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تسرهف
5تسرهف

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  23ياهدنپ 

باتک 23تاصخشم 

23همدقم

هناقشاع تاجانم  - 123

بر تفرعم  قیرط  - 224

یگدنز یگدنب و  شزومآ  - 324

(1  ) تسوا زا  اه  هدید  همه  اه و  هدید  ناهنپ ز  - 424

مدرم ياه  ینوگرگد  ورگ  رد  یهلا  ياه  ینوگرگد  - 524

تسا ناسنا  رس  ادخ  - 624

اه نییآ  نیرت  تسرد  - 724

کنید یلع  یبلق  تبث  - 825

زاس هراچ  يادخ  - 925

يزاس ناسنا  همانرب  - 1025

ناگدنب يادن  تباجا  - 1125

لماک ناسنا  هبیتک  تروص  - 1225

یبن یسیع  تازجعم  - 1325

نآرق دح  زا  زواجت  زا  مدرم  زجع  - 1425

ینارون بش  یناحور و  زور  يوزرآ  - 1526

بویعلا راتس  - 1626

ینافرع لمعلاروتسد  - 1726

تقلخ فده  - 1826

سنا نیطایش  زا  ندیرب  - 1926
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دنوادخ روتسد  نیرت  گرزب  - 2026

زامن کین  تارثا  - 2126

یکین يوس  هب  قوس  - 2227

افش رکذ  - 2327

 ! ریگب تربع  - 2427

ناگناگیب بیرف  زا  ناما  - 2527

هللا الا  هلا  رکذ ال  - 2627

نابز دعب  دیوگ  لد  لوا  - 2727

نانم ؤم  نیرت  كریز  - 2827

نتشیوخ زا  رازگزامن  تبقارم  - 2928

تدابع نیرتهب  - 3028

یبلق رکذ  - 3128

اعد فیصوت  - 3228

ادخ اب  وگتفگ  - 3328

هللا ءایلوا  فاصوا  - 3428

گرم هظحل  ات  یهاوخ  ایند  - 3529

؟  تسیچ تدابع  - 3629

 ! دیوش کسمتم  اعد  هب   3729

تاظحل نیسپاو  ات  تلفغ  - 3829

رازگزامن هتساوخ  - 3929

ینآرق تایآ  رس  - 4029

یمدآ هبوت  یلوبق  - 4130

ادخ اب  بدا  - 4230

رازگزامن فاصوا  - 4330
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نارمع لآ  هرقب و  هروس  ود  یلجت  - 4430

 ! تایح ياه  نایذه  نیرخآ  - 4530

نابز هب  بلق  زا  تمکح  ندش  يراج  - 4631

مدآ هبوت  - 4731

رازگزامن كولس  - 4831

ینطاب يرهاظ و  تراهط  - 4931

سیلبا ییایح  یب  - 5031

سفن بیذهت  هار  - 5131

تدابع زا  هبوت  - 5231

ردق بش  تلیضف  كرد  - 5332

تمایق رد  نآرق  یلجت  - 5432

دیحوت نتخومآ  - 5532

زامن رد  ناقشاع  لاح  - 5632

لهاج هبوت  - 5732

دباع فراع و  توافت  - 5832

راضتحا لاح  رد  يربخ  یب  - 5933

لمع نیرت  بوبحم  - 6033

لمع رب  تموادم  - 6133

همان یهلا  - 6233

اعد تباجا  - 6333

یسنوی رکذ  رب  تموادم  - 6433

بش زامن  هب  هیصوت  - 6534

بولق یگناگ  هس  - 6634

 ! نالد تخس  رب  ياو  - 6734
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نیبرقم راک  - 6834

ینارون تاکن  - 6934

هللا مسب  نیقلت  - 7035

نامیا هناشن  - 7135

هنامیکح حیاصن  - 7235

(75  ) صالخا هکرابم  هروس  - 7335

داتسا نآ  هن  تسا  نم  نان  نون  نیا  هن  - 7436

بش زامن  روتسد  - 7536

قافن - 7636

يرادیب ياعد  - 7736

دنک یم  شومارف  ار  دوخ  - 7836

 ! تکرب ادخ  زا  تکرح  وت  زا  - 7937

ینآرق ناسنا  - 8037

دنا مسق  ود  ناکلاس  - 8137

نامیا تخرد  - 8237

ادخ بح  - 8337

دنوادخ زا  مدرم  نیرترود  - 8437

دزن يدرم  رس  هب  رپ  دزد  - 8538

یسانش دوخ  - 8638

هبوت هرفس  ندوب  هدرتسگ  - 8738

بلق ندش  هنوراو  - 8838

ناسنا ياه  لمعلاروتسد  - 8938

لد شمارآ  هیام  - 9038

كولس مدق  نیلوا  - 9139
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بیبط زا  یسانشردق  - 9239

هللا لها  رب  ترخآ  ایند و  ندوب  مارح  - 9339

نارگید يارب  اعد  - 9439

 ! تسادخ تفرعم  سفن  تفرعم  - 9539

تسا راکشومارف  وگغورد  - 9639

لامعا دب  کین و  راثآ  - 9740

باوخ ماگنه  هروس  جنپ  ندناوخ  - 9840

ندنک كاخ  زا  لد  هدوب  راوشد  - 9940

 ! سک نیا  زا  اتفگش  - 10040

هبوت ماسقا  - 10140

دباع رب  ملاع  يرترب  - 10240

هریغص هانگ  یگرزب  - 10341

گرم لبق  هبوت  - 10441

 ! یهلا رافغتسا  زا  مرش  - 10541

گرزب هانگ  تبیغ  - 10641

دنراد رب  باجح  تتوکلم  ات  کلمز  - 10741

نانابرهم نیرت  نابرهم  - 10841

یگدز ایند  درد  - 10941

صالخا اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  - 11042

ینیریش ندش  لیاز  - 11142

تسا تکاله  عنام  تلصخ  راهچ  - 11242

داهج نیرترب  - 11342

هار باجح  ینیبدوخ  - 11443

ینیشنمه ياه  هیصوت  - 11543
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 ! نک يراکوکین  - 11643

لمع رد  صالخا  - 11743

نیشنمه - 11843

ناکلاس هشوت  اعد  - 11943

تسادخ روما  همه  ردصم  - 12043

 . . . هک ار  یناهانگ  زرمایب  ایادخ  - 12144

تلاسر تجح  نیرتهب  - 12244

سفن بیذهت  رد  یلمع  - 12344

 ! یهلا تعافش  نیرخآ  - 12444

تبیغ هانگ  زا  هبوت  - 12544

! ؟ دنک هچ  دیرگن  قشاع  - 12644

رکذ تقیقح  - 12745

فیرش رکذ  - 12845

یسنوی رکذ  هب  تناعتسا  - 12945

ابر میرحت  هفسلف  - 13045

 ! تسوگغورد ربق  نیا  بحاص  - 13146

نانآ لاح  هب  اشوخ  - 13246

تبساحم تبقارم و  - 13346

تشهب رد  تشه  شیاشگ  - 13446

یهلا عماج  باتک  نآرق  - 13546

حبص زامن  زا  سپ  رکذ  - 13647

يوش یم  روشحم  يراد  تسود  هک  هچنآ  اب  - 13747

 ! منک یم  مرش  ع )   ) مظاک ماما  زا  نم  - 13847

غالا نوچمه  يرس  - 13947
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(143  ) نآ فده  ناسنا و  ياوق  - 14047

هللادبع وبا  زا  تبیغ  هرافک   - 14148

نیقیلا قح   - 14248

وا زا  هن  تسا  ام  زا  رورش   - 14348

تدابع ءزج  نیرترب  - 14448

نموم جارعم   - 14548

یبلط يدحت   - 14648

دنزرف يارب  بوخ  مان   - 14748

مظعا مسا   - 14848

کلم ود   - 14949

 ! یتلفغ تواسق و  هچ   - 15049

روکش دبع   - 15149

(154  ) قح رایعم   - 15249

نانمشد نیرت  نمشد   - 15349

يرهاظ ینطاب و  تراهط   - 15449

 ! مبیبح نتشیوخ  هب  يدنپ   - 15549

دنیاه هنیفد  نوچ  هللا  ءامسا   - 15650

ردق بش  نآرق و   - 15750

؟  تسیک هیرگ  راوازس   - 15850

؟  تسا تشگزاب  ربارب و  هبوت  ره   - 15950

دزاسب یماغیپ  هب  قشاع  لد   - 16051

قیرغ ياعد   - 16151

 ! شاب مرح  میرح  میقم   - 16251

تدابع هزیگنا   - 16351
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تشهب ياه  غاب  رد  ندیمارخ   - 16451

وکین يوخ   - 16551

سفنا زا  نتشیوخ  رد  ریس   - 16652

هبوت توافت   - 16752

بش زامن  زا  مورحم   - 16852

اه تداعس  همه  هیامرس   - 16952

دید ار  ادخ  شبلق  اب   - 17052

ناهانگ ششخب   - 17152

تداعس مخت   - 17252

برجم رکذ   - 17353

ناسنا درخ  هرمث   - 17453

درخ نیرترب   - 17553

هام نیا  رد  دیفم  یتاکن   - 17653

 ! شاب دوخ  رکف  هب  مردارب   - 17754

يراد هدنز  بش   - 17854

تسود زا  تسود  يانمت   - 17954

 ! دشاب یجان  هک  یجاح  کنخ   - 18054

ندید ناناج  خر  دناوت  كاپ  رظن   - 18154

تراهط تئارق و  هب  هیصوت   - 18255

نآرق ندناوخ  یگنوگچ   - 18355

 ! مبیبح ناتسلد  رگ و  هوشع  تسا  ینز  ایند   - 18455

رتوبک زا  تمه  نتخومآ   - 18555

كاندرد يالب  لوزن   - 18655

ندیدرگ ناگتشرف  تعیاشم  قحتسم   - 18755
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كریز صخش   - 18855

 ! ریذپب ار  بئات  رفاسم   - 18956

 ! رکش مه  زاب   - 19056

هنابحم تدابع   - 19156

هیامرس نیرتهب   - 19256

 ! نک هار  هقردب  متمه   - 19356

هنئمطم سفن  هب  باطخ   - 19456

 . . . ! دوب ادخ  اب  شلد  رگا   - 19556

(203  . ) دنک یمنردام  هب  مارتحا   - 19656

ضیارف اب  برق   - 19757

یسرکلا ۀیآ  تئارق  ریثءات   - 19857

ادخ صاخ  ناگدنب   - 19957

 ! تسا مهم  یلمع  نافرع  رد  هچنآ   - 20057

هراختسا هراشتسا و   - 20158

نموم تلصخ  نیرتالاو   - 20258

سفن ياوه  كرت  هلیسو   - 20358

(211  ) لدزاراگنز ندودز   - 20458

تمه بحاص  لاح و  باحصا   - 20558

تلاح نیرتهب  نیرتدب و   - 20658

(214  ) ینالوط هدجس  رثا   - 20759

 ! ! سیلبا زا  يدنپ   - 20859

 ! متسرپن منیبن  هک  ییادخ   - 20959

نم ؤم  هبوت   - 21060

نافراع یب  هعماج   - 21160
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یهلا مالک  تمظع   - 21260

ابر ندوب  مارح  تلع   - 21360

 ! شاب رباص   - 21460

 ! نک یقاب  رد  یناف   - 21561

رارسا نتفگن   - 21661

دمح هروس  فلتخم  یناعم   - 21761

ادخ يارب  طقف  زامن   - 21861

جورع ثعاب   - 21961

نابز شزغل   - 22061

(228  ) هدنز زامن   - 22161

تشهب دصق  هب  زامن   - 22262

ندروخ دنلب  شیر  بیرف   - 22362

 ! نک تقد  لالح  مارح و  رد   - 22462

لامعا هبساحم   - 22562

يرهاظ ینطاب و  تراهط   - 22662

شرافس نیرخآ   - 22762

ماش حبص و  ره  رد  ادخ  دای   - 22863

لفاون تابجاو و  تیمها   - 22963

نآرق فصو  - 23063

تداعس رذب  - 23163

راثیا تفص  رکش  - 23264

ربص يالاو  ماقم  - 23364

دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  - 23464

لد گرم  - 23564
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هللاءایلوا تایصوصخ  - 23664

رورس يداش و  - 23764

اه فرظ  نیرتدب  مکش  - 23865

 . . . هللا الا  هلا  لئاق ال  لاح  هب  اشوخ  - 23965

يا هشمق  یهلا  میکح  زا  یتامارک  - 24065

ترتع - 24165

اعد نیرتهب  - 24265

مدرم نیرتهب  - 24366

بش رد  رکذ  - 24466

 ! نیمزرس يا  - 24566

اعد تباجا  - 24666

 ! نک یهاشداپ  شاب و  ادخ  اب  - 24766

تولصلا میاد  لاح  هب  اشوخ  - 24867

 . . . تسا يا  هدنب  دب  هچ  - 24967

 ! دبع هتساوخ  زا  رتالاو  - 25067

دنوادخ لاح  ره  رد  ادخ  دای  - 25167

مدناسر یم  عیفر  هاگیاج  هب  ار  وت  - 25267

فراع قالخا  - 25367

تاظحل نیرخآ  رد  هبوت  - 25468

گرم هدهاشم  هظحل  رد  ینامیشپ  - 25568

صوصخم ناکم  رد  زامن  دیاوف  - 25668

ربق رد  نآرق  شزومآ  - 25768

ایند زا  تعافش  ندرب  - 25868

ندرب هانپ  - 25969
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دنوادخ هدهاشم  - 26069

یهلا نئازخ  - 26169

نکم هانگ  زور  رد  - 26269

تمایق نآرق و  راثآ  - 26370

تسا رون  وضو  - 26470

دنوادخ دای  - 26570

رامح ندنام  هندرگ  رد  - 26670

8  ( ع  ) یلع یسانشادخ  - 26771

یعقاو بحم  - 26871

هللا مسب  هلیسو  هب  ایرد  زا  روبع  - 26971

ناهرب نافرع ،  نآرق ،  - 27071

بلقلا یسق  - 27172

یبرع نحل  اب  نآرق  تئارق  - 27272

دیحوت هب  مدرم  نیرتاناد  - 27372

(279  ) لاح همهرد  ادخ  دای  - 27472

یسانشادخ یتفن و  - 27572

زامن لاح  رد  ریت  ندیشک  - 27672

ینآرق دنپ  - 27773

 ! تسا اج  همه  دنوادخ  - 27873

ندرک لد  هب  نآرق  يوزرآ  - 27973

ورب الاب  ناوخب و  نآرق  - 28073

ناطیش بهذم  - 28173

وضو دیدجت  - 28273

تسد هب  غارچ  روک  لثم  - 28374
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یسانشادخ رب  يا  همدقم  یسانش  دوخ  - 28474

 ( ص  ) هللا لوسر  اب  تعیب  - 28574

نم مکحتسم  هعلق  - 28674

دراوم همه  رد  صالخا  - 28774

گس يوس  هب  برقت  - 28874

ادخ روضح  رد  ایح  - 28975

 ( ع  ) میهاربا ترضح  ياعد  - 29075

! ؟ دیدوب راک  هچ  رد  - 29175

 ! لفاغ نارازگزامن  رب  ياو  - 29275

 ! تسا تکرب  لوزن  ببس  هک  يزامن  - 29375

هللا الا  هلا  رکذ ال  تدابع  نیرتهب  - 29475

بوخ نیشنمه  - 29575

 ! شابم لفاغ  - 29676

زامن لاح  رد  هبرگ  - 29776

دوخ سفن  هب  راکمتس  - 29876

یهلا هرفس  نآرق  - 29976

ادخ هار  رد  ناگدش  هتشک  - 30076

زامن اب  لکشم  عفر  - 30176

نداتسرف تاولص  هجیتن  - 30277

تشهب ياهب  - 30377

دیدح هروس  لوا  دیحوت و  هروس  - 30477

اه مان  نیرتوکین  - 30577

یعقاو رافغتسا  - 30677

ناسنا تبقاع  - 30777
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لاسنهک يریپ  هبوت  - 30878

نیصلخم هاگیاج  فیصوت  - 30978

یهلا تمحر  لومشم  - 31078

بش زامن  يارب  يرادیب  - 31178

تائیس تانسح و  نتشون  - 31278

زامن حور  - 31379

ادخ دای  - 31479

دنیب قوشعم  قشاع  - 31579

تسین يراهنز  تئارب  رد  - 31679

تدابع خم  - 31779

هزور زامن و  زا  هبوت  - 31879

 ! رازگزامن نیا  زا  رب  ياو  - 31979

شمارآ رورس و  هیام  - 32079

زامن تاکرب  زا  - 32180

مینک ینیشنمه  یسک  هچ  اب  - 32280

ناسنا لمع  هتشرف  - 32380

اعد خساپ  - 32480

يواملا ۀنج  فیصوت  - 32580

کیالم دورد  - 32681

منهج يوس  هب  هلاس  داتفه  رفس  - 32781

ادخ هب  نامیا  میالع  - 32881

 ! هدشن رازگزامن  زونه  - 32981

تمایق رد  نآرق  يراق  - 33081

نت باجح  زا  جورخ  - 33181
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 ! دنا ناراگتسر  نایقتم  - 33282

تشهب هجرد  نیرت  یلاع  بحاص  - 33382

داتسا میرح  تمرح  - 33482

يرادیب تمعن  - 33582

ربص تلود  رثا  رد  رقف  تکلم  - 33682

رخآ هظحل  رد  هبوت  - 33783

ندوب ظوفحم  - 33883

تسرد تئارق  - 33983

حوصن هبوت  - 34083

شسرپ زا  تلفغ  - 34183

دنمدوس تلصخ  هس  - 34283

هبوت لوبق  نامز  - 34383

رمع رب  ندوب  لیخب  - 34484

گرم دای  - 34584

داهج نیرترب  - 34684

نتشیوخ زا  هبوت  - 34784

 ! زادرپب دوخ  هب  تعاس  کی  - 34884

هللا یلا  كولس  - 34984

هعقاو هروس  ندناوخ  تلیضف  - 35085

 ! نوقباس لاح  هب  اشوخ  - 35185

هدنهد تاجن  - 35285

راربا هاگیاج  - 35385

ماقم ود  - 35485

مدرم نیرت  تلیضف  اب  - 35585

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ناکین شاداپ  - 35686

(351  ) یسوم ندش  شوه  یب  - 35786

یگدنز رد  تعانق  - 35886

دنوادخ یلجت  - 35986

تسا تایح  بآ  نآرق  - 36086

تشهب قایتشا  - 36187

 ( ع  ) داجس ماما  ياعد  - 36287

 ! ازفایب مریحت  رب  ایادخ  - 36387

بر رهظم  سفن  - 36487

ملع بسک  يارب  اعد  - 36587

سدقملا تیب  ترامع  - 36688

 ! اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  - 36788

صالخا هروس  - 36888

دننکن نابز  هب  ملکت  - 36988

 ! نارگ باوخ  زا  ناسنا  يا  زیخرب  - 37088

سک رهرارسا  قودنص  - 37188

 ! دنک رکذ  دوخ  سفن  رد  ارم  سک  ره  - 37289

نابءام سدقم  لاوحا  - 37389

 ! درک رود  شیوخ  هبترم  تروخ ز  باوخ و  - 37489

؟  تسا مهم  سک  ره  تین  - 37589

ینثغا هللا  ای  - 37689

ترخآ هنزور  ایند  - 37789

 ! ندید هن  تسا  ندیدن  تفگش  - 37889

ناگتخپ لاوحا  - 37990
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یناسنا رهوج  - 38090

ادخ تخانش  - 38190

یناسنا تاجرد  تاکرد و  - 38290

! ؟  يا هتشاک  هچ  شیوخ  هعرزم  رد  هک  رگنب  - 38390

 ! ینیب نایناهج  ناهج و  زا  یکی  هک  یسر  ییاج  هب  ات  - 38491

یهلا زومآ  بدا  روتسد  - 38591

 ! شابم رون  زا  لفاغ  - 38691

ییابطابط همالع  يدیع  - 38791

 ! شابم رون  زا  لفاغ  - 38891

ترخآ هب  ایند  تبسن  - 38991

 ! دیاب رفس  روخارف  هب  يا  هشوت  - 39092

 ! وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  - 39192

 ! ددرگ انیب  يروک  رگا  - 39292

 ! يدوخ باجح  دوخ  وت  - 39392

لیزج ربص  - 39492

 ! دوب هلباقم  نم  رای  خر  هام و  نایم  - 39593

ییوت دهاز  - 39693

محر قلخ  - 39793

ناذا رد  همطاف  تداهش  - 39893

ردق بش  كرد  دننامه  ارهز  همطاف  تخانش  - 39993

ارهز همطاف  يراذگ  مان  تلع  - 40093

یمدآ تیفرظ  ندوب  دودحمان  - 40194

هنادکی رد  هناد  دص  زا  هدیزگرب  ياهدنپ  - 40294

راصق تاملک  - 40396
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اهتشون 96یپ 

ات 150  196

ات 300  15198

ات 408  30199

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  100هرابرد 
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یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  ياهدنپ 

باتک تاصخشم 

سابع یلمآ  هدازنسح  هللاهیآ  همـالع  راـثآ  رد  هناـمیکح  ياهدـنپ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نسح 1307 -  یلمآ  هدازنـسح  هسانـشرس : 
پاچ ج.1 ،   ) لایر  18000 ج.1 964-7436-00-9 ؛  کباش :  5ج . يرهاظ :  تاصخـشم  هالص 1381 -  مق  رـشن :  تاصخـشم  يزیزع 

لایر ج.4  18000 مجنپ X-53-7436-964 ؛ : پاچ   ، لایر ج.3  18000 مجنپ 964-7436-49-1 ؛ : پاچ  لایر ج.2 ،  18000 مجنپ ؛ )
طسوت البق  باتک  نیا  تشاددای :  ج.5 5-35-2525-964-978 : مود ؛ ) پاچ  (ج.4 ، لایر  27000 مجنپ X-16-2525-964 ؛ : پاچ  ، 

 : لوا پاـچ   ) ج.5 تشادداـی :  (. 1387 مـجنپ :  پاـچ   ) 4 ج.1 -  تشادداـی :  تسا  هدـش  رـشتنم  زین  يدـلجکت  تروصهب  رـشان  نیمه 
هـسانش یقالخا  ياهناتـساد  عوضوم :  اه  همانزردـنا  عوضوم :  هماـنباتک  تشادداـی :  (. 1389 مود : پاچ  ج.4( تشاددای :  اـپیف .) () 1390

یسانشباتک هرامش   297/67 ییوید :  يدنب  هدر  BP249/ح5پ9 1381  هرگنک :  يدنب  هدر  هدنروآدرگ  سابع 1342 -  يزیزع  هدوزفا : 
م6985-82 یلم : 

همدقم

نآرق تسا .  ناسنا  يارب  هظعوم  دنب و  میرک  نآرق  دشخب .  یم  هنامیکح  تایح  ناسنا  هب  نآرق  نیقتملل  ۀظعوم  يده و  سانلل و  نایب  اذه 
ایند و رد  ار  ناسنا  تداعس  نیموصعم  ياهدنپ  نانخـس و  تسا .  هظعوم  زردنا و  دنپ و  باتک  هغالبلا  جهن  تسا .  نایملاع  زومآدنپ  میرک 
 : دیامرف یم  ع )   ) نسح ماما  دنریذپدنپ .  هک  دنا  یناسک  نارادیب  تقیقح  رد  دنتسه .  تلفغ  راگنز  هدنیادز  اهدنپ  دنک .  یم  همیب  ترخآ 

دیاب شداهن  دوجو و  رد  یناسنا  ره  دـشاب .  وگ  زردـنا  شا  هداوناخ  اـب  ینید  ردارب  اـی  شیوخ  هب  تبـسن  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ 
كاپ ملق  زا  ظعاوم  اهدنپ و  تسا .  شخب  رثا  ددرگ  يراج  رهطم  ینابز  رب  كاپ  یلد  زا  رگا  ظعاوم  اهدنپ و  دشاب .  هتشاد  ینورد  یظعاو 

 ، نتفرگ دنپ  دراذگ .  ریثءات  زین  نارگید  رب  دناوتب  ات  دشاب  لماع  تسخن  دیاب  دوخ  هدنهد  دنپ  دـنوش .  یم  ناسنا  يرادـیب  ببـس  هک  تسا 
 . تساـه لد  تاـیح  هظعوم ،  دـید ) .  اـی  هدینـش  افرـص  هکنیا  هن  درک ،  لـمع  تفرگ و  هجیتن  دـیاب  هظعوم  زا  ینعی   ) تسا نتفرگ  تربـع 
ار هدنونش  هک  تسا  نآ  رث  ؤم  دنپ  دنمدوس و  هظعوم  تسافش .  دیامن  لمع  نادب  هک  یسک  يارب  دنپ  شخب .  افش  تسا  یتحیصن  هظعوم ، 
ظعو و دنپ ،  دنک .  یم  لیاز  ناسنا  زا  ار  يربخیب  تلفغ و  دنپ ،  تسا .  بولق  هدنهد  الج  دنپ ،  دراد .  زاب  اه  يدب  اه و  یتشز  هب  لمع  زا 

لد تلفغ  اب  شوگ و  اب  اهنت  دنپ  ندینـش  دراد .  زاب  اه  یتشز  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  اهدنپ  نیرتهب  دراد .  یپ  رد  ار  يرادـیب  تحیـصن ، 
بجوم هک  تسا  يا  هنیجنگ  یلمآ  هداز  نسح  همالع  هللا  ۀیآ  راثآ  دتفا .  دنمدوس  ات  ددرگ  رادیب  دیاب  لد  زردنا  دـنپ و  رد  درادـن ،  يدوس 

نایب دوخ  ردـقنارگ  ياه  باتک  رد  هناقـشاع  هنافراع و  هنامیکح ،  ییاهدـنپ  راوگرزب  داتـسا  ددرگ .  یم  ادـخ  اب  طابترا  ناـسنا و  يرادـیب 
ياهدـنپ نیا  ندـناوخ  اـب  هک  دـیما  دوش .  كاـپ  ناـسنا  دوجو  زا  تلفغ  راـگنز  هک  دوش  یم  ثعاـب  تسافـش و  رون و  کـی  ره  هک  هدومن 

تمعن رپ  دوجو  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  و  مییامن .  همیب  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  تداعـس  میناوتب  اهنآ  هب  لمع  هنامیکح و  هدنزومآ و 
همدـقم بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نامز -  ماما  رـصع  یلو  ترـضح  تاهجوت  لـظ  رد  ار  یلمآ  هداز  نسح  همـالع  داتـسا  تکربرپ  و 

ار وا  راثآ  متـسناوت  هداد و  نم  هب  ار  گرزب  داتـسا  نیا  يدرگاش  تقایل  هک  مرازگـساپس  رکاش و  ار  گرزب  يادـخ  دـیامن .  ظـفح  هادـف - 
دنفسا 1379 مق  هیملع  هزوح  يزیزع  سابع  منک .  میظنت  هیهت و  نوگانوگ  تاعوضوم  رد  ناوج  لسن  يارب 

هناقشاع تاجانم  - 1
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یم ار  يا  هکیالم  هطبغ  یهلا !  مرادـن .  طاسب  رد  هآ  زج  کنیا  متـشادن و  طاسب  رد  هآ  يرمع  یهلا !  یهاگن .  وت  زا  یهآ و  نم  زا  یهلا ! 
وهلادبع وت  تزع  هب  مشاب ،  يوهلادبع  یک  ات  یهلا !  دوب .  هدجـس  کی  رد  دـبا  ات  لزا  زا  نسح  شاک  دـنناد ،  یمن  دوجـس  زج  هک  مروخ 

دوخ زا  رت  بیجع  هک  ار ،  دوخ  نسح  دـننک و  اـشامت  ار  نآ  نیا و  همه  یهلا !  تسیک ؟  تسین  وت  تسم  هک  نآ  زا  تسـس  یهلا !  مدـش . 
یم لگنج  هوک و  رد  ار  تاناویح  همه  یهلا !  ار .  یبقع  نآ ،  دـنیب و  یمن  ار  ایند  نیا  تسا ،  رون  یب  مشچ  روضح  یب  لد  یهلا !  تفاین . 

ار بوخ  هک  نآ  یهلا !  هد .  هتـسکش  لد  هتـسویپ و  هودنا  ار  نسح  دهاوخب ،  دـهاوخ  يداش  هک  ره  یهلا !  هد .  رهـش و  رد  نسح  دـننیب و 
زا دـعب  برعت  تیوـس  هب  ترجاـهم  زا  تاـعجارم  یهلا !  تسا .  هدرک  یئاـهبنارگ  تـمعن  نارفک  تـسا ،  هدرکن  تارـشبم  دایطـصا  هلاـبح 
اب ار  اـم  هدـشن ،  رازگزاـمن  زوـنه  دونــش ،  یمن  مالــس  باوـج  زاـمن  رد  هـک  نآ  یهلا !  ییاـه .  لد  رادـهگن  هـک  ییوـت  تـسا و  ترجه 
هک دراد  رـس  رب  تزع  جات  سک  نآ  یهلا !  تسا .  رادید  وحم  هراومه  تسا و  راوتـسا  شدهع  رب  هک  نآ  اشوخ  یهلا !  رادب .  نارازگزامن 

ندرگ رد  ار  تیدوبع  قوط  دراد و  شوگ  رد  ار  تتدارا  هقلح 

بر تفرعم  قیرط  - 2

هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  تسا :  روثءام  ع )   ) ءایـصوا دیـس  زا  مه  و  ص )   ) ءایبنا دیـس  زا  هک  تسا  بر  تفرعم  قیرط  سفن  تفرعم 
 . تسا ریغلاب  بجاو  لوقعلا ،  ریحم  صخش  نیا  هک  دبایرد  دنک ،  لمءات  رکفت و  دوخ  تقلخ  رد  دشیدنایب و  نتشیوخ  رد  سک  ره 

یگدنز یگدنب و  شزومآ  - 3

یـسانشادخ رد  يا  هتـشر  هار و  نآ  دـنب  رهو  تسا ،  هدـنزومآ  همه  نآ  دـنبدنب  دوش ،  هتفگ  دوش و  هدروآ  اج  هب  زاـمن  رد  هک  یتاروتـسد 
 . تسا یگدنب  یگدنز و  شزومآ  شور  نییآ و  و  تسا ، 

(1  ) تسوا زا  اه  هدید  همه  اه و  هدید  ناهنپ ز  - 4

مهیرءا امب  هوءار  اونوکی  نءا  ریغ  نم  هباتک  یف  مهل  هناحبس  یلجتف  تسا :  هدش  تیاور  عضوم  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  زا 
 . دننیبب ار  وا  هک  نآ  نودب  هدرک  یلجت  مدرم  يارب  شباتک  رد  دوخ  تردق  هئارا  اب  ناحبس  يادخ  سپ  ( 2 ( ؛  هتردق نم 

مدرم ياه  ینوگرگد  ورگ  رد  یهلا  ياه  ینوگرگد  - 5

ات دنکن  نوگرگد  تسا  یمدرم  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  ادخ  ( 3 ( ؛  مهسفنءاب ام  اوریغی  یتح  موقبام  ریغیال  هللا  نا  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ 
 . دنوش نوگرگد  دوخ  مدرم  نآ 

تسا ناسنا  رس  ادخ  - 6

وا رس  نم  تسا و  نم  رس  ناسنا  هرس ؛  انءا  يرـس و  ناسنالا  تسا :  هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  و  هیناسنا ،  تروص  هن  تسا  لماک  درم  ناسنا 
(4  . ) متسه

اه نییآ  نیرت  تسرد  - 7

 . دبای یم  هار  اه  نییآ  نیرت  تسرد  هب  نآرق  نیا  ( 5 ( ؛  موقءا یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ 
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کنید یلع  یبلق  تبث  - 8

نیا دنا .  هدز  اپ  تشپ  ار  همه  يو  زج  دروآ ،  يور  ناشیدب  ایند  ات  دنا ؛ هدز  ایند  كرت  زا  مد  دنا و  هدرک  یگدنب  يوعد  هک  یناسک  رایسب 
(6  ! ) کنید یلع  یبلق  تبث  تدوخ  قح  هب  تسا ،  راسمرش  هدماین  ناحتما  ضرعم  رد  هدنب 

زاس هراچ  يادخ  - 9

(7  . ) يا هراک  وت  اهنت  میا و  هراک  چیه  مه  ام  و  يا ،  هراچ  وت  اهنت  میا و  هراچیب  همه  ام  یهلا ! 

يزاس ناسنا  همانرب  - 10

(8  . ) تسا زاس  مدآ  همانرب  نیرتراوتسا  نیرتهب و  نید و  نوتس  زامن 

ناگدنب يادن  تباجا  - 11

مهلعل یب  اونم  ؤیلو  یل  اوبیجتـسیلف  ناـعد  اذا  عادـلا  ةوعد  بیجءا  بیرق  یناـف  ینع  يداـبع  کـلءاس  اذا  و  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
هب سپ  مهد ،  یم  خـساپ  دـناوخب  ارم  هک  یـسک  يادـن  هب  مکیدزن و  نم  وگب  دنـسرپب  وت  زا  نم  هرابرد  نم  ناگدـنب  نوچ  ( 9 ( ؛  نودشری

 . دنبای تسار  هار  ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  دنهد و  خساپ  نم  يادن 

لماک ناسنا  هبیتک  تروص  - 12

 . تسا هدـننک  تیادـه  هار  نیرت  تسرد  نیرت و  تسار  هب  نآرق  و  تسا ،  لـماک  ناـسنا  هبیتـک  تروـص  مـیرک  نآرق  هـک  زیزع  يا  نادـب 
و هناحبس :  هلوق  تسا .  میقتسم  طارص  نیع  میرک  نآرق  ینعی  ( 10 ( ؛  موقءا یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا  دیامرف :  یم  ناحبـس  دنوادخ 

تـسا هدرک  هدایپ  دوخ  رد  ار  نآرق  تقیقح  هک  سک  ره  ( 11 ( ؛  هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتت  الو  هوعبتاف  امیقتـسم  یطارـص  اذه  نا 
هب و  تسا ،  ناـسنا  نآرق و  هزادـنا  ناـمه  هب  تسا  نآ  دـجاو  هک  هزادـنا  ره  هب  سک  ره  و  تسا .  هدومیپ  ار  ریخ  ره  يوـس  هب  میقتـسم  هار 

(12  . ) تسا هتسج  برقت  لماک  ناسنا 

یبن یسیع  تازجعم  - 13

هیف خـفنءاف  ریطلا  ۀـئیهک  نیطلا  نم  مکل  قـلخا  یتءا  مکبر  نم  ۀـیآب  مکتئج  دـق  ینءا  تسا :  هدوـمرف  هیلع -  هللا  تاولـص  ربماـیپ -  یـسیع 
 ، مدمآ امش  دزن  ناتراگدرورپ  زا  يا  هزجعم  اب  نم  ( 13  ) ۀیآلا هللا -  نذاب  یتوملا  یحا  صربءالا و  همکءالا و  يربا  هللا و  نذاب  اریط  نوکیف 
یم افـش  ار  هتفرگ  صرب  دازردام و  روک  و  دوش ،  يا  هدنرپ  ادخ  نذا  هب  ممد ،  یم  نآ  رد  مزاس و  یم  هدنرپ  نوچ  يزیچ  لگ  زا  نات  يارب 

 . منک یم  هدنز  ار  هدرم  ادخ  نامرف  هب  مهد و 

نآرق دح  زا  زواجت  زا  مدرم  زجع  - 14

دح زا  ضرغ  یعلطم و  دراد و  يدـح  ینطاب ،  دراد و  يرهاظ  نآرق  ینعی  اعلطم ؛  ادـح و  اـنطب و  ارهظ و  نآرقلل  نا  هک  تسا  ثیدـح  رد 
(14  . ) زواجت زا  دنک  یم  عنم  ار  اهنآ  مدرم  زجع  ینعی  دننک ؛ زواجت  نآ  زا  دنناوت  مین  نارگید  هک  تسا  ینعم  زا  هزادنا  نآ 
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ینارون بش  یناحور و  زور  يوزرآ  - 15

(15  . ) ینارون زور  نوچ  ار  مبش  نادرگ و  یناحور  مبش  نوچ  ار  مزور  یهلا ! 

بویعلا راتس  - 16

(16  ! ) میدرک یم  هچ  ییاوسر  زا  ام  يدوبن ،  بویعلاراتس  رگا  یهلا ! 

ینافرع لمعلاروتسد  - 17

ار اهنآ  نازیم  و  دریگب ،  توق  تیناحور  و  رتمک ،  تیناویح  هبنج  ات  دنکب  تحارتسا  اذغ و  لیلقت  لومعم  رب  هدایز  رادـقم  کی  ناسنا  دـیاب 
دروخ یم  اذغ  تقو  ره  ایناث  دنکن .  نیئاذغلا  نیبام  لقنت  یتح  دروخب  اذغ  هبترم  ود  زا  هدایز  بش  زور و  الوا  ناسنا  هک  دومرف :  نینچ  مه 
بادآ زا  ریغ  دیاب  شفیک  اما  و  اذغ .  مک  رد  نیا  دوشن ،  زبس  مامت  هک  دروخب  ردق  نآ  و  دروخب ،  یگنسرگ  زا  دعب  تعاس  کی  الثم  دیاب 

مه زور و  مه  ینعی  ار  ود  ره  هعفد  هس  ود  هتفه  ره  رد  و  دروـخن ،  ود  ره  زور  بش و  هک  ینعم  نیا  هب  دروـخن ،  داـیز  تشوـگ  هـفورعم ، 
لیجآ هبلاطم  دایز  شـسفن  یتقو  انایحا  رگا  دشابن و  روخ  لیجآ  هلاحمال  و  دروخن ،  فیلکتلل  دناوتب  رگا  مه  یکی  و  دـنک ،  كرت  ار  بش 
تعاس شـش  زور  هنابـش  دندومرف  یم  باوخ  لیلقت  اما  و  دنکن .  كرت  ار  هام  ره  هزور  هس  ياه  هزور  دـناوتب  رگا  و  دـنک .  هراختـسا  درک 
تیوقت اما  و  دـنک .  یم  تیافک  تیناویح  لیلقت  رد  اـهنیا  دـیامن .  داـیز  ماـمتها  تلفغ  لـها  تبناـجم  ناـسل و  ظـفح  رد  هتبلا  و  دـباوخب . 

دنکن كرت  ار  رکف  رکذ و  دناوت  یم  ات  ایناث  دـشاب .  هتـشاد  بولطم  هب  لوصو  مدـع  تهج  هب  یبلق  نزح  مه و  دـیاب  امئاد  الوا  تیناحور : 
مها و  هدـش .  دراو  راـبخا  رد  هک  اـهنآ  مها  ماـش  حبـص و  راـکذا  شرافـس  هدـمع  رکذ  رد  تسا .  تفرعم  نامـسآ  ریـس  حاـنج  ود  نیا  هک 
يزیخ بش  و  دور .  باوخ  هب  رکذ  لاح  رد  ارهطتم  امیـسال  تسا ،  روثءام  راـبخا  رد  هک  باوخ  تقو  رکذ  رت  هدـمع  تاولـص و  تاـبیقعت 

هک نآ  تموادم  رد  ینعی  هیسنوی  رکذ  هدجس  رد  هک  دندومرف  یم  و  مین .  تعاس و  کی  اه  ناتسبات  تعاس ،  هس  اه  ناتـسمز  دندومرف  یم 
هدـنب ما .  هدـید  اهرثا  یلیخ  تسا  هبترم  دـصراهچ  نآ  لقا  لقا  رتداـیز ،  شرثا  ندرک  تسناوت  رتداـیز  هچ  ره  دوشن ،  كرت  يزور  هناـبش 
تبترم یمتخ  ترـضح  هیدـه  دـصق  هب  دوـش  یم  هدـناوخ  هک  نآرق  مه  یکی  دـنا .  هبرجت  یعدـم  مه  رفن  دـنچ  ما  هدرک  هبرجت  مه  دوـخ 

(17  . ) دوش هدناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص 

تقلخ فده  - 18

(18 ( ؟ دشاب اه  هچ  کلم  تقلخ  رد  تسا ،  حلاصم  دیاوف و  همه  نآ  هک  ناطیش  تقلخ  رد  یهلا ! 

سنا نیطایش  زا  ندیرب  - 19

(19 ( ؟ درک دیاب  هچ  سنا  نیطایش  اب  تبسن ،  راوشد  ندیرب  نج  نیطایش  زا  یهلا ! 

دنوادخ روتسد  نیرت  گرزب  - 20

(20  . ) دنشاب هدوب  اورماک  زارفرس و  ارس ،  ود  ره  رد  نآ  هب  نتسب  راک  زا  ات  تسا  شناگدنب  هب  نابرهم  دنوادخ  روتسد  نیرت  گرزب  زامن 

زامن کین  تارثا  - 21
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يوـخ و هزیکاـپ  تسا ،  رازگزاـمن  هک  سک  ره  تسا .  كاـپ  اـه  يدـب  همه  زا  رازگزاـمن  هک  اریز  دـنک ؛ یم  وـخ  هتـشرف  ار  ناـسنا  زاـمن 
(21  . ) تسا رانکرب  رازیب و  يدرگلو  یلبنت و  ییوگدب ،  ییوخ ،  هدنرد  زا  تسا ،  راتفر  وکین  رادرکوکین و 

یکین يوس  هب  قوس  - 22

 . دناوخ یم  ارف  نآ  هب  لمع  یکین و  يوس  هب  ار ) ناسنا   ) رکفت دنک :  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

افش رکذ  - 23

(22  . ) تسیالب عفاد  اعد و  عماس  تسیاود و  وا  مسا  افش و  وا  رکذ  هک  ار  يادخ  ساپس  اود  مسا 

 ! ریگب تربع  - 24

ءایـصوا متاخ  نماد  هب  لسوت  تسد  شاب .  دوخ  رکف  هب  ریگب .  تربع  رگنب و  نک .  اشامت  دنبورف و  مد  نزم ،  ار  نآ  نیا و  فرح  مردارب ! 
نآ يراد و  شیپ  رد  كانلوه  نیگمهـس و  ياه  هندرگ  هک  نک  زارد  ع )   ) يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀـجح  دوعوم  يدـهم  نامز  ماما  ءایلوا  و 
هب زیرگب !  شابوا  زا  نک !  رذح  سفن  يوریپ  زا  يوگ .  میقتسملا  طارـصلا  اندها  زیهرپب !  طیرفت  طارفا و  زا  تسا .  ناوراک  ریما  راوگرزب 
لد مرح  نابساپ  شاب .  هتشاد  ءانتعا  مامتها و  متشاد  ضورعم  اهافش  هک  هچ  نآ  هب  نک .  لمع  متشاد  میدقت  شیپ  رد  هک  يا  همان  نومضم 

تاجانم یشاب .  نیبحم  زا  ات  نک  تهج  کی  رادلد  دای  هب  ار  لد  ینیمک  ره  رد  تسه  تنزهر  سب  رادربخ  دوخ  زا  هر !  کلاس  يا  شاب ! 
مارف کتبحم  ةوالح  قاذ  يذلاذ  نم  یهلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نکم :  شومارف  ار  ع )   ) نیدـجاسلا دیـس  نیدـباعلا و  نیز  ماما  نیبحم 

(23  . . . ) الدب کنم 

ناگناگیب بیرف  زا  ناما  - 25

 . نانمشد تلیح  رکم و  زا  ینمیا  ناگناگیب و  بیرف  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  دابعلاب .  ریصب  هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفا 

هللا الا  هلا  رکذ ال  - 26

هللا الا  هلا  هبیط ال  هملک  رد  زج  ینعم  نیا  و  تسین ،  رـسیم  تابثا  یفن و  ياه  ماگ  هب  زج  لزانم  عطق  لحارم و  یط  هک  نادـب  یکلاس ،  رگا 
زا درادـن .  ار  هبیط  هلک  نیا  رثا  يونعم  تاماقم  تاجرد و  یقرت  رد  تادابع  راکذا و  عاونا  زا  عون  چـیه  هک :  دـنتفگ  هللا  لها  دوشن .  تفای 
رد ار  نآ  هک  هللا  ـالا  هلا  ـال  هب  نداد  یهاوگ  زج  دوش ،  هدیجنـس  کـین  راـک  ره  زیخاتـسر  زور  رد  هک :  دومرف  ص )   ) هللا لوسر  يور  نیا 

تیاهن ار  هملک  نیا  باوث  هک  نیا  زا  هیانک  دـننکن .  يربارب  يو  اب  هناگتفه  ياه  نیمز  اه و  نامـسآ  دور ،  وزارت  رد  رگا  هچ  دـنهنن ؛ وزارت 
(24  . ) ددرگن وا  گنسمه  زیچ  چیه  دیاین و  رامش  هب  دوبن و 

نابز دعب  دیوگ  لد  لوا  - 27

(25  . ) تسا یکی  نابز  اب  شلد  هک  نآ  يادف  نم  زا  نابز .  هاگ  نآ  دیوگب و  لد  لوا  نک  یعس 

نانم ؤم  نیرت  كریز  - 28

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


رتشیب و گرم  دای  هب  هک  نآ  دومرف :  باوج  رد  تسا ؟  رت  كریز  نارگید  زا  نانم  ؤم  نایم  رد  یسک  هچ  دندیسرپ :  ص )   ) ادخ لوسر  زا 
(26  . ) تسا رتدیدش  نآ  يارب  یگدامآ  رد 

نتشیوخ زا  رازگزامن  تبقارم  - 29

 ، دنیب یم  وا  هاگـشیپ  رد  ار  شدوخ  هراومه  هشیمه و  هک  دسر  یم  اج  نادـب  هتـسج  هتـسج  دـنک و  یم  وگتفگ  شراگدـیرفآ  اب  رازگزامن 
یم دـشاب و  راتفر  هزیکاپ  رادرک و  وکین  راتفگ و  تسرد  ات  دـشک  یم  شیوخ  کیـشک  هتـسویپ  دـنک ،  یمن  شومارف  ار  شدوخ  هاـگچیه 

(27  . ) دزاس یم  تسرد  تسار و  ار  شدوخ  دراد  اهبنارگ ،  دنمشزرا و  دنمدوس ،  رایسب  شور  نییآ و  نیا  نداد  ماجنا  اب  هک  دیاب 

تدابع نیرتهب  - 30

(28  . ) ینک رکفت  شتردق  ادخ و  هرابرد  هراومه  هک  تسا  نآ  تدابع  نیرتهب  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یبلق رکذ  - 31

تسادخ هار  رد  امش  هوزغ  داهج و  هک  هچنآ  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  هک :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا  هدومرف  وکین  هچ 
قح هکنیا  هچ  بولطم ،  رکذ  هب  دنک  یم  رکذ  ار  ادخ  هک  یسک  نآ  رگم  دناد  یمن  ار  هءاشن  نیا  ردق  اریز  تسا .  هناحبس  يراب  رکذ  نآ   ؟

رکاذ دـنکن  هدـهاشم  تسوا  سیلج  هک  ار  هناحبـس  قـح  رکاذ  هاـگ  ره  و  تسا ،  رکاذ  دوهـشم  سیلج ،  و  تـسا ،  شرکاذ  سیلج  یلاـعت 
تسا ناج  یب  دبلاک و  ناور و  یب  رکیپ  یهاس  بلق  اب  رکذ  هنرگو  تسا  بلق  روضح  هدمع  هک  دیوگب  بلق  ار  رکذ  هک  نک  یعس  تسین . 

