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هنومن ریسفت  هدیزگرب 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يزاریش مراکمرصان  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

هیمالسالا بتکلاراد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هنومن ریسفت  313هدیزگرب 

باتک 313تاصخشم 

لوا 313دلج 

313هراشا

19 ص :  هنومن ..... ! ریسفت  هدیزگ  313راتفگشیپ 

23 ص :  دیجم .....  نآرق  لوا  ءزج  314زاغآ 

23 ص :  دمح ..... )  ) باتکلا ۀحتاف  314هروس 

314هراشا

23 ص :  دمح ..... : هروس  315ياهیگژیو 

24 ص :  دمح ..... : هروس  315ياوتحم 

24 ص :  هروس .....  نیا  تلیضف  315رد 

24 ص :  تسا ..... ؟ باتکلا  ۀحتاف  هروس  نیا  مان  316ارچ 

25 ص :  ۀیآ 1 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا 316ةروس 

316هراشا

26 ص :  اه ..... : 317هتکن

26 ص :  تسا ..... ؟ هروس  ءزج  هّللا  مسب  ایآ  - 1317

27 ص :  تسادخ ..... : مان  نیرتعماج  هّللا  - 2317

27 ص :  ادخ ..... : صاخ  ماع و  تمحر  - 3318

28 ص :  تسا ..... ؟ هدماین  هّللا » مسب   » رد ادخ  رگید  تافص  ارچ  - 4318

28 ص :  ۀیآ 2 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا 319ةروس 

30 ص :  ۀیآ 3 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا 319ةروس 

30 ص :  ۀیآ 4 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا 320ةروس 

31 ص :  ۀیآ 5 ..... ]  (: 1  ) ۀحتافلا 321ةروس 
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32 ص :  ۀیآ 6 ..... ]  (: 1  ) ۀحتافلا 321ةروس 

33 ص :  ۀیآ 7 ..... ]  (: 1  ) ۀحتافلا 321ةروس 

321هراشا

33 ص :  دننایک ..... ؟ ْمِهْیَلَع » َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  - » 1322

33 ص :  دننایک ..... ؟ َنیِّلاَّضلا »  » و ْمِهْیَلَع » ِبوُضْغَْملا  - » 2322

35 ص :  هرقب .....  322هروس 

322هراشا

35 ص :  هرقب ..... : هروس  تلیضف  323اوتحم و 

35 ص :  هروس .....  نیا  تلیضف  323رد 

35 ص :  ۀیآ 1 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 323ةروس 

323هراشا

37 ص :  برع ..... : تایبدا  یئالط  324رصع 

37 ص :  ۀیآ 2 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 324ةروس 

324هراشا

38 ص :  تسیچ ..... ؟ 325تیاده 

38 ص :  دنک ..... : یم تشگزاب  ینعم  ود  هب  نآرق  رد  تیاده »  » 325هملک

38 ص :  ینیوکت ..... » تیاده  - » 1325

38 ص :  یعیرشت ..... » تیاده  - » 2325

38 ص :  تسا ..... ؟ ناراکزیهرپ  هژیو  نآرق  تیاده  325ارچ 

38 ص :  ۀیآ 3 .....]  ( : 2  ) ةرقبلا 325ةروس 

40 ص :  ۀیآ 4 ..... ( : 2  ) ةرقبلا 326ةروس 

41 ص :  ۀیآ 5 .... .] ( : 2  ) ةرقبلا 327ةروس 

327هراشا

41 ص :  تسیچ ..... ؟ اوقت  327تقیقح 

41 ص :  ۀیآ 6 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 327ةروس 

42 ص :  ۀیآ 7 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 328ةروس 
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328هراشا

42 ص :  اه .....  328هتکن

42 ص :  تسین ..... ؟ ربج  رب  لیلد  صیخشت ، تردق  بلس  ایآ  - 1328

42 ص :  اهلد ..... ! رب  نداهن  رهم  - 2328

43 ص :  نآرق ..... : رد  بلق »  » زا دوصقم  - 3329

44 ص :  ۀیآ 8 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 329ةروس 

44 ص :  ۀیآ 9 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 329ةروس 

44 ص :  ۀیآ 10 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 329ةروس 

45 ص :  ۀیآ 11 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 330ةروس 

45 ص :  ۀیآ 12 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 330ةروس 

45 ص :  ۀیآ 13 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 330ةروس 

45 ص :  ۀیآ 14 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 330ةروس 

46 ص :  ۀیآ 15 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 331ةروس 

46 ص :  ۀیآ 16 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 331ةروس 

331هراشا

46 ص :  قافن ..... - ینعم  331تعسو 

47 ص :  نادجو ..... - نداد  332بیرف 

47 ص :  ۀیآ 17 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 332ةروس 

47 ص :  ۀیآ 18 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 332ةروس 

48 ص :  ۀیآ 19 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 332ةروس 

48 ص :  ۀیآ 20 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 333ةروس 

333هراشا

49 ص :  هعماج ..... : ره  رد  نیقفانم  تخانش  333موزل 

49 ص :  ۀیآ 21 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 333ةروس 

50 ص :  ۀیآ 22 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 334ةروس 

334هراشا
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51 ص :  فلتخم .....  ياهلکش  رد  یتسرپ  335تب 

51 ص :  ۀیآ 23 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 335ةروس 

52 ص :  ۀیآ 24 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 335ةروس 

335هراشا

52 ص :  دنراد ..... ؟ زاین  هزجعم  هب  ناربمایپ  336ارچ 

53 ص :  .هلا .....  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ینادواج  هزجعم  336نآرق 

53 ص :  ندوب ..... : یناهج  336ینادواج و 

53 ص :  ۀیآ 25 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 337ةروس 

337هراشا

54 ص :  كاپ ..... : 337نارسمه 

54 ص :  تشهب ..... - رد  يونعم  يدام و  337ياهتمعن 

55 ص :  ۀیآ 26 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 338ةروس 

338هراشا

55 ص :  338ریسفت ..... :

338هراشا

56 ص :  یهلا .....  لالضا  339تیاده و 

56 ص :  ۀیآ 27 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 339ةروس 

339هراشا

56 ص :  دش ..... ؟ هتسب  هنوگچ  اجک و  نامیپ  339نیا 

57 ص :  مالسا .....  رد  محر  هلص  340تیمها 

57 ص :  ۀیآ 28 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 340ةروس 

340هراشا

57 ص :  تایح ..... ! زیمآرارسا  340تمعن 

58 ص :  ۀیآ 29 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 341ةروس 

341هراشا

59 ص :  هناگ ..... - تفه  341ياهنامسآ 
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59 ص :  ۀیآ 30 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 341ةروس 

61 ص :  ۀیآ 31 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 343ةروس 

343هراشا

61 ص :  شیامزآ ..... ! هتوب  رد  343ناگتشرف 

62 ص :  ۀیآ 32 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 343ةروس 

62 ص :  ۀیآ 33 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 343ةروس 

62 ص :  ۀیآ 34 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 344ةروس 

344هراشا

63 ص :  درک ..... ؟ تفلاخم  سیلبا  ارچ  - 1344

63 ص :  مدآ ..... ؟ ای  دوب  ادخ  يارب  هدجس  ایآ  - 2344

63 ص :  ۀیآ 35 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 345ةروس 

64 ص :  ۀیآ 36 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 345ةروس 

345هراشا

65 ص :  دوب ..... ؟ تشهب  مادک  مدآ  تشهب  - 1346

65 ص :  دیرفآ ..... ؟ ار  ناطیش  ارچ  ادخ  - 2346

66 ص :  ۀیآ 37 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 346ةروس 

66 ص :  ۀیآ 38 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 347ةروس 

66 ص :  ۀیآ 39 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 347ةروس 

67 ص :  ۀیآ 40 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 347ةروس 

347هراشا

67 ص :  دنیوگ ..... ؟ یم لیئارسا  ینب  ار  نایدوهی  347ارچ 

67 ص :  ۀیآ 41 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 348ةروس 

348هراشا

67 ص :  لوزن ..... : 348نأش 

68 ص :  348ریسفت ..... :

68 ص :  ۀیآ 42 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 349ةروس 
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69 ص :  ۀیآ 43 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 349ةروس 

69 ص :  ۀیآ 44 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 349ةروس 

70 ص :  ۀیآ 45 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 350ةروس 

70 ص :  ۀیآ 46 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 350ةروس 

350هراشا

70 ص :  تسیچ ..... ؟ هّللا » ءاقل  - » 1350

70 ص :  تالکشم ..... ! رب  يزوریپ  هار  - 2350

71 ص :  ۀیآ 47 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 351ةروس 

71 ص :  ۀیآ 48 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 351ةروس 

351هراشا

72 ص :  تعافش .....  هلأسم  نآرق و  - 1352

73 ص :  .تعافش .....  نوگانوگ  طیارش  - 2352

74 ص :  ۀیآ 49 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 353ةروس 

353هراشا

74 ص :  زورما ..... - زور و  نآ  رد  نارتخد  353یگدرب 

74 ص :  ۀیآ 50 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 354ةروس 

75 ص :  ۀیآ 51 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 354ةروس 

75 ص :  ۀیآ 52 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 354ةروس 

76 ص :  ۀیآ 53 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 354ةروس 

76 ص :  ۀیآ 54 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 355ةروس 

355هراشا

76 ص :  هقباس .....  یب هبوت  میظع و  355هانگ 

77 ص :  ۀیآ 55 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 355ةروس 

78 ص :  ۀیآ 56 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 356ةروس 

78 ص :  ۀیآ 57 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 356ةروس 

356هراشا
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79 ص :  تسیچ ..... ؟ يولس »  » و نم » »357

80 ص :  ۀیآ 58 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 358ةروس 

80 ص :  ۀیآ 59 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 358ةروس 

81 ص :  ۀیآ 60 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 358ةروس 

82 ص :  ۀیآ 61 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 359ةروس 

83 ص :  ۀیآ 62 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 360ةروس 

84 ص :  ۀیآ 63 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 361ةروس 

85 ص :  ۀیآ 64 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 361ةروس 

361هراشا

85 ص :  تفرگ ..... ؟ رارق  لیئارسا  ینب  رس  يالاب  هوک  هنوگچ  - 1361

86 ص :  دراد ..... ؟ يدوس  هچ  يرابجا  نامیپ  - 2362

86 ص :  ۀیآ 65 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 362ةروس 

86 ص :  ۀیآ 66 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 362ةروس 

86 ص :  ۀیآ 67 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 363ةروس 

87 ص :  ۀیآ 68 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 363ةروس 

88 ص :  ۀیآ 69 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 363ةروس 

88 ص :  ۀیآ 70 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 364ةروس 

88 ص :  ۀیآ 71 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 364ةروس 

88 ص :  ۀیآ 72 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 364ةروس 

89 ص :  ۀیآ 73 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 364ةروس 

89 ص :  ۀیآ 74 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 365ةروس 

365هراشا

90 ص :  ناتساد ..... - نیا  هدنزومآ  365تاکن 

90 ص :  ۀیآ 75 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 365ةروس 

90 ص :  ۀیآ 76 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 365ةروس 

90 ص :  ۀیآ 77 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 366ةروس 
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91 ص :  یلا 79 ..... ] تایآلا 78  ( : 2  ) ةرقبلا 366ةروس 

366هراشا

91 ص :  لوزن ..... : 366نأش 

91 ص :  367ریسفت ..... :

91 ص :  ۀیآ 79 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 367ةروس 

92 ص :  ۀیآ 80 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 367ةروس 

92 ص :  ۀیآ 81 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 367ةروس 

93 ص :  ۀیآ 82 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 368ةروس 

368هراشا

93 ص :  دوهی .....  یتسرپ  368داژن 

93 ص :  ۀیآ 83 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 368ةروس 

94 ص :  ۀیآ 84 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 369ةروس 

94 ص :  ۀیآ 85 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 369ةروس 

95 ص :  ۀیآ 86 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 369ةروس 

95 ص :  ۀیآ 87 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 370ةروس 

370هراشا

96 ص :  تسیچ ..... ؟ سدقلا  370حور 

96 ص :  ۀیآ 88 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 370ةروس 

371هراشا

96 ص :  روتسم ..... ! ربخ و  یب 371ياهلد 

97 ص :  یلا 90 ..... ] تایآلا 89  ( : 2  ) ةرقبلا 371ةروس 

371هراشا

97 ص :  لوزن ..... : 371نأش 

98 ص :  372ریسفت ..... :

98 ص :  ۀیآ 90 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 372ةروس 

99 ص :  ۀیآ 91 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 373ةروس 
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100 ص :  ۀیآ 92 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 373ةروس 

100 ص :  ۀیآ 93 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 373ةروس 

100 ص :  ۀیآ 94 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 374ةروس 

101 ص :  ۀیآ 95 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 374ةروس 

101 ص :  ۀیآ 96 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 374ةروس 

101 ص :  ۀیآ 97 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 375ةروس 

375هراشا

101 ص :  لوزن ..... : 375نأش 

102 ص :  375ریسفت ..... :

103 ص :  ۀیآ 98 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 376ةروس 

103 ص :  ۀیآ 99 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 376ةروس 

376هراشا

103 ص :  لوزن ..... : 376نأش 

103 ص :  376ریسفت ..... :

103 ص :  ۀیآ 100 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 377ةروس 

104 ص :  ۀیآ 101 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 377ةروس 

104 ص :  ۀیآ 102 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 377ةروس 

106 ص :  ۀیآ 103 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 378ةروس 

379هراشا

106 ص :  تسین ..... - يراک  رب  رداق  ادخ  نذا  نودب  سک  379چیه 

106 ص :  ۀیآ 104 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 379ةروس 

379هراشا

106 ص :  لوزن ..... : 379نأش 

107 ص :  380ریسفت ..... :

107 ص :  ۀیآ 105 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 380ةروس 

108 ص :  ۀیآ 106 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 380ةروس 
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109 ص :  ۀیآ 107 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 381ةروس 

109 ص :  ۀیآ 108 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 381ةروس 

381هراشا

109 ص :  لوزن ..... : 381نأش 

109 ص :  381ریسفت ..... :

110 ص :  ۀیآ 109 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 382ةروس 

110 ص :  ۀیآ 110 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 382ةروس 

110 ص :  ۀیآ 111 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 383ةروس 

111 ص :  ۀیآ 112 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 383ةروس 

111 ص :  ۀیآ 113 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 383ةروس 

383هراشا

111 ص :  لوزن ..... : 383نأش 

112 ص :  384ریسفت ..... :

112 ص :  ۀیآ 114 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 384ةروس 

384هراشا

112 ص :  لوزن ..... : 384نأش 

112 ص :  384ریسفت ..... :

113 ص :  ۀیآ 115 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 385ةروس 

385هراشا

113 ص :  لوزن ..... : 385نأش 

113 ص :  385ریسفت ..... :

114 ص :  ۀیآ 116 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 386ةروس 

114 ص :  ۀیآ 117 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 386ةروس 

386هراشا

114 ص :  دنزرف ..... - یفن  386لیالد 

115 ص :  ۀیآ 118 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 387ةروس 
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115 ص :  ۀیآ 119 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 387ةروس 

116 ص :  ۀیآ 120 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 387ةروس 

387هراشا

116 ص :  لوزن ..... : 388نأش 

116 ص :  388ریسفت ..... :

116 ص :  ۀیآ 121 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 388ةروس 

388هراشا

116 ص :  لوزن ..... : 388نأش 

117 ص :  389ریسفت ..... :

389هراشا

117 ص :  دراد ..... - یباسح  نمشد ، تیاضر  بلج  - 1389

117 ص :  تسیچ ..... ؟ توالت  قح  - 2389

118 ص :  ۀیآ 122 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 389ةروس 

118 ص :  ۀیآ 123 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 390ةروس 

118 ص :  ۀیآ 124 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 390ةروس 

390هراشا

120 ص :  اه .... : 391هتکن

120 ص :  تسیچ ..... ؟ تاملک »  » زا روظنم  - 1391

120 ص :  تلاسر ..... : تماما و  توبن و  قرف  - 2391

391هراشا

120 ص :  توبن ..... - 391ماقم 

120 ص :  تلاسر ..... - 391ماقم 

120 ص :  تماما ..... - 392ماقم 

120 ص :  میهاربا ..... - یلماکت  ریس  نیرخآ  ای  تماما  - 3392

121 ص :  ۀیآ 125 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 392ةروس 

122 ص :  ۀیآ 126 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 393ةروس 
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122 ص :  ۀیآ 127 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 393ةروس 

123 ص :  ۀیآ 128 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 393ةروس 

123 ص :  ۀیآ 129 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 394ةروس 

394هراشا

123 ص :  اهنآ ..... - دوخ  نایم  زا  394يربمایپ 

124 ص :  ۀیآ 130 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 394ةروس 

124 ص :  ۀیآ 131 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 394ةروس 

124 ص :  ۀیآ 132 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 395ةروس 

125 ص :  ۀیآ 133 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 395ةروس 

395هراشا

125 ص :  لوزن ..... : 395نأش 

125 ص :  395ریسفت ..... :

125 ص :  ۀیآ 134 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 396ةروس 

126 ص :  ۀیآ 135 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 396ةروس 

396هراشا

126 ص :  لوزن ..... : 396نأش 

126 ص :  396ریسفت ..... :

126 ص :  ۀیآ 136 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 397ةروس 

127 ص :  ۀیآ 137 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 397ةروس 

127 ص :  ۀیآ 138 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 397ةروس 

127 ص :  ۀیآ 139 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 397ةروس 

128 ص :  ۀیآ 140 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 398ةروس 

128 ص :  ۀیآ 141 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 398ةروس 

129 ص :  دیجم .....  نآرق  مود  ءزج  398زاغآ 

129 ص :  هرقب .....  هروس  398همادا 

129 ص :  ۀیآ 142 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 398ةروس 
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129 ص :  ۀیآ 143 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 399ةروس 

399هراشا

131 ص :  هلبق ..... - رییغت  400رارسا 

131 ص :  ۀیآ 144 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 400ةروس 

132 ص :  ۀیآ 145 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 401ةروس 

133 ص :  ۀیآ 146 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 401ةروس 

133 ص :  ۀیآ 147 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 402ةروس 

133 ص :  ۀیآ 148 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 402ةروس 

134 ص :  ۀیآ 149 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 402ةروس 

134 ص :  ۀیآ 150 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 402ةروس 

135 ص :  ۀیآ 151 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 403ةروس 

136 ص :  ۀیآ 152 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 404ةروس 

404هراشا

137 ص :  تسیچ ..... -؟ ادخ  404رکذ 

137 ص :  ۀیآ 153 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 404ةروس 

138 ص :  ۀیآ 154 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 405ةروس 

405هراشا

138 ص :  لوزن ..... : 405نأش 

138 ص :  405ریسفت ..... :

138 ص :  ۀیآ 155 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 406ةروس 

139 ص :  ۀیآ 156 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 406ةروس 

139 ص :  ۀیآ 157 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 407ةروس 

407هراشا

140 ص :  اه .....  407هتکن

140 ص :  دنک ..... ؟ یم شیامزآ  ار  مدرم  ادخ  ارچ  - 1407

140 ص :  تسا ..... - یناگمه  ادخ  شیامزآ  - 2407
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141 ص :  ناحتما ..... - رد  يزوریپ  زمر  - 3408

141 ص :  ۀیآ 158 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 408ةروس 

408هراشا

141 ص :  لوزن ..... : 408نأش 

141 ص :  408ریسفت ..... :

408هراشا

142 ص :  هورم ..... - افص و  - 1409

142 ص :  هورم ..... - افص و  یخیرات  هبنج  - 2409

144 ص :  ۀیآ 159 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 410ةروس 

410هراشا

144 ص :  لوزن ..... : 410نأش 

144 ص :  410ریسفت ..... :

144 ص :  ۀیآ 160 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 411ةروس 

411هراشا

145 ص :  یمالسا ..... - ثیداحا  رد  قح  411نامتک 

145 ص :  ۀیآ 161 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 411ةروس 

146 ص :  ۀیآ 162 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 412ةروس 

146 ص :  ۀیآ 163 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 412ةروس 

146 ص :  ۀیآ 164 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 412ةروس 

148 ص :  ۀیآ 165 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 413ةروس 

149 ص :  ۀیآ 166 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 414ةروس 

149 ص :  ۀیآ 167 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 414ةروس 

149 ص :  ۀیآ 168 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 414ةروس 

414هراشا

149 ص :  لوزن ..... : 414نأش 

150 ص :  415ریسفت ..... :
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150 ص :  ۀیآ 169 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 415ةروس 

415هراشا

150 ص :  یجیردت ..... - 415تافارحنا 

150 ص :  ۀیآ 170 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 415ةروس 

151 ص :  ۀیآ 171 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 416ةروس 

151 ص :  ۀیآ 172 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 416ةروس 

152 ص :  ۀیآ 173 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 416ةروس 

152 ص :  ۀیآ 174 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 417ةروس 

417هراشا

152 ص :  لوزن ..... : 417نأش 

153 ص :  417ریسفت ..... :

153 ص :  ۀیآ 175 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 418ةروس 

154 ص :  ۀیآ 176 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 418ةروس 

154 ص :  ۀیآ 177 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 418ةروس 

154 ص :  419ریسفت ..... :

156 ص :  ۀیآ 178 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 420ةروس 

420هراشا

156 ص :  لوزن ..... : 420نأش 

156 ص :  420ریسفت ..... :

158 ص :  ۀیآ 179 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 421ةروس 

421هراشا

158 ص :  تسا ..... ؟ رت  نیگنر درم  نوخ  421ایآ 

158 ص :  ۀیآ 180 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 422ةروس 

159 ص :  ۀیآ 181 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 422ةروس 

159 ص :  ۀیآ 182 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 423ةروس 

423هراشا
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160 ص :  تّیصو ..... : هفسلف  - 1423

160 ص :  تّیصو ..... : رد  تلادع  - 2423

161 ص :  ۀیآ 183 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 424ةروس 

161 ص :  ۀیآ 184 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 424ةروس 

162 ص :  ۀیآ 185 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 424ةروس 

424هراشا

162 ص :  هزور ..... - یتشادهب  یعامتجا و  یتیبرت ، تارثا  - 1425

425هراشا

163 ص :  هزور ..... - یعامتجا  425رثا 

163 ص :  هزور ..... - ینامرد  یتشادهب و  425رثا 

164 ص :  نیشیپ ..... - ياهتّما  رد  هزور  - 2426

164 ص :  ناضمر ..... - كرابم  هام  زایتما  - 3426

164 ص :  ۀیآ 186 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 426ةروس 

426هراشا

164 ص :  لوزن ..... : 427نأش 

165 ص :  427ریسفت ..... :

166 ص :  ۀیآ 187 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 427ةروس 

428هراشا

166 ص :  لوزن ..... : 428نأش 

166 ص :  428ریسفت ..... :

428هراشا

168 ص :  تساوقت ..... - نایاپ ، 429زاغآ و 

168 ص :  ۀیآ 188 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 429ةروس 

429هراشا

169 ص :  اه ..... ! هعماج گرزب  يالب  يراوخ  430هوشر

170 ص :  ۀیآ 189 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 431ةروس 
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431هراشا

170 ص :  لوزن ..... : 431نأش 

170 ص :  431ریسفت ..... :

431هراشا

171 ص :  ربمایپ ..... - صخش  زا  فلتخم  432تالاؤس 

172 ص :  ۀیآ 190 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 432ةروس 

432هراشا

172 ص :  لوزن ..... : 432نأش 

172 ص :  432ریسفت ..... :

172 ص :  ۀیآ 191 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 433ةروس 

173 ص :  ۀیآ 192 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 434ةروس 

173 ص :  ۀیآ 193 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 434ةروس 

434هراشا

174 ص :  مالسا ..... : رد  داهج  434هلأسم 

434هراشا

174 ص :  اه ..... - هنتف ندرک  شوماخ  يارب  داهج  - 1434

174 ص :  یعافد ..... - داهج  - 2435

175 ص :  یتسرپ ..... - تب  كرش و  وحم  يارب  داهج  - 3435

175 ص :  نامولظم ..... - زا  تیامح  يارب  داهج  - 4435

176 ص :  ۀیآ 194 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 435ةروس 

177 ص :  ۀیآ 195 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 436ةروس 

436هراشا

177 ص :  ص :  تسا ..... -! هعماج  تکاله  زا  يریگشیپ  ببس  437قافنا 

177 ص :  ۀیآ 196 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 437ةروس 

437هراشا

179 ص :  یمالسا ..... ! فیاظو  نایم  رد  ّجح  438تیمها 
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179 ص :  ّجح ..... : 438ماسقا 

180 ص :  ۀیآ 197 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 439ةروس 

181 ص :  ۀیآ 198 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 439ةروس 

181 ص :  ۀیآ 199 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 440ةروس 

440هراشا

182 ص :  اه ..... : 440هتکن

182 ص :  ّجح ..... - فقوم  نیتسخن  - 1440

183 ص :  ّجح ..... - فقوم  نیمّود  مارحلا : رعشم  - 2441

183 ص :  ۀیآ 200 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 441ةروس 

441هراشا

183 ص :  لوزن ..... : 441نأش 

183 ص :  441ریسفت ..... :

184 ص :  ۀیآ 201 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 442ةروس 

184 ص :  ۀیآ 202 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 442ةروس 

184 ص :  ۀیآ 203 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 442ةروس 

185 ص :  ۀیآ 204 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 443ةروس 

443هراشا

185 ص :  لوزن ..... : 443نأش 

185 ص :  443ریسفت ..... :

186 ص :  ۀیآ 205 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 443ةروس 

186 ص :  ۀیآ 206 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 444ةروس 

186 ص :  ۀیآ 207 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 444ةروس 

444هراشا

186 ص :  لوزن ..... : 444نأش 

186 ص :  444ریسفت ..... :

187 ص :  ۀیآ 208 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 445ةروس 
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188 ص :  ۀیآ 209 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 445ةروس 

188 ص :  ۀیآ 210 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 446ةروس 

446هراشا

189 ص :  دنوادخ ..... - 446تیؤر 

189 ص :  ۀیآ 211 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 446ةروس 

190 ص :  ۀیآ 212 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 447ةروس 

447هراشا

190 ص :  لوزن ..... : 447نأش 

190 ص :  447ریسفت ..... :

191 ص :  ۀیآ 213 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 448ةروس 

192 ص :  ۀیآ 214 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 449ةروس 

449هراشا

192 ص :  لوزن ..... : 449نأش 

193 ص :  449ریسفت ..... :

193 ص :  ۀیآ 215 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 450ةروس 

450هراشا

193 ص :  لوزن ..... : 450نأش 

193 ص :  450ریسفت ..... :

194 ص :  ۀیآ 216 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 451ةروس 

195 ص :  ۀیآ 217 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 451ةروس 

451هراشا

195 ص :  لوزن ..... : 451نأش 

196 ص :  452ریسفت ..... :

197 ص :  ۀیآ 218 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 452ةروس 

197 ص :  ۀیآ 219 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 453ةروس 

453هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :  لوزن ...... : 453نأش 

197 ص :  453ریسفت ..... :

198 ص :  ۀیآ 220 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 454ةروس 

454هراشا

198 ص :  لوزن ..... : 454نأش 

199 ص :  454ریسفت ..... :

199 ص :  ۀیآ 221 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 455ةروس 

455هراشا

199 ص :  لوزن ..... : 455نأش 

200 ص :  455ریسفت ..... :

201 ص :  ۀیآ 222 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 456ةروس 

456هراشا

201 ص :  لوزن ..... : 456نأش 

202 ص :  457ریسفت ..... :

202 ص :  ۀیآ 223 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 457ةروس 

203 ص :  ۀیآ 224 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 458ةروس 

458هراشا

203 ص :  لوزن ..... : 458نأش 

203 ص :  458ریسفت ..... :

203 ص :  ۀیآ 225 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 458ةروس 

204 ص :  ۀیآ 226 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 459ةروس 

205 ص :  ۀیآ 227 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 459ةروس 

205 ص :  ۀیآ 228 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 459ةروس 

206 ص :  ۀیآ 229 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 460ةروس 

460هراشا

206 ص :  لوزن ..... : 461نأش 
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207 ص :  461ریسفت ..... :

208 ص :  ۀیآ 230 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 462ةروس 

462هراشا

208 ص :  لوزن ..... : 462نأش 

208 ص :  462ریسفت ..... :

208 ص :  ۀیآ 231 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 462ةروس 

210 ص :  ۀیآ 232 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 463ةروس 

463هراشا

210 ص :  لوزن ..... : 463نأش 

210 ص :  463ریسفت ..... :

211 ص :  ۀیآ 233 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 464ةروس 

213 ص :  ۀیآ 234 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 465ةروس 

214 ص :  ۀیآ 235 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 466ةروس 

214 ص :  ۀیآ 236 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 467ةروس 

215 ص :  ۀیآ 237 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 467ةروس 

216 ص :  ۀیآ 238 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 468ةروس 

468هراشا

216 ص :  لوزن ..... : 468نأش 

216 ص :  468ریسفت ..... :

217 ص :  ۀیآ 239 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 468ةروس 

217 ص :  ۀیآ 240 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 469ةروس 

218 ص :  ۀیآ 241 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 469ةروس 

218 ص :  ۀیآ 242 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 470ةروس 

219 ص :  ۀیآ 243 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 470ةروس 

470هراشا

219 ص :  لوزن ..... : 470نأش 
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219 ص :  470ریسفت ..... :

220 ص :  ۀیآ 244 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 471ةروس 

220 ص :  ۀیآ 245 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 471ةروس 

471هراشا

220 ص :  لوزن ..... : 471نأش 

220 ص :  471ریسفت ..... :

221 ص :  ۀیآ 246 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 472ةروس 

222 ص :  ۀیآ 247 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 473ةروس 

223 ص :  ۀیآ 248 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 474ةروس 

223 ص :  ۀیآ 249 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 474ةروس 

224 ص :  ۀیآ 250 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 474ةروس 

225 ص :  ۀیآ 251 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 475ةروس 

226 ص :  ۀیآ 252 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 475ةروس 

226 ص :  دیجم .....  نآرق  موس  ءزج  476زاغآ 

226 ص :  هرقب .....  هروس  476همادا 

226 ص :  ۀیآ 253 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 476ةروس 

227 ص :  ۀیآ 254 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 477ةروس 

228 ص :  ۀیآ 255 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 477ةروس 

477هراشا

228 ص :  477ریسفت ..... :

231 ص :  ۀیآ 256 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 479ةروس 

479هراشا

231 ص :  لوزن ..... : 479نأش 

231 ص :  479ریسفت ..... :

232 ص :  ۀیآ 257 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 480ةروس 

232 ص :  ۀیآ 258 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 480ةروس 
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233 ص :  ۀیآ 259 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 481ةروس 

235 ص :  ۀیآ 260 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 482ةروس 

236 ص :  ۀیآ 261 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 483ةروس 

483هراشا

236 ص :  یتاقبط .....  هلصاف  لکشم  لح  قرط  نیرتمهم  زا  یکی  483قافنا 

237 ص :  ۀیآ 262 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 483ةروس 

237 ص :  ۀیآ 263 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 484ةروس 

238 ص :  ۀیآ 264 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 484ةروس 

239 ص :  ۀیآ 265 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 485ةروس 

239 ص :  ۀیآ 266 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 485ةروس 

240 ص :  ۀیآ 267 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 486ةروس 

486هراشا

240 ص :  لوزن ..... : 486نأش 

240 ص :  486ریسفت ..... :

241 ص :  ۀیآ 268 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 487ةروس 

242 ص :  ۀیآ 269 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 487ةروس 

243 ص :  ۀیآ 270 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 488ةروس 

243 ص :  ۀیآ 271 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 488ةروس 

244 ص :  ۀیآ 272 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 488ةروس 

488هراشا

244 ص :  لوزن ..... : 489نأش 

244 ص :  489ریسفت ..... :

244 ص :  ۀیآ 273 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 489ةروس 

489هراشا

244 ص :  لوزن ..... : 489نأش 

245 ص :  490ریسفت ..... :
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490هراشا

246 ص :  تسا ..... - مارح  تجاح  نودب  ندرک  490لاؤس 

246 ص :  ۀیآ 274 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 491ةروس 

491هراشا

246 ص :  لوزن ..... : 491نأش 

246 ص :  491ریسفت ..... :

247 ص :  ۀیآ 275 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 491ةروس 

248 ص :  ۀیآ 276 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 492ةروس 

248 ص :  ۀیآ 277 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 492ةروس 

249 ص :  ۀیآ 278 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 493ةروس 

493هراشا

249 ص :  لوزن ..... : 493نأش 

249 ص :  493ریسفت ..... :

249 ص :  ۀیآ 279 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 493ةروس 

250 ص :  ۀیآ 280 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 494ةروس 

250 ص :  ۀیآ 281 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 494ةروس 

251 ص :  ۀیآ 282 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 495ةروس 

255 ص :  ۀیآ 283 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 497ةروس 

256 ص :  ۀیآ 284 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 498ةروس 

256 ص :  ۀیآ 285 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 498ةروس 

498هراشا

256 ص :  لوزن ..... : 498نأش 

257 ص :  498ریسفت ..... :

257 ص :  ۀیآ 286 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا 499ةروس 

259 ص :  نارمع .....  لآ  500هروس 

500هراشا
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259 ص :  هروس ..... : 500ياوتحم 

259 ص :  لوزن ..... : 500نأش 

261 ص :  ۀیآ 3 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا 501ةروس 

261 ص :  501ریسفت ..... :

261 ص :  ۀیآ 2 ...... ] (: 3) نارمع لآ  501ةروس 

261 ص :  ۀیآ 3 ...... ] (: 3) نارمع لآ  502ةروس 

261 ص :  ۀیآ 4 ...... ] (: 3) نارمع لآ  502ةروس 

262 ص :  ۀیآ 5 ...... ] (: 3) نارمع لآ  502ةروس 

262 ص :  ۀیآ 6 ...... ] (: 3) نارمع لآ  502ةروس 

262 ص :  ۀیآ 7 ...... ] (: 3) نارمع لآ  503ةروس 

503هراشا

262 ص :  لوزن ..... : 503نأش 

263 ص :  503ریسفت ..... :

264 ص :  ۀیآ 8 ...... ] (: 3) نارمع لآ  504ةروس 

264 ص :  ۀیآ 9 ...... ] (: 3) نارمع لآ  504ةروس 

265 ص :  ۀیآ 10 ...... ] (: 3) نارمع لآ  504ةروس 

265 ص :  ۀیآ 11 ...... ] (: 3) نارمع لآ  505ةروس 

265 ص :  ۀیآ 12 ...... ] (: 3) نارمع لآ  505ةروس 

505هراشا

265 ص :  لوزن ..... : 505نأش 

265 ص :  505ریسفت ..... :

266 ص :  ۀیآ 13 ...... ] (: 3) نارمع لآ  506ةروس 

506هراشا

266 ص :  لوزن ..... : 506نأش 

266 ص :  506ریسفت ..... :

267 ص :  ۀیآ 14 ...... ] (: 3) نارمع لآ  507ةروس 
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267 ص :  ۀیآ 15 ...... ] (: 3) نارمع لآ  507ةروس 

268 ص :  ۀیآ 16 ...... ] (: 3) نارمع لآ  508ةروس 

269 ص :  ۀیآ 18 ...... ] (: 3) نارمع لآ  508ةروس 

270 ص :  ۀیآ 19 ...... ] (: 3) نارمع لآ  509ةروس 

271 ص :  ۀیآ 20 ...... ] (: 3) نارمع لآ  509ةروس 

272 ص :  ۀیآ 21 ...... ] (: 3) نارمع لآ  510ةروس 

272 ص :  ۀیآ 22 ...... ] (: 3) نارمع لآ  510ةروس 

272 ص :  ۀیآ 23 ...... ] (: 3) نارمع لآ  510ةروس 

510هراشا

272 ص :  لوزن ..... : 510نأش 

273 ص :  511ریسفت ..... :

273 ص :  ۀیآ 24 ...... ] (: 3) نارمع لآ  511ةروس 

274 ص :  ۀیآ 25 ...... ] (: 3) نارمع لآ  512ةروس 

274 ص :  ۀیآ 26 ...... ] (: 3) نارمع لآ  512ةروس 

512هراشا

274 ص :  لوزن ..... : 512نأش 

274 ص :  512ریسفت ..... :

275 ص :  ۀیآ 27 ...... ] (: 3) نارمع لآ  513ةروس 

275 ص :  ۀیآ 28 ...... ] (: 3) نارمع لآ  513ةروس 

276 ص :  ۀیآ 29 ...... ] (: 3) نارمع لآ  514ةروس 

277 ص :  ۀیآ 30 ...... ] (: 3) نارمع لآ  514ةروس 

277 ص :  ۀیآ 31 ...... ] (: 3) نارمع لآ  514ةروس 

514هراشا

277 ص :  لوزن ..... : 514نأش 

277 ص :  515ریسفت ..... :

278 ص :  ۀیآ 32 ...... ] (: 3) نارمع لآ  515ةروس 
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278 ص :  ۀیآ 33 ...... ] (: 3) نارمع لآ  515ةروس 

278 ص :  ۀیآ 34 ...... ] (: 3) نارمع لآ  515ةروس 

279 ص :  ۀیآ 35 ...... ] (: 3) نارمع لآ  516ةروس 

279 ص :  ۀیآ 36 ...... ] (: 3) نارمع لآ  516ةروس 

280 ص :  ۀیآ 37 ...... ] (: 3) نارمع لآ  517ةروس 

281 ص :  ۀیآ 38 ...... ] (: 3) نارمع لآ  517ةروس 

281 ص :  ۀیآ 39 ...... ] (: 3) نارمع لآ  517ةروس 

282 ص :  ۀیآ 40 ...... ] (: 3) نارمع لآ  518ةروس 

282 ص :  ۀیآ 41 ...... ] (: 3) نارمع لآ  518ةروس 

282 ص :  ۀیآ 42 ...... ] (: 3) نارمع لآ  518ةروس 

283 ص :  ۀیآ 43 ...... ] (: 3) نارمع لآ  519ةروس 

283 ص :  ۀیآ 44 ...... ] (: 3) نارمع لآ  519ةروس 

283 ص :  ۀیآ 45 ...... ] (: 3) نارمع لآ  519ةروس 

284 ص :  ۀیآ 46 ...... ] (: 3) نارمع لآ  520ةروس 

284 ص :  ۀیآ 47 ...... ] (: 3) نارمع لآ  520ةروس 

284 ص :  ۀیآ 48 ...... ] (: 3) نارمع لآ  520ةروس 

285 ص :  ۀیآ 49 ...... ] (: 3) نارمع لآ  520ةروس 

286 ص :  ۀیآ 50 ...... ] (: 3) نارمع لآ  521ةروس 

286 ص :  ۀیآ 51 ...... ] (: 3) نارمع لآ  521ةروس 

287 ص :  ۀیآ 52 ...... ] (: 3) نارمع لآ  522ةروس 

287 ص :  ۀیآ 53 ...... ] (: 3) نارمع لآ  522ةروس 

287 ص :  ۀیآ 54 ...... ] (: 3) نارمع لآ  522ةروس 

288 ص :  ۀیآ 55 ...... ] (: 3) نارمع لآ  522ةروس 

288 ص :  ۀیآ 56 ...... ] (: 3) نارمع لآ  523ةروس 

289 ص :  ۀیآ 57 ...... ] (: 3) نارمع لآ  523ةروس 

289 ص :  ۀیآ 58 ...... ] (: 3) نارمع لآ  523ةروس 
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289 ص :  ۀیآ 59 ...... ] (: 3) نارمع لآ  524ةروس 

524هراشا

289 ص :  لوزن ..... : 524نأش 

289 ص :  524ریسفت ..... :

290 ص :  ۀیآ 60 ...... ] (: 3) نارمع لآ  524ةروس 

290 ص :  ۀیآ 61 ...... ] (: 3) نارمع لآ  525ةروس 

525هراشا

290 ص :  لوزن ..... : 525نأش 

290 ص :  525ریسفت ..... :

291 ص :  ۀیآ 62 ...... ] (: 3) نارمع لآ  525ةروس 

291 ص :  ۀیآ 63 ...... ] (: 3) نارمع لآ  526ةروس 

291 ص :  ۀیآ 64 ...... ] (: 3) نارمع لآ  526ةروس 

292 ص :  ۀیآ 65 ...... ] (: 3) نارمع لآ  527ةروس 

527هراشا

292 ص :  لوزن ..... : 527نأش 

292 ص :  527ریسفت ..... :

292 ص :  ۀیآ 66 ...... ] (: 3) نارمع لآ  527ةروس 

293 ص :  ۀیآ 67 ...... ] (: 3) نارمع لآ  527ةروس 

293 ص :  ۀیآ 68 ...... ] (: 3) نارمع لآ  528ةروس 

294 ص :  ۀیآ 69 ...... ] (: 3) نارمع لآ  528ةروس 

528هراشا

294 ص :  لوزن ..... : 528نأش 

294 ص :  528ریسفت ..... :

294 ص :  ۀیآ 70 ...... ] (: 3) نارمع لآ  529ةروس 

294 ص :  ۀیآ 71 ...... ] (: 3) نارمع لآ  529ةروس 

295 ص :  ۀیآ 72 ...... ] (: 3) نارمع لآ  529ةروس 
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529هراشا

295 ص :  لوزن ..... : 529نأش 

295 ص :  530ریسفت ..... :

295 ص :  ۀیآ 73 ...... ] (: 3) نارمع لآ  530ةروس 

296 ص :  ۀیآ 74 ...... ] (: 3) نارمع لآ  530ةروس 

530هراشا

296 ص :  نهک ..... ! ياه  531هئطوت

297 ص :  ۀیآ 75 ...... ] (: 3) نارمع لآ  531ةروس 

531هراشا

297 ص :  لوزن ..... : 531نأش 

 : ص 531ریسفت ..... :

298 ص :  ۀیآ 76 ...... ] (: 3) نارمع لآ  532ةروس 

298 ص :  ۀیآ 77 ...... ] (: 3) نارمع لآ  533ةروس 

533هراشا

298 ص :  لوزن ..... : 533نأش 

299 ص :  533ریسفت ..... :

300 ص :  ۀیآ 78 ...... ] (: 3) نارمع لآ  534ةروس 

534هراشا

300 ص :  لوزن ..... : 534نأش 

300 ص :  534ریسفت ..... :

300 ص :  ۀیآ 79 ...... ] (: 3) نارمع لآ  534ةروس 

534هراشا

300 ص :  لوزن ..... : 534نأش 

300 ص :  535ریسفت ..... :

301 ص :  ۀیآ 80 ...... ] (: 3) نارمع لآ  535ةروس 

302 ص :  ۀیآ 81 ...... ] (: 3) نارمع لآ  536ةروس 
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303 ص :  ۀیآ 82 ...... ] (: 3) نارمع لآ  536ةروس 

303 ص :  ۀیآ 83 ...... ] (: 3) نارمع لآ  536ةروس 

303 ص :  ۀیآ 84 ...... ] (: 3) نارمع لآ  537ةروس 

304 ص :  ۀیآ 85 ...... ] (: 3) نارمع لآ  537ةروس 

304 ص :  ۀیآ 86 ...... ] (: 3) نارمع لآ  537ةروس 

537هراشا

304 ص :  لوزن ..... : 537نأش 

304 ص :  538ریسفت ..... :

305 ص :  ۀیآ 87 ...... ] (: 3) نارمع لآ  538ةروس 

305 ص :  ۀیآ 88 ...... ] (: 3) نارمع لآ  538ةروس 

305 ص :  ۀیآ 89 ...... ] (: 3) نارمع لآ  538ةروس 

305 ص :  ۀیآ 90 ...... ] (: 3) نارمع لآ  539ةروس 

539هراشا

305 ص :  لوزن ..... : 539نأش 

305 ص :  539ریسفت ..... :

306 ص :  ۀیآ 91 ...... ] (: 3) نارمع لآ  539ةروس 

306 ص :  دیجم .....  نآرق  مراهچ  ءزج  540زاغآ 

306 ص :  نارمع .....  لآ  هروس  540همادا 

306 ص :  ۀیآ 92 ...... ] (: 3) نارمع لآ  540ةروس 

540هراشا

307 ص :  ناناملسم ..... - ياهلد  رد  نآرق  تایآ  540ذوفن 

308 ص :  ۀیآ 93 ...... ] (: 3) نارمع لآ  541ةروس 

541هراشا

308 ص :  لوزن ..... : 541نأش 

308 ص :  541ریسفت ..... :

309 ص :  ۀیآ 94 ...... ] (: 3) نارمع لآ  542ةروس 
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309 ص :  ۀیآ 95 ...... ] (: 3) نارمع لآ  542ةروس 

310 ص :  ۀیآ 96 ...... ] (: 3) نارمع لآ  542ةروس 

310 ص :  ۀیآ 97 ...... ] (: 3) نارمع لآ  543ةروس 

311 ص :  ۀیآ 98 ...... ] (: 3) نارمع لآ  544ةروس 

544هراشا

311 ص :  لوزن ..... : 544نأش 

312 ص :  544ریسفت ..... :

312 ص :  ۀیآ 99 ...... ] (: 3) نارمع لآ  545ةروس 

313 ص :  ۀیآ 100 ...... ] (: 3) نارمع لآ  545ةروس 

313 ص :  ۀیآ 101 ...... ] (: 3) نارمع لآ  545ةروس 

314 ص :  ۀیآ 102 ...... ] (: 3) نارمع لآ  546ةروس 

546هراشا

314 ص :  لوزن ..... : 546نأش 

314 ص :  546ریسفت ..... :

315 ص :  ۀیآ 103 ...... ] (: 3) نارمع لآ  547ةروس 

316 ص :  ۀیآ 104 ...... ] (: 3) نارمع لآ  547ةروس 

317 ص :  ۀیآ 105 ...... ] (: 3) نارمع لآ  548ةروس 

317 ص :  ۀیآ 106 ...... ] (: 3) نارمع لآ  548ةروس 

318 ص :  ۀیآ 107 ...... ] (: 3) نارمع لآ  549ةروس 

318 ص :  ۀیآ 108 ...... ] (: 3) نارمع لآ  549ةروس 

318 ص :  ۀیآ 109 ...... ] (: 3) نارمع لآ  549ةروس 

318 ص :  ۀیآ 110 ...... ] (: 3) نارمع لآ  549ةروس 

319 ص :  ۀیآ 111 ...... ] (: 3) نارمع لآ  550ةروس 

550هراشا

319 ص :  لوزن .... : 550نأش 

319 ص :  550ریسفت ..... :
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320 ص :  ۀیآ 112 ...... ] (: 3) نارمع لآ  550ةروس 

321 ص :  ۀیآ 113 ...... ] (: 3) نارمع لآ  551ةروس 

551هراشا

321 ص :  لوزن ..... : 551نأش 

321 ص :  552ریسفت ..... :

322 ص :  ۀیآ 114 ...... ] (: 3) نارمع لآ  552ةروس 

322 ص :  ۀیآ 115 ...... ] (: 3) نارمع لآ  552ةروس 

322 ص :  ۀیآ 116 ...... ] (: 3) نارمع لآ  552ةروس 

323 ص :  ۀیآ 117 ...... ] (: 3) نارمع لآ  553ةروس 

323 ص :  ۀیآ 118 ...... ] (: 3) نارمع لآ  553ةروس 

553هراشا

322 ص :  لوزن ..... : 553نأش 

324 ص :  554ریسفت ..... :

324 ص :  ۀیآ 119 ...... ] (: 3) نارمع لآ  554ةروس 

325 ص :  ۀیآ 120 ...... ] (: 3) نارمع لآ  554ةروس 

325 ص :  ۀیآ 121 ...... ] (: 3) نارمع لآ  555ةروس 

326 ص :  ۀیآ 123 ...... ] (: 3) نارمع لآ  555ةروس 

326 ص :  ۀیآ 124 ...... ] (: 3) نارمع لآ  555ةروس 

327 ص :  ۀیآ 125 ...... ] (: 3) نارمع لآ  556ةروس 

327 ص :  ۀیآ 126 ...... ] (: 3) نارمع لآ  556ةروس 

327 ص :  ۀیآ 127 ...... ] (: 3) نارمع لآ  556ةروس 

327 ص :  ۀیآ 128 ...... ] (: 3) نارمع لآ  556ةروس 

556هراشا

327 ص :  لوزن ..... : 556نأش 

327 ص :  557ریسفت ..... :

328 ص :  ۀیآ 129 ...... ] (: 3) نارمع لآ  557ةروس 
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328 ص :  ۀیآ 130 ...... ] (: 3) نارمع لآ  557ةروس 

329 ص :  ۀیآ 131 ...... ] (: 3) نارمع لآ  558ةروس 

329 ص :  ۀیآ 132 ...... ] (: 3) نارمع لآ  558ةروس 

329 ص :  ۀیآ 133 ...... ] (: 3) نارمع لآ  558ةروس 

330 ص :  ۀیآ 134 ...... ] (: 3) نارمع لآ  558ةروس 

330 ص :  ۀیآ 135 ...... ] (: 3) نارمع لآ  559ةروس 

331 ص :  ۀیآ 136 ...... ] (: 3) نارمع لآ  559ةروس 

331 ص :  ۀیآ 137 ...... ] (: 3) نارمع لآ  560ةروس 

332 ص :  ۀیآ 138 ...... ] (: 3) نارمع لآ  560ةروس 

332 ص :  ۀیآ 139 ...... ] (: 3) نارمع لآ  560ةروس 

560هراشا

332 ص :  لوزن ..... : 560نأش 

332 ص :  561ریسفت ..... :

332 ص :  ۀیآ 140 ...... ] (: 3) نارمع لآ  561ةروس 

333 ص :  ۀیآ 141 ...... ] (: 3) نارمع لآ  561ةروس 

333 ص :  ۀیآ 142 ...... ] (: 3) نارمع لآ  562ةروس 

334 ص :  ۀیآ 143 ...... ] (: 3) نارمع لآ  562ةروس 

334 ص :  ۀیآ 144 ...... ] (: 3) نارمع لآ  562ةروس 

562هراشا

334 ص :  لوزن ..... : 562نأش 

335 ص :  563ریسفت ..... :

335 ص :  ۀیآ 145 ...... ] (: 3) نارمع لآ  563ةروس 

336 ص :  ۀیآ 146 ...... ] (: 3) نارمع لآ  564ةروس 

336 ص :  ۀیآ 147 ...... ] (: 3) نارمع لآ  564ةروس 

337 ص :  ۀیآ 148 ...... ] (: 3) نارمع لآ  564ةروس 

337 ص :  ۀیآ 149 ...... ] (: 3) نارمع لآ  564ةروس 
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337 ص :  ۀیآ 150 ...... ] (: 3) نارمع لآ  565ةروس 

338 ص :  هیآ 151 .....-) )565

338 ص :  ۀیآ 152 ...... ] (: 3) نارمع لآ  565ةروس 

339 ص :  ۀیآ 153 ...... ] (: 3) نارمع لآ  566ةروس 

340 ص :  ۀیآ 154 ...... ] (: 3) نارمع لآ  566ةروس 

341 ص :  ۀیآ 155 ...... ] (: 3) نارمع لآ  567ةروس 

341 ص :  ۀیآ 156 ...... ] (: 3) نارمع لآ  567ةروس 

342 ص :  ۀیآ 157 ...... ] (: 3) نارمع لآ  568ةروس 

342 ص :  ۀیآ 158 ...... ] (: 3) نارمع لآ  568ةروس 

342 ص :  ۀیآ 159 ...... ] (: 3) نارمع لآ  568ةروس 

343 ص :  ۀیآ 160 ...... ] (: 3) نارمع لآ  569ةروس 

344 ص :  ۀیآ 161 ...... ] (: 3) نارمع لآ  569ةروس 

344 ص :  ۀیآ 162 ...... ] (: 3) نارمع لآ  570ةروس 

345 ص :  ۀیآ 163 ...... ] (: 3) نارمع لآ  570ةروس 

345 ص :  ۀیآ 164 ...... ] (: 3) نارمع لآ  570ةروس 

346 ص :  ۀیآ 165 ...... ] (: 3) نارمع لآ  571ةروس 

346 ص :  ۀیآ 166 ...... ] (: 3) نارمع لآ  571ةروس 

347 ص :  ۀیآ 167 ...... ] (: 3) نارمع لآ  571ةروس 

348 ص :  ۀیآ 168 ...... ] (: 3) نارمع لآ  572ةروس 

348 ص :  ۀیآ 169 ...... ] (: 3) نارمع لآ  572ةروس 

349 ص :  ۀیآ 170 ...... ] (: 3) نارمع لآ  573ةروس 

349 ص :  ۀیآ 171 ...... ] (: 3) نارمع لآ  573ةروس 

349 ص :  ۀیآ 172 ...... ] (: 3) نارمع لآ  573ةروس 

350 ص :  ۀیآ 173 ...... ] (: 3) نارمع لآ  574ةروس 

350 ص :  ۀیآ 174 ...... ] (: 3) نارمع لآ  574ةروس 

351 ص :  ۀیآ 175 ...... ] (: 3) نارمع لآ  574ةروس 
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351 ص :  ۀیآ 176 ...... ] (: 3) نارمع لآ  575ةروس 

352 ص :  ۀیآ 177 ...... ] (: 3) نارمع لآ  575ةروس 

352 ص :  ۀیآ 178 ...... ] (: 3) نارمع لآ  575ةروس 

353 ص :  ۀیآ 179 ...... ] (: 3) نارمع لآ  576ةروس 

354 ص :  ۀیآ 180 ...... ] (: 3) نارمع لآ  576ةروس 

355 ص :  ۀیآ 181 ...... ] (: 3) نارمع لآ  577ةروس 

577هراشا

355 ص :  لوزن ..... : 577نأش 

356 ص :  578ریسفت ..... :

356 ص :  ۀیآ 182 ...... ] (: 3) نارمع لآ  578ةروس 

356 ص :  ۀیآ 183 ...... ] (: 3) نارمع لآ  578ةروس 

578هراشا

356 ص :  لوزن ..... : 578نأش 

357 ص :  579ریسفت ..... :

357 ص :  ۀیآ 184 ...... ] (: 3) نارمع لآ  579ةروس 

357 ص :  ۀیآ 185 ...... ] (: 3) نارمع لآ  579ةروس 

358 ص :  ۀیآ 186 ...... ] (: 3) نارمع لآ  580ةروس 

580هراشا

358 ص :  لوزن ..... : 580نأش 

358 ص :  580ریسفت ..... :

359 ص :  ۀیآ 187 ...... ] (: 3) نارمع لآ  581ةروس 

360 ص :  ۀیآ 188 ...... ] (: 3) نارمع لآ  581ةروس 

581هراشا

360 ص :  لوزن ..... : 581نأش 

360 ص :  581ریسفت ..... :

360 ص :  ۀیآ 189 ...... ] (: 3) نارمع لآ  582ةروس 
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360 ص :  ۀیآ 190 ...... ] (: 3) نارمع لآ  582ةروس 

361 ص :  ۀیآ 191 ...... ] (: 3) نارمع لآ  582ةروس 

361 ص :  ۀیآ 192 ...... ] (: 3) نارمع لآ  582ةروس 

361 ص :  ۀیآ 193 ...... ] (: 3) نارمع لآ  583ةروس 

362 ص :  ۀیآ 194 ...... ] (: 3) نارمع لآ  583ةروس 

362 ص :  ۀیآ 195 ...... ] (: 3) نارمع لآ  583ةروس 

583هراشا

362 ص :  لوزن ..... : 583نأش 

362 ص :  584ریسفت ..... :

363 ص :  ۀیآ 196 ...... ] (: 3) نارمع لآ  584ةروس 

584هراشا

363 ص :  لوزن ..... : 585نأش 

364 ص :  585ریسفت ..... :

364 ص :  ۀیآ 197 ...... ] (: 3) نارمع لآ  585ةروس 

364 ص :  ۀیآ 198 ...... ] (: 3) نارمع لآ  585ةروس 

365 ص :  ۀیآ 199 ...... ] (: 3) نارمع لآ  586ةروس 

586هراشا

365 ص :  لوزن ..... : 586نأش 

365 ص :  586ریسفت ..... :

366 ص :  ۀیآ 200 ...... ] (: 3) نارمع لآ  587ةروس 

369 ص :  ءاسن .....  587هروس 

588هراشا

369 ص :  هروس ..... : 588ياوتحم 

369 ص :  هروس ..... : نیا  توالت  588تلیضف 

370 ص :  ۀیآ 1 ..... ] (: 4  ) ءاسن 588هروس 

371 ص :  ۀیآ 2 ..... ] (: 4  ) ءاسن 589هروس 
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589هراشا

371 ص :  لوزن ..... : 589نأش 

371 ص :  590ریسفت ..... :

372 ص :  ۀیآ 3 ..... ] (: 4  ) ءاسن 590هروس 

590هراشا

372 ص :  لوزن ..... : 590نأش 

372 ص :  590ریسفت ..... :

373 ص :  ۀیآ 4 ..... ] (: 4  ) ءاسن 591هروس 

591هراشا

373 ص :  نز ..... - يارب  یعامتجا  هناوتشپ  کی  رهم » »591

374 ص :  ۀیآ 5 ..... ] (: 4  ) ءاسن 592هروس 

375 ص :  ۀیآ 6 ..... ] (: 4  ) ءاسن 592هروس 

375 ص :  ۀیآ 7 ..... ] (: 4  ) ءاسن 593هروس 

593هراشا

375 ص :  لوزن ..... : 593نأش 

376 ص :  593ریسفت ..... :

376 ص :  ۀیآ 8 ..... ] (: 4  ) ءاسن 594هروس 

376 ص :  ۀیآ 9 ..... ] (: 4  ) ءاسن 594هروس 

377 ص :  ۀیآ 10 ..... ] (: 4  ) ءاسن 594هروس 

378 ص :  ۀیآ 11 ..... ] (: 4  ) ءاسن 595هروس 

595هراشا

378 ص :  لوزن ..... : 595نأش 

378 ص :  595ریسفت ..... :

595هراشا

379 ص :  دشاب ..... ؟ یم نز  ربارب  ود  درم  ثرا  596ارچ 

379 ص :  ۀیآ 12 ..... ] (: 4  ) ءاسن 596هروس 
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381 ص :  ۀیآ 13 ..... ] (: 4  ) ءاسن 597هروس 

381 ص :  ۀیآ 14 ..... ] (: 4  ) ءاسن 597هروس 

382 ص :  ۀیآ 15 ..... ] (: 4  ) ءاسن 598هروس 

382 ص :  ۀیآ 16 ..... ] (: 4  ) ءاسن 598هروس 

382 ص :  ۀیآ 17 ..... ] (: 4  ) ءاسن 598هروس 

383 ص :  ۀیآ 18 ..... ] (: 4  ) ءاسن 599هروس 

384 ص :  ۀیآ 19 ..... ] (: 4  ) ءاسن 599هروس 

599هراشا

384 ص :  لوزن ..... : 599نأش 

384 ص :  600ریسفت ..... :

385 ص :  ۀیآ 20 ..... ] (: 4  ) ءاسن 600هروس 

600هراشا

385 ص :  لوزن ..... : 600نأش 

385 ص :  601ریسفت ..... :

385 ص :  ۀیآ 21 ..... ] (: 4  ) ءاسن 601هروس 

386 ص :  ۀیآ 22 ..... ] (: 4  ) ءاسن 601هروس 

601هراشا

386 ص :  لوزن ..... : 601نأش 

386 ص :  601ریسفت ..... :

386 ص :  ۀیآ 23 ..... ] (: 4  ) ءاسن 602هروس 

388 ص :  دیجم .....  نآرق  مجنپ  ءزج  603زاغآ 

388 ص :  ءاسن .....  هروس  603همادا 

388 ص :  ۀیآ 24 ..... ] (: 4  ) ءاسن 603هروس 

603هراشا

389 ص :  یعامتجا ..... - ترورض  کی  تقوم  604جاودزا 

390 ص :  درک ..... ؟ دیاب  هچ  عضو  نیا  604اب 
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390 ص :  ۀیآ 25 ..... ] (: 4  ) ءاسن 604هروس 

391 ص :  ۀیآ 26 ..... ] (: 4  ) ءاسن 605هروس 

392 ص :  ۀیآ 27 ..... ] (: 4  ) ءاسن 606هروس 

392 ص :  ۀیآ 28 ..... ] (: 4  ) ءاسن 606هروس 

392 ص :  ۀیآ 29 ..... ] (: 4  ) ءاسن 606هروس 

393 ص :  ۀیآ 30 ..... ] (: 4  ) ءاسن 607هروس 

394 ص :  ۀیآ 31 ..... ] (: 4  ) ءاسن 607هروس 

394 ص :  ۀیآ 32 ..... ] (: 4  ) ءاسن 607هروس 

608هراشا

394 ص :  لوزن ..... : 608نأش 

394 ص :  608ریسفت ..... :

395 ص :  ۀیآ 33 ..... ] (: 4  ) ءاسن 608هروس 

396 ص :  ۀیآ 34 ..... ] (: 4  ) ءاسن 609هروس 

397 ص :  ۀیآ 35 ..... ] (: 4  ) ءاسن 610هروس 

399 ص :  ۀیآ 36 ..... ] (: 4  ) ءاسن 611هروس 

401 ص :  ۀیآ 37 ..... ] (: 4  ) ءاسن 612هروس 

401 ص :  ۀیآ 38 ..... ] (: 4  ) ءاسن 612هروس 

402 ص :  ۀیآ 39 ..... ] (: 4  ) ءاسن 613هروس 

613هراشا

402 ص :  دنک ..... !؟ یمن ملظ  دنوادخ  613ارچ 

403 ص :  ۀیآ 41 ..... ] (: 4  ) ءاسن 614هروس 

403 ص :  ۀیآ 42 ..... ] (: 4  ) ءاسن 614هروس 

403 ص :  ۀیآ 43 ..... ] (: 4  ) ءاسن 614هروس 

614هراشا

403 ص :  یتسم ..... : لاح  رد  زامن  ندوب  لطاب  - 1614

404 ص :  تبانج ..... : لاح  رد  زامن  ندوب  لطاب  - 2614
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404 ص :  دیامرف ..... : یم دجسم  زا  روبع  ای  ندناوخ و  زامن  زاوج  دروم  رد  سپس  - 3615

404 ص :  نیروذعم ..... - يارب  ممیت  - 4615

404 ص :  ۀیآ 44 ..... ] (: 4  ) ءاسن 615هروس 

405 ص :  ۀیآ 45 ..... ] (: 4  ) ءاسن 615هروس 

405 ص :  ۀیآ 46 ..... ] (: 4  ) ءاسن 616هروس 

406 ص :  ۀیآ 47 ..... ] (: 4  ) ءاسن 617هروس 

407 ص :  ۀیآ 48 ..... ] (: 4  ) ءاسن 617هروس 

617هراشا

408 ص :  ناهانگ ..... - یگدوشخب  618بابسا 

408 ص :  ۀیآ 49 ..... ] (: 4  ) ءاسن 618هروس 

618هراشا

408 ص :  لوزن ..... : 618نأش 

408 ص :  618ریسفت ..... :

409 ص :  ۀیآ 50 ..... ] (: 4  ) ءاسن 619هروس 

409 ص :  ۀیآ 51 ..... ] (: 4  ) ءاسن 619هروس 

619هراشا

409 ص :  لوزن ..... : 619نأش 

409 ص :  619ریسفت ..... :

410 ص :  ۀیآ 52 ..... ] (: 4  ) ءاسن 620هروس 

410 ص :  ۀیآ 53 ..... ] (: 4  ) ءاسن 620هروس 

410 ص :  ۀیآ 54 ..... ] (: 4  ) ءاسن 620هروس 

411 ص :  ۀیآ 55 ..... ] (: 4  ) ءاسن 621هروس 

411 ص :  ۀیآ 56 ..... ] (: 4  ) ءاسن 621هروس 

412 ص :  ۀیآ 57 ..... ] (: 4  ) ءاسن 621هروس 

412 ص :  ۀیآ 58 ..... ] (: 4  ) ءاسن 621هروس 

621هراشا
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412 ص :  لوزن ..... : 622نأش 

412 ص :  622ریسفت ..... :

413 ص :  ۀیآ 59 ..... ] (: 4  ) ءاسن 623هروس 

623هراشا

414 ص :  دنتسه ..... ؟ یناسک  هچ  رمالا » یلوا  »623

414 ص :  ۀیآ 60 ..... ] (: 4  ) ءاسن 623هروس 

623هراشا

414 ص :  لوزن ..... : 624نأش 

415 ص :  624ریسفت ..... :

415 ص :  ۀیآ 61 ..... ] (: 4  ) ءاسن 624هروس 

416 ص :  ۀیآ 62 ..... ] (: 4  ) ءاسن 625هروس 

416 ص :  ۀیآ 63 ..... ] (: 4  ) ءاسن 625هروس 

416 ص :  ۀیآ 64 ..... ] (: 4  ) ءاسن 625هروس 

417 ص :  ۀیآ 65 ..... ] (: 4  ) ءاسن 626هروس 

626هراشا

417 ص :  لوزن ..... : 626نأش 

417 ص :  626ریسفت ...... :

418 ص :  ۀیآ 66 ..... ] (: 4  ) ءاسن 627هروس 

419 ص :  ۀیآ 67 ..... ] (: 4  ) ءاسن 627هروس 

419 ص :  ۀیآ 68 ..... ] (: 4  ) ءاسن 627هروس 

419 ص :  ۀیآ 69 ..... ] (: 4  ) ءاسن 627هروس 

627هراشا

419 ص :  لوزن ..... : 628نأش 

419 ص :  628ریسفت ..... :

420 ص :  ۀیآ 70 ..... ] (: 4  ) ءاسن 629هروس 

420 ص :  ۀیآ 71 ..... ] (: 4  ) ءاسن 629هروس 
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421 ص :  ۀیآ 72 ..... ] (: 4  ) ءاسن 629هروس 

421 ص :  ۀیآ 73 ..... ] (: 4  ) ءاسن 629هروس 

422 ص :  ۀیآ 74 ..... ] (: 4  ) ءاسن 630هروس 

422 ص :  ۀیآ 75 ..... ] (: 4  ) ءاسن 630هروس 

423 ص :  ۀیآ 76 ..... ] (: 4  ) ءاسن 630هروس 

423 ص :  ۀیآ 77 ..... ] (: 4  ) ءاسن 631هروس 

631هراشا

423 ص :  لوزن ..... : 631نأش 

424 ص :  631ریسفت ..... :

424 ص :  ۀیآ 78 ..... ] (: 4  ) ءاسن 632هروس 

425 ص :  ۀیآ 79 ..... ] (: 4  ) ءاسن 632هروس 

426 ص :  ۀیآ 80 ..... ] (: 4  ) ءاسن 633هروس 

426 ص :  ۀیآ 81 ..... ] (: 4  ) ءاسن 633هروس 

427 ص :  ۀیآ 82 ..... ] (: 4  ) ءاسن 634هروس 

427 ص :  ۀیآ 83 ..... ] (: 4  ) ءاسن 634هروس 

634هراشا

428 ص :  تاعیاش ..... - رشن  يزاس و  هعیاش 634ياهنایز 

429 ص :  ۀیآ 84 ..... ] (: 4  ) ءاسن 635هروس 

635هراشا

429 ص :  لوزن ..... : 635نأش 

429 ص :  635ریسفت ..... :

430 ص :  ۀیآ 85 ..... ] (: 4  ) ءاسن 636هروس 

430 ص :  ۀیآ 86 ..... ] (: 4  ) ءاسن 636هروس 

431 ص :  ۀیآ 87 ..... ] (: 4  ) ءاسن 637هروس 

431 ص :  ۀیآ 88 ..... ] (: 4  ) ءاسن 637هروس 

637هراشا
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431 ص :  لوزن ..... - 637نأش 

432 ص :  637ریسفت ..... :

432 ص :  ۀیآ 89 ..... ] (: 4  ) ءاسن 638هروس 

433 ص :  ۀیآ 90 ..... ] (: 4  ) ءاسن 638هروس 

639هراشا

433 ص :  لوزن ..... : 639نأش 

434 ص :  639ریسفت ..... :

435 ص :  ۀیآ 91 ..... ] (: 4  ) ءاسن 640هروس 

640هراشا

435 ص :  لوزن . ..... - 640نأش 

435 ص :  640ریسفت ..... :

436 ص :  ۀیآ 92 ..... ] (: 4  ) ءاسن 641هروس 

641هراشا

436 ص :  لوزن ..... : 641نأش 

436 ص :  641ریسفت ..... :

437 ص :  ۀیآ 93 ..... ] (: 4  ) ءاسن 642هروس 

642هراشا

437 ص :  لوزن ..... : 642نأش 

438 ص :  643ریسفت ..... :

439 ص :  ۀیآ 94 ..... ] (: 4  ) ءاسن 643هروس 

643هراشا

439 ص :  لوزن ..... : 643نأش 

439 ص :  644ریسفت ..... :

440 ص :  ۀیآ 95 ..... ] (: 4  ) ءاسن 644هروس 

441 ص :  ۀیآ 96 ..... ] (: 4  ) ءاسن 645هروس 

441 ص :  ۀیآ 97 ..... ] (: 4  ) ءاسن 645هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


645هراشا

441 ص :  لوزن ..... : 645نأش 

441 ص :  645ریسفت ..... :

442 ص :  ۀیآ 98 ..... ] (: 4  ) ءاسن 646هروس 

442 ص :  ۀیآ 99 ..... ] (: 4  ) ءاسن 646هروس 

646هراشا

442 ص :  تسیک ..... ؟ 646فعضتسم 

443 ص :  ۀیآ 100 ..... ] (: 4  ) ءاسن 647هروس 

443 ص :  ۀیآ 101 ..... ] (: 4  ) ءاسن 647هروس 

444 ص :  ۀیآ 102 ..... ] (: 4  ) ءاسن 647هروس 

647هراشا

444 ص :  648ریسفت ..... :

445 ص :  ۀیآ 103 ..... ] (: 4  ) ءاسن 648هروس 

446 ص :  ۀیآ 104 ..... ] (: 4  ) ءاسن 649هروس 

649هراشا

446 ص :  لوزن ..... : 649نأش 

447 ص :  650ریسفت ..... :

448 ص :  ۀیآ 105 ..... ] (: 4  ) ءاسن 650هروس 

650هراشا

448 ص :  لوزن ..... : 651نأش 

448 ص :  651ریسفت ..... :

448 ص :  ۀیآ 106 ..... ] (: 4  ) ءاسن 651هروس 

449 ص :  ۀیآ 107 ..... ] (: 4  ) ءاسن 652هروس 

449 ص :  ۀیآ 108 ..... ] (: 4  ) ءاسن 652هروس 

449 ص :  ۀیآ 109 ..... ] (: 4  ) ءاسن 652هروس 

449 ص :  ۀیآ 110 ..... ] (: 4  ) ءاسن 652هروس 
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450 ص :  ۀیآ 111 ..... ] (: 4  ) ءاسن 653هروس 

450 ص :  ۀیآ 112 ..... ] (: 4  ) ءاسن 653هروس 

653هراشا

450 ص :  تمهت ..... - 653تیانج 

451 ص :  ۀیآ 113 ..... ] (: 4  ) ءاسن 653هروس 

451 ص :  ۀیآ 114 ..... ] (: 4  ) ءاسن 654هروس 

452 ص :  ۀیآ 115 ..... ] (: 4  ) ءاسن 654هروس 

655هراشا

452 ص :  لوزن ..... : 655نأش 

452 ص :  655ریسفت ..... :

453 ص :  ۀیآ 116 ..... ] (: 4  ) ءاسن 655هروس 

453 ص :  ۀیآ 117 ..... ] (: 4  ) ءاسن 656هروس 

454 ص :  ۀیآ 118 ..... ] (: 4  ) ءاسن 656هروس 

454 ص :  ۀیآ 119 ..... ] (: 4  ) ءاسن 656هروس 

455 ص :  ۀیآ 120 ..... ] (: 4  ) ءاسن 657هروس 

455 ص :  ۀیآ 121 ..... ] (: 4  ) ءاسن 657هروس 

455 ص :  ۀیآ 122 ..... ] (: 4  ) ءاسن 657هروس 

456 ص :  ۀیآ 123 ..... ] (: 4  ) ءاسن 657هروس 

657هراشا

456 ص :  لوزن ..... : 658نأش 

456 ص :  658ریسفت ..... :

456 ص :  ۀیآ 124 ..... ] (: 4  ) ءاسن 658هروس 

457 ص :  ۀیآ 125 ..... ] (: 4  ) ءاسن 658هروس 

457 ص :  ۀیآ 126 ..... ] (: 4  ) ءاسن 659هروس 

458 ص :  ۀیآ 127 ..... ] (: 4  ) ءاسن 659هروس 

458 ص :  ۀیآ 128 ..... ] (: 4  ) ءاسن 659هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


660هراشا

458 ص :  لوزن ..... : 660نأش 

459 ص :  660ریسفت ..... :

460 ص :  ۀیآ 129 ..... ] (: 4  ) ءاسن 661هروس 

460 ص :  ۀیآ 130 ..... ] (: 4  ) ءاسن 661هروس 

461 ص :  ۀیآ 131 ..... ] (: 4  ) ءاسن 661هروس 

461 ص :  ۀیآ 132 ..... ] (: 4  ) ءاسن 662هروس 

461 ص :  ۀیآ 133 ..... ] (: 4  ) ءاسن 662هروس 

462 ص :  ۀیآ 134 ..... ] (: 4  ) ءاسن 662هروس 

462 ص :  ۀیآ 135 ..... ] (: 4  ) ءاسن 662هروس 

463 ص :  ۀیآ 136 ..... ] (: 4  ) ءاسن 663هروس 

663هراشا

463 ص :  لوزن ..... : 663نأش 

463 ص :  664ریسفت ..... :

464 ص :  ۀیآ 137 ..... ] (: 4  ) ءاسن 664هروس 

465 ص :  ۀیآ 138 ..... ] (: 4  ) ءاسن 664هروس 

465 ص :  ۀیآ 139 ..... ] (: 4  ) ءاسن 665هروس 

465 ص :  ۀیآ 140 ..... ] (: 4  ) ءاسن 665هروس 

665هراشا

465 ص :  لوزن ..... : 665نأش 

465 ص :  665ریسفت ..... :

466 ص :  ۀیآ 141 ..... ] (: 4  ) ءاسن 666هروس 

467 ص :  ۀیآ 142 ..... ] (: 4  ) ءاسن 666هروس 

467 ص :  ۀیآ 143 ..... ] (: 4  ) ءاسن 667هروس 

468 ص :  ۀیآ 144 ..... ] (: 4  ) ءاسن 667هروس 

468 ص :  ۀیآ 145 ..... ] (: 4  ) ءاسن 667هروس 
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468 ص :  ۀیآ 146 ..... ] (: 4  ) ءاسن 667هروس 

469 ص :  ۀیآ 147 ..... ] (: 4  ) ءاسن 668هروس 

469 ص :  دیجم .....  نآرق  مشش  ءزج  668زاغآ 

469 ص :  ءاسن .....  هروس  668همادا 

469 ص :  ۀیآ 148 ..... ] (: 4  ) ءاسن 668هروس 

470 ص :  ۀیآ 149 ..... ] (: 4  ) ءاسن 669هروس 

470 ص :  ۀیآ 150 ..... ] (: 4  ) ءاسن 669هروس 

471 ص :  ۀیآ 151 ..... ] (: 4  ) ءاسن 669هروس 

471 ص :  ۀیآ 152 ..... ] (: 4  ) ءاسن 670هروس 

471 ص :  ۀیآ 153 ..... ] (: 4  ) ءاسن 670هروس 

670هراشا

471 ص :  لوزن ..... : 670نأش 

471 ص :  670ریسفت ..... :

472 ص :  ۀیآ 154 ..... ] (: 4  ) ءاسن 671هروس 

473 ص :  ۀیآ 155 ..... ] (: 4  ) ءاسن 671هروس 

474 ص :  ۀیآ 156 ..... ] (: 4  ) ءاسن 672هروس 

474 ص :  ۀیآ 157 ..... ] (: 4  ) ءاسن 672هروس 

474 ص :  ۀیآ 158 ..... ] (: 4  ) ءاسن 672هروس 

474 ص :  ۀیآ 159 ..... ] (: 4  ) ءاسن 672هروس 

475 ص :  ۀیآ 160 ..... ] (: 4  ) ءاسن 673هروس 

476 ص :  ۀیآ 161 ..... ] (: 4  ) ءاسن 673هروس 

476 ص :  ۀیآ 162 ..... ] (: 4  ) ءاسن 673هروس 

477 ص :  ۀیآ 163 ..... ] (: 4  ) ءاسن 674هروس 

477 ص :  ۀیآ 164 ..... ] (: 4  ) ءاسن 674هروس 

477 ص :  ۀیآ 165 ..... ] (: 4  ) ءاسن 674هروس 

478 ص :  ۀیآ 166 ..... ] (: 4  ) ءاسن 675هروس 
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478 ص :  ۀیآ 167 ..... ] (: 4  ) ءاسن 675هروس 

478 ص :  ۀیآ 168 ..... ] (: 4  ) ءاسن 675هروس 

478 ص :  ۀیآ 169 ..... ] (: 4  ) ءاسن 675هروس 

479 ص :  ۀیآ 170 ..... ] (: 4  ) ءاسن 675هروس 

479 ص :  ۀیآ 171 ..... ] (: 4  ) ءاسن 676هروس 

481 ص :  ۀیآ 172 ..... ] (: 4  ) ءاسن 677هروس 

677هراشا

481 ص :  لوزن ..... : 677نأش 

481 ص :  677ریسفت ..... :

482 ص :  ۀیآ 173 ..... ] (: 4  ) ءاسن 678هروس 

482 ص :  ۀیآ 174 ..... ] (: 4  ) ءاسن 678هروس 

483 ص :  ۀیآ 175 ..... ] (: 4  ) ءاسن 678هروس 

483 ص :  ۀیآ 176 ..... ] (: 4  ) ءاسن 679هروس 

679هراشا

483 ص :  لوزن ..... : 679نأش 

483 ص :  679ریسفت ..... :

485 ص :  هدئام .....  680هروس 

680هراشا

485 ص :  هروس ..... : 680ياوتحم 

485 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 5) هدئام 680هروس 

487 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 5) هدئام 681هروس 

488 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 5) هدئام 682هروس 

682هراشا

490 ص :  تشوگ ..... - زا  هدافتسا  رد  683لادتعا 

491 ص :  تسا ..... - زور  مادک  نید  لامکا  684زور 

492 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 5) هدئام 685هروس 
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685هراشا

492 ص :  لوزن ..... : 685نأش 

492 ص :  685ریسفت ..... :

493 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 5) هدئام 686هروس 

686هراشا

494 ص :  ناملسم ..... - ریغ  نانز  اب  686جاودزا 

495 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 5) هدئام 687هروس 

497 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 5) هدئام 688هروس 

497 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 5) هدئام 689هروس 

498 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 5) هدئام 689هروس 

498 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 5) هدئام 689هروس 

498 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 5) هدئام 689هروس 

499 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 5) هدئام 690هروس 

500 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 5) هدئام 690هروس 

501 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 5) هدئام 691هروس 

502 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 5) هدئام 692هروس 

502 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 5) هدئام 692هروس 

502 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 5) هدئام 692هروس 

504 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 5) هدئام 693هروس 

504 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 5) هدئام 693هروس 

505 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 5) هدئام 694هروس 

506 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 5) هدئام 694هروس 

506 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 5) هدئام 695هروس 

506 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 5) هدئام 695هروس 

507 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 5) هدئام 695هروس 

507 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 5) هدئام 695هروس 
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507 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 5) هدئام 696هروس 

508 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 5) هدئام 696هروس 

509 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 5) هدئام 697هروس 

509 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 5) هدئام 697هروس 

509 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 5) هدئام 697هروس 

509 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 5) هدئام 697هروس 

510 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 5) هدئام 698هروس 

511 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 5) هدئام 698هروس 

698هراشا

511 ص :  لوزن ..... : 698نأش 

511 ص :  699ریسفت ..... :

512 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 5) هدئام 699هروس 

512 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 5) هدئام 699هروس 

513 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 5) هدئام 700هروس 

514 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 5) هدئام 700هروس 

514 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 5) هدئام 701هروس 

514 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 5) هدئام 701هروس 

515 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 5) هدئام 701هروس 

515 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 5) هدئام 701هروس 

701هراشا

515 ص :  لوزن ..... : 702نأش 

516 ص :  702ریسفت ..... :

518 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 5) هدئام 703هروس 

518 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 5) هدئام 704هروس 

519 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 5) هدئام 704هروس 

520 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 5) هدئام 705هروس 
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520 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 5) هدئام 705هروس 

521 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 5) هدئام 705هروس 

521 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 5) هدئام 706هروس 

522 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 5) هدئام 706هروس 

706هراشا

522 ص :  لوزن ..... : 707نأش 

523 ص :  707ریسفت ..... :

523 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 5) هدئام 707هروس 

523 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 5) هدئام 707هروس 

707هراشا

523 ص :  لوزن ..... : 708نأش 

524 ص :  708ریسفت ..... :

524 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 5) هدئام 708هروس 

525 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 5) هدئام 709هروس 

525 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 5) هدئام 709هروس 

526 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 5) هدئام 709هروس 

709هراشا

526 ص :  لوزن .....  710نأش 

527 ص :  710ریسفت ..... :

528 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 5) هدئام 711هروس 

528 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 5) هدئام 711هروس 

711هراشا

528 ص :  لوزن ..... : 711نأش 

528 ص :  711ریسفت ..... :

529 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 5) هدئام 712هروس 

712هراشا
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529 ص :  لوزن ..... : 712نأش 

529 ص :  712ریسفت ..... :

529 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 5) هدئام 712هروس 

712هراشا

529 ص :  لوزن ..... : 713نأش 

529 ص :  713ریسفت ..... :

530 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 5) هدئام 713هروس 

530 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 5) هدئام 714هروس 

531 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 5) هدئام 714هروس 

531 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 5) هدئام 714هروس 

532 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 5) هدئام 715هروس 

534 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 5) هدئام 716هروس 

534 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 5) هدئام 716هروس 

535 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 5) هدئام 717هروس 

717هراشا

536 ص :  ریدغ ..... - نایرج  717هصالخ 

539 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 5) هدئام 719هروس 

719هراشا

539 ص :  لوزن ..... : 719نأش 

539 ص :  720ریسفت ..... :

540 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 5) هدئام 720هروس 

540 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 5) هدئام 721هروس 

541 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 5) هدئام 721هروس 

541 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 5) هدئام 721هروس 

542 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 5) هدئام 722هروس 

542 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 5) هدئام 722هروس 
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543 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 5) هدئام 722هروس 

543 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 5) هدئام 723هروس 

544 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 5) هدئام 723هروس 

545 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 5) هدئام 724هروس 

545 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 5) هدئام 724هروس 

545 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 5) هدئام 724هروس 

546 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 5) هدئام 724هروس 

546 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 5) هدئام 725هروس 

725هراشا

546 ص :  لوزن ..... : 725نأش 

549 ص :  727ریسفت ..... :

550 ص :  دیجم .....  نآرق  متفه  ءزج  727زاغآ 

550 ص :  هدئام .....  هروس  727همادا 

550 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 5) هدئام 727هروس 

550 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 5) هدئام 727هروس 

550 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 5) هدئام 728هروس 

550 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 5) هدئام 728هروس 

550 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 5) هدئام 728هروس 

728هراشا

550 ص :  لوزن ..... : 728نأش 

551 ص :  729ریسفت ...... :

552 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 5) هدئام 729هروس 

552 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 5) هدئام 729هروس 

553 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 5) هدئام 730هروس 

730هراشا

553 ص :  لوزن ..... : 730نأش 
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554 ص :  731ریسفت ..... :

555 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 5) هدئام 731هروس 

555 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 5) هدئام 732هروس 

556 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 5) هدئام 732هروس 

732هراشا

556 ص :  لوزن ..... : 732نأش 

556 ص :  732ریسفت ..... :

557 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 5) هدئام 733هروس 

733هراشا

557 ص :  لوزن ..... : 733نأش 

557 ص :  733ریسفت ..... :

557 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 5) هدئام 734هروس 

558 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 5) هدئام 734هروس 

734هراشا

559 ص :  مارحا ..... - لاح  رد  دیص  میرحت  735هفسلف 

560 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 5) هدئام 735هروس 

560 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 5) هدئام 736هروس 

560 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 5) هدئام 736هروس 

561 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 5) هدئام 736هروس 

561 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 5) هدئام 736هروس 

736هراشا

561 ص :  لوزن ..... : 737نأش 

562 ص :  737ریسفت ..... :

562 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 5) هدئام 737هروس 

563 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 5) هدئام 738هروس 

564 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 5) هدئام 738هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


564 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 5) هدئام 739هروس 

565 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 5) هدئام 739هروس 

739هراشا

565 ص :  لوزن ..... : 739نأش 

565 ص :  740ریسفت ..... :

566 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 5) هدئام 740هروس 

567 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 5) هدئام 741هروس 

567 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 5) هدئام 741هروس 

568 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 5) هدئام 741هروس 

569 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 5) هدئام 742هروس 

569 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 5) هدئام 742هروس 

569 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 5) هدئام 743هروس 

570 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 5) هدئام 743هروس 

570 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 5) هدئام 743هروس 

570 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 5) هدئام 743هروس 

571 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 5) هدئام 744هروس 

571 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 5) هدئام 744هروس 

571 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 5) هدئام 744هروس 

572 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 5) هدئام 745هروس 

573 ص :  ماعنا .....  745هروس 

745هراشا

573 ص :  هروس ..... : 745ياوتحم 

573 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 6) ماعنا 746هروس 

574 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 6) ماعنا 746هروس 

575 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 6) ماعنا 746هروس 

575 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 6) ماعنا 747هروس 
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576 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 6) ماعنا 747هروس 

576 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 6) ماعنا 747هروس 

577 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 6) ماعنا 748هروس 

577 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 6) ماعنا 748هروس 

578 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 6) ماعنا 749هروس 

578 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 6) ماعنا 749هروس 

578 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 6) ماعنا 749هروس 

578 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 6) ماعنا 749هروس 

579 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 6) ماعنا 750هروس 

579 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 6) ماعنا 750هروس 

580 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 6) ماعنا 750هروس 

580 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 6) ماعنا 751هروس 

581 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 6) ماعنا 751هروس 

581 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 6) ماعنا 751هروس 

581 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 6) ماعنا 751هروس 

582 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 6) ماعنا 752هروس 

583 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 6) ماعنا 752هروس 

583 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 6) ماعنا 753هروس 

583 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 6) ماعنا 753هروس 

583 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 6) ماعنا 753هروس 

584 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 6) ماعنا 753هروس 

585 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 6) ماعنا 754هروس 

585 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 6) ماعنا 754هروس 

585 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 6) ماعنا 755هروس 

586 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 6) ماعنا 755هروس 

586 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 6) ماعنا 755هروس 
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586 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 6) ماعنا 755هروس 

587 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 6) ماعنا 756هروس 

588 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 6) ماعنا 756هروس 

588 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 6) ماعنا 757هروس 

589 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 6) ماعنا 757هروس 

590 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 6) ماعنا 758هروس 

590 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 6) ماعنا 758هروس 

591 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 6) ماعنا 758هروس 

758هراشا

592 ص :  دراد ..... ؟ دوجو  مه  تاناویح  يارب  زیخاتسر  759ایآ 

592 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 6) ماعنا 760هروس 

593 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 6) ماعنا 760هروس 

594 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 6) ماعنا 760هروس 

594 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 6) ماعنا 761هروس 

594 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 6) ماعنا 761هروس 

595 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 6) ماعنا 761هروس 

595 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 6) ماعنا 761هروس 

596 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 6) ماعنا 762هروس 

596 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 6) ماعنا 762هروس 

596 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 6) ماعنا 762هروس 

597 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 6) ماعنا 763هروس 

597 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 6) ماعنا 763هروس 

598 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 6) ماعنا 764هروس 

598 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 6) ماعنا 764هروس 

764هراشا

598 ص :  لوزن ..... : 764نأش 
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599 ص :  765ریسفت ..... :

765هراشا

600 ص :  مالسا ..... - گرزب  زایتما  765کی 

600  : ص ۀیآ 53 .....  (: 6) ماعنا 765هروس 

600  : ص ۀیآ 54 .....  (: 6) ماعنا 766هروس 

601  : ص ۀیآ 55 .....  (: 6) ماعنا 766هروس 

601  : ص ۀیآ 56 .....  (: 6) ماعنا 766هروس 

602  : ص ۀیآ 57 .....  (: 6) ماعنا 767هروس 

603  : ص ۀیآ 58 .....  (: 6) ماعنا 767هروس 

603  : ص ۀیآ 59 .....  (: 6) ماعنا 768هروس 

605  : ص ۀیآ 60 .....  (: 6) ماعنا 769هروس 

605  : ص ۀیآ 61 .....  (: 6) ماعنا 769هروس 

606  : ص ۀیآ 62 .....  (: 6) ماعنا 769هروس 

606  : ص ۀیآ 63 .....  (: 6) ماعنا 770هروس 

607  : ص ۀیآ 64 .....  (: 6) ماعنا 770هروس 

607  : ص ۀیآ 65 .....  (: 6) ماعنا 770هروس 

608  : ص ۀیآ 66 .....  (: 6) ماعنا 771هروس 

608  : ص ۀیآ 67 .....  (: 6) ماعنا 771هروس 

609  : ص ۀیآ 68 .....  (: 6) ماعنا 771هروس 

771هراشا

609 ص :  لوزن ..... : 772نأش 

609 ص :  772ریسفت ..... :

610  : ص ۀیآ 69 .....  (: 6) ماعنا 772هروس 

610  : ص ۀیآ 70 .....  (: 6) ماعنا 773هروس 

611  : ص ۀیآ 71 .....  (: 6) ماعنا 773هروس 

612  : ص ۀیآ 72 .....  (: 6) ماعنا 774هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


612  : ص ۀیآ 73 .....  (: 6) ماعنا 774هروس 

613  : ص ۀیآ 74 .....  (: 6) ماعنا 775هروس 

614  : ص ۀیآ 75 .....  (: 6) ماعنا 775هروس 

614  : ص ۀیآ 76 .....  (: 6) ماعنا 775هروس 

614  : ص ۀیآ 77 .....  (: 6) ماعنا 776هروس 

615  : ص ۀیآ 78 .....  (: 6) ماعنا 776هروس 

615  : ص ۀیآ 79 .....  (: 6) ماعنا 776هروس 

615  : ص ۀیآ 80 .....  (: 6) ماعنا 776هروس 

616  : ص ۀیآ 81 .....  (: 6) ماعنا 777هروس 

617  : ص ۀیآ 82 .....  (: 6) ماعنا 777هروس 

617  : ص ۀیآ 83 .....  (: 6) ماعنا 778هروس 

617  : ص ۀیآ 84 .....  (: 6) ماعنا 778هروس 

618  : ص ۀیآ 85 .....  (: 6) ماعنا 778هروس 

618  : ص ۀیآ 86 .....  (: 6) ماعنا 779هروس 

618  : ص ۀیآ 87 .....  (: 6) ماعنا 779هروس 

619  : ص ۀیآ 88 .....  (: 6) ماعنا 779هروس 

619  : ص ۀیآ 89 .....  (: 6) ماعنا 779هروس 

620  : ص ۀیآ 90 .....  (: 6) ماعنا 780هروس 

620  : ص ۀیآ 91 .....  (: 6) ماعنا 780هروس 

780هراشا

620 ص :  لوزن ..... : 780نأش 

620 ص :  780ریسفت ..... :

621  : ص ۀیآ 92 .....  (: 6) ماعنا 781هروس 

781هراشا

622 ص :  زامن ..... - 782تیمها 

622  : ص ۀیآ 93 .....  (: 6) ماعنا 782هروس 
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782هراشا

622 ص :  لوزن ..... : 782نأش 

622 ص :  782ریسفت ..... :

623  : ص ۀیآ 94 .....  (: 6) ماعنا 783هروس 

783هراشا

623 ص :  لوزن ..... : 783نأش 

624 ص :  783ریسفت ..... :

624  : ص ۀیآ 95 .....  (: 6) ماعنا 784هروس 

625  : ص ۀیآ 96 .....  (: 6) ماعنا 784هروس 

627  : ص ۀیآ 97 .....  (: 6) ماعنا 785هروس 

627  : ص ۀیآ 98 .....  (: 6) ماعنا 786هروس 

628  : ص ۀیآ 99 .....  (: 6) ماعنا 786هروس 

630  : ص ۀیآ 100 .....  (: 6) ماعنا 788هروس 

632  : ص ۀیآ 101 .....  (: 6) ماعنا 788هروس 

632  : ص ۀیآ 102 .....  (: 6) ماعنا 789هروس 

632  : ص ۀیآ 103 .....  (: 6) ماعنا 789هروس 

789هراشا

633 ص :  دنیب ..... ! یمن ار  ادخ  789اهمشچ ،

633  : ص ۀیآ 104 .....  (: 6) ماعنا 790هروس 

633  : ص ۀیآ 105 .....  (: 6) ماعنا 790هروس 

634  : ص ۀیآ 106 .....  (: 6) ماعنا 790هروس 

634  : ص ۀیآ 107 .....  (: 6) ماعنا 790هروس 

635  : ص ۀیآ 108 .....  (: 6) ماعنا 791هروس 

635  : ص ۀیآ 109 .....  (: 6) ماعنا 791هروس 

791هراشا

635 ص :  لوزن ..... : 791نأش 
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636 ص :  792ریسفت ..... :

637  : ص ۀیآ 110 .....  (: 6) ماعنا 792هروس 

637 ص :  دیجم .....  نآرق  متشه  ءزج  792زاغآ 

637 ص :  ماعنأ .....  هروس  793همادا 

637  : ص ۀیآ 111 .....  (: 6) ماعنا 793هروس 

638  : ص ۀیآ 112 .....  (: 6) ماعنا 793هروس 

638  : ص ۀیآ 113 .....  (: 6) ماعنا 793هروس 

638  : ص ۀیآ 114 .....  (: 6) ماعنا 794هروس 

639  : ص ۀیآ 115 .....  (: 6) ماعنا 794هروس 

639  : ص ۀیآ 116 .....  (: 6) ماعنا 794هروس 

640  : ص ۀیآ 117 .....  (: 6) ماعنا 795هروس 

640  : ص ۀیآ 118 .....  (: 6) ماعنا 795هروس 

641  : ص ۀیآ 119 .....  (: 6) ماعنا 795هروس 

641  : ص ۀیآ 120 .....  (: 6) ماعنا 796هروس 

642  : ص ۀیآ 121 .....  (: 6) ماعنا 796هروس 

642  : ص ۀیآ 122 .....  (: 6) ماعنا 797هروس 

797هراشا

642 ص :  لوزن ..... : 797نأش 

643 ص :  797ریسفت ..... :

644  : ص ۀیآ 123 .....  (: 6) ماعنا 798هروس 

644  : ص ۀیآ 124 .....  (: 6) ماعنا 798هروس 

798هراشا

644 ص :  لوزن ..... : 798نأش 

645 ص :  798ریسفت ..... :

646  : ص ۀیآ 125 .....  (: 6) ماعنا 799هروس 

646  : ص ۀیآ 126 .....  (: 6) ماعنا 800هروس 
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647  : ص ۀیآ 127 .....  (: 6) ماعنا 800هروس 

647  : ص ۀیآ 128 .....  (: 6) ماعنا 800هروس 

648  : ص ۀیآ 129 .....  (: 6) ماعنا 801هروس 

648  : ص ۀیآ 130 .....  (: 6) ماعنا 801هروس 

649  : ص ۀیآ 131 .....  (: 6) ماعنا 801هروس 

649  : ص ۀیآ 132 .....  (: 6) ماعنا 802هروس 

650  : ص ۀیآ 133 .....  (: 6) ماعنا 802هروس 

650  : ص ۀیآ 134 .....  (: 6) ماعنا 802هروس 

650  : ص ۀیآ 135 .....  (: 6) ماعنا 802هروس 

651  : ص ۀیآ 136 .....  (: 6) ماعنا 803هروس 

651  : ص ۀیآ 137 .....  (: 6) ماعنا 803هروس 

652  : ص ۀیآ 138 .....  (: 6) ماعنا 804هروس 

653  : ص ۀیآ 139 .....  (: 6) ماعنا 804هروس 

653  : ص ۀیآ 140 .....  (: 6) ماعنا 805هروس 

654  : ص ۀیآ 141 .....  (: 6) ماعنا 805هروس 

655  : ص ۀیآ 142 .....  (: 6) ماعنا 806هروس 

656  : ص ۀیآ 143 .....  (: 6) ماعنا 806هروس 

656  : ص ۀیآ 144 .....  (: 6) ماعنا 807هروس 

657  : ص ۀیآ 145 .....  (: 6) ماعنا 807هروس 

658  : ص ۀیآ 146 .....  (: 6) ماعنا 808هروس 

659  : ص ۀیآ 147 .....  (: 6) ماعنا 808هروس 

660  : ص ۀیآ 148 .....  (: 6) ماعنا 809هروس 

661  : ص ۀیآ 149 .....  (: 6) ماعنا 809هروس 

661  : ص ۀیآ 150 .....  (: 6) ماعنا 810هروس 

662  : ص ۀیآ 151 .....  (: 6) ماعنا 810هروس 

663  : ص ۀیآ 152 .....  (: 6) ماعنا 811هروس 
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664  : ص ۀیآ 153 .....  (: 6) ماعنا 811هروس 

812هراشا

664 ص :  ردام ..... ! ردپ و  هب  یکین  تیمها  - 1812

664 ص :  یگنسرگ ..... ! رطاخ  هب  نادنزرف  لتق  - 2812

665  : ص ۀیآ 154 .....  (: 6) ماعنا 812هروس 

665  : ص ۀیآ 155 .....  (: 6) ماعنا 813هروس 

665  : ص ۀیآ 156 .....  (: 6) ماعنا 813هروس 

666  : ص ۀیآ 157 .....  (: 6) ماعنا 813هروس 

666  : ص ۀیآ 158 .....  (: 6) ماعنا 814هروس 

667  : ص ۀیآ 159 .....  (: 6) ماعنا 814هروس 

668  : ص ۀیآ 160 .....  (: 6) ماعنا 815هروس 

668  : ص ۀیآ 161 .....  (: 6) ماعنا 815هروس 

669  : ص ۀیآ 162 .....  (: 6) ماعنا 816هروس 

670  : ص ۀیآ 163 .....  (: 6) ماعنا 816هروس 

670  : ص ۀیآ 164 .....  (: 6) ماعنا 816هروس 

670  : ص ۀیآ 165 .....  (: 6) ماعنا 816هروس 

816هراشا

671 ص :  تلادع ..... - لصا  اهناسنا و  نایم  رد  817توافت 

672 ص :  نیمز ..... : يور  رد  ناسنا  817تفالخ 

مود 818دلج 

818هراشا

19 ص :  هنومن ..... ! ریسفت  هدیزگ  818راتفگشیپ 

23 ص :  متشه .....  ءزج  819همادا 

23 ص :  [ ..... 7  ] فارعا 819هروس 

819هراشا

23 ص :  هروس ..... : 820ياوتحم 
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23 ص :  هروس ..... : نیا  توالت  820تلیضف 

24 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 7) فارعألا 820ةروس 

24 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 7) فارعألا 820ةروس 

24 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 7) فارعألا 821ةروس 

25 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 7) فارعألا 821ةروس 

25 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 7) فارعألا 821ةروس 

26 ص :  ۀیآ 6 ..... (: 7) فارعألا 822ةروس 

26 ص :  ۀیآ 7 ..... (: 7) فارعألا 822ةروس 

27 ص :  ۀیآ 8 ..... (: 7) فارعألا 822ةروس 

27 ص :  ۀیآ 9 ..... (: 7) فارعألا 823ةروس 

28 ص :  ۀیآ 10 ..... (: 7) فارعألا 823ةروس 

28 ص :  ۀیآ 11 ..... (: 7) فارعألا 823ةروس 

29 ص :  ۀیآ 12 ..... (: 7) فارعألا 824ةروس 

29 ص :  ۀیآ 13 ..... (: 7) فارعألا 824ةروس 

30 ص :  ۀیآ 14 ..... (: 7) فارعألا 825ةروس 

30 ص :  ۀیآ 15 ..... (: 7) فارعألا 825ةروس 

30 ص :  ۀیآ 16 ..... (: 7) فارعألا 825ةروس 

30 ص :  ۀیآ 17 ..... (: 7) فارعألا 825ةروس 

31 ص :  ۀیآ 18 ..... (: 7) فارعألا 825ةروس 

32 ص :  ۀیآ 19 ..... (: 7) فارعألا 826ةروس 

32 ص :  ۀیآ 20 ..... (: 7) فارعألا 826ةروس 

33 ص :  ۀیآ 21 ..... (: 7) فارعألا 827ةروس 

33 ص :  ۀیآ 22 ..... (: 7) فارعألا 827ةروس 

827هراشا

34 ص :  تسا ..... ؟ هدوب  یتخرد  هچ  هعونمم  هرجش  - 1827

34 ص :  درک ..... ؟ هانگ  مدآ  ایآ  - 2828
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35 ص :  ۀیآ 23 ..... (: 7) فارعألا 828ةروس 

35 ص :  ۀیآ 24 ..... (: 7) فارعألا 828ةروس 

35 ص :  ۀیآ 25 ..... (: 7) فارعألا 829ةروس 

36 ص :  ۀیآ 26 ..... (: 7) فارعألا 829ةروس 

829هراشا

37 ص :  لاح ..... - هتشذگ و  رد  830سابل 

37 ص :  ۀیآ 27 ..... (: 7) فارعألا 830ةروس 

38 ص :  ۀیآ 28 ..... (: 7) فارعألا 830ةروس 

38 ص :  ۀیآ 29 ..... (: 7) فارعألا 831ةروس 

39 ص :  ۀیآ 30 ..... (: 7) فارعألا 831ةروس 

40 ص :  ۀیآ 31 ..... (: 7) فارعألا 832ةروس 

41 ص :  ۀیآ 32 ..... (: 7) فارعألا 833ةروس 

42 ص :  ۀیآ 33 ..... (: 7) فارعألا 833ةروس 

42 ص :  ۀیآ 34 ..... (: 7) فارعألا 834ةروس 

43 ص :  ۀیآ 35 ..... (: 7) فارعألا 834ةروس 

43 ص :  ۀیآ 36 ..... (: 7) فارعألا 834ةروس 

43 ص :  ۀیآ 37 ..... (: 7) فارعألا 834ةروس 

44 ص :  ۀیآ 38 ..... (: 7) فارعألا 835ةروس 

45 ص :  ۀیآ 39 ..... (: 7) فارعألا 835ةروس 

45 ص :  ۀیآ 40 ..... (: 7) فارعألا 836ةروس 

46 ص :  ۀیآ 41 ..... (: 7) فارعألا 836ةروس 

46 ص :  ۀیآ 42 ..... (: 7) فارعألا 836ةروس 

47 ص :  ۀیآ 43 ..... (: 7) فارعألا 837ةروس 

48 ص :  ۀیآ 44 ..... (: 7) فارعألا 837ةروس 

48 ص :  ۀیآ 45 ..... (: 7) فارعألا 838ةروس 

49 ص :  ۀیآ 46 ..... (: 7) فارعألا 838ةروس 
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49 ص :  ۀیآ 47 ..... (: 7) فارعألا 838ةروس 

49 ص :  ۀیآ 48 ..... (: 7) فارعألا 839ةروس 

50 ص :  ۀیآ 49 ..... (: 7) فارعألا 839ةروس 

839هراشا

50 ص :  دنتسه ..... ؟ یناسک  هچ  فارعا » باحصا  »839

50 ص :  ۀیآ 50 ..... (: 7) فارعألا 839ةروس 

51 ص :  ۀیآ 51 ..... (: 7) فارعألا 840ةروس 

52 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 7) فارعألا 840ةروس 

52 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 7) فارعألا 841ةروس 

53 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 7) فارعألا 841ةروس 

841هراشا

53 ص :  هدش ..... ؟ هدیرفآ  زور  شش  رد  ناهج  841ایآ 

54 ص :  تسیچ ..... ؟ شرع » »842

55 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 7) فارعألا 843ةروس 

55 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 7) فارعألا 843ةروس 

56 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 7) فارعألا 843ةروس 

57 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 7) فارعألا 844ةروس 

57 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 7) فارعألا 844ةروس 

58 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 7) فارعألا 845ةروس 

58 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 7) فارعألا 845ةروس 

58 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 7) فارعألا 845ةروس 

59 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 7) فارعألا 845ةروس 

59 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 7) فارعألا 846ةروس 

59 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 7) فارعألا 846ةروس 

60 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 7) فارعألا 846ةروس 

60 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 7) فارعألا 846ةروس 
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60 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 7) فارعألا 847ةروس 

60 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 7) فارعألا 847ةروس 

61 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 7) فارعألا 847ةروس 

61 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 7) فارعألا 847ةروس 

62 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 7) فارعألا 848ةروس 

62 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 7) فارعألا 848ةروس 

63 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 7) فارعألا 848ةروس 

63 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 7) فارعألا 849ةروس 

64 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 7) فارعألا 849ةروس 

64 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 7) فارعألا 849ةروس 

64 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 7) فارعألا 850ةروس 

850هراشا

64 ص :  دندش ..... ؟ دوبان  هلیسو  هچ  هب  دومث  850موق 

65 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 7) فارعألا 850ةروس 

65 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 7) فارعألا 850ةروس 

65 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 7) فارعألا 850ةروس 

66 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 7) فارعألا 851ةروس 

66 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 7) فارعألا 851ةروس 

66 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 7) فارعألا 851ةروس 

66 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 7) فارعألا 851ةروس 

67 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 7) فارعألا 852ةروس 

68 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 7) فارعألا 852ةروس 

68 ص :  دیجم .....  نآرق  مهن  ءزج  853زاغآ 

68 ص :  فارعا .....  هروس  853همادا 

68 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 7) فارعألا 853ةروس 

69 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 7) فارعألا 853ةروس 
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70 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 7) فارعألا 854ةروس 

70 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 7) فارعألا 854ةروس 

70 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 7) فارعألا 854ةروس 

70 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 7) فارعألا 854ةروس 

71 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 7) فارعألا 855ةروس 

71 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 7) فارعألا 855ةروس 

72 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 7) فارعألا 855ةروس 

72 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 7) فارعألا 856ةروس 

73 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 7) فارعألا 856ةروس 

73 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 7) فارعألا 856ةروس 

73 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 7) فارعألا 856ةروس 

74 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 7) فارعألا 857ةروس 

74 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 7) فارعألا 857ةروس 

75 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 7) فارعألا 858ةروس 

76 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 7) فارعألا 858ةروس 

76 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 7) فارعألا 858ةروس 

76 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 7) فارعألا 859ةروس 

76 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 7) فارعألا 859ةروس 

77 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 7) فارعألا 859ةروس 

77 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 7) فارعألا 859ةروس 

77 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 7) فارعألا 859ةروس 

77 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 7) فارعألا 860ةروس 

77 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 7) فارعألا 860ةروس 

78 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 7) فارعألا 860ةروس 

78 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 7) فارعألا 860ةروس 

78 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 7) فارعألا 860ةروس 
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78 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 7) فارعألا 861ةروس 

79 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 7) فارعألا 861ةروس 

79 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 7) فارعألا 861ةروس 

79 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 7) فارعألا 861ةروس 

79 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 7) فارعألا 862ةروس 

79 ص :  ۀیآ 121 .....  (: 7) فارعألا 862ةروس 

80 ص :  ۀیآ 122 .....  (: 7) فارعألا 862ةروس 

80 ص :  ۀیآ 123 .....  (: 7) فارعألا 862ةروس 

80 ص :  ۀیآ 124 .....  (: 7) فارعألا 862ةروس 

81 ص :  ۀیآ 125 .....  (: 7) فارعألا 863ةروس 

81 ص :  ۀیآ 126 .....  (: 7) فارعألا 863ةروس 

82 ص :  ۀیآ 127 .....  (: 7) فارعألا 863ةروس 

82 ص :  ۀیآ 128 .....  (: 7) فارعألا 864ةروس 

83 ص :  ۀیآ 129 .....  (: 7) فارعألا 864ةروس 

83 ص :  ۀیآ 130 .....  (: 7) فارعألا 864ةروس 

84 ص :  ۀیآ 131 .....  (: 7) فارعألا 865ةروس 

84 ص :  ۀیآ 132 .....  (: 7) فارعألا 865ةروس 

85 ص :  ۀیآ 133 .....  (: 7) فارعألا 865ةروس 

85 ص :  ۀیآ 134 .....  (: 7) فارعألا 866ةروس 

86 ص :  ۀیآ 135 .....  (: 7) فارعألا 866ةروس 

86 ص :  ۀیآ 136 .....  (: 7) فارعألا 866ةروس 

86 ص :  ۀیآ 137 .....  (: 7) فارعألا 867ةروس 

87 ص :  ۀیآ 138 .....  (: 7) فارعألا 867ةروس 

87 ص :  ۀیآ 139 .....  (: 7) فارعألا 867ةروس 

87 ص :  ۀیآ 140 .....  (: 7) فارعألا 868ةروس 

88 ص :  ۀیآ 141 .....  (: 7) فارعألا 868ةروس 
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88 ص :  ۀیآ 142 .....  (: 7) فارعألا 868ةروس 

868هراشا

89 ص :  تلزنم ..... :»  » 869ثیدح

90 ص :  ۀیآ 143 .....  (: 7) فارعألا 869ةروس 

869هراشا

90 ص :  تسا ..... ؟ ریذپ  ناکما  ادخ  هدهاشم  870ایآ 

91 ص :  ۀیآ 144 .....  (: 7) فارعألا 870ةروس 

91 ص :  ۀیآ 145 .....  (: 7) فارعألا 870ةروس 

92 ص :  ۀیآ 146 .....  (: 7) فارعألا 871ةروس 

92 ص :  ۀیآ 147 .....  (: 7) فارعألا 871ةروس 

93 ص :  ۀیآ 148 .....  (: 7) فارعألا 872ةروس 

94 ص :  ۀیآ 149 .....  (: 7) فارعألا 872ةروس 

94 ص :  ۀیآ 150 .....  (: 7) فارعألا 872ةروس 

95 ص :  ۀیآ 151 .....  (: 7) فارعألا 873ةروس 

95 ص :  ۀیآ 152 .....  (: 7) فارعألا 873ةروس 

96 ص :  ۀیآ 153 .....  (: 7) فارعألا 874ةروس 

96 ص :  ۀیآ 154 .....  (: 7) فارعألا 874ةروس 

96 ص :  ۀیآ 155 .....  (: 7) فارعألا 874ةروس 

97 ص :  ۀیآ 156 .....  (: 7) فارعألا 875ةروس 

98 ص :  ۀیآ 157 .....  (: 7) فارعألا 875ةروس 

875هراشا

100 ص :  اه ..... : 876هتکن

100 ص :  هیآ ..... ! کی  رد  توبن  يارب  لیلد  جنپ  - 1876

100 ص :  نیدهع ..... : بتک  رد  ربمایپ  روهظ  تراشب  - 2877

100 ص :  ۀیآ 158 .....  (: 7) فارعألا 877ةروس 

102 ص :  ۀیآ 159 .....  (: 7) فارعألا 878ةروس 
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102 ص :  ۀیآ 160 .....  (: 7) فارعألا 878ةروس 

103 ص :  ۀیآ 161 .....  (: 7) فارعألا 879ةروس 

104 ص :  ۀیآ 162 .....  (: 7) فارعألا 879ةروس 

104 ص :  ۀیآ 163 .....  (: 7) فارعألا 879ةروس 

879هراشا

105 ص :  دندز ..... ؟ هانگ  هب  تسد  880هنوگچ 

105 ص :  ۀیآ 164 .....  (: 7) فارعألا 880ةروس 

106 ص :  ۀیآ 165 .....  (: 7) فارعألا 881ةروس 

881هراشا

106 ص :  دنتفای ..... ؟ ییاهر  یناسک  881هچ 

107 ص :  ۀیآ 166 .....  (: 7) فارعألا 881ةروس 

107 ص :  ۀیآ 167 .....  (: 7) فارعألا 881ةروس 

107 ص :  ۀیآ 168 .....  (: 7) فارعألا 882ةروس 

108 ص :  ۀیآ 169 .....  (: 7) فارعألا 882ةروس 

109 ص :  ۀیآ 170 .....  (: 7) فارعألا 883ةروس 

110 ص :  ۀیآ 171 .....  (: 7) فارعألا 883ةروس 

110 ص :  ۀیآ 172 .....  (: 7) فارعألا 884ةروس 

111 ص :  ۀیآ 173 .....  (: 7) فارعألا 884ةروس 

111 ص :  ۀیآ 174 .....  (: 7) فارعألا 884ةروس 

111 ص :  ۀیآ 175 .....  (: 7) فارعألا 885ةروس 

112 ص :  ۀیآ 176 .....  (: 7) فارعألا 885ةروس 

885هراشا

113 ص :  فرحنم ..... - تسرپایند و  دنمشناد  اروعاب  886ملعب 

113 ص :  ۀیآ 177 .....  (: 7) فارعألا 886ةروس 

113 ص :  ۀیآ 178 .....  (: 7) فارعألا 886ةروس 

113 ص :  ۀیآ 179 .....  (: 7) فارعألا 886ةروس 
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114 ص :  ۀیآ 180 .....  (: 7) فارعألا 887ةروس 

115 ص :  ۀیآ 181 .....  (: 7) فارعألا 887ةروس 

116 ص :  ۀیآ 182 .....  (: 7) فارعألا 888ةروس 

116 ص :  ۀیآ 183 .....  (: 7) فارعألا 888ةروس 

117 ص :  ۀیآ 184 .....  (: 7) فارعألا 888ةروس 

889هراشا

117 ص :  لوزن ..... : 889نأش 

117 ص :  889ریسفت ..... :

117 ص :  ۀیآ 185 .....  (: 7) فارعألا 889ةروس 

118 ص :  ۀیآ 186 .....  (: 7) فارعألا 889ةروس 

118 ص :  ۀیآ 187 .....  (: 7) فارعألا 890ةروس 

890هراشا

118 ص :  لوزن ..... : 890نأش 

118 ص :  890ریسفت ..... :

119 ص :  ۀیآ 188 .....  (: 7) فارعألا 891ةروس 

891هراشا

119  : ص لوزن ..... : 891نأش 

119 ص :  891ریسفت ..... :

120 ص :  ۀیآ 189 .....  (: 7) فارعألا 892ةروس 

120 ص :  ۀیآ 190 .....  (: 7) فارعألا 892ةروس 

121 ص :  ۀیآ 191 .....  (: 7) فارعألا 892ةروس 

121 ص :  ۀیآ 192 .....  (: 7) فارعألا 892ةروس 

121 ص :  ۀیآ 193 .....  (: 7) فارعألا 892ةروس 

121 ص :  ۀیآ 194 .....  (: 7) فارعألا 893ةروس 

122 ص :  ۀیآ 195 .....  (: 7) فارعألا 893ةروس 

122 ص :  ۀیآ 196 .....  (: 7) فارعألا 894ةروس 
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123 ص :  ۀیآ 197 .....  (: 7) فارعألا 894ةروس 

123 ص :  ۀیآ 198 .....  (: 7) فارعألا 894ةروس 

123 ص :  ۀیآ 199 .....  (: 7) فارعألا 894ةروس 

124 ص :  ۀیآ 200 .....  (: 7) فارعألا 895ةروس 

124 ص :  ۀیآ 201 .....  (: 7) فارعألا 895ةروس 

125 ص :  ۀیآ 202 .....  (: 7) فارعألا 895ةروس 

125 ص :  ۀیآ 203 .....  (: 7) فارعألا 895ةروس 

125 ص :  ۀیآ 204 .....  (: 7) فارعألا 896ةروس 

126 ص :  ۀیآ 205 .....  (: 7) فارعألا 896ةروس 

126 ص :  ۀیآ 206 .....  (: 7) فارعألا 897ةروس 

127 ص :  [ ..... 8  ] لافنا 897هروس 

897هراشا

127 ص :  هروس ..... : نیا  ثحابم  هدرشف  897امنرود و 

128 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 8) لافنألا 897ةروس 

898هراشا

128 ص :  لوزن ..... : 898نأش 

128 ص :  898ریسفت ..... :

129 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 8) لافنألا 899ةروس 

130 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 8) لافنألا 899ةروس 

130 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 8) لافنألا 899ةروس 

131 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 8) لافنألا 900ةروس 

131 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 8) لافنألا 900ةروس 

132 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 8) لافنألا 900ةروس 

900هراشا

135 ص :  هیآ ..... : ریسفت  هب  میدرگ  زاب  902نونکا 

135 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 8) لافنألا 903ةروس 
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136 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 8) لافنألا 903ةروس 

136 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 8) لافنألا 903ةروس 

136 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 8) لافنألا 904ةروس 

137 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 8) لافنألا 904ةروس 

138 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 8) لافنألا 904ةروس 

138 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 8) لافنألا 905ةروس 

138 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 8) لافنألا 905ةروس 

138 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 8) لافنألا 905ةروس 

139 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 8) لافنألا 905ةروس 

140 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 8) لافنألا 906ةروس 

140 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 8) لافنألا 906ةروس 

141 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 8) لافنألا 907ةروس 

141 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 8) لافنألا 907ةروس 

141 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 8) لافنألا 907ةروس 

142 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 8) لافنألا 907ةروس 

142 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 8) لافنألا 908ةروس 

143 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 8) لافنألا 908ةروس 

143 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 8) لافنألا 909ةروس 

144 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 8) لافنألا 909ةروس 

909هراشا

144 ص :  لوزن ..... : 909نأش 

145 ص :  910ریسفت ..... :

145 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 8) لافنألا 910ةروس 

146 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 8) لافنألا 910ةروس 

147 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 8) لافنألا 911ةروس 

911هراشا
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147 ص :  لوزن ..... : 911نأش 

148 ص :  912ریسفت ..... :

149 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 8) لافنألا 913ةروس 

149 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 8) لافنألا 913ةروس 

149 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 8) لافنألا 913ةروس 

150 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 8) لافنألا 914ةروس 

151 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 8) لافنألا 914ةروس 

151 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 8) لافنألا 914ةروس 

914هراشا

151 ص :  لوزن ..... : 915نأش 

151 ص :  915ریسفت ..... :

152 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 8) لافنألا 915ةروس 

152 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 8) لافنألا 916ةروس 

153 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 8) لافنألا 916ةروس 

153 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 8) لافنألا 916ةروس 

154 ص :  دیجم .....  نآرق  مهد  ءزج  917زاغآ 

154 ص :  لافنا .....  هروس  917همادا 

154 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 8) لافنألا 917ةروس 

917هراشا

154 ص :  تسیچ ..... ؟ ادخ  مهس  زا  917روظنم 

155 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 8) لافنألا 918ةروس 

156 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 8) لافنألا 918ةروس 

156 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 8) لافنألا 919ةروس 

157 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 8) لافنألا 919ةروس 

157 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 8) لافنألا 919ةروس 

158 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 8) لافنألا 920ةروس 
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158 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 8) لافنألا 920ةروس 

920هراشا

159 ص :  دش ..... ؟ رهاظ  لکشت  قیرط  زا  ای  هسوسو  قیرط  زا  ناطیش  921ایآ 

160 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 8) لافنألا 921ةروس 

160 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 8) لافنألا 922ةروس 

161 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 8) لافنألا 922ةروس 

161 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 8) لافنألا 922ةروس 

161 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 8) لافنألا 922ةروس 

162 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 8) لافنألا 923ةروس 

162 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 8) لافنألا 923ةروس 

163 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 8) لافنألا 923ةروس 

163 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 8) لافنألا 924ةروس 

163 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 8) لافنألا 924ةروس 

164 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 8) لافنألا 924ةروس 

164 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 8) لافنألا 924ةروس 

165 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 8) لافنألا 925ةروس 

166 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 8) لافنألا 926ةروس 

166 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 8) لافنألا 926ةروس 

167 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 8) لافنألا 926ةروس 

167 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 8) لافنألا 927ةروس 

168 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 8) لافنألا 927ةروس 

168 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 8) لافنألا 928ةروس 

169 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 8) لافنألا 928ةروس 

170 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 8) لافنألا 928ةروس 

170 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 8) لافنألا 929ةروس 

171 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 8) لافنألا 929ةروس 
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171 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 8) لافنألا 930ةروس 

173 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 8) لافنألا 931ةروس 

173 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 8) لافنألا 931ةروس 

174 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 8) لافنألا 931ةروس 

175 ص :  [ ..... 9  ] هبوت 932هروس 

932هراشا

175 ص :  تسا ..... : مزال  هروس  ریسفت  زا  لبق  تاکن  نیا  هب  932هجوت 

175 ص :  هروس ..... : نیا  ياهمان  - 1932

175 ص :  هروس ..... : لوزن  هچخیرات  - 2932

175 ص :  هروس ..... : ياوتحم  - 3932

176 ص :  درادن ..... ؟ هللا » مسب   » هروس نیا  ارچ  - 4933

177 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 9) ۀبوتلا 933ةروس 

177 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 9) ۀبوتلا 934ةروس 

177 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 9) ۀبوتلا 934ةروس 

178 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 9) ۀبوتلا 934ةروس 

179 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 9) ۀبوتلا 935ةروس 

179 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 9) ۀبوتلا 935ةروس 

180 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 9) ۀبوتلا 936ةروس 

180 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 9) ۀبوتلا 936ةروس 

181 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 9) ۀبوتلا 936ةروس 

181 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 9) ۀبوتلا 937ةروس 

181 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 9) ۀبوتلا 937ةروس 

182 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 9) ۀبوتلا 937ةروس 

182 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 9) ۀبوتلا 937ةروس 

182 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 9) ۀبوتلا 938ةروس 

183 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 9) ۀبوتلا 938ةروس 
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183 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 9) ۀبوتلا 938ةروس 

184 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 9) ۀبوتلا 939ةروس 

185 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 9) ۀبوتلا 939ةروس 

939هراشا

185 ص :  دجاسم ..... : يانب  940تیمها 

186 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 9) ۀبوتلا 940ةروس 

940هراشا

186 ص :  لوزن ..... : 940نأش 

186 ص :  941ریسفت ..... :

186 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 9) ۀبوتلا 941ةروس 

187 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 9) ۀبوتلا 941ةروس 

187 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 9) ۀبوتلا 941ةروس 

187 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 9) ۀبوتلا 942ةروس 

188 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 9) ۀبوتلا 942ةروس 

189 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 9) ۀبوتلا 943ةروس 

190 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 9) ۀبوتلا 943ةروس 

191 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 9) ۀبوتلا 944ةروس 

944هراشا

191 ص :  نینح ..... : زیگنا  تربع 944هوزغ 

192 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 9) ۀبوتلا 945ةروس 

193 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 9) ۀبوتلا 945ةروس 

945هراشا

194 ص :  تسیچ ..... ؟ 946هیزج 

195 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 9) ۀبوتلا 947ةروس 

196 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 9) ۀبوتلا 947ةروس 

197 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 9) ۀبوتلا 948ةروس 
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197 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 9) ۀبوتلا 948ةروس 

948هراشا

198 ص :  جع .... :)  ) يدهم مایق  949نآرق و 

198 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 9) ۀبوتلا 949ةروس 

949هراشا

199 ص :  دوش .... ؟ یم بوسحم  زنک »  » هزادنا هچ  ات  تورث  950عمج 

200 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 9) ۀبوتلا 950ةروس 

201 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 9) ۀبوتلا 951ةروس 

202 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 9) ۀبوتلا 952ةروس 

203 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 9) ۀبوتلا 952ةروس 

952هراشا

203 ص :  لوزن .... : 952نأش 

204 ص :  953ریسفت .... :

204 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 9) ۀبوتلا 953ةروس 

205 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 9) ۀبوتلا 954ةروس 

206 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 9) ۀبوتلا 955ةروس 

207 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 9) ۀبوتلا 955ةروس 

208 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 9) ۀبوتلا 956ةروس 

209 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 9) ۀبوتلا 956ةروس 

209 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 9) ۀبوتلا 957ةروس 

210 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 9) ۀبوتلا 957ةروس 

211 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 9) ۀبوتلا 957ةروس 

211 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 9) ۀبوتلا 958ةروس 

212 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 9) ۀبوتلا 959ةروس 

959هراشا

212 ص :  لوزن .... : 959نأش 
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213 ص :  959ریسفت .... :

213 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 9) ۀبوتلا 960ةروس 

214 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 9) ۀبوتلا 960ةروس 

214 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 9) ۀبوتلا 960ةروس 

215 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 9) ۀبوتلا 961ةروس 

215 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 9) ۀبوتلا 961ةروس 

216 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 9) ۀبوتلا 961ةروس 

216 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 9) ۀبوتلا 962ةروس 

217 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 9) ۀبوتلا 962ةروس 

217 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 9) ۀبوتلا 962ةروس 

962هراشا

217 ص :  لوزن .... : 962نأش 

217 ص :  963ریسفت .... :

218 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 9) ۀبوتلا 963ةروس 

218 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 9) ۀبوتلا 963ةروس 

963هراشا

219 ص :  اه .... : 964هتکن

219 ص :  نیکسم .... :»  » و ریقف »  » نایم قرف  - 1964

219 ص :  يواسم .... : تمسق  تشه  هب  تاکز  میسقت  - 2964

220 ص :  مالسا .... : رد  تاکز  شقن  - 3965

220 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 9) ۀبوتلا 965ةروس 

965هراشا

220 ص :  لوزن .... : 965نأش 

220 ص :  966ریسفت .... :

222 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 9) ۀبوتلا 966ةروس 

966هراشا
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222 ص :  لوزن .... : 966نأش 

222 ص :  967ریسفت .... :

223 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 9) ۀبوتلا 967ةروس 

223 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 9) ۀبوتلا 967ةروس 

967هراشا

223 ص :  لوزن .... : 968نأش 

223 ص :  968ریسفت .... :

223 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 9) ۀبوتلا 968ةروس 

224 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 9) ۀبوتلا 968ةروس 

224 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 9) ۀبوتلا 969ةروس 

226 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 9) ۀبوتلا 969ةروس 

226 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 9) ۀبوتلا 970ةروس 

227 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 9) ۀبوتلا 970ةروس 

227 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 9) ۀبوتلا 971ةروس 

228 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 9) ۀبوتلا 971ةروس 

229 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 9) ۀبوتلا 972ةروس 

230 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 9) ۀبوتلا 972ةروس 

972هراشا

230 ص :  لوزن .... : 972نأش 

230 ص :  973ریسفت .... :

231 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 9) ۀبوتلا 973ةروس 

974هراشا

231 ص :  لوزن .... : 974نأش 

232 ص :  974ریسفت .... :

232 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 9) ۀبوتلا 974ةروس 

232 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 9) ۀبوتلا 975ةروس 
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232 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 9) ۀبوتلا 975ةروس 

233 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 9) ۀبوتلا 975ةروس 

975هراشا

233 ص :  لوزن .... : 975نأش 

233 ص :  976ریسفت .... :

234 ص :  ۀیآ 80 .... (: 9) ۀبوتلا 976ةروس 

976هراشا

234 ص :  تیمک .... : هن  تسا  راک  تیفیک  هب  976تیمها 

235 ص :  ۀیآ 81 .... (: 9) ۀبوتلا 977ةروس 

235 ص :  ۀیآ 82 .... (: 9) ۀبوتلا 977ةروس 

236 ص :  ۀیآ 83 .... (: 9) ۀبوتلا 978ةروس 

237 ص :  ۀیآ 84 .... (: 9) ۀبوتلا 978ةروس 

237 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 9) ۀبوتلا 978ةروس 

238 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 9) ۀبوتلا 979ةروس 

238 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 9) ۀبوتلا 979ةروس 

239 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 9) ۀبوتلا 980ةروس 

239 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 9) ۀبوتلا 980ةروس 

239 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 9) ۀبوتلا 980ةروس 

240 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 9) ۀبوتلا 980ةروس 

980هراشا

240 ص :  لوزن .... : 981نأش 

240 ص :  981ریسفت .... :

241 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 9) ۀبوتلا 981ةروس 

981هراشا

241 ص :  لوزن .... : 982نأش 

241 ص :  982ریسفت .... :
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241 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 9) ۀبوتلا 982ةروس 

242 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزای  ءزج  982زاغآ 

242 ص :  هبوت ....  هروس  982همادا 

242 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 9) ۀبوتلا 982ةروس 

983هراشا

242 ص :  لوزن .... : 983نأش 

242 ص :  983ریسفت .... :

243 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 9) ۀبوتلا 983ةروس 

243 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 9) ۀبوتلا 984ةروس 

244 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 9) ۀبوتلا 984ةروس 

244 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 9) ۀبوتلا 985ةروس 

245 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 9) ۀبوتلا 985ةروس 

246 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 9) ۀبوتلا 985ةروس 

247 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 9) ۀبوتلا 986ةروس 

248 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 9) ۀبوتلا 987ةروس 

987هراشا

248 ص :  لوزن .... : 987نأش 

248 ص :  987ریسفت .... :

249 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 9) ۀبوتلا 988ةروس 

250 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 9) ۀبوتلا 988ةروس 

250 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 9) ۀبوتلا 989ةروس 

989هراشا

251 ص :  لامعا .... : ضرع  989هلأسم 

251 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 9) ۀبوتلا 990ةروس 

990هراشا

251 ص :  لوزن .... : 990نأش 
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251 ص :  990ریسفت .... :

252 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 9) ۀبوتلا 990ةروس 

990هراشا

252 ص :  لوزن .... : 990نأش 

252 ص :  991ریسفت .... :

253 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 9) ۀبوتلا 991ةروس 

254 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 9) ۀبوتلا 992ةروس 

254 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 9) ۀبوتلا 992ةروس 

255 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 9) ۀبوتلا 993ةروس 

256 ص :  ۀیآ 112 ....  (: 9) ۀبوتلا 993ةروس 

257 ص :  ۀیآ 113 ....  (: 9) ۀبوتلا 994ةروس 

994هراشا

257 ص :  لوزن .... : 994نأش 

257 ص :  994ریسفت .... :

257 ص :  ۀیآ 114 ....  (: 9) ۀبوتلا 994ةروس 

995هراشا

258 ص :  دوش .... : عطق  دیاب  نانمشد  اب  يدنویپ  هنوگ  995ره 

258 ص :  ۀیآ 115 ....  (: 9) ۀبوتلا 995ةروس 

995هراشا

258 ص :  لوزن .... : 995نأش 

258 ص :  995ریسفت .... :

259 ص :  ۀیآ 116 ....  (: 9) ۀبوتلا 996ةروس 

259 ص :  ۀیآ 117 ....  (: 9) ۀبوتلا 996ةروس 

996هراشا

259 ص :  لوزن .... : 996نأش 

259 ص :  996ریسفت .... :
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260 ص :  ۀیآ 118 ....  (: 9) ۀبوتلا 997ةروس 

997هراشا

260 ص :  لوزن .... : 997نأش 

260 ص :  997ریسفت .... :

261 ص :  ۀیآ 119 ....  (: 9) ۀبوتلا 998ةروس 

261 ص :  ۀیآ 120 ....  (: 9) ۀبوتلا 998ةروس 

262 ص :  ۀیآ 121 ....  (: 9) ۀبوتلا 999ةروس 

263 ص :  ۀیآ 122 ....  (: 9) ۀبوتلا 999ةروس 

999هراشا

263 ص :  لوزن .... : 999نأش 

263 ص :  999ریسفت .... :

264 ص :  ۀیآ 123 ....  (: 9) ۀبوتلا 1000ةروس 

265 ص :  ۀیآ 124 ....  (: 9) ۀبوتلا 1001ةروس 

265 ص :  ۀیآ 125 ....  (: 9) ۀبوتلا 1001ةروس 

266 ص :  ۀیآ 126 ....  (: 9) ۀبوتلا 1001ةروس 

266 ص :  ۀیآ 127 ....  (: 9) ۀبوتلا 1002ةروس 

267 ص :  ۀیآ 128 ....  (: 9) ۀبوتلا 1002ةروس 

268 ص :  ۀیآ 129 ....  (: 9) ۀبوتلا 1003ةروس 

269 ص :  [ ..... 10  ] سنوی 1003هروس 

1003هراشا

269 ص :  هروس .... : نیا  تلیضف  1003اوتحم و 

270 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 10) سنوی 1004ةروس 

270 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 10) سنوی 1004ةروس 

271 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 10) سنوی 1005ةروس 

272 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 10) سنوی 1005ةروس 

272 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 10) سنوی 1005ةروس 
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273 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 10) سنوی 1006ةروس 

274 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 10) سنوی 1006ةروس 

274 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 10) سنوی 1007ةروس 

274 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 10) سنوی 1007ةروس 

275 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 10) سنوی 1007ةروس 

275 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 10) سنوی 1007ةروس 

276 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 10) سنوی 1008ةروس 

277 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 10) سنوی 1008ةروس 

277 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 10) سنوی 1009ةروس 

277 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 10) سنوی 1009ةروس 

1009هراشا

277 ص :  لوزن .... : 1009نأش 

277 ص :  1009ریسفت .... :

278 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 10) سنوی 1010ةروس 

278 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 10) سنوی 1010ةروس 

279 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 10) سنوی 1010ةروس 

280 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 10) سنوی 1011ةروس 

280 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 10) سنوی 1011ةروس 

281 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 10) سنوی 1012ةروس 

282 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 10) سنوی 1012ةروس 

282 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 10) سنوی 1013ةروس 

283 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 10) سنوی 1013ةروس 

284 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 10) سنوی 1014ةروس 

284 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 10) سنوی 1014ةروس 

285 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 10) سنوی 1014ةروس 

285 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 10) سنوی 1015ةروس 
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286 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 10) سنوی 1015ةروس 

286 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 10) سنوی 1015ةروس 

286 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 10) سنوی 1016ةروس 

288 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 10) سنوی 1017ةروس 

288 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 10) سنوی 1017ةروس 

289 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 10) سنوی 1017ةروس 

289 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 10) سنوی 1017ةروس 

289 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 10) سنوی 1018ةروس 

290 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 10) سنوی 1018ةروس 

290 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 10) سنوی 1019ةروس 

291 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 10) سنوی 1019ةروس 

292 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 10) سنوی 1020ةروس 

292 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 10) سنوی 1020ةروس 

292 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 10) سنوی 1020ةروس 

293 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 10) سنوی 1020ةروس 

293 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 10) سنوی 1021ةروس 

293 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 10) سنوی 1021ةروس 

294 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 10) سنوی 1021ةروس 

294 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 10) سنوی 1021ةروس 

295 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 10) سنوی 1022ةروس 

295 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 10) سنوی 1022ةروس 

296 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 10) سنوی 1022ةروس 

296 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 10) سنوی 1023ةروس 

296 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 10) سنوی 1023ةروس 

296 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 10) سنوی 1023ةروس 

297 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 10) سنوی 1023ةروس 
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297 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 10) سنوی 1024ةروس 

298 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 10) سنوی 1024ةروس 

298 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 10) سنوی 1024ةروس 

299 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 10) سنوی 1025ةروس 

299 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 10) سنوی 1025ةروس 

299 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 10) سنوی 1025ةروس 

300 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 10) سنوی 1026ةروس 

301 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 10) سنوی 1026ةروس 

301 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 10) سنوی 1027ةروس 

301 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 10) سنوی 1027ةروس 

302 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 10) سنوی 1027ةروس 

302 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 10) سنوی 1027ةروس 

303 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 10) سنوی 1028ةروس 

303 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 10) سنوی 1028ةروس 

304 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 10) سنوی 1028ةروس 

304 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 10) سنوی 1029ةروس 

304 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 10) سنوی 1029ةروس 

305 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 10) سنوی 1029ةروس 

305 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 10) سنوی 1030ةروس 

306 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 10) سنوی 1030ةروس 

306 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 10) سنوی 1030ةروس 

307 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 10) سنوی 1031ةروس 

307 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 10) سنوی 1031ةروس 

307 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 10) سنوی 1031ةروس 

308 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 10) سنوی 1031ةروس 

308 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 10) سنوی 1032ةروس 
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308 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 10) سنوی 1032ةروس 

308 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 10) سنوی 1032ةروس 

309 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 10) سنوی 1032ةروس 

309 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 10) سنوی 1033ةروس 

310 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 10) سنوی 1033ةروس 

310 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 10) سنوی 1033ةروس 

310 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 10) سنوی 1033ةروس 

310 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 10) سنوی 1034ةروس 

311 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 10) سنوی 1034ةروس 

311 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 10) سنوی 1034ةروس 

312 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 10) سنوی 1035ةروس 

312 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 10) سنوی 1035ةروس 

313 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 10) سنوی 1035ةروس 

313 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 10) سنوی 1036ةروس 

314 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 10) سنوی 1036ةروس 

314 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 10) سنوی 1036ةروس 

314 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 10) سنوی 1036ةروس 

314 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 10) سنوی 1037ةروس 

316 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 10) سنوی 1037ةروس 

316 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 10) سنوی 1038ةروس 

316 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 10) سنوی 1038ةروس 

317 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 10) سنوی 1038ةروس 

317 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 10) سنوی 1039ةروس 

318 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 10) سنوی 1039ةروس 

318 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 10) سنوی 1039ةروس 

319 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 10) سنوی 1040ةروس 
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319 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 10) سنوی 1040ةروس 

319 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 10) سنوی 1040ةروس 

320 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 10) سنوی 1041ةروس 

321 ص :  [ .... 11  ] دوه 1041هروس 

1041هراشا

321 ص :  هروس .... : 1041ياوتحم 

321 ص :  درک .....  ریپ  ارم  هروس  1041نیا 

322 ص :  هروس .... : نیا  يونعم  1042ریثأت 

322 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 11) دوه 1042ةروس 

323 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 11) دوه 1042ةروس 

323 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 11) دوه 1043ةروس 

324 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 11) دوه 1043ةروس 

324 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 11) دوه 1043ةروس 

325 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزاود  ءزج  1044زاغآ 

325 ص :  دوه ....  هروس  1044همادا 

325 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 11) دوه 1044ةروس 

1044هراشا

325 ص :  یگدنز .... ! يارب  شالت  قازرا و  1044میسقت 

326 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 11) دوه 1045ةروس 

327 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 11) دوه 1046ةروس 

328 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 11) دوه 1046ةروس 

328 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 11) دوه 1046ةروس 

329 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 11) دوه 1047ةروس 

329 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 11) دوه 1047ةروس 

1047هراشا

329 ص :  لوزن .... : 1047نأش 
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330 ص :  1048ریسفت .... :

330 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 11) دوه 1048ةروس 

331 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 11) دوه 1048ةروس 

331 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 11) دوه 1049ةروس 

332 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 11) دوه 1049ةروس 

332 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 11) دوه 1049ةروس 

333 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 11) دوه 1050ةروس 

334 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 11) دوه 1051ةروس 

334 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 11) دوه 1051ةروس 

335 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 11) دوه 1051ةروس 

335 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 11) دوه 1052ةروس 

335 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 11) دوه 1052ةروس 

336 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 11) دوه 1052ةروس 

336 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 11) دوه 1052ةروس 

337 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 11) دوه 1053ةروس 

337 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 11) دوه 1053ةروس 

338 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 11) دوه 1053ةروس 

338 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 11) دوه 1054ةروس 

339 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 11) دوه 1054ةروس 

339 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 11) دوه 1054ةروس 

340 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 11) دوه 1055ةروس 

340 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 11) دوه 1055ةروس 

340 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 11) دوه 1056ةروس 

341 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 11) دوه 1056ةروس 

341 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 11) دوه 1056ةروس 

342 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 11) دوه 1056ةروس 
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342 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 11) دوه 1057ةروس 

343 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 11) دوه 1057ةروس 

343 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 11) دوه 1058ةروس 

344 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 11) دوه 1058ةروس 

344 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 11) دوه 1059ةروس 

345 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 11) دوه 1059ةروس 

1059هراشا

346 ص :  حون .... : نافوط  رد  یتیبرت  1060ياهسرد 

1060هراشا

346 ص :  نیمز .... : يور  يزاسکاپ  - 11060

346 ص :  ارچ .... ؟ نافوط  اب  تازاجم  - 21060

347 ص :  یلاشوپ .... : ياههاگهانپ  - 31060

347 ص :  تاجن .... : یتشک  - 41061

347 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 11) دوه 1061ةروس 

348 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 11) دوه 1061ةروس 

349 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 11) دوه 1062ةروس 

349 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 11) دوه 1062ةروس 

350 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 11) دوه 1062ةروس 

350 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 11) دوه 1063ةروس 

351 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 11) دوه 1063ةروس 

351 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 11) دوه 1064ةروس 

352 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 11) دوه 1064ةروس 

1064هراشا

352 ص :  ناربمایپ .... - همه  توعد  هیام  ریمخ  1064دیحوت 

353 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 11) دوه 1065ةروس 

353 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 11) دوه 1065ةروس 
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353 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 11) دوه 1065ةروس 

354 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 11) دوه 1066ةروس 

354 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 11) دوه 1066ةروس 

355 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 11) دوه 1066ةروس 

355 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 11) دوه 1067ةروس 

356 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 11) دوه 1067ةروس 

356 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 11) دوه 1067ةروس 

357 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 11) دوه 1068ةروس 

358 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 11) دوه 1068ةروس 

358 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 11) دوه 1069ةروس 

358 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 11) دوه 1069ةروس 

1069هراشا

359 ص :  یبتکم .... - 1069دنویپ 

359 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 11) دوه 1070ةروس 

360 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 11) دوه 1070ةروس 

360 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 11) دوه 1070ةروس 

360 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 11) دوه 1070ةروس 

361 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 11) دوه 1071ةروس 

361 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 11) دوه 1071ةروس 

362 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 11) دوه 1072ةروس 

362 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 11) دوه 1072ةروس 

363 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 11) دوه 1072ةروس 

363 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 11) دوه 1072ةروس 

363 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 11) دوه 1073ةروس 

363 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 11) دوه 1073ةروس 

364 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 11) دوه 1073ةروس 
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365 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 11) دوه 1074ةروس 

365 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 11) دوه 1074ةروس 

365 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 11) دوه 1074ةروس 

366 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 11) دوه 1075ةروس 

367 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 11) دوه 1075ةروس 

367 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 11) دوه 1076ةروس 

368 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 11) دوه 1076ةروس 

369 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 11) دوه 1077ةروس 

370 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 11) دوه 1077ةروس 

370 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 11) دوه 1078ةروس 

371 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 11) دوه 1078ةروس 

372 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 11) دوه 1079ةروس 

372 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 11) دوه 1079ةروس 

373 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 11) دوه 1079ةروس 

373 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 11) دوه 1080ةروس 

374 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 11) دوه 1080ةروس 

374 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 11) دوه 1080ةروس 

374 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 11) دوه 1081ةروس 

375 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 11) دوه 1081ةروس 

375 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 11) دوه 1081ةروس 

376 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 11) دوه 1081ةروس 

376 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 11) دوه 1082ةروس 

376 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 11) دوه 1082ةروس 

376 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 11) دوه 1082ةروس 

377 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 11) دوه 1082ةروس 

377 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 11) دوه 1083ةروس 
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377 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 11) دوه 1083ةروس 

378 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 11) دوه 1083ةروس 

378 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 11) دوه 1084ةروس 

378 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 11) دوه 1084ةروس 

1084هراشا

379 ص :  تواقش ....  تداعس و  1084بابسا 

380 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 11) دوه 1085ةروس 

381 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 11) دوه 1085ةروس 

382 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 11) دوه 1086ةروس 

382 ص :  ۀیآ 112 ....  (: 11) دوه 1086ةروس 

1086هراشا

383 ص :  اسرف .... ! تقاط  اوتحمرپ و  يا  1087هیآ

383 ص :  ۀیآ 113 ....  (: 11) دوه 1087ةروس 

1087هراشا

384 ص :  درک .... ؟ هیکت  ناملاظ  هب  دیابن  يروما  هچ  1088رد 

384 ص :  ۀیآ 114 ....  (: 11) دوه 1088ةروس 

1088هراشا

385 ص :  زامن .... - هداعلا  قوف  1088تیمها 

385 ص :  ۀیآ 115 ....  (: 11) دوه 1089ةروس 

385 ص :  ۀیآ 116 ....  (: 11) دوه 1089ةروس 

387 ص :  ۀیآ 117 ....  (: 11) دوه 1090ةروس 

387 ص :  ۀیآ 118 ....  (: 11) دوه 1090ةروس 

388 ص :  ۀیآ 119 ....  (: 11) دوه 1090ةروس 

388 ص :  ۀیآ 120 ....  (: 11) دوه 1091ةروس 

389 ص :  ۀیآ 121 ....  (: 11) دوه 1091ةروس 

389 ص :  ۀیآ 122 ....  (: 11) دوه 1091ةروس 
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389 ص :  ۀیآ 123 ....  (: 11) دوه 1092ةروس 

391 ص :  [ .... 12  ] فسوی 1092هروس 

1092هراشا

391 ص :  هروس .... : 1092ياوتحم 

1092هراشا

391 ص :  دنک ....  یم نایب  ار  ع )  ) فسوی ادخ  ربمایپ  زیگنا  تربع  نیریش و  بلاج و  تشذگرس  هدمآ  نآ  رخآ  رد  هک  هیآ  دنچ  زج  هروس  نیا  تایآ  مامت  - 11093

392 ص :  تسا ....  هزجعم  شداعبا  مامت  رد  نآرق  هک  دزاس  یم رتنشور  ناسنا  يارب  ار  تیعقاو  نیا  هروس  نیا  تایآ  رد  تقد  - 21093

392 ص :  نآ .... - زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  فسوی  ناتساد  - 31093

393 ص :  تسا .... ؟ هدش  نایب  اج  کی  فسوی  ناتساد  ءایبنا  ریاس  ياهتشذگرس  فالخ  رب  ارچ  - 41094

393 ص :  فسوی .... - هروس  تلیضف  - 51094

394 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 12) فسوی 1094ةروس 

394 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 12) فسوی 1095ةروس 

394 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 12) فسوی 1095ةروس 

1095هراشا

395 ص :  اهناسنا .... - یگدنز  رد  ناتساد  1095شقن 

396 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 12) فسوی 1096ةروس 

397 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 12) فسوی 1096ةروس 

397 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 12) فسوی 1097ةروس 

1097هراشا

398 ص :  ندید .... - باوخ  1097ایؤر و 

398 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 12) فسوی 1098ةروس 

399 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 12) فسوی 1098ةروس 

400 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 12) فسوی 1099ةروس 

400 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 12) فسوی 1099ةروس 

1099هراشا

400 ص :  اهناسنا .... - یگدنز  رد  دسح  رگناریو  1099شقن 
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401 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 12) فسوی 1100ةروس 

402 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 12) فسوی 1100ةروس 

402 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 12) فسوی 1101ةروس 

402 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 12) فسوی 1101ةروس 

403 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 12) فسوی 1101ةروس 

404 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 12) فسوی 1102ةروس 

405 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 12) فسوی 1102ةروس 

405 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 12) فسوی 1103ةروس 

1103هراشا

406 ص :  اه .... : 1103هتکن

406 ص :  یلوا .... ! كرت  کی  ربارب  رد  - 11103

408 ص :  فسوی .... ! ياریگ  ياعد  - 21104

408 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 12) فسوی 1105ةروس 

409 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 12) فسوی 1105ةروس 

409 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 12) فسوی 1105ةروس 

410 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 12) فسوی 1106ةروس 

411 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 12) فسوی 1106ةروس 

412 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 12) فسوی 1107ةروس 

1107هراشا

413 ص :  نایب .... - تفع  1108تناتم و 

414 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 12) فسوی 1108ةروس 

415 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 12) فسوی 1109ةروس 

415 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 12) فسوی 1109ةروس 

415 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 12) فسوی 1109ةروس 

415 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 12) فسوی 1110ةروس 

1110هراشا
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416 ص :  ینارحب .... - تاظحل  رد  ادخ  1110تیامح 

416 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 12) فسوی 1110ةروس 

417 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 12) فسوی 1111ةروس 

418 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 12) فسوی 1111ةروس 

418 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 12) فسوی 1112ةروس 

419 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 12) فسوی 1112ةروس 

420 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 12) فسوی 1113ةروس 

420 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 12) فسوی 1113ةروس 

421 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 12) فسوی 1113ةروس 

422 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 12) فسوی 1114ةروس 

422 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 12) فسوی 1114ةروس 

422 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 12) فسوی 1114ةروس 

423 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 12) فسوی 1115ةروس 

423 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 12) فسوی 1115ةروس 

424 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 12) فسوی 1116ةروس 

425 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 12) فسوی 1116ةروس 

425 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 12) فسوی 1116ةروس 

426 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 12) فسوی 1117ةروس 

426 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 12) فسوی 1117ةروس 

426 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 12) فسوی 1117ةروس 

426 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 12) فسوی 1117ةروس 

427 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 12) فسوی 1118ةروس 

427 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 12) فسوی 1118ةروس 

428 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 12) فسوی 1119ةروس 

428 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزیس  ءزج  1119زاغآ 

428 ص :  فسوی ....  هروس  1119همادا 
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428 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 12) فسوی 1119ةروس 

429 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 12) فسوی 1119ةروس 

429 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 12) فسوی 1120ةروس 

430 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 12) فسوی 1120ةروس 

430 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 12) فسوی 1120ةروس 

430 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 12) فسوی 1121ةروس 

432 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 12) فسوی 1121ةروس 

432 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 12) فسوی 1122ةروس 

433 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 12) فسوی 1122ةروس 

433 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 12) فسوی 1122ةروس 

1122هراشا

433 ص :  درکن .... ؟ یفرعم  ناردارب  هب  ار  دوخ  فسوی  1123ارچ 

434 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 12) فسوی 1123ةروس 

434 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 12) فسوی 1123ةروس 

434 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 12) فسوی 1123ةروس 

435 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 12) فسوی 1124ةروس 

435 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 12) فسوی 1124ةروس 

436 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 12) فسوی 1125ةروس 

436 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 12) فسوی 1125ةروس 

437 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 12) فسوی 1125ةروس 

438 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 12) فسوی 1126ةروس 

438 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 12) فسوی 1126ةروس 

438 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 12) فسوی 1126ةروس 

438 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 12) فسوی 1126ةروس 

438 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 12) فسوی 1126ةروس 

438 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 12) فسوی 1127ةروس 
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440 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 12) فسوی 1127ةروس 

440 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 12) فسوی 1128ةروس 

441 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 12) فسوی 1128ةروس 

441 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 12) فسوی 1128ةروس 

442 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 12) فسوی 1129ةروس 

442 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 12) فسوی 1129ةروس 

443 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 12) فسوی 1130ةروس 

443 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 12) فسوی 1130ةروس 

444 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 12) فسوی 1130ةروس 

444 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 12) فسوی 1131ةروس 

444 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 12) فسوی 1131ةروس 

445 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 12) فسوی 1131ةروس 

446 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 12) فسوی 1132ةروس 

446 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 12) فسوی 1132ةروس 

447 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 12) فسوی 1133ةروس 

447 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 12) فسوی 1133ةروس 

448 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 12) فسوی 1133ةروس 

448 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 12) فسوی 1134ةروس 

449 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 12) فسوی 1134ةروس 

449 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 12) فسوی 1134ةروس 

450 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 12) فسوی 1135ةروس 

450 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 12) فسوی 1135ةروس 

1135هراشا

450 ص :  هیس .... -  بش  1135نایاپ 

451 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 12) فسوی 1135ةروس 

452 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 12) فسوی 1136ةروس 
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453 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 12) فسوی 1137ةروس 

453 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 12) فسوی 1137ةروس 

454 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 12) فسوی 1137ةروس 

454 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 12) فسوی 1138ةروس 

454 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 12) فسوی 1138ةروس 

454 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 12) فسوی 1138ةروس 

455 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 12) فسوی 1138ةروس 

455 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 12) فسوی 1139ةروس 

456 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 12) فسوی 1139ةروس 

457 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 12) فسوی 1140ةروس 

457 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 12) فسوی 1140ةروس 

459 ص :  [ .... 13  ] دعر 1141هروس 

1141هراشا

459 ص :  دعر .... : هروس  1141ياوتحم 

460 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 13) دعرلا 1141ةروس 

460 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 13) دعرلا 1142ةروس 

461 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 13) دعرلا 1142ةروس 

463 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 13) دعرلا 1143ةروس 

464 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 13) دعرلا 1144ةروس 

464 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 13) دعرلا 1144ةروس 

465 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 13) دعرلا 1145ةروس 

466 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 13) دعرلا 1145ةروس 

466 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 13) دعرلا 1146ةروس 

467 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 13) دعرلا 1146ةروس 

467 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 13) دعرلا 1146ةروس 

1146هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


468 ص :  تسا .... ! ام  دوخ  زا  تارییغت  1147هشیمه 

468 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 13) دعرلا 1147ةروس 

469 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 13) دعرلا 1148ةروس 

469 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 13) دعرلا 1148ةروس 

470 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 13) دعرلا 1149ةروس 

1149هراشا

470 ص :  تسیچ .... ؟ تادوجوم  هدجس  زا  1149روظنم 

471 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 13) دعرلا 1149ةروس 

472 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 13) دعرلا 1150ةروس 

1150هراشا

473 ص :  دزاس ....  یم یناگمه  ار  لئاسم  1151لاثم ،

474 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 13) دعرلا 1151ةروس 

475 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 13) دعرلا 1152ةروس 

475 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 13) دعرلا 1152ةروس 

475 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 13) دعرلا 1152ةروس 

476 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 13) دعرلا 1153ةروس 

477 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 13) دعرلا 1153ةروس 

477 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 13) دعرلا 1154ةروس 

478 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 13) دعرلا 1154ةروس 

478 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 13) دعرلا 1154ةروس 

479 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 13) دعرلا 1155ةروس 

479 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 13) دعرلا 1155ةروس 

479 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 13) دعرلا 1155ةروس 

1155هراشا

480 ص :  تسا .... ؟ هنوگچ  تسیچ و  ادخ  1156رکذ 

480 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 13) دعرلا 1156ةروس 
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1156هراشا

480 ص :  لوزن .... : 1156نأش 

480 ص :  1156ریسفت .... :

481 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 13) دعرلا 1157ةروس 

1157هراشا

481 ص :  لوزن .... : 1157نأش 

481 ص :  1157ریسفت .... :

482 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 13) دعرلا 1158ةروس 

483 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 13) دعرلا 1158ةروس 

484 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 13) دعرلا 1159ةروس 

485 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 13) دعرلا 1159ةروس 

485 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 13) دعرلا 1160ةروس 

486 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 13) دعرلا 1161ةروس 

487 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 13) دعرلا 1161ةروس 

488 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 13) دعرلا 1162ةروس 

488 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 13) دعرلا 1162ةروس 

1162هراشا

488 ص :  باتکلا .... - ّما  تابثا و  وحم و  1162حول 

489 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 13) دعرلا 1163ةروس 

489 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 13) دعرلا 1163ةروس 

490 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 13) دعرلا 1163ةروس 

491 ص :  [ .... 14  ] میهاربا 1164هروس 

1164هراشا

491 ص :  هروس .... : نیا  توالت  1164تلیضف 

491 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 14) میهاربا 1164ةروس 

492 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 14) میهاربا 1165ةروس 
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493 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 14) میهاربا 1165ةروس 

493 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 14) میهاربا 1166ةروس 

495 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 14) 1166میهارباةروس

495 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 14) میهاربا 1167ةروس 

496 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 14) میهاربا 1167ةروس 

497 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 14) میهاربا 1168ةروس 

497 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 14) میهاربا 1168ةروس 

498 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 14) میهاربا 1169ةروس 

499 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 14) میهاربا 1169ةروس 

500 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 14) میهاربا 1170ةروس 

500 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 14) میهاربا 1170ةروس 

501 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 14) میهاربا 1171ةروس 

501 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 14) میهاربا 1171ةروس 

502 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 14) میهاربا 1171ةروس 

502 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 14) میهاربا 1171ةروس 

502 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 14) میهاربا 1172ةروس 

503 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 14) میهاربا 1172ةروس 

503 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 14) میهاربا 1173ةروس 

504 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 14) میهاربا 1173ةروس 

504 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 14) میهاربا 1173ةروس 

505 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 14) میهاربا 1174ةروس 

506 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 14) میهاربا 1174ةروس 

507 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 14) میهاربا 1175ةروس 

507 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 14) میهاربا 1175ةروس 

508 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 14) میهاربا 1176ةروس 

508 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 14) میهاربا 1176ةروس 
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509 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 14) میهاربا 1176ةروس 

509 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 14) میهاربا 1176ةروس 

509 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 14) میهاربا 1177ةروس 

510 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 14) میهاربا 1177ةروس 

511 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 14) میهاربا 1178ةروس 

511 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 14) میهاربا 1178ةروس 

512 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 14) میهاربا 1178ةروس 

512 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 14) میهاربا 1179ةروس 

513 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 14) میهاربا 1179ةروس 

513 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 14) میهاربا 1179ةروس 

514 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 14) میهاربا 1180ةروس 

514 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 14) میهاربا 1180ةروس 

514 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 14) میهاربا 1180ةروس 

514 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 14) میهاربا 1180ةروس 

515 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 14) میهاربا 1181ةروس 

515 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 14) میهاربا 1181ةروس 

516 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 14) میهاربا 1181ةروس 

516 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 14) میهاربا 1182ةروس 

517 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 14) میهاربا 1182ةروس 

517 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 14) میهاربا 1182ةروس 

518 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 14) میهاربا 1183ةروس 

518 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 14) میهاربا 1183ةروس 

518 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 14) میهاربا 1183ةروس 

519 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 14) میهاربا 1183ةروس 

1184هراشا

519 ص :  میهاربا .... - هروس  متخ  1184زاغآ و 
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521 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدراهچ  ءزج  1184زاغآ 

521 ص :  [ .... 15  ] رجح 1184هروس 

1184هراشا

521 ص :  هروس .... : 1185ياوتحم 

521 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 15) رجحلا 1185ةروس 

522 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 15) رجحلا 1185ةروس 

522 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 15) رجحلا 1185ةروس 

522 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 15) رجحلا 1186ةروس 

523 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 15) رجحلا 1186ةروس 

523 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 15) رجحلا 1186ةروس 

523 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 15) رجحلا 1187ةروس 

524 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 15) رجحلا 1187ةروس 

524 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 15) رجحلا 1187ةروس 

524 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 15) رجحلا 1187ةروس 

525 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 15) رجحلا 1188ةروس 

525 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 15) رجحلا 1188ةروس 

525 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 15) رجحلا 1188ةروس 

525 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 15) رجحلا 1188ةروس 

526 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 15) رجحلا 1188ةروس 

526 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 15) رجحلا 1189ةروس 

526 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 15) رجحلا 1189ةروس 

527 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 15) رجحلا 1189ةروس 

527 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 15) رجحلا 1189ةروس 

528 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 15) رجحلا 1190ةروس 

528 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 15) رجحلا 1190ةروس 

528 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 15) رجحلا 1191ةروس 
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529 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 15) رجحلا 1191ةروس 

529 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 15) رجحلا 1191ةروس 

530 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 15) رجحلا 1191ةروس 

530 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 15) رجحلا 1192ةروس 

530 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 15) رجحلا 1192ةروس 

530 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 15) رجحلا 1192ةروس 

531 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 15) رجحلا 1192ةروس 

531 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 15) رجحلا 1192ةروس 

531 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 15) رجحلا 1193ةروس 

531 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 15) رجحلا 1193ةروس 

531 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 15) رجحلا 1193ةروس 

531 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 15) رجحلا 1193ةروس 

532 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 15) رجحلا 1193ةروس 

532 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 15) رجحلا 1193ةروس 

532 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 15) رجحلا 1194ةروس 

532 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 15) رجحلا 1194ةروس 

532 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 15) رجحلا 1194ةروس 

532 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 15) رجحلا 1194ةروس 

533 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 15) رجحلا 1194ةروس 

533 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 15) رجحلا 1194ةروس 

533 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 15) رجحلا 1195ةروس 

533 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 15) رجحلا 1195ةروس 

533 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 15) رجحلا 1195ةروس 

534 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 15) رجحلا 1195ةروس 

534 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 15) رجحلا 1196ةروس 

534 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 15) رجحلا 1196ةروس 
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535 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 15) رجحلا 1196ةروس 

535 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 15) رجحلا 1196ةروس 

535 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 15) رجحلا 1197ةروس 

535 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 15) رجحلا 1197ةروس 

536 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 15) رجحلا 1197ةروس 

536 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 15) رجحلا 1197ةروس 

536 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 15) رجحلا 1198ةروس 

537 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 15) رجحلا 1198ةروس 

537 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 15) رجحلا 1198ةروس 

537 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 15) رجحلا 1198ةروس 

537 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 15) رجحلا 1198ةروس 

537 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 15) رجحلا 1199ةروس 

538 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 15) رجحلا 1199ةروس 

538 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 15) رجحلا 1199ةروس 

538 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 15) رجحلا 1199ةروس 

538 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 15) رجحلا 1199ةروس 

538 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 15) رجحلا 1199ةروس 

539 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 15) رجحلا 1200ةروس 

539 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 15) رجحلا 1200ةروس 

539 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 15) رجحلا 1200ةروس 

539 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 15) رجحلا 1200ةروس 

539 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 15) رجحلا 1200ةروس 

540 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 15) رجحلا 1201ةروس 

540 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 15) رجحلا 1201ةروس 

540 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 15) رجحلا 1201ةروس 

541 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 15) رجحلا 1201ةروس 
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541 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 15) رجحلا 1202ةروس 

541 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 15) رجحلا 1202ةروس 

541 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 15) رجحلا 1202ةروس 

541 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 15) رجحلا 1202ةروس 

542 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 15) رجحلا 1202ةروس 

542 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 15) رجحلا 1203ةروس 

543 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 15) رجحلا 1203ةروس 

543 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 15) رجحلا 1203ةروس 

543 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 15) رجحلا 1203ةروس 

543 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 15) رجحلا 1204ةروس 

544 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 15) رجحلا 1204ةروس 

544 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 15) رجحلا 1204ةروس 

544 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 15) رجحلا 1204ةروس 

545 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 15) رجحلا 1205ةروس 

545 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 15) رجحلا 1205ةروس 

546 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 15) رجحلا 1205ةروس 

546 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 15) رجحلا 1206ةروس 

546 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 15) رجحلا 1206ةروس 

546 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 15) رجحلا 1206ةروس 

546 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 15) رجحلا 1206ةروس 

546 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 15) رجحلا 1206ةروس 

547 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 15) رجحلا 1206ةروس 

547 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 15) رجحلا 1207ةروس 

547 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 15) رجحلا 1207ةروس 

547 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 15) رجحلا 1207ةروس 

549 ص :  [ .... 16  ] لحن 1208هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


1208هراشا

549 ص :  هروس .... : 1208ياوتحم 

550 ص :  هروس .... : توالت  1208تلیضف 

550 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 16) لحنلا 1208ةروس 

550 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 16) لحنلا 1209ةروس 

551 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 16) لحنلا 1209ةروس 

551 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 16) لحنلا 1209ةروس 

551 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 16) لحنلا 1210ةروس 

552 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 16) لحنلا 1210ةروس 

552 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 16) لحنلا 1210ةروس 

553 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 16) لحنلا 1210ةروس 

553 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 16) لحنلا 1211ةروس 

554 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 16) لحنلا 1211ةروس 

554 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 16) لحنلا 1212ةروس 

554 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 16) لحنلا 1212ةروس 

555 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 16) لحنلا 1212ةروس 

1212هراشا

555 ص :  روگنا .... !؟ لخن و  نوتیز و  اهنت  1212ارچ 

556 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 16) لحنلا 1213ةروس 

557 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 16) لحنلا 1214ةروس 

558 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 16) لحنلا 1214ةروس 

558 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 16) لحنلا 1215ةروس 

559 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 16) لحنلا 1215ةروس 

559 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 16) لحنلا 1215ةروس 

559 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 16) لحنلا 1215ةروس 

560 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 16) لحنلا 1216ةروس 
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560 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 16) لحنلا 1216ةروس 

560 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 16) لحنلا 1216ةروس 

561 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 16) لحنلا 1217ةروس 

1217هراشا

561 ص :  لوزن .... : 1217نأش 

561 ص :  1217ریسفت .... :

561 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 16) لحنلا 1217ةروس 

562 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 16) لحنلا 1218ةروس 

562 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 16) لحنلا 1218ةروس 

563 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 16) لحنلا 1218ةروس 

563 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 16) لحنلا 1219ةروس 

564 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 16) لحنلا 1219ةروس 

564 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 16) لحنلا 1219ةروس 

564 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 16) لحنلا 1220ةروس 

565 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 16) لحنلا 1220ةروس 

565 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 16) لحنلا 1220ةروس 

566 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 16) لحنلا 1221ةروس 

566 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 16) لحنلا 1221ةروس 

567 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 16) لحنلا 1221ةروس 

567 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 16) لحنلا 1222ةروس 

1222هراشا

567 ص :  لوزن .... : 1222نأش 

568 ص :  1222ریسفت .... :

568 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 16) لحنلا 1223ةروس 

568 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 16) لحنلا 1223ةروس 

569 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 16) لحنلا 1223ةروس 
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1223هراشا

569 ص :  لوزن .... : 1223نأش 

569 ص :  1224ریسفت .... :

569 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 16) لحنلا 1224ةروس 

570 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 16) لحنلا 1224ةروس 

570 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 16) لحنلا 1224ةروس 

571 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 16) لحنلا 1225ةروس 

571 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 16) لحنلا 1225ةروس 

571 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 16) لحنلا 1225ةروس 

572 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 16) لحنلا 1226ةروس 

572 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 16) لحنلا 1226ةروس 

573 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 16) لحنلا 1226ةروس 

573 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 16) لحنلا 1226ةروس 

573 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 16) لحنلا 1227ةروس 

574 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 16) لحنلا 1227ةروس 

574 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 16) لحنلا 1227ةروس 

574 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 16) لحنلا 1228ةروس 

575 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 16) لحنلا 1228ةروس 

575 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 16) لحنلا 1228ةروس 

575 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 16) لحنلا 1228ةروس 

576 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 16) لحنلا 1229ةروس 

576 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 16) لحنلا 1229ةروس 

1229هراشا

576 ص :  نز .... : ماقم  شزرا  يایحا  رد  مالسا  1229شقن 

577 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 16) لحنلا 1230ةروس 

578 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 16) لحنلا 1230ةروس 
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578 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 16) لحنلا 1231ةروس 

578 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 16) لحنلا 1231ةروس 

579 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 16) لحنلا 1231ةروس 

579 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 16) لحنلا 1231ةروس 

580 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 16) لحنلا 1232ةروس 

580 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 16) لحنلا 1232ةروس 

581 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 16) لحنلا 1232ةروس 

581 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 16) لحنلا 1233ةروس 

582 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 16) لحنلا 1233ةروس 

583 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 16) لحنلا 1234ةروس 

584 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 16) لحنلا 1234ةروس 

584 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 16) لحنلا 1235ةروس 

585 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 16) لحنلا 1235ةروس 

585 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 16) لحنلا 1236ةروس 

586 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 16) لحنلا 1236ةروس 

587 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 16) لحنلا 1236ةروس 

587 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 16) لحنلا 1237ةروس 

588 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 16) لحنلا 1237ةروس 

588 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 16) لحنلا 1238ةروس 

589 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 16) لحنلا 1238ةروس 

589 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 16) لحنلا 1238ةروس 

590 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 16) لحنلا 1239ةروس 

590 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 16) لحنلا 1239ةروس 

590 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 16) لحنلا 1239ةروس 

591 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 16) لحنلا 1239ةروس 

591 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 16) لحنلا 1240ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


592 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 16) لحنلا 1240ةروس 

592 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 16) لحنلا 1240ةروس 

593 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 16) لحنلا 1241ةروس 

1241هراشا

593 ص :  لوزن .... : 1241نأش 

593 ص :  1242ریسفت .... :

594 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 16) لحنلا 1242ةروس 

595 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 16) لحنلا 1242ةروس 

595 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 16) لحنلا 1243ةروس 

596 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 16) لحنلا 1243ةروس 

1243هراشا

596 ص :  لوزن .... : 1243نأش 

596 ص :  1244ریسفت .... :

597 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 16) لحنلا 1244ةروس 

597 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 16) لحنلا 1245ةروس 

598 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 16) لحنلا 1245ةروس 

598 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 16) لحنلا 1245ةروس 

598 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 16) لحنلا 1245ةروس 

599 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 16) لحنلا 1246ةروس 

1246هراشا

599 ص :  لوزن .... : 1246نأش 

599 ص :  1246ریسفت .... :

599 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 16) لحنلا 1246ةروس 

600 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 16) لحنلا 1247ةروس 

600 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 16) لحنلا 1247ةروس 

601 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 16) لحنلا 1247ةروس 
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601 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 16) لحنلا 1248ةروس 

1248هراشا

601 ص :  لوزن .... : 1248نأش 

602 ص :  1249ریسفت .... :

603 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 16) لحنلا 1249ةروس 

603 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 16) لحنلا 1249ةروس 

604 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 16) لحنلا 1250ةروس 

604 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 16) لحنلا 1250ةروس 

604 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 16) لحنلا 1250ةروس 

605 ص :  ۀیآ 112 ....  (: 16) لحنلا 1250ةروس 

605 ص :  ۀیآ 113 ....  (: 16) لحنلا 1251ةروس 

605 ص :  ۀیآ 114 ....  (: 16) لحنلا 1251ةروس 

606 ص :  ۀیآ 115 ....  (: 16) لحنلا 1252ةروس 

607 ص :  ۀیآ 116 ....  (: 16) لحنلا 1252ةروس 

608 ص :  ۀیآ 117 ....  (: 16) لحنلا 1253ةروس 

608 ص :  ۀیآ 118 ....  (: 16) لحنلا 1253ةروس 

608 ص :  ۀیآ 119 ....  (: 16) لحنلا 1253ةروس 

609 ص :  ۀیآ 120 ....  (: 16) لحنلا 1254ةروس 

609 ص :  ۀیآ 121 ....  (: 16) لحنلا 1254ةروس 

610 ص :  ۀیآ 122 ....  (: 16) لحنلا 1254ةروس 

610 ص :  ۀیآ 123 ....  (: 16) لحنلا 1254ةروس 

610 ص :  ۀیآ 124 ....  (: 16) لحنلا 1255ةروس 

611 ص :  ۀیآ 125 ....  (: 16) لحنلا 1255ةروس 

612 ص :  ۀیآ 126 ....  (: 16) لحنلا 1256ةروس 

613 ص :  ۀیآ 127 ....  (: 16) لحنلا 1257ةروس 

614 ص :  ۀیآ 128 ....  (: 16) لحنلا 1257ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


615 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزناپ  ءزج  1258زاغآ 

615 ص :  [ ..... 17  ] ءارسا 1258هروس 

1258هراشا

615 ص :  تسا .... : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هروس  نیا  ریسفت  رد  دورو  زا  1258لبق 

615 ص :  هروس .... : نیا  ياهمان  - 11258

615 ص :  هروس .... : ياوتحم  - 21258

615 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف  - 31259

615 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 17) ءارسإلا 1259ةروس 

616 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 17) ءارسإلا 1260ةروس 

618 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 17) ءارسإلا 1260ةروس 

618 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 17) ءارسإلا 1261ةروس 

618 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 17) ءارسإلا 1261ةروس 

619 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 17) ءارسإلا 1261ةروس 

619 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 17) ءارسإلا 1261ةروس 

620 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 17) ءارسإلا 1262ةروس 

620 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 17) ءارسإلا 1262ةروس 

621 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 17) ءارسإلا 1263ةروس 

621 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 17) ءارسإلا 1263ةروس 

622 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 17) ءارسإلا 1264ةروس 

623 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 17) ءارسإلا 1264ةروس 

624 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 17) ءارسإلا 1264ةروس 

624 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 17) ءارسإلا 1265ةروس 

625 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 17) ءارسإلا 1265ةروس 

625 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 17) ءارسإلا 1266ةروس 

626 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 17) ءارسإلا 1266ةروس 

627 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 17) ءارسإلا 1267ةروس 
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627 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 17) ءارسإلا 1267ةروس 

627 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 17) ءارسإلا 1267ةروس 

1267هراشا

628 ص :  دنراد .... ؟ داضت  مه  اب  ترخآ  ایند و  1267ایآ 

628 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 17) ءارسإلا 1268ةروس 

629 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 17) ءارسإلا 1268ةروس 

630 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 17) ءارسإلا 1269ةروس 

630 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 17) ءارسإلا 1269ةروس 

1269هراشا

630 ص :  مالسا ....  قطنم  رد  ردام  ردپ و  1269مارتحا 

631 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 17) ءارسإلا 1270ةروس 

632 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 17) ءارسإلا 1270ةروس 

632 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 17) ءارسإلا 1271ةروس 

632 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 17) ءارسإلا 1271ةروس 

633 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 17) ءارسإلا 1271ةروس 

633 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 17) ءارسإلا 1272ةروس 

634 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 17) ءارسإلا 1272ةروس 

1272هراشا

635 ص :  انز ....  میرحت  1272هفسلف 

635 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 17) ءارسإلا 1273ةروس 

636 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 17) ءارسإلا 1274ةروس 

637 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 17) ءارسإلا 1274ةروس 

637 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 17) ءارسإلا 1274ةروس 

638 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 17) ءارسإلا 1275ةروس 

639 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 17) ءارسإلا 1275ةروس 

639 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 17) ءارسإلا 1276ةروس 
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640 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 17) ءارسإلا 1276ةروس 

641 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 17) ءارسإلا 1277ةروس 

641 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 17) ءارسإلا 1277ةروس 

642 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 17) ءارسإلا 1277ةروس 

642 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 17) ءارسإلا 1277ةروس 

642 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 17) ءارسإلا 1278ةروس 

1278هراشا

642 ص :  لوزن .... : 1278نأش 

643 ص :  1278ریسفت .... :

643 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 17) ءارسإلا 1279ةروس 

643 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 17) ءارسإلا 1279ةروس 

644 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 17) ءارسإلا 1279ةروس 

1279هراشا

644 ص :  لوزن .... : 1279نأش 

644 ص :  1280ریسفت .... :

644 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 17) ءارسإلا 1280ةروس 

645 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 17) ءارسإلا 1280ةروس 

645 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 17) ءارسإلا 1280ةروس 

646 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 17) ءارسإلا 1281ةروس 

646 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 17) ءارسإلا 1281ةروس 

647 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 17) ءارسإلا 1282ةروس 

647 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 17) ءارسإلا 1282ةروس 

648 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 17) ءارسإلا 1282ةروس 

648 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 17) ءارسإلا 1283ةروس 

649 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 17) ءارسإلا 1283ةروس 

649 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 17) ءارسإلا 1283ةروس 
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650 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 17) ءارسإلا 1284ةروس 

1284هراشا

651 ص :  هنوعلم .... : هرجش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  1285يایؤر 

651 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 17) ءارسإلا 1285ةروس 

652 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 17) ءارسإلا 1285ةروس 

652 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 17) ءارسإلا 1286ةروس 

653 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 17) ءارسإلا 1286ةروس 

653 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 17) ءارسإلا 1286ةروس 

653 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 17) ءارسإلا 1286ةروس 

654 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 17) ءارسإلا 1287ةروس 

655 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 17) ءارسإلا 1287ةروس 

655 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 17) ءارسإلا 1287ةروس 

655 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 17) ءارسإلا 1288ةروس 

656 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 17) ءارسإلا 1288ةروس 

657 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 17) ءارسإلا 1289ةروس 

658 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 17) ءارسإلا 1289ةروس 

658 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 17) ءارسإلا 1289ةروس 

658 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 17) ءارسإلا 1290ةروس 

1290هراشا

658 ص :  راذگماو ....  دوخ  هب  ارم  1290ایادخ !

659 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 17) ءارسإلا 1290ةروس 

1290هراشا

659 ص :  لوزن .... : 1290نأش 

659 ص :  1291ریسفت .... :

659 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 17) ءارسإلا 1291ةروس 

660 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 17) ءارسإلا 1291ةروس 
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660 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 17) ءارسإلا 1292ةروس 

1292هراشا

661 ص :  یناحور .... - گرزب  تدابع  کی  بش  1292زامن 

662 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 17) ءارسإلا 1293ةروس 

662 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 17) ءارسإلا 1293ةروس 

663 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 17) ءارسإلا 1294ةروس 

664 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 17) ءارسإلا 1294ةروس 

664 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 17) ءارسإلا 1294ةروس 

664 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 17) ءارسإلا 1295ةروس 

665 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 17) ءارسإلا 1295ةروس 

666 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 17) ءارسإلا 1295ةروس 

666 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 17) ءارسإلا 1296ةروس 

667 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 17) ءارسإلا 1296ةروس 

667 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 17) ءارسإلا 1297ةروس 

1297هراشا

667 ص :  لوزن .... : 1297نأش 

668 ص :  1298ریسفت .... :

669 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 17) ءارسإلا 1298ةروس 

669 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 17) ءارسإلا 1298ةروس 

669 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 17) ءارسإلا 1298ةروس 

669 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 17) ءارسإلا 1298ةروس 

670 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 17) ءارسإلا 1299ةروس 

670 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 17) ءارسإلا 1299ةروس 

671 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 17) ءارسإلا 1300ةروس 

672 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 17) ءارسإلا 1300ةروس 

672 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 17) ءارسإلا 1301ةروس 
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673 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 17) ءارسإلا 1301ةروس 

1301هراشا

673 ص :  ینامسج .... - 1301داعم 

673 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 17) ءارسإلا 1301ةروس 

674 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 17) ءارسإلا 1302ةروس 

674 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 17) ءارسإلا 1302ةروس 

675 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 17) ءارسإلا 1302ةروس 

675 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 17) ءارسإلا 1303ةروس 

676 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 17) ءارسإلا 1303ةروس 

676 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 17) ءارسإلا 1304ةروس 

676 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 17) ءارسإلا 1304ةروس 

677 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 17) ءارسإلا 1304ةروس 

677 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 17) ءارسإلا 1304ةروس 

1304هراشا

677 ص :  لوزن .... : 1304نأش 

677 ص :  1304ریسفت .... :

678 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 17) ءارسإلا 1305ةروس 

موس 1306دلج 

19 ص :  1306راتفگشیپ .... 

23 ص :  مهدزناپ ....  ءزج  1307همادا 

23 ص :  [ .... 18  ] فهک 1307هروس 

1307هراشا

23 ص :  هروس .... : 1307ياوتحم 

23 ص :  هروس .... : توالت  1307تلیضف 

24 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 18) فهکلا 1308ةروس 

24 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 18) فهکلا 1308ةروس 
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25 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 18) فهکلا 1308ةروس 

25 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 18) فهکلا 1309ةروس 

25 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 18) فهکلا 1309ةروس 

25 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 18) فهکلا 1309ةروس 

25 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 18) فهکلا 1309ةروس 

26 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 18) فهکلا 1310ةروس 

26 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 18) فهکلا 1310ةروس 

1310هراشا

26 ص :  لوزن .... : 1310نأش 

27 ص :  1311ریسفت .... :

27 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 18) فهکلا 1311ةروس 

28 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 18) فهکلا 1311ةروس 

28 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 18) فهکلا 1311ةروس 

28 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 18) فهکلا 1312ةروس 

29 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 18) فهکلا 1312ةروس 

29 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 18) فهکلا 1312ةروس 

29 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 18) فهکلا 1313ةروس 

30 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 18) فهکلا 1313ةروس 

31 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 18) فهکلا 1314ةروس 

31 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 18) فهکلا 1314ةروس 

32 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 18) فهکلا 1315ةروس 

32 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 18) فهکلا 1315ةروس 

34 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 18) فهکلا 1316ةروس 

35 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 18) فهکلا 1316ةروس 

35 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 18) فهکلا 1316ةروس 

36 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 18) فهکلا 1317ةروس 
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36 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 18) فهکلا 1317ةروس 

36 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 18) فهکلا 1317ةروس 

1317هراشا

37 ص :  ناتساد .... - نیا  هدنزومآ  ياه  1318هبنج

38 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 18) فهکلا 1319ةروس 

1319هراشا

38 ص :  لوزن .... : 1319نأش 

39 ص :  1319ریسفت .... :

39 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 18) فهکلا 1320ةروس 

40 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 18) فهکلا 1320ةروس 

40 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 18) فهکلا 1320ةروس 

41 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 18) فهکلا 1321ةروس 

41 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 18) فهکلا 1321ةروس 

41 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 18) فهکلا 1321ةروس 

41 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 18) فهکلا 1321ةروس 

42 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 18) فهکلا 1322ةروس 

42 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 18) فهکلا 1322ةروس 

43 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 18) فهکلا 1322ةروس 

43 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 18) فهکلا 1322ةروس 

43 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 18) فهکلا 1323ةروس 

43 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 18) فهکلا 1323ةروس 

43 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 18) فهکلا 1323ةروس 

44 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 18) فهکلا 1323ةروس 

45 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 18) فهکلا 1324ةروس 

45 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 18) فهکلا 1324ةروس 

46 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 18) فهکلا 1325ةروس 
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47 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 18) فهکلا 1325ةروس 

47 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 18) فهکلا 1326ةروس 

48 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 18) فهکلا 1326ةروس 

49 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 18) فهکلا 1326ةروس 

50 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 18) فهکلا 1327ةروس 

50 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 18) فهکلا 1327ةروس 

51 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 18) فهکلا 1328ةروس 

51 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 18) فهکلا 1328ةروس 

51 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 18) فهکلا 1328ةروس 

52 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 18) فهکلا 1329ةروس 

52 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 18) فهکلا 1329ةروس 

53 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 18) فهکلا 1330ةروس 

54 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 18) فهکلا 1330ةروس 

54 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 18) فهکلا 1330ةروس 

55 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 18) فهکلا 1331ةروس 

55 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 18) فهکلا 1331ةروس 

55 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 18) فهکلا 1331ةروس 

55 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 18) فهکلا 1331ةروس 

56 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 18) فهکلا 1332ةروس 

56 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 18) فهکلا 1332ةروس 

56 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 18) فهکلا 1332ةروس 

56 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 18) فهکلا 1332ةروس 

57 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 18) فهکلا 1332ةروس 

57 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 18) فهکلا 1333ةروس 

57 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 18) فهکلا 1333ةروس 

58 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 18) فهکلا 1333ةروس 
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58 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 18) فهکلا 1333ةروس 

58 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 18) فهکلا 1333ةروس 

58 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزناش  ءزج  1334زاغآ 

58 ص :  فهک ....  هروس  1334همادا 

58 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 18) فهکلا 1334ةروس 

58 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 18) فهکلا 1334ةروس 

59 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 18) فهکلا 1334ةروس 

60 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 18) فهکلا 1335ةروس 

60 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 18) فهکلا 1335ةروس 

60 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 18) فهکلا 1335ةروس 

61 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 18) فهکلا 1336ةروس 

61 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 18) فهکلا 1336ةروس 

1336هراشا

61 ص :  یسوم ....  رضخ و  ناتساد  1336ياهسرد 

63 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 18) فهکلا 1337ةروس 

64 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 18) فهکلا 1338ةروس 

64 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 18) فهکلا 1338ةروس 

64 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 18) فهکلا 1338ةروس 

64 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 18) فهکلا 1338ةروس 

64 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 18) فهکلا 1338ةروس 

65 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 18) فهکلا 1339ةروس 

65 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 18) فهکلا 1339ةروس 

65 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 18) فهکلا 1339ةروس 

65 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 18) فهکلا 1339ةروس 

65 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 18) فهکلا 1339ةروس 

66 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 18) فهکلا 1340ةروس 
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66 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 18) فهکلا 1340ةروس 

66 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 18) فهکلا 1340ةروس 

67 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 18) فهکلا 1340ةروس 

67 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 18) فهکلا 1341ةروس 

1341هراشا

67 ص :  یخیرات .... : ناتساد  نیا  هدنزومآ  1341تاکن 

69 ص :  دننایک .... ؟ جوجأم  1342جوجأی و 

69 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 18) فهکلا 1342ةروس 

70 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 18) فهکلا 1343ةروس 

70 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 18) فهکلا 1343ةروس 

71 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 18) فهکلا 1343ةروس 

71 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 18) فهکلا 1343ةروس 

71 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 18) فهکلا 1344ةروس 

72 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 18) فهکلا 1344ةروس 

73 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 18) فهکلا 1345ةروس 

73 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 18) فهکلا 1345ةروس 

73 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 18) فهکلا 1345ةروس 

74 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 18) فهکلا 1346ةروس 

75 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 18) فهکلا 1346ةروس 

77 ص :  [ .... 19  ] میرم 1347هروس 

1347هراشا

77 ص :  هروس .... : 1347ياوتحم 

77 ص :  هروس .... : توالت  1348تلیضف 

78 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 19) میرم 1348ةروس 

78 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 19) میرم 1348ةروس 

78 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 19) میرم 1348ةروس 
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78 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 19) میرم 1348ةروس 

79 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 19) میرم 1349ةروس 

79 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 19) میرم 1349ةروس 

79 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 19) میرم 1349ةروس 

79 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 19) میرم 1349ةروس 

80 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 19) میرم 1350ةروس 

80 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 19) میرم 1350ةروس 

80 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 19) میرم 1350ةروس 

81 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 19) میرم 1350ةروس 

81 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 19) میرم 1351ةروس 

81 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 19) میرم 1351ةروس 

81 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 19) میرم 1351ةروس 

1351هراشا

82 ص :  ییحی .... ! 1351تداهش 

82 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 19) میرم 1352ةروس 

83 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 19) میرم 1352ةروس 

83 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 19) میرم 1353ةروس 

83 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 19) میرم 1353ةروس 

84 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 19) میرم 1353ةروس 

84 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 19) میرم 1353ةروس 

85 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 19) میرم 1354ةروس 

85 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 19) میرم 1354ةروس 

86 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 19) میرم 1354ةروس 

86 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 19) میرم 1355ةروس 

86 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 19) میرم 1355ةروس 

87 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 19) میرم 1355ةروس 
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87 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 19) میرم 1355ةروس 

87 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 19) میرم 1356ةروس 

87 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 19) میرم 1356ةروس 

88 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 19) میرم 1356ةروس 

88 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 19) میرم 1356ةروس 

88 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 19) میرم 1356ةروس 

88 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 19) میرم 1357ةروس 

89 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 19) میرم 1357ةروس 

89 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 19) میرم 1357ةروس 

89 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 19) میرم 1357ةروس 

90 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 19) میرم 1358ةروس 

90 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 19) میرم 1358ةروس 

90 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 19) میرم 1358ةروس 

91 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 19) میرم 1359ةروس 

91 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 19) میرم 1359ةروس 

91 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 19) میرم 1359ةروس 

92 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 19) میرم 1359ةروس 

92 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 19) میرم 1359ةروس 

92 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 19) میرم 1360ةروس 

93 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 19) میرم 1360ةروس 

93 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 19) میرم 1360ةروس 

93 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 19) میرم 1361ةروس 

94 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 19) میرم 1361ةروس 

94 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 19) میرم 1361ةروس 

95 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 19) میرم 1362ةروس 

95 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 19) میرم 1362ةروس 
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95 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 19) میرم 1362ةروس 

95 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 19) میرم 1362ةروس 

95 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 19) میرم 1362ةروس 

96 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 19) میرم 1363ةروس 

96 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 19) میرم 1363ةروس 

96 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 19) میرم 1363ةروس 

97 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 19) میرم 1364ةروس 

97 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 19) میرم 1364ةروس 

97 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 19) میرم 1364ةروس 

98 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 19) میرم 1364ةروس 

98 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 19) میرم 1364ةروس 

98 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 19) میرم 1365ةروس 

99 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 19) میرم 1365ةروس 

99 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 19) میرم 1365ةروس 

99 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 19) میرم 1366ةروس 

100 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 19) میرم 1366ةروس 

100 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 19) میرم 1366ةروس 

100 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 19) میرم 1366ةروس 

100 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 19) میرم 1366ةروس 

101 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 19) میرم 1367ةروس 

101 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 19) میرم 1367ةروس 

102 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 19) میرم 1367ةروس 

102 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 19) میرم 1368ةروس 

103 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 19) میرم 1368ةروس 

103 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 19) میرم 1368ةروس 

103 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 19) میرم 1369ةروس 
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104 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 19) میرم 1369ةروس 

104 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 19) میرم 1369ةروس 

104 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 19) میرم 1369ةروس 

104 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 19) میرم 1369ةروس 

104 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 19) میرم 1370ةروس 

105 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 19) میرم 1370ةروس 

105 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 19) میرم 1370ةروس 

105 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 19) میرم 1370ةروس 

106 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 19) میرم 1371ةروس 

106 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 19) میرم 1371ةروس 

106 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 19) میرم 1371ةروس 

106 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 19) میرم 1371ةروس 

106 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 19) میرم 1371ةروس 

107 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 19) میرم 1372ةروس 

107 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 19) میرم 1372ةروس 

107 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 19) میرم 1372ةروس 

107 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 19) میرم 1372ةروس 

108 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 19) میرم 1372ةروس 

108 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 19) میرم 1373ةروس 

109 ص :  [ .... 20  ] هط 1373هروس 

1373هراشا

109 ص :  هروس .... : 1373ياوتحم 

109 ص :  هروس .... : توالت  1373تلیضف 

110 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 20) هط 1374ةروس 

110 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 20) هط 1374ةروس 

1374هراشا
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110 ص :  لوزن .... : 1374نأش 

110 ص :  1374ریسفت .... :

111 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 20) هط 1375ةروس 

111 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 20) هط 1375ةروس 

111 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 20) هط 1375ةروس 

111 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 20) هط 1375ةروس 

111 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 20) هط 1375ةروس 

111 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 20) هط 1375ةروس 

112 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 20) هط 1376ةروس 

112 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 20) هط 1376ةروس 

112 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 20) هط 1376ةروس 

113 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 20) هط 1376ةروس 

113 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 20) هط 1377ةروس 

113 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 20) هط 1377ةروس 

113 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 20) هط 1377ةروس 

114 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 20) هط 1377ةروس 

114 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 20) هط 1378ةروس 

114 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 20) هط 1378ةروس 

115 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 20) هط 1378ةروس 

115 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 20) هط 1378ةروس 

115 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 20) هط 1378ةروس 

115 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 20) هط 1378ةروس 

115 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 20) هط 1379ةروس 

115 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 20) هط 1379ةروس 

116 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 20) هط 1379ةروس 

116 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 20) هط 1379ةروس 
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116 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 20) هط 1379ةروس 

116 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

116 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

116 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

117 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

117 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

117 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

117 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 20) هط 1380ةروس 

117 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 20) هط 1381ةروس 

117 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 20) هط 1381ةروس 

117 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 20) هط 1381ةروس 

118 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 20) هط 1381ةروس 

118 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 20) هط 1381ةروس 

119 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 20) هط 1382ةروس 

121 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 20) هط 1383ةروس 

121 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 20) هط 1384ةروس 

122 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 20) هط 1384ةروس 

122 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 20) هط 1384ةروس 

122 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 20) هط 1384ةروس 

122 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 20) هط 1384ةروس 

122 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 20) هط 1385ةروس 

123 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 20) هط 1385ةروس 

123 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 20) هط 1385ةروس 

124 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 20) هط 1386ةروس 

124 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 20) هط 1386ةروس 

124 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 20) هط 1386ةروس 
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124 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 20) هط 1386ةروس 

125 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 20) هط 1387ةروس 

125 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 20) هط 1387ةروس 

125 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 20) هط 1387ةروس 

126 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 20) هط 1387ةروس 

126 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 20) هط 1388ةروس 

126 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 20) هط 1388ةروس 

127 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 20) هط 1388ةروس 

127 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 20) هط 1388ةروس 

127 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 20) هط 1389ةروس 

128 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 20) هط 1389ةروس 

128 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 20) هط 1389ةروس 

128 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 20) هط 1389ةروس 

129 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 20) هط 1390ةروس 

129 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 20) هط 1390ةروس 

129 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 20) هط 1390ةروس 

130 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 20) هط 1390ةروس 

130 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 20) هط 1391ةروس 

130 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 20) هط 1391ةروس 

131 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 20) هط 1392ةروس 

132 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 20) هط 1392ةروس 

132 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 20) هط 1392ةروس 

132 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 20) هط 1392ةروس 

132 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 20) هط 1392ةروس 

132 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 20) هط 1393ةروس 

133 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 20) هط 1393ةروس 
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134 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 20) هط 1393ةروس 

134 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 20) هط 1394ةروس 

134 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 20) هط 1394ةروس 

135 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 20) هط 1394ةروس 

135 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 20) هط 1395ةروس 

135 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 20) هط 1395ةروس 

136 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 20) هط 1395ةروس 

136 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 20) هط 1395ةروس 

137 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 20) هط 1396ةروس 

137 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 20) هط 1396ةروس 

137 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 20) هط 1396ةروس 

138 ص :  ۀیآ 90 .... (: 20) هط 1397ةروس 

138 ص :  ۀیآ 91 .... (: 20) هط 1397ةروس 

139 ص :  ۀیآ 92 .... (: 20) هط 1397ةروس 

139 ص :  ۀیآ 93 .... (: 20) هط 1397ةروس 

139 ص :  ۀیآ 94 .... (: 20) هط 1398ةروس 

140 ص :  ۀیآ 95 .... (: 20) هط 1398ةروس 

140 ص :  ۀیآ 96 .... (: 20) هط 1398ةروس 

140 ص :  ۀیآ 97 .... (: 20) هط 1398ةروس 

140 ص :  ۀیآ 98 .... (: 20) هط 1399ةروس 

141 ص :  ۀیآ 99 .... (: 20) هط 1399ةروس 

141 ص :  ۀیآ 100 .... (: 20) هط 1399ةروس 

141 ص :  ۀیآ 101 .... (: 20) هط 1399ةروس 

141 ص :  ۀیآ 102 .... (: 20) هط 1399ةروس 

141 ص :  ۀیآ 103 .... (: 20) هط 1400ةروس 

142 ص :  ۀیآ 104 .... (: 20) هط 1400ةروس 
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142 ص :  ۀیآ 105 .... (: 20) هط 1400ةروس 

142 ص :  ۀیآ 106 .... (: 20) هط 1400ةروس 

143 ص :  ۀیآ 107 .... (: 20) هط 1400ةروس 

143 ص :  ۀیآ 108 .... (: 20) هط 1401ةروس 

143 ص :  ۀیآ 109 .... (: 20) هط 1401ةروس 

143 ص :  ۀیآ 110 .... (: 20) هط 1401ةروس 

144 ص :  ۀیآ 111 .... (: 20) هط 1401ةروس 

144 ص :  ۀیآ 112 .... (: 20) هط 1402ةروس 

144 ص :  ۀیآ 113 .... (: 20) هط 1402ةروس 

145 ص :  ۀیآ 114 .... (: 20) هط 1402ةروس 

145 ص :  ۀیآ 115 .... (: 20) هط 1403ةروس 

146 ص :  ۀیآ 116 .... (: 20) هط 1403ةروس 

146 ص :  ۀیآ 117 .... (: 20) هط 1403ةروس 

146 ص :  ۀیآ 118 .... (: 20) هط 1404ةروس 

146 ص :  ۀیآ 119 .... (: 20) هط 1404ةروس 

147 ص :  ۀیآ 120 .... (: 20) هط 1404ةروس 

147 ص :  ۀیآ 121 .... (: 20) هط 1404ةروس 

147 ص :  ۀیآ 122 .... (: 20) هط 1404ةروس 

147 ص :  ۀیآ 123 .... (: 20) هط 1405ةروس 

148 ص :  ۀیآ 124 .... (: 20) هط 1405ةروس 

148 ص :  ۀیآ 125 .... (: 20) هط 1405ةروس 

148 ص :  ۀیآ 126 .... (: 20) هط 1405ةروس 

148 ص :  ۀیآ 127 .... (: 20) هط 1405ةروس 

148 ص :  ۀیآ 128 .... (: 20) هط 1406ةروس 

149 ص :  ۀیآ 129 .... (: 20) هط 1406ةروس 

150 ص :  ۀیآ 130 .... (: 20) هط 1406ةروس 
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150 ص :  ۀیآ 131 .... (: 20) هط 1407ةروس 

151 ص :  ۀیآ 132 .... (: 20) هط 1407ةروس 

151 ص :  ۀیآ 133 .... (: 20) هط 1407ةروس 

152 ص :  ۀیآ 134 .... (: 20) هط 1408ةروس 

152 ص :  ۀیآ 135 .... (: 20) هط 1408ةروس 

153 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدفه  ءزج  1408زاغآ 

153 ص :  [ .... 21  ] ءایبنا 1408هروس 

1408هراشا

153 ص :  هروس .... : 1409ياوتحم 

153 ص :  هروس .... : توالت  1409تلیضف 

154 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 21) ءایبنألا 1409ةروس 

154 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 21) ءایبنألا 1409ةروس 

155 ص :  ۀیآ 3 .... (: 21) ءایبنألا 1410ةروس 

155 ص :  ۀیآ 4 .... (: 21) ءایبنألا 1410ةروس 

155 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 21) ءایبنألا 1410ةروس 

156 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 21) ءایبنألا 1411ةروس 

156 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 21) ءایبنألا 1411ةروس 

157 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 21) ءایبنألا 1411ةروس 

157 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 21) ءایبنألا 1411ةروس 

157 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 21) ءایبنألا 1412ةروس 

158 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 21) ءایبنألا 1412ةروس 

158 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 21) ءایبنألا 1412ةروس 

158 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 21) ءایبنألا 1412ةروس 

158 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 21) ءایبنألا 1413ةروس 

159 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 21) ءایبنألا 1413ةروس 

159 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 21) ءایبنألا 1413ةروس 
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159 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 21) ءایبنألا 1413ةروس 

159 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 21) ءایبنألا 1414ةروس 

160 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 21) ءایبنألا 1414ةروس 

160 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 21) ءایبنألا 1414ةروس 

160 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 21) ءایبنألا 1414ةروس 

161 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 21) ءایبنألا 1414ةروس 

161 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 21) ءایبنألا 1415ةروس 

162 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 21) ءایبنألا 1415ةروس 

162 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 21) ءایبنألا 1416ةروس 

163 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 21) ءایبنألا 1416ةروس 

163 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 21) ءایبنألا 1416ةروس 

164 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 21) ءایبنألا 1417ةروس 

164 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 21) ءایبنألا 1417ةروس 

165 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 21) ءایبنألا 1417ةروس 

165 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 21) ءایبنألا 1418ةروس 

166 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 21) ءایبنألا 1418ةروس 

167 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 21) ءایبنألا 1419ةروس 

167 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 21) ءایبنألا 1419ةروس 

167 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 21) ءایبنألا 1419ةروس 

168 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 21) ءایبنألا 1420ةروس 

168 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 21) ءایبنألا 1420ةروس 

169 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 21) ءایبنألا 1420ةروس 

169 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 21) ءایبنألا 1421ةروس 

169 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 21) ءایبنألا 1421ةروس 

169 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 21) ءایبنألا 1421ةروس 

170 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 21) ءایبنألا 1421ةروس 
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170 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 21) ءایبنألا 1422ةروس 

171 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 21) ءایبنألا 1422ةروس 

171 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 21) ءایبنألا 1422ةروس 

171 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 21) ءایبنألا 1422ةروس 

172 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 21) ءایبنألا 1423ةروس 

172 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 21) ءایبنألا 1423ةروس 

173 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 21) ءایبنألا 1423ةروس 

173 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 21) ءایبنألا 1424ةروس 

173 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 21) ءایبنألا 1424ةروس 

173 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 21) ءایبنألا 1424ةروس 

174 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 21) ءایبنألا 1424ةروس 

174 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 21) ءایبنألا 1424ةروس 

174 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 21) ءایبنألا 1425ةروس 

174 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 21) ءایبنألا 1425ةروس 

174 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 21) ءایبنألا 1425ةروس 

175 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 21) ءایبنألا 1425ةروس 

175 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 21) ءایبنألا 1426ةروس 

175 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 21) ءایبنألا 1426ةروس 

176 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 21) ءایبنألا 1426ةروس 

176 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 21) ءایبنألا 1426ةروس 

176 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 21) ءایبنألا 1426ةروس 

176 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 21) ءایبنألا 1427ةروس 

177 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 21) ءایبنألا 1427ةروس 

177 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 21) ءایبنألا 1427ةروس 

177 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 21) ءایبنألا 1428ةروس 

178 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 21) ءایبنألا 1428ةروس 
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178 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 21) ءایبنألا 1428ةروس 

178 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 21) ءایبنألا 1428ةروس 

179 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 21) ءایبنألا 1429ةروس 

179 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 21) ءایبنألا 1429ةروس 

179 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 21) ءایبنألا 1429ةروس 

180 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 21) ءایبنألا 1430ةروس 

181 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 21) ءایبنألا 1430ةروس 

181 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 21) ءایبنألا 1430ةروس 

181 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 21) ءایبنألا 1430ةروس 

182 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 21) ءایبنألا 1431ةروس 

183 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 21) ءایبنألا 1431ةروس 

183 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 21) ءایبنألا 1432ةروس 

183 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 21) ءایبنألا 1432ةروس 

184 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 21) ءایبنألا 1432ةروس 

184 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 21) ءایبنألا 1432ةروس 

184 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 21) ءایبنألا 1432ةروس 

185 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 21) ءایبنألا 1433ةروس 

185 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 21) ءایبنألا 1433ةروس 

185 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 21) ءایبنألا 1433ةروس 

186 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 21) ءایبنألا 1434ةروس 

186 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 21) ءایبنألا 1434ةروس 

186 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 21) ءایبنألا 1434ةروس 

187 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 21) ءایبنألا 1435ةروس 

187 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 21) ءایبنألا 1435ةروس 

188 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 21) ءایبنألا 1435ةروس 

188 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 21) ءایبنألا 1435ةروس 
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188 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 21) ءایبنألا 1436ةروس 

189 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 21) ءایبنألا 1436ةروس 

189 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 21) ءایبنألا 1436ةروس 

190 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 21) ءایبنألا 1436ةروس 

190 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 21) ءایبنألا 1437ةروس 

190 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 21) ءایبنألا 1437ةروس 

191 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 21) ءایبنألا 1437ةروس 

191 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 21) ءایبنألا 1438ةروس 

191 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 21) ءایبنألا 1438ةروس 

192 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 21) ءایبنألا 1438ةروس 

192 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 21) ءایبنألا 1439ةروس 

193 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 21) ءایبنألا 1439ةروس 

193 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 21) ءایبنألا 1439ةروس 

194 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 21) ءایبنألا 1439ةروس 

194 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 21) ءایبنألا 1440ةروس 

195 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 21) ءایبنألا 1440ةروس 

195 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 21) ءایبنألا 1440ةروس 

196 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 21) ءایبنألا 1441ةروس 

197 ص :  [ .... 22  ] ّجح 1441هروس 

1441هراشا

197 ص :  هروس .... : 1441ياوتحم 

198 ص :  هروس .... : توالت  1442تلیضف 

198 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 22) جحلا 1442ةروس 

198 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 22) جحلا 1442ةروس 

199 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 22) جحلا 1443ةروس 

199 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 22) جحلا 1443ةروس 
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199 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 22) جحلا 1443ةروس 

201 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 22) جحلا 1444ةروس 

202 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 22) جحلا 1445ةروس 

202 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 22) جحلا 1445ةروس 

202 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 22) جحلا 1445ةروس 

202 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 22) جحلا 1445ةروس 

203 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 22) جحلا 1446ةروس 

203 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 22) جحلا 1446ةروس 

204 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 22) جحلا 1446ةروس 

204 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 22) جحلا 1447ةروس 

204 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 22) جحلا 1447ةروس 

1447هراشا

204 ص :  لوزن .... : 1447نأش 

205 ص :  1447ریسفت ..... :

205 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 22) جحلا 1448ةروس 

205 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 22) جحلا 1448ةروس 

206 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 22) جحلا 1448ةروس 

207 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 22) جحلا 1449ةروس 

1449هراشا

207 ص :  لوزن ..... : 1449نأش 

207 ص :  1449ریسفت ..... :

207 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 22) جحلا 1450ةروس 

208 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 22) جحلا 1450ةروس 

208 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 22) جحلا 1450ةروس 

208 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 22) جحلا 1450ةروس 

208 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 22) جحلا 1450ةروس 
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209 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 22) جحلا 1451ةروس 

210 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 22) جحلا 1451ةروس 

210 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 22) جحلا 1452ةروس 

211 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 22) جحلا 1452ةروس 

212 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 22) جحلا 1453ةروس 

212 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 22) جحلا 1453ةروس 

213 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 22) جحلا 1453ةروس 

214 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 22) جحلا 1454ةروس 

214 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 22) جحلا 1454ةروس 

214 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 22) جحلا 1455ةروس 

215 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 22) جحلا 1455ةروس 

216 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 22) جحلا 1456ةروس 

217 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 22) جحلا 1456ةروس 

218 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 22) جحلا 1457ةروس 

218 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 22) جحلا 1457ةروس 

219 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 22) جحلا 1458ةروس 

220 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 22) جحلا 1458ةروس 

221 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 22) جحلا 1459ةروس 

221 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 22) جحلا 1459ةروس 

221 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 22) جحلا 1459ةروس 

222 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 22) جحلا 1460ةروس 

222 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 22) جحلا 1460ةروس 

223 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 22) جحلا 1460ةروس 

223 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 22) جحلا 1461ةروس 

224 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 22) جحلا 1461ةروس 

224 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 22) جحلا 1461ةروس 
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224 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 22) جحلا 1461ةروس 

224 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 22) جحلا 1462ةروس 

225 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 22) جحلا 1462ةروس 

225 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 22) جحلا 1462ةروس 

226 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 22) جحلا 1462ةروس 

226 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 22) جحلا 1463ةروس 

227 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 22) جحلا 1463ةروس 

227 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 22) جحلا 1463ةروس 

227 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 22) جحلا 1464ةروس 

228 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 22) جحلا 1464ةروس 

1464هراشا

228 ص :  لوزن .... : 1464نأش 

228 ص :  1464ریسفت .... :

229 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 22) جحلا 1465ةروس 

229 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 22) جحلا 1465ةروس 

229 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 22) جحلا 1465ةروس 

230 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 22) جحلا 1466ةروس 

230 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 22) جحلا 1466ةروس 

231 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 22) جحلا 1467ةروس 

231 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 22) جحلا 1467ةروس 

232 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 22) جحلا 1467ةروس 

232 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 22) جحلا 1467ةروس 

232 ص :  ۀیآ 70 ..... (: 22) جحلا 1468ةروس 

233 ص :  ۀیآ 71 ..... (: 22) جحلا 1468ةروس 

233 ص :  ۀیآ 72 ..... (: 22) جحلا 1468ةروس 

234 ص :  ۀیآ 73 ..... (: 22) جحلا 1469ةروس 
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235 ص :  ۀیآ 74 ..... (: 22) جحلا 1469ةروس 

235 ص :  ۀیآ 75 ..... (: 22) جحلا 1470ةروس 

1470هراشا

235 ص :  لوزن ..... : 1470نأش 

236 ص :  1470ریسفت ..... :

236 ص :  ۀیآ 76 ..... (: 22) جحلا 1471ةروس 

236 ص :  ۀیآ 77 ..... (: 22) جحلا 1471ةروس 

237 ص :  ۀیآ 78 ..... (: 22) جحلا 1471ةروس 

239 ص :  دیجم .....  نآرق  مهدجه  ءزج  1472زاغآ 

239 ص :  [ ..... 23  ] نونمؤم 1472هروس 

1472هراشا

239 ص :  هروس ..... : 1472ياوتحم 

240 ص :  هروس ..... : توالت  1473تلیضف 

240 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 23) نونمؤم 1473ةروس 

240 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 23) نونمؤم 1473ةروس 

240 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 23) نونمؤم 1473ةروس 

241 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 23) نونمؤم 1474ةروس 

241 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 23) نونمؤم 1474ةروس 

241 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 23) نونمؤم 1474ةروس 

241 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 23) نونمؤم 1474ةروس 

241 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 23) نونمؤم 1474ةروس 

242 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 23) نونمؤم 1475ةروس 

242 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 23) نونمؤم 1475ةروس 

242 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 23) نونمؤم 1475ةروس 

242 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 23) نونمؤم 1475ةروس 

243 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 23) نونمؤم 1475ةروس 
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243 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 23) نونمؤم 1476ةروس 

244 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 23) نونمؤم 1476ةروس 

244 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 23) نونمؤم 1476ةروس 

244 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 23) نونمؤم 1477ةروس 

245 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 23) نونمؤم 1477ةروس 

245 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 23) نونمؤم 1477ةروس 

246 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 23) نونمؤم 1478ةروس 

246 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 23) نونمؤم 1478ةروس 

246 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 23) نونمؤم 1478ةروس 

247 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 23) نونمؤم 1478ةروس 

247 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 23) نونمؤم 1479ةروس 

247 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 23) نونمؤم 1479ةروس 

248 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 23) نونمؤم 1479ةروس 

248 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 23) نونمؤم 1479ةروس 

248 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 23) نونمؤم 1480ةروس 

249 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 23) نونمؤم 1480ةروس 

249 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 23) نونمؤم 1480ةروس 

249 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 23) نونمؤم 1480ةروس 

249 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 23) نونمؤم 1481ةروس 

250 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 23) نونمؤم 1481ةروس 

250 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 23) نونمؤم 1481ةروس 

250 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 23) نونمؤم 1481ةروس 

250 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 23) نونمؤم 1481ةروس 

251 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 23) نونمؤم 1482ةروس 

251 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 23) نونمؤم 1482ةروس 

251 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 23) نونمؤم 1482ةروس 
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251 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 23) نونمؤم 1482ةروس 

251 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 23) نونمؤم 1482ةروس 

252 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 23) نونمؤم 1483ةروس 

252 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 23) نونمؤم 1483ةروس 

252 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 23) نونمؤم 1483ةروس 

253 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 23) نونمؤم 1484ةروس 

253 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 23) نونمؤم 1484ةروس 

254 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 23) نونمؤم 1484ةروس 

254 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 23) نونمؤم 1484ةروس 

254 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 23) نونمؤم 1484ةروس 

254 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 23) نونمؤم 1485ةروس 

254 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 23) نونمؤم 1485ةروس 

255 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 23) نونمؤم 1485ةروس 

255 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 23) نونمؤم 1485ةروس 

256 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 23) نونمؤم 1486ةروس 

256 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 23) نونمؤم 1486ةروس 

256 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 23) نونمؤم 1486ةروس 

256 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 23) نونمؤم 1486ةروس 

256 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 23) نونمؤم 1486ةروس 

256 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 23) نونمؤم 1487ةروس 

257 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 23) نونمؤم 1487ةروس 

257 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 23) نونمؤم 1487ةروس 

257 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 23) نونمؤم 1487ةروس 

258 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 23) 1488نونمؤمةروس

258 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 23) نونمؤم 1488ةروس 

258 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 23) نونمؤم 1488ةروس 
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258 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 23) نونمؤم 1488ةروس 

258 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 23) نونمؤم 1488ةروس 

259 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 23) نونمؤم 1488ةروس 

259 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 23) نونمؤم 1489ةروس 

259 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 23) نونمؤم 1489ةروس 

260 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 23) نونمؤم 1489ةروس 

260 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 23) نونمؤم 1490ةروس 

260 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 23) نونمؤم 1490ةروس 

261 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 23) نونمؤم 1490ةروس 

261 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 23) نونمؤم 1490ةروس 

261 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 23) نونمؤم 1491ةروس 

261 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 23) نونمؤم 1491ةروس 

262 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 23) نونمؤم 1491ةروس 

262 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 23) نونمؤم 1491ةروس 

262 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 23) نونمؤم 1492ةروس 

263 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 23) نونمؤم 1492ةروس 

263 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 23) نونمؤم 1492ةروس 

263 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 23) نونمؤم 1492ةروس 

263 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 23) نونمؤم 1492ةروس 

263 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 23) نونمؤم 1492ةروس 

264 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 23) نونمؤم 1493ةروس 

264 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 23) نونمؤم 1493ةروس 

264 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 23) نونمؤم 1493ةروس 

264 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 23) نونمؤم 1493ةروس 

264 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 23) نونمؤم 1493ةروس 

264 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 23) نونمؤم 1494ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


265 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 23) نونمؤم 1494ةروس 

265 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 23) نونمؤم 1494ةروس 

266 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 23) نونمؤم 1494ةروس 

266 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 23) نونمؤم 1495ةروس 

266 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 23) نونمؤم 1495ةروس 

266 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 23) نونمؤم 1495ةروس 

266 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 23) نونمؤم 1495ةروس 

267 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 23) نونمؤم 1495ةروس 

267 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 23) نونمؤم 1496ةروس 

268 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 23) نونمؤم 1496ةروس 

269 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 23) نونمؤم 1497ةروس 

269 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 23) نونمؤم 1497ةروس 

269 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 23) نونمؤم 1497ةروس 

269 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 23) نونمؤم 1498ةروس 

270 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 23) نونمؤم 1498ةروس 

270 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 23) نونمؤم 1498ةروس 

270 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 23) نونمؤم 1498ةروس 

270 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 23) نونمؤم 1498ةروس 

270 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 23) نونمؤم 1498ةروس 

270 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 23) نونمؤم 1499ةروس 

271 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 23) نونمؤم 1499ةروس 

271 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 23) نونمؤم 1499ةروس 

271 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 23) نونمؤم 1499ةروس 

271 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 23) نونمؤم 1499ةروس 

271 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 23) نونمؤم 1500ةروس 

272 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 23) نونمؤم 1500ةروس 
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272 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 23) نونمؤم 1500ةروس 

273 ص :  [ ..... 24  ] رون 1500هروس 

1500هراشا

273 ص :  هروس .... : 1501ياوتحم 

274 ص :  هروس ..... : توالت  1501تلیضف 

274 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 24) رونلا 1501ةروس 

274 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 24) رونلا 1502ةروس 

275 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 24) رونلا 1502ةروس 

276 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 24) رونلا 1502ةروس 

276 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 24) رونلا 1503ةروس 

277 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 24) رونلا 1503ةروس 

1503هراشا

277 ص :  لوزن ..... : 1503نأش 

277 ص :  1504ریسفت ..... :

277 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 24) رونلا 1504ةروس 

278 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 24) رونلا 1504ةروس 

278 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 24) رونلا 1504ةروس 

279 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 24) رونلا 1505ةروس 

279 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 24) رونلا 1505ةروس 

280 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 24) رونلا 1506ةروس 

280 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 24) رونلا 1506ةروس 

281 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 24) رونلا 1506ةروس 

281 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 24) رونلا 1507ةروس 

282 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 24) رونلا 1507ةروس 

282 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 24) رونلا 1507ةروس 

282 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 24) رونلا 1508ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


283 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 24) رونلا 1508ةروس 

283 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 24) رونلا 1508ةروس 

283 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 24) رونلا 1508ةروس 

284 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 24) رونلا 1509ةروس 

1509هراشا

284 ص :  لوزن .... : 1509نأش 

284 ص :  1509ریسفت .... :

285 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 24) رونلا 1510ةروس 

285 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 24) رونلا 1510ةروس 

286 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 24) رونلا 1510ةروس 

286 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 24) رونلا 1511ةروس 

287 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 24) رونلا 1511ةروس 

287 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 24) رونلا 1511ةروس 

288 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 24) رونلا 1512ةروس 

288 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 24) رونلا 1512ةروس 

1512هراشا

288 ص :  لوزن ..... : 1512نأش 

289 ص :  1512ریسفت ..... :

289 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 24) رونلا 1513ةروس 

1513هراشا

291 ص :  باجح ..... : 1514هفسلف 

293 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 24) رونلا 1515ةروس 

294 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 24) رونلا 1516ةروس 

296 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 24) رونلا 1517ةروس 

296 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 24) رونلا 1517ةروس 

298 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 24) رونلا 1519ةروس 
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299 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 24) رونلا 1519ةروس 

299 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 24) رونلا 1519ةروس 

300 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 24) رونلا 1520ةروس 

300 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 24) رونلا 1520ةروس 

301 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 24) رونلا 1520ةروس 

301 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 24) رونلا 1521ةروس 

302 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 24) رونلا 1521ةروس 

303 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 24) رونلا 1522ةروس 

303 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 24) رونلا 1522ةروس 

304 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 24) رونلا 1523ةروس 

1523هراشا

304 ص :  لوزن ..... : 1523نأش 

304 ص :  1523ریسفت ..... :

305 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 24) رونلا 1523ةروس 

305 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 24) رونلا 1524ةروس 

305 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 24) رونلا 1524ةروس 

305 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 24) رونلا 1524ةروس 

306 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 24) رونلا 1524ةروس 

307 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 24) رونلا 1525ةروس 

307 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 24) رونلا 1525ةروس 

307 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 24) رونلا 1525ةروس 

308 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 24) رونلا 1526ةروس 

1526هراشا

308 ص :  لوزن ..... : 1526نأش 

308 ص :  1526ریسفت ..... :

310 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 24) رونلا 1527ةروس 
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310 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 24) رونلا 1527ةروس 

311 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 24) رونلا 1528ةروس 

311 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 24) رونلا 1528ةروس 

312 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 24) رونلا 1529ةروس 

313 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 24) رونلا 1529ةروس 

315 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 24) رونلا 1531ةروس 

1531هراشا

315 ص :  لوزن ..... : 1531نأش 

315 ص :  1531ریسفت ..... :

317 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 24) رونلا 1532ةروس 

317 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 24) رونلا 1532ةروس 

319 ص :  [ ..... 25  ] ناقرف 1533هروس 

1533هراشا

319 ص :  هروس ..... : 1533ياوتحم 

319 ص :  هروس ..... : توالت  1533تلیضف 

320 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 25) ناقرفلا 1534ةروس 

320 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 25) ناقرفلا 1534ةروس 

321 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 25) ناقرفلا 1534ةروس 

322 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 25) ناقرفلا 1535ةروس 

322 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 25) ناقرفلا 1535ةروس 

322 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 25) ناقرفلا 1535ةروس 

323 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 25) ناقرفلا 1536ةروس 

324 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 25) ناقرفلا 1536ةروس 

324 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 25) ناقرفلا 1537ةروس 

324 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 25) ناقرفلا 1537ةروس 

325 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 25) ناقرفلا 1537ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


325 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 25) ناقرفلا 1538ةروس 

326 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 25) ناقرفلا 1538ةروس 

326 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 25) ناقرفلا 1538ةروس 

326 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 25) ناقرفلا 1538ةروس 

326 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 25) ناقرفلا 1539ةروس 

327 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 25) ناقرفلا 1539ةروس 

327 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 25) ناقرفلا 1539ةروس 

327 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 25) ناقرفلا 1539ةروس 

328 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 25) ناقرفلا 1540ةروس 

1540هراشا

328 ص :  لوزن ..... : 1540نأش 

328 ص :  1540ریسفت ..... :

329 ص :  دیجم .....  نآرق  مهدزون  ءزج  1541زاغآ 

329 ص :  ناقرف .....  هروس  1541همادا 

329 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 25) ناقرفلا 1541ةروس 

330 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 25) ناقرفلا 1541ةروس 

330 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 25) ناقرفلا 1541ةروس 

330 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 25) ناقرفلا 1542ةروس 

331 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 25) ناقرفلا 1542ةروس 

331 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 25) ناقرفلا 1542ةروس 

331 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 25) ناقرفلا 1543ةروس 

332 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 25) ناقرفلا 1543ةروس 

333 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 25) ناقرفلا 1543ةروس 

333 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 25) ناقرفلا 1544ةروس 

334 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 25) ناقرفلا 1544ةروس 

334 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 25) ناقرفلا 1545ةروس 
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335 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 25) ناقرفلا 1545ةروس 

335 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 25) ناقرفلا 1545ةروس 

336 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 25) ناقرفلا 1546ةروس 

336 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 25) ناقرفلا 1546ةروس 

336 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 25) ناقرفلا 1546ةروس 

336 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 25) ناقرفلا 1546ةروس 

337 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 25) ناقرفلا 1547ةروس 

337 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 25) ناقرفلا 1547ةروس 

338 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 25) ناقرفلا 1547ةروس 

338 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 25) ناقرفلا 1547ةروس 

338 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 25) ناقرفلا 1548ةروس 

339 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 25) ناقرفلا 1548ةروس 

339 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 25) ناقرفلا 1548ةروس 

340 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 25) ناقرفلا 1549ةروس 

340 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 25) ناقرفلا 1549ةروس 

341 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 25) ناقرفلا 1549ةروس 

341 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 25) ناقرفلا 1550ةروس 

342 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 25) ناقرفلا 1550ةروس 

342 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 25) ناقرفلا 1550ةروس 

342 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 25) ناقرفلا 1550ةروس 

343 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 25) ناقرفلا 1551ةروس 

343 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 25) ناقرفلا 1551ةروس 

344 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 25) ناقرفلا 1552ةروس 

344 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 25) ناقرفلا 1552ةروس 

345 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 25) ناقرفلا 1552ةروس 

345 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 25) ناقرفلا 1553ةروس 
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345 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 25) ناقرفلا 1553ةروس 

346 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 25) ناقرفلا 1553ةروس 

346 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 25) ناقرفلا 1554ةروس 

347 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 25) ناقرفلا 1554ةروس 

347 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 25) ناقرفلا 1554ةروس 

348 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 25) ناقرفلا 1555ةروس 

348 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 25) ناقرفلا 1555ةروس 

349 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 25) ناقرفلا 1555ةروس 

349 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 25) ناقرفلا 1555ةروس 

349 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 25) ناقرفلا 1556ةروس 

350 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 25) ناقرفلا 1556ةروس 

350 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 25) ناقرفلا 1557ةروس 

1557هراشا

351 ص :  تانسح ..... : هب  تائیس  1557لیدبت 

351 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 25) ناقرفلا 1557ةروس 

351 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 25) ناقرفلا 1557ةروس 

352 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 25) ناقرفلا 1558ةروس 

352 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 25) ناقرفلا 1558ةروس 

353 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 25) ناقرفلا 1559ةروس 

353 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 25) ناقرفلا 1559ةروس 

353 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 25) ناقرفلا 1559ةروس 

355 ص :  [ ..... 26  ] ءارعش 1559هروس 

1560هراشا

355 ص :  هروس ..... : 1560ياوتحم 

356 ص :  هروس ..... : توالت  1560تلیضف 

356 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 26) ءارعشلا 1560ةروس 
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356 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 26) ءارعشلا 1561ةروس 

357 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 26) ءارعشلا 1561ةروس 

357 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 26) ءارعشلا 1561ةروس 

357 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 26) ءارعشلا 1561ةروس 

358 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 26) ءارعشلا 1562ةروس 

358 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 26) ءارعشلا 1562ةروس 

358 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 26) ءارعشلا 1562ةروس 

359 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 26) ءارعشلا 1563ةروس 

359 ص :   ..... 10 ۀیآ (: 26) ءارعشلا 1563ةروس 

360 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 26) ءارعشلا 1563ةروس 

360 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 26) ءارعشلا 1564ةروس 

360 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 26) ءارعشلا 1564ةروس 

361 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 26) ءارعشلا 1564ةروس 

361 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 26) ءارعشلا 1564ةروس 

361 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 26) ءارعشلا 1565ةروس 

362 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 26) ءارعشلا 1565ةروس 

362 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 26) ءارعشلا 1565ةروس 

362 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 26) ءارعشلا 1565ةروس 

363 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 26) ءارعشلا 1566ةروس 

363 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 26) ءارعشلا 1566ةروس 

363 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 26) ءارعشلا 1566ةروس 

364 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 26) ءارعشلا 1566ةروس 

364 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 26) ءارعشلا 1567ةروس 

364 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 26) ءارعشلا 1567ةروس 

364 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 26) ءارعشلا 1567ةروس 

365 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 26) ءارعشلا 1567ةروس 
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365 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 26) ءارعشلا 1567ةروس 

