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هچابید

هچابید

ار نمـشد  تسود و  شیوکین  يوخ  قلخ و  اب  دـیزرو و  یم قشع  دوخ  تما  هب  زوس  لد نابرهم و  يردـپ  نوچ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
رفن کی  یهارمگ  یتح  دوبن  رضاح  دوب و  هتـشاذگ  هیام  ناج  زا  مدرم ، يراگتـسر  تیاده و  يارب  وا  .تخاس  یم  شیوخ  بوذجم 

.دنیبب ار 

هک سوسفا  یلو  تسا ، يزرورهم  تبحم و  قشع و  زا  یندـشان  شومارف  ییاـه  سرد زا  راشرـس  ترـضح  نآ  یگدـنز  هظحل  هظحل 
دنم هرهب ناشیا  دوجو  تاکرب  زا  دوب ، هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  نایناهج  دـشن و  هتخانـش  دـیاب ، هک  ناـنچ  تمحر  ربماـیپ  تلزنم  ردـق و 

.دندشن

هیلع هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  شور  هریس و  یگدنز و  تیصخش ، فلتخم  ياه  هبنج ندناسانش  يارب  یندوتـس  یـشالت  گرب ، دص  لگ 
.تسا یمالسا  ناریا  ناناوجون  ناکدوک و  هب  هلآ  و 

ياه باتک رد  هک  یتایاور  نداد  رارق  هیام  تسد اب  ینارجاهم ، دمحم  دیس  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج  باتک ، نیا  مرتحم  هدنـسیون 
، اـهنآ زا  مادـک  ره  هک  تسا  هدرک  قـلخ  ار  ییاـبیز  ياـه  ناتـساد هدـش ، دراو  ترـضح  نآ  یگدـنز  شور  هریـس و  هنیمز  رد  ربـتعم 

.دراذگ یم شیامن  هب  ار  متاخ  ربمایپ  سدقم  دوجو  گرب  دص  لگ  زا  یگربلگ 

رد ار  اـهنآ  دریگ و  رارق  ناوجون  كدوک و  ياـه  هورگ هژیو  هب  امیـس  ادـص و  مرتـحم  نازاـس  هماـنرب هجوت  دروـم  رثا  نیا  میراودـیما 
.دهد يرای  دوخ  نابطاخم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتهب  یفرعم 

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ

راتفگ شیپ

ار ییابیز  .دنراد  تسود  ار  تیمیمـص  افـص و  .دنراد  تسود  ار  تبحم  ینابرهم و  .دـنراد  تسود  ار  یتسود  ناناوجون ، ناکدوک و 
نانامرهق زا  اهراتفگ  اهراتفر و  رد  دـنلیام  هراومه  دـنراد و  تسود  ار  نانامرهق  .دـنراد  تسود  ار  یباداش  يداـش و  .دـنراد  تسود 

.دننک دیلقت 

رب نونک  ات  زابرید  زا  هک  تسا  یناسنا  نیرت  قوذ شوخ نیرتاـبیز و  نیرت ، باداـش نیرتافـصاب ، نیرت ، ناـبرهم مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ 
.تسا هتسارآ  شیوخ  نیگن  رون  اب  ار  نیمز  هقلح  هداهن و  ماگ  یکاخ  هرک 

دنچ اـی  کـی  ندوب  اراد  لـیلد  هب  یتیـصخش  ره  رگا  .تسا  یتـسود  يزوـس و  لد یناـبرهم ، ییاـبیز ، زا  زیربـل  شا ، یگدـنز رـسارس 
.یکین ینابرهم و  ياه  فدص زا  زیربل  تسا  ییایرد  وا  هدش ، قافآ  هرهش  یگژیو ،

يراد یسیع  مد  اضیب ، دی  فسوی ، خر 

يراد اهنت  وت  دنراد ، مه  نابوخ  هچ  نآ 

نیرت گرزب .تسا  نانامرهق  نامرهق  وا  کش ، نودـب  میربب ، راـک  هب  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  يارب  ار  ناـمرهق  هژاو  دـشاب  زیاـج  رگا 
يایرد زا  هدناشن و  تاجن  یتشک  رب  ار  ناسنا  مالسلا  هیلع  حون  دننام  هک  تسا  نیا  زین  تیرشب  هب  شتمدخ 
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، لیلد نیمه  هب  .تسا  هدیمد  مدآ  ملاع و  دبلاک  رد  يا  هزات ناج  نامیا ، رون و  لگ  هتـسد  يادها  اب  تسا و  هدـیناهر  تلاهج  کیرات 
یتفگـش دنزرو ، یم قشع  وا  هب  دوجو ، مامت  اب  ناناوجون  ناکدوک و  دـنراد و  تسود  ار  وا  هناقـشاع  هدازآ ، ياه  ناسنا مینیب  یم رگا 

.درادن

رد ار  نابرهم  راگزومآ  نارود و  هناگی  نیا  يالاو  ابیز و  رـسارس  یگدـنز  امیـس  ادـص و  هژیو  هب  یهورگ ، ياه  هناـسر تساـبیز  هچ 
، نالاسدرخ هژیو  هب  مدرم  همه  ات  دـنیارایب  اون  امن و  ياهرهوگ  اب  ار  اه  همانرب نیا  دـننک و  هضرع  عونتم  فلتخم و  ياه  هماـنرب بلاـق 

رترابرپ رتراشرـس و  راوگرزب ، نیا  هب  تبـسن  ناشقـشع  همـشچ  دنـسانشب و  ار  زیزع  نیا  رتشیب  هچ  ره  نامزیزع  ناناوجون  ناـکدوک و 
.دوش

يارب ار  يزاس  همانرب  هیلوا  هدام  ناکما ، دح  ات  اه ، فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا  هتـساوخ  هک  تسا  يا  هعومجم گرب ، دص  لگ 
ار کچوک  هیدـه  نیا  لگ و  هخاش  نیا  نابرهم ، ربمایپ  نامحر و  يادـخ  مراودـیما  .دروآ  مهارف  امیـس  ادـص و  زیزع  نازاـس  هماـنرب 
ار نام  یگدـنز باریـس و  ار  رنه  بدا و  هناسر و  یلاـها  ناـناوجون و  ناـکدوک ، لد  تشد  شیوخ ، فطل  ناراـب  اـب  دنـشاب و  اریذـپ 

.هللاءاش نا دنزاس  باداش  زبسرس و 

ینارجاهم دمحم  دیس 
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یسرپ لاوحا مالس و  لوا : شخب 

هراشا

یسرپ لاوحا مالس و  لوا : شخب 
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! مالس

! مالس

هب ناـبرهم ، اـبیز و  .دنتـشذگ  یم شراـنک  زا  گرزب  کـچوک و  نارذـگهر  .دوب  هدـمآ  هچوـک  ناـیم  .تشاد  یمرب ماـگ  مارآ  مارآ 
«. مُکیلع مالس  : » دیچیپ یم  هچوک  رد  شمرن  باذج و  يادص  .تفکش  یم  شیاه  بل  .درک  یم هاگن  نارذگهر 

(1) .داد یم شزاون  ار  اه  لد راهب ، میسن  لثم  شمالس  شوخ  يوب 

تسود مسا 

تسود مسا 

غارس ناسرپ ، ناسرپ  .دیـسر  هنیدم  هب  .دوب  هدش  شقـشاع  هدیدن  لاح ، نیا  اب  .دوب  هدیدن  ار  وا  زونه  یلو  دوب ، هدینـش  دایز  ربمایپ  زا 
دوب و هچوک  نایم  ربمایپ  .درک  ادیپ  ار  ربمایپ  هچوک  هرخالاب  .درک  یم دَـصَر  ار  اه  هچوک شرارق ، یب ياه  مشچ .تفرگ  ار  ربمایپ  هناخ 

.تفر ولج  دـش و  هدز  قوذ  .داـتفا  ادـخ  ربماـیپ  تروـص  هب  درم  هاـگن  .دـندوب  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  وا  رتـشگنا ، نیگن  لـثم  شناتـسود 
تخادـنا و لگ  شتروص  .داد  شزاون  ار  شـشوگ  ربمایپ ، ياسر  مرگ و  مالـس  هک  دـنک  زاب  مالـس  يارب  ار  دوخ  ناـهد  تساوخ  یم

.درک یـسوب  هدید وا  اب  تفرگ و  شمرگ  تسد  نایم  رد  ار  وا  تسد  .تفریذپ  یمرگ  هب  ار  وا  ربمایپ ، .تفر  رتولج  ناباتـش  نامداش و 
يدمآ شوخ  یلیخ  ینک ؟ یم یگدـنز  اجک  يا ؟ هلیبق موق و  مادـک  زا  تسیک ؟ ناتردـپ  تسیچ ؟ امـش  مان  زیزع ؟ ردارب  يروط  هچ  » 

«. ...ردارب

(2) .دیشوج همشچ  دننام  درم  ياه  مشچ

ح 55. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  ییابطابط ، دمحمدیس  - 1
ح 309. همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
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تسد رد  تسد 

تسد رد  تسد 

مارآ هاگن  مرگ و  تسد  .شناشخرد  نامشچ  ربارب  رد  شیاه  مشچ دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسد  رد  شتـسار  تسد 
هب نداد  تسد  دـشک و  یم بقع  ار  شتـسد  همه  لثم  زین  ربماـیپ  درک  یم رکف  ییاـبیز ! هظحل  هچ  داد ؛ یم شزاون  ار  شحور  ربماـیپ ،

(1) .داد یم افص  ار  درم  ناج  شهاگن  دیشروخ  دوب و  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  تسد  نانچمه  ربمایپ  مرگ  تسد  یلو  دسر ، یم نایاپ 

؟ تساجک متسود 

؟ تساجک متسود 

مالـس و اهنآ  کی  کـی اـب  .دـندوب  هتـسشن  دجـسم  راـنک  هشوگ  رد  شناتـسود  .دـش  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هدـیدن ار  اهنآ  زور  نیموس  يارب  هک  ربمایپ  .دوبن  ناشیا  ناتـسود  زا  یـضعب  زا  يربخ  هک  دوب  يزور  راهچ  هس _  .درک  یـسرپ  لاوحا

.دش ایوج  ار  ناشلاح  نارضاح ، زا  دوب ،

»؟ تساجک ام  ناوج  تسود  : » دیسرپ سپ 

«. تسا هتفر  رفس  هب  : » دنداد خساپ 

»؟ تساجک ناـمرگید  تسود  : » تفگ سپ  نک »! يراد  هگن رفـس  رد  ار  وا  ایادـخ ، : » درک اـعد  شیارب  درب و  ـالاب  ار  اـه  تسد ربماـیپ 
تسا زور  دنچ  : » دنداد خساپ 

ح 59. ص 99 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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نامتـسود یکی  نآ  : » تفگ تخادـنا و  رب  رود و  هـب  یهاـگن  سپ  .مورب » شرادـید  هـب  دـیاب  : » تـفگ ربماـیپ  .تـسا » هدـش  راـتفرگ 
هب هللاءاش  نا : » تفگ داد و  ناکت  ار  شرـس  يزوس  لد اب  ربمایپ  .تسا » هدـش  راـمیب  تسا  زور  دـنچ  ادـخ  هدـنب  : » دـنتفگ تساـجک »؟

(1) .دش ناذا  يابیز  يادص  رظتنم  تفر و  بارحم  يوس  هب  مارآ  هاگنآ  .مور » یم مه  وا  تدایع 

دنخبل فرح و 

دنخبل فرح و 

دوب و هتـسشن  راوید  رانک  ربمایپ  .دوب  هنیدـم  نایم  رد  ادـخ  تشهب  زا  يا  هعطق ربمایپ ، هناخ  .دـندوب  هتـسشن  قاتا  رود  ات  رود  ناتـسود 
.دوب هدرک  رپ  ار  قاتا  شنیـشن ، لد نیریـش و  نانخـس  رطع  .دوب  هتـسب  شقن  شنابل  رب  ابیز  يدنخبل  .دز  یم فرح  ناشیارب  مارآ  مارآ 
يراج شنادـنخ  ياه  بل زا  لالز  بآ  لثم  هک  شیاـبیز  ياـه  فرح هب  دـندوب و  هتخود  مشچ  شیاـه  مشچ هب  ناـنامهم  ناتـسود و 

(2) .دندوب هدرپس  ناج  شوگ  دش ، یم

ص 105. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
ح 11631. ج 14 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
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ییابیز يزیمت و  یگتسارآ و  مود : شخب 

هراشا

ییابیز يزیمت و  یگتسارآ و  مود : شخب 
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دیفس زبس و 

دیفس زبس و 

يابق .دوب  دیفس  شیاه  سابل رتشیب  .تشاد  تسود  یلیخ  ار  دیفس  گنر  .دیشوپ  ار  شدیفس  نهاریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
تروص .دـندمآ  یم مه  هب  یلیخ  مه  راـنک  رد  دیفـس  نهاریپ  زبس و  ياـبق  .دیـشوپ  شدیفـس  نهاریپ  يور  تشادرب و  مه  ار  شزبـس 

.دنک یم عولط  زبسرس  یتشد  رد  راهب  يابیز  حبص  رد  هک  دوب  يدیشروخ  لثم  دیفـس  نهاریپ  زبس و  يابق  رانک  رد  شیابیز  ینارون و 
(1) .دش راهب  هشیمه  لگ  غاب  زا  رتابیز  هچوک ، .درک  تکرح  هچوک  رد  مارآ  مارآ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا 

ص 184. ج 3 ، یفاک ، لوصا  زا : لقن  هب  ص 35 ؛ يراهب ، ياه  لگ مانمه  يدیس ، نیسح  - 1
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همشچ رد  لگ 

همشچ رد  لگ 

بترم ار  شیاهوم  شا  یبوچ کچوک  هناـش  اـب  تفر ، یم نوریب  هناـخ  زا  هاـگ  ره  .دوب  هدز  هناـش  بترم و  زیمت و  شیاـهوم ، هشیمه 
.درک یم

ار شا  هناش .دوب  هداـتفا  بآ  ناـیم  رد  شیاـبیز  ریوصت  .تخادـنا  بآ  هب  یهاـگن  .دـمآ  بآ  راـنک  .دوبن  تسد  مد  شا  هنیآ زور ، نآ 
درک و هاگن  بآ  هب  .دوب  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  شیاـبیز  ریوصت  فافـش ، يا  هنیآ دـننام  بآ  .درب  رت  کـیدزن ار  شتروص  .دروآرد 
ار ناهج  سکع  نیرتابیز  بآ ، باق  دوب و  هدرک  وب  شوخ بالگ ، همشچ  لثم  ار  بآ  شیور ، لگ  .دز  هناش  ار  شیاهوم  مارآ  مارآ 

(1) .دوب هتفرگرب  رد 

ح 53. ص 96 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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لگ يوب 

لگ يوب 

شزبـس ياـبق  دیفـس و  نهاریپ  هب  ار  شیوب  شوخ ياـه  تسد .درک  وب  شوخ رطعم و  نآ  اـب  ار  شیور  تسد و  تشادرب و  ار  شرطع 
ار ادخ  مان  یبوخ ! ياج  هچ  .دش  هشفنب  لگ  هچغاب  دننام  هظحل  دنچ  يارب  شکچوک  قاتا  .دـندش  وب  شوخ مه  شیاه  سابل .دیـشک 
ار اـه  هچوـک .داـتفا  هار  هب  .درک  يراـهب  ار  هچوـک  شـسابل ، ندـب و  يوـب  شوـخ میـسن  .دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مارآ  دروآ و  ناـبز  رب 

.دنام یم اج  هب  شرطع  يوب  دش ، یم در  اج  ره  زا  .تشاذگ  رس  تشپ  یکی  یکی

هتـشذگ وا  هک  ییاج  زا  سک  ره  .دوب  انـشآ  ناشیارب  ربمایپ  شوخ  يوب  یفیطل »! يوب  هچ  َهب  َهب  » .دنتـشذگ یم اه  هچوک زا  نارذگهر 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لگ  رطع  نیا  يزیگنا »! لد يوب  هچ  : » تفگ یم يداش  اب  داتـسیا و  یم يا  هظحل تشذـگ ، یم دوب ،

دوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رطع  زا  راشرـس  يدـمحم  لـگ  غاـب  لـثم  اـه  هچوـک .تسا  هتـشذگ  اـجنیا  زا  نـالا  نیمه  وا 
(1) .دندوب طاشن  قرغ  نارذگهر 

ص 149. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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دیراورم لثم 

دیراورم لثم 

زین زاـمن  زا  شیپ  .درک  یم كاوـسم  ار  شیاـه  نادـند باوـخ ، زا  شیپ  هشیمه  يدیفـس ! ياـه  نادـند هچ  ییوـب ! شوـخ  ناـهد  هـچ 
ار نآ  ندز ، كاوسم  اب  سپ  .تسادـخ  اـب  امـش  يوگو  تفگ هار  امـش  ناـهد  : » تفگ یم مدرم  هب  .دز  یم كاوسم  ار  شیاـه  نادـند

هشیمه ادخ  ربمایپ  .تسـش  یم بوخ  یلیخ  ار  اهنآ  دز و  یم كاوسم  ار  شیاه  نادند مه  اذغ  زا  سپ  .دینک » وب  شوخ زیمت و  هشیمه 
(1) .دیشخرد یم دیراورم  لثم  شدیفس  ياه  نادند دوب و  شوخ  لگ  لثم  شناهد 

شوپب زیمت  ياه  سابل

شوپب زیمت  ياه  سابل

الاح ات  حبـص  زا  راگنا  .دوب  کل  زا  رپ  فیثک و  شتروص  یکاـخ و  شیاـه  تسد .دوب  هتخیر  مه  رد  هدـیلوژ و  ناوج ، درم  ياـهوم 
شرانک .دید  ار  وا  ادخ ، ربمایپ  .دوب  هداتسیا  نادیم  هشوگ  دوب و  بترمان  فیثک و  مه  شیاه  سابل .دوب  هدزن  شیور  تسد و  هب  بآ 

.داد ار  شباوج  یلاح  شوخ اب  ناوج  ناوج »! مکیلع  مالس   » .درک شهاگن  ینابرهم  اب  .دمآ 

»؟ یتسه ریقف  تسا و  یلاخ  تتسد  رگم  زیزع ! تسود  : » تفگ ادخ  ربمایپ 

یناد یم ینک ؟ زیمت  هتـسارآ و  ار  تدوخ  ات  یـسر  یمن تدوخ  هب  ارچ  : » تفگ ربمایپ  .متـسین » ریقف  رکـش  ار  ادخ  هن ! تفگ « : ناوج 
(2) »؟ تسا نید  زا  یشخب  تمعن ، نتخاس  راکشآ  ادخ و  ياه  تمعن زا  ندرک  هدافتسا 

ح 568. یکشزپ ، ثیداحا  همانشناد  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
ح 20320. همکحلا ، نازیم  - 2
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يزاون نامهم نتفر و  ینامهم  موس : شخب 

هراشا

يزاون نامهم نتفر و  ینامهم  موس : شخب 
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نابرهم نامهم 

نابرهم نامهم 

دنخبل اب  هناخ  لها  .دوب  شناتـسود  زا  یکی  نامهم  .دیـشک  اذغ  زا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رکـش »! ایادخ  هللادمحلا ، »
.دوب هدش  افصاب  ردق  هچ  ناش  هناخ .دندرک  یم شهاگن 

!« زادنیب قاتا  هشوگ  يریصح  ًافطل  : » تفگ شتسود  هب  .دوب  نتفر  تقو  .درک  وگو  تفگ یمرگ  هب  اهنآ  اب  تسـشن و  ناشرانک  یتدم 
دیخرچ و هلبق  هب  ور  .دمآ  ریصح  يور  ربمایپ  .تخادنا  ار  ریصح  دهاوخ »!؟ یم هچ  يارب  ار  ریـصح   » .دش هدز  تفگـش ربمایپ  تسود 
»؟ تسا يزامن  هچ  نیا  تسا ! هدـناوخ  ار  شزامن  هک  ربمایپ   » .دـندرک هاگن  مه  هب  بجعت  اـب  همه  .ربکا » هللا  : » دروآ ـالاب  ار  اـه  تسد

هناخ لها  شتسود و  يارب  دروآ و  الاب  ار  شیاه  تسد .هتاکرب » هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  : » درک مامت  دناوخ و  ار  شزامن  ربمایپ 
(1) !« ینابرهم نامهم  هچ  ایادخ !  » .دوب هدش  عمج  شرسمه  درم و  نامشچ  رد  قوش  کشا  .درک  اعد 

ص 898. بدالا ، باتک  يراخب ، حیحص  يراخب ، لیعامسا  نبدمحم  - 1

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13620/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:25

ام هناخ  ایب  رحس 

ام هناخ  ایب  رحس 

يراطفا رازاب  .دوب  هتفرگ  ادـخ  گنر  رهـش  .دـندوب  هزور  همه  .دوب  هداتفا  نیمز  نانکاس  رـس  رب  نامـسآ  تمحر  هیاس  .دوب  ادـخ  هاـم 
.تفر یم هناـخ  يوس  هب  ضاـبرع  .دـنک  توعد  ار  شناگتـسب  ناتـسود و  تشاد  تسود  یـسک  ره  .دوـب  غاد  نداد  يرحـس  نداد و 

.داتفا ربمایپ  هام  يور  هب  شهاگن  .دناخرچ  ار  شرس  .دوب  انشآ  ادص  مُکیلع »! مالس   » .دوب هنسرگ  هنشت و  یباسح 

بشما زیزع ! ردارب  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دیـشک  رپ  شناج  زا  یگنـسرگ  یگتـسخ و  .دش  يداش  قرغ  شتروص 
ربمایپ یگرزب »! تداعـس  هچ  ربمایپ ! هناخ  رحـس و   » .دز قرب  ضابرع  نامـشچ  .دـیروایب » فیرـشت  ام  هناخ  هب  يرحـس ، فرـص  يارب 

(1) .دنام رحس  هار  هب  مشچ  هناربص ، یب دمآ و  هناخ  لخاد  ضابرع  .تفر  درک و  یظفاحادخ 

ح 314. ج 1 ، ادخ ، هام  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
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یتشپ

یتشپ

روط هچ  .هللا  همحر  مالـسلا و  مُکیلع  و  « » مُکیلع مالـس  : » داد یمرگ  مالـس  ناملـس  .دوب  قاتا  لخاد  .دـش  ربماـیپ  هناـخ  دراو  ناـملس 
راوید رانک  ار  نآ  تشادرب و  ار  دوخ  یتشپ  ینابرهم  اب  ربمایپ  .درک  توارطاب  ار  ناملس  يامیـس  ربمایپ  مالـس  میـسن  ناملـس »؟ یتسه 
دنخبل زا  زیربل  ناملس  ياه  بل هدب »! هیکت  یتشپ  نیا  هب  ًافطل  زیزع ! ردارب  : » تفگ ینابرهم  اب  تخادنا و  ناملـس  هب  یهاگن  .تشاذگ 

اج زا  شناملـسم  ردارب  ربارب  رد  یناملـسم  ره  ناملـس ! يا  : » دومرف ادـخ  ربمایپ  .دـش  ربمایپ  ياـشامت  قرغ  داد و  هیکت  یتشپ  هب  .دـش 
(1) «. دزرمآ یم ار  وا  دنوادخ  دراذگب ، یتشپ  شیارب  وا  مارتحا  يارب  دزیخرب و 

ح 17593. همکحلا ، نازیم  - 1
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! دیروخن مک 

! دیروخن مک 

ربمایپ ما »! هدروآ هیده  ناتیارب  ار  جنرب  فرظ  نیا  ادـخ ! ربمایپ  يا  مکیلع  مالـس  !« » مُکیلع مالـس  : » درک زاب  ار  رد  ربمایپ  َقت »! َقت  َقت  »
مه ار  مناتـسود  تسا  رتـهب  یعوـبطم ! ياذـغ  هچ   » .دروآ هناـخ  هب  ار  جـنرب  .درک  رکـشت  تفرگ و  وا  تـسد  زا  مارآ  ار  جـنرب  فرظ 
شا هناخ هب  دادـقم  رذوبا و  ناملـس و  دـعب  یتدـم  .دز  ادـص  ار  شا  یمیمـص ناتـسود  .تفرگ  ار  دوخ  میمـصت  ربماـیپ  .منک » توعد 

اهتـشا اب  همه  .دوب  هدرک  رپ  ار  قاتا  جنرب ، عوبطم  رطع  .دنتـسشن  هرفـس  رود  شا  یمارگ نانامهیم  ربمایپ و  .دش  هدامآ  هرفـس  .دـندمآ 
ردقچ : » دناخرچ اهنآ  کت  کت  يوس  هب  ار  شیور  ربمایپ  .دندیـشک  تسد  دـعب  دـندروخ و  اذـغ  یمک  نانامهم  .دـندروخ  یم اذـغ 

(1) «. دروخ یم اذغ  رتشیب  ام  هرفس  رس  رب  دراد ، تسود  رتشیب  ار  ام  هک  امش  زا  سک  ره  دیدروخن ! يزیچ  هک  امش  دوز !

