپ  نداد  زا  ادـخ  دزن  يزیچ  دومرفیم : ع )  ) قداـص ماـما  - 2

وکین و یماو  ادخ  هب  دهد  ماو  هک  یسک  نآ  تسیک  (: » هرقب هروس   246  ) دیامرف دوخ  باتک  رد  یلاعت  ادخ  دومرف : سپس  دزاس ، دُحا  هوک 
. تسا ماما  هب  هلص  هراب  رد  نآ  ادخ  هب  دومرف : دزاس » ربارب  دنچ  رایسب  شیارب  ار  وا  ادخ 
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تجاح رثا  رد  هتـساوخ  ضرق  هب  هچنآ  دوخ  هدـیرفآ  زا  ادـخ  یتسار  هب  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : رادهماج  ذاعم  زا  - 3
. دراد ّقلعت  وا  یلو  هب  انامه  تسا  ادخ  نآ  زا  یقح  ره  تسا ، هدوبن 

601 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، ادخ هب  دهد  ماو  هک  نآ  تسیک  (: » دیدح هروس   11  ) لج زع و  ادخ  لوق  زا  ع )  ) مظاک ماما  زا  مدیسرپ  تفگ : هک  رامع  نب  قاحسا  زا  - 4

. تسا هدش  لزان  ماما  هب  هلص  هراب  رد  دومرف : خساپ  رد  يدنمجرا » دُزم  دشاب  وا  نآ  زا  دنک و  شربارب  دنچ  وا  يارب  ات  وکین  ماو 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  هک  شردپ  زا  حاّیم  نب  نسح  زا  - 5

. تسا رتگرزب  دُحا  هوک  زا  شنزو  دسر  ماما  هب  هک  یمهرد  حاّیم  يا 
. ناسحا ریخ و  ياههار  زا  نآ  زج  رد  مهرد  رازه  رازه  زا  تسا  رتهب  دسرب  ماما  هب  هک  مهرد  کی  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 6

: دومرفیم ع )  ) قداص ماما  زا  مدینش  دیوگ : ریکب  یبا  زا  - 7
نآ شریذـپ  اـب  نم  تسا ، رتشیب  همه  زا  نم  یئاراد  هنیدـم  رهـش  رد  هک  نیا  اـب  مریذـپیم  ار  مهرد  دـنچ  اهامـش  زا  یکی  زا  نم  یتسار  هب 

. دیوشب كاپ  امش  هکنیا  زج  مهاوخیمن 
603 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا بجاو  نآ  رد  سمخ  هچنآ  نآ و  تاررقم  سمخ و  ریسفت  لافنأ و  ءیف و  رد  باب 

هراشا

رد نم  یتسار  هب  (: » هرقب هروس   24  ) هتفگ اههتشرف  هب  نوچ  هتخاس ، دوخ  هفیلخ  نآ  زا  رـسارس  ار  ایند  همه  یلاعت  كرابت و  ادخ  یتسار  هب 
ار هچنآ  سپ  دندوب ، وا  ياهنیشناج  هک  دیدرگ  شداژن  زا  ناکین  نآ  زا  يو  زا  سپ  دوب و  مدآ  زا  رـسارس  ایند  همه  مراذگ » ياهفیلخ  نیمز 

شمکح ددرگرب و  اهنادب  گنج  هبلغ و  هب  هک  تسا  یلام  نآ  و  دنمان ، ءیف  ار  نآ  ددرگرب  اهنآ  هب  سپـس  دریگ و  روز  هب  اهنآ  زا  نمـشد 
ادخ نآ  زا  یتسار  هب  يزیچ ، ره  زا  دیتفرگ  هرهب  ار  هچنآ  انامه  هک  دـینادب  و  (: » لافنا هروس   42  ) تسا هدومرف  یلاعت  ادخ  هک  تسا  نامه 

، لوسر ناشیوخ  لوسر و  ادـخ و  زا  نآ  سپ  لـیبسلا » نبا  نادنمتـسم و  ناـمیتی و  یبرقلا و  يذ  نآ  زا  لوسر و  نآ  زا  نآ و  ِسمخ  تسا 
زا ریشمش  اب  هداتفا و  نارگید  تسد  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا  هتـشگرب  هک  نیا  تسا و  هتـشگرب  اهنادب  هک  تسا  ءیف  نامه  نیا  سپ 

. تسا هدش  هتفرگ  اهنآ 
و تسین ، کیرش  نآ  رد  یسک  تسا و  لوسر  ادخ و  هژیو  تسا و  لافنا  نآ  دنشاب  هتخات  نادب  یئورین  هکنیایب  ددرگرب  اهنادب  هچنآ  اما  و 

يارب تسا و  هدـش  ررقم  تمینغ  هرهب  زا  شخب  راهچ  ناـیوجنایوج  يارب  تسا و  هدـش  دربن  نآ  يور  هک  تسا  يزیچ  رد  تکرـش  اـنامه 
شور نیا  هب  لافنأ  یلو  لیبسلا ، نبا  دنمتـسم و  میتی و  زا  رگید  هس  دشاب و  وا  نآ  زا  هس  دـنک و  مهـس  شـش  ار  نآ  هک  مهـس  کی  لوسر 

تسین
605 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

، دوبن اهنآ  اب  يرگید  دنتفای و  تسد  نآ  رب  ع )  ) نینمؤملا ریما  وا و  صخش  اریز  دوب ، ربمغیپ  دوخ  نآ  زا  كدف  تسا و  لوسر  دوخ  هژیو  و 
ماما نآ  زا  همه  هک  اهتالف  ینعی  هنکسیب  ياهنابایب  اهایرد و  نداعم و  اهرازین و  تسا  نینچمه  و  دوب ، لافنا  نامه  تشادن و  ءیف  مان  سپ 

و دـنهدیم ، ماما  هب  ار  مجنپ  کی  دـنربیم و  دزمراک  هب  ار  نآ  دـمآرد  مجنپ  راهچ  دـندرک  راک  اهنآ  رد  ماما  هزاجا  هب  یمدرم  رگا  تسا ،
هک تساور  ماما  يارب  دنک  راک  اهنآ  رد  ماما  هزاجایب  هک  ره  و  دوش ) مهـس  شـش  ینعی   ) تسا سمخ  يارجم  يراج  دـشاب  ماما  زا  هچنآ 

نیمز رد  ای  دزاس  ناور  یتانق  ای  دـنک  نادابآ  ار  يزیچ  هک  ره  تسا  ناـنچمه  و  تسین ، یقح  نآ  رد  ار  یـسک  دریگب و  ار  وا  دـمآرد  همه 
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ار نآ  دهاوخ  رگا  دناتـسب و  وا  زا  ار  همه  دهاوخ  نیمز  بحاص  رگا  و  دـشابن ، یقح  نینچ  ار  وا  دـنک ، راک  نیمز  بحاص  هزاجایب  يرئاب 
. دهناو وا  تسد  هب 

نانآ یبرقلا ، يذ  هملک  زا  هدرک  دصق  دنوادخ  هک  ادخ  هب  میتسه  ام  دومرفیم : ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  مدینش  دیوگ : سیق  نب  میلـس  زا  - 1
لها زا  تسا  هداد  ءیف  دوخ  لوسر  هب  دنوادخ  هچنآ  (: » رـشح هروس   7  ) هدومرف هتخاس و  شربمغیپ  دوخ و  هب  نورقم  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک 
هدادن یمهس  ةاکز  زا  ام  يارب  و  صوصخ ، هب  ام  زا  نادنمتسم » نامیتی و  یبرقلا و  يذ  زا  تسا و  لوسر  زا  تسا و  ادخ  نآ  زا  سپ  اههیرق 

. تسا مدرم  تسد  رد  ار  هچنآ  ياهنیکرچ  دناروخب  ام  هب  هک  هتشاد  یمارگ  مه  ار  ام  هتشاد و  یمارگ  ار  دوخ  ربمغیپ  ادخ  تسا ،
ادخ لوق  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  ملسم ، نب  دمحم  - 2

607 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
زا لوسر و  زا  تسا و  ادـخ  نآ  زا  یتسار  هب  ِنآ  سمخ  سپ  دـشاب  هچ  ره  زا  دـیدرب  تمینغ  هچنآ  ره  دـینادب  و  (: » لافنا هروس   41  ) یلاعت

: دومرف یبرقلا » يذ 
. ام زا  لوسر و  زا  تسا و  ادخ  زا  سمخ  دنیادخ ، لوسر  ناشیوخ  نانآ 

هک تسا  يزیچ  اـی  هدـشن ، هتفرگ  رکـشل  روز  هب  هک  تسا  يدروآ  تسد  ره  لاـفنا ، دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  زا  يرتـخب  نب  صفح  زا  - 3
ادـخ لوسر  نآ  زا  نآ  و  اههناخدور ، هت  و  عرز ، تشکیب و  رئاب  نیمز  ره  و  دـناهداد ، دوخ  تسد  هب  ای  دـناهداد ، هحلاصم  هجو  هب  یمدرم 

. دناسرب دهاوخ  فرصم  ره  هب  تسا  ع )  ) ماما زا  وا  زا  سپ  و  (ص )
و اهرازکمن ، زا  و  نداعم ، زا  و  دـنیوجب ، هک  اهجنگ  زا  و  صوغ ، زا  و  تمینغ ، زا  تسا : زیچ  جـنپ  رد  سمخ  دومرف : ع )  ) مظاک ماما  زا  - 4

ناـیم تمینغ  رگید  تمـسق  راـهچ  و  هتخاـس ، ررقم  وا  يارب  یلاـعت  ادـخ  هک  دـشاب  یـسک  يارب  دوش و  تفاـیرد  سمخ  عاونا  نیا  همه  زا 
: دوش مهس  شش  سمخ  و  دوش ، شخپ  دناهدوب  نآ  راک  رد  دناهدرک و  دربن  نآ  يارب  هک  یناسک 

مهس ادخ و  مهـس  لیبسلا  ءانبا  مهـس  نادنمتسم 6 - مهس  نامیتی 5 - مهس  یبرقلا 4 - يذ  مهـس  ادخ 3 - لوسر  مهـس  ادخ 2 - مهـس  - 1
فرط زا  یمـسق  مهـس  کی  یثرا و  مهـس  ود  دشاب ، مهـس  هس  ار  وا  سپ  تثارو  هب  تسا  رمالا  یلوا  نآ  زا  يو  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر 

مین تسا و  وا  نآ  زا  مامتلاب  سمخ  مین  و  ادخ ،
609 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

قبط نانآ  زا  لیبسلا  ءانبا  يارب  مهـس  کی  اهنآ و  نادنمتـسم  زا  مهـس  کی  اهنآ و  نامیتی  زا  مهـس  کی  تسا ، وا  نادـناخ  نآ  زا  شرگید 
و دراد ، قلعت  ماما  هب  دیآ  نوزف  نآ  زا  يزیچ  رگا  دندرگ ، زاینیب  لاس  کی  تدـم  رد  هک  ياهزادـنا  ات  دوش  میـسقت  اهنآ  رب  تنـس  نآرق و 

انامه و  نادب ، دنوش  زاینیب  هک  ياهزادنا  هب  دنک  قافنا  نانآ  رب  دوخ  زا  تسا  ماما  رب  نانآ ، لاس  هنیزه  زا  دیآ  مک  ای  درادـن  شیاجنگ  رگا 
ار سمخ  مهـس  نیا  هک  دـنوادخ  انامه  تسا و  وا  زا  دـیآ  نوزف  اـهنآ  زا  هچ  ره  هکنآ  يارب  دـهدب  ار  اـهنآ  هنیزه  هک  هدـیدرگ  مزـال  وا  رب 

تاداس زا  هک  تسا  مدرم  ةاکز  اههقدـص و  ضوع  رد  هدادـن  رگید  مدرم  لیبس  ءانبا  نادنمتـسم و  هب  تسا و  هدرک  ربمغیپ  نادـناخ  صاـخ 
دزن سپ  مدرم ، لام  كرچ  زا  درامش  دنمجرا  ادخ  ار  اهنآ  دراد و  هزنم  ربمغیپ  اب  یشیوخ  هطساو  هب  ار  نانآ  ادخ  هکنآ  يارب  هتـشاد ، غیرد 

یکاب دنیآ و  رد  ینوبز  يراوخ و  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  دنک  زاینیب  ار  اهنآ  هک  ياهزادنا  هب  هتشاد ، ررقم  یصوصخم  قح  اهنآ  يارب  دوخ 
نآرق رد  ار  اهنآ  ادخ  هک  دنربمغیپ  ناشیوخ  نامه  هدرک  ررقم  سمخ  اهنآ  يارب  ادخ  هک  نانیا  دنهد و  هقدـص  مه  هب  ناشدوخ  هک  درادـن 

زا یسک  نز ، درم و  زا  ناشدوخ  دنبلطملا  دبع  نادنزرف  نانآ  و  ار » دوخ  ناکیدزن  رابت  هدب  میب  و  (: » ءارعش هروس   214  ) هدومرف هدرک و  دای 
رگید مدرم  لام  ةاکز  و  دـنرادن ، تکرـش  اهنآ  اب  سمخ  نیا  رد  ناشیاههتـسباو  یلاوم و  و  تسین ، اهنآ  اب  برع  زا  شیرق و  ياـههداوناخ 
مدرم رگید  زا  شردپ  تسا و  مشاه  ینب  زا  شردام  سک  ره  و  دنربارب ، مدرم  رگید  اب  اهنآ  تسا و  لالح  نانآ  ياههتـسباو  یلاوم و  يارب 

(: بازحا هروس   6  ) دیامرفیم یلاعت  ادخ  اریز  درادن ، یقح  سمخ  زا  تسا و  لالح  وا  رب  هقدص 
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لام هدیزگرب  تسا  ماما  يارب  و  دیراد » بوسنم  ناشناردپ  هب  ار  اهنآ  »
611 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زا دهاوخیم ، دراد و  تسود  هک  ینانچ  عاتم  هماج و  و  بوخ ، شکاپ  و  ابیز ، زینک  نوچ  درادرب ، ار  لاوما  هدبز  هک  دـیاش  ار  وا  تمینغ و 
ناربج دـهد  خر  وا  يارب  هک  یجرخ  ره  تمینغ  لام  اـب  هک  دراد  قح  وا  و  سمخ ، جارخا  زا  شیپ  تمینغ و  تمـسق  زا  شیپ  تسا  وا  نآ 

زا سپ  رگا  و  دنک ، دمآ  شیپ  هک  يرگید  جرخ  ای  دهدب  بولق  فیلأت  يارب  هک  نآ  دننام  دیامن ، فرصم  نآ  زا  نآ  تمـسق  نودب  دنک و 
گنج و يدـصتم  هک  یناسک  رب  دـنک  تمـسق  دـنامب  هچنآ  و  دـنک ، تمـسق  شلها  هب  ار  نآ  دـنک و  نوریب  ار  شـسمخ  دـنامب  يزیچ  نآ 

. دنرادن بلط  يزیچ  دنامن ، يزیچ  همزال  فراصم  زا  سپ  رگا  و  دندش ، تمینغ  نتفرگ 
و دشاب ، گنج  نادیم  رد  هچنآ  صوصخ  رگم  دنرادن  دندروآ  فرـصت  رد  هچنآ  هب  یقح  تسین و  حتاف  رکـشل  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  نیمز 

نامیپ نابایب  بارعا  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  اریز  دـننک ، تکرـش  دربن  ههبج  رد  ماما  اب  هچ  رگ  دـنربن  مهـس  تمینغ  زا  برع  ياهنیـشننابایب 
لوسر دروآ ، تخات  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  ینمـشد  رگا  هکنآ  طرـش  هب  دراد  فاعم  ترجه  زا  دراذـگب و  دوخ  راید  رد  ار  اهنآ  هک  تسب 

اهنآ و هراب  رد  ص )  ) ربمغیپ تنـس  و  دـنربن ، مهـس  مه  تمینغ  زا  دـنگنجب و  وا  دوس  هب  ات  دربب  ههبج  هب  دـنک و  جیـسب  ار  اهنآ  ص )  ) ادـخ
. تسا ارجم  نارگید 

هدـنز دـنک و  داـبآ  ار  نآ  هک  تسا  راذـگاو  یـسک  تسد  هب  تسا و  فقو  همه  تسا  هدـش  هتفرگ  مالـسا  نوشق  روز  هب  هک  یئاـهنیمز  و 
ره هب  موس و  ود  ای  موس  کی  ای  دمآرد  همین  قح  زا  ددنب ، يو  اب  وا  یئاناوت  دودح  رد  یلاو  هک  يداد  رارق  هب  دنامب  نآ  رـس  رب  درادهگن و 

زا هنیزه  همه  نوچ  دشابن و  نایز  اهنادب  دشاب و  نانآ  تحلصم  هب  هک  هزادنا 
613 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رب بآ  ای  و  مید )  ) دـیآ لمع  ناراب  بآ  هب  هچنآ  زا  تسا  کی  هد  نآ  دوش و  نوریب  ةاکز  لوا  صلاـخ  دـمآرد  زا  دوش ، نوریب  شدـمآرد 
دوش و يرایبآ  شکبآ  نارتش  بالود و  خرچ  هلیسو  هب  هچنآ  زا  5 ر 0 )  ) تسا مهد  مین  ددرگ و  بآ  ریس  بآ  نایرج  هب  دوش و  ناور  نآ 

: يارب زا  دنکیم  فرص  تسا  هدرک  ررقم  ادخ  هک  ياهناگتشه  فراصم  رد  دناتسیم و  ماما  ار  نآ 
. ءارقف - 1

. نادنمتسم - 2
. ةاکز دوخ  نادنمراک  - 3

. بولق فیلأت  يارب  - 4
. اههدنب ندرک  دازآ  - 5

. ناراد ماو  يراکهدب  تخادرپ  - 6
. هیریخ روما  رگید  يزاس و  لپ  داهج و  هنیزه  زا  ادخ  هار  رد  - 7

. دنسر دوخ  نطو  هب  ات  هدنام  هار  رد  نارفاسم  تجاح  عفر  يارب  - 8
یگدنز رد  یگنتیب  دنشاب  زاینیب  لاس  کی  ات  هک  ياهزادنا  هب  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  دوشیم  شخپ  اهنآ  هب  هک  تسا  مهـس  تشه  نیا 

دشابن تیافک  هزادنا  هب  دمآ و  مک  رگا  ددرگرب و  ع )  ) ماما هب  دیآ  نوزف  يزیچ  فراصم  نیا  همه  زا  سپ  رگا  نتفرگ و  تخـس  دوخ  رب  و 
. دهدب وا  تجاح  زاین و  هزادنا  هب  سک  ره  هب  دزادرپب و  ار  نآ  دوب  مک  دوخ  زا  دیاش  ار  اهنآ  هک  ياهزادنا  هب  ماما  دیاب 

نانآ مهس  دوش و  میـسقت  دننآ  دمآرد  هیاپ  هیام و  نیمز و  نارگراک  هک  وا  ياکرـش  ماما و  نایم  دنامب  هچنآ  ةاکز ، رـشع  جارخا  زا  سپ  و 
درادرب دوخ  ار  هدنام  یقاب  دزادرپب و  هداد  رارق  اهنآ  اب  هچنانچ  ار 

615 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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رظن زا  دـنک  دـمآ  شیپ  وا  يارب  هچنآ  رد  دـنک  فرـص  ادـخ و  نید  ظفح  يارب  دـشاب  وا  نارای  يزور  نیمز  نارگراـک  نیمأـت  سپ  رد  اـت 
هن مک و  هن  درادن ، يزیچ  نآ  زا  یلاو  دوخ  تسنآ ، رد  مومع  تحلصم  هچنآ  زا  نآ  زج  داهج و  ياههار  رد  نید  تیوقت  مالـسا و  تیوقت 

. شیب
درَبن و جنریب  هک  ینیمز  ره  دـناهدش و  دوبان  شنابحاص  هک  تسا  يرئاب  نیمز  ره  لافنا : تسا ، لافنا  رد  قح  سمخ ، زا  دـعب  ماما  يارب  و 

. دندراذگاو ماما  دوخ  تسد  هب  حلص  هجو  رب  ار  نآ  شنابحاص  دوخ  هدمآ و  تسد  هب  یشک  نوشق 
ناهاشداپ هصاخ  لاوما  تسا  وا  نآ  زا  درادـن و  بحاص  هک  يرئاب  نیمز  ره  اهرازین و  اههناخدور و  هت  اـههوک و  رـس  تسا : ماـما  نآ  زا  و 

بـصغ نیعم  کلام  زا  دـشاب و  ناـشیا  تسد  رد  هچنآ  هر )- یـسلجم  زا  هلوقنم - ریغ  هلوقنم و  لاوما  زا   ) دـنوش مالـسا  بولغم  هک  راـفک 
هک تسا  یسک  ره  هدنان  ماما  درادن ، یثراو  هک  تسا  یسک  ره  ثراو  ماما  و  ددرگرب ، شکلام  هب  دیاب  یبصع  لام  ره  اریز  دنـشاب ، هدرکن 

هـصاخ زا  هداد  ار  وا  قح  یقح ، يذ  ره  هب  هدرک و  يدنب  تمـسق  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دراذگناو  ار  یلام  چیه  ادخ  دومرف : درادن و  ياهراچ 
نایم رد  رگا  دومرف : سپ  مدرم ، زا  یمـسق  ره  نادنمتـسم و  نایاونیب و  رگید و  مدرم  هماع  و  هر )- یـسلجم  زا  مشاـه - ینب  ماـما و  ینعی  )

: دومرف سپس  دندشیم ، زاینیب  همه  دشیم ، راتفر  تلادع  هب  مدرم 
شاعم و رد  مدرم  ماظن  هک  نیا  هب  تسا  هراشا   ) دنادب بوخ  ار  تلادع  هک  یـسک  رگم  دـنکن  تلادـع  تسا و  رتنیریـش  لسع  زا  تلادـع 

-(. هر یسلجم  زا  دنراد - زاین  نادب  قلخ  هچنآ  ره  هب  ملاع  لداع و  ماما  دوجو  هب  رگم  دوشن  تسرد  داعم ،
تاکز تاقدص و  هک  دوب  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  هویش  دومرف :

617 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
درکیمن روظنم  ربارب  ار  هناگتشه  فراصم  اهيرهش و  نایم  ار  اهيرهش  ةاکز  درکیم و  میـسقت  اهنیـشننابایب  نامه  رد  ار  اهنیـشننابایب 

وا ربارب  رد  دوب و  وا  سرتسد  رد  هک  هناگتشه  فراصم  زا  مادک  ره  باسح  هب  ار  نآ  یلو  دهدب  ار  متـشه  کی  تسرد  یفرـصم  ره  هب  هک 
هزادنا هن  دوبن و  ینیعم  روتـسد  هراب ، نیا  رد  دشاب ، سب  ار  اهنآ  لاس  کی  هنیزه  هک  ياهزادـنا  هب  دومنیم  فرـصم  درکیم و  میـسقت  دوب 

هنوگ ره  ات  درکیم  فرص  دوب  رضاح  هک  یفرصم  رد  دوب و  وا  يأر  هک  ياهزادنا  هب  انامه  بتک ، رد  ياهدشتبث  هن  هدربمان و  طوبـضم و 
. درکیم هضرع  نارگید  رب  ار  نآ  دشیم ، نوزف  لحم ، يدنمتجاح  زا  يزیچ  هنایم ، نیا  رد  رگا  دروآ و  رب  ار  یموق  ره  يدنمزاین 

هب هچنآ  دـبا و  رخآ  ات  تسا  هدـش  حـتف  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  ینیمز  ره  نانچ  مه  و  دـشاب ) ماما  ربمغیپ و  هک   ) تسا اوشیپ  اب  لافنا ، و 
يارب تسا  یکی  نیرخآ  نیلوا و  رد  ص )  ) ربمغیپ دهعت  اریز  لداع ، ماما  ای  هدوب  روج  ماکح  توعد  هب  هچ  هدش  حـتف  مالـسا  نوشق  يورین 

رد تسا ، همه  هدهع  رد  اهنآ  نیرتکچوک  نیرتسپ و  دهعت  تسا و  ربارب  ناشنوخ  دنردارب و  همه  ناناملسم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ 
هناگتـشه و ماهـس  قبط  هدـش  ررقم  مدرم  لاوما  رد  اونیب  ریقف و  مدرم  شاعم  اریز  تسین  یتاکز  دوش  هداد  نآ  قحتـسم  هب  هک  سمخ  لام 
، هتخاس زاینیب  ماما  ربمغیپ و  تاقدص  زا  مدرم و  تاقدص  زا  نادب  ار  اهنآ  تسا و  هدـش  ررقم  سمخ  زا  یمین  ربمغیپ  ناشیوخ  يارقف  يارب 
رب ور  نیا  زا  درادن و  دوجو  يریقف  رگید  هدـش و  زاینیب  هکنآ  زج  ص )  ) ربمغیپ ناشیوخ  زا  يریقف  هن  هدـنام و  اجب  مدرم  زا  يریقف  هن  سپ 
خر اهنآ  يارب  هک  یئاهدمآ  شیپ  جراخم  تسا  اهنآ  هدهع  رب  یلو  درادن  دوجو  يدنمزاین  ریقف و  اریز  تسین  یتاکز  ماما  ربمغیپ و  یئاراد 

زا دهدیم 
619 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نوچ  ) یئاههجدوب فراصم  هوجو  نیا  تباب  زا  تسا  اهنآ  يارب  و  و ). سمخ و . لها  هقفن  دوب  مک  نیدراو و  یئاریذـپ  نوچ   ) تهج دـنچ 
. تسا اهنآ  هدهع  هب  مه  یجراخم  هچنانچ  هر - یسلجم  زا  كولم - هصاخ  لاوما  دوف و  يایاده و 

تسا و ملاظم  هب  یگدیسر  راک  رد  دید  دمآ ، یسابع  يدهم  دزن  " مظاک "ع ) ماما   ) یسوم نسحلا  وبا  نوچ  دیوگ : طابـسا  نب  یلع  زا  - 5
؟ ددرگیمن رب  دناهدرب  ام  زا  هک  یقح  ام و  هملظم  هک  تسا  هدش  هچ  نینمؤملا ، ریما  يا  دومرف : دنادرگیم ، رب  قح  نابحاص  هب  ار  اهنآ 
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جنریب ار  نآ  دوشگ و  دوخ  ربمغیپ  يارب  ار  نآ  هموح  كدف و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نوچ  دومرف : تسیچ ؟ نیا  نسحلا ، ابا  يا  تفگ :
(: ءارسا هروس   28  ) داتـسرف ورف  ار  هیآ  نیا  دوخ  ربمغیپ  رب  ادخ  تخادـنا ، ربمغیپ  تسد  هب  راوس  رتش  راوس و  بسا  راغلیا  یـشک و  نوشق  و 

شراگدرورپ هب  لیئربج  درک و  هعجارم  لیئربج  هب  نآ  هراـب  رد  دـننایک و  یبرقلا  يذ  هک  تسنادـن  ربمغیپ  ار ،» شقح  یبرقلا  يذ  هب  هدـب  »
: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  همطاف  ص )  ) ادخ لوسر  هدب ، ع )  ) همطاف هب  ار  كدف  هک  درک  یحو  وا  هب  ادخ  درک و  هعجارم 

و ادـخ ، زا  وت و  زا  متفریذـپ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مهدـب . وت  هب  ار  كدـف  ات  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  ادـخ  هک  یتسار  هب  همطاف ، يا 
، دش راک  يدصتم  رکب  وبا  نوچ  دنتـشاد و  فرـصت  هب  ار  نآ  دـندوب و  نآ  رد  ع )  ) همطاف يالکو  دوب ، هدـنز  ص )  ) ادـخ لوسر  ات  هشیمه 
ای هایس  کی  تفگ : وا  هب  دهد ، سپ  زاب  يو  هب  ار  نآ  هک  درک  تساوخرد  تفر و  وا  دزن  همطاف  درک و  نوریب  نآ  زا  ار  ع )  ) همطاف يالکو 

نینمؤملا ریما  ع )  ) همطاف تسا ، وت  نآ  زا  كدف  دهد  یهاوگ  هک  روایب  خرس 
621 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا ع )  ) همطاف نآ  زا  كدف  هک  دنداد  یهاوگ  دروآ و  ار  نمیا  ما  و 
وا اب  همان  دش و  نوریب  رکب  یبا  لزنم  زا  ع )  ) همطاف دوشن ، نآ  ضرعتم  یـسک  داد  روتـسد  داد و  همطاف  تسد  هب  تشون و  ياهمان  رکب ، وبا 

، تسا هداد  نم  هب  هفاحق  یبا  رـسپ  هک  ياهتـشون  تفگ : يراد ؟ دوخ  اب  هک  تسیچ  نیا  دمحم ، رتخد  يا  تفگ : دروخرب و  وا  هب  رمُع  دوب ،
نآ رب  ناهد  بآ  سپـس  دناوخ و  دوبر و  ع )  ) همطاف تسد  زا  ار  نآ  دیامنب و  وا  هب  هک  تساوخن  ترـضح  نآ  امنب و  نم  هب  ار  نآ  تفگ :

يارب يراوس  رتـش  راوس و  بسا  تسا و  هتفرگن  نوشق  روزب  تردـپ  ار  نیا  تفگ : ع )  ) همطاـف هب  دـیرد و  درک و  كاـپ  ار  نآ  تخادـنا و 
. دنبب ام  ندرگ  هب  نامسیر  وت  تسا ، هدنارن  نآ  نتفرگ 

يدح رصم ، شیرع  هب  يدح  دُحا ، هوک  هب  يدح  دومرف : وگب ، نم  هب  ار  كدف  دودح  نسحلا ، وبا  يا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  يدهم 
ادخ لوسر  هک  تسا  همه  نیا  اهنیا ، همه  نینمؤملا ، ریما  ای  يرآ  دومرف : تسا ؟ اهنیا  همه  تفگ : لدنجلا ، ۀمود  هب  يدح  رحبلا ، فیـس  هب 

. تسا هدنارن  يراوس  رتش  راوس و  بسا  تسا و  هدیشکن  ینوشق  نآ  مدرم ، رس  رب  (ص )
. منکیم یلمأت  نآ  هراب  رد  نم  تسا ، يرایسب  نیمزرس  تفگ : يدهم 

: دومرفیم مدینش  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم  زا  - 6
(. دنوش نوبز  راوخ و  دوش و  هدیرب  ام  نانمشد  ینیب  ینعی   ) تسا ینیب  ندیرب  لافنا  هروس  رد  تسا و  یهلا  ياطع  نامه  لافنا ،

: دیوگ ع ،)  ) اضر ماما  زا  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  - 7
623 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ادخ نآ  زا  یتسار  هب  سپ  هچ  ره  زا  دیرب  تمینغ  زا  ار  هچنآ  ره  هک  دینادب  و  (: » لافنا هروس   43  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  زا  دش  شسرپ 
تسا و ص )  ) ادخ لوسر  زا  دومرف : تسیک ؟ زا  تسا ، ادـخ  نآ  زا  هچنآ  دـش : ضرع  وا  هب  یبرقلا » يذ  زا  لوسر و  زا  نآ و  سمخ  تسا 
اب رتمک  یفنـص  دشاب و  رتشیب  فانـصا ، زا  یفنـص  رگا  دیئامرفب  دـش : ضرع  وا  هب  تسا ، ماما  نآ  زا  ص )  ) تسا ادـخ  لوسر  زا  مه  هچنآ 

؟ درک دیاب  هچنآ 
ماما دـیدیم ؟ حالـص  روط  ره  هب  درکیم  اطع  هک  دوبن  ایآ  درکیم ؟ هچ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ینادیمن  تسا  ماما  اب  نآ  راـیتخا  دومرف :

. تسا روط  نیمه 

نداعم رد  سمخ  بوجو 

(. غرفم  ) درز سم  علق و  نهآ و  هرقن و  الط و  نداعم  زا  دش  شسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  ملسم  نب  دمحم  زا  - 8
. تسا بجاو  سمخ  اهنیا  همه  رب  دومرف :
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تمینغ سمخ  رد 

تمینغ و يدـنب  مهـس  زا  شیپ  دـهاوخ ، ار  هچ  ره  دـنکیم  اطع  درادیم و  رب  دوخ  يارب  دـنکیم و  فرـصت  ماما  تفگ : هک  هرارز  زا  - 9
. دنکیم تمسق  اهنآ  نایم  ار  همه  دهاوخ  رگا  دادن و  ياهرهب  اهنآ  هب  تمینغ  زا  دیگنج و  یموق  هارمه  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ًاققحم 

تمینغ ار  هچنآ  ره  دـینادب  (: » لاـفنا هروس   43  ) یلاعت ادـخ  لوق  زا  مدیـسرپ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  تفگ : یـسیع  نبا  نذؤم  میکح  زا  - 10
لوسر يارب  تسا و  بجاو  ادخ  يارب  نآ  سمخ  سپ  يزیچ  ره  زا  دیدرب 

625 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هب زور  هدـئاف  ادـخ  هب  تمینغ  زا  دوصقم  دومرف : سپـس  درک و  هراشا  نآ  اب  تشادرب و  دوخ  يوناز  زا  تسد  ود  ماـما  یبرقلا » يذ  يارب  و 

. دنوش هدازلالح  ات  هدرک  لالح  نآ  تباب  زا  ار  دوخ  هعیش  مردپ  هک  نیا  زج  تسا  زور 
سمخ شیب ، مک و  زا  دـشاب  هدـئاف  ار  مدرم  هک  يزیچ  ره  رد  دوـمرف : سمخ ، زا  مدیـسرپ  ع )  ) نسحلا وـبا  زا  دـیوگ : هک  هعامـس  زا  - 11

. تسه
: متشون دیوگ : دیزی ، نب  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  - 12

هب نم  رب  یهن  تنم  هک  درادب  یقاب  تیادخ  تسیچ ؟ امـش  يأر  تسا ؟ مادـک  نآ  هزادـنا  و  تسیچ ؟ هدـئاف  هک  زومایب  نم  هب  موش ، تنابرق 
رد دسر  وت  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدئاف ، تشون : خـساپ  رد  هزور . هن  مشاب و  هتـشاد  زامن  هن  منکن و  یگدـنز  مارح  رد  ات  بلطم ، نیا  نایب 

. دسر وت  تسد  هب  هک  ياهزئاج  ای  نآ  جراخم  زا  دعب  راک  تشک و  رد  نآ و  دوس  زا  یناگرزاب 
؟ نآ زا  دعب  ای  منک  نوریب  جراخم  هنوئم و  زا  شیپ  ار  سمخ  ع )  ) رفعج یبا  هب  متشون  تفگ : رصن  یبا  نبا  زا  - 13

. نآ زا  دعب  تشون  خساپ  رد 
: دومرف ع )  ) رقاب ماما  زا  - 14

تداهش هب  توعد  يارب  هک  تمینغ  زا  هچ  ره 
هللا لوسر  ًادمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

هکنآ ات  درخب  يزیچ  سمخ ، زا  هک  يدحأ  رب  تسین  اور  تسا و  ام  نآ  زا  نآ  سمخ  هک  یتسار  هب  سپ  تسا  هدش  هدربن  نآ  رس  رب 
627 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دناسرب ام  هب  ار  ام  ّقح 
، رفن ود  هک  داتسرف  ام  دزن  میداتسرف ، ترضح  نآ  دزن  سک  میتساوخ و  ع )  ) قداص ماما  رب  دورو  هزاجا  تفگ : عفان  نب  زیزعلا  دبع  زا  - 15

ترـضح نآ  زا  وت  مهاوخیم  هک : متفگ  درم  نآ  هب  نم  میتفر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  دوب ، مهارمه  هک  یمدرم  اب  نم  دـیوش ، دراو  رفن  ود 
ترـضح نآ  هب  بوخ و  رایـسب  تفگ : یبلطتیلالح خ ل ) دوخ  لاوما  هب  تبـسن  ینک خ ل  زاب  ار  شـسرپ  هار  لـحت : نأ   ) يریگب هزاـجا 

مارح یـسک  يارب  ار  يزیچ  هک  دنتـشادن  قح  هیما  ینب  هک  منادیم  نم  دندرک و  ریـسا  ار  وا  هیما  ینب  هک  دوب  اهنآ  زا  مردپ  تنابرق ، تفگ :
رطاخ رد  نم  نوچ  دوب و  امش  تسد  هب  شرایتخا  انامه  دندوبن و  قح  يذ  یـشیب  مک و  دوب  ناشتـسد  رد  هچنآ  زا  دننک و  لالح  هن  دننک و 

. مراتفرگ نآ  رد  هچنآ  زا  موش  هناوید  تسا  کیدزن  هک  دهدیم  تسد  یتلاح  نم  هب  منک ، در  مراد  ار  هچنآ  هک  مروآیم 
زا هچ  ره  مه  وا  رب  نم  لابند  رد  تسا  وت  دـننام  هب  شلاح  مه  سک  ره  تسا و  هدوب  هار  نیا  زا  هچنآ  ره  داب  لالح  وت  رب  دومرف : وا  هب  ماما 
رد هک  یعمج  نآ  دزن  تفر  ام  زا  شیپ  " قداص "ع ) ماما  مداخ   ) ّبتَعُم میدـمآ و  نوریب  میتساخ و  رب  ام  دـیوگ : داب ، لـالح  تسا  هار  نیا 
هب يدحا  زگره  هک  تفای  تسد  يزیچ  هب  عفان  نب  زیزعلا  دبع  تفگ : اهنآ  هب  و  ع )  ) قداص ماما  فرط  زا  هزاجا  يارب  دـندوب  هتـسشن  راظتنا 

ماما تمدخ  دنتـساخرب و  نت  ود  سپ  داد . حرـش  اهنآ  يارب  خساپ  رد  و  تسا ؟ زیچ  هچ  نآ  دـش : هتفگ  وا  هب  تسا ، هتفاین  تسد  نآ  دـننام 
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ای مک  هیما  ینب  هک  منادیم  یبوخ  هب  نم  دوب و  هیما  ینب  ناریسا  زا  نم  ردپ  یتسار  هب  تنابرق ، تفگ : اهنآ  زا  یکی  و  دندیسر ، ع )  ) قداص
هک مراد  تسود  نم  دنتشادن و  مدرم  راک  رد  یقح  شیب ،

629 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دینک لالح  هراب  نیا  زا  ارم  امش 

قداص ماما  دـندش و  نوریب  درم  ود  نآ  مینک ، مارح  ای  مینک  لالح  هک  دـسرن  ار  ام  تسین ، ام  اب  نیا  تسا ؟ اـم  اـب  نیا  و  دومرف : خـساپ  رد 
بجعت امش  دومرف : درک و  نخس  زاغآ  وا  اب  ع )  ) قداص ماما  هکنآ  رگم  دیسرن  ترضح  نآ  تمدخ  بش  نآ  يدحأ  دش و  نیگمشخ  (ع )

راک نیا  هک  دسریم  شرظن  هب  ایوگ  دهاوخیم ، تیلالح  نم  زا  دندرک ، هیما  ینب  هچ  نادب  تبـسن  تسا و  هدمآ  سک ، هنالف  زا  دینکیمن 
. دندش اور  تجاح  نت  ود  نآ  اریز  نیتسخن ، درم  ود  نامه  زج  درواین  تسد  هب  يدوس  شیب  ای  مک  یسک  بش  نآ  رد  تسا و  ام  اب 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  هک : دیوگ  یسانک ، سیرض  زا  - 16
؟ دنوشیم دراو  انز  راک  هب  مدرم  اجک  زا 

. منادیمن نم  تنابرق ، متفگ :
. دنشاب هداز  لالح  هکنآ  رطاخ  هب  هدش  لالح  اهنآ  رب  سمخ  هک  ام ، دوخ  هدازلالح  نایعیش  زج  تیب ، لها  ام  سمخ  تباب  زا  دومرف :

ام زا  لام  هدیزگرب  تسا و  ام  زا  لافنا ، تسا ، هدرک  بجاو  ار  ام  تعاط  ادخ  هک  میتسه  یمدرم  ام  دومرفیم : هک  ع )  ) قداص ماما  زا  - 17
. تسا

تـسا هیآ  نیا  لها  زا  وا  دومرف : ياهدـننکدازآ ، هن  دراد و  یثراو  هن  دریمب و  هک  يدرم  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  بلغت  نب  ناـبا  زا  - 18
« لافنا زا  دنسرپ  وت  زا  (: » لافنا هروس   1  ) تسا هدومرف  ادخ  هک 

631 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دومرف دراد ؟ هچ  جنگ  هک  ع )  ) قداص ماما  زا  یبلح  زا  - 19

بوـسحم اهیندـعم  زا  هچنآ  ره  نهآ و  و  غرفم )  ) یندـعم درز  سم  عـلق و  تسا  نینچمه  و  سمخ ، دوـمرف : دـنراد ؟ هـچ  نداـعم  سمخ ،
. دوشیم هتفرگ  هرقن  الط و  زا  هچنآ  دوش  هتفرگ  نآ  زا  دشاب ،

بحاص هک  تسا  نیا  دنراتفرگ  نادب  زیخاتـسر  زور  رد  مدرم  هک  يزیچ  رتتخـس  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ای  ع )  ) رقاب ماما  - 20
قحان هب  ای  هدادن  ار  سمخ  هک  یـسک  زا  ادـخ  هاگرد  رد  دـنک  یهاوخ  داد  ینعی   ) نم سمخ  اراگدرورپ ، دـیوگ : دتـسیا و  ياپ  رب  سمخ 

. دشاب كاپ  اهنآ  لسن  ات  دنشاب و  هداز  لالح  ات  میدرک  لالح  اراوگ و  دوخ  نایعیش  يارب  ار  نآ  ام  و  تسا ) هدروخ  هتفرگ و 
، هرقن الط و  نداعم  زا  دجربز و  توقای و  زا  ؤلؤل و  زا  دنرآ  رب  ایرد  زا  هچنآ  زا  مدیـسرپ  ع )  ) نسحلا وبا  زا  دیوگ : یلع ، نب  دمحم  زا  - 21

؟ تسا نآ  رد  سمخ  قح  هزادنا  هچ  هک 
. دراد سمخ  دسر ، الط ) يدوخن  یفرشا 18   ) رانید کی  نآ  ياهب  نوچ  دومرف :

هک یلام  نیا  لصا  رد  ایآ  دـنک ، جـح  نآ  اب  ات  دـناهداد  یلام  وا  هب  هک  تسا  يدرم  میاقآ ، يا  متـشون : وا  هب  دـیوگ : راـیزهم  نب  یلع  - 22
سمخ يدایز  نآ  رد  دـمآ ، دایز  وا  هنیزه  زا  رگا  هکنآ  ای  تسا و  بجاو  سمخ  دیـسر  وا  تسد  هب  یتقو  دور ، جـحب  اـت  دـناهداد  وا  يارب 

. تسین وا  رب  سمخ  هک : تشون  باوج  رد  تسه ؟
633 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تشون ترضح  نآ  هب  مردپ  سپ  درک ، هناور  مردپ  يارب  ياهلص  کی  ع )  ) اضر ماما  هک  تفگ  هبر ، دبع  نب  نیسحلا  نب  یلع  زا  - 23
؟ تسا بجاو  سمخ  دیداتسرف ، نم  يارب  امش  هچنآ  رد  ایآ 

. تسا هدرک  هناور  وت  يارب  سمخ  بحاص  هچنآ  رد  تسین  بجاو  سمخ  وت  رب  تشون : وا  هب  خساپ  رد 
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ار هچنآ  هک  هدناوخ  نم  يارب  ار  تردپ  همان  رایزهم  نب  یلع  هک : متشون  ع )  ) يداه ماما  هب  نم  تفگ : ینادمه ، دمحم  نب  میهاربا  زا  - 24
تیاـفک شاهعرزم ، دـمآ  رد  هک  یـسک  تسا  هتـشون  جراـخم و  در  زا  سپ  تسا ، مشـش  کـی  فصن  هتـسناد ، بجاو  عرازم  ناـبحاص  رب 

، دـنراد فالتخا  همان  نیا  نومـضم  ینعم  رد  دنتـسه ، ام  دزن  هک  یناسک  تسین و  وا  رب  نآ  زج  مشـش و  کـی  فصن  دـنکن ، ار  وا  جراـخم 
جارخ و تسا و  هعرزم  دوـخ  جراـخم  جراـخم ، زا  دوـصقم  تسا و  جراـخم  جارخا  زا  دـعب  سمخ  تاـغاب ، عرازم و  دـمآرد  رد  دـنیوگ :

: هک تشون  خساپ  رد  ماما  وا ، لایع  صخش و  دوخ  جراخم  هن  داد ، دیاب  هک  یتایلام 
. ناطلس جارخ  زا  دعب  شلایع و  دوخ و  جراخم  زا  سپ  ینعی 

هراب رد  تشون و  ياهمان  ترـضح  نآ  هب  دوب ، ع )  ) اضر ماما  ناوریپ  زا  هک  سراف  ناناگرزاب  زا  يدرم  دـیوگ : يربط  دـیز  نب  دـمحم  - 25
: هک تشون  وا  خساپ  رد  تساوخ ، هزاجا  سمخ ،

یلام چـیه  هودـنا ، مغ و  يرظن  گنت  رب  تسا و  باوث  نماض  يراـک  ره  رب  میرک ، تسا و  عساو  ادـخ  یتسار  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ام ناتسود  رب  ام و  تالایع  رب  ام و  نید  رب  تسا  ام  کمک  سمخ  یتسار ، هب  تسا و  هدرک  لالح  شیادخ  هک  یهار  زا  رگم  تسین  لالح 

مورحم ام  ياعد  زا  ار  دوخ  دیرادن و  غیرد  ام  زا  ار  نآ  میراد ، میب  وا  زا  هک  یسک  زا  ام  يوربآ  ظفح  تسا و  ام  ششخب  لذب و  هلیسو  و 
635 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يارب هک  تسا  ياهریخذ  امـش و  ناهانگ  ندش  كاپ  هیام  تسا و  امـش  يزور  دیلک  سمخ ، تخادرپ  اریز  دیناوتیم ، هک  اجنآ  ات  دـیزاسن 
، دیاپب دوخ  هدهع  رب  دنک و  افو  هدرک  رادهدهع  ار  وا  هچ  نادـب  ادـخ  يارب  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  دـینک ، زادـنا  سپ  دوخ  یئاونیب  زور 

. مالسلا و  تسا ، فلاخم  لد  هب  تسا و  اریذپ  نابز  هب  هک  یسک  تسین  ناملسم 
سمخ زا  ار  نانآ  هک  دـندرک  شهاوخ  ترـضح  نآ  زا  دـندمآ و  ع )  ) اـضر ماـما  دزن  ناـسارخ  زا  یمدرم  تفگ : دـیز  نب  دـمحم  زا  - 26

. دنک فاعم 
ام قح  دینکیم و  یتسود  راهظا  ام  اب  نابز  هب  تسا خ ل ) زیمآ  هعدخ   ) تسا لاحم  امـش  تساوخرد  نیا  رایـسب  هچ  دومرف : اهنآ  خساپ  رد 

، میهدن رارق  تسا . سمخ  نامه  نآ  هک  تسا  هتشاذگ  نآ  يارب  ار  ام  تسا و  هتـشاد  ررقم  ام  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  دیرادیم  غیرد  ام  زا  ار 
. ّتیلح رد  ار  امش  زا  مادک  چیه  میهدن  رارق  میهدن ، رارق 

يارب مق  رد  وا  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  لهس  نب  دمحم  نب  حلاص  هک  مدوب  ع )  ) داوج ماما  دزن  نم  تفگ : شردپ ، زا  میهاربا  نب  یلع  - 27
وا هب  مدرک ، جرخ  ار  نآ  نم  هک  نک  لالح  رازه  هد  زا  ارم  نم ، ياقآ  يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دوب و  فقو  يدصتم  ترـضح  نآ 

: دومرف ع )  ) رفعج وبا  تفر ، نوریب  حلاص  نوچ  و  لالح ، وت  رب  دومرف :
دربیم و دروخیم و  ار  نآ  دـهجیم و  رب  ناشلیبس  يانبأ  ناشیارقف و  اهنآ و  نادنمتـسم  ماـتیأ و  دـمحم و  لآ  لاوما  رب  مدرم  نیا  زا  یکی 

زور رد  هک  ادـخ  هب  منکیمن ؟ تلـالح  میوگیم : نم  هک  درادـنپیم  وـت  رظن  هب  اـیآ  نک . لـالح  ارم  دـیوگیم : دـیآیم و  نم  دزن  سپس 
. دنکیم تساوخزاب  اهنآ  زا  ًاروف  دنوادخ  زیخاتسر ،

637 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
؟ ؤلؤل یصاّوغ  ربنع و  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  مدیسرپ  تفگ : یبلح ، زا  - 28

. تسا نآ  رب  سمخ ، دومرف :
دمحم یلع  مالـسلا  نیملاعلا و  بر  هللا  دـمحلا  تسا و  رفک  نامیا و  باتک  نآ  لابند  و  یفاک ) باتک  زا   ) تجح باتک  زا  مود  ءزج  نایاپ 

. نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  و 
641 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تّجح باتک  ياهحرش 
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تّجح باتک  ياهحرش 

هراشا

داتفه ات  دومرفیم : ع )  ) یلع هک  متفگ  ع )  ) رقاب ماما  هب  دیوگ  تسا : نینچ  قودص  نیدلا  لامک  خیش و  تبیغ  باتک  رد  هر -)  ) یسلجم زا 
یگدوسآ شیاشگ و  ام  تشذـگ و  داتفه  تسا  یگدوسآ  شیاشگ و  يراتفرگ  ـالب و  زا  سپ  دومرفیم : یـسب  و  تسا ، يراـتفرگ  ـالب و 

: دومرف ماما  میدیدن ،
صوصخ هن  همئا  زا  یکی  تسد  هب  تسا  لـطاب  رب  هبلغ  قح و  روهظ  دوصقم  ثیدـح ، رخآ  اـت  ار - رما  نیا  تقو  ادـخ  یتسار  هب  تباـث  يا 

تـسا هیئادب  روما  زا  نیا  تسا و  رهظا  یلوا  هچ  رگ  ع )  ) يدهم ماما  تبیغ  زا  داتفه  ای  يرجه ، داتفه  ینعی  مداتفه  لاس  رد  ماما 12  روهظ 
دوخ قح  ذخا  ماقم  رد  مداتفه  دودح  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  تسا  ترجه  زا  أدبم  هکنیا  دیؤم  تشذـگ ، نآ  قیقحت  ررکم  هک 

. یهتنا دوب . زا 140  سپ  یکدنا  نومأم  فرط  زا  تفالخ  يارب  وا  ندش  ادیدناک  اضر و  ماما  رما  روهظ  دمآ و  رب 
اضر ماما  نتفر  دوب و  لاس 61  رد  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  اریز  هروهشم ، خیراوت  باسح  يور  دیآیمن  تسرد  حرـش  نیا  میوگیم : نم 

دص و داتفه و  يارب  ار  خیرات  أدبم  تسا  نکمم  لاس 200 و  رد  ناسارخ  هب  (ع )
642 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ترـضح نآ  اب  هفوک  مدرم  خیرات  نآ  زا  اریز  تسا  هدوب  هیواعم  گرم  زا  شیپ  اهلاس  مه  ع )  ) نیـسح تضهن  زاغآ  تسناد و  تثعب  لهچ 
هب دوشیم و  جنپ  یس و  دص و  تثعب  زا  هدوب و  يرجه  لاس 122  رد  هک  دشاب  یلع  نب  دیز  جورخ  هب  هراشا  مه  یمود  و  دنتشاد ، هلـسارم 

. یسلجم زا  لقن  نایاپ ، تسا . کیدزن  ربخ  نومضم 

تیرشب طیحم  رسارس  رد  هلداع  تموکح  کی  لیکشت  و  ع )  ) مئاق ماما  روهظ  - 

زا ُرپ  هچنانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  ُرپ  ار  ایند  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما  هک  نیا  زا  روظنم  هک  دـشاب  هجوت  دروم  دـیاب  هتکن  نیا  اجنیا  رد 
نوریب دوخ  يارجم  زا  فیلکت  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ، رـشب  زا  راـیتخا  بلـس  لـمع و  رد  ربـج  عضو  کـی  داـجیا  تسا ، روـج  ملظ و 
راتخم دوخ  رـشب  نیمه  یگدـنز  ساسا  رب  تداعـس  ریخ و  تلادـع و  زا  ایند  ندـش  ُرپ  هکلب  تسین  ناـیم  رد  یفیلکت  تقیقح  رد  دوریم و 

. تیرشب طیحم  رد  تسا  يزغم  یملع و  یقالخا و  لوحت  کی  دنمزاین  یتموکح  نینچ  هماقا  تسا و 
رگ دراد ، يدیعب  رایسب  يامن  رود  يرـشب  لماکت  ریـس  ساسا  رب  ای  ءاقترا  ءوشن و  هفـسلف  ساسا  رب  يزغم  لوحت  رظن  زا  هلأسم  نیا  یـسررب 

نیا رد  تسا و  راتفرگ  متس  هاگترپ  همه  نیا  رد  هک  ار  زورما  رشب  یلومعم  نزو  رگا  اًلثم  اریز  تسا  نف  نیا  ياملع  لماک  دامتعا  دروم  هچ 
یناسنا هعماج  کی  رد  نآ  لدـعم  تسین  مولعم  تسرد  مینادـب  ولیک  کی  نادنمـشناد  قیقحت  قبط  تسا  روهطوغ  یقالخا  داسف  بـالجنم 

ناسنا زغم  نزو  لاس  رازه  دـنچ  یط  رد  اًلثم  و  دـشاب ، هزادـنا  هچ  دـیاب  دنـشاب  اسراپ  راکزیهرپ و  لداع و  سانـشهفیظو و  شدارفا  همه  هک 
. تسا رتشیب  تیرشب  رسارس  رد  قیمع  یملع  یقالخا و  لوحت  کی  هب  عوضوم  نیا  هجوت  و  دیسر ؟ دهاوخ  هزادنا  نیا  هب  ینونک 

643 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رد ار  نآ  نوطالفا  هتـشاد و  دوجو  نادنمـشناد  ءامکح و  هشیدـنا  رد  ینامز  رید  زا  ناهج  رد  یناسنا  هلداـع  تموکح  کـی  ققحت  هیـضرف 

لوحت نیا  هیاـم  هیاـپ و  نیب  عقاو  شناد  تسرد و  شرورپ  هتبلا  تسا ، هتـشادنپ  يرـشب  ملاـع  یفـسلف  لوحت  رد  دوخ  فورعم  تیروـهمج 
: درک راوتسا  حیحص  شناد  ملع و  رثؤم و  قیقد و  رایسب  یعامتجا  شرورپ  يدنمدرخ و  ساسا  رب  ار  دوخ  تضهن  مالسا  تسا ،

: تفاظن یکاپ و  لقعت و  شمارآ و  ساسا  رب  یناسنا  طئارش  کی  هب  نورقم  زامن  عامتجا  رد  رگید  کی  اب  رشب  تفلا  سنا و  يزیر  یپ  - 1
. نزرب يوک و  کی  لها  يارب  تبون  جنپ  يزور  هنابش  ره  رد  فلا -

. هعمج زامن  ناونع  هب  عبرم - رتمولیک  دص  زا  شیب  عاعش  رد  شخب - کی  مدرم  يارب  تبون  کی  هتفه  ره  رد  ب -
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. یبهذم ياهنشج  یمالسا و  دایعا  عامتجا  رد  ناکما - دح  ات  رتعیسو  هچ  ره  طیحم  يارب  تبون  دنچ  لاس  ره  رد  ج -
. جح رد  سک  ره  اج و  ره  زا  دنشاب  مالسا  تاررقم  عبات  هک  یمدرم  رسارس  يارب  د -

. لاح ره  رد  سک و  ره  اج و  ره  زا  شناد  لیصحت  هب  بیغرت  رثؤم و  شزومآ  شرورپ و  اب  لحارم  همه  رد  يرشب  تاعامتجا  میظنت  - 2
رد درک و  دـیدپ  زیگنا  تفگـش  فرگـش و  یلوحت  دوب  لاس  تسیب  هک  یمک  تدـم  رد  برع  طیحم  رد  مالـسا  رثؤم  عماـج و  هماـنرب  نیا 

هدرک لیصحت  ندمتم و  مدرم  کی  رامـش  رد  دندش و  رانک  رب  تیلهاج  عضو  زا  یلک  هب  یمومع  رظن  زا  برع  تما  تلاسر ، نارود  رخاوا 
ار دوخ  زایتما  ریظن  هب  ریظن  رصم  مور و  سراپ و  هدرک  لیـصحت  ندمتم و  مدرم  اب  دروخرب  عقوم  رد  دندمآ و  رد  هتفای  شرورپ  بدؤم و  و 

. دندرک زرحم  اهنآ  رب 
تیرشب رسارس  رد  مالسا  یمومع  شرورپ  شزومآ و  عضو  نیا  رگا 

644 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هنیمز دوب  هتفای  طسب  ناهج  رد  ملاـس  روط  هب  دوب و  هدـشن  برع  عاـجترا  اـتدوک و  راـچد  ربمغیپ  یمالـسا  تموکح  دوب و  هتفرـشیپ  بترم 

رئاس هدرک  لیصحت  دنمشناد و  تیرشب  اریز  دوش ، لیکـشت  ناهج  رـسارس  رد  يرـشب  هلداع  تموکح  کی  لاس  داتفه  تدم  رد  هک  تشاد 
. دیورگیم مالسا  هداس  كاپ و  تاررقم  هب  رتدوز  اهروشک 

، تسا اعدم  نیا  هاوگ  ربمغیپ  همان  توعد  دورو  ماگنه  مالسا  تقیقح  هب  تبسن  لقره  قیدصت  مالـسا و  زا  هشبح  روطارپما  یـشاجن  يوریپ 
تامیلعت ریسم  زا  یفارحنا  درک و  هرخس  ار  یمالسا  تموکح  دمآ و  دوجو  هب  مالسا  زکرم  رد  دنمورین  یعاجترا  هتسد  کی  هنافسأتم  یلو 
. دندرک یگداتسیا  نآ  ربارب  رد  ع )  ) یلع يربهر  هب  ناحلصم  هتسد  عاجترا  نیا  زورب  لوا  زور  نامه  زا  دش و  دیدپ  مالسا  یلوصا 
یعاجترا هتسد  نیا  هک  دندرکیم  يریگیپ  ریذپان  یگتسخ  ششوک  اب  هتسد  نیا  دوب  بلط  حالصا  هتـسد  نیا  لوا  نواعم  یـسراف  ناملس 

هنیمز دندوب و  ع )  ) یلع ربمغیپ و  نادناخ  ناماما  هتسد  نیا  ناربهر  دننادرگرب ، دوخ  كاپ  یلصا و  شور  هب  ار  مالسا  دننک و  بوکرـس  ار 
ناوریپ یطابـضنایب  یلو  دـش ، مهارف  ساـبع  ینب  تموکح  لیکـشت  هیما و  ینب  یعاـجترا  یبرع و  تموکح  لاوز  ترتـف  رد  تیقفوم  نیا 
نیشناج تموکح  دیآ و  دوجو  هب  یـساسا  لوحت  تشاذگن  تسا  هدش  ریبعت  بالقنا  ياههشقن  ياشفا  رارـسا و  فشک  هب  نآ  زا  هک  عیـشت 
تموکح کی  لیکـشت  يارب  رگید  تفر  تسد  زا  هک  هنیمز  نیا  ددرگ و  لیکـشت  رورپ  ناسنا  يرـشب و  تموکح  کی  باسح  هب  هیما  ینب 

. داد ناشن  زور  نآ  مدرم  هب  ار  یعقوم  دشیمن  يرشب  هلداع 
. نآ ماجنارس  مالسا و  خیرات  ریس  هب  عجار  ربخ  نیا  نومضم  زا  تسا  یبیرقت  نیا 

زا مه  تسا  مهبم  رایسب  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هک  یئاهمقر  هتبلا 
645 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هچنانچ و ..  نرق و . ای  هام  ای  تسا  لاس  دوصقم ، هک  درادـن  زیمم  لهچ  دـص و  داتفه و  هملک  اریز  زاغآ ، أدـبم و  رظن  زا  مه  ساـیقم و  رظن 
خیـش نایم  ور  نیا  زا  هدوبن و  تسد  رد  مه  یـصوصنم  حرـش  و  رگید ، أدـبم  اـی  تثعب  اـی  تسا  ترجه  زا  هک  هدادـن  تسد  هب  مه  یئدـبم 

نآ مهف  هک  تسا  يرارسا  هب  هراشا  رابخا  هنوگ  نیا  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ینـشور  فالتخا  نآ  قیبطت  رد  یـسلجم  موحرم  اًلثم  هفئاطلا و 
. تسا ضماغ  یسب 

نامه بذـک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  درادـن و  هیئادـب  رابخا  اـب  تاـفانم  نیا  متح و  لـیبس  رب  ینعی  نوتاـقولا " بذـک  (- هر "  ) یـسلجم زا 
نکمم سپ  دنـشاب ، وگغورد  تقیقح  رد  همئا  هکنآ  هن  دـنهد  همئا  هب  غورد  تبـسن  دـیآ و  رد  غورد  مدرم  مهوت  هب  دـشاب و  ءادـب  لوصح 

. دوش هدناوخ  لیعفت  باب  لوهجم  بذک " تسا "
نیا سپـس  دهد ، جرف  هزاجا  ادخ  ات  تسا  ناهن  هکلب  تسین  مولعم  ام  يارب  لیـصفت  روط  هب  ماما  روهظ  تقو  دیوگ : تبیغ  باتک  رد  خـیش 
ررقم ار  رابخا  نیا  رد  هروکذم  ياهدـعوم  ادـخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  تحـص  ضرف  رب  رابخا  نیا  هیجوت  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  لاثما  رابخا و 
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هلـص ءاعد و  هب  رمع  ندـش  دایز  هراب  رد  هچنآ  یمتح و  دـعوم  هب  ات  هداتفا  ریخأـت  هب  هدرک و  رییغت  حالـص  اهدـمآ  شیپ  بسح  رب  هدرک و 
یلو دـنادیم  ار  ود  ره  هچ  رگ  ادـخ  دراد و  ار  انعم  نیمه  تسا  هدـش  تیاور  نآ  زج  محر و  عطق  متـس و  يارب  نآ  ندـش  مک  اـی  ماـحرا ،
ظفل هک  يرابخا  و  تسا ، قافتا  دروم  هیلدع  دزن  هلمج  نیا  دشاب و  طرـشیب  يرگید  دشاب و  هتـشاد  طرـش  یمولعم  کی  هک  درادن  یعنام 

طورـش رییغت  تسا و  اور  خـسن  هک  يدراوم  رد  تسا  خـسن  نامه  هیلدـع  دزن  ءادـب  يانعم  هک  ددرگ  نایع  دوش و  لـمح  نآ  رب  دراد  ءادـب 
. تانئاک زا  رابخا  دروم  رد  تسا 

اما و  دشاب ، ام  مهف  راظتنا و  فالخ  هک  دوش  نایع  يزیچ  ادخ  لاعفا  زا  ام  يارب  هک  درادـن  یعنام  تسا و  روهظ  ینعم  هب  تغل  رد  ادـب  اریز 
دیوگ هکنآ 

646 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
زا نادعـس  زا  یلع  نب  دمحم  زا  ناذاش  نب  لضف  تسا و  جراخ  دیحوت  زا  تسا و  رفاک  ًاققحم  نآ  دوجو  زا  دعب  زج  دـنادن  ار  يزیچ  ادـخ 

؟ دسر تیاهن  هب  نآ  رد  دشاب و  ام  نت  تحار  هلیسو  هک  تسا  يرارق  رما  نیا  يارب  متفگ  ترضح  نآ  هب  دیوگ  هک  هدرک  تیاور  ریصب  یبا 
دنک و رییغت  تحلصم  میتفگ  هک  تسا  نامه  نآ  لاثما  نآ و  هیجوت  و  دوزفا ، نآ  رب  ادخ  دیدرک و  شاف  ار  رارـسا  امـش  یلو  يرآ ، دومرف :

نآ زا  ادخ  مینادن  اور  ار  نآ  میتسین و  دقتعم  نادب  ام  هک  دوش  راکـشآ  يزیچ  ادخ  يارب  هکنیا  هن  يرگید ، تقو  ات  ددرگ  رما  ریخأت  ثعاب 
. تسا رترب  رایسب  رایسب 

بلـس لامتحا  نیا  هطـساو  هب  رابخا  همه  زا  هک  دوش  ثعاـب  راـبخا  نیا  داـفم  ققحت  مدـع  تحلـصم و  رییغت  ناـکما  هک  دوش  ضارتعا  رگا 
: تسا مسق  ود  رب  رابخا  هک  میهد  خساپ  دوش  دامتعا 

هتشذگ و روما  زا  ادخ و  تافص  زا  رابخا  نوچ  تسین  رییغت  لباق  ربخ  دروم  هک  مینادیم  ام  اریز  تسین ، ریذپ  رییغت  نآ  شرازگ  هک  یمسق 
. نمؤم شاداپ  زا  رابخا 

رگم هدـنیآ  ثداوـح  زا  راـبخا  نوـچ  دـنک  رییغت  نآ  تحلـصم  طورـش  بسح  هب  تسا  نکمم  اریز  تسا ، ریذـپ  رییغت  هک  يرگید  مـسق  و 
ام يارب  تسین و  ریذپ  رییغت  هک  میتسناد  اجنیا  زا  و  تسا ، هدـش  متح  هب  نورقم  اهیئوگشیپ  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  مینادـب و  ار  نآ  تیعطق 

. دنکیم لح  ار  رابخا  نیا  رد  هدراو  تالاکشا  همه  تسا و  یتسرد  تناتم و  تیاهن  رد  نآ  هرس و  سدق  خیش  مالک  یهتنا  دناهدش ، یعطق 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ 

زا ریبـعت  اریز  ءادـبلا " هیف  لـصحی  هنا  بذـکلاب  دارملا  هک " هلمج  نیا  رد  صوـصخ  تسا  ضارتـعا  دروـم  یـسلجم  راـتفگ  میوـگیم  نم 
لامعتـسا نیا  هنیرق  هیانک و  ای  هراعتـسا  ای  زاجم  ای  تسا  تقیقح  هجو  رب  لامعتـسا  نیا  هچ ؟ ینعی  یبدا  رظن  زا  بذـک  ظفل  هب  ادـب  لوصح 

.؟ تسیچ تقیقح  فالخ 
647 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد مه  نآ  تقیقح  کی  زا  ریبعت  هدشن و  ریبعت  ءادب  ظفل  نامه  دوخ  هب  ارچ  دشاب  هتشاد  ینعم  دروم  نیا  رد  ءادب  دشاب و  ءادب  دوصقم  رگا 
زاب تسا  زیمآ  تحلصم  بذک  تسا و  بذک  نیا  دشیم  هتفگ  رگا  زاب  و  تسا ، راجنهان  تشز و  یـسب  بذک  ظفل  هب  یمومع  میلعت  ماقم 

زا سپ  اریز  دوشیمن ، قیبطت  اجنیا  رد  مه  هیقت  عوضوم  درادن و  ینعم  دروم  نیا  رد  مه  زیمآ  تحلصم  بذک  هچ  رگ  دوب  رتنشور  بلطم 
ریبعت نیا  لاح  ره  هب  و  دوشیم ، ضرف  ياهیقت  هچ  تقو  نییعت  رد  رگید  ترـضح  نآ  روهظ  هب  هدیقع  راهظا  بئاغ و  ماما  دوجو  هب  میلـست 

. تسا اوران  مهبم و  رایسب 
رد رابخا  نیا  جرد  باب و  نیا  رد  هدراو  رابخا  هب  ءادب  رابخا  طلخ  هلمج  نآ  زا  تسا و  رایسب  هفئاطلا  خیش  مالک  رد  ضارتعا  دراوم  ماما  و 

حرـش نمـض  رد  درادن و  دراوم  هنوگ  نیا  هب  یطبر  تسا و  یتاذ  ملع  ماقم  رد  ادب  هک  میدرک  نایب  ءادب  باب  رد  ام  و  ءادـب ، یلک  عوضوم 
قالخا شناد  درخ و  لماکت  یجنسهنیمز  رشب و  یعامتجا  عاضوا  یسررب  رابخا  نیا  رد  هروکذم  ياهدعوم  هک  میدرک  نایب  باب  لوا  ربخ 
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تلادع هاوخ و  تلادع  یمومع  شناد  لقعت و  حطس  کی  رد  تیرـشب  ات  اریز  نآ  لمحت  هلداع و  تموکح  کی  لیکـشت  يارب  تسا  رـشب 
هیضرف ای  هدقع  اریز  تسین ، رـسیم  هجرف  هَّللا  لجع  مئاق  ماما  يربهر  هب  ناهج  رـسارس  رد  يرـشب  هلداع  تموکح  لیکـشت  دیاین ، رد  دنـسپ 

دارفا همه  لرتنک  قلطم و  ربج  هیضرف  تسین ، هانگ  كرت  تعاطا و  یقلخ  هزیرغ  ياهتشرف و  تیهام  هب  يرـشب  تیهام  بلق  مئاق  ماما  روهظ 
یلک لماکت  اب  رما  نیا  تسا و  يدازآ  رایتخا و  ساسا  رب  هلداع  يرشب  عامتجا  کی  لیکشت  دوصقم  هکلب  تسین  دشاب ) هتشاد  ناکما  رگا  )
عضو حالصا  دیدرتیب  هک  تسا  رـشب  هیحور  رد  رثؤم  يونعم و  شزومآ  شرورپ و  نآ  هار  تسا و  رـسیم  يرـشب  شناد  درخ و  یمومع  و 

. تسا نآ  یمتح  مزال و  همدقم  رشب  يداصتقا 
هک يروط  هب  نآرق  مالسا و  هدئازیب  كاپ و  تالیکشت  دیدرتیب 

648 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نیا دیؤم  نیرتهب  یناسنا  یمومع  لقعت  کی  داصتقا ، شناد و  قالخا و  رظن  زا  تسا  شرورپ  نیا  هلیسو  نیرتهب  درک  ءارجا  ربمغیپ  صخش 

عاجترا فارحنا و  ای  فقوت  یگتسخ  ضرعم  رد  هشیمه  لماکت  راوشد  رایسب  هندرگ  نیا  زا  نتفر  الاب  رد  تیرـشب  یلو  تسا  ینآرق  شور 
. تسا

روـط هب  هک  ياهرود  ره  رد  تیرـشب  رگید  ریبـعت  هب  اـی  دراد و  خـیرات  ياهیجنـس  هنیمز  هب  هراـشا  هدرک  ناـیب  یئاهدـعوم  هک  يراـبخا  نیا 
نونک ات  و  هدش ، عقاو  شیامزآ  ناحتما و  دروم  تسا  هدمآ  رد  یلوحت  کی  ضرعم  رد  هتفرگ و  رارق  یلک  تیبرت  کی  نایرج  رد  یمومع 

یعطق و تیقفوم  رظن  زا  یشیامزآ  ره  دروم  رد  یلو  تسا ، هتفر  الاب  ار  لماکت  نابدرن  زا  يدایز  ياههلپ  هتفر و  شیپ  رایسب  رایـسب  هکنیا  اب 
تیناسنا لیـصحت  لوغـشم  هداد و  همادا  دوخ  تفر  شیپ  هب  رگید  رظن  زا  زاـب  هدرک و  درگ  بقع  هدروخ و  يرـس  وت  هدـش و  هزوفر  یئاـهن 

رد ربدت  مالسا  خیرات  رد  یمومع  رکف  یسررب  یحطـس و  رامآ  کی  میظنت  رظن  زا  اًلثم  تسا  هداد  همادا  دوخ  شرورپ  شزومآ و  هب  هدش و 
. تسا دیفم  رصتخم  هاتوک و  تسرهف  نیا 

[ مالسا خیرات  رد  یمومع  رکف  یسررب  یحطس و  رامآ  ]

تثعب 5 لاس 4  زا  مالسا  تاغیلبت  جاور  مالسا 1  شیادیپ  فارحنا  ای  فقوت  اهنارود : یعامتجا  یگتسبمه  رـشب و  یمومع  لقعت  تاجرد 
دیحوت مچرپ  ریز  برعلا  ةریزج  تدـحو  عادولا و  ۀـجح  شیرق 40  تفلاخم  يورین  طوقـس  هکم و  حـتف  ترجه 15  يربـک و  هبقع  تعیب 

یمالسا 60
649 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ینب طلست  یمالسا  تدحو  لقعت و  يورین  دیدجت  ع )  ) یلع تموکح  نامثع و  رب  شروش  یعاجترا  فّقوت  فالخ  زورب  هفیقـس و  بالقنا 
طلست یـسابع 65  تلود  سیـسأت  ورین  دـیدجت  ع )  ) قداـص ماـما  رقاـب و  ماـما  هاگـشناد  سیـسأت  هیما و  ینب  تموکح  لزلزت  فارحنا  هیما 
شهج ورین  دیدجت  هکمارب  هعیش و  تیلاعف  وترپ  رد  یمالسا  ندمت  جضن  فقوت  یمالـسا  ناهاوخ  يدازآ  نادنمـشناد و  راتـشک  روصنم و 

رب نانآ  طلـست  یـسابع و  رابرد  رد  اهكرت  دورو  فقوت  لهـس  نب  نسح  يدوبان  و  ع )  ) اضر ماما  تداهـش  لابند  نومأـم  دـهع  یلو  نیما 
اجنیا رد  ار  لودـج  نیا  ام  ورین  دـیدجت  یمالـسا  تموکح  فارطا  رد  بآم  هعیـش  هعیـش و  ياهتموکح  مایق  فارحنا  یمالـسا  تموکح 

اب دراد  طابترا  رتمک  باب  ثیداحا  نومـضم  هب  دراد و  یخیرات  یعامتجا و  هبنج  رتشیب  خـیرات  نیا  زا  دـعب  ام  هب  تبـسن  اریز  مینکیم  متخ 
. تسا هدش  میظنت  هشیدنا  لمأت و  يارب  لودج  نیا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  شهاوخ 

يدازآ رایتخا و  هیاپ  رب  هجرف  هَّللا  لجع  مئاق  ماـما  يربهر  هب  يرـشب  یمومع  هلداـع  تموکح  کـی  لیکـشت  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
رشب نیمه 

650 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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رظن نیا  زا  تیرشب  دراد و  راک  رس و  رـشب  مومع  یهوژپ  شناد  يدنمدرخ و  یمومع و  هیحور  اب  دص  رد  دص  نآ  تسا و  هدش  ینیب  شیپ 
یتقو یتموکح  نینچ  لیکـشت  ماما و  روهظ  يارب  ناوتیمن  هظحالم  نیا  هب  تسا  فارحنا  هکلب  فقوت و  ضرعم  رد  دودـحمان و  عضو  رد 

" ًاموی نیثالث  مهدعا  و  (- هر "  ) یـسلجم زا  درک . یـسررب  بلطم  نیا  رد  تقد  يور  زا  ار  باب  نیا  رابخا  دیاب  تخانـش و  نیعم  دودـحم و 
هروس رد  و  میتشاذگ ) بش  لهچ  هدعو  یـسوم  اب  هک  یتقو  « ) ًۀَْلَیل َنیَِعبْرَأ  یـسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو   » دومرف هرقب  هروس  رد  یلاعت  ادخ  هک  نادـب 
بـش لهچ  شراگدرورپ  تاقیم  میدرک و  لیمکت  شرگید  هد  هب  میتشاذـگ و  بش  یـس  هدـعو  یـسوم  اـب  : ) دـیامرفیم هـیآ 142  فارعا 

: دندرک فالتخا  نآ  نایب  رد  نیرسفم  دش ) لماک 
هد هدوب و  تدابع  هزور و  يارب  بش  یس  هکنآ  يارب  هدرک  میسقت  هد  یس و  هب  ار  نآ  ادخ  هدوب و  لهچ  نامه  هدعو  نامز  دناهتفگ  یضعب 

. تاروت حاولا  لوزن  تاجانم و  يارب  بش 
اریز تسین  هدعو  فلخت  نیا  دوزفا و  نآ  رب  بش  هد  سپـس  نانآ و  اب  قافرا  يارب  تشاذگ  بش  یـس  هدعو  موق  اب  یـسوم  دناهتفگ  یخرب 

هک هدوب  هیئاد  رابخا  زا  نیا  نیا ، رب  انب  دنراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  نیفلاخم  ام و  قرط  زا  يرایسب  رابخا  دراد و  دوجو  لهچ  نمض  رد  یس 
فیلکت رد  يریگتخـس  دوخ و  موق  ناحتما  يارب  هدوزفا  نآ  رب  سپـس  هداد و  ربخ  بش  یـس  یـسوم  هدوب و  لهچ  تاقیم  تدم  عقاو  رد 

تـسا تابثا  وحم و  باتک  رد  هک  دهد  ربخ  دوخ  موق  هب  بش  یـس  هک  هداد  روتـسد  وا  هب  هداد و  هدعو  بش  لهچ  یـسوم  هب  ادخ  ای  نانآ 
میهدب و امـش  هب  تابثا  وحم و  باتک  زا  يربخ  مئاق  رما  رد  تسا  اور  هکنیا  هب  تسا  هدرک  داهـشتسا  نادـب  ماما  و  میدرک ، رکذ  هچنآ  يارب 

بیذکت ار  ام  هلیسو  نیدب  امش  دوش و  رهاظ  نآ  فالخ  دنک و  رییغت  عوضوم  نآ 
651 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مه هک  ره  هتفگ و  تسار  ادخ  نادب  رظن  هک  هدوب  یطرـش  هب  طورـشم  هدوب و  تابثا  وحم و  باتک  زا  ربخ  اریز  هَّللا  قدص  دیئوگب  دینکن و 
ندوب تسار  هب  نامیا  يارب  یکی  دنرب ، رجا  ود  هدشن و  عقاو  شطرـش  ققحت  مدع  هطـساو  هب  هچ  رگ  هتفگ  تسار  هداد  ربخ  ادـخ  فرط  زا 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  فالخ ...  روهظ  زا  دعب  نامیا  رد  تابث  يارب  یکی  نآ و 
نیمه رب  دنکیم  داهـشتسا  هیآ  هب  دکؤم و  قلطم و  روط  هب  تسا  تقو  نییعت  یفن  ثیدح  روظنم  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  یلو 

یتسرپهلاسوگ ببـس  یـسوم  داعیم  رد  تقو  نییعت  هچنانچ  تسا  یهابت  داسف و  هیام  تقو  نییعت  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تقو ، نییعت  یفن 
. دش وا  موق 

زا رتشیپ  هک  دشاب  یثیدح  قبط  ام  ثیدح  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا ، هفلتخم  رابخا  دروم  رد  هعیـش  هفیظو  هب  عجار  ثیدح  هلابند  و 
دوخ هب  دیدرت  دینک و  قیدصت  مه  زاب  هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  یثیدح  فلاخم  دیدینش  ام  زا  یثیدح  رگا  و  دینک ، قیدصت  ار  نآ  دیدینـش  ام 

: لیلد تسا ، هیقت  يارب  اهنآ  زا  یکی  ای  تسا  صیصخت  دییقت و  ای  تسا  خسان  نایب  مود  ثیدح  اریز  دیهدن  هار 
ام فـالخ  ءاـج  هب و  مکانثدـح  اـم  ءاـجف   » دوش هتفگ  دـیاب  دوب  عقاو  اـب  نآ  تفلاـخم  عقاو و  اـب  ثیدـح  تقباـطم  دوـصقم  رگا  هکنیا  - 1
رب ثیدـح  دوخ  هب  ءاج  لعاف  هک  دوشیم  لیلد  اجنیا  رد  یلع  هملک  رکذ  دوب و  دوصقم  یفانم  هکلب  دوبن  مزـال  یلع  هملک  و  هب » مکانثدـح 

لمح نیثیدح  فالتخا  رب  قیبطت  نیا  فلاخم و  یهاگ  دنقفاوم و  مه  اب  یهاگ  ود  نیا  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  یلع  دـعب  ام  ددرگیم و 
. دحاو ثیدح  فالخ  روهظ  رب  هن  دوشیم 

بیذـکت ار  يراذـگتقو  دـکؤم  قلطم و  روط  هب  هک  ثیدـح  ردـص  اـب  ًادـج  هدـش  نییعت  هک  تسا  یتـقو  فلخ  زا  رذـع  دوصقم  رگا  - 2
. نانآ تقو  فلخت  رذع  نایب  دوشیم و  ناراذگتقو  قیدصت  تقیقح  رد  دوش و  یم  فلاخم  دنکیم 

ناوتیمن دوشیمن و  قیبطت  دراوم  نیا  رب  ءادب  میتفگ  ًاقباس  هکنآ  - 3
652 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نیا رگا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یلاکـشا  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ  هر -)  ) یـسلجم زا  درک . هیجوت  ءادـب  ناوـنع  هب  ار  ثیداـحا  هنوـگ  نیا 
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ترضح نآ  تافو  اریز  دراد ، یهجوت  لباق  يرسک  تسیود  ات  زاب  دشاب  هدش  رداص  ترضح  نآ  زا  ع )  ) مظاک ماما  رمع  رخاوا  رد  ثیدح 
: تسا نکمم  هجو  دنچ  هب  نآ  زا  باوج  تسا و  رتدراو  لاکشا  دشاب  نآ  زا  شیپ  رگا  تسا و  رد 183 

مود هدص  اجنیا  رد  دشاب و  مین  زا  شیب  هک  یتروص  رد  دننکیم  ریبعت  مامت  هب  رسک  زا  هک  تسا  باسح  لقا  شور  هب  تسیود  هب  ریبعت  - 1
. تسا هدروآ  باسح  هب  مامت  ار 

. تسا هحماسم  لباق  دوشیم و  مک  رایسب  رسک  هک  دشاب  تثعب  زا  أدبم  - 2
اضر و ماما  روهظ  هب  دسریم  هک  دشاب  ترجه  أدـبم  یبرت "و  عراضم " ظفل  هب  ریبعت  هنیرق  هب  دـشاب  هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  تیبرت  دارم  - 3

دشاب لماک  جرف  دوصقم  رگا  داد و  ور  یمهم  شیاشگ  جرف و  هعیش  هب  تبسن  هدوب و  لاس 200  رد  هک  وا  مان  هب  ندز  هکس  دهع و  تیالو 
. هدش عقاو  نآ  رد  ءادب 

يدیدش زاین  دندش و  عقاو  يراتفرگ  تیاهن  رد  هعیش  هک  دشاب  نیسح  ماما  تداهش  أدبم ، دوش و  رابتعا  قح  قباس و ال  زا  تیبرت  تدم  - 4
لاس 260 لوالا  عیبر  متـشه  هک  يرغـص  تبیغ  زاغآ  تسا و  بئاغ  ماما  ِتماما  زاـغآ  نآ  زا  دـعب  دنتـشاد و 200  جرف  هدعو  تیلـست و  هب 

هدیدرگ مهارف  ماش  ماب و  ره  رد  جرف  هب  دیما  هدش و  بئاغ  هتفر و  تسد  زا  ماما  هک  تسا  هعیـش  شخب  وزرآ  خیرات  نیا  زا  تسا و  يرجه 
نآ لح  لاکـشا و  نیا  ضرعتم  یـسک  رتمک  نادب و  ردق  نک و  تفایرد  ار  اهنآ  دـمآ ، نم  رطاخ  رد  رگید  لوا  هجو  ود  هجو و  نیا  تسا ،

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  تسا . هدش 
ضارتعا نیا  دشاب ، متشه  ماما  نسحلا  وبا  زا  دوصقم  رگا  میوگیم : نم 
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خیرات هچنانچ  تسا  اهنآ  یمالـسا  نیـسحت  نایاش  مهم و  تیعقوم  هیام  تسا و  هعیـش  صاخ  يدنموزرآ  هب  شرورپ  تسا و  طقاس  یلک  هب 
گرزب زار  نامرآ  وزرآ و  هیاپ  رب  شرورپ  نیا  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  مه  ثیدح  نیا  نمـض  رد  درک و  دییأت  ار  نآ  ثیدح  نیا  هدنیآ 

: رظن ود  زا  تسا  دیجم  نآرق  تامیلعت  مالسا و  تضهن  مهم  و 
رب رـشب  یتقو  اریز  تسا  ریگیپ  ور و  شیپ  تسرد و  یعامتجا  شرورپ  هیاپ  فده  هدـیا و  يزورما و  ریبعت  هب  ای  نامرآ  يدـنموزرآ و  - 1

ورین و و  دریگ ، رظن  رد  دنلب  یلاع و  ار  فده  هچ  ره  دناوتیم  دوخ  یگدنز  ریـس  يارب  داهن ، یگدنز  نادیم  رد  مدـق  هدـیا  وزرآ و  ساسا 
. دریگیم رظن  رد  دوخ  يارب  هک  تسا  ياهدیا  فده و  بسانت  هب  یگدنز  هزرابم  رد  ناسنا  يزوریپ  ششوک و 

مالـسا شرورپ  رد  یمومع  ياهفدـه  هیونعم و  تاجرد  تسا ، ریظنیب  روآ  شبنج  هدـیا  یلاع و  فدـه  ذاـختا  رظن  زا  مالـسا  تاـمیلعت 
. تسا هدش  میظنت  رشب  نارپ  حور  یئرمان  قامعا  تیاهن و  دح ال  ات  نآرق  تامیلعت  حیحص و 

عیسو و يایند  تفتلم  عون و  مه  هجوتم  ار  وا  دشکیم و  نوریب  دوخ  کچوک  دلج  زا  ار  رشب  درف  کی  هک  تسا  يدنموزرآ  لآهدیا و  - 2
. دزاسیم راکشآ  ار  يرشب  تیندم  عامتجا و  سح  دیامنیم و  جوزمم  طوبرم و  نارگید  اب  دنکیم و  وا  زا  نوریب  روانهپ  ناهج 

، ناتسرهش کی  هب  تمدخ  هلحم ، کی  هرادا  هداوناخ ، کی  یتسرپرس  قوشعم ، کی  لاصو  دراد ، هنماد  تیاهن  ات ال  رشب  رد  نامرآ  هدیا و 
اهنیا و ...  و . قح ، ناوضر  كرد  تشهب ، رادیاپ  تمعن  هب  ندیـسر  يدبا ، تداعـس  لیـصحت  تموکح ، کی  لیکـشت  بزح ، کی  يربهر 

شالت و شـشوک و  يورین  عون  کی  دوخ  تیمها  روخ  رد  دوخ و  تبون  هب  مادـک  ره  هک  تسا  رـشب  یلآهدـیا  يدـنموزرآ و  بتارم  همه 
شور رد  ار  وا  دروآیم و  دوجو  هب  رشب  رد  يراکادف 
654 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هدیا و یگدـنز  رد  هک  دوشیم  هتخاب  كاپ  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  رهوج  یتقو  ناسنا  و  دـنکیم ، دراو  ياهنادرم  یناسنا و  یگدـنز 
يودک رعاش  نآ  لوق  هب  هدرک و  یهت  یلک  هب  ار  وا  نورد  لد و  هدش و  هریچ  وا  رب  داهن  یگریت  يدیمون و  درادـن و  يدـنموزرآ  نامرآ و 

. تسا رابیب  يودک  درادن  قشع  هک  يرس  هدش - رابیب 
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دـنک و تیوقت  رتشیب  هچ  ره  وا  داـهن  رد  ار  هدـنیآ  هب  دـیما  دـشاب و  يدـنموزرآ  هدـیا و  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  رـشب  عون  شرورپ  نیرتهب 
هدژم و تراشب و  زا  دـیجم  نآرق  رـسارس  درک و  غیلبت  عیرـشت و  ار  یـساسا  هیاپ  نیا  دوخ ، شرورپ  شور  رد  دـیجم  نآرق  دزاـس ، لعتـشم 
هک هدوب  دیجم  نآرق  تسرد  هویش  نیمه  همادا  نیموصعم  همئا  شور  تسا و  ولمم  رـشب  داهن  رد  دنلب  يوزرآ  فده و  داجیا  دیما و  نیقلت 

. هتفای شرورپ  یناسنا  دنلب  ياهوزرآ  اب  هعیش  مالسا  تضهن  زاغآ  زا  دیامرفیم : تسا و  هدش  هراشا  نادب  ربخ  نیا  رد 
ینورد دنشوخ  رـس  و ...  کلم و . لوپ و  بصنم و  تخت و  جات و  ماقم و  هاج و  هب  دنوریم و  نآ  موهوم  ياهتذل  ایند و  لابند  هک  یمدرم 

هار زا  ار  اهنآ  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  هک  تسا  یناویح  کیرات  تسپ و  يزئارغ  اهنیا  دنراد ، يرـشب  یلاع و  ياهيدـنموزرآ  هدـیا و  زا  یهت 
گرگ داهن و  گنلپ  نانآ  تسا ، هدرک  لزنت  ناگس  ناگچروم و  ناشوم و  هبتر  رد  اهنآ  نوبز  هریت و  هیحور  تسا  هدرک  فرحنم  تیرـشب 

. دوب هدرک  هبلغ  اهنآ  ناراد  فرط  سابع و  ینب  تسپ  ياههفیلخ  رب  لاصخ  نیمه  دناهدش ، تفص  هچروم  عبط و  شوم  شنم و 
تادوجوم کی  اهنیا  دندیمهفیمن ، يزیچ  یناویح  یگدـنز  تارورـض  ماجنا  زج  دنتـشادن و  یناسنا  رورپ  رـشب  هدـیا  دـنلب و  يوزرآ  اهنآ 

هب سابع  ینب  ناوریپ  زا  یکی  نیطقی  هک  یلاح  نیع  رد  و  دوب ، هدش  هداد  اهنآ  هب  يرضاح  هدامآ و  یگدنز  هک  دندوب  يداب  مد  رذگدوز و 
راهظا یناف  رذگ و  دوز  دقن  نیا 
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رـسپ درادـن ، یجراخ  دوجو  دـنهدیم  هدـعو  هچ  ره  امـش  هب  میراد و  تسد  هب  دـنتفگ  هچ  ره  اـم  يارب  دـیوگیم  دـیامنیم و  يدنـسرخ 

میگرزب ياههدیا  ناراودیما  دنلب و  ياهوزرآ  ياههدرورپ  ام  دیوگیم  خساپ  رد  عیـشت  شور  هدرورپ  مظاک و  ماما  وریپ  دمحم  شدنمجرا 
. میسرب نادب  ات  مینک  اهششوک  اهشالت و  دیاب  هک 

زغم و مالسا  هک  میدیسریم  نامه  هب  یکدنا  هلصاف  رد  مه  ام  دیراد و  امش  هک  دوب  نیمه  یناملـسم  مالـسا و  تقیقح  نآرق و  دصقم  رگا 
ار دوخ  يرـشب  دنلب  نامرآ  اریز  دندیـشکیم  تسد  مالـسا  زا  مدرم  همه  هکلب  تفاییمن  ققحت  ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » تشادن یتیونعم 

عوضوم میتفگ  میدرک و  ریرقت  باتک  نیا  همدقم ج 1  رد  هک  تسا  ياهیرظن  دـیؤم  ربخ  نیا  زا  يانعم  ُرپ  هلمج  نیا  و  دـنتفاییمن - نآ  رد 
زا رگا  هدوب و  یناسنا  درخ  یمومع  يورین  دامتعا  دروم  تیرشب و  يراودیما  هیام  یمالسا  عیسو  ندمت  نارود  رد  مالـسا و  ریـس  رد  عیـشت 

ینب ینعی  نالف  لآ  كولم  هر -)  ) یـسلجم زا  داتفایم . يدوبان  رطخ  ضرعم  رد  تیرـشب  نآ  لابند  هب  دـشیم و  هابت  مالـسا  تفریم  ناـیم 
. دشن دهدب و  امش  تلود  هب  ار  دوخ  ياج  هیما  ینب  تموکح  هک  دوب  نیا  ام  دیما  ینعی  سابع ،

تلود رد  هک  تسا  یناسک  دوصقم  سانلا ) کله  امنا  . ) اهنآ نتخادنارب  هشقن  رد  ای  هدوب و  یـسابع  كولم  يورین  تدش و  رد  هرکاذـم  ای 
نتخادـنارب ای  قح  هبلغ  يارب  ینعی  رمالا ) اذـهل  ، ) نارگید میهاربا و  دـمحم و  دـیز و  نوچ  دـندیروش ، نآ  هرود  ندـمآ  رـس  زا  لبق  لـطاب 

(. هر  ) یسلجم مالک  نایاپ  لطاب . تلود  لها  ای  قح  لها  ینعی  اهوغلب ) دق  ولف  ، ) لطاب تلود 
یتسرپرس هب  هلداع  تموکح  کی  لیکشت  عوضوم  میتفگ  میدومن و  ربخ 2  حرش  رد  هک  تسا  ینایب  دیؤم  ربخ  نیا  نومضم  میوگیم  نم 

دـسرن نآ  هب  يرـشب  هعماج  ات  تسا و  یمومع  یملع  یلقع و  دـشر  کـی  دـنمزان  يدازآ  راـیتخا و  یناـسنا و  عبط  ظـفح  اـب  موصعم  ماـما 
ار یتموکح  نینچ  ققحت  راظتنا  ناوتیمن 

656 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هلزنم هب  دوخ  يرادـمامز  یمالـسا و  تفـالخ  يدـصت  زا  دـعب  دـشاب  ع )  ) یلع هیحاـتتفا  قـطن  اـیوگ  هک  هبطخ  نیا  دوـمن . باتـش  تشاد و 

رد ترـضح  نآ  هک  یئاهجـنر  همه  ص )  ) ربـمغیپ توف  زا  سپ  هاـتوک  تدـم  رد  دـیامرفیم  تسا ، رطخ  مـالعا  یمومع و  عضو  شرازگ 
قیمع و قیقد و  عاجترا  کی  راچد  دوخ  یمالـسا  عضو  رد  برع  هعماج  تفر و  نایم  زا  دیـشک  رـشب  برع و  هعماـج  تیبرت  يونعم  شور 
قالخا و وحم  رد  رشب  همه  سپس  برع و  هعماج  حالصا  يارب  یحو  زا  هدافتسا  دیجم و  نآرق  تامیلعت  اب  مالـسا  ربمغیپ  دش ، يراد  هشیر 

: رصتخم حرش  نیدب  درازگ  ءارجا  ضرعم  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  یحالصا  ياههشقن  دیشوک و  تیلهاج  عاضوا 
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. ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  مچرپ ال  ریز  هملک  دیحوت  - 1
 .. و یتروشم و ..  یفالتئا و  یماظتنا و  یماظن و  یلمع و  یملع و  شرورپ  - 2

. دایعا هعمج و  هیموی و  زامن  مظنم  هعماج  رد 
. يرشب قوقح  يواست  نالعا  يداژن و  تازایتما  ءاغلا  - 3

. تیلهاج نارود  یتسرپزایتما  ياهتعدب  وحم  حاکن و  رد  تازایتما  تیفارشا و  ءاغلا  - 4
. تورث دیلوت  ششوک و  راک و  هب  قیوشت  - 5