365 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 26) ءارعشلا 1568ةروس 

365 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 26) ءارعشلا 1568ةروس 

366 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 26) ءارعشلا 1568ةروس 

366 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 26) ءارعشلا 1568ةروس 

366 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 26) ءارعشلا 1569ةروس 

366 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 26) ءارعشلا 1569ةروس 

367 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 26) ءارعشلا 1569ةروس 

367 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 26) ءارعشلا 1569ةروس 

367 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 26) ءارعشلا 1569ةروس 

367 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 26) ءارعشلا 1570ةروس 

367 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 26) ءارعشلا 1570ةروس 

367 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 26) ءارعشلا 1570ةروس 

368 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 26) ءارعشلا 1570ةروس 

368 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 26) ءارعشلا 1570ةروس 

368 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 26) ءارعشلا 1570ةروس 

368 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 26) ءارعشلا 1571ةروس 

369 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 26) ءارعشلا 1571ةروس 

369 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 26) ءارعشلا 1571ةروس 

369 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 26) ءارعشلا 1571ةروس 

369 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 26) ءارعشلا 1571ةروس 

369 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 26) ءارعشلا 1572ةروس 

370 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 26) ءارعشلا 1572ةروس 

370 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 26) ءارعشلا 1572ةروس 

371 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 26) ءارعشلا 1572ةروس 

371 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 26) ءارعشلا 1573ةروس 
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371 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 26) ءارعشلا 1573ةروس 

371 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 26) ءارعشلا 1573ةروس 

371 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 26) ءارعشلا 1573ةروس 

372 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 26) ءارعشلا 1573ةروس 

372 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 26) ءارعشلا 1574ةروس 

372 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 26) ءارعشلا 1574ةروس 

372 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 26) ءارعشلا 1574ةروس 

372 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 26) ءارعشلا 1574ةروس 

372 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 26) ءارعشلا 1574ةروس 

373 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 26) ءارعشلا 1575ةروس 

373 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 26) ءارعشلا 1575ةروس 

373 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 26) ءارعشلا 1575ةروس 

373 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 26) ءارعشلا 1575ةروس 

374 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 26) ءارعشلا 1575ةروس 

374 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 26) ءارعشلا 1576ةروس 

374 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 26) ءارعشلا 1576ةروس 

375 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 26) ءارعشلا 1576ةروس 

375 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 26) ءارعشلا 1576ةروس 

375 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 26) ءارعشلا 1576ةروس 

375 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 26) ءارعشلا 1577ةروس 

375 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 26) ءارعشلا 1577ةروس 

375 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 26) ءارعشلا 1577ةروس 

376 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 26) ءارعشلا 1577ةروس 

376 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 26) ءارعشلا 1577ةروس 

376 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 26) ءارعشلا 1577ةروس 

376 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 26) ءارعشلا 1578ةروس 
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376 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 26) ءارعشلا 1578ةروس 

376 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 26) ءارعشلا 1578ةروس 

376 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 26) ءارعشلا 1578ةروس 

377 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 26) ءارعشلا 1578ةروس 

377 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 26) ءارعشلا 1579ةروس 

378 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 26) ءارعشلا 1579ةروس 

378 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 26) ءارعشلا 1579ةروس 

378 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 26) ءارعشلا 1579ةروس 

378 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 26) ءارعشلا 1580ةروس 

378 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 26) ءارعشلا 1580ةروس 

379 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 26) ءارعشلا 1580ةروس 

379 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 26) ءارعشلا 1580ةروس 

379 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 26) ءارعشلا 1580ةروس 

379 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 26) ءارعشلا 1580ةروس 

379 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

379 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

380 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

380 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

380 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

380 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

380 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 26) ءارعشلا 1581ةروس 

380 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 26) ءارعشلا 1582ةروس 

380 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 26) ءارعشلا 1582ةروس 

381 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 26) ءارعشلا 1582ةروس 

381 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 26) ءارعشلا 1582ةروس 

381 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 26) ءارعشلا 1582ةروس 
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381 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 26) ءارعشلا 1582ةروس 

382 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 26) ءارعشلا 1583ةروس 

382 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 26) ءارعشلا 1583ةروس 

382 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 26) ءارعشلا 1583ةروس 

382 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 26) ءارعشلا 1583ةروس 

382 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 26) ءارعشلا 1583ةروس 

382 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 26) ءارعشلا 1584ةروس 

383 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 26) ءارعشلا 1584ةروس 

383 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 26) ءارعشلا 1584ةروس 

383 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 26) ءارعشلا 1584ةروس 

383 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 26) ءارعشلا 1584ةروس 

383 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 26) ءارعشلا 1584ةروس 

383 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 26) ءارعشلا 1585ةروس 

384 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 26) ءارعشلا 1585ةروس 

384 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 26) ءارعشلا 1585ةروس 

384 ص :  ۀیآ 121 .....  (: 26) ءارعشلا 1585ةروس 

384 ص :  ۀیآ 122 .....  (: 26) ءارعشلا 1585ةروس 

384 ص :  ۀیآ 123 .....  (: 26) ءارعشلا 1586ةروس 

385 ص :  ۀیآ 124 .....  (: 26) ءارعشلا 1586ةروس 

385 ص :  ۀیآ 125 .....  (: 26) ءارعشلا 1586ةروس 

385 ص :  ۀیآ 126 .....  (: 26) ءارعشلا 1586ةروس 

385 ص :  ۀیآ 127 .....  (: 26) ءارعشلا 1586ةروس 

385 ص :  ۀیآ 128 .....  (: 26) ءارعشلا 1586ةروس 

386 ص :  ۀیآ 129 .....  (: 26) ءارعشلا 1587ةروس 

386 ص :  ۀیآ 130 .....  (: 26) ءارعشلا 1587ةروس 

386 ص :  ۀیآ 131 .....  (: 26) ءارعشلا 1587ةروس 
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386 ص :  ۀیآ 132 .....  (: 26) ءارعشلا 1587ةروس 

387 ص :  ۀیآ 133 .....  (: 26) ءارعشلا 1588ةروس 

387 ص :  ۀیآ 134 .....  (: 26) ءارعشلا 1588ةروس 

387 ص :  ۀیآ 135 .....  (: 26) ءارعشلا 1588ةروس 

387 ص :  ۀیآ 136 .....  (: 26) ءارعشلا 1588ةروس 

388 ص :  ۀیآ 137 .....  (: 26) ءارعشلا 1588ةروس 

388 ص :  ۀیآ 138 .....  (: 26) ءارعشلا 1588ةروس 

388 ص :  ۀیآ 139 .....  (: 26) ءارعشلا 1589ةروس 

388 ص :  ۀیآ 140 .....  (: 26) ءارعشلا 1589ةروس 

388 ص :  ۀیآ 141 .....  (: 26) ءارعشلا 1589ةروس 

388 ص :  ۀیآ 142 .....  (: 26) ءارعشلا 1589ةروس 

389 ص :  ۀیآ 143 .....  (: 26) ءارعشلا 1589ةروس 

389 ص :  ۀیآ 144 .....  (: 26) ءارعشلا 1589ةروس 

389 ص :  ۀیآ 145 .....  (: 26) ءارعشلا 1590ةروس 

389 ص :  ۀیآ 146 .....  (: 26) ءارعشلا 1590ةروس 

389 ص :  ۀیآ 147 .....  (: 26) ءارعشلا 1590ةروس 

389 ص :  ۀیآ 148 .....  (: 26) ءارعشلا 1590ةروس 

389 ص :  ۀیآ 149 .....  (: 26) ءارعشلا 1590ةروس 

389 ص :  ۀیآ 150 .....  (: 26) ءارعشلا 1590ةروس 

390 ص :  ۀیآ 151 .....  (: 26) ءارعشلا 1591ةروس 

390 ص :  ۀیآ 152 .....  (: 26) ءارعشلا 1591ةروس 

390 ص :  ۀیآ 153 .....  (: 26) ءارعشلا 1591ةروس 

390 ص :  ۀیآ 154 .....  (: 26) ءارعشلا 1591ةروس 

390 ص :  ۀیآ 155 .....  (: 26) ءارعشلا 1591ةروس 

390 ص :  ۀیآ 156 .....  (: 26) ءارعشلا 1591ةروس 

391 ص :  ۀیآ 157 .....  (: 26) ءارعشلا 1592ةروس 
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391 ص :  ۀیآ 158 .....  (: 26) ءارعشلا 1592ةروس 

391 ص :  ۀیآ 159 .....  (: 26) ءارعشلا 1592ةروس 

391 ص :  ۀیآ 160 .....  (: 26) ءارعشلا 1592ةروس 

391 ص :  ۀیآ 161 .....  (: 26) ءارعشلا 1592ةروس 

392 ص :  ۀیآ 162 .....  (: 26) ءارعشلا 1593ةروس 

392 ص :  ۀیآ 163 .....  (: 26) ءارعشلا 1593ةروس 

392 ص :  ۀیآ 164 .....  (: 26) ءارعشلا 1593ةروس 

392 ص :  ۀیآ 165 .....  (: 26) ءارعشلا 1593ةروس 

392 ص :  ۀیآ 166 .....  (: 26) ءارعشلا 1593ةروس 

393 ص :  ۀیآ 167 .....  (: 26) ءارعشلا 1594ةروس 

393 ص :  ۀیآ 168 .....  (: 26) ءارعشلا 1594ةروس 

393 ص :  ۀیآ 169 .....  (: 26) ءارعشلا 1594ةروس 

393 ص :  ۀیآ 170 .....  (: 26) ءارعشلا 1594ةروس 

393 ص :  ۀیآ 171 .....  (: 26) ءارعشلا 1594ةروس 

394 ص :  ۀیآ 172 .....  (: 26) ءارعشلا 1595ةروس 

394 ص :  ۀیآ 173 .....  (: 26) ءارعشلا 1595ةروس 

394 ص :  ۀیآ 174 .....  (: 26) ءارعشلا 1595ةروس 

394 ص :  ۀیآ 175 .....  (: 26) ءارعشلا 1595ةروس 

395 ص :  ۀیآ 176 .....  (: 26) ءارعشلا 1595ةروس 

395 ص :  ۀیآ 177 .....  (: 26) ءارعشلا 1596ةروس 

395 ص :  ۀیآ 178 .....  (: 26) ءارعشلا 1596ةروس 

395 ص :  ۀیآ 179 .....  (: 26) ءارعشلا 1596ةروس 

395 ص :  ۀیآ 180 .....  (: 26) ءارعشلا 1596ةروس 

395 ص :  ۀیآ 181 .....  (: 26) ءارعشلا 1596ةروس 

396 ص :  ۀیآ 182 .....  (: 26) ءارعشلا 1597ةروس 

396 ص :  ۀیآ 183 .....  (: 26) ءارعشلا 1597ةروس 
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396 ص :  ۀیآ 184 .....  (: 26) ءارعشلا 1597ةروس 

396 ص :  ۀیآ 185 .....  (: 26) ءارعشلا 1597ةروس 

396 ص :  ۀیآ 186 .....  (: 26) ءارعشلا 1597ةروس 

396 ص :  ۀیآ 187 .....  (: 26) ءارعشلا 1597ةروس 

397 ص :  ۀیآ 188 .....  (: 26) ءارعشلا 1598ةروس 

397 ص :  ۀیآ 189 .....  (: 26) ءارعشلا 1598ةروس 

397 ص :  ۀیآ 190 .....  (: 26) ءارعشلا 1598ةروس 

397 ص :  ۀیآ 191 .....  (: 26) ءارعشلا 1598ةروس 

398 ص :  ۀیآ 192 .....  (: 26) ءارعشلا 1599ةروس 

398 ص :  ۀیآ 193 .....  (: 26) ءارعشلا 1599ةروس 

398 ص :  ۀیآ 194 .....  (: 26) ءارعشلا 1599ةروس 

398 ص :  ۀیآ 195 .....  (: 26) ءارعشلا 1599ةروس 

399 ص :  ۀیآ 196 .....  (: 26) ءارعشلا 1599ةروس 

399 ص :  ۀیآ 197 .....  (: 26) ءارعشلا 1599ةروس 

399 ص :  ۀیآ 198 .....  (: 26) ءارعشلا 1600ةروس 

399 ص :  ۀیآ 199 .....  (: 26) ءارعشلا 1600ةروس 

400 ص :  ۀیآ 200 .....  (: 26) ءارعشلا 1600ةروس 

400 ص :  ۀیآ 201 .....  (: 26) ءارعشلا 1600ةروس 

400 ص :  ۀیآ 202 .....  (: 26) ءارعشلا 1600ةروس 

400 ص :  ۀیآ 203 .....  (: 26) ءارعشلا 1601ةروس 

400 ص :  ۀیآ 204 .....  (: 26) ءارعشلا 1601ةروس 

400 ص :  ۀیآ 205 .....  (: 26) ءارعشلا 1601ةروس 

400 ص :  ۀیآ 206 .....  (: 26) ءارعشلا 1601ةروس 

401 ص :  ۀیآ 207 .....  (: 26) ءارعشلا 1601ةروس 

401 ص :  ۀیآ 208 .....  (: 26) ءارعشلا 1602ةروس 

401 ص :  ۀیآ 209 .....  (: 26) ءارعشلا 1602ةروس 
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401 ص :  ۀیآ 210 .....  (: 26) ءارعشلا 1602ةروس 

402 ص :  ۀیآ 211 .....  (: 26) ءارعشلا 1602ةروس 

402 ص :  ۀیآ 212 .....  (: 26) ءارعشلا 1603ةروس 

402 ص :  ۀیآ 213 .....  (: 26) ءارعشلا 1603ةروس 

402 ص :  ۀیآ 214 .....  (: 26) ءارعشلا 1603ةروس 

403 ص :  ۀیآ 215 .....  (: 26) ءارعشلا 1603ةروس 

403 ص :  ۀیآ 216 .....  (: 26) ءارعشلا 1603ةروس 

403 ص :  ۀیآ 217 .....  (: 26) ءارعشلا 1603ةروس 

403 ص :  ۀیآ 218 .....  (: 26) ءارعشلا 1604ةروس 

403 ص :  ۀیآ 219 .....  (: 26) ءارعشلا 1604ةروس 

403 ص :  ۀیآ 220 .....  (: 26) ءارعشلا 1604ةروس 

1604هراشا

403 ص :  راّدلا ..... :) موی  ثیدح   ) کیدزن ناگتسب  1604راذنا 

404 ص :  ۀیآ 221 .....  (: 26) ءارعشلا 1604ةروس 

404 ص :  ۀیآ 222 .....  (: 26) ءارعشلا 1605ةروس 

404 ص :  ۀیآ 223 .....  (: 26) ءارعشلا 1605ةروس 

404 ص :  ۀیآ 224 .....  (: 26) ءارعشلا 1605ةروس 

405 ص :  ۀیآ 225 .....  (: 26) ءارعشلا 1605ةروس 

405 ص :  ۀیآ 226 .....  (: 26) ءارعشلا 1606ةروس 

405 ص :  ۀیآ 227 .....  (: 26) ءارعشلا 1606ةروس 

407 ص :  [ ..... 27  ] لمن 1606هروس 

1606هراشا

407 ص :  هروس ..... : 1606ياوتحم 

408 ص :  هروس ..... : توالت  1607تلیضف 

408 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 27) لمنلا 1607ةروس 

408 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 27) لمنلا 1607ةروس 
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408 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 27) لمنلا 1608ةروس 

409 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 27) لمنلا 1608ةروس 

409 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 27) لمنلا 1608ةروس 

409 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 27) لمنلا 1608ةروس 

410 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 27) لمنلا 1609ةروس 

410 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 27) لمنلا 1609ةروس 

411 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 27) لمنلا 1609ةروس 

411 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 27) لمنلا 1610ةروس 

411 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 27) لمنلا 1610ةروس 

412 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 27) لمنلا 1610ةروس 

412 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 27) لمنلا 1610ةروس 

412 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 27) لمنلا 1611ةروس 

413 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 27) لمنلا 1611ةروس 

414 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 27) لمنلا 1612ةروس 

414 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 27) لمنلا 1612ةروس 

414 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 27) لمنلا 1612ةروس 

415 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 27) لمنلا 1612ةروس 

415 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 27) لمنلا 1613ةروس 

416 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 27) لمنلا 1613ةروس 

416 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 27) لمنلا 1613ةروس 

416 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 27) لمنلا 1614ةروس 

416 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 27) لمنلا 1614ةروس 

417 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 27) لمنلا 1614ةروس 

417 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 27) لمنلا 1614ةروس 

417 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 27) لمنلا 1614ةروس 

418 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 27) لمنلا 1615ةروس 
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418 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 27) لمنلا 1615ةروس 

418 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 27) لمنلا 1615ةروس 

418 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 27) لمنلا 1615ةروس 

418 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 27) لمنلا 1615ةروس 

418 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 27) لمنلا 1616ةروس 

419 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 27) لمنلا 1616ةروس 

419 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 27) لمنلا 1616ةروس 

420 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 27) لمنلا 1616ةروس 

420 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 27) لمنلا 1617ةروس 

420 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 27) لمنلا 1617ةروس 

421 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 27) لمنلا 1617ةروس 

421 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 27) لمنلا 1618ةروس 

1618هراشا

422 ص :  ِباتِْکلا ..... :» ُمْلِع   » و ِباتِْکلا » َنِم  ٌمْلِع   » 1618توافت

422 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 27) لمنلا 1619ةروس 

422 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 27) لمنلا 1619ةروس 

423 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 27) لمنلا 1619ةروس 

423 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 27) لمنلا 1619ةروس 

424 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 27) لمنلا 1620ةروس 

425 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 27) لمنلا 1620ةروس 

425 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 27) لمنلا 1621ةروس 

426 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 27) لمنلا 1621ةروس 

426 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 27) لمنلا 1621ةروس 

426 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 27) لمنلا 1621ةروس 

427 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 27) لمنلا 1622ةروس 

427 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 27) لمنلا 1622ةروس 
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427 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 27) لمنلا 1622ةروس 

427 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 27) لمنلا 1622ةروس 

427 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 27) لمنلا 1622ةروس 

428 ص :  دیجم .....  نآرق  متسیب  ءزج  1623زاغآ 

428 ص :  لمن .....  هروس  1623همادا 

428 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 27) لمنلا 1623ةروس 

428 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 27) لمنلا 1623ةروس 

428 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 27) لمنلا 1623ةروس 

429 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 27) لمنلا 1624ةروس 

429 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 27) لمنلا 1624ةروس 

430 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 27) لمنلا 1625ةروس 

431 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 27) لمنلا 1625ةروس 

431 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 27) لمنلا 1625ةروس 

432 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 27) لمنلا 1626ةروس 

432 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 27) لمنلا 1626ةروس 

433 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 27) لمنلا 1626ةروس 

433 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 27) لمنلا 1627ةروس 

433 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 27) لمنلا 1627ةروس 

433 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 27) لمنلا 1627ةروس 

434 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 27) لمنلا 1627ةروس 

434 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 27) لمنلا 1627ةروس 

434 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 27) لمنلا 1628ةروس 

434 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 27) لمنلا 1628ةروس 

435 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 27) لمنلا 1628ةروس 

435 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 27) لمنلا 1628ةروس 

435 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 27) لمنلا 1628ةروس 
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436 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 27) لمنلا 1629ةروس 

436 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 27) لمنلا 1629ةروس 

436 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 27) لمنلا 1629ةروس 

436 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 27) لمنلا 1629ةروس 

437 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 27) لمنلا 1630ةروس 

437 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 27) لمنلا 1630ةروس 

437 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 27) لمنلا 1630ةروس 

438 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 27) لمنلا 1631ةروس 

438 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 27) لمنلا 1631ةروس 

438 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 27) لمنلا 1631ةروس 

439 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 27) لمنلا 1631ةروس 

439 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 27) لمنلا 1632ةروس 

439 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 27) لمنلا 1632ةروس 

440 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 27) لمنلا 1632ةروس 

440 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 27) لمنلا 1633ةروس 

441 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 27) لمنلا 1633ةروس 

441 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 27) لمنلا 1633ةروس 

443 ص :  [ ..... 28  ] صصق 1634هروس 

1634هراشا

443 ص :  هروس ..... : 1634ياوتحم 

444 ص :  هروس ..... : توالت  1634تلیضف 

444 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 28) صصقلا 1635ةروس 

444 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 28) صصقلا 1635ةروس 

445 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 28) صصقلا 1635ةروس 

445 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 28) صصقلا 1635ةروس 

446 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 28) صصقلا 1636ةروس 
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446 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 28) صصقلا 1636ةروس 

447 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 28) صصقلا 1637ةروس 

449 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 28) صصقلا 1638ةروس 

449 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 28) صصقلا 1638ةروس 

450 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 28) صصقلا 1639ةروس 

450 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 28) صصقلا 1639ةروس 

450 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 28) صصقلا 1639ةروس 

451 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 28) صصقلا 1640ةروس 

452 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 28) صصقلا 1640ةروس 

452 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 28) صصقلا 1640ةروس 

453 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 28) صصقلا 1641ةروس 

453 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 28) صصقلا 1641ةروس 

453 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 28) صصقلا 1641ةروس 

454 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 28) صصقلا 1641ةروس 

454 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 28) صصقلا 1642ةروس 

455 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 28) صصقلا 1642ةروس 

455 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 28) صصقلا 1642ةروس 

455 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 28) صصقلا 1642ةروس 

456 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 28) صصقلا 1643ةروس 

456 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 28) صصقلا 1643ةروس 

457 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 28) صصقلا 1644ةروس 

458 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 28) صصقلا 1644ةروس 

458 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 28) صصقلا 1645ةروس 

458 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 28) صصقلا 1645ةروس 

459 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 28) صصقلا 1645ةروس 

459 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 28) صصقلا 1645ةروس 
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460 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 28) صصقلا 1646ةروس 

460 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 28) صصقلا 1646ةروس 

460 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 28) صصقلا 1646ةروس 

461 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 28) صصقلا 1646ةروس 

461 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 28) صصقلا 1647ةروس 

461 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 28) صصقلا 1647ةروس 

462 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 28) صصقلا 1647ةروس 

463 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 28) صصقلا 1648ةروس 

463 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 28) صصقلا 1648ةروس 

463 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 28) صصقلا 1648ةروس 

463 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 28) صصقلا 1648ةروس 

463 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 28) صصقلا 1649ةروس 

464 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 28) صصقلا 1649ةروس 

464 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 28) صصقلا 1649ةروس 

464 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 28) صصقلا 1649ةروس 

465 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 28) صصقلا 1650ةروس 

465 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 28) صصقلا 1650ةروس 

466 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 28) صصقلا 1650ةروس 

466 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 28) صصقلا 1651ةروس 

467 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 28) صصقلا 1651ةروس 

1651هراشا

467 ص :  لوزن .....  1651نأش 

467 ص :  1652ریسفت ..... :

467 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 28) صصقلا 1652ةروس 

467 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 28) صصقلا 1652ةروس 

468 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 28) صصقلا 1652ةروس 
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468 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 28) صصقلا 1652ةروس 

469 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 28) صصقلا 1653ةروس 

469 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 28) صصقلا 1653ةروس 

470 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 28) صصقلا 1654ةروس 

471 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 28) صصقلا 1654ةروس 

471 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 28) صصقلا 1655ةروس 

472 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 28) صصقلا 1655ةروس 

472 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 28) صصقلا 1655ةروس 

472 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 28) صصقلا 1655ةروس 

473 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 28) صصقلا 1656ةروس 

473 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 28) صصقلا 1656ةروس 

473 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 28) صصقلا 1656ةروس 

474 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 28) صصقلا 1657ةروس 

474 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 28) صصقلا 1657ةروس 

474 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 28) صصقلا 1657ةروس 

475 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 28) صصقلا 1657ةروس 

475 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 28) صصقلا 1658ةروس 

476 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 28) صصقلا 1658ةروس 

476 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 28) صصقلا 1658ةروس 

476 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 28) صصقلا 1658ةروس 

476 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 28) صصقلا 1659ةروس 

477 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 28) صصقلا 1659ةروس 

478 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 28) صصقلا 1660ةروس 

479 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 28) صصقلا 1660ةروس 

479 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 28) صصقلا 1661ةروس 

480 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 28) صصقلا 1661ةروس 
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481 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 28) صصقلا 1662ةروس 

482 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 28) صصقلا 1662ةروس 

483 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 28) صصقلا 1663ةروس 

483 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 28) صصقلا 1663ةروس 

484 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 28) صصقلا 1663ةروس 

485 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 28) صصقلا 1664ةروس 

485 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 28) صصقلا 1664ةروس 

486 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 28) صصقلا 1665ةروس 

487 ص :  [ ..... 29  ] توبکنع 1665هروس 

1665هراشا

487 ص :  هروس ..... : 1666ياوتحم 

488 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 29) توبکنعلا 1666ةروس 

488 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 29) توبکنعلا 1666ةروس 

488 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 29) توبکنعلا 1667ةروس 

489 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 29) توبکنعلا 1667ةروس 

489 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 29) توبکنعلا 1667ةروس 

490 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 29) توبکنعلا 1668ةروس 

490 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 29) توبکنعلا 1668ةروس 

490 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 29) توبکنعلا 1668ةروس 

1668هراشا

490 ص :  لوزن ..... : 1668نأش 

491 ص :  1669ریسفت ..... :

491 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 29) توبکنعلا 1669ةروس 

492 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 29) توبکنعلا 1669ةروس 

492 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 29) توبکنعلا 1670ةروس 

492 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 29) توبکنعلا 1670ةروس 
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493 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 29) توبکنعلا 1670ةروس 

493 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 29) توبکنعلا 1670ةروس 

494 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 29) توبکنعلا 1671ةروس 

494 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 29) توبکنعلا 1671ةروس 

494 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 29) توبکنعلا 1671ةروس 

495 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 29) توبکنعلا 1672ةروس 

495 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 29) توبکنعلا 1672ةروس 

496 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 29) توبکنعلا 1672ةروس 

496 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 29) توبکنعلا 1673ةروس 

496 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 29) توبکنعلا 1673ةروس 

497 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 29) توبکنعلا 1673ةروس 

497 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 29) توبکنعلا 1673ةروس 

498 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 29) توبکنعلا 1674ةروس 

498 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 29) توبکنعلا 1674ةروس 

499 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 29) توبکنعلا 1675ةروس 

499 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 29) توبکنعلا 1675ةروس 

499 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 29) توبکنعلا 1675ةروس 

500 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 29) توبکنعلا 1675ةروس 

500 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 29) توبکنعلا 1676ةروس 

500 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 29) توبکنعلا 1676ةروس 

501 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 29) توبکنعلا 1676ةروس 

501 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 29) توبکنعلا 1677ةروس 

501 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 29) توبکنعلا 1677ةروس 

502 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 29) توبکنعلا 1677ةروس 

502 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 29) توبکنعلا 1677ةروس 

503 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 29) توبکنعلا 1678ةروس 
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503 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 29) توبکنعلا 1678ةروس 

504 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 29) توبکنعلا 1678ةروس 

504 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 29) توبکنعلا 1679ةروس 

505 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 29) توبکنعلا 1679ةروس 

505 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 29) توبکنعلا 1680ةروس 

505 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 29) توبکنعلا 1680ةروس 

506 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 29) توبکنعلا 1680ةروس 

507 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 21  1681زاغآ 

507 ص :  توبکنع .....  هروس  1681همادا 

507 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 29) توبکنعلا 1681ةروس 

508 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 29) توبکنعلا 1682ةروس 

509 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 29) توبکنعلا 1682ةروس 

509 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 29) توبکنعلا 1682ةروس 

509 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 29) توبکنعلا 1683ةروس 

510 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 29) توبکنعلا 1683ةروس 

510 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 29) توبکنعلا 1683ةروس 

511 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 29) توبکنعلا 1684ةروس 

511 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 29) توبکنعلا 1684ةروس 

512 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 29) توبکنعلا 1684ةروس 

512 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 29) توبکنعلا 1684ةروس 

1685هراشا

512 ص :  لوزن ..... : 1685نأش 

512 ص :  1685ریسفت ..... :

512 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 29) توبکنعلا 1685ةروس 

513 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 29) توبکنعلا 1685ةروس 

513 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 29) توبکنعلا 1686ةروس 
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513 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 29) توبکنعلا 1686ةروس 

514 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 29) توبکنعلا 1686ةروس 

515 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 29) توبکنعلا 1687ةروس 

515 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 29) توبکنعلا 1687ةروس 

516 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 29) توبکنعلا 1688ةروس 

516 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 29) توبکنعلا 1688ةروس 

516 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 29) توبکنعلا 1688ةروس 

517 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 29) توبکنعلا 1688ةروس 

1688هراشا

517 ص :  لوزن ..... : 1689نأش 

517 ص :  1689ریسفت ..... :

517 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 29) توبکنعلا 1689ةروس 

518 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 29) توبکنعلا 1689ةروس 

519 ص :  [ ..... 30  ] مور 1690هروس 

1690هراشا

519 ص :  هروس ..... : 1690ياوتحم 

519 ص :  هروس ..... : توالت  1690تلیضف 

520 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 30) مورلا 1691ةروس 

1691هراشا

520 ص :  لوزن ..... : 1691نأش 

520 ص :  1691ریسفت ..... :

521 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 30) مورلا 1691ةروس 

521 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 30) مورلا 1692ةروس 

521 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 30) مورلا 1692ةروس 

521 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 30) مورلا 1692ةروس 

522 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 30) مورلا 1692ةروس 
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522 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 30) مورلا 1693ةروس 

1693هراشا

523 ص :  بیغ ..... ! ملع  هچیرد  زا  نآرق  1693زاجعا 

523 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 30) مورلا 1693ةروس 

524 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 30) مورلا 1694ةروس 

524 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 30) مورلا 1694ةروس 

524 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 30) مورلا 1694ةروس 

525 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 30) مورلا 1695ةروس 

525 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 30) مورلا 1695ةروس 

525 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 30) مورلا 1695ةروس 

525 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 30) مورلا 1695ةروس 

525 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 30) مورلا 1695ةروس 

526 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 30) مورلا 1696ةروس 

526 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 30) مورلا 1696ةروس 

526 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 30) مورلا 1696ةروس 

527 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 30) مورلا 1697ةروس 

528 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 30) مورلا 1697ةروس 

528 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 30) مورلا 1697ةروس 

529 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 30) مورلا 1698ةروس 

529 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 30) مورلا 1698ةروس 

530 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 30) مورلا 1699ةروس 

530 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 30) مورلا 1699ةروس 

531 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 30) مورلا 1699ةروس 

531 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 30) مورلا 1700ةروس 

532 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 30) مورلا 1700ةروس 

533 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 30) مورلا 1701ةروس 
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533 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 30) مورلا 1701ةروس 

534 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 30) مورلا 1701ةروس 

1701هراشا

534 ص :  ینورد ..... ! دنمورین  هبذاج  کی  1702دیحوت 

536 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 30) مورلا 1703ةروس 

536 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 30) مورلا 1703ةروس 

537 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 30) مورلا 1703ةروس 

537 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 30) مورلا 1703ةروس 

537 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 30) مورلا 1704ةروس 

538 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 30) مورلا 1704ةروس 

538 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 30) مورلا 1705ةروس 

539 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 30) مورلا 1705ةروس 

539 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 30) مورلا 1706ةروس 

540 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 30) مورلا 1706ةروس 

540 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 30) مورلا 1706ةروس 

541 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 30) مورلا 1706ةروس 

541 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 30) مورلا 1707ةروس 

541 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 30) مورلا 1707ةروس 

542 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 30) مورلا 1707ةروس 

542 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 30) مورلا 1708ةروس 

543 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 30) مورلا 1708ةروس 

543 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 30) مورلا 1708ةروس 

543 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 30) مورلا 1708ةروس 

544 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 30) مورلا 1709ةروس 

544 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 30) مورلا 1709ةروس 

545 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 30) مورلا 1709ةروس 
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546 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 30) مورلا 1710ةروس 

546 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 30) مورلا 1710ةروس 

546 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 30) مورلا 1710ةروس 

546 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 30) مورلا 1711ةروس 

547 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 30) مورلا 1711ةروس 

547 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 30) مورلا 1711ةروس 

549 ص :  [ ..... 31  ] نامقل 1712هروس 

1712هراشا

549 ص :  هروس ..... : 1712ياوتحم 

550 ص :  هروس ..... : توالت  1712تلیضف 

550 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 31) نامقل 1713ةروس 

550 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 31) نامقل 1713ةروس 

551 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 31) نامقل 1713ةروس 

551 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 31) نامقل 1714ةروس 

551 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 31) نامقل 1714ةروس 

551 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 31) نامقل 1714ةروس 

1714هراشا

551 ص :  لوزن ..... : 1714نأش 

552 ص :  1714ریسفت ..... :

1714هراشا

552 ص :  انغ ..... : 1715میرحت 

553 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 31) نامقل 1715ةروس 

553 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 31) نامقل 1715ةروس 

553 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 31) نامقل 1716ةروس 

553 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 31) نامقل 1716ةروس 

554 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 31) نامقل 1716ةروس 
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555 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 31) نامقل 1717ةروس 

556 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 31) نامقل 1717ةروس 

556 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 31) نامقل 1718ةروس 

557 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 31) نامقل 1718ةروس 

558 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 31) نامقل 1719ةروس 

559 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 31) نامقل 1719ةروس 

560 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 31) نامقل 1720ةروس 

560 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 31) نامقل 1720ةروس 

561 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 31) نامقل 1721ةروس 

562 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 31) نامقل 1721ةروس 

562 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 31) نامقل 1721ةروس 

563 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 31) نامقل 1722ةروس 

563 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 31) نامقل 1723ةروس 

564 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 31) نامقل 1723ةروس 

564 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 31) نامقل 1723ةروس 

565 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 31) نامقل 1724ةروس 

565 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 31) نامقل 1724ةروس 

565 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 31) نامقل 1724ةروس 

566 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 31) نامقل 1724ةروس 

566 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 31) نامقل 1724ةروس 

566 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 31) نامقل 1725ةروس 

567 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 31) نامقل 1725ةروس 

568 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 31) نامقل 1726ةروس 

569 ص :  ( ..... 32  ] هدجس 1726هروس 

1726هراشا

569 ص :  هروس ..... : نیا  1726ياهمان 
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569 ص :  هروس ..... : 1727ياوتحم 

570 ص :  هروس ..... : توالت  1727تلیضف 

570 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 32) هدجسلا 1727ةروس 

570 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 32) هدجسلا 1727ةروس 

570 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 32) هدجسلا 1728ةروس 

571 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 32) هدجسلا 1728ةروس 

572 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 32) هدجسلا 1728ةروس 

572 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 32) هدجسلا 1729ةروس 

572 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 32) هدجسلا 1729ةروس 

573 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 32) هدجسلا 1729ةروس 

573 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 32) هدجسلا 1730ةروس 

574 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 32) هدجسلا 1730ةروس 

575 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 32) هدجسلا 1731ةروس 

575 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 32) هدجسلا 1731ةروس 

575 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 32) هدجسلا 1731ةروس 

576 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 32) هدجسلا 1732ةروس 

576 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 32) هدجسلا 1732ةروس 

577 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 32) هدجسلا 1732ةروس 

578 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 32) هدجسلا 1733ةروس 

578 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 32) هدجسلا 1733ةروس 

578 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 32) هدجسلا 1733ةروس 

579 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 32) هدجسلا 1734ةروس 

579 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 32) هدجسلا 1734ةروس 

580 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 32) هدجسلا 1734ةروس 

580 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 32) هدجسلا 1735ةروس 

580 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 32) هدجسلا 1735ةروس 
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581 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 32) هدجسلا 1735ةروس 

581 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 32) هدجسلا 1735ةروس 

581 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 32) هدجسلا 1736ةروس 

582 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 32) هدجسلا 1736ةروس 

582 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 32) هدجسلا 1736ةروس 

582 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 32) هدجسلا 1736ةروس 

583 ص :  [ ..... 33  ] بازحا 1737هروس 

1737هراشا

583 ص :  هروس ..... : 1737ياوتحم 

584 ص :  هروس ..... : توالت  1737تلیضف 

584 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 33) بازحألا 1738ةروس 

1738هراشا

584 ص :  لوزن ..... : 1738نأش 

585 ص :  1738ریسفت ..... :

585 ص :  ۀیآ 2 ..... (: 33) بازحألا 1739ةروس 

586 ص :  ۀیآ 3 ..... (: 33) بازحألا 1739ةروس 

586 ص :  ۀیآ 4 ..... (: 33) بازحألا 1739ةروس 

588 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 33) بازحألا 1741ةروس 

588 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 33) بازحألا 1741ةروس 

591 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 33) بازحألا 1742ةروس 

591 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 33) بازحألا 1743ةروس 

592 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 33) بازحألا 1743ةروس 

593 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 33) بازحألا 1744ةروس 

594 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 33) بازحألا 1744ةروس 

594 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 33) بازحألا 1744ةروس 

596 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 33) بازحألا 1745ةروس 
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596 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 33) بازحألا 1746ةروس 

596 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 33) بازحألا 1746ةروس 

597 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 33) بازحألا 1746ةروس 

597 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 33) بازحألا 1746ةروس 

597 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 33) بازحألا 1747ةروس 

598 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 33) بازحألا 1747ةروس 

599 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 33) بازحألا 1748ةروس 

599 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 33) بازحألا 1748ةروس 

600 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 33) بازحألا 1749ةروس 

600 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 33) بازحألا 1749ةروس 

601 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 33) بازحألا 1749ةروس 

601 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 33) بازحألا 1750ةروس 

603 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 33) بازحألا 1750ةروس 

604 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 33) بازحألا 1751ةروس 

605 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 33) بازحألا 1752ةروس 

1752هراشا

605 ص :  لوزن ..... : 1752نأش 

605 ص :  1752ریسفت ..... :

606 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 33) بازحألا 1753ةروس 

606 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 33) بازحألا 1753ةروس 

607 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 22  1753زاغآ 

607 ص :  بازحا .....  هروس  1753همادا 

607 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 33) بازحألا 1753ةروس 

607 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 33) بازحألا 1754ةروس 

608 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 33) بازحألا 1754ةروس 

609 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 33) بازحألا 1755ةروس 
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1755هراشا

609 ص :  متسیب ..... ! نرق  1755تیلهاج 

610 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 33) بازحألا 1756ةروس 

1756هراشا

610 ص :  لوزن ..... : 1756نأش 

611 ص :  1756ریسفت ..... :

612 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 33) بازحألا 1757ةروس 

1757هراشا

612 ص :  لوزن ..... : 1758نأش 

613 ص :  1758ریسفت ..... :

614 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 33) بازحألا 1759ةروس 

615 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 33) بازحألا 1759ةروس 

616 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 33) بازحألا 1760ةروس 

616 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 33) بازحألا 1760ةروس 

617 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 33) بازحألا 1761ةروس 

617 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 33) بازحألا 1761ةروس 

618 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 33) بازحألا 1761ةروس 

618 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 33) بازحألا 1761ةروس 

618 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 33) بازحألا 1762ةروس 

619 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 33) بازحألا 1762ةروس 

620 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 33) بازحألا 1762ةروس 

620 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 33) بازحألا 1763ةروس 

620 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 33) بازحألا 1763ةروس 

621 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 33) بازحألا 1764ةروس 

623 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 33) بازحألا 1765ةروس 

1765هراشا
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623 ص :  لوزن ..... : 1765نأش 

623 ص :  1765ریسفت ..... :

625 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 33) بازحألا 1766ةروس 

625 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 33) بازحألا 1766ةروس 

1766هراشا

625 ص :  لوزن ..... : 1766نأش 

626 ص :  1767ریسفت ..... :

627 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 33) بازحألا 1768ةروس 

628 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 33) بازحألا 1768ةروس 

1768هراشا

628 ص :  لوزن ..... : 1768نأش 

628 ص :  1768ریسفت ..... :

628 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 33) بازحألا 1769ةروس 

629 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 33) بازحألا 1769ةروس 

630 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 33) بازحألا 1770ةروس 

630 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 33) بازحألا 1770ةروس 

1770هراشا

630 ص :  لوزن ..... : 1770نأش 

630 ص :  1771ریسفت ..... :

631 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 33) بازحألا 1771ةروس 

1771هراشا

631 ص :  لوزن ..... : 1771نأش 

631 ص :  1771ریسفت ..... :

632 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 33) بازحألا 1772ةروس 

632 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 33) بازحألا 1772ةروس 

632 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 33) بازحألا 1772ةروس 
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633 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 33) بازحألا 1773ةروس 

633 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 33) بازحألا 1773ةروس 

633 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 33) بازحألا 1773ةروس 

634 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 33) بازحألا 1773ةروس 

634 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 33) بازحألا 1773ةروس 

634 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 33) بازحألا 1774ةروس 

635 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 33) بازحألا 1774ةروس 

635 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 33) بازحألا 1774ةروس 

635 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 33) بازحألا 1775ةروس 

637 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 33) بازحألا 1775ةروس 

مراهچ 1776دلج 

19 ص :  1776راتفگشیپ ..... 

23 ص :  ءزج 22 .....  1777همادا 

23 ص :  [ ..... 34  ] أبس 1777هروس 

1777هراشا

23 ص :  هروس ..... : 1777ياوتحم 

23 ص :  هروس ..... : توالت  1778تلیضف 

24 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 34) إبس 1778ةروس 

25 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 34) إبس 1779ةروس 

26 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 34) إبس 1779ةروس 

27 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 34) إبس 1780ةروس 

27 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 34) إبس 1780ةروس 

28 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 34) إبس 1781ةروس 

28 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 34) إبس 1781ةروس 

29 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 34) إبس 1781ةروس 

29 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 34) إبس 1782ةروس 
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30 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 34) إبس 1782ةروس 

31 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 34) إبس 1783ةروس 

31 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 34) إبس 1783ةروس 

32 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 34) إبس 1784ةروس 

33 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 34) إبس 1784ةروس 

33 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 34) إبس 1785ةروس 

34 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 34) إبس 1785ةروس 

35 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 34) إبس 1785ةروس 

35 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 34) إبس 1786ةروس 

36 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 34) إبس 1786ةروس 

37 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 34) إبس 1787ةروس 

37 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 34) إبس 1787ةروس 

38 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 34) إبس 1788ةروس 

38 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 34) إبس 1788ةروس 

39 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 34) إبس 1789ةروس 

40 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 34) إبس 1789ةروس 

40 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 34) إبس 1789ةروس 

41 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 34) إبس 1790ةروس 

42 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 34) إبس 1790ةروس 

42 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 34) إبس 1790ةروس 

42 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 34) إبس 1791ةروس 

43 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 34) إبس 1791ةروس 

43 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 34) إبس 1791ةروس 

44 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 34) إبس 1792ةروس 

44 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 34) إبس 1792ةروس 

45 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 34) إبس 1792ةروس 
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45 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 34) إبس 1793ةروس 

45 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 34) إبس 1793ةروس 

46 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 34) إبس 1793ةروس 

46 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 34) إبس 1794ةروس 

47 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 34) إبس 1794ةروس 

47 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 34) إبس 1794ةروس 

48 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 34) إبس 1795ةروس 

48 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 34) إبس 1795ةروس 

49 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 34) إبس 1796ةروس 

49 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 34) إبس 1796ةروس 

50 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 34) إبس 1796ةروس 

50 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 34) إبس 1797ةروس 

51 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 34) إبس 1797ةروس 

51 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 34) إبس 1798ةروس 

52 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 34) إبس 1798ةروس 

52 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 34) إبس 1798ةروس 

53 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 34) إبس 1798ةروس 

53 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 34) إبس 1799ةروس 

54 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 34) إبس 1799ةروس 

55 ص :  [ ..... 35  ] رطاف 1799هروس 

1799هراشا

55 ص :  هروس ..... : 1800ياوتحم 

56 ص :  هروس ..... : توالت  1800تلیضف 

56 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 35) رطاف 1800ةروس 

57 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 35) رطاف 1801ةروس 

57 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 35) رطاف 1801ةروس 
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58 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 35) رطاف 1801ةروس 

58 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 35) رطاف 1802ةروس 

58 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 35) رطاف 1802ةروس 

59 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 35) رطاف 1802ةروس 

59 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 35) رطاف 1803ةروس 

60 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 35) رطاف 1803ةروس 

60 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 35) رطاف 1804ةروس 

61 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 35) رطاف 1804ةروس 

63 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 35) رطاف 1805ةروس 

63 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 35) رطاف 1805ةروس 

64 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 35) رطاف 1806ةروس 

65 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 35) رطاف 1806ةروس 

65 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 35) رطاف 1807ةروس 

65 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 35) رطاف 1807ةروس 

66 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 35) رطاف 1807ةروس 

67 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 35) رطاف 1808ةروس 

67 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 35) رطاف 1808ةروس 

67 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 35) رطاف 1808ةروس 

67 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 35) رطاف 1808ةروس 

68 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 35) رطاف 1809ةروس 

68 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 35) رطاف 1809ةروس 

68 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 35) رطاف 1809ةروس 

68 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 35) رطاف 1809ةروس 

69 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 35) رطاف 1810ةروس 

69 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 35) رطاف 1810ةروس 

70 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 35) رطاف 1811ةروس 
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71 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 35) رطاف 1811ةروس 

71 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 35) رطاف 1811ةروس 

72 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 35) رطاف 1812ةروس 

73 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 35) رطاف 1812ةروس 

73 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 35) رطاف 1813ةروس 

73 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 35) رطاف 1813ةروس 

74 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 35) رطاف 1813ةروس 

74 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 35) رطاف 1814ةروس 

75 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 35) رطاف 1814ةروس 

75 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 35) رطاف 1815ةروس 

76 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 35) رطاف 1815ةروس 

77 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 35) رطاف 1815ةروس 

77 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 35) رطاف 1816ةروس 

1816هراشا

77 ص :  لوزن ..... : 1816نأش 

78 ص :  1816ریسفت ..... :

78 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 35) رطاف 1817ةروس 

79 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 35) رطاف 1817ةروس 

80 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 35) رطاف 1818ةروس 

81 ص :  [ ..... 36  ] سی 1818هروس 

1818هراشا

81 ص :  هروس ..... : 1819ياوتحم 

81 ص :  هروس ..... : توالت  1819تلیضف 

82 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 36) سی 1819ةروس 

82 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 36) سی 1820ةروس 

83 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 36) سی 1820ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 36) سی 1820ةروس 

83 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 36) سی 1820ةروس 

83 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 36) سی 1820ةروس 

83 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 36) سی 1820ةروس 

83 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 36) سی 1821ةروس 

84 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 36) سی 1821ةروس 

84 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 36) سی 1821ةروس 

84 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 36) سی 1821ةروس 

85 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 36) سی 1822ةروس 

85 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 36) سی 1822ةروس 

86 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 36) سی 1822ةروس 

86 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 36) سی 1823ةروس 

86 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 36) سی 1823ةروس 

86 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 36) سی 1823ةروس 

87 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 36) سی 1823ةروس 

87 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 36) سی 1824ةروس 

87 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 36) سی 1824ةروس 

88 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 36) سی 1824ةروس 

88 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 36) سی 1825ةروس 

89 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 36) سی 1825ةروس 

89 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 36) سی 1825ةروس 

89 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 36) سی 1825ةروس 

90 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 36) سی 1826ةروس 

90 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 36) سی 1826ةروس 

91 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 23  1826زاغآ 

91 ص :  سی .....  هروس  1826همادا 
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91 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 36) سی 1826ةروس 

91 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 36) سی 1827ةروس 

91 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 36) سی 1827ةروس 

91 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 36) سی 1827ةروس 

92 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 36) سی 1827ةروس 

92 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 36) سی 1828ةروس 

93 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 36) سی 1828ةروس 

93 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 36) سی 1828ةروس 

93 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 36) سی 1829ةروس 

94 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 36) سی 1829ةروس 

94 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 36) سی 1829ةروس 

95 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 36) سی 1830ةروس 

95 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 36) سی 1830ةروس 

96 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 36) سی 1830ةروس 

96 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 36) سی 1831ةروس 

96 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 36) سی 1831ةروس 

97 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 36) سی 1831ةروس 

97 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 36) سی 1831ةروس 

98 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 36) سی 1832ةروس 

98 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 36) سی 1832ةروس 

99 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 36) سی 1832ةروس 

99 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 36) سی 1833ةروس 

100 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 36) سی 1833ةروس 

100 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 36) سی 1833ةروس 

101 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 36) سی 1834ةروس 

101 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 36) سی 1834ةروس 
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101 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 36) سی 1834ةروس 

102 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 36) سی 1835ةروس 

102 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 36) سی 1835ةروس 

102 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 36) سی 1835ةروس 

102 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 36) سی 1835ةروس 

103 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 36) سی 1836ةروس 

103 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 36) سی 1836ةروس 

104 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 36) سی 1836ةروس 

104 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 36) سی 1836ةروس 

104 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 36) سی 1837ةروس 

105 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 36) سی 1837ةروس 

105 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 36) سی 1837ةروس 

105 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 36) سی 1838ةروس 

106 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 36) سی 1838ةروس 

106 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 36) سی 1838ةروس 

106 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 36) سی 1838ةروس 

108 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 36) سی 1839ةروس 

108 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 36) سی 1839ةروس 

108 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 36) سی 1840ةروس 

109 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 36) سی 1840ةروس 

109 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 36) سی 1840ةروس 

109 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 36) سی 1840ةروس 

110 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 36) سی 1841ةروس 

110 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 36) سی 1841ةروس 

1841هراشا

110 ص :  لوزن ..... : 1841نأش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :  1841ریسفت ..... :

111 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 36) سی 1842ةروس 

111 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 36) سی 1842ةروس 

112 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 36) سی 1842ةروس 

113 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 36) سی 1843ةروس 

113 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 36) سی 1843ةروس 

114 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 36) سی 1844ةروس 

1844هراشا

114 ص :  اه ..... : 1844هتکن

1844هراشا

114 ص :  تسا .....  يرطف  رما  کی  داعم  هب  داقتعا  - 11844

116 ص :  اهناسنا .....  یگدنز  رد  داعم  باتزاب  - 21845

119 ص :  داعم .....  یلقع  لئالد  - 31847

1847هراشا

119 ص :  تمکح ..... : ناهرب  1847فلا -

120 ص :  تلادع ..... : ناهرب  1848ب -

121 ص :  فده ..... : ناهرب  1848ج -

122 ص :  فالتخا ..... : یفن  ناهرب  1849د -

123 ص :  داعم .....  هلأسم  نآرق و  - 41849

125 ص :  ینامسج .....  داعم  - 51851

127 ص :  خزود .....  تشهب و  - 61852

129 ص :  [ ..... 37  ] تاّفاص 1852هروس 

1852هراشا

129 ص :  هروس ..... : 1852ياوتحم 

130 ص :  هروس .....  توالت  1853تلیضف 

130 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 37) تافاصلا 1853ةروس 
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131 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 37) تافاصلا 1854ةروس 

131 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 37) تافاصلا 1854ةروس 

131 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 37) تافاصلا 1854ةروس 

131 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 37) تافاصلا 1854ةروس 

132 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 37) تافاصلا 1855ةروس 

132 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 37) تافاصلا 1855ةروس 

132 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 37) تافاصلا 1855ةروس 

132 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 37) تافاصلا 1855ةروس 

133 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 37) تافاصلا 1855ةروس 

133 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 37) تافاصلا 1856ةروس 

134 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 37) تافاصلا 1856ةروس 

134 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 37) تافاصلا 1856ةروس 

134 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 37) تافاصلا 1856ةروس 

134 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 37) تافاصلا 1857ةروس 

134 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 37) تافاصلا 1857ةروس 

134 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 37) تافاصلا 1857ةروس 

135 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 37) تافاصلا 1857ةروس 

135 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 37) تافاصلا 1857ةروس 

135 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 37) تافاصلا 1857ةروس 

135 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 37) تافاصلا 1858ةروس 

136 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 37) تافاصلا 1858ةروس 

136 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 37) تافاصلا 1858ةروس 

136 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 37) تافاصلا 1858ةروس 

136 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 37) تافاصلا 1859ةروس 

137 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 37) تافاصلا 1859ةروس 

137 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 37) تافاصلا 1859ةروس 
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137 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 37) تافاصلا 1859ةروس 

137 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 37) تافاصلا 1859ةروس 

137 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 37) تافاصلا 1860ةروس 

138 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 37) تافاصلا 1860ةروس 

138 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 37) تافاصلا 1860ةروس 

138 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 37) تافاصلا 1860ةروس 

138 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 37) تافاصلا 1860ةروس 

139 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 37) تافاصلا 1861ةروس 

139 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 37) تافاصلا 1861ةروس 

139 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 37) تافاصلا 1861ةروس 

139 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 37) تافاصلا 1861ةروس 

139 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 37) تافاصلا 1861ةروس 

140 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 37) تافاصلا 1862ةروس 

140 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 37) تافاصلا 1862ةروس 

140 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 37) تافاصلا 1862ةروس 

140 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 37) تافاصلا 1862ةروس 

141 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 37) تافاصلا 1862ةروس 

141 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 37) تافاصلا 1863ةروس 

141 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 37) تافاصلا 1863ةروس 

141 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 37) تافاصلا 1863ةروس 

141 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 37) تافاصلا 1863ةروس 

141 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 37) تافاصلا 1863ةروس 

142 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

142 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

142 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

142 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


142 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

142 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

143 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 37) تافاصلا 1864ةروس 

143 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 37) تافاصلا 1865ةروس 

143 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 37) تافاصلا 1865ةروس 

143 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 37) تافاصلا 1865ةروس 

143 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 37) تافاصلا 1865ةروس 

143 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 37) تافاصلا 1865ةروس 

144 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 37) تافاصلا 1866ةروس 

144 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 37) تافاصلا 1866ةروس 

144 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 37) تافاصلا 1866ةروس 

144 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 37) تافاصلا 1866ةروس 

144 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 37) تافاصلا 1866ةروس 

145 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 37) تافاصلا 1867ةروس 

145 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 37) تافاصلا 1867ةروس 

145 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 37) تافاصلا 1867ةروس 

145 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 37) تافاصلا 1867ةروس 

145 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 37) تافاصلا 1867ةروس 

145 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 37) تافاصلا 1867ةروس 

146 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 37) تافاصلا 1868ةروس 

146 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 37) تافاصلا 1868ةروس 

146 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 37) تافاصلا 1868ةروس 

146 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 37) تافاصلا 1868ةروس 

146 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 37) تافاصلا 1868ةروس 

146 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 37) تافاصلا 1868ةروس 

147 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 37) تافاصلا 1869ةروس 
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147 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 37) تافاصلا 1869ةروس 

147 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 37) تافاصلا 1869ةروس 

147 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 37) تافاصلا 1869ةروس 

147 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 37) تافاصلا 1869ةروس 

148 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 37) تافاصلا 1870ةروس 

148 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 37) تافاصلا 1870ةروس 

148 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 37) تافاصلا 1870ةروس 

148 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 37) تافاصلا 1870ةروس 

148 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 37) تافاصلا 1870ةروس 

149 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 37) تافاصلا 1871ةروس 

149 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 37) تافاصلا 1871ةروس 

149 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 37) تافاصلا 1871ةروس 

149 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 37) تافاصلا 1871ةروس 

149 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 37) تافاصلا 1871ةروس 

149 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 37) تافاصلا 1871ةروس 

150 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 37) تافاصلا 1872ةروس 

150 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 37) تافاصلا 1872ةروس 

150 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 37) تافاصلا 1872ةروس 

150 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 37) تافاصلا 1872ةروس 

151 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 37) تافاصلا 1872ةروس 

151 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 37) تافاصلا 1873ةروس 

151 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 37) تافاصلا 1873ةروس 

151 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 37) تافاصلا 1873ةروس 

152 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 37) تافاصلا 1874ةروس 

153 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 37) تافاصلا 1874ةروس 

154 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 37) تافاصلا 1874ةروس 
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154 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 37) تافاصلا 1875ةروس 

154 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 37) تافاصلا 1875ةروس 

154 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 37) تافاصلا 1875ةروس 

154 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 37) تافاصلا 1875ةروس 

154 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 37) تافاصلا 1875ةروس 

1875هراشا

155 ص :  تسیک ..... ؟ هّللا  1876حیبذ 

155 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 37) تافاصلا 1876ةروس 

155 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 37) تافاصلا 1876ةروس 

155 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 37) تافاصلا 1876ةروس 

156 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 37) تافاصلا 1876ةروس 

156 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 37) تافاصلا 1877ةروس 

156 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 37) تافاصلا 1877ةروس 

156 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 37) تافاصلا 1877ةروس 

157 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 37) تافاصلا 1877ةروس 

157 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 37) تافاصلا 1877ةروس 

157 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 37) تافاصلا 1878ةروس 

157 ص :  ۀیآ 121 .....  (: 37) تافاصلا 1878ةروس 

157 ص :  ۀیآ 122 .....  (: 37) تافاصلا 1878ةروس 

158 ص :  ۀیآ 123 .....  (: 37) تافاصلا 1878ةروس 

158 ص :  ۀیآ 124 .....  (: 37) تافاصلا 1878ةروس 

158 ص :  ۀیآ 125 .....  (: 37) تافاصلا 1878ةروس 

158 ص :  ۀیآ 126 .....  (: 37) تافاصلا 1879ةروس 

158 ص :  ۀیآ 127 .....  (: 37) تافاصلا 1879ةروس 

158 ص :  ۀیآ 128 .....  (: 37) تافاصلا 1879ةروس 

159 ص :  ۀیآ 129 .....  (: 37) تافاصلا 1879ةروس 
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159 ص :  ۀیآ 130 .....  (: 37) تافاصلا 1879ةروس 

159 ص :  ۀیآ 131 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

159 ص :  ۀیآ 132 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

159 ص :  ۀیآ 133 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

159 ص :  ۀیآ 134 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

160 ص :  ۀیآ 135 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

160 ص :  ۀیآ 136 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

160 ص :  ۀیآ 137 .....  (: 37) تافاصلا 1880ةروس 

160 ص :  ۀیآ 138 .....  (: 37) تافاصلا 1881ةروس 

160 ص :  ۀیآ 139 .....  (: 37) تافاصلا 1881ةروس 

161 ص :  ۀیآ 140 .....  (: 37) تافاصلا 1881ةروس 

161 ص :  ۀیآ 141 .....  (: 37) تافاصلا 1881ةروس 

161 ص :  ۀیآ 142 .....  (: 37) تافاصلا 1882ةروس 

161 ص :  ۀیآ 143 .....  (: 37) تافاصلا 1882ةروس 

162 ص :  ۀیآ 144 .....  (: 37) تافاصلا 1882ةروس 

162 ص :  ۀیآ 145 .....  (: 37) تافاصلا 1882ةروس 

162 ص :  ۀیآ 146 .....  (: 37) تافاصلا 1882ةروس 

162 ص :  ۀیآ 147 .....  (: 37) تافاصلا 1883ةروس 

163 ص :  ۀیآ 148 .....  (: 37) تافاصلا 1883ةروس 

1883هراشا

163 ص :  گرزب ..... : 1883ياهسرد 

163 ص :  ۀیآ 149 .....  (: 37) تافاصلا 1884ةروس 

164 ص :  ۀیآ 150 .....  (: 37) تافاصلا 1884ةروس 

164 ص :  ۀیآ 151 .....  (: 37) تافاصلا 1884ةروس 

164 ص :  ۀیآ 152 .....  (: 37) تافاصلا 1884ةروس 

164 ص :  ۀیآ 153 .....  (: 37) تافاصلا 1885ةروس 
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164 ص :  ۀیآ 154 .....  (: 37) تافاصلا 1885ةروس 

165 ص :  ۀیآ 155 .....  (: 37) تافاصلا 1885ةروس 

165 ص :  ۀیآ 156 .....  (: 37) تافاصلا 1885ةروس 

165 ص :  ۀیآ 157 .....  (: 37) تافاصلا 1885ةروس 

165 ص :  ۀیآ 158 .....  (: 37) تافاصلا 1885ةروس 

166 ص :  ۀیآ 159 .....  (: 37) تافاصلا 1886ةروس 

166 ص :  ۀیآ 160 .....  (: 37) تافاصلا 1886ةروس 

166 ص :  ۀیآ 161 .....  (: 37) تافاصلا 1886ةروس 

166 ص :  ۀیآ 162 .....  (: 37) تافاصلا 1886ةروس 

166 ص :  ۀیآ 163 .....  (: 37) تافاصلا 1886ةروس 

166 ص :  ۀیآ 164 .....  (: 37) تافاصلا 1886ةروس 

166 ص :  ۀیآ 165 .....  (: 37) تافاصلا 1887ةروس 

167 ص :  ۀیآ 166 .....  (: 37) تافاصلا 1887ةروس 

167 ص :  ۀیآ 167 .....  (: 37) تافاصلا 1887ةروس 

167 ص :  ۀیآ 168 .....  (: 37) تافاصلا 1887ةروس 

167 ص :  ۀیآ 169 .....  (: 37) تافاصلا 1887ةروس 

167 ص :  ۀیآ 170 .....  (: 37) تافاصلا 1888ةروس 

168 ص :  ۀیآ 171 .....  (: 37) تافاصلا 1888ةروس 

168 ص :  ۀیآ 172 .....  (: 37) تافاصلا 1888ةروس 

168 ص :  ۀیآ 173 .....  (: 37) تافاصلا 1888ةروس 

168 ص :  ۀیآ 174 .....  (: 37) تافاصلا 1888ةروس 

168 ص :  ۀیآ 175 .....  (: 37) تافاصلا 1888ةروس 

168 ص :  ۀیآ 176 .....  (: 37) تافاصلا 1889ةروس 

169 ص :  ۀیآ 177 .....  (: 37) تافاصلا 1889ةروس 

169 ص :  ۀیآ 178 .....  (: 37) تافاصلا 1889ةروس 

169 ص :  ۀیآ 179 .....  (: 37) تافاصلا 1889ةروس 
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169 ص :  ۀیآ 180 .....  (: 37) تافاصلا 1889ةروس 

169 ص :  ۀیآ 181 .....  (: 37) تافاصلا 1890ةروس 

170 ص :  ۀیآ 182 .....  (: 37) تافاصلا 1890ةروس 

171 ص :  [ ..... 38  ] 1890هروس ص

1890هراشا

171 ص :  هروس ..... : 1890ياوتحم 

172 ص :  هروس ..... : توالت  1891تلیضف 

171 ص :  ۀیآ 1 .....  1891ةروس ص(38 :)

1891هراشا

171 ص :  لوزن ..... : 1891نأش 

173 ص :  1892ریسفت ..... :

173 ص :  ۀیآ 2 .....  1892ةروس ص(38 :)

173 ص :  ۀیآ 3 .....  1892ةروس ص(38 :)

174 ص :  ۀیآ 4 .....  1893ةروس ص(38 :)

1893هراشا

174 ص :  لوزن ..... : 1893نأش 

175 ص :  1893ریسفت ..... :

175 ص :  ۀیآ 5 .....  1894ةروس ص(38 :)

175 ص :  ۀیآ 6 .....  1894ةروس ص(38 :)

176 ص :  ۀیآ 7 .....  1894ةروس ص(38 :)

176 ص :  ۀیآ 8 .....  1895ةروس ص(38 :)

177 ص :  ۀیآ 9 .....  1895ةروس ص(38 :)

177 ص :  ۀیآ 10 .....  1895ةروس ص(38 :)

177 ص :  ۀیآ 11 .....  1895ةروس ص(38 :)

178 ص :  ۀیآ 12 .....  1896ةروس ص(38 :)

178 ص :  ۀیآ 13 .....  1896ةروس ص(38 :)
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178 ص :  ۀیآ 14 .....  1896ةروس ص(38 :)

178 ص :  ۀیآ 15 .....  1896ةروس ص(38 :)

179 ص :  ۀیآ 16 .....  1897ةروس ص(38 :)

179 ص :  ۀیآ 17 .....  1897ةروس ص(38 :)

180 ص :  ۀیآ 18 .....  1897ةروس ص(38 :)

180 ص :  ۀیآ 19 .....  1897ةروس ص(38 :)

180 ص :  ۀیآ 20 .....  1898ةروس ص(38 :)

180 ص :  ۀیآ 21 .....  1898ةروس ص(38 :)

181 ص :  ۀیآ 22 .....  1898ةروس ص(38 :)

181 ص :  ۀیآ 23 .....  1899ةروس ص(38 :)

181 ص :  ۀیآ 24 .....  1899ةروس ص(38 :)

182 ص :  ۀیآ 25 .....  1899ةروس ص(38 :)

183 ص :  ۀیآ 26 .....  1900ةروس ص(38 :)

183 ص :  ۀیآ 27 .....  1900ةروس ص(38 :)

184 ص :  ۀیآ 28 .....  1900ةروس ص(38 :)

184 ص :  ۀیآ 29 .....  1901ةروس ص(38 :)

184 ص :  ۀیآ 30 .....  1901ةروس ص(38 :)

185 ص :  ۀیآ 31 .....  1901ةروس ص(38 :)

185 ص :  ۀیآ 32 .....  1901ةروس ص(38 :)

185 ص :  ۀیآ 33 .....  1902ةروس ص(38 :)

186 ص :  ۀیآ 34 .....  1902ةروس ص(38 :)

186 ص :  ۀیآ 35 .....  1902ةروس ص(38 :)

187 ص :  ۀیآ 36 .....  1903ةروس ص(38 :)

187 ص :  ۀیآ 37 .....  1903ةروس ص(38 :)

187 ص :  ۀیآ 38 .....  1903ةروس ص(38 :)

188 ص :  ۀیآ 39 .....  1903ةروس ص(38 :)
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188 ص :  ۀیآ 40 .....  1904ةروس ص(38 :)

188 ص :  ۀیآ 41 .....  1904ةروس ص(38 :)

190 ص :  ۀیآ 42 .....  1905ةروس ص(38 :)

190 ص :  ۀیآ 43 .....  1905ةروس ص(38 :)

190 ص :  ۀیآ 44 .....  1905ةروس ص(38 :)

191 ص :  ۀیآ 45 .....  1906ةروس ص(38 :)

192 ص :  ۀیآ 46 .....  1906ةروس ص(38 :)

192 ص :  ۀیآ 47 .....  1906ةروس ص(38 :)

192 ص :  ۀیآ 48 .....  1906ةروس ص(38 :)

193 ص :  ۀیآ 49 .....  1907ةروس ص(38 :)

193 ص :  ۀیآ 50 .....  1907ةروس ص(38 :)

193 ص :  ۀیآ 51 .....  1908ةروس ص(38 :)

193 ص :  ۀیآ 52 .....  1908ةروس ص(38 :)

194 ص :  ۀیآ 53 .....  1908ةروس ص(38 :)

194 ص :  ۀیآ 54 .....  1908ةروس ص(38 :)

194 ص :  ۀیآ 55 .....  1908ةروس ص(38 :)

194 ص :  ۀیآ 56 .....  1908ةروس ص(38 :)

194 ص :  ۀیآ 57 .....  1909ةروس ص(38 :)

195 ص :  ۀیآ 58 .....  1909ةروس ص(38 :)

195 ص :  ۀیآ 59 .....  1909ةروس ص(38 :)

195 ص :  ۀیآ 60 .....  1909ةروس ص(38 :)

195 ص :  ۀیآ 61 .....  1909ةروس ص(38 :)

196 ص :  ۀیآ 62 .....  1910ةروس ص(38 :)

196 ص :  ۀیآ 63 .....  1910ةروس ص(38 :)

196 ص :  ۀیآ 64 .....  1910ةروس ص(38 :)

197 ص :  ۀیآ 65 .....  1911ةروس ص(38 :)
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197 ص :  ۀیآ 66 .....  1911ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 67 .....  1911ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 68 .....  1911ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 69 .....  1911ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 70 .....  1912ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 71 .....  1912ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 72 .....  1912ةروس ص(38 :)

198 ص :  ۀیآ 73 .....  1912ةروس ص(38 :)

199 ص :  ۀیآ 74 .....  1912ةروس ص(38 :)

199 ص :  ۀیآ 75 .....  1913ةروس ص(38 :)

199 ص :  ۀیآ 76 .....  1913ةروس ص(38 :)

200 ص :  ۀیآ 77 .....  1913ةروس ص(38 :)

200 ص :  ۀیآ 78 .....  1913ةروس ص(38 :)

200 ص :  ۀیآ 79 .....  1914ةروس ص(38 :)

201 ص :  ۀیآ 80 .....  1914ةروس ص(38 :)

200 ص :  ۀیآ 81 .....  1914ةروس ص(38 :)

200 ص :  ۀیآ 82 .....  1914ةروس ص(38 :)

200 ص :  ۀیآ 83 .....  1915ةروس ص(38 :)

202 ص :  ۀیآ 84 .....  1915ةروس ص(38 :)

202 ص :  ۀیآ 85 .....  1915ةروس ص(38 :)

202 ص :  ۀیآ 86 .....  1915ةروس ص(38 :)

203 ص :  ۀیآ 87 .....  1916ةروس ص(38 :)

203 ص :  ۀیآ 88 .....  1916ةروس ص(38 :)

205 ص :  [ ..... 39  ] رمز 1916هروس 

1916هراشا

205 ص :  هروس ..... : 1916ياوتحم 
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206 ص :  هروس ..... : توالت  1917تلیضف 

206 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 39) رمزلا 1917ةروس 

206 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 39) رمزلا 1917ةروس 

207 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 39) رمزلا 1918ةروس 

208 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 39) رمزلا 1919ةروس 

209 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 39) رمزلا 1919ةروس 

210 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 39) رمزلا 1920ةروس 

211 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 39) رمزلا 1921ةروس 

212 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 39) رمزلا 1921ةروس 

213 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 39) رمزلا 1922ةروس 

214 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 39) رمزلا 1923ةروس 

216 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 39) رمزلا 1924ةروس 

216 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 39) رمزلا 1924ةروس 

216 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 39) رمزلا 1924ةروس 

216 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 39) رمزلا 1924ةروس 

216 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 39) رمزلا 1924ةروس 

217 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 39) رمزلا 1925ةروس 

217 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 39) رمزلا 1925ةروس 

218 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 39) رمزلا 1925ةروس 

218 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 39) رمزلا 1925ةروس 

218 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 39) رمزلا 1926ةروس 

219 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 39) رمزلا 1926ةروس 

220 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 39) رمزلا 1927ةروس 

221 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 39) رمزلا 1927ةروس 

1927هراشا

221 ص :  لوزن ..... : 1927نأش 
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221 ص :  1928ریسفت ..... :

223 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 39) رمزلا 1929ةروس 

223 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 39) رمزلا 1929ةروس 

223 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 39) رمزلا 1929ةروس 

224 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 39) رمزلا 1929ةروس 

224 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 39) رمزلا 1930ةروس 

224 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 39) رمزلا 1930ةروس 

225 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 39) رمزلا 1930ةروس 

225 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 39) رمزلا 1931ةروس 

225 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 24  1931زاغآ 

225 ص :  رمز ......  هروس  1931همادا 

225 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 39) رمزلا 1931ةروس 

226 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 39) رمزلا 1932ةروس 

226 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 39) رمزلا 1932ةروس 

226 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 39) رمزلا 1932ةروس 

227 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 39) رمزلا 1932ةروس 

1932هراشا

227 ص :  لوزن ..... : 1932نأش 

227 ص :  1933ریسفت ..... :

228 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 39) رمزلا 1933ةروس 

1933هراشا

228 ص :  تسادخ ..... ! يوس  زا  تلالض  1934تیاده و 

231 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 39) رمزلا 1935ةروس 

232 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 39) رمزلا 1936ةروس 

232 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 39) رمزلا 1936ةروس 

232 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 39) رمزلا 1936ةروس 
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233 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 39) رمزلا 1936ةروس 

233 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 39) رمزلا 1937ةروس 

234 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 39) رمزلا 1937ةروس 

234 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 39) رمزلا 1937ةروس 

235 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 39) رمزلا 1938ةروس 

235 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 39) رمزلا 1938ةروس 

235 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 39) رمزلا 1938ةروس 

235 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 39) رمزلا 1939ةروس 

236 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 39) رمزلا 1939ةروس 

236 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 39) رمزلا 1939ةروس 

237 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 39) رمزلا 1939ةروس 

237 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 39) رمزلا 1940ةروس 

238 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 39) رمزلا 1940ةروس 

238 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 39) رمزلا 1941ةروس 

239 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 39) رمزلا 1941ةروس 

239 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 39) رمزلا 1941ةروس 

239 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 39) رمزلا 1941ةروس 

239 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 39) رمزلا 1942ةروس 

240 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 39) رمزلا 1942ةروس 

240 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 39) رمزلا 1942ةروس 

241 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 39) رمزلا 1942ةروس 

241 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 39) رمزلا 1943ةروس 

241 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 39) رمزلا 1943ةروس 

242 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 39) رمزلا 1943ةروس 

242 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 39) رمزلا 1944ةروس 

243 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 39) رمزلا 1944ةروس 
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244 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 39) رمزلا 1945ةروس 

244 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 39) رمزلا 1945ةروس 

246 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 39) رمزلا 1946ةروس 

246 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 39) رمزلا 1946ةروس 

247 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 39) رمزلا 1947ةروس 

248 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 39) رمزلا 1947ةروس 

249 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 39) رمزلا 1948ةروس 

249 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 39) رمزلا 1948ةروس 

251 ص :  [ ..... 40 « ] رفاغ  » نمؤم 1949هروس 

1949هراشا

251 ص :  هروس ..... : 1949ياوتحم 

252 ص :  هروس ..... : توالت  1950تلیضف 

252 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 40) رفاغ 1950ةروس 

253 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 40) رفاغ 1950ةروس 

253 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 40) رفاغ 1951ةروس 

253 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 40) رفاغ 1951ةروس 

254 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 40) رفاغ 1951ةروس 

255 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 40) رفاغ 1952ةروس 

255 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 40) رفاغ 1952ةروس 

256 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 40) رفاغ 1953ةروس 

256 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 40) رفاغ 1953ةروس 

257 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 40) رفاغ 1953ةروس 

257 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 40) رفاغ 1954ةروس 

258 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 40) رفاغ 1954ةروس 

258 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 40) رفاغ 1954ةروس 

259 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 40) رفاغ 1955ةروس 
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259 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 40) رفاغ 1955ةروس 

260 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 40) رفاغ 1956ةروس 

261 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 40) رفاغ 1956ةروس 

262 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 40) رفاغ 1957ةروس 

263 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 40) رفاغ 1957ةروس 

263 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 40) رفاغ 1958ةروس 

263 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 40) رفاغ 1958ةروس 

264 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 40) رفاغ 1958ةروس 

265 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 40) رفاغ 1959ةروس 

265 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 40) رفاغ 1959ةروس 

265 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 40) رفاغ 1959ةروس 

266 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 40) رفاغ 1960ةروس 

266 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 40) رفاغ 1960ةروس 

267 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 40) رفاغ 1960ةروس 

268 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 40) رفاغ 1961ةروس 

268 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 40) رفاغ 1961ةروس 

269 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 40) رفاغ 1962ةروس 

269 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 40) رفاغ 1962ةروس 

269 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 40) رفاغ 1962ةروس 

270 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 40) رفاغ 1963ةروس 

271 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 40) رفاغ 1963ةروس 

271 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 40) رفاغ 1964ةروس 

271 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 40) رفاغ 1964ةروس 

272 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 40) رفاغ 1964ةروس 

272 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 40) رفاغ 1965ةروس 

273 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 40) رفاغ 1965ةروس 
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273 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 40) رفاغ 1965ةروس 

274 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 40) رفاغ 1965ةروس 

274 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 40) رفاغ 1966ةروس 

274 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 40) رفاغ 1966ةروس 

275 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 40) رفاغ 1966ةروس 

275 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 40) رفاغ 1966ةروس 

275 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 40) رفاغ 1967ةروس 

276 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 40) رفاغ 1967ةروس 

276 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 40) رفاغ 1967ةروس 

276 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 40) رفاغ 1967ةروس 

277 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 40) رفاغ 1968ةروس 

277 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 40) رفاغ 1968ةروس 

277 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 40) رفاغ 1968ةروس 

278 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 40) رفاغ 1969ةروس 

278 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 40) رفاغ 1969ةروس 

279 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 40) رفاغ 1969ةروس 

279 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 40) رفاغ 1970ةروس 

280 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 40) رفاغ 1970ةروس 

280 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 40) رفاغ 1971ةروس 

280 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 40) رفاغ 1971ةروس 

281 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 40) رفاغ 1971ةروس 

282 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 40) رفاغ 1972ةروس 

282 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 40) رفاغ 1972ةروس 

282 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 40) رفاغ 1972ةروس 

284 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 40) رفاغ 1973ةروس 

284 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 40) رفاغ 1973ةروس 
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285 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 40) رفاغ 1974ةروس 

286 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 40) رفاغ 1975ةروس 

287 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 40) رفاغ 1975ةروس 

287 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 40) رفاغ 1975ةروس 

287 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 40) رفاغ 1975ةروس 

287 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 40) رفاغ 1976ةروس 

287 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 40) رفاغ 1976ةروس 

287 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 40) رفاغ 1976ةروس 

288 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 40) رفاغ 1976ةروس 

288 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 40) رفاغ 1977ةروس 

289 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 40) رفاغ 1977ةروس 

289 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 40) رفاغ 1977ةروس 

290 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 40) رفاغ 1978ةروس 

291 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 40) رفاغ 1978ةروس 

291 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 40) رفاغ 1979ةروس 

292 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 40) رفاغ 1979ةروس 

292 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 40) رفاغ 1979ةروس 

293 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 40) رفاغ 1979ةروس 

294 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 40) رفاغ 1980ةروس 

295 ص :  [ ..... 41  ] تلّصف 1980هروس 

1980هراشا

295 ص :  هروس ..... : 1980ياوتحم 

295 ص :  هروس ..... : توالت  1981تلیضف 

296 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 41) تلصف 1981ةروس 

297 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 41) تلصف 1982ةروس 

297 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 41) تلصف 1982ةروس 
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297 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 41) تلصف 1982ةروس 

298 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 41) تلصف 1982ةروس 

298 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 41) تلصف 1983ةروس 

299 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 41) تلصف 1983ةروس 

299 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 41) تلصف 1983ةروس 

299 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 41) تلصف 1983ةروس 

300 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 41) تلصف 1984ةروس 

300 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 41) تلصف 1984ةروس 

300 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 41) تلصف 1984ةروس 

302 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 41) تلصف 1985ةروس 

302 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 41) تلصف 1985ةروس 

302 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 41) تلصف 1986ةروس 

303 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 41) تلصف 1986ةروس 

304 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 41) تلصف 1986ةروس 

304 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 41) تلصف 1987ةروس 

304 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 41) تلصف 1987ةروس 

304 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 41) تلصف 1987ةروس 

305 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 41) تلصف 1988ةروس 

305 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 41) تلصف 1988ةروس 

306 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 41) تلصف 1988ةروس 

306 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 41) تلصف 1988ةروس 

306 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 41) تلصف 1989ةروس 

307 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 41) تلصف 1989ةروس 

308 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 41) تلصف 1990ةروس 

308 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 41) تلصف 1990ةروس 

308 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 41) تلصف 1990ةروس 
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309 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 41) تلصف 1990ةروس 

310 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 41) تلصف 1991ةروس 

310 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 41) تلصف 1991ةروس 

310 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 41) تلصف 1992ةروس 

311 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 41) تلصف 1992ةروس 

311 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 41) تلصف 1992ةروس 

312 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 41) تلصف 1993ةروس 

312 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 41) تلصف 1993ةروس 

313 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 41) تلصف 1994ةروس 

314 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 41) تلصف 1994ةروس 

314 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 41) تلصف 1994ةروس 

315 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 41) تلصف 1995ةروس 

316 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 41) تلصف 1995ةروس 

316 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 41) تلصف 1996ةروس 

317 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 41) تلصف 1996ةروس 

318 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 41) تلصف 1997ةروس 

318 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 41) تلصف 1997ةروس 

319 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 25  1998زاغآ 

319 ص :  تلصف .....  هروس  1998همادا 

319 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 41) تلصف 1998ةروس 

320 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 41) تلصف 1998ةروس 

320 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 41) تلصف 1998ةروس 

320 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 41) تلصف 1999ةروس 

321 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 41) تلصف 1999ةروس 

322 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 41) تلصف 2000ةروس 

322 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 41) تلصف 2000ةروس 
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323 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 41) تلصف 2001ةروس 

325 ص :  [ ..... 42  ] يروش 2001هروس 

2001هراشا

325 ص :  هروس ..... : 2001ياوتحم 

325 ص :  هروس ..... : توالت  2002تلیضف 

326 ص :  یلا 2 .....  تایآلا 1  (: 42) يروشلا 2002ةروس 

326 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 42) يروشلا 2002ةروس 

326 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 42) يروشلا 2002ةروس 

326 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 42) يروشلا 2002ةروس 

327 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 42) يروشلا 2003ةروس 

327 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 42) يروشلا 2003ةروس 

328 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 42) يروشلا 2004ةروس 

328 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 42) يروشلا 2004ةروس 

329 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 42) يروشلا 2004ةروس 

329 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 42) يروشلا 2005ةروس 

330 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 42) يروشلا 2005ةروس 

331 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 42) يروشلا 2006ةروس 

332 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 42) يروشلا 2006ةروس 

333 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 42) يروشلا 2007ةروس 

335 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 42) يروشلا 2008ةروس 

335 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 42) يروشلا 2008ةروس 

336 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 42) يروشلا 2009ةروس 

337 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 42) يروشلا 2009ةروس 

337 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 42) يروشلا 2010ةروس 

338 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 42) يروشلا 2010ةروس 

339 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 42) يروشلا 2011ةروس 
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339 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 42) يروشلا 2011ةروس 

2011هراشا

339 ص :  لوزن ..... : 2011نأش 

340 ص :  2012ریسفت ..... :

341 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 42) يروشلا 2012ةروس 

342 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 42) يروشلا 2013ةروس 

342 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 42) يروشلا 2013ةروس 

342 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 42) يروشلا 2014ةروس 

2014هراشا

242 ص :  لوزن ..... : 2014نأش 

243 ص :  2014ریسفت ..... :

343 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 42) يروشلا 2014ةروس 

344 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 42) يروشلا 2015ةروس 

344 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 42) يروشلا 2015ةروس 

345 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 42) يروشلا 2015ةروس 

345 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 42) يروشلا 2016ةروس 

345 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 42) يروشلا 2016ةروس 

346 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 42) يروشلا 2016ةروس 

346 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 42) يروشلا 2016ةروس 

346 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 42) يروشلا 2017ةروس 

347 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 42) يروشلا 2017ةروس 

348 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 42) يروشلا 2018ةروس 

348 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 42) يروشلا 2018ةروس 

348 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 42) يروشلا 2018ةروس 

349 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 42) يروشلا 2019ةروس 

349 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 42) يروشلا 2019ةروس 
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350 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 42) يروشلا 2019ةروس 

350 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 42) يروشلا 2019ةروس 

350 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 42) يروشلا 2020ةروس 

351 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 42) يروشلا 2020ةروس 

352 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 42) يروشلا 2020ةروس 

352 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 42) يروشلا 2021ةروس 

353 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 42) يروشلا 2021ةروس 

353 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 42) يروشلا 2021ةروس 

354 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 42) يروشلا 2022ةروس 

2022هراشا

354 ص :  لوزن ..... : 2022نأش 

354 ص :  2022ریسفت ..... :

355 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 42) يروشلا 2023ةروس 

355 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 42) يروشلا 2023ةروس 

2023هراشا

356 ص :  تشاد ..... ؟ ینیئآ  هچ  تّوبن  زا  لبق  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  2024ربمایپ 

357 ص :  [ ..... 43  ] فرخز 2024هروس 

2024هراشا

357 ص :  هروس ..... : 2024ياوتحم 

358 ص :  هروس ..... : توالت  2024تلیضف 

358 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 43) فرخزلا 2025ةروس 

358 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 43) فرخزلا 2025ةروس 

358 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 43) فرخزلا 2025ةروس 

359 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 43) فرخزلا 2025ةروس 

359 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 43) فرخزلا 2026ةروس 

359 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 43) فرخزلا 2026ةروس 
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359 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 43) فرخزلا 2026ةروس 

360 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 43) فرخزلا 2026ةروس 

360 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 43) فرخزلا 2026ةروس 

360 ص :   ..... 10 ۀیآ (: 43) فرخزلا 2027ةروس 

361 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 43) فرخزلا 2027ةروس 

361 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 43) فرخزلا 2027ةروس 

362 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 43) فرخزلا 2028ةروس 

362 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 43) فرخزلا 2028ةروس 

362 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 43) فرخزلا 2028ةروس 

363 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 43) فرخزلا 2028ةروس 

363 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 43) فرخزلا 2029ةروس 

363 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 43) فرخزلا 2029ةروس 

364 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 43) فرخزلا 2029ةروس 

364 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 43) فرخزلا 2029ةروس 

365 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 43) فرخزلا 2030ةروس 

365 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 43) فرخزلا 2030ةروس 

365 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 43) فرخزلا 2030ةروس 

365 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 43) فرخزلا 2031ةروس 

366 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 43) فرخزلا 2031ةروس 

366 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 43) فرخزلا 2031ةروس 

367 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 43) فرخزلا 2032ةروس 

367 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 43) فرخزلا 2032ةروس 

367 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 43) فرخزلا 2032ةروس 

368 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 43) فرخزلا 2032ةروس 

368 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 43) فرخزلا 2032ةروس 

368 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 43) فرخزلا 2033ةروس 
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369 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 43) فرخزلا 2033ةروس 

369 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 43) فرخزلا 2033ةروس 

369 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 43) فرخزلا 2034ةروس 

370 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 43) فرخزلا 2034ةروس 

370 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 43) فرخزلا 2034ةروس 

370 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 43) فرخزلا 2034ةروس 

371 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 43) فرخزلا 2035ةروس 

371 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 43) فرخزلا 2035ةروس 

371 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 43) فرخزلا 2035ةروس 

371 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 43) فرخزلا 2035ةروس 

372 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 43) فرخزلا 2036ةروس 

372 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 43) فرخزلا 2036ةروس 

372 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 43) فرخزلا 2036ةروس 

372 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 43) فرخزلا 2036ةروس 

373 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 43) فرخزلا 2037ةروس 

373 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 43) فرخزلا 2037ةروس 

373 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 43) فرخزلا 2037ةروس 

374 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 43) فرخزلا 2037ةروس 

374 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 43) فرخزلا 2038ةروس 

374 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 43) فرخزلا 2038ةروس 

375 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 43) فرخزلا 2038ةروس 

375 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 43) فرخزلا 2038ةروس 

376 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 43) فرخزلا 2039ةروس 

376 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 43) فرخزلا 2039ةروس 

376 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 43) فرخزلا 2039ةروس 

2039هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


376 ص :  لوزن ..... : 2039نأش 

377 ص :  2040ریسفت ..... :

377 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 43) فرخزلا 2040ةروس 

378 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 43) فرخزلا 2040ةروس 

378 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 43) فرخزلا 2041ةروس 

378 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 43) فرخزلا 2041ةروس 

379 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 43) فرخزلا 2041ةروس 

379 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 43) فرخزلا 2042ةروس 

379 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 43) فرخزلا 2042ةروس 

380 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 43) فرخزلا 2042ةروس 

380 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 43) فرخزلا 2043ةروس 

381 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 43) فرخزلا 2043ةروس 

381 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 43) فرخزلا 2043ةروس 

381 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 43) فرخزلا 2043ةروس 

382 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 43) فرخزلا 2044ةروس 

382 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 43) فرخزلا 2044ةروس 

383 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 43) فرخزلا 2044ةروس 

383 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 43) فرخزلا 2044ةروس 

383 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 43) فرخزلا 2045ةروس 

383 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 43) فرخزلا 2045ةروس 

383 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 43) فرخزلا 2045ةروس 

384 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 43) فرخزلا 2045ةروس 

384 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 43) فرخزلا 2046ةروس 

384 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 43) فرخزلا 2046ةروس 

385 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 43) فرخزلا 2046ةروس 

385 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 43) فرخزلا 2046ةروس 
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385 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 43) فرخزلا 2047ةروس 

385 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 43) فرخزلا 2047ةروس 

386 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 43) فرخزلا 2047ةروس 

386 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 43) فرخزلا 2047ةروس 

387 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 43) فرخزلا 2048ةروس 

387 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 43) فرخزلا 2048ةروس 

387 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 43) فرخزلا 2048ةروس 

388 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 43) فرخزلا 2048ةروس 

389 ص :  [ ..... 44  ] ناخد 2049هروس 

2049هراشا

389 ص :  هروس ..... : 2049ياوتحم 

390 ص :  هروس ..... : توالت  2049تلیضف 

390 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 44) ناخدلا 2050ةروس 

390 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 44) ناخدلا 2050ةروس 

390 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 44) ناخدلا 2050ةروس 

391 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 44) ناخدلا 2050ةروس 

391 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 44) ناخدلا 2051ةروس 

391 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 44) ناخدلا 2051ةروس 

391 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 44) ناخدلا 2051ةروس 

392 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 44) ناخدلا 2051ةروس 

392 ص :  دریگ ..... : یم ارف  ار  نامسآ  همه  هدنشک  يدود  هک  زور  نآ  هیآ 9 -) )2051

392 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 44) ناخدلا 2052ةروس 

392 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 44) ناخدلا 2052ةروس 

393 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 44) ناخدلا 2052ةروس 

393 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 44) ناخدلا 2052ةروس 

393 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 44) ناخدلا 2052ةروس 
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393 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 44) ناخدلا 2053ةروس 

393 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 44) ناخدلا 2053ةروس 

393 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 44) ناخدلا 2053ةروس 

394 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 44) ناخدلا 2053ةروس 

394 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 44) ناخدلا 2053ةروس 

394 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 44) ناخدلا 2053ةروس 

394 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 44) ناخدلا 2054ةروس 

395 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 44) ناخدلا 2054ةروس 

395 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 44) ناخدلا 2054ةروس 

395 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 44) ناخدلا 2054ةروس 

396 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 44) ناخدلا 2055ةروس 

396 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 44) ناخدلا 2055ةروس 

396 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 44) ناخدلا 2055ةروس 

396 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 44) ناخدلا 2055ةروس 

396 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 44) ناخدلا 2055ةروس 

397 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 44) ناخدلا 2056ةروس 

397 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 44) ناخدلا 2056ةروس 

397 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 44) ناخدلا 2056ةروس 

397 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 44) ناخدلا 2056ةروس 

398 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 44) ناخدلا 2057ةروس 

398 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 44) ناخدلا 2057ةروس 

398 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 44) ناخدلا 2057ةروس 

398 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 44) ناخدلا 2057ةروس 

398 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 44) ناخدلا 2057ةروس 

399 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 44) ناخدلا 2058ةروس 

399 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 44) ناخدلا 2058ةروس 
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399 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 44) ناخدلا 2058ةروس 

399 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 44) ناخدلا 2058ةروس 

400 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 44) ناخدلا 2058ةروس 

400 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 44) ناخدلا 2059ةروس 

400 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 44) ناخدلا 2059ةروس 

400 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 44) ناخدلا 2059ةروس 

400 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 44) ناخدلا 2059ةروس 

400 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 44) ناخدلا 2059ةروس 

400 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 44) ناخدلا 2059ةروس 

401 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 44) ناخدلا 2060ةروس 

401 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 44) ناخدلا 2060ةروس 

401 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 44) ناخدلا 2060ةروس 

401 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 44) ناخدلا 2060ةروس 

402 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 44) ناخدلا 2060ةروس 

402 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 44) ناخدلا 2061ةروس 

402 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 44) ناخدلا 2061ةروس 

402 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 44) ناخدلا 2061ةروس 

403 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 44) ناخدلا 2061ةروس 

403 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 44) ناخدلا 2061ةروس 

405 ص :  [ ..... 45  ] هیثاج 2062هروس 

2062هراشا

405 ص :  هروس ..... : 2062ياوتحم 

405 ص :  هروس ..... : توالت  2062تلیضف 

406 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2062ةروس 

406 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2063ةروس 

406 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2063ةروس 
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406 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2063ةروس 

406 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2063ةروس 

407 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2064ةروس 

408 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2064ةروس 

408 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2065ةروس 

409 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2065ةروس 

409 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2065ةروس 

409 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2065ةروس 

410 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2066ةروس 

410 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2066ةروس 

411 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2066ةروس 

411 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2067ةروس 

411 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2067ةروس 

412 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2068ةروس 

413 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2068ةروس 

413 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2068ةروس 

414 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2069ةروس 

414 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2069ةروس 

414 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2069ةروس 

415 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2069ةروس 

415 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2070ةروس 

416 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2070ةروس 

416 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2071ةروس 

417 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2071ةروس 

417 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2071ةروس 

418 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2072ةروس 
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418 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2072ةروس 

418 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2072ةروس 

419 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2072ةروس 

419 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 26  2072زاغآ 

419 ص :  هیثاج .....  هروس  2073همادا 

419 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2073ةروس 

419 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2073ةروس 

419 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2073ةروس 

420 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2073ةروس 

420 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 45) ۀیثاجلا 2074ةروس 

421 ص :  [ ..... 46  ] فاقحا 2074هروس 

2074هراشا

421 ص :  هروس ..... : 2074ياوتحم 

421 ص :  هروس ..... : توالت  2074تلیضف 

422 ص :  ۀیآ 1 ......  (: 46) فاقحألا 2075ةروس 

422 ص :  ۀیآ 2 ......  (: 46) فاقحألا 2075ةروس 

422 ص :  ۀیآ 3 ......  (: 46) فاقحألا 2075ةروس 

423 ص :  ۀیآ 4 ......  (: 46) فاقحألا 2075ةروس 

423 ص :  ۀیآ 5 ......  (: 46) فاقحألا 2076ةروس 

424 ص :  ۀیآ 6 ......  (: 46) فاقحألا 2076ةروس 

424 ص :  ۀیآ 7 ......  (: 46) فاقحألا 2076ةروس 

424 ص :  ۀیآ 8 ......  (: 46) فاقحألا 2077ةروس 

425 ص :  ۀیآ 9 ......  (: 46) فاقحألا 2077ةروس 

425 ص :  ۀیآ 10 ......  (: 46) فاقحألا 2077ةروس 

426 ص :  ۀیآ 11 ......  (: 46) فاقحألا 2078ةروس 

2078هراشا
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426 ص :  لوزن ..... : 2078نأش 

426 ص :  2078ریسفت ..... :

426 ص :  ۀیآ 12 ......  (: 46) فاقحألا 2078ةروس 

427 ص :  ۀیآ 13 ......  (: 46) فاقحألا 2079ةروس 

427 ص :  ۀیآ 14 ......  (: 46) فاقحألا 2079ةروس 

427 ص :  ۀیآ 15 ......  (: 46) فاقحألا 2079ةروس 

429 ص :  ۀیآ 16 ......  (: 46) فاقحألا 2080ةروس 

429 ص :  ۀیآ 17 ......  (: 46) فاقحألا 2081ةروس 

430 ص :  ۀیآ 18 ......  (: 46) فاقحألا 2081ةروس 

431 ص :  ۀیآ 19 ......  (: 46) فاقحألا 2081ةروس 

431 ص :  ۀیآ 20 ......  (: 46) فاقحألا 2082ةروس 

432 ص :  ۀیآ 21 ......  (: 46) فاقحألا 2082ةروس 

432 ص :  ۀیآ 22 ......  (: 46) فاقحألا 2083ةروس 

432 ص :  ۀیآ 23 ......  (: 46) فاقحألا 2083ةروس 

433 ص :  ۀیآ 24 ......  (: 46) فاقحألا 2083ةروس 

433 ص :  ۀیآ 25 ......  (: 46) فاقحألا 2083ةروس 

434 ص :  ۀیآ 26 ......  (: 46) فاقحألا 2084ةروس 

435 ص :  ۀیآ 27 ......  (: 46) فاقحألا 2084ةروس 

435 ص :  ۀیآ 28 ......  (: 46) فاقحألا 2085ةروس 

436 ص :  ۀیآ 29 ......  (: 46) فاقحألا 2085ةروس 

2085هراشا

436 ص :  لوزن ..... : 2085نأش 

436 ص :  2085ریسفت ..... :

437 ص :  ۀیآ 30 ......  (: 46) فاقحألا 2086ةروس 

437 ص :  ۀیآ 31 ......  (: 46) فاقحألا 2086ةروس 

437 ص :  ۀیآ 32 ......  (: 46) فاقحألا 2086ةروس 
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438 ص :  ۀیآ 33 ......  (: 46) فاقحألا 2087ةروس 

438 ص :  ۀیآ 34 ......  (: 46) فاقحألا 2087ةروس 

439 ص :  ۀیآ 35 ......  (: 46) فاقحألا 2088ةروس 

2088هراشا

440 ص :  دوب ..... ! تماقتسا  ربص و  هروطسا  مالسا  2088ربمایپ 

443 ص :  [ ..... 47  ] دّمحم 2089هروس 

2089هراشا

443 ص :  هروس ..... : 2089ياوتحم 

444 ص :  هروس ..... : توالت  2090تلیضف 

444 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 47) دمحم 2090ةروس 

445 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 47) دمحم 2090ةروس 

445 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 47) دمحم 2091ةروس 

445 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 47) دمحم 2091ةروس 

447 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 47) دمحم 2092ةروس 

448 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 47) دمحم 2093ةروس 

448 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 47) دمحم 2093ةروس 

448 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 47) دمحم 2093ةروس 

449 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 47) دمحم 2093ةروس 

449 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 47) دمحم 2094ةروس 

449 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 47) دمحم 2094ةروس 

450 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 47) دمحم 2094ةروس 

450 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 47) دمحم 2095ةروس 

451 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 47) دمحم 2095ةروس 

451 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 47) دمحم 2095ةروس 

453 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 47) دمحم 2096ةروس 

453 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 47) دمحم 2097ةروس 
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453 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 47) دمحم 2097ةروس 

454 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 47) دمحم 2097ةروس 

454 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 47) دمحم 2098ةروس 

455 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 47) دمحم 2098ةروس 

455 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 47) دمحم 2098ةروس 

456 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 47) دمحم 2099ةروس 

456 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 47) دمحم 2099ةروس 

456 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 47) دمحم 2099ةروس 

457 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 47) دمحم 2099ةروس 

457 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 47) دمحم 2100ةروس 

457 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 47) دمحم 2100ةروس 

458 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 47) دمحم 2100ةروس 

458 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 47) دمحم 2101ةروس 

459 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 47) دمحم 2101ةروس 

459 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 47) دمحم 2101ةروس 

460 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 47) دمحم 2102ةروس 

460 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 47) دمحم 2102ةروس 

460 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 47) دمحم 2102ةروس 

461 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 47) دمحم 2103ةروس 

462 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 47) دمحم 2103ةروس 

462 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 47) دمحم 2103ةروس 

465 ص :  [ ..... 48  ] حتف 2105هروس 

2105هراشا

465 ص :  هروس ..... : 2105ياوتحم 

466 ص :  هروس ..... : توالت  2105تلیضف 

466 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 48) حتفلا 2106ةروس 
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2106هراشا

466 ص :  هیبیدح ..... : حلص  2106ناتساد 

468 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 48) حتفلا 2107ةروس 

469 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 48) حتفلا 2107ةروس 

2108هراشا

469 ص :  مهم ..... : لاؤس  کی  هب  2108خساپ 

470 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 48) حتفلا 2108ةروس 

471 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 48) حتفلا 2109ةروس 

472 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 48) حتفلا 2109ةروس 

472 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 48) حتفلا 2110ةروس 

472 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 48) حتفلا 2110ةروس 

473 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 48) حتفلا 2110ةروس 

473 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 48) حتفلا 2111ةروس 

473 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 48) حتفلا 2111ةروس 

474 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 48) حتفلا 2111ةروس 

475 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 48) حتفلا 2112ةروس 

475 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 48) حتفلا 2112ةروس 

475 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 48) حتفلا 2112ةروس 

476 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 48) حتفلا 2113ةروس 

477 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 48) حتفلا 2113ةروس 

478 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 48) حتفلا 2114ةروس 

479 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 48) حتفلا 2115ةروس 

2115هراشا

479 ص :  نآ ..... : تایصوصخ  2115تعیب و 

480 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 48) حتفلا 2116ةروس 

481 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 48) حتفلا 2116ةروس 
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481 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 48) حتفلا 2116ةروس 

481 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 48) حتفلا 2117ةروس 

482 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 48) حتفلا 2117ةروس 

482 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 48) حتفلا 2117ةروس 

483 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 48) حتفلا 2118ةروس 

485 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 48) حتفلا 2119ةروس 

486 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 48) حتفلا 2119ةروس 

487 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 48) حتفلا 2120ةروس 

491 ص :  [ ..... 49  ] تارجح 2122هروس 

2122هراشا

491 ص :  هروس ..... : 2122ياوتحم 

492 ص :  هروس ..... : توالت  2122تلیضف 

492 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 49) تارجحلا 2122ةروس 

2123هراشا

492 ص :  لوزن ..... : 2123نأش 

492 ص :  2123ریسفت ..... :

493 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 49) تارجحلا 2123ةروس 

2123هراشا

493 ص : لوزن ..... : 2123نأش 

493 ص :  2124ریسفت ..... :

494 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 49) تارجحلا 2124ةروس 

494 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 49) تارجحلا 2124ةروس 

494 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 49) تارجحلا 2125ةروس 

2125هراشا

495 ص :  اه ..... : 2125هتکن

495 ص :  تسا ..... : هیامرس  نیرترب  بدا  - 12125
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495 ص :  اج ..... : همه  زیچ و  همه  رد  یمالسا  طابضنا  - 22125

496 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 49) تارجحلا 2126ةروس 

2126هراشا

496 ص :  لوزن ..... : 2126نأش 

496 ص :  2126ریسفت ..... :

497 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 49) تارجحلا 2127ةروس 

497 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 49) تارجحلا 2127ةروس 

498 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 49) تارجحلا 2127ةروس 

2127هراشا

498 ص :  لوزن ..... : 2128نأش 

498 ص :  2128ریسفت ..... :

499 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 49) تارجحلا 2128ةروس 

2129هراشا

500 ص :  یمالسا ..... : توخا  2129تیمها 

501 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 49) تارجحلا 2130ةروس 

2130هراشا

501 ص :  لوزن ..... : 2130نأش 

501 ص :  2130ریسفت ..... :

503 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 49) تارجحلا 2131ةروس 

2131هراشا

503 ص :  لوزن ..... : 2131نأش 

503 ص :  2132ریسفت ..... :

505 ص :  اه ..... : 2133هتکن

505 ص :  یعامتجا ..... : هبناج  همه  لماک و  تینما  - 12133

505 ص :  دینکن ..... ! سسجت  - 22133

506 ص :  تسا ..... : ناهانگ  نیرتگرزب  زا  تبیغ  - 32134
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507 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 49) تارجحلا 2134ةروس 

2134هراشا

509 ص :  اه ..... : 2135هتکن

509 ص :  بذاک ..... ! ياهشزرا  نیتسار و  ياهشزرا  - 12135

510 ص :  اوقت ..... : تقیقح  - 22136

510 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 49) تارجحلا 2136ةروس 

2136هراشا

510 ص :  لوزن ..... : 2136نأش 

510 ص :  2137ریسفت ..... :

511 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 49) تارجحلا 2137ةروس 

512 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 49) تارجحلا 2138ةروس 

2138هراشا

512 ص :  لوزن ..... : 2138نأش 

512 ص :  2138ریسفت ..... :

513 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 49) تارجحلا 2138ةروس 

514 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 49) تارجحلا 2139ةروس 

515 ص :  [ ..... 50  ] 2139هروس ق

2139هراشا

515 ص :  هروس ..... : 2139ياوتحم 

515 ص :  هروس ..... : توالت  2140تلیضف 

516 ص :  ۀیآ 1 .....  2140ةروس ق(50 :)

516 ص :  ۀیآ 2 .....  2141ةروس ق(50 :)

517 ص :  ۀیآ 3 .....  2141ةروس ق(50 :)

517 ص :  ۀیآ 4 .....  2141ةروس ق(50 :)

518 ص :  ۀیآ 5 .....  2141ةروس ق(50 :)

518 ص :  ۀیآ 6 .....  2142ةروس ق(50 :)
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519 ص :  ۀیآ 7 .....  2142ةروس ق(50 :)

519 ص :  ۀیآ 8 .....  2142ةروس ق(50 :)

519 ص :  ۀیآ 9 .....  2143ةروس ق(50 :)

519 ص :  ۀیآ 10 .....  2143ةروس ق(50 :)

519 ص :  ۀیآ 11 .....  2143ةروس ق(50 :)

520 ص :  ۀیآ 12 .....  2143ةروس ق(50 :)

520 ص :  ۀیآ 13 .....  2143ةروس ق(50 :)

520 ص :  ۀیآ 14 .....  2144ةروس ق(50 :)

521 ص :  ۀیآ 15 .....  2144ةروس ق(50 :)

521 ص :  ۀیآ 16 .....  2144ةروس ق(50 :)

522 ص :  ۀیآ 17 .....  2145ةروس ق(50 :)

523 ص :  ۀیآ 18 .....  2145ةروس ق(50 :)

523 ص :  ۀیآ 19 .....  2145ةروس ق(50 :)

524 ص :  ۀیآ 20 .....  2146ةروس ق(50 :)

524 ص :  ۀیآ 21 .....  2146ةروس ق(50 :)

525 ص :  ۀیآ 22 .....  2147ةروس ق(50 :)

525 ص :  ۀیآ 23 .....  2147ةروس ق(50 :)

525 ص :  ۀیآ 24 .....  2147ةروس ق(50 :)

526 ص :  ۀیآ 25 .....  2147ةروس ق(50 :)

526 ص :  ۀیآ 26 .....  2147ةروس ق(50 :)

526 ص :  ۀیآ 27 .....  2148ةروس ق(50 :)

526 ص :  ۀیآ 28 .....  2148ةروس ق(50 :)

526 ص :  ۀیآ 29 .....  2148ةروس ق(50 :)

526 ص :  ۀیآ 30 .....  2148ةروس ق(50 :)

527 ص :  ۀیآ 31 .....  2148ةروس ق(50 :)

527 ص :  ۀیآ 32 .....  2149ةروس ق(50 :)

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


527 ص :  ۀیآ 33 .....  2149ةروس ق(50 :)

528 ص :  ۀیآ 34 .....  2149ةروس ق(50 :)

528 ص :  ۀیآ 35 .....  2149ةروس ق(50 :)

528 ص :  ۀیآ 36 .....  2150ةروس ق(50 :)

529 ص :  ۀیآ 37 .....  2150ةروس ق(50 :)

529 ص :  ۀیآ 38 .....  2150ةروس ق(50 :)

530 ص :  ۀیآ 39 .....  2151ةروس ق(50 :)

530 ص :  ۀیآ 40 .....  2151ةروس ق(50 :)

530 ص :  ۀیآ 41 .....  2151ةروس ق(50 :)

531 ص :  ۀیآ 42 .....  2152ةروس ق(50 :)

531 ص :  ۀیآ 43 .....  2152ةروس ق(50 :)

531 ص :  ۀیآ 44 .....  2152ةروس ق(50 :)

531 ص :  ۀیآ 45 .....  2152ةروس ق(50 :)

533 ص :  [ ..... 51  ] تایراذ 2153هروس 

2153هراشا

533 ص :  هروس ..... : 2153ياوتحم 

533 ص :  هروس ..... : توالت  2153تلیضف 

534 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 51) تایراذلا 2154ةروس 

534 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 51) تایراذلا 2154ةروس 

534 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 51) تایراذلا 2154ةروس 

535 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 51) تایراذلا 2154ةروس 

535 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 51) تایراذلا 2154ةروس 

535 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 51) تایراذلا 2154ةروس 

535 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 51) تایراذلا 2155ةروس 

535 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 51) تایراذلا 2155ةروس 

536 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 51) تایراذلا 2155ةروس 
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536 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 51) تایراذلا 2156ةروس 

537 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 51) تایراذلا 2156ةروس 

537 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 51) تایراذلا 2156ةروس 

537 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 51) تایراذلا 2156ةروس 

537 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 51) تایراذلا 2156ةروس 

537 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 51) تایراذلا 2156ةروس 

537 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 51) تایراذلا 2157ةروس 

538 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 51) تایراذلا 2157ةروس 

538 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 51) تایراذلا 2157ةروس 

538 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 51) تایراذلا 2157ةروس 

539 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 51) تایراذلا 2158ةروس 

540 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 51) تایراذلا 2158ةروس 

541 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 51) تایراذلا 2159ةروس 

541 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 51) تایراذلا 2159ةروس 

541 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 51) تایراذلا 2159ةروس 

542 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 51) تایراذلا 2160ةروس 

542 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 51) تایراذلا 2160ةروس 

543 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 51) تایراذلا 2160ةروس 

543 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 51) تایراذلا 2160ةروس 

543 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 51) تایراذلا 2161ةروس 

543 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 51) تایراذلا 2161ةروس 

544 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 27  2161زاغآ 

544 ص :  تایراذ .....  هروس  2161همادا 

544 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 51) تایراذلا 2161ةروس 

544 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 51) تایراذلا 2162ةروس 

545 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 51) تایراذلا 2162ةروس 
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545 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 51) تایراذلا 2162ةروس 

545 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 51) تایراذلا 2162ةروس 

545 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 51) تایراذلا 2162ةروس 

546 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 51) تایراذلا 2163ةروس 

546 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 51) تایراذلا 2163ةروس 

546 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 51) تایراذلا 2163ةروس 

547 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 51) تایراذلا 2164ةروس 

547 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 51) تایراذلا 2164ةروس 

547 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 51) تایراذلا 2164ةروس 

548 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 51) تایراذلا 2164ةروس 

548 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 51) تایراذلا 2165ةروس 

548 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 51) تایراذلا 2165ةروس 

548 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 51) تایراذلا 2165ةروس 

549 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 51) تایراذلا 2165ةروس 

549 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 51) تایراذلا 2165ةروس 

549 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 51) تایراذلا 2166ةروس 

550 ص :   ..... 50 ۀیآ (: 51) تایراذلا 2166ةروس 

550 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 51) تایراذلا 2166ةروس 

550 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 51) تایراذلا 2167ةروس 

551 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 51) تایراذلا 2167ةروس 

551 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 51) تایراذلا 2167ةروس 

551 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 51) تایراذلا 2167ةروس 

552 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 51) تایراذلا 2168ةروس 

552 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 51) تایراذلا 2168ةروس 

552 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 51) تایراذلا 2168ةروس 

553 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 51) تایراذلا 2169ةروس 
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554 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 51) تایراذلا 2169ةروس 

555 ص :  [ ..... 52  ] روط 2169هروس 

2169هراشا

555 ص :  هروس ..... : 2169ياوتحم 

556 ص :  هروس ..... : توالت  2170تلیضف 

556 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 52) روطلا 2170ةروس 

556 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 52) روطلا 2171ةروس 

557 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 52) روطلا 2171ةروس 

557 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 52) روطلا 2171ةروس 

557 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 52) روطلا 2171ةروس 

557 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 52) روطلا 2171ةروس 

558 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 52) روطلا 2172ةروس 

558 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 52) روطلا 2172ةروس 

558 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 52) روطلا 2172ةروس 

559 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 52) روطلا 2173ةروس 

559 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 52) روطلا 2173ةروس 

559 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 52) روطلا 2173ةروس 

559 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 52) روطلا 2173ةروس 

560 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 52) روطلا 2173ةروس 

560 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 52) روطلا 2173ةروس 

560 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 52) روطلا 2174ةروس 

560 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 52) روطلا 2174ةروس 

561 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 52) روطلا 2174ةروس 

561 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 52) روطلا 2175ةروس 

562 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 52) روطلا 2175ةروس 

562 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 52) روطلا 2175ةروس 
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563 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 52) روطلا 2176ةروس 

563 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 52) روطلا 2176ةروس 

564 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 52) روطلا 2176ةروس 

564 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 52) روطلا 2177ةروس 

564 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 52) روطلا 2177ةروس 

565 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 52) روطلا 2177ةروس 

565 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 52) روطلا 2177ةروس 

565 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 52) روطلا 2178ةروس 

2178هراشا

565 ص :  لوزن ..... : 2178نأش 

566 ص :  2178ریسفت ..... :

566 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 52) روطلا 2179ةروس 

566 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 52) روطلا 2179ةروس 

567 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 52) روطلا 2179ةروس 

567 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 52) روطلا 2179ةروس 

567 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 52) روطلا 2179ةروس 

568 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 52) روطلا 2180ةروس 

569 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 52) روطلا 2180ةروس 

569 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 52) روطلا 2181ةروس 

570 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 52) روطلا 2181ةروس 

570 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 52) روطلا 2182ةروس 

570 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 52) روطلا 2182ةروس 

571 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 52) روطلا 2182ةروس 

571 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 52) روطلا 2182ةروس 

571 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 52) روطلا 2182ةروس 

572 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 52) روطلا 2183ةروس 
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572 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 52) روطلا 2183ةروس 

572 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 52) روطلا 2183ةروس 

573 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 52) روطلا 2184ةروس 

573 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 52) روطلا 2184ةروس 

574 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 52) روطلا 2185ةروس 

575 ص :  [ ..... 53  ] مجن 2185هروس 

2185هراشا

575 ص :  هروس ..... : 2185ياوتحم 

576 ص :  هروس ..... : توالت  2186تلیضف 

576 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 53) مجنلا 2186ةروس 

577 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 53) مجنلا 2186ةروس 

577 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 53) مجنلا 2186ةروس 

577 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 53) مجنلا 2187ةروس 

578 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 53) مجنلا 2187ةروس 

578 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 53) مجنلا 2187ةروس 

578 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 53) مجنلا 2188ةروس 

578 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 53) مجنلا 2188ةروس 

578 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 53) مجنلا 2188ةروس 

578 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 53) مجنلا 2188ةروس 

579 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 53) مجنلا 2188ةروس 

579 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 53) مجنلا 2188ةروس 

580 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 53) مجنلا 2189ةروس 

580 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 53) مجنلا 2189ةروس 

580 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 53) مجنلا 2189ةروس 

580 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 53) مجنلا 2190ةروس 

580 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 53) مجنلا 2190ةروس 
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581 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 53) مجنلا 2190ةروس 

2190هراشا

581 ص :  اه ..... : 2190هتکن

581 ص :  جارعم ..... ، فده  - 12190

581 ص :  جارعم ..... : بش  رد  شربمایپ  اب  دنوادخ  ياهوگتفگ  زا  يا  هشوگ - 22190

585 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 53) مجنلا 2192ةروس 

585 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 53) مجنلا 2193ةروس 

585 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 53) مجنلا 2193ةروس 

585 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 53) مجنلا 2193ةروس 

586 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 53) مجنلا 2193ةروس 

586 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 53) مجنلا 2194ةروس 

587 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 53) مجنلا 2194ةروس 

587 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 53) مجنلا 2195ةروس 

588 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 53) مجنلا 2195ةروس 

588 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 53) مجنلا 2195ةروس 

588 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 53) مجنلا 2195ةروس 

589 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 53) مجنلا 2196ةروس 

589 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 53) مجنلا 2196ةروس 

590 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 53) مجنلا 2196ةروس 

2197هراشا

591 ص :  تسیچ ..... ؟ مثالا » رئابک  »2197

592 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 53) مجنلا 2198ةروس 

2198هراشا

592 ص :  لوزن ..... : 2198نأش 

592 ص :  2198ریسفت ..... :

592 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 53) مجنلا 2198ةروس 
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593 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 53) مجنلا 2199ةروس 

593 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 53) مجنلا 2199ةروس 

593 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 53) مجنلا 2199ةروس 

593 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 53) مجنلا 2199ةروس 

593 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 53) مجنلا 2199ةروس 

593 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 53) مجنلا 2199ةروس 

594 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 53) مجنلا 2200ةروس 

594 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 53) مجنلا 2200ةروس 

595 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 53) مجنلا 2200ةروس 

595 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 53) مجنلا 2201ةروس 

595 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 53) مجنلا 2201ةروس 

595 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 53) مجنلا 2201ةروس 

595 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 53) مجنلا 2201ةروس 

595 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 53) مجنلا 2201ةروس 

596 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 53) مجنلا 2201ةروس 

596 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 53) مجنلا 2202ةروس 

596 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 53) مجنلا 2202ةروس 

596 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 53) مجنلا 2202ةروس 

597 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 53) مجنلا 2202ةروس 

597 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 53) مجنلا 2203ةروس 

597 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 53) مجنلا 2203ةروس 

597 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 53) مجنلا 2203ةروس 

598 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 53) مجنلا 2203ةروس 

598 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 53) مجنلا 2203ةروس 

598 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 53) مجنلا 2204ةروس 

598 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 53) مجنلا 2204ةروس 
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598 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 53) مجنلا 2204ةروس 

599 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 53) مجنلا 2204ةروس 

مجنپ 2205دلج 

21 ص :  2205راتفگشیپ ..... 

25 ص :  ءزج 27 .....  2206همادا 

25 ص :  [ ..... 54  ] رمق 2206هروس 

2206هراشا

25 ص :  هروس ..... : 2206ياوتحم 

26 ص :  هروس ..... : توالت  2207تلیضف 

26 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 54) رمقلا 2207ةروس 

27 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 54) رمقلا 2208ةروس 

28 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 54) رمقلا 2208ةروس 

28 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 54) رمقلا 2209ةروس 

29 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 54) رمقلا 2209ةروس 

29 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 54) رمقلا 2209ةروس 

29 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 54) رمقلا 2209ةروس 

29 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 54) رمقلا 2210ةروس 

30 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 54) رمقلا 2210ةروس 

30 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 54) رمقلا 2210ةروس 

31 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 54) رمقلا 2210ةروس 

31 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 54) رمقلا 2211ةروس 

31 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 54) رمقلا 2211ةروس 

31 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 54) رمقلا 2211ةروس 

32 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 54) رمقلا 2211ةروس 

32 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 54) رمقلا 2212ةروس 

32 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 54) رمقلا 2212ةروس 
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32 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 54) رمقلا 2212ةروس 

33 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 54) رمقلا 2212ةروس 

33 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 54) رمقلا 2212ةروس 

33 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 54) رمقلا 2213ةروس 

33 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 54) رمقلا 2213ةروس 

34 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 54) رمقلا 2213ةروس 

34 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 54) رمقلا 2214ةروس 

34 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 54) رمقلا 2214ةروس 

35 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 54) رمقلا 2214ةروس 

35 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 54) رمقلا 2214ةروس 

35 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 54) رمقلا 2215ةروس 

36 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 54) رمقلا 2215ةروس 

36 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 54) رمقلا 2215ةروس 

36 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 54) رمقلا 2215ةروس 

37 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 54) رمقلا 2216ةروس 

37 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 54) رمقلا 2216ةروس 

37 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 54) رمقلا 2216ةروس 

37 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 54) رمقلا 2216ةروس 

38 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 54) رمقلا 2216ةروس 

38 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 54) رمقلا 2216ةروس 

38 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 54) رمقلا 2217ةروس 

39 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 54) رمقلا 2217ةروس 

39 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 54) رمقلا 2217ةروس 

39 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 54) رمقلا 2218ةروس 

39 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 54) رمقلا 2218ةروس 

40 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 54) رمقلا 2218ةروس 
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40 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 54) رمقلا 2218ةروس 

41 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 54) رمقلا 2219ةروس 

41 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 54) رمقلا 2219ةروس 

41 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 54) رمقلا 2219ةروس 

41 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 54) رمقلا 2219ةروس 

41 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 54) رمقلا 2219ةروس 

42 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 54) رمقلا 2220ةروس 

42 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 54) رمقلا 2220ةروس 

42 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 54) رمقلا 2220ةروس 

43 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 54) رمقلا 2220ةروس 

43 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 54) رمقلا 2221ةروس 

43 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 54) رمقلا 2221ةروس 

45 ص :  [ ..... 55  ] نمحّرلا 2221هروس 

2222هراشا

45 ص :  هروس ..... : 2222ياوتحم 

46 ص :  هروس ..... : توالت  2222تلیضف 

46 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 55) نمحرلا 2223ةروس 

46 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 55) نمحرلا 2223ةروس 

47 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 55) نمحرلا 2223ةروس 

48 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 55) نمحرلا 2224ةروس 

48 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 55) نمحرلا 2224ةروس 

49 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 55) نمحرلا 2225ةروس 

50 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 55) نمحرلا 2225ةروس 

51 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 55) نمحرلا 2226ةروس 

51 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 55) نمحرلا 2226ةروس 

51 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 55) نمحرلا 2226ةروس 
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51 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 55) نمحرلا 2226ةروس 

52 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 55) نمحرلا 2226ةروس 

52 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 55) نمحرلا 2227ةروس 

52 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 55) نمحرلا 2227ةروس 

53 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 55) نمحرلا 2227ةروس 

53 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 55) نمحرلا 2228ةروس 

53 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 55) نمحرلا 2228ةروس 

54 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 55) نمحرلا 2228ةروس 

54 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 55) نمحرلا 2228ةروس 

54 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 55) نمحرلا 2229ةروس 

55 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 55) نمحرلا 2229ةروس 

55 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 55) نمحرلا 2229ةروس 

55 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 55) نمحرلا 2229ةروس 

55 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 55) نمحرلا 2229ةروس 

56 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 55) نمحرلا 2230ةروس 

56 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 55) نمحرلا 2230ةروس 

56 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 55) نمحرلا 2230ةروس 

57 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 55) نمحرلا 2231ةروس 

57 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 55) نمحرلا 2231ةروس 

57 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 55) نمحرلا 2231ةروس 

58 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 55) نمحرلا 2231ةروس 

58 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 55) نمحرلا 2232ةروس 

58 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 55) نمحرلا 2232ةروس 

59 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 55) نمحرلا 2232ةروس 

59 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 55) نمحرلا 2233ةروس 

60 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 55) نمحرلا 2233ةروس 
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60 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 55) نمحرلا 2233ةروس 

60 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 55) نمحرلا 2233ةروس 

60 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 55) نمحرلا 2233ةروس 

61 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 55) نمحرلا 2234ةروس 

61 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 55) نمحرلا 2234ةروس 

61 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 55) نمحرلا 2234ةروس 

62 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 55) نمحرلا 2234ةروس 

62 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 55) نمحرلا 2235ةروس 

62 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 55) نمحرلا 2235ةروس 

62 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 55) نمحرلا 2235ةروس 

63 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 55) نمحرلا 2235ةروس 

63 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 55) نمحرلا 2235ةروس 

63 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 55) نمحرلا 2236ةروس 

63 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 55) نمحرلا 2236ةروس 

63 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 55) نمحرلا 2236ةروس 

63 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 55) نمحرلا 2236ةروس 

63 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 55) نمحرلا 2236ةروس 

63 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 55) نمحرلا 2236ةروس 

64 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 55) نمحرلا 2237ةروس 

64 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 55) نمحرلا 2237ةروس 

64 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 55) نمحرلا 2237ةروس 

64 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 55) نمحرلا 2237ةروس 

65 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 55) نمحرلا 2237ةروس 

65 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 55) نمحرلا 2238ةروس 

65 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 55) نمحرلا 2238ةروس 

65 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 55) نمحرلا 2238ةروس 
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66 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 55) نمحرلا 2238ةروس 

66 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

66 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

66 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

66 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

66 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

66 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

66 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 55) نمحرلا 2239ةروس 

67 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 55) نمحرلا 2240ةروس 

67 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 55) نمحرلا 2240ةروس 

67 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 55) نمحرلا 2240ةروس 

67 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 55) نمحرلا 2240ةروس 

67 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 55) نمحرلا 2240ةروس 

67 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 55) نمحرلا 2240ةروس 

68 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 55) نمحرلا 2241ةروس 

68 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 55) نمحرلا 2241ةروس 

69 ص :  [ ..... 56  ] هعقاو 2241هروس 

2241هراشا

69 ص :  هروس ..... : 2241ياوتحم 

70 ص :  هروس ..... : توالت  2242تلیضف 

70 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 56) ۀعقاولا 2242ةروس 

70 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 56) ۀعقاولا 2243ةروس 

71 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 56) ۀعقاولا 2243ةروس 

71 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 56) ۀعقاولا 2243ةروس 

71 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 56) ۀعقاولا 2243ةروس 

71 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 56) ۀعقاولا 2243ةروس 
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71 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 56) ۀعقاولا 2243ةروس 

71 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 56) ۀعقاولا 2244ةروس 

72 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 56) ۀعقاولا 2244ةروس 

72 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 56) ۀعقاولا 2244ةروس 

72 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 56) ۀعقاولا 2244ةروس 

72 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 56) ۀعقاولا 2244ةروس 

73 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 56) ۀعقاولا 2245ةروس 

73 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 56) ۀعقاولا 2245ةروس 

73 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 56) ۀعقاولا 2245ةروس 

73 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 56) ۀعقاولا 2245ةروس 

73 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 56) ۀعقاولا 2245ةروس 

73 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 56) ۀعقاولا 2245ةروس 

73 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 56) ۀعقاولا 2246ةروس 

74 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 56) ۀعقاولا 2246ةروس 

74 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 56) ۀعقاولا 2246ةروس 

74 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 56) ۀعقاولا 2246ةروس 

74 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 56) ۀعقاولا 2246ةروس 

74 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 56) ۀعقاولا 2246ةروس 

75 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 56) ۀعقاولا 2247ةروس 

75 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 56) ۀعقاولا 2247ةروس 

75 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 56) ۀعقاولا 2247ةروس 

75 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 56) ۀعقاولا 2247ةروس 

75 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 56) ۀعقاولا 2248ةروس 

76 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 56) ۀعقاولا 2248ةروس 

76 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 56) ۀعقاولا 2248ةروس 

76 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 56) ۀعقاولا 2248ةروس 
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76 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 56) ۀعقاولا 2248ةروس 

76 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 56) ۀعقاولا 2248ةروس 

76 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

77 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

77 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

77 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

77 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

77 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

77 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 56) ۀعقاولا 2249ةروس 

78 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 56) ۀعقاولا 2250ةروس 

78 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 56) ۀعقاولا 2250ةروس 

78 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 56) ۀعقاولا 2250ةروس 

78 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 56) ۀعقاولا 2250ةروس 

79 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 56) ۀعقاولا 2251ةروس 

79 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 56) ۀعقاولا 2251ةروس 

79 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 56) ۀعقاولا 2251ةروس 

79 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 56) ۀعقاولا 2251ةروس 

80 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 56) ۀعقاولا 2251ةروس 

80 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 56) ۀعقاولا 2252ةروس 

80 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 56) ۀعقاولا 2252ةروس 

80 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 56) ۀعقاولا 2252ةروس 

80 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 56) ۀعقاولا 2252ةروس 

80 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 56) ۀعقاولا 2252ةروس 

80 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 56) ۀعقاولا 2252ةروس 

81 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 56) ۀعقاولا 2253ةروس 

81 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 56) ۀعقاولا 2253ةروس 
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81 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 56) ۀعقاولا 2253ةروس 

81 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 56) ۀعقاولا 2253ةروس 

82 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 56) ۀعقاولا 2253ةروس 

82 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 56) ۀعقاولا 2254ةروس 

83 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 56) ۀعقاولا 2254ةروس 

83 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 56) ۀعقاولا 2255ةروس 

83 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 56) ۀعقاولا 2255ةروس 

84 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 56) ۀعقاولا 2255ةروس 

84 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 56) ۀعقاولا 2255ةروس 

84 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 56) ۀعقاولا 2255ةروس 

84 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 56) ۀعقاولا 2255ةروس 

84 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 56) ۀعقاولا 2256ةروس 

85 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 56) ۀعقاولا 2256ةروس 

85 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 56) ۀعقاولا 2256ةروس 

85 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 56) ۀعقاولا 2256ةروس 

85 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 56) ۀعقاولا 2257ةروس 

86 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 56) ۀعقاولا 2257ةروس 

86 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 56) ۀعقاولا 2257ةروس 

86 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 56) ۀعقاولا 2257ةروس 

87 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 56) ۀعقاولا 2258ةروس 

87 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 56) ۀعقاولا 2258ةروس 

87 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 56) ۀعقاولا 2258ةروس 

87 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 56) ۀعقاولا 2258ةروس 

87 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 56) ۀعقاولا 2258ةروس 

88 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 56) ۀعقاولا 2259ةروس 

88 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 56) ۀعقاولا 2259ةروس 
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88 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 56) ۀعقاولا 2259ةروس 

88 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 56) ۀعقاولا 2259ةروس 

89 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 56) ۀعقاولا 2259ةروس 

89 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 56) ۀعقاولا 2260ةروس 

89 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 56) ۀعقاولا 2260ةروس 

89 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 56) ۀعقاولا 2260ةروس 

89 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 56) ۀعقاولا 2260ةروس 

89 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 56) ۀعقاولا 2260ةروس 

90 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 56) ۀعقاولا 2261ةروس 

90 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 56) ۀعقاولا 2261ةروس 

90 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 56) ۀعقاولا 2261ةروس 

91 ص :  [ ..... 57  ] دیدح 2261هروس 

2261هراشا

91 ص :  هروس ..... : 2261ياوتحم 

92 ص :  هروس ..... : توالت  2262تلیضف 

92 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 57) دیدحلا 2262ةروس 

93 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 57) دیدحلا 2263ةروس 

93 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 57) دیدحلا 2263ةروس 

94 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 57) دیدحلا 2263ةروس 

95 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 57) دیدحلا 2264ةروس 

95 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 57) دیدحلا 2264ةروس 

96 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 57) دیدحلا 2265ةروس 

96 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 57) دیدحلا 2265ةروس 

97 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 57) دیدحلا 2266ةروس 

97 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 57) دیدحلا 2266ةروس 

98 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 57) دیدحلا 2266ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 57) دیدحلا 2267ةروس 

99 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 57) دیدحلا 2267ةروس 

100 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 57) دیدحلا 2268ةروس 

101 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 57) دیدحلا 2268ةروس 

101 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 57) دیدحلا 2269ةروس 

2269هراشا

101 ص :  لوزن ..... : 2269نأش 

102 ص :  2269ریسفت ..... :

103 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 57) دیدحلا 2270ةروس 

103 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 57) دیدحلا 2270ةروس 

103 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 57) دیدحلا 2270ةروس 

104 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 57) دیدحلا 2271ةروس 

105 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 57) دیدحلا 2272ةروس 

106 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 57) دیدحلا 2272ةروس 

107 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 57) دیدحلا 2273ةروس 

108 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 57) دیدحلا 2273ةروس 

109 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 57) دیدحلا 2274ةروس 

110 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 57) دیدحلا 2275ةروس 

111 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 57) دیدحلا 2275ةروس 

112 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 57) دیدحلا 2276ةروس 

2276هراشا

112 ص :  لوزن ..... : 2276نأش 

113 ص :  2277ریسفت ..... :

114 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 57) دیدحلا 2277ةروس 

115 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 28  2278زاغآ 

115 ص :  [ ..... 58  ] هلداجم 2278هروس 
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2278هراشا

115 ص :  هروس ..... : 2278ياوتحم 

116 ص :  هروس ..... : توالت  2278تلیضف 

116 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 58) ۀلداجملا 2279ةروس 

2279هراشا

116 ص :  لوزن ..... : 2279نأش 

117 ص :  2279ریسفت ..... :

117 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 58) ۀلداجملا 2280ةروس 

118 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 58) ۀلداجملا 2280ةروس 

119 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 58) ۀلداجملا 2281ةروس 

120 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 58) ۀلداجملا 2281ةروس 

121 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 58) ۀلداجملا 2282ةروس 

121 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 58) ۀلداجملا 2282ةروس 

122 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 58) ۀلداجملا 2283ةروس 

2283هراشا

122 ص :  لوزن ..... : 2283نأش 

122 ص :  2283ریسفت ..... :

123 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 58) ۀلداجملا 2284ةروس 

124 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 58) ۀلداجملا 2284ةروس 

125 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 58) ۀلداجملا 2285ةروس 

2285هراشا

125 ص :  لوزن ..... : 2285نأش 

125 ص :  2286ریسفت ..... :

126 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 58) ۀلداجملا 2286ةروس 

2286هراشا

126 ص :  لوزن ..... : 2286نأش 
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127 ص :  2287ریسفت ..... :

127 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 58) ۀلداجملا 2287ةروس 

128 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 58) ۀلداجملا 2288ةروس 

129 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 58) ۀلداجملا 2288ةروس 

129 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 58) ۀلداجملا 2288ةروس 

129 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 58) ۀلداجملا 2289ةروس 

130 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 58) ۀلداجملا 2289ةروس 

130 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 58) ۀلداجملا 2289ةروس 

130 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 58) ۀلداجملا 2290ةروس 

131 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 58) ۀلداجملا 2290ةروس 

131 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 58) ۀلداجملا 2290ةروس 

133 ص :  [ ..... 59  ] رشح 2291هروس 

2291هراشا

133 ص :  هروس ..... : 2291ياوتحم 

134 ص :  هروس ..... : توالت  2292تلیضف 

134 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 59) رشحلا 2292ةروس 

2292هراشا

134 ص :  لوزن ..... : 2292نأش 

136 ص :  2293ریسفت ..... :

136 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 59) رشحلا 2294ةروس 

137 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 59) رشحلا 2294ةروس 

138 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 59) رشحلا 2295ةروس 

138 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 59) رشحلا 2295ةروس 

139 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 59) رشحلا 2295ةروس 

2295هراشا

139 ص :  لوزن ..... : 2295نأش 
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139 ص :  2296ریسفت ..... :

140 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 59) رشحلا 2296ةروس 

141 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 59) رشحلا 2297ةروس 

142 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 59) رشحلا 2298ةروس 

143 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 59) رشحلا 2299ةروس 

2299هراشا

144 ص :  خیرات ..... - نآرق و  نازیم  رد  2299هباحص 

145 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 59) رشحلا 2300ةروس 

2300هراشا

145 ص :  لوزن ..... : 2300نأش 

146 ص :  2300ریسفت ..... :

146 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 59) رشحلا 2301ةروس 

146 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 59) رشحلا 2301ةروس 

147 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 59) رشحلا 2301ةروس 

147 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 59) رشحلا 2302ةروس 

148 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 59) رشحلا 2302ةروس 

148 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 59) رشحلا 2302ةروس 

149 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 59) رشحلا 2303ةروس 

149 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 59) رشحلا 2303ةروس 

150 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 59) رشحلا 2303ةروس 

150 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 59) رشحلا 2304ةروس 

151 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 59) رشحلا 2304ةروس 

152 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 59) رشحلا 2305ةروس 

153 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 59) رشحلا 2305ةروس 

155 ص :  [ ..... 60  ] هنحتمم 2306هروس 

2306هراشا
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155 ص :  هروس ..... : 2306ياوتحم 

155 ص :  هروس ..... : توالت  2306تلیضف 

156 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2307ةروس 

2307هراشا

156 ص :  لوزن ..... : 2307نأش 

157 ص :  2308ریسفت ..... :

159 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2309ةروس 

159 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2309ةروس 

159 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2309ةروس 

161 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2310ةروس 

162 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2311ةروس 

162 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2311ةروس 

163 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2311ةروس 

163 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2312ةروس 

164 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2312ةروس 

2312هراشا

164 ص :  لوزن ..... : 2312نأش 

164 ص :  2313ریسفت ..... :

166 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2314ةروس 

167 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2314ةروس 

167 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 60) ۀنحتمملا 2315ةروس 

169 ص :  [ ..... 61  ] فص 2315هروس 

2315هراشا

169 ص :  هروس ..... : 2316ياوتحم 

169 ص :  هروس ..... : توالت  2316تلیضف 

170 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 61) فصلا 2316ةروس 
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170 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 61) فصلا 2316ةروس 

2316هراشا

170 ص :  لوزن ..... : 2316نأش 

170 ص :  2317ریسفت ..... :

170 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 61) فصلا 2317ةروس 

171 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 61) فصلا 2317ةروس 

171 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 61) فصلا 2317ةروس 

172 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 61) فصلا 2318ةروس 

172 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 61) فصلا 2318ةروس 

173 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 61) فصلا 2319ةروس 

173 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 61) فصلا 2319ةروس 

174 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 61) فصلا 2319ةروس 

174 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 61) فصلا 2319ةروس 

174 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 61) فصلا 2320ةروس 

175 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 61) فصلا 2320ةروس 

175 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 61) فصلا 2320ةروس 

2320هراشا

176 ص :  دننایک ..... ؟ 2321نوّیراوح 

177 ص :  [ ..... 62  ] هعمج 2321هروس 

2321هراشا

177 ص :  هروس ..... : 2321ياوتحم 

177 ص :  هروس ..... : توالت  2322تلیضف 

177 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 62) ۀعمجلا 2322ةروس 

178 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 62) ۀعمجلا 2322ةروس 

179 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 62) ۀعمجلا 2323ةروس 

179 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 62) ۀعمجلا 2323ةروس 
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179 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 62) ۀعمجلا 2323ةروس 

180 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 62) ۀعمجلا 2324ةروس 

181 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 62) ۀعمجلا 2324ةروس 

181 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 62) ۀعمجلا 2325ةروس 

182 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 62) ۀعمجلا 2325ةروس 

2325هراشا

182 ص :  لوزن ..... : 2325نأش 

182 ص :  2325ریسفت ..... :

183 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 62) ۀعمجلا 2326ةروس 

183 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 62) ۀعمجلا 2326ةروس 

2326هراشا

184 ص :  اه ..... : 2327هتکن

184 ص :  مالسا ..... : رد  هعمج  زامن  نیتسخن  - 12327

185 ص :  هعمج ..... : زامن  تیمها  - 22327

185 ص :  هعمج ..... : یسایس  يدابع - زامن  هفسلف  - 32327

187 ص :  [ ..... 63  ] نوقفانم 2328هروس 

2328هراشا

187 ص :  هروس ..... : 2328ياوتحم 

187 ص :  هروس ..... : توالت  2328تلیضف 

189 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 63) نوقفانملا 2329ةروس 

189 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 63) نوقفانملا 2330ةروس 

189 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 63) نوقفانملا 2330ةروس 

190 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 63) نوقفانملا 2330ةروس 

191 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 63) نوقفانملا 2331ةروس 

2331هراشا

191 ص :  لوزن ..... : 2331نأش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :  2332ریسفت ..... :

192 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 63) نوقفانملا 2332ةروس 

193 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 63) نوقفانملا 2332ةروس 

193 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 63) نوقفانملا 2333ةروس 

194 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 63) نوقفانملا 2333ةروس 

194 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 63) نوقفانملا 2333ةروس 

195 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 63) نوقفانملا 2334ةروس 

197 ص :  [ ..... 64  ] نباغت 2334هروس 

2334هراشا

197 ص :  هروس ..... : 2334ياوتحم 

198 ص :  هروس ..... : توالت  2335تلیضف 

198 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 64) نباغتلا 2335ةروس 

198 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 64) نباغتلا 2335ةروس 

198 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 64) نباغتلا 2335ةروس 

199 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 64) نباغتلا 2336ةروس 

199 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 64) نباغتلا 2336ةروس 

200 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 64) نباغتلا 2336ةروس 

200 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 64) نباغتلا 2337ةروس 

201 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 64) نباغتلا 2337ةروس 

201 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 64) نباغتلا 2337ةروس 

202 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 64) نباغتلا 2338ةروس 

202 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 64) نباغتلا 2338ةروس 

204 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 64) نباغتلا 2339ةروس 

204 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 64) نباغتلا 2339ةروس 

205 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 64) نباغتلا 2340ةروس 

2340هراشا
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205 ص :  لوزن ..... : 2340نأش 

205 ص :  2340ریسفت ..... :

206 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 64) نباغتلا 2341ةروس 

206 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 64) نباغتلا 2341ةروس 

207 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 64) نباغتلا 2342ةروس 

208 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 64) نباغتلا 2342ةروس 

209 ص :  [ ..... 65  ] قالط 2342هروس 

2342هراشا

209 ص :  هروس ..... : 2342ياوتحم 

209 ص :  هروس ..... : توالت  2342تلیضف 

209 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 65) قالطلا 2343ةروس 

2343هراشا

212 ص :  اهلالح .....  نیرتروفنم  2344قالط 

212 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 65) قالطلا 2344ةروس 

213 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 65) قالطلا 2345ةروس 

214 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 65) قالطلا 2346ةروس 

215 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 65) قالطلا 2346ةروس 

215 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 65) قالطلا 2347ةروس 

217 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 65) قالطلا 2347ةروس 

217 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 65) قالطلا 2348ةروس 

218 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 65) قالطلا 2348ةروس 

218 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 65) قالطلا 2348ةروس 

218 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 65) قالطلا 2349ةروس 

219 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 65) قالطلا 2349ةروس 

221 ص :  [ ..... 66  ] میرحت 2350هروس 

2350هراشا
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221 ص :  هروس ..... : 2350ياوتحم 

221 ص :  هروس ..... : توالت  2350تلیضف 

222 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 66) میرحتلا 2350ةروس 

2351هراشا

222 ص :  لوزن ..... : 2351نأش 

222 ص :  2351ریسفت ..... :

223 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 66) میرحتلا 2352ةروس 

224 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 66) میرحتلا 2352ةروس 

224 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 66) میرحتلا 2352ةروس 

225 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 66) میرحتلا 2353ةروس 

225 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 66) میرحتلا 2353ةروس 

226 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 66) میرحتلا 2354ةروس 

226 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 66) میرحتلا 2354ةروس 

227 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 66) میرحتلا 2354ةروس 

228 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 66) میرحتلا 2355ةروس 

229 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 66) میرحتلا 2355ةروس 

229 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 66) میرحتلا 2356ةروس 

231 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 29  2356زاغآ 

231 ص :  [ ..... 67  ] کلم 2356هروس 

2356هراشا

231 ص :  هروس ..... : 2357ياوتحم 

231 ص :  هروس ..... : توالت  2357تلیضف 

232 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 67) کلملا 2357ةروس 

232 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 67) کلملا 2357ةروس 

232 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 67) کلملا 2358ةروس 

233 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 67) کلملا 2358ةروس 
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233 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 67) کلملا 2358ةروس 

234 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 67) کلملا 2358ةروس 

234 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 67) کلملا 2359ةروس 

234 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 67) کلملا 2359ةروس 

234 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 67) کلملا 2359ةروس 

235 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 67) کلملا 2359ةروس 

235 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 67) کلملا 2360ةروس 

235 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 67) کلملا 2360ةروس 

235 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 67) کلملا 2360ةروس 

236 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 67) کلملا 2360ةروس 

236 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 67) کلملا 2360ةروس 

237 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 67) کلملا 2361ةروس 

237 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 67) کلملا 2361ةروس 

237 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 67) کلملا 2362ةروس 

238 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 67) کلملا 2362ةروس 

239 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 67) کلملا 2362ةروس 

239 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 67) کلملا 2363ةروس 

239 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 67) کلملا 2363ةروس 

240 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 67) کلملا 2363ةروس 

240 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 67) کلملا 2364ةروس 

241 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 67) کلملا 2364ةروس 

241 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 67) کلملا 2364ةروس 

241 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 67) کلملا 2364ةروس 

241 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 67) کلملا 2364ةروس 

242 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 67) کلملا 2365ةروس 

242 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 67) کلملا 2365ةروس 
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243 ص :  [ ..... 68  ] ملق 2365هروس 

2365هراشا

243 ص :  هروس ..... : 2365ياوتحم 

244 ص :  هروس ..... : توالت  2366تلیضف 

244 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 68) ملقلا 2366ةروس 

245 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 68) ملقلا 2367ةروس 

245 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 68) ملقلا 2367ةروس 

245 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 68) ملقلا 2367ةروس 

246 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 68) ملقلا 2367ةروس 

246 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 68) ملقلا 2368ةروس 

246 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 68) ملقلا 2368ةروس 

246 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 68) ملقلا 2368ةروس 

246 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 68) ملقلا 2368ةروس 

247 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 68) ملقلا 2368ةروس 

247 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 68) ملقلا 2369ةروس 

247 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 68) ملقلا 2369ةروس 

247 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 68) ملقلا 2369ةروس 

247 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 68) ملقلا 2369ةروس 

247 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 68) ملقلا 2369ةروس 

248 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 68) ملقلا 2370ةروس 

248 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 68) ملقلا 2370ةروس 

249 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 68) ملقلا 2370ةروس 

249 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 68) ملقلا 2370ةروس 

249 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 68) ملقلا 2370ةروس 

249 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 

249 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 
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249 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 

249 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 

250 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 

250 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 

250 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 68) ملقلا 2371ةروس 

250 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 68) ملقلا 2372ةروس 

250 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 68) ملقلا 2372ةروس 

250 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 68) ملقلا 2372ةروس 

250 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 68) ملقلا 2372ةروس 

251 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 68) ملقلا 2372ةروس 

251 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 68) ملقلا 2373ةروس 

251 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 68) ملقلا 2373ةروس 

251 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 68) ملقلا 2373ةروس 

252 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 68) ملقلا 2373ةروس 

252 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 68) ملقلا 2373ةروس 

252 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 68) ملقلا 2374ةروس 

252 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 68) ملقلا 2374ةروس 

252 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 68) ملقلا 2374ةروس 

252 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 68) ملقلا 2374ةروس 

253 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 68) ملقلا 2374ةروس 

253 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 68) ملقلا 2375ةروس 

253 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 68) ملقلا 2375ةروس 

254 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 68) ملقلا 2375ةروس 

254 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 68) ملقلا 2376ةروس 

255 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 68) ملقلا 2376ةروس 

255 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 68) ملقلا 2376ةروس 
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256 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 68) ملقلا 2377ةروس 

256 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 68) ملقلا 2377ةروس 

256 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 68) ملقلا 2377ةروس 

256 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 68) ملقلا 2377ةروس 

2377هراشا

257 ص :  دراد ..... ؟ تیعقاو  ندز  مشچ  2377ایآ 

259 ص :  [ ..... 69  ] هّقاح 2378هروس 

2378هراشا

259 ص :  هروس ..... : 2378ياوتحم 

259 ص :  هروس ..... : توالت  2378تلیضف 

259 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 69) ۀقاحلا 2378ةروس 

260 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 69) ۀقاحلا 2379ةروس 

260 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 69) ۀقاحلا 2379ةروس 

260 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 69) ۀقاحلا 2379ةروس 

260 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 69) ۀقاحلا 2379ةروس 

260 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 69) ۀقاحلا 2379ةروس 

261 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 69) ۀقاحلا 2380ةروس 

261 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 69) ۀقاحلا 2380ةروس 

261 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 69) ۀقاحلا 2380ةروس 

261 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 69) ۀقاحلا 2380ةروس 

262 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 69) ۀقاحلا 2380ةروس 

262 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 69) ۀقاحلا 2381ةروس 

2381هراشا

262 ص :  مالّسلا .....  هیلع  یلع  لئاضف  زا  يرگید  2381تلیضف 

263 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 69) ۀقاحلا 2381ةروس 

263 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 69) ۀقاحلا 2382ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


263 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 69) ۀقاحلا 2382ةروس 

263 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 69) ۀقاحلا 2382ةروس 

264 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 69) ۀقاحلا 2382ةروس 

264 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 69) ۀقاحلا 2383ةروس 

265 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 69) ۀقاحلا 2383ةروس 

265 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 69) ۀقاحلا 2383ةروس 

2383هراشا

265 ص :  لاؤس ..... : کی  هب  2383خساپ 

265 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 69) ۀقاحلا 2384ةروس 

265 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 69) ۀقاحلا 2384ةروس 

266 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 69) ۀقاحلا 2384ةروس 

266 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 69) ۀقاحلا 2384ةروس 

266 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 69) ۀقاحلا 2384ةروس 

266 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 69) ۀقاحلا 2385ةروس 

266 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 69) ۀقاحلا 2385ةروس 

266 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 69) ۀقاحلا 2385ةروس 

267 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 69) ۀقاحلا 2385ةروس 

268 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 69) ۀقاحلا 2386ةروس 

268 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 69) ۀقاحلا 2386ةروس 

268 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 69) ۀقاحلا 2386ةروس 

268 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 69) ۀقاحلا 2386ةروس 

268 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 69) ۀقاحلا 2386ةروس 

269 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 69) ۀقاحلا 2387ةروس 

269 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 69) ۀقاحلا 2387ةروس 

269 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 69) ۀقاحلا 2387ةروس 

269 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 69) ۀقاحلا 2387ةروس 
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269 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 69) ۀقاحلا 2387ةروس 

269 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 69) ۀقاحلا 2387ةروس 

270 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 69) ۀقاحلا 2388ةروس 

270 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 69) ۀقاحلا 2388ةروس 

270 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 69) ۀقاحلا 2388ةروس 

270 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 69) ۀقاحلا 2388ةروس 

270 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 69) ۀقاحلا 2388ةروس 

270 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 69) ۀقاحلا 2388ةروس 

271 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 69) ۀقاحلا 2389ةروس 

271 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 69) ۀقاحلا 2389ةروس 

271 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 69) ۀقاحلا 2389ةروس 

271 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 69) ۀقاحلا 2389ةروس 

271 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 69) ۀقاحلا 2389ةروس 

272 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 69) ۀقاحلا 2390ةروس 

273 ص :  [ ..... 70  ] جراعم 2390هروس 

2390هراشا

273 ص :  هروس ..... : 2390ياوتحم 

273 ص :  هروس ..... : توالت  2390تلیضف 

274 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 70) جراعملا 2391ةروس 

2391هراشا

274 ص :  لوزن ..... : 2391نأش 

274 ص :  2391ریسفت ..... :

274 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 70) جراعملا 2391ةروس 

275 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 70) جراعملا 2392ةروس 

275 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 70) جراعملا 2392ةروس 

275 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 70) جراعملا 2392ةروس 
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276 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 70) جراعملا 2392ةروس 

276 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 70) جراعملا 2392ةروس 

276 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 70) جراعملا 2393ةروس 

276 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 70) جراعملا 2393ةروس 

276 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 70) جراعملا 2393ةروس 

277 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 70) جراعملا 2393ةروس 

277 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 70) جراعملا 2393ةروس 

277 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

277 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

277 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

277 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

277 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

278 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

278 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 70) جراعملا 2394ةروس 

278 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

278 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

278 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

278 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

279 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

279 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

279 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 70) جراعملا 2395ةروس 

279 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 70) جراعملا 2396ةروس 

279 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 70) جراعملا 2396ةروس 

279 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 70) جراعملا 2396ةروس 

280 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 70) جراعملا 2396ةروس 

280 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 70) جراعملا 2396ةروس 
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280 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 70) جراعملا 2396ةروس 

281 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 70) جراعملا 2397ةروس 

281 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 70) جراعملا 2397ةروس 

281 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 70) جراعملا 2397ةروس 

281 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 70) جراعملا 2397ةروس 

282 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 70) جراعملا 2398ةروس 

282 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 70) جراعملا 2398ةروس 

282 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 70) جراعملا 2398ةروس 

282 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 70) جراعملا 2398ةروس 

283 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 70) جراعملا 2399ةروس 

283 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 70) جراعملا 2399ةروس 

283 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 70) جراعملا 2399ةروس 

283 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 70) جراعملا 2399ةروس 

285 ص :  [ ..... 71  ] حون 2400هروس 

2400هراشا

285 ص :  هروس ..... : 2400ياوتحم 

286 ص :  هروس ..... : توالت  2400تلیضف 

286 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 71) حون 2400ةروس 

286 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 71) حون 2401ةروس 

286 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 71) حون 2401ةروس 

286 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 71) حون 2401ةروس 

287 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 71) حون 2401ةروس 

288 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 71) حون 2402ةروس 

288 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 71) حون 2402ةروس 

288 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 71) حون 2402ةروس 

288 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 71) حون 2402ةروس 
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289 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 71) حون 2403ةروس 

289 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 71) حون 2403ةروس 

289 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 71) حون 2403ةروس 

289 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 71) حون 2403ةروس 

290 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 71) حون 2403ةروس 

290 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 71) حون 2404ةروس 

290 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 71) حون 2404ةروس 

291 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 71) حون 2404ةروس 

291 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 71) حون 2405ةروس 

291 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 71) حون 2405ةروس 

291 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 71) حون 2405ةروس 

292 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 71) حون 2405ةروس 

292 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 71) حون 2406ةروس 

292 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 71) حون 2406ةروس 

293 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 71) حون 2406ةروس 

293 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 71) حون 2406ةروس 

293 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 71) حون 2407ةروس 

294 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 71) حون 2407ةروس 

294 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 71) حون 2407ةروس 

295 ص :  [ ..... 72  ] ّنج 2407هروس 

2407هراشا

295 ص :  هروس ..... : 2408ياوتحم 

295 ص :  هروس ..... : توالت  2408تلیضف 

296 ص :  لوزن ..... : 2408نأش 

297 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 72) نجلا 2409ةروس 

297 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 72) نجلا 2409ةروس 
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297 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 72) نجلا 2409ةروس 

297 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 72) نجلا 2409ةروس 

298 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 72) نجلا 2410ةروس 

298 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 72) نجلا 2410ةروس 

298 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 72) نجلا 2410ةروس 

299 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 72) نجلا 2411ةروس 

299 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 72) نجلا 2411ةروس 

299 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 72) نجلا 2411ةروس 

300 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 72) نجلا 2411ةروس 

300 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 72) نجلا 2412ةروس 

301 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 72) نجلا 2412ةروس 

301 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 72) نجلا 2412ةروس 

301 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 72) نجلا 2412ةروس 

301 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 72) نجلا 2413ةروس 

302 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 72) نجلا 2413ةروس 

302 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 72) نجلا 2413ةروس 

303 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 72) نجلا 2414ةروس 

303 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 72) نجلا 2414ةروس 

303 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 72) نجلا 2414ةروس 

303 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 72) نجلا 2414ةروس 

304 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 72) نجلا 2414ةروس 

304 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 72) نجلا 2415ةروس 

304 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 72) نجلا 2415ةروس 

306 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 72) نجلا 2416ةروس 

306 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 72) نجلا 2416ةروس 

306 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 72) نجلا 2416ةروس 
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2416هراشا

306 ص :  اه ..... : 2416هتکن

306 ص :  بیغ .....  ملع  نوماریپ  يا  هدرتسگ قیقحت  - 12417

308 ص :  نج ..... »  » شنیرفآ نوماریپ  یقیقحت  - 22418

311 ص :  [ ..... 73  ] لّمّزم 2419هروس 

2419هراشا

311 ص :  هروس ..... : 2419ياوتحم 

311 ص :  هروس ..... : توالت  2419تلیضف 

312 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 73) لمزملا 2419ةروس 

312 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 73) لمزملا 2420ةروس 

312 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 73) لمزملا 2420ةروس 

312 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 73) لمزملا 2420ةروس 

313 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 73) لمزملا 2420ةروس 

2420هراشا

313 ص :  بش ..... : زامن  2421تلیضف 

314 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 73) لمزملا 2421ةروس 

314 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 73) لمزملا 2421ةروس 

314 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 73) لمزملا 2422ةروس 

315 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 73) لمزملا 2422ةروس 

315 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 73) لمزملا 2422ةروس 

316 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 73) لمزملا 2423ةروس 

316 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 73) لمزملا 2423ةروس 

316 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 73) لمزملا 2423ةروس 

317 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 73) لمزملا 2423ةروس 

317 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 73) لمزملا 2424ةروس 

317 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 73) لمزملا 2424ةروس 
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317 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 73) لمزملا 2424ةروس 

318 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 73) لمزملا 2424ةروس 

318 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 73) لمزملا 2424ةروس 

318 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 73) لمزملا 2425ةروس 

321 ص :  [ ..... 74  ] ّرثّدم 2426هروس 

2426هراشا

321 ص :  هروس ..... : 2426ياوتحم 

321 ص :  هروس ..... : توالت  2427تلیضف 

322 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 74) رثدملا 2427ةروس 

322 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 74) رثدملا 2427ةروس 

323 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 74) رثدملا 2427ةروس 

323 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 74) رثدملا 2428ةروس 

324 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 74) رثدملا 2428ةروس 

324 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 74) رثدملا 2428ةروس 

324 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 74) رثدملا 2429ةروس 

325 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 74) رثدملا 2429ةروس 

325 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 74) رثدملا 2429ةروس 

325 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 74) رثدملا 2429ةروس 

325 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 74) رثدملا 2429ةروس 

2429هراشا

325 ص :  لوزن ..... : 2430نأش 

326 ص :  2430ریسفت ..... :

326 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 74) رثدملا 2430ةروس 

326 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 74) رثدملا 2431ةروس 

327 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 74) رثدملا 2431ةروس 

327 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 74) رثدملا 2431ةروس 
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327 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 74) رثدملا 2431ةروس 

327 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 74) رثدملا 2431ةروس 

328 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 74) رثدملا 2432ةروس 

328 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 74) رثدملا 2433ةروس 

329 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 74) رثدملا 2433ةروس 

329 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 74) رثدملا 2433ةروس 

329 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 74) رثدملا 2433ةروس 

329 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 74) رثدملا 2433ةروس 

329 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 74) رثدملا 2433ةروس 

330 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 74) رثدملا 2434ةروس 

332 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 74) رثدملا 2435ةروس 

332 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 74) رثدملا 2435ةروس 

332 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 74) رثدملا 2435ةروس 

333 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 74) رثدملا 2436ةروس 

333 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 74) رثدملا 2436ةروس 

333 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 74) رثدملا 2436ةروس 

333 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 74) رثدملا 2436ةروس 

333 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 74) رثدملا 2436ةروس 

334 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 74) رثدملا 2437ةروس 

334 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 74) رثدملا 2437ةروس 
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334 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 74) رثدملا 2437ةروس 

334 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 74) رثدملا 2437ةروس 

334 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 74) رثدملا 2437ةروس 

334 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 74) رثدملا 2438ةروس 

335 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 74) رثدملا 2438ةروس 

335 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 74) رثدملا 2438ةروس 

335 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 74) رثدملا 2438ةروس 

336 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 74) رثدملا 2439ةروس 

336 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 74) رثدملا 2439ةروس 

336 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 74) رثدملا 2439ةروس 

336 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 74) رثدملا 2439ةروس 

337 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 74) رثدملا 2439ةروس 

337 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 74) رثدملا 2440ةروس 

337 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 74) رثدملا 2440ةروس 

337 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 74) رثدملا 2440ةروس 

339 ص :  [ ..... 75  ] تمایق 2440هروس 

2440هراشا

339 ص :  هروس ..... : 2441ياوتحم 

339 ص :  هروس ..... : توالت  2441تلیضف 

340 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 75) ۀمایقلا 2441ةروس 

340 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 75) ۀمایقلا 2441ةروس 

341 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 75) ۀمایقلا 2442ةروس 

341 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 75) ۀمایقلا 2442ةروس 

341 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 75) ۀمایقلا 2442ةروس 

341 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 75) ۀمایقلا 2442ةروس 

2442هراشا
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341 ص :  نادجو ..... » همکحم  »2443

343 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 75) ۀمایقلا 2444ةروس 

343 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 75) ۀمایقلا 2444ةروس 

343 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 75) ۀمایقلا 2444ةروس 

343 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 75) ۀمایقلا 2444ةروس 

344 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 75) ۀمایقلا 2444ةروس 

344 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 75) ۀمایقلا 2445ةروس 

344 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 75) ۀمایقلا 2445ةروس 

344 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 75) ۀمایقلا 2445ةروس 

345 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 75) ۀمایقلا 2445ةروس 

345 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 75) ۀمایقلا 2446ةروس 

345 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 75) ۀمایقلا 2446ةروس 

345 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 75) ۀمایقلا 2446ةروس 

346 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 75) ۀمایقلا 2446ةروس 

346 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 75) ۀمایقلا 2446ةروس 

346 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 75) ۀمایقلا 2447ةروس 

346 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 75) ۀمایقلا 2447ةروس 

346 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 75) ۀمایقلا 2447ةروس 

347 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 75) ۀمایقلا 2447ةروس 

347 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 75) ۀمایقلا 2447ةروس 

347 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 75) ۀمایقلا 2448ةروس 

348 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 75) ۀمایقلا 2448ةروس 

348 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 75) ۀمایقلا 2448ةروس 

348 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 75) ۀمایقلا 2448ةروس 

2448هراشا

348 ص :  گرم ..... ! كاندرد  2449هظحل 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


348 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 75) ۀمایقلا 2449ةروس 

349 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 75) ۀمایقلا 2449ةروس 

349 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 75) ۀمایقلا 2449ةروس 

349 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 75) ۀمایقلا 2449ةروس 

349 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 75) ۀمایقلا 2450ةروس 

349 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 75) ۀمایقلا 2450ةروس 

349 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 75) ۀمایقلا 2450ةروس 

350 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 75) ۀمایقلا 2450ةروس 

350 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 75) ۀمایقلا 2450ةروس 

350 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 75) ۀمایقلا 2451ةروس 

350 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 75) ۀمایقلا 2451ةروس 

351 ص :  [ ..... 76 ( ] ناسنا  ) رهد 2451هروس 

2451هراشا

351 ص :  هروس ..... : 2451ياوتحم 

351 ص :  هروس ..... : توالت  2452تلیضف 

352 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 76) ناسنإلا 2452ةروس 

352 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 76) ناسنإلا 2452ةروس 

353 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 76) ناسنإلا 2452ةروس 

353 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 76) ناسنإلا 2453ةروس 

353 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 76) ناسنإلا 2453ةروس 

2453هراشا

353 ص :  لوزن ..... : 2453نأش 

355 ص :  2454ریسفت ..... :

355 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 76) ناسنإلا 2454ةروس 

355 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 76) ناسنإلا 2454ةروس 

356 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 76) ناسنإلا 2455ةروس 
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356 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 76) ناسنإلا 2455ةروس 

356 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 76) ناسنإلا 2455ةروس 

357 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 76) ناسنإلا 2455ةروس 

357 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 76) ناسنإلا 2456ةروس 

357 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 76) ناسنإلا 2456ةروس 

358 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 76) ناسنإلا 2456ةروس 

358 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 76) ناسنإلا 2457ةروس 

358 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 76) ناسنإلا 2457ةروس 

358 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 76) ناسنإلا 2457ةروس 

359 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 76) ناسنإلا 2457ةروس 

359 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 76) ناسنإلا 2457ةروس 

359 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 76) ناسنإلا 2458ةروس 

359 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 76) ناسنإلا 2458ةروس 

360 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 76) ناسنإلا 2458ةروس 

360 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 76) ناسنإلا 2458ةروس 

360 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 76) ناسنإلا 2459ةروس 

361 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 76) ناسنإلا 2459ةروس 

361 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 76) ناسنإلا 2459ةروس 

362 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 76) ناسنإلا 2460ةروس 

362 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 76) ناسنإلا 2460ةروس 

363 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 76) ناسنإلا 2461ةروس 

363 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 76) ناسنإلا 2461ةروس 

364 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 76) ناسنإلا 2461ةروس 

365 ص :  [ ..... 77  ] تالسرم 2462هروس 

2462هراشا

365 ص :  هروس ..... : 2462ياوتحم 
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366 ص :  هروس ..... : توالت  2462تلیضف 

366 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 77) تالسرملا 2463ةروس 

366 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 77) تالسرملا 2463ةروس 

366 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 77) تالسرملا 2463ةروس 

366 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 77) تالسرملا 2463ةروس 

366 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 77) تالسرملا 2463ةروس 

367 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 77) تالسرملا 2463ةروس 

367 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

367 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

367 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

367 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

367 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

367 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

367 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 77) تالسرملا 2464ةروس 

368 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 77) تالسرملا 2465ةروس 

368 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 77) تالسرملا 2465ةروس 

368 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 77) تالسرملا 2465ةروس 

368 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 77) تالسرملا 2465ةروس 

368 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 77) تالسرملا 2465ةروس 

369 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 77) تالسرملا 2466ةروس 

369 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 77) تالسرملا 2466ةروس 

369 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 77) تالسرملا 2466ةروس 

369 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 77) تالسرملا 2466ةروس 

370 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 77) تالسرملا 2466ةروس 

370 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 77) تالسرملا 2467ةروس 

370 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 77) تالسرملا 2467ةروس 
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370 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 77) تالسرملا 2467ةروس 

370 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 77) تالسرملا 2467ةروس 

371 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 77) تالسرملا 2468ةروس 

371 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 77) تالسرملا 2468ةروس 

372 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 77) تالسرملا 2468ةروس 

372 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 77) تالسرملا 2468ةروس 

372 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 77) تالسرملا 2468ةروس 

372 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 77) تالسرملا 2468ةروس 

372 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 77) تالسرملا 2469ةروس 

372 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 77) تالسرملا 2469ةروس 

372 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 77) تالسرملا 2469ةروس 

373 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 77) تالسرملا 2469ةروس 

373 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 77) تالسرملا 2469ةروس 

373 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 77) تالسرملا 2470ةروس 

373 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 77) تالسرملا 2470ةروس 

374 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 77) تالسرملا 2470ةروس 

374 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 77) تالسرملا 2470ةروس 

374 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 77) تالسرملا 2470ةروس 

374 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 77) تالسرملا 2471ةروس 

374 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 77) تالسرملا 2471ةروس 

375 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 77) تالسرملا 2471ةروس 

375 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 77) تالسرملا 2471ةروس 

375 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 77) تالسرملا 2471ةروس 

375 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 77) تالسرملا 2472ةروس 

375 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 77) تالسرملا 2472ةروس 

377 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 30  2472زاغآ 
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377 ص :  [ ..... 78  ] أبن 2472هروس 

2472هراشا

377 ص :  هروس ..... : 2472ياوتحم 

378 ص :  هروس ..... : توالت  2473تلیضف 

378 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 78) إبنلا 2473ةروس 

378 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 78) إبنلا 2473ةروس 

378 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 78) إبنلا 2473ةروس 

379 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 78) إبنلا 2474ةروس 

379 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 78) إبنلا 2474ةروس 

379 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 78) إبنلا 2474ةروس 

380 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 78) إبنلا 2475ةروس 

381 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 78) إبنلا 2475ةروس 

381 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 78) إبنلا 2475ةروس 

381 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 78) إبنلا 2476ةروس 

382 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 78) إبنلا 2476ةروس 

382 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 78) إبنلا 2476ةروس 

382 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 78) إبنلا 2476ةروس 

383 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 78) إبنلا 2477ةروس 

383 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 78) إبنلا 2477ةروس 

383 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 78) إبنلا 2477ةروس 

384 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 78) إبنلا 2477ةروس 

384 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 78) إبنلا 2478ةروس 

384 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 78) إبنلا 2478ةروس 

384 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 78) إبنلا 2478ةروس 

385 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 78) إبنلا 2478ةروس 

385 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 78) إبنلا 2479ةروس 
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385 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 78) إبنلا 2479ةروس 

385 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 78) إبنلا 2479ةروس 

385 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 78) إبنلا 2479ةروس 

386 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 78) إبنلا 2479ةروس 

386 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 78) إبنلا 2479ةروس 

386 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 78) إبنلا 2480ةروس 

386 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 78) إبنلا 2480ةروس 

387 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 78) إبنلا 2480ةروس 

387 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 78) إبنلا 2481ةروس 

388 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 78) إبنلا 2481ةروس 

388 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 78) إبنلا 2481ةروس 

388 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 78) إبنلا 2481ةروس 

388 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 78) إبنلا 2481ةروس 

388 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 78) إبنلا 2482ةروس 

389 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 78) إبنلا 2482ةروس 

389 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 78) إبنلا 2482ةروس 

390 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 78) إبنلا 2483ةروس 

391 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 78) إبنلا 2483ةروس 

393 ص :  [ ..... 79  ] تاعزان 2484هروس 

2484هراشا

393 ص :  هروس ..... : 2484ياوتحم 

393 ص :  هروس ..... : توالت  2485تلیضف 

394 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 79) تاعزانلا 2485ةروس 

394 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 79) تاعزانلا 2485ةروس 

394 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 79) تاعزانلا 2485ةروس 

394 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 79) تاعزانلا 2485ةروس 
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394 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 79) تاعزانلا 2485ةروس 

395 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 79) تاعزانلا 2486ةروس 

395 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 79) تاعزانلا 2486ةروس 

395 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 79) تاعزانلا 2486ةروس 

395 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 79) تاعزانلا 2486ةروس 

395 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 79) تاعزانلا 2486ةروس 

395 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 79) تاعزانلا 2486ةروس 

396 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 79) تاعزانلا 2487ةروس 

396 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 79) تاعزانلا 2487ةروس 

396 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 79) تاعزانلا 2487ةروس 

396 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 79) تاعزانلا 2487ةروس 

396 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 79) تاعزانلا 2487ةروس 

397 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 79) تاعزانلا 2488ةروس 

397 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 79) تاعزانلا 2488ةروس 

397 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 79) تاعزانلا 2488ةروس 

397 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 79) تاعزانلا 2488ةروس 

397 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 79) تاعزانلا 2488ةروس 

398 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 79) تاعزانلا 2488ةروس 

398 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 79) تاعزانلا 2489ةروس 

398 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 79) تاعزانلا 2489ةروس 

398 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 79) تاعزانلا 2489ةروس 

398 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 79) تاعزانلا 2489ةروس 

399 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 79) تاعزانلا 2489ةروس 

399 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 79) تاعزانلا 2490ةروس 

399 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 79) تاعزانلا 2490ةروس 

400 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 79) تاعزانلا 2490ةروس 
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400 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 79) تاعزانلا 2490ةروس 

400 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 79) تاعزانلا 2491ةروس 

400 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 79) تاعزانلا 2491ةروس 

401 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 79) تاعزانلا 2491ةروس 

401 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 79) تاعزانلا 2491ةروس 

401 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 79) تاعزانلا 2491ةروس 

401 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 79) تاعزانلا 2492ةروس 

401 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 79) تاعزانلا 2492ةروس 

402 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 79) تاعزانلا 2492ةروس 

402 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 79) تاعزانلا 2492ةروس 

402 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 79) تاعزانلا 2492ةروس 

402 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 79) تاعزانلا 2493ةروس 

404 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 79) تاعزانلا 2493ةروس 

404 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 79) تاعزانلا 2493ةروس 

404 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 79) تاعزانلا 2493ةروس 

404 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 79) تاعزانلا 2493ةروس 

405 ص :  [ ..... 80  ] سبع 2494هروس 

2494هراشا

405 ص :  هروس ..... : 2494ياوتحم 

405 ص :  هروس ..... : توالت  2494تلیضف 

405 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 80) سبع 2494ةروس 

2494هراشا

405 ص :  لوزن ..... : 2494نأش 

406 ص :  2495ریسفت ..... :

407 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 80) سبع 2495ةروس 

407 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 80) سبع 2495ةروس 
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407 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 80) سبع 2495ةروس 

407 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 80) سبع 2495ةروس 

407 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 80) سبع 2496ةروس 

407 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 80) سبع 2496ةروس 

407 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 80) سبع 2496ةروس 

407 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 80) سبع 2496ةروس 

407 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 80) سبع 2496ةروس 

408 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 80) سبع 2496ةروس 

408 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 80) سبع 2497ةروس 

408 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 80) سبع 2497ةروس 

408 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 80) سبع 2497ةروس 

409 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 80) سبع 2497ةروس 

409 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 80) سبع 2497ةروس 

409 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 80) سبع 2498ةروس 

409 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 80) سبع 2498ةروس 

409 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 80) سبع 2498ةروس 

410 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 80) سبع 2498ةروس 

410 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 80) سبع 2498ةروس 

410 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 80) سبع 2499ةروس 

410 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 80) سبع 2499ةروس 

411 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 80) سبع 2499ةروس 

412 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 80) سبع 2500ةروس 

412 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 80) سبع 2500ةروس 

412 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 80) سبع 2500ةروس 

413 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 80) سبع 2500ةروس 

413 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 80) سبع 2501ةروس 
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413 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 80) سبع 2501ةروس 

413 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 80) سبع 2501ةروس 

414 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 80) سبع 2501ةروس 

414 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 80) سبع 2501ةروس 

414 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 80) سبع 2502ةروس 

415 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 80) سبع 2502ةروس 

415 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 80) سبع 2502ةروس 

415 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 80) سبع 2502ةروس 

415 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 80) سبع 2503ةروس 

415 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 80) سبع 2503ةروس 

415 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 80) سبع 2503ةروس 

416 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 80) سبع 2503ةروس 

416 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 80) سبع 2503ةروس 

4017 ص :  [ ..... 81  ] ریوکت 2503هروس 

2503هراشا

417 ص :  هروس ..... : 2504ياوتحم 

417 ص :  هروس ..... : توالت  2504تلیضف 

418 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 81) ریوکتلا 2504ةروس 

418 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 81) ریوکتلا 2504ةروس 

418 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 81) ریوکتلا 2505ةروس 

419 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 81) ریوکتلا 2505ةروس 

419 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 81) ریوکتلا 2505ةروس 

419 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 81) ریوکتلا 2505ةروس 

419 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 81) ریوکتلا 2505ةروس 

420 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 81) ریوکتلا 2506ةروس 

420 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 81) ریوکتلا 2506ةروس 
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420 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 81) ریوکتلا 2506ةروس 

421 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 81) ریوکتلا 2506ةروس 

421 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 81) ریوکتلا 2507ةروس 

421 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 81) ریوکتلا 2507ةروس 

421 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 81) ریوکتلا 2507ةروس 

421 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 81) ریوکتلا 2507ةروس 

422 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 81) ریوکتلا 2507ةروس 

423 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 81) ریوکتلا 2508ةروس 

423 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 81) ریوکتلا 2508ةروس 

423 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 81) ریوکتلا 2508ةروس 

423 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 81) ریوکتلا 2509ةروس 

424 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 81) ریوکتلا 2509ةروس 

424 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 81) ریوکتلا 2509ةروس 

425 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 81) ریوکتلا 2510ةروس 

425 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 81) ریوکتلا 2510ةروس 

425 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 81) ریوکتلا 2510ةروس 

425 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 81) ریوکتلا 2510ةروس 

425 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 81) ریوکتلا 2510ةروس 

426 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 81) ریوکتلا 2511ةروس 

426 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 81) ریوکتلا 2511ةروس 

427 ص :  [ ..... 82  ] راطفنا 2511هروس 

2511هراشا

427 ص :  هروس ..... : 2511ياوتحم 

427 ص :  هروس ..... : توالت  2512تلیضف 

428 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 82) راطفنالا 2512ةروس 

428 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 82) راطفنالا 2512ةروس 
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428 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 82) راطفنالا 2512ةروس 

429 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 82) راطفنالا 2513ةروس 

429 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 82) راطفنالا 2513ةروس 

429 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 82) راطفنالا 2513ةروس 

430 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 82) راطفنالا 2514ةروس 

430 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 82) راطفنالا 2514ةروس 

430 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 82) راطفنالا 2514ةروس 

431 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 82) راطفنالا 2514ةروس 

431 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 82) راطفنالا 2514ةروس 

431 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 82) راطفنالا 2515ةروس 

431 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 82) راطفنالا 2515ةروس 

431 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 82) راطفنالا 2515ةروس 

431 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 82) راطفنالا 2515ةروس 

432 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 82) راطفنالا 2515ةروس 

432 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 82) راطفنالا 2516ةروس 

432 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 82) راطفنالا 2516ةروس 

432 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 82) راطفنالا 2516ةروس 

433 ص :  [ ..... 83  ] نیفّفطم 2516هروس 

2516هراشا

433 ص :  هروس ..... : 2516ياوتحم 

433 ص :  هروس ..... : توالت  2517تلیضف 

434 ص :  لوزن ..... : 2517نأش 

434 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 83) نیففطملا 2517ةروس 

435 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 83) نیففطملا 2518ةروس 

435 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 83) نیففطملا 2518ةروس 

435 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 83) نیففطملا 2518ةروس 
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435 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 83) نیففطملا 2518ةروس 

435 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 83) نیففطملا 2518ةروس 

436 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 83) نیففطملا 2519ةروس 

436 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 83) نیففطملا 2519ةروس 

436 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 83) نیففطملا 2519ةروس 

437 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 83) نیففطملا 2520ةروس 

437 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 83) نیففطملا 2520ةروس 

437 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 83) نیففطملا 2520ةروس 

437 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 83) نیففطملا 2520ةروس 

438 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 83) نیففطملا 2520ةروس 

438 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 83) نیففطملا 2521ةروس 

438 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 83) نیففطملا 2521ةروس 

439 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 83) نیففطملا 2521ةروس 

439 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 83) نیففطملا 2521ةروس 

440 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 83) نیففطملا 2522ةروس 

440 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 83) نیففطملا 2522ةروس 

440 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 83) نیففطملا 2522ةروس 

440 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 83) نیففطملا 2522ةروس 

440 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 83) نیففطملا 2523ةروس 

440 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 83) نیففطملا 2523ةروس 

440 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 83) نیففطملا 2523ةروس 

441 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 83) نیففطملا 2523ةروس 

441 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 83) نیففطملا 2523ةروس 

441 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 83) نیففطملا 2524ةروس 

442 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 83) نیففطملا 2524ةروس 

2524هراشا
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442 ص :  لوزن ..... : 2524نأش 

442 ص : 2524ریسفت ..... :

442 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 83) نیففطملا 2525ةروس 

443 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 83) نیففطملا 2525ةروس 

443 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 83) نیففطملا 2525ةروس 

443 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 83) نیففطملا 2525ةروس 

443 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 83) نیففطملا 2526ةروس 

444 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 83) نیففطملا 2526ةروس 

444 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 83) نیففطملا 2526ةروس 

445 ص :  [ ..... 84  ] قاقشنا 2526هروس 

2526هراشا

445 ص :  هروس ..... : 2527ياوتحم 

445 ص :  هروس .....  نیا  توالت  تلیضف  هراب  2527رد 

445 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 84) قاقشنالا 2527ةروس 

446 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 84) قاقشنالا 2527ةروس 

446 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 84) قاقشنالا 2527ةروس 

446 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 84) قاقشنالا 2528ةروس 

447 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 84) قاقشنالا 2528ةروس 

447 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 84) قاقشنالا 2528ةروس 

448 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 84) قاقشنالا 2529ةروس 

448 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 84) قاقشنالا 2529ةروس 

448 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 84) قاقشنالا 2529ةروس 

448 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 84) قاقشنالا 2529ةروس 

449 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 84) قاقشنالا 2529ةروس 

449 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 84) قاقشنالا 2530ةروس 

449 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 84) قاقشنالا 2530ةروس 
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449 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 84) قاقشنالا 2530ةروس 

449 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 84) قاقشنالا 2530ةروس 

450 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 84) قاقشنالا 2531ةروس 

450 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 84) قاقشنالا 2531ةروس 

450 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 84) قاقشنالا 2531ةروس 

450 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 84) قاقشنالا 2531ةروس 

451 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 84) قاقشنالا 2532ةروس 

451 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 84) قاقشنالا 2532ةروس 

451 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 84) قاقشنالا 2532ةروس 

452 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 84) قاقشنالا 2532ةروس 

452 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 84) قاقشنالا 2532ةروس 

452 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 84) قاقشنالا 2533ةروس 

453 ص :  [ ..... 85  ] جورب 2533هروس 

2533هراشا

453 ص :  هروس ..... : 2533ياوتحم 

454 ص :  هروس ..... : توالت  2533تلیضف 

454 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 85) جوربلا 2534ةروس 

454 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 85) جوربلا 2534ةروس 

455 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 85) جوربلا 2534ةروس 

456 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 85) جوربلا 2535ةروس 

456 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 85) جوربلا 2535ةروس 

456 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 85) جوربلا 2535ةروس 

456 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 85) جوربلا 2535ةروس 

456 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 85) جوربلا 2536ةروس 

457 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 85) جوربلا 2536ةروس 

2536هراشا
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457 ص :  دندوب ..... ؟ یناسک  هچ  دودخا  2536باحصا 

458 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 85) جوربلا 2537ةروس 

459 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 85) جوربلا 2538ةروس 

459 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 85) جوربلا 2538ةروس 

460 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 85) جوربلا 2538ةروس 

460 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 85) جوربلا 2538ةروس 

460 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 85) جوربلا 2538ةروس 

460 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 85) جوربلا 2538ةروس 

460 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 85) جوربلا 2539ةروس 

460 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 85) جوربلا 2539ةروس 

460 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 85) جوربلا 2539ةروس 

460 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 85) جوربلا 2539ةروس 

460 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 85) جوربلا 2539ةروس 

460 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 85) جوربلا 2540ةروس 

463 ص :  [ ..... 86  ] قراط 2540هروس 

2540هراشا

463 ص :  هروس ..... : 2540ياوتحم 

463 ص :  هروس .....  نیا  توالت  تلیضف  هراب  2541رد 

464 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 86) قراطلا 2541ةروس 

464 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 86) قراطلا 2541ةروس 

464 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 86) قراطلا 2541ةروس 

464 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 86) قراطلا 2541ةروس 

464 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 86) قراطلا 2542ةروس 

465 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 86) قراطلا 2542ةروس 

465 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 86) قراطلا 2542ةروس 

465 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 86) قراطلا 2542ةروس 
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466 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 86) قراطلا 2543ةروس 

466 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 86) قراطلا 2543ةروس 

466 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 86) قراطلا 2543ةروس 

466 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 86) قراطلا 2543ةروس 

466 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 86) قراطلا 2543ةروس 

466 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 86) قراطلا 2543ةروس 

467 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 86) قراطلا 2544ةروس 

467 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 86) قراطلا 2544ةروس 

467 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 86) قراطلا 2544ةروس 

469 ص :  [ ..... 87  ] یلعا 2544هروس 

2544هراشا

469 ص :  هروس ..... : 2544ياوتحم 

469 ص :  هروس ..... : توالت  2545تلیضف 

470 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 87) یلعألا 2545ةروس 

470 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 87) یلعألا 2545ةروس 

470 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 87) یلعألا 2546ةروس 

471 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 87) یلعألا 2546ةروس 

471 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 87) یلعألا 2546ةروس 

471 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 87) یلعألا 2546ةروس 

472 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 87) یلعألا 2547ةروس 

472 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 87) یلعألا 2547ةروس 

473 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 87) یلعألا 2547ةروس 

473 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 87) یلعألا 2547ةروس 

473 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 87) یلعألا 2548ةروس 

473 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 87) یلعألا 2548ةروس 

473 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 87) یلعألا 2548ةروس 
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474 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 87) یلعألا 2548ةروس 

474 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 87) یلعألا 2548ةروس 

474 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 87) یلعألا 2549ةروس 

474 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 87) یلعألا 2549ةروس 

474 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 87) یلعألا 2549ةروس 

475 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 87) یلعألا 2549ةروس 

477 ص :  [ ..... 88  ] هیشاغ 2550هروس 

2550هراشا

477 ص :  هروس ..... : 2550ياوتحم 

477 ص :  هروس ..... : توالت  2550تلیضف 

477 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2550ةروس 

478 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2551ةروس 

478 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2551ةروس 

478 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2551ةروس 

478 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2551ةروس 

478 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2551ةروس 

479 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2552ةروس 

479 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2552ةروس 

479 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2552ةروس 

480 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2552ةروس 

480 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2552ةروس 

480 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2553ةروس 

480 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2553ةروس 

480 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2553ةروس 

481 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2553ةروس 

481 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2553ةروس 
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481 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2553ةروس 

482 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2554ةروس 

482 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2554ةروس 

483 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2555ةروس 

483 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2555ةروس 

484 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2556ةروس 

484 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2556ةروس 

484 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2556ةروس 

484 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2556ةروس 

484 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 88) ۀیشاغلا 2556ةروس 

485 ص :  [ ..... 89  ] رجف 2556هروس 

2557هراشا

485 ص :  هروس ..... : 2557ياوتحم 

485 ص :  هروس ..... : توالت  2557تلیضف 

486 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 89) رجفلا 2557ةروس 

486 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 89) رجفلا 2557ةروس 

487 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 89) رجفلا 2558ةروس 

488 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 89) رجفلا 2558ةروس 

488 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 89) رجفلا 2559ةروس 

489 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 89) رجفلا 2559ةروس 

489 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 89) رجفلا 2559ةروس 

489 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 89) رجفلا 2560ةروس 

489 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 89) رجفلا 2560ةروس 

490 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 89) رجفلا 2560ةروس 

490 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 89) رجفلا 2560ةروس 

490 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 89) رجفلا 2560ةروس 
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490 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 89) رجفلا 2561ةروس 

490 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 89) رجفلا 2561ةروس 

491 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 89) رجفلا 2561ةروس 

492 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 89) رجفلا 2562ةروس 

492 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 89) رجفلا 2562ةروس 

492 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 89) رجفلا 2562ةروس 

493 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 89) رجفلا 2562ةروس 

494 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 89) رجفلا 2563ةروس 

494 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 89) رجفلا 2563ةروس 

495 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 89) رجفلا 2564ةروس 

495 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 89) رجفلا 2564ةروس 

496 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

496 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

496 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

496 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

497 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

497 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

497 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 89) رجفلا 2565ةروس 

499 ص :  [ ..... 90  ] دلب 2566هروس 

2566هراشا

499 ص :  هروس ..... : 2566ياوتحم 

499 ص :  هروس ..... : توالت  2567تلیضف 

500 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 90) دلبلا 2567ةروس 

500 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 90) دلبلا 2567ةروس 

500 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 90) دلبلا 2568ةروس 

501 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 90) دلبلا 2568ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


501 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 90) دلبلا 2568ةروس 

501 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 90) دلبلا 2568ةروس 

501 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 90) دلبلا 2568ةروس 

502 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 90) دلبلا 2569ةروس 

502 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 90) دلبلا 2569ةروس 

502 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 90) دلبلا 2569ةروس 

504 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 90) دلبلا 2570ةروس 

504 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 90) دلبلا 2570ةروس 

504 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 90) دلبلا 2570ةروس 

504 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 90) دلبلا 2570ةروس 

504 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 90) دلبلا 2571ةروس 

504 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 90) دلبلا 2571ةروس 

505 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 90) دلبلا 2571ةروس 

505 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 90) دلبلا 2571ةروس 

505 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 90) دلبلا 2571ةروس 

506 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 90) دلبلا 2572ةروس 

507 ص :  [ ..... 91  ] سمش 2572هروس 

2572هراشا

507 ص :  هروس ..... : تلیضف  2572اوتحم و 

508 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 91) سمشلا 2573ةروس 

508 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 91) سمشلا 2573ةروس 

509 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 91) سمشلا 2573ةروس 

509 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 91) سمشلا 2573ةروس 

509 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 91) سمشلا 2574ةروس 

509 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 91) سمشلا 2574ةروس 

510 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 91) سمشلا 2574ةروس 
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510 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 91) سمشلا 2574ةروس 

511 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 91) سمشلا 2575ةروس 

511 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 91) سمشلا 2575ةروس 

511 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 91) سمشلا 2575ةروس 

512 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 91) سمشلا 2576ةروس 

512 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 91) سمشلا 2576ةروس 

513 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 91) سمشلا 2576ةروس 

513 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 91) سمشلا 2577ةروس 

515 ص :  [ ..... 92  ] لیل 2577هروس 

2577هراشا

515 ص :  هروس ..... : تلیضف  2577اوتحم و 

515 ص :  لوزن ..... : 2578نأش 

517 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 92) لیللا 2579ةروس 

517 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 92) لیللا 2579ةروس 

517 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 92) لیللا 2579ةروس 

518 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 92) لیللا 2579ةروس 

518 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 92) لیللا 2580ةروس 

518 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 92) لیللا 2580ةروس 

518 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 92) لیللا 2580ةروس 

518 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 92) لیللا 2580ةروس 

518 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 92) لیللا 2580ةروس 

518 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 92) لیللا 2580ةروس 

519 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 92) لیللا 2581ةروس 

519 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 92) لیللا 2581ةروس 

519 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 92) لیللا 2581ةروس 

519 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 92) لیللا 2581ةروس 
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519 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 92) لیللا 2581ةروس 

519 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 92) لیللا 2581ةروس 

520 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 92) لیللا 2582ةروس 

520 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 92) لیللا 2582ةروس 

520 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 92) لیللا 2582ةروس 

520 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 92) لیللا 2582ةروس 

520 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 92) لیللا 2582ةروس 

521 ص :  [ ..... 93  ] یحض 2583هروس 

2583هراشا

521 ص :  هروس ..... : تلیضف  2583اوتحم و 

522 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 93) یحضلا 2583ةروس 

522 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 93) یحضلا 2584ةروس 

523 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 93) یحضلا 2584ةروس 

523 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 93) یحضلا 2584ةروس 

523 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 93) یحضلا 2584ةروس 

525 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 93) یحضلا 2585ةروس 

525 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 93) یحضلا 2586ةروس 

526 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 93) یحضلا 2586ةروس 

526 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 93) یحضلا 2586ةروس 

526 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 93) یحضلا 2586ةروس 

527 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 93) یحضلا 2587ةروس 

529 ص :  [ ..... 94  ] حارشنا 2587هروس 

2587هراشا

529 ص :  هروس ..... : تلیضف  2587اوتحم و 

530 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 94) حرشلا 2588ةروس 

531 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 94) حرشلا 2588ةروس 
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531 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 94) حرشلا 2589ةروس 

531 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 94) حرشلا 2589ةروس 

531 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 94) حرشلا 2589ةروس 

531 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 94) حرشلا 2589ةروس 

532 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 94) حرشلا 2590ةروس 

532 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 94) حرشلا 2590ةروس 

533 ص :  [ ..... 95  ] نیت 2590هروس 

2590هراشا

533 ص :  هروس ..... : تلیضف  2590اوتحم و 

533 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 95) نیتلا 2590ةروس 

533 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 95) نیتلا 2591ةروس 

534 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 95) نیتلا 2591ةروس 

535 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 95) نیتلا 2592ةروس 

535 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 95) نیتلا 2592ةروس 

536 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 95) نیتلا 2592ةروس 

536 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 95) نیتلا 2592ةروس 

536 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 95) نیتلا 2593ةروس 

537 ص :  [ ..... 96  ] قلع 2593هروس 

2593هراشا

537 ص :  هروس ..... : تلیضف  2593اوتحم و 

538 ص :  لوزن ..... : 2594نأش 

539 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 96) قلعلا 2594ةروس 

540 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 96) قلعلا 2595ةروس 

540 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 96) قلعلا 2595ةروس 

541 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 96) قلعلا 2596ةروس 

541 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 96) قلعلا 2596ةروس 
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542 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 96) قلعلا 2596ةروس 

542 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 96) قلعلا 2596ةروس 

542 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 96) قلعلا 2597ةروس 

542 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 96) قلعلا 2597ةروس 

542 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 96) قلعلا 2597ةروس 

543 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 96) قلعلا 2597ةروس 

543 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 96) قلعلا 2598ةروس 

543 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 96) قلعلا 2598ةروس 

543 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 96) قلعلا 2598ةروس 

544 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 96) قلعلا 2598ةروس 

544 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 96) قلعلا 2598ةروس 

545 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 96) قلعلا 2599ةروس 

545 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 96) قلعلا 2599ةروس 

546 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 96) قلعلا 2600ةروس 

547 ص :  [ ..... 97  ] ردق 2600هروس 

2600هراشا

547 ص :  هروس ..... : تلیضف  2600اوتحم و 

547 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 97) ردقلا 2600ةروس 

548 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 97) ردقلا 2601ةروس 

548 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 97) ردقلا 2601ةروس 

549 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 97) ردقلا 2602ةروس 

549 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 97) ردقلا 2602ةروس 

551 ص :  [ ..... 98  ] هنّیب 2602هروس 

2602هراشا

551 ص :  هروس ..... : تلیضف  2603اوتحم و 

552 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 98) ۀنیبلا 2603ةروس 
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552 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 98) ۀنیبلا 2603ةروس 

552 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 98) ۀنیبلا 2603ةروس 

552 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 98) ۀنیبلا 2604ةروس 

553 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 98) ۀنیبلا 2604ةروس 

554 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 98) ۀنیبلا 2604ةروس 

554 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 98) ۀنیبلا 2605ةروس 

555 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 98) ۀنیبلا 2605ةروس 

2605هراشا

555 ص :  دنا ..... ؟ هّیربلا ریخ  شنایعیش  مالّسلا و  هیلع  2606یلع 

557 ص :  [ ..... 99  ] هلزلز 2606هروس 

2606هراشا

557 ص :  هروس ..... : 2606ياوتحم 

557 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2607ةروس 

558 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2607ةروس 

558 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2607ةروس 

558 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2608ةروس 

559 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2608ةروس 

559 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2608ةروس 

559 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2608ةروس 

559 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 99) ۀلزلزلا 2608ةروس 

561 ص :  [ ..... 100  ] تایداع 2609هروس 

2609هراشا

561 ص :  هروس ..... : تلیضف  2609اوتحم و 

561 ص :  لوزن ..... : 2609نأش 

562 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 100) تایداعلا 2610ةروس 

562 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 100) تایداعلا 2610ةروس 
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563 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 100) تایداعلا 2610ةروس 

563 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 100) تایداعلا 2610ةروس 

563 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 100) تایداعلا 2611ةروس 

563 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 100) تایداعلا 2611ةروس 

564 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 100) تایداعلا 2611ةروس 

564 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 100) تایداعلا 2611ةروس 

564 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 100) تایداعلا 2612ةروس 

564 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 100) تایداعلا 2612ةروس 

564 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 100) تایداعلا 2612ةروس 

565 ص :  [ ..... 101  ] هعراق 2612هروس 

2612هراشا

565 ص :  هروس ..... : تلیضف  2612اوتحم و 

565 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 101) ۀعراقلا 2613ةروس 

565 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 101) ۀعراقلا 2613ةروس 

566 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 101) ۀعراقلا 2613ةروس 

566 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 101) ۀعراقلا 2613ةروس 

566 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 101) ۀعراقلا 2613ةروس 

566 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 101) ۀعراقلا 2614ةروس 

567 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 101) ۀعراقلا 2614ةروس 

567 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 101) ۀعراقلا 2614ةروس 

567 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 101) ۀعراقلا 2614ةروس 

567 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 101) ۀعراقلا 2614ةروس 

567 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 101) ۀعراقلا 2615ةروس 

569 ص :  [ ..... 102  ] رثاکت 2615هروس 

2615هراشا

569 ص :  هروس ..... : تلیضف  2615اوتحم و 
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569 ص :  هروس .....  نیا  توالت  تلیضف  2615رد 

569 ص :  لوزن ..... : 2615نأش 

570 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 102) رثاکتلا 2615ةروس 

570 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 102) رثاکتلا 2616ةروس 

2616هراشا

570 ص :  یشورف ..... ! رخف  رخافت و  همشچ  2616رس 

570 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 102) رثاکتلا 2616ةروس 

571 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 102) رثاکتلا 2616ةروس 

571 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 102) رثاکتلا 2617ةروس 

571 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 102) رثاکتلا 2617ةروس 

571 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 102) رثاکتلا 2617ةروس 

572 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 102) رثاکتلا 2617ةروس 

573 ص :  [ ..... 103  ] رصع 2617هروس 

2618هراشا

573 ص :  هروس ..... : تلیضف  2618اوتحم و 

574 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 103) رصعلا 2618ةروس 

574 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 103) رصعلا 2619ةروس 

575 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 103) رصعلا 2619ةروس 

2619هراشا

575 ص :  یتخبشوخ ..... ! يا  هدام راهچ  2619همانرب 

577 ص :  [ ..... 104  ] هزمه 2620هروس 

2620هراشا

577 ص :  هروس ..... : تلیضف  2620اوتحم و 

577 ص :  لوزن ..... : 2621نأش 

578 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 104) ةزمهلا 2621ةروس 

578 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 104) ةزمهلا 2621ةروس 
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580 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 104) ةزمهلا 2622ةروس 

580 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 104) ةزمهلا 2622ةروس 

580 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 104) ةزمهلا 2623ةروس 

580 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 104) ةزمهلا 2623ةروس 

581 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 104) ةزمهلا 2623ةروس 

581 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 104) ةزمهلا 2623ةروس 

581 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 104) ةزمهلا 2623ةروس 

583 ص :  [ ..... 105  ] لیف 2624هروس 

2624هراشا

583 ص :  هروس ..... : تلیضف  2624اوتحم و 

584 ص :  لیف .....  باحصا  2624ناتساد 

587 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 105) لیفلا 2626ةروس 

587 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 105) لیفلا 2626ةروس 

587 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 105) لیفلا 2627ةروس 

587 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 105) لیفلا 2627ةروس 

588 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 105) لیفلا 2627ةروس 

589 ص :  [ ..... 106  ] شیرق 2627هروس 

2627هراشا

589 ص :  هروس ..... : 2627ياوتحم 

589 ص :  هروس ..... : توالت  2628تلیضف 

590 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 106) شیرق 2628ةروس 

590 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 106) شیرق 2628ةروس 

590 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 106) شیرق 2629ةروس 

591 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 106) شیرق 2629ةروس 

593 ص :  [ ..... 107  ] نوعام 2629هروس 

2629هراشا
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593 ص :  هروس ..... : تلیضف  2629اوتحم و 

593 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 107) نوعاملا 2630ةروس 

594 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 107) نوعاملا 2630ةروس 

594 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 107) نوعاملا 2630ةروس 

594 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 107) نوعاملا 2630ةروس 

594 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 107) نوعاملا 2630ةروس 

594 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 107) نوعاملا 2630ةروس 

594 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 107) نوعاملا 2631ةروس 

597 ص :  [ ..... 108  ] رثوک 2631هروس 

2631هراشا

597 ص :  هروس ..... : تلیضف  2631اوتحم و 

598 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 108) رثوکلا 2632ةروس 

599 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 108) رثوکلا 2632ةروس 

599 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 108) رثوکلا 2633ةروس 

2633هراشا

599 ص :  رثوک ..... !»  » مالّسلا و اهیلع  همطاف  2633ترضح 

601 ص :  [ ..... 109  ] نورفاک 2634هروس 

2634هراشا

601 ص :  هروس ..... : 2634ياوتحم 

601 ص :  هروس ..... : توالت  2634تلیضف 

602 ص :  هروس ..... : لوزن  2634نأش 

602 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 109) نورفاکلا 2635ةروس 

602 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 109) نورفاکلا 2635ةروس 

602 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 109) نورفاکلا 2635ةروس 

603 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 109) نورفاکلا 2635ةروس 

603 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 109) نورفاکلا 2635ةروس 
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603 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 109) نورفاکلا 2635ةروس 

605 ص :  [ ..... 110  ] رصن 2636هروس 

2636هراشا

605 ص :  هروس ..... : تلیضف  2636اوتحم و 

606 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 110) رصنلا 2637ةروس 

606 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 110) رصنلا 2637ةروس 

606 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 110) رصنلا 2637ةروس 

2637هراشا

607 ص :  مالسا ..... : يزوریپ  نیرتگرزب  هکم  2637حتف 

609 ص :  [ ..... 111  ] دسم 2638هروس 

2638هراشا

609 ص :  هروس ..... : تلیضف  2638اوتحم و 

609 ص :  هروس ..... : لوزن  2638نأش 

611 ص : ۀیآ 1 .....  (: 111) دسملا 2639ةروس 

612 ص : ۀیآ 2 .....  (: 111) دسملا 2640ةروس 

612 ص : ۀیآ 3 .....  (: 111) دسملا 2640ةروس 

613 ص : ۀیآ 4 .....  (: 111) دسملا 2640ةروس 

613 ص : ۀیآ 5 .....  (: 111) دسملا 2641ةروس 

615 ص :  [ ..... 112  ] صالخا 2641هروس 

2641هراشا

615 ص :  هروس ..... : تلیضف  2641اوتحم و 

616 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 112) صالخإلا 2642ةروس 

617 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 112) صالخإلا 2642ةروس 

618 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 112) صالخإلا 2643ةروس 

618 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 112) صالخإلا 2643ةروس 

2643هراشا
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619 ص :  اه ..... : 2644هتکن

619 ص :  دیحوت ..... : لئالد  -12644

2644هراشا

619 ص :  دوجولا ..... - فرص  ناهرب  2644فلا )

619 ص :  یملع ..... - ناهرب  2644ب )

619 ص :  عنامت .....  ناهرب  2644ج )

620 ص :  هناگی ..... - دنوادخ  هب  ایبنا  یمومع  توعد  2645د )

620 ص :  دیحوت ..... : رابرپ  ياه  هخاش - 22645

2645هراشا

620 ص :  تاذ .....  دیحوت  2645فلا )

620 ص :  تافص .....  دیحوت  2645ب )

620 ص :  یلاعفا .....  دیحوت  2645ج )

620 ص :  تدابع ..... : رد  دیحوت  2645د )

621 ص :  یلاعفا ..... - دیحوت  ياه  2646هخاش

2646هراشا

621 ص :  تیقلاخ ..... - دیحوت  -12646

621 ص :  تیبوبر ..... - دیحوت  - 22646

621 ص :  عیرشت ..... - يراذگنوناق و  رد  دیحوت  - 32646

621 ص :  تیکلام ..... - رد  دیحوت  - 42646

622 ص :  تیکلام ..... - دیحوت  - 52646

622 ص :  تعاطا ..... - دیحوت  - 62647

623 ص :  [ ..... 113  ] قلف 2647هروس 

2647هراشا

623 ص :  هروس ..... : تلیضف  2647اوتحم و 

624 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 113) قلفلا 2648ةروس 

624 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 113) قلفلا 2648ةروس 
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625 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 113) قلفلا 2649ةروس 

625 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 113) قلفلا 2649ةروس 

626 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 113) قلفلا 2649ةروس 

627 ص :  [ ..... 114  ] سان 2650هروس 

2650هراشا

627 ص :  هروس ..... : تلیضف  2650اوتحم و 

628 ص :  ۀیآ 1 ......  (: 114) سانلا 2650ةروس 

628 ص :  ۀیآ 2 ......  (: 114) سانلا 2650ةروس 

628 ص :  ۀیآ 3 ......  (: 114) سانلا 2650ةروس 

629 ص :  ۀیآ 4 ......  (: 114) سانلا 2651ةروس 

629 ص :  ۀیآ 5 ......  (: 114) سانلا 2651ةروس 

629 ص :  ۀیآ 6 ......  (: 114) سانلا 2651ةروس 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  2653هرابرد 
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هنومن ریسفت  هدیزگرب 

باتک تاصخشم 

ییاباب یلع  - دمحا میظنت  يزاریش ، مراکم  هنومن / ریسفت  هدیزگرب  : روآدیدپ مان  ناونع و 
1386 هیمالسا ، بتکلاراد  نارهت : رشن : تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 
9789644403828  :: کباش

یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1096055 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

19 ص :  هنومن ..... ! ریسفت  هدیزگ  راتفگشیپ 

همه و ادخ ، برق  يوس  هب  هار  یمالسا ، تسایس  یگدنز ، همانرب  ماکحا ، فراعم ، .تسا  دیجم  نآرق  ناناملسم  ام  هیامرس  نیرتگرزب 
.میبای یم ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رد  ار  همه 

.وسکی زا  نیا  دوش  رتانشآ  زور  هب  زور  دوخ  ینید  گرزب  باتک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ناملسم  ره  هفیظو  نیا ، ربانب 
هدیچیپ ناهج  رسارس  رد  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  صوصخب  و  ام ، رـصع  رد  نیملـسم ، يرادیب  رثا  رب  هک  مالـسا  هزاوآ  رگید  يوس  زا 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا ، هتخیگنارب  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  ناهج  ناملـسم  ریغ  مدرم  يواکجنک  سح  تسا ،
نیا يارب  یفاک  ییوگباوج  هنافسأتم  دنچ  ره  دسر ، یم ایند  هدنز  ياهنابز  هب  نآرق  ریـسفت  همجرت و  ياضاقت  اج  همه  زا  رـضاح  لاح 

.مینک بولطم  ياهاضاقت  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  هدامآ  ار  دوخ  درک و  شالت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، اهاضاقت 
نایراق دـنک ، یم ادـیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ام  روشک  طیحم  رد  صوصخب  ناهج و  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  روضح  هناتخبـشوخ 

هب مق  هیملع  هزوح  رد  ریـسفت  یـصصخت  هتـشر  دنتـسین ، مک  هّللا  دمحب  ام  زورما  هعماج  رد  هاگآ  نارـسفم  دنمجرا ، ناظفاح  گرزب ،
داوم زا  اه و  هزوح یمسر  سورد  زا  زین  ریسفت  سرد  دراد ، يرایسب  نایضاقتم  هدمآرد و  مهم  یصصخت  ياه  هتـشر زا  یکی  تروص 

هدیزگرب اوتحمرپ  لاح  نیع  رد  ناور و  سیلـس و  تسا  يریـسفت  هک  دـش ، هتـشون  هنومن » ریـسفت   » اتـسار نیمه  رد  و  تسا ، یناحتما 
20 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

دیاش و  نامز ، ياهزاین  زور و  لئاسم  هب  رظان  اوتحمرپ و  لاح  نیع  رد  ناور و  سیلس و  تسا  يریسفت  هک  دش ، هتشون  هنومن » ریسفت  »
.تسا دیجم  نآرق  هب  مدرم  یمومع  لابقا  نیمه  نآ  عیرس  شرتسگ  لیالد  زا  یکی 

اضر دمحم  نایاقآ : مالـسا  ججح  نادنمـشناد و   ) مق هیملع  هزوح  یمارگ  يالـضف  زا  یهورگ  قافتا  هب  ریـسفت  نیا  هیهت  يارب  هچرگ 
- یئابطابط هّللا  رون  دیس  یعاجش - نسح  دیس  ینسح - لوسرلا  دبع  ینامیا - هّللا  دسا  یماهلا - دواد  یماما - رفعج  دمحم  ینایتشآ -
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هب هجوت  اب  یلو  دش ، هدیشک  يدایز  تامحز  لاس  هدزناپ  تدم  رد  يدراهتشا ) يدمحم  دمحم  یتئارق و  نسحم  یهللا - دبع  دومحم 
فرطرب نآ  هیهت  یگتـسخ  مامت  دـمآ ، لمع  هب  نآ  زا  ننـست  لها  ناردارب  یتح  اهرـشق و  ماـمت  يوس  زا  هک  يا  هداـعلا قوف  لابقتـسا 

.ادخ هاگشیپ  رد  لوبقم  تسا  يرثا  هّللا  ءاش  نا  هک  دمآ  دوجوب  ناتسود  لد  رد  دیما  نیا  تشگ و 
هدیـسر پاچ  هب  اهراب  زین  دلج  ( 27  ) رد ودرا »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  هدـش ، رـشتنم  پاچ و  راب  اههد  ریـسفت  نیا  یـسراف  نتم 

ياهروشک فلتخم  طاقن  رد  دیسر و  پاچ  هب  توریب  رد  اریخا  لثمألا »  » ریـسفت مان  هب  زین  یبرع »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  تسا ،
.تفای راشتنا  یمالسا 

رهاـظ یمالـسا  تاـعوبطم  قفا  رد  يدوز  هب  مه  نآ  میراودـیما  هک  تسا  هیهت  تسد  رد  نوـنکا  مه  یـسیلگنا »  » ناـبز هب  نآ  همجرت 
.ددرگ

.دندش نآ  هصالخ »  » رشن ناهاوخ  يریثک  هورگ  هنومن  ریسفت  راشتنا  زا  دعب 
رد و  دـنوش ، انـشآ  يا  هدرـشف حرـش  و  تایآ ، یلامجا  ياوتحم  هب  رتمک  هنیزه  اـب  رتهاـتوک و  تقو  رد  دـنناوتب  دـندوب  لـیام  هک  ارچ 

.دوش يریگ  هرهب  نآ  زا  یسرد  نتم  ناونع  هب  تسا  هجوت  دروم  نآرق  ریسفت  هک  یسرد  ياهسالک  زا  یضعب 
نیا یلو  میتفیب  دلج  جنپ  رد  هنومن ، ریـسفت  يدلج  ( 27  ) هرود ماـمت  صیخلت  رکف  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  رّرکم ، تساوخرد  نیا 

21 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دمآ  لمع  هب  مزال  ياهیسررب  دش و  يزیر  همانرب  هعلاطم و  نآ  هراب  رد  یتدم  دوبن ، یناسآ  راک 
تـسرهف  » هیهت رد  ناشیا  هقیلـس  نسح  راکتـشپ و  تیلاعف و  هقباـس  هک  ییاـباب  یلع  دـمحا - ياـقآ  باـنج  مرتحم  لـضاف  هک  نیا  اـت 

نیا يزور  هنابش  رمتسم  راک  لاس  ود  تدم  رد  دیدرگ و  ّمهم  نیا  ماجنا  راد  هدهع دوب  مّلسم  نشور و  ام  رب  هنومن » ریـسفت  یعوضوم 
.دیدرگ ماجنا  ناشیا  هلیسو  هب  ّمهم 

ییاناوت هزادـنا  هب  دوب  ییامنهار  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  مدرک و  تراظن  ناشیا  ياه  هتـشون رب  ارارک  دوخ  رـصاق  رکف  اب  زین  بناـجنیا 
سیلس همجرت  اب  نآرق  مه  هک  هدمآ  دوجو  هب  رابرپ  هدنزرا و  يرثا  هّللا  دمحب  منک  یم رکف  عومجم  رد  و  مداد ، رکذت  ار  مزال  لئاسم 

، دـنوش هاگآ  تایآ  ریـسفت  زا  عیرـس  هعجارم  کـی  اـب  دـنهاوخ  یم هک  یناـسک  يارب  ییاـیوگ ، هدرـشف و  ریـسفت  مه  دراد و  رب  رد  ار 
.دشاب یم

.دش هداهن  هنومن  ریسفت  هدیزگرب  نآ  مان  و 
زا تسا  يا  هدـیزگ هک  هدرـشف  هصالخ و  نیا  مراودـیما  منک ، یم ینادردـق  رکـشت و  ناـشیا  غیرد  یب تاـمحز  زا  دوخ  هبون  هب  نم  و 
يا هریخذ ددرگ و  نآرق  هب  دنم  هقالع ياهرشق  مومع  رظن و  لها  لوبق  دروم  زین  لصفم ، نآ  زا  یلمجم  ثیدح  و  ساسح ، ياهتمـسق 

.دشاب ءازجلا » موی   » رد ام  همه  يارب 
/10 اب 6 / قباطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤم  ریما  دوعـسم  دالیم  زور  بجر 1414  يزاریش 13  مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق -

1372
23 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

23 ص :  دیجم .....  نآرق  لوا  ءزج  زاغآ 

23 ص :  دمح ..... )  ) باتکلا ۀحتاف  هروس 

هراشا
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« تسا هیآ  تفه  ياراد  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

23 ص :  دمح ..... : هروس  ياهیگژیو 

تاجانم و زرط  دـنوادخ  هروس  نیا  رد  اریز  دراد  ینـشور  قرف  گنهآ  نحل و  رظن  زا  نآرق  رگید  ياه  هروس اب  اـساسا  هروس  نیا  - 1
ءدـبم و هب  نامیا  زاربا  اب  عورـش و  راگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  اب  هروس  نیا  زاغآ  .تسا  هتخومآ  شناگدـنب  هب  ار  وا  اـب  نتفگ  نخس 

.دریگ یم نایاپ  ناگدنب  ياهزاین  اهاضاقت و  اب  همادا و  زیخاتسر ) هب  نامیا  یسانشادخ و   ) داعم
هب نیا  و  نآرقلا » ّما  دـمحلا  : » هک میناوخ  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  تسا ، نآرق  ساـسا  دـمح ، هروـس  - 2
ایآ : » دومرف وا  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیسر ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  يراصنا » هّللا  دبع  نب  رباج   » هک دوب  یماگنه 
نم هب  داب ، تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  يرآ  درک  ضرع  رباـج  منک .» میلعت  وت  هب  هدرک  لزاـن  شباـتک  رد  ادـخ  هک  ار  يا  هروس نیرترب 

.تخومآ وا  هب  تسا  باتکلا  ّما  هک  دمح  هروس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نک ، میلعت 
«. گرم رگم  تسا  يدرد  ره  يافش  هروس  نیا  : » دومرف هفاضا  سپس 

.تسا هشیر  ساسا و  ینعم  هب  ّما » »
هروس نآرق ، يانب  ریز  ساسا و  و  دراد ...  يا  هدولاش ساسا و  يزیچ  ره  : » دیوگ یم فورعم  رـسفم  سابع » نبا   » لیلد نیمه  هب  دیاش 

«. تسا دمح 
24 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  گرزب  تبهوم  کی  ناونع  هب  دمح  هروس  نآرق  تایآ  رد  - 3
لزان رابود  تسا و  هیآ  تفه  هک  دـمح  هروس  وت  هب  ام  : » دـیامرف یم هک  اـجنآ  تسا ، هتفرگ  رارق  نآرق  لـک  ربارب  رد  و  هدـش ، یفرعم 

«1 « » میدیشخب گرزب  نآرق  نینچمه  میداد  هدش 

24 ص :  دمح ..... : هروس  ياوتحم 

.هدنب ياهزاین  زا  یشخب  دیوگ و  یم نخس  ادخ  يانث  دمح و  زا  یشخب  دوش ، یم میسقت  شخب  ود  هب  هروس  نیا  رظن  کی  زا 
میـسقت ما  هدنب دوخ و  نایم  ار  دـمح  هروس  نم  : » هدومرف نینچ  لاعتم  دـنوادخ  میناوخ : یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
«. 2  » دهاوخب نم  زا  دهاوخ  یم ار  هچ  ره  دراد  قح  نم  هدنب  .تسا و  نم  هدنب  يارب  نآ  زا  یمین  نم و  يارب  نآ  زا  یمین  مدرک 

24 ص :  هروس .....  نیا  تلیضف  رد 

ار نآرق  موس  ود  هک  تسا  یـسک  هزادناب  وا  شاداپ  دـناوخب  ار  دـمح  هروس  یناملـسم  ره  : » هدـش لقن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 
نمؤم ناـنز  نادرم و  زا  يدرف  ره  هب  یئوگ  و  دـشاب ) هدـناوخ  ار  نآرق  ماـمت  هک  تسا  یـسک  شاداـپ  يرگید  لـقن  قبط  و   ) هدـناوخ

«. تسا هداتسرف  يا  هیده
هک دوب  يزور  راب  نیتسخن  داد  رس  هلان  دیشک و  دایرف  راب  راهچ  ناطیش  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  نینچمه 

هیلع هّللا  یّلـص  دمحم  تثعب  ماگنه  راب  نیموس  تفای ، لزنت  نیمز  هب  تشهب  زا  هک  دوب  یماگنه  سپـس  دش ، هدنار  دنوادخ  هاگرد  زا 
«! دش لزان  دمح »  » هروس هک  دوب  ینامز  راب  نیرخآ  دوب و  ناربمایپ  ترتف  زا  دعب  هلا  و 
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24 ص :  تسا ..... ؟ باتکلا  ۀحتاف  هروس  نیا  مان  ارچ 

هّللا یّلـص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  هروس  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  تایاور  زا  و  تسا ، نآرق )  ) باتک رگزاغآ  ینعم  هب  باتکلا » ۀحتاف  »
.تسا هدش  یم هتخانش  مان  نیمه  هب  زین  هلا  هیلع و 

روهـشم یهورگ  نایم  رد  هچنآ  فالخ  رب  هکنیا  نآ  دوش و  یم هدوشگ  یمالـسا  لئاسم  زا  یّمهم  هلأسم  يوس  هب  يا  هچیرد اـجنیا  زا 
يروآ عمج  نامثع  ای  رمع  ای  رکب  وبا  ناـمز  رد  دـعب  دوب ، هدـنکارپ  تروص  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رـصع  رد  نآرق  هک  تسا 

دوب هدش  يروآ  عمج  زورما  تروص  نیمه  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  نآرق  دش ،
__________________________________________________

«. رجح  » هروس هیآ 87  لیذ  مهدزای ، دلج  هنومن » ریسفت   » هب دینک  عوجر  ( 1)
.دش رکذ  نآ  زا  یتمسق  ثیدح  ندوب  ینالوط  رطاخ  هب  هتبلا  هحفص 37 ، لوا  دلج  نازیملا » ریسفت   » زا لقن  ( 2)

25 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
تـسد رد  هک  يا  هعومجم تروص  هب  نآرق  هک  تسا  تسد  رد  يددـعتم  كرادـم  تسا ، هدوـب  دـمح  هروـس  نیمه  شزاـغآ  رـس  و 

لقن مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا » نب  یلع   » دوب هدـش  يروآ  عمج  وا  نامرف  هب  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  تسام 
تـسا هدنکارپ  نآ  لاثما  ذغاک و  ریرح و  تاعطق  رد  نآرق  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک 

«. دینک يروآ  عمج  ار  نآ 
رهم نآ  رب  سپـس  دومن  يروآ  عمج  یگنر  درز  هچراپ  رد  ار  نآ  تساخرب و  سلجم  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنک : یم هفاضا  سپس 

.دز
مور یم امش  نایم  زا  نم  دومرف  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک لقن  ار  نآ  یّنس  هعیش و  هک  نیلقث »  » روهشم ثیدح  هوالع  هب 
عمج باتک  کی  تروص  هب  نآرق  هک  دـهد  یم ناشن  دوخ  منادـناخ »  » و ادـخ » باـتک   » مراذـگ یم راـگدای  هب  ار  اـهبنارگ  زیچ  ود  و 

.دوب هدش  يروآ 
یلع هلیـسو  هب   ) هدـش يروآ  عمج  ربمایپ  زا  سپ  نآرق  هک  تسا  فورعم  نادنمـشناد  زا  یهورگ  نایم  رد  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  و 

: تفگ دیاب  رگید ) ناسک  ای  مالّسلا  هیلع 
تاـیآ و لوزن  نأـش  ریـسفت و  نآرق و  زا  دوب  يا  هعومجم هکلب  دوبن  نآرق  دوـخ  اـهنت  درک  يروآ  عـمج مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ینآرق 

.نآ دننام 
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

25 ص :  ۀیآ 1 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

هراشا

راک نآ  ینعی  دننک ، یم زاغآ  ناگرزب  زا  یگرزب  مان  هب  ار  یشزرا  رپ  مهم و  راک  ره  هک  تسا  مسر  ناهج  مدرم  همه  نایم  هیآ 1 -) )
کی ندنام  دیواج  همانرب و  کی  ندوب  هدنیاپ  يارب  هک  تسین  رتهب  ایآ  یلو  .دـنهد  یم طابترا  زاغآ  زا  رظن  دروم  تیـصخش  نآ  اب  ار 
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یلزا و هکنآ  تادوجوم  مامت  نایم  زا  درادن ، هار  وا  تاذ  رد  انف  هک  میهد  طابترا  ینادـیواج  رادـیاپ و  دوجوم  هب  ار  نآ  تالیکـشت ،
رد اذل  دومن  دادمتـسا  وا  زا  درک و  زاغآ  وا  مان  اب  ار  راک  ره  زیچ و  همه  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسادـخ و  كاپ  تاذ  اهنت  تسا  يدـبا 
26 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِمیِحَّرلا .) ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  « ) رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مانب  : » میئوگ یم نآرق  هیآ  نیتسخن 
هک یمهم  راک  ره  : » رتبا وهف  هّللا  مسا  هیف  رکذی  مل  لاب  يذ  رما  ّلک  میناوخ : یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  و 

«. تسا ماجرف  یب  دوش  عورش  ادخ  مان  نودب 
هّللا مسب  کچوک ، هچ  دشاب  گرزب  هچ  مینک ، یم عورش  ار  يراک  هک  یماگنه  تسا  راوازس  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  و 

«. دشاب نومیم  تکرب و  رپ  ات  میئوگب 
دهد یم روتسد  ربمایپ  هب  دنوادخ  تبسانم  نیمه  هب  دراد  ادخ  اب  هک  تسا  یطابترا  هب  هتسب  لمع  ءاقب  يرادیاپ و  هکنیا : نخـس  هاتوک 

ترضح مینیب  یم و  هیآ 1 ،) قلع  هروس   ) َکِّبَر ِمْسِاب  ْأَْرقا  دنک : عورش  ادخ  مان  اب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  مالسا  غیلبت  عورـش  زاغآ  رد  هک 
رد هک  دهد  یم روتـسد  دوخ  نارای  هب  تالکـشم  رب  يزوریپ  يارب  یتشک  رب  ندش  راوس  ماگنه  بیجع  تخـس و  نافوط  نآ  رد  حون 

(. هیآ 41 و 48 دوه  هروس   ) دنیوگب هّللا » مسب   » یتشک فقوت  عقوم  رد  تکرح و  ماگنه 
.دنتشاذگ رس  تشپ  يزوریپ  تیقفوم و  اب  ماجنا  رس  ار  رفس  نیا  زین  اهنآ  و 

(. هیآ 30 لحن  هروس   ) دهد یم رارق  ِهَّللا » ِمِْسب   » ار نآ  زاغآ  رس  دسیون  یم ابس  هکلم  هب  هک  يا  همان رد  نامیلس  زین  و 
نودب يزوریپ و  تیقفوم و  اب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  یلـصا  فدـه  ات  دوش  یم زاغآ  هّللا  مسب  اب  نآرق - ياه  هروس مامت  لصا ، نیمه  يور 

ناراکتیانج هب  گنج  نالعا  اب  هبوت  هروس  هک  ارچ  مینیب  یمن نآ  زاـغآ  رد  هّللا  مسب  هک  تسا  هبوت  هروس  اـهنت  دوش و  ماـجنا  تسکش 
.تسین راگزاس  میحر » نامحر و   » هب دنوادخ  فیصوت  اب  گنج  مالعا  و  هدش ، زاغآ  نانکش  نامیپ  هّکم و 

26 ص :  اه ..... : هتکن

26 ص :  تسا ..... ؟ هروس  ءزج  هّللا  مسب  ایآ  - 1

مـسب  » تبث الوصا  تسا ، نآرق  ياه  هروس همه  دـمح و  هروس  ءزج  هّللا  مسب  هک  تسین  یفالتخا  هعیـش  ءاملع  نادنمـشناد و  ناـیم  رد 
رکذ و  تسا ، هدـشن  هتـشون  هفاـضا  يزیچ  نآرق  نتم  رد  میناد  یم اریز  تسا ، رما  نیا  هدـنز  هاوگ  دوخ  اـه ، هروس همه  زاـغآ  رد  هّللا »
نیا رب  هراومه  نیملـسم  هریـس  هوالع  هب  .تسا  هدوب  لومعم  نونکات  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  زا  اه  هروس زاغآ  رد  هّللا » مسب  »

ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  تباث  زین  ارتاوتم  و  دـندناوخ ، یم يا  هروس ره  زاغآ  رد  ار  هّللا  مسب  نآرق  توالت  ماـگنه  هک  هدوب 
27

ناناملـسم ربماـیپ و  دـشابن و  نآرق  ءزج  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف ، یم توـالت  ار  نآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  هدـش 
.دننک تموادم  نآ  رب  دنناوخب و  نآرق  نمض  ار  نآ  هراومه 

، تفگن ار  هّللا  مسب  تعامج  زامن  رد  شتموکح  نارود  رد  هیواعم  زور  کی  دـنیوگ : یم هک  تسا  نشور  ردـقنآ  هلأسم  لاـح  ره  هب 
! يدرک شومارف  ای  يدیدزد  ار  هّللا  مسب  ایآ  تیسن ؟ مأ  تقرسأ  دندز  دایرف  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  زامن  زا  دعب 

27 ص :  تسادخ ..... : مان  نیرتعماج  هّللا  - 2

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


زا صاخ  شخب  کی  نآ  زا  مادک  ره  هک  دهد  یم ناشن  هدمآ  یمالـسا  عبانم  ریاس  ای  دیجم و  نآرق  رد  هک  ادخ  ياهمان  یـسررب  اریز 
ءامـسا لیلد  نیمه  هب  .دـشاب  یم هّللا »  » نامه تسا  لامج  لالج و  تافـص  عماج  هک  یمان  اـهنت  دزاـس ، یم سکعنم  ار  ادـخ  تاـفص 
دنوادخ شزرمآ  هبنج  هب  هک  میحر »  » و روفغ » : » هنومن ناونع  هب  دوش  یم هتفگ  هّللا »  » هملک يارب  تفص  ناونع  هب  ابلاغ  دنوادخ  رگید 

هیآ 266. هرقب  هروس  ٌمیِحَر -) ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف   ) دنک یم هراشا 
.227 هرقب : ٌمِیلَع -) ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإَف   ) تسا زیچ  همه  زا  وا  یهاگآ  هب  هراشا  میلع »  » و تاعومسم ، زا  وا  یهاگآ  هب  هراشا  عیمس » »
ُنِمْؤُْملا ُمـالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا  ُکـِلَْملا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  .دـنریگ  یم رارق  هّللا »  » فصو ءامـسا ، نیا  زا  يرایـسب  هیآ  کـی  رد  و 