ص 241. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ینابرهم یتسود و  مراهچ : شخب 

هراشا

ینابرهم یتسود و  مراهچ : شخب 
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دنت زامن 

دنت زامن 

هراشا قاتا  هب  .دوشگ  ار  رد  ربمایپ  رـسمه  .درک  ادـص  ار  ربمایپ  دز و  رد  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  رانک  درمریپ 
.دوب ادخ  اب  زاین  زار و  مرگ  ربمایپ  .تفر  قاتا  يوس  هب  دز و  دـنخبل  درمریپ  وت »! دـییامرفب  .تسا  زامن  لوغـشم  ربمایپ  تفگ « : درک و 

.دش ربمایپ  ياشامت  قرغ  داد و  هیکت  راوید  هب  .تفر  رت  کیدزن درمریپ 

.دـش هدز  تفگـش درمریپ  .درک  هاـتوک  مه  ار  تونق  .دـناوخ  هشیمه  زا  رتدـنت  ار  شا  هروـس دـمح و  .درک  سح  ار  وا  روـضح  ربماـیپ 
»؟ دناوخ یم دنتدنت  الاح  ارچ  دناوخ ، یم مارآ  ار  شزامن  هشیمه  هک  ربمایپ  »

درمریپ يوس  هب  ار  شکاـنبات  تروص  .درک  ماـمت  ار  شزاـمن  ربکا .» هللا  ربـکا  هللا  ربـکا ، هللا   » .داد مه  ار  شزاـمن  رخآ  مالـس  ربماـیپ ،
»؟ يراد راک  هچ  نم  اب  زیزع ! ردارب  مکیلع  مالس  : » دناخرچ

.درک مامت  دوز  ار  شزامن  نم  رطاخ  هب  تسا ! نابرهم  ردقچ  ایادخ !  » .دوب هدش  هدز  تفگش درمریپ 

(1) ! « ...ایادخ

ح 726. ص 310 ، هَّنّسلا ، باتکلا و  یف  تیبلا  لها  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
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شاب داش  روخن ، هصغ 

شاب داش  روخن ، هصغ 

راوید راـنک  .دوب  رگید  تولخ و  هچوک  .درک  یم  تکرح  مارآ  مارآ  دوب و  نییاـپ  شرـس  .دوب  هتخادـنا  هیاـس  شلد  تشد  رب  مغ  ربا 
.تشاذگ شیوناز  رب  ار  شرس  تسشن و 

اب ربمایپ  .درک  دـنلب  ار  شرـس  .دیـشوج  شنامـشچ  رد  کـشا  .دوب  انـشآ  شیارب  ادـص  يا »؟ هتـسشن اـجنیا  ارچ  ردارب ! مکیلع  مالـس  »
»؟ ردارب ینیگمغ  ارچ   » .تشاذگ شا  هناش رب  تسد  ینابرهم 

دز و فرح  وا  اـب  دـعب  .درک  شوـگ  شیاـه  فرح هـب  یناـبرهم  اـب  ربماـیپ  .درک  زاـب  ربماـیپ  يارب  ار  شلد  هرفــس  .دــیکرت  شــضغب 
ياه بل تخادنا و  لگ  شتروص  .دش  رود  شا  هنیـس نامـسآ  زا  مغ  ياهربا  مک  مک .درک  یخوش  وا  اب  مه  یمک.درک  شا  ییامنهار

(1) .دش دنخبل  زا  زیربل  شا  هدرمژپ

ص 113. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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هام رون  ریز 

هام رون  ریز 

اه هچوک .دوب  هدرک  رپ  ار  هنیدـم  هنابـش ، يابیز  توکـس  .درک  یم ییامندوخ  ناگراتـس  ناـیم  هاـم  .هراتـس  قرغ  نامـسآ  دوب و  رحس 
مارآ و ییادـص  اـب  .دوب  کـشا  زا  زیربـل  شیاـه  مشچ .دوب  هتـسشن  هلبق  هب  ور  قاـتا ، هشوگ  ربماـیپ  .دوب  شوماـخ  اـه  هناـخ توـلخ و 

شـشوگ هب  ربمایپ  يابیز  يادـص  .تساـخرب  باوختخر  زا  شناـبرهم  رـسمه  .درک  یم توـالت  ار  نآرق  ینارون  ياـه  هیآ نیـشن ، لد
اب شاک  : » تفگ شرسمه  .درک  مامت  ار  هروس  ربمایپ  دونشب  رتهب  ار  شنابرهم  رهوش  نیـشن  لد يادص  ات  دش  کیدزن  هتـسهآ  .دیـسر 

رازآ ار  نارگید  میادـص  مرادـن  تسود  : » دومرف ربماـیپ  دنونـشب »! ار  اـبیز  توـص  نیا  مه  نارگید  اـت  یناوـخب  نآرق  رتدـنلب  يادـص 
(1) «. دهد

ح 9469. ج 12 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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ص:32

رادیب راتسرپ 

رادیب راتسرپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .درب  یمن شباوخ  .تشاد  يدیدش  بت  .دوب  هدیباوخ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .دوب  بش  ياه  همین
يور یهاگ  .دوب  هدرک  نهپ  مالـسلا  هیلع  یلع  رتسب  کـیدزن  ار  شزاـمن  هداجـس  .درک  یم تبقارم  وا  زا  دوب و  هتـسشن  شرتسب  راـنک 

شراب هلوک مک  مک بش  .دیـسرپ  یم ار  شلاح  تفر و  یم شراد  بت رای  رانک  زامن  ره  زا  سپ  دـناوخ و  یم زامن  داتـسیا و  یم هداجس 
.دش دـنلب  ناذا  يادـص  .دـندوب  يرادـیب  قرغ  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  نشور  ياه  مشچ .دوب  ناذا  کیدزن  .درک  یم عمج  ار 

.دندناوخ زامن  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  .دوب  زامن  تقو 

(1) .دوب هراتس  زا  رپ  باتفآ  عولط  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  نامشچ  یلو  دش  یلاخ  اه  هراتس زا  مک  مک هنیدم  نامسآ 

ص 173. ج 43 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقابدمحم  - 1
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ص:33

راطفا نیرت  نیریش

راطفا نیرت  نیریش

زا راشرس  ناشیاه ، مشچ .دوب  نهپ  راطفا  رابرپ  ياه  هرفس هنیدم ، مدرم  ياه  هناخ کت  کت رد  .تشذگ  یم برغم  ناذا  زا  هقیقد  دنچ 
راوید هب  یضعب  .دندوب  هتسشن   (1) هفـص يور  ناریقف  دجـسم ، رانک  رد  رگید ، يا  هشوگ رد  .دوب  دنخبل  زا  زیربل  ناشیاه ، بل قوش و 
يربخ چیه  مه  هفص  لخاد  .دندوب  هدرکن  زاب  ار  دوخ  هزور  زونه  ادخ  ناگدنب  .دندرک  یم اعد  هلبق  هب  ور  یـضعب  دندوب و  هداد  هیکت 

.دندوب هنسرگ  یباسح  .ینان  هن  يراطفا و  هن  يا ، هرفس هن  .دوبن 

تـسد رد  یگرزب  فرظ  .دوب  ادخ  ربمایپ  .دیخرچ  رد  يوس  هب  ناشیاه  تروص دـشاب »! لوبق  نات  هزور زیزع ! ناردارب  مکیلع ! مالـس  »
رد .تسـشن  ناشرانک  ربمایپ  .دنتـسشن  مه  رود  .تسا » هدروآ  اذـغ  نامیارب  ربمایپ  ترکـش ! ایادـخ   » .دیـشخرد ناشیاه  مشچ .تشاد 

امرخ هناد  دـنچ  نان و  يا  هکت دیـشک و  اذـغ  کی  ره  يارب  ینابرهم  اـب  ربماـیپ  .درک  رپ  ار  هفُـص  اذـغ  عوبطم  يوب  .تشادرب  ار  فرظ 
، دنخبل اب  تفگ و  هللا » مسب   » ربمایپ .دوب  هتفکـش  نانیـشن  هفـص درز  تروص  .دیـشک  اذغ  دوخ  يارب  مه  رخآ  رد  .تشاذـگ  ناشیولج 

(2) .دوب هدرکن  زاب  ار  دوخ  هزور  زونه  هفص  ناریقف  دننام  زین  وا  .تشاذگ  ناهد  رد  ییامرخ 

.وکس - 1
ح 11768. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح  - 2
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ص:34

نابرهم رفس  مه

نابرهم رفس  مه

ناوراک و دارفا  يور  رـس و  زا  قرع  کچوک  ياهرابیوج  .دـیبات  یم ناوت  مامت  اـب  دیـشروخ  .درک  یم تکرح  ریوک  لد  رد  ناوراـک 
هاگن شرـس  تشپ  تسار و  پچ و  هب  دـناخرچ و  یم ار  شیابیز  زیت و  ياه  مشچ .دوب  ناوراک  رخآ  ربمایپ ، .دوب  هدـش  يراـج  نارتش 

درک یم تکرح  ناوراک  رخآ  هشیمه  .دنامن  اج  ناوراک  دارفا  زا  یسک  دوب  بقارم  .تشاد  رظن  ریز  مامت  تقد  اب  ار  ناوراک  .درک  یم
دیخرچ و یم وا  رود  هتـشرف  لثم  ارحـص  میـسن  .دننامن  بقع  ناوراک  زا  اهنآ  دوب  بقارم  .دنک  کمک  ناناوتان  ناریپ و  نارامیب ، هب  ات 

(1) .داد یم هیده  ناوراک  دارفا  هب  لگ  هتسد  لثم  ار  شیوب  شوخ  رطع 

ح 727. ص 310 ، هّنسلا ، باتکلا و  یف  تیبلا  لها  - 1
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ص:35

! هیاس امرفب 

! هیاس امرفب 

هداتـسیا ناشنایم  رد  زین  ربمایپ  .دندوب  هتـسشن  نآ  بسچ  لد هیاس  ریز  نارای  .داتـسیا  گرزب  لخن  رانک  دیـشک و  ار  بسا  راسفا  راوس 
نیمز يور  باتفآ ، ریز  تیعمج ، رـس  تشپ  .دوبن  اـج  لـخن  ریز  .تسب  ار  بسا  عیرـس ، دـیرپ و  نییاـپ  .دز  یم فرح  ناـشیارب  دوب و 

همه هب  ار  شیاه  مشچ تروص و  هشیمه  لثم  ربمایپ  .دونشب  ار  ربمایپ  نیریـش  ياه  فرح ات  درک  زیت  بوخ  ار  شیاه  شوگ تسـشن و 
! مردارب تفگ « : ینابرهم  اب  .درک و  عطق  ار  دوخ  تبحـص  .داتفا  درم  هب  شهاگن  .دـنیبب  ار  همه  ناسکی  روط  هب  ات  دـناخرچ  یم فرط 
، تشادن یهجوت  باتفآ  هب  ربمایپ  نیشن  لد ياه  نخس ندینش  قوش  زا  هک  درم  .نیشنب » هیاس  رد  ولج و  ایب  يا ؟ هتـسشن باتفآ  رد  ارچ 

لثم هک  دـش  ربمایپ  باداش  تروص  ياشامت  قرغ  تسـشن و  هیاس  ریز  ناتـسود  راـنک  .تفر  رت  کـیدزن .تساـخرب  اـج  زا  دـنخبل  اـب 
(1) .دیشخرد یم باتفآ 

ح 360. ص 307 ، ثیدح ، نآرق و  هیاپ  رب  غیلبت  - 1
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ص:36

مشچ زاورپ 

مشچ زاورپ 

شرود ات  رود  مدرم  .درک  یم ینارنخـس  مدرم  يارب  دوب و  هداد  هیکت  دوب ، دجـسم  نایم  رد  هک  یلخن  هنت  هب  ربمایپ  .دوب  ُرپ  ُرپ  دجـسم 
.دندرک یم شوگ  شیاه  فرح هب  قوش ، روش و  اب  دندوب و  هتسشن 

هاگن نارـضاح  همه  هب  دـنادرگ و  یم وس  همه  هب  تبحـص ، ماگنه  ار  شتروص  .دوب  ناور  فیطل و  يراهب ، ناراب  لـثم  شیاـه  فرح
همه هب  .دیشک  یم رپ  دجسم  مارآ  ياضف  رد  شهاگن  لاب  کبـس هدنرپ  ناکدوک ، یتح  ناناوج و  اه ، لاس نایم  اهدرمریپ ، هب  .درک  یم

(1) .دش یم نامهم  نارای ، نامشچ  هنایشآ  رد  دز و  یم رس  اج 

(. ص 268 یفاک ، هضور  زا : لقن  هب  ( ؛ ص 239 قالخا ، توکلم  یقاحسا ، نیسحدیس  - 1
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ص:37

نابرهم راوس 

نابرهم راوس 

هب هدایپ ، ياپ  اب  هک  دید  ار  يدرمریپ  رود ، زا  .درک  یم شزاون  ار  اه  هتوب حبـص ، میـسن  .دش  یم جراخ  رهـش  زا  بسا ، رب  راوس  ربمایپ ،
درمریپ ياه  مشچ زیزع »! ردارب  يروطچ  مکیلع ! مالـس   » .درک مک  ار  دوخ  تعرـس  .دیـسر  وا  هب  تفر و  رتدنت  .دور  یم شغاب  يوس 

 «. مالسلا مکیلع  و  : » دز قرب 

: تفگ درمریپ  .تسا » یکی  مه  نامهار  میورب  مه  اب  ات  وش  راوس  ایب  : » تفگ یناـبرهم  اـب  ربماـیپ  .تسا » بوخ  ملاـح  رکـش ، ار  ادـخ 
«. موش یمن محازم  .میآ  یم مدوخ  نونمم ! یلیخ  »

هدایپ نم  ریـسم  رد  یـسک  هک  منیبب  مشاب و  هراوس  مدوخ  هک  مرادـن  تسود  نم  ردارب ! وش  راوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ار بسا  راسفا  ربمایپ  .دش  بسا  رب  راوس  ربمایپ ، کمک  اب  تفر و  بسا  يوس  هب  يداش  اب  درمریپ  الاب »! ایب  ردارب ، ایب  .دنک  یم تکرح 

(1) .دیشاپ یم تشد  ياه  هزبس اه و  لگ يور  رون  لقن  نماد  نماد  دوب و  هدرک  عولط  هزات  دیشروخ  .دنداتفا  هار  دیشک و 

ص 104. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:38

ناراب ياعد 

ناراب ياعد 

يوزرآ رد  نارگن ، ياه  مشچ اب  همه  .دوب  یلاخ  کشخ و  ناـبایب ، لـثم  نامـسآ  .دوبن  نامـسآ  رد  مه  کـچوک  ربا  هکت  کـی  یتح 
اه هرب شارخ  لد ياه  هلان .دندوب  هنشت  نارتش  نادنفسوگ و  .دوب  کشخ  کشخ  اه  تشد .دندرک  یم هاگن  نامـسآ  هب  ناراب ، يا  هرطق

نیـشن لد همغن  اه  همـشچ .دندوب  هتفرگ  لغب  رد  مغ  يوناز  دندوب و  ناشیاهرازتشک  نارگن  نازرواشک ، .دوب  هدـش  دـنلب  اهرتش  هچب  و 
هچ : » تفگ رفن  کی  .دوب  هداتفا  راک  زا  ایوگ  ناشنهذ  .دـندرک  یم هاگن  مه  هب  هدز  مغ ياه  مشچ اب  مدرم  .دـندوب  هدرب  داـی  زا  ار  بآ 

عمج بلاطوبا  هناخ  رد  تشپ  همه  دـنداتفا و  هار  .دـیایب » یناراب  هکلب  ات  دـنک  اـعد  میهاوخب  وا  زا  میورب و  بلاـطوبا  شیپ  تسا  روط 
ناراب نک  اعد  .نیبب  ار  ام  زور  لاح و  ام ! گرزب  يا  ادـخ ! درم  يا  بلاطوبا ! يا  : » دـش دـنلب  اهدایرف  .دـمآ  نوریب  بلاـطوبا  .دـندش 

هب .دنک » اعد  مهاوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ما  هدازردارب زا  تسا  رتهب  : » تفگ دوخ  اب  درک و  گنرد  يا  هظحل بلاطوبا  .دیایب »
هقلح هبعک  رود  مدرم  همه  .داد  هیکت  هبعک  هب  ار  وا  تشپ  .دروآ  هبعک  رانک  ار  وا  تفر و  ناوجون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يوس 

.تفرگ الاب  ار  شرس  .درب  الاب  ار  اه  تسد ربمایپ ، نک »! اعد  ناج  دمحم  : » تفگ بلاطوبا  .دنتخود  مشچ  وا  مشچ  نامسآ  هب  دندز و 
شوگ هب  ناراب  زاون  لد کچ  کچ  .دش  زیربل  ربا  زا  نامـسآ  تشذـگ  هظحل  دـنچ  ایادـخ »...!  » .درک هاگن  نامـسآ  هب  رت  نامـشچ  اب 

(1) .قوش کشا  همشچ  هکم ، مدرم  ياه  مشچ دش و  ناراب  همشچ  نامسآ ، .دیراب  يدنت  ناراب  مک  مک دیسر و 

ص 3. ج 18 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 1
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ص:39

شورفرطع

شورفرطع

هب دز و  یم ار  اه  هناخ رد  .دـنادرگ  یم هنیدـم  ياه  هچوک رد  ار  شیاهرطع  .تشاذـگ  رـس  تشپ  یکی  یکی  ار  اه  هچوک شورفرطع ،
شوخ يوب  لـگ ، گرب  لـثم  زین  وا  ياـه  ساـبل .دوب  هزاـت  وب و  شوخ شیاـهرطع  .دنتخانـش  یم ار  وا  مدرم ، .تخورف  یم رطع  اـهنآ 

.درب هناخ  لخاد  ار  وا  تفگ و  دماشوخ  وا  هب  ربمایپ  .دش  لخاد  تفرگ و  هزاجا  .دیسر  ربمایپ  هناخ  کیدزن  .داد  یم

هللا یلـص  ادـخ  ربمایپ  يا  : » تفگ شورفرطع  .ینک » یم وب  شوخ ار  ام  هناخ  ییآ ، یم ام  هناـخ  هب  تقو  ره  : » تفگ وا  هب  یناـبرهم  اـب 
(1) «. نم ياهرطع  هن  تسا ، هدرک  نیشن  لد ابیز و  ار  هناخ  امش  يوب  شوخ  رطع  هلآ ، هیلع و 

ص 287. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  - 1
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؟ تسا رامیب  یسک  هچ 

؟ تسا رامیب  یسک  هچ 

تشپ مظنم ، ياه  فص رد  ناناملسم  .دش  تابیقعت  لوغـشم  درک و  مامت  ار  حبـص  زامن  ربمایپ  ُهتاکرب » هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  »
.اعد رکذ و  مرگرس  ربمایپ  لثم  دندوب و  هتسشن  ناشیا  رس 

ناتـسود .میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  : » تفگ ینابرهم  اـب  هشیمه  لـثم  دـیخرچ و  نارازگزاـمن  يوس  هب  مارآ  .تساـخرب  اـج  زا  ربماـیپ 
شتدایع هب  ات  دییوگب  نم  هب  تسه ، رگا  .دشاب  هتشاد  يرامیب  شا  هناخ رد  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  .مکیلع  مالـس  مبوخ !

(1) .دنابات ناتسود  تروص  رب  ار  شنامشچ  دیشروخ  درک و  توکس  يا  هظحل .میایب »

ح 11054. ج 13 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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سرپب ار  شمسا 

سرپب ار  شمسا 

ناگدنـشورف فرط  هب  درک و  مالـس  .داد  ناکت  یتسد  .تشذـگ  ناشرانک  زا  یناوج  .دـندوب  هداتـسیا  رازاب  هشوگ  شتـسود  ربمایپ و 
: دومرف ربمایپ  .مراد » هقالع  وا  هب  یلیخ  ادخ  رطاخ  هب  .تسا  نم  بوخ  تسود  وا  : » تفگ درک و  هراشا  ناوج  هب  ربمایپ  تسود  .تفر 

تتسود مان  تسا  بوخ  : » دومرف ربمایپ  مناد »! یمن زونه  یهاوخب ، ار  شتسار  رگا  : » تفگ دز و  يدنخبل  درم  تسیچ »؟ تتسود  مان  »
تسود : » تفگ درک و  ادیپ  تیعمج  يالبال  ار  ناوج  دایز ، تمحز  اب  تفر و  رازاب  لخاد  ناود ، ناود  یلطعم ، نودب  درم  ینادب » ار 

يوس هب  تعرـس  هب  دمآ و  نوریب  رازاب  زا  یلاح  شوخ  اب  درم  .تفگ  ار  شمـسا  یتفگـش ، دنخبل و  اب  ناوج  هیچ »؟ امـش  مسا  زیزع ،
(1) «. یعقاو تسود  کی  دش  نیا  : » دومرف ربمایپ  مدیسرپ » ار  شمسا  : » تفگ نانز  سفن .تشگرب  ربمایپ 

ح 9446. ج 12 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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مراد تتسود  هک  وگب 

مراد تتسود  هک  وگب 

درک و مالـس  دنلب  يادص  اب  .دش  یم در  ناش  یکیدزن زا  یناوج  .دندوب  وگو  تفگ مرگ  هتـسشن و  يا  هشوگ شا  یمیدق قیفر  ربمایپ و 
.تسا نم  یمیمـص  ناتـسود  زا  ناوج  نیا  : » تفگ درک و  هراشا  دـش ، یم رود  مک  مک هک  ناوج  هب  ربماـیپ  قیفر  .داد  همادا  شهار  هب 

»؟ يراد شتسود  هک  يا  هتفگ وا  هب  ایآ  : » تفگ ربمایپ  .مراد » تسود  ار  وا  یلیخ 

ناود وهآ  لثم  تساخرب و  عیرـس  ربمایپ ، قیفر  .يراد » شتـسود  هک  وگب  وا  هب  ورب و  : » تفگ ربمایپ  .ما » هتفگن زونه  هن ! : » داد باوج 
»؟ مراد تسود  ار  وت  یلیخ  هک  يراد  ربخ  ایآ  مالس  زیزع ، تسود  : » تفگ دیسر و  وا  هب  نانز  سفن  .تفر  ناوج  يوس  هب  ناود 

(1) .درک شهاگن  رت  نامشچ  اب  هدز ، تفگش ناوج ،

ح 9465. ج 12 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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هتفکش لگ  لثم 

هتفکش لگ  لثم 

.تشادـن یهجوت  دوخ  رب  رود و  هب  .دـسرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هناـخ  هب  رتدوز  اـت  تشاد ، یمرب رتدـنلب  ار  شیاـه  ماـگ
.دز رد  دیـسر  ربماـیپ  هناـخ  رد  تشپ  دوز  یلیخ  .دـنیبب  ار  وا  دورب و  نیمز  يور  درم  نیرتـهب  هناـخ  هب  رت ، عیرـس هچ  ره  تساوـخ  یم

.دش زاب  رد  ردارب »! امرفب  : » دیسر ششوگ  هب  ربمایپ  يادص 

اب .درب  هناخ  هب  ار  وا  درک و  لاوحا  لاـح و  وا  اـب  ربماـیپ  .تسا  هدـش  زاـب  شیور  هب  نامـسآ  ياـهرد  راـگنا  .دـش  داـش  رایـسب  ناوج ،
ات تساـخرب  ناوج  .دوـب  بورغ  کـیدزن  .تشذـگ  یتدـم  .درک  ییاریذـپ  وا  زا  بوـخ  یلیخ  تسـشن و  شناـمهم  راـنک  یناـبرهم ،
هک نک  نم  هب  یـشرافس  ادـخ ! درم  يا  : » تفگ ربمایپ  هب  رد  راـنک  ناوج  .دـمآ  شا  هقردـب يارب  رد  مد  اـت  ربماـیپ  .دـنک  یظفاحادـخ 

« .نک رادـید  تناردارب  اب  زاب  يور  اـب  هشیمه  : » تفگ درک و  وا  هب  یمارآ  هاـگن  ربماـیپ  .منک » لـمع  نآ  هب  دـشاب و  مربارب  رد  هشیمه 
يراهب ياه  لگ لثم  شتروص  دیـسر ، یم هک  شناتـسود  زا  کی  ره  هب  هار  رد  .تفر  درک و  یظفاحادخ  .داد  ناکت  ار  شرـس  ناوج 

(1) .تفکش یم

ح 9461. ج 12 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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ناکدوک اب  نابرهم  مجنپ : شخب 

هراشا

ناکدوک اب  نابرهم  مجنپ : شخب 
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هیرگ يادص 

هیرگ يادص 

نایم رد  هللا » مسب   » يابیز ياون  ...میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » .درک عورـش  ار  رـصع  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ربکا » هللا  »
هداتسیا مظنم  ابیز و  ياه  فص رد  توکس ، رد  قرغ  نارازگزامن  .هروس  دمح و  ندناوخ  هب  درک  عورش  هتسهآ  سپ  .دیچیپ  دجـسم 
ناهگان .دش  موس  تعکر  .دناوخ  شمارآ  اب  هشیمه  لثم  ار  مود  لوا و  تعکر  ربمایپ  .دوب  تیونعم  قشع و  زا  راشرس  دجـسم  .دندوب 

، ربمایپ .دنک  تکاس  ار  وا  دوبن  یـسک  ایوگ  .دش  یم رتدـیدش  هظحل  هب  هظحل  هیرگ ، .دیـسر  شوگ  هب  رود  زا  یکدوک  هیرگ  يادـص 
»؟ تفر اجک  هدش ؟ یچ   » .دندرک یم هاگن  مه  هب  هدز  تفگـش  نارازگزامن  .تفر  نوریب  دجـسم  زا  دـناسر و  نایاپ  هب  ار  زامن  عیرس ،
يا : » تسکـش ار  توکـس  يدرم  .دـندرک  یم هاگن  ناشیا  هب  بجعت  اب  نارازگزامن  .تشگرب  دجـسم  لخاد  ربماـیپ  دـعب ، هظحل  دـنچ 

تخادـنا و اه  فص هب  یهاگن  ربمایپ  دـیدناوخ »؟ زامن  هلجع  اب  ارچ  دـنا ؟ هدروآ يدـب  ربخ  ایآ  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  ادـخ ! ربماـیپ 
(1) »؟ دیدینشن ار  كدوک  هیرگ  يادص  ایآ  : » دومرف

ح 212. ص 136 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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تسا كرابم  تسا ، لگ  هتسد 

تسا كرابم  تسا ، لگ  هتسد 

هب يرگید  رتخد  نابرهم ، دنوادخ  .دیزغل  شیاه  هنوگ رب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  قوش  ياه  کشا .دیچیپ  قاتا  رد  دازون  هیرگ  يادص 
ربمایپ هناخ  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هب  ندرک  کمک  يارب  هک  یناوناب  زا  یکی  .داد  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

يا : » دز یم سفن  دـنت  دـنت  .دز  رد  .تفر  ربمایپ  قاتا  يوس  هب  ناود  ناود  نامداش ، لاـح و  شوخ دـمآ و  نوریب  قاـتا  زا  دوب ، هدـمآ 
درک و رکـشت  مه  وناب  نآ  زا  رکـش »! ایادخ  : » دیدنخ ربمایپ  .ابیز » زان و  يرتخد  .دمآ  ایند  هب  ناتدنزرف  .نشور  ناتمـشچ  ادخ ! ربمایپ 
(1) «. داد دهاوخ  ار  شا  يزور شدوخ  نابرهم  يادخ  .تسا  هدرک  هیده  ام  هب  دنوادخ  هک  تسا  یلگ  هتسد  زیزع ، رتخد  نیا  : » تفگ

ح 22647. همکحلا ، نازیم  - 1
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شوگیزاب كدوک 

شوگیزاب كدوک 

سَنَا .داتسرف  ییاج  هب  يراک  ماجنا  يارب  ار  وا  سپـس  .درک  تبحـص  وا  اب  یمک  .دز  ادص  ار  سَنَا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
روش اب  .دندوب  يزاب  مرگرس  هچوک  نایم  رد  کچوک  ياه  هچب .دیسر  یگرزب  هچوک  هب  .تشاذگ  رـس  تشپ  ار  اه  هچوک ناود  ناود 

ناهگان .درک  یمن ساسحا  ار  نامز  تشذگ  .دش  اه  هچب ياشامت  قرغ  داتـسیا و  لخن  هیاس  ریز  سَنَا  .دندیود  یم مه  لابند  يداش  و 
« .تسادـخ ربماـیپ  هک  نیا  نم ! يادـخ   » .دـنادرگرب ار  شتروص  .درک  یم شزاوـن  ار  وا  هک  درک  سح  شرـس  يور  ار  یمرگ  تسد 