. تاقفن سمخ و  ةاکز و  عیرشت  رد  دارفا  قاقحتسا  جئاوح و  قبط  تورث  عیزوت  نیناوق  میظنت  - 6
. دحاو يادخ  تدابع  هنحص  رد  مدرم  همه  تیبرت  اب  یتاقبط  عضو  ءاغلا  - 7

. هددعتم نیناوق  رد  تورث  زادنا  سپ  راکتحا و  عمج و  زا  دیکا  نقدغ  - 8
. كانرطخ کشخ و  تاساسحا  زا  يوریپ  بصعت و  وحم  - 9

657 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. ینیب عقاو  یئوجتقیقح و  هیاپ  رب  هعماج  شرورپ  تافارخ و  وحم  - 10

ار دوخ  نادناخ  ترتع و  هک  دوب  نآ  ياهروتسد  ظفح  تسرد و  مهف  قبط  نآرق  تاررقم  هب  يدنب  ياپ  هب  هتـسباو  مالـسا  همانرب  زا  يوریپ 
. دوب هدرپس  اهنادب  ار  روما  مامز  هتسناد و  نآ  لوئسم 

بادآ تخاس و  فقوتم  ار  همانرب  نیا  درک و  فرحنم  ار  ینآرق  شرورپ  ریسم  دروآ  دوجو  هب  ار  هفیقس  ياتدوک  هک  نیـضرغم  هئطوت  یلو 
يرادـمامز مود : نارود  رد  عضو  دومن و  يروآ  ماس  رـس  عاجترا  راچد  ار  هعماج  درک و  هدـنز  تیمالـسا  هدرپ  ریز  ار  تیلهاج  تاداـع  و 

دش و زاغآ  یلخاد  دربن  دنادرگرب  مالـسا  قح  شور  هب  ار  اهنآ  تساوخ  نینمؤملا  ریما  نوچ  و  تشگرب ، تیلهاج  بولـسا  نامه  هب  نامثع 
. تشگرب دوخ  لاح  هب  ربمغیپ  نارود  ياههزیتس  شکمشک و  نامه 

دعب هک  دنتسه  یناسک  دنتخات ، شیپ  سپس  دندنام و  بقع  هک  یناسک  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رهاظ  نوقابس " نقبسیل  و  (- هر "  ) یسلجم زا 
هقباس شوخ  مالسا  رد  هکنیا  اب  دنداتفا  کش  رد  ای  دندیئارگ  نارگید  هب  دنتفرگ و  زاب  تسد  ترضح  نآ  ترصن  زا  ص )  ) ربمغیپ توف  زا 
نامرف ترـضح  نآ  زا  دـندرک و  يرای  ار  وا  اهدربن  رد  درک و  يربهر  نشور  تسار و  هار  هب  ار  اـهنآ  ادـخ  سپـس  و  دـندوبن ، اـی  دـندوب و 

. اهنآ کین  ماجنارس  هب  رظن  ای  اهنآ  ناشخرد  هقباس  هب  رظن  تسا  هدناوخ  زات  شیپ  رایسب  ار  اهنآ  دندرب و 
رد هک  اهنآ  لاثما  ریبز و  هحلط و  نوچ  وا ، هراب  رد  ریصقت  يارب  دنداهن  اپ  ریز  ار  دوخ  یمالسا  قباوس  هک  دنیناسک  مود  هتـسد  زا  دوصقم  و 

مـالک ناـیاپ  دنتـشگرب . سپـس  دـندرک و  ینیب  شوخ  راـهظا  مه  ترـضح  نآ  تموکح  زاـغآ  رد  دنتـشاد و  یبوخ  قـباوس  ربـمغیپ  ناـمز 
. یسلجم

نیا رد  تسا و  هدنیآ  ترضح  نآ  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو 
658 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رادنید و مدرم  دیاب  مالـسا  قئاقح  ندرک  هدنز  هلداع و  تموکح  هماقا  يارب  دیامرفیم  دنکیم ، نایب  ار  رثؤم  یلم و  بالقنا  لومرف  هلمج 
هچنانچ دنربب ، نایم  زا  ار  دوخ  راک  متـس  دـساف و  تموکح  دـنورب و  شیپ  دـننک و  مایق  دنتـسه  یمالـسا  عمتجم  نیئاپ  هقبط  هک  دـنمقالع 

ات دندش  عمج  مالـسا  هرئاد  رود  شک  جنر  نامالغ  تسپ و  نامدرم  مالـسا  توعد  ودـب  رد  دـش ، اپ  رب  ساسا  نیمه  رب  مه  مالـسا  تضهن 
ار یسک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  دندیـشک . نوناق  ذوفن  ریز  ار  برع  فارـشا  همکاح و  هقبط 

شنامز ماما  هب  فراع  هک  ره  تسا و  کیرش  وا  ماجنارس  رد  و  ددرگ ، روشحم  وا  اب  دننک و  بوسنم  وا  هب  دنناوخیم و  شنامز  ماما  مان  هب 
یـسک هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  نیرـسفم  نایم  روهـشم  هر -)  ) یـسلجم زا  درادـن . ینایز  شیارب  وا  تبیغ  تسا  وا  هب  دـقتعم  دـشاب و 
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. دشاب اهنآ  هدمع  هکلب  دشاب  شدارفا  زا  یکی  ربخ  دروم  دیاش  تسا و  ماع  هیآ  یلو  دشاب ، یعدم  دنزرف  ای  کیرـش و  ادـخ  يارب  هک  تسا 
زا دندرمـشیمن و  یهانگ  ار  یناهن  يانز  تیلهاج  مدرم  اریز  ناهن ، ناـیع و  ياـهیتشز  اـههانگ و  همه  ینعی  شحاوف " (- هر "  ) یـسلجم زا 

، لد رادرک  ناهن  تسا و  ءاضعا  رادرک  نایع  دناهتفگ  و  هدومرف ، نقدغ  شلاح  ود  ره  زا  ناحبـس  يادخ  دـندرکیم و  يریگولج  نآ  نایع 
ياهیگزره زا  دوصقم  دراد و  نآ  تمرح  رب  تلالد  نآرق  رهاظ  هک  تسا  یناهانگ  نایع  ياهیگزره  زا  دارم  هک  تسا  نیا  ربخ  رهاـظ  و 

تسا روج  نایاوشیپ  زا  يوریپ  تیالو و  نآ  هک  دندرک  نایب  نآرق  نطب  رد  شحاوف  لیوأت  زا  ع )  ) يده همئا  هک  تسا  اهنآ  ینورد  ناهن و 
ثئابخ و شحاوف و  رکذ  زا  تسا  دراو  نآرق  رد  هچ  ره  هکنآ  لصاح  تسا و  اهیگزره  همه  هلیـسو  تسا و  اـهیگزره  نیرتهزره  نآ  هک 

شیپ زا  دوخ  هب  ار  مدرم  توعد  ینعی  تسا ، اهنآ  وریپ  هک  ره  دنراک و  متـس  ناربهر  شنطاب  لیوأت و  اهنآ  تابوقع  تایهنم و  تامرحم و 
اهنآ و رب  یئاور  نامرف  دوخ و 

659 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مدرم شریذپ  سپـس  و  دـنوشیم ) توعد  نادـب  مدرم  هک  تسا  بوسحم  هناخ  هشحاف  نایاورمکح  هنوگ  نیا  رابرد  و   ) اهنآ ندرک  هارمگ 
لابند نتفر  هشحاف و  نز  کی  توعد  شریذپ  هلزنم  هب  تسا و  یگزره  شریذـپ  مه  اهنآ  یتسود  اهنآ و  نامرف  هب  نداهن  ندرگ  اهنآ و  زا 

. تسا وا 
، تسا اهنآ  ناوریپ  قح و  رب  ناماما  شنطاب  لیوأت و  تسا ، اهنآ  باوث  رما و  وا  تـاللحم و  تاـبیط و  تاـحلاص و  رکذ  نآرق  رد  اـج  ره  و 
رد هچنانچ  اهنآ  یتسود  اهنآ و  تعاط  اهنآ و  زا  مدرم  شریذـپ  مدرم و  تیادـه  داـشرا و  ادـخ و  روتـسد  قبط  دوخ  هب  اـهنآ  توعد  ینعی 

. هدش لقن  همئا  زا  لصفم  روط  هب  تایاور  زا  يرایسب 
، تاعاط رئاس  هزور و  جح و  ةاکز و  زامن و  عرو و  يوقت و  نیقی و  مالسا و  نامیا و  هب  هداد  روتسد  یلاعت  ادخ  تفگ  دیاب  یلک  روط  هب  و 

همه هب  یعاد  هک  هدـیرفآ  ياهـمئا  و  شحاوـف ، زا  اـهنآ  دـننام  سفن و  لـتق  رمخ و  برـش  اـنز و  كرـش و  قاـفن و  رفک و  زا  هدرک  یهن  و 
نیا دـناتاریخ و  همه  لصا  هیاپ و  ناـنآ  دـننک و  اـهنآ  كرت  دوخ  دـنتارکنم و  همه  زا  ریگولج  دـننک و  لـمع  همه  هب  دوخ  دـناتاریخ و 

دوجو رد  هک  زامن  دننام  دندش  تاریخ  نآ  دـبلاک  اهنآ  هدـیدرگ و  اهنآ  ناج  هدـش و  دـحتم  اهنآ  اب  هدـش و  مسجم  اهنآ  دوجو  رد  تاریخ 
یعاد تسا و  نآ  راگزومآ  رمآ و  ترـضح  نآ  دسج و  هب  تبـسن  حور  نوچ  هدیدرگ  وا  ناج  هدش و  مسجم  لامک  دـح  هب  نینمؤملا  ریما 

زا درادیم  زاب  زامن  یتسار  هب  (: » توبکنع هروس   45  ) یلاعت ادخ  لوق  ریسفت  رد  هچنانچ  دناهدرک  ریبعت  ةالـص  ار  وا  تاهج  نیا  هب  و  نادب ،
، درادن تافانم  هیآ  رهاظ  اب  نیا  شنادنزرف و  زا  ناماما  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ةالـص ، زا  دوصقم  هک  هدـش  دراو  تشز » راک  یگزره و 
هب شـشخب  ناسحا و  تلادع و  هب  دنک  رما  ادخ  یتسار  هب  (: » لحن هروس   90 : ) تسا هدومرف  ادخ  و  دـندوصقم ، ود  ره  نطاب  رهاظ و  نوچ 

لدع و نامه  نآرق  نطب  رظن  زا  اهنآ  و  ناشیوخ »
660 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

اهنآ دنـشاب و  منهج  جّورم  متـس و  ياوشیپ  هک  هدیرفآ  یمدرم  ادخ  درادـن و  نآرق  رهاظ  اب  تافانم  نیا  شیپ و  تاهج  هب  رظن  دـناناسحا ،
ثعاب اهنآ  یتسود  و  نآ ، جّورم  دـندیدرگ و  نآ  دـبلاک  نانآ  هدـش و  نانآ  ناج  اهنیا  دـناهانگ و  كرـش و  رفک و  اهیگزره و  همه  هیاـم 

زا لقن  نایاپ  تسا . دارم  مه  نآ  رهاظ  هدش و  قالطا  اهنآ  هب  نآرق  نطب  رد  شحاوف  كرـش و  رفک و  رظن  نیا  هب  و  تسا ، ناهانگ  نآ  همه 
: تسا هدش  لقن  هجو  دنچ  یسربط  زا  طابترا  لئاسو  رد  هر .)  ) یسلجم

. دنتشاد مه  اب  هک  اهتسویپ  - 1
. دندرکیم ینابرهم  مه  اب  نادب  هک  اهيدنواشیوخ  - 2

. دندومنیم دقعنم  مه  اب  هک  یتسود  تدوم و  ياهدهع  - 3
. دوب مه  اب  اهنآ  تسویپ  هلیسو  هک  یلدابتم  رادرک  لامعا و  - 4
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. دنتشاد رظن  رد  هک  یتاجن  بابسا  - 5
زاین هچ  ره  رد  تسا  نانمؤم  روای  رای و  ادخ  ینعی  هر -)  ) یـسربط زا  دوش . مومع  رب  لمح  تسا  راوازـس  تسا و  راگزاس  همه  اب  هیآ  رهاظ 

: تسا هار  هس  زا  نانمؤم  تیالو  تسا و  اهنآ  يارس  رگید  ایند و  یگدنز  شیک و  ِیهب  هیام  هچنآ  رد  دنراد و 
یناسک نآ  و  (: ) دمحم هروس   17  ) دیامرف دوخ  هک  نانآ  يربهر  يارب  ناهرب  لیلد و  ندرک  راوتـسا  رد  کمک  رظن  زا  نانآ  یتسرپرـس  - 1

(. دیازفیب نانآ  یئامنهار  هب  ادخ  دندمآ  هار  هب  هک 
. اهنآ نانمشد  شیک  رب  اهنآ  شیک  يزوریپ  هب  ناشنانمشد  ربارب  رد  اهنآ  هب  نداد  کمک  رد  یتسرپرس  - 2

. بوخ هتسیاش و  ياهراک  ربارب  رد  شاداپ  ندرب و  نامرف  رب  باوث  نداد  هب  نانآ  یتسرپرس  - 3
یهارمگ و ياهیکیرات  زا  ینعی  ِروُّنلا » َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  »

661 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تسا و اهیندـید  تفایرد  ریگولج  یکیرات  هک  ناـنوچ  دنـشاب  قح  تفاـیرد  ریگولج  رفک  یهارمگ و  اریز  ناـمیا  تیادـه و  وترپ  هب  رفک 
دـنک و قیوشت  نادـب  ار  اهنآ  دراد و  اپ  رب  اـهنآ  يارب  ار  قح  شور  رب  لـیلد  دـنک و  یئاـمنهر  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ندروآرب  شور 

. دوش دنمورین  قح  رادرک  هب  اهنآ  شیارگ  هک  دیامرف  اهنآ  هب  یفطل 
دوصقم دهد و  عمج  ینعم  هک  تسا  يدرفم  هملک  نیا  تسا و  توغاط  ناشیاهراک  تسرپرـس  ینعی  ُتوُغاَّطلا » ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  »

. دناهدننکهارمگ ِنارورس  دوصقم  دناهتفگ : تسا و  ناطیش  نآ ، زا 
ءاوغا ار  اهنآ  ینعی  تلالـض ، هانگ و  رفک و  ياهیکیرات  هب  تیادـه  تعاط و  ناـمیا و  رون  زا  ینعی  ِتاـُملُّظلا » َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  »

رگا اریز  تسا  ادخ  راک  نمؤم  نامیا  دنیوگ  و  دـننک . لالدتـسا  هیآ  نیدـب  هک  تسا  ربج  هب  نیلئاق  ّدر  دوخ  نیا  دـنناوخب و  نادـب  دـننک و 
ضارتعا رگا  دننادیم ، ادـخ  لعف  ار  ود  ره  اهنآ  هکنیا  اب  ادـخ  ربارب  رد  تسا  ناطیـش  راک  مه  رفاک  رفک  دـنیوگب  دـیاب  تشاد  ینعم  نینچ 

: تسا هار  ود  زا  باوج  دناهدوبن ؟ دراو  نآ  رد  هکنیا  اب  دنرآ  رد  نامیا  رون  زا  ار  اهنآ  روطچ  هک  دوش 
نیا دـننام  نیا  دـناهدناشک و  رفک  هب  هدومن و  فرحنم  نآ  زا  ار  اهنآ  دـندوب و  نامیا  يرطف  یگدامآ  هنیمز و  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1
لوق تسا  باب  نیا  زا  دنک و  ریبعت  ندرک  نوریب  هب  ار  لوخد  زا  يریگولج  و  درک ، نوریب  دوخ  ثرا  زا  ارم  مردپ  دـیوگ : يرـسپ  هک  تسا 
هدوبن دراو  نآ  رد  زگره  هکنیا  اب  دنراین » ادـخ  هب  نامیا  هک  ار  یمدرم  شیک  مدرک  كرت  نم  (: » هیآ 37  ) فسوی ناتساد  رد  هناحبس  ادخ 

. تسا
. دنوش دترم  دندرگرب و  مالسا  زا  دنشاب و  ناملسم  هک  تسا  یناسک  هراب  رد  هیآ  نیا  هکنیا  - 2

. یهتنا تسا ، يوقأ  یلّوا  و 
662 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تسا نیا  نآ  دراد و  یتدایز  ِتاُملُّظلا » َیلِإ   » وا لوق  زا  دعب  یشایع  ریسفت  رد  دیوگ  هر )  ) یسلجم
هک دراد  يرون  هچ  رفاک  دومرف : باوج  رد  ماما  دیوگ  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َو   » دیامرف ادخ  نوچ  تسین ، رافک  نآ  زا  دوصقم  رگم  متفگ  دـیوگ :

ترطف هب  يدازون  ره  اریز  مالسا  ترطف  ینعی  دندوب ، مالـسا  وترپ  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  انامه  دیآ ، رد  تاملظ  هب  دیآ و  رب  نآ  زا 
زا دنتـشگرب  يو  زا  سپ  دندوب و  ناملـسم  ص )  ) ربمغیپ گرم  زا  شیپ  هک  تسا  یعمج  هیآ  روظنم  ای  دوش ، هدیئاز  مالـسا  یـسانشادخ و 

هتـشاد يرون  دـیاب  هکنیا  هب  تسا  اهنآ  هراب  رد  هیآ  هک  هدرک  لالدتـسا  ماما  و  یهارمگ ، نایاوشیپ  ناشکرـس و  زا  يوریپ  هلیـسو  هب  مالـسا 
نیرـسفم نایم  رد  دـهاجم »  » هچنانچ هدـش  لزان  اهنیا  هراب  رد  هیآ  تسا و  روز  روجان و  رگید  هوجو  دـنرب و  نوریب  نآ  زا  ار  اهنآ  ات  دنـشاب 

. تسا نآ  دیؤم  مه  یشایع  ریسفت  هدیزگرب و  ار  نآ 
تـسا تسار  هار  نآ  تسا و  یکی  قح  هار  قح و  نید  هک  تسا  نیا  عمج  ظـفل  هب  ار  تاـملظ  هدروآ و  درفم  ظـفل  هب  ار  رون  هکنیا  هتکن  و 
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ود ره  رد  تسا و  رایسب  یهارمگ  ياههاگترپ  لطاب و  ياهنید  یلو  يدبا  تداعس  هطقن  تسا و  درف  ره  نایم  تسویپ  طخ  نیرتهاتوک  هک 
دنشاب یمدرم  تیعر  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . رانک  رب  لطاب  ياهشیک  همه  زا  تسا و  میوق  شیک  هک  تسا  ینارون  میقتسم  طخ  نیا  فرط 

« رئاج ماما  لک  ، » مالـسا رهاظ  رد  ینعی  تسا  تیعر  دیق  مالـسالا » یف  ، » رادرک دب  ای  دـشاب  راک  وکین  ماما  نآ  دـنراد ، یماما  زا  يوریپ  هک 
کی يوریپ  هک  دناهتفگ  و  دشاب ، هدـمآ  اهنآ  لک  زا  يوریپ  يور  مکح  هک  دـشاب  اهنآ  همه  دوصقم  هن  دـشاب  روج  همئا  زا  مادـک  ره  ینعی 

ای ینامز  ره  رد  یقح  رب  ماما  ره  ینعی  دراد ، ار  ینعم  نیمه  مه  لداع ) ماما  ّلک   ...، ) تسا روج  ناـماما  همه  يوریپ  مکح  رد  رئاـج  ماـما 
زا ینامز  چیه  دشاب  دقتعم  هک  نیا  هب  تسا  قح  ناماما  همه  هب  قیدصت  دوصقم 

663 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نارود زا  یـصو  اـی  دـشاب  ربمغیپ  ناونع  هب  هاوخ  تسا  اـناد  نید  روما  همه  هب  تسا و  هعاـطالا  بجاو  هک  تسین  یهت  یقح  رب  ماـما  دوجو 

هک تسا  نیا  دوصقم  ای  دنشاب ، دوخ  رب  ملاظ  دسرن و  يرگید  هب  اهنآ  يدب  متس و  ینعی  اهـسفنا » یف  ، » فیلکت عفر  ملاع و  ضارقنا  ات  مدآ 
متس هکلب  دوشن  ص )  ) ربمغیپ هب  متس  هدروآ  ربمغیپ  هک  یعرش  راکنا  هلیـسو  هب  ای  دشکن  وا  قح  راکنا  هب  دنکن و  تیارـس  ماما  هب  اهنآ  متس 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دبای ،...  هبوت  قیفوت  هکنیا  رب  ای  هریبک  رب  رارصا  مدع  رب  هدش  لمح  هک  اسب  رگید و  کی  رب  ای  دشاب  دوخ  رب 
تفلاخم هفیظو و  ماجنا  رظن  زا  يدرف  هفیظو  اب  اهنآ  شجنـس  یعامتجا و  روما  هب  هجوت  رظن  زا  باب  نیا  تاـیاور  همه  هکلب  تیاور  ود  نیا 

: دوشیم هدافتسا  ياهدننکرادیب  هجوت و  لباق  رایسب  بلاطم  اهنآ  زا  دنابهذم و  رابخا  تامهم  زا 
تسا یمومع  يراکمه  نواعت و  هب  هتسباو  هکلب  تسین  ریذپ  ناکما  درف  يورین  هب  يرشب  هعماج  رد  يونعم  يدام و  تداعس  هب  ندیسر  - 1
نوناق تسرد  نایرج  مظن و  تسا و  رـسیم  تسرد  هنالداع و  یعامتجا  تاروتـسد  نیناوق و  نایرج  مظن و  هیاپ  رب  يراکمه  نواعت و  نیا  و 

تماما و ینعم  ناـمه  هنـالداع  یهدـنامرف  يورین  تسا ، هناـقداص  يرب  ناـمرف  رد  صـالخا  هنـالداع و  یهدـنامرف  يورین  کـی  هب  هتـسباو 
: هب تسا  هدش  ریسفت  یمالسا  رظن  زا  هک  تسا  یئاوشیپ 

: ایند نید و  روما  رد  هماع  تسایر 
رامـش هب  تیعبات  دـهعت  همانـسانش و  هلزنم  هب  مازتلا  نیا  تسا و  تلاسر  دـیحوت و  لـصا  ود  هب  مازتلا  راـهظا  زا  تراـبع  یناملـسم  مالـسا و 

زامن و زا  فورعم  هناگتـشه  عورف  نآ  لابند  ددرگیم و  رادـیدپ  نآ  هیاپ  رب  نیملـسم  یعامتجا  لیکـشت  مالـسا و  یلم  تدـحو  دوریم و 
هفیظو یمالــسا  تیعباـت  دـهعت و  نـیا  رب  يراداـفو  باـسح  هـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  سمخ و  ةاـکز و  داـهج و  جـح و  هزور و 
نآرق رد  مالسا  ناونع  هب  هدش و  ریبعت  یناملسم  هب  نآ  زا  هک  دوش  یم  ررقم  یعامتجا  مظن  کی  لامعا  نیا  مازتلا و  نیا  زا  تسا ، یناملسم 

: هدش یفرعم  دیجم 
664 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: ُمالْسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ 
لکـشم تسا و  یعامتجا  نامزاس  کی  هدربمان  هناگتـشه  نید  عورف  رظن  زا  تلاسر و  دـیحوت و  تیعبات  لیکـشت و  لصا  رظن  زا  یناملـسم 

. تسا هدش  ریبعت  نامزاس  هب  نآ  زا  رابخا  رد  ور  نیا  زا  دوش و  قیبطت  یعامتجا  کی  رب  دیاب  یناملسم  ینعی  تسا  ینید  تیلم  کی 
: سمخ یلع  مالسالا  َِیُنب 

. تسا هدش  داینب  هیاپ  جنپ  رب  هک  تسا  ینامزاس  مالسا 
رد هک  تسا  ياهدیقع  نادجو و  کی  زا  ترابع  نامیا  يرآ  تشاد ، یناملسم  اهنت  تسیز و  یناملسم  هب  اهنت  دوب و  ناملسم  اهنت  ناوتیمن 
رد تسا  هیحور  هیونعم  تاضویف  كرد  یهلا و  ناوضر  باوث و  هب  ندیـسر  زا  تراـبع  هک  دراد  يدرف  هجیتن  دوشیم و  ققحم  درف  ره  لد 

هعماـج ربـهر  هک  تسا  موصعم  هکلب  لداـع و  ياوشیپ  مالـسا  ناـمزاس  لکـشم  نکر و  تسا و  ترخآ  هک  يارـس  رگید  رد  ناـهج و  نیا 
طرش نکر و  هنیمز و  هک  دراد  دوجو  یعامتجا  هفیظو  کی  یناملسم  رد  نیا  رب  انب  دشاب ، مالسا  یعقاو  تسرد و  نوناق  يرجم  یمالـسا و 
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هک يوقت  رد  مدق  تباث  يوقت و  اب  راک و  تسرد  ياوشیپ  زا  يوریپ  دهعت  ینعی  هدش ، ریبعت  تیالو  هب  نآ  زا  تسا و  مالـسا  نامزاس  ققحت 
انب تسین ، هعماج  نانیمطا  دروم  تسین و  رسیم  تمصع  تفـصیب  يراک  تسرد  يوقت و  رد  يرادیاپ  اریز  دشاب ، موصعم  دیاب  رظن  نیا  زا 

ربهر رگا  مالسا و  نیناوق  حیحص  يارجا  يارب  تسا  وا  اب  يراکمه  دهعت  راک و  تسرد  ربهر  ماما و  نتخانـش  یناملـسم  هفیظو  لوا  نیا  رب 
مالسا یلصا  دصاقم  تسا و  طوقس  فارحنا و  رطخ  ضرعم  رد  مالسا  نامزاس  دشابن  راک  تسرد  لداع و  ماما  یمالـسا  هعماج  ياوشیپ  و 

. دوشیمن ققحم  تسا  ناسحا  تلادع و  زا  ترابع  هک 
665 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: بلطم لصا  نایب 
ود یئاهن . فدـه  کـی  دراد و  لوا  هجرد  فدـه  ود  تسا  هدـش  يزیر  یپ  نید  هفورعم  هناـگتشه  عورف  رد  هک  یمالـسا  شرورپ  ماـظن 

: زا تسا  ترابع  نآ  لوا  هجرد  فده 
یلمع و تمکح  ءامکح  ریبعت  هب  ای  کین ، رادنپ  رگید ، ترابع  هب  دارفا و  رد  وج  ریخ  بوخ و  داهن  هیحور و  دیلوت  یقالخا و  حالصا  - 1

ُمُهُمِّلَُعی  » هدـش روآ  دای  هلمج  نیا  ررکم  ربمغیپ  فصو  رد  تسا و  هدـش  ریبعت  هیکزت " ظفل " هب  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  یقـالخا  تیبرت 
يدـنبفص راقو و  شمارآ و  مظن و  تفلا و  عامتجا و  يارب  زامن  اًلثم  دارفا ) رد  كاپ  حور  شرورپ  نآرق و  شزومآ  « ) ْمِهیِّکَُزی َو  َباتِْکلا 

تاوهش و رب  طلست  سفن و  هب  دامتعا  تضایر و  يارب  هزور  تواخـس و  قلخ  یمومع و  نواعت  نسح  داجیا  يارب  ةاکز  و ،..  طابـضنا و . و 
. اهتیعمج اب  دروخرب  زا  تشحو  عفر  رشب و  فانصا  همه  اب  تفلا  رفس و  رد  یگدیزرو  يارب  جح  اهيراوگان و  رب  ربص 

رد يربارب  داجیا  دایعا و  هعمج و  هناگجـنپ و  زامن  رد  عامتجا  هلیـسو  هب  یمومع  نواعت  يراکمه و  یگنهاـمه و  یعاـمتجا و  شرورپ  - 2
راـک و هب  قیوشت  تورث و  هنـالداع  عیزوت  اـب  نادنمتـسم  زا  يریگتـسد  روما و  هرادا  نایدـصتم  اوشیپ و  دـهز  هلیـسو  هب  یموـمع  یگدـنز 

. ناونع ره  هب  هیامرس  راکتحا  زا  ماقم و  ره  رد  سک و  ره  هب  تبسن  هدافتسا  ءوس  زا  يریگولج  دارفا و  همه  هب  تبسن  ششوک 
: مالسا یئاهن  یلاع و  فده 

يزارف رـس  قح و  هب  برقت  يونعم و  تداعـس  كرد  یتسرپادخ و  دنلب  ياهنامرآ  هب  اهنآ  هجوت  دارفا و  همه  رد  نامیا  حور  ندروآ  دـیدپ 
دزن رد 

666 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. ناسنا عون  نادجو و 

نآ هنت  نید  عورف  ٍۀَـبِّیَط » ٍةَرَجَـشَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـملَک  اًلَثَم   » هدومرف هک  دـیجم  نآرق  ریبعت  قبط  میئامن  دـننام  تخرد  کی  هب  ار  مالـسا  هعماج  رگا 
. تسا نآ  یئاهن  هرمث  نامیا  تسا و  نآ  يابیز  وبشوخ و  لگ  یمومع  تلادع  مظن و  دننآ و  گرب  خاش و  كاپ  قالخا  تسا و  تخرد 

نیتداهش و زا  هک  مالسا  يرهاظ  نامزاس  ٌحابْـصِم » اهِیف  ٍةاکْـشِمَک   » دیامرفیم ادخ  هک  مینک  هیبشت  رون  دیلوت  هاگتـسد  کی  هب  ار  نآ  رگا  و 
تسا نآ  ناشخرد  وترپ  یمومع  تلادع  مظن و  تسا و  نآ  كانبات  هشیش  كاپ  قالخا  تسا و  نادغارچ  هلزنم  هب  دوشیم  داینب  نید  عورف 

. نآ نازورف  غارچ  هلعش  نامیا  و 
هدومزآ نادراک و  سدنهم  هب  زاین  دوش  دننام  رون  دیلوت  هاگتسد  هب  رگا  و  دهاوخیم ، دنمشناد  زوسلد و  نابغاب  دوش  هیبشت  تخرد  هب  رگا 

یناملـسم هفیظو  تسخن  نیا  رب  انب  تسا  ءاطخ  ینادان و  زا  نوصم  موصعم و  هکلب  لداـع و  ماـما  ناـمه  سدـنهم  نیا  ناـبغاب و  نیا  دراد ،
نامیا رون  دـیلوت  هاگتـسد  نیا  دوشیم و  روراـب  مالـسا  هرجـش  نیا  وا  دوجو  اـب  اریز  تسا  موصعم  هکلب  لداـع و  ياوشیپ  ماـما و  هب  هجوت 

يارب یلماک  تسرد و  هناخراک  کی  ای  دهدن  راب  هک  تسا  یتخرد  دننام  دشاب  اپ  رب  مالسا  يرهاظ  نامزاس  همه  دشابن و  وا  رگا  دنکیم و 
. دراد یشزرا  هچ  رونیب  هناخراک  رابیب و  تخرد  دهدن ، ینشور  دتفین و  راک  هب  هک  قرب 

: تسا هجو  ود  رب  موصعم  لداع و  ياوشیپ  ماما و  هب  هجوت  مدع 
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یموهفم کی  يراک  فالخ  راک ، فالخ  ینعی  رئاج  ینعم  هدـش . هیکت  رئاج  هملک  يور  راـبخا  رد  هک  رئاـج  ربهر  اوشیپ و  هب  هجوت  لوا -
يارب ای  درب  هار  هب  تسرد  ار  یمالـسا  عامتجا  هرادا  گرزب  خرچ  دناوتن  يربهر  هک  تسا  نیا  دوصقم  دراد و  ملاظ  راکمتـس و  زا  رتعیـسو 

هک دراد  يدب  نایفارطا  هک  نیا  يارب  ای  تسا  عنام  وا  یئوجدوس  هکنیا  يارب  ای  تسین  اسر  وا  ملع  هک  نیا 
667 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

فالخ بجوم  همه  اـهنیا  دـنکیم ، هابتـشا  تسا و  راـک  اـطخ  هک  نیا  يارب  اـی  دوش  ءارجا  وم  هب  وم  نآ  نیناوق  ینید و  روما  دـنراذگیمن 
راهچ ثیدح  نتم  هب  یهجوت  نونکا  دـنکیم ، قدـص  رتشیب  تهج و  ود  رب  همه و  رب  تاهج و  نیا  زا  کی  ره  هب  رئاج  ماما  تسا و  يراک 

: هک دیئامرفب  باب  نیا 
هَّللا نم  سیل  رئاج  ماما  لک  ۀیالوب  تناد  مالسالا  یف  ٍۀیعر  لک  ِّنبذعأل  " 

هک يرافک  دننام  دشابن  ناملسم  دوخ  هکنیا  وگ  دشاب ، یمالسا  روشک  کی  طیحم  رد  هک  روتـسد  هب  موکحم  ربنامرف و  تیعر و  درف  ره  " 
راک فالخ  ینعی  رئاج  ياوشیپ  کی  یئاور  نامرف  طلـست و  تموکح و  ریز  ندرگ  دـننکیم و  یگدـنز  یمالـسا  تموکح  کـی  هاـنپ  رد 

. دنتسه ادخ  دیدش  باذع  هب  موکحم  دشابن  بوصنم  ادخ  فرط  زا  هک  دنراذگب 
هکلب و  دنـشاب ، هدرک  ءارجا  وم  هب  وم  ار  دوخ  ینید  يدرف  فئاظو  دنـشاب و  یقتم  راـک و  وکین  دوخ  رادرک  دوخ و  صخـش  رظن  زا  هچ  رگ 

. دنشاب يوقت  يراکوکین و  بوخ و  قالخا  هکلم  ياراد  مه  ناشدوخ  صخش 
روشک کی  رد  یمالسا ، طیحم  کی  رد  هک  دراد  راختفا  یسک  یتقو  طیحم ، تیلوئسم  یکی  تسا ، مهم  رایـسب  هتکن  ود  هب  هجوت  اجنیا  رد 
بلطم نیا  كرد  تسا و  یمالسا  طیحم  ظفح  نآ  تسا و  یگرزب  تیلوئسم  کی  لمحت  اب  هارمه  راختفا  نیا  دنکیم ، یناگدنز  یمالسا 

اب منکیم و  یناملـسم  مدوـخ  مراد  لـئاسو  نم  هک  دـنک  تعاـنق  نیا  هب  دـناوتیمن  وا  تسا ، طـیحم  نیا  دارفا  همه  یناملـسم  لوئـسم  هـک 
، دنکب دهاوخیم  يراک  ره  سک  ره  و ..  مناوخیم و . زامن  مزادنایم و  نآ  رد  هداجس  مزاسیم و  دجـسم  مرادن ، راک  نارگید  یناملـسم 

دینک هجوت  بوخ  دوش  هدـناوخ  هک  ناونع  ماـن و  ره  هب  تسین  لداـع  رادـنید و  وا  هک  دراد  یتـموکح  راـب  ریز  ندرگ  صخـش  نیا  رگا  هن 
: دیامرفیم

". هَّللا نم  سیل  رئاج  ماما  لک  " 
لک اب  درف  کی  اریز  تسین  دارفا  لک  باسح  هب  اجنیا  رد  لک  هب  ریبعت 

668 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
روظنم هکلب  دراد  راک  رـس و  اوشیپ  ات  هد  ات  نک  ضرف  ات  ود  یکی و  اب  دراد  دودحم  رمع  کی  درف  کی  درادـن ، راک  رـس و  رئاج  ماما  دارفا 

اریز دوش  هدـناوخ  هک  مان  ره  بقل و  ره  ناونع و  ره  هب  دـناشکیم  دوخ  لابند  هب  ار  تلم  هک  يرئاـج  ياوشیپ  ره  ینعی  اـجنیا ، رد  لـک  زا 
، ورـسخ دـننام  دـنکیم ، قرف  اهتلم  قطاـنم و  فرع  خـیرات و  راودا  رظن  زا  دـنناشکیم  دوخ  لابندـب  ار  یتلم  هک  یناـیاوشیپ  بقل  ناونع و 

 .. و عبت و ..  بحاص ، هفیلخ ، روطارپما ، رصیق ،
قحتسم دورب  يراک  فالخ  رئاج و  ياوشیپ  هنوگ  ره  لابند  یمالسا  طیحم  رد  یسک  ره  ینعی  تسا  رابتعا  نیا  هب  اجنیا  رد  لک  ظفل  ینعم 

نیناوق نآ  هکنآ  يارب  ای  دنک  يربهر  یمالـسا  نیناوق  رظن  زا  ار  تلم  دناوتیمن  هک  یئاوشیپ  نآ  ینعی  راک  فالخ  زا  روظنم  تسا ، باذع 
 .. و ینارذگشوخ و ..  تسا و  بلاغ  وا  رب  یهاوخ  دوخ  توهش  دنکیم و  یئوجدوس  هکنآ  يارب  ای  دنادیمن  ار 

اهنیا تسا  یقوف  ام  تسایس  رخسم  هکنآ  يارب  ای  دراد ، يدب  نایفارطا  هکنآ  يارب  ای  تسا  هابتشا  اطخ و  ضرعم  رد  هکنآ  يارب  ای  دیامنیم 
بجوم راـک  فـالخ  ربـهر  اوشیپ و  هب  ندـش  میلـست  تسا ، يراـک  فـالخ  ناـمه  نازیم  تسا و  يراـک  فـالخ  تلع  همه  رگید  روما  و 

. تسا دنوادخ  تخس  باذع  قاقحتسا 
بش زامن  سدقم و  دشاب و  راعـش  يوقت  رادرک و  شوخ  دوخ  لامعا  رظن  زا  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  وم  هب  وم  صخـش  دوخ  هچ  رگ 
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دب همه  زورب  بجوم  راک  فالخ  طلـست  و  تسا ، راک  فالخ  نآ  طلـست  هیام  راک  فالخ  تموکح  هب  وا  نداـهن  ندرگ  اریز  دـشاب  ناوخ 
اهتیانج و نیا  همه  کیرـش  مه  راعـش  يوقت  سدـقم و  رادرک و  شوخ  درم  نیا  تسا و  اـهون  رهـش  اـهیگزره و  اهمتـس و  اـهيراک و 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  رئاج  ياوشیپ  راک و  فالخ  مکاح  نیا  تموکح  طیحم  رد  هک  تسا  اهیگزره 
رتراعشيوقت و رتسدقم و  هچ  ره  يدرف  نینچ  هکلب  لمجم " نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  و " نک ، رکف  بوخ  زیزع  هدنناوخ  يا 

669 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وا تیوقت  رد  يراـک  فـالخ  ياوشیپ  نینچ  زا  وا  تعاـطا  تقفاوـم و  اریز  تسا ، رتـشیب  وا  تیلوئـسم  وا و  باذـع  دـشاب  رترادرک  شوـخ 

. ياو ياو ، تسا ، رترثؤم 
زا هشوگ  کی  رد  یناملسم  صخش  هک  دوش  ضرف  هنامز  نیا  رد  رگا  ندرک ، هشیپ  یلگنج  يدرف و  یگدنز  اوشیپ و  زا  رظن  فرـص  مود -
رب ماما  دریمب و  هک  یسک  قادصم  دوش  یم  نیا  دشاب ، هتشادن  مه  یلداع  ماما  هب  هجوت  دشابن و  یتموکح  طلست  تحت  هک  دشاب  هداتفا  ایند 

یلوا رد  هک  تسا  نیا  باب  ود  نایم  قرف  میوگیم  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . هدش  ثحب  دروم  لوا  باب  هلابند  ناونع  هب  هک  دسانـشن  ار  قح 
رد تسین و  تمحر  شزومآ و  لها  هکنیا  هب  مکح  دسانـشن و  ار  ماـما  هک  تسا  یـسک  تداـبع  نـالطب  هب  مکح  رد  هدراو  راـبخا  دوصقم 

. هتسناد لوا  باب  زا  ار  نآ  هدوب  یکی  ود  ره  هجیتن  نوچ  و  رفک ، تسا و  تیلهاج  ندرم  نوچ  وا  ندرم  هک  هدش  مکح  اجنیا 
رگ هتخاس و  یئادج  باب  ار  اهنآ  دنروهشم ، مه  نیفلاخم  دزن  دنتـسه و  دننامه  تاریبعت  ياراد  باب  نیا  رابخا  نوچ  هک  تسا  نآ  رهاظ  و 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دندراو . لوا  باب  ناونع  رد  مه  اهنیا  هن 
زا يوریپ  عوضوم  رد  اهنآ  تسا ، باب  نیا  رابخا  عوضوم  زا  ریغ  هتشذگ  باب  رابخا  عوضوم  هک  دش  مولعم  تشذگ  هک  یقیقحت  قبط  یلو 

مدع ناونع  رد  ود  ره  نیا  هچ  رگا  لداع  قح و  رب  ربهر  هب  عوجر  كرت  ماما و  تفرعم  مدـع  عوضوم  رد  باب  نیا  رابخا  تسا و  رئاج  ماما 
. هتسناد لوا  باب  زا  ار  باب  نیا  ینیلک  موحرم  باسح  نیا  هب  دنکیرش و  مه  اب  قح  رب  ماما  هب  کسمت 

یباب مود  تمسق  نیا  يارب  هدرک و  نایب  هتشذگ  باب  رابخا  رد  ار  لوا  تمسق  هدرک و  تمسق  ود  ار  ناونع  نیا  میدرک  نایب  هک  نانچ  یلو 
: تسا هجو  دنچ  رب  ندرم  مامایب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  هدرک و  جرد  نآ  رد  ار  نآ  رابخا  هدرک و  ادج 

670 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
توف زا  دعب  هک  یـسک  دننام  دشاب  هدشن  یفرعم  وا  هب  ماما  ای  هدشن و  غالبا  وا  هب  یـسانشماما  بوجو  هکنآ  يارب  ماما  تفرعم  زا  روصق  - 1

. دشاب هدرم  دعب  ماما  مالعا  زا  لبق  قباس و  ماما 
. ماما تفرعم  لیصحت  رد  ریصقت  لامها و  - 2

. ینید روما  ماجنا  رد  هحماسم  رظن  زا  ماما  هب  عوجر  مدع  - 3
. رئاج ماما  زا  يرادفرط  يارب  ای  دانع  تموصخ و  رظن  زا  قح  رب  ماما  هب  عوجر  مدع  - 4

قحتـسم ار  همه  ناوتیمن  دناهدرم  تیلهاج  نامز  رد  هک  یناسک  هچنانچ  تسناد  تکاله  رفک و  هب  موکحم  ار  ماسقا  نیا  همه  ناوتیمن  و 
. تسناد تاجن  زا  مورحم  باذع و 

تالاح و ندرکن  ندرک و  وجتسج  ندوبن و  ندوب و  هجوتم  راتفر و  زرط  تاین و  لامعا و  رظن  زا  دارفا  هب  تبسن  تجح  مدع  دروم  رد  اریز 
نارود ندرم  هدش و  هدرمـش  تیلهاج  هرود  ندرم  مکح  رد  ماما  تفرعم  مدـع  اب  ندرم  رابخا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، یفلتخم  ماکحا 
ءالهج تیلهاج  رد  نیا  دنیوگ  هکنیا  تسا  هتفگ  يرهوج  ءالهج - تیلهاج  هر -)  ) یسلجم زا  هتشادن . مکح  کی  دارفا  هب  تبسن  تیلهاج 

ای نازورف ، شزورف  ینعی  دـقاو  دـقو  دـنیوگ : هچنانچ  شدـیکأت  يارب  هدـش  هتفرگ  زاب  نآ  زا  هک  تسا  تیلهاج  دـیکأت  ءالهج  هملک  هدوب ،
. یهتنا مویا ، موی  ای  بش ، رایسب  بش  ءالیل  ۀلیل  ای  ینعم ، نیمه  هب  جهاو  جهو 

رب تیلهاج  ندرم  هب  هدرب  رـسب  مامایب  هداهنن و  ماما  تیبرت  ریز  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  ندرم  زا  ریبعت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  لـئاس  دوصقم 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


یسابع نارود  هزاوآ  رپ  ینید  نامزاس  کی  روج و  مکاح  کی  یتسرپرـس  ریز  مالـسا  رهاظ  ماظن  هک  ینامز  نیا  رد  و  تسا ، تقیقح  هجو 
طساوا ات  قراطلا  لبج  رونآ  زا 

671 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تاررقم دودح و  ماکحا و  تسا و  ناوخ  زامن  زا  رپ  رامـشیب  دجاسم  تسا و  دـنلب  ناذا  توص  اج  همه  رد  دراد و  دوخ  مچرپ  ریز  ار  نیچ 

مظن و و  دراد ، دوجو  ثیدـح  نآرق و  شزومآ  میلعت  نآرق و  تئارق  هزوح  اهرازه  و  دوشیم ، هرادا  نآرق  مالـسا و  ماـن  هب  مدرم  اـهنویلم 
. تسا رارقرب  نآرق  ياول  ریز  مالسا  طیحم  رسارس  رد  یبسن  تینما 

روط هب  دسانشن  دنکیم  یگدنز  یمالـسا  عیـسو  ماظن  نیا  نمـض  رد  دوخ  هک  ار  قح  رب  ماما  یـسک  هکنیا  ضحم  هب  ینارود  نینچ  رد  ایآ 
تـشم کی  طیحم  رد  مظنیب  تسرپ و  ُتب  یـشحو و  برعلا  ةریزج  طیحم  رد  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  هک  تسا  هدرم  یـسک  دننام  تقیقح 

؟ تسا هدرم  دناهدوب  رانک  رب  يرشب  نوؤش  بادآ و  همه  زا  هک  هدنرد  راوخ و  نوخ  مدرم 
تفرعم كرت  فرـص  رظن  زا  مه  نآ  و  تسا ، تیلهاج  ندرم  هیبش  ماما  هب  نادان  ندرم  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  زا  ربمغیپ  دوصقم  هکنیا  ای  و 

رد ای  تراجت  ناکد  ای  تدابع  بارحم  رد  هشیمه  هتـسناد و  ار  شرهاظ  هدـناوخ و  ار  نآرق  رـسارس  هک  يدرم  نارود  نیا  رد  هن  رگ  ماما و 
راوخ رامـسوس  راوخ و  نوخ  تسرپ  ُتب  نادان  درم  کی  اب  هنوگچ  هدرب  رـسب  رافک  اب  داهج  نادـیم  رد  اـی  مدرم  شزومآ  میلعت و  تمدـخ 

. تسا هدرکن  بسک  يرشب  ندمت  یمالسا و  رهاظم  همه  نیا  زا  يزایتما  چیه  تسا و  ربارب  تیلهاج  نارود  درگ  نابایب 
زا هتبلا  ناهج ، نیا  رد  یگدـنز  هب  هن  دراد  گرم  زا  سپ  ملاع  هب  رظن  تیلهاج  گرم  زا  ربمغیپ  دوصقم  دـیامرفیم : وا  خـساپ  رد  ع )  ) ماما

کی اب  هکلب  یلهاج و  نارود  درف  کی  اـب  ار  یـسابع  تموکح  نارود  ناملـسم  درف  کـی  ناوتیمن  ناـهج  نیا  رد  تاـیح  یگدـنز و  رظن 
یمالـسا تموکح  نیا  یناسنا  بادآ  تینما و  طابـضنا و  مظن و  اریز  تسناد ، ربارب  هدرک  یگدنز  مه  مور  ندمتم  تموکح  رد  هک  يدرف 

. تسا دنسپ  لد  هجوت و  لباق  رایسب  ایند  روما  هرادا  رهاظ و  رظن  زا 
672 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

شینعم اههدافتـسا  نیا  دوشیم . راب  وا  يامن  رود  هرکیپ و  نامه  رب  هک  مالـسا  نامزاس  يویند  جـئاتن  تسا و  مالـسا  يرهاظ  راثآ  نیا  یلو 
يامرگ امرـس و  زا  نانز و  هار  شروی  درب و  تسد  زا  مالـسا  نامتخاس  نورد  همه  دـننکیم  یگدـنز  مالـسا  هیاـس  ریز  همه  هک  تسا  نیا 

. دناهدوسآ هدنشک 
رپ هعماج  نیا  درادـن ، دـنکیم  داینب  ار  درف  ماجنارـس  شوخ  هیحور  هک  ینامیا  رون  هیقالخا و  هیونعم و  تارمث  جـئاتن و  هب  یطبر  اهنیا  یلو 

دشاب یکتم  نامیا  هیحور  هب  دیاب  يدرف  ره  هک  نآ  زا  سپ  گرم و  رظن  زا  تسا و  دنمدوس  ایند  یگدنز  ایند و  يارب  رهاظ  شوخ  هزاوآ و 
: تسا هجو  هس  نیدب  هیحور  رظن  زا  وا  عضو  دسانشن  ار  وا  دشابن و  قح  رب  ماما  یتسرپرس  ریز  رد  رگا  ددرگ  دنمهرهب  نآ  زا  و 

هب لد  يور  زا  تسا و  هدرک  يرادـفرط  رئاج  ياوشیپ  ماما و  زا  اـی  هدـیزرو و  تفلاـخم  هدرک و  هزیتس  قح  رب  ماـما  اـب  رگا  ینعی  رفک - - 1
. دریم رفاک  هداهن  ندرگ  وا  مکح 

قح لابند  لامها  هحماسم و  رثا  رب  یلو  هدومنن  مه  قح  رب  ماـما  اـب  تفلاـخم  راـهظا  هدرکن و  روج  تموکح  زا  يرادـفرط  رگا  قاـفن - - 2
قافن هیحور  نیا  هدینارذگ ، دوشیم  هچ  مینیبب  هکنیا  باسح  هب  هدرک و  ادرف  زورما و  هدـماین و  رب  لطاب  اب  هزرابم  داهج و  ماقم  رد  هتفرن و 

ادـخ هچناـنچ  دوـش  قـح  تمحر  لومـشم  نآ  تاـجرد  زا  یـضعب  دـیاش  هک  دراد  یتاـجرد  قاـفن  هتبلا  تسا ، هدرم  قفاـنم  دراد و  يزیمآ 
هب ددرگ  ریذپ  هبوت  اهنآ  زا  ای  دنک  باذع  ار  ناقفانم  دـهد و  شاداپ  دوخ  صالخا  هب  ار  ناصلخم  ادـخ  ات  (: » بازحا هروس   24  ) دیامرفیم

فعضتسم ای  رصاق و  لهاج  هب  تبسن  تسا  رتفیفخ  هجرد  نیا  یهارمگ - تلالـض و  - 3 تسا ». نابرهم  هدنزرمآ و  رپ  ادـخ  هک  یتسرد 
يارب هک  نیا  رظن  زا  مه  هارمگ  صخش  هدیسرن و  قح  رب  ماما  نمادب  شتسد  هدوبن و  مهارف  وا  يارب  یسانشماما  هلیسو  هک  تسا 

673 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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تایعـضو هدرکن  ای  هدرک  متـس  نارگید  دوخ و  هراب  رد  هزادنا  هچ  ات  رادرک  دـب  ای  هتـسیز  رادرک  شوخ  هدرکن  ای  هدرک  شالت  قح  كرد 
هراشا موصعم ، ینعی  قداص  زا  عامـس  نودب  ددرگ  ینید  روما  دقتعم  ای  ار  ادخ  دتـسرپب  ینعی  هَّللا " ناد  (- هر "  ) یـسلجم زا  دراد . یفلتخم 

معا ندینـش  و  دیـشاب » نایوگ  تسار  هارمه  هب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دـیدیورگ  هک  یناسک  ایآ  (: » هبوت هروس   119  ) یلاعت ادـخ  لوق  هب  تسا 
يرهوج عطق ، روط  هب  ینعی  تسا ، هطقن  ود  ءات  هطقن و  کی  ءاب  اب  اههخـسن  یخرب  رد  هتبلا )  ) هطـساویب ای  دـشاب  هطـساو  اـب  هکنیا  زا  تسا 

هب ریز - رد  هطقن  ود  ءای  الاب و  رد  هطقن  ود  ءات  هب  خسن  یـضعب  رد  درادن و  تشگرب  تسا و  یعطق  میمـصت  ینعی  ۀتبلا ، ۀتب و  هلعفا  ام  هتفگ 
، نییبلاطلا لتاقم  بلاطلا و  ةدـمع  هتفگ  قبط  رغـصم  ظفل  هب  تسا  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  رهاظ  هر -)  ) یـسلجم زا  هاک . مگ  ندـش و  مگ  ینعم 

: دوب رسپ  شش  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دیوگ : هدمع  بحاص 
هب رسپ  جنپ  رغصا  نیسح  زا  هتفگ  سپس  رغـصا  یلع  رغصا 6 - نیسح  فرشا 5 - رمع  دیهش 4 - دیز  رهاب 3 - هَّللا  دبع  رقاب 2 - دمحم  - 1
وا رفعج و  مان  هب  دنام  رسپ  کی  هَّللا  دبع  زا  هتفگ  سپـس  نامیلـس ، نسحلا و  دمحم  یبا  یلع و  هَّللا و  دبع  جرعا و  هَّللا  دیبع  مان  هب  دنام  اج 

. دندناوخ یم  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  ار  وا  هک  تشاد  يرسپ  مه 
تجح و رفعج  مان  هب  دنام  رسپ  جرعالا 4  هَّللا  دیبع  ياج  هب  هتفگ  سپس 

674 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
وبا وا  هینک  دنتـشاد و  تسایر  قارع  رد  جرعا  هَّللا  دیبع  رـسپ  حلاص  یلع  نادنزرف  و  هیـصولا ، سلجم  هزمح  یناوج و  دمحم  حلاص و  یلع 

بقلم یلع  نب  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  رتخد  هملس  ما  شرسمه  اب  دهز  لضف و  لها  تسا و  عرو  اب  یفوک و  وا  دوب ، دلو  ما  شردام  نسحلا و 
دومن و دوخ  یـصو  ار  وا  دوب  هفوک  رد  هک  ابطابط  میهاربا  نب  دمحم  دوب و  هوعدلا  باجتـسم  هَّللا  دیبع  نب  یلع  و  دندوب ، حلاصلا  جوزلا  هب 

مه شدوخ  دنزرف  ود  هب  لوبق  هزاجا  تفریذپن و  دوخ  وا  دومن و  یـصو  ار  هَّللا  دیبع  ای  دمحم  شدنزرف  رد  زا  یکی  لوبق  مدع  تروص  رد 
. یهتنا یلع . نب  میهاربا  مود و  هَّللا  دیبع  دوب ، رسپ  ود  زا  وا  لسن  دننک و  جورخ  دنریذپب و  هک  دادن 

مان هب  درک  شروش  ایارـسلا  وبأ  نوچ  هک  تسا  هتفگ  نومأم  نارود  رد  هفوک  رد  ایارـسلا  وبا  جورخ  هثداـح  ناـیب  نمـض  لـتاقم  بحاـص  و 
هک داد  روتسد  وا  هب  دادیم  ناج  هک  دیسر  وا  نیلاب  هب  یتقو  ایارـسلا  وبا  دش و  رامیب  تخـس  دمحم  یلو  درکیم  توعد  میهاربا  نب  دمحم 

مدیدنسپ و ار  شتناید  مدومزآ و  ار  وا  شور  نم  اریز  تسا  هَّللا  دیبع  نب  یلع  نم  یصو  دندرک  فالتخا  رگا  تفگ  وا  دنک ، نیعم  یـصو 
یصو ار  هَّللا  دیبع  نب  یلع  وا  هک  داد  شرازگ  ایارـسلا  وبا  ماما و  نییعت  يارب  دندرک  هسلج  تفر  كاخ  هب  نوچ  و  دُرم ، دمآ و  دنب  شنابز 
راهظا هَّللا  دیبع  نب  یلع  هب  تبـسن  درک و  داریا  یقطن  دوب و  سرون  یناوج  هک  تسج  اج  زا  دیز  نب  دـمحم  نب  دـمحم  تسا و  هدرک  دوخ 

ياهراک زا  ارم  تماما  لغـش  مسرتیم  هکلب  منکن  لوبق  كرت  لوکن  هار  زا  نم  تفگ  تفریذپن و  دنک  تعیب  وا  اب  تساوخ  درک و  تیاضر 
وت میدراذـگاو  وت  هب  ار  تسایر  ام  نک  عمج  دوخ  رود  ار  مع  ینب  زادرپ و  تماما  راک  هب  دوخ  وت  دراد ، زاب  تبقاـع  رظن  زا  رتهب  رتدنـسپ و 

. یهتنا یقوثو . دروم  ام  شیپ  ياهدیدنسپ و  ام  دزن 
جورخ و ماـما  هزاـجایب  اـی  دـشارتب  یماـما  هک  تسا  نیا  زا  ّلـجا  وا  اریز  دناهتـسب ، ءارتـفا  وا  هب  ار  قحاول  نیا  هیدـیز  ًارهاـظ  میوگیم  نم 

هزاجا ار  شروش 
675 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دوخ و نامز  رد  دوب  بلاط  یبأ  لآ  دبعا  دهزا و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هَّللا  دیبع  نب  یلع  دیوگ : تسرهف  رد  یـشاجن  دنک .
اب ایارسلا  وبا  هک  تساوخ  ابطابط  میهاربا  نب  دمحم  نوچ  دوب و  طوبرم  هیماما  هعیش  اب  دوب و  اضر  ماما  مظاک و  ماما  صوصخم  باحصا  زا 

. درک در  یلع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  هب  ار  راک  تفریذپن و  دنک  تعیب  وا 
هدرپ تشپ  رد  هملس  ما  شنز  درک و  ناوارف  مارتحا  لیلجت و  وا  زا  اضر  ماما  تفر و  اضر  ماما  تدابع  هب  شدوخ  هک  هدش  لقن  یـشک  زا  و 

( هر  ) یـسلجم تسج . كربت  نادب  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  ياج  سلجم  زا  جورخ  زا  دـعب  درک و  ناشن  ار  اضر  ماما  سولج  لحم  دوب و 
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هـس اهنآ  باذع  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  و  تسا ، ربارب  ود  اهنآ  باقع  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  لثم  ینعم  هب  فعـض " دـیوگ ":
، دنک قدص  هینثت  ینعم  ات  دشاب  ربارب  راهچ  باقع  دیاب  دشاب  نادنچ  ود  فعـض  رگا  یلو  دشاب ، نادنچ  ود  فعـض  هکنیا  رب  انب  تسا  ربارب 

(- هر  ) یسلجم ربَّدتف .
رمالا اذهل  رکنملا 

قیدـصت ار  وا  مه  ماما  دنتـسین و  رگید  نارکنم  دـننام  مشاه  ینب  زا  نارکنم  هک  هدرک  هدـیقع  راهظا  لئاس  ینعی  تسا ، يراکنا  ماهفتـسا  - 
ینب همه  رب  ینعی  تسا  هدیقع  ملع و  اب  راکنا  هک  وگب  دحاج  هکلب  دشاب  لهاج  لماش  هک  وگن  رکنم  مشاه  ینب  هب  تبـسن  هدومرف : هدرک و 

. تسا تسایر  بح  ای  تعفنم  بلج  يارب  تسا و  ینابز  راکنا  دننک  راکنا  مادک  ره  تسا و  مولعم  ام  تماما  مشاه 
يارب فسوی  هروس  هیآ  هب  هجوت  و  تسا ) ثیدـح  نایوار  زا  یکی  هک   ) تسا یمثیم  لیعامـسا  نب  یلع  هینک  تیاور  نمـض  رد  نسحلا  وبا 

: هک تسا  نیا  دنراد  هانگ  ود  مشاه  ینب  نادناخ  زا  تماما  نارکنم  هکنیا  تلع  دنکیم . قدص  ینادان  لهج و  رب  راکنا  هک  تسا  نیا  نایب 
676 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مالعا فعاضم  باذع  ص )  ) ربمغیپ نانز  هانگ  رب  دـنوادخ  هطـساو  نیمه  هب  هچنانچ  تسا ، رتنشور  رتلماک و  اهنآ  هب  تبـسن  تجح  - 1
وا باذـع  ددرگ  هماـقا  نآ  رب  هاوگ  دوش و  یگزره  بکترم  امـش  مادـک  ره  ربمغیپ  ناـنز  يا  (: ) بازحا هروس   30  ) هدوـمرف تسا و  هدرک 

. نارگید ربارب  ود  ینعی  دشاب ) فعاضم 
تسا و يرتتشز  یساپسان  وا  راکنا  تسا و  يرتشیب  یناد  ردق  يرازگرکش و  یـضتقم  اهنآ  نادناخ  رد  ماما  دوجو  تمعن  هکنیا  يارب  - 2

. تسا باقع  دیزم  بجوم 
: هک تسا  نیا  دنراد  باوث  ود  نانآ  نانسحم  هکنیا  تلع  و 

. دنهدیم ماجنا  نارگید  زا  رتهب  ار  اهنآ  دنرتاناد و  لامعا  بادآ  تاررقم و  طئارش و  هب  - 1
مه دنراد و  ار  لمع  لصا  رجا  مه  دننک ، يوریپ  دیاب  اهنآ  هب  نارگید  دننکیم و  اهنآ  لوا  ار  یبوخ  رما  ره  دنمدق و  شیپ  ریخ  راک  رد  - 2
مه ربمغیپ  نانز  زا  ناراکوکین  يارب  نآرق  رد  ادـخ  هظحالم  نیمه  هب  هچنانچ  نادـب  تبـسن  نارگید  قیوشت  نارگید و  هب  ار  نآ  میلعت  رجا 
راک دشاب و  هتشاد  یئاونش  ربمغیپ  زا  دنک و  تدابع  ادخ  يارب  امش  مادک  ره  (: ) بازحا هروس   31  ) دیامرف یم  تسا و  هدرک  مالعا  رجا  ود 

و ثیدـح 1 - ریز  رد  هر )  ) یـسلجم زا  تسا . نارگید  ربارب  ود  شباوث  ینعی  مینک ) اـطع  رجا  ود  وا  هب  ادـخ - دوـخ و  ناـیم  دـنک - بوـخ 
زا سپ  هزات  ماما  صیخـشت  يارب  دـنچوکب  اهنآ  زا  یعمج  هک  ماما  دـلب  زا  ياـهرود  رب  ماـما  تفرعم  بلط  یئاـفک  بوجو  رب  دراد  تلـالد 
رد تسا و  تردق  تروص  رد  نیا  تسین ، یفاک  وا  نیعم  ریغ  دوجو  هب  ملع  درجم  دنـسانشب و  ار  وا  صخـش  دـیاب  هک  دراد  تلالد  و  ماما ،

ع)  ) قداص ماما  توم  زا  دعب  درک  لمع  هرارز  هچنانچ  تسا ، یفاک  وا  یلامجا  دوجو  هب  ملع  نیمه  صخش  نییعت  رب  تردق  مدع  تروص 
677 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هب تیلهاج  ندرم  دننام  ندرم  زا  هزادنا  نیمه  هب  و  تسا ، یفاک  نیمه  مه  ناگدنیامن  هلیسو  هب  وا  نییعت  راظتنا  وجتسج و  لاح  رد  هچنانچ 
دشاب و بجاو  وا  رب  ماما  دوجو  لصا  زا  وجتسج  دنادن و  ار  نآ  رگا  اما  دراد و  یماما  ینامز  ره  دنادب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنیآ ، رد 

: دناهتفگ هجو  دنچ  نآ  يانعم  رد  هتفگ  یسربط  خلا  َرَفَن »...  ْوَلَف ال   » هناحبس ادخ  لوق  اما  و  تسا ، لکشم  دشابن  مامت  وا  رب  تجح 
ضئارف و ننـس و  نآرق و  دناهدنام  هک  یعمج  نیا  ات  دننامب  ص )  ) ربمغیپ اب  مه  یعمج  دنور و  نوریب  داهج  يارب  ياهلیبق  ره  زا  دـیاب  (- 1

ناگدنامزاب نآ  هدـش و  لزان  اهنآ  ترفاسم  زا  سپ  نآرق  زا  هچ  ره  دـندرگرب  یمازعا  ياههتـسد  نوچ  و  دـنریگب ، دای  ربمغیپ  زا  ار  ماکحا 
نیا و  میتفرگ ، دای  ار  نآ  ام  هدرک و  لزان  ینآرق  امش  ربمغیپ  هب  امـش  زا  دعب  ادخ  دنیوگب  دنهدب ، دای  دناهتـشگرب  هک  اهنآ  هب  دناهتفرگ  دای 

دنزومایب و اهنآ  هب  ار  نآرق  ینعی  ْمِْهَیلِإ » اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو   » ادخ لوق  ینعم  تسا  نیا  دنریگب و  دای  ار  نآ  مه  یمازعا  ياههتـسد 
. نارگید سابع و  نبا  زا  دننکن - لمع  نآ  فالخ  رب  دنوش و  رذح  رب  دیاش  نادب ، دنهد  میب  ار  اهنآ 
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دننامب ياهفئاط  دنچوکب و  ياهفئاط  هک  داد  نامرف  ادـخ  دـندوب و  هدـش  رایـسب  مدرم  هک  دیـسر  یتقو  رد  روتـسد  نیا  دومرف : ع )  ) رقاب ماما 
. دوب تبون  هب  داهج  و  نید ، نتفرگ  دای  يارب 

اهنآ دندرگرب و  ات  هدرک  قیوشت  یمهفزیچ  هب  ار  اهنآ  ادخ  دـننک و  چوک  هک  تسا  ياهتـسد  نامه  هفیظو  نداد  میب  نید و  نتفرگ  دای  (- 2
ناکرـشم و رب  هبلغ  زا  دیامنیم  اهنآ  هب  لج  زع و  يادخ  هچنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  نید  رد  یئانیب  ینعم  و  دـنهد ، میب  هدـنام  اج  هب  هک 
و نانمؤم ، ربمغیپ و  يزوریپ  زا  دنهد  شرازگ  اهنآ  هب  اهنآ و  اب  دربن  زا  دـنهد  میب  تشگرب  رد  ار  دوخ  رافک  موق  دـنوش و  انیب  نید  ترـصن 

رد اهنآ  ناناملسم و  اب  دربن  زا  دنهد  میب  ار  اهنآ 
678 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. هدمآ ناناملسم  اب  هدنگنج  رافک  رس  رب  هچنآ  دیآ  اهنآ  رس  رب  هکنآ  زا  دنسرتب  ربمغیپ و  اب  ندیگنج  زا  دنوش  رذح 
دـننک و چوک  دوخ  نطو  زا  هک  دـنناوتیمن  ناـنمؤم  همه  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  اههدـننکچوک  هب  هجوتم  هقف  نتخوـمآ  هفیظو  (- 3

ترـضح نآ  نخـس  ات  دننک  چوک  ياهفئاط  هیحان  ره  زا  دیاب  یلو  دننک  یلاخ  ار  دوخ  نطو  و  نید ، روما  نتخومآ  يارب  دـنیآ  ربمغیپ  درگ 
. دنهد میب  ار  اهنآ  دننک و  نایب  اهنآ  يارب  دندرگرب و  دوخ  موق  هب  سپس  دنزومایب و  وا  زا  ار  نید  دنونشب و  ار 

هکنیا يارب  هدرک  ریبعت  چوک  رفن و  ار  نآ  تسا و  ملع  بلط  يارب  ترفاسم  اجنیا  رد  چوک  زا  دوصقم  دـیوگ : تسا  هدـش  لقن  یئابج  زا  و 
. یهتنا تسا . نید  نانمشد  اب  داهج  نآ 

نیا دوصقم  تسا  نکمم  اریز  درادن ، اهریـسفت  اب  یتافانم  دوش و  يوریپ  دیاب  تسا  هدرک  هیآ  يارب  ثیدح  نیا  رد  ع )  ) ماما هک  ینایب  یلو 
هیآ مومع  اب  یتافانم  تسا و  نآ  دراوم  نیرتمهم  زا  هکلب  تسا ، هیآ  نومـضم  لـخاد  ماـما  صخـش  هب  ملع  لیـصحت  يارب  چوک  هک  دـشاب 

هدـش و لالدتـسا  مه  دـحاو  ربخ  تیجح  يارب  هیآ  نیا  هب  و  دوشیم ، موس  ینعم  نامه  هب  عجار  درادـن و  رگید  مزـال  مولع  بلط  هب  عجار 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  تسین ، بجاو  هدنیآ  ماما  هب  تبسن  ملع  لیصحت  تسا  هدنز  ماما  ات  هک  تسا  رعشم  ربخ  نیا 

بوجو تسا و  مزال  یعطق  ملع  لیـصحت  نآ  هب  تبـسن  تسا و  لوصا  زا  ماما  تفرعم  هک  تسا  نیا  دشاب  هجوت  دروم  دیاب  اجنیا  رد  هچنآ 
ربـتعم لـیلد  هب  هکلب  تسین  مزـال  یعطق  ملع  لیـصحت  نآ  رد  دراد و  یئاـفک  بوجو  ماـکحا  رئاـس  تفرعم  یلو  تسا ، ینیع  ماـما  تفرعم 

دشاب و ود  ره  یئافک  ینیع و  بوجو  لماش  نآ  بوجو  دـیاب  میئامنب  ار  مکح  ود  ره  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  میهاوخب  رگا  و  دوشیم ، ءافتکا 
. دشاب ود  ره  ربتعم  نظ  یعطق و  ملع  لماش  تسا  مکح  عوضوم  هک  هّقفت 

679 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک دـیآیم  نایم  هب  ثحب  نیا  هّقفت و  تفرعم و  مسق  ود  نیب  یعماج  کـی  دروآ و  ناـیم  رد  بوجو  ود  نیب  یعماـج  کـی  دـیاب  اـجنیا  رد 

مومع نیا  دوشیم و  ود  ره  نظ  ملع و  لماش  تهاقف  هدام  دـنک و  تلالد  ینعم  ود  ره  هب  دـناوتیم  بوجو  هدافا  رظن  زا  رفن » ـال  ول   » تئیه
. تسیچ زاجم  نیا  هنیرق  و  زاجم ، مومع  ای  تسا  تقیقح  هجو  رب 

یعطق ملع  لیصحت  هب  تبـسن  ینیع  بوجو  هک  تسا  مولعم  تسا  هدش  قیبطت  ماما  هب  ملع  لیـصحت  بوجو  هب  رفن  هیآ  رابخا  نیا  رد  نوچ 
دیدرت دروم  هدـش  ءافتکا  نادـب  یعرف  ماکحا  رد  هک  ینظ  تفرعم  یئافک و  بوجو  تسا و  دوصقم  نآ  زا  ماما  هب  تبـسن  ینیقی  تفرعم  و 

. دشاب هیآ  لومشم  هک  تسا 
: لیلد ود  هب  تسا  دربن  نادیم  يارب  ندیچوک  داهج و  يارب  توعد  هب  عجار  هیآ  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ 

يارب ترفاـسم  هب  ار  هیآ  هک  مه  یئاـبج  تهج  نیمه  هب  هتفر و  یم  راـک  هب  دربـن  داـهج و  يارب  ندـیچوک  رد  رفن  هملک  دوـخ  هکنآ  لوا -
نمـضتم هکنآ  يارب  تسا  هدش  ریبعت  رفن  هب  ملع  بلط  رد  جورخ  هتفگ  دـنک و  نادـب  هیبشت  ار  نآ  هدـش  راچان  هدرک  ریـسفت  ملع  لیـصحت 

رظن زا  ای  هدـش  لامعتـسا  هراعتـسا  زاجم  روط  هب  نآ  رد  ظـفل  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هک  تسین  مولعم  تسا و  نید  نانمـشد  اـب  هدـهاجم 
. قادصم لعج  رابتعا  هب  ای  هلکاشم 
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: دیامرفیم اریز  دراد  تلالد  نیا  رب  تایآ  قایس  هکنیا  مود -
غیرد وا  ناج  هنیمز  رد  دوخ  ناـج  زا  دـنزرو و  یئادـج  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نآ  فارطا  بارعا  هنیدـم و  لـها  دـیابن  (: » هبوت هروس   120)

نمـشد هب  یتسد  دـشاب و  رافک  مشخ  هیام  هک  دـنراذگن  نیمز  رب  یماـگ  دنـشکن و  ادـخ  هار  رد  یگنـسرگ  جـنر و  یگنـشت و  اریز  دـننک 
«. دنکن عیاض  ار  ناراکوکین  دزم  ادخ  یتسار  هب  دوش ، تبث  اهنآ  يارب  ياهتسیاش  راک  هکنیا  زج  دنزادنین 

اپ ریز  ار  یتشد  دننکن و  یتشرد  درخ و  هنیزه  چیه  و  (: » 121)
680 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

«. دناهدرک یم  هچنآ  زا  رتهب  دهد  شاداپ  اهنادب  ادخ  ات  دوش  تبث  اهنآ  يارب  هکنآ  زج  دننکن 
. خلا دننک » چوک  هک  دنرادن  هویش  نانمؤم  همه  (: » 122)

ساـسحا امـش  زا  دـیاب  راـفک و  زا  دنیامـش  راوج  رد  امـش و  يولهپ  رد  هک  اـهنآ  اـب  دـینک  دربن  دـیدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  اـیأ  (: ) 123)
(. تسا نایقتم  اب  ادخ  هک  دینادب  دننک و  يریگتخس 

: تسا تمسق  ود  لماش  رفن  هیآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  تایآ  نیا  عومجم  هظحالم  زا  هچنآ 
، دنچوکب همه  همه و  هک  تسین  نینمؤم  تداع  دـیامرفیم  هک  ناناملـسم  یمومع  یعقاو و  عضو  زا  تسا  یـشرازگ  کی  نآ  لوا  تمـسق 
دنرادرب و یگدنز  نطو و  زا  لد  هک  درادن  دوجو  صالخا  حور  نانآ  همه  رد  هک  نیا  لثم  دراد  يددعتم  للع  هک  تسا  یتیعقاو  کی  نیا 

دنهاوخب همه  همه و  رگا  هکنیا  لثم  تسین ، رـسیم  همه  يارب  هزرابم  ههبج  هب  چوک  رفـس و  ناکما  هکنیا  لثم  دـننک ، راومه  ار  تبرغ  جـنر 
. دیآیم دوجو  هب  يریذپان  لمحت  عامتجا  هنیدم  رد  دوشیم و  هنکسیب  فارطا  ياهنیمزرس  دنچوکب 

. تسین یمکح  نایب  ماقم  رد  تباث و  تیعقاو  کی  زا  تسا  یشرازگ  هیآ  ردص  هک  تسا  نیا  روظنم 
رد یعمج  هلیبـق  ره  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  یمومع و  عـضو  نیا  ساـسا  رب  تسا  ياهفیظو  مکح و  ناـیب  هیآ  مود  تمـسق  و 

ریصب نید  رد  دنریگب و  دای  نآرق  لاح  نیع  رد  دنـشاب و  عافد  هدامآ  دننک و  داهج  ات  دنـشاب  ربمغیپ  رود  ینعی  دنـشاب ، مالـسا  هزرابم  ههبج 
. دنهد میلعت  ار  نارگید  دندرگرب و  نطو  هب  دنوش و 

ملع و لیـصحت  داهج و  عماج  ربمغیپ  دوجو  تیزکرم  هدوب و  ربمغیپ  رود  رد  ندوب  رـضاح  زا  ترابع  مالـسا  تیلاـعف  زکرم  خـیرات  نآ  رد 
لیصحت

681 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
یعمج چوک  هلیـسو  هب  ربـمغیپ  اـب  ار  دوخ  هطبار  تسا  مزـال  مومع  رب  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  تسا و  هدوـب  زیچ  همه  نید و  رد  تریـصب 

. زکرم نآ  اب  هطبار  ظفح  مالسا و  تیزکرم  ظفح  رظن  زا  یمومع  فیلکت  کی  دوشیم  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  و  دننک ، ظفح 
يروش سلجم  کی  دیاب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  بجاو  روشک  دارفا  همه  رب  تیطورـشم  ظفح  یـساسا  نوناق  رظن  زا  هک  نیا  لثم 

دروم هک  تسا  نادراک  تسرد و  ناگدـنیامن  هدـع  کی  باختنا  نآ  هلیـسو  دـشاب و  روشک  روما  ءارجا  حالـصا و  رب  رظاـن  هک  درک  اـپ  رب 
لوپ دیاب  یکی  دنک  غیلبت  دیاب  یکی  دوش  ققحم  عوضوم  نیا  ات  تسا ، بجاو  تیلاعف  روج  کی  سک  ره  رب  دروم  نیا  رد  و  دنشاب ، دامتعا 

ماجنا یتسرد  رب  تراظن  دیاب  یکی  دنک  یگدنیامن  تیلوئـسم  لوبق  دیاب  یکی  دنک  تکرـش  نمجنا  لیکـشت  رد  دـیاب  یکی  دـنک  فرـصم 
. تسا تسرد  یلم  ياروش  سلجم  کی  ندمآ  دوجو  هب  اهتیلاعف  نیا  عومجم  هجیتن  دشاب و  هتشاد  يأر  ياهقودنص  ظفح  تاباختنا و 

تامیلعت گـنهرف و  عاـفد و  رظن  زا  تسا  یمالـسا  روما  ءارجا  مالـسا و  تیزکرم  ظـفح  بوجو  رفن  هیآ  ینعم  تفگ : ناوتیم  نیا  رب  اـنب 
وا روـخ  رد  هک  یلمع  کـی  هب  دوـخ  تردـق  ناـکما و  رظن  زا  يدرف  ره  یلو  تسا ، ینیع  بجاو  نیفلکم  همه  رب  عوـضوم  نیا  یموـمع و 

یکی نآ  دسیونب و  ار  نآ  دناوتیم  هک  یکی  نآ  دریگب و  میلعت  ار  نآرق  دشاب و  ربمغیپ  تمدخ  یکی  دـهد ، ماجنا  ار  هفیظو  نیا  دـیاب  تسا 
ماکحا تفایرد  زا  سپ  يرگید  نآ  دنک و  تیلاعف  داهج  ههبج  رد  دناوتیم  هک  یکی  نآ  دنک و  ریـسفت  نارگید  يارب  ار  نآ  دـناوتیم  هک 
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زکارم ظفح  يدابآ و  نارمع و  يارب  دننامب  نطو  رد  مه  یعمج  دزادرپب و  دناهدنام  نطو  رد  هک  اهنآ  میلعت  هب  ددرگرب و  نطو  هب  یمالسا 
، هیآ تسا ، هدوب  لصاح  دوخ  عبط  هب  نوچ  رما  نیا  هتبلا  و  یمالـسا ، هعماج  داصتقا  هینب  ظفح  يارب  تعارز  تورث و  دیلوت  دوخ و  یگدنز 

هفیظو کی  ءارجا  هب  هدرک  فلکم  ار  مدرم 
682 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

همه رب  یعامتجا  فیلکت  نیا  تسا و  نارگید  هب  نآ  غیلبت  نید و  روما  ندـیمهف  مالـسا و  زا  عاـفد  رد  ندیـشوک  زا  تراـبع  هک  یعاـمتجا 
دوش كرت  یعامتجا  رما  نیا  هک  یتروص  رد  دـنک و  تیلاعف  نآ  ماجنا  رد  دوخ  تردـق  هزادـنا  هب  دـیاب  سک  ره  یلو  تسا ، ینیع  بجاو 

. دنرفیک قحتسم  راک و  هانگ  دناهدرک  یهاتوک  دوخ  هب  طوبرم  رودقم و  هفیظو  ماجنا  رد  هک  اهنآ 
تفاتش وا  لابند  هب  دیاب  تسا  موصعم  ماما  نییعت  دوجو و  هب  هتـسباو  هقح  تامیلعت  ءارجا  بهذم و  تیزکرم  ظفح  همئا  نارود  رد  نوچ  و 

رفس هب  یعمج  يارب  دوشیم و  ماجنا  راظتنا  نامه  هب  یعمج  يارب  هفیظو  نیا  تفاتـش و  وا  نیـشناج  لابند  هب  درک  تافو  هک  یتروص  رد  و 
دنتاـجن لـها  دـندرک و  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  دنرفـس  رد  تقو  ماـما  تفرعم  بلط  رد  هک  اـهنآ  دوش و  یم  ماـجنا  ندرک  وجتـسج  ندرک و 

ماما نییعت  ربخ  راظتنا  هب  نطو  رد  هک  اهنآ  هتخانـش و  هَّللا  لیبس  یف  رجاهم  و  هتـسناد ، ءاسن ) هروس   100  ) هیآ لومـشم  ار  اهنآ  ماما  هچنانچ 
هک تسا  نیا  روظنم  دنتـسه ، تاجن  لها  دنریمب  لاح  نیا  رد  رگا  و  دـناهدرک ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  دـنرادن  تردـق  نآ  زا  شیب  هتـسشن و 
هک تسا  مالـسا  تیزکرم  ظفح  زا  ترابع  هک  تسا  یعامتجا  مهم  فیلکت  کی  نایب  نآ  زا  دـعب  نآ و  زا  شیپ  هیآ  ود  اب  رفن  هیآ  دوصقم 

: دراد یساسا  نکر  ود 
. یعافد يورین  لیکشت  يارب  وا  فارطا  ندمآ  درگ  مالسا و  ربمغیپ  يرای  هب  نانمشد  ربارب  رد  نآ  زا  عافد  یکی 

ره رب  عوضوم  نیا  رد  یمالسا و  طیحم  رسارس  رد  نآ  غیلبت  رشن و  ربمغیپ و  تامیلعت  نآرق و  نتخومآ  هب  مالـسا  گنهرف  ءارجا  يرگید  و 
لیصحت داهج و  هب  تبسن  تسا  دارفا  یـصخش  فیلکت  زا  ریغ  نیا  دنک و  هفیظو  ماجنا  دوخ  تردق  هزادنا  هب  هک  تسا  ینیع  بجاو  يدرف 

ظفح ماجنا  نامه  رامش  رد  ماما  صخش  نییعت  يارب  چوک  و  دراد ، دوخ  لاح  هب  تبـسن  یمکح  مادک  ره  هک  عورف  لوصا و  هب  عجار  ملع 
هک تسا  بهذم  نید و  تیزکرم 

683 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا رفن  هیآ  زا  دوصقم 

یسلجم زا  تسا . هدش  لاؤس  دروم  ثیدح  نیا  مود  تمسق  رد  هک  تسا  ماما  هب  یـسرتسد  زا  عنام  هک  هیقت  تدش  تروص  دنامیم  نونکا 
هیآ قبط  ع )  ) نیـسح زا  سپ  و  تسا ، تباـث  هرتاوتم  راـبخا  تاـیآ و  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  تماـما  رما  ندیـسر  هک  تسا  نیا  دارم  هر -) )

هک دوشیمن  ضقن  حطفا  هَّللا  دبع  هب  یلک  نوناق  نیا  تسا و  رتگرزب  رسپ  نآ  زا  تماما  تفالخ و  هک  دوشیم  مولعم  ماحرالا  ولوا  هدربمان 
. دوب يراکشآ  نادان  بویعم و  وا  اریز  دوب ، رتلاسدرخ  وا  هکنیا  اب  دش  مدقم  وا  رب  ع )  ) قداص ماما 

رد نم  هک  دـنراد  تلالد  نآ  رب  يرایـسب  رابخا  هچنانچ  نامیا ، رد  برع  رب  مجع  لضف  رب  دراد  تلـالد  ربخ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  ناـیاپ .
ماما گرم  هب  اضر  ماما  لـیلد  دـنتفگیم  هک  دـناهیفقاو  دوصقم  اوور - مهنا  هر -)  ) یـسلجم زا  ماهدرک . لـقن  راونـالا ) راـحب   ) ریبک باـتک 

نآ هب  ار  دیعـس  رابخا  نایرج  درم  نآ  نوچ  و  دوشیمن . تباث  ماما  گرم  وا  لوق  هب  و  تسا ، دهاش  کی  هک  تسا  دیعـس  ربخ  نامه  مظاک 
ار وا  یـضعب  هدوب و  ماما  ود  ره  ناراکتمدـخ  زا  دیعـس  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  تسا ، نآ  یتسرد  لـیلد  نیا  درک و  قیدـصت  داد  ترـضح 

. دناهتسناد ییحی  نب  ناوفص  هدازرهاوخ 
ماما تاجوز  زا  هورف  ما  هک  تسا  نیا  درکیم  لقن  شدیتاسا  زا  هک  مدینش  دوخ  دنمشناد  ردپ  زا  نآ  هراب  رد  ار  هچنآ  هورف ، ما  قالط  اما  و 

تـسا هدوب  وا  قالط  لیکو  شردـپ  فرط  زا  ترـضح  نآ  هک  هدوب  نیا  رب  انب  ع )  ) مظاـک ماـما  توم  زا  دـعب  وا  قـالط  هدوب و  ع )  ) مظاـک
بابـسا زا  ملع  تسا  یعرـش  مکح  طانم  هک  یملع  درک و  ضیوفت  وا  هب  ار  دوخ  ياهنز  رما  ع )  ) مظاک ماما  هک  تشذگ  قباس  رد  هچنانچ 
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. دوش لصاح  نآ  دننام  ماهلا و  هار  زا  هک  یملع  هن  تسا  هرهاظ 
684 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زا رتدـنلب  ع )  ) همئا ياهراک  میوگ  باوج  دراد ؟ ياهدـئاف  هچ  دوش  فشک  شداـسف  توم  هب  ملع  زا  سپ  هک  یقـالط  نیا  دوش : هتفگ  رگا 
ربخ هورف  ما  هب  ترـضح  نآ  دـیاش  دـناهتفگ  اسب  و  مینادیمن ، هک  هدـید  نآ  رد  یتحلـصم  اسب  و  دـسر ، نادـب  ام  هاتوک  دَرِخ  هک  تسا  نآ 
ملع هب  رثا  بیترت  هدـشیمن  اریز  دـنک  رهوش  دـناوتب  تافو  هدـع  نتـشذگ  زا  سپ  ات  هدوب  هیقت  يور  زا  قالط  ءارجا  هداد و  ار  ماـما  گرم 

. هدوب یتحلصم  ماما  هناخ  زا  نتفر  نوریب  وا و  جیوزت  لیجعت  رد  هدوب و  نیفلاخم  شنزرس  هیام  دننک و  یناهن 
جیوزت ناـنآ  تاـفو  زا  سپ  هک  دـشاب  ص )  ) یبن جاوزا  مکح  مه  ع )  ) همئا جاودزا  مکح  تسا  نکمم  هک  دـیآیم  مرظن  هب  هک  میوگ  نم 

ماجنا دـعب ) ماـما  تسد  هب   ) تاـفو زا  دـعب  قـالط  هنوگ  نیا  تماـما و  میرح  نیا  زا  جورخ  قـالط و  ءارجا  هب  رگم  دـشابن  اور  اـهنآ  ناـنز 
ببـس دـیاش  دـنک و  نوریب  ینینمؤملا  ما  زا  هداد و  قالط  ار  هشیاع  تسناوتیم  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  سپ  نینمؤملا  ریما  هچنانچ  دوشیم ،

ار وا  ینعی  دشاب ، يوغل  ینعم  قیلطت  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دنکیمن ، تعاطا  وا  زا  جیوزت  كرت  رد  هتسنادیم  ماما  هک  هدوب  نیا  قالط 
هدناوخ مدرک ) نوریب  ار  وا  "  ) اهتعلط هک " اسب  درادن و  ینکـس  قح  تافو  هدـع  رد  هدـش و  لئاز  تیجوز  ناونع  نوچ  درک  نوریب  هناخ  زا 

. تسین ریذپلد  دش  رکذ  هک  یهوجو  تسا و  رابخا  تالکشم  زا  نیا  هتفر  مه  يور  تسا و  اههخسن  طبض  فلاخم  نیا  هدش و 
هدوب ترـضح  نآ  نابوسنم  زا  یکی  ای  اضر  ماما  دوخ  هجوز  دـیاش  دـشاب و  ع )  ) مظاک ماـما  هجوز  هورف  ما  هک  تسین  یلیلد  میوگیم : نم 

لسغ و گرم و  ماـگنه  هکلب  هدوب  علطم  یهلا  ماـهلا  هب  وا  هن  رگ  هتفگ و  لـئاس  مهف  روخ  رد  ار  باوج  نیا  ماـما  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا .
نامز رد  ع )  ) یلع هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . دراو  نآ  هراب  رد  رابخا  هچنانچ  هتشاد ، روضح  ماما  نیلاب  نفد 

685 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دندوب مزعلا  ولوا  ربمغیپ  رـصاعم  هک  یناربمغیپ  دـننام  دـشاب  مه  ربمغیپ  تیعر  هک  درادـن  تاـفانم  نیا  و  هتـشاد ، تماـما  مه  ربمغیپ  تاـیح 
تماما هک  دناهدیقع  نیا  رب  رتشیب  دنراد و  فالتخا  هراب  نیا  رد  ام  باحصا  میدرک و  هراشا  نادب  هچنانچ  میهاربا ع ) نامز  رد  طول  نوچ  )
نارگید تسا و  قطان  یکی  یلو  دنتـسه ، هعاطلا  بجاو  ینامز  ره  رد  همئا  همه  دناهتفگ  یخرب  و  تسا ، قباس  ماما  توف  زا  سپ  یماما  ره 

رد هر -)  ) یـسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  دراد - لاـس  هس  نوـنکا  نم  رـسپ  نیا  دوـب و  ادـخ  تجح  هراوـهگ  زا  ع )  ) یـسیع ینعی  شوماـخ .
هلاس جنپ  رب  یهاگ  دشاب و  درم  یبجو  شـش  رد  اریز  دنیوگن  یعابـس  یـسادس و  و  دق ، بجو  جـنپ  ینعی  یـسامخ  مالغ  هک  تسا  سوماق 

هب هک  تسا  ع )  ) مئاق ماما  هب  هراشا  لاس  جـنپ  زا  رتمک  تسا . هدوب  هلاس   9 تماما ، يّدـصت  ماگنه  رد  ع )  ) داوج ماما  دوشیم و  قالطا  مه 
ببـس ربمغیپ  توعد  زاغآ  رد  ع )  ) یلع يوریپ  نوچ  هتـشاد . لاس  جـنپ  زا  رتمک  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  ماگنه  هدـنیآ  خـیراوت  قاـفتا 
رـسیم مک  نس  رد  تماما  ماقم  هک  دوشیم  لیلد  نیا  درک ، مالعا  ار  وا  تیاصو  ربمغیپ  زور  نامه  رد  هکلب  تماما و  هب  دـش  وا  صاـصتخا 

. تسا
هدنیآ خیرات  باوبا  زا  هچنآ  و  هدوب ، لاس  هن  ربمغیپ  اب  وا  تعیب  زاغآ  رد  ع )  ) یلع ِرمُع  هک  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  دـیوگ : هر )  ) یـسلجم

دنزادنیب ار  رـسک  یهاگ  باسح  رظن  زا  هک  میتفگ  ًاقباس  اریز  دنرادن  تافانم  مه  اب  هدوب و  لاس  هک 10  تسا  نیا  دوش  هدافتسا  باتک  نیا 
رظن رد  مامت  لاس  باسح  هب  خیرات  باب  تایاور  رد  و  هتخادنا ، ار  رـسک  لاس ، هن  تیاور  نیا  رد  دنریگ ، باسح  هب  یلماک  دحاو  یهاگ  و 

: تسا فالتخا  توعد  لوبق  عقوم  ترضح  نآ  رمع  رد  هماع  هصاخ و  نایم  لاح  ره  هب  و  هتفرگ ،
686 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا یشایع  تیاور  رد  هچنانچ  لاس ، تفه  - 1

. لاس هد  - 2
. لاس تشه  - 3
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. لاس هدزاود  - 4
. لاس هدزیس  - 5
. لاس هدزناپ  - 6

ات تثعب  زا  هتـسیز و  ربمغیپ  زا  سپ  لاـس  و 30  هدرک ، رمع  لاـس  هک 63  تسا  روهـشم  اریز  تسا ، رتراگزاس  خـیراوت  اب  لاـس  لوق 10  و 
هماع هصاخ و  تایاور  وا  ناـمیا  تقبـس  رد  لاـح  ره  هب  و  ( 30 + 23 + 10 63  ) لاس دـنامیم 10  یقاب  هدوب و  لاـس  مه 23  ربمغیپ  تاـفو 

: تسا رتاوتم 
، نایرـصب زا  يردان  زج  هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  مالـسا  رد  سک  لوا  هکنیا  رد  دنرادن  فالتخا  ام  ِملکتم  دیتاسا  دـیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا 
تشادیم و راهظا  ار  عوضوم  نیا  هشیمه  ع )  ) نینمؤملا ریما  دوخ  تسا و  شیپ  همه  رب  ناـمیا  رد  وا  هک  همه  شیپ  تسا  ررقم  زورما  یلو 
، لوا قوراف  ربکا و  قیدص  منم  دومرفیم : ررکم  درکیم و  حیرـصت  نادب  تسنادیم و  دوخ  تیلـضفا  لیلد  ار  نآ  و  درکیم ، راختفا  نادب 

. مدناوخ زامن  دناوخب  زامن  وا  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ و  مالسا  رکب  یبا  زا  شیپ 
رد مه  يرعش  تسین و  ماهتا  دروم  دوخ  راک  رد  وا  تسا و  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  مالک  نیا  دوخ  فراعم  باتک  رد  هبیتق  نب  دمحم 
نم داژنمه  ردارب و  ربـمغیپ "ص " دـمحم   ) يونـص یخا و  یبـنلا  دـمحم  تسا : نیا  شعلطم  هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  عوـضوم  نیا 

: دیوگ راعشا  نیا  نمض  رد  و  یمع ، ءادهشلا  دیس  ةزمح  و  تسا )
ًارط مالسالا  یلا  مکتقبس 

. هرسکی متفرگ  یشیپ  مالسا  رد  اهامش  همه  هب  : 
. مدوب هدیسرن  غولب  هب  زونه  هک  یلاح  رد  یملح : ناوا  تغلب  ام  ًامالغ 

687 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، هدرک تباجا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  يدرم  لوا  نینمؤملا  ریما  هک  دناقفتم  یمالـسا  تما  هتفگ : لوصف  باتک  رد  هر )  ) دیفم خیش 

نآ رد  دناهتفگ  دـندرک و  ضارتعا  یلاس  درخ  رظن  زا  ترـضح  نآ  نامیا  رد  اهینامثع  هکنیا  زج  هتفگن  نآ  فالخ  ملع  لها  زا  يدـحا  و 
ربارب تفرعم  نیقی و  يور  زا  رارقا  اب  يدـیلقت  فارتعا  و  هدوب ، تفرعم  يور  زا  رکب  یبا  نامیا  دـشاب و  تفرعم  يور  زا  ات  هدوبن  غلاب  لاـح 

: هداد باوج  هجو  دنچ  هب  ضارتعا  نیا  زا  و  تسین ،
. هتشاد لاس  مالسا 15  لوبق  لوا  رد  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  هدرک  رکذ  یتایاور  دشاب و  كدوک  لاح  نیا  رد  هک  میرادن  لوبق  - 1