 : دومرف ناحبـس  دنوادخ  هکلب  دوش .  یمن  هصالخ  نابز  هدودحم  رد  رکذ  طقف ،  ناسللاب  الوق  رکذلا  سیل  هک :  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  . 
یپ زا  میا و  هتخاـس  ربـخ  یب  دوخ  رکذ  زا  ار  شلد  اـم  هکنآ  زا  و  ( 29  ) اطرف هرما  ناک  هیوه و  عبتا  اـنرکذ و  نع  هبلق  اـنلفغا  نم  عطت  ـال  و 

 . نکم يوریپ  دزرو  یم  فارسا  شیاهراک  رد  دور و  یم  دوخ  سفن  ياوه 

اعد فیصوت  - 32

حوتف ببس  هیمیحر و  تمحر  باب  هبوک  اعد  تسا .  تایح  حور  حور و  تایح  تدابع و  خم  یلاعت و  یهلا  برق  هلیسو  ءاطع و  دیلک  اعد 
هشوت اعد  تسا .  لغاوش  نیرزا  سفن  هرنم  و  لد ،  رد  یهلا  رکذ  بح  خوسر  بجوم  اعد  تسا .  رس  يایـض  رون و  ردص و  حرـش  تاکرب 

لها يدوجو  فشک  يدوهـش و  ریـس  اعد  تسا .  لالج  هبعک  نافراع  راثد  لامج ،  هلبق  ناقـشاع  راعـش  و  لازیال ،  ياـیربک  مرح  ناـکلاس 
(30  . ) تسا لاعتم  يادخ  اب  ناسنا  هطبار  اهنت  لامک و 

ادخ اب  وگتفگ  - 33

نآرق دنک  وگتفگ  امـش  اب  ادخ  دیهاوخ  یم  رگا  و  دـیناوخب ،  زامن  دـینک  وگتفگ  ادـخ  اب  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف :  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
(31  . ) دیناوخب

هللا ءایلوا  فاصوا  - 34

زاب ماعط ،  زا  ار  شمکش  و  نخس ،  زا  ار  شناهد  دسانشب ،  ار  وا  تمظع  ادخ و  سک  ره  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


زا صاخشا ،  هنوگ  نیا  ایآ  ادخ !  لوسر  يا  تیادف  هب  نامردام  ردپ و  دنتفگ :  مدرم  سپ  دزاس .  لوغـشم  هزور  زامن و  هب  ار  دوخ  دراد و 
ناشرظن و  دشاب ،  رکذ  ناش  نخـس  دنیوگ و  نخـس  و  دشاب ،  رکفت  ناش  توکـس  و  دننک ،  توکـس  ادخ  يایلوا  دومرف :  دنیادخ ؟ يایلوا 
هدومرفن ررقم  یلجا  نانآ  يارب  ادـخ  رگا  تسا .  تکرب  مدرم  نایم  ناـش  نتفر  هار  دـشاب .  تمکح  ناـش  قطن  دـننک  قطن  و  تسا ،  تربع 

(32  . ) دیجنگ یمن  ناشداسجا  رد  ناش  حاورا  باوث ،  هب  قوش  باذع و  سرت  زا  دوب ، 

گرم هظحل  ات  یهاوخ  ایند  - 35

 ، درم تساجک ؟  باجنم  مامح  درم !  يا  دیـسرپ :  وا  زا  ینز  يزور ،  دوب  دادـغب  باجنم  مامح  یکیدزن  رد  شلزنم  يدرم  تسا  تیاکح 
وا هب  اـج  ناـمه  رد  تفر و  وا  لاـبند  هب  درم  دوـبن .  نآ  زا  نتخیرگ  هار  ار  نز  هک  هبورخم  یناـکم  درک ؛ ییاـمنهار  رگید  ییاـج  هـب  ار  وا 

دناوخ ار  تیب  نیا  خساپ  رد  درم ،  هللا .  الا  هلا  ال  وگب ،  دنتفگ :  ار  وا  داتفا ،  گرم  رتسب  رد  درم  هک  یماگنه  دعب ،  اه  تدـم  درک .  زواجت 
باجنم مامح  یلا  قیرطلا  نیءا  تعبت  دق  اموی و  ۀلئاق  بر  ای  ( 33  : ) درم و 

؟  تسیچ تدابع  - 36

رمءا رد  رکفت  تدابع ،  هکلب  تسین ،  هزور  زامن و  ترثک  هانت  تدابع  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  دالخ  نبرمعم 
 . تسا لجوزع  يادخ 

 ! دیوش کسمتم  اعد  هب   37

زیچ چـیه  هب  هک  دـییوج  کسمت  ءاعد  هب  هلثمب ؛  نوبرقتال  مکناف  ءاعدـلاب  مکیلع  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص 
(34  . ) دیوش یمن  کیدزن  دنوادخ  هب  ءاعد  دننامه 

تاظحل نیسپاو  ات  تلفغ  - 38

ناوفنع ینامز  هچ  رد  یناوج !  رب  سوسفا  هآ !  تفگ :  درم  هللا .  الا  هلا  ال  وگب :  دـنتفگ  گرم  ماگنه  ار  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  یبطع 
(35  . ) تفر رانکرب  باب  ره  زا  باجح  دش و  نازرا  نیباک  درم و  دنمتریغ  هک  ینیح  رد  ما ،  هداد  تسد  زا  ار  یناوج 

رازگزامن هتساوخ  - 39

رگید ناربمایپ و  همه  هک  یهار  درادب ،  تسرد  تسار و  هار  هب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  شراگدیرفآ  زا  راب  دنچ  زور  هنابش  ره  رد  رازگزامن 
(36  . ) دیوج یم  يرود  تسا  ناراکدب  هار  هک  یهارمگ  زا  و  دنا .  هدوب  نآ  رب  شا  هتسیاش  ناگدنب 

ینآرق تایآ  رس  - 40

وا یـسیپ .  دازردام و  يروک  نآ  تکرب  هب  دوش  یم  فرطرب  هک  تسه  یمـسا  سی  هکرابم  هروس  رد  هک  درک  یم  تیاور  خیاشم  زا  یکی 
کی میکح  هاگ  ره  داد :  باوج  دیسر ؟ دهاوخ  وا  هب  ییوگ  یم  هک  هلوقم  نیا  زا  یعفن  دناوخب  ار  هروس  مامت  یسک  رگا  ایآ  هک  دنتفگ  ار 

وا هب  یعفن  ایآ  دروخب ،  ار  وا  ناکد  هیودا  مامت  دورب و  ضیرم  دـشاب و  يراطع  ناکد  رد  اود  نآ  دـشاب و  هدرک  ررقم  یـضرم  يارب  ار  اود 
(37  . ) لامعا نیا  تسا  نینچمه  دیسر ؟ دهاوخ 
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یمدآ هبوت  یلوبق  - 41

اولاق نیقداص  متنک  نا  ءال  ؤه  ءامـساب  ینوئبنءا  لاقف  ۀکئالملا  یلع  مهـضرع  مث  اهلک  ءامـسءالا  مدآ  ملع  و  دیامرف :  یم  ناحبـس  دنوادخ 
هضرع ناگتشرف  هب  ار  اهنآ  سپس  تخومایب  مدآ  هب  ار  اهزیچ  ياه  مان  و  ( 38 ( ؛  میکحلا میلعلا  تنا  کنا  انتملع  ام  الا  انل  ملعال  کناحبس 
یشناد يا  هتخومآ  ام  هب  وت  هچنآ  زج  ام  وت ،  یهزنم  دنتفگ :  دیهد .  ربخ  اهزیچ  نیا  ياه  مان  هب  ارم  دییوگ  یم  تسار  رگا  تفگ :  درک و 

مدآ ای  و  ( 39  ) میحرلا باوتلا  وه  هنا  هیلع  باـتف  تاـملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ  میکح .  ياـناد  ییوـت  تسین 
نابرهم ریذپ و  هبوت  وا  اریز  تفریذپ ؛  ار  وا  هبوت  ادخ  سپ  تفرگ ،  ارف  دنچ  يا  هملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  ۀنجلا ؛  کجوز  تنا و  نکسا 

مدآ و ( ) 40 ( ؛  نیرساخلا نموکنل  انمحرت  انلرفغت و  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر  الاق  هناحبس -  هلوق  یلا  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  تسا . 
 . دوب میهاوخ  ناگدید  نایز  زا  يرواین  تمحر  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  دوخ  هب  ام  راگدرورپ !  يا  دنتفگ :  اوح )

ادخ اب  بدا  - 42

تعاط هب  لمع  نامه  هک  شکاپ ؛  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهلا و  بادآ  هب  يادتقا  زا :  تسا  ترابع  ادخ ،  اب  بدا 
شیادـخ هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  بویا  ور ،  نیا  زا  الب .  رب  ربص  شیاشگ و  تدـش و  رد  وا  ساپـس  دـمح و  زین  تسا و  لجوزع  دـنوادخ 

هک نیا  لوا  تسا ؛  هتشاد  هاگن  تهج  ود  زا  ار  بدا  اعد  نیا  رد  بویا  ترضح  ( 41  ) نیمحارلا محرءا  تنا  رضلا و  ینم  ینا  بر  تفگ : 
نم رب  تسا :  هتفگن  هک  نیا  رگید  و  تسا .  هدیـسر  یتخـس  رامیب و  ارم  دیوگ :  یم  هکلب  يا ،  هتخادـنا  الب  هب  ارم  وت  ایادـخ !  تسا  هتفگن 

ار ربص  هبترم  ات  دیوگ ،  نینچ  وا  يرترب .  ملاع  نانابرهم  همه  زا  وت  تسا :  هتفگ  هداد و  رارق  شتمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ  هکلب  امن !  محر 
(42  . ) دیامن ظفح 

رازگزامن فاصوا  - 43

نیبدوخ و دـهد ،  یمن  مانـشد  دـنک ،  یمن  يدزد  دـیوگ ،  یمن  غورد  هاـگچیه  دـناوخ ،  یم  زاـمن  یتسرد  یتـسار و  هب  هک  يرازگزاـمن 
رد تسا ،  شنیب  شناد و  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هراومه  دوش ،  یمن  نیـشنمه  نادـب  اب  دور ،  یمن  یگزره  لابند  هب  تسین ،  شکندرگ 

(43  . ) تسا شیدنادب  مدرم  زا  رود  تسا و  شیوخ  تفرشیپ  هشیدنا 

نارمع لآ  هرقب و  هروس  ود  یلجت  - 44

 ، دننابات رون  ود  اهنآ  زیخاتسر  زور  اریز  دیزومایب ،  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  تمایق  رد 
یم هیاس  تسا  هتفرگ  دای  ار  اهنآ  هکنآ  رـس  يـالاب  رب  هتـشادهگن ،  هداـشگ  رپ  لاـب و  ناگدـنرپ  فص  ود  اـی  دـیپس  ربا  هعطق  ود  دـننامه  و 

(45 ( ) 44  . ) دنزادنا

 ! تایح ياه  نایذه  نیرخآ  - 45

رب نم  هودنا  تفگ :  هللا .  الا  هلا  وگب ال  دنتفگ :  ار  وا  دنک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دوب و  گرم  لاح  رد  يدرم 
ناحیر بارـش و  دروآ و  يور  ناتـسبات  درک و  تشپ  ناتـسمز  هک  ینیح  رد  درک ؛ تباـصا  راوگاـن  راـگزور  یناـمز  هچ  رد  تسا و  ناـمز 

 . تسا هزیکاپ  كاپ و  و  هزمشوخ ، 
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نابز هب  بلق  زا  تمکح  ندش  يراج  - 46

ترهظ اموی  نیعبرءا  صلخا هللا  نم  هک :  تسا  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ملاع  هجاوخ  زا  ریغـص  عماـج  رد  یطویـس  ( 46)
همـشچ دـنادرگ ،  صلاخ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يارب  ار  شلامعا  زور  لهچ  تدـم  هب  هک  سیک  هناسل ؛  یلع  هبلق  نم  ۀـمکحلا  عیباـنی 

(47  . ) دوش یم  نایامن  شنابز  رب  وا  لد  زا  تمکح  ياه 

مدآ هبوت  - 47

يا نیرـساخلا ؛  نم  ننوکنل  اـنمحرت  اـنلرفغت و  مل  نا  انـسفنءا و  اـنملظ  اـنبر  تسا :  نینچ  هللا  بادآ  هب  بد  ؤم  یفـص  مدآ  ترـضح  ریبعت 
(48  . ) دوب میهاوخ  ناگدید  نایز  زا  يرواین  تمحر  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  دوخ  هب  ام  راگدرورپ ! 

رازگزامن كولس  - 48

دراد ینتورف  همه  اب  و  دیامن ،  یم  يزوسلد  نادنمتسم  اب  و  دنک ،  یم  ینابرهم  ناگراچیب  اب  و  دنک ،  یم  يریگتسد  ار  ناگداتفا  رازگزامن 
(49  . ) دشوپ یم  مشچ  ییادخ  نییآ  نید و  نانمشد  زا  دهد و  یم  ناشن  یگتشذگدوخ  و 

ینطاب يرهاظ و  تراهط  - 49

دیوگب نخـس  وا  اب  دبای و  رای  شیادخ  هاگـشیپ  رد  دناوتب  ات  دشاب  كاپ  وا  كاشوپ  نت و  دزاسب و  وضو  تسخن  دـیاب  رازگزامن  رازگزامن 
دشاب كاپ  وا  كاشوپ  نت و  دننام  دیاب  مه  رازگزامن  ناج  هک  دوش  یم  هاگآ  مک  مک  زادنا ،  كاپ  نآ  رب  هدید  سپ  لوا و  وش  كاپ  هک : 

سپ تسوا .  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  هک  دوب  دهاوخ  كاپ  دـیآ  یم  دـیدپ  وا  زا  هک  هچنآ  تسا  هدـش  كاپ  مدآ  ناج  نوچ  و  . 
وا ششوک  راک و  اه و  هتساوخ  وا ،  ياه  هشیپ  اه و  هشیدنا  وا ،  نهد  تسد و  وا ،  نوریب  نورد و  وا ،  راکشآ  ناهنپ و  نیتسار ،  رازگزامن 

(50  . ) دنا كاپ  همه 

سیلبا ییایح  یب  - 50

هار زا  ار  ناشیا  مه  نم  يا ،  هتخاس  دـیمون  ارم  هک  لاـح  میقتـسملا ؛  کطارـص  مهل  ندـعقءال  ینتیوغءا  اـمبف  دـیوگ :  یم  بدا  یب  سیلبا 
(51  . ) منک یم  فرحنم  وت  تسار 

سفن بیذهت  هار  - 51

هک ار  هچنآ  دیاب  ناهاوخ ،  ایند  نیفرتم و  نادنمتورث و  هژیو  هب  یهاکب ،  مدرم  اب  میلعت  زا  یلاخ  ياه  ترـشاعم  زا  هک  وت  رب  تسا  هتـسیاش 
هارمه تدابع  لها  نایاسراپ و  ناحلاص و  اب  و  ینک ،  اهر  دـنک ،  یم  داجیا  وت  رد  ار  اـیند  هب  تبغر  لـیم و  درب و  یم  وت  داـی  زا  ار  ترخآ 

(52  . ) تسا رث  ؤم  سفن  بیذهت  رد  یلک  روط  هب  لمع  نیا  اریز  يدرگ ؛ 

تدابع زا  هبوت  - 52

(53  ! ) مینک هبوت  نام  تدابع  زا  هک  هد  قیفوت  تسا ؛  نامسآ  هانگ  زا  هبوت  یهلا ! 
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ردق بش  تلیضف  كرد  - 53

نآ رب  لاس  کی  تدم  ات  دیاب  دهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  یمدآ  هک  یماگنه  دومرف :  بانج  نآ  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نآ يارب  همه  نیا  دزادرپب و  يرگید  لمع  هب  دشکب و  تسد  لمع  نآ  زا  دناوت  یم  دهاوخب  هک  یتروص  رد  هاگنآ  دشاب ،  هتشاد  تموادم 

اب نم  ؤم  ناسنا  تسا و  رارق  روبزم  لاس  رد  ددرگ -  یم  ردقم  بش  نآ  رد  تسا  دـنوادخ  تساوخ  دروم  هچنآ  هک  ردـق -  بش  هک  تسا 
(54  . ) ددرگ یم  ردق  بش  لمع  كاردا  هب  قفوم  شا  هلاس  کی  تموادم 

تمایق رد  نآرق  یلجت  - 54

هتفرگ و دای  ار  نآ  هک  یـسک  ینعی  شبحاص ،  دزن  تماـیق  زور  رد  نآرق  هک  دـیریگب  ارف  ار  نآرق  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
و متـشاد ،  یم  رادیب  ار  تبـش  هکنآ  مدوب  نم  دیوگ :  ودـب  سپ  دـیآ ،  یم  هتـشگرب  گنر  يور  وکین  یناوج  هرهچ  رد  هتـسب ،  راک  نادـب 
ره مءاوت ،  اب  نم  یـشاب  اجک  ره  متـشاد ،  یم  ناور  ار  تکـشا  و  متـشاد ،  یم  کشخ  ار  تناهد  بآ  و  متـشاد ،  یم  هنـشت  ار  تیاـهزور 
 - يادـخ زا  یتمارک  هک  باـیرد  هدژم  ما .  يرگادوس  یناـگرزاب  یپ  رد  وت ،  يارب  زورما  نم  و  تسا ،  دوخ  یناـگرزاب  یپ  رد  یناـگرزاب 

تسد هب  اه  تشهب  رد  ینادواج  دوش و  اطع  وا  تسار  تسد  هب  ناما  دنهن و  شرس  رب  دنروآ و  یجات  سپ  دوب .  دهاوخ  تیارب  لجوزع - 
درک تئارق  ار  یتیآ  هک  راـب  ره  سپ  ورب ؛ ـالاب  ار و  نآرق  ناوخب و  دوش :  هتفگ  ودـب  سپـس  دوش ؛ هدـناشوپ  تعلخ  هلح  ود  هب  و  وا .  پچ 

هک امـش  شاداپ  نیا  دنیوگ  نانادب  نآ  زا  سپ  دنوش .  هدناشوپ  تعلخ  هلح  ود  هب  دنـشاب  نم  ؤم  رگا  شردام  ردپ و  و  دور ؛ الاب  يا  هجرد 
(55  . ) دیا هداد  میلعت  نآرق  دوخ  دنزرف  هب 

دیحوت نتخومآ  - 55

ربمایپ دـنزرف  يا  متفگ :  وا  هب  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مرورـس  رب  دـنک :  یم  تیاور  ریمع  یبا  نبا  زا  ناذاش  نب  لضف 
نکن زواجت  تسا ،  هدرک  رکذ  شباتک  رد  یلاعت  يادخ  هچ  نآ  زا  دیحوت  هرابرد  دمحا !  وبا  يا  دومرف :  زومایب .  نم  هب  ار  دـیحوت  ادـخ ! 

(56  . ) يوش یم  كاله  هک 

زامن رد  ناقشاع  لاح  - 56

هب ترـضح  هک  یماگنه  حارج ،  تفر ،  یم  ورف  شفیرـش  ندب  هب  ریت  ياه  ناکیپ  اه ،  گنج  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هک  یتقو 
دوب و لوغـشم  توربج  سدـق و  ملاع  هب  ماگنه  نآ  رد  بانج  نآ  بلق  هک  نوچ  تخاس .  یم  جراخ  شندـب  زا  ار  اـهنآ  داتـسیا  یم  زاـمن 

(57  . ) تسا هزنم  یصقن  هنوگ  ره  زا  هک  يدنوادخ  ناقشاع  لاح  تسا  نینچ  و  تشادن . . .  درد  هب  تبسن  یساسحا  هنوگ  چیه 

لهاج هبوت  - 57

شکرابم يولگ  هب  هراشا  دیسر و  اج  نیدب  سفن  نوچ  تسا :  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج ،  وبا  ترـضح  زا  هرارز  یتیاور ،  رد 
(58  . ) دشاب هبوت  ار  لهاج  کیل  تسین ؛  هبوت  ملاع  يارب  دومرف : 

دباع فراع و  توافت  - 58

مامت اب   ) دوخ رکف  اب  هک  تسا  یـسک  فراع  دشاب .  هتـشاد  تبظاوم  زین  تابحتـسم  ماجنا  رب  تابجاو )  رب  هوالع   ) هک تسا  یـسک  دـباع ، 

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


(59  . ) دشاب شیوخ  رس  رد  قح  رون  ندیبات  یپ  رد  هفقو  نودب  دنک و  ور  توربج  ملاع  هب  دوجو )

راضتحا لاح  رد  يربخ  یب  - 59

ناریزح ام  زا  اراوگ ،  بارش  هزمشوخ و  بآ  دش و  درـس  بش  تفگ :  هللا .  الا  هلا  ال  وگب :  دنتفگ :  راضتحا  لاح  رد  يرگید  یـصخش  هب 
(60  . ) درک میلست  ناج  تقو  نامه  رد  سپ  تشذگ .  بآ  زومت و  و 

لمع نیرت  بوبحم  - 60

(61 ( ؛  لق نا  دـبعلا و  هیلع  موادام  لجوزع  هللا  یلا  لاـمعءالا  بحءا  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
 . دشاب زیجان  كدنا و  لمع  نآ  هک  دنچ  ره  دشاب  هتشاد  تموادم  نآ  رب  هدنب  هک  تسا  یلمع  لجوزع  دنوادخ  دزن  لمع  نیرت  بوبحم 

لمع رب  تموادم  - 61

بجاو دوخ  رب  ار  یلمع  ادابم  الاله ؛  رشع  ینثا  اهقرافتف  ۀضیرف  کسفن  یلع  ضرفت  نءا  كایا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
(62  . ) ییوگ كرت  ار  نآ  هام  هدزاود  زا  لبق  ینک و 

همان یهلا  - 62

زا نسح  دـنهاوخ و  اود  وت  زا  همه  یهلا !  هد .  مرون  تنیرفآ  باتفآ  لامج  زا  هد و  مروضح  تدوخ  قح  هب  یهلا !  ما :  هتفگ  همان  یهلا  رد 
مـشیورد هچ  رگا  یهلا !  ریثکت .  لیلد  نسح  دنهاوخ و  دیحوت  ناهرب  همه  یهلا !  ریگب .  دیوگ :  نسح  هدب ،  دنیوگ  همه  یهلا !  درد .  وت 

رت نادان  متـسناد  رتشیب  هچ  ره  یهلا !  وت .  تاذ  رد  دسر  هچ  ات  مریحتم  مدوخ  تاذ  رد  یهلا !  مراد ؟  ار  وت  هک  تسیک  نم  زا  رتاراد  یلو   ؛
نادرم زا  همه  یهلا !  دش .  وت  فقو  هک  سک  نآ  کنخ  یهلا !  وهوه .  نسح  دنیوگ و  وکوک  یهورگ  یهلا !  ازفایب .  ما  ینادان  رب  مدـش ، 
اـشوخ یهلا !  دشابن .  ار  نسح  دشاب و  زاورپ  بش  رد  ار  هرپ  بش  یهلا !  ندـیورد .  نآ  نتـشاک و  نیا  هک  نتـسیز  زا  نسح  دنـسرت و  یم 

 ! یهلا تسا .  یگتسکش  دوخ  يریپ  هک  دندش  هتـسکش  یناوج  رد  هک  نانآ  اشوخ  یهلا !  دنا .  هدیمرآ  وت  برق  طاسب  رب  هراومه  هک  نانآ 
رما رامتیا  ضرغ  رگا  مدش .  امش  فیرش  تاقوا  عییضت  ببس  هک  دیـشخبب  تسا .  شوخ  هدنکارپ  هناوید  زا  تسا  شوشم  رگا  میاه  فرح 

قالطالا یلع  ضایف  زا  ار  مرتحم  تاذ  نآ  یلاعت  یقرت و  میتشاد .  یمن  اور  نخـس  هلاطا  راموط  کی  دـح  نیدـب  ات  دوب  یمن  یلاع  راـکرس 
(63  . ) ار وت  تسا  ریخ  هب  تبقاع  هک  شاب  شوخ  میوگ :  یم  هدیمرآ  یلد  اب  مراد و  تلئسم 

اعد تباجا  - 63

درک و گنرد  یهام  مکش  رد  زور  هس  مالسلا  هیلع  سنوی  دومرف :  ترضح  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ع )   ) سنوی ترضح 
ینا کناحبـس  تنا  هللا  الا  هلا  ال  تفگ :  داد و  رد  ادـن  ایرد ،  یکیرات  بش ،  یکیرات  یهام ،  مکـش  یکیرات  هناگ -  هس  ياه  یکیرات  رد 

(64  . ) دنکفا لحاس  رب  ار  يو  یهام  سپس  درک و  تباجا  ار  شیاعد  دنوادخ  هاگنآ  نیملاظلا ،  نم  تنک 

یسنوی رکذ  رب  تموادم  - 64

دیس جاح  هللا  تیآ  تضح  میقتـسم  کلاس  میظع و  فراع  بانج  نآ  داتـسا   ) یـضاق موحرم  هک  دندومرف  ییابطابط  همالع  داتـسا  موحرم 
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رد هک  ( 65  ، ) نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  هللا  ـالا  هلا  ـال  دوب  یـسنوی  رکذ  دـنداد  یم  هک  يروتـسد  لوا  يزیربت )  یـضاق  یلع 
(66  . ) دوش هدناوخ  زاب  تا  هدجس  تلاح  هب  صاخ  تقو  رد  لاس  کی  تدم 

بش زامن  هب  هیصوت  - 65

قدص و لخدم  ینلخدا  بر  لق  ادومحم و  اماقم  کبر  کثعبی  نا  یـسع  کل  ۀلفان  هب  دـجهتف  لیللا  نم  و  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
وت صاخ  هلفان  نیا  رادب ،  هدـنز  ندـناوخ  زامن  هب  ار  بش  زا  يا  هراپ  ( 67  . ) اریصن اناطلـس  کتدل  نم  یل  لعجا  قدص و  جرخم  ینجرخا 
هب نک و  لـخاد  ییوکین  یتـسار و  هب  ارم  نم !  راـگدرورپ  يا  وگب :  دـناسرب ،  هدیدنـسپ  یماـقم  هب  ار  وـت  تراـگدرورپ  هک  دـشاب  تسا ، 

 . نک اطع  يرای  يزوریپ و  دوخ  بناج  زا  ارم  نوریب و  ییوکین  یتسار و 

بولق یگناگ  هس  - 66

یعی سوکنم ال  ۀـثالث  بولقلا  میهد :  یم  رارق  همان  یمارگ  نیا  رویز  تنیز و  بلق  ماسقا  رد  ار  ع )   ) رقاب ماما  ناـیملاع  هودـق  نآ  ثیدـح 
هیف حوتفم  بلق  و  هیلع ،  بلغ  هنم  تناک  امهیءاف  ناجلتعی  هیف .  رـشلا  ریخلاـف و  ءادوس  ۀـتکن  هیف  بلق  و  رفاـکلا ،  بلق  وه  ریخلا و  نم  اـئیش 

 : دنا هنوگ  هس  اه  لد  هک :  نیا  راصتخا  هب  فیرـش  ثیدح  همجرت  ( 68 ( ؛  نم ؤملا  بلق  وه  ۀمیقلا و  موی  یلا  هرون  افطی  الو  رهزت  حـیباصم 
رـش ریخ و  تسا ،  هایـس  يا )  هطقن   ) یکجخ نآ  رد  هک  یلد  یلو  تسا ؛  رفاک  لد  نآ  دراد و  یمن  هاگن  ار  يریخ  چـیه  هک  نوگنرـس  لد 
نآ رد  تسا ،  هدوشگ  هک  یلد  دش و  دهاوخ  هریچ  يو  رب  نامه  تسا  هدـش  ود ،  نآ  زا  مادـک  ره  سپ  دـنا ،  شکمـشک  یتشک و  نآ  رد 

 ، دیوگب نخـس  لد  هرابرد  ات  دیاب  یم  انیب  لد  تسا .  نم  ؤم  لد  نآ  دـنوش و  یمن  شوماخ  زیخاتـسر  زور  ات  دنـشخرد و  یم  ییاه  غارچ 
بلقب هللا  یتا  نم  الا  نونب  الو  لام  عفنی  موی ال  هک  دـیامرفب  تمحرم  میلـس  بلق  لیـصحت  قیفوت  لاعتم  دـنوادخ  دـیوگب .  هچ  لدروک  نیا 

 ! راپسب یلدبحاص  تسد  هب  لد  رادرب و  ملد  زا  تسد  منک  یم  شهاوخ  ترذعم  ضرع  اب  همتاخ  رد  میراد .  شیپ  رد  میلس 

 ! نالد تخس  رب  ياو  - 67

ادخ دای  هک  ینالد  تخس  رب  ياو  سپ  ( 69 ( ؛  نیبم لالض  یف  کئلوا  هللا  رکذ  نم  مهبولق  ۀیـساقلل  لیوف  هدومرف  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
 . دنتسه راکشآ  یهارمگ  رد  نانیا  درادن ،  هار  ناش  ياهلد  رد 

نیبرقم راک  - 68

(70  . ) تسا نیبرقم  راک  بش  لد  رد  تدابع 

ینارون تاکن  - 69

نخـس یمـس  روضح  هب  ود  نآ  زا  دـنچ  ینخـس  تسا ؛  تاکن  هب  یمـسم  يرگید  همان و  یهلا  هب  موسوم  یکی  هوزج  ود  ار  اپورـس  یب  نیا 
یلع لوقا  ۀینارون  هتکن :  ما :  هدروآ  تاکن  رد  مرادب :  میدقت  هیلا -  برقلا  یلاعتملا  هللا  هداز  نیما -  نسح  دیـس  رتکد  ياقآ  بانج  مجنس 

تسا و کلم  ملاع  اب  تکلم  هتکن :  دورن .  رحـس  دورب و  رـس  ناسنا  زا  هتکن :  دوش .  یمن  نطاب  لها  نطب  ریـسا  هتکن :  بلقلا .  ۀینارون  ردق 
مهیلع هللا  تاولص  دمحم -  لآ  قداص  همه ؛  بسک  هیامرـس  ياراد  يا و  همه  اب  رـشح  لباق  لوقع ،  ملاع  اب  تلقع  لاثم و  ملاع  اب  تلایخ 

یلع هتوکلمب  هتوکلم و  یلع  هکلمب  لدتـسیل  هتوربـج ،  لاـثم  یلع  هتوکلم  سـسءا  و  هتوکلم ،  لاـثم  یلع  قلخ  لـجوزع  هللا  نا  دومرف :  - 
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نآ هشیر  هک  هنوگژاب  تسا  یتخرد  ناسنا  هتکن :  یتسین .  ناسنا  يدشن  هدنریگ  هدننیب و  ات  هتکن :  نادب .  تسرد  ناوخب و  تسرد  هتوربج 
 ، نانچ نآ  هن  نینچنیا و  هن  يا  هدیرفآ  هک  دنخزرب  ناروناج  رگید  و  نامسآ ،  زا  ناسنا  دیور و  یم  نیمز  زا  تابن  تسا .  نامسآ  يوس  هب 
رد ات  رگنب  شیاهرذـب ،  شلامعا  تاـین و  تسا و  دوخ  هعرزم  عراز و  عرز و  یـسک  ره  هتکن :  یهورگ .  هس  نیا  زا  کـی  مادـک  هک  رگنب 

دوخ و هرفـس  یـسک  ره  رگید :  ترابع  هب  و  نک !  تقد  ةرخآلا  ۀـعرزم  ایندـلا  ص : )   ) هللا لوسر  لوق  رد  و  یتشاک ؟  هچ  شیوخ  هعرزم 
لاوحا و رد  هچ  نآ  هتکن :  تقیقح .  هینیع  تروص  ملاـع  و  تسا ،  لـماک  ناـسنا  هیبـتک  تروص  نآرق  هتکن :  تسا .  دوـخ  هرفـس  ناـمهم 

بانج هتکن :  دـنک .  یم  زورب  شدوجو  هرجـش  نومک  زا  هک  تسا  ییاـهدومع  دوش ،  یم  شدـیاع  شیرادـیب  باوخ و  رد  کـلاس  راوطا 
ءایلوا هاش  زا  هتکن :  تسوا .  اب  شرکشل  نیا  داهن ،  مدق  هاش  نآ  اجک  ره  شرکسع ،  شیایلع  تافص  ینسح و  ءامسا  تسا و  کلم  دوجو 

(71 ( ! ؟  تسیچ دوجو  ریغ  هب  تفگ :  تسیچ ؟  دوجو  هک :  دندرک  لاوئس  ع )   ) نینم ؤملاریما 

هللا مسب  نیقلت  - 70

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  دافحا  زا  يوخ ،  رد  یفوتم 1256  دنرم و  رمک  هوک  رد  دلوتم 1176 ه ق  بوقعی  دیس  لیلج  ملاع  تیالو  ماقم  زا 
(72  ) یتالحم هللا  حـیبذ  خیـش  جاح  دنمـشناد  بیطخ  فیلءاـت  كاـنبات  نارتخا  باـتک  رد  تسا .  مومع  رازم  يوخ  رد  وا  هربقم  مالـسلا ، 

یبا نب  یلع  ترـضح  شراوگرزب  دـج  اه  بش  زا  یکی  رد  بوقعی  دیـس  هک  تسا  فورعم  نینچ  ءاـملع  هیلک  ناـیم  رد  هک :  تسا  هدـمآ 
 : دومرف يو  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  دومن ،  تیاکـش  دوخ  یمهف  دنک  زا  ترـضح  نآ  هب  دید و  باوخ  رد  ار  مالـسلا ،  هیلع  بلاط 

دیاـب هک  ار  هچ  نآ  دـید  تساـخرب  باوخ  زا  دـش و  نیقلت  يو  هب  تیـالو  ماـقم  زا  هللا  مسب  هک  نیا  زا  سپ  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  وگب 
(73  . ) دناد یم  دنادب 

نامیا هناشن  - 71

بلق هب  ادخ  تفرعم  تسا :  زیچ  هس  نامیا  ناکرءالاب ؛  لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  دندومرف :  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
(74  . ) حراوج هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  و 

هنامیکح حیاصن  - 72

دـشاب ترورـض  ردق  هب  دـیاب  باوخ  كاروخ و  نخـس و  يدرگ .  اورماک  ات  مدـمآ  یهلا  وگب  تقیقح  هب  هدـم و  تسد  زا  ار  بش  تولخ 
رد شلآ  ربمغیپ و  نماد  هب  لسوت  تسد  هنامیمـص  نک .  دهع  دیدجت  زور  ره  تسا  دیجم  نآرق  هک  هللادـهع  اب  اوفرـست  اوبرـشاو و ال  اولک 
 . شاب لقاع  سدقم  یلو  شابن ؛  سدـقم  میوگ  یمن  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـنا  قح  ضیف  طیاسو  ادـخ  نابوخ  نآ  هک  نز 

ریگب دوخ  لیکوار  وا  نک و  قح  هب  ضیوفت  ار  نتـشیوخ  شاب !  هناوید  شاب و  هنازرف  يوش .  یم  نآ  نیا و  هیرخـس  هک  شابم  یـسب  یـسب 
 . لیکولا معن  هللا و  انبسح  تفای  یهاوخنوا  زا  رت  هدنیاپ  رت و  نابرهم  رتافواب و  رتاناد و  رتاناوت و  هک 

(75  ) صالخا هکرابم  هروس  - 73

رذـحرب دـشاب  حازم  هب  هچ  رگا  راجنهان  نانخـس  زا  شاب !  نابرهم  ادـخ  قلخ  اب  شاب !  هتـشاد  نابز  رب  صالخا  اب  ار  صالخا  هکرابم  هروس 
 ! ریگ هداتفا  تسد  يا  هداتـسیا  وچ  نک !  زارتحا  دشاب  تسار  هب  هچ  رگا  ندروخ  مسق  زا  دـشاب !  تبیاطم  هب  هچ  رگا  وگم ،  فالخ  شاب ! 

عنام دتـس  داد و  دنام !  یم  ود  ره  ترخآ  ایند و  زا  راک  یب  ناسنا  هک  رامـشب  منتغم  ار  تتراجت  روآ !  اج  هب  تقو  رد  ار  زامن  یناوت  یم  ات 
(76  . ) ةوکزلا ءاتیا  ةولصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلتال  لاجر  تسین  یگدنب 
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داتسا نآ  هن  تسا  نم  نان  نون  نیا  هن  - 74

 ، راک زاغآ  رد  ینـسح  دامع  ریم  يراگزور  ناشیرپ  یتسدگنت و  زا  هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  ینوت -  لضاف  نیـسح  دـمحم  همالع  موحرم 
تشون و نون  اـت  ود  یتـقو  درک ،  یم  ریـس  طـخ  میلعت  هطخ  رد  يدادادـخ  قشع  تمعن  يرطف و  قوذ  قوش و  هب  يو  هک  دومرف  تیاـکح 

يرید یلو  نآ ،  هن  دوش و  یم  نم  نان  نون  نیا  هن  تفگ :  تفـشآ و  رب  ردام  نآ ؟  ای  تسا  رت  شوخ  نون  نیا  هک  تفرگ  رواد  ار  شردام 
طخ نسح  وچ  يرآ :  غلب ،  ام  غلب  هدـش و  هدوشگ  شیور  هب  قزر  باوبا  نورطـسی  ام  طخ و  حـیتافم  ملقلا و  تکرب ن و  هب  هک  تشذـگن 

(77  ) تست تشم  رد  قزر  رد  دیلک  تست  تشگنارس  ردنا 

بش زامن  روتسد  - 75

ناذا و کی  چیه  رتو ،  تعکر  کی  عفـش و  تعکر  ود  تسا و  بش  زامن  نآ  زا  تعکر  هک 8  یناوخ  یم  زامن  تعکر   11 وضو ،  زا  دعب 
هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  مالـس  کی  تعکر ،  ود  ره  رد  تسا و  تعکر  کی  هک  رتو  رگم  دنا ؛ یتعکر  ود  همه  درادـن ،  هماقا 

یم راـب  تفه  نآ  زا  دـعب  نـالقل  رفغا  مهللا  ـالثم  ینک ،  یم  اـعد  ار  نم  ؤم  لـهچ  رتو ،  زاـمن  تونق  رد  رتو .  رد  نینچمه  تسا و  یفاـک 
ییوگ یم  راب  دص  یس  نآ  زا  دعب  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  ییوگ :  یم  راب  داتفه  نآ  زا  سپ  رانلا و  نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه  ییوگ : 

(78  . ) یهد یم  همتاخ  ار  زامن  وفعلا و  : 

قافن - 76

زا ادخ !  لوسر  يا  دنتفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور 
نام تبغر  لیم و  هجیتن ،  رد  يروآ و  نامدای  هب  ار  ترخآ  مییآ  وت  دزن  نوچ  دنتفگ :  دیـسرت ؟ یم  نآ  زا  ارچ  دومرف :  میـسرت .  یم  قافن 

ترخآ و میتـسه ،  وت  دزن  هک  یلاـح  رد  هک  يروط  هب  مییوج ؛  یم  يرود  نآ  زا  مینک و  یم  شومارف  ار  اـیند  دوش و  یم  هتخیگنارب  نادـب 
لاـیع مییوب و  یم  ار  دوخ  نادـنزرف  میوش و  یم  دراو  دوخ  ياـه  هناـخ  هب  میور و  یم  وت  دزن  زا  نوـچ  یلو  مینیب ؛  یم  ار  منهج  تشهب و 
قافن تلاح ،  نیا  هک  يرادـن  نآ  فوخ  ایآ  میا .  هتـشادن  یتلاح  نانچ  الـصا  هک  نیا  لثم  دور ؛ یم  نیب  زا  تلاـح  نآ  مینیب ،  یم  ار  دوخ 

 ، دنگوس ادخ  هب  دنک .  یم  لیام  بغار و  ایند  هب  ار  امش  هک  تسا  ناطیش  تاوطخ  هکلب  تسین ؛  قافن  نیا  زگره  دومرف :  ترـضح  دشاب ؟
(79  . . . ) دیور یم  هار  بآ  يور  هدرک ،  هحفاصم  هکیالم  اب  هک ، )  دیسر  یم  یماقم  هب   ) دینامب یقاب  دیتفگ  هک  یتلاح  نآ  رب  رگا 

يرادیب ياعد  - 77

 . روشنلا هیلا  ینتاما و  ام  دعب  ینایحا  يذلا  هللادمحلا  وگب  يدش  رادیب  باوخ  زا  نوچ 

دنک یم  شومارف  ار  دوخ  - 78

نیا زا  ناوخب  لصفم  ثیدـح  دوخ  وت  مینک و  یم  لقن  لاـمجا  راـصتخا و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  همانرفـس  زا  ار  هعقاو  ود  نیا 
 : متفگ دوش .  یم  هتخیر  رود  هب  دوش و  یم  یچیق  نیـشتآ  ياه  یچیق  اب  ناشیاه  بل  هک  مدـید  ار  یموق  ءارـسا  بش  رد  دومرف :  لـمجم ! 
 . دـننک یم  شومارف  ار  ناشدوخ  دـننک و  یم  رما  یکین  هب  ار  مدرم  هک  دـناوت  تما  يابطخ  تفگ :  دـنا ؟ یناـسک  هچ  ناـنیا  لـییربج !  يا 

دور و یم  وـس  نآ  وـس و  نیا  هب  زاـب  دـناوت .  یمن  دریگب ،  شود  هـب  دـهاوخ  یم  ار  يا  هتـسپ  هـک  مدـید  ار  یـصخش  دوـمرف :  زین  و  ( 80)
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یـسک هچ  نیا  متفگ :  اذکهو .  تسین ،  رداق  دـنک  لمح  ار  نآ  دـهاوخ  یم  زاب  و  دـهن ،  یم  هتـشپ  يور  رب  و  دـنک ،  یم  مهارف  ییاهزیچ 
(81  . ) اذکهو دنک ،  یم  ضرق  یلام  زاب  يرگید  زا  هدرکن  هیدءات  ار  نآ  زونه  هتفرگ ،  ضرق  مدرم  زا  لام  هک  یسک  تفگ :  تسا ؟ 

 ! تکرب ادخ  زا  تکرح  وت  زا  - 79

تینءاـش و هک  دـنا  هدومرف  ناونع  ( 82  ) رافـسا رد  اردـصالم  و  لقع ،  تاعالطا  هلاسر  رد  یباراـف  ار  دنمـشزرا  ردـقنارگ و  رایـسب  یبلطم 
تـسا نیا  زین  تادوجوم  همه  نءاش  و  دنک .  لیـصحت  اه  نادـب  ملع  ددرگ و  تادوجوم  همه  كردـم  لقاع و  هک  تسا  نیا  سفن  تیلباق 

هب بیرق  تسا  دنلب  رایسب  هاتوک و  یمالک  ار  یباراف  هک  نیا  هوالع  تکرب !  ادخ  زا  تکرح و  وت  زا  سپ  دندرگ ،  يو  مولعم  لوقعم و  هک 
رتالاب يوس  هب  ارچ  يدروآ  رد  رپ  لاب و  هک  الاح  يراد ،  هیامرـس  همه  نیا  نونکا  یتشادن و  چیه  يدوبن و  چـیه  هک  نومـضم  دافم و  نیا 

هاگ ره  تسا ،  هدش  اونـش  ایوگ و  اناوخ و  اناد و  هک  دیـسر  لعفلاب  لقع  ماقم  هب  ینادن  چیه  ینالویه  لقع  هاگره  ینعی  ینک ؟  یمن  زاورپ 
سیل نءا  و  داعتـسا ؟ ياج  هچ  دـسر ،  هداعلا  قوف  یتاجرد  بتارم و  هب  ددرگ و  بجعلاوب  یملاـع  هدیـسر  هبترم  نیدـب  لـعفلاب  لـقع  نیا 

(84 ( ) 83  . ) یعس ام  الا  ناسنالل 

ینآرق ناسنا  - 80

 ، دونـش یم  دـنیب و  یم  دـشیدنا و  یم  هک  ار  هچنآ  دـناد  یم  ینآرق  ناسنا  نورهطملا .  الا  همـسی  ـال  هک  تسا  ینآرق  یناـسنا  یهلا  ناـسنا 
یمن سم  ینآرق  یناسنا  دـنزاس .  ناسنا  همه  ناسنا ،  لاعفا  راکفا و  تاـین و  دـنک .  یم  سم  ار  نآ  دـنک  یم  هک  یتین  راـک و  ره  هصـالخ 

(85  . ) ار كاپ  رگم  دنک 

دنا مسق  ود  ناکلاس  - 81

یم ضرا  رد  كولس  ریس و  یمسق  ینعی  يوامس ؛  یمـسق  یـضرا و  مسق  دنا .  مسق  ود  رب  ناکلاس  هک  دنیوگ  یم  تدحو  لها  زا  یـضعب 
(86  . ) تسا رکف  يوامس  ناکلاس  قارب  تسا و  رکذ  یضرا  ناکلاس  بکرم  دننک .  یم  امس  رد  نالوج  ناریط و  یضعب  دننک و 

نامیا تخرد  - 82

رد ادخ  هب  نامیا  ( 87  . ) ءاخسلا اهرمث  ءایحلا و  اهرون  یقتلا و  اهعرف  نیقیلا و  اهلـصءا  ةرجـش  نامیالا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
 . تسا تواخس  شا  هویم  ءایح و  شا  هفوکش  يوقت و  شا  هخاش  تسا و  نیقی  نآ  هقاس  هک  تسا  یتخرد  لثم 

ادخ بح  - 83

بحم هک  لداع  ناطلـس  و  تسا ،  مهیلا  نسحم  بحم  هک  راکوکین  و  ار ،  دوخ  ناـملعتم  هک  یملاـع  و  دراد ،  تسود  ار  دـنزرف  هک  رداـم 
مظعا و وا  بح  هکنآ  اـب  نینچ  مه  ادـخ  سپ  تسا ،  ناـبوبحم  بح  زا  رتشیب  ناـش  بح  دـنا ؛ ناـتما  بحم  هک  ناربـمغیپ  و  تسا ،  تیعر 

(88  . ) بح یضتقم  تسا  یتلع  يارب  رقف  ضرم و  ملا و  درد و  سپ  تسا ،  رتشیب 

دنوادخ زا  مدرم  نیرترود  - 84

دایز نخـس  هک  اریز  دییوگم ؛ نخـس  هدایز  دنوادخ  دای  نودـب  ( 89 (؛  یـساقلا بلقلا  هللا  نم  ساـنلا  دـعبءا  نا  بلقلا ،  اوـسق  هللا  رکذ  ریغب 

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


(90  . ) تسا تخس  لد  بحاص )   ) دنوادخ زا  مدرم  نیرترود  انامه  دراد .  لابند  هب  ار  لد  یتخس 

دزن يدرم  رس  هب  رپ  دزد  - 85

یتقو مالسلا  هیلع  نامیلس  تسیک .  مناد  یمن  دندزد و  یم  ارم  یباغرم  اه  هیاسمه  هک  درک  تیاکش  دمآ و  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح 
رب وا  رپ  هک  یتلاح  رد  دوش ،  یم  دجـسم  لخاد  ددزد و  یم  ار  هیاسمه  غرم  امـش  زا  یکی  تفگ :  دناوخ و  هبطخ  دندوب  دجـسم  رد  مدرم 

(91  ! ) تسوا دزد  هک  دیریگب  تفگ :  دیشک .  رس  هب  تسد  يدرم  تسا ،  شرس 

یسانش دوخ  - 86

 ، تسا دوخ  هب  لهاج  هک  یسک  زا  متفگش  رد  دیوج .  یمن  هدرک و  مگ  ار  شدوخ  دیوج و  یم  ار  دوخ  هدشمگ  هک  یسک  زا  متفگش  رد 
هنوگچ درادن ،  یهاگآ  دوخ  زا  هک  یسک  دسانشب .  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نیا  تفرعم  تیاغ  دوش .  شبر  هب  فراع  دهاوخ  یم  هنوگچ 

ره دراذگ .  یم  لمهم  ار  نآ  دسانشن  ار  دوخ  سفن  یـسک  تسا .  اه  ییاسانـش  نیرتدنمدوس  یـسانش  دوخ  دبای .  یم  یهاگآ  يرگید  زا 
(92  . ) تخانش ار  شراگدرورپ  تخانش  ار  دوخ  سک  ره  دنک .  یم  هدهاجم  نآ  اب  تخانش  ار  دوخ  سفن  سک 

هبوت هرفس  ندوب  هدرتسگ  - 87

مندـب رد  هک   ) نوخ نوچ  ار  وا  و  يدیـشخب ،  هطلـس  نم  رب  ار  ناطیـش  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  مدآ  دومرف :  ع )   ) رقاب ماـما 
زا یـسک  نوچ  هک  مشخب  یتمعن )   ) نینچ ار  وت  دومرف :  دـنوادخ  امرف !  تیاـنع  يزیچ  زین  ارم  سپ  يداد ؛  یگریچ  نم  رب  تسا )  يراـج 
وا رب  هانگ  کی  اهنت )  ) دهد ماجنا  ار  نآ  نوچ  و  دوشن ،  هتـشون  وا  رب  دهدن ، ) ماجنا  ار  نآ  و   ) دریگ یهانگ  ماجنا  رب  میمـصت  تنادـنزرف ، 

شماجنا هب  نوچ  و  دوش ،  هتشون  شیارب  شا  هنـسح  دناسرن ،  شماجنا  هب  هچنانچ  دریگ ،  کین  یلمع  ماجنا  رب  مزع  نوچ  و  دوش ،  هتـشون 
زا یـسک  نوـچ  هک  مشخب  نـیا  ار  وـت  دوـمرف :  هد !  رتـشیب  ارم  اراـگدرورپ !  درک :  ضرع  مدآ  دوـش .  هتـشون  شیارب  هنـسح  هد  هدـناسر ، 

هبوت دومرف :  امرف !  تیانع  رتشیب  ارم  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  میاشخبب .  ار  وا  دهاوخ ،  ششخب  نم  زا  سپـس  و  دنک .  یهانگ  تنادنزرف 
ارم اراگدرورپ !  درک :  ضرع  مدآ  مدرتسگ .  ناشیارب  دسرب  ولگ  هب  سفن  هک  یماگنه  ات  ار  هبوت  هرفـس  دومرف :  ای  و  مدیـشخب .  نانادـب  ار 

(93  . ) تسا یفاک 

بلق ندش  هنوراو  - 88

ات دزرو  رارـصا  هانگ  رب  نانچمه  بلق  دنکن .  هابت  ار  بلق  هانگ ،  نوچ  زیچ  چیه  دومرف :  یم  هراومه  مردپ  تسا :  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا 
(94  . ) دنک هنوراو  ار  نآ  دیآ و  بلاغ  نآ  رب  هانگ  هک  نیا 

ناسنا ياه  لمعلاروتسد  - 89

ار ام  رگا  تسا .  سوه  اوه و  نآ  زج  تسا و  مالسلا -  اهیلع  وا -  لآ  متاخ و  لوسر  تنس  میرک و  نآرق  طقف  طقف و  ناسنا  لمعلاروتسد 
(95  . ) دمآ رد  ام  شنیب  مهف و  روخارف  هب  رگد  ظافلا  بلاق  هب  هک  تسا  قیاقح  نامه  دوب  يراتفگ 

لد شمارآ  هیام  - 90
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نم كرفغتـسءا  كرکذب . . .  الا  بولقلا  نئمطت  الف  یفخلا . . .  رکذلاب  ینـسنآ  و  دیوگ :  نیرکاذـلا  ةاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
وت دای  هب  ناـهن  رد   ) یفخ رکذ  هلیـسو  هب  ( . . . 96 ( ؛  کبرق ریغب  رورـس  لک  نم  و  کسنا ،  ریغب  ۀـحار  ةذـل  لک  نم  و  كرکذ ،  ریغب  لک 
ره دوـش و  لـصاح  وـت  داـی  نودـب  هک  یتذـل  ره  زا  و  وـت . . .  داـی  هب  رگم  دـنریگن  مارآ  اـه  لد  سپ  ادزب . . .  ملد  زا  ار  تـشحو  ندوـب ) 

(97  . ) مبلط یم  شزرمآ  ددرگ  نیمءات  نم  اب  یکیدزن  نودب  هک  یطاشن  ره  دهد و  تسد  وت  اب  سنا  نودب  هک  یشیاسآ 

كولس مدق  نیلوا  - 91

دراد رفاـک  سفن  هک  دـهدن  شدوس  دنیـشنب  را  هلچ  رازه  هب  هنرو  دراد  رـس  رد  هچنآ  ره  دـهنب  رـس  زا  دراد  ربـلد  يوک  ياوه  هک  سک  ره 
هدیهوکن ياه  يوخ  هتـسیاشان و  ياه  هشیدنا  رادرک و  و  كاپان ،  راتفگ  زا  يرود  هانگ و  زا  یکاپ  هبوت و  كولـس  ذرد  لوا  مدق  مردارب ! 

راگدرک بوبحم  اـت  نک  یعـس  نیرهطملا  بحی  نیباوتلا و  بحی  هللا  نا  دومرف :  هک  نک  ربدـت  وکین  میحر  روفغ  يادـخ  مـالک  رد  تسا . 
(98  ! ) يوش

بیبط زا  یسانشردق  - 92

زا مرکا  لوسر  دنداد ،  ربخ  يو  تافو  زا  ار  ترـضح  نآ  تشذـگ ،  رد  يدوهی  یبیبط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  نامز  رد 
هدوب بیبط  دـییوگ  یمن  رگم  دومرف :  تسا .  هدوب  يدوهی  یفوتم  نیا  هللا !  لوسر  اـی  دـندومن :  ضرع  درک ،  فسءاـت  راـهظا  نآ  ندـینش 

(99  . ) تسا

هللا لها  رب  ترخآ  ایند و  ندوب  مارح  - 93

(100  . ) تسا هتشگ  مارح  هللا  لها  رب  ود  ره  و  ایند ،  لها  رب  ترخآ  و  ترخآ ،  لها  رب  ایند  تسا :  هدمآ  ثیدح  رد 

نارگید يارب  اعد  - 94

هئارا هرس  سدق  نامزلا  ریسفت  بحاص  ییابطابط  همالع  داتـسا  فیرـش  روضح  هب  ار  نآ  دیـسر  نایاپ  هب  نوچ  متـشون  تماما  رد  يا  هلاسر 
یـصخش ياعد  هلاسر  نآ  ياج  کی  رد  دـندومرف .  هعلاـطم  ار  نآ  نآ  ماـمت  هرود  کـی  دـندومرف و  فطل  دوب و  وا  دزن  رد  یتدـم  مداد ، 

نیا هب  هلاسر  در  ماگنه  رد  هد .  ءالتعا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  باطخ  مهف  هب  ارم  ایادخ !  راب  هک :  مدوب  هدرک  مدوخ  هرابرد 
(101  . ) تسا ماع  میاعد  هکلب  مدرکن ؛  مدوخ  قح  رد  یصخش  ياعد  متخانش  ار  مدوخ  نم  ات  اقآ  دومرف :  بناج 

 ! تسادخ تفرعم  سفن  تفرعم  - 95

؛  تقفاوم هار  زا  هن  تفلاخم  هار  زا  تسا  ادـخ  تفرعم  لیلد  سفن  تفرعم  هک  دـنا  هتفگ  هبر  فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  ینعم  رد  ناققحم 
سفن هک  سک  ره  و  تسا .  دوجولا  بجاو  هک  دنادب  دسانـشب و  ار  يادخ  تسا  ثدـحم  هک  دسانـشب  ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره  هک  اریز 

تیشم و ذافن  هب  ار  يادخ  دسانشب ،  ریصقت  هب  ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره  و  دسانـشب .  تیبوبر  هب  ار  يادخ  دسانـشب ،  تیدوبع  هب  ار  دوخ 
سفن تفرعم  هک  دش  مولعم  سپ  دسانـشب .  ءاقب  ماود و  هب  ار  يادـخ  دسانـشب  انف  ریغت و  هب  ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره  و  دسانـشب .  ریدـقت 

(102  . ) ملعا هللاو  تیقفوم و  هار  زا  هن  تفلاخم  قیرط  زا  یلاعت  يادخ  تفرعم  رب  تسا  لیلد 

تسا راکشومارف  وگغورد  - 96
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 : تفگ یعدم  هب  حیرش  دش .  هعقاو  رکنم  فرط  دهد ،  یمن  هتفرگ  نم  زا  یلوپ  تخرد  نالف  ریز  نالف  هک  درک  اعدا  حیرش  دزن  یـصخش 
 : تفگ هدرک  رکنم  هب  يور  یتدـم  زا  دـعب  دـش .  رگید  تاعفارم  لوغـشم  و  دـهد ،  تداهـش  ات  روایب  نیچب و  تخرد  نآ  زا  گرب  هد  ورب 

(103  ! ) مناد یمن  یتخرد  نینچ  نم  دوب  هتفگ  رکنم  نوچ  داد ؛ یعدم  قفاوم  مکح  هن  تفگ :  هدیسر ؟  تخرد  نآ  ياپ  هب  ینالف 

لامعا دب  کین و  راثآ  - 97

ربخ نآ  زا  کلم  ود  دنک ،  کین  راک  ای  هانگ  هدارا  هدنب  نوچ  ایآ  هک  مدیـسرپ  مردپ  زا  دیوگ :  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  هللادـبع 
وبـشوخ شـسفن  دنک ،  کین  راک  هدارا  هدـنب  نوچ  دومرف :  ریخ !  متفگ :  تسا ! ؟  یکی  حارتسم  يوب  بوخ و  يوب  يرآ  دومرف :  دـنبای ؟

نادب نوچ  تسا و  هتـسب  کین  راک  هب  تمه  وا  هک  ورب ) و   ) زیخرب دیوگ :  ار  پچ  بناج  هتـشرف  تسار ،  بناج  هتـشرف  سپ  دـیآ .  نوریب 
دیآ نوریب  وبدب  شسفن  دنک ،  هانگ  هدارا  نوچ  و  دسیونب ،  شیارب  ار  نآ  بکرم و  شناهد ،  بآ  دوش و  وا  ملق  شنابز  دنک ،  مادقا  لمع 

شنابز دناسر ،  ماجنا  هب  ار  هانگ  نوچ  و  تسا ،  هتـسب  هانگ  هب  تمه  وا  هک  تسیا  زاب  دیوگ :  ار  تسار  بناج  پچ ،  بناج  هتـشرف  سپ  . 
 . دسیونب وا  رب  ار  هانگ  و  شبکرم ،  شناهد  بآ  دوش و  وا  ملق 

باوخ ماگنه  هروس  جنپ  ندناوخ  - 98

ترضح نآ  هک  تسا  يورم  ۀبراس  نب  ضابرع  زا  و  درک :  لقن  نینچ  ار  ضابرع  دیدح  هروس  لوا  رد  جهنم  ریسفت  رد  هللا  حتف  الم  موحرم 
تسا و نباغت  هعمج و  فص و  رـشح و  دـیدح و  هروس  نآ  هک  درک  یم  توالت  سمخ  تاحیـسم  درک  یم  باوخ  بش  رد  هکنآ  زا  شیپ 

(104  . ) تسا تیآ  رازه  زا  رتهب  هک  تسه  یتیآ  اهتروس  نیا  رد  ۀیآ  فلا  نم  لضفا  ۀیآ  نهیف  نا  هک  دومرف  یم 

ندنک كاخ  زا  لد  هدوب  راوشد  - 99

(105  . ) تسا راوشد  نتشادرب  كاخ  زا  لد  تسا ،  ناسآ  نداهن  كاخ  رب  یناشیپ  یهلا ! 