.دنک یهاوخرذع  هنوگچ  تسناد  یمن .دش  هدنمرش  داتفا  ربمایپ  نادنخ  ياه  مشچ هب  سنَا  زیر  ياه  مشچ

نیمه : » تفگ .درک  شمارآ  ساسحا  ربمایپ  مارآ  دـنخبل  ندـید  اب  سنا  یتفر »؟ مدوب ، هتفگ  هک  اجنآ  هب  ایآ  : » تفگ دـنخبل  اب  ربمایپ 
(1) .دیشک رپ  هدنرپ  لثم  تسب و  مکحم  ار  ششفک  دنب  .مور » یم نالا 

ح 708. ص 304 ، هّنسلا ، باتکلا و  یف  تیبلا  لها  - 1
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كرتخد يارب  اعد 

كرتخد يارب  اعد 

درک زاب  ار  رد  ربمایپ  .دندز  رد  .دندیسر  ربمایپ  هناخ  کیدزن  .دیدنخ  یم دروخ و  یم بات  خرس  لگ  هچنغ  لثم  اباب  لغب  رد  زان  دازون 
.دش داش  اهنآ  ندید  زا  و 

ییامنهار دوخ  قاتا  هب  درب و  لخاد  ار  اهنآ  ینابرهم  اب  ربمایپ  .دـینک » اعد  شیارب  ات  ما  هدروآ ار  مرتخد  ادـخ ! ربماـیپ  يا  : » تفگ درم 
رهم رپ  ياـه  تسد يور  ار  شدازون  درم ، .درک  زاـب  ار  شمرگ  ياـه  تسد ربماـیپ  .دروآ  ربماـیپ  کـیدزن  ار  شزاـن  دازون  درم  .درک 

اب زاـن  دازوـن  .دـناشن  دوـخ  ياـپ  يور  رد  دیـسوب و  ار  وا  .دز  دـنخبل  شیارب  .تـفرگ  شوـغآ  رد  ار  دازوـن  ربماـیپ  .تشاذـگ  ربماـیپ 
تشاذـگ و شرـس  يور  مارآ  ار  دوخ  تسد  ربمایپ ، .درک  یم هاگن  ربماـیپ  هب  دوب ، کـشجنگ  ياـه  مشچ لـثم  هک  شزیر  ياـه  مشچ

(1) .دیدنخ یم داد و  یم ناکت  لبلب  ياه  لاب لثم  ار  شیاه  تسد زان  دازون  .درک  اعد  شیارب 

ص 266. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  زا : لقن  هب  ص 33 ، ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  ینارانچ ، یلعدمحم  - 1
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زان دازون 

زان دازون 

!« دییامرفب مکیلع ، مالس  : » درک زاب  ار  نآ  تفر و  رد  تمس  هب  ربمایپ  .دمآرد  ادص  هب  هناخ  رد 

يور ار  شزان  دازون  .درک  مالـس  ربمایپ  هب  مه  وا  دز و  قرب  شیاه  مشچ .دروآ  نوریب  درم  نت  زا  ار  یگتـسخ  ربمایپ ، نیـشن  لد مالس 
: دومرف ربمایپ  .دینک » باختنا  مان  مدازون ، يارب  ات  ما  هدمآ ادـخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ داد و  ناکت  دـنخبل  اب  ار  شرـس  .دوب  هتفرگ  تسد 
: تفگ درک و  یهاگن  دازون  ردپ  هب  دعب  درک و  شهاگن  .دیـسوب  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  شدازون  .درب  هناخ  هب  ار  درم  هناخ »! امرفب  »

.درک اعد  شیارب  تشادرب و  امرخ  اب  ار  وا  ماک  دز و  دازون  نابز  بل و  هب  ار  ییامرخ  هناد  سپـس  .متـشاذگ » میهاربا  ار  تدازون  مان  »
هاگن شدازون  کمناب  ياه  مشچ هب  .درک  يدایز  رکـشت  ربمایپ  زا  درم  .درپس  شردـپ  هب  ار  زان  دازون  ربمایپ ، .تفر  ولج  نادـنخ  ردـپ 

(1) !« نم يولوچوک  میهاربا   » .دیسوب ار  شا  یناشیپ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  .درک 

ص 216. ج 6 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، لیعامسا  نبدمحم  - 1
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نآ همقل  هی  نیا ، همقل  هی 

نآ همقل  هی  نیا ، همقل  هی 

ار وا  دـمآ و  رد  مد  ربمایپ  .دز  رد  مارآ  .دـیجنگ  یمن دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  .تفر  یم ربمایپ  هناخ  يوس  هب  قوش  روش و  اب  ناملس 
.دنتـسشن شفرط  ود  رد  مه  اه  هچب تسـشن و  قاتا  راوید  رانک  ربمایپ  .دـندوب  وا  هناخ  رد  مه  نیـسح  نسح و  .درب  هناخ  هب  مارتحا  اـب 

.درک یم هاگن  لگ  ياهرسپ  هب  دنخبل  اب  مه  یهاگ  .درک  زاب  ار  نخس  هتشر  داد و  هیکت  یتشپ  هب  ناملس 

تشاذگ یم مالسلا  هیلع  نسح  ناهد  رد  همقل  کی  .داد  یم اذغ  شزیزع  ياهرسپ  هب  دوب و  هتـشاذگ  شیولج  ار  ییاذغ  فرظ  ربمایپ 
لگ زا  رپ  ناشنشور  ياه  مشچ .دندروخ  یم ار  هزمشوخ  ياه  همقل قوش ، روش و  اب  اه  هچب .مالسلا  هیلع  نیسح  ناهد  رد  همقل  کی  و 

(1) .دوب هدش  راهب  زا  رتابیز  ربمایپ ، هناخ  دوب و  هدرک  رپ  ار  هناخ  ناشرطع  يوب  .دوب  هتخادنا  لگ  ناشتروص  .دوب  هراتس 

ص 304. ج 36 ، راونالاراحب ، زا : لقن  هب  ص 55 ؛ ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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ص:51

كرتخد نامهم 

كرتخد نامهم 

.دندیـشک یم رپ  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  نانک ، يداش كرپاش ، لثم  دـندیود و  یم مه  لاـبند  .دـندوب  يزاـب  مرگرـس  اـهولوچوک  رتخد 
شهاگن هدز  تفگـش شناتـسود  .دـیود  تعرـس  اب  .دز  قرب  شیاـه  مشچ .داـتفا  هچوک  هت  هب  شهاـگن  يزاـب ، ماـگنه  اـهنآ  زا  یکی 

.دیشک رپ  هچوک  ياهتنا  هب  ناشهاگن  هدنرپ  دود »؟ یم اجک   » .دندرک یم

ربمایپ .دیسر  ناشیا  هب  نانز  سفن  دوب ، هدیود  ربمایپ  يوس  هب  همه  زا  رتدوز  هک  یکرتخد  .دیآ » یم وس  نیا  هب  دراد  ربمایپ  ناجادخ ! »
دیدنخ و مارآ  ربمایپ  دییآ »؟ یم ام  هناخ  : » تفگ تفرگ و  ار  ربمایپ  مرگ  تسد  شکچوک  تسد  اب  كرتخد  .درک  شهاگن  دنخبل  اب 

«. میآ یم هلب  تفگ « :

(1) .دز یم مدق  هچوک  رد  ولوچوک  رتخد  اب  هارمه  کچوک  ياه  ماگ اب  ربمایپ  .دندید  یم ار  ود  نآ  يداش  اب  اه  هچب

ص 247. ج6 ، ءاضیبلا ، هجحم  زا : لقن  هب  ص 41 ؛ رگید ، یهاگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  یهلا ، نسح  رهچونم  - 1
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رسپ لگ  ردپ و 

رسپ لگ  ردپ و 

ار شلُپت  خرس و  ياه  ُپل درـشف و  یم شوغآ  رد  مه  رـس  تشپ  ار  وا  شناجردپ  .دوب  هدرک  شوخ  اج  ردپ  مرگ  شوغآ  رد  كرـسپ 
.درک هاگن  دـنخبل  اب  ار  اهنآ  .تشذـگ  یم ناشرانک  زا  ربمایپ  .درک  یم هاـگن  شبوخ  ردـپ  هب  دز و  یم ههقهق  مه  كرـسپ  .دیـسوب  یم

ربماـیپ .يرآ » : » داد خـساپ  یلاـح  شوـخ اـب  درم  تسا »؟ تدوـخ  هچب  زیزع ! ردارب  مکیلع  مالـس  : » دز ادـص  ار  درم  .داتـسیا  يا  هظحل
ياه پل رب  يرگید  هسوب  لـگ  سپ  .مراد » شتـسود  یلیخ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  ادـخ ، هب  يرآ  : » تفگ درم  يراد »؟ شتـسود  : » دیـسرپ
یلاح شوخ اب  درم  .دوش » رتشیب  ترسپ  هب  امش  تبحم  هک  میوگب  تیارب  يزیچ  یهاوخ  یم ایآ  : » دومرف ربمایپ  .تشاک  كرـسپ  خرس 

لاح شوخ ار  دوخ  لسن  زا  یلاسدرخ  كدوک  سک  ره  : » دومرف ربمایپ  .داب » تیادـف  مردام  ردـپ و  ادـخ ! ربماـیپ  يا  هلب ، هلب ، : » تفگ
(1) «. دنک یم لاح  شوخ ار  وا  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  دنک ،

ح 22622. همکحلا ، نازیم  - 1
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امرخ هناد  کی  تسیب و 

امرخ هناد  کی  تسیب و 

.دناخرچ ار  شا  هتفرورف ياه  مشچ .دمآ  دجسم  لخاد  شا  هدیرپ گنر  درز و  تروص  هتفر و  ور  گنر و  ياه  سابل اب  کچوک  رسپ 
مرهاوخ نم و  .تسا  ریقف  مردام  .تسا  هدرم  مردپ  : » دیکرت شـضغب  .تفر  ربمایپ  يوس  هب  .دـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

هب تقد  هب  رت  ياـه  مشچ اـب  ربماـیپ  ادـخ »! درم  يا  هدـب  اذـغ  اـم  هب  .نک  ناـمکمک  .میا  هنـسرگ .میرادـن  لوـپ  .میتـسه  مرداـم  شیپ 
هب ناباتش  لالب  .روایب » ار  نآ  زا  يرادقم  میتشاد ، هچ  ره  .میراد  هچ  نیبب  ام  هناخ  ورب  تفگ « : لالب  هب  .درک  شوگ  رـسپ  ياه  فرح

.تفر ربمایپ  هناخ  يوس 

ربمایپ .تشاد  تسد  رد  يا  هساک .تشگرب  لالب  .داد  يرادـلد  درک و  شزاون  ار  وا  ینابرهم ، اب  دـناشن و  دوخ  راـنک  ار  رـسپ  ربماـیپ ،
هناد تفه  تدوخ ، يارب  نیا  زا  هناد  تفه  : » تفگ كرـسپ  هب  دـنخبل  اب  .دوب  اـمرخ  هناد  کـی  تسیب و  نآ  لـخاد  .تفرگ  ار  هساـک 
دنلب اج  زا  دز و  قرب  شیاه  مشچ .تشاذـگ  ناهد  رد  ار  ییامرخ  .دـش  لاح  شوخ رـسپ  .تردام » يارب  هناد  تفه  ترهاوخ و  يارب 

(1) .دیشک رپ  هناخ  يوس  هب  وتسرپ  زا  رت  عیرس درک و  رکشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  .دش 

ص 767. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  زا : لقن  هب  ص 86 ، دنزرف ، تیبرت  هداز ، نیسح  یلعدیس  - 1
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هنشت ياه  هناورپ

هنشت ياه  هناورپ

.دندوب هنشت  یباسح  .دیکچ  یم ناشتروص  رس و  زا  قرع  .دندوب  يزاب  مرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  کیدزن  هچوک  ياه  هچب
هـشیمه ربمایپ  .دوب  گرزب  یلافـس  فرظ  کی  رد ، تشپ  دوب و  زاب  همین  ربمایپ  هناخ  رد  .دوب  رترود  هچوک  دنچ  اهنآ  زا  یـضعب  هناخ 

ربمایپ هناخ  هب  دندش ، یم هنـشت  یباسح  یتقو  اه  هچب .دـنوش  باریـس  دنـشونب و  شبآ  زا  هچوک  ناکدوک  ات  درک  یم بآ  زا  رپ  ار  نآ 
.دندیشون یم بآ  یلافس  فرظ  زا  دنتفر و  یم

ياه هناورپ لثم  یعمج  هتـسد  اه  هچب .میا » هنـشت یلیخ  مه  ام  : » دـنتفگ وا  ناتـسود  .مروخب » بآ  مور  یم نم  تفگ « : اه  هچب زا  یکی 
، همـشچ بآ  لثم  هک  شیاراوگ  بآ  زا  یکی  یکی .دـندز  هقلح  یلافـس  فرظ  رود  دندیـشک و  رپ  ربماـیپ  هناـخ  يوس  هب  گـنراگنر 
دندید و ار  وا  مه  اه  هچب .درک  یم هاگن  دنخبل  اب  ار  اه  هچب رود  زا  .دوب  هناخ  رد  ربمایپ  .دندش  باریس  یباسح  .دندیـشون  دوب ، نیریش 

(1) .دنداد ناکت  تسد  شیارب  يداش  اب 

ح 131. ص 176 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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! ولوچوک ریخ  هب  حبص 

! ولوچوک ریخ  هب  حبص 

هناخ هب  ربمایپ  .دز  تلغ  شیاج  رد  دیلام و  ار  شیاه  مشچ .دوب  هدش  حبص  .درک  زاب  ار  دوخ  ياه  مشچ ربمایپ  کچوک  رسپ  میهاربا ،
ار وا  ربمایپ ، .داد  ناکت  شزیزع  ياباب  يارب  كرپاش  ياه  لاب لـثم  ار  شیاـه  تسد میهاربا  .تفر  میهاربا  هراوهگ  کـیدزن  .تشگرب 

نادنزرف همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یگنشق ! ندرک  شزاون  هچ  .دیسوب  ار  وا  دیشک و  شرـس  رب  یتسد  .تفرگ  شوغآ  رد 
(1) .درک یم شزاون  ینابرهم  اب  ار  شزیزع 

ح 173. ص 207 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:56

لوا سالک 

لوا سالک 

ربمایپ و دروخرب  زا  .دنتـسشن  هپت  يور  ناریح  شوماخ و  همه  .دـندروآ  هپت  رانک  ار  ناریـسا  .درک  شکورف  مک  مک گنج  ياـه  هلعش
رفن دـنچ  تـسا »؟ داوساـب  امـش  زا  کـی  مادـک  دوـمرف « : داتـسیا و  اـهنآ  يور  هـب  ور  ربماـیپ  .دـندوب  هدـش  هدز  تفگــش ناناملــسم 

، دزومایب نتشون  ندناوخ و  ام  ناکدوک  زا  رفن  هد  هب  امش  زا  کی  ره  رگا  : » تفگ درک و  ناشهاگن  ربمایپ  .دندرب  الاب  ار  ناشیاه  تسد
« .دوش یم دازآ 

.دندرک هاگن  مه  هب  یتفگش  يداش و  اب  ناریسا 

روش و اب  هتـسد ، هتـسد  حبـص ، زور  ره  ناکدوک  .دش  لیکـشت  هرفن  هد  کچوک  ياه  سالک .دـش  زاغآ  ناکدوک  شزومآ  يدوز  هب 
.داد یم سرد  اب » فلا   » اهنآ هب  سالک  مّلعم  دنتسشن و  یم ریصح  يور  اه  لخن هیاس  ریز  رایسب ، قوش 

اب دنتشذگ و  یم ناشرانک  زا  هنیدم  مدرم  .دندرک  یم رارکت  دنلب  ار  سالک  داتسا  ياه  فرح یبرع ، يابیز  هجهل  اب  يداش و  اب  اه  هچب
شوگ دوب ، یندینـش  نیریـش و  رایـسب  هک  اهنآ  یعمج  هتـسد  يادص  هب  دنداتـسیا و  یم مه  یهاگ  .دندرک  یم ناشهاگن  یلاح  شوخ

(1) .دنداد یم

ص 518. ج 1 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  - 1
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ص:57

تونق

تونق

ار وا  یلیخ  .دـناشن  شیاـپ  يور  دیـسوب و  درک ، دـنلب  ار  وا  ربماـیپ ، .دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیپ  مالـسلا  هیلع  نسح 
.دنتشاد تسود  یلیخ  ار  ناشزیزع  گرزبردپ  مه  اه  هچب .تشاد  تسود  یلیخ  مه  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  شردارب ، .تشاد  تسود 

هک مهدـب  دای  وت  هب  ییاه  هلمج مهاوخ  یم مدـنبلد ! دـنزرف  ناج ! نسح  : » تفگ دیـشک و  مالـسلا  هیلع  نسح  رـس  يور  یتسد  ربماـیپ 
«. ییوگب ار  اهنآ  زامن  تونق  ماگنه 

هب دوب ، زامن  تونق  يارب  هک  ار  ییاهاعد  هدرمـش ، مارآ و  ربماـیپ ، ناـج »! ردـپ  دـییامرفب  : » تفگ یلاـح  شوخ اـب  مالـسلا  هیلع  نسح 
ياه بل .درک  یم  رارکت  تفگ ، یم زیزع  گرزب  ردپ  هک  ار  ییاهاعد  ناوارف ، قایتشا  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  .تخومآ  شزیزع  دنزرف 

(1) .دوب اعد  رطع  زا  راشرس  خرس  لگ  هچنغ  ياه  گربلگ دننام  شکچوک 

ص 210. ج 86 ، راونالا ، راحب  - 1
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ص:58

ولوچوک بنیز 

ولوچوک بنیز 

مالـس وا  هب  .تشاد  تسود  ناـکدوک  همه  لـثم  ار  وا  مه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دوـب  يزاـن  کـچوک و  رتـخد  بـنیز ،
هناخ هب  هملـس  ما  شزیزع ، ردام  اب  هارمه  بنیز  يزور  .دیـشک  یم شرـس  رب  شزاون  تسد  دز و  یم فرح  وا  اب  ینابرهم  اـب  درک ، یم

عورـش سپـس  .دز  فرح  وا  اب  ینابرهم  یمرگ و  اب  ربمایپ  .دیود  ربمایپ  يوس  هب  بنیز  .دش  لاح  شوخ وا  ندید  زا  ربمایپ  .دمآ  ربمایپ 
بنیز يا  ولوچوک ! بنیز  يا  ینعی  بنیَوُز ؛ ای  بنیَوُز  ای  : » تفگ یم وا  هب  یپ  رد  یپ  يزاب  ناگنه  رد  .بنیز  اب  ندرک  يزاـب  هب  درک 

(1) .دروآ یم رد  رپ  يداش  زا  دینش ، یم ار  هملک  نیا  یتقو  مه  بنیز  ولوچوک »!

ح 404. ص 268 ، كدوک ، همان  تمکح يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
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يزاب رتشگنا 

يزاب رتشگنا 

.دـندز رد  دندیـسر و  ربمایپ  هناخ  رانک  .دـمآ  یم هچوک  رد  وا  ياپ  هب  اپ  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  مکحم  ار  ردـپ  تسد  ولوچوک  رتخد 
رتخد ردـپ و  .درب  هناخ  هب  مارتحا  اب  ار  اهنآ  درک و  فراعت  .درک  یـسرپ  لاوحا مالـس و  رتخد  ردـپ و  اب  ییور  شوخ اـب  .دـمآ  ربماـیپ 
هاـگن ار  ربماـیپ  دوب ، هداد  هیکت  یتشپ  هب  اـباب  راـنک  هک  مه  رتخد  دـش و  ربماـیپ  اـب  وگو  تفگ مرگ  ردـپ  .دنتـسشن  قاـتا  رد  ولوچوک 
تـسد رد  ار  ربمایپ  رتشگنا  تفر و  ولج  مارآ  مارآ  .دـمآ  شـشوخ  نآ  زا  .داـتفا  ربماـیپ  رتشگنا  هب  شهاـگن  ولوچوک  رتخد  .درک  یم

.درک یم يزاب  رتشگنا  اب  ولوچوک  رتخد  .داد  همادا  دوخ  ندز  فرح  هب  دـشاب ، هتـشاد  شراک  هب  يراـک  هکنیا  نودـب  ربماـیپ  .تفرگ 
اب ربمایپ  اجنیا »! ایب  ودب  .نکن  تیذا  ار  ادخ  ربمایپ  منیبب ، رانک  ورب  : » دیشک دایرف  وا  رـس  رب  دوب ، هدش  تحاران  رتخد  تسد  زا  هک  ردپ 

شراک هب  يراـک  زیزع ! تسود  : » تفگ درک و  ردـپ  يوس  هب  ور  سپـس  .دوب  هدیـسرت  یکلفط  .درک  هاـگن  ولوچوک  رتخد  هب  دـنخبل 
(1)« .دنکب ار  شا  يزاب ات  راذگب  .شاب  هتشادن 

ص 36. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 1
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تخرد تسود 

تخرد تسود 

لثم لخن  يور  هک  اـمرخ  ییـالط  ياـه  هشوخ فرط  هب  مکحم  ار  نآ  درک و  يریگ  هناـشن .تشادرب  ار  یتشرد  گنـس  هولق  كرـسپ 
.درک باترپ  تشادرب و  ار  گنـس  هرابود  .داتفا  دروخ و  اه  هخاـش هب  مکحم  گنـس  .درک  باـترپ  دـندرک ، یم ییاـمندوخ  هراوشوگ 
بقع ار  شتـسد  .تفرگ  تشم  رد  مکحم  تشادرب و  ار  يرت  تشرد گنـس  .دش  لاح  شوخ .داتفا  نیمز  رب  درز  تشرد و  هناد  دنچ 

هب مزیزع ! رـسپ  : » دیـسر شـشوگ  هب  ییانـشآ  يادص  هک  دنک  باترپ  ار  گنـس  تردـق ، مامت  اب  تساوخ  یم .درک  يریگ  هناشن  .درب 
ات دوب  هدـمآ  شیوس  هب  هدـید و  رود  زا  ار  وا  ربمایپ ، .دوب  ادـخ  ربمایپ  .دـنادرگرب  ار  شرـس  رـسپ  .دننکـش » یم نزن ! گنـس  اه  هخاـش

، تسا هتخیر  نیمز  يور  هک  ییاه  هناد نیمه  زا  .دـننیب  یم بیـسآ  ینزب ، گنـس  اه  هخاش هب  رگا  : » تفگ ربماـیپ  .دـنک  شا  ییاـمنهار
دش و مخ  .دروآ  نوریب  بیج  يوت  زا  ار  شلامتـسد  .تخادنا  نیمز  هب  ار  گنـس  هولق  .داد  ناکت  ار  شرـس  كرـسپ  .روخب » رادرب و 

(1) .درک امرخ  زا  رپ  ار  شلامتسد  دیچرب و  ار  تشرد  ياه  هناد دنت  دنت 

ص 416. ج 1 ، لایعلا ، باتک  ایندلا ، یبا  نبا  - 1
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! امرفب امرخ 

! امرفب امرخ 

اب دـش و  مخ  نابغاب  .دـندوب  هتـسشن  هیاس  ریز  شنارای  ربمایپ و  .تفر  ربماـیپ  يوس  هب  .درک  هزاـت  ياـمرخ  زا  رپ  ار  شا  ینیـس ناـبغاب 
!« ناتناج شون  دییامرفب ! تسا  ربون  هزات و  دییامرفب ! ًافطل  : » درک فراعت  ینابرهم 

.دندرک یم هاگن  ار  امرخ  ینیس  ناشزیت  نامشچ  اب  دندوب و  هتسشن  يا  هشوگ رد  هچب  رسپ  ات  دنچ  .تخادنا  رب  رود و  هب  یهاگن  ربمایپ 
لثم ناشیاه  مشچ اه  هچب دییامرفب »! امرخ  زیزع  ياهولوچوک  : » تفگ ینابرهم  اب  تفر و  ناکدوک  يوس  هب  .تشادرب  امرخ  هناد  دنچ 

، دـننیچ یمرب هناد  دـنتدنت  هک  ییاه  کشجنگ هیبش  يداش  روش و  اـب  دـندروآ و  ولج  ار  اـه  تسد .دـندیرپ  اـج  زا  .دیـشخرد  کـلوپ 
(1) .دنتشادرب ربمایپ  تسد  زا  ار  امرخ  ياه  هناد

ص 114. ج 4 ، ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  نسحلاوبا  - 1
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ینالوط هدجس 

ینالوط هدجس 

ناتـسود و اب  .دـش  لـخاد  درک و  زاـب  ار  دجـسم  رد  .دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  نسح  شزیزع ، هون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
بارحم هشوگ  ار  نسح  ربمایپ  .دـنداد  لیکـشت  ار  اه  فص شنارای  ناتـسود و  .تفر  بارحم  يوس  هب  درک و  لاوحا  لاح و  ناـنمؤم 

هب دش و  دنلب  .تفر  عوکر  هب  دناوخ و  ار  هروس  دمح و  .دش  زاغآ  زامن  .ربکا » هللا   » .درب الاب  ار  اه  تسد داتسیا و  هلبق  هب  ور  .تشاذگ 
ار هدجس  رکذ  ربمایپ  .تسـشن  ربمایپ  هناش  يور  دوز  تفر و  ولج  نانزدنخبل  ولوچوک  نسح  .دش  هدجـس  رکذ  لوغـشم  .تفر  هدجس 

.درک رارکت  ار  هدجـس  رکذ  زاب  تشادن و  ندش  دـنلب  لایخ  کچوک  راوس  یلو  دـیایب ، نییاپ  نسح  ات  درک  ربص  یمک  درک و  رارکت 
هاـگن مه  هب  بجعت  اـب  نارازگزاـمن  .دـناسر  ناـیاپ  هب  داد و  همادا  ار  زاـمن  دـش و  دـنلب  ربماـیپ  دـمآ  نییاـپ  ولوچوک  نسح  ماـجنارس 

! ادخ ربمایپ  يا  : » تفگ نارازگزامن  زا  یکی  دنورب ، دنتـساوخ  یم همه  یتقو  .دیـشک  لوط  ردقنیا  اه  هدجـس زا  یکی  ارچ  .دندرک  یم
هراشا ولوچوک  نسح  هب  .دز  دنخبل  ربمایپ  داتفا »؟ ناتیارب  یقافتا  هدجـس  ماگنه  ایآ  .دـش  ینالوط  یلیخ  ناتیاه  هدجـس زا  یکی  زورما 
نییاپ شدوخ  ات  مدرک  ربص  .مرادرب  رـس  متـساوخن  نم  دوب و  هتـسشن  ما  هناش يور  هدجـس  ماگنه  مدـنبلد  دـنزرف  نیا  : » تفگ درک و 