، تسین غولب  هب  طونم  فیلکت  بوجو  درادن و  لقع  لامک  اب  تافانم  یلاسدرخ  هتشاد ، لاس  تفه  هدوب و  لاسدرخ  هک  مینک  لوبق  رگا  - 2
میداد توبن  مکح  وا  هب  ام  : ) هدومرف ییحی  ناتساد  رد  ادخ  هکنیا  اب  هیلقع ، هن  تسا  هیعرش  ماکحا  طرش  غولب  لقعت  رظن و  لها  قافتا  هب  و 

ود نیا  یلاسدرخ  و  هدرک ) ربمغیپ  ارم  هداد و  باـتک  نم  هب  متـسه ، ادـخ  هدـنب  نم  تفگ  : ) دومرف یـسیع  ناتـساد  و  دوب ) كدوک  زونه  و 
، دوب لاحم  لاح  ره  رد  سک و  ره  رد  تسنادیم  لاحم  ار  نآ  لقع  رگا  و  دوبن ، هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک  یتمکح  لقع و  لامک  عنام  ربمغیپ 

اخیلز دوخ  نادـناخ  زا  یهاوگ  اِهلْهَأ : ْنِم  ٌدِـهاش  َدِهَـش  َو  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  رد  فسوی  هاوگ  هک  دـنراد  قافتا  يرداـن  زج  نارـسفم  و 
. درادرب وا  زا  ار  تمهت  دنک و  هئربت  یگزره  زا  فسوی  ات  دروآ  نابز  هب  ار  وا  ادخ  هک  هراوهگ  رد  دوب  یلاسدرخ  كدوک  داد » یهاوگ 

ار نآ  ادخ  لوسر  نوچ  و  درمشیمن ، وا  تلیضف  ار  نآ  دوتـسیمن و  نادب  شیادخ  لوسر  دوبن  لامک  تفرعم و  يور  زا  وا  نامیا  رگا  - 3
نیا زا  سک  لوا  دومرف : هک  نانچ  نامیا ، رد  همه  مدـقا  هب  مداد  ترهوش  هک  یتسین  دنـسرخ  وت  هدومرف : ع )  ) همطاف هب  هدرمـش و  وا  لـضف 

دراو ضوح  رس  رب  هک  تما 
688 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف مه  و  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  هدروآ و  مالسا  هک  دشاب  سک  لوا  دوش 
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اجنیا زا  و  تایاور ، نیا  دننام  و  دناوخیمن ، زامن  اهدرم  زا  یـسک  وا  نم و  زج  اریز  دنداتـسرف  تاولـص  لاس  تفه  یلع  نم و  رب  اههتـشرف 
هچنآ هدیمان و  مالـسا  نامیا و  ار  نآ  ربمغیپ  هک  صوصخ  نیقلت ، دـیلقت و  فرـص  هن  هدوب  تفرعم  نیقی و  يور  زا  وا  نامیا  هک  دـش  تباث 

. تسین نامیا  مالسا و  قلطم  روط  هب  دراد  راهظا  نیقلت  دیلقت و  هار  زا  هچب 
رد هدرک و  جاجتحا  نادـب  دوخ  نانمـشد  رب  هدرمـش و  دوخ  رخافم  زا  هتـسناد و  دوخ  حدـم  ار  دوخ  مالـسا  هقباـس  نینمؤملا  ریما  دوخ  - 4

تدابع دـناد و  دوخ  حدـم  ار  نآ  هک  دوبن  اور  دوبن ، ربتعم  دـنیوگ  اهیبصان  هچنانچ  وا  نامیا  رگا  و  هدرک ، ررکم  ار  نآ  يدـنچ  ياهماقم 
نینچ نوـچ  و  دـندرک ، یم  ضارتـعا  وا  رب  وا  ناـفلاخم  راـچان  هـب  دـهد و  يرترب  رمع  رکب و  یبا  رب  نادـب  ار  دوـخ  دـلابب و  نادـب  دــمان و 

. تسا اهیبصان  راتفگ  داسف  رب  لیلد  دندرک  لوبق  دندرکن و  یضارتعا 
همه زا  ع )  ) یلع هب  رگا  دیسارهیم ، نمـشد  زا  تشادیم و  ناهن  ار  دوخ  راک  هک  درک  مالـسا  اب  توعد  یلاح  رد  ار  ع )  ) یلع ربمغیپ ، - 5

طابـضنا رارـسا و  ظفح  هب  تشادـن  دامتعا  وا  هب  رگا  و  تسا ، ع )  ) یلع یگتـسیاش  لقع و  لامک  رب  لیلد  دامتعا  نیا  تشاد  دامتعا  تهج 
اّربم یناصقن  ره  ناصقن و  نیا  زا  ربمغیپ  هدرک و  لمع  ریبدـت  تمکح و  فـالخ  تسا و  هدرک  ریـصقت  تروص  نیا  رد  مالـسا  رما  رد  ماـت 

زا اهیبصان  دوصقم  تروص  نیا  رد  هدرمـش ، غورد  دنداد  اهتبـسن  نینچ  وا  هب  هک  یناسک  راتفگ  هدرمـش و  ّلجا  ار  وا  ماقم  ادخ  تسا و 
همجرت هصالخ  روط  هب  طیرفت ، ثبع و  هب  تسا  وا  فیـصوت  وا و  لاعفا  زا  شهوکن  و  ص )  ) لوسر ندرک  بیع  ع )  ) یلع ناـمیا  رد  نعط 

هدنهد لسغ  هک  دوشیم  رهاظ  ثیدح  نیا  زا  هر -)  ) یسلجم زا  دش .
689 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هب اهیّنُـس ، زا  ای  دشاب : هیقت  هار  زا  دیاش  و  دـمآ ، فسوی  نیلاب  بُج )  ) هاچ رد  وا  هک  تسا  تیاور  رد  نوچ  دـندوب ، اههتـشرف  لیئربج و  وا 
رطاخ يارب  ای  تسا ، هیقت  هار  زا  ای  مه  ماما  زا  ناـنآ  ِيرتهب  هب  مکح  هچناـنچ  دَرِخ  مک  ياههعیـش  زا  اـی  تسا و  هماـع  زا  يوار  هکنیا  هنیرق 

تفلاخم وا  روضح  اب  اههتشرف  روضح  هدرکن و  یفن  ار  ماما  صخـش  روضح  هکنیا  اب  دنرتهب  هکئالم  زا  همئا  اریز  تسا  دَرِخ  مک  ياههعیش 
. درادن

كاخ هب  دیناشوپ و  نفک  داد و  لسغ  ار  شردـپ  دـش و  رـضاح  دادـغب  رد  ع )  ) اضر ماما  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  قودـص و  خیـش  و 
داد و لسغ  ار  وا  و  ع )  ) اضر ماما  تافو  زور  دش  رـضاح  ناسارخ  رد  ع )  ) داوج ماما  هک  دـناهدرک  تیاور  مه  يوره  تلـص  وبا  زا  درپس و 

. دناوخ زامن  وا  رب 
دنک ور  وت  هب  نومأم  هک : دومرف  همثره  هب  ع )  ) اضر ترضح  هک  تسا  ریخا  تیاور  نمـض  رد  دناهدرک و  تیاور  مه  نیعا  نب  ۀمثره  زا  و 

: دیوگ وت  هب  و 
تسا و زاجح  دالب  رد  دمحم  شرسپ  هک  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  سپ  دهدن  لسغ  ماما  زج  ار  ماما  هک  دیتسین  دقتعم  امش  رگم  همثره  يا 

رگا تسا و  وا  زا  دعب  هک  دـهد  لسغ  یماما  ار  ماما  دـیاب  هک  میدـقتعم  ام  وگب : وا  خـساپ  رد  وت  داد ، لسغ  ماما  مادـک  میتسه  سوط  رد  ام 
دعب هک  یماما  تماما  دوشن  لطاب  هداد و  لسغ  ار  وا  يزواجتم  هک  دوشن  لطاب  ماما  تماما  داد  لسغ  ار  ماما  درک و  يدـعت  يزواجتم  کی 

ار وا  دمحم  شرسپ  دوب  هدرم  هنیدم  رد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  رگا  و  تسا ، هدوب  بیاغ  ردپ  لسغ  زا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  وا  زا 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  یناهن . یلو  دهدیم  لسغ  ار  وا  عقاو  رد  مه  نونکا  دادیم و  لسغ  نایع  اراکشآ و 

لسغ و هفیظو  يدـصت  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  تسا و  ینوناـق  مکح  کـی  اـجنیا  رد  هک  دوشیم  رهاـظ  تیاور  نیا  زا  میوگیم  نم 
دننام درادن  وا  رب  مدقت  قح  یسک  تسا و  وا  نیشناج  هک  تسا  یماما  اب  ماما  نفک  نفد و 

690 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هتـشذگ ماما  زیهجت  مسارم  رد  دـعب  ماما  دـیاب  هک  تسا  یعقاو  یتافیرـشت و  مکح  کی  و  نارگید ، هب  تبـسن  ودـب  یتیم  ره  ءایلوا  تیولوا 

تـسا یقح  وا  زیهجت  رد  تیم  ءایلوا  مدقت  مکح  دوشیم  هدافتـسا  هچنانچ  مولعمان ، روط  هب  ای  اراکـشآ و  روط  هب  ای  دـشاب ، هتـشاد  روضح 
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نفک داد و  لسغ  ءایلوا  روتسد  هزاجا و  نودب  ار  وا  دش و  یتیم  زیهجت  يدصتم  روز  هب  یسک  رگا  و  تسین ، لامعا  تحص  طرش  لقتسم و 
(- هر  ) یـسلجم زا  تسا . هدرب  ار  اهنآ  قح  هدرک و  هانگ  تیم  ءایلوا  قح  تیاعر  مدـع  رظن  زا  هچ  رگ  تسا ، حیحـص  درک  كاخ  دیـشوپ و 

رارسا أدبم و  هب  ملع  لوا  ملع  زا  دوصقم  ای  ءایبنألا  متاخ  مولع  رخآ  ملع  زا  تسا و  نیشیپ  ءایـصوا  ءایبنا و  مولع  لوا  ملع  زا  دوصقم  دیاش 
داعم و لاوحا  هب  ملع  رخآ  ملع  زا  دوصقم  و  ماـکحا ، عیارـش و  هب  ملع  هدوب و  نیتسخن  هئـشن  رد  هچنآ  هتـشذگ و  هچ  نادـب  ملع  دـیحوت و 

. تسا رهظا  یلَّوا  اهنآ و  زج  گرم و  زا  سپ  خزود و  تشهب و 
رخآ ملع  و  هتسناد ، ص )  ) ادخ لوسر  ار  لوا  ملع  تایاور  یخرب  رد  و  تسا ، نآ  دیؤم  رخآلا » ملع  لوالا و  ملع   » دیوگ هک  رئاصب  ریبعت  و 

- ۀبرـش ذـخا  هر -)  ) یـسلجم زا  هکئـالم . اـب  حور  تریاـغم  رب  تسا  هدرک  لالدتـسا  فـطع  هب  تـیاور  رخآ  رد  و  نینمؤـملا ، ریما  مـلع  ار 
راوگشوخ و یتوکلم و  هکنیا  يارب  هتسناد  شرع  ریز  نآ  زا  ار  نآ  دوش و  هتـسب  نآ  زا  هفطن  هک  یئاذغ  هدام  هب  تسا  هراشا  نیا  دناهتفگ 

لهچ ات  دناسریم و  نادب  قئال  لامک  هب  ار  نآ  تسا و  هتـشامگ  اذغ  نآ  رب  هک  تسا  نامه  کلم  دـسر و  یکاپ  هب  یکاپ  زا  تسا و  كاپ 
، دونش یماهلا  یناسفن  مالک  نآ  زا  دعب  هدشن و  هدیمد  نآ  رد  یناویح  سح  تسا و  یهایگ  هلحرم  رد  زونه  هکنآ  يارب  دونشن  نخـس  زور 
زا هیانک  هدـید  ود  نایم  نتـشون  و  رگید ، مدرم  نوچ  درآرب  شوگ  هکنآ  زا  شیپ  دونـشب  مه  ار  یـسح  مالک  ردام  مکـش  رد  ماـما  دـیاش  و 

رد تسا  تیالو  شناد و  رون  روهظ 
691 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد هکنیا  رظن  زا   ) تسین یـضقانت  رابخا  نایم  دباتـشب و  تسار  تمـس  ربارب و  زا  ناشرون  دـیامرف : هچناـنچ  وا  ياپارـس  رد  هکلب  وا  یناـشیپ 
حیسم هب  عجار  هچنانچ  تسا  عیاش  ءایبنا  نابز  هلزنم و  بتک  فرع  رد  هلماک  حاورا  رب  هملک  قالطا  و  وزاب ) رد  تباتک  هب  هدش  ریبعت  یخرب 
یتاـیآ نآ  رد  یتسار  هب  (: ) رجح هروس   75  ) دیامرف لج  زع و  ادـخ  هچنانچ  تسا  وا  شوه  تسارف و  سدـح و  يورین  رون ، هرانم  هدـمآ و 

. یهتنا نادنمشوه ،) يارب  تسا 
و تسا ، ياهتشرف  دیایب  رابخا  یخرب  رد  هچنانچ  رانم  زا  دوصقم  تسا و  هفسالف  دعاوق  هب  داقتعا  هیاپ  رب  نامـسآ  رد  بآ  راکنا  میوگ : نم 
زا تسا . هیهلا  تاضافا  ینابر و  تاـماهلا  طـبهم  ماـما  بلق  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـناهتفگ  دناهتـسناد و  سدـقلا  حور  ار  نآ  راـبخا  یخرب 

نوتخم هک  تسا  نیا  رهاظ  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . اهنآ  شزورف  افص و  ندیشخرد و  زا  هیانک  وا  تسد  ود  زا  الط  نایرج  هر -)  ) یـسلجم
تیاور ع )  ) قداص ماما  زا  و  هدرک ، ناونع  ریهطت  باب  هب  ار  ناتخ  باب  ینیلک  تسا و  عیاش  ناتخ  رب  ریهطت  قالطا  اریز  تسا ، رهطم  ریسفت 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 
دوصقم تسا  لمتحم  دـیوگیم : هکنآ  ات  تسا ، رترثؤم  وم  ندـیئور  يارب  رتكاـپ و  رتشوخ و  هک  دـینک  ریهطت  متفه  زور  ار  دوخ  دـالوا 

. دشاب تافاثک  نوخ و  زا  یکاپ 
، تسا رابخا  ضعب  رد  هچنانچ  دوشن  ملتحم  هک  تسا  ماما  صاوخ  زا  هتفگ  هتسناد و  مالتحا  مدع  ینعم  هب  ار  نآ  یناث  دیهش  " بنجی ،  "ال 

. یهتنا درادن . تبانج  يدیلپ  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  بجاو  وا  رب  لسغ  هکنیا  ینعم  هب  هن  دشاب  نآ  رهاظ  دوصقم  تسا  نکمم  و 
هدش لقن  ربخ  نیا  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  تسا  لوا  ینعم  دیؤم  میوگیم :

692 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ار همه  هناخ  رد  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  دراو  يرایـسب  رابخا  رد  هچنآ  تسا  مود  ینعم  دیؤم  و  تسا . هدومرف  ملتحی  ال  بنجی ، ياج ال  هب  و 

دجـسم نیا  رد  هک  دـیاشن  يدـحا  يارب  اضر ع :) ماـما  تیاور  قبط   ) دومرف تشاذـگ ، زاـب  ار  ع )  ) یلع هناـخ  رد  تسب و  دجـسم  فرط  زا 
. تسا نم  زا  وا  اریز  دشاب ، نم  نادناخ  زا  هک  ره  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  رگم  دوش  بنج 

تروـص نیا  رد  ربارب ) زا  دـنیبیم  هچناـنچ  رـس  تشپ  زا  دـنیبیم   ) دـشاب رج  فرح  هلمج  ود  ره  رد  نم  تسا  نـکمم  هـفلخ " نـم  يری  " 
هچناـنچ تسا  وا  رـس  تشپ  رد  هک  ار  یـسک  دـنیب  یم   ) لوعفم دـشاب و  لوصوم  تسا  نکمم  و  ار ، زیچ  ره  ینعی  تسا ، فوذـحم  لوعفم 
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اریز تسا ، ملع  ینعم  هب  تسا  رـس  تشپ  هب  عجار  هک  لوا  هلمج  رد  تیؤر  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و  تسا ) وا  ربارب  رد  هک  ار  یـسک  دـنیبیم 
قلعت لوعفم  کی  هب  يرصب  تیؤر  هب  هیبشت  رابتعا  هب  دوش  لامعتسا  ًازاجم  ملع  رد  تیؤر  نوچ  تسا و  نآ  طئارش  هب  طونم  یقیقح  ندید 

: دومرف هک  تشذگ  ع )  ) نینمؤملا ریما  راتفگ  رد  هچنانچ  دریگ 
هرا مل  ّابر  دبعأل  نکأ  مل 

. تسا رایسب  نآ  هنومن  و  نامیالا ، قئاقح  هب  بولقلا  هتأر  نکل  راصبالا و  ةدهاشم  هب  نویعلا  هرت  مل  دومرف : سپس  و  ، 
زا ماما  هدید  عاعـش  هکنیا  ای  دنیرفآ ، اپ  تسد و  رد  یئایوگ  ترخآ  رد  هچنانچ  دـنیرفآ  اضف  رد  یکاردا  ماما  يارب  ادـخ  دـناهتفگ  هکنیا  و 

هدید هکنیا  هب  لوق  تسین و  تجاح  دروم  هک  تسا  یتافلکت  دهد  شیامن  ار  رـس  تشپ  هنیآ و  زا  وا  ساکعنا  دـننام  دوش  سکعنم  وا  ربارب 
تـسا زئاج  و  تسا ، يداع  تیؤر  طورـش  هک  تسا  نیا  هیاپ  رب  هزجعم  تداـع و  قرخ  باـب  زا  دـنکیم  كرد  تسین  وا  ربارب  رد  ار  هچنآ 
لوصا رب  نخـس  نیا  انامه  و  دنیبب ، دشابن  هدننیب  ربارب  رد  هچنآ  دنیرفایب و  رگید  ياضعا  زا  مشچ  زج  رد  ار  ندید  دنک و  تداع  قرخ  ادخ 

هب ملعا  هَّللا  دـیاین و  تسرد  لاـمتحا  نیا  هیماـما  هلزتعم و  هررقم  لوصا  رب  اـنب  اـما  دـننک و  زیوجت  ار  ادـخ  تیؤر  هک  دـیآ  تسرد  هرعاـشا 
. لاحلا ۀقیقح 

693 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ 

تیؤر تسین و  تیؤر  طئارـش  زا  ندوب  هدـید  اب  ربارب  میدرک و  نایب  ار  تیؤر  ناکما  طئارـش  ادـخ  زا  تیؤر  یفن  باب  رد  ام  میوگیم  نم 
هدش ققحم  یملع  هلیسو  هب  زورما  هک  فیثک  مسج  زا  رون  ذوفن  ای  عاعـش  راسکنا  هلیـسو  هب  تسین و  یتاذ  لاحم  تسا  رـس  تشپ  رد  هچنآ 

ياهندب ینعی  انقلخ ، هَّللا  َّنا  هر -)  ) یسلجم زا  تسین . تسرد  قح  تیؤر  يوعد  باب  رد  هرعاشا  لوصا  رب  نآ  ءانتبا  تسا و  نکمم  تسا 
دناهتفگ یخرب  و  دنلب ، رایسب  رایـسب  ینعی  تسا  یلاع  رد  هغلابم  دیدشت ، اب  ءای  دیدشت و  اب  مال  نیع و  رـسک  هب  ّیّلِع  هدیرفآ ، نییلع  زا  ار  ام 

نییلع دـناهتفگ  مه  یخرب  و  دـنناد ، ناگدـنب  بوخ  رادرک  ناـبهگن  ياههتـشرف  رتفد  ماـن  ار  نآ  یـضعب  و  تسا ، متفه  نامـسآ  ماـن  نویلع 
(. هر  ) یسلجم لقن  نایاپ  تسا . رتبسانم  اجنیا  رد  ینعم  نیا  تسا و  ادخ  هب  تاماقم  برقا  بتارم ، فرشا  ناکم ، نیرتدنلب 

تسا سدقلا  حور  نامه  نآ  زا  دوصقم  ًارهاظ  و  دناهدام ، قوف  حور  ياراد  همئا  و  تسا ، هدام  تاجرد  نیرتالاب  نییلع  هک  تسا  نیا  رهاظ 
هعیـش هک  نانمؤم  هب  صوصخم  حاورا  رئاس  نامیا و  حور  و  تشذگ ، حاورا  نایب  رد  هچنانچ  تسا  ءایـصوا  ءایبنا و  هب  صوصخم  حور  هک 
دنراد یکیدزن  مه  اب  تسا ، همئا  رکیپ  ُقفأ  مه  نایعیـش  حور  هکنیا  رابتعا  هب  تسا و  نییلع  نامه  هک  تسا  هدام  ُقفأ  نیرتیلاع  رد  دناهمئا 

(- هر  ) یسلجم زا  تسا . هجوتم  همئا  هب  هعیش  لد  دنراد و  تبحم  مه  هب  و 
انقلخ هَّللا  َّنا 

تردق یگرزب و  لامک  رب  تلالد  هک  يرون  ینعم  هتمظع ، رون  نم  تسا . وا  ءایـصوا  دمحم و  حاورا  دوصقم  و  دیرفآ ، ار  ام  حاورا  ینعی  ، 
. دناهدرک ریبعت  هیلصا  نادبا  شنیرفآ  هب  ار  قلخ  ریوصت  ربخ  نیا  رد  نارظان  انقلخ ، َرَّوص  َّمث  دراد . وا 

هیبش تسا  یلاثم  ياهدبلاک  قلخ  دوصقم  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  یلو 
694 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تقرافم زا  سپ  دوخ و  كاپ  يدام  داسجا  شنیرفآ  زا  شیپ  همئا  هک  دراد  تلالد  تسا و  اهنآ  هنومن  قلخ و  تروص  هک  هیلـصا  نادـبا  هب 
دزیوآ نادب  ام  حاورا  هک  دشاب  یلاثم  داسجا  ندرم  زا  دعب  ام  يارب  هچنانچ  دنراد ، یلاثم  داسجا  هب  قلعت  نآ  اب  هکلب  نآ و  زا  هکلب  نآ و  زا 

. دراد تلالد  نآ  رب  دوش و  لح  رابخا  نیا  رب  هدراو  تاضارتعا  زا  يرایسب  هلیسو  نیا  هب  دیایب و  زئانج  باتک  رد  هچنانچ 
ره نوچ  دنینارون  ود  ره  تسا و  رشب  تروص  رد  هک  یلاثم  دبلاک  زا  تیرشب  تسا و  حور  زا  قلخ  نیینارون ، ًارـشب  ًاقلخ و  اّنکف  هک : وا  لوق 

رانک رب  زا  هیانک  شندوب  ینارون  تسا ، درجم  هک  نیا  رب  انب  تسا و  مسج  مه  حور  هک  نیا  رب  انب  دـنتوکلم ، ملاـع  زا  فیطل و  یمـسج  ود 
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هدیرفآ نآ  زا  ار  ام  حاورا  هچنآ  زا  ینعی  انقلخ ، يذلا  لثم  هینابر . ياههضافا  هیسدق و  راونا  زا  وا  شریذپ  الویه و  تملظ  زا  تسا  وا  ندوب 
. تسا

هب دنتـسه  یندید  نادبا  هک  تسا  نیا  رب  انب  دنتـسه  مسج  مه  حاورا  هکنیا  اب  حاورا  ربارب  رد  نادبا  هب  ریوصت  قلعت  هتفگ  لضافا  زا  یـضعب 
العا زا  ترابع  شرع  تسا و  نییلع  ماقم  شرع  ریز  تسا و  هدام  تنیط  زا  دوصقم  و  دنتسه ، یئرمان  نج  هتشرف و  دننام  هک  حاورا  فالخ 

هب تسا و  یقیقح  ناسنا  یلوا  سان  هب  دوصقم  و  ءاـیبنا ، اـب  هعیـش  يربارب  ءاـیبنا و  زا  همئا  يرترب  هب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  تسا ، نییلع 
(. هر  ) یسلجم مالک  نایاپ  تسا . داب  رد  هشپ  جمه  و  اپ ) ود  رس و  کی  ینعی   ) یلومعم ناسنا  یمود 

ناـمه قلخ  تنیط ، زا  ریوصت  تسا و  رون  زا  قلخ  تنیط ، هملک  ریوـصت و  هملک  تسا و  هدـمآ  قـلخ  هملک  ثیدـح  نیا  رد  میوـگیم : نم 
، تسا زیح  رد  دوجو  هک  هداـم  رد  تسا  دوجو  ضیف  نیا  يریگبلاـق  ریوصت و  تسا و  ادـخ  يورین  تمظع و  وترپ  هک  تسا  داـجیا  ضیف 

: تسا هدش  فشک  نآ  زا  یبتارم  نونک  ات  هک  دوجو  زا  تسا  یقامعا  ياراد  هدام 
: زا تسا  ترابع  هک  میدق  هفسلف  رد  فورعم  يرصنع  هدام  - 1

695 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. شتآ اوه 4 ) كاخ 3 ) بآ 2 ) ( 1

. دندوب هدرک  ریوصت  یملع  نوناق  هضیرف و  اهدص  نآ  يور  دنتسنادیم و  ملاع  یقمع  هطیسب  رصانع  ار  اهنیا  ناهج  نادنمشناد  اهنرق 
فورعم و  و ...  میدس و . نوبرک و  تزآ و  نژوردیه و  نژیسکا و  نوچ  دندرب ، یپ  نادب  دیدج  رصع  نادنمشناد  هک  يزاگ - رـصانع  - 2

. دنشابیم يزاگ  رصانع  نیا  تابیکرت  هعبرا  رصانع  هک  هدش  تباث  هدش و  فشک  يزاگ  طیسب  رصنع  دنچ  دون و  هک  تسا 
 ... و نوتورپ و . نورتکلا و  نوچ  هدش ، فشک  متا  راجفنا  زا  هک  ياهتسه  رصانع  - 3

رد ملع  دـیاش  و  دـننآ ، صاوخ  راثآ  ای  دنتـسه  هدام  زا  یقمع  هک  هدـشن  لـح  زونه  مه  تاعـشعشت  ترارح و  رون و  لـئاسم  ناـیم  نیا  رد 
يدبلاک اهنآ  زا  ناوتیم  مه  دنراد و  يدبلاک  مه  دوخ  طیحم  رد  هدام  قامعا  نیا  زا  کی  ره  دـنک ، فشک  هدام  زا  يرگید  قامعا  هدـنیآ 
یناـسنا حور  دوشن و  كرد  هدـید  هب  هک  تسا  فـیطل  اـجنآ  اـت  یناروـن و  ياهتـسه  یمتا و  يزاـگ و  ملاـع  رد  دـبلاک  ناـمه  و  تخاـس ،

. تسا هدشن  فشک  نونک  ات  یملع  رازبا  هلیسو  هب  هک  هدام  لحارم  نیا  زا  يرتقیمع  قمع  رد  تسا  يدوجوم 
رتـشیب و نآ  راـجفنا  عشعـشت و  يریگزارف و  دـشاب  رتقیمع  هداـم  هچ  ره  دـنراد و  هداـم  زا  يرتقیمع  لـحارم  هب  قلعت  هیلاـع  حاورا  هتبلا  و 

. تسا رتعیسو 
دینک و لیدبت  هتیسیرتکلا  هب  ار  راخب  نآ  سپس  دینک و  لیدبت  راخب  دوجو  هب  ار  نآ  دینک و  رابتعا  زکرم  ار  بآ  بعکم  رتم  کی  رگا  امش 

روص توص و  لـماح  یئرماـن  جاوـما  هب  ار  روـن  نآ  دـینک و  لیدـبت  دـنکیم  رهاـظ  قرب  هناـخراک  هک  يروـن  هب  ار  هتیـسیرتکلا  نآ  سپس 
هب بآ  عبرم  رتم  کـی  زکرم  نیا  رود  یئاـضف  عیـسو و  رایـسب  هرئاد  کـی  دـیناسرب ، متا  قاـمعا  متا و  هب  ار  نآ  هلحرم  نآ  زا  ینویزیولت و 

هک نآ - تاجرد  نیرتقیمع  نیرتعیسو و  زا  هک  دیآیم  دوجو 
696 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دوشیم ریبعت  شرع  هب  تسا - هدیمهفن  ار  نآ  زونه  رشب  تفگ  ناوتیم 
تسا و هدرک  كرد  ار  دوخ  دوجو  زا  هبترم  نآ  دوخ  لماکت  لحارم  رد  ماـما  دوجو  ینعی  تسج ، اـجنآ  رد  دـیاب  ار  همئا  شنیرفآ  ریوصت 

ياهلحرم رد  اهنآ  دوجو  هشقن  روصت و  دـندرک و  كرد  ار  يرتنیئاپ  هلحرم  دنتـسه  اهنآ  لاـبند  یحور  لـماکت  ریـس  رد  هک  همئا  ناـیعیش 
دنرادن يدوعص  ریـس  دنفقوتم و  دوخ  هتـسب  کیرات و  لحارم  نامه  رد  رگید  تادوجوم  تسا و  هدش  ماما  ِتنیط  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا 
بتارم و  یگنت ، دودـحم و  هطقن  رود  هب  یلو  دـخرچیم  يرمع  هک  هناـخراصع  يوباـی  دـننام  تسا  يدودـحم  هرئاد  رد  اـهنآ  ریـس  هـکلب 

رد اههشیدنا  راکفا و  نیا  هک  دوش  هدیمهف  وا  ياههشیدنا  راکفا و  زا  یعقوم  یـصخش  یفنـص و  رد  هب  تبـسن  یتسه  قمع  تفایرد  يونعم 
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. دوش هدومن  سکعنم و  تلم  ره  صخش  فنص و  راتفگ و  رادرک و  لمع و  هنیآ 
لـسع روبنز  يودنک  دننام  هک  تسین  وا  دوجو  تقیقح  زا  ادج  دـبلاک  کی  زا  ترابع  نیرئاس  رد  هچ  همئا و  رد  هچ  یخزرب  یلاثم و  حور 

ره دوجو  زا  یطـسوتم  قمع  کی  زا  ترابع  هکلب  دیآ  رب  نآ  زا  ای  دـیآ  رد  نآ  رد  درپب و  لسع  روبنز  هکلم  نوچ  حور  دـشاب و  هدـش  هیهت 
یناـسنا مهبم  دوجو  نورد  رد  دراد و  تیلاـعف  یـسوسحم  ریغ  روط  هب  ناـهج  نیا  رد  و  دـشاب ، وا  اـب  دـیآ و  دـیدپ  وا  اـب  هک  تسا  یناـسنا 

دوجو یتسه  زا  نت  هتـسوپ  هک  یعقوم  رد  دـهدیم و  هولج  اهباوخ  دـنکیم و  مسر  اهروتاکیراک  دـفابیم و  اـهلایخ  دـنکیم و  اهیـشاقن 
رد ار  دوخ  رابخا  هنوگ  نیا  مهف  يانگنت  رد  هر )  ) یـسلجم موحرم  هک  تسا  بیجع  دراد و  يرتشیب  روهظ  درم  دـنیوگ  داتفا و  رود  یناسنا 

دبلاک هکنیا  لثم  اجنیا  رد  دوشیم و  سفن  مه  اهنآ  اب  دوخ  قوذ  فالخ  رب  دـناشکیم و  هفـسالف  ءاـمکح و  موهفماـن  تاحالطـصا  ریاـس 
یئودنک زا  لسع  ناروبنز  هکلم  نوچ  يرـشب  حور  دیوگب  دهاوخیم  دروآ و  یم  باسح  هب  یناسنا  دوجو  زا  ادـج  عوضوم  کی  ار  یلاثم 

خسانت زا  عون  کی  هب  فارتعا  دوخ  نیا  دوشیم و  هدش و  اج  هب  اج  یئودنک  هب 
697 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا دراو  نآ  رد  خسانت  تالاکشا  همه  هک  تسا  یئرمان 
یماقم هب  رظن  هکلب  تسا ، نانچ  ینامز  رد  هدوب و  نینچ  ینامز  رد  هک  درادـن  هعیـش  همئا و  دوجو  یناـمز  لـحارم  هب  رظن  راـبخا  نیا  داـفم 

. تسا نامز  قوف  هک  دراد 
العا ات  دوخ  دوجو  قمع  تفایرد  رظن  زا  هک  تسا  یناسنا  لامکلا  بیرق  هلماـک و  دارفا  يونعم  بتارم  هیزجت  لـیلحت و  راـبخا  نیا  دوصقم 

تسا و قباس  هلمج  هلابند  تیبلا  لها  انریغ »  » هک تسا  نیا  نم  دزن  رهظا  و  هر -)  ) یسلجم زا  دناهدیسر . نآ  زا  رتنیئاپ  هجرد  کی  نییلع و 
لاؤس و هلمج  میتسه و  حور  ود  نیط و  هد  زا  هک  نادـناخ  ام  زج  دـنحور  کی  نیط و  کی  زا  اههتـشرف  ءایبنا و  همه  هک  تسا  نیا  دوصقم 

نیا دوصقم  دـناهتفگ  دـناهتفرگ و  لاؤس  باوج  هلابند  ار  انریغ »  » نیحراش رتشیب  یلو  تسا  هضرتعم  نایم  نیا  رد  ع )  ) مظاک ماما  اب  باوج 
. درادن تلبج  ام  قلخ  تسا و  نادناخ  ام  زج  قلخ  تلبج »  » هک تسا 

حیـضوت هتفگ : يدابآرتسا  ثدحم  هدش ، هدیرفآ  تنیط  هد  زا  اریز  تسا  تنیط  هکلب  درادن  مان  تلبج  ام  ندب  هدام  ینعی  هتفگ : یئاهب  خیش 
تنیط رد  ار  هتشرف  و  تسا ، يربمیپ  ره  نآ  زا  تنیط  کی  تسا و  حور  کی  زا  هدیرفآ  هک  ياهتـشرف  ربمغیپ و  ره  ادخ  هک  تسا  نیا  ماقم 

. درادن يدام  نت  نوچ  هدرواین 
. تسا هدرک  لقن  ماما  ود  نیا  زا  یکی  زا  ار  اهتنیط  حرش  ًارهاظ  تسا و  ع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نایوار  زا  تماص  وبا 

رد تسا و  حور  یگدـنز  هیام  یکی  رد  دـنرگید ، کـی  دـننام  هکنیا  يارب  هدرک  ریبعت  رهن  هب  ار  ءاـیبنا  ملع  اـیوگ  هتفگ : ناـققحم  زا  یکی 
ملع عاعـش  نوچ  هدناوخ  رون  رون  ار  رتنیئاپ  نادنمـشناد  ملع  و  نآ ، نداد  وترپ  يارب  هدرک  ریبعت  رون  هب  نآ  زا  نت و  یگدنز  هدام  يرگید 

رهن هبل  ود  نوچ  تسا و  ءایبنا 
698 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دنتوکلم و زا  یتشهب  ياهتنیط  و  وا ، یصو  ای  تسا  ص )  ) ربمغیپ لد  هک  دسرب  دوخ  هاگرارق  هب  بآ  ات  دنراد  ار  نآ  درگ  دننآ و  رادهگن 
زا اهنآ  هک  اههتـشرف  ءایبنا و  فالخ  هب  هدش  هدـیرفآ  شنادـناخ  ءایبنألا و  متاخ  ندـب  اهنآ  نتخیمآ  زا  هک  کلم  ملاع  زا  ینیمز  ياهتنیط 

هتفریذپ و وا  هک  تسا  یتاحالطـصا  لوصا و  هیاپ  رب  تاملک  نیا  دنراد . ار  حور  ود  زا  یکی  اهنت  نانآ  هچنانچ  دناهدش  هدیرفآ  تنیط  کی 
هک تسا  يراصتخا  ترابع  نیا  رد  هدش و  هدیرفآ  نآ  زا  ام  ياهندب  هچنآ  زا  ینعی  انقلخ ، امم  هر -)  ) یسلجم زا  هتفگ . هچ  هک  دناد  دوخ 
زا مه  ام  ياههعیـش  بولق  و  هدـش ، قلخ  نییلع  العا  زا  ام  نادـبا  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هک  تسا  لمحتم  تسا و  مولعم  شیپ  ياههتفگ  زا 

: دنراد فالتخا  نییلع  ریسفت  رد  نیرسفم  هک  نادب  و  تسا ، رهظا  ینعم  نیا  و  هدش ، قلخ  ام  ندب  هک  هدش  قلخ  نآ 
. تسا تلالج  نآ  درگ  هک  تسا  ياهیلاع  تاجرد  نآ  - 1
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. تسا متفه  نامسآ  - 2
. یهتنملا ةردس  - 3

. تسا تشهب  - 4
. تسا هتشون  نآ  رد  نانآ  رادرک  هتخیوآ و  شرع  ریز  زبس  دج  ربز  زا  تسا  یحول  - 5

نییلع رد  دوش  هتـشون  نآ  رد  هچنآ  ای  ناشرادرک  هتـشون  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  درادـن ، ناـیاپ  هک  اـجنآ  اـت  زارف  رب  زارف  ینعی  هتفگ : ءاّرف 
فذح فاضم  هیآ  رد  يرخآ  ینعم  نیا  هب  و  تسا ، فیرش  ياهاج  نیا  رد  ناشلامعا  رتفد  هکنآ  ای  تسا  اهنآ  لامعا  رتفد  رد  ینعی  تسا ،

: تسا هجو  ود  رب  ثیدح  نیا  رد  نادب  داهشتسا  هجو  اما  و  همیرک ، هیآ  ریسفت  هب  عجار  تسا  یتانایب  نیا  نییلع » ام  کیردا  ام   » ینعی هدش ،
زا اهنآ  ِلِگ  هک  تسا  ییاج  رد  ناشلامعا  رتفد  هکنیا  تبسانم  هب  ( 1

699 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا هدش  هتشادرب  نآ 

. ددنب شقن  نآ  رد  نانآ  مولع  هک  تسا  اهنآ  حور  نامه  اهنآ  لامعا  باتک  زا  دوصقم  ( 2
: تسا یلاوقا  مه  نیّجِس »  » ریسفت رد 

. متفه نیمز  - 1
. نآ زا  رتورف  - 2

. خزود رد  یهاچ  - 3
نجـس زا  نیّجِـس  هتفگ : هدیبع  وبا  نانآ ، ياهرتفد  هتفگ : سابع  نبا  تسا ، نآ  رد  نارجاف  ِرتفد  هک  تسا  یلحم  نیّجِـس  دـیوگ  حاحـص  رد 
تسا دراو  یتسرد  هب  ع -)  ) یلع نب  نسح  زا  هر ،)  ) یسلجم زا  تسا . هتـشذگ  هجو  ود  قبط  هیآ  هب  داهـشتسا  و  قسف ، زا  قیـسف  نوچ  تسا 

هدومرف یناملـسم و  ره  رب  هدرک  بجاو  ار  ام  تدوم  ادخ  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  دومرف : درک  داریا  مدرم  يارب  هک  ياهبطخ  نمـض  رد  هک 
(: يروش هروس   22)

هب میئازفیب ) نآ  رد  شیارب  درآ  تسد  هب  ياهنـسح  هک  ره  ناـشیوخ و  هراـب  رد  یتـسود  زج  مهاوـخن  يدزم  امـش  زا  نم  دـمحم  يا  وـگب  )
ام هراب  رد  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  مه  قلاـخلا  دـبع  نب  لیعامـسا  و  تسا . نادـناخ  اـم  یتسود  هنـسح  ندروآ  تسد 

(- هر  ) یسلجم زا  تسا . هدش  لزان 
بیرغ نمؤملاف 

سنا وا  اب  هک  دـبای  یـسک  رتمک  تسا و  باـیمک  ینعی  تسا ، بیرغ  نمؤم  دومرف : هک  ربمغیپ  راـتفگ  تسا  تسرد  هک  دـش  رهاـظ  ینعی  ، 
نینمؤملا ریما  هب  هجوتم  كوءاج »  » هملک رد  باطخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . ادـخ  ءایلوا  ادـخ و  اب  شـسنا  دریگ و 

رایسب باطخ  هب  دوع  سپـس  تبیغ و  هب  باطخ  زا  تافتلا  اریز  تساوخیم ، شزرمآ  اهنآ  يارب  ادخ  لوسر  و  دومرف : هک  ياهنیرق  هب  تسا 
زا مه  ریبعت  و  تسا ، بایمک  ردان و  برع  تاملک  رد 

700 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: تسا ریز  هوجو  زا  یکی  رابتعا  هب  هرجاشم  هب  تفالخ  بصغ  رد  اهنآ  ینامیپ  مه 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  تسا  رما  نایرج  رد  يراک  مه  رجاشت  زا  دوصقم  - 1
. دندش قفتم  نآ  هراب  رد  سپس  تسا و  هداد  خر  اهنآ  نایم  نامیپ  دقع  زا  شیپ  هزیتس  رجاشت و  نیا  - 2

اب هزیتس  ماقم  رد  تفالخ  بصغ  يارب  یتسد  مه  اب  اهنآ  تسا و  مهم  بلطم  اریز  تسا  نانمؤم  اب  اهنآ  رجاشت  هزیتس و  هنیمز  دوصقم  ای  - 3
. دناهدمآ رب  نانمؤم 
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نانمؤم لوسر و  ادـخ و  اب  هزیتس  ماقم  رد  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  اهنآ  دوخ  رب  متـس  نانآ  ياوران  ناـمیپ  نیا  هک  تسا  نیا  ماـما  دوصقم  - 4
نانمؤم لوسر و  ادخ و  اب  اهنآ  نایم  عازن  نامیپ  نیا  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دننادرگب ، مشاه  ینب  زا  ار  تماما  رما  هک  دناهدمآرب 

راتفگ نسحا  يوریپ  و  تسا ، راتفگ  نسحا ، زا  يوریپ  دوصقم  هک  تسا  نیا  نارـسفم  نایم  روهـشم  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدش  رادیدپ 
تـسا لمتحم  و  تسا ، میلـست  اب  فلاخم  فرـصت  نیا  و  ینعم ، هب  لقن  رظن  زا  ندرک  دایز  مک و  هب  تسا  نآ  رد  فرـصت  كرت  زا  ترابع 

. تسا قبطنم  ع )  ) ماما نایب  رب  رتهب  ینعم  نیا  و  دـننکیم ، يوریپ  یهجو  نیرتهب  هب  ینعی  دـنراد  ار  عاـبتا  نسحا  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هک 
رد رثؤم  عاـمتجا  جـح ، زا  فدـه  یلو  هدوب ، لومعم  مه  تیلهاـج  ناـمز  رد  هبعک  هناـخ  هب  فاوط  جـح و  تروص  هک  تسا  نیا  دوـصقم 

مدرم نیا  و  راک ، تسرد  لداع و  ياوشیپ  يربهر  هب  تسا  یعامتجا  روما  رد  نواعت  شناد و  لیصحت  نآ  هیاپ  هک  تسا  رشب  روما  حالـصا 
تیلهاج نامز  رد  رفاک  مدرم  فاوط  اب  اهنآ  لمع  نیا  و  دـنهجوتم ، لـمع  هرکیپ  تروص و  ناـمه  هب  دـنرانک و  رب  جـح  فدـه  حور و  زا 

. تسا یکی 
701 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

(- هر  ) یسلجم زا  تسا . بوسحم  تیلهاج  نارود  لمع  ماجنا  نامه  ماما  تیالویب  جح  تسا ، لمع  تحص  طرش  تیالو  نوچ 
اننایبصب فطلأ  مه 

هک اریز  دنکیمن ، هنیاعم  ار  هتشرف  ماما  هک  تشذگ  هچنآ  اب  درادن  تافانم  نیا  و  ناکدوک ، رب  تمدخ  دصق  هب  دنوش  نایع  ام  يارب  ینعی  ، 
. تاقوا رثکا  رد  ای  هیلـصا  تروص  هب  تسا  هنیاعم  مدع  دوصقم  ای  لاح ، ره  رد  هن  نتفگ  ثیدـح  ماگنه  هنیاعم  مدـع  رب  دوشیم  لمح  نیا 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ 
ثیداحا لمح  دوش و  عقاو  ّربدت  هعجارم و  دروم  تسا  رتهب  هک  دش  جرد  رـشب  اب  اههتـشرف  طابترا  هب  عجار  یحرـش  اجنآ  رد  میوگیم  نم 

یئاهرپ مرن و  زیر و  ياهرپ  بغز ، سوماق - زا  تسا . روجان  دـیعب و  رایـسب  نآ  ریغ  رد  هنیاعم  زاوج  نتفگ و  ثیدـح  لاح  رب  هنیاعم  مدـع 
فالخ رب  تسا ، اهناملـسم  قافتا  دروم  هچنانچ  دـنراد  رپ  دنمـسج و  اههتـشرف  هک  دراد  تلالد  تحارـص  اب  ربخ  نیا  دـیآ ، رد  راب  لوا  هک 

دندیشکیم و هتـشر  هب  ار  اهرپ  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  ًاحبـس ، هخـسن : رب  انب  هر .)  ) یـسلجم زا  اهنآ - ناوریپ  هفـسالف و 
نابعث باب  تسا و  تارتاوتم  زا  تیاور  نیا  نومـضم  هر -)  ) یـسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  دنتخیوآیم - ناکدوک  ندرگ  هب  تظافح  يارب 
نابعث دـش ، فورعم  لیفلا  باب  دـننادرگب و  ار  نآ  مان  ات  دنتـسب  رد  نآ  رب  یلیف  اهتدـم  هیما  ینب  دـنیوگ  و  هدوب ، فورعم  هفوک  دجـسم  رد 

هک تسا  يریما  روهمج  نب  روصنم  هک  منکیم  تفایرد  ینعی  خلا ، روهمج  نب  روصنم  دجا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . زارد  تُفلُک و  يرام 
هدینش اهیئوگشیپ  نمض  رد  ع )  ) ماما زا  ار  ربخ  نیا  و  دنکیم ، راک  هناّدبتسم  تسین و  یسک  روتسد  هب 

702 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ماما تافو  زا  سپ  لاس 126  رد  رمع  نب  فسوی  لزع  زا  دـعب  دـیلو  نب  دـیزی  دـش ، هفوک  یلاو  هیما  ینب  فرط  زا  روهمج  نب  روحنم  دوب ،

ود ریخا  هلمج  زا  دوصقم  هر -)  ) یـسلجم زا  دوب . هتـشذگ  ع )  ) رقاب ماما  تافو  زا  لاـس  هک 12  تشاـمگ  هفوک  تموکح  هب  ار  وا  ع )  ) رقاـب
: تسا زیچ 

ماقم نامه  مه  اهنآ  نادنزرف  هب  هک  تسین  عنام  دنتشاد  هدیقع  نادب  وا  لاثما  ملاس و  هک  ع )  ) شناردپ رقاب و  ماما  ماقم  تلیضف و  هکنیا  - 1
. دوش هداد 

لطاب زا  قح  نتسناد  تسا و  اهنآ  يواعد  قلخ و  لاوحا  هب  ملع  هلمج  نآ  زا  هک  یطئارـش  اب  رگم  دوشن  ققحم  تماما  هکنیا  رب  یهاگآ  - 2
هب دـقتعم  هک  وا  ياههدـیقع  مه  ملاس و  رب  در  يارب  دـناسرب  شبحاص  هب  ار  قح  دـنک و  تواضق  نامیلـس  دواد و  مکح  هب  دـناوتب  ات  اهنآ ،

روهظ ع )  ) مئاق ماما  نوچ  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  رهاظ  هک  نادب  هر -)  ) یـسلجم زا  دوبن . فاصوا  نیا  ياراد  وا  دندوب و  هدش  دیز  تماما 
دندرکیم و مکح  رهاظ  قبط  یهاگ  وا  زا  شیپ  ناماما  اّما  و  هاوگ ، قبط  هن  دنکیم  مکح  دنادیم  شدوخ  ياهعقاو  ره  رد  هچ  نادـب  دـنک 
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شور فالتخا  نیا  درکیم ، دراوم  زا  يرایسب  رد  نینمؤملا  ریما  هچنانچ  دندرکیم ، نایع  ریبدت  هب  دنتـسنادیم  عقاو  زا  ار  هچنآ  مه  یهاگ 
: تسا رابتعا  ود  زا  یکی  هب  هکلب  دشابن  یخسن  ام  ربمغیپ  زا  سپ  هک  دوش  ضارتعا  ات  تسین  مکح  لدبت  خسن و  لیبق  زا 

تسا و ناضمر  هام  متـسنادیم  دومرف : هک  هدـش  لقن  قداص  ماما  هزور  راطفا  رد  هچناـنچ   ) تسا هیقت  باـب  زا  دراوم  یـضعب  هب  تبـسن  - 1
(. دوش هدز  ندرگ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  ءاضق  هب  نآ  ناربج  ناضمر و  هام  زا  زور  کی  راطفا  اریز  مدرک  راطفا 

داجیا دـنریذپب و  مدرم  هک  یتروص  رد  هک  دـشاب  هداد  روتـسد  ماما  هب  ص )  ) ربمغیپ تسا  نکمم  اریز  هعماج  لاوحا  عاضوا و  فالتخا  - 2
قرفت و

703 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هفیظو یماـما  ره  هب  ادـخ  دوـش  هتفگ  اـی  دـنک ، مکح  رهاـظ  هـب  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـنک و  مـکح  عـقاو  قـبط  ددرگن  نـید  زا  تـشگرب 

بوسحم خـسن  تسا  هداد  ربخ  مه  اب  ربمغیپ  ار  اـهنیا  همه  نوچ  و  تشذـگ ، نامـسآ  زا  هلزاـن  هفیحـص  ربخ  رد  هچناـنچ  هداد  یـصوصخم 
. هدش راهظا  هک  شیپ  مکح  رارمتسا  فالخ  رب  تسا  ياهزات  مکح  خسن  اریز  تسین 

: دناهتفگ لئاسملا  باتک  رد  هرس  سدق  دیفم  خیش 
فـالخ رب  ار  هیلع  دوهـشم  یتـقو  دـنکیم و  مکح  نادـهاش  یهاوـگ  رهاـظ  هب  هچناـنچ  دـنک  مکح  دوـخ  ملع  هب  هک  تسا  اور  ماـما  يارب 

نم و  دهدیم ، هدرک  مالعا  وا  هب  ادخ  عقاو  قبط  هک  ار  یمکح  نامه  يأر  هب  دزاسیم و  لطاب  ار  ناهاوگ  یهاوگ  دنادب  تداهش  نومضم 
دشاب و یلاعت  ادخ  دزن  ظوفحم  عقاو  فالخ  رب  هچ  رگ  دنک ، مکح  رهاظ  هب  وا  دراد و  ناهن  ار  تقیقح  ماما  زا  ادخ  تسا  اور  هک  مدـقتعم 
هب هتـسباو  دروم  نیا  رد  روما  نایرج  ددرگ ، فوشکم  وا  رب  تقیقح  دنامهفب و  وا  هب  ار  وگ  غورد  وگ و  تسار  ناهاوگ  ادخ  هک  تسا  اور 

: تسا لوق  هس  اجنیا  رد  ار  موصعم  تماما  هب  نادقتعم  دنادیمن و  ادخ  زج  هک  تسا  یحلاصم  فاطلا و 
. دننادیم ادخ  فرط  زا  هچنآ  قبط  هن  تسا  رهاظ  قبط  هشیمه  ع )  ) همئا ماکحا  هک  تسا  نیا  نامگ  ار  یخرب  - 1

. دننکن رابتعا  دنتسه  فالخ  ضرعم  رد  هک  يرهاوظ  هب  تسا و  عقاو  قبط  اهنآ  ماکحا  هک  دندقتعم  یخرب  - 2
هک دناهدرکن  راهظا  دوخ  زا  ینـشور  هدـیقع  عوضوم  نیا  رد  هر )  ) تخبون ینب  نادـناخ  و  متفگ ، نم  هک  تسا  نامه  هدـیقع  ار  یخرب  - 3

. داد تبسن  نانآ  هب  ار  نآ  نیقی  روط  هب  ناوتب 
نیا رب  نیملـسم  عامجا  هک  دوش  ضارتعا  رگا  تسا : هتفگ  يرولا  مالعا  باتک  رد  هدـقرم  باط  یـسربط  یلع  وبا  نیدـلا  نیما  لیلج  خـیش 

هک تسا 
704 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دنک ءارجا  ار  ماکحا  نیا  دنک  روهظ  ع )  ) مئاق ماما  نوچ  هک  دیئوگ  هیماما  هعیش  امش  تسین و  يربمغیپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ 
. تسا تبث  نآرق  رد  باتک  لها  هیزج  هکنیا  اب  دریذپن - هیزج  باتک  لها  زا  ( 1

. تسا تبث  نآرق  رد  مرتحم  سفن  لتق  تمرح  هکنیا  اب  دشکب - ار  وا  دشابن  هیقف  نید  رد  دشاب و  هتشاد  لاس  تسیب  سک  ره  ( 2
. تسا تنس  باتک و  نومضم  اهنآ  ظفح  دجاسم و  نامتخاس  هکنیا  اب  دننک - بارخ  ار  هفّرشم  دهاشم  دجاسم و  ات  دهد  نامرف  ( 3

یعدم رب  هک  تسا  ربمغیپ  تنـس  هدش و  هتخانـش  ربتعم  نآرق  رد  هنّیب  هکنیا  اب  دیوجن - هاوگ  یعدم  زا  دنک و  تواضق  دواد  مکح  هب  وا  ( 4
. تسا مزال  هنّیب 

لاطبا تعیرـش و  خسن  ببـس  مئاق  يارب  شور  نیا  تابثا  و  تسا ، جردـنم  امـش  هربتعم  رابخا  رد  هک  مئاق  هب  بوسنم  ماکحا  لیبق  نیا  زا  و 
باوج دیراد ؟ یباوج  هچ  ضارتعا  نیا  زا  دیرواین ، نابز  هب  ار  نآ  ظفل  هچ  رگ  دیناد ، تباث  ار  توبن  ماقم  مئاق  امش  دوش و  یم  نآ  ماکحا 

: اًلثم تسین ، تباث  هیماما  بهذم  رد  يدرمش  رب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا 
نومـضم نیدـب  يربخ  رگا  دـشُکب و  دـشابن  هیقف  نید  رد  هک  ياهلاس  تسیب  ره  دریذـپن و  هیزج  باتک  لـها  زا  ع )  ) مئاـق هک  تسین  یلیلد 
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یتسرپادخ تَّین  يوقت و  ساسا  رب  هک  دشاب  تمسق  نآ  هب  صوصخم  تسا  نکمم  دهاشم  دجاسم و  مده  اّما  و  تسین ، دامتعا  دروم  دشاب 
دواد لآ  مکح  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  هچنآ  اّما  و  هدرک ، لمع  نادب  مه  ربمغیپ  دوخ  تسا و  عورـشم  عوضوم  نیا  دشاب و  هدـشن  هتخاس 
لمع دوخ  ملع  هب  هک  تسا  نیا  شلیوأت  دشاب  تسرد  مه  رگا  تسا و  دیدرت  لباق  تسین و  یعطق  مه  نیا  دـهاوخن  هاوگ  دـنک و  تواضق 

دیاب دنادب  ار  يزیچ  مکاح  ای  ماما  نوچ  دنادیم و  هچنآ  رد  دنکیم 
705 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا هدشن  تعیرش  خسن  دروم  نیا  رد  دنکن و  شسرپ  نآ  زا  دنک و  مکح  دنادیم  هچ  نادب 
عرش نوناق  خسن  دشاب  مه  تسرد  رگا  دهدیمن  یهاوگ  هب  شوگ  دنکیم و  كرت  ار  ربخ  ع )  ) مئاق ماما  هک  هتفگ  ضرتعم  هچنآ  هوالع  هب 

نامزمه فلاخم  مکح  لیلد  رگا  و  دشابن ، نامزمه  نآ  اب  دیآ و  خوسنم  مکح  لیلد  زا  سپ  نآ  لیلد  هک  تسا  اجنآ  رد  خـسن  اریز  تسین 
دیامرف هناحبـس  ادخ  رگا  هک  میراد  قافتا  ام  ور  نیا  زا  و  دشاب ، نآ  يانعم  فلاخم  هچ  رگ  دوشن  بوسحم  نآ  خسان  دـشاب  كورتم  مکح 

عفار لیلد  اریز  تسین  خـسن  تیاعر  مدـع  هب  مکح  نیا  دـینکن ، تیاعر  سپـس  دـینک و  تاعارم  تقو  نالف  ات  ار  هبنـش  رد  لـیطعت  ماـکحا 
هک تسا  هدرک  مالعا  ام  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  مینادیم  ام  دـشاب و  تسرد  یلک  مکح  نیا  نوچ  تسا ، تیاـعر  مکح  تبثم  لـیلد  ناـمزمه 

ار مئاق  ماما  روهظ  دوجو و  كرد  ام  رگا  تروص  نیا  رد  تفریذـپ ، دـیاب  دـنک  مکح  هچ  ره  درک  يوریپ  تسا  بجاو  ار  شدالوا  زا  مئاق 
نامزمه فلاخم  لیلد  هک  يدروم  لماش  خسن  اریز  تسین  خـسان  مکح  هب  لمع  نیا  دومن  ام  هب  شیپ  ماکحا  فلاخم  یماکحا  وا  میدرک و 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دوشیمن . دشاب  قباس  مکح 
: تسا مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اجنیا  رد 

هلیسو هب  دنوشیم و  بوسحم  نآ  طئارش  باسح  رد  نیفلکم  لاح  نامز و  عضو  تسا و  هدش  عیرشت  یصاخ  ناونع  يور  هک  یماکحا  . 1
لثم تسا  لیبق  نیا  زا  هر )  ) دیفم خیـش  مالک  رد  هروکذـم  دراوم  زا  يرایـسب  دوریم ، نایم  زا  اهنآ  عوضوم  عاضوا  لوحت  ای  ناونع  عافترا 
ماما يزور  رگا  تسا  نامز  تایـضتقم  حلاصم و  قفو  دادرارق  دقع  قبط  هک  تسا  یحلـصلا  لام  کی  تقیقح  رد  هیزج  باتک ، لها  هیزج 
نآرق اب  تفلاخم  درادن و  خسن  هب  یطبر  چیه  درک  لمع  يرگید  عضو  هب  وا  اب  ددنب و  یباتک  رفاک  اب  هیزج  نامیپ  دقع و  هک  دـیدن  حالص 

هکنیا لثم  دشاب ، تافلکت  نیا  هب  جاتحم  ات  تسا  هدشن  نید  هیقاب  ماکحا  و 
706 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دوهی هکنیا  زا  دعب  دوب و  نآ  نمض  رد  مه  یلام  دادرارق  تسب و  حلـص  نامیپ  دقع و  هنیدم  دوهی  اب  هنیدم  هب  ترجه  ماگنه  مالـسا  ربمغیپ 
مایا رخآ  رد  ربمغیپ  هکنیا  لثم  هدوبن و  ماـکحا  خـسن  باـب  زا  نیا  دـماین و  دوجو  هب  نآ  دـیدجت  يارب  ياهنیمز  رگید  دـندرک  ضقن  ار  نآ 
ءزج نومـضم  نیا  درک و  یغلم  برعلا  ةریزج  رد  باـتک  لـها  اـب  ار  هیزج  دـقع  دـیدجت  برعلا  ةریزج  رب  لـماک  طلـست  دوـخ و  یگدـنز 

: هک تسا  طبض  ترضح  نآ  تیاصو  صوصن  تامهم 
دـشاب و نیـشنناملسم  دـیاب  اهنت  برعلا  ةریزج  ینعی  دـنوشن ، عمج  برعلا  ةریزج  طیحم  رد  نید  ود  ناـنید ) برعلا  ةریزج  یف  عمتجی  ـال  )

دروم وا  یناگدنز  مایا  نیرخآ  رد  مالسا  ربمغیپ  تیاصو  صن  نیا  دنوش ، هدنار  نوریب  نآ  زا  مالسا  لوبق  مدع  تروص  رد  يراصن  دوهی و 
ضقن ار  نآ  يدوعـس  تلود  ریخا  ياههرود  نیا  رد  دوب و  ظوفحم  لصا  نیا  درک و  يرایـسب  يراشف  اپ  نآ  يارجا  رد  رمع  تسا و  قافتا 

نیا اجنیا  رد  تخاس  رقتـسم  برعلا  ةریزج  نیمزرـس  رد  ار  یحیـسم  رافک  یعمج  وکمارآ  تکرـش  اـب  یتفن  ناـمیپ  دـقع  هلیـسو  هب  درک و 
روبق يریـسفت  لباق  مهبم و  ثیداحا  دانتـسا  هب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  نید و  ماـن  هب  هک  یتلود  دـیآیم : شیپ  ضارتعا 

( تبرت  ) كاخ يور  اًلثم  هک  دزاسیم  مهارف  ار  جاجح  تمحازم  لئاسو  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  دنکیم و  بارخ  ار  هعیش  ناماما 
نیا هنوگچ  دنـشاب ، هتـشادن  دوخ  اب  ار  باتک  نالف  ای  دنناوخن  ار  همانترایز  نالف  دنناسرن و  روبق  حئارـض و  هب  بل  تسد و  دننکن و  هدجس 

هدومن طلسم  برعلا  ةریزج  زیخ  رز  یضارا  رب  ار  مالسا  زا  جراخ  هدرک و  ضقن  ار  مالسا  ربمغیپ  حیرص  تیصو  نیا  یمالسا و  مَّلسم  لصا 
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. تسا
مهف نآرق  ریبعت  رظن  زا  نید  رد  هّقفت  هدش ، ریبعت  نید  رد  هّقفت  هب  هک  تسا  هتفرگن  دای  ار  نید  لئاسم  هک  ياهلاس  تسیب  نتشک  عوضوم  . 2

لاس تسیب  نس  رد  سک  ره  رذع  عفر  غیلبت و  لئاسو  دوجو  اب  تسا و  نید  هب  داقتعا  و 
707 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نوناق ضقن  دوش ، مادعا  هب  موکحم  یمالسا  تاررقم  رظن  زا  رگا  تسین و  مالسا  فلاخم  دناعم و  زج  هدشن  انشآ  نآ  اب  هدیمهفن و  ار  نید 
طیحم رد  هک  اههلاس  تسیب  زا  يرایـسب  هن  رگ  درادـن و  دوجو  یمالـسا  عاـطم  ذـفان و  همکحم  مه  رـصع  نیا  رد  دـشابن و  مالـسا  نآرق و 

. دنمادعا قحتسم  دادترا و  رفک و  هب  موکحم  دننزیم  گنلش  مالسا 
: تسا رظن  ود  زا  دهاشم  دجاسم و  مده  عوضوم  . 3

درم نز و  زا  نیملسم  دارفا  همه  هک  مئاق  ماما  روهظ  اب  دنتـسه و  تعامج  هعمج و  هماقا  هلیـسو  دنراد و  دبعم  رابتعا  اهنیا  هکنیا  رظن  زا  ( 1)
هک نیا  دهد  ياج  دوخ  رد  ار  هعمج  تاعامتجا  ناوخ و  زامن  دارفا  دناوتیمن  ینامتخاس  چـیه  رگید  دـنوشیم  تعامج  هعمج و  هب  دـیقم 

هعمج و هماقا  يارب  هدامآ  عیـسو و  ياهنادـیم  نآ  ياج  هب  دـنکیم و  بارخ  ار  اهنآ  ع )  ) مئاق ماما  دوشیم و  هدافتـسایب  اهنامتخاس  نیا 
. دزاسیم تعامج 

هدش و هتخاس  یحیـسم  ياهاسیلک  اب  یمـشچ  مه  هب  هکلب  تسا و  هدـشن  هتخاس  یمالـسا  هسدـنه  قبط  دـهاشم  دـجاسم و  زا  يرایـسب  ( 2)
دهاشم دجاسم و  یخرب  دیآ  نایم  هب  یقیمع  یسررب  نوچ  تسا و  هدش  هتخاس  ناتسرپ  تب  دباعم  اب  یمشچ  مه  هب  مه  یحیسم  ياهاسیلک 
یمالسا هداس  یمومع و  تدابع  عضو  اب  تسا و  نانوی  مور و  ناتسرپ  تب  دباعم  اهلکیه و  دیدجت  ناتـسرپ و  تب  ياهنامتخاس  هشقن  نامه 

. دنکیم بارخ  ار  نآ  دوش  اپ  رب  یعقاو  یمالسا  ذفان و  تموکح  رگا  درادن و  یتبسانم 
تبرق و نآ  نایناب  ضرغ  هدش و  انب  ناحبس  دنوادخ  روتـسد  يوقت و  فالخ  رب  هدوجوم  دجاسم  بلاغ  یـسربط  راوگرزب  خیـش  ریبعت  هب  ای 

عضو هب  نآرق  دومن و  رداص  ار  نآ  ندرک  بارخ  روتسد  مالسا  ربمغیپ  هک  دنرارـض  دجـسم  رامـش  رد  تسا و  هدوبن  تدابع  ماجنا  ضحم 
دنتخاس دنتفرگ و  رب  يدجسم  هک  یناسک  نآ  و  (: ) هبوت هروس   107  ) درک داقتنا  شهوکن و  دجسم  نآ  زا  یغیلب 

708 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک یناسک  يارب  هناخ  هئطوت  هاگنیمک و  باسح  هب  ناناملسم و  نایم  هقرفت  يارب  ندیزرورفک و  هار  زا  یمالسا و  هعماج  هب  نایز  روظنم  هب 

تـسا هاوگ  ادخ  هکنیا  اب  میرادن  یکین  ریخ و  تین  زج  ام  هک  دنروخیم  دنگوس  مه  زاب  نیـشیپ و  نارود  زا  دندربن  رد  شلوسر  ادـخ و  اب 
(. دنیوگیم غورد  اهنآ  هک 

مه ار  نآ  ماجنارس  نآ و  فده  رارض و  دجسم  نامتخاس  ناتساد  مینک و  لقن  ار  ربمغیپ  يزاس  دجسم  هسدنه  هشقن و  تسا  رتهب  اجنیا  رد 
. مینک لقن 

ولج هک  ینادیم  زا  دـش و  دراو  يراصنا  بویا  وبا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : ماشه ج 1 ص 298  نبا  هریـس  رد  لوا ، تمـسق  هب  عجار 
رد هک  تسا  ورمع  میتی  دنزرف  ود  لیهـس  لهـس و  نآ  زا  نآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : ءارفع  نب  ذاعم  تسیک ؟ زا  هک  درک  شـسرپ  دوب  وا  هناخ 

يدجـسم نآ  رد  داد  روتـسد  ص )  ) ادـخ لوسر  و  زاس ، دوخ  دجـسم  ار  نآ  منکیم ، یـضار  امـش  يارب  ار  اهنآ  نم  دنتـسه ، نم  تلاـفک 
تسد هب  ناناملسم  قیوشت  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  دش ، هتخاس  نآ  يانکس  ياهقاطا  دجسم و  ات  دوب  بویا  وبا  هناخ  رد  ربمغیپ  دنتخاس و 

. دندومن تداع  نادب  دندرک و  تکرش  نآ  نامتخاس  رد  راصنا  رجاهم و  درکیم و  راک  نآ  رد  دوخ 
تـساوخرد هب  دـش  مرگ  اوه  نوچ  تماق ، کـی  عاـفترا  هب  دیـشک  دجـسم  رود  مین  تشخ و  کـی  اـب  يراوید  هک  تسا  راـبخا  یـضعب  رد 

، دباتن دجسم  نارضاح  هرهچ  رب  باتفآ  هک  دنتخاس  یتسب  بوچ  نآ  يور  دندرک و  بصن  نآ  رد  امرخ  تخرد  هنت  زا  یئاهنوتس  ناناملسم 
هک دندرک  تساوخ  رد  دندرک و  تیاکش  زامن  لاح  رد  دوخ  رـس  رب  ناراب  ندیکچ  زا  نارازگزامن  دیراب ، ناراب  دیـسر و  ناتـسمز  نوچ  و 
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دـشاب ینابیاس  نامه  هن ، دومرف : دادن و  هزاجا  ترـضح  نآ  دزیرن ، اهنآ  رـس  رب  ناراب  هک  دـنزاسب  دجـسم  يارب  یفقـس  دـهد  هزاجا  ربمغیپ 
یمومع تردـق  دـح  ات  دجـسم  نامتخاس  هکنیا  لوا ، تسا : هدوب  زیچ  ود  دجـسم  یگداس  نیا  زا  ربمغیپ  روظنم  ع ،)  ) یـسوم نابیاس  نوچ 

دشاب رصتخم  هداس و 
709 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

فده زا  دنکن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  مدرم  دجسم  يانب  تمظع  دنسانش و  دوخ  هدهع  رد  ار  نآ  دنریگ و  سنا  نآ  اب  مدرم  تاقبط  همه  هک 
. درادن زاب  تسا  شرورپ  شزومآ و  تدابع و  هک  دجسم  دصقم  و 

رد دشاب  هدامآ  دیاب  هک  زومآ  شناد  زابرـس و  کی  باسح  هب  ار  دوخ  دننادب و  یمومع  زکرم  کی  باسح  هب  ار  دجـسم  مدرم  هکنآ  مود ،
رظن رد  لمجت  شیاسآ و  تحار و  لئاسو  نید  روما  شزومآ  تدابع و  هفیظو  ماجنا  يارب  دـنک و  هفیظو  ماجنا  یعـضو  ره  هب  یلاـح و  ره 

تروص رد  زورما - دـننام  دـندرکیم - تداع  نادـب  ناناملـسم  رگا  تسین و  مهارف  تقو  همه  يارب  مومع و  يارب  لئاسو  نیا  اریز  دریگن ،
. تسین دوجوم  فیلکت  طئارش  دنتفگیم  اًلثم  دندیشکیم و  دوخ  فئاظو  ماجنا  زا  تسد  نآ  دوجو  مدع 

: دیوگیم نینچ  ماشه ج 5 ص 341  نبا  هریس  مود : تمسق  رد  و 
باحـصا هنیدم ، ات  هار  تعاس  کی  تفاسم  رد  دوب  يرهـش  هک  ناوا  يذ  هب  دیـسر  ات  دـمآ  تشگرب و  كوبت  گنج  زا  ص )  ) ادـخ لوسر 

! هَّللا لوسر  ای  هک : دندوب  هدرک  تساوخ  رد  ترضح و  نآ  تمدخ  دندوب  هدمآ  دشیم  كوبت  يارب  رفس  هدامآ  هک  یتقو  رد  رارض  دجسم 
هک میراد  تسود  ام  یناتـسمز و  ياهبـش  یناراب و  ياهبـش  يارب  نادنمتجاح و  نارامیب و  يارب  هنیدم  رهـش  رانک  رد  میتخاس  يدجـسم  ام 

عمج يارب  مدرم  قیوشت  هدوب و  دجـسم  جیورت  ناشدوصقم  دـینک و  حاتتفا  ار  نآ  زورما  حالطـصا  هب   ) دـیناوخب يزامن  نآ  رد  دـیئایب  امش 
(. دنتشاد رظن  رد  هک  ياهئطوت  لیمکت  نآ و  رد  ندش 

هَّللا ءاش  نا  رگا  هک : درک  هفاضا  دومرف و  هچ  ره  ای  مکوبت ، نوشق  ندرک  هدامآ  راک  رد  متسه و  رفس  رـس  رد  نم  دومرف : باوج  رد  ربمغیپ 
يو هب  دجسم  نآ  شرازگ  دیسر  ناوا  يذ  هب  تعجارم  ماگنه  رد  نوچ  میناوخیم و  زامن  نآ  رد  امـش  يارب  میئآیم و  امـش  دزن  میتشگرب 

. دش هداد 
نب نعم  فوع و  نب  ملاس  ینب  زا  ار  مشخد  نب  کلام  ص )  ) ادخ لوسر 

710 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دنتفاتش اهنآ  دینازوسب و  دینک و  ناریو  ار  نآ  دنراکمتس و  نآ  لها  هک  يدجـسم  نیا  هب  دیورب  دومرف : تساوخ و  نالجع  ینب  زا  ار  يدع 

هب و  مروایب ، یـشتآ  ماهناخ  زا  ات  هدـب  تلهم  نم  هب  تفگ : نعم  هب  کلام  دندیـسر و  مشخد  نب  کلام  رابت  فوع  نب  ملاس  ینب  هلیبق  هب  اـت 
مدرم هک  یلاح  رد  دـندش و  دجـسم  نآ  دراو  ات  دـندیود  مه  اب  تفرگ و  تسد  هب  تخاس و  روهلعـش  ار  یئامرخ  هخاش  تفر و  دوخ  هناخ 
لزان نآرق  هفورعم  تایآ  اهنآ  هراب  رد  دندش و  هدـنکارپ  نآ  ِتیعمج  دـندرک و  ناریو  دـندینازوس و  ار  نآ  دـندوب  هدـش  عمج  يو  رد  نآ 

: هک دش 
هدزاود دندرک  انب  ار  دجسم  نیا  هک  اهنآ  ناتساد و  رخآ  ات  ناناملـسم » هقرفت  رفک و  نایز و  يارب  دندرک  اپ  رب  يدجـسم  هک  یناسک  نآ  «و 

: دندوب نت 
. دوب هدش  ادج  قاقش  دجسم  وا  هناخ  زا  هک  فوع  نب  ورمع  هریت  ياهنادناخ  زا  یکی  دیز ، نب  دیبع  ینب  زا  دلاخ  نب  ماذح  - 1

. دیز نب  ۀیما  ینب  زا  بطاح  نب  ۀبلعث  - 2
. دیز نب  ۀعیبض  ینب  زا  ریشق  نب  بتعم  - 3

. دیز نب  ۀعیبض  ینب  زا  رعزا  نب  ۀبیبح  وبا  - 4
. فوع نب  ورمع  ینب  زا  فینح  نب  لهس  ردارب  فینح  نب  دابع  - 5
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. رماع نب  ۀیراج  - 6
. رماع نب  ۀیراج  نب  عمجم  - 7

. رماع نب  ۀیراج  نب  دیز  - 8
. ۀعیبض ینب  زا  ثراح  نب  لتبن  - 9

. ۀعیبض ینب  زا  جزحب  - 10
. ۀعیبض ینب  زا  نامثع  نب  داجب  - 11

. رذنملا دبع  نب  ۀبابل  یبا  هریت  ۀیما  ینب  زا  تباث  نب  ۀعیدو  - 12
نـشور یبوخ  هب  نادب ، تبـسن  نآرق  دیدش  داقتنا  زا  داد و  ناشن  دوخ  زا  رارـض  دجـسم  ندرک  ناریو  هب  عجار  ربمغیپ  هک  یلمع  تدـش  زا 

دصق هک  تسا 
711 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا رثؤم  نآ  هراب  رد  هزادنا  هچ  ات  يراک  ره  فده  و 
: تسا رابخا  نیا  نومضم  هک  دواد  لآ  تواضق  عوضوم  - 4

نایم رد  ینیبشوخ  شمارآ و  تدـحو و  اریز  تسا  ینید  یعامتجا و  لـئاسم  تاـمهم  زا  یکی  فـالتخا  عازن و  دراوم  رد  تواـضق  هلأـسم 
نایم رد  یفالتخا  عازن و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  یگدـنز  روما  رد  يرای  يراـکمه و  مهاـفت و  نسح  هیاـم  هیاـپ و  هعماـج  دارفا 

حالـصا و لباق  هیاپ  ود  ره  نیا  قالخا و  داسف  یئوگروز و  عمط و  هیاپ  رب  ای  تسا ، قح  هب  ینادان  لهج و  هیاپ  رب  فـالتخا  عازن و  دـشابن ،
نیا زا  دـنوش و  فقاو  دوخ  دودـح  قوقح و  هب  دارفا  همه  تسا  نکمم  یمومع ، تامیلعت  همانرب  کی  يارجا  اب  دنتـسه ، نتـشادرب  نایم  زا 

راظتنا نیا  رب  انب  درک و  نک  هشیر  ار  داسف  ناوتیم  یبوخ  يداصتقا  همانرب  حیحـص و  یمومع و  شرورپ  اـب  دـیاین و  ناـیم  هب  یفـالتخا  هار 
، دوشیم هتـشادرب  نایم  زا  تواضق  عوضوم  فـالتخا ، عازن و  ندـش  نک  هشیر  اـب  تسین و  اـجیب  دـشابن  نآ  رد  عازن  هک  یعاـمتجا  کـی 

. تسا همکاح  تئیه  رد  ًاصوصخم  عامتجا و  رد  داسف  عویش  ياههناشن  زا  یکی  یئاضق  هاگتسد  ندرک  نهپ  يرتسگداد و  هعسوت 
نآ هب  نداد  همادا  عازن و  دـیلوت  ساـسا  رب  زورما  يرتـسگ  داد  عضو  یلو  تسا  عازن  ندـیرب  ندرک و  هاـتوک  يارب  هیئاـضق  هوق  تقیقح  رد 
هک تسا  مّلـسم  دننکیم و  هدافتـسا  هاگتـسد  نیا  زا  ریزو  لیکو و  زا  یئاضق  ياههتـسباو  هرادا و  نادنمراک  مان  هب  يریثک  عمج  اریز  تسا 

لـصا ود  نیا  اب  زج  هدوب  امرف  مکح  ناتـسبرع  رد  هک  يداوسیب  لهج و  طیحم  رد  اریز  هدوب  مسق  هنّیب و  يور  تواـضق  ساـسا  مالـسا  رد 
. درک ءارجا  ار  تواضق  ناوتیمن  يرگید  لصا  اب  يواعد  عفر  يارب 

اهنآ درک و  هدافتسا  اهنآ  زا  مه  ربمغیپ  دندوب و  هجوت  دروم  لومعم و  تیلهاج  نارود  زا  برع  مدرم  نایم  رد  مه  هداس و  مه  لصا  ود  نیا 
لومعم یفرع و  عضو  کی  ناونع  هب  نیمی  هنّیب و  عوضوم  تفگ : ناوتیم  دومن و  ءاضما  ار 

712 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رد يرتنیبعقاو  لصا  کی  رگا  نیا  رب  انب  هدرکن و  عیرـشت  صوصخ  هب  ار  نآ  مالـسا  هدیدرگ و  مالـسا  عراش  ءاضما  دروم  عازن  عفر  يارب 

یتلاخد یناملـسم  رهوج  رد  یئاضق  هاگتـسد  لصا  دوجو  هن  لاح  ره  هب  درادـن و  تافانم  یئاضما  لصا  نیا  اـب  دـیآ ، دوجو  هب  مدرم  ناـیم 
. تسا عقاو  قح و  رتقیقد  هچ  ره  نییعت  صیخشت و  روظنم  نآ ، يارجا  لئاسو  هن  دراد و 

هچنانچ تسین و  یمکح  خسن  هجو  چیه  هب  نآ  هب  هعجارم  مدع  هنّیب و  هب  يواعد  لصف  رد  مئاق  ماما  تجاح  مدـع  عوضوم  تروص  نیا  رد 
یئاضق هاگتسد  دوش و  نک  هشیر  یلک  هب  دارفا  نایم  فالتخا  عازن و  عوضوم  مئاق  ماما  یتسرپرس  اریز  یمالـسا  هعماج  رد  هک  یتروص  رد 

. تسا هدشن  مالسا  ماکحا  اب  یتفلاخم  یخسن و  ددرگ  یغلم  نب  زا 
تمارک و دـننام  یـضعب  هک  تسا  هدوب  فورعم  يوعد  فرط  ود  ناـیم  عقاو  قـح و  صیخـشت  يارب  یلئاـسو  نامیلـس  دواد و  هاگتـسد  رد 
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هدیـسریم و نآ  هب  شتـسد  هتفگیم  قح  سک  ره  دنتفریم و  نآ  ربارب  نیفرط  هک  يدواد  تلادع  فورعم  ریجنز  دننام  تسا  هدوب  زاجعا 
لباق ریغ  عوضوم  دـهد  صیخـشت  ار  لطاب  قح و  قیرط  نیدـب  ناـمز  ماـما  رگا  هدیـسریمن و  نآ  هب  شتـسد  هتفگیم  قح  فـالخ  هک  ره 

دوخ نیعبرا  باتک  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  هّیرعـشا  ياملع  معأ  بیطخلا  نبا  زا  فئارط )  ) باـتک رد  هر )  ) سواـط نب  دیـس  تسین . یلوبق 
ص)  ) دـمحم و  ملع ، كرد  يارب  دادعتـسا  مهف و  شوـه و  ِتیاـهن  رد  دوـخ  شنیرفآ  لـصا  رد  اریز  تسا  هباحـص  ملعأ  ع )  ) یلع هـتفگ :
. هتشاد وا  میلعت  رد  ار  صرح  تیاهن  مه  ص )  ) دمحم و  هتشاد ، ملع  بلط  رد  ار  صرح  تیاهن  ع )  ) یلع هدوب و  املع  ملعأ  الضف و  لضفأ 

مولعم هدوب و  وا  تمدخ  رد  تقو  همه  هدش و  وا  داماد  دوخ  يدرم  رد  هتـسیز و  ص )  ) دمحم نماد  رد  یکدوک  زا  ع )  ) یلع لاح  نیا  اب  و 
درگاش تسا 

713 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
یکدوک نامز  زا  درگاش  نیا  هک  دمآ  شیپ  نیا  اب  نتخومآ و  هب  صیرح  لضف و  تیاهن  رد  داتسا  شزومآ و  هب  صیرح  شوهزیت و  رایـسب 

يارب تسا  یلامجا  نایب  کی  نیا  هدش ، لئان  ملع  هیلاع  تاجرد  هب  هدرک  هدافتـسا  وا  زا  تقو  ره  رد  هدوب و  داتـسا  نیا  تمدخ  رد  هتـسویپ 
. تسا هدوب  هباحص  ملعأ  ع )  ) یلع هکنیا  تابثا 

کی يزور  هنابش  دنک ، تاقالم  ار  ترـضح  نآ  هشیمه  تسناوت  یمن  مه  تقو  نآ  دیـسر و  ربمغیپ  تمدخ  يریپ  نارود  رد  رکب  وبا  یلو 
تباـث رجح  رد  شقن  نوچ  یکدوک  رد  ملع  دـناهتفگ  دوـب و  وا  تمدـخ  یکدوـک  رد  ع )  ) یلع دیـسریم و  وا  تمدـخ  یمک  تدـم  راـب 

ملعأ رکب  یبا  زا  ع )  ) یلع هک  دـش  تباـث  میتـفگ  هچنآ  زا  و  دوریم ، تسد  زا  دوز  خولک  رد  شقن  نوـچ  یلاـسگرزب  رد  ملع  دـنامیم و 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  یهتنا - تسا . هدوب 

هیلع رب  تقو  ياهتموکح  فرط  زا  یفاصنایب  مدرم  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  ثیدح  نیا  زا  هک : میوگیم  نم 
ییاج ینعی  لیئربج : رثا  هر -)  ) یسلجم زا  دندومنیم . مهتم  تلالـض  هکلب  تلاهج و  هب  ار  اهنآ  ماوع  مدرم  دزن  رد  دندرکیم و  غیلبت  همئا 
تـسا نآ  کیدزن  هک  يرد  تسا و  فورعم  نونک  ات  لحم  نآ  دور و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هک  تفرگیم  هزاجا  داتـسیایم و  نآ  رد  هک 

هناخ رد  میهاربا  ماقم  دننام  وا  ياپ  ياج  ای  هدوب  لیئربج  لحم  هب  فورعم  هک  هدوب  اهنآ  هناخ  رد  یصوصخم  لحم  ای  دنیوگ ، لیئربج  باب 
، دخرچب اج  ره  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  هک  دناهدرک  تیاور  يرایسب  قرط  زا  مه  هّماع  دوخ  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . هتـشاد  دوجو 

: هدومرف ربمغیپ  هک  دناهدرک  تیاور  يرایسب  قرط  هب  هتسناد و  حیحص  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  و 
یعمج زا  باعیتسا )  ) باتک رد  ربلا  دبع  نبا  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . یلع  امش  نیرتهدننکتواضق 

714 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نب ۀملـس  هر -)  ) یـسلجم زا  ع .)  ) بلاط یبا  نب  یلع  زج  ینولـس » : » تسا هتفگن  هباحـص  زا  يدـحأ  تسا  هدرک  لقن  نیثدـحم  تاور و  زا 

زا تسا . هدـش  دراو  اهنآ  تمذـم  نعل و  رد  هماع  زا  يرایـسب  رابخا  دـناهماع و  ياهقف  زا  دـندوب و  بهذـم  يدـیز  ود  ره  مکح ، لـیهک و 
اهنآ رارـسا  هب  نافراع  صاوخ و  زا  ای  دوش  بوسحم  اهنآ  زا  هک  تسا  اهنآ  ناگدنب  زا  ای  ناگدشدازآ  زا  ینعی  مهنم » ّهناف  (- » هر  ) یـسلجم

ینعم هک  تسا  یفوک  ریمع  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  هر -)  ) یسلجم زا  تسا .
« هلمتحی بعص ال  انثیدح  »

فـصو مه  نمؤم  تسا و  یندشن  فصو  وا  لوسر  تسا و  یندشن  فصو  یلاعت  كرابت و  ادـخ  هدیـسر : تیاور  ام  هب  هک  تسا  نیا  خـلا 
هدرک هزادنا  فصو و  ار  اهنآ  دناجنگ  دح  رد  ار  اهنآ  هک  ره  هدرک و  دودحم  ار  اهنآ  دناد  یندیمهف  ار  اهنآ  ثیدح  هک  ره  تسا ، یندشن 

. دشاب ملعأ  اهنآ  زا  دیاب  هدیناجنگ و  دوخ  ملع  رد  ار  نانآ  دنک  هزادنا  فصو و  لماک  دح  هب  ار  اهنآ  هک  ره  و 
ياهتـشرف دـناوتن  ار  نآ  مهف  تسا ، دوجا  ناوکذ و  و  بعـصتسم ، بعـص و  ام  ثیدـح  یتسار  هب  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  هک : دـیوگ  لـضفم 

تـسا هدماین  رد  یبیکرت  رد  زونه  هک  تسا  نآ  بعـص  تسا ، هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  ادخ  هک  ياهدنب  هن  لسرم و  يربمغیپ  هن  بّرقم و 
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. تخیرگ دیاب  دوش  هدید  یتقو  رد  وا  زا  هک  تسا  نآ  بعصتسم  قلطم ) طیسب  )
نـسحا هک  تسا  ادـخ  لوـق  نآ  دزیواـین و  نادـب  يزیچ  سپ  شیپ و  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوـجا )  ) تـسا و ناـنمؤم  شوـه  ناوـکذ )  ) و

لمحت دمهفب و  لامک  دح  هب  دناوتن  ار  نآ  اههدیرفآ  زا  يدحأ  هک  تسا  ام  ثیدح  نامه  ثیدـحلا  نسحأ  تسا ، هدرک  لزان  ار  ثیدـحلا 
هک ره  اریز  دناجنگب  ياهزادنا  رد  ار  نآ  ات  دنک 

715 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دشاب رتگرزب  نآ  زا  دیاب  دناجنگب  دوخ  مهف  هزادنا  رد  ار  يزیچ 

تسا و اهنآ  تازجعم  اهنآ و  هردان  لاوحا  همئا و  نوئـش  بئارغ  رد  رتشیب  ثیداحا  نیا  میدرک ، حرـش  راونـألا ) راـحب   ) ریبک باـتک  رد  اـم 
زا لقن  نایاپ  تسا . زجاع  نآ  كرد  زا  لوقع  هک  نآ  لاثما  ردـق و  اضق و  تالکـشم  تسا و  داعم  أدـبم و  مولع  ضماوغ  رد  نآ  زا  یخرب 

(. هر  ) یسلجم
: تسا هجو  دنچ  زا  نآ  مهف  مدع  ثیدح و  يراوشد  عوضوم  تفگ : دیاب  اجنیا  رد 

هب تسین و  اسر  نادب  يدام  شناد  ملع و  هک  تسا  یبلاطم  نایب  ۀعیبطلا و  ءارو  ام  ملع  هب  عجار  هک  ثیدح  نآ  ثحب  عوضوم  رابتعا  هب  - 1
ناوتیمن کیزیف  یمیـش و  فورعم  عیـسو و  ياهلومرف  اب  درک و  هیزجت  لیلحت و  ار  نآ  ناوتیمن  راوتاربال  اب  زورما  نادنمـشناد  حالطـصا 

. دروآ رد  يدام  یملع و  هدش و  لح  هیضق  کی  تروص  هب  دروآ و  شیامزآ  دروم  رد  ار  نآ 
ادـخ و توبث  دوجو و  لصا  زا  لئاسم  نیا  تسا و  لـیبق  نیا  زا  ناـمیا  هدـیقع و  رظن  زا  ینید  هصوصخم  لـئاسم  همه  تفگ : ناوتیم  هتبلا 
و ادخ ) نخس  عامتسا  هتشرف و  هطساو  هب  ای  هطساویب  دنوادخ  اب  یئرمان  طابترا   ) توبن هلأسم  هب  دوشیم و  زاغآ  وا  هّیبلـس  هیتوبث و  تافص 

مهف مدـع  لـمحت  مدـع  زا  دوصقم  دـسریم و  ناـیاپ  هب  خزود  تشهب و  داـعم و  خزرب و  گرم و  تقیقح  تیـالو و  تماـما و  تیونعم  هب 
. تسا

ام تعیبط و  قوف  ملاع  زا  هک  ام  تیالو  تماما و  ام و  ناتـساد  هک  تسا  نیا  باسح  نیا  يور  باب  نیا  ثیداحا  ینعم  هصـالخ  نیا  رب  اـنب 
رد تقیقح  هنک و  رظن  زا  ار  دودـحم  يدام و  روما  دـناوتیم  تسا و  دودـحم  یمهف  ره  اریز  دـجنگیمن ، يدـحأ  مهف  رد  تسا  هدام  ءارو 

. تسین موهفم  تقیقح  هنک و  روطب  سک  چیه  يارب  روما  نیا  دناجنگب و  دوخ 
حرش رد  هر )  ) یسلجم هک  یثیدح  ود  باب و  ثیدح 5  لوا  تمسق 

716 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ضارتعا ّدر  دوصقم  تسا و  لماش  ار  داعم  توبن و  دیحوت و  ضماغ  لئاسم  ینعم  نیمه  هب  دراد و  ار  ینعم  نیا  تسا  هدرک  لقن  ثیدح 1 

رد هک  تسا  ینامه  هب  رصحنم  یعقاو  شناد  تقیقح و  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدوب  اهنابز  رس  خیرات  نامه  زا  هک  تسا  نییدام  فورعم 
هن تسه و  یتقیقح  هن  اهنیا  زج  تفایرد و  ار  نآ  ناوتیم  یمیـش  کیزیف و  ياـهلومرف  شیاـمزآ و  لوصا  اـب  دوشیم و  لـح  اـهراوتاربال 

. درمش ملع  ار  نآ  دش و  دقتعم  نادب  ناوتیم 
تسا يرشب  كاردا  مهف و  قوف  تیالو  تماما و  توبن و  أدبم و  لئاسم  هک  تسا  نیا  ضارتعا  نیا  زا  رابخا  نیا  رد  همئا  باوج  لصاح  و 

دیاب هن  رگ  دـنوش و  دراو  لحارم  نیا  رد  تقیقح  هنک و  هب  تسین  نکمم  تسا و  راوتاربال  یمیـش و  کیزیف و  ياهلومرف  شیاجنگ  قوف  و 
نیرترواـنهپ هک  ملع  روصت و  مهف و  هطیح  یّلک  روطب  دـنناجنگب و  دوخ  رد  ار  نآ  دـنناوتب  اـت  دنـشاب  رتگرزب  لـئاسم  نآ  عوضوم  زا  اـهنیا 

. دجنگب نآ  رد  قئاقح  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  تسا  هدش  هدرمش  كاردا  ياهاضف 
ماقم تلاسر و  فصو  رظن  زا  ار  لوسر  هک  ره  دیامرفیم : هک  هدرک  نشور  یبوخ  هب  لضفم  تیاور  رئاصب و  تیاور  رد  ار  عوضوم  نیا  و 
کی هچنانچ  دـناجنگب  دوخ  كاردا  رد  دـنک و  فصو  دـناوتب  لماک  روطب  هدام  ءارو  ام  هب  طابترا  تیالو و  ماـقم  رظن  زا  ار  همئا  اـی  یحو 

رد دشاب و  هتـشاد  یملع  هطاحا  اهنادب  دیاب  دناجنگیم  دوخ  كاردا  رد  دنکیم و  فصو  ار  یمیـش  ای  کیزیف  لومرف  ای  یـسدنه  ناهرب 
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هک ره  هنم » ربکأ  وهف  ًائیـش  ّدـح  نم  ّنأل  : » دـیامرفیم هداد  يرتشیب  حیـضوت  لضفم  تیاور  ترابع  رد  دـشاب و  رتاـناد  اـهنآ  زا  دـیاب  هجیتن 
رتگرزب فورظم  زا  دیاب  فرظ  هک  تسا  تسرد  مه  يدام  رظن  زا  لصا  نیا  و  دـشاب ، رتگرزب  وا  زا  دـیاب  دریگ  هزادـنا  رد  دـناوتب  ار  يزیچ 

. تسا رتگرزب  نآ  زا  رشب  دجنگب  يرشب  ِملع  فرظ  رد  تقیقح  هب  ياهلأسم  رگا  دشاب و 
هدام ملاع  نیمه  رد  تفگ : درک و  نییدام  هب  ار  نخس  يور  دیاب  اجنیا  رد 

717 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
زا یتح  يرـشب  مهف  هک  تسا  لیلد  نیا  هدنام و  اجب  مصأ  لحنی و  لئاسم ال  تروصب  دناهدیجنگن و  رـشب  ملع  رد  زونه  لئاسم  زا  يرایـسب 

: دروآ رامش  رد  ار  ریز  لئاسم  دیاب  لئاسم  نیا  زا  تسا و  رتکچوک  مه  هّیدام  لئاسم  همه  هب  هطاحا 
ای دراد  تیاهن  اضف  ایآ  هک : دهدب  یعطق  هدـش و  شیامزآ  باوج  لاؤس  نیا  ربارب  رد  تسا  هتـسناوتن  يزورما  ملع  زونه  اضف ، هلأسم  فلا -

؟ تسا تیاهن  ال 
. تسا یملع  ّمصأ  لئاسم  زا  یکی  دوخ  نیا  و 

. هدام رد  تایح  شیادیپ  هلأسم  ب -
. رثا مادک  دنتسه و  لصا  مادک  ات و  ود  ای  دنتسه  یکی  هک  هوق  هدام و  تقیقح  لصا  هلأسم  ج -