 ! سک نیا  زا  اتفگش  - 100

(106  . ) دروخ یم  ار  شا  يزور  هصغ  دروخ و  یمن  ار  شدوخ  هصغ  هک  یسک  زا  متفگش  رد  یهلا ! 

هبوت ماسقا  - 101

زا هبوت  هک  عرو  لـها  صاـخ  هبوت  رگید  و  تسا ؛  حـیبق  لـعف  تعاـط و  كرت  زا  هبوت  نآ  هک  ناگدـنب  هبوت  یکی  دـشاب :  مسق  هس  رب  هبوت 
دـشاب تیالو  لها  صوصخم  هبوت ،  نیا  ادخ و  ریغ  هب  تافتلا  زا  تسا  هبوت  هک  صاخلا  نم  صخا  هبوت  رگید  هس  و  تسا ؛  بودنم  كرت 

 : دومرف دوخ  وا  هک  تسا  هدوب  لیبق  نیا  زا  ادـخ  يایلوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبوت  و  دـنروضح .  هبترم  رد  اـبلاغ  هک 
(107  . ) مبلط یم  شزرمآ  راب  داتفه  زور  ره  يادخ ،  زا  هک  یتسار  هب  نم  و  دوش ،  یم  ضراع  یترودک  ار  ملد  هاگ 

دباع رب  ملاع  يرترب  - 102

ملع لیصحت  ات  دمآ و  هسردم  هب  یتدم  زا  سپ  تبقاع  دوب ،  ( 108  ) هاقناخ لابند  هب  اه  تدم  یناوج  هک  دنک  یم  لقن  ناتسلگ  رد  يدعس 
 . دنک یم  قیرغ  ( 109  ) ذاقنا ملاع  دشک ،  یم  بآ  زا  ار  شیوخ  میلگ  طقف  دباع  تفگ :  دندیسرپ .  ار  تلع  دنک ، 
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هریغص هانگ  یگرزب  - 103

(110  . ) دش مهاوخن  رد  هب  یگدنب  ریصقت  یگدنمرش  زا  منک ،  رافغتسا  هریغص  کی  يارب  تمایق  ات  رگا  یهلا ! 

گرم لبق  هبوت  - 104

یسک دیامرف :  یم  تسا -  هدمآ  قودص  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد  هک  نانچ  يا -  هبطخ  ياهتنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
زا شیپ  هچنانچ  سپ  تسا ؛  رایـسب  لاس ،  کی  دومرف :  سپـس  دریذـپ .  شا  هبوت  يادـخ  دـنک ،  هبوت  شگرم ،  هب  لاس  کـی  زا  شیپ  هک 

هبوت شگرم ،  هب  زور  کی  هچنانچ  سپ  دشاب ؛ رایـسب  هام ،  کی  دومرف :  سپـس  دریذپ .  شا  هبوت  يادـخ  دـنک ،  هبوت  شگرم  هب  هام  کی 
يولگ هب  دسر و  اج  نیدب  شـسفن  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  سپ  تسا ،  رایـسب  زین  تعاس  کی  دومرف :  سپـس  دریذپ .  شا  هبوت  يادخ  دنک ، 

(111  . ) دریذپ شا  هبوت  يادخ  دنک ،  هبوت  دومرف :  تراشا  شکرابم 

 ! یهلا رافغتسا  زا  مرش  - 105

(112  . ) مراد مرش  رافغتسا  زا  هک  یهاوگ  دوخ  وت  منک ،  هچ  یگدنمرش  زا  نم  میاشخبب ،  وت  هک  مریگ  تسین ،  تتمحر  وفع و  رد  نخس 

گرزب هانگ  تبیغ  - 106

يدرم دومرف :  سپـس  تسانز .  زا  رتدب  تبیغ  هچ  دیـشاب ؛ رذحرب  تبیغ  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  لقن  رباج  زا 
 . دزرماین دیاشخبن  هدش  تبیغ  ات  ار  هدننک  تبیغ  کیل  دزرمآ ،  شیادخ  دیامن ،  هبوت  نآ  زا  سپ  دنک و  انز  هک 

دنراد رب  باجح  تتوکلم  ات  کلمز  - 107

 ( ع  ) یـسیع مورب .  وا  نفد  نفک و  يارب  هک  اـمرف  هزاـجا  درم ،  مردـپ  ملعم !  يا  تفگ :  ار  ع )   ) ربماـیپ یـسیع  نادرگاـش  زا  یکی  يزور 
ءایبنا يورب  یناوت  یمن  ادخ  شیپ  يرذگن  قلخ  عیمج  رس  زا  ات  دنرادرب .  ناگدرم  ات  راذگب  ار  هدرم  ورم ،  هدرم  یپ  زا  يا  هدنز  وت  دومرف : 
توعد مدرم  زا  يدحا  رگا  سپ  دـندناوخ ،  یم  دوخ  هیاپ  هب  ار  نانآ  دـندرک و  توعد  دـندوب  هک  یماقم  هب  ینعی  دوخ ؛ يوس  هب  ار  مدرم 

 . كاب هچ  دنک  زورب  نانآ  زا  یلاعت  هللا  نذا  هب  ءایبنا  ياهراک  زا  يا  هفیاط  هک  دنوش  لیان  عینم  رایـسب  یتاماقم  هب  دـنیوگب و  کیبل  ار  ناش 
(113)

نانابرهم نیرت  نابرهم  - 108

شتآ هنابز  نیرترب  شترسح ،  هآ  نیرت  مک  هک  تسا  هتشاد  اور  دوخ  رب  یمتس  دزرو ،  لساکت  هللا  یلا  كولـس  رد  سک  ره  هک  دنادب  اقآ 
تسا مزال  وش  تسش و  تسا ،  شیپ  رد  دبا  تسا و  هدنامن  یتقو  هک  دشاب  شیاهدرد  نامرد  رکف  هب  دیاب  دش  رادیب  اقآ  رگا  تسا .  خزود 

(114  . ) تسین اقآ  هب  اقآ  دوخ  زا  رت  نابرهم  اقآ  هب  يو  ایلوا  نیمحارلا و  محرا  دنوادخ  زج  سک  چیه  دیاب .  یم  وگ  تفگ و  و 

یگدز ایند  درد  - 109

مه ریپ  موش ،  ریپ  ات  دیوگ  ناوج  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  دنا  هدز  ایند  ینعی  دنا ؛ هدش  ایند  راکـش  ام  راگزور  ناوج  ریپ و  زیزع !  ياقآ 
 . دوب ریـش  هچ  رگ  تسا  ریپ  هک  دیاین  يراک  وا  زا  مه  يریپ  رد  تسا و  هدرکن  يراک  یناوج  رد  تسا  هداد  فک  زا  ناگیار  هب  هیامرـس  هک 
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(115  . ) شاب ار  دوخ 

صالخا اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  - 110

صالخا اب  ار  هللا  الا  هلا  سک ال  ره  دومرف :  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماـما  زا  زین  و  ربماـیپ -  زا  مقرا ،  نب  دـیز  نینچمه 
دای و زا  جورخ  رکذ ،  و  دراد .  زاب  لجوزع  دـنوادخ  تامرحم  زا  ار  وا  هللا  الا  هلا  هک ال  تسا  نآ  صـالخا  و  دوش ،  تشهب  دراو  دـیوگب ، 

يدساف داوم  یفن ،  اب  تابثا ،  یفن و  زا  بکرم  تسا  يرکذ  هللا  الا  هلا  هملک ال  وا .  ریغ  ندومن  شومارف  هطساو  هب  تسا ،  هللا  يوسام  رکذ 
لصاح یقالخا  لیاذر  زا  بلق  یتمالـس  تحـص و  هللا  الا  تابثا  اب  ددرگ و  یم  لیاز  دوش ،  یم  دلوتم  حور  دویق  بلق و  ضرم  اهنآ  زا  هک 

(116  . ) دوش یم 

ینیریش ندش  لیاز  - 111

توالح و هداهن ،  ریثءاـت  بلق  رب  هراومه  هاـنگ ،  هک  تسا  نآ  دارم  دـیوگ :  یم  ثیدـح  نیا  حیـضوت  رد  یفاو  باـتک  رد  یناـشاک  ضیف 
 ، نیاربانب دـنادرگ .  لیام  ایند  لطاب و  يوس  هب  تسا ،  ترخآ  قح و  يوس  هب  هک  ار  شیور  نآ  هک  نیا  اـت  دـنک  یم  لـیاز  ار  نآ  ياـفص 

شیارب لـمع  نیا  هک  يروط  هب  ماـسجا ؛  ملاـع  هب  شیارگ  هقـالع و  یفن  هداـم و  هب  قلعت  زا  سفن  ندـیرب  زا  تسا  تراـبع  هبوت ،  تقیقح 
تالوقعم و هب  تافتلا  ببس  هب  دعب ،  باجح و  هطرو  ناس ،  نیدب  و  دبای .  لوصو  نایـسدق  اب  یهارمه  ریهطت و  يارـس  هب  و  ددرگ ،  هکلم 

هللا یلـص  ترـضح  ور ،  نیا  زا  و  تسا ،  رگید  يور  هب  یکیدزن  يور ،  ود  نیا  زا  یکی  زا  يرود  هچ  دور ؛ راـنک  هـب  تادرجم ،  هـب  قـلعت 
لها زا  یـسک  و  دوش .  کبـس  يرگید  دـبای ،  ینیگنـس  مادـک  ره  هک  دـنیوزارت  هفک  ود  نوچ  ترخآ  اـیند و  دوـمرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و 

يویند و روما  هلمجلاـب ،  و  تسا !  يرگید  زا  يرازیب  بجوم  مادـک ،  ره  اـب  نتفاـی  سنا  هک  دـنیووه  ود  نوچ  اـهنآ  تسا :  هتفگ  تمکح 
ددرگ کیدزن  يرگید  دوش ،  لصاح  يرود  کی  ره  زا  هک  يردق  هب  تسا و  يورخا  روما  هب  قلعت  زا  عنام  نامرح و  بجوم  نادـب ،  قلعت 

(117  . ) تسا یهانگ  ره  سءار  ایند  هک :  دومرف  ریبعت  هلمج  نیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  و 

تسا تکاله  عنام  تلصخ  راهچ  - 112

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا .  هدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هللادبعوبا ،  زا  دیوگ  يدارم  نامثع  نب  لیضف  هک  تسا  یفاک  رد 
هکنآ زج  تسین  یتکاله  ار  وا  رگید  نآ  زا  سپ  دنوادخ ،  هاگراب  هب  دورو  تقو  رد  دشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  راهچ  دومرف :  ملس 
ماجنا هب  ار  نآ  هچنانچ  دناسر .  ماجنا  هب  ار  نآ  هک  ددنب  کین  يراک  هب  تمه  هدـنب  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دـشاب و  تکاله  هتـسیاش 

و دسیونب ،  هنـسح  هد  شیارب  يادخ  دهد ،  ماجنا  ار  نآ  هچنانچ  و  دـسیونب ،  يا  هنـسح  شکین )  تین  ببـس  هب   ) شیارب يادـخ  دـناسرن ، 
نآ رگا  و  دوشن ،  هتشون  وا  رب  يزیچ  دناسرن ،  ماجنا  هب  ار  نآ  هچنانچ  سپ  دناسر ؛ ماجنا  هب  ار  نآ  هک  ددنب  تشز  يراک  هب  تمه  هچنانچ 

باتـش دیوگ :  تسا  پچ  بناج  رب  هک  ار  تائیـس  بتاک  تانـسح ،  بتاک  هتـشرف  هدـش ،  هداد  تلهم  ودـب  تعاس  تفه  دـهد ،  ماجنا  ار 
نبهذـی تانـسحلا  نا   : ) دـیامرف لجوزع  يادـخ  هچ  دزاس ؛ كاپ  ار  نآ  هک  دـنک  لابند  کـین  یلمع  هب  ار  شتـشز  لـمع  دـیاش  هک  نکم 

روفغلا میکحلا  زیزعلا  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وه ،  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  رفغتـسا  دـیوگ :  رگا  سپ  دـبلط ؛ شـشخب  اـی  و  ( 118  ( ) تائیسلا
هن دـهد و  ماـجنا  يا  هنـسح  هن  درذـگب و  تعاـس  تفه  هچناـنچ  دوشن .  هتـشون  وا  رب  يزیچ  هیلا ،  بوـتا  مارکـالا و  لـالجلا و  وذ  میحرلا 

 ! مورحم تخب  نوگن  نیا  رب  ار  هانگ  سیونب  دیوگ :  ار  تائیس  بتاک  تانسح ،  بتاک  دبلط ،  شزرمآ 

داهج نیرترب  - 113
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هللا یلص  ادخ  ربمایپ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  ترضح  زا  هرـس  سدق  یلماع  نیدلا  ءاهب  همالع  نیعبرا  باتک  رد 
ار رغصا  داهج  هک  یموق  هب  ابحرم  دومرف :  دنتشگ ،  زاب  نوچ  تشاد .  مازعا  داهج ) هب   ) ار شیوخ  نایهاپـس  زا  یهورگ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
 . سفن اب  داهج  دومرف :  تسیچ ؟  ربکا  داهج  ادـخ !  لوسر  يا  دندیـسرپ :  تسا .  یقاب  ناـش  هدـهع  رب  ربکا  داـهج  دـندیناسر و  ماـجنا  هب 

 . دزیخرب داهج  هب  تسوا ،  يولهپ  ود  نایم  هک  شیوخ  سفن  اب  صخش  هک  تسا  نآ  داهج  نیرترب  دومرف :  سپس 

هار باجح  ینیبدوخ  - 114

لگ هب  دنتخاس و  هریت  ار  بآ  هک  دـندرک  رما  تشذـگ ،  یمن  بآ  زا  بسا  دیـسر و  يا  هناخدور  هب  دوب و  راوس  يومح  نیدلادعـس  خـیش 
(119  ! ) درک تسناوت  یمن  روبع  يداو  نیا  زا  دید  یم  ار  دوخ  ات  دومرف :  تشذگب  لاح  رد  بسا  دندرک و  هدولآ 

ینیشنمه ياه  هیصوت  - 115

ءاملع زا  دارم  شاب !  نیشنمه  ءاربک  اب  و  شاب ،  هتشاد  شزیمآ  ءامکح  اب  سرپب و  ءاملع  زا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
(120  . ) ود ره  هب  لماع  ءاربک  و  هللااب ،  ملاع  ءامکح  و  تسا ،  هللا  رمءاب 

 ! نک يراکوکین  - 116

وت هارمه  دـسر  وت  هب  هچ  ره  دـننکن ؛ لفاغ  تسفن  زا  دـنهدن و  بیرف  ار  وت  مدرم  نامعن !  ابا  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  هک  مدـینش 
سپ دـنیامن .  یم  تبث  ار  وت  لـمع  هک  دنتـسه  یناـسک  وت  هارمه  هچ  نکم ؛  يرپـس  یگدوهیب  هب  ار  تزور  ناـنآ .  هارمه  هن  دوـب  دـهاوخ 

 . دشاب رتهب  درب ،  یم  نایم  زا  ار  شیپ  هانگ  هک  کین ،  لمع  زا  هک  منیب  یمن  بلط  وجتسج و  هب  ار  يزیچ  چیه  هک  نک  يراکوکین 

لمع رد  صالخا  - 117

لزنم کیدزن  دـندوب .  وا  اب  مه  يا  هدـع  تفر و  یم  يراـمیب  تداـبع  يارب  هیلع )  هللا  ناوضر   ) يراوزبس یجاـح  موحرم  هک  تسا  لوقنم 
هب يروطخ  هک  داد :  باوج  اقآ  دیدرگ ؟ یم  رب  الاح  دیدمآ و  اج  نیا  ات  ارچ  اقآ  دندیسرپ :  نایفارطا  تفرن .  تشگرب و  دیسر ،  هک  رامیب 

تدابع هب  هک  تسا  یگرزب  الاو و  ناسنا  هچ  يراوزبس ،  هک  دیوگ  یم  دمآ و  دهاوخ  ششوخ  نم  زا  دنیبب ،  ارم  یتقو  رامیب  هک  درک  مبلق 
(121  . ) میایب رامیب  تدابع  هب  ادخ  يارب  اهنت  مبایب و  ار  هیلوا  صالخا  هک  یماگنه  ات  مدرگ  یم  رب  الاح  تسا .  هدمآ  رامیب  نم 

نیشنمه - 118

یسک و  تسوا ،  نیشنمه  قح  تسا و  قح  نیشنمه  دنک  قح  رکذ  هک  یـسک  تسا و  قح  رکذ  ةولـص  سپ  تسا  تاجانم  ةولـص  لمع  رد 
هک ار  ییادخ  نم  هرءا ،  مل  ابر  دبعا  مل  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  اذل  تسین .  وا  الاو  دـنیب  یم  ار  وا  تسا  دوخ  رکاذ  سیلج  هک 

 . منک یمن  شتسرپ  تدابع و  منیب  یمن 

ناکلاس هشوت  اعد  - 119

 . تسا لالج  هبعک  نافراع  راثد  و  لامج ،  هلبق  ناقشاع  راعش  و  لازیال ،  يایربک  مرح  ناکلاس  هشوت  اعد ، 

تسادخ روما  همه  ردصم  - 120
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يذلا نیفـسی و  وهف  تضرم  اذا  نیفـشی و  ینمعطی و  وه  يذلا  نیدـهی و  وهف  ینقلخ  يذـلا  دـیامرف :  یم  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضخ 
و دزاس ،  یم  باریـس  ارم  دـهد و  یم  ماعط  نم  هب  هک  نآ  و  دـنک ،  یم  ییاـمنهار  سپـس  هدـیرفایب  ارم  هک  نآ  ( 122 ( ؛  نییحی مـث  ینتیمی 
تیاده و افش و  دهد و  یم  تبسن  دوخ  هب  ار  يرامیب  دنک .  یم  هدنز  سپس  دناریم و  یم  ارم  هک  نآ  دشخب و  یم  میافش  موش  رامیب  نوچ 

 . هناحبس قح  هب  ار  ایحا  هتاما و  ار و  یقس  ماعطا و 

 . . . هک ار  یناهانگ  زرمایب  ایادخ  - 121

یتلا یل  رفغا  مهللا  مقنلا ،  لزنت  یتلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  مصعلا ،  کتهت  یتلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  تسا :  هدـمآ  لیمک  ياـعد  رد 
یناهانگ زا  ارم  زرمایب  ایادخ !  ( 123 ( ؛  ءالبلا لزنت  یتلا  بونذلا  یل  رفغا  مهللا  ءاعدـلا ،  سبحت  یتلا  بونذـلا  یل  رفغا  مهللا  معنلا ،  ریغت 

هک یناهانگ  زا  ارم  زرمایب  ایادـخ !  دـنک .  یم  لزان  ار  اه  تبوقع  هک  یناهانگ  زا  ارم  زرمایب  ایادـخ !  درد .  یم  ار  تمـصع  ياـه  هدرپ  هک 
 . دروآ یم  دورف  ار  ءالب  هک  یناهانگ  زا  ارم  زرمایب  ایادخ !  دنک .  یم  سبح  ار  اعد  هک  یناهانگ  زا  زرمایب  ایادخ !  درب .  یم  ار  اه  تمعن 

تلاسر تجح  نیرتهب  - 122

(124  . ) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنا  متاخ  تلاسر  رب  تجح  نیرتهب  دوخ  میرک ،  نآرق 

سفن بیذهت  رد  یلمع  - 123

هک ار  هچنآ  دیاب  ناهاوخ ،  ایند  نیفرتم و  نادنمتورث و  اب  هژیو  و  یهاکب ،  مدرم  اب  میلعت  زا  یلاخ  ياه  ترشاعم  زا  هک  وت  رب  تسا  هتسیاش 
هارمه تدابع  لها  نایاسراپ و  ناحلاص و  اب  و  ینک ،  اهر  دـنک ،  یم  داجیا  وت  رد  ار  اـیند  هب  تبغر  لـیم و  درب و  یم  وت  داـی  زا  ار  ترخآ 

(125  . ) تسا رث  ؤم  سفن  بیذهت  رد  یلک  روط  هب  لمع  نیا  اریز  يدرگ ؛ 

 ! یهلا تعافش  نیرخآ  - 124

محرا نآ  زا  نیرخآ  تعافش  هک  نک ،  لوا  رد  ینک  یهاوخ  رخآ  رد  ار  ینآ  نک و  لدبم  نانیمطا  هب  ار  مبارطـضا  نادرگ و  دایز  ار  منیقی 
(126  . ) تسا نیمحارلا 

تبیغ هانگ  زا  هبوت  - 125

رذـع وا  زا  تبیغ ،  هانگ  بکترم  صخـش  یتسیاب  هتـشگ ،  ربخ  اب  تبیغ  زا  باتغم ،  صخـش  رگا  تفگ :  دـیاب  تبیغ  هانگ  زا  هبوت  هراـبرد 
ار دوخ  ياطخ  ینامیـشپ ،  رذـع و  هب  یتسیاب  سپ  تسا ؛  هدومن  تحاران  ریگلد و  ار  وا  شتبیغ  هطـساو  هب  هچ  دـبلطب ؛ تیلالح  هتـساوخ ، 
زا ار  وا  اریز  تسین ؛  مزال  تیلالح  بلط  یهاوخ و  رذـع  تسا ،  هتـشگن  هاـگآ  تبیغ  زا  باـتغم ،  صخـش  هک  یتروص  رد  دـنک .  ناربج 
زا یلاعت -  يادخ  هاگرد  هب  ینامیـشپ  راهظا  شیپ ،  مسق  رد  مه  مسق و  نیا  رد  کیل  تسا .  هدـشن  دراو  يدرد  مغ و  هدـش ،  ماجنا  تبیغ 

داقتعا تشگ  نایب  هچنآ  دـیامن .  مزج  مزع  زین  هانگ  رارکت  مدـع  رب  یتسیاب  هکنانچ  تسا ؛  مزال  هدومن -  وا  یهن  زا  هک  یفلخت  ینامرفان و 
(127  . ) تسا تبیغ  هانگ  هرابرد  هیماما  هقح  هقرف 

! ؟ دنک هچ  دیرگن  قشاع  - 126
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میب هک  دـش  هدـیرب  نم  زا  مه  ضیف  نیا  یلو  متخیر ،  یم  نیـشتآ  کشا  ياه  هناد  متـشاد و  كاـنزوس  هیرگ  یهاـگ  هک  مدوب  شوخ  لد 
 . دنک هچ  دربن  نامرف  هدنب  دنک و  دیرگن چ  قشاع  اهلاراب !  یلو  رظن ؛ رد  تسا  وت  نامرف  لاثتما  اهنآ  رد  هک  یمهم  روما  تسا و  رصب  لاوز 

(128)

رکذ تقیقح  - 127

ملکتم مسا  تیثیح  زا  دوخ  تاذ  هب  ار  دوخ  تاذ  رم  قح  یلجت  زا  تسا  ترابع  رکذ  تقیقح  هک  نادـب  دـیوگ :  یمزراوخ  نیـسح  فراع 
يارب زا  داد  یهاوگ  هکنانچ  لیـصفت ،  ماقم  رد  مه  عمج و  ماقم  رد  مه  هیلامج ،  هیلالج و  توعن  فشک  هیلامک و  تافـص  راهظا  يارب  زا 

هک تسا  نآ  شیـالوا )   ) شـالوءا یلعءا و  تسا :  بتارم  ار  تقیقح  نیا  وه و  ـالا  هلا  ـال  هنءا  هللا  دهـش  هک  دوـخ  تاذ  هب  مه  دوـخ  تاذ 
نیبرقم هکئالم  رکذ  مود  شیوخ .  سفن  رب  انث  دـمح و  هب  ملکتم  مسا  هب  دوخ  سفن  هناحبـس  وا  رکذ  زا  عمج  ماقم  رد  قح  زا  دوش  ققحتم 

مراهچ و  تسا .  هدرجم  هفطان  سوفن  هیوامـس و  هکئالم  رکذ  مویـس  و  ار .  دوخ  راگدرورپ  تسا  ناشیا  حـیبست  حاورا و  دـیمحت ،  نآ  هک 
رکاذ زا  یکی  ره  و  ءاضعا .  زا  تسا  يو  رد  هچنآ  تسا و  نادـبا  رکذ  مجنپ  و  شتاـقبط .  بسح  هب  هعبطنم  سوفن  هیـضرا و  هکئـالم  رکذ 
عیمج یف  راس  هللا  رکذ  ناف  هک  دـنک  یم  هراشا  ینعم  نیدـب  خیـش  هکنانچ  دراد ،  صاـصتخا  ودـب  هک  یناـسل  هب  تسا  شیوخ  راـگدرورپ 
عیمج رد  لـب  تسوا  هینامـسج ،  هیناـحور و  ياوق  سفن و  بلق و  حور و  رد  ینعی  تسا .  دـبع  یمج  رد  يراـس  يراـب ،  رکذ  ینعی  دـبعلا 

 ، دبع عیمج  رد  يراس  رکذ  نیا  یهتنا .  تسا -  دوخ  سفن  هب  ار  دوخ  سفن  رم  هرکاذ  ههیلا  تیوه  نایرـس  هجیتن  نایرـس  نیا  و  شیازجا . 
يرون نوئش  زج  تادوجوم  هکلب  تسا ؛  يراس  همه  رد  هک  تسا  هیهلا  تیوه  هب  تادوجوم  ياقب  اریز  تسا ؛  تادوجوم  عیمج  رد  يراس 

روعش و ملع و  تایح و  نیع  تسا  تیوه  نیا  هک  اج  ره  اذل  نطابلا  رهاظلا و  رخآلا و  لوالا و  وه  هک  دنتسین  تیوه  نیا  ییامـسا  تایآ  و 
رگید دوش و  یم  هدـیمان  بلاغ  رهاظ  مسا  نادـب  یماس  تلود  روهظ  تهج  هب  يدوجوم  ره  دـنچ  ره  تسا  یلالج  یلامج و  ءامـسا  رگید 

قواسم دوجو  مان  هب  هک  هیراس  تیوه  نیا  سپ  دنوش .  یم  عقاو  مسا  نآ  ءالیتسا  تلود و  تحت  رد  ام  رابتعا  ظاحل و  هب  تافص  ءامـسا و 
هدمحب حبسی  الا  یش ء  نم  نا  نهیف و  نم  ضرالا و  عبسلا و  تاومـسلا  هل  حبـست  تسا .  روکذم  رکاذ و  دوخ  تسا و  رکذ  نیع  تسا  قح 

وا هکنآ  زج  تسین  يدوجوم  چیه  دننک و  یم  شحیبست  تساهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  نامـسآ و  تفه  ( 129 ( ؛  مهحیبست نوهقفتال  نکلو 
(130  . ) دیمهف یمن  ار  ناشحیبست  امش  یلو  دیاتس  یم  یکاپ  هب  ار 

فیرش رکذ  - 128

 . رایـسب دیاوف  نآ  تموادم  نتفگ و  رایـسب  رد  تسا و  لد  تایح  نطاب و  يافـص  بجوم  تنا  الا  هلا  نم ال  ای  مویق  ای  یح  ای  فیرـش  رکذ 
(131  . ) دشاب تسود  دای  هب  یمدآ  هک  رتشیب  نیا  زا  هدیاف  هچ 

یسنوی رکذ  هب  تناعتسا  - 129

هلانبجتـساف و همیرک  هیآ  نیا  هب  دروآ و  يور  وا  هب  یمغ  دهد و  تسد  وا  هب  یهودـنا  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دومرف :  ع )   ) قداص ماما 
(132  . ) دربن هانپ  یسنوی )  فیرش  رکذ   ) نینم ؤملا  یجنن  کلذک  مغلا و  نم  هانیجن 

ابر میرحت  هفسلف  - 130

هفرح تاراجت و  مدرم  دوب ،  یم  لالح  ابر  رگا  دومرف :  ترضح  دیـسرپ .  ابر  میرحت  ببـس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه 
دـیرخ و تاراجت و  لـالح و  يوس  هب  مارح  زا  مدرم  اـت  دومرف  مارح  ار  اـبر  دـنوادخ  سپ  دـنتفگ .  یم  كرت  ار  شیوخ  زاـین  دروم  ياـه 
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(133  . . . ) دنزیرگب شورف 

 ! تسوگغورد ربق  نیا  بحاص  - 131

ربـق نـیا  بحاـص  تـفگ :  یم  ینک ؟  یم  نـینچ  ارچ  دــنتفگ :  دز ،  یم  اــهربق  رب  دوـب و  هدرک  دــنلب  ار  یبوـچ  لوـلهب  دــنا  هدرک  لــقن 
تسا هتفر  هتـشاذگ و  ار  همه  الاح  یلو  نم و . . .  نیـشام  نم ،  هناخ  نم ،  غاب  تفگ :  یم  میاد  دوب  ایند  رد  یتقو  ات  نوچ  تسوگغورد ، 

(134  ! ! ) تسین وا  لام  اه ،  نآ  زا  کی  چیه  و 

نانآ لاح  هب  اشوخ  - 132

هک وت  تما  زا  یسک  لاح  هب  اشوخ  تفگ :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  لییربج  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(135  ) هدحو هدحو  هدحو  هللا  الا  هلا  ال  دیوگب : 

تبساحم تبقارم و  - 133

(136  . ) یبیسح وت  هک  دبون  تبساحم  ار  ام  هنوگچ  و  یبیقر ؛  وت  هک  دشابن ،  تبقارم  ار  ام  هنوگچ  یهلا ! 

تشهب رد  تشه  شیاشگ  - 134

دزن یلذه  هبیـش  مان  هب  یـصخش  هک :  هدرک  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  یثیدح  نیعبرا ،  هب  موسوم  شـسیفن  باتک  رد  هللا )  ۀمحر   ) ییاهب خیش 
داهج جح و  هزور و  زامن و  لمع  هب  ییاناوت  ارم  تسا و  هتفر  الاب  نم  نس  ما و  هدش  ریپ  نم  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  دمآ و  ص )   ) ربمغیپ

ربمغیپ دناسر .  هرهب  نآ  زا  ارم  يادخ  ات  هد  مدای  کبـس  يروتـسد  ادخ !  لوسر  يا  سپ  تسا ،  هدنامن  ما  هداد  تداع  اهنآ  هب  ار  دوخ  هک 
تخرد وت  درگادرگ  رد  تفگ :  ص )   ) ادخ لوسر  درک .  وگزاب  ار  شنخس  راب  هس  هبیـش  نک !  وگزاب  هرابود  ار  تراتفگ  دومرف :  (ص ) 

هدمحب و ال میظعلا و  هللا  ناحبـس  وگب :  راب  هد  يدرازگ ،  ار  حبـص  زامن  نوچ  داتفا .  هیرگ  هب  وت  تمحر  زا  هک  نیا  رگم  تسین  یخولک  و 
یتسدـگنت و هروخ و  يراـمیب  یگناوید و  يروک و  زا  نآ  نتفگ  هب  ار  وت  لـجوزع  يادـخ  هتبلا  هک  میظعلا  یلعلا  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوـح و 
؟ درک دـیاب  هچ  ترخآ  يارب  زا  تسا ،  نم  ياـیند  يارب  زا  نیا  ادـخ !  لوسر  يا  تفگ :  یم  هبیـش  دراد .  یم  هاـگن  يریپ  جـنر  يراداـن و 
کتمحر و نم  یلع  رشناو  کلضف ،  نم  یلع  ضفءا  و  كدنع ،  نم  یندها  مهللا  ییوگ :  یم  زامن  ره  زا  دعب  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر 

دمع هب  دنک و  لمع  روتـسد  نیدب  رگا  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  سپ  تفرب .  تفرگب و  ار  تاملک  نیا  هبیـش  کتاکرب .  نم  یلع  لزنءا 
(137  . ) دوش تشهب  لخاد  دهاوخ  هک  مادک  ره  زا  دوش ،  هدوشگ  شیور  هب  تشهب  هناگتشه  ياهد  دیوگن ،  كرت  ار  نآ 

یهلا عماج  باتک  نآرق  - 135

زاین زا  يزیچ  مسق ،  ادـخ  هب  هک  يروط  هب  دومرف ،  لزان  زیچ  ره  يارب  یناـیب  نآرق  رد  یلاـعت  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هدروآ نآرق  رد  ار  نآ  ادخ  هک  نآ  زج  دوب ،  هدـش  رکذ  نآرق  رد  شاک  يا  دـیوگب :  دـناوتن  يا  هدـنب  ات  تسا ،  هتـشاذگن  ورف  ار  ناگدـنب 

يارب لزان و  شباتک  رد  ار  نآ  هکنآ  زج  دومرفن  توعد  زیچ  چیه  هب  ار  تما  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 138  . ) تسا
دنک زواجت  دح  نیا  زا  هک  سک  نآ  يارب  و  دنک ،  تلالد  نآ  رب  هک  یلیلد  داد و  رارق  يدح  زیچ  ره  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر 

(139  . ) دومرف ررقم  يدح  ، 
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حبص زامن  زا  سپ  رکذ  - 136

زامن زا  دعب  هک  ره  دنا :  هدومرف  ناگرزب  دنادرگءایـض  کشر  شیاقل  رون  هب  ار  تلد  هدید  دـنک و  انیـس  روط  ار  تا  هنیـس  لاعتم  دـنوادخ 
هللا و هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  هبترم  یـس  و  میظعل ،  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  راب  تفه  برغم  حبص و 

 . تسا یلاعتیادخ  ناما  رد  تایلب  تافآ و  عیمج  زا  دیوگب ،  ربکا  هللا 

يوش یم  روشحم  يراد  تسود  هک  هچنآ  اب  - 137

هب هک  یهاوخ  یم  رگا  بیبش !  رـسپ  يا  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  بیبش  نب  ناـیر  ثیدـح  رد  ( 140)
ار یگنـس  سک  ره  هک  ام !  تیالو  داب  وت  رب  و  داش !  ام  يداش  هب  شاب و  نیگمغ  اـم  مغ  هب  شاـب !  اـم  اـب  یـسر ،  تشهب  يـالعا  تاـجرد 

لامعا هماـن  هب  مدرک و  یم  رکق  دوخ  داـعم  رـشح و  رد  یبش  دـنک .  روشحم  نآ  اـب  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـشاب ،  هتـشاد  تسود 
هتشگ و روشحم  نآ  اب  هدش ،  مسفن  همزال  يزیچ ،  مدید  هک  دش  دهاوخ  یگدیـسر  ملامعا  هب  هنوگچ  هک  نیا  و  مدنکفا ،  یم  رظن  شیوخ 

دای هب  ار  ثیدح  نیا  تقو  نیا  رد  مراد .  تسود  تدـش  هب  ار  نآ  هک  تسا  یطخ  یباتک  مدـید  مدرک  تقد  یتقو  دوش ،  یمن  ادـج  نآ  زا 
نیا زا  تسا و  تادامج  زا  گنـس ،  دننام ،  مه  باتک  و  دوش .  یم  روشحم  نآ  اب  دشاب  هتـشاد  تسود  مه  ار  یگنـس  سک  ره  هک  مدروآ 

(141  . ) درادن یقرف  نآ  اب  تهج 

 ! منک یم  مرش  ع )   ) مظاک ماما  زا  نم  - 138

؟ دنرب فرشا  فجن  هب  ار  تدسج  گرم  زا  سپ  هک  ینک  یمن  تیـصو  ایآ  دنتفگ :  وا  هب  دوب  گرم  رتسب  رد  نیدلا ،  ریـصن  هجاوخ  یتقو 
نیمز زا  ار  مدسج  گرم ،  زا  سپ  مهدب  نامرف  هک  مراد  مرـش  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامه ،  ماما  زا  نم  ریخ !  دیوگ :  یم  هجاوخ 

(142  . ) دننک لقتنم  رگید  ییاج  هب  هدرک ،  جراخ  راوگرزب  نآ  سدقم 

غالا نوچمه  يرس  - 139

 . دـهد یم  ماجنا  زامن  رد  ماما  هک  دـشاب  هچنآ  زج  شزامن  لاعفا  سک  ره  هک :  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 
 . دوش یم  روشحمغالا  نوچ  يرس  اب  دشاب ، 

(143  ) نآ فده  ناسنا و  ياوق  - 140

تیاهن هرمث و  هک  تسا  اه و . . .  یندیـشون  یندروخ و  هلیـسو  هب  یبلط  تذل  اهنت  ایند ،  رد  شفده  هک  سک  نآ  اما  دیوگ :  یم  نوطالفا 
سپـس دبای .  یمن  ار  یلاعت  يرای  هب  هبـشت  لاجم  ناوت و  وا  هیلقع  سفن  سپ  یـسنج ،  تذل  عامج و  زین  تسین و  دـب  يوب  زج  يزیچ  اهنآ 
توهش هک  یسک  دیوگ :  یم  هدرک ،  هیبشت  هتشرف  هب  ار  هیلقع  هوق  گس و  هب  ار  شا  هیبضغ  هوق  كوخ و  هب  ار  ناسنا  هیوهش  هوق  نوطالفا 

هوق هک  یـسک  و  گس ،  نوچ  دوش ،  هریچ  وا  رب  هیبضغ  هوق  هک  نآ  و  تسا ،  كوخ  دننام  دـشاب ،  نآ  ياضرا  شفدـه  دـنک و  هبلغ  وا  رب 
 ، دـنارذگب نهذ  زا  ار  یملع  تخـس  لیاسم  دوش ،  يرپس  ایـشا  قیاقح  تخانـش  رکف و  هب  شتاقوا  رتشیب  دـشاب و  بلاـغ  وا  رب  هیلقع  سفن 

تردـق و و  تمکح ،  زا :  تسا  تراـبع  دوش  یم  تفاـی  یلاـعت  يراـب  رد  هچنآ  نوچ  تسا ؛  یلاـعت  يراـب  هیبش  هک  تسا  یلـضاف  ناـسنا 
(144  . ) تقیقح ییابیز و  یکین و  تلادع و 
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هللادبع وبا  زا  تبیغ  هرافک   - 141

هک یصخش  دای  هب  هاگ  ره  دومرف :  تسیچ ؟  تبیغ  هرافک  هک  دندیسرپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا :  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(145  . ) دنک نارفغ  بلط  دنوادخ  زا  وا  يارب  ادتقا ،  هدومن ،  شتبیغ 

نیقیلا قح   - 142

ملع هب  هجرد  هجرد  ات  شوکب  تسا .  ندید  یکی  هکلب  تسا ؛  نتفگ  یکی  طقف  هن  دـیحوت  هک  دـشاب  دـنلب  یلیخ  دـیاب  دـیحوت  رد  اقآ  رظن 
(146  . ) تسا وا  تسا و  وا  هک  یبایب  هار  نیقیلا  قح  هب  هکلب  هار ؛  نیقیلا  نیع  هب  هکلب  نیقیلا 

وا زا  هن  تسا  ام  زا  رورش   - 143

کسفن نمف  ۀئیس  نم  کباصءا  ام  هللا و  نمف  ۀنسح  نم  کباصءا  ام  وا  زا  هن  تسا  ام  زا  رورش  دباین و  یکین  ریخ و  زج  وا  زا  هک  دنادب  اقآ 
(147 . )

تدابع ءزج  نیرترب  - 144

 ، تسا ءزج  داتفه  تدابع  ( 148 ( ؛  لالحلا بلط  اهلضفءا  اءزج  نوعبس  دابعلا  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 . تسا لالح  بلط  نآ  ءزج  نیرترب 

نموم جارعم   - 145

 . تسا یقت  لک  نابرق  نم و  ؤم  جارعم  زامن  تسا و  نابدرن  جارعم 

یبلط يدحت   - 146

نود نم  مکئادهـش  اوعداو  هلثم  نم  ةروسب  اوتءاف  اندبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  و  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
هک ییاهدهاش  دیناوخب  دیروایب و  نآ  دننام  هروس  کی  سپ  میداتسرف ،  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  زا  دیتسه  کش  رد  رگا  نیقداص ؛  متنک  نا  هللا 

 . دییوگ یم  تسار  رگا  ادخ  ریغ  دیراد 

دنزرف يارب  بوخ  مان   - 147

دومرف ع )   ) لک ماما  لصفالب ،  یصو  دشابن .  هدنمرـش  دوخ  مان  زا  یگرزب  رد  ات  دیراذگب  بوخ  مان  دنزرف  يارب  دندومرف :  نید  نایاوشیپ 
ناحبـس دنوادخ  ینامرفان  رد  زج  زیچ  ره  رد  ار  ردپ  هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردپ  قح  دراد .  یقح  دـنزرف  رب  ردـپ  یقح و  ردـپ  رب  دـنزرف  : 

(149  . ) دهد شدای  نآرق  و  دنک ،  شبدا  وکین  و  دراذگ ،  يو  رب  وکین  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قح  درب و  نامرف 

مظعا مسا   - 148

موقلا یلع  ینرـصنا  یلرفغا و  وه  نم ال  ای  وه  اـی  دومرف :  دـش  غراـف  نآ  زا  نوچ  دومرف و  تئارق  ار  دـحا  هللا  وه  لـق  ناـنم  ؤم  ریما  يزور 
تسیچ تایانک  نیا  نانم !  ؤم  ریما  يا  دیسرپ :  رـسای  رامع  درب .  یم  هلمح  دناوخ و  یم  ار  نیمه  نیفـص  گنج  زور  رد  ناشیا  نیرفاکلا . 
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رـشح هروس  رخآ  زین  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  تسا  هدرک  تئارق  هاگ  نآ  تسادخ .  دـیحوت  هیاپ  مظعا و  مسا  دومرف :  ییوگ ؟  یم  هک 
(150  . ) دناوخ رهظ  لاوز  زا  لبق  زامن ،  تعکر  راهچ  دش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  سپس  ار ، 

کلم ود   - 149

 . دنـسیونب وا  رب  هک  تسا  هدومرف  لیکو  کلم ،  ود  ار  شا  هدنب  یلاعت ،  يادـخ  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  دـنک  لقن  کلام  نب  سنا 
زا تسا  رپ  منامـسآ  دیامرف :  دنوادخ  میور ؟  اجک  هب  لاح  سپ  يدـناریم ؛  ار  ینالف  تا ،  هدـنب  اراگدرورپ !  دـنیوگ :  دریمب ،  نوچ  سپ 

ار نآ  دییوگ و  لیلهت  ریبکت و  حیبست و  ار  نم  دیور و  ما  هدنب  ربق  هب  دنرب .  نامرف  ارم  هک  قلخ  زا  رپ  منیمز  دننک و  تدابع  ارم  هک  کیالم 
(151  . ) دیروآ تباتک  هب  شتانسح  هرمز  رد  تمایق  زور  ات 

 ! یتلفغ تواسق و  هچ   - 150

لغش هنوگ  نیا  ایوگ  دنراد .  تلفغ  تواسق و  ردق  هچ  ناشدوخ  دنراذگ  یم  ربق  رد  ار  اه  هدرم  ردق  هچ  هنازور  مه  تشپ  هک  اه  نکروگ 
(152  . ) دنک ریخ  ار  تبقاع  لاعتم  يادخ  دوش .  یم  داتعم  اه  نادب  ناسنا  دروآ و  یم  تلفغ  تواسق و  نکروگ  یلاعبانج و  هدنب و  ياه 

روکش دبع   - 151

هدرک تیاور  مالـسلا  مهیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطان  قح  هب  ماما  قئاقح  فاشک  زا  رـضحیال  نم  رد  هرـس  سدـق  هیوباب  نبا  باـنج 
 ، دناوخ یم  ار  اعد  نیا  راب  هد  ءاسم  حبص و  ره  رد  مالسلا  هیلع  یبن  حون  هک  تسا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرتخب  نب  صفح  هک  تسا 

كدحوکضنمف ایند  وءا  نید  یف  ۀیفاع  ۀمعن و  نم  یب  یسمءا  حبصا و  ام  هنا  كدهشا  ینا  مهللا  تسا :  هدش  هدیمان  روکش  دبع  ور  نیا  زا 
(153  ) اضرلا دعب  یضرت و  یتح  یلع  اهب  رکشلا  کل  دمحلا و  کل  کل ،  کیرش  ال 

(154  ) قح رایعم   - 152

اـضما نآرق  ار  یتیاور  هک  یتقو  سپ  دشاب ؛ یم  نآ  بسح  هب  يزیچ  ره  نازیم  تسا و  فراعم  رد  لصا  قدص و  نازیم  قح و  رایعم  نآرق 
(155  . ) درک ذخا  ار  نآ  دوش  یمن  دشاب ،  مه  هعبرا  بتک  زا  رگا  دنکن ، 

نانمشد نیرت  نمشد   - 153

هب تفگ  کیبنج ؛؟  نیب  یتلا  کسفن  كودع  يدعا  هک  ثیدح  نیا  ینعم  زا  مدیـسرپ  ار  یگرزب  دیوگ :  ناتـسلگ  متفه  باب  رد  يدـعس 
 . دنک هدایز  تفلاخم  ینک  رتشیب  ارادـم  دـنچ  ره  هک  ار  سفن  رگم  ددرگ .  تسود  ینک  ناسحا  يو  رب  هک  ار  ینمـشد  نآ  ره  هکنآ  مکح 

(156)

يرهاظ ینطاب و  تراهط   - 154

 . نورهطملا الا  هسمیال  یبایرد  ار  شنطاب  یناوت  ات  دشاب  كاپ  دـیاب  تنطاب  ینک و  سم  ار  نآرق  رهاظ  یناوت  ات  دـشاب  رهاط  دـیاب  ترهاظ 
(157)

 ! مبیبح نتشیوخ  هب  يدنپ   - 155
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نامیکح دش !  رت  هدـنز  درمن  هک  میوگ  دـهد ،  دوس  هکلب  دـناسرن  نایز  ار  وا  گرم  درادـن ،  ساره  گرم  زا  راگزیهرپ  دـنمدرخ  انـسح ! 
مـسج دوش و  یم  مسج  ندروخ  رپ  زا  حور  دنتفگ :  یم  دنک .  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  وا  يرادن ،  لوغـشم  ار  سفن  رگا  هک :  دنا  هتفگ 

(158  . ) ددرگ یم  حور  ندروخ  مک  زا 

دنیاه هنیفد  نوچ  هللا  ءامسا   - 156

هب ددع  دـنا و  نئافد  هلزنم  هب  هللا  ءامـسا  دـینادب  هک :  تسا  هدومرف  مالـسلا -  امهیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطان  قح  هب  ماما  ترـضح 
(159  . ) يرذگرد هکلب  یسرن ؛  زین  يریگب  هدایز  رگا  یسرن و  نیفد  هب  یهن  ارف  رتمک  عارذ  رگا  تحاسم ،  نآ  عارذ  هلزنم 

ردق بش  نآرق و   - 157

(160  . ) تسا وت  رهوگ  زا  جراخ  یمود  ددرگ  وت  تاذ  رهوج  یلوا  هک  رس ،  هب  نآرق  طقف  هن  نک ،  لد  هب  نآرق  ردق  یلایل  رد 

؟  تسیک هیرگ  راوازس   - 158

دوخ سفن  زا  هک  یسک  رب  رتشیب  تسا  هتسیاش  هک  دوش  هتفگ  دنیرگ ،  یم  رگید  يزیچ  ره  دوخ و  ینطاب  هودنا  مغ و  رب  هک  ینانآ  هب  دیاب 
 . دننک يراز  هیرگ و  تسا ،  هتفر  ورف  دنناشک  یم  یهارمگ  یتخبدـب و  هب  ار  وا  هک  يا  هیامورف  تسپ و  ریقح و  تاوهـش  رد  تسا و  لفاغ 
نآ هب  هناصلاخ  دـیوج و  لاغتـشا  فیرـش  رما  نیا  هب  هک  دـنهاوخب  وا  زا  دـننادرگ و  یم  لیام  میاهب  عبط  هب  ار  وا  عبط  هک  یلایما  تاوهش و 

ینامسج يرهاظ و  یکاپ  هن  تسا ؛  سفن  یکاپ  یقیقح ،  رهط  یکاپ و  هچ  دیامن .  مادقا  دوخ  شیالاپ  هیکزت و  هب  دراد  ناوت  ات  هتخادرپ ، 
رظن رد  یتح  تسا ؛  هدولآ  دب  يوب  هب  شندب  یلو  هدوب ،  رادربنامرف  يدـبع  ار  دوخ  يادـخ  هک  ازریم ،  میکح  ملاع و  صخـش  ور  نیا  زا  . 