(1) .دندرک هاگن  دیدنخ ، یم لگ  زا  رتابیز  هک  ولوچوک  نسح  هب  هدنخ  اب  ربمایپ  ناتسود  .دیایب »

ح 401. ص 266 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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گنراگنر ياه  هناورپ

گنراگنر ياه  هناورپ

هدز تفگـش دندوب ، راک  مرگرـس  رب  رود و  نآ  رد  هک  ینازرواشک  .دنتفر  هپت  يوس  هب  ناود  ناود  دندیـشک و  دایرف  يداش  اب  اه  هچب
ياه هدـنرپ لثم  اه  هچب .دـندوب  هتخانـش  رود  زا  ار  ربمایپ  ناشزیت ، ياه  مشچ اب  اه  هچب دـنور ؟ یم اجک  هدـش ؟ یچ  .دـندرک  ناشهاگن 
هدید رود  زا  ار  اه  هچب هک  ربمایپ  .دندیسر  ربمایپ  هب  هپت  رانک  دندیـشک ، یم رپ  نیمز  يور  دنـشک ، یم رپ  نامـسآ  رد  مه  اب  هک  رجاهم 
ياه هناورپ لثم  رارق ، یب داش و  .دنتخانـش  یمن اپ  زا  رـس  اه  هچب .درک  یـسرپ  لاوحا مالـس و  همه  اب  دـمآ و  ناشیوس  هب  دـنخبل  اب  دوب ،

(1) .دندز هقلح  ربمایپ  رود  دندرگ ، یم لگ  رود  هک  گنراگنر 

ح 351. ص 226 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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شزاون تسد 

شزاون تسد 

هبعک رانک  مه  شنارای  ربمایپ و  .دوبن  نتخادنا  نزوس  ياج  هبعک  رب  رود و  .دوب  تیعمج  زا  رپ  مارحلادجسم  .دوب  هدش  حتف  هزات  هکم 
عمج ربمایپ  رود  يداش  اب  همه  .دنتفگ  یم کیربت  رگیدکی  هب  دندوب ، هدرک  ادیپ  تاجن  هزات  ناکرـشم  متـس  زا  هک  هکم  مدرم  .دندوب 
يارب اـت  دـنتفر  یم ربماـیپ  کـیدزن  یکی  یکی دـندوب و  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  دوخ  ناـکدوک  نادازوـن و  هکم ، ياـه  نز .دـندوب  هدـش 

اعد ناشیارب  دیـسوب و  یم درک ، یم شزاون  ار  اهنآ  دیـشک  یم اه  هچب رـس  رب  ار  دوخ  تسد  دـنخبل ، اب  ربماـیپ  .دـنک  اـعد  ناـشیاه  هچب
رـس و دندرک و  یم هاگن  ناشیاه  هچب هب  داش ، ياه  مشچ اب  ناردام  .دوب  هتفرگ  لگ  يوب  اه  هچب خرـس  ياه  ُپل مرن و  ياهوم  .درک  یم

(1) .دندرک یم ناراب  هسوب  ار  ناشیور 

ح 348. ص 224 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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شراک هب  تشادن  يراک 

شراک هب  تشادن  يراک 

يادص هب  هناقـشاع  نارازگزامن ، .دیچیپ  دجـسم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیـشن  لد يادـص  رطع  .دـش  عورـش  زامن 
.تشاذگ هدجس  رب  رس  ربمایپ  .دوب  هتسشن  بارحم  راوید  رانک  ربمایپ  يور  هب  ور  مالسلا  هیلع  نیسح  .دنداد  یم شوگ  شیابیز 

، یِه یِه  : » داد ناکت  ار  شیاهاپ  يداش  روش و  اب  .دش  راوس  ربمایپ  شود  يور  عیرس  دمآ و  ولج  یلاح  شوخ اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
شود يور  هرابود  مالسلا  هیلع  نیسح  .تفر  هدجس  هب  زاب  تشادرب و  هدجس  زا  رس  تشاذگ و  نییاپ  ار  وا  مارآ  ربمایپ ، َهب »! َهب  َهب ! َهب 

ار مود  تعکر  ات  تساخرب  اج  زا  .دش  دـنلب  دروآ و  نییاپ  مارآ  ار  وا  هرابود  ربمایپ  َهب »! َهب  یِه ، یِه  : » دـش راوس  نابرهم  گرزب  ردـپ 
تعکر ياه  هدجس رد  .دسرب  يدعب  ياه  هدجس تبون  ات  دنام  رظتنم  قوش  روش و  اب  تسشن و  اج  نامه  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دناوخب 

يور مالسلا  هیلع  نیسح  تفر ، یم هدجس  ربمایپ  راب ، ره  زامن ، هدجس  نیرخآ  ات  زور  نآ  هصالخ  .دش  راوس  شود  يور  زاب  مه  مود 
هک ولوچوک  نیسح  نیریش  يادص  ربمایپ و  نیشن  لد يادص  .درک  یم يداش  داد و  یم ناکت  ناراوس  دننام  ار  دوخ  دش و  یم راوس  وا 

(1) .درک یم رتابیز  ار  دجسم  ياضف  تخیمآ و  یم مهرد  دز ، یم فرح  قوش  قوذ و  اب  ندش  راوس  ماگنه 

ح 399. ص 264 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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لگ شمارآ 

لگ شمارآ 

ات ما  هدروآ ار  مکدوک  ادـخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ دز و  دـنخبل  .تشاذـگ  ربمایپ  ياه  تسد يور  ار  وا  دیـسوب و  ار  شرـسپ  لـگ  رداـم 
دیشک و شرس  يور  تسد  .تشاذگ  شیوناز  يور  دیـسوب و  ار  رـسپ  لگ  ربمایپ ، .دینک » شیاعد  دینک و  باختنا  ابیز  یمان  شیارب 

يا : » دش دنلب  شدایرف  .تسا  هدرک  سیخ  ار  ربمایپ  سابل  دوخ و  سابل  شا  هچب هک  دید  ردام  ناهگان  .دـناوخ  اعد  شیارب  مارآ  مارآ 
ربمایپ .دشاب » تحار  راذگب  .نزن  دایرف  تا  هچب رـس  : » دومرف ینابرهم  اب  درک و  ردام  هب  یهاگن  ربمایپ  يدرک »؟ راک  هچ  بدا ! یب هچب 

شمارآ زا  ردام  .داد  همادا  دوخ  ندناوخ  اعد  هب  دنک ، دنلب  ار  هچب  هکنیا  نودـب  یتحاران و  نیرت  کچوک نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هللا یلص  ربمایپ  زا  .تفرگ  شوغآ  رد  ار  شرسپ  ردام  .دش  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  .دوب  هدش  هدز  تفگش رایسب  ربمایپ 

.تفر نوریب  باتش  اب  درک و  یظفاحادخ  سپس  .یهاوخرذع  مه  درک و  رکشت  مه  هلآ  هیلع و 

(1) .دیوشب ار  شنهاریپ  ات  تفر  طایح  فرط  هب  یگشیمه  شمارآ  نامه  اب  .تساخرب  اج  زا  ربمایپ 

ص 104. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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غاب رد  اه  كرپاش

غاب رد  اه  كرپاش

ياه يزاب دندیود و  یم مه  لابند  طایح  رود  .دنتشگ  یم رب  دنتفر و  یم طایح  هب  قاتا  زا  .دوب  هدرک  رپ  ار  هناخ  اه ، هچب يداش  روش و 
هدش و عمج  ربمایپ  هناخ  رد  اه  هچب رگید ، ياهزور  لثم  مه  زورما  .دنتـشاد  يدایز  ناتـسود  ربمایپ  ياه  هچب .دـندرک  یم روجاو  روج 

مالـس اهنآ  هب  تخادنا و  اه  هچب هب  یهاگن  .دمآ  هناخ  لخاد  ربمایپ  دـش و  زاب  رد  .دیـسر  شوگ  هب  رد  يادـص  .دـندوب  يزاب  مرگرس 
.درک

: درک ناشهاگن  مرن  دنخبل  اب  ربمایپ  .دـنتفرگ  رـس  زا  ار  يزاب  هرابود  دـنداد و  ار  وا  مالـس  باوج  ادـص ، کی  نانک ، هدـنخ مه  اه  هچب
(1) .تفر شقاتا  فرط  هب  دعب  داتسیا و  ناشرانک  هظحل  دنچ  .مزان » ياه  لگ هللاءاشام  »

ص 102. ج 7 ، يراخب ، حیحص  زا : لقن  هب  ص 108 ، دنزرف ، تیبرت  هداز ، نیسح  یلعدیس  - 1
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یتروص خرس و  ياه  لگ

یتروص خرس و  ياه  لگ

تشاد تسود  ار  وا  یلیخ  .دوب  هدناشن  شیوناز  يور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شکچوک ، يومع  رسپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
اوه هک  مه  اهزور  یضعب  .دناباوخ  یم شرتسب  رانک  رد  تفرگ و  یم شوغآ  رد  ار  وا  .درک  یم تبقارم  وا  زا  شدوخ  ياه  هچب لثم  و 

.درب یم نوریب  رهش  زا  ار  وا  يروخ ، اوه  حیرفت و  يارب  تفرگ و  یم ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دوب ، بوخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دوب  هدرک  رپ  ار  هوک  تشد و  راـهب ، يوب  شوخ  رطع  .دوـب  بوـخ  ياـهزور  نآ  زا  یکی  زورما 
.درک داش  ار  ناشبلق  راهب  زیگنا  لد رطع  .دنتفر  زبس  ياه  تشد يوس  هب  دندش و  جراخ  رهش  زا  مارآ  مارآ  مالسلا  هیلع  یلع 

(1) .دیود گنراگنر  ياه  لگ يوس  هب  یلاح  شوخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  .دندیسر  هایگ  لگ و  زا  رپ  ياه  نیمز هب  .دنتفر  کیدزن 

صص 9 و 10. ج 35 ، راونالاراحب ، - 1
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نیریش تبرش 

نیریش تبرش 

هیاس ریز  مه  رانک  ناتـسود  ربمایپ و  .دوب  باتفآ  شبات  زا  ندـنام  ناـما  يارب  هاـگهانپ  نیرتهب  اـه  لـخن بسچلد  هیاـس  .دوب  مرگ  اوه 
.دوب هداد  هیکت  یکچوک  لخن  هب  وس  نآ  رد  یکچوک  ناوجون  .دندوب  هتسشن  اه  لخن

فرظ کی  ینیـس ، لخاد  .دندرک  هاگن  ینیـس  هب  يواکجنک  اب  نارای  .دـمآ  ربمایپ  يوس  هب  تسد  رد  یگرزب  ینیـس  اب  رود  زا  يدرم 
!« ناتناج شون  دیـشونب  هزات ! تبرـش  دییامرفب  : » درب ربمایپ  کیدزن  ار  ینیـس  درم  .دوب  کچوک  یلافـس  هساک  دنچ  تبرـش و  گرزب 
ایب مزیزع ! دـییامرفب  : » دز ادـص  ار  وا  .دروخ  ناوجون  هب  شمـشچ  .تخادـنا  رب  رود و  هب  یهاگن  .تشادرب  ار  اه  هساک زا  یکی  ربمایپ 

(1) .دیشک رس  رخآ  ات  ار  نآ  هَچ  هَچ َهب و  َهب اب  تفرگ و  ار  تبرش  هساک  .دمآ  ولج  یلاح  شوخ اب  ناوجون  شونب »! ریگب و 

ص 139. ج 3 ، يراخب ، حیحص  زا : لقن  هب  ص 101 ، دنزرف ، تیبرت  - 1
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هسوب ناراب 

هسوب ناراب 

هون ود  ره  ربمایپ  .دوب  رطعم  فیطل و  خرـس ، لگ  گربلگ  لـثم  ناـشیاه  هنوگ .هاـم  لـثم  ناـشتروص  .دوب  هراتـس  لـثم  ناـشیاه  مشچ
اهنآ هب  شهاگن  .تشذـگ  ناشرانک  زا  برع  درم  .دیـسوب  یم ار  ناـشیوب  شوخ ياـه  هنوگ دوب و  هدـناشن  شیاـهاپ  يور  ار  شزیزع 

ار ناکدوک  ردقچ  : » تفگ دوخ  اب  .دوب  هدرک  هدز  تفگـش ار  وا  ربمایپ ، ياه  هسوب .درک  اشامت  ار  اهنآ  داتـسیا و  دایز  بجعت  اب  .داتفا 
ار اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  زوـنه  یلو  مراد ، دـنزرف  اـت  هد  نم  ینک ؟ یم راـک  هچ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  : » تفگ دـنلب  يادـص  اـب  دـسوب »! یم
دنکن و ینابرهم  ام  ناکدوک  هب  سک  ره  : » تفگ برع  درم  هب  .دـش  نوگرگد  شگنر  .درک  شهاگن  یتحاران  اب  ربمایپ  ما »! هدیـسوبن
اب تسا ، هدوب  هابتشا  یلیخ  شراک  هک  دش  هجوتم  ربمایپ  ندش  تحاران  زا  هک  برع  درم  .تسین » ام  زا  دراذگن ، مارتحا  ام  ناگرزب  هب 

(1) .دش رود  اجنآ  زا  تعرس  اب  درک و  یظفاحادخ  .دیوگب  هچ  تسناد  یمن .تخادنا  نییاپ  ار  شرس  دایز ، یگدنمرش 

ح 9511. ج 12 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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ناکدوک اب  ندرک  يزاب  مشش : شخب 

هراشا

ناکدوک اب  ندرک  يزاب  مشش : شخب 
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هلاس ود  رسپ  لگ 

هلاس ود  رسپ  لگ 

وا هزات  .داد  یم ناکت  ار  وا  هراوهگ  مارآ ، مارآ  شردپ ، .دیدنخ  یم داد و  یم ناکت  ار  شیاپ  تسد و  هراوهگ ، نایم  رد  زان  رـسپ  لگ 
.دـمآ هراوهگ  کیدزن  .دوب  اهنآ  هناخ  رد  ربمایپ  .دز  یم قرب  کچوک  ياه  فدـص لثم  شزیر  ياه  نادـند .دـندوب  هتفرگ  ریـش  زا  ار 

رسپ لگ  يروط  هچ  : » دز فرح  وا  اب  دنسپ  كدوک  نیریش و  هجهل  اب  درب و  رـسپ  لگ  باداش  تروص  کیدزن  ار  شکرابم  تروص 
دننام ار  ناشیاه  تسد درک و  یم هاگن  ربمایپ  هب  شا  یلـسع ياه  مشچ اب  رـسپ  لـگ  .دازون  اـب  ندرک  يزاـب  هب  درک  عورـش  دـعب  زاـن »!

(1) .دوب هتخادنا  هدنخ  هب  ار  هناخ  لها  وا ، داش  ياه  غیج يادص  .داد  یم ناکت  لبلب  هجوج  ياه  لاب

ص 37. ج 8 ، يراخب ، حیحص  زا : لقن  هب  ص 50 ؛ ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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ولوچوک مشچ 

ولوچوک مشچ 

، ینابرهم اب  دش و  مخ  نابرهم  گرزبردپ  .دیود  وا  فرط  هب  نانک  يداش  نیسح ، .دمآ  قاتا  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تروص ياشامت  قرغ  نیـسح  .تفرگ  شمرگ  ياه  تسد نایم  ار  نیـسح  کچوک  مرن و  ياـه  تسد .درک  شزاون  ار  شدـنزرف  رس 

« .هللاءاشام نیرفآ  .ایب  الاب  نم  ياهاپ  زا  ناج ! نیـسح  : » تفگ تفرگ و  مکحم  ار  وا  ياه  تسد گرزبردپ  .دـش  گرزبردـپ  ینارون 
.دورب الاب  وا  ياهاپ  زا  ات  درک  يدایز  شالت  تفرگ و  مکحم  ار  گرزبردپ  ياه  تسد نیسح 

«. ایب الاب  ولوچوک  مشچ  ایب  الاب  ولوچوک  مشچ  : » تفگ یم وا  هب  درک و  یم قیوشت  ار  وا  بترم  گرزبردپ 

(1) .دناسر نابرهم  گرزبردپ  مرگ  شوغآ  هب  ار  دوخ  قوش ، روش و  اب  تفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  ولوچوک  مشچ 

ح 408. ص 270 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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هچوک زبس  غاب 

هچوک زبس  غاب 

هچوک نایم  رد  کـچوک  ياـه  هچب اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دندیـسر  هچوک  لـخاد  شناتـسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
مالسلا هیلع  نیسح  يداش ، اب  .درک  هاگن  ار  وا  دنخبل  اب  داتسیا و  يا  هظحل .داتفا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ربمایپ  مشچ  .دوب  يزاب  مرگرس 

هب نانک  يداش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دیود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  مارآ  .مریگب » ار  وت  ات  مدمآ  .تسیاب  اج  نامه  : » دز ادص  ار 
هاگن کـچوک  رـسپ  گرزبردـپ و  هب  يداـش  اـب  اـه  هچب ربماـیپ و  ناتـسود  .دـیود  شلاـبند  هب  مه  ربماـیپ  .درک  رارف  هچوک  هت  فرط 

.تشاد هگن  ار  وا  مارآ ، .دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نانز  سفن نابرهم ، گرزبردپ  ماجنارس ، .دندرک  یم

ناتسود يوس  هب  ار  شتروص  .دیسوب  ار  شزان  تروص  تشاذگ و  وا  رس  تشپ  ار  شرگید  تسد  وا و  هناچ  ریز  ار  دوخ  تسد  کی 
، دـشاب هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  سک  ره  .منیـسح  زا  نم  تسا و  نـم  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  : » تـفگ دـنادرگ و 

(1) «. دراد یم تسود  ار  وا  دنوادخ ،

ح 405. ص 268 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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ود هقباسم 

ود هقباسم 

يوس هب  هدـنرپ  لـثم  اـه  هچب .تفر  اـهنآ  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دـندوب  هچوک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و 
لگ ياه  هّچب : » تفگ اه  هچب هب  .تسب  شقن  شیاه  بل رب  ییابیز  دـنخبل  .درک  مالـس  اهنآ  هب  ربمایپ  .دندیـشک  رپ  نابرهم  گرزبردـپ 

اب دیورب و  بقع  مدق  دـنچ  : » تفگ ربمایپ  هلب » هلب  : » دـنتفگ يداش  اب  اه  هچب دـیراد »؟ تسود  ایآ  ود ، هقباسم  بلاج ! يزاب  کی  نم !
ربمایپ هراشا  اب  دنداتسیا و  مه  رانک  .دنتفر  بقع  اه  هچب .تسا » هدنرب  دیایب ، نم  شیپ  رتدوز  سک  ره  .دیودب  نم  فرط  هب  نم  هراشا 

.ندیود هب  دندرک  عورش 

رتدوز دز و  ولج  شردارب  زا  درک و  دایز  ار  دوخ  تعرس  مالـسلا  هیلع  نسح  .دوب  هتخادنا  لگ  ناشتروص  .دندیود  یم دنت  کباچ و 
ار وا  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  تروص  نابرهم ، رواد  .دیسر  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  دعب ، هظحل  دنچ  .دیـسر  نایاپ  طخ  هب  وا  زا 
اه هچب .دـناشن  دوخ  پچ  يوناز  يور  زین  ار  وا  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تروص  سپـس  .دـناشن  دوخ  تسار  يوناز  يور  رب 

کچوک زاـن و  هدـنود  ود  ره  ندرگ  رود  ار  دوخ  ياـه  تسد ناـبرهم  رواد  .دوب  هتخادـنا  لـگ  ناـشتروص  .دـندز  یم سفن  دـنتدنت 
(1) .تخادنا

ح 375. ص 238 ، كدوک ، همان  تمکح - 1
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قاتا زبسرس  تشد 

قاتا زبسرس  تشد 

فرح مرگ  زیزع  ياهرـسپ  لگ  اب  ینابرهم  اب  تسـشن و  ناشرانک  ربمایپ  .دندمآ  ربمایپ  هناخ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نینزان  ياهرـسپ 
دییایب نیریـش ! داش و  يزاب  کی  : » تفگ اه  هچب هب  دنخبل  اب  درک و  مخ  ار  دوخ  .تشاذگ  نیمز  يور  ار  ناشیاه  تسد دعب  .دش  ندز 

«. مربب ار  امش  ات  دیوشب  نم  راوس  و 

لثم اـه  هچب .دـیخرچ  قاـتا  رود  درک و  تکرح  مارآ  مارآ  ربماـیپ ، .دـندش  راوـس  دـندمآ و  وـلج  .دـندش  لاـح  شوـخ یلیخ  اـه  هچب
.دندیدنخ یم دنداد و  یم ناکت  ار  دوخ  ياپ  تسد و  اهراکراوس 

(1) .دوب هدش  ابیز  هچ  قاتا  هک  یتسار  هب  .يداش  روش و  دایرف  اه و  هچب هتفکش  تروص  گرزبردپ ، نادنخ  يور  يدمحم ، لگ  يوب 
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یتشک رواد 

یتشک رواد 

گرزبردپ يوس  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياهرسپ  .دمآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ربمایپ  .دندوب  هدرک  یناغارچ  ار  نامـسآ  اه  هراتس
ار شیاه  تسد ربمایپ ، .دنتـسشن  نیمز  يور  وا  رانک  مه  اهرـسپ  .دز  هیکت  راوید  رانک  .دیـسوب  ار  اه  هچب ربمایپ ، .دندیـشک  رپ  نابرهم 
»؟ دـیریگب یتشک  مه  اب  دـیراد ؛ تسود  دـیتسه ؟ رت  يوق امـش  زا  کی  مادـک  یتسار  زیزع ! ياه  هچنغ : » تشاذـگ اه  هچب هناـش  يور 
یک مینیبب  ات  دـیریگب  یتشک  مه  اب  دـیزیخرب و  هللاءاشام  : » تفگ ربمایپ  .دـندرک  هاـگن  مه  هب  دـنخبل  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و 

«. تسا رت  يوق

یباسح .دش  عورش  هقباسم  دنتخادنا و  مه  رد  ار  ناشکچوک  ياه  هجنپ .دنداتسیا  مه  يور  هب  ور  .دنتـساخرب و  یلاح  شوخ اب  اه  هچب
لگ منبـش ، لـثم  قرع  ياـه  هرطق .دـنتفر  یم بقع  ولج  دـنتفرگ و  یم تردـق  اـب  ار  رگیدـکی  يوزاـب  تسد و  .دـندرک  ییاـمزآروز 

همطاف .دوب  هدرک  رپ  ار  قاتا  اهنآ ، قوش  روش و  ییامزآروز و  دایرف  .درک  یم ناشقیوشت  یپایپ  گرزبردـپ  .دوب  هدرک  رت  ار  ناشیور 
ياشامت قرغ  ربمایپ  لثم  دز و  هیکت  راوید  هب  .تفکـش  شتروص  .داتفا  شیاهرـسپ  لگ هب  شهاگن  .دـمآ  قاتا  لـخاد  مالـسلا  اـهیلع 

(1) .دش اه  هّچب

ص 189. ج 103 ، راونالاراحب ، - 1
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رسپ لگ  هس 

رسپ لگ  هس 

زا ار  اه  هچب .دش  هچوک  دراو  ربمایپ  دق ! مین  دق و  کچوک و  هس  ره  دندوب و  رفن  هس  .دندرک  یم يزاب  مه  اب  هچوک  طسو  اهرـسپ  لگ
!« مالس زیزع  ياه  هچب : » دز دنخبل  ناشیارب  داتسیا و  .دید  رود 

باـتفآ لـثم  هک  ربماـیپ  تروـص  يوـس  هب  نادرگ  باـتفآ  لـگ  لـثم  ار  ناـشتروص  .دندینـش  ار  ربماـیپ  ياـبیز  يادـص  رـسپ  هـس  ره 
یسک ره  .دیودب  نم  يوس  هب  ییات  هس  ره  .بلاج  هقباسم  کی  : » تفگ درک و  زاب  ار  شیاه  تسد ربمایپ ، .دندناخرچ  دیـشخرد ، یم

اهنآ هب  ربمایپ  .دنداتـسیا  مه  رانک  .تخادنا  لگ  اهرـسپ  تروص  زیزع »! ياه  هچب هللاءاشام  .تسا  هقباسم  هدـنرب  دیـسر ، نم  هب  رتدوز 
هنیس غاب  هب  یکی  یکی  کشجنگ ، لثم  اه  هچب درک و  زاب  ار  شیاه  تسد ربمایپ  .دندیود  ربمایپ  يوس  هب  زیت  دنت و  هس  ره  .درک  هراشا 

(1) .دندش دراو  ربمایپ 

ص 210. ج 5 ، هباغلادسا ، زا : لقن  هب  ص 50 ، ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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کشاب میاق 

کشاب میاق 

لوغـشم ناشناتـسود  اب  زین  اه  هچب .دـندوب  وگو  تفگ مرگ  ود  ره  دوب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  راـنک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
مـشچ اه  هچب زا  یکی  .دنوش  میاق  دنتـساوخ  یم .دـندیود  ربمایپ  يوس  هب  عیرـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  .دـندوب  يداش  يزاب و 
یفخم نآ  ریز  دندز و  رانک  ار  ربمایپ  يابع  .دـندمآ  ربمایپ  کیدزن  ییات  ود  ره  .دنتـشگ  یم بسانم  ياج  لابند  اهنیا  دوب و  هتـشاذگ 

کیدزن ماجنارس  .دنک  ادیپ  ار  اه  هچب تسناوتن  درک ، ور  ریز و  ار  رب  رود و  دیخرچ و  هچ  ره  دوب ، هتـشاذگ  مشچ  هک  يرـسپ  .دندش 
مه اب  هک  هچنغ  ود  لثم  دندز و  رانک  ار  ابع  نانک  هدنخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  دید  ناهگان  .درک  هاگن  رب  رود و  هب  دمآ  ربمایپ 

(1) .دندمآ نوریب  ابع  ریز  زا  دنوش ، یم هتفکش 

ص319. ج 4 ، ریبکلا ، قشمد  خیرات  بیذهت  زا : لقن  هب  ص 21 ، اروشاع ، روآ  مایپ ینارجاهم ، هللاءاطعدیس  - 1
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ربخ ربخ 

ربخ ربخ 

هنماد رد  هک  یناکدوک  .دـش  یم کیدزن  رهـش  هب  مارآ  مارآ  .تشگ  یم رب  رفـس  زا  بسا  رب  راوس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نودـب .میوشب » شبـسا  راوس  میورب و  .دـیآ  یم دراد  ربمایپ  اه ! هچب ناج ! یمناج   » .دـندید رود  زا  ار  وا  دـندوب ، يزاب  مرگرـس  اه  هپت