هک تسا  تهج  نیمه  هب  راوتاربال  یمیـش و  کیزیف و  فورعم  ياهلومرف  رظن  زا  ینعی  هزورما  یملع  شور  هب  لئاسم  نیا  ندـنام  موهفماـن 
. دنک هطاحا  اهنآ  هب  دناوتیمن  تسا و  رتگنت  رتکچوک و  مه  هدام  هیلاع  لئاسم  نیمه  عیسو  قیمع و  تقیقح  زا  يرشب  مهف 

كاردا مهف و  لباق  هک  اجنآ  ات  کیرات  تسپ و  ياهمهف  اب  هیلاع  قئاقح  بسانت  مدـع  يرـشب و  درخ  مهف و  تاـجرد  فـالتخا  رظن  زا  - 2
هقبط ار  یناسنا  یلومعم  لئاسم  ام  رگا  تسا ، نشور  رایـسب  مه  هجوت و  لباق  رایـسب  رظن  نیا  زا  قئاقح  یملع و  لئاسم  یـسررب  دنـشابیم ،

هب عوضوم  نیا  مینک ، قیبطت  اهنآ  اب  يریپ  يدرم و  لامک و  ّنس  هب  دسرب  ات  يدازون  نارود  زا  ار  رـشب  درف  کی  مهف  تاجرد  مینک و  يدنب 
ترجا زا  ار  يداصتقا  لئاسم  يرتسبمه ، لماک  شزیمآ  ات  ابیز  يور  کی  ندید  ِتّذل  كرد  زا  ار  یـسنج  لئاسم  اًلثم  تسا ، نشور  یبوخ 

ياههیامرـس ات  یناریا  رانید  کی  کلمت  زا  اًلثم  گرزب  نیچ  ینویلیم  دصـشش  تلم  کی  عیـسو  داصتقا  هب  هطاـحا  اـت  ماـگ  کـی  نتـشادرب 
. یلامش ياکیرما  يدرایلیم 

مهف اًلثم  دـنک و  كرد  دـناوتیم  ینّیعم  هزادـنا  ات  ار  یناسنا  یلومعم  لئاسم  ینارود  ره  رد  رـشب  درف  کی  هک  تسا  نشور  هسیاقم  نیا  زا 
تاساسحا

718 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
مودـعم و یتقیقح  نینچ  وا  رظن  هب  عنتمم و  تسا  يرما  هلاـس  ود  كدوک  کـی  يارب  اـبیز  نز  کـی  اـب  یـشوغآ  مه  تّذـل  كرد  قشع و 

. تسا لاحم 
: تفگ ناوتیم  مه  یمومع  راکفا  اب  لئاسم  نیا  شجنس  رظن  زا  هچنانچ 

هب تبسن  نآ  زا  رتالاب  هجرد  دنمهفب و  دنناوتیم  هزادنا  کی  ات  ار  يرشب  لئاسم  مادک  ره  دنوشیم و  میـسقت  هقبط  هتـسد و  اهدص  هب  رـشب 
. درادن يدوجو  تقیقح و  چیه  اهنآ 

. تسه يزیچ  نینچ  هک  دننادب  دننک و  ادیپ  نادب  یلامجا  نامیا  کی  نآ  راثآ  هظحالم  زا  اهنآ  تسا  نکمم  يرآ ،
هدرورپ و ترطف  هب  یخرب  هک  دـنادیم  یـصوصخم  هدـیرورپ  هیلاع و  راکفا  صوصخم  ار  هداـم  ءارو  اـم  قئاـقح  كرد  ثیداـحا ، نیا  رد 

. هداد ناحتما  نانمؤم  سوفن  نوچ  شرورپ  تضایر و  هب  یخرب  موصعم و  ناماما  ناربمغیپ و  اههتشرف و  سوفن  نوچ  دنکاپ 
زا نیموصعم  ترتع  نآرق و  هیلاع  تامیلعت  زا  يرایسب  هک  تسا  هدومن  ار  ینعم  نیا  نایب  باب ، ثیدح 5  ریخا  تمسق  ثیدح 1 و 2 و  رد 

هداد ناحتما  نانمؤم  ناگتشرف و  ءایبنا و  كاپ  هیلاع و  سوفن  اهنت  دنمهفب و  ار  نآ  دنناوتیمن  تسا و  رترب  مدرم  کیرات  گنت و  مهف  روخ 
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. دنشاب هتشاد  یلامجا  داقتعا  نادب  دنناوتیم  تازجعم  راثآ  روهظ و  رابتعا  هب  طقف  رگید  مدرم  دننک و  كرد  دنمهفب و  دنناوتیم 
دراد و دوخ  هب  صوصخم  یمهف  یکاردا و  یلقع و  رشب ، زا  يدرف  ره  دیامرفیم : تسا و  هدش  هجوت  يرتکیراب  هتکن  هب  مود  ثیدح  رد 

یماقم ناملس  تسا و  نینچ  مه  دارفا  یحور  تیـصاخ  تسا ، زاتمم  هفایق  لکـش و  گنر و  زاوآ و  رظن  زا  درف  ره  ینامـسج  رهاظ  هچنانچ 
ار وا  دنک و  كرد  دناوتیمن  دنک  هضرع  رذ  یبأ  هب  دیمهفیم  وا  ار  هچنآ  رگا  هتشادن و  وا  ینامیا  ردارب  رذ  یبأ  هک  دراد  قئاقح  كرد  زا 

نیا یعامتجا  ربهر  کی  راکهاش  نیا  رب  انب  دنادیم ، رفاک 
719 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تـسویپ دزاس و  طوبرم  مه  اب  ار  مدرم  نآ ، هلیـسوب  دـنک و  كرد  تسا  یمومع  مهف  روخرد  زاین و  دروم  هک  ار  یلئاسم  دـناوتب  هک  تسا 
. دهد

(- هر  ) یسلجم زا 
« ناملس بلق  یف  ام  »

رذ یبأ  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  ناملس  رگا  میتفگ ، قباس  رد  هچنآ  زا  نآ  زج  و  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمغیپ تفرعم  ادخ و  تفرعم  بتارم  زا  ینعی 
رب لمح  ار  نآ  درکیم  راهظا  رگا  هک  تسا  ياهبیرغ  لامعا  مولع و  دوصقم  ای  درکیم ، دادـترا  غورد و  رب  لـمح  دـیمهفیمن و  تفگیم 

. دشیم ناملس  لتق  هلیسو  درکیم و  شاف  ار  نآ  ای  تشکیم  ار  ناملس  دومنیم و  رحس 
: هک تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ماما  زا  رباج  زا  دوخ  دانسا  هب  یشک  و 

زا نیمز و  يور  دش  پک  گید  دندرکیم ، ثیدح  مه  اب  هک  نایم  نیا  رد  دوب ، اذغ  گید  تخپ  لوغشم  وا  دش و  دراو  ناملـس  هب  رذ  وبأ 
رارکت عوضوم  نیا  مه  رگید  راـب  داـهن و  قاـجا  يور  تفرگ و  ار  نآ  ناملـس  درک و  بجعت  رایـسب  رذ  وـبأ  تخیرن ، يزیچ  شناد  بآ و 

هب ع )  ) نینمؤملا ریمأ  مشچ  نوچ  و  دوب ، كانشیدنا  دروخرب و  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  اب  رد  مد  دش ، نوریب  ناملـس  دزن  زا  ناساره  رذ  وبأ  دش ،
؟ یکانساره ارچ  يدش و  نوریب  ناملس  دزن  زا  ارچ  رذ  وبأ  يا  دومرف : داتفا ، وا 

رگا رذ ! ابأ  يا  دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما  مدـش . بجعت  رد  نآ  زا  درک و  ناـنچ  نینچ و  ناملـس  مدـید  نم  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  درک : ضرع 
ار وا  هک  ره  نیمز ، رد  تسا  ادخ  باب  ناملـس  دنک ، تمحر  ار  ناملـس  هدنـشک  ادـخ  تفگ : یهاوخ  دـیوگ ، زاب  وت  هب  دـناد  هچنآ  ناملس 

يرایـسب ِملع  نم  هب  تسا : هتفگ  ياهبطخ  رد  ناملـس  دوـخ  و  تسا . نادـناخ  اـم  زا  ناملـس  تسا ، رفاـک  وا  رکنم  تـسا و  نمؤـم  دسانـشب 
. زرمایب ار  ناملس  لتاق  ایادخ  راب  دنیوگ : رگید  هفئاط  تسا و  هناوید  دنیوگ  ياهفئاط  میوگب ، منادیم  هچ  ره  رگا  دناهداد و 

نانود سرتسد  ناهن  ملع  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دناهتفگ : یـضعب  میتفگ و  لوا  هک  تسا  نامه  دوصقم  هک  دـش  رهاظ  اجنیا  زا  میوگ : نم 
، تسین

720 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نیمه يارب  نامهفتسـس و  هب  دسر  هچ  ات  تسین  یـسرتسد  نادـب  ار  نادنمـشناد  لوحف  راوشد ، نادـب  ندیـسر  تسا و  قیقد  نآ  كردـم 

هاتوک و نآ  كرد  زا  ناشمهف  اریز  نآ  قامعا  رارسا و  هن  تخاس  باطخ  دروم  نآ  تالمجم  عرش و  رهاظ  نامه  هب  دیاب  ار  مدرم  روهمج 
. یهتنا تسا . اسران  نآ  لمحت  زا  اهنآ  هلصوح 

هچناـنچ قح  ناـبّرقم  صوصخ  دـنامرد  نآ  زا  يرگید  هک  دـناوت  كرد  یملع  رـشب  زا  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هکلب  میوـگیم : نم 
: دومرفیم ع )  ) قداص ماما  مدینش  هک : تسا  هدرک  تیاور  ریصب  یبا  زا  دوخ  دانسا  هب  یسک 

رفاک دوش  هدومن  ناملـس  هب  وت  ملع  رگا  دادـقم  يا  ددرگ ، رفاـک  دوش  هدومن  رذ  یبأ  هب  وت  ملع  رگا  ناملـس  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 
. ددرگ

ربمغیپ تامیلعت  ساسا  هک  تسا  هدوب  تیرشب  یمومع  داصتقا  یمومع و  مارتحا  نامه  همئا  مولع  هتفهن  رارـسا  زا  یکی  تفگ : ناوتیم  - 3
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: تشاد یمومع  فده  ود  دوخ  تضهن  رد  مالسا  ربمغیپ  دوب ، مالسا 
. دوب ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  نآ ال  راعش  هک  يرسارس  تموکح  مچرپ  کی  ریز  رد  يرشب  تدحو  ( 1)

رد ور  نیا  زا  تسا ، رـشب  يداصتقا  يراکمه  یقیقح و  داـحتا  عناـم  هک  يداژن  ضیعبت  يداژن و  يرترب  یفئاوط و  زاـیتما  هنوگ  ره  وغل  ( 2)
دندوب ناتسبرع  طیحم  يداژن  تازایتما  یتاقبط و  فالتخا  ساسا  هک  دوهی  شیرق و  تردق  طوقـس  ناتـسبرع و  رب  دوخ  طلـست  زور  نیلوا 

رد دناوخ و  ار  دوخ  یئالط  هفورعم  هبطخ  نآ  هداتسیا و  هبعک  هناخ  يولج  مالسا  ربمغیپ  شیرق ، نارـس  ندش  میلـست  هکم و  حتف  زور  ینعی 
. هدحو هدحو  هدحو  هَّللا  ّالا  هلا  ال  دومن : مالعا  ار  يرشب  تدحو  نآ  ردص 

برع ریغ  رب  ار  یبرع  چـیه  دـیدش و  هدـیرفآ  كاخ  زا  امـش  همه  دومرف : درک و  ءاغلا  ار  يداژن  موهوم  تازاـیتما  هنوگ  ره  نآ  لـیذ  رد  و 
دروم ار  یمومع  داصتقا  داتفا ، ع )  ) یلع تسد  هب  روما  مامز  نوچ  و  لضف ، يوقت و  هب  زج  تسین  يرترب 

721 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نایم ار  لاملا  تیب  تفرگ و  هدرخ  ریبز  هحلط و  دننام  دندوب  هتخودـنا  ناوارف  هیامرـس  مالـسا  يورین  تکرب  زا  هک  اهنآ  رب  تخاس و  هجوت 
يارب تسا  یمالسا  داصتقا  ساسا  هک  همه  يارب  راک  یگدنز و  لصا  نیمه  درک و  عیزوت  ربارب  یماقم  ره  ای  يداژن و  ره  زا  ناناملسم  همه 

. دندومن دیهش  ار  وا  ات  دندرک  لالخا  وا  تموکح  رد  اذل  دوبن و  لمحت  لباق  زور  نآ  ناناملسم 
دنرادن و رواب  لد  هب  هچ  رگ  دننک و  قح  راهظا  یعمج  نایم  نیا  رد  قحلا » ضعبب  مهناسل  هَّللا  قلطأ  مث  : » دـیامرفیم ثیدح 5  لیذ  رد  - 4

دـض ياهشروش  اهتضهن و  هب  هراشا  هلمج  نیا  دـیاش  تسا و  ادـخ  ءایلوا  زا  عافد  قح و  ظفح  اهنآ  دوجو  هرمث  هک  دـنناقفانم  عمج  نیا 
هلیـسوب نوچ  یلو  دندوب  هدیقعیب  بهذم  تقیقح  هب  هچ  رگ  اهنآ  زا  یـضعب  نارادمدرـس  هک  دـشاب  سابع  ینب  هّیما و  ینب  روج  تموکح 
هدـیتسرپ نیمز  يور  رد  ادـخ  دـندوبن  رگا  هک  تشاد  ار  ینمـض  تحلـصم  نیا  اهنآ  دوجو  دـشیم  عافد  اـهنآ  ناوریپ  قح و  همئا  زا  اـهنآ 

، تسا اهنآ  لابند  هک  ره  دریگ  ارف  نانآ  ياعد  ینعی  هیاهن - زا  درکیم . ناریو  ار  مالـسا  ساسا  هیاپ و  رئاـج  ياـهتموکح  داـسف  دـشیمن و 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  درادیم - هگن  درادیم و  زاب  نانمشد  ّرش  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  هطاحا  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم 

دریگیم ارف  دشاب  اهنآ  فلاخم  ههبج  رد  هک  یناسک  همه  ناناملسم  هعماج  زا  یمالـسا  توعد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًارهاظ  میوگیم : نم 
ینعم نیا  هب  و  ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » دیامرفیم هک  تسا  هیآ  نومـضم  قباطم  ربمغیپ  زا  نایب  نیا  دننکیم و  هبلغ  مالـسا  نافلاخم  رب  و 

نارگید اریز  شکم  تسد  نآ  زا  بسچب و  ناناملسم  هعماج  هب  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش و  رکذ  قباس  هلمج  تلع  هک  تسا  رتبسانم 
هعماج نامه  تیرـشب  ياج  رب  تباث و  هاگیاپ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  مه  ار  نارگید  یمالـسا  توعد  تسویپ و  دنهاوخ  نادب  دوز  ای  رید  مه 

هملک هکلب  تسا  رتبسانم  ینعم  نیا  اب  مه  توعد  ظفل  تسا و  یناملسم 
722 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نآ زا  دـعب  هلمج  هکلب  شیپ و  هلمج  اب  نآ  طابترا  بیکرت و  یئالط و  هلمج  نیا  تادرفم  رد  لـمأت  تسا و  نآ  دـیؤم  مهءارو »  » هطاـحا و
: هلوق دندشن . هجوتم  نادب  نف  دیتاسا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  بجع  ینعم و  نیا  يارب  تسا  هّیعطق  هنیرق 

« هَّلل لمعلا  صالخا  »
اهنآ و نتـشاد  تسود  اهنآ و  هب  داقتعا  صولخ  ینعی  نیملـسم  همئا  تحیـصن  هدساف ، ضارغا  هعمـس و  ءایر و  زا  لمع  نتـشاد  كاپ  ینعی 

همه ناناملـسم و  همئا  شنآرق و  شلوـسر و  ادـخ و  يارب  تحیـصن  نید  هـتفگ : هیاـهن  رد  ناـشرادرک ، راـتفگ و  هـمه  رد  اـهنآ  زا  يوریپ 
. تسا ناناملسم 

يرگید هملک  اـب  تسا  عـمج  هملک  نـیا  ریز  رد  یناـعم  زا  هـچنآ  دراد و  حوـصنم  یـشیدنا  ریخ  رب  تلـالد  هـک  تـسا  ياهـملک  تحیـصن ،
صالخا ّتین  وا و  یگناگی  هب  داقتعا  ادخ  يارب  تحیـصن  ینعم  تسا  یکاپ  صولخ و  ینعم  هب  تغل  رد  حصن  لصا  درک و  ریبعت  ناوتیمن 

رما و زا  يوریپ  وا و  تّوبن  هب  قیدصت  لوسر  تحیصن  تسا و  نآ  قبط  رب  لمع  نادب و  قیدصت  نآرق  يارب  تحیـصن  تسا ، وا  تدابع  رد 
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شروش هب  يأر  دنورب  فالخ  هک  یتروص  رد  دـنک و  يوریپ  اهنآ  زا  قح  روما  رد  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  همئا  تحیـصن  و  تسا ، وا  یهن 
. ناشحلاصم هب  تسا  اهنآ  داشرا  ناناملسم ، همه  هب  تبسن  تحیصن  و  دهدن ، اهنآ  رب 

. یهتنا
روط نیا  ار  همئا  تحیـصن  قحان ، هچ  دـشاب و  قح  رب  هچ  تسا  ناناملـسم  یفرع  ياوشیپ  هیاهن ، بحاـص  رظن  رد  ماـما  نوچ  میوگیم : نم 

. دوش قیبطت  ود  ره  قحان  قح و  ياوشیپ  رب  هک  هدرک  ریسفت 
قح تمرح و  تنامـض و  نداد و  ناـما  ناـمیپ و  ینعم  هب  ود  ره  نیا  تسا و  هدـمآ  ماـمذ  هّمذ و  هملک  ثیدـح ، رد  ررکم  هتفگ : هیاـهن  رد 
ره ینعی  مهاندأ » مهتمذب  یعـسی   » تسا باب  نیا  زا  دندش و  دراو  ناناملـسم  ناما  نامیپ و  رد  هکنآ  يارب  دندش  هدیمان  همذ  لهأ  دنـشاب و 

ناما دهع  نمشد  هب  مالسا  نوشق  درف  کی  هاگ 
723 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  یهتنا . دننکشب . ار  وا  دهع  دننک و  ضقن  ار  نآ  دنرادن  قح  ناناملسم  تسا و  يرجم  همه  رب  داد 
نادـب مالـسا  ربمغیپ  هک  تسا  ینارنخـس ) تاّیلک   ) ملکلا عماوج  نامه  رامـش  رد  مالـسا  ربمغیپ  يانعم  رپ  هاـتوک و  هبطخ  نیا  تفگ : دـیاب 

: دیامرفیم دلابیم و 
« ملکلا عماوج  تیتوأ  »

يرشب تدحو  کی  همانرب  هلمج  دنچ  نیا  زا  تسا و  جردنم  نآ  رد  هدنیاپ  ذفان و  رثؤم و  هعماج  عامتجا و  کی  تسرد  تالیکـشت  رـس  و 
دراد یمالسا  رهاظ  امنرود و  کی  ربمغیپ  هبطخ  نیا  و  تالیکشت . شرورپ و  غیلبت و  رظن  زا  درک ، جارختسا  ناوتیم  نیمز  يور  رسارس  رد 
کی هدرک و  قیبطت  سابع  ینب  هیما و  ینب  یباّلق  ياهتموکح  رب  ار  نآ  هیاهن  رد  ریثا  نبا  دننام  دـندش و  هتفیرف  نادـب  مالـسا  ناینب  رهاظ  هک 

یسلجم زا  دناهداد . حیضوت  ثیدح 2  نمض  رد  ار  نآ  تسا و  جردنم  نآ  رد  يرشب  یلداع  عامتجا  کی  رـس  هک  دراد  یتیعقاو  تقیقح و 
نآ رد  هک  دناهدیقع  شور و  کی  هب  اهنآ  اریز  دندیورگ  اهنادـب  هک  یناسک  دـنّقح و  رب  ناماما  نامه  نیملـسم  تعامج  زا  دوصقم  هر -) )

تعامج هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دندیـسرپ  هک  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا  هدـش  لقن  قودـص  زا  رابخالا  یناعم  رد  هچنانچ  تسین  یفالتخا 
: دومرف دننایک ؟ تّما 

نب هَّللا  دبع  زا  رگید  تیاور  دنـشاب و  رایـسب  هچ  رگ  دـنلطاب  لهأ  اهيدنبهتـسد  هقرف و  دنـشاب و  كدـنا  هچ  رگ  دـنّقح  لها  متّما  تعامج 
؟ تسیچ تتّما  تعامج  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  هدیناسر  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ار  نآ  يولع  ییحی 

تنـس و زا  هد  ربـخ  ارم  تفگ : دـمآ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  دزن  يدرم  رگید  تیاور  رد  و  دنـشاب . هد  هچ  رگ  دنـشاب  قح  رب  هک  اـهنآ  دومرف :
هچ رگ  دنلطاب و  لها  تقرف  دنـشاب و  مک  هچ  رگ  دنّقح و  لها  تعامج  تسا ، هدیدرگ  رادیدپ  وا  زا  دعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  تعدـب ،

اهنادب ادخ  هک  دنناسک  نامه  یلعا  قیفر  هر -)  ) یسلجم زا  دنشاب . رایسب 
724 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تـسا هدمآ  اعد  رد  دیوگ : هیاهن  رد  نانآ . دنتـسه  یناقیفر  بوخ  هچ  ناکین و  ءادهـش و  ناقیّدـص و  ناربمغیپ و  زا  تسا  هدیـشخب  تمعن 
: هک

« یلعألا قیفّرلاب  ینقحلأ  »
زا عیـضو  فیرـش و  هب  هک  تسا  نیا  هّیوسلاـب  تمـسق  هر -)  ) یـسلجم زا  دنـشاب . نییّلع  یلعا  نکاـس  هک  دـنناربمیپ  عمج  قیفر  زا  دوـصقم 

تسد هب  يارب  ترضح  نآ  زا  سپ  روج  ءافلخ  دوب و  نیمه  ص )  ) ربمغیپ شور  يرـس و  ره  هرامـش  هب  دهدب  ربارب  لاملا  تیب  زا  تمینغ و 
ياوشیپ ربهر و  زا  تسد  دندش و  مهارف  اهنآ  درگ  مدرم  دنتخاس و  دوخ  ِرادفرط  ار  اهنآ  دنداد و  رییغت  ار  نآ  فارشا ، نارس و  لد  ندروآ 

. دنتشادرب دوخ 
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نارازگراـک ینعی   ) مدرم رتـشیب  تسب و  راـک  هب  ار  نآ  درک و  هدـنز  ار  ادـخ  لوـسر  شور  دـش  مدرم  رب  یلاو  ع )  ) نینمؤـملا ریما  نوـچ  و 
هحلط و دندوب و  هدرک  شومارف  ار  ص )  ) ادخ لوسر  شور  دندوب و  هدش  زاسمد  نارگید  هدوهیب  هویش  اب  اریز  دندرک  ساره  نآ  زا  برع )
رد يرترب  هیام  هک  تسا  يراکزیهرپ  يرادنید و  هب  تفارـش  هک  تساوخ  رذع  ترـضح  نآ  دندیروش و  ع )  ) یلع هب  ناشناراطقمه  ریبز و 

مئانغ رد  ربمغیپ  دـنهاوخ و  ربارب  هنیزه  دـنراد و  ربارب  ياهيدـنمزاین  همه  ایند  رد  مدرم  تسا ، ارـس  رگید  رد  اهنآ  نایاش  دزم  دنتـسین  ایند 
نآ هلیسوب  و  دروم ، ِتیـصوصخ  تقو و  تحلـصم  يارب  داد و  يرتشیب  هرهب  برع  ِذوفن  اب  ِنارـس  یخرب  هب  یئانثتـسا  روطب  نزاوه  نینح و 

يدایز نیا  تسا  نکمم  هکنیا  اب  دومن  تقفاوم  تیاضر و  بلج  دندوب  تمینغ  کیرـش  هک  راصنا  زا  درک و  مرگ  مالـسا  هب  ار  ناقفانم  ِلد 
. دشاب هدش  هداد  دمحم  لآ  سمخ  مهس  زا  ترضح و  نآ  دوخ  هرهب  زا 

ِملاظ زا  هدیدمتـس  مولظم و  يارب  ماقتنا  دشاب و  سک  ره  هب  تبـسن  يرادفرط  كرت  تسا و  مدرم  نایم  رد  قح  هب  مکح  ّتیعر  رد  تلادع 
ربارب و عیزوت  میـسقت و  ینعی  لصا  ود  نیا  نوچ  و  یـشوپ ، مشچ  هحماـسم و  نودـب  ناراـکفالخ  رب  تازاـجم  دودـح و  ءارجا  راـکمتس و 

زا درادن  كاب  ماما  دشاب ، مدرم  نایم  يرتسگداد 
725 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هک تشادـن  یکاب  ع )  ) نینمؤملا ریما  هچنانچ  یئوس  هب  مادـک  ره  نتفر  نآ و  زا  ندـش  هدـنکارپ  نید و  زا  اـهنآ  نتـشگرب  نارگید و  مشخ 
یـضعب درک و  دربن  اهنآ  اب  دادن و  تسد  زا  اهنآ  رطاخ  هب  ار  تلادع  قح و  شور  دندیروش و  وا  رب  دـنتفر و  هّکم  هب  هشیاع  ریبز و  هحلط و 

ره هک  درادـن  ررـض  رگید  ددرگ و  ققحم  عامتجا  نسحا  ماظن  دوش  ادا  اهنآ  نایم  تیعر  ماما و  قح  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـناهتفگ :
یـسلجم زا  لقن  نایاپ  دنک . دهاوخ  راک  ره  دور و  دـهاوخ  اجک  ره  دور ، وس  نآ  ای  دور  وس  نیا  هب  دـنز و  رد  نآ  ای  دـنز  رد  نیا  هب  سک 

(. هر )
: دش هجوتم  تاکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد 

: دوش يزیر  یپ  دیاب  یعامتجا  لصا  ود  ساسا  رب  دیاپیم  دنامیم و  هک  یعامتجا  تسرد  ماظن  هکنآ  - 1
رد يواسم  روطب  نانآ  ياهيدنمزاین  دوش و  میـسقت  ربارب  دارفا  همه  نایم  دیاب  دـشاب  هچ  ره  عامتجا  دـمآ  رد  تورث : هنالداع  عیزوت  فلا -

تحار ندیباوخ و  ندروخ و  لئاسو  رظن  زا  دنرادن  یتوافت  دنربارب و  رسمه  یگدنز  ياهيدنمزاین  رظن  زا  مدرم  همه  اریز  دوش  هتفرگ  رظن 
زا یکی  دوش و  تحاران  ندروخ  زا  هک  دروخب  ردـقنآ  یکی  دوشیمن  دنتـسه ، مه  دـننام  رگید  جـئاوح  دـنزرف و  نز و  هب  نتفگ  باوج  و 

دیلوت هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دیدرگ  ربارب  هعماج  دارفا  هب  تبسن  نآ  زا  هرهب  تورث و  میـسقت  عیزوت و  رگا  هتبلا  دشاب ، تحاران  یگنـسرگ 
. دنیامنیم تکرش  تورث  دیلوت  رد  مدرم  همه  دراذگیم و  شیازفا  هب  ور  مه  تورث 

دیلوت رد  هک  دـننکیم  كرد  ًاـیناث  و  ددرگیم ، دـیاع  اـهنآ  هب  يرتشیب  مهـس  دـشاب  رتـشیب  تورث  هچ  ره  دـننکیم  كرد  هکنآ  يارب  اـًلوأ 
راک دوشیم و  رتشیب  طاشن  تباقر و  ّسح  دـشاب  رتشیب  قیفر  راکمه و  یگدـنز  طیحم  رد  هچ  ره  دنتـسه و  تسدـمه  اهنآ  اـب  همه  تورث 

هکنآ ای  دناوخب  سرد  دناوتیمن  اهنت  كدوک  کی  نالک ، درخ و  زا  ناسنا  عون  رد  تسا  یسوسحم  تیصاخ  کی  نیا  دوریم ، شیپ  رتهب 
راک دراو  دوخ  نالاسمه  هدع  اب  رگا  یلو  دودب  یتفاسم 

726 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنکیم راک  طرفم  هقالع  قشع و  اب  هنادوخیب و  دش  تخس  ياهشزرو  ماسقا  ندیود و  ای  ندناوخ  سرد 

متـس و زا  یـشان  همه  همه و  تسا  يرـشب  ره  هفطاـع  هک  تورث  دـیلوت  كرت  راـک و  كرت  دارفا : هـمه  ناـیم  يرتـسگداد  تلادـع و  ب -
هار زا  و ،..  و ..  و ..  هدرک ، يرادرب  هـالک  هدـیدزد ، هدرب ، ار  وا  لاـم  هدروآ و  راـشف  يرگید  هب  وـگروز  ملاـظ و  کـی  تسا ، يرگدادیب 

هکنیا رتدب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يرگراک  ّسح  هدرک و  شیع  هدیباوخ و  هدروخ و  هتسشن و  نارگید  ششوک  راک و  هجیتن  زا  هدافتسا 
ياهراک هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  ات  هداد  شرورپ  يراکمتـس  راب و  هدسفم  عضو  نیمه  هب  ار  اهنآ  هداد و  لیکـشت  ینادناخ  دنزرف و  نز و 
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. تسا هدمآ  دوجوب  و ..  رکون و ..  اقآ و  تاقبط  هلیسو  نیا  هب  هتشاذگاو و  نارگید  هب  مه  ار  دوخ  یصخش 
دیدرتیب دوش ، هدـنک  ياهعماج  زا  يرگدادیب  ملظ و  هشیر  رگا  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  يرگدادیب  ملظ و  زا  همه  یتاـقبط  دـسافم  نیا 

. دنداسف دیلوت  هیام  مه  رگید  تاهج  زا  دادیب  متس و  هوالعب  دوریم ، نایم  زا  مه  يراعیب  يراکیب و 
دناشکیم یهار  همه  هب  ار  مدرم  یگنسرگ  دسریمن و  مدرم  هب  هقوذآ  دوشیم و  عطق  اهرهش  نایم  طابترا  لئاسو  ینزهار  متـس  رثا  رب  اًلثم 

رامیب و هنسرگ و  مدرم  دوریم و  نایم  زا  یمومع  راک  بسک و  هلیسو  نآ  راکتحا  نالک و  ياههیامرس  بحاصت  هطساوب  دربیم  نایم  زا  و 
یگزره هب  یگدنز  نیرتنیگنن  نیرتمک و  يارب  دنموربآ  نانز  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  ات  دننکیم  ور  يداسف  ره  هب  دنوشیم و  دـنمزاین 

: تسا زیچ  ود  نیا  ورـشیپ  دیـشر و  هعماج  تسرد  لصا  نیا  رب  انب  دیآیم ، دوجوب  اهون  ِرهـش  اههناخ و  هشحاف  دنوشیم و  هدناشک  داسف  و 
. رتسگداد هعماج  و  ربارب ، میسقت 

يدازآ مدرم  هب  رگید  تاهج  زا  دیاب  لصا  ود  نیا  يرارقرب  زا  سپ  - 2
727 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تسا هظحالم  ود  يارب  نیا  درادن و  ورشیپ  هنالداع و  عامتجا  هب  ینایز  ررض و  رگید  تاهج  زا  مدرم  يدازآ  دوش و  هداد 
زارحا زا  سپ  دنیآیم و  راب  اسراپ  وگتسار و  دنمتفارش و  قالخا و  شوخ  وجریخ و  دوخ  عبط  هب  مدرم  هنالداع  عامتجا  کی  رد  هکنآ  لوا 
یبوـخ ریخ و  هـب  ار  اـهنآ  يدازآ  دـنکیم و  هـبلغ  مدرم  رب  يراـتفر  شوـخ  يراـک و  وـکین  ریخ و  لـماوع  تـشیعم  رد  يربارب  تلادــع و 

. داسف رش و  هن  دناشکیم 
دارفا دـیاب  هافر  اب  یگدـنز  هنالداع و  مظن  کـی  هیاـس  رد  تسا و  هعماـج  تفرـشیپ  هلیـسو  نیرتهب  رظن  هدـیقع و  رد  يدازآ  هک  نیا  مود  و 

يدازآ ّسح  دوخ  رد  هکنیا  هب  زج  دوشن  لصاح  دوصقم  نیا  دنیارگ و  تفرشیپ  یّقرت و  يوس  هب  دنهد و  ناشن  ار  دوخ  رهوج  تیـصاخ و 
درگ بقع  دوکر و  هیام  گنر  ره  مان و  ره  هب  دارفا  يدازآ  بلـس  قانتخا و  دـنرواین و  رظن  هب  دوخ  هار  رـس  یعناـم  دـننک و  كرد  لـماک 
هدوب اهنآ  زا  ماما  نییعت  تیب و  لها  لئاضف  رکذ  لماش  هدوب و  ینـالوط  هبطخ  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هر -)  ) یـسلجم زا  دوشیم . هعماـج 

دندوبن و یـضار  نادب  هک  هدوب  یناقفانم  شروش  هنیمز  تمـصع  نادـناخ  زا  ماما  بصن  نوچ  و  دـیآیم ، رب  رگید  رابخا  زا  هچنانچ  تسا ،
. شروش زا  يریگولج  يارب  دنریگرب  حالـس  هک  دوب  هداد  روتـسد  راصنا  هب  دننادرگب ، وا  نادناخ  زا  ار  تماما  رما  ات  دندوب  هدـش  نامیپ  مه 

نب رباج  زا  هعمج  هبطخ  باب  رد  دوخ ، دنس  هب  ملسم  تسا ، هدش  تیاور  مه  هماع  قرط  زا  شریسفت  اب  يوبن  ثیدح  نیا  هر -)  ) یسلجم زا 
زا دراذگ  اجب  ار  یلام  هک  ره  شدوخ ، زا  ینمؤم  ره  زا  متـسه  یلوا  نم  هبطخ : رخآ  رد  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  هَّللا  دـبع 

شراک رس و  تسا و  نم  هدهع  رب  دراذگ  اجب  تسرپرسیب ) کلم  بآ و  دنزرف و  نز و   ) یعایض ای  یماو  سک  ره  تسا و  وا  نادناخ  نآ 
. تسا نم  اب 

728 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دنوش هدنادرگرب  سپس  (: » ماعنا هروس   62  ) تسا یلاعت  ادخ  لوق  رد  هچنانچ  تیکلام  ای  یکیدزن ، ینعم  هب  تسا  یلو  زا  یلوا  دیوگ : یبآ 

زا اهنآ و  راک  يّدصتم  ینعی  تسا  قتـشم  نآ  زا  لوتقم  میتی و  ّیلو  هک  واو  رـسک  هب  تسا  تیالو  زا  ای  نانآ » قح  هب  کلام  ادـخ  يوس  هب 
(: دمحم هروس   11  ) یلاعت ادـخ  لوق  تسا  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  هک  ترـصن  ینعم  هب  تسا  حـتف  هب  تیالو  زا  ای  رهـش ، یلاو  تسا  هداـم  نیا 

«. دندروآ نامیا  هک  تسا  اهنآ  رصان  ادخ  هکنیا  يارب  »
عاض ردصم  نآ  تسا و  لایع  ینعم  هب  عایض  تسا ، نم  اب  شراک  رـس و  دراذگ  اجب  یعایـض  هک  ره  هک : تسا  ثیدح  رد  هتفگ : هیاهن  رد 

. هدرک ریبعت  ردصم  هب  ار  لایع  تسا و  عیضی 
ثیدح رد  هتفگ : برغم  رد  هنـسرگ )  ) عئاج عمج  عایج  نوچ  دشاب  تسرپرـسیب )  ) عیاض عمج  دوش  هدـناوخ  داض  رـسک  هب  عایـض  رگا  و 

: هک تسا 
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هب دیاب  ياهعیض - هدش  تیاور  و  دراذگ - اجب  یعایض  ای  یماو  هک  ره  دنشاب و  هک  ره  دنرب  ثرا  ار  نآ  شاهبصع  دراذگ  اجب  یلام  هک  ره 
ینعم هغلابم و  باب  زا  هدش  ردصم  هب  ریبعت  ای  تسا  یفاضم  فذح  ریدـقت  هب  ریبعت  ود  ره  منآ ، تسرپرـس  یلوم و  نم  هک  دـنک  عوجر  نم 

یلو و نم  هک  دیآ  نم  دزن  دیاب  دراذگ  اجب  دنتسه  نتفر  نایم  زا  ضرعم  رد  هک  يراغـص  دالوا  ای  تسرپرـسیب  لایع  هک  ره  هک  تسا  نیا 
. یهتنا مهدیم . ار  اهنآ  جرخ  لاملا  تیب  زا  میاهنآ و  لیفک 

رد هچنآ  اب  دراد  تافانم  تسا  هدرم  هک  يراکهدـب  ماو  يارب  ص )  ) ربمغیپ تنامـض  تلاـفک و  هک  دوش  مّهوت  اـسب  دـیوگ : هر )  ) یـسلجم
زامن دوخ  قیفر  هب  امـش  دومرفیم : دـناوخیمن و  زامن  دوب  راکهدـب  هک  ياهدرم  رب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  دراو  هّماع  هّصاخ و  رابخا 

. ددرگ ّتیم  يراکهدب  نماض  وا  باحصا  زا  یکی  ات  هک  هدمآ  مه  هلمج  نیا  ام  رابخا  رد  و  دیناوخب ،
تاحوتف و لاملا و  تیب  رد  عسوت  زا  دعب  نوید  تنامض  هدوب و  هجدوب  ِیمک  عقوم  مالسا و  ردص  رد  زامن  كرت  نیا  هک  دناهداد  باوج  و 

تسا هدوب  مئانغ 
729 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يزیچ دوخ  يراکهدب  يارب  دومرفیم : دندروآیم ، ترـضح  نآ  دزن  ار  راکهدـب  هدرم  هک  هدیـسر  هماع  قرط  زا  هچنآ  تسا  نآ  دـّیؤم  و 
. درک وا  بیصن  اهیزوریپ  ادخ  نوچ  دناوخیم و  زامن  وا  رب  دراد ، دنتفگیم  رگا  دراد ؟

: دومرف
« مهسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  انأ  »

(. هر  ) یسلجم لقن  نایاپ  تسا . وا  هثرو  ِنآ  زا  دراذگ  اجب  یلام  هک  ره  تسا و  نم  هدهع  هب  دشاب ، هتشاد  یماو  دریمب و  هک  ره 
: تسناد دیاب  ار  عوضوم  ود  اجنیا  رد 

فورعم يوبن  ثیدح  لصا  نایب  فلا -
« مهسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  انأ  »

شجاوزأ ناـشدوخ و  زا  ناـنمؤم  هب  تسا  یلوا  ربمغیپ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هدـش  دراو  بازحا ) هکراـبم  هروس   6  ) همیرک هیآ  قـبط  هک 
: دوشیم هتفگ  رظن  دنچ  زا  دصقم  دنچ  يارب  نومضم  نیا  دنیاهنآ »...  ناردام 

رتنابرهم وا  دوخ  زا  يرگید  هب  تبـسن  هک  اجنآ  ات  دشاب  رهم  یتسود و  راهظا  روظنم  هک  یقالخا  رظن  زا  یتسود  رهم و  راهظا  دـصق  هب  - 1
هنومن رـشب  عون  هکلب  تّما و  هب  تبـسن  متاـخ  ربـمغیپ  يزرورهم  تسا و  يرـشب  هزیرغ  نیرتلـماک  نیرتنشور و  تاذ  ّبح  نوچ  دـشاب و 

ناشدوخ زا  ار  نانمؤم  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  ادا  بآـم  زجعم  اویـش و  هلمج  نیا  رد  تقیقح  نیا  تسا ، یهاوخ  رـشب  یتسود و  عون  لـماک 
رپ یلاـع و  سرد  کـی  تسا و  هدـش  ادا  یقـالخا  رظن  زا  هلمج  نیا  تروص  نیا  رد  دزرویم و  رهم  اـهنآ  هب  تبـسن  دراد و  تسود  رتـشیب 

صوصخ رـشب و  عون  هب  دوشیم  هتـساخرب  یـسنج  تـالیامت  زا  هک  یئاـهقشع  اـهیتسود و  زا  راـنک  رب  هنـالقاع و  تبحم  قشع و  ياـنعم 
. دهدیم تیرشب  ناربهر  نارورس و 

هب ربمغیپ  رهم  هک  تسا  نیا  هجیتـن  دراد و  تبـسانم  رایـسب  ینعم  نیا  اـب  تسا ، ناـنمؤم  ِرداـم  مه  وا  جاوزا  ْمُُهتاـهَّمُأ -» ُهُجاوْزَأ  َو   » هلمج و 
هزادنا ات  اهنآ  يارب  مه  ترضح  نآ  ِمرتحم  ِنانز  و  ناشدوخب ، تسا  اهنآ  ِدوخ  زا  شیب  نانمؤم 

730 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نیدب تسین و  رتنیشتآ  رتقیمع و  دنزرف  هب  تبسن  ردام  زا  يرهم  یتسود و  دوخ ، هب  یتسود  زا  سپ  تفگ  ناوتیم  دننابرهم و  ردام  کی 

. هدرک نایب  لماک  ّدح  هب  ار  مود  هجرد  یتسود  هرهاط  ِجاوزا  يارب  تهج 
ندیـشک جـنر  تسا  راوگان  وا  رب  هک  ناتدوخ  زا  یلوسر  دـمآ  امـش  يارب  هنیآ  ره  (: » هبوت هروس   129  ) دـیامرفیم رگید  ياج  رد  هچنانچ 

«. تسا نابرهم  رایسب  زوس و  لد  رایسب  نانمؤم  هب  دروخیم ، صرح  امش  رب  امش ،
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فرـص دوشیمن و  هدافتـسا  نآ  زا  یّقح  یمکح و  یلو  دراد  ینامـسآ  یلاع و  رایـسب  یقـالخا  ياـنعم  کـی  تراـبع  نیا  تروص  نیا  رد 
. دراد یقالخا  مزاول  هک  تسا  یتیعقاو  کی  زا  شرازگ 

دننام دارفا ، رظن  زا  تیلوئـسمیب  قح و  الب  ياههنیمز  رد  یّقح  ءاشنا  تادهعت و  روظنم  هب  یقوقح  رظن  زا  هفیظو  مکح و  نایب  دـصق  هب  - 2
. تسا درف  تیلوئسم  بلس  هنیمز  هک  دهعت  هفیظو و  ماجنا  زا  زجع  لاح  ای  تسا  یتیلوئسم  قح و  ره  دقاف  ِدرف  هک  گرم  لاح 

هتـشادن یتفلاخم  تمحازم و  درف  دوخ  هتباث  هررقم و  تادـهعت  قوقح و  اب  هجو  چـیه  هب  هک  یتادـهعت  قوقح و  لـعج  رگید  تراـبع  هب  و 
مالـسا و زا  يوریپ  تیعبت و  اریز  تسا ، یم  هک  تسا  هدومرف  تیاور  نیا  رد  ترابع  نیا  زا  قداـص  ماـما  هک  یقیبطت  هیجوت و  قبط  دـشاب ،

. دناهداد صیخشت  دوخ  لایع  دوخ و  یگدنز  رظن  زا  دوخ  یگدوسآ  يارب  یفاک  هلیسو  ار  ربمغیپ 
تخادرپ دناهتخانش  هدهعب  ار  مهم  یعامتجا  تیلوئسم  نیا  يرابتعا  هچ  اب  ماما  ربمغیپ و  هک  دشکیم  اجنیا  هب  نخـس  هتـشر  لصا  نیا  رب  انب 

هجدوب هب  زاین  راوشد و  رایسب  راک  و ..  درادن و ..  یلوئسم  هک  یفلتخم  روانهپ و  روما  هرادا  هتـشذگ ، رد  ره  ماتیا  تلافک  راکهدب ، ره  ماو 
هک يروما  هک  یّقرتم  ورشیپ و  ياهتلود  رد  زورما  رادهنماد  قیقد و  عیسو و  تالیکشت  نیا  همه  اب  هک  يروما  نیا  و  دراد ، راشرس  ناوارف و 

هب ار  اهنآ  هتسکش و  ار  نایاوشیپ  نارادمامز و 
731 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ای دهدب ، درادـن  هک  يراکهدـب  ره  ماو  دـهعت  تشرد و  مقر  نیا  ياراد  اهنآ  تیلوئـسم  هنماد  هکنیا  اب  تسا  هدـناشک  هدـننازرل  ياهنارحب 
قوف روما  تازجعم و  ءزج  مه  نآ  ماجنا  دـهعت و  نیا  اـیآ  تسین ، دـهدب  ار  دوخ  ماو  دـشاب  هتـشادن  دریمب و  هک  يراکهدـب  ره  نک  ضرف 
اوشیپ هب  هک  دروآیم  راب  یعاـمتجا  دوخ  عبط  هب  نآرق  تاررقم  قبط  یناملـسم  یقیقح  ماـظن  يارجا  هکنیا  اـی  تسا  ماـما  ربمغیپ و  هعیبطلا 

. دنک ءارجا  دسانش و  هدهع  رد  ار  یتیلوئسم  نینچ  دهدیم  ناکما 
هب یکچوک  رایسب  طیحم  رد  یهاتوک  رایسب  هرود  هک  مه  مالسا  ربمغیپ  تموکح  هدشن و  ءارجا  يرـشب  طیحم  کی  رد  نآرق  یقیقح  ماظن 

؟ هن ای  تسا  هداد  ناشن  مدرم  هب  ار  هجیتن  نیا  ایآ  هدشیم و  ءارجا  هنوگچ  هک  تسین  نشور  ام  يارب  تسرد  هداتفا  راک 
هنیرق نیدب  دشاب و  یعورزم  نیمز  ینعم  هب  تسا  نآ  تالامعتسا  رهاظ  هچنانچ  تسا  هدش  عقاو  نید  هملک  زا  دعب  هک  عایض »  » هملک رگا  و 
دمآرد زا  یمهس  تسا و  یمالسا  تموکح  فرصت  رد  نیمز  هک  درک  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  تسا  نکمم  دوش  ریـسفت  لوقنم  ینعم  هب  لام 

وا لاوما  زا  تسا و  اوشیپ  هدـهع  رد  تیم  نوید  قلطم  دوش  هتفگ  رگا  صوصخ  تسا ، هدـمآ  باـسح  هب  یمومع  تادـهعت  نیا  هجدوب  نآ 
عضو رابتعا  هب  لباقت  نیا  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دوشیم  هدافتـسا  ترابع  نیا  رهاظ  زا  هچنانچ  دوشیمن  ءافیتسا  دریگیم  قلعت  هثرو  هب  هک 

. تسا صاخشا  میسقت  هکلب  تسین  دحاو  صخش 
دراذـگ و اج  هب  یلام  هکرت  سک  ره  و  تسا ، ربمغیپ  هدـهع  هب  وا  يراکهدـب  دریمب  يراکهدـب  اب  لاـم و  نودـب  سک  ره  هک  ینعم  نیا  هب 

ثرا هیآ  زا  هک  دراد  يرگید  فـیلکت  لاـم  مه  دراد و  نـید  مـه  دریمب و  هـک  یـسک  یلو  تـسا ، ثراو  ِنآ  زا  شلاـم  درادـن  يراکهدـب 
. دربیم هثرو  ار  نآ  یقاب  دوشیم و  ادا  لام  زا  وا  نید  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  هدافتسا 

یئاوشیپ تموکح و  قح  رظن  زا  دشاب  ربمغیپ  طلست  نایب  دصقم  - 3
732 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رب دـج  ردـپ و  تیالو  دـننام  دارفا  مومع  رب  تسا  مالـسا  ربمغیپ  يرابجا  تیالو  نایب  ماقم  رد  دارفا و  رب  اوشیپ  تیالو  قح  لـعج  روظنم  هب 
دارفا تسا و  مدـقم  تیعر  درف  هدارا  تساخرب و  یعوضوم  ره  رد  ماـما  ربمغیپ و  هدراو  مکح  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوخ و  ریغـص  دـنزرف 
ینید دریمب و  ینمؤم  نوچ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  زا  ص )  ) ربمغیپ دوصقم  دـیامرف : نامرف  ربارب  رد  دـنماما و  ربمغیپ و  مکح  هب  موکحم 

تادهعت و نآ  تروص  نیا  رد  دهد ، ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  دوب  هدنز  شدوخ  رگا  هک  يرگید  ياهتیلوئـسم  فئاظو و  هنیمز  ای  دنامب  وا  زا 
وا تسرپرـسیب  غاـب  هعرزم و  هچب و  نز و  زا  دزادرپـب و  ار  هدرم  ِنمؤـم  نید  دـیاب  وا  تسا ، ماـما  ربـمغیپ و  صخـش  هدـهع  هـب  اهتیلوئـسم 
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. دنک یتسرپرس 
تیلوئسم نآ  ربارب  رد  دارفا  هکنیا  نودب  دوشیم  هدافتسا  دارفا  هب  تبسن  هعماج  ياوشیپ  رادمامز و  یمومع  تیلوئـسم  کی  هلمج  نیا  زا  و 

دارفا مومع  هب  تبـسن  ماما  ربمغیپ و  فرط  زا  یماع  ّطلـست  ّقح  کی  رب  تلالد  هک  ترابع  نیا  نیا ، رب  انب  دنـشاب و  هتـشاد  یلباقتم  دـهعت  و 
زا دراد  هچ  ره  درف  هک  تسا  نیا  هجیتن  درادـن و  یتفلاخم  دوخ  ناـج  لاـم و  رب  دارفا  طلـست  هّصاـخ و  قوقح  لـیلد  اـب  هجو  چـیه  هب  دراد 

. تسا وا  رادهدهع  نماض و  اوشیپ  دناوتن  درادن و  هچ  ره  شدوخ و 
مامت درف  دوس  هب  دص  رد  دص  ماظن  نیا  اریز  دـنداد  یناملـسم  هب  لد  دـندیمهف و  ص )  ) ربمغیپ هیمالعا  زا  ار  ینعم  نیمه  مه  دوهی  ایوگ  و 

رب هطلس  قوقح و  رظن  زا  تسا و  هدرک  عیرشت  نآرق  هک  ددرگیم  هّیهلا  تاررقم  نامه  هب  رصحنم  درف  رب  مالـسا  ياوشیپ  هطلـس  دوشیم و 
یلام هوجو  اهنآ  زا  نآرق  روتـسد  قبط  دنک و  قیبطت  دارفا  رب  ار  هّیهلا  تاررقم  نامه  دیاب  تسا و  ادخ  هدـنیامن  اهنت  یمالـسا  ياوشیپ  دارفا 

. دیامن قوقح  ءارجا  داهج و  هب  موکحم  ار  اهنآ  دنک و  تفایرد 
هک يدرم  دـیامرفیم : هکنیا  تروص  نیا  رد  دـناد ، ذوخأم  هّیهلا  هرّرقم  دودـح  اهتازاجم و  نامه  هب  ار  اـهنآ  ًافرـص  مه  تازاـجم  رظن  زا  و 

یطلست اهنآ  رب  دهدن  دنزرف  نز و  هب  جرخ  هقفن و  هک  يدرم  درادن و  طلست  دوخ  رب  درادن  یلام 
733 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

لصا نیمه  هب  اوشیپ  هطلـس  تیالو و  هک  تسا  نیا  دوصقم  یمالـسا و  ياوشیپ  يارب  تسا  يریظنت  کی  دناوتن  یهن  رما و  اهنآ  زا  درادن و 
زا درف  هک  یتروص  رد  تسا  طوبرم  نادب  درف  یگدنز  هک  تسا  يروما  همه  لوئـسم  اوشیپ  نوچ  دراد و  هیکت  دارفا  ربارب  رد  وا  تیلوئـسم 

. دناسر ماجنا  هب  ار  نآ  اوشیپ  دیاب  دنامرد  نآ  ماجنا 
نز رب  درادن و  یطلست  مه  دوخ  رب  رادن  ِدرم  هچنانچ  درادن  یئاوشیپ  تیالو و  دناوتن  ای  دنادن  دوخ  هدهع  رد  ار  تیلوئسم  نیا  اوشیپ  رگا  و 

. درادن یطلست  دهدن  ار  اهنآ  هنیزه  هک  یتروص  رد  دنتسه  وا  ِروخنان  هک  دوخ  دنزرف  و 
مدرم فرع  رد  دوخ  راوخ  نان  هب  هدـن  هقفن  رادـن و  ِدرم  لاح  ینعی  تسا  یفرع  مکح  باسح  هب  ریظنت  رظن  زا  دروم  نیا  نایب ، نیا  رب  اـنب  و 

: تسا هتفرگ  نایب  نیا  زا  دعب  هک  ياهجیتن  دشاب و  هدرک  یعرش  مکح  نایب  دروم  ود  نیا  رد  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا و  نینچ 
رد مدرم  دارفا  هب  تبـسن  ار  تیلوئـسم  هدـهع  نیا  تسا ) هدوب  قحب  ماما  ینعی   ) تسا اهنآ  زا  دـعب  هک  ره  نینمؤملا و  ریما  ربمغیپ و  هدومرف :

روما رد  دراو  یمدرم  هک  ار  اهنآ  هتفیرف و  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دوهی  هک  تسا  هدوب  دـنمدوس  يداصتقا  ماظن  نیا  دناهتخانـش و  دوخ  هدـهع 
7  ) یلاعت ادخ  لوق  اب  ینعم  نیا  هب  ترابع  نیا  دنرادن و  يرایتخا  هنوگ  چیه  دوخ  زا  وا  روتـسد  هدـیناشک و  یناملـسم  هب  دنتـسه  يداصتقا 

ماما ربمغیپ و  هکنیا  هجیتن  و  دوشیم ، قیبطت  دیهناو » درک  نغدـق  امـش  يارب  ار  هچنآ  دـیریگ و  رب  داد  امـش  هب  لوسر  هچنآ  (: » رـشح هروس 
هزادنا رد  يّربدـت  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا و  ذـفان  يدرف  ره  هب  تبـسن  اهنآ  مکح  دـندارفا و  همه  يرابجا  قلطم و  یلو  دـنراد و  رایتخا 

. هفلتخم تاهج  زا  درک  یئاور  مکح 
تارایتخا نیا  لومـشم  ایآ  دـنهد  رهوش  هب  هزاجا  بسکیب  ار  ینز  ای  دـنهد ، قالط  ار  یـسک  نز  دـننک و  کّلمت  ار  یـسک  لاـم  رگا  اًـلثم 

. هن ای  تسه 
ای دشاب  دارفا  دوس  هب  هک  تسا  اجنآ  ات  یئاور  مکح  رایتخا و  نیا  اًلثم 

734 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
و تسین ، مه  طرـش  نیا  هب  دیقم  هکنآ  ای  دوخ ، ریغـص  دنزرف  رب  دج  ردپ و  يرابجا  تیالو  دح  دننام  دـشاب  هتـشادن  نایز  اهنآ  يارب  هکنآ 

. دیمهف ناوتیم  درف  دوخ  هب  تبسن  تیولوا  زا  هچنانچ  تسا  ذفان  وا  رب  دشاب  مه  درف  ررض  رب  رگا 
هطلس هدافتسا  هدوبن و  نشور  ترابع  موهفم  هک  دوشیم  هدیمهف  هدش  شـسرپ  ترابع  نیا  ینعم  هب  عجار  يو  زا  ماما  لقن  زا  دعب  هکنیا  زا 

ره هب  و  تسا ، هدرک  هیجوت  قباس  هجو  رب  ار  نآ  ع )  ) ماما ور  نیا  زا  هدوب و  دعبتسم  تسا  نآ  رهاظ  هچنانچ  ترابع  نیا  زا  هقلطم  تموکح 
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هدـشن عقاو  لوبق  دروم  هقف  رد  یقوقح  رظن  زا  دوشیم  هدافتـسا  سفن  رب  تیولوا  زا  هک  یمومع  اـب  تراـبع  زا  موـس  ياـنعم  نیا  مهف  لاـح 
ار ینز  دـنهد و  قالط  ار  یـسک  نز  ای  دـننک و  فرـصت  ار  یـسک  کـلم  هزاـجا  نودـب  دـنرادن  قح  ماـما  ربمغیپ و  هک  ینعم  نیا  هب  تسا 

. تسا مَّلسم  يدح  ات  یعامتجا  هماع  روما  تواضق و  ماقم  رد  ماما  ربمغیپ و  ماکحا  مکح و  ذوفن  یلو  دنهد ، رهوش  هب  وا  هزاجایب 
: تسا هدرک  رکذ  ماما  هک  يریظن  ود  نایب  رد  ب -

رد هر )  ) یـسلجم دناوتن - یهن  رما و  اهنآ  رب  دهدن  هقفن  دوخ  لایع  هب  هک  يدرم  مود  و  درادـن ، تیالو  دوخ  رب  درادـن  یلام  هک  يدرم  لوا 
: دراد هیجوت  لوا 4  هلمج  نایب 

. تسا هدنروخ  شنزرس  هدنکفارس و  دوخ  شیپ  رد  رادن  ِدرم  هکنیا  زا  دشاب  هیانک  دیاش  - 1
. دراداو تسین  رسیم  لامیب  هک  يرگید  روما  نوید و  ءادا  قافنا و  بادآ  لفاون و  رب  ار  دوخ  تسین  نکمم  وا  يارب  - 2

. تسا تمعن  هدنشخب  نآ  زا  تیالو  انامه  دروخیمن و  دوخ  زا  هک  درادن  تیالو  دوخ  رب  نآ  يارب  لامیب  دناهتفگ  یخرب  - 3
زا هک  یتروص  رد  درادن  دوخ  يراکهدب  يادا  رب  تیالو  نتـشادن  تروص  رد  هک  تسا  نیا  دوخ  رب  وا  تیالو  مدـع  ینعم  هدـش  هتفگ  - 4

. تسا زجاع  نآ 
735 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ار اـهنآ  هک  شیارب  تسین  نکمم  هک  تسا  نآ  يارب  یهن  رما و  هب  لاـیع  رب  نتـشادن  تیـالو  و  تسا - هتفگ  نینچ  مود  تمـسق  هب  عجار  و 
دنک رما  ار  اهنآ  تسین  نکمم  وا  يارب  ای  دنیامن  يزور  لیصحت  دیاب  نوچ  دنک ، يریگولج  اهنآ  جورخ  زا  دننیشن و  هناخ  رد  دهد  روتـسد 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  درادن . اهنآ  تسد  هب  یلام  نوچ  نارگید  هب  نداد  زیچ  زا  دنک  یهن  یئوجهفرص و  هب 
نیا دوصقم  تسا و  هدروآ  یعرـش  مکح  نایب  باسح  هب  ماما  ار  لاـثم  ود  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوش  ثحب  دـیاب  دروم  نیا  رد  هچنآ  یلو 
اهنآ یهن  رما و  قح  ًاعرـش  دهدن  دـنزرف  نز و  هب  هقفن  هک  يدرم  ای  دوخ ، هب  تبـسن  تسا  هیالولا  بولـسم  درادـن  لام  هک  يدرم  هک  تسا 
ینعم نیمه  رهاظ  دوخ و  دوصقم  حیـضوت  تابثا و  يارب  هدرک  نایب  فرُع  رظن  زا  ماما  ار  ریظن  ود  نیا  دـش  نایب  قباس  رد  هچنانچ  ای  درادـن 

: تسا نشور  اهنآ  هداس  ینعم  تروص  نیا  رد  دش ، نایب  هچنانچ  تسا  ریخا 
. درادن يرایتخا  دوخ  زا  درادن  یلام  هک  یسک  - 1

و لاثم ، باـب  زا  تسا  یفرع  تیعقاو  کـی  شرازگ  تروص  نیا  رد  و  دـنربیمن - ار  وا  ناـمرف  دـهدن  یجرخ  دوخ  لاـیع  هب  هک  يدرم  - 2
ادـیپ یتساک  مک و  چـیه  لام  نتـشادن  تروص  رد  دوخ  رب  درم  طلـست  ینوناق  یعرـش و  رظن  زا  اریز  تسین  یعرـش  مکح  کی  ِنایب  روظنم 

وا هجوز  اًلثم  دوش و  طقاس  یلک  هب  وا  ّقح  هکنآ  هن  دریگ  قلعت  وا  هب  یـصاخ  ماکحا  دهدن  دوخ  لایع  هب  هقفن  هک  یتروص  رد  و  دـنکیمن ،
نا دـشاب - قح  هار  رد  هک  وگ  جرخ ، رد  يور  هدایز  فارـسا  تسا و  هانگ  رد  فرـص  داسف ، هر -)  ) یـسلجم زا  ددرگ . دازآ  راتخم و  دوخ 
ره هتفگ : هضور  رد  یناث  دیهـش  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . قحان  ماما  قح و  رب  ماما  زا  معا  ماما  زا  روظنم  ای  تسا  یلاـحم  ضرف  هضقی - مل 

یناملسم فرصت  رد  هک  ینیمز  ره  هدوب و  رئاب  حتف  ماگنه  هدش و  هتفرگ  گنج  هب  ینیمزرس 
736 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا اور  نآ  يایحا  تبیغ  نامز  رد  يو و  روضح  اب  ماما  هزاجا  هب  رگم  تسین  اور  نآ  ءایحا  تسا و  ماما  زا  هدوبن 
وا زا  دعب  تسا و  وا  زا  هدوب  یمولعم  ناملسم  فرصت  رد  ًاقباس  رگا  دناهتفر و  نایم  زا  شنابحاص  هک  یکولمم  نیمز  تسا  نآ  مکح  رد  و 

دنک و ءایحا  ار  نآ  دناوتیم  يرگید  دش  رئاب  تاوم و  رگا  دناهتفگ  یـضعب  دورن و  رد  هب  وا  کلم  زا  دوش  رئاب  مه  رگا  تسا و  وا  هثرو  زا 
دوخ دیهـش - مـالک  ماـمت  لـقن  زا  سپ  هکنیا  اـت  تسا - يوقا  لوق  نیا  و  یلباـک ، دـلاخ  وبا  هحیحـص  لـیلد  هب  ددرگیم  لـئاز  قباـس  قح 

: دیامرفیم
، دوشیمن نیمز  کلام  يدـحا  هک  تسا  نیا  شرهاظ  هکلب  تسا  مالـسا  ءایحا  هب  کـلم  طرـش  هک  تسا  نیا  ربخ  نیا  رهاـظ  میوگیم  نم 
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زا دوصقم  هر -)  ) یسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  لقن  نایاپ  تسا . ماما  نآ  زا  نیمز  دوخ  دراد و  تیولوا  قح  نآ  هب  دراد  دابآ  ار  نآ  ات  هکلب 
ماما رب  ةاکز  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ  هر -)  ) یـسلجم زا  بجاو . سمخ  ةاکز و  ای  دـهدب ) ماما  هب  هک  تایلام   ) تسا جارخ  ای  ادـخ  قح 
زاغآ زا  تالغ  ةاـکز  اریز  تسا  نآ  بوجو  مدـع  لـیلد  خـلا  تیبی ) ـال   ) تسا هدومرف  هکنیا  تسا و  روهـشم  فـالخ  نیا  تسین و  بجاو 

رد نانچمه  درب و  رـس  هب  قح  نیا  لوئـسم  یتدـم  هک  دـیآ  مزال  نآ و  تشادرب  زا  سپ  اـت  دـنامب  نآ  تخادرپ  دوش و  بجاو  نآ  ندیـسر 
هک دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـتفا ، ریخأت  هب  تخادرپ  دنـشاب و  یتسد  رود  هاگارچ  رد  تسا  نکمم  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  ةاکز 

سپ مه  بش  کـی  دزادرپب و  ار  همه  وا  تسا و  اـهنیا  زا  شیب  ماـما  رب  مزـال  قح  دـنیوا و  تیعر  مدرم  همه  تسا و  ماـما  نآ  زا  اـیند  همه 
دوصقم دناهتفگ  دناهدرک و  بکرم  هراعتـسا  هب  لمح  ار  هلمج  نیا  یـضعب  هدرک ، رفح  هدیرد و  ینعی  قرخی - هر -)  ) یـسلجم زا  دزادـنین .

نیا هک  تسا  نیا 
737 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا فلا  هب  ناحیج  اههخسن  زا  يرایسب  رد  دنهد و  تبـسن  تعیبط  يورین  هب  ار  اهنآ  هک  هفـسالف  رب  در  دندش  دیدپ  ادخ  تردق  هب  اهرهن 
. هدش طبض  واو  هب  نوحیج  مه  یضعب  رد  و 

رهن ماش و  رد  تسا  يرهن  ناحیـس  هتفگ  سوماق  رد  سوسرط ، هصیـصم و  دزن  مصاوع  رد  دـنرهن  ود  ناحیج  ناحیـس و  هک  تسا  هیاهن  رد 
ماـش و رهن  ناـحیج  تسا و  مزراوخ  رهن  نوحیج  هتفگ  دـنه و  رد  رگید  رهن  رهنلا و  ءارو  اـم  رد  تسا  يرهن  نوحیـس  هرـصب و  رد  يرگید 

. تسا ناهج  بّرعم  مور و 
ور نیا  زا  هتـشادن و  حرـش  هب  زاـین  هکنآ  يارب  هدرواـین  ناـبز  هب  ار  یکی  هدرب و  ماـن  ار  رهن  تفه  هتفگ و  رهن  تشه  تیاور  رد  هـک  نادـب 

ار ود  ره  دـناهتفرگ و  باـسح  هب  ار  هرـصب  ماـش و  رهن  هتـسناد و  رهن  ود  ماـن  ار  ناحیـس  یـضعب  و  تسا ، نیا  اـهنآ  زا  یخرب  تسا  هدوـمرف 
ترابع ای  دناهتخادنا و  نایوار  ار  یکی  دیاش  و  تسا ، رود  نیا  دوخ و  ینعم  ود  ره  رد  كرتشم  ظفل  لامعتـسا  باب  زا  دناهتـسناد  دوصقم 

زا لقن  نایاپ  تسا . مامت  حرـش  نیا  رب  انب  تسا و  هتخادنا  هتـسناد و  رارکت  ار  یکی  تاور  ای  خاّسن  زا  یکی  تسا و  هدوب  نوحیج  ناحیج و 
(. هر  ) یسلجم

نآ رد  هک  هدوب  نیا  تهج  زا  رهن  تشه  نیا  هب  ع )  ) ماما يافتکا  دـیاش  تسا و  رایـسب  ناهج  تاراق  رد  نیمز  يور  ياـهرهن  میوگیم  نم 
تنوکـس یـسک  اهنآ  فارطا  رد  هکنیا  تهج  زا  ای  دـناهدوبن و  فورعم  و ...  يزنودـنا و . اکیرمآ و  اقیرفآ و  هراـق  رگید  ياـهرهن  خـیرات 

هچنآ (: » رجح هروس   6  ) دیامرف ادخ  هکنآ  يارب  تسا  لافنا  اجنیا  رد  ءیف  زا  دوصقم  هر -)  ) یسلجم زا  دناهدوبن . هدافتـسا  دروم  هتـشادن و 
ار نآ  دوخ  تسد  هب  شنابحاص  ینعی  دیاهدنارن » نآ  فرـصت  يارب  رتش  بسا و  امـش  هک  رافک ) ینعی   ) نانآ زا  دنک  شلوسر  هرهب  ادخ  ار 
اههوک و رـس  اهرازین و  اههناخدور و  فک  دـندش و  ضرقنم  شنابحاص  اـج  ره  دوش  لـخاد  نآ  رد  و  دـندراذگاو ، ص )  ) ادـخ لوسر  هب 

نآ ای  مومع  زا  دعب  یصوصخم  درف  نایب  رظن  زا  تسا  نآ  سمخ  ای  تمینغ  زا  دوصقم 
738 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا ماما  نآ  زا  نآ  همه  روهشم  رب  انب  اریز  دیآ ، تسد  هب  ماما  نذایب  داهج  رد  هک  یتمینغ 
نایم عازن  ایوگ  تسا و  ماما  اب  سمخ  دـننام  نآ  میـسقت  تمینغ و  همه  رایتخا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  تمینغ  هدـیزگرب  دوصقم  اـی 

. تسا هدوب  یظفل  ود  نآ 
رد زج  ماما  یلو  دـننک ، فرـصت  اهنآ  همه  رد  دـنناوتیم  دنتـسه و  یلوا  ناـشلام  مدرم و  دوخ  هب  ع )  ) ماـما وا  زا  دـعب  و  ص )  ) ربمغیپ اریز 
هب مدرم  هک  تسا  نیا  تسا  ماما  زا  نیمز  هکنیا  ینعم  هک  دوش  هتفگ  اـی  دـنکن  فرـصت  هتفگ  کـلام  وبا  هک  یـصوصخم  ياـهزیچ  ناـمه 

تیالو و هلیسو  هب  مه  هعیـش  دنارب و  نآ  زا  ار  نافلاخم  دوخ  طلـست  ماگنه  ع )  ) ماما اریز  دننک  فرـصت  نآ  رد  وا  مکح  میلـست و  هزاجا و 
. دننک فرصت  دوخ  لاوما  رد  وا  روتسد 
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ةاکز و تسا  اـهنآ  زا  دـهد  مکح  مه  ار  هچنآ  دـنرادرب و  نآ  زا  تسد  دـیاب  تسین و  اور  اـهنآ  رب  تسین و  اـهنآ  زا  دـهد  مکح  ار  هچ  ره 
اور ناشلام  ناشدوخ و  رب  شمکح  دـنیوا و  نامرف  ریز  دنـشاب و  وا  ياههدـنب  نوچ  اهنآ  دـنک و  تفایرد  اهنآ  زا  يرگید  قوقح  سمخ و 
ادـخ زا  نیمز  ندوب  هچنانچ  دـشاب  اهنآ  لام  ماما  مکح  هب  اهنآ  همه  هک  درادـن  تافانم  نیا  دریگیم و  دزمتـسد  تایلام و  اـهنآ  زا  تسا و 
نیا اب  فلاخم  يرگید و  ینعم  هب  دنـشاب  دوخ  نابحاص  نآ  زا  كالما  هک  درادن  تافانم  دـشاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه  هب  هک  درادـن  تافانم 

شورف دننام  رگید  ماکحا  اب  دنتـسه و  یلوا  نارگید  زا  دنراد  هچ  نادب  دنطلـسم و  دوخ  لام  رب  مدرم  رابخا  تایآ و  قبط  هک  تسین  هدعاق 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  درادن . تفلاخم  رگید  تالماعم  ضرق و  حلص و  هراجا و  دیرخ و  و 

فرظ هب  ار  نآ  ناوتیم  و  نتشاد ، تسد  رد  ای  نتشاد ، رب  رد  هب  دوش  یم  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  هب  هطاحا  عضو  کلم  میوگیم  نم 
. درک ریظنت  فورظم  و 

739 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ادـخ میئوگیم  دـنراد  ینوگانوگ  ياهرابتعا  اهققحت و  ءایـشا  یگدـنراد  هطاحا و  رظن  نیا  هب  تسا و  دوخ  كولمم  يواح  اراد و  کـلام 

. تسا هد  نیا  ای  هناخ  نیا  ای  هماج  کلام  ینالف  دنتسه ، نیمز  کلام  ماما  ربمغیپ و  تسا ، ناهج  کلام 
یمویق هطاحا  وحن  کی  زا  تسا  یتیاکح  نیا  دیآرب  وا  شنیرفآ  زا  دـیاپ و  وا  يورین  هب  ناهج  و  تسا ، نآ  مویق  ینعی  دراد  ار  ناهج  ادـخ 

: هک دوشیم  حرط  شسرپ  نیا  نآ  لحارم  نیرخآ  رد  هک  دراد  يرایسب  راثآ  دجنگن و  يرشب  رابتعا  روصت و  رد  هک 
؟ دناوتیم دشورفب  دوب ) دهاوخ  تسا و  ریگ  عانتما  محر  رد  تسا و  هدیئازن  مدع  ردام  شزونه  هک  يرگید  هب   ) ار ناهج  دهاوخ  ادخ  رگا 

. دناوتیم يرآ  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  ایوگ  تبثم و  عنتمم  لاحم و  هیضرف  نیا  باوج  هتبلا 
فرط زا  دـننآ  رایتخا  بحاص  ینعی  هیهلا ، تفالخ  يورین  هب  دـنراد  ار  نآ  دـنکلام و  تسا  نآ  رد  هچنآ  ار و  نیمز  همه  مه  ماما  ربمغیپ و 

لحارم رد  دنک و  راهظا  دـناوتیم  تسا  ءارجا  لباق  یناکما  هبتر  رد  هک  ار  دوخ  تیکلام  راثآ  هنوگ  همه  اهنآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  و  ادـخ ،
دوخ مات  فرـصت  رد  ار  نآ  زا  ءزج  ره  ای  دنـشورفب  ار  نآ  دـنناوتیم  ایآ  هک  دـیآیم  نایم  هب  زاب  شـسرپ  نیا  نآ  یلومعم  يداع و  رایـسب 

. دنناوتیم يرآ  هک : تسا  ایوگ  تبثم و  باوج  دوشیمن  عقاو  هک  نکمم  ضرف  نیا  رد  مه  زاب  دنریگ ؟
رد دوخ  کلم  فرـصت و  هب  ینیعم  بابـسا  اب  یـصوصخم و  تاررقم  طئارـش و  رد  هک  دـنوشیم  يزیچ  ياراد  کلام و  مه  يداـع  مدرم 
نآ رد  اـهتلم  عیارـش و  رظن  دراد و  یقوـقح  هبنج  هک  تسا  ياهصاـخ  راـثآ  تحـص  راـبتعا  هب  يداد و  رارق  تیکلم  کـی  نـیا  دـنروآیم ،

حیضوت يارب  یلو  تسین  اسر  مه  ریبعت  نیا  هچ  رگ  هدش و  ریبعت  یلوط  تیکلم  هب  بتارم  نیا  زا  یهقف  یملع و  نابز  هب  دراد و  توافت 
740 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هتوب لگ و  کلام  نادـلگ  تسا  هدـینت  يرات  لـگ  هتوب  نآ  رب  یتوبکنع  دراد و  یلگ  هتوب  ینادـلگ  نک  ضرف  میروآیم ، يریظن  يرتشیب 
لگ و هب  ماما  تیکلام  دوش و  ریظنت  نادلگ  هب  ادخ  تیمومیق  رگا  رات ، کلام  مه  توبکنع  تسا و  توبکنع  کلام  لگ  تسا و  توبکنع 

. دیآیم تسد  هب  دنراوتسا  مه  يور  هک  اهتیکلام  نیا  عضو  زا  ياهنومن  رات  يارب  توبکنع  تیکلام  هب  یلومعم  تیکلام 
هچ دارفا  كالما و  هب  تبـسن  یقوقح  تارایتخا  ای  جاودزا و  ای  تیکلام و  رظن  زا  ماما  اًـلثم  اـی  ربمیپ  هک  دـیآیم  ناـیم  هب  ثحب  نیا  نونکا 

؟ هن ای  دهدب  رهوش  هب  وا  هزاجایب  ار  ینز  ای  دشورفب  وا  هزاجایب  ار  يرگید  لام  دناوتیم  اًلثم  دراد  یتیعقوم 
هنوگ نیا  تسا  راوتـسا  يررقم  تارابتعا  عیرـشت و  هیاـپ  رب  تسا  دارفا  یعاـمتجا  یگدـنز  ساـسا  هک  یقوقح  نوچ  تفگ  دـیاب  اـجنیا  رد 
ربارب نیرئاس  اب  يداع و  وا  عضو  اًلماک  رظن  نیا  زا  تسا و  هدـشن  لعج  ربمغیپ  ماـما و  يارب  یتیـالو  یقوقح و  هصاـخ ، تاراـبتعا  قوقح و 
مکح وا  تسایر  ماقم  هک  تهج  نآ  زا  رگم  درادن  یقرف  دنکیم و  یگدنز  ناسکی  مدرم  رئاس  اب  یقوقح  رظن  زا  تبسانم  نیمه  هب  تسا و 

يذ لوئسم و  هک  یعامتجا  روما  يارجا  رد  ای  دننکیم و  عانتما  همزال  قوقح  يادا  زا  هک  اهنآ  نیناجم و  راغـص و  رب  تیالو  دننام  دنکیم 
(- هر  ) یسلجم زا  تسا . راد  مامز  اوشیپ و  هدهع  هب  درادن و  یصاخ  قح 
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لیللا ۀسایس  ّالا 
شاعم و میظنت  مدرم و  روما  ریبدت  يارب  ندیـشک  تضایر  دوصقم  دناهتفگ  و  اهنآ ، ینابهگن  یباوخیب و  بش و  رد  مدرم  ینابـساپ  ینعی  ، 

. ادخ يارب  هیندب  تدابع  زا  هوالع  هب  تسا  اهنآ  داعم 
جئاوح رد  شـشوک  داهج و  توعد و  يارب  تسا  هزور  تضایر  راهن  تحایـس  تسا و  يزیچ  حالـصا  يارب  مایق  تسایـس  هتفگ  هیاـهن  رد 

. تسا هزور  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  ادخ ، ياضر  يارب  نانمؤم 
تسا هتفگ  سوماق  رد  تسا ، ملظ  نامه  ایوگ  اجنیا  رد  مالظ  زا  دوصقم 

741 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ناـیم عمج  هجو  نینمؤملا  ریما  ناـیب  نیا  میوگ  هر -)  ) یـسلجم زا  دریگب . ملظ  هب  ار  نآ  درم  هک  تسا  يزیچ  مـالظ  مـال و  رـسک  هب  هِملظم 

زا نمـض  رد  تسا و  هدـش  دراو  دوخ  نتـسارآ  لـمجت و  حدـم  رد  هک  يراـبخا  مه  و  ع )  ) تسا همئا  شور  هراـب  رد  هدراو  هفلتخم  راـبخا 
مل هر -)  ) یسلجم زا  تسین . ایفوص  تعدب  هچنانچ  دناهدرک  عنم  ینید  تنس  کی  باسح  هب  ندرک  رب  رد  نیمـشپ  ياههماج  یـشوپهدنژ و 
زا هک  هداد  خساپ  ماما  هدوب ، مدرم  زا  هک  تسا  هدناسریم  وا  شـسرپ  ای  ادخ  زا  ای  هدوب  مدرم  زا  يراذگمان  نیا  ینعی  نینمؤملا ، ریما  یمس 
رد ادخ  هچنانچ  درادن  يرایـسب  دوس  يراذگمان  ببـس  نتـسناد  هکنیا  زا  یهاگآ  يارب  هدوزفا  نادب  مه  يرتمهم  خساپ  تسا و  هدوب  ادـخ 

شیانعم ادخ  زا  مان  نیا  ندراذگ  اریز  دوشیم  هتسناد  مه  نآ  ببس  خساپ  دوخ  زا  هکنیا  اب  تسا  هدرک  نایب  ون  هام  عضو  زا  شـسرپ  خساپ 
ریما هب  وا  يراذـگمان  ببـس  تسا  نیا  نیمز ، رد  تـسا  ادـخ  هـفیلخ  هدـش و  هتـشامگ  مدرم  تسایـس  يارب  ادـخ  فرط  زا  هـک  تـسا  نـیا 

. نینمؤملا
هچ رگ  تسا  دوـصقم  هیآ  رد  هکنیا  هب  تسا  هدـش  لـیوأت  اـسب  دـناهتخادنا و  ار  نآ  هدوـب و  نآرق  رد  ماـن  نیا  هک  تسا  نیا  ربـخ  رهاـظ  و 

نآرق باتک  رد  هراب  نیا  رد  نخـس  تسین و  ناهن  لیوأت  نیا  ندوب  رود  دوصقم و  زا  مظعا  ءزج  هب  ءافتکا  راـصتخا و  يارب  تسین  روکذـم 
ددرگیمرب نآرق  هب  هیآ  رد  ِِهب )  ) ریمض هک  تسا  نیا  رهاظ  هر -)  ) یسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  لقن  نایاپ  یلاعت . هَّللا  ءاش  نا  دوشیم  نایب 

دوصقم ای  هدش  لزان  تیالو  هراب  رد  هک  تسا  یتایآ  نآ  زا  دوصقم  - 1 تسا : هار  ود  زا  تیالو  رب  نآ  قیبطت  دناهتفگ و  نیرـسفم  هچنانچ 
. تسا هدش  لزان  اهنآ  نانمشد  اهنآ و  هراب  رد  نآرق  رتشیب  اریز  تسا  نآرق  تایآ  هدمع 

742 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هچنانچ دنامهفب  ار  نآ  يانعم  درادهگن و  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  ماما  بصن  اب  انامه  نآرق  هلیـسو  هب  لماک  راذـنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 2

ناسح زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  هچنآ  تسا  لوا  هجو  دیؤم  و  دنیآرد ، نم  رب  ضوح  رس  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ
« َنیِرِذـْنُْملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ُلیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو  : » ادـخ لوق  ریـسفت  رد  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 

. دش لزان  نینمؤملا  ریما  يارب  تیالو  ریدغ  زور  ینعی  دومرف :
اب زج  تساوخیم  هچنانچ  وا  تخانش  دنتـسرپب و  ار  وا  ات  دناسانـشب  اههدنب  هب  ار  شیوخ  تساوخ  ادخ  نوچ  تسا  هتفگ  لضافا  زا  یـضعب 

شیادیپ و  نارگید ، هن  دشیم  دیدپ  لماک  شتـسرپ  تسرد و  تخانـش  اهنادب  اریز  دندوب ، ءایـصوا  ناربمغیپ و  هک  دشیمن  مهارف  بابـسا 
. دنشاب اهنآ  یگدنز  هیاپ  سنا و  هیام  ات  رگید  ياههدیرفآ  شنیرفآ  هب  زج  دشیمن  مهارف  نایصو  ناربمغیپ و 

زا دنیوج و  يرازیب  شنانمـشد  زا  دننک و  يوریپ  دنـسانشب و  ار  شناتـسود  ربمغیپ و  ات  داد  نامرف  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  قلخ  رگید  ور  نیا  زا 
ءایصوا ناربمغیپ و  هک  دیشخب  ياهزادنا  هب  ار  دوخ  تخانش  مادک  ره  هب  دنربب و  ار  دوخ  تمعن  هرهب  ات  دراد  رود  هار  نیا  زا  ار  اهنآ  هچ  ره 
دنتـسه يرگید  ناج  ع )  ) یلع و  ص )  ) دـمحم زا  کی  ره  نوچ  دـنریذپ و  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  يرترب  دـنناد و  ار  اهنآ  ماقم  دنـسانش و  ار 

لیوأت ور  نیا  زا  تسا ، ایوج  ار  لک  لئاضف  تسا و  اراد  ار  همه  نوچ  دنهد  تبـسن  يرگید  هب  تسا  یکی  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  تسرد 
( تیالو  ) ظفل هک  تسا  هدروآ  لیوأت  نیا  يارب  هعماج  هملک  دـنرگید و  کی  داژن  هک  اهنآ  نادـناخ  هب  تسا و  صوصخم  ود  نآ  هب  تایآ 
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(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دشابیم . دنتسیاب  ار  هچنآ  يوریپ و  یتسود و  تفرعم و  لماش  هملک  نیا  اریز  دشاب 
يرشب هعماج  رد  دناوتب  هک  تسا  راک  تسرد  ياوشیپ  لداع و  ماما  زا  يوریپ  تیالو و  نآرق  مالـسا و  تقیقح  رـس و  نوچ  میوگیم : نم 

هماع تموکح  کی 
743 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

اَنْضَرَع اَّنِإ  (- » هر  ) یسلجم زا  تسا . هدش  ینعم  نیدب  هراشا  تسا  رارسا  لحم  هک  بلق  رب  لوزن  ریبعت  رظن  زا  اجنیا  رد  دهد ، لیکشت  هدحاو 
: یهوجو هب  دنراد  فالتخا  نآ  نایب  رد  تایاور  نارسفم و  تسا و  تاهباشتم  زا  هیآ  نیا  َۀَنامَْألا »

، اهنآ لها  يابا  نآ و  تیمها  فیرعت  ینعی  لابج ، نیمز و  اهنامـسآ و  لها  رب  تسا  اهنآ  ضرع  دوصقم  تسا و  فیلاکت  قلطم  تناـما  - 1
نیا نادان  راک و  متـس  ناسنا  نایم  نیا  زا  و  نآ ، رد  يراک  فالخ  تیلوئـسم  لمحت  تناما و  رد  تنایخ  زا  دـندیزرو  عانتما  سرت  زا  ینعی 

. درکن يرادهگن  ار  هیهلا  تناما  دیزرو و  هانگ  تفرگ و  ندرگ  هب  ار  تیلوئسم 
زا اهنآ  و  تسا ، رتگرزب  اـهنیا  همه  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  لاـبج و  نیمز و  اهنامـسآ و  اـب  نآ  شجنـس  هلباـقم و  ینعی  تناـما  ضرع  - 2

. دش لوئسم  درک و  لوبق  ار  نآ  ینادان  ملظ و  زا  ناسنا  یلو  دننک  لمح  ار  نآ  دندیسرت  نآ  ربارب  رد  فعض 
مارجا نیا  رب  رگا  هک  تسا  گرزب  اجنآ  ات  هک  تسا  نیا  روظنم  نآ و  تمظع  رابتعا  هب  تسا  تعاط  تناـما  زا  دوصقم  هتفگ  يواـضیب  - 3
نیراد ریخ  هب  ات  تفریذپ  ار  نآ  ناوتان  رکیپ و  تسس  ناسنا  دنور و  رانک  دنسرتب و  نآ  شریذپ  زا  دنشاب  هتشاد  روعش  دوش و  هضرع  ماظع 

. تسا نادان  دوخ  يراک  دب  ماجنارس  هب  درکن و  ادا  ار  شقح  هک  تسا  راکمتس  وا  یلو  دسر ،
لاـبج نیمز و  اهنامـسآ و  رگا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هک  هتفگ  ار  ینعم  نیمه  بیرق  مه  یـسربط  تسا و  نـینچ  دارفا  بـلغا  رظن  زا  ینعی 
رکیپ نیا  اب  لوبق  در و  رد  دـندوب  راتخم  دـشاب و  نید  عورف  لوصا و  فئاظو  زا  ترابع  هک  دـشیم  هضرع  اهنآ  رب  تناما  دنتـشاد و  لـقع 

درک و لمح  ار  نآ  ناوتان  ناسنا  یلو  شقح ، يادا  رد  ریـصقت  زا  سرت  يارب  دندرکیم  عانتما  نآ  ِلمح  زا  يدنمورین  یتخـس و  گرزب و 
هک مه  سابع  نبا  مالک  دادن و  هار  دوخ  هب  یسرت  شلهج  ملظ و  هطساو  هب 

744 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دراد ار  ینعم  نیمه  دندرک ، عانتما  نآ  زا  دش و  هضرع  اهنیمز  نامسآ و  رب  تناما  هتفگ :

، دامج اـب  يوگتفگ  زا  تیاـکح  دوصقم  هن  تسا  تناـما  نأـش  میظعت  زا  هیاـنک  هکلب  تسین  اـهنآ  يوغل  ینعم  ءاـبا  ضرع و  زا  دوصقم  - 4
: دیوگیم مه  برع 

. دریذپن هوک  هک  دیوگ  یغورد  ینالف  دنیوگ  هچنانچ  تسا  لاح  نابز  دوصقم  و  دندادن ، باوج  متفگ و  نخس  هناخ  لزنم و  اب  نم 
اور مهفان  باطخ  میدمآ » هاوخلد  هب  دنتفگ  دیئایب ، هاوخان  ای  هاوخ  تفگ  نیمز  نامسآ و  هب  (: » هدجـس هروس   11  ) تسا هدومرف  مه  ادخ  و 

ار اهنآ  رفاک  ِناسنا  دندرک و  راهظا  اهنآ  هدش و  هدرپس  اهنآ  شنیرفآ  رد  هک  تسا  یـسانشادخ  لئالد  نیا  رب  انب  تناما  زا  دوصقم  تسین و 
. دیزرو متس  هکنآ  يارب  درک  نامتک 

يارب ار  خزود  نارب و  ناـمرف  يارب  ار  تشهب  مراد و  ياهضیرف  نم  دوـمرف : اـهنآ  هب  داد و  ماـسجا  نیا  هـب  روعـش  ادـخ  دـناهتفگ  یخرب  - 5
مدآ ادخ  نوچ  و  میئوجن ، یباقع  باوث و  مینکن و  هضیرف  لمحت  دندیرفآ ، ار  ام  هک  نامه  يارب  میرخسم  ام  دنتفگ  مدیرفآ . ناراکفالخ 

ماجنارس هب  تبسن  درک  ینادان  دومن و  تقشم  لمحت  هک  درک  متـس  دوخ  هب  تفریذپ و  وا  درک و  هضرع  ودب  ار  عوضوم  نیا  دیرفآ  ار  (ع )
. دوخ

تسا و اـهنآ  دادعتـسا  شجنـس  هوک  نیمز و  نامـسآ و  رب  نآ  ضرع  زا  دوصقم  تسا و  فیلکت  لـقع و  تناـما  زا  دوـصقم  دـناهتفگ  - 6
ناسنا یلوهج  یمولظ و  زا  دوصقم  تسا و  وا  دادعتـسا  تقایل و  ناسنا  لمح  تسا و  اهنآ  یگدامآ  تقایل و  مدـع  عبط  اهنآ  ءاـبا  زا  روظنم 

زا اـهنآ  ظـفح  تسا و  هوق  ود  نیا  رب  طلـست  لـقع  هدـئاف  اریز  تسا  تسرد  وا  رب  لـمح  تروص  نیا  رد  تسا و  وا  توهـش  بضغ و  هوـق 
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. تسا اهنآ  روش  نتسکش  لیدعت و  فیلکت  یلصا  دوصقم  و  دح ، زا  زواجت  يدعت و 
745 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. تسا هتشذگ  هوجو  زا  یکی  هب  هیآ  هلابند  حیحصت  تسا و  تناما  لوبق  ای  دشاب  تنایخ  دض  هک  تسا  تناما  ءادا  تناما  زا  دوصقم  - 7
هب يرایـسب  رابخا  تسا ، رکب  وبا  ناسنا  زا  دوصقم  و  تسا ، نآ  قحان  ياعدا  نآ  لمح  تسا و  يربک  تفالخ  تماما و  تناما ، زا  دارم  - 8
زا يرایـسب  دانـسا  هب  دراد و  تلالد  نآ  رب  ربخ  نیا  مدرک و  لقن  راونالا  راحب  بتک  رگید  تماما و  باتک  رد  نم  هک  تسا  دراو  ینعم  نیا 

: دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) اضر ماما 
. تسا رفاک  دنک  اعدا  قحان  هب  ار  نآ  سک  ره  تسا و  تیالو  نامه  تناما 

دراو هیآ  رد  اهریسفت  نیا  همه  هک  تسا  نیا  قح  دیوگ : یم  متـشه  ینعم  دییأت  يارب  يرگید  دهاوش  لقن  زا  سپ  هر )  ) یـسلجم موحرم  و 
. نآ نوطب  رظن  زا  تسا 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ 
دناد قبطنم  همه  رب  ار  همیرک  هیآ  دزاس و  جردنم  هیآ  نومضم  رد  ار  هناگتشه  یناعم  نیا  همه  هک  تسا  نیا  یـسلجم  رظن  میوگیم : نم 

: تسا ضارتعا  دروم  یتاهج  زا  رظن  نیا  یلو  دنبوسحم ، هیآ  نوطب  اهنیا  هکنیا  رظن  زا 
هتـسناد و هضرع  عوضوم  ار  تناما  یکی  اًلثم  دـنفلاخم ، یخرب  اب  یخرب  هفیرـش  هیآ  تادرفم  اههلمج و  موهفم  رظن  زا  یناعم  نیا  هکنیا  - 1

نوطب رظن  زا  هیآ  کی  ینعم  تسا  نکمم  ایآ  داهنشیپ و  ینعم  هب  یکی  هتفرگ و  لباقت  ینعم  هب  ار  هضرع  یکی  ار و  تناما  رد  تنایخ  یکی 
؟ دشاب فلاخم  مه  اب  نآ 

نآرق نطاب  هب  هک  تسا  تسرد  نیموصعم  همئا  تانایب  رد  نطاب  رهاـظ و  رظن  زا  هیآ  کـی  نمـض  رد  فلتخم  ياهریـسفت  راـبتعا  هکنیا  - 2
تیالو هب  تناما  هک  متـشه  ریـسفت  نامه  هب  تبـسن  نیا  دـننکیم و  نایب  تسین  یمومع  مهف  روخ  رد  هک  ینعم  کـی  اـسب  دنتـسه و  انـشآ 

رظن رد  یعماج  ینعم  کی  هکنآ  رگم  تسین  تسرد  نوطب  رب  لـمح  رگید  ياهریـسفت  هب  تبـسن  یلو  دـیآیم ، تسرد  تسا  هدـش  قیبطت 
نایب ار  عماج  ینعم  نیا  دشاب و  همه  لماش  هک  دوش  هتفرگ 

746 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا يرگید  ریسفت  دوخ  دشاب  هتشاد  دوجو  رگا  و  هدرکن ،

ادـخ تناما  تسا  هتـسیاش  قلطم  روط  هب  هک  يزیچ  اریز  تسا  یناسنا  حور  نامه  اجنیا  رد  تناـما  زا  دوصقم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  یلو 
: اریز تسا  تیرشب  حور  دشاب 

نامه دراد  تیمها  رایـسب  هیناکما  تادوجوم  رد  یهلا  ماقم  رظن  زا  هک  يزیچ  دوریم و  راک  هب  مامتها  دروم  زیچ  رد  ًالومعم  تناـما  فلا -
. تسا تیرشب  حور 

َو : » هدومرف هتـسناد و  دوخ  ِنآ  زا  ادـخ  هک  تسا  يرـشب  حور  نیا  و  دراد ، راپـس  تناما  هب  صاـصتخا  هک  تسا  يزیزع  هدرپس  تناـما  ب -
. مدیمد مدآ  رد  مدوخ  حور  زا  یِحوُر » ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن 

هک تسا  مدآ  هراب  رد  صاخ  ریبعت  نیا  دراپسیم و  ینئمطم  دروم  رد  دوخ  تسد  هب  ار  تناما  یعمج  رطاخ  يارب  ًالومعم  راذگ  تناما  ج -
«. مدیمد حور  وا  رد  دوخ  مدیرفآ و  دوخ  تسد  هب  ار  وا  : » دیامرفیم

ترـضح هب  دـنک و  دوعـص  یهلا  ماقم  هب  دـیاب  دوخ  ریـس  رد  هک  تسا  يرـشب  حور  ددرگرب و  شبحاص  هب  هک  تسا  نیا  تناما  رهاـظ  د -
«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » ددرگرب یبوبر 