تاذـل ایند و  زا  هک  دـبعتم  صخـش  تلیـضف  زا  تسا  رتهب  تسا ،  هدومن  رطعم  ربنع  کشم و  هب  ار  دوخ  رهاظ  هک  ینادان  زا  زین ،  نـالهاج 
دـنراذگ و یم  مارتـحا  ودـب  دـنراد و  فارتـعا  شا  يراوگرزب  و  نادرخباـن ،  نـالهاج و  همه  هک  تسا  نیا  دـیوج ،  یم  زارتـحا  نآ  یند 

یمن ایآ  لهاج !  ناسنا  يا  سپ  دشاب .  هدرک  هرخـسم  ار  دوخ  هک  سک  نآ  زج  دهد ؛ رکذـت  نانادـب ،  ار  ناش  ياطخ  دـندرگ  یم  نامداش 
هنادواج اـج ،  نآ  رد  تفر و  یهاوخ  یقیقح  ملاـع  هب  هاـگ  نآ  و  دـش ،  دـهاوخ  يرپس  يا ،  هظحل  وچمه  ملاـع  نیا  رد  تتماـقا  هک  یناد 

(161 ( . ! ؟ دنام یهاوخ 

؟  تسا تشگزاب  ربارب و  هبوت  ره   - 159

 ، هدـنب زا  هبوت  و  تسا ،  تشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  هبوت  دـیامرف :  یم  هبوت  هرابرد  هر )   ) ییابطابط نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع ،  ( 162)
وا هانگ  شزرمآ  ای  هبوت  هب  يو  قیفوت  زین  دنوادخ  بناج  زا  و  یچیپرس ،  زا  تشگزاب  ینامیشپ و  اب  شراگدرورپ  يوس  هب  تسوا  تشگرب 
 - نآرق نایب  بسح  هب  دـشاب -  یم  هدـنب  يوس  هب  دـنوادخ  تشگرب  ود  اب  يواسم  ادـخ ،  يوس  هب  هدـنب  زا  هبوت  ره  هک  دـش  هتفگ  ررکم  ، 

تیانع دنوادخ  لوا  ار  ریخ  راک  قیفوت  سپ  تسادـخ .  مه  هدـنهد  ورین  تسورین و  هب  جاتحم  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  لمع  کی  هبوت  اریز 
ناهانگ یگدولآ  زا  ریهطت  جاتحم  دش ،  هبوت  هب  قفوم  یتقو  سپـس  و  ددرگ ،  یم  رب  دوخ  هانگ  زا  دوش و  یم  هبوت  هب  رداق  هدنب  ات  دنک  یم 

نامه ادخ ،  تشگرب  تیانع  ود  نیا  دریگ .  یم  رارق  ادـخ  شزرمآ  تمحر و  تیانع و  لومـشم  رگید  راب  زین  هک  اجنآ  تسا ؛  شزرمآ  و 
نایم رد  و  تسا ،  یمود  هبوت  زین  نیا  اوبوتیل و  مهیلع  بات  مث  دیامرف :  یم  نآرق  دنا .  هتفرگ  نایم  رد  ار  هدنب  هبوت  هک  دنتـسه  يا  هبوت  ود 

(163  . ) دریگ یم  رارق  هدنب  هبوت  ود ،  نیا 
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دزاسب یماغیپ  هب  قشاع  لد   - 160

تـسا نیا  فشک  تقیقح  دزاسب و  یماغیپ  هب  قشاع  لد  هک  دهد  تشمارآ  وا  ماغیپ  دوش و  تسنوم  مان و  ات  الوم ،  هب  لد  راد و  ایند  هب  نت 
هک زامن  ماگنه  رد  صوصخ  هب  رازاب ،  هچوک و  رد  هن  دشاب  رای  اب  ترـس  لاح  همه  رد  هک  نک  دهج  دوبن .  باجح  رادـلد  لد و  نایم  هک 

(164 ( ؟  تسا هنوگچ  ندوب  ود  يراد و  يوجن  هک  اب  ات  رگنب  تسا ،  سک  ود  نیب  تاجانم  هبر و  یجانی  یلصملا 

قیرغ ياعد   - 161

يا هناشن  مچرپ و  ینعی  یملع ؛  نودب  سپ  دسر ،  یم  امـش  هب  يا  ههبـش  يدوز  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :  نانـس  هللادبع 
 : متفگ دناوخب .  قیرغ  ياعد  هک  یـسک  رگم  دبای  یمن  ییاهر  ههبـش  نآ  زا  دینام ،  یم  دیامن و  تیاده  ییاوشیپ  نودب  دـنک و  ییامنهار 

بلقم ای  متفگ :  نم  کنید .  یلع  یبلق  تبث  بولقلا !  بلقم  ای  میحر  اـی  نمحر  اـی  هللا  اـی  ییوگ :  یم  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  قیرغ  اـعد 
 ! بولقلا بلقم  ای  وگب :  میوگ  یم  هکنانچ  نکل  تسا و  راصبالا  بولقلا و  بلقم  لجوزع  يادـخ  هتبلا  دومرف :  ماما  راصبءالا .  بولقلا و 

(165  . ) کنید یلع  یبلق  تبث 

 ! شاب مرح  میرح  میقم   - 162

میا هدولآ  باوخ  هک  یبالگ  رغاس  زا  نز  ام  يور  هب  وگب :  هنامیمـص  نک و  زارد  نامز  ماما  رـصع  یلو  قح  تجح  نماد  هب  لـسوت  تسد 
قشمرس ندش و  نآرق  نتفای و  ردق  يراد و  هدنز  بش  يزیخ و  رحس  كاسما و  هام  ناضمر ،  كرابم  هام  میمارگ !  رورـس  رادیب  تخب  يا 

وش مرحم  ناج  لد و  زا  الو  افو و  سابل  هب  نک و  هبوت  لسغ  تسا  هللا  رهـش  تاقیم  نابعـش و  هام  هک  نونکا  مه  زا  تسا ،  شیپ  رد  نتفرگ 
 . دنکب يراک  دیآ و  نورب  بیغ  زا  یتسد  هک  نک  فاوط  قشع  هبعک  درگ  نک و  يرفس  نتشیوخ  رد  وگ و  کیبل  کیبل  بلق  میمـص  زا  و 

(166)

تدابع هزیگنا   - 163

شدوخ ارچ  هاگآ  لماک و  ناسنا  دبای .  یم  شدوهـش  رد  لقعت  ماقم  قوف  هکلب  شلقعت ،  رد  ناسنا  هک  تسا  یناحور  تذـل  نآ  تدابع ، 
(167 ( ؟ دشاب هدوبن  یهانتم  ریغ  ینادیواج  يدبءا  تذل  لابند  هب  ارچ  وا  دنک ؟ دیقم  دودحم و  رادیاپان  ذیاذل  هب  ار 

تشهب ياه  غاب  رد  ندیمارخ   - 164

دای و هب  سپ  زور .  حبـص و  رد  ادخ  رکذ  دومرف :  تسیچ ؟  تشهب  ياه  غاب  دندیـسرپ :  دیمارخب !  تشهب  ياهغاب  رد  دومرف :  مرکا  ربمایپ 
؟  تسا ردقچ  وا  دزن  يادخ  تلزنم  ردق و  هک  درگنب  دراد ،  يادخ  دزن  یتلزنم  ردـق  هچ  دـنادب ،  دـهاوخ  هک  سک  ره  دیـشاب .  ادـخ  رکذ 
دزن نیرت  لامعا  نیرتالاو  نیرت و  هزیکاـپ  نیرتهب و  هک  دـینادب  ار .  وا  هدـنب  هک  دـهن ،  یم  ردـق  هزادـنا  ناـمه  ار  شا  هدـنب  دـنوادخ  نوچ 
نم تسا :  هدومرف  یلاـعت  يادـخ  تسا .  ناحبـس  دـنوادخ  داـی  رکذ و  تسا ،  هدـیبات  نآ  رب  دیـشروخ  هک  يزیچ  ره  زا  رتهب  و  دـنوادخ ، 

(168  . ) ناحبس يادخ  اب  ینیشنمه  زا  رتالاب  یشزرا  تلزنم و  هچ  دشاب و  نم  دای  رکذ و  هب  هک  متسه  یسک  نیشنمه 

وکین يوخ   - 165

(169  ! ) نادرگ وکین  مه  ار  مبوخ  يدرک ،  وکین  ار  میور  یهلا ! 
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سفنا زا  نتشیوخ  رد  ریس   - 166

(170  . ) يرادن یهار  تدوخ  زج  ییایب و  قافآ  هب  هار  دیاب  تدوخ  زا  و  درک ،  ریس  قافآ  رد  دیاب 

هبوت توافت   - 167

 ، دـننک هبوت  هانگ  زا  نادـهاز  هک  دراد  شـضیارف  یلوبق  مدـع  فوخ  ناسنا  هک  تسا  ضیارف  یلوبق  مدـع  هرافک  لفاوت ،  دـهاز  فراـع و 
(171  . ) دشاب كاب  یب  یضار و  دوخ  زا  رایسب  دیاب  دنک  یم  لفاون  كرت  هکنآ  رافغتسا و  تدابع  زا  نافراع 

بش زامن  زا  مورحم   - 168

 ، دور ورف  تشوگ  رد  هک  ییوقاچ  زا  تشز ،  لمع  ددرگ و  مورحم  بش  زامن  زا  دـنک ،  هانگ  درم  نوچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(173 ( ) 172  . ) دور یم  ورف  هدش ،  نآ  بکترم  هک  یسک  رد  رت  عیرس 

اه تداعس  همه  هیامرس   - 169

رهوگ تسیز و  لطاب  لطاع و  تخانشن  ار  دوخ  هکنآ  و  تسا ،  یسانش  دوخ  ینعی  سفن ؛  تفرعم  تابجاو  مهاو  اه  تداعـس  همه  هیامرس 
درادن و يزاس  دوخ  زا  رت  مهم  يراک  ناسنا  دیآ .  یمن  ناسنا  راک  هب  سفن  تفرعم  چیه  دنام .  هرهب  یب  هشیمه  يارب  درک و  هابت  ار  شتاذ 

روبع فلد ،  دبعم  رانک  زا  یتقو  دنیوگ  درمـش .  یم  رت  مهم  همه  زا  ار  قالخا  یـسانش و  دوخ  طارقـس  تسا .  یـسانش  دوخ  رب  ینتبم  نآ 
یعیبط نادنمشناد  لباقم  رد  طارقس  داد .  رارق  دوخ  هفسلف  ساسا  ار  مالک  نیمه  سانـشب !  ار  دوخ  تسا :  هتـشون  نآ  يالاب  دید  درک  یم 

نتخانـش زا  رتـالاب  ناـسنا  سفن  نتخانـش  هک  سانـشب  ار  دوخ  هکلب  ریم !  جـنر  حور  یب  کـشخ و  تادوجوم  نتخانـش  رد  هدوهیب  تفگ : 
(174  . ) تسا تعیبط  رارسا 

دید ار  ادخ  شبلق  اب   - 170

؟ دید ار  لجوزع  يادخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  زا  دـیوگ :  یم  لیـضف  نب  دـمحم 
ؤف بلق و  زا  هکلب  دیدن ،  مشچ  اب  ار  وا  ینعی  يار ؛  ام  دا  ؤفلا  بذـک  ام  يا .  هدینـشن  ار  هیآ  نیا  رگم  دـید .  ار  وا  شبلق  اب  يرآ !  دومرف : 

(175  . ) دید دا 

ناهانگ ششخب   - 171

 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هللادبع ،  وبا  هک  مدینـش  دـیوگ :  یم  هک  تسا  لقن  بهو  نبا  زا  یفاک ،  گنـسنارگ  فیرـش و  باتک  رد 
وا ناهانگ  هنوگچ  مدیـسرپ :  دناشوپب .  ار  وا  ناهانگ )   ، ) ترخآ ایند و  رد  و  درادب ،  تسود  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  حوصن  هبوت  هدـنب  نوچ 

ناهنپ ار  شناهانگ  هک  دیامرف  یحو  ار  شندب  ياضعا  و  دربب ،  ناشدای  زا  دنا ،  هتـشون  کلم  ود  هک  ار  شناهانگ  دومرف :  دناشوپ ؟ یم  ار 
سپ دینک .  نامتک  هدش ،  بکترم  امـش  رد  هک  یناهانگ  هک  دیامرف  یحو  تسا )  هدرک  هانگ  اهنآ  رد  هک   ) نیمز زا  یعـضاوم  هب  و  دینک ، 

(176  . ) دهدن یهاوگ  شناهانگ  رب  يزیچ  هک  یلاح  رد  دور ،  يادخ  ياقل  هب  وا 

تداعس مخت   - 172
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ندنارورپ لامعا  بادآ و  ریاس  دوش و  یم  هتـشاک  لد  عرزم  رد  هک  تسا  تداعـس  مخت  تبقارم  درک ،  تیوقت  ار  تبقارم  دیاب  دـیحوت  رد 
لد نخـس  نیا  تسا ،  تبقارم  اـب  محازم  سفن  ثیدـح  تسا .  ندوب  روـضح  رد  هراوـمه  ندیـشک و  سفن  کیـشک  تبقارم ،  تسا .  نآ 

(177  . ) هللا ریغ  هللا  مرح  یف  نکست  الف  هللا  مرح  بلقلا  دناشن :  لد  رب  دیاب  ار  ع )   ) قداص ماما  نیشن 

برجم رکذ   - 173

اب یتقو  تسا .  لقع  تایح  بجوم  تنا  الا  هلا  نم ال  ای  مویق  ای  یح  ای  فیرـش  رکذ  راـثکا  هک  تسا  برجم  هللا  ءاـیلوا  دزن  رد  نم !  ياـقآ 
اب لاح  نآ  رد  دشابن ،  ءاهتـشا  ءالتما و  لاح  رد  دـشاب و  هدـمآ  رد  هب  یگتـسخ  زا  دـشاب و  هدرک  تحارتسا  ندـب  هک  نک  تولخ  تیادـخ 

یلاعبانج دوخ  اب  تدم  رایتخا  درادن ،  ددع  یناوخ ،  یم  فیرـش  رکذ  نادـب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هللا ،  عم  بدا  تبقارم و  روضح و  لامک 
(178  . ) رتهب هچ  شرتشیب  دشابن ،  نیعبرا  کی  زا  رتمک  هک  نیا  رتهب  رتشیب و  ای  هقیقد  تسیب  دودح  رد  الثم  تسا ، 

ناسنا درخ  هرمث   - 174

ار ناسنا  دـیاب و  لگ  گنـس و  ار  راوید  الثم  تسا ،  مزال  زیچ  نآ  بسح  هب  هیام  ار  زیچ  ره  نتخاس  درادـن و  يزاسدوخ  زا  رت  مهم  يراک 
یهلا و فاصوا  هب  ناسنا  فاصتا  ینعم  هب  هللاءاقل  تسا و  هدـشن  لیان  شبولطم  لامک  هب  تسا  هدیـسرن  هللا  ءاقل  هب  ات  ناسنا  لـمع .  ملع و 

تـسا مدرم  وا  هرمث  راب و  هک  تسا  یتخرد  ملاع  هک  تسا .  باب  نیا  رد  ار  لماک  یمالک  ار  لضفا  اباب  تسا .  یبوبر  یقـالخا  هب  وا  قلخت 
(179  . ) تسا یلاعت  يادخ  ياقل  وا  هرمث  هک  تسا  یتخرد  درخ  تسا و  درخ  يو  هرمث  راب و  هک  تسا  یتخرد  مدرم  و 

درخ نیرترب   - 175

 . تسا هارمگ  تخانـشن  ار  درخ  هکنآ  تسا و  درخ  اـب  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  سپ  تسا ،  دوـخ  سفن  هب  یمدآ  ییاسانـش  درخ ،  نیرترب 
(180)

هام نیا  رد  دیفم  یتاکن   - 176

 : دشخب دوس  هک  تسا  دیما  دوش  یم  ادها  يرکذ  ناونع  هب  تفای  شراگن  هدنب  نیا  کلک  زا  هک  متاکن  رتفد  زا  دنچ  يا  هتکن  همان  كرابم 
 ( ص  ) هللا لوسر  ینامز ،  لوط  رخآ  رد  هن  تسا  وت  اب  تمایق  - 2 ( 181  ) نولمعی اوناک  ام  الا  نوزجی  له  تسا  لمع  سفن  ازج ،  هتکن 1 -
اب رشح  لباق  لوقع ،  ملاع  اب  تلقع  لاثم و  ملاع  اب  تلایخ  تسا و  کلم  ملاع  اب  تکلم  ةرخآ 3 - ایندلا  عم  نا  دومرف :  مصاع  نب  سیق  هب 

هتوکلم سـسا  هتوکلم و  لاثم  یلع  هکلم  قلخ  لـجوزع  هللا  نا  دومرف :  ص )   ) دـمحم لآ  قداـص  همه ،  بسک  هیامرـس  ياراد  يا و  همه 
ادخ لوسر  جارعم  همانرفس  - 4 نادب !  تسرد  ناوخب و  تسرد  هتوربج .  یلع  هتوکلمب  هتوکلم و  یلع  هکلمب  لدتسیل  هتوربج ،  لاثم  یلع 

ات - 7 دوشن .  ادیپ  وت  رد  يزیچ  يدشن  مگ  ات  - 6 دوش .  یم  نآ  تفرگ  سنا  دوخ  لصا  اب  نوچ  ناسنا  - 5 تسا .  رشب  راوطا  حرش  (ص ) 
زا مه  دـنک و  یم  يرادربـسکع  کـلم  ملاوع  زا  اوه  هک  تسا  یهاگتـسد  هناـخراک و  ناـسنا  - 8 یتسین .  ناسنا  يدشن  هدـنریگ  هدـننیب و 
هب ات  رگنب  تسرد  دنک ،  یم  جرد  هبیع  شرـس و  هنیجنگ  رد  ار  همه  یفاجت و  یب  دهد  یم  لزنت  ار  یمود  درب و  یم  الاب  ار  یلوا  توکلم ، 

ار هچ  ره  اه و  ینتسر  ناروناج و  رگید  هک  تسین  نت  زا  مشنیب  - 9 ( 182  . ) یـسرب مهلجرا  تحت  نم  مهقوف و  نم  اولکآل  همیرک  تقیقح 
وا هزادنا  رد  هنرگو  نت  ياج  ناور  هن  تسا و  ناور  ياج  نت  هن  سپ  تسا ،  نم  نآ  زا  هک  تسا  یناور  زا  دـنزابنا ،  نآ  رد  تسا  جیـشخآ 

یشوماخ زا  - 10 تسا .  دنلب  رایـسب  اناد  دزن  رد  هاتوک  نخـس  نیا  كاخ .  زارف  رب  ناور  تسا و  كاخ  رب  نت  تسین ،  هک  یتسناد  يدوب و 

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  تسا  ییاه  هویم  دوش  یم  شدـیاع  يرادـیب  باوخ و  رد  کـلاس  راوطا  لاوحا و  رد  هچ  نآ  - 11 رادرک .  هشیدنا  زا  دـیاز و  راتفگ 
(183  . ) دروخ دیاب  هزادنا  هچ  ات  ار  اود  اود ،  بآ  اذغ و  دنئاد و  یگنشت  یگنسرگ و  - 12 دنک .  یم  زورب  شدوجو  هرجش  نومک 

 ! شاب دوخ  رکف  هب  مردارب   - 177

زا تسین ،  یکـشک  ندیـشک  سفن  کیـشک  شکب و  سفن  کیـشک  هراوـمه  شاـبم و  لـفاغ  نتـشیوخ  زا  شاـب و  دوـخ  رکف  هـب  مردارب ! 
ناتسب و تشرد  شاب  ایـسآ  تسا :  یلثم  شوخ  هچ  هک  فورعم  لثم  هب  شاب و  لمحت  درم  زاسب و  راگزور  يانبا  اب  هاوخب ،  قیفوت  دنوادخ 

مکءاعد الول  مکبر  مکب  اوبعی  ام  لق  نکم  عطق  ار  تسود  اب  زاین  زار و  تاجانم و  تسا .  تدابع  بل  رکف ،  هک  شاب  رکف  درم  هد !  زاب  مرن 
(185 ( ) 184 . )

يراد هدنز  بش   - 178

رتسب زا  ماگنه  بش  هنیآ  ره  ( 186 ( ؛  الیوط احبس  راهنلا  یف  کل  نا  الیق *  موقا  اطو و  دشءا  یه  لیللا  ۀئشان  نا  تسا :  هدومرف  یلاعت  قح 
 . تسا رایسب  زور  رد  وت  ياهراک  هک  رت  هدنراد  راوتسا  ار  نخس  نایب  تسا و  رت  هدنیازفا  ار  لد  نابز و  تقفاوم  نتساخرب 

تسود زا  تسود  يانمت   - 179

هاوخم ادخ  زج  ادخ  زا  زیچ  چیه  منک  یم  ضرع  ةراسج  بارطـضا .  تعرـس و  اب  هن  دوب ،  هار  هب  ارادم  قفر و  ینءات و  اب  دـیاب  نم !  ياقآ 
(187  . ) تکرب ادخ  زا  تکرح  وت  زا  تسام ،  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  نوچ  هک 

 ! دشاب یجان  هک  یجاح  کنخ   - 180

دنمتلود يارب  نآ  یناحور ؛  نیا  تسا و  ینامـسج  رفـس  نآ  اجک ؟ نیا  فراع  اجک و  نآ  فئاط  اجک ؟ هناخ  بحاص  اجک و  هناخ  یهلا ! 
هاـم رد  نآ  رفـس  ناـج ؛  كرت  نیا  دـنک و  لاـم  كرت  نآ  ار ؛ اوساـم  نیا  دـنک و  عادو  ار  لاـیع  لـها و  نآ  شیورد ؛  يارب  نـیا  تـسا و 

نایاپ ار  نآ  هار  سفنا ؛  ریـس  نیا  دـنک و  قافآ  رفـس  نآ  رمع ؛ همه  ار  نیا  تسا و  راب  کـی  ار  نآ  و  هاـم ،  همه  ار  نیا  تسا و  صوصخم 
نآ شرع ؛  نیا  دـیامیپ و  شرف  نآ  دـشابن ؛ یناـشن  ماـن و  وا  زا  هک  دور  یم  نیا  ددرگرب و  هک  دور  یم  نآ  دوـبن ؛ تیاـهن  ار  نـیا  تـسا و 
نآ دونـش ؛ یم  کیبل  نیا  دیوگ و  یم  کیبل  نآ  دوش ؛ یم  يراع  دوخ  زا  نیا  دشوپ و  یم  مارحا  سابل  نآ  مرحم ؛  نیا  دوش و  یم  مرحم 

حور ار  نیا  تسافـص و  هوک  ار  نآ  رمق ؛ قاقـشنا  نیا  دنک و  رجح  مالتـسا  نآ  درذگب ؛ یـصقا  دجـسم  زا  نیا  دسر و  مارحلادجـسم  هب  ات 
میهاربا ماـقم  نآ  زاورپ ؛ نیا  دـنک و  یم  هلوره  نآ  یتسه ؛  روشک  رد  هرم  نیا  یعـس  تسا و  هورم  افـص و  نیب  هرم  دـنچ  نآ  یعـس  اـفص ؛

تسا و فوقو  زور  کی  ار  نآ  تاصرع ؛  نیا  دنیب و  تافرع  نآ  تایح ؛  بآ  نیا  دشون و  مزمز  بآ  نآ  میهاربا ؛  ماقم  نیا  دنک و  بلط 
همیهب نآ  ار ؛ ینمت  كرت  نیا  دـنک و  وزرآ  ینم  كرد  نآ  رـشحم ؛ هب  ایند  زا  نیا  دـنک و  چوک  رعـشم  هب  تاـفرع  زا  نآ  زور ؛ همه  ار  نیا 

قوسفال و ال ار  نآ  رـس ؛ كرت  نیا  دـنک و  سار  قلح  نآ  تازمه ؛  مجر  نیا  دـنک و  تارمج  یمر  نآ  ار ؛ نتـشیوخ  نیا  دـنک و  یناـبرق 
یجاح نآ  کنخ  یجان ؛  نیا  دوش و  یجاح  نآ  مرجال  نیرفآ ؛  تشهب  نیا  دبلط و  تشهب  نآ  رمعلا ؛ یف  ار  نیا  تسا و  جحلا  یف  لادـج 

(188  ! ) تسا یجان  هک 

ندید ناناج  خر  دناوت  كاپ  رظن   - 181
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دوخ دیـشران  نآ  هچ  تسا ؛  دـیلپ  شنهد  هک  يدـشرم  نآ  رب  ياو  نورهطملا  ـالا  هسمی  ـال  هک  راـک  هچ  تباـتک  اـب  ار  هدولآ  نهد  یهلا ! 
(189  . ) تسا دیزی  دیاب  ناهنپ  رد  تسا  دیزی  اب  راکشآ  رد  رگا  تسا ؛  دیرم  ناطیش 

تراهط تئارق و  هب  هیصوت   - 182

 . دیباوخب تراهط  اب  یتح  دینک ؛ ظفح  ار  تراهط  دشاب .  هدوب  هیآ  هاجنپ  ردق  هب  دنچ  ره  دوشن ،  كرت  زور  بش و  رد  دیجم  نآرق  تئارق 
(190)

نآرق ندناوخ  یگنوگچ   - 183

(191  . ) تسا یبرع  نآرق  هک  اریز  دینک ،  تئارق  طلغ  نودب  برع ،  نحل  اب  ار  نآرق  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 ! مبیبح ناتسلد  رگ و  هوشع  تسا  ینز  ایند   - 184

یم هن  شاب ،  مدرم  یب  شاب و  مدرم  اب  دشاب !  نمیا  ایند  رکم  زا  یهاگآ ،  رگا  نانز  رکم  زا  تسا ،  هتسارآ  ابیز و  ینز  لثم  هب  ایند  انـسح ! 
زامن روتسد  هدنمرـش  هدنب  نیا  زا  هک  دانک  نوزفا  ار  تروش  زوس و  داهد و  ترـضح  رون  يادخ  مدرم .  یب  ناوت  یم  هن  دوب ،  مدرم  اب  دوش 

(192  . ) یتساوخ بش 

رتوبک زا  تمه  نتخومآ   - 185

مدع رد  تفگ  بانج  نآ  دوخ  دیـسر و  دوصقم  هب  تفرگ و  هجیتن  كولـس  ریـس و  لاس  ود  تسیب و  زا  دعب  یلقنیـسح  الم  دـنوخآ  بانج 
یمن دروخ  دز  یم  كون  هچ  ره  تفرگ و  راقنم  هب  ار  هدیکـشخ  رایـسب  ینان  هراپ  تسـشن و  نیمز  رب  يرتوبک  مدید  مدوب ،  دارم  هب  لوصو 

دز و كون  ار  نآ  راـب  دـنچ  زاـب  دـمآ  ناـن  هکت  نآ  غارـس  هب  تشگزاـب  يدـنچ  زا  سپ  تفگ .  كرت  ار  ناـن  تفرب و  درک و  زاورپ  دـش ، 
مدش مهلم  رتوبک  لمع  نیا  زا  دروخب ،  درک و  درخ  شراقنم  اب  ار  نان  هکت  نآ  هرخالاب  دمآ و  يدنچ  زا  دعب  تشگرب و  زاب  دشن ،  هتسکش 
رفـس گرب  ترـس  كرت  زا  دیاب  اجر  فوخ و  هلحرم  نیا  لوا  مدـق  هک :  تسا  هدـمآ  نیرتمک  نیا  ناوید  رد  دـیاب .  یم  تمه  هدارا و  هک 

(193  ) ینک زاب  رظن  جاتنا  رد  ثیلثت  ناس  اوس  دح  رد  تینب  هر و  رضخ  تمه و  ینک  زاس 

كاندرد يالب  لوزن   - 186

دوش یمن  باجتـسم  اعد  تسین و  نمیا  كاندرد  ياهالب  لوزن  زا  دوش ،  یم  ءانغ )  ) یگدنناوخ هک  يا  هناخ  رد  دومرف :  ع )   ) قداص ماما 
(194  . ) تسا هدینادرگرب  تمحر  يور  هدومن و  ضارعا  هناخ  لها  زا  لاعتم  يادخ  دنوش و  یمن  لزان  ناگتشرف  و 

ندیدرگ ناگتشرف  تعیاشم  قحتسم   - 187

ناش نایم  رد  هک  هتـشرف  رازه  دون  دومرف :  دـناوخ و  زامن  ذاعم  نب  دعـس  هزانج  رب  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
تفگ دیرازگ .  زامن  وا  رب  امش  هک  تسا  هتفای  قاقحتسا  تلع  هچ  هب  مدیسرپ :  لییربج  زا  دنتسج .  تکرش  وا  زامن  رد  دوب  رضاح  لییربج 

(195  . ) دناوخ یم  ندمآ  نتفر و  لاح  رد  هراوس و  هچ  هدایپ و  هچ  و  هتسشن ،  هچ  هداتسیا و  هچ  میاد ،  ار  هللا  وه  لق  هروس  وا  : 

كریز صخش   - 188

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


(196  . ) دینادرگ صلاخ  ار  شیاهراک  تخانش و  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  كریز 

 ! ریذپب ار  بئات  رفاسم   - 189

ياه هشوگ  هک  دش  یلوتسم  هدنب  نیا  رب  یترسح  نانچ  دون ،  دصیس و  رازه و  كرابم  هللا  رهش  خلس  رـصع  رد  هک  یهاوگ  دوخ  وت  یهلا ! 
 . راکنایز هتفخ  نیا  دندش و  راگتسر  هام  نیا  رد  نارادیب  هک  دوب ،  زوس  منهج  منیشتآ  ياه  هآ  درک و  یم  يربارب  يراهب  نادوان  اب  ممشچ 

دصیس و رازه و  مرکملا  لاوش  موس  تسیب و  هبنشراهچ  هلیل  هک  بشما  درک ؟ !  دیاب  هچ  رمع  کی  ترـسح  اب  دوب ،  هام  کی  ترـسح  نیا 
هللا ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  ما ،  هتسب  تخر  وت  يوس  هب  هنامیمص  ما و  هدرک  هبوت  ناج  لد و  زا  تسا ،  دون 

(197  ! ) دشاب رادید  وحم  هراومه  دشاب و  راوتسا  دهع  رب  هک  هک  هد  شقیفوت  ریذپب و  ار  تبئات  رفاسم  ، 

 ! رکش مه  زاب   - 190

(198  . ) مدش رادیب  هک  ترکش  زاب  مدش ،  رادیب  رید  مدوب و  نیگنس  باوخ  رد 

هنابحم تدابع   - 191

(199  ! ) دنراد هنابحم  تدابع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

هیامرس نیرتهب   - 192

فیطلت يارب  ببـس  نیرت  يوق  سفن  تضایر  رد  ار  فیفع  قشع  فیطل و  رکف  تاراشا ،  نافراع  تاماقم  رد  انیـس  روپ  لجا  خیـش  کلاس 
(200  . ) تسا هتسناد  تسا  قلطم  نسح  هب  برقت  رد  کلاس  هیامرس  نیرتهب  هک  یقیقح  یقشع  لوصو  هب  دادعا  و  رس ، 

 ! نک هار  هقردب  متمه   - 193

(201  ! ) مروآ زورما  هب  ار  ادرف  لاح  هک  هد  مقیفوت  مدرب ؛  ادرف  هب  ار  زورما  رمع  کی  یهلا ! 

هنئمطم سفن  هب  باطخ   - 194

حور يا  ( 202 ( ؛  یتنج یلخداو  يدابع  یف  یلخداف  ۀیضرم  ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیءا  ای  دیامرف :  یم  هناحبـس  قح 
 . يآرد نم  تشهب  هب  وش و  لخاد  نم  ناگدنب  هرمز  رد  درگ و  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هدیدنسپ  دونشخ و  هتفای !  شمارآ 

 . . . ! دوب ادخ  اب  شلد  رگا   - 195

رگا دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک ،  یم  يزاب  شـشیر  اب  دوب و  هداتـسیا  زامن  هب  هنیدم  دجـسم  رد  يدرم  هک  تسا  تیاور 
يزابششیر اب  دشاب  شیادخ  اب  شلد 

(203  . ) دنک یمنردام  هب  مارتحا   - 196

سک همه  زا  ردام ،  هب  تبـسن  وت  دـنتفگ :  وا  هب  هک  يروط  هب  دوب ؛ راکوکین  رایـسب  شرداـم  هب  تبـسن  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
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مرب يزیچ  يوس  هب  ار  متـسد  هک  مسرت  نوچ  دومرف :  باوج  رد  ماما  يروخب !  اذغ  فرظ  کی  رد  وا  اب  هک  مینیب  یمن  یلو  يرتراکوکین ، 
(204  . ) منک تحاران  ار  وا  تسا و  هتشاد  ار  نآ  ندروخ  دصق  مردام  هک 

ضیارف اب  برق   - 197

هطـساو هب  هراومه  وا  دـیوجن .  برقت  نم  هب  ما ،  هدومن  بجاو  وا  رب  هک  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  اب  ما !  هدـنب  تسا :  هدومرف  لجوزع  دـنوادخ 
ممـشچ مونـشب و  نآ  اب  هک  دوش  مشوگ  وا  مرادـب ،  شتـسود  هک  یماگنه  مرادـب و  تسود  ار   ?? هک نیا  ات  دـیوج ؛ برقت  نم  هب  ضیارف 

(205  . . . ) منیب و نآ  اب  هک  دوش 

یسرکلا ۀیآ  تئارق  ریثءات   - 198

هجوت زا  ییوس  نآ  رهوگ  هقطان  سفن  لاح  نیا  رد  یناوخ ،  یم  مشچ  رون  ظفح  يارب  ار  یـسرکلا  ۀیآ  يراذگ و  یم  ناگدـننیب  رب  تسد 
هک دراذـگ  یم  رثا  دوخ  حراوج  ءاـضعا و  رد  اـهنآ و  لاـحم  يوـق و  رد  دوـخ  ءاـشنا  لـمعت و  روـصت و  هب  و  دریگ ،  یم  ورین  توـکلم  هب 

(206  . ) مهفاف تسا ،  ازسب  يریثءات  نآ  لاوحا  يوق و  ندب و  رد  ار  یناسفن  تاروصت  تاهجوت و 

ادخ صاخ  ناگدنب   - 199

یم باطخ  باتع  هب  ار  نانیا  نالهاج  هک  هاـگ  نآ  - 2 دننک ؛ یم  تکرح  نیمز  رد  عضاوت  اب  - 1 دنا :  یناسک  نینچ  دوخ  صاخ  ناگدـنب 
؛ دننک یم  يرپس  مایق  هدجـس و  هب  وا  تیاضر  يارب  ادخ و  قشع  هب  ار  اه  بش  - 3 دنهد ؛ یم  باوج  شوخ  نابز  سفن و  تمالـس  ای  دننک 

یماجنارـس دب  لزنم و  دب  منهج  تسا و  یباذع  دب  هک  نک  رود  ام  زا  ار  منهج  باذـع  اراگدرورپ !  دـنیوگ :  یم  عرـضت  اعد و  اب  میاد  - 4
طقف دیوش و  یمن  لئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  - 6 دـنزاس ؛ یم  دوخ  هشیپ  ار  يور  هناـیم  دـننک و  یمن  فارـسا  ندرک  قاـفنا  رد  - 5 تسا ؛ 

دندرگ یمن  انز  تشز  لـمع  درگ  زگره  - 8 دـننک ؛ زیهرپ  تسا ،  هدرک  مارح  ار  نآ  ادـخ  هک  تیانج  لتق و  زا  - 7 دنناوخ ؛ یم  ار  يادخ 
یناسک رگم  دش ،  دهاوخ  نادنچ  ود  شباذع  تمایق  رد  دید و  دهاوخ  ار  شا  هنادواج  رفیک  دوش ،  تشز  لمع  نیا  بکترم  سک  ره  هک 

هبوت سک  ره  درک و  دـهاوخ  لدـبم  باوث  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دـنوادخ  تروص ،  نیا  رد  هک  دـنهد  ماـجنا  یکین  لاـمعا  دـننک و  هبوت  هک 
 ، دنرذگب هزره  مدرم  زا  یتشز  هدوهیب و  راک  هب  هاگره  - 10 دنهد ؛ یمن  تداهش  قحان  هب  - 9 دریذپ ؛ یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  هتبلا  دنک ؛

یلد اب  هکلب  دـنرذگ ؛ یمن  نآ  رانک  زا  نارک  ناروک و  نوچمه  دـنوش ،  یهلا  تایآ  رکذـتم  هاـگره  - 11 دـنرذگ ؛ رد  نآ  زا  هناراوگرزب 
اب اعد  ماگنه  هب  - 12 دوش .  هدوزفا  ناش  نامیا  تفرعم و  ماقم  هب  ات  دـننک  یم  لمءات  نآ  رد  هدرک و  هدـهاشم  ار  نآ  انیب  یمـشچ  هاـگآ و 

ناکاپ لیخ  رس  ار  ام  دنوش و  ام  مشچ  ینشور  هیام  هک  هد  رارق  ار  یناسک  ام  نادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ !  دنیوگ :  یم  دوخ  يادخ 
دورد و مالـس و  اـب  اـج  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یتشهب  ياهرـصق  یناگدـنب  نینچ  ربص  شاداـپ  هدـب !  رارق  ناراـگزیهرپ  ياوشیپ  ناـهج و 

رگا وگب :  تما  هب  ربمایپ !  يا  دوب .  دنهاوخ  نادواج )   ) هشیمه تیدبا و  يارب  يابیز  تشهب  رد  دننک و  یم  تاقالم  رگیدـکی  اب  ینامداش 
بیذکت ار  یهلا  ناربمایپ  ادخ و  تایآ  هتـشذگ  رد  امـش  اریز  تشادن ؛  ییانتعا  هجوت و  چـیه  امـش  هب  ادـخ  دوبن ،  نات  يراز  هلان و  اعد و 

(207  . ) دینک ادج  ار  نآ  اعد  اب  سپ   ) دش دهاوخن  ادج  امش  زا  تفرگ و  دهاوخ  ار  امش  ناماد  بیذکت ،  نیا  دیا و  هدرک 

 ! تسا مهم  یلمع  نافرع  رد  هچنآ   - 200

(208  ) تماقتسا تمه ج -  نآ ب -  ماود  تراهط و  فلا -  تسا :  زیچ  هس  تسا  مهم  یلمع  نافرع  رد  هچ  نآ 
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هراختسا هراشتسا و   - 201

ارم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما 
يا دوشن .  نامیشپ  دنک  هراشتسا  سک  ره  دنکن و  ررـض  دنک  هراختـسا  سک  ره  یلع !  يا  تفگ :  ارم  تیـصو ،  هب  سپ  داتـسرف ؛ نمی  هب 
سک ره  دومرف :  یم  و  دینادرگ .  كرابم  ناهاگحبص  رد  نم  تما  رب  ار  هللا  مسب  لاعتم ،  دنوادخ  هک  ارچ  نک !  هذاعتسا  مان  هب  یلع . . . ! 

(209  . ) دنیزگرب يا  هناخ  وا  يارب  تشهب  رد  دنوادخ  دنیزگرب ،  یتسود  دوخ  يارب  ادخ  هار  رد 

نموم تلصخ  نیرتالاو   - 202

دنوادخ یتسار  هب  دینکن ،  فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  نیفرسملا ؛  بحی  هنا ال  اوفرست  اوبرشاو و ال  اولک  دیامرف :  یم  نآرق  رد  دنوادخ 
شکرـس و ار  سفن  دـناریم و  یم  ار  بـلق  کـش ،  نودـب  يروـخرپ  ناد  نـم !  تـسود  يا  ( 210  . ) درادـن تسود  ار  ناگدـننک  فارـسا 

 . تسا نم  ؤم  تلصخ  نیرتالاب  یگنسرگ  هک  نادب  دروآ ،  یم  راب  رگنایغط 

سفن ياوه  كرت  هلیسو   - 203

همه اهنآ و  نانیـشناج  ربمایپ و  رازه  راهچو  تسیب  یهد و  رارق  عیفـش  ار  نامـسآ  تفه  کیالم  رگا  تسا :  هتفگ  ابیز  هچ  ذاـعم  نب  ییحی 
اما تفریذـپ ،  دـهاوخن  دـهن ،  ندرگ  ار  قح  مکح  دـنک و  یهارمه  وت  اب  ایند  كرترد  تسفن  هک  یهد  رارق  هطـساو  ار  یهلا  ياـه  باـتک 

 ! دش دهاوختعیطم  تفریذپ و  دهاوخ  يوش ،  دراو  یگنسرگ  هار  زا  یهد و  رارق  هلیسو  ار  یگنسرگرگا 

(211  ) لدزاراگنز ندودز   - 204

نیا تفای  صاصتخا  اپ  تسد و  ود  ور  رـس و  وضع  راهچ  هب  وضو  هکنیا  زا  دـیادز .  یم  ار  راـگنز  دوش  راـتفرگ  قشع  همـشچ  زا  هک  وضو 
نیا اب  دـننک و  وضو  دومرف  ار  ناشیا  دـنیآ ،  تمدـخ  هب  هدولآ  يو  ناگدـنب  هک  تساوخن  درک  بجاو  ار  زامن  نوچ  یلاـعت  دزیا  هک  تسا 

رـس رب  درک و  زاب  مدـنگ  تخرد  زا  تسد  هب  تفرب و  ياپ  هب  درک و  مدـنگ  تخرد  هب  يور  لوا  مدآ  هک  اریز  درک  صوصخم  وضع  راهچ 
نایب ناتـساد  نیا  دـننک  ریهطت  ندرک  حـسم  نتـسشب و  تمدـخ  هب  ار  راکهانگ  وضع  راهچ  نیا  دومرفب  همـسا  زع  دزیا  دروآ  اوح  رب  داهن و 

(212  . ) تسا تراشا  لها  دوخ  مرکم  يالوم  هک  هللادمحلا  تسا  رایسب  تایاور  تایآ و  رد  نآ  دننامه  تسا و  دازیمدآ  مدآ و  لاح 

تمه بحاص  لاح و  باحصا   - 205

ترایز هب  نوچ  يا  هثداح  هعقاو و  دماشیپ  هب  الثم  دندرگ .  یمن  هفـشاکم  بابرا  دـنوش ،  یم  لاح  باحـصا  یهاگ  هک  یناسک  هک  دـنادب 
لیبق نیا  زا  و  دـنا ،  هدروآ  يور  هک  یتافآ  هب  ای  نتـسشن و  هباطخ  ظعو و  سلجم  رد  ای  و  ندـید ،  ار  یـسک  گرم  ای  و  نتفر ،  روبق  لـها 
تسا یسنم  دهع  دعب  نوچ  مک  مک  هک  دشاب  هتشاد  یبارطضا  باهتلا و  يزادگ و  زوس و  یلاح و  یتدم  ات  صخـش  هک  تسا  نکمم  روما 

ماود دنا و  تمه  بحاص  هک  دوش  یم  یناسک  يزور  تافشاکم  دندرگ .  یمن  تافـشاکم  هب  دارفا  نینچ  نیا  دوش ،  هتفرگ  وا  زا  لاح  نآ 
(213  . ) دنراد هقیرط  رد  تماقتسا  و 

تلاح نیرتهب  نیرتدب و   - 206

تسا یتقو  ادخ ،  روضح  رد  هدنب  تلاح  نیرتهب  دنک و  یم  نایغط  يروخرپ  رثا  رد  مکش  دنیامرف :  یم  ع )   ) قداص ماما  ترـضح  روضح 
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 . تسا رپ  مکش  اب  ادخ ،  روضح  رد  ناسنا  تلاح  نیرتدب  دشاب و  یلاخ  اذغ  زا  وا  مکشهک 

(214  ) ینالوط هدجس  رثا   - 207

نانآ اریز  دشاب ؛ ناشیا  دننام  هک  منیبن  ار  امش  زا  یکی  ما و  هدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  نم  دندومرف :  نانموم  ریما 
یم كاخ  هب  ار  دوخ  ياه  هنوگ  یهاگ  یناشیپ و  یهاگ  دندنارذگ ،  یم  مایق  هدجـس و  هب  رادیب  ار  بش  دندوب و  دولآ  رابغ  وم و  هدـیلوژ 

ناشیاه یناشیپ  دندوب ؛ نارگن  برطـضم و  دنداتـسیا و  یم  نازوس  هراپ  شتآ  رگخا و  دننام  تمایق ،  گرم و  تشگزاب و  دای  زا  دنداهن و 
دیما و  رفیک ،  باذع و  سرت و  زا  دمآ ،  یم  نایم  هب  ناحبـس  دنوادخ  رکذ  هاگ  ره  دوب .  هتـسب  هنیپ  زب ،  ياهوناز  دننام  هدجـس  لوط  رثا  رب 

رد هک  تخرد  دننام  دندیزرل ؛ یم  دـش و  یم  رت  ناشنابیرگ  هک  يروط  هب  تشگ ،  یم  يراج  ناش  نامـشچ  زا  کشا  شاداپ ،  باوث و  هب 
(215  . ) دزرل یم  داب  دنت  ندیزو  زور 

 ! ! سیلبا زا  يدنپ   - 208

نامـسیر هک  یلاح  رد  دـش  رهاظ  ع )   ) ییحی ترـضح  رب  سیلبا  يزور  هک :  دـندومرف  تیاکح  ثایغ  نب  صفح  يارب  ع )   ) قداـص ماـما 
هتـساوخ تاوهـش و  اهنیا  تفگ :  سیلبا  تسیچ ؟  اه  نامـسیر  نیا  دیـسرپ :  ع )   ) ییحی ترـضح  دوب ؛ هتخیوآ  شندرگ  هب  یناوارف  ياـه 

؟  تسه نم  يارب  مه  اه  نامسیر  زا  يزیچ  ایآ  دیسرپ :  ع )   ) ییحی ترضح  منک .  یم  ناشراتفرگ  اهنآ  اب  هک  تسا  مدآ  ینب  یناسفن  ياه 
زا مسق ،  ادخ  هب  دومرف :  ع )   ) ییحی ترضح  ما .  هدرک  لفاغ  ادخ  دای  زامن و  زا  ار  وت  يا و  هدرک  يروخرپ  تاقوا  یـضعب  تفگ :  سیلبا 

ار يدحوم  ناملـسم  چیه  دعب  هب  نیا  زا  مه  نم  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  سیلبا  درک .  مهاوخن  ریـس  اذغ  زا  ار  ممکـش  هاگ  چـیه  دـعب  هب  نیا 
هاگ چـیه  تسا  مزال  رفعج  لآ  رفعج و  رب  مسق ،  ادـخ  هب  صفح !  يا  دومرف :  ارجام  نیا  نایاپ  رد  ع )   ) قداص ماـما  منک .  یمن  تحیـصن 

(216  ! ) دننکن راک  ایند  يارب  هاگ  چیه  تسا  مزال  رفعج  لآ  رفعج و  رب  مسق ،  ادخ  هب  دننکن .  رپ  اذغ  زا  ار  ناش  مکش 

 ! متسرپن منیبن  هک  ییادخ   - 209

هبطخ و رد  غیلب  ینابز  ياراد  دـنتفگ ،  یم  بلعذ  وا  هب  هک  تساخرب  يدرم  دـناوخ .  یم  هبطخ  ربنم  يالاب  هفوک  دجـسم  رد  ناـنم  ؤم  ریما 
هک ار  ییادـخ  نم  بلعذ !  يا  وت  رب  ياو  دومرف :  ترـضح  يا ؟  هدـید  ار  تراگدرورپ  اـیآ  ناـنم !  ؤم  ریما  يا  تفگ :  دوب .  عاجـش  یبلق 

ار وا  هدـهاشم  اب  ناگدـید  بلعذ !  يا  وت  رب  ياو  دومرف :  يا ؟  هدـید  ار  وا  هنوگچ  سپ  ناـنم !  ؤم  ریما  يا  دیـسرپ :  متـسرپ .  یمن  منیبن ، 
رد فصو  هب  شفطل  هک  تسا  فیطل  نانچ  نم  يادـخ  بلعذ !  يا  وت  رب  ياو  دـننیب .  یم  ار  وا  نامیا  قیاقح  اـب  اـه  بلق  یلو  دـننیب ؛ یمن 

تلالج رد  دوش .  یمن  فصو  یگرزب  اب  هک  تسایربک  گرزب  ناـنچ  ددرگ و  یمن  فصو  تمظع  اـب  هک  تسا  میظع  ناـنچ  دـیآ و  یمن 
تسا و زیچ  ره  زا  دعب  تسا .  يزیچ  زا  شیپ  تفگ :  دوش  یمن  تسا و  زیچ  ره  زا  لبق  دوش .  یمن  فصو  تظلغ  اب  هک  تسا  لیلج  نانچ 
اه نآ  اب  اما  تسایـشا ،  همه  رد  هعدـخ .  اب  هن  اـما  تسا ،  هدرک  كرد  تمه .  اـب  هن  اـما  هتـساوخ ،  ار  ءایـشا  تفگ :  دـعب  وا  هب  دوش  یمن 
 . تفاسم اب  هن  تسا ،  رود  ندـید .  اب  هن  تسا ،  یلجتم  ترـشابم .  لکـش  هب  هن  تسا ،  رهاظ  تسین .  ادـج  مه  اـه  نآ  زا  تسین و  طولخم 
 . رارطـضا هب  هن  تسا ،  لـعاف  مدـع .  زا  دـعب  هن  تسا ،  دوـجوم  نتـشاد ،  مسج  اـب  هن  تسا ،  فـیطل  ندـش .  کـیدزن  اـب  هن  تسا ،  بیرق 

یمن وا  يواح  نکاما  یتادءا .  اب  هن  تسانیب ،  یتلآ  اب  هن  تساونـش ،  هفاـضا .  اـب  هن  دوش ،  یم  داـیز  تکرح  اـب  هن  تسا ،  ریدـقت  بحاـص 
 ، هتـسج تقبـس  تاقوا  زا  وا  یتسه  دریگ .  یمن  ار  وا  باوخ  دننک و  یمن  دودحم  ار  وا  تافـص  دندرگ ،  یمن  لماش  ار  وا  تاقوا  دنوش و 

ریهجت اب  هدادن و  رارق  رعاشم  وا  يارب  یـسک  هک  دوش  یم  هدیمهف  رعاشم  قلخ  اب  تسا .  هتفرگ  یـشیپ  ادتبا  زا  شلزا ،  مدـع و  زا  شدوجو 
ایـشا نایم  نراقت  قلخ  اب  درادـن و  دـض  وا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  ایـشا  نایم  نداد  رارق  دـض  اب  درادـن و  رهوج  هک  دوش  یم  هدـیمهف  رهاوج 
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دض ار  يدرس  و  یمرن ،  دض  ار  يریز  يرت و  دض  ار  یکـشخ  تسا و  هدادن  رارق  تملظ  دض  ار  رون  درادن .  نیرق  وا  هک  دوش  یم  هدیمهف 
فل ؤم  رب  فیلءات ،  اب  قرفم و  رب  قیرفت ،  اب  هک  تسا  هدـنکفا  يرود  کیدزن ،  ییاهزیچ  نایم  هدرک و  عمج  مه  اب  ار  اـه  نیاـبتم  یمرگ ، 

هلـصاف دـعب ،  لبق و  نایم  ( 217  . ) نورکذـت مکلعل  نیجوز  انقلخ  یـش ء  لک  نم  تسا و  یلاـعت  يادـخ  نخـس  نیا  و  دـنک .  یم  تلـالد 
تقوم اب  درادن و  هزیرغ  اه ،  نآ  هزیرغ  هدننیرفآ  هک  دنا  هاوگ  ناشزیارغ  اب  تادوجوم  درادن و  يدعب  لبق و  وا  هک  دوش  مولعم  ات  تخادـنا 

نایم دوش  مولعم  ات  هداد  رارق  عنام  باجح و  تادوجوم  نایم  تسین .  یتقو  اه  نآ  تقو  هدـنهد  رارق  يارب  هک  دـننک  یم  مالعا  ناـش  ندوب 
هتشاد یهلا  دوخ  هک  نیا  نودب  تسا ،  هلا  دشاب و  هتـشاد  يراگدرورپ  دوخ  هک  نیا  نودب  تسا ،  راگدرورپ  تسین .  یباجح  شقلخ  وا و 

(218  . ) دشاب عومسم  هک  نیا  نودب  تسا ،  عیمس  دشاب .  مولعم  هک  نیا  نودب  تسا ،  ملاع  دشاب . 