، داب لثم  اه  هچب .دنـسرب  اه  هچب ات  درک  ربص  ینابرهم  اب  دیـشک و  ار  بسا  راسفا  .دـید  ار  اهنآ  ربمایپ  .دـندیود  ربمایپ  يوس  هب  یلطعم 
ولج و ار  یضعب  .دیشک  الاب  ار  همه  یکی ، یکی تفرگ و  ار  اه  هچب تسد  ربمایپ  .دندز  هقلح  شبسا  رود  دندناسر و  ربمایپ  هب  ار  دوخ 

ربمایپ .ورب » ورب  یه  یه  ورب ، ورب  یه  یه  : » دندیشک دایرف  يداش  اب  .دندوب  هدز  ناجیه  رایسب  اه  هچب .دناشن  شرـس  تشپ  ار  یـضعب 
يا هدز قوذ  ياه  هچب نابرهم و  ربمایپ  تشد ، يابیز  نیمز  يراهب و  فیطل  ياوه  .داتفا  هار  بسا  .دیـشک  ار  بسا  راسفا  دز و  دـنخبل 

(1) .دنا هتسشن هدنرپ  ياه  لاب يور  دندرک ، یم ساسحا  هک 

ص 366. ج 3 ، ءاضیبلا ، هّجحملا  زا : لقن  هب  ص 52 ، ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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! وش راوس  ایب  ولوچوک 

! وش راوس  ایب  ولوچوک 

: درک مالس  وا  هب  .دوب  هداتسیا  راوید  رانک  .داتفا  يزان  هچب  رسپ  هب  شمشچ  .درک  یم روبع  هچوک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یناوج .داد  ار  شباوج  دنخبل ، اب  .درک و  هاگن  ار  ربمایپ  شیابیز ، نامـشچ  اب  كرـسپ  تسا »؟ بوخ  تلاح  ولوچوک ! مکیلع  مالـس  »

راوس ار  ولوچوک  رـسپ  ناوـج  .نک » راوـس  نم  شود  يور  ار  هچب  نیا  ًاـفطل  زیزع ! ردارب  : » تفگ وا  هب  ربماـیپ  .تشذـگ  یم اـجنآ  زا 
.دوب هدز  ناجیه  كرسپ  .دنداتفا  هار  .مرب » یم ار  وت  الاح  : » تفگ ولوچوک  رسپ  هب  .تفرگ  ار  وا  تقد ، اب  شیاه ، تسد اب  ربمایپ  .درک 

(1) .درک یم اشامت  ار  مدرم  شا ، هراتس رپ  ياه  مشچ اب  دوب و  هتفرگ  مکحم  ار  ربمایپ  دنلب  ياه  هناش شکچوک ، ياه  تسد اب 

ص 287. ج 2 ، قودص ، یلاما  زا : لقن  هب  ص 52 ، ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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نتفرگ هیده  نداد و  هیده  ندرک ، ششخب  متفه : شخب 

هراشا

نتفرگ هیده  نداد و  هیده  ندرک ، ششخب  متفه : شخب 

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:83

هّکس راهچ 

هّکس راهچ 

ادـص يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دیـسر  شوگ  هب  كرتـخد  هیرگ  يادـص  .وهوا » ...وهوا  »
.دوب هدش  دنلب  شا  هیرگ قِه  قِه  .دوب  هتشاذگ  شیوناز  يور  ار  شرس  .دوب  هتسشن  راوید  رانک  كرتخد  .دنتفر 

هیلع یلع  ربمایپ و  هب  شهاگن  .دوب  سیخ  شیاه  مشچ .درک  دنلب  ار  شرـس  .دینـش  ار  ربمایپ  هنازوس  لد يادص  ینک »؟ یم هیرگ  ارچ  »
ات دنداد  مهرد  راهچ  نم  هب  ما  هداوناخ هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا   » .درک زاغآ  ار  لد  درد  .دـیکرت  شـضغب  .داتفا  مالـسلا 

تـسد ربمایپ  .دـننک » هیبنت  ارم  مسرت  یم .مدرگرب  ما  هناخ هب  مرادـن  تئرج  الاح  ما و  هدرک مگ  ار  اه  هکـس یلو  منک ، دـیرخ  ناـشیارب 
رد قوش  کشا  .درک  هاگن  اه  هکـس هدز  تفگـش  كرتخد  .داد  كرتخد  هب  دـنخبل  اب  دروآ و  نوریب  هکـس  راـهچ  درب و  شبیج  يوت 

(1) .دندوب هداد  وا  هب  ار  ایند  راگنا  .دز  یم جوم  شیاه  مشچ

ح 19914. همکحلا ، نازیم  - 1
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ون نهاریپ 

ون نهاریپ 

ياـه یکیدزن .دورب  هناـخ  تساوخ  یم .دـمآ  نوریب  داد و  راد  هزاـغم هب  ار  نهاریپ  لوپ  .تفرگ  تسد  رد  درک و  اـت  ار  دیفـس  نهاریپ 
هب شنازرل  يادص  .دوب  هدرک  هفالک  امرگ  .تسا  هتـسشن  راوید  رانک  نهاریپ  نودب  هک  دید  ار  يدرم  دیـسر ، هک  هچوک  لخاد  هناخ ،

.تفر درم  يوس  هب  ربمایپ  .دناشوپب  وا  هب  یتشهب  سابل  دـنوادخ  .دـناشوپب » ارم  دـهد و  یـسابل  نم  هب  سک  ره  : » دیـسر ربمایپ  شوگ 
نهاریپ .دید  ار  ربمایپ  شا ، هتـسخ ياه  مشچ اب  ریقف  درم  .مشخب » یم امـش  هب  ار  نیا  ردارب ! امرفب  : » داد ناشن  وا  هب  ار  ون  دیفـس  نهاریپ 

هیدـه هچ  یبوخ ! نهاریپ  هچ  : » درک هاگن  نآ  هب  يداش  اـب  .درک  یم ییاـمندوخ  شهایـس  ياـه  تسد ناـیم  دیفـس  نهاریپ  .تفرگ  ار 
(1) .درک هسوب  قرغ  ار  نآ  رت  ياه  مشچ اب  دنابسچ و  شتروص  هب  ار  نهاریپ  یگنشق »!

ح 19914. همکحلا ، نازیم  - 1
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الط هکس 

الط هکس 

دمح ياه  هژاو یگنشق »! قیقد و  تئارق  هچ  ییابیز ! يادص  هچ   » .درک عورش  ار  شزامن  ناوج  .میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  ...ربکا  هللا  »
تئارق ندینـش  زا  دوب و  هتخود  مشچ  ناوج  هب  .دوب  دجـسم  يوس  نآ  رد  ربمایپ  .تفکـش  یم شنابل  رب  لگ  لـثم  یکی  یکی هروس ، و 

بدا ضرع  يارب  تساخرب و  اج  زا  .درک  اعد  هظحل  دنچ  درب و  الاب  ار  اه  تسد .دناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  ناوج  .درب  یم تذل  شیابیز 
هب .دروآ  نوریب  نهاریپ  بیج  زا  تشاد ، هارمه  هب  هک  ار  ییـالط  هکـس  .درـشف  یمرگ  هب  ار  وا  تسد  ربماـیپ ، .تفر  ربماـیپ  يوـس  هـب 

« .يدرک تداـبع  ار  ادـخ  يدـناوخ و  زاـمن  بوخ  یلیخ  نوچ  مهد ؛ یم امـش  هب  ار  هکـس  نیا  ردارب ! اـمرفب  : » تفگ درک و  ور  ناوج 
ریوصت .درک  هاگن  هکـس  هب  قوش  روش و  اب  .دـنک  رکـشت  هنوگچ  تسناد  یمن یکرابم »! هیدـه  هچ   » .تفرگ تسد  هب  ار  هکـس  ناوج 

(1) .درک رتابیز  ار  شنشور  ياه  مشچ داتفا و  شیاه  مشچ نایم  رد  هکس 

ص 63. ج 2 ، ناویحلا ، هایح  - 1
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ص:86

ولامشپ

ولامشپ

يا هّرب .تفر  شنادنفـسوگ  يوس  هب  .نک » ربـص  یمک  : » دوـمرف ربماـیپ  .دورب  تساوـخ  یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمهم 
! نوـنمم یلیخ  : » تـفگ درم  .تسامــش » هیدـه  ردارب ! اـمرفب   » .دروآ شتــسود  يارب  درک و  ادـج  اـهنآ  ناـیم  زا  ولامــشپ  تـشرد و 

مدرم زا  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتهب  دیدومرف : امش  دوخ  : » تفگ درم  ینک »؟ یمن لوبق  ارم  هیده  ارچ  : » دومرف ربمایپ  مهاوخ »! یمن
« .دـنک تساوخرد  مدرم  زا  ار  يزیچ  یـصخش  هک  تسا  ییاج  رد  نم  دوصقم  : » تفگ دز و  يدـنخبل  ربماـیپ  .دـنکن » لوبق  ار  يزیچ 

تسوا يزور  زیچ ، نآ  دهدب ، يزیچ  مدرم ، زا  تساوخرد  نودب  یـصخش  هب  دنوادخ  هک  ییاج  رد  .دنهدب  وا  هب  يزیچ  مدرم  سپس 
هتفرگ شا  هدنخ شدوخ ، هابتشا  تشادرب  زا  .تخادنا  نییاپ  ار  شرـس  هدنخ ، اب  درم  .تسا » هتفرگ  رظن  رد  شیارب  نابرهم  يادخ  هک 

زا ولامشپ  اب  هارمه  نانزدنخبل  درک و  رکـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  .دیـشک  نآ  يور  تسد  .دمآ  ولامـشپ  هّرب  فرط  هب  .دوب 
(1) .تفر نوریب  هناخ 

ص 229. ج 2 ، ماّرو ، هعومجم  ماّرو ، - 1
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ص:87

نان همین  ود 

نان همین  ود 

رد شکچوک  رسپ  .دندوب  شهارمه  شیاه  هچب .تسا  هدمآ  يدایز  هار  تسا و  هتسخ  رایسب  هک  داد  یم ناشن  ییاتـسور  نز  تروص 
.دندیـسر ربمایپ  دزن  هس  ره  .دوب  هتفرگ  تسد  رد  مکحم  ار  ردام  تسد  زین  شرتخد  .دیدنخ  یم دوب و  هدرک  شوخ  اج  ردام  شوغآ 

رد هک  ار  ینان  صرق  سپـس  .درک  یـسرپ  لاوحا مالـس و  اهنآ  اب  ینابرهم ، اب  یمرگ و  هب  داتفا ، اهنآ  هب  شکراـبم  نامـشچ  اـت  ربماـیپ 
، داـتفا ناـن  صرق  هب  ناشمـشچ  اـت  اـه  هچب .درک  رکـشت  ربماـیپ  زا  یلاـح  شوـخ اـب  نز  .داد  نز  هب  دروآ و  نوریب  تـشاد ، شا  هـسیک

هتفرگ تسد  رد  هک  ار  ینان  همین  قوش  روش و  اب  اه  هچب .داد  اه  هچب هب  درک و  همین  ود  ار  نان  نابرهم ، ردام  .تخادنا  لگ  ناشتروص 
(1) !« يا هزم شوخ نان  هچ  هب ! هب   » .دندز یم زاگ  دندوب ،

ص 227. ج 100 ، راونالا ، راحب  - 1
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ص:88

هِب يوب  هَب ! هَب 

ِهب يوب  َهب ! َهب 

تشرد ِهب  کی  .دمآ  اهنآ  دزن  ینابغاب  .دندوب  افصاب  هداس و  همه  .دندوب  هتسشن  مه  رود  ناتسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.درک رکـشت  وا  زا  درک و  شهاگن  ینابرهم ، اب  ربمایپ  .تشاذـگ  ربمایپ  تسد  رد  ار  ِهب  دز و  دـنخبل  .تشاد  تسد  رد  گنر  شوخ  و 

هب یکی  یکی  ار  هب  ِیلـاله  کـچوک و  ياـه  چاـق .درک  هکت  دـنچ  ار  نآ  تقد ، اـب  .دوب  اـبیز  هزاـت و  درز و  .تخادـنا  ِهب  هب  یهاـگن 
رد شدوخ  مه  ار  یکچوک  هکت  ربمایپ ، .دنتشاذگ  ناهد  رد  ار  هب  کچوک  ياه  هکت یلاح ، شوخ اب  ربمایپ  ناتـسود  .داد  شناتـسود 
زا ار  نآ  نوچ  یلو  دوب ، کچوک  هب  ياه  چاق .دـندروخ  ار  هب  کچوک  ياـه  هکت یلاـح  شوخ اـب  ربماـیپ  ناتـسود  .تشاذـگ  ناـهد 

(1) .دوب نیشن  لد شخب و  تذل  رایسب  ناشیارب  دندوب ، هتفرگ  ادخ  ربمایپ  تسد 

ح 1774. یکشزپ ، ثیداحا  همانشناد  - 1
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ص:89

هویم نشج 

هویم نشج 

.دندوب هدـش  رادـبآ  هدیـسر و  یباسح  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  غاب  ياه  هویم .گنراگنر  ياه  هویم لصف  دوب و  ناتـسبات 
دمآ یم شغاب  هب  یهاگ  هاگ  ربمایپ  .دندوب  هدرک  ابیز  غارچلچ ، لثم  ار  غاب  ياه  تخرد نیریش ، درز و  ياهروگنا  خرس و  ياه  بیس

نآ ياه  هویم زا  دنیایب و  غاب  لخاد  دنناوتب  رب  رود و  مدرم  ات  دوب  هتشادرب  ار  غاب  فارطا  راصح  زا  یـشخب  .دز  یم رـس  اه  تخرد هب  و 
.دنروخب

.درک یم ار  راک  نیا  اه  هویم ندیسر  ماگنه  لاس  ره 

اب هارمه  هک  ییاـه  هچب .دـندیچ  یم هوـیم  اـه  تخرد زا  قوـش  روـش و  اـب  دـندوب و  هدـمآ  غاـب  لـخاد  مدرم  زا  رفن  دـنچ  .دوـب  بورغ 
.دندز و یم زاگ  قوش  روش و  اب  دندوب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  ینیریـش  تشرد و  بیـس  مادک  ره  دندوب ، هدمآ  غاب  لخاد  ناشیاهردپ 

(1) .دندرک یم يزاب  کشاب  میاق  غاب  ياه  تخرد تشپ 

ص 134. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:90

خرس لگ 

خرس لگ 

هب شمـشچ  .دـهدب  هیدـه  مالـسلا  هیلع  نسح  شزیزع ، دـنزرف  هب  ار  نآ  تساوخ  یم .دوب  ربمایپ  تسد  رد  خرـس  لگ  ياـبیز  هخاـش 
هیلع نسح  .دز  ادص  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  تشاذگ و  شتـسد  ود  ره  يور  ار  لگ  هخاش  .دـش  لاح  شوخ .داتفا  مالـسلا  هیلع  نسح 
خرس لگ  هخاش  .دیسوب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شنینزان  دنزرف  درک و  زاب  ار  دوخ  ياه  تسد ربمایپ  .دیود  ولج  نانک  يداش  مالسلا 

ار خرـس  لـگ  شکچوـک ، ياـه  تسد اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  .تسامـش » هیدـه  نیا  مزیزع ! اـمرفب  : » تفگ داد و  وا  تسد  هب  مـه  ار 
نسح درک و  یم ییامندوخ  مالـسلا  هیلع  نسح  يابیز  ياه  تسد رد  خرـس  لگ  يابیز  هخاش  .دز  دنخبل  دییوب و  درب و  ینیب  کیدزن 

(1) .درک یم یناشفارطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرگ  شوغآ  رد  لگ  زا  رتابیز  مه  مالسلا  هیلع 

ص 173. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13620/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:91

دنب ندرگ 

دنب ندرگ 

.تفر قاتا  لخاد  هماُما  .دوب  هتـسشن  قاتا  رد  ربمایپ  .دوب  يزاب  مرگرـس  نادنخ  داش و  اه ، هچب همه  لثم  دـیود و  یم طایح  رود  هماُما 
نآ .تشادرب  دوب ، شرانک  هک  ار  يدنب  ندرگ ربمایپ  .دیشک  رپ  ربمایپ  يوس  هب  كرپاش  لثم  درک و  زاب  ار  شیاه  تسد .دید  ار  ربمایپ 
نیا ولوچوک ! مناخ  امرفب  : » تفگ ربمایپ  تسا »! گنشق  ردقچ   » .داتفا دنب  ندرگ هب  شمـشچ  هماُما  .داد  ناشن  هماُما  هب  داد و  ناکت  ار 

!« امش يارب  دنب  ندرگ

هاگن شدنب  ندرگ هب  قوش  قوذ و  اب  درک و  مخ  ار  شرـس  هماُما  .تخادـنا  هماُما  ندرگ  مارآ  ار  دـنب  ندرگ ربمایپ  .دـمآ  رتولج  هماُما 
(1) .دوب هدش  هراتس  لگ  زا  رپ  شزیر  ياه  مشچ .درک 

ص 254. ج 9 ، دئاوّزلا ، عمجم  زا : لقن  هب  ص 35 ؛ ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 107 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13620/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:92

الط رتشگنا 

الط رتشگنا 

راک وت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ییاجک ؟ هماُما  : » تفگ دز و  ار  ناش  هناخ رد  يدرم  .دوب  هناخ  رد  کچوک ، رتخد  هماـُما ،
« ولج ایب  ودـب  : » تفگ دز و  دـنخبل  دـید ، ار  وا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تفر  ربمایپ  هناخ  فرط  هب  یلطعم  نودـب  هماـما  .دراد »

کی .درک  زاب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـیود  ولج  ناـنک  يداـش  وهآ ، هرب  لـثم  هدز ، تفگـش  واـکجنک و  هماـما ،
هماما .تسامش » يارب  هیده  نیا  امرفب ! : » دومرف ربمایپ  .دش  هریخ  شیابیز  نیگن  رتشگنا و  هب  هماما  .دوب  شتـسد  فک  رد  الط  رتشگنا 

.درک یم شهاگن  نابرهم  مارآ و  ربمایپ ، .درک  تشگنا  هب  تشادرب و  ار  رتشگنا  .دـنا  هداد وا  هب  ار  ایند  راگنا  .دـش  لاـح  شوخ رایـسب 
زا راب  دـنچ  .دیـشخرد  یم رتشگنا  نیگن  لثم  شزان  ياه  مشچ .دـش  شرتشگنا  ياشامت  قرغ  دروآ و  الاب  ار  شکچوک  تسد  هماـما 

(1) .دیشک رپ  هناخ  يوس  هب  وتسرپ  لثم  درک و  رکشت  ربمایپ 

ص 1303. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  زا  لقن : هب  ص 35 ، ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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ص:93

ریش هساک 

ریش هساک 

« .مربب ربمایپ  يارب  ار  ریش  نیا  زا  یمک  تسا  رتهب  : » تفگ دوخ  اب  .درک  رکـش  ار  ادخ  .دش  ُرپ  ُرپ  شگرزب  هساک  .دیـشود  ار  رتش  ریش 
: تفگ دوخ  اـب  هار  رد  .دوشن  زیررـس  هساـک  دوب  بقارم  .تفر  ربماـیپ  هناـخ  فرط  هب  .درک  رپ  ار  نآ  تشادرب و  ار  یکچوـک  هساـک 
! مدروآ یم وا  يارب  يرگید  زیچ  شاک  دنکن ! لوبق  نم  زا  ار  نیا  دوش و  تحاران  ربمایپ  دـنکن  مدوب ! هدروآ  يرت  گرزب فرظ  شاک 
ار رد  دـمآ و  ربمایپ  .دز  رد  .تسا  هدیـسر  ربمایپ  هناخ  يور  هب  ور  دـید  هک  تفر  یم درک و  یم رکف  تشاد  يروط  نیمه  ...شاـک »! 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  : » تفگ داد و  ربمایپ  تسد  هب  ار  ریـش  هساک  درم  .درک  هاگن  وا  هب  ینابرهم  اب  .درک و  مالـس  درم  هب  .درک  زاب 
یلیخ : » تفگ تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  هساک  دز و  دنخبل  ربمایپ  .دیایب » ناتشوخ  مراودیما  .ما  هدروآ ناتیارب  يزیچان  هیده  هلآ  هیلع و 

اب زاب  هار  رد  .تشگرب  درک و  یظفاحادخ  .دش  لاح  شوخ یلیخ  درم  .دنکن » درد  امش  تسد  دیدیشک ؟ تمحز  ارچ  ردارب ! مرکشتم 
یلو دوب ، زیچان  ما  هیدـه .درک  لوبق  ارم  کچوک  هیدـه  تسا ! لدایرد  ردـقچ  تسا ! یبوخ  درم  ردـقچ  ایادـخ ! : » درک یم رکف  دوخ 

(1) !« ترکش ایادخ  .دراد  شزرا  میارب  ملاع  کی  هزادنا  هب  وا  ندرک  لوبق 

ص 127. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  ننس  - 1
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ص:94

یلوق شوخ متشه : شخب 

هراشا

یلوق شوخ متشه : شخب 
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زور هس 

زور هس 

دایز شراک  ردقنآ  .دوب  غولش  یباسح  شرس  دعب ، زور  رصع  .تفر  شا  هناخ هب  تشاذگ و  هدعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب 
اب هک  ار  يا  هدعو هرابود  هک  دایز  ردـقنآ  .دوب  دایز  یلیخ  شراک  زاب  .دیـسر  ارف  دـعب  زور  .دورب  هدـعو  لحم  هب  تفر  شدای  هک  دوب 
دای ناهگان  هک  دورب  شا  هعرزم فرط  هب  تساوخ  یم .دـمآ  نوریب  هناخ  زا  .دیـسر  ارف  موس  زور  .درک  شومارف  دوب ، هتـشاذگ  ربماـیپ 

زا .تفر  هپت  فرط  هب  ناود  ناود  .مدوب » هتـشاذگ  هدعو  ربمایپ  اب  شیپ  زور  ود  نم  نم ! يادخ  ياو  : » داتـسیا اج  رد  .داتفا  شا  هدـعو
دب نم  رب  ياو  .تسا  ربمایپ  نیا  ایادخ !  » .تخانـش ار  ربمایپ  تفر و  رتولج  .دش  هدز  تفگـش .دـید  هدـعو  لحم  رد  ار  یـصخش  رود ،

مالـس : » درک شهاگن  مارآ  ربمایپ  .دیـسر » هپت  رانک  تسا  هدـش  تحاران  نم  تسد  زا  ًامتح   » .دـش ریزارـس  شا  یناشیپ زا  قرع  لوق »!
(1) «. متسه امش  رظتنم  تسا  زور  هس  ردارب ! مکیلع 

ح 21969. همکحلا ، نازیم  - 1
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ص:96

هرخص رانک  رد 

هرخص رانک  رد 

ربمایپ تسود  .متسه » امش  رظتنم  هرخص  نآ  رانک  ادرف  : » تفگ شتسود  هب  درک و  هراشا  هرخـص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تفر هرخـص  يوس  هب  دوب ، هداد  هک  يا  هدعو ساسا  رب  ربمایپ  دعب  زور  .میآ » یم ادرف  هللاءاش  نا : » تفگ تخادنا و  هرخـص  هب  یهاگن 
ربمایپ هب  ناشمـشچ  .دنتـشذگ  یم اجنآ  زا  ربمایپ  نارای  .دش  یم رت  مرگ هتفر  هتفر  اوه  .دوب  هدماین  شتـسود  زونه  داتـسیا ، نآ  رانک  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يا   » .دنداد مالس  دنتفر و  رتولج  تسا ؟ هداتـسیا  باتفآ  ریز  ادخ  ربمایپ  ارچ  هک  دندرک  بجعت  .داتفا 
نآ هیاس  ریز  دیورب  باتفآ ؟ رد  ارچ  : » دنتفگ اهنآ  .متسه » متـسود  رظتنم  : » دومرف ربمایپ  باتفآ »؟ ریز  ارچ  يا ؟ هداتـسیا اج  نیا  ارچ  ! 