: ُرِّبَکَتُْملا ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا 
، شخب ینمیا  يرگدادـیب ، ملظ و  هنوـگ  ره  زا  اـهیکاپان ، زا  هزنم  قـلطم ، مکاـح  تـسوا  تـسین ، يو  زج  يدوـبعم  هـک  هـّللا  تـسوا  »

«. تمظع اب  و  تادوجوم ، همه  رب  رهاق  ریذپان ، تسکش  اناوت و  زیچ ، همه  نابهاگن 
.درک ناوت  یم هّللا  ّالا  هلا  هلمج ال  اب  اهنت  هیصوت  نامیا و  زاربا  هک  تسا  نآ  مان  نیا  تیعماج  دهاوش  زا  یکی 

27 ص :  ادخ ..... : صاخ  ماع و  تمحر  - 3

، نمـشد تسود و  لماش  هک  تسادـخ  ماع  تمحر  هب  هراشا  ناـمحر »  » تفـص هک  تسا  نیا  نارـسفم  زا  یهورگ  ناـیم  رد  روهـشم 
اج همه  شغیرد  یب تمعن  ناوخ  و  هدیـسر ، ار  همه  شباسح  یب تمحر  ناراـب   » اریز دـشاب ، یم راکدـب  راـکوکین و  رفاـک و  نمؤم و 

«. هدیشک
28 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عیطم  ناگدنب  هژیو  هک  تسا  راگدرورپ  صاخ  تمحر  هب  هراشا  میحر »  » یلو

هب نآرق  رد  اج  همه  رد  ِنمْحَّرلا »  » هک تسا  نآ  دشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هک  يزیچ  اهنت  .تسا و  رادربنامرف  حلاص و  و 
رب لـیلد  هک  هدـش  رکذ  دـیقم  تروص  هب  یهاـگ  ِمیِحَّرلا »  » هک یلاـح  رد  تسا ، نآ  تیمومع  هناـشن  هک  تسا  هدـمآ  قـلطم  تروـص 

(. 43 بازحا : « ) تسا میحر  نانمؤم  هب  تبسن  دنوادخ  ( » ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو   ) دننام تسا  نآ  تیصوصخ 
تبـسن و  نامحر ، شتاقولخم  مامت  هب  تبـسن  تسا ، زیچ  همه  دوبعم  دنوادخ  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  یتیاور  رد 

« تسا میحر  نانمؤم  صوصخ  هب 

28 ص :  تسا ..... ؟ هدماین  هّللا » مسب   » رد ادخ  رگید  تافص  ارچ  - 4

هکنیا نآ  دوش و  یم نشور  لاؤس  نیا  خساپ  هتکن ، کی  هب  هجوت  اب  اّما  .دوش  یم هیکت  وا  ّتیمیحر » تینامحر و   » تفـص يور  اهنت  و 
هتفرگ و ارف  ار  تادوجوم  همه  تسا ، نکفاوترپ  ناهج  رـسارس  رب  شراثآ  هک  مینک  دادمتـسا  یتفـص  زا  تسا  مزال  راک  ره  زاغآ  رد 

.تسا هدیشخب  تاجن  ینارحب  تاظحل  رد  ار  ناراتفرگ 
هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  نم  تمحر   » ٍء ْیَش َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  دیوگ : یم هک  اجنآ  دیونشب  نآرق  نابز  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا  رتهب 

(. 156 فارعا - « ) تسا
ادـخ تمحر  نماد  هب  تسد  كاـنرطخ  نانمـشد  تخـس و  ثداوح  لاـگنچ  زا  دوخ  تاـجن  يارب  ناربماـیپ  مینیب  یم رگید  يوـس  زا 

زا  ) شیوخ تمحر  هلیسو  هب  ار  شناوریپ  دوه و  : » اَّنِم ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ُهاْنیَْجنَأَف َو  میناوخ : یم شناوریپ  و  دوه »  » دروم رد  دندز ، یم
(. 72 فارعا - « ) میدیشخب یئاهر  نانمشد ) لاگنچ 

هبـضغ هتمحر  تقبـس  نم  ای  میناوخ : یم اعد  رد  هکنانچ  دراد  یئانثتـسا  هبنج  تازاجم  تسا و  تمحر  رب  دـنوادخ  راک  ساـسا  سپ 
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تبحم تمحر و  رب  ار  راک  هیاپ  ساسا و  یگدنز  همانرب  رد  دیاب  زین  اهناسنا  تسا .» هتفرگ  یشیپ  تبـضغ  رب  تتمحر  هک  یئادخ  يا  »
.دنراذگب ترورض  عقاوم  يارب  ار  تنوشخ  هب  لسوت  دنهد و  رارق 

28 ص :  ۀیآ 2 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

ياهتمعن یتسه و  ملاع  گرزب  ءدبم  دای  هب  هک  تسا  نآ  ناگدنب  هفیظو  نیتسخن  دوب ، هروس  رگزاغآ  هک  هّللا » مسب   » زا دعب  هیآ 2 -) )
ریسفت هدیزگرب  .تسا  تیدوبع  هار  ردام  هزیگنا  راگدرورپ و  تخانـش  رد  ام  يامنهار  هک  یناوارف  ياهتمعن  نامه  دنتفیب ، شنایاپ  یب

29 ص : ج1 ، هنومن ،
ار تمعن  هدنـشخب  دهاوخ ، یم اروف  دـسر  یم وا  هب  یتمعن  هک  یماگنه  هب  یناسنا  ره  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هزیگنا ، میئوگ : یم هکنیا 
رد دـئاقع )  ) مـالک ملع  ياـملع  تهج  نیمه  هب  دـنک  ادا  ار  وا  رکـش  قح  دزیخرب و  يرازگـساپس  هب  ترطف  ناـمرف  قـبط  و  دسانـشب ،

.دنوش یم روآدای  یسانشادخ ، هزیگنا  ناونع  هب  تسا  یلقع  يرطف و  نامرف  کی  هک  ار  معنم » رکش  بوجو   » ملع نیا  ثحب  نیتسخن 
رد هعلاطم  ءدبم ، تخانش  يارب  هار  نیرتعماج  نیرتهب و  اریز  تسوا ، ياهتمعن  راگدرورپ  تخانش  رد  ام  يامنهار  میئوگ : یم هکنیا  و 

.تسا اهناسنا  یگدنز  اب  هطبار  رد  اهتمعن  دوجو  اصوصخم  تقلخ و  ياهزار  شنیرفآ و  رارسا 
راـگدرورپ هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و   » دوش یم عورـش  هلمج  نیا  اـب  باـتکلا  ۀـحتاف  هروـس  لـیلد  ود  نیا  هب 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  « ) تسا نایناهج 
.تسا يرایتخا  کین  تفص  ای  راک  ربارب  رد  ندرک  شیاتس  ینعم  هب  تغل  رد  دمح » »

صخـش ره  دـشاپ ، یم اـهلد  رد  تیادـه  روـن  هـک  یهلا  ربـهر  ربماـیپ و  ره  تـسا و  یتـکرب  ریخ و  همــشچ  رــس  هـک  یناـسنا  ره  - 1
همـشچ رـس  ادخ  شیاتـس  زا  اهنآ  شیاتـس  دهن ، یم یهاکناج  مخز  رب  یمهرم  هک  یبیبط  ره  و  دـنک ، یم شـشخب  هک  يدـنمتواخس 
ناراـب اـهربا  دـنک ، یم یناـشفارون  دیـشروخ  رگا  زین  و  تسا ، وا  كاـپ  تاذ  هیحاـن  زا  لـصا  رد  بهاوـم  نیا  همه  هک  ارچ  دریگ ، یم

.تسا وا  هیحان  زا  همه  دهد ، یم لیوحت  ام  هب  ار  شتاکرب  نیمز  و  دنراب ، یم
رد دوب ، دهاوخ  دـمح  اب  دـهد  یم میلعت  ام  هب  نآرق  هکنانچ  زین  اهراک  نایاپ  هکلب  تسین ، راک  زاغآ  رد  اهنت  دـمح »  » هکنیا بلاج  - 2

نیرخآ و  مالس ، اهنآ  تیحت  صقن و  بیع و  ره  زا  دنوادخ  ندرمـش  هزنم  تسخن  تشهب  رد  اهنآ  نخـس  : » میناوخ یم نایتشهب  دروم 
هب هک  تسا  يزیچ  بحاص  کلام و  ینعم  هب  لـصا  رد  ّبر »  » هملک اـّما  - 3 ( 10 سنوی : «. ) تسا َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ناشنخس 

30 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزادرپ  یم نآ  حالصا  تیبرت و 
« نیملاع  » تروص هب  هک  یماگنه  فلتخم و  تادوجوم  زا  تسا  يا  هعومجم ینعم  هب  ملاع  تسا و  ملاع »  » عمج َنیَِملاـْعلا »  » هملک - 4

.تسا ناهج  نیا  ياه  هعومجم مامت  هب  هراشا  دوش  یم هتسب  عمج 
هب هراشا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  : » دومرف َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » هیآ ریسفت  نمـض  رد  هک  میناوخ  یم نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یتیاور  رد 

«. رادناج ناجیب و  تادوجوم  زا  معا  تسا  تاقولخم  همه  عومجم 

30 ص :  ۀیآ 3 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

(. ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا   ) .هدیسر ار  همه  شصاخ  ماع و  تمحر  و  تسا » رگشیاشخب  هدنشخب و  هک  يدنوادخ  (- » هیآ 3 )
نیا مینک  هفاضا  دیاب  هک  يا  هتکن .میدـناوخ  هّللا » مسب   » ریـسفت رد  ار  هملک  ود  نیا  نایم  توافت  نینچمه  و  میحر »  » و نمحر »  » ینعم
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و راب ) هدزاود  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  کی  ره  رد   ) دـنوش یم رارکت  راب  لقا 30  دح  ام  هنازور  ياهزامن  رد  تفـص  ود  نیا  هک  تسا 
زا شیب  یگدنز  رد  ار  دوخ  هک  اهناسنا  همه  يارب  تسا  یسرد  نیا  .میئاتس و  یم شتمحر  تفـص  هب  ار  ادخ  هبترم  بیترت 60  نیا  هب 

.دننک قلختم  یهلا  قالخا  نیا  هب  زیچ  ره 
هب تبـسن  محر  یب ناـکلام  راـتفر  اداـبم  میناد  یم ادـخ  هدـنب  دـبع و  ار  دوـخ  اـم  رگا  هک  تیعقاو  نیا  هـب  تـسا  يا  هراـشا هوـالع  هـب 

.دوش یعادت  اهرظن  رد  ناشناگدرب 
اب شیوخ ، ناگدـنب  هب  تبـسن  تردـق  نیع  رد  ام  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َنیَِملاْعلا » ِّبَر   » زا دـعب  میحر » نامحر و   » هکنیا رگید  هتکن 

.مینک یم راتفر  فطل  ینابرهم و 

30 ص :  ۀیآ 4 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

(. ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  « ) تسازج زور  کلام  هک  يدنوادخ  : » زیخاتسر تمایق و  ینعی  مالسا  مهم  لصا  نیمود  هیآ 4 -) )
صخـشم زور  نآ  رد  سک  همه  زیچ و  همه  رب  ار  وا  ذوفن  هرطیـس و  تیاـهن  هک  تسا ، هدـش  دـنوادخ » تیکلاـم   » هب ریبـعت  اـجنیا  رد 

رارق دوـخ  یقیقح  کـلام  ربارب  رد  دــنوش و  یم رــضاح  .باـسح  يارب  گرزب  هاـگداد  نآ  رد  اــهناسنا  هـمه  هـک  يزور  دــنک ، یم
هب هدشن و  دوبان  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  یتح  زیچ  چیه  دننیب ، یم رـضاح  ار  دوخ  ياه  هشیدنا یتح  اهراک و  اه و  هتفگ مامت  دنریگ ، یم

31 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ، هداتفین  یشومارف  تسد 
يا همانرب تنـس و  رازگناینب  هک  اجنآ  رد  یتح  دشک ! شودرب  ار  دوخ  لامعا  ياهتیلوئـسم  همه  راب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا  نونکا  و 

هن تسا  یقیقح  تیکلام  یتسه  ناهج  هب  تبسن  دنوادخ  تیکلام  کش  نودب  دریذپب ! تیلوئـسم  زا  ار  شیوخ  مهـس  دیاب  زاب  تسا ،
.تسا ام  کلم  ناهج  نیا  رد  هچنآ  هب  تبسن  ام  تیکلام  ریظن  يرابتعا  تیکلام 

یتسه دوجو  ضیف  هظحل  هب  هظحل  هدیرفآ و  ار  تادوجوم  هک  سکنآ  تسا ، تیبوبر  تیقلاخ و  هجیتن  تیکلام  نیا  رگید  ریبعت  هب  و 
.تسا تادوجوم  یقیقح  کلام  دشخب ، یم اهنآ  هب 

: میئوگب دیاب  مینک ؟ یم ازج » زور  کلام   » هب ریبعت  وا  زا  ام  هک  تسین  ناهج  نیا  مامت  کلام  دنوادخ  رگم  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  و 
زور نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، رتشیب  تمایق  رد  تیکلام  نیا  روهظ  زورب و  اما  دـشاب ، یم ناهج » ود  ره   » لماش هچ  رگ  دـنوادخ  تیکلام 

تروص یتعافـش  رگا  یّتح  درادن ، دوخ  زا  يزیچ  اجنآ  رد  سک  چیه  و  دوش ، یم هدیرب  يرابتعا  ياهتیکلام  يدام و  ياهدنویپ  همه 
.تسادخ نامرف  هب  زاب  دریگ 

للع زا  یکی  دراد و  تسیاـشان  تسرداـن و  لاـمعا  ربارب  رد  ناـسنا  لرتـنک  رد  يدـنمورین  هداـعلا  قوف  رثا  زیخاتـسر ، زور  هب  داـقتعا 
ربخ اب  وا  راک  همه  زا  هک  دزادـنا  یم یئدـبم  دای  هب  مه  ار  ناـسنا  زاـمن  هک  تسا  نیمه  تارکنم  ءاـشحف و  زا  زاـمن  ندرک  يریگولج 

.ادخ لدع  گرزب  هاگداد  دای  هب  مه  تسا و 
هک درک  یم رارکت  ار  نآ  ردقنآ  دیسر ، یم ِنیِّدلا » ِمْوَی  ِِکلام   » هیآ هب  هک  یماگنه  میناوخ : یم مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  یثیدح  رد 

.دنک زاورپ  شندب  زا  حور  دوب  کیدزن 
رطاخ هب  هدش ؟ یفرعم  نید  زور  زور ، نآ  ارچ  هکنیا  و  تسا ، هدـمآ  تمایق  ینعم  هب  دراوم  مامت  رد  نآرق  رد  ِنیِّدـلا :» ِمْوَی   » هملک اّما 

دوش یم ارجا  تمایق  رد  هک  يا  هماـنرب نیرتنـشور  و  دـشاب ، یم ازج »  » ینعم هب  تغل  رد  نید »  » تسا و ازج  زور  زور  نآ  هک  تسا  نیا 
.تسا شاداپ  رفیک و  ازج و  همانرب  نیمه 
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31 ص :  ۀیآ 5 ..... ]  (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

، وا ربارب  رد  شیوخ  تیدوبع  زا  تسخن  هتخاس  بطاخم  ار  دوخ  راگدرورپ  هدنب »  » یئوگ اجنیا  زا  ادخ : هاگـشیپ  رد  ناسنا  هیآ 5 -) )
32 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهدادما  زا  سپس  و 

(. ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیِإ  « ) میوج یم يرای  وت  زا  اهنت  متسرپ و  یم ار  وت  اهنت  : » دیوگ یم نخس  وا  ياهکمک  و 
دیحوت .تسا  لاعفا  دیحوت  و  تدابع ، دیحوت  زا  نخس  اجنیا  رد  تفگ و  یم تافص  تاذ و  دیحوت  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  عقاو  رد 

یگدنب و زا  و  میهن ، ندرگ  وا  نامرف  هب  اهنت  مینادن  ادخ  تاذ  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  ار  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  هک  تسا  نآ  تدابع 
میورن ببس  لابند  هکنیا  هن  مینادب ، وا  ملاع  رد  ار  یقیقح  رثؤم  اهنت  هک  تسا  نآ  لاعفا  دیحوت  میزیهرپب ، وا  تاذ  ریغ  ربارب  رد  میلست 

هدیرب و تادوجوم  همه  سک و  همه  زا  ار  ناسنا  داقتعا  رکفت و  نیا  .تسادخ  نامرف  هب  دراد  يریثأت  ره  یببس  ره  میشاب  دقتعم  هکلب 
.دهد یم دنویپ  ادخ  هب  اهنت 

32 ص :  ۀیآ 6 ..... ]  (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

(. َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  « ) امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  (- » هیآ 6 )
تـسا نیا  هدـنب  ياضاقت  نیتسخن  وا  كاپ  تاذ  زا  دادمتـسا  تیدوبع و  هلحرم  رب  لوصو  راگدرورپ و  ربارب  رد  میلـست  راهظا  زا  سپ 

ارچ هک  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دیامرف ، تیادـه  حـلاص  لمع  نامیا و  هار  و  داد ، لدـع و  هار  یکین ، یکاپ و  هار  تسار ، هار  هب  ار  وا  هک 
ربمایپ و زا  نخس  نیا  یهگناو  .دوش  یم حرطم  میهارمگ ! ام  رگم  مینک  یم ادخ  زا  میقتـسم  طارـص  هب  تیاده  تساوخرد  هراومه  ام 

فارحنا شزغل و  میب  هظحل  ره  تیاده  ریـسم  رد  ناسنا  میئوگ : یم خـساپ  رد  دراد !؟ ینعم  هچ  دـندوب  لماک  ناسنا  هنومن  هک  ناماما 
.درادهگن تباث  تسار  هار  رب  ار  وا  هک  دـنک  اضاقت  دراذـگب و  راگدرورپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  دـیاب  لیلد  نیمه  هب  دور ، یم وا  هراب  رد 

رتالاب لحارم  هب  دراذـگب و  رـس  تشپ  ار  ناصقن  لحارم  اجیردـت  ناسنا  هک  تسا  لـماکت  قیرط  ندومیپ  ناـمه  تیادـه  هکنیا ، مود 
لامک هکنیا  هچ  دـننک ، میقتـسم » طارـص   » تیادـه ياضاقت  ادـخ  زا  ناماما  ناربمایپ و  یتح  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  .دـسرب 

ادـخ زا  ار  يرتالاب  تاجرد  ياضاقت  زین  اهنآ  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـنلماکت ، ریـسم  رد  ءانثتـسا  نودـب  همه  و  تسا ، ادـخ  اـهنت  قلطم 
.دنیامنب

33 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  هک  یهار  رب  ار  ام  ادنوادخ ! : » دیامرف یم هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
تباث تسا  هدـننک  كاله  یفارحنا و  ءارآ  هدنـشک و  ياهـسوه  يوریپ  زا  عناـم  و  ددرگ ، یم لـصاو  تشهب  هب  دـسر و  یم وت  تبحم 

«. رادب
رد هکنانچ  تسادخ ، تاروتـسد  هب  ندوب  دـنبیاپ  قح و  نید  یتسرپ و  ادـخ  نیئآ  نامه  میقتـسم » طارـص  « ؟ تسیچ میقتـسم  طارص 
ادخ هب  زگره  هک  میهاربا  نیئآ  راوتسا  نید  هب  هدرک ، تیاده  میقتسم  طارـص  هب  ارم  دنوادخ  وگب : : » میناوخ یم هیآ 161  ماعنا  هروس 

« دیزرون كرش 

33 ص :  ۀیآ 7 ..... ]  (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

هراشا
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تمعن تیادـه ، تمعن   ) يداد رارق  دوخ  ياـهتمعن  عاوـنا  لومـشم  ار  ناـنآ  هک  اـمرف  تیادـه  یناـسک  هار  هب  ارم  ! » یفارحنا طـخ  ود 
بـضغ هدیقع  فارحنا  تشز و  لامعا  رثا  رب  هک  اهنآ  هن  تداهـش ) داهج و  لمع و  ملع و  تمعن  قح و  نادرم  يربهر  تمعن  قیفوت ،

ِْریَغ ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  « ) هدش نادرگرـس  هارمگ و  اه  ههاریب رد  هدرک و  اهر  ار  قح  هداج  هک  اهنآ  هن  دش و  ناشریگنماد  وت 
(. َنیِّلاَّضلا َال  ْمِْهیَلَع َو  ِبوُضْغَْملا 

ار دـنا  هدـش وا  فاـطلا  تمعن و  لومـشم  هک  اـهنآ  ناراـکوکین و  ناربماـیپ و  طـخ  قیرط و  دـهد  یم روتـسد  اـم  هب  ادـخ  تقیقح  رد 
«. َنیِّلاَّضلا  » طخ و  ْمِْهیَلَع » ِبوُضْغَْملا   » طخ دراد ، رارق  یفارحنا  طخ  ود  هشیمه  امش  ربارب  رد  هک  دهد  یم رادشه  ام  هب  میهاوخب و 

33 ص :  دننایک ..... ؟ ْمِهْیَلَع » َتْمَعْنَأ  َنیِذَّلا  - » 1

یناسک اب  ار  اهنآ  ادخ  دـننک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  تاروتـسد  هک  یناسک  : » تسا هدرک  ریـسفت  ار  هورگ  نیا  هیآ 69  ءاسن  هروس 
، حلاص دارفا  ادخ و  هار  نادیهـش  نازابناج و  نیتسار و  قداص و  ناربهر  ناربمایپ و  زا  هتخاس ، دوخ  تمعن  لومـشم  هک  دهد  یم رارق 
ره رد  هک  میریگ  رارق  هورگ  راهچ  نیا  طخ  رد  هک  میهاوخ  یم ادـخ  زا  دـمح  هروس  رد  ام  نیاربانب  دنتـسه .» یبوخ  ناـقیفر  ناـنیا  و 

.میئامن ادا  ار  شیوخ  تلاسر  مینک و  هفیظو  ماجنا  طوطخ ، نیا  زا  یکی  رد  دیاب  ینامز  عطقم 

33 ص :  دننایک ..... ؟ َنیِّلاَّضلا »  » و ْمِهْیَلَع » ِبوُضْغَمْلا  - » 2

« ْمِْهیَلَع ِبوُضْغَْملا   » و دنتسه ، يداع  ناهارمگ  َنیِّلاَّضلا »  » هک دوش  یم هدافتسا  نینچ  دیجم  نآرق  رد  هملک  ود  نیا  لامعتـسا  دراوم  زا 
34 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراوم ، زا  يرایسب  رد  لیلد  نیمه  هب  قفانم ، جوجل و  ناهارمگ 

.هدش رکذ  اهنآ  دروم  رد  دنوادخ  نعل  بضغ و 
دب نامگ  ادـخ  هراب  رد  هک  ار  اـهنآ  كرـشم و  ناـنز  نادرم و  قفاـنم و  ناـنز  نادرم و  دـنوادخ  : » تسا هدـمآ  حـتف  هروس  هـیآ 6  رد 

هدامآ نانآ  يارب  ار  منهج  و  دزاس ، یم رود  شیوخ  تمحر  زا  و  دنک ، یم نعل  ار  اهنآ  و  دهد ، یم رارق  شیوخ  بضغ  دروم  دنرب  یم
«. تسا هتخاس 

تیذا و زا  یّتح  دنیامیپ و  یم ار  قح  اب  ینمشد  دانع و  تجاجل و  هار  رفک ، رب  هوالع  هک  دنتـسه  اهنآ  ْمِْهیَلَع » ِبوُضْغَْملا   » لاح ره  هب 
.دننک یمن راذگ  ورف  ناکما  تروص  رد  ناربمایپ  یهلا و  ناربهر  رازآ 

دمح هروس  نایاپ 
35 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

35 ص :  هرقب .....  هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 286  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 
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35 ص :  هرقب ..... : هروس  تلیضف  اوتحم و 

راکنا لباق  يداصتقا ) یـسایس و  یعامتجا ، يدابع ،  ) یلمع لئاسم  زا  يرایـسب  مالـسا و  يداـقتعا  لوصا  رظن  زا  هروس  نیا  تیعماـج 
هدـمآ شنیرفآ  رارـسا  هعلاطم  قیرط  زا  اصوصخم  ادـخ  یئاسانـش  دـیحوت و  نوماریپ  یئاهثحب  - 1 هروـس : نیا  رد  هکنیا  هچ  .تـسین 
اهغرم ندش  هدنز  میهاربا و  ناتساد  دننام  نآ  یّـسح  ياهلاثم  اصوصخم  گرم ، زا  سپ  یگدنز  داعم و  هنیمز  رد  یئاهثحب  .تسا 2 -
ناقفانم دوهی و  هراب  رد  لصفم  رایسب  یئاهثحب  .ینامسآ 4 - باتک  نیا  تیمها  نآرق و  زاجعا  هنیمز  رد  یئاهثحب  ریزع 3 - ناتساد  و 

خیرات هنیمز  رد  یئاـهثحب  .هطبار 5 - نیا  رد  ناـنآ  ياهینکـشراک  عاونا  و  نآرق ، مالـسا و  ربارب  رد  اـهنآ  صاـخ  ياـهیریگ  عـضوم و 
، هزور زامن ، هلمج  زا  یمالـسا  فلتخم  ماـکحا  هنیمز  رد  یئاـهثحب  .مالّـسلا 6 - امهیلع  یـسوم  میهاربا و  اصوصخم  گرزب  ناربمایپ 
رد قافنا  هنیمز  رد  یئاهثحب  اصوصخم  ابر و  ماکحا  زا  یمهم  تمـسق  و  تراجت ، ماکحا  قالط ، جاودزا و  هلبق ، رییغت  ّجـح و  داـهج ،

.نآ دننام  ّتیصو و  ماکحا  زا  یشخب  بارش و  رامق و  مارح و  ياهتشوگ  زا  یتمسق  میرحت  صاصق و  هلأسم  نینچمه  و  ادخ ، هار 

35 ص :  هروس .....  نیا  تلیضف  رد 

هیآ مادک  دندرک  ضرع  هرقب ، هروس  دومرف : تسا ؟ رترب  نآرق  ياه  هروس زا  کیمادک  : » دندیسرپ هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا 
«. یسرکلا ۀیآ  : » دومرف تسا ؟ لضفا  هرقب  هروس  تایآ  زا 

36 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

35 ص :  ۀیآ 1 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نیا .مینک و  یم دروخرب  هعطقم  فورح  اـب  نآرق  زا  هروس  زاغآ 29  رد  ملا .) « ) ملا : » نآرق هعطقم  فورح  هراـب  رد  قیقحت  هیآ 1 -) )
ياهریـسفت نادنمـشناد ، دـیدج  تاقیقحت  نامز و  تشذـگ  اب  و  هدـش ، یم بوسحم  نآرق  زیمآ  رارـسا  تاملک  ءزج  هشیمه  فورح 

هعطقم فورح  دوجو  ناکرـشم  یلهاج و  برع  هک  میا  هدیدن خیراوت  زا  کی  چیه  رد  هکنیا  بلاج  .دوش و  یم ادیپ  نآ  يارب  يا  هزات
رارق هیرخس  ءازهتسا و  يارب  يا  هلیسو ار  نآ  و  دنریگب ، هدرخ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رب  نآرق  ياه  هروس زا  يرایـسب  زاغآ  رد  ار 

گنهامه هک  ریسفت  دنچ  لاح  ره  هب  .دنا  هدوبن ربخ  یب الماک  هعطقم  فورح  دوجو  رارسا  زا  زین  اهنآ  ایوگ  هک  دناسر  یم نیا  دنهد و 
و نارمع » لآ   » ياه هروس و  هروس ، نیا  زاغآ  رد  جـیردت  هب  ار  اهنآ  ام  و  هدـمآ ، لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتاقیقحت  نیرخآ  اب 

: میزادرپ یم اهنآ  نیرتمهم  هب  نونکا  درک ، میهاوخ  نایب  فارعا » »
ّریحتم ار  برع  ریغ  برع و  نارونخـس  ماـمت  هک  یتـیمها  تمظع و  نآ  اـب  ینامـسآ  باـتک  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  فورح  نـیا 

نیع رد  دراد  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  هک  تسا  یفورح  نیمه  هنومن  زا  تسا ، هدومن  زجاع  نآ  اب  هضراعم  زا  ار  نادنمشناد  و  هتخاس ،
یگرزب یناـعم  تسا و  نوزوـم  نآ  تاـملک  يردـق  هب  هتفاـی  بیکرت  یلوـمعم  تاـملک  و  ءاـب » فـلا   » فورح ناـمه  زا  نآرق  هکنیا 

ربارب رد  ار  لوقع  راکفا و  و  دزاس ، یم نیـسحت  باجعا و  زا  ولمم  ار  حور  دـنک ، یم ذوفن  ناسنا  ناج  لد و  قامعا  رد  هک  درادربرد ،
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.دیامن یم میظعت  هب  راداو  دوخ 
و ابیز ، ناگدنرپ  عاونا  و  زیگنا ، تفگش  نامتخاس  نآ  اب  ناسنا ، نوچمه  یتادوجوم  كاخ ، زا  گرزب  دنوادخ  هک  روطنامه  تسرد 
زا دنوادخ  نینچمه  میزاس ، یم نآ  دننام  هزوک و  هساک و  نآ  زا  ام  دـنیرفآ و  یم گنراگنر ، ياهلگ  ناهایگ و  و  عونتم ، نارادـناج 
نآ رد  یـصاخ  بولـسا  هتخیر و  نوزوم  تاملک  ابیز و  ظافلا  بلاق  رد  ار  دـنلب  یناعم  بلاـطم و  یلومعم ، تاـملک  اـبفلا و  فورح 

عادـبا نآرق  ناسب  یئاهیدـنب  هلمج  اهبیکرت و  هک  دـنرادن  یئاناوت  یلو  تسه  زین  اـهناسنا  راـیتخا  رد  فورح  نیمه  يرآ  هدرب ، راـکب 
37 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک 

37 ص :  برع ..... : تایبدا  یئالط  رصع 

يداصتقا و ياهتیمورحم  مامت  اب  اه  هنهرب اپ  نامه  نیـشن ، هیداب بارعا  نامه  دوب ، تایبدا  رظن  زا  یئالط  رـصع  کـی  تیلهاـج  رـصع 
رازاب  » مان هب  لاس  گرزب  رازاب  کـی  تیلهاـج  ناـمز  رد  اـهبرع  دنتـشاد ، یجنـس  نخـس  یبدا و  قوذ  زا  راشرـس  یئاـهلد  یعاـمتجا 

رب هوالع  رازاب  نیا  رد  .دـش  یم بوسحم  زین  یئاضق  یـسایس و  هرگنک  و  یبدا » مهم  عمجم   » کی لاح  نیع  رد  هک  دنتـشاد  ظاـکع »
و دـیدرگ ، یم هضرع  هرگنک  نیا  رد  اناوت  نایارـسنخس  ءارعـش و  فرط  زا  یبرع  رثن  مظن و  ياه  هنومن نیرتیلاع  يداـصتقا  ياـهتیلاعف 

نآ هدنیارـس  يارب  یگرزب  راختفا  یبدا  گرزب  هقباسم  نیا  رد  تیقفوم  هتبلا  و  دـش ، یم باـختنا  لاـس » رعـش   » ناونع هب  اـهنآ  نیرتهب 
.دوب شا  هلیبق رعش و 

وناز نآ  ربارب  رد  و  دـندرک ، زجع  راهظا  نآ  دـننام  ندروآ  زا  همه  درک و  لـثم  هب  هلباـقم  هب  توعد  ار  اـهنآ  نآرق  يرـصع  نینچ  رد 
تبسن نآرق  هب  دوهی  شیرق و  : » دیامرف یم هک  اجنآ  هدیسر  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  ریـسفت  نیا  هدنز  هاوگ  دندز ،

کلذ ملا  : » دومرف مالعا  اهنآ  هب  دنوادخ  تسا ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  هتخاس و  شدوخ  ار  نآ  تسا ، رحـس  نآرق  دنتفگ : دـنداد  اوران 
نامه هک  تسا  نآ  دـننام  و  میم ) مال - فلا -  ) هعطقم فورح  نیمه  زا  میداتـسرف  ورف  وت  رب  هک  یباـتک  دّـمحم ! يا  ینعی : باـتکلا »

.تسا امش  يابفلا  فورح 

37 ص :  ۀیآ 2 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

تسا تمظع  اب  باتک  نامه  نیا  : » دیوگ یم هدرک  ینامسآ  باتک  نیا  تمظع  هب  هراشا  نآرق  هعطقم ، فورح  نایب  زا  دعب  هیآ 2 -) )
(. ِهِیف َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  « ) درادن دوجو  نآ  رد  دیدرت  هنوگ  چیه  هک 

ماجـسنا و تمظع و  قدص و  راثآ  نانچنآ  هکلب  تسین  اعدا  کی  نیا  درادن  دوجو  نآ  رد  دیدرت  ّکش و  هنوگ  چیه  دیوگ  یم هکنیا 
رود دوخ  زا  ار  ّکش  هسوسو و  هنوگ  ره  هک  تسا  نایامن  نآ  رد  تاریبعت  تاـغل و  تحاـصف  ینیریـش و  یناـعم و  قمع  ماکحتـسا و 
نیا ششخرد  دور  یم شیپ  لماکت  يوس  هب  ملع  ردق  ره  هکلب  دهاک  یمن ار  نآ  توارط  اهنت  هن  نامز  تشذگ  هکنیا  بلاج  .دنک  یم

ریـسفت هدـیزگرب  َنیِقَّتُْمِلل .) ًيدُـه  « ) تسا ناراکزیهرپ  تیادـه  هیاـم   » باـتک نیا  دـیازفا : یم همادا  رد  سپـس  دوش ، یم رتشیب  تاـیآ 
38 ص : ج1 ، هنومن ،
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38 ص :  تسیچ ..... ؟ تیاده 

38 ص :  دنک ..... : یم تشگزاب  ینعم  ود  هب  نآرق  رد  تیاده »  » هملک

38 ص :  ینیوکت ..... » تیاده  - » 1

یتسه ناهج  هدـش  باـسح  ياـه  يدـنمنوناق شنیرفآ و  ماـظن  شـشوپ  ریز  راـگدرورپ  هلیـسو  هب  تادوجوم  يربهر  نآ  زا  روظنم  و 
.تسا

38 ص :  یعیرشت ..... » تیاده  - » 2

.دنور یم شیپ  لماکت  ریسم  رد  اهنآ  تیبرت  میلعت و  اب  اهناسنا  دریگ و  یم ماجنا  ینامسآ  ياهباتک  ناربمایپ و  هلیسو  هب  هک 

38 ص :  تسا ..... ؟ ناراکزیهرپ  هژیو  نآرق  تیاده  ارچ 

؟ هدیدرگ یفرعم  ناراکزیهرپ  صوصخم  نآرق  تیادـه  قوف  هیآ  رد  ارچ  یلو  هدـش ، لزان  نایناهج  همه  تیادـه  يارب  نآرق  املـسم 
لقع و اب  گنهامه  هچنآ  شریذپ  قح و  لباقم  رد  میلست  هلحرم   ) دشابن ناسنا  دوجو  رد  اوقت  زا  يا  هلحرم ات  هک  تسا  نیا  نآ  تلع 

رگا دراینرب ، لبنس  زگره  راز  هروش نیمز   » .دریگب هرهب  ءایبنا  توعد  ینامـسآ و  ياهباتک  تیاده  زا  ناسنا  تسا  لاحم  تسا ) ترطف 
ار تیادـه  رذـب  دوـشن ، كاـپ  بّصعت  داـنع و  تجاـجل و  زا  اـت  زین  یناـسنا  دوـجو  نیمزرـس  دراـبب .» نآ  رب  ناراـب  هبترم  نارازه  هچ 

«. تسا نایقتم  يامنهار  يداه و  نآرق  : » دیامرف یم دنوادخ  اذل  و  دریذپ ، یمن

38 ص :  ۀیآ 3 .....]  ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هورگ هس  هب  مالـسا  نیئآ  هماـنرب و  اـب  طاـبترا  رد  ار  مدرم  هروس ، نیا  زاـغآ  رد  نآرق  ناـسنا ! مسج  حور و  رد  اوـقت  راـثآ  هیآ 3 -) )
لباقم هطقن  رد  هک  نارفاـک » - » دنا 2 هتـشگ اریذپ  شداعبا  مامت  رد  ار  مالـسا  هک  ناراکزیهرپ ) « ) نیقتم - » 1 دنک : یم میسقت  توافتم 

، فلاخم هورگ  اب  ناملسم و  ارهاظ  ناناملسم  اب  دنا ، هرهچ ود  ياراد  هک  ناقفانم » - » .دنفرتعم 3 دوخ  رفک  هب  هتفرگ و  رارق  لوا  هورگ 
تسا مود  هورگ  زا  شیب  مالسا  يارب  هورگ  نیا  نایز  ّکش  نودب  تسا ، رفک  هرهچ  نامه  اهنآ  یلـصا  هرهچ  هتبلا  دنمالـسا ، فلاخم 

.دراد يرتدیدش  دروخرب  اهنآ  اب  نآرق  ببس  نیمه  هب  و 
: بیغ هب  نامیا  - 1 دـنک ، یم حرطم  ناونع  جـنپ  رد  لمع  نامیا و  رظن  زا  ار  اـهنآ  ياـهیگژیو  تسا ، لّوا  هورگ  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد 

(. ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  « ) دنراد بیغ  هب  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 
تغل رد  بیغ »  » اریز ّسح ، ءاروام  بیغ ، ناهج  و  تسا ، تاسوسحم  ملاع  دوهش  ملاع  دنرگیدکی ، لباقم  هطقن  ود  دوهـش » بیغ و  »

39 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  يزیچ  ینعمب 
تسرد بیغ  هب  نامیا  دوش ، یم هتفگ  بیغ  نآ  هب  تسا  هدیـشوپ  ام  ّسح  زا  تاسوسحم  ءاروام  ملاع  نوچ  تسا و  ناهنپ  هدیـشوپ و 
تمایق یحو و  ادـخ و  نارکنم  ربارب  رد  ار  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  دزاس و  یم ادـج  اهنآ  ریغ  زا  ار  نانمؤم  هک  تسا  يا  هطقن نیتسخن 

.تسا هدش  رکذ  بیغ  هب  نامیا  ناراکزیهرپ  یگژیو  نیتسخن  لیلد  نیمه  هب  دهد و  یم رارق 
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یلزا و وا  دراد ، تیاهن  یب یکاردإ  تمظع و  و  اهتنا ، یب یتردق  ملع و  شنیرفآ ، ملاع  نیا  هدنزاس  دـنراد ، هدـیقع  بیغ » هب  نانمؤم  »
يّدام درف  کی  هک  یلاح  رد  رتروانهپ ، رتعیـسو و  ناهج  هب  تسا  يا  هچیرد هکلب  تسین  يدوبان  اـنف و  ینعم  هب  گرم  و  تسا ، يدـبا 

نیا هدنروآ  دیدپ  يا  همانرب هشقن و  هنوگ  چیه  نودـب  تعیبط  نیناوق  مینیب و  یم ام  هچنآ  هب  تسا  دودـحم  یتسه  ناهج  تسا  دـقتعم 
.دریگ یم نایاپ  زیچ  همه  گرم  زا  سپ  و  تسا ، ناهج 

و دنک ، رظن  فرـص  نارگید  هب  کمک  یهاوخ و  ریخ  تلادع و  قح و  زا  دناوت  یمن یلوا  دـنا !؟ هسیاقم لباق  مه  اب  ناسنا  ود  نیا  ایآ 
تسا و یکاپ  مهافت ، تسا و  يردارب  نیتسار  نانمؤم  يایند  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنیب ، یمن روما  نیا  زا  هنوگ  چـیه  يارب  یلیلد  یمود 
نّدـمت و ار  یئارهقهق  ریـس  نیا  لواـپچ و  تراـغ و  تسا و  يزیرنوـخ  رامثتـسا ، تسا و  رامعتـسا  يرگیّداـم  ياـیند  رد  اـّما  نواـعت ،

.تسا نیمه  شلیلد  هتسناد  بیغ  هب  نامیا  قوف ، هیآ  رد  ار  يوقت  عورش  هطقن  نآرق  مینیب  یم رگا  و  دنهن ! یم مان  یقرت  تفرشیپ و 
ترـضح بئاغ  ماما  هب  ریـسفت  قوف  هیآ  رد  بیغ  تاـیاور  یـضعب  رد  رگا  دـشاب و  یم هملک  عیـسو  موهفم  ياراد  اـج  نیا  رد  بیغ » »

هب هکنآ  یب دنک  مّسجم  جع )  ) بئاغ ماما  هب  تبـسن  یّتح  ار  بیغ  هب  نامیا  ینعم  تعـسو  دهاوخ  یم تقیقح  رد  هدش  جـع )  ) يدـهم
.دشاب دودحم  قادصم  نآ 

اب طابترا  زمر  هک  زامن » (. » َةالَّصلا َنوُمیُِقی  َو  « ) دـنراد یم اپرب  ار  زامن  : » هک تسا  نآ  ناراکزیهرپ  رگید  یگژیو  ادـخ : اب  طاـبترا  - 2
ریسفت هدیزگرب  گرزب  ءدبم  نآ  اب  یگـشیمه  یمئاد و  هطبار  کی  رد  دنا  هتفای هار  تعیبط  ءاروام  ناهج  هب  هک  ار  ینانمؤم  تسادخ ،

40 ص : ج1 ، هنومن ،
رتارف رگید  تاقولخم  مامت  زا  دنک  یم ساسحا  یناسنا  نینچ  دننک ، یم مخ  میظعت  رس  ادخ  ربارب  رد  اهنت  اهنآ  دراد ، یم هگن  شنیرفآ 

.تسا وا  تیبرت  لماع  نیرتگرزب  نیا  و  دیوگب ، نخس  ادخ  اب  هک  هدرک  ادیپ  ار  نآ  شزرا  و  هتفر ،
نیموس لیلد  نیمه  هب  و  دنراد ، ادخ  قلخ  اب  يرمتسم  کیدزن و  هطبار  راگدرورپ  اب  مئاد  طابترا  رب  هوالع  اهنآ  اهناسنا : اب  طابترا  - 3

(. َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  « ) دننک یم قافنا  میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هک  یبهاوم  مامت  زا  و  : » دنک یم نایب  نینچ  نآرق  ار  اهنآ  یگژیو 
هب هچنآ  زا  « ) ْمُهاْنقَزَر اَّمِم  : » دـیوگ یم هکلب  دـننک ) یم قاـفنا  ناـشلاوما  زا   ) نوقفنی مهلاوما  نم  دـیوگ : یمن نآرق  هکنیا  هجوت  لـباق 

.دریگ یم رب  رد  ار  يونعم  يدام و  بهاوم  مامت  هک  دهد  یم میمعت  نانچنآ  ار  قافنا »  » هلأسم بیترت  نیا  هب  و  میا ) هداد يزور  اهنآ 
تیعقوم ماقم و  ینامسج و  ياهورین  شناد و  لقع و  ملع و  زا  هکلب  دوخ ، لاوما  زا  اهنت  هن  هک  دنتـسه  اهنآ  راگزیهرپ  مدرم  نیاربانب 

.دنشاب هتشاد  یشاداپ  راظتنا  هکنآ  یب دنشخب ، یم دنراد  زاین  هک  اهنآ  هب  شیوخ  ياه  هیامرس مامت  زا  هصالخ  و  دوخ ، یعامتجا 

40 ص :  ۀیآ 4 ..... ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هب هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دـیوگ یم نآرق  تسا ، یهلا  ياه  همانرب ناربمایپ و  مامت  هب  نامیا  ناراکزیهرپ  مراهچ  یگژیو  هیآ 4 -) )
(. َِکْلبَق ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنراد نامیا  هدیدرگ  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هدش و  لزان  وت  رب  هچنآ 

اعطق ترخآ  هب  اهنآ   » تسا هدش  نایب  ناراکزیهرپ  يارب  تافص  زا  هلسلس  نیا  رد  هک  تسا  یتفص  زیخاتـسر ، هب  نامیا  مجنپ : یگژیو 
يریـس طخ  وا  يارب  شنیرفآ  هدـشن ، هدـیرفآ  فدـه  یب ثبع و  ناسنا  هک  دـنراد  نیقی  اهنآ  َنُوِنقُوی .) ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  َو  « ) دـنراد ناـمیا 

نانچ تسا و  ناگمه  راظتنا  رد  راگدرورپ  قلطم  تلادع  هک  دراد  فارتعا  وا  دریگ ، یمن نایاپ  زگره  گرم  اب  هک  تسا  هدرک  نییعت 
ماجنا قیرط  رد  هک  یئاهراشف  زا  دـشخب ، یم شمارآ  وا  هب  داقتعا  نیا  .دـشاب  شاداپ  باسح و  یب ناهج ، نیا  رد  ام  لامعا  هک  تسین 

41 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لابقتسا  نآ  زا  هکلب  درب  یمن جنر  اهنت  هن  دوش  یم دراو  وا  رب  اهتیلوئسم 
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هنوگ ره  زا  یلاخ  هک  رتعیـسو  یناهج  هب  گرم  زا  دـعب  دراد ، رفیک  شاداپ و  دـب  کین و  لـمع  نیرتکچوک  تسا  نئمطم  دـنک و  یم
.دوش یم دنم  هرهب گرزب  راگدرورپ  فاطلا  عیسو و  تمحر  زا  دبای و  یم لاقتنا  تسا  متس  ملظ و 

رد راختفا  جوا  نآ ، ساـسا  رب  اریز  دـشخب  یم تعاجـش  تماهـش و  اـهنآ  هب  دراد ، اـهناسنا  تیبرت  رد  یقیمع  رثا  زیخاتـسر  هب  ناـمیا 
.ینادواج و يدـبا و  یگدـنز  کی  يارب  تسا  يزاغآ  هک  تسا  یهلا  سدـقم  فدـه  کـی  هار  رد  تداهـش » ، » ناـهج نیا  یگدـنز 

.تسا رتمک  هانگ  دشاب  رتیوق  نامیا  هک  تبسن  ره  هب  و  دنک ، یم لرتنک  هانگ  ربارب  رد  ار  ناسنا  تمایق  هب  نامیا 

41 ص :  ۀیآ 5 .... .] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

: دـیوگ یم دـنا ، هدرک عمج  دوخ  رد  ار  قوف  هناگجنپ  تافـص  هک  ینانمؤم  راک  ناـیاپ  هجیتن و  هب  تسا  يا  هراـشا هیآ ، نیا  هیآ 5 -) )
رد َنوُِحْلفُْملا .) ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنناراگتـسر اهنیا  و  (. » ْمِهِّبَر ْنِم  ًيدُـه  یلَع  َِکئلوُأ  « ) دنتـسه ناشراگدرورپ  تیادـه  ریـسم  رب  اـهنیا  »

« ْمِهِّبَر ْنِم  ًيدُـه  یلَع  : » دـیوگ یم هکنیا  بلاج  .تسا  هدـش  نیمـضت  ادـخ  يوس  زا  ناشیراگتـسر  نینچمه  اهنآ و  تیادـه  تقیقح 
يراگتـسر و يوس  هب  بکرم  نیا  کمک  هب  و  دنراوس ، نآ  رب  اهنآ  هک  تسا  يراوهار  بکرم  نوچمه  یهلا  تیاده  هکنیا  هب  هراشا 

.دنور یم شیپ  تداعس 

41 ص :  تسیچ ..... ؟ اوقت  تقیقح 

ربارب رد  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  لرتنک  يورین  کـی  رگید  ریبعت  هب  تسا و  يراد  نتـشیوخ  اـی  يرادـهگن  ینعمب  لـصا  رد  اوقت » »
زا ظـفح و  اـههاگترپ  رد  ار  ناـسنا  دوـجو  نیـشام  هـک  دراد  ار  يدـنمورین  زمرت  شقن  عـقاو  رد  و  دـنک ، یم ظـفح  تاوهــش  ناـیغط 
ات دوش  یم بوسحم  مالسا  رد  وا  تیـصخش  شجنـس  سایقم  ناسنا و  راختفا  تلیـضف و  رایعم  .دراد و  یم زاب  كانرطخ ، ياهیوردنت 

.تسا هدمآ  رد  مالسا  ینادواج  راعش  کی  تروص  هب  ْمُکاْقتَأ » ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » هلمج هک  اجنآ 
ياوقت و  یعامتجا ، و  یـسنج ، ياوقت  يداـصتقا ، یلاـم و  ياوقت  تسا ، یبعـش  اـه و  هخاـش ياراد  اوقت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـنمض 

.اهنیا دننام  یسایس و 

41 ص :  ۀیآ 6 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنآ تافص  دنراد و  رارق  ناراکزیهرپ  نیقتم و  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هورگ  نیا  تخـسرس ! جوجل و  نارفاک  مود ، هورگ  هیآ 6 -) )
42 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرشف  روطب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد 

دنک یمن توافت  اهنآ  يارب  دنجوجل ) تخـس و  ینامیا  یب رفک و  رد  و   ) دندش رفاک  هک  اهنآ   » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  .تسا  هدـش  نایب 
ْمُهْرِذـُْنت ال َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  ْمِْهیَلَع َأ  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دروآ دـنهاوخن  نامیا  یناسرتن  ای  یناسرتب  یهلا  باذـع  زا  ار  ناـنآ  هک 

الوصا دنتـسین و  شریذـپ  هب  رـضاح  دوش  نشور  ناـنآ  رب  قح  دـنچ  ره  هک  دنتخـسرس  دوخ  یهارمگ  رد  ناـنچ  هتـسد  نیا  َنُونِمُْؤی .)
دنرادن ار  نآ  ربارب  رد  ندش  میلست  قح و  زا  يوریپ  يارب  یحور  یگدامآ 
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42 ص :  ۀیآ 7 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ّسح هک  دـنا  هتفر ورف  داـنع  رفک و  رد  ناـنچ  اـهنآ  دـیوگ : یم دـنک و  یم تجاـجل  بصعت و  نیا  لـیلد  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
ْمِِهبُوُلق َو یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  « ) هدش هدنکفا  هدرپ  ناشاهمـشچ  رب  هداهن و  رهم  ناشیاهـشوگ  اهلد و  رب  ادخ   » دنا هداد تسد  زا  ار  صیخـشت 

ْمَُهل َو  « ) تسا یگرزب  باذـع  اهنآ  يارب   » هک تسا  هدـش  نیا  ناشراک  هجیتن  لیلد  نیمه  هب  ٌةَواـشِغ ) ْمِهِراـْصبَأ  یلَع  ْمِهِعْمَـس َو  یلَع 
سح هک  یماگنه  هب  اّما  دـشاب ، هارمگ  دـنچ  ره  تسا ، تیادـه  لباق  دـشاب  هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  اـت  ناـسنا  املـسم  ٌمیِظَع .) ٌباذَـع 

هک تسا  یعیبط  درادن و  تخانش  رازبا  هک  ارچ  تسین ، وا  يارب  یتاجن  هار  رگید  داد  تسد  زا  دوخ  تشز  لامعا  رثا  رب  ار  صیخـشت 
.دشاب وا  راظتنا  رد  میظع  باذع 

42 ص :  اه .....  هتکن

42 ص :  تسین ..... ؟ ربج  رب  لیلد  صیخشت ، تردق  بلس  ایآ  - 1

یقاب رفک  رد  دنروبجم  اهنآ  هدـنکفا ، هدرپ  ناشیاهمـشچ  رب  و  هداهن ، رهم  هورگ  نیا  ياهـشوگ  اهلد و  رب  دـنوادخ  قوف  هیآ  قبط  رگا 
اهنآ تجاجل  رارـصا و  هکنیا : نآ  تسا و  هداد  رگید  تایآ  اجنیا و  رد  نآرق  دوخ  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  تسین ؟ ربج  نیا  ایآ  دـننامب ،
ّسح رب  يا  هدرپ هک  دوش  یم ببـس  شکرـس  ياهـسوه  زا  يوریپ  رفک و  يرگدادـیب و  متـس و  ملظ و  هب  همادا  ربـکت و  قح ، ربارب  رد 

.رگید زیچ  هن  تسا  ناسنا  دوخ  لامعا  باتزاب  لمعلا و  سکع  تلاح  نیا  عقاو  رد  هک  دتفیب ، اهنآ  صیخشت 

42 ص :  اهلد ..... ! رب  نداهن  رهم  - 2

، تسا هدش  متخ »  » هب ریبعت  دارفا ، زا  یعقاو  كرد  صیخشت و  ّسح  بلـس  نایب  يارب  نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  قوف و  تایآ  رد 
رد ار  یئایـشا  هک  یماگنه  هدوب  نیا  رب  مسر  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  اجنآ  زا  ینعم  نیا  نیر .»  » و عبط »  » هب ریبعت  انایحا  و 

43 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  و  دنداد ، یم رارق  یصوصخم  ياهفرظ  ای  اه  هسیک
هرگ دنتـسب و  یم ار  نآ  دـنزن  نآ  هب  تـسد  دـیاشگن و  ار  نآ  رـس  یـسک  هـکنآ  يارب  دـندراذگ ، یم تکاـپ  رد  ار  یمهم  ياـه  هماـن
نیا يارب  برع  تغل  رد  .دـننک  یم رهم  كـال و  ار  یتـسپ  ياـه  هسیک تسا  لوـمعم  زین  زورما  دـنداهن ، یم رهم  هرگ  رب  دـندرک و  یم

لماوع ربارب  رد  رایـسب  ناهانگ  رثا  رب  هک  تسا  یجوجل  ناـمیا و  یب دارفا  هراـب  رد  ریبعت  نیا  هتّبلا  دور ، یم راـک  هب  متخ »  » هملک ینعم 
هتـسب نامه  دننامه  تسرد  هک  هدرک  خوسر  نانچ  نانآ  لد  رد  قح  نادرم  ربارب  رد  دانع  تجاجل و  و  دنا ، هدش ریذپان  ذوفن  تیادـه 
.تسا هدـش  رهم  كال و  اهنآ  بلق  حالطـصا  هب  و  درک ، ناوت  یمن نآ  رد  یفّرـصت  هنوگ  چـیه  رگید  هک  دنتـسه  رهم  هب  رـس  هسیک  و 
دنیشن یم تمیقنارگ  ءایشا  رب  هک  تسا  یفیثک  هیال  ای  رابغ  ای  راگنز  ینعم  هب  نیر »  » اّما تسا  هدمآ  ینعم  نیمه  هب  تغل  رد  زین  عبط » »

هک تسا  نآ  مهم  .تسا و  هتفر  راکب  هدش  ریذپان  ذوفن  ناشبلق  دایز  هانگ  يرس و  هریخ رثا  رب  هک  یناسک  يارب  زین  نآرق  رد  ریبعت  نیا 
ادابم ات  دیوشب ، حلاص  لمع  هبوت و  بآ  اب  ار  نآ  کیدزن  هلصاف  رد  دنز  یم رـس  وا  زا  یهانگ  هدرکان  يادخ  رگا  دشاب  بقارم  ناسنا 
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.دهن رهم  نآ  رب  دیآ و  رد  بلق  يارب  یتباث  گنر  تروص  هب 

43 ص :  نآرق ..... : رد  بلق »  » زا دوصقم  - 3

: میناوخ یم ق »  » هروس هیآ 37  رد  هکنانچ  كرد  لقع و  ینعم  هب  - 1 هلمج : زا  .تسا  هدمآ  ینوگانوگ  یناعم  هب  نآرق  رد  بلق » »
«. دنشاب هتـشاد  كرد  لقع و  يورین  هک  نانآ  يارب  تسا  يروآدای  رکذت و  بلاطم  نیا  رد  : » ٌْبلَق َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

بل هب  اهناج  هدنام و  ورف  تشحو  زا  اهمـشچ  هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  هیآ 10  بازحا  هروس  رد  هکنانچ  ناـج  حور و  ینعم  هب  - 2
: تسا ینعم  نیا  دهاش  لافنا  هروس  هیآ 12  فطاوع ، زکرم  ینعم  هب  - 3 دوب » هدیسر 

«. منک یم داجیا  سرت  نارفاک  لد  رد  يدوزب  »
« تسا باصعا  هاگتـسد  زغم و   » نامه هک  تاکاردا  زکرم  - 1 دروخ : یم مشچ  هب  دنمورین  زکرم  ود  ناسنا  دوجو  رد  هکنیا : حیـضوت 

يور لوا  هلحرم  رد  یفطاع  لئاسم  دراد و  رارق  هنیس  پچ  شخب  رد  هک  يربونص  بلق  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  فطاوع  زکرم  - 2
ساسحا يربونـص  بلق  نیمه  يور  ار  نآ  راشف  میوش  یم ورب  ور  یتبیـصم  اب  هک  یماگنه  نادـجولاب  ام  دراذـگ ، یم رثا  زکرم  نیمه 

44 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یتقو  نانچمه  و  مینک ، یم
یفطاع لئاسم  نآرق  رد  رگا  هکنیا  هجیتن  مینک ، یم ساسحا  زکرم  نیمه  رد  ار  طاسبنا  حرف و  میروخ  یم رب  يزیگنارورـس  بلطم  هب 

هتفگ هک  تسا  نامه  نآ  لیلد  هدـش ، هداد  تبـسن  زغم ) ای  لـقع  ینعم  هب   ) بلق هب  یلقع  لـئاسم  و  صوصخم ) وضع  نیمه   ) بلق هب 
.تسا هتفرن  فازگ  هب  ینخس  دش و 

44 ص :  ۀیآ 8 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يارب تماهـش  صالخا و  هن  هک  دـش  ورب  ور  یهورگ  اب  دوخ  یخیرات  صاخ  عطقم  کی  رد  مالـسا  ناقفانم .)  ) موس هورگ  هیآ 8 -) )
ام دنک و  یم دای  « 1 « » نیقفانم  » ناونع هب  اهنآ  زا  نآرق  هک  هورگ  نیا  حیرص ، تفلاخم  رب  تأرج  تردق و  هن  دنتشاد و  ندروآ  نامیا 

رهاـظ هک  اـجنآ  زا  و  دـندوب ، هدرک  ذوـفن  یعقاو  ناناملـسم  فوفـص  رد  مینک ، یم هرهچ » ود   » اـی ورود »  » هب ریبـعت  نآ  زا  یـسراف  رد 
ار اهنآ  ینطاب  طخ  هک  دنک  یم نایب  اهنآ  يارب  يا  هدنز قیقد و  ياه  هناشن نآرق  یلو  دوب  لکشم  اهنآ  تخانش  ابلاغ  دنتشاد ، یمالـسا 

قافن دوخ  زا  يریـسفت  تسخن  .دـهد  یم راـصعا  نورق و  همه  يارب  ناناملـسم  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  یئوگلا  دزاـس و  یم صخـشم 
َنِم َو  « ) دـنرادن نامیا  هک  یلاح  رد  میا  هدروآ نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  دـنیوگ  یم هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  : » دـیوگ یم دراد 

(. َنِینِمْؤُِمب ْمُه  ام  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلِاب  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا 

44 ص :  ۀیآ 9 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ادخ و دنهاوخ  یم لمع  نیا  اب  اهنآ  : » دننک یم باسح  بلاج ، کیتکات  حالطـصا  هب  یگنرز و  عون  کی  ار  لمع  نیا  اهنآ  هیآ 9 -) )
َنوُعَدْخَی ام  َو  « ) دـنمهف یمن اّما  دـنهد ، یم بیرف  ار  ناشدوخ  اهنت  هک  یلاح  رد  (. » اُونَمآ َنیِذَّلا  َهَّللا َو  َنوُعِداُخی  « ) دـنبیرفب ار  نانمؤم 

(. َنوُرُعْشَی ام  ْمُهَسُْفنَأ َو  اَّلِإ 

44 ص :  ۀیآ 10 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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يرامیب اهنآ  ياهلد  رد  : » دیوگ یم تسا  يرامیب  عون  کی  عقاو  رد  قافن  هک  دـنک  یم هراشا  تیعقاو  نیا  هب  نآرق  سپـس  هیآ 10 -) )
مهارف ار  نآ  لـئاسو  تـفرگ و  رارق  يریـسم  رد  سک  ره  شنیرفآ ، ماـظن  رد  هـک  اـجنآ  زا  اـّما  ٌضَرَم .) ْمِِهبوـُُلق  ِیف  « ) تـسا یـصاخ 

(. ًاضَرَم ُهَّللا  ُمُهَدازَف  « ) دیازفا یم اهنآ  يرامیب  رب  مه  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  نآرق  دور  یم ولج  هب  ور  ریسم ، نامه  رد  تخاس 
__________________________________________________

.دننک هدافتسا  نآ  زا  رارف  ای  راتتسا  يارب  ات  دننز  یم نیمز  ریز  هک  تسا  یئاه  بقن اهلاناک و  ینعم  هب  قفن »  » هدام زا  قفانم » ( » 1)
45 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

نایاپ رد  دننک ، هیجوت  نآ  اب  دوش  یم هدید  ناشیگدنز  رد  هک  ار  اهضقانت  دنناوتب  ات  تسا ، غورد  ناقفانم  یلصا  هیامرس  هک  اجنآ  زا  و 
(. َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  « ) دنتفگ یم هک  یئاهغورد  رطاخب  تسا  یمیلا  باذع  اهنآ  يارب  : » دیامرف یم هیآ 

45 ص :  ۀیآ 11 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنامه یعقاو  دـسفم  هک  یلاح  رد  تسا  یبلط  حالـصا  هیعاد  اهنآ  نیتسخن  هک  دـنک  یم هراشا  اهنآ  ياهیگژیو  هب  سپـس  هیآ 11 -) )
اوُدِسُْفت ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  َو  «! ) میا هدننک حالصا طقف  ام  دنیوگ : یم دینکن  داسف  نیمز  يور  رد  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  : » دنتـسه

! میرادن میا و  هتشادن دوخ  یگدنز  مامت  رد  حالصا  زج  يا  همانرب ام  َنوُِحلْصُم .) ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف 

45 ص :  ۀیآ 12 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ْمُهَّنِإ الَأ  «! ) دنمهف یمن مه  ناشدوخ  یلو  دنرادن  داسف  زج  يا  همانرب دننادسفم و  نامه  اهنیا  دینادب  : » دنک یم هفاضا  نآرق  هیآ 12 -) )
ببـس نیگنن  تشز و  ياه  همانرب نیا  اب  نتفرگ  وخ  قافن و  هار  رد  اهنآ  يراشفاپ  رارـصا و  هکلب  َنوُرُعْـشَی .) ْنِکل ال  َنوُدِسْفُْملا َو  ُمُه 

.تسا هنابلط  حالصا  هدنزاس و  دیفم و  اه  همانرب نیا  دننک  نامگ  اجیردت  هک  هدش 

45 ص :  ۀیآ 13 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هکنانچ نآ  دـنرادنپ ، یم رواب  شوخ  حول و  هداس هیفـس و  ار  نانمؤم  رایـشوه و  لقاع و  ار  دوخ  اهنآ  هکنیا : رگید  هناـشن  هیآ 13 -) )
ام ایآ  دـنیوگ : یم دـنا ، هدروآ نامیا  مدرم  ياه  هدوت هک  هنوگنآ  دـیروایب  نامیا  دوش  یم هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق 

دارفا بیترت  نیا  هب  و  ُءاهَفُّسلا .) َنَمآ  امَک  ُنِمُْؤن  اُولاق َأ  ُساَّنلا  َنَمآ  امَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( !؟» میروایب نامیا  ناهیفـس  نیا  نوچمه 
رس وا ، تامیلعت  ياوتحم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  رد  تیناقح  راثآ  هدهاشم  اب  هک  ار  وج  تقیقح  بلط و  قح  لدکاپ و 

« دنناد یمن اّما  دنتسه  اهنیا  یعقاو  ناهیفس  دینادب  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق  اذل  دننک  یم مهتم  تهافس  هب  دنا  هدروآ ورف  میظعت 
(. َنوُمَْلعَی ْنِکل ال  ُءاهَفُّسلا َو  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  )

دادعتسا و دیآرد ، هورگ  نآ  گنر  هب  یهورگ  ره  نایم  رد  دنکن و  صخشم  ار  دوخ  یگدنز  طخ  ناسنا  هک  تسین  تهافـس  نیا  ایآ 
!؟ درمشب لقاع  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  و  دریگ ، راک  هب  بیرخت  هئطوت و  تنطیش و  قیرط  رد  ار  دوخ  يورین 

45 ص :  ۀیآ 14 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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46 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  دنیآ و  یم رد  یگنر  هب  زور  ره  هک  تسا  نآ  اهنآ  هناشن  نیموس  هیآ 14 -) )
دنیوگ یم دـننک  تاقالم  ار  نامیا  اب  دارفا  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچنآ  دـنوش ، یم ادـص  مه  اـهنآ  اـب  یتیعمج  ره  ناـیم 

(. اَّنَمآ اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو  « ) میدروآ نامیا 
ناتسود اب  هک  یماگنه  اّما  ! » میرادن یقرف  چیه  امش  اب  میتشگ و  اریذپ  ار  مالسا  لد  ناج و  زا  میبتکم ، کی  وریپ  میتسه و  امـش  زا  ام 

رد ام  دینیب  یم رگا  و  (. » ْمُکَعَم اَّنِإ  اُولاق  ْمِِهنیِطایَش  یلِإ  اْوَلَخ  اذِإ  َو  «! ) میئامش اب  ام  دنیوگ  یم دنور  یم هاگتولخ  هب  دوخ  تفص  ناطیش 
(. َنُؤِزْهَتْسُم ُنَْحن  امَّنِإ  «! ) مینک یم ناش  هرخسم ام  مینک  یم نامیا  راهظا  نانمؤم  ربارب 

46 ص :  ۀیآ 15 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ار اهنآ  ادخ  و  (. » ْمِِهب ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا  « ) دنک یم هرخـسم  ار  اهنآ  ادخ  : » دیوگ یم عطاق  هدنبوک و  نحل  کی  اب  نآرق  سپـس  هیآ 15 -) )
(. َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَی  َو  « ) دنوش نادرگرس  یلک  هب  ات  دراد  یم هگن  ناشنایغط  رد 

46 ص :  ۀیآ 16 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

اهنآ : » دـنک یم ناـیب  نینچ  کـیرات  موـش و  زیگنا و  مغ  رایـسب  تسا  یتشونرـس  هک  ار  اـهنآ  یئاـهن  تشونرـس  هیآ ، نیا  هیآ 16 -) )
و يدُْهلِاب .) ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دـنا هدرک هضواعم  یهارمگ  اب  ار  تیادـه  ناهج ، نیا  هناختراجت  رد  هک  دنتـسه  یناسک 
ار تیاده  يور  زگره  و  (. » ْمُُهتَراِجت ْتَِحبَر  امَف   ) دنا هداد فک  زا  زین  ار  هیامرـس  هکلب  هتـشادن » يدوس  اهنآ  تراجت   » لیلد نیمه  هب 

(. َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  « ) دنا هدیدن
راتفر راتفگ و  لمع و  رد  ینوگانوگ  ياه  هدیدپ تسا  ناقفانم  زراب  تفـص  هک  نورد  نورب و  داضت  تیـصخش و  یگناگود  هصالخ 

.تخانش ار  نآ  ناوت  یم یبوخ  هب  هک  دراد  اهنآ  یعامتجا  يدرف و 

46 ص :  قافن ..... - ینعم  تعسو 

یلو دنراد ، رفک  ورگ  رد  لد  انطاب  اّما  دنناناملسم ، فص  رد  ارهاظ  هک  تسا  ینامیا  یب دارفا  تفص  شـصاخ ، موهفم  هب  قافن  هچرگ 
ام هک  دشاب  نمؤم  دارفا  رد  دنچ  ره  دوش  یم لماش  ار  لمع  راتفگ و  نطاب ، رهاظ و  یگناگود  هنوگ  ره  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  قافن 
ره تسا  قفانم  دـشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تفـص  هس  میناوخ : یم یثیدـح  رد  الثم  میرب  یم ماـن  قاـفن » ياـه  هگر  » ناونع هب  نآ  زا 

، هنومن ریسفت  هدیزگرب  هک  یسک  و  دنک ، یم تنایخ  تناما  رد  هک  یـسک  دنادب : ناملـسم  ار  دوخ  دناوخب و  زامن  دریگب و  هزور  دنچ 
47 ص : ج1 ،

زا یئاه  هگر دارفا  هنوگ  نیا  املـسم  دنک .» یم هدـعو  فلخ  دـهد و  یم هدـعو  هک  یـسک  و  دـیوگ ، یم غورد  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب 
، يزاس رهاظ  ایر و  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ناراـکایر  هراـب  رد  اـصوصخم  تسه ، اـهنآ  دوجو  رد  قاـفن 

« تسا قافن  نآ  هشیر  لصا و  درادن و  یفخ  كرش  زج  يا  هویم هک  تسا  یخلت ) موش و   ) تخرد
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47 ص :  نادجو ..... - نداد  بیرف 

شنزرس و زا  یئاهر  يارب  هدولآ ، فرحنم و  ناسنا  هک  دوش  یم رایسب  هکنیا  دراد و  نادجو  بیرف  هلأسم  هب  ینـشور  هراشا  قوف ، هیآ 
حالـصا هکلب  تسین  یفارحنا  تشز و  اهنت  هن  نم  لمع  نیا  هک  دروآ  یم دوجو  هب  ار  رواب  نیا  دوخ  يارب  مک  مک  نادـجو ، تازاجم 

.دهد همادا  دوخ  فالخ  لامعا  هب  رطاخ  هدوسآ  نادجو  بیرف  اب  ات  َنوُِحلْصُم .) ُنَْحن  امَّنِإ   ) داسف اب  هزرابم  تسا و 

47 ص :  ۀیآ 17 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

.ناقفانم لاح  میسرت  يارب  بلاج  لاثم  ود  هیآ 17 -) )
ههاریب زا  ار  هار  نآ  رون  وترپ  رد  ات  هتخورفا » یناملظ ) بش  رد   ) یـشتآ هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  اـهنآ  : » دـیوگ یم لوا  لاـثم  رد  - 1

، تخاس نشور  ار  اهنآ  فارطا  شتآ  هلعش  نیا  هک  نیمه  یلو  ( » ًاران َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  « ) دسرب دوصقم  لزنم  هب  دسانـشب و 
ُهَّللا َبَهَذ  َُهلْوَح  ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  « ) دننیبن ار  يزیچ  هک  يا  هنوگ هب  دنک ، یم ناشاهر  تاملظ  رد  و  دزاس ، یم شوماخ  ار  نآ  دـنوادخ 

(. َنوُرِْصُبی ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکَرَت  ْمِهِرُوِنب َو 
ای دزیخ و  یم رب  تخس  يداب  ناهگان  اّما  دنزیخرب ، راکیپ  هب  اهتملظ  اب  دنناوت  یم نآ  رون  رـصتخم و  شتآ  نیا  اب  دندرک  یم رکف  اهنآ 
رد رگید  راـب  دـیارگ و  یم یـشوماخ  يدرـس و  هب  شتآ  زورفا ، شتآ  داوـم  نـتفرگ  ناـیاپ  رثا  رب  اـی  و  دزیر ، یم ورف  یتـشرد  ناراـب 

نامیا هب  هراشا  اـی  تسا و  يدـیحوت  ترطف  نادـجو و  غورف  هب  هراـشا  اـی  رـصتخم ، رون  نیا  .دـنوش  یم نادرگرـس  ازتشحو  یکیراـت 
نآ رب  کیرات  یناملظ و  ياه  هدرپ اهتوادع  اهتجاجل و  طلغ و  ياهبـصعت  هناروکروک و  ياهدـیلقت  رثا  رب  ادـعب  هک  تساهنآ  نیتسخن 

.دتفا یم

47 ص :  ۀیآ 18 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

زا دنرادن  ار  قیاقح  كرد  یلـصا  لئاسو  زا  کی  چیه  نوچ  و  انیبان ، گنگ و  دنتـسه و  رک  اهنآ  : » دنک یم هفاضا  سپـس  هیآ 18 -) )
48 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌمُْکب  ٌّمُص  « ) دندرگ یمن زاب  ناشهار 

( َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع 
تدـم يارب  یئورود  قاـفن و  هکنیا  نآ  و  دزاـس ، یم نشور  قاـفن  هنیمز  رد  ار  تیعقاو  کـی  تقیقح ، رد  هیبـشت  نـیا  لاـح  ره  هـب  . 
ضرعم رد  یناملظ  کیرات و  نابایب  کی  رد  هک  یماود  مک  فیعـض و  هلعـش  نوچمه  رما  نیا  دوش و  عقاو  رثؤم  دـناوت  یمن ینـالوط 

.ددرگ یم راکشآ  اهنآ  یعقاو  هرهچ  ماجنا  رس  و  دیاپ ، یمن يرید  تساهنافوط  شزو 

48 ص :  ۀیآ 19 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

فوخرپ و یناملظ  کیرات و  تسا  یبش  دیامن : یم میـسرت  يرگید  لکـش  هب  ار  اهنآ  یگدنز  هنحـص  نآرق  مود  لاثم  رد  هیآ 19 -) )
تـسا کـیدزن  دـعر ، بیهم  ازتـشحو و  شرغ  يادـص  دـهج ، یم يرون  رپ  قرب  قفا  ياـه  هنارک زا  دراـب ، یم تدـش  هب  ناراـب  رطخ ،

، تشپرپ ناراب  تسا ، هدـنام  نادرگرـس  ناریح و  یناملظ ، عیـسو و  تشد  نیا  لد  رد  هانپ  یب یناسنا  دـنک ، هراـپ  ار  شوگ  ياـه  هدرپ
يوس هب  یماگ  دـهد  یم هزاجا  تملظ  هن  درب و  هاـنپ  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یناـنیمطا  دروم  هاـگهانپ  هن  هتخاـس ، بوطرم  ار  وا  نادـب 
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بـش رد  هک  یناراب  دـننامه  ای  : » دـنک یم وگزاـب  ار  ینادرگرـس  رفاـسم  نینچ  لاـح  هاـتوک ، تراـبع  کـی  رد  نآرق  .درادرب  دـصقم 
(. ٌقَْرب ٌدْعَر َو  ٌتاُملُظ َو  ِهِیف  ِءامَّسلا  َنِم  ٍبِّیَصَک  ْوَأ  « ) درابب ینارذگهر ) رس  رب   ) هقعاص قرب و  دعر و  اب  مأوت  کیرات ،

« دنونـشن ار  اه  هقعاص زیگنا  تشحو  يادـص  ات  دـنراذگ  یم دوخ  شوگ  رد  ار  اهتـشگنا  گرم  سرت  زا  اهنآ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
ره اهنآ  و  دراد » هطاحا  نارفاک  هب  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و  ِتْوَْملا .) َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  َنُولَعْجَی  )

(. َنیِِرفاْکلِاب ٌطیُِحم  ُهَّللا  َو   ) دنتسه وا  تردق  هضبق  رد  دنورب  اجک 

48 ص :  ۀیآ 20 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

تـسا کـیدزن  هک  تسا  هدـننک  هریخ  ناـنچنآ  قرب  روـن  : » دـنک یم نتـسج  کـیرات  نامـسآ  هحفـص  رب  یپرد  یپ اـهقرب  هیآ 20 -) )
(. ْمُهَراْصبَأ ُفَطْخَی  ُقْرَْبلا  ُداکَی  « ) دیابرب ار  اهنآ  ياهمشچ 

رب تملظ  هلـصافالب  یلو  دنور ، یم هار  نآ  وترپ  رد  یماگ  دنچ  دوش ، یم نشور  کیرات ، نابایب  هحفـص  دنز و  یم قرب  هک  نامز  ره  »
(. اُوماق ْمِْهیَلَع  َمَلْظَأ  اذِإ  ِهِیف َو  اْوَشَم  ْمَُهل  َءاضَأ  امَّلُک  « ) دندرگ یم فقوتم  دوخ  ياج  رد  اهنآ  دوش و  یم طلسم  اهنآ 

49 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نابایب  نیا  لد  رد  هک  ارچ  دننک ، یم ساسحا  دوخ  ربارب  رد  ار  رطخ  هظحل  ره  اهنآ 
يا هقعاص فده  تسا  نکمم  نآ  ره  دـنک ، يریگولج  هقعاص  قرب و  دـعر و  رطخ  زا  ات  یتخرد  هن  و  دروخ ، یم مشچ  هب  یهوک  هن 
قرب هدننک  هریخ رون  هراپ و  ار  اهنآ  شوگ  دعر ، شرغ  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  یّتح  دـنوش ! رتسکاخ  هظحل  کی  رد  دـنریگ و  رارق 

َْول َو  « ) تسا اناوت  يزیچ  ره  هب  ادخ  هک  ارچ  درب  یم نایم  زا  ار  اهنآ  مشچ  شوگ و  دهاوخب  ادخ  رگا   » يرآ دـنک ، انیبان  ار  ناشمـشچ 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِراْصبَأ  ْمِهِعْمَِسب َو  َبَهََذل  ُهَّللا  َءاش 

تاجن نیملـسم  هناحلـسم  داهج  یهلا و  تازاجم  رابگرم  ياه  هقعاص ّرـش  زا  ات  دـنا  هدربن هاـنپ  ناـمیا  نئمطم  هاـگهانپ  هب  هک  سوسفا 
.دنبای

49 ص :  هعماج ..... : ره  رد  نیقفانم  تخانش  موزل 

، ینامز رصع و  ره  رد  قافن  طخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  ناقفانم  تایآ ، نیا  لوزن  نأش  هچ  رگا 
نیا مامت  دوخ  مشچ  اب  ام  و  دـبای ، یم شرتسگ  نورق  راصعا و  همه  ناقفانم  هب  دراد  هتـشاد و  دوجو  نیتسار  ياهبالقنا  طـخ  ربارب  رد 

هـصالخ ناشبارطـضا و  تشحو و  اهنآ ، ینادرگرـس  میبای ، یم شیوخ  رـصع  ناقفانم  دروم  رد  وم  هب  وم  کی و  هب  کی  ار  اـه  هناـشن
میسرت ار  وا  لاح  یهجو  نیرتنشور  هب  نآرق  هک  يرفاسم  نامه  دننامه  تسرد  ار  اهنآ  یئاوسر  يزور و  هیـس  یتخبدب و  یهانپ و  یب

.مینک یم هدهاشم  تسا  هدرک 

49 ص :  ۀیآ 21 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

تاجن تداعس و  طخ  هیآ ، نیا  ناقفانم ) نارفاک و  ناراکزیهرپ ،  ) هتـسد هس  لاح  نایب  زا  دعب  دیتسرپب ! ار  یئادخ  نینچنیا  هیآ 21 -) )
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ار ناینیشپ  مه  امش و  مه  هک  دینک  شتسرپ  ار  ناتراگدرورپ  مدرم  يا  : » دیوگ یم هتخاس  صخشم  تسا  لوا  هورگ  هب  نتسویپ  هک  ار 
(. َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ْمُکَقَلَخ َو  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیوش راکزیهرپ  ات  دیرفآ 

دهد یم ناشن  تسا  یمومع  عماج و  باطخ  کی  هدـش و  رارکت  راب  تسیب  دودـح  نآرق  رد  هک  مدرم ) يا  « ) ُساَّنلا اَهُّیَأ  اـی   » باـطخ
توعد ار  همه  دهد ، یم تکرش  ماع  توعد  نیا  رد  ار  ناگمه  هکلب  تسین ، یصاخ  رشق  هفیاط و  هلیبق و  داژن و  صوصخم  نآرق  هک 

.دنک یم دیحوت  طخ  زا  فارحنا  كرش و  هنوگ  ره  اب  هزرابم  و  هناگی ، يادخ  شتسرپ  هب 
50 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

50 ص :  ۀیآ 22 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

دشاب يرازگ  رکـش  هزیگنا  دناوت  یم هک  ادخ  گرزب  ياهتمعن  زا  يرگید  تمـسق  هب  هیآ  نیا  رد  نامـسآ : نیمز و  تمعن  هیآ 22 -) )
ُمَُکل َلَعَج  يِذَّلا  « ) داد رارق  امش  تحارتسا  رتسب  ار  نیمز  هک  یئادخ  نامه  : » دیوگ یم نخـس  نیمز  شنیرفآ  زا  تسخن  هدرک ، هراشا 

(. ًاشاِرف َضْرَْألا 
همادا دوخ  فلتخم  تاکرح  هب  اضف  نیا  رد  يروآ  ماسرـس  تعرـس  اب  هدرک و  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  امـش  هک  يراوهار  بکرم  نیا 
هزاجا امـش  هب  هک  شا  هبذاج يورین  .تسا  وا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  دنک ، دراو  امـش  دوجو  رب  یـشزرل  نیرتمک  هکنآ  یب دهد ، یم

رکف چیه  تسا ، يرگید  تمعن  دهد ، یم یگدـنز  لئاسو  عاونا  اهتعارز و  اهغاب و  هیهت  هنال و  هناخ و  نتخاس  تحارتسا و  تکرح و 
اـضف هب  نیمز  ینارود  تکرح  رثا  رب  نامیگدـنز  لـئاسو  اـم و  همه  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  دوـبن  نیمز  هبذاـج  رگا  هک  دـیا  هدرک

: دیوگ یم دزادرپ و  یم نامسآ  تمعن  هب  سپس  دش ! یم نادرگرس  اضف  رد  پاترپ و 
(. ًءاِنب َءامَّسلا  َو  « ) داد رارق  امش  رس  يالاب  رب  یفقس  نوچمه  ار  نامسآ  »

ار نیمز  هرک  رود  ات  رود  هک  یمکارتم  ياوه  رشق  ینعی  تسا ، نیمز  ّوج  نامه  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  ءامس »  » هملک
، نیرولب یفقس  نوچمه  هک  اوه  صوصخم  رشق  نیا  رگا  .تسا  رتمولیک  دص  دنچ  نآ ، تماخض  نادنمـشناد  هیرظن  قبط  و  هدناشوپ ،

بلس ناهج  مدرم  زا  شمارآ  المع  دوب و  ینامـسآ  هدنکارپ  ياهگنـس  رابگر  ضرعم  رد  امئاد  نیمز  دوبن ، هدرک  هطاحا  ار  ام  فارطا 
.دش یم

و شخبتایح ، یبآ ؟ هچ  اّما  ًءام .) ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  « ) درک لزاـن  یبآ  نامـسآ  زا  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ  ناراـب  تمعن  هب  نآ  زا  دـعب 
.يدام ياهتمعن  همه  هدولاش  اهیدابآ و  همه  هیام  و  نیرفآ ، یگدنز 

هب دنوادخ  : » دیوگ یم نینچ  هدرک  هراشا  دوش  یم اهناسنا  بیصن  هک  یئاهیزور  ناراب و  تکرب  زا  هک  یئاه  هویم عاونا  هب  سپس  نآرق 
(. ْمَُکل ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  « ) تخاس جراخ  نیمز  زا  امش  يزور  ناونع  هب  ار  یئاه  هویم ناراب ، هلیسو 

وا تردـق  رگنایب  رگید  يوس  زا  دـنک و  یم صخـشم  ناگدـنب  همه  رب  ار  ادـخ  هدرتسگ  عیـسو و  تمحر  وسکی ، زا  یهلا  هماـنرب  نیا 
51 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  گنر  یب بآ  زا  هنوگچ  هک  تسا 

زا یکی  هدـیرفآ ، رگید  نارادـناج  نینچمه  و  اهناسنا ، يارب  تواـفتم  صاوخ  اـب  یئاذـغ  ياـه  هناد اـه و  هویم زا  گـنر  نارازه  دـص 
هک یلاح  رد  دیهدن  رارق  یئاهکیرش  ادخ  يارب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل  تسا  وا  دوجو  لئالد  نیرت  هدنز
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(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  ًاداْدنَأ َو  ِهَِّلل  اُولَعْجَت  الَف  « ) دیناد یم
.دشاب يرگید  زیچ  هیبش  کیرش و  تاذ  رهوگ و  رظن  زا  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  دن »  » عمج دادنأ » »

51 ص :  فلتخم .....  ياهلکش  رد  یتسرپ  تب 

ریبعت اجنیا  رد  فورعم  رـسفم  سابع  نبا  تسا ، كرـش  عون  کی  نتـسناد  رثؤم  یگدـنز  رد  ادـخ  فیدر  رد  ار  هچ  ره  یلک  روطب  - 
زا کیرات ، بش  رد  هایـس  گنـس  رب  هچروم  تکرح  زا  تسا  رت  ناهنپ یهاگ  هک  تسا  كرـش  نامه  دادنأ ، : » دـیوگ یم دراد  یبلاج 

کی رد  ار  شتـسود  ناج  ادخ و  ینعی   ... ) دنگوس مدوخ  ناج  هب  دنگوس ، وت  ناج  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـیوگب : ناسنا  هکنیا  هلمج 
هب ای  تسا ) گس  نیا  نادزد  زا  ام  هدنهد  تاجن  سپ  ! ) دندوب هدمآ  نادزد  دوبن  بشید  رگا  گس  نیا  دیوگب  و  دـهدب ) رارق  فیدر 

«. دهد یم كرش  زا  یئوب  اهنیا  همه  یهاوخب ، وت  دهاوخب و  ادخ  هچ  ره  دیوگب : شتسود 
ناسنا کی  بسانم  زین  تاریبعت  هنوگ  نیا  هک  درک  لوبق  دیاب  وت !» مود  ادخ ، لوا  : » دـنیوگ یم رایـسب  زین  هرمزور  هنایماع  تاریبعت  رد 

.تسین لماک  دحوم 

51 ص :  ۀیآ 23 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زاجعا  توبن و  ياوتحم  كرد  مدع  زا  یهاگ  رفک  قافن و  هک  اجنآ  زا  نادیواج : هزجعم  نآرق  هیآ 23 -) )
لزان دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  هراب  رد  رگا  : » دـیوگ یم دراذـگ  یم نآرق »  » نادـیواج هزجعم  يور  تشگنا  اجنیا  رد  دریگ ، یم همـشچ  رس 

ْنِم ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِدـْبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  « ) دـیروایب نآ  دـننامه  يا  هروس لـقا  ـال  دـیراد  دـیدرت  کـش و  میا ، هدرک
(. ِِهْلثِم

، دـشاب یلیلد  اهنآ  زجع  ات  دـنک  یم نآ  دـننام  هروس  کی  دـننامه  نآرق و  اب  هزراـبم  هب  توعد  ار  نارکنم  همه  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 
مامت  » هکلب دینکن  مایق  راک  نیا  هب  ناتدوخ  اهنت  دیوگ : یم سپس  نآ ، هدنروآ  یهلا  تلاسر  رد  ینامسآ  یحو  نیا  تلاصا  رب  نشور 

52 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  رگا  دننک ) يرای  راک  نیا  رد  ار  امش  ات   ) دینک توعد  ادخ  زج  ار  دوخ  ناهاوگ 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمُکَءادَهُش  اوُعْدا  َو  « ) تسین ادخ  فرط  زا  نآرق  نیا  هک  دیقداص  دوخ  ياعّدا 

هلمج و  دندرک ، یم کمک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلاسر  یفن  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  یناهاوگ  هب  هراشا  اجنیا  رد  َءادَهُـش »  » هملک
دنناـمه هروس  کـی  هکنیا  يارب  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  ِهَّللا »  » زج اـهناسنا  همه  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ِهَّللا » ِنوُد  ْنِم  »

.دوب دنهاوخن  رداق  دنروایب  نآرق  ياه  هروس

52 ص :  ۀیآ 24 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نآ مزیه  هک  دیسرتب  یشتآ  زا  داد - دیهاوخن  ماجنا  زگره  و  دیدادن - ماجنا  ار  راک  نیا  امش  رگا  : » دیوگ یم هیآ ، نیا  رد  هیآ 24 -) )
هک یشتآ  (. » ُةَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنل  اُولَعْفَت َو  َْمل  ْنِإَف  «! ) تسا اهگنس  نینچمه  نامیا و  یب مدرم  ياهندب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


(. َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ! ) درادن هیسن  هبنج  و  تسا » هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  نونکا  مه 
تایآ رهاظ  اب  هچنآ  تسیچ ؟ ُةَراجِْحلا »  » زا روظنم  هکنیا  رد  .مزیه و  دننام  لاعتشا  لباق  هدام  ینعی  تسا  هریگـشتآ »  » ینعم هب  ُدُوقَو » »

نیا هب  هجوت  اب  و  دوش ، یم رو  هلعـش اهگنـس ، و  اـهناسنا ، دوخ  نورد  زا  خزود  شتآ  هک  تسا  نیا  دـسر  یم رظن  هب  رتراـگزاس  قوف ،
هیآ رد  .تسین  لکشم  ینعم  نیا  كرد  دنراد ، هتفهن  میظع  یـشتآ  دوخ ، نورد  رد  ناهج  ماسجا  همه  هدش  تباث  زورما  هک  تقیقح 

زا و  دـنکفا ، یم هیاـس  اـهبلق  رب  دریگ و  یم همـشچ  رـس  اـهلد  نورد  زا  هک  راـگدرورپ ، نازوس  شتآ  : » میناوخ یم هزمه  هروس  و 7   6
( دسر یم نورد  هب  نوریب  زا  هک  ناهج  نیا  ياهشتآ  سکع  هب  « ) دنک یم تیارس  نورب  هب  نورد 

52 ص :  دنراد ..... ؟ زاین  هزجعم  هب  ناربمایپ  ارچ 

نآ ماجنا  زا  نارگید  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هداعلا قراخ  لامعا  ماجنا  رب  تردـق  ربمایپ  دـیاب  تسادـیپ ، هزجعم »  » ظفل زا  هک  روطناـمه 
یتسرد هناشن  تمالع و  دیاب  وا  دـنک ، توعد  لثم » هب  هلباقم   » هب ار  مدرم  تسا  مزال  تسا  هزجعم  ياراد  هک  يربمایپ  .دنـشاب  زجاع » »

« يّدحت  » حالطـصا رد  ار  راک  نیا  و  دـنروایب ، ار  نآ  دـننامه  دـنناوت  یم نارگید  رگا  ات  دـیامن  یفرعم  شیوخ  هزجعم  ار  دوخ  راتفگ 
.دنیوگ

53 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

53 ص :  .هلا .....  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ینادواج  هزجعم  نآرق 

.تسا وا  تیناقح  هدـنز  دنـس  نیرترب  نآرق  هدـش  رداص  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  یتاداع  قراخ  تازجعم و  نایم  زا 
تازجعم هارمه  تسیاب  یم نیـشیپ  ناربمایپ  یناحور »  » و یناهج » «، » ینادواج «، » اـیوگ  » تسا يا  هزجعم نآرق  هک  تسا  نیا  نآ  تلع 

هزجعم کـی  نآرق  یلو  درک  یم لـیمکت  ار  نآ  ناربماـیپ ، راـتفگ  تشادــن و  ناـبز  دوـخ  اــهنآ  تازجعم  تـقیقح  رد  دنــشاب  دوـخ 
زا و  دزاس ، یم موکحم  دـناوخ  یم هزرابم  هب  ار  ینافلاخم  دـنک ، یم توعد  دوخ  يوس  هب  شدوخ  درادـن  یفرعم  هب  يزاین  تسایوگ ،

توعد هب  وا ، تایح  نامز  دننامه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تافو  زا  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  اذل  دیآ  یم نوریب  زوریپ  هزرابم ، نادیم 
.نوناق دنس  مه  تسا و  نوناق  مه  هزجعم ، مه  تسا و  نید  مه  دهد ، یم همادا  دوخ 

53 ص :  ندوب ..... : یناهج  ینادواج و 

، درک یّلجت  زاجح  کیرات  طیحم  رد  لبق  لاس  هک 1400  يا  هفایق نامه  هب  نانچمه  هتـسکش و  مه  رد  ار  ناکم » نامز و   » زرم نآرق 
، تفر دـهاوخ  شیپ  ناهج  رـسارس  رد  دـبا و  ات  دریگن  دوخ  هب  ناـکم  ناـمز و  گـنر  هچ  ره  تسادـیپ  دـنک ، یم یّلجت  اـم  رب  زورما 

یناحور  » اما دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  مه  ینادواج  یناهج و  تیناقح  دنـس  کی  دـیاب  ینادواج  یناهج و  نید  کی  هک  تسا  یهیدـب 
هتـشاد ینامـسج  هبنج  الومعم  هدش  هدید  اهنآ  راتفگ  قدص  هاوگ  ناونع  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  هک  يا  هداعلا قراخ  روما  نآرق » ندوب 

ریخـست ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  دـنراد و  یمـسج  هبنج  همه  و ...  هراوهاگ ، رد  دازون  كدوک  نتفگ  نخـس  ناـگدرم ، ندرک  هدـنز 
، دـنک یم ذوفن  ناسنا  ناج  لد و  لامعا  رد  هتفای  بیکرت  یلومعم  تاـملک  اـبفلا و  فورح  نیمه  زا  هک  نآرق  ظاـفلا  یلو  دـننک ، یم
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، دراد راک  رـس و  اهناسنا  حاورا  اه و  هشیدـنا اهزغم و  اب  اهنت  هک  يا  هزجعم دـیامن  یم میظعت  هب  راداو  دوخ  ربارب  رد  ار  لوقع  راـکفا و 
.درادن حیضوت  هب  جایتحا  ینامسج  تازجعم  رب  يا  هزجعم نینچ  يرترب 

53 ص :  ۀیآ 25 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نیا رد  دـندش ، دـیدهت  یکاندرد  باذـع  هب  نآرق  نارکنم  نارفاک و  لبق ، هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  یتشهب ! ياـهتمعن  یگژیو  هیآ 25 -) )
هک هد  تراشب  دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  : » دـیوگ یم تسخن  دـنک  یم نایب  ار  نانمؤم  تشونرـس  هیآ 

54 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِرَِّشب  َو  « ) دراد نایرج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا  تشهب  زا  یئاهغاب  اهنآ  يارب 
( ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا 

توارط تشاد ، دنهاوخن  يدایز  توارط  دنروایب ، اهنآ  يارب  بآ  جراخ ، زا  هاگهاگ  دیاب  دـنرادن و  مئاد  بآ  هک  یئاهغاب  میناد  یم .
دوبمک یلاسکشخ و  دوش ، یمن عطق  زگره  تسا و  نآ  دوخ  هب  قلعتم  هک  یئاهبآ  دراد ، رایتخا  رد  بآ  هشیمه  هک  تسا  یغاب  نآ  زا 

نامز ره  : » دیوگ یم اهغاب  نیا  نوگانوگ  ياه  هویم هب  هراشا  نمض  سپـس  تشهب ، ياهغاب  تسا  نینچ  دنک و  یمن دیدهت  ار  نآ  بآ 
ٍةَرَمَث ْنِم  اْهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک  « ) تسا هدـش  هداد  ام  هب  لبق  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دـنیوگ : یم دوش  یم هداد  اهنآ  هب  يا  هویم اـهغاب  نیا  زا 

ِِهب اُوتُأ  َو  « ) دـنهیبش رگیدـکی  اب  هک  دـنروآ  یم اهنآ  يارب  یئاه  هویم و  : » دـنک یم هفاضا  سپـس  ُْلبَق .) ْنِم  اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذـه  اُولاق  ًاـقْزِر 
حیجرت يرگید  رب  ار  یکی  دوش  یمن هک  دـنراد  رارق  العا  هجرد  رد  نانچنآ  دـندننامه ، یئاـبیز  یبوخ و  رظن  زا  همه  ینعی  ًاـِهباشَتُم .)

هیآ نیا  رد  هک  یتشهب  تمعن  نیرخآ  هرخالاب  و  رتابیز ! رتبلاج و  کی  زا  کی  رتنیریـش و  کی  زا  کی  رتوبـشوخ ، کی  زا  کـی  داد ،
ٌجاوْزَأ اهِیف  ْمَُهل  َو  « ) تسا یکاپ  رهطم و  نارسمه  تشهب  رد  اهنآ  يارب  : » دیامرف یم تسا  هزیکاپ  كاپ و  نارـسمه  هدش  هراشا  نآ  هب 

مسج و رظن  زا  كاپ  بلق و  حور و  رظن  زا  كاپ  دنـشاب ، هتـشاد  تسا  نکمم  ناهج  نیا  رد  هک  ییاـهیگدولآ  همه  زا  كاـپ  ٌةَرَّهَطُم .)
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َو  « ) دوب دنهاوخ  تشهب  ياهغاب  نآ  رد  هنادواج  نانمؤم  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  .نت و 

54 ص :  كاپ ..... : نارسمه 

يا هراشا نیا  تسا و  هزیکاپ ) كاپ و  « ) ٌةَرَّهَطُم  » فصو هدـش  نایب  هیآ  نیا  رد  یتشهب  نارـسمه  يارب  هک  یفـصو  اـهنت  هکنیا  بلاـج 
ثیدـح دراد ، رارق  نآ  عاعـشلا  تحت  همه  نآ  زا  ریغ  و  تسا ، یگزیکاـپ  یکاـپ و  رـسمه ، طرـش  نیرتـمهم  نیلوا و  هکنیا : هب  تسا 

يزبس رـس  ناهایگ  زا  : » دیامرف یم هک  اجنآ  دـنک  یم نشور  ار  تقیقح  نیا  زین  هدـش  لقن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  یفورعم 
رد هک  تسا  یئابیز  نز  دومرف : تسیچ ؟ ناهایگ  نیا  زا  امـش  روظنم  ربماـیپ ! يا  دـندرک : ضرع  دـیزیهرپب ! دـیور  یم اـه  هلبزم رب  هک 

«. هتفای شرورپ  يا  هدولآ هداوناخ 

54 ص :  تشهب ..... - رد  يونعم  يدام و  ياهتمعن 
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هدـیزگرب ياهتمعن  هب  هراشا  اـهتمعن  نیا  راـنک  رد  یلو  تسا  تشهب  يداـم  ياـهتمعن  زا  نخـس  نآرق ، تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هچ  رگ 
55 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

هدعو تشهب  زا  یئاهغاب  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ  : » میناوخ یم هبوت  هروس  هیآ 72  رد  الثم  تسا ، هدش  زین  يرتمهم  يونعم 
، دـنراد نادواج  تشهب  نیا  رد  هزیکاپ  ياه  نکـسم و  دوب ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اـهرهن  شناـتخرد  ریز  زا  هک  هداد 

« گرزب يراگتسر  تسا  نیا  تسا و  رتالاب  اهنیا  همه  زا  هک  راگدرورپ  يدونشخ  نینچمه 

55 ص :  ۀیآ 26 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نیا ناکرشم  زا  یعمج  دیدرگ ، لزان  توبکنع »  » و سگم ) « ) ُبابُّذلا  » هب یئاهلثم  نآرق ، تایآ  رد  هک  یماگنه  لوزن : نأش  هیآ 26 -
و توبکنع »  » زا نخس  هک  تسا  ینامسآ  یحو  هنوگچ  نیا  هک  دندرک  هرخـسم  دندوشگ و  داقتنا  هب  نابز  هداد  رارق  هناهب  ار  عوضوم 

.داد باوج  اهنآ  هب  هدنز  یتاریبعت  اب  دش و  لزان  هیآ  دیوگ ؟ یم سگم » »

55 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

لاثم نآ  زا  رتالاب  ای  هشپ و  دـننام  یکچوک  ارهاظ  تادوجوم  هب  هکنیا  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم تسخن  دـنز !؟ یم لاثم  مه  ادـخ  اـیآ 
، تقیقح مسجت  يارب  تسا  يا  هلیـسو لاثم  اهَقْوَف .) امَف  ًۀَـضوَُعب  ام  اًلَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دـنک یمن مرـش  زگره  دـنزب 
، اهنآ فعـض  نداد  ناشن  يارب  هک  دـنک  یم باجیا  نخـس  تغالب  تسا  نایعدـم  فعـض  نایب  ریقحت و  ماقم  رد  هدـنیوگ  هک  یهاگ 

زگره دنتـسه  امـش  شتـسرپ  دروم  هک  اهنآ  : » میناوخ یم ّجـح  هروس  هیآ 73  رد  الثم  .دـنک  باـختنا  لاـثم  يارب  ار  یفیعـض  دوجوم 
نتفرگ سپ  تردق  اهنآ  دیابرب  اهنآ  زا  يزیچ  سگم  رگا  یتح  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  هچ  رگا  دـننیرفایب  یـسگم »  » دـنناوت یمن

«. هدنوش بلط  مه  تسا و  فیعض  هدننک  بلط مه  دنرادن ، ار  نآ 
رد نآ  زا  رتالاب   » دنا هتفگ یهورگ  دنا : هدرک ریسفت  هنوگ  ود  نارـسفم  تسیچ ؟ نآ ) زا  رتالاب  ای  هشپ  « ) اهَقْوَف امَف   » زا روظنم  هکنیا  رد 
هب هاگ  هک  دنام  یم نآ  هب  تسرد  نیا  دشاب ، یم رظن  نیا  زا  زین  يرترب  و  تسا ، لاثم  یکچوک  نایب  ماقم  ماقم ، اریز  تسا ، یکچوک »

؟ ینک یمن مرش  یشک  یم تمحز  همهنیا  ناموت  کی  يارب  ارچ  وت  میئوگب  یسک 
زا رتالاب   » دارم دنا : هتفگ رگید  یـضعب  لایر ! کی  يارب  یتح  مشک  یم تمحز  مه  نآ  زا  رتالاب  يارب  نم  درادن  یمرـش  دـیوگ  یم وا 

رتبـسانم لوا  ریـسفت  یلو  ار - گرزب  ياـهلاثم  مـه  دـنک و  یم حرطم  ار  کـچوک  ياـهلاثم  مـه  دـنوادخ  ینعی  تـسا ، یگرزب » رظن 
56 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

يوس زا  تسا  یقح  بلطم  نآ  هک  دنناد  یم دنا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  اّما  : » دیامرف یم نخـس  نیا  لابند  رد  سپـس  دسر - یم رظنب 
قح اب  يزوت  هنیک  دانع و  تجاجل و  زا  اوقت  نامیا و  وترپ  رد  اـهنآ  ْمِهِّبَر .) ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  « ) ناـشراگدرورپ

هلیسو هب  ار  یهورگ  هدش ، فالتخا  هقرفت و  هیام  هک  هتـشاد  لاثم  نیا  زا  يروظنم  هچ  ادخ  دنیوگ : یم دنرفاک  هک  اهنآ  یلو   » .دنرود
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(. ًارِیثَک ِِهب  يِدْهَی  ًارِیثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی  اًلَثَم  اذِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  ام  َنُولوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( !؟» هارمگ ار  یهورگ  و  هدرک ، تیاده  نآ 
ُّلُِضی ام  َو  «. ) دزاس یم هارمگ  نآ  هلیسو  هب  دنقح  نمشد  هک  ار  یناراکهنگ  ناقساف و  اهنت   » هک دیوگ  یم خساپ  اهنآ  هب  دنوادخ  یلو 

رظن زا  قسف »  » اریز دـنا  هداهن نوریب  اپ  یگدـنب  تیدوبع و  مسر  هار و  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  َنیِقِـساْفلا »  » زا روظنم  َنیِقِـساْفلا .) اَّلِإ  ِِهب 
یگدـنب هداـج  زا  هک  یناـسک  هب  هدـش و  هداد  هعـسوت  ینعم  نیا  رد  سپـس  تسا  اـمرخ  نورد  زا  هتـسه  ندـش  جراـخ  ینعم  هب  تغل 

.تسا هدش  قالطا  دنور  یم نوریب  دنوادخ 

56 ص :  یهلا .....  لالضا  تیاده و 

نآرق دوخ  زا  يددعتم  تایآ  تداهـش  هب  هکلب  تسین ، طلغ  ای  تسرد  هار  باختنا  رب  رابجا  ینعم  هب  نآرق  رد  تلالـض  تیادـه و  - 
هبنج هکنیا  نودـب  تسا ، دـعاسم  ياـه  هنیمز ندرب  نیب  زا  ینعم  هـب  لالـضا »  » تداعـس و لـئاسو  ندروآ  مـهارف  ینعم  هـب  تیادـه » »

.دریگب دوخ  هب  يرابجا 

56 ص :  ۀیآ 27 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

یفرعم ار  ناقساف  تفص  هس  رکذ  اب  هیآ  نیا  رد  دوب  ناقساف  لالضا  زا  نخس  لبق ، هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  یعقاو ! ناراکنایز  هیآ 27 -) )
ِدَْعب ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  « ) دننکـش یم دنتخاس  مکحم  هکنآ  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناقـساف  - » 1 دنک : یم

، سفن ياوه  ناطیش و  زا  تیعبت  مدع  نامیپ  یسانشادخ ، دیحوت و  نامیپ  دنا ، هتسب ادخ  اب  یفلتخم  ياهنامیپ  عقاو  رد  اهناسنا  ِِهقاثیِم .)
.دننک یم يوریپ  ناطیش  لد و  ياه  هتساوخ زا  و  هتسکش ، ار  اهنامیپ  نیا  همه  ناقساف 

56 ص :  دش ..... ؟ هتسب  هنوگچ  اجک و  نامیپ  نیا 

، دهد یم مشچ  وا  هب  دریگ ، یم وا  زا  شنیرفآ  نابز  اب  ینامیپ  المع  نآ  هارمه  دراد ، یم ینازرا  ناسنا  هب  یتبهوم  ره  دنوادخ  عقاو  رد 
57 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ونشب ...  ار  قح  يادص  ینعی  دهد  یم شوگ  نیبب ، ار  قیاقح  مشچ  نیا  اب  ینعی 

، دـنک هدافتـسا  اطخ  ریـسم  رد  دادادـخ  ياهورین  زا  ای  دریگن و  هرهب  تسا  وا  ترطف  نورد  رد  هچنآ  زا  ناسنا  هاگره  بیترت  نیا  هب  و 
.دنراذگ یم اپ  ریز  ار  یهلا  يرطف  ياهنامیپ  نیا  زا  یتمسق  ای  همه  ناقساف ، يرآ  .تسا  هتسکش  ار  ادخ  نامیپ 

َو « ) دـننک یم عطق  دـنزاس  رارقرب  هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  یئاهدـنویپ  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک  هراشا  اهنآ  هناشن  نیمود  هب  سپـس  - 2
اب طابترا  دنویپ و  یعامتجا ، ياهدنویپ  یتسود ، دـنویپ  يدـنواشیوخ ، دـنویپ  لماش  اهدـنویپ  نیا  َلَصُوی .) ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی 

.تسادخ اب  هطبار  دنویپ و  یهلا و  ناربهر 
نایاپ رد  و  ِضْرَْألا .) ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  « ) دننک یم نیمز  رد  داسف  اهنآ  : » دـیامرف یم تسا  نیمز  يور  رد  داسف  ناقـساف ، رگید  هناشن  - 3
يونعم يدام و  ياه  هیامرس همه  ناسنا  هک  رترب  نیا  زا  ینایز  هچ  َنوُرِـساْخلا .) ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنناراکنایز نامه  اهنآ  : » دیوگ یم هیآ 

؟ درب راک  هب  دوخ  يزور  هیس  یتخبدب و  یتسین و  انف و  قیرط  رد  ار  دوخ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


57 ص :  مالسا .....  رد  محر  هلص  تیمها 

.تسا نآ  نشور  قادـصم  کـی  يدـنواشیوخ  دـنویپ  یلو  تفگ ، یم نخـس  یهلا  ياهدـنویپ  همه  هب  مارتـحا  زا  قوـف  هیآ  هچ  رگ  - 
محر عطق  تسا و  هدش  لئاق  يا  هداعلا قوف  تیمها  نادنواشیوخ  هب  تبسن  تبحم  تیامح و  کمک و  محر و  هلص  هب  تبـسن  مالـسا 

هیلع داّجـس  ماما  هک  تسا  يدح  هب  محر  عطق  هانگ  یتشز و  تسا ، هدرک  یهن  ادیدش  ار  ناگتـسب  نادنواشیوخ و  زا  هطبار  ندـیرب  و 
محر عطق  هک  دنتسه  یناسک  هورگ  جنپ  نآ  زا  یکی  دزیهرپب ، هفیاط  جنپ  اب  تبحاصم  زا  هک  دنک  یم تحیصن  دوخ  دنزرف  هب  مالّـسلا 

«. تسا هدرمش  ادخ  تمحر  زا  رود  نوعلم و  ار  وا  نآرق  هک  هدرک  محر  عطق  هک  یسک  اب  ترشاعم  زا  زیهرپب  : » دنا هدرک

57 ص :  ۀیآ 28 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 28) )

57 ص :  تایح ..... ! زیمآرارسا  تمعن 

يارب اجنیا  رد  دنک و  یم لیمکت  دوب  هدرک  رکذ  ادخ  تخانـش  هنیمز  رد  هروس ) نیمه  هیآ 21 و 22   ) هتشذگ رد  هک  ار  یلئالد  نآرق 
.تسا یگدنز  تایح و  هدیچیپ  هلأسم  نآ  دراذگ و  یمن یقاب  راکنا  ياج  يدحا  يارب  هک  هدرک  عورش  يا  هطقن زا  ادخ  دوجو  تابثا 

هدیزگرب سابل  درک و  هدنز  ار  امـش  وا  دـیدوب و  یحور  یب ماسجا  هک  یلاح  رد  دـینک  یم راکنا  ار  ادـخ  هنوگچ  : » دـیوگ یم تسخن 
58 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

(. ْمُکایْحَأَف ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  ِهَّللِاب َو  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  « ) دیناشوپ ناتنت  رب  تایح 
الصا تایح  میسن  و  دیدوب ، هدرم  ناج  یب تادوجوم  اهبوچ و  اهگنس و  دننام  امـش  نیا  زا  لبق  هک  دنک  یم يروآدای  ام  همه  هب  نآرق 

هب كاردا  ساوح و  فلتخم ، ياههاگتسد  ءاضعا و  دیشاب ، یم یتسه  تایح و  تمعن  ياراد  نونکا  یلو  .دوب  هدیزون  امـش  يوک  رد 
! هدنام زجاع  نآ  كرد  زا  نونکات  ناشیاهششوک  دنمشناد و  اهنویلیم  راکفا  هک  تسا  زیمآ  رارسا  ردقنآ  هلأسم  نیا  و  هدش ، هداد  امش 

تعیبـط هب  تسا  هداـعلا  قوف  تردـق  ملع و  کـی  هب  دـنمزاین  هک  ار  فیرظ  قیقد و  هداـعلا  قوـف  رما  نینچ  دـناوت  یم سک  چـیه  اـیآ 
تابثا دنس  نیرتگرزب  تعیبط  ناهج  رد  تایح  هدیدپ  میئوگ  یم هک  تساجنیا  دهد ! تبسن  تسا  هدوب  تایح  دقاف  دوخ  هک  روعش  یب

: دـیوگ یم تسا  گرم »  » هلأـسم نآ  دوش و  یم روآداـی  ار  يرگید  راکـشآ  لـیلد  تمعن ، نیا  يروآداـی  زا  سپ  تسا ، ادـخ  دوـجو 
(. ْمُُکتیُِمی َُّمث  « ) دناریم یم ار  امش  دنوادخ  سپس  »

گرم تایح و  هک  تسا  یئادـخ  وا  : » میناوخ یم کلم  هروس  هیآ 2  رد  هکنانچ  تسا ، گرم  هدننیرفآ  نامه  تایح  هدـننیرفآ  يرآ 
«. دیامزایب لمع  نسح  نادیم  رد  ار  امش  هک  هدیرفآ  ار 

راب سپس  : » دیوگ یم هتخادرپ ، گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  داعم و  هلأسم  رکذ  هب  ادخ  دوجو  رب  نشور  لیلد  ود  نیا  رکذ  زا  سپ  نآرق 
لوا لیلد  هب  هجوت  اب  و  تسین ، بجعت  ياج  هجو  چیه  هب  گرم  زا  سپ  یگدنز  نیا  هتبلا  ْمُکِییُْحی .) َُّمث  « ) دنک یم هدنز  ار  امش  رگید 
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زا هکلب  تسین  یلکـشم  راک  اهنت  هن  ندـب ، ندـش  یـشالتم  زا  سپ  تایح  ياطعا  نتفریذـپ  ناـج ، یب دوجوم  هب  تاـیح  ياـطعا  ینعی 
هیآ ناـیاپ  رد  و  درادـن .)! یموهفم  تساـهتنا  یب شتردـق  هک  يدوـجو  يارب  لکـشم  ناـسآ و  دـنچ  ره   ) تسا رتناـسآ  راـب  نیتـسخن 

يوس هب  تشگزاـب  راـگدرورپ  يوس  هب  عوجر  زا  دوـصقم  َنوـُعَجُْرت .) ِْهَیلِإ  َُّمث  « ) دـینک یم تشگزاـب  وا  يوـس  هب  سپـس  : » دـیوگ یم
.دینک یم تشگزاب  دنوادخ  ياهتمعن  هب  زیخاتسر  زور  تمایق و  رد  ینعی  دشاب ، یم دنوادخ  ياهتمعن 

58 ص :  ۀیآ 29 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

59 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یکی  هب  داعم ، ءدبم و  هلأسم  هب  هراشا  تایح و  تمعن  رکذ  زا  سپ  هیآ 29 -)
َوُه « ) هدـیرفآ امـش  يارب  تسا  نیمز  يور  هچنآ  هک  تسا  یئادـخ  وا  : » دـیوگ یم هدرک  هراـشا  دـنوادخ  هدرتسگ  ياـهتمعن  زا  رگید 

(. ًاعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا 
نیرتیلاـع وا  يرآ  دـنک ، یم صخـشم  ینیمز  تادوجوم  همه  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  يرورـس  اـهناسنا و  يدوجو  شزرا  بیترت  نیا  هب  و 

.رتدنمشزرا اهنآ  یمامت  زا  تسا و  روانهپ  هنحص  نیا  رد  دوجوم 
یئاهن فدـه  ار  ناـسنا  هک  میباـی  یم یناوارف  تاـیآ  نآرق  رد  هکلب  دوش  یم روآداـی  ار  ناـسنا  يـالاو  ماـقم  هک  تسین  هیآ  نیا  اـهنت 

«. 1  » دنک یم یفرعم  ناهج  تادوجوم  لک  شنیرفآ 
، دومن بترم  نامسآ  تفه  تروص  هب  ار  اهنآ  تخادرپ و  نامسآ  هب  دنوادخ  سپـس  : » دیوگ یم هتـشگزاب  دیحوت  لئالد  هب  رگید  راب 
« ءاوتسا  » هدام زا  يوَتْسا »  » هلمج ٌمِیلَع ) ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َوُه  ٍتاوامَـس َو  َْعبَـس  َّنُهاَّوَسَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  « ) تسا هاگآ  زیچ  ره  هب  وا  و 

.تسا ریبدت  تقلخ و  رب  تردق  لماک و  هطاحا  ّطلست و  ینعم  هب  تغل  رد 

59 ص :  هناگ ..... - تفه  ياهنامسآ 

؟ تسیچ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  دوصقم  هکنیا  رد 
هدافتسا نینچ  نآرق  تایآ  زا  تسا و  هناگتفه  ياهنامسآ  یعقاو  ینعم  نامه  دوصقم  هک  تسا  نیا  دسر ، یم رظن  هب  رتحیحـص  هچنآ 

زا هک  دراد  دوجو  رگید  ملاع  شـش  و  تسا ، لوا  نامـسآ  ءزج  همه  مینیب  یم ام  هک  ار  یتارایـس  تباوث و  تارک و  مامت  هک  دوش  یم
دهاش دـنهد  یم لیکـشت  نامـسآ  تفه  ناونع  هب  ار  ملاع  تفه  اعومجم  تسا و  نوریب  ام  زورما  یملع  ياهرازبا  اـم و  دـید  سرتسد 

(. 12 تلصف : «. ) میداد تنیز  ناگراتس  ياهغارچ  اب  ار  نیئاپ  نامسآ  ام  : » دیوگ یم نآرق  هکنیا ، نخس  نیا 
لیلد نیا  هب  درادرب ، هدرپ  هدـنیآ  رد  نآ  يور  زا  مولع  تسا  نکمم  تسا و  لوهجم  اـم  يارب  رگید  نامـسآ  شـش  میتـفگ  هکنیا  اـّما 

.دروآ یم تسد  هب  ار  یئاه  هزات شنیرفآ  بئاجع  زا  دور  یم شیپ  هک  تبسن  ره  هب  رشب  صقان  مولع  هک  تسا 

59 ص :  ۀیآ 30 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هک میدناوخ  هتشذگ  تایآ  رد  نیمز ! رد  ادخ  هدنیامن  ناسنا  هیآ 30 -) )
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__________________________________________________

هحفص 120 و 349. مهد  دلج  هنومن » ریسفت   » هب دینک  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 1)
60 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هس دبای  یم نایاپ  هیآ 39  هب  عورـش و  هیآ 30  زا  هک  تاـیآ  هلـسلس  نیا  رد  تسا و  هدـیرفآ  ناـسنا  يارب  ار  نیمز  بهاوم  همه  ادـخ 
: تسا هدش  حرطم  یساسا  بلطم 

.نیمز رد  ناسنا  یتسرپرس  تفالخ و  هب  عجار  ناگتشرف  هب  راگدرورپ  نداد  ربخ  - 1
.ناسنا نیتسخن  ربارب  رد  ناگتشرف  میظعت  عوضخ و  روتسد  - 2

وا و یگدنز  و  مدآ ، هبوت  سپس  دیدرگ و  تشهب  زا  وا  جورخ  هب  رجنم  هک  یثداوح  تشهب و  رد  وا  یگدنز  مدآ و  عضو  حیرشت  - 3
.نیمز رد  شنادنزرف 

، دشاب وا  هدنیامن  هک  دنیرفایب  يدوجوم  نیمز  يور  رد  هک  دوب  نینچ  دنوادخ  تساوخ  دـیوگ ، یم نخـس  هلحرم  نیتسخن  زا  هیآ  نیا 
.ناگتشرف زا  رترب  شتیصخش  ماقم و  و  راگدرورپ ، تافص  زا  يوترپ  شتافص 

« داد مهاوخ  رارق  ینیـشناج  نیمز  يور  رد  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخب  : » دیوگ یم تسخن  اذـل 
(. ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  (َو 

نیمز رد  ادخ  یگدنیامن  یهلا و  تفالخ  روظنم  دـنا - هتفریذـپ ناققحم  زا  يرایـسب  هک  هنوگنامه  تسا -، نیـشناج  ینعم  هب  هفیلخ » »
حیبست و ام  دوش و  يزیرنوخ  داسف و  ءدبم  تسا  نکمم  مدآ  لسن  دنیوگ  یم دننک و  یم ناگتـشرف  نیا  زا  دعب  هک  یلاؤس  اریز  تسا ،

.تسین راگزاس  اهراک  نیا  اب  نیمز  رد  ادخ  یگدنیامن  هک  ارچ  تسا ، ینعم  نیمه  بسانتم  مینک  یم وت  سیدقت 
رد هّللا »  » هدنیامن یهلا و  تفالخ  ماقم  هتسیاش ، دشاب و  یتسه  ملاع  دبـسرس  لگ  هک  دنیرفایب  يدوجوم  تساوخ  یم ادخ  لاح  ره  هب 

.ددرگ نیمز 
رد اـیآ  دـندرک : ضرع   » ضارتـعا ناونع  هب  هن  تقیقح و  كرد  يارب  لاؤس  ناوـنع  هب  ناگتـشرف  دـنک : یم هفاـضا  هیآ  نیا  رد  سپس 

(. َءامِّدلا ُکِفْسَی  اهِیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  اُولاق َأ  ( !؟» دزیرب اهنوخ  دنک و  داسف  هک  یهد  یم رارق  ار  یسک  نیمز 
كاـپ تسین  تکاـپ  تاذ  هتـسیاش  هـچنآ  زا  ار  وـت  مـیروآ و  یم اـجب  تدـمح  حـیبست و  مـینک  یم تداـبع  ار  وـت  اـم  هـک  یلاـح  رد  »

61 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ََکل .) ُسِّدَُقن  َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو  « ) میرمش یم
هک مناد  یم یئاهزیچ  نم  دومرف :  » دیدرگ راکشآ  دعب  لحارم  رد  شحیـضوت  هک  داد  اهنآ  هب  هتـسب  رـس  خساپ  اجنیا  رد  دنوادخ  یلو 

(. َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  «! ) دیناد یمن امش 
سک همه  زا  میتدابع و  رد  قرغ  هراومه  میتسه ، نآ  لماک  قادصم  ام  هک  تسا  یگدنب  تیدوبع و  فده  رگا  دـندرک  یم رکف  اهنآ 

هار ناشدوجو  رد  نوگانوگ  ياهتساوخ  بضغ و  توهـش و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اهنآ  تدابع  هک  نیا  زا  ربخ  یب تفالخ ! هب  رتراوازس 
توافت دـنک  یم هسوسو  ار  وا  وس  ره  زا  ناطیـش  هدرک و  هطاـحا  ار  وا  تاوهـش  لاـیما و  هک  ناـسنا  نیا  یگدـنب  تداـبع و  اـب  درادـن 

هچ اهنآ  اجک !؟ رابکبـس  مارآ و  نانیـشن  لحاس  نآ  تدابع  و  اـجک ، هدز  ناـفوط  دوجوم  نیا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  دراد ، یناوارف 
تیب لها  همئا  نوچمه  یناـماما  یـسیع و  یـسوم و  حون و  میهاربا و  دـمحم و  نوچمه  یناربماـیپ  مدآ  نیا  لـسن  زا  هک  دنتـسناد  یم

هب مدق  دنهد  یم ادـخ  هار  رد  هناقـشاع  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  ینانز  نادرم و  زابناج و  نادیهـش  حـلاص و  ناگدـنب  مالّـسلا و  مهیلع 
! تسا ناگتشرف  تدابع  اهلاس  اب  ربارب  اهنآ  رکفت  تعاس  کی  طقف  هاگ  هک  يدارفا  تشاذگ ، دنهاوخ  دوجو  هصرع 
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61 ص :  ۀیآ 31 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 31) )

61 ص :  شیامزآ ..... ! هتوب  رد  ناگتشرف 

دیناسر تیلعف  هب  ار  وا  دادعتـسا  نیا  دنوادخ  .دوب  یتسه  قیاقح  كرد  يارب  يا  هداعلا قوف  دادعتـسا  ياراد  راگدرورپ  فطل  هب  مدآ 
(. اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  « ) داد میلعت  ار  یتسه ) ملاع  رارسا  قیاقح و   ) ءامسا همه  مدآ  هب   » نآرق هتفگ  هب  و 

مدآ يارب  یگرزب  راختفا  یتسه ، ملاـع  تادوجوم  فلتخم  صاوخ  رارـسا و  شنیرفآ و  ناـهج  هب  طوبرم  مولع  زا  یهاـگآ  نیا  هتبلا 
.دوب

: دومرف دندرک ، لاؤس  هیآ  نیا  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  میراد  یثیدح  رد 
ریز هک  یشرف  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  سپـس  دشاب ، یم تادوجوم ) یمامت  هصالخ  و   ) اه هناخدور رتسب  اه و  هّرد اههوک ، اهنیمز ، روظنم  »

يراذگ مان دادعتسا  نینچمه  داد !» میلعت  مدآ  هب  ادخ  هک  هدوب  يروما  زا  مه  شرف  نیا  یتح  دومرف : دنکفا  يرظن  دوب  هدرتسگ  شیاپ 
62 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  ءایشا  دناوتب  ات  تشاد  ینازرا  وا  هب  ار  ءایشا 

: دومرف ناگتـشرف  هب  دنوادخ  سپـس  ! » گرزب تسا  یتمعن  دوخ  نیا  دناوخب و  ار  اهنآ  مان  رکذ  اب  جایتحا  دروم  رد  دنک و  يراذگ  مان
یَلَع ْمُهَضَرَع  َُّمث  « ) دیهد حرش  ار  اهنآ  یگنوگچ  رارسا و  دینک و  یم هدهاشم  هک  ار  یتادوجوم  ءایشا و  ءامسا  دیئوگ  یم تسار  رگا 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا 

62 ص :  ۀیآ 32 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

! ادنوادخ دنتفگ :  » خساپ رد  اذل  دـندنام  ورف  شیامزآ  نیا  ربارب  رد  دـندوبن  یملع  هطاحا  نانچ  ياراد  هک  ناگتـشرف  یلو  هیآ 32 -) )
(. انَتْمَّلَع ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  «! ) میناد یمن يزیچ  يا  هداد میلعت  ام  هب  هچنآ  زج  وت ، یهزنم 

(. ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  « ) یمیکح ملاع و  دوخ  وت  »

62 ص :  ۀیآ 33 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يا دومرف : دنوادخ   » .دهد حرش  ار  اهنآ  رارسا  تادوجوم و  ءامسا  ناگتشرف  روضح  رد  هک  دیسر  مدآ  هب  تبون  اجنیا  رد  هیآ 33 -) )
(. ْمِِهئامْسَِأب ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاق  «! ) نک ربخ  اب  تادوجوم  نیا  رارسا  ءامسا و  زا  ار  ناگتشرف  مدآ 

و مهاگآ ، نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  زا  نم  هک  متفگن  امـش  هب  دومرف : دـنوادخ  تخاس  هاگآ  ءامـسا  نیا  زا  ار  اـهنآ  مدآ  هک  یماـگنه  »
ِضْرَْألا َو ِتاوامَّسلا َو  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َلاق َأ  ْمِِهئامْسَِأب  ْمُهَأَْبنَأ  اَّمَلَف  « ) مناد یم دینک  یم ناهنپ  ای  راکشآ  امش  هک  ار  هچنآ 

(. َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  َنوُْدُبت َو  ام  ُمَلْعَأ 
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قیال هک  دـش  راکـشآ  اهنآ  رب  و  دـندروآ ، دورف  میلـست  رـس  ناسنا  نیا  ناوارف  شناد  عیـسو و  تامولعم  ربارب  رد  ناگتـشرف  اـجنیا  رد 
!. تسا وا  اهنت  نیمز  تفالخ 

62 ص :  ۀیآ 34 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

، هتخادرپ ثحب  نیا  زا  يرگید  لصف  هب  ناسنا  تمظع  ماقم و  نوماریپ  هتشذگ  ياهثحب  بیقعت  رد  نآرق  تشهب - رد  مدآ  هیآ 34 -) )
: دیوگ یم نینچ  تسخن 

اهنآ (. » َمَدِآل اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  « ) دـینک عوضخ  هدجـس و  مدآ  يارب  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاـخب  »
(. َرَبْکَتْسا یبَأ َو  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  « ) دیزرو ربکت  دز و  زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  یگمه 

(. َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  « ) دش نارفاک  زا  ینامرفان  رابکتسا و  نیمه  رطاخب  و   » درک رابکتسا  وا  يرآ 
63 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  نیمز  رد  وا  یگدنیامن  یهلا و  تفالخ  ماقم  قیال  هک  یسک  یتسار  هب 

تـسا هنوگچ  سپ  مینک  یم شنرک  هزادنا  هچ  دناد  یم ار  یملع  لومرف  دـنچ  هک  یناسنا  ربارب  رد  ام  .تسا  یمارتحا  عون  ره  هتـسیاش 
! یتسه ناهج  زا  راشرس  تامولعم  نآ  اب  ناسنا  نیتسخن  لاح 

63 ص :  درک ..... ؟ تفلاخم  سیلبا  ارچ  - 1

نامه هب  هراشا  تسا و  صاخ  مسا  سیلبا »  » یلو دوش  یم اهناطیش  همه  ناطیش و  نیتسخن  لماش  تسا  سنج  مسا  ناطیـش »  » میناد یم
هفیاط زا  وا  تشاد  رارق  اهنآ  فص  رد  هکلب  دوبن ، ناگتشرف  سنج  زا  نآرق  تایآ  حیرص  قبط  وا  دش ، مدآ  رگاوغا  هک  تسا  یناطیش 

.تسا يدام  قولخم  هک  دوب  ّنج 
تـسا رترب  مدآ  زا  هک  تشادـنپ  یم نینچ  وا  دـش ، هریچ  وا  رکف  رب  هک  دوب  یـصاخ  بصعت  رورغ و  ربک و  تفلاخم  نیا  رد  وا  هزیگنا 

.درمش تسردان  ار  راگدرورپ  هنامیکح  نامرف  هک  دوب  نیمه  زین  وا  رفک  تلع  و  « 1»
ناـمیا و رمع  کـی  لوصحم  یهاوخدوخ ، ینیبدوخ و  بیترت  نیا  هب  و  دوب ، ضرتـعم  زین  داـقتعا  رظن  زا  درک  نایـصع  ـالمع  اـهنت  هن 

! دراد رایسب  راثآ  نیا  زا  رورغ  ربک و  و  دنکفا ، وا  یتسه  نمرخ  هب  شتآ  و  داد ، داب  رب  ار  وا  تدابع 

63 ص :  مدآ ..... ؟ ای  دوب  ادخ  يارب  هدجس  ایآ  - 2

.مینکن شتسرپ  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  تسا  نیمه  تدابع  دیحوت  ینعم  و  تسادخ ، يارب  شتـسرپ »  » ینعم هب  هدجـس »  » هک تسین  کش 
رطاـخب یلو  دوب  ادـخ  يارب  هدجـس  هکلب  دـندرکن ، شتـسرپ » هدجـس   » مدآ يارب  ناگتـشرف  هک  دوب  دـهاوخن  دـیدرت  ياـج  نیارباـنب 

ماما زا  یثیدح  رد  .شتـسرپ  هن  عوضخ »  » ینعم هب  هدجـس  اما  دـندرک  مدآ  يارب  هدجـس  هکنیا  ای  و  یفرگـش ، دوجوم  نینچ  شنیرفآ 
يوس زا  مدآ  مارتحا  مارکا و  و  وس ، کی  زا  دـنوادخ  شتـسرپ  ناگتـشرف  هدجـس  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  اضرلا » یـسوم  نب  یلع  »
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«! میدوب مدآ  بلص  رد  ام  هک  ارچ  دوب ، رگید 

63 ص :  ۀیآ 35 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ینکـس تشهب  رد  شرـسمه  وا و  دـش  هداد  روتـسد  مدآ  هب  ناگتـشرف  شیامزآ  يارجام  ارجام و  نیا  زا  دـعب  لاح  ره  هب  هیآ 35 -) )
: دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دنیزگ ،

ياهتمعن زا  دیهاوخ  یم هچ  ره  دیوش و  نکاس  تشهب  رد  ترسمه  وت و  میتفگ  مدآ  هب  »
__________________________________________________

.فارعا هروس  هیآ 12  لیذ  هنومن » ریسفت   » هب دینک  عوجر  ینعم  زا  رتشیب  حرش  يارب  ( 1)
64 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. اُمْتئِش ُْثیَح  ًادَغَر  اْهنِم  الُک  َۀَّنَْجلا َو  َکُجْوَز  َْتنَأ َو  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو  «! ) دیروخب اراوگ  نآ 
(. َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  « ) دش دیهاوخ  ناملاظ  زا  هک  دیوشن  کیدزن  صوصخم  تخرد  نیا  هب  یلو  »

زاـغآ رد  یلو  دوـب ، هدـش  هدـیرفآ  یلوـمعم  نیمز  نیمه  نـیمز ، يور  رد  یگدـنز  يارب  مدآ  هـک  دوـش  یم هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا 
.تخاس دوب  ناهج  نیا  تمعن  رپ  زبسرس  ياهغاب  زا  یکی  هک  تشهب  نکاس  ار  وا  دنوادخ 

نودب نآ  ياهتمحز  لمحت  و  تشادـن ، یئانـشآ  هنوگ  چـیه  نیمز  يور  ندرک  یگدـنز  اب  مدآ  هک  هدوب  نآ  نایرج  نیا  تلع  دـیاش 
ات تسیاب  یم طیحم  نیا  رد  وا  دنک  ادیپ  يرتشیب  تاعالطا  دیاب  نیمز  رد  راتفر  رادرک و  یگنوگچ  زا  و  دوب ، لکـشم  وا  يارب  همدقم 

تداعس و ثعاب  اهنآ  حیحص  ماجنا  هک  تسا  اهتیلوئـسم  فیلاکت و  اه و  همانرب اب  مأوت  نیمز  يور  یگدنز  دنادب  دوش و  هتخپ  يدح 
هک دوب  مزـال  تاـمیلعت  هلـسلس  کـی  دوـخ  نیا  يرآ  یتحاراـن ، جـنر و  ببـس  نآ  زا  ندز  زاـب  رـس  و  تسا ، تمعن  ياـقب  لـماکت و 

.دراذگب مدق  نیمز  يور  هب  یگدامآ  نیا  نتشاد  اب  و  دریگ ، ارف  تسیاب  یم

64 ص :  ۀیآ 36 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

دنگوس هک  رگاوغا  ناطیـش  یلو  دید ، عونمم  تخرد  زا  يراددوخ  هراب  رد  یهلا  نامرف  ربارب  رد  ار  دوخ  مدآ »  » اجنیا رد  هیآ 36 -) )
: دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دش ، لوغشم  يرگ  هسوسو هب  درادنرب  شنادنزرف  مدآ و  ندرک  هارمگ  زا  تسد  هک  دوب  هدرک  دای 

اَّمِم امُهَجَرْخَأَف  اْهنَع  ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف  « ) درک نوریب  تشهب )  ) دندوب نآ  رد  هچنآ  زا  تشاداو و  شزغل  هب  ار  ود  نآ  ناطیش  ماجنا  رس  »
(. ِهِیف اناک 

.دندش جارخا  ناطیش  بیرف  رثا  رب  دوب  جنر  درد و  زا  رود  شیاسآ و  شمارآ و  نوناک  هک  یتشهب  زا  يرآ 
اّوح مدآ و  دوب » دیهاوخ  رگیدکی  نمـشد  هک  یلاح  رد  دیئآ  دورف  نیمز  هب  هک  میداد  روتـسد  اهنآ  هب  ام  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  و 

هن تسا  یماقم  لوزن  نیمز  هب  مدآ  لوزن  طوبه و  زا  روظنم  ٌّوُدَع .) ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو   ) رگید يوس  زا  ناطیـش  وسکی و  زا 
65 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دمآ  نیئاپ  زبسرس  تشهب  نآ  زا  دوخ و  دنمجرا  ماقم  زا  ینعی  یناکم 

(. ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  ٌّرَقَتْسُم َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  « ) تسا يرادرب  هرهب هلیسو  هاگرارق و  نیمز  رد  ینیعم  تدم  ات  امش  يارب  «و 
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ربارب رد  ندـش  میلـست  رطاـخب  تشهب  تمعنرپ  مارآ و  طـیحم  زا  هدرک و  متـس  نتـشیوخ  هب  یتـسار  دـش  هجوـتم  مدآ  هک  دوـب  اـجنیا 
دنزرس ربمایپ  زا  یلوا  كرت  هاگره  یلو ، هانگ  زا  موصعم  دوب و  ربمایپ  مدآ  هک  تسا  تسرد  هدش ، هدنار  نوریب  ناطیـش  ياه  هسوسو

نآ ربارب  رد  مدآ  هک  دوب  ینیگنـس  همیرج  نیا  دنزب و  رـس  يداع  دارفا  زا  هک  یهانگ  دننامه  دریگ ، یم تخـس  وا  هب  تبـسن  دـنوادخ 
.تخادرپ ینامرفان 

65 ص :  دوب ..... ؟ تشهب  مادک  مدآ  تشهب  - 1

زا یکی  يازفا  حور تمعنرپ و  ياهغاب  زا  یکی  هکلب  .دوبن  ناکاپ  ناکین و  دوعوم  تشهب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  شسرپ  نیا  خساپ  رد 
.تسا هدوب  نیمز  زبسرس  قطانم 

نوریب و  هدـش ، هراشا  شندوب  یگنادواج  نیا  هب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  هک  تسا  ینادواـج  تمعن  تماـیق ، دوعوم  تشهب  اریز :
.دوب دهاوخن  یهار  تشهب  نآ  رد  ار  نامیا  یب هدولآ و  سیلبا  هک  نیا  مود  تسین و  نکمم  نآ  زا  نتفر 

ثیدح نایوار  زا  یکی  .تسا  هدمآ  احیرص  عوضوم  نیا  هدیسر  ام  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  یتایاور  رد  هک  نیا  موس 
هک دوب  ایند  ياهغاب  زا  یغاب  : » دومرف باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ  مدآ  تشهب  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم

«. دش یمن هدنار  نوریب  نآ  زا  مدآ  زگره  دوب  نادواج  تشهب  رگا  و  دیبات ، یم نآ  رب  هام  دیشروخ و 

65 ص :  دیرفآ ..... ؟ ار  ناطیش  ارچ  ادخ  - 2

: میئوگ یم خساپ  رد  تسیچ ؟ وا  دوجو  هفسلف  دش و  هدیرفآ  ارچ  الصا  تسا  يرگاوغا  دوجوم  هک  ناطیش  دنسرپ  یم يرایسب 
ءوس دوخ  يدازآ  زا  دعب  یلو  دوب ، كاپ  ترطف  رب  ناگتشرف و  نیـشنمه  اهلاس  هک  لیلد  نیا  هب  دیرفاین ، ناطیـش  ار ، ناطیـش  دنوادخ 

.دراذگ یشکرس  نایغط و  يانب  درک و  هدافتسا 
.تسین شخبنایز  دـنیوپب  ار  قح  هار  دـنهاوخ  یم هک  اهنآ  نامیا و  اـب  دارفا  يارب  ناطیـش  دوجو  شنیرفآ  ناـمزاس  رظن  زا  هکنیا : مود 

66 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  لماکت  تفرشیپ و  هلیسو  هکلب 
.دریگ یم تروص  اهداضت  نایم  رد  هراومه  لماکت ، یقرت و  تفرشیپ و  هکنیا  هچ  تسا ،

66 ص :  ۀیآ 37 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هب یتسار  دش  هجوتم  مدآ  تشهب ، زا  مدآ  جورخ  روتـسد  سیلبا و  هسوسو  يارجام  زا  دعب  ادـخ ! يوس  هب  مدآ  تشگزاب  هیآ 37 -) )
اب هتخیمآ  یهجوت  دـش ، راگدرورپ  هجوتم  لد  ناج و  مامت  اب  داتفا و  شیوخ  ياـطخ  ناربج  رکف  هب  اـجنیا  رد  هدرک ، متـس  نتـشیوخ 

: دیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  هکنانچ  تفاتش و  وا  يرای  هب  عقوم  نیا  رد  زین  ادخ  فطل  ترسح ! تمادن و  زا  یهوک 
ار وا  هبوـت  زین  ادـخ  درک و  هبوـت  نآ  اـب  و  هدـننک ، نوـگرگد  رثؤـم و  ینانخـس  تشاد ، تفاـیرد  یتاـملک  دوـخ  راـگدرورپ  زا  مدآ  »

«. 1 ( » ِْهیَلَع َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  « ) تفریذپ
(. ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) تسا میحر  باّوت و  وا  هک  ارچ  »
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زا تقیقح  رد  يراک  هنگ  ره  اریز  دـیآ ، یم هانگ  زا  تشگزاب  ینعم  هب  نآرق  ناسل  رد  و  تسا ، تشگزاب »  » ینعم هب  لـصا  رد  هبوت » »
.ددرگ یم زاب  وا  يوس  هب  دنک  یم هبوت  هک  یماگنه  هدرک ، رارف  شراگدرورپ 

، دوش یم فیـصوت  هبوـت  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دوـش ، یم نادرگ  يور  اـهنآ  زا  یئوـگ  ناگدـنب  نایـصع  تلاـح  رد  زین  دـنوادخ 
.دنادرگ یم زاب  اهنآ  هب  ار  شتبحم  تمحر و  فطل و  رظن  هک  تسا  نیا  شموهفم 

66 ص :  ۀیآ 38 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نآرق هکناـنچ  و  تفاـین ، رییغت  دوـب  نیمز  هب  طوـبه  هـک  وا  راـک  یعـضو  رثا  یلو  دـیدرگ ، هتفریذـپ  مدآ  هبوـت  هـکنیا  اـب  هیآ 38 -) )
زا هک  یناسک  دیآ  امـش  يارب  یتیادـه  ام  بناج  زا  هاگ  ره  دـیئآ ، دورف  نیمز  هب  اّوح ) مدآ و   ) یگمه میتفگ : اهنآ  هب  ام  : » دـیوگ یم
الَف َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  « ) دش دنهاوخ  نیگهودنا  هن  دـنراد و  یـسرت  هن  دـننک ، يوریپ  نآ 

(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ 

66 ص :  ۀیآ 39 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اوُرَفَک َو َنیِذَّلا  َو  « ) دنام دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  هشیمه  يارب  دـننک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  دـنوش و  رفاک  هک  نانآ  یلو  (- » هیآ 39 )
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

__________________________________________________

لیذ لوا  دلج  هنومن » ریـسفت   » هب تسا  هدوب  ینانخـس  هچ  داد  میلعت  مدآ  هب  هبوت  يارب  ادـخ  هک  ینانخـس  و  تاملک »  » هک نیا  رد  ( 1)
.دیئامرف هعجارم  هیآ  نیمه 

67 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

67 ص :  ۀیآ 40 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

شومارف سپس  نیمز ، رد  اهنآ  تفالخ  ناینوعرف و  لاگنچ  زا  لیئارسا  ینب  تاجن  ناتـساد  هک  اجنآ  زا  ادخ ! ياهتمعن  دای  هیآ 40 -) )
يور هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دراد ، مدآ  ناتـساد  هب  يدایز  تهابـش  یتخبدب  جنر و  لاگنچ  رد  اهنآ  ندـش  راتفرگ  یهلا و  نامیپ  ندرک 

نم دهع  هب  و  مدیشخب ، امش  هب  هک  ارم  ياهتمعن  دیروایب  رطاخ  هب  لیئارـسا ! ینب  يا  : » دیوگ یم نینچ  هدرک  لیئارـسا  ینب  هب  ار  نخس 
يِدْهَِعب اُوفْوَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  « ) دیـسرتب نم  زا  اهنت  و  منک ، افو  امـش  دهع  هب  زین  نم  ات  دینک  افو 

«. 1 ( » ِنُوبَهْراَف َياَّیِإ  ْمُکِدْهَِعب َو  ِفوُأ 
.دهد یم لیکشت  ار  یهلا  ياه  همانرب مامت  ساسا  روتسد  هس  نیا  تقیقح  رد 

67 ص :  دنیوگ ..... ؟ یم لیئارسا  ینب  ار  نایدوهی  ارچ 
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یبلاطم ناملـسم  ریغ  ناـخروم  ماـن  نیا  هب  بوقعی  يراذـگمان  تلع  رد  دـشاب ، یم فسوی  ردـپ  بوقعی ، ياـهمان  زا  یکی  لیئارـسا » »
.تسا هتخیمآ  تافارخ  اب  هک  دنا  هتفگ

نیا  » هک دـنک  یم هفاضا  يو  تشگ !» رفظم  ادـخ  رب  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  لیئارـسا  : » دـسیون یم سّدـقم » باتک  سوماق   » هکنانچ
ام نادنمشناد  یلو  دیدرگ !» بقلم  نآ  هب  ادخ  هتشرف  اب  نتفرگ ) یتشک   ) هعراصم ماگنه  رد  هک  تسا  قاحسا  نب  بوقعی  بقل  هملک 

میهاربا رسپ  قاحسا  دنزرف  بوقعی  نامه  لیئارـسا  : » دسیون یم نینچ  هراب  نیا  رد  نایبلا » عمجم   » رد یـسربط » ، » فورعم رـسفم  دننام 
.دشخب یم ار  هّللا » دبع   » ینعم اعومجم  هملک  نیا  و  تسا ، هّللا )  ) ینعم هب  لیئ »  » و دبع )  ) ینعم هب  رسا » ، » دیوگ یم وا  تسا ... » (ع )

هدـید ینونک  هتفای  فیرحت  تاروت  رد  هک  دـنوادخ  دوخ  اـب  اـی  دـنوادخ و  هتـشرف  اـب  لیئارـسا  نتفرگ  یتشک  ناتـساد  تسا  یهیدـب 
كرادـم زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و  رود  یلک  هب  ینامـسآ  باتک  کی  نأش  زا  هک  تسا  هناکدوک  یگتخاس و  ناتـساد  کـی  دوش  یم

.تسا ینونک  تاروت  فیرحت 

67 ص :  ۀیآ 41 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 41

67 ص :  لوزن ..... : نأش 

« بطخا نب  یّیح  : » هک هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
__________________________________________________

هروس هیآ 12  هرقب و  هروـس  هیآ 83 و 84  لیذ  هنومن » ریـسفت   » هب دـینک  عوجر  هدوب » هچ  دوهی  اب  ادـخ  نامیپ  دـهع و   » هکنیا رد  ( 1)
.هدئام

68 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
هداد بیترت  اهنآ  يارب  نایدوهی  فرط  زا  یقرب ) قرز و  رپ   ) ینامهیم سلجم  لاس  ره  دوهی ، زا  رگید  یعمج  و  فرـشا » نبا  بعک   » و
لیلد نیا  هب  دورب ، نایم  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  مایق  رطاخ  هب  کچوک  تعفنم  نیا  هک  دندوبن  یضار  یتح  اهنآ  دش ، یم

و لیلق » نمث   » نامه نیا  دـندرک ، فیرحت  دوب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فاـصوا  هنیمز  رد  هک  ار  تاروت  تاـیآ  رگید ) لـیالد  (و 
.دنک یم هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  هک  تسا  مک  ياهب 

68 ص :  ریسفت ..... :

هک یتاـیآ  دـیروایب ، ناـمیا  هدـش  لزاـن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  رب  هک  یتاـیآ  هب  : » دـیامرف یم تسخن  دوهی - یتسرپدوس 
نیا تافـص  دینیب  یم هک  نونکا  ْمُکَعَم .) اِمل  ًاقِّدَصُم  ُْتلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو  « ) تسا هدمآ  امـش  تاروت  رد  هک  تسا  یفاصوا  اب  گنهامه 
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هب ارچ  دراد  نآ  اب  هبناج  همه  یگنهامه  هدمآ و  امش  ینامسآ  بتک  رد  هک  تسا  یتاراشب  رب  قبطنم  الماک  نآرق  ياهیگژیو  ربمایپ و 
؟ دیروآ یمن نامیا  نآ 

ٍِرفاک َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال  « ) دینک یم راکنا  ار  نآ  دیزرو و  یم رفک  ینامسآ  باتک  نیا  هب  دیشابن  یسک  نیتسخن  امـش  : » دیوگ یم سپس 
(. ِِهب

رد دیباتک و  لها  هک  ارچ  .تسا  امـش  راکنا  رفک و  بیجع  تسین ، بیجع  دایز  دنوش  رفاک  برع ، ناتـسرپ  تب ناکرـشم و  رگا  ینعی 
و دنجوجل ، یمدرم  الوصا  نایدوهی  زا  يرایسب  يرآ ! هدش ! هداد  يربمایپ  نینچ  روهظ  هراب  رد  تاراشب  همه  نیا  امش  ینامسآ  باتک 

.دنشاب هدروآ  نامیا  نارگید  زا  رتدوز  یلیخ  اهنآ  دیاب  دوبن  تجاجل  نیا  رگا 
اوُرَتْشَت َو ال   ) دینکن هضواعم  هنایلاس  ینامهیم  کی  اب  ار  نآ  و  دیشورفن » یکدنا  ياهب  هب  ارم  تایآ  امـش  : » دیوگ یم هلمج  نیموس  رد 

(. اًلِیلَق ًانَمَث  ِیتایِآب 
دیـسرتن نیا  زا  دوش و  عطق  امـش  يزور  هک  دیـسرتن  نیا  زا  ِنوُقَّتاَف ) َياَّیِإ  َو  « ) دیزیهرپب نم  زا  اهنت  دیوگ : یم روتـسد  نیمراهچ  رد  و 

.دیسرتب نم  نامرف  تفلاخم  زا  ینعی  نم  زا  اهنت  دننک ، مایق  نارس  امش  دض  رب  دوهی  نابصعتم  زا  یعمج  هک 

68 ص :  ۀیآ 42 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

(. ِلِطاْبلِاب َّقَْحلا  اوُِسْبلَت  َو ال   ) دنتفیب هابتشا  هب  مدرم  ات  دیزیماین » لطاب  اب  ار  قح  : » دیامرف یم روتسد  نیمجنپ  رد  هیآ 42 -) )
69 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیرادن  نوتکم  ار  قح  : » دیوگ یم هدرک  یهن  قح  نامتک  زا  روتسد  نیمشش  رد  و 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َّقَْحلا َو  اوُُمتْکَت  َو  « ) دیهاگآ دیناد و  یم امش  هک  یلاح  رد 

69 ص :  ۀیآ 43 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ادا ار  تاکز  دـیراد ، اپ  هب  ار  زاـمن  : » دـنک یم وگزاـب  تروص  نیا  هب  ار  روتـسد  نیمهن  نیمتـشه و  نیمتفه و  هرخـالاب  و  هیآ 43 -) )
َعَم اوُعَکْرا  َةاکَّزلا َو  اُوتآ  َةالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  َو  « ) دـییامن عوکر  ناگدـننک  عوکر  اب  دـییامنن ) شومارف  ار  یعمجتـسد  تدابع   ) و دـینک ،

(. َنیِعِکاَّرلا
، دیـشابن ناوخ  زامن  ناتدوخ  اهنت  ینعی  دیراد ) اپ  هب  ار  زامن   ) َةالَّصلا اوُمِیقَأ  دیوگ : یم هکلب  دیناوخب ، زامن  دیوگ : یمن هک  نیا  بلاج 

.دنیایب نآ  يوس  هب  هقالع  قشع و  اب  مدرم  و  دوش ، اپ  رب  یناسنا  هعماج  رد  زامن  نییآ  هک  دینک  نانچ  هکلب 
ماجنا رـس  و  تاکز )  ) قولخم اب  دـنویپ  سپـس  و  هدـش ، نایب  زامن )  ) قلاخ اب  درف  دـنویپ  تسخن  ریخا ، روتـسد  هس  نیا  رد  تقیقح  رد 

! ادخ هار  رد  مه  اب  مدرم  همه  یعمجتسد  دنویپ 

69 ص :  ۀیآ 44 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

مدرم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تثعب  زا  لبق  دوهی  نادنمـشناد  ءاملع و  ارچ !؟ ناتدوخ  اما  دینک  یم هیـصوت  نارگید  هب  هیآ 44 -) )
نامیا هب  دندرک  یم هیصوت  دندوب  هدروآ  مالـسا  هک  دوخ  ناگتـسب  هب  دوهی  ياملع  زا  یـضعب  دندرک و  یم توعد  يو  هب  نامیا  هب  ار 

هب ار  مدرم  ایآ  : » دیوگ یم هدرک  تمذم  راک  نیا  رب  ار  اهنآ  نآرق  اذل  دندروآ ، یمن نامیا  ناشدوخ  یلو  دننامب  تباث  یقاب و  شیوخ 
ار ینامسآ  باتک  هک  نیا  اب  (. » ْمُکَـسُْفنَأ َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  « ) دییامن یم شومارف  ار  ناتدوخ  یلو  دینک  یم توعد  یکین 
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(. َنُولِقْعَت الَف  َباتِْکلا َأ  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  « ) دینک یمن رکف  چیه  ایآ  دیناوخ  یم
ماوع دزیر و  ورف  ناشتسایر  خاک  دننک  فارتعا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تلاسر  هب  رگا  هک  دندیسرت  یم نیا  زا  دوهی  ياملع 

.دنداد هولج  نوگرگد  دوب  هدمآ  تاروت  رد  هک  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تافص  اذل  .دننکن  انتعا  اهنآ  هب  دوهی 
لمع اب  ار  مدرم  نخـس ، زا  شیب  هک  تسا  نیا  قح  هار  نایعاد  نیغ و  تیبلبم  ءاملع و  يارب  اـصوصخم  یـساسا  هماـنرب  کـی  ـالوصا 

توعد اهیکین  هب  دوخ  لمع  اب  ار  مدرم  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک  غیلبت  دوخ 
«. دوخ نابز  اب  هن  دینک 

70 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

70 ص :  ۀیآ 45 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیا رد  دنک  نوریب  رس  زا  ار  ماقم  هاج و  ّبح  ددرگ و  زوریپ  لد  ياه  هتساوخ لایما و  رب  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  نآرق  هیآ 45 -) )
اُونیِعَتْـسا َو   ) دیوش زوریپ  ینورد  ياهـسوه  رب  نتـشیوخ  لرتنک  تماقتـسا و  اب  و  دییوج » يرای  زامن  ربص و  زا  : » دـیوگ یم نینچ  هیآ 

(. َنیِعِشاْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  « ) تسا نارگ  نیگنس و  ناعشاخ  يارب  زج  راک  نیا  : » دنک یم هفاضا  سپس  ِةالَّصلا .) ِْربَّصلِاب َو 

70 ص :  ۀیآ 46 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

يوس هب  درک و  دنهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  دنناد  یم هک  اهنامه  : » دـنک یم یفرعم  نینچ  ار  ناعـشاخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
(. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  ْمِهِّبَر َو  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  « ) دندرگ یم زاب  وا 

70 ص :  تسیچ ..... ؟ هّللا » ءاقل  - » 1

زا روظنم  تسا  یهیدب  دـشاب ، یم تمایق »  » هنحـص رد  روضح  ینعم  هب  همه  و  تسا ، هدـمآ  ارارک  دـیجم  نآرق  رد  هّللا » ءاقل   » هب ریبعت 
گنر هن  تسا و  مسج  هن  دنوادخ  هک  نیا  هچ  تسین ، رگیدکی  اب  رشب  دارفا  تاقالم  دننام  یـسح ، تاقالم  دنوادخ  تاقالم  و  ءاقل » »

اهتمعن و اهرفیک و  اهشاداپ و  تمایق و  هنحـص  رد  وا  تردق  راثآ  هدهاشم  ای  روظنم  هکلب  دوش ، هدید  رهاظ  مشچ  اب  هک  دراد  ناکم  و 
لد مشچ  اب  ار  ادخ  ییوگ  هک  دسر  یم ییاج  هب  هاگ  ناسنا  اریز  تسا ، یبلق  ینطاب و  دوهـش  عون  کی  ینعم  هب  ای  تسا  وا  ياهباذـع 

.دنام یمن یقاب  وا  يارب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  هک  يروطب  دنک ، یم هدهاشم  دوخ  ربارب  رد 

70 ص :  تالکشم ..... ! رب  يزوریپ  هار  - 2

رد ینورب ، مکحم  هاگ  هیکت رگید  ینورد و  دنمورین  هاگیاپ  یکی  تسا ، مزال  یساسا  نکر  ود  تالکشم  رب  يزوریپ  تفرشیپ و  يارب 
رد یگداتسیا  ییابیکش و  تماقتسا و  تلاح  نآ  ربص  تسا : هدش  هراشا  ةالص »  » و ربص »  » ریبعت اب  یساسا  نکر  ود  نیا  هب  قوف  تایآ 
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هیلع قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  مکحم ، هاگ  هیکت نیا  اب  تسا  یطابترا  هلیـسو  ادخ و  اب  تسا  يدنویپ  زامن  و  تسا ، تالکـشم  ههبج 
دیناوخب و زامن  دیورب ، دجـسم  هب  هتفرگ ، وضو  دـیوش  یم ورب  ور  ایند  ياهمغ  زا  یمغ  اب  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالّـسلا 

(. ِةالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َو   ) هداد روتسد  دنوادخ  اریز  دینک ، اعد 
71 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

71 ص :  ۀیآ 47 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنآ هب  ار  ادـخ  ياهتمعن  هدرک و  لیئارـسا  ینب  هب  ار  نخـس  يور  دـنوادخ  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  .دوهی  لـطاب  ياـهلایخ  هیآ 47 -) )
ِیتَّلا َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  « ) دیروایب رطاخ  هب  مداد  امـش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  لیئارـسا  ینب  يا  : » دیوگ یم دوش و  یم روآدای 

(. ْمُْکیَلَع ُتْمَْعنَأ 
لالقتـسا تمظع و  نتفایزاب  ناینوعرف و  لاگنچ  زا  ییاـهر  اـت  هتفرگ  ناـمیا  تیادـه و  تمعن  زا  دراد ، يا  هدرتسگ هنماد  اـهتمعن  نیا 

.دوش یم لماش  ار  همه 
، هدرک هراشا  تسا  فلتخم  ياهتمعن  زا  یبیکرت  هک  دوخ  نامز  مدرم  رب  نتفای  يرترب  تلیـضف و  تمعن  هب  اـهتمعن  نیا  ناـیم  زا  سپس 

(. َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  « ) مدیشخب يرترب  نایناهج  رب  ار  امش  نم  : » دیوگ یم

71 ص :  ۀیآ 48 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ناشدادجا ناکاین و  نوچ  هک  دندوب  دـقتعم  اهنآ  اریز  دـشک ، یم دوهی  لطاب  ياهلایخ  رب  ینالطب  طخ  نآرق  هیآ ، نیا  رد  هیآ 48 -) )
هنوگ نامه  دومن ، هیهت  لدب  هیدف و  ناهانگ  يارب  ناوت  یم دندرک  یم نامگ  ای  و  درک ، دنهاوخ  تعافـش  ار  اهنآ  دندوب  ادخ  ناربمایپ 

.دندش یم هوشر  هب  لسوتم  ناهج  نیا  رد  هک 
(. ًاْئیَش ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو  « ) دنک یمن عافد  يرگید  زا  سک  چیه  هک  دیسرتب  زور  نآ  زا  : » دیوگ یم نآرق 

(. ٌۀَعافَش اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  « ) دوش یم هتفریذپ  راگدرورپ ) نذا  یب  ) یتعافش هن  «و 
(. ٌلْدَع اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  « ) دش دهاوخ  لوبق  یلدب  تمارغ و  هن  «و 

(. َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  « ) دزیخ یم اپ  هب  ناسنا  يرای  يارب  یسک  هن  «و 
.دنک یمن لوبق  ار  كاپ  لمع  زج  هک  تسا  یسک  هنحص  نآ  یضاق  مکاح و  هصالخ 

یفلتخم قرط  زا  تازاجم  زا  نامرجم  تاـجن  يارب  هک  تسا  لومعم  نینچ  اـیند  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  قوف  هیآ  تقیقح  رد 
تعافـش هب  لسوتم  دشن  نکمم  ینعم  نیا  رگا  .دنک  یم ءادا  ار  نآ  دوش و  یم اریذپ  ار  يرگید  همیرج  رفن  کی  هاگ  دـنوش : یم دراو 

ار دوخ  تمارغ  نتخادرپ  اب  هک  دننک  یم یعـس  دشن  مه  نیا  رگا  زاب  .دننک  تعافـش  وا  زا  هک  دزیگنا  یم رب  ار  یـصاخشا  ددرگ و  یم
72 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنزاس  دازآ 

روما نیا  زا  یلکب  تماـیق  رد  اـهتازاجم  رب  مکاـح  لوصا  دـیوگ : یم نآرق  یلو  تسا ، اـیند  رد  تازاـجم  زا  رارف  فلتخم  قرط  اـهنیا 
زا دادمتـسا  تسا و  اوقت  نامیا و  هیاس  هب  ندرب  هانپ  تاجن ، هار  اهنت  دـیآ ، یمن راک  هب  اـجنآ  رد  روما  نیا  زا  کـی  چـیه  و  تسادـج ،
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.راگدرورپ فطل 
رد الثم  هدوبن ، مک  اهنآ  نایم  رد  یفارخ  راـکفا  هنوگ  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  باـتک  لـها  نیفرحنم  اـی  ناتـسرپ  تب  دـیاقع  یـسررب 

تفج کی  دنتـشادن  گرزب  ینابرق  هب  یـسرتسد  رگا  دـندرک ، یم ینابرق  ناشناهانگ  هرافک  يارب  اـهنآ  هک  میناوخ  یم دوهی  تـالاح 
.دندرک یم ینابرق  رتوبک 

72 ص :  تعافش .....  هلأسم  نآرق و  - 1

«1»
يارب ارجا  نماض  تقیقح  رد  اهنآ  همه  هکلب  درادـن ، یماقتنا  هبنج  تمایق  رد  هچ  ناهج و  نیا  رد  هچ  یهلا  ياهتازاجم  کـش  نودـب 

نآ زا  دـیاب  دـنک  فیعـضت  ار  ارجا  نماـض  نیا  هک  زیچ  ره  نیارباـنب  تساـهناسنا ، لـماکت  تفرـشیپ و  هجیتن  رد  نیناوق و  زا  تعاـطا 
.دوشن ادیپ  مدرم  رد  هانگ  رب  تراسج  تأرج و  ات  تسج  زارتحا 

حالـصا ار  دوخ  هک  داد  ناکما  اهنآ  هب  دـیاب  هکلب  تسب  ناراکهانگ  يور  رب  یلکب  ار  حالـصا  تشگزاـب و  هار  دـیابن  رگید  يوس  زا 
.دندرگزاب اوقت  یکاپ  ادخ و  يوس  هب  دننک و 

ینعم رد  و  ناگدولآ ، ناراکهانگ و  تشگزاب  يارب  تسا  يا  هلیسو و  تسا ، لداعت  نیمه  ظفح  يارب  شحیحص  ینعم  رد  تعافش » »
.تسا هانگ  رب  تأرج  قیوشت و  بجوم  شتسردان  طلغ و 

نآ هدش ، تعافش  هلأسم  رکنم  یلکب  هاگ  دنا  هدرکن کیکفت  مه  زا  ار  نآ  حیحـص  میهافم  تعافـش و  فلتخم  ياه  هبنج هک  یناسک 
ربارب رد  يزاب  یتراپ  هیصوت و  اب  ار 

__________________________________________________

کت و ینعم  هب  رتو »  » نآ لباقم  هطقن  هدش و  هتفرگ  هلثم » یلا  ء  یشلا ّمض   » و تفج )  ) ینعم هب  عفـش »  » هشیر زا  تعافـش »  » هملک ( 1)
.تسا هدیدرگ  قالطا  رتفیعض  درف  هب  کمک  يارب  رتیوق  رترب و  درف  ندش  همیمض  هب  سپس  تسا ، اهنت 

73 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
یسک زا  تمایق  رد  ٌۀَعافَش » اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  : » دیوگ یم هک  ار  قوف  هیآ  نایباه  دننام و  هاگ  و  دنناد ! یم ربارب  ملاظ  نامکاح  نیطالس و 

.دنا هدرک راکنا  ار  تعافش  یلکب  هداد و  رارق  زیواتسد  رگید  تایآ  هب  هّجوت  نودب  دوش  یمن هتفریذپ  تعافش 

73 ص :  .تعافش .....  نوگانوگ  طیارش  - 2

دویق و هکلب  تسین  طرـش  دـیق و  یب عوضوم  کی  مالـسا  قطنم  رظن  زا  تعافـش  هلأسم  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوخ  هب  تعافـش  تاـیآ 
تعافـش صخـش  و  رگید ، يوس  زا  هدـنوش  تعافـش  صخـش  وسکی ، زا  دوـش  یم تعافـش  نآ  هراـب  رد  هک  یمرج  رظن  زا  یطیارش ،

زا یلک  روطب  متس  ملظ و  دننامه  یناهانگ  الثم  .دزاس  یم نشور  ار  نآ  هفسلف  تعافش و  یلـصا  هرهچ  هک  دراد  موس  يوس  زا  هدننک 
اهنت ءایبنا  هروس  هیآ 28  قبط  رگید  فرط  زا  دنرادن ! یعاطم » عیفـش   » ناملاظ دیوگ : یم نآرق  هدش و  هدرمـش  نوریب  تعافـش  هریاد 
دهع  » ياراد میرم  هروـس  هیآ 87  قبط  دـنا و  هدیـسر ءاضترا »  » ماقم هب  هک  دـنوش  یم تعافـش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومـشم  یناسک 

.دنتسه یهلا »
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ینعم هب  دوش  یم هدافتـسا  هدـش ، دراو  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتاـیاور  زا  و  اـهنآ ، يوغل  موهفم  زا  هک  هنوگ  ناـمه  ناونع  ود  نیا 
یهاوگ و  دب - لامعا  يدب  کین و  لامعا  یکین  تائیـس - تانـسح و  هب  فارتعا  رفیک و  شاداپ و  نازیم و  باسح و  ادخ و  هب  نامیا 

و دـبای ، ساـکعنا  یمدآ  یگدـنز  رد  سپـس  رکف و  رد  هک  یناـمیا  هدـش ، لزاـن  ادـخ  يوـس  زا  هک  تسا  یتاررقم  ماـمت  یتـسرد  هب 
هب دروآ و  نوریب  دنـسانش  یمن تیمـسر  هب  ار  یـسّدقم  لـصا  چـیه  هک  رگناـیغط  ناـملاظ  فـص  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  نیا  شا  هناـشن

.دراد او  دوخ  ياه  همانرب رد  رظن  دیدجت 
(. 87 فرخز : « ) ِّقَْحلِاب َدِهَش  ْنَم  اَّلِإ   » دنشاب قح  رب  هاوگ  دیاب  هک  هدرک  رکذ  ار  طرش  نیا  زین  ناگدننک  تعافش  دروم  رد  و 

ّقح و هب  هجوت  قیرط  زا  يدـنویپ  دزاس ، رارقرب  هدـننک  تعافـش  اب  دـنویپ  طابترا و  عون  کـی  دـیاب  هدـنوش  تعافـش  بیترت  نیا  هب  و 
.تسا ّقح  ریسم  رد  اهورین  جیسب  یگدنزاس و  يارب  يرگید  لماع  زین  دوخ  نیا  هک  نآ ، هب  یلعف  یلوق و  یهاوگ 

74 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

74 ص :  ۀیآ 49 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

دنک یم هراشا  هتشاد  ینازرا  لیئارـسا  ینب  موق  هب  هک  یگرزب  ياهتمعن  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  يدازآ ! تمعن  هیآ 49 -) )
: هک دوش  یم روآدای  اهنآ  هب  .تسا  ادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  ناراکمتس  لاگنچ  زا  يدازآ  تمعن  نآ  و 

امش امئاد  هک  اهنامه  (. » َنْوَعِْرف ِلآ  ْنِم  ْمُکاْنیََّجن  ْذِإ  َو  « ) میدیـشخب تاجن  ناینوعرف  تسد  زا  ار  امـش  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  »
يزینک و يارب  ار  امـش  نانز  و  دـندیرب ، یم رـس  ار  ناتنارـسپ  (. » ِباذَْـعلا َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  « ) دـنداد یم رازآ  یهجو  نیرتدـیدش  هب  ار 

ناتراگدرورپ يوس  زا  یتخـس  شیامزآ  ارجام  نیا  رد  و  (. » ْمُکَءاِسن َنُویْحَتْـسَی  ْمُکَءاْنبَأ َو  َنوُحِّبَُذی  « ) دنتـشاد یم هگن  هدنز  تمدخ ،
(. ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  « ) دوب امش  يارب 

یتسار هب  و  تسا - شیامزآ  ءالب »  » یناعم زا  یکی  درمش - یم لیئارسا  ینب  يارب  میظع ، تخس و  شیامزآ  کی  ار  نایرج  نیا  نآرق 
.تسا هدوب  یتخس  شیامزآ  تامیالمان ، همه  نیا  لمحت 

74 ص :  زورما ..... - زور و  نآ  رد  نارتخد  یگدرب 

شیوخ تمعن  ار  هجنکـش  نیا  زا  يدازآ  و  دناوخ ، یم باذـع  ار  لیئارـسا  ینب  نارـسپ  ندـیرب  رـس  نارتخد و  ندراذـگ  هدـنز  نآرق 
تسد هب  تسه  هک  تمیق  ره  هب  ار  شیوخ  حیحص  يدازآ  دننک  یعـس  تسیاب  اهناسنا  هک  دهد  رادشه  دهاوخ  یم ایوگ  .درامـش  یم

.دنیامن ظفح  دنروآ و 
و تسا ، گرم  امـش  يارب  ندوب  تسد  ریز  ندوب و  هدنز  : » دـیامرف یم هراشا  دوخ  راتفگ  رد  بلطم  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنانچ 

«. تسا یگدنز  يدازآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  امش  يارب  گرم 
شفلاخم تیعمج  زا  ار  نادرم  نارسپ و  دوخ  صوصخم  دادبتسا  اب  نوعرف  نامز  نآ  رد  هک  دراد  ار  قرف  نیا  هتشذگ  اب  زورما  يایند 

دوش و یم هتشک  دارفا  رد  یگنادرم  حور  يرگید  نیوانع  تحت  زورما  يایند  رد  یلو  دراذگ ، یم دازآ  ار  اهنآ  نارتخد  و  تفرگ ، یم
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.دنیآ یم رد  هدولآ  دارفا  تاوهش  تراسا  هب  نارتخد 

74 ص :  ۀیآ 50 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیا دـش ، ناینوعرف  لاگنچ  زا  لیئارـسا  ینب  تاجن  هب  یلامجا  هراشا  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  ناینوعرف ! لاگنچ  زا  تاـجن  هیآ 50 -) )
75 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  یحیضوت  تقیقح  رد  هیآ 

و (. » َرْحَْبلا ُمُِکب  اْنقَرَف  ْذِإ  َو  « ) میتفاکـش امـش  يارب  ار  ایرد  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  : » دـیوگ یم تسا ، تاـجن  نیا  یگنوگچ 
(. َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َنْوَعِْرف َو  َلآ  اْنقَرْغَأ  ْمُکاْنیَْجنَأَف َو  « ) دیدرک یم اشامت  هک  یلاح  رد  میدرک  قرغ  ار  ناینوعرف  میداد و  تاجن  ار  امش 
هلمج زا  تسا ، هدـمآ  نآرق  زا  يدّدـعتم  ياه  هروس رد  اهنآ  لاگنچ  زا  لیئارـسا  ینب  تاجن  ایرد و  رد  ناینوعرف  ندـش  قرغ  يارجام 

.دعب هب  هیآ 17  ناخد ، هیآ 55 و  فرخز ، هیآ 63 و 66 - ءارعش ، هیآ 103 - ءارسا ، هیآ 54 - لافنا ، هیآ 136 - فارعا ، هروس 
هب دـنوادخ  فطل  تمعن و  رظن  زا  يا  هراشا اهنت  هیآ ، نیا  رد  یلو  هدـش ، هداد  حرـش  ارجام  نیا  تایئزج  همه  ابیرقت  اـه  هروس نیا  رد 

.دنک قیوشت  دیدج ، شخب  تاجن  نییآ  مالسا ، شریذپ  هب  ار  اهنآ  ات  هدش ، لیئارسا  ینب 
و دنشاب ، هتشاد  دامتعا  لاوز ، یب يورین  نآ  هب  دننک ، هیکت  ادخ  هب  یگدنز  رد  رگا  هک  اهناسنا  يارب  تسا  یـسرد  هیآ  نیا  نمـض  رد 

.تسا اهنآ  راکددم  رای و  دنوادخ  قیاقد ، نیرت  تخس رد  دنتسیان ، زاب  شالت  ششوک و  هنوگ  چیه  زا  حیحص  ریسم  رد 

75 ص :  ۀیآ 51 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نخس ناشیگدنز  خیرات  لوط  رد  لیئارسا  ینب  فارحنا  نیرتگرزب  زا  هیآ  نیا  رد  نآرق  لیئارـسا ! ینب  فارحنا  نیرتگرزب  هیآ 51 -) )
اب هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  : » دـیوگ یم تسخن  تسا ، یتسرپ  هلاسوگ  كرـش و  هب  دـیحوت ، لصا  زا  فارحنا  نآ  و  دـیوگ ، یم

(. ًۀَْلَیل َنیَِعبْرَأ  یسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو  « ) میتشاذگ هدعو  بش  لهچ  یسوم 
دوبعم ناونع  هب  وا  زا  دـعب  ار  هلاسوگ  امـش   » دـیدرگ دـیدمت  بش  لهچ  هب  وا  هبـش  یـس  داعیم  و  دـش ، ادـج  امـش  زا  وا  هک  یماـگنه 

«. 1 ( » َنوُِملاظ ُْمْتنَأ  ِهِدَْعب َو  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  « ) دیدرک یم متس  دوخ  هب  لمع ، نیا  اب  هک  یلاح  رد  دیدرک ، باختنا 

75 ص :  ۀیآ 52 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َُّمث « ) دیروآ اجب  ار  ام  ياهتمعن  رکـش  دیاش  میدرک  وفع  ار  امـش  زاب  گرزب  هانگ  نیا  اب  : » دـیوگ یم دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 52 -) )
(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  انْوَفَع 

__________________________________________________

.دمآ دهاوخ  احورشم  هیآ 86  هط  هروس  رد  و  دعب ، هب  هیآ 142  زا  فارعا  هروس  رد  ارجام  نیا  حرش  ( 1)
76 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

76 ص :  ۀیآ 53 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

لطاـب زا  قـح  صیخـشت  هلیـسو  باـتک و  یـسوم  هب  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » دـیامرف یم لـبق  هـیآ  هـمادا  رد  هیآ 53 -) )
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(. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َناقْرُْفلا  َباتِْکلا َو  یَسُوم  اْنیَتآ  ْذِإ  َو  « ) دیوش تیاده  امش  ات  میدیشخب ،

76 ص :  ۀیآ 54 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

يا تفگ : دوخ  موـق  هب  یـسوم  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » دـیوگ یم هاـنگ  نیا  زا  هبوـت  میلعت  هنیمز  رد  سپـس  هیآ 54 -) )
(. َلْجِْعلا ُمُکِذاخِّتِاب  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو  « ) دیدرک متس  دوخ  هب  هلاسوگ  باختنا  اب  امش  ّتیعمج 

هک هنوگ  نیا  هب  دـیاب  امـش  هبوت  (. » ْمُِکئِراـب یلِإ  اُوبُوتَف  « ) دـیدرگ زاـب  ناتراگدـیرفآ  يوس  هب  دـینک و  هبوـت  تسا  نینچ  هک  نوـنکا  »
(. ْمُِکئِراب َْدنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  « ) تسا رتهب  ناتقلاخ  هاگشیپ  رد  امـش  يارب  راک  نیا  (. » ْمُکَـسُْفنَأ اُوُلْتقاَف  «! ) دیناسرب لتق  هب  ار  رگیدکی 

(. ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباتَف  « ) تسا میحر  باّوت  وا  هک  تفریذپ  ار  امش  هبوت  دنوادخ  ارجام  نیا  لابند  هب  «و 

76 ص :  هقباس .....  یب هبوت  میظع و  هانگ 

ربمایپ تازجعم  ادـخ و  تایآ  همه  نآ  هدـهاشم  زا  دـعب  هک  یتّلم  دوبن ، یکچوک  راـک  يرماـس ، هلاـسوگ  شتـسرپ  هک  تسین  کـش 
اپ ریز  ار  ادـخ  نییآ  دـیحوت و  یـساسا  لصا  یلکب  ناشربمایپ  هاتوک  تبیغ  کی  اـب  دـننک و  شومارف  ار  همه  ع )  ) یـسوم ناـشگرزب 
زا دعب  و  دمآ ، دهاوخ  دوجوب  یکانرطخ  عضو  دوشن  نک  هشیر  اهنآ  زغم  زا  هشیمه  يارب  عوضوم  نیا  رگا  .دنوش  تسرپ  تب هدراذگ 

رطخ هب  یلکب  وا  نییآ  تشونرس  و  دورب ، نایم  زا  وا  توعد  تایآ  مامت  تسا  نکمم  ع )  ) یسوم گرم  زا  دعب  اصوصخم  یتصرف  ره 
مادـعا نامرف  دـیحوت ، هب  تشگزاـب  هبوت و  روتـسد  نمـض  هک  نیا  نآ  و  دـش ، رداـص  دـنوادخ ، فرط  زا  يدـیدش  ناـمرف  اذـل  دـتفا 

.دش رداص  ناشدوخ  تسد  هب  ناراکهنگ  زا  يریثک  هورگ  یعمجتسد 
مه هک  دننک  رگیدکی  لتق  هب  مادقا  دنریگ و  تسد  هب  ریـشمش  دیاب  اهنآ  دوخ  ینعی  دوش ، ارجا  تسیاب  یم یـصاخ  وحن  هب  نامرف  نیا 

.نایانشآ ناتسود و  نتشک  مه  تسا و  باذع  شندش  هتشک 
دننک و لسغ  دندوب  هدرک  یتسرپ  هلاسوگ  هک  یناسک  مامت  کیرات  بش  کی  رد  داد  روتسد  ع )  ) یسوم تایاور  زا  یضعب  لقن  قبط 

77 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدیشک  فص  دنشوپب و  نفک 
دوبن نکمم  اـیآ  دریگ ؟ ماـجنا  تنوشخ  نیا  اـب  ارچ  هبوت  نیا  هک  دوـش  روـصت  نینچ  تسا  نکمم  دـنهن ! رگیدـکی  ناـیم  رد  ریـشمش 

؟ دیامرف لوبق  يزیرنوخ  نیا  نودب  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ 
.دوبن يا  هداس هلأسم  یتسرپ  تب هب  شیارگ  دیحوت و  لصا  زا  فارحنا  هلأسم  اریز  دوش ، یم نشور  الاب  نانخس  زا  لاؤس  نیا  هب  خساپ 

نایم زا  اب  تسا  لداعم  لصا  نیا  لزلزت  درک ، هصالخ  یتسرپ  هناگی  دـیحوت و  رد  ناوت  یم ار  ینامـسآ  نایدا  لوصا  همه  تقیقح  رد 
ناـنچ دـیاب  اذـل  تشگ ، یم ناگدـنیآ  يارب  یتنـس  دـیاش  دـش ، یم یقلت  هداـس  یتسرپ  هلاـسوگ  هلأـسم  رگا  نید ، یناـبم  ماـمت  نتفر 

! دتفین یتسرپ  تب  رکف  هب  نآ  زا  دعب  زگره  یسک  دنامب و  یقاب  راصعا  نورق و  مامت  رد  نآ  هرطاخ  هک  داد  اهنآ  هب  یلامشوگ 

77 ص :  ۀیآ 55 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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تخس تازاجم  هنوگچ  دندوب و  ریگ  هناهب جوجل و  یمدرم  لیئارـسا  ینب  هنوگچ  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا  بیجع ! ياضاقت  هیآ 55 -) )
میهاوخن نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم ! يا  دـیتفگ ، هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  ، » دـیوگ یم تسخن  تفرگ ، ار  ناـشناماد  یهلا 

(. ًةَرْهَج َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  «! ) مینیبب دوخ  مشچ  اب  اراکشآ  ار  ادخ  هک  نیا  رگم  دروآ 
دنهاوخ یم یتح  تسین ، ناشتاسوسحم  زا  رتارف  نادان  دارفا  كرد  هک  ارچ  هدوب ، اـهنآ  لـهج  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  تساوخرد  نیا 

رد لاح  ره  هب  هدوب ! موق  نیا  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  ییوج  هناهب  تجاجل و  رطاخ  هب  اـی  .دـننیبب و  دوخ  مشچ  اـب  ار  ادـخ 
زا رتناوتان  رهاظ  مشچ  دننادب  و  دننیبب ، دـنرادن  ار  نآ  هدـهاشم  بات  اهنآ  هک  ادـخ  تاقولخم  زا  یکی  هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ اجنیا 

، دروخ هوک  رب  دمآ و  دورف  يا  هقعاص راگدرورپ ، كاپ  تاذ  هب  دسر  هچ  ات  دنیبب ، ار  ادـخ  تاقولخم  زا  يرایـسب  یتح  هک  تسا  نیا 
نیمز يور  هب  ناج  یب هک  درب  ورف  تشحو  رد  ار  همه  نانچ  نآ  تشاد  هارمه  هک  يا  هلزلز زیگنا و  بعر  يادص  هدـننک و  هریخ  قرب 

.دنداتفا
ُمُْکتَذَخَأَف « ) دیدرک یم هاگن  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  هقعاص  لاح  نیمه  رد  سپس  : » دیوگ یم قوف  هلمج  لابند  هب  نآرق  هکنانچ 

(. َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  ُۀَقِعاَّصلا َو 
78 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

78 ص :  ۀیآ 56 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رایسب هناهب  ارجام  نیا  رد  لیئارسا  ینب  نارس  زا  رفن  داتفه  نتفر  نیب  زا  هک  ارچ  دش ، تحاران  تخس  ارجام  نیا  زا  یـسوم  هیآ 56 -) )
هب ار  اهنآ  تشگزاب  ياضاقت  ادـخ  زا  اذـل  دـنک ، رات  هریت و  وا  رب  ار  یگدـنز  هک  داد  یم لیئارـسا  ینب  نایوج  ارجاـم  تسد  هب  یّمهم 

دیاش میدیـشخب  نیون  تایح  ناتگرم  زا  دعب  ار  امـش  سپـس  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دش ، هتفریذپ  وا  ياضاقت  نیا  و  درک ، یگدـنز 
«. 1 ( » َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  « ) دیروآ اجب  ار  ادخ  تمعن  رکش 

78 ص :  ۀیآ 57 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

لاگنچ زا  لیئارـسا  ینب  هک  نآ  زا  سپ  دیآ  یم رب  هدـئام  هروس  ات 22 )  20  ) تایآ زا  هک  هنوگ  نآ  نوگانوگ ! ياـهتمعن  هیآ 57 -) )
ینب اما  دنوش ، دراو  نآ  رد  دننک و  تکرح  نیطسلف  سّدقم  نیمزرس  يوس  هب  هک  داد  نامرف  اهنآ  هب  دنوادخ  دنتفای ، تاجن  ناینوعرف 

هب دش ، میهاوخن  نیمزرس  نیا  دراو  ام  دنورن  نوریب  اجنآ  زا  هقلامع ) موق   ) ناراکمتـس ات  دنتفگ : دنتفرن و  نامرف  نیا  راب  ریز  لیئارـسا 
میهاوخ دراو  ام  دـیدش  زوریپ  هک  نآ  زا  سپ  دـیورب  اهنآ  گنج  هب  تیادـخ  وت و  : » دـنتفگ یـسوم  هب  هکلب  دـندرکن ، اـفتکا  مه  نیا 

.درک تیاکش  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تشگ و  تحاران  تخس  نخس  نیا  زا  یسوم  دش !»
.دننامب نادرگرس  انیس ) يارحص   ) نابایب رد  لاس  لهچ  تّدم  لیئارسا  ینب  هک  دش  رّرقم  نینچ  ماجنا  رس 

ياهتمعن لومشم  ار  لیئارسا  ینب  رگید  راب  ادخ  دندروآ ، يور  ادخ  هاگرد  هب  دندش و  نامیـشپ  تخـس  دوخ  راک  زا  اهنآ  زا  یهورگ 
(. َمامَْغلا ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو  « ) میداد رارق  نابیاس  امش  رس  رب  ار  ربا  ام  : » دنک یم هراشا  هیآ  نیا  رد  نآ  زا  یتمسق  هب  هک  داد  رارق  دوخ 

ربا هیاس  نوچمه   ) اراوگ هیاس  کی  زا  دـنک  یم ییامیپهار  باتفآ ، لد  رد  نابایب ، رد  بورغ  ات  حبـص  زا  زور  هک  يرفاسم  تسا  ادـیپ 
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.درب یم تّذل  ردقچ  تسا ) میسن  شزو  رون و  عنام  هن  دنک و  یم دودحم  ناسنا  رب  ار  اضف  هن  هک 
ینالوط تدم  يارب  مه  نآ  نازوس ، کشخ و  نابایب  نیا  ناورهر  رگید  يوس  زا 

__________________________________________________

هعلاـطم فارعا  هروس  هیآ 155 ، لـیذ  هنوـمن » ریـسفت   » رد ار  نآ  هدـنزومآ  ياـه  هتکن بیجع و  تشذگرـس  نیا  رتـشیب  حیـضوت  ( 1)
.دییامرف

79 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
: دیامرف یم هیآ  نیمه  هلابند  رد  هکنانچ  درک  لح  اهنآ  يارب  دنوادخ  زین  ار  لکـشم  نیا  دنراد ، یفاک  ییاذغ  داوم  هب  زاین  هلاس  لهچ 

(. يْولَّسلا َّنَْملا َو  ُمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو  « ) میدرک لزان  امش  رب  دوب ) شخبورین  ذیذل و  ییاذغ  هک   ) ار يولس  نم و  ام  »
اُولُک « ) دیراذگب ار  شتمعن  رکش  دینکن و  یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  و   » دیروخب میداد  يزور  امش  هب  هک  يا  هزیکاپ ياهکاروخ  نیا  زا  »

(. ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم 
ام َو  « ) دـندرک یم متـس  نتـشیوخ  هب  اهنت  هکلب  دـندرکن  متـس  ملظ و  ام  هب  اهنآ   » دـندشن دراو  يرازگـساپس  رد  زا  اـهنآ  مه  زاـب  یلو 

(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  انوُمَلَظ َو 

79 ص :  تسیچ ..... ؟ يولس »  » و نم » »

هب نابایب  نآ  رد  دوخ  تکرح  لوط  رد  لیئارـسا  ینب  هک  هدوب  یعیبط  لسع  عون  کـی  نم »  » هک دـنا  هداد لاـمتحا  نارـسفم  زا  یـضعب 
لسع زا  یناوارف  ياه  هنومن هک  هتشاد  دوجو  ییاهخالگنس  اهناتسهوک و  هیت ، نابایب  یشاوح  رد  هک  ارچ  دندیسر ، یم نآ  زا  ینزاخم 

.تسا هدروخ  یم مشچ  هب  نآ  رد  یعیبط 
هب هسّدقم  یـضارا  : » میناوخ یم هک  اجنآ  دوش  یم دییأت  هدش  هتـشون  لیجنا ) تاروت و   ) نیدهع رب  هک  يریـسفت  هلیـسو  هب  ریـسفت  نیا 

ناتخرد خاش  اهگنس و  فاکش  رد  هراومه  ناروبنز  تعامج  هک  تسا  ظاحل  نیدب  و  تسا ، فورعم  اه  هفوکـش اهلگ و  عاونا  ترثک 
«. 1 « » دروخ دنناوت  یم ار  لسع  مدرم  نیرتریقف  هک  يروطب  دننیشن ، یم مدرم  ياه  هناخ و 

رد هدـمآ ، یم نیمزرـس  نآ  رد  ناوارف  روطب  فارطا  زا  هک  دـنا ، هتـسناد هدـنرپ  عون  کـی  ار  نآ  نارـسفم  یـضعب  يولـس »  » دروـم رد 
: دیوگ یم هک  اجنآ  مینیب  یم ار  هّیرظن  نیا  دییأت  دنا  هتشون نیدهع  هب  نایحیسم  زا  یضعب  هک  يریسفت 

لـصف کی  رد  ار  اهنآ  زا  رازه   16 يرپاک ، هریزج  رد  هک  دنور  یم لامـش  هب  هدرک  تکرح  دایز  روطب  اقیرفآ  زا  يولـس »  » هک نادـب 
زا و  دوش ، یم لـخاد  انیـس  هریزج  هبـش  رد  هدومن ، عطق  ار  زئوس  هبقع و  جـیلخ  هدـمآ ، مزلق  ياـیرد  هار  زا  غرم  نیا  دـندومن ...  دـیص 

هتفرگ تسد  اب  یناسآ  هب  تسا  هدیشک  هار  نیب  رد  هک  یتمحز  بعت و  ترثک 
__________________________________________________

ص 612. سّدقم ، باتک  سوماق  ( 1)
80 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

«. 1  » تسا نیمز  کیدزن  ابلاغ  دیامن  زاورپ  نوچ  و  دوش ، یم
.تسا رتوبک  هزادنا  هیبش و  هک  تسا  یتشوگرپ  صوصخم  هدنرپ  نامه  يولس »  » زا دوصقم  هک  دوش  یم هدافتسا  زین  هتشون  نیا  زا 
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80 ص :  ۀیآ 58 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ناشدورو هب  طوبرم  هک  مینک  یم دروخرب  لیئارسا  ینب  یگدنز  زا  يرگید  زارف  هب  اجنیا  رد  لیئارسا ! ینب  دیدش  تجاجل  هیآ 58 -) )
.تسا سّدقم  نیمزرس  رد 

اُولُخْدا اَْنُلق  ْذِإ  َو  « ) دـیوش سدـق ) نیمزرـس  ینعی   ) هیرق نیا  لخاد  میتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  ینامز  دـیروایب  رطاخ  هب  : » دـیوگ یم تسخن 
(. َۀَیْرَْقلا ِهِذه 

عمج نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یلحم  ره  ینعم  هب  برع  تغل  نآرق و  رد  یلو  تسا ، اتـسور  ینعم  هب  ام  هرمزور  نابز  رد  هچ  رگ  هیرق » »
.تسا سدق  یضارا  سدقملا و  تیب  اجنیا  رد  روظنم  اجنیا و  رد  اهاتسور ، ای  دشاب  گرزب  ياهرهش  هاوخ  دنوش ، یم

(. ًادَغَر ُْمْتئِش  ُْثیَح  اْهنِم  اُولُکَف  « ) دیروخب دیهاوخ  یم هچ  ره  ناوارف  روطب  نآ  ياهتمعن  زا  : » دنک یم هفاضا  سپس 
َو « ) زیرب ار  ام  ناهانگ  ادـنوادخ ! : » دـییوگب و  ًادَّجُـس .) َباْبلا  اُولُخْدا  َو  « ) دـیوش دراو  عضاوت  عوضخ و  اـب  سدـقملا ) تیب   ) رد زا  «و 

(. ٌۀَّطِح اُولُوق 
ْمَُکل ْرِفْغَن  « ) داد میهاوخ  يرتشیب  شاداـپ  ناـهانگ - شـشخب  ترفغم و  رب  هوـالع  ناراـکوکین - هب  میـشخبب و  ار  امـش  ياـهاطخ  اـت  »

(. َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَس  ْمُکایاطَخ َو 
وت زا  ایادـخ  : » هک تسا  نیا  نآ  ینعم  اـجنیا  رد  و  تسا ، ندروآ  نییاـپ  شزیر و  ینعم  هب  تغل  رظن  زا  ٌۀَّطِح »  » هک تشاد  هجوت  دـیاب 

«. میراد ار  دوخ  ناهانگ  شزیر  ياضاقت 

80 ص :  ۀیآ 59 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

زین هلمج  نیا  نتفگ  زا  یتح  اهنآ  زا  يا  هدع میراد ، عالطا  لیئارسا  ینب  یتخـسرس  تجاجل و  زا  و  میناد ، یم هکنانچ  یلو  هیآ 59 -) )
هب ار  نخس  نیا  دندوب  هدرک  متس  هک  اهنآ  اما  : » دیوگ یم نآرق  اذل  دنتفگ  ءازهتسا  روطب  یبسانمان  هملک  نآ  ياج  هب  دندرک و  عانتما 

(. ْمَُهل َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  « ) دنداد رییغت  دوب  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  هچنآ  ریغ 
ورف نامسآ  زا  یباذع  ناشهانگ ، قسف و  رطاخ  هب  نارگمتس  نیا  رب  زین  ام  »

__________________________________________________

ص 483. سکاه ،) رتسم   ) سّدقم باتک  سوماق  ( 1)
81 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اْنلَْزنَأَف  « ) میداتسرف

81 ص :  ۀیآ 60 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ینازرا لیئارـسا  ینب  هب  هک  یّمهم  ياهتمعن  زا  رگید  یکی  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  زاب  ناـبایب ! رد  بآ  همـشچ  ندیـشوج  هیآ 60 -) )
: دیوگ یم هدرک  هراشا  تشاد 

رارق هقیـضم  رد  تخـس  بآ  تهج  زا  لیئارـسا  ینب  هک  نازوـس  کـشخ و  ناـبایب  نآ  رد   ) یـسوم هک  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هـب  »
(. ِهِمْوَِقل یسُوم  یقْسَتْسا  ِذِإ  َو  « ) درک بآ  ياضاقت  شموق  يارب  دوخ  دنوادخ  زا  دنتشاد )
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« نزب صوصخم  گنـس  نآ  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  میداد  روتـسد  وا  هب  ام  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دومرف ، لوبق  ار  اضاقت  نیا  ادخ  و 
(. َرَجَْحلا َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  )

يراج تّدش  تعرس و  اب  نآ  زا  لیئارـسا ) ینب  لئابق  دادعت  هب  تسرد   ) بآ همـشچ  هدزاود  تفرگ و  ندیـشوج  نآ  زا  بآ  ناهگان  »
ینب لیابق  طابسا و  هک  يا  هنوگ هب  دیدرگ ، ریزارس  يا  هفیاط يوس  هب  اه  همشچ نیا  زا  کی  ره  ًاْنیَع .) َةَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  « ) دش

(. ْمَُهبَرْشَم ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  « ) دنتخانش یم ار  دوخ  همشچ  یبوخ  هب  مادک  ره   » لیئارسا
یناتسهوک تمسق  کی  رد  تسا  هدوب  يا  هرخص گنس  نیا  دنا : هتفگ نارسفم  زا  یضعب  هدوب ، یگنس  هنوگچ  گنس  نیا  هک  نیا  رد 

زا مک  تروص  هب  زاغآ  رد  بآ  هک  دهد  یم ناشن  هدـمآ  فارعا  هروس  هیآ 160  رد  هک  ْتَسَجَْبناَف »  » هب ریبعت  و  نابایب ، نآ  رب  فرـشم 
باریس نآ  زا  دوب  ناشهارمه  هک  یناویح  لیئارسا و  ینب  لیابق  زا  کی  ره  هک  يّدح  هب  تفرگ  ینوزف  سپس  دمآ ، نوریب  گنـس  نآ 

« زاجعا  » هوحن کی  اب  اهنیا  همه  امّلسم  یلو  دوش ، يراج  یبآ  نینچ  ناتسهوک  رد  یگنس  هعطق  زا  هک  تسین  بّجعت  ياج  و  دنتشگ ،
.دوب هتخیمآ 

اهنآ هب  و  تشاذگ ، ناشرایتخا  رد  یفاک  ردـقب  بآ  رگید  يوس  زا  و  درک ، لزان  يولـس  نم و  اهنآ  رب  وسکی  زا  دـنوادخ  لاح  ره  هب 
ِضْرَْألا ِیف  اْوَثْعَت  ِهَّللا َو ال  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْشا  اُولُک َو  « ) دینکن نیمز  رد  یبارخ  داسف و  اما  دیـشونب  دیروخب و  دنوادخ  يزور  زا  : » دومرف

(. َنیِدِسْفُم
82 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربارب  رد  يرازگساپس  ناونع  هب  لقا  دح  هک  دنک  یم دزشوگ  اهنآ  هب  تقیقح  رد 

.دیراذگب رانک  ار  ناربمایپ  رازآ  يرس و  هریخ  تجاجل و  دشاب  هک  مه  گرزب  ياهتمعن  نیا 

82 ص :  ۀیآ 61 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

یگنوگچ هیآ ، نیا  رد  تشاد ، ینازرا  لیئارـسا  ینب  هب  دنوادخ  هک  یناوارف  بهاوم  لابند  هب  گنراگنر ! ياهاذغ  ياّنمت  هیآ 61 -) )
دنا هدوب یجوجل  مدرم  هنوگچ  اهنآ  هک  دـهد  یم ناشن  دـنک و  یم سکعنم  گرزب  ياهتمعن  نیا  ربارب  رد  ار  اهنآ  یـساپسان  نارفک و 

زگره ام  یـسوم ! يا  دـیتفگ : هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هب  و  : » دـیوگ یم تسخن  تسا ، هدـشن  هدـید  خـیرات  ماـمت  رد  دـیاش  هک 
ای ُْمْتُلق  ْذِإ  َو   ) میهاوخ یم عّونتم  ياذغ  ام  اما  تسا ، ذـیذل  بوخ و  دـنچ  ره  يولـس  نم و  مینک » تعانق  اذـغ  عون  کی  هب  میناوت  یمن

(. ٍدِحاو ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  یسُوم 
َکَّبَر اَنل  ُعْداَف  « ) زایپ سدـع و  ریـس ، رایخ ، اهیزبس ، زا  دـهد  رارق  ام  يارب  دـیور  یم نیمز  زا  هچنآ  زا  ات  هاوخب  تیادـخ  زا  نیارباـنب  »

(. اِهلََصب اهِسَدَع َو  اهِمُوف َو  اِهئاَِّثق َو  اِهْلَقب َو  ْنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اَنل  ْجِرُْخی 
َوُه يِذَّلا  َنُولِْدبَتْـسَت  َلاق َأ  ( ؟» دـینک یم باختنا  تسا  رتهب  هچنآ  لباقم  رد  ار  رت  تسپ ياذـغ  امـش  اـیآ  : » تفگ اـهنآ  هب  یـسوم  یلو 

(. ٌْریَخ َوُه  يِذَّلِاب  ینْدَأ 
« تسا اـجنآ  رد  دـیهاوخ  یم هچنآ  اریز  دـیوش ، يرهـش  دراو  دـینک  شـشوک  دـیور و  نوریب  ناـبایب  نیا  زا  تسا  نینچ  هـک  نوـنکا  »

(. ُْمْتلَأَس ام  ْمَُکل  َّنِإَف  ًارْصِم  اوُِطبْها  )
(. ُۀَنَکْسَْملا ُۀَّلِّذلا َو  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  َو  « ) دز اهنآ  یناشیپ  رب  ار  رقف  ّتلذ و  رهم  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  نآرق  سپس 

(. ِهَّللا َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  « ) دندش راتفرگ  یهلا  بضغ  هب  رگید  راب  و 
ِتایِآب َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) دنتـشک یم قحانب  ار  ناربمایپ  دـندرک و  یم راکنا  ار  یهلا  تایآ  اهنآ  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  نیا  »
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(. ِّقَْحلا ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی  ِهَّللا َو 
(. َنوُدَتْعَی اُوناک  اْوَصَع َو  اِمب  َِکلذ  « ) دنتشاد زواجت  يّدعت و  دندرک و  یم هانگ  اهنآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا   » و

تـسا یعیبط  الماک  تسا ، رـشب  ياه  هتـساوخ ءزج  یگدنز و  مزاول  زا  عّونت  کش ، نودـب  تسین ؟ ناسنا  تعیبط  ءزج  یبلط  عّونت  ایآ 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  اب  لیئارسا  ینب  هنوگچ  سپ  تسین  یفالخ  راک  نیا  دوش ، هتـسخ  تخاونکی  ياذغ  زا  یتّدم  زا  سپ  ناسنا  هک 

83 ص : ج1 ،
؟ دنتفرگ رارق  شنزرس  دروم  عّونت  تساوخرد 

ار وا  یگدـنز  ساـسا  هک  دراد  دوجو  یقیاـقح  رـشب  یگدـنز  رد  هک  نیا  نآ  دوش و  یم نشور  هتکن  کـی  رکذ  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ 
زا ار  ناـسنا  روما  نیا  هب  هجوت  هک  دـیآ  یم شیپ  ییاـهنامز  .ددرگ  عّونتم  ذـئاذل  باوخ و  دروخ و  يادـف  دـیابن  دـهد و  یم لیکـشت 

.دنزب اپ  تشپ  اهنآ  همه  هب  دیاب  هک  تساجنیا  رد  دراد ، یم زاب  ّتیّرح  یگدازآ و  زا  يوقت ، یکاپ و  نامیا و  زا  یلصا ، فده 
ریـسا ناـنچ  ار  هدازآ  دارفا  نآ ، زا  هدافتـسا  اـب  هک  زورما  زورید و  نارگرامعتـسا  يوس  زا  تسا  یگرزب  ماد  تقیقح  رد  یبـلط  عّوـنت 

ار اهنآ  تراسا  هقلح  دنراپسب و  یشومارف  تسد  هب  یّلکب  ار  شیوخ  نتشیوخ  هک  دننک  یم اهنکسم  اهبکرم و  اهسابل و  اهاذغ و  عاونا 
.دنهن ندرگ  رب 

83 ص :  ۀیآ 62 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هدرک هراشا  یمومع ، یلک و  لصا  کی  هب  نآرق  اجنیا  رد  لیئارـسا  ینب  هب  طوبرم  ياهثحب  بیقعت  رد  تاجن ! یلک  نوناق  هیآ 62 -) )
لمع صلاخ و  نامیا  گرزب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  يزاس ، رهاظ  رهاـظت و  هن  تسا ، تقیقح  ّتیعقاو و  دراد  شزرا  هچنآ  دـیوگ : یم
نائباص يراصن و  نایدوهی و  نینچمه  دنا و  هدروآ نامیا  هلا ) هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب   ) هک یناسک   » دوش یم هتفریذپ  حلاص 

دزن اـهنآ  شاداـپ  دـنهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنروآ و  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هـک  اـهنآ  مـیهاربا ) اـی  حوـن  اـی  ییحی  ناوریپ  )
ْمُهَلَف ًاِحلاص  َلِمَع  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباَّصلا  يراصَّنلا َو  اوُداه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسا تباث  ناـشراگدرورپ 

«. 1 ( » ْمِهِّبَر َْدنِع  ْمُهُرْجَأ 
(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َو ال  « ) هتشذگ زا  یمغ  هن  دنراد و  هدنیآ  زا  یسرت  هن   » نیاربانب و 

یبهذم ره  ناوریپ  هک  نیا  یلک و  حلص  لیبق  زا  یتسردان  راکفا  يارب  يزیواتسد  ار  قوف  هیآ  نایوج  هناهب  زا  یضعب  مهم : لاؤس  کی 
ناوریپ يراصن و  دوهی و  تسین  مزال  هیآ  نیاربانب  دنیوگ  یم اهنآ  دنا ، هداد رارق  دننک  لمع  دوخ  بهذم  هب  دیاب 

__________________________________________________

.هیآ نیمه  لیذ  لوا ، دلج  هنومن » ریسفت   » هب دینک  عوجر  تسیچ ؟ اهنآ  دیاقع  دنتسه و  یناسک  هچ  نائباص »  » هک نیا  رد  ( 1)
84 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.تسا یفاک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنشاب و  هتشاد  نامیا  ترخآ  ادخ و  هب  هک  ردق  نیمه  دنوش ، اریذپ  ار  مالسا  رگید  نایدا 
َْریَغ ِغَْتبَی  ْنَم  َو  دیوگ : یم نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  رد  نآرق  دننک ، یم ریـسفت  ار  رگیدکی  نآرق  تایآ  هک  میناد  یم یبوخ  هب  خساپ :

«. دش دهاوخن  هتفریذپ  دنک  باختنا  دوخ  يارب  مالسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  : » ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا 
حیحـص قوف  ریـسفت  رگا  دـیدج  نییآ  نیا  يوس  هب  نایدا  ریاس  ناوریپ  يراـصن و  دوهی و  توعد  زا  تسا  رپ  نآرق  تاـیآ  هوـالع  هب 

.تفر هیآ  یعقاو  ینعم  لابند  هب  دیاب  نیاربانب  دراد ، حیرص  داضت  نآرق  تایآ  زا  یمیظع  شخب  اب  دشاب 
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.دسر یم رظنب  رتبسانم  رتنشور و  همه  زا  ریسفت  ود  اجنیا  رد 
دنروآ یم نامیا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  امّلـسم  دننک  لمع  دوخ  بتک  ياوتحم  هب  اهنآ  دننام  يراصن و  دوهی و  رگا  - 1

.تسا هدمآ  ینامسآ  بتک  نیا  رد  فلتخم  میالع  تافص و  رکذ  اب  وا  روهظ  تراشب  هک  ارچ 
قح و هار  رگا  هک  دندوب  رکف  رد  اهنآ  هدوب ، حرطم  مالسا  زاغآ  رد  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يارب  هک  تسا  یلاؤس  هب  رظان  هیآ  نیا  - 2

نامیا مالـسا و  ربمایپ  نامز  كرد  مدـع  رطاخ  هب  اهنآ  ایآ  دوش ،؟ یم هچ  ام  ناردـپ  ناکاین و  فیلکت  سپ  تسا ، مالـسا  اهنت  تاـجن 
؟ دش دنهاوخ  تازاجم  وا  هب  ندرواین 

نامیا شیوخ  نامز  ینامـسآ  باتک  قح و  رب  ربمایپ  هب  دوخ  رـصع  رد  هک  یـسک  ره  تشاد  مالعا  دیدرگ و  لزان  قوف  هیآ  اجنیا  رد 
.تسین ینارگن  هنوگ  چیه  ياج  و  تسا ، تاجن  لها  تسا  هدرک  حلاص  لمع  هدروآ و 

.مالسا ربمایپ  روهظ  زا  لبق  نمؤم  نایحیسم  هنوگ  نامه  دنتاجن ، لها  حیسم ، روهظ  زا  لبق  لمعلا  حلاص  نمؤم و  نایدوهی  نیاربانب 
.دوش یم هدافتسا  زین  هدش  رکذ  قوف  هیآ  يارب  هک  یلوزن  نأش  زا  ینعم  نیا 

.دینک هعلاطم  هیآ  نیمه  لیذ  لوا  دلج  هنومن » ریسفت   » رد ار  لوزن  نأش  نیا  حرش 

84 ص :  ۀیآ 63 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

سپس تاروت و  تایوتحم  هب  لمع  يارب  لیئارـسا ، ینب  زا  نتفرگ  نامیپ  هلأسم  هیآ  نیا  رد  دیریگب ! توق  اب  ار  ادخ  تایآ  هیآ 63 -) )
85 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هراشا  نامیپ  نیا  زا  اهنآ  فّلخت 

(. ْمُکَقاثیِم انْذَخَأ  ْذِإ  َو  « ) میتفرگ نامیپ  امش  زا  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم تسخن  تسا ، هدش 
(. َروُّطلا ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  « ) میداد رارق  امش  رس  يالاب  ار  روط  «و 

(. ٍةَّوُِقب ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  « ) دیریگب توق  تردق و  اب  میا  هداد امش  هب  یهلا  تایآ  زا  ار  هچنآ  میتفگ  «و 
(. َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو  « ) دیوش راکزیهرپ  ات  دینک ) لمع  نآ  هب  و   ) دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  اقیقد  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  «و 

85 ص :  ۀیآ 64 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ِدَْعب ْنِم  ُْمْتیَّلَوَـت  َُّمث  « ) دـیدش نادرگ  يور  ارجاـم ، نیا  زا  دـعب  و   » دـیدرپس یـشومارف  تسد  هب  ار  دوـخ  ناـمیپ  امـش  یلو  هیآ 64 -) )
(. َِکلذ

(. َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  ْوَلَف ال  « ) دیدوب ناراکنایز  زا  دوبن ، امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  «و 

85 ص :  تفرگ ..... ؟ رارق  لیئارسا  ینب  رس  يالاب  هوک  هنوگچ  - 1

تاروت تشگزاب و  روط  هوک  زا  ع )  ) یسوم هک  یماگنه  دنک : یم لقن  نینچ  دیز » نبا   » لوق زا  یسربط  موحرم  مالـسا  گرزب  رـسفم 
یتاروتسد تسا ، مارح  لالح و  ینید و  تاروتـسد  يواح  هک  ما  هدروآ ینامـسآ  باتک  درک  مالعا  شیوخ  موق  هب  دروآ ، دوخ  اب  ار 
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.دینک لمع  نآ  ماکحا  هب  دیریگب و  ار  نآ  هداد ، رارق  امش  راک  همانرب  دنوادخ  هک 
ات درک ، رومأم  ار  ناگتشرف  مه  ادخ  دنتشاذگ ، یشکرس  ینامرفان و  يانب  هدروآ ، نانآ  يارب  یلکـشم  فیلاکت  هک  نیا  هناهب  هب  دوهی 

.دنهد رارق  اهنآ  رس  يالاب  ار  روط  هوک  زا  یمیظع  هعطق 
نیا دییامن  هبوت  دّرمت  یـشکرس و  زا  دینک و  لمع  ادخ  تاروتـسد  هب  دـیدنبب و  نامیپ  هچنانچ  درک  مالعا  ع )  ) یـسوم ماگنه  نیا  رد 

.دش دیهاوخ  كاله  همه  هن  رگ  دوش و  یم فرط  رب  امش  زا  رفیک  باذع و 
دوخ رس  رب  ار  هوک  طوقس  راظتنا  هظحل  ره  هک  یلاح  رد  دندومن ، هدجـس  ادخ  يارب  دنتـشگ و  اریذپ  ار  تاروت  دندش و  میلـست  اهنآ 

86 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هبوت  تکرب  هب  یلو  دندیشک ، یم
«. دش عفد  اهنآ  زا  یهلا  باذع  نیا  ماجنا  رس 

رثا رب  ادـخ  نامرف  هب  هوک  زا  یمیظع  هعطق  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  لیئارـسا : ینب  رـس  يـالاب  هوک  نتفرگ  رارق  یگنوگچ  رد  اـما 
رّوصت دندید و  دوخ  رس  زارف  رب  ار  نآ  هظحل ، دنچ  هک  يروطب  تشذگ  اهنآ  رـس  يالاب  زا  و  دش ، هدنک  اج  زا  دیدش  هقعاص  هلزلز و 

.داتفا دهاوخ  ورف  اهنآ  رب  هک  دندرک 

86 ص :  دراد ..... ؟ يدوس  هچ  يرابجا  نامیپ  - 2

، دننک میلست  قح  ربارب  رد  تازاجم  هب  دیدهت  اب  ار  شکرـس  دّرمتم و  دارفا  هک  درادن  یعنام  چیه  تفگ : ناوت  یم لاؤس  نیا  خساپ  رد 
رد دـنک و  یم حیحـص  رّکفت  هشیدـنا و  هب  راداو  ار  اهنآ  دنکـش و  یم مه  رد  ار  اهنآ  رورغ  دراد ، یتقوم  هبنج  هک  راشف  دـیدهت و  نیا 

.دنک یم لمع  شیوخ  فیاظو  هب  رایتخا  هدارا و  اب  هار  همادا 
.داد رییغت  هارکا  اب  ناوت  یمن ار  داقتعا  هن  رگ  تسا و  هدوب  نآ  یلمع  ياه  هبنج هب  طوبرم  رتشیب  نامیپ ، نیا  لاح ، ره  هب  و 

86 ص :  ۀیآ 65 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا يّدام  روما  هب  اهنآ  دیدش  هقالع  دوهی و  رب  مکاح  ینامرفان  يرگنایصع و  حور  هب  هیآ  نیا  هبنـش ! زور  نارگنایـصع  هیآ 65 -) )
: دیوگ یم تسخن  دنک ، یم

(. ِْتبَّسلا ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  « ) دیتسناد دندرک  هانگ  ینامرفان و  هبنش  زور  رد  امش  نایم  زا  هک  ار  یناسک  لاح  اعطق  »
ًةَدَِرق اُونوُک  ْمَُهل  اـْنلُقَف  « ) دـندش نینچ  اـهنآ  دـییآرد و  يا  هدـش درط  ناـگ  هنیزوب تروـص  هب  میتـفگ : اـهنآ  هب  اـم   » هک دـیتسناد  زین  و 

(. َنِیئِساخ

86 ص :  ۀیآ 66 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ام اْهیَدَـی َو  َْنَیب  اـِمل  اـًلاکَن  اـهاْنلَعَجَف  « ) میداد رارق  دـعب  ياـهنامز  ناـمز و  نآ  مدرم  يارب  یتربـع  رفیک و  ار  رما  نیا  اـم  (- » هیآ 66 )
(. اهَْفلَخ

(. َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  « ) ناراکزیهرپ يارب  يزردنا  دنپ و  نینچمه  «و 
.دمآ دهاوخ  فارعا  هروس  ات 166 )  163  ) تایآ لیذ  ارجام  نیا  حرش 
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ایرد راـنک  رد  هک  ناـنآ  زا  یهورگ  دـننک ، لـیطعت  ار  هبنـش »  » زور دوب ، هداد  روتـسد  دوـهی  هب  دـنوادخ  : » تسا نینچ  نآ  هصـالخ  و 
نایهام دـش ، یم هک  هبنـش  ياهزور  اضق  زا  یلو  دـنریگن ، یهاـم  زور  نآ  رد  اـیرد  زا  دـنتفای  روتـسد  شیاـمزآ  ناونع  هب  دنتـسیز  یم

87 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  یناوارف 
دنوادـخ دـنتفرگ ، یهام  بآ  زا  هبنـش  زور  یعرـش  هالک  عون  کی  اب  دـنداتفا و  يرگ  هلیح رکف  هب  اهنآ  دـندش ، یم رهاظ  بآ  هحفص 

« تخاس نوگرگد  ناویح  هب  ناسنا  تروص  زا  ار  ناش  هرهچ درک و  تازاجم  ینامرفان  نیا  مرج  هب  ار  نانآ 

86 ص :  ۀیآ 67 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

میا هدناوخ لیئارـسا  ینب  نوماریپ  هرقب  هروس  رد  لاح  هب  ات  هچنآ  فالخ  رب  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  لیئارـسا ! ینب  واگ  يارجام  هیآ 67 -) )
.هدمآ حورشم  تروص  هب  ییارجام  دوب ، هصالخ  هدرشف و  روطب  همه  هک 

یلاح رد  دوش ، یم هتـشک  يزومرم  زرط  هب  لیئارـسا  ینب  زا  رفنکی  هک  دوب  نینچ  دـیآ ) یم رب  ریـسافت  نآرق و  زا  هک  هنوگ  نآ   ) ارجام
.تسین مولعم  هجو  چیه  هب  لتاق  هک 

ار لکشم  لح  دنرب و  یم ع )  ) یسوم دزن  تموصخ  لصف  يارب  ار  يرواد  دوش ، یم ریگرد  عازن  لیئارسا  ینب  طابـسا  لیابق و  نایم  رد 
.دنوش یم راتساوخ  وا  زا 

.دزادرپ یم دیناوخ  یم تایآ  ریسفت  رد  هکنانچ  لکشم  نیا  لح  هب  يزیمآ  زاجعا  قیرط  زا  راگدرورپ  فطل  زا  دادمتسا  اب  ع )  ) یسوم
َّنِإ ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو  « ) دیربب رـس  ار  يواگ  دیاب  تفگ  دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم تسخن 

(. ًةَرََقب اوَُحبْذَت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا 
هانپ ادـخ  هب  تفگ : نانآ  خـساپ  رد  یـسوم  (. » ًاوُزُه انُذِـخَّتَت  اُولاق َأ  ( !؟» يا هتفرگ هرخـسم  هب  ار  ام  ایآ  دـنتفگ :  » بّجعت يور  زا  اـهنآ 

(. َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاق  « ) مشاب نالهاج  زا  هک  مرب  یم
.تسین نینچ  زگره  ادخ  ربمایپ  و  تسا ، لهاج  نادان و  دارفا  راک  ندرک ، هرخسم  ندومن و  ازهتسا  ینعی 

87 ص :  ۀیآ 68 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نینچ هک  نونکا  دـنتفگ :  » دـشاب یم يّدـج  هلأسم  تسین و  راک  رد  ییازهتـسا  دـندرک  ادـیپ  نانیمطا  اـهنآ  هک  نآ  زا  سپ  هیآ 68 -) )
(. َیِه ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُعْدا  اُولاق  ( !؟» دشاب دیاب  يواگ  هنوگچ  نیا  هک  دنک  صخشم  ام  يارب  هاوخب  تراگدرورپ  زا  تسا 

ناوج رکب و  هن  هداتفا و  راک  زا  ریپ و  هن  هک  دـشاب  يواگ  هدام  دـیاب  دـیامرف  یم دـنوادخ  تفگ :  » اهنآ خـساپ  رد  یـسوم  لاح ، ره  هب 
88 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َِکلذ .) َْنَیب  ٌناوَع  ٌرِْکب  ٌضِراف َو ال  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  « ) دشاب ود  نیا  نایم  هکلب 

دوخ نخـس  نایاپ  رد  دـنزادنین  ریخأت  هب  ار  ادـخ  نامرف  یـشارت  هناهب  اـب  و  دـنهدن ، شک  ار  هلأـسم  نیا  زا  شیب  اـهنآ  هک  نیا  يارب  و 
(. َنوُرَمُْؤت ام  اُولَْعفاَف  « ) دیهد ماجنا  تسا  هدش  هداد  روتسد  امش  هب  هچنآ  : » درک هفاضا 

88 ص :  ۀیآ 69 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هک دـنک  نشور  ام  يارب  هک  هاوخب  تراـگدرورپ  زا  دـنتفگ :  » دنتـشادنرب و تجاـجل  ییوگرپ و  زا  تسد  اـهنآ  زاـب  یلو  هیآ 69 -) )
(. اُهنَْول ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُعْدا  اُولاق  ( !؟» دشاب هنوگچ  دیاب  نآ  گنر 
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َلاق « ) دزاس رورسم  داش و  ار  ناگدننیب  نآ  گنر  هک  تسدکی  درز  دشاب  يا  هدام واگ  دیامرف : یم ادخ  تفگ :  » خساپ رد  ع )  ) یسوم
(. َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَص  ٌةَرََقب  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ 

نانچ دوجو  هریاد  و  هتخاس ، رتلکـشم  ار  دوخ  راک  ییوج  هناهب  اب  راب  ره  دـندرکن و  افتکا  رادـقم  نیا  هب  مه  زاب  هک  تسا  نیا  بجع 
.دندومن رتگنت  ار  يواگ 

88 ص :  ۀیآ 70 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ُعْدا اُولاق   ) ندرک راک  عون  رظن  زا  دشاب ؟» دیاب  يواگ  هنوگچ  نیا  دنک  نشور  ام  يارب  هاوخب  تراگدرورپ  زا  دنتفگ :  » زاب هیآ 70 -) )
(. َیِه ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل 

(. اْنیَلَع ََهباشَت  َرَقَْبلا  َّنِإ  « ) هدش مهبم  ام  يارب  واگ  نیا  هک  ارچ  »
(. َنوُدَتْهَُمل ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  «! ) دش میهاوخ  تیاده  ام  دهاوخب  ادخ  رگا  «و 

88 ص :  ۀیآ 71 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َلاق « ) دنکن یشکبآ  تعارز  يارب  و  هدشن ، مار  ندز ، مخش  يارب  هک  دشاب  يواگ  دیامرف : یم ادخ  تفگ : یسوم   » ادّدجم هیآ 71 -) )
(. َثْرَْحلا یِقْسَت  َضْرَْألا َو ال  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ 

(. ٌۀَمَّلَسُم « ) دشاب رانک  رب  یبیع  ره  زا  «و 
(. اهِیف َۀَیِش  ال  « ) دشابن نآ  رد  يرگید  گنر  هنوگ  چیه   » یتح و 

(. ِّقَْحلِاب َْتئِج  َنْآلا  اُولاق  «! ) يدرک ادا  ار  بلطم  قح  الاح  دنتفگ :  » دنتشادن ندرک  حرطم  يارب  يرگید  لاؤس  ایوگ  هک  اجنیا  رد 
ام اهوَُحبَذَف َو  «! ) دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دندوبن  لیام  یلو  دندیرب ، رـس  ار  نآ  و   » دـندروآ تسد  هب  دوب  یتمحز  ره  اب  ار  واگ  سپس 

(. َنُولَعْفَی اوُداک 

88 ص :  ۀیآ 72 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

89 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تروصب  ار  نآ  زاب  ارجام ، نیا  ياهیراک  هزیر  رکذ  زا  دعب  نآرق  هیآ 72 -) )
لتاق هراب  رد  سپـس  دیتشک ، ار  یناسنا  هک  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  : » دـنک یم حرطم  نینچ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  یلک  هصالخ و 
ًاسْفَن ُْمْتلَتَق  ْذِإ  َو  « ) تخاس راکشآ  دیدوب  هتشاد  یفخم  ار  هچنآ  دمآ ) الاب  تایآ  رد  هک  يروتـسد  اب   ) دنوادخ دیتخادرپ و  عازن  هب  نآ 

(. َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  اهِیف َو  ُْمتْأَراَّداَف 

89 ص :  ۀیآ 73 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

( اهِضْعَِبب ُهُوبِرْضا  اْنلُقَف   ) دنک یفّرعم  ار  دوخ  لتاق  دوش و  هدنز  ات  دینزب » لوتقم  هب  ار  واگ  زا  یتمسق  میتفگ  سپس  (- » هیآ 73 )
( یتْوَْملا ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  « ) دنک یم هدنز  ار  ناگدرم  هنوگ  نیا  ادخ  يرآ ! .»

( َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیُِری  َو  « ) دینک لّقعت  ات  دهد  یم ناشن  امش  هب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا  و  .»
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89 ص :  ۀیآ 74 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

تایآ هنوگ  نیا  ندید  اهارجام و  نیا  زا  دعب  : » دیوگ یم هتخادرپ  لیئارـسا  ینب  یلدگنـس  تواسق و  هلأسم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
َیِهَف َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  « ) رتتخـس ای  گنـس  نوچمه  دـش  تخـس  امـش  ياهلد  اهنآ  ربارب  رد  میلـست  مدـع  تازجعم و  و 

(. ًةَوْسَق ُّدَشَأ  ْوَأ  ِةَراجِْحلاَک 
(. ُراْهنَْألا ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِةَراجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو  « ) دوش یم يراج  اهرهن  نآ  زا  دفاکش و  یم اهگنس  زا  يا  هراپ  » هک ارچ 

(. ُءاْملا ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  « ) دیامن یم شوارت  نآ  زا  بآ  تارطق  دروخ و  یم فاکش  اهنآ  زا  یضعب   » لقا ای ال 
(. ِهَّللا ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  « ) دتفا یم ورف  ادخ  فوخ  زا  هوک ) زارف  زا   ) اهنآ زا  يا  هراپ  » هاگ و 

شوارت نآ  زا  یتبحم  تارطق  هن  دـشوج و  یم نآ  زا  یملع  فطاوع و  همـشچ  هن  تسا ، رت  تخـس زین  اهگنـس  نیا  زا  امـش  ياهلد  اما 
.دپط یم ادخ  فوخ  زا  زگره  هن  و  دنک ، یم

(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  « ) تسین لفاغ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  : » دیامرف یم هلمج  نیرخآ  رد  و 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دنهد  یم همادا  ار  اهنآ  طخ  هک  یناسک  مامت  لیئارسا و  ینب  ّتیعمج  نیا  يارب  هتسب  رس  تسا  يدیدهت  نیا  و 

90 ص : ج1 ،

90 ص :  ناتساد ..... - نیا  هدنزومآ  تاکن 

.دشاب یم زین  داعم  هلأسم  رب  یلیلد  تسا ، زیچ  همه  رب  راگدرورپ  نایاپ  یب تردق  رب  لیلد  هک  نیا  رب  هوالع  بیجع ، ناتساد  نیا 
نتشک يارب  واگ  باختنا  هوالع  هب  دریگن  تخس  ام  رب  ادخ  ات  میـشابن  ریگتخـس  هک  دهد  یم سرد  ام  هب  ناتـساد  نیا  هتـشذگ  نیا  زا 

.دنارب نوریب  اهنآ  زغم  زا  ار  یتسرپ  تب یتسرپ و  هلاسوگ  رکف  يایاقب  هک  هدوب  نیا  يارب  دیاش 

90 ص :  ۀیآ 75 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يریگ هجیتن هدومن و  ناناملـسم  هب  ار  نخـس  يور  هدرک ، اـهر  ار  لیئارـسا  ینب  يارجاـم  نآرق ، هیآ  نیا  رد  اـجیب ! راـظتنا  هیآ 75 -) )
زا یهورگ  هک  نیا  اب  دنروایب ، نامیا  امش  نییآ  تاروتسد  هب  موق  نیا  هک  دیراد  راظتنا  هنوگچ  امش  : » دیوگ یم دنک ، یم يا  هدنزومآ

َأ ( !؟» دنتـشاد عـالطا  مـلع و  هـک  یلاـح  رد  دـندرک ، یم فـیرحت  ار  نآ  كرد  مـهف و  زا  سپ  دندینـش و  یم ار  ادـخ  نانخـس  ناـنآ 
(. َنوُمَْلعَی ْمُه  ُهُولَقَع َو  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَق  ْمَُکل َو  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف 

90 ص :  ۀیآ 76 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ینمشد هک  دوهی  زا  یهورگ  : » دنا هدرک لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد  لوزن : نأش  هیآ 76 -) )
هلا هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  تافـص  نوماریپ  تاروت  رد  هچنآ  زا  دندرک  یم تاقالم  ار  ناناملـسم  هک  یماگنه  دنتـشادن  قح  اب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


تافـص امـش  دـنتفگ  و  دـندرک ، یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دـندش و  هاگآ  رما  نیا  زا  دوهی  ناگرزب  دـنداد ، یم ربخ  اهنآ  هب  دوب  هدـمآ 
نیا دنشاب ، هتشادن  امش  ّدض  رب  یلیلد  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  دینکن  وگزاب  اهنآ  يارب  هدمآ  تاروت  رد  هک  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم 

«. تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  ود 
: دـیوگ یم دراد و  یم رب  قفاـنم  رگ و  هلیح تیعمج  نـیا  دوـهی ، موـق  نوـماریپ  يرگید  خـلت  تـقیقح  يور  زا  هدرپ  هـیآ  نـیا  ریـسفت :

ربخ تسا  هدمآ  ناشبتک  رد  هک  ار  ربمایپ  تافـص  و  دنیامن » یم نامیا  راهظا  دننک  یم تاقالم  ار  نانمؤم  هک  یماگنه  اهنآ  نالدـکاپ  »
(. اَّنَمآ اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو   ) دنهد یم

ناناملـسم هب  هدرک  ناـیب  امـش  يارب  تاروت  رد  دـنوادخ  هک  ار  یبلاـطم  ارچ  : » دـنیوگ یم اـهنآ  زا  یعمج  تولخ ، یناـهنپ و  رد  اـما  »
(. ْمُْکیَلَع ُهَّللا  َحَتَف  اِمب  ْمُهَنُوثِّدَُحت  اُولاق َأ  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  الَخ  اذِإ  َو  ( ؟» دییوگ یم

91 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایآ  دننک ، لالدتسا  نآ  هب  امش  ّدض  رب  ادخ  هاگشیپ  رد  تمایق  رد  ات  »
(. َنُولِقْعَت الَف  ْمُکِّبَر َأ  َْدنِع  ِِهب  ْمُکوُّجاَُحِیل  ( ؟» دیمهف یمن

يداع ياهناسنا  نوچمه  ار  وا  هک  دوب  فیعض  ردق  نآ  ادخ  هراب  رد  قفانم  هورگ  نیا  نامیا  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
! دنام دهاوخ  موتکم  زین  ادخ  زا  دننک  نامتک  ناناملسم  زا  ار  یتقیقح  رگا  دندرک  یم روصت  دنتشادنپ و  یم

90 ص :  ۀیآ 77 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َأ َو ال « ) تسا هاگآ  ناـشنورب  نورد و  رارـسا  زا  دـنوادخ  هک  دـنناد  یمن اـهنیا  اـیآ  : » دـیوگ یم تحارـص  اـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 77 -) )
(. َنُوِنْلُعی ام  َنوُّرُِسی َو  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی 

91 ص :  یلا 79 ..... ] تایآلا 78  ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 78 و 79) )

91 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب رییغت  نیا  دنداد و  رییغت  دوب  هدـمآ  تاروت  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  هک  ار  یفاصوا  دوهی  نادنمـشناد  زا  یعمج 
.دیسر یم اهنآ  هب  ماوع  هیحان  زا  لاس  همه  هک  دوب  یعفانم  دوخ و  ّتیعقوم  ظفح  رطاخ 

هک دندیسرت  دندید  قباطم  دوب  هدمآ  تاروت  رد  هچنآ  اب  ار  وا  فاصوا  و  دش ، ثوعبم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه 
ّدـض رب  یتافـص  تاروت ، رد  روکذم  یعقاو  فاصوا  ياجب  اذل  دریگ ، رارق  رطخ  رد  اهنآ  عفانم  ّتیعقاو  نیا  ندش  نشور  تروص  رد 

.دنتشون نآ 
دوعوم ربمایپ  نامه  نیا  ایآ  دندیـسرپ : یم دوخ  ياملع  زا  دندوب ، هدینـش  ار  وا  یعقاو  تافـص  شیب  مک و  نامز  نآ  ات  هک  دوهی  ماوع 

؟ دیداد یم ار  وا  روهظ  تراشب  هک  تسین 
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.دنوش عناق  هلیسو  نیا  هب  ات  دندناوخ  یم اهنآ  رب  ار  تاروت  هدش  فیرحت  تایآ  اهنآ 

91 ص :  ریسفت ..... :

هورگ ود  هب  ار  اهنآ  ّتیعمج  اجنیا  رد  دوهی ، ياهیراکفالخ  نوماریپ  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  ماوع ! رامثتـسا  يارب  دوهی  ياـه  هشقن
و دنرادن ، يا  هرهب شناد  زا  هک  دنتسه  يدارفا  اهنآ  زا  یهورگ  : » دیوگ یم رگ » هلیح نادنمشناد   » و ماوع » ، » دنک یم میسقت  صخـشم 

َباتِْکلا َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو  « ) دنا هتـسب لد  ناشیاهرادنپ  هب  اهنت  و  دنناد ، یمن اهوزرآ  تالایخ و  تشم  کی  زج  ادـخ  باتک  زا 
(. َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َِّینامَأ َو  اَّلِإ 

91 ص :  ۀیآ 79 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رب ياو  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دندرک  یم فیرحت  دوخ  دوس  هب  ار  قیاقح  هک  دـندوب  اهنآ  نادنمـشناد  رگید  يا  هتـسد هیآ 79 -) )
ْمِهیِْدیَِأب َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  « ) تسادخ يوس  زا  اهنیا  دنیوگ  یم دعب  و  دنـسیون ، یم دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  بلاطم  هک  اهنآ 

92 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث 
دوخ تسد  اب  هچنآ  زا  اـهنآ  رب  ياو  (. » اًـلِیلَق ًاـنَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  « ) دـنروآ تسد  هب  یمک  ياـهب  راـک ، نیا  اـب  هک  تسا  نیا  ناشفدـه  «و 

(. ْمِهیِْدیَأ ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  « ) دنسیون یم
(. َنُوبِسْکَی اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَو  َو  « ) دنروآ یم تسد  هب  اهتنایخ  نیا  اب  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  «و 

.دنتفرگ یم یتسردان  هجیتن  مه  و  دنتشاد ، یسدقمان  هلیسو  مه  اهنآ  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخب  هیآ  نیا  ریخا  ياه  هلمج زا 

92 ص :  ۀیآ 80 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هتخاس رورغم  دوخ  هب  ار  نانآ  هک  دوهی  ساسا  یب ياه  هتفگ زا  یکی  هب  اجنیا  رد  نآرق  یلاخوت ! ياهاعّدا  يزاورپ و  دـنلب  هیآ 80 -) )
شتآ زگره  دنتفگ : اهنآ  : » دیامرف یم تسخن  دیوگ ، یم خساپ  نآ  هب  هدرک و  هراشا  دوب  هدش  اهنآ  تافارحنا  زا  یتمسق  همشچ  رس  و 

(. ًةَدوُدْعَم ًاماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  َو  « ) دیسر دهاوخن  ام  هب  يزور  دنچ  زج  خزود ،
دیهد یم تبـسن  ادخ  هب  ار  يزیچ  هک  نیا  ای  درک  دهاوخن  فّلخت  شنامیپ  زا  دنوادخ  زگره  هک  دـیا  هتـسب ادـخ  دزن  ینامیپ  ایآ  وگب  »

(. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُْمتْذَخَّتَأ  ُْلق  ( !؟» دیناد یمن هک 
تازاـجم رفیک و  يزور  دـنچ  طـقف  ناـشناراکهنگ  و  دـنا ، هتفاـب ادـج  يا  هتفاـت اـهنآ  هک  نیا  و  دوـهی ، تلم  يداژن  يرترب  هـب  داـقتعا 

، قوف هیآ  لاح  ره  هب  .تسین  راگزاس  یقطنم  چـیه  اب  یبلط  زایتما  نیا  تسا  نانآ  راـیتخا  رد  دـبا  يارب  یهلا  تشهب  سپـس  .دـننیب  یم
نیا رد  ادخ  زا  یّـصاخ  نامیپ  دهع و  دیاب  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  امـش  راتفگ  نیا  دیوگ  یم دنک و  یم لاطبا  ار  طلغ  رادـنپ  نیا 

! دیدنب یم ادخ  هب  تمهت  غورد و  ای  و  دیا - هتفرگن هک  دیشاب - هتفرگ  هنیمز 

92 ص :  ۀیآ 81 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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لیصحت هک  یناسک  يرآ ! : » دیوگ یم دنک  یم نایب  تسا  یقطنم  رظن  ره  زا  هک  ار  یمومع  یلک و  نوناق  کی  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
ًۀَئِّیَـس َو َبَسَک  ْنَم  یَلب  « ) دوب دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دـنخزود ، لها  اهنآ  دـناشوپب  ار  ناشدوجو  رـسارس  هانگ  راثآ  دـننک و  هاـنگ 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاحَأ 
.دشاب هتسب  نآ  ذفانم  هک  ینادنز  دزاسب ، دوخ  يارب  ینادنز  هک  دور  ورف  هانگ  رد  ردق  نآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هانگ  هطاحا  موهفم 

93 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیز 

93 ص :  ۀیآ 82 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هک یناسک  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  .دراد  دوجو  یناگمه  یلک و  نوناـق  کـی  زین  راـگزیهرپ ، ناـنمؤم  دروم  رد  اـما  و  هیآ 82 -) )
اُولِمَع اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دوـب دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  دنتـشهب و  باحـصا  اـهنآ  دـنا  هداد ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنا و  هدروآ ناـمیا 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا 

93 ص :  دوهی .....  یتسرپ  داژن 

نامز نآ  زا  هدش ، ناوارف  ياهیتخبدب  همشچ  رس  ایند  رد  زین  زورما  هک  دوهی  يداژن  ضیعبت  حور  هک  دوش  یم هدافتسا  تایآ  نیا  زا  - 
مه زونه  لاس  نارازه  نتـشذگ  زا  دـعب  هنافـسأتم  و  دـنا ، هدوب لئاق  لیئارـسا  ینب  داژن  يارب  یموهوم  تازایتما  و  تسا ، هدوب  دوهی  رد 

.تسا یتسرپ  داژن  حور  نیمه  زین  لیئارسا  بصاغ  روشک  شیادیپ  أشنم  عقاو  رد  و  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  هیحور  نآ 

93 ص :  ۀیآ 83 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

دروم ادیدش  ار  دوهی  دیجم  نآرق  اجنیا ، رد  .دمآ  نایم  هب  لیئارـسا  ینب  نامیپ  زا  یمان  هتـشذگ  تایآ  رد  نانکـش ! نامیپ  هیآ 83 -) )
دیدش رفیک  ناهج و  نیا  رد  ییاوسر  هب  نامیپ  ضقن  نیا  ربارب  رد  ار  اهنآ  و  دنتـسکش ؟ ار  اهنامیپ  نیا  ارچ  هک  دهد  یم رارق  شنزرس 

.دنک یم دیدهت  ناهج  نآ  رد 
دای هب  : » دیوگ یم هیآ  هلمج  نیتسخن  هکنانچ  هناگی ، دنوادخ  شتـسرپ  دـیحوت و  - 1 تسا : هدمآ  بلاطم  نیا  لیئارـسا  ینب  نامیپ  رد 

دورف میظعت  رس  یتب  چیه  ربارب  رد  و  دینکن » شتـسرپ  ار  هناگی ) دنوادخ   ) هّللا زج  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  ینامز  دیروآ 
(. َهَّللا اَّلِإ  َنوُُدبْعَت  َلِیئارْسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو   ) دیرواین

(. ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  « ) دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  تبسن  و  - » 2
(. ِنیِکاسَْملا یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذ  َو  « ) دییامن راتفر  یکین  هب  زین  نادنمتسم  نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  تبسن  - » 3

(. ًانْسُح ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  « ) دییوگ نخس  مدرم  اب  وکین  نانخس  اب  و  - » 4
(. َةالَّصلا اوُمِیقَأ  َو   ) دیشاب هتشاد  هجوت  ادخ  هب  لاح  همه  رد  و  دیراد » اپ  رب  ار  زامن  - » 5

(. َةاکَّزلا اُوتآ  َو  « ) دیرادم اور  یهاتوک  نامورحم ، قح  تاکز و  يادا  رد  - » 6
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94 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوخ ، نامیپ  هب  يافو  زا  و  دیدرک ، یچیپرس  یکدنا  هورگ  زج  امش  اما  »
(. َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم َو  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  « ) دیدش نادرگ  يور 

94 ص :  ۀیآ 84 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َنوُکِفْـسَت ْمُکَقاثیِم ال  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  « ) دـیزیرن ار  رگیدـکی  نوخ  میتفرگ  نامیپ  امـش  زا  هک  یماگنه   » دـیرآ دای  هب  و  تفه : هیآ 84 -) )
(. ْمُکَءامِد

(. ْمُکِرایِد ْنِم  ْمُکَسُْفنَأ  َنوُجِرُْخت  َو ال  « ) دینکن نوریب  دوخ  ياه  هناشاک اه و  هناخ زا  ار  رگیدکی  - » 8
هدام نیا  دیزاس - دازآ  ار  وا  دیهد و  هیدف  دینک ، کمک  وا  يدازآ  يارب  همه  دش ، ریسا  امـش  زا  گنج  نمـض  رد  یـسک  هچنانچ  - 9

.دوش یم هدافتسا  دمآ  دهاوخ  ادعب  هک  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  ِباتِْکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  هلمج َأ  زا  نامیپ  زا 
(. َنوُدَهْشَت ُْمْتنَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َُّمث  « ) دیدوب هاوگ  نامیپ  نیا  رب  دیدرک و  رارقا  داوم  نیا  همه  هب  امش  »

94 ص :  ۀیآ 85 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

دیدناسر و یم لتق  هب  ار  رگیدکی  هک  دیدوب  اهنامه  امش   » دیتشاذگ اپ  ریز  ار  یهلا  قاثیم  نیا  داوم  زا  يرایـسب  امـش  یلو  هیآ 85 -) )
(. ْمِهِرایِد ْنِم  ْمُْکنِم  ًاقیِرَف  َنوُجِرُْخت  ْمُکَسُْفنَأ َو  َنُوُلتْقَت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث  « ) دیدرک یم هراوآ  ناشنیمزرس  زا  ار  دوخ  زا  یعمج 

اب هک  دوب  ینامیپ  ّدض  رب  همه  اهنیا  ِناوْدُْعلا .) ِْمثِْإلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َنوُرَهاظَت  « ) دینک یم کمک  رگیدکی  هب  زواجت  هانگ و  نیا  ماجنا  رد  «و 
.دیدوب هتسب  ادخ 

ْنِإ َو  « ) دیزاس یم دازآ  ار  اهنآ  دـیهد و  یم هیدـف  دـنیایب  امـش  دزن  ناریـسا  تروص  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یماگنه  نایم  نیا  رد  یلو  »
(. ْمُهوُداُفت يراسُأ  ْمُکُوتْأَی 

(. ْمُهُجارْخِإ ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُه  َو  « ) دوب مارح  امش  رب  زاغآ  زا  ناش  هناشاک هناخ و  زا  اهنآ  نتخاس  نوریب  هک  یلاح  رد 
تاروتسد زا  یضعب  هب  ایآ   » دینک یم دانتسا  یهلا  نامیپ  تاروت و  مکح  هب  ناریسا  نتخاس  دازآ  ادف و  نداد  رد  امش  هک  نیا  بجع  و 

(. ٍضْعَِبب َنوُرُفْکَت  ِباتِْکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  ( !؟» دیوش یم رفاک  یضعب  هب  تبسن  دیروآ و  یم نامیا  یهلا  باتک 
« دوب دـهاوخن  ایند  نیا  یگدـنز  رد  ییاوسر  زج  يزیچ  دراد  اور  یهلا  ماکحا  دروم  رد  ار  یـضیعبت  نینچ  هک  امـش  زا  یـسک  يازج  »

95 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌيْزِخ  اَّلِإ  ْمُْکنِم  َِکلذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءازَج  امَف  )
(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف 

(. ِباذَْعلا ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  « ) دندرگ یم زاب  باذع  ّدشا  هب  زیخاتسر  زور  رد  «و 
(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  « ) تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  دنوادخ  «و 

.دنک یم همکاحم  دوخ  لدع  هاگداد  رد  ار  امش  نآ  قبط  رب  هدرک و  اصحا  اقیقد  ار  نآ  همه  و 

95 ص :  ۀیآ 86 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ایند یگدنز  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک  نایب  ار  ضیقن  ّدض و  لامعا  نیا  یلصا  هزیگنا  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 86 -) )
(. ِةَرِخْآلِاب اْینُّدلا  َةایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دندرک يرادیرخ  ترخآ  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  ار 
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ْمُه ُباذَْـعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـالَف  « ) درک دـهاوخن  يراـی  ار  اـهنآ  یـسک  دوش و  یمن هداد  فیفخت  اـهنآ  باذـع   » لـیلد نیمه  هب  و 
(. َنوُرَْصُنی

95 ص :  ۀیآ 87 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ياهرایعم میهافم و  دنچ  ره  تسا ، لیئارـسا  ینب  هب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  نخـس  يور  زاب  تسا ! فالغ  رد  هک  ییاهلد  هیآ 87 -) )
.دریگ یم رب  رد  ار  ناگمه  دراد و  ّتیمومع  نآ 

(. َباتِْکلا یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) میداد تاروت )  ) ینامسآ باتک  یسوم  هب  ام   » دیوگ یم تسخن 
(. ِلُسُّرلِاب ِهِدَْعب  ْنِم  اْنیَّفَق  َو  « ) میداتسرف رگیدکی  رس  تشپ  یناربمایپ  وا  زا  دعب  «و 

 .... ییحی و اّیرکز و  عشوی و  نامیلس و  دواد و  نوچمه  یناربمایپ 
ُهانْدَّیَأ ِتانِّیَْبلا َو  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو  « ) میدومن دییأت  سدقلا  حور  هلیـسو  هب  ار  وا  و  میداد ، نشور  لیالد  میرم  نب  یـسیع  هب  «و 

(. ِسُدُْقلا ِحوُِرب 
رابکتـسا وا  ربارب  رد  دروآ ، امـش  سفن  ياوه  فالخ  رب  یبلطم  مادـک  ره  هدـنزاس ، ياه  همانرب نیا  اب  گرزب  ناربمایپ  نیا  اـیآ  یلو  »

(. ُْمتْرَبْکَتْسا ُمُکُسُْفنَأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  امَّلُکَف  َأ  ( !؟» دیتفرن شنامرف  راب  ریز  دیدومن و 
96 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  اهنآ  زا  یهورگ  : » هک دوب  دیدش  نانچ  نآ  امش  رب  سوه  يوه و  ّتیمکاح  نیا 

(. َنُوُلتْقَت ًاقیِرَف  ُْمْتبَّذَک َو  ًاقیِرَفَف  « ) دیدناسر لتق  هب  ار  یهورگ  دیدرک و  بیذکت 
یهلا ناربمایپ  نوخ  هب  تسد  هن  رگا  دـیدرک و  یم افتکا  نامه  هب  دـیاش  دـش  یم یلمع  ناتروظنم  داتفا و  یم ّرثؤم  امـش  بیذـکت  رگا 

! دیتخاس یم هتشغآ 

96 ص :  تسیچ ..... ؟ سدقلا  حور 

: دنراد ینوگانوگ  ياهریسفت  سدقلا ، حور  هراب  رد  نارسفم 
کمک و لیئربج  هلیـسو  هب  ار  یـسیع  دنوادخ   » دوب دـهاوخ  نینچ  قوف  هیآ  ینعم  نیاربانب  تسا ، لیئربج  روظنم  دـنا  هتفگ یخرب  - 1

«. درک دییأت 
رب حور »  » هملک قالطا  تسا و  ینـشور  هلأسم  ناگتـشرف  رد  ّتیناحور  هبنج  هک  نیا  رطاخ  هب  دنیوگ  یم سدـقلا  حور  ار  لیئربج  اما 

.تسا هتشرف  نیا  هداعلا  قوف  تسادق  یکاپ و  هب  هراشا  سدقلا »  » هب نآ  ندرک  هفاضا  و  تسا ، حیحص  الماک  اهنآ 
زومرم يورین  نامه  اب  و  درک ، یم دییأت  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  یبیغ  يورین  نامه  سدقلا » حور   » دندقتعم رگید  یـضعب  - 2

.دومن یم هدنز  ادخ  نامرف  هب  ار  ناگدرم  یهلا 

96 ص :  ۀیآ 88 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

ام و  تسا » فالغ  رد  ام  ياهلد  دنتفگ : ءازهتـسا  يور  زا  وت - توعد  ای  ءایبنا - توعد  ربارب  رد  اهنآ  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  هیآ 88 -) )
(. ٌْفلُغ اُنبُوُلق  اُولاق  َو   ) مینک یمن كرد  يزیچ  نانخس  نیا  زا 

لیلد نیمه  هب   ) تسا هتخاـس  رود  شیوـخ  تمحر  زا  هدرک و  تنعل  ناـشرفک  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ، » تسا روـط  نیمه  يرآ !
(. َنُونِمُْؤی ام  اًلِیلَقَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َْلب  « ) دنروآ یم نامیا  رتمک  و  دننک ) یمن كرد  يزیچ 

وا بلق  رب  دوش و  یم هدنار  ادخ  هاگرد  زا  نانچ  نآ  شکرس  ياهـسوه  زا  يوریپ  رثا  رب  ناسنا  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگنایب  قوف  هیآ 
.دبای یم هار  نآ  هب  رتمک  تقیقح  هک  دتفا  یم اه  هدرپ

96 ص :  روتسم ..... ! ربخ و  یب ياهلد 

عاـنتما وا  توعد  نتفریذـپ  زا  و  دـنداد ، یم جرخ  هب  یگداتـسیا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تاـغیلبت  ربارب  رد  هنیدـم  رد  دوهی 
قوف هیآ  رد  هک  دندیشارت  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  يارب  يا  هناهب ینامز  ره  دندیزرو ، یم

97 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  هراشا  اهنآ  نانخس  زا  یکی  هب 
ءازهتسا يور  زا  ار  هتفگ  نیا  اهنآ  امّلسم  میمهف ! یمن ام  یناوخ  یم ام  رب  هچنآ  تسا و  فالغ  باجح و  رد  ام  ياهلد  دنتفگ  یم اهنآ 

رد اـهنآ  ياـهلد  قاـفن  رفک و  هطـساو  هب  اریز  دـنیوگ ، یم اـهنآ  هک  تسا  ناـمه  بلطم  دـیامرف : یم نآرق  اـما  دـنتفگ ، یم هیرخـس  و 
مک رایـسب  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، هتـشاد  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هتفرگ و  رارق  رفک  هاـنگ و  تملظ و  زا  ییاـهباجح 

.دنروآ یم نامیا 

97 ص :  یلا 90 ..... ] تایآلا 89  ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 89 و 90

97 ص :  لوزن ..... : نأش 

نیب مالـسا  ربمایپ  هاگترجه  دندوب  هدید  شیوخ  ياهباتک  رد  دوهی  هک : هدـش  لقن  نینچ  هیآ  ود  نیا  لیذ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يوجتـسج رد  دـندمآ و  نوریب  شیوخ  نیمزرـس  زا  دوـهی  دوـب ، دـهاوخ  هنیدـم ) فرط  ود  رد  هوـک  ود  « ) دـحا  » هوـک و  ریع »  » هوـک

نامه دادح » : » دنتفگ دندیسر ، دادح »  » مان هب  یهوک  هب  نایم  نیا  رد  دنتخادرپ ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترجاهم  نیمزرس 
رد رگید  یـضعب  و  اـمیت »  » نیمزرـس رد  یـضعب  .دـندیزگ  نکـسم  ییاـج  رد  یهورگ  ره  دـندش و  قّرفتم  اـجنامه  رد  تـسا  دـحا » »

«. ربیخ  » رد يا  هدع و  كدف » »
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يو دـندرک ، هیارک  وا  زا  ار  یبکرم  درک  یم روبع  یبرع  انثا  نیا  رد  دـندومن ، شیوخ  ناردارب  رادـید  لیم  دـندوب  امیت »  » رد هک  نانآ 
.امن هاگآ  ار  ام  يدیسر  هوک  ود  نیا  نیب  هک  یماگنه  دنتفگ : وا  هب  درب ، مهاوخ  دحا »  » و ریع »  » هوک نایم  زا  ار  امش  نم  تفگ 

هتفرگ رارق  دـحاو  ریع  هوک  ود  نیب  هک  تسا  نیمزرـس  نامه  اجنیا  هک  درک  مالعا  دیـسر  هنیدـم  نیمزرـس  هب  هک  یماـگنه  برع  درم 
رگید میدیـسر  دوصقم  هب  ام  دنتفگ : دندش و  هدایپ  بکرم  زا  دوهی  دـحا ، مه  نآ  تسا و  ریع  نیا  تفگ  درک و  هراشا  سپـس  تسا ،

.ورب یهاوخ  یم اج  ره  و  تسین ، وت  بکرم  هب  جایتحا 
رد دوهی  دـیگنج ، اهنآ  اب  دیـسر  عبت »  » مان هب  یناطلـس  هب  ربخ  نیا  دـندومن  بسک  یناوارف  لاوما  دـندنام و  هنیدـم  نیمزرـس  رد  اـهنآ 

: تفگ عبت  .دندمآ  ناطلس  دزن  هب  اهنآ  داد ، ناما  اهنآ  هب  سپس  درک و  هرصاحم  ار  اهنآ  يو  دندش ، نّصحتم  شیوخ  ياه  هعلق
: دنتفگ يو  خساپ  رد  دنام ، مهاوخ  نیمزرس  نیا  رد  ما و  هدیدنسپ ار  نیمزرس  نیا  نم 

98 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یسک  وا  زج  هک  تسا  يربمایپ  هاگترجه  نیمزرس  نیا  اریز  دش ، دهاوخن  نینچ  نیا 
.دنامب نیمزرس  نیا  رد  تسایر  ناونع  هب  دناوت  یمن

يرای ار  يو  دـیایب  دوعوم  ربمایپ  هک  ینامز  نآ  ات  داد  مهاوخ  رارق  اجنیا  رد  ار  یناـسک  شیوخ  نادـناخ  زا  نم  نیارباـنب ، تفگ : عبت 
.دومن نکاس  ناکم  نآ  رد  ار  جرزخ  سوا و  فورعم  هلیبق  ود  وا  اذل  دنیامن ،

دمحم هک  یماگنه  دنتفگ  یم اهنآ  هب  نایدوهی  دندومن ، زواجت  دوهی  لاوما  هب  دندرک  ادیپ  یناوارف  ّتیعمج  هک  یماگنه  هلیبق  ود  نیا 
، دش ثوعبم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  یماگنه  درک ! دهاوخ  نوریب  ام  نیمزرـس  زا  ار  امـش  ددرگ  ثوعبم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 

ْنِم اُوناک  َو   » هیآ ینعم  تسا  نیا  .دـندومن  راکنا  ار  يو  دوهی  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  دـندش  فورعم  راصنا  مان  هب  هک  جرزخ  سوا و 
« اوُرَفَک َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق 

98 ص :  ریسفت ..... :

هنیدم نیمزرس  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  هب  نامیا  يارب  یصوصخم  هقالع  قشع و  اب  دوهی  دندش ! رفاک  دوخ  هدوب  غّلبم  دوخ 
هک دیـسر  اهنآ  هب  نآرق )  ) یباتک دنوادخ  فرط  زا  هک  یماگنه  یلو   » دندوب شروهظ  راظتنا  رد  يربص  یب اب  دندوب و  هدیزگ  ینکس 

دیون هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نیا  روهظ  هب  ار  دوخ  نایرج  نیا  زا  شیپ  هک  نیا  اب  دنتـشاد  دوخ  اب  دوهی  هک  دوب  ییاه  هناـشن قفاوم 
زا هک  ار  يربمایپ  باتک و  نیا  هک  یماگنه  يرآ ! .دنتشاد  نانمـشد  رب  حتف  دیما  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نیا  روهظ  اب  دنداد و  یم

ُْلبَق ْنِم  اُوناک  ْمُهَعَم َو  اِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اََّمل  َو  « ) دـندش رفاک  وا  هب  تبـسن  دـمآ  ناشدزن  دـندوب ، هتخانـش  لـبق 
(. ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی 

(. َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنْعَلَف  « ) داب نارفاک  رب  دنوادخ  تنعل  »
رثا رب  دید  دوخ  یصخش  عفانم  فلاخم  ار  نآ  دیسر و  نآ  هب  هک  یماگنه  یلو  دود ، یم یتقیقح  لابند  هب  هناقـشاع  ناسنا  هاگ  يرآ !

.دنز یم اپ  تشپ  نآ  هب  یتسرپ  يوه

98 ص :  ۀیآ 90 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ار دوخ  يدـب  ياـهب  هچ  ربارب  رد  اـهنآ  : » دـیوگ یم نآرق  اذـل  دـنا ، هداد ماـجنا  يروآ  ناـیز هلماـعم  دوهی  تقیقح  رد  اـما  هیآ 90 -) )
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(. ْمُهَسُْفنَأ ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْسِئب  ( ؟» دنتخورف
زا سک  ره  رب  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  ارچ  دـندوب  ضرتعم  و  دـندش ، رفاک  دـسح  رطاخ  هب  دوب  هدرک  لزاـن  دـنوادخ  هچنآ  هب  اـهنآ  »

99 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شیوخ  لضف  هب  دهاوخب  دوخ  ناگدنب 
(. ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  ْنَأ  ًایَْغب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  « ) دنک یم لزان 

راوخ تازاجم  نارفاک  يارب  تفرگ و  ورف  ار  اهنآ  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنوادخ  مشخ  ياـه  هلعـش اذـل  : » دـیوگ یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. ٌنیِهُم ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  ٍبَضَغ َو  یلَع  ٍبَضَِغب  ُؤابَف  « ) تسا يا  هدننک

99 ص :  ۀیآ 91 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

و تسین ، لیئارسا  ینب  زا  ربمایپ  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  دوهی  هک  میدناوخ  هتشذگ  تایآ  ریسفت  رد  دوهی ! يداژن  ياهبـصعت  هیآ 91 -) )
.دندز زاب  رس  وا  هب  نامیا  تعاطا و  زا  دزادنا  یم رطخ  هب  ار  اهنآ  یصخش  عفانم 

یماگنه : » دـیوگ یم نینچ  هدرک ، هراشا  دـنفورعم  نآ  هب  ایند  ماـمت  رد  هک  دوهی  يداژن  تابّـصعت  هبنج  هب  هیآ  نیا  رد  نآ  بیقعت  رد 
لزان ام  دوخ  رب  هک  میروآ  یم نامیا  يزیچ  هب  ام  دـنیوگ : یم دـیروایب ، نامیا  هدومرف  لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  دوش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک 

َنوُرُفْکَی اْنیَلَع َو  َلِْزنُأ  اِمب  ُنِمُْؤن  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  « ) دـنوش یم رفاک  نآ  ریغ  هب  و  رگید ) ماوقا  رب  هن   ) دـشاب هدـش 
(. ُهَءارَو اِمب 

نیا هک  یلاح  رد   » دـنتفرگ یم رظن  رد  ار  شیوخ  عفانم  يداژن و  ياه  هبنج اهنت  هکلب  نآرق ، هب  هن  دـندروآ و  نامیا  لـیجنا  هب  هن  اـهنآ 
(. ْمُهَعَم اِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  « ) دندوب هدناوخ  شیوخ  باتک  رد  هک  تسا  ییاهتمالع  ياه و  هناشن رب  قبطنم  تسا و  قح  نآرق 

زا هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  تسا  نیا  امـش  نامیا  مدـع  هناهب  رگا  دـیوگ : یم هتـشادرب و  نانآ  غورد  يور  زا  هدرپ  نآ  زا  سپ 
نامیا دییوگ و  یم تسار  رگا  دیتشک  ار  اهنآ  ارچ  سپ  وگب : « ؟ دیدرواین نامیا  هتـشذگ  رد  ناتدوخ  ناربمایپ  هب  ارچ  سپ  تسین  امش 

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِهَّللا  َءاِیْبنَأ  َنُوُلتْقَت  َِملَف  ُْلق  ( !؟» دیراد

100 ص :  ۀیآ 92 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

گرزب ناربمایپ  تسیاب  یمن درمش  یم یگرزب  هانگ  ار  سفن  لتق  هک  یتاروت  دنتشاد ، نامیا  تاروت  هب  اهنآ  یتسار  هب  رگا  هیآ 92 -) )
.دنناسرب لتق  هب  ار  ادخ 

تازجعم و همه  نآ  یسوم  : » دیوگ یم دنک و  یم اشفا  اهنآ  ّدض  رب  ار  يرگید  دنس  اهنآ ، بذک  غورد و  نتخاس  رتنـشور  يارب  نآرق 
ْدََقل َو  «! ) دـیدوب رگمتـس  ملاظ و  راک  نیا  اب  دـیدرک و  باختنا  ار  هلاـسوگ  نآ  زا  دـعب  امـش  یلو  دروآ ، امـش  يارب  ار  نشور  لـیالد 

100 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
( َنوُِملاظ ُْمْتنَأ  ِهِدَْعب َو  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ِتانِّیَْبلِاب  یسُوم  ْمُکَءاج 

هچ يدـیحوت  نشور  لیالد  همه  نآ  زا  دـعب  یتسرپ  هلاسوگ نیا  سپ  دـیراد  نامیا  ناتدوخ  ربمایپ  هب  دـییوگ و  یم تسار  امـش  رگا  .
؟ دوب

100 ص :  ۀیآ 93 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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يالاب ار  روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  ام  : » دـیوگ یم دـشک و  یم نایم  هب  اعّدا  نیا  نالطب  رب  يرگید  دنـس  هیآ  نیا  هیآ 93 -) )
: دنتفگ اهنآ  اما  .دیونشب  تسرد  دیریگب و  مکحم  میهد  یم هک  ار  یتاروتسد  میتفگ  امش  هب  میداد و  رارق  ناترس 

(. اْنیَصَع انْعِمَس َو  اُولاق  اوُعَمْسا  ٍةَّوُِقب َو  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  ْمُکَقاثیِم َو  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  « ) میدرک تفلاخم  میدینش و 
(. ْمِهِْرفُِکب َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأ  َو  «! ) دوب هدش  يرایبآ  هلاسوگ  ّتبحم  اب  ناشرفک  رطاخ  هب  اهنآ  ياهلد  يرآ ! »

ياهقاثیم مه  و  دـهد ، یم هزاجا  ار  یتسرپ  هلاسوگ مه  دزاس و  یم ادـخ  ناربمایپ  نتـشک  اب  مه  هک  تسا  یناـمیا  هنوگچ  نیا  اـتفگش !
ِِهب ْمُکُُرمْأَی  امَْسِئب  ُْلق  « ) دهد یم امش  هب  یتاروتسد  دب  ناتنامیا  دینمؤم  امـش  رگا   » يرآ درپس !؟ یم یـشومارف  تسد  هب  ار  یهلا  مکحم 

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُُکنامیِإ 

100 ص :  ۀیآ 94 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ار دوخ  اهنآ  هک  دیآ  یم رب  نینچ  دیجم - نآرق  فلتخم  تایآ  رب  هوالع  دوهی - یگدنز  خـیرات  زا  یـضار ! دوخ  زا  هورگ  هیآ 94 -) )
اهنآ اب  مّنهج  شتآ  و  هدش ! هدیرفآ  اهنآ  رطاخ  هب  تشهب  دنتّیناسنا ، هعماج  دبـس  رـس  لگ  دندوب  دقتعم  و  دنتـسناد ، یم رترب  داژن  کی 

نآرق دنراد ! اهنت  اهنآ  دـنراد  همه  نابوخ  هچنآ  هصالخ  و  دنتـسه ، وا  ّصاخ  ناتـسود  ادـخ و  نادـنزرف  اهنآ  درادـن ! يراک  نادـنچ 
یعّدـم امـش  هک  نانچنآ   ) رگا : » دـیوگ یم دـهد  یم ینکـشنادند  خـساپ  موهوم  ياهرادـنپ  نیا  هب  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  دـیجم 

َْتناک ْنِإ  ُْلق  « ) دییوگ یم تسار  رگا  دینک  گرم  يوزرآ  سپ  مدرم  ریاس  هن  تسا  امش  صوصخم  ادخ  دزن  ترخآ  يارـس  دیتسه )
101 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِیقِداص .) ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  ْنِم  ًۀَِصلاخ  ِهَّللا  َْدنِع  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  ُمَُکل 

هدرپ نآرق  یلو  .دننک  درسلد  ناشنییآ  هب  تبسن  ار  ناناملسم  دنتـساوخ  یم تسا  ام  صوصخم  تشهب  هک  اهنخـس  نیا  نتفگ  اب  دوهی 
رب یمکحم  لیلد  دوخ  نیا  دنتـسین و  ایند  یگدـنز  كرت  هب  رـضاح  هجو  چـیه  هب  اهنآ  اریز  دراد ، یم رب  نانآ  ریوزت  غورد و  يور  زا 

.تسا اهنآ  بذک 

101 ص :  ۀیآ 95 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

دوخ زا  شیپ  هک  يدـب  لاـمعا  رطاـخ  هب  درک ، دـنهاوخن  گرم  ياـّنمت  زگره  اـهنآ  : » دـنک یم هفاـضا  نآرق  هیآ ، نیا  رد  هیآ 95 -) )
(. ْمِهیِْدیَأ ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو  « ) دنداتسرف

(. َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  نارگمتس ، زا  دنوادخ  «و 
علّطم دوخ  نیگنن  تشز و  لامعا  زا  اهنآ  دراد ، دوجو  کیرات  هایـس و  ياـه  هطقن هچ  ناـشلامعا  هدـنورپ  رد  دنتـسناد  یم اـهنآ  يرآ !

هب تسا و  ییاوسر  هجنکش و  باذع و  يارس  اهنآ  يارب  ترخآ  يارس  نیاربانب  تسا ، هاگآ  نارگمتـس  نیا  لامعا  زا  زین  ادخ  دندوب ،
.دنتسین نآ  ناهاوخ  لیلد  نیمه 

101 ص :  ۀیآ 96 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َو « ) ینیب یم یگدـنز  رب  مدرم  نیرتصیرح  ار  اهنآ  وت  : » دـیوگ یم نخـس  نینچ  تایّدام  هب  اهنآ  دـیدش  صرح  زا  هیآ  نیا  هیآ 96 -) )
(. ٍةایَح یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتل 

(. اوُکَرْشَأ َنیِذَّلا  َنِم  َو  « ) ناکرشم زا  رتصیرح  یتح  »
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ره : » هک دـنراد  ایند  هب  هقالع  نانچ  نآ  یبلطراصحنا ، رد  صیرح  ایند ، ندرک  هضبق  رد  صیرح  تورث ، لام و  نتخودـنا  رد  صیرح 
(. ٍۀَنَس َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی  «. ) دنک رمع  لاس  رازه  دراد  تسود  اهنآ  زا  کی 

زا ار  وا  ینالوط  رمع  نیا  یلو   » دراد هلاس  رازه  رمع  ياـّنمت  کـی  ره  يرآ ! تازاـجم ! زا  سرت  رطاـخ  هب  اـی  رتشیب  تورث  عمج  يارب 
(. َرَّمَُعی ْنَأ  ِباذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  ام  َو  « ) تشاد دهاوخن  زاب  دنوادخ  باذع 

ُهَّللا َو  « ) تسا انیب  ریصب و  اهنآ  لامعا  هب  تبسن  دنوادخ  و   » دننک یم هابتـشا  تسین ، هاگآ  ناشلامعا  زا  دنوادخ  هک  دننک  نامگ  رگا  و 
(. َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب 

101 ص :  ۀیآ 97 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 97) )

101 ص :  لوزن ..... : نأش 

ربمایپ دزن  كدف  دوهی  زا  یعمج  اب  دوهی ) ياملع  زا  یکی   ) ایروص نبا  يزور  دمآ ، هنیدم  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
102 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تالاؤس  و  دندمآ ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

! دـمحم يا  دـنتفگ : هلمج  زا  دـندومن ، وجتـسج  دوب  وا  تلاسر  تّوبن و  هاوگ  هک  ار  ییاه  هناشن و  دـندرک ، شترـضح  زا  ینوگانوگ 
! ناـظقی یبلق  ياـنیع و  ماـنت  دومرف : .تسا  هدـش  هداد  دوعوم  ربماـیپ  باوخ  هراـب  رد  یتاـعالطا  اـم  هب  اریز  تسا ؟ هنوگچ  وت  باوخ 

ایروص نبا  رگید ، ددـعتم  تـالاؤس  زا  سپ  و  دـمحم ! يا  یتـفگ  تسار  دـنتفگ : تسا » رادـیب  مبلق  اـما  دور  یم باوخ  هب  نم  مشچ  »
نآ ماـن  درک ، میهاوخ  يوریپ  وت  زا  میروآ و  یم ناـمیا  وـت  هب  یهد  باوـج  حیحـص  ار  نآ  رگا  هک  هدـنام  یقاـب  لاؤـس  کـی  تفگ :

.تسا لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ دوش  یم لزان  وت  رب  هک  يا  هتشرف
هداس و ياهروتسد  هشیمه  لیئاکیم  اما  دروآ ، یم گنج  داهج و  هراب  رد  لکشم  ياهروتسد  تسا ، ام  نمشد  وا  تفگ : ایروص » نبا  »

! میدروآ یم نامیا  وت  هب  دوب  لیئاکیم  وت  یحو  هتشرف  رگا  هدروآ ، تحار 

102 ص :  ریسفت ..... :

ربماـیپ ناـمز  زا  هک  دزادـنا  یم دوهی  تلم  ياـهییوج  هناـهب داـی  هب  رگید  راـب  ار  ناـسنا  هیآ ، نیا  لوزن  نأـش  یـسررب  وج ! هناـهب  تلم 
تسا و وت  یحو  هتـشرف  لیئربج  نوچ  هک  تسا  نیا  هناهب  اهنت  اجنیا  رد  دـنا  هدرک لابند  ار  همانرب  نیا  نونکاـت  ع )  ) یـسوم راوگرزب ،

.میروآ یمن نامیا  ام  دنک  یم غالبا  ار  ادخ  نیگنس  فیلاکت 
لمع ناشدوخ  هتساوخ  قبط  اهنآ  رگم  الوصا  دنراد ؟ قرف  هفیظو  ماجنا  رظن  زا  رگیدکی  اب  یهلا  ناگتـشرف  رگم  دیـسرپ  دیاب  نانیا  زا 

؟ دنیوگ یم يزیچ  دوخ  شیپ  زا  ای  دننک  یم
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نمـشد تقیقح  رد   ) دـشاب لیئربج  نمـشد  سک  ره  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم نینچ  اـهییوج  هناـهب  نیا  خـساپ  رد  نآرق  لاـح  ره  هب 
ِنْذِِإب َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَـع  َناک  ْنَم  ْلـُق  « ) تسا هدرک  لزاـن  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادـخ  ناـمرف  هب  وا  هک  ارچ  تسادـخ )

(. ِهَّللا
(. ِْهیَدَی َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم   ) تسا اهنآ  ياه  هناشن اب  گنهامه  و  دنک » یم قیدصت  ار  نیشیپ  ینامسآ  بتک  هک  ینآرق  »

(. َنِینِمْؤُْمِلل يرُْشب  ًيدُه َو  َو  « ) تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیاده و  هیام  هک  ینآرق  »
103 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

103 ص :  ۀیآ 98 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ناگتـشرف و ادخ و  نمـشد  سک  ره  : » دیوگ یم دـنک و  یم نایب  دـیدهت  اب  مأوت  رتشیب  دـیکأت  اب  ار  قوف  عوضوم  هیآ  نیا  هیآ 98 -) )
ِِهلُسُر َو ِِهتَِکئالَم َو  ِهَِّلل َو  اوُدَع  َناک  ْنَم  « ) تسا نارفاک  نمشد  ادخ  تسوا ، نمشد  دنوادخ  دشاب  لیئاکیم  لیئربج و  وا و  ناگداتسرف 

(. َنیِِرفاْکِلل ٌّوُدَع  َهَّللا  َّنِإَف  َلاکیِم  َلیِْربِج َو 
تقیقح رد  و  رگید ، هتـشرف  ره  لیئاکیم و  لیئربج ، وا ، ناگداتـسرف  وا ، ناگتـشرف  هّللا ، دنتـسین : کیکفت  لباق  اهنیا  هک  نیا  هب  هراشا 

.تسا هیقب  اب  ینمشد  یکی  اب  ینمشد 

103 ص :  ۀیآ 99 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 99) )

103 ص :  لوزن ..... : نأش 

هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  دانع  جاجل و  يور  زا  يدوهی  دنمـشناد  ایروص » نبا  : » دنک یم لقن  فورعم ، رـسفم  سابع  نبا  »
لزان هیآ  مینک ، تیعبت  وت  زا  ام  ات  هدرکن  لزان  وت  رب  ینـشور  هناشن  دنوادخ  و  يا ! هدرواین دـشاب  موهفم  ام  يارب  هک  يزیچ  وت  تفگ :

.تفگ خساپ  احیرص  وا  هب  دش و 

103 ص :  ریسفت ..... :

رایتخا رد  تانّیب  تایآ  نشور و  ياه  هناـشن یفاـک و  لـیالد  هک  دـنک  یم هراـشا  تقیقح  نیا  هب  نآرق  تسخن  دوهی - نانکـش  ناـمیپ 
ضارغا رطاخ  هب  هدرب و  وا  توعد  تیناقح  هب  یپ  تقیقح ، رد  دننک  یم راکنا  هک  اهنآ  دراد و  رارق  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 

ْدََقل َو  « ) دزرو یمن رفک  اهنآ  هب  یسک  ناقساف  زج  میدرک و  لزان  تانّیب  تایآ  وت  رب  ام  : » دیوگ یم دنا ، هتـساخرب تفلاخم  هب  یـصاخ 
(. َنوُقِساْفلا اَّلِإ  اِهب  ُرُفْکَی  ام  ٍتانَِّیب َو  ٍتایآ  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ 
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103 ص :  ۀیآ 100 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا تسا  هارمه  اهنآ  خـیرات  اب  ایوگ  هک  ینکـش  نامیپ  ینعی  دوهی ، زا  یعمج  دـب  رایـسب  فاـصوا  زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 100 -) )
!؟» دندرکن تفلاخم  نآ  اب  دـندنکفین و  رود  ار  نآ  اهنآ  زا  یعمج  نتـسب ربمایپ  ادخ و  اب  ینامیپ  نانآ  راب  ره  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ،

(. ْمُْهنِم ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  ًادْهَع  اوُدَهاع  امَّلُک  (َأ َو 
(. َنُونِمُْؤی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « ) دنروآ یمن نامیا  ناشرثکا  ! » يرآ

ار وا  نامرف  دنتـسکش و  ار  نامیپ  نیا  ماجنا  رـس  یلو  دننک  لمع  تاروت  ياهنامرف  هب  هک  تفرگ  نامیپ  روط  هوک  رد  اهنآ  زا  دنوادخ 
.دندراذگ اپ  ریز 

دنروایب نامیا  دوب ) هدش  هداد  تاروت  رد  شندمآ  تراشب  هک  مالـسا  ربمایپ   ) دوعوم ربمایپ  هب  هک  دوب  هدش  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  زین  و 
.دندرکن لمع  زین  نامیپ  نیا  هب 

104 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

104 ص :  ۀیآ 101 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هب ادخ  يوس  زا  يا  هداتسرف هک  یماگنه  : » دیوگ یم دراد  عوضوم  نیمه  يور  يرتایوگ  رتحیرص و  دیکأت  هیآ ، نیا  رد  هیآ 101 -) )
رـس تشپ  ار  یهلا  باتک  دـندوب  باتک  ياراد  هک  نانآ  زا  یعمج  تشاد ، تقباطم  دوب  اهنآ  دزن  هک  ییاه  هناشن اب  دـمآ و  اهنآ  غارس 

اُوتوُأ َنیِذَّلا  َنِم  ٌقیِرَف  َذَبَن  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  اََّمل  َو  « ) دنرادن ربخ  نآ  زا  الصا  ییوگ  هکنانچ  نآ  دندنکفا ،
(. َنوُمَْلعَی ْمُهَّنَأَک ال  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ِهَّللا  َباتِک  َباتِْکلا 

104 ص :  ۀیآ 102 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رحس و لمع  هب  وا  روشک  رد  یهورگ  ربمایپ  نامیلس  نامز  رد  هک  دیآ  یم رب  نینچ  ثیداحا  زا  لباب ! نارحاس  نامیلس و  هیآ 102 -) )
.دننک يرادهگن  یصوصخم  لحم  رد  هدرک  يروآ  عمج  ار  اهنآ  قاروا  اه و  هتشون مامت  داد  روتسد  نامیلس  دنتخادرپ ، يرگوداج 

هدرک و هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  یضعب  دندرک ، رحس  میلعت  هعاشا و  هب  عورش  هدروآ و  نوریب  ار  اهنآ  یهورگ  نامیلس  تافو  زا  سپ 
هک اجنآ  ات  دنتسب ، لد  يرگوداج  هب  تخس  دندرک و  تیعبت  اهنآ  زا  مه  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  دوبن ، ربمایپ  الـصا  نامیلـس  دنتفگ :

.دنتشادرب زین  تاروت  زا  تسد 
، تسا هدوب  ادـخ  ناربمایپ  زا  نامیلـس  دومن  مالعا  نآرق  تایآ  نمـض  درک و  روهظ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

؟ تسا ربمایپ  نامیلس  دیوگ  یم هک  دینک  یمن بجعت  دمحم  زا  دنتفگ : دوهی  ياملع  رابحا و  زا  یضعب 
ع)  ) نامیلـس ریفکت  شا  همزال دـش  یم بوسحم  یهلا  ربمایپ  نیا  هب  تبـسن  یگرزب  يارتفا  تمهت و  هک  نیا  رب  هوالع  دوهی  راتفگ  نیا 

.دوب
يرگوداج رحـس و  هب  ار  نامیلـس  ادخ  گرزب  ربمایپ  هک  دنک  یم یفّرعم  ار  دوهی  ياهیراکتـشز  زا  يرگید  لصف  هیآ  نیا  لاح  ره  هب 
ُنیِطایَّشلا اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو  « ) دندرک يوریپ  دندناوخ  یم مدرم  رب  نامیلـس  رـصع  رد  نیطایـش  هچنآ  زا  اهنآ  : » دیوگ یم دـنتخاس ، مهتم 

: دنک یم هفاضا  نخس  نیا  لابند  هب  نآرق  سپس  َناْمیَلُس .) ِْکُلم  یلَع 
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(. ُناْمیَلُس َرَفَک  ام  َو  « ) دشن رفاک  زگره  نامیلس  »
105 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  يرگوداج  زا  و  تسجن ، لسوت  رحس  هب  زگره  وا 

«. 1 ( » َرْحِّسلا َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطایَّشلا  َّنِکل  َو  « ) دنداد رحس  میلعت  مدرم  هب  و  دندش ، رفاک  نیطایش  یلو  ، » درکن هدافتسا 
َِلباِبب ِْنیَکَلَْملا  یَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  « ) دـندرک يوریپ  دـیدرگ  لزان  تورام  توراه و  لـباب ، هتـشرف  ود  رب  هچنآ  زا  نینچمه  دوهی )  ) اـهنآ »

(. َتوُرام َتوُراه َو 
سک چیه  هب   » اذل و  دنزاس ) انـشآ  نارحاس  رحـس  لاطبا  قیرط  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ناشفدـه  اهنت   ) یهلا هتـشرف  ود  هک  یلاح  رد  »

هدافتـسا ءوس  تامیلعت  نیا  زا  و  وشن !» رفاک  میتسه ، وت  شیامزآ  هلیـسو  ام  دـنتفگ : یم وا  هب  البق  هک  نیا  رگم  دـنداد ، یمن دای  يزیچ 
(. ْرُفْکَت الَف  ٌۀَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو   ) نکم

زرط هب  ار  مدرم  اهنآ  نارحاس ، لاگنچ  راتفرگ  مدرم  دوب و  غاد  رحـس  رازاب  هک  دـندمآ  مدرم  نایم  هب  ینامز  هتـشرف  ود  نیا  هصـالخ ،
هک تسا  نیا  رب  عرف  بمب ) کی  ندرک  یثنخ  دننامه   ) بلطم کی  ندرک  یثنخ  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتخاس  انشآ  نارحاس  رحـس  لاطبا 

حرـش البق  ار  رحـس  نف  توف و  دندوب  راچان  دریگب ، دای  ار  نآ  ندرک  یثنخ  زرط  دعب  دشاب و  هاگآ  بلطم  نآ  دوخ  زا  تسخن  ناسنا 
.دنهد

گرزب ربمایپ  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  رحس و  رتشیب  هچ  ره  هعاشا  يارب  دنداد  رارق  هلیسو  ار  نیمه  دوهی  ناگدننک  هدافتـسا  ءوس  یلو 
رحـس دولوم  همه  دـنرب  یم نامرف  وا  زا  سنا  نج و  ای  تسا  وا  ناـمرف  هب  یعیبط  لـماوع  رگا  هک  دـنتخاس  مهتم  زین  ار  نامیلـس  یهلا ،

.دننک یم نآ  زا  يوریپ  هب  مهتم  ار  ناگرزب  دوخ ، بتکم  هیجوت  يارب  هشیمه  هک  ناراکدب  مسر  هار و  تسا  نیا  يرآ ! .تسا 
نایم نآ  هلیـسو  هب  دنناوتب  هک  دنتخومآ  یم ار  یبلاطم  هتـشرف  ود  نآ  زا   » دـندماین نوریب  زوریپ  یهلا  شیامزآ  نیا  زا  اهنآ  لاح  ره  هب 

(. ِهِجْوَز ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  ام  امُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  « ) دننکفیب ییادج  شرسمه  درم و 
ْمُه ام  َو  « ) دنناسرب ررـض  يدحا  هب  ادخ  نامرف  نودـب  دـنناوت  یمن زگره  اهنآ  ، » تسا اهتردـق  نیا  همه  قوفام  دـنوادخ  تردـق  یلو 

(. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراِضب 
__________________________________________________

يدنب و مشچ  عون  کی  یهاگ  دراذگ و  یم اج  هب  اهناسنا  دوجو  رد  دوخ  زا  يراثآ  هک  تسا  هداعلا  قراخ  لامعا  یعون  رحـس » ( » 1)
 ].....[ .دراد یلایخ  یناور و  هبنج  اهنت  هاگ  و  تسا ، یتسدرت 

106 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ْمُهُعَْفنَی ْمُهُّرُضَی َو ال  ام  َنوُمَّلَعَتَی  َو  « ) تشادن عفن  تشاد و  ررض  ناشیا  يارب  هک  دنتفرگ  یم دای  ار  ییاهتمسق  اهنآ  »

هدافتـسا رحـس  اب  هزرابم  حالـصا و  هلیـسو  ناونع  هب  نآ  زا  هک  نیا  ياج  هب  دـندرک  فیرحت  ار  یهلا  هدـنزاس  همانرب  نیا  اـهنآ  يرآ !
دهاوخن ترخآ  رد  يا  هرهب دـشاب  عاتم  هنوگ  نیا  رادـیرخ  یـسک  ره  دنتـسناد  یم هک  نیا  اب   » دـنداد رارق  داـسف  هلیـسو  ار  نآ  دـننک ،

(. ٍقالَخ ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقل  َو  « ) تشاد
اُوناـک ْوـَل  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَـش  اـم  َْسِئبـَل  َو  « ) دنتـشاد یم یـشناد  ملع و  رگا  دـنتخورف  نآ  هب  ار  دوـخ  هچنآ  دوـب  دنـسپان  تشز و  هچ  »

(. َنوُمَْلعَی

106 ص :  ۀیآ 103 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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هراشا

رگا هک  یلاح  رد   » دندش رو  هطوغ هانگ  رفک و  بادرگ  رد  دندز و  اپ  تشپ  دوخ  یتخبشوخ  تداعس و  هب  هناهاگآ  اهنآ  هیآ 103 -) )
َْول َو  « ) دنتـشاد هجوت  رگا  دوب ، رتهب  روما  نیا  همه  زا  نانآ  يارب  دوب  ادخ  دزن  هک  یـشاداپ  دـندرک  یم هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم نامیا 

(. َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ٌْریَخ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌَۀبُوثََمل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  ْمُهَّنَأ 

106 ص :  تسین ..... - يراک  رب  رداق  ادخ  نذا  نودب  سک  چیه 

ربج و هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  دنناسرب  نایز  یـسک  هب  راگدرورپ  نذا  نودـب  دنتـسناوت  یمن نارحاس  هک  میدـناوخ  قوف  تایآ  رد 
رـس راگدرورپ  تردق  زا  ناهج  نیا  رد  اهتردق  همه  هک  تسا  دـیحوت  یـساسا  لوصا  زا  یکی  هب  هراشا  هکلب  دـشاب ، راک  رد  يرابجا 

فالخ رب  دناوتب  رحاس  هک  تسین  نانچ  دشاب ، یمن وا  نامرف  نذا و  یب ریـشمش  یگدـنّرب  شتآ و  یگدـنزوس  یتح  دریگ ، یم همـشچ 
يراثآ صاوخ و  اهنیا  هکلب  دیامن  دودحم  شتموکح  ورملق  رد  ار  ادخ  هک  تسین  نینچ  دنک و  تلاخد  شنیرفآ  ملاع  رد  ادخ  هدارا 
رایتخا يدازآ و  نیا  و  هدافتسا ، ءوس  یـضعب  دننک و  یم هدافتـسا  نسح  نآ  زا  یـضعب  هداد ، رارق  فلتخم  تادوجوم  رد  وا  هک  تسا 

.اهنآ لماکت  ندومزآ و  يارب  تسا  يا  هلیسو زین  هداد  اهناسنا  هب  ادخ  هک 

106 ص :  ۀیآ 104 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 104

106 ص :  لوزن ..... : نأش 

تایآ و نایب  دوب و  نتفگ  نخس  لوغـشم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  مالـسا  ردص  ناناملـسم  دنک : یم لقن  سابع » نبا  »
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  كرد  بوخ  ار  بلاطم  دنناوتب  ات  دیوگب  نخـس  ّینأت  اب  یمک  دنتـساوخ  یم وا  زا  یهاگ  درک  یم یهلا  ماکحا 

107 ص : ج1 ،
تلهم ینعم  هب  یعرلا »  » هدام زا  هک  انعار »  » هلمج تساوخرد  نیا  يارب  دـنیامن ، حرطم  زین  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ تالاؤس و  و  دـننک ،

.دندرب یم راک  هب  تسا  نداد 
لوا تروـص  رد   ) دـندرک یم لامعتـسا  تسا  تقاـمح  یندوـک و  ینعم  هب  هک  هنوـعرلا »  » هداـم زا  ار  اـنعار »  » هملک نیمه  دوـهی  یلو 

«!(. نک قیمحت  ار  ام   » هک تسا  نیا  مود  تروص  رد  یلو  هدب » تلهم  ام  هب   » تسا نیا  شموهفم 
ءازهتسا ار  ناناملسم  ای  ربمایپ  دنتفگ ، یم ناناملسم  هک  يا  هلمج نامه  زا  هدافتسا  اب  هک  دوب  هدش  ادیپ  يزیواتسد  دوهی  يارب  اجنیا  رد 

راک هب  ار  انْرُْظنا »  » هلمج انعار ،»  » هلمج ياج  هب  داد  روتـسد  نانمؤم  هب  هدافتـسا  ءوس  نیا  زا  يریگولج  يارب  دـش و  لزاـن  هیآ  دـننک ،
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.تسین جوجل  نمشد  يارب  يزیواتسد  و  دناسر ، یم ار  موهفم  نامه  هک  دنرب 

107 ص :  ریسفت ..... :

دیا هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم هیآ  تسخن  دـش ، هتفگ  لوزن  نأـش  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دـیهدن ؟ نمـشد  هب  زیواتـسد 
ار موهفم  نامه  هک  ارچ  انرظنا  دییوگب  هکلب  انعار  دییوگن  دـینک ) یم نآرق  تایآ  كرد  يارب  تلهم  ياضاقت  ربمایپ  زا  هک  یماگنه  )

دوش یم هداد  روتـسد  امـش  هب  هچنآ  و  (. » انْرُْظنا اُولُوق  انِعار َو  اُولوُقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) تسین نمـشد  يارب  يزیواتـسد  دراد و 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  اوُعَمْسا َو  َو  « ) تسا یکاندرد  باذع  ناگدننک  ءازهتسا  نارفاک و  يارب  و  دیونشب ،

، دنهدن نمشد  تسد  هب  هناهب  زگره  هک  دنـشاب  بقارم  دوخ  ياه  همانرب رد  دیاب  ناناملـسم  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
.دنیوج زارتحا  ددرگ  نانمشد  هدافتسا  ءوس  يارب  يا  هژوس تسا  نکمم  هک  هاتوک  هلمج  کی  زا  یتح 

يوس زا  هک  دـنز  یم رـس  ام  زا  یلاـمعا  یهاـگ  نونکا  مه  دوش ، یم نشور  رتگرزب  رتگرزب و  لـئاسم  رد  ناناملـسم  فیلکت  اـجنیا  زا 
تـسا نیا  ام  هفیظو  دوش ، یم نانآ  یتاغیلبت  ياهوگدنلب  يریگ  هرهب ءوس و  ياهریـسفت  ببـس  یللملا  نیب  لفاحم  ای  یلخاد ، نانمـشد 

.میهدن یجراخ  یلخاد و  نادسفم  نیا  تسد  هب  هناهب  تهج  یب میزیهرپب و  ادج  اهراک  نیا  زا  هک 

107 ص :  ۀیآ 105 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

: دیوگ یم هتشادرب ، نانمؤم  هب  تسین  باتک  لها  هورگ  ناکرـشم و  هورگ  توادع  يزوت و  هنیک  يور  زا  هدرپ  هیآ ، نیا  هیآ 105 -) )
108 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچمه  باتک و  لها  نارفاک  »

ْنَأ َنیِکِرْشُْملا  َال  ِباتِْکلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ام  « ) ددرگ لزان  امـش  رب  ادخ  يوس  زا  یتکرب  ریخ و  دنرادن  تسود  ناکرـشم 
(. ْمُکِّبَر ْنِم  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَّزَُنی 

َو « ) دـهد یم صاصتخا  دـهاوخب  سک  ره  هب  ار  شیوخ  تکرب  ریخ و  تمحر و  دـنوادخ  : » اریز تسین  شیب  ییوزرآ  اـهنت  نیا  یلو 
(. ُءاشَی ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللا 

(. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  َو  « ) تسا میظع  لضف  ششخب و  ياراد  دنوادخ  «و 
، گرزب يربمایپ  هک  دـننیبب  ناناملـسم  رب  ار  تبهوم  راـختفا و  نیا  دـندوبن  رـضاح  تداـسح  يزوت و  هنیک  تّدـش  زا  نانمـشد  يرآ !
ار ادـخ  تمحر  لضف و  ولج  ناوت  یم رگم  یلو  ددرگ ، ثوعبم  اهنآ  رب  دـنوادخ  يوس  زا  تمظع  اب  ینامـسآ  باـتک  کـی  بحاـص 

؟ تفرگ

108 ص :  ۀیآ 106 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

.تسا ناناملسم  ّدض  رب  دوهی  ءوس  تاغیلبت  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  زاب  « 1  » خسن زا  فده  هیآ 106 -) )
زامن سدـقملا ) تیب   ) ام هلبق  يوس  هب  امـش  ربمایپ  اذـل  و  دوهی ، هلبق  هلبق ، تسا و  دوهی  نید  نید ، دـنتفگ : یم ناناملـسم  هب  هاگ  اهنآ 

دنراذگب زامن  هبعک  يوس  هب  دندش  فظوم  ناناملسم  هروس  نیمه  هیآ 144  قبط  تفای و  رییغت  هلبق  مکح  هک  یماگنه  اما  دناوخ ، یم
: دنتفگ دندرک و  زاس  يا  هزات همغن  اهنآ  دش ، هتفرگ  دوهی  زا  زیواتسد  نیا 
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؟ تسا لطاب  امش  هتشذگ  لامعا  تسا  حیحص  مود  روتسد  رگا  و  تسیچ ؟ مود  روتسد  سپ  دوب  حیحص  یلوا  هلبق  رگا 
.دزاس یم نشور  ار  نانمؤم  بولق  دیوگ و  یم خساپ  اهنآ  ياهداریا  هب  نآرق 

نآ نیـشناج  ار  شدـننامه  ای  نآ  زا  رتهب  رگم  میزادـنا  یمن ریخأت  هب  ار  نآ  خـسن  ای  و  مینک ، یمن خـسن  ار  یمکح  چـیه  : » دـیوگ یم
(. اِهْلثِم ْوَأ  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْسُنن  ْوَأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام  « ) میزاس یم

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  « ) تسا رداق  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  یناد  یمن ایآ   » تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  نیا  و 
__________________________________________________

مکح نتخاس  نیـشناج  یمکح و  نداد  رییغت  عرـش ، قطنم  رد  و  تسا ، ندومن  لئاز  ندرب و  نیب  زا  ینعم  هب  تغل  رظن  زا  خـسن » ( » 1)
.تسا نآ  ياج  هب  رگید 

109 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

109 ص :  ۀیآ 107 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  « ) تسا ادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح  یناد  یمن ایآ  (- » هیآ 107 )
رتریـصب رتهاگآ و  همه  زا  شناگدنب  حلاصم  هب  تبـسن  وا  و  دهدب ، حلاصم  قبط  شماکحا  رد  یلیدـبت  رییغت و  هنوگ  ره  دراد  قح  وا 

.تسا
(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ( ؟» تسین امش  يارب  يروای  تسرپرس و  ادخ  زج  هک  یناد  یمن ایآ  «و 

109 ص :  ۀیآ 108 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 108

109 ص :  لوزن ..... : نأش 

ادخ يوس  زا  دنتفگ : دندمآ و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  دزن  هلمرح » نب  عفار   » و دـیز » نب  بهو  : » هک هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
هیآ مینک ! يوریپ  وت  زا  ات  امرف  يراج  ام  يارب  ییاهرهن  ای  و  میروایب ! نامیا  سپـس  مینک و  تئارق  ار  نآ  ات  روایب  ام  ناونع  هب  يا  هماـن

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان 

109 ص :  ریسفت ..... :

ياـهاضاقت دوهی ، هسوـسو  رثا  رب  ناکرـشم  ناناملـسم و  زا  یعمج  هک  دوـب  هلبق  رییغت  يارجاـم  زا  سپ  دـیاش  ساـسا - یب ياـه  هناـهب
.دندرک هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  ییاجبان  دروم و  یب
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ار لوقعمان  ياهاضاقت  نامه  ناتربمایپ  زا  دیهاوخ  یم امـش  ایآ  : » دیامرف یم هدرک  یهن  ییاهـشسرپ  نینچ  زا  ار  اهنآ  گرزب  دـنوادخ 
ْمَُکلوُسَر اُولَئْـسَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  ْمَأ   ) دینک یلاخ  نامیا  راب  ریز  زا  هناش  اهییوج  هناهب  نیا  اب  و  دـندرک » یـسوم  زا  نیا  زا  شیپ  هک  دـینکب 

(. ُْلبَق ْنِم  یسُوم  َِلئُس  امَک 
نامیا ياج  هب  ار  رفک  هک  یـسک  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  تسا ، رفک »  » اـب ناـمیا »  » هلداـبم عون  کـی  راـک ، نیا  هک  اـجنآ  زا  و 

(. ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  َْرفُْکلا  ِلَّدَبَتَی  ْنَم  َو  « ) تسا هدش  هارمگ  میقتسم  هار  زا  دریذپب ،
دمآ دهاوخ  نامه  ناترـس  رب  دیورب ، لوقعمان  ياهاضاقت  نینچ  لابند  امـش  رگا  هک  دهد  رادـشه  مدرم  هب  دـهاوخ  یم نآرق  عقاو  رد 

.دمآ یسوم  موق  رس  رب  هک 
ربمایپ توعد  ّتیناّقح  هب  ندرب  یپ  يارب  هزجعم  ياضاقت  نینچمه  یقطنم و  تالاؤس  یملع و  ياهشسرپ  زا  زگره  مالسا  دوشن  هابتشا 

.تسا اهنیمه  نامیا  مهف و  كرد و  هار  هک  ارچ  دنک  یمن يریگولج  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 
110 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

110 ص :  ۀیآ 109 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

مالسا نییآ  دوخ  هک  دندرک  یمن تعانق  نیا  هب  اهنت  هک  دندوب  دوهی  اصوصخم  باتک  لها  زا  يرایـسب  جوجل ! نادوسح  هیآ 109 -) )
: دیوگ یم هدرک  هراشا  رما  نیا  رد  نانآ  هزیگنا  هب  نآرق  دندرگ ، زاب  ناشنامیا  زا  زین  نانمؤم  هک  دنتشاد  رارصا  هکلب  دنریذپن  ار 

اهنآ يارب  قح  هک  نیا  اب  دننادرگ  زاب  رفک  هب  نامیا  مالـسا و  زا  دعب  ار  امـش  دنتـشاد  تسود  دسح  رطاخ  هب  باتک  لها  زا  يرایـسب  »
َنَّیَبَت ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  « ) تسا هدـش  راکـشآ  الماک 

(. ُّقَْحلا ُمَُهل 
دییامن تشذگ  دینک و  وفع  ار  اهنآ  امش   » رگناریو یفارحنا و  ياهشالت  نیا  ربارب  رد  هک  دهد  یم روتسد  ناناملـسم  هب  نآرق  اجنیا  رد 

ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُحَفْصا  اوُفْعاَف َو  « ) تسا اناوت  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  ارچ  دتـسرفب  ار  شدوخ  نامرف  ادخ  ات 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش

110 ص :  ۀیآ 110 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

داجیا ادـخ  ناسنا و  نایم  یمکحم  هطبار  هک  زامن  دروم  رد  یکی  دـهد  یم نانمؤم  هب  مهم  هدـنزاس  روتـسد  ود  هیآ  نیا  هیآ 110 -) )
، تسا مزـال  نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  ود  ره  نـیا  تـسا و  یعاـمتجا  ياـه  یگتـسبمه زمر  هـک  تاـکز  دروـم  رد  يرگید  دـنک و  یم
َةالَّصلا َو اوُمِیقَأ  َو   ) دیزاس دـنمورین  ار  دوخ  مسج  حور و  هلیـسو  ود  نیا  اب  و  دـینک » ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپ  رب  ار  زامن  : » دـیوگ یم

(. َةاکَّزلا اُوتآ 
، دور یم نیب  زا  دینک  یم قافنا  ادخ  هار  رد  هک  ار  یلاوما  دیهد و  یم ماجنا  هک  ار  یکین  ياهراک  دینکن  رّوصت  دـنک : یم هفاضا  سپس 

ُهوُدِجَت ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  « ) تفای دـیهاوخ  رگید ) يارـس  رد   ) ادـخ دزن  ار  اهنآ  دـیتسرف  یم شیپ  زا  اهیکین  زا  هچنآ   » هن
(. ِهَّللا َْدنِع 

ماجنا وا  رطاخ  هب  ار  لـمع  مادـک  دـناد  یم قیقد  روطب  وا  ٌریَِـصب .) َنُولَمْعَت  اـِمب  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ریـصب  امـش  لاـمعا  ماـمت  هب  دـنوادخ  »
.وا ریغ  يارب  ار  کی  مادک  دیا و  هداد
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110 ص :  ۀیآ 111 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ناـیدوهی و زا  یهورگ  ياـجبان  چوـپ و  ياـهاعّدا  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  هیآ  نـیا  رد  نآرق  تـشهب ! ناـبلط  راـصحنا  هیآ 111 -) )
هدیزگرب تشهب  لخاد  يراصن  دوهی و  زج  سک  چیه  دنتفگ : اهنآ  : » دیوگ یم اهنآ  هب  نکـش  نادند  خساپ  سپـس  هدرک و  نایحیـسم 

111 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
(. يراصَن ْوَأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل  اُولاق  َو  « ) دش دهاوخن 

(. ْمُهُِّینامَأ َْکِلت   ) دیسر دنهاوخن  وزرآ  نیا  هب  زگره  و  دنراد » هک  تسا  ییوزرآ  اهنت  نیا  : » دیامرف یم ادتبا  خساپ  رد 
اعّدا نیا  رد  هچنانچ  دـهاوخ  یم یلیلد  ییاعّدا  ره  وگب  اهنآ  هب  : » دـیوگ یم هدرک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  دـعب 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  « ) دیروایب ار  دوخ  لیلد  دیتسه  قداص 

111 ص :  ۀیآ 112 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

باوخ و اهنت  تشهب ، ندوب  يراصحنا  ياعّدا  دـنرادن و  یعّدـم  نیا  رب  یلیلد  چـیه  اهنآ  هک  ّتیعقاو  نیا  تابثا  زا  سپ  هیآ 112 -) )
: دیوگ یم هدرک ، نایب  یلک  نوناق  کی  تروص  هب  ار  تشهب  رد  دورو  یـساسا  یلـصا و  رایعم  دننارورپ ، یم رـس  رد  هک  تسا  یلایخ 
ِهَِّلل َو ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  یَلب  « ) تسا تباث  شراگدرورپ  دزن  وا  شاداپ  دشاب  راکوکین  ددرگ و  میلست  دنوادخ  ربارب  رد  هک  یسک  يرآ !

(. ِهِّبَر َْدنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه 
تشاد دنهاوخ  یسرت  هن  یناسک  نینچ   » نیاربانب و  تسا ، هدرک  ذوفن  ناشناج  قمع  رد  هدش و  اهنآ  فصو  يراکوکین  یناسک  نینچ 

(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َو ال  « ) دنوش یم نیگمغ  هن  و 
تـشحو رگید  زیچ  چـیه  زا  و  دنـسرت ، یم ادـخ  زا  اهنت  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، نشور  شلیلد  دـیحوت ، طخ  ناوریپ  زا  مغ  فوخ و  یفن 
يرایـسب زا  یفارخ و  ياهتنـس  زا  ندز ، دـب  لاف  زا  نآ ، نیا و  ياه  هتفگ زا  دـنراد ، سرت  زیچ  همه  زا  یفارخ  ناکرـشم  یلو  دـنرادن ،

.رگید ياهزیچ 

111 ص :  ۀیآ 113 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 113

111 ص :  لوزن ..... : نأش 

: دنا هدرک لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  نارسفم  زا  یعمج 
اجنآ رد  زین  دوهی  ياـملع  زا  يا  هدـع دـندمآ ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  تمدـخ  نارجن »  » نایحیـسم زا  یهورگ  هک  یماـگنه 

زا یکی  « ) هلمرح نب  عفار  ، » تفرگ رد  هرجاشم  عازن و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رـضحم  رد  نایحیـسم  اـهنآ و  نیب  دـنتفای ، روضح 
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، درک راکنا  ار  لیجنا  وا  باتک  یـسیع و  تّوبن  درادن و  یـساسا  هیاپ و  امـش  نییآ  تفگ : درک و  نایحیـسم  تیعمج  هب  ور  نایدوهی )
نیا رد  درادن ، یساسا  هیاپ و  دوهی  نییآ  تفگ : دومن و  رارکت  يدوهی  نآ  خساپ  رد  ار  هلمج  نیا  نیع  زین  نارجن  نایحیـسم  زا  يدرم 

112 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لزان  هیآ  ماگنه 
.دومن تمالم  ناشتسردان  راتفگ  رطاخ  هب  ار  هتسد  ود  ره  دش و 

112 ص :  ریسفت ..... :

دروم هیآ  میدـید  ار  يراصن  دوهی و  زا  یعمج  لیلد  یب ياهاعّدا  زا  يا  هشوگ هتـشذگ  تایآ  رد  یبلط - راصحنا  زا  یـشان  ياهداضت 
.تسا داضت  سپس  یبلط و  راصحنا  شا  هجیتن دیآ  نایم  هب  لیلد  یب  ياعّدا  ياپ  یتقو  هک  دهد  یم ناشن  ثحب 

رب دنرادن و  یتیعقوم  چیه  نایدوهی  دنتفگ : زین  نایحیـسم  و  دنرادن ، ادخ  دزن  یتیعقوم  چـیه  نایحیـسم  دـنتفگ : نایدوهی  : » دـیوگ یم
(. ٍء ْیَش یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  ٍء َو  ْیَش یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  «! ) دنلطاب

اب ینعی  َباتِْکلا .) َنُوْلتَی  ْمُه  َو  «! ) دنناوخ یم ار  ینامـسآ  باتک  هک  یلاح  رد  دـنیوگ  یم ار  نانخـس  نیا  اهنآ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
بّصعت و زج  يا  همشچ رس  هک  نانخـس  هنوگ  نیا  دشاب  لئاسم  نیا  رد  اهنآ  ياشگهار  دناوت  یم هک  یهلا  ياهباتک  نتـشاد  تسد  رد 

.تسا بیجع  رایسب  درادن  تجاجل  دانع و 
اهنآ دـنباتک و  لها  اهنیا  هک  نیا  اب  دـنیوگ » یم اهنیا  هک  دـنتفگ  یم ار  يزیچ  نامه  زین  نادان  ناکرـشم  : » دـنک یم هفاضا  نآرق  سپس 

(. ْمِِهلْوَق َْلثِم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َِکلذَک   ) تسرپ تب
امِیف ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  ( ) تفرگ دهاوخ  هدـهع  هب  تمایق  رد  ار  فالتخا  نیا  يرواد  دـنوادخ   » تسا هدـمآ  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک 
.دوش رکنم  ار  قح  دناوت  یمن یسک  تسا ، راکشآ  زیچ  ره  كرادم  دانسا و  دوش و  یم رتنشور  قیاقح  هک  تساجنآ 

112 ص :  ۀیآ 114 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 114

112 ص :  لوزن ..... : نأش 

لزان شیرق  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  میناوخ  یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج : زا  هدش ، لقن  هیآ  نیا  يارب  ییاهلوزن  نأش 
.دندرک یم يریگولج  مارحلا  دجسم  هّکم و  رهش  هب  دورو  زا  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  دیدرگ ،

112 ص :  ریسفت ..... :
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.تسا ناکرشم  يراصن و  دوهی و  هورگ ، هس  اب  هیآ  رد  نخس  يور  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  ياهلوزن  نأش  یسررب  مدرم - نیرتراکمتس 
اهنآ زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  : » دیوگ یم دنراد  یم رب  ماگ  اهنآ  هباشم  یهار  رد  هک  یناسک  مامت  هورگ و  هس  نیا  ربارب  رد  نآرق 

113 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دجاسم  رد  ادخ  مان  ندرب  زا  هک 
ِیف یعَـس  ُهُمْـسا َو  اَـهِیف  َرَکْذـُی  ْنَأ  ِهَّللا  َدِـجاسَم  َعَـنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  «! ) دـنراد اـهنآ  یناریو  رد  یعـس  دـننک و  یم يریگوـلج  یهلا 

(. اِهبارَخ
ْنَأ ْمَُهل  َناک  اـم  َکـِئلوُأ  « ) دـنوش نکاـما  نیا  دراو  تشحو  سرت و  اـب  زج  اـهنآ  تسین  هتـسیاش  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  لـیذ  رد  سپس 

(. َنیِِفئاخ اَّلِإ  اهُولُخْدَی 
.ددرگ هاتوک  سدقم  نکاما  نیا  زا  نارگمتس  نیا  تسد  هک  دنتسیاب  مکحم  نانچنآ  دیاب  ناهج  نادّحوم  ناناملسم و  ینعی 

ییاوسر ایند  رد  اهنآ  يارب  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  يا  هدنهد ناکت  ریبعت  اب  ار  ناراکمتـس  نیا  ترخآ  ایند و  تازاجم  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  ٌيْزِخ َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل  « ) میظع باذع  ترخآ  رد  تسا و 

.تسا مکح  نیمه  لومشم  زین  دشاب  نآ  نداتفا  قنور  زا  دجاسم و  بیرخت  نآ  هجیتن  هک  یلمع  ره  تقیقح  رد 

113 ص :  ۀیآ 115 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 115

113 ص :  لوزن ..... : نأش 

رد دوهی  تفای  رییغت  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  هک  یماگنه  تسا ، هلبق  رییغت  هب  طوبرم  هیآ  نیا  دـیوگ : یم سابع  نبا 
قرـش و هک  داد  خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  داد ؟ رییغت  ار  هلبق  دوش  یم رگم  هک  دـندرک  داریا  ناناملـسم  هب  دـندمآرب و  راکنا  ماقم 

.تسا ادخ  نآ  زا  ناهج  برغ 

113 ص :  ریسفت ..... :

نآ بیرخت  رد  و  دـندش ، یم یهلا  دـجاسم  زا  عناـم  هک  دوب  ینارگمتـس  زا  نخـس  لـبق  هیآ  رد  تساـجنآ ! ادـخ  دـینک  ور  وس  ره  هب 
« تساجنآ ادخ  دینک  ور  فرط  ره  هب  و  تسادخ ، نآ  زا  برغم  قرشم و  : » دیوگ یم تسا ، نخس  نیمه  هلابند  هیآ  نیا  دندیشوک  یم

(. ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  ُقِرْشَْملا َو  ِهَِّلل  (َو 
.تسا تاهج  مامت  زا  هیانک  ریبعت  نیا  هکلب  تسین  صاخ  تمس  ود  هب  هراشا  قوف  هیآ  رد  برغم  قرشم و  زا  روظنم 

هک تسه  ییاج  رگم  دوش ، هتسب  ادخ  یگدنب  هار  دنوش ، عنام  دیحوت  ياههاگیاپ  دجاسم و  هب  نتفر  زا  ار  امـش  رگا  هک  تسین  نینچ 
َهَّللا َّنِإ  « ) تسا اناد  زاین و  یب دودحمان و  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل  .درادـن و  ناکم  ادـخ  الوصا  دـشاب ، یلاخ  ادـخ  زا 
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(. ٌمِیلَع ٌعِساو 
114 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

114 ص :  ۀیآ 116 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نایحیـسم لوبق  دروم  مه  تسا  يدـنزرف  ياراد  دـنوادخ  هک  یفارخ  هدـیقع  نیا  ناکرـشم ! يراصن و  دوهی و  تاـفارخ  هیآ 116 -) )
: دنتفگ اهنآ  : » دیوگ یم نینچ  هفارخ  نیا  ندیبوک  يارب  هفیرش  هیآ  ناکرشم  مه  و  دوهی ، زا  یهورگ  مه  تسا ،

(. ُهَناْحبُس ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  « ) اوران ياهتبسن  نیا  زا  وا  تسا  هّزنم  كاپ و  تسا ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  دنوادخ 
؟ تسا دنمزاین  ایآ  دنیزگرب ؟ دوخ  يارب  يدنزرف  هک  دراد  يزاین  هچ  ادخ 

ِتاوامَّسلا َو ِیف  اـم  َُهل  ْلـَب  « ) تسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  وا  يارب  « ؟ دراد لـسن  ءاـقب  هب  جاـیتحا  دراد ؟ کـمک  هب  جاـیتحا 
(. ِضْرَْألا

(. َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  « ) دنعضاخ وا  ربارب  رد  ناگمه  «و 

114 ص :  ۀیآ 117 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ِتاوامَّسلا ُعیَِدب  « ) تسوا نیمز  اهنامسآ و  همه  هدننک  داجیا   » هکلب تسا ، یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  کلام  اهنت  هن  وا  هیآ 117 -) )
(. ِضْرَْألا َو 

.تسا هدومرف  عادبا  ار  اهنآ  همه  هدام ، دوجو  هب  جایتحا  نودب  یلبق و  هشقن  نودب  یتح  و 
اروف نآ  و  شاب ، دوجوم  دـیوگ : یم وا  هب  دـنک  رداـص  ار  يزیچ  دوجو  ناـمرف  هاـگ  ره  : » هک یلاـح  رد  دراد  دـنزرف  هب  يزاـین  هچ  وا 

(. ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  َو  «! ) دوش یم دوجوم 
.دیوگ یم نخس  تقلخ  رما  رد  دنوادخ  ّتیمکاح  زا  هلمج  نیا 

114 ص :  دنزرف ..... - یفن  لیالد 

دودحم دوجو  اب  زیچ  همه  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  ییاهناسنا  ناوتان  راکفا  هدـییاز  کش  نودـب  دراد  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  نخـس  نیا 
.دندرک یم هسیاقم  ناشدوخ 

.تسا مزال  دنزرف  دلوت  لسن  همادا  يارب  تسا و  دودحم  شرمع  وسکی  زا  دراد : دنزرف  دوجو  هب  زاین  یفلتخم  لیالد  هب  ناسنا 
کمک شیاهراک  رد  وا  هب  هک  دراد  ینواعم  هب  زاین  یناوتان  يریپ و  ماگنه  هب  اـصوصخم  و  تسا ، دودـحم  وا  تردـق  رگید  يوس  زا 

.دنک
115 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا  هک  دنک  یم باجیا  یبلط ، سنا  هیحور  و  یفطاع ، ياه  هبنج موس  يوس  زا 

.ددرگ یم نیمأت  نادنزرف  هلیسو  هب  مه  نآ  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  یگدنز  طیحم  رد  یسنوم 
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موهفم تسا  يدبا  یلزا و  زیچ و  همه  رب  رداق  یتسه و  ملاع  هدننیرفآ  هک  يدـنوادخ  دروم  رد  روما  نیا  زا  کی  چـیه  تسا  یهیدـب 
.درادن

.دشاب یم هّزنم  زین  نآ  زا  ادخ  هک  تسا  ندوب  مسج  شا  همزال دنزرف  نتشاد  هوالع  هب 

115 ص :  ۀیآ 118 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

زا يرگید  هورگ  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  دوهی ، ياهییوج  هناهب  بسانت  هب  دیوگ !؟ یمن نخـس  ام  اب  ادـخ  ارچ  رگید : هناهب  هیآ 118 -) )
ارچ و  دیوگ ؟ یمن نخس  ام  اب  ادخ  ارچ  دنتفگ : عالطا  یب دارفا  : » دیوگ یم دندوب ، برع  ناکرشم  نامه  ارهاظ  هک  تسا  نایوج  هناهب 

(. ٌۀَیآ انِیتْأَت  ْوَأ  ُهَّللا  اَنُمِّلَُکی  َْول ال  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو  ( ؟» دوش یمن لزان  ام  دوخ  رب  يا  هناشن هیآ و 
ناشراکفا اهلد و  دنتـشاد ، نانخـس  هنوگ  نیمه  زین  اهنآ  ناینیـشیپ  : » دیوگ یم هناهاوخدوخ  هناجوجل و  ياهاعّدا  نیا  خساپ  رد  نآرق 

َِکلذَک « ) میتخاس نشور  دنتـسه  نیقی  لها  وج و  تقیقح  هک  اهنآ  يارب  یفاک ) رادـقم  هب   ) ار اه  هناشن تایآ و  ام  یلو  تسا ، هباشم 
(. َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَّنََّیب  ْدَق  ْمُُهبُوُلق  ْتََهباشَت  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلاق 

میدرک لزاـن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  رب  هک  ار  تاـیآ  نیمه  تسا ، تیعقاو  تقیقح و  كرد  اـهنآ  روظنم  یتـسار  هب  رگا 
هچ و  دوش ؟ لزان  یتایآ  القتـسم  امیقتـسم و  دارفا  زا  کی  کی  ره  رب  هک  دراد  یموزل  هچ  تسا ، وا  راتفگ  قدـص  رب  ینـشور  هناـشن 

!؟ دیوگب نخس  نم  دوخ  اب  امیقتسم  ادخ  دیاب  منک  رارصا  نم  هک  دراد  ینعم 

115 ص :  ۀیآ 119 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رگید ياهییوج  هناهب  یحارتقا و  تازجعم  تساوخرد  ربارب  رد  ار  وا  هفیظو  هدرک و  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 119 -) )
: دیوگ یم دنک  یم صخشم 

(. ًاریِذَن ًاریَِشب َو  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  « ) میداتسرف ناهج ) مدرم   ) راذنا تراشب و  يارب  قح  هب  ار  وت  ام  »
نیا و  ییامن ، نییبت  قطنم  اب  ار  قیاقح  یهد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  تازجعم  ینک ، نایب  مدرم  همه  يارب  ار  ام  تاروتـسد  يراد  هفیظو  وت 

116 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قیوشت  اب  مأوت  دیاب  توعد 
.تسا وت  هفیظو  نیا  دشاب  ناراکدب ، نداد  میب  و  ناراکوکین ،

ِباحْـصَأ ْنَع  ُلَئُْـست  َو ال  « ) یتسین نایخزود  یهارمگ  لوؤسم  وت  دندرواین  نامیا  تلاسر  نیا  ماجنا  زا  دعب  اهنآ  زا  یهورگ  رگا  اما  »
(. ِمیِحَْجلا

116 ص :  ۀیآ 120 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 120
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116 ص :  لوزن ..... : نأش 

اهنآ اب  هلبق  رد  هراومه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دنتشاد  راظتنا  نارجن  ياراصن  هنیدم و  دوهی  هک : هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  اهنآ  دـینادرگ  هبعک  يوس  هب  سدـقملا  تیب  زا  ار  ناناملـسم  هلبق  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـنک ، تقفاوم 

دوهی و شجنر  ثعاب  هک  درک  يراک  دیابن  هک  دـندرک  یم داریا  ناناملـسم  فیاوط  زا  یـضعب  نایم  نیا  رد  دـیاش  و   ) دـندش سویأم 
(. ددرگ يراصن 

یـضار وـت  زا  رگید  زیچ  اـب  هن  هلبق و  رد  یگنهاـمه  اـب  هن  يراـصن  دوـهی و  زا  هورگ  نیا  هک  درک  مـالعا  ربماـیپ  هب  دـش و  لزاـن  هـیآ 
.يریذپب تسبرد  ار  اهنآ  نییآ  هک  نیا  زج  دش ، دنهاوخن 

116 ص :  ریسفت ..... :

ناهارمگ ربارب  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ّتیلوؤسم  بلـس  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسین - نکمم  هورگ  نیا  تیاـضر  بلج 
يراصن دوهی و  تیاضر  بلج  رب  رارصا  دیوگ : یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ثحب  نیمه  همادا  رد  نآرق  دنک ، یم جوجل 
ناشنییآ وریپ  اهنآ و  ياه  هتساوخ میلـست  لماک  روطب  هک  نیا  رگم  دش  دنهاوخن  یـضار  وت  زا  زگره  اهنآ   » هک نیا  هچ  شاب ، هتـشادن 

یهلا تیادـه  اهنت  تیادـه ، هک  ییوگب  اهنآ  هب   » يراد هفیظو  وت  ْمُهَتَِّلم .) َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  َال  ُدوُهَْیلا َو  َْکنَع  یـضْرَت  َْنل  َو  « ) يوش
(. يدُْهلا َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  « ) تسا

.تسا هدشن  نادان  دارفا  طحنم  راکفا  تافارخ و  اب  هتخیمآ  هک  یتیاده 
وت يارب  قیاقح  یهلا  یحو  وترپ  رد  هک  نآ  زا  دـعب  يوش  اهنآ  هاتوک  راکفا  اهـسوه و  اهبـصعت و  میلـست  رگا  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
ام ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  يِذَّلا  َدَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  « ) دوب دـهاوخن  وت  يارب  ادـخ  هیحان  زا  يروای  تسرپرـس و  چـیه  هدـش ، نشور 

(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل 

116 ص :  ۀیآ 121 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 121

116 ص :  لوزن ..... : نأش 

اجنآ رد  هک  دندوب  یناسک  زا  دندمآ و  هشبح  زا  بلاط » یبأ  نب  رفعج   » اب هک  يدارفا  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نارسفم  زا  یضعب 
ج1، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ماش  نابهار  زا  رفن  تشه  و  هشبح ، لها  رفن  ود  یـس و  دندوب ، رفن  لهچ  اهنآ  دـش ، لزان  دنتـسویپ  وا  هب 

117 ص :
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.دوب نانآ  ءزج  زین  فورعم  بهار  اریحب »  » هک
لاثما و  ادوهی » نب  مامت   » و ورمع » نب  دیعـس   » و مالـس » نب  هّللا  دبع   » دـننامه دوهی  زا  يدارفا  هراب  رد  هیآ  هک  دـندقتعم  رگید  یـضعب 

.دندش نمؤم  یتسار  هب  دنتفریذپ و  ار  مالسا  هک  هدش  لزان  اهنآ 

117 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

اریذـپ ار  نییآ  نیا  دـنتفگ و  کیّبل  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  توعد  يراصن ، دوهی و  ناـبلط  قح  زا  یعمج  هک  اـجنآ  زا 
زا میداد و  اهنآ  هب  ار  ینامسآ  باتک  هک  یناسک  : » دیوگ یم دنک و  یم دای  یکین  هب  اهنیا  زا  قباس  هورگ  تمذم  زا  سپ  نآرق  دندش ،
هّللا یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  دـندرک  ادا  تسا ) لمع  سپـس  هشیدـنا و  رکفت و  هک   ) ار شتوالت  قح  هدرک و  توالت  ار  نآ  تقد  يور 

هب دندش  رفاک  نآ  هب  تبـسن  هک  اهنآ  و  (. » ِِهب َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوالِت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  « ) دـنروآ یم نامیا  هلا  هیلع و 
(. َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  « ) دنناراکنایز نامه  دندرک ، ملظ  ناشدوخ 

117 ص :  دراد ..... - یباسح  نمشد ، تیاضر  بلج  - 1

ریذـپ فاطعنا دارفا  لباقم  رد  نیا  یلو  دـنک ، توعد  قح  يوس  هب  ار  نانمـشد  قالخا  هبذاج  يورین  اب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 
دندرواین نامیا  رگا  هک  تسا  اجنیا  دوب ، اهنآ  تیاضر  بلج  رکف  رد  دـیابن  دنتـسین ، قح  فرح  میلـست  زگره  هک  یناـسک  اـما  تسا ،

.درک اهنآ  فرص  تقو  دیابن  هدوهیب  و  مّنهج ! هب  تفگ : دیاب 

117 ص :  تسیچ ..... ؟ توالت  قح  - 2

هک تسا  نیا  روظنم  : » دومرف هک  میناوخ  یم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  .تسا  ییاـنعم  رپ  ریبعت  نیا 
ياهدیعو زا  و  راودیما ، نآ  ياه  هدعو هب  دـنیامنب ، لمع  نآ  ماکحا  هب  دـننک و  كرد  ار  نآ  قیاقح  دـنناوخب و  ّتقد  اب  ار  نآ  تایآ 

ظفح روظنم  دنگوس  ادخ  هب  دـنریذپب ، ار  نآ  یهاون  دـنهن و  ندرگ  شرماوا  هب  دـنریگ ، تربع  نآ  ياهناتـساد  زا  دنـشاب ، ناسرت  نآ 
نآرق فورح  اهنآ  تسین - نآ  « 1  » سامخا راشعا و  نتفرگ  دای  اه و  هروس توالت  فورح و  ندناوخ  تایآ و  ندرک 

__________________________________________________

لاثما بزح و  راهچ  هب  ءزج  ره  ای  ءزج و  یـس  هب  میـسقت  دننام : دوش  یم نآرق  رد  هک  یتامیـسقت  سامخا »  » و راشعا »  » زا روظنم  ( 1)
.تسا نآ 

118 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
، دـننک لمع  شماکحا  هب  دنـشیدنیب و  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  اهنت  روظنم  دـنتخاس ، عیاض  ار  نآ  دودـح  اـما  دـندرک  ظـفح  ار 

« دننک ّربدت  شتایآ  رد  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ام  هک  تکرب  رپ  تسا  یباتک  نیا  دیامرف : یم دنوادخ  هکنانچ 

118 ص :  ۀیآ 122 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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: دیامرف یم هدرک  لیئارسا  ینب  هب  ار  نخس  يور  دنوادخ  رگید  راب  هیآ 122 -) )
مامت رب   ) نایناهج رب  ار  امش  نم  هک  دیروایب  رطاخ  هب  زین  متشاد و  ینازرا  امش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  دیروایب  رطاخ  هب  لیئارـسا  ینب  يا  »

ْمُُکْتلَّضَف یِّنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  « ) مدیـشخب يرترب  دـندرک ) یم یگدـنز  نامز  نآ  رد  هک  یمدرم 
(. َنیَِملاْعلا یَلَع 

118 ص :  ۀیآ 123 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

فیلکت و یتبهوم  ره  ندیـشخب  ربارب  رد  دـنوادخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ّتیلوؤسم  نودـب  یتـمعن  چـیه  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 123 -) )
يرگید زا  سک  چیه  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  : » دیوگ یم دـهد و  یم رادـشه  اهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  دراذـگ  یم ناسنا  شود  رب  يدّـهعت 

(. ًاْئیَش ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو  « ) دنک یمن عافد 
(. ٌلْدَع اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  « ) دوش یمن هتفریذپ  دشاب  اهنآ  نادرگالب  هک  هیدف  ای  تمارغ و  ناونع  هب  يزیچ  «و 

(. ٌۀَعافَش اهُعَْفنَت  َو ال  « ) دهدن دوس  ار  وا  راگدرورپ ) نذا  هب  زج   ) یتعافش چیه  «و 
يرای اجنآ  رد  سک  چـیه   » هک ارچ  تسا  هابتـشا  دـنک  کمک  ار  ناسنا  دـناوت  یم ادـخ - زج  اـجنآ - رد  یـسک  دـینک  یم رکف  رگا  و 

(. َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  « ) دوش یمن

118 ص :  ۀیآ 124 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نیا ّتیمها  هبعک و  هناخ  يانب  دیحوت و  نامرهق  میهاربا  زا  نخس  دعب  هب  تایآ  نیا  زا  ع .)  ) میهاربا راختفا  جوا  تماما » (- » هیآ 124 )
.تسا هدرمش  رب  ار  لئاسم  نیا  هیآ  هدجیه  نمض  هک  تسا  تدابع  دیحوت و  نوناک 

يراصن دوهی و  هک  نیا  رگید  و  تسا ، هلبق  رییغت  هلأسم  يارب  يا  همدـقم هک  نیا  تسخن  تسا : زیچ  هس  عقاو  رد  تایآ  نیا  زا  فدـه 
.دنا هناگیب میهاربا  نییآ  زا  دح  هچ  ات  اهنآ  هک  دزاس  یم صخشم  تایآ  نیا  میتسه و  وا  نییآ  میهاربا و  ناثراو  ام  دندرک  یم اعدا 

119 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لئاق  میهاربا  دوخ و  نایم  ینتسسگان  دنویپ  زین  برع  ناکرشم  هک  نیا  موس 
.درادن نکش  تب  گرزب  ربمایپ  نیا  همانرب  اب  یطابترا  چیه  امش  همانرب  هک  دوش  هدنامهف  زین  اهنآ  هب  دیاب  دندوب ،

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  ع )  ) میهاربا یگدنز  ياهزارف  نیرتمهم  هب  هیآ  نیا  رد 
ِذِإ َو  « ) دـمآ رب  یبوخ  هب  شیامزآ  هدـهع  ار  وا  دومزآ و  نوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هب  »

(. َّنُهَّمَتَأَف ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا 
(. ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  « ) مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ربهر و  ماما و  ار  وت  نم  دومرف :  » دهدب وا  هب  يا  هزیاج دیاب  یم دنوادخ 

َلاق  ) دشابن نم  صخش  هب  مئاق  دوشن و  عطق  تماما  تّوبن و  هتـشر  نیا  ات  هد » رارق  یناماما  زین  نم  نامدود  زا  هک  درک  اضاقت  میهاربا  »
(. ِیتَّیِّرُذ ْنِم  َو 

(. َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  « ) دیسر دهاوخن  زگره  ناملاظ  هب  تماما ، ماقم  ینعی  نم ، نامیپ  دومرف :  » وا خساپ  رد  دنوادخ  اما 
نینچ الامجا  قوف  هیآ  زا  دـنماقم ! نیا  هتـسیاش  دنـشاب  موصعم  كاپ و  هک  وت  هّیرذ  زا  هتـسد  نآ  اهنت  یلو  میتفریذـپ ، ار  وت  ياـضاقت 
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نیا .دوب  تلاسر  تّوبن و  ماقم  قوف  .دش  هدیـشخب  اهنومزآ  نیا  همه  رد  يزوریپ  زا  دعب  میهاربا  هب  هک  یتماما  ماقم  دوش : یم هدافتـسا 
: دیامرف یم هک  اجنآ  هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلاج  ینعم و  رپ  ثیدح  رد  الامجا  تقیقح 

شیپ درک  باختنا  یبن  ناونع  هب  ار  وا  دنوادخ  و  دهد ، رارق  شربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  داد  رارق  دوخ  ّصاخ  هدنب  ار  میهاربا  دـنوادخ  »
ار وا  و  دـنیزگرب ، دوخ  لـیلخ  ناونع  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  درک  باـختنا  دوخ  لوسر  ار  وا  و  دزاـس ، دوخ  لوـسر  ار  وا  هک  نآ  زا 

مدرم ماما  ار  وت  نم  دومرف : درک  عمج  ار  تاـماقم  نیا  همه  هک  یماـگنه  دـهد ، رارق  ماـما  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  داد  رارق  دوخ  لـیلخ 
، نک باختنا  یناماما  زین  نم  نامدود  زا  ادنوادخ ! دومن : ضرع  هک  درک  هولج  گرزب  میهاربا  رظن  رد  يردـق  هب  ماقم  نیا  مداد ، رارق 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  دش .» دهاوخن  اوقت  اب  دارفا  ماما  زگره  هیفـس  صخـش  ینعی  دسر ...  یمن اهنآ  ناراکمتـس  هب  نم  نامیپ  دومرف :

120 ص : ج1 ،

120 ص :  اه .... : هتکن

120 ص :  تسیچ ..... ؟ تاملک »  » زا روظنم  - 1

کی دومزآ ) نآ  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  ییاـه  هلمج « ) تاـملک  » زا دوـصقم  هک  دوـش  یم هدافتـسا  نینچ  نآرق  تاـیآ  یـسررب  زا 
.دوب هدراذگ  میهاربا  شود  رب  ادخ  هک  هدوب  لکشم  نیگنس و  فیاظو  هلسلس 

دـنزرف و نز و  ندرب  ادـخ ! نامرف  هب  وا  ینابرق  يارب  يّدـج  یگداـمآ  هاـگنابرق و  هب  دـنزرف  ندرب  زا : دـندوب  تراـبع  تاروتـسد  نیا 
رد هناعاجش  رایسب  عافد  اهتب و  نتـسکش  لباب و  ناتـسرپ  تب ربارب  رد  مایق  هّکم ! هایگ  بآ و  یب کشخ و  نیمزرـس  رد  اهنآ  نتـشاذگ 

اهنیا دننام  و  دوخ ، یگدـنز  هب  ندز  اپ  تشپ  ناتـسرپ و  تب نیمزرـس  زا  ترجاهم  شتآ ! لد  رد  نتفرگ  رارق  یخیرات و  همکاحم  نآ 
ماقم یگتـسیاش  درک  تابثا  دمآرب و  اهنآ  همه  هدهع  زا  نامیا  يورین  تردـق و  اب  وا  اما  دوب ، نیگنـس  رایـسب  یـشیامزآ  کی  ره  هک 

.دراد ار  تماما » »

120 ص :  تلاسر ..... : تماما و  توبن و  قرف  - 2

هراشا

: دندوب یفلتخم  تاماقم  ياراد  دنتشاد  تیرومأم  ادخ  فرط  زا  هک  یناسک  دیآ  یم رب  ثیداحا  تایآ و  زا  هک  يروطب 

120 ص :  توبن ..... - ماقم 

.دوش یم لزان  وا  رب  یحو  هک  تسا  یسک  یبن »  » نیاربانب دنوادخ ، زا  یحو  تفایرد  ینعی 

120 ص :  تلاسر ..... - ماقم 

یـسک لوسر  نیاربانب  ندیـشخب ، یهاگآ  میلعت و  قیرط  زا  سوفن  تیبرت  دـنوادخ و  ماـکحا  رـشن  غیلبت و  یحو و  غـالبا  ماـقم  ینعی 
یتدـیقع يرکف و  یگنهرف و  بالقنا  کـی  يارب  و  دزیخرب ، شـشوک  شـالت و  هب  دوخ  تیرومأـم  هزوح  رد  تسا  فظوم  هک  تسا 

.دیامن شالت 
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120 ص :  تماما ..... - ماقم 

ارجا المع  ار  ادخ  ماکحا  دنک  یم یعس  یهلا  تموکح  کی  لیکـشت  اب  هک  تسا  یـسک  ماما  عقاو  رد  قلخ ، ییاوشیپ  يربهر و  ینعی 
.دیامن هدایپ  و 

.دشاب یم تاروتسد  نیا  غالبا  لوسر  هفیظو  هک  یلاح  رد  تسا  یهلا  تاروتسد  يارجا  ماما  هفیظو  رگید  ترابع  هب 

120 ص :  میهاربا ..... - یلماکت  ریس  نیرخآ  ای  تماما  - 3

هدـیزگرب تاهج  عیمج  رد  ناوارف  یگتـسیاش  دـنمزاین  ماقم  نیا  تلاسر ، توبن و  زا  رترب  یتح  رتـالاب و  تسا  یماـقم  تماـما ، ماـقم 
121 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

.دوب میهاربا  یلماکت  ریس  هقلح  نیرخآ  نیا  تشاد و  تفایرد  دنوادخ  فرط  زا  یگتسیاش  ناحتما  زا  سپ  میهاربا  هک  تسا 

121 ص :  ۀیآ 125 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

تسد هب  هک  هبعک  هناخ  تمظع  نایب  هب  هیآ  نیا  رد  لبق ، هیآ  رد  میهاربا  يالاو  ماقم  هب  هراشا  زا  دعب  ادخ ! هناخ  تمظع  هیآ 125 -) )
( هجوت تشگزاب و  لحم  « ) ۀـباثم  » ار هبعک  هناخ  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، دـش  هدامآ  هتخاس و  میهاربا 

(. ًاْنمَأ ِساَّنِلل َو  ًَۀباثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  َو  « ) ناما نما و  زکرم  میداد و  رارق  مدرم 
زا هک  ینامـسج  رظن  زا  اهنت  هن  دـندروآ ، یم ور  نآ  يوس  هب  لاس  همه  هک  نادـحوم  يارب  تسا  هدوب  يزکرم  هبعک  هناخ  هک  اجنآ  زا 
زا هبعک  هناخ  هک  نیا  اما  هدش ، یفرعم  ۀباثم »  » ناونع هب  ور  نیا  زا  دندرک ، یم نیتسخن  ترطف  دیحوت و  هب  تشگزاب  زین  یناحور  رظن 
ره زا  بانتجا  يارب  يدیدش  تاررقم  مالـسا  رد  میناد : یم هدش ، مالعا  ناما  نما و  نوناک  هاگهانپ و  کی  ناونع  هب  راگدرورپ  فرط 

هکلب ناـسنا  دارفا  اـهنت  هن  هک  يروـطب  تسا ، هدـش  عـضو  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  يزیرنوـخ  گـنج و  شکمـشک و  عازن و  هنوـگ 
میهاربا هک  تسا  ییاهتـساوخرد  زا  یکی  تباجا  تقیقح  رد  نیا  دنرب و  یم رـس  هب  ناما  نما و  رد  اجنآ  رد  زین  ناگدـنرپ  تاناویح و 

.درک دنوادخ  زا 
ماقم نامه  نآ  و  یلَـصُم .) َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  « ) دینک باختنا  دوخ  يارب  یهاگزامن  میهاربا  ماقم  زا  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

فاوط زامن  دـنور و  یم نآ  کیدزن  هب  فاوط  ماجنا  زا  دـعب  جاّجح  هبعک و  هناخ  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  هک  تسا  میهاربا  فورعم 
.دنروآ یم اجب 

هب ام  : » دـیوگ یم و  دـیامرف : یم تسا  هتفرگ  هبعک  هناخ  تراهط  هراب  رد  لیعامـسا  شدـنزرف  میهاربا و  زا  هک  ینامیپ  هب  هراشا  سپس 
زاـمن  ) ناگدـننک هدجـس  ناگدـننک و  عوـکر  نارواـجم و  ناگدـننک و  فاوـط  يارب  ارم  هناـخ  هک  مـیدرک  رما  لیعامـسا  مـیهاربا و 

(. ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َنیِفِکاْعلا َو  َنیِِفئاَّطِلل َو  َِیْتَیب  ارِّهَط  ْنَأ  َلیِعامْسِإ  َمیِهاْربِإ َو  یلِإ  انْدِهَع  َو  « ) دنراد هزیکاپ  نارازگ )
122 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هناخ  نیا  يونعم  يرهاظ و  نتخاس  كاپ  اجنیا  رد  یگزیکاپ  تراهط و  زا  روظنم 

.تسا یگدولآ  هنوگ  ره  زا  دیحوت 
تسا و مسج  هن  دنوادخ  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  هدش  ریبعت  نم ) هناخ  « ) َِیْتَیب  » ناونع هب  هبعک  هناخ  زا  قوف  هیآ  رد  ادخ ! هناخ  ارچ 
هب ار  نآ  يزیچ  تمظع  تفارش و  نایب  يارب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یفیرشت » هفاضا   » نامه هفاضا  نیا  زا  روظنم  دراد ، هناخ  هب  زاین  هن 

.دنیوگ یم هّللا » تیب   » ار هبعک  هناخ  و  هّللا » رهش   » ار ناضمر  هام  دنهد ، یم تبسن  ادخ 
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122 ص :  ۀیآ 126 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیا ناـنکاس  يارب  راـگدرورپ  زا  مهم  تساوخرد  ود  میهاربا  هیآ  نیا  رد  راـگدرورپ ! هاگـشیپ  زا  میهاربا  ياـه  هتـساوخ هیآ 126 -) )
.دش هراشا  زین  لبق  هیآ  رد  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  دنک  یم سدقم  نیمزرس 

َلاـق ْذِإ  َو  « ) هد رارق  ینما  رهـش  ار  نیمزرـس  نیا  اراـگدرورپ ! درک  ضرع  میهاربا  هک  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هـب  : » دـیوگ یم نآرق 
(. ًانِمآ ًادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ 

نوگانوگ تارمث  زا  دـنا - هدروآ نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  اـهنآ  ار - نیمزرـس  نیا  لـها  : » هک تسا  نیا  شیاـضاقت  نیمّود 
(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو  « ) شخبب يزور 

نیا هب  تسا  يا  هراشا دوخ  نیا  و  دـنک ، یم يداصتقا » بهاوم   » تساوخرد سپـس  و  تینما »  » ياضاقت تسخن  میهاربا  هک  نیا  بلاج 
نیا خـساپ  رد  دـنوادخ  تسین ! نکمم  ملاس  داصتقا  کی  ندرک  مهارف  دـشابن  امرفمکح  يروشک  اـی  رهـش  رد  ّتینما  اـت  هک  تقیقح 

لماـک روطب  و  داد » مهاوخ  اـهنآ  هب  تارمث  نیا  زا   ) یمک هرهب  دـنا  هدـییوپ ار  رفک  هار  هک  اـهنآ  اـما  دوـمرف :  » نینچ میهاربا  ياـضاقت 
(. اًلِیلَق ُهُعِّتَمُأَف  َرَفَک  ْنَم  َلاق َو  ! ) درک مهاوخن  مورحم 

(. ُریِصَْملا َْسِئب  ِراَّنلا َو  ِباذَع  یلِإ  ُهُّرَطْضَأ  َُّمث  « ) دنراد یماجنا  رس  دب  هچ  مناشک و  یم شتآ  باذع  هب  ار  اهنآ   » ترخآ يارس  رد  اما 

122 ص :  ۀیآ 127 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هک دوش  یم هدافتـسا  یبوخب  یمالـسا  خـیراوت  ثیداحا و  نآرق و  فلتخم  تایآ  زا  دـنک ! یم انب  ار  هبعک  هناـخ  میهاربا  هیآ 127 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  تسد  هب  دـعب  تخیر و  ورف  حون  نافوط  رد  سپـس  دوب ، هدـش  اپ  رب  مدآ  نامز  زا  یتح  میهاربا ، زا  شیپ  هبعک  هناخ 

123 ص : ج1 ، هنومن ،
اجنآ دناسر  یم ار  ینعم  نیمه  زین  دروخ  یم مشچ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  يریبعت  اقافتا  .دیدرگ  انب  دیدجت  لیعامـسا  شدـنزرف  میهاربا و 

ام زا  اراگدرورپ ! دنتفگ : یم و  دندرب ، یم الاب  ار  هبعک )  ) هناخ ياه  هیاپ لیعامسا  میهاربا و  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دایب  : » دیوگ یم هک 
(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعامْسِإ  ِْتیَْبلا َو  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو  « ) ییاناد اونش و  وت  ریذپب 

.دندرب الاب  ار  اه  هیاپ لیعامسا  میهاربا و  هتشاد و  دوجو  هبعک  هناخ  ياه  هدولاش هک  دناسر  یم ریبعت  نیا 
.دننک یم ناهج  دنوادخ  زا  ّمهم  ياضاقت  جنپ  لیعامسا ، شدنزرف  میهاربا و  دعب  هیآ  ود  رد 

123 ص :  ۀیآ 128 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

(. ََکل ِْنیَِملْسُم  اْنلَعْجا  انَّبَر َو  « ) هد رارق  تدوخ  نامرف  میلست  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دنراد یم هضرع  تسخن  هیآ 128 -) )
(. ََکل ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  « ) هد رارق  تنامرف  ربارب  رد  میلست  ناملسم و  یتّما  زین  ام  نامدود  زا  : » دننک یم اضاقت  دعب 

(. انَکِسانَم انِرَأ  َو  « ) زاس هاگآ  نآ  زا  ار  ام  و  هد ، ناشن  ام  هب  ار  تدوخ  تدابع  شتسرپ و  زرط  : » دننک یم اضاقت  سپس 
.مینک تتدابع  تسا  وت  ماقم  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  میناوتب  ات 

اْنیَلَع ُْبت  َو  « ) یمیحر باّوت و  وت  هک  نادرگ  ام  هّجوتم  ار  تتمحر  ریذپب و  ار  ام  هبوت  : » دـنیوگ یم هدرک ، هبوت  ياضاقت  ادـخ  زا  دـعب 
(. ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 
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123 ص :  ۀیآ 129 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ْمِهِیف ْثَْعبا  انَّبَر َو  « ) نک ثوعبم  ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ  نایم  رد  اراـگدرورپ ! : » هک تسا  نیا  اـهنآ  ياـضاقت  نیمجنپ  هیآ 129 -) )
(. ْمُْهنِم ًالوُسَر 

َباتِْکلا َو ُمُهُمِّلَُعی  َِکتایآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  « ) دنک هزیکاپ  ار  اهنآ  دزومایب و  نانآ  هب  تمکح  باتک و  دـناوخب و  اهنآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  »
(. ْمِهیِّکَُزی َۀَمْکِْحلا َو 

( ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  « ) يراد تردق  اهراک  نیا  مامت  رب  یتسه و  اناوت  وت  هک  ارچ  »

123 ص :  اهنآ ..... - دوخ  نایم  زا  يربمایپ 

124 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عون  زا  دیاب  ناسنا  نایبرم  ناربهر و  هک  ریبعت  نیا 
رگا تسا  یهیدب  دنشاب ، يا  هتسیاش ياهقشمرس  یلمع ، ياه  هبنج رظن  زا  دنناوتب  ات  يرـشب ، زیارغ  تافـص و  نامه  اب  دنـشاب ، وا  دوخ 

اهناسنا هن  دـننک و  كرد  ار  اهناسنا  فلتخم  ياهیراتفرگ  و  تالکـشم ، اهزاین ، اهدرد ، دـنناوت  یم اـهنآ  هن  دنـشاب  رـشب  سنج  ریغ  زا 
.دنریگب قشمرس  اهنآ  زا  دنناوت  یم

124 ص :  ۀیآ 130 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ياه هبنج عماج  هک  وا  ياهاضاقت  اه و  هتـساوخ میهاربا و  تامدـخ  زا  یـضعب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هنومن ! ناـسنا  میهاربا  هیآ 130 -) )
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  دوب  يونعم  يدام و 

هدافتـسا دروم  زاس  ناسنا  بتکم  کی  ناونع  هب  دـناوت  یم گرزب  ربمایپ  نیا  بتکم  هک  دـش  هدافتـسا  یبوخ  هب  اهثحب  نیا  عومجم  زا 
.دریگ رارق  ناگمه 

میهاربا كاپ  نییآ  زا  دنا  هدنکفا تهافـس  هب  ار  دوخ  هک  يدارفا  زج  یـسک  هچ  : » دـیوگ یم نینچ  هیآ  نیا  رد  بلطم  نیمه  ساسا  رب 
(. ُهَسْفَن َهِفَس  ْنَم  اَّلِإ  َمیِهاْربِإ  ِۀَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو  « ) دش دهاوخ  نادرگ  يور 

هک دورب  ییاـه  هماـنرب غارـس  هب  هدرک و  اـهر  اـیند ، مه  تسا و  نآ  رد  ترخآ  مه  هک  ار  ینییآ  ناـسنا ، هک  تسین  تهافـس  نیا  اـیآ 
( شگرزب تازایتما  نیا  رطاخب   ) ار میهاربا  ام  : » دنک یم هفاضا  سپـس  تسا ! ایند  نید و  هدـننک  هابت  ترطف و  فلاخم  درخ و  نمـشد 

(. َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهاْنیَفَطْصا  ِدََقل  َو  « ) تسا ناحلاص  زا  رگید  ناهج  رد  وا  میدیزگرب و 

124 ص :  ۀیآ 131 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا تسا  وا  تافـص  هیقب  هشیر  عقاو  رد  هک  میهاربا  هدـیزگرب  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  هب  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 131 -) )
ربارب رد  تفگ : وا  شاـب ، میلـست  نم  ناـمرف  ربارب  رد  تفگ : وا  هب  راـگدرورپ  هـک  ار  یماـگنه  دـیروایب  رطاـخ  هـب  : » دـیوگ یم هدرک 
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(. َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاق  ْذِإ  « ) مدش میلست  نایناهج  راگدرورپ 

124 ص :  ۀیآ 132 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

: دـیوگ یم نآرق  هکناـنچ  دوب ، هنومن  زین  نآ  دوـمن  شنادـنزرف  هب  دوـخ  رمع  ماـیا  نیرخآ  رد  هک  یـشرافس  تیـصو و  هیآ 132 -) )
هدیزگرب اِهب  یَّصَو  َو  « ) دندرک تیـصو  يدیحوت  كاپ  نییآ  نیا  هب  رمع  تاظحل  نیـسپ  زاب  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  بوقعی  میهاربا و  »

125 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
( ُبوُقْعَی ِهِیَنب َو  ُمیِهاْربِإ 

یفَطْـصا َهَّللا  َّنِإ  َِّیَنب  ای  « ) تسا هدیزگرب  امـش  يارب  ار  دیحوت  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف  : » دـنتفگ دوخ  نادـنزرف  هب  مادـک  ره  .
(. َنیِّدلا ُمَُکل 

ُْمْتنَأ اَّلِإ َو  َُّنتوُمَت  ـالَف  « ) دـییوگن عادو  ار  ناـهج  میلـست  ناـمیا و  زا  وـلمم  یبـلق  اـب  زج  دـیوشن و  راپـسهر  نییآ  نیا  رب  زج  نیارباـنب  »
(. َنوُِملْسُم

125 ص :  ۀیآ 133 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 133

125 ص :  لوزن ..... : نأش 

اب  ) دـندقتعم نآ  هب  دوهی  نونکا  مه  هک  ینید  هب  ار  شیوخ  نادـنزرف  گرم ، ماگنه  هب  بوقعی »  » هک دوب  نیا  دوهی  زا  یعمج  داـقتعا 
.دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  نانآ  داقتعا  در  رد  دنوادخ  درک ، هیصوت  شتافیرحت ) مامت 

125 ص :  ریسفت ..... :

ربمایپ بوقعی  هب  ار  یتسردان  بلطم  مالـسا  نارکنم  زا  یعمج  میدـناوخ  هیآ  لوزن  نأش  رد  هکناـنچ  دنـشیوخ - لاـمعا  لوؤسم  همه 
.دنداد یم تبسن  ادخ 

يا هیصوت نانچ  هک  دیدوب » رضاح  دیـسر  ارف  بوقعی  گرم  هک  یماگنه  هب  امـش  رگم  : » دیوگ یم لیلد  یب ياعدا  نیا  در  يارب  نآرق 
(. ُتْوَْملا َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  َءادَهُش  ُْمْتنُک  ْمَأ   ) درک شنادنزرف  هب  ار 

ار زیچ  هچ  نم  زا  دعب  دیـسرپ ، دوخ  نادنزرف  زا  ماگنه  نآ  رد  : » هک دوب  نیا  دوب  هچنآ  دوبن ، دیهد  یم تبـسن  وا  هب  امـش  هچنآ  يرآ !
(. يِدَْعب ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاق  ْذِإ  ( ؟» دیتسرپ یم

ُُدبْعَن اُولاق  « ) اتکی هناگی  دنوادخ  میتسرپ  یم ار  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  تناردـپ  يادـخ  وت و  يادـخ  : » دـنتفگ خـساپ  رد  اهنآ 
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(. ًادِحاو ًاهلِإ  َقاحْسِإ  َلیِعامْسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  َِکئابآ  َهلِإ  َکَهلِإ َو 
(. َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  « ) میتسه میلست  وا  نامرف  ربارب  رد  ام  «و 

125 ص :  ۀیآ 134 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اـهنآ و راـختفا  ناـکاین و  هلأـسم  يور  رایـسب  اـهنآ  هک  ارچ  تسا ، دوـهی  تاهابتـشا  زا  یکی  هـب  خـساپ  اـیوگ  هـیآ  نـیا  هیآ 134 -) )
.دندرک یم هیکت  ادخ  هاگشیپ  رد  ناشتمظع 

امـش دوخ  هب  طوبرم  زین  امـش  لامعا  و  تسا ، ناشدوخ  هب  طوبرم  ناشلامعا  و  دنتـشذگ ، رد  هک  دـندوب  یتما  اهنآ  : » دـیوگ یم نآرق 
126 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْمْتبَسَک .) ام  ْمَُکل  ْتَبَسَک َو  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت  « ) تسا

(. َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال   ) دنتسین امش  لامعا  لوؤسم  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دوب » دیهاوخن  اهنآ  لامعا  لوؤسم  زگره  امش  «و 
هدیقع و حالـصا  رد  دینک  دوخ  ناکاین  هب  تبـسن  راختفا  تاهابم و  قیقحت و  هب  فورـصم  ار  دوخ  مه  مامت  هک  نیا  ياج  هب  نیاربانب 

.دیشوکب شیوخ  لمع 

126 ص :  ۀیآ 135 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 135

126 ص :  لوزن ..... : نأش 

ثحب ناملسم  اب  نارجن  نایحیـسم  دوهی و  ياملع  زا  رفن  دنچ  هک : هدش  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
نایدوهی درک ، یم یفن  ار  يرگید  تسناد و  یم قح  نییآ  هب  رتراوازـس  یلوا و  ار  دوخ  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره  دنتـشاد ، وگتفگ  و 

دنتشاد نایحیـسم  ار  اعدا  نیمه  نیع  تسا ، باتک  نیرتهب  تاروت  ام  باتک  تسا و  رترب  ناربمایپ  همه  زا  ام  ربمایپ  یـسوم  دنتفگ : یم
شیوخ بهذم  هب  ار  ناناملسم  بهذم  ود  نیا  ناوریپ  زا  کی  ره  و  تسا ، ینامـسآ  بتک  نیرترب  لیجنا  امنهار و  نیرتهب  حیـسم  هک 

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  هس  نیا  دندرک ، یم توعد 

126 ص :  ریسفت ..... :

لطاب رب  ار  همه  دـنادب ، رـصحنم  شدوخ  رد  ار  قح  ناسنا  هک  دوش  یم ببـس  ـالومعم  يروحمدوخ  یتسرپدوخ و  میقح ! رب  اـم  اـهنت 
: دنتفگ باتک  لها  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  هکنانچ  دروآ  رد  دوخ  گنر  هب  ار  نارگید  دنک  یعس  درمشب و 

(. اوُدَتْهَت يراصَن  ْوَأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو  «! ) دیبای تیاده  ات  دیوش  یحیسم  ای  يدوهی 
دیوش و تیاده  ات  دیدرگ  میهاربا  صلاخ  نییآ  وریپ  هکلب   » ددرگ رـشب  تیاده  بجوم  دـناوت  یمن زگره  هتفای  فیرحت  ياهنییآ  وگب 
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(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  ًافِینَح َو  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َْلب  ُْلق  « ) دوبن ناکرشم  زا  زگره  وا 

126 ص :  ۀیآ 136 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

وا هیحان  زا  هچنآ  هب  و  میا ، هدروآ نامیا  ادخ  هب  ام  دییوگب :  » دوخ نافلاخم  هب  هک  دهد  یم روتـسد  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  هیآ 136 -) )
هب نینچمه  دـیدرگ و  لزان  لیئارـسا  ینب  طابـسا  ناربمایپ  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هب  هدـش و  لزان  اـم  رب 

َلِْزنُأ ام  اْنَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ام  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  اُولُوق  « ) میراد نامیا  هدش  هداد  ناشراگدرورپ  هیحان  زا  رگید  ناربمایپ  یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ 
ریسفت هدیزگرب  ْمِهِّبَر .) ْنِم  َنوُِّیبَّنلا  َِیتوُأ  ام  یـسیِع َو  یـسُوم َو  َِیتوُأ  ام  ِطابْـسَْألا َو  َبوُقْعَی َو  َقاحْـسِإ َو  َلیِعامْـسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  یلِإ 

127 ص : ج1 ، هنومن ،
همه فده  َنوُِملْسُم .) َُهل  ُنَْحن  ْمُْهنِم َو  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  « ) میتسه میلست  قح  نامرف  ربارب  رد  میراذگ و  یمن اهنآ  نایم  یقرف  چیه  ام  »

صاخ ياهعطقم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  دنچ  ره  تلادع ، قح و  صلاخ و  دیحوت  وترپ  رد  رـشب  تیاده  نآ  دوبن و  رتشیب  زیچ  کی  اهنآ 
.دنتشاد ییاهیگژیو  فیاظو و  دوخ  ینامز 

127 ص :  ۀیآ 137 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اُونَمآ ْنِإَف  « ) دنا هتفای تیاده  دـنروایب  نامیا  دـیا  هدروآ نامیا  امـش  هک  روما  نیمه  هب  اهنآ  رگا  : » دـنک یم هفاضا  سپـس  هیآ 137 -) )
(. اْوَدَتْها ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب 

(. ٍقاقِش ِیف  ْمُه  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  َو  « ) دنا هدش ادج  قح  زا  دننک  یچیپرس  رگا  «و 
امـش زا  ار  اهنآ  رـش  عفد  دـنوادخ  : » دـیوگ یم دنـسارهن  نانمـشد  ياـه  هئطوت زا  هک  دـهد  یم یمرگلد  ناناملـسم  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللا َو  ُمُهَکیِفْکَیَسَف   ) تسا هاگآ  ناشاه  هئطوت زا  دونش و  یم ار  ناشنانخس  تسا » اناد  هدنونش و  وا  دنک و  یم

127 ص :  ۀیآ 138 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

زا تیعبت  هـب  رئاد  ناـیدا ، ناوریپ  موـمع  زا  قباـس  تاـیآ  رد  هـک  یتوـعد  لاـبند  هـب  دـییوشب ! ار  ییادـخ  ریغ  ياـهگنر  هیآ 138 -) )
نامیا گنر  نامه  هک  دیریذپب » ار  ییادخ  گنر  اهنت   » هک دـهد  یم نامرف  اهنآ  همه  هب  هیآ ، نیا  رد  دوب ، هدـش  ءایبنا  همه  ياه  همانرب

(. ِهَّللا َۀَْغبِص   ) تسا صلاخ  دیحوت  و 
هب یگمه  دـنرادرب و  نایم  زا  ار  زادـنا  هقرفت ياهگنر  ریاـس  یگلیبق و  يداژن و  ياـهگنر  همه  دـهد  یم ناـمرف  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 

.دنیآرد یهلا  گنر 
ًۀَْغبِص َو ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  « ) مینک یم شتسرپ  ار  وا  ارـصحنم  ام  و  تسا ؟ رتهب  ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. َنوُِدباع َُهل  ُنَْحن 

127 ص :  ۀیآ 139 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نایم زا  ناربمایپ  مامت  دنتفگ : یم دنتـساخ و  یم رب  وگتفگ  هجاحم و  هب  ناناملـسم  اب  هاگ  اهنآ  ریغ  دوهی و  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 139 -) )
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نایم زا  دیاب  دوب  ربمایپ  زین  دمحم  رگا  تسا ، ینامـسآ  بتک  نیرتنهک  ام  باتک  نایدا و  نیرت  یمیدق ام  نید  و  هتـساخرب ، ام  تیعمج 
: دیوگ یم ربمایپ  هب  تسخن  هدیشک ، اهرادنپ  نیا  همه  يور  هب  نالطب  طخ  نآرق  دشاب ! هدش  ثوعبم  ام 

128 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  راگدرورپ  وا  هک  یلاح  رد  دینک ؟ یم وگتفگ  ام  اب  دنوادخ  هراب  رد  ایآ  وگب : اهنآ  هب  »
(. ْمُکُّبَر انُّبَر َو  َوُه  ِهَّللا َو  ِیف  انَنوُّجاَُحت  ُْلق َأ  « ) تسا امش  راگدرورپ  و 

وترپ رد  زج  سک  چـیه  يارب  يزایتما  چـیه  و  دوخ » لاـمعا  ورگ  رد  مه  امـش  میـشیوخ و  لاـمعا  ورگ  رد  اـم   » هک دـینادب  زین  ار  نیا 
(. ْمُُکلامْعَأ ْمَُکل  اُنلامْعَأ َو  اَنل  َو  ( ) دشاب یمن شلامعا 

َو  ) دنا هدرک هدولآ  كرش  هب  ار  دیحوت  امش  زا  يرایسب  اما  میصلاخ » دحوم  مینک و  یم شتسرپ  ار  وا  صالخا  اب  ام   » هک توافت  نیا  اب 
(. َنوُِصلُْخم َُهل  ُنَْحن 

128 ص :  ۀیآ 140 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

لیعامسا و میهاربا و  دییوگ : یم امش  ایآ  : » دیامرف یم هتفگ  خساپ  ساسا  یب ياهاعدا  نیا  زا  يرگید  تمسق  هب  هیآ  نیا  هیآ 140 -) )
َطابْسَْألا َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ َو  َلیِعامْسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْمَأ  ( ؟)» دنا هدوب ینارصن  ای  يدوهی  یگمه  طابسا  بوقعی و  قاحسا و 

(. يراصَن ْوَأ  ًادوُه  اُوناک 
(. ُهَّللا ِمَأ  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ُْلق َأ  ( !؟» ادخ ای  دیناد  یم رتهب  امش  ایآ  »

.ینارصن هن  و  دندوب ، يدوهی  هن  اهنآ ، هک  دناد  یم سک  همه  زا  رتهب  ادخ 
ناـمتک و  هاـنگ ، تسا و  تمهت  نداد  اـهنآ  هب  ار  یتبـسن  نینچ  عـالطا ، نودـب  زاـب  دـینادن  مه  رگا  دـیناد و  یم شیب  مک و  مه  اـمش 

َمَتَک ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( ؟» دـنک ناـمتک  تسا  وا  دزن  هک  ار  یهلا  تداهـش  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هـچ  و   » تـقیقح
(. ِهَّللا َنِم  ُهَْدنِع  ًةَداهَش 

128 ص :  ۀیآ 141 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنآ  » دشاب تسرد  اهاعدا  نیا  همه  هک  نیا  ضرف  هب  دیامرف : یم دـیوگ ، یم خـساپ  اهنآ  هب  يرگید  هنوگ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 141 -) )
« تسا ناشدوخ  هب  قلعتم  ناـشلامعا  تشگ و  يرپس  ناـشنارود  و  دـش ، هتـسب  ناـشلامعا  هدـنورپ  دنتـشذگ و  رد  هک  دـندوب  یهورگ 

(. ْتَبَسَک ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت  )
اَّمَع َنُولَئُْست  ُْمْتبَـسَک َو ال  ام  ْمَُکل  َو  « ) دیرادن اهنآ  لامعا  ربارب  رد  یتیلوؤسم  هنوگ  چیه  دیتسه و  شیوخ  لامعا  لوؤسم  مه  امـش  «و 

(. َنُولَمْعَی اُوناک 
129 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

129 ص :  دیجم .....  نآرق  مود  ءزج  زاغآ 

129 ص :  هرقب .....  هروس  همادا 

129 ص :  ۀیآ 142 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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.دنک یم هراشا  مالسا  خیرات  مهم  تالوحت  زا  یکی  هب  دعب  هیآ  دنچ  هیآ و  نیا  هلیبق ! رییغت  يارجام  هیآ 142 -) )
هب هنیدم  رد  ترجه  زا  دعب  هام  دنچ  و  هکم ، رد  تثعب  زا  سپ  لاس  هدزیس  تدم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک : نیا  حیـضوت 

زامن هبعک »  » يوس هب  دندش  رومأم  ناناملـسم  تفای و  رییغت  هلبق  نآ  زا  دـعب  یلو  دـناوخ ، یم زامن  سدـقملا » تیب   » يوس هب  ادـخ  رما 
.دنراذگب

هیآ نیا  رد  نآرق  هکنانچ  دنتخادرپ  يریگداریا  ییوج و  هناهب هب  دوخ  هنیرید  هویـش  قبط  دندش و  تحاران  تخـس  ارجام  نیا  زا  دوهی 
؟» دینادرگرب دـندوب  نآ  رب  هک  يا  هلبق زا  ار  ناناملـسم )  ) اهنآ زیچ  هچ  دـنیوگ  یم مدرم  نازغم  کبـس  زا  یـضعب  يدوزب  : » دـیوگ یم

(. اْهیَلَع اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهاَّلَو  ام  ِساَّنلا  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس  )
سدقملا تیب  يوس  هب  هام  دـنچ  لاس و  هدزیـس  ارچ  تسا  حیحـص  یمود  رگا  و  دراد ؟ ینعم  هچ  رییغت  نیا  دوب  حیحـص  لوا  هلبق  رگا 

هار هب  دهاوخب  ار  سک  ره  تسادخ ، نآ  زا  ملاع  برغ  قرـش و  وگب  اهنآ  هب  : » دهد یم روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  دیدناوخ !؟ زامن 
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُبِْرغَْملا  ُقِرْشَْملا َو  ِهَِّلل  ُْلق  « ) دنک یم تیاده  تسار 

هناخ و ادـخ  الـصا  تسا ، ادـخ  کلم  اج  همه  هبعک و  سدـقملا و  تیب  هک  دوب  نایوج  هناهب  ربارب  رد  نشور  عطاق و  لیلد  کـی  نیا 
کی ره  تسا و  لماکت  شیامزآ و  فلتخم  لحارم  تقیقح  رد  هلبق  رییغت  .دیشاب و  وا  نامرف  میلست  هک  تسا  نآ  مهم  درادن ، یناکم 

.یهلا تیاده  زا  تسا  یقادصم 

129 ص :  ۀیآ 143 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هک  ) هنوگ نامه  : » دیوگ یم تسخن  .تسا  هدش  هراشا  هلبق  رییغت  رارـسا  هفـسلف و  زا  یتمـسق  هب  هیآ  نیا  رد  طسو : تّما  هیآ 143 -) )
ج1، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاطَسَو .) ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  « ) میداد رارق  هنایم  تما  کی  زین  ار  امش  تسا ) هنایم  هلبق  کی  امش  هلبق 

130 ص :
هب دندوب  راچان  دوب  سدـقملا  تیب  رد  هک  یـسیع  دـلوت  لحم  يوس  هب  نداتـسیا  يارب  نایحیـسم  اریز  تسا  هنایم  هلبق  ناناملـسم ، هلبق 

.دنتسیاب قرشم  تمس 
برغ تمـس  رد  ابیرقت  نانآ  يارب  هک  سدقملا  تیب  يوس  هب  ور  دندرب  یم رـس  هب  نآ  دننام  لباب و  تاماش و  رد  رتشیب  هک  دوهی  یلو 

.دنداتسیا یم دوب 
هنایم طخ  کی  تشاد  رارق  برغم  قرشم و  نایم  بونج و  تمس  رد  هنیدم ) ناناملـسم   ) زور نآ  ناناملـسم  هب  تبـسن  هک  هبعک »  » اما

.دش یم بوسحم 
هب ناناملسم  نایم  رد  مالسا  زاغآ  رد  ایفارغج  تئیه و  ملع  هک  دش  ببس  هبعک  تمس  نییعت  هب  ناناملـسم  صاخ  هجوت  هک  نیا  بلاج 

.تشادن ناکما  مولع  نیا  اب  ییانشآ  نودب  نیمز  يور  فلتخم  طاقن  رد  هلبق  تمس  هبساحم  هک  اریز  دنک ، دشر  تعرس 
ِساَّنلا َو یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  « ) دشاب امـش  رب  هاوگ  مه  ربمایپ  دیـشاب و  مدرم  رب  هاوگ  امـش  هک  دوب  نیا  فده  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی 
.تسا هنومن  درف  کی  امش  نایم  رد  ربمایپ  هک  روطنامه  دیتسه  هنومن  یتما  تامیلعت ، دیاقع و  نیا  نتشاد  اب  امش  ینعی 
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نیا يارب  اهنت  سدقملا ) تیب   ) يدوب نآ  رب  البق  هک  ار  يا  هلبق نآ  ام  : » دیوگ یم هدرک  هراشا  هلبق  رییغت  رارسا  زا  رگید  یکی  هب  سپس 
َۀَْلبِْقلا اَْنلَعَج  ام  َو  « ) دنوش هتخانـش  زاب  دندرگ  یم زاب  تیلهاج  هب  هک  اهنآ  زا  دـننک  یم يوریپ  ادـخلوسر  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق 

(. ِْهیَبِقَع یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا 
یَلَع اَّلِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  َو  « ) دوب راوشد  هدرک  ناشتیادـه  دـنوادخ  هک  یناـسک  يارب  زج  راـک  نیا  هچ  رگا  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ُهَّللا يَدَه  َنیِذَّلا 
ناتسود ای  رگ  هسوسو نانمشد  هک  اجنآ  زا  .دوش و  یمن مهارف  وا  نامرف  ربارب  رد  قلطم  میلست  حور  نآ  دشابن ، یهلا  تیاده  ات  يرآ !

هفاضا هیآ  رخآ  رد  دور ، داب  رب  ام  رجا  و  دـشاب ، لطاب  ام  قباـس  تاداـبع  لاـمعا و  تسا  نکمم  هلبق  رییغت  اـب  دـندرک  یم رکف  ناداـن ،
َناک ام  َو  « ) تسا نابرهم  میحر و  مدرم  همه  هب  تبـسن  دنوادخ  اریز  دنادرگ ، یمن عیاض  ار  امـش  زامن )  ) نامیا زگره  ادخ  : » دـنک یم

131 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌمیِحَر .) ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِضِیل  ُهَّللا 
ياج رد  مادک  ره  رگید ، هخسن  رگید  زور  و  تسا ، شخبتاجن  هخسن  نیا  زور  کی  تسا  بیبط  ياه  هخـسن نوچمه  وا  ياهروتـسد 

تادابع اهزامن و  هب  تبـسن  امـش  يارب  ینارگن  هنوگ  چـیه  دـیابن  هلبق  رییغت  نیارباـنب  لـماکت ، تداعـس و  نماـض  و  تسا ، وکین  دوخ 
.تسه هدوب و  حیحص  اهنآ  همه  هک  دیامن  داجیا  هدنیآ  ای  هتشذگ 

131 ص :  هلبق ..... - رییغت  رارسا 

زامن سدـقملا  تیب  يوس  هب  اتقوم  ناناملـسم  دـش  هداد  روتـسد  دوب ، ناکرـشم  ياـهتب  نوناـک  ناـمز  نآ  رد  هبعک  هناـخ  هک  اـجنآ  زا 
.دننک ادج  ناکرشم  زا  ار  دوخ  فوفص  بیترت  نیا  هب  دنناوخب و 

رگید دش ، صخـشم  الماک  نارگید  زا  اهنآ  فوفـص  دنداد و  یتلم  تموکح و  لیکـشت  دندرک و  ترجه  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  اما 
.دنتشگزاب ءایبنا  نوناک  نیرت  هقباسرپ دیحوت و  زکرم  نیرت  یمیدق هبعک  يوس  هب  ماگنه  نیا  رد  تشادن  ترورض  عضو  نیا  همادا 

، دوب لکشم  دنتسناد  یم دوخ  داژن  يونعم  هیامرس  ار  هبعک  هناخ  هک  اهنآ  يارب  سدقملا  تیب  يوس  هب  ندناوخ  زامن  مه  تسا  یهیدب 
.تسخن هلبق  هب  ندرک  تداع  زا  دعب  سدقملا  تیب  زا  دعب  هبعک  يوس  هب  تشگزاب  مه  و 

و دزوسب ، غاد  هروک  نیا  رد  تسا  ناشدوجو  رد  كرـش  راثآ  زا  هچنآ  اـت  دـنتفرگ ، رارق  شیاـمزآ  هتوب  رد  هلیـسو  نیا  هب  ناناملـسم 
.ددرگ ادیپ  ناشدوجو  رد  قح  نامرف  ربارب  رد  قلطم  میلست  حور  دنربب و  ناشدولآ  كرش  هتشذگ  زا  ار  دوخ  ياهدنویپ 

131 ص :  ۀیآ 144 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ام : » دـیامرف یم تسخن  هدـیدرگ  رداـص  نآ  رد  هلبق  رییغت  ناـمرف  هک  هیآ  نـیا  رد  دـینک ! هـبعک  يوـس  هـب  ور  اـج  هـمه  هیآ 144 -) )
(. ِءامَّسلا ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  « ) مینیب یم یحو ) لوزن  زکرم   ) نامسآ هب  ار  وت  زیمآ  راظتنا  ياههاگن 

(. اهاضْرَت ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  « ) مینادرگ یم زاب  دوب  یهاوخ  یضار  نآ  زا  هک  يا  هلبق يوس  هب  ار  وت  نونکا  »
(. ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  « ) نادرگ زاب  هبعک  هناخ  مارحلا و  دجسم  يوس  هب  ار  دوخ  تروص  نونکا  مه  »

132 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دینک » مارحلا  دجسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیشاب ، اج  ره  ، » هنیدم رد  اهنت  هن 
(. ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  (َو 
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اهنآ هک  نیا  هچ  دوـب ، هدـش  رکذ  نیـشیپ  بتک  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  ياـه  هناـشن زا  یکی  هلبق  رییغت  هک  نیا  بلاـج 
«. نیتلبقلا یلا  یّلصی   » دناوخ یم زامن  هلبق  ود  يوس  هب  وا  هک  دندوب  هدناوخ 

هیحاـن زا  تـسا  یقح  ناـمرف  نـیا  دـنناد  یم تـسا ، هدـش  هداد  اـهنآ  هـب  ینامــسآ  باـتک  هـک  یناـسک  : » دـنک یم هفاـضا  نآرق  اذــل 
(. ْمِهِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  « ) ناشراگدرورپ

(. َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  « ) تسین لفاغ  اهنآ  لامعا  زا  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  نایاپ  رد  و 
هب هدرک و  نامتک  دننک ، یفرعم  هدمآ  نیشیپ  بتک  رد  هک  وا  قدص  هناشن  کی  ناونع  هب  ار  هلبق  رییغت  نیا  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  ینعی 

.ناشتاین زا  مه  و  تسا ، هاگآ  ناشلامعا  زا  مه  ادخ ، دنتخادنا ، هار  هب  لاجنج  نآ  يور  سکع 

132 ص :  ۀیآ 145 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

تیب زا  هلبق  رییغت  دنتـسناد  یم باـتک  لـها  هک  میدـناوخ  لـبق  هیآ  ریـسفت  رد  دـنوش ! یمن یـضار  تمیق  چـیه  هـب  اـهنآ  هیآ 145 -) )
یلو تسا ، وا  تیناقح  ياه  هناشن هلمج  زا  هکلب  تسین ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  يداریا  اهنت  هن  هبعک  يوس  هب  سدـقملا 

.دنریذپب ار  قح  اهنآ  تشاذگن  اهبصعت 
يروایب باتک  لها  زا ) هورگ  نیا   ) يارب یلیلد  هناشن و  هیآ و  هنوگ  ره  رگا  هک  دنگوس  : » دـیوگ یم تیعطاق  اب  هیآ  نیا  رد  نآرق  اذـل 

(. َکَتَْلِبق اوُِعبَت  ام  ٍۀَیآ  ِّلُِکب  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئل  َو  « ) درک دنهاوخن  يوریپ  وت  هلبق  زا 
(. ْمُهَتَْلِبق ٍِعباِتب  َْتنَأ  ام  َو  « ) دش یهاوخن  اهنآ  هلبق  عبات  زگره  زین  وت  : » دنک یم هفاضا  ادعب 

یگشیمه و هلبق  نیا  دنا ، هدناوخ روک  درک  دهاوخ  رییغت  ناناملسم  هلبق  رگید  راب  اهاغوغ  لاق و  نیا  اب  دننک  یم روصت  اهنآ  رگا  ینعی 
.تسا نیملسم  ییاهن 

َۀَْلِبق ٍِعباِتب  ْمُهُضَْعب  ام  َو  « ) تسین يرگید  هلبق  وریپ  اهنآ  زا  کی  چیه   » هک دنبصعتم  دوخ  هدیقع  رد  نانچنآ  زین  اهنآ  و  دیازفا : یم سپس 
133 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍضَْعب .)

.دوهی هلبق  زا  يراصن  هن  دننک و  یم يوریپ  يراصن  هلبق  زا  دوهی  هن 
میلـست هدیـسر  وت  هب  ادـخ  هیحان  زا  هک  یهاگآ  نیا  زا  سپ  رگا   » هک دـنک  یم راـطخا  ربماـیپ  هب  رتشیب  تیعطاـق  دـیکأت و  يارب  زاـب  و 

ِْملِْعلا َنِم  َكَءاج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  « ) دوب یهاوخ  نارگمتـس  زا  املـسم  ینک  يوریپ  نآ  زا  يوش و  ناـنآ  ياهـسوه 
(. َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ 

133 ص :  ۀیآ 146 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هیآ نیا  باتک ، لها  زا  یهورگ  بصعت  تجاجل و  نوماریپ  هتشذگ  ياهثحب  بیقعت  رد  دنسانش ! یم ار  وا  یبوخ  هب  اهنآ  هیآ 146 -) )
امَک ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  « ) دنـسانش یم دوخ  نادـنزرف  نوچمه  یبوخ  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  باتک  لها  ياـملع  : » دـیوگ یم

(. ْمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی 
.دنا هدناوخ دوخ  یبهذم  بتک  رد  ار  وا  تاصخشم  ناشن و  مان و  و 

(. َنوُمَْلعَی ْمُه  َّقَْحلا َو  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  « ) دننک نامتک  ار  قح  هناهاگآ  دنراد  یعس  نانآ  زا  یهورگ  یلو  »
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133 ص :  ۀیآ 147 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

یقح نامرف  نیا  : » دـیامرف یم یلک  روطب  مالـسا  ماکحا  ای  هلبق ، رییغت  نوماریپ  هتـشذگ  ياهثحب  دـیکأت  ناونع  هب  سپـس  هیآ 147 -) )
(. َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  « ) شابن ناگدننک  دیدرت  زا  زگره  تسا و  وت  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا 

هچ هلبق و  رییغت  هلأسم  رد  هچ  دیدرت ، يا  هرذ نانمشد  ياهیشاپمس  ربارب  رد  دنک  یم دیکأت  دهد و  یم يرادلد  ار  ربمایپ  هلمج  نیا  اب  و 
.دهدن هار  دوخ  هب  نآ  ریغ  رد 

133 ص :  ۀیآ 148 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

عوضوم نوماریپ  يدایز  يادص  رس و  میدید  هک  تسا  دوهی  موق  هب  یخـساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دراد ! يا  هلبق یتّما  ره  هیآ 148 -) )
َوُه ٌۀَهْجِو  ٍّلُِکل  تسا َ» هدرک  نییعت  ار  نآ  دنوادخ  هک  دراد  يا  هلبق يا  هفیاط هورگ و  ره  : » دیوگ یم دـندوب ، هتخادـنا  هار  هب  هلبق  رییغت 

( اهیِّلَُوم
هلبق هراـب  رد  داـیز  نیارباـنب  دـشاب ، ریذـپان  رییغت  هک  تسین  نید  لوصا  دـننامه  هلبق  هدوب ، یفلتخم  ياـه  هلبق ءاـیبنا  خـیرات  لوـط  رد  .

( ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْسا  «َ دییوج تقبس  رگیدکی  رب  اهیکین  ریخ و  لامعا  رد   » نآ ياج  هب  دینکن و  وگتفگ 
134 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدمآ  زین  هروس  نیمه  هیآ 177  رد  نومضم  نیا  .- 

دهاوخ رـضاح  ار  امـش  همه  دنوادخ  دیـشاب  اج  ره  : » دـیامرف یم ناراکوکین  قیوشت  و  ناریگ ، هدرخ  هب  رادـشه  کی  ناونع  هب  سپس 
( ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنی  «َ درک

.تسا رفیک  شاداپ و  ییاهن  هنحص  هک  زیخاتسر  گرزب  هاگداد  نآ  رد  .
هک اج  ره  ار  اهناسنا  هدنکارپ  ياهکاخ  تارذ  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـشاب  بیجع  هلمج  نیا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 
َهَّللا َّن  «ِ دراد تردق  يراک  ره  رب  دنوادخ  و  : » دیوگ یم هلصافالب  دناشوپ ؟ یم اهنآ  رب  ینیون  تایح  سابل  دنک و  یم يروآ  عمج دشاب 

( ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع 

134 ص :  ۀیآ 149 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

.دنک یم لابند  ار  نآ  ياهدمآ  یپ هلبق و  رییغت  هلأسم  نانچمه  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  سرتب ! ادخ  زا  اهنت  هیآ 149 -) )
: دیوگ یم دکؤم  نامرف  کی  ناونع  هب  هدرک و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  تسخن 

َتْجَرَخ ُْثیَح  ْنِم  َو  « ) نک مارحلا  دجـسم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  زامن ) ماگنه  هب   ) يدـش جراخ  راـید ) رهـش و  ره  زا  و   ) اـج ره  زا  »
(. ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف 

(. َکِّبَر ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإ  َو  « ) تراگدرورپ يوس  زا  تسا  یقح  روتسد  نامرف  نیا  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  ناونع  هب  زاب  و 
لفاغ دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  ادخ  و  : » دیوگ یم نانمؤم  هب  يرادشه  نارگ و  هئطوت هب  تبـسن  يدیدهت  ناونع  هب  هیآ  نیا  نایاپ  رد  و 

(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  « ) تسین

134 ص :  ۀیآ 150 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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اج ره  زا  : » دیوگ یم دـنک ، یم رارکت  يا  هطقن ره  ناکم و  ره  رد  ار  مارحلا  دجـسم  هب  هجوت  یمومع  مکح  هیآ ، نیا  رد  هیآ 150 -) )
ِّلَوَف َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو  « ) نک مارحلا  دجـسم  هجوتم  زاـمن  ماـگنه  هب  ار  دوـخ  تروـص  يدروآ ، يور  هطقن  ره  هب  يدـش و  جراـخ 

(. ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو 
یلو دشاب ، یم نارازگزامن  مومع  روظنم  املسم  یلو  تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هلمج  نیا  رد  نخـس  يور  هک  تسا  تسرد 
ُْمْتنُک ام  ُْثیَح  َو  « ) دینک نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب  هدوب  امـش  اج  ره  و  : » دنک یم هفاضا  حیرـصت  دیکأت و  يارب  دـعب  هلمج  رد 

135 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهَرْطَش .) ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف 
: دنک یم هراشا  مهم  هتکن  هس  هب  هیآ  نیمه  لیذ  رد  سپس 

« دنـشاب هتـشادن  امـش  دض  رب  یتجح  مدرم  هک  تفرگ  تروص  نآ  رطاخب  هلبق  رییغت  نیا  : » دـیوگ یم نافلاخم ! نابز  ندـش  هاتوک  - 1
(. ٌۀَّجُح ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  )

دوـخ بتک  رد  اـم  دـنتفگ : یم دـش و  یم زاـب  ناناملـسم  يور  هب  دوـهی  ناـبز  وـسکی  زا  تفرگ  یمن تروـص  هلبق  رییغت  نـیا  هاـگ  ره 
، تسین هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رد  هناشن  نیا  دناوخ و  یم زامن  هلبق  ود  يوس  هب  هک  تسا  نیا  دوعوم  ربمایپ  هناشن  هک  میا  هدناوخ

هیاـپ هک  ار ، هبعک  هناـخ  ارچ  سپ  هدـمآ ، میهاربا  نییآ  ءاـیحا  يارب  تسا  یعدـم  وا  هک  دـندرک  یم داریا  ناکرـشم  رگید  يوـس  زا  و 
.تسب ار  هورگ  ود  ره  نابز  یمئاد ، هلبق  هب  تقوم  هلبق  رییغت  مکح  اما  هدومن ، شومارف  تسا  میهاربا  شرازگ 

عوضوم نیا  يارب  ییانثتـسا  دنوش ، یمن میلـست  یقطنم  چیه  ربارب  رد  هک  دنتـسه  يرگمتـس  وج و  هناهب دارفا  هشیمه  هک  اجنآ  زا  یلو 
(. ْمُْهنِم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) دنا هدرک متس  هک  اهنآ  زا  یناسک  رگم  : » دیوگ یم هدش ، لئاق 

اهنآ تیاده  هار  دـس  هک  مدرم  رب  مه  دـننک و  یم متـس  دوخ  رب  مه  هک  ارچ  دـنملاظ ، رگمتـس و  مان  هتـسیاش  قح  هب  نایوج  هناهب  نیا 
.دنوش یم

زگره اهنآ  زا  : » دیوگ یم دنک  تشحو  دیلوت  یضعب  رد  دوب  نکمم  رگمتس »  » مان اب  ار  جوجل  هورگ  نیا  ندرک  ناونع  هک  اجنآ  زا  - 2
(. ِینْوَشْخا ْمُهْوَشْخَت َو  الَف  « ) دیسرتب نم  زا  اهنت  و  دیسرتن ،

.تشاد سرت  دیابن  ادخ  زج  سک  چیه  يزیچ و  چیه  زا  هک  تسا  یمالسا  يدیحوت  تیبرت  یساسا  یلک و  لوصا  زا  یکی  نیا 
لماکت ار  امـش  هک  دوب  نآ  رطاخب  نیا  دـیامرف : یم هدـش ، رکذ  هلبق  رییغت  يارب  فدـه  نیرخآ  ناونع  هب  دـنوادخ  تمعن  لـیمکت  - 3
(. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَمِْعن  َِّمتُِأل  َو  « ) دیوش تیاده  ات  منک  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و   » مناهرب بصعت  دیق  زا  مشخب و 

135 ص :  ۀیآ 151 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

مدرم و رب  دوخ  تمعن  لیمکت  ار  هلبق  رییغت  لیالد  زا  یکی  لبق  هیآ  زا  هلمج  نیرخآ  رد  دنوادخ  هّللا ! لوسر  ياه  همانرب هیآ 151 -) )
امـش رب  ادـخ  تمعن  اـهنت  هلبق  رییغت  هک  دـنک  یم تقیقح  نیا  هب  هراـشا  اـمک »  » هملک رکذ  اـب  هـیآ  نـیا  رد  درک ، ناـیب  ناـنآ  تیادـه 

136 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
امَک « ) میداتـسرف ناـتدوخ  عون  زا  امـش  ناـیم  رد  یلوسر  هک  هنوـگ  ناـمه   » تسا هداد  امـش  هب  يرگید  ناوارف  ياـهتمعن  هکلب  دوـبن ،

(. ْمُْکنِم ًالوُسَر  ْمُکِیف  اْنلَسْرَأ 
نیا هک  دشاب  هاگآ  وا  لئاسم  اهزاین و  اهدرد و  زا  ددرگ و  اهناسنا  قشمرس  ربهر و  یبرم و  دناوت  یم رـشب  اهنت  تسا و  رـشب  عون  زا  وا 

.تسا یگرزب  تمعن  دوخ 
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: دنک یم هراشا  دش  نیملسم  دیاع  ربمایپ ، نیا  تکرب  زا  هک  رگید  تمعن  راهچ  هب  تمعن  نیا  رکذ  زا  دعب 
(. اِنتایآ ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  « ) دناوخ یم امش  رب  ار  ام  تایآ  - » 1

.دیازفا یم امش  يدام  يونعم و  تالامک  رب  و  دهد » یم شرورپ  ار  امش  و  - » 2
(. ْمُکیِّکَُزی (َو 

(. َۀَمْکِْحلا َباتِْکلا َو  ُمُکُمِّلَُعی  َو  « ) دزومآ یم امش  هب  تمکح  باتک و  و  - » 3
ابلاغ تسا  تیبرت »  » ییاهن فده  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  دـیجم  نآرق  اما  تسا ، تیبرت »  » رب مدـقم  یعیبط  روطب  میلعت »  » هچ رگ 

.تسا هدروآ  میلعت  رب  مدقم  ار  نآ 
(. َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َو  « ) دهد یم دای  امش  هب  دیتسناد  یمن ار  هچنآ  و  - » 4

136 ص :  ۀیآ 152 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نیا زا  حیحـص  يریگ  هرهب اب  دـنروآ و  اجب  ار  گرزب  ياهتمعن  نیا  رکـش  دراد  اج  هک  دـنک  یم مـالعا  مدرم  هب  هیآ  نیا  هیآ 152 -) )
ِینوُرُکْذاَف « ) دینکن نارفک  دیروآ و  اج  هب  ارم  رکش  منک و  دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  : » دیامرف یم دننک ، ادا  ار  وا  رکـش  قح  اهتمعن ،

(. ِنوُرُفْکَت ِیل َو ال  اوُرُکْشا  ْمُکْرُکْذَأ َو 
همـشچ رـس  هک  یکاپ  تاذ  دای  هب  دیـشاب ، نم  دای  هب  ینعی  تسا  یتیبرت  لصا  کی  هب  هراشا  منک » دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم   » هلمج

.دزاس یم رتدحتم  و  رتدنمورین ، رت ، ممصم رتصلخم ، اهتیلاعف  رد  ار  امش  كاپ  تاذ  نیا  هب  امش  هجوت  تسا ، اهیکین  اهیبوخ و  مامت 
هار رد  دـینک و  فرـصم  دوخ  ياـج  هب  تسرد  ار  یتـمعن  ره  هک  تسا  نآ  نارفک » مدـع  يرازگرکـش و   » زا روظنم  هک  هنوگ  ناـمه 

137 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیریگ  راک  هب  دیا  هدش هدیرفآ  نآ  يارب  هک  یفده  نامه 

137 ص :  تسیچ ..... -؟ ادخ  رکذ 

زا يددعتم  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا ، بلق  نامجرت  نابز  هک  تسین ، نابز  هب  يروآدای  اهنت  ادـخ  رکذ  زا  روظنم  تسا  ملـسم 
میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  تسا ، یلمع  يروآدای  ادخ  رکذ  زا  روظنم  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسا  نایاوشیپ 

: دوب نیا  شیایاصو  هلمج  زا  دومرف و  تیصو  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک 
مدرم قح  يادا  و  لام ، رد  ینید  ردارب  اب  يربارب  تاساوم و  دـنرادن ، لماک ) روطب   ) ار نآ  ماجنا  ییاناوت  تما  نیا  هک  تسا  راک  هس  »

هّللا هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس  روظنم  ندرک ، دای  لاح  ره  رد  ار  ادخ  و  نارگید ، دوخ و  هب  تبـسن  هنالداع  تواضق  اب 
«. دیوگ كرت  ار  نآ  دسرتب و  ادخ  زا  دریگ  یم رارق  وا  لباقم  رد  یمارح  راک  هک  یماگنه  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، ربکا 

137 ص :  ۀیآ 153 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ربص و زا  نخس  هیآ  نیا  رد  دوب و  رکش  رکذ و  تیبرت و  میلعت و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  ادخ ! هب  هّجوت  تماقتـسا و  هیآ 153 -) )
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ربص و زا  دیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن  .تفای  دـهاوخن  ققحت  زگره  هتـشذگ  میهافم  نآ ، نودـب  هک  يرادـیاپ 
(. ِةالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیریگب کمک  زامن 

دنوادخ اریز   » تسامش نآ  زا  يزوریپ  هک  دیورب  تخس  ثداوح  تالکشم و  گنج  هب  ادخ ) هب  هجوت  تماقتـسا و   ) ورین ود  نیا  اب  و 
(. َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا نارباص  اب 

تسکش لماوع  ربارب  رد  میلست  تلذ و  هب  نداد  نت  اهیتخبدب و  لمحت  ینعم  هب  زگره  ربص » ، » دننک یم روصت  یضعب  هچنآ  سکع  هب 
.تسا هثداح  ره  لکشم و  ره  ربارب  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  ینعم  هب  ییابیکش  ربص و  هکلب  تسین ،

ثیداحا رد  اذـل  تسا ، زامن ) « ) ةالـص  » هدـش یفرعم  ربص ، راـنک  رد  مهم  هاـگ  هیکت کـی  ناونع  هب  ـالاب  هیآ  رد  هک  يرگید  عوضوم 
لح لابند  هب  زامن  زا  سپ  تساـخ و  یمرب زاـمن  هب  دـش  یم ورب  ور  یلکـشم  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  : » میناوخ یم یمالـسا 

 ...« ِةالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َو  : » دومرف یم توالت  ار  هیآ  نیا  تفر و  یم لکشم 
هلأـسم يرگید  تسا و  نآ  رهظم  زاـمن  هک  دـنوادخ  هب  ياـکتا  یکی  دـنک  یم هیـصوت  لـصا  ود  هـب  تـقیقح  رد  قوـف  هـیآ  نیارباـنب 

.تسا هدش  دای  نآ  زا  ربص  ناونع  هب  هک  سفن  هب  ياکتا  يرایدوخ و 
138 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

138 ص :  ۀیآ 154 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 154

138 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا رفن  شـش  دندوب ، نت  هدراهچ  اهنآ  دیدرگ ، لزان  ردب  گنج  نادـیم  ناگدـش  هتـشک  هراب  رد  هیآ  نیا  هک : هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
زا ار  اهنآ  تحارص  اب  دش و  لزان  هیآ  درم ، سک  نالف  دندرک  یم ریبعت  يا  هدع گنج  نایاپ  زا  دعب  راصنا ، زا  رفن  تشه  و  نارجاهم ،

.درک یهن  نادیهش  رب  تیم »  » هملک قالطا 

138 ص :  ریسفت ..... :

اب یکیدزن  دنویپ  هک  دیوگ  یم نادیهش  نادیواج  تایح  زا  نخس  هیآ ، نیا  رد  تماقتـسا  ربص و  هلأسم  لابند  هب  دنا !...  هدنز نادیهش 
.دراد ناشربص  تماقتسا و 

ُلَتُْقی ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  « ) دییوگم هدرم  دنشون  یم تداهش  تبرش  دنوش و  یم هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  زگره  : » دیوگ یم تسخن 
(. ٌتاْومَأ ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

(. َنوُرُعْشَت ْنِکل ال  ٌءایْحَأ َو  َْلب  !« ) دینک یمن كرد  امش  اما  دنناگدنز ، اهنآ  هکلب  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  سپس 
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دنهد یمن ماجنا  يراـک  ناـشدوخ  هک  نیا  رب  هوـالع  دنـشک و  یم راـنک  ار  دوخ  وسرت  بلط و  تحار  یهورگ  یتضهن  ره  رد  ـالوصا 
.دنراد نارگید  ندرک  درسلد  رد  یعس 

دمآ یم لئان  تداهـش  راختفا  هب  داهج  نادیم  رد  ناناملـسم  زا  یـسک  هاگ  ره  هک  دندوب  مالـسا  زاغآ  رد  مدرم  شامق  نیا  زا  یهورگ 
اب مومـسم  ياه  هتفگ نیا  خساپ  رد  دنوادخ  .دنتخاس  یم برطـضم  ار  نارگید  شندرم ، زا  فسأت  راهظا  اب  و  درم ! ینالف  دـنتفگ : یم
زا و  نادیواج ، هدنز  دنا ، هدنز اهنآ  دـیناوخب  هدرم  دـنهد  یم ناج  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  دـیرادن  قح  امـش  دـیوگ : یم تحارص 

نیا دیتسه  ینادنز  سوبحم و  هدام  ملاع  دودحم  يراوید  راهچ  رد  هک  امـش  اما  دـنریگ ، یم هرهب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يونعم  ياهیزور 
.دینک كرد  دیناوت  یمن ار  قیاقح 

تاـبثا ینـشور  هب  زیخاتـسر ) زا  لـبق  گرم و  زا  سپ  یگدـنز   ) اـهناسنا یخزرب  یگدـنز  حور و  ياـقب  عوـضوم  هیآ  نـیا  زا  اـنمض 
.دوش یم

هروس رد  ادخ  هار  ناگتشک  يالاو  ماقم  مهم و  شاداپ  نادیهش و  نادیواج  تایح  هلأسم  نینچمه  عوضوم و  نیا  هراب  رد  رتشیب  حرش 
.دمآ دهاوخ  هیآ 169  لیذ  نارمع  لآ 

138 ص :  ۀیآ 155 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هیآ نیا  رد  نادیهش ، نادیواج  یگدنز  و  ادخ ، هار  رد  تداهـش  هلأسم  رکذ  زا  دعب  تسا ! یهلا  شیامزآ  هنحـص  ناهج  هیآ 155 -) )
139 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هرهچ شیامزآ و   » هلأسم هب 

یناج و یلام و  نایز  یگنـسرگ و  سرت و  نوچمه  يروما  اب  ار  امـش  همه  ام  ملـسم  روطب  : » دیامرف یم دـنک  یم هراشا  نآ  نوگانوگ 
(. ِتارَمَّثلا ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍء  ْیَِشب ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  « ) مینک یم شیامزآ  اه  هویم دوبمک 

هد تراشب  و  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  تسین  نکمم  يرادـیاپ  تمواـقم و  هیاـس  رد  زج  تاـناحتما  نیا  رد  يزوریپ  هک  اـجنآ  زا  و 
(. َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  « ) ار نارادیاپ  نارباص و 

نادـهع تسـس  اما  تسا ، اهنآ  هب  قلعتم  يزوریپ  تراشب  دـنیآ و  یم رب  یبوخ  هب  تخـس  ياهـشیامزآ  نیا  هدـهع  زا  هک  دنتـسه  اهنآ 
.دنیآ یم رد  يور  هیس  اهشیامزآ  نیا  هتوب  زا  تماقتسا  یب

139 ص :  ۀیآ 156 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نآ زا  ام  دنیوگ  یم دسر  اهنآ  هب  یتبیـصم  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک  یفرعم  ار  نارباص  هیآ  نیا  هیآ 156 -) )
(. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  « ) میدرگ یم زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ 

نیا همه  هک  ارچ  میوشن ، تحاران  زگره  اـهتمعن  لاوز  زا  هک  دـهد  یم اـم  هب  ار  سرد  نیا  میتسه  وا  زا  همه  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت 
.تسا ام  حالص  ود  ره  دریگ و  یم زاب  ام  زا  رگید  زور  دشخب و  یم زور  کی  میراد ، وا  هب  قلعت  ام  دوخ  هکلب  بهاوم 

اهتمعن و لاوز  تسین ، نادـیواج  يارـس  اجنیا  هک  دـنک  یم مالعا  ام  هب  میدرگ  یم زاب  وا  يوس  هب  همه  اـم  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  و 
نیا هب  هجوت  لماکت ، لحارم  ندومیپ  يارب  تسا  يا  هلیسو اهنیا  همه  و  تسا ، رذگ  دوز  همه  اهنآ  روفو  ترثک و  ای  بهاوم و  دوبمک 

.دراد ربص  تماقتسا و  حور  داجیا  رد  یقیمع  رثا  یساسا  لصا  ود 
هک تسا  نآ  حور  تقیقح و  هب  هجوت  هکلب  تسین ، نآ  ینابز  رکذ  اهنت  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  هلمج  نتفگ  زا  روظنم  تسا  یهیدب 
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.تسا هتفهن  نآ  قمع  رد  نامیا  دیحوت و  ایند  کی 

139 ص :  ۀیآ 157 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

وگزاب دنا  هدمآرب گرزب  تاناحتما  نیا  هدهع  زا  هک  ناشوک  تخس  نارباص و  يارب  ار  یهلا  گرزب  فاطلا  هیآ  نیا  رد  هیآ 157 -) )
هدیزگرب ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ   ) و تسا » اهنآ  رب  یهلا  دورد  ادخ و  تمحر  فطل و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  : » دیوگ یم دنک و  یم

140 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
( ٌۀَمْحَر ْمِهِّبَر َو  ْنِم 

هیآ نایاپ  رد  اذـل  دـنوشن ، فارحنا  هابتـشا و  راتفرگ  رطخ  فوخ و  رپ  هار  نیا  رد  هک  دـشخب  یم ورین  ار  اهنآ  اهتمحر  فاـطلا و  نیا  .
(. َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) ناگتفای تیاده  دنتسه  اهنآ  و  : » دیامرف یم

140 ص :  اه .....  هتکن

140 ص :  دنک ..... ؟ یم شیامزآ  ار  مدرم  ادخ  ارچ  - 1

نیا يارب  شیاـمزآ  رگم  هک  تسا  نیا  دـسر  یم نهذ  هب  هک  یلاؤـس  نیتـسخن  تسا ، ناوارف  ثـحب  یهلا  شیاـمزآ  هلأـسم  هـنیمز  رد 
يدـنوادخ تسا  نینچ  رگا  میهاکب ؟ دوخ  ینادان  لهج و  نازیم  زا  میـسانشب و  ار  هتخانـشان  مهبم و  ییاهزیچ  ای  صاخـشا  هک  تسین 

ملع اـب  ار  نیمز  نامـسآ و  بیغ  تسا ، هاـگآ  زیچ  همه  سک و  همه  نورب  نورد و  رارـسا  زا  دراد و  هطاـحا  زیچ  همه  هب  شملع  هـک 
.تسا یفخم  وا  رب  يزیچ  رگم  دنک ؟ یم ناحتما  ارچ  دناد ، یم شنایاپ  یب

.تسا توافتم  رایسب  ام  ياهشیامزآ  اب  دنوادخ  دروم  رد  ناحتما  شیامزآ و  موهفم  تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
نامه .تسا  تیبرت » شرورپ و   » نامه عقاو  رد  یهلا  شیامزآ  اـما  تسا ، لـهج  ماـهبا و  عفر  رتشیب و  تخانـش  يارب  اـم  ياهـشیامزآ 
تخـس ثداوح  هروک  رد  زین  ار  یمدآ  دوش ، هدیدبآ  حالطـصا  هب  ات  دـنزادگ  یم هروک  رد  رتشیب  ماکحتـسا  يارب  ار  دالوف  هک  هنوگ 

.ددرگ مواقم  ات  دهد  یم شرورپ 
تالکـشم عاونا  ربارب  رد  دنرب و  یم یعونـصم  ياهگنج  اهرونام و  هب  دنوش  يوق  دـنمورین و  یگنج  رظن  زا  هک  نیا  يارب  ار  نازابرس 

.دنوش هدیدبآ  هدیزرو و  ات  دنهد  یم رارق  تخس ، عناوم  راوشد ، ثداوح  امرس ، امرگ و  یگنسرگ ، یگنشت ،
! یهلا ياهشیامزآ  زمر  تسا  نیا  و 

140 ص :  تسا ..... - یناگمه  ادخ  شیامزآ  - 2

همه دـنیامیپ ، یم ار  لماکت  ریـسم  هدـنز  تادوجوم  یمامت  تسا و  شرورپ  لماکت و  ماظن  یتسه  ناهج  رد  تایح  ماظن  هک  اـجنآ  زا 
141 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوش  شیامزآ  تسیاب  یم یمومع  نوناق  نیا  قبط  نارگید  ات  هتفرگ  ءایبنا  زا  مدرم 

.دنزاس افوکش  ار  دوخ  تادادعتسا  و 
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، لکشم یضعب  راوگان ، تخـس و  ثداوح  هلیـسو  هب  هاگ  اهیبایماک و  تمعن و  روفو  اب  یهاگ  تسا ، توافتم  یهلا  تاناحتما  هچ  رگ 
.تسه همه  يارب  شیامزآ  لاح  ره  هب  اما  دراد ، قرف  مه  اب  زین  اهنآ  جیاتن  ارهق  ناسآ و  یضعب 

141 ص :  ناحتما ..... - رد  يزوریپ  زمر  - 3

: مییوگب دیاب  خساپ  رد  تسیچ ؟ اهشیامزآ  نیا  رد  تیقفوم  هار  دنراد ، تکرش  یهلا  هدرتسگ  ناحتما  کی  رد  اهناسنا  همه  هک  لاح 
نیا تسا ، هدـمآ  قوف  هیآ  رد  َنیِِرباَّصلا  ِرَِّشب  ینعم َو  رپ  هاـتوک و  هلمج  رد  هک  تسا  ناـمه  يزوریپ  يارب  ماـگ  نیرتمهم  نیتـسخن و 

نارباص و هب  اهنت  ار  يزوریپ  تراشب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  يرادـیاپ  ربص و  هار ، نیا  رد  يزوریپ  زمر  دـیوگ : یم تحارـص  اب  هلمج 
.دهد یم تماقتسا  اب  دارفا 

لماع تسین  شیب  یهاگرذگ  ناهج  نیا  هک  نیا  شتالکـشم و  اهیتخـس و  ناهج و  نیا  ثداوح  ندوب  ارذـگ  هب  هجوت  هک  نیا  رگید 
زاـب ادــخ  يوـس  هـب  میتـسه و  ادــخ  نآ  زا  اـم   ) َنوـُعِجار ِهـَْیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  هـلمج  رد  هـک  دوـش  یم بوـسحم  يزوریپ  يارب  يرگید 

.تسا هدمآ  میدرگ ) یم

141 ص :  ۀیآ 158 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 158

141 ص :  لوزن ..... : نأش 

« افص  » هوک يالاب  رد  ناکرشم  تیلهاج  رصع  رد  هک : میناوخ  یم نینچ  هدمآ ، ننست  لها  هعیش و  قرط  زا  هک  تایاور  زا  يرایـسب  رد 
نآ دنتفر و  یم الاب  هوک  ود  نیا  زا  یعـس  ماگنه  هب  و  هلئان »  » مان هب  رگید  تب  هورم »  » هوک رب  و  فاسا »  » مان هب  دندوب  هدرک  بصن  یتب 

دنتشاد تهارک  هورم  افص و  نایم  یعس  زا  عوضوم  نیا  رطاخب  ناناملـسم  دندرک ، یم حسم  دوخ  تسد  اب  كربت  ناونع  هب  ار  تب  ود 
زا هورم  افص و  هک  تشاد  مالعا  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  تسین ، یحیحص  راک  هورم  افـص و  یعـس  طیارـش  نیا  رد  دندرک  یم رکف  و 

.دننک كرت  ار  یعس  هضیرف  ناناملسم  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دنا  هدرک هدولآ  ار  اهنآ  نادان  مدرم  رگا  تسا  دنوادخ  رئاعش 

141 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هب تسخن  دـش  هتفگ  لوزن  نأـش  رد  هک  یناور  صاـخ  طیارـش  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  ددرگ - تبثم  راـک  عناـم  دـیابن  نـالهاج  لاـمعا 
: هک دهد  یم ربخ  ناناملسم 

142 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  افَّصلا َو  َّنِإ  « ) تسادخ ياه  هناشن رئاعش و  زا  هورم  افص و  »
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فاوط ود  نیا  هب  هک  تسین  وا  رب  یهانگ  دروآ  اجب  ار  هرمع  ای  ادخ  هناخ  ّجح  هک  یسک  : » دنک یم يریگ  هجیتن نینچ  همدقم  نیا  زا  و 
(. امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  ِوَأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  « ) دنک

.دهاکب سدقم  ناکم  ود  نیا  تیمها  زا  دندوب  هدرک  هدولآ  اهتب  اب  ار  یهلا  رئاعش  نیا  هک  ناکرشم  هیور  یب لامعا  دیابن  زگره 
ًاْریَخ َعَّوَطَت  ْنَم  َو  « ) تسا میلع  رکاش و  دنوادخ  دنهد  ماجنا  ادخ  تعاطا  ناونع  هب  کین  راک  هک  یناسک  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌمِیلَع ٌرِکاش  َهَّللا  َّنِإَف 
، تسا هاگآ  یبوخ  هب  اهنآ  ياهتین  زا  و  دنک ، یم رکـشت  ناگدنب  لامعا  زا  کین  شاداپ  هلیـسو  هب  کین  راک  ماجنا  تعاطا و  ربارب  رد 

.رازیب نآ  زا  یناسک  هچ  دندنم و  هقالع اهتب  هب  یناسک  هچ  دناد  یم

142 ص :  هورم ..... - افص و  - 1

هک یتمـس  رد  دجـسم  یقرـش  علـض  رد  مارحلا  دجـسم  هعـسوت  رثا  رب  زورما  هک  تسا  هکم  رد  کچوک  هوک  ود  مان  هورم »  » و افـص » »
.دشاب یم دراد ، رارق  میهاربا  ترضح  ماقم  دوسالا و  رجح 

نـشخ مکحم و  گنـس  ینعم  هب  هورم  دـشابن و  هتخیمآ  نش  كاخ و  اب  هک  تسا  یفاـص  مکحم و  گنـس  ینعم  هب  افـص  تغل ، رد  و 
.تسا

.دنک یم دیدجت  اهرظن  رد  ار  سدقم  تارطاخ  زا  يا  هرطاخ دزادنا و  یم ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهتمالع  هّللا » رئاعش  »

142 ص :  هورم ..... - افص و  یخیرات  هبنج  - 2

شزینک زا  يریپ  نس  نامه  رد  دومن ، دالوا  تساوخرد  ادخ  زا  تشادن  يدنزرف  یلو  دوب  هدیسر  يریپ  نس  هب  ع )  ) میهاربا هک  نیا  اب 
.دراذگ لیعامسا »  » ار يو  مان  هک  دش  اطع  وا  هب  يدنزرف  رجاه 

ار دنزرف  ردام و  ات  داد  روتسد  میهاربا  هب  دنوادخ  دشاب  هتشاد  دنزرف  وا  ریغ  زا  میهاربا  هک  دنک  لمحت  تسناوتن  هراس »  » وا لوا  رسمه 
.دهد ینکس  دربب و  دوب  فلع  بآ و  یب ینابایب  نامز  نآ  رد  هک  هکم  هب 

143 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  نیمه  درب ، هکم  نیمزرس  هب  ار  اهنآ  درک و  لاثتما  ار  ادخ  نامرف  میهاربا 
هایگ بآ و  یب نابایب  نیا  رد  راوخ  ریـش  كدوک  کی  نز و  کی  هک  درک  هیرگ  هب  عورـش  شرـسمه  ددرگرب  اجنآ  زا  اـهنت  تساوخ 

؟ دنک هچ 
: تفگ تشادرب و  اـعد  هب  تسد  داد ، ناـکت  ار  میهاربا  بلق  دـش  یم هتخیمآ  راوخ  ریـش  كدوک  کـشا  اـب  هک  وا  نازوـس  ياهکـشا 

هناخ دنلب و  وت  مان  ات  مراذگ ، یم اهنت  هایگ  بآ و  نودب  نازوس و  نابایب  نیا  رد  ار  مکدوک  رسمه و  وت ، نامرف  رطاخب  نم  ادنوادخ ! »
.تفگ عادو  قیمع  یقشع  هودنا و  نایم  رد  اهنآ  اب  تفگ و  ار  نیا  ددرگ » دابآ  وت 

، وا زیمآ  عرضت  ياههاگن  راوخ و  ریش  كدوک  یبات  یب دیکشخ ، وا  ناتسپ  رد  ریش  دش و  مامت  ردام  هریخذ  بآ  اذغ و  دیـشکن  یلوط 
، تساخرب شـشوک  شالت و  هب  بآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  درک و  شومارف  ار  دوخ  یگنـشت  هک  تخاس  برطـضم  نانچنآ  ار  رداـم 

نامگ هب  درک و  بلج  ار  وا  رظن  هورم »  » هوک فرط  زا  یبارـس  قرب  دـیدن ، اجنآ  رد  بآ  زا  يرثا  دـمآ ، افـص »  » هوک راـنک  هب  تسخن 
تشگ و زاب  نآ  يوس  هب  دـید و  افـص »  » هوک رب  ار  قرب  نیمه  اجنآ  زا  دوبن ، بآ  زا  يربخ  زین  اـجنآ  رد  تفاتـش و  نآ  يوس  هب  بآ 

دیاش راوخ  ریـش  لفط  هک  تاـظحل  نیرخآ  رد  دـش ، رارکت  گرم  اـب  هزراـبم  تاـیح و  همادا  يارب  شـشوک  شـالت و  نیا  راـب  تفه 
نآ زا  كدوک  ردام و  تفرگ ! ندیـشوج  مزمز  همـشچ  بجعت - تیاهن  اب  وا - ياپ  کیدزن  زا  درک  یم یط  ار  شرمع  قیاقد  نیرخآ 
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.دنتفای تاجن  یمتح  گرم  زا  دندیشون و 
راوخ ریـش  كدوک  یتح  همه  وا  نییآ  تمظع  ندروآ  تسد  هب  قح و  مان  يایحا  يارب  هک : دـهد  یم یـسرد  ام  هب  هورم  افـص و  هوک 

.دنتسیاب ناج  ياپ  ات  دیاب 
.تساهدیما یسب  اهیدیمون  رد  دزومآ  یم ام  هب  هورم  افص و  یعس 

نیا ات  دـندناسر  گرم  هاگترپ  بل  ات  ار  دوخ  يدارفا  دـینادب ، ار  دـیحوت  زکرم  نییآ و  نیا  ردـق  دـیوگ : یم ام  هب  هورم  افـص و  یعس 
.دندرک ظفح  امش  يارب  زورما  ار  دیحوت  زکرم 

زاـیتما و هنوـگ  ره  زا  يراـع  صوـصخم و  عـضو  ساـبل و  اـب  هدرک  بجاو  شا  هناـخ نارئاز  زا  يدرف  ره  رب  دـنوادخ  لـیلد  نیمه  هب 
144 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیامیپب  ار  هوک  ود  نیا  نیب  اه  هرطاخ نآ  دیدجت  يارب  هبترم  تفه  صخشت 

رد دنورب  هار  تعرس  هب  اهنابایخ  رد  دوبن  نکمم  دنرادرب و  مدق  یمومع  رباعم  رد  یتح  دندوبن  رضاح  رورغ  ربک و  رثا  رد  هک  یناسک 
یناکم اجنیا  ددعتم ، تایاور  هب  انب  دنورب و  شیپ  تعرس  اب  نانک » هلوره  » ینامز هتسهآ و  یهاگ  ادخ  نامرف  لاثتما  رطاخب  دیاب  اجنآ 

! تسا ناربکتم  ندرک  رادیب  يارب  شتاروتسد  هک  تسا 

144 ص :  ۀیآ 159 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 15

144 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا یتالاؤس  دیز » نب  ۀجراخ   » و ذاعم » نب  دعـس   » و لبج » نب  ذاعم   » نوچمه ناناملـسم  زا  رفن  دنچ  هک : هدـش  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا 
ار بلطم  عقاو  اهنآ  دـندرک ، تشاد ) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روهظ  اب  طاـبترا  هک   ) تاروت زا  یبلاـطم  نوماریپ  دوهی  نادنمـشناد 

.درک دزشوگ  اهنآ  هب  ار  قح  نامتک  تیلوؤسم  و  دش ، لزان  اهنآ  هراب  رد  هیآ  نیا  .دندرک  يراددوخ  حیضوت  زا  هدرک و  نامتک 

144 ص :  ریسفت ..... :

کی هک  ار  هیآ  موهفم  ینعم  نیا  یلو  تسا ، دوهی  ياـملع  هب  لوزن ، نأـش  قبط  هیآ  نیا  رد  نخـس  يور  هچ  رگ  عونمم ! قح  ناـمتک 
.درک دهاوخن  دودحم  دنک  یم نایب  قح  ناگدننک  نامتک هراب  رد  یلک  مکح 

: دیوگ یم هداد  رارق  شنزرس  دروم  ینحل  نیرتدیدش  اب  ار  دارفا  نیا  هفیرش ، هیآ 
دننک یم نامتک  ینامـسآ ، باتک  رد  مدرم  يارب  نآ  نایب  زا  دـعب  میا  هدرک لزان  هک  ار  تیادـه  لئاسو  نشور و  لـیالد  هک  یناـسک  »

َنِم اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـننک یم نعل  ار  اـهنآ  زین  ناگدـننک  تنعل  همه  هکلب  ادـخ ) طـقف  هن   ) دـنک یم تنعل  ار  اـهنآ  ادـخ 
(. َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَی  ُهَّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلا  ِتانِّیَْبلا َو 
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ادـخ و تاـیآ  ناـمتک  هب  رـصحنم  املـسم  دزیگنا و  یم رب  ار  قـح  نارادـفرط  همه  مشخ  هک  تسا  یلمع  قـح » ناـمتک   » تـقیقح رد 
، تسا جرد  هملک  نیا  عیـسو  موهفم  رد  دـناسرب  یتـیعقاو  هب  دـناوت  یم ار  مدرم  هک  يزیچ  ره  ياـفخا  هکلب  تسین ، توبن  ياـه  هناـشن

.دوش یم قح  نامتک  قادصم  درک ، يرگاشفا  تفگ و  نخس  دیاب  هک  ییاج  رد  توکس  یهاگ  یتح 

144 ص :  ۀیآ 160 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ددـنب و یمن مدرم  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  دـیما و  هنزور  هاگ  چـیه  تیادـه  باتک  کی  ناونع  هب  نآرق  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 160 -) )
ار گرزب  هانگ  نیا  ربارب  رد  ناربج  تاجن و  هار  هیآ  نیا  رد  دنک ، یمن سویأم  ادخ  تمحر  زا  دنـشاب  هانگ  هب  هدولآ  ردـق  ره  ار  اهنآ 

145 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
یقیاقح و  دنیآرب ، دوخ  لامعا  حالـصا  ناربج و  ماقم  رد  دندرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  دننک و  هبوت  هک  اهنآ  رگم  : » دنک یم نایب  نینچ 

مدوب هدرک  عطق  اهنآ  زا  هک  ار  دوخ  تمحر  مشخب و  یم ار  دارفا  هنوگ  نیا  نم  دنزاس  راکـشآ  مدرم  يارب  دـندوب  هدرک  ناهنپ  هک  ار 
ُباَّوَّتلا اـَنَأ  ْمِْهیَلَع َو  ُبُوتَأ  َکـِئلوُأَف  اُونََّیب  اوُحَلْـصَأ َو  اُوباـت َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) مناـبرهم هدـننک و  تشگ  زاـب  نم  هک  ارچ  منک ، یم دـیدجت 

(. ُمیِحَّرلا
: دیوگ یم موش ، اریذپ  ار  امش  هبوت  ات  دینک  هبوت  امش  دیوگ  یمن هک  نیا  بلاج 

.دنک یم ناراک  هبوت هب  تبسن  راگدرورپ  ینابرهم  لامک  تبحم و  تیاهن  رب  تلالد  نیا  و  مدرگ » یم زاب  زین  نم  دیدرگ  زاب  امش  »

145 ص :  یمالسا ..... - ثیداحا  رد  قح  نامتک 

هیلع و هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هلمج  زا  هدش ، قیاقح  هدننک  نامتک  نادنمـشناد  هجوتم  تالمح  نیرتدیدش  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد 
وا ناهد  رب  شتآ  زا  يراسفا  تمایق  زور  دیامن  نامتک  وا  دننک و  لاؤس  دناد  یم هک  ار  يزیچ  يدنمـشناد  زا  هاگره  : » دـیامرف یم هلآ 

نوعرف سیلبا و  زا  دعب  ادخ  قلخ  نیرتدب  : » دندیـسرپ مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  میناوخ  یم يرگید  ثیدح  رد  دـننز !» یم
.»؟ تسیک ... 

رد گرزب  دنوادخ  هک  دنتسه  اهنامه  دننک و  یم نامتک  ار  قح  راهظا و  ار  لطاب  هک  دندساف  نادنمشناد  اهنآ  : » دومرف خساپ  رد  ماما 
«! دوب دهاوخ  اهنآ  رب  ناگدننک  تنعل  همه  نعل  ادخ و  نعل  هدومرف : اهنآ  هراب 

145 ص :  ۀیآ 161 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هب هراشا  نآ  لیمکت  رد  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  میدـید ، ار  قح  نامتک  هجیتن  هتـشذگ ، تایآ  رد  دـنریم ! یم رفاک  هک  اـهنآ  هیآ 161 -) )
: دیوگ یم تسخن  دنهد ، یم همادا  گرم  ماگنه  ات  قح  بیذکت  رفک و  نامتک و  تباجا و  هب  هک  دنک  یم يرفاک  دارفا 

اوُرَفَک َو َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دوب دهاوخ  اهنآ  رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  دنتفر ، ایند  زا  رفک  لاح  رد  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  »
(. َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  ِۀَِکئالَْملا َو  ِهَّللا َو  ُۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  اُوتام َو 
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رب رمع  رخآ  ات  نوچ  هک  توافت  نیا  اب  دنوش  یم مدرم  ناگتـشرف و  ادـخ و  نعل  راتفرگ  قح  ناگدـننک  نامتک  دـننامه  زین  هورگ  نیا 
146 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  اعبط  دنا  هدیزرو رارصا  رفک ،

.دنام یمن یقاب  ناشیارب  یتشگزاب 

146 ص :  ۀیآ 162 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ادخ باذع  هک  نآ یب دوب ، دنهاوخ  مدرم  ناگتـشرف و  تنعل  یهلا و  تنعل  نیا  رد  هنادواج  اهنآ  : » دنک یم هفاضا  سپـس  هیآ 162 -) )
(. َنوُرَْظُنی ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  « ) دوش هداد  اهنآ  هب  يریخأت  تلهم و  ای  دبای و  فیفخت  اهنآ  زا 

146 ص :  ۀیآ 163 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

« تسا هناگی  دنوادخ  امش  دوبعم  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دهد  یم نایاپ  اهیتخبدب  نیا  همه  هب  دیحوت  لصا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 163 -) )
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  (َو 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) دشاب یمن شتسرپ  هتسیاش  وا  ریغ  سک  چیه  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  زاب 
(. ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  « ) تسا نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  وا  : » دیامرف یم لیلد  ناونع  هب  هلمج  نیرخآ  رد  و 

هتـسیاش هداد ، رارق  يا  هژیو تمحر  ناـنمؤم  يارب  وـس  رگید  زا  هتفرگ و  ارف  ار  ناـگمه  شماـع  تمحر  وـسکی  زا  هـک  یـسک  يرآ !
.جاتحم دنزاین و  اپ  ات  رس  هک  اهنآ  هن  تسا  تیدوبع 

146 ص :  ۀیآ 164 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هیآ نیا  دـمآ  نایم  هب  راـگدرورپ  دـیحوت  زا  نخـس  لـبق  هیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  یتسه ! هنهپ  رد  وا  كاـپ  تاذ  ياـه  هولج هیآ 164 -) )
.وا كاپ  تاذ  یگناگی  دیحوت و  ادخ و  دوجو  تابثا  هلأسم  نیمه  رب  تسا  یلیلد  عقاو  رد  هفیرش 

لیلد یگنهامه »  » اج همه  و  تسا ، شناد  ملع و  دوجو  رب  لیلد  ماجـسنا » مظن و   » اج همه  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اتمدـقم 
.تسا یگناگی  تدحو و  رب 

مظنم ياههاگتـسد  نیا  لمع  تدحو  یگنهامه و  و  وسکی ، زا  یتسه  ناهج  رد  مظن  رهاظم  هب  دروخرب  ماگنه  هب  ام  لصا ، نیا  يور 
.تسوا زا  اه  هزاوآ همه  نیا  هک  میوش  یم ییاتکی  هناگی و  تردق  ملع و  ءدبم  هجوتم  رگید ، يوس  زا 

: هدش هراشا  تسا  گرزب  ءدبم  نآ  زا  يا  هناشن تیآ و  مادک  ره  هک  یتسه  ناهج  رد  مظن  راثآ  زا  شخب  شش  هب  هیآ  نیا  رد 
 ...( ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ   ...« ) نیمز نامسآ و  شنیرفآ  رد  - » 1

147 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوجو  الاب  ملاع  رد  ناشکهک  رازه  نارازه  دنیوگ : یم ام  هب  نادنمشناد  زورما 
ناشخرد هراتس  دیـشروخ و  نویلیم  اهدص  ام  ناشکهک  رد  اهنت  تسا ، اهناشکهک  نیا  زا  یکی  زا  یئزج  ام  یـسمش  هموظنم  هک  دراد 

تمظع و هچ  هو  هدنز ،! دوجوم  اهدرایلیم  اب  تسا  ینوکسم  هرایس  اهنویلیم  اهنآ  نایم  رد  نادنمشناد  تابساحم  يور  هک  دراد  دوجو 
 ...(. ِراهَّنلا ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  َو   ...« ) زور بش و  دش  دمآ و  رد  زین  و  - » 2 یتردق !؟ هچ 

هتـساک یکی  زا  امئاد  هک  شیجیردت  صاخ و  مظن  نآ  اب  یکیرات  ییانـشور و  تفر  دمآ و  نیا  و  زور ، بش و  ینوگرگد  نیا  يرآ !
لحارم هدـنز  تادوجوم  ناـهایگ و  ناـتخرد و  و  دـیآ ، یم دوجوب  هناـگراهچ  لوصف  نآ  کـمک  هب  و  دوش ، یم هدوزفا  يرگید  رب  و 
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.دنتسه وا  یلاعتم  تافص  تاذ و  زا  يرگید  هناشن  اهنیا  دننک ، یم یط  ماگ  هب  ماگ  یجیردت ، تارییغت  نیا  وترپ  رد  ار  دوخ  یلماکت 
 ...(. َساَّنلا ُعَْفنَی  اِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  َو   ...« ) دنیآ یم رد  تکرح  هب  مدرم  دوس  هب  اهایرد  رد  هک  ییاهیتشک  و  - » 3

، نیمز فلتخم  طاقن  هب  هلیسو  نیا  هب  و  ددرون ، یم ار  اهایرد  اهسونایقا و  هنحص  کچوک ، گرزب و  ياهیتشک  هلیسو  هب  ناسنا  يرآ !
.دنک یم رفس  دوخ  دصاقم  ماجنا  يارب 

هدرتسگ نآ  رد  ار  ناگدنبنج  عاونا  هدرک و  هدنز  ار  هدرم  ياهنیمز  نآ ، هلیسو  هب  هداتـسرف و  ورف  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  یبآ  و  - » 4
 ...(. ٍۀَّباَد ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءام  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو   ...« ) تسا

تادوـجوم و همه  نآ  دـنک و  یم شزیر  یـصاخ  ماـظن  اـب  هـک  تـکرب  اـب  توارطرپ و  تارطق  ناراـب و  شخبتاـیح  ياـه  هـناد يرآ !
.دنتسه وا  تمظع  تردق و  روآ  مایپ  همه  دنریگ  یم ناج  ناج ، یب عیام  نیا  زا  هک  یناگدبنج 

 ...(. ِحایِّرلا ِفیِرْصَت  َو   ...« ) اهداب مظنم  شزو  نداد و  تکرح  و  - » 5
هب دنناشفا و  یم ناهایگ  هدام  ياهتمسق  رب  ار  رن  ياه  هدرگ یهاگ  هکلب  دنهد ، یم تکرح  ار  اهیتشک  دنزو و  یم اهایرد  رب  اهنت  هن  هک 
اج هباج اب  ینامز  .دـننک و  یم هیدـه  ام  هب  اه  هویم و  دـننارتسگ ، یم ار  نوگانوگ  ياهرذـب  دـننک ، یم کمک  اـهنآ  يروراـب  حـیقلت و 

148 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لئاسو  اهلگنج ، اهنابایب و  هب  اهرهش  نژیسکا  دقاف  مومسم و  ياوه  ندرک 
.دنزاس یم مهارف  رشب  يارب  ار  هیوهت  هیفصت و 

.تسا وا  نایاپ  یب فطل  تمکح و  زا  يرگید  هناشن  تاکرب ، دیاوف و  همه  نیا  اب  اهداب  شزو  يرآ !
 ...(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلا  َو   ...« ) دنقلعم نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هک  ییاهربا  و  - » 6

هاگن قلعم  نامسآ ، نیمز و  نایم  رد  هبذاج  نوناق  فالخ  رب  ار  بآ  نت  اهدرایلیم  دنشدرگ و  رد  ام  رس  يالاب  هک  مکارتم  ياهربا  نیا 
.دنیوا تمظع  زا  يا  هناشن دوخ  هتشاد ،

ٍمْوَِقل ٍتایَآل  « ) دنـشیدنا یم دـنراد و  شوه  لقع و  هک  یمدرم  يارب  اما  دنتـسه  وا  كاپ  تاذ  تاـمالع  اـه و  هناـشن  » اـهنیا همه  يرآ !
(. َنُولِقْعَی

! رک ناراد  شوگ تریصب و  یب ناراد  مشچ زغم و  کبس ناربخ  یب يارب  هن 

148 ص :  ۀیآ 165 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

مـشچ ادـخ  دوجو  لـیالد  زا  هک  تسا  یناـسک  هجوتم  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  دوخ ! ناوریپ  زا  رفک  ناـیاوشیپ  يرازیب  هیآ 165 -) )
رس یلاشوپ  نادوبعم  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نخس  دنا ، هداهن ماگ  نایادخ  ددعت  یتسرپ و  تب كرـش و  هار  رد  هدیـشوپ و 

اهتمعن همه  هدنـشخب  تالامک و  همه  عبنم  هک  تسا  دنوادخ  هتـسیاش  اهنت  هک  یقـشع  دنزرو ، یم قشع  اهنآ  هب  هدروآ و  دورف  میظعت 
.تسا

(. ًاداْدنَأ ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) دننک یم باختنا  دوخ  يارب  ادخ  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم  زا  یضعب  : » دیوگ یم تسخن 
ْمُهَنوُّبُِحی « ) دـنزرو یم قشع  ادـخ  هب  ییوگ  هک  دـنزرو  یم قشع  اهنآ  هب  نانچنآ   » هکلب دـنا  هدرک باختنا  دوخ  دوبعم  ار  اهتب  طـقف  هن 

(. ِهَّللا ِّبُحَک 
(. ِهَِّلل ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  « ) دنراد وا  هب  يرتشیب  هقالع  قشع و  دنا  هدروآ ادخ  هب  نامیا  هک  یناسک  اما  »

یماود تابث و  لیلد  نیمه  هب  لایخ ! هفارخ و  لهج و  زا  نارفاک  قشع  اما  .دریگ  یم همـشچ  رـس  تفرعم  ملع  لقع و  زا  نانمؤم  قشع 
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.درادن
149 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  یهلا  باذع  هک  یماگنه  ناملاظ  نیا  : » دیامرف یم هیآ  همادا  رد  اذل 

ْذِإ اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْول  َو  « ) تسا دـیدش  تازاجم  ياراد  وا  تسا و  ادـخ  تسد  هب  اهتردـق  ماـمت  هک  دـنناد  یم دـننک و  یم هدـهاشم 
(. ِباذَْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  ًاعیِمَج َو  ِهَِّلل  َةَّوُْقلا  َّنَأ  َباذَْعلا  َنْوَرَی 

149 ص :  ۀیآ 166 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

دـنرب و یم یپ  دوخ  هابتـشا  هب  دور و  یم راـنک  ناشنامـشچ  لـباقم  زا  تلفغ  رورغ و  لـهج و  ياـه  هدرپ ماـگنه  نیا  رد  هیآ 166 -) )
رایتخا یب یگراچیب  تدش  زا  دنرادن  یهاگهانپ  هاگ و  هیکت چـیه  هک  اجنآ  زا  یلو  دـنا ، هدوب یفرحنم  ياهناسنا  هک  دـننک  یم فارتعا 

زا دـنبوک و  یم ناـنآ  هنیـس  هب  در  تسد  اـهنآ  هارمگ  ناربـهر  ماـگنه  نیا  رد   » اـما دـننز  یم دوخ  ناربـهر  نادوبعم و  نماد  هب  تسد 
هماـک و دوخ  راـبج و  ياـهناسنا  اـجنیا  رد  اـهدوبعم  زا  روظنم  اوُعَبَّتا .) َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ  « ) دـنیوج یم يربت  دوخ  ناوریپ 

.دندراذگ ناشرایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  ناکرشم ، نیا  هک  دنتسه  ینیطایش 
ُمِِهب ْتَعَّطَقَت  َباذَْـعلا َو  اُوَأَر  َو  « ) دوش یم هاـتوک  اـج  همه  زا  ناشتـسد  دـننیب و  یم دوـخ  مشچ  اـب  ار  یهلا  باذـع  لاـح  نیمه  رد  «و 

(. ُبابْسَْألا

149 ص :  ۀیآ 167 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يا : » دنیوگ یم نتـشیوخ  لد  یلـست  يارب  دننیب  یم اراکـشآ  نینچ  ار  دوخ  نادوبعم  ییافو  یب هک  هارمگ  ناوریپ  نیا  اما  هیآ 167 -) )
اوُعَبَّتا َنیِذَّلا  َلاق  َو  «! ) دنتسج يربت  ام  زا  زورما  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  مییوج ، يربت  اهنآ  زا  ات  میتشگ  یم زاب  ایند  هب  رگید  راب  ام  شاک 

(. اَّنِم اُؤَّرَبَت  امَک  ْمُْهنِم  َأَّرَبَتَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  َْول 
.تسین ایند  يوس  هب  یتشگ  زاب  هتشذگ و  راک  زا  راک  هک  دوس  هچ  اما 

ُمِهیُِری َِکلذَک  « ) دهد یم ناشن  اهنآ  هب  ترـسح  هیام  تروص  هب  ار  ناشلامعا  دـنوادخ  نینچ  نیا  ! » يرآ دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ْمِْهیَلَع ٍتارَسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا 

ْمُه ام  َو  « ) دـش دـنهاوخن  جراخ  خزود  شتآ  زا  زگره  اهنآ  و  ! » ناربج ياـج  هن  تسا و  لـمع  عقوم  هن  هک  ارچ  هدوهیب ، یترـسح  اـما 
(. ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراِخب 

149 ص :  ۀیآ 168 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 168

149 ص :  لوزن ..... : نأش 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تاناویح  تعارز و  عاونا  زا  یتمـسق  اهنآ  ریغ  و  هعازخ »  » و فیقث »  » دـننامه برع  فیاوط  زا  یـضعب  هک : هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
زاب اوران  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ  دنداد ) یم تبـسن  ادـخ  هب  ار  نآ  میرحت  یتح   ) دـندوب هدرک  مارح  دوخ  رب  لیلد  نودـب 

.تشاد
150 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

150 ص :  ریسفت ..... :

ناسنا هک  تسا  نیا  كرـش  عاونا  زا  یکی  دوب ، هدش  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  يدیدش  شهوکن  هتـشذگ  تایآ  رد  ناطیـش ! ياهماگ 
تسا نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم  يا  : » دیامرف یم هدرک ، یفرعم  یناطیش  راک  کی  ار  لمع  نیا  هفیرش  هیآ  دنادب ، راذگنوناق  ار  ادخ  ریغ 

(. ًابِّیَط ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیروخب هزیکاپ  لالح و 
(. ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  « ) تسا امش  راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن ، يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  «و 

150 ص :  ۀیآ 169 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

، هدرک ناـیب  درادـن  یفدـه  ناـسنا  تواقـش  یتخبدـب و  زج  هک  ناطیـش  هناتخـسرس  ینمـشد  رب  ینـشور  لـیلد  هیآ  نـیا  هیآ 169 -) )
(. ِءاشْحَْفلا ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  امَّنِإ  « ) دهد یم روتسد  اهیتشز  اهیدب و  عاونا  هب  طقف  ار  امش  وا  : » دیوگ یم

تارکنم یمامت  لماش  نیاربانب  دریگب ، دوخ  هب  شحاف »  » تروص ددرگ و  جراخ  لادتعا  دـح  زا  هک  تسا  يراک  ره  ینعم  هب  اشحف » »
.ددرگ یم راکشآ  حضاو و  حیابق  و 

ام ال ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  « ) دیهد تبـسن  وا  هب  دـیناد  یمن هک  ار  ییاهزیچ  و  دـیدنبب ، ارتفا  ادـخ  هب  هک  دـنک  یم راداو  ار  امـش  زین  «و 
(. َنوُمَْلعَت

150 ص :  یجیردت ..... - تافارحنا 

ابلاغ اهیراکهبت  اهفارحنا و  هک  نیا  نآ  و  دراد ، یتیبرت  قیقد  هلأسم  کی  هب  هراشا  ایوگ  ناطیـش ) ياهماگ  « ) ناطیّـشلا تاوطخ   » هلمج
يوس هب  دوخ  رـس  تشپ  رد  اجیردـت  مدـق و  هب  مدـق  ار  ناسنا  الومعم ، ناطیـش  ياـه  هسوسو دـنک ، یم ذوفن  ناـسنا  رد  جـیردت  روطب 
ندرک هداـیپ  يارب  هدوـلآ  یناطیـش و  ياههاگتـسد  ماـمت  هکلب  تسین ، یلـصا  ناطیـش  هب  رـصحنم  عوـضوم  نیا  دـناشک ، یم هاـگترپ 
شوه هب  دیاب  لوا  ماگ  نامه  زا  دیوگ : یم نآرق  اذل  دننک ، یم هدافتسا  ماگ ) هب  ماگ  « ) ِتاوُطُخ  » شور نیمه  زا  دوخ  موش  ياه  هشقن

! دشن هارمه  ناطیش  اب  دوب و 

150 ص :  ۀیآ 170 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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ای و  لالح ، ياهاذغ  لیلد  یب میرحت  هلأسم  رد  ناکرشم  تسـس  قطنم  هب  هراشا  اج  نیا  رد  ناکاین ! زا  هناروکروک  دیلقت  هیآ 170 -) )
: دیوگ یم هدرک  یتسرپ ، تب 

میتفای نآ  رب  ار  دوخ  ناکاین  ناردپ و  هچنآ  زا  ام  دـنیوگ  یم دـینک  يوریپ  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  »
151 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  انَءابآ .) ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  « ) مینک یم يوریپ 

تـسا نیا  هن  ایآ  : » دـنک یم موکحم  اسر  هاتوک و  ترابع  نیا  اب  ار  ناکاین  زا  هناروکروک  دـیلقت  یفارخ و  قطنم  نیا  هلـصافالب  نآرق 
(. َنوُدَتْهَی ًاْئیَش َو ال  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َأ َو  ( !؟» دنتفاین تیاده  دندیمهف و  یمن يزیچ  اهنآ  ناردپ  هک 

ناینیـشیپ اما  دوش ، تیعبت  اهنآ  زا  هک  دوب  نیا  ياج  دـندوب  يا  هتفای تیادـه  دارفا  رظن و  بحاص  نادنمـشناد  اـهنآ  ناـکاین  رگا  ینعی 
نیمه دـهد  یم داب  رب  ار  قلخ  هک  يدـیلقت  میناد  یم و  دنتـشاد ، هاگآ  يا  هدـننک تیادـه  ربهر و  هن  دـندوب ، هاگآ  يدرم  دوخ  هن  اهنآ 

«! داب دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا   » هک تسا  نادان  زا  نادان  دیلقت 

151 ص :  ۀیآ 171 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

و دـنهد ؟ یمن ناـشن  یفاـطعنا  نشور  لـیالد  نیا  ربارب  رد  هورگ  نیا  ارچ  هک  دزادرپ  یم بلطم  نیا  ناـیب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 171 -) )
دـس نتـسکش  نامیا و  يوس  هب  ناـمیا  یب موق  نیا  توعد  رد  وت  لاـثم  : » دـیوگ یم دـنزرو ؟ یم رارـصا  رفک  یهارمگ و  رب  ناـنچمه 

رـس و زج  اهنآ  یلو  دنز  یم ادص  رطخ ) زا  تاجن  يارب   ) ار تاناویح  نادنفـسوگ و  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هناروکروک  ياهدـیلقت 
(. ًءاِدن ًءاعُد َو  اَّلِإ  ُعَمْسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َو  « ) دننک یمن كرد  ار  يزیچ  ادص 

ٌمُْکب ٌّمُص  «! ) دننک یمن كرد  يزیچ  اذل  دنتسه و  انیبان  لال و  رک و  اهنآ  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  حیضوت  دیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنُولِقْعَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع 

! دننادرگیور يا  هدنزاس توعد  ره  زا  دنا و  هدیبسچ دوخ  ناردپ  یفارخ  طلغ و  ياهتنس  هب  اهنت  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  و 

151 ص :  ۀیآ 172 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هدافتسا فلتخم  ياهـسابل  رد  رارکت  دیکأت و  شور  زا  راد  هشیر تافارحنا  دروم  رد  نآرق  هک  اجنآ  زا  ثئابخ ! تابّیط و  هیآ 172 -) )
هلیـسو هب  تیلهاج  رـصع  رد  ملاس  لالح و  ياهاذـغ  زا  يا  هراپ لیلد  یب میرحت  هلأسم  هب  رگید  راـب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـنک ، یم

هب هک  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  نامیا  اب  دارفا  يا  : » دـیامرف یم دـنک ، یم نانمؤم  هب  اجنیا  رد  ار  نخـس  يور  یهتنم  ددرگ ، یم زاب  ناکرـشم 
(. ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیروخب میا  هداد يزور  امش 

152 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُُدبْعَت .) ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْشا  َو  « ) دیتسرپ یم ار  وا  رگا  دیروآ  اجب  ار  ادخ  رکش  «و 
نآ زا  ارچ  تسا  هدش  هدیرفآ  امـش  يارب  تسا  یناسنا  ملاس  ترطف  عبط و  قفاوم  درادـن و  یتیعونمم  هک  لالح  كاپ و  ياهتمعن  نیا 

؟ دینکن هدافتسا 

152 ص :  ۀیآ 173 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنت دـنوادخ  : » دـیوگ یم نینچ  هناهب  هنوگ  ره  ندرک  عطق  عونمم و  مارح و  ياهاذـغ  نتخاـس  نشور  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 173 -) )
هدرک میرحت  دوش  هتفگ  نآ  رب  ادـخ  ریغ  ماـن  حـبذ  ماـگنه  هب  هک  ار  یناویح  ره  تشوگ  و  كوخ ، تشوـگ  نوـخ ، رادرم ، تشوـگ 
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(. ِهَّللا ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  ِریِْزنِْخلا َو  َمَْحل  َمَّدلا َو  َۀَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  « ) تسا
دوش یم مارح  ياهاذغ  یضعب  زا  هدافتسا  هب  روبجم  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  ناسنا  هک  دیآ  یم شیپ  ییاهترورض  هاگ  هک  اجنآ  زا  و 

دروخب اهنآ  زا  گرم ) زا  شیوخ  ناج  تاجن  يارب   ) دوش روبجم  هک  یسک  یلو  : » دیوگ یم هدرک و  انثتـسا  ار  نآ  هیآ  لیذ  رد  نآرق 
(. ِْهیَلَع َْمثِإ  الَف  ٍداع  ٍغاب َو ال  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  «! ) دشابن زواجتم  رگمتس و  هک  نیا  طرش  هب  تسین ، وا  رب  یهانگ 

« ٍغاـب َْریَغ   » هملک ود  اـب  دوشن  مارح  ياهاذـغ  ندروـخ  رد  يور  هداـیز  يارب  يزیواتـسد  هناـهب و  رارطـضا  هک  نیا  يارب  بیترت  نیا  هب 
هک تسا  یناسک  يارب  اهنت  هزاجا  نیا  هک  دـنک  یم دزـشوگ  ترورـض ) دـح  زا  زواجتم  ینعی  « ) ٍداع ال   » و ندرک ) تذـل  بلط  ینعی  )

.دننکن زواجت  تسا  يرورض  گرم  زا  تاجن  يارب  هک  مزال  رادقم  زا  دنشابن و  تامرحم  نیا  ندروخ  زا  تذل  ناهاوخ 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

«1  » تسا هداد  ار  نآ  زا  هدافتسا  هزاجا  ترورض  دراوم  رد  شصاخ  تمحر  اب  هدرک  میرحت  ار  اهتشوگ  نیا  هک  يدنوادخ  نامه 

152 ص :  ۀیآ 174 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 174

152 ص :  لوزن ..... : نأش 

دوهی ياملع  هب  اصوصخم  يرایـسب  هتفگ  هب  و  تسا ، هدـش  لزان  باتک  لها  دروم  رد  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  نارـسفم  همه  قافتا  هب 
دندوب هتفای  دوخ  بتک  رد  هچنآ  قباطم  ار  وا  ياـه  هناـشن تافـص و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  زا  شیپ  هک  دراد  رظن 

هدهاشم هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روهظ  زا  سپ  یلو  دندرک ، یم وگزاب  مدرم  يارب 
__________________________________________________

عوجر تسا  هدـمآ  هیآ  نیمه  لـیذ  لوا  دـلج  هنومن » ریـسفت   » رد هک  یبلاـج  ثحب  هب  مارح » ياهتـشوگ  میرحت  هفـسلف   » نوماریپ ( 1)
.دینک

153 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
يارب هک  ییاهینامهیم  ایادـه و  دـتفیب و  رطخ  هب  اهنآ  عفانم  دـنهد  همادا  ار  قباـس  شور  ناـمه  رگا  هک  دندیـسرت  وا  هب  مدرم  شیارگ 

نیا دندرک ، نامتک  دوب  هدش  لزان  تاروت  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فاصوا  اذل  دورب ،! تسد  زا  دـنداد  یم بیترت  اهنآ 
.درک شهوکن  ار  اهنآ  تخس  دش و  لزان  هیآ  هس 

153 ص :  ریسفت ..... :

تـسخن .تشذگ  قح  نامتک  هنیمز  رد  هروس  نیمه  هیآ 159  رد  هچنآ  رب  تسا  يدـیکأت  هیآ  نیا  قح - نامتک  زا  شهوکن  مه  زاـب 
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شتآ زج  تقیقح  رد  اهنآ  دنـشورف  یم یمک  ياهب  هب  ار  نآ  هدرک و  لزان  ادخ  هک  ار  یباتک  دننک  یم نامتک  هک  یناسک  : » دیوگ یم
(. َراَّنلا اَّلِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ام  َِکئلوُأ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  ِباتِْکلا َو  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  «! ) دنروخ یمن يزیچ 

.دوش یم دراو  نانآ  دوجو  نورد  رد  هک  تسا  ینازوس  ياهشتآ  دننک  یم لیصحت  هار  نیا  زا  هک  ار  یلاوما  ایاده و  يرآ !
اب تمایق  زور  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تسا  رتکاندرد  رایـسب  يدام  تازاجم  زا  هک  اهنآ  يونعم  مهم  تازاجم  کـی  هب  سپس 

ِۀَـمایِْقلا َو ال َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  «! ) تسا ناشراظتنا  رد  یکاندرد  باذـع  و  دـنک ، یمن هزیکاپ  ار  ناـنآ  و  دـیوگ ، یمن نخـس  اـهنآ 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو 

تردق اب  ینعی  .دیوگ  یم نخس  فطل  قیرط  زا  نامیا  اب  مدرم  اب  ادخ  هک  تسا  نیا  رگید  ناهج  رد  یهلا  بهاوم  نیرتگرزب  زا  یکی 
ناگدنب اب  لد  نابز  اب  ماهلا و  قیرط  زا  ای  دشاب و  ندینش  كرد و  لباق  هک  يا  هنوگ هب  دنیرفآ  یم اضف  رد  ار  یتوص  جاوما  شنایاپ  یب

.دیوگ یم نخس  شصاخ 

153 ص :  ۀیآ 175 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنیا : » دنک یم وگ  زاب  نینچ  رابنایز  هلماعم  نیا  رد  ار  ناشراک  هجیتن  دزاس و  یم رت  صخشم ار  هورگ  نیا  عضو  هیآ  نیا  هیآ 175 -) )
َباذَْعلا يدُْهلِاب َو  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دنا هدرک هلدابم  شزرمآ  اب  ار  باذع  تیاده و  اب  ار  یهارمگ  هک  دنتـسه  یناسک 

(. ِةَرِفْغَْملِاب
.دنا هدش نارسخ  نایز  راتفرگ  وس  ود  زا  بیترت  نیا  هب  و 

154 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شتآ  ربارب  رد  ردقچ   » هک تسا  بیجع  یتسار  دنک ، یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذل 
(. ِراَّنلا یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف  ( !؟» دندرسنوخ روسج و  ادخ  بضغ  مشخ و 

154 ص :  ۀیآ 176 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیا رطاخ  هب  تسا  هدش  نایب  قح  ناگدننک  نامتک  يارب  هک  باذع  ياه  هدعو اهدـیدهت و  نیا  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 176 -) )
یسک يارب  یماهبا  ههبـش و  هنوگ  چیه ياج  ات  هدرک  لزان  نشور  لیالد  اب  مأوت  قح و  هب  ار  نآرق  ینامـسآ  باتک  دنوادخ  هک  تسا 

(. ِّقَْحلِاب َباتِْکلا  َلََّزن  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  « ) دنامن یقاب 
دوجوب اهفالتخا  ینامـسآ  باتک  رد  دـننز و  یم فیرحت  هیجوت و  هب  تسد  شیوخ  فیثک  عفانم  ظفح  رطاـخب  یهورگ  لاـح  نیا  اـب 

.دنروآ یم
ٍقاقِـش یَِفل  ِباتِْکلا  ِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  « ) دـنرود تقیقح  زا  رایـسب  دـننک  یم ینامـسآ  باـتک  رد  فـالتخا  هک  یناـسک  نینچ  »

(. ٍدیَِعب

154 ص :  ۀیآ 177 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هک دوهی  تخادـنا ، هار  هب  يراـصن  دوهی و  صوصخب  مدرم  ناـیم  رد  يداـیز  يادـص  رـس و  هلبق  رییغت  نوـچ  لوزن : نأـش  هیآ 177 -
هیآ 142 رد  نآرق  هک  دندوشگ ، ضارتعا  هب  نابز  دندوب  هداد  تسد  زا  ار  نانآ ) هلبق  زا  نیملسم  يوریپ   ) دوخ راختفا  دنس  نیرتگرزب 

حیحـص هلبق  هلأسم  رد  وگتفگ  همه  نیا  هک  درک  دـییأت  دـیدرگ و  لزان  هیآ  نیا  .تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  ُءاهَفُّسلا ) ُلوُقَیَـس   ) هلمج اب 
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هیآ نیا  رد  ار  لئاسم  نآ  دوش و  هجوت  اهنآ  هب  دـیاب  تساهناسنا و  شزرا  راـیعم  هک  تسا  يرگید  لـئاسم  هلبق  زا  رت  مهم هکلب  تسین 
.تسا هداد  حرش 

154 ص :  ریسفت ..... :

هچ رگید  يوس  زا  ناناملسم  هزات  وس و  کی  زا  مالـسا  نیفلاخم  هک  تشذگ  هلبق  رییغت  تایآ  ریـسفت  رد  اهیکین - همه  ساسا  هشیر و 
.دنتخادنا هار  هب  هلبق  رییغت  نوماریپ  ییادص  رس و 

قرش و يوس  هب  ار  دوخ  تروص  زامن  ماگنه  هب  هک  تسین  نیا  اهنت  یکین  : » دیوگ یم هدرک ، اههورگ  نیا  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا 
(. ِبِْرغَْملا ِقِرْشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  « ) دییامن هلأسم  نیا  فرص  ار  دوخ  تقو  مامت  دینک و  برغ 

هکلب : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  ناونع  شش  نایب  نمض  لمع  قالخا و  نامیا و  هیحان  رد  اهیکین  لوصا  نیرتمهم  نایب  هب  سپس  نآرق 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  نامیا  ناربمایپ  ینامـسآ و  ياهباتک  ناگتـشرف و  رخآ و  زور  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  راکوکین )  ) یکین

155 ص : ج1 ،
(. َنیِِّیبَّنلا ِباتِْکلا َو  ِۀَِکئالَْملا َو  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  « ) دنا هدروآ

دنراد نآ  هب  هک  يا  هقالع مامت  اب  ار  دوخ  لام  : » دیوگ یم و  دـنک ، یم هراشا  یلام  ياهـششخب  راثیا و  قافنا و  هلأسم  هب  نامیا  زا  سپ 
یبْرُْقلا َو يِوَذ  ِهِّبُح  یلَع  َلاْملا  یَتآ  َو  « ) دنهد یم ناگدرب  نالئاس و  و  هار ، رد  ناگدـناماو  نادنمتـسم و  نامیتی و  نادـنواشیوخ و  هب 

یناسآ راک  سک  همه  يارب  تورث  لاـم و  زا  نتـشذگ  کـش  نودـب  ِباـقِّرلا .) ِیف  َنِیِلئاَّسلا َو  ِلـِیبَّسلا َو  َْنبا  َنیِکاـسَْملا َو  یماـتَْیلا َو 
هتساوخ نیا  ربارب  رد  اهنآ  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  زین  ِهِّبُح  یلَع  ریبعت  و  تسا ، اهلد  همه  رد  ابیرقت  نآ  ّبح  هک  ارچ  .تسین 

.دننک یم تمواقم  ادخ  ياضر  يارب  لد 
(. َةالَّصلا َماقَأ  َو  « ) دنراد یم اپرب  ار  زامن  اهنآ  : » دیوگ یم درمش و  یم زامن  نتشاد  اپرب  ار  اهیکین  لوصا  زا  لصا  نیموس 

: دیوگ یم هدرک ، رکذ  یلام  بجاو  قوقح  تاکز و  يادا  ار  اهنآ  همانرب  نیمراهچ 
(. َةاکَّزلا یَتآ  َو  « ) دنزادرپ یم ار  تاکز  اهنآ  »

هب و  دنشاب ، یم راگنا  لهس بجاو  قوقح  يادا  رد  اما  دننک  کمک  نادنمتـسم  هب  دنرـضاح  دراوم  زا  يا  هراپ رد  هک  يدارفا  دنرایـسب 
هک دناد  یم یـسک  ار  راکوکین  قوف  هیآ  دنهد ، یمن رد  نت  يرگید  کمک  هنوگ  چیه  هب  بجاو  قوقح  يادا  زا  ریغ  یهورگ  سکع 

.دنک هفیظو  ماجنا  نادیم  ود  ره  رد 
دندنب یم نامیپ  هک  یماگنه  هب  شیوخ  دهع  هب  هک  دنتـسه  یناسک  : » دـیوگ یم و  درمـش ، یم دـهع  هب  يافو  ار  اهنآ  یگژیو  نیمجنپ 