نم ؤم  هبوت   - 210

 ، دـنک هبوت  نآ  زا  نم  ؤم  هک  یناـهانگ  ملـسم !  نب  دـمحم  يا  تسا :  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رفعج ،  وبا  زا  ملـسم  نب  دـمحم 
 . تسار نامیا  لها  اـهنت  هبوت  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـنک ،  لـمع  هب  عورـش  ون  زا  هبوت  زا  سپ  ناـمز  يارب  دـیاب  سپ  دوش .  هدوشخب 

ینک رواب  یناوت  ایآ  ملـسم !  نب  دمحم  يا  دومرف :  هچ ؟  دنک ،  هبوت  سپـس  دنک و  هانگ  دنکـشب و  ار  شیوخ  هبوت  هچنانچ  مدرک :  ضرع 
؟  تسا هتفریذپن  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  یلو  هدرک ،  هبوت  هتـساوخ و  شزرمآ  ادـخ  زا  هدـش و  نامیـشپ  شیوخ  هانگ  رب  نم  ؤم  يا  هدـنب  هک 
زین دنوادخ  ددرگ ،  زاب  هبوت  رافغتسا و  هب  نم  ؤم  هک  هاگ  ره  دومرف :  رافغتـسا !  هبوت و  سپـس  هدرک و  هانگ  هدرک ؛  نینچ  اهراب  وا  متفگ : 

 . درذگ یم  رد  اه  يدب  زا  دریذـپ و  یم  ار  هبوت  تسا .  نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ ،  و  دـنادرگ ،  زاب  شیوس  هب  ار  شزرمآ  شیاشخب و 
(219  ! ) ییامن رود  ییادخ  تمحر  زا  ار  نانم  ؤم  ادابم  سپ 

نافراع یب  هعماج   - 211

(220  . ) تسا ناج  یب  دبلاک  نافرع  یب  هعماج 

یهلا مالک  تمظع   - 212

رگا وگب  ( 221 ( ؛  اددم هلثمب  انئج  ولو  یبر  تاملک  دفنت  نءا  لبق  رحبلا  دفنل  کبر  ادادم  رحبلا  ناک  ول  لق  دیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
دنچ ره  دـسر ،  یمن  نایاپ  هب  نم  راگدرورپ  تاملک  دـسر و  یم  نایاپ  هب  ایرد  دوش ،  بکرم  نم  راـگدرورپ  تاـملک  نتـشون  يارب  اـیرد 

(222  . ) میروایب نآ  ددم  هب  يرگید  يایرد 

ابر ندوب  مارح  تلع   - 213

 . دورن نایم  زا  فورعم  ات  دومرف  مارح  ار  ابر  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  ماما  هک  هتشگ  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

 ! شاب رباص   - 214

هکنیا هوالع  تسا .  برجم  دش ،  دهاوخن  غورد  املـسم  دوش  رید  رگا  هک  شاب  رباص  دنتـسرف .  یم  تیارب  بآ  يدش  هنـشت  یتسار  هب  رگا 
اـضق رد  قح  تمکح  دیوگ :  یم  ور  فراع  ددرگ .  یم  مولعم  ربدت  اب  نآ  هجو  دنریگ و  یم  رت  هتخپ  رتهب و  دنریگ  یم  رترید  هک  یناسک 

تسدب روآ  یگنشت  وج  مک  بآ  راوخ  بآ  نآ  وک  هک  دلان  یم  بآ  راوگ  بآ  وک  هک  دلان  یم  هنـشت  رگدکی  ناقـشاع  ار  ام  درک  ردق  و 
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(223  ) تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات 

 ! نک یقاب  رد  یناف   - 215

 ، دهد زاوآ  روص  هخفن  دسر و  تنابیرگ  هب  گرم  تسد  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  زاین  غیت  هب  شکب  ار  نتـشیوخ  زاوآ  دهد  رد  روص  ات  شیپ 
گرم زا  يوش  ات  ریما  هجاوخ  يادوخ  گرم  زا  رتشیپ  اوتومت .  نءا  لبق  اوتوم  هک  تسا  هللا  لوسر  ثیدـح  نک !  یقاب  رد  یناـف  ار  شیوخ 

(224  ) ریم هجاوخ  يا  دوخ 

رارسا نتفگن   - 216

رد یتسار  هب  رگا  یتسه ؟  اجک  یتسیک و  دنـسرپب  وت  زا  هاگره  دراد .  شتیلباق  ردـق  هب  سک  ره  هچ  تسین ؛  مورحم  ملاـع  رد  سک  چـیه 
(225  . ) دومناو ناگناگیب  هب  ار  صاخشا  رارسا  دیابن  تسوا ،  رارسا  قودنص  سک  ره  باتک  یتسر .  مرادن  یناشن  مان و  ییوگ  خساپ 

دمح هروس  فلتخم  یناعم   - 217

اهنت هک  دوش  ییوس  کی  شنت  دننام  زین  وا  ناج  ناس  نیمه  هب  ات  دنک  یم  ادخ  هناخ  يوس  هب  ور  دـنادرگ و  یم  رب  ور  وس  ره  زا  رازگزامن 
نیدب نآ  یـسراپ  هک  دناوخ  یم  ار  دـمح  یمارگ  هروس  دتـسیا و  یم  شیاین  شیاتـس و  هب  زامن  زاغآ  رد  دروآ .  اتکی  يادـخ  يوس  هب  ور 

ار وت  اهنت  تسا .  شاداپ  زور  دنوادخ  نابرهم  هدنیاشخب  نایناهج  راگدرورپ  نآ  زا  شیاتـس  نابرهم ،  هدنیاشخب  يادـخ  مان  هب  تسا  هنوگ 
مـشخ هن  يا ،  هدرک  ییوکین  ناـنآ  رب  هک  یناـسک  هار  اـمرفب ،  ییاـمنهار  تسار  هار  هب  ار  اـم  مییوج ،  یم  يراـی  وت  زا  اـهنت  میتسرپ و  یم 

بوخ و ناگدـنب  همه  یمارگ و  ربمایپ  هب  ار  يادـخ  شیاشخب  دـیون و  دورد و  مالـس ،  هس  اـب  زاـمن  ماـجنا  رد  و  ناـهارمگ .  ناراـتفرگ و 
(226  . ) دتسرف یم  ادخ  نابوخ  ناگداتسرف و  ناگتشرف و  همه  هب  هتسیاش و 

ادخ يارب  طقف  زامن   - 218

الا دوش و  یم  هتفریذپ  لوبق و  دشاب  وا  يوس  هب  برقت  ادخ و  يارب  طقف  دشابن  وت  یصخش  ضارغا  هب  بوشم  ینعی  دشاب ؛ وت  یب  زامن  رگا 
(227  . ) الف

جورع ثعاب   - 219

 . تسا تزع  توکلم  هب  جولو  و  تدحو ،  جوا  هب  هقطان  سفن  جورع  جارعم  اعد 

نابز شزغل   - 220

داب رب  ار  شرس  راتفگ  رد  وا  شزغل  هک  نیا  هچ  دنیبیمن ،  بیـسآ  نانچ  شیاپ  شزغل  زا  زگره  هک  دنیب  یم  یبیـسآ  شنابز  شزغل  زا  یمدآ 
 . دبای یم  دوبهبیمارآ  هب  شیاپ  شزغل  دهد و  یم 

(228  ) هدنز زامن   - 221

روشحم وت  اب  وا  يروشحم و  وا  اب  هک  تسا  يزامن  نآ  لظ  تسا ،  ضارعا  تاکرح و  دوعق ،  مایق ،  اجنیا  رد  رهاظ  بسح  هب  هک  زاـمن  نیا 
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تاکرح نیا  زا  هک  تسا  هللا  یلا  ۀبرق  تقیقح  نآ  و  یتسه ،  وا  وت  یئوت و  هدنز ،  زامن  نآ  دریم ،  یمن  تسا و  یح  هک  يزامن  نآ  تسا ، 
(229  . ) دنیشن یم  دنک و  یم  اج  وت  تاذ  رس  هناخناهن  رد  ناسنا ،  یلامکتسا  ریسم  رد  تاهجوت  و 

تشهب دصق  هب  زامن   - 222

همه تسا و  یلاعت  قح  فقو  هک  نیا  هصالخ  نیملاعلا  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  هک  تسا  نیا  رادـیب  ناـسنا  قطنم 
لطاب وا  زامن  دناوخب ،  تشهب  دصق  هب  ار  شزامن  رگا  ناملسم  سب .  دنیب و  یم  ادخ  دحوم  صخش  تسا ،  هللا  یلا  ۀبرق  شلاوحا  لامعا و 

(230  . ) دشاب یلاعت  قح  برقت  يارب  دیاب  يدابع  لامعا  رگید  زامن و  تسا ، 

ندروخ دنلب  شیر  بیرف   - 223

دریگب یشیپ  وا  رب  يدنفسوگ  دراذگ  یمن  دور  یم  هار  اهدنفسوگ  همه  شیپاشیپ  رن  زب  دور  یم  هار  هلگ  هک  یتقو  تسا  رویغ  رایـسب  رن  زب 
زا رتهب  دراد  هک  يزارد  شیر  دـنلب و  ياه  خاش  تهج  هب  ار  دوخ  دـنیب  یم  باـتفآ  رد  ار  دوخ  هیاـس  نوچ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و  . 

لوط کنرغی  ةراوتلا ال  یف  بوتکم  دـنز .  یم  خاش  ار  اهنآ  دـنیوجب و  مدـقت  وا  رب  رگید  نادنفـسوگ  دراذـگ  یمن  درادـنپ و  یم  نارگید 
تهج هب  تسا  رتهب  مدرم  ریاس  زا  دراد  يدنلب  شیر  هک  ره  هک  دینکن  نامگ  دیروخن و  دنلب  شیر  بیرف  ینعی  ۀیحل .  هل  سیتلا  ناف  یحللا 

دوب شا  هیاسمه  يدوهی  درم  دوب ،  سلطا  یضاق  حیرش  درادن !  یقرف  رگید  نادنفسوگ  اب  هک  نآ  لاح  دراد و  دنلب  شیر  مه  رن  زب  هک  نآ 
(231  ! ) مدیرخ یم  ار  یشیر  نینچ  مهرد  رازه  هد  هب  نم  دش ،  یم  يرش  عیب و  شیر  رگا  تفگ :  یم  حیرش  تشاد ،  يدنلب  شیر 

 ! نک تقد  لالح  مارح و  رد   - 224

ناسنا رذوبا !  يا  دومرف :  ص )   ) ربمایپ دـنک ،  یم  لقن  رذوبا  هب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  ياـیاصو  نمـض  رد  یـسربط  لـضف  نب  نسح  موحرم 
زا اذغ  نیا  دنادب  دنک و  هبساحم  شا  یلام  کیرش  هبـساحم  زا  رتشیب ،  یتقد  اب  ار  شدوخ  زور ،  ره  هک  نیا  رگم  دوب ؛ دهاوخن  نیقتم  ءزج 
لام زا  ایآ  تسا ؟  هدمآ  تسد  هب  هنوگچ  هدیـشوپ  هک  سابل  نیا  و  تسا ؟  هدش  هیهت  یهار  هچ  زا  یندیـشون  عیام  نیا  تسا ؟  هدـمآ  اجک 

(232 ( ؟  مارح ای  تسا  لالح 

لامعا هبساحم   - 225

یط رد  دنک  باسح  هک  تروص  نیا  هب  تسین ،  ام  زا  دنکن  هبساحم  ار  شلامعا  زور  هنابش  ره  رد  هک  یـسک  دیامرف :  یم  ع )   ) مظاک ماما 
 . دیامن هبوت  نآ  زا  دـنک و  رافغتـسا  دوب ،  هدـش  بکترم  یهانگ  رگا  دـیبلطب و  ار  نآ  ینوزف  ادـخ  زا  دوب  هداد  ماجنا  یکین  راک  رگا  زور ، 

(233)

يرهاظ ینطاب و  تراهط   - 226

 . نورهطملا الا  هسمیال  یبایرد  ار  شنطاب  یناوت  ات  دشاب  كاپ  دـیاب  تنطاب  ینک و  سم  ار  نآرق  رهاظ  یناوت  ات  دـشاب  رهاط  دـیاب  ترهاظ 
(234)

شرافس نیرخآ   - 227
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رد هک  يدورگنل  يوضترم  یضترم  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  دنزرف  يدورگنل  يوضترم  نسح  دمحم  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  ییابطابط  همالع 
رایس تروص  هب  هک  یصوصخ  تاسلج  رد  دومن و  یم  تکرش  یضر )   ) ییابطابط همالع  يریسفت  تاسلج  یلعوب و  يافش  رافسا و  سرد 

رد درک .  یم  هدافتـسا  همالع  داتـسا  رـضحم  زا  دیدرگ  یم  دقعنم  ثحب  رد  نیرـضاح  زا  یکی  لزنم  رد  هعمج  هبنـش و  جـنپ  ياه  بش  رد 
هک میدیـسر  راوگرزب  نآ  تمدـخ  تقو  کـی  دوب ،  هبقارم  لـها  هللا )  یـضر   ) ییاـبطابط همـالع  تشاد :  راـهظا  دوـخ  تاـنایب  زا  یـشخب 
 ، دشاب مزتلم  ءاهتنا  ات  كولس  ریس و  يادتبا  زا  دیاب  کلاس  صخش  ار ،  تلاح  ود  ینا  هبساحم  هبقارم و  دومرف :  دهدب  ام  هب  یلمعلاروتـسد 

يارب ار  ادخ  دوب  بوخ  هک  نات  لامعا  زا  کی  ره  دینک  یسررب  دیا  هداد  ماجنا  زور  رد  هک  ار  یلامعا  باوخ ،  زا  لبق  بش ،  رخآ  دومرف : 
ییاطخ ای  ریـصقت و  هدرکان  يادخ  رگا  دینک .  تلءاسم  دنوادخ  زا  دعب ،  زور  رد  ار  نآ  زا  رتهب  ماجنا  قیفوت  دییوگ و  ساپـس  دـمح و  نآ 
میمصت تسا  ددعتم  امش  ياه  فالخ  دیدید  رگا  دیهدن ،  ماجنا  ار  نآ  رگید  هک  دیریگب  میمـصت  دینک و  هبوت  اروف  دیدوب ،  هدش  بکترم 

فرح تسرد  تسناد  یمن  هک  رخاوا  نیا  رد  یتح  دشاب .  هشیمه  دیاب  هبـساحم  هبقارم و  دومرف :  هصالخ  دینک ،  مک  ار  نآ  ادرف  دیریگب ، 
(235  . ) هبساحم هبقارم ،  دوب :  هدومرف  زاب  دیامرفب ؛ ییاه  هیصوت  دوب  هتساوخ  ناشیا  زا  ءاقفر  زا  یکی  دنزب ، 

ماش حبص و  ره  رد  ادخ  دای   - 228

نیلفاغلا نم  نکت  لاصآلا و ال  ودغلاب و  لوقلا  نم  رهجلا  نود  ۀفیخ و  اعرـضت و  کسفن  یف  کبر  رکذا  و  دیامرف :  یم  نآرق  رد  دـنوادخ 
نآ یب  سرت  عرضت و  هب  دوخ  لد  رد  ار  تراگدرورپ  ( 236 ( ؛  نودجسی هل  هنوحبسی و  هتدابع و  نع  نوربکتسی  کبر ال  دنع  نیذلا  نا  * 
رس وا  شتـسرپ  زا  دنتـسه  وت  راگدرورپ  دزن  رد  هک  نانآ  هنیآ  ره  شابم .  نالفاغ  زا  نک و  دای  ماش  حبـص و  ره  ینک  دنلب  دوخ  يادص  هک 

(237  . ) دننک یم  هدجس  شیارب  دنیوگ و  یم  شحیبست  دنبات و  یمن 

لفاون تابجاو و  تیمها   - 229

چیه دمحم . . . !  يا  دیـسر :  باطخ  تسا ؟  هنوگچ  وت  دزن  نم  ؤم  هدنب  ایادخ !  دیـسرپ :  دش  فرـشم  جارعم  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  یتقو 
 . . . هک دوش  یم  کیدزن  نم  هب  ردق  نآ  لفاون  ماجنا  رثا  رد  نآ  زا  سپ  دنک و  یمن  کیدزن  نم  هب  تابجاو  هزادنا  هب  ار  ما  هدنب  زیچ 

نآرق فصو  - 230

يارب طقف  هرفـس  نیا  تسا ،  یهلا  هرفـس  نآرق  ینعی  دومرف ،  فصو  هللا  ۀـبدءام  هب  ار  نآرق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بانج 
 . دش هدرتسگ  ناسنا 

تداعس رذب  - 231

مهیسنءاف هللاوسن  نیذلاک  اونوکت  تسا و ال  ندوب  لد  مرح  نابساپ  ندیشک و  سفن  کیشک  تبقارم  تسا و  تبقارم  تداعس ،  رذب  هکنادب 
نانآ درب ،  ناشدای  زا  ار  اهنآ  سوفن  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  نانآ  دننام  امـش  ( 238 ( ؛  نوقسافلا مه  کئلو  مهسفنا 

روتـسد نیا  ات  رامگب  تمه  تسا .  يراگتـسر  مخت  نیا  ندـناسر  راب  هب  يارب  راکذا  هیعدا و  تادابع و  مامت  و  دـنا .  ناراکدـب  تقیقح  هب 
هیلع قداص -  رفعج  هللادبع  وبا  قطان  قح  هب  ماما  قئاقح  فاشک  زا  قودص  هب  بوسنم  رابخالا  عماج  رخآ  رد  هک  ار  ردقنارگ  رایسب  رایـسب 

(239 ( ؛  هللا ریغ  هللا  مرح  یف  نکـست  ـالف  هللا  مرح  بلقلا  هکنیا  نآ  یهد و  رارق  دوخ  شوگ  هقلح  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا -  ةولـصلا و 
(240  ! ) هدم ياج  ار  ادخ  زا  ریغ  ادخ ،  صاخ  ياج  رد  سپ  دنوادخ .  صوصخم  تسا  ییاج  لد 
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راثیا تفص  رکش  - 232

(241  . ) يدیشخب مراثیا  تفص  تمعن  هک  ترکش  یهلا ! 

ربص يالاو  ماقم  - 233

هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  هللا  ءایلوا  مدآ  ترضح  زا  هغالبلا  جهن  رخاوا  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـضر  دیـس  بانج 
سیق نب  ثعـش  الل  مالـسلا  هیلع  لاق  هنءا  هک :  تسا  هدرک  لقن  زین  و  رامغءالا .  ولـس  الـس  الاو  رارحءالا  ربص  ربص  نم  مالـسلا :  هیلع  لاـق 
دهاوخ يرپس  يزور  یبات  یب  اب  هاوخ  يرابدرب و  اب  هاوخ  هودـنا  هکنیا  دوصقم  مئاهبلا  ولـس  تولـس  الاو  مراکءالا  ربص  تربص  نا  اـیزعم : 

دوش یم  يرپس  نایاپراهچ  نالوگ و  زا  هکنانچ  نآ  هودنا  هنرگ  و  رتهب ،  هچ  يا  هدرک  هشیپ  ییابیکش  ناگرزب  ناگدازآ و  نوچ  رگا  دش ، 
(242  . ) دیآ رس  هب  ، 

دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  - 234

یلع مهنیذـلا  نیلـصملا  ـالا  اـعونم  ریخلا  اذا  اـعوزج و  رـشلا  هسم  اذا  اـعوله  قلخ  ناـسنالا  نا  دوـمرف :  نآرق  جراـعم  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
شتـسد هب  یلام  نوچ  دنک و  يرارق  یب  دسر  ودب  يرـش  نوچ  دش ،  هدیرفآ  ابیکـشان  صیرح و  یمدآ  هنیآ  ره  ( 243 ( ؛  نومئاد مهتولص 

 . دنزرو یم  تموادم  زامن  هب  هک  نانآ  ناگدنرازگ  زامن  رگم  دزرو ،  یم  لخب  دتفا 

لد گرم  - 235

رد یسوم !  يا  هک :  هدوب  نیا  دومرف  تاجانم  یسوم  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاهورین  هلمج  زا  دنک :  یم  لقن  هرـس )  سدق   ) ینیلک موحرم 
(244  . ) دوش یم  لد  گرم  ببس  نم  یشومارف  اریز  نکم ؛  شومارف  ارم  یتسه  هک  لاح  ره 

هللاءایلوا تایصوصخ  - 236

هک یـسک  دـندومرف :  ص )   ) مرکا ربمایپ  دـنک ،  یم  لقن  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  زا  هرـس )  سدـق   ( ) ییاهب  ) نیدـلا ءاهب  خیـش  همالع  موحرم 
یم هگن  يروخ )  رپ   ) اذغ زا  ار  شمکش  دنک و  یم  ظفح  هدیاف )  یب   ) نخس زا  ار  شناهد  دنک ،  میظعت  ار  وا  دسانشب و  ار  لاعتم  دنوادخ 
نآ دـنا ؟ یهلا  يایلوا  ناـنیا  اـیآ  ص ! )   ) ادـخ لوسر  يا  دندیـسرپ :  يا  هدـع  دـنک .  یم  راومه  شیوخ  رب  ار  زاـمن  هزور و  جـنر  دراد و 

نتفگ نخـس  اما  دنیوگ ؛ یم  نخـس  تسا ،  رکفت  ناش  توکـس  اما  دنا ؛ تکاس  هک  دنا  یناسک  ادخ  يایلوا  دندومرف :  خساپ  رد  ترـضح 
نایم رد  ناش  نتفر  هار  تسا ،  تمکح  ناش  نتفگ  دـنیوگ و  یم  تسا .  تربع  ناش  هاگن  دـننک و  یم  هاـگن  تسادـخ ،  داـی  رکذ و  ناـش 
ندب رد  ناش  حور  باوث ،  قوش  باذع و  فوخ  زا  دوب  هدومرف  ردقم  ناش  يارب  ادخ  هک  ییاه  لجا  دوبن  رگا  تسا و  تکرب  ببـس  مدرم 

(245  . ) دیجنگ یمن  ناش 

رورس يداش و  - 237

نک دای  ارم  یسیع !  يا  دومرف :  ع )   ) یسیع ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  دنک :  یم  لقن  یثیدح  رد  هرـس )  سدق   ) ینیلک موحرم  یلاعت  قح 
يارب ار  تلد  یـسیع !  يا  منک ،  دای  اه  ناسنا  هورگ  زا  رتهب  عمج  رد  ار  وت  مه  نم  ات  نک  دای  شیوخ  عمج  رد  ارم  منک ،  داـی  ار  وت  نم  اـت 
 . ییایب نم  هناخ  رد  هب  هناعضاخ  وت  هک  تسا  نیا  رد  نم  رورس  يداش و  هک  نادب  نک و  دای  رایسب  ارم  تیاه  تولخ  رد  نک و  مرن  نم 
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اه فرظ  نیرتدب  مکش  - 238

ینادان تقامح و  ببس  هک  نک  زیهرپ  يرادن  اهتشا  هچنآ  ندروخ  زا  - 1 تسا :  سفن  اب  هزرابم  هرابرد  هک  اهنآ  دومرف :  ع )   ) قداص ماـما 
زاغآ رد  نک و  هدافتسا  لالح  ياذغ  زا  يروخ  یم  اذغ  هک  هاگنآ  - 3 امن .  بانتجا  یگنسرگ  تقو  رد  زج  اذغ  ندروخ  زا  - 2 دوش .  یم 

 ! دشاب مکش  زا  رتدب  هک  درکن  رپ  ار  یفرظ  چیه  ناسنا  هک :  شاب  هتشاد  دای  هب  ار  ص )   ) مرکا لوسر  دنمـشزرا  نخـس  نیا  وگب و  هللا  مسب 
ار نآ  بآ و 3/1  هب  ار  نآ  اذغ و 3/1  هب  ار  نآ  سپ 3/1  یتسه )  راچان  یتمالس  ظفح  يارب  هک   ) يروخب اذغ  امتح  هک  يراچان  رگا  سپ 

(246  ! ) هدب صاصتخا  ندیشک  سفن  هب 

 . . . هللا الا  هلا  لئاق ال  لاح  هب  اشوخ  - 239

تفگ ص )   ) هللا لوسر  هب  ع )   ) لییربج دندومرف :  ع )   ) قداص ماما  دنک  یم  لقن  یفاک  ياعد  باتک  رد  هرس )  سدق   ) ینیلک مالسالا  ۀقث 
هدحو هدحو  هدحو  هللا  الا  هلا  ال  دیوگب :  هک  تتما  زا  یسک  لاح  هب  اشوخ  : 

يا هشمق  یهلا  میکح  زا  یتامارک  - 240

تکرح نیـشام  هک  درازگ  یم  زامن  ناـبایب  رد  هتفر و  يا  هشوگ  هب  دـندرک .  فقوت  زاـمن  هماـقا  يارب  هکم ،  هار  رد  يا  هشمق  یهلا  میکح 
یکیش يراوس  نیشام  لاح  نیا  رد  منک ؟  هچ  ایادخ !  تفگ :  دومن و  ادخ  بناج  هب  يور  زامن  زا  دعب  دنام .  اج  هب  ناوراک  زا  يو  درک و 

اب دش  راوس  یتقو  دیوش .  راوس  دییایب  تفگ :  یلب .  داد :  باوج  تفر ؟  امش  نیشام  یهلا  ياقآ  تفگ :  نآ  هدننار  داتسیا و  شیاپ  يولج 
زا تسین  يراوس  نیـشام  دـید  تشگرب  یتقو  تفر ،  دوخ  نیـشام  هب  دـش و  هدایپ  اروف  دیـسر ،  شیوخ  نیـشام  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کـی 

يوت اجنیا  تسا ؟  مادک  يراوس  نیـشام  یهلا  ياقآ  دـنتفگ :  نیرفاسم  تفر ؟  اجک  دـناسر  ارم  هک  يراوس  نیـشام  نیا  دیـسرپ :  نارفاسم 
(247  . ) دوش یمن  ادیپ  يراوس  نیشام  نابایب  نیا 

ترتع - 241

 ، نمحرلا زونک  مه  نآرقلا و  مئارک  مهیف  دـیامرف :  یم  درب  یم  مسا  هغالبلا  جـهن  رد  هک  ار  ترتع  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  قطان  نآرق 
هب دـنا و  هدومیپ  ار  نآرق  جراعم  دـنا و  هدرک  ریـس  ار  نآرق  بتارم  تسا و  هدـش  نیجع  اـهنآ  رد  نآرق  دنتـسه ،  نآرق  لـها  ترتع  ( 248)

ناشراتفگ ناشراتفر ،  ناش ،  تاکرح  دنراد ،  ییاه  هناشن  میالع و  راثآ و  نانآ  دنا .  قطان  نآرق  دوخ  دنا و  هدیسر  نآرق  هخماش  تاماقم 
(249  . ) دنا هیهلا  ءامسا  قیاقح  نیبم  نانآ  تسا ،  فرص  قدص  ضحم و  قح  همه  تسا ،  نآرق  همه  ناش ،  ملق  ، 

اعد نیرتهب  - 242

نم و ياعد  اعد ،  نیرتهب  دندومرف :  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  لوکـشک  رد  هرـس )  سدـق   ) ییاهب خیـش  همالع 
وه تیمی و  ییحی و  دـمحلا  هل  کلملا و  هل  هل ،  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ال  هک :  تسا  نیا  اعد  نآ  تسا و  نم  زا  لبق  ناربمایپ  ياعد 
وا يارب  یکیرـش  چـیه  اتکی ،  اتکی و  اتکی و  تسوا  هک  هللا  زج  ییادـخ  تسین  ریدـق ؛  یـش ء  لـک  یلع  وه  و  ریخلا ،  هدـیب  تومی  ـال  یح 
هب تاریخ  همه  دیواج و  هدنز و  تسوا  و  دناریم ،  یم  دنک و  یم  هدنز  تسوا ،  صوصخم  دمح  تسوا ،  نآ  زا  تنطلس  کلم و  تسین ، 

(250  . ) تساناوت رداق و  يراک  ره  رب  وا  تسوا و  تسد 
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مدرم نیرتهب  - 243

همه اـب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نآ  بلق  میمـص  زا  دریگب و  شوغآ  رد  ار  نآ  دزروب و  قشع  تداـبع  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـهب 
رس هب  هنوگچ  ایند  رد  تسین  مهم  شیارب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنک ،  هدامآ  نآ  يارب  ار  نتـشیوخ  دروآ و  يور  نادب  شناج  مسج و 

(251  . ) یتسس ای  یتخس  اب  درب  یم 

بش رد  رکذ  - 244

یم تشاد )  رظن  فارعا  هروس  رخآ  رد  دـنوادخ  هدومرف  هب  هک  یلاح  رد   ) مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگ :  لـماک  نب  ءـالع 
الا هلا  ال  وگب : ) و   ) نک دای  تریمض  رد  ار  تراگدرورپ  ینک ،  راکشآ  ار  تیاوآ  هکنآ  نودب  میب ،  يراز و  لاح  اب  ماگنه ،  بش  دومرف : 
نم دیوگ :  لماک  نب  ءالع  ریدق .  یش ء  لک  یلع  وه  ییحی و  تیمی و  تیمی و  ییحی و  دمحلا ،  هل  کلملا و  هل  هل ،  کیرش  هدحو ال  هللا 

هاگنآ مییازفایب )؟  نآ  رب  مه  ار  نیا  تسا  روط  هچ  ( ؟ دیدرواین رکذ  نیا  رد  ار  ریخلا  هدـیب  هلمج  هک  متـشاد  هضرع  ماما  فیرـش  روضح  هب 
راب هد  ییازفایب )  نآ  رب  يزیچ  هکنآ  نودـب   ) روطناـمه متفگ ،  هک  ار  هچنآ  وت  یلو  تسادـخ ؛  تسد  هب  ریخ  هچ  رگ  دـندومرف :  ترـضح 

(252  . ) میلعلا عیمسلا  هللااب  ذوعا  وگب  راب  هد  نآ  ندش  ورف  ماگنه  باتفآ و  ندمآرب  ماگنه  زین  وگب و 

 ! نیمزرس يا  - 245

سدقم نیمزرـس  نآ  هب  یتقو  دنتـشذگ ،  یم  البرک  زا  شنارای  هارمه  هب  ع )   ) یلع ترـضح  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  وت  تداعـس  هب  شوخ 
ياه هشوت  نداهن  نیمز  رب  لحم  اجنآ  نانآ و  ياه  بکرم  نتـسب  لحم  اجنیا  دومرف :  دش و  کشا  زا  رپ  ترـضح  نآ  ناگدـید  دندیـسر ، 
نوخ هک  تتداعـس  هب  اشوخ  نیمزرـس !  يا  تسا ،  نانآ  كاپ  ياه  نوخ  ندـش  هتخیر  لحم  رگید  ياـج  نآ  ناـش و  ندـمآ  دورف  رفس و 

(253  . ) دوش یم  هتخیر  وت  رب  ادخ  نابحم  نارادتسود و  ياه 

اعد تباجا  - 246

نآ سپس  تساهرحـس .  دیناوخ  یم  ار  لجوزع  يادخ  نآ  رد  هک  یتقو  نیرتهب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناهاگرحـس  رد 
مراگدرورپ زا  امش  يارب  يدوز  هب  ینعی  یبر  مکلرفغتسا  فوس  دوب :  هتفگ  شنادنزرف  هب  هک  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  لوق  هب  بانج 

(254  . ) تخادنا ریخءات  رحس  ات  دوب  شزرمآ  بلط  هک  ار  شنادنزرف  هتساوخ  بوقعی  ترضح  دومرف :  درک و  هراشا  مبلط ،  یم  شزرمآ 

 ! نک یهاشداپ  شاب و  ادخ  اب  - 247

 : دـندومرف ص )   ) مرکا ربمایپ  دـندومرف :  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  یفاـک  لوصا  رد  هرـس )  سدـق   ) ینیلک موحرم 
هتـساوخ يا  هدنب  هاگ  ره  ما ،  يرترب  رون و  هب  مسق  ما ،  ییایربک  تمظع و  هب  مسق  ملالج ،  تزع و  هب  مسق  دـیامرف :  یم  لجوزع  يادـخ 

ار شبلق  مناشوپ و  یم  شمادنا  رب  یگدز  ایند  سابل  منک ،  یم  هتفـشآ  هدنکارپ و  ار  شا  یگدنز  دراد ،  مدـقم  نم  هتـساوخ  رب  ار  شدوخ 
تمظع و هب  مسق  ملـالج ،  تزع و  هب  مسق  مهد .  یمن  وا  هـب  مشاـب  هدرک  ردـقم  شیارب  هـچ  نآ  زا  ریغ  اـیند  زا  میاـمن و  یم  اـیند  مرگرس 

مرامگ یم  وا  تظافح  هب  ار  ما  هکیالم  درادب ،  مدقم  دوخ  هتساوخ  رب  ارم  هتساوخ  يا  هدنب  هاگ  ره  ما ،  يرترب  رون و  هب  مسق  ما ،  ییایربک 
نادرگ يور  نآ  زا  وا  دیآ و  یم  وا  يوس  هب  ایند  میوا و  اب  شتراجت  ره  اب  دوب و  دنهاوخ  شا  يزور  قزر و  راد  هدـهع  نیمز  نامـسآ و  و 

(255  . ) تسا
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تولصلا میاد  لاح  هب  اشوخ  - 248

هاوخ تسا ،  زامن  رد  هراومه  تسادـخ  دای  رد  ات  نم  ؤم  دومرف :  بانج  نآ  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا 
 ، هتفخ هتسشن و  هداتسیا و  تلاح  رد  هک  ینانآ  دیامرف :  یم  نادنمدرخ )  فصو  رد   ) دنوادخ هک  اریز  هتفخ ؛  ای  هتسشن و  ای  دشاب  هداتـسیا 

 . دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  يزامن .  رد  هراومه  ییادخ ،  دای  رد  ات  تسا :  هدومرف  ماما  دننک .  یم  دای  ار  ادخ 

 . . . تسا يا  هدنب  دب  هچ  - 249

تاجانم لاح  رد  وت  هک  تسابیز  بوخ و  نیا  ایآ  ما !  هدنب  تسا :  هدومرف  شیاه  باتک  زا  یکی  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ملکت تناردارب ،  زا  یکی  اب  نوچ  ایآ  ییامن ! ؟  اهر  ارم  هدرک ،  ملکت  تدوخ ،  نوچ  يا  هدـنب  اب  ییامن و  هجوت  تسار  پچ و  هب  نم ،  اـب 
هاگن ار  بدا  شلباقم  رد  ینک و  یمن  نینچ  وا  اب  وت  یلو  ییامن ! ؟  تافتلا  هجوت و  وا  زج  یـسک  هب  هک  تسین  رود  هب  بدا  زا  ییامن ،  یم 

(257 ( ) 256  ! ) دشاب نینچ  هک  یسک  تسا ،  يا  هدنب  دب  هچ  سپ ،  ینک !  یمن  تیاعر  نم  رضحم  رد  ار  بدا  هک  یلاح  رد  يراد ؛  یم 

 ! دبع هتساوخ  زا  رتالاو  - 250

ار متجاح  اما  دـش ؛ باجتـسم  میاعد  مدـناوخ و  ار  يادـخ  هک  یناـمز  دـندومرف :  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا 
یمن ار  نیا  هتبلا  دشاب و  شا  يدبا  ياه  تمعن  دومن ،  لابقا  وا  هب  دومرف و  تباجا  ار  شا  هدنب  ياعد  ادـخ  هک  نیمه  اریز  مدرک ؛  شومارف 

(258  . ) یهلا صاخ  ناگدیزگرب  لماع  نابحم  هللااب و  نافراع  رگم  دننک  كرد  دنناوت 

دنوادخ لاح  ره  رد  ادخ  دای  - 251

ار ادـخ  دـیدرب ،  نایاپ  هب  ار  زاـمن  نوچ  و  ( 259 ( ؛  مکبونج یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  اورکذاـف  ةولـصلا  متیـضق  اذاـف  دـیامرف :  یم  ناـحبس 
 . دینک دای  هدیباوخ  ولهپ  هب  ای  هتسشن و  ای  هداتسیا و 

مدناسر یم  عیفر  هاگیاج  هب  ار  وت  - 252

تسا و هدرک  عیاـض  ار  نآ  ینعی   ) تسا هدرک  شومارف  ار  نآرق  زا  يا  هروس  یـسک  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تفگ :  ریـصب  وـبا 
وت دیوگ :  یم  ودب  دید  ار  لاثم  نآ  نوچ  دـبای و  یم  لثمت  وا  يارب  تشهب  رد  يدـنلب  هجرد  وکین و  تروص  رد  نآرق  تسا )  هتفگ  كرت 

نالف نم  یـسانش ؟  یمن  ارم  ایآ  دـیامرف :  یم  باوج  رد  لاثم ،  نامه  ینعی  تروص ،  نآ  يدوب .  نم  يارب  شاـک  یبوخ ؟  نیدـب  یتسیک 
(260  . ) مدناسر یم  عیفر  ماقم  نیا  هب  ار  وت  يدرک ،  یمن  شومارف  ارم  رگا  ما .  هروس 

فراع قالخا  - 253

مارتحا روط  نامه  رت ،  کچوک  هب  عضاوت  يور  زا  تسا و  مسبتم  نادنخ و  و  ورشوخ ،  فراع ،  دیوگ :  یم  نافرع  ماقم  رد  سیئرلا  خیش 
هب دشابن و  داش  هنوگچ  رادـمان ؛ دارفا  ندـید  زا  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  ردـق  نامه  مانمگ ،  دارفا  ندـید  زا  و  رت ،  گرزب  هب  هک  دـنک  یم 

ناسکی ناگمه  وا  يارب  هنوگچ  و  تسا ،  نامداش  دنیب  یم  نآ  رد  ار  دنوادخ  هک  ببس  نیا  هب  زیچ  همه  قح و  هب  هک  یلاح  رد  دیاین  دجو 
عاجش هنوگچ  تسا و  عاجش  فراع ،  دیوگ :  یم  هک  اج  نآ  ات  دنا .  لطاب  لوغشم  هک  دنا  تمحر  لها  وا  دزن  همه  هک  یلاح  رد  دنشابن ، 

و تسا ،  رانکرب  لطاب  تبحم  زا  هک  یلاح  رد  دشابن  هدنشخب  هنوگچ  تسا و  هدنشخب  و  درادن ،  یساره  گرم  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنـشابن 
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(261  . ) تسا قح  هب  لوغشم  شرکذ  هک  یلاح  رد  دنکن  نینچ  هنوگچ  دنک و  یم  شومارف  ار  اه  هنیک  دقح و  وا 

تاظحل نیرخآ  رد  هبوت  - 254

ام بهذـم  رب  وا  نکیل  درک .  یم  یهارمه  ار  ام  دـبعتم  هلءاتم و  يدرمریپ  هک  میدوب  راپـسهر  هکم  يوس  هب  تسا :  هتفگ  بهو  نب  ۀـیواعم 
یهارمه رفس  نیا  رد  ار  وا  دوب ،  هعیش  هک  شا  هداز  ردارب  دناوخ .  یم  مامت  رفس  رد  ار  زامن  تعامج )  لها  بهذم  هب   ) تشادن و یعالطا 

زا  ) وا هک  تسا  دـیما  يرادـب ،  هضرع  تیوـمع  رب  ار  هعیـش  بهذـم  رگا  متفگ :  ار  شا  هداز  ردارب  دـش .  راـمیب  درمریپ  اـضق  زا  درک .  یم 
تـسوکین تسه  هک  یلاح  نامه  رب  وا  هچ  دیراذگاو ؛ دوخ  لاح  هب  ار  درمریپ  نیا  دنتفگ :  یگمه  ناهارمه ،  دبای !  ییاهر  یهلا )  باقع 

زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یکدـنا ،  زج  مردـم  همه  ومع !  يا  تفگ :  ار  وا  درواین و  تقاط  هداز  ردارب  کیل ،  . 
یبا نب  یلع  زا  یتسیاب  میدرک ،  یم  يوریپ  تعاـطا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  دـیاب  هکناـنچمه  دـندش .  جراـخ  ادـخ  نید 

 ، درمریپ تسا .  قح  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  وا  زا  تعاطا  وا و  مینک ،  يوریپ  تعاطا و  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط 
هللادبع وبا  تمدخ  نآ ،  زا  سپ  دش .  جراخ  ندب  زا  شناج  سپس ،  و  مدرک .  رواب  یتفگ  وت  ار  هچ  نآ  نم  دروآرب :  دایرف  دیشک و  یسفن 

 ، درم نآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  هللادبع  وبا  درک .  لقن  ترضح  يارب  ار  ارجام  يرـس ،  نب  یلع  میتشگ .  فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ، 
زج سپ  دومرف :  ماما  تشادن !  یهاگآ  هعیش  بهذم  زا  يزیچ  رب  تقو ،  نامه  رد  زج  وا  درک :  ضرع  يرـس  نب  یلع  تسا .  تشهب  لها 

(262  . ) تسا هتفر  تشهب  هب  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیهاوخ ! ؟ یم  هچ  وا  زا  نیا ، 

گرم هدهاشم  هظحل  رد  ینامیشپ  - 255

لامعا اب  هک  یسک  هک :  دش  شـسرپ  یلاعت !  يادخ  مالک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا :  هدمآ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  رد 
شا هبوت  مدرک ،  هبوت  نونکا  دیوگ :  دوش و  نامیـشپ  ماگنه  نآ  رد  دنک ،  گرم  هدهاشم  هک  هاگ  نآ  ات  دزرو  لاغتـشا  رمع  مامت  تشز ، 

 . دنیب مشچ  هب  ار  ترخآ  رما  هک  یماگنه  ینعی )   : ) دومرف خساپ  رد  ماما  تسین ؟  هتفریذپ 

صوصخم ناکم  رد  زامن  دیاوف  - 256

ینعی دـیناوخب ؛ لزنم  نیعم  صوصخم و  لحم  کـی  رد  ار  ضیارف  هک  تسا  يورم  بحتـسم  بجاو و  ياـهزامن  هراـبرد  هیئاور  عماوج  رد 
دـیادش و فیفخت  بجوم  هک  دـنراذگ  اجنآ  رد  ار  امـش  راضتحا  تقو  رد  و  دـیهد .  رارق  ضیارف  يادا  يارب  یـصاخ  يالـصم  دوخ  يارب 

يارب یلوا  تروص  هب  ضیارف  صاصتخا  دیاش  دنشاب .  دهاش  امش  يارب  هک  دیناوخب  هددعتم  نکاما  رد  ار  لفاون  یلو  تسا ؛  توم  تارمغ 
(263  ! ) ربدتف دیآ .  راک  هب  ار  يو  دوهش ،  زا  شیب  هک  دشاب  نادب  ماگنه  نآ  رد  رضتحم  جاجتحا  ترثک 

ربق رد  نآرق  شزومآ  - 257

هربق یف  ملع  نآرقلا  نسحی  مل  انتعیـش و  نم  تام  نم  صفح !  ای  مالـسلا ؛  هیلع  رفعج  نب  سیوم  نع  صفح ،  یلا  هدانـساب  یفاـکلا  یف  و 
يا دومرف :  نم  هب  مالـسلا  اـهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دـیوگ :  صفح  دـناسر و  یم  صفح  هب  دنـس  یفاـک  رد  هتجرد .  نم  هب  هللا  عـفریل 

ار شا  هیاپ  هلیسو  نیا  هب  دنوادخ  ات  دنهد  شزومآ  ودب  شربق  رد  دشاب ،  هتـشادن  دای  بوخ  ار  نآرق  دریمب و  ام  ناوریپ  زا  هک  ره  صفح ! 
(264  . ) درب الاب 

ایند زا  تعافش  ندرب  - 258
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  شرـصع  ماما  ینعی  لماک ؛  ناسنا  اب  هک  ردـق  نآ  دربب و  دوخ  اب  اج  نیا  زا  دـیاب  ار  تعافـش  هک  دـنادب  دـیاب  ناـسنا 
مه تسا و  عیفـش  نآرق  مه  سپ  تسا ،  هتـسویپ  ترتع  نآرق و  اب  تسا و  دـنم  هرهب  تعافـش  زا  هزادـنا  نامه  هب  دراد  تیخنـس  فیرـشلا 

(265  ! ) تسا یفاک  هراشا  ار  لقاع  دوش ،  یعمج  عیفش  مه  یعیفش  صخش  هک  تسا  نکمم  ترتع و 

ندرب هانپ  - 259

متفگش رد  درب :  یمن  هانپ  زیچ  راهچ  هب  هنوگچ  دراد ،  میب  زیچ  راهچ  زا  هک  یسک  يارب  متفگـش  رد  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لجوزع دنوادخ  هک  مدینش  قیقحت  هب  اریز  درب ؛ یمن  هانپ  لیکولا  معن  هللا و  انبسح  رکذ  هب  هنوگچ  هدرک ،  هبلغ  وا  رب  سرت  هک  یـسک  يارب 

قوف رکذ  هب  درکن و  رثا  اهنآ  رد  نیطایـش  فیوخت  دنتـشگ و  جراـخ  داـهج  مزع  هب  هک  یناـسک  نآ  سپ  دومرف :  هدـش  داـی  رکذ  لاـبند  هب 
هب يدب  هنوگ  چیه  دنتـشگ و  زاب  تراجت )  رد  دوس   ) نآ رب  دـیاز  يزیچ  و  تیفاع )   ) دـنوادخ بناج  زا  یتمعن  اب  هارمه  دنتـسج ) کسمت 

یمن هانپ  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  رکذ ال  هب  هنوگچ  تسا ،  نیگهودـنا  هک  یـسک  يارب  متفگـش  رد  و  دیـسرن .  نانآ 
هودنا زا  هدش )  دای  رکذ  هب  کسمت  رثا  رد  ار  سنوی   ) ام سپ  دومرف :  قوف  رکذ  لابند  هب  لجوزع  دـنوادخ  هک  مدینـش  قیقحت  هب  اریز  درب ؛

رکذ هب  هنوگچ  هدـش ،  عقاو  هلیح  رکم و  دروم  هک  یـسک  يارب  متفگـش  رد  و  میـشخب .  یم  تاجن  ار  نینم  ؤم  هنوگ  نیمه  میداد و  تاجن 
سپ دومرف :  قوف  رکذ  لاـبند  هب  لـجوزع  دـنوادخ  هک  مدینـش  قـیقحت  هب  اریز  درب ؛ یمن  هاـنپ  داـبعلاب  ریـصب  هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوـفءا 
ياه ییابیز  ایند و  بلاط  هک  یسک  يارب  متفگش  رد  و  تشاد .  نوصم  ناینوعرف  رکم  رش و  زا  هدش )  دای  رکذ  رثا  رد  ار  یـسوم   ) دنوادخ

زا  ) هدـش دای  رکذ  زا  دـعب  لجوزع  دـنوادخ  هک  مدینـش  قیقحت  هب  اریز  درب ؛ یمن  هانپ  هللااب  الا  ةوق  هللا ال  ءاـش  اـم  رکذ  هب  هنوگچ  تساـیند ، 
 ، دـنزرف لام و  هب  ارم  وت  رگا  دومرف :  دوب ) دـنم  هرهب  اه  تمعن  نآ  زا  هک  يدرم  هب  باطخ  دوب ،  يویند  ياه  تمعن  دـقاف  هک  يدرم  ناـبز 

(266  . . . ) دهدب وت  غاب  زا  رتهب  ارم  دنوادخ  تسا  دیما  سپ  یناد  یم  دوخ  زا  رتمک 

دنوادخ هدهاشم  - 260

زور نانم  ؤم  ایآ  هک  نک  مهاگآ  یلاعت  يادخ  دروم  رد  متفگ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  هک  دیوگ  یم  ریصب  وبا  تمایق  زا  لبق 
تـسلءا تفگ :  اـهنآ  هب  هک  یتـقو  دومرف :  یک ؟  متفگ :  دـنا .  هدـید  مه  تماـیق  زور  زا  شیپ  و  يرآ ،  دومرف :  دـننیب ؟ یم  ار  وا  تماـیق 

رد نانم  ؤم  دومرف :  هاگ  نآ  دش و  تکاس  یتدم  زا  دعب  ( 267  . ) یتسه يرآ ،  دنتفگ  متسین ؟  ناتراگدرورپ  نم  ایآ  یلب ؛  اولاق  مکبرب ؟ 
زا ار  ثیدح  نیا  موش !  تیادف  متفگ :  دیوگ :  یم  ریـصب  وبا  ینیب ؟  یمن  ار  وا  نالا  نیمه  وت  ایآ  دننیب ؛ یم  مه  تمایق  زور  زا  شیپ  ایند ، 

ار نیا  دـعب  دـنک و  یم  راکنا  ار  نآ  یتسه ،  لباق  وت  هک  ییانعم  هب  لهاج  ییوگب ،  ار  نآ  رگا  اریز  هن ،  دومرف :  منکب ؟  لقن  امـش  بناـج 
یم فصو  نادـحلم  ناهبـشم و  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  گرزب  ادـخ  تسین ؛  مشچ  اب  تی  ؤر  روظنم  و  دروآ ،  یم  باـسح  هب  رفک  هیبشت و 

(268  . ) دننک

یهلا نئازخ  - 261

راوازـس يا ،  هدوشگ  ار  هنیزخ  ره  سپ  دنتـسه ،  اه  هنیزخ  نآرق  تایآ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  تفگ :  يرهز 
(269  . ) ینک رظن  نآ  رد  هک  تسا 

نکم هانگ  زور  رد  - 262
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زور رد  تفگ :  ناملـس  مروآ .  ياج  هب  زامن  بش  رد  هک  مرادن  نآ  ناوت  نم  هللادـبع !  ابا  يا  تفگ :  دـمآ  یـسراف  ناملـس  دزن  یـصخش 
(270  ! ) نکم هانگ 

تمایق نآرق و  راثآ  - 263

نآ رد  هک  یناوید  رگید  تساه ،  تمعن  وا  رد  هک  یناوید  یکی  دـنا :  هس  تمایق  زور  رد  اـه  ناوید  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رد دریگ و  یم  ارف  ار  تانـسح  مامت  معن  ناوید  هک  دنهد  یم  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  ار  تانـسح  اه و  تمعن  ناوید  سپ  تسا ،  تانـسح 
رد وا  يورارف  رد  نآرق  هاـگنآ  دوش .  یم  هدـناوخ  باـسح  يارب  مدآ  نم  ؤم  دـنزرف  سپ  دـنام .  یم  تائیـس  ناوید  و  درب ،  یم  ورف  دوـخ 
داد یم  جنر  نم  توالت  هب  ار  دوخ  هک  تسوت  نم  ؤم  هدنب  نیا  منآرق و  نم  نم !  بر  يا  دیوگ :  یم  دـیآ و  یم  شیپ  یتروص  نیرتوکین 

کـشا وا  نامـشچ  زا  يراد )  هدنز  بش  يزامن و  بش   ) دجهت هاگرد  و  دینارذگ ،  یم  نم  تئارق  رد  لیترت  هب  زارد  یتدم  رد  ار  بش  و  ، 
هدنب دیامرف :  یم  رابج  زیزع  دـنوادخ  هاگنآ  رد  دومرف :  ماما  دـینادرگ .  دونـشخ  ارم  هکنانچ  نادرگ ،  دونـشخ  ار  وا  سپ  دـش ؛ یم  يراج 

زا ار ) وا  پچ  تسد   ) ار وا  لامـشو  دـنک ؛ یم  رپ  راـبج  زیزع  يادـخ  ناوـضر  زا  ار  نآ  سپ  نک ،  زاـب  ارتتـسار ) تـسد   ) ار تـنیمی  نـم ! 
ار يا  هیآ  نوچ  سپ  ورب ؛ الاب  و  ار ) نآرق   ) ناوخب تسا ،  حابم  وت  ياربتـشهب  نیا  دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  سپـس  دنک .  یم  رپ  ادـخ  تمحر 

 . دور یم  الاب  ياهجرد  درک ،  تئارق 

تسا رون  وضو  - 264

 . دهد اقترا  سدق  ملاع  هب  ار  وت  تراهط ،  رد  ماود  تسا و  رون  وضو  هک ،  نادب  تسود !  يا  ( 271)

دنوادخ دای  - 265

هتکئـالم مکیلع و  یلـصی  يذـلا  وه  الیـصا  ةرکب و  هوحبـس  اریثک و  ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
دادماب و ره  و  دـینک .  دای  ناوارف  ار  ادـخ  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  امیحر ؛  نینم  ؤملاب  ناک  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مکجرخیل 
اب دنوادخ  اریز  دنرب ؛ ینشور  هب  یکیرات  زا  ار  امش  ات  دنتسرف  یم  دورد  امش  رب  شناگتـشرف  دوخ و  هک  تسوا  دییوگ .  شحیبست  هاگنابش 

(272  . ) تسا نابرهم  نانم  ؤم 

رامح ندنام  هندرگ  رد  - 266

ار نآ  املع  هک  دراد  يا  هرظانم  ییابج  یلع  وبا  شداتسا  اب  يرعـشا  نسحلاوبا  هک :  دیوگ  ییابج  یلع  وبا  لاح  حرـش  رد  ناکلخ  نبا  خیش 
راـکوکین و نم و  ؤـم  یکی  هک  ردارب  هس  هراـبرد  دـییوگ  یم  هچ  دیـسرپ :  يو  زا  يرعـشا  نسحلاوـبا  هک  تسا  نـیا  نآ  دـنا و  هدرک  لـقن 

نت هس  نیا  درمب ؟ یکدوک  نامه  رد  هک  لاـسدرخ  كدوک  یموس  و  درم ،  دوب و  یقـش  قساـف و  رفاـک و  یمود  و  درم ،  دوب و  راـگزیهرپ 
سپـس تسا .  تمالـس  لها  زا  ریغـص  و  تسا ،  تاکرد  رد  رفاـک  و  تسا ،  تاـجرد  رد  دـهاز  تفگ :  باوج  رد  ییاـبج  تسا ؟  هنوگچ 

 : دنیوگ یم  وا  هب  اریز  هن ،  تفگ :  ییابج  دوش ؟ یم  هداد  نذا  وا  ایآ !  دورب  دـهاز  تاجرد  يوس  هب  دـهاوخب  ریغـص  رگا  تفگ :  يرعـشا 
نم ریصقت  ایادخ !  دیوگ :  یم  ریغص  تفگ :  يرعـشا  دوبن .  تاعاط  نآ  ار  وت  دیـسر و  تاجرد  نیا  هب  شریثک  تاعاط  ببـس  هب  تردارب 

متـسناد یم  نم  دیوگ :  یم  یلع  لج و  يراب  تفگ :  باوج  رد  ییابج  يرادن .  تعاط  رب  تردق  ارم  یتشاذـگن و  یقاب  ارم  وت  اریز  دوبن ؛
رفاک ردارب  تفگ :  يرعـشا  مدرک .  وت  تحلـصم  تیاعر  اذل  يدش ،  یم  میلا  باذـع  قحتـسم  يدرک و  یم  هانگ  يدـنام  یم  یقاب  وت  رگا 

تیاعر ار  وا  تحلـصم  ارچ  يدوب ،  اـناد  زین  نم  لاـح  هب  یتسناد ،  یم  ارم  ریغـص  ردارب  لاـح  هک  ناـنچمه  نیملاـعلا !  هلا  اـی  دـیوگ :  یم 
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؛  متسین هناوید  نم  هن ،  تفگ :  ودب  يرعشا  يا !  هناوید  وت  تفگ :  ودب  يرعشا  باوج  رد  ییابج  يدرکن ؟  تیاعر  ارم  تحلصم  يدرک و 
هب تشاد ،  شیاه  هتفگ  رب  رایـسب  تاضارتعا  درک و  يو  بهذم  كرت  دش و  عطقنم  ییابج  زا  سپـس  دنامب !  هندرگ  رد  خیـش  رامح  هکلب 

(273  . ) دمآ دیدپ  ناش  نایم  رد  یگرزب  تشحو  هک  يروط 

8  ( ع  ) یلع یسانشادخ  - 267

ار تیادـخ  زیچ  هچ  اب  نانم !  ؤم  ریما  يا  تفگ :  تساخرب و  يدرم  هک :  دـیامرف  یم  لقن  ناـنم  ؤم  ریما  شدـج  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ياضق سپ  مدرک  مزع  نوچ  دـش و  عنام  متفرگ ،  يراک  ماجنا  هب  میمـصت  نوچ  اه ؛ تمه  اه و  مزع  ندـش  هتـسکش  اب  دومرف :  یتخاـنش ؟ 

ياج هب  ار  وا  ياه  تمعن  رکـش  دـش  ثعاب  هچ  تفگ :  درم  نم .  زج  تسا  یـسک  ربدـم ،  هک  متفایرد  سپ  دومن ؛ تفلاخم  ممزع  اـب  یهلا 
ور نیا  زا  تخاس ؛  نآ  راچد  ارم  ریغ  دومن و  رود  نم  زا  ار  اه  نآ  دنوادخ ،  هک  متسیرگن  ایالب  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترـضح  يروآ ؟ 
؟  يراد تسود  ار  شیاـقل  ارچ  دیـسرپ :  درم  متـسناد .  مزـال  دوخ  رب  ار  شرکـش  سپ  تسا ،  هتـشاد  ینازرا  تمعن  نم  هب  وا  هک  متفاـیرد 

مـشومارف هتـشاد و  یمارگ  ارم  هک  متـسناد  هدـیزگرب ؛  ار  شناربماـیپ  ناگداتـسرف و  ناگتـشرف و  نید  نم  يارب  هک  متفاـیرد  نوچ  دومرف : 
(274  . ) مدش شیاقل  قاتشم  سپ  تسا .  هدرکن 

یعقاو بحم  - 268

رـسپ يا  دومرف : :  وا  هب  باطخ  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  دـنوادخ  نانخـس  هلمج  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
اب هک  تسین  لیام  بحم ،  ایآ  دشاب ! ؟ باوخ  رد  دسر ،  ارف  بش  نوچ  یلو  دراد ؛ تسود  ارم  دیوگب :  هک  یـسک  تسوگ  غورد  نارمع ! 