متـسود مورب ، اج  نیا  زا  رگا  .تسا  هرخـص  نیمه  رانک  نامرادـید  لحم  : » دومرف ربمایپ  .دـیوش » یم تیذا  .تسا  مرگ  اجنیا  .اه  لخن
ربمایپ .دندرک  هاگن  ار  ناشرـس  تشپ  يا  هظحل رهـش ، ياه  یکیدزن .دنتفر  دندرک و  یظفاحادخ  ربمایپ  ناتـسود  .دـنک » یمن ادـیپ  ارم 

(1) .دوب هداتسیا  هرخص  رانک  زونه 

ص 118. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:97

افواب ناپوچ 

افواب ناپوچ 

مارآ هلگ  .درک  یم تکرح  نادنفسوگ  رـس  تشپ  دناخرچ و  یم شرـس  رود  ار  شا  یتسد بوچ  رامع  .تفر  یم ولج  مارآ  مارآ  هلگ 
راز هزبس بجع   » .دش هدز  تفگـش  رامع  .دندیود  ولج  اه  هرب اه و  هلاغزب .دـش  ادـیپ  هلگ  رد  یـشورخ  شوج و  .دز  رود  ار  هوک  مارآ 

يداش اب  .دـید  هچوک  رد  ار  ربماـیپ  .تشگرب  هّکم  هب  بورغ  گـنت  .مروآ » یم اـج  نیا  ار  هلگ  ادرف  یتشپرپ ! ياـه  فلع هچ  یبلاـج !
هب ار  اج  نآ  یناشن  رامع  .میربب  اج  نآ  ار  نامیاه  هلگ حبـص  ادرف  اـیب  .ما  هدرک ادـیپ  زبسرـس  هاـگارچ  کـی  بوخ ! ربخ  کـی  تفگ :
هب درب و  نوریب  هناخ  زا  ار  شا  هلگ رامع  دوز  حبص  ادرف  .میآ » یم ادرف  هللاءاش  نا : » دومرف ربمایپ  .داد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

شنادنفـسوگ اب  هک  دید  ار  ربمایپ  تفر و  رت  کیدزن .دید  ار  يا  هلگ رود  زا  .درک  تکرح  دوب ، هدرک  ادیپ  هزات  هک  يراز  هزبس  يوس 
!« ردارب مالـسلا  مکیلع  و   «. » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  مکیلع  مالـس  : » تفر رتولج  درک ، بجعت  تسا ، هداتـسیا  هوک  رانک 

درشف ار  ربمایپ  تسد  يداش  اب  رامع  .ییایب » مه  امش  ات  مدنام  رظتنم  میورب ، مه  اب  هک  مدوب  هداد  لوق  « »؟ يا هتفرن هاگارچ  لخاد  ارچ  »
نادنفـسوگ دـنکارپ و  یم تشد  رد  ار  راز  نمچ رطع  راـهب  میـسن  .دـنداتفا  هار  دـندناخرچ و  ار  اـه  یتـسد بوـچ  میورب » : » تـفگ و 

(1) .دنتفر یم ولج  ناباتش  نامداش و 

ص 224. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:98

يراکمه راک و  مهن : شخب 

هراشا

يراکمه راک و  مهن : شخب 
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ص:99

کچوک ناپوچ 

کچوک ناپوچ 

هتفر تشد  هوک و  هب  نادنفـسوگ  هلگ  اب  هارمه  شناردارب  .دوب  هدنام  اهنت  تشادـن ، رتشیب  لاس  جـنپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
مهاوخ یم یتسرف ؟ یمن تشد  هب  مناردارب  هارمه  ارم  ارچ  ناج ! ردام  : » تفگ تفر و  همیلح  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  .دندوب 

نان و يرادقم  همیلح  ناج »! ردام  هلب ، : » دز دـنخبل  دـمحم  یـشاب »؟ تناردارب  هارمه  يراد  تسود  ایآ  : » تفگ همیلح  .مشاب » اهنآ  اب 
رد هلگ  : » تفگ درک و  هراشا  رود  ياه  هپت هب  .تفر  وا  اب  مدق  دنچ  .دمآ  نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  ار  وا  تسد  .تشاذـگ  شیارب  اذـغ 

يوـس هب  ناود  ناود  .درک  یظفاحادـخ  رداـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .دنتـسه » اـج  نآ  مه  تناردارب  .دـنک  یم ارچ  اـج  نآ 
شیاه مشچ زا  وا  هکنیا  ات  درک  هاگن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ردق  نآ  شیاه  مشچ اب  داتسیا و  شیاج  رس  همیلح  .تفر  ناردارب 

(1) .دش دیدپان 

ص 392. ج 15 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:100

کچوک ياّنب 

کچوک ياّنب 

.دوب هتخیر  شنیمز  يور  اـمرخ  تخرد  هنت  دـنچ  گنـس و  كاـخ و  يداـیز  رادـقم  .دزاـسب  هناـخ  شنیمز  رد  تساوـخ  یم هللادـبع 
، دـینک تسرد  لِگ  : » داد یم روتـسد  شنارگراک  هب  یپایپ  هللادـبع  .دـندرک  یم راک  وا  تسد  ریز  رفن  دـنچ  درک و  یم ییاـّنب  شدوخ 
! دینک هاگن  تفگ « : نارگراک  زا  یکی  ناهگان  .دندوب  راک  مرگرـس  یباسح  همه  ....دـیروایب » بآ  دـیروایب ، یکی  یکی  ار  اه  گنس

بجعت هللادبع  .دندرک  هاگن  وا  هب  دندیشک و  تسد  هراب  کی  نارگراک  هللادبع و  .دیآ » یم اج  نیا  دراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
نیا مکیلع ، مالـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ناج  دمحم  : » دز ادص  ار  وا  هدمآ »؟ اج  نیا  ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ایادـخ  ! » درک

هللادـبع .منک » کـمک  امـش  هب  ما  هدـمآ : » تفگ تشادـن ، رتـشیب  لاـس  تـفه  هـک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ینک »؟ یم هـچ  اـج 
.تفر اهرگراک  رانک  دز و  الاب  ار  اه  نیتسآ یلّطعم  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ....امـش » رخآ  : » تفگ دیوگب  هچ  تسناد  یمن

(1) .دیشخرد یم هدراهچ  بش  هام  لثم  هک  دندش  شا  ینارون تروص  ياشامت  قرغ  نارگراک  هللادبع و 

ص 79. ج 8 ، يراخب ، حیحص  - 1

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13620/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:101

کچوک ناگرزاب 

کچوک ناگرزاب 

دندمآ یم هکم  زا  .درک  یم تکرح  ریوک  لد  رد  ایرد  مارآ  ياه  جوم لثم  مارآ  مارآ  ناوراک  .دندوب  هتـسشن  اهرتش  يور  ناناگرزاب 
تروص .دوب  ناشهارمه  هلاس  هدزاود  ناوجون  کـی  طـقف  .دـندوب  ریپ  اـی  لاـس  ناـیم  ناوج  ناـیناوراک  همه  .دوب  ماـش  ناشدـصقم  و 

وب و شوخ ور ، شوخ بدا ، اب  رفس  مه هک  دندوب  لاح  شوخ  همه  .دیشخرد  یم بش  رد  باتهم  دننام  زور و  رد  باتفآ  لثم  شیابیز 
تسود رایـسب  ار  شا  هدازردارب بلاطوبا ، .دوب  بلاطوبا  هدازردارب  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شمان ، .تسا  ناشهارمه  اناد 

کی لـثم  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  شیوـمع  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .تشاد  یمن رب  وا  زا  مشچ  مه  هظحل  کـی  تشاد و 
هب مارآ  مارآ  ناوراک  .دـش  یم شراک  کـمک  درک ، یم ومع  يراـک  ره  تفر و  یم وا  هارمه  تفر ، یم ومع  اـج  ره  گـنرز  درگاـش 

: دیچیپ تشد  لد  رد  نابراس  يابیز  رعش  .دیسر  زبسرس  ياه  تشد

نابرهم مرگ و  دیشروخ 

ناوراک يوت  هدمآ 

نامسآ گنشق  هام 

(1) ناوراک يوت  هدمآ 

ص 97. ج 1 ، بدالا ، هیاهن  يریون ، نیدلا  باهش  - 1
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ص:102

هنیدم دجسم 

هنیدم دجسم 

هدهع رب  ار  یـشقن  هنیدـم ، دجـسم  نیلوا  ندـش  هتخاس  رد  دنتـشاد  تسود  همه  دوب  يراک  مرگرـس  یـسک  ره  يا ! هرطاخرپ زور  هچ 
ياه گنـس فرط ، نآ  رد  مه  يا  هدع .دندروآ  یم تشخ  یـضعب  .دندروآ  یم ناشیاه  هناش يور  ار  دنلب  ياه  لخن رفن  دنچ  .دنریگب 
همه لثم  مه  ربمایپ  .دـندرک  یم تسرد  لگ  يا  هدـع .دـندرب  یم اّنب  تسد  راـنک  ناـنز  سفن دـندرک و  یم دـنلب  یکی  یکی  ار  گرزب 
.درک دـنلب  ار  یگرزب  گنـس  تفر و  اهنآ  کیدزن  .دـنروآ  یم گنـس  دـنراد  رفن  دـنچ  دـید  .درب  یم اّنب  کیدزن  ار  اـه  تشخ تشاد 
نیا مدوخ  .دـیروایب  ار  يرگید  گنـس  امـش  ردارب ، هن  : » دومرف ربمایپ  .مربب » ات  دـیهدب  نم  هب  ار  گنـس  : » تفگ دـیود و  ولج  یناوج 

گنـس ات  تشگرب  اه  گنـس يوس  هب  نانز  دـنخبل  تشاذـگ و  نیمز  يور  وا  راـنک  درب و  اـّنب  کـیدزن  ار  گنـس  .مرب » یم ار  گـنس 
(1) .دربب ار  يرگید 

ص 111. ج 9 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:103

همه لثم 

همه لثم 

ات دنتسیاب  همه  هک  دش  يا  هناهب دوب ، ریسم  رد  هک  يدنلبرس  ياه  لخن بآ و  رپ  رهن  .هتسخ  رایسب  ناوراک  دارفا  دوب و  مرگ  رایسب  اوه 
میمـصت .دندمآ  نییاپ  اهرتش  اه و  بسا يور  زا  .دننک  هزات  یـسفن  اه  بسا اهرتش و  مه  دنروخب و  ییاذـغ  مه  دـننک ، یتحارتسا  مه 

ار شتـسوپ  مه  نم  : » تفگ شتـسود  .مرب » یم ار  شرـس  نم  : » تفگ یکی  .دننک  تسرد  اذـغ  دـنربب و  رـس  ار  يدنفـسوگ  دـنتفرگ 
، تشاد یتشرد  ياهوزاب  دوب و  یلکیه  هک  یناوج  .مزپ » یم ار  تشوگ  منک و  یم يزپشآ  مه  نم  : » تفگ یلاـس  ناـیم درم  .منک » یم

ربمایپ نارفس  مه .منک » یم عمج  بوچ  مزیه و  مه  نم  : » تفگ مه  ربمایپ  .منک » یم تسرد  قاجا  مروآ و  یم گنـس  مه  نم  : » تفگ
ار اهراک  نامدوخ  ام  .دیتسه  ام  مشچ  رون  امـش  .دییامرفب  تحارتسا  امـش  دوش  یمن ...هَن  هَن  : » دـنتفگ ادـص  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دش دـنلب  اج  زا  .دـنکن » راک  دـنیبب و  نارگید  زا  رتالاب  ار  شدوخ  شا ، هدـنب هک  درادـن  تسود  ادـخ  : » دومرف ربمایپ  .میهد » یم ماجنا 
(1) .درک راگن  شقن و  شوخ  ار  ارحص  رتفد  مرن  كاخ  يور  شیاهاپ  ياج  شقن  .داتفا  هار  تفرگ و  تسد  هب  بانط  هشیت و 

ص 273. ج 76 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:104

نابغاب ود 

نابغاب ود 

مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دیشاپ  یم تشد  رب  رون  ياه  لگ دبـس ، دبـس  دیـشروخ ، .دوب  یبآ  یبآ  نامـسآ 
ياـه هرفح نیمز  يور  دوـب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  شلیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـندوب  راـک  لوغـشم  مه  راـنک  رد  ارحـص  ناـیم  رد 
هـسیک زا  ار  اه  هتـسه .تشاد  تسد  رد  اـمرخ  هتـسه  زا  رپ  يا  هسیک مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .درک  یم تسرد  کـچوک 

نارتوـبک لـثم  ارحـص  فـیطل  مارآ و  میـسن  .تشاـک  یم کـچوک  ياـه  هرفح نورد  هناد  هـناد  درک و  یم بوـطرم  .دروآ  یم نوریب 
(1) .درک یم شزاون  رهم  اب  ار  ناشیور  لگ  دیدرگ و  یم نابرهم  نابغاب  ود  ره  رود  لاب  کبس  لاح و  شوخ  ناوخ ، همغن

ص 74. ج 5 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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ص:105

گنراگنر ياه  لگ

گنراگنر ياه  لگ

شیاهاپ يور  ار  نهاریپ  .تسشن  قاتا  هشوگ  .تشادرب  دوب ، هدش  هراپ  هزات  هک  ار  شدیفـس  نهاریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ریمعت شدوخ  مه  ار  شیاه  شفک .تشاد  تسود  یلیخ  ار  یطاـیخ  .نهاریپ  نتخود  هب  درک  عورـش  درک و  خـن  ار  نزوس  .تشاذـگ 
راـگنا .دوب  گنـشق  فیرظ و  یلیخ  شیاـه  كوک .دز  یم كوک  تقد  اـب  مارآ و  یلیخ  یطاـیخ ، ناـگنه  رد  .تخود  یم درک و  یم

(1) .درک یم يزود  لگ هچراپ  يور 

ص 117. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:106

رسمه راکمه 

رسمه راکمه 

اه نیتسآ .دناشوپ  ار  شرد  تشاذـگ و  طایح  راوید  هیاس ، رد  دوب ، هدرک  رپ  هزات  هک  ار  بآ  لطـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دیشود ار  شریش  مارآ  مارآ  .دوب  طایح  هشوگ  هک  تفر  دوخ  هدریش  رتش  تمـس  هب  تشادرب و  ار  ریـش  صوصخم  فرظ  .دز  الاب  ار 

تـشت رد  ار  نآ  زا  يرادـقم  درک  زاب  ار  مدـنگ  هسیک  رد  .دـناشوجب  بش  ماش  يارب  ار  نآ  ات  داد  شنابرهم  رـسمه  هب  ار  ریـش  فرظ 
لخاد مالسلا  اهیلع  هجیدخ  .دروآ  قاتا  لخاد  ار  تشت  .دنک  درآ  یگنـس  یبایـسآ  اب  ار  اه  مدنگ ماش  زا  دعب  ات  درک  یلاخ  ناشگرزب 

درخ رد  ات  دـمآ  شنابرهم  رـسمه  رانک  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  تشت  .درک  یم درخ  ار  دنفـسوگ  تشوگ  تشاد  دوب و  هتـسشن  قاـتا 
ار وا  یلیخ  .درک  هاگن  دوب ، شراکمه  رای و  هشیمه  هک  شزیزع  رهوش  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  .دـنک  کـمک  وا  هب  تشوگ  ندرک 

مالـسلا اهیلع  هجیدخ  .تسـشن  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  رانک  دز و  دـنخبل  ربمایپ  .درک  یـسرپ  لاوحا مالـس و  ربمایپ  اب  .تشاد  تسود 
(1) .دیشک رپ  شنت  زا  اه  یگتسخ مامت  دش و  نامداش 

ص 127. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:107

رتش يوناز 

رتش يوناز 

يارب دنریگب و  وضو  ات  دنتسشن  دور  رانک  مه  وا  ناتـسود  .دمآ  دور  کیدزن  دز و  الاب  ار  اه  نیتسآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هاگن مه  هب  بجعت  اب  همه  .تفر  شرتش  يوس  هب  تشگرب و  بقع  هب  دـعب  درک و  فقوت  هظحل  کـی  رد  ربماـیپ  .دـنوش  هداـمآ  زاـمن 
يوس هب  دنلب  ياه  ماگ اب  رفن  دنچ  ....دیاش » .تسین  یبسانم  ياج  اج  نیا  دیاش  تشگرب ؟ ارچ  دورب ؟ دهاوخ  یم اجک  ربمایپ   » .دندرک

.تسا هدـشن  يزیچ  : » تفگ درک و  ناشهاگن  مارآ  ربماـیپ  هدـش »؟ يربخ  دـیتشگرب ؟ ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  : » دـنتفگ دـنتفر و  ناـشیا 
« .مدـنب یم ار  شیوناز  نم  : » تفگ دـیود و  رتش  يوس  هب  اـهنآ  زا  یکی  .مدرگ » یم رب  نـالا  نیمه  .مدـنبب  ار  مرتـش  يوناز  مهاوخ  یم

شیوناز .دیـسر  رتش  رانک  ربمایپ  .مهدب » ماجنا  مدوخ  ار  میاهراک  مراد  تسود  .مدـنب  یم ار  نآ  مدوخ  زیزع ! ردارب  هن  : » تفگ ربمایپ 
(1) .تشگرب بآ  يوس  هب  تسب و  ار 

صص 68 و 69. رصبلا ، لحک  یمق ، سابع  خیش  - 1
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ص:108

نارچرتش ناوج 

نارچرتش ناوج 

دـناخرچ و یم دـنتدنت  ار  یتسد  بوچ .دوب  ناوترپ  يوق و  رایـسب  .دیـسر  یم شوگ  هب  رود  زا  ناوج  ناپوچ  ياـسر  يادـص  یِه  یِه 
! زیزع ردارب  : » تفگ ینابرهم  اب  ربمایپ  .درک  لاوحا  لاح و  وا  اب  ربمایپ  دمآ و  ولج  ناوج  .دز  شیادص  ربمایپ  .درب  یم ولج  ار  شنارتش 

.مروایب رد  ار  ما  هداوناخ یجرخ  ات  منارچ  یم ار  نارتش  : » تفگ درک و  كاـپ  ار  شقرع  ناوج  ینک »؟ یم هچ  تیاـهرتش  اـب  ربخ ؟ هچ 
هاـگن اـب  ربماـیپ  .منک » هدروآرب  مدوـخ  ار  ناـمیاهزاین  همه  اـت  منک  یم شـالت  .دنـشاب  دـنمزاین  نارگید  هب  ما  هداوناـخ مرادـن  تسود 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تفر  شنارتش  يوس  هب  راوتسا  دنلب و  ياه  ماگ اب  درک و  یظفاحادخ  ناوج  .درک  نیـسحت  ار  وا  شیابیز ،
دنک یم دربن  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  لثم  ششاداپ  دشکب ، تمحز  شا  هداوناخ يارب  سک  ره  : » تفگ درک و  هاگن  شناتسود  هب 
راب زیمآ ، نیسحت هاگن  اب  دندش و  هدز  تفگـش ابیز  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ربمایپ  ناتـسود  .تسا » هتفر  جح  هب  هک  تسا  یـسک  لثم  و 

(1) .دندرک هاگن  دنار ، یم ار  شنارتش  قوش  روش و  اب  هک  ار  ناپوچ  ناوج  رگید 

ح 10045. ج 13 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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ص:109

وگب هللا  مسب  ولوچوک ! اقآ 

وگب هللا  مسب  ولوچوک ! اقآ 

.دنتـشاذگ هرفـس  نورد  ار  اذـغ  .دوب  وا  رانک  مه  هملـس  ما  کچوک  رـسپ  .دوب  هتـسشن  هرفـس  رانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دنخبل اب  ربمایپ  .دیوج  ار  همقل  دنت  دنت  تشاذگ و  ناهد  رد  تشادرب و  ار  یگرزب  همقلو  درب  ولج  ار  شتسد  دز و  قرب  رسپ  نامـشچ 

اب .ییوگب  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » ندروخ اذغ  زا  شیپ  هشیمه  دشاب  تدای  مزیزع ! مرـسپ  : » تفگ وا  هب  ینابرهم  اب  .درک  شهاگن 
يداش اب  ار  شرـس  دوب ، هتـشاذگ  ناهد  رد  ار  مود  همقل  هک  كرـسپ  .روخب » تدوخ  يولج  ياذغ  زا  روخب و  اذـغ  مه  تسار  تسد 

(1) .درب امرخ  يوس  هب  ار  شتسار  تسد  دز و  دنخبل  .داد  تروق  ار  همقل  .داد  ناکت  راب  دنچ 

ص 663. ج 6 ، يراخب ، حیحص  - 1
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ص:110

هسوب

هسوب

رد هناربص  یب دوب و  هدمآ  نوریب  رهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زاوشیپ  يارب  .دوب  هتـسشن  هنیدم  رانک  رد  يا  هپت يور  دعس 
دز و قرب  شیاه  مشچ ناهگان  .تشذگ  یتدـم  .دوب  هدـش  هریخ  هار  ياهتنا  هب  دوب و  هدرک  زیت  ار  شیاه  مشچ .ربمایپ  ندیـسر  راظتنا 

.تفر اهنآ  يوس  هب  ناباتـش  نامداش و  .دنتـشگرب  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رکـش »! ایادـخ  : » دـش دـنلب  اج  زا  دوز 
مه اب  رایـسب  تیمیمـص  افـصاب و  درـشف و  ار  دعـس  تسد  ینابرهم  اب  .دـمآ  وا  يوس  هب  نانزدـنخبل  داتفا ، دعـس  هب  شهاگن  ات  ربماـیپ 

: تفگ يزوس  لد اب  تخادنا و  وا  تسد  هب  یهاگن  ربمایپ  .دوب  كََرت  هنیپ و  زا  رپ  دعـس  تسد  .دـندرک  لاوحا  لاح و  یـسوب و  هدـید
تسد هب  ار  ما  هداوناخ دمآرد  ناوارف ، تمحز  اب  مشک و  یم بانط  منز ، یم لیب  منک ، یم راک  : » تفگ دعس  هدش »؟ یچ  تیاه  تسد »

ار دعس  تسد  ینابرهم ، اب  ربمایپ  .دنشاب » شیاسآ  شمارآ و  رد  ما  هناخ لها  مشاب و  هتشادن  زاین  یـسک  هب  ات  منک  یم شالت  مروآ  یم
ياه هرطق .دسر » یمن نآ  هب  زگره  شتآ  هک  تسا  یتسد  نیا  : » دومرف داد و  ناشن  شنارای  هب  دیسوب و  ار  نآ  درب و  تروص  کیدزن 

.دیشک تروص  هب  ار  شتسد  .دنک  رکشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هنوگچ  تسناد  یمن .دش  ریزارس  دعـس  یناشیپ  زا  قرع 
(1) .داد یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  لگ  يوب  شا  هتسب هنیپ  تسد 

ح 65879. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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ص:111

ندروخ اذغ  بادآ  مهد : شخب 

هراشا

ندروخ اذغ  بادآ  مهد : شخب 

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:112

هراتس لثم 

هراتس لثم 

ار شیاه  تسد اذـغ  زا  شیپ  هشیمه  .تسـش  ار  شیاه  تسد دز و  الاب  ار  اه  نیتسآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دوب  ماـش  تقو 
.شزیزع نادنزرف  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  شا ، یمارگ رسمه  رانک  رد  تسشن ؛ اذغ  هداس  هرفس  رانک  .تسش  یم

هب هرابود  ربمایپ  .دندرک  رکش  ار  ادخ  اه ، هچب مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ربمایپ ، دندروخ ، ار  ناشماش  یتقو  .دندش  ماش  ندروخ  لوغشم 
تخادنا و اهنآ  هب  یهاگن  ربمایپ  .دندش  طایح  دراو  وا  لثم  مه  اه  هچب مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  .دیوشب  ار  شیاه  تسد ات  تفر  طایح 

تقد اـب  تـخیر و  شناتـسد  يور  بآ  .دـش  مـخ  .دـیورن » باوـختخر  لـخاد  هتـسشن  برچ و  ياـه  تـسد اـب  تـقو  چـیه  : » تـفگ
(1) .دیشخرد یم رولب  لثم  تخیر ، یم نیمز  رب  شکرابم  ناتسد  زا  هک  یبآ  ياه  هرطق .تسش  ار  شیاه  تسد

ج 2، دواد ، یبا  ننس  یناتسجس ، ثعشا  نب  نامیلـس  ص 357 ؛ ج 63 ، راونالاراحب ، زا : لـقن  هب  ص 39 ؛ يراهب ، ياه  لگ ماـنمه  - 1
ص 218.
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ص:113

سَفَن هس 

سَفَن هس 

.درک رپ  ار  نآ  تقد  اب  مارآ و  تفرگ و  تسد  هب  ار  یلافس  کچوک  هساک  .تشادرب  ار  بآ  هزوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
سپس .دیـشون  نآ  زا  یمک  .درب  ناهد  کیدزن  مارآ  ار  هساک  تسار ، تسد  اب  دروآ  نابز  رب  ار  ادخ  مان  .تشاذگ  نیمز  رب  ار  هزوک 
سپس درک  گنرد  هظحل  دنچ  درب  بقع  ار  هساک  زاب  .دیشون  بآ  یمک  هرابود  درک و  گنرد  يا  هظحل .درب  بقع  ناهد  زا  ار  هساک 

(1) !« رکش ایادخ  هللادمحلا  : » درک زاب  مارآ  ار  شََرت  ياه  بل .دیشون  یم سفن  هس  اب  ابیز و  مارآ ، ار  بآ  هشیمه  .دیشون  بآ  یمک 

ص 239. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:114

کنخ

کنخ

رد اذغ  شخب  تذل  يوب  .دیشک  رپ  قاتا  فقس  يوس  هب  مارآ  مرن و  اذغ  ياهراخب  .تشادرب  ار  اذغ  فرظ  ِرد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
!« يا هزمشوخ ياذغ  هچ  َهب  َهب  » .داتفا بآ  اه  هچب ناهد  .دندوب  هتسشن  مه  رانک  اه  هچب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دیچیپ  قاتا 
اب اه  هچب .دیشک  اذغ  همه  يارب  یکی  یکی مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  .دشکب  اذغ  ناشیارب  ناشنابرهم  ردام  رتدوز  هچ  ره  دنتـشاد  تسود 

کنخ یمک  اذـغ  ات  مینک  یم ربص  هظحل  دـنچ  : » تفگ درک و  ناشهاگن  ربمایپ  .دـنروخب  دنتـساوخ  یم دـنتفرگ و  همقل  قوش  روش و 
(1) .دنتخود مشچ  اذغ  ياهراخب  مارآ  زاورپ  هب  دندیشک و  تسد  اه  هچب .درادن » تکرب  غاد  ياذغ  .دوش 

ص 229. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:115

! بآ امرفب 

! بآ امرفب 

همه لثم  مه  ربمایپ  .تشاذگ  ربمایپ  لباقم  رد  ار  يروخ  بآ  صوصخم  هساک  بآ و  هزوک  هناخ  بحاص .هنشت  همه  دوب و  مرگ  اوه 
هب دـشونب ، بآ  هکنآ  زا  شیپ  تفرگ  تسد  هـب  ار  هساـک  ییاراوـگ »! بآ  هـچ   » .درک رپ  هزوـک  بآ  زا  ار  یلافـس  هساـک  دوـب  هنـشت 

، منوـنمم یلیخ  : » تفگ وا  .دیـشونب » بآ  دـییامرفب  مزیزع ! ردارب  : » تفگ درک و  هاـگن  دوـب ، هتـسشن  وا  تسار  تمـس  هـک  شتـسود 
مسب : » درب ناهد  کیدزن  ار  هساک  .دشونب  بآ  ناشیا  زا  شیپ  دشن  رضاح  سک  چیه  .درک  فراعت  نارگید  هب  دعب  .دیشونب » ناتدوخ 

(1) .دوب هدرک  ابیز  ار  هساک  نامسآ ، باتهم  لثم  شکانبات  تروص  يابیز  ریوصت  .میحرلا » نمحرلا  هللا 

ح 204. ص 202 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:116

دنخبل نان و 

دنخبل نان و 

امرخ و ینیس  ریش ، فرظ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  .ریـش  امرخ و  نان ، دوب : هداس  رایـسب  هتـشذگ  ياه  بش زا  یلیخ  لثم  مه  بشما  ماش 
ار اذغ  نیا  شنابرهم  رهوش  تسناد  یم مالسلا  اهیلع  هجیدخ  .دوب  هدماین  قاتا  يوت  زونه  ربمایپ  .تشاذگ  هرفس  يور  نان  صرق  دنچ 
هک ییاذـغ  ره  مه  اه  یناـمهم رد  .دـشاب  هدرک  ییوگدـب  ییاذـغ  زا  ربماـیپ  هک  تشادـن  داـی  رد  .دراد  تسود  اهاذـغ  همه  لـثم  مه 
هب یهاگن  .تسـشن  هرفـس  رانک  مارآ  .دـمآ  قاتا  لخاد  ربمایپ  .درک  یم ینادردـق  وا  زا  دروخ و  یم قوش  اب  دروآ ، یم هناـخ  بحاـص 

تشادرب ینان  هکت  دنخبل  اب  .دهدب » زیخ  امـش  هب  ادخ  مناخ ! دنکن  درد  امـش  تسد  : » درک هاگن  شا  یمارگ رـسمه  هب  .تخادنا  هرفس 
مارآ مه  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  .تشاذگ  ناهد  ار  همقل  .میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » .دروآرد ار  نآ  هتـسه  تشادرب و  مه  ار  ییامرخ 