تیرشب هیلاع  حور  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  موهفم  اسر و  اًلماک  هیآ  نایب  دشاب  تیرـشب  حور  تناما  نیا  زا  دوصقم  هک  یتروص  رد  و 
تادوجوم همه  هب  هقلطم  ِتیلعف  ماقم  زا  یتسه  یلاع  ماقم  نیا  هضافا  ینعی  هدـش ، هضرع  گرزب  هرکیپ  نآ  اـب  هوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هب 
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ءابا تسا و  هضافا  تیمومع  رظن  زا  هضرع  دناجنگب ، دوخ  رد  ار  یناسنا  گرزب  حور  نیا  هتسناوتن  يدام  هرکیپ  چیه  یلو  دراد  تبسن  کی 
تسا و یناسنا  عون  هصاخ  هک  یلامک  ریس  يورین  لوبق  زا  تسا  تادوجوم  نیا  یتاذ  روصق  هناشن  نیا  شریذپ و  تیحالـص  نادقف  رظن  زا 

تقیقح رد  دسریم و  تیالو  ماقم  هب  دوخ  لامک  هبترم  رد  هک  تسا  تیرشب  حور  نیا 
747 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دارفا رد  دـیدرگ و  اراد  ار  هیهلا  تفالخ  ماقم  نآ  هلیـسو  هب  هدـش و  هدـیمد  ع )  ) مدآ رد  هک  تسا  نآ  هلماـک  تروص  ناـمه  نآ  زا  روظنم 
همئا هیوـنعم  تیـالو  یلاـع  ماـقم  رد  دوـخ  یلاـمک  ریـس  رد  هک  تسا  ع )  ) مدآ كاـپ  حور  ناـمه  تـسین و  شیب  ياهنوـمن  هیاـس و  رگید 

. دناشک همئا  لابند  هب  ار  اهنآ  ددرگ و  دیدپ  نانمؤم  لد  رد  هک  تسا  ینامیا  يوریپ و  هقالع  نآ  وترپ  هتفای و  زکرمت  نیموصعم 
لد رد  هک  تسا  یناـمیا  نازورف  هلعـش  دوخ  شباـت  وـترپ و  رظن  زا  تسا و  ماـما  نطاـب  هب  مئاـق  دوـخ  تیزکرم  رظن  زا  تیـالو  تقیقح  رد 

. تسا هدرک  يربهر  همئا  يوریپ  یتسود و  هب  ار  اهنآ  هدش و  رگهولج  نیموصعم  همئا  ناوریپ 
یلاع ماقم  نیا  كرد  سدقم و  رون  نیا  شریذـپ  دادعتـسا  دوجو  اب  هک  تسا  وا  هیعون  تفـص  رظن  زا  لوهج  مولظ و  هب  ناسنا  فیـصوت  و 

تیناسنا ماقم  زا  هک  اجنآ  ات  دـنامیم  هدام  ملاع  هناخ  کـیرات  رد  دـهدیم و  ردـه  ار  دوخ  دادعتـسا  دـنزیم و  دوخ  تداعـس  هب  اـپ  تشپ 
، دریگیم دوخ  وترپ  رد  ار  نارگید  دباتیم و  تایـصخش  نیرتلماک  زا  تیالو  دیـشروخ  ای  تیرـشب و  همـشچرس  هچنانچ  دنکیم و  طوقس 

ماقم اب  نیدناعم  نآ  دوشیم و  هدنکارپ  دریگیم و  جوا  نآ  زا  تلاهج  یهارمگ و  تملظ  جاوما  هک  دراد  يراغ  عبنم و  مه  هدام  هدکتملظ 
اًلثم رکب  وبا  صخش  دننام  دنتسه  تیالو  ماقم  رهاظم  هک  ءایصوا  ناربمغیپ و  نیدناعم  نوچ  تسا ، يرشب  تداعـس  فلاخم  هطقن  تیالو و 

يوقت دندروآیم و  نامیا  باتک  لها  رگا  و  : » تسا نینچ  هدئام  هروس  رد  هیآ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هیمالـسا  تفالخ  بصاغ  لوا  هک 
هب ناشراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  رگا  و  - 66 میدربیم - تشهب  هب  ار  اهنآ  میدرکیم و  ناربج  ار  اهنآ  يرادرک  دب  دنتـشاد 

ترابع و رظن  زا  هک  تسا  نیا  لیجنا  تاروت و  نتشاد  اپ  رب  دنتفرگیم » رب  يزور  اپ  ریز  زا  رس و  يالاب  زا  دنتشادیم  اج  رب  هدش  لزان  اهنآ 
نآ رد  نآ  زج  متاخ و  لوسر  تراشب  هب  عجار  هچنآ  دنزاسن و  فرحنم  ار  اهنآ  ینعم 

748 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
فیلکت اریز  هدـش  لزان  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  یئاهباتک  لزنا » ام   » زا دوصقم  دـننک و  لمع  اهنآ  ماکحا  هب  دـننک و  رـشتنم  یتسرد  هب  تسا 

. تسا نآرق  نآ  زا  دوصقم  ای  دننک ، قیدصت  ار  اهنآ  دنراد 
رد تیالو  اریز  تسا  حـضاو  دـشاب  نآرق  دوصقم  هک  نیا  رب  انب  ریـسفت  نیا  تسا و  لزنا » ام   » ناـمه ریـسفت  تیـالو  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و 

ظفل رد  نآرق  هماقا  اریز  تسا  نآ  هب  هتسباو  لزنا » ام   » هماقا هکنآ  ای  دش ، رکذ  هچنانچ  تسا  نآ  هب  عجار  نآرق  رثکا  هکلب  تسا  لزان  نآرق 
مه هقباس  بتک  لزنا » ام   » هکنیا رب  انب  دـننآ و  ياـنعم  هب  ملاـع  نآرق و  رادـهگن  همئا  اریز  دوشن  تسرد  همئا  ِتیـالو  هلیـسو  هب  زج  ینعم  و 

تلالد نآ  رب  يرایـسب  رابخا  هچنانچ  هدوب  ینامـسآ  بتک  همه  رد  ناربمغیپ و  همه  هب  شنادناخ  لوسر و  تیالو  اریز  تسا  تسرد  دـشاب 
ای هدوـب  نیا  دوـصقم  هک  نیا  هب  دوـش  لـیوأت  اـسب  و  هدوـب ، نینچ  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  شرهاـظ  تـلِزنا ، اذـکه  هر -)  ) یـسلجم زا  دراد .
هب عجار  مه  یسوم  رازآ  تسا  نکمم  هر -)  ) یسلجم زا  نآ . هلیسو  هب  زج  دوشن  مهارف  روما  رئاس  رد  تعاطا  اریز  تسا  نیا  هدمع  دوصقم 

ار ینز  نوراق  هک  دوب  نیا  نآ  درک و  هئربت  دـنتفگ  وا  هراب  رد  هچنآ  زا  ار  وا  ادـخ  تسا  هتفگ  يواضیب  هدوب ، نوراه  يارب  تیاـصو  ناـمه 
درب دوخ  اب  ار  وا  نوچ  دندرک  مهتم  نوراه  شردارب  لتق  هب  ار  وا  مدرم  و  درک ، ظفح  ار  وا  ادخ  هدرک و  انز  نم  اب  دـیوگب  ات  درک  کیرحت 
مهتم ینت  بیع  هب  ار  وا  لیئارـسا  ینب  هکنیا  ای  و  دـندید ، ار  وا  لیئارـسا  ینب  ات  دـندرک  لـمح  ار  وا  اههتـشرف  دُرم ، اـج  ناـمه  رد  روُط و  هب 
هکم رهـش  شیرق  دومرف  ع )  ) قداص ماما  زا  هر -)  ) یـسلجم زا  دش .) لقن  راصتخا  روط  هب   ) درک هئربت  ار  وا  ادخ  صرب و  نوچ  دنتـسنادیم 
اَذـِهب ٌّلِح  َْتنَأ  َو  ِدَـلَْبلا  اَذـِهب  ُمِْسقُأ  ال  : » دومرف هار  نیا  زا  دنتـشادیم و  اور  ار  نآ  رد  یتمرحیب  ص )  ) دـمحم هب  دندرمـشیم و  مرتحم  ار 

وت هک  تسا  نیا  دوصقم  ِدَلَْبلا »
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749 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
بیقعت نآ  رد  مه  ار  دوخ  ردپ  هدنـشک  مادک  چیه  هکنیا  اب  دـنداد  مانـشد  وت  هب  دندرمـش و  وگغورد  ار  وت  نآ و  رد  دـندرک  تمرحیب  ار 

یلو دندرمشیم  تسب  ار  نآ  دندرکیم و  تاعارم  نآ  رد  ار  تینما  هکم ، رهش  هب  تبـسن  مارح  ياههام  راثآ  يوریپ  رظن  زا  و  دندرکیمن ،
نآ زا  مه  درمـش و  بیع  اهنآ  رب  ار  نآ  ادخ  دنتـشادیمن و  اور  نارگید  زا  هک  دنتـشاد  اور  یتمرحیب  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هب  تبـسن 

. شنادنزرف زا  ناوریپ  ءایصوا و  ناربمغیپ و  تسا و  ع )  ) مدآ دلو ، دلاو و  زا  دوصقم  هک  تسا  ترضح 
اهنآ هب  نآ  نوـطب  زا  تسا و  هیآ  تاـهیجوت  زا  یکی  نیا  و  ع )  ) نیرهاـط همئا  ار  دـلو  هدرک و  لـیوأت  نینمؤـملا  ریما  ار  دـلاو  ربـخ  نیا  رد 
هدش لزان  همئا  نینمؤملا و  ریما  هراب  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـیاش  هر -)  ) یـسلجم زا  تفارـش . مارتحا و  رظن  زا  هدرک  دای  دـنگوس 

دننکیم لیوأت  دوخ  همئا  هب  ار  اهنآ  دـنوریم و  تاهباشتم  لابند  دراد  یجک  اهنآ  لد  هک  یناسک  نآ  یلو  تسا  تامکحم  تایآ  زا  تسا 
رب باتک  رد  نیروکذم  ناوریپ و  هب  هنم »  » ریمـض هیآ  ِنطب  نیا  رد  هکنیا  ای  دننادیمن ، ع )  ) همئا دنوادخ و  زج  ار  تاهباشتم  لیوأت  هکنیا  اب 

. ددرگیم
دـنک و ببـس  رب  تلالد  نم »  » تسا نکمم  و  ههباشتم ، رگید  یخرب  دـناهمکحم و  تایآ  نآرق  ناوریپ  زا  یخرب  هک  دوشیم  نیا  دوصقم  و 
ای دندرک  ریسفت  لیوأت و  ار  دوخ  تشز  دب و  لامعا  وج  هباشتم  هتسد  دندش و  دیدپ  ناملسم  هتسد  ود  نآرق  ببس  هب  هک  دشاب  نیا  دوصقم 
هک نیا  رظن  زا  ههباشتم  تایآ  هب  ناشنانمشد  هیبشت  همکحم و  تایآ  وریپ  هب  اهنآ  هعیـش  هیبشت  همکحم و  تایآ  هب  تسا  همئا  هیبشت  دوصقم 

دیاش دـنتفر و  اهنآ  لابند  نانآ  تشز  رادرک  لیوأت  باسح  هب  یبلطایند و  هنتف و  رظن  زا  دوب و  هبتـشم  ناشناوریپ  مدرم و  رظن  رد  اهنآ  عضو 
زا لقن  نایاپ  دـننادن . ملع  رد  ناخـسار  ادـخ و  زج  ار  شلیوأـت  تسا و  ثیداـحا  تاـهباشتم  زا  دوخ  ثیدـح  نیا  دـشاب و  رهظا  لوا  ینعم 

(. هر  ) یسلجم
750 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دیوگ هک  تادوجوم  رسارس  تسا و  شنیرفآ  هحفص  هک  تسا  ادخ  ینیوکت  باتک  نامه  هیآ  نطب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
تسا یلاعت  قح  باتک  ملاع  همهتسا  یلجت  رد  شناج  هکنآ  دزن  هب 

تسا فوقو  تایآ  هلمج  بتارمتسا  فورح  نوچ  شرهوج  بارعا و  ضرع 
تلالد هک  تسا  یتایآ  دـیجم  نآرق  ینیودـت  باتک  رد  هچنانچ  صـالخا  رگید  دـشاب  دـمحلا  یکیصاـخ  هروس  نوچ  ياهلمج  ره  نآ  ز 
یضعب تسا ، روط  نیمه  مه  ینیوکت  باتک  رد  تسا  هابتـشا  دیدرت و  دروم  مهبم و  اهنآ  تلالد  هک  تسا  یتایآ  دراد و  دوصقم  رب  نشور 
دننکیم تیاکح  هیهلا  تافـص  رئاس  ورین و  تردق و  یگناگی و  تدحو و  زا  یبوخ  هب  هک  دنکانبات  نشور و  ياههناشن  كاپ و  تادوجو 

یگهریت و اهنآ  رادرک  راتفگ و  زا  دناهدش و  رات  هریت و  هتسشن و  اهنآ  رب  ماهوا  درگ  هدام و  تملظ و  رابغ  هک  دنتـسه  تادوجوم  یـضعب  و 
. درابیم یگدولآ 

ياهدنـشخرد ياهدیـشروخ  نیموصعم  همئا  اهنآ  نایم  رد  هک  دنتـسه  ءایـصوا  ناربمغیپ و  قح ، ینیوکت  باتک  همکحم  تایآ  نیا  رب  انب  و 
. دنراد دومن  کی  نآ  اب  دنردنا و  متاخ  توبن  رون  وترپ  رد  دندومن و  عاعشلا  تحت  ار  همه  دوخ  شبات  هولج و  رظن  زا  دنشاب و 

زا دنرترادرک و  دب  رترات و  هریت و  همه  زا  همئا  نانمشد  اهنآ  نایم  رد  هک  دناءایـصوا  ءایبنا و  نانمـشد  قح  ینیوکت  باتک  ههباشتم  تایآ  و 
زا یئوجهدافتـسا  یئوگروز و  گنج  هیام  هیاپ و  نوچ  دننادرگرـس . نآ  رد  قلخ  زونه  ات  هک  هدـیوارت  قیمع  ياهههبـش  اهنآ  لـمع  لوق و 

متس نیا  دوشیم و  ریبعت  رامعتسا  هملک  هب  نآ  زا  يزورما  نابز  هب  تسا و  نارگید 
751 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زاغآ ساسا  نیمه  رب  كرـش  اب  مالـسا  هزرابم  تسا و  نارگید  جـنرتسد  هب  يزروعمط  ای  تلادـع  نوناق  هب  ینادان  رظن  زا  یئوجهدافتـسا  و 
هب ینادان  هار  زا  مه  رگید  مدرم  دندوبریم و  دوخ  دوس  هب  ار  مدرم  جنرتسد  يردلق  ریشمش و  روز  هب  شیرق  نارـس  درک ، ادیپ  هلابند  دش و 
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. دندوبریم ار  رگیدمه  یئاراد  دنتشکیم و  ار  رگیدمه  هک  اجنآ  ات  دندرکیم  متس  رگیدمه  هب  داد  تلادع و  روتسد 
ياههیامرس ظفح  يارب  دنداتفا و  ساره  رد  دندوب  دوهی  نیکرـشم و  هک  ناتـسبرع  ناراد  هیامرـس  دمآرب و  عافد  ماقم  رد  رظن  ود  زا  مالـسا 

ربمغیپ دـض  رب  ار  نادان  ماوع و  مدرم  دـندرکیم و  تسرد  یبیرف  ماوع  هئطوت  هناهب و  کـی  زور  ره  رد  دوخ  یئاـقآ  ذوفن و  ظـفح  دوخ و 
. دندرکیم اپ  رب  يزیر  نوخ  گنج و  دندیناروشیم و  مالسا 

رد دوخ  دوس  هب  ار  مالـسا  نوناق  هک  دندمآ  رب  ماقم  رد  دندرک و  هئطوت  مه  اب  لئابق  نارـس  شیرق و  نارـس  مه  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  سپ 
دوخ نیا  دـننک و  یئاقآ  تنطلـس و  نارگید  رب  نآ  هلیـسو  هب  دـنزاس و  نارگید  لام  تراغ  عمج و  هلیـسو  ار  نآ  دـننک و  ارجا  مدرم  ناـیم 

مدرم و اب  مدرم و  رانک  رد  دوخ  دوب و  یمومع  يدنمهرهب  یمومع و  تلادع  اهنآ  فدـه  هک  دوب  رگید  همئا  یلع و  اب  اهنآ  فالتخا  رهوج 
. دندرکیم یگدنز  مدرم  رگید  حطس  رد 

دراو هعیـش  بهذـم  تقیقح  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  تیرـشب  نایم  رد  مئاد  یمومع و  حلـص  هیاـپ  ساـسا و  دـیامرفیم : ماـما  هک  تسا  نیا 
زا دنزادنارب . ار  گنج  هشیر  دنزاس و  راوتـسا  دارفا  نایم  ار  تلادع  دنناوتب  ات  دننک  یگدنز  یلع  هویـش  هب  رـشب  نارـس  نایاوشیپ و  دنوش و 

قح و رب  هفیلخ  كرت  زا  دز  رـس  هتـشذگ  ياـهتما  زا  هچنآ  اـب  دوب  قباـطم  دوـخ  ربـمغیپ  زا  سپ  تما  نیا  یهارمگ  ینعی  هر -)  ) یـسلجم
هک دیئامش  تسیک ؟ مدوصقم  دومرف : تسا ؟ يراصن  دوهی و  دوصقم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : نآ . دننام  قحان و  يرماس  زا  هلاسوگ  زا  يوریپ 

ادج مه  زا  دنب  دنب  ار  مالسا 
752 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. زامن شرخآ  تسا و  تناما  دینکیم  ضقن  دوخ  نید  زا  هک  يزیچ  لوا  دینکیم 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  داسف . تدش و  رد  مه  اب  تسا  روج  يافلخ  لاوحا  ندوب  قباطم  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  و 

تثارو قلخ  نآ  تسا و  تیمها  دروم  رایـسب  زورما  هک  تسا  یخیرات  یعامتجا و  لصا  کی  نایب  همیرک ، هیآ  یلک  دـصقم  میوگیم : نم 
. تسا یمومع  شرورپ  طیحم  ریثأت  تیبرت و  ریثأت  هجیتن  هک  یمومع  قالخا  بادآ و  رد  ناگتشذگ  زا  تسا  اهتلم  دیلقت  و 

هاج و بُح  یتسرپُتب و  هب  قالخا  هدیقع و  رظن  زا  دندوب  هدمآ  راب  یقیمع  رایـسب  خیرات  زا  يرئاشع  یناگدـنز  عضو  اب  هک  تیلهاج  مدرم 
اب هیآ و  نیا  رد  تقیقح  نیا  درکیم و  ریثأت  اهنآ  رد  يدنک  هب  دیجم  نآرق  تامیلعت  هک  دندوب  هتفرگ  وخ  يرایـسب  دسافم  تراغ و  لام و 

یـسربط هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدـش  قیبطت  هثالث  ءافلخ  تفالخ  هرود  یعاجترا  عضو  رب  تسا و  هدـش  ریبعت  اـسر  رـصتخم و  ناـیب  نیا 
ینایب میدروآ و  ياهیآ  زا  دـعب  ياهیآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ساـبع و  نبا  زا  میدرک  ناـیب  میدومن و  حرـش  اـهنآ  يارب  ار  لوق  ینعی  هتفگ 
شوه هب  دنمهفب و  ار  قح  دننک و  هشیدنا  هکنآ  ای  دـنوش  روآدای  ات  میداد  شرازگ  اهنآ  هب  دـندش  كاله  هک  یئاهتما  رابخا  ینایب و  لابند 

. دنیآ
دنپ دشاب و  تجح  نیرق  توعد  ات  میدرک  بترم  ار  نآ  مظن  ای  دشاب  هتـسویپ  رکذت  ات  میدرک  لزان  مه  لابند  ار  نآرق  ینعی  هتفگ  يواضیب 

. تربع گنهامه  زردنا  تدعوم و  تسویپ 
: دراد هجو  ود  ع )  ) ماما لیوأت  میوگ  نم 

رگید ماـما  هب  ار  دوخ  راـک  ینعی  ماـمالا » یلا   » هدـش و رداـص  رگید  ماـما  هب  صن  هراـب  رد  یماـما  ره  لوق  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هکنآ  - 1
. هدراذگاو

مدآ نامز  زا  تسا  هدوب  هتـسویپ  رگید  تجح  ماما و  لابند  یتجح  ماما و  بصن  يارب  فراعم  ماکحا  ینعی  دشاب  مکح  لوق  زا  دوصقم  - 2
ات ع )  ) رشبلا وبأ 

753 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تـسا لیلد  دراد و  اهنآ  ردق  تلالج  تماما و  رب  تلالد  هیآ  نیا  تسا : هدومرف  هیآ  زا  هک  يریـسفت  رب  انب  هر -)  ) یـسلجم زا  ایند . ضارقنا 
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قافن قاقـش و  رد  دـنک  تفلاخم  هراب  نیا  رد  اهنآ  اب  هک  ره  لاوقا و  لامعا و  دـئاقع و  رد  تسا  اـهنآ  يوریپ  نتفاـی  تیادـه  رد  راـیعم  هک 
هتفرگ نارضاح  هجوتم  ار  باطخ  هتسناد و  مکرذنا »  » باطخ ریمض  هب  فطع  ار  نآ  نیرسفم  رثکا  غلب - نم  هلوق  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا .

رب تسا  فطع  دراد و  رارق  لعاف  ماـقم  رد  غلب » نم   » ماـما ریـسفت  هب  یلو  باـطخ ، لاـح  رد  نامودـعم  ناـبئاغ و  زا  تراـبع  ار  غلب » نم   » و
نیا رب  ایوگ  مزع - هل  نکی  مل  و  دهد . میب  نآ  اب  ار  امـش  ناماما  زا  دسر  هک  ره  مهد و  میب  نآرق  هب  ار  امـش  نم  ینعی  رذـنا »  » عوفرم ریمض 
ودب هکنیا  اب  دادن  ناشن  دوخ  زا  رگید  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  هزادنا  هب  یمرخ  ینامداش و  راهظا  دادـن و  نادـب  یناوارف  تیمها  هک  دوش  لمح 

ادخ یحو  دوش  هداد  تبسن  وا  هب  هک  تسا  نیا  زا  عنام  شتلالج  توبن و  تمـصع و  ماقم  اریز  درک  یلوا  كرت  اج  نیا  رد  دوب و  هتـسیاش 
دوصقم تسا ، رایسب  ناشتیالو  و  ع )  ) همئا هب  طارص  ریسفت  رد  رابخا  هر -)  ) یسلجم زا  دشاب . هدشن  یضار  وا  ياضق  هب  دشاب و  هتفریذپن  ار 
تیاضر برق و  تعاط و  ادخ و  هب  هک  دنیادخ  يوس  هب  تسار  هار  ع )  ) همئا و  دناسریم ، ناشدوصقم  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هار  طارـص  زا 

رد هک  ره  تسا و  طارص  نیا  همـسجم  تروص و  ترخآ  رد  طارـص  و  ناشتعاط ، تماما و  هب  هدیقع  نانآ و  تیالو  هب  زج  دیـسر  ناوتن  وا 
رابخالا یناعم  رد  همحرلا  هیلع  قودص  هچنانچ  دور  تشهب  هب  هدوسآ  درذگب و  ترخآ  طارـص  نآ  زا  دـنک  تماقتـسا  قح  هار  نیا  رب  ایند 

لج زع و  ادخ  تفرعم  هب  قیرط  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و  طارص ، زا  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  هدرک  تیاور  لضفم  زا  دوخ  دنس  هب 
رد طارص  یکی  ایند و  رد  طارص  یکی  تسا ، طارص  ود  نآ  تسا و 

754 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک یطارص  زا  دنک  ءادتقا  ودب  دسانـشب و  ار  وا  هک  ره  تسا و  هعاطالا  بجاو  هک  تسا  ماما  نامه  تسا  ایند  رد  هک  یطارـص  اّما  ترخآ ،
ادخ لوق  و  دوش ، باترپ  شتآ  رد  دزغلب و  ترخآ  طارـص  زا  دسانـشن  ار  وا  ایند  رد  هک  ره  و  درذگب ، تسا  خزود  يور  رـسج  ترخآ  رد 

رگید اهنآ  هلیـسو  هب  اریز  تسا  رگید  ناماما  و  ع )  ) یلع تیالو  شاهدـمع  هک  نآ  همه  هب  ینعی  هدـش » یحو  وت  هب  هچ  نادـب  بسچب  : » هک
یهاتوک نآ  غیلبت  زا  تسا  تیـالو  نآ  هدـمع  هک  یـشاب  یقح  نید  رب  اریز  غیلبت  رادرک و  راـتفگ و  رظن  زا  دوش  تسرد  هدـش  یحو  هچنآ 
دنتخورف نادب  ار  دوخ  هچنآ  تسا  دـب  هچ  : » تسا نینچ  هیآ  هر -)  ) یـسلجم زا  ناقفانم . عمج  زا  سرت  يارب  نادـب  مدرم  توعد  زا  نکم و 

زا دـهاوخ  هک  ره  رب  دوخ  لضف  زا  دتـسرف  ورف  ادـخ  هچ  نادـب  تبـسن  متـس  نایغط و  هار  زا  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچ  نادـب  دـنزرو  رفک  هک 
«. كاندرد باذع  تسا  نیرفاک  نآ  زا  و  مشخ ، ردنا  مشخ  هب  دندش  راتفرگ  شناگدنب و 

نارکنم هک  دراد  تلـالد  تسا  هدوـب  یلع » یف   » هملک هیآ  لوزن  رد  رگا  و  تسا ، دوـهی  لاوـحا  ناـیب  قایـس  رد  هیآ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا 
یمود هجو  ع )  ) یلع هراب  رد  دشاب  هیآ  لیوأت  روظنم  رگا  و  تسا ، هدرک  لزان  ادخ  هک  ینآرق  راکنا  رظن  زا  دندوهی  نوچ  ع )  ) یلع تیالو 

اریز ع )  ) یلع هراب  رد  دنتـسه  ادـخ  روتـسد  رکنم  هک  اهنآ  ناـگمه  رد  شنطاـب  تسا و  دوهی  هراـب  رد  هیآ  رهاـظ  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و 
یـسلجم زا  لقن  نایاپ  دنکیم . قدص  تمایق  ات  اهنآ  هابـشا  لاثما و  رد  هکلب  درادن  اهنادـب  صاصتخا  تسا  لزان  یعمج  هراب  رد  هک  یتایآ 

(. هر )
ره هراـب  رد  شهوکن  نیا  هدرک ، شهوکن  ار  دوـهی  هَّللا » لزنا  اـم   » اـب تفلاـخم  ناوـنع  هب  هیآ  نوـچ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  میوـگیم : نم 

تلالد تیاور  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . سایق  تهابـش  درجم  هب  دوخ  لوزن  دروم  ریغ  رد  مکح  ءارجا  هن  رگ  تسا و  قداص  یتفلاـخم 
دنتشاد کش  تسا  هدومنیم  توالت  ع )  ) یلع هراب  رد  هک  نآرق  زا  هچ  نادب  تبسن  نانمشد  هکنیا  رب  دراد 
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. تسا وا  ترضح  زا  تسا  یلع  هراب  رد  مه  هچنآ  دشاب و  ادخ  ریغ  زا  هک  دناوتن  تسا و  هزجعم  نآرق  هک  تسا  هداد  باوج  اهنآ  هب  ادخ 

اب تسا  ترـضح  نآ  تفالخ  نایب  دوصقم  هک  دـناهدرک  لیوأت  یخرب  تسا و  هدـش  لزان  نآ  اـب  یلع » یف   » هملک هک  تسا  نیا  ربخ  رهاـظ 
ترضح نآ  مان  دشاب و  هداتفا  يزیچ  ربخ  زا  ایوگ  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . هدوب  لوزن  رد  ع )  ) یلع ظفل  هکنیا  هن  ربمغیپ ، فرط  زا  حیضوت 
دتفایم قافتا  رایسب  نیا  تسا و  هدش  لصتم  مود  هیآ  رخآ  هب  لوا  هیآ  تمسق  ربخ  زا  یتمسق  نداتفا  هطساو  هب  تسا و  هدوب  هیآ  ود  ره  رد 
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و كوءاج »  » رد باطخ  هک  تشذـگ  باتک ، نیمه  میلـست  باب  رد  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدوب  نینچ  همئا  فحـصم  رد  تسا  نکمم  و 
زا تسا . وا  هراـب  رد  مه  ظـعو  نیا  هک  هدرک  هراـشا  اـجنیا  تسا و  ع )  ) یلع هب  عـجار  تـسا  هـیآ  نـیا  زا  شیپ  هـیآ  رد  هـک  َكوـمِّکَُحی » »

یسلجم زا  لقن  نایاپ  تسا . اهنآ  ءازجا  مظعا  زا  هکلب  تسا  اهنآ  نمض  رد  تیالو  و  دایقنا ، مالستسا و  تسا و  مالسا  ملس ، هر -)  ) یسلجم
(. هر )

، تسا هدش  هتفرگ  زاب  ینعم  نیمه  هب  مه  مالسا  و  گنج ، ینعم  هب  برح  ربارب  رد  تسا  شزاس  ینعم  هب  تغل  لصا  رد  ملِـس  میوگیم  نم 
يویند ضرغ  نودـب  هک  تسا  قح  رب  ناماما  تیالو  نآ  هار  تسا و  گنج  فالتخا و  كرت  داحتا و  تفلا و  هلیـسو  هک  تسا  ینید  ینعی 

هب گنج  هکلب  هقرفت و  فالتخا و  اهنآ  نایم  مدرم  رامثتسا  رامعتسا و  يارب  وج  هدافتسا  هاوخ و  دوخ  نایاوشیپ  یلو  دننک ، يربهر  ار  مدرم 
نیا و  نک ، یئاقآ  زادـنا و  هقرفت  هک : تسا  عیاش  يرامعتـسا  تسایـس  رد  هلمج  نیا  و  دـننک ، یئاقآ  اهنآ  رب  قحاـن  هب  اـت  دـنروآیم  دوجو 

تـسد هب  نتخاس و  مهارف  هیام  اریز  هدش  ریبعت  ایند  یگدنز  هب  نانآ  تیالو  زا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسه . هدوب و  روج  نامکاح  همه  شور 
ار نآ  ناتخبدب  ور  نیا  زا  تسا و  نآ  ندروآ 
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هب اهنآ  دنتشادیم و  مِّدقم  ار  فارشا  ناگرزب و  نارگید ، درکیم و  عیزوت  ربارب  قح  رب  ماما  اریز  دندیزگ  رب  قح  رب  ياوشیپ  يرادتسود  هب 

تسا يارس  رگید  نادیواج  یگدنز  ببس  اریز  تسا  هدرک  ریبعت  ترخآ  ار  ترضح  نآ  تیالو  دندش و  دنمورین  اهنادب  دندرک و  ور  اهنآ 
: شور نیدب  تسا  هرقب  هروس  رد  هیآ  نیا  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . رتهدنیاپ  مه  رتهب و  مه  هک 

ار وا  سدقلا  حور  اب  میداد و  تانیب  میرم  نب  یسیع  هب  میداتـسرف و  ینالوسر  شلابند  هب  يو  زا  سپ  میداد و  باتک  یـسوم  هب  هنیآ  ره  «و 
دیرامش و وگغورد  ار  ياهتسد  دینک و  یگرزب  رس  تسین  امش  هاوخلد  ار  هچنآ  دروایب  امش  يارب  یلوسر  هاگنآ  ره  ایآ  سپ  میدرک ، دییأت 

«. دیشکب ار  ياهتسد 
دوب و ع )  ) یلع اب  نانآ  ینمـشد  شببـس  هک  تشذـگ  نآ  هجو  دـشاب  ترابع  نیا  اب  لوزن  ماما  دوصقم  رگا  تسا و  دوهی  اب  باـطخ  رهاـظ 

نیا هدش و  هتشون  ینعی  ۀطوطخم ، هر -)  ) یـسلجم زا  دنربب . نایم  زا  ار  وا  دنتـساوخیم  دوب  نیملـسم  تلم  ظفاح  نید و  یماح  هکنآ  يارب 
دزن هک  تسا  یباتک  رد  نتـشون  دوصقم  ای  تسا ، هیآ  ریـسفت  حرـش و  تبث  دوصقم  هکنیا  هب  لیوأت  ریبعت و  نیا  اب  لـیزنت  رد  تسا  حیرـصت 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  تسا . دیعب  نآرق  زج  تسا  همئا 
نیا زا  شیپ  هصـالخ ، روط  هب  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . دـعبا  تسا  هدوب  ظـفل  نیا  هب  نآرق  هیآ  هک  ربـخ  تحارـص  يوـعد  میوـگیم : نم 

هب دوب و  تسد  یُهت  نمؤم  نآ  و  درک ، ادـخ  یـساپسان  دوب و  دابآ  غاب  ود  ار  رفاک  نآ  رفاک ، يرگید  نمؤم و  یکی  تسا  ردارب  ود  ناتـساد 
ینامیشپ تشگنا  وا  درک و  ناریو  تخوس و  ار  همه  داتفا و  شغاب  رد  شتآ  وا  یـساپسان  لابند  هب  دیـشخبن و  يوس  تخادرپ و  يو  زردنا 

. دوب هدیزرون  رفک  شاک  هک  درک  وزرآ  تسناوتن و  ياهراچ  دیزگ و  نادند  هب 
757 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دب زا  اـت  تسا  یمالـسا  تما  یهاـگآ  يارب  هکلب  تسین  یئارـسناتساد  تسا  هدز  ادـخ  هک  یئاـهلثم  روـظنم  هک  تسا  نـیا  دوـصقم  دـیاش 
دندرک و تفالخ  بصغ  هک  تسا  تما  یئاوشیپ  ناتساد  نامه  ناتساد  نیا  گرزب  هنومن  دنیارگ و  يراتفرشوخ  هب  دننک و  هرانک  يرادرک 
. دمآ دورف  اهنآ  رب  ترخآ  ایند و  باذع  ات  دنتفریذپن  دنداد و  زردنا  دنپ و  ار  نانآ  هکنآ  يارب  ای  دـندش ، ناتـساد  مه  نآ  رد  ناراکمتـس  اب 
و : » هیآ لصا  ریسفت  رد  یسربط  زا  تسا . یتسرپهناگی  نید  رب  تماقتـسا  هیاپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  هک  تسین  کش  هر -)  ) یـسلجم زا 

نامیا ینعی  دنرادن » ام  رادید  هب  دیما  هک  اهنآ  دنیوگب   » تاروتـسد رئاس  مارح و  لالح و  رد  اراکـشآ » ام  تایآ  اهنآ  رب  دوش  هدناوخ  نوچ 
ضوع ار  نآ  ای  ینک  توالت  هک  نیا  زج  ینآرق  ام  يارب  روایب   » دنرادن ام  باوث  رد  دیما  ام و  رفیک  زا  میب  دنرادن و  ندش  هدنز  تمایق و  هب 

شلیدبت یلو  دوشیم  عمج  نآ  دوخ  اب  يرگید  ندروآ  هک  تسا  نیا  داهنـشیپ  ود  نایم  قرف  و  دـشاب ، یناوخیم  هچنآ  فالخ  ینعی  نک »
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اهنآ زا  فیلکت  هک  هدوب  نیا  ناـشدوصقم  مارح و  لـالح و  زا  تسا  نآ  ماـکحا  رییغت  شلیدـبت ، ینعم  دـناهتفگ  و  تسا . نآ  عـفر  هب  اـهنت 
دوخ نم  تسا و  هزجعم  نآ  اریز  منک » لیدبت  ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  هک  دـسرن  ارم  دـمحم  يا  وگب  ، » دـننکب دـنهاوخ  هچ  ره  دـشاب و  طقاس 

. یهتنا دسر ، یحو  نم  هب  هچنآ  زج  منک  يوریپ  مناوتن  نم  میروایب  ار  نآ  دننام  مناوتن 
دوب ع )  ) یلع تیالو  نامه  دنتشاد  دب  ناقفانم  ناکرشم و  هک  يزیچ  هدمع  اریز  تسین  رود  ُرپ  ریـسفت  نیا  زا  ع )  ) ماما لیوأت  میوگیم  نم 

دشاب ینآرق  ای  دشابن  نآرق  رد  ع )  ) یلع لضف  تایآ  ای  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم  دوب و  هتـشک  دوب و  هدرک  ریـسا  اهنآ  زا  رایـسب  هکنآ  يارب 
. دشابن نآ  رد  ع )  ) یلع زا  يرکذ  هک 

758 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
خزود هب  ار  امش  زیچ  هچ  دنیوگ  نایخزود  هب  دنشک و  رس  خزود  هب  نایتشهب  ینعی  تسا  شنزرس  يارب  شسرپ  اجنیا  رد  هر -)  ) یـسربط زا 

؟ دُرب
شهوکن يازس  مزال  هفیظو  ندرواین  اج  هب  هک  دراد  تلالد  نیا  دوب ، هداد  روتسد  عرش  هچنانچ  میدناوخیمن  هناگجنپ  زامن  ام  دنهد  خساپ 

هیعرـش تادابع  لوئـسم  رافک  هک  دراد  تلـالد  مه  زاـب  و  دـنتخاس ، زاـمن  كرت  هتـسباو  رفیک  يارب  ار  دوخ  يراوازـس  اریز  دروآ ، رفیک  و 
. یهتنا دنتسه ،

دزن رد  و  دـنیاین ، رب  لبطـصا  کی  زا  دنـشاب و  اج  کی  زا  مادـک  ره  دـنراد و  تکرـش  یناود  بسا  هقباسم  رد  هک  تسا  بسا  دـنچ  هبَلح ،
: تسا هتفگ  باصن  رد  هچنانچ  دندوب  هد  برع 

لکشم هن  نشور  تسا  یمان  بیترت  هبار  یکی  ره  نتخات  رد  دنبسا  هد 
لمؤم یطخ و 8 - فطاع 7 - حاترم و 6 - هچ  - 5 یلات الصم و 4 - یلصم 3 - یلجم 2 - - 1

مان رد  ریبز و  نزو  رب  تیکس  ار  مهد  دنناوخ و  مه  میطل  ار  مهن  لکـسف  هچ  رگید  روشاق و  تسه  یکینکیم  قاحلا  وت  رگید  ود  هد  نیدب 
: دیوگ اهنآ  نایب  زا  سپ  یسلجم  موحرم  تسا ، لصفم  مه  اهنآ  يراذگمان  هجو  تسا و  فالتخا  اهنیا  زا  ياهراپ 

رتراوازـس نید  لوصا  رد  لالخ  اب  رفیک  تبـسن  اریز  تسا ، یتسرد  نیتم و  ریـسفت  تسا  هدرک  داـی  نیلـصم  هملک  ریـسفت  رد  ماـما  ار  هچنآ 
رب ینعم  نیمه  هب  تیب  لـها  رظن  زا  میدادیمن » كاروـخ  نانیکـسم  هـب  اـم  : » دـیوگیم هـک  مـه  نآ  زا  دـعب  هـیآ  ریـسفت  و  عورف ، زا  تـسا 

ءانتعا اهنآ  هب  میدوبن و  همئا  وریپ  ام  هک  تسا  نیا  باوج  لصا  رگید و  هجو  سمخ و  زا  تسا  اـهنآ  قوقح  ندادـن  دوصقم  اریز  ددرگیم 
. میتشادن

759 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دروم هکنیا  رب  ندرک  هاگآ  يارب  دشاب  ْمُُهَتبَْوت » َلَبُْقت  َْنل  : » هک دش  هدوزفا  هیآ  نیا  رخآ  هب  نارمع  لآ  هیآ 90  زا  ياهلمج  هر -)  ) یسلجم زا 

زا تسا . هدـمآ  ْمَُهل » َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل   » ياـج هب  ْمُُهَتبْوـَت » َلَـبُْقت  َْنل   » دـنرگید و رـسفم  مادـک  ره  تسا و  یکی  هـیآ  ود  ره  رد  شهوـکن 
هک یناـسک  یتـسار  هب  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش  شیپ  هیآ  رد  نا  رکذ  هک  مارحلا  دجـسم  رد  ینعی  ٍداـْحلِِإب - ِهِیف  ْدُِری  ْنَـم  َو  هر -)  ) یـسلجم

میقم نآ  رد  هک  یناسک  هچ  ربارب  روط  هب  میتشاد  ررقم  مدرم  همه  يارب  ار  نآ  اـم  هک  مارحلا  دجـسم  زا  ادـخ و  هار  زا  دـنریگ  ولج  دـنرفاک 
زا دوصقم  هتفگ  یـسربط  میناشچب » یکاندرد  باذع  وا  هب  ملظ  هب  داحلا و  هب  دوش  نآ  دراو  هک  ره  دـنیآ و  نابایب  زا  هک  اهنآ  هچ  دنـشاب و 

نیا رد  مه  داحلا  ینعم  رد  دنناوخیم ، زامن  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يدجـسم  نامه  دوخ  دنتفگ  یـضعب  تسا و  مرح  مامت  مارحلا  دجـسم 
: تسا فالتخا  دروم 

. تسا ادخ  زج  شتسرپ  كرش و  دوصقم  - 1
. تسا ناهانگ  باکترا  مارح و  ندرمش  لالح  - 2

. تسا رتگرزب  اجنآ  رد  هانگ  اریز  دجسم  مداخ  هب  نداد  مانشد  هب  دسرب  ات  هدرک  یهن  ادخ  هچ  ره  - 3
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. یهتنا مارحایب . تسا  مرح  رد  لوخد  - 4
لوسر و هب  متس  رفک و  تکرـش و  نمـضتم  اریز  تسا  قادصم  نیرتگرزب  هدرک  نایب  ملظ  داحلا و  يارب  تیاور  نیا  رد  ماما  هک  يدروم  و 
رد هیآ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  دوش . یم  رهاظ  ثیدـح  نیا  زا  هک  دراد  ياهتکن  داحلا  هملک  زا  دـعب  ملظ  هملک  ندروآ  تسا و  وا  نادـناخ 
زا رتگرزب  ادخ  ینمـشد  هک  دنـشک  راج  اهنآ  هب  دنرفاک  هک  یناسک  یتسار  هب  : » دیوگ نآ  زا  شیپ  و  نمؤم ) هروس   17  ) تسا نمؤم  هروس 

توعد نامیا  هب  هک  هاگنآ  ار  دوخ  رم  تسا  امش  ینمشد 
760 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يارب یهار  ایآ  میراد ، فارتعا  دوخ  هانگ  هب  ام  راب  ود  يدرک  هدـنز  راب و  ود  ار  ام  يدـناریم  اراگدرورپ  دـنیوگ  دـیدیزرو ، رفک  دـیدش و 
یباذـع هب  هراشا  نیا  دـندرک و  کلذ  ار  مکلذ  هملک  خاـسن  هک  تسا  نیا  رهاـظ  خـلا » هک ...  تسا  نآ  يارب  نیا   27 تسه ؟ ندـش  نوریب 

ُتب شتـسرپ  رهاظ  كرـش  هک  نایب  نیا  هب  دشاب  لیوأت  دوصقم  تسا  نکمم  هدوب و  لیزنت  رد  تسا  نکمم  تیالو  لها  دـنراد و  هک  تسا 
تهج نیمه  هب  دندرب و  نامرف  وا  زا  دندرک و  کیرـش  ادخ  اب  ار  قحان  هفیلخ  اریز  قحان  هفیلخ  زا  يوریپ  هب  نطاب  كرـش  تسا و  یلومعم 

هک تسا  نیا  نآ  دیراد و  فلتخم  راتفگ  لوسر  هراب  رد  امش  يواضیب - زا  تسا . هدش  ریبعت  كرـش  هب  تیالو  كرت  رابخا  زا  يرایـسب  رد 
ای نآرق  هراب  رد  دنتـشاد  فالتخا  ای  تسا  هناوید  دنتفگیم  راب  کی  تسا و  رگوداج  دنتفگیم  راب  کی  تسا و  رعاش  دنتفگیم  راب  کی 

يرود رد  ار  اهنآ  فالتخا  هک  تسا  نیا  تسا  هدروخ  نامـسآ  فلتخم  ياههار  هب  دـنگوس  اجنیا  رد  هکنیا  هتکن  تناید و  رد  ای  تمایق  رد 
فرـصنم هک  ره  نامیا  ای  نآرق  ای  لوسر  زا  دوش  فرـصنم  ینعی  َِکفُأ » ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی  ، » دـنک هیبشت  ینامـسآ  ياههار  فالتخا  هب  مه  زا 

ریسفت رد  ماما  هچنآ  تسا  هتفگ  سپس  هدرک و  لقن  هیآ  ریسفت  رد  ار  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  هر )  ) یـسلجم مه  هر )  ) یـسربط زا  و  دشاب ،
ار تیالو  هک  دـش  ببـس  ص )  ) ربمغیپ هراب  رد  اهنآ  فلتخم  لاوقا  اریز  تسا  کیدزن  اهریـسفت  نیا  نومـضم  هب  هدرک  ناـیب  اـجنیا  رد  هیآ 
هک هیونعم  تاریخ  همه  زا  دنادرگ  ور  تیالو  زا  لوسر و  لوق  زا  هک  ره  دنتفگ و  فلتخم  ياهزیچ  مه  تیالو  باب  رد  هکنیا  اب  دـنتفریذپن 

هدنب ندرک  دازآ  زا  هدروآ  هرامعتسا  ار  نآ  تسا و  هوک  رد  هار  هبقع ، هر -)  ) یـسلجم زا  دش . دیمون  دیدرگرب و  تسا  تشهب  اهنآ  زا  یکی 
. تسا تخس  تسا و  سفن  اب  داهج  هک  مدرم  ماعطا  و 

ببـس تیالو  اریز  هتـسناد  هدنب  ندرک  دازآ  ار  نآ  دراد و  یتخـس  نوچ  تیالو  نتفریذپ  يارب  تسا  هراعتـسا  هبقع  ع )  ) ماما لیوأت  رب  انب  و 
زا ندش  دازآ 

761 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. ماعطا هب  تبسن  تسا  نینچمه  تسا و  نآ  دوخ  هغلابم  روط  هب  تسا و  ادخ  باذع 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ 
ساسا رب  یقیقح  مالـسا  دنوش و  ناملـسم  ناهج  رـسارس  هک  دشیم  هلیـسو  نیملـسم  مومع  فرط  زا  تیالو  تفریذپ  نوچ  میوگیم : نم 
لیکشت زمر  هک  لداع  ماما  تیالو  سپ  دادیم  تاجن  یگنـسرگ  جایتحا و  زا  ار  همه  دادیم و  يدازآ  مدرم  همه  هب  نآرق  یمومع  تلادع 

رایـسب هجیتن  تسا و  هدشن  یط  نونک  ات  هک  تسا  راوشد  تخـس و  سب  هندرگ  رـشب  یقرت  تفرـشیپ و  هار  رد  تسا  هلماک  هلداع  تموکح 
مأوت دازآ و  یناگدنز  کی  هجیتن  و  يونعم ، يدام و  یگدنب  یگدرب و  هنوگ  ره  زا  تسا  رشب  دارفا  مومع  يدازآ  زا  ترابع  هک  دراد  مهم 
میتی دنمتسم و  نوچ  يزجاع  ره  دوشیم و  رارق  رب  یقرتم  يواستم و  داصتقا  هک  تسا  نیا  رشب  مومع  هب  تبسن  قوقح  يواست  تلادع و  اب 

دناهداتسرف و شیپ  هک  يرادرک  هطساو  هب  دنلب  ماقم  بوخ و  دزم  ینعی  ٍقْدِص » َمَدَق  (- » هر  ) یـسلجم زا  دنکیم . ادیپ  تاجن  یگنـسرگ  زا 
: تسا هدش  لزان  ردب  زور  رد  دربن  مه  نت  شش  هراب  رد  هک  هر -)  ) یسربط زا  تسا . نیموصعم  همئا  تیالو  نآ  نیرتهب 

. نیکرشم زا  هبتع  هدنشک  هزمح  1 و 2 -
. نیکرشم زا  دیلو  هدنشک  ع )  ) یلع 3 و 4 -

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


. نیکرشم زا  هبیش  هدنشک  ص )  ) ربمغیپ هدازومع  ثراح  نب  ةدیبع  5 و 6 -
باتک لها  نآرق و  لها  مصخ ، ود  زا  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدـش  لزان  اهنآ  هراـب  رد  هک  درکیم  داـی  ادـخ  هب  دـنگوس  رذ  وبا 

. دناهتسناد نارفاک  قلطم  نانمؤم و  قلطم  یضعب  دنشاب و 
762 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زا دوصقم  هک  تسا  یسربط  زا  تسا - ع )  ) حون ترضح  ياعد  نومضم  لوا  هیآ  تشذگ . شلوا  رد  همیمض  اب  نتم  دنـس و  اب  تیاور  نیا 
نینمؤم و مومع  يارب  تسا و  دمحم  هناخ  دناهتفگ  یضعب  و  وا ، یتشک  یخرب  هتـسناد و  وا  دجـسم  ار  نآ  یـضعب  و  تسا ، وا  هناخ  وا  تیب 

: هتفگ رعاش  هچنانچ  هفیرش ، باسنا  یهاگ  تسا و  نامتخاس  یهاگ  تیب  زا  دوصقم  ص ،)  ) دمحم تما  زا  نانمؤم 
سپس تسا و  هدش  قالطا  نادناخ  رب  تیب  هک  هدروآ  يرایسب  دهاوش  یـسلجم  نالک  زیزع و  تخاس  ام  هناخنامـسآ  دنلب  تشارفارب  هکنآ 

: دیآ یهوجو  ربخ  نیا  رد  دیوگ :
يربک تفالخ  يارب  ار  نآ  هک  تسا  یکی  همه  ءایبنا  تویب  و  یتسناد ، هچنانچ  تیب  لـها  اـی  دـشاب  يونعم  تیب  ناـمه  تیب  زا  دوصقم  - 1

زا ناشیادخ  هک  دناهلـسلس  کی  شلها  تسا و  تراهط  تماما و  توبن و  نامیا و  مالـسا و  تمارک و  فرـش و  تزع و  تیب  نآ  هتخاس و 
اهنآ لماش  حون  ياعد  دنتیب و  نیا  رد  هعیش  ناراعشتیالو  تسا و  اهنآ  اب  تسا و  اهنآ  هناخ  رد  دشاب  اهنآ  وریپ  هک  ره  تسا و  هدیرفآ  مه 

. تسا
همئا تیالو  رد  لخاد  هک  ره  تسا  وا  تیب  لـها  وا و  تیـالو  رد  لوخد  َِیْتَیب » َلَـخَد  ْنَِمل   » زا حون  دـصقم  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 2

. هدیدرگ لومشم  ار  يو  ياعد  هدش و  لها  رد  لخاد  ددرگ 
هک تسا  اهنآ  ماقم  تلزنم و  رد  ینعی  تسا  ءایبنا  هناخ  رد  دوش  ماما  هک  ره  ینعی  تفالخ  تماما و  ینعم  هب  دـشاب  واو  حـتف  هب  تیـالو  - 3
هب ار  لضف  ربخ  نیا  رد  ایوگ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . تفـالخ  بصاـغ  جارخا  يارب  نمؤم  هب  دـیق  تسا و  اـیند  نید و  رد  هماـع  تساـیر 

دشاب و دوصقم  معن  همه  مه  دیاش  دنیادخ و  تمحر  لضف و  نانآ  اریز  همه ، هب  ار  ود  ره  ای  ع )  ) همئا هب  ار  تمحر  هدرک و  ریـسفت  ربمغیپ 
لضف دارفا  لضفا  نایب  يارب  اهنآ  رکذ 

763 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  يزار  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . هیماما  هعیش  هب  عجار  ربخ  رخآ  رد  مهنع  ریمض  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . تمحر  و 
هب هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدش  لزان  ع )  ) یلع هراب  رد  هیآ  نیا  هک  ماع  صاخ و  زا  هدروآ  شریـسفت  رد  ثیدـح  یـس  سابع  نب  دـمحم 

بلط دـننک و  عضاوت  دـبعم  ای  رهـش  رد  دورو  ماگنه  دـندش  رومأـم  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  هّطِخ  باـب  ناتـساد  رد  هیآ  نیا  هصـالخ - روط 
هتـشذگ نخـس  هیاپ  رب  شلیوأت  دیوگیم  هکنآ  ات  دش  لزان  یتخـس  باذـع  اهنآ  رب  دـندرک و  تفلاخم  دـنبلط و  شزوپ  دـنیامن و  شزرمآ 

. تسا تما  نیا  دنپ  يروآدای و  يارب  نآرق  ياهناتساد  هک  تسا 
نانوچ و  لیئارـسا ، ینب  رد  دناهّطِخ  باب  هنومن  نم  نادـناخ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  دراو  هماع  هصاخ و  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  رد  و 

نینمؤملا ریما  تیالو  رد  داد  روتسد  ربمغیپ  نانچمه  دندش  رفیک  دندز و  زاب  رس  دننک و  عضاوت  نآ  ربارب  رد  دنتفای  روتسد  لیئارسا  ینب  هک 
دـندرکن و لمع  و  تسا ، نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دومرف : تهج  نیمه  هب  دـننک و  يربنامرف  ینتورف و  اهنآ  يارب  دـنیآ و  رد  همئا  و 

یسلجم زا  دندش . بذعم  ترخآ  ایند و  رد  دنتفاترب و  ور  كاپ  نادناخ  تعاطا  زا  دنتخاس و  نوگرگد  متـس  نایاوشیپ  يوریپ  اب  ار  هفیظو 
کیدزن دناهتفگ  نیرـسفم  هچنآ  اب  هدرک  نایب  هیآ  لیوأت  ای  لیزنت  رظن  زا  ثیدـح  نیا  رد  ماما  هچنآ  دـیوگ  هیآ  ریـسفت  نایب  زا  سپ  هر -) )

ربمغیپ و هب  متس  دوخ  نیمه  دوب و  هدرک  ررقم  ناشیا  رب  ادخ  هک  تماما  زا  دوب  اهنآ  نتشاد  زاب  هب  ص )  ) دمحم نادناخ  هب  متـس  اریز  تسا 
نایب يارب  هدـش  كرت  ثیدـح  رد  هک  اورفک »  » هملک دـیاش  تسا و  لوسر  ادـخ و  هب  رفک  ناشتیالو  راکنا  همئا و  هب  رفک  دوب و  مدرم  همه 

. تسا يریسفت  فطع  هک  تسا  نیا 
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764 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
یسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  تشذگ - باب  ثیدح 21  رد  هنیذا  نبا  زا  يرگید  دنـس  هب  تشذـگ . رگید  دنـس  هب  باب  نیا  ثیدح 28  رد 

مه هروهـشم  تئارق  هب  انب  هک  لامعا  ضرع  باب  رد  تشذـگ  يرایـسب  رابخا  هدـمآ و  نونومأم ، همئا ، تئارق  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  هر -) )
، دوش ینمؤم  ره  لماش  هک  تسین  نیرفاک  لـباقم  رد  اـجنیا  رد  نینمؤم  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  هدـش ، ریـسفت  همئا  هب  نینمؤم 

هعبس ءاُّرق  هر -)  ) یسلجم زا  دنتسه . همئا  نامه  اهنآ  دنـشاب و  للز  زا  موصعم  نوصم و  أطخ و  زا  نومأم  هک  تسا  لماک  نینمؤم  دارم  هکلب 
. مال حتف  هب  رورجم  راج و  یلع  نیونت و  اب  تسا  عوفرم  طارص  هک  تسا  تسار  نم  رب  هار  نیا  دناهدناوخ 

هداـتق و نیریـس و  نبا  ءاـجر و  یبا  تیاور  قباـطم  نآ  هدرک و  تئارق  فوصوم  تفـص و  روط  هب  یلع - طارـص  بوـقعی - هتفگ : یـسربط 
. یهتنا هدش ، تیاور  مه  قداص  ماما  زا  تسا و  نومیم  نب  ورمع  هدابع و  نب  سیق  دهاجم و  كاّحض و 

زا هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هفاضا  روط  هب  یلع  طارـص  هک  تسا  نآ  رهاظ  تسا و  دـیعب  نآ  هدـیمهف و  نینچ  ربخ  زا  اـیوگ  میوگیم : نم 
: دنراد یتانایب  هیآ  نیا  رد  دجاسم  ریسفت  رد  نیرسفم  یلو  دناهمئا  دجاسم  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  مه  ع )  ) اضر ماما 

. دراد تلالد  نآ  رب  مه  ام  رابخا  زا  ياهراپ  هدش ، هتخاس  تدابع  يارب  هک  تسا  یئاهنامتخاس  دوصقم ، - 1
. هدش تیاور  مهن  ماما  زا  هچنانچ  دوش  هدجس  نآ  رب  هک  تسا  يوضع  تفه  دوصقم ، - 2

نیا رد  هک  همئا  هب  لیوأت  نیا  یلو  تسا - اهزامن  دوخ  دوصقم ، - 3
765 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دراد هجو  ود  تسا  تیاور 
یفاضم نیا  رب  انب  تسا و  هتخاس  تدابع  للذت و  عوضخ و  ینعی  هدجـس  لحم  ار  اهنآ  ادخ  هک  دشاب  اهنآ  دهاشم  اههناخ و  دوصقم  فلا -
فارـشا باب  زا  نآ  صوصخ  رکذ  دوشیم و  مه  رگید  هفرـشم  ياههعقب  لماش  هجو  نیا  تسا و  همئا  تویب  دوصقم  تسا و  هدش  فذـح 

. تسا دارفا 
نیا رب  انب  تقیقح . روط  هب  دندجاسم  بحاص  لها و  هکنیا  رابتعا  هب  ای  دنتـسه  هیونعم  تویب  هکنیا  رابتعا  هب  دنـشاب  همئا  دوخ  دوصقم  ب -

رد ناوریپ  زا  دوصقم  هک  دـنوشیم  هنیرق  هَّللا  یلا  توعد  رد  تکرـش  قلطم و  لـماک و  يوریپ  دـشاب ، اوعدا »  » هب قـلعتم  ةریـصب » یلع   » هک
تمصع شناد و  ماقم  اب  زج  یئانیب  تریصب و  اب  هَّللا  یلا  توعد  رد  تکرـش  اریز  تسا  ربمغیپ  قح  رب  نانیـشناج  نیموصعم و  همئا  توعد 

هب اـهیف »  » ریمـض تسا و  طوـل  موـق  ناتـساد  رد  هیآ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسین . رَّسیم  وا  كاـپ  نادـناخ  نینمؤـملا و  ریما  هب  صوـصخم 
اّما تسا و  یکی  مالـسا  نامیا و  هک  تسا  هدش  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  دـنطول و  ناوریپ  نانمؤم  زا  دوصقم  ددرگیم و  رب  طول  موق  ياههیرق 
زا تسا  اـهنآ  ندـنار  دوصقم  تسا و  تما  نیا  يروآداـی  يارب  اهناتـساد  لوزن  هک  میتـفگ  شیپ  هک  تسا  هیاـپ  ناـمه  رب  ع )  ) ماـما لـیوأت 

. هتشذگ ياهتما  تسیاشان  رادرک 
هدوب نیـشیپ  ياهتما  رد  هچ  ره  اریز  تما  نیا  رد  تسا  نآ  قادصم  نایب  ای  ربمغیپ  نادناخ  رب  قیبطت  يارب  تسا  هیآ  لوزن  دروم  نایب  نیا  و 

. هنیدم رهش  زا  تسا  وا  نادناخ  و  ع )  ) یلع نتفر  نوریب  هعقاو  نیا  ریظن  و  تسه ، مه  تما  نیا  رد 
مدرم تساوخ  نوچ  و  درک ، باذـع  ار  اـهنآ  دُرب و  نوریب  نآ  زا  ار  شنادـناخ  طول و  دـنک ، ناریو  ار  طول  رهـش  تساوخ  ادـخ  نوچ  اریز 

یتخبدب دُرب و  نوریب  نآ  زا  ار  شنادناخ  نینمؤملا و  ریما  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  رب  یـساپسان  رفک و  متـس و  يارب  دریگ  مشخ  رد  ار  هنیدـم 
، تفرگ ارف  ار  اهنآ  يونعم  يرهاظ و 

766 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. ددرگرب هنیدم  هب  اهیف »  » ریمض تسا  نکمم  نیا  رب  انب  و 

اریز دندوب ، ص )  ) دمحم تیب  لها  لآ و  زا  دـنتفای  تاجن  باذـع  زا  دـندش و  نوریب  وا  رهـش  زا  طول  اب  هک  اهنآ  ینعی  تسا  هتفگ  یققحم 
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بـسح هب  وا  زا  هچ  رگ  دـنبوسحم و  وا  یـصو  ربمغیپ و  رابت  یتما  ره  ناربناـمرف  ناراـکزیهرپ و  دـنیوا و  ناوریپ  يراوگرزب  ره  راـبت  لآ و 
يوقت و هناخ  دوصقم  هکلب  تسین  روظنم  ناکدوک  نانز و  هناـخ  تسین و  روظنم  یتشخ  یلگ و  هناـخ  اـجنیا  رد  اریز  دنـشاب ، رود  تفاـسم 
ای دندید  کیدزن  ردب  زور  رد  ار  باذع  ینعی  ًۀَْفلُز » ُْهَوأَر  اَّمَلَف   » هیآ ریسفت  رد  یـسربط  زا  تسا . ناقرف  تمکح و  توبن و  نادناخ  نامیا و 

هتفگ نیا  و  دـننیبب ، هدـش  هدامآ  اهنآ  يارب  هک  ار  یباذـع  رافک  هک  تمایق  زور  عضو  نایب  تسا و  هدـنیآ  دوصقم  دـناهتفگ  دـندید و  نایع 
نآ ادخ  دیتساوخیم  ادخ  زا  دیدرکیم و  باتـش  نادب  هک  تسا  یباذع  نیا  هک  تسا  نیا  َنوُعَّدـَت » ِِهب   » زا دوصقم  تسا و  نیرـسفم  رتشیب 

. تسا هتفگ  دیز  نبا  دناسرب ، رتدوز  ار 
هک یبُرق  ماقم  نآ  دننیبب  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  روعا  زا  کیرـش  زا  هحیحـص  دـیناسا  هب  هماع  ياملع  زا  یناکـسح  مساقلا  وبا  مکاح 

لوق هد  دوهشم ، دهاش و  ریـسفت  رد  هر -)  ) یـسلجم زا  دندش . رفاک  هک  یناسک  نآ  يور  دوش  هایـس  دراد  ادخ  دزن  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
هب داد  یهاوگ  هکنآ  يارب  تسا  ص )  ) ربمغیپ دـهاش  هک  تسا  نیا  ربخ  نیا  رهاظ  یلو  تسا : هتفگ  سپـس  هدرک و  لـقن  ار  اـهنآ  هک  تسا 

. تسا هدـش  ادا  ربمغیپ  فرط  زا  وا  هراب  رد  یهاوگ  نیا  هک  تسا  سک  نآ  ع )  ) یلع و  وا ، تمارک  لضف و  هب  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تماـما 
ادـخ ياههدـعو  هب  اهیتشهب  ام  دـنیوگ : اهنآ  هب  دـننک و  هبحاصم  نایخزود  اـب  ناـیتشهب  هک  تسا  تماـیق  زور  زا  دـعب  راـج  نیا  زا  دوصقم 

.؟ دیدیسر وا  ياهدیعو  هب  مه  امش  ایآ  میدیسر ،
767 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هکنآ يارب  نادب و  توعد  نامیا و  رد  ترـضح  نآ  لامک  يارب  تسا  هغلابم  نینمؤملا  ریما  هب  هیآ  نیا  رد  نامیا  ریـسفت  هر -)  ) یـسلجم زا 
تـسا نینمؤملا  ریما  تیالو  لوبق  نامیا  ینعی  تسا  ریدـقت  رد  یفاضم  ای  تسا  هدـش  نامیا  نیع  ایوگ  تسا و  وا  تیالو  نامیا  مظعا  نکر 

قسف رفک و  هب  ترضح  نآ  ربارب  رد  نارگید  زا  ریبعت  تسا  ینعم  نیمه  رب  تسا و  رگید  ءازجا  مزلتسم  تسا و  نامیا  ءازجا  هدمع  نآ  اریز 
زا تسا . اهنآ  یـصو  دزن  تسین  ناشباتک  رد  اهنآ  ملع  زا  هچ  ره  تسا و  هدـش  هدرپس  ءایـصوا  هب  ءایبنا  مولع  هر -)  ) یـسلجم زا  نایـصع . و 
زا يرایـسب  رد  هچ  رگ  سیلبا  عانتما  مدآ و  يارب  اههتـشرف  دوجـس  ناتـساد  هک  دش  رهاظ  هک : دیوگ  هیآ  ریـسفت  نایب  زا  سپ  هر )  ) یـسلجم

تسا لیئارسا  ینب  رد  هک  تسا  نامه  اجنیا  رد  دوصقم  یلو  فهک ، لیئارـسا و  ینب  فارعالا ، هط ، هرقب ، نوچ  تسا  هدش  دای  نآرق  دراوم 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دوشیم . قیبطت  یبوخ  هب  نآ  رب  ماما  ریسفت  میدرک و  دای  هک  تسا  تسویپ  ایؤر  هیآ  هب  نوچ 

لیئارـسا ینب  هروس  رد  تسا و  نآ  رخآ  رد  یبا »  » هملک نوچ  تسا  هط  هکراـبم  هروس  زا  تسا  ثیدـح  نیا  رد  هک  ياهیآ  یلو  میوگ : نم 
. درادن یبا »  » هملک

باوخ لقن  هیآ  هکنیا  هن  دنـشاب  طوبرم  مه  اب  هیآ  لوزن  عقوم  باوخ و  عقوم  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  ربمغیپ  باوخ  اب  هلزان  هیآ  طاـبترا  و 
لوزن دروم  ای  یلو  تسا ، ماع  هظفل  بسح  هب  هچ  رگ  لوسر  ادخ و  تعاط  هر -)  ) یسلجم زا  دنـشاب . مه  هب  کیدزن  مدآ  رب  هدجـس  هیآ  اب 
هلیـسو هب  زج  تسین و  هتفریذـپ  تیالویب  ناشتعاط  اریز  هدرک  نایب  تسا  نآ  ساسا  لصا و  ار  هچنآ  هکنیا  اـی  تسا  تیـالو  صوصخ  نآ 

ماکحا هب  ملع  هلیسو  اریز  دوشن  هتسناد  تسا  تعیرش  ظفاح  هکنآ 
768 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد هدـش و  تیاور  رایـسب  ياهدنـس  اب  یلو  تسا  ریـسفت  بئارغ  زا  نیا  تسا . كاله  هیام  وا  تعباتم  كرت  تسا و  ماـما  ینید  فئاـظو  و 
: تسا هدورس  هراب  نیا  رد  رعاش  و  هدرک ، ریسفت  ع )  ) بئاغ ماما  هب  ار  هلطعم  رئب  یضعب 

دمحم لآ  ياهفرط ز  لثمرادهرگنک  خاک  لیطعت و  هاچ 
نیا دناهتفگ  نیرـسفم  هر -)  ) یـسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  هصالخ  روط  هب  دبؤم  لاوزیب  ملع  نآ  هاچتسا  اهنآ  تیاهنیب  دجم  نآ  خاک 

: هتفگ سابع  نبا  تما ....  فیلکت  نییعت  تسا و  رافک  نتخاس  دـیمون  لُسُر و  جـییهت  نآ  زا  دوصقم  هدـش ، ادا  لاحم  ضرف  لیبس  رب  مالک 
. دیدهت نارگید  هب  تبسن  تسا و  بیدأت  ربمغیپ  صخش  هب  تبسن  باطخ  نیا 
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تسا بسنا  نیبطاخم  هب  تبسن  هدرک  ماما  هک  یلیوأت  هتفگ  سپـس  تسا و  هدرک  لقن  ثیدح  نیمه  ریـسفت  قبط  یتیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 
يارب هدرک  كرـش  هب  ریبعت  نآ  زا  نآ و  كرت  رد  دـیدهت  تماما و  تیالو و  رد  تکرـش  زا  تسا  تما  نتخاس  دـیمون  ضرغ  کـلذ  عم  و 

رد كرـش  دشاب و  معا  كرـش  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، ادـخ  رب  كرـش  هلزنم  هب  نآ  رد  کیرـشت  ای  تیالو  كرت  هکنیا  هب  مالعا 
كرد دوـخ  رد  ار  ادـخ  تمعن  ینعی  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هر -)  ) یـسربط زا  تـسا . هداد  حیـضوت  ار  نآ  ماـما  هـک  تـسا  یفخ  درف  تیـالو 

تسا و ادخ  زا  اهتمعن  نیا  هک  دنرکنم  سپـس  هدراذگ و  اهنآ  سرتسد  رد  اهتمعن  عاونا  هداد و  لماک  لقع  هدـیرفآ و  ار  اهنآ  هک  دـننکیم 
بیذکت ار  وا  دنـسانشیم و  ار  دمحم  دوجو  تمعن  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ  و  دـننک ، رکـشت  اهنآ  زا  دـنهد و  تبـسن  اهُتب  هب  ار  اهنآ 

: تسا هتفگ  هر )  ) یسلجم دننکیم .
. دوش مظنم  اهنآ  يایند  حلاصم  نآ  هلیسو  هب  اریز  ناگدنب ، هب  تبسن  تسا  تمعن  نیرتگرزب  هکنآ  يارب  هدرک  ریسفت  تیالو  هب  ار  تمعن 

769 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هب هراشا  هیآ و  لابند  رکذ  زا  سپ  هر -)  ) یسلجم زا 

« اماما نیقتملل  انلعجا  «و 
هروس رد  تایآ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . يدـیدش  فلکت  دـنمزاین  ماـما  ریغ  رب  اـهنآ  قیبطت  تسا و  نشور  ماـما  رب  اـهنآ  قیبطت  دـیوگیم 

: تسا نینچ  نامقل 
زاب ریـش  زا  لاس  ود  ات  دیازفا و  یتسـس  رب  یتسـس  دنک و  يراد  راب  ار  وا  شردام  شنیدـلاو ، هب  تبـسن  ار  ناسنا  میدرک  شرافـس  و  (: » 14)

«. تسا نم  يوس  هب  ماجنارس  دوخ ، نیدلاو  يارب  نم و  يارب  ناسنا  يا  ینک  رکش  دیاب  هک  دراد ،
زا يوریپ  يز و  شوخ  اهنآ  اب  ایند  رد  و  نکم ، اهنآ  زا  يوریپ  ینادرگ  نم  کیرـش  ینادـن  ار  هچنآ  هک  دـندرک  هزیتس  وت  اـب  رگا  و  (: » 15)

«. دیدرک هچ  نادب  منک  ناتهاگآ  تسا و  نم  يوس  هب  همه  امش  تشگرب  سپس  ددرگ ، زاب  نم  يوس  هب  هک  نک  یسک  شور 
نوطب زا  ع )  ) همئا زا  نآ  رودص  ضرف  رب  تسا و  تالیوأت  نیرتبیرغ  زا  ربخ  رد  دراو  لیوأت  دیوگ : يواضیب  زا  نآ  ریـسفت  لقن  زا  سپ  و 

هدش رداص  وا  زا  هک  تسا  یسک  دزن  شملع  تسا و  رود  ُرپ  رهاظ  زا  تسا و  هقیمع 
« ملعلا ادلو  ناذللا  امه  »

ناسنا رب  اهنآ  قح  تسا و  تمکح  گرم  زا  سپ  اهنآ  ثاریم  دـنتفای و  شناد  اهنآ  هلیـسو  هب  هدزرـس و  اـهنآ  زا  مدرم  ملع  هک  ناـنآ  ینعی 
رداـم ردـپ و  قـح  و  اههدـنز ، ناـیم  تسا  هدرم  درادـن  هک  ره  تسا و  تمکح  شناد و  هب  حور  یگدـنز  اریز  تـسا  حور  یناگدـنز  قـح 

دنچ نیا  رد  زج  دوش و  یناف  هک  تسا  یلام  نانیا  ثاریم  دنامب ، دیواج  نآ  یلو  دریذپ  نایاپ  گرم  هب  هک  تسا  مسج  یگدـنز  ینامـسج 
تعاط رکـش و  رکذ و  هب  یناحور  ناردـپ  سپ  دـننامب ، دـنیاپب و  دـبا  ات  هک  تسا  تمکح  شناد و  ناـنآ  ثاریم  دـهدن و  هرهب  اـیند  هزور 

: دراد هجو  ود  دناهتفگ  کلذ  یلع  لیلدلا  دنرتراوازس و 
. دنتسه یناحور  ردپ  ود  نیا  تسا  ادخ  يوس  هب  ماجنارس  هکنیا  رب  لیلد  هکنآ  - 1

770 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دناوت يادخ  هب  وت  ربهر  دنزومآیم و  وت  هب  یناحور  ردپ  ود  نیا  ار  ادخ  هب  تشگزاب  تیفیک  هکنیا  - 2

ردپ و رد  نیدلاو  اریز  دنکیم  بیرقت  ار  نآ  ریـسفت و  نیا  رب  دراد  تلالد  نیدـلاو  ظفل  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  میوگیم  نم 
هملک لمح  یلو  دشاب  هدش  لامعتـسا  ینید  یبرم  ملعم و  رد  نیدلاو  هک  تسین  هملک  لصا  رد  زاجم  زا  رتهب  نآ  تسا و  بیلغت  زاجم  ردام 

ینامسج نیدلاو  نآ  زا  دوصقم  هکنیا  رب  تسا  لیلد  تسا و  ردام  هب  عجار  هیآ  رد  هک  یحیرصت  رظن  زا  تسا  لکشم  ینعم  نیا  هب  نیدلاو 
: تسا یهوجو  هب  ضارتعا  نیا  عفد  تسا و 

یمک نامز  رد  اهنآ  شرورپ  هک  دراد  هراشا  اریز  رداـم ، ردـپ و  زا  ملعم  قح  ندوب  مها  ناـیب  يارب  دـشاب  هضرتعم  رداـم  هب  عجار  هلمج  - 1
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زا تاجن  تعافـش و  هب  مه  ترخآ  رد  تسا و  دـحل  ات  دـهم  زا  شزومآ  و  تسا ، دـبا  اـت  حور  ملعم  شرورپ  رثا  یلو  نت ، هب  تبـسن  تسا 
. تسا دبؤم  سنا  خزود و 

. لعف ای  فطع  ریدقت  هب  دشاب  یحور  ملعم  کی  دلاو  زا  دوصقم  دشاب و  ردام  ردپ و  هیآ  لوا  رد  نیدلاو  زا  دوصقم  - 2
ینامـسج نیدلاو  قح  تیاعر  بوجو  نوچ  هیانک  روط  هب  یناحور  نیدلاو  هب  عجار  نآ  نطاب  دـشاب و  ردام  ردـپ و  هب  عجار  هیآ  رهاظ  - 3

هلیـسو هک  تسا  یلع  ربمغیپ و  نوچ  یناـحور  نیدـلاو  قح  تیاـعر  بوجو  مزلتـسم  دنتـسه  یهاـتوک  یگدـنز  يارب  دودـحم  هلیـسو  هک 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  یتسه . دبا  ات  یتسه  زاغآ  زا  يونعم  باسحیب  تمعن  يارب  دودحمان 

ملعم ادخ و  رکش  بوجو  هک  دوصقم  نایب  يارب  تسا  همدقم  و  تسا ، ردام  ردپ و  هب  عجار  ِیل » ْرُکْشا  ِنَأ   » ات هیآ 14  ردص  میوگیم : نم 
لمحت دنزرف  يارب  يرتشیب  جنر  هک  ردام  ًاصوصخم  میداد و  ناشیا  هب  ردام  ردپ و  هراب  رد  ار  مزال  شرافـس  ام  دیامرفیم : تسا ، یناحور 

مکح کی  هب  دنکیم  ریسفت  ار  نآ  سپس  تسا و  هلئاع  حالصا  هب  طوبرم  نوناق  یگداوناخ و  مکح  کی  نیا  دنکیم ،
771 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دیدپ تسه و  هچ  ره  هدننیرفآ  ادخ  زا  یناد  ردق  تیاعر و  نآ  دشاب و  یگداوناخ  یصوصخ و  مکح  نیا  هجیتن  دیاب  هک  یعامتجا  یلک و 
ادخ و ربمغیپ  هک  درف  یگدـنز  طیحم  رد  وا  هدـنیامن  ادـخ و  اب  طابترا  هلیـسو  زا  و  تسا ، هدـش  اهنآ  شرافـس  هک  يردام  ردـپ و  هدـنروآ 

ریـسفت هجیتن و  مادک  ره  هک  تسا  هدش  نییعت  ناسنا  يارب  ياهناگهس  لحارم  ای  ياهلحرم  هس  لوحت  کی  اجنیا  رد  و  دـشاب ، ربمغیپ  یـصو 
: تسا قح  رب ال  مدقم  یقباس  ره  دنطوبرم و  مه  هب  دنتسه و  دوخ  قباس  هلحرم 

شیادیپ نارود  نیا  تسا و  اهنآ  شزاون  شرورپ و  ردام و  ردپ و  هلیسو  هب  هک  وا  ینامـسج  ینادناخ و  يامن  وشن و  ناسنا و  شیادیپ  (- 1
رد دص  كدوک  هک  تسا  تدم  نیا  ات  تسا ، راوخ  ریـش  كدوک  هک  تسا  یگلاس  ود  نس  ات  هداوناخ  ردام و  ردپ و  هلئاع و  رظن  زا  ناسنا 
وا رب  مامت  لاس  ود  هکنیا  زا  سپ  یلو  تسا  زیچان  وا  رد  رگید  لماوع  طیحم و  ریثأت  دـنارذگیم و  رداـم  ردـپ و  صلاـخ  شرورپ  رد  دـص 

لماوع ریثأت  ریز  تهج  دنچ  زا  دنکیم و  ادیپ  راک  رس و  یمومع  طیحم  اب  دوشیم و  ضوع  وا  یگدنز  دش  هدیرب  ردام  ریـش  زا  تشذگ و 
: دوشیم عقاو  جراخ 

رد هتبلا  هک  دنکیم  كاردا  نس  نیا  رد  هچ  ره  اهیندینش و  اهیندید و  رظانم و  رظن  زا  مود  و  تشیعم ، عضو  هماج و  كاروخ و  رظن  زا  لوا 
طابترا یلک  هب  رگید  دوشیم و  هداد  ناتـسکدوک  لـیوحت  اـسب  دـنکیم و  يراذـگهیاپ  ار  وا  صوصخم  هیحور  تسا و  شخب  رثا  وا  حور 

. دریذپیم نایاپ  وا  يردام  ردپ و  یگداوناخ و 
ردپ اب  هک  ینارود  زا  میدرک  شرافـس  ناسنا  هراب  رد  ام  هک  دشاب  نیا  روظنم  دشاب و  قاصلا  ءاب  َْکیَِدلاِول » َو   » رد ءاب  هملک  تسا  نکمم  و 
ددرگ روظنم  وا  شرورپ  نیـسحت و  لـماک  تاـعارم  دـیاب  كدوک  صلاـخ  ینادـناخ  نارود  نیا  رد  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسا و  رداـم  و 

هدیچ وا  شیادیپ  هنیمز  هک  یئوشانز  زاغآ  زا  دنمتداعس  كدوک  کی  شیادیپ  يارب  مالسا  تامیلعت  رد  هچنانچ 
772 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد دوخ  عقوم  هب  مادک  ره  هتبلا  هک  تسا  هدش  دراو  يرایسب  روتسد  یگراوخریش  شیاز و  ینتسبآ و  نارود  لمح و  زورب  زاغآ  ات  دوشیم 
. دراد یئازسب  ریثأت  وا  شیادیپ  نسح 

یبرم هیاد و  نماد  رد  هرود  نیا  لوا  نینـس  رد  كدوک  هچ  رگا  و  دوشیم ، زاـغآ  یگلاـس  ود  نس  زا  هک  یمومع  طـیحم  رد  شرورپ  (- 2
رگ ددرگیم و  رقتـسم  وا  رمع  لوا  ياهلاس  نیا  رد  یعادال  روعـش  تقیقح  رد  دیامنیم و  هیحور  بسک  طیحم  عاضوا  همه  زا  یلو  تسا 
وا حور  رد  دزومآیم و  دنکیم  امن  وشن و  نآ  رد  هک  ار  ياهعماج  نابز  یگلاس  ود  نس  نیا  زا  هچنانچ  تسین و  هجوتم  نادـب  شدوخ  هچ 

عـضو نانچمه  ددرگیم  دوخ  طیحم  رد  نابز  داتـسا  کی  یتدم  كدنا  زا  سپ  هجوت  مدع  اب  دوشیم و  تباث  یگدـنز  طیحم  تغل  هکلم 
. دوشیم داتسا  نآ  رد  ددنبیم و  شقن  وا  حور  رد  وا  یگدنز  طیحم  رد  لومعم  رگید 
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راب نآ  بلاط  دـشاب  زاوآ  زاس و  صقر و  طیحم  رد  رگا  و  دوشیم ، تسود  تدابع  وج و  ادـخ  دـشاب  تدابع  یئوجادـخ و  طیحم  رد  رگا 
نامه دـشاب  تناما  یتسرد و  یتسار و  طـیحم  رد  رگا  و  دـنکیم ، ادـیپ  ار  هیحور  ناـمه  دـشاب  بیرف  غورد و  طـیحم  رد  رگا  و  دـیآیم ،

ردپ و هک  یتروص  رد  تسا ، وا  ضحم  یگداوناخ  نارود  نامه  لیوأت  ریسفت و  مود  هرود  نیا  رد  كدوک  عضو  دنکیم و  ادیپ  ار  هیحور 
هک دبای  شرورپ  یناملسم  طیحم  رد  یناملسم و  ساسا  رب  دیاب  هرود  نیا  رد  دناهدرک ، رادیدپ  ار  وا  نامیا  هیحور  اب  هتشاد و  ناملسم  ردام 
وا شتسرپ  قیرط  هب  هجوت  ادخ  یئاسانش  زا  دعب  تسا ، وا  ترضح  یئاسانش  تفرعم و  ادخ  رکش  سرد  لوا  دوشیم و  زاغآ  ادخ  رکـش  زا 

اهنآ یئاسانـش  تفرعم و  نانآ  رکـش  سرد  لوا  دوشیم و  زاغآ  ماما  ربمغیپ و  يرازگرکـش  زا  تسا و  یحور  ناـملعم  زا  رکـشت  هک  تسا 
ردام ردپ و  شرافس  فرص  نامه  زا  ریغ  هلمج  نیا  زا  یلصا  دوصقم  هک  دوش  هدیمهف  َْکیَِدلاِول » َو  ِیل  ْرُکْـشا  ِنَأ   » هلمج قایـس  زا  تسا و 

. تسا یگداوناخ  روما  شرافس  و 
773 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

عفاـنم و زا  عاـفد  تسین و  فیلکت  هجوـت و  دروـم  هجو  چـیه  هب  درف  دوـخ  هدریـش  رداـم و  نماد  رد  شرورپ  ضحم و  یکدوـک  نارود  رد 
جیردـتب دوشیم  عامتجا  طـیحم و  دراو  هک  مود  نارود  رد  یلو  دـنادیم ، يزیچ  هن  دراد و  یناوت  هن  اریز  تسین  طوبرم  وا  هب  وا  تارـضم 

دنکیم دـیدهت  هرود  نیا  رد  ار  درف  دوجو  هک  يرطخ  نیرتـگرزب  دـنکیم و  كرد  تیلوئـسم  اـهنایز  زا  عاـفد  عفاـنم و  ظـفح  هب  تبـسن 
لصا ود  هب  رطخ  نیا  تسا و  عقاو  اهنآ  سأر  رد  كرش  هک  تسا  تافارخ  ماهوا و  ناراکمتس و  غوی  ریز  ندش  رخسم  هنالهاج و  ياهراک 
لماک اسرو و  رصتخم  هلمج  نیا  هب  اج  نآ  رد  هک  دوشیم  هصالخ  تسا  یگدرب  بجوم  هک  ماهوا  تافارخ و  طلست  يداوسیب و  لهج و 

«. ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ  َو   » تسا هدش  ریبعت 
. ادخ هب  كرش  - 1
. ینادان لهج و  - 2

ره زا  ار  وا  دروآیم و  راب  هب  تیـصخش  نادجو  درف  رد  دـهدیم و  سفن  هب  دامتعا  لالقتـسا و  يورین  درف  ره  هب  هک  تسا  ادـخ  هب  دامتعا 
يونعم يورین  نامه  زج  درادن  طلـست  ناسنا  رب  یئورین  چیه  هک  تسا  نیا  هدیقع  نیا  هیاپ  دنکیم و  دازآ  يرگید  ریخـست  یگدرب و  هنوگ 

ماهوا و هرخـس  زا  دزاسیم و  زرابم  دنمورین و  يروز  ره  مهوت و  ره  ربارب  رد  ار  ناسنا  هدیقع  نیا  و  تسا ، وا  یـصخش  نادجو  هب  مئاق  هک 
رب ادخ  زج  يرثؤم  هنوگ  ره  هب  داقتعا  هک  تسا  هدـش  نایب  اجنیا  رد  دـشخبیم و  یئاهر  ینیمز  نارابج  طلـست  زا  دـنکیم و  دازآ  تافارخ 

داقتعا شناد و  ملع و  ساسا  اب  هک  ینمیرها  يورین  ره  اب  هزرابم  هب  تسا  هدرک  فظوم  ار  ناسنا  نمـض  رد  تسا و  ینادان  لهج و  ساـسا 
زیچ ود  يداقتعا  رظن  زا  نآ  دـناشکیم و  یگدرب  هب  ار  دازآ  ناسنا  دـنکیم و  یهابت  داسف و  هب  توعد  تسا و  فلاـخم  هناـگی  يادـخ  هب 

: تسا
. ینادان لهج و  - 1

774 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. یناهج دحاو  يادخ  هب  كرش  - 2

: تسا زیچ  ود  یقالخا  رظن  زا  و 
. یماک دوخ  سوه و  توهش و  - 1

. یناگدنز رد  روهت  شاخرپ و  مشخ و  - 2
: تسا زیچ  ود  یمومع  يدام و  رظن  زا  و 

. يویند نک  هریخ  تاشیامن  لوپ و  رز و  - 1
. رشب دارفا  رب  متس  يردلق و  روز و  - 2
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دـنریگ و تسد  هب  ار  روما  مامز  دـننک و  کمک  مه  اـب  یعاـمتجا  ره  رد  هک  تسا  وج  هدافتـسا  تیـصخش  ود  يربهر  یئاوشیپ و  رظن  زا  و 
. دشاب یناسنا  دض  ياههئطوت  نازیم  نیرتمک  روظنم  دیاش 

هدـش ریبعت  شقیفر  همتنح و  هداز  هب  اهنآ  زا  تیاور  نیا  رد  هک  دـش  ماجنا  رفن  ود  یتسدـمه  هشیدـنا و  اب  یمالـسا  هعماج  رد  هئطوت  نیا  و 
. تسا

هک تسا  هدش  ریبعت  هلمج  نیا  هب  نآ  زا  تسا و  لماک  تیصخش  نادجو  زا  ترابع  هک  وا  يونعم  ماجنارس  تسا و  درف  لماکت  هلحرم  (- 3
هب دنکیم و  كرت  ار  نآ  راچان  هب  تسا و  دراو  نآ  رد  یحابـص  دنچ  هک  تسین  شیب  یهاگرذگ  کی  درف  يارب  عامتجا  ریـصملا » یلا  «و 

: هک تسا  هدش  ریبعت  نآ  زا  فورعم  لثملا  برض  رد  هک  دوشیم  لقتنم  يدبا  ادیپان و  مهبم و  ماجنارس  کی 
قح هب  عوجر  حیحـص  شرورپ  رد  هک  تسا  هدش  هدرپس  دوخ  یـصخش  تشونرـس  هب  يدرف  ره  اجنیا  رد  و  تسا ، ادـج  شروگ  یـسک  ره 
هب لومرف  نیا  ینآرق  همانرب  نیا  عومجم  زا  دـسرب و  ادـخ  هب  نآ  زا  دـناوتب  درف  هک  تسا  یعامتجا  حیحـص  یناگدـنز  ریـسفت  نیا  و  تسا ،

: هک دیآیم  تسد 
میهاربا هروس  رد  هیآ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  دـهد .» لیوحت  ادـخ  هب  ار  درف  دـیاب  عامتجا  دـهدیم و  لیوحت  عامتجا  هب  ار  يدرف  هداوناخ ، »

: تسا نینچ 
775 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دروایب تسا ، امـس  رد  شاهخاش  تسا و  اج  رب  شاهشیر  هک  تسا  بوخ  یتخرد  نوچ  كاپ  نخـس  دـنزیم ؟ لـثم  روطچ  ادـخ  ینیبیمن  »
يدب تخرد  نوچ  كاپان  نخس  لثم  و  دنوش ، روآدای  دیاش  دنزیم  اهلثم  مدرم  يارب  ادخ  شراگدرورپ ، نذا  هب  یتقو  ره  رد  ار  دوخ  هویم 

«. درادن یماود  هدمآ و  رب  نیمز  يور  زا  هک  تسا 
امرخ هلخن  هب  ار  بوخ  تخرد  یـضعب  دیوگ : هکنآ  ات  دوش ، هدوتـس  نادب  ادخ  هک  یمالک  ره  ای  تسا  دـیحوت  هبیط  هملک  هتفگ : یـسربط 

. دناهتسناد نمؤم  ار  هبیط  هرجش  یضعب  دناهدرک و  ریسفت 
هیما ینب  نادـناخ  رقاب  ماما  تیاور  رد  و  تسا ، لظنح  تخرد  دـب  تخرد  و  شنمهاـنگ ، نخـس  ره  اـی  تسا و  كرـش  هملک  كاـپان  هملک 

(- هر  ) یسلجم زا  دش . لقن  هصالخ  روط  هب  تسا .
تبلس اهنال 

رد دوشیم  بلس  وا  زا  مه  ص )  ) لوسر هب  نامیا  نامه  هکنآ  ای  تسا ، ینامیایب  نوچ  وا  نامیا  اریز  تسا  نامیالا  بولـسم  سفن  ینعی  - 
ار وا  دنکن  لد  نآ  زا  دنک و  یهانگ  هک  ره  هک  تسا  نیا  قیقحت  هر -)  ) یسلجم زا  هتـشادن . رگید  ءایبنا  ءایـصوا و  هب  نامیا  اریز  تقو  نیا 

تـسود هانگ  وا  عبط  دـنیابرب و  ار  شلد  همه  دریگ و  ارف  شناهانگ  ات  دـهد  رد  نت  نآ  زا  رتگرزب  هب  دور و  ورف  نآ  رد  دـشک و  زاـب  نادـب 
دهد زردـنا  ار  وا  هک  ره  دراد و  نمـشد  ار  اهنآ  زا  ریگولج  دـشابن و  یـشوخ  تذـل و  اهنآ  زج  درادـنپ  درامـش و  بوخ  ار  هاـنگ  ددرگ و 

تسین رود  دیوگ  هکنیا  ات  دنرامش » غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  نیا  نارادرک  دب  ماجنارس  : » دیوگ یلاعت  ادخ  هچنانچ  درامـش  وگغورد 
دروم هر -)  ) یـسلجم زا  ددرگ . خزود  رد  دولخ  هیام  دـنک و  ریگ  هانگ  ار  ناسنا  هک  دـشاب  ناهانگ  نآ  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  تماما  راـکنا 

دوخ رایتخا و  ربج و  باب  رد  نآ  قیقحت  هک  تسا  نآ  هب  تبسن  مدرم  فالتخا  تعاطتسا و  هدیبع  وبا  شسرپ 
776 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تخاسیم تلم  کـی  ار  مدرم  تساوخیم  تراـگدرورپ  رگا  : » تسا هدومرف  هک  تسا  دوه  هروس  رد  هیآ  نیا  تشذـگ ، تعاطتـسا  باـب 
«. دنتسه فلتخم  هشیمه  یلو 

لد تشادیماو و  یناملسم  هبار  اهنآ  ینعی  دندوب ، بوخ  ناملسم و  همه  دومنیم و  شیک  کی  تلم و  کی  ار  اهنآ  ینعی  هتفگ : یـسربط 
تسا و باوث  قاقحتـسا  نآ  زا  دوصقم  اریز  تسا  یفانم  فیلکت  اب  یناملـسم  رب  روز  يراداو و  نیا  یلو  درکیم  رخـسم  نآ  يارب  ار  اهنآ 
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فالتخا نید  رد  هشیمه  ور  نیا  زا  دندرگ و  باوث  قحتسم  ات  دشاب  يرایتخا  اهنآ  نامیا  هتساوخ  ادخ  تسین ، یقاقحتسا  ءاجلا  تروص  رد 
. دنراد

نانمؤم زا  دنک  محر  شیادخ  هکنآ  زج  دننکیم  مه  رخـسم  ار  رگید  کی  دنراد و  فالتخا  یگدنز  عضو  قزر و  رد  دـناهتفگ  یـضعب  و 
. دنوش دحتم  قح  رب  دننکن و  فالتخا  هک 
: دندرک ینعم  دنچ  ار  ْمُهَقَلَخ » َِکلِذل  َو  »

. هدیرفآ تمحر  يارب  ار  نانآ  - 1
هن دراد  تبقاع  رب  تلالد  مال  نیا  تسا و  هدـش  هدیـشک  فالتخا  هب  یهاوخن  یهاوخ  اهنآ  عضو  ینعی  هدـیرفآ ، فالتخا  يارب  ار  اـهنآ  - 2

. تسا هدوب  فالتخا  شنیرفآ ، زا  فده  هکنآ 
: هدومرف هچنانچ  تسا  هدیرفآ  قح  رب  عامتجا  داحتا و  يارب  ار  اهنآ  - 3

. یهتنا تدابع ،» يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  »
یلع هچنانچ  هدیرفآ  تمحر  يارب  ار  مدرم  همه  ادخ  ینعی  تسا  هتفرگ  تمحر  هب  هراشا  ار  کلذل  هدومرف  ثیدح  نیا  رد  ماما  هچنآ  یلو 

تراگدرورپ هکنآ  زج  دـنراد  فـالتخا  نید  رد  هشیمه  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  هک  هدرک  تیاور  دوراـجلا  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  میهاربا  نب 
رد هک  تمحر  ینعی  هدرک  ناشقلخ  نآ  يارب  دیامرفیم  یلاعت  ادخ  ناشناوریپ ، دمحم و  لآ  ینعی  دنک  شمحر 

777 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنرادن فالتخا  نید 

دیوگ نمض  رد 
« انتعیش مه  »

يارب تسا و  تمحر  اهنآ  يارب  ماما  ملع  دـنربب و  تسا  ادـخ  تمحر  هنومن  هک  ماما  ملع  زا  هرهب  اهنآ  اریز  تسا  هدرک  ریـسفت  هعیـش  هب  ار 
لحم ره  ای  ءیـش » لک   » زا دوصقم  و  دوش ، بضغ  اهنآ  يارب  دنربن  هرهب  اهنآ  زا  نوچ  یلو  تسا  تمحر  دوخ  عبط  هب  هچ  رگ  مه  نارگید 
هرهب نآ  زا  هدرک و  جراخ  نآ  زا  ار  دوخ  نارگید  هکنیا  رظن  زا  تسا  هدـش  هعیـش  صوصخم  تسا و  ماع  اـی  دنـشاب  هعیـش  هک  تسا  یلباـق 
داتفه شموق  زا  یـسوم  : » تسا هدومرف  هک  تسا  یـسوم  لصفم  ناتـساد  زا  سپ  تسا و  فارعا  هروس  رد  هریخا  هیآ  نیا  هک  نادـب  دـنربن .