متبوقع دوش و  لوحتم  ناش  بلق  زا  نانآ ،  هدید  دسر ،  ارف  یتقو  مسانش ،  یم  ار  مناتـسود  نم  نارمع !  رـسپ  يا  دنک ! ؟ تولخ  شبوبحم 
ارم تبلق  زا  نارمع !  رسپ  يا  دننک .  ملکت  نم  اب  روضح  يور  زا  دنیامن و  باطخ  ارم  هدهاشم  يور  زا  ددرگ .  مسجم  ناش  نامـشچ  ربارب 

(275  ! ) تفای یهاوخ  مبیجم  بیرق و  هک  ناوخب  ارم  کشا !  بش ،  تاملظ  رد  تمشچ ،  زا  عوضخ و  تندب  زا  هد و  عوشخ 

هللا مسب  هلیسو  هب  ایرد  زا  روبع  - 269

ترضح هارمه  یصخش  هک :  تسا  هدومرف  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  بانج 
بآ رب  هک  تسا  یناج  نیا  دنتشذگ .  یم  ایرد  زا  دنتفر و  یم  هار  بآ  يور  رب  ترـضح  اب  دندیـسر و  ایرد  هب  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

دنک و یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  ناج  و  دیامن ،  یم  صربا  همکا و  ءاربا  و  دنک ،  یم  هدنز  ار  هدرم  هک  تسا  اج  نامه  نیا  دنک ،  یم  فرصت 
يور رب  هک  دید  صخـش  نآ  تسا .  برـشم  يوسیع  دـنک  یم  ءایحا  ار  سوفن  هقح ،  فراعم  میلعت  هب  هک  یـسک  ره  و  دـهد ،  یم  تایح 

نیا ایرد  يور  رب  هک  دـنک  یم  هچ  دـیوگ و  یم  هچ  ترـضح  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  روبع  نیع  رد  دـننک ،  یم  روبع  راومه  نیمز  لـثم  بآ 
دیآ نوریب  لماک  تیعبت  زا  شدوخ  رگا  هک  داتفا ،  نامگ  نیا  هب  بجع  يور  زا  هللا ،  مسب  دیوگ :  یم  ترـضح  دید  دـنور ،  یم  هار  هنوگ 

 ، ترضح هب  هثاغتـسا  نامه ،  ندش  قرغ  نامه و  ندیرب  لماک ،  زا  درذگب ،  بآ  رب  دناوت  یم  ترـضح  دننام  دیوگب ،  هللا  مسب  القتـسم  و 
(276  . ) داد شتاجن  بانج  نآ  دومن  هللا  حور 

ناهرب نافرع ،  نآرق ،  - 270

(277  ! ) هد یعمج  دحءات  ار  نسح  دنرادن ،  ییادج  مه  زا  دنا و  یکی  ناهرب  نافرع و  ناسنا و  نآرق و  یهلا ! 
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بلقلا یسق  - 271

ار بلق  دـشابن ،  دـنوادخ  رکذ  نآ  رد  هک  رایـسب  نخـس  هچ  دـییوگم ؛ هدایز  ادـخ ،  رکذ  هب  زج  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . تسا بلقلا  یسق  صخش  دنوادخ ،  زا  مدرم  نیرترود  دشخب و  تواسق 

یبرع نحل  اب  نآرق  تئارق  - 272

برعءا لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یفاکلا  یف  دوش  تئارق  حیحـص  روثءام  ریغ  روثءاـم و  زا  معا  هیعدا  میرک و  نآرق  هک  دوش  یعـس  دـیاب 
(278  . ) تسا یبرع  نآرق  هک  اریز  دینک ؛ تئارق  طلغ  نودب  یبرع ،  نحل  اب  ار  نآرق  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یبرع .  هنءاف  نآرقلا 

دیحوت هب  مدرم  نیرتاناد  - 273

 : متفگ ینک ؟  فصو  ار  ادـخ  یناوت  یم  ایآ  دومرف :  نم  هب  متفر ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هک :  تسا  هدـش  تیاور  ملاـس  نب  ماـشه 
هنوگچ متفگ :  دنا .  کیرش  نآ  رد  زین  تاقولخم  هک  تسا  یتفـص  نیا  دومرف :  تسانیب .  اونـش و  وا  متفگ :  نک !  فصو  دومرف :  يرآ ! 

نآ دزن  زا  سپ  تسا .  لـطاب  نودـب  قـح  لهجنودـب و  ملع  گرم و  نودـب  تاـیح  تملظ و  نودـب  روـن  وا  دوـمرف :  مـنک ؟  فـصو  ار  وا 
 . مدوب دیحوت  هب  مدرمنیرتاناد  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  ترضح 

(279  ) لاح همهرد  ادخ  دای  - 274

 . تسوکین لاح  همه  رد  ادخ  دای  اریز  یـشاب ؛  ادخ  دای  هب  ینک  یم  لوب  هک  یلاح  رد  تسین  یکاب  ار  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(280  . ) شابم لولم  نآ  زا  ایم و  هوتس  هب  دنوادخ  دای  زا  هاگ  چیه  نیاربانب 

یسانشادخ یتفن و  - 275

وت هک :  دیـسرپ  وا  زا  یـصخش  يزور  درب ،  یم  اهاتـسور  تاـهد و  هب  رطاـق  بسا و  اـب  ار  تفن  زا  رپ  یفورظ  میدـق ،  رد  هک  دوب  یـصخش 
فرظ نیا  ندرک  رپ  زا  سپ  متفا ،  یم  هار  ءادبم  زا  هک  هاگ  ره  نم  نک ،  شوگ  بوخ  داد :  باوج  یتفن  يا ؟  هتخانش  هنوگچ  ار  تیادخ 

هـشیمه اه ،  نیا  همه  اب  مچیپ ،  یم  نآ  رود  هب  مکحم  خن ،  اب  مه  دعب  مدـنب و  یم  مکحم  ینولیان  ای  هچراپ  اب  ار  اه  نآ  برد  تفن ،  زا  اه 
هعفاد يوق  راشف  تـالاح  نیرتدـیدش  رد  رگا  هک  هدـیرفآ  يروط  ار  اـم  دـنوادخ  یلو  دزیر ،  یم  هکچ  هکچ  اـه  تفن  فورظ ،  نیا  رد  زا 

لاح نیع  رد  دوش و  یمن  جراخ  سفن ،  هدارا  نودـب  لوب  طیاغ و  دریگ و  یمن  تروص  عفد  لمع  میهاوخن  نامدوخ  ات  میریگ ،  رارق  ندـب 
(281  ! ) ما هدرب  یپ  ادخ  تمظع  دوجو و  هب  هار  نیا  زا  نم  تسین !  يزاین  مه  نولیان  خن و  هب  هاگ  چیه 

زامن لاح  رد  ریت  ندیشک  - 276

نیذلا هیآ  نمـض  رد  نیقداصلا  جهنم  ریـسفت  رد  یناشاک  هللا  حتف  الم  موحرم  ار  دحا  گنج  رد  ناکیپ  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هعقاو 
دحا زور  رد  هک  هدـمآ  هحیحـص  رابخا  رد  هک :  تسا  هدرک  لـقن  میرک  نآرق  نونم  ؤم  هکراـبم  هروس  لوا  رد  نوعـشاخ  مهتولـص  یف  مه 

ار لاح  تروص  دنروآ ؛ نوریب  ار  نآ  هک  دنتـسناوتن  عجو  تیاغ  زا  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  كرابم  ندب  رد  نیفلاخم  ناکیپ 
نوریب وا  رهطا  ندب  زا  ار  ناکیپ  دشاب ،  زامن  رد  يو  هک  یتقو  هک :  دومرف  دندرک ،  ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح  هب 

نوخ نیا  هک :  دیسرپ  دومن ،  هدهاشم  ار  نوخ  نآ  دش و  غراف  زامن  زا  نوچ  و  دش ،  هتخیر  ترضح  نآ  هداجـس  رب  رایـسب  نوخ  دندروآ و 
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ناج هک  ییادخ  هب  دومرف :  دمآ ،  نوریب  تحارج  نآ  زا  نوخ  نیا  میدروآ  نوریب  امـش  ندب  زا  ناکیپ  هک  ینیح  رد  هک :  دنتفگ  تسیچ ؟ 
(282  . ) دیدروآ نوریب  ار  ناکیپ  دیتفاکش و  ارم  ندب  تقو  هچ  رد  امش  هک  مدشن  فقاو  میتفاین و  رد  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  یلع 

ینآرق دنپ  - 277

(283  . ) دیناوخب نآرق  تسا  ناترسیم  هک  يدح  ات  همه ،  نیا  اب  نآرقلا ؛  نم  رسیت  ام  اوءارقاف  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ 

 ! تسا اج  همه  دنوادخ  - 278

 : دیـسرپ ترـضح  دراد ؛ باجح  تفه  هک  یـسک  هب  دنگوس  هن !  دیوگ :  یم  هک  دید  ار  يدرم  دـش .  رازاب  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
چیه شقلخ  ادخ و  نایم  دنیشنب !  تیازع  هب  ردام  ینک ،  یم  هابتـشا  دومرف :  ترـضح  نانم !  ؤم  ریما  يا  ادخ !  تفگ :  تسیک ؟  تروظنم 
نیا دومرف :  تسیچ ؟  متفگ  هک  هچ  نآ  هرافک  نانم !  ؤم  ریما  يا  دیـسرپ :  درم  تساه .  نآ  اب  دنوادخ  دنـشاب  هک  اج  ره  تسین و  یباجح 

يدـنگوس تیادـخ  ریغ  هب  نوچ  هن !  دومرف :  ترـضح  مهد ؟  ماعط  نیکاسم  هب  ایآ  تفگ :  درم  تسوت .  اب  ادـخ  یـشاب  اج  ره  ینادـب  هک 
(284  ! ) يدروخ

ندرک لد  هب  نآرق  يوزرآ  - 279

(285  ! ) دنک لد  هب  نآرق  هک  هد  قیفوت  ار  نسح  دننک ،  یم  رس  هب  نآرق  همه  تسا ،  ردق  بش  هک  بشما ،  یهلا ! 

ورب الاب  ناوخب و  نآرق  - 280

يارب دومرف :  ماما  يرآ .  تفگ :  درم  نآ  يراد ؟  تسود  ار  ایند  رد  ياقب  اـیآ  تفگ :  یم  يدرم  هب  مدینـش  متفه  ماـما  زا  تفگ :  صفح 
ام نایعیـش  ءایلوا و  زا  سک  ره  صفح !  يا  دومرف :  درم ،  نآ  زا  توکـس  یتعاس  زا  سپ  ماما  دحا .  هللا  وه  لق  تئارق  يارب  تفگ :  هچ ؟ 

تـشهب تاجرد  هکنیا  هچ  دربب ؛ الاب  ملع  هب  ار  وا  هجرد  دنوادخ  ات  دنیامن  یم  میلعت  ودب  ار  نآرق  شربق  رد  دنادن ،  وکین  ار  نآرق  دریمب و 
(286  . ) دور یم  الاب  دناوخ و  یم  سپ  ورب .  الاب  ار و  نآرق  ناوخب  دنیوگ :  یم  وا  هب  تسا .  نآرق  تایآ  ردق  رب 

ناطیش بهذم  - 281

 ، عورف رد  يرعشا و  لوصا ،  رد  ناطیـش  متفگ :  نآرق  قباطم  نم  تسیچ ؟  ناطیـش  بهذم  دندیـسرپ :  نم  زا  دیوگ :  نیدلاریـصن  هجاوخ 
تبسن ار  تیاوغ  ناطیـش  دنهد و  ادخ  هب  لامعا  تبـسن  نایرعـشا  هک  ینتیوغءا  امب  بر  تسا  هتفگ  هک  نانچ  لوصا  رد  ماما  تسا .  یفنح 

ریخ انءا  تفگ :  درک و  هسیاقم  شتآ  كاخ و  نیب  دز و  زابرـس  دش ،  مدآ  هدجـس  هب  رومءام  نوچ  عورف ،  رد  اما  تسا .  هداد  دـنوادخ  هب 
(288  . ) دنناد زیاج  سایق  نید ،  عورف  رد  دنا ،  هفینح  وبا  عبات  هک  نایفنح  و  ( 287  ) نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنم 

وضو دیدجت  - 282

تسا هدرک  افج  نم  رب  دریگن ،  وضو  دوش و  ثدحم  سک  ره  تسا :  هدومرف  لاعتم  دنوادخ  دیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دناوخب ار  تعکر  ود  هک  یـسک  و  تسا ،  هدرک  ملظ  نم  رب  زین  وا  دـناوخن ،  زاـمن  تعکر  ود  و  دریگ ،  وضو  دوش و  ثدـحم  سک  ره  و  ، 

دنک اعد  درآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دریگ و  وضو  سپـس  دوش ،  ثدحم  هک  سک  نآ  و  تسا ،  هدرک  افج  مه  وا  دـنکن ،  اعد  نکیلو 

یلمآ هدازنسح  هللاهیآ  همالع  راثآ  رد  هنامیکح  www.Ghaemiyeh.comياهدنپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


(289  . ) متسین راکمتس  ییادخ  نم  یلو  ما ،  هدرک  افج  وا  هب  نم  منکن ،  شتباجا  رگا  دبلط ،  تجاح  نم  زا  شیایند  نید و  رما  رد  و 

تسد هب  غارچ  روک  لثم  - 283

بجوم ادابم  هکلب  دـشخبن ؛ يدوس  ناسل  هقلقل  فرـص  هک  تسا  ناسنا  تراهط  اهرئاظن  داروا و  هیعدا و  راکذا و  ریثءاـت  مهم  رایـسب  طرش 
تسا و روـن  یب  غارچ  روـضح  یب  بلق  و  تسا ،  روـضح  یب  بلق  ینعی  تـسا ،  رکف  زا  يراـع  رکذ  هـک  اریز  دوـشب ؛ مـه  دـعب  تواـسق و 

(290  . ) تسا رون  لعشم  وا  تسد  رد  هک  تسا  يروک  لثم  روضح  یب  رکذ  لثم  و  تسا .  رود  قیاقح  كاردا  زا  رون  یب  صخش 

یسانشادخ رب  يا  همدقم  یسانش  دوخ  - 284

؟ دسانـش یم  ار  شیادـخ  ناسنا  ینامز  هچ  دیـسرپ :  ناـشیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  زا  یکی  هک :  تسا  هدـش  تیاور 
(292 ( ) 291  . ) دسانشب ار  دوخ  هک  یتقو  دومرف :  ترضح 

 ( ص  ) هللا لوسر  اب  تعیب  - 285

انامه دندرک ،  تیب  ادخ  لوسر  اب  هک  یناسک  مهیدیءا  قوف  هللادی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
 ، تسا نانآ  تسد  يالاب  هک  تسادخ  تسد  تسا ،  نانآ  تسد  يالاب  ناش  تعیب  ماگنه  رد  هک  ادخ  لوسر  تسد  دندرک و  تعیب  ادخ  اب 

 . دوب اهنآ  تسد  يالاب  هللا  لوسر  تسد  هک  نیا  اب 

نم مکحتسم  هعلق  - 286

دراو سک  ره  تسا ،  نم  مکحتـسم  هعلق  هللا  الا  هلا  هملک ال  تسا :  هدومرف  یلاعت  يادخ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . ددرگ نمیا  باذع  زا  دوش  نآ 

دراوم همه  رد  صالخا  - 287

؛  نیملـسملا لوا  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرـش  نیملاعلا ال  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  لق  هدـمآ :  میرک  نآرق  رد 
نم هب  تسین ،  یکیرـش  ار  وا  تسا ،  ناـیناهج  راـگدرورپ  نآ  ادـخ  يارب  نم  گرم  نم و  یگدـنز  نم و  یناـبرق  نم و  زاـمن  وـگب  ( 293)

 . مناناملسم نیتسخن  زا  نم  تسا و  هدش  رما  نینچ 

گس يوس  هب  برقت  - 288

ای يا و  هلحم  رد  دوب  یـسدقم  دیوگ :  یم  دـنک ،  یم  لقن  یبلاج  هیـضق  وا  دراد ،  یناوید  يداه ،  الم  هموظنم  یـشحم  یجدـیه ،  موحرم 
ياه هشوگ  زا  یشخ  شخ  يادص  دروآ ،  اج  هب  هک  زامن  تعکر  ود  دوب ،  یلاخ  دجسم  تفر ،  دجـسم  هب  تدابع  يارب  یبش  ییاتـسور ، 

هسوسو ار  وا  ناطیش  سپس  تسه ،  دجسم  رد  ییوگ  مه  يرگید  سک  متـسین ،  دجـسم  رد  اهنت  نم  سپ  تفگ :  دوخ  اب  دینـش ،  دجـسم 
هلحم هد و  رد  انـشآان ،  نآ  ادرف  هک  نیا  لایخ  هب  ندیـشک !  مامت  دم  اب  ار  نیلاضلا  الو  ندناوخ  زامن  رتدـنلب  يادـص  اب  درک  عورـش  درک و 

هب هراچیب ،  بآم  سدقم  نیا  دروآ  یم  اج  هب  هلفان  زامن  دوب و  زاین  زار و  لوغشم  حبص  ات  دجـسم ،  رد  بشید  ینالف ،  هک  دنک  یم  رـشتنم 
دجسم زا  تساوخ  هک  یتقو  دش ،  نشور  اوه  هک  حبص  دوب .  زار  زامن و  لوغشم  حبـص  ات  تفرن و  لزنم  هب  مه  ار  بش  یتح  لایخ ،  نیمه 
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زا اه ،  شخ  شخ  نآ  همه  هک  دیمهف  هراب  کی  تفر .  نوریب  رد  زا  دمآ و  ناتسبش  هشوگ  زا  فیعـض  فیحن و  یگـس  دید  دوش ،  جراخ 
هب مه  سدقم  بانج  ياه  کشا  اه و  هیرگ  اه و  هلفان  زامن  همه  تسا و  هدروآ  هانپ  دجسم  لخاد  هب  بش ،  يامرـس  زا  هک  هدوب  گس  نیا 

(294  . ) تسا هدوب  بلکلا  یلا  ابرقت  هللا ،  یلا  ابرقت  ياج 

ادخ روضح  رد  ایح  - 289

 ، ناـپوچ هک )  دومن  هدـهاشم  ترـضح   ، ) تفر شنادنفـسوگ  ناـپوچ  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  هک :  تسا  تیاور 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دومن .  نت  رب  ار  شسابل  دید ،  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دوب .  هدروآ  رد  ار  شـسابل 

ایح وا  زا  تولخ  رد  درادـن و  هاگن  ادـخ  بدا  هک  ار  یـسک  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  نوچ  میرادـن ،  وت  یناپوچ  هب  يزاـین  اـم  ورب !  دومرف : 
(295  . ) میریگ یمن  راک  هب  دیامنن ، 

 ( ع  ) میهاربا ترضح  ياعد  - 290

راگدرورپ يا  ( 296 ( ؛  باسحلا موقی  موی  نینم  ؤملل  يدـلاول و  یلرفغا و  انبر  ءاعد  لـبقت  اـنبر و  یتیرذ  نم  ةولـصلا و  میقم  ینلعجا  بر 
همه مردام و  مردپ و  ارم و  ام  راگدرورپ  يا  ریذپب ،  ارم  ياعد  امراگدرورپ !  يا  نادرگ ،  زامن  ناگدنراد  ياپ  رب  ارم  نادـنزرف  ارم و  نم ! 

 . زرمایبباسح زور  رد  ار  نانم  ؤم 

! ؟ دیدوب راک  هچ  رد  - 291

ضبق ار  ناش  حاورا  هکیالم  هک  نانآ  متنک ؛  میف  اولاق  مهـسفنءا  یملاظ  ۀکئالملا  مهافوت  نیذلا  نا  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ  ( 297)
(298 ( ؟ دیدوب راک  هچ  رد  دنیوگ :  ناشیدب  هکیالم  دندوب ، ،  دوخ  سفن  هب  راکمتس  هک  یلاح  رد  دننک  یم 

 ! لفاغ نارازگزامن  رب  ياو  - 292

 . دنا لفاغ  دوخ  زامن  زا  هک  ینارازگزامن  رب  ياو  سپ  ( 299 ( ؛  نوهاس مهتالص  نع  مه  نیذلا  نیلصملل  لیوف  دیامرف :  لجوزع  دنوادخ 

 ! تسا تکرب  لوزن  ببس  هک  يزامن  - 293

ضرف هب  دراد .  ار  یناسنا  تالامک  یبوخ و  فاصوا  زا  رتشیب  ای  تفص  کی  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا  تعامج  زامن  ياه  تلیـضف  زا  یکی 
ای لماک و  ناسنا  کی  نءاک  تعامج  ةولـص  رد  ياه  ناسنا  دوب ،  دهاوخ  تاکرب  لوزن  هطـساو  هزادنا  هچ  ات  دـشاب  لماک  ناسنا  کی  رگا 

(300  . ) دوب دهاوخ  تاکرب  لوزن  هطساو  زامن  نآ  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  وا  لاثم  لظ و 

هللا الا  هلا  رکذ ال  تدابع  نیرتهب  - 294

زین و  دنا .  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  هن  ما و  هتفگ  هللا  الا  هلا  نوچ ال  يا  هملک  نم  هن  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . تسا هللا  الا  هلا  نتفگ ال  تدابع ،  نیرتهب  دومرف : 

بوخ نیشنمه  - 295
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هب ار  امش  وا  رادید  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مینک ؟  ینیشنمه  یـسک  هچ  اب  ام  دنتفگ :  وا  هب  ربمایپ  ياسیع  نویراوح 
وا رادرک  راتفر و  دهدب . . .  دای  امـش  هب  يزیچ  دوشب ،  امـش  شناد  ینوزف  بجوم  وا  فرح  دیآ ،  یم  نخـس  هب  یتقو  دزادنایب و  ادـخ  دای 

(301  . ) دنک صیرحت  بیغرت و  ترخآ  راک  رخآ  رد  ار  امش 

 ! شابم لفاغ  - 296

وت هارمه  دـسر  وت  هب  هچ  ره  دـننکن ؛ لفاغ  تسفن  زا  دـنهدن و  بیرف  ار  وت  مدرم  نامعن !  ابا  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  هک  مدـینش 
سپ دـنیامن .  یم  تبث  ار  وت  لـمع  هک  دنتـسه  یناـسک  وت  هارمه  هچ  نکم ؛  يرپـس  یگدوهیب  هب  ار  تزور  ناـنآ .  هارمه  هن  دوـب  دـهاوخ 
(302  . ) دشاب رتهب  درب ،  یم  نایم  زا  ار  شیپ  هانگ  هک  کین ،  لمع  زا  هک  منیب  یمن  بلط  وجتسج و  هب  ار  زیچ  چیه  هک  نک  يراکوکین 

زامن لاح  رد  هبرگ  - 297

 ، درک یم  دوجس  عوکر و  مه  هیرگ  داتـسیا ،  یم  زامن  هب  وا  هک  عقوم  ره  زامن ،  تدابع و  رارکت  رثا  رد  تشاد ،  يا  هبرگ  یملاع  دنیوگ : 
(303  . ) تسا نیمه  دباع  نیا  تمارک  دنتفگ :  دعب 

دوخ سفن  هب  راکمتس  - 298

متنک امب  میلع  هللا  نا  یلب  ءوس  نم  لمعن  انک  ام  ملـسلا  اوقلءاف  مهـسفنا  یملاـظ  ۀـکئالملا  مهاـفوتت  نیذـلا  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
دنیوگ دنهن  شیپ  میلست  رس  سپ  دندوب ،  دوخ  سفن  هب  راکمتس  هک  یلاح  رد  دننک  یم  ضبق  ار  ناش  حاورا  هکیالم  هک  یناسک  نولمعت ؛ 

(304  . ) تساناد دیا  هدرک  هچ  نآ  هب  دنوادخ  انامه  دیا .  هدرک  دب  يرآ !  میدرکن !  دب  ام  : 

یهلا هرفس  نآرق  - 299

نم رفـصا  خ ل )  فوجل -   ) تیبل تویبلا  رفـصا  نا  و  متعطتـسا ،  ام  هتبدءام  اوملعتف  هللا  ۀبدءام  نآرقلا  اذه  نا  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر 
ماعط تسا .  هدش  هدرتسگ  ناسنا  يارب  طقف  هک  تسا  هیمیحر  تمحر  هرفس  نآرق  ملس ) .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر   ) هللا باتک 

هنیدـم دوش و  یم  یتوکلم  تافـص  هب  فصتم  و  ددرگ ،  یم  یبوبر  قـالخا  هب  قـلختم  نآ  قازترا  هب  هک  تسا  ناـسنا  ياذـغ  هرفـس ،  نیا 
(305  . ) دزیخ یمن  رب  هرهب  یب  هرفس  نیا  رانک  زا  سک  چیه  و  دنک .  یم  لیصحت  هلضاف 

ادخ هار  رد  ناگدش  هتشک  - 300

هتشک ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  نوقزری ؛  مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاومءا  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال  دیامرف :  یم  ناحبـس  دنوادخ 
(306  . ) دنهد یم  يزور  ناشیا  هب  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دیرادنپم  هدرم  دندش 

زامن اب  لکشم  عفر  - 301

دجـسم هب  تفرگ و  یم  وضو  دـش ،  یم  راوشد  يو  رب  يا  هلءاسم  هاگ  ره  هک :  تسا  هدرک  لقن  سییر  خیـش  لاـح  حرـش  رد  ناـکلخ  نبا 
 . دیاشگب وا  يور  هب  ار  هتـسب  رد  نآ  دنادرگ و  ناسآ  يو  رب  ار  نآ  هک  دناوخ  یم  ار  لجوزع  يادـخ  درازگ و  یم  زامن  تفر و  یم  عماج 

(307)
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نداتسرف تاولص  هجیتن  - 302

یم ار  ناسنا  رهوگ  هک  دنرهوج  ود  ره  لمع  ملع و  تسا و  ام  لاعفا  زا  یلعف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولص 
 ، تسا هدیـسر  تیلعف  هب  لامک  رد  هک  تسا  يدادعتـسا  ناکما ،  زا  ياربم  لماک  ناسنا  دـنوش و  یم  ناسنا  تاذ  تقیقح و  نیع  دـنزاس و 

دوخ هکنآ  دباع  هن  میور  یم  تیلعف  هب  هوق  زا  لامک و  هب  صقن  زا  هک  دوش  یم  ام  دیاع  تاولص  هک  نادب  سپ  تسا ،  روکش  دبع  دنچ  ره 
(308  . ) تسا توق  زا  يراع 

تشهب ياهب  - 303

 . تسا تشهب  ياهب  هللا  الا  هلا  هملک ال  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دیدح هروس  لوا  دیحوت و  هروس  - 304

 ، دحا هللا  وه  لق  یلاعت  هللا  لزنءاف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  هنءا  ملع  لجوزع  هللا  نا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
 : دیوگ یم  نیهلءاتملاردص  ( 309  . ) کله دقف  کلذ  ءار  مار و  نمف  رودصلا  تاذب  میلع  وه  و  هلوق :  یلا  دـیدحلا -  ةروس  نم  تایآلا  و 

یم دنوادخ  نوچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک .  هیرگ  قوش  زا  مدید  ار  ثیدح  نیا  یتقو  ات  مدرک  یم  رکفت  تایآ  نیا  رد  هتـسویپ  نم 
دحا و هللا  وه  لق  هروس  اهنآ  يارب  دنوش  یم  ادیپ  ثاحب ،  صاحف ،  هوژپ ،  شناد  فاکـش ،  وم  قمعتم ،  یمدرم  نامز  رخآ  رد  هک  تسناد 

لحارم هدومیپ و  اه  هندرگ  هتخپ و  فراع  ره  و  قمعتم ،  هلءاتم  فوسلیف  ره  ات  داتسرف ،  ار  رودصلا  تاذب  میلع  ات  دیدح  هروس  لوا  تایآ 
لوا تایآ  صالخا و  هروس  دیامنب ،  یصاوغ  یهلا  فراعم  نارکیب  يایرد  رد  دیوگب و  نخـس  هللا  ۀفرعم  رد  دهاوخب  هدرک ،  ریـس  لزانم  و 

(310  . ) تسا دیاقع  ءارآ و  همه  طسق  نازیم  و  تسا ،  هدومرف  نایب  ار  اهنآ  دیدح  هروس 

اه مان  نیرتوکین  - 305

 . دیناوخب شیاه  مان  نادب  اه ،  مان  نیرتوکین  تسادخ  نآ  زا  اهب ؛  هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  و هللا  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ 

یعقاو رافغتسا  - 306

تیازع هب  تردام  دیامرف :  یم  خساپ  رد  نانم  ؤم  ریما  هللا ،  رفغتسا  دیوگ :  یم  هدومن ،  نارفغ  بلط  دنوادخ  زا  یصو  روضح  رد  یصخش 
تسا طرش ) و   ) انعم شش  ار  نآ  هک  تسا  یمان  رافغتسا  تسا .  ناگبترم  الاو  ماقم  رافغتسا ،  تسیچ ؟  رافغتسا  هک  یناد  یم  ایآ  دنیـشنب ! 
هکنانچ یهد ؛  زاب  نانادب  ار  قیالخ  قوقح  هک  نآ  موس :  ییآن .  هانگ  درگ  دـبا  ات  هک  نآ  رب  میمـصت  مود :  هتـشذگ .  رب  ینامیـشپ  لوا :  : 

ادا ار  شقح  اضق و  يا  هدرک  عیاض  هک  یبجاو  لمع  ره  هک  نآ  مراهچ :  دشاب .  تندرگ  رب  یقح  هک  نآ  نودـب  ینک  تاقالم  ار  دـنوادخ 
دـسر و ناوختـسا  هب  تتـسوپ  هکنانچ  ینک ؛  بآ  تناهانگ  رب  یتحاران  یتخـس  اب  هدـییور ،  تندـب  رب  مارح  زا  هک  یتشوگ  مجنپ :  ینک . 

يدرک نینچ  نوچ  سپ  يا ؛  هدیناسر  نادب  هانگ  ینیریش  هکنانچمه  یناسر ؛  تعاط  تدابع و  درد  تندب  هب  مشـش :  دیور .  هزات  یتشوگ 
(311  ! ) هللارفغتسا وگب  لاح  ، 

ناسنا تبقاع  - 307

هاگیاج دـبایب و  ملع  شیوخ  تبقاع  هب  هک  نآ  زج  دریمن  امـش  زا  کی  چـیه  دومرف :  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
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(312  . ) دنیبب خزود  ای  تشهب  رد  ار  شیوخ 

لاسنهک يریپ  هبوت  - 308

هب تساوح  هک  لاح  دنیوگ :  کیالم  دنک ،  هبوت  لاسنهک  يریپ  نوچ  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا .  ییاهب  خیـش  لوکـشک  باتک  رخاوا  رد 
(313 ( ! ؟)  ینک یم  هبوت   ) هدییارگ يدرس  هب  تسفن  هدیسر و  یناوتان  یتسس و 

نیصلخم هاگیاج  فیصوت  - 309

نیلباقتم ررـس  یلع  میعنلا  تانج  یف  نومرکم  مه  هکاوف و  مولعم  قزر  مهل  کئلوا  نیـصلخملا  هللا  دابع  الا  دیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
یقزر تسار  اهنآ  هک  ادخ ،  صلخم  ناگدنب  رگم  نوفزنی ؛  اهنع  مه  لوغ و ال  اهیفال  نیبراشلل  ةذـل  ءاضیب  نیعم  نم  سءاکب  مهیلع  فاطی 

راوگـشوخ همـشچ  زا  یماج  دـنا و  مه  يور  هبور  هک  ییاه  تخت  رب  تمعن ،  رپ  ياه  تشهب  رد  دنناگتـشاد  یمارگ  اـه و  هویم  زا  نیعم ، 
 . دوش تسم  دنشون  هن  دریگ و  یهابت  نآ  زا  لقع  هن  شخب ،  تذل  ار  شناگدنشون  تسا و  دیفس  دیآ ،  رد  شدرگ  هب  ناش  نایم 

یهلا تمحر  لومشم  - 310

 ! ادنوادخ تفگ :  یم  نینچ  دوخ  زامن  رد  نیشن  هیداب  يدرم  هک  دوب  زامن  لاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  ثیدح  رد 
 ، تفگ مالـس  ار  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  سپ  ار !  رگید  یـسک  هن  هداد و  رارق  شیوـخ  تمحر  لومـشم  ار  دـمحم  نم و 

(314  ( . ) يا هدومن  نیگنس  دودحم و   ) يدرک گنت  ار  یهلا  هعساو  تمحر  دومرف :  نیشن  هیداب  هب  باطخ 

بش زامن  يارب  يرادیب  - 311

يا هنوگچ  دیسرپ :  يراصنا  نامعن  نب  کلام  نب  ۀثراح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار يزیچ  ره  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  ادخ !  لوسر  يا  یعقاو ،  ینم  ؤم  درک :  ضرع  هثراح  کلام ؟  نب  ۀـثراح  يا 

مبش ما و  هتخاس  رود  ایند  زا  ار  شیوخ  سفن  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  تسیچ ؟  وت  لوق  هناشن  تقیقح و  لاح  تسا ؛  يا  هناشن  تقیقح و 
اپ رب  مدرم  باسح  هبـساحم و  هک  منیب  یم  ار  يادـخ  شرع  ییوگ  میاـمن .  یم  يرپس  یگنـشت  هب  ار  مزور  و  منارذـگ ،  یم  يرادـیب  هب  ار 

نخس نوچ   . ) دنا شتآ  رد  هک  مونش  یم  ار  نایخزود  هلان  دایرف و  و  دنور ،  یم  رگیدکی  ترایز  هب  هک  مرگن  یم  ار  نایتشهب  تسا .  هدش 
هک لاح  سپ  هدینادرگ ؛  ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  هک  یتسه  يا  هدنب  وت  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ) اج  نیدـب  وا 

تداهش هب  امش  باکر  رد  ات  دییامن  اعد  نم  يارب  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  هثراح  شاب !  راوتـسا  تباث و  نآ ،  رب  يا ،  هتـشگ  انیب  ریـصب و 
ادخ لوسر  نامرف  هب  هثراح ،  دـعب ،  زور  دـنچ  نادرگ !  شا  يزور  ار  تداهـش  ادـنوادخ !  دومرف :  درک و  نینچ  زین  ترـضح  سپ  مسر ! 

رد دمآ .  لیان  تداهش  ضیف  هب  هک  دوب  یمهن  ای  متشه و  رفن  وا  دش و  عورش  گنج  تسج  تکرش  یگنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
 . دـسر یم  تداهـش  هب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  زا  دـعب  هک  تسا  يرفن  نیمهد  هثراـح  دـنک ،  یم  لـقن  ریـصبوبا  زا  ینیلک  هک  رگید  یتـیاور 

(315)

تائیس تانسح و  نتشون  - 312

نوچ هک  دومرف  ررقم  نینچ  شنادنزرف  رد  مدآ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دـنک :  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ةرارز 
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هد دـناسر ،  ماجنا  هب  ار  نآ  نوچ  دوش و  هتـشون  شیارب  هنـسح  کی  دـناسرن ،  ماجنا  هب  ار  نآ  ددـنب و  کین  يراک  ماـجنا  هب  تسه  یـسک 
ار نآ  رگا  و  دوشن ،  هتشون  وا  رب  يزیچ  دهدن ،  ماجنا  ار  نآ  ددنب و  تشز  يراک  ماجنا  هب  تمه  یسک  نوچ  و  دوش ،  هتشون  شیارب  هنسح 

(316  . ) دوش هتشون  وا  رب  هانگ  کی  اهنت  دناسر ،  ماجنا  هب 

زامن حور  - 313

دراد یم  زاب  رکنم  تشز و  راک  ره  زا  ار  یمدآ  انامه  ربکءا ؛  هللا  رکذل  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةولصلا  نا  دومرف :  ناحبـس  دنوادخ 
(317  . ) تسا رت  گرزب  ادخ  دای  و 

ادخ دای  - 314

(318  . ) ینک دای  ارم  ات  رازگب  زامن  يرکذل  ةولصلا  مقءا  دومرف :  ناحبس  دنوادخ 

دنیب قوشعم  قشاع  - 315

(319  . ) نآ نیا و  هن  دنیب  قوشعم  قشاع  راک ،  هچ  نافرع  اب  ار  فراع  یهلا ! 

تسین يراهنز  تئارب  رد  - 316

هدش هتشون  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تئارب  هروس  زاغآ  رس  رد  ارچ  مدیـسرپ :  ددرگ -  دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  یلع -  زا  دیوگ :  سابع  نبا 
رب ندز و  ریـشمش  هضبق  رب  تسد  نامرف  اب  تسین ،  يراهنز  تئارب  رد  تسا و  راـهنز  هاـنپ و  هللا . . .  مسب  نوچ  دومرف :  مخـساپ  رد  تسا . 

(320  . ) تسا هدش  لزان  ندیبوک  نیکرشم  قرف 

تدابع خم  - 317

 . تسا تایح  حور  حور و  تایح  تدابع و  خم  یلاعت و  هللا ،  یلا  برق  هلیسو  ءاطع و  دیلک  اعد ، 

هزور زامن و  زا  هبوت  - 318

(321  ! ) ریذپب ار  لهاان  نیا  هبوت  تا  هزور  زامن و  لها  قح  هب  مدرک  هبوت  ما  هزور  زامن و  زا  یهلا ! 

 ! رازگزامن نیا  زا  رب  ياو  - 319

 ! نوهاس مهتالص  یف  مه  نیذلا  نیلصملل  لیوف  هک  تسا ،  هدروآ  دعب  هدرواین  برق  ام  تدابع  یهلا ! 

شمارآ رورس و  هیام  - 320

رد تسا  نم  مشچ  شمارآ  رورس و  یکنخ ،  هیام  هک  هچنآ  ةولصلا ؛  یف  ینیع  ةرق  تلعج  تفگ :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دبع یلاعت و  قح  نیب  تاجانم  ةولص  هک  اریز  تسا ،  بحم  نیع  ةرق  بوبحم  هدهاشم  و  تسا ،  هدهاشم  ببس  ةولص  هدش .  هداد  رارق  زامن 
امـش دای  هب  ات  دیـشاب  نم  دای  هب  دومرف :  یلاعت  قح  هبر .  یجانی  یلـصملا  دومرف :  شلوسر  و  مکرکذا ،  ینورکذاف  دومرف :  هکنانچ  تسوا 
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(322  . ) دنک یم  اوجن  شیادخ  اب  رازگزامن  دومرف :  ادخ  لوسر  مشاب . 

زامن تاکرب  زا  - 321

هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  دـناشک  یم  ملاع  توکلم  هب  دـهد و  یم  ضارعا  يویند  تاقلعت  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  زامن ،  تاکرب  زا  یکی 
(323  . ) هبر یجانی  یلصملا  نا  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و 

مینک ینیشنمه  یسک  هچ  اب  - 322

هب ار  امش  وا  رادید  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مینک ؟  ینیشنمه  یـسک  هچ  اب  ام  دنتفگ :  وا  هب  ربمایپ  ياسیع  نویراوح 
امش وا  رادرک  راتفر و  دهدب . . .  دای  امش  هب  يزیچ  دوشب ،  ام  شناد  ینوزف  بجوم  وا  فرح  دیآ ،  یم  نخس  هب  یتقو  دزادنایب و  ادخ  دای 

(324  . ) دنک صیرحت  بیغرت و  ترخآ  راک  رد  ار 

ناسنا لمع  هتشرف  - 323

هدنب لمع  نتشون  زا  ملق  تعاس ،  شش  پچ ،  بناج  هتشرف  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هماما ،  وبا 
وا رب  هانگ  کی  هنرگو  دـسیونن ،  ار  نآ  دـبلط ،  شـشخب  يادـخ  زا  دوش و  نامیـشپ  هچنانچ  سپ  دراد .  هاـگن  زاـب  راکتـشز  اـی  راـک  اـطخ 

ماجنا کین  یلمع  يا  هدنب  نوچ  سپ  تسا .  ریما  پچ ،  بناج  هتشرف  رب  تسار ،  بناج  هتـشرف  تسا :  رگید  تیاور  رد  تشون .  دهاوخن 
هتـشرف دسیونب ،  ار  نآ  هک  دنک  هدارا  پچ  بناج  هتـشرف  دـناسر و  ماجنا  هب  تشز  یلمع  نوچ  و  دـسیونب ،  شیارب  شربارب  تسه  دـهد ، 

و دـسیونن ،  يزیچ  وا  رب  دـنک ،  شـشخب  بلط  دـنوادخ  زا  رگا  دتـسیا .  زاـب  تعاـس  تفه  وا  و  تسیا ،  زاـب  دـیوگ :  ار  وا  تسار  بناـج 
(325  . ) دوش هتشون  وا  رب  تشز  لماع  کی  اهنت  دنکن  نینچ  هچنانچ 

اعد خساپ  - 324

دـئاوف و متءا  تسا .  نیریـش  رایـسب  رما  نیا  رد  تایاور  نابز  ددرگ .  یمن  رب  یلاخ  تسد  اب  یعاد  هاگچیه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اعد  رد 
یم لیـصحت  هناحبـس  قح  هب  برقت  رثا  رب  اعد  رد  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  دادعتـسا  ناسل  هقطان و  سفن  رهوج  حالـصا  نآ  حـلاصم ،  مهءا 

وت صوصخم  تجاح  نآ  رگا  دوش و  یم  تدیاع  یهاوخ  یم  هکنآ  زا  رتهب  يا ،  هتسشن  اعد  هب  نآ  لیصحت  يارب  هک  هچنآ  هصالخ  دنک . 
 : تفگ ناـتراگدرورپ  ( 326 ( ؛  مکل بجتـسءا  ینوـعدا  مکبر  لاـق  و  تسا .  هدـش  نسحا  هب  لیدـبت  هک  شاـبم  نـیگمغ  دـشن ،  هدروآرب 

 . میوگ خساپ  ار  امش  ات  ارم  دیناوخب 

يواملا ۀنج  فیصوت  - 325

ةذل رمخ  نم  راهنءا  همعط و  ریغتی  نبل  نم  راهنا  نسآ و  ریغ  ءام  نم  راهنءا  اهیف  نوقتملا  دعو  یتلا  ۀنجلا  لثم  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ 
ناراـگزیهرپ هب  هک  یتشهب  فصو  ( 327 (؛  ۀـیآلا مهبر ،  نم  ةرفغم  تارمثلا و  لک  نم  اـهیف  مهل  یفـصم و  لـسع  نم  راـهنءا  نیبراـشلل و 

دوش و یمن  نوگرگد  شمعط  هک  يریـش  زا  ییاهرهن  ریذـپان و  رییغت  ییاه  بآ  زا  تسا  ییاـهرهن  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  هداد  هدـعو 
زین تسه و  دنهاوخب  هک  هویم  هنوگ  ره  اجنآ  رد  یفـصم و  لسع  زا  ییاهرهن  دنرب و  یم  تذل  نآ  زا  ناگدـنماشآ  هک  بارـش  زا  ییاهرهن 

 . شراگدرورپ شزرمآ 
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کیالم دورد  - 326

دننک یم  ضبق  ار  ناش  حاورا  هکیالم  هک  یناسک  نولمعت ؛  متنک  امب  ۀنجلا  اولخدا  مکیلع  مالـس  نولوقی  نیبیط  ۀـکئالملا  مهافوتت  نیذـلا 
(328  . ) دیا هدرک  لمع  هک  هچ  نآ  هب  دیوش  تشهب  لخاد  امش ،  رب  دورد  دنیوگ :  یم  نانآ  هب  هکیالم  دندوب ،  هزیکاپ  هک  یلاح  رد 

منهج يوس  هب  هلاس  داتفه  رفس  - 327

ادخ لوسر  يزور  هک :  دنا  هدرک  لقن  تیاور  رافـسا  رد  نیهلءاتملا  ردـص  و  تاحوتف ،  متـصش  باب  رد  یبرع  نیدـلا  ییحم  فراع  خـیش 
یم تفگ :  ص )   ) ادخ لوسر  دندیسرت .  سپ  دندینش  ار  يزیچ  نداتفا  ورف  نیگمهس  زاوآ  هک  دندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  ینارای  اب  (ص ) 

هداتفا و هک  تسا  لاس  داتفه  منهج  يالاب  زا  یگنـس  تفگ :  ص )   ) ادخ لوسر  دـنیاناد .  شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ :  تسیچ ؟  زاوآ  دـیناد 
غراف دوخ  مالک  زا  ص )   ) ادخ لوسر  زونه  سپ  تساخرب .  گنـس  نآ  طوقـس  زا  كانلوه  زاوآ  نیا  تسا و  هدیـسر  منهج  رعق  هب  کنیا 

هللا لوسر  دوب و  وا  رمع  لاس  داتفه  درمب و  تقو  نآ  رد  قفانم  نآ  هک  دش  دنلب  شلایع  لها و  هیرگ  يادص  یقفانم  هناخ  زا  هک  دوب  هدـشن 
زا يو  تسا و  قفانم  نآ  رجح  نیا  هک  دنتفایرد  ص )   ) ادخ لوسر  راتفگ  نیا  زا  هباحص  ياملع  هک :  دیوگ  خیش  سپس  ربکا !  هللا  تفگ : 

دنوادـخ تفرگ .  رارق  منهج  رعق  رد  درمب  نوچ  دیـسر و  داتفه  هب  شرمع  هک  نآ  ات  تفر  یم  منهج  يوس  هب  دـش  هدـیرفآ  هک  يزور  نآ 
(329  . ) دنریگب تربع  ات  دندینش  ار  ادص  نآ  سپ  رانلا  نم  لفسءالا  كردلا  یف  نیقفانملا  نا  دومرف : 

ادخ هب  نامیا  میالع  - 328

یلاح رد  تفگ :  ذاعم ؟ يا  يدرک  حبص  هنوگچ  دیسرپ :  ترضح  دیـسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  لبج  نب  ذاعم  يزور 
ربمایپ يا  تفگ :  تسیچ ؟  وت  نخـس  قادـصم  تسا ؛  یتقیقح  ار  یقح  ره  یقادـصم و  ار ،  ینخـس  ره  دومرف :  مراد .  نامیا  ادـخ  هب  هک 
مرادن رب  یماگ  مرادن .  نآ  حبص  هب  يدیما  هک  نآ  زج  تسین ،  یبش  منیبن و  ار  شبش  مرب ،  یمن  نامگ  هک  نآ  زج  تسین ،  یحبـص  ادخ ! 

اب زین  دوخ و  یبن  اب  هک  منیب ،  یم  ار  اه  تما  مامت  ییوگ  تفای .  مهاوخن  ار  يدـعب  ماگ  نتـشادرب  تصرف  هک  مرب  یم  ناـمگ  هک  نآ  زج  ، 
یم ار  نایتشهب  شاداپ  باوث و  و  نایخزود ،  باذع  تبوقع و  ییوگ  دنا .  هتـسشن  باسح  هب  دنا ،  هدـیتسرپ  یم  يادـخ  زا  لدـب  هک  یناتب 

زا دشاب و  مزلم  نادـب  سپ  یتسناد ،  هک  لاح  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیـسر ) اج  نیدـب  شنخـس  نوچ   . ) مرگن
(330  ! ) هدم شتسد 

 ! هدشن رازگزامن  زونه  - 329

 ! رادب نارازگزامن  اب  ار  ام  دشن .  رازگزامن  زونه  دونش ،  یمن  مالس  باوج  زامن ،  رد  هک  نآ  یهلا ! 

تمایق رد  نآرق  يراق  - 330

اذه نا  تسا :  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیدمحم  تقیقح  تروص  ینعی  تسا ؛  لماک  ناسنا  هبیتک  تروص  میرک ،  نآرق 
کیدزن لماک  ناسنا  هب  يوش ،  کیدزن  نآرق  هب  هک  هزادنا  ره  ۀنـسح .  ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  موقءا و  یه  یتلل  يدهی  نآرقلا 

 . دنجورع جرادم  تاذ و  تاجرد  نآ ،  قیاقح  رگنب !  نآرق  زا  تا  هرهب  ظح  هب  يا .  هدش 

نت باجح  زا  جورخ  - 331
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شوکب سپ  تسا .  هدرپ  دوخ ،  هبون  هب  زین  ندب  يراد ،  نت  رب  هک  سابل  رب  هوالع  تسا :  هتفگ  وکین  هچ  صوصف  رد  یباراف ،  یناث ،  ملعم 
و وت !  رب  ياو  يوش  بذـعم  رگا  یـشابن .  تسا  نآ  ترـشابم  هقالع و  رد  هچنآ  بلط  رد  يوش و  قحال  ات  ییامن ،  عفر  ار  باـجح  نیا  اـت 

چیه هک  ینیب  یم  ار  ییاـهزیچ  یتـسه ،  توکلم  جوا  رد  تندـب ،  شـشوپ  رد  وت  تروـص  نیا  رد  هک  تلاـح !  هب  اـشوخ  یناـم  نمیا  رگا 
هتـسب وت  اب  يدهع  قح ،  سپ  تسا .  هدرکن  روطخ  سک  چیه  بلق  رب  هدینـشن و  یـشوگ  چیه  هک  ار  هچنآ  يونـش  یم  و  هدـیدن ،  یمـشچ 

(331  . ) يور ییاهنت  هب  وا  دزن  ات  تسا ، 

 ! دنا ناراگتسر  نایقتم  - 332

نم ءازج  اباذک  اوغل و ال  اهیف  نوعمـسیال  اقاهد  اسءاک  ابارتءا و  بعاوک  ابانعءا و  قئادح و  ازافم  نیقتملل  نا  دیامرف :  یم  ناحبـس  دنوادخ 
ناتـسپ اب  لاسمه  ینارتخد  و  اه .  ناتـسکات  اه و  ناتـسب  دـنا .  بیـسآ  ره  زا  ناما  رد  هک  تسا  ییاج  ار  ناراگزیهرپ  اباسح ؛  ءاطع  کـبر 

(332  . ) تراگدرورپ بناج  زا  یفاک  تسا  یشاداپ  نیا  و  غورد .  هن  هدنونش و  هدوهیب  نخس  هن  رپ ،  ياه  ماج  و  هدمآرب .  ياه 

تشهب هجرد  نیرت  یلاع  بحاص  - 333

هچ نک !  توالت  ار  نآ  زور ،  بش و  نآ !  یهن  رما و  مارح و  لالح و  عیارـش و  ضیارف و  ماجنا  نآ و  هب  لمع  نآرق و  توـالت  داـب  وت  رب 
هک نادب  و  دـشاب .  هیآ  هاجنپ  هچ  رگا  درگنب ؛ دوخ  نامیپ  هب  زور  ره  یناملـسم  ره  تسا  مزال  سپ  قلخ .  اب  تسادـخ  نامیپ  دـهع و  نآرق 

نوزفا ار  دوـخ  هجرد  ماـقم و  ناوـخب و  دوـش :  یم  هتفگ  نآرق  يراـق  هب  تماـیق  زور  سپ  تسا .  نآرق  تاـیآ  دادـعت  رب  تشهب  تاـجرد 
(333  . ) تسا نآرق  يراق  نآ  زا  تاجرد ،  نیرتالاب  ناقیدص ،  ناربمایپ و  زا  ریغ  تشهب  رد  نادرگ ! 