(1) !« ینیشن لد نیریش و  ماش  هچ  : » درک عورش  نامداش  و 

صص 219 و 228. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:117

ادخ دای 

ادخ دای 

، طاـشن اـب  مارآ و  مارآ  تشاذـگ و  ناـهد  رد  ار  ناـن  .میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » .درک ادـج  نآ  زا  يا  هـکت .تـشادرب  ار  ناـن  صرق 
ریـس ًالماک  هکنآ  زا  شیپ  .تشاذگ  ناهد  رد  ار  شا  همقل نیرخآ  .تشادـن  باتـش  دـیوج و  یم بوخ  ار  اه  همقل .دروخ  ار  شیاذـغ 

زا سپ  اذغ و  زا  شیپ  هشیمه  رکش »! ایادخ  هللادمحلا   » .دروآ الاب  ار  اه  تسد .درک  یم ار  راک  نیا  هشیمه  .دیشک  تسد  اذغ  زا  دوش ،
(1) .دش یم هتفکش  ربمایپ  كرابم  ياه  بل رب  خرس  لگ  لثم  ادخ  يابیز  مان  اذغ ،

ص 336. ج 15 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:118

تاناویح اب  ینابرهم  مهدزای : شخب 

هراشا

تاناویح اب  ینابرهم  مهدزای : شخب 
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هنسرگ هّرب 

هنسرگ هّرب 

ناهد رد  درک و  ادج  هشوخ  زا  ار  يا  هناد .میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » .تسشن لخن  هیاس  ریز  تشادرب و  دبـس  زا  ار  امرخ  هزات  هشوخ 
پچ تسد  رد  ار  اه  هتـسه دروخ و  یم درک و  یم ادـج  هشوخ  زا  تسار  تسد  اب  ار  اه  هناد یکی  یکی .دوب  نیریـش  هزات و  .تشاذـگ 

یلسع زان و  ياه  مشچ .دز  شیادص  داد و  شناشن  ار  امرخ  هشوخ  ربمایپ  .دمآ  لخن  کیدزن  ولامشپ  ابیز و  دیفـس ، هّرب  .تشاذگ  یم
ياه هتسه یلاح  شوخ اب  هّرب  .درب  ولج  ار  دوخ  تسد  ربمایپ  .دناسر  ربمایپ  هب  ار  دوخ  کباچ ، دنت و  .داتفا  امرخ  ییالط  هشوخ  هب  هّرب 

شزاون ار  وا  مارآ  مارآ  مه  ربمایپ  .دروخ  تسکش و  کیرت  کیرت  شقارب  دیفس و  ياه  نادند اب  تشادرب و  یکی  یکی ار  هزات  درت و 
(1) .درک

ص 244. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:120

زان هجوج 

زان هجوج 

.دوب کشجنگ  هنال  نآ  يالاب  هک  دندیسر  يراوید  هب  هار ، نایم  رد  .دنتفر  یم رفس  هب  شناتـسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هجوج .تشادرب  ار  اه  هجوج زا  یکی  تفر و  الاب  راوید  زا  هدز ، ناجیه داتفا ، کشجنگ  هنال  هب  شمـشچ  ات  ناوراک  ناـناوج  زا  یکی 
عیرـس دینـش ، ار  شدـنزرف  يادـص  ات  اه  هجوج ردام  .درک  یم کیج  کیج  دز و  یم لاب  لاب  ناوج  تشم  نایم  رد  تدـش  هب  هراچیب 

رد ار  هجوج  هک  نیمه  ربمایپ  .تفر  یم وس  نآ  وس و  نیا  نارگن  ناـساره و  داـتفا ، هجوج  ناوج و  هب  شمـشچ  اـت  دـناسر و  ار  دوخ 
شردام ردـق  هچ  نیبب  : » تفگ دـمآ و  ناوج  رانک  ناباتـش  درک ، هدـهاشم  ار  شا  هتـسکش  لد ردام  زور  لاـح و  دـید و  ناوج  تسد 

«. راذگب شا  هنال لخاد  ار  هجوج  دوز  تسا ! نارگن  تحاران و 

ار هجوج  دـمآ و  هنایـشآ  لخاد  عیرـس  شرداـم  .داد  رـس  يداـش  داـیرف  هجوج  .تشاذـگ  شا  هنـال رد  درب و  عیرـس  ار  هجوج  ناوج ،
(1) .دیشک رپ  نامسآ  هب  اذغ  ندرک  ادیپ  يارب  هرابود  دیشک و  یتحار  سفن  .درک  شزاون 

ص 144. ج 1 ، لوسرلا ، زا : لقن  هب  ص 225 ، رون ، ياه  همشچرس یبحاص ، ملسم  شراگن  همجرت و  - 1
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ص:121

هنشت هبرگ 

هنشت هبرگ 

مارآ مارآ  .دریگب  وضو  ات  تفر  بآ  رهن  فرط  هب  .دوب  رهظ  کیدزن  .تخادـنا  یهاگن  نامـسآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
»؟ دور یمن رتولج  ارچ  داتـسیا ؟ ربمایپ  ارچ  : » دندرک هاگن  مه  هب  بجعت  اب  دندوب ، رت  بقع هک  وا  ناتـسود  .داتـسیا  ناهگان  .تفر  ولج 

تـشذگ هظحل  دـنچ  .دـشون » یم بآ  دراد  هبرگ  کی  دـینک ! هاگن  ار  اجنآ  : » تفگ دـیدنخ و  داتفا ، هبرگ  هب  شهاگن  اـهنآ  زا  یکی 
.دز الاب  ار  اه  نیتسآ .دمآ  رهن  رانک  ربمایپ  .دش  رود  مارآ  مارآ  دیخرچ و  بقع  .دش  باریس  دروخ و  بآ  یباسح  سولم  زان و  هبرگ 

(1) .دز یم جوم  ینابرهم  شنشور  ياه  مشچ رد  .تخادنا  بآ  هب  یهاگن  .تسشن  بآ  بل 

ص 239. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:122

هنسرگ هبرگ 

هنسرگ هبرگ 

ییاذـغ هدـش  روط  ره  تساوخ  یم دوب و  هنـسرگ  رایـسب  یناویح  .دـیخرچ  یم طاـیح  رود  درک و  یم وب  ار  نیمز  گـنر  شوخ  هبرگ 
یمک نآ  لخاد  ربمایپ  .دوب  طایح  هشوگ  هک  داتفا  یفرظ  هب  شمـشچ  .دنک  فرطرب  ار  شا  یگنـسرگ دروایب و  ریگ  بسچلد  ذیذل و 
یمک فرظ  هبل  .دوب  ناوختـسا  تشوگ و  يرادـقم  .درک  هاگن  ار  نآ  لخاد  .تفر  رت  کیدزن .دروخب  نآ  زا  هبرگ  ات  دوب  هتخیر  اذـغ 

دـمآ و نوریب  .دـید  ار  هبرگ  .دوب  هناخ  لخاد  ربمایپ  .دروخب  اذـغ  یتحار  هب  تسناوت  یمن یکناویح  .کچوک  هبرگ ، هثج  دوب و  دـنلب 
شون رخآ  ات  ار  شبـسچلد  ياذـغ  درب و  لخاد  ار  شناهد  .دز  قرب  هبرگ  ياه  مشچ .درک  جـک  ار  فرظ  ینابرهم ، اب  .تفر  وا  راـنک 

(1) .درک ناج 

ح 221. ص 243 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:123

رتوبک ود 

رتوبک ود 

دـندمآ و نییاپ  دـندرک و  مک  ار  دوخ  تعرـس  مارآ ، مارآ  .دندیـشک  یم رپ  نامداش  لاح و  شوخ  یبآ ، نامـسآ  رد  اـبیز  رتوبک  ود 
ربمایپ هناخ  يور  .دنتـشگ  یم بسانم  ياج  لاـبند  .دـندرک  یم زاورپ  اـه  هناـخ يـالاب  زا  .دـندرک  کـیدزن  رهـش  ياـه  ماـب هب  ار  دوخ 

طایح يوس  هب  ماب  زا  دعب  دندرک و  اشامت  بوخ  ار  هناخ  .دنتسشن  ماب  بل  دندیخرچ و  هناخ  رود  .دندیدنسپ  ار  ربمایپ  هناخ  .دندیسر 
هنال زیر  مرن و  ياه  هخاش اب  مه  کمک  هب  مک  مک ینیـشن »! لد هناخ  هچ  یبوخ ! ياج  هچ   » .دـندمآ دورف  طایح  هشوگ  دندیـشک و  رپ 

.دندش راگدنام  اجنامه  دنتخاس و  ییابیز 

اب نارتوبک  .تشاذگ  یم ناشرانک  بآ  فرظ  تخیر و  یم هناد  ناشیارب  .تشاد  تسود  ار  اهرتوبک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(1) .دندیسوب یم دنخبل  اب  ار  ربمایپ  ياپ  ياج  دندرک و  یم وقب  قب  .دندیچ  یم رب  دنتدنت  ار  اه  هناد قوش  روش و 

ح 143. ص 188 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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ص:124

ششخب يداش و 

ششخب يداش و 

اذـغ بآ و  اهنآ  هب  بترم  .درک  یم تبقارم  اهنآ  زا  بوخ  یلیخ  .تشاد  هناـخ  رد  ناویح  اـت  دـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
شبـسا مان  .دوب  هتـشاذگ  ابیز  ياه  مان اهنآ  يارب  .تشاد  تسود  یلیخ  ار  اهنآ  .دز  یم رـس  شیاـه  ناویح هب  بورغ  حبـص و  .داد  یم

یباسح ار  هناخ  لها  مه  شا و  هچب مه  داد و  یم ریـش  یلیخ  هللاءاشام  نوچ  دوب ؛ هتـشاذگ  هدنـشخب »  » مه ار  شرتش  مان  .دوب  يداش » »
رایـسب دنتـسه ، نیمز  يور  درم  نیرت  ناـبرهم تمدـخ  رد  هکنیا  زا  ربماـیپ  هناـخ  ياـه  ناوـیح هیقب  هدنـشخب و  يداـش و  .درک  یم ریس 

(1) .دندوب دنسرخ  لاح و  شوخ

ص 168. ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 1
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ص:125

تکرب همشچ و 

تکرب همشچ و 

ناشریش ات  تفر  اهنآ  يوس  هب  هتـسهآ  ربمایپ ، .دندوب  هتـشگرب  ارچ  زا  هزات  .دندوب  هدش  عمج  طایح  هشوگ  ناشیاه  هّرب اب  نادنفـسوگ 
شیارب ربمایپ  ار  ابیز  مان  نیا  .دوب  نادنفسوگ  زا  یکی  مان  تکرب ، .دیسر  تکرب »  » هب تبون  .دیشود  ار  ناشریش  یکی  یکی .دشودب  ار 

مان نیا  .دوب  اهدنفسوگ  زا  یکی  مان  مه  همشچ  .دمآ  همـشچ »  » يوس هب  دعب  .دیـشود  ار  تکرب »  » ریـش مارآ  مارآ  .دوب  هدرک  باختنا 
ریش زا  رپ  همـشچ  لثم  هشیمه  شیاه  هنیـس .داد  یم ریـش  یلیخ  همـشچ »  » .دوب هدرک  باختنا  دنفـسوگ  نیا  يارب  ربمایپ  مه  ار  گنـشق 

اب ربمایپ  .تشاذـگ  شزان  هّرب  يارب  مه  يرادـقم  دیـشود و  ار  همـشچ  ریـش  زا  يرادـقم  ربمایپ  .دوب  بسانم  شیارب  یلیخ  شمان  .دوب 
ار ردام  نیریش  ریش  تکرب »  » هّرب لثم  تفر و  شردام  يوس  هب  ناباتـش  نادنخ و  همـشچ »  » زان هّرب  .تفر  هناخ  هب  شریـش  زا  رپ  فرظ 

(1) .درک ناج  شون 

ص 104. يراهب ، ياه  لگ مانمه  - 1

ناناوجون ناکدوک و  يارب  ینابرهم  ربمایپ  نیریش  ياه  ناتساد  گربدص : www.Ghaemiyeh.comلگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 172زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13620/AKS BARNAMEH/#content_note_125_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:126

هتسخ رتش 

هتسخ رتش 

تروص و زا  قرع  دوب و  مرگ  اوه  .دوب  هدرک  هفـالک  ار  وا  یباـسح  دوب ، شـشود  يور  هک  ینیگنـس  راـب  .داد  باـت  ار  شندرگ  رتش 
هنشت رتش ، .دوب  هتفر  رازاب  هب  دوخ  هتسب و  یلخن  هنت  هب  ار  وا  شلایخ ، یب بحاص  .دوبن  يربخ  شبحاص  زا  .دوب  هدش  ریزارس  شندرگ 

رتش هب  شمـشچ  ات  تشذگ  یم اجنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .درک  یم هاگن  نارذـگهر  هب  هتـسخ ، نامـشچ  اب  هنـسرگ ، و 
زا دعب  دندز  ادص  ار  رتش  بحاص  تساجک »؟ رتش  نیا  بحاص  : » تفگ تخادنا و  رب  رود و  هب  یهاگن  .تخوس  وا  يارب  شلد  داتفا ،

ناویح : » دومرف ربمایپ  هلآ »!  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تسا  نم  رتش  : » تفگ دـمآ و  ربمایپ  يوس  هب  ناود ، ناود  هقیقد ، دـنچ 
ار اهراب  يروف  رتش  بحاص  .دـنک » تحارتسا  هتـسب  نابز  ناویح  ات  رادرب ، ار  اهراب  يا ؟ هتفر يا و  هدرک اهر  راب  همه  نیا  اب  ار  هراـچیب 

(1) .دیشک یتحار  سفن  داد و  بات  ار  شندرگ  هدوسآ ، لایخ  اب  رتش  .تشادرب  رتش  يور  زا 

ص 191. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  زا : لقن  هب  ص 68 ، مالسا ، رد  تاناویح  زا  تیامح  يریازج ، یجان  مشاهدیس  - 1
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ص:127

رتش هچب  مهس 

رتش هچب  مهس 

دنت ار  شردام  ریش  تحار ، لایخ  اب  .دوب و  هتـسب  تخرد  هب  هدرک و  رود  ردام  رانک  زا  ار  وا  شبحاص ، .دوب  غاب  راوید  رانک  رتش  هچب 
لایخ اب  وا  دشکب و  تسد  درم  ات  درک  یم يرامـش  هظحل  .درک  یم هاگن  درم  ردام و  هب  ترـسح  اب  رتش  هچب  یناویح  .دیـشود  یم دـنت 

رتش و هچب  هب  شهاگن  .تشذـگ  یم اجنآ  زا  ربمایپ  .دوبن  رادرب  تسد  لاـیخ ، یب درم  .دـنک  ناـج  شون  ار  رداـم  نیریـش  ریـش  تحار 
شا هچب يارب  مه  يرادـقم  .شودـن  ار  ریـش  همه.رادـهگن  تسد  .تسا  سب  زیزع ! ردارب  : » تفگ تفر و  درم  يوس  هب  .داتفا  شردام 

« .دیوگ یم تسرد  ربمایپ  : » تفگ شدوخ  اب  دش و  دنلب  اج  زا  درم  .یتشادن » ریـش  امـش  دوب ، هدماین  ایند  هب  رتش  هچب  نیا  رگا  .راذـگب 
هچ ره  نانک ، يداش دیود و  ردام  يوس  هب  رود  زا  هدش  اهر  يوهآ  لثم  رتش  هچب  .درک  زاب  ار  شدـنب  تفر و  رتش  هچب  يوس  هب  عیرس 

(1) .داد همادا  شهار  هب  هدوسآ  لایخ  اب  زین  ربمایپ  دیکم ، دنتدنت  دوب ، هدنام  یقاب  ریش 

ص 284. رابخالا ، یناعم  زا : لقن  هب  ص 72 ، مالسا ، رد  تاناویح  زا  تیامح  - 1
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ص:128

ندرک شزرو  مهدزاود : شخب 

هراشا

ندرک شزرو  مهدزاود : شخب 
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ص:129

رون رای  باهش ، رای 

رون رای  باهش ، رای 

یکی .دنتشاد  شود  يور  رب  ریت  زا  رپ  ینادریت  تسد و  رد  ابیز  ینامک  اهنآ  زا  مادک  ره  .دندوب  هدش  عمج  هپت  رانک  رهـش  ياه  ناوج
لاح شوخ رایسب  اهزادناریت  .دمآ  اهنآ  يوس  هب  ربمایپ  .دوشب  عورـش  تساوخ  یم يزادناریت  هقباسم  .دیچ  بقع  رد  ار  فده  اهنآ  زا 

مولعم : » دنتفگ يدیماان  اب  مود  هورگ  .هورگ » نیا  اب  نم  : » دومرف درک و  هراشا  لوا  هورگ  هب  ربمایپ  .دنتفگ  دماشوخ  ناشیا  هب  دندش و 
هقباسم دـییایب  الاح  : » تفگ اهنآ  هب  ربمایپ  « .دوش یم هدـنرب  تسه ، نآ  رد  ربماـیپ  هک  یمیت  دروخ و  یم تسکـش  اـم  میت  رگید ، تسا 

.دـش عورـش  يزاب  .دـندش  لاح  شوخ مود  هورگ  .موش » یم امـش  رای  نم  مود ، راب  مینک و  یم يزاـب  هراـبود  .دیـشابن  نارگن  .میهدـب 
نامک رد  ار  شریت  مه  ربمایپ  .دـندرک  باترپ  تردـق  ماـمت  اـب  دنتـشاذگ و  ناـمک  رد  ار  اـهریت  .دنتـسشن  طـخ  کـی  رد  نازادـناریت 
دورف فده  هنایـشآ  بلق  رد  دـش و  اهر  نامک  زا  رپزیت  هدـنرپ  لثم  شریت  درک  اهر  ار  شریت  .دیـشک  ار  نامک  تردـق  اب  تشاذـگ و 

(1) .دمآ

ح 209. ص 141 ، ناوج ، همان  تمکح - 1
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ص:130

نامرهق راکراوس 

نامرهق راکراوس 

هدید رود  زا  هنیدم  ياه  هناخ .دندوب  لاح  شوخ همه  دندوب و  هدش  زوریپ  ادخ  رکش  .دنتـشگ  یمرب  گنج  نادیم  زا  شنارای  ربمایپ و 
هب یهاگن  ربمایپ  .میـسرب » ات  هدنامن  يزیچ  رگید  : » دش دـنلب  ناش  يداش دایرف  داتفا ، هنیدـم  ياه  هناخ هب  ناگدـنمزر  مشچ  ات  .دـش  یم

یکیدزن ات  اجنیا  زا  دییایب  : » تفگ ربمایپ  .دندرک  هاگن  ربمایپ  يوس  هب  اهراکراوس  ناراوس »! ناناوج ! ناتسود ! : » دومرف درک و  ناناوج 
هطقن عورـش و  طخ  ربمایپ  یبلاج »! داهنـشیپ  هچ  هلب ! : » دندز دایرف  يداش  اب  اهراکراوس  دیرـضاح »؟ .میهدـب  یناود  بسا هقباسم  رهش 

« هللا مسب   » .دـندوب هدز  ناجیه ناناوج  .دنداتـسیا  فیدر  کی  رد  همه  .تفر  ناراکراوس  رانک  شدوخ  داد و  ناـشن  ار  هقباـسم  ناـیاپ 
تقبـس مه  زا  دـنتخات و  یم تشد  رد  زیت  دـنت و  اه  بسا .دـندنار  یم ار  اه  بسا تراهم ، ّتقد و  اب  ناراکراوس  .دـش  عورـش  هقباـسم 

بسا ناهگان  .دنار  یم ار  شبسا  یناوارف ، تراهم  تقد و  اب  ربمایپ  .تخیر  یم ناراکراوس  اه و  بسا يور  رس و  زا  قرع  .دنتفرگ  یم
يداش دایرف  .دیـسر  نایاپ  طخ  هب  تشاذـگ و  اج  ار  همه  یپایپ  ياه  شهج اب  دز و  ولج  اه  بسا زا  دایز  تعرـس  اب  ربماـیپ  زیت  دـنت و 

(1) !« دش نامرهق  ادخ  ربمایپ  دش « : دنلب  ماظن  هدایپ 

ص 346. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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ص:131

یتشک راب  ود 

یتشک راب  ود 

ناود ناود  .دید  ار  ربمایپ  هپت ، يالاب  زا  دنمونت  یناپوچ  .دیـسر  هرد  رانک  ربمایپ  .دوب  هدرک  رپ  ار  تشد  هوک و  يراهب ، ياه  لگ رطع 
اب : » تفگ دز و  دنخبل  ربمایپ  يریگب »؟ یتشک  نم  اب  اجنیا  رد  يرـضاح  دز « : دایرف  اسر  يادـص  اب  .تخانـش  یم ار  ربمایپ  .دـمآ  ولج 
هب ار  وا  همه  دوب و  يوق  یلیخ  ناپوچ  .دـش  عورـش  یتشک  دـنتفرگ  ار  رگیدـکی  يوزاب  تسد و  دنداتـسیا و  مه  لباقم  .لیم » لاـمک 

، تراهم یکباچ و  اب  ربمایپ  .دـندرک  ییامزآروز  دـنتفرگ و  مکحم  ار  رگیدـکی  رمک  .دنتخانـش  یم دـنمورین  روز و  رپ  یناوج  ناونع 
دنخبل اب  ربمایپ  يریگب »؟ یتشک  رگید  راب  يرضاح  : » تفگ نانز  سفن تساخرب و  عیرـس  ناپوچ  .دش  زوریپ  دز و  نیمز  رب  ار  فیرح 

اب زاب  ربمایپ  .دوش  هدنرب  راب  نیا  هدـش ، روط  ره  تساوخ  یم .تخادـنا  ربمایپ  هجنپ  رد  هجنپ  .دـمآ  ولج  ناپوچ  .مرـضاح » هلب  : » تفگ
زا .تفر  یم نییاپ  الاب و  یباسح  شا  هنیـس .تسـشن  نیمز  يور  ناپوچ  .دـش  زوریپ  دز و  نیمز  رب  ار  وا  یتحار ، هب  تراهم ، تردـق و 

(1) !« دیراد يروز  بجع  هللاءاشام   » .تخادنا ربمایپ  هب  یهاگن  .تخیر  یم قرع  شیور  رس و 

ح 196. ص 134 ، ناوج ، همان  تمکح - 1
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ص:132

یناود بسا رواد 

یناود بسا رواد 

تکرح یناود  بسا نادـیم  يوس  هب  دنتـشذگ و  یم اـه  هچوک زا  بسا  رب  راوس  یکی  یکی اـه  ناوج .یلاـع  اوـه  دوـب و  یبآ  نامـسآ 
اه و ناوج نایم  مه  ربمایپ  .دـش  گنرز  کباچ و  ناراـکراوس  گـنراگنر و  ياـه  بسا زا  رپ  مک  مک یناود  بسا نادـیم  .دـندرک  یم
رد همه  دـییایب ! ولج  زیزع  ناناوج  : » دیـسر همه  شوگ  هب  شیابیز  اسر و  يادـص  .دوب  هقباسم  رواد  زورما  .درک  یم تکرح  اـه  بسا
هدز ناجیه همه  .دندیشک  فص  هقباسم ، عورش  طخ  تشپ  فیدر و  کی  رد  همه  ناراکراوس  .دنتسیاب » مه  رانک  اه  بسا .طخ  کی 
ناش بسا راسفا  اهراکراوس  .داد  ناشن  ار  هقباسم  نایاپ  هطقن  ربمایپ  .دوش  هقباسم  ناـمرهق  تشاد  وزرآ  یـسک  ره  .دـندوب  هزیگنارپ  و 
هللا مسب  ...هللا  اـی  دـینک  عورـش  : » تفگ تخادـنا و  فص  هب  یهاـگن  ربماـیپ  .دـندوب  هقباـسم  مـالعا  رظتنم  دـندوب و  هتفرگ  مکحم  ار 

كالاچ کباچ و  اه  بسا .دندیـشک  رپ  تشد  رد  هجنپزیت  باقع  لثم  زیت  دنت و  دـندرک و  یِه  ار  اه  بسا اه  ناوج .میحرلا » نمحرلا 
تفرگ و رظن  ریز  ار  هقباسم  نادیم  شیابیز ، ياه  مشچ اب  داتـسیا و  اجنآ  تفر و  نایاپ  طخ  يوس  هب  نابرهم  رواد  .دندرک  یم شهج 

(1) .دش زورما  نامرهق  ندیسر  رظتنم 

ح 206. ص 140 ، ناوج ، همان  تمکح - 1
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ص:133

يرادرب هنزو رواد 

يرادرب هنزو رواد 

.دـندرک یم مرگ  ار  دوخ  هجنپ  تسد و  دـندوب و  هداتـسیا  گنـس  رانک  اه  ناوج .درک  یم ییامندوخ  نادـیم  طسو  رد  گرزب  گـنس 
دناوت یم همه  زا  رتشیب  یسک  هچ   » .دنراد يدایز  روز  هک  داد  یم ناشن  ناش  يوق ياهوزاب  .دندوب  هزیگنا  اب  ناوترپ و  ناوج و  یگمه 

رواد طقف  .دـندوب  هقباسم  ییامزآروز و  هدامآ  همه  .دندیـسرپ  یم مه  زا  هک  دوب  یـشسرپ  دـنک »؟ نییاپ  الاب و  ار  گرزب  گنـس  نیا 
زا یکی  ناهگان  .دندرک  هاگن  مه  هب  دندنام و  رظتنم  هظحل  دنچ  .دندیـسرپ  مه  زا  همه  دـشاب »؟ ام  رواد  یـسک  هچ  یتسار   » .دنتـشادن

يوس هب  ار  ناشتروص  نارادرب  هنزو .دیآ » یم ام  يوس  هب  دراد  ادخ  ربمایپ  .ربمایپ  دینک ؛ هاگن  ار  اجنآ  : » دیشک دایرف  يداش  اب  اه  ناوج
مالـس و ناـناوج  اـب  اـبیز  دـنخبل  شوخ و  يور  اـب  ربماـیپ  .دـنتفر  ربماـیپ  زاوـشیپ  هب  ناود  ناود  رکـش »! ایادـخ  دـندناخرچ « : ربماـیپ 

ناناوج دیهاوخ »؟ یمن رواد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیوگب ، ار  دوخ  هتـساوخ  ناناوج  هکنیا  زا  شیپ  .درک  یـسرپ  لاوحا
یمدق دنچ  رد  ربمایپ  .میتساوخ » یم امـش  زا  ار  نیمه  ًاقافتا  نیا ! زا  رتهب  يزیچ  هچ  : » دنتفگ يداش  اب  .دندرک  هاگن  مه  هب  هدز  تفگش