(. اوُدَهاع اذِإ  ْمِهِدْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  « ) دننک یم افو 
دنفظوم ناناملسم  هک  میناوخ  یم نینچ  یمالسا  تایاور  رد  اذل  تسا ، هعماج  دارفا  لباقتم  دامتعا  یعامتجا  یگدنز  هیامرـس  هک  ارچ 

: زا دنترابع  هس  نآ  و  راکدب ، ای  دشاب  راکوکین  رفاک ، ای  دـشاب  ناملـسم  لباقم ، فرط  هاوخ  دـنهد ، ماجنا  همه  دروم  رد  ار  همانرب  هس 
.ردام ردپ و  هب  مارتحا  تناما و  يادا  دهع ، هب  يافو 

: دهد یم حرش  نینچ  ار  راکوکین  هورگ  نیا  همانرب  نیرخآ  نیمشش و  هرخالاب  و 
156 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچمه  و  درد ، يرامیب و  ماگنه  هب  و  رقف ، تیمورحم و  ماگنه  رد  هک  دنتسه  یناسک  »

ِءاسْأَْبلا َو ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  « ) دـننز یمن وناز  ثداوح  نیا  ربارب  رد  و  دـنهد ، یم جرخ  هب  تماقتـسا  ربص و  نمـشد ، اـب  گـنج  عقوم  رد 
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(. ِسْأَْبلا َنیِح  ِءاَّرَّضلا َو 
دنیوگ و یم تسار  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم هتـشذگ  یلاع  تفـص  شـش  رب  دیکأت  يدنب و  عمج  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  اُوقَدَص َو  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دنناراکزیهرپ نانآ 
اوـقت و و  تـسا ، گـنهامه  ناـشنامیا  داـقتعا و  اـب  رظن  ره  زا  ناـشراتفر  لاـمعا و  هـک  دوـش  یم نـشور  اـجنیا  زا  اـهنآ  ییوگتــسار 

هعماج لک  نامورحم و  نادنمزاین و  ربارب  رد  مه  و  هّللا »  » ربارب رد  ار  دوخ  هفیظو  مه  اهنآ  هک  دوش  یم مولعم  اجنیا  زا  ناشیراکزیهرپ 
.دنهد یم ماجنا  شیوخ  نتشیوخ  ربارب  رد  مه  یناسنا و 

.تسا یلمع  ياه  همانرب مه  یقالخا و  يداقتعا و  لوصا  لماش  مه  قوف  هتسجرب  تفص  شش  هک  نیا  بلاج 

156 ص :  ۀیآ 178 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 178

156 ص :  لوزن ..... : نأش 

لتاق هلیبق  زا  دنراد  تردق  هک  اجنآ  ات  دنتفرگ  یم میمصت  دش  یم هتـشک  اهنآ  هلیبق  زا  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  رب  یلهاج  برع  تداع 
هیآ نیا  دـننک  دوبان  ار  لتاق  هفیاط  مامت  درف  کی  ندـش  هتـشک  رطاخب  دـندوب  رـضاح  هک  دوب  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  رکف  نیا  و  دنـشکب ،

.درک نایب  ار  صاصق  هنالداع  مکح  دش و  لزان 
دنتسناد یم مزال  ار  صاصق  یضعب  تشاد  دوجو  نامز  نآ  هک  فلتخم  مکح  ود  نایم  دوب  یطـسو  دح  عقاو  رد  یمالـسا ، مکح  نیا 
تیاضر ماگنه  هب  ار  هید  و  لوتقم ، ياـیلوا  تیاـضر  مدـع  تروص  رد  ار  صاـصق  مالـسا  دندرمـش ، یم مزـال  ار  هید  اـهنت  یـضعب  و 

.داد رارق  نیفرط 

156 ص :  ریسفت ..... :

اهنوخ مارتحا  ظفح  هلأسم  زا  تسخن  دوش  یم حرطم  یمالسا  ماکحا  زا  هلسلس  کی  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  تسامـش ! تایح  هیام  صاصق 
: دیوگ یم نینچ  هداد  رارق  بطاخم  ار  نانمؤم  دشک ، یم یلهاج  ننس  بادآ و  رب  نالطب  طخ  و  دنک ، یم زاغآ 

ُمُْکیَلَع َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) تسا هدـش  هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک  دروم  رد  صاـصق  مکح  دـیا  هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »
(. یْلتَْقلا ِیف  ُصاصِْقلا 

157 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  تبسن  دنراد  قح  لوتقم  ءایلوا  هک  دهد  یم ناشن  صاصق »  » هژاو باختنا 
.هدش بکترم  وا  هک  دنهد  ماجنا  ار  نامه  لتاق 

ربارب رد  دازآ  : » دـیوگ یم دـنک و  یم حرطم  رتشیب  تحارـص  اب  ار  تاواسم  هلأـسم  هیآ  هلاـبند  رد  هدرکن ، تعاـنق  رادـقم  نیا  هب  یلو 
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(. یْثنُْألِاب یْثنُْألا  ِْدبَْعلِاب َو  ُْدبَْعلا  ِّرُْحلِاب َو  ُّرُْحلا  « ) نز ربارب  رد  نز  و  هدرب ، ربارب  رد  هدرب  دازآ ،
.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  تسین و  نز  هب  تبسن  درم  نوخ  يرترب  رب  لیلد  هلأسم  نیا  هتبلا 

لیام رگا  و  تسین ، یمازلا  مکح  کی  زگره  تسا و  لوتقم  ياـیلوا  يارب  یقح  صاـصق  هلأـسم  هک  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  سپس 
ینید ردارب  هیحان  زا  یـسک  رگا  : » دنک یم هفاضا  دنریگن ، مه  اهبنوخ  الـصا  ای  دـنریگب ، اهبنوخ  دنـشخبب و  ار  لتاق  دـنناوت  یم دنـشاب 

و  ) دـنک يوریپ  يا  هدیدنـسپ شور  زا  دـیاب  ددرگ ) اهبنوخ  هب  لیدـبت  نیفرط  تیاضر  اب  صاصق  مکح  و   ) دریگ رارق  وفع  دروم  دوخ 
ٌعاـبِّتاَف ٌء  ْیَـش ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  « ) دـنکن یهاـتوک  هید  نـتخادرپ  رد  مـه  وا  و  دراذـگن ) راـشف  رد  ار  فرط  هـید  تـخادرپ  يارب 

(. ٍناسْحِِإب ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو 
: دیوگ یم دراد  دـیدش  تازاجم  دـشاب  هدوب  سک  ره  هیحان  زا  دـح  زا  زواجت  هک  رما  نیا  هب  نداد  هجوت  دـیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
وا راظتنا  رد  یکاندرد  باذع  دنک  زواجت  دوخ  دح  زا  نآ  زا  دعب  هک  یسک  و  ناتراگدرورپ ، هیحان  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا  »

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ُهَلَف  َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف  ٌۀَمْحَر  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌفیِفْخَت  َِکلذ  « ) تسا
کی ربارب  رد  هاگ  اضف ، رصع  نامیخژد  نوچمه  هک  ار  تیلهاج  رـصع  دساف  شور  وسکی  زا  وفع »  » و صاصق »  » هنالداع روتـسد  نیا 

.دنک یم موکحم  دندیشک  یم نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  اهدص  رفن 
زا کی  چـیه  اـهبنوخ  نتفرگ  وفع و  هماـنرب  زا  دـعب  دـیوگ  یم موس  يوس  زا  و  ددـنب ، یمن مدرم  يور  هب  ار  وفع  هار  رگید  يوس  زا  و 

! دنتـشک یم ار  لتاق  اهبنوخ  نتفرگ  یتح  وفع و  زا  دعب  یهاگ  لوتقم  يایلوا  هک  یلهاج  ماوقا  فالخ  رب  دـنرادن ، يدـعت  قح  نیفرط 
وفع و قحتـسم  هن  دنردارب و  مان  هتـسیاش  هن  دنرادن  ینامیـشپ  تمادن و  نآ  زا  دننک و  یم راختفا  دوخ  تیانج  هب  هک  یناراکتیانج  اما 

! تشذگ
158 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

158 ص :  ۀیآ 179 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

دنک و یم وگزاب  صاصق  هلأسم  هنیمز  رد  ار  تالاؤس  زا  يرایـسب  خـساپ  ینعمرپ  رایـسب  هاتوک و  ترابع  کی  اب  هیآ  نیا  هیآ 179 -) )
ای ٌةایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  « ) دینک هشیپ  اوقت  هک  دشاب  تسا ، یگدنز  تایح و  هیام  امـش  يارب  صاصق  نادنمدرخ ! يا  : » دـیوگ یم

(. َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ 
هک دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  و  هتـسب ، شقن  ناگمه  ناـهذا  رد  یمالـسا  راعـش  کـی  تروص  هب  هک  تسا  بلاـج  ناـنچ  نآ  هیآ  نیا 

هجو چـیه  هب  صاصق  مکح  رگا  اریز  تسا ، هعماج  تایح  نماض  وسکی  زا  .درادـن  ییوجماقتنا  هبنج  هجو  چـیه  هب  یمالـسا  صاصق 
هک ییاهروشک  رد  هک  هنوگ  نامه  .داتفا  یم رطخ  هب  هانگ  یب مدرم  ناج  .دـندرک  یم تینما  ساسحا  لدگنـس  دارفا  تشادـن و  دوجو 

.تسا هتفر  الاب  تعرس  هب  تیانج  لتق و  رامآ  هدش  وغل  یلک  هب  صاصق  مکح 
.دنک یم لرتنک  دراد و  یم زاب  يدایز  دح  ات  یشکمدآ  رکف  زا  ار  وا  هک  ارچ  تسا ، لتاق  تایح  هیام  رگید  يوس  زا  و 

158 ص :  تسا ..... ؟ رت  نیگنر درم  نوخ  ایآ 
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، دریگ رارق  صاصق  دروم  نز »  » لتق رطاخب  درم »  » دیابن هک  هدش  هداد  روتـسد  صاصق  تایآ  رد  هک  دـننک  داریا  یـضعب  تسا  نکمم 
، دوش صاصق  نز  ربارب  رد  دـیابن  درم  هک  تسین  نیا  هیآ  موهفم  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  تسا ؟ رت  نیگنر نز  نوخ  زا  درم  نوخ  رگم 

.دنزادرپب ار  هید  غلبم  فصن  هک  نآ  طرش  هب  دنناسرب  صاصق  هب  ار  راکتیانج  درم  دنناوت  یم لوتقم  نز  يایلوا  هکلب 
نایم توافت  نیاربانب  دنوش ، یم لمحتم  ار  هداوناخ  جراخم  دنتـسه و  يداصتقا  رثؤم  وضع  هداوناخ  رد  ابلاغ  نادرم  هک : نیا  حیـضوت 

هید غلبم  فصن  تخادرپ  نوناق  اب  مالسا  اذل  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  یلام  ياه  هبنج يداصتقا و  رظن  زا  نز »  » و درم »  » نتفر نیب  زا 
هداوناـخ کـی  هب  هک  یندوشخباـن ، هبرـض  يداـصتقا و  ءـالخ  نیا  زا  هدرک و  ار  دارفا  هـمه  قوـقح  تیاـعر  درم ، صاـصق  دروـم  رد 

.تسا هدومن  يریگولج  دروخ  یم
هتفرگ رارق  صاصق  دروم  هک  یـصخش  نادنزرف  دننام  يرگید  دارفا  قوقح  يواست »  » ظفل هناهب  هب  هک  دـهد  یمن هزاجا  زگره  مالـسا 

.ددرگ لامیاپ 

158 ص :  ۀیآ 180 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

159 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یناج  لئاسم  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هتسیاش ! ياهتّیصو  هیآ 180 -) )
ناونع هب  دزادرپ و  یم دراد  یلام  لئاسم  اب  طابترا  هک  ایاصو  ماکحا  زا  یتمـسق  هب  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  دوب ، نایم  رد  صاصق  و 
ياجب دوخ  زا  یلام )  ) یبوخ زیچ  رگا  دسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  هدش  هتـشون  امـش  رب  : » دـیوگ یم یمازلا  مکح  کی 

ُۀَّیِـصَْولا ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  « ) دنک ناکیدزن  ردام و  ردپ و  يارب  هتـسیاش  روطب  تیـصو  هدراذـگ 
(. ِفوُْرعَْملِاب َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو 

(. َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  « ) ناراکزیهرپ همذ  رب  تسا  یقح  نیا   » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
.تسا هدش  هتفگ  ریخ »  » هملک لام »  » هملک ياج  هب  اجنیا  رد  هک  نیا  بلاج 

تعفنم دوس و  ریـسم  رد  دـشاب و  هدـمآ  تسد  هب  عورـشم  قـیرط  زا  هک  ار  يا  هیامرـس تورث و  مالـسا  هک  دـهد  یم ناـشن  ریبـعت  نیا 
نـالطب طـخ  دـنناد  یم يدـب  زیچ  ار  تورث  تاذ  هک  اـهنآ  تسرداـن  راـکفا  رب  دـناد و  یم تکرب  ریخ و  دوـش  هـتفرگ  راـکب  عاـمتجا 

.دشک یم
ریخ دراذـگ  یم راـگدای  هب  دوخ  زا  ناـسنا  هک  یعورـشمان  لاوما  اریز  تسا ، تورث  ندوب  عورـشم  هب  یفیطل  هراـشا  ریبـعت  نیا  اـنمض 

.تسا تبکن  رش و  هکلب  تسین 

159 ص :  ۀیآ 181 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رد لیدبت  رییغت و  هنوگ  ره  و  تسا ، سدقم  مرتحم و  رظن  ره  زا  دـشاب ، الاب  ياهیگژیو  مامت  عماج  تیـصو  هک  یماگنه  هیآ 181 -) )
نآ هک  تسا  یناسک  رب  شهانگ  دهد  رییغت  شندینش  زا  دعب  ار  تیـصو  هک  یـسک  : » دیوگ یم هیآ  نیا  اذل  تسا ، مارح  عونمم و  نآ 

(. ُهَنُولِّدَُبی َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  « ) دنهد یم رییغت  ار 
.دنهابتشا رد  تخس  درادن  ربخ  ناشیاه  هئطوت زا  دنوادخ  هک  دننک  نامگ  رگا  و 

(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا اناد  اونش و  دنوادخ  »
شاداـپ رجا و  زگره  تسا ) اـیاصو  ماـجنا  راد  هدـهع  هک  یـسک  « ) یـصو  » ياـهیراکفالخ هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  قوف  هیآ 
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لصا ای  تیفیک و  ای  تیمک  رد  يرییغت  هک  تسا  یصو  ندرگ  رب  هانگ  اهنت  هدیسر ، دوخ  رجا  هب  وا  درب ، یمن نیب  زا  ار  هدننک  تیصو 
.تسا هداد  تیصو 

159 ص :  ۀیآ 182 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

160 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رییغت  هنوگ  ره  هک  دش  نشور  الماک  یمالسا  مکح  نیا  اجنیا  هب  ات  هیآ 182 -) )
: دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دراد ، ییانثتسا  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، هانگ  دشاب  رادقم  ره  هب  تروص و  ره  هب  اهتیـصو  رد  لیدبت  و 
ار نآ  و  هناهاگآ - يدـمع و  ای  دـشاب  هناهاگآان  فارحنا  نیا  هاوخ  دـشاب - هتـشاد  هدـننک  تیـصو  رد  یفارحنا  میب  یـصو  هاـگ  ره  »

ْنِم َفاخ  ْنَمَف  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دـشاب ) یمن تیـصو  لیدـبت  نوناق  لومـشم  و   ) تسین وا  رب  یهانگ  دـنک  حالـصا 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ْمُهَْنَیب  َحَلْصَأَف  ًاْمثِإ  ْوَأ  ًافَنَج  ٍصُوم 

160 ص :  تّیصو ..... : هفسلف  - 1

و لیماف ، زا  يرگید  هدع  دیاش  هک  یلاح  رد  دنوش  یم دنم  هرهب ینیعم  باسح  يور  مه  نآ  ناگتـسب  زا  هدع  کی  اهنت  ثرا  نوناق  زا 
.دنشاب هتشاد  یلام  ياهکمک  هب  یمربم  زاین  کیدزن ، نایانشآ  ناتسود و  زا  یضعب  انایحا 

هب هداد و  رارق  ار  تیصو  نوناق  ثرا  نوناق  رانک  رد  اذل  تسین ، اهنآ  زاین  يوگخساپ  ثرا  غلبم  هاگ  ناثراو  زا  یـضعب  دروم  رد  زین  و 
.دنریگب میمصت  شیوخ  گرم ) زا  دعب  يارب   ) دوخ لاوما  زا  موس  کی  هب  تبسن  دهد  یم هزاجا  ناناملسم 

باجیا لقع  قطنم  هدـشن ، قفوم  یلیالد  هب  شتایح  نامز  رد  اما  دـهد ، ماجنا  يریخ  ياهراک  تسا  لیام  ناسنا  هاگ  هتـشذگ  اهنیا  زا 
نوناق هک  تسا  هدـش  بجوم  روما  نیا  عومجم  .دـنامن  مورحم  شگرم  زا  دـعب  يارب  لقا  ـال  ریخ  ياـهراک  نیا  ماـجنا  يارب  دـنک  یم

.ددرگ عیرشت  مالسا  رد  تیصو 
: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هلمج ، زا  هدش  تیصو  هنیمز  رد  یناوارف  ياهدیکأت  یمالسا  تایاور  رد 

«. تسا تیلهاج  گرم  وا  گرم  دورب  ایند  زا  تیصو  نودب  هک  یسک  »

160 ص :  تّیصو ..... : رد  تلادع  - 2

هدافتـسا نآ  عومجم  زا  هک  دوش  یم هدـید  تیـصو  رد  رارـض » مدـع   » و روج » مدـع   » يور یناوارف  ياهدـیکأت  یمالـسا  تاـیاور  رد 
رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  مومذم و  نآ  رد  يدعت  تسا  یبوخ  هتـسیاش و  راک  تیـصو  هک  هزادنا  نامه  دوش  یم
تایح رد  ار  لاوما  نامه  هک  تسا  نیا  دننامه  دنک  تیاعر  ار  تلادـع  شتیـصو  رد  هک  یـسک  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع 

161 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  هار  رد  دوخ 
«. دش دهاوخ  هتفرگ  رب  وا  زا  تمایق  رد  راگدرورپ  فطل  رظن  دنک  يدعت  شتیصو  رد  هک  یسک  .دشاب و  هداد 
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161 ص :  ۀیآ 183 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیرتمهم زا  هک  ماکحا  نیا  زا  رگید  یکی  نایب  هب  اجنیا  رد  یمالـسا  مهم  مکح  دـنچ  لاـبند  هب  اوقت - همـشچ  رـس  هزور  هیآ 183 -) )
ناـمیا هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم هتـشذگ  زیمآ  دـیکأت  نحل  ناـمه  اـب  و  تسا ، هزور  نآ  دزادرپ و  یم دوـش  یم بوـسحم  تاداـبع 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دوب هدش  هتـشون  دـندوب ، امـش  زا  لبق  هک  ییاهتما  رب  هک  هنوگ  نآ  تسا  هدـش  هتـشون  امـش  رب  هزور  دـیا  هدروآ
(. ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 

دیاش : » دـنک یم نایب  نینچ  اوتحمرپ  رایـسب  اما  هاتوک  هلمج  کـی  رد  ار  نیرفآ  تیبرت  زاـس و  ناـسنا  تداـبع  نیا  هفـسلف  هلـصافالب  و 
(. َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  « ) دیوش راکزیهرپ 

161 ص :  ۀیآ 184 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

تسخن دیامرف ، یم نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  رگید  روتسد  دنچ  دوش  هتـساک  هزور  ینیگنـس  زا  زاب  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 184 -) )
(. ٍتادوُدْعَم ًاماَّیَأ  « ) دیرادب هزور  دیاب  ار  يدودعم  زور  دنچ  : » دیوگ یم

دیاب دنفاعم و  مکح  نیا  زا  دشاب  هتـشاد  تقـشم  اهنآ  يارب  نتفرگ  هزور  دنـشاب و  رفاسم  ای  رامیب  امـش  زا  هک  یناسک  : » هک نیا  رگید 
(. َرَخُأ ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس  یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  « ) دنریگب هزور  نآ  ياجب  ار  رگید  ياهزور 

( تسین اهنآ  يارب  يدوبهب  هک  نمزم  نارامیب  نانزریپ و  نادرمریپ و  دـننام   ) دـنریگب هزور  دـیاب  تمحز  تیاهن  اـب  هک  یناـسک  : » موس
ُماعَط ٌۀَـیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  « ) دـننک ماعطا  ار  ینیکـسم  دـنهدب ، هرافک  نآ  ياجب  دـیاب  هکلب  دـنریگب ، هزور  اقلطم  تسین  مزال 

(. ٍنیِکْسِم
(. َُهل ٌْریَخ  َوُهَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  « ) تسا رتهب  وا  يارب  دنک  ماعطا  ادخ  هار  رد  نیا  زا  شیب  دشاب  لیام  هک  سک  نآ  «و 

ْمَُکل ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو  « ) دینادب رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نتفرگ  هزور  : » هک دـنک  یم وگزاب  ار  تیعقاو  نیا  هیآ  نایاپ  رد  هرخالاب  و 
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ 

.تسا هزور  هفسلف  رب  يرگید  دیکأت  هلمج  نیا  و 
162 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

162 ص :  ۀیآ 185 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ار دودعم  زور  دنچ  نآ  : » دیوگ یم تسخن  دهد ، یم حرش  ار  نآ  ياه  هفسلف ماکحا و  زا  یتمـسق  هزور و  نامز  هیآ  نیا  هیآ 185 -) )
(. َناضَمَر ُرْهَش  « ) تسا ناضمر  هام  دیرادب  هزور  دیاب  هک 

(. ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  « ) دش لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یهام  نامه  »
ٍتانَِّیب ِساَّنِلل َو  ًيدُـه  « ) تسا لطاب  قح و  شجنـس  ياهرایعم  و  تیادـه ، ياه  هناشن ياراد  و  مدرم ، تیادـه  هیام  هک  ینآرق  ناـمه  »

(. ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم 
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دنـشاب رـضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک  : » دـیوگ یم هدرک ، وگزاب  دـیکأت  ناونع  هب  ار  نارامیب  نارفاسم و  مکح  رگید  راب  سپس 
ُهْمُـصَْیلَف َو َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  « ) دنریگ یم هزور  نآ  ياجب  ار  رگید  ياهزور  دـنرفاسم  ای  رامیب  هک  اهنآ  اما  دـنریگب ، هزور  دـیاب 

(. َرَخُأ ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس  یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  َناک  ْنَم 
: دیوگ یم هتخادرپ ، هزور  عیرشت  هفسلف  هب  رگید  راب  هیآ  رخآ  تمسق  رد 

(. َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َرُْسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  « ) دهاوخ یمن ار  امش  تمحز  دهاوخ و  یم ار  امش  یتحار  دنوادخ  »
(. َةَّدِْعلا اُولِمُْکِتل  َو  « ) دینک لماک  ار  اهزور  نیا  دادعت  امش  هک  تسا  نآ  فده  : » دنک یم هفاضا  سپس 

ار وا  ياـهتمعن  رکـش  دـیاش  و  دیرمـشب ، گرزب  هدرک  تیادـه  ار  امـش  هک  نیا  رطاـخب  ار  ادـخ  اـت  : » دـیامرف یم هلمج  نـیرخآ  رد  و 
(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُکادَه َو  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  « ) دیراذگب

162 ص :  هزور ..... - یتشادهب  یعامتجا و  یتیبرت ، تارثا  - 1

هراشا

.دنک یم لیدعت »  » ار وا  زیارغ  و  يوق ،»  » ار ناسنا  هدارا  و  فیطلت ،»  » ار ناسنا  حور  هک  تسا  نیا  هزور  مهم  دیاوف  زا 
دنک تباث  المع  و  دشوپب ، مشچ  یـسنج  تذل  نینچمه  بآ و  اذغ و  زا  یگنـشت  یگنـسرگ و  دوجو  اب  هزور  لاح  رد  دـیاب  راد  هزور

تاوهـش اهـسوه و  رب  و  دریگ ، تسد  هب  ار  شکرـس  سفن  مامز  دـناوت  یم وا  تسین ، فلع  لبطـصا و  دـنب  رد  ناویح  نوچمه  وا  هک 
163 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ددرگ  طلسم  دوخ 

.تسا نآ  يونعم  یناحور و  رثا  نیمه  هزور  هفسلف  نیرتگرزب  تقیقح  رد 
راکزیهرپ هک  دشاب  « ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل   » هلمج دهد ، یم دوعص  ناگتشرف  ناهج  هب  هداد و  یقرت  تیناویح  ملاع  زا  ار  ناسنا  هزور  هصالخ 

.تسا قیاقح  نیا  همه  هب  هراشا  دیوش )
.تسا عوضوم  نیمه  هب  هراشا  خزود » شتآ  ربارب  رد  تسا  يرپس  هزور  : » راّنلا نم  ۀّنج  موّصلا  فورعم  ثیدح  زین  و 

هزور اهنت  هک  هدـش ) باریـس  « ) نایر  » مان هب  دراد  يرد  تشهب  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زین  و 
.دنوش یم دراو  نآ  زا  ناراد 

163 ص :  هزور ..... - یعامتجا  رثا 

هیلع قداص  ماما  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  .تسا  عامتجا  دارفا  نایم  رد  يربارب  تاواـسم و  سرد  کـی  هزور  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب 
هک هدـش  بجاو  لیلد  نیا  هب  هزور  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ ، هزور  عیرـشت  تلع  زا  مکح » نب  ماشه   » هک هدـش  لقن  مالّـسلا 

، دنک قح  يادا  ریقف  هب  تبـسن  دـشچب و  ار  یگنـسرگ  معط  ینغ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  و  ددرگ ، رارقرب  تاواسم  ینغ  ریقف و  نایم 
معط و  دـشاب ، تاواـسم  دوـخ  ناگدـنب  ناـیم  دـهاوخ  یم ادـخ  تسا ، مهارف  اـهنآ  يارب  دـنهاوخب  ار  هچ  ره  ـالومعم  ءاـینغا  هـک  ارچ 

«. دننک محر  ناگنسرگ  نافیعض و  هب  ات  دناشچب  ءاینغا  هب  ار  جنر  درد و  یگنسرگ و 

163 ص :  هزور ..... - ینامرد  یتشادهب و  رثا 
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لماع میناد : یم اریز  هدیـسر ، توبث  هب  اهیرامیب  عاونا  ناـمرد  رد  كاـسما »  » ياـسآ هزجعم رثا  میدـق ، بط  نینچمه  زورما و  بط  رد 
رد محازم  ياهیبرچ  تروص  هب  هدشن  بذج  یفاضا ، داوم  نوچ  تسا ، فلتخم  ياهاذغ  ندروخ  رد  يور  هدایز اهیرامیب ، زا  يرایسب 

ياهرازنجل عقاو  رد  ندب  تالـضع  يالبال  رد  یفاضا  داوم  نیا  دـنام ، یم یقاب  نوخ  رد  یفاضا  دـنق  یبرچ و  ای  ندـب ، فلتخم  طاقن 
ندرک دوبان  اهیرامیب  نیا  اب  هزرابم  يارب  هار  نیرتهب  لاح  نیا  رد  و  تسا ، ینوفع  ياهیرامیب  ياهبورکیم  عاونا  شرورپ  يارب  ینفعتم 

ار ندـب  عقاو  رد  و  دـنازوس ، یم ار  ندـب  هدـشن  بذـج  یفاضا و  داوم  اه و  هلابز هزور  تسا ! هزور  كاسما و  قیرط  زا  اـهرازنجل  نیا 
164 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم یناکت » هناخ »

«. دیوش ملاس  ات  دیریگب  هزور  «: » اوّحصت اوموص  : » دیامرف یم مالسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  یفورعم  ثیدح  رد 
هدعم (: » ءاود ّلک  سأر  ۀیمحلا  ءاد و  ّلک  تیب  ةدعملا   ) تسا هدیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  زین  رگید  فورعم  ثیدح  رد  و 

« اهوراد نیرتالاب  كاسما  تسا و  اهدرد  مامت  هناخ 

164 ص :  نیشیپ ..... - ياهتّما  رد  هزور  - 2

مغ و اب  ندـش  هجاوم  ماـگنه  رگید  لـلم  ماوقا و  هدوب و  يراـصن  دوهی و  ناـیم  رد  هزور  هک  دـیآ  یم رب  زین  یلعف  لـیجنا  تاروت و  زا 
بلط هبوت و  ماگنه  هب  نینچمه  و  تسا ، هتـشاد  هزور  زور  لهچ  ع )  ) یـسوم هک  دیآ  یمرب تاروت  زا  زین  و  دنا ، هتفرگ یم هزور  هودنا 

.دنتفرگ یم هزور  دوهی  دنوادخ ، يدونشخ 
.هتشاد هزور  زور ، لهچ  دوش ، یم هدافتسا  لیجنا »  » زا هکنانچ  زین  حیسم  ترضح 

یخیراـت دـهاوش  دـش ) هتـشون  ناینیـشیپ  رب  هک  هنوگ  ناـمه  « ) ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک   » دـیوگ یم نآرق  رگا  بیترت  نیا  هب 
.دروخ یم مشچ  هب  فیرحت - زا  دعب  یتح  رگید - بهاذم  عبانم  رد  هک  دراد  یناوارف 

164 ص :  ناضمر ..... - كرابم  هام  زایتما  - 3

لزان هام  نیا  رد  نآرق  هک  هدـش  نایب  نینچ  نآ  يرترب  هتکن  ثحب  دروم  هیآ  رد  هدـش  باختنا  نتفرگ  هزور  يارب  ناضمر  هام  هک  نیا 
و فحـص » «، » روبز «، » لیجنا «، » تاروت  » ینامـسآ گرزب  ياهباتک  همه  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  زین  یمالـسا  تایاور  رد  و  هدـیدرگ ،

.دنا هدش لزان  هام  نیا  رد  همه  نآرق » »
نآرق  » مهدـجیه و رد  روبز »  » مهدزاود و رد  لیجنا » ، » ناضمر كرابم  هام  مشـش  رد  تاروت » : » دـیامرف یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا هدیدرگ  لزان  ردق  بش  رد  دیجم »
اب دیاب  زین  هزور  یتیبرت  همانرب  .تسا  هدوب  تیبرت  میلعت و  هام  ینامسآ و  گرزب  ياهباتک  لوزن  هام  هراومه  ناضمر  هام  بیترت  نیا  هب 

.دهد وشتسش  هانگ  یگدولآ  زا  ار  یمدآ  ناج  مسج و  ات  ددرگ ، گنهامه  ینامسآ  تامیلعت  زا  رتقیمع  رتشیب و  هچ  ره  یهاگآ 

164 ص :  ۀیآ 186 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا
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هیآ 186

164 ص :  لوزن ..... : نأش 

يادص اب  ات  تسا  رود  ای  مینک ؟ تاجانم  وا  اب  هتـسهآ  ات  تسا  کیدزن  ام  يادـخ  ایآ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یـسک 
(. تسا کیدزن  شناگدنب  هب  ادخ  هک  داد  خساپ  اهنآ  هب  و   ) دش لزان  هیآ  میناوخب ؟ ار  وا  دنلب 

165 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

165 ص :  ریسفت ..... :

نخـس يور  هیآ  نیا  رد  تسا  شیاین  اعد و  هلأسم  ادخ  اب  ناگدـنب  طابترا  لئاسو  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  شیاین - اعد و  مان  هب  یحالس 
: دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار 

(. ٌبیِرَق یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  « ) مکیدزن نم  وگب  دننک  لاؤس  نم  هراب  رد  وت  زا  مناگدنب  هک  یماگنه  »
َو میناوخ : یم رگید  ياج  رد  هکنانچ  ناتیاهندرگ ، نایرـش  زا  رتکیدزن  و  ناتدوخ ، هب  امـش  زا  رتکیدزن  دینک ، روصت  هچنآ  زا  رتکیدزن 

(. هیآ 16 هروس ق ،  ) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 
(. ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  « ) منک یم تباجا  دناوخ  یم ارم  هک  یماگنه  هب  ار  هدننک  اعد  ياعد  نم  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. ِیل اُوبیِجَتْسَْیلَف  « ) دنریذپب ارم  توعد  نم  ناگدنب  دیاب  نیاربانب  »
(. ِیب اُونِمُْؤْیل  َو  « ) دنروآ نامیا  نم  هب  «و 

(. َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  « ) دنسرب دصقم  هب  دننک و  ادیپ  ار  دوخ  هار  هک  دشاب  »
یگتـسویپ و تیاهن  نیا  زا  و  ناگدنب ! هب  راب  تفه  هدرک و  هراشا  دوخ  كاپ  تاذ  هب  هبترم  تفه  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  بلاج 

دنویپ هشیدـنا و  لد و  يرادـیب  یهاگآ و  دوخ  عون  کی  اعد » ! » تسا هتخاس  مسجم  نانآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تبحم  طاـبترا ، برق و 
.تساهیبوخ اهیکین و  همه  ءدبم  اب  ینطاب 

هک روطنامه  و  دنک ، یم ادیپ  دنوادخ  تاذ  هب  يا  هزات هجوت  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  و  تسا ، یگدنب  عوضخ و  تدابع و  عون  کی  اعد » »
.دوب دهاوخ  يرثا  نینچ  ياراد  مه  اعد »  » دراد یتیبرت  رثا  تادابع  همه 

رب یهلا  بهاوم  هک  دنرادن  هجوت  دهد » یم ماجنا  دشاب  تحلصم  هچ  ره  ادخ  و  تسادخ ! راک  رد  یلوضف  اعد  : » دنیوگ یم هک  نیا  و 
ناسنا بیـصن  بهاوم  نآ  زا  يرتشیب  مهـس  دشاب  رتشیب  یگتـسیاش  دادعتـسا و  ردـق  ره  دوش ، یم میـسقت  اهتقایل  اهدادعتـسا و  بسح 

.ددرگ یم
166 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ّالا  لانت  ۀلزنم ال  ّلج  ّزع و  هّللا  دنع  ّنا  دیامرف : یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مینیب  یم اذل 

مینک یم شیاین  ام  هک  یتقو  : » دیوگ یم يدنمـشناد  دسر !» یمن نآ  هب  یـسک  اعد  نودب  هک  تسا  یتاماقم  دنوادخ  دزن  رد  : » ۀـلأسمب
« میزاس یم طوبرم  لصتم و  تسا  هتسویپ  مه  هب  ار  تانئاک  مامت  هک  يریذپان  نایاپ  هوق  هب  ار  دوخ 

166 ص :  ۀیآ 187 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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هراشا

هیآ 187

166 ص :  لوزن ..... : نأش 

اذـغ هنابـش ، باوخ  زا  لبق  دنتـشاد  قح  اهنت  ناناملـسم  هزور ، مکح  لوزن  زاغآ  رد  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  یمالـسا  تاـیاور  زا 
.دوب مارح  وا  رب  ندیماشآ  ندروخ و  دش  یم رادیب  سپس  تفر  یم باوخ  هب  بش  رد  یسک  هچنانچ  دنروخب ،

.دوب هدش  میرحت  اقلطم  ناضمر  هام  بش  زور و  رد  نارسمه  اب  شزیمآ  نامز  نآ  رد  زین  و 
راطفا ماگنه  تشاد ، یم هزور  لاح  نیا  اـب  دوب  یفیعـض  درم  هک  ریبج » نب  معطم   » ماـن هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی 
رگید نم  تفگ  دش  رادیب  یتقو  دوبر ، ار  وا  باوخ  یگتـسخ  رطاخب  دنک  رـضاح  اذغ  وا  راطفا  يارب  تفر  شرـسمه  دش ، هناخ  دراو 

رد بازحا ) گنج  هناتسآ  رد   ) قدنخ رفح  يارب  دوب  راد  هزور  هک  یلاح  رد  حبص  دیباوخ و  ار  بش  لاح  نامه  اب  مرادن ، راطفا  قح 
زا دمآ و  شرس  يالاب  ربمایپ  دش ، شوهیب  طرفم  یگنسرگ  فعض و  هطساو  هب  ششوک  شالت و  ءانثا  رد  دش ، رـضاح  هنیدم  فارطا 

.تشگ رثأتم  وا  لاح  هدهاشم 
.دندومن یم شزیمآ  دوخ  نارسمه  اب  ناضمر  هام  ياهبش  دنتشادن  ار  نتشیوخ  لرتنک  تردق  هک  ناملسم  ناناوج  زا  یعمج  زین  و 

شزیمآ دوخ  نارـسمه  اب  دـنروخب و  اذـغ  دـنناوت  یم بش  لوط  مامت  رد  هک  داد  هزاجا  ناناملـسم  هب  دـش و  لزان  هیآ  ماـگنه  نیا  رد 
.دنشاب هتشاد  یسنج 

166 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

اقلطم ناضمر  هام  زور  بش و  رد  نارـسمه  اب  شزیمآ  مالـسا  زاغآ  رد  میدـناوخ  لوزن  نأش  رد  هکناـنچ  هزور - مکح  رد  يا  هعـسوت
اهنآ نتخاس  هدامآ  يارب  مه  نیملـسم و  يارب  دوب  یـشیامزآ  دیاش  نیا  باوخ و  زا  سپ  ندیماشآ  ندروخ و  نینچمه  و  دوب ، عونمم 
لوا تمـسق  رد  تسخن  تسا  فاکتعا  هزور و  هنیمز  رد  یمالـسا  مکح  راـهچ  لـماش  هک  هیآ  نیا  .هزور  ماـکحا  شریذـپ  هب  تبـسن 

167 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهبش  رد  : » دیوگ یم
(. ْمُِکئاِسن یلِإ  ُثَفَّرلا  ِمایِّصلا  َۀَْلَیل  ْمَُکل  َّلِحُأ  « ) تسا هدش  لالح  امش  يارب  ناتنارسمه  اب  یسنج  شزیمآ  هزور  هام 

(. َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  « ) اهنآ سابل  امش  دنتسه و  امش  سابل  نانز  : » دیوگ یم هتخادرپ ، عوضوم  نیا  هفسلف  هب  سپس 
زا .دناشوپ و  یم ار  وا  بویع  رگید  يوس  زا  و  دنک ، یم ظفح  ندب  هب  ایشا  دروخ  رب  رطخ  امرگ و  امرـس و  زا  ار  ناسنا  وسکی  زا  سابل 

.تسا تاکن  نیا  همه  هب  هراشا  هدمآ  قوف  هیآ  رد  هک  هیبشت  نیا  یمدآ ، نت  يارب  تسا  یتنیز  موس  يوس 
نیا و   ) دیدرک یم تنایخ  نتشیوخ  هب  امـش  هک  تسناد  یم دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک  نایب  ار  یهلا  نوناق  رییغت  نیا  تلع  نآرق  سپس 

ْمُکَـسُْفنَأ َنُوناتْخَت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  « ) دیـشخب ار  امـش  و  درک ، هبوت  امـش  رب  ادـخ  دـیداد ) یم ماجنا  اضعب  دوب  عونمم  هک  ار  لـمع 
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(. ْمُْکنَع افَع  ْمُْکیَلَع َو  َباتَف 
تدـم زا  تخاـس و  ناـسآ  امـش  رب  ار  هماـنرب  نیا  شتمحر  فـطل و  هب  ادـخ  دـیوشن  رتـشیب  هاـنگ  هدوـلآ  امـش  هـک  نـیا  يارب  يرآ !

.تساک نآ  تیدودحم 
َبَتَک ام  اوُغَْتبا  َّنُهوُرِشَاب َو  َنْآلاَف  « ) دییامن بلط  هتـشاد  ررقم  امـش  رب  دنوادخ  ار  هچنآ  دینک و  شزیمآ  اهنآ  اب  تسا  نینچ  هک  نونکا 

(. ْمَُکل ُهَّللا 
راکشآ امش  يارب  بش  هایـس  هتـشر  زا  حبـص  دیپس  هتـشر  ات  دیماشایب  دیروخب و  : » دیوگ یم دزادرپ و  یم مکح  نیمود  نایب  هب  سپس 

(. ِرْجَْفلا َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْشا  اُولُک َو  َو  « ) ددرگ
(. ِْلیَّللا َیلِإ  َمایِّصلا  اوُِّمتَأ  َُّمث  « ) دینک لیمکت  بش  ات  ار  هزور  سپس  : » دیوگ یم هتخادرپ  مکح  نیموس  نایب  هب  دعب 

زاغآ هدنهد  ناشن  زین  و  ناراد ، هزور يارب  اهزور  رد  یـسنج  شزیمآ  ندیـشون و  ندروخ و  ندوب  عونمم  رب  تسا  يدیکأت  هلمج  نیا 
.دوش یم متخ  بش  هب  عورش و  رجف  عولط  زا  هک  تسا  هزور  ماجنا  و 

« دینکن شزیمآ  نانز  اب  دیتسه  فاکتعا  لوغـشم  دجاسم  رد  هک  یماگنه  : » دیوگ یم هتخادرپ  مکح  نیرخآ  نیمراهچ و  هب  ماجنا  رس 
168 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْمْتنَأ  َّنُهوُرِشاَُبت َو  (َو ال 

( ِدِجاسَْملا ِیف  َنوُفِکاع 
هزور تسا  زور  هس  نآ  تدـم  لـقا  دـح  هک  فاـکتعا  ماـگنه  هب  اریز  هتـشذگ  مکح  يارب  تـسا  ییانثتـسا  دـننام  مـکح  نـیا  ناـیب  .

.بش رد  هن  دنراد و  نانز  اب  یسنج  شزیمآ  قح  زور  رد  هن  تدم  نیا  رد  اما  دنریگ  یم
ُدوُدُح َْکِلت  « ) دیوشن کیدزن  نآ  هب  تسا  یهلا  ياهزرم  اهنیا  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک  هتـشذگ  ماکحا  مامت  هب  هراشا  هیآ ، نایاپ  رد 

(. اهُوبَْرقَت الَف  ِهَّللا 
.دتفیب هانگ  رد  درذگب و  زرم  زا  ناسنا  هک  دوش  یم ببس  هاگ  و  تسا ، زیگنا  هسوسو  زرم  هب  ندش  کیدزن  اریز 

ِساَّنِلل ِِهتایآ  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  « ) دـننک هشیپ  يراکزیهرپ  دـیاش  دزاس ، یم نشور  مدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  يرآ !
(. َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل 

168 ص :  تساوقت ..... - نایاپ ، زاغآ و 

ناـیاپ رد  اـنیع  ریبـعت  نیمه  تسا ، اوقت  نآ  زا  ییاـهن  فدـه  هک  میدـناوخ  هزور  ماـکحا  هب  طوبرم  هیآ  نیتـسخن  رد  هک  نیا  بلاـج 
اوقت و حور  شرورپ  يارب  دنتـسه  يا  هلیـسو اه  همانرب نیا  مامت  هک  دـهد  یم ناـشن  نیا  و  َنوُقَّتَی ) ْمُهَّلََعل   ) تسا هدـمآ  زین  هیآ  نیرخآ 

! اهناسنا رد  تیلوؤسم  ساسحا  هانگ و  زا  زیهرپ  هکلم  يرادنتشیوخ و 

168 ص :  ۀیآ 188 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ینعم کی  هب  و  تسا ، مکاح  يداصتقا  لئاسم  مامت  رد  هک  دـنک  یم یمالـسا  مهم  یلک و  لصا  کی  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 188 -) )
دوخ نایم  رد  ار  رگیدکی  لاوما  : » دیامرف یم تسخن  داد ، رارق  نآ  ششوپ  ریز  داصتقا  شخب  رد  ار  یمالسا  هقف  باوبا  مامت  دوش  یم
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لاوما رد  فرـصت  هنوگ  ره  دراد و  تیمومع  قوف  هیآ  موـهفم  « 1 ( » ِلِطاْبلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  َو ال  « ) دـیروخن قحان  لـطاب و  هب 
دنک و یمن بیقعت  ار  یحیحـص  فده  هک  یتالماعم  مامت  .تسا و  یهلا  یهن  نیا  لومـشم  قحان  هب  حیحـص و  قیرط  ریغ  زا  نارگید 

.تسا هیآ  نیا  لومشم  درادن  ییالقع  ساسا  هیاپ و 
هناشن ( 187 - 182  ) هزور تایآ  زا  دعب  ثحب  دروم  هیآ  نتفرگ  رارق  هک  نیا  بلاج 

__________________________________________________

.تسا هدنور  نیب  زا  لیاز و  ینعم  هب  لطاب » ( » 1)
169 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

اجنیا رد  دنک و  یم یهلا  تدابع  کی  ماجنا  رطاخب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  یهن  اجنآ  رد  تسا ، ود  نیا  نایم  رد  یگتسبمه  عون  کی 
زا ییاـه  هخاـش ود  ره  عقاو  رد  و  تسا ) سوفن  تضاـیر  هزور و  زا  يرگید  عون  مه  نیا  هک   ) قحاـن هب  مدرم  لاوـما  ندروـخ  زا  یهن 

.تسا هدش  یفرعم  هزور  ییاهن  فده  ناونع  هب  هک  ییاوقت  نامه  دوش ، یم بوسحم  اوقت 
مدرم زا  یـضعب  هک  هتـشاذگ  قحان ) هب  مدرم  لاوما  ندروخ  « ) لطاب هب  لام  لکا   » زراب هنومن  کی  يور  تشگنا  هیآ ، لـیذ  رد  سپس 
لاوما زا  یتمسق  ندروخ  يارب  : » دیامرف یم دنا ، هدروآ گنچ  هب  ار  نآ  یضاق ، مکح  هب  هک  نیا  نامگ  هب  دنرمش  یم دوخ  قح  ار  نآ 
ِساَّنلا ِلاْومَأ  ْنِم  ًاقیِرَف  اُولُکْأَِتل  ِماَّکُْحلا  َیلِإ  اِهب  اُولْدـُت  َو  « ) دـیناد یم هک  یلاح  رد  دـیهدن  تاضق  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  هاـنگ و  هب  مدرم 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  ِْمثِْإلِاب َو 

169 ص :  اه ..... ! هعماج گرزب  يالب  يراوخ  هوشر

هک تسا  يراوخ  هوشر  يالب  دراد  همادا  رتشیب  تدش  اب  زورما  هدش و  رـشب  ریگنماد  اهنامز  نیرتمیدق  زا  هک  یگرزب  ياهالب  زا  یکی 
تاـقبط عفاـنم  ظـفاح  دـیاب  اتدـعاق  هک  نیناوق  دوش  یم ببـس  .تسه و  هدوب و  یعاـمتجا  تلادـع  يارجا  عـناوم  نیرتـگرزب  زا  یکی 

.دتفیب راک  هب  دنک  دودحم  ار  اهنآ  نوناق  دیاب  هک  دنمورین  تاقبط  ملاظم  دوس  هب  دشاب ، فیعض 
يارب ایوقا  تسد  رد  يا  هچیزاـب نیناوق  داد و  دـهاوخ  سوکعم  هجیتن  تسرد  نیناوق  دوش  هدوشگ  هوشر  باـب  رگا  هک  تسا  یهیدـب 

.دوش یم بوسحم  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  يراوخ  هوشر  مالسا  رد  اذل  .دش  دهاوخ  افعض  قوقح  هب  زواجت  متس و  ملظ و  همادا 
دریگ و ماجنا  رگید  هدنبیرف  نیوانع  تارابع و  يالبال  رد  موش  فده  نیا  هک  دوش  یم ببـس  هوشر  یتشز  هک  تسا  هجوت  لباق  یلو 

هجو چیه  هب  اهمان  رییغت  نیا  یلو  .دـننک  هدافتـسا  ماعنا  همحزلا و  قح  فراعت ، هیدـه ، دـننام  ییاهمان  زا  هدـنهد  هوشر  راوخ و  هوشر 
.تسا عورشمان  مارح و  دوش  یم هتفرگ  قیرط  نیا  زا  هک  یلوپ  تروص  ره  رد  دهد و  یمن نآ  تیهام  رد  يرییغت 

لدع همکحم  رد  دوخ  ياوعد  فرط  رب  يزوریپ  يارب  وا  هک : میناوخ  یم سیق » نب  ثعشا   » ندروآ هیده  ناتـساد  رد  هغالبلا  جهن  رد 
هیدـه ار  نآ  ماـن  دروآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  رد  هب  ذـیذل  ياولح  زا  رپ  یفرظ  هنابـش  دـش و  هوشر  هب  لـسوتم  مالّـسلا  هیلع  یلع 

170 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تشاذگ 
نییآ زا  یهد و  بیرف  ارم  هک  يا  هدمآ ناونع  نیا  اب  ایآ  دـنزیرب ، کشا  تیازع  رب  ناراوگوس  : » دومرف تفـشآرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

زا ار  يوج  تسوپ  هک  دـنهد  نم  هب  تسا  اـهنآ  ياهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اـب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  يراد ... ؟ زاـب  قح 
ار یلع  تسا  رتشزرا  مک  نم  يارب  خلم  ناهد  رد  يا  هدیوج گرب  زا  امش  يایند  درک ، مهاوخن  زگره  مریگب  ملظ  هب  يا  هچروم ناهد 

»... ؟ راک هچ  رذگ  دوز  ياهتذل  یناف و  ياهتمعن  اب 
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هب هک : میناوخ  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  یگدنز  خیرات  رد  تسا ، هدرک  موکحم  يا  هفایق لکـش و  ره  رد  ار  هوشر  مالـسا 
کل سیل  ام  ذخأت  فیک  دومرف : وا  هب  تفـشآرب و  ترـضح  هتفریذپ ، هیده  لکـش  رد  يا  هوشر شنارادنامرف  زا  یکی  دـنداد  ربخ  وا 

: ّقحب
ربماـیپ ادـخ » ربماـیپ  يا  دوب  يا  هیدـه متفرگ  هچنآ  : » تفگ یهاوخ  ترذـعم اـب  خـساپ  رد  وا  يریگ ؟» یم تسین  وت  قح  هک  نآ  ارچ  »

!؟ دنهد یم هیده  امـش  هب  مدرم  ایآ  دیـشابن  یلحم  رادـنامرف  نم  فرط  زا  دینیـشنب و  هناخ  رد  امـش  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. درک رانک  رب  راک  زا  ار  يو  دنداد و  رارق  لاملا  تیب  رد  دنتفرگ و  ار  هیده  داد  روتسد  سپس 

.دننکن ینابرق  يراوخ  هوشر  تب  ياپ  ار  زیچ  همه  دنریگب و  ماهلا  دوخ  ینامسآ  باتک  زا  ناناملسم  تسبوخ  هچ 

170 ص :  ۀیآ 189 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 189

170 ص :  لوزن ..... : نأش 

دیاوف و  دـش - لزان  هیآ  دراد ؟ هدـیاف  هچ  و  تسیچ ؟ يارب  هام  لـاله  دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوهی  زا  یعمج 
.درک نایب  اهناسنا  یگدنز  ماظن  رد  ار  نآ  يونعم  يدام و 

170 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

نآرق دنتشاد ، ییاهشسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هام  لاله  دروم  رد  یهورگ  تسا  هدمآ  لوزن  نأش  رد  هک  روط  نامه 
(. ِۀَّلِهَْألا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  « ) دننک یم لاؤس  وت  زا  هام  ياهلاله  هراب  رد  : » دیامرف یم تسا ، هدرک  سکعنم  تروص  نیا  هب  ار  اهنآ  لاؤس 

(. ِّجَْحلا ِساَّنِلل َو  ُتِیقاوَم  َیِه  ُْلق  « ) تسا ّجح  مدرم و  يارب  یعیبط )  ) تاقوا نایب  اهنیا  وگب : : » دیامرف یم سپس 
میوـقت کـی  هاـم  تقیقح  رد  دراد ، لاـس  رد  ینیعم  تقو  هک  ییاـهتدابع  رد  مه  دـننک و  یم هدافتـسا  نآ  زا  هنازور  یگدـنز  رد  مه 

میوقت نیا  زا  دنناوت  یم دنشاب  ناهج  زا  يا  هطقن ره  رد  داوس  یب داوساب و  زا  معا  مدرم  هک  .دوش  یم بوسحم  رـشب  دارفا  يارب  یعیبط 
171 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هدش هداد  رارق  یعیبط  ياهسایقم  قبط  رب  نآ  تاروتسد  هک  تسا  نیا  مالسا  نیناوق  تازایتما  زا  یکی  الوصا  و  دننک ، هدافتـسا  یعیبط 
.دراذگ یمن نآ  رب  يرثا  نامز  تشذگ  دراد و  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  هک  تسا  يا  هلیسو یعیبط  ياهسایقم  اریز  .تسا 

تاداع و زا  یکی  هب  هدـمآ  هیآ  زاغآ  رد  هاـم  لـاله  هلیـسو  هب  نآ  مسوم  نییعت  ّجـح و  زا  هک  ینخـس  بساـنت  هب  هیآ  لـیذ  رد  سپس 
تـشپ زا  هک  تسین  نآ  کین  راک  : » دـیامرف یم دـنک و  یم یهن  نآ  زا  ار  مدرم  هدومن و  هراشا  ّجـح  دروم  رد  تیلهاج  یفارخ  موسر 
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َو « ) دیوش راگتـسر  ات  دیزیهرپب  ادخ  زا  دـیوش و  دراو  اه  هناخ رد  زا  دـینک و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  نآ  یکین  هکلب  دـیوش  دراو  اه  هناخ
(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اِهباْوبَأ َو  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  یقَّتا َو  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  اهِروُهُظ َو  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأَت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل 

ره رد  مادـقا  يارب  هک  نیا  نآ  درک و  ادـیپ  ار  هیآ  نایاپ  زاغآ و  نایم  دـنویپ  ناوت  یم اج  نیمه  زا  دراد و  يا  هدرتسگ موهفم  هیآ  نیا 
رد دیاب  زین  ّجح  نوچمه  یتدابع  هنوراو و  یفارحنا و  قرط  زا  هن  دش و  دراو  حیحص  قیرط  زا  دیاب  ینید  ریغ  ای  دشاب  ینید  هاوخ  راک 

.دریگ ماجنا  دوش  یم نییعت  هام  لاله  رد  هک  ررقم  تقو 
ینید فراعم  زا  لاؤس  ياج  هب  هاـم  هلها  زا  امـش  لاؤس  هک  دـشاب ، زین  يرگید  فیطل  هتکن  هب  هراـشا  تسا  نکمم  َِّرْبلا ...  َْسَیل  هلمج 

! ییابیزان راک  هچ  دوش  یم دراو  هدز  هناخ  رد  تشپ  هک  یخاروس  زا  هتشاذگ و  ار  هناخ  یلصا  هار  هک  تسا  یسک  لمع  دننامه 

171 ص :  ربمایپ ..... - صخش  زا  فلتخم  تالاؤس 

زا نوگانوگ  لـئاسم  رد  یفلتخم  تـالاؤس  ارارک  مدرم  دـهد  یم ناـشن  هک  هدـمآ  َکَنُولَئْـسَی  هلمج  نآرق  تاـیآ  زا  دروم  هدزناـپ  رد 
درک یم لابقتسا  نآ  زا  زاب  شوغآ  اب  هکلب  دش  یمن تحاران  اهنت  هن  ربمایپ  هک  نیا  بلاج  دنتشاد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 

.داد یم خساپ  اهنآ  هب  ینآرق  تایآ  قیرط  زا  و 
هلیـسو لاؤس  تسا ، مولع  هچیرد  لاؤس  تسا ، تالکـشم  لح  دیلک  لاؤس  تسا ، ناربهر  ربارب  رد  مدرم  قوقح  زا  یکی  ندرک  لاؤس 

نیا دوجو  تسا و  اه  هشیدـنا يرادـیب  راکفا و  شوج  بنج و  هناشن  هعماج  ره  رد  فلتخم  تالاؤس  حرط  الوصا  .تساهـشناد  لاقتنا 
.تسا مالسا  نآرق و  وترپ  رد  طیحم  نآ  مدرم  راکفا  ندروخ  ناکت  هناشن  ربمایپ  رصع  رد  لاؤس  همه 

172 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

172 ص :  ۀیآ 190 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 190

172 ص :  لوزن ..... : نأش 

اب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  دش و  لزان  مالسا  نانمـشد  اب  گنج  هراب  رد  هک  دوب  يا  هیآ نیلوا  هیآ  نیا 
روتـسد ات  تشاد  همادا  نیا  و  درک ، یم يراددوخ  دنتـشادن  راکیپ  هک  نانآ  هب  تبـسن  درک و  راکیپ  دـندمآ ، رد  راکیپ  رد  زا  هک  اهنآ 

.تشگ لزان  داد  یم ار  ناکرشم  همه  اب  راکیپ  هزاجا  هک  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف 

172 ص :  ریسفت ..... :

هک یناسک  اب  : » دیامرف یم هدرک ، رداص  دنشک  یم ناناملسم  يور  هب  ریشمش  هک  یناسک  اب  هزرابم  هلتاقم و  روتسد  نآرق ، هیآ  نیا  رد 
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(. ْمُکَنُوِلتاُقی َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو  « ) دینک راکیپ  ادخ  هار  رد  دنگنج  یم امش  اب 
ای ییوجماقتنا  رطاخب  زگره  مالـسا  قطنم  رد  گنج  هک  دزاس  یم نشور  ار  یمالـسا  ياهگنج  یلـصا  فدـه  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  هب  ریبعت 

تیفیک تیمک و  دراذـگ ، یم رثا  گنج  داعبا  مامت  رد  فدـه  نیمه  .تسین  میانغ  ندروآ  تسد  هب  اـی  ییاـشگروشک  اـی  یبلط  هاـج 
.دروآ یمرد ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  گنر  هب  ار  ناریسا ، اب  راتفر  یگنوگچ  اهحالس ، عون  گنج ،

َو ال « ) دـینکن زواجت  دـح  زا  : » دـیامرف یم هدرک  نانمـشد  ربارب  رد  گنج و  نادـیم  رد  یتح  تلادـع ، تیاعر  هب  هیـصوت  نآرق  سپس 
(. اوُدَتْعَت

(. َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دراد یمن تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ ، هک  ارچ  »
لیلد نیمه  هب  تسرد  و  دشاب ، نآ  رد  دیابن  زواجت ، يدعت و  هنوگ  چـیه  دـشاب ، ادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  گنج  هک  یماگنه  يرآ !

هک يدارفا  الثم  تسا ، هدش  هیـصوت  یناوارف  یقالخا  لوصا  تیاعر  ام - رـصع  ياهگنج  فالخ  رب  یمالـسا - ياهگنج  رد  هک  تسا 
، ناحورجم نوچمه  دنرادن ، گنج  رب  تردق  الوصا  ای  دـنا ، هداد تسد  زا  ار  گنج  ییاناوت  هک  یناسک  و  دـنراذگب ، نیمز  هب  حالس 

یمـس داوم  زا  و  دنربب ، نیب  زا  دیابن  ار  اهتعارز  ناهایگ و  اهناتـسغاب و  دـنریگب ، رارق  يدـعت  دروم  دـیابن  ناکدوک  نانز و  نادرمریپ ،
.دننک هدافتسا  دیابن  یبورکیم ) ییایمیش و  گنج   ) نمشد یندیماشآ  ياهبآ  ندرک  دولآ  رهز  يارب 

172 ص :  ۀیآ 191 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ناـمه  ) اـهنآ : » دـیامرف یم دـیوگ ، یم نخـس  يرتـشیب  تحارـص  اـب  دـنک ، یم لـیمکت  ار  لـبق  هیآ  روتـسد  هک  هیآ  نیا  هیآ 191 -) )
ار امـش  هک  اجنآ  زا  دیناسرب و  لتق  هب  دیبایب  اجک  ره  ار  دندرک ) یمن يراددوخ  نیملـسم  هب  ندز  هبرـض  هنوگ  چیه  زا  هک  یناکرـشم 

173 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ُْثیَح ْمُهوـُُلْتقا  َو   ) .تـسا یقطنم  لـثم  هـب  هلباـقم  هنـالداع و  عاـفد  کـی  نـیا  هـک  ارچ  دـینک » نوریب  ار  اـهنآ  هـکم )  ) دـنتخاس نوریب 

(. ْمُکوُجَرْخَأ ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  ْمُهوُُمتْفِقَث َو 
(. ِْلتَْقلا َنِم  ُّدَشَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو  « ) تسا رتدب  مه  راتشک  زا  هنتف  : » دیازفا یم سپس 

.تسا يدب  زا  نآ  یبوخ  نازیم  ندش  رهاظ  يارب  شتآ ، رد  الط  نداد  رارق  ینعم  هب  هنتف » »
ادخ نما  مرح  و  دوب ، هدش  جیار  هکم  نیمزرس  رد  نآ ، دولوم  یعامتجا  يدرف و  نوگانوگ  ياهداسف  یتسرپ و  تب  نییآ  هک  اجنآ  زا 

زا تسد  يزیرنوخ ، زا  سرت  رطاـخب  : » دـیوگ یم ثحب  دروم  هیآ  دوب  رتـشیب  مه  راتـشک  لـتق و  زا  نآ  داـسف  و  دوـب ، هدرک  هدوـلآ  ار 
«. تسا رتدب  لتق ، زا  یتسرپ  تب  هک  دیرادن  رب  یتسرپ  تب  اب  راکیپ 

: دیامرف یم هدرک  هراشا ، هطبار  نیمه  رد  يرگید  هلأسم  هب  نآرق  سپس 
( ناکرشم  ) اهنآ اب   » اذل و  دوش ، هدرمش  مرتحم  هشیمه  دیاب  یهلا  نما  مرح  نیا  و  دنرادهگن ، ار  مارحلا  دجسم  مارتحا  دیاب  ناناملسم  »

ْمُکُوِلتاُقی یَّتَح  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدـْنِع  ْمُهُوِلتاُقت  َو ال  « ) دـنگنجب امـش  اب  اجنآ  رد  اهنآ  هک  نآ  رگم  دـینکن ، راکیپ  مارحلا  دجـسم  دزن 
(. ِهِیف

َِکلذَک ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُولَتاق  ْنِإَف  « ) نارفاک يازج  تسا  نینچ  دـیناسرب ، لتق  هب  ار  اهنآ  دـندرک ، گنج  اجنآ  رد  امـش  اب  اهنآ  رگا  یلو  »
(. َنیِِرفاْکلا ُءازَج 

هداد نانآ  هب  مکحم  خـساپ  دـیاب  .تسین و  زیاج  ناـنآ  ربارب  رد  توکـس  رگید  دننکـشب  ار  نما  مرح  نیا  تمرح  اـهنآ  یتقو  هک  ارچ 
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.دننکن هدافتسا  ءوس  زگره  ادخ  نما  مرح  مارتحا  تسادق و  زا  ات  دوش 

173 ص :  ۀیآ 192 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يارب یتـیبرت  ملاـس  نوـجعم  اـت  دزیمآ  یم مه  اـب  ار  تراـشب  راذـنا و  شوـن و  شین و  هشیمه  مالـسا  هـک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 192 -) )
گنج زا  و  دـنرادرب ) كرـش  زا  تسد   ) رگا : » دـیامرف یم هدوشگ  اهنآ  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  هیآ  نیا  رد  دـنک  مهارف  ناراـکهنگ 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  « ) تسا نابرهم  روفغ و  دنوادخ  دننک ، يراددوخ 

173 ص :  ۀیآ 193 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

ْمُهُوِلتاق َو  « ) دورب نایم  زا  هنتف  ات  دـینک  راکیپ  اهنآ  اب  : » دـیامرف یم هدرک  هراـشا  مالـسا  رد  داـهج  فدـه  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 193 -) )
(. ٌۀَْنِتف َنوُکَت  یَّتَح ال 

174 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَِّلل .) ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  « ) دشاب ادخ  صوصخم  نید  «و 
رب زج  يدـعت  اریز ) دـیوشن  ناـنآ  محازم   ) دـنرادرب تـسد  دوـخ ) تسرداـن  لاـمعا  داـقتعا و  زا   ) اـهنآ رگا  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. َنیِِملاَّظلا یَلَع  اَّلِإ  َناوْدُع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  « ) تسین اور  ناراکمتس 
.متس ملظ و  زا  يریگولج  و  یتسرپ ، تب كرش و  وحم  اه و  هنتف ندرب  نایم  زا  هدش ، رکذ  هیآ  نیا  رد  داهج  يارب  فده  هس  رهاظ  رد 

174 ص :  مالسا ..... : رد  داهج  هلأسم 

هراشا

ربارب رد  دنا  هدـید یم شیوخ  محازم  ار  ءایبنا  فادـها  اهنوراق  اهدورمن و  اهنوعرف و  هماکدوخ و  دـنمروز و  دارفا  هشیمه  هک  اجنآ  زا 
دیاب قالخا  قطنم و  لقع و  رب  هیکت  نیع  رد  نیتسار  نارادنید  یفرط  زا  .دندوبن  یـضار  ادـخ  نییآ  نید و  وحم  هب  زج  هداتـسیا و  نآ 

.دننک زاب  ولج  يوس  هب  نانآ  ندیبوک  مه  رد  هزرابم و  اب  ار  دوخ  هار  دنتسیاب و  رگمتس  ملاظ و  ناشکندرگ  نیا  لباقم  رد 
لاح رد  دوخ  يدوبان  لماوع  اب  دوخ ، ياقب  يارب  هدـنز  تادوجوم  مامت  .تسا و  تایح  ملاع  رد  یمومع  نوناـق  کـی  داـهج  ـالوصا 
ياه همانرب رد  داهج  روتـسد  نتـشاد  تموکح و  هلأسم  اب  نید  ندوب  هتخیمآ  ناناملـسم  ام  تاراختفا  زا  یکی  لاح  ره  هب  .دـنا  هزراـبم
تایآ رد  هکنانچ  .تسا  نیمه  دزاس  یم ادج  نارگید  زا  ار  ام  هچنآ  دنک و  یم بیقعت  ار  یفادـها  یمالـسا  داهج  یهتنم  .تسا  ینید 

.تسا هدش  هدرمش  زاجم  فده  دنچ  يارب  مالسا  رد  داهج  میدناوخ  قوف 

174 ص :  اه ..... - هنتف ندرک  شوماخ  يارب  داهج  - 1

لـماکت و يدازآ و  تداعــس و  يارب  ییاـه  هماـنرب اهروتــسد و  دــنوادخ  مـیناد : یم .شخبیدازآ  ییادــتبا  داـهج  رگید  ریبـعت  هـب  و 
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لاح دـننک ، غالبا  مدرم  هب  ار  اهروتـسد  نیا  هک  هتخاس  فظوم  ار  دوخ  ناربمایپ  و  تسا ، هدرک  حرط  اهناسنا  شیاـسآ  یتخبـشوخ و 
دنراد قح  اهنآ  دیامن  داجیا  یعناوم  ءایبنا  توعد  هار  رس  رب  دنیبب و  دوخ  تسپ  عفانم  محازم  ار  اهنامرف  نیا  غالبا  یتیعمج  ای  درف  رگا 

ار غیلبت  يدازآ  دـنرادرب و  دوخ  توعد  هار  رـس  زا  ار  عناوم  نیا  روز  هب  لسوت  اب  دـشن  نکمم  رگا  زیمآ و  تملاـسم  قیرط  زا  تسخن 
.دندرگ دازآ  یعامتجا  يرکف و  یگدرب  تراسا و  دیق  زا  مدرم  ات  .دننک  بسک  دوخ  يارب 

174 ص :  یعافد ..... - داهج  - 2

175 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یتیعمج  ای  صخش  هب  يرشب  ینامسآ و  نیناوق  مامت 
مادـقا هنوگ  ره  زا  و  درب ، راک  هب  دراد  تردـق  رد  هچنآ  دزیخ و  اـپ  هب  نتـشیوخ  زا  عاـفد  يارب  دـهد  یم قح  هدـش  عقاو  موجه  دروم 

.دنمان یم یعافد  داهج  ار ، داهج  عون  نیا  دنکن  راذگورف  شیوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  یقطنم 
هدوب و داهج  زا  شخب  نیا  ءزج  یمالـسا  تاوزغ  زا  رگید  یـضعب  نینح و  كوبت و  هتوم و  دـحاو و  بازحا  گنج  دـننام  ییاهگنج 

.تسا هتشاد  یعافد  هبنج 

175 ص :  یتسرپ ..... - تب  كرش و  وحم  يارب  داهج  - 3

لیلد نیمه  هب  دنک ، یمن نییآ  نیا  يوس  هب  توعد  رابجا  اب  ار  سک  چیه  درمـش  یم مرتحم  ار  هدیقع  يدازآ  هک  نیا  نیع  رد  مالـسا 
دنتفریذپن رگا  و  دنریذپب ، ار  مالسا  نییآ  رکفت ، هعلاطم و  اب  هک  دهد  یم یفاک  تصرف  دنتـسه ، ینامـسآ  باتک  ياراد  هک  یماوقا  هب 

اهنآ اب  لکـشم  هن  تسا و  هدیچیپ  هن  هک  یـصاخ  طیارـش  اب  و  دـنک ، یم هلماعم  همذ ) لها   ) نامیپ مه  تیلقا »  » کی تروص  هب  اهنآ  اب 
هن یتسرپ  تب  كرش و  اریز ، .تسا  ریگتخـس  یتسرپ ، تب  كرـش و  هب  تبـسن  لاح  نیع  رد  .دنک  یم رارقرب  زیمآ  تملاسم یتسیزمه 
ره هب  دـیاب  هک  یقـالخا  يرکف و  يراـمیب  عون  کـی  عقاو  رد  تقاـمح و  فارحنا و  تسا و  هفارخ  کـی  هکلب  نییآ ، هن  تسا و  نید 

.تخاس نک  هشیر  ار  نآ  نکمم  تمیق 
میناد یم یلو  .تسا  هتخاس  گنهامه  لـقع  قطنم  حیحـص و  لوصا  اـب  ار  داـهج  مالـسا  هک  دوش  یم نشور  میتفگ  نونکاـت  هچنآ  زا 
داریا یمالسا  داهج  هلأسم  دض  رب  يدایز  نانخس  قیاقح ، فیرحت  اب  ضرغم - ناقرشتسم  اسیلک و  بابرا  اصوصخم  مالسا - نانمشد 
يوق فراعم  رطاخب  ناهج ، رد  مالسا  تفرـشیپ  زا  اهنآ  تشحو  دسر  یم رظنب  دنا ، هدرب موجه  تخـس  یهلا  نوناق  نیا  هب  و  دنا ، هدرک

.دنریگب ناهج  رد  ار  مالسا  تفرشیپ  ولج  ات  دنزاسب ، یکانتشحو  نیغورد  هرهچ  مالسا  زا  هک  هدش  ببس  هدش ، باسح  ياه  همانرب و 

175 ص :  نامولظم ..... - زا  تیامح  يارب  داهج  - 4

مالـسا ددرگ ، یهتنم  داهج  هب  رگا  یتح  دوش ، تاعارم  دـیاب  هک  تسا  لصا  کی  مالـسا  رد  ناملاظ  لباقم  رد  ناـمولظم  زا  تیاـمح 
زا یکی  روتـسد  نـیا  و  دنــشاب ، تواـفت  یب دوـش  یم دراو  داـهج  ناـمولظم  هـب  هـک  ییاـهراشف  ربارب  رد  ناناملــسم  دـهد  یمن هزاـجا 

176 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یمالسا  تاروتسد  نیرتدنمشزرا 
.دهد یم ربخ  نییآ  نیا  تیناقح  زا  هک  تسا 

176 ص :  ۀیآ 194 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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زیاج مالسا  رظن  زا  بجر ) مرحم و  هجحلا و  يذ  هدعقلا و  يذ   ) مارح ياههام  رد  گنج  هک  دنتسناد  یم هکم  ناکرـشم  هیآ 194 -) )
نیا ناشنامگ  دیاش  دـنوش و  رو  هلمح اهنآ  هب  مارح  ياههام  رد  هتخاس و  ریگلفاغ  ار  ناناملـسم  دنتـشاد  رظن  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین 

داد نایاپ  اهرادنپ  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ  دنزیخ ، یمنرب هلباقم  هب  ناناملسم  دنریگب  هدیدان  ار  مارح  ياههام  مارتحا  اهنآ  رگا  هک  دوب ،
لباقم رد  ناناملسم  دنربب ، هحلسا  هب  تسد  مارح  ياههام  رد  اهنآ  رگا  داد  روتسد  و  درک ، بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  یلامتحا  ياه  هشقن و 

(. ِمارَْحلا ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا  « ) تسا مارح  هام  ربارب  رد  مارح  هام  : » دیامرف یم دنتسیاب ، اهنآ 
، تامرح : » اریز دینک  لثم  هب  هلباقم  دیراد  قح  زین  امـش  دـندرک ، راکیپ  امـش  اب  نآ  رد  دنتـسکش و  ار  نآ  مارتحا  نانمـشد  رگا  ینعی 

(. ٌصاِصق ُتامُرُْحلا  َو  « ) دراد صاصق 
.دنتفین هکم  مرتحم  نیمزرس  ای  مارح  هام  مارتحا  زا  هدافتسا  ءوس  رکف  هب  ناکرشم  زگره  ات  تسا  صاصق  عون  کی  عقاو  رد  نیا 

زا یلو  دینک  زواجت  وا  رب  نآ  دننام  هب  دـنک ، زواجت  امـش  هب  سک  ره  : » دـیوگ یم هدرک  هراشا  یمومع  یلک و  روتـسد  کی  هب  سپس 
ْمُْکیَلَع َو يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف  « ) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  دینادب  و  دینکن ) يور  هدایز  و   ) دیزیهرپب ادخ 

(. َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َهَّللا َو  اوُقَّتا 
وا يوس  هب  ار  رگید  هراسخر  دـنز  هچناپط  وت  تسار  هراسخر  هب  هک  سک  ره  دـیوگ ...« : یم هک  ینونک  تیحیـسم  فالخ  رب  مالـسا 

یتـح تسا ، رگزواـجت  ملاـظ و  تراـسج  تأرج و  ثعاـب  یفارحنا  روتـسد  نـیا  هـک  ارچ  دـهد ، یمن يروتـسد  نـینچ  « 1 « » نادرگب
فالخ رب  مه  نآ  هک  رتدیدش  یخساپ  اب  ار  يزواجت  نیرتمک  دننک و  یمن لمع  يروتسد  نینچ  هب  زگره  زین  زورما  ناهج  نایحیـسم 

.دنیوگ یم باوج  تسا  مالسا  روتسد 
گرم اب  تسا  يواسم  زواجتم  ربارب  رد  میلست  دنک ، هلباقم  رادقم  نامه  هب  دوش ، يدعت  وا  هب  رگا  هک  دهد  یم قح  سک  ره  هب  مالسا 

تسا يواسم  تمواقم  و 
__________________________________________________

هرامش 39. مجنپ ، باب  یتم  لیجنا  ( 1)
177 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.مالسا قطنم  تسا  نیا  تایح ، اب 
.دهد یم يرای  دراذگ و  یمن اهنت  تالکشم  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ، ناراکزیهرپ  اب  ادخ  دیوگ  یم هک  نیا  و 

177 ص :  ۀیآ 195 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

تسا دنمزاین  هدومزآ  راک  صالخا و  اب  نادرم  هب  هک  هزادنا  نامه  هب  داهج  اریز  داهج ، تایآ  رب  تسا  یلیمکت  هیآ  نیا  هیآ 195 -) )
.دراد جایتحا  زین  تورث  لاوما و  هب 

لقن هلیسو  تامهم ، حالس ، زا  معا   ) یفاک تازیهجت  لئاسو و  نودب  دنتسه  گنج  تشونرس  هدننک  نییعت لماع  هک  نازابرـس  زا  اریز 
.تسین هتخاس  يراک  ینامرد ) لئاسو  ییاذغ ، داوم  لاقتنا ، و 

هار رد  : » دیامرف یم دهد و  یم روتسد  تحارص  اب  هیآ  نیا  رد  هدش  هدرمـش  تابجاو  زا  نانمـشد  اب  داهج  لئاسو  نیمأت  مالـسا  رد  اذل 
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(. ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  ِهَّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  « ) دینکفین تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دینک و  قافنا  ادخ 
َهَّللا َّنِإ  اُونِـسْحَأ  َو  « ) دراد یم تسود  ار  ناراکوکین  دـنوادخ  هک  دـینک  یکین  : » دـیامرف یم هداد ، يراـکوکین  هب  روتـسد  هیآ  رخآ  رد 

(. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی 

177 ص :  ص :  تسا ..... -! هعماج  تکاله  زا  يریگشیپ  ببس  قافنا 

یلک روطب  قافنا  هک  نیا  نآ  تسا و  یعامتجا  یلک و  تقیقح  کی  رگنایب  یلو  تسا  هدـمآ  داـهج  تاـیآ  لـیذ  رد  هچ  رگ  هیآ  نیا 
یهورگ تسد  رد  اهتورث  و  دوش ، هدرپس  یـشومارف  هب  قافنا  هلأسم  هک  یماگنه  اریز  تسا ، هدنـشک  دسافم  زا  اه  هعماج تاجن  ببس 

هعماج رد  یمیظع  راجفنا  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دشاب  هتشاد  دوجو  اونیب  مورحم و  یتیرثکا  نانآ  ربارب  رد  ددرگ و  عمج  دودعم 
نامورحم لاح  هب  هک  نآ  زا  لبق  قافنا ، نیاربانب  تخوس ، دـهاوخ  نآ  شتآ  رد  مه  نادـنمتورث  لاوما  سوفن و  هک  دـیآ ، یم دوجوب 

.تسا تورث  ظفاح  تورث  لیدعت  اریز  تسا ، نادنمتورث  عفن  هب  دشاب  دیفم 
تاکز نداد  اب  ار  شیوخ  لاوما  : » ةاکّزلاب مکلاوما  اونّـصح  دـیامرف : یم شراصق  تاملک  زا  یکی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 

«. دینک ظفح 

177 ص :  ۀیآ 196 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

178 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  نایب  يدایز  ماکحا  هیآ ، نیا  رد  ّجح ! مهم  ماکحا  زا  یتمسق  هیآ 196 -) )
ّجـح و : » دـیامرف یم هداد ، ادـخ  نامرف  تعاطا  يارب  لماک و  روطب  هرمع  ّجـح و  هضیرف  ماجنا  يارب  یلک  روتـسد  کـی  ادـتبا  رد  - 1

(. ِهَِّلل َةَرْمُْعلا  َّجَْحلا َو  اوُِّمتَأ  َو  « ) دیناسرب مامتا  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع 
كاپ تاذ  هب  برقت  دصق  یهلا و  هزیگنا  زج  هک  دنک  یم هیـصوت  هتفر و  تدابع  ود  نیا  ياه  هزیگنا غارـس  هب  زیچ  ره  زا  لبق  عقاو  رد 

.دشاب دیابن  راک  رد  يرگید  زیچ  وا ،
هب قفوم  نمـشد ، زا  سرت  دـیدش و  يرامیب  دـننام  یعنام  دوجو  رطاخب  مارحا  نتـسب  زا  دـعب  هک  دور  یم یناسک  غارـس  هب  سپـس  - 2

هکم دراو  نتـسب  مارحا  زا  سپ  هک  دادـن  هزاـجا  امـش  هب  یعناوم  و   ) دـیدش روصحم  رگا  : » دـیامرف یم دـنوش ، یمن هرمع  ّجـح  ماـجنا 
(. ِيْدَْهلا َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِصْحُأ  ْنِإَف   ) دیوش جراخ  مارحا  زا  دینک و  حبذ  دوش » مهارف  ینابرق  زا  هچنآ  دیوش )

دوش حبذ  هاگنابرق  رد  و  دسرب » شلحم  هب  ینابرق  ات  دیشارتن  ار  دوخ  ياهرـس  : » دیامرف یم هدرک  هراشا  يرگید  روتـسد  هب  سپـس  - 3
(. ُهَّلِحَم ُيْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ْمُکَسُؤُر  اوُِقلْحَت  (َو ال 

عقوم نآ  زا  لبق  ار  دوخ  رس  دوب  راچان  لاح  ره  هب  و   ) تشاد رس  رد  یتحاران  ای  دوب و  رامیب  امش  زا  یسک  رگا  : » دیامرف یم سپس  - 4
ْنِم ٌۀَیْدِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  ْوَأ  ًاضیِرَم ) ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  « ) دهدب يدنفـسوگ  ای  هقدص  ای  هزور  لیبق  زا  يا ) هرافک  ) هیدف دیاب  دشارتب )

(. ٍکُُسن ْوَأ  ٍۀَقَدَص  ْوَأ  ٍمایِص 
.دشاب یم دنفسوگ ) حبذ  هقدص - هزور -  ) هرافک هس  نیا  نایم  رد  ریخم  صخش  عقاو  رد 
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زاـغآ ار  ّجـح  هدرک و  ماـمت  ار  هرمع  هک  یناـسک  زا  دـیدوب ) ناـما  رد  نمـشد  يراـمیب و  زا   ) هک یماـگنه  و  : » دـیازفا یم سپـس  - 5
(. ِيْدَْهلا َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَف   ) .دننک حبذ  تسا » ینابرق  زا  رسیم  هچنآ  دننک ، یم

زا نآ  نودب  و  دنفـسوگ ، ای  واگ و  ای  دشاب  رتش  ینابرق  نیا  دنک  یمن قرف  تسا و  مزال  ندرک  ینابرق  عتمت ، ّجح  رد  هک  نیا  هب  هراشا 
.دوش یمن جراخ  مارحا 

179 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینابرق  هب  رداق  عتمت  ّجح  لاح  رد  هک  دزادرپ  یم یناسک  مکح  نایب  هب  سپس  - 6
هد نیا  درادب ، هزور  تشگزاب ، ماگنه  هب  زور  تفه  و  ّجح ، مایا  رد  زور  هس  دـیاب  درادـن ، ینابرق )  ) هک یـسک  : » دـیامرف یم دنتـسین ،

(. ٌۀَِلماک ٌةَرَشَع  َْکِلت  ُْمتْعَجَر  اذِإ  ٍۀَْعبَس  ِّجَْحلا َو  ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث  ُمایِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  « ) تسا لماک  زور 
.تسا هزور  زور  هد  نآ  ناربج  دهدن ، هزاجا  ناسنا  یلام  عضو  ای  دوشن ، ادیپ  ینابرق  رگا  نیاربانب 

« دشابن مارحلا  دجـسم  دزن  وا  هداوناخ  هک  تسا  یـسک  يارب  عتمت  ّجح  همانرب  نیا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  مکح  نایب  هب  دعب  - 7
(. ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  يِرِضاح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلذ  )

عوضوم نیا  حرش  هک  تسا - دارفا  ای  نارق  ّجح  اهنآ  هفیظو  دنرادن و  عتمت  ّجح  دنـشاب ، هکم  فارطا  ای  هکم  لها  هک  یناسک  نیاربانب 
.تسا هدمآ  یهقف  بتک  رد 

دینادب دینک و  هشیپ  اوقت  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  : » دـیامرف یم دـهد و  یم اوقت  هب  روتـسد  هیآ  نایاپ  رد  هناگتفه  ماکحا  نیا  نایب  زا  دـعب 
(. ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  َو  «. ) تسا دیدش  شرفیک  باقع و  دنوادخ 

هک ارچ  دـننکن  یهاـتوک  یمالـسا  مهم  تداـبع  نیا  تاـیئزج  زا  کـی  چـیه  رد  ناناملـسم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـیاش  دـیکأت  نیا 
.دوش یم نآ  مهم  تاکرب  نتفر  نیب  زا  ّجح و  داسف  ببس  یهاگ  نآ  رد  یهاتوک 

179 ص :  یمالسا ..... ! فیاظو  نایم  رد  ّجح  تیمها 

هک تسا  یمسارم  ّجح  تسا ، يرامشیب  ناوارف و  تاکرب  راثآ و  ياراد  هدش و  عیرشت  مالـسا  رد  هک  تسا  یتادابع  نیرتمهم  زا  ّجح 
.دزاس یم يراج  ناناملسم  قورع  رد  يا  هزات نوخ  لاس  ره  دنازرل و  یم ار  نانمشد  تشپ 

شرمع تعاـس  نیرخآ  رد  شیوخ  تیـصو  رد  هدـیمان و  مالـسا  مهم » راعـش   » و مچرپ »  » ار نآ  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  یتداـبع  ّجـح 
دوش هدراذگ  یلاخ  رگا  هک  دیراذگن  یلاخ  ار  نآ  دـیتسه  هک  ماگنه  نآ  ات  ناتراگدرورپ  هناخ  دروم  رد  ار ! ادـخ  ار  ادـخ  : » هدومرف

(. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  امش  یهلا  يالب  و  «. ) دیوش یمن هداد  تلهم 

179 ص :  ّجح ..... : ماسقا 

180 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  تایآ  زا  ماهبا  اب  ام  گرزب  ياهقف 
.دارفا نارق و  ّجح  عتمت ، ّجح  دنا : هدرک میسقت  مسق  هس  هب  ار  ّجح  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

طوبرم دارفا ، نارق و  ّجح  و  رتمولیک ) دودح 86   ) دشاب رتشیب  ای  لیم  هکم 48  زا  اهنآ  هلـصاف  هک  تسا  یناسک  صوصخم  عتمت  ّجح 
.دننک یم یگدنز  هلصاف  نیا  زا  رتمک  رد  هک  تسا  یناسک  هب 

ماجنا شـصوصخم  ماـیا  رد  ار  ّجـح  مسارم  ادـعب  دـنیآ ، یم نوریب  مارحا  زا  سپـس  دـنروآ ، یم اـجب  ار  هرمع  تسخن  عتمت ، ّجـح  رد 
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رد هک  توافت  نیا  اب  هرمع ، مسارم  نآ  نایاپ  زا  دعب  و  دوش ، یم هدروآ  یم اجب  ّجح  مسارم  لوا  دارفا ، نارق و  ّجح  رد  یلو  دـنهد ، یم
.تسین ینابرق  نیا  دارفا  ّجح  رد  دنروآ و  یم هارمه  هب  ینابرق  نارق ، ّجح 

180 ص :  ۀیآ 197 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

.دهد یم يدیدج  تاروتسد  دنک و  یم بیقعت  ار  ّجح  ماکحا  هیآ  نیا  رد  نآرق  هیآ 197 -) )
هدعقلا و يذ  لاوش ، ياههام  اههام ، نیا  زا  روظنم  ٌتامُوْلعَم .) ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا  « ) تسا ینیعم  ياههام  رد  ّجـح  : » دـیامرف یم تسخن  - 1

.تسا هجحلا  يذ 
هک اهنآ  : » دیامرف یم هدرک  هراشا  دننک ، یم ّجح  کسانم  هب  عورش  نتسب  مارحا  اب  هک  یناسک  دروم  رد  يرگید ، روتسد  هب  سپـس  - 2

َّنِهِیف َضَرَف  ْنَمَف  « ) تسین لادج  هانگ و  و  یـسنج ، شزیمآ  ّجح  رد  دننادب ) دیاب  دـنا  هتـسب مارحا  و   ) دـنا هدرک ضرف  دوخ  رب  ار  ّجـح 
(. ِّجَْحلا ِیف  َلادِج  َقوُُسف َو ال  َثَفَر َو ال  الَف  َّجَْحلا 

هدوهیب ياهـشکمشک  اهثحب و  رج و  هدیاف و  یب ياهوگتفگ  ناهانگ و  نینچمه  یـسنج و  تاعتمت  زا  دیاب  ّجـح  طیحم  بیترت  نیا  هب 
هار هدام  ءاروام  ملاع  هب  و  دوش ، ادج  هدام  ناهج  زا  هرابکی  دریگب و  ورین  نآ  زا  دیاب  ناسنا  حور  هک  تسا  یطیحم  اریز  دـشاب ، كاپ 

تافانم روما  نیا  اب  هک  يراک  ره  ددرگ و  مکحم  ناناملـسم  نایم  رد  يردارب  قافتا و  داـحتا و  تفلا و  هتـشر  لاـح  نیع  رد  و  دـبای ،
.تسا عونمم  دراد 

ماجنا ریخ  ياهراک  زا  ار  هچنآ  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  تسا  صالخا  هب  طوبرم  هچنآ  و  ّجح ، يونعم  لئاسم  هب  دـعب  هلحرم  رد  - 3
(. ُهَّللا ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  « ) دناد یم ادخ  دیهد  یم

181 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم ماجنا  وا  رضحم  رد  ریخ  لامعا  هک  تسا  شخبتذل  رایسب  نیا  و 
يا دـیزیهرپب  نم  زا  تسا و  يراـکزیهرپ  اـه  هشوـت داز و  نیرتـهب  هک  دـینک  هیهت  هشوـت  داز و  : » دـیامرف یم بلطم  نیمه  هـمادا  رد  و 

(. ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ِنوُقَّتا  يْوقَّتلا َو  ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو  « ) لقع نابحاص 
دوجو يونعم  ياـهداز  هیهت  يارب  یناوارف  دراوم  ّجـح  رفـس  رد  هک  دـشاب  هدوب  تقیقح  نیا  هب  یفیطل  هراـشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
یصاخ ياه  هولج و  ع )  ) میهاربا يراکادف  هدنز  ياه  هنحص تسا و  مالسا  مسجم  خیرات  اجنآ  رد  دینکن ، تلفغ  نآ  زا  دیاب  هک  دراد 

ریظن یب رفس  نیا  زا  رمع  کی  يارب  دنناوت  یم دنراد  هدنز  يا  هشیدنا رادیب و  یحور  هک  اهنآ  دوش  یم هدید  راگدرورپ  برق  رهاظم  زا 
.دنزاس مهارف  يونعم  هشوت  یناحور 

181 ص :  ۀیآ 198 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

لـضف زا  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  : » دیامرف یم هتخادرپ  ّجـح  هلأسم  هنیمز  رد  تاهابتـشا  زا  يا  هراپ عفر  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 198 -) )
(. ْمُکِّبَر ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  « ) دیوش رادروخ  رب  ّجح ) مایا  رد  يداصتقا  عفانم  و   ) ناتراگدرورپ

هک ار  یناسک  ّجـح  دنتـسناد و  یم هانگ  ار  يربرفاسم  یـشکراب و  تراجت و  هلماعم و  هنوگ  ره  ّجـح  مسارم  ماگنه  تیلهاج  نامز  رد 
رد هک  درادـن  یعنام  چـیه  دومرف  درک و  مالعا  لطاب  شزرا و  یب ار  یلهاج  مکح  نیا  قوف  هیآ  دندرمـش  یم لـطاب  دـندرک  یم نینچ 

دوخ جنر  تسد  زا  دینک و  راک  ای  دیریگ و  هرهب  تسا  ناگدنب  رب  دنوادخ  لضف  زا  یشخب  هک  لالح  تراجت  هلماعم و  زا  ّجح  مسوم 
شهج کی  يارب  یـساسا  هیاپ و  دـناوت  یم ادـخ  هناخ  يوس  هب  فلتخم  طاقن  زا  ناناملـسم  ترفاسم  نیا ، رب  هوـالع  دـینک ، هدافتـسا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگ یمالسا  عماوج  رد  یمومع  يداصتقا 
: دیامرف یم هدرک  ّجح  کسانم  هب  هجوت  فطع  هیآ  نیمه  همادا  رد  سپس 

ِرَعْـشَْملا َدـْنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف  « ) دـینک دای  مارحلا  رعـشم  دزن  رد  ار  ادـخ  دـیدرک  چوک  تافرع  زا  هک  یماـگنه  »
(. ِمارَْحلا

ُْمْتنُک ْنِإ  ْمُکادَه َو  امَک  ُهوُرُکْذا  َو  « ) دـیدوب ناهارمگ  زا  نآ  زا  شیپ  دـنچ  ره  درک  تیادـه  ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  دـینک  دای  ار  وا  »
(. َنیِّلاَّضلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم 

181 ص :  ۀیآ 199 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

( ینم نیمزرس  يوس  هب  مارحلا  رعـشم  زا   ) دننک یم چوک  مدرم  هک  اجنآ  زا  سپـس  : » دیامرف یم ینعم  نیمه  همادا  رد  زاب  هیآ 199 -) )
182 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  « ) دینک چوک 

( ُساَّنلا َضافَأ  ُْثیَح 
دیابن ام  دنتفگ : یم هک  نیا  هلمج  زا  دـندوب  لئاق  دوخ  يارب  یتسردان  تازایتما  تیلهاج  رد  شیرق  هلیبق  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .

هب دیـشک و  ماـهوا  نیا  رب  نـالطب  طـخ  قوف  هیآ  رد  نآرق  .تسا  نوریب  هکم  مرح  زا  تاـفرع  اریز  میورب  تاـفرع  هب  ّجـح  مسارم  رد 
چوک ینم  يوس  هب  اجنآ  زا  مارحلا و  رعـشم  يوس  هب  یگمه  اـجنآ  زا  دـننک و  فوقو  تاـفرع  رد  مه  اـب  همه  داد  روتـسد  ناناملـسم 

.دننک
َو « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دـنوادخ  هک  دـینک  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  : » دـیامرف یم دـهد  یم هبوت  رافغتـسا و  هب  روتـسد  نایاپ  رد  و 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْسا 
.تسا ّجح  يربارب  تاواسم و  حور  فلاخم  هک  یلهاج  تالایخ  راکفا و  نآ  زا  دینک  شزرمآ  بلط  و 

رعـشم رد  فوقو  سپـس  تسا  هکم  يرتـمولیک  رد 20  یلحم  هک  تاـفرع  هدـش ، هراـشا  ّجـح  فـقوم  هس  هب  تاـیآ  زا  شخب  نیا  رد 
.تسا دیع  مسارم  ماجنا  مارحا و  هب  هداد  نایاپ  تارمج و  یمر  ینابرق و  لحم  هک  ینم  نیمزرس  موس  و  هفلدزم - ای  مارحلا -

182 ص :  اه ..... : هتکن

182 ص :  ّجح ..... - فقوم  نیتسخن  - 1

رد تسا - تاـفرع  رد  فوـقو  ناـمه  هلحرم  نیتـسخن  دـنوش و  یم ّجـح  مسارم  یهار  هرمع  مسارم  ماـجنا  زا  دـعب  ادـخ  هناـخ  نارئاز 
تفرعم يارب  يا  هدامآ رایسب  طیحم  نیمزرس  نیا  هک  دشاب  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  مان  نیا  هب  تافرع  نیمزرـس  يراذگمان 

دنک یم ادیپ  تافرع  رد  دورو  ماگنه  هب  ناسنا  هک  یناحور  يونعم و  هبذج  نآ  یتسار  هب  تسوا و  كاپ  تاذ  ییاسانش  راگدرورپ و 
يوهایه زا  همه  نیـشن ، نابایب  همه  تخاونکی ، همه  درک - هدـهاشم  تفر و  دـیاب  اهنت  تسین  فیـصوت  لباق  ینخـس  ناـیب و  چـیه  اـب 

يالبال زا  هک  اجنآ  رد  هاـنگ ، یگدولآ  زا  كاـپ  ياوه  نآ  رد  یلین و  نامـسآ  نآ  ریز  رد  هدرک  رارف  شقرب  قرز و  يداـم و  ياـیند 
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هدینش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  يادص  شخبتایح  نینط  لیلخ و  میهاربا  هنادرم  گنهآ  لیئربج و  همزمز  يادص  شمیـسن 
نافرع هئشن  زا  اهنت  هن  ناسنا  هدش  هدوشگ  نآ  رد  تعیبط  ياروام  ناهج  هب  يا  هچیرد ایوگ  هک  زیگنا  هرطاخ نیمزرس  نیا  رد  دوش  یم

183 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ار شدوخ  دوخ ، دوجو  نورد  رد  هکلب  ددرگ  یم گنهامه  تقلخ  یمومع  حیبست  همزمز  اب  يا  هظحل دوش و  یم تسمرـس  راگدرورپ 
ار نیمزرـس  نیا  يرآ ! .ددرگ  یم فراع  زین  نتـشیوخ  لاح  هب  دنک و  یم ادـیپ  ددرگ  یم شلابند  هب  هدرک و  مگ  تسا  يرمع  هک  مه 

! یبسانم بلاج و  مسا  هچ  دنمان  یم تافرع » »

183 ص :  ّجح ..... - فقوم  نیمّود  مارحلا : رعشم  - 2

رد دوخ  تیبرت  نارود  یط  زا  سپ  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  هجحلا ) يذ  مهد  بش   ) یخیرات بش  نآ  رد  تسا  روعش »  » هدام زا  رعـشم » »
زا یکچوک  هنومن  هک  ینیمزرس  رد  هراتسرپ  نامسآ  ریز  رد  مرن  ياه  هسام يور  حبص  هب  ات  ار  یبش  دننک و  یم چوک  اجنآ  هب  تافرع 

هماج نورد  رد  هدنهد  ناکت  افص و  اب  شیالآ و  یب طیحم  نانچ  رد  يرآ ! .تسا  تمایق  گرزب  زیخاتسر  زا  يا  هدرپ يربک و  رـشحم 
ساسحا دوخ  نورد  رد  روعـش  رکف و  هشیدـنا و  زا  يا  هزات ياه  همـشچ شـشوج  ناسنا  مرن  ياه  هساـم نآ  يور  مارحا و  هناـموصعم 

! دنمان یم رعشم »  » ار اجنآ  دونش  یم ینشور  هب  دوخ  بلق  قامعا  رد  ار  نآ  شزیر  يادص  دنک و  یم

183 ص :  ۀیآ 200 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 200

183 ص :  لوزن ..... : نأش 

عامتجا اجنآ  رد  دـندش  یم غراف  ّجـح  مسارم  زا  هک  یماگنه  تیلهاج  مایا  رد  هک : میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
اهنآ هب  دـش و  لزان  هیآ  دندرمـش ) یم رب  دوخ  يارب  یموهوم  تاراـختفا  و   ) دندرمـش یم رب  ار  دوخ  ناـکاین  تاراـختفا  دـندرک و  یم

.دننک دای  وا  بهاوم  دنوادخ و  غیرد  یب ياهتمعن  زا  دنیوگ و  ادخ  رکذ  تسردان )  ) راک نیا  ياج  هب  هک  داد  روتسد 

183 ص :  ریسفت ..... :

: دیوگ یم تسخن  تسا  ّجح  هب  طوبرم  ياهثحب  همادا  نانچمه  هیآ  نیا 
نآ زا  هکلب  دیدرک  یم دای  ار  ناتناکاین  ناردپ و  هک  هنوگ  نامه  دییوگ  ادخ  رکذ  دیداد  ماجنا  ار  دوخ  ّجـح )  ) کسانم هک  یماگنه  »

(. ًارْکِذ َّدَشَأ  ْوَأ  ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِسانَم  ُْمْتیَضَق  اذِإَف  « ) رترب رتشیب و 
رطاخب اهنآ  رگا  هک  تیعقاو  نیا  هب  تسا  يا  هراشا هکلب  ار ، ادخ  مه  دـینک و  رکذ  ار  ناتناکاین  مه  هک  تسین  نیا  ریبعت  نیا  زا  روظنم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


هیحان زا  ناهج  ياهتمعن  مامت  یتسه و  ملاع  مامت  هک  دـیور  یمن ادـخ  غارـس  هب  ارچ  سپ  دنتـسه  يروآدای  قیـال  بهاوم  زا  يا  هراـپ
184 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  ناگمه  تمعن  یلو  لامج و  لالج و  تافص  بحاص  تسوا 

.دوش یم لماش  ار  مسارم  زا  دعب  یهلا  راکذا  مامت  اج  نیا  رد  ادخ » رکذ  »
یلو امرف  اطع  یکین  ام  هب  ایند  رد  ادنوادخ ! دـنیوگ  یم مدرم  زا  یهورگ  : » دـیامرف یم دـنک  یم میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  مدرم  اجنیا  رد 

(. ٍقالَخ ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  اْینُّدلا َو  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف  « ) دنرادن يا  هرهب ترخآ  رد 

184 ص :  ۀیآ 201 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

شتآ باذـع  زا  ار  اـم  اـمرف و  تمحرم  یکین  ترخآ  رد  نک و  اـطع  یکین  اـم  هـب  اراـگدرورپ ! دـنیوگ  یم یهورگ  و  (- » هیآ 201 )
(. ِراَّنلا َباذَع  اِنق  ًۀَنَسَح َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ًۀَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) رادهاگن

بهاوم مه  یهورگ  اریز  تسا ، گرزب  تدابع  نیا  رد  اهنآ  فادها  مدرم و  ياه  هتساوخ هب  هراشا  تایآ  زا  تمـسق  نیا  تقیقح  رد 
هک نیا  رد  دـنبلط ! یم يونعم  لماکت  همدـقم  ناونع  هب  زین  ار  اـیند  یگدـنز  هکلب  ار  يونعم  بهاوم  مه  دـنهاوخ و  یم ار  اـیند  يداـم 

رکاش و یبلق  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسیچ ؟ هیآ  رد  ًۀَنَـسَح »  » زا روظنم 
هداد وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  یکین  دشخبب ، دنک  يرای  ترخآ  ایند و  روما  رد  ار  وا  هک  نامیا  اب  يرسمه  و  قح ، رکذ  هب  لوغـشم  نابز 

«. هدش هتشاد  زاب  شتآ  باذع  زا  و 
لماـش ار  يونعم  يداـم و  بهاوم  ماـمت  هک  دراد  يا  هدرتـسگ عیـسو و  موهفم  تسا و  یبوخ  ریخ و  هنوـگ  ره  ینعم  هب  هنـسح »  » هتبلا

.تسا نآ  نشور  قادصم  نایب  هدمآ  قوف  تیاور  رد  هچنآ  نیاربانب  دوش ، یم

184 ص :  ۀیآ 202 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اهنآ : » دیامرف یم دـنبلط ) یم ادـخ  زا  ار  ترخآ  ایند و  هنـسح  هک  یهورگ  نامه   ) هدرک مود  هورگ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 202 -) )
(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللا  اُوبَسَک َو  اَّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  دنراد و  دوخ  بسک  زا  يا  هرهب بیصن و 
ترخآ رد  یبیـصن  اهنآ  : » دـیامرف یم هک  دـمآ  لوا  هورگ  هراب  رد  لبق  تایآ  رد  هک  تسا  يا  هلمج لـباقم  هطقن  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

«. دنرادن

184 ص :  ۀیآ 203 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اب هطبار  رد  ار  یلهاـج  ياهتنـس  دـیوگ و  یم نخـس  ّجـح ، مسارم  هراـب  رد  اـجنیا  رد  هک  تـسا  هـیآ  نـیرخآ  هـیآ  نـیا  هیآ 203 -) )
ادخ دای  هب  دیع ) مسارم  زا  دـعب   ) هک دـنک  یم هیـصوت  اهنآ  هب  دنکـش و  یم مه  رد  ناگتـشذگ  ناکاین و  هب  تبـسن  موهوم  ياهرخافت 

185 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنشاب 
(. ٍتادوُدْعَم ٍماَّیَأ  ِیف  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  « ) دینک دای  ینیعم  ياهزور  رد  ار  ادخ  : » دیامرف یم

زامن شزاغآ  هک  زامن  هدزناپ  زا  دـعب  هک  هدـش  نییعت  تروص  نیا  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد  تسیچ ؟ راـکذا  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد 
هّللا و ّالا  هلا  ربکا ال  هّللا  ربکا  هّللا  ددرگ : رارکت  ریز  شخب  ماهلا ياه  هلمج تسا ، مهدزیـس  زور  زامن  شنایاپ  و  نابرق ، دـیع  زور  رهظ 

.ماعنالا ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  اناده  ام  یلع  ربکا  هّللا  دمحلا  هّلل  ربکا و  هّللا 
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و تسین ، نانآ  رب  یهانگ  دنهد  ماجنا  زور  ود  رد  ار ) ادخ  رکذ   ) دننک و لیجعت  هک  یناسک  : » دـیازفا یم روتـسد  نیا  لابند  رد  سپس 
ِْنیَمْوَی ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف  « ) دننک هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  تسین ، اهنآ  رب  یهانگ  زین ) دنهد  ماجنا  زور  هس  و   ) دننک ریخأت  هک  یناسک 

(. یقَّتا ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  َرَّخَأَت  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َْمثِإ  الَف 
.دشاب یم زور  هس  زور و  ود  نایم  ادخ ، رکذ  ءادا  رد  رییخت  یعون  هب  هراشا  تقیقح ، رد  ریبعت  نیا 

« دش دیهاوخ  روشحم  وا  يوس  هب  امـش  دینادب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  : » دـیامرف یم هداد  اوقت  هب  یلک  روتـسد  کی  هیآ ، نایاپ  رد  و 
(. َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  (َو 

ردام زا  هک  يدنزرف  نوچمه  و  هدرک ، كاپ  ار  امش  هتشذگ  ناهانگ  ّجح ، یناحور  مسارم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم هلمج  نیا 
.دینکن هدولآ  ار  دوخ  ادعب  دیشاب  بقارم  اما  دیدرگ ، یم زاب  مسارم  نیا  زا  كاپ  تسا  هدش  دلوتم 

185 ص :  ۀیآ 204 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 204

185 ص :  لوزن ..... : نأش 

دوب و نابز  شوخ  ابیز و  يدرم  هک  هدش  لزان  قیرـش » نب  سنخا   » هراب رد  تایآ  نیا  دنا : هتفگ دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
ار ترـضح  نآ  هک  دروخ  یم دـنگوس  و  داد ، یم هوـلج  ناملـسم  ار  دوـخ  درک و  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یتـسود  هب  رهاـظت 
رد دوب ، یقفانم  درم  نطاب  رد  وا  یلو  تفرگ ، یم مرگ  وا  اب  دوب  رهاظ  هب  رومأم  هک  مه  ربماـیپ  هدروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  دراد و  تسود 

.تشک ار  نانآ  نایاپراهچ  دز و  شتآ  ار  ناناملسم  زا  یضعب  تعارز  ارجام  کی 
.دش هتشادرب  وا  راک  يور  زا  هدرپ  بیترت  نیا  هب  دش و  لزان  هیآ  هس  نیا 

185 ص :  ریسفت ..... :

186 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیامرف : یم هدرک ، ناقفانم  زا  یضعب  هب  يا  هتسب رس  هراشا  هیآ ، نیا  رد 
رب دـنوادخ  و  تسین ) نینچ  نطاب  رد  یلو   ) دوش یم وت  باجعا  هیام  ایند  یگدـنز  رد  وا  راـتفگ  هک  دنتـسه  نینچ  مدرم  زا  یـضعب  «و 

ُدِهُْشی اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) تسا نانمـشد  نیرت  تخـسرس وا  و  دشاب ، یم هاوگ  تسا  وا  بلق  رد  هچنآ 
(. ِماصِْخلا َُّدلَأ  َوُه  ِِهْبلَق َو  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا 

186 ص :  ۀیآ 205 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ششوک دوش ، یم ј̠ اخ وت  دزن  زا  دـنادرگ و  یم رب  يور  یتقو  هک  تسا  نیا  وا  ینطاب  ینمـشد  هناـشن  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 205 -) )
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َو « ) درادن تسود  ار  داسف  ادخ  دناد  یم هک  نیا  اب  دـنک  دوبان  ار  نایاپراهچ  تعارز و  و  دزادـنیب ، هار  هب  داسف  نیمز ، رد  هک  دـنک  یم
(. َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا َو  َِکلُْهی  اهِیف َو  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلَوَت  اذِإ 

، دـندز یمن بیرخت  داسف و  هب  تسد  زگره  دـندوب  قداص  وا  ناوریپ  مالـسا و  ربماـیپ  هب  تبحم  یتسود و  راـهظا  رد  اـهنیا  رگا  يرآ !
.دننانمشد نیرت  تخسرس و  نیرت ، محر یب نطاب ، رد  اما  تسا ، هناصلاخ  یتسود  نانآ  رهاظ 

186 ص :  ۀیآ 206 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

شتآ  ) سرتـب ادـخ  زا  دوـش  هتفگ  وا  هب  و   » دـننک یهن  تشز  لـمع  نیا  زا  ار  وا  هـک  یماـگنه  دـیازفا : یم هـیآ  نـیا  رد  هیآ 206 -) )
(. ِْمثِْإلِاب ُةَّزِْعلا  ُْهتَذَخَأ  َهَّللا  ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اذِإ  َو  « ) دناشک یم هانگ  هب  ار  وا  بصعت ، جاجل و  و  ددرگ ) یم رو  هلعش شنورد  رد  تجاجل 
فالخ رب  دوخ ، هب  صوصخم  توخن  رورغ و  اب  هتسویپ  هکلب  یهلا  ياهرادشه  هب  هن  و  دهد ، یم ارف  شوگ  ناحـصان ، زردنا  هب  هن  وا 

یفاک اهنآ  يارب  خزود  شتآ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و  دـنک ، یمن مار  خزود  شتآ  زج  ار  یـسک  نینچ  دـیازفا  یم شیاهیراک 
(. ُداهِْملا َْسِئَبل  ُمَّنَهَج َو  ُُهبْسَحَف  « ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  تسا و 

186 ص :  ۀیآ 207 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 207

186 ص :  لوزن ..... : نأش 

و دـنک ، ترجاهم  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم یبلعث »  » ننـست لـها  فورعم  رـسفم 
زبس هچراپ  دباوخب و  وا  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  داد  روتـسد  دندوب  هدرک  هرـصاحم  وا ، هب  هلمح  يارب  ار  وا  هناخ  فارطا  ناکرـشم 

.دشکب دوخ  يور  دوب  ربمغیپ  دوخ  هب  صوصخم  هک  یگنر 
ار امـش  زا  یکی  رمع  مدرک و  داـجیا  يردارب  امـش  نـیب  نـم  هـک  داتـسرف  یحو  لـیئاکیم »  » و لـیئربج »  » هـب دـنوادخ  ماـگنه  نـیا  رد 

187 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رضاح  امش  زا  کیمادک  مداد  رارق  رت  ینالوط
هدش هدامآ  هدیباوخ و  ربمغیپ  رتسب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نونکا  دش  یحو  اهنآ  هب  دندشن  رضاح  مادک  چیه  دنک ؟ سفن  هب  راثیا  تسا 
یلع ياپ  نییاپ  لیئاکیم  رس و  يالاب  لیئربج  هک  یماگنه  دیـشاب  وا  نابهگن  ظفاح و  دیورب و  نیمز  هب  دزاس  وا  يادف  ار  شیوخ  ناج 
نیا رد  دنک !» یم تاهابم  ناگتشرف  رب  وت  هطساو  هب  دنوادخ  یلع  يا  وت  هب  نیرفآ  هب  هب  : » تفگ یم لیئربج  دندوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع 

.تسا هدش  هدیمان  تیبملا » ۀلیل   » مان هب  یخیرات  بش  نآ  لیلد  نیمه  هب  دیدرگ و  لزان  هیآ  ماگنه 

186 ص :  ریسفت ..... :
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رد .دراد و  یمومع  یلک و  ياوتحم  موهفم و  یلو  هدش ، لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  يراکادف  ربمغیپ و  ترجه  دروم  رد  هیآ  نیا  هچ  رگ 
ناج هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نایم  زا  : » دیامرف یم دوب ، هدش  دراو  ناقفانم  دروم  رد  لبق  تایآ  رد  هک  تسا  يزیچ  لباقم  هطقن  عقاو 

َءاِغْتبا ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) تسا ناـبرهم  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  و  دنـشورف ، یم ادـخ  يدونـشخ  ربارب  رد  ار  دوخ 
(. ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم 

ار ناـمه  تسا  ناـسنا  هب  ناـج  هدنـشخب  هک  نیا  نیع  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ِداـبِْعلِاب ) ٌفُؤَر  ُهَّللا  َو   ) هلمج
رادیرخ و  ناسنا »  » هدنشورف هک  نیا  هجوت  لباق  دزادرپ ! یم ناسنا  هب  تسوا  يدونـشخ  نامه  هک  ار  اهب  نیرتالاب  دنک و  یم يرادیرخ 
تـشهب ار  تالماعم  هنوگ  نیا  ياهب  رگید  دراوم  رد  هک  یلاح  رد  تسوا ، كاپ  تاذ  يدونـشخ  هلماعم  ياهب  و  ناج »  » عاتم و  ادخ » »

.تسا هدرک  رکذ  خزود  زا  تاجن  نادیواج و 
هدـش رکذ  یمالـسا  عبانم  رثکا  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  نیرتگرزب  زا  یکی  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  لاـح  ره  هب 

.تسا

187 ص :  ۀیآ 208 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

تایآ رد  دسفم ) ناقفانم  صلاخ و  رایـسب  نانمؤم  هورگ   ) هورگ ود  هب  هراشا  زا  دـعب  نامیا ! هیاس  رد  اهنت  یناهج  حلـص  هیآ 208 -) )
« دییآرد یتشآ  حلص و  رد  یگمه  دیا ، هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم هتخاس  بطاخم  هیآ  نیا  رد  ار  نانمؤم  همه  هتشذگ ،

(. ًۀَّفاَک ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
188 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامیا  وترپ  رد  اهنت  شمارآ  حلص و  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  هیآ  نیا  موهفم  زا 

، تسا مزال  رـشب  بولق  نایم  رد  لاصتا  مکحم  هقلح  کی  داژن و )...  نابز و   ) یگدنکارپ لماوع  لباقم  رد  الوصا  .تسا  ریذپ  ناکما 
.تسا تافالتخا  نیا  قوفام  هک  تسا  ادخ  هب  نامیا  اهنت  لاصتا  هقلح  نیا 

ٌّوُدَع ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  « ) تسا امـش  راکـشآ  نمـشد  وا  هک  دـینکن  يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  : » دـیازفا یم سپس 
(. ٌنِیبُم

گنج توادع و  ینمشد و  ياه  هزیگنا ربارب  رد  ندش  میلست  تلادع و  حلـص و  زا  فارحنا  هک  هدش  رارکت  تقیقح  نیا  زین  اجنیا  رد 
.ددرگ یم یهتنم  كانرطخ  داح و  لحارم  هب  و  دوش ، یم عورش  کچوک  هداس و  لحارم  زا  يزیرنوخ  و 

، تسین هدیشوپ  یفخم و  يزیچ  امش  اب  ناطیش  ینمشد  دیوگ  یم تسا ، ینـشور  هدنز و  لالدتـسا  نمـضتم  ٌنِیبُم  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  هلمج 
! دیوش یم وا  ياه  هسوسو میلست  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسب ، رمک  وا  اب  ینمشد  يارب  مدآ  شنیرفآ  زاغآ  زا  وا 

188 ص :  ۀیآ 209 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

امـش غارـس  هب  هک  نشور  ياه  همانرب اه و  هناشن همه ) نیا   ) زا دعب  رگا   » هک دهد  یم رادـشه  نانمؤم  همه  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 209 -) )
دنوادخ تلادع  هجنپ  زا   ) دینادب دیرادرب  مالـس  حلـص و  فالخ  رب  یماگ  دیوش و  ناطیـش  ياه  هسوسو میلـست  دینک و  شزغل  هدـمآ 

َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُتانِّیَْبلا  ُمُْکتَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمْتَللَز  ْنِإَف  « ) تسا میکح  ریذـپان و  تسکـش اناوت و  دـنوادخ  هک  ارچ  درک ) دـیناوتن  رارف 
(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع 

فرحنم رگا  تسین ! یناطیـش  ياه  هسوسو لوبق  شزغل و  يارب  ییاج  لاح  نیا  اب  تسا  مولعم  مه  دصقم  نشور و  هار  نشور ، همانرب 
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.درک دهاوخ  هنالداع  تازاجم  ار  امش  میکح  رداق  دنوادخ  دینادب  دییامش و  دوخ  رصقم  اعطق  دیوش 

188 ص :  ۀیآ 210 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

اجنیا رد  دزاس ، یم فرط  رب  ار  ماهبا  نآ  تاریبعت  يور  تقد  نکل  دسر  یم رظنب  نآرق  هدیچیپ  تایآ  زا  هچ  رگ  هیآ  نیا  هیآ 210 -) )
هب اهربا  ياه  هیاس رد  ناگتـشرف  دنوادخ و  هک  دنراد  راظتنا  اهنآ  ایآ  : » دـیامرف یم تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نخـس  يور 
هچ دـشابن  لاحم  هک  ضرف  هب  تسا و  لاحم  يزیچ  نینچ  هک  نیا  اـب  دـنراذگب  ناـشرایتخا  رد  يرگید  لـیالد  و  دـنیایب » اـهنآ  يوس 

َیُِـضق َو  « ) تسا هتفرگ  نایاپ  راک  هک  یلاح  رد  ُۀَِـکئالَْملا ».) ِماـمَْغلا َو  َنِم  ٍلَـلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَـی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه   ) دراد یترورض 
189 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْرمَْألا .)

جوجل نارفاک  هب  یهلا  باذـع  لوزن  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  دـسر  یم رظن  هب  هچنآ  تسیچ ؟ راـک  نتفرگ  ناـیاپ  زا  روظنم  هک  نیا  رد 
.تسا ناهج  نیا  هب  طوبرم  هیآ  رهاظ  اریز  دشاب 

(. ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  « ) ددرگ یم زاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  همه  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
باسح و رما  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک  یم وا  هب  تشگزاـب  قیاـقح  نییبت  ینامـسآ و  ياـهباتک  لوزن  ناربماـیپ و  لاـسرا  هب  طوبرم  روما 

.ددرگ یم زاب  وا  هب  شاداپ  رفیک و  تازاجم و 

189 ص :  دنوادخ ..... - تیؤر 

تاذ دروم  رد  نیاربانب ، تسا  لحم  ناکم و  گنر و  ياراد  هک  دریگ  یم تروص  یماـسجا  دروم  رد  اـهنت  یـسح  هدـهاشم  کـش  یب
یلقع لیالد  ترخآ  رد  هن  دوش و  یم هدید  مشچ  نیا  اب  ایند  رد  هن  وا  كاپ  تاذ  درادن  ینعم  تسا  ناکم  نامز و  قوفام  هک  دنوادخ 

.دنک یم طسب  حرش و  زا  زاین  یب ار  ام  هک  تسا  نشور  يردق  هب  هلأسم  نیا 
روهظ وا  كاپ  تاذ  هک  تمایق  رد  املـسم  رگید و  ناهج  رد  مه  تسا و  نکمم  ناهج  نیا  رد  مه  لد  مشچ  اب  دنوادخ  هدهاشم  هتبلا 

«. 1  » دوب دهاوخ  رت  يوق هدهاشم  نیا  دراد  يرت  يوق زورب  و 

189 ص :  ۀیآ 211 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نارفاک و نانمؤم و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ارچ  تسا ، هتـشذگ  تاـیآ  قیداـصم  زا  یکی  تقیقح ، رد  هیآ  نیا  هیآ 211 -) )
یکی لیئارـسا  ینب  و  دنتخادرپ ، یم ییوج  هناهب  هب  هتفرگ  هدـیدان  ار  نشور  لیالد  تایآ و  تجاجل ، رثا  رب  هک  ینارفاک  دوب ، ناقفانم 

نیا اـهنآ  یلو  میداد »؟ اـهنآ  هب  ینـشور  ياـه  هناـشن هچ  سرپب ، لیئارـسا  ینب  زا  : » دـیامرف یم دنتـسه  ینعم  نیا  حـضاو  قیداـصم  زا 
(. ٍۀَنَِّیب ٍۀَیآ  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ْمَک  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَس   ) دندرک فرص  طلغ  هار  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  و  دنتفرگ ، هدیدان  ار  نشور  ياه  هناشن
باذع راتفرگ  دیامن ، هدافتسا  ءوس  نآ  زا  و   ) دنک لیدبت  دمآ  وا  غارـس  هب  هک  نآ  زا  دعب  ار  ادخ  تمعن  هک  یـسک  : » دیازفا یم سپس 

دنوادخ اریز  دش ) دهاوخ  یهلا  دیدش 
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__________________________________________________

ات 250. هحفص 221  دلج 4 ، نآرق » مایپ   » ماعنا و هروس  هیآ 103  لیذ  هنومن » ریسفت   » هب دینک  عوجر  رتشیب  حرش  يارب  ( 1)
190 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  ُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َۀَمِْعن  ْلِّدَُبی  ْنَم  َو  « ) تسا باقعلا  دیدش 
هب هانگ  یفارحنا و  ياهریسم  رد  دراد ، رایتخا  رد  هک  ار  يونعم  يدام و  عبانم  تاناکما و  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمعن  لیدبت  زا  روظنم 

راتفرگ یتعنص  يایند  نونکا  مه  تسین ، لیئارسا  ینب  هب  رصحنم  نآ  زا  یشان  كاندرد  تشونرس  و  تمعن ، لیدبت  هلأسم  دریگ ، راک 
چیه رد  هک  هداد  رارق  زورما  ناـسنا  راـیتخا  رد  یتاـناکما  اـهتمعن و  بهاوـم و  دـنوادخ  هک  نیا  اـب  اریز  تـسا  گرزب  یتخبدـب  نـیا 

تروص هب  ار  اهنآ  هدـش و  تمعن  لیدـبت  راـتفرگ  ناربماـیپ  یهلا  تاـمیلعت  زا  يرود  رطاـخب  یلو  هتـشادن ، هقباـس  خـیرات  زا  ینارود 
يدام تردـق  زا  ای  هتخاس و  ناـهج  یناریو  يارب  اهحالـس ، نیرتبرخم  نآ  زا  هتفرگ و  راـک  هب  دوخ  یتسین  اـنف و  هار  رد  یکانتـشحو 

.تسا هدرک  لدبم  رظن  ره  زا  نماان  یهاگیاج  هب  ار  ایند  هتفرگ و  هرهب  رامثتسا  رامعتسا و  ملظ و  هعسوت  يارب  شیوخ 

190 ص :  ۀیآ 212 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 212

190 ص :  لوزن ..... : نأش 

و دنتشاد ، یهفرم  رایسب  یگدنز  هک  دش  لزان  شیرق  ياسؤر  یفارـشا و  تیلقا  هراب  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یم فورعم  رـسفم  سابع  نبا 
ربمایپ رگا  دنتفگ : یم دنتفرگ و  یم ءازهتـسا  داب  هب  ار  دندوب  تسدیهت  ریقف و  يدام  یگدـنز  رظن  زا  هک  مدـق  تباث  نانمؤم  زا  یعمج 
نانخـس هب  دـش و  لزان  هیآ  دـندرک ، یم يوریپ  وا  زا  ناـگرزب  فارـشا  دوب ، ادـخ  فرط  زا  تشاد و  یتیـصخش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.داد خساپ  اهنآ  ساسا  یب

190 ص :  ریسفت ..... :

دوهی هراب  رد  نیشیپ  هیآ  لمکم  ار  نآ  ای  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  یمومع  یلک و  هدعاق  کی  هک  تسین  نآ  زا  عنام  هیآ  نیا  لوزن  نأش 
(. اْینُّدلا ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  « ) تسا هدش  هداد  تنیز  نارفاک  يارب  ایند  یگدنز  : » دیوگ یم هیآ  مینادب 

َنیِذَّلا َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  « ) دنریگ یم هرخـسم  داب  هب  تسا  یهت  ناشتـسد  انایحا  هک  ار  نامیا  اب  دارفا  و   » هدش تسمرـس  رورغ  هداب  زا  اذل 
(. اُونَمآ

تاکرد رد  اهنیا  دنتـشهب و  نییلع  یلعا  رد  اهنآ  دنتـسه » اهنآ  زا  رترب  تماـیق  رد  اوقت  ناـمیا و  اـب  دارفا  نیا   » هک تسا  یلاـح  رد  نیا 
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َو   ) منهج
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رب ییوگ  اهنآ  تفرگ ، دنهاوخ  رارق  ییالاب  تاجرد  رد  نانمؤم  دریگ و  یم دوخ  هب  ینیع  تروص  يونعم  تاماقم  ناهج  نآ  رد  اریز 
191 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلاح  رد  دننک  یم ریس  اهنامسآ  زارف 

ُهَّللا َو  « ) دهد یم يزور  باسح  یب دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  اریز   » تسین بجعت  ياج  نیا  دـنور و  یم نیمز  قامعا  رد  اهنیا  هک 
(. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی 

.نامیا یب رورغم و  نادنمتورث  يارب  تسا  يدیدهت  رادشه و  ریقف و  نانمؤم  يارب  تسا  یشمارآ  تراشب و  تقیقح  رد  اهنیا 
ام لامعا  هزادـنا  هب  یهلا  بهاوم  اهـشاداپ و  زگره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نامیا  اب  دارفا  هب  تبـسن  دـنوادخ  يزور  ندوب  باـسح  یب

.درادن يدودح  دح و  شمرک  فطل و  میناد  یم تسا و  وا  فطل  مرک و  قباطم  هکلب  تسین 

191 ص :  ۀیآ 213 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

عماج یلک و  یلوصا و  ثحب  کی  غارـس  هب  هیآ  نیا  رد  نیـشیپ ، تایآ  رد  رافک  ناقفانم و  نانمؤم و  لاح  ناـیب  زا  دـعب  هیآ 213 -) )
يدحاو تما  همه  زاغآ ) رد   ) اهناسنا : » دیامرف یم تسخن  دور  یم نآ  فلتخم  لحارم  فادها و  بهذم و  نید و  شیادـیپ  دروم  رد 

(. ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  « ) دندوب
يوه ياه  هزیگنا و  هدروخن ، تسد  اهترطف  دوب ، هداس  وا  عامتجا  رـشب و  یگدنز  تشادن ، دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت  زور  نآ  رد  و 
لکـش اهناسنا  یگدـنز  سپـس  دوب ) اـهناسنا  یگدـنز  لوا  هلحرم  نیا   ) .دوب زیچاـن  اـهنآ  ناـیم  رد  شکمـشک  فـالتخا و  سوه و  و 

مود هلحرم  نیا  و   ) ددرگ یم نیمأت  عامتجا  لد  رد  اهنت  وا  لماکت  هدـش و  هدـیرفآ  لماکت  يارب  ناسنا  اریز  تفرگ  دوخ  هب  یعاـمتجا 
لمع رظن  زا  هچ  و  هدیقع ، نامیا و  رظن  زا  هچ  دـمآ  دوجو  هب  اهداضت  اهفالتخا و  عامتجا ، روهظ  ماگنه  هب  یلو  دوب ) اهناسنا  یگدـنز 

هب ات  ددرگ  یم اهنآ  ياهتیادـه  ءایبنا و  تامیلعت  نیناوق و  هنـشت  رـشب  اجنیا  و  عامتجا ، رد  هورگ  ره  سک و  ره  قوقح  قح و  نییعت  و 
تراشب ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ   » اجنیا رد  دوب ) موس  هلحرم  نیا  و   ) دـهد نایاپ  فلتخم  ياه  هبنج رد  وا  تافالتخا 

.دوب مراهچ  هلحرم  نیا  و  َنیِرِْذنُم .) َنیِرِّشَبُم َو  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  « ) دننک راذنا  دنهد و 
رد ار  شیوخ  لاـمعا  رفیک  شاداـپ و  اـجنآ  رد  هک  رگید  ناـهج  داـعم و  ءدـبم و  هب  هجوت  ءاـیبنا و  ياهرادـشه  اـب  اـهناسنا  اـجنیا  رد 

لزان قح  هب  ینامـسآ  باتک  اهنآ  اب  دنوادخ  : » دـیامرف یم اذـل  دـندرک و  ادـیپ  یگدامآ  یهلا  نیناوق  ماکحا و  نتفرگ  يارب  دـنبای  یم
192 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ات  درک 

(. ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  « ) دنک تموکح  دنتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نایم  رد 
شوماخ ار  نآ  تخیر و  ورف  تافالتخا  شتآ  رب  یبآ  ینامـسآ ، بتک  اهنآ و  تامیلعت  هب  کسمت  ءاـیبنا و  هب  ناـمیا  بیترت  نیا  هب  و 

.دوب مجنپ  هلحرم  نیا  و  تخاس -
درک یهورگ  نایم  رد  ار  دوخ  راک  سفن ، ياوه  ناشورخ  جاوما  یناطیـش و  ياه  هسوسو مک  مک  یلو  تفاـی  همادا  یتدـم  عضو  نیا 

نـشور ياه  هناشن تانیب و  دندوب و  هتـشاد  تفایرد  ار  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  رگم  دندرکن  فالتخا  نآ  رد  : » دیامرف یم هیآ  اذل 
ْنِم ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهِیف  َفَلَتْخا  اَم  َو  « ) دـندرک فالتخا  نآ  رد  يرگمتـس  قح و  زا  فارحنا  رطاخب  اهنآ ، يرآ ! .دوب  هدیـسر  اهنآ  هب 

.دوب مشش  هلحرم  نیا  و  ْمُهَْنَیب .) ًایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب 
هب دیدج  تافالتخا  هب  نداد  نایاپ  يارب  اهنآ  دندوب  میلست  قح  ربارب  رد  هک  نیتسار  نانمؤم  دندش  میـسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  اجنیا  رد 
نآ رد  هچنآ  تقیقح  هب  ار  اهنآ  زا  نانمؤم  دنوادخ  : » دیامرف یم اذل  دندیسر و  قح  هب  دنتـشگ و  زاب  ءایبنا  تامیلعت  ینامـسآ و  بتک 
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فالتخا یهارمگ و  رد  نانچمه  هاوخ  دوخ  رگمتـس  نامیا و  یب دارفا  هک  یلاح  رد  دومرف » تیادـه  دوخ  نامرف  هب  دنتـشاد  فـالتخا 
.دوب متفه  هلحرم  نیا  و  ِِهنْذِِإب .) ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  يَدَهَف   ) دندنام یقاب 

یلِإ ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  « ) دـنک یم تیادـه  میقتـسم  هار  هب  دـنیبب  قیال  دـهاوخب و  ار  هک  ره  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص 

.تسا رانک  رب  اوران  ضیعبت  هنوگ  ره  زا  تسین و  باسح  یب فازگ و  تسا  وا  تمکح  اب  هتخیمآ  هک  یهلا  تیـشم  هک  نیا  هب  هراـشا 
حالـصا اهنآ  یتدیقع  تاهابتـشا  دنوش ، یم وا  ياهتیادـه  لومـشم  دـنقح  ربارب  رد  میلـست  حور  كاپ و  تین  ياراد  هک  یناسک  مامت 

رانک رب  نامیا  یب ناتـسرپ  ایند  تارجاشم  تافالتخا و  زا  ار  اـهنآ  دـنوش و  یم رادروخ  رب  یـصوصخم  ياـهینیب  نشور  زا  ددرگ و  یم
.دشخب یم اهنآ  هب  ناج  مسج و  تمالس  رطاخ و  نانیمطا  حور و  شمارآ  دراد و  یم

192 ص :  ۀیآ 214 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 214

192 ص :  لوزن ..... : نأش 

193 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  گنج  رد  هک  یماگنه  دنا : هتفگ نارسفم  زا  یضعب 
تماقتسا ربص و  هب  ار  نانآ  دش و  لزان  هیآ  نیا  دنتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  دش و  بلاغ  ناناملـسم  رب  تدش  فوخ و  سرت و  بازحا 

.داد اهنآ  هب  ترصن  يرای  دومن و  توعد 

193 ص :  ریسفت ..... :

تـسا ادـخ  هب  نامیا  راهظا  اـهنت  تشهب  رد  دورو  یلـصا  لـماع  هک  دنتـشادنپ  یم ناـنمؤم  زا  یعمج  هک  دـیآ  یم رب  نینچ  هیآ  نیا  زا 
دیوش یم تشهب  لخاد  دیدرک  نامگ  ایآ  : » دیامرف یم تسردان  رکفت  نیا  ربارب  رد  نآرق  دنهد ، جرخ  هب  یششوک  شالت و  هک  نآ یب

ْنِم اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتْأَی  اََّمل  َۀَّنَْجلا َو  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  « ) دسرب امش  هب  ناگتشذگ  تخـس  ثداوح  نوچمه  یثداوح  هک  نآ یب
(. ْمُِکْلبَق

هدروآ نامیا  هک  يدارفا  یهلا و  ربمایپ  هک  دـندش  لزلزتم  تحاران و  نانچنآ  دیـسر و  اهنآ  هب  ناوارف  ياهنایز  دـیادش و  هک  اـهنامه  »
(. ِهَّللا ُرْصَن  یتَم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُسَّرلا َو  َلوُقَی  یَّتَح  اُولِْزلُز  ُءاَّرَّضلا َو  ُءاسْأَْبلا َو  ُمُْهتَّسَم  !« ) تساجک ادخ  يرای  سپ  دنتفگ : دندوب 

تیاهن اهنآ  نوچ  .دـندرک و  یم حرطم  راـظتنا  اـضاقت و  ناونع  هب  هکلب  دـنتفگ  یمن داریا  ضارتعا و  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  اـهنآ  هتبلا 
ادخ يرای  دیشاب  هاگآ   » دش هتفگ  اهنآ  هب  دندز  یهلا  فاطلا  نماد  هب  تسد  دنداد و  جرخ  هب  ثداوح  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  تماقتسا 

(. ٌبیِرَق ِهَّللا  َرْصَن  َّنِإ  الَأ  « ) تسا کیدزن 
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راصعا نورق و  همه  رد  نانمؤم  هب  دـنک و  یم هراـشا  تسا  هدوب  يراـج  ماوقا  همه  رد  هک  یهلا  ننـس  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  تقیقح  رد 
دننک و يراکادف  دنورب و  تالکـشم  لابقتـسا  هب  دیاب  یتشهب ، بهاوم  هب  ندش  لیان  تیقفوم و  يزوریپ و  يارب  هک  دهد  یم رادـشه 

.دهد یم شرورپ  ار  نانمؤم  هک  تسا  ینومزآ  نیا 

193 ص :  ۀیآ 215 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 215

193 ص :  لوزن ..... : نأش 

هچ هب  مهدـب و  هقدـص  زیچ  هچ  زا  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  دوـب  دـنمتورث  گرزب و  يدرمریپ  حوـمج » نب  ورمع  »
.تفگ خساپ  وا  هب  دش و  لزان  هیآ  نیا  یناسک ؟

193 ص :  ریسفت ..... :

ربمایپ زا  تایئزج  هراب  رد  هک  دش  یم ببس  رما  نیمه  تسا  هدمآ  ادخ  هار  رد  ششخب  قافنا و  هراب  رد  یناوارف  تایآ  دیجم  نآرق  رد 
اذ ام  َکَنُولَئْـسَی  « ) دننک قافنا  ار  زیچ  هچ  دننک  یم لاؤس  وت  زا  : » دیامرف یم ثحب  دروم  هیآ  رد  اذل  دـننک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

194 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُقِْفُنی .)
رداـم و ردـپ و  يارب  دـینک  یم قاـفنا  هک  يوـنعم ) يداـم و  دـنمدوس  هیامرـس  هنوـگ  ره  و   ) یکین ریخ و  ره  وـگب  : » دـیازفا یم سپس 

ِنیِکاسَْملا یماتَْیلا َو  َنِیبَْرقَْألا َو  ِْنیَِدلاْوِللَف َو  ٍْریَخ  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  ُْلق  « ) دشاب دیاب  هار ، رد  ناگدـناماو  نادنمتـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و 
(. ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو 

.دشاب یمن اهنآ  هب  رصحنم  هن  رگ  تسا و  نشور  ياهقادصم  نایب  ناونع  هب  هفیاط  جنپ  نیا  رکذ  املسم 
(. ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  « ) تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دیهد  یم ماجنا  يریخ  راک  ره  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

، دیزاس ناهنپ  ار  دوخ  ياهقافنا  رتشیب  صالخا  يارب  هک  رتهب  هچ  دیزاس ، هاگآ  شیوخ  راک  زا  ار  مدرم  و  دینک ، رهاظت  درادن  یموزل 
.تسا وا  دزن  همه  باسح  تسوا  تسد  هب  ازج  هک  یسک  تسا و  ربخ  اب  زیچ  همه  زا  دهد  یم شاداپ  هک  یسک  اریز 

.دوش یم لماش  ار  ریخ  لامعا  مامت  هک  دراد  یعیسو  ینعم  اُولَعْفَت » ام  َو   » هلمج
اهیکین مامت  و  دشاب ، دـناوت  یم یبوخ  عوضوم  ره  زا  قافنا  دـیوگ : یم دـینک ) یم قافنا  اهیکین  زا  هچنآ  « ) ٍْریَخ ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام   » هلمج و 

.يونعم ای  دشاب  يدام  تاعوضوم  زا  تامدخ ، ای  دشاب  لاوما  زا  دوش  یم لماش  ار 
رب طورـشم  تسا ، ریخ  لیاسو  نیرتهب  زا  یکی  هکلب  تسین ، يدب  زیچ  اتاذ  تورث  لام و  هک  دـهد  یم ناشن  ریخ »  » هب ریبعت  نمـض  رد 

.دوش يریگ  هرهب نآ  زا  یکین  هب  هک  نیا 
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194 ص :  ۀیآ 216 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رد ود  ره  نیا  تسا و  ادـخ  هار  رد  اهناج  قافنا  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  دوب و  لاوما  قاـفنا  دروم  رد  اتدـمع  هتـشذگ  هیآ  هیآ 216 -) )
نآ زا  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  ررقم  امـش  رب  نمـشد ) اب   ) گنج : » دیامرف یم .دنراد  رارق  رگیدکی  شود  هب  شود  يراکادـف  نادـیم 

(. ْمَُکل ٌهْرُک  َوُه  ُلاتِْقلا َو  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  « ) دیراد هارکا 
.تسا یهلا  نامرف  نیا  ندوب  یعطق  ندوب و  یمتح  هب  هراشا  هدش ) هتشون  « ) َِبتُک  » هب ریبعت 

فلت مه  گنج  رد  اریز  تسین  دـنیاشوخ  ادـخ  هار  رد  نمـشد و  اـب  ول  گـنج و  هک  تسا  یعیبط  رما  کـی  یلومعم  ياـهناسنا  يارب 
195 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهتحارج  مه  سوفن و  مه  لاوما و 

قح نانمشد  اب  گنج  دنراد  رارق  تفرعم  زا  ییالاب  حطس  رد  هک  یناسک  قح و  هار  رد  تداهـش  ناقـشاع  يارب  هتبلا  تسا  اهتقـشم  و 
.تسا ادج  مدرم  هدوت  باسح  زا  اهنآ  باسح  املسم  دنور و  یم نآ  لابند  هب  ناماک  هنشت  نوچمه  هک  تسا  ییاراوگ  تبرش 

اسب هچ  : » دیامرف یم دنک ، یم هراشا  تسا  دنوادخ  یعیرشت  ینیوکت و  نیناوق  رب  مکاح  هک  یساسا  لصا  یلک و  نوناق  کی  هب  سپس 
َوُه ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو  « ) یتخبـشوخ تداعـس و  هیام  تسا و  ریخ  امـش  يارب  هک  یلاح  رد  دیـشاب  هتـشاد  هارکا  يزیچ  زا  امش 

(. ْمَُکل ٌْریَخ 
ار يزیچ  اسب  هچ   » تسین نینچ  اعقاو  هک  یلاح  رد  دشابن  امش  دنیاشوخ  تسا  نکمم  یبلط  تیفاع  گنج و  زا  يریگ  هرانک سکع  هب 

(. ْمَُکل ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَع  َو  « ) تسا ّرش  امش  يارب  نآ  دیشاب و  هتشاد  تسود 
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  َو  « ) دیناد یمن امش  دناد و  یم ادخ  و  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

مکاح ناشتـشونرس  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ار  ناشدوخ  صیخـشت  دـیابن  رـشب  دارفا  هک  دـیوگ  یم عطاق  نحل  نیا  اب  ناـهج  راـگدرورپ 
.تسا ایرد  ربارب  رد  يا  هرطق نوچمه  تالوهجم  ربارب  رد  ناشتامولعم  تسا و  زیچاـن  دودـحم و  رظن  ره  زا  اـهنآ  ملع  هک  ارچ  دـنزاس 

داهج و رگا  دنوادخ  هک  دننادب  عطق  روطب  دـیاب  .دنـشک  مه  رد  يور  یهلا  ماکحا  ربارب  رد  دـیابن  دوخ  دودـحم  ملع  هب  هجوت  اب  اهنآ 
ناسنا رد  ار  یهلا  نیناوق  ربارب  رد  میلست  طابضنا و  حور  تقیقح  نیا  هب  هجوت  تسا ، اهنآ  دوس  هب  همه  هدرک  عیرـشت  ار  ّجح  هزور و 

.دهد یم دنویپ  ادخ  نایاپ  یب ملع  ینعی  دودحمان  هب  درب و  یم رتارف  دودحم  ياهطیحم  زا  ار  وا  دید  كرد و  و  دهد ، یم شرورپ 

195 ص :  ۀیآ 217 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 217

195 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا سپ  داد  نامرف  وا  هب  داد ، وا  هب  يا  همان دیبلط و  ار  شحج » نب  هّللا  دبع   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ردـب »  » گنج زا  شیپ 
سپ : » تفای نینچ  دوشگ و  ار  همان  قیرط  یط  زور  ود  زا  سپ  وا  دـنک ، لمع  نآ  قبط  دـیاشگب و  ار  هماـن  دومیپ ، هار  زور  ود  هک  نآ 
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«. ریگب رظن  ریز  ار  شیرق  عـضو  اـجنآ  رد  ورب و  شیپ  تسا ) فئاـط  هکم و  نیب  هک  ینیمز  « ) هلخن  » اـت يدرک  زاـب  ار  هماـن  هـک  نآ  زا 
196 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ار هلفاق  دنتشک و  ار  یمرضح » نب  رمع و   » دندرک هلمح  اهنآ  هب  دندرک  دروخ  رب  شیرق  زا  يا  هلفاق هب  دندیسر  هلخن »  » هب هک  یماگنه 
دربن مارح  ياههام  رد  هک  مدوب  هدادن  روتـسد  امـش  هب  نم  دومرف : نانآ  هب  ربمغیپ  دندروآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  رفن  ود  اب 

، هدرمـش لالح  مارح  ياههام  رد  ار  يزیرنوخ  گنج و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  دندوشگ  نعط  هب  نابز  زین  ناکرـشم  دـینک ،
داـهج باوـث  كرد  يارب  هار  نیا  رد  هک  دـندرک  راـهظا  شناـهارمه  و  شحج » نب  هّللا  دـبع   » سپـس دـش و  لزاـن  ثحب  دروـم  هـیآ 

.دیدرگ لزان  هیآ 218 )  ) دعب هیآ  هن ؟ ای  دنراد  ار  نادهاجم  رجا  ایآ  هک  دندیسرپ  ربمایپ  زا  دنا و  هدرک ششوک 

196 ص :  ریسفت ..... :

گنج هراب  رد  وت  زا  : » دیامرف یم تسخن  تسا ، نآ  ياهانثتسا  داهج و  هراب  رد  تالاؤس  زا  يا  هراپ هب  ییوگ  خساپ  ددص  رد  هیآ  نیا 
(. ِهِیف ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  « ) دننک یم لاؤس  مارح  ياههام  رد  ندرک 

(. ٌرِیبَک ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  « ) تسا یگرزب  هانگ )  ) نآ رد  گنج  وگب : اهنآ  هب  : » دیازفا یم سپس 
مارح ياـههام  رد  راـکیپ  میرحت  دروم  رد  برع  ناـیم  رد  نیـشیپ  ياـیبنا  راـصعا  میدـق و  ياـهنامز  زا  هک  ار  یتنـس  بیترت  نیا  هب  و 

.دنک یم اضما  تیعطاق  اب  هتشاد  دوجو  مرحم ) هجحلا و  يذ  هدعقلا ، يذ  بجر ، )
ره نوناق  نیا  رتچ  ریز  دسفم  دساف و  یهورگ  داد  هزاجا  دیابن  دشاب ، هتـشادن  ییانثتـسا  نوناق  نیا  هک  تسین  نینچ  دیامرف : یم سپس 

ندیزرو رفک  ادخ و  هار  زا  يریگولج  یلو   » تسا مهم  مارح  هام  رد  داهج  هک  تسا  تسرد  دـنوش  بکترم  ار  یهانگ  داسف و  ملظ و 
ٌّدَـص َو  « ) تسا رتمهم  نآ  زا  دـنوادخ  دزن  نآ ، نانکاس  ندومن  دـیعبت  ندرک و  جراخ  و  مارحلا ، دجـسم  مارتحا  کته  وا و  هب  تبـسن 

(. ِهَّللا َْدنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجارْخِإ  ِمارَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  ِِهب َو  ٌْرفُک  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ْنَع 
(. ِْلتَْقلا َنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو  « ) تسا رتالاب  مه  لتق  زا  ادخ ) نید  زا  مدرم  نتخاس  فرحنم  و   ) هنتف داجیا  : » دیازفا یم سپس 

هک دـهد  یم همادا  نینچ  دـعب  و  ناـسنا ، ناـمیا  حور و  ناـج و  رب  تسا  یتیاـنج  نـیا  ناـسنا و  مـسج  رب  تـسا  یتیاـنج  نآ  هـک  ارچ 
197 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاغیلبت  ریثأت  تحت  دیابن  ناناملسم 

زا رتمک  هب  عقاو  رد  و  دننادرگ » زاب  ناتنید  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  ات  دنگنج  یم امش  اب  امئاد  اهنآ   » اریز دنریگ ، رارق  ناکرشم  یفارحنا 
(. اوُعاطَتْسا ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  َو ال   ) دنتسین عناق  نیا 

هنیمز رد  ناناملـسم  هب  دعب  دینکن و  انتعا  نآ  ریغ  مارح و  هام  هنیمز  رد  اهنآ  ياه  هسوسو هب  و  دیتسیاب ، اهنآ  ربارب  رد  مکحم  نیاربانب ،
مامت دریمب ، رفک  لاح  رد  و  ددرگرب ، شنید  زا  دوش و  دترم  امـش  زا  سک  ره  : » دیوگ یم هداد  يدج  رادشه  ادـخ  نید  زا  تشگزاب 
ْتُمَیَف ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو  « ) دننام یم نآ  رد  هنادواج  دنخزود و  لها  اهنآ  دور و  یم داب  رب  ترخآ  ایند و  رد  وا  کین  لامعا 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأَف  ٌِرفاک  َوُه  َو 
.دوش دوبان  ناسنا  کین  لامعا  مامت  هک  رتکانتشحو  رت و  تخس نیا  زا  یتازاجم  هچ 

197 ص :  ۀیآ 218 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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: دیامرف یم هدرک و  هراشا  هورگ  نیا  لباقم  هطقن  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 218 -) )
هب دیما  اهنآ  دندنام ) راوتـسا  دوخ  نامیا  رب  و   ) دندرک داهج  ادخ  هار  رد  دندومن و  ترجه  هک  یناسک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  »

َِکئلوُأ ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  اوُرَجاه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  دـنراد و  راـگدرورپ  تمحر 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َتَمْحَر  َنوُجْرَی 

لومـشم تسا  نکمم  دـنوشب  زین  یتاهابتـشا  بکترم  رگا  داـهج ) ترجه و  ناـمیا ،  ) گرزب راـک  هس  نیا  وـترپ  رد  هورگ  نیا  يرآ !
.دندرگ یهلا  ترفغم  تایانع و 

197 ص :  ۀیآ 219 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 219

197 ص :  لوزن ...... : نأش 

بارـش و مکح  دـندرک  ضرع  دـندمآ و  شتمدـخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناراـی  زا  یهورگ  دـنا : هتفگ هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد 
.داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  .امرف  نایب  دنک  یم هابت  ار  لام  لیاز و  ار  لقع  هک  رامق ،

197 ص :  ریسفت ..... :

: دیامرف یم دوش  یم عورش  رامق  بارش و  هراب  رد  لاؤس  کی  زا  هیآ  نیا 
(. ِرِْسیَْملا ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  « ) دننک یم لاؤس  رامق  بارش و  هراب  رد  وت  زا  »

رارق یمسا  یلکلا  تابورشم  عاونا  زا  کی  ره  يارب  تغل  رد  دنچ  ره  تسا  هدننک  تسم  عیام  ره  ینعم  هب  عرـش  حالطـصا  رد  رمخ » »
هدیزگرب هب  لین  يارب  یناسآ  هلیسو  مدرم  زا  یضعب  رظن  رد  رامق  هک  اجنآ  زا  تسا و  ناسآ  لهس و  ینعم  هب  رسیم »  » .تسا هدش  هداد 

198 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
.تسا هدش  هتفگ  رسیم  نآ  هب  تسا  تورث  لام و 

اهنآ هانگ  یلو  مدرم  يارب  يدام ) هبنج  رهاظ و  رظن  زا   ) یعفانم تسا و  یگرزب  هاـنگ  ود ، نیا  رد  وگب  : » دـیامرف یم باوج  رد  سپس 
(. امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  ِساَّنِلل َو  ُِعفانَم  ٌرِیبَک َو  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  « ) تسا رتشیب  ناشعفن  زا 

.دهد یمن رد  نت  نایز  همه  نیا  هب  مک  عفن  نآ  رطاخب  یلقاع  ناسنا  چیه  نیاربانب ،
َو « ) دـننک قافنا  زیچ  هچ  دـننک  یم لاؤس  وت  زا  : » دـیامرف یم تسا ، قاـفنا  هراـب  رد  لاؤس  تسا ، حرطم  هیآ  نیا  رد  هک  یلاؤس  نیمود 

(. َنوُقِْفُنی اذ  ام  َکَنُولَئْسَی 
(. َْوفَْعلا ُِلق  « ) ناتیاهیدنمزاین دازام  زا  وگب : »
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تسا نکمم  تسا و  هدمآ  لام  تمـسق  نیرتهب  و  يزیچ ، یفاضا  رادقم  زیچ و  ره  هنایم  طسو و  دح  رثا ، ندرب  نیب  زا  ینعم  هب  وفع » »
: وگب : » دوش یم نینچ  هیآ  ریسفت  ینعم  نیا  قباطم  و  دشاب ، نارگید  شزغل  زا  تشذگ  ترفغم و  ینعم  هب  اجنیا  رد 

«. تسا تشذگ  وفع و  قافنا  قافنا ، نیرتهب 
مدـع و  يزوت ، هنیک  ینمـشد و  رظن  زا  هک  هنیدـم  هکم و  اصوصخم  نآرق ، لوزن  لحم  یلهاج و  برع  یعامتجا  عاـضوا  هب  هجوت  اـب 

هک دوش  ببـس  وفع ، قافنا  هب  دیدش  زاین  یلو  دننک ، لاوما  قافنا  زا  لاؤس  اهنآ  هک  درادن  یعنام  چیه  دـندوب ، العا  دـح  رد  تشذـگ 
اهر ار  فرط  خـساپ  هدـنیوگ  هک  تسا  تغالب  تحاـصف و  نوؤش  زا  یکی  نیا  دـنک و  ناـیب  خـساپ  رد  تسا ، رتمزـال  ار  هچنآ  نآرق 

.دزادرپ یم نآ  زا  رتمهم  هب  هدرک و 
ُمَُکل ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  « ) دینک هشیدنا  رکفت و  دیاش  دنک  یم نایب  نینچ  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  هرخالاب  و 

(. َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا 

198 ص :  ۀیآ 220 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 220

198 ص :  لوزن ..... : نأش 

هک یمدرم  هدـش  یهن  اهنآ  لاوما  ندروخ  زا  زین  ناـمیتی و  ییاراد  لاوما و  هب  ندـش  کـیدزن  زا  نآ  رد  هک  « 1  » یتاـیآ لوزن  زا  سپ 
نانآ يارب  هناخ  رد  ای  دندرک و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  نانآ  یهورگ  یتح  دـنتفرگ و  هلـصاف  يو  تلافک  زا  دنتـشاد ، هناخ  رد  یمیتی 

یناوارف تالکشم  نامیتی  يارب  مه  ناتـسرپرس و  يارب  مه  لمع  نیا  دوبن ، ندرک  نوریب  زا  رتمک  هک  دندوب  هدروآ  دوجو  هب  یعـضو 
، دروآ یم راب  هب 

__________________________________________________

.ءاسن هروس  هیآ 10 ، ءارسا و  هروس  هیآ 34 ، ( 1)
199 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دش لزان  هیآ  نیا  اهنآ  خساپ  رد  دندرک  لاؤس  لمع  زرط  نیا  زا  هدیسر و  ربمایپ  تمدخ 

199 ص :  ریسفت ..... :

(. ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  « ) ترخآ ایند و  رد  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  هشیدنا  رکف و  یلصا  زکرم  هیآ  نیا  رد 
تعاطا نیا  هک  تسا  فظوم  لاـح  نیع  رد  دـشاب ، میلـست  يو  ناربماـیپ  ادـخ و  ربارب  رد  تسا  رومأـم  ناـسنا  هک  نیا  اـب  تقیقح  رد 

هاگآ یهلا  ماکحا  رارـسا  زا  دـیاب  رتنـشور ، ترابع  هب  .دـنک و  يوریپ  هناروکروک  هک  نیا  هن  دـهد ، ماجنا  هشیدـنا  رکف و  اب  ار  نامرف 
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.دهد ماجنا  ار  اهنآ  حیحص  كرد  اب  و  ددرگ ،
: وگب (. » یماـتَْیلا ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو  « ) دـننک یم لاؤس  ناـمیتی  هراـب  رد  وت  زا  : » دـیامرف یم دزادرپ و  یم لاؤـس  نیموـس  خـساپ  هب  سپس 

امـش ردارب  اهنآ  درادـن ) یعنام   ) دـیزیمایب نانآ  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  رگا  و  (. » ٌْریَخ ْمَُهل  ٌحالْـصِإ  ْلـُق  « ) تسا رتهب  ناـنآ  راـک  حالـصا 
(. ْمُُکناوْخِإَف ْمُهوُِطلاُخت  ْنِإ  َو  « ) دنتسه

لاح هب  ار  اهنآ  و  نامیتی ، یتسرپ  رس  تیلوؤسم  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  هک  دنک  یم دزـشوگ  ناناملـسم  هب  نآرق ، بیترت  نیا  هب 
.تسین یتسرد  راک  ندراذگاو ، دوخ 

(. ِِحلْصُْملا َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) دسانش یم حلصم  زا  ار  دسفم  دنوادخ   » هک دنک  یم هفاضا  سپس 
لاوما اب  اهنآ  لاوما  نتخیمآ  اب  و  دـنراد ، نامیتی  لاوما  زا  هدافتـسا  ءوس  دـصق  هک  ار  اـهنآ  تسا و  هاـگآ  امـش  همه  تاـین  زا  و  يرآ !

.دسانش یم یعقاو  لدکاپ  نازوسلد  زا  دنزادرپ ، یم نامیتی  لاوما  لیم  فیح و  هب  دوخ ،
نیع رد  و   ) دزادنا تمحز  هب  ار  امـش  دریگب و  تخـس  امـش  رب  ار  راک  دـناوت  یم دـهاوخب  رگا  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
نینچ زگره  ادـخ  یلو  دـیزاس ، ادـج  دوـخ  لاوـما  زا  یلک  هب  ار  اـهنآ  لاوـما  هک  دـهد  روتـسد  ناـمیتی ، یتسرپرـس  هـب  نداد  روتـسد 

(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَتَنْعََأل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  «. ) تسا میکح  اناوت و  وا  اریز  دنک ) یمن

199 ص :  ۀیآ 221 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 221

199 ص :  لوزن ..... : نأش 

نامرف ماجنا  دصق  هب  يو  دورب ، هکم  هب  هنیدم  زا  هک  دش ، رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  فرط  زا  دـثرم »  » مان هب  یـصخش 
تخانـش یم ار  وا  تیلهاج  ناـمز  رد  هک  قاـنع »  » ماـن هب  ییاـبیز  نز  اـب  اـجنآ  رد  و  دـش ، هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر 

200 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دروخرب 
ياضاقت نز  نآ  دـشن  وا  هتـساوخ  میلـست  دوب  هدـش  ناملـسم  هک  دـثرم »  » اما درک ، توعد  هانگ  هب  هتـشذگ  دـننام  ار  وا  نز  نآ  دومن 

كرـشم و نانز  هک  تشاد  نایب  دش و  لزان  هیآ  نیا  دـناسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  عالطا  هب  ار  نایرج  دـثرم » ، » دومن جاودزا 
.دنتسین ناملسم  نادرم  اب  جاودزا  يرسمه و  هتسیاش  تسرپ  تب 

200 ص :  ریسفت ..... :

تب كرـشم و  نانز  اب  : » دـیامرف یم تسا ، ناکرـشم  اب  جاودزا  هراب  رد  يرگید  لاؤس  هب  خـساپ  عقاو  رد  هیآ  نیا  لوزن ، نأش  قباـطم 
(. َّنِمُْؤی یَّتَح  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال  « ) دینکن جاودزا  دنا  هدوراین نامیا  هک  مادام  تسرپ 
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َو « ) دراد او  باجعا  هب  ار  امـش  وا  ییابیز  دنچ  ره  دنرتهب ، تسرپ  تب  دازآ  نز  زا  نامیا  اب  نازینک  : » دیازفا یم هسیاقم  کی  رد  سپس 
(. ْمُْکتَبَجْعَأ َْول  ٍۀَکِرْشُم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ٌۀَنِمُْؤم  ٌۀَمََأل 

ار وا  تیـصخش  زا  یمین  تسوا  نادنزرف  یبرم  ناسنا و  رمع  کیرـش  نز  تسین ، یـسنج  ییوجماک  اهنت  جاودزا  زا  فدـه  نیاربانب ،
.درک هلدابم  تورث ، لام و  يرادقم  يرهاظ و  ییابیز  اب  ار  نآ  موش  بقاوع  كرش و  ناوت  یم هنوگچ  لاح  نیا  اب  دهد ، یم لیکشت 

دنا هدرواـین ناـمیا  هک  یماداـم  تسرپ  تب  نادرم  هب  زین  ار  دوخ  نارتـخد  : » دـیامرف یم هتخادرپ  مکح  نیا  زا  يرگید  شخب  هب  سپس 
تـسرپ تب  دازآ  درم  کی  زا  نامیا  اب  مالغ  کی  اریز ) دیروآرد  نامیا  اب  نامالغ  يرـسمه  هب  ار  اهنآ  دیوش  راچان  دنچ  ره   ) دـیهدن

ٌْریَخ ٌنِمُْؤم  ٌْدبََعل  اُونِمُْؤی َو  یَّتَح  َنیِکِرْـشُْملا  اوُحِْکُنت  َو ال  « ) دروآ باجعا  هب  ار  امـش  وا ) ییابیز  تیعقوم و  لام و   ) دنچ ره  تسا ، رتهب 
(. ْمُکَبَجْعَأ َْول  ٍكِرْشُم َو  ْنِم 

ارچ تسا ، رتلکـشم  رت و  تخـس مکح ، زا  شخب  نیا  رد  هلأسم  هکلب  تسا  عونمم  زین  هنمؤم  نانز  اب  كرـشم  نادرم  جاودزا  نیارباـنب 
.تسا رتشیب  رهوش  رب  نز  ریثأت  زا  الومعم  نز  رب  رهوش  ریثأت  هک 

يوس هب  ناکرـشم - ینعی  اهنآ - : » دیامرف یم دنک ، یم نایب  اه  هشیدنا نتخادـنا  راک  هب  يارب  ار  یهلا  مکح  نیا  لیلد  زین  هیآ  نایاپ  رد 
هدیزگرب شنامرف  هب  شزرمآ  تشهب و  هب  توعد  دنتـسه ) وا  نامرف  عیطم  هک  ینانمؤم  و   ) ادخ هک  یلاح  رد  دـننک ، یم توعد  شتآ 

201 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
(. ِِهنْذِِإب ِةَرِفْغَْملا  ِۀَّنَْجلا َو  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکئلوُأ  « ) دنک یم

(. َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتایآ  ُنِّیَُبی  َو  « ) دنوش رکذتم  دیاش  دزاس ، یم نشور  مدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  و  : » دیازفا یم سپس 
دیآ یم نآ  لاـبند  هب  هک  رگید  هیآ  ثحب و 21  دروم  هیآ  هک  نیا  نآ  دنا و  هدومن یفیرظ  هتکن  هب  هراشا  رـصاعم ، نارـسفم  زا  یـضعب 

-1 تسا : هدش  نایب  هطبار  نیا  رد  مکح  هدزاود  تایآ  نیا  رد  دنک و  یم نایب  فلتخم  داعبا  رد  ار  هداوناخ  لیکشت  هب  طوبرم  ماکحا 
نآ ءالیا  زا  روظنم   ) ءالیا هلأسم  رب  يا  همدقم ناونع  هب  مسق  مکح  ضیح 3 - لاح  رد  یکیدزن  میرحت  ناکرشم 2 - اب  جاودزا  مکح 

، هقّلطم نانز  نتشادهگن  هّدع  قالط 5 - نآ  لابند  هب  ءالیا و  مکح  - 4 دنکن ) یکیدزن  شرسمه  اب  دنک  دای  دنگوس  یـسک  هک  تسا 
هدرک تافو  شرهوش  هک  ینز  هّدع  نادازون 9 - نداد  ریش  مکح  یکین 8 - اب  ندرک  اهر  ای  یکین  اب  نز  نتـشادهگن  اهقالط 7 - ددع 

تارکذـت اب  ماـکحا  نیا  و  هعتم ، مکح  لوخد 12 - زا  لـبق  هقّلطم  ناـنز  رهم  وا 11 - هّدع  ندـش  مامت  زا  لبق  نز  يراگتـساوخ  - 10
دـشاب هشیدـنا  رکف و  اب  هارمه  دـیاب  تسا ، راگدرورپ  تدابع  یعون  هداوناخ  لیکـشت  هلأـسم  دـهد  یم ناـشن  هک  یتاریبعت  یقـالخا و 

.تسا هدش  هتخیمآ 

201 ص :  ۀیآ 222 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 222) )

201 ص :  لوزن ..... : نأش 
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یصاخ فاصوا  اب  هک  تسا  ینوخ  زا  ترابع  نآ  و  دنوش ، یم هدعاق  زور ، هد  رثکا  دح  زور و  هس  لقا  دح  تدم ، هب  هام  ره  رد  نانز 
.دنیوگ یم ضیح  نوخ  ار  نوخ  نآ  و  ضئاح »  » لاح نینچ  رد  ار  نز  ددرگ ، یم جراخ  نز  محر  زا  هدمآ  هقف  بتک  رد  هک 

هرفس کی  رس  ندروخ  اذغ  تروص  هب  هک  نیا  ول  و  تسا ، مارح  اقلطم  نانز  هنوگ  نیا  اب  نادرم  ترـشاعم  دنیوگ  یم دوهی  زا  یعمج 
.دشاب قاتا  کی  رد  یگدنز  ای  و 

یتح ترـشاعم  هنوگ  همه  تسین ، ضیح  ریغ  نز و  ضیح  تلاح  ناـیم  یقرف  هنوگ  چـیه  دـنیوگ : یم يراـصن  هورگ ، نیا  لـباقم  رد 
ضئاح نانز  اب  دـندوب و  هتفرگ  سنا  دوهی  يوخ  قلخ و  هب  شیب  مک و  برع ، نیکرـشم  دـشاب ! یم عناـم  یب ناـنآ  اـب  یـسنج  شزیمآ 

زا ناناملسم  زا  یـضعب  هک  دش  ببـس  تشذگ ، لباق  ریغ  ياهطیرفت  طارفا و  نییآ و  رد  فالتخا  نیمه  دندرک ، یم راتفر  دوهی  دننام 
202 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 

.دیدرگ لزان  هیآ  نیا  نانآ  خساپ  رد  دننک ، لاؤس 

202 ص :  ریسفت ..... :

ضیح نوخ )  ) هراب رد  وت  زا  : » دـیامرف یم تسا ، ناـنز  هناـیهام  تداـع  هراـب  رد  نآ  مینک و  یم دروخرب  يرگید  لاؤس  هب  هیآ  نیا  رد 
(. ًيذَأ َوُه  ُْلق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  « ) تسا يروآ  نایز  زیچ  وگب  دننک  یم لاؤس 

ات دـینکن  یـسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  و  دـییامن ، يریگ  هرانک  یگدـعاق  تلاح  رد  نانز  زا   » تسا نینچ  هک  لاـح  دـیازفا : یم هلـصافالب  و 
(. َنْرُهْطَی یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  ِضیِحَْملا َو ال  ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتْعاَف  « ) دنوش كاپ 

ار نآ  زین  زورما  بط  هک  دروآ ، یم راب  هب  يرایـسب  ياهنایز  تسا ، روآرفنت  هک  نیا  رب  هوالع  یتلاـح ، نینچ  رد  یـسنج  شزیمآ  اریز 
: دننام  ) یشزیمآ ياهیرامیب  برکیم  شرورپ  يارب  دعاسم  طیحم  کی  داجیا  و  نز ، درم و  ندش  میقع  لامتحا  هلمج  زا  هدرک ، تابثا 

شزیمآ ناکـشزپ ، اذل  درم ، یلـسانت  وضع  لخاد  هب  هدولآ  نوخ  ندـش  دراو  نز و  یلـسانت  ءاضعا  باهتلا  زین  و  كازوس ) سیلفس و 
.دننک یم مالعا  عونمم  ار  ینانز  نینچ  اب  یسنج 

ار ناکاپ  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ  هک  دینک  شزیمآ  اهنآ  اب  هداد  نامرف  امـش  هب  ادـخ  هک  یقیرط  زا  دـنوش ، كاپ  هک  یماگنه  یلو  »
(. َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َنِیباَّوَّتلا َو  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  اذِإَف  « ) دراد تسود 

202 ص :  ۀیآ 223 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

امـش یناشفارذـب  لحم  امـش  نارـسمه  : » دـیامرف یم هدرک  یـسنج  شزیمآ  ییاهن  فدـه  هب  ییاـبیز  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 223 -) )
(. ْمَُکل ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن  « ) دنتسه

(. ُْمْتئِش یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  « ) دییامن شزیمآ  اهنآ  اب  دیناوت  یم دیهاوخب  نامز  ره  نیاربانب  »
رشب عون  زا  یمین  هراب  رد  مالسا  ارچ  هک  دیآ  نیگنـس  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  هیبشت  نیا  و  دنا ، هدش هعرزم  هب  هیبشت  نانز  اجنیا  رد 

ار نز  دوجو  ترورض  دهاوخ  یم نآرق  تقیقح  رد  تسا ، هتفهن  هیبشت  نیا  رد  یکیراب  هتکن  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  يریبعت  نینچ 
عون تایح  ظفح  يارب  تسا  يا  هلیـسو هکلب  تسین ، نادرم  ینارـسوه  توهـش و  ءافطا  هلیـسو  نز  هک  دـهد  ناشن  یناسنا  عامتجا  رد 

203 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربارب  رد  نخس  نیا  رشب ،
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.دوش یم بوسحم  يرادشه  دنرگن ، یم يزابسوه  هلیسو  ای  هچیزاب  کی  نوچمه  نز  سنج  هب  تبسن  هک  اهنآ 
اُومِّدَـق َو  « ) دـیتسرفب شیپ  زا  دوـخ  يارب  یکین  راـثآ  حـلاص ، نادـنزرف  شرورپ  حـلاص و  لاـمعا  اـب  : » دـیازفا یم هیآ  همادا  رد  سپس 

(. ْمُکِسُْفنَِأل
شرورپ داـجیا و  يارب  عوـضوم ، نیا  زا  دـیاب  هکلب  تسین  ییوجماـک  تذـل و  یـسنج ، شزیمآ  زا  ییاـهن  فدـه  هک  نـیا  هـب  هراـشا 
باختنا رد  نیارباـنب  دـیتسرفب ، شیپ  زا  تماـیق  يادرف  يارب  يونعم  هریخذ  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  درک و  هدافتـسا  هتـسیاش  نادـنزرف ،

.دوش یهتنم  مهم  هجیتن  نیا  هب  هک  دینک  تیاعر  ار  یلوصا  دیاب  رسمه ،
نانمؤم هب  و  درک ، دـیهاوخ  تاقالم  ار  وا  دـینادب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  : » دـیامرف یم دـهد و  یم اوقت  هب  روتـسد  هیآ ، نایاپ  رد  و 

(. َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  ُهُوقالُم َو  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  َو   ) اوقت هیاس  رد  تاجن  تداعس و  یهلا و  تمحر  تراشب  دیهد » تراشب 

203 ص :  ۀیآ 224 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 224) )

203 ص :  لوزن ..... : نأش 

هک درک  دای  دـنگوس  وا  داد ، يور  یفالتخا  هحاور  نب  هّللا  دـبع  مان  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  رتخد  داماد و  نایم 
عونمم و ار  اهدـنگوس  هنوگ  نیا  دـش و  لزان  هیآ  درادـن  رب  یماگ  هار  نیا  رد  دـنکن و  یتلاخد  هنوگ  چـیه  اـهنآ  راـک  حالـصا  يارب 

.درک دادملق  ساسا  یب

203 ص :  ریسفت ..... :

زا نخس  هک  هدنیآ  تایآ  ثحب  يارب  دوش  یم بوسحم  يا  همدقم .تسا و  دنگوس  هلأسم  زا  هدافتسا  ءوس  هب  رظان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 
دوخ ياهدنگوس  ضرعم  رد  ار  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن  دیوگ ، یم نارسمه  اب  یسنج  شزیمآ  كرت  دروم  رد  دنگوس  و  ءالیا » »

تاین زا  دونش و  یم ار  امـش  نانخـس  تساناد » اونـش و  ادخ  دینادب )  ) دیهدن و رارق  مدرم  نایم  رد  حالـصا  اوقت و  یکین و  كرت  يارب 
(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  ِساَّنلا َو  َْنَیب  اوُِحلُْصت  اوُقَّتَت َو  اوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل  ًۀَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال   ) تسا هاگآ  امش 

.تسا یبولطمان  لمع  دشاب  راک  رد  یمهم  فده  هک  يدراوم  رد  زج  ندرک  دای  دنگوس  بیترت  نیا  هب 

203 ص :  ۀیآ 225 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رطاخب ار  امـش  دـنوادخ  : » دـیامرف یم دوش ، ریخ  ياهراک  عنام  دـیابن  مسق  هک  مهم  بلطم  نیا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 225 -) )
204 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هجوت  نودب  هک  ییاهدنگوس 
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(. ْمُِکناْمیَأ ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاُؤی  ال  « ) درک دهاوخن  هذخاؤم  دینک  یم دای 
هدنزرمآ دنوادخ  دنک و  یم هذخاؤم  دینک ) یم دای  رایتخا  هدارا و  يور  زا  هک  ییاهدنگوس  و   ) هدرک بسک  امـش  ياهلد  هچنآ  هب  اما 

(. ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللا  ْمُُکبُوُلق َو  ْتَبَسَک  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو  « ) تسا ملح  ياراد  و 
درک انتعا  نآ  هب  دیابن  درادن و  يرثا  هنوگ  چیه  هک  تسا  وغل  ياه  مسق لوا  عون  هدرک ، هراشا  دنگوس  عون  ود  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

ماجنا میمـصت  هدارا و  يور  زا  هک  تسا  ییاهدـنگوس  مود  عون  .تسین  میمـصت  هدارا و  يور  زا  اریز  درادـن  هراـفک  نآ  تفلاـخم  و 
، نآ اب  تفلاخم  و  دوب ، دـنبیاپ  نآ  هب  دـیاب  تسا و  ربتعم  مسق  هنوگ  نیا  دـنک ، یم بسک  ار  نآ  ناسنا  بلق  نآرق  ریبعت  هب  دریگ و  یم

.دوش یم هرافک  بجوم  مه  و  دراد ، هانگ  مه 

204 ص :  ۀیآ 226 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ای وا و  زا  ییادج  يارب  تهج  نیمه  هب  تشادـن و  برع  هعماج  رد  یماقم  شزرا و  هنوگ  چـیه  نز  تیلهاج  نارود  رد  هیآ 226 -) )
دوخ رـسمه  زا  يدرم  نامز  ره  هک  بیترت  نیا  هب  دوب  ءالیا »  » اهنآ زا  یکی  هک  تشاد  دوجو  یتشز  قرط  نز ، نداد  رارق  راـشف  تحت 

، داد یم رارق  يدیدش  يانگنت  رد  ار  دوخ  رـسمه  یناسنا  ریغ  هار  نیا  اب  ددرگن و  رتسبمه  وا  اب  هک  درک  یم دای  دنگوس  دش ، یم رفنتم 
ابلاغ نادرم  هتبلا  .دشاب  هتـشاد  یبولطم  یگدنز  دنک و  یتشآ  دش  یم رـضاح  اهدنگوس  نیا  زا  دعب  هن  داد و  یم قالط  امـسر  ار  وا  هن 
نیا ندوشگ  قیرط  و  هدرک ، هزرابم  طلغ  تنس  نیا  اب  ثحب  دروم  هیآ  دنتشاد  يددعتم  نارـسمه  نوچ  دنتفرگ ، یمن رارق  راشف  تحت 

قح دنروخ ) یم یـسنج  شزیمآ  كرت  يارب  دنگوس   ) دننک یم ءالیا  دوخ  نانز  زا  هک  یناسک  : » دیامرف یم دـنک ، یم نایب  ار  دـنگوس 
(. ٍرُهْشَأ ِۀََعبْرَأ  ُصُّبَرَت  ْمِِهئاِسن  ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل  « ) دنشک راظتنا  هام  راهچ  دنراد 

سپس .دنهد  تاجن  یناماسبان ، نیا  زا  ار  نز  دننک و  نشور  دوخ  رـسمه  اب  ار  شیوخ  عضو  هک  تسا  نیا  يارب  تلهم  هام  راهچ  نیا 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ُؤاف  ْنِإَف  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دنتفرگ ، تشگزاب  هب  میمصت  تصرف ) نیا  رد   ) رگا : » دیازفا یم

205 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  رب  ار  دنگوس  نتسکش  نینچمه  هلأسم و  نیا  رد  ار  وا  هتشذگ  دنوادخ  يرآ !
.تسا یقاب  دوخ  تقو  هب  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  نآ  هرافک  دنچ  ره  دشخب - یم

205 ص :  ۀیآ 227 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َقالَّطلا اُومَزَع  ْنِإ  َو  « ) تسا اناد  اونش و  دنوادخ  درادن ) یعنام  شطیارـش  اب  مه  نآ   ) دنتفرگ ییادج  هب  میمـصت  رگا  و  (- » هیآ 227 )
(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإَف 

رد دزاس ، اهر  قالط  اب  ار  وا  هن  و  ددرگ ، زاب  ییوشانز  ملاس  یگدنز  هب  هن  دـنکن ، باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  درم  هاگ  ره  و 
دوش روبجم  هام  راهچ  نتـشذگ  زا  دعب  هک  دریگ  یم تخـس  وا  رب  دزادنا و  یم نادنز  هب  ار  درم  دنک و  یم تلاخد  عرـش  مکاح  اجنیا 

.دروآ رد  یفیلکتالب  لاح  زا  ار  نز  دنک و  باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی 

205 ص :  ۀیآ 228 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رد دوش و  یم نایب  تسا  نآ  هب  طوبرم  هچنآ  قالط و  ماکحا  زا  یـشخب  هیآ  نیا  رد  دوب و  قالط  زا  نخـس  لـبق  هیآ  رد  هیآ 228 -) )
راظتنا ار  ندـش  كاپ  راب  هس  تدـم  هب  دـیاب  هقّلطم  ناـنز  : » دـیامرف یم هّدـع  هراـب  رد  تسخن  هدـش ، ناـیب  نآ  رد  مکح  جـنپ  عومجم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ٍءوُُرق َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  « ) دنشکب
یـسنج شزیمآ  دوخ  رهوش  اب  هک  یکاپ  لاح  رد  دـیاب  قـالط  هک  اـجنآ  زا  و  دـشاب ، یم نز  یکاـپ  ماـیا  ینعم  هب  قوف  هیآ  رد  ٍءوُُرق » »

هب دوش ، كاپ  دـنیبب و  تداع  راب  ود  نآ  زا  دـعب  هک  یماگنه  و  دوش ، یم بوسحم  هبترم  کـی  یکاـپ  نیا  دریگ  ماـجنا  دـشاب  هدرکن 
.تسا زیاج  لاح  نامه  رد  وا  جاودزا  هدش و  مامت  هّدع  دش  تداع  يا  هظحل دیسر و  مامتا  هب  موس  یکاپ  هک  نیا  ضحم 

زور ادـخ و  هب  رگا  دـننک ، ناـمتک  هدـش  هدـیرفآ  ناـنآ  محر  رد  ار  هچنآ  هک  تسین  لـالح  اـهنآ  يارب   » هک تسا  نیا  مکح ، نیمود 
(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ  َّنِهِماحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  « ) دنراد نامیا  زیخاتسر 

ار وا  راتفگ  هدراذـگ و  وا  هدـهع  رب  يرگید  هن  دـمهف ، یم نز  دوخ  الومعم  هک  ار  هّدـع  مایا  نایاپ  زاغآ و  هلأـسم  هک  نیا  هجوت  لـباق 
.تسا هداد  رارق  دنس 

اهنآ نارسمه  : » دیامرف یم دراد ، عوجر  قح  یعجر ، قالط  هّدع  رد  رهوش  هک  تسا  نیا  دوش ، یم هدافتسا  هیآ  زا  هک  یمکح  نیموس 
« دنشاب حالصا  ناهاوخ  هاگره  دنرتراوازس  نارگید ) زا   ) هّدع تدم  نیا  رد  ییوشانز ) یگدنز  نتفرگ  رس  زا  و   ) اهنآ هب  عوجر  يارب 

206 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاحالْصِإ .) اوُدارَأ  ْنِإ  َِکلذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  (َو 
رـس زا  ار  ییوشانز  یگدنز  تافیرـشت ، هنوگ  چـیه  نودـب  دـناوت  یم رهوش  تسا ، یعجر  قالط  هّدـع  رد  نز  هک  یعقوم  رد  عقاو  رد 

.دوش یم لصاح  ینعم  نیا  دشاب  تشگزاب  دصق  هب  هک  یلمع  ای  نخس و  ره  اب  دریگ ،
هداد رارق  يا  هتسیاش قوقح  تسا  اهنآ  شود  رب  هک  یفیاظو  دننامه  نانز  يارب  و  : » دیامرف یم هتخادرپ  مکح  نیمراهچ  نایب  هب  سپس 

(. ٌۀَجَرَد َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  ِفوُْرعَْملِاب َو  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  َو  « ) دنراد يرترب  اهنآ  رب  نادرم  هدش و 
هب فظوم  اهنآ  هک  دـنراد  نادرم  رب  یقوقح  نانز  نینچمه  هدـش ، هدراذـگ  نانز  هدـهع  رب  یقوقح  درم  يارب  هک  روطناـمه  نیارباـنب 

.دننآ تیاعر 
تنواعم درم و  هدهع  رب  هداوناخ  تیریدم  دراد  دوجو  درم  نز و  یحور  یمسج و  ياهورین  نیب  هک  يراد  هنماد  فالتخا  هب  هجوت  اب 

زا یهورگ  يوقت  شناد و  يونعم و  تاماقم  رظن  زا  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  توافت  نیا  تسا و  هدش  هدراذـگ  نز  هدـهع  رب  نآ 
.دنشاب رت  هتفرشیپ نادرم  زا  يرایسب  زا  نانز 

نانز نادرم و  هب  يرادشه  ات  هدـش  رارکت  راب  هدزاود  تایآ  نیا  رد  تسا ، یقطنم  لوقعم و  کین و  راک  ینعم  هب  هک  فورعم »  » هژاو
بلج ییوشاـنز و  دـنویپ  میکحت  رد  رگیدـکی  لـباقتم  قوقح  هب  مارتـحا  اـب  هکلب  دـننکن  هدافتـسا  ءوس  دوخ  قح  زا  زگره  هک  دـشاب 

.دنشوکب یهلا  ياضر 
تمکح و هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا نیا  و  ٌمیِکَح .) ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناوت و  دـنوادخ  : » میناوخ یم هیآ  نایاپ  رد  هرخـالاب  و 

نامتخاس اب  و  تسا ، هدرک  نییعت  وا  يارب  شنیرفآ  نوناق  هک  دزادرپب  یفیاظو  هب  هعماج  رد  سک  ره  هک  دنک  یم باجیا  یهلا ، ریبدت 
یمّلـسم قوقح  هدراذگ ، نانز  هدهع  رب  هک  یفیاظو  ربارب  رد  هک  دنک  یم باجیا  دـنوادخ  تمکح  .تسا  گنهامه  وا  ناج  مسج و 

.دوش رارقرب  قح  هفیظو  نایم  یلداعت  ات  دریگ ، رارق 

206 ص :  ۀیآ 229 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا
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هیآ 229) )

206 ص :  لوزن ..... : نأش 

دهد و یم قالط  ار  يو  هتسویپ  وا  هک  درک  تیاکش  شرهوش  زا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  تمدخ  ینز 
ریـسفت هدیزگرب  شرـسمه  تشاد  قح  درم  هک  دوب  نینچ  تیلهاج  رد  دتفا و  ررـض  نایز و  هب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنک  یم عوجر  سپس 

207 ص : ج1 ، هنومن ،
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  رـضحم  هب  تیاکـش  نیا  هک  یماگنه  دوبن ، نآ  رب  يدح  دنک و  عوجر  دـهدب و  قالط  راب  رازه  ار 

.داد رارق  راب  هس  ار  قالط  دح  دش و  لزان  هیآ  دیسر ،

207 ص :  ریسفت ..... :

یلو تسا ، هقرفت  ییادـج و  زا  يریگولج  هداوناخ و  عضو  حالـصا  يارب  عوجر »  » و هدـع »  » نوناق هک  میدیـسر  اجنیا  هب  لـبق  هیآ  رد 
رارق راشف  تحت  ار  دوخ  رـسمه  هک  نیا  يارب  و  دـندرک ، یم هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  تیلهاج ، نارود  قباطم  ناناملـسم  هزاـت  زا  یـضعب 

، درک يریگوـلج  هنادرمناوجاـن  تشز و  لـمع  نیا  زا  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  دـندرک  یم عوـجر  هداد و  قـالط  ار  وا  یپ  رد  یپ  دـنهد 
(. ِناتَّرَم ُقالَّطلا  « ) تسا هبترم  ود  دراد ) تشگزاب  عوجر و  هک  تسا  یقالط  روظنم   ) قالط : » دیامرف یم

.دوش یمن ماجنا  سلجم  کی  رد  دوش و  عقاو  ددعتم  تاسلج  رد  دیاب  هتبلا 
اهر ار  وا  یکین  اب  ای  دیامن ، یتشآ  دنک و  يرادهاگن  هتـسیاش  روطب  ار  دوخ  رـسمه  دیاب  راب  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  : » دیازفا یم سپس 

(. ٍناسْحِِإب ٌحیِرْسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف  « ) دوش ادج  وا  زا  هشیمه  يارب  دزاس و 
، تفرگ ماجنا  عوجر  حلص و  سپـس  قالط و  شکمـشک و  تبون  ود  هک  یماگنه  و  درادن ، یتشگزاب  عوجر و  موس ، قالط  نیاربانب 

.درک هرسکی  ار  راک  دیاب 
بـسانمان نانخـس  وا  رـس  تشپ  ییادـج  زا  دـعب  دزادرپب و  ار  نز  نآ  قوقح  هک  تسا  نیا  یکین  ناـسحا و  اـب  ندـش  ادـج  زا  روظنم 

.ددرگ ناسحا  اب  مأوت  دیاب  زین  ییادج  نیاربانب  .دریگن  وا  زا  ار  جاودزا  ناکما  و  دزاسن ، نیبدب  وا  هب  تبسن  ار  مدرم  و  دیوگن ،
ْنَأ ْمَُکل  ُّلِحَی  ـال  َو  « ) دـیریگب سپ  دـیا  هداد اـهنآ  هب  هچنآ  زا  ار  يزیچ  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  : » دـیامرف یم هیآ  همادا  رد  اذـل  و 

(. ًاْئیَش َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُخْأَت 
.دریگ سپ  زاب  تسا  هداد  نز  هب  رهم  ناونع  هب  هک  ار  يزیچ  ییادج  ماگنه  دناوت  یمن رهوش  نیاربانب ،

یتروص رد  نآ  درادـن و  یعنام  رهم  نتفرگ  سپ  زاب  ضرف  کی  رد  اهنت  دـیوگ : یم هدرک  هراـشا  علخ  قـالط  هلأـسم  هب  هیآ  همادا  رد 
یهلا دودح  ییوشانز  یگدنز  همادا  اب  هک  دنسرتب  نیا  زا  رسمه  ود   » و دشاب ، هتـشادن  ییوشانز  یگدنز  همادا  هب  لیامت  نز  هک  تسا 

208 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) َدوُدُح  امیُِقی  اَّلَأ  افاخَی  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دنرادن اپرب  ار 
قالط و  دزادرپب » یـضوع )  ) هیدف نز  هک  تسین  ود  نآ  رب  یهانگ  دننکن ، تیاعر  ار  یهلا  دودح  هک  دیـسرتب  رگا  : » دـیازفا یم سپس 

(. ِِهب ْتَدَْتفا  اَمِیف  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ِهَّللا  َدوُدُح  امیُِقی  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف   ) دریگب
یگدنز وا  اب  تسا ، لیام  هک  يدرم  هب  دزادرپب و  ار  راک  نیا  تمارغ  دیاب  وا  و  تسا ، نز  ییادـج ، همـشچ  رـس  اجنیا  رد  تقیقح  رد 
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.دنک باختنا  يرگید  رسمه  رهم ، نامه  اب  دهد  هزاجا  دنک 
: دیامرف یم هدرک  هراشا  هدش  نایب  هیآ  نیا  رد  هک  یماکحا  مامت  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

اهوُدَتْعَت الَف  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  « ) دننارگمتس دننک  یم زواجت  نآ  زا  هک  اهنآ  دینکن و  زواجت  نآ  زا  تسا  یهلا  ياهزرم  دودح و  اهنیا  »
(. َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَم  َو 

208 ص :  ۀیآ 230 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 230) )

208 ص :  لوزن ..... : نأش 

هس وا  مدوب  میومع  رسپ  رـسمه  نم  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  ینز  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
؟ مدرگ زاب  ملوا  رهوش  هب  مناوت  یم ایآ  داد ، قالط  ارم  مه  وا  اقافتا  مدرک ، جاودزا  يدرم  اب  وا  زا  سپ  داد ، قالط  ارم  راب 
.دش لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  یشاب ، هدرک  یسنج  شزیمآ  مود  رسمه  اب  هک  یناوت  یم یتروص  رد  اهنت  هن ، دومرف : ترضح 

208 ص :  ریسفت ..... :

( رگید راب  عوجر ، قالط و  ود  زا  دعب   ) رگا : » دیامرف یم دوش  یم قحلم  قباس  مکح  هب  هک  دراد  يا  هرـصبت مکح  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
وا اـب  و   ) دـنک باـختنا  یمئاد ) جاودزا  هب   ) يرگید رـسمه  هک  نیا  رگم  دـش  دـهاوخن  لـالح  نآ  زا  دـعب  وا  رب  نز  داد ، قـالط  ار  وا 
اب نز  نآ  و  ، ) دـننک تشگزاب  ود  نآ  هک  درادـن  یهاـنگ  داد ، قـالط  ار  وا  مود ) رـسمه  رگا  تروص  نیا  رد  دـیامن  یـسنج  شزیمآ 
الَف اهَقَّلَط  ْنِإَف  « ) دنرمـش یم مرتحم  ار  یهلا  دودح  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  هک  نیا  رب  طورـشم  دـیامن ) جاودزا  رگید  راب  شلوا  رـسمه 

(. ِهَّللا َدوُدُح  امیُِقی  ْنَأ  اَّنَظ  ْنِإ  اعَجارَتَی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت 
ٍمْوَِقل اُهنِّیَُبی  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  َو  « ) دـنک یم ناـیب  دـنهاگآ  هک  يدارفا  يارب  هک  تسا  یهلا  دودـح  اـهنیا   » دـنک یم دـیکأت  ناـیاپ  رد  و 

(. َنوُمَْلعَی

208 ص :  ۀیآ 231 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

209 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  هتشذگ  تایآ  لابند  هب  قالط ! رگید  ياهتیدودحم  مه  زاب  هیآ 231 -) )
: دـیوگ یم زاغآ  رد  دـنک  يریگولج  نز  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  زا  ات  دـنک  یم قالط  رما  رد  يرگید  ياهتیدودـحم  هب  هراـشا  زین  هیآ 

يا هدیدنـسپ زرط  هب  ای  دینک ) یتشآ  اهنآ  اب  دـیناوت  یم زاب   ) دندیـسر هّدـع  ياهزور  نیرخآ  هب  دـیداد و  قالط  ار  نانز  هک  یماگنه  »
َّنُهوُحِّرَـس ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو  « ) دـیزاس اهر  يا  هدیدنـسپ زرط  هب  اـی  و  دـیراد ، هاـگن  ار  اـهنآ 
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(. ٍفوُْرعَِمب
.دیوش ادج  مه  زا  یکین  اب  دینیب  یمن دعاسم  ار  هنیمز  رگا  ای  دیریگب و  ییوشانز  یگدنز  همادا  هب  میمصت  هنامیمص  ای 

َّنُهوُکِـسُْمت َو ال  « ) دیرادن هگن  ار  اهنآ  ندرک  يدعت  ندز و  ررـض  رطاخب  زگره  : » دـیامرف یم هدرک  هراشا  نآ  لباقم  موهفم  هب  سپس 
(. اوُدَتْعَِتل ًارارِض 

اب اذـل  دـنداد ، یم رارق  ییوجماقتنا  هلیـسو  ار  ییوشانز  هب  تشگزاب  هاـگ  تیلهاـج  رد  اریز  تسا ، فورعم »  » هملک ریـسفت  هلمج  نیا 
«. دینارورپب رس  رد  يرکف  نینچ  دیابن  زگره  : » دیوگ یم یعطاق  نحل 

(. ُهَسْفَن َمَلَظ  ْدَقَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  « ) هدرک متس  ملظ و  نتشیوخ  هب  دنک  نینچ  سک  ره  هک  ارچ  »
(. ًاوُزُه ِهَّللا  ِتایآ  اوُذِخَّتَت  َو ال  « ) دیریگن ءازهتسا  هب  ار  ادخ  تایآ  : » دیامرف یم دهد و  یم رادشه  ناگمه  هب  سپس 

هبعلم هچیزاب و  ار  یهلا  تایآ  حور ، یب  ياهبلاق  کشخ و  رهاوظ  هب  ندـیبسچ  یهلا و  ماکحا  حور  زا  یـشوپ  مشچ  اب  دـیابن  نیاربانب 
دـیروآ و دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  : » دـیازفا یم سپـس  .تسا  رتکاندرد  شتازاجم  و  رتدـیدش ، راک  نیا  هاـنگ  هک  داد  رارق  دوخ 

َنِم ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  « ) دهد یم دنپ  نآ  اب  ار  امش  هدرک و  لزان  امش  رب  شناد  ینامسآ و  باتک  زا  هچنآ 
(. ِِهب ْمُکُظِعَی  ِۀَمْکِْحلا  ِباتِْکلا َو 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  َو  « ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دینادب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  «و 
اهنآ تاین  زا  یتح  دنوادخ  هک  دننادب  دننکن و  هدافتسا  ءوس  دوخ  تیعقوم  زا  نانز ، قوقح  دروم  رد  هک  دهد  یم رادشه  قوف ، هلمج 

.تسا هاگآ 
210 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

210 ص :  ۀیآ 232 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 232) )

210 ص :  لوزن ..... : نأش 

، دوب هتفرگ  قالط  شرـسمه  زا  هک  تشاد  ءالمج  مان  هب  يرهاوخ  راسی » نب  لقعم   » مان هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
تفلاخم زا  ار  وا  دش و  لزان  هیآ  دش ، عنام  راک  نیا  زا  شردارب  یلو  دیآرد ، شرـسمه  دقع  هب  رگید  راب  دوب  لیام  هّدع  نایاپ  زا  دعب 

.درک یهن  یجاودزا  نینچ  اب 

210 ص :  ریسفت ..... :

ار دوخ  یگدنز  دندوب  روبجم  دندوب و  نادرم  تراسا  ریجنز  رد  نانز  تیلهاج  نامز  رد  تراسا - ياهریجنز  زا  رگید  یکی  نتسکش 
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.دننک میظنت  هماکدوخ  نادرم  تالیامت  قبط 
درک یم جاودزا  یلو ، هزاجا  اب  نز  رگا  یتح  دـش ، یمن هداد  یتیمها  هنوگ  چـیه  نز  لـیم  هتـساوخ و  هب  رـسمه  باـختنا  رد  هلمج  زا 

نز و هک  نیا  اب  دش  یم رایـسب  تشاد و  لیماف  نادرم  هدارا  هب  یگتـسب  لوا  رـسمه  هب  وا  نتـسویپ  زاب  دش  یم ادج  شرـسمه  زا  سپس 
نیا احیرـص  نآرق  دندش ، یم عنام  یتاموهوم  اهرادنپ و  يور  دـنواشیوخ  نادرم  دنتـشاد  تشگ  زاب  هب  هقالع  ییادـج  زا  دـعب  رهوش 

: دیوگ یم هدرک  موکحم  ار  شور 
دننک جاودزا  شیوخ  قباس )  ) نارـسمه اب  هک  دیوشن  اهنآ  عنام  دندیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  هّدع  دیداد و  قالط  ار  نانز  هک  یماگنه  »

َّنُهَجاوْزَأ َنْحِْکنَی  ْنَأ  َّنُهُولُضْعَت  الَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو  « ) دوش لصاح  يا  هدیدنـسپ زرط  هب  تیاضر  اهنآ  نایم  رد  رگا 
(. ِفوُْرعَْملِاب ْمُهَْنَیب  اْوَضارَت  اذِإ 

زور ادخ و  هب  نامیا  هک  امـش  زا  يدارفا  اهنت  هک  تسا  يروتـسد  نیا  : » دـیامرف یم دـهد و  یم رادـشه  رگید  راب  هیآ ، همادا  رد  سپس 
(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  َِکلذ  « ) دنریگ یم دنپ  نآ  زا  دنراد  تمایق 

ادخ تسا و  رتدیفم  اهیگدولآ  نتـسش  يارب  رترثؤم و  امـش ) ياه  هداوناخ  ) ّومن یکاپ و  يارب  نیا  : » دیوگ یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  و 
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  ُرَهْطَأ َو  ْمَُکل َو  یکْزَأ  ْمُِکلذ  « ) دیناد یمن امش  دناد و  یم

هیامرس هک  دنریگ  هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم یناسک  یهتنم  هدش  نایب  امـش  عفن  هب  همه  ماکحا  نیا  دیوگ : یم عقاو  رد  هیآ ، زا  شخب  نیا 
.دننک لرتنک  ار  دوخ  تالیامت  دنناوتب  و  دنشاب ، هتشاد  ار  داعم  ءدبم و  هب  نامیا 

211 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

211 ص :  ۀیآ 233 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ییوشاـنز جاودزا و  لـئاسم  هب  طوبرم  ياـهثحب  همادا  عقاو  رد  هک  هیآ  نیا  نادازوـن ! نداد  ریـش  هراـب  رد  روتـسد  تفه  هیآ 233 -) )
.دنک یم وگ  زاب  ار  نآ  تایئزج  هتفر و  نداد ) ریش  « ) عاضر  » هلأسم ینعی  مهم  هلأسم  کی  غارس  هب  تسا ،

(. ِْنیَِلماک ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  « ) دنهد یم ریش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام  : » دیوگ یم تسخن  - 1
هداد ردام  هب  یگراوخ  ریش  لاس  ود  رد  نداد  ریش  قح  اما  تسا  هدش  هتشاذگ  ردپ  هدهع  هب  ریغص  لافطا  رب  تیالو  دنچ  ره  نیاربانب ،
ردام نآ  زا  تدم  نیا  رد  تناضح  قح  حالطـصا  هب  دنک و  يرادـهاگن  دوخ  دـنزرف  زا  تدـم  نیا  رد  دـناوت  یم هک  تسا  وا  هدـش و 

.ردام فطاوع  تیاعر  مه  تسا و  دنزرف  لاح  تیاعر  يارب  مه  هک  تسا  هبناج  ود  قح  کی  نیا  .تسا و 
(. َۀَعاضَّرلا َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  « ) دنک لماک  ار  یگراوخریش  نارود  دهاوخب  هک  تسا  یسک  يارب  نیا  : » دیازفا یم سپس  - 2

، دنک لماک  ار  نداد  ریش  دهاوخ  یم هک  تسا  یـسک  يارب  لاس  ود  دشاب ، لاس  ود  هراومه  تسین ، مزال  لفط  نداد  ریـش  تدم  ینعی 
.دننک رتمک  ار  تدم  نیا  وا  تمالس  تیاعر  عضو و  هب  هجوت  اب  دنراد  قح  ناردام  یلو 

ار دنزرف  دناوتب  هدوسآ  يرطاخ  اب  ردام  ات  تسا  دازون  ردپ  هدهع  رب  نداد  ریش  نارود  رد  سابل  اذغ و  رظن  زا  ردام  یگدنز  هنیزه  - 3
: دیامرف یم هیآ  همادا  رد  اذل  .دهد  ریش 

یَلَع َو  « ) دزادرپب هتـسیاش  روطب  ار  ناردام  كاشوپ  كاروخ و  تسا ، مزـال  ردـپ )  ) هدـش دـلوتم  وا  يارب  دـنزرف  هک  یـسک  نآ  رب  «و 
(. ِفوُْرعَْملِاب َّنُُهتَوْسِک  َّنُُهقْزِر َو  َُهل  ِدُولْوَْملا 

ییوگ تسا ، هجوـت  لـباق  ردـپ ) « ) با  » هب ریبـعت  ياـج  هب  هدـش ) دـلوتم  وا  يارب  دـنزرف  هک  یـسک  « ) َُهل ِدوـُلْوَْملا   » هب ریبـعت  اـجنیا  رد 
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درم هدهع  رب  عقوم  نیا  رد  شردام  كدوک و  هنیزه  رگا  ینعی  دـنک ، جیـسب  روبزم ، هفیظو  ماجنا  هار  رد  ار  ردـپ  فطاوع  دـهاوخ  یم
.هناگیب درف  کی  هن  تسوا ، لد  هویم  وا و  دنزرف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدش  هتشاذگ 

فراعتم و هتـسیاش و  هچنآ  دـیاب  ردام ، ياذـغ  سابل و  دروم  رد  ناردـپ  هک  دـهد  یم ناـشن  هتـسیاش ) روطب  « ) فورعم  » هب فیـصوت 
212 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رظن  رد  ار  تسا  وا  لاح  بسانم 

.فارسا هن  دننک و  يریگتخس  هن  دنریگب ،
(. اهَعْسُو اَّلِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ال  « ) دهد ماجنا  ار  دوخ  ییاناوت  رادقم  زا  شیب  تسین  فظوم  سک  چیه  : » دیامرف یم رتشیب  حیضوت  يارب  و 
هن و  دنز ، ررـض  كدوک  هب  دراد  قح  ردپ ) اب  فالتخا  رطاخب   ) ردام هن  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، يرگید  مهم  مکح  نایب  هب  سپـس  - 4

(. ِهَِدلَِوب َُهل  ٌدُولْوَم  اهَِدلَِوب َو ال  ٌةَِدلاو  َّراَُضت  ال  (« ) ردام اب  فالتخا  رطاخب   ) ردپ
، دازون حور  مسج و  رب  دـنهد و  رارق  شیوخ  فالتخا  هحلاصملا  لام  ار  كدوک  تشونرـس  دـنرادن  قح  ود  نیا  زا  کی  چـیه  ینعی 

.دننک دراو  هبرض 
: دیامرف یم دزادرپ  یم ردپ  گرم  زا  دعب  هب  طوبرم  يرگید  مکح  هب  سپس  - 5

(. َِکلذ ُْلثِم  ِثِراْولا  یَلَع  َو  « ) دهد ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  مزال  زین  وا  ثراو  رب  «و 
.دننک نیمأت  دهد  یم ریش  كدوک  هب  هک  ینارود  رد  ار  ردام  ياهزاین  دیاب  اهنآ  ینعی :

رد دـنچ  ره  هتـشاذگاو ، ردام  ردـپ و  هب  ار  نآ  رایتخا  هدـمآ  نایم  هب  ریـش  زا  كدوک  نتـشاد  زاب  هلأـسم  زا  نخـس  هیآ ، همادا  رد  - 6
اب قفاوت  و  وا ، یحور  یمـسج و  عضو  هب  هجوت  اب  ردام  ردپ و  یلو  دوب  هدش  نییعت  كدوک  نداد  ریـش  يارب  ینامز  قباس ، ياه  هلمج

رگیدـکی تروشم  تیاـضر و  اـب  ود  نآ  رگا  : » دـیامرف یم دـنراد ، زاـب  ریـش  زا  بساـنم  عقوم  ره  رد  ار  كدوک  دـنناوت  یم رگیدـکی 
ٍضارَت ْنَع  ًالاِصف  ادارَأ  ْنِإَف  « ) تسین اهنآ  رب  یهانگ  دنریگ  زاب  ریـش  زا  هام ) کی  تسیب و  ای  لاس  ود  زا  رتدوز   ) ار كدوک  دـنهاوخب 

(. امِْهیَلَع َحانُج  الَف  ٍرُواشَت  امُْهنِم َو 
یعنام یتسار  هب  ای  دنک و  یم يراددوخ  دـنزرف  يرادـهاگن  تناضح و  نداد و  ریـش  دروم  رد  دوخ  قح  زا  ردام  هک  دوش  یم هاگ  - 7

مدـع ای  ییاناوت  مدـع  اـب   ) رگا : » دـیامرف یم هیآ  همادا  رد  اذـل  دیـشیدنا و  يا  هراـچ هار  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـیآ ، یم شیپ  وا  يارب 
هتـسیاش روطب  ار  ردام  هتـشذگ  قح  هاگ  ره  تسین ، امـش  رب  یهاـنگ  دـیریگب ، دوخ  نادـنزرف  يارب  يا  هیاد دـیتساوخ  رداـم ) تقفاوم 

ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِفوُْرعَْملِاب .) ُْمْتیَتآ  ام  ُْمتْمَّلَس  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  « ) دیزادرپب
213

هتـشذگ هب  تبـسن  ردام ، قوقح  نتفر  نیب  زا  ببـس  رما  نیا  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  عنام  یب ردام ، ياج  هب  هیاد  باـختنا  نیارباـنب ،
.دوشن

َهَّللا اوُقَّتا  َو  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دینادب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت   » هک دـهد  یم رادـشه  ناگمه  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

رطخ هب  ار  مولظم  ناکدوک  ای  رگیدـکی و  تشونرـس  دـنک و  هدـنز  اهنآ  رد  ار  ییوجماـقتنا  حور  نز ، درم و  ناـیم  شکمـشک  اداـبم 
.تسا اهنآ  بقارم  اقیقد  ادخ  دننادب  دیاب  همه  دزادنا ،

213 ص :  ۀیآ 234 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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زا .تسا  رهوش  گرم  زا  دـعب  جاودزا  نانز  یـساسا  تالکـشم  لئاسم و  زا  یکی  درک ! یم هراچیب  ار  نانز  هک  یتافارخ  هیآ 234 -) )
بادآ و فلتخم  لیابق  رد  هشیمه  اذل  يرطف و  تسا  یعوضوم  رـسمه  گرم  زا  دـعب  یتح  ییوشانز  یناگدـنز  میرح  تیاعر  یفرط 

نب رد  ار  ناـنز  ـالمع  هک  دـندرک  یم طارفا  ناـنچ  نآ  موسر  نیا  رد  یهاـگ  هچ  رگ  تسا  هدوب  روظنم  نیا  يارب  ینوگاـنوگ  موـسر 
لیابق زا  یـضعب  هنومن ! ناونع  هب  دـندش  یم بکترم  وا  دروم  رد  ار  اهراک  نیرتزیمآ  تیانج یهاگ  دـنداد و  یم رارق  تراـسا  تسب و 

مورحم ددجم  جاودزا  زا  هشیمه  يارب  ار  نز  یخرب  دندرک ، یم نفد  درم  اب  ار  وا  یـضعب  ای  هدز و  شتآ  ار  نز  رهوش ، گرم  زا  سپ 
اب نیکرچ  هایـس و  همیخ  ریز  رهوش  ربـق  راـنک  یتدـم  دـندوب  فظوم  اـهنز  لـیابق  زا  يا  هراـپ رد  دـندرک و  یم نیـشن  هشوگ هتخاـس و 
ار دوـخ  زور  بـش و  عـضو  نیدـب  هدرب و  رـس  هـب  وشتـسش  یتـح  روـیز و  شیارآ و  هنوـگ  ره  زا  رود  فیثـک  سردـنم و  ياهــسابل 

ظفح هّدع و  يرادهاگن  زا  دعب  دهد  یم هزاجا  هویب  نانز  هب  هدیشک و  نالطب  طخ  تایانج  تافارخ و  نیا  مامت  رب  هیآ  نیا  .دننارذگب 
دیاب اهنآ  دنراذگ ، یقاب  دوخ  زا  ینارسمه  دنریم و  یم امش  زا  هک  یناسک  : » دیامرف یم دننک ، جاودزا  هب  مادقا  هتشذگ  تیجوز  میرح 

ناشدوخ هراب  رد  دنهاوخ  یم هچ  ره  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دمآ ، رـس  ناشتّدم  هک  یماگنه  دنـشکب و  راظتنا  زور  هد  هام و  راهچ 
َۀََعبْرَأ َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو   ) .دـننک جاودزا  دوخ  هاوخلد  درم  اب  و  دـنهد » ماجنا  هتـسیاش  روطب 

214 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِفوُْرعَْملِاب .) َّنِهِسُْفنَأ  ِیف  َْنلَعَف  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف  ًارْشَع  ٍرُهْشَأ َو 
رظن رد  نز  هدـنیآ  جاودزا  رد  ار  شیوخ  عفانم  ای  دـننک و  یم وا  راک  رد  دروم  یب ياهتلاخد  نز ، ناگتـسب  ءایلوا و  هاگ  هک  اجنآ  زا  و 

ره و  تسا » هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هک  يراک  ره  زا  دنوادخ  : » دیامرف یم دهد و  یم رادشه  همه  هب  دـنوادخ  هیآ  نایاپ  رد  دـنریگ ، یم
(. ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو   ) دناسر یم دوخ  دب  کین و  لامعا  يازج  هب  ار  سک 

214 ص :  ۀیآ 235 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا تشذگ ) تافو  هّدع  هراب  رد  هک  یثحب  بسانت  هب   ) دنتـسه هّدع  رد  هک  ینانز  مهم  ماکحا  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 235 -) )
لد رد  ای  و  دینک ، يراگتـساوخ  دنتـسه ) تافو  هّدـع  رد  هک  ینانز  زا   ) هیانک يور  زا  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  : » دـیامرف یم هدرک ،

، دیراذگن جاودزا  هدعو  تحارـص  اب  ییاهنت  رد  اهنآ  اب  یلو  داتفا ، دیهاوخ  اهنآ  دای  هب  امـش  تسناد  یم ادخ  دیـشاب ، هتـشاد  میمـصت 
ْمُکِـسُْفنَأ ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  ْوَأ  ِءاسِّنلا  ِۀَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  « ) دینک راهظا  هیانک ) اب   ) يا هتـسیاش زرط  هب  هک  نیا  رگم 

(. ًافوُْرعَم ًالْوَق  اُولوُقَت  ْنَأ  اَّلِإ  ارِس  َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکل ال  َّنُهَنوُرُکْذَتَس َو  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع 
- تسا نکمم  زین  ینادرم  دـنک و  یم رکف  دوخ  هدـنیآ  تشونرـس  هب  نز  رهوش ، توـف  اـب  هک  تسا  یعیبـط  رما  کـی  نیا  تقیقح  رد 

.دنشاب نانآ  اب  جاودزا  رکف  رد  دنراد - هویب  نانز  هک  رتلهس  طیارش  رطاخب 
یَّتَح ِحاکِّنلا  َةَدْقُع  اُومِْزعَت  َو ال  « ) دیآ رـس  هب  اهنآ  هّدع  ات  دیدنبن  ار  حاکن  دـقع  لاح ) ره  رد  یلو  : » ) دـیامرف یم هیآ  همادا  رد  سپس 

(. ُهَلَجَأ ُباتِْکلا  َُغْلبَی 
نآ هک  دوش  یم ببـس  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هناهاگآ  رگا  هکلب  تسا ، لطاب  ددنبب  جاودزا  دقع  هّدع ، رد  یـسک  رگا  ملـسم  روطب  و 

.ددرگ مارح  وا  هب  تبسن  هشیمه  يارب  نز 
هدنزرمآ و دنوادخ  هک  دینادب  دیزیهرپب و  وا  تفلاخم  زا  دناد ، یم دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  دینادب  : » دـیامرف یم نآ  لابند  هب  و 

ٌروُفَغ َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ُهوُرَذْـحاَف َو  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو   ) دـنک یمن هلجع  ناگدـنب  تازاـجم  رد  و  تسا » ملح  ياراد 
(. ٌمِیلَح
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214 ص :  ۀیآ 236 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

215 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرگید  ماکحا  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  قالط  ماکحا  همادا  رد  زاب  هیآ 236 -) )
یـسنج شزیمآ  و   ) دینک ادـیپ  سامت  اهنآ  اب  هک  نیا  زا  لبق  ار  نانز  رگا  تسین  امـش  رب  یهانگ  : » دـیامرف یم تسخن  تسا  هدـش  نایب 

(. ًۀَضیِرَف َّنَُهل  اوُضِْرفَت  ْوَأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ام  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  ال  « ) دیهد قالط  دییامن ، رهم  نییعت  و  دیهد ) ماجنا 
یتاـهج هب  هک  دـنوش  هجوـتم  ییوشاـنز ، لـمع  زا  شیپ  جاودزا و  دـقع  زا  دـعب  درم  نز و  اـی  درم  هک  تـسا  یتروـص  رد  نـیا  هـتبلا 

.دوش یم رتلکشم  راک  دعب  لحارم  رد  اریز  دنوش ، ادج  مه  زا  قالط  اب  عقوم  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  دننک ، یگدنز  مه  اب  دنناوت  یمن
« دیزاس دنم  هرهب یبسانم ) هیده  اب   ) ار اهنآ  دیاب  یلاح  نینچ  رد  : » دـیامرف یم دزادرپ و  یم هطبار  نیا  رد  يرگید  مکح  نایب  هب  سپس 

(. َّنُهوُعِّتَم (َو 
هک یـسک  نآ  رب  : » دیوگ یم هیآ  هلابند  رد  اذل  و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دیاب  زین  رهوش  ییاناوت  تردـق و  هیدـه ، نیا  تخادرپ  رد  یلو 

یقح نیا  و  تسا ، مزال  يا  هتـسیاش هیدـه  شدوخ  هزادـنا  هب  تسا  تسدـگنت  هک  سک  نآ  رب  و  شییاـناوت ، هزادـنا  هب  دراد  ییاـناوت 
(. َنِینِسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ًاعاتَم  ُهُرَدَق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  ُهُرَدَق َو  ِعِسوُْملا  یَلَع  « ) ناراکوکین رب  تسا 

يا هظحالم لباق  رثا  هیده  نیا  هک  اجنآ  زا  دنزادرپب  ار  هیده  نیا  ناشییاناوت  روخ  رد  زین  ناتـسدگنت  دوخ و  هزادنا  هب  دـیاب  نارگناوت 
هیآ رد  دوش  لصاح  ییوشانز  دنویپ  نتسسگ  رثا  رب  تسا ، نکمم  هک  ییاه  هدقع زا  نز  ییاهر  ییوجماقتنا و  سح  زا  يریگولج  رد 

اب هتخیمآ  دـیاب  ینعی  تسا » مزال  ناراـکوکین  رب  لـمع  نیا  : » دـیوگ یم هدرک و  ناـسحا  يراـکوکین و  هیحور  هب  هتـسباو  ار  نآ  قوف 
.دشاب تملاسم  يراکوکین و  حور 

215 ص :  ۀیآ 237 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ادـج یـسورع ، شزیمآ و  زا  لبق  یلو  تسا  هدـش  رهم  نییعت  اهنآ  يارب  هک  هدـمآ  نایم  هب  یناـنز  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 237 -) )
يرهم هک  یلاح  رد  دوش ) ماجنا  شزیمآ  و   ) دینک ادیپ  سامت  نانآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دیهد  قالط  ار  اهنآ  رگا  : » دیامرف یم دنوش ، یم

ْدَق َّنُهوُّسَمَت َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  َو  « ) دـیهدب اهنآ  هب  دـیا  هدرک نییعت  ار  هچنآ  فصن  تسا  مزال  دـیا ، هدرک نییعت  اهنآ  يارب 
(. ُْمتْضَرَف ام  ُفِْصنَف  ًۀَضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْضَرَف 

لـصاح یـشزیمآ  دـنچ  ره  دریگب  تساک  مک و  نودـب  ار  هیرهم  مامت  فصن  دـهد  یم قح  نز  هب  هک  تسا ، هلأسم  ینوناق  مکح  نیا 
216 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دشاب  هدشن 

هیفس ریغص و  رگا  ای  و   ) دنشخبب ار  دوخ  قح  اهنآ  هک  نیا  رگم  : » دیامرف یم دور و  یم یفطاع  یقالخا و  ياه  هبنج غارـس  هب  دعب  یلو 
ُةَدـْقُع ِهِدَِـیب  يِذَّلا  اَوـُفْعَی  ْوَأ  َنوـُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دـشخبب ار  نآ  تـسوا  تـسد  هـب  جاودزا  هرگ  هـک  سک  نآ  ینعی ) اـهنآ  یلو  دنتـسه ،

(. ِحاکِّنلا
رد ار  يراکوکین  تشذگ و  تسا و  رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  رهم ) مامت  نتخادرپ  و   ) امـش تشذگ  وفع و  : » دـیوگ یم دـعب  هلمج  رد 
َهَّللا َّنِإ  ْمُکَْنَیب  َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  يْوقَّتِلل َو ال  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  دـینکن  شومارف  دوخ  نایم 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب 
عازن و اب  هتخیمآ  ییادج  قالط و  یتح  هک  دنک ، یم دیکأت  لئاسم  نیا  رد  ناسحا »  » و فورعم »  » یـساسا لصا  رب  هیآ ، هعومجم  نحل 

.دریگ رارق  تشذگ ، وفع و  ناسحا و  يراوگرزب و  ساسا  رب  هکلب  دشابن  ییوجماقتنا  حور  کیرحت  شکمشک و 
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216 ص :  ۀیآ 238 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 238) )

216 ص :  لوزن ..... : نأش 

تکرــش تعاـمج  زاـمن  رد  دــندوب و  هداد  رارق  نیملــسم  فوفــص  رد  هـقرفت  داـجیا  يارب  هناـهب  ار  اوـه  یمرگ  ناـقفانم  زا  یعمج 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دندوب ، هدرک  يراددوخ  تامج  رد  تکرـش  زا  زین  نینمؤم  زا  یـضعب  اهنآ  لابند  هب  و  دندرک ، یمن

هداعلا قوف  يامرگ  رد  ربمایپ  هک  هدش  لقن  یثیدح  رد  اذـل  درک ، دـیدش  تازاجم  هب  دـیدهت  ار  اهنآ  یتح  دوب  تحاران  تهج  نیا  زا 
رس تشپ  هک  يروطب  دوب ، زامن  نیرت  تخس نارای  باحصا و  يارب  زامن  نیا  دراذگ و  یم تعامج  اب  ار  رهظ )  ) زامن ناتـسبات  زورمین 
ام زامن  رد  هک  یناسک  هناخ  ما  هتفرگ میمـصت  نم  دومرف : اجنیا  رد  دوبن ، رتشیب  فص  ود  اـی  فص  کـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

.درک دیکأت  تعامج ) اب   ) ار رهظ  زامن  تیمها  دش و  لزان  هیآ  منازوسب ، دننک  یمن تکرش 

216 ص :  ریسفت ..... :

نآ يور  یناوارف  دیکأت  نآرق  تایآ  رد  تسادخ ، اب  ناسنا  هطبار  نیرترثؤم  زامن  هک  اجنآ  زا  یطـسو - زامن  اصوصخم  زامن ، تیمها 
اـشوک نآ  ظفح  رد  دینک و  تموادم  یطـسو ، زامن  اصوصخم  اهزامن  همه  ماجنا  رد  : » دیامرف یم ثحب  دروم  هیآ  رد  هلمج  زا  هدش ،

(. یطْسُْولا ِةالَّصلا  ِتاوَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاح  « ) دیشاب
217 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَِّلل  اُومُوق  َو  « ) دیزیخ اپب  ادخ  يارب  لماک ، هجوت  عوشخ و  عوضخ و  اب  «و 

( َنِیِتناق
« یطسو ةالص   » زا روظنم  .دراد  زاب  مهم  رما  نیا  زا  ار  امش  دنزرف ، رسمه و  لام و  هب  نتخادرپ  ایند و  ياهیراتفرگ  امرس  امرگ و  ادابم  .