داتسا میرح  تمرح  - 334

 ، منیشنب وناز  راهچ  مدرک  یم  یعس  مهدن .  هیکت  راوید  هب  داتسا  روضح  رد  مدرک  یم  یعس  مدرک ،  یم  ظفح  رایسب  ار  دیتاسا  میرح  هدنب 
نیمه رضحم  یتقو  کی  نم  الثم  دوشب ،  داتسا  شجنر  ببـس  ادابم  هک  مدرک  یمن  ارچ  نوچ و  منکن ،  رارکت  دایز  مدوب  بظاوم  ار  فرح 

هب دنتشگرب و  ناشیا  مدیسوب ،  ار  ناشیا  ياپ  فک  مدش و  مخ  مدوب ،  هتـسشن  يا )  هشمق  یهلا  يدهم  ازریم  جاح  موحرم   ) يا هشمق  ياقآ 
بوخ تسا ،  تاهابم  هیام  یلیخ  هدنب  يارب  مسوبب ،  ار  امـش  تسد  هک  مرادـن  تقایل  نم  متفگ :  يدرک ؟  ار  راک  نیا  ارچ  دـندومرف :  نم 

(335 ( ) 334 ( . . . ؟  منکن ار  راک  نیا  ارچ 

يرادیب تمعن  - 335

ابص میـسن  نیا  یماشم  ره  و  ددرگ ،  یمن  انـشآ  یلد  ره  اب  افو  يوک  کیپ  نیا  دوش و  یمن  اپ  رـس و  یب  ره  يزور  يرادیب  تمعن  مردارب ! 
مءا هچ  تسین ،  اراوگ  راگزاس و  یماک  ره  اب  تسا ،  شو  خـلت  یم  يرادـیب  ددرگ .  یمن  ایوگ  نآ  رکذ  هب  یناـبز  ره  دوش و  یمن  اـیوب  ار 

هدیـشوپ مشچ  ناملغ  روح و  زا  یتح  یناـسفن  تایهتـشم  زا  تسا ،  هدیـشچ  نآ  زا  یکدـنا  هکلب  هدیـشون ؛  ار  نآ  هک  ره  تسا ،  ثئاـبخلا 
(336  . ) تسا هدیشک  تسد  تسا و 

ربص تلود  رثا  رد  رقف  تکلم  - 336

(337  . ) يدناسر مرقف  تکلمم  هب  ات  يداد  مربص  تلود  هک  ترکش  یهلا ! 
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رخآ هظحل  رد  هبوت  - 337

هک هاگ  نآ  ات  دزرو  لاغتشا  رمع  مامت  تشز ،  لامعا  اب  هک  یسک  هک :  دش  شسرپ  یلاعت  يادخ  مالک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
 ( ینعی  : ) دومرف خساپ  رد  ماما  تسین .  هتفریذپ  شا  هبوت  مدرک ،  هبوت  نونکا  دیوگ :  دوش و  نامیـشپ  ماگنه  نآ  رد  دنک ،  گرم  هدهاشم 

(338  . ) دنیب مشچ  هب  ار  ترخآ  رما  هک  یماگنه 

ندوب ظوفحم  - 338

 . نانآ يدب  میب و  زا  نادب و  زا  ندوب  ظوفحم  يارب  لیکولا  معن  هللا و  انبسح 

تسرد تئارق  - 339

 . تسا رت  بد  ؤم  هک  یـسک  ادخ ،  دزن  ناش  نیرتهب  هکنآ  زج  دندماین ،  رگیدـکی  درگ  هب  يدرم  ود  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
نامه ار  نآرق  دومرف :  تسیچ ؟  دنوادخ  دزن  هک  امرف  نایب  اما  تسیچ ،  هک  میناد  مدرم  دزن  ار  نآ  ام  ادـخ !  لوسر  دـنزرف  يا  دندیـسرپ : 

دنمزاین جاتحم و  هک  یتلاح  هب  ار  دنوادخ  دینک و  تیاور  میا ،  هتفگ  هک  روط  نامه  ار  ام  نخـس  دینک و  تئارق  تسا  هدش  لزان  هک  هنوگ 
(339  . ) دیناوخب دییوا 

حوصن هبوت  - 340

هبوت ادخ  يوس  هب  نانم !  ؤم  يا  هک :  هیآ  نیا  يانعم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  هک  تسا  لقن  ینانک  زا  یفاک ،  لوصا  باتک  رد 
(340  . ) ددرگن زاب  نادب  سپس  دنک و  هبوت  هانگ  زا  هدنب  ینعی )   : ) دومرف خساپ  رد  ماما  دیسرپ ؟ حوصن ،  يا  هبوت  دینک ؛

شسرپ زا  تلفغ  - 341

سم درک :  لا  ؤس  ماما  زا  دندیسر ،  اهرگسم  رازاب  هب  یتقو  ات  درک  یم  یتالا  ؤس  بانج  نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیعم  رد  یصخش 
تسیچ اود  نآ  هک  دیـسرپن  لیاس  دوش .  صلاخ  هرقن  دننز  سم  هب  ار  نآ  نوچ  هک  دراد  ییاود  تسا و  هدش  دساف  هرقن  دومرف :  تسیچ ؟ 

؟  تسیچ نآ  ياود  يدیسرپن  ارچ  هک  تسا  هدش  ینابصع  لیاس  هب  یلیخ  یناملآ  مجرتم  ، 

دنمدوس تلصخ  هس  - 342

رد هک  يا  هقدص  لوا )   : ) تلـصخ هس  هب  رگم  دسرن  يرجا  ار  یمدآ  گرم ،  زا  سپ  دش :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  گرم  زا  سپ 
زا سپ  دـهن و  ياج  رب  دوخ  زا  هک  یتنـس  مود )   ) دـشاب و يراج  ناـنچمه  شگرم  زا  سپ  هقدـص ،  نیا  تسا و  هداـهن  ناـینب  تاـیح  ماـیا 

(341  . ) دنک رافغتسا  شیارب  هک  دراذگ  یقاب  دوخ  زا  حلاص  يدنزرف  رگید ) هس   ) و دوش ،  لمع  نادب  نانچمه  شگرم 

هبوت لوبق  نامز  - 343

نیا رد  دریذپ .  یم  تسا  هدرکن  هرغرغ  هک  مدام  ار  هدنب  هبوت  دنوادخ  دیامرف :  یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تسا  یثیدـح 
(342  . ) تسا ضیف  لاح  رد  حور  هدیسر و  ارف  گرم  هک  تسا  یماگنه  هرغرغ ،  زا  دارم  اج 
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رمع رب  ندوب  لیخب  - 344

 ! شاب لیخب  ترانید  مهرد و  زا  شیب  شیوخ ،  رمع  رب  دیامرف :  یم  یتیاور  رد  رذوبا  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

گرم دای  - 345

يرما گرم  اریز  دیوش !  هدامآ  دسرتب و  نآ  لوزن  گرم و  زا  ادخ  ناگدنب  يا  دیامرف :  یم  نانم  ؤم  ریما  نیلجحم و  ریغ  دئاق  نیقتم ،  ماما 
منهج هب  راکدب  زا  و  تشهب ،  هب  راکوکین  صخـش  زا  سک  چیه  يدبا .  ریخ  تسا و  يدبا  رـش  ای  گرم  هارمه  هک  ارچ  میظع ؛  سب  تسا 

هب ای  تشهب و  يوس  هب  دور ؛ یم  اـجک  هب  دـناد  یم  دوخ  هک  نآ  رگم  دوش ،  یمن  ادـج  شندـب  ار  یناـسنا  چـیه  حور  تسین .  رت  کـیدزن 
وا يارب  شهار  دوش و  یم  هدوشگ  وا  يور  رب  تشهب  ياهرد  دشاب ،  ادخ  تسود  رگا  وا ؟ تسود  ای  تسادـخ و  نمـشد  شتآ ؟  منهج و 

درگن یم  تسا ،  هدومن  مهارف  جنر  یتخس و  هنوگ  ره  زا  یصالخ  لاب و  تغارف  زا  شناتسود ،  يارب  ادخ  هک  هچنآ  هب  ددرگ و  یم  راومه 
رد ار  نآ  ياه  یتشز  همه  ددرگ و  یم  راومه  وا  يارب  شهار  دوش و  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  منهج  ياهرد  دـشاب ،  ادـخ  نمـشد  رگا  و  ، 

قیمع سب  نآ  شتآ  رعق  هک  تسا ؛  یگرزب  تخس و  زور  زور ،  نیا  تشپ  رد  هک  دینادب  ادخ !  ناگدنب  يا  دنیب .  یم  دوخ  نامـشچ  ربارب 
نآ باذـع  تسا .  هدولآ  كرچ  نوخ  زا  نآ  یندیـشون  نهآ و  زا  شیاه  هنایزات  هزاـت و  هشیمه  شباذـع  و  دـیدش ،  رایـسب  نآ  ترارح  و 

(343  . ) دوشن تباجا  نآ  رد  ییاعد  چیه  درادن و  ياج  نآ ،  رد  ادخ  تمحر  هک  تسا  يا  هناخ  دنریمن .  نآ  نانکاس  دریگن و  مارآ 

داهج نیرترب  - 346

نمشد اب  داهج   ) يارب رکشل  زا  يا  هراپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ماما 
 . تسا یقاب  ناشیارب  ربکا  داهج  دندرک و  رغصا  داهج  هک  یهورگ  دندمآ  شوخ  تفگ :  ناشیدب  ادخ  لوسر  دنتشگ  زاب  نوچ  داتـسرف ، )

نیرترب دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  سفن .  داهج  دومرف :  تسیچ ؟  ربکا  داهج  ادـخ !  لوسر  يا  دـش :  هتفگ 
(344  . ) دنک داهج  تسوا  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  دوخ  سفن  اب  یسک  هک  تسا  نآ  داهج 

نتشیوخ زا  هبوت  - 347

(345  ! ) هدب هبوت  شدوخ  زا  ار  نسح  دننک ،  یم  هبوت  هانگ  زا  همه  یهلا ! 

 ! زادرپب دوخ  هب  تعاس  کی  - 348

زیربت هب  دنک و  یظفاحادخ  تساوخ  ازریم  دزن  زا  نوچ  دوب و  يزاریـش  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یـضاق  نیـسح  ازریم  جاح  دـندومرف : 
زا ازریم  موـحرم  هک  يدـنچ  زا  دـعب  زادرپـب !  دوـخ  هب  تعاـس  کـی  يزور  بش و  يور  یم  هک  ـالاح  تفگ :  وا  هـب  ازریم  موـحرم  دورب ، 
هک هدش  تعاس  هب 24  لیدـبت  تعاس  کی  نآ  اقآ  دـنتفگ :  باوج  رد  دیـسرپ ،  لاح  یـضاق  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  هراـبرد  نارگید 

(346  : ) هک یتلزع  اما  دوب .  تلزع  روضح و  تبقارم و  رد  هراومه 

هللا یلا  كولس  - 349

دنک فرـص  لماک  ندرک  ادیپ  رد  ار  دوخ  رمع  فصن  ناسنا  رگا  هک :  تسا  نیا  یـضاق  یلع  دیـس  جاح  موحرم  نیـشنلد  تاملک  زا  یکی 
هچ تسا ؛  دنمشزرا  رایسب  يا  هتکن  هتریس  یف  امیقتسم  هتیءارف  دومرف :  یضاق  هل  روفغم  قح  رد  گرزب  اقآ  خیش  موحرم  هک  نآ  دراد .  اج 
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هدینش بیاغ  رضاح و  نایم  زگره  تسا .  تماقتسا  رقا  رب  یهلا  يا  ضیف  تاکرب و  لوزن  تسا ،  تماقتسا  هللا  یلا  كولـس  رد  هدمع  لمع 
تسا يرگید  ياج  ملد  عمج و  نایم  رد  نم  يا 

هعقاو هروس  ندناوخ  تلیضف  - 350

هاـگ چـیه  دـناوخب ،  بش  ره  ار  هعقاو  هروس  سک  ره  ادـبءا ؛  ۀـقاف  هبـصت  مل  ۀـلیل  لـک  هعقاولا  ةروس  ءارق  نم  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر 
(347  . ) دروآ یمن  يور  وا  هب  یتسدگنت 

 ! نوقباس لاح  هب  اشوخ  - 351

نودلخم نادلو  مهیلع  فوطی  یلاعت -  هلوق  یلا  میعنلا -  تانج  یف  نوبرقملا  کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و  دیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
(348 ( ؛  نوفزنی اهنع و ال  نوعدصیال  نیعم  نم  ساک  قیرابءا و  باوکءاب و 

هدنهد تاجن  - 352

هک حلاص  يدنزرف  یکی )   : ) دشخب دوس  گرم  زا  سپ  ار  نم  ؤم  هک  تسا  تلصخ  شش  تسا :  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هدرک و سرغ  هک  یتـخرد  مراـهچ )   ) هدرک و رفح  هک  یبآ  هاـچ  موس )   ) و هدرک ،  تئارق  هک  ار  ینآرق  مود )   ) و دـنک ،  رافغتـسا  شیارب 

(349  . ) دوش لمع  نادب  نانچمه  وا  زا  سپ  تسا و  هداهن  ناینب  هک  يا  هنسح  تنس  مشش )   ) هدومن و يراج  هک  یبآ  هقدص  مجنپ )  )

راربا هاگیاج  - 353

موتخم قیحر  نم  نوقـسی  میعنلا  ةرـصن  مههوجو  یف  فرعت  نورظنی  کئارءالا  یلع  میعن  یفل  راربءـالا  نا  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
اه تخت  رب  دـنا .  تمعن  رد  ناکین  هنیآ  ره  نوبرقلا ؛  اهب  برـسی  انیع  مینـست  نم  هجازم  نوسفانتملا و  سفانتیلف  کلذ  یف  کسم و  هماـتخ 
 ، دنوش یم  باریس  دنا  هداهن  رهم  نآ  رـس  رب  هک  صلاخ  یبارـش  زا  دیـسانشب ،  ار  تمعن  توارط  ناش  هرهچ  رب  دننک ،  یم  هراظن  هتـسشن و 
هک تسا  يا  همـشچ  نآ  تسا و  مینـست  زا  نآ  جازم  دننک ،  یم  یتسدشیپ  رگیدکی  رب  نآ  رد  ناگدننک  یتسدشیپ  تسا و  کشم  نآ  رهم 

 . دنماشآ یم  نآ  زا  ادخ  نابرقم 

ماقم ود  - 354

قباـطم وا  ییاـیند  ترـشاعم  بادآ و  شرهاـظ و  یتسیاـب  یم  تسا ،  هـیلجت  ماـقم  رد  دـشک ،  یم  شیوـخ  سفن  کیـشک  هـک  یـسک  نآ 
دوخ نتسارآ  رکف  هب  دیاب  تسا ،  ناج  نتسارآ  تسا ،  تنیز  هیلخت  دنمان .  یم  هیلحت  ار  ناج  حور و  شیارآ  اما  و  دشاب .  یهلا  تاروتسد 

ارآ نورب  رورپ  نورد  يا  يونزغ :  ییانـس  فیرـش  ریبعت  هب  تسا .  رورپ  نورد  ارآ و  نورب  ناحبـس  دنوادخ  تقیقح  رد  هک  دنچ  ره  دوب ، 
ناسنا تشاگنا ،  هدـیدان  دوش  یمن  ار  تادـعم  اما  تسوا ،  توکلم  کلم و  ملاـع  رگتروص  هک  دـنچ  ره  اـشخب  درخ  یب  شخب  درخ  ياو 

(350  . ) دیامیپب ار  حالص  دشر و  هار  ات  دنادب  دمهفب و  دیاب  دشاب ،  دوخ  بقارم  دیاب 

مدرم نیرت  تلیضف  اب  - 355

ةدابعلا قشع  نم  سانلا  لضفءا  دومرف :  بانج  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
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مدرم نیرت  تلیضف  اب  رسی .  یلع  مءا  رسع  یلع  ایندلا  نم  حبصءا  ام  یلع  یلابیال  وهف  اهل ،  غرفت  هدسجب و  اهرشاب  هبلقب و  اهبحءا  اهقناعف و 
ثیدـج نآ  رد  دروآ و  اج  هب  نت  هب  درادـب و  تسود  لد  هب  ار  نآ  دوش و  ندرگ  هب  تسد  نآ  اب  دزرو و  قشع  تدابع  هب  هک  تسا  یـسک 

 . یناسآ رب  ای  یتخس  رب  تسا ؟  یتلاح  هچ  رب  ایند  رد  هک  درادن  كاب  یسک  نینچ  دشاب .  هتشاد 

ناکین شاداپ  - 356

هلوق یلا  اریجفت -  اهنورجفی  هللا  دابع  اهب  برـشی  انیع  اروفاک  اهجازم  ناک  ساـک  نم  نوبرـشی  راربءـالا  نا  دـیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ 
اهجازم ناک  اسءاک  اهنم  نوقـسی  اریدـقت و  اهوردـق  ۀـضف  نم  ریراوق  اریراوق  تناـک  باوکا  ۀـضف و  نم  ۀـینآب  مهیلع  فاـطی  و  هناـحبس - 
دنشون یم  ییاه  ماج  زا  ناکین  اروکشم ؛  مکیعس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا  اروهط  ابارش  مهبر  مهیقـس  و  یلاعت -  هلوق  یلا  الیبجنز - 

هـساک دنزاس . . .  یم  ناور  دنهاوخ  هک  ییاج  ره  هب  ار  نآ  دنـشون و  یم  نآ  زا  ادخ  ناگدنب  هک  يا  همـشچ  تسا ،  روفاک  هب  هتخیمآ  هک 
اجنآ رد  دـنا .  هدرک  رپ  هزادـنا  هب  ار  اهنآ  هک  میـس  زا  ییاه  هزوک  دـنیآ ،  یم  رد  شدرگ  هب  ناش  نایم  بارـش  ياه  هزوک  نیمیـس و  ياه 

زا تسامـش و  شاداپ  نیا  دزاس .  ناش  باریـس  هزیکاپیبارـش  زا  ناـشراگدرورپ  و  دـشاب . . .  لـیبجنز  اـب  هتخیمآ  هک  ناشدـنناشونب  یماـج 
 . تسا هدش  يرازگساپس  نات  ششوک 

(351  ) یسوم ندش  شوه  یب  - 357

درخ ار  هوک  درک ،  یلجت  هوک  هب  شراگدرورپ  نوچ  ( 352 ( ؛  اقعض یسوم  رخ  اکد و  هلعج  لبجلل  هبر  یلجت  املف  یلاعت :  هناحبس و  هلوق 
 . داتفایب شوه  یب  یسوم  درک و 

یگدنز رد  تعانق  - 358

یب هداـس و  یگدـنز  کـلذ  عم  دـندوب  بدا  گـنهرف و  ملع و  رد  صخاـش  دارفا  زا  یکی  هک  یلاـح  رد  يا  هشمق  هللا  تیآ  داتـسا  موـحرم 
رهاوظ زا  تشاد  یعـس  هراومه  نکیل  دروآ ؛ مهارف  یهفرم  یگدنز  تسناوت  یم  هکنآ  اب  يا  هشمق  یهلا  داتـسا  موحرم  دنتـشاد .  یـشیالآ 
شلزنم رد  تشادن  يا  هقالع  الثم  دوب ؛ هقالع  یب  رایسب  ایند  رهاوظ  هب  تسا :  هتفگ  هراب  نیا  رد  شنادرگاش  زا  یکی  دشوپب .  مشچ  يویند 

(353  . ) درک یم  شومارف  ار  يویند  تاقلعت  مامت  دش  یم  دراو 

دنوادخ یلجت  - 359

ادخ هب  دنگوس  نورـصبیال ؛  نکل  همالک و  یف  هقلخل  لجوزع  هللا  یلجت  دـقل  هللا  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نآرق  مالک  رد 
(354  . ) دننیب یمن  نانآ  یلو  تسا  هدومن  یلجت  مردم  يارب  دوخ  مالک  رد  دنوادخ  هک 

تسا تایح  بآ  نآرق  - 360

اونمآ نیذـلا  اـهیا  اـی  متاـیح .  بآ  نم  هدومرف :  هک  تسا  نیا  تسا  هدروآ  شدوخ  يارب  هک  یفاـصوا  زا  تسا و  تاـیح  بآ  عبنم  نآرق ، 
تداعـس ات  دشاب ،  هدوب  افوکـش  باداش و  ات  دشونب  ار  تایح  بآ  نیا  دـیاب  ناسنا  ( 355  ) مکییحی امل  مکاـعد  اذا  هلوسرلل  اوبیجتـسا هللا و 

میهافم هب  اهنت  هن  هللا ،  ءامـسا  دوش  یم  شدوخ  دوش ،  یم  هدایپ  وا  رد  ینیوکت  هللا  ءامـسا  تاـیح  بآ  نیا  ندیـشون  هب  دـنک .  ادـیپ  يدـبا 
(356  . ) دوش یم  اراد  دنک ،  یم  سمل  دشچ ،  یم  دبای ،  یم  ار  قیاقح  نآ  هکلب  دنک ؛ یم  ادیپ  یهاگآ  ءامسا 
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تشهب قایتشا  - 361

تشهب قشع  هک  یتسرد  هب  ۀنجلل ؛  ناملس  نم  ناملسل  قشع  ۀنجلا ال  نا  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یسراف  ناملس  هب 
(357  . ) تسا رتشیب  تشهب  هب  ناملس  قشع  زا  ناملس ،  هب 

 ( ع  ) داجس ماما  ياعد  - 362

و مهرودـص ،  قئادـح  یف  قوشلا  راجـشا  تجـشوت  نیذـلا  نم  انلعجاف  هیلا  دـیامرف :  یم  نیفراـعلا  تاـجانم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ضایح نم  و  نوعتری ،  ۀفـشاکملا  برقلا و  ضایر  یف  و  نو ،  ؤءای  راکفءالا  راـکوءا  یلا  مهف  مهبولق ،  عماـجمب  کـتبحم  ۀـعول  تذـخءا 

زوس هتـسویپ و  مه  هب  ناشاه  هنیـس  غاب  رد  وت  هب  قشع  ناتخرد  هک  هد  رارق  یناسک  ار  اـم  ادـنوادخ !  نوعرکی ؛  ۀـفطالملا  ساـکب  ۀـبحملا 
دننک یم  ارچ  دوهش  برق و  ياهراز  هزبس  رد  دنرب و  یم  هانپ  راکفا  ياه  نایشآ  هب  نانآ  سپ  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  ناش  لد  رسارس  تتبحم 

(358  . ) دنماشآ یم  تفطالم  ماج  اب  تبحم  ياه  ضوح  زا  و  دنمارخ ) یم  )

 ! ازفایب مریحت  رب  ایادخ  - 363

هک هاگ  ره  هک  نک  دـیزم  وت  رد  ارم  ملع  ینعی  زاس !  هدایز  دوخ  رد  ارم  ریحت  اراگدرورپ !  اریحت ؛ کیف  یندز  بر  يدـمحم :  قطان  تفگ 
(359  . ) تسا رت  تاذ  هک  یبسن  هوجو و  هب  نم  ملع  ترثک  زا  ددرگ  رتشیب  نم  تریح  دوش  هدایز  نم  كاردا  وت  رد 

بر رهظم  سفن  - 364

 ، ار ملاع  هک  هاگ  ره  سپ  تسا ،  یهلا  سفن  تروص  ملاع  هک  نآ  زا  دسانشب  ار  ملاع  هک  دیاب  دسانـشب ،  ار  یهلا  سفن  هک  دهاوخ  هک  ره 
دـسانشب ار  دوخ  سفن  هک  ره  سپ  هبر  فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  هناـف  یـسانشب .  زین  ار  دوخ  سفن  یهلا و  سفن  یـسانشب ،  شتقیقح  هب 

ار دوخ  بر  دـبایرد ،  تفرعم  هب  ار  دوخ  سفن  هک  ره  سپ  تسوا ،  بر  رهظم  تروص و  وا  سفن  هک  نآ  زا  تخانـش .  دـناوت  دوـخ  بر 
(360  . ) تخانش دناوت 

ملع بسک  يارب  اعد  - 365

ارف رد  وحم  و  مدوب .  فرح  لعف و  مسا و  رد  مایا  فرص  هب  مرگرس  لمآ  عماج  دجـسم  رد  هک  یناگدنز  سرد  زاغآ  یناوج و  ناوفنع  رد 
يوضر سدقا  ضرا  هب  يرحس  كرابم  يای  ؤر  رد  متشاد ؛  تباث  یتدارا  خسار و  یمزع  دجهت  يزیخرحـس و  رد  وحن ،  فرـص و  نتفرگ 

هلیل نآ  رد  ما .  هدش  لیان  ع )   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  جـجحلا  نماث  مظعا  هللا  یلو  يارآ  لد  لامج  ترایز  هب  ما و  هدرک  لصاح  فرـشت 
نم هب  دوب و  هللا  ءابحا  زا  یبیبح  رازم  نآ  رد  هک  دندرب  يدجسم  هب  ارم  موش ،  فرشم  ع )   ) ماما رونلارهاب  روضح  هب  هک  نآ  زا  لبق  هکرابم 

هک یطرفم  هقالع  قشع و  يور  زا  نم  تسا ،  هدروآرب  هک  هاوخب  تجاح  ناوخب و  تجاح  زامن  تعکر  ود  تبرت  نیا  رانک  رد  دـندومرف : 
كاخ و  ع )   ) اضر نید  ناطلـس  متـشه  ماما  يالاو  هاگـشیپ  هب  سپـس  متـساوخ .  ملع  ناحبـس  دنوادخ  زا  مدـناوخ و  زامن  متـشاد  لمع  هب 

ارم یگنشت  باهتلا و  قایتشا و  دوب و  نم  رس  هب  هاگآ  هک  ماما  میوگب ،  ینخس  هک  نیا  نودب  مدومن  بدا  ضرع  مدیسر و  مرس  جات  شرد 
شناهد اب  مدید  مدوشگ  ماما  يور  هب  مشچ  و  متفر ،  کیدزن  ایب  کیدزن  ایب ،  کیدزن  دومرف :  تسناد  یم  ملع  تایح  بآ  لیـصحت  يارب 

صرح و مامت  اب  مدروآ و  رد  ار  منابز  نم  و  دش .  مخ  ماما  شونب ،  هک :  دومرف  تراشا  نم  هب  دروآ و  بل  رب  درک و  عمج  ار  شناهد  بآ 
هک درک  روطخ  مبلق  هب  لاح  نامه  رد  مدیـشون و  ار  تایح  بآ  نآ  شناـهد  رثوک  زا  مروخب ،  ار  ماـما  ياـه  بل  متـساوخ  ییوگ  هک  علو 
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يرد ره  زا  ملع و  رد  رازه  هک  مدروخب  ار  نآ  نم  دروآ و  شبل  هب  ار  شناـهد  بآ  ص )   ) مرکا ربـمغیپ  دومرف :  ع )   ) یلع نینم  ؤملا  ریما 
(361  . ) دش هدوشگ  نم  يور  هب  رگید  رد  رازه 

سدقملا تیب  ترامع  - 366

هب دواد  دش .  مدهنم  تفای  تغارف  ترامع  زا  نوچ  سپ  درک .  انب  راب  دـنچ  سپ  دـنک ،  ترامع  ار  سدـقملا  تیب  هک  تساوخ  ع )   ) دواد
مئاق دشاب  هتخیر  مدرم  نوخ  هک  یسک  تسد  رب  نم  هناخ  نیا  هک  دمآ :  باوج  درک .  يرای  ترضح  هب  لاح  نیا  ضرع ،  يراز  عرـضت و 

ناـشیا نکیلو !  یلب !  هک :  دـمآ  باوج  دوب ؟ هللا  ةاـضرم  بلط  هللا و  لـیبس  رد  هن  نتخیر  نوخ  نیا  ادـنوادخ !  تفگ :  دواد  ددرگ .  یمن 
 . راپـسم دشاب  نم  زا  هک  یـسک  تسد  هب  زج  نیا  رادم  هتـشر  رـس  رادم و  اور  هناگیب  تسد  هب  هناخ  نیا  داینب  تفگ :  دندوب .  نم  ناگدـنب 

(362  . ) دوب دهاوخ  نامیلس  وت  دنزرف  نیا  یناب  هک :  دمآ  یحو 

 ! اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  - 367

نآ ران .  نیا  تسا و  رون  نآ  دنک .  یم  رپ  لاب و  ار  لقع  نیا  دـهد و  یم  رپ  لاب و  ار  لقع  نآ  توکـس .  نافرع  دروآ و  یم  فرح  هفـسلف 
هب نیا  دناشک و  ادـخ  هب  نآ  وخ .  ادـخ  نیا  زا  يوش و  وج  ادـخ  نآ  زا  رادـلد .  نیا  زا  يوش و  داشلد  نآ  زا  هنیـس .  رد  نیا  دوب و  یـسرد 

(363  . ) اجک نیا  اجک و  نآ  رقف ،  نیا  تسا و  رخف  نآ  رمث ،  نیا  تسا و  رجش  نآ  دصقم ،  نیا  تسا و  هار  نآ  دناسر .  ادخ 

صالخا هروس  - 368

نیا شناـیب  نآرق .  ثلث  لداـعم  نآ  تئارق  تسا و  نآرق  ثلث  صـالخا  هروـس  هک :  تسا  هدـمآ  نیقیرف  تاـیاور  رد  نید  لوـصا  زا  یکی 
رظن رد  اج  کـی  ار  نآرق  هیدـیحوت  تاـیآ  رگا  اذـل  تسا ،  دـیحوت  صـالخا  هروس  تسا و  داـعم  توبن و  دـیحوت و  نید  لوصا  هک  تسا 

نآ هبترم  کی  بتارم  نیا  زا  نآرق و  بتارم  قباـطم  تسا  تیاـهن  یب  بتارم  ار  تئارق  تسا و  زئاـح  ار  اـهنآ  همه  صـالخا  هروس  میریگب 
هروس نوچ  سپ  قراو  ءارقا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  ملاوع  بتارم  هب  یقاوب  تسا و  ظفل  نهد و  اب  هک  تسا  يرـصنع  هءاشن  نیا  تئارق 

(364  . ) يا هدرک  تئارق  ار  نآرق  ثلث  کی  يورب ،  الاب  یناوخب و  ار  صالخا 

دننکن نابز  هب  ملکت  - 369

هچ نآ  دیامرف  یم  وفع  دنارذگ و  یم  رد  نم  تما  زا  یلاعت  هناحبس و  قح  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  هک  هدمآ  نینچ  حیحص  ثیدح  رد 
(365  . ) دننکن نابز  هب  ملکت  هک  یمادام  دنک  یم  ثدحت  نادب  ناشیا  سفنا  ار 

 ! نارگ باوخ  زا  ناسنا  يا  زیخرب  - 370

و ددرگ .  یمن  لفاغ  دصقم  زا  رفاسم  تسا ،  یهتنملا  کبر  یلا  نا  وت  دصقم  يرفاسم و  هک  یتفایرد  يدش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  رگا 
(366  . ) تسا تافص  ءامسا و  یلائلور  رد  سئافن  نمضتم  تسا و  هیدمحم  تقیقح  هک  تسا  لوا  نیعت  یهتنم ،  بر  نیا 

سک رهرارسا  قودنص  - 371

الو دیامرف :  یم  یلع  لج و  قح  هک  يرگن  یمن  داد .  هئارا  ناگناگیب  هب  ار  صاخشا  رارسا  دیابن  تسوا ،  رارـسا  قودنـص  سک  ره  باتک 
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یـضترا نمالا  ادـحءا  هتبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  دومرف :  و  بیغلا ؛  یلع  مکعلطیل  هللا  ناک  ام  و  دومرف :  الیلق و  اـنمث  یتاـیآب  اورتشت 
(367  . ) دندوب رادزار  دندوب  صاوخ  هک  مالسلا  مهیلع  همئا  باحصا  هزادنا  هچ  ات  و  دش ،  نامتک  هب  رما  تایاور  رد  ردق  هچ  لوسر و  نم 

 ! دنک رکذ  دوخ  سفن  رد  ارم  سک  ره  - 372

سفن رد  ار  وا  زین  نم  دـنک  رکذ  دوخ  سفن  رد  ارم  هک  ره  دـیوگ  یم  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هک  يا  هتـسنادن  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوـسر 
(368  . ) منک رکذ  ار  وا  نآ  زا  رتهب  یعمج  نایم  رد  نم  دنک ،  رکذ  ییالم  رد  ارم  هک  ره  منک و  رکذ  شیوخ 

نابءام سدقم  لاوحا  - 373

(369  ) دننک یم  یلیخب  ادخ  هرفس  رس  کشخ ،  ياه  سدقم  کشخ 

 ! درک رود  شیوخ  هبترم  تروخ ز  باوخ و  - 374

یلع لج و  قح  هب  هبـشت  ات  یـشاب  ماقم  نیا  رهظم  هک  نک  یعـس  ( 370  ) معطیال معطی و  وه  هک  تسا  نیا  یهلا  تافـص  ءامـسا و  زا  یکی 
رگد ینادب  تذـل  كرت  تذـل  رگا  تسا !  رتالاب  رترب و  یناویح  برـش  لکا و  تذـل  زا  بتارم  هب  لاح  نیا  ءامتحا و  تذـل  هک  ینک  ادـیپ 
نوچ و  ( 371  ) نوملعی فوسف  لمالا  مههلیو  اوعتمتی  اولکءاـی و  مهرذ  هکلب  ریگم !  قشمرـس  نارورپ  مکـش  زا  یناوخن  تذـل  سفن  تذـل 

مهماعط هک  ینک  ادیپ  هبشت  هکئالم  هب  و  ( 372  ) مون ۀنـس و ال  هذخءات  هک ال  يدرگ  یهلا  قلخ  نیا  هب  قلختم  یباوخ و  رتمک  يروخ  رتمک 
و ( 373  . ) کل سدقن  كدمحب و  حبسن  نحن  دنتفگ :  هکئالم  تسا و  روثءام  تمـصع  تیب  لها  زا  هکنانچ  سیدقتلا  مهبارـش  حیبستلا و 
اب یناث  ماعط و  اب  لوا  هک  تافـص  هیزنت  سیدـقت  تسا و  تاذ  هیزنت  حـیبست  تسا  نیا  يارب  بارـش  هب  سیدـقت  ماعط و  هب  حـیبست  زا  ریبعت 

(374  ! ) یبایرد ار  هفیطل  نیا  ات  نک  تقد  تسا ،  بسانم  بارش 

؟  تسا مهم  سک  ره  تین  - 375

سک نامه  انا  صخـش  نیا  انا  كردم  اب  كردم  داحتا  مکح  هب  تسا  هدرک  یـسک  تین  ناسنا  هاگ  ره  دنا :  هدومرف  ام  خـیاشم  زا  یـضعب 
(375  . ) ایوس ارشب  هل  لثمتی  دنک  زکرمت  سک  نادب  ار  شهجوت  نوچ  تسا و 

ینثغا هللا  ای  - 376

درس ضوح  نیا  رد  دومرف :  ترضح  مظعا ؟  مسا  مان  نیرت  مهم  زا  دندیسرپ :  ار  قداص  ماما  ترضح  هک  تسا  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  رد 
سپ تسا .  مظعا  مسا  نیا  دومرف :  ینثغا !  هللا  اـی  تفگ :  اـت  دـندرک  شعنم  دومرف  دـیآ  نوریب  تساوـخ  هچ  ره  تفر و  بآ  نآ  رد  ور ! 

(376  . ) تسا ناسنا  دوخ  تلاح  هب  مظعا  مسا 

ترخآ هنزور  ایند  - 377

(377  . ) دنروآ رد  اه  ییاجنیا  بلاوق  رد  ار  ییوس  نآ  نایانیبان  و  دننیب ،  یم  ییوس  نآ  نزاور  ار  ییاهاجنیا  نایانیب ، 

 ! ندید هن  تسا  ندیدن  تفگش  - 378
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 ! تسا ندیدن  رد  تفگش  تسین ،  تفگش  ندید  رد  ار .  کلم  رـس  هدید  هک  نانچ  دنیبب ،  ار  توکلم  لد  هدید  هک  تسا  نیا  ربانب  لصا و 
(378  . ) درک نامرد  دیاب  ار  تریصب  رصب و  هک 

ناگتخپ لاوحا  - 379

(379  ! ) يونش رت  هتخپن  ناماخ  زا  يوش ،  رت  هتخپ  هچ  ره 

یناسنا رهوج  - 380

فرـشا وا  و  درادن ،  تکرـش  نآ  رد  يو  اب  يدوجوم  چـیه  هک  تسا  یـصاخ  لعف  ار  یناسنا  رهوج  دـیوگ :  هیوکـسم  نب  دـمحا  یلع  وبا 
 ، دـشون رداص  وا  زا  لامک  هب  سرف  لعف  هک  تسا  نانچ  لثم  هب  دوشن ،  رداص  وا  زا  وا  هب  وا  صاخ  لاعفا  رگا  سپ  تسا ،  ملاع  تادوجوم 

نالاپ يو  رب  ددرگ ،  رامح  رسمه  دنک ،  طوقس  لامک  لعف و  نیا  زا  نوچ  دشاب و  ناسنا  يارب  یبوخ  يراوس  هک  تسا  نیا  بسا  لامک  و 
اپراچ لعن  دـتفیب  شلامک  زا  ریـشمش  نوچ  و  تسا ،  نآ  رد  وا  لامک  هک  تسا  صاخ  لعف  ار  وا  هک  فیـس  اب  و  دنـشک .  راب  ار  وا  دـنهن و 

روشحلـس کی  رمک  رب  تسا ،  ردـقنارگ  یفالغ  ياراد  تسا ،  ناروالد  تسد  قیال  تسا  شلامک  هب  ات  نیدـالوپ  ریـشمش  يراـب !  ددرگ . 
دز و گنز  دروخ و  هنایروم  ار  وا  دوش ،  طقاس  دوخ  لاـمک  زا  ریـشمش  نیا  رگا  ـالاح  دراد ،  تمیق  ردـق و  هچ  تسا و  هتـسب  روآ  گـنج 
زا نیبب  دوش ،  یم  ییاپراچ  لعن  دـتفا و  یم  يداع  رگنهآ  کی  تسد  رد  ات  دوش  یم  هتخادـنا  يرانک  هب  هک  تسا  يزلف  هراپ  دـش ،  دـساف 

(381 ( ) 380  . ) نیلفاس لفسا  هانددر  مث  میوقت  نسحءا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  تسا ،  هدیسر  اجک  هب  اجک 

ادخ تخانش  - 381

تسپ و هفطن  زا  هک  تخانش  ار  دوخ  هک  ره  ینعی  دسانش .  ار  ادخ  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  هبر ؛  فرع  هسفن  فرع  نم  دومرف :  ع )   ) یلع
دهاوخ ار  دوخ  يادـخ  هتبلا  ینیع  ملاع  اب  قباطم  تسا  یلقع  ملاع  هک  یناـحور  ینامـسج و  لاـمک  لاـمج و  نیا  هب  هتفاـی  يدوجو  زیچاـن 

رکف و رثا  رد  سپ  تسا  هدیناسرن  لامک  نیا  هب  هفطن  زا  ار  دوجو  نیا  روصلا  بهاو  میکح  رداق  ملاع  تاذ  زج  هک  دناد  یم  اریز  تخانش ؛ 
ار دوخ  هک  ره  دومرف :  زاب  تخانش و  دهاوخ  لامکلا  نسحلا و  لک  لالج و  لامج و  فاصوا  هب  ار  ادخ  دوخ  درجم  هقطان  سفن  هب  هجوت 
هار تفرعم  ملع و  رهب  هجیتنلاب  هدـیدرگ و  لئان  لکلا  ۀـقیقح  دوجولا و  لک  تفرعم  هب  تخانـش  ار  ادـخ  نوچ  دسانـش و  ار  ادـخ  تخانش 

(382  . ) تسا هتفای 

یناسنا تاجرد  تاکرد و  - 382

طوقـس و هب  هک  تسا  تاجرد  لباقم  رد  تاکرد  دـیامیپ .  یم  ار  تاجرد  دور  یم  الاب  هک  ناسنا  دراد ،  ناسنا  دوعـص  هب  هراشا  تاـجرد 
هک ار  ناسنا  ناحبس ،  دنوادخ  تسا .  تاکرد  ار  منهج  اذل  دنک ،  یم  یط  ار  تاکرد  دیآ  یم  نییاپ  هک  ناسنا  دراد ،  هراشا  ناسنا  طوبه 

تاجردـلا مهل  کئلوا  و  ( 384  ) هللادـنع تاجرد  مه  ( 383  ) تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذـلاو  دـنک  یم  ریبعت  تاـجرد  درب  یم  ـالاب  نآرق  رد 
(387 ( ) 386  ) رانلا نم  لفسالا  كردلا  یف  نیقفانملا  نا  دومرف :  و  ( 385  ) یلعلا

! ؟  يا هتشاک  هچ  شیوخ  هعرزم  رد  هک  رگنب  - 383

شلامعا مولع و  تاین و  تسا و  شدوخ  هعرزم  عراز و  یـسک  ره  يرخءا :  ةراـبعب  و  تسا .  دوخ  هرفـس  ناـمهم  دوخ و  هرفـس  یـسک  ره 
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يدوجو داحتا  لومعم  لـماع و  لـمع و  مولعم و  ملاـع و  ملع و  قیقحتلا  یلع  هک  يا  هتـشاک  هچ  شیوخ  هعرزم  رد  اـت  رگنب  شیاهرذـب ، 
عم تنا  ینادمه :  ثراح  هب  ع )   ) یـصو بانج  مالک  رد  ةرخالا و  ۀعرزم  ایندلا  ص : )   ) هللا لوسر  ترـضح  لوق  رد  ییوت .  نآ  دـنراد و 

(388  ! ) نک تقد  یحو  تمصع و  تیب  لها  زا  رداص  ثیداحا  هنوگنیا  ریاظن  تببحا و  نم 

 ! ینیب نایناهج  ناهج و  زا  یکی  هک  یسر  ییاج  هب  ات  - 384

تاومـسلا و یف  نم  لـک  نا  سب .  تسوا و  یباـی  یم  هک  ییاـج  هب  یـسر  یم  و  ار ،  وت  ياوت  یتح  دـنریگ  یم  وا  زا  ار  زیچ  همه  هرخـالاب 
زج دوب  ینتشاذگب  همه  مدید  هک  زیچ  ره  ( 389  ) ادرف ۀمیقلا  موی  هیتآ  مهلک  ادع و  مهدعو  مهیـصحءا  دقل  ادبع  نمحرلا  یتآ  الا  ضرالا 

(390  ) دوب ینتشاد  نآ  هک  تسود  يا  وت  دای 

یهلا زومآ  بدا  روتسد  - 385

 . هللا باـتک  نم  رفـصا  تیبل  تویبـلا  رفـصا  نا  متعطتـسا و  اـم  هتبداـم  اوملعتف  هللا  ۀـبدءام  نآرقلا  اذـه  نا  تسا :  هدومرف  ص )   ) هللا لوسر 
 ، اه هناخ  نیرت  یهت  هنیآ  ره  و  دیریگب ،  ارف  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  روتـسد  نیا  زا  تسا ،  دـنوادخ  زومآ  بدا  روتـسد  نآرق  ینعی  ( 391)

 . دشاب یهت  ادخ  باتک  زا  هک  تسا  يا  هناخ  نآ 

 ! شابم رون  زا  لفاغ  - 386

هب اـشوخ  دوش  لـصاح  رون  نیا  نوچ  ارون  يرـصب  یف  ارون و  یعمـس  یف  ارون و  یبلق  یف  یل  لـعجا  مهللا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
زا مه  ار  تیب  نیا  دناسر ،  لامک  جوا  هب  ناصقن  ضیـضح  زا  دزادنا و  هار  هب  ار  وت  وا  یبایب و  ار  یلماک  ات  امن  دهج  دـج و  مزیزع !  تلاح 

(392  ) فحت ایاطع و  عاونا  هب  یبای  ار  تسود  تسود  برق  هار  رقع  يزاس  وچ  ار  ناج  هفحت  ونشب :  نیرتمک  نیا 

ییابطابط همالع  يدیع  - 387

ضرع ما ،  هدرک  لصاح  فرشت  نازیملا  بحاص  ییابطابط  همالع  داتسا  بانج  كرابم  رضحم  رد  نابعش 1387 ه ق  هام  متفه  هعمج  بش 
رد ار  رکذـلا  يذ  نآرقلا  هکرابم ص و  هروس  دـندومرف :  دـییامرفب !  یفطل  تسا ،  دـیع  بش  هعمج و  بش  بشما  اقآ !  ترـضح  مدومن : 

(393  . ) تسا هدش  لزان  شرع  قاس  زا  هروس ص  تسا  ثیدح  رد  هک  دیناوخب  دمح  زا  دعب  هریتو  ياهزامن 

 ! شابم رون  زا  لفاغ  - 388

هب اـشوخ  دوش  لـصاح  رون  نیا  نوچ  ارون  يرـصب  یف  ارون و  یعمـس  یف  ارون و  یبلق  یف  یل  لـعجا  مهللا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
زا مه  ار  تیب  نیا  دناسر ،  لامک  جوا  هب  ناصقن  ضیضح  زا  دزادنا و  هار  هب  ار  وت  وا  یبایب و  ار  یلماک  ات  امن  دهج  دج و  مزیزع !  تلاح . 