ارم يدوب و  هتـشک  ار  اهنآ  نیا  زا  شیپ  شاک  اراگدرورپ  تفگ  دـندرم ) و   ) تفرگرب ار  اهنآ  شزرل  نوچ  دـیزگرب و  ام  تاـقیم  يارب  درم 
ار هک  ره  ینک و  هارمگ  یهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسین  تدوخ  زا  یـشیامزآ  زج  نیا  ینکیم ، كاله  ار  اهام  اـم  ناهیفـس  رادرک  هب  وت  مه ،

«. ياهدنزرمآ نیرتهب  وت  نک  محرت  ام  هب  و  زرمایب ، ار  ام  یتسه ، ام  تسرپرس  وت  ینک ، یئامنهر  یهاوخ 
هب تسا  نم  زا  باذع  دومرف  ادـخ  میدرب ، هانپ  میتشگ و  زاب  وت  هب  ام  هنـسح ، مه  ترخآ  رد  هنـسح و  ایند  نیا  رد  ام  يارب  سیونب  (: » 156)

دنهدب و ةاکز  دـنراد و  يوقت  هک  یناسک  نآ  يارب  مسیونب  ار  نآ  ًاققحم  دریگ ، ارف  ار  زیچ  ره  نم  تمحر  مناسرب و  ار  نآ  مهاوخ  هک  ره 
«. دنورگب ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نآ 

فورعم هب  رما  ار  اهنآ  لیجنا  تاروت و  رد  دوخ  دزن  رد  هدش  هتـشون  دنبایرد  ار  وا  هکنآ  یما  یبن  لوسر  زا  دـننک  يوریپ  هک  نانآ  (: » 157)
نآ دـهنب و  اهنآ  شود  زا  ار  نیگنـس  راب  دـنک و  مارح  اـهنآ  رب  ار  ثئاـبخ  دـنک و  لـالح  ناـشیا  رب  ار  تاـبیط  دراد و  زاـب  رکنم  زا  دـنک و 

يرون زا  دننک  يوریپ  دننک و  يرای  دـنهد و  کمک  ار  وا  دـنورگب و  وا  هب  هک  یناسک  نآ  سپ  تسا ، اهنآ  شود  رب  هک  ینارگ  ياهریجنز 
«. دنناراگتسر نانآ  مه  نآرق )  ) هدش هداتسرف  وا  هب  هک 

778 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
شروش زا  هک  دشاب  يونعم  يروص و  باذع  لماش  تسا  بیصا  باذع  رد  هک  باذع  زا  دوصقم  هک  تسین  رود  تایآ  قایس  زا  میوگ  نم 
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ددرگ يونعم  يدام و  ناهن  نایع و  ياهتمحر  لماش  تمحر  نانچمه  دزیخرب و  نانآ  زا  یـشان  قیفوت  بلـس  نالذـخ و  تلالـض و  ناربهر 
یلو دـنوش ، دـنمهرهب  نآ  زا  ناـنمؤم  یلو  تسا  همه  يارب  هک  تیادـه  لـئاسو  زا  هیوـنعم  ياـهتمحر  و  تسا ، زیچ  ره  لـماش  اـیند  رد  هک 

تسا و ماما  نآ  هیام  نآ و  هدـمع  تسا و  نانمؤم  صوصخم  شرثکا  مه  ترخآ  ياهتمحر  تسا و  ناـنمؤم  نآ  زا  هصاـخ  ياهتیادـه 
. تسا هدرک  ریسفت  ماما  هب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  دوش و  تفایرد  وا  زا  هک  یملع  وا و  تعاط 

اب و  دـنراد ، زاب  قحان  ماما  تیـالو  زا  ار  دوخ  هک  یناـسک  ینعی  تسا ، فوذـحم  هک  تسا  نوقتی »  » لوعفم ناـیب  ماـمالا - ریغ  ۀـیالو  هلوق :
هب يوقت  اریز  تسین  یقتم  قحان  ماـما  وریپ  هک  تسین  کـش  تسا و  كرـش  یناـهن  درف  مه  نیا  اریز  درادـن  تاـفانم  كرـش  هب  نآ  ریـسفت 

تسا حلاص  لمع  ریسفت  انتیالو - هر -)  ) یسلجم زا  هر .)  ) یسلجم زا  تسا ، فلاخم  يوقت  اب  قحان  يوریپ  تسا و  قح  زا  يوریپ  تعاطا و 
نآ نتفر  الاب  تسا و  اهرکذ  همه  اعد و  صالخا و  هملک  بوخ  نخـس  دربیم و  الاب  ار  بوخ  نخـس  حلاص  لمع  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

تیالو هک  تسا  نکمم  و  ددرگیم ، اریذـپ  ار  بوخ  نخـس  تسا  تیالو  هک  حـلاص  لمع  ینعی  تسا ، شریذـپ  اضر و  لـحم  هب  ندیـسر 
« يِدْهَِعب اُوفْوَأ   » هتفگ سابع  نبا  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . مزال  مه  رارقا  تیالو  رد  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دشاب و  بوخ  نخس  نامه  ریسفت 

ياپ تسد و  زا  اهریجنز  نتشادرب  اهامـش و  شود  زا  نارگ  ياهراب  نتـشاد  رب  رد  ینعی  ْمُکِدْهَِعب » ِفُوأ  (، » ص  ) دمحم زا  يوریپ  رد  ینعی 
. امش

رگید ءازجا  مزلتـسم  نوچ  هدرک  ءافتکا  تیالو  رکذ  هب  تسا و  نید  لوصا  هک  تسا  نامیپ  ءازجا  هدمع  تسا  هدش  رکذ  ربخ  نیا  رد  هچنآ 
هکلب تسا ،

779 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
یقیقح تیالو  اریز  تسا  نآ  هب  یعاد  تسا و  مارح  ره  كرت  تعاط و  ره  نمضتم  همئا  زا  يوریپ  تیالو و  اریز  تسا  نید  عورف  مزلتـسم 

زا تسا  ياهجرد  بجوم  تیالو  زا  هجرد  ره  تسا و  یتاجرد  تشهب  يارب  هچنانچ  تسا  یتاجرد  تیالو  يارب  نادـب ، رگم  تسین  ققحم 
: دیامرفیم هک  تسا  لیئارسا  ینب  هب  هیآ  نیا  رد  باطخ  هکنیا  اب  تشهب و 

درادن تافانم  ریـسفت  نیا  اب  منک » افو  امـش  دهع  هب  ات  نم  دهع  هب  دینک  افو  مدرک و  اطع  امـش  هب  هک  ار  یتمعن  دیرآ  دایب  لیئارـسا  ینب  يا  »
: هکنیا يارب 

. دندش نآرق  باطخ  فرط  دندوب و  ص )  ) ربمغیپ رصاعم  هک  تسا  لیئارسا  ینب  نآ  هجوتم  باطخ  - 1
تیـالو عوضوم  نیا  دروآ و  هچنآ  متاـخ و  ربمغیپ  هب  رارقا  صوصخ  تسا  هیهلا  بتک  لُـسُر و  همه  هب  ناـمیا  موزل  لـماش  مه  تاروت  - 2

. تسا هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هک  تسا  يدهع  نامیپ و  رد  لخاد 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ 

ناتـسبرع رـسارس  رد  هکلب  هنیدم و  طیحم  رد  دوهی  تسا ، هتـشاد  دوهی  اب  نآرق  هک  تسا  یمهم  تارکاذم  ماقم  رد  هیآ  نیا  میوگیم : نم 
ناتسبرع نیمزرس  يداصتقا  یلام و  تاراصحنا  یمالسا  توعد  زاغآ  نآرق و  لوزن  ترجه و  خیرات  رد  دندوب و  يرادهیامرس  مهم  يورین 

یتسرپهلاسوگ و هثداح  دـندوب و  تسرپ  الط  تقیقح  رد  هتـشاد و  راک  ورـس  رز  لوپ و  اب  دوخ  تیلم  زاغآ  زا  دوهی  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ار 
: يزاریش ظفاح  تسا  هدورس  شوخ  هچ  دوب و  اهنآ  يرطف  قلخ  نیمه  زمر  اهنآ  نایم  رد  يرماس  مایق 

همه دوخ  يرادهیامرـس  تراهم  اب  ناتـسبرع  دوهی  دوریم  هلاسوگ  یپ  زا  تشهب و  یـسوميرخ  نوچ  دـید و  رز  هک  شابم  يرماـس  نوچ 
دندوب هتخاس  دوخ  رودزم  دنتشاد و  دوخ  اب  دوب  نانآ  سرتسد  طیحم  رد  هک  ار  برع  لئابق  نارس 

780 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ترابع هب  دندادیم و  یمهـس  مه  برع  لئابق  هدناشن  تسد  نارـس  هب  دندوبریم و  ار  مدرم  همه  جنرتسد  اهنآ  نتـشاد  دوخ  اب  هلیـسو  هب  و 

. دنتشاد یلماک  ذوفن  صوصخ  هب  برثی  نمی و  رد  هک  دندوب  ناتسبرع  نیمزرس  رهام  رگرامعتسا  هتسد  کی  دوهی  رگید 
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ترجه زاغآ  رد  دوب ، اهنیا  تسد  رد  دوب  مدرم  مومع  عفانم  بلج  بسک و  تراجت و  هلیسو  هک  ناتسبرع  رسارس  گناب  لوپ و  تقیقح  رد 
تسدـمه و دوـخ  اـب  برع  نارـس  رئاـس  دـننام  مه  ار  ربـمغیپ  هک  دندیـشک  هشقن  ترـضح  نآ  هب  برثـی  لـئابق  هجوـت  هنیدـم و  هب  ربـمغیپ 

ءاضما یلـصفم  حلـص  هماندـهع  وا  اب  تبـسانم  نیمه  هب  دـننک و  هدافتـسا  مدرم  لواپچ  تراغ و  يارب  مه  وا  ذوفن  زا  دـنزاس و  ناتـسادمه 
همجرت همحرلا  هیلع  قودص  لاصخ  حرـش  مود  دلج  همدقم  رد  هدام  رد 23  ار  نآ  نم  تسا و  هدش  طبـض  ماشه  نبا  هریـس  رد  هک  دندرک 

زا یفاک  دح  هب  هدرک و  تورث  عیزوت  رد  مالـسا  هک  یتقد  مالـسا و  یمومع  داصتقا  رب  عالطا  مالـسا و  عضو  یـسررب  زا  سپ  یلو  ماهدرک 
هک دـندرک  كرد  دوهی  هدومن  میرحت  يدـیدش  هجو  هب  ار  يراد  کناب  ابر و  صوصخ  هب  تسا و  هدومن  يریگولج  يرادهیامرـس  عماـطم 

. دهدیم همتاخ  یمومع  عفانم  جنرتسد و  هب  تبسن  اهنآ  لواپچ  تراغ و  هب  دنکیم و  دیدهت  اًلماک  ار  اهنآ  يرادهیامرس  مالسا  ذوفن 
زا دوب  يدـس  دوهی  نارـس  ولج  هریل  ـالط و  لوپ و  قشع  یلو  دـندیمهفیم  ار  نآرق  تاررقم  مالـسا و  تحـص  یتسرد و  اًـلماک  هکنیا  اـب  و 
هب دـندوب  اـهنآ  فیدر  رد  دوهی  ناـیالم  هک  دوهی  گرزب  نارادهیامرـس  هک  یلاـح  نیع  رد  مدرم ، مومع  اـب  یگنهآ  مه  مالـسا و  شریذـپ 

ناتـساد عوضوم  نیا  ندش  نشور  يارب  دندرک  ادیپ  هقالع  مالـسا  هب  اجنآ  ات  دوهی  نایاونیب  نارگراک و  دندرکیم  هزرابم  مالـسا  اب  یتخس 
. تسا هجوت  لباق  رایسب  هصیحم  هصیوح و 

ماشه ج 2 ص 63. نبا  هریس 
: هک درک  رداص  ار  روتسد  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : قاحسا  نبا 

781 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نبا دیوگ  ماشه  نبا  تشک - ار  وا  هنینس و  نبا  رب  درک  شهج  دوعـسم  نب  ۀصیحم  دیـشکب » ار  وا  دیتفای  تسد  دوهی  لاجر  زا  مادک  ره  رب  »

هـصیحم ردارب  دوعـسم  نب  ۀـصیوح  زونه  تقو  نیا  رد  تشاد ، هلماـعم  شزیمآ و  ناـنآ  اـب  هک  دوب  دوـهی  ناـناگرزاب  زا  يدرم  وا  و  هنینس -
يا تفگیم : وا  هب  دزیم و  کـتک  ار  وا  هصیوح  تشک  ار  هنینـس  نبا  هصیحم ، نوچ  دوب و  هصیحم  زا  رتـگرزب  دوـب و  هتفریذـپن  ار  مالـسا 

روتسد یسک  ادخ  هب  تفگیم : وا  خساپ  رد  هصیحم  تسا . دوجوم  وا  لام  زا  وت  مکش  رد  هیپ  رایسب  هچ  ادخ  هب  یتشک ؟ ار  وا  ادخ  نمـشد 
هصیوح مالـسا  زاغآرـس  ادخ  هب  دیوگ  منزیم ، ار  وت  ندرگ  دهدب  نم  هب  مه  ار  وت  نتـشک  روتـسد  رگا  هک  تسا  هداد  نم  هب  ار  وا  نتـشک 

رگا ادخ  هب  يرآ  تفگ : وا  خساپ  رد  تشک ؟ یهاوخ  یشکب  ارم  دهدب  روتـسد  دمحم  رگا  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : شردارب  هب  هک  دوب  نیمه 
هصیوح هب  ار  نآ  تسا ، روآ  تفگـش  تسا  هدیناسر  هیاپ  نیا  هب  ار  وت  هک  ینید  ادخ  هب  تفگ : وا  منزیم ، منزب  ار  تندرگ  دنک  رومأم  ارم 

. نک مالعا 
ار رعش  نیا  هراب  نیا  رد  هصیحم  تفگ و  زاب  میارب  هصیحم  رتخد  زا  هثراح  ینب  ياههتسباو  زا  یکی  ار  ناتساد  نیا  تسا : هتفگ  قاحسا  نبا 

: دورس
نارب ماشآ  نوخ  غیت  اب  مردرب  ار  شک  راتمریگب  ار  شلتق  روتسد  رگ  تفگ  ممام  داز 

نامصخ هب  ار  نآ  مروآ  نیئاپ  هچ  کشیب  دشکیملیقص  گنریب و  کمن  نوچ  يزیت  غیت 
رب مالـسا  اب  دوهی  هزرابم  زغم  هکنیا  هجیتن  نامرف  ریز  مرآرب  ار  يرـصب  هب  اـت  برأـم  روتعاـطا ز  ردـنا  منز  ندرگ  ار  وت  نم  مرادـن  شوخ 

نیا هک  یعجرم  نآ  دوبن و  راگزاس  دوهی  يرامعتسا  عفانم  اب  درکیم  يرادهیامرـس  زا  مالـسا  هک  يدیدحت  تلادع و  دوب و  داصتقا  ساسا 
هَّقَح تفالخ  درکیم  ءارجا  ار  یمالسا  تقیقح 

782 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ياـهتجح ماـمتا  نیرتمهم  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  تروص  نیا  رد  دـشیم و  ققحم  نیموصعم  همئا  نینمؤملا و  ریما  دوجو  هب  هک  دوب  یمالـسا 

هب رایسب  نیموصعم  همئا  نینمؤملا و  ریما  تیالو  هب  اهنآ  اب  تسا  نآرق  زیمآ  تملاسم  نخـس  نیرخآ  تفگ  ناوتیم  و  دوهی ، اب  تسا  نآرق 
: دوب هلمج  ود  نیا  همئا  تموکح  يداصتقا  مهم  راعش  اریز  تسا  اج 
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. رشب رب  روز  تموکح  وغل  مه  اب  ربارب  مدرم  همه  رب  تورث  عیزوت  ینعی  هیوسلاب - تمسق  - 1
. رشب رب  روز  تموکح  وغل  يرسوت  يرسدوخ و  ذوفن و  لامعا  هنوگ  ره  زا  نقدغ  ینعی  تیعر - رد  تلادع  - 2

دوب و اهنآ  رادهیامرـس  تسرپ و  لوپ  نارـس  ای  دوهی  رد  ذوفن  تموکح و  اریز  دوب ، مالـسا  اـب  دوهی  تفلاـخم  ببـس  مه  هلمج  ود  نیمه  و 
نیا ِنَم -» اَّلِإ  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال   » هلوق هر -)  ) یـسلجم زا  دـندوب . دوخ  نایالم  اهراد و  لوپ  رخـسم  دنتـشادن و  چـیه  دوخ  زا  مدرم  مومع 

هب ار  نآ  یـسربط  و  دراد ، ار  هجو  هس  نیا  تعافـش  کلم  اریز  ود  ره  زا  ای  اههدشتعافـش و  اـی  دـشاب و  ناعیفـش  زا  تسا  نکمم  ءانثتـسا 
: هتفگ هدرک و  لمح  معا  ینعم 

نامیا و دهع  دننک و  تعافش  ار  رگیدمه  نامیا  لها  هک  یتقو  رد  دنوش  تعافـش  هن  دننک و  تعافـش  هن  دنرادن ، تعافـش  رب  تردق  ینعی 
ربارب رد  تسا  ورین  ناوت و  زا  يرازیب  ادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  دـناهتفگ  یـضعب  و  وا ، ناربمغیپ  قیدـصت  تسا و  ادـخ  یگناگی  هب  رارقا 

. ادخ
هداهن نانمؤم  لد  رد  ار  اهنآ  یتسود  ادخ  هک  دنشاب  همئا  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا ، ماما  یتسود  ریسفت  نیا  رب  انب  دُو -» »

. تسا هداد  اهنآ  هب  ار  همئا  یتسود  هک  دنشاب  نانمؤم  دوخ  دوصقم  ای 
(. ع  ) یلع تیالو  هراب  رد  تسا  اهنآ  تجاجل  یتخسرس و  يارب  رافک ، هب  ُدل -»  » ریسفت و 

783 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: تسا هجو  هس  ْمُهُؤابآ » َرِْذنُأ  ام   » رد تسا : هتفگ  يواضیب  زا 

. دناهدوب ترتف  نارود  رد  هک  اهنآ  کیدزن  ناردپ  ینعی  دناهدشن ، راذنا  ناشناردپ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  و  دشاب ، هیفان  ام )  ) هکنآ - 1
. میدق نارود  رد  ناشناردپ  دندش  هداد  میب  هچ  نادب  ار  اهنآ  یهد  میب  ینعی  دشاب ، رذنت  مود  لوعفم  دشاب و  هلوصوم  ام ) - ) 2

قباطم نیا  و  ناشناردپ ، نداد  میب  نامه  هب  ار  اهنآ  یهد  میب  ینعی  دـشاب ، رذـنت  قلطم  لوعفم  ردـصم  لیوأت  هب  دـشاب و  هیردـصم  ام ) - ) 3
تـسا نیا  قح  تسا و  زئاج  قاطی  ام ال  هب  فیلکت  هکنیا  هب  تسا  هدش  لالدتـسا  مهد  هیآ  هب  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . ثیدح  نیا  ریـسفت 

اب تافانم  نآ  مدع  ای  يزیچ  عوقو  هب  رابخا  و  ءارقتـسا ، لیلد  هب  هدـشن  عقاو  یلو  تسا  زئاج  اًلقع  هچ  رگ  تاذـلاب  عنتمم  رما  هب  فیلکت  هک 
يارب درادن  یلمع  هدئاف  راذنا  هکنیا  هب  ملع  اب  دنکیم و  دوخ  رایتخا  هب  هدنیآ  رد  هدنب  هک  یلمع  زا  ادخ  رابخا  دننام  درادـن  نآ  رب  تردـق 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  تلاسر ، تلیضف  كرد  تسا و  تجح  مامتا 
عوضوم هیآ  دروم  تسا و  لاـحم  میکح  يادـخ  زا  نآ  رودـص  تسا و  تشز  لـقع  رظن  زا  قاـطی  ـال  اـم  هب  يدـج  فیلکت  میوگیم : نم 

زا يدهاش  ماما  سپس  هر -)  ) یـسلجم زا  تسین . قاطی  امب ال  فیلکت  باب  زا  درادن و  رایتخا  تردق و  اب  تافانم  هک  تسا  رایتخالاب  عانتما 
رییغت و  اـْنلَْزنَأ » يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونِمآَـف  : » ظـفل نیا  هب  تسا  نباـغت  هروس  رد  نآ  تسا و  ماـما  رون  زا  دوـصقم  هک  هدروآ  نآرق 
نآرق هب  ار  رون  نیرـسفم  و  هدوب ، نینچ  نانآ  فحـصم  رد  ای  هدرک  ینعم  هب  لقن  هک  ماما  دوخ  زا  ای  تسا  تاور  خاُّسن و  زا  ای  هیآ  تراـبع 

ماما رمالا ، ولوا  هیآ  ُهَّللا و  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  دـننام  رگید  تایآ  رد  نوچ  تسا  هدرک  لـیوأت  ماـما  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  دـناهدرک و  ریـسفت 
ریبعت لازنا  مه  لوسر  هراب  رد  نآرق  اریز  درادن  تافانم  نآ  اب  لازنا  هملک  تسا و  هدمآ  ربمغیپ  فیدرمه 

784 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تشپ زا  ار  یـصو  ربمغیپ و  رون  نوچ  یلوسر » يرکذ ، امـش  رب  هدرک  لزان  ادخ  قیقحت  هب  (: » قالط هروس   10  ) هدومرف وا  نأش  رد  هدرک و 

ادـخ هچنانچ  بلاط و  یبا  هب  یمین  هدـش و  لقتنم  هَّللا  دـبع  هب  یمین  دـندش و  همین  ود  اـجنآ  رد  هدروآ و  دورف  بلطملا  دـبع  تشپ  هب  مدآ 
فّرـشم یلعا و  ألم  هب  نانآ  ندرب  ـالاب  زا  سپ  ادـخ  رگید  ریبعت  هب  و  وا » اـب  میداتـسرف  ورف  هک  يرون  و  : » هدومرف ع )  ) یلع هراـب  رد  یلاـعت 

. اهنآ تیاده  يارب  هدروآ  دورف  قلخ  اب  ترشاعم  هب  دنلب  هجرد  نآ  زا  ار  اهنآ  ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  ماقم  هب  ناشنتخاس 
نآرق نیا  ربارب  رد  تسا  یقطان  هدنز و  نآرق  ماما  تسا و  شقن  وا  نطاب  رد  نآ  دنلب  یناعم  هک  تسا  نآرق  تقیقح  نامه  ماما  هوالع  هب  و 
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هَّللا مالک  منم  هدومرف : دروم  دـنچ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  تهج  نیا  زا  تسا و  یظاـفلا  هک  دوش  هتفگ  ناـبز  رب  هچنآ  اـی  تسا  یـشوقن  هک 
. قطانلا

نخس رگید  هیآ  زا  شسرپ  رد  باتـش  يارب  يوار  هک  تسا  لوا  هیآ  ریـسفت  مامتا  هب  تشگرب  مئاقلا - ۀیالو  ِهِرُون :» ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  : » یلاعت هلوق 
َهِرَک َْول  َو  مئاقلا  ۀـیالو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو   » هلمج مامت  ای  هیآ  لابند  رد  یلع » ۀـیالوب   » ینعی فرحلا ، اذـه  اّما  هلوق  هدرک ، عطق  ار  ترـضح  نآ 

زا تسا . هدوـب  نآرق  ظـفل  رد  هکنیا  هن  تسا  هدـش  ناـیب  لوزن  نیح  رد  ریـسفت  نیا  هک  تـسا  نـیا  دوـصقم  اـسب  و  یلع » ۀـیالوب  َنوُِرفاـْکلا 
درادن تافانم  نیا  و  هدش ، لزان  وا  ناتسدمه  یبا و  نب  هَّللا  دبع  هراب  رد  تایآ  نیا  هک  دراد  ترهش  نیرسفم  نایم  هک  نادب  هر -)  ) یسلجم

ود تایآ  یخرب  تسا  نکمم  هوالع  هب  دهدیمن و  صیصخت  ار  مکح  دروم ، تیصوصخ  اریز  دنک  قدص  زین  نانآ  راکمه  ناقفانم  رد  هک 
ره هک  یسک  ینعی  بکُم ، يواضیب - زا  تسین . هماع  نارـسفم  زا  لوقنم  ياهلوزن  نأش  هب  يدامتعا  نادنچ  هوالع ، هب  دشاب و  هدش  لزان  راب 

زا دوصقم  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ و  یجک  نآ و  يدب  هار و  يراوشد  يارب  دتفارد  ورب  دزغلب و  تعاس 
785 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هار شزغلیب  دـنیبیم و  تسرد  ار  هار  هک  تسا  اـنیب  مدآ  يوـس ، زا  دوـصقم  دـتفایم و  نیمز  هب  دـگنلیم و  شیاـپ  هک  تسا  اـنیبان  بـکُم ،
ره اـب  هک  تسا  یـسک  رعاـش  زا  دوصقم  اریز  تسا ، رعاـش  ریـسفت  تسا ، باذـک  دـمحم  دـنتفگ  دوـمرف  هکنیا  هر -)  ) یـسلجم زا  دوریم .

هیرعـش و تالایخ  زا  شراتفگ  هک  دشاب  نیا  رب  نانآ  نخـس  هیاپ  دیاب  راچانب  تسا و  هیفاق  نزو و  یکی  هک  دهدیم  جاور  ار  غورد  گنرین 
. هتشادن کش  سک  چیه  تسین  یلومعم  مظن  يانعم  هب  رعش  نآرق  هکنیا  رد  اریز  هدش  هتخاس  تسا و  هلطاب  روما 

(- هر  ) یسلجم زا  ندز . ندرگ  اب  تسا  لد  گر  ندیرب  نیت ، عطق و 
« لیزنت اذه  تلق  »

زا تسا . یـصوم  هب  بیذـکت  یـصو  رما  رد  بیذـکت  اریز  دـیآیم ، نیا  رد  هتـشذگ  تالیوأت  و  هدـش ؟ لزاـن  مه  کیـصوب »  » هملک ینعی 
ریما ینعی  هلوق : دـنرافک ، راـجف و  نیرتدـب  دـندرک  متـس  ع )  ) همئا هراـب  رد  هک  یناـسک  هکنیا  رد  تسین  کـش  میوگ : نم  هر -)  ) یـسلجم

هک تسا  یباذـع  هب  هراشا  ای  تسا و  هیآ  نطاـب  نآ  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  هراـشا  هیآ  رد  اذـه  هملک  هک  تسا  نیا  رهاـظ  نینمؤملا ،
تئارق رد  تسا  نکمم  و  دـش ، نایب  هتـشذگ  ياههنومن  رد  هچنانچ  تسا  لیوأت  اجنیا  رد  لیزنت  زا  دوصقم  تسا و  تیالو  كرت  رب  بترتم 
يزور هب  تسا  يزور  ندرک  ریـسفت  تیـالو ، هب  يزور  ریـسفت  هر -)  ) یـسلجم زا  دـشاب . دوـجوم  نینمؤـملا  ریما  هـملک  اذـه  زا  دـعب  هـمئا 

مولع و رئاس  هیام  لصا و  نآ  اریز  صوصخ  هب  هدـش  روآدای  تسا  تیـالو  هک  ار  نآ  فرـشا  درف  تسا و  معا  ینعم  دوصقم  اـی  یناـحور ،
اهنآ و مولع  راشرس  همـشچرس  زا  هدافتـسا  همئا و  يوریپ  تیالو و  نامه  هلیـسو  هب  زج  دیاین  تسد  هب  یتفرعم  ملع و  چیه  تسا و  فراعم 
تعجر و هب  ار  ترخآ  هدش و  رـشن  همئا  زا  هک  یفراعم  مولع و  زا  نآ و  زا  معا  هب  ای  هدرک  ریـسفت  هیویند  عفانم  ترثک  هب  ار  ثرح  یتدایز 

تایآ رثکا  هکنآ  يارب  هدرک  ریسفت  ع )  ) مئاق تلود 
786 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هداد صاصتخا  قاثیم  ذخا  هب  ار  هعیـش  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . نآ  تامدقم  زا  نوچ  هدـش  لیوأت  تعجر  مئاق و  تلود  هب  تمایق  ثعب و 
نارگید دناهتفریذپ و  هعیـش  یلو  هدـش  هضرع  قلخ  همه  رب  رذ  ملاع  رد  نامیپ  هک  تسا  نیا  رابخا  رهاظ  اریز  دـناهتفریذپ ، نانآ  هکنآ  يارب 

: هتفگ يرهوج  دناهتفریذپن ،
هب حور  قاـثیم  عقوم  هک  یئازجا  يدرخ  يارب  تسا  هدومن  هیبـشت  رذ  هب  ار  اـهنآ  تسا و  درخ  ياـههچروم  ینعم  هب  هک  تسا  رذ  عمج  هرذ 

نامیا و باتک  رد  نآ  لیـصفت  هچنانچ  دـندمآرب  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ  ای  دـندوب و  مدآ  بلـص  رد  هک  هدوب  یماگنه  نیا  هتفرگ و  قلعت  اهنآ 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دیایب ، رفک 

ریخ و دادعتـسا  قاثیم  ذـخا  زا  دوصقم  ددرگ و  دـیدپ  اهنآ  بیکرت  زا  يدوجوم  ره  هک  تسا  هدام  هیلوا  ءازجا  نامه  هرذ  زا  دوصقم  ًارهاظ 
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يزغم نامتخاس  ياههرذ  فالتخا  رشب  دارفا  مهف  فالتخا  ببـس  تسین و  ياهراپ  رد  تسه و  تارذ  زا  ياهراپ  رد  هک  تسا  یلقعت  مهف و 
عقاو و نتم  رد  دوب  هاگآ  اههدنب  هدیقع  رادرک و  هب  ادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  نیثدـحم  هک  نادـب  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . اهنآ 

. نآ فالخ  رب  هن  دیرفآ  نآ  قبط  ار  اهنت  دب ، مادک  تسا و  بوخ  مادک  تسنادیم 
بوخ و تنیط  ود  زا  ادخ  هک  تسا  نیا  ماقم  لوصحم  و  نیوکت ، قلخ  هن  تسا  ریدقت  قلخ  دوصقم  تسا : هتفگ  هر )  ) يدابآرتسا ثدـحم 

. درک ریدقت  ار  نآ  هتسیاش  نت  یحور  ره  يارب  دش و  نایع  حاورا  عضو  تخاس و  فلکم  ار  حاورا  درک و  ردقم  یئاهنت  دب 
تسا ملاع  نیا  عبات  هکنآ  يارب  تسا  هدرک  هیاس  هب  ریبعت  ار  لاثم  ملاع  انامه  تسا و  رذ  ملاع  ای  حاورا  ملاع  ای  لاثم  ملاع  لالظ  زا  دوصقم 
تما ناونع  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  تسا . نیمه  هب  بیرق  مه  رگید  ینعم  ود  هب  تبـسن  تهابـش  هجو  تسا و  قفاوم  نآ  اب  و 

ار ربمغیپ  تقیقح  يور  زا  هک  دراد  هعیش  نامه  هب  صاصتخا  یمالسا  تما  متاخ و  ربمغیپ 
787 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هب ار  ربمغیپ  تماما ، نارکنم  تسا و  تماما  هدیقع  هب  هتـسباو  مالـسا  تاررقم  توبن و  هدـیقع  اریز  دناهتخانـش ، ار  ع )  ) یلع و  دـناهتخانش ،
رب حاورا  قلخ  هک  تسا  نیا  نیملکتم  نایم  روهشم  هر -)  ) یسلجم زا  دناهدیمهف . يداع  ربهر  کی  ار  وا  دناهتخانـشن و  توبن  ماقم  تقیقح 

یئاهلیلد درادن و  یعنام  لقع  رظن  زا  تسا و  هدش  قلخ  نادبا  زا  شیپ  حاورا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  يرایسب  رابخا  یلو  تسین  مدقم  داسجا 
. هَّللا ءاش  نا  دیایب  نامیا  رفک و  باتک  رد  هراب  نیا  رد  راتفگ  تسا و  ضارتعا  دروم  دناهدروآ  نآ  یفن  رب  هک 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  تسا ، هدوب  نایخزود  تنیط  وا  تنیط  هدوب و  خزود  لها  نایم  رد  ینعی  رانلا ، یف  ناک 
رایـسب تسا  هدش  ریبعت  رابخا  رد  نآ  زا  رتشیب  ای  لاس  رازه  ود  هک  ینیعم  تدم  هب  نادـبا  رب  حاورا  شنیرفآ  میدـقت  دـیدحت  میوگیم : نم 
هلـصاف نیا  هب  هدام  ملاع  هب  هوق  ملاع  ینعی  نادـبا ، ملاع  رب  تسا  حاورا  ملاع  قلخ  مدـقت  دوصقم  تسین  مولعم  اریز  تسا  موهفماـن  مهبم و 

تسا یجیردت  یمولعمان  تدم  هب  نادبا  قلخ  نوچ  و  نیعم ؟ هلصاف  نیا  هب  وا  ندب  رب  تسا  ینیعم  صخش  ره  حور  مدقت  دوصقم  ای  نیعم ،
رازه ود  هب  دـیدحت  دـشاب ، هدام  ملاـع  رب  حور  ملاـع  قلخ  میدـقت  دوصقم  هک  یتروص  رد  تسین و  هلـصاف  نیا  نییعت  يارب  یتسرد  موهفم 

رد تسین و  كالفا  دیـشروخ و  هاـم و  زا  يداـم  عاـضوا  شدرگ  رادـقم  رد  يراـبتعا  زج  لاـس  هک  یلاـح  رد  دـهدیم  یموهفم  هچ  لاـس 
ینشور فعض  هطقن  کی  دوخ  نیمه  تسا ، موهفم  لاس  هب  يریگهزادنا  هنوگچ  دشابن  یکلف  هعومجم  یسمش و  هموظنم  نیا  هک  یتروص 

: دیامرفیم هک  تسا  فلاخم  نآرق  صن  اب  ندب  رب  حور  قلخ  مدقت  هوالع  هب  و  رابخا ، هنوگ  نیا  يارب  تسا 
(: 14 « ) مکحم یهاگرارق  رد  میتخاس  ياهفطن  ار  وا  سپس  (: » 13 « ) ِلگ زا  ياهدرشف  زا  ار  ناسنا  میدیرفآ  هنیآ  ره  و  (: » نونمؤم هروس   12)

788 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
میدروآرب و نادب  تشوگ  سپ  میدیرفآ و  ناوختسا  هغـضم  نآ  زا  سپ  میدیرفآ  هغـضم  هقلع  نآ  زا  میدیرفآ و  هقلع  ار  هفطن  نآ  سپـس  »

تقلخ ندـش  مامتا  زا  سپ  ناسنا  درف  ره  حور  هدـیدپ  هک  تسا  نشور  یبوخب  هیآ  نیا  زا  میدرک » رادـیدپ  يدـیدج  هدـیرفآ  ار  وا  سپس 
و تسا ، نآرق  فلاخم  رابخا  نیا  تسا و  رابخا  نیا  زا  رتنشور  ندـب  زا  دـعب  حور  ثودـح  رب  نآرق  هیآ  نیا  تلالد  محر ، رد  تسا  ندـب 

راـبخا نیا  دراد و  نشور  تلـالد  نآ  رب  مه  نآرق  ندـب ، رب  حور  شنیرفآ  مدـقت  عاـنتما  رب  تسا  هدـش  هماـقا  هـک  هـیلقع  هـّلدا  زا  رظن  عـطق 
دونـش ار  وا  زاوآ  اـی  دـنیب و  ار  هک  ره  تسا و  اـناد  مدرم  هیحور  هجرد  ینورد و  عـضو  هب  ماـما  ینعی  دنتـسه . هباـشتم  مـهبم و  موهفماـن و 

وا هب  دیاب  دراد و  ار  قئاقح  كرد  یئاناوت  دح  هچ  ات  دراد و  یگدامآ  دادعتـسا و  هچ  دمهفیم و  هچ  دراد و  ینامیا  هدیقع و  هچ  دمهفیم 
دیوگیم و نخس  وا  اب  وا  دادعتـسا  هجرد  نامیا و  هدیقع و  قبط  تشادرب و  وا  يارب  ار  تقیقح  زا  ياهدرپ  هچ  تفگ و  نخـس  ینابز  هچ  اب 

. دزومآیم ار  وا 
، هدننکلاوئـس كاردا  يورین  رظن  زا  دـشاب  تسرد  دوخ  ياـج  رد  همه  دـهد و  فلتخم  ياـهباوج  لاؤـس  کـی  هب  تسا  نکمم  نیا  رب  اـنب 

: بیترت نیا  هب  رفن  هس  ضرف 
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دیتسه يزاس  رولب  ماقم  یلاع  سدنهم  کی  هک  امـش  زا  دنـسرپیم  یعیبط ، لماک  يوجـشناد  کی  داوسیب 3 - درم  کـی  كدوک 2 - - 1
باوج کی  قوف  هدننکلاؤس  هس  زا  لاؤس  کی  نیا  ربارب  رد  دیتسه ، نادیمیش  ماقم  یلاع  سدنهم  کی  هک  امش  هتبلا  تسیچ ؟ هشیش  نیا 

. دینادیم داتسا  دنمشوه و  رایسب  مه  ار  دوخ  دیهدیم و  فلتخم  باوج  هس  ًامتح  هکلب  داد  دیهاوخن 

[ خیرات باوبا  ]

هتفگ هب  انب  هک  تسا  نیا  نآ  دناهدرک و  داریا  ار  نآ  یعمج  یناث و  دیهش  هک  تسا  يروهشم  لاکشا  اجنیا  رد  هک  نادب  هر -)  ) یـسلجم زا 
یمود دشاب و  هجح  يذ   13 رد 11 - یلوا  هک  ربمغیپ  تیالو  لمح و  خیرات  رد  ینیلک 

789 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هک دنراد  قافتا  هیماما  ياهقف  هکنیا  اب  هام  هس  لاس و  کی  ای  دـشاب  هام  هس  ای  ترـضح  نآ  لمح  تدـم  هک  دـیآ  مزال  لوالا ، عیبر  رد 12 

ترـضح نآ  صئاصخ  زا  ار  لمح  يداع  ریغ  عضو  نیا  املع  زا  يدـحاو  دوب  دـناوتن  لاس  کی  زا  شیب  هام و  شـش  زا  رتمک  لمح  تدـم 
. دناهدرمشن

درک و نقدغ  ار  نآ  یلاعت  ادخ  هدوب و  لومعم  تیلهاج  رد  هک  تسا  ءیـسن  نوناق  ساسا  رب  خـیرات  نیا  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیا  باوج 
(: هبوت هروس   ) دومرف

«. رفک رد  تسا  یندوزف  هجح ) يذ  زا  جح  ریخأت  ینعی   ) ءیسن انامه  »
رد لاس  ود  دندادیم ، ماجنا  اههام  زا  یکی  رد  ار  جح  لاس  ود  ره  تیلهاج  مدرم  هک  هدرک  لقن  دهاجم  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یسربط  خیش 

دش و عقاو  هدعق  يذ  رد  ربمغیپ  عادولا  ۀجح  زا  شیپ  برع  جـح  یبرع و  ياههام  رخآ  ات  بیترت  نیمه  هب  مرحم و  رد  لاس  ود  هجح و  يذ 
: دومرف دوخ  هبطخ  رد  دومن و  جح  ماجنا  هجح  يذ  دوخ  رد  هدنیآ  لاس  رد  ربمغیپ  سپس 

رد یپ  هام  هس  تسا  مارح  شهام  راهچ  تسا و  هام  لاس 12  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  هک  دیسر  یعضو  نادب  ات  دیخرچ  هنامز  اله  »
دوخ ياجب  مارح  ياهرهـش  هک  دوب  نیا  شدوصقم  نابعـش » يدامج و  ناـیم  رد  بجر  هاـم  مراـهچ  مرحم و  هجحلا و  وذ  هدـعقلا و  وذ  یپ 

رد برع  جح  هک  دریگیم  هجیتن  یلـصفم  نایب  نمـض  رد  همدقم  نیا  زا  سپ  هدش و  یغلم  ءیـسن  هدیـسر و  هجح  يذ  هب  جـح  هتـشگرب و 
نیا دـسریم  رطاخ  هب  هچنآ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدوب  هام  هد  ات  هام  هن  زا  لمح  تدـم  هدوب و  هیناـثلا  يداـمج  رد  ربمغیپ  لـمح  لاـس 

سدقم صاخـشا  نیا  هک  دشاب  لباق  ات  دیرفآ  كاپ  لگ  زا  ار  ع )  ) مدآ ادخ  دـندوب  ع )  ) همئا ربمغیپ و  مدآ  قلخ  زا  دوصقم  نوچ  هک  تسا 
دوجو ود  نیا  بلطملا و  دبع  هَّللا و  دـبع  رد  دیـسر  لامک  دـح  هب  ات  داد  شرورپ  بوخ  یناردام  ناردـپ و  رد  ار  لِگ  نآ  دـنیآرب و  نآ  زا 

. دیرفآ اهنآ  زا  ار  سدقم 
790 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دادعتسا نیا  لامکتسا  تیلباق و  نیا  لاقتنا  زا  هیانک  هرهطم  ماحرا  هرهاط و  بالـصا  رد  نآ  ندش  اج  هب  اج  رون و  ظفح  زا  دوصقم  دیاش  و 
هچنآ دیآیم و  تسرد  هیجوت  نیا  هب  تسا  هدوب  راونا  نیا  رب  لامتشا  هطساو  هب  اهنآ  لضف  لامک و  هک  تسا  هدش  دراو  هچنآ  تسا و  هدوب 

. شرایخا ججح  اب  ار  رارسا  نیا  قئاقح  دنادیم  ادخ  دوشیم و  هیجوت  نینچ  تسا  ربخ  نیا  هیبش  مه  رابخا  زا 
زا دوصقم  تسا  نکمم  تسین و  ریذـپ  میـسقت  مه  درجم  کـی  ددرگن و  یکی  درجم  ود  هک  تسا  موـلعم  هتفگ : هر )  ) يداـبآرتسا ثدـحم 

. تسا هیندب  تفاثک  زا  هزنم  تسا و  ینارون  هک  دشاب  ینامسج  رازبا  کی  اجنیا  رد  حور 
دبلاک کی  هب  تسا  ود  ره  قلعت  اـهنآ  ندرک  یکی  زا  تسا و  درجم  دوجو  ود  قلخ  نتیب  حور  ود  قلخ  زا  دوصقم  هتفگ : لـضافا  زا  یکی 

ضارتعا رگا  هر -)  ) یسلجم زا  ینامسج . يوهش  ندب  کی  هب  تسا  اهنآ  زا  مادک  ره  قلعت  اهنآ  قیرفت  زا  دوصقم  یتوهال و  ینارون  یلاثم 
هاوگ ار  اـهنآ  نم  (: » فهک هروـس   51  ) دـیامرفیم ادـخ  هکنیا  اـب  تاـقولخم  شنیرفآ  رب  ناـنآ  ندوب  هاوگ  دـشاب  تسرد  هنوگچ  هک  دوش 
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«. ناشدوخ شنیرفآ  هب  هن  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  هب  متفرگن 
هیرذ ناطیش و  هب  مُُهتدهشأ » ام   » رد ریمض  اریز  تسا ، ثیدح  نآ  نومضم  دیؤم  هیآ  نیا  هکلب  درادن  تافانم  هیآ  نیا  اب  هک  میئوگ  باوج 

هب ناربهر  ادخ  هک  درادن  تافانم  نیا  و  مریگن » دوخ  کمک  ار  ناراکمتس  نم  : » دیامرف نآ  لابند  هکنیا  لیلد  هب  ناکرشم  هب  ای  ددرگ  رب  وا 
دـنیوا و موصعم  ءایـصوا  راونا  زا  روظنم  و  ص )  ) دـمحم زا  ترابع  راونالا  رون  نوچ  هر -)  ) یـسلجم زا  دزاـس . قلخ  شنیرفآ  هاوگ  ار  قح 

. دنتفای وترپ  نآرق  هلیسو  هب  ءایصوا  دوش  هتفگ  هک  دشاب  تسرد  تسا ، يزیچ  ره  نایب  هک  تسا  نآرق  نامه  وا  رون 
791 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا و یلاـثم  ياهدـبلاک  اـی  نآ  زا  دوصقم  تسا و  نآ  زج  ناـسنا و  ياـمن  رود  هنومن  نآ  تسا و  حبـش  عـمج  حابـشا  هر -)  ) یـسلجم زا 
تـسرد ات  دشاب  فیطل  مسج  هک  تسا  يدام  درجم و  حور  قلطم  بلـس  روظنم  ای  هتـشادن  یناویح  حور  هک  تسا  نیا  یحوریب  زا  روظنم 
ینارون ياهدبلاک  اهنآ  دـبلاک ، رظن  کی  زا  تسا و  حور  رظن  کی  زا  هک  تسا  ادـج  يدوجوم  شدوخ  هتـسویپن  نت  هب  حور  ات  اریز  دـیآ ،

. دوبن هتسویپ  اهنادب  يرگید  حور  هک  دندوب 
نیا دـندوب و  ادـخ  رون  زا  ینعی  دـشاب  هیمال  ترابع  ود  ره  رد  هفاضا  تسا  نکمم  تسا و  رون  دوخ  هک  ياهیاس  ینعی  رونلا  لظ  نیا  رب  اـنب 

تسا ترضح  نآ  روهـشم  تازجعم  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  دننک . ریـسفت  لقع  هب  اجنیا  رد  ار  رون  ءامکح  شور  هب  تسا و  یکیراب  يانعم 
وترپ هب  هک  هدوب  وا  نت  رون  زا  ای  هدیرفآیم  وا  درگ  رد  يرون  ادخ  هک  هدوب  نیا  يارب  ای  شندوب  هیاسیب  دندرک و  تیاور  ماع  صاخ و  هک 

ار ادـخ  لوـسر  هماـج  یبـش  هتفگ  هشیاـع  دیـشخردیم ، يروـن  وا  زا  راـت  بـش  رد  دـناهدرک  تـیاور  هچناـنچ  هدرکیم  يربارب  دیـشروخ 
و دیدرگ ...  ادیوه  وا  يور  رون  وترپ  رد  نزوس  دش و  دراو  ادخ  لوسر  متفاین و  متسج  ار  نآ  هچ  ره  داتفا و  متـسد  زا  نزوس  متخودیم و 
زا هدوب . ص )  ) ربمغیپ ربارب  رد  اهنآ  ندـش  مخ  هب  نآ  يادا  و  تدابع ، هدجـس  هن  تسا  مارتحا  هدجـس  تخرد  گنـس و  دوجـس  زا  دوصقم 
زا لاصخ  رئاصب و  رد  هک  درادـن  هر )  ) قودـص رافـص و  تیاور  اب  تافانم  هتـسناد  راب  ود  ار  جارعم  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا  هر -)  ) یـسلجم
ادخ هکنآ  رگم  دوبن  يراب  ره  دـندرب و  نامـسآ  هب  راب  تسیب  دـص و  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دـناهدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ینزم  حابص 
دنچ هب  اریز  دومن ، شرافـس  درک و  یحو  اههضرف  هراب  رد  هچنآ  زا  رتشیب  همئا  و  ع )  ) یلع هراـب  رد  ربمغیپ  هب  نآ  رد  درک  یحو  لـج  زع و 

: داد شزاس  درک و  عمج  مه  اب  ار  نومضم  ود  تسا  نکمم  هجو 
792 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. هنیدم رد  ( 118  ) یقاب هدوب و  هکم  رد  راب  ود  - 1

. نامسآ ات  یقاب  هدوب و  شرع  ات  راب  ود  - 2
. دشاب رتنشور  نیا  دیاش  و  حور - اب  یقاب  دوب و  نت  اب  راب  ود  - 3

. هدشن شاف  نآ  يارجام  هدوب و  هنامرحم  یقاب  هداد و  شرازگ  تما  هب  نآ  زا  هک  هدوب  یجارعم  راب  ود  - 4
: دیامرفیم هک  مجنلا  ةروس  رد  ینعی  یلاعت ، هَّللا  لاق  امک 

لیئربج نآ  تهج و  ره  زا  دنمورین  تسا  ياهتشرف  دوصقم  هتفگ  يواضیب  تخـس - ياهورین  بحاص  يوقلا -» دیدش  تخومآ  وا  هب  (: » 5)
. تسا

هدـیرفآ ناـنچ  شیادـخ  هک  دوخ  یعقاو  تروص  هب  ینعی  دـش » راوتـسا  هک   » مهف تسرد  دار و  يدـنمدرخ  ینعی  تسا » يراد  ناوـت  (: » 6)
. درک یگریچ  دش  هتشامگ  هچنآ  رب  دوخ  يورین  هب  ینعی  هدش  هتفگ  و  تساخرب -

«. دوب رتالاب  هچ  ره  ياهنارک  رد   » لیئربج ینعی  وا » و  (: » 7)
هتفگ و  ار ، ربمغیپ  تسا  وا  ندرب  الاب  عضو  ندرک  مسجم  نیا  تخیوآ - رد  وا  هب  ات  دش -» ریزارس  سپ  ربمغیپ  هب  دش  کیدزن  سپـس  (: » 8)

ار وا  دبنحب  دوخ  ياج  زا  هکنآیب  دیدرگ و  کیدزن  ادخ  لوسر  هب  ات  دـش  ریزارـس  یلعا  قفا  زا  لیئربج  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا  هدـش 
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نیمه ّیلدت  اریز  تسا ، وا  يورین  تدـش  نایب  نیا  و  درب ) الاب  ار  ربمغیپ  تخادـنا و  تسد  دوب  هک  اج  نامه  زا  هداس  ترابع  هب  و   ) درب الاب 
. دهدیم ار  ینعم 

هب تسا  وا  تسویپ  هزادنا  ندرک  مسجم  رتکیدزن - هکلب  ینعی  رتکیدزن -» ای  نیـسوق  باق  دننامب   » دمحم هب  تبـسن  لیئربج  دوب » سپ  (: » 9)
. تسا هابتشا  هیام  هک  هلصاف  يرود  نتشادرب  نایم  زا  يارب  دروآیم  هک  ار  وا  یحو  ترضح  نآ  نتفرگ  شوگ  ناکما  و  ص )  ) دمحم

نیا زا  دـعب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی  دوـب » هدروآ  یحو  ار  هچنآ   » ادـخ هدـنب  ینعی  وا » هدـنب  هـب   » لـیئربج درک » رداـص  یحو   » سپ (: 10)
تامدقم

793 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
«. درک یحو  ار  هچنآ  دوخ  هدنب  هب  درک  یحو  ادخ  »

58  ) تسا هدومرف  دوخ  فصو  رد  هچناـنچ  تسا  دـنوادخ  يوقلا  دـیدش  زا  دوصقم  ددرگیم و  رب  ادـخ  هب  اهریمـض  نیا  همه  دـناهتفگ  و 
زا هیانک  يو  هب  یلدـت  تسا و  وا  هجرد  ندرب  الاب  رظن  زا  وا  هب  ندـش  کیدزن  و  مکحم » يورین  بحاص  قاّزر و  تسا  وا  (: » تایراذ هروس 

. یهتنا یهلا . سدق  ناتسآ  هب  وا  یتسه  رسارس  هب  تسا  وا  بذج 
هتـسد رـس  نایم  هلـصاف  هب  ار  نآ  ثیدح  نیا  رد  نامک - کی  هزادنا  هب  ینعی  تسا  هلـصاف  سوق  باق  ود  نآ  نایم  دـنیوگ  هتفگ : يرهوج 

هریگتسد ای  نآ  طسو  ات  نامک  رس  هلصاف  دوصقم  دیاش  تسین و  دش  لقن  هک  یتغل  اب  قبطنم  تسا و  مهبم  هدرک و  ریـسفت  نآ  رـس  ات  نامک 
. دشاب نآ 

رابتعا هب  تخانش  دناوت  ار  هچنآ  تسا و  بجاو  هنُک  هب  لوصو  عنام  هک  تسا  بجاو  نکمم و  نایم  لصاف  يونعم  هدرپ  باجح  زا  دوصقم 
هنُک دـناوتن  نآ  رد  قح  رون  رتشیب  هچ  ره  شبات  اب  هک  تسا  هداـتفا  قح  وا و  ناـیم  ياهدرپ  نوچ  ناـکما  نیا  تسا و  وا  دادعتـسا  بساـنت و 
هریت یگنر  ناکما  دح  رـس  هب  بجاو  دوجو  وترپ  نیا  شزیمآ  زا  و  هدنهج ، یقرب  نوچ  دنک ، هولج  ابُر  هدید  عاعـش  نوچ  دبایرد و  ار  تاذ 

(. تسا رات  هک  یلومعم  هشیش   ) دشاب رون  نآ  تشپ  رد  هک  ياهشیش  دننامب  دیامن  دجربز  هب  هک  دیآ  رب 
: دیوگ ثیدح  حرش  زا  سپ  یسلجم  دش و  لقن  هصالخ  روط  هب 

: مهم هدئاف  کی 
هماع هصاخ و  قیرط  زا  رابخا  تسا و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایآ  دنراد  ربمغیپ  جارعم  رب  تلالد  هک  دنتسه  يرابخا  زا  ربخ  ود  نیا  هک  نادب 

. خزود تشهب و  قلخ  - 3 جارعم . - 1 تسین : ام  هعیش  دشاب  رکنم  ار  زیچ  راهچ  هک  ره  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا و  رتاوتم 
. تعافش - 4 ربق . رد  باوج  لاؤس و  - 2

794 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نآ هک  دـنراد  تلالد  رابخا  تایآ و  هدرمـش و  وگغورد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دـناد  غورد  ار  جارعم  هک  ره  هک  تسا  ع )  ) اـضر ماـما  زا  و 

ای جارعم  لصا  راکنا  دوخ و  فیرـش  نت  اب  بش  کی  رد  هتفر  ـالاب  نامـسآ  هب  اـجنآ  زا  هدرک و  جورع  سدـقملا  تیب  دجـسم  هب  ترـضح 
: تسا ریز  تاهج  زا  یشان  باوخ ، ای  یناحور  جارعم  هب  شلیوأت 

(. ع  ) راهطا همئا  راثآ  زا  عالطا  هعلاطم و  یمک  - 1
. نامیا هدیقع و  یتسس  ینیدیب و  - 2

. تمکح نایعدم  نابآم و  هفسلف  ياههسوسو  زا  ندروخ  بیرف  - 3
لوصا نتـسناد  یعدم  یـضعب  هک  تسیچ  ببـس  منادیمن  دشاب و  دراو  ربخ  هزادنا  نیا  بهذـم  لوصا  زا  کی  چـیه  رد  مرادـن  نامگ  نم 

زا یخرب  هب  اـیآ  (: » هرقب هروس   85  ) تفگ اهنآ  هب  هک  تسا  ازـس  دناهدنامرد و  ینـسا  دصقم  نیا  رد  دـناهتفریذپ و  ار  نآ  دـنبهذم و  رگید 
هچنآ تسا و  چوپ  نادنمدرخ  دزن  دنتسین  رادرب  هنخر  اهنامـسآ  هکنیا  رظن  زا  دنروآ  هک  يرذع  و  دیرفاک »؟ یخرب  هب  دیراد و  نامیا  باتک 
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هب طیحم  کلف  رد  هنخر  ناکما  مدع  رب  دنراد  تلالد  اهنت  اهههبـش  نیا  هکنیا  اب  دشابن  هیمهو  تاهبـش  زج  دننک  کسمت  نادب  هراب  نیا  رد 
. ماسجا همه 

زا هچنآ  همه  رد  تسا  اور  دشاب  هرتاوتم  رابخا  لولدم  لوبق  عنام  تاهبـش  كوکـش و  هنوگ  نیا  رگا  تسین و  نآ  مزلتـسم  جارعم  هب  لوق  و 
راچد قئاقح  نیا  لاثما  رد  ارچ  هک  نامدوخ  باحـصا  نیرخأـتم  ياهراـپ  زا  متفگـش  رد  رایـسب  نم  دـش و  هدـنامرد  تسا  نید  تاـیرورض 

تـصخر نآ  لیوأت  هب  هتـسنادن و  اور  ار  نآ  در  نامیا  یتسـس  اسران و  مک و  رابخا  اب  بهذـم  نافلاخم  هکنآ  اب  دـندش و  یتساک  یتسس و 
نافلاخم ءاهفـس  زا  یکدنا  وریپ  دـنراد ، تسرد  رابخا  عوضوم  نیا  رد  نافلاخم  ربارب  دـنچ  دـنراهطا و  همئا  وریپ  هکنیا  اب  نانآ  دـناهدادن و 

تالیوست نم  نینمؤملا  رئاس  هَّللا و  انذاعا  دناهدیبسچ ، رادنید  هعیش  هتفگ  نایم  رد  نانآ  راتفگ  هب  هدش و 
795 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دوخ ریسفت  رد  نانآ  يزار  ماما  دیوگ  هدرک و  لقن  ینامـسج  جارعم  تابثا  رد  ار  دصاقم  حراش  راتفگ  یـسلجم  موحرم  سپـس  نیلـضملا .
: هک تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  هدروآ  اهلیلد  هدرک و  هغلابم  ینامسج  جارعم  تابثا  يارب 

تسا تبسن 1  طیحم  هب  هرئاد  رطق  تبسن  هک  تسا  تباث  هسدنه  رد  دنکیم و  یط  هرود  مین  کیدزن  نآ  نایاپ  ات  بش  لوا  زا  مظعا  کلف 
مین رادقم  هب  تسا  ریذپ  ناکما  هرئاد  مین  رادقم  هب  تکرح  بش  کی  رد  نوچ  و  تسا ، نینچ  هرئاد  مین  هب  مه  رطق  مین  تبسن  هب 14 ر 3 و 

تسا و نکمم  بش  ثلث  رد  شرع  زارف  ات  هکم  زا  ریـس  هکنیا  رب  عطاق  تسا  یناهرب  نیا  تسا و  رتنکمم  دـشاب  شرع  اـت  نیمز  زا  هک  رطق 
. تسا رتنشور  بش  مامت  رد  نآ  ناکما 

ندمآ نیئاپ  دیآ  دعبتسم  يدام  نت  نتفر  الاب  لقع  رظن  زا  رگا  دیوگ  باتفآ ، عولط  رظن  زا  تکرح  تعرـس  يارب  رگید  لثم  نایب  زا  سپ  و 
عرف جارعم  توبث  هب  لوق  مینز و  ناربـمغیپ  همه  توـبن  رد  نعط  میناد  عـنتمم  ار  نآ  رگا  تسا و  دعبتـسم  مه  لـیئربج  نوـچ  فـیطل  مسج 
دننام ماسجا  اریز  دـشابن  عنتمم  مه  ص )  ) دـمحم نت  رد  تسا  نکمم  دوخ  تارذ  رد  تکرح  تعرـس  نیا  نوچ  و  تسا ، توبن  هب  هدـیقع 

رد هکلب  تسین  جارعم  هب  صوصخم  بجعت  نیا  دراد و  بجعت  هکنیا  تیاـهن  تسا  جارعم  ناـکما  تامدـقم  نیا  همه  هجیتـن  و  دنـشاب ، مه 
دوب و هک  یکچوک  نامهب  دوش  اصع  زاب  دـعلبب و  ار  بوچ  نامـسیر و  راب  رازه  داتفه  دوش و  يرام  اـصع  هکنیا  لـثم  تسا  تازجعم  همه 

: ربخ تسا و  نآرق  نآ  رب  لیلد  دناهتفگ  قیقحت  لها  و  نآ ، عوقو  رب  لیلد  دنامیم  تسا ، نینچ  مه  رگید  تازجعم 
اب حور  نت و  مسا  هدنب  و  درب » یصقا  دجسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  دوخ  هدنب  هنابـش  هکنآ  داب  هزنم  (: » ءارـسا هروس   1  ) ادخ لوق  نآرق  اما 

نتفر رب  دراد  تلالد  تسا و  روهـشم  نآ  تسا و  حاحـص  رد  يورم  ثیدح  ربخ ، اما  و  دـشاب . حور  نت و  همه  هب  جارعم  دـیاب  تسا و  مه 
سپس سدقملا و  تیب  ات  هکم  زا  ترضح  نآ 

796 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دیسر . نایاپ  هب  هصالخ  روط  هب  اهنامسآ ، ات  اجنآ  زا 

هب اضف  قامعا  هدام و  ءازجا  یئاسانش  رب  رشب  هدشن و  دیدپ  دیدج  مولع  زونه  هک  مهدزون  نرق  ات  هتـشذگ و  نامز  رد  جارعم  میوگیم : نم 
دیـسریم و رظن  هب  لاحم  هکلب  لکـشم و  رایـسب  درکیم  ناینانوی  ياسران  هاـتوک و  جـیگ  هفـسلف  ناـمه  زا  دـیلقت  دوب و  هتخادرپن  ینیب  عقاو 

. دندوب هدنامرد  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  دندوب  هتفر  ناینانوی  تسردان  راکفا  لابند  هک  یمالسا  هفسالف  زا  يرایسب 
داماد و ریم  نوچ  يدیتاسا  هتشاد و  یئازس  هب  ذوفن  یمالسا  طیحم  رد  ینانوی  هفسلف  وا  زا  شیپ  نارود  یـسلجم و  موحرم  نیرـصاعم  رد  و 

. دشاب هقبط  نیا  زا  یسلجم  تیاکش  هلگ و  ایوگ  دندوب و  هداتفا  اپ  تسد و  هب  جارعم  عوضوم  رد  نانیا  دوب و  هتشاذگ  اج  هب  اردصاّلم 
تسا هدرب  یپ  اضف  قامعا  زا  يرارسا  هب  رشب  هدیدرگ و  نکمم  لاحم  نیا  تسا و  هدش  هتشادرب  نایم  زا  تالکـشم  زا  يرایـسب  زورما  یلو 

طقف تسا ، نیمز  هباـشم  اوه  رـصانع و  عضو  مه  ـالاب  تارُک  رد  هک  هتـسناد  هدومیپ و  تسا  نیمز  وج  ءارو  اـم  هک  ار  نآ  زا  یتفاـسم  اـت  و 
. دش هتشاذگ  ص )  ) ربمغیپ رایتخا  رد  ادخ  فرط  زا  هلیسو  نیا  دراد و  هلیسو  هب  زاین  جورع 
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. ینامـسآ ياههرک  ریخـست  يارب  يزاس  هنیمز  اضف و  هب  تسا  ناسنا  هجوت  نیمه  تسا  هجوت  دروم  مالـسا  ربمغیپ  جارعم  عوضوم  رد  هچنآ 
ةالـصلا  » تسا هدرمـش  جارعم  نمؤم  درف  ره  يارب  ار  زامن  مالـسا  نابز  رد  هک  تسا  یمومع  ءاـقترا  ریـس  کـی  ینید  هفـسلف  رظن  زا  جارعم 
ترـضح هب  تسا  وا  برق  تیاهن  زمر  هک  دـشاب  یجارعم  ار  وا  راچانب  دـسر  تلاسر  توبن و  ماـقم  هب  هک  يرـشب  درف  ره  و  نمؤملا » جارعم 

یئامیپاضف و عوضوم  تسا  مالـسا  ربمغیپ  صوصخم  هچ  نآ  دناهتـشاد و  توافت  دوخ  جارعم  عضو  رد  لـسر  ءاـیبنا و  هتبلا  و  يدـنوادخ ،
. تسا هدش  راکتبا  مالسا  تامیلعت  رد  يرشب  ءاقترا  ریس  یلاع  هنومن  کی  ناونع  هب  هک  تسا  يدرگ  نامسآ 

797 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هدـعو نامه  همتت  ای  تسا و  هدـعو  رب  هوالع  ای  نآ  تسا و  هعیـش  هب  صوصخم  تیزم  نیا  ینعی  تائیـسلا ، لدـبت  مهلو  هر -)  ) یـسلجم زا 

رگید ادـخ  ار  نانآ  دـنک ، هتـسیاش  راک  دورگب و  ددرگ و  زاب  هکنآ  زج  (: » ناقرف هروس   70  ) یلاعت ادخ  لوق  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  تسا و 
«. يرادرک شوخ  هب  ار  ناشیاهيرادرک  دب  دزاس  نوگ 

تیـالو هب  هدـیقع  اریز  تسا  هعیـش  هژیو  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  يرادرک  شوخ  هب  يرادرک  دـب  ندرک  نوگ  رگید  هک  تسا  نیا  دوـصقم  و 
شوگ هب  قیوشت  يارب  شسرپ  نیا  نوردت ، أ  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . هدیسر  ربخ  رد  هچنانچ  تسا  نامه  هتسیاش  راک  ای  تسا  نامیا  ءزج 
یقیمع شناد  نینچ  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  هدوب  دوخ  ماقم  فیرعت  يارب  دـناهتفگ  یخرب  هدوب و  اهنآ  مهف  هزادـنا  زا  فشک  باوج و  ندرک 

. تسا هداد 
وا تشم  رد  هتـشون  دـننام  هک  ییاج  هب  ات  نانآ  مان  هب  تسا  وا  ملع  زا  هیانک  ای  هدوب  اـهمان  نیا  نآ  رد  هک  یباـتک  ینعی  هنجلا ، ءامـسا  اـهیف 

. تسه مه  نافلاخم  ثیداحا  رد  تیاور  نیا  دننامب  دیامرفیم  هکنیا  ات  تسا  وا  تسد  رد  همان  ای  تسا 
هکنآ هراب  رد  تشاد  دوخ  اب  باتک  ود  دـمآ و  نوریب  ام  دزن  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  زا  يذـمرت 

هک اهنآ  هلیبق  ردپ و  مان  اب  تشهب  لها  ياهمان  تسا  نآ  رد  نایناهج و  راگدرورپ  فرط  زا  تسا  یباتک  نیا  دومرف : دوب  شتسار  تسد  رد 
: دومرف دوب  شپچ  تسد  رد  هکنآ  هراب  رد  و  زگره ، تسین  یتساک  ندوزف و  نآ  رد  هدش و  هتسب  نانآ  باسح 

اهنآ رد  هدش و  هتـسب  اهنآ  باسح  اهنآ و  هلیبق  ردـپ و  مان  اب  تسا  نایخزود  ياهمان  نآ  رد  نایناهج ، راگدرورپ  فرط  زا  تسا  یباتک  نیا 
ياهتسد دنتشهب و  رد  ياهتسد  هدش ، لصاح  تغارف  ناگدنب  رما  نیا  زا  دومرف : تخادنا و  ار  اهنآ  سپس  و  زگره ، تسین  یتساک  شیازف و 

. نازورف خزود  رد 
798 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تسا هدرک  حیرشت  تمسق  جنپ  رد  ار  مالسا  نید  همانرب  اجنیا  رد 
. یبهذم ینابم  لوصا و  هقح و  دئاقع  هب  عجار  یندیمهف  حورشم و  شناد  هلصف ، دق  ملع  - 1

كالما و ءاضق و  ماکحا  دـننام  تسا ، مزـال  تلادـع  يارجا  رد  هچنآ  یندـم و  قوقح  ینوناـق و  تاررقم  زا  ادـیوه ، نشور و  تناـید  - 2
. هریغ

. دوشیم لیکشت  نآ  ساسا  رب  یمالسا  عامتجا  هک  نید  عورف  رئاس  جح و  هزور و  زامن و  زا  هبجاو ، ضئارف  - 3
. نیناوق ریاس  تفلاخم  تیانج و  هحنج و  زا  فالخ  باکترا  رظن  زا  یمومع  تازاجم  تاررقم  دودح و  - 4

اجنیا رد  هک  تسا  هاگغارچ  ینعم  هب  هرانم  هر -)  ) یـسلجم زا  هریغ . یـسانشنیمز و  يوج و  تاـعالطا  خـیرات و  زا  یمومع  تاـمولعم  - 5
ربخ نیا  هر -)  ) یسلجم زا  نانآ . تماما  تفالخ و  رب  تسا  حضاو  لیلد  هماقا  زا  هیانک  شمالعا  نتـشارفارب  تسا و  ءایـصوا  نآ  زا  دوصقم 

: دراد هیجوت  دنچ 
دوب ماما  تجح و  بلاط  وبا  هک  تسا  نیا  لاؤس  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتنشور  نم  رظن  هب  هدیـسر و  نم  رطاخ  هب  هچنآ  - 1

وا هب  دوخ  هکنیا  هن  داد  وا  هب  ار  فلـس  يایاصو  دوب و  ربمغیپ  رادـهگن  تناما  وا  هکنیا  تلع  هب  هن ، داد : باوج  ماما  ص ؟)  ) ادـخ لوسر  رب 
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دوصقم لئاس  دـیناسر . شبحاص  هب  ار  تناما  هک  دوب  ینیما  نوچ  وا  دـشاب ، وا  رب  تجح  اـت  تخاـس  دوخ  هفیلخ  ار  ربمغیپ  درک و  تیـصو 
. درک رارکت  ار  لوا  لاؤس  دشاب و  وا  رب  تجح  هک  تسا  نیا  مزلتسم  ایاصو  نداد  تفگ : دیمهفن و  ار  ماما 

عفد زور  ینعم  هموی » نم  تام   » هلوق تسا و  نآ  یفانم  هکلب  تسین  ینعم  نیا  مزلتسم  تناما  ّدر  ناونع  هب  تیصو  نداد  هک  داد  باوج  ماما 
تیصو

799 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنتسناد نارگید  هک  دشاب  يرهاظ  رارقا  دوصقم  دشاب و  ود  ره  هب  قلعتم  دیاش  و  توبن خ ل ) هب  رارقا  زور  ای   ) توبن هب  رارقا  زور  هن  دُرم ،

نمؤم بلاط  وبا  داد : باوج  ماما  هن ؟ ای  هدرک  ریـصقت  وا  تیاده  رد  دراد و  یتیلوئـسم  بلاط  وبا  هراب  رد  ربمغیپ  هک  دشاب  نیا  زا  لاؤس  - 2
رتشیب ود  ره  تیلوئـسم  تروص  نیا  رد  تفگ : لئاس  دوب ؟ ناـمیایب  هنوگچ  ربمغیپ و  يارب  دوب  فلـس  ياـیاصو  لـماح  دوخ  وا  اریز  دُرم ،

. تفر ایند  زا  دش و  ناملسم  دومرف : ماما  هدشن ؟ ناملسم  بلاط  یبا  نشور  لیلد  اب  اریز  تسا 
دشاب هداد  وا  هب  ار  ایاصو  دیابن  دوب  ربمغیپ  رب  تجح  بلاط  وبا  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هتفگ : مود  لاؤس  حیـضوت  رد  لضافا  یـضعب  - 3

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دشاب . شدوخ  دزن  دیاب  و 
تجح وا  رب  ربمغیپ  دوب و  ربمغیپ  وریپ  بلاـط  وبا  رگا  هک  تسا  نیا  مود  لاؤس  باوج  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  یلو 
ینامز ات  نیا  رب  انب  دشاب و  وا  هب  تیـصو  لماح  تجح ، ماما و  تیعر  دوشیمن  اریز  دسرب ، ربمغیپ  هب  وا  تسد  زا  تیـصو  دیابن  دوب  ماما  و 

زا لـئاس  نوچ  و  درکیم ، لـمع  دوخ  فیلکت  هب  دـماین و  رد  ترـضح  نآ  نیعباـت  اـیاعر و  ءزج  رد  درکن  میلـست  ربـمغیپ  هب  ار  اـیاصو  هک 
بلاط وبا  تروص  نیا  رد  هک  درک  حرط  ار  موس  لاؤس  هدشن  دراو  مالـسا  ربمغیپ  نیعبات  رد  ینید  رظن  زا  بلاط  وبا  هک  دـیمهف  مود  باوج 

؟ هن ای  هتفر  ایند  زا  ناملسم  هصالخ  دراد و  یعضو  هچ  یناملسم  رظن  زا 
ربمغیپ هب  ار  ایاصو  هک  يزور  نامه  اریز  هدادـن ، یگدـنز  همادا  یناملـسم  رد  یلو  هتفر  ایند  زا  ناملـسم  بلاـط  وبا  يرآ  داد : باوج  ماـما 
تسیز یناملـسم  رد  یلو  تسا  هدرم  ربمغیپ  عبات  ناملـسم و  بلاط  وبا  هکنیا  هجیتن  هتفر و  ایند  زا  تسا  هدش  یناملـسم  دراو  ًامـسر  هداد و 

. هدرکن
نیتداهـش و يادا  هب  ینلع  رارقا  ساسا  رب  هک  دوشیم  عقاو  یـسررب  دروم  یمالـسا  تاررقم  رظن  زا  بلاط  وبا  لاح  راب  کی  هکنیا  لـصاح 

تاررقم ءارجا 
800 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نآ تیلم  دوشیم و  زرحم  نیتداهش  يادا  اب  نآ  تیعبات  هک  تسا  یتالیکشت  یناملسم  نوچ  تسا ، نید  عورف  رئاس  زامن و  رظن  زا  یمالسا 
طئارش قیبطت  یلو  تسا  هدوب  هیقت  لاح  رد  يرـس و  ناملـسم  کی  بلاط  وبا  دوشیم : هتفگ  تروص  نیا  رد  هفورعم ، نید  عورف  هب  لمع  اب 

هدوب یلاح  رد  هتشاد و  يرتشیب  هبتر  دوخ  هک  وا  يونعم  ماقم  رظن  زا  راب  کی  و  تسا . هدیچیپ  رایسب  لاکشا و  دروم  بلاط  وبا  لاح  رب  هیقت 
هب رّشبم  هک  ییحی  ترضح  دننام  هتشاد  دوخ  نارود  یلومعم  ناملسم  زا  يرتالاب  هبتر  هک  ینعم  نیا  هب  هتشادن  مالـسا  زا  یمـسا  تیعبت  هک 

ياهبتر نینچ  تابثا  ماـقم  رد  ثیدـح  نیا  دومنیم ، هیهلا  هفیظو  يادا  درکیم و  یگدـنز  تاروت  نیئآ  رد  شدوخ  یلو  دوب  یـسیع  توبن 
هک يزور  ناـمه  دـیامرفیم  هک  تسا  نیا  تسا  هتفر  اـیند  زا  ناملـسمان  بلاـط  وبا  تفگ  ناوتیمن  لاـح  نیع  رد  بلاـط و  وبا  يارب  تسا 
هب میتشون  لاصخ  همجرت  حرش و  مود  دلج  همدقم  رد  بلاط  یبا  ماقم  هراب  رد  یلـصفم  حرـش  ام  تفر و  ایند  زا  تفریذپ  ار  مالـسا  تیعبات 
رب وا  طلـست  ربمغیپ و  توبن  ربخ  وا  هب  ءاـیبنا  زا  تفگیم  بجعت  يور  زا  ار  هلمج  نیا  بلطملا  دـبع  هر -)  ) یـسلجم زا  دوش . عوجر  اـجنآ 
رد هر -)  ) یـسلجم دشاب . تابثا  وحم و  حول  رد  رابخا  نیا  دیاش  تسا و  نکمم  ءادـب  هک  دوب  هدـش  هجوتم  یلو  دوب  هدیـسر  برغ  قرش و 

: تسا هدرک  لقن  بلطملا  دبع  زا  رعش  هعطق  ود  ثیدح  نیا  حرش 
وت دوخ  هاگقرغ  زا  ناشریگولجوت  زج  هب  يدیما  مرادن  ایادخ 
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وت  نف  رکم و  هب  هریچ  ددرگنوت  نمشد  دوخ  هبعک  نمشد  دوب 
مشوین ار  نآ  نم  یئوگ  وت  هچنآ  رهمشوکب  دمآ  بوخ  یعدم  ایا   801 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

عیاجف دصق  هب  دیآ  هک  سک  ره  ِزعفاد  تسا  يراگدرورپ  هناخ  نیا  رب 
( مرا لآ   ) شیومع رابت  زا  ریمح  زا  مهشیوس  هب  رکشل  دروایب  عبت  هچ 

مگرس نارای  مشج و  زا  مسط و  زا  سپمهرج  دوبان  تشگ  متس  دصق  ِز 
هدنب رما  نوچ  تسین  ادخ  رما  هکهبعک  راکمتس  دزم  تسا  نینچ 

يرهپس هام  ماهرب  نارود  زيرهد  میدازهناخ  همه  ار  ادخ 
هویرکیب افو  يرورپ و  محرهویش  تسا  ام  رد  میشاب و  يوج  ادخ 

تما وا ز  اب  هدرک  الب  عفد  هکتجح  هتسویپ  هدوب  ام  ار ز  ادخ 
مدرم زین  مجع  رد  يرادنید و  هبمدقت  يروط  تسا  ار  ام  رود  ره  هب 

تیأر هب  دیآ  رب  يدرم  دار  ام  زتیاهن  زارف  رد  دسر  نارود  هچ 
نادب تسا  هراشا  هدش ) لزان  وا  رب  هتـشرف   ) هک لوا  ینعم  رب  انب  هر -)  ) یـسلجم زا  نیبم  ناز  یتما  ره  ثیداحانشور  تایآ  هب  یباتک  درایب 

نارود رد  هک  تسا  دراو  هماع  هصاخ و  بتک  رد  هچ 
802 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نینچ ار  ترضح  نآ  هغالبلا  جهن  رد  ع )  ) یلع دیوگ  هکنآ  ات  دندرک  وشتسش  ار  شلد  دنتفاکش و  ار  وا  هنیـس  دندمآ و  اههتـشرف  یکدوک 
درب و مراکم  هار  هب  زور  بش و  رد  ار  وا  ات  درک  وا  نیرق  ار  هتشرف  نیرتگرزب  ادخ  دش  هدیرب  ریـش  زا  هک  ینارود  زا  هنیآ  ره   » هدرک فصو 

لمع دوخ  تعیرـش  هب  دشیم و  یحو  وا  هب  دوب و  ربمغیپ  دش  دلوتم  هک  يزور  زا  ترـضح  نآ  نم  هدـیقع  هب  درورپ » وا  رد  شوخ  قالخا 
هراشا تسا و  تداعـس  نمی و  زا  هیانک  يدـیپس  هب  وا  فصو  هر -)  ) یـسلجم زا  دوب . یگلاس  لـهچ  رد  مدرم  هب  وا  تثعب  اـنامه  درکیم و 

هچنآ هب  دـشاب  هراشا  ایوگ  دراد و  ادـخ  دزن  هک  یئوربآ  هب  ینعی  دـبلط ، ناراـب  شخر  زاربا  دوب . ترـضح  نآ  يور  رد  هک  يرون  هب  تسا 
رب تسا  لیلد  هچنآ  زا  دیوگ : بلطملا  دبع  لاح  نایب  رد  برع  نیلصحم  رظن  نایب  رد  تسا  هدروآ  دوخ  لحن  للم و  باتک  رد  یناتـسرهش 

اهنآ رب  ربا  اهلاس  دـندش و  یتخـس  یلاـس  کـشخ  راـتفرگ  هکم  مدرم  هک  تسا  نیا  هتـسنادیم  ار  وا  توبن  فرـش  ربمغیپ و  تلاـسر  هکنیا 
. دیرابن

ربارب تفرگ و  تسد  رس  ار  وا  درک و  رـضاح  دوب  قادنق  رد  هراوخریـش و  هک  ار  یفطـصم  داد  روتـسد  بلاط  وبا  شدنزرف  هب  بلطملا  دبع 
یتعاس هدب ، یئاسآلیـس  راد و  هلابند  لماک و  ناراب  ام  هب  كرـسپ  نیا  قح  هب  اراگدرورپ  تفگ : تخادـنا و  شنامـسآ  هب  داتـسیا و  هبعک 

زا دورـس . ربمغیپ  فصو  رد  ار  رعـش  نیا  بلاط  وبا  دندش و  نارگن  دجـسم  هراب  رد  هک  ییاج  هب  ات  دیراب  دیـشوپ و  ار  نامـسآ  ربا  هک  دشن 
مظنم تسا  یفورح  فورعم  هرامش  کی  دجبا  باسح   ) دجبا باسح  ینعی  هحوتفم ، میم  همومضم و  میج  هب  لمج  باسح  هر -)  ) یسلجم

: بیترت نیا  هب  تائم  تارشع و  داحآ و  زا 
ا 1 ب 2 ج 3 د 4 ه 5 و 6 ز 7 ح 8 ط 9 ي 10

803 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ظ 900 غ ذ 700 ض 800  ر 200 ش 300 ت 400 ث 500 خ 600  ق 100  ن 50 س 60 ع 70 ف 80 ص 90  م 40  ل 30  ك 20 

میظنت بیترت  رد  تسا و  هدوب  هجوت  دروم  لومعم و  یباسح  میدق  رایـسب  نارود  زا  اههرامـش  يارب  فورح  زمر  دجبا و  باسح  نیا   1000
تسا دادعا  زیمآ  رارسا  قیمع و  ملع  هیام  هیاپ و  هک  تسا  هدش  عضو  يرایسب  ياهشور  ینیعم  هرامش  يارب  یفرح  ره  ندوب  زمر  فورح و 
یشور نیمه  همه  زا  رتلومعم  هک  تسا  يددعتم  ياهشور  اههرامش  هب  تبـسن  فورح  يدنب  زمر  رظن  زا  مه  يدجبا  هقیرط  دوخ  يارب  و 
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زمر يارب  فورح  زا  میناوتیم  میور  الاب  اج  ره  ات  دادعا و  بتارم  يارب  تسا  یلماک  زمر  دجبا  فورح  قیرط  نیا  هب  دـش و  تبث  هک  تسا 
رد هچ  ار  دوخ  ماقرا  تسا و  هدوب  لومعم  رایـسب  ناسانـشجیز  نیمجنم و  دزن  فورح  اـب  يراذگهرامـش  هقیرط  نیا  مینک و  هدافتـسا  ددـع 

. دناهدرکیم تبث  فورح  اب  یبرع  ياهمیوقت  رد  هچ  جیز و  بتک 
داوسیب مدرم  نیا  نایم  رد  برعلا و  ةریزج  رد  يدـجبا  لومعم  شور  فورح و  هب  باـسح  دوشیم  مولعم  بلاـط  یبا  مالـسا  ثیداـحا  زا 

هشبح ماش و  ناریا و  اب  یناگرزاب  هار  زا  شیرق  هکم و  مدرم  صوصخ  تیلهاج و  ياهبرع  نوچ  دندوب و  انشآ  نادب  هدش و  دراو  مه  یماو 
زا ار  یفورح  باسح  شور  نیا  راچانب  دـندوب ، طولخم  طوبرم و  يراصن  دوهی و  اـب  مه  يداژن  یبهذـم و  هار  زا  دـندوب و  طوبرم  رـصم  و 

(. دنتسناوتیمن نتشون  ندناوخ و  هچ  رگ  دنتسنادیم  دندوب و  هتخومآ  هدناوخ  سرد  رگباسح و  ياهتلم  نیا 
: تسا هدش  رکذ  یهوجو  لمج  باسح  هب  بلاط  یبا  مالسا  ثیدح  حرش  يارب  هر -)  ) یسلجم حرش - هب  تشگرب 

دمحا نب  دمحم  زا  رفظم  نب  دمحم  زا  رابخالا  یناعم  رد  قودص  - 1
804 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: تفگ ربمغیپ  هب  سابع   » هک دیسرپ  وا  زا  ار  ربخ  نیا  ینعم  يدرم  مدوب  حور  نب  نیسح  مساقلا  یبا  دزن  نم  هک  هتفگ  زاب  شردپ  زا  يدواد 
: تفگ شخساپ  رد  درک » لکشتم  دوخ 63  تسد  هب  لمج و  باسح  هب  دروآ  مالسا  بلاط  وبا  تیومع 

ح 8+ ا 1 + ه 5 + ل 30 + ا 1 + هک : تسا  نیا  شریسفت  هدنـشخب - هناگی ، دوبعم ، داوج -، دحا ، هلا ، هک  تسا  هدوب  هدیقع  راهظا  وا  دوصقم 
د 4 63. ا 1 + و 6 + ج 3 + د 4 +

مئاق ماما  صاخ  بئان  ماقم  بدا و  فلاخم  ضارتعا  نیا  یلو  هدرک  ضارتعا  نادب  هتسناد و  دیعب  قباس  رصع  لضافا  زا  یکی  ار  ریـسفت  نیا 
. تسا (ع )

نیتداهـش يادا  لاـح  رد  بلاـط  وبا  ینعی  نیتداهـش ، يادا  لاـح  رد  تسا  هدوب  بلاـط  وبا  تسج  عضو و  ناـیب  ثیدـح  نیا  زا  دوصقم  - 2
فرع رد  تسد  زا  لکـش  نیا  درک و  ادا  ار  تداهـش  هملک  درک و  هراشا  هنادرم  هبابـس  تشگنا  اب  دیناباوخ و  ار  دوخ  تسد  تشگنا  راهچ 

. تسا دوقع  باسح  لمج  باسح  زا  دوصقم  تسا و  هدوب  هرامش 63  هناشن  برع 
بلاط وبا  گرم  نوچ  هک : هدرک  تیاور  ینالوط  يربخ  نمض  رد  نسح  زا  دوخ  بقانم  رد  هک  تسا  نآ  دیؤم  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  و 

ومع دومرف : ربمغیپ  دیوگ : هکنیا  ات  مرادن ، وت  مغ  زج  یمغ  موریم و  ایند  زا  نم  دمحم  يا  تفگ : تسیرگ و  دیبلط و  ار  ربمغیپ  دیسر  رد 
نیما وت  يدرک و  توعد  ارم  دـمحم  يا  تفگ : يرادـن ؟ مغ  تدوخ  رب  مراگدرورپ  رفیک  زا  يراد و  مغ  نم  رب  نانمـشد  رازآ  زا  وت  مناج 

درک هرگ  هنایم  تشگنا  رب  ار  ماهبا  تسب و  تسا  نآ  يولهپ  هک  يرگید  کچوک و  تشگنا  درک ، لکشتم  ار  دوخ 63  تشگنا  اب  یتسه و 
یتسار هب  ار  وت  هک  نادـب  ربکا  هَّللا  تفگ : تساخرب و  یلع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإ  ال  تفگیم : درک و  هراشا  تداهـش  تشگنا  اب  و 

سپ دومن ، یئامنهر  وت  هلیسو  هب  ار  وا  درک و  تیومع  لاح  لماش  ار  تعافش  هدرک  ثوعبم  توبن  يارب 
805 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد بلاط  وبا  نوچ  و  يدوب ، ام  رب  ياقآ  ایند  رد  هچنانچ  يدش  ام  ياقآ  تشهب  رد  وت  هنیآ  ره  تفگ : و  درک ) ردـپ  هب  ور   ) تساخرب رفعج 
«. دیتسرپب ارم  سپ  تسا ، روانهپ  نم  نیمز  یتسار  هب  دیدیورگ ، هک  مناگدنب  يا  (: » توبکنع هروس   56  ) دش لزان  هیآ  نیا  تشذگ ،

. تسا تابثا  یفن  رب  دیحوت  هیاپ  اریز  تسا  اهنآ 63  فورح  هک  هدرک  الا ) ال و   ) هملک ود  هب  هراشا  ددع  نیا  اب  - 3
نک ناهن  ینعم  هب  هک  تسا  جس  زا 63  دوصقم  هدوب و  بلاط  وبا  مالسا  ندرک  ناهن  هیقت و  روتسد  قداص  ماما  مه  بلاط و  وبا  دوصقم  - 4

. دوشیم دجبا 63  باسح  هب  نآ  ددع  دشاب و 
. تسا هدرک  نامیا  راهظا  نابز  هب 63  بلاط  وبا  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 5

. دروآ نامیا  هک  یعقوم  رد  تسا  بلاط  وبا  رمع  هب  هراشا  نایب 63  زا  ماما  دوصقم  - 6
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لـضافا زا  یکی  ار  نیا  تسا - وا  نامیا  رب  عطاق  لیلد  مادک  ره  هک  هتفگ  ربمغیپ  حدـم  رد  هدیـصق  بلاـط 63  وبا  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 7
. هتفگ

نآ نتـسناد  هب  زاین  رابخا  زا  يرایـسب  لح  دش و  هدرب  ناتـشگنا  اب  باسح  ینعی  دوقع  باسح  زا  یمان  ثیدح  لح  نمـض  رد  نوچ  هدئاف -
: منک نایب  اجنیا  رد  ار  نآ  متساوخ  نم  دراد 

زا 5 هلکشتم  تروص  هدجیه  هب  دندربیم ) راک  هب  هبـساحم  لمع  رد  تعرـس  يارب  يزورما  کترچ  ياج  هب  ار  ناتـشگنا   ) ءامدق هک  نادب 
ار هرامش 9000  ات  هرامش 100  زا  پچ  تسد  زا  اهنآ  هباشم  هلکـشتم  تروص  دندرکیم و 18  ءادا  ار  هرامش 99  ات  تسار  تسد  تشگنا 

سپس دندادیم و  هرامش  تعرس  هب  ار  رازه  ات 10  زا 1  عضو  نیا  اب  دنتشاد و  زمر 10000  يارب  مه  یعومجم  تروص  دـندرکیم و  ءادا 
هدرک نایب  ار  يددع  لاکشا  نیا  زا  کی  ره 

806 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دنک عوجر  نادب  دهاوخ  هک  ره  تسا 

: یسودرف فورعم  رعش  نوچ  تسا  دنمزاین  دوقع  نیا  نتسناد  هب  مه  تایبدا  راعشا و  یضعب  لح  میوگ  نم 
دراو یبرع  نابز  هب  دربم  لماک  رد  هک  تسا  هتفرگ  يرعـش  ار  نآ  ًارهاظ  هک  راـهچ  ردـنا  هس  دـمآ  هن  ردـنا  هنراـبت  ـالاو  دومحم  دوج  فک 

هب هتشادن و  يرگید  ياعد  ریبکت و  هدش و  ماجنا  هیآ  رکذ  نیمه  هب  ترضح  نآ  رب  زامن  هک  تسا  نیا  ربخ  رهاظ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا .
: هدش لیوأت  هجو  ود 

. دندناوخیم زامن  زا  شیپ  ار  هیآ  نیا  هکنیا  - 1
. دندناوخیم ریبکت  ره  زا  دعب  هکنیا  - 2

سپس دندمآ و  هزانج  دیدزاب  يارب  هک  دندوب  مشاه  ینب  کیدزن و  ناشیوخ  زا  هیلوا  رفن  هک 10  هدرک  ینعم  نینچ  ار  ربخ  لضافا  زا  یکی 
ار زامن  دـندناوخیم  مدرم  رئاس  و  هدـناوخ ، یئاهنت  هب  ار  هیآ  یگدامآ  يارب  زاـمن  زا  شیپ  نآ و  زا  دـعب  یلع  دـندش و  نوریب  ع )  ) یلع اـب 

. تسا هدرک  رارکت  ار  زامن  ياهتسد  ره  اب  ع )  ) یلع هدش و  ادا  يدارف  ترضح  نآ  رب  زامن  دندناوخیم و  رگید  ياههزانج  رب  هچنانچ 
تیم زامن  شباحصا  صاوخ  اههتـشرف و  صاوخ  نیموصعم و  رئاس  اب  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نیا  تسا  رتنشور  میارب  هچنآ  میوگیم  نم 

كردم ار  نآ  دنیوجن و  مدقت  نآ  رد  نافلاخم  هکنیا  روظنم  هب  هدوب و  تحلصم  هیقت و  يارب  یمومع  زامن  نیا  دناوخ و  ترضح  نآ  رب  ار 
. دندرک دوخ  كردم  ترضح  نآ  یگدنز  رد  بلقت  هار  زا  زامن  رب  تماما  هچنانچ  دننکن  تفالخ  بصغ 

داد لسغ  ار  ربمغیپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هر )  ) یسراف ناملس  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  جاجتحا  رد  یسربط  هچنانچ 
نفک و 

807 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ترـضح نآ  رب  میتسب و  فص  شلابند  ام  داتـسیا و  ولج  دوخ  درب و  هزانج  رـس  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  دادـقم و  رذ و  ابا  اب  ارم  درک 

زامن وا  رب  درک  دراو  راصنا  نیرجاهم و  زا  هد  هد  سپـس  تسب  ار  شمـشچ  لیئربج  دـیمهفن و  دوب  هرجح  نورد  مه  هشیاع  دـناوخ و  زاـمن 
ع)  ) یلع تیالو  و  ص )  ) دمحم توبن  تیبوبر و  هب  تبـسن  قاثیم  ذـخا  هر -)  ) یـسلجم زا  دـندناوخ . زامن  وا  رب  همه  ات  دـنتفر  دـندناوخ و 

ایا (: » نارمع لآ  هروس   200  ) هناحبس ادخ  لوق  هب  تسا  هراشا  تسا و  قاثیم  ذخا  دروم  مه  اوربصی  نا  و  تسا ، تایاور  رئاس  رد  هک  تسا 
راگتسر دیاش  ات  دیزیهرپب  ادخ  زا  و  راّفک ) ولج  رد   ) دینک يرادزرم  دیتسیاب و  نمشد  ربارب  رد  دیـشاب و  ابیکـش  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک 

طبترم هیقت و  تاعارم  اب  نافلاخم  اب  دینک  ارادـم  ینعی  دـینک ، هرباصم  بئاصم و  رب  دـینک  ربص  هک  تسا  قداص  ماما  زا  تیاور  رد  دـیوش »
تاولص هک  دوشیمن  لیلد  نیا  هدرک و  فذح  ینیلک  ار  اعد  نیا  هلابند  ایوگ  هر -)  ) یسلجم زا  دینکیم . يوریپ  وا  زا  هک  یماما  رب  دیـشاب 

نآ ربق  هب  نتخادنا  مشچ  هک  تسا  فورعم  هنیدم  لها  دزن  رد  هر -)  ) یسلجم زا  هدش . مّهوت  هچنانچ  دشاب  اور  لآ  رب  تاولصیب  ربمغیپ  رب 
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. دروآ رد  ار  نآ  ات  دننک  دراو  ار  وا  دندنبب و  یکدوک  مشچ  هب  یلامتسد  دتفا  حیرض  رد  يزیچ  رگا  تسا و  يروک  هیام  ترضح 
مکح هراـب  نیا  رد  اـم  ياـهقف  زا  تسا و  تمرح  رب  لـیلد  هدرک  ناـیب  هک  یتـلع  یلو  دراد  تـهارک  ینعم  مرادـن - تـسود  دوـمرف : هـکنیا 