.تسا رهظ  زامن  نامه  هنایم ) زامن  )
نآ هب  تبـسن  راک  بسک و  دـیدش  ياهیراتفرگ  ای  ناتـسبات ، زورمین  ياوه  یمرگ  رثا  رب  هک  هدوب  نیا  رطاـخب  زاـمن  نیا  يور  دـیکأت 

.دنداد یم تیمها  رتمک 

217 ص :  ۀیآ 239 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نینچ رد  اهتنم  .دوش  شومارف  زامن  دیابن  گنج  هنحص  رد  یتح  طیارـش  نیرت  تخـس رد  هک  دنک  یم دیکأت  هیآ  نیا  رد  هیآ 239 -) )
.دوش یم طقاس  فراعتم ، روطب  دوجس  عوکر و  ماجنا  ندوب و  هلبق  هب  ور  نوچمه  زامن  طیارش  زا  يرایسب  یعضو ،

دوجس عوکر و  و  دیهد » ماجنا  هراوس  ای  هدایپ  لاح  رد  ار ) زامن   ) دیاب دیسرتب  يرگید ) رطخ  ای  گنج  رطاخب   ) رگا و  : » دیامرف یم اذل 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 468 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ًانابْکُر ْوَأ  ًالاجِرَف  ُْمتْفِخ  ْنِإَف   ) دیروآ اجب  هراشا  ءامیا و  اب  ار 
.دروآ اجب  ار  زامن  دیاب  لاح  همه  رد  هکلب  تسین ، تینما  لاح  رد  اهنت  اهزامن ، رب  تظفاحم  نیاربانب ،

زامن و  دیتسناد » یمن هک  داد  میلعت  ار  ییاهزیچ  امـش ، هب  هکنانچ  نآ  دینک ، دای  ار  ادخ  دـیتفای ، زاب  ار  دوخ  تینما  هک  یماگنه  هب  اما  »
اُونوُکَت َْمل  اـم  ْمُکَمَّلَع  اـمَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَـف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَـف   ) دـیهد ماـجنا  طیارـش  بادآ و  ماـمت  اـب  یلومعم و  تروـص  هب  لاـح  نیا  رد  ار 

(. َنوُمَْلعَت
قبط رب  ندرک  لمع  نامه  هتخومآ ، اهناسنا  هب  ار  فوخ  نما و  تلاح  رد  ندناوخ  زامن  زرط  هک  یهلا  میلعت  نیا  هنارکش  تسا  نشور 

.تسا نآ 

217 ص :  ۀیآ 240 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

دیوگ یم نخس  ینارهوش  هراب  رد  تسخن  هتشگزاب و  هطبار  نیا  رد  يروما  قالط و  جاودزا و  هلأسم  هب  رگید  راب  نآرق  هیآ 240 -) )
رد ینعی  دـنریم - یم امـش  زا  هک  یناـسک  و  : » دـیامرف یم دـنراذگ ، یم ياـجب  دوخ  زا  ینارـسمه  هتفرگ و  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک 

ار اهنآ  لاس  کی  ات  هک  دننک  تیصو  دوخ  نارسمه  يارب  دیاب  دنراذگ  یم یقاب  دوخ  زا  ینارـسمه  و  دنریگ - یم رارق  گرم  هناتـسآ 
ریـسفت هدیزگرب  َنیِذَّلا  َو   ) دوش تخادرپ  اهنآ  یگدنز  هنیزه  دننامب و  یقاب  رهوش  هناخ  رد  دننکن » نوریب  هناخ  زا  و  دنزاس ، دـنم  هرهب

218 ص : ج1 ، هنومن ،
( ٍجارْخِإ َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  ًاعاتَم  ْمِهِجاوْزَِأل  ًۀَّیِصَو  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُتی 

یهانگ یلو ) دنرادن  ینکـس  هنیزه و  رد  یقح   ) دنور نوریب  رگا  و   » دنورن نوریب  رهوش  هناخ  زا  اهنآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  .
« دنهد یم ماجنا  هّدع ) ندش  مامت  زا  دعب  ددـجم  رهوش  باختنا  دـننام   ) هتـسیاش راک  زا  دوخ  هراب  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسین ، امـش  رب 

(. ٍفوُْرعَم ْنِم  َّنِهِسُْفنَأ  ِیف  َْنلَعَف  ام  ِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َنْجَرَخ  ْنِإَف  )
هک تسا  رداق  دنوادخ  دیامرف : یم هداد  يرادلد  ار  اهنآ  دنـشابن  نارگن  دوخ  هدـنیآ  زا  ینانز  نینچ  هک  نیا  يارب  ایوگ  هیآ ، نایاپ  رد 
اریز تسا ، هدوب  نآ  رد  یتمکح  امتح  هدیسر  اهنآ  هب  یتبیصم  رگا  و  دیاشگب ، اهنآ  ربارب  رد  نیـشیپ  رهوش  نادقف  زا  دعب  يرگید  هار 

(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  »
.تسین ینارگن  ياج  دوشگ و  دهاوخ  ار  يرگید  رد  شفطل  هب  ددنبب ، ار  يرد  شتمکح  يور  زا  رگا 

زور هد  هام و  راهچ  تافو  هّدع  نآ ، رد  تشذـگ و  البق  هک  هروس  نیمه  هیآ 234  هلیسو  هب  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نارسفم  زا  يرایسب 
لزان البق  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  ینآرق  میظنت  بیترت و  رظن  زا  هیآ  نیا  رب  هیآ  نآ  ندوب  مدـقم  تسا و  هدـش  خـسن  دوب  هدـش  نییعت 

.تسا هدش 

218 ص :  ۀیآ 241 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ  قالط  ماکحا  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 241 -) )
ٌعاـتَم ِتاـقَّلَطُْمِلل  َو   ) دوـش یم هتخادرپ  رهوـش  فرط  زا  هک  ناراـکزیهرپ » رب  تـسا  یقح  نـیا  يا  هتـسیاش هیدـه  هـقّلطم ، ناـنز  يارب  »

(. َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 
زا لبق  هدشن و  هداد  رارق  دقع  ماگنه  هب  اهنآ  يارب  يرهم  هک  تسا  ینانز  دروم  رد  تشذگ ، هک  هیآ 236  هنیرق  هب  هیآ  نیا  رد  مکح 
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.دنوش یم هداد  قالط  یسنج ، شزیمآ 

218 ص :  ۀیآ 242 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

حرـش امـش  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  : » دـیامرف یم تسا ، قـالط  هب  طوـبرم  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 242 -) )
(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  « ) دینک هشیدنا  دیاش  دهد  یم

هراب رد  اهنت  هشیدـنا  هن  رگ  و  دـشاب ، لمع  يوس  هب  تکرح  ءدـبم  هک  تسا  نآ  لـقعت ، ندرک و  هشیدـنا  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب 
.تشاد دهاوخن  يا  هجیتن ماکحا 

219 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

219 ص :  ۀیآ 243 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 243) )

219 ص :  لوزن ..... : نأش 

نیا هب  يرایـسب  هدع  نایم  نیا  رد  دنتفر  یم ایند  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  مدرم  تفای و  هار  نوعاط  يرامیب  ماش  ياهرهـش  زا  یکی  رد 
زا ییاهر  دوخ و  طیحم  زا  رارف  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  دنتفگ  كرت  ار  راید  طیحم و  نآ  دـنبای  ییاهر  گرم  لاگنچ  زا  دـیاش  هک  دـیما 

رورغ راـچد  یعیبط  لـماوع  هب  نتخود  مشچ  یهلا و  هدارا  نتفرگ  هدـیدان  اـب  هدومن و  یلالقتـسا  تردـق و  ساـسحا  دوخ  رد  گرم 
.تخاس دوبان  يرامیب  نامه  هب  نابایب  نامه  رد  زین  ار  اهنآ  راگدرورپ  دندش 

219 ص :  ریسفت ..... :

يرـسم يراـمیب  هک  نیـشیپ ، ماوـقا  زا  یکی  بیجع  تشذگرـس  هب  تسا ، يا  هدـنزومآ لاـح  نـیع  رد  و  هتـسب ، رـس  هراـشا  هـیآ  نـیا 
هناخ زا  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » دـیامرف یم دـندرک ، رارف  هقطنم  نآ  زا  رفن ، نارازه  و  تشگ ، رهاظ  اهنآ  طـیحم  رد  یکانتـشحو 
َرَذَـح ٌفوـُلُأ  ْمُه  ْمِهِراـیِد َو  ْنِم  اوُـجَرَخ  َنـیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  ْمـَل  َأ  « ) دـندوب رفن  نارازه  هـک  یلاـح  رد  دـندرک  رارف  گرم  سرت  زا  دوـخ 

(. ِتْوَْملا
: دومرف اهنآ  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم هدرک  هراشا  اهنآ  راک  تبقاع  هب  سپس 

(. اُوتُوم ُهَّللا  ُمَُهل  َلاقَف   ) دندرم دندوب  هداد  رارق  هناهب  ار  نآ  هک  يرامیب  نآ  هب  و  دیریمب »
(. ْمُهایْحَأ َُّمث   ) دشاب نارگید  يارب  یتربع  سرد  نانآ  یگدنز  يارجام  ات  درک » هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  سپس  »

هک یماگنه  هک  تسا  نیا  اهنت  وا  رما  : » دـیامرف یم هک  اجنآ  هدـمآ ، سی  هروس  هیآ 82  رد  هک  تسا  يرما  دـننامه  ینیوکت ، رما  نیا 
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هب هک  تسا  تیعمج  نآ  ندش  هدنز  هب  هراشا  ْمُهایْحَأ » َُّمث   » هلمج دوش !» یم دوجوم  اروف  وش و  داجیا  دیوگ : یم دـنک  هدارا  ار  يزیچ 
رظن زا  مه  ، ) دوـب یهلا  نشور  ياـهتمعن  زا  یکی  تاـیح ، هب  ناـنآ  تشگزاـب  هک  اـجنآ  زا  تفرگ و  تروـص  ربماـیپ ، لـیقزح  ياـعد 

: دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  مدرم ) تربع  رظن  زا  مه  و  ناشدوخ ،
ِساَّنلا َو یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  « ) دـنروآ یمن اجب  ار  وا  رکـش  مدرم ، رتشیب  یلو  دـنک ، یم ناسحا  دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  »

(. َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل 
.دنیوا ياهتمعن  تایانع و  فاطلا و  لومشم  اهناسنا  همه  هکلب  هورگ ، نیا  اهنت  هن 

220 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلأسم  ناکما  يارب  هیآ  نیا  هب  هر - قودص - موحرم  هعیش  فورعم  دنمشناد 
نیمه رد  رگید  راب  نیشیپ  ياهناسنا  زا  یهورگ  هک   ) تسا تعجر  هب  داقتعا  ام  دیاقع  زا  یکی  دیوگ : یم هدرک و  لالدتـسا  تعجر » »

(. دندرگ یم زاب  یگدنز  هب  ایند 
.دشاب تمایق  رد  ناگدرم  يایحا  داعم و  هلأسم  يارب  يدنس  هیآ  نیا  دناوت  یم زین  و 

220 ص :  ۀیآ 244 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

« تساناد اونـش و  دنوادخ  دینادب  و  دینک ، راکیپ  ادخ  هار  رد  : » دـیامرف یم تسخن  دوش ، یم عورـش  داهج  تایآ  اجنیا  زا  هیآ 244 -) )
َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو   ) تسا هاگآ  داـهج  رما  رد  ناـتناّین  امـش و  ینورد  ياـه  هزیگنا زا  دونـش و  یم ار  امـش  ناـنخس 

(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس 

220 ص :  ۀیآ 245 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 245) )

220 ص :  لوزن ..... : نأش 

، تشاد دهاوخ  تشهب  رد  نآ  ربارب  ود  دهدب  يا  هقدص سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  يزور  هک  هدش  لقن  نینچ 
رد نآ  ربارب  ود  مهدـب  هقدـص  ناونع  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  رگا  مراد  غاـب  ود  نم  ادـخ  لوـسر  يا  درک  ضرع  يراـصنا  حادـحدلا  وـبا 

لزان هیآ  داد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هقدـص  ناونع  هب  دوب  رتهب  هک  ار  یغاـب  وا  سپـس  يرآ ! دومرف : تشاد ، مهاوخ  تشهب 
«. ًةَرِیثَک ًافاعْضَأ   » ینعم تسا  نیا  درک و  وا  يارب  ربارب  رازه  رازه  ود  ار  وا  هقدص  و  دش ،

220 ص :  ریسفت ..... :

تیامح قیرط  رد  داهج و  قیرط  رد  تسا  هدیـشخب  وا  هک  یلاوما  زا  و   ) دهد ییوکین  ماو  ادخ  هب  هک  تسیک  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد 
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ًافاعْـضَأ َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  « ) دـنک ربارب  نیدـنچ  وا ، يارب  ار  نآ  دـنوادخ  ات  دـنک ) قافنا  نادنمتـسم ،
(. ًةَرِیثَک

.دوش یم داهج  هار  رد  هک  تسا  ییاهقافنا  ینعم  هب  دنوادخ  هب  نداد  ماو  نیاربانب 
ُهَّللا َو  « ) دیدرگ یم زاب  وا  يوس  هب  امـش  همه  دنک و  یم هدرتسگ  دودحم و  ار ) ناگدنب  يزور   ) دـنوادخ : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ُطُْصبَی َو  ُِضبْقَی َو 
تـسد هب  امـش  يزور  تیدودـحم  شرتـسگ و  اریز  دـنک  یم مک  ار  امـش  لاوـما  شـشخب ، قاـفنا و  دـینکن  روـصت  هک  نیا  هب  هراـشا 

.تسادخ
221 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  هار  رد  قافنا  دروم  رد  دیجم  نآرق  زا  هیآ  نیدنچ  رد  ضرق ؟ هب  ریبعت  ارچ 

تیمها لامک  وسکی و  زا  ار  ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  فطل  تیاـهن  نیا  و  تسا ، هدـمآ  راـگدرورپ  هب  نداد  ماو  ضرق و  هب  ریبعت 
رد هدرک  ضرق  تساوخرد  امش  زا  دنوادخ  : » دیامرف یم مالّـسلا  هیلع  یلع  هغالبلا  جهن  رد  دناسر ، یم رگید  يوس  زا  ار  قافنا  هلأسم 

ار امـش  دـهاوخ  یم هکلب  تسوا ) زاین  تهج  زا  هن  اهنیا  يرآ ،  ) هدوتـس زاین و  یب تسوا و  نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياهجنگ  هک  یلاح 
«. دیرتراکوکین کیمادک  هک  دیامزایب 

221 ص :  ۀیآ 246 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ياـهیربهر رثا  رب  دـندوب  هدـش  ناوتاـن  فیعـض و  ناـینوعرف  هطلـس  ریز  رد  هک  دوهی  موـق  زیگنا ! تربـع  يارجاـم  کـی  هیآ 246 -) )
ياهتمعن ربمایپ  نیا  تکرب  هب  دنوادخ  دندیـسر  تمظع  تردـق و  هب  هتفای و  تاجن  زیگنا  فسا  عضو  نآ  زا  ع )  ) یـسوم هنادـنمدرخ 

.دوب « 1  » دهع قودنص  هلمج  زا  هک  هدیشخب  اهنآ  هب  یناوارف 
تـسکش ناینیطـسلف  تسد  هب  ماجنا  رـس  .دـنداد  ینکـش  نوناق  هب  نت  دـش و  اهنآ  رورغ  ثعاب  مک  مک  اهتمعن  اهیزوریپ و  نیمه  یلو 

هب يربمایپ  دنوادخ  هک  نآ  ات  تشاد  همادا  اهلاس  عضو  نیا  دنداد  تسد  زا  دهع  قودنـص  هارمه  ار  شیوخ  ذوفن  تردق و  هدروخ و 
اهنآ يارب  يریما  ربهر و  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  عاـمتجا  وا  درگ  اـهنآ  تخیگنارب  اـهنآ  داـشرا  تاـجن و  يارب  ار  لیئومـشا »  » ماـن

.دنبای زاب  ار  هتفر  تسد  زا  تزع  ات  دننک  دربن  نمشد  اب  وا  نامرف  تحت  یگمه  ات  دنک  باختنا 
هب ار  تولاـط »  » هک دـش  یحو  وا  هب  تشاد  هـضرع  يو  هاگـشیپ  هـب  ار  موـق  هتـساوخ  هدروآ و  يور  دـنوادخ  هاـگرد  هـب  لیئومـشا » »
زا یعمج  يدیدن  ایآ  : » دیامرف یم هدرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ ، نیا  رد  .مدیزگرب  ناشیا  یهاشداپ 

فارشا
__________________________________________________

هلیـسو هب  هک  یماگنه  دـنکفا و  ایرد  هب  داهن و  نآ  رد  ار  وا  یـسوم  ردام  هک  دوب  یقودنـص  نامه  توبات »  » اـی دـهع » قودنـص  ( » 1)
تسد هب  سپس  دش و  یم يرادهاگن  نوعرف  هاگتسد  رد  نانچمه  دندروآ  نوریب  نآ  زا  ار  یـسوم  دش و  هتفرگ  ایرد  زا  نوعرف  لاّمع 

نیـسپاو رد  یـسوم  دنتـسج ، یم كّربت  نآ  هب  دندرمـش و  یم مرتحم  ار  زیگنا  هرطاخ  قودنـص  نیا  لیئارـسا  ینب  داـتفا ، لیئارـسا  ینب 
، داهن نآ  رد  يرگید  ياهراگدای  دوخ و  هرز  همیمض  هب  دوب  هدش  هتـشون  نآ  رب  ادخ  ماکحا  هک  ار  سّدقم  حاولا  دوخ  رمع  ياهزور 
ار نآ  اهگنج  رد  اذل  و  دش ، رتشیب  لیئارسا  ینب  رظن  رد  قودنص  نیا  تیمها  بیترت  نیا  هب  درپس  نون » نب  عشوی   » شیوخ ّیـصو  هب  و 

اهنآ رب  نانمـشد  و  دش ، فیعـض  اهنآ  نید  ینابم  اجیردـت  یلو  دراذـگ  یم اهنآ  رد  یّـصاخ  يونعم  یناور و  رثا  دـندرب و  یم دوخ  اب 
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قدـص رب  هناشن  کی  ناونع  هب  دـهع  قودنـص  هک  داد  هدـعو  اهنآ  هب  لیئومـشا »  » اما دـنتفرگ  اهنآ  زا  ار  قودنـص  نآ  دـندش و  هریچ 
.تشگ دهاوخ  زاب  اهنآ  هب  وا  راتفگ 

222 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ادخ هار  رد  وا ) یهدـنامرف  تحت   ) ات نک  باختنا  ام  يارب  يرادـمامز  دـنتفگ  دوخ  ربمایپ  هب  هک  ع )  ) یـسوم زا  دـعب  ار  لیئارـسا  ینب 

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ  یسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَلَْملا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) مینک راکیپ 
يدازآ و هب  هچنآ  هک  دوش  یم نشور  ریبعت  نیا  زا  دندراذگ  ادخ ) هار  رد  « ) ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف   » ار هزرابم  نیا  مان  اهنآ  هک  نیا  هجوت  لباق 

نارگن نانآ  عضو  زا  هک  ناشربمایپ  لاح  ره  هب  .دوش  یم بوسحم  هّللا  لیبس  یف  دـنک  کـمک  ملظ  عفر  تراـسا و  زا  اـهناسنا  تاـجن 
رد دینک و ) یچیپرس   ) دیاش دوش  هداد  امش  هب  راکیپ  روتسد  رگا  تفگ :  » اهنآ هب  دید  یمن نامیپ  دهع و  رد  مدق  تباث  ار  اهنآ  و  دوب ،

(. اُوِلتاُقت اَّلَأ  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَه  َلاق  « ) دینکن راکیپ  ادخ  هار 
ياهرهـش و  میدش !» هدنار  نامنادنزرف  هناخ و  زا  هک  یلاح  رد  مینکن  راکیپ  ادخ  هار  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  : » دنتفگ خساپ  رد  اهنآ 
(. اِنئاْنبَأ انِرایِد َو  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَق  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  اُولاق َو   ) دنا هدش ریسا  نامنادنزرف  لاغشا و  نمشد  هلیسو  هب  ام 

اهنآ هب  راکیپ  روتـسد  هک  یماگنه  : » میناوخ یم هیآ  همادا  رد  اذل  و  دریگب ، ار  اهنآ  ینکـش  نامیپ  ولج  تسناوتن  اهنیا  زا  کی  چیه  اما 
َِبتُک اَّمَلَف   ) دهد یم رفیک  اهنآ  هب  دسانش و  یم و  دناد » یم ار  ناراکمتس  دنوادخ  دندرک و  یچیپ  رس  یگمه  یمک  هدع  زج  دش  هداد 

(. َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  ْمُْهنِم َو  اًلِیلَق  اَّلِإ  اْوَّلَوَت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع 
.ردب گنج  رد  مالسا  رادافو  نازابرس  دننامه  دنا ، هتشون رفن  ار 313  نارادافو  هدع  یضعب 

222 ص :  ۀیآ 247 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يارب ادخ  نامرف  هب  ار  تولاط  و  تفگ ، خـساپ  اهنآ  تساوخرد  هب  تشاد  هک  يا  هفیظو قبط  ناشربمایپ ، تروص  ره  رد  هیآ 247 -) )
ْدَق َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  « ) تسا هتخیگنارب  امـش  يرادمامز  يارب  ار  تولاط  دـنوادخ  تفگ : اهنآ  هب  و   » دـیزگرب نانآ  يرادـمامز 

(. ًاِکلَم َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب 
، دـش عورـش  تفلاخم  اجنیا  زا  .دوب  مه  روشک  رادـمامز  هکلب  دوبن  رگـشل  هدـنامرف  اهنت  تولاـط ، هک  دـیآ  یمرب نینچ  اـکلم  ریبعت  زا 

223 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تموکح  ام  رب  وا  هنوگچ  : » دنتفگ یهورگ 
ُْهنِم َو ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  اْنیَلَع َو  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  « ) درادن يدایز  تورث  وا  و  میرت ، هتسیاش وا  زا  ام  هک  نیا  اب  دشاب  هتـشاد 

(. ِلاْملا َنِم  ًۀَعَس  َتُْؤی  َْمل 
زرواشک کی  یلام  رظن  زا  لیئارـسا و  ینب  مانمگ  هلیبق  کی  زا  یناوج  تولاط  دـندرک - ضارتعا  دـنوادخ  باـختنا  هب  اـهنآ  عقاو  رد 

: تفگ  » دنک یم وگزاب  نینچ  داد  لیئارسا  ینب  ناهارمگ  هب  ربمایپ  نآ  هک  ار  ینکشنادند  خساپ  نآرق  یلو  دوب - هداس 
ِْملِْعلا َو ِیف  ًۀَطَْـسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  « ) هدیـشخب تعـسو  ار  وا  مسج  تردق )  ) ملع و هدـیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  دـنوادخ 

(. ِمْسِْجلا
شومارف ار  يربهر  یـساسا  طیارـش  دیهابتـشا و  رد  تخـس  امـش  هک  نیا  مود  تسا و  میکح  دـنوادخ  شنیزگ  نیا  هک  نیا  تسخن :

.تسین يربهر  يارب  يزایتما  چیه  تورث ، یلاع و  بسن  دیا ، هدرک
تقایل و هب   ) اناد هدرتسگ و  عیـسو و  شناسحا )  ) دنوادخ دشخب و  یم دهاوخب  سک  ره  هب  ار  دوخ  کلم  دنوادخ  : » دـیازفا یم سپس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  « ) تسا دارفا ) یگتسیاش 
.تسادخ يوس  زا  فلتخم  لیاسو  تاناکما و  ندش  مهارف  نآ  دشاب و  يربهر  يارب  یموس  طرش  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 

223 ص :  ۀیآ 248 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ناشربمایپ حیرـصت  اب  یتح  دـنوادخ  يوس  زا  تولاط  تیرومأم  هب  زونه  لیئارـسا  ینب  ایوگ  هک  دـهد  یم ناشن  هیآ  نیا  هیآ 248 -) )
تـسا نیا  وا  تموکح  هناشن  تفگ : اهنآ  هب  اهنآ  ربمایپ  ، » دندش لیلد  هناشن و  ناهاوخ  وا  زا  دندوب و  هدرکن  ادـیپ  نانیمطا  لیئومـشا ،

هک یقودنـص  ناـمه  تسا ، امـش  يارب  ناـتراگدرورپ  يوس  زا  یـشمارآ  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  امـش  يوس  هب  دـهع  قودنـص  هک 
ینـشور هناشن  عوضوم ، نیا  رد  دـننک ، یم لمح  ار  نآ  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  رد  نوراه  یـسوم و  نادـناخ  ياهراگدای 

َكَرَت اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌۀَنیِکَس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  « ) دیشاب هتـشاد  نامیا  رگا  تسا ، امـش  يارب 
(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُۀَِکئالَْملا  ُُهلِمْحَت  َنوُراه  ُلآ  یسُوم َو  ُلآ 

223 ص :  ۀیآ 249 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

224 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  دنداد و  رد  نت  تولاط  یهدنامرف  يربهر و  هب  ماجنا  رس  هیآ 249 -) )
نیا تسا  رتهب  دنتفرگ  رارق  یبیجع  نومزآ  ربارب  رد  لیئارسا  ینب  هک  دوب  اجنیا  رد  و  داتفا ، هار  هب  درک و  جیسب  ار  یناوارف  ياهرگـشل 

: دیامرف یم میونشب ، نآرق  نابز  زا  ار  نخس 
ار امش  دنوادخ  تفگ : اهنآ  هب  درب ، نوریب  دوخ  اب  ار  نایهاپس  دش  بوصنم  لیئارـسا  ینب  رگـشل  یهدنامرف  هب   ) تولاط هک  یماگنه  »

دنشچن نآ  زا  رتشیب  دوخ ، تسد  اب  هنامیپ  کی  زج  هک  اهنآ  دنتسین و  نم  زا  دنشونب  نآ  زا  هک  اهنآ  دنک ، یم ناحتما  بآ  رهن  کی  اب 
َفَرَتْغا ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُْجلاـِب  ُتُولاـط  َلَـصَف  اَّمَلَف  « ) دـننم زا 

(. ِهِدَِیب ًۀَفْرُغ 
ینومزآ نینچ  و  یگنـشت ، ربارب  رد  دـیدش  تمواقم  هلأسم  نآ  و  دـنتفرگ ، رارق  یگرزب  نومزآ  ربارب  رد  تولاط  نایرگـشل  اـجنیا  رد 

.تشاد ترورض  دنتشاد - اهگنج  یضعب  رد  لیئارسا  ینب  هک  يدب  هقباس  اب  اصوصخم  رگشل - نیا  يارب 
نآ زا  اهنآ ، زا  یمک  هدـع  زج  یگمه - اهنآ  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  دـندماین ، نوریب  ملاس  ناحتما  نیا  هتوب  زا  اـهنآ  تیرثکا  یلو 

(. ْمُْهنِم اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَشَف  « ) دندیشون بآ 
نآ زا  دندمآ ) رد  هب  ملاس  شیامزآ  هتوب  زا  و   ) دندوب هدروآ  نامیا  يو  هب  هک  يدارفا  و  تولاط )  ) وا هک  یماگنه  : » دـیازفا یم سپس 

َنیِذَّلا َوُه َو  ُهَزَواج  اَّمَلَف  « ) میرادن ار  وا  نایهاپـس  تولاج و  اب  هلباقم  ییاناوت  كدنا ) تیعمج  نیا  اب   ) ام زورما  دنتفگ : دنتـشذگ ، رهن 
(. ِهِدُونُج َتُولاِجب َو  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَقاط  اُولاق ال  ُهَعَم  اُونَمآ 

: دنتفگ دنتـشاد ) نامیا  یهلا  ياه  هدعو زیخاتـسر و  هب  و   ) درک دنهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  دنتـسناد  یم هک  اهنآ  : » دیامرف یم همادا  رد  و 
( ناگدننک تماقتـسا  و   ) نارباص اب  دنوادخ  دـندش و  زوریپ  یمیظع  ياههورگ  رب  ادـخ  نامرف  هب  هک  یکچوک  ياههورگ  رایـسب  هچ 

(. َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  ِهَّللا  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاق  « ) تسا هارمه 

224 ص :  ۀیآ 250 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 
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( لیئارـسا ینب  تولاط و  رگـشل   ) اهنآ هک  یماگنه  : » دیامرف یم دوش ، یم حرطم  رگـشل  ود  ییورایور  هلأسم  هیآ  نیا  رد  هیآ 250 -) )
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ياهماگ  زیر  ورف  ام  رب  ار  تماقتـسا  ربص و  اراگدرورپ ! دنتفگ : دـنتفرگ  رارق  وا  نایهاپـس  تولاج و  ربارب  رد 

225 ص : ج1 ،
انَماْدقَأ ْتِّبَث  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  اُولاق  ِهِدُونُج  َتُولاِجل َو  اوُزََرب  اََّمل  َو  « ) نادرگ زوریپ  نارفاک  تیعمج  رب  ار  ام  و  رادب ، راوتـسا  ار  ام 

(. َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو 
ام ياهماگ  هک  دوب  نیا  ادخ  زا  اهنآ  ياضاقت  نیمود  تماقتـسا ، ربص و  تسخن  .دندرک  بلط  زیچ  هس  وا  هاپـس  تولاط و  تقیقح  رد 

ینورب يرهاظ و  هبنج  اعد  نیا  تشاد و  ینورد  ینطاب و  هبنج  لوا  ياعد  عقاو  رد  مینکن  رارف  دوشن و  هدنک  اج  زا  ات  رادـب  راوتـسا  ار 
امرف و يرای  رفاک  موق  نیا  رب  ار  ام   » هک دوب  نیا  اهنآ  ياضاقت  نیموس  تسا ، ربص  تماقتسا و  حور  جیاتن  زا  مدق  تابث  املسم  دراد و 

.تسا مدق  تابث  تماقتسا و  ربص و  ییاهن  هجیتن  هک  نک » زوریپ 

225 ص :  ۀیآ 251 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیا رد  اذل  دشاب ، دایز  نمـشد  ددع  مک و  اهنآ  ددع  دنچ  ره  تشاذگ  دهاوخن  اهنت  ار  یناگدنب  نینچ  دنوادخ  نیقی  هب  هیآ 251 -) )
(. ِهَّللا ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف  « ) دنتشاداو تمیزه  هب  دنداد و  تسکش  ار  نمشد  هاپس  ادخ  نامرف  هب  اهنآ  : » دیامرف یم هیآ 

(. َتُولاج ُدُواد  َلَتَق  َو  « ) تشک ار  تولاج  دوب ) تولاط  رگشل  رد  هک  یعاجش  دنمورین  لاس و  نس و  مک  ناوج   ) دواد «و 
تولاـج رـس  یناـشیپ و  رب  تسرد  هک  درک  باـترپ  هنارهاـم  ناـنچ  نآ  گنـس  ود  یکی  تشاد ، تسد  رد  هک  ینخـالف  اـب  ناوج  نیا 

رارف تعرـس  هب  تفرگ و  ارف  ار  وا  هاپـس  ماـمت  تشحو  سرت و  و  داـتفا ، ورف  دیـشک و  يداـیرف  تسـشن و  ورف  نآ  رد  دـش و  هدـیبوک 
هب هوبنا  يرگـشل  تمظع و  نآ  اب  یهاشداپ  هنوگچ  هک  دـهد  ناشن  اجنیا  رد  ار  شیوخ  تردـق  تساوخ  یم دـنوادخ  ایوگ  دـندرک ،

دنوادـخ : » دـیازفا یم سپـس  دـیآ ! یم رد  ياپ  زا  شزرا ، یب ارهاظ  حالـس  کـی  اـب  مه  نآ  يا  هدـمآ نادـیم  هب  هزاـت  ناوجون  هلیـسو 
(. ُءاشَی اَّمِم  ُهَمَّلَع  َۀَمْکِْحلا َو  َْکلُْملا َو  ُهَّللا  ُهاتآ  َو  « ) داد میلعت  وا  هب  تساوخ  یم هچنآ  زا  دیشخب و  وا  هب  ار  شناد  تموکح و 

ناشن قوف  هلمج  یلو  تسا  نامیلـس  ردـپ  لیئارـسا ، ینب  گرزب  ربمایپ  دواد ، ناـمه  دواد  نیا  هک  هدـشن  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  هچ  رگ 
.دیسر توبن  ماقم  هب  وا  هک  دهد  یم

دنکن عفد  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  دـنوادخ  رگا  و  : » دـیوگ یم هدومرف  هراشا  یلک  نوناق  کی  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
226 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلو  دوش ، یم دساف  نیمز  يور  رسارس 

ٍلْضَف وُذ  َهَّللا  َّنِکل  ُضْرَْألا َو  ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو  « ) دراد ناسحا  فطل و  نایناهج ، مامت  هب  تبـسن  دنوادخ 
(. َنیَِملاْعلا یَلَع 

راظتنا رد  دـنریگ  یم رارق  ناراـبج  اـهتوغاط و  يوس  زا  دـیدش  راـشف  رد  هک  یعقاوم  رد  هک  ناـنمؤم  يارب  تسا  تراـشب  تاـیآ ، نیا 
.دنشاب یهلا  يزوریپ  ترصن و 

226 ص :  ۀیآ 252 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

مادک ره  هک  تسا  هدـش  نایب  لیئارـسا  ینب  هراب  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  تسا  يددـعتم  ياهناتـساد  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 252 -) )
نآ رد  هدـیدرگ و  لزاـن  ربماـیپ  رب  ریطاـسا  هناـسفا و  هفارخ و  هنوـگ  ره  زا  كاـپ  تـسا و  راـگدرورپ  تـمظع  تردـق و  زا  يا  هناـشن
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َکَّنِإ ِّقَْحلِاب َو  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  « ) یتسه نالوسر  زا  وت  میناوخ و  یم وت  رب  قح  هب  هک  تسادخ  تایآ  اهنیا  : » دـیامرف یم
(. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل 

226 ص :  دیجم .....  نآرق  موس  ءزج  زاغآ 

226 ص :  هرقب .....  هروس  همادا 

226 ص :  ۀیآ 253 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رد اهنآ  تلاسر  زا  يا  هشوگ اهنآ و  بتارم  ءایبنا و  تاـجرد  هب  يا  هراـشا هیآ  نیا  اـهناسنا ! یگدـنز  رد  ناربماـیپ  شقن  هیآ 253 -) )
(. ٍضَْعب یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  « ) میداد يرترب  یضعب  رب  یضعب  ار  نالوسر  نآ  : » دیامرف یم تسخن  دنک ، یم یناسنا  هعماج 
زا دندوب  دـننامه  تلاسر ، توبن و  رظن  زا  هک  نیا  اب  یهلا  ناربمایپ  همه  هک  دـناسر  یم ینـشور  هب  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  هب  ریبعت 

.دندوبن ناسکی  ماقم  تهج 
(. ُهَّللا َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  « ) تفگ نخس  وا  اب  ادخ  ار  نانآ  زا  یضعب  : » دیامرف یم هتخادرپ  نانآ  زا  یضعب  یگژیو  هب  سپس 

.تسا هدش  فورعم  هّللا » میلک   » هب هک  تسا  ع )  ) یسوم نآ  زا  روظنم  و 
هک تسا  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  نآ  لـماک  هنومن  هک  ٍتاـجَرَد .) ْمُهَـضَْعب  َعَـفَر  َو  « ) درب ـالاب  ار  یـضعب  تاـجرد  و  : » دـیازفا یم سپس 

.تسوا لاثما  میهاربا و  دننام  نیشیپ  ناربمایپ  زا  یضعب  نآ  زا  روظنم  ای  و  دوب ، اهنییآ  نیرخآ  نیرتلماک و  شنییآ 
سدقلا حور  اب  ار  وا  و  میداد ، نشور  ياه  هناشن میرم  نب  یـسیع  هب  ام  : » دـیامرف یم هتفر  ع )  ) حیـسم ترـضح  زایتما  غارـس  هب  سپس 

227 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْنبا  یَسیِع  اْنیَتآ  َو  « ) میدرک دییأت 
( ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  ِتانِّیَْبلا َو  َمَیْرَم 

روظنم .تسا و  ینید  یلاع  فراعم  و  ناگدرم ، يایحا  جالع و  لباق  ریغ  نارامیب  يافـش  دننام  یتازجعم  هب  هراشا  نشور ، ياه  هناشن .
دوجو ییاهتوافت  اب  هّللا  ءاـیلوا  رد  هک  تسا  یـصاخ  يونعم  زومرم  يورین  اـی  لـیئربج ، ینعی  دـنوادخ  یحو  کـیپ  سدـقلا  حور  زا 

.دراد
: دیامرف یم هدرک  ءایبنا  زا  دعب  اهنآ  تافالتخا  اهتما و  عضو  هب  هراشا  هیآ  همادا  رد 

اب زیتس  گنج و  هب  دمآ ، نانآ  يارب  نشور  ياه  هناشن همه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دندوب ، نانآ  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخ  یم ادخ  رگا  »
(. ُتانِّیَْبلا ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) دنتخادرپ یمن رگیدکی 

هک تسه  هدوب و  نیا  رب  یهلا  تنـس  یلو  دراد ، زاب  زیتس  گنج و  زا  رابجا  هب  ار  اهنآ  هک  تشاد  تردق  تساوخ ، یم ادخ  رگا  ینعی 
.دراذگ دازآ  هار  باختنا  رد  ار  مدرم 

ناوریپ ناـیم  تاـفالتخا  تقیقح  رد  اوُفَلَتْخا .) ِنِکل  َو  « ) دـندومیپ فـالتخا  هار  و   » دـندرک هدافتـسا  ءوـس  دوـخ  يدازآ  زا  اـهنآ  یلو 
دندروآ و نامیا  اهنآ  زا  یضعب  سپ   » .تسا هتفرگ  تروص  بهذم  نافلاخم »  » ناوریپ و نایم »  » هکلب هدوبن  بهاذم  یقیقح  نیتسار و 

(. َرَفَک ْنَم  ْمُْهنِم  َنَمآ َو  ْنَم  ْمُْهنِمَف  « ) دندش رفاک  یضعب 
ادـخ رگا   » اریز دریگب ، ار  اـهنآ  تاـفالتخا  وـلج  راـبجا  مکح  هب  هک  دوـب  ناـسآ  ادـخ  يارب  راـک  نیا  هـک  دـنک  یم دـیکأت  رگید  راـب 

فده اب  گنهامه  تمکح و  قبط  رب  و   ) هدرک هدارا  هک  ار  نآ  دنوادخ  یلو  دندرک  یمن گنج  رگیدـکی  اب  اهنآ  زگره  تساوخ  یم
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(. ُدیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  اُولَتَْتقا َو  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) دروآ یم اج  هب  تسا ) ندوب  راتخم  هدارا و  يدازآ  نآ  تسا و  ناسنا  شنیرفآ 
، تسا ناسنا  لماکت  ناـکرا  نیرتمهم  زا  يدازآ  دوجو  عومجم  رد  یلو  دـنریگ  یم یفنم  هجیتن  يدازآ  نیا  زا  یهورگ  کـش  نودـب 

.دوش یمن بوسحم  لماکت  يرابجا  لماکت  اریز 

227 ص :  ۀیآ 254 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

یفیاظو زا  یکی  هب  هدرک و  ناناملـسم  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  تمایق ! رد  تاجن  بابـسا  نیرتمهم  زا  یکی  قافنا  هیآ 254 -) )
228 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ببس  هک 

زا دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم دـنک و  یم هراشا  دوش  یم داهج  یعافد و  هینب  تموکح و  تیوقت  هعماج و  تدـحو 
(. ْمُکاْنقَزَر اَّمِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک قافنا  میا  هداد يزور  امش  هب  هچنآ 

.تسا تاکز  ینعی  بجاو  قافنا  روظنم ، دوش  یم هدافتسا  هدمآ  هیآ  لیذ  رد  هک  يدیدهت  زا 
هن تسا و  نآ  رد  شورف  دـیرخ و  هن  هک  دـسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ   » دـینک قاـفنا  دـیراد  ییاـناوت  هک  زورما  دـیازفا : یم سپس 

(. ٌۀَعافَش ٌۀَّلُخ َو ال  ِهِیف َو ال  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  « ) تعافش هن  یتسود و  هطبار 
(. َنوُِملاَّظلا ُمُه  َنوُِرفاْکلا  َو  « ) دنناملاظ نامه  نارفاک  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.نارگید هب  مه  دنراد و  یم اور  متس  نتشیوخ  هب  مه  دننک  یم كرت  ار  تاکز  قافنا و  هک  اهنآ  هک  نیا  هب  هراشا 
.تسادخ روتسد  زا  فلخت  هانگ و  یچیپ و  رس  ینعم  هب  اجنیا  رد  رفک » »

228 ص :  ۀیآ 255 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

مالـسا یمارگ  ربماـیپ  زا  هک  سب  نیمه  هیآ  نیا  تلیـضف  تیمها و  رد  نآرق ! تاـیآ  نیرتمهم  زا  یکی  یـسرکلا » ۀـیآ  (- » هیآ 255 )
: درک ضرع  تسا ؟ هّللا  باتک  هیآ  نیرترب  هیآ  مادک  دومرف : درک و  لاؤس  بعک  نب  ّیبا  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

یـسک هب  دـنگوس  داب ، اراوگ  وت  رب  شناد  دومرف : دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
حـیبست و یهلا  شرع  هیاـپ  رد  هک  تسا  بل  ود  ناـبز و  ود  ياراد  هیآ  نیا  تسوا  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ناـج  هـک 

.دنیوگ یم ادخ  سیدقت 
زا دنیاشوخان  رما  رازه  دنوادخ  دناوخب ، رابکی  ار  یـسرکلا  ۀیآ  سک  ره  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

نیرتناسآ و  رقف ، ایند ، دـنیاشوخان  نیرتناـسآ  هک  دـنک  یم فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  زا  دـنیاشوخان  رما  رازه  و  اـیند ، دـنیاشوخان  روما 
« تسا ربق  باذع  ترخآ ، دنیاشوخان 

228 ص :  ریسفت ..... :

وا زج  يدوبعم  چیه  دنوادخ  : » دیامرف یم دـنک  یم عورـش  وا  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  دـیحوت و  هلأسم  یهلا و  سدـقا  تاذ  زا  ادـتبا 
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(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « ) تسین
229 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لامک  تافص  همه  عماج  هک  تسا  یتاذ  ینعم  هب  دنوادخ و  صوصخم  مان  ُهَّللا » »

.تسا لامج  لالج و  و 
(. ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  « ) دنتسه وا  هب  مئاق  ملاع ، رگید  تادوجوم  تسا و  شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هدنز و  هک  يدنوادخ  : » دیازفا یم سپس 
نوچمه هن  تسوا  تردـق  ملع و  هعومجم  تاذ و  نیع  شتاـیح  هک  ارچ  تسا  یقیقح  تاـیح  دـنوادخ  رد  تاـیح  هک  تسا  یهیدـب 

رد هکنانچ  تسین  نینچ  دنوادخ  رد  اما  دنریم ! یم یتدم  زا  سپ  اذل  .تسا  یضراع  اهنآ  تایح  هک  تقلخ  ملاع  رد  هدنز  تادوجوم 
«. دریم یمن زگره  هک  نک  يا  هدنز تاذ  رب  لکوت  : » میناوخ یم ناقرف  هروس  هیآ 58 

ال  ) دوش یمن لفاغ  ناهج  ریبدت  زا  يا  هظحل و  دریگ » یمن ارف  ار  وا  نیگنـس  کبـس و  باوخ  هاگ  چیه  : » دیازفا یم هیآ  همادا  رد  سپس 
(. ٌمَْون ٌۀَنِس َو ال  ُهُذُخْأَت 

هراشا هلمج  نیا  .دوش  یم هتفگ  ٌمَْون »  » دـش ضراع  بلق  هب  دـش و  رتقیمع  یتقو  اما  دوش ، یم ضراع  مشچ  هب  هک  تسا  یباوخ  ٌۀَنِـس » »
.ددرگ یمن عطق  يا  هظحل و  تسا ، یمئاد  دنوادخ  ریبدت  فطل  ضیف و  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب 

ام ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  « ) تسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسوا  يارب  : » دـیامرف یم هدرک  هراشا  دـنوادخ  هقلّطم  تیکلام  هب  سپس 
(. ِضْرَْألا ِیف 

مدـع و  ندوب ، مویق  ّیح و  دـیحوت و  هب  هراشا  نآ  زا  لـبق  اریز  هدـمآ ، هیآ  نیا  رد  هک  تسا  یهلا  فاـصوا  زا  فصو  نیمجنپ  نیا  و 
.تسا هدش  وا  كاپ  تاذ  رب  باوخ  هبلغ 

هچنآ دـننادب  هک  یماگنه  اریز  دراد  اهناسنا  رد  یمهم  یتیبرت  رثا  تسادـخ  لاـم  زیچ  همه  هک  تفـص  نیا  هب  هجوت  تسادـیپ  هتفگاـن 
زا ار  ناسنا  ملـسم  روطب  هدـیقع  نیا  هدـش  هدرپس  اهنآ  تسد  هب  تناما  ای  تیراع  ناونع  هب  يزور  دـنچ  تسین و  ناـشدوخ  زا  دـنراد 

.دراد یم زاب  عمط  لخب و  صرح و  راکتحا و  رامعتسا و  رامثتسا و  نارگید و  قوقح  هب  زواجت 
(. ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  « ) دنک تعافش  شنامرف  هب  زج  وا  دزن  رد  هک  تسیک  : » دیامرف یم فیصوت  نیمشش  رد 

ریـسفت هدیزگرب  .دنک  تعافـش  وا  هاگـشیپ  رد  دناوت  یمن ادـخ  نامرف  نودـب  سک  چـیه  دـیوگ  یم يراکنا  ماهفتـسا  کی  اب  عقاو  رد 
230 ص : ج1 ، هنومن ،

.میدرک ثحب  هرقب  هروس  هیآ 48  لیذ  رد  تعافش »  » هراب رد 
هاگآ نانآ  هدنیآ  هتشذگ و  زا  دناد و  یم تساهنآ  رس  تشپ  و  ناگدنب )  ) اهنآ يور  شیپ  ار  هچنآ  : » دیامرف یم فیـصوت  نیمتفه  رد 

(. ْمُهَْفلَخ ام  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  « ) تسا
.دشاب وا  نذا  هب  دیاب  تعافش - یتح  راک - ره  سپ  تسا  نشور  وا  ملع  هاگشیپ  رد  همه  ناکم ، نامز و  هنهپ  بیترت  نیا  هب  و 

ار مولع  زا  یکچوک  شخب  اهنت  و  دنرادن » وا  ملع  هب  هطاحا  دهاوخب  وا  هک  يرادقم  هب  زج  اهنآ  : » دـیامرف یم فیـصوت ، نیمتـشه  رد 
(. َءاش اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍء  ْیَِشب َنوُطیُِحی  َو ال   ) .تسا هدراذگ  نارگید  رایتخا  رد  هتسناد  تحلصم  هک 

.تسوا نایاپ  یب ملع  زا  يوترپ  نارگید ، دودحم  شناد  ملع و  بیترت  نیا  هب  و 
زا يرشب  ياهشناد  مولع و  مامت  درادن و  یملع  دوخ  زا  سک  چیه  هک  نیا  تسخن  دوش : یم هدافتسا  زین  رگید  هتکن  ود  قوف  هلمج  زا 

.تسادخ هیحان 
.دهد رارق  دهاوخ  یم هک  یناسک  رایتخا  رد  ار  بیغ  رارسا  ناهنپ و  مولع  زا  یضعب  تسا  نکمم  دنوادخ  هک  نیا  رگید 

نامـسآ و يرادـهاگن  ظـفح و  هتفرگربرد و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  وا  تموکح )  ) یـسرک : » دـیامرف یم فیـصوت  نیمهد  نیمهن و  رد 
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(. امُهُظْفِح ُهُدُؤَی  َضْرَْألا َو ال  ِتاوامَّسلا َو  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  « ) تسین نارگ  وا  يارب  نیمز 
هطاحا ملاوع  نیا  همه  هب  وا  شناد  ملع و  یـسرک  هتفرگ و  ارف  ار  نیمز  اهنامـسآ و  همه  راگدرورپ  تردق  تموکح و  بیترت  نیا  هب 

.تسین نوریب  وا  ملع  ذوفن  تموکح و  ورملق  زا  يزیچ  دراد و 
هیلع قداص  ماـما  زا  هکناـنچ  تسا  رتعیـسو  نیمز  اهنامـسآ و  زا  بتارم  هب  یـسرک  هک  دوش  یم هدافتـسا  تاـیاور  زا  يا  هراـپ زا  یتح 

رد یـسرک  نابایب و  کی  طسو  رد  تسا  يرتشگنا  هقلح  نوچمه  یـسرک  ربارب  رد  نیمز  اهنامـسآ و  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا 
«. نابایب کی  طسو  رد  تسا  يا  هقلح نوچمه  شرع  ربارب 

231 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درادرب  هدرپ  ینعم  نیا  زا  تسا  هتسناوتن  رشب  شناد  ملع و  زونه  هتبلا 
(. ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  « ) تمظع اب  ماقم و  دنلب  تسوا  و  : » دیوگ یم فیصوت  نیمهدزاود ، نیمهدزای و  رد  و 

یتسه ناهج  ریبدـت  هرادا و  زا  هاگ  چـیه  تسین و  لکـشم  وا  يارب  يراـک  چـیه  تیاـهن  یب تسا و  گرزب  میظع و  هک  يدـنوادخ  و 
.دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  ددرگ و  یمن ربخ  یب لفاغ و  ناوتان و  هتسخ و 

.تسین رتشیب  هیآ  کی  نیمه  تسا  فورعم  روهشم و  هچنآ  فالخ  رب  یسرکلا  ۀیآ  هک  نیا  هجوت  لباق 

231 ص :  ۀیآ 256 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 256) )

231 ص :  لوزن ..... : نأش 

اب دروخرب  ماگنه  دـندرک  یم دراو  الاک  هنیدـم  هب  هک  یناناگرزاب  زا  یخرب  تشاد  رـسپ  ود  نیـصح » وبا   » مان هب  هنیدـم  لها  زا  يدرم 
.دنتفرگ رارق  ریثأت  تحت  تخس  مه  اهنآ  دندرک ، توعد  حیسم  نییآ  هدیقع و  هب  ار  نانآ  رسپ  ود  نیا 

هب ار  نانآ  هک  تساوخ  ترـضح  زا  داد و  عالطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـش و  تحاران  تخـس  ناـیرج  نیا  زا  نیـصح » وبا  »
ار تقیقح  نیا  دش و  لزان  هیآ  دنادرگ ؟ زاب  شیوخ  بهذـم  هب  رابجا  اب  ار  نانآ  دـناوت  یم ایآ  درک  لاؤس  دـنادرگرب و  دوخ  بهذـم 

: هک تشاد  نایب 
«. تسین یهارکا  رابجا و  بهذم  هب  شیارگ  رد  »

231 ص :  ریسفت ..... :

مامت رد  نوچ  و  دهد ، یم لیکشت  ار  نید  ساسا  هک  دوب  ادخ  لالج  لامج و  تافـص  دیحوت و  زا  يا  هعومجم عقاو  رد  یـسرکلا  ۀیآ 
تسین یهارکا  چیه  نید  لوبق  رد  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  تسین  هارکا  رابجا و  هب  يزاین  تسا و  لالدتـسا  لباق  لقع  لیلد  اب  لحارم 

(. ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  « ) تسا هدش  راکشآ  ههاریب  زا  تسرد  هار  اریز ) )
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روز و اب  هتـشاد و  يرابجا  یلیمحت و  هبنج  دراوم  زا  یـضعب  رد  مالـسا  دننک  یم روصت  هک  اهنآ  هب  تسا  ینکـشنادند  خـساپ  هیآ  نیا 
.تسا هتفر  شیپ  یماظن  تردق  ریشمش و 

رفاک رگنایغط ) ياهناسنا  ناطیش و  تب و   ) توغاط هب  هک  یسک  سپ  : » دیازفا یم هتـشذگ  هلمج  زا  يریگ  هجیتن  کی  ناونع  هب  سپس 
ِتوُغاَّطلاـِب َو ْرُفْکَی  ْنَمَف   ) درادـن دوجو  نآ  يارب  نتـسسگ  هک  تسا  هدز  تسد  یمکحم  هریگتـسد  هب  دروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  دوش و 

232 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اَهل .) َماصِْفنا  َال  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی 
(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  « ) تساناد اونش و  دنوادخ  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

اراکـشآ هچنآ  زا  معا  ار  همه  نانخـس  دـنوادخ  اریز  دریگ ، ماجنا  رهاظت  اـب  هک  تسین  يزیچ  ناـمیا  رفک و  هلأـسم  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دونش یم ار  همه  یناهن ، یصوصخ و  تاسلج  رد  ای  دنیوگ  یم

232 ص :  ۀیآ 257 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ربهر امنهار و  رظن  زا  ار  نارفاک  نانمؤم و  عضو  اجنیا  رد  دوب  هدـمآ  لبق  هیآ  رد  رفک  نامیا و  هلأسم  رد  هک  يا  هراشا اـب  هیآ 257 -) )
: دیامرف یم دنک ، یم صخشم 

(. اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  « ) دنا هدروآ نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  یلو و  دنوادخ  »
(. ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  « ) دزاس یم جراخ  رون  يوس  هب  اهتملظ  زا  ار  اهنآ   » يربهر تیالو و  نیا  وترپ  رد  و 

رون زا  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  فرحنم ) رابج و  دارفا  ناطیـش و  تب و   ) توغاط اهنآ  ءایلوا  دندش ، رفاک  هک  یناسک  اما  : » دیازفا یم سپس 
(. ِتاُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنرب یم نوریب  اهتملظ  يوس  هب 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  « ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  دنشتآ و  لها  اهنآ   » لیلد نیمه  هب 

232 ص :  ۀیآ 258 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ییاـمنهار تیـالو و  وترپ  رد  ناـنمؤم  تیادـه  زا  هک  لـبق  هیآ  لاـبند  هب  دورمن ! دوـخ  ناـمز  توغاـط  ربارب  رد  میهاربا  هیآ 258 -) )
هنومن اهنآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم رکذ  هنومن  دـنچ  دـنوادخ  تفگ  یم نخـس  توغاط  زا  يوریپ  رثا  رب  نارفاک  یهارمگ  راـگدرورپ و 

: دیامرف یم تسا ، دورمن  دوخ ، نامز  رابج  اب  نکـش  تب  نامرهق  میهاربا  هّجاحم  وگتفگ و  نآ  هدمآ و  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ینـشور 
َمیِهاْربِإ َّجاَح  يِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) درک وگتفگ  هّجاحم و  شراگدرورپ  هراب  رد  میهاربا  اب  هک  یسک  زا  يرادن ) یهاگآ   ) يدیدن ایآ  »

(. ِهِّبَر ِیف 
رب و  دوب » هداد  تموکح  وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  نیا  رطاخب  : » دیوگ یم دنک و  یم هجاحم  نیا  یلـصا  هزیگنا  هب  هراشا  هلمج  کی  رد  و 

(. َْکلُْملا ُهَّللا  ُهاتآ  ْنَأ   ) دوب هدش  تسمرس  رورغ ، ربک و  هداب  زا  تیفرظ  یمک  رثا 
ییاون ماقم و  لام و  هب  هک  یماگنه  اما  دـنرادیب  نمؤم و  هار ، هبرـس  لدـتعم ، ياـهناسنا  يداـع ، لاـح  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  و 

233 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه  دنسرب 
تسیک وت  يادخ  دیسرپ  ع )  ) میهاربا زا  هک  ماگنه  نآ  رد  دیازفا : یم همادا  رد  و  دنهن ! یم اپ  ریز  ار  تاسدقم  نیرتمهم  دنراپـس و  یم

ِییُْحی َو يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  « ) دـناریم یم دـنک و  یم هدـنز  هک  یـسک  ناـمه  تفگ : میهاربا  « ؟ ینک یم توعد  وا  يوس  هب  هک 
(. ُتیُِمی
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تردـق ملع و  زا  ینـشور  هناـشن  ناوـنع  هـب  ار  گرم  تاـیح و  نوناـق  ینعی  شنیرفآ  راـکهاش  نیرتـگرزب  ع )  ) مـیهاربا تـقیقح  رد 
.تخاس حرطم  راگدرورپ 

مـنک و یم هدــنز  زین  نـم  تـفگ   » دوـخ ناـیفارطا  مدرم و  لاــفغا  يارب  تـفرگ و  شیپ  ار  هطــسفس  ریوزت و  هار  راــبج ، دورمن  یلو 
(. ُتیِمُأ ِییْحُأ َو  اَنَأ  َلاق   ) تسا نم  تسد  رد  گرم  تایح و  نوناق  و  مناریم » یم

نآ دروم  رد  ناحول  هداس  ربارب  رد  دناوتن  نمـشد  هک  دز  يرگید  لالدتـسا  هب  تسد  هئطوت ، نیا  ندرک  یثنخ  يارب  ع )  ) میهاربا یلو 
یتسه ناهج  رب  مکاح  هک  ییوگ  یم تسار  وت  رگا   ) دروآ یم قرـشم ) قفا  زا   ) ار دیـشروخ  دـنوادخ  تفگ : میهاربا  ، » دـنک هطلاـغم 

(. ِبِْرغَْملا َنِم  اِهب  ِتْأَف  ِقِرْشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف  ُمیِهاْربِإ  َلاق  «! ) روایب برغم  فرط  زا  ار  دیشروخ  یشاب ) یم
(. َرَفَک يِذَّلا  َتُِهبَف  « ) دش هدناماو  توهبم و  رفاک ، درم  نآ   » هک دوب  اجنیا 

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  « ) دنک یمن تیاده  ار  ملاظ  موق  دنوادخ  ! » يرآ
میهاربا هدنز  قطنم  ربارب  رد  تسناوتن  تشگ و  ناوتان  توهبم و  شوماخ و  ماقم ، تنطلـس و  رورغم  تسم و  درم  نآ  بیترت  نیا  هب  و 

.دیوگب ینخس  (ع )

233 ص :  ۀیآ 259 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

.تسا داعم  لئاسم  رب  يا  هدنز دهاوش  رب  لمتشم  هک  هدش ، نایب  نیشیپ  ءایبنا  زا  رگید  یکی  تشذگرس  هیآ  نیا  رد  هیآ 259 -) )
یکاروخ یندیماشآ و  يرادقم  دوب و  راوس  یبکرم  رب  هک  یلاح  رد  دوخ  رفس  يانثا  رد  هک  دنک  یم یسک  تشذگرـس  هب  هراشا  هیآ 

داـسجا و دوـب و  هدـش  ناریو  هتخیر و  مـه  رد  یکانتـشحو  لکـش  هـب  هـک  یلاـح  رد  تشذـگ  يداـبآ  کـی  راـنک  زا  تـشاد  هارمه 
ار ناگدرم  نیا  دنوادخ  هنوگچ  تفگ  دید  ار  ازتشحو  هرظنم  نیا  هک  یماگنه  دروخ  یم مشچ  هب  نآ  نانکاس  هدیـسوپ  ياهناوختـسا 

234 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ار  ارجام  نیا  رتشیب  حرش  دنک ؟ یم هدنز 
اهفقس يور  هب  نآ  ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک  یم روبع  يدابآ  کی  رانک  زا  هک  یـسک  دننامه  ای  : » دیامرف یم .میونـشب  نآرق  نابز 

ار اهنیا  ادـخ  هنوگچ  تفگ : دوخ ) اب  بجعت  يور  زا  وا  دوب ، هدـنکارپ  وس  ره  رد  نآ  لها  ياهناوختـسا  داسجا و  و  ، ) دوب هتخیر  ورف 
(. اِهتْوَم َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق  اهِشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  ٍۀَیْرَق َو  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  ْوَأ  «! ) دنک یم هدنز  گرم  زا  دعب 

کی تفگ : يدرک ؟ گنرد  ردقچ  تفگ : وا  هب  درک و  هدنز  ار  وا  سپـس  دناریم ، لاس  دـصکی  ار  وا  دـنوادخ  : » دـیامرف یم همادا  رد 
ًامْوَی ُْتِثَبل  َلاق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  « ) يدرک گنرد  لاس  دصکی  هکلب  هن )  ) دومرف زور ، کی  زا  یتمـسق  ای  زور 

(. ٍماع َۀَئاِم  َْتِثَبل  َْلب  َلاق  ٍمْوَی  َضَْعب  ْوَأ 
نینچمه یندیـشون و  اذـغ و  هب  هک  دـش  هداد  روتـسد  وا  هب  دـنک ، ادـیپ  هلأسم  نیا  هب  يرتشیب  نانیمطا  ربمایپ ، نآ  هک  نیا  يارب  سپس 

مه اـت  دوب ، هدـش  یـشالتم  یلک  هب  یمود  دوب و  هدـنام  ملاـس  ـالماک  یلوا  هک  دـنکفیب  یهاـگن  هتـشاد ، هارمه  هک  شیراوـس  بکرم 
الاح سپ   » دش هتفگ  وا  هب  دیامرف : یم دشاب ، هتـشاد  هدارا  هچ  ره  يرادهگن  رب  ار  ادخ  تردق  مه  و  دنک ، هدـهاشم  ار  نامز  تشذـگ 

َِکبارَـش َکِماعَط َو  یلِإ  ْرُْظناَف  « ) هتفاین رییغت  هنوگ  چیه  اهلاس ) تشذگ  اب  هک  نیبب  یتشاد  هارمه  هک   ) تیندیـشون اذغ و  هب  نک  هاگن 
(. ْهَّنَسَتَی َْمل 

ناگدرم ندرک  هدنز  درادهگن ، لوا  لاح  هب  ددرگ ، دساف  دوز  دیاب  اتدعاق  هک  ار  وت  یندیـشون  اذغ و  دناوت  یم هک  ییادـخ  نیاربانب ،
ینالوط تدم  نیا  رد  تسا ، هاتوک  رایـسب  الومعم  نآ  رمع  هک  یندـش  دـساف  ياذـغ  نینچ  تایح  همادا  اریز  تسین ، لکـشم  وا  يارب 
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.تسین ناگدرم  ندرک  هدنز  زا  رت  هداس
ادیپ گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  نانیمطا  هک  نیا  يارب  هدش  یـشالتم  مه  زا  هنوگچ  هک   ) نک دوخ  غالا  هب  هاگن  یلو  : » دیازفا یم سپس 

(. ِساَّنِلل ًۀَیآ  َکَلَعْجَِنل  َكِرامِح َو  یلِإ  ْرُْظنا  َو   ) میزاس یم هدنز  ار  نآ  میهد » رارق  مدرم  يارب  يا  هناشن ار  وت  و  ینک )
رب ار  اهنآ  هنوگچ  نیبب  و  هدنام ) یقاب  تیراوس  بکرم  زا  هک   ) نک هاگن  اهناوختسا  هب  : » دیازفا یم هلأسم  نیمه  لیمکت  رد  لاح  ره  هب 

235 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میهد  یم دنویپ  مه  هب  میراد و  یم
(. ًامَْحل اهوُسْکَن  َُّمث  اهُزِْشُنن  َْفیَک  ِماظِْعلا  َیلِإ  ْرُْظنا  َو  « ) میناشوپ یم نآ  رب  تشوگ  و 

رب ادخ  هک  مناد  یم تفگ : دش  نشور  وا  يارب  زیچ ) همه   ) حضاو ياه  هناشن نیا  هدهاشم  اب  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  « ) تسا رداق  يراک  ره 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هدوب و  ریزع »  » هک تسا  نیا  فورعم  روهـشم و  هدوب  ناربمایپ  زا  کیمادک  وا  هک  نیا  هراب  رد 
.تسا هدش  دییأت  عوضوم  نیا 

235 ص :  ۀیآ 260 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

اجنیا رد  ع )  ) میهاربا زا  يرگید  ناتـساد  داـعم  دروـم  رد  ریزع  ناتـساد  لاـبند  هب  اـیند ! نیا  رد  داـعم  زا  يرگید  هنحـص  هیآ 260 -) )
: هک نیا  نآ  و  تسا ، هدش  حرطم 

بآ و لخاد  نآ  زا  يرادقم  هک  یلاح  رد  هداتفا ، ایرد  رانک  رد  هک  دـید  ار  يرادرم  تشذـگ  یم ییایرد  رانک  زا  ع )  ) میهاربا يزور 
هرظنم نیا  دنا ، هداد رارق  دوخ  همعط  ار  نآ  وس  ود  زا  یکشخ  ایرد و  تاناویح  ناگدنرپ و  تشاد و  رارق  یکـشخ  رد  رگید  يرادقم 
گرم زا  سپ  ناگدرم  ندش  هدنز  تیفیک  نآ  دـننادب و  ار  نآ  یگنوگچ  دـنهاوخ  یم همه  هک  تخادـنا  يا  هلأسم رکف  هب  ار  میهاربا 

هدـنز ار  ناگدرم  هنوگچ  هد  ناشن  نم  هب  ایادـخ ! تفگ : ع )  ) میهاربا هک  ار  یماگنه  روایب ، رطاخب  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچ  .تسا 
(. یتْوَْملا ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  « ) ینک یم

ایآ دومرف :  » دـنوادخ هک  یماگنه  نخـس ، نیا  همادا  رد  لیلد  نیمه  هب  دـنک ، رتیوق  ار  دوخ  نامیا  دوهـش ، تیؤر و  اب  تساوخ  یم وا 
(. ْنِمُْؤت َْمل  َلاق َأ َو  ( »؟ يا هدرواین نامیا 

(. ِیْبلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  یَلب َو  َلاق  « ) دبای شمارآ  مبلق  مهاوخ  یم یلو  مدروآ  نامیا  يرآ ، : » درک ضرع  باوج  رد  وا 
نیا همادا  رد  نآرق  هک  هنوگ  نآ  دنزب ، یبیجع  مادقا  هب  تسد  شبولطم  هب  ندیسر  يارب  هک  دوش  یم هداد  روتسد  میهاربا  هب  اجنیا  رد 

( ندرک حبذ  زا  سپ   ) ار اهنآ  نک و  باختنا  ار  ناغرم  زا  عون  راهچ  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف : دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  هیآ 
« دنیآ یم وت  يوس  هب  تعرس  هب  ناوخب  ار  اهنآ  دعب  هدب ، رارق  ار  نآ  زا  یتمسق  یهوک  ره  رب  سپس  زیمایب ) مه  رد  و   ) نک هعطق  هعطق 

236 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َّنُهْرُصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ْذُخَف  َلاق  )
( ًایْعَس َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ 

مه هب  هدـش و  عمج  ادـج و  ناغرم ، زا  کی  ره  هدـنکارپ  يازجا  ماـگنه  نیا  رد  دز ، ادـص  ار  اـهنآ  و  درک ، ار  راـک  نیا  ع )  ) میهاربا .
زیخاتسر رد  رتعیـسو ، رایـسب  سایقم  رد  هنحـص  نیمه  هک  داد ، ناشن  میهاربا  هب  عوضوم  نیا  دنتفرگ و  رـس  زا  ار  یگدنز  دنتخیمآ و 

.دش دهاوخ  ماجنا 
ندـب تارذ  مامت  مه  ٌمیِکَح .) ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  « ) تسا میکح  اـناوت و  دـنوادخ  نادـب  و   » نیبب ار  نیا  دـیامرف : یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
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.دراد اهنآ  عمج  رب  ییاناوت  مه  و  دسانش ، یم یبوخب  ار  ناگدرم 

236 ص :  ۀیآ 261 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

نآ تایآ  رکذ  دیاش  دراد و  دیکأت  نآ  يور  مالسا  هک  تسا  یلئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  قافنا  هلأسم  قافنا ! تایآ  زاغآ  هیآ 261 -) )
.تسادخ هار  رد  ششخب  قافنا و  تمایق ، رد  تاجن  بابسا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  داعم  هب  طوبرم  تایآ  رس  تشپ 

ُلَثَم « ) دنایورب هشوخ  تفه  هک  تسا  يرذب  دننامه  دـننک  یم قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  : » دـیامرف یم تسخن 
هناد کی  زا  اعومجم  هک  دشاب » هناد  دصکی  يا  هشوخ ره  رد  و  (. » َِلبانَس َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 

(. ٍۀَّبَح ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف   ) دزیخ یم رب  هناد  دصتفه 
رظن زا  اهنآ  قافنا  اهنآ و  رد  یگتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  : » هکلب تسین ، نیا  هب  رـصحنم  اهنآ  شاداـپ  هزاـت 

(. ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  « ) دنک یم ربارب  دنچ  ای  ود  دنیبب ) تیمک  تیفیک و  صالخا و  تین و 
ٌعِساو ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  عیـسو و  تردق ) تمحر و  رظن  زا   ) وا هک  ارچ   » تسین بیجع  ادخ  يوس  زا  شاداپ  همه  نیا  و 

(. ٌمِیلَع

236 ص :  یتاقبط .....  هلصاف  لکشم  لح  قرط  نیرتمهم  زا  یکی  قافنا 

رثا رد  هک  يا  هنـالداع ریغ  تاـفالتخا  هک  تسا  نـیا  مالـسا  فادـها  زا  یکی  هـک  دوـش  یم راکـشآ  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  تـقد  اـب 
ياهیدنمزاین دنناوت  یمن هک  یناسک  یگدنز  حطس  دورب و  نیب  زا  دوش  یم ادیپ  فیعـض  ینغ و  هقبط  نایم  رد  یعامتجا  ياهیتلادع  یب

237 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتشاد  ار  یگدنز  مزاول  لقا  دح  دیایب و  الاب  دننک  عفر  نارگید  کمک  نودب  ار  ناشیگدنز 
تخادرپ بوجو  و  قلطم ، روطب  يراوخ  ابر  میرحت  تسا - هتفرگ  رظن  رد  یعیـسو  همانرب  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا  دنـشاب ،

فلتخم ياهکمک  هنـسحلا و  ضرق  فقو و  قافنا - هب  قیوشت  اهنآ و  دننام  تاقدص و  سمخ و  تاکز و  لیبق  زا  یمالـسا  ياهتایلام 
.تسا ناناملسم  نایم  رد  یناسنا  يردارب  نامیا و  حور  ندرک  هدنز  رتمهم  همه  زا  و  دهد ، یم لیکشت  ار  همانرب  نیا  زا  یتمسق  یلام 

237 ص :  ۀیآ 262 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

زا یـضعب  هیآ  نیا  رد  یلو  دـش ، ناـیب  یلک  روطب  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  تیمها  لـبق  هیآ  رد  تسا ؟ شزرا  اـب  یقاـفنا  هچ  هیآ 262 -) )
: دیامرف یم دوش ، یم رکذ  نآ  طیارش 

دنناسر یمن يرازآ  دنراذگ و  یمن تنم  دنا  هدرک هک  یقافنا  لابند  هب  سپـس  دـننک  یم قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  »
َْدنِع ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ًيذَأ  انَم َو ال  اوُقَْفنَأ  ام  َنوُِعْبُتی  َُّمث ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  « ) تسا ناـشراگدرورپ  دزن  اـهنآ ، شاداـپ 

(. ْمِهِّبَر
(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َو ال  « ) دنوش یم نیگمغ  هن  تسا و  اهنآ  رب  یسرت  هن  نیا  رب  هوالع  »
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تـسا شجنر  رازآ و  بجوم  هک  يراک  ای  دـنراذگ  یم تنم  نآ  لابند  هب  یلو  دـننک  یم لام  لذـب  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نیارباـنب 
دراوم زا  يرایسب  رد  دارفا  نینچ  تفگ  ناوت  یم هکلب  دنرب ، یم نیب  زا  ار  دوخ  شاداپ  رجا و  دنسپان  لمع  نیا  اب  تقیقح  رد  دننک  یم

.تسا لام  تورث و  زا  رتالاب  رترب و  بتارم  هب  وا  یعامتجا  یناور و  ياه  هیامرس ناسنا و  يوربآ  اریز  راکبلط ! هن  دنراکهدب 
رطاخ نانیمطا  اب  ات  تسا  ظوفحم  راگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  هک  دهد  یم نانیمطا  ناگدـننک  قافنا  هب  ْمِهِّبَر » َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل   » هلمج

نآ رب  دـهد و  یم شرورپ  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ناـشراگدرورپ ) « ) ْمِهِّبَر  » ریبـعت هکلب  دـنرادرب  ماـگ  هار  نـیا  رد 
.دیازفا یم

237 ص :  ۀیآ 263 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

راتفگ : » دیامرف یم قافنا ، ماگنه  هب  رازآ  تنم و  كرت  هنیمز  رد  لبق ، هیآ  هب  تبـسن  تسا  یلیمکت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 263 -) )
ریسفت هدیزگرب  دشاب  نآ  لابند  هب  يرازآ  هک  یششخب  زا  نانآ ) ياهتنوشخ  زا   ) تشذگ وفع و  و  تجاح ) بابرا  ربارب  رد   ) هدیدنسپ

238 ص : ج1 ، هنومن ،
(. ًيذَأ اهُعَْبتَی  ٍۀَقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌةَرِفْغَم  ٌفوُْرعَم َو  ٌلْوَق  « ) تسا رتهب 

زاین و یب نآ ) زا   ) دنوادخ و  ، » دییامن یم هریخذ  نتشیوخ  تاجن  يارب  عقاو  رد  دینک  یم قافنا  ادخ  هار  رد  هچنآ  هک  دینادب  زین  ار  نیا 
(. ٌمِیلَح ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو  « ) تسا رابدرب  امش ) یساپسان  تنوشخ و  ربارب  رد  )

: دیامرف یم هتخاس  نشور  ار  قافنا  بادآ  زا  يا  هشوگ یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
بدا راقو و  اب  سپس  دهد ، حرش  ار  شیوخ  دوصقم  مامت  ات  دینکن  عطق  ار  وا  راتفگ  دهاوخب  يزیچ  امش  زا  يدنمتجاح  هک  یماگنه  »

اریز دینادرگ  زاب  ار  وا  يا  هتـسیاش زرط  هب  ای  دیراذگب و  شرایتخا  رد  دیراد  تردق  رد  هک  يزیچ  ای  دییوگب ، خـساپ  وا  هب  تمیالم  و 
ینازرا امـش  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  ربارب  رد  دـنیبب  ات  تسا  امـش  شیامزآ  رومأم  هک  دـشاب  يا » هتـشرف  » هدـننک لاؤس  تسا  نکمم 

«! دینک یم لمع  هنوگچ  هتشاد 

238 ص :  ۀیآ 264 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نامیا اب  دارفا  هک  هدش  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسخن  دـعب ، هیآ  هیآ و  نیا  رد  قافنا ! ياه  هزیگنا هراب  رد  بلاج  لاثم  ود  هیآ 264 -) )
رازآ و تنم و  اب  هتخیمآ  ياهقافنا  يارب  بلاج  لاثم  ود  سپـس  دـنزاس ، رثا  یب لطاب و  رازآ ، تنم و  رطاخ  هب  ار  دوخ  ياهقافنا  دـیابن 

.دنک یم نایب  هتفرگ ، همشچ  رس  یناسنا  ینید و  فطاوع  صالخا و  هشیر  زا  هک  ییاهقافنا  نینچمه  ییامندوخ و  يراکایر و 
اُولِْطُبت ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  « ) دـیزاسن لـطاب  رازآ  تنم و  اـب  ار  دوخ  ياهـششخب  دـیا ، هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم

(. يذَْألا ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتاقَدَص 
لام هک  تسا  یـسک  دننامه  نیا  : » دیامرف یم دنک  یم تسا  ییامندوخ  يراکایر و  اب  مأوت  هک  ییاهقافنا  هب  هیبشت  ار  لمع  نیا  سپس 

ُنِمُْؤی ِساَّنلا َو ال  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  « ) درادـن زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دـنک و  یم قافنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ 
(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو 

هدناشفا نآ  رد  ییاهرذب  و   ) دشاب كاخ  زا ) یکزان  رـشق   ) نآ رب  هک  تسا  یفاص  گنـس  هعطق  نوچمه  وا ) راک  : » ) دیازفا یم دعب  و 
يزیچ دنا  هداد ماجنا  هک  يراک  زا  اهنآ  دزاس  اهر  فاص  ار  نآ  و  دیوشب ) ار  اهرذب  اهکاخ و  و  ، ) دـسرب نآ  هب  تشرد  ناراب  و  دوش )
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239 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع  ٍناْوفَص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  « ) دنروآ یمن تسد  هب 
( اُوبَسَک اَّمِم  ٍء  ْیَش یلَع  َنوُرِدْقَی  ًاْدلَص ال 

دریگ و یم همـشچ  رـس  دـنمتواسق  تخـس و  ياـهلد  زا  هک  رازآ  تنم و  اـب  هتخیمآ  ياـهقافنا  هناراـکایر و  لاـمعا  تسا  هنوـگ  نـیا  .
.دور یم داب  رب  ناشتامحز  مامت  دنرب و  یمن نآ  زا  يا  هرهب چیه  شنابحاص 

(. َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  « ) دنک یمن تیاده  ار  نارفاک  هورگ  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
نینچ و  دندییوپ ، ار  رازآ  تنم و  ایر و  رفک و  هار  دوخ ، ياپ  اب  هک  ارچ  دریگ  یم اهنآ  زا  ار  تیاده  قیفوت  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هراشا 

.دنتسین تیاده  هتسیاش  یناسک 

239 ص :  ۀیآ 265 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يور زا  ادخ  هار  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنک ، یم نایب  هورگ  نیا  لباقم  هطقن  يارب  يرگید  يابیز  لاثم  هیآ  نیا  رد  هیآ 265 -) )
یلاع تاکلم   ) ندرک راوتـسا  ادخ و  يدونـشخ  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  و  : » دیامرف یم دـننک  یم قافنا  صالخا ، نامیا و 

دـسرب نآ  هب  یپ  رد  یپ  تشرد و  ياهناراب  و  دشاب ، يدنلب  هطقن  رد  هک  تسا  یغاب  نوچمه  دـننک ، یم قافنا  دوخ  حور  رد  یناسنا )
ار دوخ  هویم  هک ) دـنک  ومن  دـشر و  نانچ  نآ  دریگ و  هرهب  یفاک  دـح  هب  باتفآ  رون  دازآ و  ياوه  زا  ناکم ، ندوب  دـنلب  رطاخ  هب  (و 

اهَلُکُأ ْتَتآَف  ٌِلباو  اَهباصَأ  ٍةَْوبَِرب  ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًاتِیْبثَت  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو  « ) دـهد نادـنچ  ود 
(. ِْنیَفْعِض

دـهد و یم رمث  هویم و  مه  زاب  و  دراب » یم نآ  رب  منبـش  زیر و  ياـهناراب  لـقا  ـال  دراـبن  نآ  رب  یتشرد  ناراـب  رگا  و  : » دـیازفا یم سپس 
(. ٌّلَطَف ٌِلباو  اْهبُِصی  َْمل  ْنِإَف   ) تسا توارطاب  باداش و 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 
.مارتحا تبحم و  ای  تسا  رازآ  تنم و  اب  هتخیمآ  تسا ، هناراکایر  ای  دراد  یهلا  هزیگنا  قافنا  ایآ  دناد  یم وا 

239 ص :  ۀیآ 266 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نیا رازآ و  تنم و  يراک و  ایر  اب  هتخیمآ  قافنا  هلأسم  يارب  يرگید ، يایوگ  لاثم  هیآ  نیا  رد  رگید ! بلاج  لاثم  کی  هیآ 266 -) )
240 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدیهوکن  ياهراک  نیا  هنوگچ  هک 

روگنا عاونا  امرخ و  ناتخرد  زا  یغاب  هک  دراد  تسود  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  : » دیامرف یم تسا ، هدش  نایب  درب  یم نیب  زا  ار  نآ  راثآ 
هب هک  یلاح  رد  و  دـشاب ، دوجوم  اه  هویم عاونا  مامت  زا  غاب  نآ  رد  وا  يارب  و  دـشاب ، يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  دـشاب  هتـشاد 

تسا ینازوس  شتآ  نآ  رد  هک  دیدش  يدابدرگ  ماگنه  نیا  رد  ناهگان  دراد ، فیعـض  لاس و ) درخ   ) ینادنزرف هدیـسر و  يریپ  نس 
اهِیف َُهل  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍبانْعَأ  ٍلیَِخن َو  ْنِم  ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّدَوَی  َأ  « ) دزوسب ددرگ و  رو  هلعش دنک و  دروخرب  نآ  هب 

(. ْتَقَرَتْحاَف ٌران  ِهِیف  ٌراصْعِإ  اَهباصَأَف  ُءافَعُض  ٌۀَّیِّرُذ  َُهل  ُرَبِْکلا َو  َُهباصَأ  ِتارَمَّثلا َو  ِّلُک  ْنِم 
ایر و رابشتآ  دابدرگ  هک  ارچ  دننیب  یم رتسکاخ  ار  همه  دنراد ، نآ  هجیتن  هب  زاین  هک  زور  نآ  رد  و  دنا ، هدیشک یناوارف  تمحز  يرآ ،

.تسا هدنازوس  ار  نآ  رازآ  تنم و 
دیاـش دـنک ، یم ناـیب  امـش  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  دـنوادخ  هنوـگ  نیا  : » دـیامرف یم اـیوگ ، غـیلب و  لاـثم  نیا  لاـبند  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
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(. َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک   ) دیهد صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  هار  و  دیشیدنیب »
عیرس و شنایز  زیچان و  شدوس  هک  ایر  ندراذگ و  تنم  نوچمه  يا  هناهلبا ياهراک  اصوصخم  ناسنا  ياهیتخبدب  همـشچ  رـس  يرآ !

.دنک یم توعد  رکفت  هشیدنا و  هب  ار  ناگمه  دنوادخ  و  تسا ، رکفت  هشیدنا و  كرت  تسا  میظع 

240 ص :  ۀیآ 267 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 267) )

240 ص :  لوزن ..... : نأش 

عمج تیلهاج  نامز  رد  يراوخابر  قیرط  زا  ییاهتورث  هک  دش  لزان  یعمج  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
كاپ و لاوما  زا  داد  روتـسد  و  درک ، یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندرک ، یم قاـفنا  ادـخ  هار  رد  نآ  زا  دـندوب و  هدرک  يروآ 

.دننک قافنا  ادخ  هار  رد  لالح 

240 ص :  ریسفت ..... :

تسا یلاوما  یگنوگچ  زا  نخس  تسا ، قافنا  هراب  رد  تایآ  هلـسلس  زا  هیآ ، نیمـشش  هک  هیآ  نیا  رد  درک ؟ قافنا  دیاب  یلاوما  هچ  زا 
.ددرگ قافنا  دیاب  هک 

زا هچنآ  زا  دـیا و  هدروآ تسد  هب  تراجت ) قیرط  زا   ) هک يا  هزیکاـپ لاوما  زا  دـیا  هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم تسخن 
هدیزگرب َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک قافنا  غاب ) تعارز و  يزرواشک و  زا  ینیمز و  ریز  نداعم  عبانم و  زا   ) میا هدرک جراخ  امش  يارب  نیمز 

241 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
( ِضْرَْألا َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم  ُْمْتبَسَک َو  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ 

رس  » اه و هزیکاپ تابّیط و  زا  یشخب  ندرک  قافنا  زا  دیابن  نیاربانب  میتشاذگ  امش  رایتخا  رد  ار  اهنیا  عبانم  ام  دیوگ ، یم نآرق  عقاو  رد  .
.دینک غیرد  ادخ  هار  رد  نآ  لگ »

رـضاح امـش  دوخ  هک  یلاح  رد  دینک  قافنا  نآ  زا  ات  دیورن  كاپان  ياهتمـسق  غارـس  هب  : » دـیازفا یم رتشیب  هچ  ره  دـیکأت  يارب  سپس 
(. ِهِیف اوُضِمُْغت  ْنَأ  اَّلِإ  ِهیِذِخِآب  ُْمتَْسل  َنوُقِْفُنت َو  ُْهنِم  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  َو ال  « ) تهارک ضامغا و  يور  زا  رگم  دیریذپب ، ار  اهنآ  دیتسین 
تسین ناشدوخ  هدافتسا  لباق  هداتفا و  فرصم  زا  ابیرقت  هچنآ  شزرا و  یب لاوما  زا  هشیمه  دنراد  تداع  مدرم  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا 

.دنک یم یهن  راک  نیا  زا  ار  مدرم  احیرص  هلمج  نیا  دننک  قافنا 
نیا اب  ادخ و  رگید  فرط  و  دـندنمزاین ، نانمؤم  شفرط  کی  ادـخ ، هار  رد  قافنا  هک  دـنک  یم هراشا  یفیطل  هتکن  هب  هیآ  تقیقح ، رد 
مغر یلع  تسا  نکمم  هک  نادـنمزاین  هب  تبـسن  تسا  يریقحت  وس  کی  زا  دوش ، باـختنا  شزرا  یب تسپ و  لاوما  ادـمع  رگا  لاـح 
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ماقم هب  تبسن  تسا  یبدا  ءوس  رگید  يوس  زا  دوش و  هدرزآ  ناشحور  دنشاب و  هتـشاد  تیناسنا  نامیا و  رظن  زا  يدنلب  ماقم  یتسدیهت 
.راگدرورپ خماش 

(. ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب دنوادخ  دینادب  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
دـیمح و اذـل  هدراذـگ و  امـش  رایتخا  رد  وا  ار  اهتمعن  مامت  هکلب  تسا ، ینغ  رظن  ره  زا  و  درادـن ، امـش  قافنا  هب  يزاـین  اـهنت  هن  ینعی 

.تسا شیاتس  هتسیاش 

241 ص :  ۀیآ 268 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ياه هسوسو نآ  مینک و  یم دروخرب  نآ  مهم  عناوم  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  قافنا  تاـیآ  همادا  رد  قاـفنا ! عناوم  اـب  هزراـبم  هیآ 268 -) )
ُناْطیَّشلا « ) دهد یم یتسدیهت  رقف و  هدعو  امش  هب  قافنا ) ماگنه  هب   ) ناطیش : » دیامرف یم اتـسار  نیا  رد  تسا ، قافنا  هنیمز  رد  یناطیش 

(. َْرقَْفلا ُمُکُدِعَی 
اور يرگید  رب  تساور  نتـشیوخ  رب  هچنآ  دینیبب و  ار  ادرف  زورما  زا  دینکن و  شومارف  ار  ناتنادنزرف  دوخ و  هدنیآ  نیمأت  دیوگ : یم و 

242 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هسوسو نیا  لاثما  تسین و 
شزرمآ و هدعو  امـش  هب  دنوادخ  یلو  ( » ِءاشْحَْفلِاب ْمُکُُرمْأَی  َو  « ) دنک یم هانگ  تیـصعم و  هب  راداو  ار  امـش  وا   » هوالع هب  هدننک  هارمگ 
رب ییاهزیچ  عقاو  رد  دـنک  یم مک  امـش  زا  يزیچ  رهاظ ، هب  هچ  رگا  قافنا  اریز  اًلْـضَف .) ُْهنِم َو  ًةَرِفْغَم  ْمُکُدـِعَی  ُهَّللا  َو  « ) دـهد یم ینوزف 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  يدام ، رظن  زا  مه  يونعم و  رظن  زا  مه  دـیازفا ، یم امـش  هیامرس 
يرگید و  ناـهانگ » شزرمآ   » یکی تسادـخ  بناـج  زا  هچنآ  ناطیـش  هیحاـن  زا  زیچ  ود  تسادـخ و  فرط  زا  زیچ  ود  قاـفنا  ماـگنه 

.تسا ءاشحف » هب  رما   » يرگید و  یتسدیهت » رقف و  هدعو   » یکی تسا  ناطیش  فرط  زا  هچنآ  و  لاوما » ینوزفا  تعسو و  »
ٌعِساو ُهَّللا  َو   ) دنک یم افو  دوخ  هدعو  هب  لیلد  نیمه  هب  تساناد » زیچ ) ره  هب   ) عیسو و شتردق  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌمِیلَع
دنک لمع  شیوخ  هدـعو  هب  دـناوت  یم دراد  نایاپ  یب یملع  عیـسو و  یتردـق  دـنوادخ  نوچ  هک  هدـش  تقیقح  نیا  هب  هراشا  عقاو  رد 

.دناشک یم هانگ  هب  ار  ناسنا  هک  ناوتان »  » و راکبیرف »  » ناطیش هدعو  هن  دوب  مرگلد  وا  هدعو  هب  دیاب  نیاربانب ،

242 ص :  ۀیآ 269 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

رقف و هب  ریاد  یناطیـش  ياه  هسوسو قافنا ، ماـگنه  هب  هک  تشذـگ ، لـبق  هیآ  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  یهلا ! تمعن  نیرترب  هیآ 269 -) )
تمکح و زا  نخـس  ثحب  دروم  هیآ  رد  دـشک ، یم وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  یمدآ  یهلا  لضف  ترفغم و  هراب  رد  ینامحر  ياه  هبذـج
هب ار  ناسنا  و  دراذگب ، قرف  یناطیش  یهلا و  شـشک  ود  نیا  نیب  دناوت  یم هک  تسا  تمکح  اهنت  هک  ارچ  دیوگ ، یم شناد  تفرعم و 

سک ره  هـب  ار  شناد  دـنوادخ  : » دـیامرف یم دـناهرب ، رقف  زا  سرت  هدـننک  هارمگ  ياـه  هسوـسو زا  دـناشکب و  لـضف  ترفغم و  يداو 
(. ُءاشَی ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  « ) دهد یم دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب

رظن زا  قح  هب  ندیـسر   » و نآرق » قیاقح  زا  یهاـگآ   » و یتسه » ناـهج  رارـسا  تخانـش  تفرعم و   » هک دراد  یعیـسو  ینعم  تمکح » »
.دوش یم لماش  ار  توبن  یتح  لمع » راتفگ و 

ًاْریَخ َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  « ) تسا هدـش  هداد  یناوارف  ریخ  تسا  هدـش  هداد  شناد  وا  هب  هک  سک  ره  و  : » دـیامرف یم سپس 
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243 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًارِیثَک .)
: دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و  يداد »! هچ  يدادن  لقع  هک  ار  سک  ره  يدادـن و  هچ  يداد  لقع  هک  ار  سک  ره  : » میکح نآ  هتفگ  هب  و 

(. ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  « ) دنوش یم رکذتم  نادنمدرخ  اهنت  »
غارچ نیا  وترپ  رد  دـنریگ و  یم راک  هب  ار  دوخ  درخ  لـقع و  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  درخ ) لـقع و  ناـبحاص  « ) باـبلالا اولوا   » زا روظنم 

.دنبای یم ار  تداعس  یگدنز و  هار  غورفرپ ،

243 ص :  ۀیآ 270 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

تـسخن .تسا  نآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  ملع  اـهقافنا و  یگنوـگچ  زا  نخـس  دـعب  هیآ  هیآ و  نـیا  رد  اـهقافنا ! یگنوـگچ  هیآ 270 -) )
ْنِم ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو  « ) دناد یم ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  دـیا ) هدرک هنیمز  نیا  رد   ) هک ییاهرذـن  ای  دـینک  یم قافنا  هک  ار  هچنآ  : » دـیامرف یم

(. ُهُمَْلعَی َهَّللا  َّنِإَف  ٍرْذَن  ْنِم  ُْمتْرَذَن  ْوَأ  ٍۀَقَفَن 
مامت زا  ادخ  نآ  نودب  ای  دشاب  رازآ  تنم و  اب  هارمه  مارح ، ای  دشاب  هدش  هیهت  لالح  قیرط  زا  دب ، ای  دـشاب  بوخ  دایز ، ای  دـشاب  مک 

.تسا هاگآ  نآ  تایئزج 
(. ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  « ) دنرادن يروای  ناملاظ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

اهنآ دنوادخ  هک  تسا  نارازآ  مدرم  ناراذگ و  تنم  و  راکایر ، ناگدـننک  قافنا لیخب و  نازودـنا  تورث  هب  هراشا  اجنیا  رد  ناملاظ » »
.دوب دهاوخن  ناشروای  ترخآ  ایند و  رد  زین  ناشقافنا  و  دنک ، یمن يرای  ار 

لکش ره  هب  هرهچ و  ره  رد  متس ، ملظ و  تیصاخ  نیا  يا و  هدننک تعافـش  تمایق  رد  هن  دنراد و  يروای  رای و  ایند  رد  هن  اهنآ  يرآ !
.تسا

.دنک یم رذن  تیعورشم  رب  تلالد  هیآ  نیا  انمض 

243 ص :  ۀیآ 271 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

زیچ دینک ، راکشآ  ار  اهقافنا  رگا  : » دیامرف یم تسا  ندوب  ناهنپ  راکشآ و  رظن  زا  قافنا  یگنوگچ  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  هیآ 271 -) )
اهوُفُْخت ْنِإ  َیِه َو  اَّمِِعنَف  ِتاقَدَّصلا  اوُْدُبت  ْنِإ  « ) تسا رتهب  امـش  يارب  دیهدب  نادنمزاین  هب  هتخاس و  یفخم  ار  اهنآ  رگا  و  تسا ، یبوخ 

(. ْمَُکل ٌْریَخ  َوُهَف  َءارَقُْفلا  اَهُوتُْؤت  َو 
244 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ددرگ  راهظا  تسا  رتهب  بجاو  ياهقافنا  هک  هدش  حیرصت  ثیداحا  یضعب  رد 

هدوشخب راک  نیا  وترپ  رد  و   ) دـناشوپ یم ار  امـش  ناهانگ  زا  یـشخب  و   » .دریگ ماـجنا  هناـیفخم  تسا  رتهب  بحتـسم ، ياـهقافنا  اـما  و 
(. ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  ْمُِکتائِّیَس َو  ْنِم  ْمُْکنَع  ُرِّفَُکی  َو  « ) تسا هاگآ  دیهد ، یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دش ) دیهاوخ 

244 ص :  ۀیآ 272 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا
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هیآ 272) )

244 ص :  لوزن ..... : نأش 

عقاوم رد  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  .دـننک  قافنا  نیملـسم  ریغ  هب  دـندوبن  رـضاح  ناناملـسم  هک : هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
.دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  موزل 

244 ص :  ریسفت ..... :

وت رب  رابجا ) روطب   ) اهنآ تیادـه  : » دـیامرف یم تسا ، ناناملـسم  ریغ  هب  قافنا  زاوج  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  ناناملـسم -؟ ریغ  رب  قاـفنا 
(. ْمُهادُه َْکیَلَع  َْسَیل  « ) تسین

هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  هچ  رگ  نخس  نیا  .دشاب  یمن حیحص  مالسا  هب  اهنآ  رابجا  يارب  اهنآ  رب  قافنا  كرت  نیاربانب ،
.دوش یم لماش  ار  ناناملسم  همه  عقاو  رد  یلو  تسا ، هلآ 

(. ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  « ) دنک یم تیاده  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  هک  ره  دنوادخ  یلو  : » دیازفا یم سپس 
يارب دـینک  قاـفنا  اـهیبوخ  زا  ار  هچنآ  : » دـیوگ یم دزادرپ و  یم ادـخ  هار  رد  قاـفنا  دـیاوف  ثحب  همادا  هب  يروآ ، داـی  نـیا  زا  دـعب  و 

(. ِهَّللا ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَّلِإ  َنوُقِْفُنت  ام  َو  « ) دینکن قافنا  ادخ  يارب  زج  یلو  (. » ْمُکِسُْفنَِألَف ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  « ) تسا ناتدوخ 
زگره و  دوش ، یم هداد  لیوحت  امش  هب  دینک  یم قافنا  اهیبوخ  زا  ار  هچنآ  و  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  ناونع  هب  زاب  هلمج  نیرخآ  رد  و 

(. َنوُمَلُْظت ُْمْتنَأ ال  ْمُْکَیلِإ َو  َّفَُوی  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  « ) دش دهاوخن  امش  رب  یمتس 
، دنادرگ یم زاب  امـش  هب  لماک  روطب  دینک  یم قافنا  هچنآ  مامت  هکلب  دیرب ، یم يرـصتخم  دوس  دوخ  قافنا  زا  هک  دـینکن  نامگ  ینعی 

.دیشاب زاب  لد  تسد و  الماک  دوخ  ياهقافنا  رد  هشیمه  نیاربانب  دیدنمزاین ، نآ  هب  ادیدش  هک  يزور  رد  مه  نآ 
زا مه  يدام و  هبنج  زا  مه  تسامـش  دوس  هب  زین  ایند  نیا  رظن  زا  هکلب  دراد ، يورخا  هبنج  اهنت  قاـفنا  دوس  هک  درک  روصت  دـیابن  هتبلا 

! يونعم هبنج 

244 ص :  ۀیآ 273 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 273) )

244 ص :  لوزن ..... : نأش 

245 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هراب  رد  هیآ  نیا  : » هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
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چیه هک  دـندوب  هنیدـم  فارطا  هّکم و  ناناملـسم  زا  رفن  دـص  راـهچ  دودـح  رد  هّفـص  باحـصا   ) تسا هدـش  لزاـن  هّفـص »  » باحـصا
نوؤش اب  دجسم  رد  اهنآ  تماقا  نوچ  یلو  دندوب ) هدیزگ  ینکس  ربمایپ  دجـسم  رد  تهج  نیا  زا  دنتـشادن  تنوکـس  يارب  یهاگلزنم 
لزان هیآ  .دنوش  لقتنم  تشاد  رارق  دجسم  نوریب  رد  هک  عیسو ) گرزب و  يوکـس   ) هّفـص هب  دش  هداد  روتـسد  دوبن ، راگزاس  دجـسم 

.دندرک نینچ  مه  اهنآ  دننکن ، هقیاضم  نکمم  ياهکمک  زا  دوخ  ناردارب  زا  هتسد  نیا  هب  هک  داد  روتسد  مدرم  هب  دش و 

245 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هک دنتـسه  یناسک  نآ  و  تسا ، هدـش  نایب  دریگ ، تروص  دـیاب  اجنآ  رد  قافنا  هک  يدراوم  نیرتهب  هیآ  نیا  رد  قافنا - دروم  نیرتهب 
يارب دـیاب   » اصوصخم امـش  قافنا  دـیامرف : یم تفـص  نیلوا  نایب  رد  دنـشاب  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هناـگ هس  تافـص  ياراد 

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُرِصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُْفِلل  « ) دنا هدش روصحم  ادخ ، هار  رد  هک  دشاب  یناسک 
شاعم و يارب  شالت  زا  یگنج  نونف  يریگدای  نمـشد و  اب  دربن  ادـخ و  هار  رد  داـهج  هلأـسم  هب  لاغتـشا  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  ینعی 

.دنا هدنامزاب یگدنز  هنیزه  نیمأت 
(. ِضْرَْألا ِیف  ًابْرَض  َنوُعیِطَتْسَی  ال   ) دنروآ تسد  هب  يا  هیامرس و  دننک » يرفس  دنناوت  یمن هک  اهنامه  : » دیازفا یم دیکأت  يارب  سپس 

ُمُُهبَسْحَی « ) دنرادنپ یم ینغ  فافع ، تدش  زا  ار  اهنآ  عالطا  یب نادان و  دارفا  هک  یناسک  : » دیامرف یم نانآ ، زا  فیـصوت  نیمود  رد  و 
(. ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا 

ناشیاه هرهچ زا  ار  اهنآ  : » دیازفا یم اذـل  .دنتـسین  تخانـش  لباق  تیـصخش  اب  نادـنمزاین  نیا  هک  تسین  موهفم  نآ  هب  نخـس  نیا  یلو 
(. ْمُهامیِِسب ْمُُهفِْرعَت  « ) یسانش یم

ربخ هراسخر  گنر  ! » يرآ .تسا  راکـشآ  هدـیمهف  دارفا  يارب  هک  دراد  دوجو  ینورد  ياهجنر  زا  ییاه  هناشن ناـشیاه  هرهچ رد  ینعی 
«. نورد ّرس  زا  دهد  یم

َساَّنلا َنُولَئْـسَی  ال  « ) دـنهاوخ یمن مدرم  زا  رارـصا  اـب  يزیچ  زگره   » هک دـنراوگرزب  ناـنچ  اـهنآ  دـیامرف : یم فیـصوت ، نیموس  رد  و 
(. ًافاْحلِإ

246 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنتسین  يداع  دنمزاین  کی  اهنآ  یلو  تسا  لاؤس  رد  رارصا  يداع  نادنمزاین  لومعم 
، هدرک قیوشت  دـندنلب  عبط  سفن و  تزع  ياراد  هک  يدارفا  هب  اصوصخ  تاریخ  هنوگ  ره  زا  قافنا  هب  ار  ناگمه  زاب  هیآ ، ناـیاپ  رد  و 

(. ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  « ) تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  یبوخ  زیچ  ره  و  : » دیامرف یم

246 ص :  تسا ..... - مارح  تجاح  نودب  ندرک  لاؤس 

رد .هدش  شهوکن  راک ، نیا  زا  يددعتم  تایاور  رد  و  تسا ، زاین  نودب  مدرم  زا  ياضاقت  لاؤس و  يدـکت و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی 
: ّینغل ۀقدّصلا  ّلحت  ال  میناوخ : یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح 

«. تسا مارح  زاین  یب دارفا  يارب  تاقدص  »
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246 ص :  ۀیآ 274 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 274) )

246 ص :  لوزن ..... : نأش 

، تشاد مهرد  راـهچ  ترـضح  نآ  اریز  تسا  هدـش  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  يرایـسب  ثیداـحا  رد 
.دش لزان  هیآ  نیا  درک و  قافنا  ناهن  ار  یمهرد  اراکشآ و  ار  یمهرد  زور و  رد  ار  یمهرد  بش و  رد  ار  یمهرد 

246 ص :  ریسفت ..... :

فلتخم و تایفیک  نآ  تسادخ و  هار  رد  قافنا  اب  طابترا  رد  يرگید  هلأسم  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  زاب  تروص - لکـش و  ره  هب  قافنا 
دزن ناشــشاداپ  دــننک  یم قاـفنا  راکــشآ ، ناـهنپ و  زور ، بـش و  رد  ار  دوـخ  لاوـما  هـک  اـهنآ  : » دــیامرف یم تـسا ، قاــفنا  عوـنتم 

(. ْمِهِّبَر َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  ارِس َو  ِراهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  « ) تسا ناشراگدرورپ 
دوخ قافنا  رد  دیاب  ناگدننک  قافنا  ینعی  .تسا  قافنا  يارب  رتهب  طیارش  تیاعر  فلتخم ، ياهشور  نیا  باختنا  هک  تسادیپ  هتفگان 

.دنریگب رظن  رد  ار  یعامتجا  یقالخا و  تاهج  راکشآ ، ای  ناهنپ  زور ، ای  بش  ماگنه  هب 
دنچ ره  تسا ، رتهب  قافنا  ندوب  یفخم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  هیآ ) رد   ) راکـشآ رب  ناهنپ  و  زور ، رب  بش  نتـشاد  مدقم  تسا  نکمم 

.دوش شومارف  قافنا  دیابن  لکش ، ره  هب  لاح و  همه  رد 
.تشاد دهاوخ  راگدرورپ  تایانع  فاطلا و  اب  بسانت  و  دوب ، دهاوخن  یشزرا  مک ای  مک  زیچ  تسا  راگدرورپ  دزن  هک  يزیچ  املسم 

ج1، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُونَزْحَی .) ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َو ال  « ) دنوش یم نیگمغ  هن  تسا و  اهنآ  رب  یـسرت  هن  : » دیازفا یم سپس 
247 ص :

نیا رد  نآ  یعامتجا  يدرف و  تاکرب  زا  راگدرورپ و  لضف  زا  رتشیب  بتارم  هب  دـنا  هداد تسد  زا  هک  يزیچ  لـباقم  رد  دـنناد  یم اریز 
.دش دنهاوخ  دنم  هرهب ناهج  نآ  ناهج و 

247 ص :  ۀیآ 275 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هیآ ود  هیآ و  نیا  رد  نادنمزاین  زا  تیامح  يارب  لام  لذب  ادخ و  هار  رد  قافنا  هراب  رد  ثحب  لابند  هب  يراوخابر ! يالب  هیآ 275 -) )
.دیوگ یم نخـس  دوب ، فارـشا  نایغط  یتاقبط و  یگدنز  مهم  لماوع  زا  یکی  قافنا و  دـض  رب  تسرد  هک  يراوخابر  هلأسم  زا  دـعب ،

رگم دنزیخ  یمن رب  دنروخ ، یم ابر  هک  یناسک  : » دـیامرف یم دزاس ، یم مسجم  ار  ناراوخابر  لاح  اسر ، ایوگ و  هیبشت  کی  رد  تسخن 
رب هاگ  دروخ و  یم نیمز  هب  هاگ  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  لداعت  دـناوت  یمن و  هدـش » هناوید  وا  اـب  ناطیـش  ساـمت  رثا  رب  هک  یـسک  دـننام 

(. ِّسَْملا َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا   ) دزیخ یم
زین رگید  ناهج  رد  تسا ، زیمآ » نونج  يزودـنا  تورث   » اب هتخیمآ  هنـالقاع و  ریغ  هیور و  یب اـیند  رد  ناـشمایق  هک  ناراوخاـبر  يرآ !
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.دنوش یم روشحم  ناگناوید  ناسب 
و تسا » ابر  دـننام  مه  عیب  دـنتفگ : اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دـیامرف یم هدرک  هراشا  ناراوخاـبر  قطنم  زا  يا  هشوگ هب  سپس 

(. ابِّرلا ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ   ) .تسین ود  نیا  نایم  یتوافت 
نکمم ود  نیا  هنوگچ  دـیوگ : یم اهنآ  خـساپ  رد  نآرق  یلو  دوش ، یم ماجنا  نیفرط  تیاضر  اب  هک  تسا  هلدابم  عاونا  زا  ود  ره  ینعی :

(. ابِّرلا َمَّرَح  َْعیَْبلا َو  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  « ) مارح ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  دنوادخ  هک  نآ  لاح   » دشاب ناسکی  تسا 
حیـضوت مدـع  و  تسا ، هدرک  رداص  ار  یمکح  نینچ  نآ  رطاخ  هب  میکح  دـنوادخ  هک  هتـشاد  يا  هفـسلف لیلد و  توافت ، نیا  املـسم 

.تسا هدوب  نآ  حوضو  رطاخ  هب  دیاش  هراب  نیا  رد  نآرق  رتشیب 
، دـنک يراددوـخ  يراوخاـبر ) زا   ) دـسر و وا  هب  یهلا  زردـنا  سک  ره  : » دـیامرف یم هدوـشگ ، زاـب  ناراـک  هبوـت يور  هب  ار  هار  سپس 
ار وا  هتـشذگ  و  دوش » یم راذـگاو  ادـخ  هب  وا  راک  تسا و  وا  لام  هدروآ  تسد  هب  ابر ) میرحت  مکح  زا  لبق   ) قباس رد  هک  ییاهدوس 

248 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) َیلِإ  ُهُْرمَأ  َفَلَس َو  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف   ) دیشخب دهاوخ  ادخ 
نآ رد  هنادواج  دنخزود و  لها  اهنآ  دنهد ) همادا  نانچمه  ار  هانگ  نیا  و   ) دندرگ زاب  دنهد و ) همادا  يرـس  هریخ  هب   ) هک یناسک  اما  »
اهنآ هک  دوش  یم ببـس  مئاد  رمتـسم و  يراوخابر  بیترت  نیا  هب  َنوُدـِلاخ .) اـهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأَف  َداـع  ْنَم  َو  « ) دـننام یم

.ددرگ رات  هریت و  ناشتبقاع  دنورب و  ایند  زا  نامیا  نودب 

248 ص :  ۀیآ 276 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

ار تاقدص  دـنک و  یم دوبان  ار  ابر  دـنوادخ  : » دـیامرف یم دـنک ، یم ادـخ  هار  رد  قافنا  ابر و  نیب  يا  هسیاقم هیآ  نیا  رد  هیآ 276 -) )
(. ِتاقَدَّصلا ِیبُْری  ابِّرلا َو  ُهَّللا  ُقَحْمَی  « ) دهد یم شیازفا 

شتآ غارـس  هب  هدرک و  شومارف  ار  قافنا  تاکرب  همه  نآ  هک   ) ار راکهنگ  ساپـسان  رایـسب  ناسنا  چیه  دنوادخ  و  : » دـیازفا یم سپس 
(. ٍمِیثَأ ٍراَّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  « ) دراد یمن تسود  دور ) یم يراوخابر  نازوس 

هک یتمعن  رکش  یمومع  ياهیدنمزاین  هار  رد  لام  فرـص  هنـسحلا و  ضرق  قافنا و  كرت  اب  اهنت  هن  ناراوخابر  دیوگ : یم قوف  هلمج 
یعیبط دنهد و  یم رارق  داسف  هانگ و  متـس و  ملظ و  هنوگ  ره  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  دـنروآ  یمن ياج  هب  هتـشاد  ینازرا  اهنآ  هب  دـنوادخ 

.دراد یمن تسود  ار  یناسک  نینچ  ادخ  هک  تسا 

248 ص :  ۀیآ 277 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

نامیا هک  یناسک  : » دـیامرف یم دـنناراوخ ، ابر  لباقم  هطقن  تسرد  هک  دـیوگ  یم ینامیا  اـب  هورگ  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 277 -) )
نیگمغ هن  تسا و  نانآ  رب  یـسرت  هن  تسادـخ ، دزن  ناشـشاداپ  رجا و  دـنتخادرپ  ار  تاکز  دـنداد و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـندروآ و 

ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ْمِهِّبَر َو ال  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َةاـکَّزلا  اُوَتآ  َةـالَّصلا َو  اُوماـقَأ  ِتاـِحلاَّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـنوش یم
(. َنُونَزْحَی

هدـنز ار  دوخ  يرطف  فطاوع  هتفگ و  كرت  ار  یتـسرپ  دوخ  ناـمیا ، وترپ  رد  هک  یناـسک  راـکهنگ ، ساپـسان و  ناراوخاـبر  ربارب  رد 
تورث و مکارت  زا  هار  نیا  زا  دنباتـش و  یم نادـنمزاین  تیامح  کمک و  هب  زامن ، نتـشاداپرب  راگدرورپ و  اب  طابترا  رب  هوالع  هدرک و 
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دنهاوخ راگدرورپ  دزن  ار  دوخ  شاداپ  دـننک  یم يریگولج  تیاـنج  هنوگ  رازه  نآ  لاـبند  هب  یتاـقبط و  تاـفالتخا  ندـمآ  دوجو  هب 
249 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنوش  یم دنم  هرهب دوخ  کین  لمع  هجیتن  زا  ناهج  ود  ره  رد  تشاد و 

دوب و راوخ  تفم ناراد  هیامرـس هار  رد  هک  يرطخ  دـیآ  یمن دوجو  هب  هتـسد  نیا  يارب  هرهلد  بارطـضا و  لماوع  رگید ، تسا  یعیبط 
.تسین هتسد  نیا  يارب  دش  یم اهنآ  راثن  نآ  لابند  هب  هک  ییاهنیرفن  نعل و 

249 ص :  ۀیآ 278 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 278) )

249 ص :  لوزن ..... : نأش 

هفئاط  » اب نوچ  مردپ  تشاد : هضرع  هدـش  رـضاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  دـیلو » نب  دـلاخ   » ابر هیآ  لوزن  زا  سپ 
تخادرپ زونه  هک  وا  لاوما  ياهدوس  زا  یغلبم  تسا  هدرک  تیصو  دوب  هدرکن  لوصو  ار  شتابلاطم  تشاد و  يوبر  تالماعم  فیقث »

نیا زا  تدـش  هب  ار  مدرم  دـش و  لزان  نآ  زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  تسا ؟ زئاج  نم  يارب  لمع  نیا  اـیآ  مریگب  لـیوحت  تسا  هدـشن 
.درک یهن  راک 

249 ص :  ریسفت ..... :

ابر میرحت  هلأسم  رد  رتشیب  دـیکأت  يارب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نامیا  اـب  دارفا  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ریظن - یب هاـنگ  کـی  يراوخاـبر 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  « ) دیراد نامیا  رگا  دینک  اهر  هدنام  یقاب  ابر  زا  هچنآ  دیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اوُرَذ  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ 
هک ینعم  نیا  رب  تسا  يدیکأت  عقاو  رد  تسا و  هدـش  متخ  نامیا  اب  مه  هدـش و  عورـش  ادـخ  هب  نامیا  اب  مه  قوف  هیآ  هک : نیا  بلاج 

.تسین راگزاس  نامیا  حور  اب  يراوخابر 

249 ص :  ۀیآ 279 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

دروخرب ناراوخابر  اب  تدش  اب  تشذگ  نیشیپ  تایآ  رد  هک  ییاهزردنا  زا  سپ  هداد و  رییغت  ار  نخس  نحل  هیآ  نیا  رد  هیآ 279 -) )
مدرم نوخ  ندیکم  هب  دـنوشن و  میلـست  تلادـع  قح و  ربارب  رد  دـنهد و  همادا  نانچمه  دوخ  راک  هب  رگا  هک  دـهد  یم رادـشه  هدرک 
نینچ رگا  : » دیامرف یم دریگب ، ار  اهنآ  ولج  گنج  هب  لسوت  اب  تسا  راچان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دنـشاب ، لوغـشم  مورحم 

(. ِِهلوُسَر ِهَّللا َو  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  « ) دوب دیهاوخ  ورب  ور  وا  لوسر  ادخ و  اب  گنج  اب  دینادب  دینک  یمن
هب ات  دینک  راکیپ  تسا  زواجتم  هک  یهورگ  اب  « » 1  » ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  َء  یِفَت یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  نوناق  قبط  هک  تسا  یگنج  نامه  نیا 

.دریگ یم ماجنا  دهن » ندرگ  ادخ  نامرف 
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روز هب  لسوت  اب  دناوت  یم یمالسا  تموکح  هک  دیآ  یمرب الاب  هیآ  زا  لاح  ره  رد 
__________________________________________________

هیآ 9. تارجح  هروس  ( 1)
250 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

امش رب  متـس  هن  و  دینک ، یم متـس  هن  تسا  امـش  نآ  زا  امـش  ياه  هیامرـس دینک  هبوت  رگا  دیازفا : یم سپـس  .دریگب  ار  يراوخابر  ولج 
(. َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال  ْمُِکلاْومَأ ال  ُسُؤُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  َو  « ) دوش یم

يانثتسا هب   ) دیراد مدرم  تسد  رد  هک  ار  دوخ  یلصا  ياه  هیامرـس دیراد  قح  دینیچ  رب  ار  يراوخابر  هاگتـسد  دینک و  هبوت  رگا  ینعی 
دنک و یم يریگولج  نارگید  رب  امـش  ندرک  متـس  زا  مه  هک  اریز  تسا  هنالداع  الماک  نوناق  نیا  دـینک و  يروآ  عمج  اهنآ  زا  دوس )

.مولظم هن  دوب و  دیهاوخ  ملاظ  هن  تروص  نیا  رد  و  امش ، رب  ندش  دراو  متس  زا  مه 
زا دیاب  ناناملسم  هک  تبسن  نامه  هب  دیوگ : یم هک  تسا  یمالسا  هیامرپ  عیسو  راعش  کی  تقیقح  رد  َنوُمَلُْظت  َنوُِملْظَت َو ال  هلمج ال 

! دوش یم ادیپ  رتمک  رگمتس  دشابن  شکمتس  رگا  الوصا  دننک  بانتجا  دیاب  زین  متس  ملظ و  هب  نداد  نت  زا  دنزیهرپب  يرگمتس 

250 ص :  ۀیآ 280 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

َناک ْنِإ  َو  « ) دیهد تلهم  ییاناوت  ماگنه  ات  ار  وا  دشاب  يراتفرگ  یتخس و  ياراد  راکهدب )  ) رگا : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 280 -) )
(. ٍةَرَْسیَم یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرْسُع  وُذ 

هن دنـشاب ، زجاع  زین  دوس ) هن   ) دوخ یهدـب  لصا  نتخادرپ  زا  اهنآ  رگا  هک  دـیامرف  یم نایب  ار  ناراکهدـب  قوقح  زا  یکی  اـج  نیا  رد 
هب زین  یهدب  لصا  نتخادرپ  يارب  دیاب  هکلب  داد ، رارق  راشف  تحت  ار  اهنآ  تسب و  اهنآ  رب  یفعاضم  دوس  تیلهاج  مسر  هب  دـیابن  اهنت 

.تسا ناراکهدب  مامت  هراب  رد  یلک  نوناق  کی  نیا  دوش و  هداد  تلهم  اهنآ 
ْمَُکل ٌْریَخ  اُوقَّدَصَت  ْنَأ  َو  « ) دینادب رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  دیـشخبب  دنرادن ) تخادرپ  تردق  هچنانچ   ) و : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ 
دنک یم لیمکت  ار  قباس  یقوقح  ثحب  هک  تسا  یناسنا  یقالخا و  هلأسم  کی  نیا  تسا ، یقوقح  لئاسم  زا  رتارف  یماگ  عقاو  رد  نیا 

.دزاس یم لدبم  تیمیمص  تبحم و  هب  ار  ماقتنا  يزوت و  هنیک  ساسحا  و 

250 ص :  ۀیآ 281 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

يوس هب  نآ  رد  هک  دـیزیهرپب  يزور  زا  : » دـیامرف یم دـهد و  یم نایاپ  ار  ابر  هلأسم  دـیدش ، رادـشه  کی  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 281 -) )
َُّمث « ) دوـش یم هداد  سپ  زاـب  هداد  ماـجنا  ار  هچنآ  سک  ره  هب  سپـس  (. » ِهَّللا َیلِإ  ِهـِیف  َنوـُعَجُْرت  ًاـمْوَی  اوـُقَّتا  َو  « ) دـیدرگ یم زاـب  ادـخ 

251 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
( ْتَبَسَک ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت 

(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو   ) تسا ناشدوخ  لامعا  هجیتن  دننیب  یم هچ  ره  هکلب  دش » دهاوخن  یمتس  اهنآ  هب  و  . »
تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رب  هک  تسا  يا  هیآ نیرخآ  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  ریـسافت  رد  هک  نیا  هجوت  بلاج 

.دسر یمن رظن  هب  دیعب  چیه  عوضوم  نیا  نآ  نومضم  هب  هجوت  اب  و 
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دـبای و یم شدوخ  لد  رد  ار  وا  هنیک  دراذـگ و  یم اج  هب  هدـنریگ  ماو  هیحور  رد  يدـب  هداـعلا  قوف  رثا  یقـالخا  رظن  زا  يراوخاـبر » »
.دنک یم تسس  اهتلم  دارفا و  نیب  ار  یعامتجا  يراکمه  نواعت و  دنویپ 

ّزع و هّللا  مّرح  اّمنا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ ، یم ملاس  نب  ماشه  میناوخ : یم ابر  میرحت  دروم  رد  یمالسا  تایاور  رد 
«. 1 « » دنزرون عانتما  کین  راک  زا  مدرم  ات  هدرک  مارح  ار  ابر  دنوادخ  : » فورعملا عانطصا  نم  ساّنلا  عنتمی  الیکل  اوبّرلا  ّلج 

251 ص :  ۀیآ 282 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

.نآرق هیآ  نیرت  ینالوط رد  يراجت  دانسا  میظنت  هیآ 282 -) )
، تسا نآرق  هیآ  نیرت  ینالوط هک  هیآ  نیا  رد  دوب  يراوخابر  هلأسم  نینچمه  ادخ و  هار  رد  قافنا  هب  طوبرم  هک  یماکحا  نایب  زا  دعب 

نب دـننک و  ادـیپ  ار  دوخ  یعیبط  دـشر  رتشیب  هچ  ره  اه  هیامرـس ات  هدرک  نایب  يداصتقا  يراجت و  روما  يارب  یقیقد  تاررقم  ماکحا و 
.دهدن خر  مدرم  نایم  رد  یعازن  فالتخا و  تسب و 

يا : » دـیامرف یم مکح  نیتسخن  رد  .تسا 1 - هدـش  ناـیب  لـیذ  بیترت  هب  یلاـم  دتـس  داد و  دروم  رد  مهم  روتـسد  هدزون  هیآ  نیا  رد 
« دیـسیونب ار  نآ  دینک  ادیپ  رگیدکی  هب  هلماعم ) ای  نداد  ماو  رطاخ  هب   ) يراد تدـم  یهدـب  هک  یماگنه  دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک 

(. ُهُوُبتْکاَف یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَِدب  ُْمْتنَیادَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
ثحب دروم  هیآ  نینچمه  .اـهماو  يارب  تدـم  نییعت  مه  دوـش و  یم نشور  ماو  ضرق و  ندوـب  زاـجم  هلأـسم  مه  ریبـعت ، نیا  زا  اـنمض 

.دوش یم لماش  مه  ار  ضرق  هک  نیا  نیع  رد  هیسن ، فلس و  دننام  دراد  دوجو  تالماعم  رد  هک  دوش  یم ییاهیهدب  مومع  لماش 
__________________________________________________

هعجارم يزاریش  مراکم  هّللا  ۀیآ  هتشون  یمالسا » داصتقا  یساسا  طوطخ   » باتک هب  يراوخابر  ياهنایز  هراب  رد  رتشیب  حرـش  يارب  ( 1)
.دیئامرف

252 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
دیاب : » دـیازفا یم دـنامب ، ملاس  نیفرط  یلاـمتحا  تالخادـم  زا  داد  رارق  و  دوش ، يرتشیب  ناـنیمطا  بلج  هک  نیا  يارب  سپـس  و 3 -  2

(. ِلْدَْعلِاب ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  َو  « ) دسیونب ار ) يراکهدب  دنس   ) تلادع يور  زا  يا  هدنسیون
.دشاب لداع  صخش  نآ  ددرگ و  میظنت  یموس  صخش  هلیسو  هب  دیاب  داد  رارق  نیا  نیاربانب 

« دسیونب دیاب  تسا  هداد  میلعت  وا  هب  ادخ  هک  روطنامه  دنک و  يراددوخ  نتـشون  زا  دیابن  دراد  یگدنـسیون  رب  تردق  هک  یـسک  - » 4
(. ُْبتْکَْیلَف ُهَّللا  ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاک  َبْأَی  (َو ال 

مهم رما  نیا  رد  ار  هلماعم  نیفرط  دیاب  هکلب  دنک ، یلاخ  هناش  داد  رارق  نتـشون  زا  دیابن  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  یتبهوم  نیا  ساپ  هب  ینعی 
.دیامن کمک 

(. ُّقَْحلا ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِِللُْمْیل  َو  « ) دنک ءالما  دیاب  تسوا  همذ  رب  قح  هک  سک  نآ  و  - » 5
(. ًاْئیَش ُْهنِم  ْسَْخبَی  ُهَّبَر َو ال  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  « ) دنکن راذگ  ورف  ار  يزیچ  دزیهرپب و  ادخ  زا  دیاب  راکهدب  - » 6

رب ییاناوت  ندوب ) لال  رطاخ  هب   ) ای و  نونجم ) و   ) فیعض لقع ) رظن  زا   ) ای هیفس  راکهدب )  ) تسوا همذ  رب  قح  هک  یسک  هاگ  ره  - » 7
(. ُهُِّیلَو ِْللُْمْیلَف  َوُه  َّلُِمی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  ْوَأ ال  ًافیِعَض  ْوَأ  ًاهیِفَس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف  « ) دنک ءالما  وا  ّیلو  دیاب  درادن ، ندرک  ءالما 

روما دنهد و  صیخشت  ار  شیوخ  عفن  ررض و  دنناوت  یمن دنا و  هیفـس هک  یناسک  دنک ، ءالما  دیاب  یلو » ، » هفیاط هس  دروم  رد  نیاربانب 
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دننام لقع  مک  دنفیعـض و  يرکف  رظن  زا  ای  دـنا  هناوید هک  یناسک  و  دنـشابن ) هناوید  دـنچ  ره   ) دنـشخب ناماس  رـس و  ار  شیوخ  یلام 
ره دـنرادن  ار  ندرک  ءالما  ییاناوت  هک  یناسک  اـی  و  لـال ، گـنگ و  دارفا  و  شوه ، مک  توترف و  ناریپ  لاـس و  نس و  مک  ناـکدوک 

.دنشابن گنگ  دنچ 
اه و لقعلا فیعض  ناهیفس و  یلام  تافرـصت  ندوب  عونمم  هلمج  زا  دوش ، یم هدافتـسا  ینمـض  روطب  زین  يرگید  ماکحا  هلمج  نیا  زا 

253 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .روما  هنوگ  نیا  رد  ّیلو  تلاخد  زاوج  نینچمه 
(. ِلْدَْعلِاب « ) دنک تیاعر  ار  تلادع   » دنتسه وا  تیالو  تحت  هک  یناسک  یهدب  هب  فارتعا  ءالما و  رد  دیاب  زین  یلو » - » 8

(. ِْنیَدیِهَش اوُدِهْشَتْسا  َو  « ) دیریگب دهاش  ود  نیا  رب  هوالع  : » دنک یم هفاضا  سپس  - 9
(. ْمُِکلاجِر ْنِم  « ) دشاب امش  نادرم  زا   » دیاب دهاش  ود  نیا  10 و 11 -

.دنشاب ناملسم  مه  غلاب ، مه  ینعی 
(. ِناتَأَْرما ٌلُجَرَف َو  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  « ) دنهد تداهش  نز  ود  درم و  کی  تسا  یفاک  دنشابن  درم  ود  رگا  و  - » 12

(. ِءادَهُّشلا َنِم  َنْوَضْرَت  ْنَّمِم  « ) دنشاب امش  نانیمطا  تیاضر و  دروم  هک  یناسک  زا  - » 13
.دوش یم هدافتسا  دوهش ، ندوب  نانیمطا  دامتعا و  دروم  ندوب و  لداع  هلأسم  هلمج  نیا  زا 

ود درم و  کی  هک  یتروص  رد  اما  دنهدب  تداهش  القتـسم  دنناوت  یم مادک  ره  دنـشاب  درم  ود  زا  بکرم  دوهـش  هک  یتروص  رد  - 14
ْنَأ « ) دـنک يروآدای  وا  هب  يرگید  تفای ، یفارحنا  یکی  رگا  ات   » دـننک تداهـش  ءادا  رگیدـکی  قافتا  هب  نز  ود  نآ  دـیاب  دنـشاب ، نز 

(. يرْخُْألا اَمُهادْحِإ  َرِّکَُذتَف  امُهادْحِإ  َّلِضَت 
، رگید تاهج  ای  یشومارف  رطاخ  هب  تداهـش  ءادا  ماگنه  هب  و  دنوش ، عقاو  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  يوق  فطاوع  رطاخ  هب  نانز  اریز 

.دننکن یط  ار  حیحص  ریسم 
َو ال « ) دنیامنن يراددوخ  دننک ، توعد  تداهش ) لمحت  يارب   ) ار دوهـش  هاگره ،  » هک تسا  نیا  باب  نیا  ماکحا  زا  رگید  یکی  - 15

(. اوُعُد ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبْأَی 
.تسا بجاو  راک ، نیا  يارب  توعد  ماگنه  هب  تداهش  لمحت  نیاربانب 

رد هک  دنک  یم باجیا  تسا  مالسا  رظن  دروم  هک  يداصتقا  طباور  تمالـس  هک  ارچ  تشون  ار  نآ  دیاب  دایز  ای  دشاب  مک  یهدب  - 16
: دیامرف یم دعب  هلمج  رد  اذل  و  دوشن ، یهاتوک  دنس  نتشون  زا  زین  کچوک  ياهیراکهدب  هب  طوبرم  ياهدادرارق 

254 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوشن » هتسخ  لولم و  تسا  تدم  ياراد  هک  یگرزب  ای  کچوک  یهدب )  ) نتشون زا  «و 
(. ِِهلَجَأ یلِإ  ًارِیبَک  ْوَأ  ًاریِغَص  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  اوُمَئْسَت  (َو ال 

« تسا رتهب  دیدرت  کش و  زا  يریگولج  يارب  و  رت ، میقتـسم تداهـش  يارب  رتکیدزن و  تلادع  هب  ادـخ  دزن  رد  نیا  : » دـیازفا یم سپس 
(. اُوباتْرَت اَّلَأ  ینْدَأ  ِةَداهَّشِلل َو  ُمَْوقَأ  ِهَّللا َو  َْدنِع  ُطَْسقَأ  ْمُِکلذ  )

میظنت دانـسا  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  تسا و  یتالماعم  دانـسا  نتـشون  دروم  رد  قوف  ماکحا  هفـسلف  هب  هراـشا  هلمج  نیا  عقاو  رد 
.دریگ رارق  تاضق  هجوت  دروم  كردم  دهاش و  ناونع  هب  دناوت  یم هدش 

رد ار ) تمیق  سنج و   ) هک دشاب  يدـقن  دتـس  داد و  هک  نیا  رگم  : » دـیامرف یم هدرک  ءانثتـسا  مکح  نیا  زا  ار  دروم  کی  سپـس  - 17
اهَنوُریُِدت ًةَرِـضاح  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دیـسیونن ار  نآ  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  تروص  نآ  رد  دینک ، تسد  هب  تسد  دوخ  نایم 

(. اهُوُبتْکَت اَّلَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ْمُکَْنَیب 
تاـفالتخا ولج  اریز  تسا ، رتهب  نآ  يارب  نتفرگ  دـهاش  یلو  تسین  مزـال  نآ  نتـشون  دنـس و  میظنت  هچ  رگ  يدـقن  هلماـعم  رد  - 18
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(. ُْمتْعَیابَت اذِإ  اوُدِهْشَأ  َو  « ) دیریگب دهاش  دینک ، یم يدقن )  ) شورف دیرخ و  هک  یماگنه  : » دیامرف یم اذل  دریگ  یم ار  هدنیآ  یلامتحا 
( تلادع قح و  يادا  رطاخ  هب   ) دوهش دنس و  هدنسیون  دیابن  هاگ  چیه  : » دیامرف یم هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یمکح  نیرخآ  رد  - 19

(. ٌدیِهَش ٌِبتاک َو ال  َّراَُضی  َو ال  « ) دنریگ رارق  رازآ  ررض و  دروم 
(. ْمُِکب ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  « ) دیدش جراخ  ادخ  نامرف  زا  دینک  نینچ  رگا  هک  »

(. َهَّللا اوُقَّتا  َو   ) دنک یم دنوادخ  رماوا  لاثتما  يراکزیهرپ و  اوقت و  هب  توعد  ار  مدرم  ماکحا ، همه  نآ  رکذ  زا  دعب  هیآ ، نایاپ  رد  و 
ُمُکُمِّلَُعی َو  « ) دهد یم میلعت  امش  هب  تسا  يونعم  يدام و  یگدنز  رد  امش  زاین  دروم  هچنآ  دنوادخ   » هک دیامن  یم يروآ  دای  سپس  و 

(. ُهَّللا
یهاگآ و رد  یقیمع  رثا  یتسرپ  ادخ  يراگزیهرپ و  اوقت و  هک  دناسر  یم ار  موهفم  نیا  رگیدکی  رانک  رد  قوف  هلمج  ود  نتفرگ  رارق 

255 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دراد  شناد  ملع و  ینوزف  ینیب و  نشور 
(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  « ) دراد یم ررقم  اهنآ  يارب  تساهنآ  حالص  ریخ و  هچنآ  تسا و  هاگآ  مدرم  دسافم  حلاصم و  همه  زا  وا  «و 

255 ص :  ۀیآ 283 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

لمکم يراجت  دانـسا  میظنت  هلأسم  اب  هطبار  رد  رگید  مکح  دنچ  رکذ  اب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  .هتـشذگ  ثحب  رب  یلیمکت  هیآ 283 -) )
رارق دنک و  میظنت  امش  يارب  ار  هلماعم  دانسا  ات   ) دیتفاین يا  هدنسیون دیدوب و  رفـس  رد  هاگ  ره  - » 1 زا : دنترابع  اهنآ  و  تسا ، لبق  هیآ 

(. ٌۀَضُوبْقَم ٌناهِرَف  ًاِبتاک  اوُدِجَت  َْمل  ٍرَفَس َو  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  « ) دیریگب ناگورگ  دسیونب ) ار  داد 
.درادن یعنام  ناگورگ  هب  ندرک  افتکا  دشابن  دنس  هدننک  میظنت هب  یسرتسد  رگا  زین  نطو  رد  هتبلا 

ٌناهِرَف دـیامرف : یم اذـل  دـشاب ، هتـشاد  ار  یـشخب  نانیمطا رثا  ات  دریگ  رارق  راـکبلط  راـیتخا  رد  دوش و  ضبق  دـیاب  اـمتح  ناـگورگ  - 2
.هدش هتفرگ  ناگورگ  ٌۀَضُوبْقَم 

دـشاب هتـشاد  ناـنیمطا  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  امـش  زا  یـضعب  رگا  : » دـیامرف یم قوف  ماـکحا  رد  ءانثتـسا  کـی  ناونع  هب  سپـس  - 3
هدش هدرمش  نیما  هک  یسک  تروص  نیا  رد  دراپسب ) وا  هب  ار  شیوخ  تناما  دنک و  هلماعم  وا  اب  نهر  دنس و  نتـشون  نودب  دناوت  یم )

ِّدَُؤْیلَف ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَـف  « ) دزیهرپب تسوا  راـگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  دزادرپب و  عقوم ) هب  ار  دوخ  یهدـب  و   ) تناـما دـیاب  تسا 
(. ُهَّبَر َهَّللا  ِقَّتَْیل  ُهَتَنامَأ َو  َنُِمتْؤا  يِذَّلا 

.تسا یگرزب  هانگ  نآ ، رد  تنایخ  هک  هدش  رکذ  تناما ، کی  ناونع  هب  راکبلط  بلط  اجنیا  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
دینکن نامتک  ار  تداهش  : » دیامرف یم دنک و  یم نایب  تداهش  هنیمز  رد  عماج  روتسد  کی  هتخاس و  بطاخم  ار  مدرم  همه  سپـس  - 4

(. ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َةَداهَّشلا َو  اوُُمتْکَت  َو ال  « ) تسا راکهانگ  شبلق  دنک  نامتک  ار  نآ  سک  ره  و 
.دننکن نامتک  ار  نآ  تداهش  يادا  يارب  توعد  ماگنه  هب  دنفظوم  دنهاگآ  نارگید  قوقح  زا  هک  یناسک  نیاربانب 

یفرعم یبلق  هانگ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دوش  یم ماجنا  حور  لد و  هلیسو  هب  نآ ، راهظا  زا  يراددوخ  تداهـش و  نامتک  هک  اجنآ  زا  و 
256 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچ  هک  یسک  : » دیوگ یم هدرک و 

مدـع رگیدـکی و  قوقح  يادا  تناما و  ظفح  هب  تبـسن  رتشیب  هجوت  دـیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد  زاب  و  تسا » راکهانگ  وا  بلق  دـنک 
: دیامرف یم هداد  رادشه  تداهش  نامتک 

(. ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تساناد دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  »
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هک اج  نآ  رد  دننادن  مدرم  تسا  نکمم  زین  و  تسین ، یـسک  هچ  تسا و  تداهـش  يادا  هب  رداق  یـسک  هچ  دننادن  مدرم  تسا  نکمم 
ار سک  ره  دناد و  یم ار  اهنیا  همه  دـنوادخ  یلو  تسا ، راکهدـب  یـسک  هچ  راکبلط و  یـسک  هچ  درادـن ، دوجو  یناگورگ  دانـسا و 

.دهد یم ازج  شلامعا  قبط 

256 ص :  ۀیآ 284 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هچنآ : » دیوگ یم دنک  یم لیمکت  دمآ  لبق  هیآ  رخآ  هلمج  رد  هک  ار  هچنآ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  تسوا ! نآ  زا  زیچ  همه  هیآ 284 -) )
امش دنوادخ  دینک  ناهنپ  ای  دیزاس  راکشآ  دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  رگا  لیلد ) نیمه  هب   ) تسادخ و نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد 

(. ُهَّللا ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  « ) دنک یم هبساحم  نآ  قباطم  ار 
ْنَِمل ُرِفْغَیَف  « ) دنک یم تازاجم  دنیبب ) قحتسم  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  دشخب و  یم دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب هک  ار  سک  ره  سپـس  »

(. ُءاشَی ْنَم  ُبِّذَُعی  ُءاشَی َو 
یتسه و ناهج  رب  مکاح  هک  یـسک  دنام  یم یفخم  وا  رب  رگید  یبلق  ناهانگ  تداهـش و  نامتک  نوچمه  یلامعا  دـینکن  روصت  ینعی 

.دوب دهاوخن  یفخم  وا  رب  زیچ  چیه  تسا ، نامسآ  نیمز و 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا رداق  زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.دهد رفیک  ار  نافلختم  مه  دنک و  صخشم  ار  اهیگتسیاش  اهتقایل و  تسا  رداق  مه  ناهج و  نیا  زیچ  همه  هب  تبسن  دراد  یهاگآ  مه 

256 ص :  ۀیآ 285 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

هراشا

هیآ 285) )

256 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا یهورگ  دسر ، یم ار  نآ  باسح  دـنوادخ  دـینک  راکـشآ  ای  دـیراد  ناهنپ  لد  رد  يزیچ  رگا  هک  دـش  لزان  قباس  هیآ  هک  یماگنه 
تمدخ ار  ینعم  نیمه  تسین و  یبلق  تاروطخ  ینطاب و  ياه  هسوسو زا  یلاخ  ام  زا  سک  چیه  دنتفگ : یم و   ) دندش ناسرت  باحـصا 

257 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  دش و  لزان  هیآ  دندرک .) ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
.تخومآ نانآ  هب  ار  میلست  تعاطا و  دنوادخ و  هاگرد  هب  عرضت  نامیا و  مسر  و 

257 ص :  ریسفت ..... :

دعب هیآ  هیآ و  نیا  رد  هک  ینعم  نیمه  اـب  دـش و  زاـغآ  قح  تاداـقتعا  فراـعم و  زا  یـشخب  ناـیب  اـب  هرقب  هروس  ناـمیا - مسر  هار و 
.تسا گنهامه  نآ  نایاپ  زاغآ و  بیترت  نیا  هب  دبای و  یم نایاپ  زین  دشاب  یم
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َنَمآ « ) هدروآ ناـمیا  تسا  هدـش  لزاـن  شراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  : » دـیامرف یم نآرق  لاـح  ره  هب 
(. ِهِّبَر ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا 

دوخ داـقتعا  رد  یلزلزت  هنوـگ  چـیه  هتـشاد و  عطاـق  ناـمیا  شیوـخ  بتکم  مارم و  هب  اـمومع  هک  تسا  یهلا  ياـیبنا  تازاـیتما  نیا  و 
.دنتشاد يدرمیاپ  تماقتسا و  همه  زا  شیب  و  دندوب ، نمؤم  ناشدوخ  همه  زا  لبق  دنا ، هتشادن

نایم رد  ام  دنیوگ ) یم و   ) دنا هدروآ نامیا  یگمه  يو  ناگداتـسرف  اهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  زین  نانمؤم  : » دـیازفا یم سپس 
ُقِّرَُفن ِِهلُـسُر ال  ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم َو  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو   ) میراد نامیا  یگمه  هب  و  میراذـگ » یمن یقرف  هنوگ  چـیه  وا  ناربمایپ 

(. ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب 
میدرک تعاطا  و  میدیمهف ) و   ) میدینش ام  دنتفگ :  » زین لمع  ماقم  رد  عماج ، خسار و  نامیا  نیا  رب  هوالع  نانمؤم  هک  دیازفا  یم سپس 
َْکَیلِإ انَّبَر َو  َکَناْرفُغ  انْعَطَأ  انْعِمَـس َو  اُولاق  َو  « ) تسوت يوس  هب  ام ) همه   ) تشگزاـب و  میراد )  ) ار وت  شزرمآ  راـظتنا ) ! ) اراـگدرورپ

(. ُریِصَْملا
.ددرگ یم گنهامه  هارمه و  یهلا  تاروتسد  مامت  هب  یلمع  مازتلا  اب  یهلا  نالوسر  داعم و  ءدبم و  هب  نامیا  بیترت  نیا  هب 

257 ص :  ۀیآ 286 ..... ] ( : 2  ) ةرقبلا ةروس 

(. اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  « ) دنک یمن فیلکت  شیئاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  دنوادخ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  هیآ 286 -) )
.دبای یم صاصتخا  تسا  ناسنا  تردق  تحت  هک  يدراوم  هب  و  ددرگ ، یم دییقت  ریسفت و  هیآ  نیمه  اب  ماکحا  مامت 

ْتَبَسَک ام  اَهل  « ) تسا هدرک  دوخ  نایز  هب  دنک  يدب )  ) راک ره  هداد و  ماجنا  دوخ  يارب  دهد  ماجنا  یکین )  ) راک ره  : » دیازفا یم سپس 
258 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْتَبَسَتْکا .) اَم  اْهیَلَع  َو 

تاموهوم علاط و  لابقا و  ربج و  هناسفا  رب  دزاس و  یم هجوتم  شیوخ  راک  بقاوع  دوخ و  تیلوؤسم  هب  ار  مدرم  نایب  نیا  اـب  قوف  هیآ 
.دشک یم نالطب  طخ  لیبق  نیا  زا  رگید 

تفه نانمؤم  نابز  زا  تسا ) شیوخ  لاـمعا  لوؤسم  سک  ره  تسا و  تردـق  رادـقم  هب  فیلکت   ) یـساسا لـصا  ود  نیا  لاـبند  هب  و 
تـسخن دـنهاوخب  هچ  دـنیوگب و  هچ  هک  ناگمه  يارب  تسا  یـشزومآ  عقاو  رد  هک  دـنک  یم ناـیب  راـگدرورپ  هاـگرد  زا  تساوخرد 

(. انْأَطْخَأ ْوَأ  انیِسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال  « ) نکم هذخاؤم  ار  ام  میدومن  اطخ  ای  میدرک  شومارف  ام  رگا  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم
.تسا تازاجم  لباق  تسا  يراگنا  لهس هدییاز  هک  ییاهیراکشومارف  نیاربانب 

رد یـصاخ  فطل  هک  یـسک  و  بر »  » ناونع هب  ار  ادـخ  صوصخم ، یعرـضت  اـب  اذـل  دنـشیوخ  لاـمعا  لوؤسم  دـنناد  یم نوچ  اـهنآ 
: دنیوگ یم دنناوخ و  یم دراد  نانآ  شرورپ 

وت ار  اهشزغل  اهاطخ و  اما  میورن ، يدمع  هانگ  غارس  هب  میشوک  یم ام  تسین  هابتـشا  اطخ و  یـشومارف و  زا  یلاخ  لاح  ره  هب  یگدنز 
رب هکنانچ  نآ  هدم  رارق  ام  شود  رب  نیگنس  راب  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم هتخادرپ  نانآ  تساوخرد  نیمود  نایب  هب  سپس  شخبب ! ام  رب 
ْنِم َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْـصِإ  اْنیَلَع  ْلِمْحَت  انَّبَر َو ال  « ) يداد رارق  ناـشنایغط ) ناـهانگ و  رفیک  هب   ) دـندوب اـم  زا  شیپ  هک  یناـسک 

(. اِنْلبَق
ام اْنلِّمَُحت  انَّبَر َو ال  « ) رادم ررقم  ام  يارب  میرادن  ار  نآ  لمحت  تقاط  هک  ییاهتازاجم  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم تساوخرد  نیموس  رد 

(. ِِهب اَنل  َۀَقاط  ال 
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.دشاب ود  ره  ای  ترخآ و  ایند و  نیگنس  ياهتازاجم  ای  اسرف  تقاط  ياهشیامزآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
َو « ) هد رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ناشوپب و  ار  ام  ناهانگ  شخبب و  ار  ام  : » دـنیوگ یم اـضاقت  نیمـشش  نیمجنپ و  نیمراـهچ و  رد  و 

(. انْمَحْرا اَنل َو  ْرِفْغا  اَّنَع َو  ُفْعا 
« نادرگ زوریپ  نارفاک  تیعمج  رب  ار  ام  سپ  یئاـم ، تسرپرـس  یلوم و  وت  : » دـنیوگ یم تساوخرد  نیرخآ  نیمتفه و  رد  هرخـألاب  و 

(. َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  انالْوَم  َْتنَأ  )
و ددرگ ، یم یهلا  تمحر  ششخب و  وفع و  یعامتجا و  يدرف و  ياهیزوریپ  ترخآ و  ایند و  لماش  نانآ  ياهاضاقت  بیترت  نیا  هب  و 

.عماج رایسب  تسا  ییاضاقت  نیا 
هرقب هروس  نایاپ 

259 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

259 ص :  نارمع .....  لآ  هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 200  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

259 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دنک یم ثحب  یمالسا  فراعم  داعم و  دنوادخ و  تافص  دیحوت و  زا  هروس  نیا  زا  یمهم  شخب  - 1
ود رد  هک  یتربع  ياهـسرد  نینچمه  ادـخ  هار  نادیهـش  نادـیواج  تایح  نآ و  مهم  تاروتـسد  داـهج و  نوماریپ  يرگید  شخب  - 2

.دیوگ یم نخس  دوب  دحا  ردب و  هوزغ 
جح و هضیرف  هبعک و  هناخ  نیملسم و  فوفص  تدحو  موزل  هنیمز  رد  یمالـسا  ماکحا  هلـسلس  کی  هب  هروس ، نیا  زا  یتمـسق  رد  - 3

لباقم رد  يدرمیاـپ  تمواـقم و  غورد و  كرت  ادـخ ، هار  رد  قاـفنا  و  تناـما ، هلأـسم  يربت و  یلوت و  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما 
هدـش ییانعمرپ  تاراشا  لاح ، ره  رد  دـنوادخ  رکذ  یهلا و  فلتخم  ياهـشیامزآ  تالکـشم و  لباقم  رد  ییابیکـش  ربص و  نمـشد و 

.تسا
مالّـسلا و مهیلع  ءایبنا  ریاس  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  هلمج  زا  ءایبنا  خـیرات  زا  یـشخب  اهثحب ، نیا  لیمکت  يارب  - 4

.تسا هدش  رکذ  زین  گرزب  نز  نیا  تاماقم  میرم و  ناتساد 
ۀیآ ّلکب  یطعا  نارمع  لآ  ةروس  ءرق  نم  میناوخ : یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  هروس  نیا  تلیـضف  دروم  رد 

«. دنهد یم وا  هب  خزود  لپ  رب  یناما  نآ ، تایآ  دادعت  هب  دناوخب  ار  نارمع  لآ  هروس  سک  ره  : » مّنهج رسج  یلع  اناما  اهنم 

259 ص :  لوزن ..... : نأش 

260 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هراب  رد  هروس  نیا  زا  هیآ  دنچ  داتشه و  دنیوگ : یم نارسفم  زا  یضعب 
.تسا هدش  لزان  نارجن  نایحیسم  ناگداتسرف و 
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رفن هدراهچ  نیا  زا  رفن  هس  دندش ، یم بوسحم  نارجن  ناگتسجرب  فارشا و  زا  نانآ  رفن  هدراهچ  هک  دندوب  رفن  تصـش  ناگداتـسرف 
.دندرک یم هعجارم  رفن  هس  نآ  هب  دوخ  تالکشم  اهراک و  رد  ناماس  نآ  نایحیسم  دنتشاد و  تسایر  تمس 

، دـندش دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دجـسم  هب  دـندمآ و  هنیدـم  هب  بعک  ینب  هلیبـق  نادرم  ساـبل  رد  يرفن  تصـش  هورگ  نیا 
زامن زا  سپ  .دندش  زامن  لوغـشم  دنتخاون و  ار  سوقان  دوخ ، مسارم  قبط  دوب ، ناشزامن  ماگنه  دندش ، دجـسم  دراو  اهنآ  هک  یعقوم 
دروم رفـس و  هماـنرب  میظنت  تافیرـشت و  تسرپرـس  يرگید  دـش و  یم بوسحم  دوخ  موـق  سیئر  ریما و  یلوا  هک  دیـس »  » و بقاـع » »
نییآ هب  درک : داهنـشیپ  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندرک  نخـس  زاغآ  وا  اب  دندیـسر و  ربمایپ  تمدخ  دوب  نایحیـسم  دامتعا 

.دیدرگ میلست  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دییآ و  رد  مالسا 
نییآ رب  هنوگچ  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میا ! هدش دنوادخ  میلست  هدروآ و  مالسا  وت  زا  شیپ  ام  دنتفگ : دیـس  بقاع و 

ادخ رسپ  ار  یسیع  دیلئاق و  دنزرف  ادخ  يارب  هکنیا  هچ  دیتسین ، دنوادخ  میلست  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ناتلامعا  هکنیا  اب  دیتسه ، قح 
! تسا قح  نییآ  فلاخم  روما  نیا  مامت  هک  نیا  اب  دیروخ ، یم كوخ  تشوگ  دینک و  یم شتـسرپ  تدابع و  ار  بیلـص  و  دـیناد ، یم

؟ تسا هدوب  هک  شردپ  سپ  تسین ، ادخ  رسپ  یسیع  رگا  دنتفگ : دیس  بقاع و 
؟ دراد دوخ  ردپ  هب  یتهابش  يرسپ  ره  هک  دیراد  لوبق  امش  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

: دـنتفگ تسوا ، اب  تادوجوم  يزور  تسا و  مویق  دراد و  هطاحا  يزیچ ، ره  هب  ام  يادـخ  هک  تسین  روطنیا  ایآ  دومرف : .يرآ  دـنتفگ 
: دومرف تسا ، روط  نیمه  يرآ ،

لمح محر  رد  ناکدوک  ریاس  دـننام  شردام  ار  یـسیع  هک  تسین  نینچ  ایآ  دومرف : .هن  دـنتفگ : تشاد ، ار  فاـصوا  نیا  یـسیع  اـیآ 
: دنتفگ دروخ ! یم اذغ  رگید  لافطا  نوچ  تدالو ، زا  سپ  یسیع  و  دروآ ؟ ایند  هب  ار  وا  رگید ، ياهردام  نوچمه  دعب  و  درک ،

، هنومن ریسفت  هدیزگرب  درادن !؟ شردپ  هب  یتهابـش  هنوگ  چیه  هک  نیا  اب  تسادخ  رـسپ  یـسیع  هنوگچ  سپ  دومرف : .دوب  نینچ  يرآ 
261 ص : ج1 ،

فراعم و حیـضوت  يارب  هروس  نیا  لیاوا  زا  هیآ  دـنچ  داتـشه و  ماگنه ، نیا  رد  دـندش ، شوماـخ  یگمه  دیـسر ، اـجنیا  هب  هک  نخس 
.دیدرگ لزان  مالسا  ياه  همانرب

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

261 ص :  ۀیآ 3 ..... ] (: 1  ) ۀحتافلا ةروس 

261 ص :  ریسفت ..... :

مزال تاحیضوت  هرقب ، هروس  لوا  رد  نآرق ، هعطقم  فورح  هراب  رد  ملا )  ) مینک یم دروخرب  هعطقم  فورح  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب 
.تسین نآ  رارکت  هب  يزاین  هک  دش  هتفگ 

261 ص :  ۀیآ 2 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

« دراد یگتسب  وا  دوجو  هب  زیچ  همه  هک  تسا  رادیاپ  نادیواج و  ياتکی  هناگی  دوبعم  اهنت  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  )
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.تشذگ هیآ 255  هرقب  هروس  رد  هیآ  نیا  ریسفت  حرش و  - 

261 ص :  ۀیآ 3 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

وت رب  ار  نآرق   » تسا مویق  هدـنیاپ و  هک  يدـنوادخ  دـیامرف : یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  باـطخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
يارب نآرق  زا  شیپ  ار  لـیجنا  تاروت و  هک  ییادـخ  ناـمه  دـنک  یم قیبطت  ـالماک  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  ياـه  هناـشن اـب  هک  داتـسرف 
ًيدُـه ُْلبَق  ْنِم  َلیِْجنِْإلا  َةارْوَّتلا َو  َلَْزنَأ  ِْهیَدَـی َو  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلََّزن  « ) درک لزاـن  رـشب  تیادـه  ییاـمنهار و 

(. ِساَّنِلل

261 ص :  ۀیآ 4 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

(. َناقْرُْفلا َلَْزنَأ  َو  « ) درک لزان  دزاس  یم ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  ار  نآرق  نینچمه  : » دیازفا یم سپس  هیآ 4 -) )
زج یهار  ناربمایپ ، توعد  قدص  رب  لقع  ترطف و  یهاوگ  دنوادخ و  يوس  زا  تایآ  لوزن  تجح و  مامتا  زا  دعب  دـیازفا : یم سپس 

تـشذگ دـیجم  نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیناقح  هراب  رد  هک  یثحب  لابند  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  اذـل  و  تسین ، تازاجم 
(. ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنراد يدیدش  رفیک  دندش  رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  : » دیامرف یم

اناوت و دـنوادخ  : » دـیازفا یم تسین ، دـیدرت  ياج  شتادـیدهت  ندیـشخب  ققحت  رب  دـنوادخ  ییاـناوت  هک ، نیا  نتخاـس  نشور  يارب  و 
(. ٍماِقْتنا وُذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا ماقتنا  بحاص 

262 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

262 ص :  ۀیآ 5 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

َهَّللا َّنِإ  « ) دنام یمن یفخم  ادخ  رب  نامسآ  نیمز و  رد  زیچ  چیه  : » دیامرف یم تسا ، لبق  تایآ  لیمکت  تقیقح ، رد  هیآ  نیا  هیآ 5 -) )
(. ِءامَّسلا ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٌء  ْیَش ِْهیَلَع  یفْخَی  ال 

ره زا  شدوجو  هک  نیا  مکح  هب  تسا و  رظان  رـضاح و  اج  همه  رد  وا  هک  یلاـح  رد  دـنامب  یفخم  وا  رب  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ 
یناکم لحم و  هک  نیا  نیع  رد  نیاربانب  تسا ، رتکیدزن  ام  دوخ  زا  ام  هب  تسین و  یلاـخ  وا  زا  ییاـج  تسا  دودـحمان  ناـیاپ و  یب رظن 

.تسا زیچ  همه  رب  وا  یهاگآ  ملع و  ینعم  هب  هطاحا  نیا  .دراد و  هطاحا  زیچ  همه  هب  درادن 

262 ص :  ۀیآ 6 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ملع و زراـب  رهاـظم  زا  شنیرفآ و  ملاـع  ياـهراکهاش  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  دوخ  تردـق  ملع و  زا  يا  هشوـگ هب  سپـس  هیآ 6 -) )
ریوـصت دـهاوخ  یم هک  هنوـگ  نآ  نارداـم )  ) محر رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم تسا  هدرک  هراـشا  تسادـخ  تردـق 

َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسین میکح  اناوت و  دـنوادخ  نآ  زج  يدوبعم  چـیه  يرآ ! (. » ُءاشَی َْفیَک  ِماـحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  « ) دـنک یم
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا 

، یپ رد  یپ  بیجع و  عیدب و  ياهـشقن  مه  نآ  یناملظ  کیرات  طیحم  نآ  رد  ندز  بآ  رب  شقن  ردام و  مکـش  رد  ناسنا  يدنبتروص 
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تواـفتم و ياهدادعتـسا  عاونا  تیـسنج و  تروص و  لکـش و  رظن  زا  هک  یعونت  همه  نآ  اـب  اـصوصخم  تسا ، روآ  تفگـش  یتسار 
وا كاـپ  تاذ  زج  تیدوبع  هتـسیاش  هک  تسا ، نیمه  رطاـخ  هب  تسین  وا  زج  يدوـبعم  مینیب  یم رگا  دراد و  دوـجو  فـلتخم  تاـفص 

.دشاب یمن

262 ص :  ۀیآ 7 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 7) )

262 ص :  لوزن ..... : نأش 

یّلص مالسا  ربمایپ  تمدخ  شردارب  و  بطخا » نب  ّیح   » قافتا هب  دوهی  زا  رفن  دنچ  هک : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
يواسم مال  کی و  يواسم  فلا  دجبا  باسح  قبط  دنتفگ : هداد  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  ملا »  » هعطقم فورح  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا 

!. تسین لاس  کی  داتفه و  زا  شیب  وت  تما  ياقب  نارود  هک ، يا  هداد ربخ  بیترت  نیا  هب  دشاب و  یم يواسم 40  میم  30 و 
نآرق رد  رگم  دـیا  هدرک هبـساحم  ار  ملا »  » اـهنت ارچ  امـش  دومرف : اـهنآ  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

263 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  رگا  تسین ، هعطقم  فورح  ریاس  و  رلا » صملا و  »
يرگید زیچ  فورح  نیا  زا  روظنم  هک  یتروص  رد  ( !؟ دـینک یمن هبـساحم  ار  همه  ارچ  دـشاب  نم  تما  ءاـقب  تدـم  هب  هراـشا  فورح 

.دش لزان  ثحب  دروم  هیآ  سپس  تسا )

263 ص :  ریسفت ..... :

هیلع هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  توبن  راکشآ  لیالد  زا  یکی  ناونع  هب  نآرق  لوزن  زا  نخس  نیشیپ  تایآ  رد  نآرق - رد  هباشتم  مکحم و 
هدـمآ ینامـسآ  گرزب  باـتک  نیا  رد  بلطم  ناـیب  یگنوگچ  نآرق و  ياـهیگژیو  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  و  دوـب ، هدـمآ  ناـیم  هب  هلآ  و 
تسا نشور ) حیرص و   ) مکحم تایآ  نآ  زا  یشخب  هک  درک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم تسخن  تسا ،

رطاخ هب  هک  یتایآ  تسا » هباشتم  نآ  زا  یـشخب  و  دـنک ) یم ریـسفت  ار  رگید  هدـیچیپ  تایآ  و   ) تسا باتک  نیا  هدولاش  ساـسا و  هک 
ُّمُأ َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه   ) دسر یم رظنب  هدـیچیپ  زاغآ  رد  رگید ، تاهج  ای  بلطم  حطـس  ندوب  الاب 

(. ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  ِباتِْکلا َو 
نآ لابند  هب  اذل  دزاس ، یم ادج  مه  زا  ار  جوجل  نارگ  هنتف  نیتسار و  ناملاع  هک  دارفا  شیامزآ  يارب  تسا  یکحم  هباشتم  تایآ  نیا 
قبط رب  یتسردان   ) ریـسفت دننک و  يزیگنا  هنتف  ات  دننک  یم تاهباشتم  زا  يوریپ  تسا  فارحنا  ناشبولق  رد  هک  یناسک  اما  : » دیامرف یم
اَّمَأَف « ) دنناد یمن ملع  رد  ناخـسار  ادخ و  زج  ار  نآ  ریـسفت  هک  یلاح  رد  دـنزاس ) هارمگ  ار  مدرم  ات   ) دـنبلط یم نآ  يارب  دوخ ) لایما 

(. ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  ام  ِِهلیِوْأَت َو  َءاِغْتبا  ِۀَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا 
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میا هدروآ نامیا  اهنآ  همه  هب  ام  دـنیوگ  یم  » تاـهباشتم تاـمکحم و  ینعم  حیحـص  كرد  رثا  رب  هک  دنتـسه  اـهنآ  دـیازفا : یم سپس 
(. انِّبَر ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  « ) تسا ام  راگدرورپ  يوس  زا  همه  هک ) ارچ  )

(. ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  « ) دنوش یمن رکذتم  نادنمدرخ ، رکف و  نابحاص  زج  ! » يرآ
چیه ياج  هک  تسا  نشور  نانچ  نآ  تایآ  زا  یتمسق  موهفم  دنتسه  هتسد  ود  رب  نآرق  تایآ  هک : دوش  یم هدافتسا  نینچ  قوف  هیآ  زا 

ریـسفت هدـیزگرب  ندوب  الاب  رطاخ  هب  یتمـسق  دـنیوگ و  تاـمکحم »  » ار اـهنآ  و  تسین ، نآ  رد  هدافتـسا  ءوس  هیجوت و  راـکنا و  هنوگ 
264 ص : ج1 ، هنومن ،

نانچ ادـخ ، تافـص  زیخاتـسر و  ناهج  و  بیغ ، ملاع  دـننام  تسا  نوریب  ام  سرتسد  زا  هک  یملاوع  هراب  رد  وگتفگ  ای  بلطم  حـطس 
.دنیوگ تاهباشتم »  » ار اهنآ  هک  دراد  یملع  صاخ  هیامرس  هب  زاین  اهنآ  تقیقح  هنک  رارسا و  ییاهن و  ینعم  هک  دنتسه 

نایم رد  ات  دـننک ، تسرد  اهنآ  يارب  قح  فالخ  رب  يریـسفت  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  تاـیآ  نیا  دنـشوک  یم ـالومعم  فرحنم  دارفا 
يارب دنناد و  یم ار  تایآ  نیا  رارسا  ملع ، رد  ناخـسار  دنوادخ و  اما  دنزاس ، هارمگ  قح  هار  زا  ار  اهنآ  و  دنیامن ، يزیگنا  هنتف  مدرم ،

.دننک یم حیرشت  مدرم 
نارگید هک  یلاح  رد  دـنهاگآ  نآ  رارـسا  همه  زا  يدـه ) همئا  ربمایپ و  نوچمه   ) دـنلوا فیدر  رد  شناد  ملع و  رظن  زا  هک  اهنآ  هتبلا 

یهلا ناملعم  لابند  هب  ار  نادنمـشناد  یتح  مدرم  هک  تسا  تقیقح  نیمه  و  دـنمهف ، یم يزیچ  نآ  زا  دوخ  شناد  هزادـنا  هب  کـی  ره 
.دتسرف یم نآرق  رارسا  كرد  يارب 

264 ص :  ۀیآ 8 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نیا هروک  زا  و  ددرگ ، دارفا  يارب  یهاگشزغل  تسا  نکمم  نآ  یناهن  رارسا  هباشتم و  تایآ  هک  اجنآ  زا  اهشزغل ! زا  ییاهر  هیآ 8 -) )
ینعم مهف  رد  دوخ  یملع  ياه  هیامرس نتفرگ  راک  هب  رب  هوالع  نامیا ، اب  نادنمشیدنا  ملع و  رد  نوخسار  دنیآ  رد  يور  هیس  ناحتما ،
تسا تقیقح  نیا  رگنشور  دشاب  یم ملع  رد  نوخسار  نابز  زا  هک  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  دنرب و  یم هانپ  شیوخ  راگدرورپ  هب  تایآ  نیا 

ام رب  یتمحر  دوخ  يوس  زا  و  نادرگم ، فرحنم  يدومن ، تیادـه  ار  ام  هک  نآ  زا  دـعب  ار  ام  ياـهلد  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم اـهنآ 
(. ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَْتیَدَه َو  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  « ) يا هدنشخب رایسب  وت  اریز  شخبب 

264 ص :  ۀیآ 9 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رد نوخـسار  تسا ، رترثؤم  اهـسوه  لایما و  لرتنک  يارب  زیچ  ره  زا  زیخاتـسر  زور  هب  هجوت  داعم و  هب  هدیقع  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 9 -) )
درک یهاوخ  عمج  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  هک  يزور  نآ  رد  ار  مدرم  وت  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم و  دـنتفا ، یم زور  نآ  داـی  هب  ملع ،

(. َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ِساَّنلا  ُعِماج  َکَّنِإ  انَّبَر  « ) دنک یمن فلخت  دوخ  هدعو  زا  دنوادخ  اریز 
265 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شزغل  بجوم  هک  یطارفا  تاساسحا  اهسوه و  يوه و  زا  بیترت  نیا  هب  و 

! دنمهفب تسه  هکنانچنآ  ار  ادخ  تایآ  دنناوت  یم دنراد و  یم رانک  رب  ار  دوخ  ددرگ  یم

265 ص :  ۀیآ 10 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

عضو زا  ثحب  نیا  همادا  رد  دوب ، هدش  نایب  هباشتم  مکحم و  تایآ  ربارب  رد  نانمؤم  ریغ  نانمؤم و  عضو  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 10 -) )
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: دیامرف یم دزاس ، یم مسجم  اهنآ  يارب  ار  ناشلامعا  موش  بقاوع  دراد و  یم رب  هدرپ  تمایق  زور  رد  نارفاک  كاندرد 
کمک نانآ  هب  یهلا  باذع  ربارب  رد  و   ) دنک یمن زاین  یب دـنوادخ  زا  ار  اهنآ  ناشنادـنزرف  اهتورث و  لاوما و  دـندش  رفاک  هک  یناسک  »

ُدُوقَو ْمُه  َکـِئلوُأ  ًاْئیَـش َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدـالْوَأ  ـال  ْمُُهلاْومَأ َو  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـنخزود هریگـشتآ  اـهنآ  و  دـیامن ) یمن
(. ِراَّنلا

265 ص :  ۀیآ 11 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

روما نیا  باذـع ، لوزن  ماـگنه  هب  یلو  دـندوب  ناوارف  تارفن  تورث و  ياراد  هک  یماوقا  زا  نشور  هنومن  کـی  هب  سپـس  هیآ 11 -) )
اهنآ زا  لبق  هک  تسا  یناسک  نوعرف و  لآ  عضو  نوچمه  اـهنیا  عضو  : » دـیامرف یم هدرک  هراـشا  ددرگ  ناـنآ  يدوباـن  عناـم  تسناوتن 

ناشناهانگ رفیک  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندش ) رورغم  نادـنزرف  تارفن و  لاوما و  ینوزف  هب  و   ) دـندرک بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  دـندوب ،
ُدیِدَش ُهَّللا  ْمِِهبُونُذـِب َو  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنْوَعِْرف َو  ِلآ  ِْبأَدَـک  « ) تسا دـیدش  شرفیک  دـنوادخ  تفرگ و 

(. ِباقِْعلا

265 ص :  ۀیآ 12 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 12) )

265 ص :  لوزن ..... : نأش 

( تاروت  ) دوخ ینید  باـتک  رد  ار  وا  فصو  اـم  هک  ربماـیپ  نآ  دـنتفگ : دوـهی  زا  یعمج  ناناملـسم  يزوریپ  و  ردـب »  » گـنج زا  سپ 
عقاو يرگید  دربن  اـت  دـینکن  باتـش  هلجع و  دـنتفگ : رگید  یـضعب  تسا ، ربـمغیپ  نیمه  دوش  یمن بولغم  گـنج  رد  هک  میا  هدـناوخ

رد هک  يربمایپ  نآ  دنگوس  ادخ  هب  هن  دنتفگ : تفای  نایاپ  ناناملـسم  تسکـش  هب  ارهاظ  دـمآ و  شیپ  دـحا  گنج  هک  یماگنه  دوش ،
نایاپ رد  ار  هجیتن  هک  داد  اهنآ  هب  ینکـشنادند  خـساپ  دـش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تسین  نیا  هدـش  هداد  نآ  هب  تراشب  ام  باـتک 

.دش دیهاوخ  بولغم  یگمه  دینادب  دینک و  باسح  راک 

265 ص :  ریسفت ..... :

، دنتشاد ار  مالـسا  تسکـش  راظتنا  دندوب  رورغم  نادنزرف  اهتورث و  لاوما و  هب  هک  يرافک  دوش  یم مولعم  قوف  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب 
رد رادقم و  یب راوخ و  ایند  نیا  رد   ) دش دیهاوخ  بولغم  يدوز  هب  وگب : نارفاک  هب  : » دیامرف یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  نآرق 

یلِإ َنوُرَـشُْحت  َنُوبَْلُغتَـس َو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  « ) خزود تسا  یهاگیاج  دب  هچ  دش و  دیهاوخ  هدـنار  روشحم و  منهج  يوس  هب  تمایق )
266 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُداهِْملا .) َْسِئب  َمَّنَهَج َو 
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دنوادـخ هک  تسا  قوف  هیآ  نآ  هنومن  کی  دـشاب و  یم نآرق  زاجعا  تمظع و  هلدا  زا  هک  تسا  یناوارف  یبیغ  رابخا  دـیجم  نآرق  رد 
.دهد یم ار  نانمشد  همه  رب  يزوریپ  تراشب  دوخ  ربمایپ  هب  احیرص 

ربـیخ هوزغ  رد  دـندش و  هتـسکش  مه  رد  ریـضن ) ینب  هظیرق و  ینب   ) هنیدـم ناـیدوهی  تفاـی ، ققحت  هیآ ، نومـضم  هک  دیـشکن  یلوط 
.دنتشگ بولغم  هشیمه  يارب  هکم  حتف  رد  زین  ناکرشم  دش و  یشالتم  مه  زا  نانآ  تردق  زکرم  نیرتمهم 

266 ص :  ۀیآ 13 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 13) )

266 ص :  لوزن ..... : نأش 

نارجاهم و ار  اـهنآ  رفن  ( 77  ) دوب رفن  ( 313  ) ناناملـسم دادعت  ردب  گنج  رد  .دـنک  یم وگزاب  ار  ردـب  يارجام  زا  يا  هشوگ هیآ  نیا 
نتشاد اب  اهنت  نانآ  دوب  راصنا  رادمچرپ  هدابع  نب  دعس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تسد  هب  نارجاهم  مچرپ  دندوب  راصنا  زا  اهنآ  رفن  ( 236)

اب رفن  رازه  زا  شیب  نمـشد  هاپـس  هک  نیا  اب  دـندوب  هدرک  تکرـش  دربن  نیا  رد  ریـشمش  تشه  هرز و  شـش  بسا و  ود  رتش و  داـتفه 
.دندرک تعجارم  هنیدم  هب  لماک  يزوریپ  اب  دندش و  بلاغ  اهنآ  رب  ناناملسم  دندوب  یفاک  تازیهجت  هحلسا و 

266 ص :  ریسفت ..... :

ترثک تورث و  لاوما و  هب  هک  دهد  یم رادشه  نارفاک  هب  تشذـگ و  لبق  تایآ  رد  هچنآ  زا  تسا  يا  هنومن نایب  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
: دیامرف یم تسا ، ردب  گنج  عوضوم  نیا  هدنز  دهاش  کی  درادن  ناشلاح  هب  يدوس  هک  دنوشن  رورغم  تارفن 

ِیف ٌۀَـیآ  ْمَُکل  َناک  ْدَـق  « ) دوب امـش  يارب  یتربع  سرد  هناشن و  دـندش  ورب  ور  مه  اب  ردـب ) گنج  نادـیم  رد  هک   ) تیعمج ود  نآ  رد  »
(. اتَقَْتلا ِْنیَتَِئف 

(. ٌةَِرفاک يرْخُأ  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاُقت  ٌۀَِئف   ) تب ناطیش و  هار  رد  و  دوب » رفاک  رگید  هورگ  درک و  یم دربن  ادخ  هار  رد  هورگ  کی  »
ْمِْهیَْلثِم ْمُهَنْوَرَی  « ) دندرک یم هدـهاشم  دـندوب  هچنآ  ربارب  ود  دوخ  مشچ  اب  ار  نانمؤم )  ) هورگ نیا  ناکرـشم )  ) اهنآ : » دـیازفا یم سپس 

(. ِْنیَْعلا َْيأَر 
هچنانچ دنوش - گنج  دراو  تلفغ  رورغ و  اب  ات  دنک  هولج  مک  نانآ  رظن  رد  ناناملـسم  دادعت  گنج  عورـش  زا  لبق  تساوخ  یم ادخ 

ارف ار  اهنآ  بارطـضا ، تشحو و  ات  دـنک  هولج  ربارب  ود  گنج ، عورـش  زا  سپ  و  تسا - هدـش  هراـشا  نادـب  لاـفنا  هروس  هیآ 44  رد 
267 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ار  نانمشد  ددع  دنوادخ  سکع  هب  یلو  ددرگ  نانآ  تسکش  هب  یهتنم  دریگ و 

.دیازفیب اهنآ  هیحور  توق  تردق و  رب  ات  داد  هولج  مک  ناناملسم ، رظن 
هیآ ناـیاپ  رد  ُءاـشَی .) ْنَـم  ِهِرـْـصَِنب  ُدِّیَؤـُی  ُهَّللا  َو  « ) دـنک یم تیوـقت  دوـخ  يراـی  اـب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  : » دـیازفا یم سپس 
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(. ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) شنیب مشچ و  نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نیا  رد  : » دیامرف یم
تربع سرد  نامیا  اب  دارفا  هبناج  همه  يزوریپ  نیا  زا  دننیب  یم تسه  هک  نانچنآ  ار  تقیقح  و  دنراد ، تریـصب  مشچ  هک  اهنآ  يرآ !

.نامیا تسا و  نامیا  يزوریپ  یلصا  هیامرس  دنناد  یم دنریگ و  یم

267 ص :  ۀیآ 14 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دندش و رورغم  نآ  هب  دنتشاد و  ایند  یگدنز  رد  ناشنادنزرف  لاوما و  رب  هیکت  هک  دوب  یناسک  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 14 -) )
نانز و هلمج  زا  هقالع ، دروم  روما  : » دـیامرف یم نخـس ، نآ  رب  تسا  یلیمکت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دنتـسناد ، زاـین  یب ادـخ  زا  ار  دوخ 
« تسا هدش  هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  يزرواشک  تعارز و  نایاپ و  راهچ  زاتمم و  ياهبـسا  هرقن و  الط و  زا  تفگنه  لاوما  نادنزرف و 

ِْلیَْخلا ِۀَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطانَْقلا  َنِینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز   ) دـنوش شیاـمزآ  نآ  هلیـسو  هب  اـت 
(. ِثْرَْحلا ِماْعنَْألا َو  ِۀَمَّوَسُْملا َو 

تورث لام و  نادنزرف و  هب  قشع  هک  تسوا  اریز  تسا  دنوادخ  هدنهد  تنیز هک  تسا  نیا  دسر  یم رظنب  حیحص  هچنآ  هیآ  ریسفت  رد 
.دربب شیپ  هب  تیبرت  لماکت و  ریسم  رد  دنک و  شیامزآ  ار  وا  ات  هدرک  داجیا  یمدآ  داهن  رد  ار 

یگدـنز و   ) کین ماجنا  رـس  و  دـهد ) لیکـشت  ار  ناسنا  یلـصا  فدـه  دـیابن  زگره  و  ، ) تسا ایند  یگدـنز  ياه  هیامرـس اـهنیا  یلو  »
(. ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللا  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ُعاتَم  َِکلذ  « ) تسادخ دزن  نادیواج )

ریغ يدام  لـیاسو  نودـب  زین  تداعـس  تیونعم و  هار  ندومیپ  یتح  و  درک ، یگدـنز  ناوت  یمن لـیاسو ، نیا  نودـب  هک  تسا  تسرد 
ندوب ییاهن  فدـه  اهنآ و  شتـسرپ  هداعلا و  قوف  یگتـسبلد  و  تسا ، یبلطم  ریـسم  نیا  رد  اهنآ  زا  ندرک  هدافتـسا  اـما  تسا  نکمم 

.دینک تقد  رگید - بلطم 

267 ص :  ۀیآ 15 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

268 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ناسنا  هقالع  دروم  ءایشا  هراب  رد  لبق  هیآ  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  هیآ 15 -) )
سوق هرخالاب  ترخآ و  ناهج  رد  دـنوادخ  هداعلا  قوف  بهاوم  هب  هراشا  هسیاقم ، کی  رد  اـجنیا  رد  دوب  هدـمآ  اـیند  يداـم  یگدـنز 

: دیامرف یم هدرک  ناسنا  لماکت  يدوعص 
(. ْمُِکلذ ْنِم  ٍْریَِخب  ْمُُکئِّبَنُأ  ُْلق َأ  « ) تسا رتهب  يدام ) ياه  هیامرس  ) نیا زا  هک  منک  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امش  ایآ  وگب : »

هک تسا  تشهب  زا  ییاـهغاب  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  دـنا  هدرک هشیپ  اوـقت  هک  یناـسک  يارب  : » دـیازفا یم هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  سپس 
بیصن دنوادخ  يدونـشوخ  رتالاب ) همه  زا   ) هزیکاپ و ینارـسمه  و  دوب ، دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن 

ٌةَرَّهَطُم َو ٌجاوْزَأ  اهِیف َو  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  « ) تسا انیب  ناگدـنب  هب  ادـخ  و  دوش ، یم اهنآ 
(. ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َنِم  ٌناوْضِر 

ياهسوه عورشمان و  تاذل  زا  دننک و  تعانق  ایند  لالح  یگدنز  هب  رگا  هک  دنک  یم مالعا  نامیا  اب  دارفا  هب  هیآ ، نیا  رد  دیجم  نآرق 
صقن بیع و  هنوگ  ره  زا  هک  يونعم  يدام و  تهج  رد  رتـالاب  رترب و  یتاذـل  دـنوادخ  دـنزیهرپب ، نارگید  هب  متـس  ملظ و  شکرس و 

.درک دهاوخ  اهنآ  بیصن  تسا  هزیکاپ  كاپ و 
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268 ص :  ۀیآ 16 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اهنآ يارب  زاتمم  تفـص  شـش  هتخادرپ و  دوب  هدش  هراشا  نآ  هب  لبق  هیآ  رد  هک  راکزیهرپ  ناگدنب  یفرعم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
.درمش یم رب 

رد لیلد  نیمه  هب  هتخاس و  نشور  ار  اهنآ  بلق  نامیا ، دنـشیوخ و  راگدرورپ  هجوتم  ناـج  لد و  ماـمت  اـب  ناـنآ  هک : نیا  تسخن  - 1
ناـمیا اـم  اراـگدرورپ ! دـنیوگ  یم هک  یناـسک  ناـمه  : » دـیامرف یم دـننک ، یم تیلوؤـسم  ساـسحا  تدـش  هـب  شیوـخ  لاـمعا  ربارب 

(. ِراَّنلا َباذَع  اِنق  اَنبُونُذ َو  اَنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  انَّنِإ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  « ) رادهاگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  میا ، هدروآ
(. َنیِِرباَّصلا « ) دنراد تماقتسا  ربص و  هک  اهنآ  - » 2

ندـمآ شیپ  ماـگنه  هب  ناـهانگ و  ربارب  رد  نینچمه  و  دـیآ ، یم شیپ  راـگدرورپ  تعاـطا  ریـسم  رد  هک  تخـس  ثداوـح  ربارب  رد  و 
269 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنهد  یم جرخ  هب  یگداتسیا  ییابیکش و  یعامتجا ، يدرف و  ياهیراتفرگ  دیادش و 

بلقت غورد و  قافن و  زا  دننک و  یم لمع  نآ  هب  رهاظ  رد  دندقتعم  نآ  هب  نطاب  رد  هچنآ  و  دنرادرک » تسرد وگتسار و  هک  اهنآ  - » 3
(. َنِیقِداَّصلا َو   ) دنرود تنایخ  و 

(. َنِیِتناْقلا َو   ) دنراد تموادم  راک  نیا  رب  ادخ  تیدوبع  یگدنب و  قیرط  رد  و  دنتسه » نتورف  عضاخ و  هک  اهنآ  - » 4
نادـنمزاین هب  دـنراد  رایتخا  رد  هک  يونعم  يدام و  بهاوم  مامت  زا  هکلب  لاوما ، زا  اهنت  هن  دـننک » یم قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  - » 5

(. َنیِقِْفنُْملا َو   ) دنشخب یم
(. ِراحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملا  َو  « ) دننک یم شزرمآ  بلط  رافغتسا و  ناهاگرحس ، هک  اهنآ  و  - » 6

تلاـح لـیلد  نیمه  هب  هتـسشن و  ورف  يداـم  ناـهج  ياـهاغوغ  تسا و  باوخ  رد  ناربـخ  یب نـالفاغ و  ياهمـشچ  هک  ماـگنه  نآ  رد 
هدجس شتمظع  اب  هاگـشیپ  رد  دنزیخ و  یم اپ  هب  دوش  یم هدنز  ادخ  نادرم  بلق  رد  لیـصا  ياهـشزرا  هب  صاخ  هجوت  بلق و  روضح 

.دنوش یم وا  ییایربک  لالج  راونا  وحم  دنبلط و  یم شزرمآ  دوخ  ناهانگ  زا  دننک و  یم
( بش زامن  تعکر  نیرخآ   ) رتو زامن  رد  سک  ره  : » دومرف هک  میناوخ  یم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

رحس رد  ناگدننک  رافغتـسا  زا  ار  وا  دنوادخ  دهد  همادا  ار  لمع  نیا  لاس  کی  ات  و  هیلا ) بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتـسا   ) دیوگب راب  داتفه 
« دزاس یم دوخ  تمحر  وفع و  لومشم  ار  وا  دهد و  یم رارق  ِراحْسَْألِاب » َنیِرِفْغَتْسُْملا  «َو 

269 ص :  ۀیآ 18 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دـیحوت و لیالد  زا  يا  هشوگ هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دوب  هدـمآ  لبق  تایآ  رد  نیتسار  ناـنمؤم  هراـب  رد  هک  یثحب  لاـبند  هب  هیآ 18 -) )
يدوبعم هک  دهد  یم یهاوگ  یتسه ) ملاع  فرگـش  ماظن  داجیا  اب   ) دنوادخ : » دیوگ یم هتخادرپ  هار  نیا  ینـشور  نایب  یـسانشادخ و 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  « ) تسین وا  زج 
َو « ) دنهد یم یهاوگ  رما  نیا  هب  يا ) هیآ لیلد و  هب  دانتـسا  اب  يا و  هنوگ هب  مادک  ره   ) نادنمـشناد ملع و  نابحاص  ناگتـشرف و  زین  «و 

(. ِْملِْعلا اُولوُأ  ُۀَِکئالَْملا َو 
ًاِمئاـق  ) تسوا دوجو  زراـب  هناـشن  زین  تلادـع  نیا  هک  هدومرف » یتـسه  ناـهج  رد  تلادـع  هب  ماـیق  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  »

270 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِطْسِْقلِاب .)
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسا میکح  مه  اناوت و  مه  هک  تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه   » دش هتفگ  هک  فاصوا  نیا  اب  يرآ !
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.دیهد رس  دیحوت  همغن  دیوش و  ادصمه  نادنمشناد  ناگتشرف و  دنوادخ و  اب  مه  امش  نیاربانب 
توـالت ار  نآ  فلتخم  عقاوم  رد  ارارک  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هجوـت  دروـم  هراوـمه  هک  تسا  یتاـیآ  زا  هیآ  نیا 

ار هیآ  نیا  اررکم  هک  مدینـش  مدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  هفرع  بش  : » دـیوگ یم ماوـع  نب  ریبز  .دوـمرف  یم
«. دناوخ یم

270 ص :  ۀیآ 19 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دزن رد  نید  : » دیامرف یم هتخادرپ  نید  یگناگی  هب  دوبعم  یگناگی  نایب  زا  دعب  تسا ! قح  ربارب  رد  میلست  نامه  نید  حور  هیآ 19 -) )
(. ُمالْسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  « ) تسا مالسا  ادخ ،

میلست زج  يزیچ  نامز  رصع و  ره  رد  نید  حور  عقاو  رد  و  تسوا ، نامرف  ربارب  رد  میلـست  نامه  ادخ  هاگـشیپ  رد  یقیقح  نییآ  ینعی 
.دوب دهاوخن  هدوبن و  قح  ربارب  رد 

اهنآ : » دیامرف یم دزادرپ و  یم هدمآ  دوجو  هب  یهلا  نید  یقیقح  تدحو  مغر  یلع  هک  یبهذم  ياهفالتخا  همـشچ  رـس  نایب  هب  سپس 
نیا دـمآ و  ناشغارـس  هب  ملع  یهاگآ و  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دـندرکن  فـالتخا  نآ  رد  دوب  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  ینامـسآ  باـتک  هک 

(. ْمُهَْنَیب ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَم  َو  « ) دوب اهنآ  نایم  رد  متس  ملظ و  رطاخ  هب  فالتخا 
.تشادن دسح  ملظ و  نایغط و  زج  يا  هزیگنا ایناث  دوب و  یهاگآ  ملع و  زا  دعب  الوا  فالتخا  روهظ  نیاربانب 

نییآ نیا  نتم  رد  هک  ینـشور  لیالد  دـیجم و  نآرق  هلمج  زا  راکـشآ ، تازجعم  رب  هوـالع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  ـالثم 
دوب هدش  نایب  تشاد  دوجو  يراصن  دوهی و  تسد  رد  نآ  زا  ییاهشخب  هک  نیشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  شتاصخـشم  فاصوا و  هدمآ ،
دـش ثوعبم  هک  نیمه  اما  دنداد ، یم ناوارف  دـیکأت  قوش و  اب  ار  شروهظ  تراشب  وا  روهظ  زا  لبق  اهنآ  نادنمـشناد  لیلد  نیمه  هب  و 

تـشونرس هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هب  .دنتفرگ  هدیدان  ار  همه  دسح  ملظ و  نایغط و  يور  زا  دندید  یم رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  نوچ 
271 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  لاثما  اهنآ و 

ْنَم َو  « ) تسا عیرـس  شباسح  دنوادخ  اریز ) دسر  یم ار  وا  باسح  ادخ   ) دزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  سک  ره  : » دیوگ یم هدرک  نایب  ار 
(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِتایِآب  ْرُفْکَی 

.دننیب یم ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  راک  هجیتن  دنهد ، رارق  دوخ  ياهسوه  هچیزاب  ار  یهلا  تایآ  هک  یناسک  يرآ !

271 ص :  ۀیآ 20 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ربمایپ اب  يراصن ، دوهی و  لادج  ثحب و  نامه  هک  فالتخا  نیا  زا  يا  هشوگ هب  ینید  تافالتخا  همشچ  رـس  نایب  لابند  هب  هیآ 20 -) )
نکن هلداجم  اهنآ ) اب   ) دنزیخرب زیتس  وگتفگ و  هب  وت ، اب  رگا  : » دیامرف یم دنک  یم هراشا  هیآ  نیا  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 

(. ِنَعَبَّتا ِنَم  ِهَِّلل َو  َیِهْجَو  ُتْمَلْسَأ  ْلُقَف  َكوُّجاَح  ْنِإَف  « ) میا هدش میلست  دنوادخ ، ربارب  رد  مناوریپ  نم و  وگب : و 
عطق ییامنهار و  يارب  نآ  ياج  هب  نک و  يرود  اـهنآ  اـب  هلداـجم  ثحب و  زا  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

نم نوچمه   ) مه امش  ایآ  ناکرشم )  ) اه هدناوخن سرد  نینچمه  و  يراصن ) دوهی و   ) دنتـسه باتک  لها  هک  اهنآ  هب  وگب :  » همـصاخم
(. ُْمتْمَلْسَأ َنیِّیِّمُْألا َأ  َباتِْکلا َو  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ُْلق  َو  ( ؟» دیا هدش میلست  مقح ) نامرف  میلست  هک 

لوؤسم وت  و  تسا » تلاسر )  ) غالبا وت  رب  دننک  یچیپرـس  دنوش و  نادرگ  يور  رگا  و  دـنا ، هتفای تیادـه  دـنوش  میلـست  یتسارب  رگا  »
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(. ُغالَْبلا َْکیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  اْوَدَتْها َو  ِدَقَف  اوُمَلْسَأ  ْنِإَف   ) یتسین اهنآ  لامعا 
.تسا قح  ربارب  رد  یلمع  یقیقح و  میلست  روظنم  هکلب  تسین ، ییاعدا  ینابز و  میلست  روظنم  تسا  یهیدب 

(. ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  « ) تسانیب دوخ  ناگدنب  راکفا  لامعا و  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
ششوک و هکلب  .تسا  هدوبن  هدیقع  رکف و  لیمحت  زگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شور  هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
رد ار  مزال  میمـصت  ناشدوخ  هک  هتـشاذگ  یم او  دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  سپـس  دوش و  نشور  مدرم  رب  قیاـقح  هک  هتـشاد  تدـهاجم 

.دنریگب قح  زا  يوریپ 
272 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

272 ص :  ۀیآ 21 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  اب  هک  یناکرشم  يراصن و  دوهی و  داد  یم ناشن  ینمض  روطب  هک  لبق  هیآ  بیقعت  رد  هیآ 21 -) )
یناسک : » دیامرف یم دنک  یم هراشا  هلأسم  نیا  ياه  هناشن زا  یـضعب  هب  هیآ  نیا  رد  دندوبن  قح  میلـست  دندوب  هتـساخرب  زیتس  وگتفگ و 

هب دننک  یم داد  لدع و  هب  رما  هک  مدرم  زا  ار  یناسک  نینچمه )  ) دنشک و یم قحان  هب  ار  ناربمایپ  و  دنوش ، یم رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک 
ٍّقَح َو ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنوـُُلتْقَی  ِهَّللا َو  ِتاـیِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) هدـب تراـشب  یهلا )  ) كاـندرد تازاـجم  هب  ار  اـهنآ  دـنناسر ، یم لـتق 

(. ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأَی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَی 
ولگ رد  ار  نایوگ  قح  يادص  هکلب  دنتسین ، قح  نامرف  میلست  اهنآ  دنک  یم تباث  هک  هدش  هراشا  اهنآ  گرزب  هانگ  هس  هب  هیآ  نیا  رد 

.دننک یم هفخ 

272 ص :  ۀیآ 22 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اهنآ : » دـیامرف یم هراشا  اهنآ  رگید  رفیک  ود  هب  هیآ  نیا  رد  و  دـش ، هراشا  میلا ) باذـع   ) اـهنآ رفیک  کـی  هب  لـبق  هیآ  رد  هیآ 22 -) )
نانآ گرزب  ناهانگ  ریثأت  تحت  دنا  هداد ماجنا  یکین  لامعا  رگا  و  هتشگ » دوبان  ترخآ  ایند و  رد  ناشکین  لامعا  هک  دنتسه  یناسک 

(. ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   ) .تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رثا 
(. َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  « ) دنرادن يا ) هدننک تعافش  و   ) روای رای و  چیه  یهلا  تخس  ياهتازاجم  ربارب  رد  اهنآ   » هک نیا  رگید 

272 ص :  ۀیآ 23 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 23) )

272 ص :  لوزن ..... : نأش 
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رد هک  نیا  اب  دـندش  هنـصحم  يانز  بکترم  دوهی  زا  يدرم  نز و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  هک : هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
زا دوهی  ناگرزب  دندوب  فارـشا  هقبط  زا  اهنآ  نوچ  دوب ، هدـش  هداد  صاخـشا  نینچ  نیا  هراب  رد  نارابگنـس  تازاجم  روتـسد  تاروت 

.دنبلط يرواد  هدرک  هعجارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  هک  دش  داهنشیپ  دندز و  زاب  رس  اهنآ  دروم  رد  روتسد  نیا  يارجا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دنتفریذپ  اهنآ  دنک  یم يرواد  امـش  نم و  نایم  یلعف  تاروت  نیمه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
البق هک  وا  .دنراذگب  ایروص » نبا   » دوهی دنمشناد  يور  شیپ  دوب  نآ  رد  نارابگنس ) « ) مجر  » هیآ هک  ار  تاروت  زا  یتمسق  داد  روتسد 

هک مالس » نب  هّللا  دبع   » دناوخ ار  دعب  ياه  هلمج تشاذگ و  نآ  يور  تسد  دیـسر  هیآ  نیا  هب  هک  یماگنه  دوب  هدش  هاگآ  نایرج  زا 
273 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب  هدرک  رایتخا  مالسا  سپس  دوب و  دوهی  نادنمشناد  زا  تسخن 

، درک تئارق  تاروت  نتم  زا  ار  نآ  تشادرب و  هلمج  نیا  يور  زا  ار  وا  تسد  تساخرب و  دش و  ایروص » نبا   » یـشوپ هدرپ هجوتم  اروف 
دوهی زا  یعمج  .دوش  ارجا  مرجم  ود  نیا  دروم  رد  اـهنآ  نییآ  قـبط  روـبزم  تازاـجم  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپس 

.دیدرگ لزان  اهنآ  عضو  هراب  رد  هیآ  نیا  دندش و  كانمشخ 

273 ص :  ریسفت ..... :

نشور اجنیا  رد  دروآ ، نایم  هب  باتک  لها  زا  یهورگ  هناجوجل  ياهوگتفگ  ثحب و  هّجاحم و  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تایآ  لابند  هب 
.دنک یم وگزاب  زین  ار  نآ  جیاتن  لمع و  نیا  ياه  هزیگنا دندوبن و  یقطنم  ياهداهنشیپ  میلست  اهنآ  هک  دزاس  یم

دندش یهلا  باتک  يوس  هب  توعد  دنتـشاد و  ینامـسآ  باتک  زا  يا  هرهب هک  ار  یناسک  يدرکن  هدهاشم  ایآ  : » دیامرف یم تسخن  هیآ 
باتک هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندومن » ضارعا  قح  لوبق  زا  دـندنادرگ و  يور  اـهنآ  زا  يا  هدـع یلو  دـنک  يرواد  اـهنآ  ناـیم  رد  اـت 

یلِإ َنْوَعُْدی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ   ) .دنتشاد یهاگآ  نآ  زا  اهنآ  دوب و  هدرک  وگزاب  ار  یهلا  مکح  اهنآ  ینامسآ 
(. َنوُضِْرعُم ْمُه  ْمُْهنِم َو  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِهَّللا  ِباتِک 

زا یتمـسق  اهنت  دوب ، رـصع  نآ  رد  يراصن  دوهی و  تسد  رد  هک  یلیجنا  تاروت و  هک  دـیآ  یم رب  باتکلا » نم  ابیـصن  اوتوا   » هلمج زا 
.دوب هدش  فیرحت  ای  هتفر  نایم  زا  ینامسآ ، باتک  ود  نیا  زا  رتشیب  تمسق  الامتحا  دوب و  نآ 

دودح يارجا  زا  ساسا  یب بلاطم  ییوج و  هناهب اب  دنداهنن و  ندرگ  زین  شیوخ  یبهذم  باتک  رد  دوجوم  مکح  نامه  هب  اهنآ  يرآ !
.دندرک یچیپرس  یهلا 

273 ص :  ۀیآ 24 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

داژن زا  دـندوب  دـقتعم  لطاب  رکف  کی  ساسا  رب  اهنآ  هک  دـهد  یم حرـش  ار  اهنآ  یچیپرـس  تفلاـخم و  لـیلد  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
لئاق یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دـننک ) یم رکف  نینچ  زین  زورما  هک  هنوگ  ناـمه   ) دنتـسه يزاـتمم 
رگا و  دسر » یمن ام  هب  خزود  شتآ  يزور  دنچ  زج  دنتفگ :  » هک تسا  نآ  رطاخ  هب  راتفر  لامعا و  نیا  دـیوگ : یم نآرق  اذـل  .دـندوب 

(. ٍتادوُدْعَم ًاماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ   ) تسا دودحم  رایسب  میشاب  هتشاد  یتازاجم 
274 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  و   » دنداد یم تبسن  ادخ  هب  ار  نیغورد  تازایتما  نیا  اهنآ  دیازفا : یم سپس 

(. َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغ  َو  « ) دوب هتخاس  رورغم  ناشنید  رد  ار  اهنآ  دندوب  هتسب  ادخ  هب  هک  ار  یغورد  ءارتفا و 
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274 ص :  ۀیآ 25 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دوب دـهاوخ  هنوگچ  سپ  : » دـیوگ یم دـشک و  یم لطاب  تالایخ  یهاو و  ياهاعدا  نیا  مامت  رب  نـالطب  طـخ  هیآ ، نیا  رد  هیآ 25 -) )
اهنآ هب  دوـش و  هداد  هدروآ ، تسد  هب  ار  هچنآ  سک  ره  هب  و  مینک ، عـمج  تسین  یکـش  نآ  رد  هک  يزور  رد  ار  اـهنآ  هـک  یماـگنه 

(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ْتَبَسَک َو  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  ِهِیف َو  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ْمُهانْعَمَج  اذِإ  َْفیَکَف  « ) دش دهاوخن  متس 
تـسا زور  نآ  و  دنک ، یم ورد  ار  دوخ  هتـشک  هجیتن  سک  ره  و  دش ، دنهاوخ  رـضاح  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  همه  زور  نآ  رد  يرآ !

.دنرادن نارگید  رب  يزایتما  چیه  دنمهف  یم هک 

274 ص :  ۀیآ 26 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 26) )

274 ص :  لوزن ..... : نأش 

ریز زین  مور  ناریا و  روشک  يدوز  هب  هک  داد  دـیون  ناناملـسم  هب  دومن ، حـتف  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماـگنه 
نیا دندوب ، هدرکن  كرد  ار  مالـسا  حور  دوب و  هدـشن  نشور  نامیا  رون  هب  ناشیاهلد  هک  ناقفانم  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  مالـسا  مچرپ 

ناریا و حتف  رد  عمط  تسین و  عناق  هکم  هنیدم و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دنتفگ : بجعت  اب  هدرک و  یقلت  زیمآ  قارغا  ار  بلطم 
.دش لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دراد ، مور 

274 ص :  ریسفت ..... :

ار دوخ  دـندوب و  لئاق  دوخ  يارب  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  هک  دوب  یتازایتما  زا  نخـس  لبق  تایآ  رد  تسوا - تسد  هب  زیچ  همه 
: دـیامرف یم دـنک  یم در  بلاج ، نایب  نیا  اب  ار  نانآ  لطاب  ياعدا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـنوادخ  دنتـشادنپ ، یم دـنوادخ  ناّصاخ  زا 

یهاوخب سک  ره  زا  یـشخب و  یم تموکح  ینادب  هتـسیاش  یهاوخب و  سک  ره  هب  هک  یتسه  وت  ییوت ، اهکلم  کلام  اهلا ! راب  وگب : »
(. ُءاشَت ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءاشَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  « ) يزاس یم ادج  ار  تموکح 

ْنَم ُّلُِذت  ُءاشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  َو  « ) یهد یم رارق  تلذم  كاخ  رب  ینک  هدارا  ار  سک  ره  و  یناشن ، یم تزع  تخت  رب  یهاوخب  ار  سک  ره  »
(. ُءاشَت

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  « ) ییاناوت زیچ  ره  هب  وت  اریز  تسوت ، ياناوت  تسد  هب  اهیبوخ  مامت  دیلک   » هلمج کی  رد  و 
275 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نودب  هک  تسین  نیا  هیآ  نیا  رد  یهلا  تیشم  هدارا و  زا  روظنم  هک  تسادیپ  هتفگان 

تحلـصم و ماظن و  تاعارم  تمکح و  يور  زا  وا  تیـشم  هکلب  دریگ  یم وا  زا  ای  دـشخب و  یم یـسک  هب  ار  يزیچ  لیلد  یب باسح و 
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گنهامه ناملاظ  تموکح  هاگ  و  تسا ، اهیگتـسیاش  رطاخ  هب  اهتموکح  نیا  هاگ  تسا و  تیناـسنا  ملاـع  شنیرفآ و  ناـهج  تمکح 
.تساهتما یگتسیاشان 

.مینک هدافتسا  بابسا  ملاع  زا  ام  هنوگچ  ات  هدیرفآ  بابسا  ملاع  رد  هک  تسا  نامه  دنوادخ  تساوخ  هکنیا  هصالخ 

275 ص :  ۀیآ 27 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

زور رد  ار  بش  : » دـیازفا یم یتسه  ملاع  مامت  رب  دـنوادخ  تیمکاـح  نداد  ناـشن  قوف و  ینعم  لـیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
نودـب ینک  هدارا  سک  ره  هب  و  هدـنز ، زا  ار  هدرم  يزاـس و  یم جراـخ  هدرم  زا  ار  هدـنز  دوجوم  بش و  رد  ار  زور  ینک و  یم لـخاد 

ِّیَْحلا َو َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  ِْلیَّللا َو  ِیف  َراـهَّنلا  ُجـِلُوت  ِراـهَّنلا َو  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوت  « ) یـشخب یم يزور  باـسح 
(. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَت  ْنَم  ُقُزْرَت 

.تسوا هقلطم  تردق  زا  يزراب  هناشن  اهنیا  و 
نیا مینک ، یم هدـهاشم  لاس  لوط  رد  زور  بش و  رد  هک  تسا  یـسوسحم  رییغت  نامه  بش  رد  زور  زور و  رد  بش  لوخد  زا  روظنم 

دیـشروخ شباـت  هیواز  تواـفت  و  تسا ، هجرد  زا 23  شیب  یمک  هـک  نآ  رادــم  هـب  تبــسن  نـیمز  هرک  روـحم  فارحنا  رثا  رب  رییغت 
شرورپ اریز  دراد  نیمز  هرک  تادوجوم  ناـسنا و  یناگدـنز  رد  يدـنمدوس  راـثآ  زور  بش و  رییغت  ندوب  یجیردـت  نیا  دـشاب و  یم

.دریگ یم تروص  باتفآ  یجیردت  ترارح  رون و  وترپ  رد  نارادناج  زا  يرایسب  ناهایگ و 
هدامآ نیمز  هک  زور  نآ  میناد  یم اریز  تسا ، ناج  یب تادوجوم  زا  تایح  شیادیپ  نامه  هدرم »  » زا هدـنز »  » ندروآ نوریب  زا  روظنم 

، ملاع هدنز  تادوجوم  همه  ام و  ندب  رد  امئاد  هتـشذگ  نیا  زا  دندمآ ، دوجو  هب  ناج  یب داوم  زا  هدنز  تادوجوم  دش  تایح  شریذپ 
.دندرگ یم هدنز  تادوجوم  هب  لیدبت  هدش ، اهلولس  وزج  ناج ، یب داوم 

.تسا مسجم  ام  مشچ  لباقم  رد  امئاد  زین  هدنز ، تادوجوم  زا  ناگدرم  شیادیپ 

275 ص :  ۀیآ 28 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رد تسادخ و  تسد  هب  تاریخ  مامت  تلذ و  تزع و  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  عونمم ! ناگناگیب  اب  دنویپ  هیآ 28 -) )
276 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تبسانم  نیمه  هب  هیآ  نیا 

یلو تسود و  ار  نارفاک  ینعی )  ) نانمؤم زا  ریغ  دیابن  نامیا  اب  دارفا  : » دیامرف یم دنک ، یم یهن  ادیدش  نارفاک  اب  یتسود  زا  ار  نانمؤم 
(. َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِخَّتَی  ال  « ) دننک باختنا  دوخ  یماح  و 

َِکلذ ْلَعْفَی  ْنَم  َو   ) تسا هتـسسگ  شراـگدرورپ  زا  یلکب  ار  دوخ  هطبار  و  تسین » دـنوادخ  زا  زیچ  چـیه  رد  دـنک  نینچ  سک  ره  «و 
(. ٍء ْیَش ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف 

روای رای و  یماح و  تسود و  ناونع  هب  ار  ناگناگیب  هک  دـهد  یم ناناملـسم  هب  یعامتجا  یـسایس - مهم  سرد  کی  عقاو  رد  هیآ  نیا 
.دنریذپن زگره 

(. ًةاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دینک هیقت  دیزیهرپب و  اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  : » دیامرف یم یلک  نوناق  نیا  زا  انثتسا  کی  ناونع  هب  سپس 
.تسا نمشد  رب  يزوریپ  ماجنا  رس  تاناکما و  اوق و  نتفر  رده  زا  يریگولج  اهورین و  ظفح  يارب  هک  يا  هیقت نامه 

.تسا یناسنا  ترطف  قفاوم  یلقع و  عطاق  مکح  کی  دوخ  ياج  رد  هیقت  هلأسم 
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تـشگزاب و  دراد ، یم رذـح  رب  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امـش  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هداد  ناناملـسم  همه  هب  يرادـشه  هیآ ، نایاپ  رد  و 
(. ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  ُهَسْفَن َو  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  « ) تسادخ يوس  هب  امش ) همه  )

دنوادخ بضغ  مشخ و  تازاجم و  زا  دیوگ  یم وس  کی  زا  دنک ، یم دیکأت  ادـخ  نانمـشد  اب  یتسود  میرحت  هلأسم  رب  قوف  هلمج  ود 
دیهاوخ ار  دوخ  لاـمعا  هجیتن  تسوا و  يوس  هب  امـش  همه  تشگزاـب  دـینک  تفلاـخم  رگا  : » دـیامرف یم رگید  يوس  زا  و  دـیزیهرپب ،

«. تفرگ

276 ص :  ۀیآ 29 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هک یناسک  هب  هیآ  نیا  رد  هدـش ، عقاو  یهن  دروم  ادـیدش  ادـخ  نانمـشد  نارفاـک و  اـب  يراـکمه  یتسود و  لـبق ، هیآ  رد  هیآ 29 -) )
ای دیزاس  ناهنپ  تسامـش ، ياه  هنیـس رد  ار  هچنآ  رگا  وگب : : » دیامرف یم هداد  رادشه  دننک ، هدافتـسا  ءوس  هیقت  مکح  زا  تسا  نکمم 

(. ُهَّللا ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  ْوَأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنِإ  ُْلق  « ) دناد یم ار  نآ  دنوادخ  دینک ، راکشآ 
277 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ار  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ   » هکلب دناد  یم ار  امش  نورد  رارسا  اهنت  هن 

ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  « ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  عیسو ) یهاگآ  نیا  رب  هوالع  و   ) دناد یم زین )  ) تسا نیمز 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

277 ص :  ۀیآ 30 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم دراد ، یم رب  هدرپ  تمایق  رد  دـب  کین و  لامعا  روضح  زا  و  دـمآ ، لبق  هیآ  رد  هچنآ  رب  تسا  یلیمکت  هیآ  نیا  هیآ 30 -) )
هداد ماجنا  دـب ، راک  زا  ار  هچنآ  نینچمه  دـنیب و  یم رـضاح  هداد  ماجنا  کین  راـک  زا  ار  هچنآ  سک  ره  هک  ار  يزور  دـیروآ  داـی  هب  »

(. ٍءوُس ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َمْوَی  « ) تسا
(. ًادیَِعب ًادَمَأ  ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  « ) دشاب يدایز  ینامز  هلصاف  دب  لامعا  نآ  وا و  نایم  دراد  یم تسود  هک  یلاح  رد  »

تبسن ادخ  لاح  نیع  رد  دراد و  یم رذح  رب  شیوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امـش  دنوادخ  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  هیآ ، نایاپ  رد 
(. ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ُهَسْفَن َو  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  « ) تسا نابرهم  ناگدنب  همه  هب 

هب ار  ناگدـنب  رگید  يوس  زا  دـهد ، یم رادـشه  دـنک و  یم رطخ  مالعا  وس  کی  زا  دـیما ، میب و  زا  تسا  ینوجعم  هلمج  نیا  عقاو  رد 
.دوش رارقرب  تسا  ناسنا  تیبرت  مهم  لماع  هک  اجر  فوخ و  نایم  یلداعت  ات  دزاس  یم راودیما  شفطل 

277 ص :  ۀیآ 31 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 31) )

277 ص :  لوزن ..... : نأش 
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اهنآ رد  یهلا  ياه  همانرب هب  لمع »  » هک یلاح  رد  دـندرک ، راـگدرورپ  تبحم  ياـعدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  روضح  رد  یعمج 
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  دش ، یم هدید  رتمک 

277 ص :  ریسفت ..... :

نم زا  دـیراد  یم تسود  ار  ادـخ  رگا  وـگب : : » دـیامرف یم تسخن  دـنک ، یم نییبـت  ار  یعقاو  یتـسود  موـهفم  هیآ  نیا  یعقاو - تبحم 
ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دشخبب  ار  ناتناهانگ  درادب و  تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک  يوریپ 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  ْمَُکبُونُذ َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ُهَّللا َو  ُمُْکِببُْحی 
.دشاب سکعنم  ناسنا  لمع  رد  نآ ، راثآ  دیاب  هکلب  تسین ، رثا  هنوگ  ره  زا  یلاخ  فیعض و  یبلق  هقالع  کی  تبحم  ینعی 

قطنم رد  یلک  لصا  کی  هکلب  دیوگ ، یم خساپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  راگدرورپ  تبحم  نایعدـم  هب  اهنت  هن  هیآ  نیا 
278 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بش  هک  اهنآ  تسا  نورق  راصعا و  همه  يارب  مالسا 

، لمع رد  اما  دـننز  یم ناکین  ناـحلاص و  ادـخ و  هار  نادـهاجم  مالـسا و  ناـیاوشیپ  تبحم  قشع و  اـی  راـگدرورپ  قشع  زا  مد  زور  و 
.دنتسین شیب  ینیغورد  نایعدم  دنرادن ، اهنآ  هب  یتهابش  نیرتمک 

278 ص :  ۀیآ 32 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

(. َلوُسَّرلا َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  ُْلق  « ) ار وا  هداتسرف  ادخ و  دینک  تعاطا  وگب : : » دیامرف یم هداد  همادا  ار  ثحب  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
.دینک تابثا  المع  ار  تبحم  نیا  شربمایپ  وا و  نامرف  زا  تعاطا  اب  دیاب  دیتسه  وا  تبحم  یعدم  امش  نوچ  نیاربانب ،

(. َنیِِرفاْکلا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) درادن تسود  ار  نارفاک  دنوادخ  دننک ، یچیپرس  اهنآ  رگا  : » دیازفا یم سپس 
.تسا ینعم  یب هفرطکی  تبحم  اریز  درادن  تسود  ار  اهنآ  مه  ادخ  نیاربانب ، .دنرادن  ار  ادخ  تبحم  هک  دهد  یم ناشن  اهنآ  یچیپرس 

278 ص :  ۀیآ 33 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تبحم زا  تسا  يزراب  هنومن  وا و  دادـجا  تاماقم  هب  يا  هراـشا میرم و  تشذگرـس  ناـیب  يارب  تسا  يزاغآرـس  هیآ  نیا  هیآ 33 -) )
: دیامرف یم تسخن  دوب ، هدش  هراشا  نآ  هب  هتشذگ  تایآ  رد  هک  لمع ، رد  تبحم  نیا  راثآ  روهظ  راگدرورپ و  هب  یعقاو 

َلآ َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  « ) دیزگرب نایملاع  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  »
(. َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع 

رارق يزاتمم  شنیرفآ  زاغآ ، زا  ار  اهنآ  شنیرفآ  دـنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  یعیرـشت ، اـی  دـشاب و  ینیوکت  شنیزگ ، نیا  تسا  نکمم 
رد ششوک  ادخ و  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  سپـس  دندومیپ ، ار  قح  هار  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  زاتمم  شنیرفآ  نتـشاد  اب  دنچ  ره  داد ،

.دش هتخیمآ  اهنآ  یتاذ  زایتما  اب  هک  دندرک  بسک  يدیدج  ياهزایتما  اهناسنا ، تیاده  هار 

278 ص :  ۀیآ 34 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 
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ْنِم اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  « ) دندوب هدش  هتفرگ  رگید  یضعب  زا  یـضعب  هک  دندوب  ینامدود  نادنزرف و  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 34 -) )
(. ٍضَْعب

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  .دندوب  رگیدکی  دننامه  رـشب  ییامنهار  يارب  هدهاجم  اوقت و  یکاپ و  مالـسا و  رظن  زا  یهلا  ناگدیزگرب  نیا 
279 ص : ج1 ،

زا تسا و  هدینش  ار  ناشنانخس  و  هدوب ، اهنآ  ياهشالت  اهـششوک و  بقارم  دنوادخ  هک  دنک  یم تقیقح  نیا  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  « ) تساناد اونش و  دنوادخ  : » دیامرف یم تسا  هاگآ  ناشلامعا 

مه وا و  دوخ  مه  میهاربا  لآ  و  هدمآ ، احیرـص  حون  مان  .تسا  هدش  هراشا  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  مامت  هب  مدآ ، رب  هوالع  قوف  تایآ  رد 
.دوش یم لماش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  یسیع و  یسوم و 

279 ص :  ۀیآ 35 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نایم هب  میرم  شرتخد  نارمع و  زا  نخـس  اجنیا ، رد  دوب  هدـمآ  لبق  تایآ  رد  نارمع  لآ  تمظع  هب  هک  يا  هراشا لابند  هب  هیآ 35 -) )
.دنک یم نایب  ار  گرزب  يوناب  نیا  یگدنز  مهم  ثداوح  زا  یضعب  شرورپ و  دلوت و  یگنوگچ  هدرشف  روطب  دروآ و  یم

يوس هب  ربمایپ  ناونع  هب  هک  داد  دهاوخ  وا  هب  يرسپ  هک  دوب  هداتسرف  یحو  نارمع  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم هدافتسا  تایاور  یضعب  زا 
درک روصت  دش  رادراب  وا  هک  یماگنه  اذـل  تشاذـگ  نایم  رد  هّنح »  » دوخ رـسمه  اب  ار  نایرج  نیا  وا  .دوش  یم هداتـسرف  لیئارـسا  ینب 

نیمه هب  دشاب و  یم میرم )  ) دنزرف نآ  ردام  تسوا  محر  رد  هک  یسک  هک  نیا  زا  ربخ  یب دراد  محر  رد  هک  تسا  نامه  روبزم  دنزرف 
.تسا رتخد  هک  درک  هدهاشم  دلوت  ماگنه  هب  اما  دیامن ، سدقملا » تیب   » ادخ هناخ  رازگتمدخ  ار  رسپ  هک  درک  رذن  لیلد 

: تفگ نارمع  رسمه  هک  ار  یماگنه   » دیرآ دای  هب  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد 
اونـش وت  هک  ریذپب  نم  زا  ار  نآ  دشاب  وت ) هناخ  تمدخ  يارب  دازآ  و   ) رّرحم هک  مدرک  رذن  وت  يارب  مراد  محر  رد  ار  هچنآ  ادنوادخ !

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  ْذِإ  « ) ییاناد و 

279 ص :  ۀیآ 36 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رتـخد ار  وا  نم  اراـگدرورپ ! تفگ : تفاـی ) رتـخد  ار  وا   ) دروآ اـیند  هب  ار  دوـخ  دـنزرف  هک  یماـگنه  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 36 -) )
اِمب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  « ) دوـب رتهاـگآ  دوـب  هدروآ  اـیند  هـب  وا  هـچنآ  زا  ادـخ  هـتبلا  (. » یثـْنُأ اُهتْعَـضَو  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاـق  اْهتَعَـضَو  اَّمَلَف  « ) مدروآ

(. یْثنُْألاَک ُرَکَّذلا  َْسَیل  َو  « ) دنتسین ناسکی  ما ) هدرک رذن  نم  هک  یفده  يارب   ) رسپ رتخد و  هک  یناد  یم وت  : » دوزفا سپس  ْتَعَضَو .)
280 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هوالع  هب  دنامب ، دجسم  رد  دناوت  یمن دراد و  هناهام  تداع  غولب ، زا  سپ  رتخد ،

لکشم رتخد  يارب  ار  تمدخ  نیا  همادا  لمح ، عضو  يرادراب و  باجح و  هب  طوبرم  لئاسم  زین  تسین و  ناسکی  اهنآ  یمسج  يورین 
.دندرک یم رذن  ار  نارسپ  هشیمه  اذل  دزاس و  یم

هانپ رد  ادخ ) هاگرد  زا   ) هدش هدنار  میجر و  ناطیش  ياه ) هسوسو  ) زا ار  شنادنزرف  وا و  مدراذگ و  مان  میرم  ار  وا  نم  : » دوزفا سپس 
(. ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیِّرُذ  َِکب َو  اهُذیِعُأ  یِّنِإ  َمَیْرَم َو  اُهْتیَّمَس  یِّنِإ  َو  « ) مهد یم رارق  وت 

، دـش ماجنا  لمح  عضو  زا  دـعب  شرداـم  هلیـسو  هب  يراذـگمان  نیا  هک  اـجنآ  زا  تسا و  رازگتمدـخ  راـکتدابع و  نز  تغل ، رد  میرم 
.دهد یم ناشن  ادخ  تدابع  یگدنب و  ریسم  رد  شدنزرف  فقو  يارب  ار  نامیا  اب  ردام  نیا  هقالع  قشع و  تیاهن 
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280 ص :  ۀیآ 37 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تفریذپ و ییوکین  زرط  هب  ار  وا  شراگدرورپ  : » دیامرف یم تسا ، میرم  تشذگرـس  هراب  رد  لبق  هیآ  ثحب  همادا  هیآ  نیا  هیآ 37 -) )
(. ًانَسَح ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  ٍنَسَح َو  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  « ) داد شرورپ  دینایور و  ار  وا  دوجو ) هایگ   ) يا هتسیاش روطب 

اهلگ رذب  نورد  رد  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا  ندـینایور  تابنا و  دـنوادخ ، راک  هکنیا  نآ  دراد و  یفیطل  هتکن  هب  هراشا  ریخا  هلمج 
هدش هتفهن  یلاع  ياهدادعتسا  هنوگ  همه  زین  وا  ترطف  حور و  قامعا  یمدآ و  دوجو  نورد  رد  تسا ، هتفهن  ییاهدادعتسا  ناهایگ  و 
دبای یم شرورپ  تعرس  هب  دهد ، رارق  دنتیناسنا  ناهج  ناتـسغاب  ياهنابغاب  هک  یهلا  نایبرم  تیبرت  تحت  ار  دوخ  ناسنا  رگا  هک  تسا 

.دوش یم راکشآ  دادادخ  ياهدادعتسا  نآ  و 
(. اَّیِرَکَز اهَلَّفَک  َو  « ) داد رارق  وا  لیفک  تسرپرس و  ار  ایرکز  دنوادخ  : » دیازفا یم سپس 

رد هیآ  نیا  همادا  رد  نآرق  هک  دیسر  ییاج  هب  تشگ و  یم رتنایامن  يو  رد  لالج  تمظع و  راثآ  دش ، یم هدوزفا  میرم  نس  رب  هچ  ره 
َبارْحِْملا اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  « ) تفای یم وا  دزن  یصاخ  بلاج  ياذغ  دش  یم وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره  : » دیوگ یم وا  هراب 

(. ًاقْزِر اهَْدنِع  َدَجَو 
281 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  َلاق  «! ) يدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  تفگ  وا  هب   » يزور بجعت ، يور  زا  ایرکز 

( اذه َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم 
ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  « ) دهد یم يزور  باسح  یب دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسوا  تسادخ و  فرط  زا  نیا  تفگ :  » باوج رد  میرم  .

(. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ 
نامرف هب  میرم  بارحم  راـنک  رد  لـصف ، ریغ  رد  هک  هدوب  یتشهب  هویم  عون  کـی  اذـغ  نآ  هک  دوش  یم هدافتـسا  يددـعتم  تاـیاور  زا 

! دنک ییاریذپ  نینچ  نیا  شراگزیهرپ  هدنب  زا  ادخ  هک  تسین  بجعت  ياج  عوضوم  نیا  تسا و  هدش  یم رضاح  راگدرورپ 

281 ص :  ۀیآ 38 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

.دنک یم نایب  میرم  ناتساد  اب  طابترا  رد  ار  ایرکز  یهلا ، ربمایپ  یگدنز  زا  يا  هشوگ دعب  هب  نیا  زا  هیآ 38 -) )
رمع زا  يزارد  نایلاس  هک  نیا  اب  .دـندوب  میقع  ازان و  زاغآ ، رد  ود  ره  اـقافتا  دـندوب و  رگیدـکی  رهاوخ  میرم  رداـم  اـیرکز و  رـسمه 

تردـق هب  نامیا  اب  دوش ، يدـنزرف  بحاص  هک  دیـسر  یم رظن  هب  دـیعب  رایـسب  یعیبط  ياهرایعم  رظن  زا  هتـشذگ و  شرـسمه  ایرکز و 
رب دـنزرف  هویم  يریپ ، لـصف  رد  دـیاش  هک  تشگ  دـیما  زا  زیربل  وا  بلق  لـصف ، ریغ  رد  هزاـت  ياـه  هویم دوجو  هدـهاشم  راـگدرورپ و 

نآرق هک  هنوگ  نآ  درک ، دنزرف  ياضاقت  دنوادخ  زا  دوب  شیاین  لوغشم  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دوش ، راکشآ  شدوجو  راسخاش 
: تفگ دناوخ و  ار  شیوخ  راگدرورپ  ایرکز  ماگنه  نیا  رد  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد 

اَّیِرَکَز اعَد  َِکلانُه   ) ینک یم تباجا  و  يونـش » یم ار  اعد  وت  هک  امرف  اطع  زین )  ) نم هب  تدوخ  يوس  زا  يا  هزیکاپ دـنزرف  اراگدرورپ !
(. ِءاعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ  ًۀَبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر 

281 ص :  ۀیآ 39 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ار وت  دنوادخ  هک  دندز  ادص  ار  يو  دوب ، شیاین  لوغشم  هداتسیا و  بارحم  رد  وا  هک  یماگنه  هب  ناگتشرف  عقوم  نیا  رد  (- » هیآ 39 )
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سوه يوه و  زا  دوب ، دهاوخ  ربهر  اقآ و  دنک و  یم قیدصت  ار  حیسم ) ترـضح   ) ادخ هملک  هک  یلاح  رد  دهد ، یم تراشب  ییحی  هب 
ِهَّللا َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِبارْحِْملا  ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُه  ُۀَِکئالَْملا َو  ُْهتَدانَف  « ) تسا ناحلاص  زا  يربمایپ  رانک و  رب 

(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  ًاروُصَح َو  ًادِّیَس َو  َو 
282 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  جنپ  هکلب  داد ، ربخ  ناگتشرف  هلیسو  هب  ار  وا  ياعد  تباجا  دنوادخ  اهنت  هن 

.تشاد نایب  ار  هزیکاپ  دنزرف  نیا  فاصوا  زا  فصو 

282 ص :  ۀیآ 40 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

یعوضوم نینچ  زا  ار  دوخ  یتفگـش  تسناوتن  لاح  نیع  رد  دـش و  رورـس  يداش و  قرغ  تراشب ، نیا  ندینـش  زا  اـیرکز  هیآ 40 -) )
زان مرـسمه  هدیـسر و  نم  هب  يریپ  هک  یلاح  رد  دشاب  نم  يارب  يدـنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  اراگدرورپ ! درک  ضرع  ، » دـنک ناهنپ 

(. ٌِرقاع ِیتَأَْرما  ُرَبِْکلا َو  َِینَغََلب  ْدَق  ٌمالُغ َو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق  « ) تسا
ام ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک  َلاق  « ) ده یم ماجنا  دـهاوخب  هک  ار  يراک  ره  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دومرف :  » داد و خـساپ  وا  هب  دـنوادخ  اجنیا  رد 

(. ُءاشَی
.دش عناق  ایرکز  تشاد ، یهلا  تیشم  هدارا و  ذوفن  رب  هیکت  هک  هاتوک  خساپ  نیا  اب  و 

282 ص :  ۀیآ 41 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

میهاربا هک  هنوگ  نامه  دوش  نانیمطا  زا  لامالام  شبلق  اـت  دـنک ، یم تراـشب  نیا  رب  يا  هناـشن ياـضاقت  اـیرکز  اـجنیا  رد  هیآ 41 -) )
نم يارب  يا  هناشن اراگدرورپ ! : » تشاد هضرع  ایرکز  دومن  یم بلق  رتشیب  هچ  ره  شمارآ  يارب  داعم  هنحـص  هدـهاشم  ياضاقت  لیلخ 

(. ًۀَیآ ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق  « ) هد رارق 
نودب وت  نابز  و  تفگ » یهاوخن  نخـس  زمر  هراشا و  هب  زج  مدرم  اب  زور  هس  هک  تسا  نآ  وت  هناشن  تفگ :  » وا هب  دـنوادخ  خـساپ  رد 

(. ًاْزمَر اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق   ) دتفا یم راک  زا  مدرم  اب  يوگتفگ  يارب  تلع  بیع و  چیه 
َکَّبَر ْرُکْذا  َو  « ) يوگ حـیبست  ار  وا  ناهاگحبـص  بش و  ماـگنه  نک و  داـی  رایـسب  تمعن ) نیا  هنارکـش  هب   ) ار دوخ  راـگدرورپ  یلو  »

(. ِراْکبِْإلا ِّیِشَْعلِاب َو  ْحِّبَس  ًارِیثَک َو 
زاب مدرم  اب  نتفگ  نخـس  زا  یعیبط  لماع  چیه  نودب  وا  نابز  زور  هنابـش هس  تفریذـپ و  ار  ایرکز  تساوخرد  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب 

دناوت یم هک  ییادـخ  دوب ، زیچ  همه  رب  راگدرورپ  تردـق  زا  يا  هناشن بیجع  عضو  نیا  دوب ، منرتم  ادـخ  رکذ  هب  هک  یلاـح  رد  دـنام 
دوجو هب  دشاب  راگدرورپ  دای  رهظم  هک  نامیا  اب  يدنزرف  هتـسب ، میقع و  محر  زا  تسا  رداق  دیاشگب ، شرکذ  ماگنه  هب  ار  هتـسب  نابز 

.دروآ

282 ص :  ۀیآ 42 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ار وا  يـالاو  تاـماقم  دـیوگ و  یم نخــس  وا  ییافوکــش  نارود  زا  و  ددرگ ، یم زاـب  مـیرم  ناتــساد  هـب  رگید  راـب  نآرق  هیآ 42 -) )
.درمش یمرب

283 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روآ  دای  هب  دیامرف : یم دنک ، یم ثحب  میرم ، اب  ناگتشرف  يوگتفگ  زا  تسخن 
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َِتلاق ْذِإ  َو  « ) تسا هداد  يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  ادخ  میرم ! يا  دنتفگ : ناگتشرف  هک  ار  یماگنه  »
(. َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا 

يربمایپ اـت  هدـش  هدـیزگرب  وا  يرآ  يراـگزیهرپ  اوقت و  هیاـس  رد  زج  دوبن  ناـهج ، ناـنز  ماـمت  رب  میرم  يرترب  یگدـیزگرب و  نیا  و 
.دروآ ایند  هب  حیسم  ياسیع  نوچمه 

283 ص :  ۀیآ 43 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ياـهتمعن نیا  هنارکـش  هب  ! ) میرم يا  : » دـنیوگ یم تسا ، مـیرم  هـب  ناگتـشرف  زا  يرگید  باـطخ  زا  نخـس  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 43 -) )
َعَم یِعَکْرا  يِدُجْـسا َو  ِکِّبَِرل َو  ِیتـُْنقا  ُمَـیْرَم  اـی  « ) اـمن عوـکر  ناگدـننک  عوـکر  هارمه  نـک و  هدجــس  تراـگدرورپ  يارب  گرزب )

(. َنیِعِکاَّرلا

283 ص :  ۀیآ 44 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیوگ یم دنک و  یم میرم  ناتساد  زا  يرگید  هشوگ  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 44 -) )
ِءاْبنَأ ْنِم  َِکلذ  « ) مینک یم یحو  وت  هب  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  زا  میدرک  نایب  وت  يارب  ایرکز  میرم و  تشذگرـس  هراـب  رد  ار  هچنآ  »

(. َْکَیلِإ ِهیِحُون  ِْبیَْغلا 
دوجو تسا ، هتفای  فیرحت  هک  نیشیپ  بتک  زا  کی  چیه  رد  هفارخ ) هنوگ  ره  زا  یلاخ  حیحـص و   ) تروص نیا  هب  اهناتـساد  نیا  اریز 

.تسا نآرق  ینامسآ  یحو  اهنت  نآ  دنس  درادن و 
بآ رد  میرم  یتسرپرـس  نییعت  یـشک و ) هعرق   ) يارب ار  دوخ  ياهملق  اهنآ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم نخـس  نیا  همادا  رد  سپس 

دنتشاد شکمشک  مه  اب  وا ) یتسرپرس  راختفا  بسک  يارب  لیئارسا  ینب  ياملع   ) هک یماگنه  هب  زین  يدوبن و  رـضاح  وت  دندنکفا ، یم
َْتنُک ام  َمَیْرَم َو  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیَدـَل  َْتنُک  اـم  َو   ) میتفگ وت  هب  یحو  قیرط  زا  ار  اـهنیا  همه  اـم  و  یتشادـن » روضح 

(. َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل 
عازن هرجاشم و  ماگنه  رد  ای  لکشم و  لح  يارب  هک  دوش  یم هدافتـسا  هدمآ  سنوی  هراب  رد  تافاص  هروس  رد  هک  یتایآ  هیآ و  نیا  زا 

دادمتـسا هعرق »  » زا ناوت  یم دوش  یمن هدـید  عازن  هب  نداد  نایاپ  يارب  یهار  چـیه  دـسر و  یم لماک  تسب  نب  هب  راک  هک  یماـگنه  و 
.تسج

283 ص :  ۀیآ 45 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

284 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایرج  ینعی  میرم  یگدنز  زا  يرگید  شخب  هب  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  هیآ 45 -) )
دنوادخ میرم ! يا  دنتفگ : ناگتشرف  هک  ار  یماگنه  روآ : دای  هب  : » دیامرف یم تسخن  دزادرپ ، یم ع )  ) حیـسم ترـضح  شدنزرف  دلوت 

َِتلاق ْذِإ  « ) تسا میرم  رـسپ  ع )  ) یـسیع حیـسم ، شماـن  هک  دـهد  یم تراـشب  شدوخ  يوس  زا  یتمظع ) اـب  دوجو   ) يا هملک هب  ار  وت 
(. َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا 

ِیف ًاهیِجَو  « ) دوب دهاوخ  ادخ ) هاگرد   ) نابرقم زا  تیـصخش و  اب  دـنموربآ و  رگید ، ناهج  رد  مه  ناهج و  نیا  رد  مه  هک  یلاح  رد  »
(. َنِیبَّرَقُْملا َنِم  ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو 
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284 ص :  ۀیآ 46 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رد و  هراوهگ ، رد  مدرم  اب  وا  : » دـیوگ یم دـنک  یم هراشا  ع )  ) حیـسم ترـضح  تازجعم  لیاضف و  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  اًلْهَک َو  ِدْهَْملا َو  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکی  َو  « ) تسا ناحلاص  زا  وا  تفگ و  دهاوخ  نخس  ندش ) لاسنایم   ) تلوهک لاح 

هب ندیـسر  عقوم  رد  هک  تفگ  یم نخـس  هنوگ  نامه  هراوهگ  رد  وا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  الهک »  » و دـهملا » یف   » رکذ
! هناکدوک ینانخس  هن  هدش ، باسح اوتحمرپ و  هدیجنس و  ینانخس  رمع ، لامک 

284 ص :  ۀیآ 47 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

! اراگدرورپ تفگ :  » نینچ دینش ، ار  ع )  ) یسیع دلوت  تراشب  هک  یماگنه  وا  دبای ، یم همادا  میرم  ناتـساد  هیآ  نیا  رد  زاب  هیآ 47 -) )
یَّنَأ ِّبَر  َْتلاق   ) .ما هتـشادن يرـسمه  زگره  و  هتفرگن » سامت  نم  اب  یناسنا  چیه  هک  یلاح  رد  دوب ، دهاوخ  نم  يارب  يدنزرف  هنوگچ 

(. ٌرََشب ِینْسَسْمَی  َْمل  ٌَدلَو َو  ِیل  ُنوُکَی 
ُهَّللا ِِکلذَـک  َلاق  « ) دـنیرفآ یم دـهاوخب  ار  هچ  ره  ادـخ  هنوگ  نیا  دومرف :  » داد و نایاپ  میرم  ترـضح  یتفگـش  نیا  هب  دـنوادخ  یلو 

(. ُءاشَی ام  ُُقلْخَی 
نآ هب  اـهنت  دـیامن ) رداـص  ار  نآ  دوـجو  ناـمرف  و   ) دـنک ررقم  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم نخـس  نـیا  لـیمکت  يارب  سپس 

(. ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  « ) دوش یم دوجوم  اروف  زین  نآ  شاب ، دوجوم  دیوگ : یم

284 ص :  ۀیآ 48 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ترخآ ایند و  رد  دـنموربآ   ) دوب هدـش  نایب  ع )  ) حیـسم ترـضح  يارب  لبق  تایآ  رد  هک  يا  هناگراهچ تافـص  لاـبند  هب  هیآ 48 -) )
.دنک یم هراشا  گرزب  ربمایپ  نآ  رگید  فصو  ود  هب  ندوب ) ناحلاص  زا  هراوهاگ و  رد  نتفگ  نخس  و  ندوب ، نابرقم  زا  ندوب ،

285 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دزومآ » یم لیجنا  تاروت و  شناد و  باتک و  وا  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن 
(. َلیِْجنِْإلا َةارْوَّتلا َو  َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُهُمِّلَُعی  (َو 

ینعی تمکح ، باـتک و  نیا  نشور  قادـصم  ود  دـعب  دـنک و  یم هراـشا  یلک  روـطب  تمکح  باـتک و  میلعت  هب  تسخن  قوـف  هـلمج 
.دیامن یم نایب  ار  لیجنا  تاروت و 

285 ص :  ۀیآ 49 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم هدرک  هراشا  حیسم  ترضح  تازجعم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  یلِإ  ًالوُسَر  َو  « ) دهد یم رارق  لیئارسا  ینب  يوس  هب  هداتسرف  لوسر و  ار  وا  دنوادخ )  ) «و

ْنِم ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  یِّنَأ  « ) ما هدروآ امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  يا  هناشن نم  : » دـیوگب اهنآ  هب  دوب  رومأم  وا  دـیازفا : یم سپس 
(. ْمُکِّبَر

يا هدنرپ ادخ  نامرف  هب  ممد و  یم نآ  رد  سپـس  مزاس ، یم هدنرپ  لکـش  هب  يزیچ  لگ  زا  نم  ! » ددـعتم ياه  هناشن هکلب  هناشن  کی  هن 
(. ِهَّللا ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  « ) ددرگ یم
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روک نم  : » دـیوگ یم هتخادرپ  يداع  قیرط  زا  جالع  لباق  ریغ  ای  جالعلا  بعـص  ياهیرامیب  نامرد  ینعی  هزجعم  نیمود  ناـیب  هب  سپس 
(. َصَْربَْألا َهَمْکَْألا َو  ُئِْربُأ  َو  « ) مشخب یم يدوبهب  ار  یسیپ )  ) صرب هب  التبم  داز و  ردام 

.تسا هدوب  يراکنا  لباق  ریغ  تازجعم  نامز  نآ  نادنمشناد  ناکشزپ و  يارب  اصوصخم  تاعوضوم  نیا  هک  تسین  کش 
یتْوَْملا ِیْحُأ  َو  « ) منک یم هدـنز  ادـخ  نامرف  هب  ار  ناگدرم  نم  : » هک نیا  نآ  دـنک و  یم يرگید  هزجعم  هب  هراـشا  هلحرم ، نیموس  رد 

(. ِهَّللا ِنْذِِإب 
.تسا هداعلا  قراخ  ياهراک  تازجعم و  ءزج  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  يزیچ 

يدرف و یگدـنز  رد  ـالومعم  سک  ره  اریز  دـنک ، یم حرطم  ار  مدرم  یناـهن  رارــسا  زا  نداد  ربـخ  تاـعوضوم  مراـهچ  هـلحرم  رد  و 
هریخذ اه  هناخ رد  دیروخ و  یم هچنآ  زا  ار  امش  نم  : » دیوگ یم حیسم  دنتسین  هاگآ  نآ  زا  نارگید  هک  دراد  يرارـسا  دوخ ، یـصخش 

(. ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدَت  ام  َنُولُکْأَت َو  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  « ) مهد یم ربخ  دینک  یم
286 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنیا  رد  املسم  : » دیوگ یم هدرک  هراشا  هزجعم  راهچ  نیا  مامت  هب  نایاپ  رد  و 

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) دیشاب تقیقح  يوجتسج  رد  و  دیشاب » هتشاد  نامیا  رگا  امش  يارب  تسا  يا  هناشن
ناهج رد  موزل  ماگنه  هب  دـنناوت  یم وا  نذا  هب  ادـخ  يایلوا  ناگداتـسرف و  هک  دوش  یم هدافتـسا  نآ  هباشم  تاـیآ  قوف و  هیآ  داـفم  زا 
تیالو زا  رتالاب  تسا  يزیچ  نیا  دـنروآ و  دوجو  هب  یثداوح  یعیبط  نایرج  تداع و  فالخ  رب  دـننک و  فرـصت  شنیرفآ  نیوکت و 

.تسا ینیوکت  تیالو  نآ  مان  هک  مدرم  یتسرپرس  ینعی  یعیرشت 

286 ص :  ۀیآ 50 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نم : » دیوگ یم دهد  یم حرش  ار  دوخ  تثعب  فادها  زا  یشخب  عقاو  رد  و  تسا ، حیسم  ترضح  نانخس  همادا  زین  هیآ  نیا  هیآ 50 -) )
(. ِةارْوَّتلا َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  « ) مشخب میکحت  ار  نآ  لوصا  ینابم و  منک و  قیدصت  ار  تاروت  ما  هدمآ

زا يا  هراپ رتش و  تشوگ  ندوب  عونمم  دننام   ) دوب هدـش  میرحت  امـش  رب  هانگ ) ملظ و  رثا  رب   ) هک ییاهزیچ  زا  يا  هراپ ات  ما  هدـمآ زین  و 
(. ْمُْکیَلَع َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َّلِحُِأل  َو  « ) منک لالح  امش  رب  اهیهام ) ناگدنرپ و  زا  یضعب  تاناویح و  ياهیبرچ 

(. ْمُکِّبَر ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  َو  « ) ما هدروآ امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  يا  هناشن نم  : » دیازفا یم سپس 
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  « ) دینک تعاطا  ارم  دیسرتب و  دنوادخ  تفلاخم )  ) زا نیاربانب ، : » دنک یم يریگ  هجیتن نینچ  هیآ  نایاپ  رد  و 

286 ص :  ۀیآ 51 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

يزیواتـسد ار  وا  ییانثتـسا  دلوت  هک  نیا  يارب  هابتـشا و  ماهبا و  هنوگ  ره  عفر  يارب  حیـسم  ترـضح  نابز  زا  هیآ ، نیا  رد  هیآ 51 -) )
هن  ) دینک شتسرپ  ار  وا  سپ  تسامـش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ  املـسم  : » دنک یم لقن  نینچ  دنهدن  رارق  وا  تیهولا  يارب 

یِّبَر َو َهَّللا  َّنِإ   ) یتسرپ هناگدـنچ هناگود و  كرـش و  هار  هن  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هار  تسا » میقتـسم  هار  نیا  ار ) رگید  زیچ  هن  نم و 
(. ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر 

هیکت ادـخ ، هاگـشیپ  رد  دوخ  یگدـنب  تیدوبع و  هلأـسم  يور  ع )  ) حیـسم ترـضح  هک  میناوـخ  یم ارارک  زین  نآرق  رگید  تاـیآ  رد 
هراب رد  ار  ردـپ  هملک  ابلاغ  وا  هک  هدـش  لقن  ع )  ) حیـسم نابز  زا  هک  ینونک  هتفای  فیرحت  ياهلیجنا  رد  هچنآ  فالخ  رب  و  دومرف ، یم

287 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لقن  وا  زا  ار  نآ  دننام  و  راگدرورپ ) « ) بر  » هملک دیجم  نآرق  درب  یم راک  هب  ادخ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 521 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ینامز  ات  اذـل  حیـسم و  ترـضح  تیهولا  يوعد  اـی  و  كرـش ، اـب  هزراـبم  هب  تبـسن  وا  هجوت  تیاـهن  رب  تسا  یلیلد  هک  دـنک  یم
ناققحم فارتعا  هب  هکلب  دـنک  یفرعم  نایادـخ  زا  یکی  ار  وا  درکن  ادـیپ  تأرج  سک  چـیه  دوب  مدرم  نایم  رد  ع )  ) حیـسم ترـضح 

.دش ادیپ  يدالیم  موس  نرق  زا  هناگ  هس  نایادخ  هب  داقتعا  ثیلثت و  هلأسم  یحیسم 

287 ص :  ۀیآ 52 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هک یماگنه  اما  دندوب  وا  روهظ  رظتنم  ع )  ) یـسیع ندـمآ  زا  لبق  دوهی  تیعمج  ع ،)  ) یـسوم تراشب  ییوگـشیپ و  قباطم  هیآ 52 -) )
هیآ دنتفرگ  ار  ع )  ) حیـسم درگ  يدودـحم  هورگ  اهنت  داتفا ، رطخ  هب  لیئارـسا  ینب  نافرحنم  زا  یعمج  عورـشمان  عفانم  تشگ و  رهاظ 

غیلبت يارب   ) ادخ يوس  هب  نم  روای  یناسک  هچ  تفگ : درک ، اهنآ  زا  تفلاخم ) و   ) رفک ساسحا  ع )  ) یـسیع هک  یماگنه  : » دـیوگ یم
(. ِهَّللا َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َلاق  َْرفُْکلا  ُمُْهنِم  یسیِع  َّسَحَأ  اَّمَلَف  ( »؟ دوب دنهاوخ  وا ) نییآ 

تـسا هدرب  ماـن  نوـیراوح »  » ناوـنع هب  كاـپ  دارفا  نیا  زا  نآرق  دـنداد ، تـبثم  خـساپ  توـعد  نـیا  هـب  یکدـنا  هورگ  اـهنت  اـجنیا  رد 
هدروآ و مالسا  ام  هک  شاب  هاوگ  وت  میدروآ و  نامیا  وا  هب  میتسه ، ادخ  نییآ )  ) ناروای ام  دنتفگ : حیسم ) هژیو  نادرگاش   ) نویراوح »

(. َنوُِملْسُم اَّنَِأب  ْدَهْشا  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  « ) میا هدش قح  نییآ  میلست 
! میاوت روای  ام  دنتفگن  مینک و  یم يرای  ار  وا  نییآ  مییادخ و  ناروای  ام  دنتفگ : خساپ  رد  دوخ  صالخا  تابثا  يارب  نویراوح 

287 ص :  ۀیآ 53 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هاگـشیپ هب  ار  شیوخ  نامیا  اهنآ  تسا  نویراوح  صالخا  دـیحوت و  تیاهن  رگنایب  هک  هدـش  لقن  ییاه  هلمح هیآ  نیا  رد  هیآ 53 -) )
( حیـسم ترـضح  وت   ) هداتـسرف زا  میدروآ و  نامیا  يا  هدرک لزان  هچنآ  هب  ام  اراـگدرورپ ! : » دـنتفگ دنتـشاد و  هضرع  نینچ  دـنوادخ 

(. َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َْتلَْزنَأ َو  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر  « ) سیونب ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  سپ  میدومن ، يوریپ 

287 ص :  ۀیآ 54 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ریاـس دوهی و   ) اـهنآ : » دـیوگ یم هدرک  دوـهی  یناطیـش  ياـه  هشقن هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  نوـیراوح ، ناـمیا  حرـش  زا  سپ  هیآ 54 -) )
ریـسفت هدیزگرب  درک ، ییوج  هراچ شنیئآ ) وا و  ظفح  يارب   ) دـنوادخ دندیـشک و  هشقن  شنیئآ ) وا و  يدوبان  يارب  حیـسم  نانمـشد 

288 ص : ج1 ، هنومن ،
(. َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو  َو  « ) تسا نایوج  هراچ نیرتهب  دنوادخ  و 

ملع و دـنراد و  دودـحم  یتردـق  كدـنا و  یتامولعم  اهنآ  هک  ارچ  دریگ ، یم یـشیپ  همه  ياه  هشقن رب  ادـخ  ياـه  هشقن تسا  یهیدـب 
.تسا نایاپ  یب دنوادخ  تردق 

288 ص :  ۀیآ 55 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دانتسا هب  مالسا ، نارـسفم  نایم  رد  فورعم  .تسا  ع )  ) حیـسم ترـضح  یگدنز  هب  طوبرم  تایآ  همادا  نانچمه  هیآ  نیا  هیآ 55 -) )
ینعم نیمه  هب  رظان  ثحب  دروم  هیآ  درب  نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دشن و  هتشک  زگره  ع )  ) حیسم هک  تسا  نیا  ءاسن ، هروس  هیآ 157 
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ُهَّللا َلاق  ْذِإ  « ) مرب یم الاب  دوخ  يوس  هب  مریگ و  یم رب  ار  وت  نم  تفگ  یسیع  هب  ادخ  هک  ار  یماگنه  ! » دیروآ دای  هب  دیامرف : یم تسا ،
َنیِذَّلا َنِم  َكُرِّهَطُم  َو  « ) مزاس یم كاپ  دندش  رفاک  هک  یناسک  زا  ار  وت  و  : » دیازفا یم سپس  ََّیلِإ .) َکُِعفار  َکیِّفَوَتُم َو  یِّنِإ  یـسیِع  ای 

(. اوُرَفَک
رد هک  هنادرمناوجان ، ياه  هئطوت اوران و  ياهتمهت  زا  ای  تسا و  نامیا  یب دیلپ و  دارفا  لاگنچ  زا  وا  تاجن  ای  یگزیکاپ ، نیا  زا  روظنم 

.دش لصاح  وا  نییآ  يزوریپ  هیاس 
ِمْوَی یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  َو  « ) میهد یم يرترب  نارفاک  رب  زیخاتـسر  زور  ات  ار  وت  ناوریپ  ام  : » دـیازفا یم سپس 

(. ِۀَمایِْقلا
هک دوـهی  رب  هراوـمه  حیـسم  ناوریپ  دـیوگ  یم هک  تسا  نآرق  یبـیغ  راـبخا  اهییوگـشیپ و  زا  زیمآ و  زاـجعا  تاـیآ  زا  یکی  هیآ  نـیا 

.تشاد دنهاوخ  يرترب  دندوب  حیسم  فلاخم 
يرواد دـیتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  امـش  نایم  رد  نم  و  تسا ، نم  يوس  هب  امـش  همه  تشگزاـب  سپـس  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمْتنُک  امِیف  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  « ) منک یم
ترخآ رد  هک  تسا  يزیچ  لاـمعا  هجیتـن  نتفرگ  ییاـهن و  همکاـحم  تسا  ناـهج  نیا  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  اـهیزوریپ  زا  هچنآ  ینعی 

.دمآ دهاوخ 

288 ص :  ۀیآ 56 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم تسا  ع )  ) حیسم ترضح  هب  باطخ  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هیآ 56 -) )
رفاک هک  یناسک  اما   » دوش یم ادـج  مه  زا  فوفـص  درک ، يرواد  نانآ  نایم  رد  وا  دنتـشگ و  زاـب  ادـخ  يوس  هب  مدرم  هک  نآ  زا  دـعب 

َنیِذَّلا اَّمَأَف  « ) دنرادن یناروای  درک و  مهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  يدیدش  تازاجم  ار  اهنآ  دندرک ) راکنا  دنتخانـش و  ار  قح  و   ) دـندش
289 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوُرَفَک 

( َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَعُأَف 

289 ص :  ۀیآ 57 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

شاداپ دنوادخ  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اما  : » دیامرف یم هدرک  هراشا  مود  هورگ  هب  سپـس  هیآ 57 -) )
زگره دـنوادخ   » دـنک یم دـیکأت  زاب  و  ْمُهَروُجُأ .) ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  « ) داد دـهاوخ  لماک  روطب  ار  اـهنآ 

(. َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  « ) درادن تسود  ار  نارگمتس 
.داد دهاوخ  لماک  روطب  ار  اهنآ  رجا  درک و  دهاوخن  متس  ناگدنب  قح  رد  زگره  درادن  تسود  ار  ناملاظ  هک  ییادخ  نیاربانب ،

289 ص :  ۀیآ 58 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اهنیا : » دیوگ یم هدرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  ع ،)  ) حیسم ناتـساد  حرـش  زا  سپ  هیآ 58 -) )
یلاخ هدیدرگ و  لزان  وت  رب  نآرق  تایآ  تروص  هب  هک  تسا » هنامیکح  يروآدای  وت و  تیناقح  ياه  هناشن زا  میناوخ  یم وت  رب  هک  ار 

(. ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  ِتایْآلا َو  َنِم  َْکیَلَع  ُهُوْلتَن  َِکلذ   ) تسا هفارخ  لطاب و  هنوگ  ره  زا 
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.دنا هدولآ اهتعدب  تافارخ و  نیغورد و  هناسفا  هنوگ  رازه  هب  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  تشذگرس  نارگید  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

289 ص :  ۀیآ 59 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 59) )

289 ص :  لوزن ..... : نأش 

تـصش تأیه  کی  رد  اهنآ  تسا ، هدش  لزان  نارجن  نایحیـسم  ياهوگتفگ  خـساپ  رد  هروس  نیا  تایآ  زا  يدایز  رادـقم  میتفگ  البق 
دوب نیا  دش  حرطم  وگتفگ  نیا  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  .دندوب  هدش  دراو  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  وگتفگ  يارب  يرفن 
يوس هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ینک ، یم توعد  زیچ  هچ  هب  ار  ام  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  اهنآ  هک 
یسیع تدالو  هب  دنتفریذپن و  ار  نخس  نیا  اهنآ  تشاد ، يرـشب  تالاح  تسوا و  ناگدنب  زا  يا  هدنب حیـسم  هک  نیا  هناگی و  دنوادخ 
خـساپ لوبق  هب  رـضاح  نوچ  داد و  خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  دـندناوخ  وا  تیهولا  رب  لیلد  ار  نآ  هدرک و  هراشا  ردـپ  نودـب  (ع )

.درک هلهابم  هب  توعد  ار  اهنآ  دندشن 

289 ص :  ریسفت ..... :

شتیهوـلا اـی  و  ادـخ ، هب  تبـسن  وا  يدـنزرف  رب  لـیلد  ردـپ ، نودـب  ار  ع )  ) حیـسم ترـضح  تدـالو  هک  تسا  یناـسک  هـب  رظاـن  هـیآ 
: دومرف وا  هب  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  نوچمه  ادخ  دزن  یسیع  لثم  : » دیوگ یم هیآ  دنتفرگ ، یم

290 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  « ) دش دوجوم  هلصافالب  زین  وا  شاب ، دوجوم 
( ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم 

نودب وا  دوب ، رتزیگنا  تفگـش مه  نیا  زا  ع )  ) مدآ عوضوم  اریز  تسین ، بجعت  ياج  دمآ ، ایند  هب  ردـپ  نودـب  حیـسم  رگا  نیاربانب ، .
تـسا یفاک  اهنت  تسا  ناـسآ  لهـس و  قح ، هدارا  ربارب  رد  يراـک  ره  هک  دـنامهف  یم نـالفاغ  هب  سپـس  دـمآ ، اـیند  هب  رداـم  ردـپ و 

! دوش یم دوجوم  مه  نآ  شاب  دوجوم  دیامرفب :

290 ص :  ۀیآ 60 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

یگنوگچ و  ع )  ) حیـسم ترـضح  هراب  رد  هک   ) ار اهنیا  : » دـیامرف یم دـمآ ، لبق  تاـیآ  رد  هچنآ  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 60 -) )
نآ رد  ناگدـننک  دـیدرت  زا  زگره  تسا ، قح  نوچ  و  تراـگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یقح  میناوخ  یم وت  رب  شتاـماقم ) وا و  تدـالو 

(. َنیِرَتْمُْملا َنِم  ْنُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  « ) شابم
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290 ص :  ۀیآ 61 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 61) )

290 ص :  لوزن ..... : نأش 

ضرع دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  اهنآ  .تسا  هدـش  لزان  ینارجن  تأـیه  هراـب  رد  نآ  زا  لـبق  هیآ  ود  هیآ و  نیا 
هک یماگنه  دش و  لزان  هّللا ...  دنع  یـسیع  لثم  ّنا  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دوش ؟ دلوتم  ردپ  نودب  يدـنزرف  يا  هدـید زگره  ایآ  دـندرک :
دـش هک  ادرف  .دنتـساوخ  تلهم  شترـضح  زا  زور  نآ  يادرف  ات  اهنآ  درک  توعد  « 1  » هلهابم هب  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  دوب و  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.دوب شرس  تشپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دنتفر و  یم هار  وا  يور  شیپ  رد 

اج زا  ار  اههوک  دننک  اضاقت  دنوادخ  زا  رگا  هک  منیب  یم ار  ییاهتروص  نم  : » تفگ اهنآ  هب  نایحیـسم  فقـسا  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
نیمز هحفـص  رب  تمایق  زور  ات  ینارـصن  کی  و  دـش ، دـیهاوخ  كاله  هک  دـینکن  هلهاـبم  اـهنآ  اـب  زگره  درک  دـهاوخ  نینچ  دـنکرب 

.دنام دهاوخن 

290 ص :  ریسفت ..... :

روتسد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دوب ، هدش  ع )  ) حیـسم ندوب  ادخ  یفن  رب  اهنآ  رد  هک  یلالدتـسا  لبق و  تایآ  لابند  هب  هیآ  نیا 
هب دنتساخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  نآ  رد  وت  اب  یناسک  زاب )  ) هدمآ وت  يارب  حیسم ) هراب  رد   ) هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگ  ره  : » دهد یم

__________________________________________________

یبهذـم مهم  هلأـسم  کـی  هراـب  رد  وگتفگ  مه  اـب  هک  يدارفا  هک  بیترت  نیدـب  تسا  رگیدـکی  هب  رفن  ود  ندرک  نیرفن  ینعم  هب  ( 1)
.دنک تازاجم  دزاس و  اوسر  ار  وگغورد  هک  دنهاوخب  وا  زا  دننک و  عرضت  ادخ  هاگرد  هب  دنوش و  عمج  اج  کی  رد  دنراد 

291 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
مه امـش  مییامن ، یم توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادـنزرف  مه  امـش  مینک و  یم توعد  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـییایب  وگب : اهنآ 

سپس دینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  مه  امش  مینک ، یم توعد  دنتـسه ) ام  ناج  هلزنم  هب  هک  یناسک   ) دوخ سوفن  زا  ام  ار ، دوخ  نانز 
ُعْدَن اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  «. ) 1 « » میهد یم رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  یم هلهابم 

(. َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو 

291 ص :  ۀیآ 62 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 
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( حیـسم  ) یعقاو تشذگرـس  اـهنیا  : » دـیامرف یم رتشیب  هچ  ره  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  حیـسم  یگدـنز  حرـش  زا  سپ  هیآ 62 -) )
(. ُّقَْحلا ُصَصَْقلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ   ) شندوب ادخ  دنزرف  ای  حیسم  تیهولا  نوچمه  ییاهاعدا  هن  تسا »

يدروآ وت  هک  تسا  نآ  قح  .دنناوخ  یم شعورشمان  دنزرف  هّللاب  ذایعلا  هک  ییاهنآ  هن  دنتفگ و  یم یقح  نخس  وا  ییادخ  نایعدم  هن 
.تفای دلوت  ردپ  نودب  كاپ ، يردام  زا  یهلا  هزجعم  کی  اب  هک  دوب  ربمایپ  ادخ و  هدنب  وا  یتفگ  وت  و 

«. تسین هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  و  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب 
(. ُهَّللا اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  (َو 

َوَُهل َهَّللا  َّنِإ  َو   ) تسین یمهم  هلأسم  شتردق  ربارب  رد  ردپ  نودب  يدنزرف  دـلوت  و  تسا » میکح  اناوت و  دـنمتردق و  هناگی  دـنوادخ  «و 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا 

.وا ریغ  هن  تسا  شتسرپ  راوازس  یسک  نینچ  يرآ !

291 ص :  ۀیآ 63 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

همه نیا  اب   ) رگا : » دـیامرف یم هداد  رارق  دـیدهت  دروم  دـننز  یم زاب  رـس  قیاقح  نیا  شریذـپ  زا  هک  ار  یناسک  هیآ  نیا  رد  هیآ 63 -) )
نادسفم زا  دنوادخ  اریز  دندسفم ) دساف و  دنتـسین و  قح  يوجتـسج  رد  هک  نادب   ) دـننادرگب يور  مه ) زاب  نشور  دـهاوش  لیالد و 

(. َنیِدِسْفُْملِاب ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) تسا هاگآ 

291 ص :  ۀیآ 64 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هب توعد  هیآ  نیا  رد  یلو  دوب  تایـصوصخ  مامت  اب  مالـسا  يوس  هب  توعد  هتـشذگ  تایآ  رد  تدحو ! يوس  هب  توعد  هیآ 64 -) )
لها يا  وگب : : » دیامرف یم هدرک  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  تسا  باتک  لها  ياهنییآ  مالسا و  نایم  كرتشم  ياه  هطقن

__________________________________________________

.دییامرف هعلاطم  هیآ  نیمه  لیذ  هنومن » ریسفت   » رد ار  هلهابم » هیآ   » نوماریپ عماج  حرش  ( 1)
292 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

میهدن رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا  كرتشم  امش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک !
اَّلَأ ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  « ) دریذپن ییادخ  هب  هناگی  دنوادخ  زا  ریغ  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  و 

(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  ًاْئیَش َو ال  ِِهب  َكِرُْشن  َهَّللا َو ال  اَّلِإ  َُدبْعَن 
رد لقا  دیشوکب ال  دننک  يراکمه  امـش  اب  سدقم  فادها  مامت  رد  دندوبن  رـضاح  یناسک  رگا  دزومآ  یم ام  هب  لالدتـسا  زرط  نیا  اب 

.دیهد رارق  ناتسدقم  فادها  دربشیپ  يارب  يا  هیاپ ار  نآ  دینک و  بلج  ار  اهنآ  يراکمه  كرتشم  مهم  فادها 
نادرگ يور دـنبات و  رـس  زاب ) دـیحوت  كرتشم  هطقن  يوس  هب  یقطنم  توعد  نیا  زا  دـعب   ) اهنآ رگا  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  سپس 

(. َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف   ) دیتسین امش  میتسه و  قح  میلست  و  میناملسم » ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب  دنوش 
اهنت داد  میهاوخ  همادا  مالـسا  هار  ینعی  دوخ  هار  هب  نوچمه  ام  دراذـگ و  یمن يرثا  نیرتمک  ام  حور  رد  قح  زا  امـش  يرود  نیاربانب 

.دوب دهاوخن  ام  نایم  رد  تروص  لکش و  ره  هب  یتسرپرشب  میسانش و  یم تیمسر  هب  ار  وا  نیناوق  اهنت  میتسرپ و  یم ار  ادخ 
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292 ص :  ۀیآ 65 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 65) )

292 ص :  لوزن ..... : نأش 

هراـب رد  عازن  وگتفگ و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دزن  نارجن  ياراـصن  دوهی و  نادنمـشناد  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  راـبخا  رد 
مادک ره  بیترت  نیا  هب   ) دوب ینارصن  طقف  وا  دنتفگ : یم يراصن  دوب و  يدوهی  اهنت  وا  دنتفگ : یم دوهی  دنتـساخرب ، میهاربا  ترـضح 

.درک بیذکت  ساسا  یب ياهاعدا  نیا  رد  ار  اهنآ  دش و  لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  تسا ) ام  زا  وا  هک  دندوب  یعدم 

292 ص :  ریسفت ..... :

هب میهاربا  هراب  رد  ارچ  باتک  لها  يا  : » دـیامرف یم هدرک  اهنآ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  باتک  لها  هب  طوبرم  ياهثحب  همادا  رد 
لبق وا  نارود  و   ) هدش لزان  وا  زا  دعب  لیجنا  تاروت و  هک  یلاح  رد  دیناد ) یم دوخ  زا  ار  وا  مادـک  ره  و   ) دـیزادرپ یم عازن  وگتفگ و 

ِهِدَْعب َأ ْنِم  اَّلِإ  ُلیِْجنِْإلا  ُةارْوَّتلا َو  َِتلِْزنُأ  ام  َمیِهاْربِإ َو  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ( »؟ دینک یمن هشیدنا  ایآ  دوب ) حیسم  یسوم و  زا 
(. َنُولِقْعَت الَف 

292 ص :  ۀیآ 66 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تبـسن هچنآ  هراب  رد  هک  دیتسه  یناسک  امـش  : » دیامرف یم هداد  رارق  شنزرـس  دروم  ار  اهنآ  يرگید  قیرط  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 66 -) )
293 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ثحب  دیتشاد  یهاگآ  نآ  هب 

؟» دینک یم وگتفگ  ثحب و  دیرادن ، یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  هراب  رد  ارچ  یلو  دیدرک  وگتفگ  و 
(. ٌْملِع ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  امِیف  َنوُّجاَُحت  َِملَف  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  امِیف  ُْمتْجَجاح  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  )

ثحابم نیا  رد  یتح  هک  دیدید  دیدرک و  وگتفگ  ثحب و  دیتشاد  یهاگآ  نآ  زا  هک  ناتدوخ  بهذم  هب  طوبرم  لئاسم  رد  امش  ینعی 
لاح نیا  اب  دوب ) بکرم  لهج  امـش  ملع  عقاو  رد  و   ) دـیا هداتفا رود  تقیقح  زا  هزادـنا  هچ  دـیا و  هدـش یگرزب  تاهابتـشا  هچ  راتفرگ 

ثحب يارب  نتخاس  هدامآ  هتشذگ و  بلاطم  دیکأت  يارب  سپـس  دینک ! یم وگتفگ  ثحب و  دیرادن  عالطا  نآ  زا  هک  يزیچ  رد  هنوگچ 
: دیوگ یم هدنیآ 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  َو  « ) دیناد یمن امش  دناد و  یم ادخ  »
! هدرک لزان  میهاربا  رب  ار  دوخ  نییآ  یخیرات  هچ  رد  هک  دناد  یم وا  يرآ ،

293 ص :  ۀیآ 67 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 
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صلاخ و دحوم  هکلب  ینارصن ، هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  : » هک دیوگ  یم خساپ  نایعدم  نیا  هب  مامت  تحارص  اب  سپـس  هیآ 67 -) )
(. ًاِملْسُم ًافِینَح  َناک  ْنِکل  اِینارْصَن َو  ایِدوُهَی َو ال  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام  « ) دوب يداهن ) كاپ   ) ناملسم

(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  « ) دوبن ناکرشم  زا  زگره  وا  : » دیامرف یم ملسم ، فینح و  ناونع  هب  ع )  ) میهاربا فیصوت  زا  سپ  دنوادخ 
.دنک یفن  ار  برع  ناتسرپ  تب  میهاربا و  نایم  یطابترا  هنوگ  ره  ات 

293 ص :  ۀیآ 68 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نیا دنام  یم یقاب  اجنیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  هدوبن ، اهنییآ  نیا  زا  کی  چیه  وریپ  میهاربا  هک  دش  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  هیآ 68 -) )
هیآ رد  تسناد ! دنتـسه  لئاق  تمظع  وا  يارب  یهلا  ناـیدا  ناوریپ  همه  هک  گرزب  ربماـیپ  نیا  وریپ  ار  دوخ  ناوت  یم هنوگچ  هک  تسا 

ربمایپ  ) ربمایپ نیا  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازس  : » دیوگ یم هتخادرپ و  ینعم  نیا  هب  ثحب  دروم 
(. اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  « ) دنشاب یم دنا  هدروآ نامیا  وا  هب  هک  یناسک  و  مالسا )

ناتسرپ تب ای  و  دنا ، هدراذگاپ ریز  ار  دیحوت  ینعی  ع )  ) میهاربا توعد  لصا  نیرت  یـساسا هک  دوخ  زیمآ  كرـش  دیاقع  اب  باتک  لها 
! دـننادب وا  طـخ  رد  میهاربا و  وریپ  ار  دوـخ  دـنناوت  یم هنوـگچ  دـنا  هتفرگ رارق  ع )  ) میهاربا نییآ  لـباقم  هطقن  رد  تـسرد  هـک  برع 

294 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نانمؤم تسرپرـس  ّیلو و  دنوادخ   » هک دـهد  یم تراشب  دـندوب  ادـخ  گرزب  ناربمایپ  بتکم  یعقاو  وریپ  هک  اهنآ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  « ) تسا

294 ص :  ۀیآ 69 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 69) )

294 ص :  لوزن ..... : نأش 

يوس هب  ار  رگید  یـضعب  و  راّمع »  » و ذاعم »  » نوچ لدکاپ  ناناملـسم  زا  يزرابم  سانـشرس و  دارفا  دنتـشاد  شـشوک  دوهی  زا  یعمج 
راطخا هنیمز  نیا  رد  ناناملـسم  همه  هب  دـش و  لزان  هیآ  .دـننادرگ  زاب  مالـسا  زا  یناطیـش  ياه  هسوسو اـب  دـننک و  توعد  دوخ  نییآ 

! درک

294 ص :  ریسفت ..... :

زا تسد  هک  دوـش  یم روآ  داـی  اـهنآ  هب  مالـسا ، زا  ناناملـسم  هزاـت  نتخاـس  رود  يارب  مالـسا  نانمـشد  هشقن  ياـشفا  نمـض  هیآ  نیا 
ِباتِْکلا ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّدَو  « ) دننک هارمگ  ار  امش  دنتشاد  تسود  باتک  لها  زا  یعمج  : » دیامرف یم دنرادرب ، دوخ  هدوهیب  ششوک 
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(. ْمُکَنوُّلُِضی َْول 
لاـمتحا هک  دوـب  هناـهاگآ  هدـش و  باـسح  يا  هزادـنا هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  بتکم  رد  ناناملـسم  تیبرت  هک  نـیا  زا  لـفاغ 

، دـنزاس هارمگ  ار  اهنآ  دنتـسناوت  یمن نانمـشد  نیاربانب  دـندوب  هتفایرد  دوخ  یتسه  مامت  اب  ار  مالـسا  اهنآ  تشادـن ، دوجو  تشگزاب 
(. َنوُرُعْشَی ام  ْمُهَسُْفنَأ َو  اَّلِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو  « ) دنمهف یمن دننک و  یم هارمگ  ار  ناشدوخ  اهنت  اهنآ   » هیآ نیا  همادا  رد  نآرق  هتفگ  هب  هکلب 

شرورپ دوخ  حور  رد  ار  ینیبدـب  حور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالـسا و  هب  اـهفالخ  نداد  تبـسن  تاهبـش و  ءاـقلا  اـب  اـهنآ  اریز 
.دنداد یم

294 ص :  ۀیآ 70 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رطاخ هب  و  هدرک ، اهنآ  هب  ار  نخـس  يور  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  باتک  لها  یبیرخت  ياهتیلاعف  هراـب  رد  وگتفگ  همادا  رد  هیآ 70 -) )
ادخ تایآ  هب  ارچ  باتک  لها  يا  : » دیامرف یم دهد ، یم رارق  شنزرـس  دروم  ادـیدش  ار  اهنآ  نآ ، ربارب  رد  میلـست  مدـع  قح و  نامتک 
(. َنوُدَهْشَت ُْمْتنَأ  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  « ) دیهد یم یهاوگ  نآ ) قدص  تّحص و  هب   ) هک یلاح  رد  دیوش  یم رفاک 

ار راکنا  هار  ارچ  دیراد ، یهاگآ  نآ  هب  تبسن  دیا و  هدناوخ لیجنا  تاروت و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  ياه  هناشن امش 
؟ دیریگ یم شیپ  رد 

294 ص :  ۀیآ 71 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

295 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لها  يا  : » دیوگ یم هتخاس  بطاخم  ار  اهنآ  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 71 -) )
ار قح  ارچ  و  دیوش ) هارمگ  زین  ناتدوخ  دیناشکب و  یهارمگ  هب  ار  مدرم  ات   ) دینک یم هبتشم  دیزیمآ و  یم لطاب  اب  ار  قح  ارچ  باتک !

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َّقَْحلا َو  َنوُُمتْکَت  ِلِطاْبلِاب َو  َّقَْحلا  َنوُِسْبلَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  «! ) دیناد یم هک  یلاح  رد  دیراد  یم ناهنپ 

295 ص :  ۀیآ 72 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 72) )

295 ص :  لوزن ..... : نأش 

ارهاظ دنسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ناهاگحبص  هک  دندرک  ینابت  رگیدکی  اب  دوهی  زا  رفن  هدزاود  هک : هدش  لقن 
دنا هدرک نینچ  ارچ  دوش  لاؤـس  اـهنآ  زا  هک  یماـگنه  دـندرگرب و  نییآ  نیا  زا  زور  رخآ  رد  یلو  دـنوش ، ناملـسم  دـنروایب و  ناـمیا 

تسا ام  بتک  رد  هچنآ  اب  وا  شور  تافص و  میدید  میدرک و  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تافص  ام  دنیوگب :
.دندرگ یم لزلزتم  نانمؤم  زا  یضعب  هلیسو  نیا  هب  و  میتشگرب ، اذل  دنک و  یمن قیبطت 
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295 ص :  ریسفت ..... :

هب هراشا  هیآ  نیا  يداصتقا  یسایس و  یماظن ، مجاهت  دندرک ، یم هدافتسا  يا  هلیسو ره  زا  ناناملـسم  نامیا  نتخاس  لزلزتم  يارب  دوهی 
رد هدش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  ارهاظ ) دیورب و  : ) دنتفگ باتک  لها  زا  یهورگ  : » دیامرف یم .دراد  اهنآ  یگنهرف  مجاهت  زا  یـشخب 
زاب هدـش  لزلزتم  زین  نانمؤم )  ) اهنآ دـیاش  دـیزاس ) راکـشآ  ار  دوخ  رفک  و   ) دـیوش رفاک  زور  نایاپ  رد  دـیروایب و  ناـمیا  زور  زاـغآ 

(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکا  ِراهَّنلا َو  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  َو  « ) دندرگ
و دندوب ، دوهی  نادنمشناد  زا  روبزم  هدع  هک  نیا  صوصخ  هب  تشاد  دهاوخ  يا  هظحالم لباق  رثا  سفنلا  فیعض  دارفا  رد  هئطوت  نیا 

نامیا ياه  هیاپ لقا  رما ال  نیا  دنراد و  لماک  ییانشآ  ربمایپ ، نیرخآ  ياه  هناشن ینامسآ و  بتک  هب  تبـسن  اهنآ  هک  دنتـسناد  یم همه 
.دزاس یم لزلزتم  ار  ناناملسم  هزات 

295 ص :  ۀیآ 73 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

الماک هتـشاد و  يروص  هبنج  اهنت  دیاب  امـش  نامیا  هک  دـندرک  دـیکأت  دـنهدن  تسد  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هک  نیا  يارب  یلو  هیآ 73 -) )
(. ْمُکَنیِد َِعبَت  ْنَِمل  اَّلِإ  اُونِمُْؤت  َو ال  « ) دیرواین نامیا  اعقاو )  ) دنک یم يوریپ  ناتنییآ  زا  هک  یسک  هب  زج  امش   » دشاب هنامرحم 

نیا و  تسا » یهلا  تیادـه  اـهنت  تیادـه  وـگب : اـهنآ  هب  : » دـیامرف یم تـسا ، دـنوادخ  مـالک  زا  هـک  هضرتـعم  هـلمج  کـی  رد  سپس 
296 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  رثا  یب نآ  ربارب  رد  امش  ياه  هئطوت

(. ِهَّللا يَدُه  يدُْهلا  َّنِإ  ُْلق  )
( ینامسآ باتک   ) امـش دننامه  یـسک  هب  دینکن  رواب  زگره   » دنتفگ اهنآ  دیامرف : یم و  ددرگ ، یم زاب  دوهی  نانخـس  همادا  هب  رگید  راب 
ثحب و امـش  اـب  ناـتراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دـنناوت  یم اـهنآ  دـینکن  روصت  نینچمه  و  تسامـش ) صوصخم  توبن  هکلب  ، ) دوش هداد 

(. ْمُکِّبَر َْدنِع  ْمُکوُّجاُحی  ْوَأ  ُْمتِیتوُأ  ام  َْلثِم  ٌدَحَأ  یتُْؤی  ْنَأ  « ) دننک وگتفگ 
رد هشیمه  دنتشادنپ و  یم ناهج  ياهداژن  نیرتهب  ار  دوخ  دندوب  یبیجع  ینیبرترب  دوخ  راتفرگ  اهنآ  هک  دوش  یم نشور  بیترت  نیا  هب 

.دنوش لئاق  نارگید  رب  یتّیزم  دوخ  يارب  هک  دندوب  رکف  نیا 
هدرک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  اهنآ  هب  ییانتعا  یب اب  دـهد و  یم اهنآ  هب  یمکحم  باوج  دـنوادخ  هیآ  نایاپ  رد 

بهاوم ياراد   ) عساو دنوادخ  دهد و  یم دنیبب  هتسیاش  دهاوخب و  سک  ره  هب  تسادخ و  تسد  هب  تبهوم  لضف و  وگب : : » دیامرف یم
(. ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنِإ  ُْلق  « ) دشاب یم هتسیاش ) دراوم  زا   ) هاگآ و  هدرتسگ )

هب و  تسوا ، هیحاـن  زا  همه  رگید  تاراـختفا  قطنم و  لـقع و  تبهوم  نینچمه  توبن و  يـالاو  ماـقم  زا  معا  یهلا  بهاوم  وـگب  ینعی 
.دشخب یم ناگتسیاش 

296 ص :  ۀیآ 74 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

دـنک و یم دوخ  تمحر  هژیو  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  ادـخ  : » دـیازفا یم رتـشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
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ِلْـضَْفلا وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی   ) دزاس دودحم  ار  وا  بهاوم  دـناوت  یمن سک  چـیه  و  تسا » میظع  لضف  ياراد  دـنوادخ 
(. ِمیِظَْعلا

توافت رطاخ  هب  هکلب  تسین  نآ  ندوب  دودحم  رطاخ  هب  رگید ، یـضعب  هن  دوش  یم یـضعب  لماش  یهلا  تبهوم  لضف و  رگا  نیاربانب ،
.تساهیگتسیاش

296 ص :  نهک ..... ! ياه  هئطوت

رد ناناملسم  هب  مه  زورما  تشاد  یمرب مالسا  نانمشد  دوهی و  رارـسا  يور  زا  هدرپ  هدوب و  نآرق  زیمآ  زاجعا  تایآ  زا  هک  قوف  تایآ 
نیا رد  تسا  ناهج  یتاغیلبت  لیاسو  نیرتزهجم  زا  هک  نمشد  یتاغیلبت  لیاسو  زین  ام  رصع  رد  اریز  دهد ، یم رادشه  نایرج  نیا  ربارب 

297 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راکفا  رد  ار  یمالسا  دیاقع  هک  هدش  هتفرگ  راک  هب  تهج 
خروم و سانشرواخ ، دنمشناد ،  » ياهسابل رد  سک  ره  هلیـسو و  ره  زا  هار  نیا  رد  اهنآ  دنزاس  ناریو  ناوج  لسن  اصوصخم  نیملـسم 

 ...« امنیس و نارگیزاب  یتح  راگن و  همانزور
هکلب دـنیآرد  دوهی  ای  حیـسم  نییآ  هب  ناناملـسم  هک  تسین  نیا  ناشفدـه  هک  دـنراد  یمن موتکم  ار  تقیقح  نیا  دـننک و  یم هدافتـسا 

! تسا ناشتنس  نییآ و  رخافم  هب  تبسن  ناناوج  نتخاس  هقالع  یب راکفا و  یناریو  اهنآ  فده 

297 ص :  ۀیآ 75 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 75) )

297 ص :  لوزن ..... : نأش 

« مالـس نب  هّللا  دبع   » لوا رفن  دوب  تسپ  نئاخ و  يرگید  راکتـسرد و  نیما و  یکی  هک  هدیدرگ  لزان  دوهی  زا  رفن  ود  هراب  رد  هیآ  نیا 
هطـساو هب  درک و  در  شبحاص  هب  عقوم  هب  ار  نآ  همه  هّللا  دبع  دراذگ ، تناما  هب  وا  دزن  الط  « 1  » هّیقوا يدنمتورث 1200  درم  هک  دوب 

.دیاتس یم ثحب  دروم  هیآ  رد  ار  وا  دنوادخ  يراد  تناما
هطـساوب ار  وا  دـنوادخ  درک  تنایخ  نآ  رد  صاـحنف »  » درپس تناـما  وا  هب  راـنید  کـی  شیرق  زا  يدرم  هک  تسا  صاـحنف »  » مود رفن 

.دنک یم شهوکن  تناما  رد  تنایخ 

 : ص ریسفت ..... :

ام دـنتفگ  یم هک  دوب  نیا  اهنآ  قطنم  دنتـسین ، نارگید  ياهتناما  ظفح  لوؤسم  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دوهی  زا  یعمج  نانیما - ناـنئاخ و 
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هب فظوم  ار  دوخ  نانآ  زا  یهورگ  اهنیا  لـباقم  رد  یلو  تسا ، هدوب  اـم  ناـیم  رد  وا  ینامـسآ  باـتک  یهلا و  ربماـیپ  و  میباـتک ! لـها 
.دنتسناد یم نارگید  قوقح  تخادرپ 

رگا هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  نایم  رد  : » دیامرف یم دنک ، یم ادا  ار  مادک  ره  قح  هدرک  هراشا  هورگ  ود  ره  هب  نآرق  هیآ  نیا  رد 
تناما ناونع  هب  رانید  کی  رگا  هک  دنتسه  یناسک  سکع ) هب  و   ) دننادرگ یم زاب  وت  هب  يراپـسب  اهنآ  هب  تناما  مسر  هب  يدایز  تورث 

ْنَم ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  « ) یشاب طلـسم ) اهنآ  رب  و   ) هداتـسیا اهنآ  رـس  يالاب  هک  ینامز  ات  رگم  دننادرگ  یمن زاب  وت  هب  يراپـسب  اهنآ  هب 
(. ًاِمئاق ِْهیَلَع  َْتمُد  ام  اَّلِإ  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍرانیِِدب ال  ُْهنَمْأَت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ َو  ِهِّدَُؤی  ٍراْطنِِقب  ُْهنَمْأَت  ْنِإ 

هب یقالخا  مهم  سرد  کی  نیا  دـنک و  یمن موکحم  ار  اهنآ  همه  اهنآ ، زا  یهورگ  يراک  طـلغ  رطاـخ  هب  دـیجم  نآرق  بیترت  نیا  هب 
.تسا نیملسم  همه 

نارگید لاوما  بصغ  فرصت و  رد  ار  دوخ  هک  یهورگ  نآ  دهد  یم ناشن  انمض 
__________________________________________________

.تسا لاقثم  تفه  لداعم  لطر ، مهدزاود  کی  هّیقوا » ( » 1)
298 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رد زورما  يایند  رد  هدرتسگ  روطب  ار  نآ  هنومن  دنتـسین و  اریذـپ  ار  هطلـس  روز و  قطنم  زج  یقطنم  چـیه  دنتـسناد  یم نوذأم  زاجم و 
نیمه هب  و  هدش ، ییوگشیپ  قوف  هیآ  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یبلاج  لئاسم  زا  تقیقح  رد  نیا  مینک و  یم هدهاشم  اهتـسینویهص 

.دنرادن تردق  بسک  زج  یهار  چیه  نانآ  زا  دوخ  قوقح  يافیتسا  يارب  ناناملسم  لیلد 
اهنآ هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  : » دـیامرف یم دـنک ، یم ناـیب  نارگید  لاوما  بصغ  دروم  رد  ار  هورگ  نیا  قـطنم  هیآ  همادا  رد  سپس 

(. ٌلِیبَس َنیِّیِّمُْألا  ِیف  اْنیَلَع  َْسَیل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) میتسین لوؤسم  باتک ) لها  ریغ  « ) نیّیّما  » ربارب رد  ام  دنیوگ  یم
و دـننک ، کلمت  ناونع  مسا و  ره  هب  ار  نارگید  لاوما  هک  دـنداد  یم قح  دوخ  هب  نیغورد  زایتما  ینیبرترب و  دوخ  نیا  اـب  اـهنآ  يرآ !

.دوب رتکانرطخ  رتدب و  بتارم  هب  تناما ، رد  اهنآ  تنایخ  لصا  زا  قطنم  نیا 
َو « ) دـنناد یم هک  یلاح  رد  دـندنب  یم غورد  ادـخ  هب  اهنآ  : » دـیوگ یم تحارـص  اب  هیآ  نیمه  ناـیاپ  رد  اـهنآ  خـساپ  رد  دـیجم  نآرق 

(. َنوُمَْلعَی ْمُه  َبِذَْکلا َو  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی 
یلاح رد  هدـشن ، هداد  نانآ  هب  نارگید  ياهتناما  رد  تنایخ  هزاجا  هجو  چـیه  هب  ناشینامـسآ  بتک  رد  هک  دنتـسناد  یم یبوخ  هب  اهنآ 

.دنداد یم تبسن  ادخ  هب  دنتخاس و  یم ار  ییاهغورد  نینچ  شیوخ  نیگنن  لامعا  هیجوت  يارب  اهنآ  هک 

298 ص :  ۀیآ 76 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

لیلد نیمه  هب  و  تسین ! مارح  ام  يارب  باتک  لها  ریغ  لاوما  ندروخ  دنتفگ : یم هک  باتک  لها  مالک  یفن  نمض  هیآ  نیا  هیآ 76 -) )
هب زواجت  يدعت و  هنوگ  ره  هک  مینیب  یم اهنآ  زا  يرایـسب  لامعا  رد  مه  زورما  هک  يدازآ  نامه  دـندوب  لئاق  لمع  يدازآ  دوخ  يارب 
ادخ  ) دیامن هشیپ  يراکزیهرپ  دنک و  افو  دوخ  نامیپ  هب  هک  یـسک  يرآ ، : » دـیامرف یم دـنناد ، یم زاجم  دوخ  يارب  ار  نارگید  قوقح 

(. َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  ِهِدْهَِعب َو  یفْوَأ  ْنَم  یَلب  « ) دراد یم تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز ) دراد  تسود  ار  وا 
روط هب  يراکزیهرپ  اوقت و  تناما و  رد  تنایخ  مدـع  دـهع و  هب  يافو  یمدآ ، شزرا  تیـصخش و  سایقم  ناسنا و  يرترب  رایعم  ینعی 

.تسا ماع 
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298 ص :  ۀیآ 77 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 77) )

298 ص :  لوزن ..... : نأش 

299 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تیعقوم  هک  یماگنه  هب  دوهی  نادنمشناد  زا  یعمج 
تـشاد دوجو  ربمایپ  نیرخآ  هراب  رد  تاروت  رد  هک  ییاه  هناشن هک  دندرک  شـشوک  دندید  رطخ  رد  دوهی  نایم  رد  ار  دوخ  یعامتجا 

فیرحت ياه  هلمج نآ  هک  دننک  دای  دـنگوس  یتح  دـنیامن و  فیرحت  دـندوب  هتـشاگن  دوخ  تسد  اب  تاروت  زا  یخـسن  رد  اصخـش  و 
.درک راطخا  اهنآ  هب  ادیدش  دش و  لزان  هیآ  تسادخ ! هیحان  زا  هدش 

299 ص :  ریسفت ..... :

ياهدـنگوس یهلا و  نامیپ  هک  یناسک  : » دـیامرف یم هدـش  هراشا  باتک  لها  دوهی و  ياـهیراکفالخ  زا  يرگید  شخب  هب  هیآ  نیا  رد 
ِهَّللا َو ِدـْهَِعب  َنوُرَتْـشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تشاد دـنهاوخن  ترخآ  رد  يا  هرهب دـننک  یم هلماـعم  یمک  ياـهب  اـب  وا ) سدـقم  ماـن  هب   ) ار دوخ 

(. ِةَرِخْآلا ِیف  ْمَُهل  َقالَخ  َِکئلوُأ ال  اًلِیلَق  ًانَمَث  ْمِِهناْمیَأ 
تازاجم جـنپ  هیآ ، نیا  رد  نآرق  تسا و  باتک  لها  ياملع  زا  یهورگ  نآ  لوزن  نأش  دـنچ  ره  هدـش  رکذ  یلک  تروص  هب  هیآ  هتبلا 
.دش رکذ  الاب  رد  هکنانچ  تشاد - دنهاوخن  يا  هرهب رگید  ملاع  نایاپ  یب بهاوم  زا  اهنآ  هک  نیا  تسخن  دنک  یم رکذ  اهنآ  يارب 

اهنآ زا  زور  نآ  رد  ار  دوخ  فطل  رظن   » زین و  ُهَّللا .) ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  « ) تفگ دـهاوخن  نخـس  اهنآ  اب  تماـیق  رد  دـنوادخ   » هک نیا  رگید 
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َو ال  « ) دنک یمن اهنآ  هب  یهاگن  دریگ و  یمرب

تسا هزنم  كاپ و  تاینامسج  مسج و  زا  دنوادخ  اریز  تسین  نابز  اب  نتفگ  نخـس  دنوادخ  نتفگ  نخـس  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
روط هرجش  زا  ع )  ) یسوم هک  ینانخـس  دننامه  تسا  اضف  رد  یتوص  جاوما  داجیا  ای  یبلق و  ماهلا  قیرط  زا  نتفگ  نخـس  روظنم  هکلب 

یـضعب هک  نانچنآ  ینامـسج - مشچ  اب  هاگن  هن  تسوا  صاخ  تیانع  هجوت و  هب  هراشا  نانآ  هب  دنوادخ  ندرک  رظن  نینچمه  .دینش و 
.دنا هتشادنپ ناهاگآان 

« تسا یکاندرد  باذـع  اهنآ  يارب  دـنک و  یمن كاپ  هانگ ) زا   ) ار نانآ  دـنوادخ   » تسا نیا  نانآ  مجنپ  مراهچ و  تازاجم  هرخالاب  و 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو  (َو ال 

هچ ات  نیغورد  ياهدنگوس  زا  هدافتـسا  وا و  نامیپ  دـهع و  نتـسکش  یهلا و  تایآ  نتخاس  ناهنپ  هانگ  هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا  و 
.تسا هدش  یهلا  تایانع  فاطلا و  زا  لماک  تیمورحم  ینامسج و  یناحور و  ياهتازاجم  همه  نیا  هب  دیدهت  هک  تسا  نیگنس  دح 

300 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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300 ص :  ۀیآ 78 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 78) )

300 ص :  لوزن ..... : نأش 

هراب رد  دوب  هدـمآ  تاروت  رد  هچنآ  فالخ  رب  ییاهزیچ  دوخ  تسد  اـب  هک  هدـش  لزاـن  دوهی  ءاـملع  زا  یهورگ  هراـب  رد  زین  هیآ  نیا 
فیرحت ار  تاروت  قیاقح  دوخ  نابز  اب  و   ) دنداد یم تبـسن  ادـخ  هب  ار  نآ  دنتـشون و  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تافص 

(. دندرک یم

300 ص :  ریسفت ..... :

دوخ نابز  اهنآ  زا  یـضعب  : » دیامرف یم تسا  باتک  لها  ياملع  زا  یـضعب  ياهیراکفالخ  زا  يرگید  شخب  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  زاب 
یلاح رد  تسادخ  باتک  زا  دنناوخ  یم ار  هچنآ  دینک  نامگ  هک  دننک  یم فرحنم  دنچیپ و  یم نانچ  ادخ  باتک  توالت  ماگنه  هب  ار 

(. ِباتِْکلا َنِم  َوُه  ام  ِباتِْکلا َو  َنِم  ُهُوبَسْحَِتل  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َنوُْولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو  « ) تسین یهلا  باتک  زا  هک 
َو « ) دوبن ادخ  يوس  زا  هک  یلاح  رد  هدـش  لزان  ادـخ  يوس  زا  نیا  دـنتفگ  یم  » احیرـص هکلب  دـندرک  یمن تعانق  زین  راک  نیا  هب  اهنآ 

(. ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ام  ِهَّللا َو  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی 
دندنب یم غورد  ادخ  هب   » هکلب دنـشاب  هدش  یهابتـشا  راتفرگ  هک  دوبن  نیا  رطاخ  هب  راک  نیا  هک  دنک  یم دیکأت  رما  نیا  رب  نآرق  سپس 

(. َنوُمَْلعَی ْمُه  َبِذَْکلا َو  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  « ) دنهاگآ ملاع و  هک  یلاح  رد 
.دوش یم نشور  تلم  تما و  کی  يارب  فرحنم  نادنمشناد  ءاملع و  مهم  رطخ  لبق  تایآ  هیآ و  نیا  زا  انمض 

300 ص :  ۀیآ 79 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 79) )

300 ص :  لوزن ..... : نأش 

وت هب  ام  تشاد  راهظا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  دزن  یـسک  هک : هدـش  لقن  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأـش  هراـب  رد 
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تیارب يزایتما  یهد  هزاجا  ام  هب  میراد  اضاقت  تسین  یفاک  یفارتعا  نینچ  ام  رظن  هب  هک  یلاـح  رد  مینک  یم مالـس »  » نارگید دـننامه 
مارتحا رـشب  کی  ناونع  هب  اهنت  ار  دوخ  ربمایپ  تسین ، زیاج  ادـخ  ریغ  يارب  هدجـس  : » دومرف ربماـیپ  مینک ! هدجـس  ار  وت  میوش و  لـئاق 

«! دییامن يوریپ  وا  زا  دیسانشب و  ار  وا  قح  یلو  دینک 

300 ص :  ریسفت ..... :

زگره هک  دیامن  یم دزشوگ  نایحیـسم  هب  اصوصخم  دنک ، یم حالـصا  یفن و  ار  باتک  لها  زا  یهورگ  لطاب  راکفا  نانچمه  هیآ  نیا 
301 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ّتیهولا  ياعدا  ع )  ) حیسم

دننک رارکت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هراـب  رد  ار  اـهاعدا  هنوـگ  نیا  دنتـساوخ  یم هک  یناـسک  تساوـخرد  هب  زین  درکن و 
سپس دهد  وا  هب  توبن  مکح و  ینامـسآ و  باتک  دنوادخ  هک  تسین  راوازـس  يرـشب  چیه  يارب  : » دیامرف یم دیوگ  یم خساپ  احیرص 
ًادابِع اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َةَُّوبُّنلا  َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  « ) دینک شتـسرپ  ارم  ادخ  زا  ریغ  دیوگب  مدرم  هب  وا 

(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ِیل 
هتخاس و همه  هدش  هداد  ءایبنا  هب  هک  اهتبسن  هنوگ  نیا  دیوگب و  ار  ینخـس  نینچ  درادن  قح  يرگید  ربمغیپ  چیه  هن  مالـسا و  ربمایپ  هن 

.تساهنآ تامیلعت  زا  رود  هاگآان و  دارفا  هتخادرپ 
هدش و هداد  امش  هب  یهلا  باتک  میلعت  هک  هنوگنآ  یهلا  دیشاب  يدارفا  دیوگب ) هک  تسا  نیا  وا  ماقم  راوازس   ) هکلب : » دیازفا یم سپس 

(. َنوُسُرْدَت ُْمْتنُک  اِمب  َباتِْکلا َو  َنوُمِّلَُعت  ُْمْتنُک  اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  َو   ) دینکن شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  زگره  و  دیا » هدناوخ سرد 
عـضاخ دنوادخ  ربارب  رد  سک  ره  زا  شیب  هشیمه  دندرکن و  زواجت  تیدوبع  یگدنب و  هلحرم  زا  هاگ  چـیه  یهلا  ناگداتـسرف  يرآ !

.دندوب
یعامتجا و ناحلـصم  ینابر و  ناملاع  تیبرت  فده  هکلب  هدوبن ، دارفا  شرورپ  اهنت  ءایبنا  فده  هک  دوش  یم هدافتـسا  روبزم  هلمج  زا 

.دنزاس نشور  دوخ  نامیا  ملع و  اب  ار  یطیحم  دنناوتب  ات  هدوب  دنمشناد  دارفا 

301 ص :  ۀیآ 80 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیوگ یم دمآ  لبق  هیآ  رد  هچنآ  هب  تبسن  تسا  یلیمکت  هیآ  نیا  هیآ 80 -) )
دندومن یمن توعد  مه  ناربمایپ  ریاس  ناگتشرف و  شتسرپ  هب  دندرک ، یمن توعد  شیوخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  ناربمایپ  هک  روطنامه 

ْنَأ ْمُکَُرمْأَی  َو ال  « ) دینک باختنا  دوخ  راگدرورپ  ار  ناربمایپ  ناگتـشرف و  دهد  روتـسد  امـش  هب  هک  نیا  تسین  راوازـس  و  : » دـیامرف یم
(. ًابابْرَأ َنیِِّیبَّنلا  َۀَِکئالَْملا َو  اوُذِخَّتَت 

لئاـق اـهنآ  يارب  تیبوبر  یعون  دنتـشادنپ و  یم ادـخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  هک  برع  ناکرـشم  هب  تسا  یخـساپ  وسکی  زا  هلمج  نیا 
302 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندرک  یم یفرعم  میهاربا  نییآ  وریپ  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  دندوب و 

الاب شتـسرپ  دـح  رـس  ات  ار  ناگتـشرف  ماقم  یلو  دنتـسناد  یم ع )  ) ییحی وریپ  ار  دوخ  هک  ناـئباص  هب  تسا  یخـساپ  رگید  يوس  زا  و 
.دندرب یم

.دندرک یم یفرعم  ادخ  دنزرف  ار  ع )  ) حیسم ای  زیزع  هک  اراصن  دوهی و  هب  تسا  یخساپ  زین  و 
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ناملسم هتشگ و ) قح  نامرف  میلست   ) هک نآ  زا  سپ  دنک  یم توعد  رفک  هب  ار  امش  ایآ  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َأ  « ) دیدش

ناشن اهنآ  هب  ار  كرـش  هار  سپـس  دنک  توعد  دـیحوت  نامیا و  هب  ار  مدرم  تسخن  دوش و  ادـیپ  يربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی ،
.دنک یم ادخ  نامرف  ریسم  زا  اهنآ  فارحنا  مدع  ناربمایپ و  ندوب  موصعم  هب  يا  هتسب رس  هراشا  انمض  هیآ  دهد !

302 ص :  ۀیآ 81 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

لبق ءایبنا  بتک  رد  مالـسا  ربمایپ  نشور  ياه  هناشن دوجو  هراب  رد  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  یتاراشا  لابند  هب  سدـقم ! ناـمیپ  هیآ 81 -) )
دنوادـخ هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب   ) و : » دـیامرف یم دـنک و  یم هطبار  نیا  رد  یلک  لصا  کی  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  دوب  هدـمآ 

هچنآ هک  دمآ  امش  يوس  هب  يربمایپ  سپس  مداد  امـش  هب  شناد  باتک و  هاگره  هک  تفرگ  اهنآ ) ناوریپ  و   ) ناربمایپ زا  دکؤم  نامیپ 
« دینک يرای  ار  وا  دیروایب و  نامیا  وا  هب  امتح  تسا ) امش  اب  هک  تسا  يزیچ  قفاوم  وا  ياه  هناشن و   ) دنک یم قیدصت  تسا  امـش  اب  ار 

(. ُهَّنُرُْصنََتل ِِهب َو  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَمْکِح  ٍباتِک َو  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  (َو 
.دشاب یم نآ  زا  يا  هدنز هنومن  هیآ  نیا  تسا و  هدش  ادخ  ناربمغیپ  فده  تدحو  هب  هراشا  ارارک  نآرق  تایآ  رد 

: دنتفگ دیتفرگ ؟ نآ  رب  ارم  دکؤم  نامیپ  و  دـیراد ؟ عوضوم  نیا  هب  رارقا  ایآ  : » دومرف اهنآ  هب  دـنوادخ  دـیازفا : یم دـیکأت  يارب  سپس 
انْرَْرقَأ اُولاق  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَخَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َلاق َأ  « ) مهاوگ امش  اب  مه  نم  دیشاب و  هاوگ  نامیپ  نیا  رب  دومرف : میراد  رارقا  يرآ ،

(. َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  اوُدَهْشاَف َو  َلاق 
303 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

303 ص :  ۀیآ 82 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نیا زا  دعب   ) سک ره  سپ  : » دیوگ یم دهد و  یم رارق  دـیدهت  تمذـم و  دروم  ار  نانکـش  نامیپ  دـیجم  نآرق  هیآ  نیا  رد  هیآ 82 -) )
شروهظ تاراشب  هک  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  يربمایپ  هب  و   ) دنادرگ يور  دنک و  یچیپرـس  مکحم ) ياهقاثیم  دـکؤم و  ياهنامیپ  همه 
َِکئلوُأَف َِکلذ  َدَْعب  یَّلَوَت  ْنَمَف  « ) تسادخ نامرف  تعاطا  زا  جراخ  قساف و  درواین ) نامیا  هدـمآ  نیـشیپ  بتک  رد  وا  ياه  هناشن هارمه 

(. َنوُقِساْفلا ُمُه 
هدـمآ هبوت  هروس  هیآ 80  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک - یمن تیادـه  ار  بصعتم  جوـجل و  ناقـساف  هنوـگ  نیا  دـنوادخ  هک  میناد  یم و 

.تسا یهلا  دیدش  باذع  خزود و  شتشونرس  دشن  یهلا  تیاده  لومشم  هک  یسک  و  تسا -

303 ص :  ۀیآ 83 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نآ هب  ار  هتـشذگ  نایدا  ناوریپ  باتک و  لها  هجوت  دوش و  یم زاـغآ  مالـسا  هراـب  رد  ثحب  اـجنیا  رد  یهلا ! نییآ  نیرترب  هیآ 83 -) )
.دنک یم بلج 

(. َنوُْغبَی ِهَّللا  ِنیِد  َْریَغَف  َأ   ) تسا مالسا  نیمه  وا  نییآ  دنبلط ؟» یم ار  ادخ  نییآ  زا  ریغ  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 
( دنمیلست وا  نامرف  ربارب  رد  و   ) دنا هدروآ مالسا  رابجا  ای  رایتخا  يور  زا  هچ  دننیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  : » دیازفا یم سپس 

ِیف ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو   ) تسا شنیرفآ  ملاـع  یتـسه و  ناـهج  همه  نـییآ  مالـسا  نیارباـنب ، دـنوش » یم هدـنادرگزاب  وا  يوـس  هـب  هـمه  و 
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(. َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  ًاهْرَک َو  ًاعْوَط َو  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو 
یتادوجوم مامت  دننیمز و  نامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دیوگ : یم هدرک و  ریسفت  یعیـسو  ینعم  هب  ار  مالـسا »  » دیجم نآرق  اجنیا  رد 

.دنناملسم دنراد  دوجو  اهنآ  رد  هک 
ربارب رد  اعوط )  ) رایتخا يور  زا  یهورگ  یهتنم  تسا  قح  ربارب  رد  میلـست  نامه  مالـسا  حور  اریز ، دنمیلـست  وا  نامرف  ربارب  رد  ینعی 

.وا ینیوکت » نیناوق   » ربارب رد  اهرک )  ) رایتخا یب یهورگ  دنمیلست و  وا  یعیرشت » نیناوق  »

303 ص :  ۀیآ 84 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ءایبنا و تامیلعت  همه  هب  تبسن  هک  دهد  یم روتسد  وا ) ناوریپ  همه  و   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 84 -) )
رب هچنآ  هب  میدروآ و  ادخ  هب  نامیا  وگب : : » دیامرف یم دنشاب  هتشاد  نامیا  هدش  لزان  مالسا  ربمغیپ  رب  هچنآ  رب  هوالع  نیشیپ ، ناربمایپ 

304 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هریت ناربمایپ   ) طابسا بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  رب  میهاربا و  رب  ام و 
ام میا  هدروآ نامیا  زین  تسا  هدش  هداد  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  یـسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  هدش و  لزان  لیئارـسا ) ینب 

َمیِهاْربِإ َو یلَع  َلِْزنُأ  ام  اْنیَلَع َو  َلِْزنُأ  ام  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ُْلق  « ) میتسه میلـست  دـنوادخ )  ) وا ربارب  رد  ام  میراذـگ و  یمن یقرف  اهنآ  ناـیم  رد 
(. َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  ْمُْهنِم َو  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا  یسیِع َو  یسُوم َو  َِیتوُأ  ام  ِطابْسَْألا َو  َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ َو  َلیِعامْسِإ َو 

304 ص :  ۀیآ 85 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم یلک  يریگ  هجیتن کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هرخالاب  و  هیآ 85 -) )
َْریَغ ِغَْتبَی  ْنَم  َو  « ) تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دـنک  باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  »

(. َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا 

304 ص :  ۀیآ 86 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 86) )

304 ص :  لوزن ..... : نأش 

درک رارف  هّکم  هب  تشگرب و  مالسا  زا  تازاجم  سرت  زا  تشگ و  هدولآ  یهانگ  یب نوخ  هب  شتسد  هنیدم ) ناناملسم   ) راصنا زا  یکی 
کی تشگ ، نامیـشپ  تخـس  دوخ  راک  زا  هکم  هب  دورو  زا  سپ  دندش ) دترم  زین  دندوب  هدش  ناملـسم  هک  وا  ناوریپ  زا  رفن  هدزای  (و 

ای دراد  دوجو  یتشگزاب  هار  وا  يارب  ایآ  دننک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  ات  داتسرف  هنیدم  هب  دوخ  ناشیوخ  يوس  هب  ار  رفن 
؟ هن
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.تشاد مالعا  یصاخ  طیارش  اب  ار  وا  هبوت  یلوبق  دش و  لزان  هیآ 

304 ص :  ریسفت ..... :

هتفریذپ و ار  مالسا  هک  تسا  یناسک  زا  نخس  اجنیا  رد  تسا  یهلا  لوبقم  نییآ  اهنت  هک  دوب  مالسا  نییآ  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد 
.دنوش یم هدیمان  دترم »  » حالطصا رد  هک  دنا  هتشگرب نآ  زا  سپس 

نـشور ياه  هناشن ندمآ  و  لوسر ، تیناقح  هب  یهاوگ  نامیا و  زا  دعب  هک  دنک  یم تیاده  ار  یتیعمج  دـنوادخ  هنوگچ  : » دـیامرف یم
َّنَأ اوُدِهَـش  ْمِِهنامیِإ َو  َدَْعب  اوُرَفَک  ًامْوَق  ُهَّللا  يِدـْهَی  َْفیَک  « ) دـنک یمن تیادـه  ار  ناراکمتـس  تیعمج  ادـخ  دـندش و  رفاک  اهنآ  يارب 

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ُتانِّیَْبلا َو  ُمُهَءاج  ٌّقَح َو  َلوُسَّرلا 
یهاوگ وا  تلاسر  هب  دنا و  هتخانـش نشور  ياه  هناشن اب  ار  ربمایپ  اهنآ  تسا  نشور  نآ  لیلد  دنک ؟ یمن تیاده  ار  اهنآ  دـنوادخ  ارچ 

هدـیزگرب دـنک  یم متـس  ملظ و  هناهاگآ  هک  یـسک  دنرگمتـس و  ملاظ و  عقاو  رد  مالـسا  زا  لودـع  تشگزاب و  رد  نیاربانب ، دـنا  هداد
305 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

.تسا هدرب  نایم  زا  دوخ  دوجو  رد  ار  تیاده  ياه  هنیمز وا  تسین  یهلا  تیاده  قیال 

305 ص :  ۀیآ 87 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

َّنَأ ْمُهُؤازَج  َِکئلوُأ  « ) تساهنآ رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  دنوادخ و  نعل  هک  تسا  نیا  ناشرفیک  اهنآ  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 87 -) )
(. َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  ِۀَِکئالَْملا َو  ِهَّللا َو  َۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع 

305 ص :  ۀیآ 88 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اهنآ تازاـجم  دـننام و  یم ترفن  درط و  نعل و  نیا  رد  هراوـمه  اـهنآ  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  : » دـیازفا یم هـیآ  نـیا  رد  هیآ 88 -) )
(. َنوُرَْظُنی ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  « ) دوش یمن هداد  تلهم  اهنآ  هب  دبای و  یمن فیفخت 

دـش یم هداد  اهنآ  هب  یتلهم  لقا  دـح  ای  تفای و  یم فیفخت  اجیردـت  دوب و  ینادواج  ای  دوبن و  ینادواج  درط  نعل و  نیا  رگا  عقاو  رد 
چیه نودـب  فیفخت و  لباق  ریغ  ینادواج و  كاندرد و  ناشباذـع  تسین  اهنآ  هراب  رد  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  یلو  دوب  رتناـسآ  شلمحت 

.تسا تلهم  هنوگ 

305 ص :  ۀیآ 89 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اج همه  رد  نآرق  فده  هک  ارچ  دهد  یم هبوت  هزاجا  نانآ  هب  دیاشگ و  یم دارفا  نیا  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  هیآ  نیا  رد  هیآ 89 -) )
.تسا تیبرت  حالصا و 

اریز دوش ) یم هتفریذپ  نانآ  هبوت  هک   ) دنیآرب ناربج  ماقم  رد  دنیامن و  حالـصا  دننک و  هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم  : » دـیامرف یم
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َِکلذ َو  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ 
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رب صقن  نیا  ات  دنک  نامیا  دیدجت  دیاب  هبوت  زا  دعب  هک  دنک  یم داجیا  ناسنا  نامیا  رد  یصقن  هانگ  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 
.ددرگ فرط 

305 ص :  ۀیآ 90 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 90) )

305 ص :  لوزن ..... : نأش 

سپ اما  دندوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ثعب  زا  لبق  هک  باتک  لها  دروم  رد  هیآ  نیا  دنا  هتفگ یـضعب 
.تسا هدش  لزان  دندیزرو  رفک  وا  هب  تثعب  زا 

305 ص :  ریسفت ..... :

اذل دندوب و  هدومن  یقیقح  هبوت  هدش و  نامیشپ  دوخ  یفارحنا  هار  زا  هک  دوب  نایم  رد  یناسک  زا  نخـس  لبق  تایآ  رد  هدیاف - یب هبوت 
نامیا زا  دـعب  هک  یناسک  : » دـیامرف یم تسین ، هتفریذـپ  اـهنآ  هبوت  هک  تسا  یناـسک  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  یلو  دـش  لوبق  اـهنآ  هبوت 

306 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارصا  هار  نیا  رد  و   ) دندوزفا دوخ  رفک  رب  سپس  دندش  رفاک  ندروآ 
ادخ هار  مه  هک  ارچ  دنناهارمگ » اهنآ  و  دریگ ) یم تروص  يراچان  يور  زا  هک  ارچ   ) دوش یمن لوبق  نانآ  هبوت  هاگ  چـیه  دـندیزرو )

(. َنوُّلاَّضلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُُهَتبْوَت َو  َلَبُْقت  َْنل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) ار هبوت  هار  مه  دنا و  هدرک مگ  ار 
یعیبط دـننک و  یم هبوت  ینامیـشپ و  راهظا  يراچان  يور  زا  دـننیبب  ار  قح  نارادـفرط  يزوریپ  یتقو  هک  ارچ  تسا  يرهاظ  اـهنآ  هبوت 

.دوشن هتفریذپ  يا  هبوت نینچ  هک  تسا 

306 ص :  ۀیآ 91 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دـیامرف یم دـیوگ ، یم هدوهیب  هراّفک  زا  نخـس  دـش  هدوهیب  ياـه  هبوت هب  لـبق  هیآ  رد  هک  يا  هراـشا لاـبند  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 91 -) )
هرافک و  « ) هیدـف  » ناونع هب  ار  نآ  دـشاب و  الط  زا  رپ  نیمز  يور  ماـمت  رگا  دـنتفر  یند زا  رفک  لاح  رد  دـندش و  رفاک  هک  یناـسک  »

ْمِهِدَـحَأ ْنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُه  اُوتام َو  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـش دـهاوخن  هتفریذـپ  اهنآ  زا  زگره  دـنزادرپب  شیوخ ) تشز  لاـمعا 
(. ِِهب يدَْتفا  َِول  ًابَهَذ َو  ِضْرَْألا  ُء  ْلِم

دننک قافنا  ادـخ  هار  رد  دـشاب و  الط  زا  رپ  نیمز  يور  ماـمت  رگا  دـهد و  یم داـب  رب  ار  ناـسنا  کـین  لاـمعا  ماـمت  رفک  تسا  نشور 
.تسین هتفریذپ  دنهدب  دشاب و  اهنآ  رایتخا  رد  تمایق  رد  يزیچ  نینچ  رگا  هتبلا  دص  دش و  دهاوخن  هتفریذپ 

« دـنرادن يروای  دـنراد و  كاـندرد  تازاـجم  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـیوگ یم هدومرف  هراـشا  يرگید  هتکن  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
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(. َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  ٌمِیلَأ َو  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  )
تعافـش اریز  دوش  یمن اهنآ  لاح  لماش  زین  ناگدننک  تعافـش  تعافـش  هکلب  درادن  يدوس  اهنآ  لاح  هب  قافنا  هیدف و  اهنت  هن  ینعی ،

.تسا ادخ  نذا  هب  تعافش  الوصا  تسادخ و  هب  نامیا  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  یطیارش 
.دوش یمن قیالان  دارفا  لماش  یهلا  نذا  هک  ارچ  دراد  مزال  یتقایل  زین  تعافش  هک  دننک  یمن تعافش  قیالان  دارفا  نینچ  زا  زگره  اهنآ 

306 ص :  دیجم .....  نآرق  مراهچ  ءزج  زاغآ 

306 ص :  نارمع .....  لآ  هروس  همادا 

306 ص :  ۀیآ 92 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

زا هک  نیا  رگم  دیـسر  یمن یکین  ّرب و  تقیقح  هب  زگره  امـش  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  نامیا  هناـشن  کـی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 92 -) )
307 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  هار  رد  دیراد  یم تسود  هچنآ 

(. َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  « ) دینک قافنا 
هدافتـسا هرقب  هروس  هیآ 177  زا  هکناـنچ  دوش ، یم هتفگ  كاـپ  لاـمعا  ناـمیا و  زا  معا  اـهیکین  ماـمت  هب  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  ّرب » »

ربارب رد  تماقتـسا  و  دـهع ، هب  يافو  هزور ، زامن و  و  نادـنمزاین ، هب  کـمک  و  ناربماـیپ ، و  ازج ، زور  و  ادـخ ، هب  ناـمیا   » هک دوش  یم
.دنوش یم بوسحم  ّرب »  » بعش زا  همه  ثداوح » تالکشم و 

هقالع دروم  هک  تسا  یلاوما  زا  ندرک  قاـفنا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  يداـیز  طیارـش  یعقاو ، ناراـکوکین  ماـقم  هب  ندیـسر  نیارباـنب 
ناگدـننک قاـفنا هجوت  بلج  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  تیـصخش ! ناـمیا و  شجنـس  يارب  تسا  یـسایقم  قاـفنا  هنوگ  نیا  تسا و  ناـسنا 

ام َو  « ) تسا هاگآ  اهنآ  همه  زا  هقالع ) دروم  ریغ  ای  هقالع  دروم  لاوما  زا  دایز  ای  مک   ) دینک یم قافنا  ادـخ  هار  رد  هچنآ  : » دـیامرف یم
(. ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍء  ْیَش ْنِم  اوُقِْفُنت 

.دنام دهاوخن  یفخم  وا  رب  نآ  یگنوگچ  زین  دش و  دهاوخن  مگ  زگره  نیاربانب  و 

307 ص :  ناناملسم ..... - ياهلد  رد  نآرق  تایآ  ذوفن 

هب تشگ ، یم رهاظ  نآ  رثا  تایآ  لوزن  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  دوب  قیمع  عیرـس و  يردـق  هب  ناناملـسم  ياـهلد  رد  نآرق  تاـیآ  ذوفن 
: میناوخ یم نینچ  قوف  هیآ  دروم  رد  یمالسا  ریسافت  خیراوت و  رد  هنومن  ناونع 

زا سپ  تشاد ، دمآ  رد  رپ  ابیز و  یغاب  ناتسلخن و  هنیدم  رد  يراصنا  هحلط  وبا  مان  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  - 1
نم و  تسا ، غاب  نیمه  نم  لاوما  نیرتبوبحم  هک  یناد  یم درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هب  قوف  هیآ  لوزن 
لام کلذ  ّخب  ّخب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دشاب ، نم  زیخاتـسر  يارب  يا  هریخذ ات  منک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  مهاوخ  یم

نآ هک  مناد  یم حالص  نم  دومرف : سپـس  دوب ، دهاوخ  دنمدوس  وت  يارب  هک  تسا  یتورث  نیا  وت ، رب  نیرفآ  وت ، رب  نیرفآ  کل : حبار 
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دوخ ناگتـسب  نایم  رد  ار  نآ  درک و  لمع  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روتـسد  هحلط  وبا  یهدب ، دوخ  دنمزاین  نادـنواشیوخ  هب  ار 
.درک میسقت 

308 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رز  اب  ار  نآ  هک  تشاد  تمیقنارگ  رایسب  ینآرق  دیشرلا  نوراه  رسمه  هدیبز  - 2
هیآ هب  درک  یم توالت  نآرق  ناـمه  زا  هک  یماـگنه  زور  کـی  تشاد ، نآ  هب  یناوارف  هقـالع  دوب و  هدرک  نییزت  تارهاوج  رویز و  و 
نم دزن  نآرق  نیا  لـثم  زیچ  چـیه  تفگ  دوخ  اـب  تفر و  ورف  رکف  رد  هیآ  ندـناوخ  اـب  دیـسر ، َنوُّبُِحت  اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولاـنَت  َْنل 

ار نآ  تارهاوج  تاـنییزت و  داتـسرف و  ناـشورف  رهاوـج  لاـبند  هب  ار  یـسک  منک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـیاب  تسین و  بوـبحم 
يایاقب مه  زورما  دـنیوگ : یم هک  درک  فرـصم  نانیـشن  هیداب  زاین  دروم  بآ  هیهت  يارب  زاجح  ياهنابایب  رد  ار  نآ  ياـهب  تخورفب و 

.دوش یم هدیمان  وا  مان  هب  دراد و  دوجو  اه  هاچ نآ 

308 ص :  ۀیآ 93 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 93) )

308 ص :  لوزن ..... : نأش 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دوخ  ياهوگتفگ  رد  داریا  ود  دوهی ، هک  دوش  یم هدافتسا  تایاور  زا  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
و هدوب ، مارح  ع )  ) میهاربا نییآ  رد  هک  نیا  اب  دناد  یم لالح  ار  رتش  ریش  تشوگ و  مالسا  ربمایپ  هنوگچ  هک  نیا  تسخن  دندرک ، هلآ 

دوب هدرک  میرحت  ار  اهنیا  مه  حون  هکلب  میهاربا ، اهنت  هن  دـنناد ، یم مارح  دوخ  رب  ار  اهنآ  میهاربا  زا  يوریپ  هب  مه  دوهی  لیلد  نیمه  هب 
رادافو ار  دوخ  مالسا  ربمایپ  هنوگچ  هک  نیا  رگید  دنز !؟ یم میهاربا  نییآ  زا  مد  دناد  یمن مارح  ار  اهنآ  هک  یسک  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

میهاربا دـنزرف  قاحـسا  نامدود  زا  هک  یناربمایپ  مامت  هک  یلاـح  رد  دـناد  یم ع )  ) میهاربا اـصوصخم  ادـخ  گرزب  ناربماـیپ  نییآ  هب 
هبعک هدنادرگ و  يور  هلبق  نآ  زا  مالـسا  ربمایپ  یلو  دندناوخ ، یم زامن  نآ  يوس  هب  و  دندرمـش ، یم مرتحم  ار  سدقملا » تیب   » دندوب

هب هدـنیآ  تایآ  و  دزاس ، یم نشور  ار  اهنآ  غورد  هتفگ و  خـساپ  لوا  داریا  هب  ثحب  دروم  هیآ  تسا !؟ هدرک  باختنا  دوخ  هاگ  هلبق ار 
.دیوگ یم خساپ  مود  داریا 

308 ص :  ریسفت ..... :

مالسا ربمایپ  فرط  زا  ار  رتش  ریـش  تشوگ و  ندوب  لالح  دوهی  میدناوخ  لوزن  نأش  رد  هک  هنوگ  نامه  ادخ - ربمغیپ  رب  دوهی  تمهت 
.دندوب هدش  رکنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

دـنک و یم ّدر  ار  رتش - تشوگ  ریـش و  دـننام  كاپ - ياهاذـغ  زا  يا  هراـپ میرحت  دروم  رد  دوهی  ياـهتمهت  ماـمت  تحارـص  اـب  نآرق 
دوخ رب  تاروت  لوزن  زا  شیپ  بوقعی )  ) لیئارـسا هچنآ  زج  دوـب ، لـالح  لیئارـسا  ینب  يارب  اهاذـغ  نیا  ماـمت  زاـغآ ، رد  : » دـیوگ یم
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309 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ُةارْوَّتلا َلَّزَُنت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِهِسْفَن  یلَع  ُلِیئارْسِإ  َمَّرَح  ام  اَّلِإ  َلِیئارْسِإ  ِینَِبل  الِح  َناک  ِماعَّطلا  ُّلُک  « ) دوب هدرک  میرحت 

یمالـسا تاـیاور  زا  دوـب ؟ هدرک  میرحت  دوـخ  رب  ار  ییاذـغ  عوـن  هچ  تسا ) بوـقعی  رگید  ماـن  لیئارـسا   ) لیئارـسا هک  نیا  هراـب  رد 
هک تفرگ  میمـصت  اذل  تفرگ و  یم تدش  وا  رب  « 1  » ءاسنلا قرع  يرامیب  دروخ  یم رتش  تشوگ  بوقعی  هک  یماگنه  هک : دـیآ  یمرب

و دش ، هبتشم  یـضعب  رب  رما  اجیردت  و  دندرک ، ادتقا  وا  هب  تمـسق  نیا  رد  مه  وا  ناوریپ  دنک ، يراددوخ  هشیمه  يارب  نآ  ندروخ  زا 
ار دنوادخ  هب  عوضوم  نیا  نداد  تبـسن  قوف  هیآ  رد  نآرق  .دنداد  تبـسن  ادخ  هب  ار  نآ  تسا و  یهلا  میرحت  کی  نیا  دندرک  روصت 

.درامش یم تمهت  کی 
ار نآ  دـنروایب و  ار  اـهنآ  دزن  دوجوم  تاروت  ناـمه  دـنک  توعد  دوهی  زا  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  دـعب  هلمج  رد 
ار تاروت  دـییوگ  یم تسار  رگا  وگب : : » دـیامرف یم تسا ، تسردان  اهاذـغ  میرحت  دروم  رد  اهنآ  ياعدا  هک  دوش  مولعم  اـت  دـنناوخب 

ِةارْوَّتلِاب اُوتْأَف  ْلـُق   ) تسین امـش  هدـش  فیرحت  تاروت  رد  یتح  دـیهد  یم نیـشیپ  ناربماـیپ  هب  هک  ییاهتبـسن  نیا  دـیناوخب » دـیروایب و 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اهُوْلتاَف 

.درادن دوجو  يزیچ  نینچ  تاروت  رد  دنتسناد  یم نوچ  دندشن ، يراک  نینچ  هب  رضاح  اهنآ  یلو 

309 ص :  ۀیآ 94 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دننادب دیاب  دش  ملسم  ادخ  رب  اهنآ  نتـسب  ارتفا  دندشن و  تاروت  ندروآ  هب  رـضاح  اهنآ  هک  نونکا  دیوگ ، یم هیآ  نیا  رد  هیآ 94 -) )
ْنِم َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَمَف   ) دننک یم نینچ  دمع  ملع و  يور  زا  اریز  دنرگمتـس » دندنب  یم غورد  ادـخ  هب  نیا  زا  دـعب  هک  اهنآ  »

( َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ِدَْعب 

309 ص :  ۀیآ 95 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

( تسا هدوبن  میهاربا  كاپ  نییآ  رد  اهنیا  و   ) هتفگ تسار  ادخ  وگب : : » دیوگ یم هدرک  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 95 -) )
ام ًافِینَح َو  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَف  ُهَّللا  َقَدَص  ُْلق  « ) دوبن ناکرـشم  زا  تشاد و  شیارگ  قح  هب  هک  دـینک  يوریپ  میهاربا  نییآ  زا  نیاربانب ،

(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک 
__________________________________________________

 ].....[ .دنیوگ یم کیتایس »  » نآ هب  زورما  هک  تسا  یبصع  يرامیب  عون  کی  ءاسنلا  قرع  ( 1)
310 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

تـسا میهاربا  شیـالآ  یب كاـپ و  نییآ  ناـمه  هک  نم  نییآ  زا  سپ  میوگتـسار ، قداـص و  دوخ  توعد  رد  نم  دـینیب  یم هک  نونکا 
« تسرپ تب  ، » تسا ینعم  یب الماک  دـنناد  یم وا  نییآ  رب  ار  دوخ  برع  ناکرـشم  هک  نیا  دوبن و  ناکرـشم  زا  زگره  وا  .دـینک  يوریپ 

! اجک نکش » تب   » اجک و

310 ص :  ۀیآ 96 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رب نآ  يرترب  سدـقملا و  تیب  تلیـضف  هراب  رد  هک  دوهی  داریا  نیمود  خـساپ  هب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  مدرم ! هناخ  نیتسخن  هیآ 96 -) )
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رد هک  تسا  نامه  هدـش  هداد  رارق  دـنوادخ ) شیاین  و   ) مدرم يارب  هک  يا  هناـخ نیتسخن  : » دـیامرف یم تسخن  دزادرپ ، یم هدوب  هبعک 
(. َنیَِملاْعِلل ًيدُه  ًاکَرابُم َو  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  « ) تسا نایناهج  تیاده  هیام  تکرب و  رپ  هک  تسا  هّکم  نیمزرس 

.تسا دیحوت  هناخ  نیتسخن  اریز  تسین ، بجعت  ياج  تسا  هدش  باختنا  ناناملسم  هلبق  ناونع  هب  هبعک  رگا  بیترت  نیا  هب 
هب دـید و  بیـسآ  حون  نافوت  رد  سپـس  دـش و  هتخاس  ع )  ) مدآ تسد  هب  هبعک  هناخ  هک  دـیوگ  یم ام  هب  مه  یمالـسا  عبانم  خـیرات و 

.دش انب  دیدجت  لیلخ  میهاربا  هلیسو 
يارب ادخ و  مان  هب  هچنآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  نیا  هدش و  یفرعم  مدرم  هناخ  ناونع  هب  هبعک  هناخ  قوف  هیآ  رد  هک  نیا  بلاج 

.دوش یم بوسحم  ادخ  يارب  تسادخ  ناگدنب  مدرم و  تمدخ  رد  هچنآ  و  دشاب ، وا  ناگدنب  مدرم و  تمدخ  رد  دیاب  تسادخ 
تیادـه هیاـم   » و كراـبم »  » زاـیتما ود  هب  ندوـب » هاگـشتسرپ  نیتـسخن   » زاـیتما رب  هوـالع  هبعک  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  نـیا  هجوـت  لـباق 

.تسا هدش  هراشا  زین  نآ  ندوب  نایناهج »

310 ص :  ۀیآ 97 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ِهِیف « ) تسا میهاربا  ماقم  هلمج ) زا   ) نشور ياه  هناشن نآ  رد  : » دـیامرف یم هدرک  هراشا  نآ  رگید  زاـیتما  ود  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 97 -) )
(. َمیِهاْربِإ ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ 

دهاوخ ناما  رد  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  و  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  تسا  رهـش  نیا  رب  مکاـح  تینما  شمارآ و  نآ  رگید  هناـشن  و 
(. ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  « ) دوب

ییاناوت هک  اهنآ  دـننک  وا )  ) هناخ گنهآ  هک  تسا  مدرم  رب  ادـخ  يارب  و  : » دـیوگ یم هداد  مدرم  همه  هب  ّجـح  روتـسد  دـعب  هلمج  رد 
311 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یَلَع  ِهَِّلل  َو  « ) دنراد نآ  يوس  هب  نتفر 

( اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا 
يارب « » ِساَّنلا یَلَع  ِهَِّلل  َو   » تسا هدومرف  اریز  دشاب ، یم مدرم  مومع  هّمذ  رب  هک  هدـش  یهلا  نید  یهدـب و  کی  هب  ریبعت  روتـسد  نیا  زا  .

 ...«. تسا مدرم  رب  ادخ 
.تسا ع )  ) میهاربا نامز  هب  طوبرم  رتشیب  نآ  نتفای  تیمسر  یلو  دوب ، هدش  عیرشت  ع )  ) مدآ نامز  زا  ّجح  هضیرف 

و بکرم ، هشوت و  داز و  نتـشاد  هلمج  زا  هک  تسا  ییاناوت  تعاطتـسا و  هلأسم  هدش  رکذ  جح  بوجو  يارب  هیآ  رد  هک  یطرـش  اهنت 
.دوش یم لماش  ار  یمسج  ییاناوت 

ار نآ  دنفظوم  همه  هکلب  درادن ، ناناملسم  هب  صاصتخا  یمالسا  نیناوق  ریاس  دننام  نوناق  نیا  هک  دوش  یم هدافتسا  قوف  هیآ  زا  انمض 
.دنهدب ماجنا 

هدیناسر نایز  دوخ  هب  دنک  كرت  ار  جح  و   ) دزروب رفک  سک  ره  و  : » دیامرف یم ّجح  هلأسم  تیمها  نایب  دـیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  « ) تسا زاین  یب نایناهج  همه  زا  دنوادخ  اریز )

رد هچ  قـح ، اـب  تفلاـخم  هنوـگ  ره  دراد و  یعیـسو  ینعم  ینید  حالطـصا  رظن  زا  تسا و  ندـیناشوپ  ینعم  هـب  لـصا  رد  رفک »  » هژاو
.تسا هتفر  راک  هب  ّجح » كرت   » دروم رد  قوف  هیآ  رد  اذل  دوش ، یم لماش  ار  یعرف  تاروتسد  هلحرم  رد  هچ  دیاقع و  هلحرم 

! یلع يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  ّجح  هداعلا  قوف  تیمها  هراب  رد 
تعاطتـسا هک  یمدرم  رب  دـیامرف : یم دـنوادخ  اریز  دوش ، یم بوسحم  رفاک  دراد  ییاناوت  هک  نیا  اـب  دـنک  كرت  ار  جـح  هک  یـسک 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 543 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیناسر نایز  دوخ  هب  دنک ) كرت  ار  نآ   ) دزروب رفک  هک  یـسک  دنروایب و  اج  هب  جـح  تسا  مزال  دـنورب  ادـخ  هناخ  يوس  هب  دـنراد 
تمایق رد  ار  وا  دنوادخ  دورب  ایند  زا  هک  نیا  ات  دزادنایب  ریخأت  هب  ار  ّجح  هک  یـسک  یلع ! يا  تسا ، زاین  یب نانآ  زا  دنوادخ  و  تسا ،

! دنک یم روشحم  ینارصن  ای  يدوهی 

311 ص :  ۀیآ 98 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 98) )

311 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا یکی  هک : دوش  یم هدافتـسا  نینچ  هدش  لقن  ننـست  لها  هعیـش و  بتک  رد  هچنآ  عومجم  زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
312 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مان  هب  نایدوهی 

یعمج دید  تشذگ ، یم ناناملـسم  عمجم  رانک  زا  يزور  دوب ، ریظن  مک  دانع  رفک و  رد  لد و  کیرات يدرمریپ  هک  سیق » نب  ساش  »
اهنیا رگا  تفگ  دوخ  اب  دـنا ، هدروآ دوجو  هب  یـسنا  سلجم  دنتـشاد ، ینینوخ  ياهگنج  مه  اب  اـهلاس  هک  جرزخ »  » و سوا »  » هفیاـط زا 

زا یکی  لاـح  نیا  رد  دـتفا  یم رطخ  رد  یلکب  دوهی  تیدوجوم  دـنور  شیپ  هار  نیمه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يربهر  تحت 
نآ رد  جرزخ  سوا و  دـیدش  گنج  هک  یلحم  « ) ثاغب  » نینوخ ثداوح  و  ددـنویپب ، اهنآ  عمج  هب  هک  داد  روتـسد  ار  يدوهی  ناناوج 

.دروایب اهنآ  دای  هب  ار  دش ) عقاو  هطقن 
شتآ هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـنتخادرپ ، وگتفگ  هب  نایرج  نیا  ندینـش  زا  ناناملـسم  زا  یعمج  دـیدرگ و  عقاو  رثؤم  هشقن ، نیا  اقافتا 

.ددرگ رو  هلعش رگید  راب  نیرید  هدش  شوماخ 
هدنهد ناکت  نانخس  رثؤم و  ياهزردنا  اب  و  دمآ ، اهنآ  غارس  هب  نیرجاهم  زا  یعمج  اب  اروف  دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ربخ 

.تخاس رادیب  ار  اهنآ  دوخ 
ياه هشقن زا  نیا  دنتسناد  و  هتشاذگ ، نیمز  رب  ار  اهحالس  دندینش ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شخب  مارآ  نانخـس  نوچ  تیعمج 

.داد وشتسش  دوش  هدنز  تساوخ  یم هک  ار  ییاه  هنیک رگید  راب  یتشآ  افص و  حلص و  و  تسا ، هدوب  مالسا  نانمشد 
ناناملـسم هب  دعب  هیآ  ود  رد  و  دنک ، یم شهوکن  ار  هدـننکاوغا  نایدوهی  تسخن ، هیآ  ود  رد  هک  دـش  لزان  هیآ  راهچ  ماگنه  نیا  رد 

.دهد یم رادشه 

312 ص :  ریسفت ..... :

نابز اب  هک  دـهد  یم نامرف  شربمغیپ  هب  دـنوادخ  هدومن و  دوهی )  ) باـتک لـها  هب  ار  نخـس  يور  تسخن  هیآ  نیا  رد  ناـنکفا - قاـفن
لامعا زا  دـنوادخ  دـنناد  یم هک  یلاح  رد  تسیچ ؟ ادـخ  تایآ  هب  ندـیزرو  رفک  رد  اهنآ  هزیگنا  دـسرپب  اهنآ  زا  شنزرـس  تمالم و 
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ماجنا هک  یلامعا  رب  تسا  هاوگ  ادخ  هک  نآ  اب  دیزرو  یم رفک  ادخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ! لها  يا  وگب : : » دیامرف یم .تسا  هاگآ  نانآ 
(. َنُولَمْعَت ام  یلَع  ٌدیِهَش  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  « ) دیهد یم

312 ص :  ۀیآ 99 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ادـخ هار  زا  دـنا  هدروآ نامیا  هک  ار  يدارفا  ارچ  باتک ! لها  يا  وگب : : » دـیامرف یم دـنک و  یم تمالم  ار  اهنآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 99 -) )
313 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیهاوخ  یم دیراد و  یم زاب 

َنَمآ ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  « ) دیتسه هاوگ  هار ) نیا  یتسرد  هب   ) امـش هک  یلاح  رد  دیزاس  جـک  ار  هار  نیا 
(. ُءادَهُش ُْمْتنَأ  ًاجَوِع َو  اهَنوُْغبَت 

نیتسخن دـیاب  امـش  هک  یلاـح  رد  دیـشک ؟ یم شود  رب  زین  ار  نارگید  فارحنا  تیلوؤسم  ینیگنـس  راـب  دوخ  فارحنا  رب  هوـالع  ارچ 
رب هاوگ  امـش  هدش و  هداد  امـش  بتک  رد  البق  ربمایپ  نیا  روهظ  تراشب  اریز  دییوگ ، کیبل »  » ار یهلا  يدانم  نیا  هک  دیـشاب  يا  هتـسد

.دینآ
(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  « ) تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  زگره  دنوادخ  : » هک دنک  یم دیدهت  ار  اهنآ  هیآ  نایاپ  رد 

313 ص :  ۀیآ 100 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیوگ یم هدرک  هدش  لافغا  ناناملسم  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 100 -) )
توادـع هنیک و  شتآ  نتخاس  رو  هلعـش ینکفا و  قافن  ناشراک  هک   ) باتک لها  زا  یعمج  زا  رگا  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  »

َنِم ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دـننادرگ یم زاب  رفک  هب  ندروآ  ناـمیا  زا  سپ  ار  امـش  دـینک  تعاـطا  تسامـش ) ناـیم  رد 
(. َنیِِرفاک ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

.دننک ذوفن  امش  نایم  رد  دیهدن  هزاجا  دیهدن و  رثا  بیترت  اهنآ  ياه  هسوسو هب  نیاربانب 

313 ص :  ۀیآ 101 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ناماد رد   ) هک نیا  اب  دیوش  رفاک  امـش  تسا  نکمم  هنوگچ  و  : » دنک یم لاؤس  نانمؤم  زا  بجعت  تروص  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 101 -) )
ْمُْکیَلَع یْلُتت  ُْمْتنَأ  َنوُرُفْکَت َو  َْفیَک  َو  « ) تسامـش نایم  رد  وا  ربمایپ  دوش و  یم هدـناوخ  امـش  رب  ادـخ  تاـیآ  و  دـیا ) هتفرگ رارق  یحو 

(. ُُهلوُسَر ْمُکِیف  ِهَّللا َو  ُتایآ 
دـننیب و یم دوخ  نایم  رد  ار  ربماـیپ  هک  يدارفا  تسا  نیا  رد  بجعت  تسین ، بجعت  ياـج  داـیز  دـنوش  هارمگ  نارگید  رگا  نیارباـنب ،

یلصا رـصقم  دنوش  هارمگ  یـصاخشا  نینچ  رگا  املـسم  دندرگ و  هارمگ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتـسه  سامت  رد  یحو  ملاع  اب  امئاد 
.دوب دهاوخ  كاندرد  رایسب  ناشتازاجم  دنتسه و  اهنآ  دوخ 

، میقتسم طارـص  هب  نتفای  تیاده  يارب  و  نانمـشد ، ياه  هسوسو زا  دوخ  تاجن  يارب  هک  دنک  یم هیـصوت  ناناملـسم  هب  هیآ  نایاپ  رد 
314 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راگدرورپ  فطل  نماد  هب  تسد 

تیاده میقتسم  هار  هب  دیوج  کسمت  ادخ  هب  سک  ره  و  : » دیامرف یم دنوش ، کسمتم  دیجم  نآرق  تایآ  وا و  كاپ  تاذ  هب  و  دننزب ،
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو  « ) تسا هدش 
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314 ص :  ۀیآ 102 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 102) )

314 ص :  لوزن ..... : نأش 

رد هرارز » نب  دعـسا   » و منغ » نب  ۀـبلعث   » مان هب  جزرخ »  » و سوا »  » هلیبق زا  رفن  ود  يزور  دـنا : هتفگ دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأـش  رد 
ۀمیزخ تفگ : هبلعث » ، » درمش یم رب  دوب  هدش  وا  هلیبق  بیـصن  مالـسا  زا  دعب  هک  ار  یتاراختفا  مادک  ره  و  دنتفرگ ، رارق  رگیدکی  ربارب 

نب مصاع  نینچمه  و  دنتـسه ، ام  زا  دنناناملـسم ، تاراختفا  زا  مادـک  ره  هک  ۀـکئالملا ) لیـسغ   ) هلظنح و  نیتداهـشلا ) وذ   ) تباـث نب 
.دنشاب یم ام  زا  ذاعم  نب  دعس  و  تباث ،

ماجنا یگرزب  تمدـخ  نآرق  میلعت  رـشن و  هار  رد  ام  هلیبق  زا  رفن  راهچ  تفگ : دوب  جرزخ  هفیاـط  زا  هک  هرارز » نب  دعـسا   » وا ربارب  رد 
زا هنیدـم  مدرم  بیطخ  سیئر و  هدابع » نب  دعـس   » هوـالع هب  دـیز ، وبأ  و  تباـث ، نب  دـیز  و  لـبج ، نب  ذاـعم  و  بعک ، نب  یبا  دـنداد :

.تسام
رارق رگیدـکی  ربارب  رد  هدرک ، هحلـسا  هب  تسد  و  دـندش ، هاگآ  ناـیرج  زا  فرط  ود  هلیبق  و  دیـشک ، کـیراب  ياـج  هب  راـک  مک  مک 

، دیسر ربمایپ  هب  ربخ  دوش ! نیگنر  اهنآ  نوخ  زا  نیمز  ددرگ و  رو  هلعش اهنآ  نیب  گنج  شتآ  رگید  راب  هک  تفر  یم نآ  میب  دنتفرگ ،
اهنآ نایم  رد  ار  افـص  حلـص و  و  داد ، نایاپ  كانرطخ  عضو  نآ  هب  دوخ  صاخ  ریبدت  نایب و  اب  و  دمآ ، هثداح  لحم  هب  اروف  ترـضح 

.دومن داحتا  هب  توعد  يدکؤم  رثؤم و  نایب  اب  ار  ناناملسم  همه  یمومع  مکح  کی  تروص  هب  دیدرگ و  لزان  هیآ  .دومن  رارقرب 

314 ص :  ریسفت ..... :

تقیقح رد  دـشاب ، داـحتا  يوس  هب  توعد  يارب  يا  همدـقم اـت  تسا  هدـش  يوـقت  هب  توـعد  تسخن  هیآ  نیا  رد  يوـقت - هب  توـعد 
ششوک هیآ  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا ، رثا  مک رایسب  ای  رثا و  یب يا  هدیقع یقالخا و  هشیر  کی  زا  دادمتسا  نودب  داحتا  هب  توعد 
بطاخم ار  نامیا  اب  دارفا  اذـل  .دـندرگ  فیعـضت  يوقت  نامیا و  وترپ  رد  یگدـنکارپ  فالتخا و  هدـننک  داجیا  لماوع  اـت  تسا  هدـش 

315 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم هتخاس ،
َّقَح َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیزیهرپب ادـخ  زا  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  قح  هک  هنوگ  نآ  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »

(. ِِهتاُقت
زین قح و  زا  فارحنا  يدـعت و  نایـصع و  هاـنگ و  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  هک  تسا ، يراـکزیهرپ  هجرد  نیرتیلاـع  نیرخآ و  يوقت » قـح  »

.دوش یم لماش  ار  وا  ياهتمعن  رکش  دنوادخ و  نامرف  زا  تعاطا 
هب اهنآ  راک  نایاپ  تبقاع و  ات  دنـشاب ، شوه  هب  هک  دـهد  یم رادـشه  ناهج  ناناملـسم  همه  جرزخ و  سوا و  هفیاـط  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 

: دیامرف یم دیکأت  اب  اذل  دیارگن ، یتخبدب 
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(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  اَّلِإ َو  َُّنتوُمَت  َو ال   ) دینک ظفح  رمع  نایاپ  ات  ار  نامیا  رهوگ  دیاب  دیشاب » ناملسم  هک  نیا  رگم  دیورن  ایند  زا  «و 

315 ص :  ۀیآ 103 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

، هدش حرطم  دـشاب  هقرفت » هنوگ  ره  اب  هزرابم  داحتا و  هلأسم   » نامه هک  ییاهن  ثحب  هیآ  نیا  رد  داحتا ! يوس  هب  توعد  هیآ 103 -) )
(. اُوقَّرَفَت ًاعیِمَج َو ال  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  « ) دیوشن هدنکارپ  مه  زا  و  دینزب ، گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه  و  : » دیامرف یم

هدید ینوگانوگ  تاریبعت  زین  یمالسا  تایاور  رد  دنا و  هدرک رکذ  یفلتخم  تالامتحا  نارـسفم  یهلا ) نامـسیر  « ) ِهَّللا ِْلبَِحب   » هراب رد 
دنوادخ كاپ  تاذ  اب  طابترا  هلیـسو  هنوگ  ره  یهلا » نامـسیر   » زا روظنم  اریز  دنرادن  فالتخا  رگیدکی  اب  مادـک  چـیه  یلو  دوش  یم

.وا تیب  لها  ربمایپ و  ای  نآرق ، ای  دشاب ، مالسا  هلیسو  نیا  هاوخ  تسا ،
نآ هسیاـقم  و  هتـشذگ ، رابهودـنا  عـضو  رد  رکفت  هـب  ار  ناناملــسم  هدرک و  هراـشا  يردارب  داـحتا و  گرزب  تـمعن  هـب  نآرق  سپس 

نمـشد هنوگچ  هک  دـیرآ  داـی  هب  دوـخ  رب  ار  ادـخ  گرزب )  ) تمعن و  : » دـیوگ یم دـنک ، یم توـعد  تدـحو »  » نیا اـب  یگدـنکارپ » »
ْذِإ ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  « ) دـیدش ردارب  وا  تمعن  تکرب  هب  و  درک ، داـجیا  تفلا  امـش  ياـهلد  ناـیم  رد  وا  دـیدوب و  رگیدـکی 

(. ًاناوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک 
، ریبعت نیا  اب  درک » داجیا  تفلا  امـش  ياهلد  نایم  رد  ادـخ  : » دـیوگ یم هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  نانمؤم  بولق  فیلأت  هلأـسم  اـجنیا  رد 

هدـیزگرب مینک  یـسررب  تسرد  ار  برع  نیـشیپ  توادـع  ینمـشد و  هقباس  رگا  اریز  هدومن ، مالـسا  یعامتجا  هزجعم  کی  هب  هراـشا 
316 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

زا هک  ددرگ  یم تباث  دزورفیب و  اهنآ  نایم  رد  نینوخ  گنج  شتآ  دوب  یفاک  هداس  یئزج و  عوضوم  کی  هنوگچ  هک  دـید  میهاوخ 
.دنزاسب ردارب  دحتم و  دحاو و  یتلم  ربخ ، یب نادان و  هدنکارپ و  تلم  نانچ  زا  هک  دوبن  ریذپ  ناکما  يداع  قرط 

اب یگمه  هدنامن و  یفخم  ناملـسم  ریغ  ناخّروم  نادنمـشناد و  رظن  زا  یتح  برع  زوت  هنیک لیابق  نایم  رد  يردارب  تدحو و  تیمها 
دوب نکمم  نآ  ره  هک  دیدوب  شتآ  زا  یلادوگ  هبل  رد  هتـشذگ  رد  امـش  : » دیازفا یم نآرق  سپـس  دنا ! هدرک دای  نآ  زا  ناوارف  باجعا 

(. اْهنِم ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  « ) ددرگ رتسکاخ  امش  زیچ  همه  دینک و  طوقس  نآ  رد 
.تخاس نومنهر  دوب  تبحم » يردارب و   » هطقن نامه  هک  یناما  نما و  هطقن  هب  هاگترپ  نیا  زا  داد و  تاجن  ار  امش  دنوادخ  اما 

رو هلعـش بارعا  نایم  رد  يا  هناهب هب  تیلهاج  نارود  رد  هظحل  ره  هک  هدوب  ییاـهعازن  اـهگنج و  زا  هیاـنک  قوف  هیآ  رد  شتآ ) « ) راـن »
.دش یم

« دـینک تیادـه  لوبق  دـیاش  دزاس  یم نشور  امـش  رب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  )

.دیهد ناوارف  تیمها  دش  هتفگ  هچنآ  هب  دیاب  سپ  تسامش ، تاجن  تیاده و  ییاهن  فده  نیا ، ربانب 

316 ص :  ۀیآ 104 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هک دنشاب  یتما  دیاب  ناناملسم  امش  نایم  رد  هراومه  : » هک هدش  هداد  روتسد  هیآ  نیا  رد  داسف ! اب  هزرابم  قح و  هب  توعد  هیآ 104 -) )
َنوُعْدَی ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  « ) دـنراد زاب  اهیدـب  زا  و  دـننک ، توعد  اهیکین  هب  ار  مدرم  دـنهد : ماجنا  ار  یعامتجا  گرزب  هفیظو  ود  نیا 

(. ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ 
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ُمُه َِکئلوُأ  َو  « ) دنناراگتـسر ناـمه  اـهنآ  و   » تسا نکمم  هار  نیا  زا  اـهنت  يراگتـسر  حـالف و  هک  دـنک  یم حیرـصت  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُِحْلفُْملا

ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  رما  هفیظو  ندوب  یقطنم  بلاج ، لاثم  کی  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
317

رب تساهتـشونرس ، دنویپ  زا  یـشان  هک  یعیبط  قح  کی  ار  عامتجا  رب  درف  تراظن  قح  هتخاس و  مسجم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
رد هک  یماـگنه  و  دوش ، یتشک  راوس  یعمج  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  مدرم  ناـیم  رد  راـکهنگ ، درف  کـی  : » دـیامرف یم هدرمش و 
رد دننک ، ضارتعا  وا  هب  هاگ  ره  و  دزادرپب ، تسا  هتسشن  نآ  رد  هک  یعضوم  ندرک  خاروس  هب  هتشادرب و  يربت  دریگ  رارق  ایرد  طسو 
بآ هک  دشک  یمن یلوط  دـنرادن ؟ زاب  كانرطخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید  رگا  منک ! یم فرـصت  دوخ  مهـس  رد  نم  دـیوگب  باوج 

«. دنوش یم قرغ  ایرد  رد  یگمه  هرابکی  هدرک و  ذوفن  یتشک  لخاد  هب  ایرد 

317 ص :  ۀیآ 105 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دیـشابن یناسک  دننام  و  : » دـیامرف یم دـنک ، یم ثحب  قافن  هقرفت و  زا  زیهرپ  داحتا و  هلأسم  نوماریپ  اددـجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 105 -) )
(. اوُفَلَتْخا اُوقَّرَفَت َو  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  « ) دندرک فالتخا  دندش و  هدنکارپ  هک 

عوقو اهنآ  عامتجا  رد  هدـنیآ  رد  هثداح  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  قاـفن ، هقرفت و  زا  باـنتجا  هراـب  رد  تاـیآ  نیا  رد  نآرق  رارـصا 
.دشاب یم نآ  شیادیپ  عوقو و  هب  هراشا  هدومن  رارصا  دایز  يزیچ  زا  ندناسرت  رد  نآرق  اجک  ره  اریز  تفای  دهاوخ 

راتفرگ یکاندرد  میظع و  باذـع  هب  دـننک  فالتخا  ناـنچ  نید  رد  نشور  هلدا  ندوب  اـب  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ُتانِّیَْبلا َو  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  « ) دندرگ یم

هـشیمه يارب  نانآ  نیمزرـس  دوش ، هدـیبوک  مه  رد  هقرفت  ياـه  هشیت اـب  ناـنآ  ياهیگتـسبمه  ناـکرا  تردـق و  ساـسا  هک  يا  هعماـج
! تسا یگرزب  باذع  هچ  یتسار  دوب ، دهاوخ  نارگرامعتسا  تموکح  ورملق  ناگناگیب و  هاگنالوج 

317 ص :  ۀیآ 106 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نارود راثآ  هب  تشگزاب  قافن و  هقرفت و  هراب  رد  قباس  تایآ  رد  هک  يرادـشه  لابند  هب  کـیرات ! ینارون و  ياـه  هرهچ هیآ 106 -) )
و مالـسا ، یهایـس و  ور  بجوم  رفک  هنوگچ  هک  دنک  یم هراشا  نآ  ییاهن  جیاتن  هب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـش  هداد  تیلهاج  رفک و 
« دوب دهاوخ  هایس  کیرات و  ییاه  هرهچ ینارون و  دیفس و  ییاه  هرهچ زیخاتسر  زور  رد  : » دیامرف یم تسا ، يدیفس  ور  بجوم  نامیا 

(. ٌهوُجُو ُّدَوْسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَْیبَت  َمْوَی  )
318 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش : یم هتفگ  دنراد  کیرات  هایس و  ياه  هرهچ هک  اهنآ  هب  دیامرف : یم سپس 

َنیِذَّلا اَّمَأَف  ( ؟» دیتفرگ شیپ  ار  تیلهاج  قافن و  هار  مالـسا ، وترپ  رد  داحتا  زا  دعب  ارچ  و  دیدومیپ )؟(  ار  رفک  هار  نامیا ، زا  دعب  ارچ  »
(. ْمُِکنامیِإ َدَْعب  ُْمتْرَفَک  ْمُهُهوُجُو َأ  ْتَّدَوْسا 

رفک هـچنآ  ربارب  رد  ار  باذـع  دیـشچب  نوـنکا )  ) سپ : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  تساـهنآ  راـظتنا  رد  هـک  یباذـع  هـب  هـیآ  ناـیاپ  رد 
(. َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  « ) دیدیزرو
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318 ص :  ۀیآ 107 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رـس هب  شخب  مارآ یگدـنز  نآ  رد  هنادواج  دوب و  دـنهاوخ  یهلا  تمحر  يایرد  رد  قرغ  دـحتم  نانمؤم  لباقم  رد  یلو  هیآ 107 -) )
: دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دنرب  یم

ْتَّضَْیبا َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  « ) دـننام یم نآ  رد  هنادواـج  و  دوـب ، دـنهاوخ  دـنوادخ  تـمحر  رد  هدـش  دیفـس  ناـشیاه  هرهچ هـک  اـهنآ  اـما  «و 
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِهَّللا  ِتَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو 

318 ص :  ۀیآ 108 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رفک و  نامیا و  قافتا و  داـحتا و  هراـب  رد  هتـشذگ  فلتخم  ياـهثحب  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 108 -) )
: دیامرف یم هدرک  اهنآ  بقاوع  جیاتن و 

(. ِّقَْحلِاب َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  « ) میناوخ یم وت  رب  قح  هب  هک  تسادخ  تایآ  اهنیا  »
( هاگ چـیه   ) دـنوادخ و   » تساهنآ دوخ  لامعا  هجیتن  دوش ، یم دارفا  ریگنماد  تاروتـسد  نیا  زا  فلخت  رثا  رب  هچنآ  دـیازفا : یم سپس 

(. َنیَِملاْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  « ) دهاوخ یمن نایناهج  زا ) يدحا   ) يارب یمتس 
.دنتخاس مهارف  دوخ  يارب  دوخ  تسد  اب  هک  تسا  نامه  موش ، راثآ  نیا  هکلب 

318 ص :  ۀیآ 109 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

متـس ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ   ) و : » دیامرف یم تسادـخ ، هیحان  زا  متـس  ملظ و  رودـص  مدـع  رب  لیلد  لمتـشم  هیآ  نیا  هیآ 109 -) )
وا نامرف  هب  و  ددرگ » یم زاب  وا  يوس  هب  اـهراک  همه  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک ) یلاـح  رد  دـنک 

(. ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو   ) تسا

318 ص :  ۀیآ 110 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ادـخ هب  نامیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  قح ! هب  توعد  داسف و  اب  هزرابم  مه  زاـب  هیآ 110 -) )
زا یهن  دینک و  یم فورعم  هب  رما  هک ) نیا  هچ   ) دیدش هدیرفآ  اهناسنا  دوس  هب  هک  دیدوب  یتما  نیرتهب  امـش  : » دیامرف یم هتـشگ و  زاب 

319 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  « ) دیراد نامیا  ادخ  هب  و  رکنم ،
( ِهَّللِاب َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو 

و هدـیدرگ ، رکذ  نتـشاد » ادـخب  نامیا  و  ندرک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ناناملـسم ندوب  تما  نیرتهب  لیلد  هک  نیا  بلاـج  .
ود نیا  ماجنا  هوـالع  هب  .تسین  نکمم  داـسف  اـب  هزراـبم  قح و  هب  توعد  ناـمیا و  نودـب  يرـشب  هعماـج  حالـصا  هک  دـناسر  یم نیا 

.تسا مدقم  نوناق  دوخ  رب  المع  ارجا  نماض  دشاب و  یم یعامتجا  يدرف و  نیناوق  همه  يارجا  نامیا و  شرتسگ  نماض  هضیرف ،
رگا  » نیاربانب تسین ، راکنا  لباق  سک  چیه  يارب  شعفانم  تمظع  نیا  اب  ینیناوق  ینـشور و  نیا  هب  یبهذـم  هک  دـنک  یم هراشا  سپس 

هنالهاج ياهبصعت  هب  اپ  تشپ  اهنآ  زا  یتیلقا  اهنت ) هنافـسأتم  اما   ) تسا ناشدوخ  دوس  هب  دنروایب  نامیا  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها 
ُلْهَأ َنَمآ  َْول  َو  « ) دنا هدش جراخ  راگدرورپ  نامرف  تحت  زا  اهنآ  تیرثکا  هک  یلاح  رد  دنا  هتفریذـپ زاب  شوغآ  اب  ار  مالـسا  دـنا و  هدز
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(. َنوُقِساْفلا ُمُهُرَثْکَأ  َنُونِمْؤُْملا َو  ُمُْهنِم  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِباتِْکلا 

319 ص :  ۀیآ 111 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 111) )

319 ص :  لوزن .... : نأش 

نارای اب  مالـس  نب  هّللا  دبع  نوچمه  دوهی  ریمـض  نشور  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  یماگنه  هدش : لقن  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
شنزرـس و هب  ناـبز  دـندمآ و  اـهنآ  دزن  هب  دوهی  ياـسؤر  زا  یعمج  دـندیورگ ، مالـسا  نییآ  هب  هتفگ و  كرت  ار  نیـشیپ  نییآ  دوـخ 
هب هیآ  دنا ؟ هدروآ مالـسا  هتفگ و  كرت  ار  دوخ  ناکاین  ناردپ و  نییآ  ارچ  هک  دندرک  دیدهت  ار  اهنآ  یتح  دـندوشگ و  نانآ  تمالم 

.دیدرگ لزان  ناناملسم  ریاس  اهنآ و  هب  تراشب  يرادلد و  ناونع 

319 ص :  ریسفت ..... :

یّلص مرکا  ربمایپ  نامز  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  ناناملـسم  هب  مهم  تراشب  ییوگـشیپ و  دنچ  نمـضتم  تقیقح  رد  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 
: دیدرگ یلمع  هلآ  هیلع و  هّللا 

َْنل « ) تسا رذـگ  دوز  یئزج و  اهنآ  ياهنایز  و  دـنناسرب ، ناناملـسم )  ) امـش هب  یمهم  ررـض  دـنناوت  یمن هاـگ  چـیه  باـتک  لـها  - » 1
(. ًيذَأ اَّلِإ  ْمُکوُّرُضَی 

تسا و ناناملـسم )  ) امـش نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  دروخ و  دـنهاوخ  تسکـش  ماجنا  رـس  دـنوش  ورب  ور  امـش  اب  گنج  رد  هاگ  ره  - » 2
(. َنوُرَْصُنی َُّمث ال  َرابْدَْألا  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاُقی  ْنِإ  َو  « ) تساخ دهاوخن  رب  نانآ  زا  تیامح  هب  یسک 

320 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

320 ص :  ۀیآ 112 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دوخ همانرب  رد  هک  نیا  رگم  دوب ، دـنهاوخ  هراچیب  لیلذ و  هراومه  و  دنتـسیا ، یمن دوخ  ياپ  يور  هاگ  چـیه  اـهنآ  موس : هیآ 112 -) )
َْنیَأ ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض   ) دننک هدافتـسا  اهنآ  يورین  زا  اتقوم  دنوش و  لسوتم  نارگید  هب  ای  دنریگ  شیپ  ادخ  هار  دننک و  رظن  دیدجت 

(. اوُفُِقث ام 
.تفای ققحت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  ینامسآ  تراشب  هدعو و  هس  نیا  هک  دیشکن  یلوط 

تـسخن دـننک ، كاپ  دوخ  یناشیپ  زا  ار  تلذ  رهم  نیا  دـنناوت  یم هک  تسا  تروص  ود  رد  اهنت  دـیامرف : یم هلمج  نیا  لیذ  رد  سپس 
(. ِهَّللا َنِم  ٍْلبَِحب  اَّلِإ  « ) وا نیتسار  نییآ  هب  نامیا  ادخ و  اب  دنویپ  تشگزاب و  »
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(. ِساَّنلا َنِم  ٍْلبَح  َو  « ) نارگید هب  ءاکتا  مدرم و  هب  یگتسباو  ای  «و 
زا ار  يزوت  هنیک تنطیـش و  لایخ  هرطاخ  دندرگ و  زاب  ادـخ  يوس  هب  دـننک و  رظن  دـیدجت  دوخ  یگدـنز  همانرب  رد  دـیاب  ای  نیاربانب ،

.دنهد همادا  دوخ  دولآ  قافن  یگدنز  هب  نآ  نیا و  هب  یگتسباو  قیرط  زا  ای  و  دنیوشب ، دوخ  راکفا 
رب یگراچیب  رهم  و  دنا ، هدیزگ نکـسم  ادخ  مشخ  رد  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  هدـمآ  راتفرگ  نادـب  دوهی  هک  یّتلذ  هب  نآرق  سپس 

(. ُۀَنَکْسَْملا ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  ِهَّللا َو  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  « ) هدش هدز  اهنآ 
اجیردت سپـس  دندمآ و  راتفرگ  دـنوادخ  مشخ  هب  دـندش و  دورطم  نارگید  فرط  زا  تسخن  اهیراکفالخ  رثا  رب  دوهی  بیترت  نیا  هب 

.دمآ رد  تراقح » ساسحا   » یتاذ تفص  کی  تروص  هب  عوضوم  نیا 
رطاخ هب  هن  دندش ، راتفرگ  یتشونرس  نینچ  هب  اهنآ  رگا  دیامرف : یم دنک ، یم نایب  ار  نایدوهی  موش  تشونرـس  نیا  لیلد  هیآ  نایاپ  رد 

رفک ادـخ  تاـیآ  هب  اـهنآ  هک  ارچ  ، » دـندش یم بکترم  هک  تـسا  یلاـمعا  رطاـخ  هـب  هـکلب  تساـهنآ ، رگید  تایـصوصخ  اـی  داژن و 
(. ِهَّللا ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) دندیزرو یم

ار ناربمایپ  و   » دنتشاد راگدرورپ  يایبنا  ینعی  رشب  ناگدنهد  تاجن  قلخ و  نایاوشیپ  یهلا و  ناربهر  نتشک  رد  رارصا  هک : نیا  مود  و 
321 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُوُلتْقَی  َو  « ) دنتشک یم قحان  هب 

( ٍّقَح ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا 
دـنا و هدوب مدرم  ریاس  عفانم  هب  زواجت  نارگید و  قوقح  هب  يدـعت  متـس و  ملظ و  اصوصخم  ناـهانگ  عاونا  هب  هدولآ  هک : نیا  موس  .و 

اُوناـک اْوَصَع َو  اـِمب  َکـِلذ  « ) دـندومن یم زواـجت  نارگید  قوقح  هب  دـندرک و  هاـنگ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب   » دـندش لـیلذ  نینچ  رگا 
(. َنوُدَتْعَی

.تشاد دنهاوخ  اهنآ  هباشم  یتشونرس  دنشاب  یلامعا  نینچ  ياراد  هک  یتلم  موق و  ره  املسم  و 

321 ص :  ۀیآ 113 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 113) )

321 ص :  لوزن ..... : نأش 

اهنآ زا  يرگید  عمج  اب  دوب  دوهی  نادنمـشناد  زا  هک  مالـس » نب  هّللا  دبع   » هک یماگنه  دـنیوگ  دـعب ، هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
هب مهتم  ار  اهنآ  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  و  دـندش ، تحاران  رایـسب  هثداح  نیا  زا  اهنآ  ناگرزب  اصوصخم  نایدوهی و  دـندروآ  مالـسا 

ار راعشا  نیا  دوهی  ياملع  اذل  دوشن ، نارگید  يارب  یقـشم  رـس  اهنآ  لمع  و  دننک ، هولج  تسپ  نایدوهی ، راظنا  رد  ات  دنزاس  ترارش 
ار دوخ  ناکاین  نییآ  دـندوب  یتسرد  دارفا  اهنآ  رگا  دـنا ! هدـیورگ مالـسا  هب  ام  رارـشا  زا  یعمج  اهنت  هک  دـندرک  شخپ  اهنآ  نایم  رد 

.درک عافد  هتسد  نیا  زا  دش و  لزان  هیآ  دندرک ، یمن تنایخ  دوهی  تلم  هب  دنتفگ و  یمن كرت 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 551 

http://www.ghaemiyeh.com


321 ص :  ریسفت ..... :

تیاعر يارب  هیآ  نیا  رد  نآرق  دمآ ، لمع  هب  دوهی  موق  زا  هتشذگ  تایا  رد  هک  يدیدش  ياهتمذم  لابند  هب  مالسا - ییوج  قح  حور 
لها : » دـیوگ یم درک  هاگن  مشچ  کی  اـب  ناوت  یمن ار  اـهنآ  همه  هک  تقیقح  نیا  مـالعا  هتـسیاش و  دارفا  قوقح  هب  مارتحا  تلادـع و 

نامیا رب  مایق  دـنوادخ و  تعاطا  رد  هک  دـنوش  یم تفای  اهنآ  نایم  رد  یناسک  راکهبت ، دارفا  ربارب  رد  و  دنتـسین ، ناسکی  همه  باـتک 
(. ٌۀَِمئاق ٌۀَّمُأ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًءاوَس  اوُْسَیل  « ) دنمدق تباث 

(. ِْلیَّللا َءانآ  ِهَّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی  « ) دننک یم توالت  ار  ادخ  تایآ  بش  لد  رد  هتسویپ  : » هک تسا  نیا  اهنآ  رگید  تفص 
(. َنوُدُجْسَی ْمُه  َو  « ) دنتفا یم هدجس  هب  راگدرورپ  تمظع  ربارب  رد  و  : » دیامرف یم دنک و  یم دای  اهنآ  عوضخ  زا  هیآ  نایاپ  رد  و 

322 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

322 ص :  ۀیآ 114 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  « ) دنراد نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 114 -) )
(. ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  َو  « ) دننک یم مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  «و 

(. ِتاْریَْخلا ِیف  َنوُعِراُسی  َو  « ) دنریگ یم تقبس  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رد  «و 
(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  َِکئلوُأ  َو  « ) دنتسه نامیا  اب  حلاص و  دارفا  زا  اهنآ   » هرخالاب و 

322 ص :  ۀیآ 115 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نیا  ) و : » دیامرف یم هدرک و  هراشا  نامیا  اب  حلاص و  دارفا  تبقاع  هب  تسا ، لبق  تایآ  لمکم  تقیقح  رد  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 115 -) )
ام َو   ) دننیب یم ار  نآ  همه  هتـسیاش  شاداپ  و  دش » دـهاوخن  نارفک  زگره  دـنهد  یم ماجنا  کین  لامعا  زا  هچنآ  باتک ) لها  زا  هتـسد 

(. ُهوُرَفُْکی ْنَلَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَی 
فـص رد  دـنا و  هدروآ لمع  هب  رظن  دـیدجت  دوخ  شور  رد  هک  نونکا  دنـشاب  هدـش  ییاـهفالخ  بکترم  هتـشذگ  رد  دـنچ  ره  ینعی :

هک نیا  اـب  دـننیب ! یمن یـساپسان  ادـخ ، زا  زگره  دـید و  دـنهاوخ  ار  دوخ  کـین  لاـمعا  هجیتـن  دـنا ، هتفرگ رارق  ناراـکزیهرپ  نیقتم و 
(. َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  ناراکزیهرپ  زا  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  دراد  یهاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ 

.دوش یمن عیاض  زگره  دایز ، ای  دشاب  مک  اهنآ ، کین  لامعا  نیاربانب 

322 ص :  ۀیآ 116 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نیا رد  هک  دنتسه  يرگمتـس  نامیا و  یب دارفا  دمآ  لبق  هیآ  رد  اهنآ  فصو  هک  ییوج  قح  نامیا و  اب  دارفا  لباقم  هطقن  هیآ 116 -) )
.دنا هدش فیصوت  دعب  هیآ  هیآ و 

ادخ تازاجم  را  شیوخ  ددعتم  نادـنزرف  تورث و  هانپ  رد  دـنناوت  یمن زگره  دـنتفرگ  شیپ  ار  رفک  هار  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ًاْئیَش ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  ْمُُهلاْومَأ َو ال  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دننامب ناما  رد 

يورین یکی  يدام ، ياه  هیامرـس نیرتمهم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدش ، نادنزرف  تورث و  هب  هراشا  اهنت  يدام  تاناکما  زا  هک  نیا  رد 
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رـس ود  نیا  زا  يدام  تاناکما  هیقب  دشاب و  یم يداصتقا  ياه  هیامرـس يرگید  تسا و  هدش  رکذ  نادـنزرف  ناونع  هب  هک  تسا  یناسنا 
323 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دریگ  یم همشچ 

و دوش ، بوسحم  يزایتما  دـنوادخ ، ربارب  رد  دـناوت  یمن ییاهنت  هب  یعمج ، تردـق  و  یلام ، ياهزایتما  دـیوگ : یم تحارـص  اب  نآرق 
ریغ رد  دـنوش ، هتفرگ  راک  هب  حیحـص  ياهریـسم  رد  كاپ  تین  نامیا و  وترپ  رد  هک  یماگنه  رگم  تسا ، هابتـشا  اهنآ  رب  ندرک  هیکت 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  « ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنخزود و  باحصا  لاوما ) نابحاص   ) اهنآ  » تروص نیا 

323 ص :  ۀیآ 117 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ار نآ  تشونرس  بلاج  لاثم  کی  نمض  هدومن و  اهنآ  هناراکایر  ياهقافنا  اهششخب و  لذب و  عضو  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 117 -) )
رب هک  یموق  تعارز  هب  هک  تسا  ینازوس  داب  دننامه  دننک  یم قافنا  ایند  یگدـنز  نیا  رد  اهنآ  هچنآ  : » دـیوگ یم دـنک و  یم حیرـشت 

اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِهِذه  ِیف  َنوُقِْفُنی  ام  ُلَث  «َ دزاس دوبان  ار  نآ  دزوب و  دنا ) هدومن تشک  بسانم  تقو  ای  لحم  ریغ  رد  و   ) دنا هدرک متـس  دوخ 
( ُْهتَکَلْهَأَف ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح  َْتباصَأ  ٌّرِص  اهِیف  ٍحیِر  ِلَثَمَک 

نازوـس و داـب  نوـچمه  يراـکایر  ییاـمندوخ و  حور  دــنرادن  دوـخ  قاــفنا  رد  یحیحــص  هزیگنا  نوـچ  هدوـلآ  ناــمیا و  یب دارفا  .
.دزاس یم رثا  یب ار  نآ  دزو و  یم اهنآ  قافنا  هعرزم  رب  يا  هدننک کشخ

ْمُهَسُْفنَأ ْنِکل  ُهَّللا َو  ُمُهَمَلَظ  ام  دنا َ» هدرک نتـشیوخ  هب  متـس  ناشدوخ  اهنآ  هکلب  هدرکن ، یمتـس  اهنآ  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم نایاپ  رد 
( َنوُِملْظَی

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم يا  هجیتن هچ  دساف  رثا  زج  دساف  لمع  اریز  دنرب ، یم نیب  زا  هدوهیب  ار  دوخ  ياه  هیامرس بیترت  نیا  هب  .

323 ص :  ۀیآ 118 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 118) )

322 ص :  لوزن ..... : نأش 

، یگیاسمه ای  تبارق ، ببس  هب  نایدوهی ، اب  ناناملسم  زا  يا  هدع هک  دش  لزان  یماگنه  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
ار ناناملسم  رارسا  هک  دندوب  یمیمص  اهنآ  اب  يردق  هب  دنتشاد و  یتسود  دندوب ، هتـسب  مالـسا  زا  شیپ  هک  ینامیپ  ای  و  عاضر ، ّقح  ای 

دادملق ناناملسم  تسود  ار  دوخ  رهاظ  هب  دندوب و  نیملسم  مالسا و  تخسرس  نمشد  هک  دوهی  موق  هلیـسو  نیدب  دنتفگ ، یم نانآ  هب 
امـش نید  رد  اهنآ  نوچ  هک  داد  رادشه  ناناملـسم  زا  هدع  نآ  هب  دـش و  لزان  هیآ  دـندش ، یم علطم  ناناملـسم  رارـسا  زا  دـندرک ، یم

.دیهد رارق  دوخ  رارسا  مرحم  ار  نانآ  دیابن  دنتسین ،
324 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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324 ص :  ریسفت ..... :

لئاسم زا  یکی  هب  درک  نایب  رافک  اـب  ار  ناناملـسم  تابـسانم  هک  یتاـیآ  لاـبند  هب  هیآ  نیا  دـیزاسن - دوخ  رارـسا  مرحم  ار  ناـگناگیب 
مه زا  ریغ  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم دـهد ، یم رادـشه  ناـنمؤم  هب  یفیطل  هیبشت  نمـض  هدرک و  هراـشا  ساـسح 
اَهُّیَأ ای  « ) دیزاسن ربخ  اب  دوخ  ینورد  ياهزار  رارسا و  زا  ار  ناگناگیب  و  دینکن ، باختنا  يزارمه  تسود و  دوخ ، يارب  دوخ  ناکلسم 

(. ًالابَخ ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًۀَناِطب  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا 
امش نایز  تمحز و  يوزرآ  کلسم  بهذم و  رد  ییادج  رطاخ  هب  هک  تسین  نآ  زا  عنام  امش  اب  اهنآ  تقافر  یتسود و  قباوس  زگره 

(. ْمُِّتنَع ام  اوُّدَو  « ) دیشاب تمحز  جنر و  رد  امش  هک  تسا  نیا  اهنآ  هقالع  هتسویپ   » هکلب دننارورپن ، دوخ  لد  رد  ار 
تبقارم دوخ  راتفر  نانخـس و  رد  الومعم  ددرگن ، شاـف  ناـشزار  و  دـیوشن ، هاـگآ  ناشریمـض  تاـنونکم  زا  امـش  هک  نیا  يارب  اـهنآ 

ْدَق « ) تسا راکشآ  اهنآ  نانخس  يالبال  زا  ینمـشد  توادع و  راثآ   » نیا دوجو  اب  یلو  دننز ، یم فرح  تقد  طایتحا و  اب  و  دننک ، یم
(. ْمِهِهاْوفَأ ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب 

دهد و یم ربخ  ناشینورد  زار  نطاب و  ریمض  زا  و  هداد ، ناشن  ار  نانمشد  نطاب  ییاسانش  هقیرط  هلیسو  نیدب  دنوادخ  هک  نیا  هصالخ 
ام َو  « ) تسا رتگرزب  دـنروآ  یم ناـبز  رب  هچنآ  زا  بتارم  هب  دـنا ، هدرک ناـهنپ  دوخ  لد  رد  ینمـشد  توادـع و  زا  هچنآ  : » دـیامرف یم

(. ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت 
زا ار  دوخ  تسود  دیناوت  یم نآ  هلیـسو  هب  دینک » ّربدت  نآ  رد  رگا  هک  میدرک ، نایب  ار  تایآ  نیا  امـش  يارب  ام  : » هدومن هفاضا  سپس 

(. َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق   ) دینک ادیپ  نانمشد  ّرش  زا  ار  تاجن  هار  و  دیهد ، زیمت  نمشد 

324 ص :  ۀیآ 119 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رگید لـلع  هب  اـی  يراوجمه و  اـی  يدـنواشیوخ و  يور  ار  ناـنآ  ناناملـسم  تیعمج  يا  امـش  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 119 -) )
لزان دنوادخ  فرط  زا  هک  ییاهباتک  مامت  هب  امـش  هک  یلاح  رد  دنراد ، یمن تسود  ار  امـش  اهنآ  هک  نیا  زا  لفاغ  دیراد ، یم تسود 
ِءالوُأ ُْمْتنَأ  اه  « ) دنرادن نامیا  امش  ینامسآ  باتک  هب  نانآ  یلو  دیراد ، نامیا  اهنآ ) ینامسآ  ياهباتک  ناتدوخ و  باتک  زا  معا   ) هدش

325 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکَنوُّبُِحی  ْمُهَنوُّبُِحت َو ال 
( ِهِّلُک ِباتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  َو 

، دـننک تاقالم  امـش  اب  نوچ  دنتـسه ، قفانم  باتک  لها  زا  هتـسد  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، یفرعم  ار  اـهنآ  یلـصا  هرهچ  نآرق  سپـس  .
ناتـشگنا رـس  مشخ  توادع و  هنیک و  تدش  زا  دنوش ، اهنت  نوچ  یلو  مینک ، یم قیدـصت  ار  امـش  نییآ  میراد و  نامیا  ام  دـنیوگ  یم

(. ِْظیَْغلا َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  اْوَلَخ  اذِإ  اَّنَمآ َو  اُولاق  ْمُکوَُقل  اذِإ  َو  « ) دنریگ یم نادند  هب  ار  دوخ 
(. ْمُکِْظیَِغب اُوتُوم  ُْلق   ) تشاد دهاوخنرب  امش  زا  تسد  گرم  زور  ات  هّصغ  نیا  و  دیریمب » دیراد ، هک  یمشخ  نیمه  اب  وگب : ! » ربمایپ يا 

ِتاذـِب ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ربخاـب  اـه  هنیـس نورد  رارـسا  زا  دـنوادخ  اریز   » تـسا هاـگآ  ادـخ  و  دـیدوبن ، هاـگآ  اـهنآ  عـضو  زا  اـمش 
(. ِروُدُّصلا

325 ص :  ۀیآ 120 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 
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يارب یبوخ  دـماشیپ  يزوریپ و  حـتف و  رگا   » هک تسا  هدـش  وگزاب  اهنآ  توادـع  هنیک و  ياه  هناشن زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 120 -) )
ٌۀَنَـسَح ْمُکْـسَسْمَت  ْنِإ  « ) دنوش یم لاحـشوخ  دهد  خر  امـش  يارب  يراوگان  هثداح  هچنانچ  و  دـنوش ، یم تحاران  اهنآ  دـهد ، خر  امش 

(. اِهب اوُحَْرفَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْکبُِصت  ْنِإ  ْمُهْؤُسَت َو 
هنانئاخ ياه  هشقن هلیسو  هب  دنناوت  یمن نانآ  دیشاب ، راد  نتشیوخ  راکزیهرپ و  و  دینک ، تماقتـسا  اهنآ  ياهیزوت  هنیک ربارب  رد  رگا  اما  »

ًاْئیَش ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  اوُقَّتَت ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  َو  « ) دراد هطاحا  الماک  دینک  یم هچنآ  هب  دنوادخ  اریز  دننک ، دراو  يا  همطل امـش  هب  دوخ 
(. ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإ 

325 ص :  ۀیآ 121 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

.هدش لزان  دحا »  » گنج ینعی  یمالسا  هنمادرپ  مهم و  هثداح  کی  هراب  رد  هک  دوش  یم عورش  یتایآ  دعب  هب  نیا  زا  هیآ 121 -) )
! ربمایپ يا  روایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم هدرک و  دحا  هنماد  رد  هاگرکـشل  باختنا  يارب  هنیدـم  زا  ربمایپ  ندـمآ  نوریب  هب  هراشا  زاغآ  رد 

نمـشد اب  دربن  يارب  ییاههاگیاپ  نانمؤم  يارب  ات  يدـمآ  نوریب  دوخ  لها  ناگتـسب و  ناـیم  زا  هنیدـم  زا  ناهاگحبـص  هک  ار  زور  نآ 
ریسفت هدیزگرب  ٌمِیلَع .) ٌعیِمَس  ُهَّللا  ِلاتِْقِلل َو  َدِعاقَم  َنِینِمْؤُْملا  ُئِّوَُبت  َِکلْهَأ  ْنِم  َتْوَدَغ  ْذِإ  َو  « ) تساناد اونـش و  دنوادخ  يزاس و  هدامآ 

326 ص : ج1 ، هنومن ،
ونب  » خـیراوت لـقن  قبط  هک   ) ناناملـسم زا  هفیاـط  ود  ماـگنه  نآ  رد  : » دـیامرف یم هدرک  هراـشا  ارجاـم  نیا  زا  يرگید  هشوگ  هب  سپس 
زاب هنیدـم  هب  هار  طـسو  زا  دـنهد و  جرخ  هب  یتسـس  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندوب ) جرزخ  هلیبق  زا  هثراـح » ونب   » سوا و هلیبق  زا  هملس »

(. الَشْفَت ْنَأ  ْمُْکنِم  ِناتَِفئاط  ْتَّمَه  ْذِإ  « ) دندرگ
اما دوب ، هدرک  تفلاخم  اهنآ  رظن  اب  ربمایپ  دـندوب و  رهـش » رد  گنج   » هیرظن نارادـفرط  زا  اـهنآ  هک  دوب  نیا  دـیاش  میمـصت  نیا  تلع 
اذل دنداد ، همادا  ناناملسم  اب  يراکمه  هب  و  دنتشگزاب ، دوخ  میمصت  زا  يدوز  هب  هفیاط  ود  نآ  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  لیذ  زا  هکنانچ 
ِهَّللا یَلَع  امُهُِّیلَو َو  ُهَّللا  َو  « ) دـننک هیکت  ادـخ  رب  دـیاب  نامیا  اب  دارفا  دوب و  هفیاـط  ود  نیا  ناـبیتشپ  رواـی و  دـنوادخ  : » دـیوگ یم نآرق 

«. 1 ( » َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف 

326 ص :  ۀیآ 123 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

، دیدرگ لزان  ینارحب  تلاح  کی  رد  ناناملـسم  هدروخ  تسکـش هیحور ، تیوقت  يارب  هک  تسا  یتایآ  دـعب  هب  اجنیا  زا  هیآ 123 -) )
دنوش و مرگلد  شیوخ  هدنیآ  هب  هرطاخ ، نآ  يروآدای  اب  ات  هدش  ردب  نادیم  رد  ناناملسم  ریگمشچ  يزوریپ  هب  هراشا  نآ  رد  تسخن 

هسیاقم لباق  تازیهجت  هدع و  رظن  زا  و  فیعض ، نمشد  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  داد  يزوریپ  ردب  رد  ار  امـش  دنوادخ  : » دیامرف یم اذل 
(. ٌۀَّلِذَأ ُْمْتنَأ  ٍرْدَِبب َو  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو  « ) دیدوبن اهنآ  اب 

.دندوب ناوارف  تازیهجت  اب  رفن و  رازه  زا  شیب  ناکرشم  و  مک ، تازیهجت  اب  رفن  امش 313  ددع 
ياهتمعن رکـش  ات  دـینک  بانتجا  ربماـیپ  ینعی  دوخ ، ياوشیپ  ناـمرف  تفلاـخم  رارکت  زا  و  دـیزیهرپب ، ادـخ  زا  تسا ، نینچ  هک  لاـح  »

(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَف  « ) دیشاب هدروآ  ياجب  ار  وا  نوگانوگ 

326 ص :  ۀیآ 124 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 
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، وت هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم هدرک و  يروآدای  ناگتشرف  هلیسو  هب  ردب  نادیم  رد  ار  ناناملسم  يرای  هرطاخ  سپـس  هیآ 124 -) )
دنیآ دورف  نامسآ ) زا   ) هک ناگتشرف  زا  رفن  رازه  هس  هب  ار  امش  ناتراگدرورپ  تسین  یفاک  ایآ  یتفگ : یم نانمؤم  هب 

__________________________________________________

.دییامرف هعلاطم  هنومن » ریسفت   » رد هیآ  نیمه  لیذ  ار  دحا  يارجام  حورشم  ( 1)
327 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنِیلَْزنُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َنِینِمْؤُْمِلل َأ  ُلوُقَت  ْذِإ  «! ) دنک يرای 

327 ص :  ۀیآ 125 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

زور دننام  و  دینک ، هشیپ  ار  اوقت  و  دیباتـشب ، شیرق  هاپـس  لابقتـسا  هب  دـیهد و  جرخ  هب  تماقتـسا  رگا  مه  زورما  يرآ ! (- » هیآ 125 )
رازه جنپ  هلیسو  هب  دنوادخ  دندرگرب ، امش  يوس  هب  تعرس  هب  ناکرشم  لاح  نیا  رد  رگا  دییامنن ، تفلاخم  ربمایپ  نامرف  اب  هتـشذگ ،

ْنِم ْمُکُوتْأَی  اوُقَّتَت َو  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  یَلب  « ) درک دهاوخ  يرای  ار  امش  دنتسه  یـصوصخم  ياه  هناشن ياراد  یگمه  هک  ناگتـشرف  زا  رفن 
(. َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف 

327 ص :  ۀیآ 126 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تیوقت رطاخ و  نانیمطا  تراشب و  قیوشت و  يارب  اـهنت  امـش ، يراـی  هب  ناگتـشرف  ندـمآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  اـما  (- » هیآ 126 )
يزوریپ هار  مه  تسا » میکح  راک  همه  رد  رداق و  زیچ  همه  رب  هک  تسا  يدـنوادخ  هیحان  زا  اهنت  يزوریپ  هن  رگ  و  تسامـش ، هیحور 

ِزیِزَْعلا ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  ِِهب َو  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  ْمَُکل َو  يرُْـشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو   ) دراد نآ  يارجا  رب  تردـق  مه  دـناد و  یم ار 
(. ِمیِکَْحلا

327 ص :  ۀیآ 127 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هب نمشد  اب  دیدج  دروخرب  رد  ار  ناگتشرف  هک  تسا  هدش  هداد  هدعو  امـش  هب  هک  نیا  : » دیامرف یم دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 127 -) )
« دـنادرگ زاب  ییاوسر  ّتلذ و  اب  ار  اـهنآ  و  دـنک ، عطق  ار  ناکرـشم  رکـشل  رکیپ  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  يارب  دتـسرفب ، امـش  يراـی 

(. َنِیِبئاخ اُوِبلَْقنَیَف  ْمُهَِتبْکَی  ْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًافَرَط  َعَطْقَِیل  )

327 ص :  ۀیآ 128 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 128) )

327 ص :  لوزن ..... : نأش 
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نیملسم رکیپ  رب  تخـس  تابرـض  همه  نآ  تسکـش و  دحا »  » گنج رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یناشیپ  نادند و  هک  نآ  زا  سپ 
دوب و دـنهاوخ  تیادـه  لـباق  تیعمج  نیا  هنوگچ  درک  یم رکف  دوـخ  شیپ  دـیدرگ و  نارگن  ناکرـشم  هدـنیآ  زا  ربماـیپ  دـش ، دراو 

ادخ يوس  هب  ار  اهنآ  يو  هک  یلاح  رد  دننک  یم راتفر  نینچ  دوخ  ربمایپ  اب  هک  دش  دـنهاوخ  راگتـسر  یتیعمج  نینچ  هنوگچ  : » دومرف
«. دنک یم توعد 

.یشاب یم اهنآ  غیلبت  هب  فظوم  اهنت  هکلب  یتسین  اهنآ  تیاده  لوؤسم  وت  هک  داد  يرادلد  ربمایپ  هب  دش و  لزان  هیآ 

327 ص :  ریسفت ..... :

328 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  ملسم  عوضوم  نیا  یلو  تسا  هتفر  رایسب  نخس  هیآ  نیا  ریسفت  رد 
.تسا نآ  ثداوح  هب  طوبرم  هدش و  لزان  دحا  گنج  زا  سپ  هک 

هک نیا  رگم  تسین  هتخاس  وت  تسد  زا  يراک  گنج ) زا  يرارف  نانمؤم  ای  نارفاـک   ) تشونرـس هراـب  رد  : » دـیوگ یم هیآ  لاـح  ره  هب 
ْمَُهبِّذَُعی ْوَأ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْوَأ  ٌء  ْیَش ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل  « ) دنک ناشتازاجم  دنا  هدرک هک  یمتـس  رطاخ  هب  ای  دشخبب  ار  اهنآ  دهاوخب  ادخ 

(. َنوُِملاظ ْمُهَّنِإَف 

328 ص :  ۀیآ 129 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیوگ یم لبق ، هیآ  يارب  تسا  يدیکأت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 129 -) )
دهاوـخب ار  سک  ره  دـشخب و  یم دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  تسادـخ ، نآ  زا  تـسا  نـیمز  اهنامــسآ و  رد  هـچنآ  «و 

(. ُءاشَی ْنَم  ُبِّذَُعی  ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  « ) دنک یم تازاجم 
دریگ یم یـشیپ  وا  بضغ  رب  وا  تمحر  و  تسا » نابرهم  هدنزرمآ و  وا   » تسا دـیدش  وا  تازاجم  هک  لاح  نیع  رد  دـیازفا : یم سپس 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  (َو 

328 ص :  ۀیآ 130 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

.تسا یتیبرت  یعامتجا و  يداصتقا ، ياه  همانرب هلسلس  کی  يوتحم  نآ  زا  دعب  هیآ  تشه  هیآ و  نیا  يراوخابر ! میرحت  هیآ 130 -) )
« دیروخن ربارب  دـنچ  ار  لوپ ) دوس  و   ) ابر دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم هدرک ، نانمؤم  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد 

(. ًۀَفَعاضُم ًافاعْضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکْأَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
مکح يراوخاـبر  نتخاـس  نک  هشیر يارب  نآرق  لـیلد  نیمه  هب  تشاد ، يراوخاـبر  هب  يدـیدش  یگدوـلآ  تیلهاـج  ناـمز  رد  برع 

: تسا هدرک  نایب  هلحرم  راهچ  رد  اجیردت و  ار  میرحت 
.هدش تعانق  یقالخا  دنپ  کی  هب  ابر »  » هراب رد  مور  هروس  هیآ 39  رد  - 1

.تسا هتفرگ  رارق  شنزرس  دروم  دوهی  تشز  تداع  کی  ناونع  هب  ابر »  » ءاسن هروس  هیآ 161  رد  - 2
.تسا هدومن  رکذ  ادخ  اب  گنج  مکح  رد  عونمم و  ار  يراوخابر  هنوگ  ره  زین  هرقب ، هروس  ات 279  تایآ 275  رد  - 3

نآ شحاف  دیدش و  عون  هک  ابر  عاونا  زا  عون  کی  هب  اهنت  اّما  هدش ، رکذ  احیرص  ابر  میرحت  مکح  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هرخالاب  و  - 4
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329 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  هراشا  تسا 
هیامرس لصا  اب  نیتسخن  هلحرم  رد  دوس  ینعی  دنک  ریس  ابر  ریسم  رد  يدعاصت  لکش  هب  هیامرـس  هک  تسا  نیا  شحاف » ابر   » زا روظنم 

.دنریگ رارق  ابر  دروم  اعومجم  دوش و  همیمض 
ْمُکَّلََعل َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) دـیزیهرپب هانگ  نیا  زا  دـینک و  هشیپ  ار  يوقت  دـیاب  دـیوش  راگتـسر  دـیهاوخ  یم رگا  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنوُِحْلُفت

329 ص :  ۀیآ 131 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، دیکأت  يوقت  مکح  يور  اددجم  هیآ ، نیا  رد  هیآ 131 -) )
(. َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتا  َو  « ) تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  دیزیهرپب ، یشتآ  زا  «و 

نارفاک راظتنا  رد  هک  یـشتآ  زا  ناراوخابر  تسین و  راگزاس  نامیا  حور  اب  يراوخابر  الوصا  هک  دوش  یم هدافتـسا  نیرفاک »  » ریبعت زا 
.دنراد یمهس  تسا 

329 ص :  ۀیآ 132 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نامرف : » دیامرف یم ددرگ ، یم لیمکت  هدش  رکذ  نارادربنامرف  ناعیطم و  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  یقیوشت  اب  لبق  هیآ  دیدهت  هیآ 132 -) )
ْمُکَّلََعل َلوُـسَّرلا  َهَّللا َو  اوـُعیِطَأ  َو  « ) دـیوش یهلا  تـمحر  لومــشم  اـت  دـییوگ  كرت  ار  يراوخاـبر  دـینک و  تعاـطا  ار  ربماـیپ  ادـخ و 

(. َنوُمَحُْرت

329 ص :  ۀیآ 133 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هب قیوشت  ار  ناراکوکین  شتآ و  تازاجم  هب  دیدهت  ار  ناراکدب  هک  هتشذگ  تایآ  لابند  هب  تداعـس ! ریـسم  رد  هقباسم  هیآ 133 -) )
شزرمآ نآ  ییاهن  فده  هک  هدرک  يونعم  هقباسم  کی  هب  هیبشت  ار  ناراکوکین  شالت  ششوک و  هیآ  نیا  رد  درک ، یم یهلا  تمحر 

یلِإ اوُعِراس  َو  « ) دـیریگب تقبـس  رگیدـکی  رب  یهلا  شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  : » دـیامرف یم تسا ، تشهب  نادـیواج  ياهتمعن  یهلا و 
(. ْمُکِّبَر ْنِم  ٍةَرِفْغَم 

لوا هجرد  رد  يونعم  هقباسم  نیا  فده  تسین ، نکمم  هانگ  زا  يوشتـسش  شزرمآ و  نودـب  يونعم  ماقم  ره  هب  ندیـسر  هک  اجنآ  زا 
ُتاوامَّسلا اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  « ) تسا نیمز  اهنامـسآ و  هنهپ  نآ ، تعـسو  هک  یتشهب   » هدش هداد  رارق  تشهب  نآ  فده  نیمود  ترفغم و 

(. ُضْرَْألا َو 
(. َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  « ) تسا هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  تمظع ، نآ  اب  تشهب ، نیا  : » هک دنک  یم حیرصت  هیآ  نایاپ  رد 

330 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

330 ص :  ۀیآ 134 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ناراکزیهرپ هیآ  نیا  رد  هدش  هداد  ناراکزیهرپ  هب  نادیواج  تشهب  هدعو  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  ناراکزیهرپ ! يامیـس  هیآ 134 -) )
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: تسا هدومن  رکذ  اهنآ  يارب  یناسنا  یلاع و  فاصوا  زا  تفص  جنپ  دنک و  یم یفرعم  ار 
َنیِذَّلا « ) دـنتیمورحم یناـشیرپ و  رد  هک  یناـمز  هچ  دنتعـسو و  یتحار و  رد  هک  یعقوم  هچ  دـننک  یم قاـفنا  لاـح  همه  رد  اـهنآ  - » 1

(. ِءاَّرَّضلا ِءاَّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی 
رد هک  ار  یتافص  لباقم  هطقن  تایآ  نیا  اریز  هدش ، رکذ  قافنا »  » ناراکزیهرپ هتسجرب  تفـص  نیتسخن  اجنیا  رد  هک  نیا  هجوت  بلاج 

یـشوخ و لاح  رد  مه  نآ  تورث  لام و  زا  تشذگ  هوالع  هب  دنک ، یم نایب  دش ، رکذ  لبق  تایآ  رد  نارگرامثتـسا  ناراوخابر و  هراب 
.تساوقت ماقم  هناشن  نیرتنشور  یتسدگنت 

(. َْظیَْغلا َنیِمِظاْکلا  َو  « ) دنطّلسم دوخ  مشخ  رب  اهنآ  - » 2
(. ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  « ) دنرذگ یم مدرم  ياطخ  زا  اهنآ  - » 3

، دـنکن نک  هشیر  ناسنا  بلق  زا  ار  توادـع  هنیک و  تسا  نکمم  اریز  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  اـما  تسا  بوخ  رایـسب  مشخ  ندرب  ورف 
.ددرگ مأوت  ششخب » وفع و   » اب ظیغ » مظک   » دیاب توادع  تلاح  هب  نداد  نایاپ  يارب  لاح  نیا  رد 

(. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  « ) دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و   » دنراکوکین اهنآ  - 4
رد ار  ینمـشد  هشیر  تسا ) هتـسیاش  هک  اجنآ   ) يدب ربارب  رد  ندرک  یکین  اب  ناسنا  هک  هدش ، وفع  زا  رتیلاع  هلحرم  هب  هراشا  اجنیا  رد 

.دنادرگ نابرهم  شیوخ  هب  تبسن  ار  وا  بلق  دنازوسب و  فرط  لد 

330 ص :  ۀیآ 135 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دوخ ناهانگ  يارب  دـنتفا و  یم ادـخ  دای  هب  دـننک  متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش  یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اـهنآ  و  : » مجنپ هیآ 135 -) )
(. ْمِِهبُونُِذل اوُرَفْغَتْساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  « ) دننک یم شزرمآ  بلط 

راکزیهرپ دارفا  رد  تلفغ  يراکشومارف و  نیا  اما  دوش ، یمن هانگ  بکترم  تسادخ  دای  هب  ات  ناسنا  هک  دوش  یم هدافتـسا  قوف  هیآ  زا 
ریـسفت هدـیزگرب  ار  ناهانگ  هک  ادـخ  زج  تسیک  و   » دـننک یم ناربج  ار  هتـشذگ  دـنتفا و  یم ادـخ  داـی  هب  يدوز  هب  دـیاپ ، یمن يرید 

331 ص : ج1 ، هنومن ،
(. ُهَّللا اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  ( ؟» دشخبب

َْمل َو  « ) دننک یمن هانگ  رارکت  دنزرو و  یمن رارصا  شیوخ  هانگ  رب  یهاگآ  ملع و  اب  زگره  اهنآ  : » دیوگ یم دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. َنوُمَْلعَی ْمُه  اُولَعَف َو  ام  یلَع  اوُّرُِصی 

331 ص :  ۀیآ 136 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ناشـشاداپ اهنآ  : » دـیوگ یم هداد ، حیـضوت  دـمآ  هتـشذگ  هیآ  ود  رد  اهنآ  تافـص  هک  یناراکزیهرپ  شاداپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 136 -) )
هک یتشهب  دوش ) یمن عطق  اهنآ  زا  بآ  يا  هظحل و   ) تسا يراج  اهرهن  شناـتخرد  ریز  زا  هک  تسا  ییاهتـشهب  راـگدرورپ و  شزرمآ 

(. اهِیف َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ْمُهُؤازَج  َِکئلوُأ  « ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  نادواج  روطب 
(. َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  َو  « ) دنتسه لمع  لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  یکین  شاداپ  هچ  نیا  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.دنزیرگ یم شیوخ  ياهتیلوؤسم  تادهعت و  زا  هشیمه  هک  لبنت  هداداو و  دارفا  هن 
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331 ص :  ۀیآ 137 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

مزال و قیاقح ، كرد  يارب  ناگتشذگ  اب  رضاح  لسن  یگنهرف  يرکف و  دنویپ  دیجم  نآرق  ناگتـشذگ ! خیرات  یـسررب  هیآ 137 -) )
رد دوش ، یم نشور  ناگدنیآ  تیلوؤسم  هفیظو و  رضاح ) هتـشذگ و   ) نامز ود  نیا  ندروخ  هرگ  طابترا و  زا  اریز  دناد ، یم يرورض 

کی تروص  هب  درادن و  یصاصتخا  هبنج  زگره  ننس  نیا  هک  هتشاد  هتشذگ  ماوقا  رد  ییاهتنـس  دنوادخ  : » دیامرف یم ثحب  دروم  هیآ 
(. ٌنَنُس ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  « ) دوش یم ارجا  ناگمه  هراب  رد  یتایح  نیناوق  هلسلس 

هدـنکارپ و ياهتلم  يدوبان  تسکـش و  هدـش و  ینیب  شیپ  رادـیب  دـحتم و  دـهاجم و  نامیا و  اب  دارفا  یلاعت  تفرـشیپ و  ننـس  نیا  رد 
.تسا تبث  تیرشب  خیرات  رد  هک  هدیدرگ  ینیب  شیپ زین  هانگ  هب  هدولآ  نامیا و  یب

هتـشذگ و ياهتلم  ناینیـشیپ و  راثآ  رد  دیدرگب و  نیمز  يور  رد  دیورب   » دهد یم روتـسد  ناناملـسم  هب  دـیجم  نآرق  تهج  نیا  يور 
دندرک و بیذکت  ار  ادخ  ناربمایپ  و  دندش ، رفاک  هک  اهنآ  راک  نایاپ  دـیرگنب  و  دـینک ، تقد  رابج  شکندرگ و  هنعارف  نارادـمامز و 

َناک َْفیَک  اورُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  ( ؟» دیسر اجک  هب  اهنآ  راک  ماجنا  رس  و  دوب ؟ هنوگچ  دندراذگ ، نیمز  رد  ار  داسف  ملظ و  ناینب 
(. َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع 

332 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

332 ص :  ۀیآ 138 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

يزردنا تیاده و  هلیسو  اهناسنا و  همه  يارب  تسا  ینشور  هینایب  دش  هتفگ  قوف  تایآ  رد  هچنآ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 138 -) )
(. َنیِقَّتُْمِلل ٌۀَظِعْوَم  ًيدُه َو  ِساَّنِلل َو  ٌناَیب  اذه  « ) ناراکزیهرپ همه  يارب  تسا 

تیادـه دـنریگ و  یم ماهلا  نآ  زا  فدـه  اب  دارفا  ناراکزیهرپ و  اهنت  دراد  یمدرم  یناگمه و  هبنج  تانایب  نیا  هک  نیا  نیع  رد  ینعی 
.دنوش یم

332 ص :  ۀیآ 139 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 139) )

332 ص :  لوزن ..... : نأش 

یتایآ هلابند  هیآ  دنچ  نیا  دوش  یم هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  هدش  دراو  يددـعتم  تایاور  نآ  زا  دـعب  هیآ  راهچ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
گنج میتفگ  هک  روطنامه  اریز  دحا ، گنج  جـیاتن  يور  تسا  یلیلحت  هیزجت و  تایآ  نیا  و  میتشاد ، دـحا  گنج  هراب  رد  هک  تسا 

اهتیـصخش و زا  یعمج  دـیماجنا و  تسکـش  هب  ناـیاپ  رد  مالـسا ، نازابرـس  زا  یعمج  یماـظن  طابـضنا  مدـع  یناـمرفان و  رثا  رب  دـحا 
.دندیشون تداهش  تبرش  نادیم  نیا  رد  ربمایپ ، يومع  هزمح »  » هلمج زا  مالسا  هتسجرب  ياه  هرهچ
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تسـشن و یم اهنآ  کیاکی  هزانج  رـس  رب  ءادهـش  حاورا  تشادگرزب  يارب  تفر و  ناگتـشک  نایم  هب  دوخ  نارای  اب  بش  نامه  ربمایپ 
هدرپس كاخ  هب  ناوارف  هودـنا  نایم  رد  دـحا  هوک  هنماد  رد  اـهنآ  همه  داـسجا  سپـس  و  دومن ، یم شزرمآ  بلط  تخیر و  یم کـشا 
تایآ نیا  دنتشاد  تسکـش  جیاتن  زا  يونعم  هدافتـسا  مه  یحور و  تیوقت  هب  دیدش  زاین  ناناملـسم  هک  ساسح  تاظحل  نیا  رد  دش ،

.دیدرگ لزان 

332 ص :  ریسفت ..... :

زا دـننک  یم هدافتـسا  اـهیزوریپ  زا  هک  روطناـمه  رادـیب  دارفا  دـیوگ  یم هداد ، رادـشه  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  رد  دـحا - گـنج  جـیاتن 
نآ نتخاس  فرطرب  اب  دننک و  یم ادیپ  هدش ، تسکش  همـشچ  رـس  هک  ار  یفعـض  طاقن  نآ  وترپ  رد  دنزومآ و  یم سرد  زین  اهتـسکش 

هتشاد نامیا  رگا  دیرترب  امـش  دیدرگم  نیگمغ  دیوشن و  تسـس  و  : » دیامرف یم هفیرـش  هیآ  اذل  دنوش ، یم هدامآ  ییاهن  يزوریپ  يارب 
نامیا حور  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  تقیقح  رد  امش  تسکش  ینعی ، َنِینِمُْؤم ) ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  َو ال  « ) دیشاب

.هدوب نآ  راثآ  و 

332 ص :  ۀیآ 140 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

333 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ییاهن  يزوریپ  هب  ندیسر  يارب  يرگید  سرد  هیآ  نیا  رد  هیآ 140 -) )
َّسَم ْدَقَف  ٌحْرَق  ْمُکْـسَسْمَی  ْنِإ  « ) دیـسر نآ  دننامه  یتحارج  مه  اهنآ  هب  دیـسر  یتحارج  امـش  هب  رگا  : » هک تسا  هدش  هداد  ناناملـسم 

(. ُُهْلثِم ٌحْرَق  َمْوَْقلا 
خلت و ثداوح  رـشب  یگدـنز  رد  هک  تسا  هدـش  یهلا  ننـس  زا  یکی  هب  هراشا  سپـس  تسیچ !؟ يارب  امـش  هودـنا  یتسـس و  نیاربانب ،

تنـس ات  دـهد » یم شدرگ  موادـم  روطب  مدرم  نایم  رد  ار  ماـیا  نیا  دـنوادخ   » و تسین ، رادـیاپ  مادـک  چـیه  هک  دـهد  یم خر  نیریش 
(. ِساَّنلا َْنَیب  اُهلِواُدن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  َو   ) دوش راکشآ  ثداوح  نیا  يالبال  زا  لماکت 

هتخانش نامیا  نایعدم  زا  نامیا ، اب  دارفا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  : » دیامرف یم هدرک ، راوگان  ثداوح  نیا  هجیتن  هب  هراشا  سپـس  و 
(. اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  « ) دنوش

(. َءادَهُش ْمُْکنِم  َذِخَّتَی  َو  « ) دیهدب مالسا  هار  رد  یناینابرق ، نادیهش و  امش  هک  دوب  نیا  كاندرد  تسکش  نیا  جیاتن  زا  یکی  «و 
دوخ مه  داد  ینابرق  هک  یماگنه  هب  اما  درمـش  یم کچوک  ار  اهنآ  هشیمه  دهدن  دوخ  سدقم  فادها  هار  رد  ینابرق  هک  یتلم  الوصا 

.دنرگن یم نآ  هب  تمظع  هدید  هب  وا ، هدنیآ  ياهلسن  مه  و  وا ،
دهاوخن تیامح  اهنآ  زا  نیارباـنب  و  َنیِِملاَّظلا ) ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو  « ) دراد یمن تسود  ار  نارگمتـس  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 

.درک

333 ص :  ۀیآ 141 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اهتـسکش هنوگ  نیا  هک  نیا  نآ  تسا و  هدـش  هراـشا  دـحا  گـنج  تسکـش  یعیبط  جـیاتن  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 141 -) )
: دیوگ یم نآرق  بویع ، نیا  يوشتسش  يارب  تسا  يرثؤم  هلیسو  دزاس و  یم راکشآ  ار  اهتیعمج  بویع  فعض و  طاقن 
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ار نارفاک  دـهدب و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشفعـض  طاقن  دـنادرگ و  صلاخ  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  گـنج ، نادـیم  نیا  رد  تساوخ  یم ادـخ  »
(. َنیِِرفاْکلا َقَحْمَی  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیل  َو  « ) دزاس دوبان  اجیردت 

333 ص :  ۀیآ 142 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ایآ : » دیوگ یم دنک و  یم مادقا  ناناملسم  يرکف  هابتشا  کی  حیحـصت  يارب  دحا  هثداح  زا  هدافتـسا  اب  نآرق  هیآ  نیا  رد  هیآ 142 -) )
334 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نودب  هک  دیتشادنپ  نینچ  امش 

اب اهنت  يونعم  تداعس  نآ  رد  ندش  لخاد  دیدرک  نامگ  امش   ) دیریگ ياج  نیرب  تشهب  رد  دیناوت  یم ادخ  هار  رد  تماقتسا  داهج و 
صخـشم ار  نارباص  امـش و  زا  نادـهاجم  دـنوادخ  زونه  هک  یلاح  رد  تسا )؟ نکمم  لمع  نودـب  هدـیقع  ای  ناملـسم و  مان  باختنا 

(. َنیِِرباَّصلا َمَْلعَی  ْمُْکنِم َو  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َۀَّنَْجلا َو  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  « ) تسا هتخاسن 

334 ص :  ۀیآ 143 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تداهش يوزرآ  هتسویپ  دنتـسشن و  یم تاسلج  رد  يا  هدع ناناملـسم  زا  یعمج  راختفارپ  تداهـش  ردب و  گنج  زا  دعب  هیآ 143 -) )
دـندوب و قداص  یعمج  اهنآ  نایم  رد  لومعم  قباطم  دوب ، هدـش  زین  ام  بیـصن  ردـب  نادـیم  رد  راـختفا  نیا  شاـک  يا  هک  دـندرک  یم
دندیگنج و تماهش  اب  نیتسار  نادهاجم  دمآ ، شیپ  دحا  كانتشحو  گنج  هک  دیـشکن  لوط  يزیچ  اما  وگغورد ، رهاظتم و  يا  هدع

مالـسا شترا  رد  ار  تسکـش  راـثآ  هک  یماـگنه  ناـیوگغورد  زا  یعمج  اـما  دندیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  دندیـشون و  تداهـش  تبرش 
رد تداهش  و   ) گرم ياّنمت  امش  و  : » دیوگ یم دنک ، یم شنزرس  ار  اهنآ  هیآ  نیا  دندرک ، رارف  ندش  هتـشک  سرت  زا  دندرک  هدهاشم 

« دیدرک یم هاگن  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دیدید  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  سپـس  دیدرک ، یم دیوش  ورب  ور  نآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  ادخ ) هار 
ُهْوَْقلَت ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َتْوَْملا  َنْوَّنَمَت  ُْمْتنُک  ْدََقل  َو  ! ) تسا هلـصاف  امـش  رادرک  راتفگ و  نایم  ردقچ  دـیهد ، رد  نت  نآ  هب  دـیدوبن  رـضاح  و 

(. َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  ُهوُُمْتیَأَر َو  ْدَقَف 

334 ص :  ۀیآ 144 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 144) )

334 ص :  لوزن ..... : نأش 

ناناملـسم و ناـیم  گـنج  شتآ  هک  لاـح  ناـمه  رد  هک : نیا  نآ  تسا و  دـحا  گـنج  ثداوـح  زا  رگید  یکی  هب  رظاـن  زین  هیآ  نـیا 
 ...! متشک ار  دّمحم  متشک ...  ار  دّمحم  تفگ : یسک  دش و  دنلب  ییادص  ناهگان  دوب  رو  هلعش تدش  هب  ناتسرپ  تب

یتیلقا اهنآ  لباقم  رد  اما  دندش ، یم جراخ  تعرس  هب  گنج  نادیم  زا  هداتفا و  اپ  تسد و  هب  دنداد  یم لیکشت  ار  تیرثکا  هک  یعمج 
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.دندرک یم توعد  تماقتسا  هب  ار  هیقب  هک  دندوب  رگید  یضعب  ۀحلط و  ۀناجد و  وبأ  مالّسلا و  هیلع  یلع  نوچمه  رادیاپ  راکادف و 
.درک شهوکن  تخس  ار  لوا  هتسد  دیدرگ و  لزان  دروم  نیا  رد  هیآ 

335 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

335 ص :  ریسفت ..... :

صخش هب  یگتسباو  دنک ، یم دیدهت  ار  یفده  تازرابم  هک  تسا  یتارطخ  نیرتگرزب  زا  یکی  یتسرپ  درف  هلأسم  عونمم - یتسرپ  درف 
تسا و صخش  نآ  نتفر  تسد  زا  ماگنه  هب  تفرشیپ ، يارب  شالت  ششوک و  نتفای  نایاپ  شموهفم  دشاب  متاخ  ربمایپ  هچ  رگا  نیعم 

.تسا یعامتجا  دشر  مدع  زراب  ياه  هناشن زا  یکی  یگتسباو  نیا 
دنتفر ایند  زا  هک  دندوب  یناگداتسرف  مه  وا  زا  شیپ  تسادخ ، هداتـسرف  اهنت  دّمحم  : » دیوگ یم تحارـص  اب  ثحب  دروم  هیآ  رد  نآرق 
ْتَلَخ ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  ( ؟» دیدرگ زاب  یتسرپ  تب  نییآ  هب  و  دینک ؟ ییارقهق  ریـس  امـش  دـیاب  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ 

(. ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم 
َو « ) ادخ هب  هن  دـنناسر  یم نایز  دوخ  هب  اهنت  دـندرگ  زاب  یتسرپ  تب  رفک و  نارود  هب  دـننک و  درگ  بقع هک  اهنآ  : » دـیامرف یم سپس 

(. ًاْئیَش َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم 
تـسد زا  تعرـس  هب  زین  دـنا  هدروآ تسد  هب  ار  هچنآ  هکلب  دـنزاس  یم فقوتم  ار  دوخ  تداعـس  ياهخرچ  اـهنت  هن  لـمع  نیا  اـب  اریز 

.داد دنهاوخ 
هراشا دنتـشادنرب  داهج  زا  تسد  ربمغیپ ، تداهـش  ربخ  راشتنا  تالکـشم و  همه  مغر  یلع  دحا  گنج  رد  هک  یتیلقا  هب  هیآ  نایاپ  رد 

دنک یم یفرعم  دندرک  هدافتسا  ادخ  هار  رد  اهتمعن  زا  هک  یناسک  نارکاش و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دیاتس و  یم ار  اهنآ  ياهششوک  هدرک و 
(. َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  « ) دهد یم کین  شاداپ  ار  نارکاش  نیا  دنوادخ  : » دیوگ یم

335 ص :  ۀیآ 145 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هک اجنآ  ات  دنکفا  تشحو  هب  ار  ناناملسم  زا  يدایز  هدع  دحا  رد  ربمایپ  تداهش  ساسا  یب هعیاش  میتفگ  هک  روط  نامه  هیآ 145 -) )
هتسد نیا  يرادیب  هیبنت و  يارب  اددجم  هیآ  نیا  رد  دندرگرب ، مه  مالـسا  زا  دنتـساوخ  یم یـضعب  یتح  دندرک و  رارف  گنج  نادیم  زا 

َناک ام  َو  « ) دنک رارف  نآ  زا  دناوت  یمن هک  تسا  هدش  رّرقم  یلجا  سک  ره  يارب  تسوا و  نامرف  ادخ و  تسد  هب  گرم  : » دـیامرف یم
(. اًلَّجَُؤم ًاباتِک  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  َتوُمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل 

336 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماجنا  زج  يزیچ  دیشون  یم تداهش  تبرش  نادیم  نیا  رد  ربمایپ  رگا  نیاربانب 
.دوبن یهلا  تنس  کی  نتفای 

لجا زین  داهج  نادیم  رد  تکرـش  هک  روط  نامه دنک  يریگولج  لجا  ندیـسر  ارف  زا  دـناوت  یمن گنج  نادـیم  زا  رارف  رگید  يوس  زا 
.دزادنا یمن ولج  ار  ناسنا 

و  ) دشاب يویند  يدام و  ياه  هجیتن اهنت  یسک  فده  رگا   » دوش یمن عیاض  هاگ  چیه  ناسنا  ششوک  یعس و  دیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد 
رتیلاع فده  رگا  اما  دروآ  یم تسد  هب  نآ  زا  يا  هرهب هرخالاب  دنک ) شالت  تمینغ  رطاخ  هب  اهنت  دحا  ناگدنمزر  زا  یـضعب  دـننامه 
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اْینُّدلا َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو  « ) دیـسر دهاوخ  دوخ  فده  هب  زاب  داتفا ، راک  هب  یناسنا  لیاضف  نادیواج و  تایح  ریـسم  رد  اهـششوک  و  دوب ،
(. اْهنِم ِِهتُْؤن  ِةَرِخْآلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  اْهنِم َو  ِِهتُْؤن 

ریسم رد  ار  دوخ  يدوجو  ياه  هیامرس ناسنا  ارچ  سپ  تسا ، ششوک  هب  دنمزاین  ود  ره  ترخآ  ای  ایند  هب  ندیـسر  هک  الاح  نیاربانب ،
؟ دزادنین راک  هب  تسا  رادیاپ  یلاع و  ریسم  کی  هک  مود 

(. َنیِرِکاَّشلا يِزْجَنَس  َو  « ) داد میهاوخ  يدوز  هب  ار  نارکاش  شاداپ   » هک دنک  یم دیکأت  رگید  راب  سپس 

336 ص :  ۀیآ 146 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هتشذگ ناربمایپ  نارای  نادهاجم و  تماقتسا  نامیا و  تعاجـش و  يروآدای  اب  دحا  ثداوح  لابند  هب  نیـشیپ ! نادهاجم  هیآ 146 -) )
شنزرس دندرک  رارف  دحا  نادیم  زا  هک  ار  يا  هتسد نآ  نمض  رد  دنک و  یم قیوشت  يرادیاپ  يراکادف و  تعاجـش و  هب  ار  ناناملـسم 

ربارب رد  هاگ  چیه  اهنآ  دنتـشاد ، رارق  اهنآ  نارای  فص  رد  يزرابم  ناتـسرپ  ادخ  هک  دندوب  يرایـسب  ناربمایپ  : » دیوگ یم دـیامن و  یم
« دندادن میلست  هب  نت  دندیدرگن و  ناوتان  دندشن و  تسس  دیسر  یم نانآ  هب  ادخ  هار  رد  تخس ) تاحارج  نیگنس و  تافلت  زا   ) هچنآ

(. اُوناکَتْسا اَم  اوُفُعَض َو  ام  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباصَأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  (َو 
(. َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  « ) دنراد یمنرب تمواقم  زا  تسد  هک  دراد  تسود  ار  يدارفا  نینچ  مه ، دنوادخ  تسا  یهیدب  »

336 ص :  ۀیآ 147 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

337 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  اه ، یتسس ای  تاهابتشا  رثا  رب  انایحا  هک  یماگنه  هب  اهنآ  هیآ 147 -) )
دادترا و رکف  ای  دنوش و  میلست  ای  دنراپسب و  وا  هب  ار  نادیم  هک  نیا  ياج  هب  دندش ، یم نمشد  ربارب  رد  یتالکشم  راتفرگ  ییاهـشزغل 
ار ام  ناهانگ  اراگدرورپ ! هک  دوب  نیا  طقف  اهنآ  راتفگ   » دندروآ و یم ادخ  هاگرد  هب  يور  دوش ، ادـیپ  اهنآ  زغم  رد  رفک  هب  تشگزاب 
ام َو  «! ) نادرگ زوریپ  نارفاک  تیعمج  رب  ار  ام  و  رادب ، راوتـسا  ار  ام  ياهمدق  نک ، رظن  فرـص  اهراک  رد  ام  ياهیوردنت  زا  و  شخبب ،

(. َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  انَماْدقَأ َو  ْتِّبَث  انِْرمَأ َو  ِیف  انَفارْسِإ  اَنبُونُذ َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ْمَُهلْوَق  َناک 

337 ص :  ۀیآ 148 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

حتف هک  ناهج  نیا  شاداپ  مه  دنوادخ  اذل   » دـنتفرگ یم ادـخ  زا  ار  دوخ  شاداپ  يدوز  هب  لمع  رکفت و  زرط  نیا  اب  اهنآ  هیآ 148 -) )
(. ِةَرِخْآلا ِباَوث  َنْسُح  اْینُّدلا َو  َباَوث  ُهَّللا  ُمُهاتآَف  « ) داد اهنآ  هب  ار  ناهج  نآ  کین  شاداپ  مه  دوب و  نمشد  رب  يزوریپ  و 

(. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  « ) دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  : » دیامرف یم هدرمش و  ناراکوکین  ءزج  ار  اهنآ  هیآ  نایاپ  رد  و 

337 ص :  ۀیآ 149 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تحیصن و سابل  رد  هدننک  مومسم  تاغیلبت  هلسلس  کی  اب  مالـسا  نانمـشد  دحا  گنج  نایاپ  زا  دعب  ررکم ! ياهراطخا  هیآ 149 -) )
راطخا ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  رد  دـندرک  یم نیبدـب  مالـسا  هب  تبـسن  ار  اهنآ  دندیـشاپ و  یم ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  مخت  يزوسلد 

بقع هب  ار  امـش  دینک  يوریپ  رافک  زا  رگا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم دراد و  یم رذح  رب  اهنآ  يوریپ  زا  دـنک و  یم
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داسف رفک و  هطقن  هک  لوا  هطقن  هب  مالـسا ) تامیلعت  وترپ  رد  يدام  يونعم و  لماکت  راختفارپ  هار  ندومیپ  زا  سپ  و   ) دـننادرگ یم رب 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دش دـهاوخ  امـش  ریگنماد  يراکنایز  نیرتگرزب  عقوم  نیا  رد  دـنهد و  یم طوقـس  دوب 

(. َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ْمُکوُّدُرَی 
.دنک هضواعم  لطاب  اب  ار  تقیقح  و  تواقش ، اب  ار  تداعس  و  رفک ، اب  ار  مالسا  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  ینایز  هچ 

337 ص :  ۀیآ 150 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

َوُه ْمُکالْوَم َو  ُهَّللا  َِلب  « ) تسا ناروای  نیرتهب  وا  تسامـش و  تسرپ  رـس  نابیتشپ و  ادخ   » هک دـنک  یم دـیکأت  هیآ  نیا  رد  هیآ 150 -) )
(. َنیِرِصاَّنلا ُْریَخ 

338 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يربارب  وا  تردق  اب  یتردق  چیه  دوش و  یمن بولغم  زگره  هک  تسا  يروای 
.دنوش يدوبان  تسکش و  راتفرگ  تسا  نکمم  رگید  ناروای  هک  یلاح  رد  درادن 

338 ص :  هیآ 151 .....-) )

بعر و رافک  لد  رد  يدوز  هب  ام  : » دـیامرف یم دـنک و  یم دـحا  گنج  زا  دـعب  ناناملـسم  ياسآ  هزجعم  تاجن  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد 
َنیِذَّلا ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس   ) دیدید دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  هنومن  میدنکفا و  دحا  گنج  نایاپ  رد  هک  روط  نامه ینعی ، مینکفا » یم تشحو 

(. َبْعُّرلا اوُرَفَک 
لیلد نودب  ار  ییاهزیچ  اهنآ  هک  تهج  نیا  هب  : » دنک یم نایب  نینچ  اهنآ  ياهلد  رد  ار  سرت  بعر و  ندـنکفا  تلع  دـعب ، هلمج  رد  و 

(. ًاناْطلُس ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکَرْشَأ  اِمب  « ) دندوب هداد  رارق  ادخ  کیرش 
یهاگیاج نیاربانب  و   » دنا هدرک متـس  دوخ  عامتجا  دوخ و  هب  دارفا  نیا  دـیامرف : یم هدرک ، هراشا  دارفا  نیا  تشونرـس  هب  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنیِِملاَّظلا يَْوثَم  َْسِئب  ُراَّنلا َو  ُمُهاوْأَم  َو  « ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  تشاد و  دنهاوخن  شتآ  زج 

338 ص :  ۀیآ 152 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: میتفگ دحا  گنج  يارجام  رد  يزوریپ ! زا  سپ  تسکش  هیآ 152 -) )
هک نازادناریت  زا  یعمج  ینامرفان  یلو  دندش ، زوریپ  يدوز  هب  و  دندیگنج ، یـصاخ  تعاجـش  داحتا و  اب  گنج  زاغآ  رد  ناناملـسم 

دراو مالسا  رگشل  هب  یتخس  تسکش  ددرگرب و  قرو  هک  دش  ببس  دندش  لوغشم  میانغ  يروآ  عمج  هب  دندرک و  اهر  ار  دوخ  رگنس 
ام هب  دنوادخ  رگم  دنتفگ  یم رگیدکی  اب  دنتشگ  یم زاب  هنیدم  هب  ینیگنـس  تاراسخ  تافلت و  نداد  اب  ناناملـسم  هک  یماگنه  .ددرگ 

؟ دوب هدادن  يزوریپ  حتف و  هدعو 
؟ میدروخ تسکش  گنج  نیا  رد  ارچ  سپ 

تسرد الماک  امش  يزوریپ  هراب  رد  ادخ  هدعو  : » دیامرف یم دهد ، یم حیضوت  ار  تسکش  للع  اهنآ ، خساپ  نمض  نآرق  دعب  هب  نیا  زا 
تـسد هک  ینامز  ات  هدعو  نیا  دیدناسر و  یم لتق  هب  ار  نانمـشد  ادخ  نامرف  هب  دـیدش و  زوریپ  گنج  زاغآ  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب و 

ارف ار  امش  ینامرفان  یتسس و  هک  دش  عورش  نامز  نآ  زا  تسکش  تشاد ، همادا  دیدوب  هتـشادنرب  ربمغیپ  نامرف  يوریپ  تماقتـسا و  زا 
(. ُْمْتلِشَف اذِإ  یَّتَح  ِِهنْذِِإب  ْمُهَنوُّسُحَت  ْذِإ  ُهَدْعَو  ُهَّللا  ُمُکَقَدَص  ْدََقل  َو  « ) تفرگ
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339 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  تخس  هدوب ، طرش  دیق و  نودب  يزوریپ  هدعو  هک  دیدرک  روصت  رگا  ینعی ،
.تسادخ نامرف  زا  يوریپ  هب  طورشم  يزوریپ  ياه  هدعو مامت  دیا  هدوب هابتشا 

اهر رـس  رب   ) دـیتفرگ و شیپ  نایـصع  هار  دوب  امـش  هقالع  دروم  هک  ریگ  مشچ  يزوریپ  نآ  هدـهاشم  زا  سپ  : » دـیوگ یم نآرق  سپس 
(. َنوُّبُِحت ام  ْمُکارَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَصَع  ِْرمَْألا َو  ِیف  ُْمتْعَزانَت  َو  « ) دیتخادرپ عازن  هب  اهرگنس ) ندرک 

راتـساوخ مدق و  تباث  رگید  یعمج  هک  یلاح  رد  دیدوب  میانغ  عمج  ایند و  راتـساوخ  امـش  زا  یعمج  عقوم  نیا  رد  : » دیازفا یم سپس 
(. َةَرِخْآلا ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  اْینُّدلا َو  ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  « ) دندوب یهلا  ياهشاداپ  ترخآ و 

َُّمث « ) دهد شرورپ  دـنک و  هیبنت  دـیامزایب و  ار  امـش  ات  درک  لیدـبت  تسکـش  هب  ار  امـش  يزوریپ  دـنوادخ  و   » تشگرب قرو  اجنیا  رد 
(. ْمُکَِیلَْتبَِیل ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَص 

نانمؤم هب  تبسن  دنوادخ  اریز  دیدوب ) تازاجم  راوازس  هک  یلاح  رد   ) دیشخب ار  امـش  ناهانگ  اهینامرفان و  نیا  همه  دنوادخ  سپـس  »
(. َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَف  وُذ  ُهَّللا  ْمُْکنَع َو  افَع  ْدََقل  َو  « ) دنک یمن راذگ  ورف  یتمعن  هنوگ  ره  زا 

339 ص :  ۀیآ 153 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ره هب  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیامرف یم دنک و  یم يروآدای  ناناملـسم  هب  ار  دـحا  نایاپ  هنحـص  هیآ  نیا  رد  هیآ 153 -) )
هک یلاح  رد  دنلاح  هچ  رد  امـش  ناردارب  ریاس  هک  دیدرک  یمن رـس  بقع  هب  هاگ  چیه  دیدرک و  یم رارف  دـیدش و  یم هدـنکارپ  فرط 

(. ْمُکارْخُأ ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلا  ٍدَحَأ َو  یلَع  َنوُْولَت  َنوُدِعُْصت َو ال  ْذِإ  « ) دز یم ادص  ار  امش  رس  تشپ  زا  ربمایپ 
«. میادخ لوسر  نم  دیدرگ ، زاب  نم  يوس  هب  دیدرگ ، زاب  نم  يوس  هب  ادخ ! ناگدنب  : » هک دز  یم دایرف 

« دروآ ور  امـش  يوـس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هودـنا  مغ و  ماـگنه  نیا  رد   » دـیتشادن هجوـت  وا  نانخـس  هـب  امـش  زا  کـی  چـیه  یلو 
(. ٍّمَِغب امَغ  ْمَُکباثَأَف  )

یتاحارج زا  دیوشن و  نیگمغ  یگنج  میانغ  نتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  رگید  هک  دوب  نیا  يارب   » امـش يوس  هب  هودنا  مغ و  لیـس  موجه 
اُونَزْحَت ْالیَِکل  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  دیـشابن و  نارگن  دـسر  یم امـش  هب  يزوریپ  هار  رد  گنج  نادـیم  رد  هک 

(. َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  ْمَُکباصَأ َو  ام  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع 
340 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

340 ص :  ۀیآ 154 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

شیرق حتاف  نازابرـس  هک  دندرک  یم ینیب  شیپ  ناناملـسم  دوب ، یبارطـضا  رپ  كاندرد و  بش  دحا ، گنج  زا  دعب  بش  هیآ 154 -) )
فطل هب  دـندوب ، هدـش  نامیـشپ  دـحا  رارف  زا  هک  یناگدـننک  هبوت  نیتسار و  نادـهاجم  نایم  نیا  رد  .دـندرگ  زاب  هنیدـم  هب  رگید  راب 

: دـیوگ یم دـنک و  یم حیرـشت  ار  بش  نآ  يارجام  ثحب  دروم  هیآ  دـندوب  مرگلد  ربمغیپ  ياه  هدـعو هب  دنتـشاد و  دامتعا  راگدرورپ 
(. ًۀَنَمَأ ِّمَْغلا  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث  « ) درک لزان  امش  رب  ار  شمارآ  دحا ، زور  هودنا  مغ و  همه  نآ  زا  دعب  سپس  »

دندوب و دوخ  ناج  رکف  هب  اهنت  هک  دندوب  يرگید  عمج  اما  تفرگ ، ارف  ار  امـش  زا  یعمج  هک  دوب  یکبـس  باوخ  نامه  شمارآ  نیا  »
ْمُْکنِم َو ًۀَِـفئاط  یـشْغَی  ًاساُعن  « ) دـندوب هداد  تسد  زا  یلکب  ار  شمارآ  تهج  نیمه  هب  دـندشیدنا و  یمن شیوخ  تاجن  زج  يزیچ  هب 

(. ْمُهُسُْفنَأ ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌۀَِفئاط 
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ادخ هراب  رد  اهنآ  : » دیوگ یم هتخادرپ  دندنام  رادیب  بش  نآ  رد  هک  نامیا  تسس  دارفا  ناقفانم و  راکفا  اهوگتفگ و  حیرشت  هب  سپس 
ربمایپ ياه  هدعو ندوب  غورد  لامتحا  دوخ  راکفا  رد  دنتشاد و  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج و  نارود  ياهنامگ  دننامه  تسردان  ياهنامگ 

(. ِۀَِّیلِهاْجلا َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی  « ) دنداد یم ار 
َنِم اَنل  ْلَه  ( ؟» دوشب ام  بیصن  يزوریپ  مینیب  یم هک  یشارخلد  عضو  نیا  اب  تسا  نکمم  ایآ  : » دنتفگ یم نتـشیوخ  ای  رگیدکی و  هب  و 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ِْرمَْألا 
: وگب : » دیوگ یم اهنآ  باوج  رد  نآرق  تسا ، نکمم  ریغ  ای  دیعب و  رایسب  ینعی ،

(. ِهَِّلل ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ُْلق  « ) دش دهاوخ  امش  بیصن  دنیبب  هتسیاش  ار  امش  دهاوخب و  وا  رگا  تسادخ و  تسد  هب  يزوریپ  يرآ !
(. ََکل َنوُْدُبی  ام ال  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنوُفُْخی  « ) دنزاس یمن راکشآ  وت  يارب  هک  دنراد  یم ناهنپ  ار  يروما  دوخ  لد  رد  اهنآ  »

میدوب و قح  رب  ام  رگا  دـنتفگ : یم  » اذـل تسا و  مالـسا  نییآ  ندوب  تسردان  هناشن  دـحا  تسکـش  هک  دنتـشادنپ  یم نینچ  اهنآ  ایوگ 
(. انُهاه اْنِلُتق  ام  ٌء  ْیَش ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  َناک  َْول  َنُولوُقَی  « ) میداد یمن هتشک  همه  نیا  اجنیا  رد  میتشاد  يزوریپ  زا  یمهس 

341 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مه  رگا  وگب : : » دیامرف یم دنک ، یم هراشا  بلطم  ود  هب  اهنآ  خساپ  رد  دنوادخ 
هب ار  اهنآ  و  دندمآ » یم نوریب  دوخ  هاگمارآ  يوس  هب  اعطق  دوب  هدش  ررقم  اهنآ  رب  ندش  هتـشک  هک  ییاهنآ  دیدوب  دوخ  ياه  هناخ رد 

(. ْمِهِعِجاضَم یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق   ) دندناسر یم لتق 
دارفا هوالع  هب  و   ) ددرگ صخـشم  فوفـص  دیامزایب و  دیراد  لد  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  دیایب  شیپ  ثداوح  نیا  دـیاب   » هک نیا  رگید 

ْمُکِروُدُـص َو ِیف  اـم  ُهَّللا  َِیلَْتبَِیل  َو  « ) دوش كاـپ  اـهنآ  بوـلق  مکحم و  اـهنآ  ناـمیا  صلاـخ و  اـهنآ  تاـین  و  دـنبای ) شرورپ  اجیردـت 
(. ْمُِکبُوُلق ِیف  ام  َصِّحَُمِیل 

(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) دناد یم ار  اه  هنیس نورد  رارسا  دنوادخ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد 
كرـش و هب  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  دیامزایب و  زین  ار  اهنآ  بولق  دـهاوخ  یم هکلب  دـنک  یمن هاگن  مدرم  لامعا  هب  اهنت  لیلد  نیمه  هب  و 

.دزاس كاپ  دیدرت  کش و  قافن و 

341 ص :  ۀیآ 155 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دنک یم وگزاب  ار  يرگید  تقیقح  تسا  دحا  گنج  ثداوح  هب  رظان  زاب  هک  هیآ  نیا  تسا ! رگید  هانگ  همشچ  رس  هانگ  هیآ 155 -) )
رگ و  هدش ، مهارف  ناسنا  رد  نیشیپ  ناهانگ  رثا  رب  دهد  یم تسد  ناسنا  هب  یناطیـش  ياه  هسوسو رثا  رب  هک  ییاهـشزغل  هک : نیا  نآ  و 
هک ییاهنآ  : » دیامرف یم اذل  دراذگ و  یمن نآ  رد  يرثا  تسین  نآ  رد  قباس  ناهانگ  راثآ  هک  كاپ  ياهلد  رد  یناطیش  ياه  هسوسو هن 

دنوادـخ دیـشخب ، ار  اهنآ  ادـخ  اما  تخادـنا ، شزغل  هب  ناشلامعا  زا  يا  هراپ ببـس  هب  ار  ناـنآ  ناطیـش  دـندرک  رارف  دـحا  نادـیم  رد 
َّنِإ ْمُْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْدََـقل  اُوبَـسَک َو  ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسا میلح  هدـنزرمآ و 

(. ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهَّللا 

341 ص :  ۀیآ 156 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

يدایز تایآ  لیلد  نیمه  هب  تخاس ، هدامآ  ناقفانم  نانمشد و  یشاپمس  يارب  ار  هنیمز  دحا  هثداح  ناقفانم ! يرادرب  هرهب هیآ 156 -) )
هب رادـشه  ناـقفانم و  یبیرخت  ياـهتیلاعف  ندـیبوک  مهرد  روظنم  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دـیدرگ  لزاـن  اهیـشاپمس  نیا  ندرک  یثـنخ  يارب 
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هک یماگنه  هک  دیشابن  نارفاک  دننامه  امش  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم هدرک ، باطخ  نانمؤم  هب  تسخن  ناناملسم ،
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  دنوش  یم هتـشک  دـنریگ و  یم رارق  نادـهاجم  فص  رد  ای  دـنور و  یم یترفاسم  هب  ادـخ ) هار  رد   ) ناشناردارب

342 ص : ج1 ،
ْمِِهناوْخِِإل اُولاق  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دندش یمن هتشک  دندرم و  یمن دندوب  ام  دزن  رگا  سوسفا  دنیوگ : یم

(. اُوِلُتق ام  اُوتام َو  ام  انَْدنِع  اُوناک  َْول  يزُغ  اُوناک  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَض  اذِإ 
هتشگ و فیعض  امش  هیحور  اعبط  دینک  رارکت  ار  اهفرح  نامه  دیریگ و  رارق  نانآ  هدننک  هارمگ  نانخس  ریثأت  تحت  نانمؤم  امش  رگا 

هنوگ نیا  امـش  یلو  دـنوش ، یم لـئان  دوخ  فدـه  هب  اـهنآ  درک و  دـیهاوخ  يراددوخ  ادـخ  هار  رد  رفـس  داـهج و  نادـیم  هب  نتفر  زا 
(. ْمِِهبُوُلق ِیف  ًةَرْسَح  َِکلذ  ُهَّللا  َلَعْجَِیل  « ) دراذگب نارفاک )  ) اهنآ لد  رب  ار  ترسح  نیا  ادخ  ات   » دییوگن ار  نانخس 

: دهد یم یقطنم  خساپ  هس  اهنآ  یشاپمس  هب  نآرق  سپس 
رییغت ار  نآ  یعطق  ریـسم  دـناوت  یمن گنج  نادـیم  رد  روضح  ای  ترفاـسم و  و   ) تسادـخ تسد  هب  لاـح  ره  رد  تاـیح  گرم و  - 1

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  ُتیُِمی َو  ِییُْحی َو  ُهَّللا  َو  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دناریم و  یم دنک و  یم هدنز  دنوادخ  و  دهد )

342 ص :  ۀیآ 157 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

زا يزیچ  دریگب  ار  امـش  نماد  سردوز  یگرم  ناقفانم  نامگ  هب  و   ) دیوش هتـشک  ای  دیریمب  ادـخ  هار  رد  رگا  هزات  : » مود هیآ 157 -) )
يروآ عمج  دوخ  يارب  تاـیح  همادا  اـب  ناـقفانم  اـی  امـش  هک  یلاوـما  ماـمت  زا  راـگدرورپ  تمحر  شزرمآ و  اریز  دـیا ) هدادـن تسد 

(. َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  ٌۀَمْحَر  ِهَّللا َو  َنِم  ٌةَرِفْغََمل  ْمُّتُم  ْوَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئل  َو  « ) تسا رتالاب  دینک  یم

342 ص :  ۀیآ 158 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هب تسا  يا  هچیرد هکلب  دـیراد  تشحو  نآ  زا  ردـق  نیا  هک  تسین  يدوبان  اـنف و  ینعم  هب  گرم  هتـشذگ  همه  زا  موس : هیآ 158 -) )
« دیدرگ یم زاب  ادخ  يوس  هب  دیوش  هتشک  ای  دیریمب و  رگا  و   » تیدبا اب  هتخیمآ  رتعیسو و  رایسب  یحطـس  رد  يرگید  یناگدنز  يوس 

(. َنوُرَشُْحت ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  ْوَأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  (َو 

342 ص :  ۀیآ 159 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

زا هک  یناسک  دـحا ، زا  ناناملـسم  تعجارم  زا  دـعب  اریز  تسا ، دـحا  ثداوح  هب  رظان  زین  هیآ  نیا  یمومع ! وفع  ناـمرف  هیآ 159 -) )
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دندرک  یم ششخب  وفع و  ياضاقت  تمادن ، راهظا  نمـض  هتفرگ و  ار  ربمایپ  فارطا  دندوب ، هدرک  رارف  گنج 

343 ص : ج1 ،
.تفریذپ ار  راک  هبوت  ناراکاطخ  زاب ، شوغآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  درک و  رداص  ار  اهنآ  یمومع  وفع  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ 

فطل تمحر و  وـترپ  رد  : » دـیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یقـالخا  هداـعلا  قوـف  ياـیازم  زا  یکی  هب  هراـشا  تـسخن 
اِمبَف « ) دـندش یم هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنـس  وخدـنت و  نشخ و  رگا  هک  یلاح  رد  يدـش  نابرهم  مدرم  اـب  وت  راـگدرورپ ،

(. َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر 
ْمُْهنَع ُفْعاَف  « ) نک شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  نادرگ و  دوخ  وفع  لومشم  ار  اهنآ  و  رذگب ، نانآ  ریصقت  زا   » هک دهد  یم روتسد  سپس 
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(. ْمَُهل ْرِفْغَتْسا  َو 
مه زاب  هک  دهد  یم روتسد  نانآ  یحور  يرکف و  تایح  دیدجت  ناناملسم و  تیصخش  ندرک  هدنز  يارب  یمومع ، وفع  نامرف  زا  دعب 

(. ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو  « ) هاوخب ار  اهنآ  رظن  يأر و  نک و  تروشم  اهنآ  اب  اهراک  رد  »
ار نالکوتم  دـنوادخ  اریز  نک ، لـکوت  ادـخ  رب  شاـب و ) عطاـق   ) یتفرگ میمـصت  هک  یماـگنه  اـما  : » دـیازفا یم همادا  رد  نآرق  سپس 

(. َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف  « ) دراد تسود 
سپ نیاربانب ، .دوب  عطاق  دیاب  ییاهن  میمصت  ذاختا  عقوم  رد  داد ، جرخ  هب  فاطعنا  شمرن و  دیاب ، تروشم  ماگنه  هب  هک  هزادنا  نامه 

میمصت تیعطاق  اب  دز و  رانک  ار  هدنکارپ  ءارآ  یلد و  ود  دیدرت و  هنوگ  ره  دیاب  تروشم ، هجیتن  ندش  نشور  هرواشم و  يرازگرب  زا 
.دشاب یم عطاق  میمصت  نآ  تسا و  هدش  مزع »  » هب ریبعت  نآ  زا  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تفرگ و 

رارق دراد  رایتخا  رد  ناسنا  هک  یتاناکما  همه  زا  هدافتـسا  تروشم و  زا  دـعب  امتح  دـیاب  لکوت  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  انمض 
.دریگ

343 ص :  ۀیآ 160 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

وا تردـق  هک : نیا  نآ  تسا و  هدـش  نایب  دـنوادخ  رب  لکوت  هتکن  تسا ، لبق  هیآ  لمکم  هک  هیآ  نیا  رد  لـکوت ! هجیتن  هیآ 160 -) )
درادرب امـش  يرای  زا  تسد  رگا  و  دش ، دهاوخن  زوریپ  امـش  رب  سک  چیه  دـنک  يرای  ار  امـش  دـنوادخ  رگا   » تساهتردـق و نیرتالاب 

344 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإ  ْمَُکل َو  َِبلاغ  الَف  ُهَّللا  ُمُکْرُْصنَی  ْنِإ  « ) دنک يرای  ار  امش  وا  زا  دعب  هک  تسیک 
( ِهِدَْعب ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف 

همه هب  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  اـما  داد ، یم روتـسد  وا  هب  دوـب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  نخـس  يور  هتـشذگ  هیآ  رد  .
اهنت نانمؤم  و  : » میناوخ یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و  دننک ، هیکت  ادخ  كاپ  تاذ  رب  دیاب  ربمایپ ، دـننامه  دـیوگ : یم اهنآ  هب  تسا و  نانمؤم 

(. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  « ) دننک لکوت  دیاب  دنوادخ ، تاذ  رب 

344 ص :  ۀیآ 161 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تمینغ يروآ  عمج  يارب  ار  دوخ  رگنس  دنتـساوخ  یم دحا  نازادناریت  زا  یـضعب  هک  یماگنه  عونمم ! یتنایخ  هنوگ  ره  هیآ 161 -) )
.درک دهاوخن  مورحم  تمینغ  زا  ار  امش  ادخ  لوسر  دینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  داد  روتسد  نانآ ، ریما  دننک ، هیلخت 

.دراد رود  رظن  زا  ار  ام  میانغ  میسقت  رد  ربمغیپ  میسرت  یم ام  دنتفگ : دوخ  یعقاو  هرهچ  نتخاس  ناهنپ  يارب  ناتسرپایند  نآ  یلو 
هک یلاح  رد   » درک دهاوخ  تنایخ  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دیتشادنپ  نینچ  امـش  ایآ  دیوگ : یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق 

(. َّلُغَی ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  َو  « ) دنک تنایخ  تسین ، نکمم  يربمغیپ  چیه 
گنج ناشارترذع  يوگتفگ  هک  اجنآ  زا  یلو  ربمایپ ، ریغ  ای  دشاب  ربمایپ  هاوخ  تسین  زاجم  سک  چیه  يارب  تنایخ  تسا  نشور  هتبلا 

سک ره  : » دـیامن یم هفاضا  سپـس  دـیوگ و  یم ناربماـیپ  زا  نخـس  تسخن  زین  هیآ  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هراـب  رد  دـحا » »
دوخ هارمه  ای  دنک و  یم لمح  شیوخ  شود  رب  تیانج  كردم  ناونع  هب  هدرک ، تنایخ  نآ  رد  ار  هچنآ  زیخاتسر  زور  دنک ، تنایخ 

(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو   ) دوش یم اوسر  ناگمه  ربارب  رد  بیترت ، نیا  هب  و  دروآ » یم رشحم  هنحص  هب 
ُّلُک یَّفَُوت  َُّمث  « ) دوش یمن یمتـس  ملظ و  سک  چـیه  هراب  رد  دوش و  یم هداد  هدروآ ، تسد  هب  هداد و  ماجنا  هچنآ  سک  ره  هب  سپـس  »
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(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ْتَبَسَک َو  ام  ٍسْفَن 

344 ص :  ۀیآ 162 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

.دش ثحب  نآ  جیاتن  دحا و  گنج  فلتخم  بناوج  رد  هتشذگ  تایآ  رد  دندرکن ! تکرش  داهج  رد  هک  اهنآ  هیآ 162 -) )
تشونرس ثحب  دروم  هیآ  دنتفاین ، روضح  گنج  نادیم  رد  اهنآ  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  ینامیا  تسس  نانمؤم  ناقفانم و  تبون  نونکا 

345 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک  یم حیرشت  ار  اهنآ 
يوس هب  هک  دنتـسه  یناسک  دننامه  دـندومن ، يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  دـندرک و  تعاطا  ار  ادـخ  نامرف  هک  یناسک  ایآ  : » دـیوگ یم و 

ِهَّللا َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  َأ  « ) تسا هدـننک  تحاران  تشز و  اهنآ ، راک  نایاپ  تشگزاب و  منهج و  اهنآ  هاگیاج  دنتـشگ و  زاب  ادـخ  مشخ 
(. ُریِصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاوْأَم  ِهَّللا َو  َنِم  ٍطَخَِسب  َءاب  ْنَمَک 

345 ص :  ۀیآ 163 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

« دـنراد ادـخ  هاگـشیپ  رد  یتیعقوم  هجرد و  دوخ  يارب  نادـهاجم ) ناقفانم و   ) اهنآ زا  کی  ره  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 163 -) )
(. ِهَّللا َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمُه  )

(. َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  « ) تسانیب اهنآ  همه  لامعا  هب  تبسن  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.تسا هجرد  نیمادک  هتسیاش  دوخ  لمع  نامیا و  تین و  قبط  سک  ره  دناد  یم یبوخ  هب  و 

345 ص :  ۀیآ 164 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هدمآ نایم  هب  مالسا » ربمایپ  تثعب   » تمعن ینعی  یهلا  تمعن  نیرتگرزب  زا  نخس  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ ! تمعن  نیرتگرزب  هیآ 164 -) )
ام ارچ  هک  درک ، یم روطخ  دحا  گنج  زا  دعب  ناناملسم ، هزات  زا  یضعب  نهذ  رد  هک  یتالاؤس  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح ، رد  تسا و 

( دیـشخب یگرزب  تمعن   ) دراذـگ تنم  نانمؤم  رب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم اهنآ  هب  نآرق  میوش ؟ بئاصم  تالکـشم و  راـتفرگ  همه  نیا 
(. ًالوُسَر ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََقل  « ) تخیگنارب يربمایپ  اهنآ  نایم  رد  هک  یماگنه 

(. ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  « ) تسا رشب  عون  زا  اهنآ و  دوخ  سنج  زا  وا  : » هک تسا  نیا  ربمایپ  نیا  يایازم  زا  یکی  دیامرف : یم سپس 
دـناوخب و اهنآ  رب  ار  راگدرورپ  تاـیآ   » هک نیا  تسخن  دـنک  یم ارجا  اـهنآ  هراـب  رد  ار  مهم  هماـنرب  هس  ربماـیپ  نیا  دـیوگ : یم سپس 

ِِهتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  « ) دندوب راکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  دزومایب  تمکح  باتک و  دـنک و  كاپ  ار  نانآ  هک ) نیا  رگید  )
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  َو 

اجنآ زا  یناسنا و  یقالخا و  تاکلم  تیبرت  سوفن و  هیکزت  نآ  لابند  هب  اهنآ و  ناج  نورد  رد  نید  قیاقح  نتخاس  دراو  ینعی  میلعت ،
ریسفت هدیزگرب  رب  میلعت  یعیبط ، بیترت  رظن  زا  هک  یلاح  رد  هدش ، رکذ  میلعت  زا  لبق  هیآ ، رد  تسا  تیبرت  ییاهن  یلصا و  فده  هک 

346 ص : ج1 ، هنومن ،
.تسا مدقم  تیبرت 

هیس دندوب ، ینـشور  یهارمگ  تلالـض و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  نامز  رد  برعلا  ةریزج  مدرم  هژیوب  ایند  مدرم 
عـضو نیا  و  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ناهج  طاقن  مامت  رـصع ، نآ  رد  يونعم  نوگانوگ  ياهیگدولآ  و  ینادان ، لـهج و  یتخبدـب ، يزور و 
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.دوبن هدیشوپ  یسک  رب  ناماسبان 

346 ص :  ۀیآ 165 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رد دنوادخ  دندوب ، نارگن  نیگمغ و  گنج ، كاندرد  جیاتن  زا  ناناملسم  زا  یعمج  دحا ! گنج  يور  يرگید  یـسررب  هیآ 165 -) )
.دنک یم دزشوگ  اهنآ  هب  ار  هتکن  هس  هیآ  نیا 

رد امش  هب  رگا   » دینک هبساحم  مه  يور  نمشد  اب  ار  دوخ  ياهدروخرب  همه  هکلب  دیـشاب ، نارگن  گنج  کی  هجیتن  زا  دیابن  امـش  - 1
ْدَق ٌۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  اََّمل  َأ َو  « ) دیتخاس دراو  نمشد  هب  ار  نآ  ربارب  ود  ردب ) گنج  نادیم   ) رگید نادیم  رد  دیسر  یتبیصم  نادیم ، نیا 

(. اْهیَْلثِم ُْمْتبَصَأ 
لتق هب  ار  اهنآ  زا  رفن  داتفه  ردب  رد  امش  یلو  دنتفرگن  ریسا  چیه  هک  یلاح  رد  دندرک ، دیهـش  ار  امـش  زا  رفن  داتفه  دحا  رد  اهنآ  اریز 

.دیدرک ریسا  ار  رفن  داتفه  دیدناسر و 
(. اذه یَّنَأ  ُْمْتُلق  « ) دش ناتریگنماد  اجک  زا  تبیصم  نیا  دییوگ : یم امش  - » 2

وجتـسج ناتدوخ  رد  دـیاب  ار  تسکـش  لماوع  هتفرگ و  همـشچ  رـس  امـش  دوخ  دوجو  زا  تبیـصم  نیا  وگب : اهنآ  هب  ربماـیپ ! يا   » یلو
(. ْمُکِسُْفنَأ ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق  « ) دینک

لومشم دینک ، ناربج  ار  دوخ  فعض  طاقن  رگا  و  تساناوت » رداق و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  اریز   » دیشاب نارگن  هدنیآ ، زا  دیابن  امش  - 3
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ   ) دش دیهاوخ  وا  تیامح 

346 ص :  ۀیآ 166 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هک دحا ) تبیصم  دننام   ) یتبیـصم ره  هک  دهد  یم ЙØ ار ت هتکن  نیا  ثحب  دروم  هیآ  دوش ! صخـشم  فوفـص  دیاب  هیآ 166 -) )
ای ناقفانم و  زا  نیتسار  نادهاجم  فوفص  ندش  ادج  يارب  تسا  یـشیامزآ  هلیـسو  تسین  تلع  نودب  هک  نیا  رب  هوالع  دیآ  یم شیپ 
رد مه  هب  ناتـسرپ  تب اب  ناناملـسم  تیعمج  هک  زور  نآ  دحا  زور  رد  هچنآ  : » دیامرف یم هیآ  لوا  تمـسق  رد  اذل  نامیا ، تسـس  دارفا 

347 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  دش  دراو  امش  رب  دنتخیوآ 
(. ِهَّللا ِنْذِِإبَف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَأ  ام  َو  « ) تفرگ تروص  وا  هدارا  تساوخ و  قبط  دوب و  ادخ  نامرف 

.تسا هدش  سکعنم  یتسه  ملاع  رد  تیلع  نوناق  تروص  هب  هک  تسوا  تیشم  هدارا و  نامه  ادخ ) نامرف  « ) هللا نذا   » زا روظنم 
اب دارفا  دوش و  صخـشم  مه  زا  ناقفانم  نانمؤم و  فوفـص  : » هک دوب  نیا  گنج ، نیا  راثآ  زا  رگید  یکی  دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنِینِمْؤُْملا َمَْلعَِیل  َو  « ) دندرگ هتخانش  نامیا  تسس  زا  نامیا 

347 ص :  ۀیآ 167 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

َنیِذَّلا َمَْلعَِیل  َو  « ) دـنوش هتخانـش  دـندیزرو  قاـفن  هک  یناـسک  اـت  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  يرگید  رثا  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 167 -) )
(. اوُقَفان

زا یضعب  دنک : یم نایب  تروص  نیا  هب  دش  لدب  در و  گنج  زا  لبق  نیقفانم ، ناناملسم و  زا  یـضعب  نایم  هک  ییوگتفگ  نآرق  سپس 
شنارای اب  لولـس » یبا  نب  هّللا  دـبع   » دـید هک  یماگنه  تسا ) هدوب  مازح » نب  رمع  نب  هّللا  دـبع   » سابع نبا  لـقن  قبط  هک   ) ناناملـسم
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ای دینک و  راکیپ  وا  هار  رد  ادخ و  رطاخ  هب  ای  دییایب  تفگ :  » دنراد هنیدم  هب  تشگزاب  میمصت  هدیشک و  رانک  مالسا  رکشل  زا  ار  دوخ 
(. اوُعَفْدا ِوَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  َو  « ) دییامن عافد  دنک  یم دیدهت  ار  امش  ناشیوخ  نطو و  هک  يرطخ  ربارب  رد  لقا  ال 

َْول اُولاق  « ) میدرک یم يوریپ  امش  زا  نامگ  یب دوش  یم گنج  میتسناد  یم رگا  ام  دنتفگ :  » دندز و تسد  یهاو  هناهب  کی  هب  اهنآ  یلو 
(. ْمُکانْعَبَّتَال ًالاِتق  ُمَْلعَن 

رثا رب  دش ، ناشریگنماد  یتسکـش  رگا  دندش و  زوریپ  زاغآ  رد  ناناملـسم  مه  دوب و  یمتح  گنج  عوقو  مه  دوبن ، شیب  يا  هناهب اهنیا 
نامیا زا  رتکیدزن  رفک  هب  زور  نآ  رد  اهنآ  : » دـنتفگ یم غورد  اهنآ  دـیوگ : یم دـنوادخ  دوب ، ناـشدوخ  ياـهیراکفالخ  تاهابتـشا و 

(. ِنامیِْإِلل ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  « ) دندوب
.دراد یگتسب  ناسنا  لمع  زرط  هدیقع و  هب  هک  تسا  یتاجرد  ياراد  نامیا  رفک و  هک  دوش  یم هدافتسا  قوف  هلمج  زا 

348 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمِِهبُوُلق .) ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی  « ) دنرادن لد  رد  هک  دنیوگ  یم يزیچ  نابز  هب  اهنآ  »
هب یگقالع  یب ای  نمـشد و  تابرـض  زا  سرت  اب  و  هنیدـم ، دوخ  رد  ندرک  گنج  هب  رئاد  دوخ ، داهنـشیپ  يور  تجاجل  رطاخ  هب  اـهنآ 

.دندرک يراددوخ  گنج  نادیم  رد  تکرش  زا  مالسا 
(. َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  « ) تسا رتهاگآ  دننک  یم نامتک  ناقفانم  هچنآ  هب  دنوادخ  یلو  »

یگدیسر اهنآ  باسح  هب  ترخآ  رد  مه  دهد و  یم ناشن  ناناملسم  هب  ار  اهنآ  هفایق  هتـشادرب و  نانآ  هرهچ  زا  هدرپ  ناهج  نیا  رد  مه 
.درک دهاوخ 

348 ص :  ۀیآ 168 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تـشگزاب ماگنه  هب  دندرک  يریگ  هرانک دحا  گنج  زا  ناشدوخ  هک  نیا  رب  هوالع  ناقفانم  ناقفانم ! ساسا  یب ياه  هتفگ هیآ 168 -) )
گنج زا  هک  اهنآ  : » دیوگ یم دهد و  یم خساپ  اهنآ  ساسا  یب راتفگ  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  دندوشگ  اهنآ  شنزرـس  هب  نابز  نادـهاجم 

رگا وگب : اهنآ  هب  دـندش ، یمن هتـشک  هاگ  چـیه  دـندوب  هدرک  تعاطا  ام  زا  رگا  دـنتفگ  دوخ  ناردارب  هراب  رد  دـندرک و  يریگ  هرانک 
َْول اوُدَعَق  ْمِِهناوْخِِإل َو  اُولاق  َنیِذَّلا  « ) دییوگ یم تسار  رگا  دیزاس  رود  ناتدوخ  زا  ار  گرم  دیتسه  هدـنیآ  ثداوح  ینیب  شیپ  هب  رداق 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  ُمُکِسُْفنَأ  ْنَع  اُؤَرْداَف  ُْلق  اُوِلُتق  ام  انوُعاطَأ 

348 ص :  ۀیآ 169 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

میمعت نآ  ياوتحم  نومـضم و  اما  .تسا  هدش  لزان  دحا  هثداح  زا  دعب  نآ ، زا  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  دـیواج ! ناگدـنز  هیآ 169 -) )
هدرک و دای  ار  نادیهـش  دنلب  خماش و  ماقم  نآ  رد  دوش و  یم لماش  دـندوب  رفن  هدراهچ  هک  ار  ردـب  يادهـش  یتح  ادهـش  همه  دراد و 

(. ًاتاْومَأ ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال  « ) دنا هدرم دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم
.دننکب ار  دوخ  باسح  نارگید  ات  تسا  ربمایپ  هب  طقف  نخس  يور  اجنیا  رد 

(. َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  «! ) دنوش یم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز اهنآ  هکلب  »
یصاصتخا نیا  دنراد و  گرم  زا  سپ  ملاع  رد  حاورا  هک  تسا  یخزرب  یگدنز  تایح و  نامه  اجنیا  رد  یگدنز  تایح و  زا  روظنم 

هدیز نایخزرب  ریاس  یگدـنز  ایوگ  هک  دنتـسه  يونعم  تایح  بهاوم  قرغ  يردـق  هب  نادیهـش  هک  اجنآ  زا  یلو  درادـن ، نادیهـش  هب 
349 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
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.تسا هدش  هدرب  مان  اهنآ  زا  اهنت  تسین ، يزیچ  اهنآ  لباقم  رد 

349 ص :  ۀیآ 170 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

رطاخ هب  اهنآ  : » دـیامرف یم هدرک و  هراشا  نادیهـش  یخزرب  یگدـنز  ناوارف  تاکرب  اـیازم و  زا  يا  هشوگ هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 170 -) )
(. ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  « ) دنلاحشوخ تسا  هدیشخب  اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  یناوارف  ياهتمعن 