(394  ) فحت ایاطع و  عاونا  هب  یبای  ار  تسود  تسود  برق  هار  رقع  يزاس  وچ  ار  ناج  هفحت  ونشب :  نیرتمک  نیا 

ترخآ هب  ایند  تبسن  - 389

 : دیوگ رافسا  سفن  مهدزای  باب  لوا  لصف  مهدزای  لصا  رخآ  رد  نیهلءاتملاردص  تسا ،  لامک  هب  صقن  تبـسن  ترخآ ،  هب  ایند  تبـسن 
یلا مهصقن  مهفعضل و  لافطالاک  دوجولا  اذه  یف  جاتحی  اذهل  غلابلا و  یلا  لفطلا  ۀبسن  لامکلا و  یلا  صقنلا  ۀبسن  يرخالا  یلا  ایندلا  ۀبسن 
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هک تسا  ماجنا  زاغآ و  مراهچ  لصف  رد  هجاوخ  راـتفگ  همجرت  دـنوخآ  مـالک  نیا  ص 150 ) ج 4 ،   ) نامزلا وه  ۀـیاد  ناکملا و  وه  دـهم 
 . ناـکم وا  هراوهگ  تسا و  ناـمز  وا  هیاد  تسین ،  ریزگ  هراوهگ  هیاد و  زا  ار  لـفط  و  كدوک ،  هباـثم  هب  تسا  صقاـن  اـیند  نوـچ  دـیوگ : 

(395)

 ! دیاب رفس  روخارف  هب  يا  هشوت  - 390

(396  . ) دشاب رفس  روخارف  هب  دیاب  هشوت  يدبا !  رفاسم  يا 

 ! وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  - 391

شرع نوچ  دندرف ،  هب  رـصحنم  هک  ییاهزیچ  دننام  تسین  دحا  يدحاو  ره  درادن .  کیرـش  هک  نآ  دحاو  درادن ،  ءزج  هک  تسا  نآ  دحا 
و تیمسج ،  رد  ماسجا  ریاس  اب  هک  ینعم  کی  هب  شرع  لثم  دنا ،  کیرش  نارگید  اب  ءزج  کی  رد  هک  لییاکیم  لییربج و  لثم  یسرک و  و 
و دوش .  یم  بکرم  شتاذ  نوچ  تسین .  کیرش  یسک  اب  یتاذ  یتفص  چیه  رد  دنوادخ  و  درجت .  تیرهوج و  رد  هکیالم  ریاس  اب  لییربج 

(397  ! ) درادن دوجو  نارگید  وا  دوجو  اب  تاهیه  هک  مییوگ  دنا ،  كرتشم  دوجو  رد  ییوگ  رگا 

 ! ددرگ انیب  يروک  رگا  - 392

ردان ریغ  هک  نیا  اب  دییوگ ،  هللا  ناحبـس  دـیدید ،  ردان  يزیچ  رگا  امـش  هکنانچ  ددرگ ،  توهبم  بجعت  زا  دوش ،  انیب  هبترم  کی  روک  رگا 
(398  . ) تسا رتشیب  شبجع 

 ! يدوخ باجح  دوخ  وت  - 393

عفترم باجح  نوچ  تسا .  لباق  زا  باجح ،  تسین  نانآ  بناج  زا  یباجح  چـیه  تسا و  لوقع  رهاوج  زا  ملع  لوبق  دعتـسم  یناسنا  سفن 
يدعـس تسا .  متح  وا  يارب  تسا  هیتوکلم  راونا  قیاـقح  هب  ندـش  یلحتم  هک  هیلحت  ماـقم  دوـش ،  فـصتم  هیلخت  تفـص  هب  سفن  دوـش و 
تبقارم روضح و  رون  ملع و  يورین  هب  نوچ  یناسنا  سفن  تسود و  لامج  دـیامنب  نوچ  هدروخ  راگنز  راد  كاـپ  هنییآ  وت  تسین  باـجح 

هک دوش  لـصاح  ناـنچ  یملع  تاـضافا  ار  يو  يرادـیب  لاـح  رد  دـینادرگ  دـنناوتن  لوغـشم  دوخ  تاکردـم  هب  ار  يو  ساوح  دـش ،  يوق 
یلاـعت هللا  ناوضر  ینارح  هبعـش  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  هک  ددرگ  مک  اـی  ؤر  دوش ،  يوق  سفن  نوـچ  هکلب  باوـخ ؛  رد  ار  نارگید 

هناف ای  ؤرلا  هنع  عفرت  نا  مکدحا  نزحی  ال  ص )   ) لاق تسا :  هدرک  تیاور  ص )   ) لوسر ترضح  زا  لوقعلا  فحت  فیرـش  باتک  رد  هیلع 
(399  . ) دنیب یم  يرادیب  رد  لاح  هک  تسا  نیا  شرس  و  هملک 124 ) ص 50 ،   . ) ای ؤرلا  هنع  تعفر  ملعلا  یف  خسر  اذا 

لیزج ربص  - 394

؟ دراد هدیاف  هچ  هیرگ  عزج و  تفگ :  دناشوپ و  ار  وا  تسب و  ار  شمـشچ  تساخرب  درم ،  شرـسپ  مدـید  ینز  هک :  دـیوگ  بلغت  نب  نابا 
 ، باوخ تسا و  باوخ  ناسنا  يارب  اه  تحار  نیرت  گرزب  دیـشچ .  دهاوخ  وت  زا  دعب  تردام  يدیـشچ و  مه  وت  دیـشچ  تردـپ  ار  هچنآ 

رگا درادن و  ررـض  وت  لاح  هب  گرم  یـشاب  تشهب  لها  رگا  رگید ،  ياج  ای  یباوخب  باوختخر  رد  دـنک  یم  قرف  هچ  تسا !  گرم  ردارب 
یمن هدنز  ار  سیلبا  دناریم و  یمن  ار  دوخ  ربمغیپ  دنوادخ  دوبن ،  اهزیچ  نیرتهب  گرم  رگا  درادن ،  هدـیاف  وت  لاح  هب  یگدـنز  يزان ،  لها 

(400  . ) تشاذگ
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 ! دوب هلباقم  نم  رای  خر  هام و  نایم  - 395

هلباقم رد  تقیقح  نامسآ  دیشروخ  اب  لد  هام  ات  يرادب ،  هلآ  ملاع  اب  ار  ناج  هرهچ  یشاب و  هتشاد  توکلم  سمش  رطش  ار  بلق  ةارم  نوچ 
نم رای  خر  هام و  نایم  شود  هک  تسا  هر  رد  دعـس  رظن  مرتخا  ز  هک :  یبآ  منرت  همزمز و  هب  هاگنآ  دوش ،  ردب  ددرگ و  رون  نآ  مامت  دوب ، 

هب زین  وت  دـش ،  لیزنت  لیـصفت  هب  اموجن  اجیردـت و  درک و  یقلت  الازنا  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  ص )   ) مرکا لوسر  هک  نانچمه  دوب !  هلباقم 
 ، تسین مورحم  ملاع  رد  سک  چـیه  هچ  ناـمه ،  قیاـقح  لوزن  ناـمه و  دادعتـسا  لوصح  هک  تفرگ  یهاوخ  ملاـع  توکلم  زا  دوخ  ردـق 

(401  . ) دنتفای ار  یتبهوم  نینچ  دنتشاد  شترضح  هب  یسءات  هک  تیعر  داحآ  هکنانچ 

ییوت دهاز  - 396

نم نوچ  ییوت .  دهاز  یلو  منم ،  میهاربا  نب  قیقـش  تفگ :  ییوت ؟  دهاز  میهاربا  نب  قیقـش  دیـسرپ :  یخلب  قیقـش  زا  نوراه  نوراه !  يا 
(402  . ) يدز اپ  تشپ  ار  ترخآ  وت  مدرک و  كرت  ار  لیلق  يایند 

محر قلخ  - 397

زا یمـسا  محر  يارب  مدرک و  قلخ  ار  محر  منامحر ،  نم  متـسه و  هللا  نم  دومرف :  هک  درک  تیاکح  یلاـعت  يادـخ  زا  ص )   ) ادـخ لوسر 
نادب مربب .  وا  زا  زین  نم  دنک ،  محر  عطق  سک  ره  مدنویپب و  وا  اب  زین  نم  دیامن .  محر  هلص  هک  سک  ره  مدرک ،  قتشم  ار  شیوخ  ءامـسا 

دبای و یمن  روهظ  هیلک  تقیقح  زا  ناسنا  حور  نیعت  دشابن ،  محر  رگا  اریز  تسا ؛  محر  ردق  میخفت  تناکم و  تخانـش  اب  محر  لصو  هک 
مـسا محر  تسا و  نز  محر  دـننامه  یمحر  زین  تعیبـط  هک  نیا  سپـس  تسا .  نآ  قـح  نتـشاذگ  مک  نآ و  ندرمـش  تسپ  هب  محر  عـطق 

 . تسا قداص  نآ  رب  لصف  لصو و  يانعم  هدـش و  دای  ثیدـح  کـش  نودـب  هدـش و  قتـشم  ناـمحر  زا  محر  سپ  تسا ،  تعیبط  تقیقح 
(403)

ناذا رد  همطاف  تداهش  - 398

تمـصع ماقم  زئاح  س )   ) همطاف یهلا ،  همات  هملک  هللا و  یلو  هجوز  یفطـصم و  هعیدو  تلاـسر و  هلیقع  توبن و  هیقب  يدـیمهف  هک  نونکا 
تنب ۀمطاف  نءا  دهشءا  دییوگب :  نینچ  الثم  دیهد و  تداهش  ترضح  نآ  تمصع  هب  هماقا  ناذا و  لوصف  رد  هک  درادن  یعنام  سپ  تسا ، 

(404  . ) تسا ادخ  ياربک  تمصع  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی  يربکلا ؛  هللا  ۀمصع  هللا  لوسر 

ردق بش  كرد  دننامه  ارهز  همطاف  تخانش  - 399

يراذگمان تلع  تسا و  هدرک  كاردا  ار  ردق  بش  دسانـشب ،  تسا  همطاف  قح  هک  هنوگنآ  ار  همطاف  سک  ره  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر 
(405  . ) دنسر یمن  يو  تفرعم  هنک  هب   ، ) دندش هدیرب  يو  تفرعم  هنک  زا  قیالخ  هک  تسا  نآ  همطاف  هب  ترضح  نآ 

ارهز همطاف  يراذگ  مان  تلع  - 400

تـسازس هک  هنوگنآ  ار  همطاف  هک  سک  نآ  سپ  تسا ،  هللا  ردق ،  تسا و  همطاف  ۀلیل ،  ردـقلا  ۀـلیل  یف  هانلزنا  انا  دومرف :  ع )   ) هللادـبع یبا 
 . دندش هدیرب  مورحم و  همطاف  تفرعم  زا  قیالخ  هک  تسا  نآ  همطاف  هب  يو  يراذگمان  تلع  تسا .  هدرک  كاردا  ار  ردقلا  ۀلیل  دسانشب ، 
 . تسا هدرک  رود  شتآ  زا  دشاب  هتـشاد  شتـسود  هک  ار  سک  نآ  ار و  وا  يادـخ ،  اریز  مدـیمان ،  همطاف  ار  وا  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر 
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(406)

یمدآ تیفرظ  ندوب  دودحمان  - 401

دش هداهن  وا  رد  هک  هچنآ  هب  فرظ  ره  ینعی  هب ؛  عستی  هناف  ملعلا  ءاعو  الا  هیف ،  لعج  امب  قیضی  ءاعو  لک  دومرف :  ع )   ) یلع نینم  ؤملا  ریما 
تـسا ینیعم  دـح  ار  ینامـسج  ياه  فرظ  زا  کی  ره  ددرگ .  یم  رتشیب  وا  شیاجنگ  هک  ملع  فرظ  رگم  دوش ،  یم  گنت  وا  شیاـجنگ  ، 

نآ زا  شیب  هک  تسا  يا  هزادـنا  ار  کی  ره  اهایرد ،  اه و  هچایرد  اه و  هکرب  اه و  هنامیپ  ـالثم  دـنک ،  یم  دـیدحت  ار  اـهنآ  شیاـجنگ  هک 
دوش هتخیر  وا  رد  تسا  فراعم  مولع و  تایح  بآ  هک  وا  فورظم  هچ  ره  هک  یناسنا  هقطان  سفن  فالخ  هب  دنریذپ ،  یمن  ار  بآ  هزادـنا 

(407  . ) دوش یم  رت  هدامآ  رتشیب  قیاقح  نتفرگ  ارف  يارب  رتشیب و  وا  شیاجنگ  یتاذ و  تیفرظ  يدوجو و  هعس  ، 

هنادکی رد  هناد  دص  زا  هدیزگرب  ياهدنپ  - 402

هلاسر باتک و  مادک  زا  درادن  یهاگآ  دوخ  سفن  هفیحص  زا  هک  نآ  ب -  دسانش ! ؟ یم  ار  يرگید  هنوگچ  تخانشن ،  ار  دوخ  هک  نآ  ا -
شومارف ار  دوخ  هک  نآ  د - تسا ! ؟  هدرب  یگدـنز  زا  يا  هرهب  هچ  تسا ،  هدرک  هابت  ار  دوخ  تاذ  رهوگ  هک  نآ  ج -  ددـنب ! ؟ یم  یفرط 

نآ و - تسیچ ! ؟  تسا  یـسانشادخ  یـسانش و  دوخ  زا  رترب  يراک  درادنپ  یم  هک  نآ  ه -  تسا ! ؟  دنـسرخ  زیچ  هچ  دای  زا  تسا ،  هدرک 
ار دوخ  هک  نآ  ز - دشاب ! ؟ نهدـمه  تالایخ  حابـشا و  هچ  اب  دـیاب  دـشابن ،  نخـسمه  مدـمه و  یکلم  تالثمت  اب  دوخ  تاذ  عقـص  رد  هک 
هچ هدیشچ و  هچ  تسا ،  هدیسرن  یقافآ  ریـس  هب  یـسفنا  ریـس  زا  هک  نآ  ح -  تخادرپ ! ؟  يراک  هچ  هب  سپ  تخاسن  تسرد  هشیمه  يارب 

تسارآ و نت  هک  نآ  ي -  تسا ! ؟  مادـک  تسا  ناسنا  زا  رت  گرزب  يدوجوم  ناکما ،  ملاوع  رد  دراـگنا  یم  هک  نآ  ط - تسا ! ؟  هدـید 
هب هک  نآ  بی -  تساطخ .  رد  تخـس  درگن  يونعم  تاماقم  هلیـسو  ار  يدام  شاعم  هک  نآ  ای - تساهب ! ؟  جرا و  هچ  هب  تسـالآ ،  ناور 
 ، دراد راکنا  ار  يادخ  هک  نآ  دـی - دـسرت .  یم  شدوخ  زا  دـسرت ،  یم  گرم  زا  هک  نآ  جـی -  تسا .  نامه  وا  شزرا  تسا ،  نامرآ  ره 

هدرواـین رد  رـس  توربج  راـید  زا  تسا و  هدرکن  ریـس  توکلم  راـحب  رد  و  تسا ،  هتفرن  ورف  دوخ  رد  هک  نآ  وی - تسا .  دوخ  دوجو  رکنم 
رد تسا ،  هتفاـین  یتـسه  نارکیب  ياـیرد  زا  یلودـج  ار  دوـخ  هک  نآ  زی - تسا ! ؟  هداـهن  ینزو  هچ  ار  تحایـس  تحابـس و  رگید  تـسا ، 

تدحو رد  دبای ،  یمن  توربج  هب  درفتم  ریبدـت  تحت  رد  رخـستم  ار  دوخ  هک  نآ  حـی -  دـشیدنا ! ؟ یم  هچ  شیاقترا  فراعم و  لیـصحت 
نآ ك -  یلدرخ !  هب  يراورخ  تسا ،  هداهنن  مدق  متـسیک ؟  نم  سدقم  يداو  رد  هک  نآ  طی - دـیوگ ! ؟ یم  هچ  شتفگـش  تروص  عنص 

هدینادرگ مکاح  شلقع  رب  ار  شتعیبط  هک  نآ  اک - تسا .  هتخاب  تفم  هب  ار  دوخ  تسا ،  هدز  زابرـس  يدـمحم  باطخ  مهف  يالتعا  زا  هک 
نآ جـک -  تسا  نایز  رـسارس  وا  يادوس  دـشیدنا ،  یمن  شتقلخ  راوطا  رد  هک  نآ  بک -  تسا .  موکحم  يدرخب  ره  همکحم  رد  تسا ، 
یم راوخ  هزره  دباین ،  يذتغم  خناسم  ار  اذغ  هک  نآ  دک - دنامب .  زاب  ینادواج  تداعس  زا  دنادن ،  دوخ  هعرزم  عراز و  عرز و  ار  دوخ  هک 
نم هک  نآ  وک - دنیب .  رازآ  هزره  هایگ  زا  دنکن  نیجو  ار  شرازتشک  هک  نآ  هک -  دوش .  یم  راک  هزره  وگ و  هزره  راوخ  هزره  و  ددرگ ، 
نآ زا  ینافرع  نیتم  قیاقح  یلاعتم و  تمکح  میوق  بلاطم  یفـسلف و  لیـصا  لئاسم  عیمج  دنک ،  مهف  تسرد  ار  هبر  هفرع  دقف  هسفن  فرع 

 ، سفن رهوج  ینعا  هناگی  رهوگ  نیا  فرـش  ناـهرب  سپ  دـنا .  هدومرف  توکلم  نیازخ  حاـتفم  را  سفن  تفرعم  اذـل  درک ؛ دـناوت  طابنتـسا 
درجت قوف  ماقم  بحاص  ار  ناسنا  دسرب ،  يدمحم  مات  فشک  ردـق  هروس  رـس  هب  هک  نآ  ال - تسا .  سب  فرع  نم  فیرـش  روثءام  نیمه 
یعفد لازنا  هب  شردـص  حرـش  تیاهن  بلق و  تحـسف  تیاغ  زا  هیدـمحم ،  هینب  هکراـبم  هلیل  رد  نارکیب  دـیجم  نآرق  هک  نیا  هچ  دسانـشب ؛

ار یتسه  ماظن  و  دسانـش ،  لماک  ناسنا  هبیتک  تروص  هب  ار  نآرق  دنک ،  لغ  وت  نآرق  ناسنا و  تفرعم  رد  هک  نآ  بل -  تسا .  هدمآ  دورف 
 ، دنا هدش  توعد  یهلا  هرفـس  نیا  زا  ياذتغا  يارب  اه  ناسنا  هک  دنک  مهف  تسرد  ار  يدمحم  باطخ  هک  نآ  هل -  دـبای .  وا  هینیع  تروص 

تقیقح نیدب  دـنک ،  لمءات  دوخ  رهاظ  نطاب و  رد  هک  نآ  ن -  ددرگ .  ایوج  ایوپ و  شلامکتـسا  هار  رد  دسانـش و  ار  دوخ  تبترم  ردـق و 
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يذءا و نیرتمک  تباصا  هب  اذل  دوخ ،  رکـس  رد  نارکـس  دوخ و  مون  رد  مئان  یتح  دوش ،  یمن  لفاغ  رهاظ  زا  نطاب  هاگ  چیه  هک  دسر  یم 
نطاب هک  دنک  لصاح  تریـصب  تدایز  اجنیا  زا  و  دبای ،  یم  مون  ۀنـس و ال  هذـخءات  رهظم ال  ار  سفن  سپ  دـندرگ ؛ یم  هاگآ  اه  نادـب  ملا 

نآ ان - ددرگ .  یم  لفاغ  نطاب  زا  شریغ  هب  لاغتـشا  رثا  رب  رهاظ  اما  دوش ؛ یمن  لفاغ  رهاظ  زا  هاگ  چیه  تسا  یهاگآ  ملع و  تایح و  ملاع 
ناور شرورپ  هیام  هک  ییاذغ  و  تسوا ،  نت  شرورپ  هیام  هک  ییاذغ  دیاب :  اذغ  هنوگ  ود  ار  وا  هک  دنیب  یم  دنک ،  تقد  دوخ  دشر  رد  هک 

یم هبرف  دبای و  یم  شرورپ  ناور  نت  ياذغ  زا  هن  شوگ .  نیا  ناهد  و  تسا ،  ناهد  نآ  ناهد  تسا :  صاخ  یناهد  ار  کی  ره  و  تسوا . 
هک دهاوخ  بآ  هنـشت  نت  تسا ؛  نآ  لظ  سفن و  هلزان  هبترم  نت  و  تسا ،  ملع  تایح و  لظ  رهظم و  بآ  نت .  ناور  ياذغ  زا  هن  و  دوش ، 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص  توکلم  کلم و  ماما  تسا .  نآ  لصا  هک  دـهاوخ  ملع  هنـشت  ناور  تسا و  تایح  لظ 

هنوگچ وت  ناج  مسج و  ياذـغ  هک  رگنب  هذـخءای ؛  نمع  هذـخءای  يذـلا  هملع  دومرف :  هماعط ، )  یلا  ناـسنالا  رظنیلف   ) همیرک ماـع  ریـسفت 
يذغت و  تسا ؛  خناسم  يذتغم  اب  مویق و  مسا  هندس  زا  ءاقب و  تفـص  رهظم  نآ ،  بورـض  عاونا و  فالتخا  همه  اب  اذغ  هک  نادب  و  تسا ؟ 

زار و  تسا ،  لد  لها  میعن  تنج  ناحیر و  حور و  هک  زادگ  زوس و  هآ و  هار  هک  نآ  اع - تسا .  نآ  ماکحا  رهاظ و  مسا  روهظ  ماود  بح 
نامرحمان زا  تسا  هدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  نآ  وع - تسیچ ! ؟  رد  وا  يداش  طاشن و  سپ  دشابن  تسا ،  فراع  نیع  ةرق  هک  زاین  و 

دیآرب کشزپ  مشچ  نتفای  رد  مشچ  درد  هب  راتفرگ  هک  نادنچ  و  دنک ،  وزرآ  دبا  تایح  دنیزگ و  يرود  ناگدرم -  ناگتفخ و  زا  ینعا  - 
هیلع حیسم  ترضح  نادرگاش  زا  یکی  هک :  تسا  هدمآ  یتم  لیجنا  متشه  حاحـصا  رد  هدننک .  هدنز  هدنز  نتـسج  رد  نادنچ  دص  ود  وا  ، 

راذـگب ار  ناگدرم  شاب ،  نم  وریپ  دومرف :  ودـب  مراپـسب ؛  كاـخ  هب  ار  مردـپ  مورب  تسخن  هک  هد  راـب  ارم  اـقآ !  يا  تفگ :  ودـب  مالـسلا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  يراصنا  يدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  تعیرـش  رد  و  دنراپـسب !  كاخ  هب  ناـگدرم 

زیهجت و يارب  رگا  دومرف :  موش ؟  رـضاح  ات  تسا  رت  بوبحم  وت  دزن  رد  کی  مادـک  دـیآ  شیپ  یملاع  سلجم  هزانج و  هاـگ  ره  دیـسرپ : 
مدآ تسین  مدـمه  ادـخ  دای  اب  هک  نآ  طع - تسا .  هزانج  رازه  روضح  زا  رترب  ملاع  سلجم  روضح  هک  انامه  تسه ،  یـسک  هزاـنج  نفد 
کی ادـخ  يارب  هک  نآ  وـف - دـنراک .  رد  وا  يارب  همه  هک  دراد  تسود  ار  اـه  هدـیرفآ  رگید  دراد ،  تسود  ار  دوـخ  هک  نآ  هف -  تسین ! 

هدومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ملاع  هجاوخ  هکنانچ  ددرگ .  راکشآ  شنابز  رب  شلد  زا  شناد  ياه  همشچ  دشک ،  سفن  کیشک  هلچ 
ترکف هب  یتعاس  دوخ ،  سفن  رهوگ  رد  هک  نآ  حـف -  هناسل .  یلع  هبلق  نم  ۀـمکحلا  عیبانی  ترهظ  احابـص  نیعبرا  صلخءا هللا  نم  تسا : 

 ، دراد یم  زاب  یهابت  زا  ار  وا  هک  هچنآ  و  دـنک .  هابت  ار  نآ  دـناوتن  سک  چـیه  دـناشکن ،  یهابت  هب  ار  نآ  وا  دوخ  رگا  هک  دـبایرد  دنیـشنب 
درد ار  هک  نآ  بص -  تسا .  حابـشا  تایح  هیام  بآ  هکنانچ  تسا ،  حاورا  تاـیح  بآ  شناد  هک  تسا  هتـسیاش  رادرک  هتـسیاب و  شناد 

تـسا دـنزرف  قح  رد  ردام  ردـپ و  زا  هک  هچنآ  دـنیب  یم  دـنک  لمءات  دالوا  هب  تبـسن  نیدـلاو  لاوحا  رد  هک  نآ  رـض - تسین .  درم  تسین 
یپ هبضغ  هتمحر  تقبـس  نم  ای  ینعم  هب  اج  نیا  زا  تسوا .  ینامرفان  دنزرف و  یخاتـسگ  رثا  رب  يو  رب  مشخ  ندمآ  شیپ  و  تسا ،  تمحر 

ناسنا نآرق و  رد  هک  نآ  حص -  دوش .  هاگآ  منهج  ندوب  يراط  تنج و  ندوب  لیـصا  هب  و  دـنیب ،  فیرـش  مسا  نیا  رهظم  ار  دوخ  و  درب ، 
لق تسا  هللا  باتک  هک  دبای  نایاپ  یب  ار  نآ  مه  دبای .  ناسنا  صاخ  فقو  و  یهلا ،  هیمیحر  تمحر  تمعن  رپ  هرفـس  ار  نآرق  دـنک ،  لقعت 

رارسا نآ  فورح  نآرق :  تسا .  هدرتسگ  سک  نینچ  يارب  هرفس  نانچ  دوبن ؛ وا  يارب  فقی  دح  هک  ار  نیا  مه  و  هتلکاش ،  یلع  لمعی  لک 
فقو میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  تمحر  باب  نآ  لخدـم  مکح ،  نیادـم  نآ  ياـه  هروس  نیازخ ،  نآ  تاـیآ  ملک ،  عماوج  نآ  تاـملک  ، 

هدـنزاس و ناسنا  لمع  ملع و  هک  نیدـب  هجوت  اب  و  تسا .  ناـسنا  نآ  هیلع  فوقوم  نمحر و  نآ  فقاو  میوقت ،  نسحا  یف  قولخم  صاـخ 
یـصو یبن و  نآرق و  راتفگ  رـس  هب  تسا ،  ایند  رد  وا  لعف  تیاغ  لمع و  هجیتن  ترخآ ،  رد  ناسنا  ره  تروص  تسا و  لـمع  سفن  ءازج ، 

ااف نآرقلا ،  تایآ  ددع  یلع  ۀنجلا  تاجرد  نءا  اهباب ،  یلع !  ای  تنا  ۀنجلا و  یه  ۀمکحلا و  ۀـنیدم  انا  میکحلا ،  نآرقلا  سی و  هک :  دـسر 
تاجرد تسا و  تشهب  تمکح ،  تسا و  تمکح  وا  تایآ  تسا و  میکح  نآرق ،  قراو .  ءارقا  نآرقلا  يراـقل ء  لاـقی  ۀـمایقلا  موی  ناـک 

تشهب رد  تیالو  يرآ !  رهـش  نیا  رد  تیالو ،  تسا و  تشهب  رهـش  تسا  هتخودنا  تمکح  هک  یناج  دنا و  نآرق  تایآ  ددع  هب  تشهب ، 
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سک ره  سپ  تسا .  اه  ناسنا  شزرا  ریدقت  میوقت و  نازیم  و  تسا ،  جنس  ناسنا  لایکم  رایعم و  تیالو  تسا ،  نآرق  نابز  تیالو  تسا ، 
رد ار  ام  ناسنا  نآرق و  هلاسر  تسا .  تشهب  رهـش  تمکح و  هنیدم  ینعی  تسا ،  نآرق  هیاپ  هچ  ات  هک  دـنک  هعلاطم  ار  دوخ  دوجو  هفیحص 

ةالص هک  دبایرد  دشیدنایب ،  تسرد  شراگدرورپ  اب  دوخ  سایق  یب  فیکت و  یب  طابترا  رد  هک  نآ  طص - تسالاو .  هبتر  ایلع ،  هتکن  نیا 
؛  ةالـصلا یف  ینیع  ةرق  تلعج  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اذل  تسا .  بحم  نیع  ةرق  بوبحم  هدهاشم  تسا و  هدـهاشم  ببس 

تسا و قح  نیـشن  مه  قح  رکاذ  و  تسا ،  قح  رکذ  تسا  تاجانم  ةالـص  نوچ  و  تسوا ،  دـبع  یلاعت و  قح  نیب  تاجانم  ةالـص  هک  اریز 
دبعءا مل  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـصو  اذل  تسین .  وا  سیلج  الاو  دـنیب  یم  ار  وا  تسا  دوخ  رکاذ  سیلج  هک  یـسک  و  تسوا ،  سیلج  قح 

رد ینیع  تی  ؤر  و  تسا ،  یعمج  ماقم  رد  یحور  دوهش  یناحور و  ینایع  هدهاشم  ینعی  تسا ،  تی  ؤر  هدهاشم و  ةالص  سپ  هرءا  مل  ابر 
رـصب و بحاـص  یلـصم  رگا  سپ  یقرف .  رهاـظم  رد  تی  ؤر  و  تسا ،  یعمج  ماـقم  رد  هدـهاشم  رـصخا ؛ تراـبع  هب  تسا و  یقرف  رهاـظم 

ناـسنا ینیوکت  شزرا  رد  هک  نآ  ق -  دـنیب .  یمن  ار  قح  تسا ،  یلجتم  زیچ  ره  زا  زیچ و  ره  يارب  یلاـعت  قـح  دـنادن  هک  دـشابن  ناـفرع 
و دـبای ،  تاسوسحم  تامولعم و  راـیعم  ار  یناـسنا  سح  ملع و  ینعی  دـناد ؛ نآ  تمیق  ردـق و  نازیم  زیچ و  ره  لاـیکم  ار  وا  دـنک ،  لـقعت 

عیمج رد  هک  تسا  ناـسنا  نیا  دـنیب .  هتـسباو  یناـسنا  هعماـج  ندـمت  هب  نآ و  زا  يو  ندرب  هرهب  ناـسنا و  دوـجو  هـب  ار  دوـجوم  ره  شزرا 
رد تسا  هدیـسر  هک  يا  هجرد  هبتر و  ره  هب  تسین و  فوقو  ماـقم  ار  يو  و  دـیامن ،  یم  یملع  ریـس  بتارم  ملاوع و  همه  رد  تادوجوم و 

طلـست همه  رب  و  ددرگ ،  یم  تادوجوم  عیمج  هیلامک  تافـص  هب  فصنم  و  دبای ،  یم  جورع  رتالاب  هلحرم  هب  دنک و  یمن  فقوت  هبترم  نآ 
تالامک فاصتا  یلعف و  نذا  هک  وا  نذا  هب  و  دـسر ؛ یم  تسا  قلطم  لالج  لاـمج و  قلطم و  تاـیح  هک  قئاـقحلا  ۀـقیقح  هب  و  دـبای ،  یم 

 . مالسلاو دنک ،  ییادخ  راک  ددرگ و  هللا  ۀفیلخ  دوش و  یناسنا  بر  دنک و  فرصت  تانیاک  هدام  رد  دناوت  یم  تسا ،  يدوجو 

راصق تاملک  - 403

دوخ شناد ،  نیرت  گرزب  - 2 تسا .  شدوخ  سفن  راک  رد  ناسنا  یناداـن  یناداـن ،  نیرت  گرزب  - 1 ( 408  ) سفن تـفرعم  رد  ع )   ) یلع
ار دوـخ  هکنآ  و  تسا ،  درخاـب  تخانـش  ار  دوـخ  هک  ره  سپ  تسا ؛  دوـخ  سفن  هـب  یمدآ  ییاسانـش  درخ ،  نـیرترب  - 3 تسا .  یـسانش 

سفن هک  تسا  یسک  فراع  - 5 دینادرگ .  صلاخ  ار  شیاهراک  تخانـش و  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  كریز  - 4 تسا .  هارمگ  تخانشن 
تـسا تفرعم  ود  نیرت  عفاـن  سفن  تفرعم  - 6 دـینادرگ .  كاـپ  دـنک  یم  شرود  هـک  هـچ  ره  زا  درک و  دازآ  ار  نآ  تخانــش و  ار  دوـخ 

دـیوج و یم  ار  دوخ  هدـشمگ  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  - 7 مهـسفنا .  یف  قاـفآلا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  سفنا ،  تفرعم  قاـفآ و  تفرعم  )
 ، درادـن یهاگآ  دوخ  زا  هک  یـسک  - 9 دسانـشب .  ار  دوـخ  یمدآ  هک  تسا  نیا  تفرعم  تیاـغ  - 8 دـیوج !  یمن  هدرک و  مگ  ار  شدوـخ 

تخانش ار  دوخ  سفن  هک  ره  دیسر 11 - شناد  یهاگآ و  ره  تیاهن  هب  تخانش ،  ار  دوخ  هکنآ   10 دبای ؟ یم  یهاگآ  يرگید  زا  هنوگچ 
سک نآ  - 13 تساه .  ییاسانش  نیرتدنمدوس  یسانش ،  دوخ  - 12 دراذگ .  یم  لمهم  ار  نآ  تخانـشن  هکنآ  و  دنک ،  یم  هدهاجم  نآ  اب 
سک ره  - 14 تخانش .  ار  شراگدرورپ  تخانش  ار  دوخ  سک  ره  تسا .  هدیـسر  گرزب  يراگتـسر  هب  تفای  تسد  یـسانش  دوخ  هب  هک 
دوش شبر  هب  فراع  دهاوخ  یم  هنوگچ  تسا ،  دوخ  هب  لهاج  هک  یسک  زا  متفگـش  رد  - 15 تخانش .  ار  شراگدرورپ  تخانش  ار  دوخ 

.

اهتشون یپ 

ات 150  1

هروس ( 5 ص 164 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 4 هیآ 12 . دعر ، هروس  ( 3 هغالبلا .  جهن  هبطخ 145  ( 2 ص 279 . ج 2 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 1
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هروس ( 10 هیآ 187 . هرقب ،  هروس  ( 9 ص 277 . ج 2 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 8 ص 4 . همان ،  یهلا  ( 7 ص 5 . همان ،  یهلا  ( 6 هیآ 9 . ءارسا ،
کی رازه و  ( 14 هیآ 50 . نارمع ،  لآ  هروس  ( 13 ص 131 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 12 هیآ 156 . ماعنا ،  هروس  ( 11 هیآ 10 . ءارسا ،

ص همان ،  یهلا  ( 18 . 108 ص 109 ، تفرعم ،  نامسآ  رد  ( 17 ص 9 . همان ،  یهلا  ( 16 ص 8 . هماـن ،  یهلا  ( 15 ص 131 . ج 2 ، هملک ، 
یلع رون  باتک  ( 22 ص 277 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 21 ص 277 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 20 ص 11 . هماـن ،  یهلا  ( 19 . 11

اه و همان  ( 26 ص 31 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 25 ص 28 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 24 ص 30 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 23 ص 7 . رون ،
(30 . 29 فهک /  ( 29 برعم .)   ) ص 456 ج ،  یفاک ،  لوصا  ینیلک ،  ( 28 ص 278 . ج 2 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 27 ص 31 . اه ، تاقالم 
(34 ص 110 . ییاهب ،  خیـش  ( 33 ص 198 . هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 32 ص 278 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 31 ص 9 . رون ، یلع  رون  باـتک 
(38 ص 54 . رون ، یلع  رون  هلاـسر  ( 37 ص 277 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 36 ص 164 . هبوت ،  ( 35 ص 115 . رون ، یلع  رون  باـتک 

درک اعد  یتقو  ار ، بویا  لاح  لوسر !  يا  نک  داـی  و  ( 41 هیآ 23 . فارعا ،  هروس  ( 40 هیآ 38 . هرقب ،  هروـس  ( 39 هیآ 23 . هرقب ،  هروس 
ص 194. هللاءاقل ،  هلاسر  ( 42 . 83 ءایبنا /  يرترب .  ملاع  نانابرهم  همه  زا  وت  تسا و  هدیسر  تخـس  جنر  يرامیب و  ارم  راگدرورپ ! يا  هک 

خیش ( 46 . 24 ص 23 -  هدشن ،  فیرحت  زگره  نآرق  ( 45 ص 405 . ج 2 ، نایبلا ،  عمجم  ( 44 ص 277 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 43
(50 ص 277 . ج 2 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 49 ص 164 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 48 ص 144 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 47 ص 110 . ییاهب ، 
ص 23. همان ،  یهلا  ( 53 ص 142 . تفرعم ،  نامـسآ  رد  ( 52 ص 164 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 51 ص 278 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و 

یلع رون  هلاسر  ( 57 ص 78 . هی ،  ؤرلا  لوح  هلاـسر  ( 56 . 82 ص 81 -  نآرق ،  ناـسنا و  ( 55 برعم .  ص 67 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  ( 54
.343 ص 344 -  تفرعم ،  نامسآ  رد  ( 59 ثیدح 3 . زنکلا ، نامیالا و  باتک  ج 4 ، یفاک ،  لوصا  ( 58 ص 87 . روکذم ، رکذ و  رد  رون ،
(64 ص 154 . اه ، همانرب  اه  همان  ( 63 ص 144 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 62 ص 43 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 61 ص 110 . ییاهب ،  خیش  ( 60
.81  / ءارسا ( 67 ص 605 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 66 هیآ 88 . ءایبنا ، هروس  ( 65 ص 21 . روکذـم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  رون  هلاـسر 
(72 ص 153 . اه ، همانرب  اه و  هماـن  ( 71 ص 101 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 70 . 23 رمز /  ( 69 برعم .  ص 309 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  ( 68
 ، یلمع تمکح  ( 74 ص 129 . میکح ،  فراع و  هاگدـید  زا  تدـحو  هلاسر  ( 73 ص 557 . یتالحم ،  هللا  حـیبذ  خیـش  كانبات ،  نارتخا 

، اه تاقالم  اه و  همان  ( 78 ص 539 . ج 1 و 2 ، هتکن ،  کی  رازه و  ( 77 هیآ 38 . رون ، هروس  ( 76 ص 72 . اه ، همانرب  اه  همان  ( 75 ص 81 .
تفرعم ( 81 ص 11 . لوا ،  باب  رخآ  ینارعش ،  داتسا  موحرم  حیحصت  یملید ،  بولقلا  داشرا  ( 80 ص 158 .  . هللاءاقل هلاسر  ( 79 ص 45 .

رازه و ( 84 . 40 (: 53  ) مجن هروس  ( 83 یگنس .  پاچ  یلحر ،  ، 311 ص 305 -  ج 1 ، رافسا ، ( 82 . 530 ص 531 -  موس ،  رتفد  سفن ، 
ص 85. یلمع ،  تـمکح  ( 87 ص 63 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 86 ص 343 . تفرعم ،  نامـسآ  رد  ( 85 . 96 ص 97 -  ج 1 ، هملک ،  کی 
 ، هتکن کی  رازه و  ( 91 . 144 ص 145 -  رون ، یلع  رون  باتک  ( 90 ص 44 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 89 ص 619 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 88

ج 1، یفاک ،  لوصا  ( 94 لوا .  ثیدـح  زنکلا ، نامیالا و  باتک  ج 4 ، یفاـک ،  لوصا  ( 93 ص 831 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 92 ص 772 .
یلع رون  باتک  ( 97 ص 44 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 96 ص 27 . اه ، همانرب  اه ، همان  ( 95 بونذلا .  باب  نامیالا  زنکلا و  باتک  ص 269 ؛

(101 ص 16 . ج 2 ، ریغص ، عماج  ( 100 ص 10 . ج 1 ، هتکن ،  کی  رازه و  ( 99 ص 285 . ج 1 ، هلک ،  کـی  رازه و  ( 98 ص 145 . رون ،
ص 606. هتکن ،  کی  رازه و  ( 104 ص 772 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 103 ص 45 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 102 ص 621 . هتکن ،  کی  رازه و 
(110 نداد .  تاجن  ( 109 ناشیورد .  خیاشم و  ناکم  ( 108 ص 13 . هبوت ،  ( 107 ص 21 . همان ،  یهلا  ( 106 ص 11 . همان ،  یهلا  ( 105

همانرب اه  همان  ( 113 ص 24 . همان ،  یهلا  ( 112 ثیدح 351 . ص 133 ، باب 24 ، ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  ( 111 ص 24 . همان ،  یهلا 
هبوت ( 117 . 199 ص 200 -  هللا ،  ءاقل  هلاسر  ( 116 ص 115 . اه ، همانرب  اه و  همان  ( 115 ص 114 . اه ، همانرب  اه و  همان  ( 114 ص 78 . اه ،

ص 311. ج 1 و 2 ، هتکن ،  کـی  رازه و  ( 119 هیآ 114 . دوه ، هروس  درب ، یم  نایم  زا  ار  تشز  لاـمعا  کـین ،  لاـمعا  ( 118 ص 12 . ، 
ص رون ، یلع  رون  باتک  ( 123 . 82 هیآ 79 -  ءارعش ، هروس  ( 122 ص 23 . داتسا ، رضحم  رد  ( 121 ص 46 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 120
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همان یهلا  ( 128 ص 42 . هبوت ،  ( 127 ص 25 . همان ،  یهلا  ( 126 ص 142 . تفرعم ،  نامسآ  رد  ( 125 ص 61 . هیالولا ،  جهن  ( 124 . 103
تاقالم اه و  همان  ( 132 ص 45 . اه ، تاقالم  اه و  همان  ( 131 ص 145 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 130 هیآ 45 . ءارسا ، هروس  ( 129 ص 25 . ، 

همان ( 137 ص 12 . همان ،  یهلا  ( 136 ص 207 . هللاءاقل ،  هلاسر  ( 135 ص 73 . داتسا ، رضحم  رد  ( 134 ص 41 . هبوت ،  ( 133 ص 48 . اه ،
تماما هلاسر  ( 139 ح 1 . تنس ،  باتک و  هب  عوجر  باب  ملع ،  لضف  باتک  یفاک ،  ینیلک ،  مالسالا  ۀقث  ( 138 ص 49 . اه ، تاقالم  اه و 

ص 164. هللاءاقل ،  ( 143 ص 202 . تماما ،  هلاسر  ( 142 ص 165 . هللاءاقل ،  هلاسر  ( 141 ص 62 . اه ، تاقالم  اه و  همان  ( 140 ص 99 . ، 
هیآ ءاسن ، هروس  ( 147 ص 115 . اه ، همانرب  اه و  همان  ( 146 هیقفلا .  هرضحی  نم ال  یفاک و  زا  لقن  ( 145 ص 160 . هللاءاقل ،  هلاسر  ( 144

ص 124. هللاءاقل ،  هلاسر  ( 150 تمکح 391 . هملک  ۀغالبلا ،  جهن  ( 149 ص 2 . ج 2 ، یفاو ،  ( 148 . 80

ات 300  151

ص ج 1 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 154 یلحر .  ص 235 ، یفاو ج 5 ، ( 153 ص 42 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 152 ص 201 . هبوت ،  ( 151
اه و همان  ( 158 ص 145 . ج 2 ، هـملک ،  کـی  رازه و  ( 157 ص 659 . هـتکن ،  کـی  رازه و  ( 156 ص 97 . ۀـی ،  ؤرلا  لوـح  ( 155 . 288
. رصم عبط  ص 279 ، يدنک ،  لئاسر  ( 161 ص 258 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 160 ص 53 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 159 ص 44 . اه ، تاقالم 
ص 62. اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 164 ص 379 . ج 4 ، يرین ،  میرکلادبع  همجرت  نازیملا ،  ریـسفت  ( 163 ص 172 . هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 162
ص زامن ، يامیس  ( 168 ص 106 . تـالاقم ،  هعومجم  ( 167 ص 64 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 166 ص 55 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 165
ص 290 ج 2 ، ( 172 ص 228 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 171 ص 461 . موس ،  رتـفد  سفن ،  تفرعم  ( 170 ص 69 . هماـن ،  یهلا  ( 169 . 83
زا لقن  ( 176 ص 118 . هی ،  ؤرلا  لوج  هلاسر  ( 175 ص 823 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 174 ص 197 . هللاءاقل ،  هلاسر  ( 173 برعم .)  یفاک  )

(180 ص 224 . اه ، همانرب  اه و  هماـن  ( 179 ص 226 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 178 ص 224 . اه ، همانرب  اه و  هماـن  ( 177 یفاک .  باـتک 
(184 ص 64 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 183 هیآ 67 . هدئام  هروس  ( 182 هیآ 146 . فارعـالا ،  هروس  ( 181 ص 830 . هتکن ،  کـی  رازه و 

یهلا ( 188 ص 226 . اه ، همانرب  اه و  همان  ( 187 . 8 هیآ 7 -  لمزم ،  هروس  ( 186 ص 72 . اه ، تاقالم  اه و  همان  ( 185 ناقرف .  هروس  رخآ 
اه و همان  ( 192 ص 157 . رون ، یلع  رون  هلاـسر  ( 191 ص 226 . اه ، همانرب  اه و  هماـن  ( 190 ص 26 . هماـن ،  یهلا  ( 189 ص 28 . هماـن ، 
رازه و ( 196 ص 121 . هللاءاقل ،  ( 195 ص 44 . اه ، تاقالم  اه و  هماـن  ( 194 ص 427 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 193 ص 44 . اه ، تاقالم 
ص هتکن ،  کـی  رازه و  ( 200 ص 70 . هماـن ،  یهلا  ( 199 ص 33 . هماـن ،  یهلا  ( 198 ص 31 . هماـن ،  یهلا  ( 197 ص 830 . هتکن ،  کی 
ص 168. تماما ،  هلاسر  ( 204 ص 284 . ج 3 ، هتکن ،  کـی  رازه و  ( 203 هیآ 26 . رجف ، هروس  ( 202 ص 35 . هماـن ،  یهلا  ( 201 . 539
ص 37. كولس ،  طارص  ( 208 . 63 هیآ 77 -  ناقرفلا ،  ( 207 ص 40 . ج 1 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 206 ص 189 . هللاءاقل ،  هلاسر  ( 205

کی رازه و  ( 212 ص 215 . رصم ، پاچ  یکم  بلاطوبا  بولقلا ،  توق  ( 211 هیآ 32 . فارعالا ،  ( 210 ص 213 . تماما ،  هلاسر  ( 209
(216 ص 17 . تماما ،  ( 215 ص 336 . ج 66 ، راونالا ، راحب  ( 214 . 7 ص 6 -  ج 3 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 213 ص 164 . ج 2 ، هملک ، 
(219 . 121 ص 123 -  هی ،  ؤرلا  لوـح  هلاـسر  ( 218 دیوش . رکذـتم  امـش  ات  میدـیرفآ  جوز  زیچ  ره  زا  ( 217 ص 41 . كولـس ،  طارص 

یلع رون  باتک  ( 222 هیآ 110 . فهک ،  هروس  ( 221 ص 141 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 220 ثیدح 6 . ص 426 ، باب 191 ، ج 2 ، یفاکلا ، 
ج 1، هملک ،  کـی  رازه و  ( 225 ص 250 . ج 3 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 224 . 148 ص 149 -  هتکن ،  کـی  رازه و  ( 223 ص 150 . رون ،
ص ج 1 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 228 ص 280 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 227 ص 279 . ج 2 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 226 ص 424 .

مراکم ( 232 ص 455 . ج 1 ، هـملک ،  کـی  رازه و  ( 231 ص 163 . تـالاقم ،  هعومجم  ( 230 ص 16 . تـالاقم ،  هعومجم  ( 229 . 441
 ، شخبتایح يا  هعرج  ( 235 ص 145 . ج 2 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 234 ص 453 . ج 2 ، یفاک ،  لوصا  ( 233 باب 4 . لصف 5 ، قالخالا ، 

رکذ و رد  رون ، یلع  رون  هلاـسر  ( 237 فارعا .  هروـس  رخآ  هیآ  ( 236 . 51 هرامـش 55 ص 52 -  هزوح  هلجم  زا  لقن  هب   350 ص 351 - 
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(241 ص 156 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 240 ص 63 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 239 هیآ 20 . رـشح ، هروس  ( 238 ص 38 . روکذـم ، رکاذ و 
ص 498، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  ( 244 . 24 تایآ 20 -  جراعم ،  هروس  ( 243 ص 63 . ج 2 ، هملک ،  کی  رازه و  ( 242 ص 13 . همان ،  یهلا 

جهن ( 248 ص 234 . تـفرعم ،  نامـسآ  رد  ( 247 ص 142 . كولس ،  طارـص  ( 246 ح 5 . ص 55 ، ج 2 ، یفاـک ،  لوـصا  ( 245 ح 11 .
ص 83. ج 2 ، یفاک ،  لوصا  ( 251 ص 143 . ج 1 ، لوکشک ،  ( 250 . 175 ص 174 -  تـالاقم ،  هعومجم  ( 249 هبطخ 152 . هغالبلا ، 

رکذ رد  رون ، یلع  رون  هلاسر  ( 254 ص 295 . ج 41 ، راونءالاراحب ، ( 253 ص 54 . روکذم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  رون  هلاسر  ( 252
ص 193. هللاءاقل ،  هلاسر  ( 257 یملید .  بولقلا  داشرا  باب 49 ، ( 256 ص 251 . ج 1 ، یفاک ،  لوصا  ( 255 ص 58 . روکذم ، رکاذ و  و 
(261 ص 79 . نآرق ،  ناــسنا و  ( 260 هیآ 104 . ءاـسن ، هروس  ( 259 ص 323 . ج 93 ، راونالا ، راـحب  باب 19 ، ۀعیرـشلا ،  حابـصم  ( 258

کی رازه و  ( 265 یفاک .  زا  لقن  ( 264 ص 177 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 263 . 192 هبوت ص 191 -  ( 262 . 31 ص 30 -  تماما ،  هلاسر 
ص 139 هی ،  ؤرلا  هلوح  هلاسر  ( 268 . 173 فارعا /  ( 267 روکذم . رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  رون  هلاسر  ( 266 ص 143 . ج 2 ، هملک ، 
، رون یلع  رون  هلاسر  ( 272 . 80 ص 81 -  نآرق ،  ناسنا و  ( 271 ص 197 . هللاءاقل ،  هلاسر  ( 270 ص 78 . نآرق ،  ناسنا و  ( 269 . 138 - 

هلاسر ( 275 . 142 ص 143 -  هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 274 ص 37 . ربج ، در  رد  رثءـالاربخ  ( 273 . 28 ص 27 -  روکذــم ، رکاذ و  رکذ و  رد 
هلاسر ( 279 ص 157 . رون ، یلع  رون  باتک  ( 278 ص 70 . همان ،  یهلا  ( 277 . 43 ص 42 -  تالاقم ،  هعومجم  ( 276 ص 197 . هللاءاقل ، 

رازه ( 282 . 20 ص 21 -  داتسا ، رضحم  رد  ( 281 ص 35 . روکذم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  رون  هلاسر  ( 280 . 54 ص 55 -  هللاءاقل ، 
ص 69. هماـن ،  یهلا  ( 285 . 88 ص 89 -  هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 284 ص 157 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 283 ص 278 . ج 3 ، هملک ،  کـی  و 
(290 ص 182 . هللاءاقل ،  ( 289 ص 90 . ردـق ، ربج و  در  رد  رثءالا  ربخ  ( 288 هیآ 13 . فارعءالا ،  ( 287 ص 78 . نآرق ،  ناـسنا و  ( 286
ط 1. ص 329 -  ص 274 و ج 2 ، ج 1 ، دئالفلا ، ررد  دـئاوفلا و  ررغ  ( 291 ص 62 . روکذـم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  روـن  هلاـسر 
.193 ص 194 -  هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 295 . 23 ص 24 -  داتسا ، رـضحم  رد  ( 294 . 164  / ماعنا ( 293 . 43 ص 44 -  هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 292

هیآ نوعام ،  هروس  ( 299 هیآ 98 . ءاسن ، هروس  ( 298 ص 19 . روکذـم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  رون  هلاسر  ( 297 . 42  / میهاربا ( 296
ص 303. هتکن ،  کی  رازه و  ( 300 4 و 3 .

ات 408  301

نآرق ناسنا و  ( 305 هیآ 29 . لحن ،  هروس  ( 304 ص 26 . داتسا ، رضحم  رد  ( 303 . 207 هبوت ،  ( 302 ص 50 . تفرعم ،  نامسآ  رد  ( 301
لوصا ( 309 . 127 ص 126 -  هملک ،  کـی  رازه و  ( 308 ص 107 . رون ، یلع  روـن  ( 307 هیآ 170 . نارمع ،  لآ  هروـس  ( 306 ص 55 . ، 

ص 131. هبوت ،  باـتک  همجرت  ( 312 ص 93 . هبوـت ،  باـتک  همجرت  ( 311 ص 174 . تـالاقم ،  هعومجم  ( 310 ص 72 . ج 1 ، یفاـک ، 
 ، نامیالا رفکلا و  باـتک  یفاـک ،  لوصا  ( 316 . 173 ص 174 -  هللاءاـقل ،  ( 315 ص 196 . هبوـت ،  ( 314 ص 642 . ییاهب ،  خیـش  ( 313

.42 ص 43 -  تسا ،  هدـشن  فـیرحت  زگره  نآرق  ( 320 ص 15 . هماـن ،  یهلا  ( 319 . 15  / هط ( 318 . 46  / توبکنع ( 317 لوا .  ثیدـح 

.103 ص 102 -  تـالاقم ،  هعومجم  ( 323 ص 36 . روکذـم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون ، یلع  روـن  هلاـسر  ( 322 ص 7 . هماـن ،  یهلا  ( 321
در رد  رثءالا  ربخ  ( 328 هیآ 16 . دمحم ، هروس  ( 327 . 61  / رفاغ ( 326 ص 201 . نایبلا ،  عمجم  ( 325 ص 50 . تفرعم ،  نامسآ  رد  ( 324

ص 146. هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 331 . 175 ص 176 -  هللاءاقل ،  هلاـسر  ( 330 ص 126 . ردـق ، ربخ و  در  رد  رثءـالا  ربخ  ( 329 ص 96 . ربخ ،
 ، تفرعم هموظنم  ( 335 هحفص 28 . هرامـش ،  نامه  هزوح ،  هلجم  ( 334 ص 179 . هللاءاقل ،  ( 333 ص 161 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 332

بولقلا داشرا  باب 49 ، ( 339 هیقفلا .  هرضحیال  نم  باتک  ( 338 ص 11 . همان ،  یهلا  ( 337 ص 6 . اه ، تاقالم  اه و  همان  ( 336 ص 40 .
(343 ص 128 . هبوـت ،  ( 342 راحبلا . ۀنیفـس  ( 341 ثیدـح 3 . هبوت ،  باب  زنکلا ، ناـمیالا و  باـتک  ج 4 ، یفاـک ،  لوصا  ( 340 یملید . 
(347 ص 27 . تفرعم ،  نامسآ  رد  ( 346 ص 8 . همان ،  یهلا  ( 345 ص 175 . ج 1 ، هملک ،  کـی  رازه و  ( 344 ص 12 . هللاءاقل ،  هلاسر 
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ص 47. تفرعم ،  نامـسآ  رد  ( 350 ج 7 . هنـسلا ،  باب  قودص  خیـش  لاصخ  ( 349 هعقاو .  هروـس  ( 348 ص 750 . هـتکن ،  کـی  رازه و 
، رون یلع  رون  باتک  ( 354 ص 233 . تفرعم ،  نامـسآ  رد  ( 353 هیآ 144 . فارعا ،  هروـس  ( 352 ص 161 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 351

یلع رون  باتک  ( 358 ص 164 . رون ، یلع  رون  باـتک  ( 357 ص 171 . تـالاقم ،  هعومجم  ( 356 هیآ 24 . لاـفنا ،  هروس  ( 355 ص 163 .
(362 ص 240 . اه ، همانرب  اه و  همان  ( 361 ص 730 . مکحلا ،  لوصف  حرش  ( 360 ص 278 . مکحلا ،  لوصف  حرش  ( 359 ص 162 . رون ،
ص مکحلا ،  صوصف  ( 365 ص 198 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 364 ص 128 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 363 ص 831 . مکحلا ،  لوـصف  حرش 

هتکن کی  رازه و  ( 369 ص 729 . مکحلا ،  صوصف  ( 368 ص 149 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 367 ص 178 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 366 . 315
رازه و ( 375 ص 229 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 374 . 31  / هرقب ( 373 یسرکلا .  ۀیآ  ( 372 . 4  / رجحلا ( 371 . 15  / ماعنالا ( 370 ص 202 . ، 
(379 ص 266 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 378 ص 258 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 377 ص 242 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 376 ص 225 . هتکن ،  کی 
.12  / هلداجم ( 383 ص 57 . یلمع ،  تـمکح  ( 382 ص 301 . هـتکن ،  کـی  رازه و  ( 381 نیتلاو .  ( 380 ص 294 . هـتکن ،  کـی  رازه و 
ص هتکن ،  کـی  رازه و  ( 388 ص 306 و 307 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 387 . 145  / ءاسنلا ( 386 . 76  / هط ( 385 . 164  / نارمع لآ  ( 384
رازه و ( 392 یضترم .  دیـس  يدهلا  ملع  یلاما  متفه  تسیب و  سلجم  ( 391 ص 310 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 390 . 96  / میرم ( 389 . 318
(396 ص 653 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 395 ص 594 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 394 ص 519 . هتکن ،  کی  رازه و  ( 393 ص 594 . هتکن ،  کی 
ص هتکن ،  کـی  رازه و  ( 399 ص 618 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 398 ص 601 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 397 ص 699 . هتکن ،  کـی  رازه و 

صف ( 403 ص 773 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 402 ص 730 و 731 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 401 ص 796 . هتکن ،  کـی  رازه و  ( 400 . 730
ۀملک یف  هیتمصع  ۀمکح  صف  ( 405 ص 50 . هیمطاف ،  ۀملک  یف  هیتمصع  ۀمکح  صف  ( 404 ص 46 . هیمطاف ،  ۀملک  یف  هیتمصع  ۀمکح 

ج هملک ،  کی  رازه و  ( 408 ص 130 . قحلا ،  هنا  ( 407 ص 61 و 63 . هیمطاف ،  ۀملک  یف  هیتمـصع  ۀمکح  صف  ( 406 ص 61 . هیمطاف ، 
.425 ص 446 -  ، 3
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