(1) .دندش عمج  گنس  رانک  دندز و  ات  ار  اه  نیتسآ قوش  روش و  اب  ناوج  ناناولهپ  داتسیا و  گنس 

ص 289. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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يداش یخوش و  مهدزیس : شخب 

هراشا

يداش یخوش و  مهدزیس : شخب 
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! ییاهامرخ بجع  هَب  هَب

! ییاهامرخ بجع  َهب  َهب

هب تسشن و  ربمایپ  رانک  .دشاب  اه  هتسه ياج  هک  دروآ  مه  کچوک  فرظ  ود  .تشاذگ  نیمز  يور  ار  امرخ  فرظ  مالسلا  هیلع  یلع 
ناهد رد  ار  امرخ  دعب  دروآرد و  ار  نآ  هتسه  تشادرب ، هناد  کی  ربمایپ  دییامرفب »! تسا ، هزات  يامرخ  دییامرفب ! ًافطل  : » دومرف ناشیا 

شدوخ ار  امرخ  یلوا ، لثم  زاب  تشادرب و  ار  مود  هناد  .تشاذگ  مالسلا  هیلع  یلع  يولج  فرظ  رد  دنخبل  اب  مه  ار  هتـسه  .تشاذگ 
نانزدـنخبل ار  هناد  ره  هتـسه  ربمایپ  دـندوب و  امرخ  ندروخ  لوغـشم  نامداش  مارآ و  ود  ره  .تشاذـگ  یلع  يولج  ار  هتـسه  دروخ و 

هک یفرظ  یلو  دوب ، یلاخ  دوب ، ربماـیپ  يولج  رد  هک  یفرظ  .دـش  یلاـخ  اـمرخ  فرظ  مک  مک .تشاذـگ  یم مالـسلا  هیلع  یلع  يولج 
ردـقچ ناج ! یلع  : » تفگ دـنخبل  اب  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یهاگن  ربمایپ  .دوب  امرخ  هتـسه  زا  رپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  يولج 

اب ار  امرخ  هک  تسا  یـسک  روخرپ  : » تفگ دز و  ییابیز  دنخبل  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  يا »! هدروخ امرخ  ردـقچ  یتسه !؟ روخرپ  امش 
(1) !« دروخ یم شا  هتسه

ص 281. هعیش ، ناماما  يراتفر  یقالخا _  ياه  هزومآ يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  - 1
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ص:137

!؟ متسه یک  نم  وگب  دوز 

!؟ متسه یک  نم  وگب  دوز 

ارف شیوخ  يوس  هب  ار  نارذـگهر  دـنلب ، يادـص  اـب  تخورف و  یم روـجاوروج  ياـه  هوـیم تشاد  دوـب و  هتـسشن  نادـیم  هشوـگرهاز 
دوخ رب  رود و  هب  یهجوت  دوب و  شورف  مرگ  یباسح  دـش »! ماـمت  هک  ودـب  نیریـش ! روگنا  رادـبآ ! بیـس  هزاـت ! ياـمرخ  : » دـناوخ یم
رهاز ياه  مشچ يور  مارآ  ار  دوخ  ياه  تسد .تفر  شیوس  هب  هتسهآ  .دید  ار  وا  رود ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تشادن 

ار شیاه  تسد سپـس  درک و  گنرد  هظحل  دنچ  ربمایپ  یتسه » یک  امـش  : » تفگ بجعت  اب  رهاز  .تشاد  هگن  هظحل  دنچ  تشاذگ و 
زا دز  دنخبل  .دیبات  یم شربارب  رد  باتفآ  لثم  هک  داتفا  ربمایپ  نادنخ  ابیز و  تروص  هب  شمشچ  .دنادرگرب  ار  شرـس  رهاز  .تشادرب 

(1) .درک یمرگ  لاوحا  لاح و  یباسح  شزیزع  یمیدق و  تسود  اب  تساخرب و  اج 

ص 72. قالخا ، توکلم  یقاحسا ، نیسحدیس  - 1
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ص:138

! رتش هچب 

! رتش هچب 

درک تقد  بوخ  .دید  تشد  ياهتنا  رد  ار  يراوسرتش  .درک  تحارتسا  هقیقد  دنچ  .تسشن  نیمز  يور  .دوب  لاح  یب هتسخ و  یباسح 
.دـناسر ربمایپ  هب  ار  دوخ  عیرـس  تساخرب و  .موشب » شرتش  راوس  مورب و  تسا  رتهب  .تسا  ربمایپ  وا  ناج ! یمناـج   » .تخانـش ار  وا  و 

درم ردارب »! مکیلع  مالس  : » درک شهاگن  .داتسیا  دیشک و  ار  رتش  راسفا  دینش و  ار  شیادص  ربمایپ  .دز  ادص  ار  ربمایپ  دش  هک  کیدزن 
یلیخ .دـینک  راوس  مه  ارم  ًاـفطل  .تسا  یکی  امـش  اـب  مریـسم  نم  ادـخ ، لوسر  يا  : » تفگ دـعب  داد و  ار  ربماـیپ  باوـج  ناـنز  سفن 

درم میورب »! ات  وش  رتش  هچب  راوس  ایب  « » تفگ دز و  دـنخبل  دـعب  و  ردارب »! امرفب  : » دومرف ناوارف  فطل  ینابرهم و  اـب  ربماـیپ  .ما » هتـسخ
یلکیه يوق و  یلیخ  هللاءاشام  .تسین  هچب  هکنیا  : » تفگ دعب  تخادنا و  یهاگن  رتش  ندب  تروص و  هب  بجعت  اب  دـش و  هدز  تفگش

!« تسا هچب  زونه  ردام ، مشچ  رد  شردام و  يارب  یلو  تسا ، تشرد  یلیخ  ییوگ  یم تسرد  هلب ، : » تفگ دز و  دنخبل  ربمایپ  .تسا »
(1) .دش رتش  هچب  راوس  تفرگ و  ار  ربمایپ  تسد  .دیرپ  شنت  زا  یگتسخ  یگنشق »! یخوش  هچ   » .دیدنخ یلیخ  درم 

ح 184. ص 128 ، ناوج ، همان  تمکح - 1
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ص:139

! تلکیه همه  اب 

! تلکیه همه  اب 

.تشرد لـکیه  يوق و  رایـسب  مه  فوع  دوب و  مرگ  اوه  .دـیکچ  یم فوع  تروص  رـس و  زا  قرع  .دوب  هدـشن  عورـش  زوـنه  گـنج 
تشپ .دوب  هدش  اپ  رب  هوک  هنماد  رد  دوب و  کچوک  ربمایپ  همیخ  .دنزب  يرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همیخ  هب  تفرگ  میمصت 

مکیلع و مالـس  : » داد ار  شباوج  تخانـش و  ار  ادص  بحاص  ربمایپ  .مکیلع » ٌمالـس  دـش « : دـنلب  شیاسر  يادـص  دیـسر و  همیخ  رد 
تـشرد گرزب و  یلیخ  نم  لکیه  : » تفگ یخوش  هب  دز و  دـنخبل  .دـمآ  همیخ  رد  يولج  فوع  همیخ »! لخاد  دـییامرفب  هللا ، همحر 

همه اب  : » دومرف دوب ، هتفرگ  شا  هدـنخ فوع  کمناب  ابیز و  یخوش  زا  هک  ربمایپ  نآ »!؟ زا  یـشخب  ای  دـیایب  وت  ملکیه  همه  اـیآ  .تسا 
(1) !« وت امرفب  تلکیه 

ح 18861. همکحلا ، نازیم - 1
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ص:140

نادنخ ناپوچ 

نادنخ ناپوچ 

ربمایپ .تشاد  تسد  رد  یکچوک  رطع  .دنام  رظتنم  دز و  رد  .دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  کیدزن  ور  هدـنخ ناپوچ 
مه رانک  .درب  قاتا  هب  ار  وا  ربماـیپ ، .دـندرک  لاوحا  لاـح و  یـسوب و  هدـید مه  اـب  .تخانـش  ار  شیور  هدـنخ تسود  .درک  زاـب  ار  رد 

، ربمایپ .ما » هدروآ ناتیارب  ار  هیده  نیا  دییامرفب ! : » تشاذگ ربمایپ  لباقم  رد  ار  دوخ  رطع  ناپوچ ، .دندش  وگو  تفگ مرگ  دنتـسشن و 
يوس هب  ار  شتـسد  دوب ، هتـسشن  هک  روط  نیمه  .تشاد  نتفر  دـصق  ناپوچ  دـعب ، یتدـم  .درک  رکـشت  وا  زا  تشادرب و  ار  شا  هیدـه
يابیز یخوش  زا  .تفکـش  يراـهب  ياـه  لـگ لـثم  اـبیز  تروص  .مورب » مهاوخ  یم هدـب ! ار  ما  هیدـه لوپ  تفگ : درک و  زارد  ربماـیپ 

، دـش یم نیگمغ  یعوضوم  زا  ربماـیپ  هاـگره  .دوب  کـمناب  عبط و  خوش  رایـسب  .دوب  نیمه  ناـپوچ  تداـع  .دـش  داـش  یلیخ  ناـپوچ 
(1) !« درک یم داش  ار  ام  دمآ و  یم ام  دزن  شاک  تساجک ؟ ام  عبط  خوش  تسود  : » دومرف یم

ح 18859. همکحلا ، نازیم  - 1
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ص:141

اه یگژیو مهدراهچ : شخب 

هراشا

اه یگژیو مهدراهچ : شخب 
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تخس هبرض 

تخس هبرض 

زور دندوب و  هدمآ  هنیدم  رانک  .دندوب  هدش  ربخاب  نمشد  تکرح  زا  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دوب  هار  رد  نمشد 
تـشد رد  ناش  کتپ گنلک و  لیب و  يادـص  .دوب  هدرک  يدـنب  هورگ ار  شنارای  مامت  ربماـیپ  .دـندوب  قدـنخ  ندـنک  لوغـشم  بش  و 
.دیسر یگرزب  گنس  هتخت  هب  تسکش ، یم گنس  کتپ ، اب  هک  ناناملسم  زا  یکی  .دندرک  یم راک  هزیگنا  هدارا و  اب  رایـسب  .دیچیپ  یم

.دـید ار  وا  ربمایپ  .تشادـن  ندـش  درخ  لایخ  دوب و  تخـس  تفـس و  رایـسب  گنـس  .دـیبوک  گنـس  نآ  رب  ار  دوخ  کـتپ  راـب ، دـنچ 
.دز گنـس  رب  ینیگنـس  هبرـض  .درب  الاب  تفرگ و  ار  کتپ  .هدب » نم  هب  ار  کتپ  ًافطل  ردارب ! یـشابن  هتـسخ  : » تفگ دـمآ و  شکیدزن 
دوخ ياج  هب  داد و  شتـسود  هب  ار  کتپ  ربمایپ  .دـش  هکت  هس  تخـس  گنـس  .دـیچیپ  قدـنخ  لخاد  گنـس  ندـش  هتـسکش  يادـص 

(1) !« دراد ییوزاب  روز و  بجع   » .دندرک هاگن  رگیدکی  هب  یتفگش  دنخبل و  اب  ناناملسم  .تشگرب 

ح 15396. همکحلا ، نازیم  - 1
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ص:143

ادخ قشاع 

ادخ قشاع 

شـشوگ هب  هیرگ  يادص  .تفر  نوریب  قاتا  زا  .دوبن  قاتا  رد  ربمایپ  .تخادـنا  رب  رود و  هب  یهاگن  .درک  زاب  ار  شیاه  مشچ هملـس  ما 
ربمایپ .تفر  رتولج  زاب  .دینـش  رت  تحار ار  وا  ياه  هیرگ يادص  اب  هارمه  ربمایپ  ندـناوخ  اعد  يابیز  يادـص  .تفر  رت  کیدزن .دیـسر 

ياه کشا .درک  یم زاین  زار و  دوخ  يادـخ  اب  مارآ  مارآ  دوب و  هدروآ  ـالاب  ار  شیاـه  تسد .دوب  هتـسشن  شا  يریـصح هداجـس  يور 
کی هزادنا  هب  زگره  ایادخ ! : » درک یم اعد  دوب و  هدروآ  الاب  ار  اه  تسد .دیتلغ  یم شا  ینارون تروص  رب  دـیراورم ، لثم  شناشخرد 

(1) .دش شراد  هدنز بش رهوش  ياشامت  قرغ  داد و  هیکت  راوید  هب  هکلس  ّما  راذگناو »! مدوخ  هب  ارم  ندز ، مه  هب  مشچ 

ص 384. ج 14 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:144

زامن تسود 

زامن تسود 

ياه هظحل نیرخآ  .دندوب  هدنکارپ  دجسم  رانک  هشوگ و  رد  مه  ناناملسم  .دوب  هتـسشن  بارحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
، ربمایپ .دش  رپ  ربمایپ  دجـسم  مک  مک .دـندش  یم هتفکـش  نامـسآ  گرزب  غاب  رد  یکی  یکی درز ، ياه  لگ لثم  اه  هراتـس .دوب  بورغ 

دراو لالب  .دیـشوپ  یم زامن  يارب  طقف  هک  یـسابل  نامه  دوب ؛ هدیـشوپ  ار  شـسابل  نیرتهب  .دوب  زاـمن  تقو  ندیـسر  رظتنم  هناربص ، یب
نتفگ ناذا  اب  ار  ام  وگب و  ناذا  زیزع ! لالب  : » تفگ دز و  ادص  ار  لالب  .تخادنا  یهاگن  نامـسآ  هب  دمآ و  نوریب  ربمایپ  .دش  دجـسم 
راـنک ار  شیاـه  تسد داتـسیا  هلبق  هب  ور  .تفر  ناذا  لـحم  فرط  هب  هللا »! لوـسر  اـی  مشچ  يور  هب  : » تفگ لـالب  .نک » لاـح  شوـخ

(1) .دش ادخ  رون  زا  راشرس  ربمایپ  بلق  هنیدم و  نامسآ  .ربکا » هللا  ربکا  هللا   » .تشاذگ شیاه  شوگ

صص 177و 268. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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هیاسمه نزوس 

هیاسمه نزوس 

شرهوش هب  یهاگن  نز  .دیسر  شوگ  هب  رد  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يانشآ  يادص  .مکیلع » مالس  ...هللا  ای   » .قت قت 
رد فرط  هب  دـمآ و  نوریب  قاتا  زا  زیت  دـنت و  درم  .تسا » رد  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  .نک  زاـب  ار  رد  ودـب  : » تخادـنا

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يا  مالـسلا  مکیلع  و   » .درک داش  ار  شبلق  ربمایپ  مرگ  مالـس  ردارب »! مکیلع  مالـس   » .درک زاب  ار  رد  .دیود 
امرفب .مهدب  سپ  ار  نات  هلیـسو ما  هدمآ نونمم ! یلیخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .میـشاب » ناتتمدخ  رد  لزنم  دـییامرفب  هلآ ! 

ار نزوس  خن و  دش و  هدز  تفگـش درم  .دوب  وا  تسد  فک  رد  نزوس  کی  خن و  يرادـقم  .درک  زاب  ار  شتـشم  ربمایپ  ریگب »! ار  اهنیا 
ناسنا هچ   » .درک اشامت  ار  ربمایپ  یبیجع ، تلاح  اب  داتسیا و  رد  رانک  درم  .تفر  درک و  یظفاحادخ  دعب  درک و  رکـشت  ربمایپ  .تفرگ 

(1) !« یقیقد

ص 117. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  - 1
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همه زا  رتولج 

همه زا  رتولج 

هظحل گنج  شتآ  ياه  هنابز .دوب  هدش  زاغآ  هزات  دربن  .دنتشاد  رظن  ریز  ار  نمشد  رکشل  تاکرح  مامت  يرایشوه  اب  مالـسا  نازابرس 
هتـسب و هرز  ربمایپ  .دوب  دیدش  رایـسب  نمـشد  ریت  ناراب  .دندوب  دربن  هدامآ  مکحم  يا  هدارا اب  مالـسا  نازابرـس  .دش  یم رتشیب  هظحل  هب 

ییوس هب  شبـسا  اب  سپ  .درک  یم تیادـه  ار  رکـشل  دـیخرچ و  یم شراکادـف  نازابرـس  ناـیم  رد  بسا  رب  راوس  رـس ، رب  دوخ  هـالک 
، شریبکت يادص  .دز  نمـشد  بلق  هب  تعاجـش  تردـق و  اب  درک و  یِه  ار  شبـسا  .تفرگ  تسد  رد  مکحم  ار  شریـشمش  .دـیخرچ 

ناشخرد قرب  .دوب  رت  کیدزن نمشد  هب  دوخ  رکشل  نازابرس  همه  زا  .تفر  رتولج  رایسب  تعاجـش  اب  .تخادنا  تشحو  هب  ار  نمـشد 
تکرح شرس  تشپ  باتش  اب  دندرک و  ادیپ  هیحور  بلق و  توق  مالسا  نازابرس  .داد  یم رازآ  ار  وسرت  نمشد  مشچ  شنارب ، ریشمش 

(1) .دندرک یم رارف  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناسرت  ناساره و  زین  نمشد  نازابرس  .دندرک 

ح 19939. همکحلا ، نازیم  - 1
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ابیز مان 

ابیز مان 

رد ار  وا  ینابرهم ، اب  داد ، یم يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  هک  نیمه  .تشاد  تسود  یلیخ  ار  شنادنزرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
اه هون يارب  .درک  یم باختنا  ار  اه  مسا نیرتابیز  نیرتهب و  هشیمه  .درک  یم باختنا  ابیز  یمان  شیارب  دیسوب و  یم .تفرگ  یم شوغآ 

يارب هک  دوب  ییاـبیز  ياـه  ماـن موثلک ، ما  هیقر و  بنیز ، .درک  یم باـختنا  اـبیز  ياـه  ماـن زین  شیاـه  هیاـسمه ناتـسود و  ياـه  هچب و 
نیا .دیـسوب  تفرگ و  شوغآ  رد  ینابرهم  اب  ار  وا  ربمایپ ، .دوب  هدـمآ  ایند  هب  وا  رتخد  نیمراهچ  زورما  .دوب  هدرک  باـختنا  شنارتخد 

وا .دیـشخرد  یم باـتهم  لـثم  شزاـن  تروص  .دوب  هدرک  يراـهب  ار  ربماـیپ  هناـخ  شیوب  رطع و  .دوب  یندـید  ینارون و  رایـسب  دازوـن 
(1)! ییابیز مان  هچ  .تشاذگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ار  وا  مان  ربمایپ ، .دوب  ربمایپ  راهب  هشیمه  هناخ  لگ  نیرتوب  شوخ

ص 33. مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز  يدیهش ، رفعجدیس  - 1
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طخ کی  رد 

طخ کی  رد 

هب ار  دوخ  ناود ، ناود  دندمآ ، یم دجسم  رب  رود و  زا  هک  یناناملـسم  .تفگ  شدوخ  دنلب  يادص  اب  مه  ار  ناذا  شخب  نیرخآ  لالب 
دننام دجسم  .دش  هتسب  فیدر  دنچ  رد  ابیز  مظنم و  زامن ، ياه  فص .دنتـساخرب  اج  زا  مه  دجـسم  لخاد  دارفا  .دندناسر  یم دجـسم 

ار اه  تسد .داتسیا  بارحم  رد  ربمایپ  .دش  تیونعم  تدابع و  رطع  زا  راشرس  تسا ، هتفکـش  لگ  فیدر  فیدر  نآ  رد  هک  يا  هچغاب
رایسب لوا  فص  .دنیبب  ار  اه  فص تیعـضو  ات  تخادنا  تسار  پچ و  هب  یهاگن  ربکا ، هللا  نتفگ  زا  شیپ  .دیوگب  ریبکت  ات  دروآ  الاب 

اه فص : » تفگ ربمایپ  .دوب  هداتـسیا  هیقب  زا  رتولج  یمک  نارازگزامن ، زا  یکی  طقف  .دـندوب  هداتـسیا  مه  رانک  فیدر  کی  رد  مظنم 
.تسا رتولج  هیقب  زا  هک  دش  هجوتم  يروف  دوب ، هیقب  زا  رتولج  هک  يدرم  .دندرک  هاگن  تسار  پچ و  هب  نارازگزامن  .دینک » بترم  ار 

(1) .تسار طخ  کی  لثم  دش ، مظنم  مظنم  فص  الاح  .داتسیا  هیقب  فیدر  رد  تفر و  بقع  سپ 

ح 2187. ج 3 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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باداش هشیمه 

باداش هشیمه 

هب دنخبل ، اب  رود ، زا  .تشذگ  یم اجنآ  زا  ربمایپ  .دز  یم یفرح  یـسک  ره  دندوب و  هتـسشن  رهن  رانک  تخرد ، هیاس  ریز  اه ، هزبس يور 
هشیمه .دیدید  ار  شیابیز  دنخبل  .دیدید  ار  شتروص  : » تفگ اهنآ  زا  یکی  .تفر  هپت  يوس  هب  درک و  لاوحا  لاح و  .داد  مالـس  اهنآ 

یتح : » تفگ يرگید  .دراد » بل  رب  یمرن  دنخبل  مه  ندرک  ینارنخس  ماگنه  : » تفگ يرگید  .دراد » بل  رب  دنخبل  نداد  مالس  ماگنه 
دنخبل ربمایپ ، هزادنا  هب  هک  ما  هدیدن ار  سک  چیه  : » تفگ مه  یکی  نآ  .تسا » هتسب  شقن  شنابل  رب  دنخبل  مه  ندرک  توکس  ماگنه 

ات دندنادرگرب  ربمایپ  يوس  هب  رگید  راب  ار  ناشیاه  هرهچ .دنداد  ناکت  اهنیا  مالک  دییأت  هناشن  هب  ار  ناشیاهرـس  همه  .دـشاب » شنابل  رب 
(1) .تفر یم نییاپ  هپت  تشپ  زا  دیشروخ  لثم  مک  مک ربمایپ  .دننیبب  ار  ناشیا  رگید  راب 

ح 2097 و 2099. ج 3 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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هقلح ود 

هقلح ود 

لوغشم همه  دندوب و  هدروآ  الاب  ار  اه  تسد .دندوب  هتسشن  هلبق  هب  ور  رفن  دنچ  دجـسم  بقع  .دوب  هدرک  رپ  ار  دجـسم  ییابیز ، همزمز 
زا یکی  .دندوب  یملع  يوگو  تفگ لوغـشم  دندوب و  هدز  هقلح  رفن  دنچ  بارحم  رانک  مه  دجـسم  يولج  .دندوب  نآرق  اعد و  رکذ و 
مه یضعب  .دندرک  یم شوگ  شیاه  فرح هب  هناقشاع  همه  درک و  یم تبحص  یـسانشادخ  دیحوت و  هرابرد  گنـشق  هدرمـش و  اهنآ 
ود ره  .دناخرچ  ار  شیابیز  ياه  مشچ داتسیا و  يا  هظحل .دمآ  دجسم  لخاد  ربمایپ  .داد  یم باوج  وا  دندرک و  یم وا  زا  ییاه  شسرپ

شناد مه  تسا و  بوخ  ندـناوخ  اـعد  مه  .دـنهد  یم ماـجنا  بوخ  راـک  هورگ  ود  ره  : » دومرف سپـس  .دـندرک  هاـگن  تقد  اـب  هورگ 
شناد هقلح  يوـس  هب  مارآ  مارآ  سپ  .مورب » ملع  ناگدـنیوج  هقلح  شیپ  مراد  تـسود  مراـگزومآ و  نـم  لاـح ، نـیا  اـب  .نتخوـمآ 

(1) .درک تکرح 

ح 576. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح - 1
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همان باتک

همان باتک

 . مالسلا هیلع  یلع  لآ  تاراشتنا  یتشد ، دمحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  .1

.قشمد میقلا ، نبا  راد  لایعلا ، باتک  ایندلا ، یبا  نبا  .2

.ءاوضالاراد توریب ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  .3

.مق امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  قالخا ، توکلم  نیسح ، دیس  یقاحسا ، .4

.یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، .5

.يوضر سدق  ناتسآ  دهشم ، ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  یلع ، دمحم  ینارانچ ، .6

.نارهت هیمالسالا ، بتکملاراد  هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح  .7

.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، رگید ، یهاگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رهچونم ، یهلا ، نسح  .8

هزوح و هاگشهوژپ  مالـسلا ،»  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتیبرت  هریـس   » دنزرف تیبرت  یلع ، دیـس  هداز ، نیـسح  .9
.هاگشناد

.باتک ناتسوب  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ، یناحبس ، .10

.هشیدنا میسن  رشن  مق ، يراهب ، ياه  لگ  مانمه  نیسح ، يدیس ، .11

.یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مالسلا ،  اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدنز  رفعج ، دیس  يدیهش ، .12
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.ارگ مه  تاراشتنا  مق ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  ننس  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، .13

.یفطصملا لوسرلا  تاراشتنا  مق ، رصبلا ، لحک  سابع ، خیش  یمق ، .14

.هوسا تاراشتنا  نارهت ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .15

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، رون ، ياه  همشچرس  غالب ، هسسؤم  .16

.ءافولا هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، .17

.باتک ناتسوب  مق ، مالسلا ،  هیلع  هعیش  ناماما  يراتفر  یقالخا  ياه  هزومآ  دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  .18

.ثیدحلا راد  مق ، هّنسلا ، باتکلا و  یف  تیبلا  لها  .________________ ، 19

.ثیدحلا راد  مق ، تنس ، باتک و  هیاپ  رب  غیلبت  .________________ ، 20

 . ثیدحلا راد  مق ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  همان  تمکح  .________________ ، 21

.ثیدحلا راد  مق ، ناوج ، همان  تمکح  .________________ ، 22

.ثیدحلا راد  مق ، كدوک ، همان  تمکح  .________________ ، 23

.ثیدحلا راد  مق ، یکشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  .________________ ، 24

.ثیدحلا راد  مق ، ادخ ، هام  .________________ ، 25

.ثیدحلا راد  مق ، همکحلا ، نازیم  .________________ ، 26

.هرهاقلا ثیدحلاراد ، ملسم ، حیحص  نیسحلاوبا ، جاّجح ، نب  ملسم  .27

.تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، روآ  مایپ  هللاءاطع ، دیس  ینارجاهم ، .28

.مق نیلقثلاراد ، مالسا ، رد  تاناویح  زا  تیامح  مشاه ، دیس  يریازج ، یجان  .29

.ریبکریما نارهت ، بدالا ، نونف  یف  بدالا  هیاهن  نیدلا ، باهش  يریون ، .30

.هیقفلا هبتکم  مق ، ماّرو ، هعومجم  ماّرو ، .31
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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