، همئا ربمغیپ و  هک  تسا  يرایـسب  رابخا  رد  دناوخیم . زامن  هداتـسیا و  یلاثم  دبلاک  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  یلـصی  هآر  مدـیدن - یحیرص 
هب اـهنآ  نت  تسا و  مارح  نیمز  رب  اـهنآ  تشوـگ  تسا : نارگید  فـالخ  رب  هک  دـنراد  یبـیرغ  لاوـحا  ندرم  زا  دـعب  رگید  ناربـمغیپ  هکلب 

. دوریم الاب  اهنامسآ 
808 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا و ماش  روشک  خرـس : هدـش ، هداد  نم  هب  دـیپس  خرـس و  جـنگ  ود  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  ثیدـح  رد  هک  تسا  هتفگ  هیاـهن  زا 
: دیپس

ور خرـس  ماش  مدرم  بلاغ  هچنانچ  دوب  هرقن  ناشلوپ  رتشیب  دندوب و  مادـنا  دـیپس  هکنآ  يارب  دـنتفگ  دـیپس  ار  سراف  انامه  و  سراف ، روشک 
. دوب الط  ناشلوپ  رتشیب  دندوب و 

دوب هدنیآ  باب  زا  ثیدح  نیا  ایوگ  هر -)  ) یسلجم زا  خرـس . ماش  ياهخاک  دوب و  دیپس  سراف  ياهخاک  هک  دیآرب  رابخا  زا  میوگیم : نم 
هب ربمغیپ  زا  سپ  هک  هدوب  نیا  نایب  باب  نیا  اب  نآ  تبسانم  هک  دناهتفگ  اسب  دناهدرک و  جرد  باب  نیا  رد  ار  نآ  هابتشا  هب  ناسیون  هخسن  و 

هوزغ زا  ثحب  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  هچنانچ  دش  راومه  شنانمـشد  يارب  نینمؤملا  ریما  رب  متـس  هار  تشذگرد و  ع )  ) همطاف يدوز 
اب راچانب  دـنتفاترب و  يور  وا  زا  مدرم  تفر  ایند  زا  همطاف  نوچ  تشاد و  یئوربآ  مدرم  دزن  یلع  دوب  هدـنز  همطاف  ات  هک  هدرک  تیاور  ربیخ 

تشادیم و رواب  درکیم  نایب  شردپ  ار  هچنآ  یبوخ  هب  تفگیم و  تسار  رایـسب  ینعی  هقیّدـص ، هر -)  ) یـسلجم زا  درک . حلـص  رکب  یبا 
هب هک  تسا  ریهطت  هیآ  لومشم  اریز  تسین  يو  تمصع  رد  يدیدرت  تسا و  تمصع  ینعم  نیا  دوب و  وگتسار  شرادرک  راتفگ و  همه  رد 

هراب رد  راتفگ  هصالخ  و  تسا ، كدـف  بصغ  دوصقم  ثرا ، عنم  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدـش  لزان  اهنآ  هراب  رد  هماع  هصاخ و  عاـمجا 
یشک و نوشق  دربنیب و  دندرک  راذگاو  يو  هب  ار  نآ  شنابحاص  تخاس و  ربمغیپ  هرهب  ربیخ  حتف  زا  سپ  ار  كدف  ادخ  هک : تسا  نیا  نآ 
ار تفالخ  رکب  وبا  نوچ  و  دنتفرگ ، فرصت  رد  ار  نآ  يو  فرط  زا  همطاف  ناگدنیامن  دیشخب و  ع )  ) همطاف هب  ار  نآ  دوب و  شدوخ  نآ  زا 

دوهش يو  زا  رکب  وبا  و  دمآ ، وا  دزن  یهاوخ  داد  هب  همطاف  دش و  فرصتم  روز  هب  مه  ار  كدف  تفرگ  روز  هب 
809 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یهاوگ وا  درک ، رضاح  یهاوگ  هب  دوب  هدش  تشهب  هاوگ  وا  يارب  ربمغیپ  هک  ار  نمیا  ما  نینـسح و  نینمؤملا و  ریما  وا  تساوخ و  شـشخب 
يوعد و  درک ، هبلاطم  ثرا  ناونع  هب  ار  نآ  همطاف  سپس  تداهـش ، ناصقن  هناهب  هب  ار  نمیا  ما  درک و  در  عفن  بلج  تمهت  هب  ار  تیب  لها 

: زا ترابع  هک  نآرق  فلاخم  لوعجم  ربخ  کی  هب  دانتسا  اب  مه  ار  ثرا 
. درک در  دشاب - هقدص  دنامب  ام  زا  هچ  ره  میوشن و  هدرب  ثرا  ناربمغیپ  هورگ  ام  ثِّرُون - ءایبنألا ال  رشاعم  نحن 

تکرش شاهزانج  رد  اهنآ  هک  دنک  نفد  بش  ار  وا  درک  تیصو  ع )  ) یلع هب  درک و  هملاکم  كرت  اهنآ  اب  درک و  مشخ  رمع  وا و  رب  همطاف 
و تفرگ ، روز  هب  ار  نآ  کلملا  دبع  نب  دیزی  سپـس  درک ، در  همطاف  دالوا  هب  ار  نآ  دیـسر  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  تفالخ  نوچ  و  دننکن ،

سپـس و  داد ، سپ  زاب  ار  نآ  يدهم  و  دوبر ، ار  نآ  روصنم  سپـس  و  دـینادرگ ، زاب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  نآ  حاّفس 
: تسا راکشآ  هجو  دنچ  زا  هیضق  نیا  رد  رمع  رکب و  یبا  ياطخ  میئوگیم  ام  و  دینادرگرب ، ار  نآ  نومأم  سپس  و  تفرگ ، ار  نآ  يداه 

. دش تباث  هتشذگ  لئالد  زا  وا  تمصع  و  دنک ، قیدصت  دوخ  يوعد  رد  ار  وا  دیاب  دوب و  هموصعم  ع )  ) همطاف - 1
دنراد و فارتعا  نآ  هب  مه  فالخ  لها  رثکا  هتـسنادیم و  همطاف  قح  ار  كدف  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  دنامیمن  دـیدرت  راثآ  رد  عبُّتت  زا  - 2

ادـج یلع  زا  قح  تسین و  ادـج  قح  زا  یلع  هک  تسا  تباث  نیقیرف  زا  يرایـسب  راـبخا  زا  و  داد ، یهاوگ  وا  يارب  هک  دـندرک  تیاور  دوخ 
رد دراد  کش  يدنمدرخ  چـیه  دـنفرتعم ، ربخ  نیا  یتسرد  هب  نارگید  دـیدحلا و  یبا  نبا  و  دـخرچب ، اج  ره  دـخرچیم  وا  اب  قح  تسین و 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


.؟ دنشاب نآ  هاوگ  تشهب  ناناوج  دیس  ود  نینمؤملا و  ریما  دشاب و  یعدم  نآ  رد  ءاسنلا  ُةدیس  همطاف  هک  یئاوعد  تحص 
رب ناناملسم  عامجا  اب  دوب ، دیلا  يذ  هک  تساوخ  هنّیب  ع )  ) همطاف زا  - 3

810 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا هجوتم  مسق  وا  هب  هک  رکنم  هن  تسا  یعَّدم  اب  هنّیب  هک  نیا 
. تسین یهاوگ  عنام  تَّیجوز  هکنیا  اب  درک  رد  ار  جوز  هاوگ  - 4

رگا دوب و  رتاناد  ماکحا  هب  اهنآ  زا  نینمؤملا  ریما  هک  تسین  کش  و  درک ، در  یلاـسدرُخ  اـی  عفن  زج  زیوآ  تسد  هب  ار  نینـسح  یهاوگ  - 5
. نمیا ما  هراب  رد  مالک  تسا  نیمه  و  ناشدروآیمن ، يوعد  رضحم  رد  دندوبن ، هداهشلا  لوبقم  اهنآ 

کی هب  یلام  يوعد  توبث  تسا  هتفگ  عیباـنی  حراـش  هکنیا  اـب  تساوخن  هنّیب  وزج  مسق  ارچ  دوبن ، لوبق  ع )  ) یلع زج  یهاوگ  هکنیا  وگ  - 6
. تسا هعبرا  ءافلخ  بهذم  مسق  اب  دهاش 

. دیزادنا رودب  ار  نآرق  فلاخم  ربخ  دومرف : ربمغیپ  دوخ  و  تسا ، نآرق  فلاخم  نوچ  تسا ، لوعجم  درک  کسمت  نادب  هک  يربخ  نآ  - 7
تسا نینچمه  ءاهقف  رثکا  نابز  رد  هچنانچ  مود  لوعفم  هب  دوشیم  يدعتم  نم  اب  جیوزت  هملک  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا 

: دـیامرفیم هک  هدـش  دراو  نینچ  مـه  نآرق  رد  تـسا و  يدـعتم  مـه  هطـساویب  هـک  دوـش  هدافتـسا  تـغل  بـتک  زا  یلو  حاـکن ، غیـص  رد 
، تسا یناملـسم  نامه  مالـسا  یلک  مکح  رظن  زا  وفک  تسا . نیمه  ع )  ) همطاف نفد  لحم  رد  لاوقا  َّحـصا  هر -)  ) یـسلجم زا  اهکانجوز .» »

. تسا هیونعم  تلیضف  تمصع و  ماقم  رد  يرسمه  ثیدح  نیا  زا  روظنم  یلو 
: هک یئوگب  رگا  ص ،)  ) اـم ربمغیپ  زج  مزعلا  ولوا  ناربـمغیپ  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیلـضفا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا 

رهاظ میوگ : باوج  رد  تسا ، اهنآ  اب  جاوز  زا  عنام  یشیوخ  دندوب و  ع )  ) همطاف دادجا  اهنآ  اریز  میهاربا  حون و  زا  يرترب  رب  درادن  تلالد 
لئاق یسک  هکنیا  اب  دراد  تلالد  نآ  رب  مدآ  هب  حیرصت  هچنانچ  تبارق  یشیوخ و  زا  رظن  عطق  اب  تسا  تیوفک  ثیدح 

811 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ضارتعا زا  یلاـخ  یلو  تسا  اـهنآ  زا  لـضفا  مه  ع )  ) همطاـف هک  دوش  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  هک  اـسب  و  تسین ، مزعلا  ولوا  ناـیم  قرف  هب 

ریما هکنیا  رد  دـشابن  ینخـس  دـیاش  و  تسا ، نیا  رهاـظ  هکلب  دـشاب  جوز  تیلـضفا  هب  طورـشم  ندوـب  وـفک  هک  تسا  نـکمم  اریز  تـسین ،
(- هر  ) یـسلجم زا  مهرارـسا . مهراونا و  مهلاوحا و  قئاقح  هب  ملعا  هَّللا  و  دـنرون ، کی  زا  همه  هچ  رگ  تسا  لضفا  ع )  ) همطاـف زا  نینمؤملا 
نآ هک  تسا  نیا  دوصقم  ددرگرب و  يریبز  نآ  هب  هدـی » عفرف   » زا شیپ  رد  لاق  ریمـض  نیا  رب  انب  تسا و  نینچ  ام  ياههخـسن  رد  همهفا ، مل 

یـسلجم زا  تسا . رتتسرد  نآ  تسا و  دراو  همهفی  مـل  رئاـصب ، تـیاور  رد  یلو  تـسا  هدرک  لـقن  مدرم  يارب  ار  هزجعم  نـیا  مـه  يریبز 
تسا یقرش  رهش  نآ  تسا و  مدقم  ایند  رب  یکی  هک  تسا  لاثم  ملاع  هبتر  ود  زا  هیانک  رهـش  ود  نیا  تسا : هتفگ  لیوأت  لها  زا  یکی  هر -) )

، اهنآ ياهرد  زا  زج  تسا  اهنآ  هب  دورو  ناکما  مدع  تبالص و  زا  هیانک  نینهآ  يور  اب  و  تسا ، یبرغ  رهش  نآ  تسا و  نآ  زا  دعب  یکی  و 
ترـضح و نآ  ندوب  تجح  و  دوشن ، هرامـش  هک  اجنآ  ات  دوخ  ياههقیلـس  رد  تسا  قئالخ  فالتخا  زا  هیاـنک  اـهنآ  رد  اـهنابز  يرایـسب  و 
ار وا  هک  دـشاب  نیا  انیَّصَو »  » ینعم تسا  نکمم  لیوأت  نیا  رب  هر -)  ) یـسلجم زا  یهتنا . دـنقلخ . همه  ماما  نانآ  نوچ  تسا  نشور  شردارب 

تئارق هب  انب  تسا و  دیعب  یلو  دـناهتفگ ، هچنانچ  ار  یکین  شاب  مزالم  هک  دـشاب  نیا  ًانُـسح »  » ینعم و  شنیدـلاو ، ببـس  هب  میدومن  یـصو 
یسلجم زا  ًانسح .»  » نارگید دناهدناوخ و  ًاناسحا »  » هفوک لها  هتفگ : نایبلا  عمجم  رد  تسا ، هجوم  ریـسفت  نیا  نیـس  ءاح و  حتف  هب  ًانُـسح » »

. دشاب لوسر  ادخ و  رب  َّدر  بجوم  شَّدر  ات  روتسد ، هن  هدوب  رایتخا  هیاپ  رب  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  هدژم  هر -) )
. ددرگ دنمورین  شدرخ  نت و  ینعی  ُهَّدُشَأ » َغََلب  اذِإ  یَّتَح  »

812 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تشذگ زا  سپ  ع )  ) نیسح تماما  اریز  دشاب  ترضح  نآ  تماما  زاغآ  اب  فداصم  لاس  لهچ  تشذگ  هک  تسین  مزال  ًۀَنَس -» َنیَِعبْرَأ  َغََلب  »
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. دنک قیبطت  تهج  همه  زا  هک  تسین  مزال  تسا و  هیآ  نطب  ع )  ) نیسح ماما  اب  نآ  قیبطت  هکنیا  اب  هدوب  شرمع  زا  لاس  تفه  لهچ و 
نادب يزاین  هک  تسا  یفّلکت  نیا  هدوب و  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  فداصم  هک  تسا  دُشا  غولب  زا  لاس  لهچ  زاغآ  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و 

. تسین
. تسا توبن  تماما و  تمعن  تمعن ، زا  دوصقم  و  نک ، ماهلا  نم  هب  ینعی  ِینْعِزْوَأ -» »

. تسا سنج  رد  میمعت  ای  میظعت  يارب  ًاحلاص  ندروآ  هرکن  هتفگ : يواضیب  ًاِحلاص -» َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  »
. دشاب تباث  اهنآ  رد  هک  امرف  ررقم  مداژن  رد  يراس  یگتسیاش  نم  يارب  ینعی  ِیتَّیِّرُذ -» ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  »
. تسا رهظا  نیا  و  مداژن ، زا  یضعب  ینعی  تسا ، هدمآ  ضیعبت  يارب  یف  هملک  ماما  لیوأت  هب  انب  میوگ  نم 

تسا و هدمآ  ییحی  یسیع ، ياج  هب  هربتعم  رابخا  رثکا  رد  اریز  دشاب  نایوار  ای  ناسیون  هخـسن  فیحـصت  زا  نیا  دیاش  میرم - نب  یـسیع  ّالا 
باسح زا  هک  تسا  نیا  ربخ  رهاظ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدـش  رکذ  تعاس  هس  هکلب  تعاس و  ُهن  یـسیع  لمح  تدـم  هربتعم  راـبخا  رد 

تسا رایسب  هراب  نیا  رد  رابخا  دنراد و  ثداوح  رب  تلالد  اهنآ  هکنیا  هتسناد و  ار  ع )  ) نیسح تداهـش  دمآ  شیپ  هیکلف  عاضوا  ناگراتس و 
رابخا نیب  عمج  زا  اریز  نادب ، مکح  موجن و  رد  هشیدنا  زا  رگید  مدرم  زا  نقدـغ  اب  درادـن  تافانم  نیا  مدرک و  لقن  ریبک  باتک  رد  نم  هک 

رگید مدرم  ثداوح و  هب  تبـسن  اهنآ  يارب  تسا  ملع  لیـصحت  قرط  زا  یکی  تسا و  ءایـصوا  ناربمغیپ و  نآ  زا  موجن  ملع  دوشیم  مولعم 
عونمم نآ  قبط  رابخا  نآ و  ندرک  لابند  زا  هار  نیا  زا  و  دنناوتن ، نادب  هطاحا 

813 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نم دیوگ : ص )  ) ادـخ لوسر  هدرک  دازآ  هنیفـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  یبارعالا  نبا  زا  حـئارج  جـئارخ و  رد  هر -)  ) یـسلجم زا  دـناهدش .

هتـسب رمک  هب  هک  هچراپ  ياهکیت  اب  هنهرب  نم  دـش ، قرغ  دوب  نآ  رد  هچ  ره  اب  یتشک  نآ  تسکـش و  یتشک  اـیرد  رد  و  متفر ، داـهج  يارب 
ایرد زا  متـشادنپ  متفر و  الاب  نآ  رب  نوچ  تخادـنا و  دوب  ایرد  نایم  هک  یهوک  رانک  رد  ارم  هراـپ  هتخت  نآ  مدـیبسچ و  هراـپ  هتخت  هب  مدوب 

مدـیود و ایرد  رانک  رد  متخیرگ و  جوم  زا  راب  کی  هکنآ  ات  دروآ  درب و  ارم  جوم  مه  راب  دـنچ  دوبر و  ارم  دـمآ و  یجوم  مدـش ، صـالخ 
. دیسرن نم  هب  جوم 

، دردب ارم  ات  دمآ  نم  يوس  هب  دروآرب و  هرعن  دید و  ارم  يریش  هاگانب  متفریم  هار  هک  نایم  نیا  رد  متفگ ، ساپس  دوخ  یتمالـس  هب  ار  ادخ 
نم رب  ار  دوخ  ریـش  ایآ  يداد  تاجن  قرغ  زا  ارم  مأوت ، ربمغیپ  هدرک  دازآ  وت و  هدنب  نم  ایادخ  راب  متفگ : متـشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  نم 

؟ ینک هریچ 
دنگوس ادخ  هب  نک ، تیاعر  وا  هدرک  دازآ  رد  ار  ادخ  لوسر  میادخ ، لوسر  هدرک  دازآ  هنیفس ، نم  هدنرد ، يا  متفگ : هک  دش  ماهلا  نم  هب 

بوخ نم و  قاس  نآ  هب  راب  کی  دیلام و  نم  قاس  نیا  هب  راب  کی  ار  دوخ  يور  دمآ و  ياهبرگ  دننام  دراذـگ و  رانک  ار  هرعن  ریـش  نآ  هک 
هب ارم  هناباتـش  دیود و  وا  مدش و  راوس  وا  تشپ  هب  نم  وش ، راوس  هک  درک  هراشا  درک و  مخ  ار  دوخ  تشپ  سپـس  درک و  هاگن  نم  يور  هب 

. مداتفا ساره  هب  نم  هک  اراوگ  بآ  همشچ  هویم و  تخرد و  زا  دوب  ُرپ  هک  دیناسر  ياهریزج 
رب اههویم  نآ  زا  نم  درکیم ، هاگن  نم  هب  داتـسیا و  مربارب  ریـش  نآ  مدـمآ و  دورف  نم  يآ ، دورف  هک  درک  هراشا  نم  هب  داتـسیا و  اـجنآ  رد 
هک مه  یگرب  مدـناشوپ و  ار  دوخ  رگید  گرب  اب  متخاس و  دوخ  گنل  متفرگ  یگرب  مدـش و  باریـس  اـت  مدیـشون  بآ  مدروخ و  متفرگ و 

زا مراشفب و  ار  نآ  زاین  ماگنه  هک  مدرک  رت  بآ  اب  متشاد  دوخ  اب  هک  ياهچراپ  نآ  مدرک و  ُرپ  اههویم  نآ  زا  دوب  نادهشوت  دننام 
814 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نم وش ، راوس  هک  درک  هراـشا  نم  هب  درک و  مخ  ار  دوخ  تشپ  دـمآ و  نم  دزن  ریـش  نآ  مدـش  غراـف  دوخ  ياـهراک  زا  نوچ  و  مشونب ، نآ 
. درب ایرد  يوس  هب  ارم  مدوب  هدمآ  هک  یهار  نآ  زج  یهار  زا  مدش و  راوس 

حیبست و هب  زاوآ  دندمآ و  درگ  اهنآ  مدومن  یتشک  نآ  لها  هب  ار  دوخ  نم  تسا ، ناور  ایرد  رد  یتشک  کی  مدید  مدیسر  ایرد  رانک  نوچ 
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؟ يرپ ای  ياهدازیمدآ  یتسیک ، وت  ناوج  يا  دندز : دایرف  تسا و  يریش  رب  راوس  يدرم  دندید  هک  دندرک  دنلب  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
مان نوچ  دیرگنیم ، هک  هدرک  نینچ  هدرک و  تیاعر  ماهراب  رد  ار  ادـخ  لوسر  قح  ریـش  نیا  میادـخ ، لوسر  هدرک  دازآ  هنیفـس  نم  متفگ :
اهنآ اـب  هماـج  دـندرک و  هناور  نم  يوس  هب  کـچوک  قیاـق  کـی  رد  ار  درم  ود  دندیـشک و  ورف  ار  ناـبداب  دندینـش  ار  ص )  ) ادـخ لوـسر 

اههماج منکیم ، هچ  نم  ات  درکیم  هاگن  داتسیا و  هشوگ  رد  ریـش  نآ  مدش و  هدایپ  ریـش  زا  مه  نم  دندمآ و  دورف  نم  دزن  اهنآ  دنداتـسرف ،
، مرب قیاق  هب  ار  وت  ات  وش  راوس  نم  شود  هب  تفگ  اهنآ  زا  یکی  و  مدیشوپ . ار  اهنآ  نم  و  نک ، رب  رد  ار  اهنآ  دنتفگ : دنتخادنا و  نم  دزن  ار 

. دشابن ادخ  لوسر  تمرح  تیاعر  هب  رتراوازس  نم  زا  ریش 
زا دش ، ناور  شاهنوگ  رب  شیاهکـشا  هک  مدید  دهد ، کین  شاداپ  ص )  ) ادخ لوسر  فرط  زا  تیادخ  متفگ : مدرک و  ریـش  نآ  هب  ور  نم 

. میدش ناهن  وا  زا  ات  درکیم  هاگن  نم  لابند  هب  تعاس  ره  مدش و  قیاق  راوس  نم  ات  دیبنجن  اج 
. تسا ریش  ياههینک  زا  برع  نابز  رد  ثراحلا - وبا 

تـسود اهنآ  زا  یخرب  دنراد و  روعـش  تاناویح  هک  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  دیزاسم ، شاف  دینکن و  رادـیدپ  ار  نآ  ینعی  اهوریثت - هلوق ال 
هضف نخس  هک  هداد  يروعش  وا  هب  دننک و  راک  هچ  هک  دنک  ماهلا  اهنآ  هب  ادخ  عقوم  نیا  رد  تسا  نکمم  و  دنسانشیم ، ار  اهنآ  دننادناخ و 

. درادن یلصا  دناهتخات  مولظم  نآ  نت  رب  بسا  هک  دناهتفگ  هماع  هصاخ و  هچنآ  هکنیا  رب  تلالد  هتفایرد و  ار 
815 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ظفل و رظن  زا  مه  تسا  شوشم  ربخ  نیا  مه  يور  دندش و  مسجم  هک  دندوب  هتـشذگ  حاورا  ای  نج  نانز  اهنیا  دـناهتفگ  هر -)  ) یـسلجم زا 
رد ع )  ) اضر ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناجنشوب  مساق  نب  لهس  زا  نویع  رد  همحرلا  هیلع  قودص  هر -)  ) یسلجم زا  ینعم . رظن  زا  مه 

؟ تسا هار  هچ  زا  نآ  ریمالا  اهیا  متفگ : تسا ، یشیوخ  امش  ام و  نایم  دومرف : نم  هب  ناسارخ 
دزن ار  ود  ره  تفای و  تسد  نامجع  هاشداپ  رایرهش  نب  درگدزی  زا  رتخد  ود  هب  دوشگ  ار  ناسارخ  زیرک  نب  رماع  نب  هَّللا  دبع  نوچ  دومرف :

. دندرم اهنآ  دزن  ندیئاز  رد  ود  ره  و  ع ،)  ) نیسح هب  ار  يرگید  دیشخب و  ع )  ) نسح هب  ار  یکی  نامثع  داتسرف و  نامثع 
رد درک و  يراتـسرپ  ار  وا  ع )  ) نیـسح شردـپ  ياهدـلو  ما  زا  یکی  دوب و  هدروآ  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دوـب ، نیـسح  رـسمه  هک  نآ  و 

دنتشادنپیم دندیمانیم و  شردام  ار  وا  مدرم  تسا و  وا  كزینک  تسناد  سپـس  تخانـشیمن و  يردام  هب  ار  وا  زج  دش و  گرزب  شنماد 
زا یکی  اب  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  شببـس  دوب و  هدرک  جیوزت  حرـش  نیدب  كزینک  نیا  اب  ادخ  رب  هانپ  تسا و  هدرک  جیوزت  دوخ  ردام  اب 

وگب و نم  هب  دهاوخیم  تلد  رگا  دومرف : وا  هب  ماما  درک ، رادـید  ار  دوخ  هدـنهد  شرورپ  نآ  دـنک و  لسغ  تفر  تخیمآ و  رد  دوخ  نانز 
. هدرک جیوزت  ار  دوخ  ردام  دنتفگ  مدرم  درک و  جیوزت  ار  وا  يرآ  تفگ : سرتب ، ادخ  زا 

هک دشاب  وا  نتفر  نایم  زا  ندش و  هتـشک  زا  سپ  دیاب  درجدزی  نادنزرف  ندرک  ریـسا  اریز  دیآیم ، رظن  هب  رتتسرد  ربخ  نیا  میوگیم : نم 
رد تسا  نکمم  هچ  رگ  تخیرگ ، ناسارخ  هب  شنادناخ  اب  شدوخ  یلو  دش  حـتف  رمع  نامز  رد  وا  دالب  رتشیب  هچ  رگ  دوب  نامثع  نامز  رد 

. تسا دیعب  یلو  دنشاب  هدش  ریسا  شنادنزرف  یخرب  دنواهن  ای  هیسداق  حتف 
تفالخ مایا  رد  وناب  نیا  زا  نیسحلا  نب  یلع  دلوت  هک  تسین  کش  هوالع  هب 

816 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نآ زا  مه  رگید  دنزرف  و  دوب ) ترجه  ملهچ  لاس  رد  هک   ) هدوب ترـضح  نآ  تداهـش  زا  شیپ  لاس  هکلب 2  تسا  هدوب  ع )  ) نینمؤملا ریما 
رود تسا و  دـیعب  دـشاب  هدرواین  يدـنزرف  لاس  تسیب  زا  شیب  ات  دـشاب و  رمع  نامز  رد  رگا  و  هدـش ، لقن  هچنانچ  تسا  هدرواین  ترـضح 

رد باب  رخآ  اـت  ثیدـح  نیا  زا  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  نیا  هیوباـب : نبا  ملعی . هَّللا  دـشاب و  ناـمثع  فیحـصت  تیاور  نیا  رد  رمع  هک  تسین 
ینیلک نادرگاـش  هک  ار  یئاههخـسن  هک  تسا  هدـش  نشور  عبتت  يور  زا  اریز  تسا ، هتـشاد  هیوباـب  نب  دـمحم  قودـص  هک  هدوـب  ياهخـسن 

فالتخا دروم  دناهدرک و  هلباقم  مه  اب  ار  اههخـسن  اهنآ  يور  زا  نیرخأتم  لضافا  هدوب و  فلتخم  دناهدرک  تیاور  هطـساو  هب  ای  هطـساویب 
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نیسحلا نب  یلع  تافو  هک  دراد  تلالد  نیا  یضم ، نآ  ثبلی  ملف  هر -)  ) یسلجم زا  هر .)  ) یسلجم زا  دناهدرک - نیعم  هخـسن  هب  هراشا  اب  ار 
تافو و  هدوب ، ای 95  لاس 94  رد  ع )  ) ماما تافو  اریز  تشذـگ  هک  اهنآ  تافو  خـیرات  اب  دراد  تافانم  نیا  هدوب و  رباج  تافو  زا  شیپ  (ع )

لاـس 75 رد  ار  ماـما  تاـفو  هک  یفاـک  ياههخـسن  رثـکا  راـبتعا  هب  تسا  تسرد  نیا  يرآ  هدوب ، لاـس 80  زا  شیپ  لاوقا  همه  رب  اـنب  رباـج 
لمتحم تسا و  هطوبـضم  خیراوت  فلاخم  تسا و  فیحـصت  نآ  هک  یتسناد  یلو  دـشاب  نآ  زا  شیپ  رباج  تافو  هک  یلوق  رب  انب  دناهتـشون 

یبنلا رکذ  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . نیقیرف  قافتا  دروم  هچ  رگ  تسین  موصعم  ربخ  هب  دنتـسم  اریز  دشاب  رباج  تافو  خـیرات  رد  طلغ  تسا 
لاد لوا و  میم  هک  شفرح  ود  ینعی  تسا ، هتـساک  شفورح  هک  هدـش  ریبعت  هب ح و م  دـمحم  زا  دوه  باـتک  رد  ینعی  باـتکلا ، کـلذ  یف 

تفع و رابتعا  هب  بش  هب  ع )  ) همطاف زا  ریبعت  تشذگ و  قباس  رد  نآرق  باتک و  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  ریبعت  هجو  تسا و  مک  دشاب  رخآ 
. ینعم رهاظ و  هب  مدرم  زا  تسا  وا  یناهن 

817 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
یلع یموس  زا  و  ع )  ) نیـسح ماما  یمود  زا  تسا و  ع )  ) نسح ماما  لوا  میکح  درم  زا  دوصقم  تسا و  هطـساو  نودب  دوصقم  اهنم - جرخی 

رد نآرق  لوزن  اریز  دراد  تلالد  نآ  رب  یمازتلا  تلالد  هب  تسا و  نآ  رهاظ  همزال  هک  تسا  همیرک  هیآ  نوطب  زا  ریسفت  نیا  و  نیـسحلا ، نب 
، تمایق زور  ات  رادرک  راتفگ و  رظن  زا  دندرگ  راوتـسا  قح  هار  رب  دننادب و  ار  نید  ماکحا  هکنیا  يارب  تسا و  مدرم  تیاده  يارب  ردـق  بش 

انامه دوصقم  نیا  دـنادب و  نآرق  نطاب  رهاظ و  زا  ار  نآ  زج  نید و  ماکحا  همه  هک  ینامز  ره  رد  یماـما  دوجو  اـب  زج  ددرگن  رـسیم  نیا  و 
همطاف اب  وا  جاودزا  اب  دـشاب و  نیبم  باتک  قادـصم  ات  يو  هب  نآرق  تقیقح  همه  ماهلا  تماما و  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  بصن  هب  دـش  ققحم 

قباطم و نآ  نطاب  نآرق و  رهاظ  سپ  دـنوش ، دـلوتم  اهنآ  زا  تمایق  زور  ات  نیتم  نید  رادـهگن  ناماما  هکنآ  اـت  ناـیناهج  ناـنز  هدیـس  ارهز 
هک تسا  هتـشذگ  اهراب  هچ  نادب  ددرگیم  رب  مالک  لصاح  تسا و  ادخ  راتفگ  نایب  َیِه ،» نا   » هلوق هر -)  ) یـسلجم زا  دنرگیدمه . مزالم 

ناربهر کیرـش  ار  دوخ  هک  تسا  قحان  نارازگمکح  ءافلخ و  هراب  رد  ناشنطاب  تسا و  یلومعم  ياهُتب  هراب  رد  ناشرهاظ  كرـش  تایآ 
ُتب نیموس  تانم  ار و  يزع  تال و  دـینکیم  هظحالم  امـش  اـیآ  (: » مجن هروس   19  ) ادخ لوق  سپ  دناهتـسشن  نانآ  ياج  هب  هتـسناد و  قح 

هب ار  نینمؤملا  ریما  ماـن  هک  نیعل  یموس  ناـمه  نیموس  تاـنم  زا  یمود و  يزع  زا  تسا و  یلوا  تـال  زا  دوصقم  نآرق  نطاـب  رد  ار » رگید 
هب ار  نادان  مدرم  دنتفگ و  نآ  لاثما  نیرونلا و  يذ  قوراف و  قیدص و  هَّللا و  لوسر  هفیلخ  قحان  هب  ار  اهنآ  مه  دـنداهن و  اهنآ  رب  هتـسیاشان 

. دندرک هارمگ  دنتفیرف و  درومیب  ياهمان  نیا 
رـضاح باطخ  تقو  رد  هک  اـهنامه  يارب  تسا و  هدرکن  لزاـن  ربمغیپ  رـصاعم  مدرم  يارب  اـهنت  ار  نآرق  ادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  حیـضوت  و 

هابـشا و همه  رد  دشاب  هدش  لزان  ياهثداح  ای  یناتـساد  هراب  رد  ياهیآ  نوچ  باسح و  زور  ات  تسا  مدرم  همه  يارب  نآرق  نیا  هکلب  دـندوب 
کی رد  هچنآ  و  تسا ، يراج  نآ  لاثما 

818 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
زا اهنآ  لودع  يارب   ) دـندوب تسرپ  همَّسجم  تسرپ و  ُتب  مدرم  رتشیب  هنامز  نآ  رد  هک  هدـش  لزان  اهتوغاط  اهُتب و  شتـسرپ  هراب  رد  ینامز 

هدومرفیم نقدـغ  اهنآ  تدابع  زا  هک  هدرکیم  ربمغیپ  تعاط  بوجو  رب  تلالد  هتـشاد و  اهُتب  نآ  نالطب  رب  تلالد  هک  لـقن  لـقع و  لـیلد 
(. تسا

دناهتشامگ نانآ  ياج  هب  ار  قحان  نایاوشیپ  هدراذگاو و  ار  قح  رب  ناماما  تعاط  هک  یمدرم  رد  تسا  يراج  تایآ  نیا  نومـضم  نانچمه 
نیا هب  دنرذگب و  مالـسا  ربمغیپ  صوصن  زا  دـناهدرک و  سوه  يوه و  زا  يوریپ  هتفاترب و  ور  لقن  لقع و  زا  اریز  دـنربیم  نامرف  اهنآ  زا  و 

رد تسا  یلثم  تایآ  رهاظ  دـشاب و  یتسرپُتب  زا  یهن  نایب  نیا  لصا  ایوگ  تسا  ینالوط  ناـشنارود  هکنیا  يارب  دـندنویپ  قحاـن  ناـمکاح 
زا ندرکن  يوریپ  تیغاوط و  ناشکرـس و  تعاط  اهُتب و  تدابع  نالطب  رب  دـنراد  تلالد  ینعم  ماـمت  هب  همیرک  تاـیآ  نیا  سپ  اـهنآ ، هراـب 

دوخ دراوم  رد  هک  دنشاب  یئاهلثم  اهنیا  قح و  رب  ناماما  زا  يوریپ  كرت  تلالض و  ناربهر  نالطب  رب  دنراد  تلالد  مازتلا  هب  و  ص )  ) ربمغیپ
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. دننک قدص  تمایق  زور  ات 
ادـخ : » دـیامرف ناحبـس  دـنوادخ  هچنانچ  تسا  نآرق  لوزن  زا  دوصقم  نآ  نطاب  تسا و  لثملا  برـض  نآرق  تایآ  رثکا  ًارهاظ  نیا  رب  انب  و 
نطب نیا  رب  قایـس  نیا  رد  هدراو  تایآ  رئاس  تسین  مزال  میدرک  نایب  ام  هک  یحرـش  نیا  اب  و  دنـشیدنیب » دیاش  ات  دـنزیم  اهلثم  مدرم  يارب 

- رتخد وا  يارب  دیآ و  رسپ  امش  يارب  ایآ  یْثنُْألا » َُهل  َو  ُرَکَّذلا  ُمَُکل  َأ  : » هیآ ریـسفت  رد  دناهتفگ  هدروآ و  راشف  دوخ  رکف  هب  اسب  دنک و  قدص 
هک دنتسه  یناقفانم  نامه  نآ  نطب  رظن  زا  هیآ  نیا  باطخ  فرط  دراد و  راکنا  رب  تلالد  ماهفتسا  نیا  هک  تسا ) تایآ  نیا  قایـس  رد  هک  )
رد ار  اهنآ  ادخ  تسین و  رـسپ  رتخد  رـسپ  اریز  بقع ، الب  تسا و  رتبا  دمحم  هک  دندرک  دانتـسا  نیا  هب  دنتـسب و  نامیپ  مه  اب  هبعک  هناخ  رد 

«. تسا بقع  الب  رتبا و  هک  تسا  وت  هاوخ  دب  یتسار  هب  : » دومرف مه  رثوک  هروس  رد  درک و  بیذکت  اجنیا 
819 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هژیو هب  دوب  يراس  اهنآ  رثکا  رد  یگدام  عبط  اریز  دشاب ، هدش  قالطا  اهدرمان  نآ  دوخ  رب  یثنا  هیآ  نطب  رظن  زا  تسا  نکمم  میوگیم : نم 
بلاط یبا  نب  یلع  زج  هک  ره  هک  تسا  هدیـسر  ار » اههدام  رگم  وا  زج  دـنناوخیمن  (: » ءاـسن هروس   166  ) هیآ ریـسفت  رد  هچنانچ  یمود  رد 
هیبشت رظن  زا  اهنآ  رب  ثانا  قالطا  هکنآ  ای  تسا ، نوعلم  دب  درد  نآ  راتفرگ  دوش ، یـضار  بقل  نیا  هب  دناوخب و  نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  (ع )

رمع هک  ییاج  هب  ات  دـندوب  هدـنامرد  تفالخ  روما  ماـجنا  زا  دنتـشاد و  زیرگب  ور  اـهدربن  رتشیب  رد  اریز  دـناهدوب  تفـص  نز  همه  هک  هدوب 
: تفگ

هک تسا  نیکرـشم  راتفگ  راـکنا  هراـب  رد  دـناهتفگ  ار  هیآ  رهاـظ  اـما  و  هدرپ . تشپ  ياههزیـشود  هب  دـسرب  اـت  دـنرتهیقف  رمع  زا  مدرم  همه 
يواضیب زا  دنیاههتـشرف - يارب  ياهرکیپ  ای  دـنیادخ ، نارتخد  هک  تسا  ینایرپ  هدام  لحم  اهُتب  نیا  دـنیادخ و  نارتخد  اههتـشرف  دـنتفگیم 

خیـش زا  دوصقم  و  دنربن ، یپ  وا  دصقم  هب  دـنکن و  مدرم  رظن  بلج  وا ، لیجعت  هک  هدوب  نیا  يارب  زور  هس  تماقا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا .
ینعی ضرالا ، یف  نیبت  هر -)  ) یسلجم زا  اًلثم . يولع  رفعج  نب  یسوم  ینعی  ینالف  نالف  نب  نالف  تسا و  راوس  نب  لضف  نامه  ایوگ  دوسا 
یلمع نیمز و  رد  اهنآ  ینعم  روهظ  مدع  زا  دشاب  هیانک  ندنام  اوه  رد  دیاش  و  هدـش ، لمع  اهنآ  نومـضم  هب  تسا و  هدـش  نایع  اهنآ  ینعم 
لزاـن رومعملا  تیب  هب  ظوفحم  حول  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـننامزلا ، رخآ  رد  هک  دنتـسه  اههدـنیآ  لاوحا  هب  عجار  اریز  اـهنآ  ندـشن 

دیؤم هیلع  لزنی  هملک  دنوشیم و  لزان  ع )  ) مئاق ماما  هب  دناهدیـسرن و  نیمز  هب  زونه  یلو  فحـص  یخرب  رد  ای  ایند  نامـسآ  هب  ای  دـناهدش 
لاوحا تایـضتقم  نامز و  رییغت  رابتعا  هب  دوش  دیدپ  ياهزات  روما  مئاق  ماما  نامز  رد  هک  هداد  ربخ  ربمغیپ  اریز  تسین  خسن  نیا  و  تسا ، نآ 

اهنآ نومضم  ای  تسا ، هداد  ربخ  ناشندوب  تقوم  هب  ربمغیپ  دناهدوب و  تقوم  دنوش  هتشادرب  هک  یماکحا  و 
820 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نآ زا  شیپ  هک  دـیآ  یتاروتـسد  هدـشن و  لزان  وا  زا  شیپ  هچنآ  دوش  لزان  وا  رب  دـنرادن و  یقادـصم  نامز  نآ  رد  زج  هک  دـشاب  یماکحا 
هب ار  ریخا  هملک  ود  نیا  ماما  میتوبن و  تمکح و  باتک و  نادـناخ  ام  ینعی  تیبلا ، لها  نحن  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدـماین  یـسک  يارب 

. رخآ ات  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  هملک ال  ینعی  دشاب ، نیمه  دوصقم  یلوا  ياتود  رد  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  ادا  هلمج  نیا  نومضم 
. تسا نحن  لدب  تیب  لها  دنیادخ و  يارب  ینسح  تاملک  همئا  اریز  میتسه  همئا  ام  یموس ، هملک  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
ینعی تسا  هلمج  هس  ره  هب  قلعتم  ببـسب ، هلوق  و  ریهطت ، هیآ  رد  تیبـلا  لـها  زا  دوصقم  میتـسه ، اـم  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

دندوب و نوراه  ناریزو  هکمارب ، تسا ، فورعم  یکمرب  نامه  رفعج  هر -)  ) یسلجم زا  ام . زا  تسا  اهنآ  يوریپ  هلیسو  هب  ام  هب  هعیش  لاصتا 
زا دندیشوک و  مظاک  ماما  نتشک  ندرک و  ینادنز  يارب  هک  دوب  نیا  تقیقح  رد  اهنآ  ندش  دوبان  ببس  دنتشاد و  یفورعم  گرزب و  تلود 

. دوب هسابع  ناتساد  رهاظ  رظن 
دش روآ  دای  تسنادیم  ار  هکمارب  رابخا  هک  یسک  دیوگ : تسا ، نیا  هدش  روآدای  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  هچنانچ  ناتساد  نیا  هصالخ 
زا تیاهن  نادب  تموکح و  زا  ماقم  نادب  دندیـسر  نایکمرب  زا  نارگید  رفعج و  لضف و  شرـسپ  ود  کمرب و  نب  دلاخ  نب  ییحی  نوچ  هک :
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دیشر تسا ، ریذپان  لاوز  ریگ و  یپ  يداش  یـسورع و  ناشراگزور  همه  دنتفگ : هک  اجنآ  ات  تشگیم  اهنآ  ماک  هب  همه  اهراک  و  تسایر ،
هـسابع و  وت ، رادـید  زا  مشاب  رتروهرهب  رتهداد و  لد  سونأم و  نادـب  نم  هک  تسین  یتعلط  نیمز  يور  رد  مزیزع  تفگ : ییحی  نب  رفعج  هب 

و وا ، زا  هن  تشادرب و  مناوتیم  وت  زا  لد  هن  مدید  مدرک و  هشیدـنا  دوخ  راک  رد  نم  تسین و  نیا  زا  رتمک  هک  دراد  ییاج  ملد  رد  مرهاوخ 
يداش ندش  مهارف  هیام  هک  مدروآ  رظن  هب  ياهشقن 

821 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دشاب نم  شمارآ  تذل و  ندیکپ  مه  رد  و 

رهوش نز و  وا  اـب  ار  وت  نم  تفگ : درادـب ، تسرد  هار  هب  راـک  همه  رد  ار  وت  دـهد و  قیفوت  وت  هب  ادـخ  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : خـساپ  رد 
راداو ار  وا  یلو  تفریذپن  زاغآ  رد  رفعج  دشکن ، يرگید  راک  هب  یلو  دـشاب  اور  نم  سلجم  رد  امـش  عامتجا  هاگن و  ینیـشنمه و  ات  مدرک 

هـسابع اـب  هک  تفرگ  یهلا  ناـمیپ  دـهع و  وا  زا  دوـمن و  نآ  هاوـگ  مه  ار  صوـصخم  ناراکتمدـخ  ناـمالغ و  نارـضاح و  درک و  لوـبق  هب 
وا يارب  داد و  لوق  وا  هب  رفعج  دشاب و  اهنآ  اب  نوراه  هکنآ  زج  دنـشابن  مه  اب  فقـس  کی  ریز  رد  دیامنن و  تولخ  وا  اب  دنکن و  ینیـشنمه 

دـهع و هب  اـفو  دیـشرلا و  نوراـه  زا  میب  يارب  دیـشک  مهرد  وا  زا  هرهچ  تفرگرب و  وا  زا  هدـید  صوصخ  نیا  رد  مه  رفعج  دروـخ و  مسق 
تشون و همان  زاب  درک ، دیدهت  ار  وا  درک و  يدـنت  وا  هداتـسرف  هب  رفعج  دـش ، وا  لاصو  راتـساوخ  تشون و  ياهمان  وا  هب  هسابع  و  وا . نامیپ 

. درک در  ار  وا  رفعج  زاب 
لد ناوارف  تارهاوج  تافطالم و  ایاده و  اب  دوبن و  شیدنا  رود  نادنچ  وا  تفر و  رفعج  ردام  دزن  دش  دـیمون  یلک  هب  وا  زا  هسابع  نوچ  و 
وا اـب  درک و  دز  شوگ  وا  هب  ار  دوخ  دوصقم  ناـبرهم ، يرداـم  نوچ  تسا و  رب  ناـمرف  يزینک  نوچ  دـیمهف  یتـقو  اـت  دروآ  تسد  هب  ار  وا 

راختفا هب  رفعج  شرسپ  دراد و  یبوخ  ماجنارس  هچ  اهنآ  يارب  دوش  یتلـصو  رفعج  وا و  نایم  رگا  هک  دمآرد  هار  نیا  زا  دش و  وگتفگ  دراو 
رد ماقم  طوقـس  تمعن و  لاوز  زا  شدالوا  وا و  ددرگ  مهارف  تلـصو  نیا  رگا  هک  درک  نیقلت  وا  رکف  هب  تسا و  هدـمآ  رد  هفیلخ  يداـماد 

رـضاح ار  رفعج  یگنرین  کی  هب  هک  داد  هدعو  وا  هب  درک و  تباجا  ار  وا  رفعج  ردام  دندرگن ، رانکرب  دوخ  تکوش  زا  رگید  دـنوش و  ناما 
. دنک

بدا و زا  هتفای و  شرورپ  ناهاش  خاـک  رد  هک  دـناهدرک  فصو  میارب  ار  كزینک  کـی  مناـج ، رـسپ  تفگ : درک و  رفعج  هب  ور  زور  کـی 
راگزور هدید  دراد ، هدیدنسپ  لاصخ  انعر و  تماق  ریظنیب و  یئابیز  ینیریش و  تفارظ و  تفرعم و 

822 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا مامتا  هب  کیدزن  راک  مدش و  وگتفگ  دراو  وا  ياقآ  اب  مرخب و  وت  يارب  ار  وا  متفرگ  میمصت  نم  هدیدن و  ار  شدننام 

درک و ادرف  زورما و  ار  وا  مه  شردام  درک و  یشکرس  نآ  يارب  شسفن  داد و  نادب  لد  درک و  لابقتـسا  یبوخ  هب  شردام  نخـس  زا  رفعج 
نانع هک  درک  كرد  نوچ  و  درکیم ، ناوارف  رارـصا  هراب  نیا  رد  ردام  هب  و  دـیدرگ ، نوزف  شتوهـش  دـش و  تخـس  شقوش  ات  داد  راـظتنا 

ات درک  ربخ  ار  هسابع  داتـسرف و  منکیم و  شک  شیپ  وت  هب  ار  وا  نم  بش  هنالف  رد  تفگ : وا  هب  هدـش  باـتیب  هتفر و  ردـب  شتـسد  زا  ربص 
بارـش یتسم  زونه  دـمآ و  لزنم  هب  نوراه  دزن  زا  رفعج  بش  نآ  و  تفر ، رفعج  دزن  بش  نآ  رد  و  دـنک ، هدامآ  یبش  نینچ  يارب  ار  دوخ 

وا دـنداد و  ناشن  يو  هب  ار  وا  قاتا  دیـسرپ و  كزینک  زا  دـمآ  رد  هناـخ  هب  نوچ  دوب ، هدـش  هداـمآ  بش  نآ  رطاـخ  يارب  دوب و  شرـس  رد 
نارتخد گنرین  تفگ : وا  هب  هسابع  دـش  مامت  راـک  یتقو  تفرگ ، ماـک  وا  زا  دـمآ و  رد  وا  هب  ربخیب  اـج  همه  زا  دـش ، دراو  وا  رب  هناـشهیب 

هسابع تسا ، یمور  نارتخد  زا  یکی  وا  هک  درکیم  لایخ  رفعج  یئوگیم ؟ ار  ناهاشداپ  نارتخد  مادک  تفگ : يدید ؟ روط  هچ  ار  كولم 
شرس هب  شدرخ  دوب و  هتفر  وا  زا  یتسم  رگید  دیرپ ، اج  زا  دینش  ار  نخـس  نیا  ات  متـسه ، يدهم  رتخد  هسابع  وت  كزینک  نم  تفگ : وا  هب 
دهاوخ اـجک  هب  مراـک  رخآ  نیبب  یتخادـنا ، یقیمع  هّرد  هب  یتـخورف و  یتـسپ  ياـهب  هب  ارم  وت  تفگ : درک و  شرداـم  هب  ور  و  دوب ، هدـمآ 

. دیشک
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ندش شاف  زا  نوچ  و  درامگ ، وا  رب  هرق  مان  هب  يراتسرپ  شایر و  مان  هب  ار  یمداخ  دیئاز و  يرـسپ  دوب و  نتـسبآ  تشگرب و  اجنآ  زا  هسابع 
ردارب و رفعج و  هک  تشذـگ  زارد  یتدـم  دـنرورپب و  ار  وا  داد  روتـسد  داتـسرف و  هکم  هب  شمداخ  ود  اب  ار  كدوک  نآ  دیـسرت ، دوخ  زار 

اتمهیب وا  يارسمرح  رد  هک  تشاد  یلاع  سب  یماقم  وا  دزن  دیشرلا  نوراه  نز  هدیبز  دندوب و  هدرک  هضبق  ار  نوراه  تکلمم  راک  شردپ 
زا ار  نانآ  دوب و  نوراه  يارس  مرح  سرزاب  کمرب  نب  ییحی  دوب و 

823 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
تیاکـش وت  زا  هدـیبز  ارچ  تفگ : ییحی  هب  دیـشر  درک ، تیاکـش  نوراه  هب  عوضوم  نیا  زا  هدـیبز  تشادیم و  زاـب  ناراکتمدـخ  تمدـخ 

: تفگ خساپ  رد  دراد ؟
نم تفگ : دیـشر  ریذپن ، نم  هراب  رد  ار  هدیبز  هتفگ  ادخ  هب  هن  هدراذگاو ، نم  هب  ار  خاک  ریبدت  هتـسناد و  ارـس  مرح  نیما  ارم  نینمؤملا  ریما 

. میوگن هراب  نیا  رد  ینخس  رگید 
درکیم و لفق  ار  نامداخ  هناخ  رد  بش  هک  اجنآ  ات  تفرگ  راشف  رد  رتشیب  ار  هدـیبز  درک و  يریگتخـس  رـصق  ناـمداخ  لرتنک  رد  ییحی 
تفر و دیـشر  دزن  زور  کـی  و  دـش ، هراـچیب  هدـنامرد و  تخـس  عوضوم  نیا  زا  هدـیبز  ینعی  رفعج  ماو  دربیم  دوخ  لزنم  هب  ار  اهدـیلک 

: تفگ وا  هب  دیشر  دنکیمن ؟ ارم  تمرح  تیاعر  دنکیم و  عنم  مدخ  تاقالم  زا  ارم  هشیمه  ییحی  ارچ  تفگ :
نیا بکترم  هک  تفرگیم  ار  شرـسپ  وـلج  دوـب  نینچ  رگا  تفگ : تسین ، تمهت  ینیبدـب و  دروـم  ارـس  مرح  هب  تبـسن  نـم  دزن  رد  ییحی 

. تفگ وا  هب  ار  رفعج  هسابع و  ناتساد  داد و  شرازگ  وا  هب  یفالخ ؟ هچ  تفگ : دوشن ، فالخ 
: تفگ هدیبز  هب  دش و  نامیشپ  درک و  مُگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  نوراه 

اجنیا تفگ : تسا ؟ اجک  دـنزرف  دیـسرپ : تسه ؟ دـنزرف  زا  رتهب  یلیلد  هچ  تفگ : تسه ؟ نایم  رد  یهاوگ  يراد و  لیلد  نخـس  نیا  يارب 
خـساپ رد  دنادیم ؟ ار  عوضوم  نیا  یـسک  وت  صخـش  زج  تفگ : تسا ، هداتـسرف  هکم  هب  ار  وا  دیـسرت ، نآ  ندـش  شاف  زا  نوچ  یلو  دوب 

درک و جح  دصق  تفرگ و  هدیدان  ار  نآ  درک و  رظن  فرـص  عوضوم  نیا  زا  نوراه  دنادن ، ار  نآ  هک  تسین  یکزینک  چیه  خاک  رد  تفگ :
. درب دوخ  اب  مه  ار  رفعج 

رما زا  هک  تشامگ  یقثوم  سرزاب  کی  دیـسر  هکم  هب  نوراـه  نوچ  و  دـنربب ، نمی  هب  ار  لـفط  نآ  هک  تشون  راتـسرپ  مداـخ و  هب  هساـبع 
زا ار  هکمارب  هک  تفرگ  لد  رد  تشگرب  داد و  ماجنا  ار  جـح  نوچ  و  دـیمهف ، ار  عوضوم  تقیقح  دـنک و  یـسررب  مداخ  هیاد و  كدوک و 

. درادرب نایم 
824 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هب تساوخ و  ار  کهاش  نب  يدنس  رفعج ، نتشک  هب  تفرگ  میمصت  هک  دیـسر  يزور  نوچ  تفر و  رابنا  هب  سپـس  دنام و  دادغب  رد  یتدم 
دریگب و رظن  ریز  هنامرحم  دنک و  هرصاحم  ار  اهنآ  ناشیوخ  ناگتـسب و  ناراد و  رتفد  نایکمرب و  ياههناخ  هک  داد  روتـسد  داتـسرف و  دادغب 

. دراپسب قوثو  دروم  ناسک  هب  مه  ار  راک  نیا  دیآ و  دادغب  هب  شدوخ  ات  دنکن  علطم  نآ  زا  ار  یسک 
دمآیم نوریب  دیشر  دزن  زا  رفعج  نوچ  دندینارذگ و  مه  اب  یـشوخ  هب  رابنا  رد  يزور  رفعج  دیـشر و  درک و  ءارجا  ار  روتـسد  نیا  يدنس 

هب رفعج  دنتشادرب و  وا  ربارب  زا  ار  شیع  بابسا  داد  روتسد  تسشن و  تخت  رب  تشگرب و  دیـشر  و  درک ، هقردب  ار  وا  باکر  ياپ  ات  دیـشر 
شرس تشپ  ار  دوخ  نازینک  درک و  توعد  دوخ  بتاک  خیش  نیا  اب  ار  يروبنط  راکد  یبا  دوب و  وا  رـس  رد  یم  رثا  زونه  تفر و  دوخ  لزنم 

: دورسیم ار  راعشا  نیا  مه  راکد  وبا  دنناوخب و  دننزب و  ات  دیناشن 
دنهاوخن ام  زا  نامدرمدنهاوخ  هچ  ام  زا  نامدرم 

يراک يارب  ار  وت  نم  رسای  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  مداخ  رسای  تعاس  نامه  رد  دیشر  دننادب و  ام  رـس  هکتسین  نیمه  زج  اهنآ  مه 
دیاب منادیم ، نک  مادقا  دنمورین و  نآ  ماجنا  يارب  ار  وت  نم  و  دنرادن ، ار  نآ  ّتیلها  مساق  هَّللا و  دبع  دمحم و  منادنزرف  هک  مدرک  باختنا 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


. نم دزن  رد  تسا  وت  ماقم  طوقس  هیام  هک  نم  رما  تفلاخم  زا  ینک  رذح  يراد و  اج  رب  ارم  رظن 
ینامرف ره  درک ، مهاوخ  مروآرب  متشپ  زا  منک و  ورف  مکش  يور  زا  ار  ریشمش  تربارب  رد  یهدب  روتسد  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : رـسای 

. مباتشیم نادب  نم  ینیبیم  هک  هدب  نم  هب  يراد 
؟ یسانشیم ار  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  وت  تفگ :

؟ دسانشیمن ار  رفعج  ینم  نوچ  نینمؤملا ، ریما  ای  مسانشیمن  ار  یسک  وا  زج  نم 
825 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

؟ مدرک هقردب  ار  وا  نم  تفر  یتقو  يدیدن  وت 
. مدید ارچ ،

. روایب نم  يارب  ار  وا  رس  دشاب  یلاح  ره  رد  ورب و  هعاسلا  نیه 
. دهدب تشادن  یخساپ  داتسیا و  هنادوخیب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  دمآ و  دنب  رسای  نابز 

؟ ینک نم  رما  فالخ  دیابن  متفگن  وت  هب  اًلبق  نم 
. دهدن يروتسد  نینچ  ارم  نینمؤملا  ریما  مشاب و  هدرم  متشاد  تسود  تسا و  رتلکشم  اهنیا  زا  عوضوم  یلو  نینمؤملا ، ریما  ای  ارچ 

. نک باتش  نم  روتسد  يارجا  يارب  راذگب و  ار  نانخس  نیا  تفگ :
سپس دز و  ندرگ  درب و  نوراه  رداچ  تشپ  ار  وا  یتارکاذم  زا  سپ  و  درک ، هاگآ  هفیلخ  روتسد  زا  ار  وا  دش و  دراو  رفعج  رب  دمآ و  رسای 
رتخد هدـیبز  داز  نومأم و  ردارب  نیما  بقل  عولخم  هر -)  ) یـسلجم زا  تخادرپ . هکمارب  لاصیتسا  هب  دز و  مه  ار  رـسای  دوخ  ندرگ  نوراـه 
ناولح زا  درک ، تمـسق  اهنآ  نایم  ار  روشک  نومأم و  يارب  يو  زا  سپ  تفرگ و  تعیب  نیما  يارب  نوراه  تسا ، یقیناود  روصنم  نب  رفعج 

و تشاذگاو ، نیما  هب  دیـسریم  قراطلا  لبج  هب  هک  یمالـسا  برغم  رخآ  ات  اجنآ  زا  داد و  نومأم  هب  ار  یمالـسا  قرـشم  رخآ  ات  نیقناخ ) )
. دراذگاو وا  هب  ار  مصاوع  اهزرم و  هریزج و  داد و  بقل  نمتؤم  ار  وا  درک و  دهع  ّیلو  ار  دوخ  رتکچوک  دنزرف  مساق  نومأم  زا  سپ 

وذ رهاط  و  دندرک ، علخ  ار  وا  يو  رکـشل  نارـس  ای  و  درک ، علخ  ار  دوخ  دـش  تخـس  وا  رب  راک  نوچ  هکنآ  يارب  دـنتفگ  عولخم  ار  نیما  و 
نآ رد  لضف  هک  یلزنم  زا  دوصقم  هر -)  ) یـسلجم زا  داتـسرف . نومأـم  يارب  ار  شرـس  تشک و  ار  وا  نومأـم  نوشق  یهدنامرفرـس  نینیمیلا 

هنیدم یلاو  بیسم  نب  نوراه  نیا  زا  دوصقم  هر -)  ) یسلجم زا  دیوگ . لماک  خیرات  رد  هچنانچ  تسا ، سخرس  هدش  هتشک 
826 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نویع رد  درک ، جورخ  هکم  رد  هک  تسا  هیدیز  همئا  زا  دندوب و  هداد  بقل  جابید  ار  وا  هک  تسا  قداص  ماما  رـسپ  رفعج  نب  دمحم  تسا و 
مان درک و  توعد  دوخ  اب  تعیب  يارب  ارم  درک  جورخ  هکم  رد  رفعج  نب  دمحم  میومع  نوچ  تفگ : هک  یسوم  نب  قحسا  زا  هدرک  تیاور 

، نکم بیذکت  ار  تردارب  ردپ و  ناجومع  تفگ : تفر و  وا  دزن  ع )  ) اضر ماما  دـش و  تعیب  وا  اب  تفالخ  هب  داهن و  دوخ  رب  نینمؤملا  ریما 
تـسکش ار  وا  دروخرب و  وا  اب  دمآ و  يدولج  هک  دیـشکن  یلوط  متفر و  هنیدـم  هب  رفعج  نب  دـمحم  هارمه  هب  نم  دوشیمن ، مامت  راک  نیا 

نومأم نآ  زا  رما  نیا  تفگ : درک و  علخ  ار  دوخ  دـمآرب و  ربنم  هب  درک و  رب  هب  نایـسابع ) راعـش   ) هایـس هماج  مه  وا  داد و  ناما  وا  هب  داد و 
ماما زا  ار  هزجعم  نیا  نوچ  هدوب و  يدیز  دلاخ  نب  یلع  نیا  دُرم . ناجرج  رد  تفر و  ناسارخ  يارب  سپس  مرادن  یقح  نآ  رد  نم  تسا و 

وا رب  نوچ  هدرک  ریبعت  ناطیـش  هسوسو  ار  راک  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  هدیئارگ - هیماما  بهذم  هب  تسا  هدید  یقت  دمحم 
مه قباس  همئا  زا  و  تسین ، یبولطم  لمع  هکنیا  يارب  ای  هیقت و  يارب  ترهش و  زا  سرت  يارب  ای  تسین  یـضار  نادب  ع )  ) ماما هک  دش  مولعم 
هک دیآ  باسح  هب  تیب  کی  یباوج  لاؤس و  ره  رگا  هک  رظن  نیا  زا  تسا  ضارتعا  دروم  ثیدح  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدـشن  لقن 

رگا و  دوش ، ماجنا  هک  تسا  نکمم  سلجم  کی  رد  هنوگچ  تسا و  رتشیب  نآرق  متخ  هس  زا  باوج  لاؤس و  رازه  یـس  تسا  فرح  هاـجنپ 
نیا زا  باوج  تسین و  روـصتم  راـصتخا  نیا  تـالاؤس  رد  هدـش  ماـجنا  هزجعم  هب  اـی  هدـش  ادا  معن  ـال و  هملک  هب  اـهباوج  رثـکا  دوـش  هتفگ 
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: تسا نکمم  هجو  دنچ  هب  ضارتعا 
. تسا دیعب  دروم  نیا  رد  شرامش  اریز  هرامش ، رد  هغلابم  رب  لمح  - 1

عناق همه  باوج  کی  هب  هدوب و  مدرم  رطاخ  رد  يرایسب  تالاؤس  - 2
827 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دندشیم
. تسا یبوخ  هجو  نیا  تسا و  هدشیم  كرد  هلأسم  رازه  یس  باوج  نآ  زا  هک  هدومرف  یعماج  تانایب  - 3

هدـش دـیدجت  هدیـشک و  لوط  زور  دـنچ  رد  هچ  رگ  هنیدـم  رد  ای  ینم  رد  اًلثم  نیعم  سلاجم  هرود  کی  ینعی  سلجم  کـی  زا  دوصقم  - 4
. دوب نیطقی  لآ  ياههتسباو  زا  جرف  دوخ  دوب و  هنیدم  یلاو  جرف  نب  رمع  هر -)  ) یسلجم زا  تسا .

هب یتارهاوج  لوپ و  وا  زا  دوب و  هبتر  یلاـع  ناراد  رتـفد  زا  وا  درک و  مشخ  جرف  نب  رمع  رب  لـکوتم  يرجه  لاس 233  رد  دیوگ : يدوعسم 
مهرد رازه  هد  هب  شتاهد  نداد  سپ  يارب  رمع  اب  تفرگ و  یفرشا  رازه  هاجنپ  دص و  شردارب  زا  تفرگ و  یفرشا  رازه  تسیب  دص و  غلبم 

وا هب  یمشپ  هبج  دندز و  یندرگ  سپ  هرامش 6000  يور  دننزب و  یندرگ  سپ  وا  هب  داد  نامرف  درک و  مشخ  وا  رب  مود  راب  درک و  هحلاصم 
. درم ات  دنام  اجنآ  رد  دندروآ و  دادغب  هب  ار  وا  درک و  مشخ  وا  رب  موس  راب  تشذگ و  رد  وا  زا  دندناشوپ و 

زا تساوخرد  ضرعت  زا  ار  ع )  ) بلاط یبا  نادناخ  درک و  یلاو  هنیدم  هکم و  رب  ار  یجخر  جرف  نب  ورمع  لکوتم ، دـیوگ : لتاقم  بحاص 
ار وا  یتخـس  هب  هدرک  یناـسحا  اـهنآ  هراـب  رد  یـسک  هک  دیـسریم  ربخ  رگا  درک و  عنم  ناـنآ  هب  ناـسحا  زا  مه  ار  مدرم  درک و  عنم  مدرم 

دندادیم مه  هب  ار  نآ  زامن  تقو  دنتـشاد و  زاین  نهاریپ  کی  هب  نت  دـنچ  هک  دیـسر  ییاج  هب  نییمـشاه  راـک  درکیم و  تمارغ  تبوقع و 
نییمشاه وا  سکع  هب  رصتنم  شرسپ  دش و  هتشک  لکوتم  ات  دندرکیم  رـسب  هنهرب  زابرـس و  دنتـشاذگیم و  رانک  ار  نآ  زامن و  يادا  يارب 

دوب رتکیدزن  رتطلسم و  وا  رب  سک  همه  زا  لکوتم  هدرک  دازآ  یکرت ، ناقاخ  نب  حتف  هر -)  ) یـسلجم زا  تخاس . شزاون  فطل و  دروم  ار 
يرش ریخ و  ماقم  نیا  اب  دوب و  رتشیپ  و 

828 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
زا بیضخلا  نبا  هر -)  ) یسلجم زا  درک . فیلأت  ناتـسب  مان  هب  بدا  عاونا  رد  یباتک  تشاد و  بدا  ملع و  زا  ياهرهب  تشادن و  یـسک  يارب 

كرت ار  ناقاخ  نب  ییحی  نب  هَّللا  دبع  دومن و  دوخ  ریزو  ار  وا  تسشن  وا  ياج  هب  رـصتنم  دش و  هتـشک  لکوتم  نوچ  دوب و  لکوتم  نارـسفا 
لکوتم دالوا  زا  هکنیا  رب  دومن  قفتم  ار  یلاوم  اهكرت و  ات  درک  ریبدت  بیضخلا  نب  دمحا  تشذگرد  رـصتنم  هام  زا 6  سپ  نوچ  تفگ و 

لاس نامه  رد  هتفگ : لماک  رد  دندومن و  هفیلخ  دشاب  نیعتـسم  دمحا  هک  ار  مصتعم  هداون  دننک و  بلط  ار  ردپ  نوخ  ادابم  ات  دنوشن  هفیلخ 
(- هر  ) یـسلجم زا  دندرک . هرداصم  ار  شدالوا  شدوخ و  لام  دندرک و  مشخ  بیـضخ  نب  دـمحا  رب  یلاوم  دـش ، هفیلخ  نیعتـسم  هک   248
مه اب  تفرگ و  سامت  دوب  هدرک  تیاکش  ترضح  زا  هک  هحیرب  اب  ماما  روضح  یبایفرش  زا  شیپ  درب و  هنیدم  هب  ار  همان  همثره  نب  ییحی 

تلهم اهنآ  زا  زور  هس  ترـضح  نآ  تسا ) همان  رد  هک  يدازآ  هدـعو  همه  نیا  اب  و   ) دـنداد وا  هب  ار  لکوتم  همان  دندیـسر و  ماـما  تمدـخ 
نیا  ) دناهدش غراف  رفـس  راک  همه  زا  دناهتـسب و  ار  اهراب  دناهدرک و  نیز  ار  اهبـسا  دـید  دـمآ  دوخ  هناخ  هب  زور  هس  زا  سپ  نوچ  تفرگ و 

(. وا ناراطقمه  روتاتکید و  لکوتم  نابز  رد  يدازآ  ینعم  تسا 
نآ درک و  ناـهنپ  ترـضح  نآ  يور  دورو  زور  لـکوتم  دـش ، يأرنمَّرـس  دراو  همثره  نب  ییحی  اـب  ع )  ) یقن یلع  ماـما  نوـچ  دـیوگیم :
نیا و   ) درک هدامآ  وا  يارب  ياهناخ  لکوتم  ات  درب  رسب  اجنآ  رد  ار  زور  نآ  درک و  لزنم  اهادگ  يارس  هب  فورعم  يارـس  کی  رد  ترـضح 

ود ثیدح  نیا  رد  دننکیم .) توعد  یتسود  قایتشا و  راهظا  یمرگ و  نآ  اب  ار  وا  هک  يزیزع  نامهم  زا  یئاریذپ  رد  اهلکوتم  مسر  تسا 
مدع رد  ترضح  نآ  ریثأت  يرگید  و  ینالوط ، تدم  نیا  رد  لکوتم  یسوم و  عامتجا  مدع  زا  رابخا  یکی  تسا ، هزجعم 

829 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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نیـسح نب  یلع  نب  دیز  بتک  رگید  جـئارخ و  داشرا و  رد  هر -)  ) یـسلجم زا  لکوتم . هناراکهبت  هشقن  ندـش  لطاب  ود و  نیا  نایم  تاقالم 
هک تسا  نامه  دـیز  نیا  و  تسا ، فیحـصت  تسا  اههخـسن  رتشیب  رد  هک  نیـسح ) ياج  هب   ) نسح و  تسرد ، ناـمه  هدـش و  تبث  دـیز  نب 

ودـب تاداس  زا  یگرزب  هلـسلس  کی  تسا و  هدرک  فیلأت  بسن  ملع  رد  ار  طوسبم  لتاقم و  باتک  تسا و  هدوب  یلـضاف  درم  هدوب و  هباّسن 
(. ع  ) نیدباعلا نیز  هداز  دیهش  دیز  رسپ  تسا  هعمدلا  يذ  نیسح  نادنزرف  زا  یلع  شردپ  و  دنسریم ،

هب ار  دوخ  رتخد  دش و  روک  شرمع  رخآ  رد  دوب و  دلو  ما  شردام  تشاد  هینک  هَّللا  دبع  یبا  هب  ةربعلا  يذ  نیـسح  هتفگ : بلاطلا  ةدمع  رد 
. داد ینز  هب  یسابع  يدهم 

حاّرش زا  یضعب  و  اًلثم ، لفیرط  دننام  دوش  فرـصم  بش  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  دوصقم  بش ، رد  ءاود  ینعی  تسا  ءاود  تفـص  لیلب »  » هلوق
. دناهتسناد هملک  ءزج  ار  ءاب  هدرک و  هفاضا  لیلب  هملک  هب  ار  ءاود  نک  فیحصت 

. یهتنا يرت . اب  تسا  يدرس  داب  لیلب ، دیوگ : سوماق  رد 
رفعج لآ  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . یفورعم  ءاود  نآ  هک  دنک  حرش  هلیلب  ءاود  ار  نآ  رگید  نک  فیحـصت  کی  تسا  نکمم  میوگیم : نم 

اریز تسا  لکوتم  نب  رفعج  دوصقم  دـنتفگ  یخرب  و  هنع ،) هَّللا  یـضر   ) راّیط رفعج  نادـناخ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  يرفعج  نایب 
تشک و مه  ار  اهنآ  رادفرط  ءارما  زا  یعمج  و  تشک ، دنوشیم  تفالخ  یعدـم  دادیم  لامتحا  هک  ار  لکوتم  دالوا  زا  مادـک  ره  نیعتـسم 

ماما هب  تبسن  دوب  هدیمان  يرفعج  ار  دوخ  دوب و  هدش  هعیش  لکوتم و  نب  رفعج  دالوا  زا  دوب  يدرم  هک  داتـسرف  يرفعج  لتق  يارب  يرکـشل 
اعد نانآ  عفد  يارب  درک  شهاوخ  وا  زا  درک و  تیاکـش  ماما  هب  دندرک  هرـصاحم  ار  وا  رکـشل  نوچ  بهذـم و  رابتعا  هب  ع )  ) قداص رفعج 

یهتنا تشون . وا  هب  ار  باوج  نیا  ماما  دنک و 
830 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نیذـلا هر -)  ) یـسلجم زا  هدیـسرن . نم  تسد  هب  هک  هدـید  یباتک  رد  ای  هتفگ  سدـح  يور  زا  ار  حرـش  نیا  هَّللا  همحر  وا  هک  منادیمن  نم 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  نامیا ، زا  هن  تسا  هدمآ  ناما  زا  نونمؤی ،

رتمک هجرد  تسا  تینما  تناما و  زا  ياهبترم  کی  اب  هارمه  دـشاب  هک  ياهبترم  ره  رد  مه  نامیا  دوخ  تسا و  ناما  هدام  زا  مه  نامیا  لصا 
نامیا تاجرد  نیرتمک  اریز  دراد ، طابترا  وا  اـب  سک  ره  يارب  تسا  تینما  هیاـم  نمؤم و  دوخ  يارب  تسا  باذـع  زا  ناـما  هیاـم  ناـمیا  زا 

ینعی نمؤم  و  دنکیم ، يریگولج  نارگید  سومان  ضرع و  لام و  هب  يدعت  هنوگ  ره  يدزد و  یتساران و  تنایخ و  هنوگ  ره  زا  ار  صخش 
داجیا يرادهنماد  عیـسو و  تینما  دوخ  تیالو  طیحم  رد  تسا  قح  رب  ماما  هک  نمؤم  لماک  درف  دوخ و  یگدـنز  طیحم  يارب  تینما  ناما و 

نب حـلاص  هب  نیدراو  هک  تسا  نینچ  داـشرا  رد  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . ناـما  رد  ادـخ  فرط  زا  دوش  دراو  نآ  رد  سک  ره  هک  دـنکیم 
. تسا نیمه  مه  باتک  نیا  رد  دراو  ترابع  زا  دوصقم  دنکن و  قافرا  وا  هب  دریگب و  گنت  ترضح  نآ  هب  هک  دندرک  تساوخرد  فیصو 

نیا هراب  رد  امش ، رب  ياو  دیسرپ : اهنآ  زا  دندرک و  رضاح  ار  هتشامگ  ود  نآ  داد  روتـسد  سپـس  دیوگ : میظع - رما  هملک  زا  دعب  داشرا  رد 
راظتنا رد  نامسآ  هب  نانآ  هجوت  يارب  مهتیفقا - یلع  هلوق  هر -)  ) یـسلجم زا  دنداد . ار  شرازگ  نامه  خساپ  رد  اهنآ  و  دیراد ، رظن  هچ  درم 

. یحو
. تنس زا  يوریپ  يارب  ولهپ و  ود  زا  فرش  اب  ندرک  هیکت  هلبق و  هب  نتشاد  ور  يارب  مهنامیا - یلع 

تـسا رتدنمدوس  پچ  يولهپ  رب  ندیباوخ  هک  دننز  هیکت  ناکـشزپ  هتفگ  هب  دـنرادن و  يدامتعا  عرـش  هتفگ  هب  هکنیا  يارب  مهلئامـش - یلع 
اهنآ اریز 

831 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
يور دبک  ات  درک  پچ  يولهپ  رب  يزارد  باوخ  سپـس  دور و  هدـعم  رعق  هب  اذـغ  ات  دـیباوخ  تسار  يولهپ  رب  یمک  تسخن  دـیاب  دـنیوگ :

تـسار يولهپ  هب  زاب  دـش  لماک  مضه  نوچ  و  دـننک ، شمرگ  دوخ  دـنمورین  یمرگ  اب  دریگ و  ریز  رد  ار  نآ  فاـحل  دـننام  دـتفا و  هدـعم 
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قداصلا رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  هک  دندوب  ياهتـسد  کی  هطمارق  هر -)  ) یـسلجم زا  دوش . ریزارـس  دبک  هب  نآ  هریـش  رتهب  ات  دیباوخ 
هب نامه  ار  زامن  دندرکیم و  زیوجت  ار  تامرحم  رتشیب  اریز  تعیرش ، رکنم  دندوب و  دحلم  نطاب  رد  یلو  رهاظ ، رد  دنتسنادیم  ماما  ار  (ع )

شاف زا  ترابع  ار  انز  و  رارـسا ، يرادهگن  هب  ار  هزور  و  ماما ، هب  لام  سمخ  تخادرپ  نامه  هب  ار  ةاکز  و  دـندرکیم ، ریـسفت  ماما  تعاطا 
نادـب تشونیم و  طمرقم  طخ  راک  زاغآ  رد  اهنآ  ياـسؤر  زا  یکی  هکنآ  يارب  دـندناوخ  یطمرق  ماـن  هب  ار  اـهنآ  دنتـسنادیم و  نآ  ندرک 

هب ع )  ) اضر ماما  ترایز  يارب  نآ  زا  شیپ  هک  دشاب  نیا  نایب  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاظ  ترزو ، هلوق  هر -)  ) یـسلجم زا  دـندش . بوسنم 
هخـسن و  دوشیم ، مولعم  دـعب  تارابع  زا  هچناـنچ  تسا  هدوب  نآ  زا  دـعب  جـح  يارب  میمـصت  قارع و  رد  وا  هماـقا  تسا و  هدوب  هتفر  سوط 

. دنراد تلالد  ینعم  نیا  رب  مه  همحرلا  هیلع  قودص  نیدلا  لامک  داشرا و 
. دوب هتشون  هسدقم  هیحان  هب  هک  تسا  هدوب  وا  همان  خساپ  هراب  رد  رفعج  یبا  زا  وا  ياضاقت 

هتفریذـپ و ار  وا  ترـضح  نآ  هکنیا  هب  ملع  ای  تسا  مئاق  ماما  دوجو  هب  لماک  نانیمطا  ندـش و  نشور  دوصقم  يرما ، نع  ۀـنیب  نع  الا  هلوق 
. تسا هدوب  شدوصقم  همان  باوج  رودص  زا  نانیمطا  ای  هتشاد و  بوسحم  دوخ  نایعیش  رامش  رد 

فورعم باون  زج  هک  دوشیم  رهاظ  راـبخا  هراـپ  زا  یلو  تسین  ماـما  فورعم  يارفـس  زا  هدـش  هدربماـن  ربخ  نیا  رد  هک  دـمحا  نب  دـمحم 
مه رگید  یعمج 

832 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: تسا نینچ  داشرا  ترابع  و  تسا ، هدیسریم  هعیش  يارب  اهنآ  هلیسو  هب  یتاعیقوت  هک  دناهدوب 

نب دمحم  رفعج ، یبا  زا  قودص  تیاور  رب  انب  و  مدرک » تساوخرد  وا  زا  دوب و  ریفـس  زور  نآ  رد  هک  مدمآ  دـمحا  نب  دـمحم  دزن  يزور  »
: دندوب نت  راهچ  فورعم  ءارفس  اریز  تسا  هصاخ  باون  ءارفس و  زا  نیمود  هک  تسا  يرمع  دیعس  نب  نامثع 

. شرسپ تفر  ایند  زا  نوچ  و  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  - 1
. تشذگرد مه  وا  نوچ  و  تسشن ، وا  ياج  هب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 2

. تشذگ رد  وا  نوچ  و  تسشن ، وا  ياج  هب  تخبون  نادناخ  زا  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبأ  - 3
دودح 70 رد  يرغص  تبیغ  نانآ و  ترافـس  تدم  تسـشن و  وا  ياج  هب  نیعمجا  مهنع  هَّللا  یـضر  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 4

. دوشیم رسک  نآ  زا  لاس  کی  هک  دوب  لاس 
زا هتسناد . ع )  ) مئاق ماما  تدالو  زا  ار  زاغآ  وا  ایوگ  و  تسا ، هدوب  لاس  راهچ  داتفه و  يرغص  تبیغ  تدم  هتفگ : يرولا  مالعا  رد  یسربط 

ياهواجکمه دنک و  هیارک  رتش  نم  يارب  هک  متـساوخ  وا  زا  متفر و  انجو  نبا  دزن  نم  دیوگ : تسا ، نینچ  نیدلا  لامک  رد  هر -)  ) یـسلجم
لابند هب  تسا  زور  دنچ  تفگ : نم  هب  مدروخ ، رب  وا  هب  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  سپـس  دنکب و  ار  راک  نیا  هک  درادن  شوخ  مدید  دـیوجب ،
تلالد هد  هب  لاس  نیا  رد  هک  تفگ  زاب  نم  يارب  نسح  میوجب ، ياهواجکمه  منک و  هیارک  رتش  وت  يارب  هک  دناهتشون  نم  هب  متشگیم ، وت 

نآ زا  ظفلت  نیا  هب  هیقت  يارب  تسا و  ع )  ) مئاق ماما  زا  هیانک  میرغلا ، و  هر -)  ) یـسلجم زا  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  مدش  فقاو  هزجعم  و 
نم هک : تسا  دراو  داشرا  رد  و  هدش ، ریبعت  ترضح 
833 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هیقت ناونع  هب  هدوب و  فورعم  هعیـش  نایم  میدـق  زا  هک  تسا  يزمر  نیا  تسا  هتفگ  هَّللا  هدـیا  خیـش  ع .)  ) رمالا بحاـص  ینعی  میرغلا ، لاـم 
. تسا هدشیم  باطخ  نادب 

ترـضح نآ  لاوما  اریز  تسا  لوا  ینعم  نامه  اجنیا  رد  دوصقم  دوشیم و  قالطا  ود  ره  راکهدـب  راکناتـسب و  هب  میرغ  هک : میوگیم  نم 
دوشیم و ناهن  مدرم  زا  دریگ  ـالاب  وا  ضرق  هک  یـسک  اریز  دـشاب  مود  ینعم  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، هدوب  مدرم  هدـهع  تسد و  رد 
مولع و میلعت  نویدـم  وا  هکنیا  رابتعا  هب  اـی  تسا  مدرم  هب  راکهدـب  میرغ و  یناـهنپ  تبیغ و  رظن  زا  ترـضح  نآ  اـیوگ  و  دـشوپیم ، يور 
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يراکهدـب مدرم  هب  اـیوگ  تسا و  هتفهن  يور  مدرم  زا  دـنک و  ادا  ار  دوخ  تماـما  نید  نیا  دـناوتیمن  هیقت  يارب  مدرم و  هب  تسا  فراـعم 
. دراد

تـسا يرهـش  راد  هطقن  لاذ  میم و  حـتف  اـب  و  نمی ، زا  تسا  ياهلیبـق  ماـن  میم  نوکـس  اـب  هک  تسا  هطقنیب  لاد  هب  خـسن  رثـکا  رد  نادـمه 
دبع یبا  نب  دمحم  وا  هب  تسا و  هدوب  ير  نکاس  هک  تسا  یفوک  يدـسا  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  يدـسا  هر -)  ) یـسلجم زا  فورعم .

. دنتفگیم هَّللا 
باوبا زا  یکی  هتفگ : خیش  و  هدوب ، هیبشت  ربج و  هب  لئاق  هدرکیم و  لقن  افعـض  زا  هکنآ  زج  ثیدحلا  حیحـص  تسا  ياهقث  هتفگ : یـشاجن 

هدـید ار  وا  تسا و  هدـش  فقاو  ع )  ) ناـمزلا بحاـص  تازجعم  رب  هک  تسا  یئـالکو  نآ  زا  وا  هک : تسا  هتفگ  نیدـلا  لاـمک  رد  و  تسا ،
. تسا

زا درادـن . ررـض  وا  ِيراوگرزب  رد  نیا  و  هدرک ، تیاور  ار  اـهنآ  رب  هلاد  راـبخا  هک  تسا  نیا  يارب  هیبشت  ربج و  هب  وا  ِتبـسن  میوگیم : نم 
هب رونید  هب  متشگرب  لیبدرا  زا  نم  دیوگ : دناسریم ، يرونید  دمحا  هب  ار  نآ  هک  دوخ  دنس  هب  زاجعالا  لئالد  رد  يربط  زا  هر -)  ) یسلجم

16 دنتفگ : دندمآ و  درگ  نم  دزن  هعیـش  دندوب ، نادرگرـس  مدرم  دوب و  ع )  ) يرکـسع ماما  تشذگ  رد  زا  سپ  لاس  ود  یکی  جح و  دصق 
دیاب هک  اجنآ  رد  ات  میتسرفب  وت  هارمه  هب  ار  نآ  تسیابیم  هدش و  عمج  ام  دزن  ناراد  تسود  ِلام  زا  یفرشا  رازه 

834 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
ار وت  ام  دنتفگ : میسانشیمن ، ار  رصع  ماما  باب  تسا و  ینادرگرس  زور  زورما  مدرم  يا  متفگ : نم  دیوگ : دوش ، لیوحت  ددرگ و  فرـصم 
رد ار  لاوـما  نیا  و  یلیلد ، اـب  رگم  یهدـن  تسد  زا  ار  نآ  هک  شوـکب  وـت  وـت ، ِمَرَک  وـت و  هب  قوـثو  يارب  میدـیزگرب  لاـم  نیا  ندرب  يارب 
رد نسح  نب  نسح  نب  دـمحا  هک  هاشنامرک  ات  مدـمآ  متـشادرب و  ار  نآ  نم  دـندروآ و  نم  دزن  دوب  رهم  شنابحاص  ماـن  هب  هک  یئاـههسیک 

ياههماج هتـسب  دنچ  اب  داد  نم  هب  دوب  نآ  رد  یفرـشا  رازه  هک  هسیک  کی  دـش ، داش  دـید  ارم  نوچ  مداد ، مالـس  متفر و  وا  دزن  دوب ، اجنآ 
مدیسر دادغب  هب  نوچ  هدم ، لیوحت  لیلدیب  یلو  ربب  دوخ  اب  مه  ار  اهنیا  تفگ : نم  هب  تسیچ ، اهنآ  نایم  رد  متسنادیمن  هک  رادهریت  ناولا 

یناطقاب و دزن  نم  و  دـندرب ، مان  ار  يرمع  رفعج  وبا  رمحا و  ِقاحـسا  یناطقاب و  نم  يارب  و  ع )  ) ماـما بئاـن  صیخـشت  زج  متـشادن  یفدـه 
يور یکچوک  قاطا  رد  عضاوتم ، دوب  یخیـش  رفعج ، وبا  دزن  متفر  نآ  زا  سپ  دندرواین  یلیلد  مداد ، شرازگ  اهنآ  هب  متفر و  رمحا  قحـسا 
یـسک هب  لاـم  نیا  هک  يراد  تسود  رگا  تفگ : مداد  ربخ  تیعـضو  زا  ار  وا  نوچ  داد و  باوج  مدرک و  مالـس  وا  هب  دوب ، هتـسشن  يدـمن 
دوجو هب  اضرلا  نبا  هناخ  خـیرات  نیا  رد  لیکو - نالف  نب  نالف  زا  نک و  شـسرپ  اضرلا  نبا  هناخ  زا  هرماـس و  هب  ورب  یهاوخیم  هک  دـسرب 

. یئوجب یهاوخ  ار  هچنآ  اجنآ  رد  وت  دوب - رومعم  نادابآ و  شلها 
زا سپ  دیآیم ، نوریب  نونکا  دراد و  يراک  هناخ  رد  دنتفگ : نانابرد  مدیسرپ ، لیکو  نآ  زا  متـسج و  ار  هناخ  نآ  متفر و  هرماس  هب  دیوگ :
وا هب  دیسرپ و  نم  دوصقم  نم و  لاح  زا  درب و  دوخ  هناخ  هب  تفرگ و  ارم  تسد  وا  مداد و  مالس  وا  هب  متـساخرب  نم  و  دمآ ، نوریب  یتعاس 

یکاروخ نم  يارب  سپـس  بوخ . رایـسب  تفگ : مشاب ، هدـناسر  یلیلد  قبط  ار  نآ  مراد  زاین  مدروآ و  ناتـسهوک  يوس  زا  یلاـم  هک : متفگ 
لـسغ طش  بل  متفر  مدناوخ و  زامن  متـساخرب  زامن  ماگنه  مدیباوخ و  مدروخ و  نم  دیوگ : نک ، تحارتسا  روخب و  ار  نیا  تفگ : دروآ و 

بش مراهچ  کی  ات  مدنام  درم و  نآ  هناخ  هب  متشگرب  مدرک و  ترایز  مدرک و 
835 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  تشاد  دوخ  اب  ياهدرک  هلول  هتشون  دمآ و  وا  سپس  تشذگ و 
نب نالف  هسیک  دروآ : هتـسب  رـس  هسیک  نینچ  نینچ و  رد  یفرـشا  رازه  هدزناش  دمآ و  يرونید  دـمحم  نب  دـمحا  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

رد یفرشا  اب 16  مه  عارذ  نالف  نب  نالف  هسیک  درمش و  ار  اههسیک  همه  ات  تسا ، یفرشا  ردق  نیا  نالف  نب  نالف  زا  و  تسا ، ردق  نیا  نالف 
رتاناد نم  زا  نادـب  نم  يالوم  متفگ : زاب  متـشادن ) یعالطا  نآ  زا  نوچ   ) درک هسوسو  نم  هب  ناطیـش  هلمج  نیا  رکذ  زا  و  تسا ، اهنآ  نایم 
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دزن زا  ناهاشنامرک  زا  هک  دوب  هدـش  روآ  دای  سپ  مدیـسر ، نآ  رخآ  هب  ات  مدـناوخ  ار  شبحاص  مان  اههسیک و  کی  کـی  ماـن  نم  و  تسا ،
زا ياهماج  هک  اههماج  زا  هتـسب  نینچ  نینچ و  اـب  تسا  ـالط  راـنید  رازه  نآ  رد  هک  هدروآ  هسیک  فاوص  ردارب  یئارداـم  نسح  نب  دـمحا 

تنم نم  رب  هک  مدرک  ار  ادـخ  رکـش  دـمح و  نم  دـیوگ : داد ، حرـش  شگنر  بسن و  اب  ار  اههماج  همه  و  ینـالف ، زا  هماـج  تسا و  ینـالف 
. دیامرف يرمع  رفعج  وبا  هک  هدب  لیوحت  اجنآ  هب  يدروآ  هچ  ره  داد  روتسد  درب و  ملد  زا  ار  کش  تشاذگ و 

: متفگ یتفرن ؟ ارچ  تفگ : نم  هب  دید  ارم  نوچ  دوب ، هدیشک  لوط  منتشگرب  نتفر و  زور  هس  متفر و  يرمع  دزن  دادغب و  هب  متشگرب  دیوگ :
رفعج وبا  هب  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  زا  ياهمان  هک  متفگیم  وا  هب  ار  دوخ  ناتـساد  و  متـشگرب ، يأر  نم  ّرـس  زا  نونکا  نم  نم ، ياقآ  يا 
هچنآ همه  هک  دوب  هدیـسر  روتـسد  دوب و  هدـش  نایب  نآ  رد  هماج  لوپ و  همه  هک  دـندوب  هداد  نم  هب  هک  یتروص  نوچ  یتروص ، اـب  دیـسر 
هارمه هچ  ره  تفگ : نم  هب  درک و  رب  رد  هماج  ًاروف  رفعج  وبا  ددرگ ، یمق  ناطق  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رفعج  یبا  لیوحت  هدـش  رکذ 

. ناطق لزنم  میربب  رادرب  يراد 
نم دزن  مدرم  متشگرب  رونید  هب  نوچ  متفر و  جح  هب  نم  دیوگ : داد ، لیوحت  يو  هب  ار  اهنآ  ناطق و  لزنم  میدرب  متـشادرب و  ار  همه  دیوگ :

نم دندش و  عمج 
836 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

زا داتفا و  دینـش ، ار  عارذ  هسیک  مان  نوچ  و  مدـناوخ ، مدرم  يارب  ار  نآ  دوب و  هدروآ  نم  يارب  رـصع  ماما  لیکو  هک  مدروآ  ار  راـموط  نآ 
ارم داهن و  ّتنم  رب  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : دروآ و  اج  هب  ادـخ  يارب  رکـش  هدجـس  دـمآ و  شوه  هب  ات  میدرک  هجلاعم  ار  وا  ام  تفر و  شوه 
نآ زا  يدحا  لج  زع و  ادخ  زج  داد و  نم  هب  عارذ  نیا  ادخ  هب  ار  هسیک  نیا  دنامن ، تجح  زا  یلاخ  نیمز  هک  متسناد  نونکا  درک ، تیاده 

مدناوخ وا  يارب  مداد و  ربخ  وا  هب  مدید و  ار  یئاردام  نسحلا  وبا  تشذگ  يراگزور  هکنآ  زا  دـعب  مدـمآ و  نوریب  نم  دـیوگ : دوبن ، علطم 
: تفگ ار ، راموط  نآ 

هک نادـب  دراذـگن و  یهت  تجح  زا  ار  دوخ  نیمز  لج  زع و  دـنوادخ  هک  شاب  هتـشادن  کـش  مدرکن و  کـش  يزیچ  رد  نم  هَّللا ، ناـحبس 
: تفگ هک  دوب  يدرم  تخادـنا  تسد  وا  ياههنیزخ  رب  تفرگ و  ار  وا  دالب  دـیگنج و  روز  رهـش  رد  هَّللا  دـبع  نب  دـیزی  اب  نیکتوکذا  نوچ 

جیردت هب  ار  هَّللا  دبع  نب  دیزی  نئازخ  همه  نم  تفگ : دوب و  هدرک  نامز  ِماما  ناتـسآ  رذن  ار  ریـشمش  نالف  اب  بسا  نالف  هَّللا  دبع  نب  دـیزی 
نم زا  ار  اهنآ  یتخـس  هب  وا  مناسرب و  ع )  ) ماما هب  مریگ و  زاب  وا  زا  هکنیا  دـیما  هب  متـشاد  هگن  ار  ریـشمش  بسا و  نآ  مداد و  لـیوحت  وا  هب 

شرافس وا  هب  مدرپس و  دوخ  رادهنیزخ  هب  مدرمش و  ار  لوپ  متفرگ و  ندرگ  رد  یفرـشا  ياهب 1000  هب  ار  اهنآ  مدـش  راچان  نم  تساوخ و 
وبا طسوت  هب  مداد و  لیوحت  ار  ریـشمش  بسا و  سپـس  و  راد ، غیرد  نآ  زا  مدش  دـنمزاین  نادـب  مه  نم  دوخ  رگا  رادـهگن و  ار  اهنیا  مدرک 

مدوب و مدرم  روما  ماجنا  رد  نم  دـمآ ، نم  دزن  هبلاطم  يارب  نوچ  دـش و  هبلاـطم  یفرـشا  نآ 1000  نم  زا  هسدـقم  هیحان  زا  يدـسا  نسحلا 
میتفر هنازخ  هب  درک و  هدامآ  ام  يارب  ییاج  هنازخ  رد  متفگ : مداخ  هب  نم  تسا ، هنامرحم  تفگ : مدیسرپ و  ار  وا  تجاح  ات  تسـشن  رایـسب 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  داد  ناشن  نم  هب  نامز  ماما  زا  یکچوک  همان  وا  و 
. زادرپب يدسا  ِنسحلا  وبا  هب  تسا  وت  دزن  ام  زا  ریشمش  بسا و  ياهب  تباب  زا  هک  یفرشا  رازه  نآ  نسحلا  نب  دمحا  يا 

837 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
، هجارخا لبق  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . ادخ  تجح  قح  هب  وا  هک  متـسناد  داهن و  ّتنِم  نم  هب  هک  مدرک  رکـش  هدجـس  مداتفا و  كاخ  هب  نم 
زا تسین و  تافرصت  عنام  یصوم  تایح  نامز  رد  تیصو  یلو  تسا  تیـصو  ثلث  ظفل  رهاظ  ثلث - نداتـسرف  زا  شیپ  رذن و  زا  دعب  ینعی 

روتـسد هیحان  زا  ینعی  جرخ - هدرک . رجنم  رذـن  رب  لمح  ار  نآ  یـسلجم  موحرم  تسا ، هدرک  در  مادـقملا  یبا  هب  هچنآ  مهـس  هبلاطم  هنیرق 
وبا ریزو  نیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ  تسا ، ع )  ) نیـسح رئاح  هریح  و  تسا ، ع )  ) داوج مظاک و  ماما  دهـشم  شیرق  رباقم  زا  دوصقم  و  دیـسر ،
نب رفعج  نب  لضف  حتفلا  وبا  دناهتفگ  و  دندوب ، بهذم  هعیـش  ءارزو  زا  ینادناخ  کی  اهیتارف  تارف و  ینب  تسا ...  تارف  نب  رفعج  حـتفلا 
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زا ار  نآ  و  هدرک ، حیحـصت  ع )  ) نینمؤـملا ریما  اـت  ار  هیقـشقش  هبطخ  ِدنـس  هک  تـسا  یـسک  ناـمه  وا  تـسا و  ساـبع  ینب  ءارزو  زا  تارف 
. تسا هدرک  لقن  هر )  ) یضر دیس  تدالو  زا  شیپ  نادنمشناد  ءابدا و  زا  هقث  نامدرم  زا  شناردپ و 

هک تسا  تارف  نب  یلع  نب  دمحم  نسحلا  وبا  اهنآ  زا  یکی  دندیسر و  ترازو  ِماقم  هب  اهنآ  زا  يرایسب  دنرایسب و  تارف  ینب  میوگیم : نم 
. تسا یفتکم  دضتعم و  ریزو 

. تخاس ریزو  ار  وا  لاس 299  تسا ، ردتقم  ریزو  تارف  نب  یسوم  نب  یلع  - 2
يارب يرایـسب  ناریزو  مه  نآ  زا  سپ  دنتـشذگ و  هنایم  نیا  رد  هک  ریزو  ود  زا  سپ  دوب  ردـتقم  ریزو  زاب  هک  تارف  نب  دـمحم  نب  یلع  - 3

. دوب شریزو  وا  ندش  هتشک  ماگنه  مه  زاب  تفرگ و  دوخ 
. دوب تارف  نب  یسوم  نب  رفعج  نب  لضف  حتفلا  وبا  - 4

ندش راوس  ماگنه  حتفلا  وبا  هک  تسا  يدوعـسم  زا  تفرگ ، رد  هیـسامش  باب  رد  مداخ  سنوم  وا و  نایم  هک  دـش  هتـشک  يدربن  رد  ردـتقم 
يدربن يارب  ردتقم 

838 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: تفگ تسا ؟ تقو  هچ  دیسرپ : وا  زا  ردتقم  دید و  ار  علاط  دش  هتشک  نآ  رد  هک 

نامه دندادن و  تلهم  وا  هب  دندش و  نایامن  وا  رب  سنوم  ناراوس  یلو  دورن  نوریب  تساوخ  دیـشک و  مهرد  هرهچ  وا  زا  ردتقم  لاوز ، تقو 
. دوب وا  نارود  نیرخآ 

ِنیمشش و  دش ، علخ  هک  دوب  نوراه  نب  دمحم  تسخن  ِنیمـشش  هدش ، علخ  ای  هدش  هتـشک  ای  یـسابع  ياههفیلخ  زا  یمـشش  ره  تسا  هتفگ 
دندیشک و لیم  ار  وا  ياهمـشچ  زور  مین و 6  لاس و  کی  زا  سپ  دش و  هفیلخ  هَّللاب  رهاق  سپـس  ردتقم ، موس  ِنیمـشش  دوب و  نیعتـسم  مود 

نب لضف  حـتفلا  وبا  مه  زاب  درک و  تفالخ  زور  زج 22  لاس  دش و 7  هفیلخ  لاس 322  رد  ردتقم  رفعج  نب  دـمحم  هَّللاب  یـضار  وا  زا  سپ 
لاـس 329، رد  دیـسر  تفـالخ  هب  ردـتقم  نب  میهاربا  هَّللاـب  یقتم  وا  زا  سپ  رگید و  ریزو  دـنچ  زا  سپ  دومن  دوخ  ریزو  ار  تارف  نب  رفعج 

. هلح هفوک و  نایم  تسا  یهد  کی  سرب ، و  هدرک ، رکذ  نینچ  يدوعسم 
رکب و ابا  ینعی  موقلا ، َّنا  هر -)  ) یسلجم زا  هر .) یـسلجم  زا   ) لاس 320 زا  دش  يربک  تبیغ  ببـس  قباس  دمآشیپ  دمآشیپ و  نیمه  دناهتفگ 

نایب نینچ  ار  تالاؤس  باوج  نیدلا  لامک  رد  دـنخزود و  راوازـس  ای  دـننالطب  هب  موکحم  ینعی  مهیلع ، یـضق  ام  شنارای . ناراککمک و 
: تسا هدرک 

ءاوه هب  هتسباو  شداب  تسا و  داب  هب  هتسباو  وا  حور  هک  تسا  نیا  شخساپ  دوریم ؟ اجک  شحور  دباوخیم  مدآ  یتقو  يدیسرپ  هکنیا  اما 
نآ دشکب و  ار  داب  نآ  اوه  ددرگرب  شبحاص  اب  حور  نیا  هک  دهد  هزاجا  ادخ  رگا  دبنجب ، ندـش  رادـیب  يارب  شبحاص  هک  یهاگ  ات  تسا 

حور داب  دشکب و  ار  داب  اوه  دهدن ، ار  حور  نتشگرب  هزاجا  یلاعت  يادخ  رگا  و  دمارایب ، دوخ  بحاص  رکیپ  رد  ددرگرب  حور  ار و  اوه  داب 
. ددرگن رب  شبحاص  هب  زیخاتسر  زور  ات  دربب و  دشکب و  ار 

رب تاولـص  ماگنه  نیا  رد  سک  نآ  رگا  یـشوپرس و  نآ  رب  تسا و  یجرد  رد  سک  ره  لد  هک  نادـب  یتفگ ، هک  یـشومارف  دای و  هراب  رد 
شنادناخ دمحم و 

839 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
دمحم رب  تاولص  رگا  هدرک و  شومارف  ار  هچنآ  درآ  دایب  درم  نآ  دریگ و  وترپ  لد  دوش و  هتشادرب  جرد  نآ  زا  شوپرس  نآ  اًلماک  دتسرفب 

. دوش شومارف  تسا  دای  رد  هچنآ  ددرگ و  رات  لد  دبسچب و  جرد  نآ  رب  شوپرس  نآ  دهن  مک  نآ  زا  ای  دتسرفن  شنادناخ  و 
مارآ و یلد  اـب  دزیمآ  رد  دوخ  رـسمه  اـب  درم  نوچ  هک  نادـب  دوش  دوخ  ياـهیئاد  اـهومع و  دـننام  هک  یتـفگ  دازون  هراـب  رد  هچنآ  اـما  و 

دوخ نز  رب  درم  رگا  دـیآرب و  ردام  ردـپ و  دـننام  دـنزرف  دریگ و  ياج  محر  نورد  رد  هفطن  یناشیرپ  زا  راـنک  رب  ینت  هدوسآ و  ياـهگر 
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ددرگ و مع  دننام  تسا  مع  زا  هک  دـتفا  یگر  رب  رگا  دزغلب و  ددرگ و  ناشیرپ  هفطن  دـشاب  هدوساین  اهگر  دـشابن و  مارآ  شلد  دـیآرد و 
دلاخ نب  دمحا  هَّللا ، دـبع  یبا  نب  دـمحا  زا  دوصقم  هر -)  ) یـسلجم زا  دـیآرب . یئاد  دـننام  هب  دـنزرف  دـتفا  یئاد  ياهگر  زا  یگر  رب  رگا 

یـشاجن خیـش و  تسا ، هدنامن  نساحم  زج  همه  نآ  زا  هک  هدرک  فیلأت  يرایـسب  بتک  تسا و  تاقث  نیثدـحم و  مخافا  زا  هک  تسا  یقرب 
مرج هب   ) تخادنا نادـنز  هب  یلع  نب  دـیز  تداهـش  زا  سپ  ورمع  نب  فسوی  ار  یلع  نب  دـمحم  شدـج  تسا و  هفوک  زا  وا  لصا  دـنیوگ :

دورقرب هب  نمحرلا  دبع  شردـپ  هارمه  هب  دوب و  لاسدرخ  یکدوک  دـلاخ  تشک ، ار  وا  سپـس  و  رهاظلا ) یلع  دـیز  اب  شروش  رد  يراکمه 
ینادرگرـس تریح و  زا  روظنم  دیوگ : هکنآ  ات  دنک  تیاور  رایـسب  ءافعـض  زا  یلو  تسا  هقث  شدوخ  وا  دـندنام و  اجنآ  رد  تخیرگ و  مق 

: تسا هجو  دنچ  دناهداد  تبسن  وا  هب  ثیدح  نیا  رد  هک 
. دشاب يریپ  نارود  تفارخ  دوصقم  فلا -

تیاور ترثک  يارب  ار  وا  هک  مق  نیثدحم  خیش  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  مکح  هب  دشاب  مق  زا  جارخا  زا  سپ  وا  ینادرگرس  دوصقم  ب -
. تساوخ رذع  وا  زا  درک و  یتشآ  وا  اب  تشذگ و  رد  وا  زا  مه  نآ  زا  سپ  درک و  نوریب  مق  زا  هفیعض  رابخا 

840 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
نب ۀـجح  تماـما  توبث  لـئالد و  روهظ  زا  لـبق  يرکـسع و  ماـما  تاـفو  زا  سپ  تماـما  رما  رد  هعیـش  تریح  ینعی  تریح  زا  دوصقم  ج -

هک تسا  يزیچ  نایب  ای  دوشیم  هدافتـسا  مالعا  زا  هچنانچ  تسا  ع )  ) یـسوم باختنا  ببـس  نایب  اـی  یـضرف ، طـیخ  نـال  هلوق  ع .)  ) نسحلا
 .. دندش یعدم  نایفقاو  هک  ترضح  نآ  هب  تماما  فقوت  لاطبا  يارب  دراد  تلالد  نآ  رب  هنتف  هملک 

ماما رب  فقوت  هب  هعیش  زا  يرایسب  لوق  ای  و  دناهیسووان ، هقرف  اهنآ  و  ع )  ) قداص ماما  رب  فقوت  هب  تسا  هعیش  زا  یخرب  لوق  هنتف  زا  دوصقم 
(. ع  ) ماما ندرک  نادنز  وا و  ملظ  زا  تسا  دیشرلا  نوراه  نامز  عیاقو  هب  هراشا  هتشذگ  هوجو  زا  یضعب  رب  انب  و  ع )  ) مظاک

دننام نادب  نانآ  زا  تعاطا  بوجو  رگید و  کی  هب  ار  همئا  ندوب  تسویپ  دنـشک و  نادـب  ار  رگید  رهاوج  ؤلؤل و  هک  تسا  ياهتـشر  طیخ ،
ریبعت لـبح  هب  نآ  زا  نآرق  رد  هچناـنچ  دناهتـسویپ  مهب  نآ  جرد  ياـهرهوگ  تماـما و  جورب  نارتخا  هلیـسو  نیدـب  هکنآ  يارب  تسا  هدرک 

یسلجم زا  تسا . رتبسانم  ضرف  هملک  اب  لوا  ینعم  یلو  دناهتسناد  نآرق  نامه  ار  طیخ  یضعب  و  هَّللا » لبحب  اومصعا  و  : » هدومرف هدرک و 
. یهتنا ددرگ . لالدتسا  دوش و  یبایهر  تایئزج  لاح  رب  اهنآ  زا  هک  تسا  یمومع  یلک و  دعاوق  نید  ملاعم  هر -) )

ینعی مُهُّما  هر -)  ) یـسلجم زا  ربدـتف . تسا  هقف  لوصا  ملع  نآ  هک  تفگ  دـیاب  دـشاب ، نیمه  نید  ملاـعم  زا  دوصقم  ًاـعقاو  رگا  میوـگ : نم 
هلوق هر -)  ) یسلجم زا  ع .)  ) هجیدخ ینعی  مُُهتَّدج  و  ع ،)  ) همطاف

اهدلو نم 
. تسا ناماما  همه  هب  عجار  هرامش  دنیوا و  دنزرف  نانآ  نت  هدزای  ینعی  ، 

هلوق
مهنم هثالث 

همئا همه  زا  هن  دوب ، مان  یلع  هس  همطاف  نادنزرف  زا  ینعی  ، 
841 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هیقف نویع و  نیدلا و  لامک  رد  قودص  تیاور  رد  اریز  دناهدرک  فیحصت  ناسیون  هخسن  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دنـشاب ، مان  یلع  راهچ  هک 
یلع هس  ياج  هب  هدش و  لقن  مه  رگید  بتک  رد  تسا و  هدـش  لقن  رباج  زا  ثیدـح  نیا  دوخ  دنـس  نیمه  هب  تبیغ  رد  خیـش  تیاور  رد  و 

و تسا ، صوصخم  همانرب  ار  دـمحم  يایـصوا  زا  مادـک  ره  ینعی  یـصو ، لک  و  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدـش  طبـض  مان  یلع  راهچ  مان ،
. تسا رتنشور  لوا  ینعم  یلو  ع )  ) مئاق ماما  ات  هَّللا  ۀبه  زا  تسا  ناربمغیپ  همه  ءایصوا  دوصقم  هدش  هتفگ 

ع)  ) موصعم ناماما  شور  فالتخا  هتـسناوتیمن ، زواـجت  نآ  زا  هک  هتـشاد  روتـسد  ياهماـنرب  شور و  هب  ینعی  ۀّنُـس ، هب  ترج  یـصو  لـک 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هزرابم  یخرب  رتشیب ، یخرب  هدرک و  هیقت  رتمک  یخرب  هتخادرپ ، شناد  رـشن  هب  یخرب  هدرب و  رـس  هب  تدابع  راک  رد  یخرب  تسا ، نشور 
فرط زا  شرافـس  قبط  زج  دـننکن  هدرکن و  يراک  ناماما  هک  تشذـگ  يرابخا  هدـنارذگ ، هحلاصم  شزاس و  هب  یخرب  هدـناشک و  دربن  ات 

راک نادـب  مادـک  ره  هدـش و  دورف  نامـسآ  زا  رهم  هب  رـس  ياهنامرف  نانآ  هرامـش  هب  دـنرذگنرد و  نآ  زا  وا و  روتـسد  لـج و  زع و  ادـخ 
. هدوب وا  هژیو  رهم  ریز  هک  دندرکیم 

. ناشکرس زا  هیقت  یشک و  متس  نامه  رد  ای  دناهدوب  نانآ  شور  هب  شرامش  رظن  زا  ینعی  یسیع ، ءایصوا  ۀَّنُس  یلع 
ار وا  یخرب  دندیتسرپ و  دنتسناد و  ادخ  ار  وا  یخرب  دندش  هتـسد  هس  وا  هراب  رد  مدرم  حیـسم  نوچ  هک  دوب  یلع  ینعی  حیـسملا ، ۀَّنُـس  یلع 
رد وا  یگدـنز  شور  هکنآ  ای  دـندناوخ ، ربمیپ  زا  سپ  ربهر  ماما و  ار  وا  یتسرد  هب  یخرب  دنتـشک و  ار  وا  دنتـشادنپ و  رفاـک  راـک و  اـطخ 

هدوب و دیکأت  يارب  دنگوس  تسا و  يوار  زا  دیدرت  راب ، ود  راب ، کی  هر -)  ) یسلجم زا  تسا . هدوب  یسیع  نوچ  تدابع  هماج و  تیاضر و 
. تسا تسرد  هک  دننادب  نارگید  هکنیا  يارب  ای 

842 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
يریگولج هبیش و  ینب  ياهتسد  ندیرب  ةاکزلا و  عنام  مادعا  دناد و  هچنآ  قبط  رب  مکح  ریـشمش و  روز  هب  جورخ  لیبق  زا  ناک ، يذلا  ریغ 

نآ هک  هدیسر  تیاور  رد  هک  اهزیچ  رگید  هتـسبرد و  ياهبارحم  اههرانم و  زا  نقدغ  دراد و  نایز  هار  هب  هچ  ره  هار و  رـس  ياهنادوان  زا 
دنک الط  ار  هوک  دناوتیم  هک  ع )  ) ماما لضف  ماقم  هب  سانشان  ینعی  رفاک ، وهف  هر -)  ) یسلجم زا  هر .)  ) یـسلجم زا  درک - دهاوخ  ترـضح 

. دناد نوبز  راوخ و  دح  نیا  ات  دوخ  دزن  رد  ار  ماما  هکنیا  دوصقم  ای  تسا  لماک  نامیا  ربارب  رد  رفک  اجنیا  دوخ ، ياعد  اب 
ةاکز ای  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هقدص  زا  دوصقم  تائیـس ، ناربج  تانـسح و  ندش  نوزف  هجرد و  نتفر  الاب  شزرمآ و  يارب  ینعی  نوجاتحی ، و 

اج رب  كوبت  هوزغ  زا  هک  تسا  هدـش  لزان  یناـسک  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  تیاور  هچناـنچ  بحتـسم  بجاو و  هقدـص  زا  معا  اـی  تسا 
: دنتفگ ص )  ) لوسر ترضح  هب  يدازآ  زا  سپ  نوچ  دش  لزان  اهنآ  هراب  رد  نیا  تفریذپ  ار  اهنآ  هبوت  ادخ  دندرک و  هبوت  نوچ  دنتسشن و 

نیا هب  لالدتـسا  تروص  نیا  رد  نک ، كاپ  ار  ام  هدـب و  ءارقف  هب  ار  اهنآ  تسا ، داهج  زا  ام  فلخت  هیام  هک  تسا  یئاراد  نیا  هَّللا  لوسر  ای 
قیرط هب  ماما  هب  هیدـه  سمخ و  فرـص  دراد  ار  تلزنم  نیا  دوش  هداد  قحتـسم  هب  هک  ياهقدـص  هک  یتروص  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هیآ 

دوشب و مه  سمخ  ماما و  هب  هلـص  لماش  ادخ و  هار  رد  دشاب  یلام  راثیا  قلطم  هیآ  رد  هقدـص  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، نینچ  یلوا 
(. دراد انعم  مومع  رب  تلالد  دروم  نیا  رد  نادب  ماما  لالدتسا   ) تسا رهاظ  نادب  لالدتسا  نیا  رب  انب 

لام هانگ و  زا  ریهطت  دوصقم  ای  لاـم ، رد  یمود  تسا و  ناـسنا  دوخ  رد  یلَّوا  صیقنت ، نتـساک و  دـض  هیکزت  تسا و  سیجنت  دـض  ریهطت 
هب هقدـص  دوس  هک  دوش  مولعم  هیآ  زا  نیـصلخم ، تاماقم  هب  تاجرد  عفر  تانـسح و  شیازف  هلیـسو  ینعی  هیکزت  و  تسا ، لـخب  یتسود و 

(. ع  ) ماما لوسر و  هن  دسر  هدنهد 
843 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نیا دوصقم  تسا و  هدش  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  اجنیا  رد  دهدیم و  هکنآ  يارب  ینعی  دزاس ، دُـحا  هوک  نوچ  ار  نآ  هر -)  ) یـسلجم زا 
کی نداد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  رگید ، ياههرکیپ  ربارب  رد  تسا  دُحا  هوک  نوچ  هتـسیاش  ياهراک  رگید  نایم  راک  نیا  باوث  هک  تسا 
ماما دوخ  هب  هلـص  زا  معا  تسا  نکمم  ماما  هب  هجو  نداد  و  نارگید ، تسد  هب  تسا  لوپ  دُـحا  هوک  کی  نداد  نوچ  ماـما  تسد  هب  مهرد 

نآ ناکما  اـب  حالـصلا  وبا  دـیفم و  و  دـناسریم ، یعقاو  فرـصم  هب  رتهب  وا  اریز  دوشب  وا  هب  رگید  تاقدـص  ةاـکز و  نداد  لـماش  دـشاب و 
. دوش هداد  طئارشلا  عماج  هیقف  هب  دیاب  ماما  دوخ  هب  نتشادن  یسرتسد  تروص  رد  دنناد و  بجاو 

یخرب و  لالح ، لام  زا  ضرق  ای  شوخ ، لد  صـالخا و  هب  نورقم  ضرق  ینعی  هتفگ : ار  هنـسحلا  ضرق  يواـضیب  َهَّللا - ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 
هفیلخ هک  تسا  رظن  نیا  زا  لـیلعت  لوـقی » ثـیح   » هر هلوـق  هر -)  ) یـسلجم زا  دناهتـسناد . ادـخ  هار  رد  قاـفنا  هدـهاجم و  ار  هنـسحلا  ضرق 
هنوگ ره  نیمز  رد  تسا  اور  ار  ماما  هک  دراد  تلالد  نیا  تسا و  هغلابم  يارب  ءاه  تسا و  وا  ياج  هب  وا و  نیشناج  هک  تسا  یسک  صخش 
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. دنک فرصت  نآ  رد  هک  دزس  ار  ادخ  هچنانچ  دنک  فرصت  دهاوخ 
ياهدیدنسپ عضو  هب  تشگرب  هئیفو  ءیف  تسا : هتفگ  دوخ  تادرفم  رد  بغار  دنیادخ ، يافلخ  زین  مه  اهنآ  هک  اریز  هدلو » راربأل  راص  ّمث  »

رب رگا  امُهَْنَیب » اوُِحلْـصَأَف  ْتَءاف  ْنِإَف  : » هدومرف زاب  و  ادخ ، روتـسد  يوریپ  هب  ددرگرب  ات  ِهَّللا » ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  : » تسا هدومرف  ادـخ  تسا ،
هیاس هب  ءیف  و  تشگرب ، هیاس  لظلا » ءاف  : » دنیوگ هک  تسا  اجنیا  زا  دینک و  حالـصا  ار  اهنآ  نایم  دـمآ  قح  اب  حلـص  رـس  هب  درک و  تشگ 

ره زا  تسا  هدیرفآ  ادخ  ار  هچنآ  دننیبن  ایآ  (: » لحن هروس   50  ) تسا هدومرف  ادخ  تسا ، رهظ  زا  دعب  هیاس  تشگرب  هک  دنیوگ  رهظ  زا  دعب 
ادخ هچنآ  (: » رشح هروس   7  ) تسا هدومرف  مه  ادخ  هتـشادن ، ار  ءیف  جنر  هک  تسا  ياهرهب  تمینغ  دـناهتفگ  شاهیاس .» ددرگرب  هک  يزیچ 

لها زا  شلوسر  هب 
844 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

6  ) تسا هدومرف  و  هدومن » وت  ءیف  ادـخ  هک  یناسک  زا  هدـش  تکلم  هچنآ  و  (: » بازحا هروس   50  ) تسا هدومرف  و  تسا » هداد  ءیف  اـههیرق 
(: رشح هروس 

دنیوگ ءیف  ار  اهنیا  دناهتفگ  یخرب  دیدنارن .» شلابند  راوس  رتش  راوس و  بسا  هک  ار  هچ  ره  سپ  هتخاس  لوسر  ءیف  اهنآ  زا  ادـخ  هچنآ  «و 
. تسا رذگدوز  هک  تسا  ياهیاس  نوچ  ناهج  يالاک  نیرتفیرش  هکنیا  زا  یهاگآ  يارب  هیاس  يدننام  هب 

گنجیب دتفا  ناناملسم  تسد  هب  رافک  زا  هک  تسا  یلام  نآ  تسا و  هدش  ررکم  یفلتخم  دراوم  رد  ءیف  رکذ  ثیدح  رد  دیوگ : هیاهن  رد 
رهظ زا  دعب  هیاس  هب  هک  تسا  اجنیا  زا  تسا و  هتشگرب  اهنآ  هب  سپس  هدوب و  اهنآ  لام  لصا  رد  ایوگ  و  تسا ، عوجر  ءیف  لصا  و  داهج ، و 

. یهتنا ددرگیمرب . قرشم  يوس  هب  برغم  بناج  زا  نآ  هک  اریز  دنیوگ  ءیف 
نوچ رابخا ، تسا و  تایآ  رهاـظ  اـهيوغل و  هتفگ  فلاـخم  هتفگ  ءیف  هملک  ینعم  رد  فنـصم  هچنآ  میوگیم  نم  دـیوگ : هر )  ) یـسلجم
دوخ یلو  دـیدنارن  نآ  رب  راوس  رتش  راوس و  بسا  ار  هچ  ره  سپ  دزاس  لوسر  ءیف  ناـنآ  زا  ادـخ  ار  هچنآ  (: » رـشح هروس   6  ) دیامرف ادخ 
لها زا  ادخ  ار  هچنآ  (: » رشح هروس   7  ) هناحبـس ادخ  دیامرف  و  تسا » اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  دزاس و  طلـسم  دهاوخ  هچ  ره  رب  ار  دوخ  لُسر 

«. خلا تسا ..  ادخ  نآ  زا  سپ  دنک  دوخ  لوسر  ءیف  يرق 
نایم دـنام  هچ  ره  دوش و  نوریب  شـسمخ  هک  تمینغ  هراـب  رد  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  بیذـهت  رد  خیـش  و 
نمض زاب  و  دنـشاب ، ص )  ) ادخ لوسر  صوصخم  لافنا  ءیف و  اّما  و  دننک ، شخپ  هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  هدیگنج و  نآ  رـس  رب  هک  ینوشق 

: دومرف هک  ترضح  نآ  زا  یلَّصفم  ثیدح 
نآ زا  و  دنک ، فرـصم  دـهاوخ  اج  ره  تسا و  وا  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  هک  تسا  لافنا  ءیف و  زا  همه  ياهناخدور  هت  ره  ناریو و  نیمز  ره 

هدشن نآ  رس  رب  يزیر  نوخ  هک  تسا  یلاوما  نآ  ءیف  دومرف : هک  زین  ینالوط  ثیدح  رد  تسا  ترضح 
845 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  تسا . وا  هبتر  رد  تسا و  نآ  دننامب  مه  لافنا  و 
تموکح هک  دیآ  تسار  یئاهزیچ  نامه  رب  ینعم  نیا  هب  تسا و  هتسناد  هتفرگ  سپ  زاب  ینعم  هب  ار  ءیف  هر )  ) ینیلک موحرم  میوگیم : نم 

زا ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد و  ادخ  هب  تبـسن  هروکذـم  تایآ  رد  ءافأ )  ) هملک تسا و  هتفرگ  نارگید  زا  ار  نآ  قح  هب  یمالـسا 
نآ ناـبحاص  لد  هب  هکنیا  وگ  ربـمغیپ  هب  یلاـم  ندیـسر  يارب  دـنک  مهارف  ادـخ  هک  یببـس  ره  هداد و  ربـمغیپ  هب  هتفرگ و  سپ  زاـب  نارگید 

تالامعتـسا زا  دـناهتفگ  هراب  نیا  رد  تغل  لها  هچنآ  دـشاب و  تسرد  ریبعت  نیا  دـنهد ، ترـضح  نآ  هب  هاوخلد  يور  زا  ار  نآ  هک  دزادـنا 
هک تسا  بلطم  نیا  قیقحت  تسا  مهم  هچنآ  دنشاب ، هدرک  لقن  ار  تغل  لصا  هک  تسین  مولعم  دناهتفرگ و  نارـسفم  ثیدح و  لها  ءاهقف و 

ار نآ  تبسانم  نیا  هب  عرش  نابز  تسا و  عوجر  نامه  ینعم  هب  تغل  لصا  رد  تسا و  ینید  حالطصا  کی  لاوما  نیا  هب  تبـسن  ءیف  هملک 
ناونع هب  هدـش  هداد  ناتـس  تمینغ  نوشق  هب  هک  یمهـس  راهچ  تسا و  هتفرگ  زاب  نارگید  تسد  زا  دوخ  يورین  هب  هک  هتـشاذگ  یلاوما  مان 

3 دلج هر ) ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم  فیلات  یفاک  www.Ghaemiyeh.comلوصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفگ یلیبدرا  ققحم  سمخ  هیآ  ریـسفت  رد  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هتفای  شیازفا  هیاپ  نیا  ات  رگراـک  دزم  مالـسا  رظن  زا  تسا و  دزمراـک 
و روز . هب  دیتفرگ  رافک  زا  ار  هچنآ  ینعی  برح ، لاوما  زا  دوش  هتفرگ  رافک  زا  هک  تسا  نآ  تمینغ  تغل  هتفگ : نایبلا  عمجم  رد  هک  تسا 
هک تسا  يزیچ  تفه  زا  یکی  نآ  هک  تسا  گنج  نادـیم  مئانغ  اجنیا  رد  تمینغ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، هاتوک  ود  ره  ناـیب 

: زا تسا  ترابع  تفه  نآ  و  ام ، باحصا  رثکا  دزن  دریگ  قلعت  نادب  سمخ 
لاح هب  قئال  فراعتم و  هجو  هب  شبحاص  يارب  لاس  هنیزه  زا  سپ  تعنص  يراک و  تعارز  یناگرزاب و  دوس  ( 2  ) برحلا راد  تمینغ  ( 1)

رد مارح ، هب  طولخم  لـالح  ( 6  ) دـنروآرب ایرد  زا  یـصاوغ  هب  هچنآ  ( 5  ) جنگ ( 4  ) نداعم ( 3  ) شاعم رد  نتفرگ  گـنت  فارـسایب و  وا 
هزادنا هک  یتروص 

846 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. درخب یناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  ( 7  ) دنادن ار  نآ  کلام  و 

ققحم هماّلع و  و  هدوزفا ، نآ  هبار  یهوک  مدـنگ  یهوک و  لـسع  خیـش  و  تسا ، هدوزفا  اـهنآ  هب  ار  هقدـص  هیدـه و  هبهو و  ثاریم  یبلح  و 
مهس لوسر و  مهس  ادخ و  مهس  دننک ، تمسق  شش  ار  نآ  دش ، رکذ  هک  دنیاهنامه  سمخ  قحتـسم  و  دندوزفا ، نادب  ار  نآ  دننام  غمص و 

فـصن تسا و  وا  نیـشناج  ماـما  نآ  زا  ربمغیپ  دوجو  مدـع  لاـح  رد  و  دـنک ، فرـص  دـهاوخ  اـج  ره  ار  نآ  تسا  ماـما  نآ  زا  یبرقلا  يذ 
دوصقم هک  تسا  هدـش  تیاور  مه  نینمؤملا  ریما  زا  و  ع )  ) تیب لـها  تاـیاور  قبط  تسا  مشاـه  ینب  زا  هدربماـن  هتـسد  هس  نآ  زا  شرگید 

. دوش هتسناد  هقف  بتک  زا  هک  دراد  یماکحا  سمخ  تسا ، ام  لیبسلا  نبا  ام و  نادنمتسم  ام و  نامیتی 
نآ رب  هک  هچ  ره  زا  گـنج  تمینغ  رد  سمخ  بوـجو  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  هیآ  نومـضم  دوـش  ناـیب  هک  تسا  ازـس  اـجنیا  رد  هچنآ 

نیمه اجنیا  رد  تمینغ  ظفل  زا  ردابتم  اریز  خن ، نزوس و  هب  دسرب  ات  تسا : هتفگ  فاّشک  رد  لوقنم ، ریغ  ای  دشاب  لوقنم  دوش ، هتفگ  يزیچ 
هک دراد  ناقرفلا  موی  هب  ریبعت  نوچ  تسا  گنج  هراب  رد  نآ  سپ  شیپ و  هیآ  هکنیا  مود  نیرـسفم و  ریـسفت  لوا  دراد  مه  دییأت  ود  تسا و 
زور ینعی  ِناـعْمَْجلا » یَقَْتلا  َمْوَی   » هب نوـچ  و  ردـب ، زور  رد  ناکرـشم  رب  ناناملـسم  هبلغ  هلیـسو  هب  لـطاب  زا  تسا  قـح  زاـیتما  زور  دوـصقم 

: تسا هجو  دنچ  زا  سمخ  بوجو  رب  هیآ  تلالد  و  ردب ، ياههاچ  رس  رد  رگید  کی  هب  كرشم  ناملسم و  هتسد  ود  دروخرب 
اهنت اریز  تسا  نتـسب  راـک  هب  يارب  نتـسناد  هکلب  تسین  نتـسناد  اـهنت  روظنم  اریز  دوش ، هدـیمهف  دـینادب  ینعی  اوـملعا  زا  هک  يدـیکأت  - 1

. تسین نتسناد  فرص  روظنم  روما  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  و  دیازف ، لابو  هکلب  درادن  يدوس  نتسناد 
انِْدبَع یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  : » دومرف هک  دش  لزان  ردب  زور  رد  يزوریپ  زا  هچ  نادب  و  ِهَّللِاب » ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  : » دیامرف هک  نامیا  هب  مکح  دییقت  - 2

« ِناقْرُْفلا َمْوَی 
847 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ام نامه  هنیرق  هب  تسا  لبق  ام  سنج  زا  هک  دـشاب  ٍءْیَـش » ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » هک تسا  فوذـحم  قباس  هنیرق  هب  طرـش  نیا  يازج  و 
. تشذگ هچنانچ  تسا  لمع  قیرط  هک  یلمع  هکلب  تسین  ملع  فرص  دوصقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  لبق ،

«. ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف  : » هیربخ هلمج  رکذ  - 3
«. ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف   » رد و  ُْمتِْمنَغ » امَّنَأ   » رد َّنا  هملک  رارکت  - 4

تسا و فوذـحم  وا  ربخ  تسا و  ادـتبم  هک  دراد  هملک  کـی  مکح  دوریم و  ردـصم  لـیوأت  هب  هسمخ  هَّلل  َّنأ  هک  نوچ  ربخ - فذـح  - 5
: هک ریدقت  نیا  هب  دشاب  فوذحم  ادتبم  تسناد و  ربخ  ار  نآ  تسا  نکمم  و  قح ، ای  بجاو ، هَّلل  هسیمختف  هک  تسا  نیا  شریدقت 

تـسا نیا  يارب  ربخ  رد  ءاف  هملک  لوخد  تسا و  هیلوا  َّنأ »  » ربخ عومجم  تسا و  رتهب  نیا  هکلب  هدـش  هتفگ  هچنانچ  هسمخ  هَّلل  نآ  مکحلاف 
. تسا لوصوم  نا  مسا  هک 

هملک و  دـیآ ، تسد  هب  هک  یتـمینغ  ره  رد  دراد  سمخ  بوـجو  رب  تلـالد  تفگ : دـیاب  دـش  نشور  بوـجو  رب  هیآ  تلـالد  هکنیا  زا  سپ 
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زا شدوخ  دنـس  هب  بیذهت  تیاور  دننام  تسا  مومع  نیا  دیؤم  مه  رابخا  یخرب  و  دـشاب ، هدـئاف  قلطم  زین  فرع  رد  هکلب  تغل  رد  تمینغ 
هدـئاف نآ  زا  دوصقم  ادـخ  هب  دومرف : هچ ؟ ینعی  هیآلا ، ٍءْیَـش »...  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » متفگ ترـضح  نآ  هب  دـیوگ : ع )  ) قداص ماما 
تسین لئاق  نادب  یـسک  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  دنـشاب ، كاپ  ات  تسا  هدرک  فاعم  نآ  زا  ار  ام  نایعیـش  ردپ  هکنیا  زج  تسا  زور  هب  زور 
نادـب ار  زونک  نداعم و  مه  یخرب  و  یتسناد ، هچنانچ  دناهتـسناد  صوصخم  گنج  تمینغ  نامه  هب  ار  هیآ  عوضوم ، ءاملع  زا  ياهراپ  اریز 

نادب ام  هک  دناهتسویپ  اهنآ  هب  ار  دئاوف  زا  ياهراپ  ءاملع  زا  یکدنا  و  دش ، رکذ  هک  دناهداد  هعسوت  ار  نآ  زیچ  تفه  ات  یـضعب  و  دناهدوزفا ،
. میدرک هراشا 

ام هچنآ  زا  سپ  دیوگ : نایبلا  عمجم  رد  يرآ  هر :)  ) تسا هتفگ  سپس 
848 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ياهدئاف ره  رد  ار  سمخ  ام  باحصا  زا  یخرب  هک  تمینغ ، يوغل  ینعم  رد  نیرـسفم  روهمج  رظن  قبط  تمینغ  ینعم  رد  وا  زا  میدرک  لقن 
و دناهدرب ، مان  بتک  رد  هچنآ  زا  نآ  زج  صوغ و  نداعم و  زونک و  رد  یناگروادوس و  بسک و  زا  دیآ  ناسنا  تسد  هب  هک  هتـسناد  بجاو 
هک تسا  نیا  رهاـظ  و  تسا ، قداـص  اـهنیا  همه  رب  تمینغ  منغ و  تغل  فرع  رد  اریز  درک  لالدتـسا  هیآ  نیمه  هب  نآ  يارب  تـسا  نـکمم 

تسا و اـهنآ  رثکا  اـی  باحـصا  همه  نآ  ینعم  و  هداد ، تبـسن  باحـصا  هب  ار  نآ  نوچ  تسا  زیچ  تفه  ناـمه  سمخ ، بوجو  وا  دوصقم 
تـسین بتک  رد  مومع  نیا  تسا و  روکذم  بتک  رد  هتفگ : زاب  و  رهاظلا ، یلع  تسین  مادک  چیه  زا  ياهدئاف  ره  رد  سمخ  بوجو  هب  لوق 

نیا دـنناد و  برحلا  راد  مئاـنغ  هب  صوصخم  ار  نآ  هک  هماـع  ربارب  رد  هفیرـش  هیآ  هب  تسا  هعیـش  هقف  يارب  لالدتـسا  شدوـصقم  اـیوگ  و 
. تسین تسرد  صاصتخا 

زا شلوسر .» تسا و  ادـخ  نآ  زا  لافنا  وگب  لافنا ، زا  دنـسرپ  وت  زا  (: » لاـفنا هروس   1  ) یلاعت ادـخ  لوق  هب  تسا  هراشا  لاـفنالا ، وهف  هلوق :
ونب هک  تسا  هدش  لزان  يرق  لها  رافک  لاوما  هراب  رد  يرُْقلا » ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  : » هک تسا  هتفگ  سابع  نبا  هر -)  ) یـسربط

هک عبنی  هنیرع و  تاهد  ربیخ و  هراب  رد  هدوب و  هنیدم  یلیم  هس  رد  هک  كدف  هراب  رد  دندوب و  هنیدم  دوخ  رد  هک  دنشاب  ریضنلا  ونب  هظیرق و 
ارچ دـنتفگ : یمدرم  نوچ  تسا ، وا  نآ  زا  همه  هک  درک  شرازگ  دـنکب و  اهنآ  اب  دـهاوخ  هچ  ره  ات  درک  دوخ  لوسر  صاخ  ادـخ  ار  اـهنآ 

. دش لزان  هیآ  نیا  و  ینکن ؟ تمسق  ار  اهنا 
، تسا هدمآ  تسد  هب  دربنیب  هک  تسا  یلاوما  رد  مود  هیآ  تسا و  ریضنلا  ینب  لاوما  صوصخ  هراب  رد  تسخن  هیآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  و 

. تسا لوا  هیآ  دروم  نامه  میسقت  فرصم و  نایب  مود  هیآ  تسا و  عوضوم  کی  رد  هیآ  ود  ره  دناهتفگ  و 
دوهی لاوما  ربمغیپ  يرایتخا ، بحاص  نیمه  يارب  دنیوا و  نیـشناج  هک  یناماما  تسا و  ربمغیپ  اب  تّما  ریبدـت  هک  تسا  هراشا  هیآ  نیا  رد  و 

ار ربیخ 
849 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ینب نادرم  یلو  داد ، ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  لوقنم  لاوما  درک و  دـیعبت  ار  عاـقنیق  ینب  ریـضنلا و  ینب  درک و  دازآ  ار  ناـشدوخ  درک و  میـسقت 
. درک دازآ  ار  اهنآ  داهن و  تنم  هکم  لها  رب  درک و  میـسقت  نیرجاهم  رب  ار  ناشلاوما  درک و  ریـسا  ار  ناشیاهنز  اـههچب و  تشک و  ار  هظیرق 

هریج فانـصا  ریاس  تسا و  اهنآ  قح  سمخ  رد  فرـصت  اریز  تسا  ءایـصوا  دوخ  صوصخم  ای  مشاه  ینب  زا  ینعی  اـنل ، هر -)  ) یـسلجم زا 
لاوما هک  تسا  نیا  شرهاظ  رکـسعلا ، هیلع  يوتحا  ام  ّالا  اوبلغ  ام  هلوق و  هر -)  ) یـسلجم زا  دهدیم . اطع  هقفن  يارب  اهنآ  هب  دـنماما و  راوخ 
هکنیا رگم  تسا  روهشم  فالخ  نیا  تسا و  ناناملسم  مومع  زا  ای  تسا و  ماما  هب  صتخم  تسین و  بوسحم  مئانغ  زا  ههبج  رد  رضاح  ریغ 
تـسا نکمم  و  تسا ، لافنا  ءزج  هن  رگ  تسا و  لخاد  رکـسعلا  هاوتحا  ام  نومـضم  رد  دنـشاب  هتفرگ  روز  هب  ار  اهنآ  نوشق  رگا  دوش  هتفگ 

ریز هتفهن و  هچنآ  دـشاب و  گـنج  نادـیم  صوصخ  رد  هکنآ  هن  دـیآ  وا  فرـصت  رد  هک  تسا  نیا  رکـسعلا » هیلع  يوتحا  اـم   » ینعم تفگ 
. تسا یمهف  هب  کیدزن  هجو  نیا  تسا و  نوریب  تمینغ  زا  دشاب  هدش  جنگ  نیمز 
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هدرکن و كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  ياـنعم  یلو  هداـهن ، دوخ  رب  یناملـسم  ماـن  هک  دـنیناسک  مومع  دوصقم  دـناهتفگ  دننانیـشنهیداب و  بارعا ،
. دناد تمینغ  رد  کیرش  ار  اهنآ  سیردا  نبا  یلو  روهـشم  تسا  یلوق  دربن  رد  تکرـش  اب  تمینغ  رد  اهنآ  تکرـش  مدع  دنناوتن و  فصو 

. یسلجم زا  لقن  نایاپ 
هدوب ترجه  بوجو  نوناق  تاقلعتم  مزاول و  زا  نانیـشنهیداب  تیمورحم  اریز  دیآ ، رظن  هب  رتتسرد  هتفگ  سیردا  نبا  هچنآ  میوگیم : نم 
داینب ون  هک  مالـسا  زکارم  زا  تیامح  ربمغیپ و  شزومآ  شرورپ و  رد  تکرـش  هرجهلا و  راد  رد  ناـنآ  عاـمتجا  هب  ناـنآ  قیوشت  يارب  تسا 

یلو مالسا  زکرم  هنیدم و  مدرم  یلام  هینب  فعض  باسح  هب  مه  دوب و  شیرق  رافک  موجه  ضرعم  رد  تعاس  ره  دوب و 
850 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

: دومرف ربمغیپ  دش و  یغلم  ترجه  نوناق  هکم  حتف  زا  سپ 
حتفلا دعب  ةرجه  ال 

، جرخا ام  اهنم  جرخا  اذاف  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  مه  نآ  هب  طوبرم  تادهاعم  هنوگ  نیا  ترجه  نوناق  ندـش  یغلم  اب  و 
همه تسا : هتفگ  فالخ  طوسبم و  رد  خیش  دنراد ، فالتخا  هراب  نیا  رد  باحصا  تسا و  یضارا  دمآ  رد  دیلوت  فراصم  جارخا  هب  هراشا 
هدش عامجا  يوعد  نآ  رب  دیعـس  نب  ییحی  زا  هداد و  تبـسن  باحـصا  هب  ار  نآ  فالخ  رد  و  ءارقف ، هن  تسا  لام  بحاص  هدهع  هب  جراخم 

زا جراخم  همه  هتفگ : هیاهن  رد  خیـش  دعاوقلا و  دئاوف  رد  یناث  دیهـش  نوچ  دناهدرک  رایتخا  ار  نآ  مه  نیرخأتم  زا  یعمج  اطع و  زج  تسا 
تسا هداد  تبسن  باحصا  رثکا  هب  ار  نآ  یهتنم  رد  تسا و  دیهش  نیلـضاف و  سیردا و  نبا  دیفم و  زا  لوق  نیا  دوشیم و  تشادرب  دمآرد 
دشاب نیا  دوصقم  دوش و  هدناوخ  لوهجم  لعف  ود  ره  تسا  نکمم  اریز  تسین  دوصقم  نیا  رد  حیرص  ترابع  نیا  تسا و  يوقا  یلّوا  یلو 

(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دروآ ، رب  نیمز  زا  تساوخ  ار  هچ  ره  ادخ  نوچ  هک 
لـصا ظفح  يداصتقا  رظن  زا  هوالع  هب  درادن و  دمآ  رد  مک  دیلوت  جراخم  اریز  دـیلوت  جراخم  زا  دـعب  تسا  ةاکز  بوجو  نامه  رهظا  یلو 

دوخ عفن  هب  هنوئم  جارخا  زا  یـضارا  نایدصتم  رب  متـس  رظن  زا  هک  دندوب  روج  ءافلخ  ماّکح و  دیاش  تسا و  مِّدقم  زیچ  همه  رب  راک  هیامرس 
ینـشور روهظ  مه  ثیدـح  ترابع  دوش و  هیقت  رب  لمح  هک  تسا  بسانم  دراد  تلالد  نآ  مدـع  رب  مه  يرابخا  رگا  دـندرکیم و  هقیاضم 

. یهتنا تسا ، يوقا  ضراعم  نودب  کیکر و  هتفگ  هر )  ) یسلجم هک  ینعم  نآ  رب  نآ  لمح  دراد و  ینعم  نیا  رد 
نیا روظنم  ای  قحتسم ، دوجو  اب  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  تسا  ةاکز  لقن  زاوج  مدع  نآ  زا  دوصقم  تسا و  میسقت  هب  قلعتم  مهعـضاوم ، یف 

. دننکن راضحا  نآ  تفایرد  يارب  ار  وا  دنناسرب و  قحتسم  تسد  هب  ار  ةاکز  هک  تسا 
851 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

يدـنب هجدوب  مه  هدـش و  عیرـشت  نآ  رد  هک  یقوقح  رابتعا  یمالـسا و  داصتقا  یلک  مظن  نایب  ماـقم  رد  تسا  يدـیفم  عماـج و  تیاور  نیا 
: دوشیم هدافتسا  یبوخ  هب  نآ  زا  ریز  بلاطم  هعماج و  يربهر  هاگتسد  رظن  زا  مدرم و  مومع  رظن  یئزج  یلک و 

دوجو هب  نارگراـک  هک  تسا  عاـمتجا  رد  اریز  یمومع  رقف  عفر  يارب  تسا  هدـش  عیرـشت  یعاـمتجا  قح  کـی  ناونع  هب  ةاـکز  مکی - هتکن 
هعماج زرم  هیـشاح و  دـننامب  یناسنا  عامتجا  رد  ریقف  دنمتـسم و  ناوتان و  ریپ و  لیلع و  مدرم  دـتفایم و  راک  هب  نآ  رد  هیامرـس  دـنیآیم و 

درادن و ینیعم  لوئـسم  هک  تسا  يروما  کی  دـنمزاین  نابایب  ای  رهـش  ای  هد  رد  یعامتجا  ياقب  تسا و  اهنآ  هرادا  لوئـسم  هعماج  دنتـسه و 
رد ةاکز  تسا ، هدـش  ریبعت  هَّللا  لیبس  ناونع  هب  هک  نمـشد  زا  عافد  يزاس و  لپ  يزاس و  هار  نوچ  دـننک ، کمک  نآ  ماـجنا  رد  دـیاب  همه 
راک هچ  ره  تبسانم  نیا  هب  تسا و  هدش  نیعم  یمومع  روما  ءارجا  نادنمتسم و  ناناوتان و  هرادا  يارب  هک  تسا  ياهجدوب  مالسا  تاعیرشت 

رابتعا ةاکز  يارب  يرتشیب  مهـس  نآ  رد  دشاب ، رتشیب  هعماج  هب  نآ  زاین  دشاب و  رتکیدزن  عامتجا  هب  دنک  تالوصحم  دیلوت  هک  يدـمآ  رد  و 
ود رد  تسا و  هدـش  عیرـشت  یقیقد  یعاـمتجا  يداـصتقا  رظن  کـی  رب  دراد و  یفلتخم  بتارم  کـی  مالـسا  تاررقم  رد  ةاـکز  تسا . هدـش 

دنهدیم لیکشت  ار  عامتجا  یقیقح  دمآرد  هک  دنتسه  تمسق  ود  نیا  اریز  تسا  هدش  رابتعا  يرورپ  ماد  يزرواشک و  تالوصحم  تمـسق 
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رد دننک ، هدامآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  ماخ  هدام  دیاب  دناهتـسباو و  اهنآ  رب  تاجناخراک  یتعنـص و  لوصحم  دننام  یعامتجا  ياهدـمآ  رد  رئاس  و 
تالوصحم اًلثم  نامیس  يزاس و  رولب  نوچ  تسا  گنس  ای  كاخ و  نامه  نآ  ماخ  هدام  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  عیانـص  ياهراپ  هنامز  نیا 

مود هجرد  رد  تسا و  یلمجت  اـهنآ  تـالوصحم  تفگ  ناوـتیم  هـکلب  تـسین  یناـسنا  عاـمتجا  ِیموـمع  لوا و  هـجرد  جـئاوح  ءزج  اـهنآ 
یناگدنز اهنآ  نودب  هک  تسا  سابل  اذغ و  نامه  یناسنا  هعماج  لوا  هجرد  جئاوح  هک  نآ  يارب  تسا  يدنمتجاح 

852 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رظن زا  مالـسا  عرـش  تهج  نیا  هـب  تـسا و  يرورپ  ماد  يزرواـشک و  لوـصحم  یناـسنا  ساـبل  اذـغ و  تـسین و  رـسِّیم  ندـمت  یعاـمتجا و 
رظن زا  و  امرخ . روگنا 4 - وج 3 - مدنگ 2 - - 1 تسا : هتـسب  ةاکز  نآ  رب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  هدمع  لوصحم  راهچ  يزرواشک  تالوصحم 

. دنفسوگ واگ 3 - رتش 2 - - 1 تسا : هتشاد  روظنم  ار  هدافتسا  دروم  تشوگ و  لالح  یمومع و  ناویح  عون  هس  يرورپماد 
هدـش هجوت  دروم  مه  هرقن  الط و  لوپ  ةاکز ، باـب  رد  هتبلا  دـیآیم و  تسد  هب  تمـسق  تفه  نیا  زا  ةاـکز  دـمآ  رد  یلک  مقر  تقیقح  رد 

ات ار  هرقن  الط و  جـیار  لوپ  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  ررقم  و  دتـس ، داد و  رازاب  رد  دوکر  دـیلوت  لوپ و  راکتحا  زا  يریگولج  يارب  تسا 
سبح هب  هک  تسا  ياهمیرج  تقیقح  رد  نیا  دزادرپب و  ار  نآ  ةاکز  دـیاب  دـهدن  رارق  هدافتـسا  هلماعم و  نایرج  رد  درادـهگن و  لاس  کـی 

. تسا اجب  ةاکز  یلزانت  هددعتم  بتارم  رد  لمأت  تسا ، یعامتجا  قح  کی  ةاکز ، دوش  نشور  هکنیا  يارب  دریگیم و  قلعت  جیار  لوپ 
بتارم نایم  نیا  رد  و  تسا ، هدش  عیرشت  مدص ) کی   ) کی يدص  مقر  نیرتمک  ات  و  رـشُع )  ) هد يدص  رثکا  دح  زا  مالـسا  عرـش  رد  ةاکز 

: تسا ناوارف  تقد  دنمزاین  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  رایسب 
قلعت اهنآ  هب  بآ  هنیزه  جرخ و  دنشابن و  يرایبآ  هب  دنمزاین  هک  تسا  یتالغ  رد  نآ  تسا و  ةاکز  مهس  رثکا  دح  مالـسا  رد  هد  يدص  - 1

: تسا هدرک  ادا  ریبعت  ود  هب  ار  نآ  رابخا  رد  دریگن و 
زا يرایسب  رد  دنیوگ و  یمید  لوصحم  ار  نآ  هک  ءامسلا ) تقس  ام   ) دنک بآ  ریس  ار  نآ  نامسآ  ای  دوش  بآ  ریس  نامسآ  زا  هچنآ  فلا -
ای لوصحم و  عاونا  همه  یناتـسهوک  قطانم  زا  يرایـسب  رد  اهایرد و  رئاس  هنارتیدـم و  فارطا  دـننام  دـنراد  اوه  تبوطر  هک  یئاهنیمزرس 

. دنتسین يرایبآ  دنمزاین  دننکیم و  دشر  اوه  من  ناراب و  تبوطر  نامه  هب  اهنآ  زا  یتمسق 
دوشیم ناور  اهنآ  رب  زیراک  هناخدور و  بآ  هک  یئاهنیمز  ب -

853 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
رد دنیـشن  ورف  نآ  ِبآ  نوچ  هک  رـصم  لین  هرانک  دننام  دوش  تشک  اهرهن  نیـشنهت  رد  هکنآ  ای  درادـن ، يرگید  راک  هب  زاین  اهنآ  يرایبآ  و 

. دسریم تعارز  نیمز  ِمن  نامه  اب  دننکیم و  تشک  جیردت  هب  نآ  ِفک 
مالـسا رد  هک  تسا  یتاکز  هزادـنا  رتشیب  نآ  تسا و  هد  يدـص  ةاکز  نازیم  درادـن  يرایبآ  هنیزه  تـالغ  راـک  تشک و  هک  دراوم  نیا  رد 

رگا زیراک و  دور و  بآ  نایرج  هب  مه  یتدـم  دـنوشیم و  رت  ناراـب  بآ  هب  یتدـم  هک  یئاـهنیمز  تسا  نآ  مکح  رد  تسا و  هدـش  ررقم 
دوشیم تشادرب  دمآرد  زا  تبسن  بسح  هب  هک  تسا  نآ  رهاظ  زیراک  يریگكاپ  يدنب و  دس  يارب  درادرب  ياهنیزه  زیراک  دور و  نایرج 

. دشاب يدصتم  عراز  دوخ  هچنآ  رگم 
ود قباس  نامز  رد  درک و  يرایبآ  ار  اهنآ  بآ  جارختـسا  هلیـسو  هب  دیاب  هک  تسا  یئاهنیمز  رد  نآ  تسا و  رـشُع  مین  هک  جـنپ  يدـص  - 2

: تسا هدش  حیرصت  نادب  رابخا  رد  هک  هدوب  لومعم  هلیسو 
رانک رد  مه  نونک  ات  هدروآیم و  نوریب  بآ  تسا و  هدـیخرچیم  نآ  دـننام  وبای و  هلیـسو  هب  هک  یـشکبآ  ياـهخرچ  هک  بیلاود ، فلا -

. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  هلجد  تارف و  ياهرهن 
تـسا نآ  مکح  رد  دننک و  تشک  دنروآرد و  رهن  ای  هاچ  زا  بآ  نآ  اب  رتش  ای  واگ  هلیـسو  هب  دندنب و  یخرچ  هب  هک  یگرزب  ياهولد  ب -

. دنروآیم الاب  بآ  اهرهن  ای  هاچ  زا  اهنآ  هلیسو  هب  هدش و  عارتخا  هزورما  هک  یشک  بآ  ياهنیشام 
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. تسا هدش  رسک  يرایبآ  هنیزه  يارب  نآ  جنپ  يدص  و  تسا ، جنپ  يدص  ةاکز  مهس  دراوم  نیا  رد 
. دهدیم مهرد  مهرد 5  زا 200  هک  تسا  هرقن  الط و  لوپ  ةاکز  رد  هک  مین ، ود  يدص  - 3

باصن نیرخآ  رد  نآ  تسا و  ةاکز  دح  نیرتمک  هک  کی  يدص  - 4
854 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رتمک باـصن  راـهچ  ةاـکز  رد  و  دوشیم ، هداد  ةاـکز  دنفـسوگ  کـی  دنفـسوگ  دـص  ره  زا  دـش  رتشیب  زا 500  یتـقو  هک  تـسا  دنفـسوگ 
هدش رابتعا  رتمک  تسا  تالغ  ةاکز  هک  يدص 5  هکلب  يدص 10 و  نازیم  زا  دراد  ددعتم  ياهباصن  هک  واگ  رتش و  ةاکز  رد  دنفـسوگ و 

زا دراد  قلعت  اهنآ  هب  ةاکز  هطساو  نیا  هب  دنرچیم و  نابایب  رد  لاس  مامت  هک  اهماد  نیا  رچارحـص  ياههمر  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  تسا و 
رایـسب نارگراک  دهدب و  هرهب  ات  دـشاب  یعامتجا  طیحم  کی  رد  دـیاب  یتعارز  نیمز  اریز  دـنراد ، يرتمک  زاین  تجاح و  عامتجا  هب  تالغ 

هب تسا و  رتمک  هعماج  هب  اهنآ  زاین  دنوشیم و  هرادا  يرتمک  نارگراک  اب  تسد و  رود  ياهنیمزرـس  رد  ینابایب  ياههمر  یلو  دراد ، مزال 
. دوشیم قحتسم  اهنآ  زا  هعماج  ار  يرتمک  هرهب  رظن  نیمه 

دراد و يوکز  لام  سک  ره  هک  دـنکیم  مکح  تلادـع  نوناق  تسا و  یعامتجا  قح  ةاکز  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  تاـنایب  زا  مود - هتکن 
تعارز رگراک  هب  ار  هچنآ  دننام  ةاکز  ررقم  هزادنا  هب  تبسن  تسا  راکهدب  تسا و  نویدم  هعماج  هب  تسا  عمج  وا  رد  ةاکز  هررقم  طئارش 

ار مدرم  قح  تخادرپـن  رگا  دزادرپـب و  وا  هب  دورب و  راکناتـسب  لاـبند  دوـخ  هک  تسا  وا  هفیظو  تسا و  راکهدـب  رازبا  راـک و  دزم  ربارب  رد 
هنوـگ چـیه  هررقم  فراـصم  رد  نآ  فرـص  ةاـکز و  يادا  و  دـهدن ، هتفرگ و  ماو  یلوـپ  هک  يراکهدـب  دـننام  تسا  هدرب  تسا و  هدروـخ 

تسا و یعامتجا  یمومع و  رما  کی  دوخ  فراصم  رد  ةاکز  فرـص  نوچ  هتبلا  و  درادـن ، يراکهدـب  باسح  هیفـصت  نامه  زج  يراـختفا 
دوش تخادرپ  ع )  ) ماما ای  ربمغیپ  رظن  ریز  نیملـسم و  لاملا  تیب  هب  ةاکز  نیا  دیاب  دیآ  رب  دیاش  هچنانچ  نآ  هدهع  زا  دناوتیمن  یئاهنت  درف 

هتشاد دوجو  یطئارشلا  عماج  یمالسا  تموکح  رگا  دشابن  سرتسد  رد  مه  ماما  دشابن و  ربمغیپ  هک  یتروص  رد  و  دورب ، فرصم  هب  رتهب  ات 
يوکز لام  بحاص  دوخ  مجنپ  هجرد  رد  فراصم و  رد  فرـص  رب  رداق  هیقف  صخـش  هب  مراهچ  هجرد  رد  دوشیم و  تخادرپ  وا  هب  دشاب 

نآ فرص  يدصتم  دناوتیم 
855 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دوشب هررقم  فراصم  رد 
راـبرد جراـخم  يارب  دوش  تخادرپ  وا  هب  دـیاب  هک  تسا  تماـما  نادـناخ  هجدوب  تسا و  يربهر  یئاوشیپ و  قح  کـی  سمخ  موس - هتکن 

و تسا ، ماما  ربمغیپ و  زا  لام  لصا  هک  تسا  نیا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  سمخ  بوجو  تلع  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  تماـما و 
دننام دزادرپیم ، نآ  کلام  هب  ار  تمـسق  کی  دراد و  قلعت  وا  هب  راک  ِدزم  ناونع  هب  نآ  تمـسق  راهچ  دروآ  تسد  هب  ار  نآ  یـسک  نوچ 
لاوما دوشیمن و  کلام  رفاک  اریز  تسا  ماما  ای  ربمغیپ  نآ  زا  لام  لصا  دراوم  نیا  رد  زونک ، جارختسا  ندعم و  صوغ و  گنج و  تمینغ 

ماما ربمغیپ و  نآ  زا  همه  کـلاملا  دوقفم  هدرپس  ياهجـنگ  اـی  تسا  اـهنیمز  اـههوک و  نورد  اـهایرد و  هت  رد  هک  صوصخم  ِبحاـصیب 
تـسا هدش  راذگاو  هدنیوج  هب  مهـس  راهچ  دبای  تسد  اهنآ  رب  یـسک  نوچ  و  دـنوادخ ، فرط  زا  هماع  تفالخ  تیالو و  مکح  هب  دنتـسه 

. دوشیم ادا  نآ  کلام  هب  تمسق  کی  هداد و  ادخ  لاوما  نیا  زا  يوجتسج  هب  مدرم  قیوشت  قافرا و  يارب 
قاـفرا رظن  زا  سمخ  رد  نآ  نییعت  تسا و  کـلاملا  دوـقفم  مارح  مهـس  نآ  اریز  تسا  تباـب  نیا  زا  مه  مارح  هـب  طوـلخم  لاـم  سمخ  و 
یگدنز هدوسآ  نآ  رد  یمذ  هک  تسا  یطیحم  تینما  يدـصتم  ماما  هک  تسا  نیا  يارب  درخیم  ملـسم  زا  یمذ  هک  ینیمز  سمخ  و  تسا ،

نطو كاخ  بآ و  زا  هدافتـسا  ياهب  دهدب و  تینما  قح  دـیاب  تسا و  هناگیب  ناناملـسم  نطو  رد  دـشاب  یمذ  هکنیا  وگ  رفاک  اریز  دـنکیم 
. دزادرپب ناناملسم  سیئر  هب  ار  یمالسا 

تسا لومعم  ایند  رد  هزورما  هک  يدعاصت  ياهتایلام  ياج  هب  تسا و  هدش  هدیجنس  يداصتقا  قیقد  رایسب  تاکن  مالسا  رد  مراهچ - هتکن 
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هک يددعتم  ياهباصن  رد  تسا و  هدرک  عیرشت  یلزانت  ار  ةاکز  قح  مالـسا  تسا ، رتشیب  نآ  تایلام  دورب  الاب  هچ  ره  دمآرد  دنیوگیم  و 
نیرتگرزب نیا  دیآیم و  نیئاپ  نآ  ةاکز  قح  دوریم  الاب  هیامرس  هچ  ره  هدش  هتسب  دنفسوگ  رتش و  واگ و  يارب 

856 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. دراد رب  رد  ار  تورث  ندوزف  دمآرد و  دایدزا  هب  قیوشت  زار 

مور و گرزب  ياهتلم  زا  هک  یعیسو  ياهنیمزرـس  مالـسا  هک  اریز  تسا  هجوت  لباق  رایـسب  یـضارا  رد  مالـسا  رظن  عوضوم  مجنپ - هتکن 
تاحوتف نارود  هرومعم  هزادنا  هب  دالب  نیا  هرومعم  مه  زونه  ناخرؤم  قیقحت  قبط  هدروآ و  فرصت  رد  رـصم  طبق و  دوهی و  لئابق  سرف و 

هک تفگ  ناوتیم  یتقد  كدنا  اب  هدرک و  نوریب  یـصاصتخا  کلم  تیلباق  زا  هداد و  رارق  فقو  مکح  رد  ار  همه  تسا ، هدیـسرن  یمالـسا 
يدـبا ماـع  فقو  ار  نآ  رگید  ریبعت  هب  هداد و  رارق  یمومع  هدافتـسا  هلیـسو  طـقف  ار  نآ  تسا و  هدرک  ءاـغلا  ار  نیمز  تیکلم  مالـسا  عرش 

هب هک  اهنیمز  همه  دیامرفیم : هک  تسا  اجب  ترابع  نیا  رد  تقد  نارگید و  کلمت  لباق  هن  هتـسناد و  حـتاف  نوشق  کلم  هن  هدرک و  رابتعا 
كالما نیا  تبث  دنـس  ینعی  درادـهگن ، هدـنز  دابآ و  ار  نآ  هک  تسا  راذـگاو  یـسک  هب  تسا و  هفوقوم  تسا  هدـش  تفایرد  رافک  زا  روز 
یمالـسا ياهتموکح  همه  ربمغیپ و  دوخ  نامز  رد  ار  مالـسا  یفرـصتم  ياهنیمزرـس  هیلک  تسا و  اـهنآ  زا  يرادرب  هرهب  راـک و  تشک و 

لماش مکح  نیا  هتخانـش و  مومع  لام  ار  اهنیمز  همه  مکح  نیا  مومع  هلیـسو  هب  هتـسناد و  مکح  نیا  لومـشم  قحان  هچ  قح و  هچ  هدنیآ 
لبج ات  اقیرفآ  لامـش  مامت  و  شیرطا ، رد  نیو  ات  هنریپ  لابج  زا  و  نیچ ، طاسوا  اـت  ماـش  هیکاـطنا  دودـح  زا  ناتـساب  ناریا  ياـهنیمز  هیلک 

نوشق روز  هب  دـندوب و  رتدابآ  رترومعم و  نونکا  مه  زا  ًابلاغ  یمالـسا  تاحوتف  خـیرات  رد  هک  اهنیمزرـس  نیا  همه  اریز  دوشیم ، قراـطلا 
دندمآ رد  مالسا  فرصت  هب  دندش و  حتف  مالسا 

« هفوقوم یهف  »
قبط هک  رگراک  قح  زا  سپ  تسا و  ةاکز  هک  هعماج  یمومع  قح  زا  سپ  نآ  دـمآرد  مهـس  دـیاب  تسا و  یمالـسا  ماع  فقو  اـهنیا  همه  و 

هک تسا  هجوت  دروم  رایسب  دیکأت  نیا  ًاصوصخم  ددرگ و  مومع  هافر  فرص  نآ  همه  دوشیم  نیعم  یمالـسا  ياوشیپ  اب  یـصوصخ  نامیپ 
: دیامرفیم

« ریثک لیلق و ال  کلذ  نم  هسفنل  سیل  »
. تسین ربهر  ماما و  ِنآ  زا  كالما  نیا  ِدمآرد  زا  يرانید 

857 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
: دیامرفیم تسا  لطعم  اهنآ  ِیگدنز  دنرادن و  هراچ  هار  هک  یمدرم  ربارب  رد  تسا  ربمغیپ  ماما و  تیلوئسم  مشش - هتکن 

« هل ۀلیح  نم ال  لوعی  »
اهنآ هب  راک  ای  دنادب ، دوخ  راوخ  نان  لایع و  ار  اهنآ  دنک و  هجوت  يردپ  دننامب  دـنرادن  یگدـنز  هلیـسو  هراچ و  هک  یناسک  هب  دـیاب  اوشیپ 

. تسا یسابع  هفیلخ  نیموس  هَّللا  دبع  نب  دمحم  يدهم ، هر -)  ) یسلجم زا  دهدب . اهنآ  هب  یگدنز  هنیزه  نان و  هکنآ  ای  دزمتسد و  دهدب و 
. دنریگب یسک  زا  متس  قحان و  هب  هک  تسا  يزیچ  هملظم » »

(. درک لهاجت  یتفگش و  راهظا  تیاکش  نیا  زا  هکنیا  لثم   ) یئوگیم هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  ینعی  نسحلا » ابا  ای  كاذ  ام  «و 
رظن زا  تسا  نآ  دـننام  هچ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  نادـب  هطوبرم  هموح  ینعی  تسا ، نآ  عباـت  کـیدزن و  هچ  ره  ینعی  اـهالاو » اـم  «و 

. تسا هدمآ  ص )  ) ربمغیپ تسد  هب  زیمآ  تملاسم  هجو  هب  هکلب  هدشن  هتفرگ  نوشق  اب  هک  مکح  يارب  تیعوضوم 
رد ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  : » هیآ هدش و  لزان  هنیدـم  رد  تسا  نآ  رد  ءیف  هیآ  هک  رـشح  هروس  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یـضارتعا  اجنیا  رد 

كدف ياطعا  تسا  مولعم  هکنیا  اب  دشاب  نآ  زا  دعب  هک  تفگ  ناوت  هنوگچ  هدش و  لزان  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  نآ  تسا و  ءارـسا  هروس 
هب فیـصوت  هدش و  لزان  هنیدـم  رد  هک  تسا  جردـنم  یتایآ  هیکم  ياههروس  رد  یهاگ  هک : تسا  نیا  نآ  باوج  تسا و  هدوب  هنیدـم  رد 
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لیئارـسا ینب  هروـس  تسا : هتفگ  ناـیبلا  عـمجم  رد  هر )  ) یـسربط هک  تسا  نآ  دـیؤم  تسا و  تاـیآ  بلاـغ  رب  ینبم  ندوـب  یندـم  یکم و 
هدرک و لـقن  نسح  زا  ار  نیا  ُهَّقَح ،» یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » تسا هلمج  نآ  زا  دناهتـسناد و  ادـج  ار  نآ  هیآ  جـنپ  یخرب  و  تسا ، یکم  شاهمه 

(. مجرتم زا  تسا ، لوزن  ددعت  رب  لمح  رتهب  و   ) تسا هدوزفا  رگید  هیآ  هیآ 3  جنپ  نیا  رب  سابع  نبا 
858 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

« رمحا وا  دوسأب  ینیتیا  »
: تسا هتفگ  هیاهن  رد  مجع . ای  دشاب  برع  روایب ، یتلم  ره  زا  دهاش  کی  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  - 

دوسالا رمحالا و  یلا  تثعب 
. هزبس تسا و  نوگ  مدنگ  اهبرع  گنر  دیفس و  تسا و  خرس  اهمجع  گنر  ًابلاغ  اریز  مدش ، ثوعبم  مجع  برع و  رب  ینعی  ، 

« هیلع فجوی  ول  اذه  »
هرخـسم ار  نآرق  لوسر و  ادـخ و  و  تسا ) هدوب  تردـپ  لام  رگم  : ) هتفگ یـسراف  ریبعت  هب  هدرک و  رخـسمت  ءازهتـسا و  نوعلم  نآ  اـیوگ  - 

ینعم هن  ایوگ  و  دهدب ، وت  هب  ار  نآ  دشاب و  نآ  قحتسم  هک  هدیـشکن  یتمحز  نآ  هراب  رد  تردپ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  ای  تسا و  هدرک 
. هدز ینادان  هب  ار  دوخ  ای  و  ار ، ُهَلُسُر » ُطِّلَُسی  َهَّللا  َّنِکل  َو   » ینعم هن  هدیمهف و  ار  ُهَّللا » َءافَأ  ام  َو  »

« لابحلا یعضف  »
یگدنامرد نایب  ریقحت و  يور  زا  ار  نیا  ربب ، یمکاح  دزن  ار  ام  دنبب و  ام  ندرگ  هب  نامـسیر  ینعی  تسا ، هطقنیب  ءاح  اب  خسن  یخرب  رد  - 

هب نامـسیر  ادرف  دننک  در  وت  هب  ار  كدف  رگا  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هدرک و  نایب  همطاف  هب  كدف  يراذگاو  هجیتن  ای  هتفگ  ءارهز  همطاف 
دوخ زا  هدروآ  تسد  هب  یـشک  نوشق  تمحزیب  تردـپ  هک  ار  يزیچ  رگا  اـی  ینکیم ، دوخ  هدرب  هدـنب و  ار  اـم  يراذـگیم و  اـم  ندرگ 

ینک و رّخـسم  ار  ام  هلیـسو  نیدب  یهاوخیم  وت  هک : تسا  نیا  شدوصقم  هک  دـناهتفگ  یخرب  و  ینادـب . دوخ  هدـنب  مه  ار  ام  دـیاب  ینادـب 
. میراد تسد  رد  ار  تردق  ام  اریز  یناوتن  زگره 

هانگ و زا  هیانک  لابج  عضو  ای  میدرک ، هک  يراک  يازـس  رد  راذـگب  ام  ندرگ  هب  ار  اههوک  ینعی  تسا ، رادهطقن  ِمیج  اب  خـسن  یخرب  رد  و 
اب يزاـب  زیجعت و  رخـسمت و  ءازهتـسا و  زا  رگید  یعوـن  نیا  و  نک ، باـسح  اـم  ندرگ  هب  ار  نآ  هاـنگ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  تـسا و  رزو 

. تسا نید  تاررقم 
. تسا رصم  روشک  ياههناخ  زاغآ  دوصقم  اجنیا  رد  و  تسا ، ینابهیاس  ره  شیرع » »

هملک رتشیب  و  تسا ، يداو  هرانک  ایرد و  هرانک  فیق ) نزو  رب  « ) فیس »
859 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. دننکیم لامعتسا  برغم  يایرد  نامع و  يایرد  هرانک  رد  ار  فیس 
هک تسا  ياهعلق  مان  تسا : هتفگ  دیرد  نبا  تسا ، طلغ  نآ  یلو  نآ  حتف  هب  نیثدـحم  دـنناوخ و  لاد  مض  هب  تغل  لها  ار  لدـنجلا » ۀـمود  »

هفوک یلزنم  ات 10  رـصم  زا  تفاسم  نیا  هفوک ، تمـس  هب  تسا  هنیدـم  قرـش  رد  ینعی   ) هفوک زا  لزنم  تسا و 10  رود  هنیدـم  زا  لزنم   15
زا تحاسم  نیا  همه  هدومرف : ماما  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  هنارتیدم ) زا  ياهشوگ  خرـس و  يایرد  رانک  ات  هنیدـم  زا  قرـش و  هب  برغ  زا  تسا 

تسا یهد  مان  كدف  هک  تسا  نیا  روهشم  اریز  تسا ، كدف  ظفل  ینعم  هکنیا  هن  تسا ، هدشن  نآ  ریخست  يارب  یشک  نوشق  تسا و  لافنا 
كدف هکنآ  ای  اهالاو » ام  كدف و  : » هدومرف مه  و  هدشن ، نادب  یشک  نوشق  هک  تسا  اهنیا  دومرف : هک  دراد  هراشا  نادب  مه  ثیدح  دوخ  و 
هتشادن تمینغ  قح  دوب  هدرک  طرش  اهنآ  اب  هک   ) دنتـسه اهدرگ  نابایب  موق ، زا  دوصقم  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هدش  قالطا  همه  رب  ًازاجم 

قلطم هک  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  هر -)  ) یسلجم زا  دهدیم . نانآ  ربارب  ای  نارب  تمینغ  زا  رتمک  یمهس  نامه  هب  دهاوخ  رگا  یلو  دنشاب )
اهنآ زج  راک و  تشک و  تعنـص و  یناگرزاب و  دوس  رد  تسا  سمخ  بوجو  باحـصا  نایم  روهـشم  تسا و  هیآ  مکح  رد  لـخاد  دـئاوف 
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. شلایع دوخ و  لاس  جراخم  ندرک  نوریب  زا  سپ  یلو  قادص  هبه و  ثاریم و  ياوس 
. تسا طقاس  ماما  مهس  صوصخ  ای  مامتلاب  تبیغ  نامز  رد  بسک  تعارز و  تراجت و  دمآ  رد  سمخ  دناهتفگ : نیرخأتم  زا  یضعب 

رد هلأسم  نیا  و  درادن ، تاداس  مهس  تسا و  ماما  مهس  تبیغ  نامز  رد  بسک  تعارز و  تراجت و  دمآرد  سمخ  همه  دناهتفگ  یـضعب  و 
صوصخ دوشیمن و  ینامز  ره  رد  طوقس  رب  لیلد  حلاصم  یضعب  يارب  هنمزا و  یضعب  رد  همئا  زا  یـضعب  هحابا  اریز  تسا  لاکـشا  تیاهن 

: تسا دروم  هس  جرح  عفر  يارب  هحابا  رابخا ، زا  دوصقم  ًارهاظ  هحابا و  مدع  رب  يرایسب  رابخا  تلالد  دوجو  اب 
گنج رد  رئاج  ياهتموکح  هک  ینازینک  ینعی  حکانم - دروم  رد  - 1

860 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تسا حابم  اهنآ  يارب  دسرب  هک  هعیش  تسد  هب  دننکن  ادا  رگا  و  تسا ، ماما  لام  اهنآ  سمخ  ای  اهنآ  همه  دنریگب و  رافک  اب 

حابم اهنآ  يارب  دسرب  هعیـش  تسد  هب  دننک و  فرـصت  وا  هزاجایب  ماما  هب  قلعتم  ياهنیمز  رد  روج  يافلخ  هاگ  ره  نکاسم - دروم  رد  - 2
. تسا

يارب تسین و  بجاو  اهنآ  سمخ  كرادت  دسرب  هعیـش  تسد  هب  اهنآ  لام  زا  دـنهدن و  سمخ  هک  همئا  نیفلاخم  ياهتراجت  دروم  رد  - 3
(. ع  ) تسا اضر  ماما  ای  داوج  ماما  ای  يداه  ماما  همان ، فرط  ایوگ  هر -)  ) یسلجم زا  دش . همجرت  هصالخ  روط  هب  تسا ، لالح  هعیش 

زا دعب  ای  تسا و  نآ  جرخ  عضو  زا  دعب  راک  تشک و  دمآرد  ِسمخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دوش ، تخادرپ  دیاب  هک  تسا  يزیچ  تمارغ 
تلالد نیا  هتـسناد و  سمخ  بوجو  دروم  مه  ار  هزئاج  ثیدـح  نیا  رد  و  شلایع ، شدوخ و  يارب  تسا  لاـس  جراـخم  عضو  نآ و  عضو 

لایع دوخ و  لاس  جرخ  هنوئم ، زا  دوصقم  هر -)  ) یسلجم زا  هتسناد . بجاو  ار  سمخ  مه  هزئاج  هبه و  رد  هک  حالـصلا  وبا  بهذم  رب  دراد 
صوغ و تسا  نانچمه  دشاب و  ندعم  سمخ  دوصقم  رگا  تسا ، ندعم  رد  درک  راک  جرخ  دشاب و  دمآرد  سمخ  زا  شسرپ  رگا  تسا  وا 

لاس جرخ  زا  هاگ  ره  تسا  بجاو  اههدافتـسا  دمآرد و  رد  سمخ  هک  تسا  نیا  باحـصا  بهذم  هک  نادـب  و  تسا ، رهظأ  یلّوا  یلو  زنک 
رایـسب تسا  هنوئم  زا  سپ  سمخ  هکنیا  رب  ّهلاد  رابخا  و  ءاملع ، يرایـسب  زا  تسا  هدـش  عاـمجا  يوعد  نآ  رب  دـیآ و  نوزف  شلاـیع  دوخ و 

. دشاب یفرع  مهف  اهنآ  دنتسم  دیاش  تسا و  هدش  نآ  رب  عامجا  يوعد  تسین و  اهنآ  رد  لاس  ظفل  یلو  تسا 
ره جراخم  زا  دوصقم  و  دوشیم ، ققحم  هام 12  رد  لوخد  هب  هک  ةاکز  لاس  هن  تسا  هام  لماک 12  لاس  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و 

روط هب  ملاظ  هک  يزیچ  ای  ناردارب  هب  ِهلِص  هیده و  نامهم و  نوچ  نارگید  يارب  ای  دراد  هقفنلا  بجاو  لایع  دوخ و  يارب  هک  تسا  یجرخ 
دنک داد  رارق  وا  اب  ای  دریگب و  وا  زا  رهق 

861 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
هماج و زینک و  يراوس و  لئاسو  زا  درخب  دوخ  يارب  هچنآ  جاودزا و  جرخم  هریغ و  هرافک و  رذن و  هب  مزال  قوقح  تخادرپ  مه  دریگب و  و 
وا يارب  دریگ  گنت  دوخ  رب  رگا  و  دهد ، سمخ  ار  يدایز  دیاب  دنک  فارـسا  رگا  و  تداع ، بسحب  دشاب  وا  لاح  هب  قیال  دیاب  نآ و  دننام 
رد تسا و  وا  هنوئم  ءزج  وا  جح  رفس  جراخم  یلاس  رد  دوش  عیطتسم  رگا  و  تسین ) بوسحم  وا  عفن  هب  تروص  نیا  رد  یلو   ) دوش باسح 

مدـع رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا  هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . هنوئم  ءزج  مه  لاـس  ناـمه  ضرق  هتـشذگ و  ضرق  هک  هدرک  حیرـصت  سورد 
تبیغ نامز  هب  تبسن  باحـصا  رثکا  هک  يدیمهف  و  دنک ، ادا  ار  شـسمخ  رادیرخ  هکنیا  رگم  دناهدادن  ار  نآ  سمخ  هک  یلام  دیرخ  زاوج 

زا ترـضح  نآ  ِغیرد  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  هر -)  ) یـسلجم زا  تبیغ . ناـمز  رد  نآ  ندوب  حاـبم  هب  دـناهدرک  مکح  هدرک و  ءانثتـسا  ار  نآ 
راک زا  رادرب  تسد  راک و  هبوت  تقیقح  يور  زا  ناـنآ  هکنآ  يارب  اـی  تسا  هدوب  بلطم  ناـمتک  هیقت و  يارب  لوا  رفن  ود  زج  ندرک  لـالح 

قلطم یلوم  زا  دوصقم  هر -)  ) یـسلجم زا  دـندوبن . هراچیب  تجاح و  لها  ای  دـندوبن  تماما  ماقم  هب  تفرعم  لها  زا  هکنآ  اـی  دـندوبن  دوخ 
دربیم و ار  ثرا  ماما  همه  نادـقف  اب  تسا و  یببـس  یبسن و  زا  معا  ثراو  زا  دوصقم  و  هریرج ، نماـض  هدـننکدازآ و  زا  معا  تسا  هتـسباو 

مود نسحلا  وبا  تسا  نکمم  تسا  لوا  نسحلا  وبأ  هک  دـشاب  ع )  ) مظاک ماما  تسا  نکمم  ثیدـح  نیا  رد  نسحلا  وبا  تسا . لاـفنا  زا  نیا 
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و یتخانـش ، ار  ود  نیا  رد  فالخ  ًاقباس  و  تسا ، رانید  کی  ود  ره  نداعم  رد  صوغ و  رد  باصن  دـح  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا  دـشاب ،
دیاب يزیچ  شیب  اـی  مک  دوش  جارختـسا  ندـعم  زا  هچنآ  زا  مدیـسرپ  ع )  ) نسحلا وبا  زا  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  یطنزب 

باحصا زا  يرایسب  دشاب و  الط ) یفرـشا   ) رانید تسیب  هک  تسا  بجاو  نآ  رد  ةاکز  هچ  نادب  دسرب  ات  تسین  نآ  رد  یقح  دومرف : دهدب ،
تسا نکمم  و  دناهتسناد ، رانید  ار 20  نداعم  باصن  دناهدرک و  لمع  شنومضم  هب 

862 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
بوجو يارب  تسیب  باصن  و  دوش ، بابحتسا  رب  لمح  دوشیم  هدافتسا  باب  کی  تسیب و  ثیدح  نیا  زا  هک  رانید  کی  زا  سمخ  جارخا 
نکمم هر -)  ) یـسلجم زا  تسا . بجاو  شـسمخ  رتشیب  ات  راـنید  تسیب  زا  دراد و  بحتـسم  سمخ  راـنید  ات 19  راـنید  کـی  زا  سپ  تسا 

قلطم لوق  هب  بساکم  حابرا  رد  سمخ  بوجو  اب  تیاور  نیا  دـشاب و  يداه  اـی  داوج  ماـما  اـی  ع )  ) اـضر ترـضح  لاؤس  فرط  هک  تسا 
(. هر  ) یسلجم زا  لقن  نایاپ  دشاب . هتشادن  لاس  جراخم  هنوئم و  زا  داز  ام  هک  یتروص  هب  دوش  لمح  هکنآ  رگم  دراد  تافانم 

نیا هب  جـح  يارب  هیطع  زا  سمخ  یفن  لاؤس و  دروم  زا  تسا  یئادـج  ناونع  لاس  جراخم  زا  داز  ام  هب  سمخ  قلعت  عوضوم  میوگیم  نم 
هراشا نیا  کیبا ، باتک  هر -)  ) یـسلجم زا  درادـن . تسا  راک  بسک و  دوس  هکنیا  ناونع  هب  نآ  رد  سمخ  بوجو  اب  یتاـفانم  چـیه  ناونع 

وا هب  لاس 220 ه ق  رد  ع )  ) داوج ماما  هک  هدرک  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  حیحـص  دنـس  هب  بیذـهت  رد  ار  نآ  هک  یلـصفم  همان  هب  تسا 
هک یسک  هب  تبـسن  تسا  کی  شـش  مین  تسا  هدش  بجاو  لاس  ره  رد  تالغ  عرازم و  زا  هچنآ  اما  و  تسا : هدومرف  شرخآ  رد  هتـشون و 
. تسین يرگید  هوجو  کی و  شش  مین  وا  رب  دسرن  شجراخم  هب  شاهعرزم  دمآرد  هکنآ  دراد و  ار  وا  جراخم  تیافک  وا  هعرزم  دمآرد 

تسا و هتـشون  ع )  ) ماما هک  تسا  ینامه  نآ  دوش و  رهاظ  نآ  زا  شرگید  فرط  هدرک و  لقن  ار  فالتخا  فرط  کی  انلبق -» نم  فلتخاف  »
رد هچنانچ  نیفلاخم  طلست  نارود  رد  هعیش  رب  فیفخت  يارب  تسا  هدرک  ءافتکا  کی  شـش  مین  هب  تسا  سمخ  هک  دوخ  قح  زا  ماما  انامه 

: هک هتشون  لصفم  همان  نیمه  نمض  رد  تهج و  نیمه  هب  دناهدیشخب ، هعیش  هب  ار  سمخ  همه  تاقوا  ياهراپ 
ار نآ  نم  دـننک  ریـصقت  تسا  بجاو  اهنآ  رب  هچنآ  رد  اهنآ  یـضعب  ای  ار  اهنآ  حالـص  مراتـساوخ  ادـخ  زا  هک  نم  ناتـسود  همه  یتسار  هب 

: دیامرف هکنآ  ات  مدرک ، لمع  لاس  نیا  رد  سمخ  هب  عجار  هچ  نادب  میامن  هیکزت  منک و  كاپ  ار  اهنآ  هک  متشاد  تسود  متسناد و 
863 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

رد اـنامه  تسا و  هدرک  ضرف  اـهنآ  رب  ادـخ  هک  ار  یتاـکز  مناد  بجاو  اـهنآ  رب  اـنامه  منکن و  بجاو  اـهنآ  رب  ار  سمخ  لاـس  ره  رد  نم 
الاک و رد  اـهنآ  رب  متـسنادن  بجاو  ار  نآ  هتـشذگ و  نآ  رب  لاـس  هک  ياهرقن  ـالط و  صوصخ  رد  ار  سمخ  مدرک  بجاو  اـهنآ  رب  لاـسما 

يارب يدوز  هب  هک  ياهعرزم  زا  مسق  نآ  زج  غاب  هعرزم و  دـمآرد  هن  یناگرزاب و  دوس  رد  هن  راک و  تمدـخ  يراوس و  تاـناویح  فرظ و 
خر اـهنآ  رب  هک  یئاـهیراتفرگ  يارب  دربیم و  دـپاچیم و  اـهنآ  لاوما  زا  ناطلـس  هچنآ  ناربـج  مناتـسود و  رب  فیفخت  يارب  مهد  حرـش  وت 
رَّون ملاعم ) بحاص   ) نسح خیـش  ربخ . رخآ  ات  تسا ، بجاو  لاس  ره  رد  اهنآ  رب  سمخ  سپ  هدئاف  تمینغ و  صوصخ  رد  اما  و  دـهدیم ،

: تسا هتفگ  ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  یقتنم  رد  هحیرض ، هَّللا 
لح ار  اهنآ  مینک و  لقن  لصفم  ار  اـهنآ  اـم  دـناهدرک و  دـیدرت  نآ  رد  یخرب  هک  تسا  لاکـشا  دـنچ  ثیدـح  نیا  رهاـظ  رد  میوگیم  نم 

: مینک
باب دس  یحو و  عاطقنا  زا  سپ  دنناوتن  دننک و  مکح  هدرپس  اهنآ  هب  ص )  ) ربمغیپ هچ  نادب  دننک و  عرش  ظفح  هک  تسا  نیا  همئا  نأش  - 1

لاس ره  رد  ار  نآ  و  مدرک ، بجاو  لاس  نیا  رد  دیامرف : ثیدح  نیا  رد  هک  دـیآ  تسرد  هنوگچ  نیا  رب  انب  دـنهد و  رییغت  ار  ماکحا  خـسن ،
. دنک مکح  دهاوخ  هچ  ره  هب  ماما  هک  دنراد  تلالد  هک  يرگید  تارابع  نانچمه  و  منکن ، بجاو  اهنآ  رب 

سمخ اما  و  دیامرف ، دـعب  هکنیا  اب  دراد  تافانم  تسا ، هدرک  ضرف  اهنآ  رب  ادـخ  هک  ار  یتاکز  زج  منادـن  بجاو  اهنآ  رب  دـیامرف  هکنیا  - 2
. دشاب بجاو  اهنآ  رب  لاس  ره  رد  دئاوف  مئانغ و 
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تـشذگ اریز  تسا  دوهعم  فالخ  تسا ، هتـشگ  نآ  رب  لاس  هک  ياهرقن  الط و  رد  ار  لاسما  سمخ  مناد  بجاو  اـهنآ  رب  دـیامرف  هکنیا  - 3
هنیآ و الاک و  رد  سمخ  منادـن  بجاو  اـهنآ  رب  نم  دـیامرف : هکنیا  مه  نآ و  ِسمخ  رد  هن  تسا  ربتعم  هرقن  ـالط و  ِةاـکز  بوجو  رد  لاـس 

. تسا فورعم  ریغ  اهزیچ  نیا  هب  سمخ  قُّلعت  اریز  ار ، مدخ  باود و 
مکح دروم  هکنیا  اب  تسین  نشور  مهدزاود  کی  هب  ءافتکا  رد  هجو  - 4

864 ص : ج3 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
. تعارز دمآرد  هب  تبسن  دشاب  سمخ  هک  تسا  مجنپ  کی 

مهـس ماما و  مهـس  هب  میـسقت  دـنربارب و  فرـصم  رد  سمخ  عاونا  همه  هکنیا  رب  تسا  نیرخأتم  قاـفتا  هیاـپ  رب  لوا  لاکـشا  هک  نادـب  سپ 
نادـب باب  نیا  رد  هک  يرابخا  هکنیا  اب  میراد  ضارتعا  يربارب  نیا  تحـص  رد  و  میهاوخیم ، ار  نآ  لیلد  اهنآ  زا  اـم  دـنوشیم و  تاداـس 

هب دـشار و  نب  یلع  یبا  ربخ  دـننام  دنـشاب  فرـصم  فالتخا  رب  لیلد  هکلب  دـنراد  مالعا  فرـصم  تدـحو  نیا  فالخ  رب  دـننک  لالدتـسا 
هدش فالتخا  نیدب  حیرـصت  دراد  یلوهجم  يوار  هک  مه  يربخ  رد  دشاب و  نادب  رظان  دیاب  هک  دـنهد  تبـسن  یئاوتف  مه  ءامدـق  زا  یعمج 

زا یـضعب  تسا  نکمم  هک  دش  نشور  نآ  هار  هکلب  دمآ و  نایم  هب  فرـصم  رد  فالتخا  لامتحا  نوچ  تسا و  حیحـص  ربخ  دیؤم  تسا و 
تبـسن تروص  نیا  رد  تسا و  نآ  دـهاش  تسا و  نآ  رب  لـیلد  مه  ثیدـح  نیا  تفگ : دـیاب  دـشاب  ماـما  دوخ  هب  صوصخم  سمخ  عاوـنا 

رب انب  دشخبب  ای  دریگب  دنک  فرـصت  دهاوخ  روط  ره  هب  دوخ  لام  رد  دراد  قح  اریز  درادن  یلاکـشا  ترـضح  نآ  هب  بوجو  یفن  باجیا و 
هدرک ءافتکا  کی  شش  مین  نامه  هب  ارچ  ماما  هکنیا  هب  لاکشا  تسا و  لوا  لاکشا  زا  یئزج  مه  نآ  دوش و  عفترم  مه  مراهچ  لاکـشا  نیا 

ياههخسن رثکا  باتک و  نیا  خسن  رد  فقولا » هل  ّیلوتی  ناک  و  (- » هر  ) یـسلجم زا  دشابن . وا  دوخ  ِنآ  زا  همه  هک  تسا  نیا  ریدقت  رب  تسا 
نیا اب  هتـشاد و  مق  رد  هک  یفاقوا  رب  تسا  هدوب  ترـضح  نآ  يالکو  زا  دمحم  نب  حـلاص  نیا  رب  انب  دراد و  فقولا » هل   » هعنقملا بیذـهت و 

فاقوا یلوتم  ناونع  هب  ار  وا  درادـن و  هل »  » هملک بیذـهت  ياههخـسن  زا  ياهراـپ  رد  یلو  باوج ، ِمومع  رظن  زا  رگم  درادـن  یتبـسانم  باـب 
. تسا باب  نیا  عوضوم  هک  دشاب  سمخ  زا  لاؤس  دروم  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  یفرعم 

. تسا هدوب  هیقت  هار  زا  وا  هب  تیلح  راهظا  ًارهاظ  و  دشاب ، رانید  رازه  هد  دوصقم  تسا  نکمم  و  مهرد ، رازه  هد  ینعی  فالآ » ةرشع  »
7 ص : ج4 ، ياهرمک ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
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فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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