قحلم اهنآ  هب  زونه  هک  یناسک  رطاخ  هب  و  : » دیوگ یم نآرق  هک  روط  نامه تساهنآ ، دهاجم  ناردارب  رطاخ  هب  ناشرگید  یلاحـشوخ 
یسرت هن  هک  دنناد ) یم دننیب و  یم ناهج  نآ  رد  ار  اهنآ  هتـسجرب  تاماقم  اریز   ) دننامداش زین ) هدنیآ ، نادیهـش  نادهاجم و   ) دنا هدشن
ْمِْهیَلَع ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو   ) نآ كانتشحو  ثداوح  زیخاتسر و  زور  زا  یمغ » هن  تساهنآ و  رب 

(. َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال 

349 ص :  ۀیآ 171 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تفاـیرد ندـش  هتـشک  زا  دـعب  نادیهـش  هک  تسا  ییاـهتراشب  هراـب  رد  يرتـشیب  حیـضوت  دـیکأت و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 171 -) )
اهنت هن  دنراد ، یم تفایرد  ار  دنوادخ  ياهتمعن  هک  تهج  نیا  زا  تسخن  دنوش : یم رورـسم  لاحـشوخ و  تهج  ود  زا  اهنآ   » دننک یم

ِهَّللا َو َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  َنوُرِْـشبَتْسَی  « ) دوـش یم اـهنآ  لاـح  لـماش  زین  تسا ) تمعن  رارکت  شیازفا و  ناـمه  هک   ) وا لـضف  هکلب  وا  ياـهتمعن 
(. ٍلْضَف

تبرش هک  ینیتسار  نادهاجم  شاداپ  هن  نادیهش و  شاداپ  هن  دنک » یمن عیاض  ار  نانمؤم  شاداپ  ادخ  هک  دننیب  یم اهنآ   » هک نیا  رگید 
(. َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو   ) دندیشونن تداهش 

349 ص :  ۀیآ 172 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

شیپ ار  هکم  هار  تعرـس  هب  يزوریپ  زا  سپ  نایفـس ، وبا  حتاف  رکـشل  دحا ، گنج  نایاپ  رد  میتفگ  دسألا : ءارمح  هوزغ  هیآ 172 -) )
ندرک دوبان  هنیدم و  هب  تعجارم  هب  میمصت  دندش و  نامیشپ  تخس  دوخ  راک  زا  دندیسر  ءاحور »  » نیمزرس هب  هک  یماگنه  دنتفرگ ،
هدامآ يرگید  گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  دحا  رکـشل  داد  روتـسد  اروف  دیـسر ، ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دنتفرگ ، ناناملـسم  هدنامیقاب 

ار اـهنآ  هیحور  يرگید  ناـیرج  عقوم  نیا  رد  دـنداتفا ! تشحو  هب  بیجع  تمواـقم  نیا  زا  دیـسر و  شیرق  رکـشل  هب  ربـخ  نیا  دـننک 
هدـیزگرب یتخـس  هب  ار  وا  شنارای  ربمایپ و  عضو  هدـهاشم  یعازخلا » دـبعم   » مان هب  ناکرـشم  زا  یکی  هک  نیا  نآ  و  تخاـس ، رتفیعض 

350 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
اجنآ زا  تفگ و  ار  نخـس  نیا  .تسا  راوگان  رایـسب  ام  يارب  امـش  عضو  هدـهاشم  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  داد و  ناـکت 

: تفگ باوج  رد  وا  درک ، لاؤس  مالسا  ربمایپ  هراب  رد  وا  زا  نایفس  وبا  دیـسر ، نایفـس  وبا  رکـشل  هب  ءاحور »  » نیمزرـس رد  تشذگ و 
هلیبق زا  یعمج  زا  و  دنتفرگ ، ینیشن  بقع  هب  میمصت  وا  نارای  نایفـس و  وبا  دنتـسه ! امـش  بیقعت  رد  هوبنا  يرکـشل  اب  مدید  ار  دمحم 

رکشل اب  شیرق  ناتـسرپ  تب نایفـس و  وبا  هک  دنناسرب  ربخ  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  دندرک  شهاوخ  دنتـشذگ  یم اجنآ  زا  هک  سیقلا  دبع 
.دنروآ رد  ياپ  زا  ار  ربمایپ  نارای  هیقب  ات  دنیآ  یم هنیدم  يوس  هب  یهوبنا 

ام عفادـم  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادـخ   » ُلیِکَْولا َمِْعن  ُهَّللا َو  اَُنبْـسَح  دـنتفگ : دیـسر ، ناناملـسم  ربمایپ و  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 
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«. تسا
، دعب هیآ  ود  هیآ و  نیا  .دنتـشگزاب  هنیدـم  هب  فقوت ، زور  هس  زا  سپ  اذـل  دـشن ، نمـشد  رکـشل  زا  يربخ  دندیـشک  راظتنا  هچ  ره  اما 

: دیوگ یم و  دنک ، یم ارجام  نیا  هب  هراشا 
هدامآ  ) دندومن ادیپ  دحا  زور  هک  یتاحارج  همه  نآ  زا  دعب  دندرک و  تباجا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  اهنآ  »

كاپ و تین  اب  ینعی   ) دنتفرگ شیپ  اوقت  دندرک و  یکین  هک  اهنآ  يارب  دارفا  نیا  نایم  زا  دندش ) نمشد  اب  يرگید  گنج  رد  تکرش 
ُحْرَْقلا ُمَُهباصَأ  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِلوُسَّرلا  ِهَِّلل َو  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا  « ) دوب دـهاوخ  یگرزب  شاداپ  دـندرک ) تکرـش  نادـیم  رد  لماک  صالخا 

(. ٌمیِظَع ٌرْجَأ  اْوَقَّتا  ْمُْهنِم َو  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل 

350 ص :  ۀیآ 173 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

یناسک نامه  اهنیا   » دـنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  اـهنآ  تماقتـسا  يدرمیاـپ و  هدـنز  ياـه  هناـشن زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 173 -) )
هب دندوب ) ربخ  نیا  هدنروآ  هک  تسا  دوعـسم  نب  میعن  هب  هراشا  یتیاور  هب  سیقلا و  دبع  ناوراک  هب  هراشا   ) مدرم زا  یعمج  هک  دندوب 
دش هدوزفا  اهنآ  نامیا  رب  سکعب  هکلب  دندیسرتن ، اهنآ  اما  دیسرتب  اهنآ  زا  دنا ، هلمح هدامآ  هدرک و  عامتجا  نمشد  رکشل  دنتفگ : اهنآ 

ًانامیِإ ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا  « ) تسا یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دـنتفگ : و 
(. ُلیِکَْولا َمِْعن  ُهَّللا َو  اَُنبْسَح  اُولاق  َو 

350 ص :  ۀیآ 174 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

351 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هجیتن  هیآ  نیا  رد  نآرق  راکشآ ، يدرمیاپ  نامیا و  نآ  لابند  هب  هیآ 174 -) )
ِهَّللا َو َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  « ) دنتـشگرب راگدرورپ  لضف  تمعن و  اب  نادـیم ، نیا  زا  اـهنآ  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک ، ناـیب  ار  اـهنآ  لـمع 

(. ٍلْضَف
يدونـشخ  » هک نیا  اب  ٌءوُس .) ْمُهْـسَسْمَی  َْمل  « ) دـندیدن یتحاران  نیرتکچوک  نایرج ، نیا  رد  اهنآ  : » دـیامرف یم دـیکأت  ناونع  هب  سپس 

رد هک  دراد  یگرزب  ماـعنا  لـضف و  دـنوادخ ، و  (. » ِهَّللا َناوْضِر  اوُعَبَّتا  َو  « ) دـندرک تعباـتم  وا  ناـمرف  زا  دـندروآ و  تسد  هب  ار  ادـخ 
(. ٍمیِظَع ٍلْضَف  وُذ  ُهَّللا  َو  « ) تسا نیتسار  نادهاجم  یعقاو و  نانمؤم  راظتنا 

351 ص :  ۀیآ 175 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تسا ناطیـش  طقف  نیا  : » دیامرف یم نآ  رد  دیدرگ و  لزان  دسالا » ءارمح   » هوزغ هراب  رد  هک  تسا  یتایآ  هلابند  هیآ  نیا  هیآ 175 -) )
ُمُِکلذ امَّنِإ  « ) دیراد نامیا  رگا  دیـسرتب  نم  زا  اهنت  دیـسرتن و  اهنآ  زا  دـناسرت  یم ساسا ) یب تاعیاش  نانخـس و  اب   ) ار دوخ  ناوریپ  هک 

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنُوفاخ  ْمُهُوفاخَت َو  الَف  ُهَءاِیلْوَأ  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا 
ای دوب و  یناطیـش  لمع  یتسار  هب  اهنآ  لمع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  ناطیـش  هب  سیقلا  دـبع  ناوراک  اـی  دوعـسم و  نب  میعن  زا  ریبعت 

.هدش هتفگ  نآ  یناسنا  قادصم  رب  ناطیش  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  دنشاب و  یم صاخشا  نیا  دوخ  ناطیش ، زا  روظنم 
ندـناسرت يارب  هک  تسا  یناطیـش  لمع  کی  طقف  سیقلا  دـبع  ناوراک  اـی  دوعـسم و  نب  میعن  لـمع  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  نیارباـنب 

.هتفرگ تروص  ناطیش  ناتسود 
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351 ص :  ۀیآ 176 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

دنوادخ دحا  كاندرد  هثداح  لابند  هب  تسا و  ربمایپ  هب  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تیلست  هیآ 176 -)) )
هقباسم مه  اب  ایوگ  و  دنریگ ، یم یـشیپ  رگیدکی  رب  رفک  هار  رد  یعمج  ینیب  یم هک  نیا  زا  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم هداد ، تیلـست  ار  وا 

(. ِْرفُْکلا ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  َو ال  « ) شابم نیگمغ  هاگ  چیه  دنا ، هتشاذگ
(. ًاْئیَش َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل  ْمُهَّنِإ  « ) دنناسر یمن دنوادخ  هب  ینایز  هنوگ  چیه  زگره  اهنآ  اریز ، »

تـسا زاین  یب تهج  ره  زا  هک  يدبا  یلزا و  دنوادخ  اما  تسین  ناشدوخ  زا  ناشدوجو  هک  تسا  یتادوجوم  يارب  ررـض  عفن و  الوصا 
؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم دنوادخ  يارب  يرثا  هچ  هار  نیا  رد  اهنآ  ياهشالت  اهششوک و  مدرم  نامیا  رفک و 

352 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهاوخ  یم ادخ   » دنریگ یم شیپ  رد  ار  رفک  هار  دوخ  هدارا  هب  اهنآ  ینیب  یم رگا  و 
باذع هکلب  دنشاب ، هتشادن  ترخآ  رد  يا  هرهب نیرتمک  هک  دنیوپب ) ار  رفک  هار  تعرس  هب  نانچ  دراذگب و  دازآ  هار ، نیا  رد  ار  اهنآ  )

(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  ِةَرِخْآلا َو  ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  اَّلَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  « ) دشاب اهنآ  راظتنا  رد  میظع 

352 ص :  ۀیآ 177 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

شیپ رفک ، هار  رد  تعرـس  هب  هک  يدارفا  اـهنت  هـن  دـیامرف : یم هدرک و  ناوـنع  رتعیـسو ، روـطب  ار  بـلطم  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 177 -)) )
رفک نآ ، لباقم  رد  هداد و  تسد  زا  ار  نامیا  دـنا و  هتفرگ شیپ  ار  رفک  هار  یعون  هب  هک  یناسک  ماـمت  هکلب   » دنتـسه نینچ  دـنور  یم
َْنل ِناْمیِْإلِاب  َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) دوش یم ناشدوخ  ریگنماد  نآ ، نایز  و  دنناسر » یمن نایز  ادـخ  هب  زگره  دـنا ، هدومن يرادـیرخ 

(. ًاْئیَش َهَّللا  اوُّرُضَی 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  « ) دنراد یکاندرد  باذع  اهنآ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

352 ص :  ۀیآ 178 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

يور اج  کی  اریز ، دنک  یم لیمکت  ار  نآ  زا  دعب  ثداوح  دحا و  هثداح  هب  طوبرم  ياهثحب  زین  هیآ  نیا  اهراب ! نیگنـس  هیآ 178 -)) )
شیپ رد  هک  یموش  تشونرـس  هراب  رد  تسا و  ناکرـشم  هب  نخـس  يور  اجنیا  رد  ناـنمؤم و  هب  رگید  ياـج  رد  ربماـیپ و  هب  ار  نخس 

َو « ) تسا بوخ  اهنآ  يارب  میهد  یم ناشیا  هب  هک  یتلهم  دندش ، رفاک  هک  ییاهنآ  دننکن  نامگ  : » دیامرف یم و  دیوگ ، یم نخس  دنراد 
(. ْمِهِسُْفنَِأل ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  ال 

(. ًاْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  « ) دنیازفیب دوخ  نایغط  هانگ و  هب  ات  میهد  یم تلهم  هکلب  : » دیامرف یم سپس 
(. ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  « ) تسا يا  هدننک راوخ  باذع  اهنآ  يارب  و  : » دیامرف یم هدرک  هراشا  اهنآ  تشونرس  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

ناشبیـصن هاگهاگ  هک  ییاهیزوریپ  هتـشاذگ و  ناشرایتخا  رد  ادخ  هک  ار  یتاناکما  دـیابن  زگره  هک  دـنک  یم راطخا  اهنآ  هب  قوف  هیآ 
تبسن ادخ  يدونشخ  زا  يا  هناشن ای  دنتـسه و  راکتـسرد  حلاص و  يدارفا  هک  دنریگب  نیا  رب  لیلد  دنراد  هک  یلمع  يدازآ  دوش و  یم

.دننک رکف  ناشدوخ  هب 
راـکهنگ و دارفا  نارگمتـس و  زا  یعمج  ارچ  هک  دـیوگ  یم خـساپ  دراد ، دوجو  يرایـسب  نهذ  رد  هک  لاؤس  نیا  هب  قوـف  هیآ  اـنمض ،

353 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تازاجم  دنتمعن و  قرغ  همه  نیا  هدولآ 
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دوخ لاح  هب  رایتخا  هدارا و  يدازآ  لصا  شنیرفآ و  تنس  قبط  هک  دنتسه  یحالـصا  لباق  ریغ  دارفا  اهنیا  دیوگ : یم نآرق  .دننیب  یمن
.دنوش تازاجم  رثکا  دح  قحتسم  دنسرب و  طوقس  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دنا ، هدش راذگاو 

353 ص :  ۀیآ 179 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هدامآ دحا و  تسکـش  زا  دعب  اما  دوبن ، حرطم  دایز  ناقفانم »  » عوضوم دحا  هثداح  زا  لبق  دنوش ! یم هیفـصت  ناناملـسم  هیآ 179 -)) )
.دوب دحا  هثداح  جیاتن  زا  یکی  نیا  دنراد و  رتکانرطخ  ینانمشد  دندیمهف  ناناملسم  ناقفانم ، تیلاعف  يارب  هنیمز  ندش 

نایب یلک  نوناق  کی  تروص  هب  ار  تقیقح  نیا  دنک  یم ثحب  دـحا  هثداح  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  يا  هیآ نیرخآ  هک  ثحب  دروم  هیآ 
نآ رگم  دنکن ) هیفـصت  ار  اهنآ  و   ) دراذگاو دیتسه  امـش  هک  تروص  نامه  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  دوبن  نینچ  : » دیوگ یم هدومن و 

(. ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  « ) دزاس ادج  زیامتم و  كاپ  زا  ار  كاپان  هک 
، دـنوادخ یپ  رد  یپ  ياهـشیامزآ  اب  هکلب  دوش  یمن اهر  دوخ  لاح  هب  دـنک  نامیا  ياعدا  سک  ره  هک  تسا  یمومع  مکح  کـی  نیا 

.ددرگ یم شاف  وا  نورد  رارسا  هرخالاب 
زا ار  مدرم  هک  دراد  یعنام  هچ  تسا  هاگآ  سک  همه  نورد  رارـسا  زا  هک  ادخ  هک  نیا  نآ  دوش و  حرطم  یلاؤس  دوب  نکمم  اجنیا  رد 

.دوش هتخانش  قفانم  زا  نمؤم  بیغ ، ملع  قیرط  زا  دنک و  هاگآ  اهنآ  عضو 
دهاوخن امـش  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  یناـهنپ و  رارـسا  دـنوادخ  هاـگ  چـیه  : » هک دـیوگ  یم خـساپ  تـالاؤس  نیا  هب  هیآ  مود  تمـسق 

(. ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  « ) دراذگ
نتفر نیب  زا  یعامتجا و  ياهدـنویپ  ندیـشاپ  مه  زا  ثعاب  هکلب  دـنک  یمن لح  مدرم  يارب  ار  یلکـشم  یناـهن  رارـسا  رب  یهاـگآ  اریز 

.ددرگ یم مدرم  هدوت  نایم  رد  ششوک  شالت و 
.ددرگ نشور  اهنآ  لامعا  قیرط  زا  صاخشا  شزرا  دیاب  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  و 

باختنا ار  یناسک  شناربمایپ ، نایم  زا  دهاوخب  نامز  ره  دنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک و  ءانثتـسا  مکح  نیا  زا  ار ، ادـخ  ناربمایپ  سپس 
354 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بیغ » ملع   » زا يا  هشوگ دنک و  یم

َّنِکل َو  « ) دـهد یم رارق  نانآ  رایتخا  رد  تسا  مزال  اهنآ  يربهر  لیمکت  يارب  نآ  تخانـش  هک  ار  مدرم  نورد  رارـسا  دوخ و  ناـیاپ  یب
(. ُءاشَی ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهَّللا 

اـضتقا شتمکح  دنیبب و  هتـسیاش  ار  سک  ره  ادـخ  ینعی  تسا  تمکح » اب  هتخیمآ  هدارا   » نامه ادـخ ، تساوخ  و  تیـشم »  » زا روظنم 
.دزاس یم هاگآ  بیغ  رارسا  هب  دنک ،

قفانم زا  نمؤم  كاپان و  زا  كاپ  يزاس  ادـج  شیامزآ و  نادـیم  یگدـنز  نادـیم  هک  نونکا  دزاـس ، یم ناـشن  رطاـخ  هیآ ، ناـیاپ  رد 
(. ِِهلُسُر ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  « ) دیروآ نامیا  وا  ناربمایپ  ادخ و  هب   » دییآرد هب  بوخ  شیامزآ ، هتوب  نیا  زا  هک  نیا  يارب  امش  سپ  تسا ،
راـظتنا رد  گرزب  شاداـپ  رجا و  دـینک ، هشیپ  اوـقت  دـیروایب و  ناـمیا  رگا   » دـیامرف یم دـنک و  یمن اـفتکا  ندروآ  ناـمیا  هب  اـهنت  اـما 

(. ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَت  اُونِمُْؤت َو  ْنِإ  َو  « ) تسامش

354 ص :  ۀیآ 180 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

يروآ و عمج  رد  هک  اهنامه  دهد ، یم حیضوت  زیخاتسر ، زور  رد  ار  نالیخب  تشونرس  هیآ  نیا  تراسا ! نیگنـس  قوط  هیآ 180 -)) )
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.دننک یم يراد  دوخ  ادخ ، ناگدنب  هار  رد  ندرک  قافنا  زا  دنشوک و  یم تورث  ظفح 
هب هیآ  نارسفم ، راتفگ  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  یلو  هدشن ، هدرب  یلام  بجاو  قوقح  تاکز و  زا  یمان  هیآ ، رد  هچ  رگ 

.تسا هدش  هداد  صیصخت  تاکز  ناعنام 
دوس هب  دننکن  روصت  دنهد ، یمن وا  هار  رد  هداد  اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هچنآ  زا  دنزرو و  یم لخب  هک  يدارفا  : » دـیوگ یم هیآ 

(. ْمَُهل ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال  « ) دوش یم مامت  اهنآ  نایز  هب  راک  نیا  هکلب  تساهنآ ،
(. ْمَُهل ٌّرَش  َوُه  َْلب  « ) دوش یم مامت  اهنآ  نایز  هب  راک  نیا  اهنآ ) روصت  فالخ  رب   ) هکلب »

لخب نآ  هب  تبـسن  هک  ار  یلاوما )  ) هچنآ تمایق  زور  رد  يدوز  هب  : » دنک یم فیـصوت  نینچ  زیخاتـسر ، رد  ار  اهنآ  تشونرـس  سپس 
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  « ) دننکفا یم ناشندرگ  رد  یقوط  دننامه  دندیزرو ،

355 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدشن  تخادرپ  نآ ، بجاو  قوقح  هک  یلاوما  دوش ، یم هدافتسا  هلمج  نیا  زا 
لیلد یب ای  هدش و  هتفرگ  راک  هب  زیمآ  نونج  فراصم  یهاگ  يدرف و  ياهسوه  ریسم  رد  اهنت  تسا و  هتفرگن  يا  هرهب نآ  زا  عامتجا  و 

هب .دـبای و  یم مسجت  لامعا » مسجت   » نوناـق قبط  زیخاتـسر  زور  رد  ناـسنا ، تشز  لاـمعا  ریاـس  دـننامه  هدـیدرگ ، هتـشابنا  مه  يور 
.دمآ دهاوخ  رد  یکاندرد  باذع  تروص 

زا هرخالاب  دوشن  ای  دوش  قافنا  وا  ناگدـنب  ادـخ و  هار  رد  هچ  لاوما  نیا  دـیوگ : یم و  دـنک ، یم رگید  هتکن  کی  هب  هراـشا  هیآ  سپس 
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  « ) دوب دهاوخ  نامسآ  نیمز و  ياهثاریم  همه  ثراو  دنوادخ  و   » دش دهاوخ  ادج  نآ  نابحاص 

ترـسح و زا  اـهنت  هن  دـندرگ ، دـنم  هرهب نآ  يوـنعم  تاـکرب  زا  اـهنآ ، زا  ندـش  ادـج  زا  شیپ  هک  رتـهب  هچ  تسا  نـینچ  هـک  نوـنکا 
(. ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  امش  لامعا  زا  ادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و  نآ ! تیلوؤسم 

سک ره  هب  دـناد و  یم زین  ار  نآ  دـینک  هدافتـسا  نآ  زا  یناسنا  هعماج  هب  کمک  هار  رد  رگا  دـناد و  یم دـیزروب  لـخب  رگا  نیارباـنب ،
.داد دهاوخ  یبسانم  شاداپ 

355 ص :  ۀیآ 181 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

(( هیآ 181 )

355 ص :  لوزن ..... : نأش 

تشون عاقنیق » ینب   » دوهی هب  يا  همان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .تسا  هدش  لزان  دوهی  شنزرـس  خیبوت و  هراب  رد  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 
يارب هک  تسادخ  هار  رد  قافنا  هلمج  نیا  زا  روظنم   ) ادـخ هب  ضرق  نداد  و  تاکز ، تخادرپ  زامن و  ماجنا  هب  ار  اهنآ  نآ ، یط  رد  و 

.دومن توعد  تسا ) هدش  ریبعت  نینچ  نآ  زا  مدرم  فطاوع  رثکا  دح  کیرحت 
همان و  دش ، دراو  تشاد  مان  سرادملا  تیب  دوب و  نایدوهی  یبهذم  سیردت  زکرم  هک  يا  هناخ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هداتسرف 

تـسار امـش  نانخـس  رگا  تفگ : يزیمآ  ازهتـسا  نحل  اب  همان ، هعلاـطم  زا  سپ  وا  داد ، دوهی  گرزب  دنمـشناد  صاـحنف »  » تسد هب  ار 
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هّللا یّلـص  دمحم  هوالع  هب  تساوخ ! یمن ضرق  ام  زا  دوبن ، ریقف  وا  رگا  اریز  زاین ! یب ینغ و  ام  تسا و  ریقف  ادـخ  تفگ : دـیاب  دـشاب ،
356 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هدرک ، یهن  يراوخابر  زا  ار  امش  ادخ  تسا ، دقتعم  هلآ  هیلع و 

دشاب هتفگ  ار  ینانخـس  نینچ  درک  راکنا  صاحنف »  » ادعب یلو  دهد ! یم ینوزف  ابر و  هدعو  امـش  هب  اهقافنا  ربارب  رد  وا  دوخ  هک  یلاح 
.تشگ لزان  هیآ  ود  نیا  عقوم  نیا  رد 

356 ص :  ریسفت ..... :

: دنتفگ هک  ار  دوهی )  ) نانآ زیمآرفک  نخس  ادخ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد 
(. ُءاِینْغَأ ُنَْحن  ٌریِقَف َو  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَس  ْدََقل  « ) دینش میتسه  ینغ  ام  تسا و  ریقف  دنوادخ 

تشوـن و میهاوـخ  ار  اـهنآ  همه  هکلب   » میونـش یم ار  اـهنآ  نانخـس  اـهنت  هن  دـیوگ : یم سپـس  تـسا ، هدوـهیب  اـهنآ  راـکنا  نیارباـنب ،
(. ٍّقَح ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَق  اُولاق َو  ام  ُُبتْکَنَس   ) میسیون یم قحان » هب  ار  ناربمایپ  ندیناسر  لتق  هب  نینچمه ) )

دوخ لامعا  هجیتن  نونکا  مییوگ  یم و   » میهد یم رارق  اهنآ  ربارب  رد  ار  نآ  زیخاتسر  زور  هک  تسا  نیا  يارب  اهنآ  لامعا  ظفح  تبث و 
(. ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  ُلوُقَن  َو  « ) دیشچب نازوس  باذع  تروص  هب  ار 

356 ص :  ۀیآ 182 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نیا تسامش ، دوخ  لامعا  هجیتن  دیشچ ) یم ار  نآ  یخلت  نونکا ، مه  هک   ) كاندرد باذع  نیا  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 182 -)) )
ٍماَّلَِظب َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  ْمُکیِدـْیَأ َو  ْتَمَّدَـق  اِمب  َِکلذ  « ) درک دـهاوخن  متـس  یـسک  هب  زگره  ادـخ  دـیدرک ، متـس  دوخ  هب  هک  دـیدوب  امش 

(. ِدِیبَْعِلل
رگا تسا و  ملظ  تیاهن  نیا  دیریگ ، رارق  ناراکوکین  فیدر  رد  دینیبن و  ار  دوخ  لامعا  تازاجم  ناراکتیانج ، امش  لاثما  رگا  الوصا 

.دوب دهاوخ  هدننک ) ملظ رایسب  « ) ٍماَّلَِظب  » دنکن نینچ  ادخ ،

356 ص :  ۀیآ 183 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 183) )

356 ص :  لوزن ..... : نأش 

وت دـنتفگ : دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  دوهی  ناگرزب  زا  یعمج  هدـش : لقن  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
ام زا  تاروت  رد  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لزاـن  وت  رب  مه  یباـتک  هداتـسرف و  اـم  يوس  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  ینک  یم اـعدا 

( يا هقعاص  ) شتآ دنک و  ینابرق  ار  یناویح  ام  يارب  هک  نیا  رگم  میرواین  نامیا  دنک ، توبن  ياعدا  هک  یـسک  هب  تسا  هتفرگ  نامیپ 
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.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  ود  نیا  دروآ ، میهاوخ  نامیا  وت  هب  ام  ینک  نینچ  زین  وت  رگا  دنازوسب  ار  نآ  دیایب و  نامسآ  زا 
357 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

357 ص :  ریسفت ..... :

نأش رد  هک  تسا  نامه  هلمج  زا  دندروآ  یم یبیجع  ياه  هناهب دننز ، زاب  رس  مالسا ، لوبق  زا  هک  نیا  يارب  دوهی ، دوهی - ییوج  هناهب 
دروایب ینابرق  ام  يارب  ات  میریذپن ، ار  يربمایپ  چیه  توعد  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  دنوادخ  : » دـنتفگ یم اهنآ  دـش ، هراشا  نآ  هب  لوزن ،

(. ُراَّنلا ُُهلُکْأَت  ٍنابْرُِقب  انَِیتْأَی  یَّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  اَّلَأ  اْنَیلِإ  َدِهَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  « ) دروخب ار  نآ  شتآ ، هک 
ینشور ياه  هناشن دندمآ و  نم  زا  شیپ  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یهورگ  وگب :  » اهنآ هب  اهییوج  هناهب  نیا  خساپ  رد  دیازفا : یم سپس 

« دیتشک ار  اهنآ  ارچ  دیدرواین و  نامیا  اهنآ  هب  ارچ  دـییوگ  یم تسار  رگا  دـندروآ  امـش  يارب  ینابرق  نینچ  یتح  دـندروآ و  دوخ  اب 
ٌلُسُر ْمُکَءاج  ْدَق  ُْلق   ) دندیسر لتق  هب  نانآ  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  يرگید  عمج  ییحی و  ایرکز و  هب  هراشا 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  ُْمْتُلق  يِذَّلِاب  ِتانِّیَْبلِاب َو  ِیْلبَق  ْنِم 

357 ص :  ۀیآ 184 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم دهد ، یم يرادلد  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 184 -)) )
َكُوبَّذَـک ْنِإَف  « ) دـندش بیذـکت  زین )  ) وت زا  شیپ  نالوسر  تسین ) يا  هزات زیچ   ) دـننک بیذـکت  ار  وت  نایوج ) هناهب  نیا   ) رگا سپ  »

(. َِکْلبَق ْنِم  ٌلُسُر  َبِّذُک  ْدَقَف 
نیتم و ياه  هتـشون مه  و  (. » ِتانِّیَْبلِاب ُؤاج  « ) دنتـشاد دوخ  اب  راکـشآ  تازجعم  نشور و  ياـه  هناـشن مه  ناربماـیپ ، نآ  هک  یلاـح  رد  »

(. ِرِینُْملا ِباتِْکلا  ُِربُّزلا َو  َو  « ) دندوب هدروآ  شخب  ینشور  باتک  مکحم و 

357 ص :  ۀیآ 185 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

تسا و ناهج  هدـنز  تادوجوم  ماـمت  رب  مکاـح  هک  دـنک  یم ینوناـق  هب  هراـشا  تسخن  هیآ  نیا  گرم ! یمومع  نوناـق  هیآ 185 -)) )
(. ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  « ) دیشچ دنهاوخ  ار  گرم  يزور  هاوخان  هاوخ و  ناگدنز  مامت  : » دیوگ یم

، مینک شومارف  ار  نآ  ام  رگا  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  یلو  دننک ، شومارف  ار  دوخ  ندوب  ریذـپانف  هک  دـنلیام ، مدرم  زا  يرایـسب  هچ  رگ 
.درک دهاوخن  شومارف  ار  ام  زگره  نآ 

زور رد  لماک  روطب  ار  دوخ  شاداپ  امش  و   » دوش یم عورش  لامعا  رفیک  شاداپ و  هلحرم  ناهج ، نیا  یگدنز  زا  دعب  دیوگ : یم سپس 
358 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِۀَمایِْقلا .) َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  « ) تفرگ دیهاوخ  تمایق 

بوبحم و  هتفای ، تاجن  دندرگ ، تشهب  رد  لخاد  دنوش و  رود  خزود  شتآ  هبذاج  ریثأت  تحت  زا  هک  یناسک  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
(. َزاف ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  ِراَّنلا َو  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  « ) دنا هدرک ادیپ  ار  دوخ  بولطم  و 

هبذاج دناشک  یم نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  یتسار  و  دـنک ، یم بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  اهناسنا  شتردـق  مامت  اب  خزود  ایوگ 
رد درادن !؟ هبذاج  یناسنا  ره  يارب  حابم ، ریغ  ياهتورث  اهماقم و  عورـشمان ، یـسنج  تاذل  رذـگ ، دوز  ياهـسوه  ایآ  .دـنراد  یبیجع 
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ُةایَْحلا اَم  َو  « ) تسین زیمآرورغ  يرادرب  هرهب عتمت و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  و  : » دیوگ یم دنک ، یم لیمکت  ار  هتشذگ  ثحب  دعب  هلمج 
(. ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا 

ناونع هب  نآ  بهاوم  هدام و  ناهج  زا  هدافتـسا  هن  رگ  و  دریگن ، رارق  ناسنا  ییاهن  فدـه  نآ  تاذـل  هدام و  ناهج  هک  تسا  نیا  مهم 
.دشاب یم يرورض  مزال و  هکلب  تسین ، هدیهوکن  اهنت  هن  یناسنا ، لماکت  هب  لین  يارب  هلیسو  کی 

358 ص :  ۀیآ 186 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 186) )

358 ص :  لوزن ..... : نأش 

لاوما هب  زواجت  تسد  ناکرـشم  دـندش  رود  دوخ  یگدـنز  هناخ و  زا  دـندومن و  ترجاهم  هنیدـم  هب  هّکم  زا  ناناملـسم ، هک  یماگنه 
.دندروآ رد  دوخ  فرصت  هب  هدرک و  زارد  اهنآ 

نب بعک  مان  هب  نانآ  زا  یکی  اصوصخم  دندش ، هنیدم  نایدوهی  رازآ  ییوگدب و  راتفرگ  اجنآ  رد  دندمآ ، هنیدم  هب  هک  یماگنه  هب  و 
نارتخد نانز و  یتح  درک ، یم وجه  دوخ  راعـشا  هلیـسو  هب  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  هتـسویپ  هک  دوب  زوت  هنیک نابزدب و  يرعاش  فرـشا 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  تحاقو  راک  هصالخ  .داد  یم رارق  دوخ  يزابقـشع  ییارـسلزغ و  عوضوم  ار  ناملـسم 
.دش هتشک  ناناملسم  تسد  هب  و  درک ، رداص  ار  وا  لتق  روتسد  راچان  هب  هلآ 

358 ص :  ریسفت ..... :

تخـس ثداوح  دـننکن  نامگ  هک  ناناملـسم  همه  هب  تسا  یـشاب  هدامآ  رادـشه و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دـیوشن - هتـسخ  تمواـقم  زا 
زا نابز  مخز  یتحاران و  رگید  بلط ، بوشآ  نابزدب و  رعاش  فرـشا ، نب  بعک  ندـش  هتـشک  اب  الثم  ای  هتفای و  نایاپ  اهنآ ، یگدـنز 

359 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناتلام  ناج و  رد  امش  : » دیامرف یم تسخن  دید ، دنهاوخن  نمشد 
(. ْمُکِسُْفنَأ ْمُِکلاْومَأ َو  ِیف  َّنُوَْلُبَتل  « ) تفرگ دیهاوخ  رارق  شیامزآ  دروم 

دیهاوخ یناوارف  هدننک  تحاران نانخس  ناکرـشم  و  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  زا  هدنیآ  رد  ملـسم  روطب  : » دیوگ یم دعب  هلمج  رد 
(. ًارِیثَک ًيذَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْسََتل  َو  « ) دینش

تماقتسا رگا  : » دیوگ یم هدرک و  هراشا  دنراد  كاندرد  تخس و  ثداوح  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ناناملسم  هک  يا  هفیظو هب  نآرق  سپس 
ناسنا ره  اذل ) تسا و  نشور  نآ  هجیتن   ) هک تسا  ییاهراک  زا  نیا  دینک ، هشیپ  يراکزیهرپ  يوقت و  و  دیشاب ، ابیکش  دیهد ، جرخ  هب 

(. ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  َو  « ) دریگب ار  نآ  ماجنا  میمصت  دیاب  یلقاع 
تیاکش يرکشان و  هب  نابز  ییابیکـش ، تماقتـسا و  نیع  رد  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  هیآ  رد  اوقت »  » و ربص »  » نراقت
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.دنرود روما  نیا  زا  و  دنزیمآ ، یم اوقت  اب  هراومه  ار  تماقتسا  ربص و  یعقاو  نانمؤم  یلو  دننک ، یم زاب 

359 ص :  ۀیآ 187 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

نتخاس موتکم  هک  اهنآ  تشز  لامعا  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  باتک ، لـها  ياـهیراکفالخ  زا  يا  هراـپ رکذ  لاـبند  هب  هیآ 187 -)) )
: دیوگ یم و  دنک ، یم هراشا  هدوب  قیاقح 

نامتک ار  نآ  زگره  و  دیزاس ، راکشآ  مدرم  يارب  ار  باتک  تایآ  هک  تفرگ  نامیپ  باتک  لها  زا  دنوادخ  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  »
(. ُهَنوُُمتْکَت ِساَّنِلل َو ال  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  « ) دینکن

باتک اهنآ  : » دـیوگ یم اذـل  دـندومن و  نامتک  ار  ینامـسآ  بتک  قیاقح  دـندرک و  تنایخ  یهلا  مکحم  نامیپ  نیا  رد  همه  نیا  اب  اما 
(. ْمِهِروُهُظ َءارَو  ُهوُذَبَنَف  « ) دنتخادنا رس  تشپ  ار  ادخ 

تـسد هب  يزیچان  ياهب  اهنت  راک  نیا  اب  اهنآ  : » دیوگ یم دنک و  یم اهنآ  يرکف  طاطحنا  دـیدش و  یتسرپ  ایند  هب  هراشا  دـعب  هلمج  رد 
(. َنوُرَتْشَی ام  َْسِئبَف  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  َو  « ) دندیرخ یعاتم  دب  هچ  دندروآ و 

ياملع نادنمشناد و  مامت  هب  يراطخا  تقیقح  رد  یلو  هدش  دراو  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  نادنمشناد  هراب  رد  هچ  رگ  قوف  هیآ 
360 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  دنفظوم  اهنآ  هک  تسا  یبهذم 

.تسا هتفرگ  هنیمز  نیا  رد  يدکؤم  نامیپ  اهنآ  همه  زا  دنوادخ  دنشوکب و  ینید  فراعم  یهلا و  ياهنامرف  نتخاس  نشور  نییبت و 

360 ص :  ۀیآ 188 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 188

360 ص :  لوزن ..... : نأش 

رایسب دوخ  لمع  نیا  زا  دندرک ، یم نامتک  فیرحت و  ار  شیوخ  ینامسآ  بتک  تایآ  هک  یماگنه  هب  دوهی  زا  یعمج  دنا : هدرک لقن 
هیآ دننادب ، سانش  هفیظو  نید و  یماح  دنمشناد و  ملاع و  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنتشاد  یم تسود  لاح  نیع  رد  و  دندوب ، رورسم  داش و 

.تفگ خساپ  اهنآ  طلغ  رادنپ  هب  دش و  لزان 

360 ص :  ریسفت ..... :

هک اهنآ  ربم  نامگ  : » دیامرف یم دندرک  یم فیرحت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوهی  نادنمشناد  زا  یعمج  خساپ  رد  هیآ  نیا  اهیضار - دوخ  زا 
هک ربم  نامگ  دوش  ریدقت  اهنآ  زا  دـنا ، هدادـن ماجنا  هک  یکین )  ) راک ربارب  رد  دـنراد ، تسود  و  دنلاحـشوخ ، دوخ  تشز )  ) لامعا زا 

ال  ) دـنا هدنمرـش دوخ  دـب  راک  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  تاجن  هکلب  تفای » دـنهاوخ  تاجن  و  دـنرودب ، راگدرورپ  باذـع  زا  ناـشیا 
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(. ِباذَْعلا َنِم  ٍةَزافَِمب  ْمُهَّنَبَسْحَت  الَف  اُولَعْفَی  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  اْوَتَأ َو  اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت 
راظتنا رد  یکاندرد  باذـع   » هکلب دنتـسین ، تاجن  لها  رورغم  یـضار و  دوخ  زا  صاخـشا  هنوگ  نیا  اهنت  هن  دـیوگ : یم هیآ  نایاپ  رد 

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  « ) تساهنآ

360 ص :  ۀیآ 189 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

اهنامـسآ و تموکح  و  : » دـیامرف یم نارفاک ، هب  تبـسن  تسا  يدـیدهت  نانمؤم و  يارب  تسا  یتراـشب  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 189 -)) )
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  « ) تسا رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  و  تسادخ ، نآ  زا  نیمز 

اب دـنوادخ  تردـق  وترپ  رد  دـنناوت  یم اـهنآ  دـنوش ، دراو  یفارحنا  ياـههار  زا  دوخ  تفرـشیپ  يارب  ناـنمؤم  هک  درادـن  یلیلد  ینعی ،
.دنهد همادا  دوخ  يورشیپ  هب  حیحص  عورشم و  قرط  زا  هدافتسا 

360 ص :  ۀیآ 190 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هدـش و لزاـن  مدرم  كرد  مهف و  يارب  هکلب  تـسین ، ندـناوخ  يارب  اـهنت  نآرق  تاـیآ  یـسانشادخ ! هار  نـیرت  نـشور هیآ 190 -)) )
هدرک نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  تمظع  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  رد  اذل  ندیـشیدنا ، يارب  تسا ، يا  همدقم تایآ  ندناوخ  توالت و 

« تسا نادنمـشیدنا  درخ و  نابحاص  يارب  ینـشور  ياه  هناشن زور  بش و  دش  دـمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  : » دـیوگ یم و 
361 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  )

( ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  ِضْرَْألا َو  َو 

361 ص :  ۀیآ 191 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هب تالاح  عیمج  رد  هک  دنک  یم بذج  دوخ  هب  ار  درخ  نابحاص  بولق  نانچنآ  ناهج  نیا  زیگنا  تفگش  ابرلد و  هشقن  هیآ 191 -)) )
لاح رد  ار  ادخ  هک  دنتسه  اهنآ  نادنمدرخ  : » دیامرف یم هفیرش  هیآ  اذل  دنـشاب  یم نآ  فرگـش  رارـسا  ماظن و  نیا  هدندروآ  دیدپ  دای 

َنوُرُکْذَی َنیِذَّلا  « ) دنشیدنا یم نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رارسا  رد  دننک و  یم دای  دنا  هدیباوخ ولهپ  رب  هک  هاگنآ  نتسشن و  نداتـسیا و 
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  ْمِِهبُونُج َو  یلَع  ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهَّللا 

.دنشخب تایح  رکفت  نیا  قرغ  لاح  همه  رد  هشیمه و  ینعی 
: هک دنهد  یم رس  ار  همزمز  نیا  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  اب  نادنمدرخ ، اذل 

َْتقَلَخ ام  انَّبَر   ) هدش هدیرفآ  یحیحـص  فدـه  تمکح و  يور  همه  و  يا » هدـیرفاین هدوهیب ، ار  تمظع ) اب  هاگتـسد   ) نیا ادـنوادخ ! »
(. اًلِطاب اذه 

دنـشاب و ناما  رد  وا  رفیک  زا  ات  دـنبلط ، یم ار  اهنآ  ماجنا  قیفوت  ياضاقت  ادـخ  زا  و  دـنوش ، یم دوخ  ياهتیلوؤسم  هجوتم  عقوم  نیا  رد 
(. ِراَّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  « ) رادهاگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  یکاپ  هزنم و  وت  ادنوادخ ! : » دنیوگ یم اذل 

361 ص :  ۀیآ 192 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 
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يروای رگمتـس ، دارفا  يارب  و  يا ، هتخاس اوسر  راوخ و  ار  وا  ینکفا  خزود  هب  شلامعا ) رثا  رب   ) وت ار  هک  ره  اـهلا ! راـب  ((- » هیآ 192 )
(. ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  ُهَْتیَزْخَأ َو  ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  انَّبَر  « ) تسین

.تسادخ ناگدنب  ادخ و  هاگشیپ  رد  ییاوسر  نامه  زیخاتسر ، باذع  نیرتکاندرد  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

361 ص :  ۀیآ 193 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ار بیشن  زارفرپ و  هار  نیا  هک  دنوش ، یم هجوتم  زین  ار  هتکن  نیا  شنیرفآ ، فده  تفایرد  زا  سپ  درخ ، لقع و  نابحاص  هیآ 193 -) )
ار اهنآ  يادن  نیتسخن  ات  دنتـسه و  نامیا  نایدانم  يادص  ندینـش  رظتنم  هراومه  اذل  .دنیامیپب  دـنناوت  یمن زگره  یهلا ، ناربهر  نودـب 
! اهلا راب  : » دننک یم ضرع  دوخ  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  دنروآ و  یم نامیا  دوجو  مامت  اب  و  دنباتش ، یم اهنآ  يوس  هب  تعرس  هب  دنونشب 
ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  و  درک ، یم نامراگدرورپ  هب  نامیا  يوس  هب  توعد  ار  ام  هک  میدینش  ار  دیحوت  يدانم  يادص  ام 

362
(. اَّنَمآَف ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِْإِلل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِإ  انَّبَر  « ) میدروآ نامیا  نآ  لابند 

، میراد رارق  نوگانوگ  زیارغ  دیدش  ياهنافوت  شزو  ضرعم  رد  هک  اجنآ  زا  اما  میدروآ ، نامیا  دوخ  دوجو  مامت  اب  ام  نونکا  اهلا ! راب 
ار ام  ياهـشزغل  زرمایب و  ار  ام  ناهانگ  شخبب و  ار  ام  ادنوادخ ! ، » میوش یم یناهانگ  بکترم  دـنز و  یم رـس  ام  زا  ییاهـشزغل  یهاگ 

(. ِراْربَْألا َعَم  انَّفَوَت  اِنتائِّیَس َو  اَّنَع  ْرِّفَک  اَنبُونُذ َو  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  « ) ناریمب نانآ ، مسر  هار و  رد  ناکین و  اب  ار  ام  راد و  هدیشوپ 

362 ص :  ۀیآ 194 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

فیاظو و ماجنا  ناربمایپ و  توعد  تباجا  زیخاتـسر و  هب  نامیا  دـیحوت و  هار  ندومیپ  زا  سپ  هلحرم و  نیرخآ  رد  اهنآ  هیآ 194 -) )
هب وت  ار  هچنآ  اهلا ! راب   » میدرک افو  شیوخ  نامیپ  هب  ام  هک  نونکا  دنیوگ  یم دـننک و  یم اضاقت  دوخ  يادـخ  زا  شیوخ  ياهتیلوؤسم 

ار هچ  ره  وت  اریز  نادرگم ، اوسر  زیخاتسر  زور  رد  ار  ام  و  نک ، تمحرم  ام  هب  يداد ) هدژم  و   ) يدومرف هدعو  ام  هب  تناربمایپ  هلیسو 
(. َداعیِْملا ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  َِکلُسُر َو ال  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآ  انَّبَر َو  « ) تسا ریذپان  فّلخت یهد  هدعو 

رد شیاین ، تاجانم و  فیطل  نحل  اب  هتخیمآ  ینید  فراـعم  زا  يا  هعومجم هک  تسا  نآرق  هدـنهد  ناـکت  ياـهزارف  زا  قوف  هیآ  جـنپ 
رب بش  زامن  يارب  سک  ره  هک  هدـش  هداد  روتـسد  زین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاـیاور  رد  و  دـشاب ، یم ینامـسآ  همغن  کـی  لـکش 

.دنک توالت  ار  تایآ  نیا  دزیخ  یم

362 ص :  ۀیآ 195 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 195) )

362 ص :  لوزن ..... : نأش 
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ّما : » هک هدـش  لقن  نآ  لوزن  دروم  رد  دـشاب و  یم اهنآ  لامعا  هجیتن  و  درخ ، لقع و  ناـبحاص  هراـب  رد  نیـشیپ  تاـیآ  هلاـبند  هیآ  نیا 
يراکادـف ترجه و  داهج و  زا  نآرق  رد  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تمدـخ  ادـخ ) لوسر  نارـسمه  زا  یکی  « ) هملس

.تفگ خساپ  لاؤس  نیا  هب  دش و  لزان  هیآ  دنراد ؟ یمهس  تمسق  نیا  رد  مه  نانز  ایآ  هدش  ثحب  ناوارف  نادرم ،

362 ص :  ریسفت ..... :

درخ و رکف و  ناـبحاص  ياهتـساوخرد  یلمع و  ياـه  هماـنرب ناـمیا و  زا  يا  هدرـشف هتـشذگ ، هیآ  جـنپ  رد  نادـنمدرخ - هماـنرب  هجیتن 
ْمَُهل َباجَتْـساَف  « ) دنک یم تباجا  ار  اهنآ  ياهتـساوخرد  هلـصافالب  ناشراگدرورپ و  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  دش  نایب  اهنآ  ياهـشیاین 

363 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهُّبَر .)
زگره نم  : » دـیامرف یم هلـصافالب  ددرگن  عطق  وا  رادرک  لاـمعا و  اـب  یمدآ  تاـجن  يزوریپ و  طاـبترا  دوشن و  هابتـشا  هک  نیا  يارب  و 

(. ْمُْکنِم ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِضُأ  یِّنَأ ال  « ) منک یمن عیاض  ار  امش  زا  يا  هدننک لمع چیه  لمع 
درم هاوخ  هدننک  لمع نیا  : » دیامرف یم احیرـص  دراد  ینیعم  هتـسد  هب  صاصتخا  یهلا  هدـعو  نیا  هک  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  سپس 

(. یْثنُأ ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  « ) دنک یمن یتوافت  نز ، ای  دشاب 
هچ اهنز ، هن  تساهدرم  نید  مالـسا  هک  دـننک  یم مهتم  ار  مالـسا  یهاـگ  عـالطا  یب دارفا  زا  يا  هراـپ هک  نیا  دوش  یم نشور  اـجنیا  زا 

« دیا هتفای دلوت  رگید  ضعب  زا  امـش  زا  یـضعب   » دیراد یگتـسب  رگیدکی  هب  شنیرفآ  رد  امـش  همه  اریز  تسا ! رود  تقیقح  زا  هزادـنا 
(. ٍضَْعب ْنِم  ْمُکُضَْعب   ) نانز زا  نادرم  نادرم و  زا  نانز 

، دندش هدنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ زا  و  دندرک ، ترجه  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  : » دیامرف یم دنک ، یم يریگ  هجیتن نینچ  دـعب  هلمج  رد 
ْمِهِرایِد ْنِم  اوُجِرْخُأ  اوُرَجاه َو  َنیِذَّلاَف  « ) مشخب یم ار  ناشناهانگ  نیقی  هب  دندش ، هتشک  دندرک و  گنج  و  دندید ، رازآ  نم  هار  رد  و 

(. ْمِِهتائِّیَس ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل  اُوِلُتق  اُولَتاق َو  ِیلِیبَس َو  ِیف  اوُذوُأ  َو 
، نآ ناتخرد  ریز  زا  هک  مهد  یم ياج  یتشهب  رد  ار  اهنآ   » ملسم روطب  مشخب ، یم ار  اهنآ  ناهانگ  هک  نیا  رب  هوالع  دیامرف : یم سپس 

(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُأل  َو  « ) تساهتمعن عاونا  زا  ولمم  تسا و  نایرج  رد  اهرهن 
راگدرورپ دزن  رد  اهرجا  اهـشاداپ و  نیرتهب  دوش و  یم هداد  اهنآ  هب  دنوادخ ، هیحان  زا  اهنآ  يراکادف  ساپ  هب  هک  تسا  یـشاداپ  نیا  »

(. ِباوَّثلا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِْدنِع  ْنِم  ًاباَوث  « ) تسا
یشاداپ ره  زا  هک  دننادب  دیاب  هزادنا  نیمه  تسین  فیصوت  لباق  لماک  روطب  ناهج  نیا  مدرم  يارب  یهلا  ياهـشاداپ  هک  نیا  هب  هراشا 

.تسا رتالاب 

363 ص :  ۀیآ 196 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 196) )
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363 ص :  لوزن ..... : نأش 

نآ رد  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دندرب  یم رـس  هب  تمعن  زان و  رد  و  دندوب ، هشیپ  تراجت  هنیدم  نایدوهی  هکم و  ناکرـشم  زا  يرایـسب 
364 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هرصاحم  هنیدم و  هب  هکم  زا  ترجاهم  هلأسم  هلمج  زا  یگدنز و  صاخ  طیارش  رطاخ  هب  نامز 
ود نیا  هسیاقم  دندرک ، یم یگدنز  ترـسع  هب  و  دندوب ، تمحز  رد  رایـسب  يدام  عضو  رظن  زا  دـنمورین ، نانمـشد  هیحان  زا  يداصتقا 

جـنر و رد  نامیا  اب  دارفا  اـما  دـنتمعن ، زاـن و  رد  نینچ  نیا  ناـمیا  یب دارفا  ارچ  هک  دوب  هدرک  حرط  یـضعب  يارب  ار  لاؤس  نیا  تلاـح 
.تفگ خساپ  لاؤس  نیا  هب  دش و  لزان  هیآ  دننک ؟ یم یگدنز  یناشیرپ  رقف و  باذع و 

364 ص :  ریسفت ..... :

یمومع و لاؤس  کی  دوب  حرطم  ربمایپ ، رـصع  ناناملـسم  زا  یعمج  يارب  الاب  لوزن  نأش  رد  هک  یلاؤس  هدـننک - تحاران لاؤس  کـی 
دارفا هنعارف و  ناشکندرگ  تمعن  زاـنرپ و  هّفرم و  یگدـنز  اـبلاغ  اـهنآ  تسا ، ناـمز  رـصع و  ره  رد  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  یناـگمه 
داجیا نامیا  تسـس  دارفا  رد  عوضوم  نیا  یهاگ  و  دـننک ، یم هسیاقم  نامیا  اـب  دارفا  زا  یعمج  تقـشمرپ  یگدـنز  اـب  ار ، رابودـنب  یب

.دنک یم دیدرت  کش و 
: دـیوگ یم تسا ، هدرک  هراشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  ثحب  دروم  هیآ  هک  دراد  ینـشور  ياهخـساپ  دوش  یـسررب  تقد  هب  رگا  لاؤس  نیا 

(. ِدالِْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ال  « ) دبیرفن ار  وت  زگره  فلتخم  ياهرهش  رد  نارفاک  هنادنمزوریپ  دمآ  تفر و  »

364 ص :  ۀیآ 197 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

ٌعاتَم « ) دـنکدنا رذـگ و  دوز  ياهیزوریپ  طرـش ، دـیق و  یب يدام  ياهدـمآ  رد  اـهیزوریپ و  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 197 -) )
(. ٌلِیلَق

زین نامیا  اب  دارفا  زا  يرایسب  ياهیتحاران  اهتیمورحم و  هک  روطنامه  دراد ، يدودحم  داعبا  ناراکمتس  نارگنایغط و  ياهیزوریپ  ینعی :
.تسا دودحم 

خزود ناشهاگیاج  تفرگ و  دـهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  نآ  ياهتیلوؤسم  موش و  بقاوع  اـهیزوریپ  نیا  لاـبند  هب  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. ُداهِْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  َُّمث  « ) یبسانمان هاگمارآ  دب و  هاگیاج  هچ  تسا 

ندـیکم اب  یتح  عورـشمان و  ای  عورـشم  هاوخ  یقیرط  ره  زا  نامیا  یب دارفا  اریز  درک ، هسیاقم  مه  اب  ار  ود  نیا  لاح  ناوت  یمن نیاربانب 
دنراد و ییاهتیدودحم  تلادع  قح و  لوصا  تیاعر  يارب  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دـننک  یم يزودـنا  تورث  دوخ  يارب  نایاون  یب نوخ 

.دنشاب هتشاد  مه  دیاب 

364 ص :  ۀیآ 198 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

: دیامرف یم ددرگ ، یم نایب  ناراکزیهرپ  راک  نایاپ  هیآ  نیا  رد  و  دوب ، هدش  حیرشت  نامیا  یب دارفا  ماجنا  رـس  لبق  هیآ  رد  هیآ 198 -) )
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365 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  اهنآ  یلو  »
دوخ ياهنطو  زا  ادخ  هب  نامیا  رطاخ  هب  ای  و  دنتفرگ ، رظن  رد  ار  تلادع  قح و  نیزاوم  يدام  ياه  هیامرس هب  ندیـسر  يارب  و   ) دندرک
نانآ رایتخا  رد  تشهب  زا  ییاهغاب  دنوادخ  تالکـشم ، نیا  ربارب  رد  دنتفرگ ) رارق  يداصتقا  یعامتجا و  هرـصاحم  رد  دندش و  هراوآ 

يِرْجَت ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  « ) دننام یم نآ  رد  هنادواج  تسا و  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  بآ  ياهرهن  هک  دراذـگ  یم
(. اهِیف َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم 

(. ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ًالُُزن  « ) دشاب یم ناراکزیهرپ  زا  ییاریذپ  هلیسو  نیتسخن  يدام  بهاوم  همه  نآ  اب  تشهب  ياهغاب  : » دیازفا یم سپس 
دزن هچنآ  : » دـیامرف یم هدـش ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نایاپ  رد  هک  تسا  يونعم  یناـحور و  ياـهتمعن  ناـمه  رتیلاـع  مهم و  ییاریذـپ  اـما  و 

(. ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  « ) تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ 

365 ص :  ۀیآ 199 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

هراشا

هیآ 199) )

365 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب ربمایپ  دیـسر ، ربمایپ  هب  زور  نامه  رد  ماهلا  کی  اب  وا  تشذـگرد  ربخ  تفای ، تاـفو  یـشاجن  بجر  هاـم  رد  يرجه  مهن  لاـس  رد 
دمآ عیقب  ناتسربق  هب  هاگنآ  میراذگ ، زامن  وا  رب  تسا  هدرک  ناناملسم  قح  رد  هک  یتامدخ  ساپ  هب  ات  دیوش  رضاح  دومرف : ناناملسم 

تـسا هدیدن  ار  وا  زگره  هک  يرفاک  يدرم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنتفگ : ناقفانم  زا  یـضعب  .تشاذـگ  زامن  وا  رب  رود  زا  و 
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  تسا  هتفریذپن  ار  وا  نییآ  هک  نآ  لاح  و  دراذگ ، یم زامن 

365 ص :  ریسفت ..... :

جنپ اهنآ  يارب  و  دندرک ، تباجا  ار  ربمغیپ  توعد  هک  دروآ  یم نایم  هب  یتیلقا  زا  نخـس  و  تسا ، باتک  لها  نانمؤم  هراب  رد  هیآ  نیا 
ِباتِْکلا ِلْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو  « ) دنروآ یم نامیا  ادخ  هب  لد ) ناج و  زا   ) هک دنتسه  یناسک  باتک  لها  زا  و  - » 1 دنک : یم نایب  زاتمم  تفص 

(. ِهَّللِاب ُنِمُْؤی  ْنََمل 
(. ْمُْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  َو  « ) دنروآ یم نامیا  تسا ، هدش  لزان  ناناملسم  امش  رب  هچنآ  نآرق و  هب  اهنآ  - » 2

نآ رد  هک  یتاراشب  ناشدوخ و  ینامـسآ  باتک  هب  یعقاو  نامیا  زا  تقیقح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  اهنآ  نامیا  - 3
ریسفت هدیزگرب  ْمِْهَیلِإ .) َلِْزنُأ  ام  َو  « ) دنراد نامیا  زین  هدش  لزان  ناشدوخ  رب  هچنآ  هب  اهنآ  : » نیاربانب دریگ  یم همـشچ  رـس  تسا  هدمآ 

366 ص : ج1 ، هنومن ،
(. ِهَِّلل َنیِعِشاخ  « ) دنعضاخ میلست و  ادخ  نامرف  ربارب  رد  اهنآ  - » 4

.تسا هدنکفا  ییادج  هنالهاج ، ياهبصعت  اهنآ و  نایم  هدش و  یعقاو  نامیا  هزیگنا  هک  تساهنآ  عوضخ  نیمه  و 
(. اًلِیلَق ًانَمَث  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرَتْشَی  ال  « ) دنشورف یمن زیچان  ياهب  هب  ار  یهلا  تایآ  زگره  اهنآ  - » 5

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 586 

http://www.ghaemiyeh.com


ْمُهُرْجَأ ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تشاد دنهاوخ  راگدرورپ  دزن  ار  دوخ  شاداپ  اهنیا   » یناسنا یلاع  تافص  هدنز و  نشور و  همانرب  نآ  نتشاد  اب 
(. ْمِهِّبَر َْدنِع 

(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  « ) دنک یم یگدیسر  ار  ناگدنب  باسح  تعرس  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 
.دتفا یم ریخأت  هب  ناراکدب  تازاجم  هن  دنوش و  یم یلکشم  راتفرگ  دوخ  شاداپ  تفایرد  يارب  ناراکوکین  هن  نیاربانب ،

366 ص :  ۀیآ 200 ...... ] (: 3) نارمع لآ  ةروس 

يزوریپ يدـنلب و  رـس  نماـض  هک  يا  هداـم راـهچ  عماـج  هماـنرب  کـی  يوتحم  نارمع و  لآ  هروس  هیآ  نیرخآ  هیآ  نیا  هیآ 200 -) )
.دشاب یم تسا ، نیملسم 

ناـمیا هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم دـنک و  یم هراـشا  هماـنرب  نیا  هداـم  نیلوا  هب  هدرک و  ناـنمؤم  همه  هب  ار  نخـس  يور  تسخن  - 1
(. اوُِربْصا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک یگداتسیا  ثداوح  ربارب  رد  دیا ! هدروآ

لیکـشت ار  يونعم  يداـم و  يزوریپ  هنوگ  ره  یلـصا  هشیر  تقیقح  رد  ثداوـح ، اهـسوه و  تالکـشم و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربـص و 
.دهد یم

زین نانمـشد  ربارب  رد  و  : » دـیامرف یم دـهد و  یم نمـشد  ربارب  رد  تماقتـسا  هـب  روتــسد  ناـمیا  اـب  دارفا  هـب  نآرق  مود  هـلحرم  رد  - 2
(. اوُِرباص َو  « ) دیهد جرخ  هب  تماقتسا 

دهد یم یمالسا  ياهروشک  تادحرس  اهزرم و  زا  مئاد  تبقارم  نمشد و  ربارب  رد  شاب  هدامآ  روتسد  ناناملـسم  هب  دعب  هلمج  رد  - 3
(. اوُِطبار َو  « ) دیروآ لمع  هب  تبقارم  دوخ ، ياهزرم  زا  : » دیامرف یم و 

ياهسوه ناطیش و  تالمح  ربارب  رد  .دنوشن و  نمشد  هناریگلفاغ  تالمح  راتفرگ  زگره  ناناملسم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  روتسد  نیا 
367 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنشاب  بقارم  هدامآ و  هشیمه  شکرس 

َو « ) دـیزیهرپب ادـخ  زا  و  : » دـیامرف یم دـنکفا ، یم هیاس  قباس  ياهروتـسد  همه  رب  يرتچ  نوچمه  هک  روتـسد  نیرخآ  رد  هرخـالاب  - 4
(. َهَّللا اوُقَّتا 

(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  « ) دیوش راگتسر  دیاش  : » دیوگ یم سپس 
دیهاوخن يراگتسر  يوس  هب  یهار  اهنآ  زا  فلخت  اب  دیوش و  راگتسر  دیناوت  یم روتسد ، راهچ  نیا  نتسب  راک  هب  هیاس  رد  امـش  ینعی 

.تشاد
ناناملـسم نانمـشد ، شـشوک  شالت و  شیازفا  ربارب  رد  رگا  دوش ، هدـنز  ناناملـسم  رد  يدرمیاپ  تماقتـسا و  حور  رگا  لاـح  ره  هب 

اهنیا همه  رب  هوالع  دنیامن و  تبقارم  دوخ  يا  هدیقع ییایفارغج و  ياهزرم  زا  هتسویپ  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  ششوک  شالت و 
.دش دهاوخ  نیمضت  اهنآ  يزوریپ  دننک  رود  دوخ  هعماج  زا  ار  داسف  هانگ و  یعامتجا ، يدرف و  ياوقت  اب 

نارمع لآ  هروس  نایاپ 
369 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

369 ص :  ءاسن .....  هروس 
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هراشا

.تسا هیآ  هدش و 176  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 
.دراد رارق  هنحتمم »  » هروس زا  دعب  لوزن ، بیترت  رظن  زا  ءاسن  هروس 

.تسین اه  هروس لوزن  بیترت  قباطم  نآرق  ياه  هروس ینونک  بیترت  میناد  یم اریز 
هک نیا  هب  رظن  دـشاب و  یم هرقب »  » هروس زا  دـعب  نآرق  ياه  هروس نیرت  ینـالوط هروس  نیا  فورح ، تاـملک و  دادـعت  رظن  زا  نینچمه 

.تسا هدش  هدیمان  ءاسن »  » هروس هب  هدمآ ، نآ  رد  نانز  قوقح  ماکحا و  دروم  رد  یناوارف  ياهثحب 

369 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: زا دنترابع  هروس  نیا  فلتخم  ياهثحب 
.تخسرس نانمشد  اب  هناتسود  هطبار  عطق  تلادع و  نامیا و  هب  توعد  - 1

.ملاسان ياه  هعماج تشونرس  هب  ییانشآ  يارب  ناینیشیپ  تشذگرس  زا  یتمسق  - 2
.نامیتی دننام  نادنمزاین ، زا  تیامح  - 3

.هنالداع یعیبط و  شور  کی  ساسا  رب  ثرا  نوناق  - 4
.یمومع تفع  ظفح  يارب  ییاه  همانرب جاودزا و  هب  طوبرم  نیناوق  - 5

.یمومع لاوما  ظفح  يارب  یلک  نیناوق  - 6
.اهنآ ربارب  رد  ناناملسم  هب  شابرادیب  یمالسا و  هعماج  نانمشد  یفرعم  - 7

.یتموکح نینچ  ربهر  زا  تعاطا  موزل  یمالسا و  تموکح  - 8
.نآ موزل  دراوم  ترجه و  تیمها  - 9

369 ص :  هروس ..... : نیا  توالت  تلیضف 

370 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  سک  ره  : » دومرف یتیاور  قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 
نینچمه تسا و  هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  درب ، یم ثرا  هروس  نیا  دافم  قبط  هک  یناملـسم  ره  هزادنا  هب  ایوگ  دـناوخب ، ار  ءاسن  هروس 

«. دنهد یم وا  هب  هدرک  دازآ  ار  يا  هدرب هک  ار  یسک  شاداپ 
يارب تسا  يا  همدـقم ندـناوخ ، هکلب  تسین  تایآ  ندـناوخ  اهنت  روظنم  نآ ، هباشم  تایاور  مامت  رد  تیاور و  نیا  رد  تسا  یهیدـب 

.یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  نآ  نتخاس  هدایپ  يارب  تسا  يا  همدقم دوخ  هبون  هب  زین  نآ  و  كرد ، مهف و 
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

370 ص :  ۀیآ 1 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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يوـقت و هب  توـعد  ار  اـهنآ  تسا و  ناـسنا  دارفا  ماـمت  هب  هروـس  نـیا  هـیآ  نیتـسخن  رد  نخـس  يور  اهـضیعبت ! اـب  هزراـبم  هیآ 1 -) )
(. ُمُکَّبَر اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیزیهرپب ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا  : » دیامرف یم دنک و  یم يراکزیهرپ 

یعامتجا تدحو  هشیر  هک  دـنک  یم هراشا  وا  تافـص  زا  یکی  هب  دراد  ناسنا  لامعا  مامت  رب  تراظن  هک  ییادـخ  یفرعم  يارب  سپس 
(. ٍةَدِحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  « ) دروآ دیدپ  ناسنا  کی  زا  ار  امش  همه  هک  ییادخ  نآ   » تسا رشب 

رد مدآ » ینب   » ریبعت هدرک و  یفرعم  زورما  ياهناسنا  ردـپ  مدآ  ماـن  هب  ار  وا  نآرق  هک  تسا  یناـسنا  نیتسخن  هب  هراـشا  ٍةَدِـحاو » ٍسْفَن  »
.تسا نیمه  هب  هراشا  زین  نآرق  تایآ 

(. اهَجْوَز اْهنِم  َقَلَخ  َو  « ) دیرفآ وا  زا  ار  مدآ  رسمه  : » دیوگ یم دعب  هلمج  رد  سپس 
تقلخ مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  قبط  وا و  ندـب  ياـضعا  زا  هن  داد  رارق  وا  سنج  زا  ار  مدآ  رـسمه  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و 

.تسا هدش  هدیرفآ  مدآ  كاخ  هدنامیقاب  زا  اّوح  هک  هدش  حیرصت  هدش و  بیذکت  ادیدش  مدآ  ياه  هدند زا  یکی  زا  اّوح 
ًارِیثَک َو ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  « ) دروآ دوجو  هب  یناوارف  ناـنز  نادرم و  شرـسمه ، مدآ و  زا  دـنوادخ  : » دـیامرف یم دـعب  هلمج  رد  سپس 

(. ًءاِسن
رد يرگید  دوجوم  تسا و  هتفرگ  تروص  شرسمه  مدآ و  قیرط  زا  اهنت  مدآ  نادنزرف  لسن  ریثکت  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 

.تسا هتشادن  تلاخد  نآ 
371 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراد  ملاس  هعماج  کی  يانب  ریز  نتخاس  رد  اوقت  هک  یتیمها  رطاخ  هب  سپس 

دراد تمظع  امـش  رظن  رد  هک  دیزیهرپب  ییادخ  زا  : » دیامرف یم دنک و  یم توعد  اوقت  يراکزیهرپ و  هب  ار  مدرم  هیآ  لیذ  رد  اددـجم 
(. ِِهب َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) دیرب یم ار  وا  مان  دینک  بلط  يرگید  زا  يزیچ  دیهاوخ  یم هک  یماگنه  هب  و 

(. َماحْرَْألا َو  « ) دیزیهرپب اهنآ ) دنویپ  عطق   ) دوخ و نادنواشیوخ  زا  : » دنک یم هفاضا  و 
.تسا لئاق  محر  هلص  يارب  نآرق  هک  تسا  يا  هداعلا قوف  تیمها  هناشن  اجنیا  رد  عوضوم  نیا  رکذ 

(. ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسامش بقارم  دنوادخ  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 
.تسا ثداوح  ربارب  رد  امش  نابهگن  نمض  رد  دنیب و  یم ار  امش  تاین  لامعا و  مامت  و 

371 ص :  ۀیآ 2 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 2) )

371 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب ار  وا  لاوما  ردارب ، نامیتی  زا  یتسرپرـس  ناونع  هب  وا  و  تفر ، اـیند  زا  هک  تشاد  يدـنمتورث  ردارب  ناـفطغ » ینب   » هلیبق زا  یـصخش 
یّلـص ربمایپ  تمدخ  هب  ار  عوضوم  دیزرو ، عانتما  وا  قح  نداد  زا  دیـسر ، دـشر  ّدـح  هب  هدازردارب  هک  یماگنه  و  دروآ ، رد  فرـصت 

دـنادرگزاب و شبحاص  هب  ار  لاوما  درک و  هبوت  نآ  ندینـش  رثا  رب  بصاـغ  درم  و  دـیدرگ ، لزاـن  هیآ  دـندرک ، ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا 
«. موش یگرزب  هانگ  هب  هدولآ  هک  نیا  زا  مرب  یم هانپ  ادخ  هب  : » ریبکلا بوحلا  نم  هّللاب  ذوعا  تفگ :
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371 ص :  ریسفت ..... :

یقاب اهنآ  زا  يریغص  نادنزرف  دنور و  یم ایند  زا  یناردپ  نوگانوگ  ثداوح  رثا  رب  یعامتجا  ره  رد  عونمم - نامیتی  لاوما  رد  تنایخ 
.دننام یم

.تسا هدش  هداد  نامیتی  لاوما  هراب  رد  مهم  روتسد  هس  هیآ  نیا  رد 
(. ْمَُهلاْومَأ یماتَْیلا  اُوتآ  َو  « ) دیهدب اهنآ  هب  دننک ) ادیپ  دشر  هک  یماگنه  هب   ) ار نامیتی  لاوما  : » هک دهد  یم روتسد  تسخن  - 1

.کلام هن  تسا  رظان  نیما و  ناونع  هب  اهنت  لاوما  نیا  رد  امش  فرصت  ینعی ،
عفن هب  لام  ندرک  لیدبت  هک  نیا  هناهب  هب  نامیتی  ياهتـسرپرس  یهاگ  هک  تسا ، ییاهلیم  فیح و  زا  يریگولج  يارب  دعب  روتـسد  - 2

ریـسفت هدـیزگرب  دنتـشاد  یم رب  ار  نامیتی  هدـبز  بوخ و  لاوما  دوش ، یم عیاض  دـنامب  رگا  ای  و  درادـن ، مه  اـب  یتواـفت  اـی  تسا  میتی 
372 ص : ج1 ، هنومن ،

تسپ كاپان و  لاوما  اب  ار  اهنآ  هزیکاپ  لاوما  هاگ  چیه  و  : » دیوگ یم نآرق  دنتـشاذگ  یم نآ  ياج  هب  ار  دوخ  بوغرمان  دب و  لاوما  و 
(. ِبِّیَّطلِاب َثِیبَْخلا  اُولَّدَبَتَت  َو ال  « ) دینکن لیدبت  دوخ 

(. ْمُِکلاْومَأ یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکْأَت  َو ال  « ) دیروخن دوخ  لاوما  اب  ار  اهنآ  لاوما  و  - » 3
لاوما اب  ار  دوخ  دب  لاوما  هک  نیا  ای  و  دـشاب ، همه  کّلمت  شا  هجیتن هک  يروطب  دـینکن  طولخم  دوخ  لاوما  اب  ار  نامیتی  لاوما  ینعی ،

.دشاب نامیتی  قح  ندش  لامیاپ  شا  هجیتن هک  دیزاسن  طولخم  اهنآ  بوخ 
ُهَّنِإ « ) تسا یگرزب  هانگ  نامیتی ، لاوما  هب  زواجت  يدعت و  هنوگ  نیا  : » دیامرف یم عوضوم  تیمها  تابثا  دـیکأت و  يارب  هیآ ، نایاپ  رد 

( ًارِیبَک ًابوُح  َناک 

372 ص :  ۀیآ 3 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 3) )

372 ص :  لوزن ..... : نأش 

اب دعب  و  دندرب ، یم دوخ  هناخ  هب  یتسرپرس  لّفکت و  ناونع  هب  ار  میتی  نارتخد  زاجح ، مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  لومعم  مالـسا  زا  لبق 
لومعم زا  رتمک  ار  اهنآ  هّیرهم  یتح  دوب  اهنآ  تسد  راـک ، همه  نوچ  و  دـندرک ، یم کـلمت  مه  ار  اـهنآ  لاوما  هدرک و  جاودزا  اـهنآ 

.دنتخاس یم اهر  ار  اهنآ  یناسآ  هب  دندرک  یم ادیپ  اهنآ  زا  یتحاران  نیرتمک  هک  یماگنه  و  دنداد ، یم رارق 
رد لماک  روطب  ار  تلادع  هک  دننک  جاودزا  میتی  نارتخد  اب  یتروص  رد  داد  روتسد  ماتیا  ناتسرپرس  هب  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد 

.دنیامن تیاعر  اهنآ  هراب 

372 ص :  ریسفت ..... :

: دیامرف یم دنک و  یم نامیتی  قوقح  زا  رگید  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد 
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جاودزا زا  دییامنن  نانآ  لاوما  تیجوز و  قوقح  هراب  رد  ار  تلادـع  قح و  تیاعر  میتی  نارتخد  اب  جاودزا  ماگنه  هب  دیـسرت  یم رگا  »
(. ِءاسِّنلا َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  « ) دیورب رگید  نانز  غارس  هب  دیشوپب و  مشچ  اهنآ  اب 

(. َعابُر َثُالث َو  یْنثَم َو  « ) دینک باختنا  دوخ  يرسمه  هب  رفن  راهچ  ای  رفن  هس  ای  رفن  ود  اهنآ  زا  : » دیامرف یم سپس 
( ددـعتم نارـسمه  دروم  رد   ) ار تلادـع  دیـسرت  یم رگا  اما   » تسا لماک  تلادـع  ظـفح  تروص  رد  نیا  دـیوگ : یم هلـصافالب  سپس 

هدیزگرب ًةَدِحاوَف .) اُولِدْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف   ) دیشاب رانک  رب  نارگید  رب  متس  ملظ و  زا  ات  دینک » افتکا  رـسمه  کی  هب  اهنت  دییامنن  تیاعر 
373 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

دیاب زین  اهنآ  هچ  رگا  تسا ، رتکبس  اهنآ  طیارش  اریز  دینک » هدافتسا  تسا  امش  لام  هک  يزینک  زا  مود ) رسمه  باختنا  ياج  هب   ) ای «و 
(. ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  ْوَأ   ) دنشاب رادروخرب  دوخ  هقح  قوقح  زا 

اَّلَأ ینْدَأ  َِکلذ  « ) دـنک یم يریگولج  رتهب  تلادـع ، زا  فارحنا  متـس و  ملظ و  زا  زینک ) باختنا  ای  رـسمه و  کی  باختنا   ) راـک نیا  »
(. اُولوُعَت

تلادـع هک  نیا  هچ  تسا  یجراخ  یلمع و  ياه  هبنج رد  تلادـع  تیاعر  تسا  نآ  هب  فظوم  درم  هچنآ  نارـسمه ، تلادـع  هراب  رد 
«. 1  » تسا ناسنا  تردق  زا  جراخ  یبلق  ياهتبحم  رد 

373 ص :  ۀیآ 4 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

نانز ملسم  قوقح  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دوب ، رسمه  باختنا  هراب  رد  هتـشذگ  هیآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  نانز ! رهم  هیآ 4 -) )
(. ًۀَلِْحن َّنِِهتاقُدَص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو  « ) دیزادرپب یهلا )  ) هیطع کی  ناونع  هب  لماک  روطب  ار  نانز  رهم  هک : دیامن  یم دیکأت  دنک و  یم

نانز رگا  : » دیوگ یم فطاوع  بلج  یبلق و  ياهدنویپ  ندش  مکحم  نیفرط و  تاساسحا  هب  ندراذگ  مارتحا  يارب  هیآ  لیذ  رد  سپس 
ُهُولُکَف ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍء  ْیَش ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  « ) تساراوگ لالح و  امش  يارب  دنشخبب  ار  دوخ  رهم  زا  يرادقم  دنتساوخ  لماک  تیاضر  اب 

(. ًائیِرَم ًائِینَه 
امرفمکح زین  تبحم  هفطاع و  نآ  تازاوم  هب  هکلب  دـنکن ، تموکح  کشخ  تاررقم  نوناق و  اهنت  ییوشاـنز  یگدـنز  طـیحم  رد  اـت 

.دشاب

373 ص :  نز ..... - يارب  یعامتجا  هناوتشپ  کی  رهم » »

رارق وا  يایلوا  راـیتخا  رد  دوب  نز  ملـسم  قح  هک  ار  رهم  اـبلاغ  دـندوبن ، لـئاق  یـشزرا  ناـنز  يارب  هک  نیا  هب  رظن  تیلهاـج  رـصع  رد 
نیا مامت  رب  مالسا  دنداد ، یم رارق  يرگید  نز  جاودزا  ار  نز  کی  رهم  زین  یهاگ  دنتـسناد ، یم اهنآ  ملـسم  کلم  ار  نآ  و  دنداد ، یم

.داد صاصتخا  نز  هب  ملسم  قح  کی  ناونع  هب  ار  رهم  دیشک و  نالطب  طخ  هناملاظ  موسر 
رد اریز  درادن ، مالـسا  نیناوق  هب  طابترا  دنا  هتـشادنپ نز » ياهب   » عون کی  ار  نآ  دـنا و  هدرک یطلغ  ریـسفت  رهم »  » يارب یـضعب  رگا  و 

اهب هبنج  هجو  چیه  هب  رهم »  » مالسا
__________________________________________________
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.دییامرف هعلاطم  هدمآ ، هنومن » ریسفت   » رد هیآ  نیمه  لیذ  رد  رسمه » دّدعت   » نوماریپ هک  یبلاج  ثحب  ( 1)
374 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

نامیپ یساسا  نکر  ود  ناونع  هب  نز »  » و درم »  » امـسر نآ  رد  هک  تسا  جاودزا  هغیـص  نامه  نآ  لیلد  نیرتهب  و  درادن ، الاک  تمیق  و 
رهم زا  یمـسا  دقع  هغیـص  رد  رگا  لیلد  نیمه  هب  تسا  هتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  یفاضا و  زیچ  کی  رهم  دنا و  هدمآ باسح  هب  جاودزا 

.دوب دهاوخ  لطاب  املسم  دوشن  هدرب  تمیق  زا  یمسا  تالماعم  شورف و  دیرخ و  رد  رگا  هک  یلاح  رد  تسین ، لطاب  دقع  دنربن ،

374 ص :  ۀیآ 5 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

و دـنک ، یم لیمکت  ار  نآ  دـعب ، هیآ  هیآ و  نیا  تشذـگ  نامیتی  هراب  رد  شیپ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  تسیک ؟ هیفـس  هیآ 5 -) )
يداصتقا لئاسم  رد  دیراذگب  و  ُمَُکلاْومَأ .) َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  َو ال  « ) دیراپـسن هیفـس  دارفا  تسد  هب  ار  دوخ  ياهتورث  لاوما و  : » دیامرف یم

.دریگن رارق  فلت  هرطاخم و  ضرعم  رد  امش  لاوما  ات  دننک  ادیپ  دشر 
دوخ لاوما  یتسرپرس  دناوتن  صخـش  هک  يروطب  تسا  یلام  روما  صوصخ  رد  یفاک  دشر  مدع  هلمج ، نیا  رد  تهافـس »  » زا روظنم 

.دیامن نیمأت  ار  دوخ  عفانم  تالدابم ، رد  دریگ و  هدهع  هب  ار 
امش عامتجا  یناگدنز و  ماوق  هک  امـش  ياه  هیامرـس نیا  : » دیوگ یم هدرک و  اهتورث  لاوما و  هراب  رد  یبلاج  ریبعت  نآرق  دعب  هلمج  رد 

(. ًاماِیق ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  ِیتَّلا   ) دیراپسن ناراکفارسا  ناهیفس و  تسد  هب  دینک » تسار  رمک  دیناوت  یمن نآ  نودب  تسا و  نآ  هب 
لیجنا رد  هچنآ  سکع  هب  و  دوش ، یم نشور  تسا  لئاق  يداـصتقا  یلاـم و  لـئاسم  يارب  مالـسا  هک  ار  یتیمها  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

زگره دـشاب  ریقف  هک  یتـلم  دـیوگ  یم مالـسا  دوش » یمن اهنامـسآ  توکلم  دراو  زگره  رادـلوپ  صخـش   » هک میناوـخ  یم « 1  » ینونک
هچ رد  یلاع  تامیلعت  نیا  اب  ام  دـنا و  هدیـسر اجک  هب  طلغ  تامیلعت  نآ  اـب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  بجع  دـنک و  تسار  رمک  دـناوت  یمن

قیرط زا  ار  اهنآ  كاشوپ  كاروخ و   » هک نیا  تسخن  دهد  یم نامیتی  هراب  رد  مهم  روتـسد  ود  هیآ  نایاپ  رد  مینک ! یم ریـس  يا  هلحرم
(. ْمُهوُسْکا اهِیف َو  ْمُهُوقُزْرا  َو  « ) دینک نیمأت  ناشلاوما 

.دنسرب غولب  دح  هب  دنوش و  گرزب  يدنموربآ  اب  ات 
(. ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  « ) دییوگ نخس  هتسیاش  روطب  نامیتی  اب  : » هک نیا  رگید 

__________________________________________________

هرامش 23. باب 19  یتم  لیجنا  ( 1)
375 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هب ات  دینک  کمک  اهنآ  یلقع » دشر   » هب مه  دیزاس و  فرطرب  ار  اهنآ  یناور  دوبمک  مه  هتسیاش  نیشنلد و  نانخس  تارابع و  اب  ینعی ،
ناتـسرپرس فیاظو  ءزج  زین  اهنآ  تیـصخش  یگدـنزاس  هماـنرب  بیترت  نیا  هب  و  دنـشاب ، رادروخرب  یفاـک  یلقع  دـشر  زا  غولب  عقوم 

.دوب دهاوخ 

375 ص :  ۀیآ 6 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک یماگنه  ات  دییامزایب  ار  نامیتی  : » دیامرف یم هداد و  اهنآ  لاوما  تشونرـس  نامیتی و  هراب  رد  يرگید  روتـسد  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
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(. َحاکِّنلا اوُغََلب  اذِإ  یَّتَح  یماتَْیلا  اُولَْتبا  َو  « ) دنسرب غولب  دح  هب 
ًادْشُر ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف  « ) دینادرگزاب اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  دـیتفای ، دوخ  لاوما  هرادا  يارب  یفاک )  ) دـشر اهنآ  رد  عقوم  نیا  رد  رگا  «و 

(. ْمَُهلاْومَأ ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف 
َو « ) دیروخن فارـسا  يور  زا  ار  ناشلاوما  دنوش  گرزب  هک  نآ  زا  شیپ  و  : » دیوگ یم دنک ، یم دیکأت  ناتـسرپرس  هب  رگید  راب  سپس 

(. اوُرَبْکَی ْنَأ  ًاراِدب  ًافارْسِإ َو  اهُولُکْأَت  ال 
رادان ریقف و  رگا  دـننک و  هدافتـسا  ماتیا  لاوما  زا  یناونع  چـیه  هب  دـیابن  دـندنمتورث  نّکمتم و  رگا  ماتیا  ناتـسرپرس  : » هک نیا  رگید  و 

همحزلا قح  فاصنا ، تلادع و  تیاعر  اب  دنوش ) یم لمحتم  میتی  لاوما  ظفح  رطاخ  هب  هک  یتامحز  ربارب  رد   ) دـنناوت یم اهنت  دنـشاب 
(. ِفوُْرعَْملِاب ْلُکْأَْیلَف  ًاریِقَف  َناک  ْنَم  ْفِفْعَتْسَْیلَف َو  اِینَغ  َناک  ْنَم  َو  « ) دنرادرب اهنآ  لاوما  زا  ار  دوخ 

دیراپـسب اهنآ  تسد  هب  ار  اهنآ  لاوما  دـیهاوخ  یم هک  یماگنه  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  ماتیا  ءایلوا  هراب  رد  مکح  نیرخآ  هب  سپس 
(. ْمِْهیَلَع اوُدِهْشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف  « ) دنامن یقاب  وگتفگ  عازن و  ماهتا و  ياج  ات  دیریگب » هاوگ 

نـشور وا  دزن  امـش  باسح  هک  تسا  نیا  زیچ  ره  زا  رتمهم  تسادخ و  یعقاو  هدننک  باسح  هک  دینادب  اما  دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد 
يارب دنوادخ  و   » درک دـهاوخ  یگدیـسر  نآ  باسح  هب  دـنامب  یفخم  ناهاوگ  رب  دـنز و  رـس  امـش  زا  یتنایخ  رگا  هک  تسوا  دـشاب ،

(. ًابیِسَح ِهَّللِاب  یفَک  َو  « ) تسا یفاک  هبساحم 

375 ص :  ۀیآ 7 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 7) )

375 ص :  لوزن ..... : نأش 

دنتخاس و یم مورحم  ثرا  زا  ار  ناکدوک  نانز و  و  دنتخانـش ، یم ثراو  ار  نادرم  اهنت  هک  دوب  نینچ  مسر  برع ، تیلهاج  رـصع  رد 
376 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  تیم  تورث 

زا تباث » نب  سوا   » مان هب  راصنا  زا  یکی  هک  نیا  اـت  دـندرک ، یم تمـسق  رترود  نادرم  ناـیم  رد  دوبن ) یکیدزن  درم  هک  یتروص  رد  )
هب وا  رـسمه  دندادن ، يزیچ  وا  لاسدرخ  نادنزرف  رـسمه و  هب  و  دـندرک ، میـسقت  دوخ  نایم  ار  وا  لاوما  يو  ياه  هدازومع تفر ، ایند 

.درک تیاکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
يارب ار  نآ  دـننکن و  تلاـخد  هنوگ  چـیه  روـبزم ، لاوـما  رد  داد  روتـسد  تساوـخ و  ار  اـهنآ  ربماـیپ  دـش و  لزاـن  هیآ  عـقوم  نیا  رد 

.دنراذگب وا  لوا  هجرد  ناگدنامزاب 

376 ص :  ریسفت ..... :

مورحم ثرا  قح  زا  ار  لاسدرخ  نادنزرف  نانز و  دنتـشاد  هک  يا  هناملاظ طلغ و  مسر  اب  بارعا  نز - قوقح  ظفح  يارب  يرگید  ماگ 
هب ناکیدزن  ردام و  ردپ و  هک  یلاوما  زا  نادرم  : » دـیامرف یم هدیـشک ، نالطب  طخ  طلغ  نوناق  نیا  يور  ثحب  دروم  هیآ  دـنتخاس ، یم
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« دایز ای  دشاب  مک  لام  نآ  هاوخ  یمهس ، دنراذگ  یم نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  زین  نانز  دنراد و  یمهـس  دنراذگ  یم ياج 
چیه نیاربانب ، َُرثَک .) ْوَأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم  َنُوبَْرقَْألا  ِنادـِلاْولا َو  َكَرَت  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِءاسِّنِلل  َنُوبَْرقَْألا َو  ِنادـِلاْولا َو  َكَرَت  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاـجِّرِلل  )

.دنک بصغ  ار  يرگید  مهس  درادن  قح  کی 
ثحب نیا  رد  دیدرت  هنوگ  چیه  ات  ءادالا » مزال  هدـش و  نییعت  تسا  یمهـس  نیا  : » دـیامرف یم بلطم  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  سپس 

(. ًاضوُْرفَم ًابیِصَن   ) دنامن یقاب 

376 ص :  ۀیآ 8 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

، ثرا میسقت  سلجم  رد  هاگره  : » دیوگ یم اریز  هدش ، لزان  ثرا ، میسقت  نوناق  زا  دعب  املسم  هیآ  نیا  یقالخا ! مکح  کی  هیآ 8 -) )
یماـتَْیلا َو یبْرُْقلا َو  اوـُلوُأ  َۀَمْـسِْقلا  َرَـضَح  اذِإ  َو  « ) دـیهدب اـهنآ  هب  نآ  زا  يزیچ  دـندش  رـضاح  نادنمتـسم  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و 

(. ُْهنِم ْمُهُوقُزْراَف  ُنیِکاسَْملا 
.تسا لیماف  نادنمزاین  ماتیا و  نآ  زا  روظنم  یلو  هدش  رکذ  قلطم  روطب  هچ  رگا  نیکاسم »  » و یماتی »  » هملک

(. ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  « ) دینک تبحص  هتسیاش  زرط  بوخ و  نابز  اب  نامورحم ، زا  هتسد  نیا  هب   » هک دهد  یم روتسد  هیآ  نایاپ  رد 

376 ص :  ۀیآ 9 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک دـنک  یم یتقیقح  هب  هراشا  نامیتی  عضو  ربارب  رد  مدرم  فطاوع  نتخیگنارب  يارب  نآرق  نامیتی ! يوس  هب  فطاوع  بلج  هیآ 9 -) )
377 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لفاغ  نآ  زا  مدرم  یهاگ 

هراب رد  متـس  زا   ) دیاب دنـسرت  یم نانآ  هدنیآ  زا  دنراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوتان  نادنزرف  رگا  هک  یناسک  : » دیامرف یم دـنوش ، یم
(. ْمِْهیَلَع اُوفاخ  ًافاعِض  ًۀَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکَرَت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو  « ) دنسرتب مدرم ) نامیتی 

اهنآ نیاربانب ، .دنک  یم تیارس  تسدرود  هدنیآ  هب  ادرف  زا  و  ادرف ، هب  زورما  زا  تنـس  کی  لکـش  هب  هراومه  یعامتجا  لئاسم  الوصا 
دهاوخ ار  اهنآ  دوخ  نادـنزرف  ناماد  طـلغ ، تعدـب  نیا  يزور  هرخـالاب  دـنراذگ  یم عاـمتجا  رد  ار  ماـتیا  رب  متـس  ملظ و  ساـسا  هک 

.تفرگ
نابز اب  نامیتی ، اب  دـنزیهرپب و  ادـخ  ماکحا  اب  تفلاـخم  زا  ماـتیا ، ناتـسرپرس  دـیاب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 

(. ًادیِدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َهَّللا َو  اوُقَّتَْیلَف  « ) دنیوگب نخس  یناسنا  فطاوع  زا  راشرس  یتارابع  میالم و 
.دبای مایتلا  هلیسو  نیا  هب  اهنآ  بلق  ياهمخز  ینورد و  یتحاران  ات 

، میتـی كدوک  يدـنمزاین  هک : نیا  نآ  دـنک و  یم ناـمیتی  شرورپ  دروـم  رد  یناور  هتکن  کـی  هب  هراـشا  یمالـسا  یلاـع  روتـسد  نیا 
هن رگ  دوـش و  عابـشا  زین  یناور  تـالیامت  رظن  زا  یمـسج  ياـهتبقارم  رب  هوـالع  دـیاب  هکلب  تسین ، كاـشوپ  كاروـخ و  هب  رـصحنم 

.دمآ دهاوخ  لمع  هب  كانرطخ  تیصخش و  دقاف  هدروخ ، تسکش  لدگنس ، یکدوک 

377 ص :  ۀیآ 10 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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هک دوش  یم هدـید  نامیتی  لاوما  رد  اوران  ياهفرـصت  نوماریپ  يدـیدش  ریبعت  هروس  نیا  زاغآ  رد  ام ! لاـمعا  ینطاـب  هرهچ  هیآ 10 -) )
رد تقیقح ) رد   ) دـننک یم فرـصت  قحاـن  هب  ار  ناـمیتی  لاوـما  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم .تـسا  ثـحب  دروـم  هـیآ  اـهنآ  نیرتـحیرص 

(. ًاران ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنروخ یم شتآ  اهنت  ناشمکش 
رد لخاد  رگید  ناهج  رد  يدوز  هب   » دنروخ یم شتآ  عقاو  رد  ناهج  نیمه  رد  اهنآ  هک  نیا  رب  هوالع  دیوگ : یم هیآ  نایاپ  رد  سپس 

(. ًاریِعَس َنْوَلْصَیَس  َو   ) دنازوس یم تدش  هب  ار  اهنآ  هک  دنوش » یم يا  هتخورفارب شتآ 
ناهنپ ام  رظن  زا  ناهج  نیا  رد  هک  دراد  زین  یعقاو  هرهچ  کی  دوخ ، يرهاظ  هرهچ  رب  هوالع  ام  لامعا  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

.دنهد یم لیکشت  ار  لامعا » مّسجت   » هلأسم دنوش و  یم رهاظ  رگید  ناهج  رد  ینورد  ياه  هرهچ نیا  اما  تسا 
378 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

378 ص :  ۀیآ 11 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 11)

378 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مدوب ، هدش  رامیب  دیوگ : یم هک  هدـش  لقن  هّللا » دـبع  نب  رباج   » زا دـعب ، هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
نم رب  ار  هیقب  و  تفرگ ، وضو  نآ  زا  يرادـقم  اب  تساوخ و  یبآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مدوب ، شوه  یب نم  درک ، تداـیع  نم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش ؟ دهاوخ  هچ  نم  زا  دعب  نم  لاوما  فیلکت  ادخلوسر ! يا  مدرک  ضرع  مدـمآ ، شوه  هب  نم  دیـشاپ ،

.دش نییعت  نآ  رد  ثاّرو  مهس  دیدرگ و  لزان  هیآ  هک  تشذگن  يزیچ  تشگ ، شوماخ 

378 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

.تسا هدش  نایب  ناردام ) ناردپ و  نادنزرف و   ) ناثراو لوا  هقبط  مکح  هیآ  نیا  رد  ثرا - ماهس 
لئاق نارتخد  مهـس  ربارب  ود  نارـسپ  يارب  هک  دـنک  یم شرافـس  ناتنادـنزرف  هراـب  رد  امـش  هب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم تسخن  هلمج  رد 

(. ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  « ) دیوش
.دندرک یم مورحم  یلکب  ار  اهنآ  هک  تسا  یلهاج  ياهتنس  اب  هزرابم  نارتخد و  ندرب  ثرا  يور  دیکأت  عون  کی  نیا  و 

ِْنیَتَْنثا َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  « ) تساهنآ نآ  زا  لام  ثلث  ود  دنـشاب  رتشیب  اـی  رتخد  ود  ارـصحنم  تیم ، نادـنزرف  رگا  : » دـیامرف یم سپس 
(. َكَرَت ام  اُثُلث  َّنُهَلَف 

(. ُفْصِّنلا اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو  « ) تسوا نآ  زا  لام  عومجم  فصن  دشاب  هدوب  رتخد  کی  اهنت  رگا  یلو  »
.دراد تلاح  هس  دنشاب ، یم نادنزرف  فیدر  مه  لوا و  هقبط  ءزج  زین  اهنآ  هک  ناردام  ناردپ و  ثاریم  اما 

ثاریم مشـش  کی  مادک  ره  وا  ردام  ردپ و  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ینادـنزرف  ای  دـنزرف  یفوتم ، صخـش  : » لوا تلاح 
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(. ٌَدلَو َُهل  َناک  ْنِإ  َكَرَت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل  ِْهیََوبَِأل  َو  « ) تسا
هیقب لام و  عومجم  موس  کی  ردام  مهـس  تروص  نیا  رد  دنـشاب  وا  ردام  ردپ و  اهنت  ثراو ، دشابن و  نایم  رد  يدـنزرف  : » مود تلاح 

379 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُُثلُّثلا .) ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  ٌَدلَو َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  « ) تسا ردپ  نآ  زا 
ردپ و فرط  زا   ) یناردارب یفوتم  صخـش  یلو  ، » دشابن راک  رد  يدنزرف  دنـشاب و  ردام  ردـپ و  اهنت  ثراو  هک  تسا  نیا  موس : تلاح 

هدنامیقاب مشش  جنپ  دبای و  یم لزنت  مشش  کی  هب  موس  کی  زا  ردام  مهـس  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشاد  ردپ ) فرط  زا  اهنت  ای  ردام ،
(. ُسُدُّسلا ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  « ) تسا ردپ  يارب 

.دنمان یم بجاح »  » ار اهنآ  تهج  نیمه  هب  دنوش و  یم ردام  ثرا  یفاضا  رادقم  عنام  دنرب ، یمن ثرا  هک  نیا  اب  ناردارب  عقاو  رد 
رگا نیارباـنب ، تسا » نید  يادا  زا  دـعب  تسا و  هدرک  تیم )  ) وا هک  تسا  یتیـصو  ماـجنا  زا  دـعب  اـهنیا  همه  : » دـیوگ یم نآرق  سپس 

(. ٍْنیَد ْوَأ  اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم   ) درک لمع  اهنآ  هب  تسخن  دیاب  دراد  ینوید  ای  هدرک  یتیصو 
هک نیا  رگم  تسین  حیحـص  دنک  تیـصو  نآ  زا  شیب  رگا  دنک و  تیـصو  دوخ  لام  زا  موس  کی  هراب  رد  دـناوت  یم طقف  ناسنا  هتبلا 

.دنهد هزاجا  هثرو 
َنوُرْدَت ْمُکُؤاْنبَأ ال  ْمُکُؤابآ َو  « ) دنتـسه امـش  عفن  هب  رتشیب  کیمادک  ناتنادنزرف  ناردپ و  دیناد  یمن امـش  : » دیامرف یم دعب  هلمج  رد  و 

(. ًاعْفَن ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ 
َّنِإ ِهَّللا  َنِم  ًۀَـضیِرَف  « ) تسا میکح  اناد و  وا  هدـش و  بجاو  ضرف و  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  ینوناق  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا 
یقاب ثرا  ماهـس  هب  طوبرم  نیناوق  هراب  رد  مدرم  يارب  ندز  هناچ  هنوگ  چـیه  ياج  ات  تسا ، هتـشذگ  بلاـطم  دـیکأت  يارب  هلمج  نیا 

.دنامن

379 ص :  دشاب ..... ؟ یم نز  ربارب  ود  درم  ثرا  ارچ 

نایاوشیپ زا  هاگیب  هاگ هدوب و  مدرم  ناهذا  رد  مالسا  زاغآ  نامه  زا  لاؤس  نیا  هک  میرب  یم یپ  هتکن  نیا  هب  یمالسا  راثآ  هب  هعجارم  اب 
لاؤس نیا  خـساپ  رد  هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هلمج  زا  دـندرک  یم ییاهـشسرپ  هنیمز  نیا  رد  مالـسا 

( رهم  ) يزیچ دنک  یم جاودزا  هک  یماگنه  نز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا  نادرم  مهس  فصن  ثاریم  زا  نانز  مهـس  هک  نیا  : » دومرف
هنیزه ربارب  رد  نز  هک  یلاـح  رد  تسا ، نادرم  شود  رب  ناـنز  یگدـنز  هنیزه  هوـالع  هب  دـهدب ، يزیچ  تـسا  راـچان  درم  دریگ و  یم

«. درادن یتیلوؤسم  شدوخ  درم و  یگدنز 

379 ص :  ۀیآ 12 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

380 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نز  ثرا  یگنوگچ  هیآ  نیا  رد  رگیدکی ! زا  نارسمه  ثرا  مهس  هیآ 12 -) )
ْمَُکل َو  « ) دنشاب هتشادن  يدنزرف  رگا  تسا  ناتنانز  ثاریم  فصن  امش  يارب  و  : » دیوگ یم هیآ  هدش ، هداد  حیضوت  رگیدکی  زا  رهوش  و 

(. ٌَدلَو َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكَرَت  ام  ُفِْصن 
َّنَُهل َناک  ْنِإَف  « ) تسامش نآ  زا  مراهچ  کی  اهنت  دشاب ) يرگید  رهوش  زا  رگا  یتح   ) دشاب اهنآ  يارب  ینادنزرف  ای  دنزرف و  رگا  یلو  »

(. َنْکَرَت اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو 
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(. ٍْنیَد ْوَأ  اِهب  َنیِصُوی  ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  « ) تسوا یلام  ياهتیصو  ماجنا  رسمه و  ياهیهدب  تخادرپ  زا  دعب   » زین میسقت  نیا  هتبلا 
(. ٌَدلَو ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکَرَت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  َّنَُهل  َو  « ) دیشاب هتشادن  يدنزرف  رگا  تسامش  ثاریم  مراهچ  کی  امش  نانز  يارب  «و 

ٌَدلَو ْمَُکل  َناک  ْنِإَف  « ) دسر یم متشه  کی  هب  نانز  مهس  دشاب ) يرگید  رسمه  زا  دنزرف  نیا  هچ  رگا   ) دشاب يدنزرف  امش  يارب  رگا  «و 
(. ُْمتْکَرَت اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف 

(. ٍْنیَد ْوَأ  اِهب  َنوُصُوت  ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم   ) تسا نید » يادا  دیا و  هدرک هک  یتیصو  ماجنا  زا  دعب   » قباس میسقت  دننامه  زین  میسقت  نیا 
، دنربب ثرا  وا  زا  نارهاوخ  ناردارب و  دورب و  ایند  زا  يدرم  رگا  : » دیوگ یم دـنک و  یم نایب  ار  ناردارب  نارهاوخ و  ثرا  مکح  سپس 

ُثَرُوی ٌلُجَر  َناک  ْنِإ  َو  « ) دنرب یم ثرا  هب  ار  لام  مشـش  کی  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب  هتـشاد  يرهاوخ  ای  ردارب و  دورب و  ایند  زا  ینز  ای 
(. ُسُدُّسلا اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  َُهل  ٌةَأَْرما َو  ِوَأ  ًَۀلالَک 

صخـش زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دوـش  یم هتفگ  دـنرب  یم ثرا  یفوـتم  صخـش  زا  هک  يرداـم  ناردارب  نارهاوـخ و  هب  ۀـلالک » »
لام ثلث  دیاب  ینعی  دنرب » یم موس  کی  اعومجم  دنشاب  یکی  زا  شیب  رگا  اما   » دنامب یقاب  يردام )  ) رهاوخ کی  ردارب و  کی  یفوتم 

(. ُِثلُّثلا ِیف  ُءاکَرُش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف   ) دننک میسقت  ناشدوخ  نایم  رد  ار 
ْوَأ اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  « ) دوش جراخ  نآ  زا  نوید  دریگ و  ماجنا  البق  تیـصو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. ٍْنیَد
381 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍّراَضُم .) َْریَغ  « ) دنزن ررض  هثرو )  ) اهنآ هب  نید ) هب  رارقا  تیصو و  قیرط  زا   ) هک نآ  طرش  هب  »

(. ٌمِیلَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َنِم  ًۀَّیِصَو  « ) تسا رابدرب  اناد و  ادخ  و  تسادخ ، شرافس  نیا  : » دیامرف یم دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
ار ماکحا  نیا  هک  تسا  هاگآ  امش  حلاصم  عفانم و  هب  دنوادخ  اریز  دیرمـشب ، مرتحم  ار  نآ  دیاب  هک  یهلا  تسا  يا  هیـصوت نیا  ینعی ،

راتفر وا  نامرف  فالخ  رب  هک  ار  یناـسک  تسا و  میلح  لاـح  نیع  رد  دـشاب ، یم هاـگآ  ناگدـننک  تیـصو تاـین  زا  زین  هتـشاد و  ررقم 
! دیامن یمن تازاجم  اروف  دننک  یم

381 ص :  ۀیآ 13 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دای یهلا  دودـح  ناونع  هب  نیناوق  نیا  زا  هیآ  نیا  رد  تشذـگ  ثرا  نیناوق  هراب  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لاـبند  هب  هیآ 13 -) )
(. ِهَّللا ُدوُدُح  َْکِلت  « ) تسا یهلا  ياهزرم  دودح و  اهنیا  : » دیامرف یم هدرک 

.دنوش یم هتخانش  مرجم  راکهانگ و  دننک ، زواجت  دنرذگب و  نآ  میرح  زا  هک  اهنآ  و  تسا ، عونمم  اهنآ  زا  زواجت  روبع و  هک 
زا ییاهغاب  رد  نادواج  روطب  دنرامـش ) مرتحم  ار  اهزرم  نیا  و   ) دـننک تعاـطا  ار  ربماـیپ  دـنوادخ و  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم سپس 

ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُی  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  « ) ددرگ یمن عطق  اهنآ  ناتخرد  ياپ  زا  بآ  هک  دوب ، دـنهاوخ  تشهب 
(. اهِیف َنیِِدلاخ 

(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  « ) تسا یگرزب  يزوریپ  يراگتسر و  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

381 ص :  ۀیآ 14 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ربمایپ ادـخ و  ینامرفان  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دـش  نایب  لـبق  هیآ  رد  هک  یناـسک  لـباقم  هطقن  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
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(. اهِیف ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتَی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  َو  « ) دوب دنهاوخ  شتآ  رد  هنادواج  دنیامن  زواجت  اهزرم  زا  دننک و 
(. ٌنیِهُم ٌباذَع  َُهل  َو  « ) دنراد ینیهوت  اب  هتخیمآ  هدننکراوخ و  باذع  اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  ماجنا  رس  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
نآ یناحور  هبنج  هب  هدمآ  نایم  هب  تناها  هلأسم  هک  هلمج  نیا  رد  و  دوب ، هدش  سکعنم  یهلا  تازاجم  ینامـسج  هبنج  لبق  هلمج  رد 

.دنک یم هراشا 
382 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

382 ص :  ۀیآ 15 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نانز زا  یناسک  و  : » دـیامرف یم تسخن  دـنوش ، یم ءاشحف »  » هدولآ هک  تسا  يرادرهوش  نانز  تازاجم  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 15 -) )
ْمُِکئاِسن ْنِم  َۀَشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتاَّللا  َو  « ) دیبلطب اهنآ  رب  دهاش  ناونع  هب  ار  ناناملسم  زا  رفن  راهچ  دنوش  انز  بکترم  هک  امش  نارسمه ) )

(. ْمُْکنِم ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْشَتْساَف 
اهنآ گرم  ات  دـیزاس ، سوبحم  دوخ )  ) ياه هناخ رد  ار  اهنآ  دـنداد ، یهاوگ  انز )  ) عوضوم هب  رفن  راهچ  نیا  رگا  : » دـیامرف یم سپس 

(. ُتْوَْملا َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْسمَأَف  اوُدِهَش  ْنِإَف  « ) دسر ارف 
.تسا هدش  نییعت  دبا » سبح   » هیآ نیا  رد  رادرهوش  نانز  يارب  تفع  یفانم  لمع  تازاجم  نیاربانب ،

(. اًلِیبَس َّنَُهل  ُهَّللا  َلَعْجَی  ْوَأ  « ) دهدب رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ  هک  نیا  ای  و  : » دیوگ یم هلصافالب  یلو 
.تسا هدوب  تقوم  مکح  کی  مکح ، نیا  هک  دوش  یم هدافتسا  قوف  ریبعت  زا 

382 ص :  ۀیآ 16 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دنرادن و) رسمه   ) هک ینز  درم و  : » دیامرف یم و  دنک ، یم نایب  ار  هنصحم » ریغ   » تفع یفانم  لمع  انز و  مکح  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
(. امُهوُذآَف ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو  « ) دینک تازاجم ) و   ) رازآ ار  اهنآ  دننک ، یم تشز  لمع  نیا  باکترا  هب  مادقا 

نیفرط زا  کی  ره  يارب  هنایزات  دـصکی  ار  اـنز  ّدـح  هک  رون  هروس  هیآ 2  و  تسا ، یلک  تازاجم  کی  هیآ  نیا  رد  روکذـم  تازاـجم 
.دشاب هدوب  هیآ  نیا  يارب  یحیضوت  ریسفت و  دناوت ، یم هدرک  نایب 

دـننک و هبوت  یتسار  هب  اهنآ  رگا  : » دـیامرف یم و  هدرک ، ناراکهانگ  هنوگ  نیا  زا  شـشخب  وفع و  هبوت و  هلأسم  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد 
« تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  اریز  دینک ، رظن  فرـص  اهنآ  تازاجم  زا  دـنزادرپب ، هتـشذگ  ناربج  هب  دـنیامن و  حالـصا  ار  دوخ 

(. ًامیِحَر ًاباَّوَت  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  احَلْصَأ  ابات َو  ْنِإَف  )
.داد رارق  تمالم  دروم  قباس  ناهانگ  ربارب  رد  دنا  هدرک هبوت  هک  ار  يدارفا  دیابن  زگره  هک  دوش  یم هدافتسا  انمض  مکح  نیا  زا 

382 ص :  ۀیآ 17 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

383 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یفانم  لامعا  نیبکترم  تازاجم  دح و  طوقس  هلأسم  لبق  هیآ  رد  هیآ 17 -) )
ادخ يوس  زا  هبوت  شریذپ  : » دـیامرف یم دـنک و  یم نایب  ار  نآ  طیارـش  زا  يا  هراپ هیآ  نیا  رد  دـش ، نایب  احیرـص  هبوت  وترپ  رد  تفع 
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َءوُّسلا َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  ُۀـَبْوَّتلا  اَمَّنِإ  « ) دـنهد یم ماـجنا  تلاـهج  يور  زا  ار  یهاـنگ )  ) يدـب راـک  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهنت 
(. ٍَۀلاهَِجب

نیا رد  و  تسا ، نامیا  لقع و  يورین  رب  اهنآ  ندش  هریچ  شکرس و  ياهسوه  طلـست  زیارغ و  نایغط  قوف  هیآ  رد  تلاهج »  » زا روظنم 
و ددرگ ، یم رثا  یب المع  هتفرگ و  رارق  شکرـس  زیارغ  نآ  ریثأت  تحت  اما  دور  یمن نیب  زا  هچ  رگ  هانگ  هب  ناسنا  شناد  ملع و  تلاح ،

.دوب دهاوخ  ربارب  ینادان  لهج و  اب  المع  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  رثا  ملع  هک  یماگنه 
(. ٍبیِرَق ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  « ) دننک یم هبوت  يدوز  هب  سپس  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  هبوت  طیارش  زا  رگید  یکی  هب  نآرق  دعب  هلمج  رد 

روطب ار  هانگ  تابوسر  راثآ و  هک  تسا  نآ  لماک  هبوت  اریز  دندرگ ، زاب  ادخ  يوس  هب  دنوش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  يدوز  هب  ینعی ،
.دیوشب ناسنا  ناج  حور و  زا  یلک 

« تسا میکح  اـناد و  دـنوادخ  دریذـپ و  یم ار  یـصاخشا  نینچ  هبوـت  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  هبوـت  طیارـش  رکذ  زا  سپ 
(. ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  )

383 ص :  ۀیآ 18 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

رارق گرم  هناتـسآ  رد  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم هدومن ، دوش  یمن هتفریذـپ  اـهنآ  هبوـت  هک  یناـسک  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
ِتائِّیَّسلا َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ُۀـَبْوَّتلا  ِتَْسَیل  َو  « ) دـش دـهاوخن  هتفریذـپ  نانآ  هبوت  میدرک  هبوت  دوخ  هانگ  زا  نونکا  دـنیوگ  یم دـنریگ و  یم

(. َنْآلا ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  یَّتَح 
هراب رد  ثحب  دروم  هیآ  رد  دنور ، یم ناهج  زا  رفک  لاح  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  دوش  یمن هتفریذـپ  اهنآ  هبوت  هک  یناسک  زا  مود ، هتـسد 

(. ٌراَّفُک ْمُه  َنُوتوُمَی َو  َنیِذَّلا  َال  َو  « ) تسین اهنآ  يارب  هبوت  دنریم  یم رفک  لاح  رد  هک  اهنآ  و  : » دیامرف یم نینچ  اهنآ 
اب گرم  لاح  رد  یلو  دـنا  هدرک هبوت  نامیا  تمالـس و  تحـص و  لاـح  رد  دوخ  ناـهانگ  زا  هک  یناـسک  دـیوگ : یم هیآ  تقیقح  رد 

.تسا رثا  یب زین  اهنآ  هتشذگ  ياه  هبوت دنتفرن ، ایند  زا  نامیا 
384 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باذع  هک  دنتسه  یناسک  هتسد ) ود  ره   ) اهنیا : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َِکئلوُأ  « ) میا هدرک ایهم  نانآ  يارب  یکاندرد 

384 ص :  ۀیآ 19 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 19) )

384 ص :  لوزن ..... : نأش 

کی نوچمه  هک  نیا  نودـب  ار  دوخ  نارـسمه  هک  هدـیدرگ  لزان  یناسک  هراب  رد  هیآ  نیا  هک : هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
.دننک کلمت  ار  ناشلاوما  و  دنریمب ، اهنآ  هک  نیا  راظتنا  هب  دنتشاد ، یم هگن  دننک ، راتفر  اهنآ  اب  رسمه 
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384 ص :  ریسفت ..... :

هک هدـش  هداد  رادـشه  نانمؤم  هب  هدـیدرگ و  هراشا  تیلهاج  نارود  دنـسپان  تداع  ود  هب  هیآ  نیا  رد  نانز - قوقح  زا  عاـفد  مه  زاـب 
.دنوشن اهنآ  هدولآ 

« دـیربب ثرا  اهنآ ) يارب  یتحاران  داجیا  و   ) هارکا يور  زا  نانز  زا  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  نامیا ! اب  دارفا  يا  : » دـیوگ یم هیآ  - 1
(. ًاهْرَک َءاسِّنلا  اُوثِرَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

دنشخبب و ار  دوخ  رهم  ات  دنتشاذگ  یم راشف  تحت  نوگانوگ ، لیاسو  اب  ار  نانز  هک  دوب  نیا  اهنآ  هدیهوکن  تاداع  زا  رگید  یکی  - 2
زا یتمـسق  هک  نیا  رطاخ  هب  دـیهدن  رارق  راشف  تحت  ار  اهنآ  : » دـیامرف یم هتخاس ، عونمم  ار  راک  نیا  ثحب  دروم  هیآ  دـنریگ ، قـالط 

(. َّنُهوُُمْتیَتآ ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  َّنُهُولُضْعَت  َو ال  « ) دینک کلمت  رهم ) زا   ) دیا هداد اهنآ  هب  ار  هچنآ 
دندرگ تشز  لـمع  بکترم  اـهنآ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  هدـش و  هراـشا  نآ  هب  دـعب  هـلمج  رد  هـک  دراد  ییانثتـسا  مـکح ، نـیا  یلو 

رگم : » دیوگ یم هیآ  هک  روط  نامه  .دنریگب  قالط  هدرک و  لالح  ار  دوخ  رهم  ات  دـنهد ، رارق  راشف  تحت  ار  اهنآ  دـنناوت  یم نارهوش 
(. ٍۀَنِّیَبُم ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دنهد ماجنا  يراکشآ  تشز  لمع  هک  نیا 

لماش ار  وا  يراگزاسان  یناـمرفان و  نز و  دـیدش  تفلاـخم  هنوگ  ره  قوف  هیآ  رد  راکـشآ ) تشز  لـمع  « ) ٍۀَـنِّیَبُم ٍۀَـشِحاِفب   » زا روظنم 
.دوش یم

« دینک ترشاعم  هتسیاش  روطب  اهنآ  اب  و  دیامرف : یم دنک ، یم رداص  ار  نانز  اب  بسانم  یناسنا  راتفر  هتسیاش و  ترشاعم  روتـسد  سپس 
(. ِفوُْرعَْملِاب َّنُهوُرِشاع  (َو 

امش رظن  رد  اهنآ  يروما  رثا  رب  دیشاب و  هتشادن  لماک  تیاضر  دوخ  نارـسمه  زا  یناهج  هب  رگا   » یتح دنک ، یم هفاضا  نآ  لابند  هب  و 
هدیزگرب رد  امـش  تسا  نکمم  اریز  دینک ، ارادم  دـیراد  تردـق  هک  اجنآ  ات  دـیریگن و  ییادـج  هب  میمـصت  اروف   ) دنـشاب دـنیاشوخان 

385 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
هداد رارق  یناوارف  دوس  تکرب و  ریخ و  نآ  رد  دنوادخ  دیدنـسپ  یمن ار  هچنآ  اسب  يا  و  دیـشاب ) هدـش  هابتـشا  راتفرگ  دوخ  صیخـشت 

(. ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  « ) دشاب

385 ص :  ۀیآ 20 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 20) )

385 ص :  لوزن ..... : نأش 

تخادرپ زا  رارف  يارب  دننک  يدیدج  جاودزا  دـنیوگ و  قالط  ار  قباس  رـسمه  دنتـساوخ  یم رگا  هک  دوب  نیا  رب  مسر  مالـسا  زا  شیپ 
الومعم هک  ار  شیوخ  رهم  دوش  رـضاح  ات  دـنتفرگ ، یم تخـس  وا  رب  و  دـندرک ، یم مهتم  تفع  یفانم  لامعا  هب  ار  دوخ  رـسمه  رهم ،

.دنداد یم رارق  مود  رسمه  يارب  ار  رهم  نامه  و  دریگ ، قالط  و  دزادرپب ، دش  یم تفایرد  البق 
.داد رارق  شهوکن  دروم  ار  تشز  راک  نیا  دش و  لزان  هیآ 
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385 ص :  ریسفت ..... :

ياج هب  يرگید  رسمه  هک  دیتفرگ  میمصت  رگا  و  : » دیوگ یم هدیدرگ و  لزان  نانز  قوقح  زا  يرگید  تمسق  ظفح  يارب  زین  هیآ  نیا 
ٍجْوَز َلاْدِبتْـسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  « ) دـیریگن ار  نآ  زا  يزیچ  دـیا ، هتخادرپ وا  هب  رهم ) ناونع  هب   ) یناوارف لام  دـینک و  باـختنا  دوخ  رـسمه 

(. ًاْئیَش ُْهنِم  اوُذُخْأَت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  ٍجْوَز َو  َناکَم 
: دیامرف یم هدومن ، دـندرک  یم تفع  یفانم  لامعا  هب  مهتم  ار  دوخ  رـسمه  هک  هراب  نیا  رد  تیلهاج  نارود  لمع  زرط  هب  هراشا  سپس 

(. ًانِیبُم ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  ُهَنوُذُخْأَت  َأ  « ) دیوش یم هانگ  تمهت و  هب  لسوتم  نانز  رهم )  ) نتفرگ سپ  زاب  يارب  ایآ  »
.تسا يرگید  راکشآ  هانگ  طلغ ، هنادرمناوجان و  هلیسو  کی  هب  ندش  لسوتم  و  هانگ ، تسا و  ملظ  لمع ، لصا  ینعی ،

385 ص :  ۀیآ 21 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تولخ و رد  اهتدـم  ناتنارـسمه  امـش و  هک  دـنک  یم هفاـضا  نادرم  یناـسنا  فطاوع  کـیرحت  يارب  اددـجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
سامت و رگیدـکی  اب  هک  یلاح  رد  دـیریگ  یم سپ  زاب  ار  رهم )  ) نآ هنوگچ   » ندـب ود  رد  حور  کی  دـننامه  دـیا  هدوب مه  اـب  ییاـهنت 
َو ! ) دییامن یم لامیاپ  ار  اهنآ  ملـسم  قوقح  و  دـینک ، یم راتفر  رگیدـکی  اب  نانمـشد  اه و  هناگیب نوچمه  و  دـیا » هتـشاد لماک  شزیمآ 

(. ٍضَْعب یلِإ  ْمُکُضَْعب  یْضفَأ  ْدَق  ُهَنوُذُخْأَت َو  َْفیَک 
سدقم نامیپ  نیا  هنوگچ  دنا » هتفرگ امش  زا  جاودزا  دقع  ماگنه  هب  یمکحم  نامیپ  امش  نارـسمه   » هتـشذگ نیا  زا  دیامرف : یم سپس 

386 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیریگ  یم هدیدان  ار  مکحم  و 
(. ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَخَأ  َو  ( ؟ دینک یم راکشآ  ینکش  نامیپ هب  مادقا  و 

386 ص :  ۀیآ 22 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 22) )

386 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب شدنزرف  تفر ، ایند  زا  سیق » وبا   » مان هب  راصنا  زا  یکی  هک : نیا  نآ  دمآ و  شیپ  ناناملسم  زا  یکی  يارب  يا  هثداح مالسا ، زا  سپ 
نیا اب  یلو  منیب  یمن هتـسیاش  ار  يراـک  نینچ  مناد و  یم دوخ  دـنزرف  ار  وت  نم  تفگ : نز  نآ  دومن ، جاودزا  داهنـشیپ  دوخ  يرداـمان 

و درک ، ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  ار  عوضوم  سپـس  منک ، یم فیلکت  بسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  لاح 
.درک یهن  تدش  هب  دوب ) لومعم  تیلهاج  نامز  رد  هک   ) راک نیا  زا  دش و  لزان  هیآ  دومن ، فیلکت  بسک 

386 ص :  ریسفت ..... :
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اب : » دـیوگ یم دـشک و  یم تیلهاج  نارود  دنـسپان  لامعا  زا  یکی  هب  نالطب  طخ  هیآ  دـش ، هراـشا  زین  لوزن  نأـش  رد  هک  روط  ناـمه 
(. ِءاسِّنلا َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال  « ) دینکن جاودزا  زگره  دنا  هدرک جاودزا  اهنآ  اب  امش  ناردپ  هک  ینانز 

: دیامرف یم هفاضا  دوش ، یمن هتشذگ  لماش  الومعم  ینوناق  چیه  هک  اجنآ  زا  اما 
(. َفَلَس ْدَق  ام  اَّلِإ  « ) تسا هدش  ماجنا  مکح ) نیا  لوزن  زا  شیپ   ) هک ییاهجاودزا  رگم  »

ُهَّنِإ « ) تسا یتشز  لمع  راک ، نیا  اریز  : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  جاودزا  عون  نیا  هراـب  رد  دـیدش  ریبعت  هس  بلطم ، دـیکأت  يارب  سپس 
(. ًۀَشِحاف َناک 

(. ًاتْقَم َو   ) ددنسپ یمن ار  نآ  رشب  عبط  ینعی  تسا  مدرم  راکفا  رد  رفنت » بجوم  هک  تسا  یلمع  : » دنک یم هفاضا  دعب  و 
(. اًلِیبَس َءاس  َو  « ) تسا یتسردان  شور  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

« تیقم  » دـندوب نآ  هرمث  هک  ینادـنزرف  و  زیمآرفنت ) « ) تقم  » ار جاودزا  عوـن  نیا  زین  یلهاـج  مدرم  هـک  میناوـخ  یم خـیرات  رد  یتـح 
.دندیمان یم رفنت ) دروم  نادنزرف  )

386 ص :  ۀیآ 23 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نآ ساسا  رب  و  هدرک ، هراشا  تسا  عونمم  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  ینعی  مراحم  هب  هیآ  نیا  رد  مراحم ! اب  جاودزا  میرحت  هیآ 23 -) )
: دوش ادیپ  تسا  نکمم  هار  هس  زا  تیمرحم 

.دوش یم یبسن » طابترا   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  تدالو  - 1
.دنیوگ یم یببس » طابترا   » نآ هب  هک  جاودزا  قیرط  زا  - 2

387 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم هتفگ  یعاضر » طابترا   » نآ هب  هک  یگراوخریش  قیرط  زا  - 3
: دیامرف یم هدرک و  دنتسه  هتسد  تفه  هک  یبسن  مراحم  هب  هراشا  تسخن 

« دـنا هدـش مارح  امـش  رب  ناتنارهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  ناـتیاه و  هلاـخ اـه و  همع ناـتنارهاوخ و  ناـتنارتخد و  امـش و  نارداـم  »
(. ِتْخُْألا ُتاَنب  ِخَْألا َو  ُتاَنب  ْمُُکتالاخ َو  ْمُُکتاَّمَع َو  ْمُُکتاوَخَأ َو  ْمُُکتاَنب َو  ْمُُکتاهَّمُأ َو  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  )

ردپ ردام  هّدج و  ردام  هّدج و  هکلب  تسین ، هدش  دلوتم  وا  زا  هطـساوالب  ناسنا  هک  ینز  نآ  طقف  ردام  زا  روظنم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
رتخد و رتخد  رـسپ و  رتخد  رتخد و  هکلب ، تسین  هطـساوالب  رتخد  اهنت  رتخد ، زا  روظنم  هک  روط  نامه  دوش  یم لماش  ار  نآ  دـننام  و 

.رگید هتسد  جنپ  دروم  رد  نینچمه  دریگ و  یم رب  رد  زین  ار  اهنآ  نادنزرف 
« دنمارح امش  رب  امش ، یعاضر  نارهاوخ  و  دنا ، هداد ریـش  ار  امـش  هک  یناردام  و  : » دیامرف یم هدرک و  هراشا  یعاضر  مراحم  هب  سپس 

(. ِۀَعاضَّرلا َنِم  ْمُُکتاوَخَأ  ْمُکَنْعَضْرَأ َو  ِیتاَّللا  ُمُُکتاهَّمُأ  (َو 
.دنک یم نایب  ناونع  دنچ  تحت  ار  اهنآ  هدرک و  مراحم  زا  موس  هتسد  هب  هراشا  هلحرم  نیرخآ  رد  و 

(. ْمُِکئاِسن ُتاهَّمُأ  َو  « ) ناتنارسمه ناردام  و  - » 1
رب دنور  رتالاب  هچ  ره  و  وا ، ردام  ردام  و  وا ، ردام  تشگ  يراج  دقع ، هغیص  دمآرد و  يدرم  جاودزا  هب  ینز  هک  نیا  درجم  هب  ینعی ،

.دنوش یم يدبا  مارح  وا 
ُمُُکِبئابَر َو  « ) دیشاب هدرک  ادیپ  یسنج  شزیمآ  رسمه  نآ  اب  هک  نیا  طرـش  هب  دنراد  رارق  امـش  ناماد  رد  هک  ناترـسمه  نارتخد  و  - » 2

(. َّنِِهب ُْمْتلَخَد  ِیتاَّللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتاَّللا 
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« دنتسین مارح  امش  رب  ناشنارتخد  دیا  هتشادن یـسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  رگا  : » هک دنک  یم هفاضا  بلطم  دیکأت  يارب  تمـسق  نیا  لابند  هب 
(. ْمُْکیَلَع َحانُج  الَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  )

(. ْمُِکبالْصَأ ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  « ) دنتسه امش  لسن  زا  هک  ناتنادنزرف  نارسمه  و  - » 3
388 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  يارب  دنشاب ) امش  لسن  زا  هک  ینادنزرف  « ) ْمُِکبالْصَأ ْنِم   » ریبعت تقیقح  رد 

.دوش هدیشک  نالطب  طخ  تسا ) نآ  ماکحا  یگدناوخ و  دنزرف  نآ  و   ) تیلهاج نارود  طلغ  موسر  زا  یکی  يور  هک  تسا 
(. ِْنیَتْخُْألا َْنَیب  اوُعَمْجَت  ْنَأ  َو  « ) تسا عونمم  رهاوخ  ود  نایم  رد  عمج  امش  يارب  و  - » 4

هدـش ییاهجاودزا  نینچ  بکترم  يدارفا  و  دوب ، جـیار  رهاوخ  ود  نایم  عمج  مراحم و  اـب  جاودزا  تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  اـجنآ  زا  و 
(. َفَلَس ْدَق  ام  اَّلِإ  « ) هدش عقاو  هتشذگ  رد  هچنآ  رگم  : » دیوگ یم قوف  هلمج  زا  دعب  نآرق  دندوب 

زا یکی  دـیاب  نونکا  هچ  رگا  دـنرادن ، یتازاجم  رفیک و  دـنا ، هداد ماجنا  یجاودزا  نینچ  نوناق ، نیا  لوزن  زا  لبق  یناـسک  رگا  ینعی ،
.دننک اهر  ار  يرگید  هدرک و  باختنا  ار  ود  نآ 

(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

388 ص :  دیجم .....  نآرق  مجنپ  ءزج  زاغآ 

388 ص :  ءاسن .....  هروس  همادا 

388 ص :  ۀیآ 24 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

: هک دـیامن  یم هفاـضا  دـنک و  یم لاـبند  تسا  مارح  اـهنآ  اـب  جاودزا  هک  یناـنز  هراـب  رد  ار  هتـشذگ  هیآ  ثحب  هیآ ، نـیا  هیآ 24 -) )
(. ِءاسِّنلا َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو  « ) تسا مارح  زین  رادرهوش  نانز  اب  یسنج  شزیمآ  جاودزا و  »

، دـنیآ یم رد  اهگنج  رد  ناناملـسم  تراـسا  هب  هک  تسا  یناملـسم  ریغ  ناـنز  دروم  رد  تسا  هدروخ  مکح  نیا  هب  هک  ییانثتـسا  اـهنت 
(. ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ  « ) دیا هدش کلام  تراسا ) قیرط  زا   ) هک ار  اهنآ  رگم  : » دیامرف یم هیآ  هک  هنوگ  نامه 

زینک کی  نوچمه  ای  دننک و  جاودزا  نانآ  اب  هّدع  ندش  مامت  زا  دعب  دهد  یم هزاجا  مالـسا  تسا و  قالط  مکح  هب  اهنآ  تراسا  اریز 
.دوش راتفر  نانآ  اب 

امش يارب  دنوادخ  هک  تسا  یماکحا  اهنیا  : » دیامرف یم هدش  دراو  نآ  دننام  مراحم و  دروم  رد  هک  هتشذگ  ماکحا  دیکأت  يارب  سپس 
ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسین  لودع  رییغت و  لباق  هجو  چیه  هب  نیاربانب ، ْمُْکیَلَع .) ِهَّللا  َباتِک  « ) تسا هتشون  هتـشاد و  ررقم 

389
ار نانآ  دوخ  لاوما  اب  هک  تسا ، لالح  امـش  يارب  دـش ) هتفگ  هک   ) اهنیا زا  ریغ  رگید  نانز   » هفیاط دـنچ  نیا  زا  ریغ  دـیوگ : یم سپس 

َْریَغ َنِینِـصُْحم  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  « ) دینک يراددوخ  انز  زا  دیـشاب و  نمادـکاپ  هک  یلاح  رد  دـینک  رایتخا 
(. َنیِِحفاسُم

ندش کلام  لکش  هب  ای  رهم و  تخادرپ  اب  جاودزا  لکـش  هب  دیاب  ای  ییوشانز  هطبار  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  هلمج 
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.دشاب تمیق  تخادرپ  اب  زینک 
هب ار  اهنآ  رهم  دـینک  یم هعتم  هک  ار  ینانز  : » دـیوگ یم هدرک ، هعتم »  » حالطـصا هب  تقوم و  جاودزا  هلأسم  هب  هراشا  دـعب ، تمـسق  رد 

(. ًۀَضیِرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  « ) دیزادرپب دیاب  بجاو  کی  ناونع 
دایز مک و  ادعب  ار  رهم  رادقم  دوخ  تیاضر  اب  دقع ، نیفرط  رگا  : » هک دیامرف  یم بلطم  نیا  هب  هراشا  رهم  تخادرپ  موزل  رکذ  زا  دعب 

(. ِۀَضیِرَْفلا ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضارَت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  « ) درادن یعنام  دننک 
ناگدنب حلاصم  زا  دنوادخ  : » اریز تسا  رشب  دارفا  تداعس  ریخ و  نمـضتم  هک  تسا  یماکحا  دش ، هراشا  نآ  هب  هیآ  رد  هک  یماکحا 

(. ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میکح  دوخ  يراذگنوناق  رد  هاگآ و 
خـسن هراب  رد  يدامتعا  لباق  لیلد  هنوگ  چیه  تسا و  یعطق  ربمایپ  نامز  رد  جاودزا  عون  نیا  ندوب  عورـشم  لصا  هک  تسا  رکذ  لباق 

.تسین تسد  رد  نآ  ندش 

389 ص :  یعامتجا ..... - ترورض  کی  تقوم  جاودزا 

ناواکناور زا  يا  هراپ هک  اجنآ  ات  تسا ، یناـسنا  زیارغ  نیرتدـنمورین  زا  یکی  یـسنج  هزیرغ  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن ار  عوضوم  نیا 
.دننادرگ یم زاب  نآ  هب  ار  رگید  زیارغ  مامت  دنناد و  یم ناسنا  لیصا  هزیرغ  اهنت  ار  نآ 

رتمک و  هتفر ، الاب  یعامتجا  هدیچیپ  لئاسم  لیصحت و  هرود  ندش  ینالوط  رثا  رب  جاودزا  نس  هک  ام  رصع  رد  اصوصخم  عوضوم  نیا 
.تسا هتفرگ  دوخ  هب  يرتّداح  لکش  دنک ، جاودزا  هب  مادقا  یسنج  هزیرغ  نارود  نیرت  غاد رد  ینعی  نییاپ  نینس  رد  دناوت  یم یناوج 

390 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

390 ص :  درک ..... ؟ دیاب  هچ  عضو  نیا  اب 

ای و  هتخانـش ) تیمـسر  هب  ار  نآ  هدراذگ و  هحـص  نآ  رب  المع  زورما  يدام  يایند  هک  روط  نامه   ) مینادـب زاجم  ار  ءاشحف »  » دـیاب ای 
رکف لاؤـس  نیا  يارب  یباوـج  هـچ  دـنفلاخم  ءاـشحف  تقوـم و  جاودزا  اـب  هـک  اـهنآ  تـسین  موـلعم  میریذـپب ، ار  تقوـم  جاودزا  حرط 

یلیصحت تالاغتشا  ای  یلام  نکمت  مدع  اب  هک  دراد  ار  مئاد  جاودزا  نیگنس  طیارـش  هن  تقوم ، جاودزا  حرط  هک  یلاح  رد  دنا !؟ هدرک
.دراد رب  رد  ار  ءاشحف  یسنج و  عیاجف  ياهنایز  هن  دزاسن و  نآ  دننام  و 

390 ص :  ۀیآ 25 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تـسخن دـنک ، یم نایب  ار  نازینک  اب  جاودزا  طیارـش  هیآ ، نیا  جاودزا ، هب  طوبرم  ياـهثحب  بیقعت  رد  نازینک ! اـب  جاودزا  هیآ 25 -) )
جاودزا نامیا  اب  نازینک  اب  دـنناوت  یم دـننک  جاودزا  نامیا  اب  نمادـکاپ  دازآ )  ) ناـنز اـب  هک  دـنرادن  تردـق  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم

ْنِمَف ِتانِمْؤُْملا  ِتانَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  َو   ) تسا رتلهس  رتکبـس و  الومعم  نآ  جراخم  ریاس  رهم و  هک  دنیامن »
(. ِتانِمْؤُْملا ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام 

نانآ ینورد  رارـسا  نطاب و  هراب  رد  اما  و  دـیتسه ، نانآ  تاراهظا  رهاظ  هب  رومأم  اهنآ  ناـمیا  صیخـشت  يارب  امـش  دـیوگ : یم سپس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 604 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ْمُِکنامیِِإب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  « ) تسا رتهاگآ  امش  هدیقع  نامیا و  هب  دنوادخ  »
: دیوگ یم نآرق  دنتشاد ، تهارک  نازینک  اب  جاودزا  دروم  رد  یضعب  هک  اجنآ  زا  و 

اهنآ اب  جاودزا  زا  دیابن  نیاربانب ، ٍضَْعب .) ْنِم  ْمُکُضَْعب  « ) دیرگید ضعب  زا  یـضعب  و   » دیا هدمآ دوجو  هب  ردام  ردپ و  کی  زا  همه  امش 
.دیشاب هتشاد  تهارک 

وا هزاجا  نودـب  و  دریگ » تروص  کلام  هزاجا  هب  دـیاب  جاودزا  نیا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  جاودزا  نیا  طیارـش  زا  یکی  هب  سپس 
(. َّنِِهلْهَأ ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف   ) تسا لطاب 

(. ِفوُْرعَْملِاب َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  « ) دیهدب ناشدوخ  هب  ار  ناشرهم  و  : » دیامرف یم دعب  هلمج  رد 
391 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارق  اهنآ  يارب  يا  هتسیاش بسانتم و  رهم  دیاب  هک  دوش  یم هدافتسا  هلمج  نیا  زا 

نآ هب  عورشم  قرط  زا  هک  دندرگ  یلاوما  کلام  دنناوت  یم زین  ناگدرب  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچمه  .داد  نانآ  دوخ  هب  ار  نآ  داد و 
.دنا هتفای تسد 

« دنوش راکـشآ  روطب  انز  بکترم  هن  دنـشاب ، نمادـکاپ  هک   » دـنوش باختنا  ینازینک  هک  تسا  نآ  جاودزا  نیا  طیارـش  زا  رگید  یکی 
(. ٍتاِحفاسُم َْریَغ  ٍتانَصُْحم  )

(. ٍنادْخَأ ِتاذِخَّتُم  َو ال  « ) دنریگب یناهنپ  تسود  هن  «و 
هب اهنآ  تازاجم  هراب  رد  یثحب  دـش  هتفگ  اهنآ  قوقح  زا  تیامح  نازینک و  اب  جاودزا  هراب  رد  هک  یماکحا  بساـنت  هب  دـعب  هلمج  رد 
رد دازآ  نانز  تازاجم  فصن  دـنوش ، تفع  یفانم  لمع  بکترم  رگا  هک  نیا  نآ  و  هدـمآ ، ناـیم  هب  تفع  هداـج  زا  فارحنا  ماـگنه 

یَلَع اـم  ُفِْـصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍۀَـشِحاِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَـف  َّنِصْحُأ  اذِإَـف   ) دز اـهنآ  هـب  دـیاب  هناـیزات  هاـجنپ  اـهنت  ینعی  دوـش » یم يراـج  ناـنآ ، هراـب 
(. ِباذَْعلا َنِم  ِتانَصْحُْملا 

هب رداـق  و  دـنا ، هتفرگ رارق  راـشف  رد  ادـیدش  یـسنج  هزیرغ  رظن  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  نازینک  اـب  جاودزا  نیا  : » دـیوگ یم سپس 
(. ْمُْکنِم َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ   ) تسین زاجم  اهنآ  ریغ  يارب  نیاربانب ، دنتسین » دازآ  نانز  اب  جاودزا 

هب ددرگن ) هانگ  هدولآ  امـش  ناماد  دیـشاب و  هتـشاد  ییاناوت  هک  اجنآ  ات   ) نازینک اب  جاودزا  زا  ندرک  يراددوخ  : » دـیامرف یم دـعب  اما 
(. ْمَُکل ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو  « ) تسامش دوس 

ُهَّللا َو  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دیا ) هداد ماجنا  يربخ  یب  رثا  رب  هتـشذگ  رد  هچنآ  هب  تبـسن   ) دنوادخ و  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ 

391 ص :  ۀیآ 26 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نیا تسا  نکمم  دـش  نایب  شیپ  تایآ  رد  هک  جاودزا  هنیمز  رد  فلتخم  ماکحا  لابند  هب  تسیچ ؟ يارب  اهتیدودـحم  نیا  هیآ 26 -) )
تالاؤس نیا  هب  خساپ  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  تسیچ ؟ ینوناق  ياهدنب  دیق و  اهتیدودحم و  همه  نیا  زا  روظنم  هک  دیآ  شیپ  لاؤس 

ُهَّللا ُدیُِری  « ) دزاس راکشآ  امش  يارب  ار ) تداعس  یتخبـشوخ و  ياههار  تاروتـسد  نیا  اب   ) دهاوخ یم دنوادخ  : » دیوگ یم و  دهد ، یم
(. ْمَُکل َنِّیَُبِیل 

ْمُکَیِدْهَی َو  « ) دنک يربهر  ناینیـشیپ  حیحـص )  ) ياهتنـس هب  ار ) امـش  دهاوخ  یم دنوادخ   ) و  » دـیتسین اهنت  همانرب  نیا  رد  امـش  یهگناو 
(. ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُس 
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392 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُْکیَلَع .) َبُوتَی  َو  « ) دریذپب ار  امش  هبوت   » نیا رب  هوالع 
ياههار نآ  زا  امش  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنادرگ و  زاب  امش  هب  رگید  راب  هدش  عطق  امـش  تافارحنا  رثا  رب  هک  ار  دوخ  ياهتمعن  و 

.دیدرگ زاب  دیتشاد ، مالسا  زا  لبق  تیلهاج و  نامز  رد  هک  یفارحنا 
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

.تسا هدرک  عیرشت  امش  يارب  ار  اهنآ  دوخ  تمکح  يور  و  هاگآ ، دوخ  ماکحا  رارسا  زا 

392 ص :  ۀیآ 27 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تاکرب اهتمعن و  و  دیامن ) كاپ  یگدولآ  زا  و   ) دشخبب ار  امـش  دهاوخ  یم ادخ   » هک دنک ، یم دـیکأت  اددـجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
(. ْمُْکیَلَع َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َو  « ) دنادرگزاب امش  هب  ار 

زا اهنآ  دننامه  و  دیوش » فرحنم  یلکب  تداعس  قیرط  زا  امش  دنهاوخ  یم دنتسه ، قرغ  ناهانگ  جاوما  رد  هک  یناتسرپ  توهـش یلو  »
(. ًامیِظَع اًْلیَم  اُولیِمَت  ْنَأ  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِری  َو   ) دیدرگ ناهانگ  عاونا  هدولآ  مدق  ات  قرف 

اب مأوت  يرابودنب  یب يدازآ و  نیا  ای  تسا ، رتهب  امـش  يارب  راختفا  تداعـس و  اب  هتخیمآ  تیدودحم  نآ  ایآ  دـینک ، رکف  امـش  نونکا 
هنیمز رد  اصوصخم  یبهذـم  نیناوق  هب  زین  ام  نامز  رـصع و  رد  هک  يدارفا  هب  تقیقح  رد  تاـیآ  نیا  طاـطحنا !؟ تبکن و  یگدولآ و 

رد ندش  راتفرگ  نآ  هجیتن  تسین و  شیب  یبارـس  طرـش  دیق و  یب ياهیدازآ  نیا  هک  دیوگ ، یم خساپ  دـننک ، یم داریا  یـسنج  لئاسم 
یسنج تایانج  عاونا  اه ، هداوناخ ندش  یشالتم  لکـش  هب  نامدوخ  مشچ  اب  ار  نآ  زا  يدایز  ياه  هنومن هک  تساههاگترپ  اه و  ههاریب

.مینک یم هدهاشم  هشیپ  تیانج  عورشمان  نادنزرف  و 

392 ص :  ۀیآ 28 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

کبـس امـش  رب  ار  راک  نآ ) دننام  نازینک و  اب  جاودزا  هب  طوبرم  ياهروتـسد  اب   ) دهاوخ یم ادخ  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. ْمُْکنَع َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  « ) دنک

(. ًافیِعَض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو  « ) هدش هدیرفآ  فیعض  ناسنا ، اریز  : » دیامرف یم نآ  تلع  نایب  رد  و 
ات دوش  هئارا  وا  هب  زیارغ  ياضرا  يارب  یعورـشم  قرط  دـیاب  دوش  یم رو  هلمح وا  هب  وس  ره  زا  هک  نوگاـنوگ  زیارغ  ناـفوت  ربارب  رد  و 

.دنک ظفح  فارحنا  زا  ار  دوخ  دناوتب 

392 ص :  ۀیآ 29 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

393 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عقاو  رد  هیآ  نیا  داصتقا ! تمالس  هب  عامتجا  تمالس  یگتسب  هیآ 29 -) )
رد مالـسا  ياهقف  لیلد  نیمه  هب  و  دـهد ، یم لیکـشت  یلام » تالدابم  تالماعم و   » هب طوبرم  لئاسم  رد  ار  یمالـسا  نیناوق  ياـنب  ریز 

! دـیا هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک و  نامیا  اب  دارفا  هب  باطخ  هیآ  دـننک ، یم لالدتـسا  نآ  هب  تالماعم  باوبا  ماـمت 
(. ِلِطاْبلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیروخن عورشمان ) قرط  زا  و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما 

شورف دـیرخ و  دـشابن ، صخـشم  الماک  نآ  دودـح  دـح و  هک  یتالماعم  يوبر ، تالماعم  شغ ، بلقت ، زواجت ، هنوگ  ره  نیارباـنب ،
.دراد رارق  یلک  نوناق  نیا  تحت  رد  همه  هانگ ، داسف و  لیاسو  شورف  دیرخ و  دشابن ، نآ  رد  ییالقع  یقطنم و  هدیاف  هک  یسانجا 
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اب هک  دـشاب  یتراـجت  قـیرط ) زا  نارگید  لاوـما  رد  امـش  فرـصت   ) هک نیا  رگم  : » دـیامرف یم ءانثتـسا  کـی  ناوـنع  هب  دـعب  هلمج  رد 
(. ْمُْکنِم ٍضارَت  ْنَع  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دریگ یم ماجنا  امش  تیاضر 

، تـسا راـحتنا  یــشکدوخ و  زا  یهن  هـیآ  هـلمج  نـیرخآ  هـنیرق  هـب  نآ  رهاـظ  دراد و  یم زاـب  سفن  لـتق  زا  ار  مدرم  هـیآ ، ناــیاپ  رد 
(. ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  « ) تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکن ، یشکدوخ  و  : » دیامرف یم

یلام طباور  رگا  هک  نیا  نآ  تسا و  هدرک  یعامتجا  مهم  هتکن  کی  هب  هراشا  مه  رـس  تشپ  مکح  ود  نیا  رکذ  اـب  نآرق  تقیقح  رد 
، دـننک فرـصت  قحان  هب  رگیدـکی  لاوما  رد  دورن و  شیپ  ملاس  تروص  هب  هعماج  داـصتقا  دـشابن و  راوتـسا  حیحـص  ساـسا  رب  مدرم 

راحتنا تفای ، دـهاوخ  شیازفا  یـصخش  ياهراحتنا  هک  نیا  رب  هوالع  و  دـش ، دـهاوخ  راحتنا  یـشکدوخ و  عون  کی  راـتفرگ  هعماـج 
.تسا نآ  ینمض  راثآ  زا  مه  یعامتجا 

393 ص :  ۀیآ 30 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

زا ار  لمع  نیا  سک  ره  و  : » دیامرف یم هدرک و  هراشا  دـننک  یچیپرـس  یهلا  نیناوق  زا  هک  یناسک  تازاجم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
هن دـنز ، یـشکدوخ  راحتنا و  هب  تسد  ای  دزاس و  قحان  هب  نارگید  لاوما  ندروخ  هدولآ  ار  دوخ  و   ) دـهد ماجنا  متـس  زواجت و  يور 

ًاْملُظ ًاناوْدُع َو  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  « ) تخوس دهاوخ  زین )  ) راگدرورپ بضغ  رهق و  شتآ  رد  هکلب ) دزوس  یم ناهج  نیا  شتآ  هب  اهنت 
394 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاران .) ِهِیلُْصن  َفْوَسَف 

(. ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  « ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

394 ص :  ۀیآ 31 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ناهانگ دییوگ  كرت  هدش  یهن  نآ  زا  هک  يا  هریبک ناهانگ  رگا  : » دیوگ یم تحارص  اب  هیآ  نیا  هریغص ! هریبک و  ناهانگ  هیآ 31 -) )
ْمُْکنَع ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  « ) مینک یم دراو  ار  امش  ییوکین  هاگیاج  رد  میشخب و  یم میناشوپ و  یم ار  امـش  کچوک 

(. ًامیِرَک اًلَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  ْمُِکتائِّیَس َو 
« ۀئّیـس  » ار اهنآ  مان  هک  يا  هتـسد و  هریبک »  » ار اهنآ  مان  نآرق  هک  يا  هتـسد دـنا ، هتـسد ود  رب  ناهانگ  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 
، هریبـک ربارب  رد  فهک  هروس  هیآ 49  رد  و  تسا ، هدومن  ممل »  » هب ریبـعت  ۀئیـس »  » ياـج هب  مجن  هروـس  هیآ 32  رد  و  تسا ، هتـشاذگ 

.تسا هدومرف  رکذ  ار  هریغص » »
، دـیجم نآرق  رد  هک  دـشاب  نیا  دـناوت  یم نآ  تیمها  هناشن  و  تسا ، تیمهارپ  گرزب و  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  یهاـنگ  ره  هریبک » »
انز و يراوخابر و  سفن و  لتق  دـننام  تسا ، هدـیدرگ  خزود  باذـع  هب  دـیدهت  نآ  لابند  هب  هکلب  هدـشن ، تعانق  نآ  زا  یهن  هب  اـهنت 

.اهنآ لاثما 
ناـیغط و رورغ و  اـی  ییاـنتعا و  یب ناوـنع  هب  نآ  رب  هوـالع  دـنوشن و  رارکت  هک  دنتـسه  هریغـص  یتروـص  رد  هریغـص »  » ناـهانگ هتبلا 

.دنریگن ماجنا  هانگ  ندرمش  کچوک 

394 ص :  ۀیآ 32 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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هراشا

هیآ 32) )

394 ص :  لوزن ..... : نأش 

ارچ : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ربماـیپ ) نارـسمه  زا  یکی   ) هملـس ّما  هک : هدـش  لـقن  نینچ  هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد 
میدوب و درم  مه  ام  شاک  يا  هدـش ؟ ررقم  اـهنآ  ثاریم  فصن  اـم  يارب  ارچ  و  دـننک ؟ یمن داـهج  ناـنز  دـنور و  یم داـهج  هب  نادرم 

«. میتشاد ار  اهنآ  یعامتجا  تیعقوم  و  میتفر ، یم داهج  هب  اهنآ  دننامه 
.تفگ خساپ  نآ  دننام  تالاؤس و  نیا  هب  دیدرگ و  لزان  هیآ 

394 ص :  ریسفت ..... :

نیا هک  دنتـشادن  هجوت  ایوگ  اهنآ  دوب ، هدـمآرد  لاؤس  کی  تروص  هب  ناناملـسم  زا  یعمج  يارب  نانز  نادرم و  ثرا  مهـس  تواـفت 
زین اهنآ  دوخ  هنیزه  هوالع  هب  دنفاعم ، نآ  زا  نانز  و  دـشاب ، یم نادرم  شود  رب  امومع  یگدـنز ، هنیزه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  توافت 

395 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  المع  نانز  هیمهس  دش  هراشا  اقباس  هک  روط  نامه  و  تسا ، نادرم  شود  رب 
لئاق رگید  یضعب  هب  تبـسن  امـش  زا  یـضعب  يارب  دنوادخ  هک  ار  ییاهیرترب  : » دیوگ یم هفیرـش  هیآ  اذل  دوب ، دهاوخ  نادرم  ربارب  ود 

(. ٍضَْعب یلَع  ْمُکَضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  ام  اْوَّنَمَتَت  َو ال  « ) دینکن وزرآ  زگره  هدش 
.تسا ناهنپ  هدیشوپ و  امش  زا  هک  دراد  يرارسا  مادک  ره  اهتوافت  نیا  اریز 

« رامثتـسا  » و رامعتـسا »  » رثا رب  هک  یگتخاس  ياهتوافت  هن  دـنک  یم یعیبط  یعقاو و  ياهتوافت  هب  هراشا  هیآ  هک  درک  هابتـشا  دـیابن  هتبلا 
.دیآ یم دوجو  هب  یتاقبط 

اُوبَسَتْکا اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل  « ) دنراد دوخ  تیعقوم  اهشالت و  اهششوک و  زا  يا  هرهب مادک  ره  نانز  نادرم و  : » دیامرف یم هلصافالب  اذل 
(. َْنبَسَتْکا اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو 

.يرایتخا ياهششوک  اهشالت و  رطاخ  هب  توافت  ای  و  رگیدکی ) اب  نز  درم و  سنج  ود  توافت  دننام   ) دشاب یعیبط  تیعقوم  هاوخ 
ياـهتمعن زا  امـش  هب  هک  دـینک  اـنمت  وا  مرک  فطل و  ادـخ و  لـضف  زا  اـهتوافت ، هنوـگ  نیا  ندرک  وزرآ  ياـج  هب  : » دـیامرف یم سپس 

.دیشاب دنمتداعس  تخبشوخ و  يدارفا  هجیتن  رد  و  ِِهلْضَف .) ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َو  « ) دراد ینازرا  کین  ياهشاداپ  اهتیعقوم و  فلتخم و 
(. ًامِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  نوچ  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

تسا و ربخاـب  مدرم  نورد  رارـسا  زا  زین  و  تسا ، مزـال  یقوقح  اـی  یعیبط و  رظن  زا  ییاـهتوافت  هچ  یعاـمتجا  ماـظن  يارب  دـناد  یم و 
.دنشیدنا یم تسا  هدنزاس  تبثم و  هچنآ  هب  يدارفا  هچ  دننارورپ و  یم لد  رد  تسردان  ياهوزرآ  يدارفا  هچ  دناد  یم

395 ص :  ۀیآ 33 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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: دیوگ یم هتشگزاب و  ثرا  لئاسم  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  رگید  راب  هیآ 33 -) )
اَّمِم َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  َو  « ) دـنربب ثرا  ناکیدزن  ردام و  ردـپ و  ثاریم  زا  هک  میداد  رارق  یناثراو  درم ) نز و  زا  معا   ) سک ره  يارب  »

(. َنُوبَْرقَْألا ِناِدلاْولا َو  َكَرَت 
ْمُُکناْمیَأ ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا  َو  « ) دـیزادرپب ثرا  زا  ار  اهنآ  مهـس  بیـصن و  دـیا ، هتـسب نامیپ  اهنآ  اب  هک  یناـسک  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ْمُهَبیِصَن ْمُهُوتآَف 
« هریرج نامـض   » ناـمیپ ناـمه  تسا  رتـکیدزن  هیآ  موـهفم  هب  هچنآ  تخادرپ  ار  اـهنآ  ثرا  مهـس  دـیاب  هک  یی  اـهنامیپ » مـه  » هراـب رد 

396 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تشاد ، دوجو  مالسا  زا  لبق  هک  دشاب  یم
، تالکـشم ربارب  رد  و  دـننک ، کـمک  رگیدـکی  هب  راوردارب »  » اـهراک رد  هک  دنتـشاذگ  یم رارق  مه  اـب  رفن  ود  : » هک دوب  نینچ  نآ  و 

نامیپ  » نیا مالـسا  دربب  ثرا  يو  زا  هدـنامزاب  هک  یـصخش  دورب ، ایند  زا  اـهنآ  زا  یکی  هک  یماـگنه  هب  دـنیامن و  يراـی  ار  رگیدـکی 
هک تـسا  یناـمز  رد  ارــصحنم  یناـمیپ  مـه  نـینچ  ندرب  ثرا  هـک  درک  دـیکأت  یلو  تخانــش ، تیمــسر  هـب  ار  يردارب  و  یتـسود »

.دشاب هتشادن  دوجو  تیم  يارب  يدنواشیوخ 
ادخ لاح  ره  رد  دییامن  ادا  الماک  ار  اهنآ  قح  ای  دینک و  یهاتوک  ثرا  نابحاص  ماهـس  نداد  رد  رگا  دیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  سپس 

(. ًادیِهَش ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) دشاب یم يزیچ  ره  راک و  ره  رب  رظان  دهاش و  دنوادخ  اریز   » تسا هاگآ 

396 ص :  ۀیآ 34 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

رس ربهر و  دیاب  گرزب  عامتجا  کی  دننامه  تسا و  یعامتجا  کچوک  دحاو  کی  هداوناخ  .هداوناخ  ماظن  رد  یتسرپرس  هیآ 34 -) )
رد درادن  یموهفم  دنریگب  هدهع  هب  ار  نآ  اکرتشم  درم  نز و  هک  یعمج  هتسد  یتسرپرس  يربهر و  اریز  دشاب ، هتشاد  يدحاو  تسرپ 

ماقم هک  دنک  یم حیرـصت  اجنیا  رد  نآرق  دـشاب ، وا  تراظن  تحت  و  نواعم »  » يرگید هداوناخ و  سیئر »  » دـیاب یکی  نز  ای  درم  هجیتن 
(. ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا  « ) دننانز نابهگن  تسرپرس و  نادرم  : » دیوگ یم دوش ، هداد  درم  هب  دیاب  یتسرپرس 

ياهتروشم اهتیلوؤسم و  هب  هجوت  اب  مظنم  دـحاو  يربهر  روظنم  هکلب  تسین ، يدـعت  فاـحجا و  دادبتـسا و  ریبعت  نیا  زا  دوصقم  هتبلا 
.تسا مزال 

( عاـمتجا ماـظن  رظن  زا   ) هک تسا  ییاـهیرترب  رطاـخ  هب  یتسرپرـس  نیا  : » دـیامرف یم لوا  تمـسق  رد  تسا  شخب  ود  هـک  دـعب  هـلمج 
(. ٍضَْعب یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  « ) تسا هداد  رارق  رگید  یضعب  هب  تبسن  یضعب  يارب  دنوادخ 

نانز و ربارب  رد  یلام  ياهتخادرپ  دروم  رد  نادرم  هک  تسا  یتادـهعت  رطاـخ  هب  یتسرپرـس  نیا  زین  و  : » دـیامرف یم مود  تمـسق  رد  و 
(. ْمِِهلاْومَأ ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  َو  « ) دنراد هدهع  هب  هداوناخ 

ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  دنا : هتـسد ود  هب  دـنراد  هدـهع  هب  هداوناخ  رد  هک  یفیاظو  ربارب  رد  نانز  هک  دـنک  یم هفاضا  سپس 
397

هک یقوقح  لباقم  رد  ار  وا  قوقح  رارسا و  ظفح  دوخ ) رسمه   ) بایغ رد  دنعضاوتم و  هک  دنتـسه  ینانز  حلاص ، نانز  و  : » لوا هتـسد 
(. ُهَّللا َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف  « ) دننک یم هداد ، رارق  نانآ  يارب  ادخ 

وا باـیغ  رد  هداوناـخ  رارـسا  رهوـش و  تیـصخش  ظـفح  رظن  زا  هچ  سوماـن و  رظن  زا  هچ  لاـم و  رظن  زا  هـچ  تناـیخ  بـکترم  ینعی 
.دنهد یم ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  و  دنوش ، یمن
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لباقم رد  نادرم  دوش ، یم هدید  اهنآ  رد  يراگزاسان  ياه  هناشن دـننک و  یم یچیپرـس  دوخ  فیاظو  زا  هک  دنتـسه  ینانز  مود : هتـسد 
یـشکرس نایغط و  زا  هک  ار  ینانز  : » دیامرف یم لوا  هلحرم  رد  ددرگ ، ارجا  هلحرم  هب  هلحرم  دـیاب  هک  دـنراد  یفیاظو  نانز  هنوگ  نیا 

(. َّنُهوُظِعَف َّنُهَزوُُشن  َنُوفاخَت  ِیتاَّللا  َو  « ) دیهد زردنا  دنپ و  دیسرت  یم اهنآ 
(. ِعِجاضَْملا ِیف  َّنُهوُرُجْها  َو  « ) دینک يرود  اهنآ  زا  رتسب  رد  دادن ، يدوس  امش  ياهزردنا  هک  یتروص  رد  : » دیامرف یم مود  هلحرم  رد 
اب ینکش  نوناق هار  رد  نانچمه  درذگب و  دح  زا  اهتیلوؤسم  فیاظو و  هب  ندز  اپ  تشپ  یشکرس و  هک  یتروص  رد  موس : هلحرم  رد  و 

تدش  » زج یهار  و  دشخبن ، یعفن  ییانتعا  مک  و  رتسب ، رد  ندش  ادج  هن  و  دنک ، ریثأت  اهزردنا  هن  دنرادرب ، ماگ  یتخسرس  تجاجل و 
(. َّنُهُوبِرْضا َو  « ) دینک یندب  هیبنت  ار  اهنآ   » دنامن یقاب  لمع »

رد هدرک ، يریگ  هناهب درادن  قح  درم  دنک  مادقا  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  نز  دوش و  عقاو  رثؤم  لحارم  نیا  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ملـسم 
« دییوجم اهنآ  رب  يّدعت  يارب  یهار  دندرک ، تعاطا  امش  زا  اهنآ  رگا  سپ  : » دیامرف یم هلمج  نیا  لابند  هب  اذل  دیآرب ، نز  رازآ  ددص 

(. اًلِیبَس َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  )
ادخ تردق  هب  دننکن و  هدافتـسا  ءوس  هداوناخ  رد  دوخ  یتسرپرـس  تیعقوم  زا  هک  دهد  یم رادـشه  نادرم  هب  اددـجم  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ًارِیبَک اِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا گرزب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  اریز   » دنشیدنیب تساهتردق  همه  زا  رتالاب  هک 

397 ص :  ۀیآ 35 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

زا رگا  و  : » دیوگ یم هدرک ، رـسمه  ود  نایم  عازن  فالتخا و  زورب  هلأسم  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  یگداوناخ ! حلـص  همکحم  هیآ 35 -) )
398 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نانآ  نایم  فاکش  ییادج و 

َو  ) دننک یگدیسر  نانآ  راک  هب  ات  دینک » باختنا  نز  هداوناخ  زا  يرواد  و  رهوش ، هداوناخ  زا  رواد  کی  دیشاب  هتشاد  میب  رسمه ) ود  )
(. اِهلْهَأ ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امِِهْنَیب  َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإ 

، دـشاب هدوب  رـسمه  ود  نایم  حالـصا  ناشفدـه  دـنوش و ) راـک  دراو  يزوسلد  تین و  نسح  اـب   ) رواد ود  نیا  رگا  : » دـیامرف یم سپس 
(. امُهَْنَیب ُهَّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْصِإ  ادیُِری  ْنِإ  « ) دهد یم تفلا  رسمه  ود  نایم  نانآ  هلیسو  هب  دنک و  یم کمک  دنوادخ 

ربخ و اب  اـهنآ ) تین  زا   ) دـنوادخ : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  دـنهد  جرخ  هب  تین  نسح  هک  دـهد  رادـشه  نارواد  هب  هک  نیا  يارب  و 
(. ًارِیبَخ ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ 

ریاس هک  دراد  یتازایتما  همکحم  نیا  .تسا  مالسا  ياهراکهاش  زا  یکی  هدش  هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  یگداوناخ  حلص  همکحم 
: هلمج زا  دنتسه ، نآ  دقاف  مکاحم 

نیا نارواد  هک  دهد  یم روتـسد  اذـل  تشادرب ، ماگ  حور  یب تاررقم  نوناق و  کشخ  سایقم  اب  اهنت  ناوت  یمن هداوناخ  طیحم  رد  - 1
.دننک کیرحت  حالصا  ریسم  رد  ار  اهنآ  فطاوع  دنناوت  یم دنراد و  رسمه  ود  هب  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  دنشاب  یناسک  همکحم 

هک تسا  ملـسم  .دنزاس  شاف  دـنراد  هک  يرارـسا  هنوگ  ره  دوخ ، زا  عافد  يارب  دـنروبجم  اوعد  نیفرط  ییاضق  يداع  مکاحم  رد  - 2
دننک یم راد  هحیرج نانچ  ار  رگیدکی  تاساسحا  دـنزاس  شاف  ار  دوخ  ییوشانز  رارـسا  یبنجا  هناگیب و  دارفا  ربارب  رد  درم  نز و  رگا 

.دوب دهاوخن  يربخ  قباس  تبحم  تیمیمص و  نآ  زا  رگید  دندرگ ، زاب  هناخ  لزنم و  هب  رابجا  هب  رگا  هک 
تیاـهن نیمکح  یلیماـف  حلـص  همکحم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنتوافت  یب اـبلاغ  تاـفالتخا  ناـیرج  رد  یلوـمعم ، مکاـحم  رد  نارواد  - 3

زا - 4 ددرگ ! زاب  يوج  هب  هتفر ، بآ  حالطصا  هب  دوش و  رارقرب  ود  نیا  نایم  رد  تیمیمص  حلص و  هک  دنهد  یم جرخ  هب  ار  شـشوک 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 610 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادن ار  یلومعم  مکاحم  ینادرگرس  روآ و  ماسرس ياه  هنیزه تالکشم و  زا  کی  چیه  يا  همکحم نینچ  هتشذگ  اهنیا  همه 
399 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

399 ص :  ۀیآ 36 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

مه يور  و  تسا ، هدـش  نایب  مدرم  اب  ترـشاعم  بادآ  ناگدـنب و  ادـخ و  قح  زا  معا  قوقح  زا  هلـسلس  کـی  هیآ  نیا  رد  هیآ 36 -) )
.دوش یم هدافتسا  نآ  زا  روتسد  هد  هتفر 

یمالـسا ياه  همانرب مامت  یلـصا  هشیر  هک  یتسرپ  تب  كرـش و  كرت  راگدرورپ و  یگدنب  تدابع و  هب  توعد  ار  مدرم  تسخن  - 1
ره ماـجنا  يارب  ار  میمـصت  و  يوق ، ار  هدارا  و  صلاـخ ، ار  تین  و  كاـپ ، ار  حور  یتـسرپ  هناـگی  دـیحوت و  هب  توعد  دـنک ، یم تسا 
رب دنوادخ  قح  هب  هراشا  زیچ  ره  زا  لبق  تسا ، یمالسا  قوقح  زا  هتـشر  کی  نایب  هیآ  هک  اجنآ  زا  و  دزاس ، یم مکحم  يدیفم  همانرب 

(. ًاْئیَش ِِهب  اوُکِرُْشت  َهَّللا َو ال  اوُُدبْعا  َو  « ) دیهدن رارق  وا  کیرش  ار  زیچ  چیه  دیتسرپب و  ار  ادخ  و  : » دیوگ یم هدرک ، مدرم 
(. ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  « ) دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  و  : » دیوگ یم سپس  - 2

دیکأت دروم  ردـق  نیا  هک  تسا  یعوضوم  رتمک  هدـش و  هیکت  نآ  يور  دایز  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یلئاـسم  زا  رداـم  ردـپ و  قح 
.تسا هتفرگ  رارق  دیحوت  زا  دعب  نآرق ، زا  دروم  راهچ  رد  و  دشاب ، هدش  عقاو 

(. یبْرُْقلا يِِذب  َو   ) دینک یکین  نادنواشیوخ » هب  نینچمه  - » 3
ناونع هب  یهاگ  و  محر ،» هلص   » ناونع هب  یهاگ  تسا ، هدش  نآ  هراب  رد  ناوارف  دیکأت  نآرق  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  زین  عوضوم  نیا 

«. نادنواشیوخ هب  یکین  ناسحا و  »
ره رد  اریز  یماـتَْیلا .) َو   ) دـنک یم ناـمیتی »  » قح رد  یکین  هب  هیـصوت  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  و  هدرک ، ماـتیا »  » قوـقح هب  هراـشا  سپـس  - 4

رطخ هب  ار  ناـنآ  عضو  طـقف  هن  اـهنآ  ندرک  شومارف  هک  دـنراد  دوجو  یمیتی  ناـکدوک  هشیمه  نوگاـنوگ  ثداوح  رثا  رب  یعاـمتجا 
.دزادنا یم رطخ  هب  زین  ار  عامتجا  عضو  هکلب  دنکفا ، یم

(. ِنیِکاسَْملا َو   ) دنک یم يروآ  دای  ار  نادنمتسم »  » قوقح نآ  زا  دعب  - 5
یناسنا لوصا  مامت  فالخ  رب  اهنآ  ندرک  شومارف  هک  دنراد  دوجو  نآ  دـننام  هداتفا و  راک  زا  لولعم و  يدارفا  یعامتجا  ره  رد  اریز 

.تسا
400 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یبْرُْقلا .) يِذ  ِراْجلا  َو   ) دنک یم کیدزن » ناگیاسمه   » قح رد  یکین  هب  هیصوت  سپس  - 6

(. ُِبنُْجلا ِراْجلا  َو   ) دنک یم شرافس  رود » ناگیاسمه   » هراب رد  سپس  - 7
( هّللا لوسر   ) لاز ام  میناوخ : یم مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  فورعم  يایاصو  رد  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  مالسا  رد  یگیاسمه » قح  »

: مهثّرویس ّهنا  اننظ  یّتح  مهب  یصوی 
ثرا رگیدکی  زا  ناگیاسمه  دهد  روتـسد  دیاش  میدرک  رکف  ام  هک  درک ، شرافـس  اهنآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ردـقنآ  »

«. دنربب
: دومرف راب  هس  اهزور  زا  یکی  رد  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

 ...«. درادن نامیا  یسک  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  : » نمؤی هّللا ال  و 
ناما رد  وا  تمحازم  زا  وا  هیاسمه  هک  یسک  : » هقئاوب هراج  نمأی  يّذلا ال  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یسک ؟ هچ  دیسرپ  یکی 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


« نیشنمه تسود و  هب  و  : » دیامرف یم هدرک ، هیصوت  دنراد ، تبحاصم  یتسود و  ناسنا  اب  هک  یناسک  هراب  رد  نآرق  سپس  - 8 تسین !»
(. ِْبنَْجلِاب ِبِحاَّصلا  َو   ) دینک یکین 

ترـشاعم نسح  يارب  یلک  عماج و  روتـسد  کی  هیآ  بیترت  نیا  هب  دراد ، قیفر  تسود و  زا  رتعیـسو  ییانعم  بنجلاب » بحاـص   » هتبلا
و ناـعجارم ، و  نارفـسمه ، و  ناراـکمه ، و  یعقاو ، ناتـسود  زا  معا  دـشاب ، یم دـنراد  طاـبترا  ناـسنا  اـب  هک  یناـسک  ماـمت  هب  تبـسن 

.نارازگتمدخ و  نارواشم ، و  نادرگاش ،
نیا اب  دننک و  یم ادیپ  جایتحا  تبرغ  دالب  رفس و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هدش ، شرافـس  اهنآ  هراب  رد  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتـسد  - 9

(. ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  « ) ناگدناماو و  : » دیامرف یم دننام  یم او  یتلع  هب  رفس  رد  دنشاب ، ینکمتم  دارفا  دوخ  رهش  رد  تسا  نکمم  هک 
ام َو  « ) دـیتسه اـهنآ  کـلام  هک  یناـگدرب  و  : » دـیامرف یم هدرک ، ناـگدرب  هب  تبـسن  ندرک  یکین  هب  هیـصوت  هلحرم  نـیرخآ  رد  - 10

(. ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم 
هیصوت ناگدرب  هراب  رد  نآ  رد  هک  تسین  هیآ  نیا  اهنت  ددرگ و  یم متخ  ناگدرب  قوقح  اب  هدش و  عورـش  ادخ  قح  اب  هیآ  تقیقح  رد 

.تسا هدش  ثحب  هنیمز  نیا  رد  زین  رگید  فلتخم  تایآ  رد  هکلب  هدش ،
401 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  شورف  رخف  ربکتم و  دارفا  دنوادخ  : » دیوگ یم دهد و  یم رادشه  هیآ  نایاپ  رد 

(. ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دراد یمن تسود 
، ناـمیتی رداـم ، ردـپ و  نادـنواشیوخ ، قوـقح  تیاـعر  زا  ربـکت ، رطاـخ  هب  دـنک و  یچیپرـس  ادـخ  ناـمرف  زا  سک  ره  بیترت  نیا  هب 

ریخ ره  زا  دشابن  وا  فطل  لومشم  هک  سک  ره  .تسین و  وا  فطل  دروم  ادخ و  بوبحم  دنز  زاب  رس  ناتسود  لیبسلا و  نبا  نانیکسم ،
.تسا مورحم  یتداعس  و 

401 ص :  ۀیآ 37 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

یناسک اهنآ   » تسا هاوخدوخ  ربکتم و  دارفا  هب  هراشا  شیپ و  تایآ  هلابند  تقیقح ، رد  هیآ  نیا  یهلا ! ییاـیر و  ياـهقافنا  هیآ 37 -) )
َنُولَْخبَی َو َنیِذَّلا  « ) دننک یم توعد  لخب  هب  زین  ار  مدرم  هکلب  دنزرو ، یم لخب  مدرم ) هب  ندرک  یکین  زا  ناشدوخ  اهنت  هن   ) هک دنتسه 

(. ِلُْخْبلِاب َساَّنلا  َنوُُرمْأَی 
اهنآ زا  عامتجا  دارفا  ادابم  دـننک » نامتک  هداد  نانآ  هب  دوخ  تمحر ) و   ) لـضف زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ   » دـنراد یعـس  نیا  رب  هوـالع 

(. ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو   ) دننک ادیپ  یعقوت 
انْدَـتْعَأ َو  « ) میا هتخاس ایهم  يا  هدـننکراوخ باذـع  نارفاک  يارب  ام  : » هک دـنک  یم نایب  نینچ  ار  اهنآ  راک  تبقاـع  ماـجنا و  رـس  سپس 

(. ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل 
بهاوم هب  لماک  نامیا  عقاو  رد  لیخب ، دارفا  اریز  دریگ ، یم همشچ  رس  رفک  زا  ابلاغ  لخب »  » هک دشاب  نآ  نیرفاک »  » هب ریبعت  ّرـس  دیاش 

يازج هک  تسا  نیا  يارب  تسا » هدـننکراوخ  اهنآ  باذـع  : » دـیوگ یم هک  نیا  و  دـنرادن ، ناراکوکین  هب  تبـسن  راگدرورپ  ناـیاپ  یب
.دننیبب هار  نیا  زا  ار  ینیبرترب » دوخ   » و ربکت » »

401 ص :  ۀیآ 38 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دوخ لاوما  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  هاوخ  دوخ  ناربکتم  تافـص  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 38 -) )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 612 

http://www.ghaemiyeh.com


َنوُقِْفُنی َنیِذَّلا  َو  « ) دـنرادن زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دـننک و  یم قافنا  ماقم ) ترهـش و  بسک  و   ) مدرم هب  نداد  ناشن  يارب  ار 
(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلِاب  ِهَّللِاب َو ال  َنُونِمُْؤی  ِساَّنلا َو ال  َءائِر  ْمَُهلاْومَأ 

ات دـننک  قافنا  هنوگچ  هک  دـنرکف  نیا  رد  امئاد  تسا ، قلخ  هب  تمدـخ  هکلب  تسین  قلاخ  تیاضر  بلج  اهنآ  فدـه  هک  اـجنآ  زا  و 
402 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  تیبثت  ار  دوخ  تیعقوم  و  هدومن ، دوخ  دوس  هب  يرادرب  هرهب نآ  زا  دنناوتب  رتشیب 

و هدرک » باـختنا  دوـخ  يارب  ینیرق  دـب  تسوا  نیرق  ناطیـش  هک  یـسک  و   » دـندرک باـختنا  دوـخ  قـیفر  تـسود و  ار  ناطیـش  اـهنآ 
(. ًانیِرَق َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو   ) تشاد دهاوخن  نیا  زا  رتهب  یتشونرس 

.یهاگهاگ تقوم و  هن  تسا  رمتسم  هطبار  کی  یناطیش » لامعا  ناطیش و   » اب ناربکتم »  » هطبار هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

402 ص :  ۀیآ 39 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

دنتـشگ و) یم زاب  اه  ههاریب نیا  زا   ) اهنآ رگا  دش  یم هچ  : » دیامرف یم هدع  نیا  لاح  هب  فسأت  راهظا  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
ناگدنب هب  كاپ  رکف  تین و  صالخا  اب  هتشاذگ  اهنآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یبهاوم  زا  دندروآ و  یم زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا 

ِمْوَْیلا ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َْول  ْمِْهیَلَع  اذ  ام  َو   ) دندرک یم ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ  تداعـس و  بسک  دوخ  يارب  هار  نیا  زا  و  دنداد » یم ادـخ 
(. ُهَّللا ُمُهَقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  ِرِخْآلا َو 

(. ًامِیلَع ْمِِهب  ُهَّللا  َناک  َو  « ) دهد یم رفیک  ازج و  اهنآ  هب  نآ  قبط  رب  و  تسا » ربخاب  اهنآ  لامعا  تاین و  زا  دنوادخ  لاح  ره  رد  «و 
يا هرذ ینیگنـس  هزادنا  هب  یتح  دنوادخ  : » دیوگ یم تشذگ  لبق  تایآ  رد  اهنآ  لاح  هک  لیخب  نامیا و  یب دارفا  هب  هیآ  نیا  (- 40 ) )

(. ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنک یمن متس 
هتفگ هّرذ  یکچوک  زیچ  ره  هب  اجیردت  یلو  دوش ، یم هدید  تمحز  هب  هک  تسا  یکچوک  رایسب  ياه  هچروم ینعم  هب  لصا  رد  هّرذ » »

« ینیگنـس  » ینعم هب  لاـقثم »  » هک اـجنآ  زا  .دوش و  یم هتفگ  هّرذ  زین  تسا  ماـسجا  ءزج  نیرتـکچوک  هک  متا »  » هب زورما  و  تسا ، هدـش 
.دشاب یم کچوک  هداعلا  قوف  مسج  کی  ینیگنس  ینعم  هب  ةّرذ » لاقثم   » ریبعت تسا ،

زا میظع  شاداپ  و  دیامن ، یم فعاضم  ار  نآ  دوش  ماجنا  یکین  راک  رگا   » هکلب دـنک ، یمن متـس  اهنت  دـنوادخ  دـنک ، یم هفاضا  سپس 
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ُْهنَُدل  ْنِم  ِتُْؤی  اهْفِعاُضی َو  ًۀَنَسَح  ُکَت  ْنِإ  َو  « ) دهد یم نآ  ربارب  رد  دوخ  فرط 

402 ص :  دنک ..... !؟ یمن ملظ  دنوادخ  ارچ 

سک همه  زیچ و  همه  هب  تبسن  هک  یـسک  یناور ، ياهدوبمک  ای  جایتحا و  ای  تسا و  لهج  رثا  رب  ای  الومعم  متـس  ملظ و  هک  اجنآ  زا 
403 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ملظ دـناوت  یمن هک  نیا  هن  تسین  نکمم  وا  هراب  رد  ندرک  ملظ  تسین ، وا  سدـقم  تاذ  رد  يدوبمک  چـیه  زاـین و  یب همه  زا  ملاـع و 
.دیامن یم يراددوخ  ندرک ، ملظ  زا  تسا  ملاع  میکح و  هک  نیا  رطاخ  هب  ییاناوت  نیع  رد  هکلب  دنک ،
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403 ص :  ۀیآ 41 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هب هراشا  هیآ  نیا  تفگ ، یم نخس  ناراکوکین  ناراکدب و  ياهـشاداپ  اهتازاجم و  دروم  رد  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 41 -) )
لامعا رب  یهاوگ  یتما  ره  يارب  هک  زور  نآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دارفا  نیا  لاح  : » دیوگ یم هدرک ، زیخاتـسر  ناهاوگ  دوهـش و  هلأسم 

(. ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  ٍدیِهَِشب َو  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  « ) دروآ میهاوخ  نانآ  رب  هاوگ  ار  وت  میروآ و  یم اهنآ 
لامعا رب  ادخ  ناگتشرف  یهاوگ  و  هدرک ، تسیز  نآ  رب  هک  ینیمز  یهاوگ  و  یمدآ ، رکیپ  ياضعا  یهاوگ  رب  هوالع  بیترت  نیا  هب  و 

دننک و راکنا  ار  یتقیقح  دـنناوت  یم هنوگچ  هاوگ  همه  نیا  دوجو  اب  ناراکدـب  و  تسا ، شیوخ  تما  لامعا  هاوگ  زین  يربمایپ  ره  وا ،
.دنراد رود  شیوخ  لامعا  رفیک  زا  ار  دوخ 

403 ص :  ۀیآ 42 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هب راگدرورپ  هداتـسرف  اب  و  دـندش ، رفاک  هک  اهنآ  زور  نآ  رد  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  لاـمعا  هجیتن  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
نانچ نآ  دننک ، یم هدهاشم  هاگداد  نیا  رد  يراکنا  لباق  ریغ  ناهاوگ  دوهش و  دننیب و  یم ار  ادخ  لدع  هاگداد   ) دنتـساخرب تفلاخم 

َنیِذَّلا ُّدَوَی  ٍِذئَمْوَی  « ) دندش یم ناسکی  نیمز  ياهکاخ  اب  دندوب و  كاخ  شاک  يا  دننک  یم وزرآ  هک ) دـنوش  یم نامیـشپ  دوخ  راک  زا 
َو ال « ) دننک ناهنپ  ادخ  زا  دنناوت  یمن ار  ینخس  ناهاوگ ) همه  نآ  اب   ) زور نآ  رد  و  (. » ُضْرَْألا ُمِِهب  يَّوَُست  َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  اوُرَفَک َو 

(. ًاثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی 
.تسین راکنا  يارب  یهار  ناهاوگ  دوهش و  همه  نآ  اب  اریز 

403 ص :  ۀیآ 43 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

: دوش یم هدافتسا  یمالسا  مکح  دنچ  هیآ  نیا  زا  یهقف ! مکح  دنچ  هیآ 43 -) )

403 ص :  یتسم ..... : لاح  رد  زامن  ندوب  لطاب  - 1

اَهُّیَأ ای  « ) دییوگ یم هچ  دـینادب  ات  دـیوشن ، کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم هفیرـش  هیآ 
(. َنُولوُقَت ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُس  ُْمْتنَأ  َةالَّصلا َو  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا 

404 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسادخ  اب  وا  زاین  زار و  هدنب و  يوگتفگ  زامن  اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  هفسلف 
دنا هناگیب رود و  هلحرم  نیا  زا  تسم  دارفا  ددرگ و  ماجنا  يرایشوه  تیاهن  رد  دیاب  و 

404 ص :  تبانج ..... : لاح  رد  زامن  ندوب  لطاب  - 2

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم نآرق  هک  هنوگ  نامه 
(. ًاُبنُج َو ال   ) دیوشن کیدزن  زامن  هب  دیتسه » بنج  هک  یماگنه  نینچمه  و 

»

يِِرباع اَّلِإ   ) دیوش یبآ  یب راتفرگ  ترفاسم  رد  و  دیشاب » رفاسم  هک  نیا  رگم  : » دیوگ یم هدومرف ، نایب  مکح  نیا  يارب  ییانثتـسا  سپس 
.تسا زیاج  دمآ  دهاوخ  هیآ  لیذ  رد  هک  ممیت  طرش  هب  ندناوخ  زامن  لاح  نیا  رد  هک  ٍلِیبَس .)

404 ص :  دیامرف ..... : یم دجسم  زا  روبع  ای  ندناوخ و  زامن  زاوج  دروم  رد  سپس  - 3

(. اُولِسَتْغَت یَّتَح  « ) دینک لسغ  ات  »

404 ص :  نیروذعم ..... - يارب  ممیت  - 4

هراشا دـشاب  هتـشاد  ررـض  ندـب  يار  بآ  هک  يدروم  هب  تسخن  تسا ، عمج  ممیت  عیرـشت  دراوم  مامت  تقیقح  رد  هک  دـعب  هلمج  رد 
(. ٍرَفَس یلَع  ْوَأ  یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  « ) رفس رد  ای  دیشاب و  رامیب  رگا  و  : » دیامرف یم هدرک و 

ْوَأ ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  ْوَأ  « ) دیا هتشاد یـسنج  شزیمآ  نانز  اب  ای  تشگرب و  تجاح  ياضق  زا  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه   » ای و 
(. َءاسِّنلا ُُمتْسَمال 

(. ًءام اوُدِجَت  ْمَلَف  « ) دیباین لسغ  ای  وضو  يارب  بآ  لاح  نیا  رد  «و 
(. ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  « ) دینک ممیت  يا  هزیکاپ كاخ  اب  عقوم  نیا  رد 

»

ْمُکِهوُـجُِوب َو اوُحَْـسماَف  « ) دـینک حـسم  ار  دوـخ  ياهتـسد  تروـص و  سپـس  : » دـیوگ یم هدوـمرف ، ناـیب  ار  ممیت  زرط  دـعب  هـلمج  رد 
(. ْمُکیِْدیَأ

هدنشخب و دنوادخ  نوچ   » تسامش يارب  فیفخت  لیهـست و  عون  کی  روبزم ، روتـسد  هک  دنک  یم تقیقح  نیا  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد 
(. ًاروُفَغ اوُفَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هدنزرمآ 

404 ص :  ۀیآ 44 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

زا يا  هرهب هک  یتیعمج  يدیدن  ایآ  : » هک دنک  یم باطخ  دوخ ، ربمایپ  هب  بجعت  زا  یکاح  يریبعت  اب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
دوخ يارب  مه  دـنرخب ) نارگید  دوخ و  يارب  تداعـس  تیادـه و  نآ ، اب  هک  نیا  ياج  هب  اما  ، ) دنتـشاد رایتخا  رد  ار  ینامـسآ  باتک 

ْنَأ َنوُدیُِری  ََۀلالَّضلا َو  َنوُرَتْشَی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دـیوش هارمگ  امـش  دـنهاوخ  یم مه  دـندیرخ  یهارمگ 
405 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َلِیبَّسلا .) اوُّلِضَت 

، تشگ ندرک  هارمگ  ندش و  هارمگ  هلیـسو  هب  لیدبت  ناشتاّین  ءوس  رثا  رب  دوب  نارگید  دوخ و  تیادـه  هلیـسو  هچنآ  بیترت  نیا  هب  و 
.دنتسیرگن یم يرگیدام  دسح و  قافن و  هایس  کنیع  اب  زیچ  همه  هب  هکلب  دندوبن ، تقیقح  لابند  هاگ  چیه  اهنآ  هک  ارچ 

405 ص :  ۀیآ 45 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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زا دنوادخ  و   » دنتسه امش  یعقاو  نانمشد  دنهد ، یم هولج  ار  دوخ  تسود ، سابل  رد  هچ  رگا  اهنیا  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 45 -) )
(. ْمُِکئادْعَِأب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  « ) تسا رتهاگآ  امش  نانمشد 

نامز ره  ییوگدب و  قیرط  زا  یهاگ  یهاوخریخ و  نابز  هب  یهاگ  دنفلاخم ، امش  تیاده  تداعـس و  اب  هک  رتالاب  نآ  زا  ینمـشد  هچ 
.دنتسه دوخ  موش  فادها  هب  ندیشخب  ققحت  لابند  هب  یلکش  هب 

دشاب و امـش  ّیلو  ربهر و  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه   » دـیتسین اهنت  امـش  دـینکن ، تشحو  اهنآ  توادـع  زا  زگره  امـش  یلو 
(. ًاریِصَن ِهَّللِاب  یفَک  اِیلَو َو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  « ) دشاب امش  روای  ادخ  هک  تسا  یفاک 

405 ص :  ۀیآ 46 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هب دـنک و  یم حیرـشت  ار  مالـسا  نانمـشد  زا  یعمج  تافـص  لبق ، تایآ  لابند  هب  هیآ  نیا  دوهی ! لامعا  زا  يرگید  هشوگ  هیآ 46 -) )
.دیامن یم هراشا  اهنآ  لامعا  زا  يا  هشوگ

ار نانخس  نایدوهی  زا  یعمج  : » دیامرف یم هیآ  تسا ، هدوب  دنوادخ  ياهروتسد  هرهچ  رییغت  قیاقح و  فیرحت  اهنآ ، ياهراک  زا  یکی 
(. ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  « ) دنیامن یم فیرحت  دوخ  لحم  زا 

رد فیرحت  زا  روظنم  هک  دناسر  یم دعب  ياه  هلمج اما  یلمع ، يونعم و  هبنج  ای  دشاب و  هتـشاد  یظفل  هبنج  تسا  نکمم  فیرحت  نیا 
(. اْنیَصَع انْعِمَس َو  َنُولوُقَی  َو  «! ) میدرک تفلاخم  میدینش و  ام  : » دنیوگ یم اهنآ  اریز  تسا  ترابع  رییغت  یظفل و  فیرحت  نامه  اجنیا 

.میفلاخم میدینش و  دنیوگ  یم میرادربنامرف » میدینش و   » انعطا انعمس و  دنیوگب : هک  نیا  ياج  هب  ینعی ،
406 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تراسج  اب  هتخیمآ  زیمآ و  توادع  نانخس  زا  يرگید  تمسق  هب  هراشا  دعب  و 

هیرخـس يور  زا  نیا  رب  هوالع  ٍعَمْـسُم .) َْریَغ  ْعَمْـسا  َو  « ) يونـشن زگره  هک  ونـشب  : » دـنیوگ یم اهنآ  دـیوگ : یم هدرک ، اـهنآ  یبدا  یب و 
(. انِعار : ) دنتفگ یم

لد هب  دنونـشب و  ار  وا  نانخـس  رتهب  هک  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توعد  زاـغآ  رد  نیتسار  ناناملـسم  هک : نیا  حیـضوت 
: دنتفگ یم ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ربارب  رد  دنراپسب 

ترـضح لباقم  ار  نآ  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  هلمج  نیا  دوهی  زا  هتـسد  نیا  یلو  هدـب ! تلهم  ام  هب  نک و  تاعارم  ار  ام  ینعی ، انعار 
ار ام   » ینعی ار  نآ  یبرع  رگید  ینعم  اـی  دوب و  يونـشن » زگره  هک  ونـشب   » هک هلمج  نیا  يربع  ینعم  ناـشروظنم  دـندرک و  یم رارکت 

.دندرک یم هدارا  نک !» قیمحت 
ًانْعَط ْمِِهتَنِْـسلَِأب َو  اَیل  « ) دـننز نعط  قح  نییآ  رد  دـننادرگب و  یلـصا  روحم  زا  ار  قیاقح  دوخ  نابز  اب   » هک دوب  نآ  روظنم  هب  اهنیا  مامت 

(. ِنیِّدلا ِیف 
مالک ام  : » دنتفگ یم دنتفرگ و  یم شیپ  ار  تسار  هار  یبدا ، یب تراسج و  قح و  اب  ینمشد  تجاجل و  همه  نیا  ياج  هب  اهنآ  رگا  اما 
كرد الماک  ار  قیاقح  ات   ) هدب تلهم  ام  هب  نک و  تاعارم  ار  ام  ونـشب و  ار  ام  نانخـس  میدـمآ ، رد  تعاطا  رد  زا  میدینـش و  ار  ادـخ 

ًاْریَخ َناَکل  انْرُْظنا  ْعَمْسا َو  انْعَطَأ َو  انْعِمَـس َو  اُولاق  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  « ) تشاد قیبطت  الماک  بدا  قطنم و  تلادع و  اب  دوب و  اهنآ  عفن  هب  مینک )
(. َمَْوقَأ ْمَُهل َو 

رد يدوز  نیا  هب  هک  تسا  هدرم  نانچ  نآ  اهنآ  ياهلد  و   ) دنا هداتفا رود  هب  ادـخ  تمحر  زا  نایغط  یـشکرس و  رفک و  رثا  رب  اهنآ  اما  »
دـنراد و ار  قیاقح  شریذـپ  یگدامآ  هک  دنتـسه  یلدـکاپ  دارفا  اهنآ  زا  یکچوک  هتـسد  طـقف  ددرگ ) یمن رادـیب  هدـنز و  قح ، ربارب 
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(. اًلِیلَق اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو  « ) دنروآ یم نامیا  دنونش و  یم ار  قح  نانخس 

406 ص :  ۀیآ 47 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

اهنآ دوخ  هب  ار  نخس  يور  اجنیا  رد  دوب ، باتک  لها  هراب  رد  قباس  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  رد  جوجل ! دارفا  تشونرس  هیآ 47 -) )
( دیجم نآرق  تایآ   ) میدرک لزان  هچنآ  هب  دیروایب  نامیا  تسا  هدش  هداد  امـش  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم هدرک 

ًاقِّدَصُم اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) تسا هدش  دراو  نآ  هراب  رد  امـش  بتک  رد  هک  ییاه  هناشن اب  تسا  گنهامه  هک 
407 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکَعَم .) اِمل 

.دیورگب كاپ  نییآ  نیا  هب  هک  دیرتراوازس  نارگید  زا  اه  هناشن همه  نیا  نتشاد  اب  امش  املسم  و 
تسخن دیدرگ ، میلست  قح  ربارب  رد  دیوش  تبوقع  ود  زا  یکی  راتفرگ  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  یعـس  هک  دنک  یم دیدهت  ار  اهنآ  سپس 

زا دینک  یم كرد  دیونش و  یم دینیب و  یم ار  قیاقح  نآ  هلیسو  هب  هک  ییاضعا  مامت  و   ) هدرک وحم  یلکب  ار  امش  ياهتروص  : » هک نیا 
(. اهِرابْدَأ یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  « ) مینادرگزاب رس  تشپ  هب  ار  امش  ياهتروص  سپس  هدرب ) نایم 

تبـس باحـصا  هک  روط  نامه  میزاس  یم رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  : » هک تسا  نیا  دنا  هدش دـیدهت  نآ  هب  هک  مود  تازاجم  اما  و 
«. 1 ( » ِْتبَّسلا َباحْصَأ  اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  ْوَأ  « ) میتخاس رود  ار 

زا روظنم  دـنوش ، یم دوبان  ای  دـننک و  یم طوقـس  درگ و  بقع قح  اب  تفلاـخم  رد  يراـشفاپ  رارـصا و  اـب  باـتک  لـها  بیترت  نیا  هب 
.تسا يونعم  درگ  بقع یحور و  يرکف و  وحم  نامه  قوف  هیآ  رد  بقع » هب  ندنادرگزاب  وحم و  سمط و  »

دوب دهاوخن  نآ  زا  عنام  یتردق  چیه  و  دوش » یم ماجنا  لاح  ره  رد  ادخ  نامرف  : » دـیامرف یم اهدـیدهت  نیا  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  (َو 

407 ص :  ۀیآ 48 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

عقاو شـشخب  وفع و  دروم  تسا  نکمم  ناهانگ  همه  هک  دـنک  یم مالعا  احیرـص  هیآ  نیا  نآرق ! تاـیآ  نیرت  شخبدـیما هیآ 48 -) )
َهَّللا َّنِإ  « ) دشخب یم دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ دشخب و  یمن ار  كرش  زگره )  ) دنوادخ  » یلو دنوش ،

(. ُءاشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنوُد  ام  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ال 
هب هیآ  نیا  هلیـسو  هب  نآرق  و  دـندوب ، كرـشم  یعون  هب  کی  ره  يراصن  دوهی و  هک  تسا  رظن  نیا  زا  قباس  تایآ  اب  هیآ  نیا  طاـبترا 

عوضوم نیا  لیلد  هیآ  نایاپ  رد  سپـس  شـشخب ، لباق  ریغ  تسا  یهانگ  هک  دنیوگ  كرت  ار  هدیقع  نیا  هک  دنک  یم رطخ  مالعا  اهنآ 
يرَْتفا ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  « ) تسا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  دوش  لئاق  یکیرـش  ادخ  يارب  هک  یـسک  : » دیامرف یم هدرک  نایب  ار 

(. ًامیِظَع ًاْمثِإ 
__________________________________________________

.دمآ دهاوخ  هیآ 163  لیذ  فارعا  هروس  رد  تبس » باحصا   » تشذگرس حرش  ( 1)
408 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 617 

http://www.ghaemiyeh.com


فطل و هب  ار  دـحوم  دارفا  تسا و  نآرق  تایآ  نیرت  شخبدـیما هیآ  نیا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  یتیاور  قبط 
.تسا هدرک  نایب  كرش  زا  ریغ  ار  ناهانگ  همه  ششخب  ناکما  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  اریز  دزاس ، یم مرگلد  راگدرورپ  تمحر 

408 ص :  ناهانگ ..... - یگدوشخب  بابسا 

: هلمج زا  تسا  ددعتم  هانگ  یگدوشخب  شزرمآ و  لئاسو  هک  دوش  یم هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 
یلمع ناربج  هدـنیآ و  رد  هانگ  زا  بانتجا  رب  میمـصت  هتـشذگ و  ناهانگ  زا  ینامیـشپ  اب  مأوت  هک  ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  - 1

.دشاب هدوب  کین  لامعا  هلیسو  هب  دب  لامعا 
.ددرگ یم تشز  لامعا  شزرمآ  ببس  هک  يا  هداعلا قوف  کین  ياهراک  - 2

.تشذگ هرقب  هروس  هیآ 48  لیذ  رد  نآ  حرش  هک  تعافش  - 3
.دشاب یم هریغص »  » ناهانگ ششخب  بجوم  هک  هریبک »  » ناهانگ زا  زیهرپ  - 4

.دنراد ار  نآ  یگتسیاش  هک  دوش  یم يدارفا  لماش  هک  یهلا  وفع  - 5

408 ص :  ۀیآ 49 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 49) )

408 ص :  لوزن ..... : نأش 

« مییادخ نادنزرف  ام  : » دنتفگ یم یهاگ  هدش  لقن  نآرق  تایآ  رد  هک  روط  نامه  دـندوب و  لئاق  یتازایتما  دوخ  يارب  يراصن  دوهی و 
لزان دعب  هیآ  هیآ و  نیا  ( 111 هرقب : «. ) درادن یهار  نآ  رد  ام ، زا  ریغ  تسام و  صوصخم  تشهب  : » دـنتفگ یم یهاگ  و  ( 18 هدئام : )

.تفگ خساپ  لطاب  ياهرادنپ  نیا  هب  دش و 

408 ص :  ریسفت ..... :

ییاتسدوخ و نآ  دوش و  یم اهتلم  دارفا و  زا  يرایسب  ریگنابیرگ  هک  هدش  هراشا  هدیهوکن  تافص  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  ییاتسدوخ -
َْمل َأ  « ) دننک یم ییاتسدوخ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ   » .دیوگ یم تسا ، نتخاس  دوخ  يارب  تلیـضف  نداد و  ناشن  كاپ  ار  نتـشیوخ 

(. ْمُهَسُْفنَأ َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت 
(. ُءاشَی ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  َِلب  « ) دیاتس یم دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  : » دیامرف یم سپس 

دنک یم شیاتس  حدم و  دنراد ، هک  ییاهیگتـسیاش  قبط  ار  دارفا  دایز ، مک و  نودب  هغلاب  تیـشم  تمکح و  يور  زا  هک  تسوا  اهنت  و 
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409 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اًلِیتَف .) َنوُمَلُْظی  َو ال  « ) دش دهاوخن  متس  ینزوس  رس  سک ، چیه  هب  زگره  «و 
لئاـق یهاوـخدوخ  يور  زا  دوـخ  يارب  نایاتـسدوخ  هچنآ  هن  دـنادب  تلیـضف  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تـسا  يزیچ  تلیـضف  تـقیقح  رد 

.دننک یم متس  نارگید  شیوخ و  هب  دنوش و  یم

409 ص :  ۀیآ 50 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: دیامرف یم دـنک ، یم یفرعم  راکـشآ  گرزب و  هانگ  نتـسب و  ادـخ  هب  غورد  ارتفا و  عون  کی  ار  اهیبلط  يرترب  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
رگا اهنآ  دـندنب ، یم غورد  شیوخ  راگدرورپ  هب  ادـخ ، هب  اهنآ  نداد  تبـسن  نیغورد و  لئاضف  نتخاس  اب  هنوگچ  تیعمج  نیا  نیبب  »

(. ًانِیبُم ًاْمثِإ  ِِهب  یفَک  َبِذَْکلا َو  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا  « ) تسا یفاک  نانآ  تازاجم  يارب  دنشاب ، هتشادن  هانگ  نیمه  زج  یهانگ 

409 ص :  ۀیآ 51 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 51) )

409 ص :  لوزن ..... : نأش 

ام زا  رفن  یس  امش و  زا  رفن  یس  هک  درک  داهنـشیپ  هکم  لها  هب  فرـشا » نب  بعک   » مان هب  دوهی  ناگرزب  زا  یکی  دحا »  » هثداح زا  دعب 
دمحم اب  دربن  رد  هک  مینک  دـهع  هبعک  راگدرورپ  اب  میراذـگب و  هبعک  هناخ  راوید  رب  ار  دوخ  ياهمکـش  میورب و  هبعک  هناخ  راـنک  هب 

ام یتسه و  يدنمـشناد  درم  وت  تفگ : هدرک ، بعک »  » هب ور  نایفـس  وبا  نآ ، نایاپ  زا  سپ  و  دـش ، ماجنا  هماـنرب  نیا  مینکن ، یهاـتوک 
حیرـشت الماک  نم  يارب  ار  دوخ  نییآ  تفگ : بعک  میرتکیدزن ، قح  هب  مادک  دمحم »  » و ام » ، » وت هدیقع  هب  هدناوخن ! سرد  داوسیب و 

و میراد ، یم یمارگ  ار  نامهیم  میهد ، یم بآ  اـهنآ  هب  و  مینک ، یم یناـبرق  گرزب  نارتش  ناـیجاح ، يارب  اـم  تفگ : نایفـس  وبا  .نک 
و مینک ، یم فاوط  نآ  درگ  رب  و  میراد ، یم هگن  دابآ  ار  دوخ  راگدرورپ  هناخ  میروآ ، یم اج  هب محر  هلـص  و  هدرک ، دازآ  ار  ناریـسا 

نییآ هتفر و  نوریب  ام  نهک  نییآ  ادخ و  مرح  زا  و  هدرک ، يدنواشیوخ  دنویپ  عطق  دـمحم  یلو  میا ! هّکم نیمزرـس  ادـخ  مرح  لها  ام 
هب دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تسا ! رتهب  دمحم  نییآ  زا  امش  نییآ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : بعک  اپون - هزات و  تسا  ینییآ  دمحم 

.تفگ خساپ  اهنآ 

409 ص :  ریسفت ..... :

ناـنچ نآ  ناشفادـها  دربـشیپ  يارب  اـهنآ  هـک  دــنک  یم سکعنم  ار  دوـهی  دنــسپان  تافــص  زا  رگید  یکی  هـیآ  نـیا  ناراکــشزاس -
هک ار  هچنآ  دندرک و  یم هدجس  اهنآ  ياهتب  ربارب  رد  ناتسرپ  تب رظن  بلج  يارب  یتح  هک  دنداد  یم ناشن  یتیعمج  ره  اب  يراکشزاس 

410 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اپ  ریز  دندوب  هدناوخ  ای  هدید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافص  مالسا و  تمظع  هراب  رد 
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لها هک  نیا  اب  دـنداد ، یم حـیجرت  مالـسا  رب  ار  اهنآ  گنن  زا  ولمم  یفارخ و  نییآ  ناتـسرپ  تب دـنیاشوخ  يارب  یتح  و  دنتـشاذگ ، یم
یناسک يدیدن  ایآ  : » دیوگ یم بجعت  ناونع  هب  هیآ  اذل  دوب ، ناتسرپ  تب زا  شیب  بتارم  هب  مالـسا  اب  ناشکرتشم  ردق  دندوب و  باتک 

اُوتوُأ َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دندومن نامیا  راهظا  نارگنایغط  هب  دندرک و  هدجس  تب  ربارب  رد  اما  دنتشاد ، ادخ  باتک  زا  یمهـس  هک  ار 
(. ِتوُغاَّطلا ِْتبِْجلِاب َو  َنُونِمُْؤی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن 

َنیِذَِّلل َنُولوُقَی  َو  «! ) دنرت هتفای تیاده دنا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  زا  نانآ  دنیوگ : یم ناکرـشم  هراب  رد  و   » دندرکن تعانق  مه  نیا  هب 
(. اًلِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک 

410 ص :  ۀیآ 52 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تمحر زا  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم هدرک  نایب  ار  ناراکشزاس  هنوگ  نیا  تشونرـس  هیآ ، نیا  رد  هیآ 52 -) )
ُهَّللا ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) تفای یهاوخن  وا  يارب  يروای  چیه  دنک ، رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادخ  هک  یسک  هتخاس و  رود  دوخ 

(. ًاریِصَن َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو 

410 ص :  ۀیآ 53 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

زا شیرق  یتسرپ  تب هک  دنداد  یهاوگ  هّکم  ناتـسرپ  تب هجوت  بلج  رطاخ  هب  دوهی  هک  دـش  هتفگ  لبق  هیآ  ود  ریـسفت  رد  هیآ 53 -) )
هدش يروآدای  هتکن  نیا  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـندرک ! هدجـس  اهتب  لباقم  رد  نانآ  دوخ  یتح  و  تسا ! رتهب  ناناملـسم  یتسرپ  ادـخ 

: تسا رابتعا  شزرا و  دقاف  لیلد  ود  هب  نانآ  تواضق  هک 
نیرتمک مدرم  هب  دوب  نینچ  رگا  هک  یلاح  رد  دننک )؟ يرواد  نینچ  دـنهاوخب  هک   ) دـنراد تموکح  رد  یمهـس  دوهی )  ) اهنآ ایآ  - » 1

(. ًاریِقَن َساَّنلا  َنُوتُْؤی  ًاذِإَف ال  ِْکلُْملا  َنِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ْمَأ   ) دنتفرگ یم دوخ  راصحنا  رد  ار  زیچ  همه  و  دنداد » یمن ار  قح 

410 ص :  ۀیآ 54 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

لیام تهج  نیمه  هب  و  دنداد ، تسد  زا  ار  تموکح  توبن و  ماقم  تمعن ، نارفک  متـس و  ملظ و  رثا  رب  اهنآ  هک : نیا  مود  هیآ 54 -) )
زا ادـخ  هچنآ  ربارب  رد  شنادـناخ ) ربمایپ و   ) مدرم هب  تبـسن  هک  نیا  اـی   » دوش هدرپس  سک  چـیه  تسد  هب  یهلا  تیعقوم  نیا  دنتـسین 

شیوخ دسح  شتآ  ياه  هلعـش رب  یبآ  دنهاوخ  یم ساسا  یب ياهتواضق  هنوگ  نآ  اب  و  دنزرو » یم دـسح  هدیـشخب ، نانآ  هب  شلـضف 
411 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهلْضَف .) ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ   ) دنشاپب

دینک یم تشحو  بجعت و  مشاه  ینب  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  یبصنم  نینچ  ياطعا  زا  ارچ  دیامرف : یم سپس 
یمیظع تموکح  میداد و  تمکح  باتک و  زین ) دنتـسه  وا  نادناخ  زا  دوهی  هک   ) میهاربا لآ  هب  ام   » هک یلاح  رد  دیزرو  یم دـسح  و 

(. ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  « ) میداد رارق  لیئارسا ) ینب  ناربمایپ   ) ناشرایتخا رد 
.دیداد تسد  زا  تواسق  ترارش و  رثا  رب  ار  شزرارپ  يدام  يونعم و  ياه  هیامرس نآ  فلخان  مدرم  امش  هنافسأتم  اما 

: دومرف دندرک ، لاؤس  هیآ  نیا  هراب  رد  هک  میناوخ  یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
«. میا هتفرگ رارق  نانمشد  دسح  دروم  هک  مییام   » ینعی نودوسحملا : نحن 

زا هدـش ، هراشا  نآ  هب  مالـسا  نایاوشیپ  تایاور  رد  هک  تسا  دایز  هداعلا  قوف  دـسح »  » یعاـمتجا يدرف و  يداـم ، يونعم و  ياـهنایز 
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راکنا زا  تسا و  یلدروک  بلق و  یکیرات  زا  یهاوخدب  دسح و  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج 
هک دوب  دسح  ببس  هب  دنتسه ، رفک  لاب  ود  ادخ ) ششخب  رب  داریا  یلدروک و   ) ود نیا  و  دریگ ، یم همشچ  رـس  دارفا  هب  ادخ  ياهتمعن 

«. دبای یمن ییاهر  نآ  زا  زگره  هک  داتفا  یتکاله  هب  تفر و  ورف  ینادواج  ترسح  کی  رد  مدآ  دنزرف 

411 ص :  ۀیآ 55 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دـندروآ و نامیا  دوب  هدـش  لزان  میهاربا  لآ  رب  هک  ینامـسآ  باتک  هب  نامز  نآ  مدرم  زا  یعمج  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 55 -) )
یفاک اهنآ  يارب  خزود  شتآ  نازورف  هلعـش  دـندرک و  عنام  داجیا  نآ  تفرـشیپ  هار  رد  هکلب ) دـندرواین  نامیا  اهنت  هن   ) رگید یـضعب 

(. ًاریِعَس َمَّنَهَِجب  یفَک  ُْهنَع َو  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  ِِهب َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  « ) تسا
ناـمه هب  دـنزرو  یم رفک  هدـیدرگ  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  رب  هک  ینامـسآ  باـتک  نیا  هـب  هـک  یناـسک  نـینچمه 

.دش دنهاوخ  راتفرگ  تشونرس 

411 ص :  ۀیآ 56 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هب هک  یناسک  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  تسا ، هدـش  حیرـشت  نامیا  یب ناـمیا و  اـب  دارفا  تشونرـس  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 56 -) )
( دزوسب و   ) ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) ناـشنت ياهتـسوپ  هاـگ  ره  هک  مینک  یم دراو  یـشتآ  رد  ار  اـهنآ  يدوز  هب  دـندش  رفاـک  اـم  تاـیآ 

412 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنشچب ار  یهلا )  ) رفیک ات  میهد  یم رارق  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  ياهتسوپ 
( َباذَْعلا اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک 

تلادع و قح و  نتـشاذگ  اپ  ریز  رد  رارـصا  هجیتن  نیا  و  ددرگ ، یم لیکـشت  نیـشیپ  ياهتـسوپ  داوم  نامه  زا  دیدج  ياهتـسوپ  هتبلا  .
.تسادخ نامرف  زا  فارحنا 

رفیک باسح  يور  و  تسا » میکح  مه  اناوت و  رداق و  مه  اهتازاجم ) هنوگ  نیا  ماجنا  هب  تبـسن   ) دنوادخ : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ   ) دهد یم

412 ص :  ۀیآ 57 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک یناسک  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  نانمؤم  شاداپ  هب  هیآ  نیا  رد  دوب ، نارفاک  تازاجم  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 57 -) )
شناتخرد ریز  زا  اهرهن  هک  مینک  یم دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دـنداد  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا 

و  ) هدرتـسگ ياـه  هیاـس رد  ار  ناـنآ  و  دوـب ، دـهاوخ  اـهنآ  يارب  هزیکاـپ  ینارـسمه  و  دـنام ، دـنهاوخ  نآ  رد  هـشیمه  تـسا ، يراـج 
اهِیف ْمَُهل  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دهد یم ياج  شخبحرف )

(. اًلِیلَظ الِظ  ْمُُهلِخُْدن  ٌةَرَّهَطُم َو  ٌجاوْزَأ 

412 ص :  ۀیآ 58 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا
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هیآ 58) )

412 ص :  لوزن ..... : نأش 

هک ار  هحلط  نب  ناـمثع  دـیدرگ ، هّکم  رهـش  دراو  لـماک  يزوریپ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دـیدرگ  لزاـن  یناـمز  هیآ  نـیا 
ربمایپ يومع  سابع  دزاس ، كاپ  اهتب  دوجو  زا  ار  هبعک  هناخ  نورد  ات  تفرگ ، وا  زا  ار  دـیلک  درک و  راضحا  دوب  هبعک  هناخ  راددـیلک 

ماقم وا ، هب  ادـخ  هناخ  دـیلک  لیوحت  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  درک  اـضاقت  دوصقم  نیا  ماـجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
فالخ رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یلو  .دراپـسب  وا  هب  دوب ، خماش  هتـسجرب و  ماقم  کی  برع  نایم  رد  هک  ار  هّللا  تیب  يراددیلک 

هیآ هک  یلاح  رد  داد ، لیوحت  هحلط » نب  نامثع   » هب ار  دـیلک  تسب و  ار  هناـخ  رد  اـهتب  ثول  زا  هبعک  هناـخ  ریهطت  زا  سپ  اـضاقت  نیا 
.دومن یم توالت  ار  ثحب  دروم 

412 ص :  ریسفت ..... :

امش هب  دنوادخ  : » دیوگ یم احیرص  دوش ، یم هدافتسا  نآ  زا  یناگمه  یمومع و  مکح  کی  هک  هیآ  نیا  مالـسا - رد  تلادع  تناما و 
ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  اِهلْهَأ .) یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دیهدب شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهد  یم نامرف 

413
.تسا تموکح » رد  تلادع   » هلأسم نآ  هدش و  يرگید  مهم  روتسد  هب  هراشا  هیآ ، مود  تمسق  رد 

اذِإ َو  « ) دینک مکح  تلادع  يور  زا  دینک ، یم يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  هب  : » هک هداد  نامرف  امـش  هب  زین  دنوادخ  دیوگ ، یم هیآ 
(. ِلْدَْعلِاب اوُمُکْحَت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح 

(. ِِهب ْمُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهَّللا  َّنِإ  « ) دهد یم امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنپ و  دنوادخ  : » دیوگ یم مهم  نامرف  ود  نیا  دیکأت  يارب  سپس 
ار امـش  ياهراک  مه  دونـش و  یم ار  امـش  نانخـس  مه  تسامـش ) لامعا  بقارم   ) ادـخ لاح  ره  رد  : » دـیوگ یم دـنک و  یم دـیکأت  زاب 

(. ًاریَِصب ًاعیِمَس  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) دنیب یم
هیآ نیا  حیرـص  قبط  یناملـسم  ره  دوش و  یم لماش  ار  يونعم  يدام و  هیامرـس  هنوگ  ره  دراد و  یعیـسو  ینعم  تناما »  » تسا نشور 

رد نیا  و  ناملـسم ، ریغ  ای  دشاب  ناملـسم  تناما ، بحاص  هاوخ  دـنکن ، تنایخ  سک  چـیه  هب  تبـسن  یتناما  چـیه  رد  هک  دراد  هفیظو 
.تسا مالسا » رد  رشب  قوقح  هیمالعا   » داوم زا  یکی  عقاو 

هک دنتسه  یهلا  ياهتناما  زین  ناسنا  نادنزرف  دننکن ، نامتک  ار  قیاقح  دنفظوم  هک  دنتـسه  یناراد  تناما هعماج ، رد  نادنمـشناد  یتح 
تناما هداد  وا  هب  ادـخ  هک  ییاهورین  مامت  ناسنا و  دوخ  یتسه  دوجو و  رتالاب  نآ  زا  و  دوش ، یهاتوک  نانآ  تیبرت  میلعت و  رد  دـیابن 

.دشوکب اهنآ  ظفح  رد  تسا  فظوم  ناسنا  هک  دنراگدرورپ 
هیلع یلع  لتاق  رگا  : » دومرف دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم تناما »  » تیمها هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
نیا يارب  ار  دوخ  یگدامآ  نم  درک و  یم یتروشم  نم  اب  ای  تساوخ و  یم یتحیصن  نم  زا  ای  تشاذگ و  یم نم  شیپ  یتناما  مالّـسلا 

«. مدومن یم ادا  ار  تناما  قح  اعطق  متشاد ، یم مالعا  روما 
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413 ص :  ۀیآ 59 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

یعقاو عجارم  دنک و  یم ثحب  يربهر  هلأسم  ینعی  یمالـسا ، لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  هراب  رد  دـعب ، هیآ  دـنچ  هیآ و  نیا  هیآ 59 -) )
.دزاس یم صخشم  یعامتجا  ینید و  فلتخم  لئاسم  رد  ار  نیملسم 

414 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم دهد ، یم روتسد  نامیا  اب  مدرم  هب  تسخن 
(. َهَّللا اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) ار ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ

وا كاپ  تاذ  زا  دـیاب  يربهر  هنوگ  ره  و  دوش ، یهتنم  راگدرورپ  تعاطا  هب  دـیاب  اهتعاطا  همه  نامیا  اب  درف  کی  يارب  تسا  یهیدـب 
هب دیاب  تیکلام  تیمکاح و  هنوگ  ره  و  تسوا ، یتسه  ناهج  ینیوکت  کلام  مکاح و  اریز  دشاب ، وا  نامرف  قبط  و  دریگ ، همشچ  رس 

.دشاب وا  نامرف 
(. َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  « ) ار ادخ  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  : » دیامرف یم دعب  هلحرم  رد 

نخس تسا و  مدرم  نایم  رد  ادخ  هدنیامن  هک  يربمایپ  دیوگ ، یمن نخـس  سوه ، يوه و  يور  زا  زگره  تسا و  موصعم  هک  يربمایپ 
.تسا هداد  وا  هب  دنوادخ  ار  تیعقوم  بصنم و  نیا  و  تسادخ ، نخس  وا 

یمالـسا هعماـج  نتم  زا  هک  ْمُْکنِم .) ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  « ) ار ربماـیپ ) يایـصوا   ) رمـالا یلوا   » دـینک تعاـطا  دـیامرف : یم موـس  هلحرم  رد  و 
.دنمدرم يایند  نید و  ظفاح  هتساخرب و 

راگدرورپ هب  نامیا  رگا  دیهد  عاجرا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  رگا  : » دیامرف یم سپس 
ْنِإ ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍء  ْیَـش ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  « ) تسا رتوکین  شتبقاع  نایاپ و  رتهب و  امـش  يارب  نیا  دـیراد ، نیـسپ  زاـب  زور  و 

(. اًلیِوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک 

414 ص :  دنتسه ..... ؟ یناسک  هچ  رمالا » یلوا  »

يونعم يدام و  يربهر  هک  دنـشاب  یم موصعم  ناماما  رمالا » یلوا   » زا روظنم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  نارـسفم  همه 
ار اهنآ  ریغ  و  تسا ، هدـش  هدرپس  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنوادخ و  فرط  زا  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  یمالـسا ، هعماج 

.دوش یمن لماش 
تعاطا ینیعم  طورـش  اب  دنریگب ، هدهع  هب  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یتسپ  دـنوش و  بوصنم  یماقم  هب  اهنآ  فرط  زا  هک  یناسک  هتبلا  و 

.دنشاب یم رمالا  یلوا  ناگدنیامن  هک  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دنرمالا ، یلوا  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  تسا  مزال  اهنآ 

414 ص :  ۀیآ 60 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا
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هیآ 60) )

414 ص :  لوزن ..... : نأش 

باختنا دوخ  نایم  رد  رواد  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دنتـشاذگ  انب  تشاد ، یفالتخا  قفانم  ناناملـسم  زا  یکی  اب  هنیدـم  نایدوهی  زا  یکی 
ریـسفت هدـیزگرب  هب  نم  تفگ : تشاد  نانیمطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  يرظن  یب تلادـع و  هب  نوچ  يدوهی  درم  دـننک ،

415 ص : ج1 ، هنومن ،
يرواد اب  بیترت  نیا  هب  درک و  باختنا  ار  فرشا » نب  بعک   » مان هب  دوهی  ناگرزب  زا  یکی  قفانم  درم  یلو  میضار  امـش  ربمایپ  يرواد 

.درک تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 
درک شنزرس  ادیدش  ار  يدارفا  نینچ  دش و  لزان  هفیرش  هیآ 

415 ص :  ریسفت ..... :

هب رمألا و  ولوا  ربمایپ و  ادخ و  نامرف  تعاطا  هب  ار  نانمؤم  اجنآ ، رد  اریز  تسا ، لبق  هیآ  لمکم  عقاو  رد  هیآ  نیا  توغاط - تموکح 
.دیامن یم یهن  توغاط ، يرواد  يوریپ و  تعاطا و  زا  هیآ  نیا  دومن و  توعد  تنس  باتک و  ندیبلط  يرواد 

نامگ هک  ار  یناسک  يدـیدن  اـیآ  : » دـیوگ یم دـنک ، یم تمـالم  دـنتفر  یم روج  ماـکح  دزن  هب  يرواد  يارب  هک  ار  یناناملـسم  نآرق 
هب ار  لطاب  ماّکح  توغاط و  دنهاوخ  یم یلو  دنا  هدروآ نامیا  هدـش  لزان  ناینیـشیپ  رب  وت و  رب  ینامـسآ ) بتک  زا   ) هچنآ هب  دـننک  یم

َْکَیلِإ َو َلِْزنُأ  اِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دنوش رفاک  توغاط  هب  هدش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  هک  نیا  اب  دنبلطب  يرواد 
(. ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  ِتوُغاَّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام 

ياـه ههاریب هب  دـنک و  هارمگ  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم ناطیـش  تسا و  یناطیـش  ماد  کـی  توغاـط  هـب  هـعجارم  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. ًادیَِعب ًالالَض  ْمُهَّلُِضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  َو  « ) دنکفیب یتسدرود 

415 ص :  ۀیآ 61 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

اـهیرواد و هنوـگ  نـیا  جـیاتن  روـج ، نارواد  و  توغاـط ، هـب  هـعجارم  زا  دــیدش  یهن  لاـبند  هـب  .توغاـط  يرواد  هجیتـن  هیآ 61 -) )
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  دندش ، یم ثبشتم  نآ  هب  دوخ  راک  هیجوت  يارب  ناقفانم  هک  ییاهزیواتسد 

اهنآ هب  هک  یماگنه  هکلب  دـنور ، یم توغاط  غارـس  هب  يرواد  يارب  اهنت  هن  اـهامن  ناملـسم هنوگ  نیا  دـیامرف : یم ثحب  دروم  هیآ  رد 
ضارعا وـت  توـعد ) لوـبق   ) زا هک  ینیب  یم ار  ناـقفانم  دـییایب ، ربماـیپ  يوـس  هب  و  هدرک ، لزاـن  دـنوادخ  هچنآ  يوـس  هب  دوـش  هـتفگ 

َْکنَع َنوُّدُصَی  َنیِِقفانُْملا  َْتیَأَر  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو   ) دنتسیا یم راک  نیا  يور  رارـصا  اب  و  دننک » یم
(. ًادوُدُص

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  اب  هن  رگ  و  تساهنآ ، نامیا  فعض  قافن و  حور  هدنهد  ناشن  راک  نیا  رد  اهنآ  رارـصا  تمواقم و  ینعی :
.دنتشگ یم فرتعم  دوخ  هابتشا  هب  دندش و  یم رادیب  هلآ  و 
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416 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

416 ص :  ۀیآ 62 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ناشلامعا رثا  رب  هک  یعقوم  هنوگچ  سپ  : » دـیامرف یم تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  زاـب  هیآ 62 -) )
(. َكُؤاج َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َْفیَکَف  «! ) دنیآ یم وت  غارس  هب  سپس  دنوش  یم یتبیصم  راتفرگ 

نایم رد  قفاوت  داجیا  ندرک و  یکین  زج  نارگید ) دزن  يرواد  ندرب  زا   ) ام فده  روظنم و  هک  دـننک  یم دای  دـنگوس   » عقوم نیا  رد  و 
(. ًاقِیفْوَت ًاناسْحِإ َو  اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  « ) تسا هدوبن  عازن ) نیفرط  )

416 ص :  ۀیآ 63 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: دـیامرف یم و  دـنک ، یم لاطبا  ار  نیغورد  تارهاظت  هنوگ  نیا  دـنز و  یم رانک  اهنآ  هرهچ  زا  باقن  هیآ  نیا  رد  ادـخ  یلو  هیآ 63 -) )
(. ْمِِهبُوُلق ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دناد یم ار  اهنآ  ياهلد  نورد  رارسا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  »

(. ْمُْهنَع ْضِرْعَأَف  « ) نک رظن  فرص  اهنآ  تازاجم  زا  : » هک دهد  یم روتسد  دوخ  ربمایپ  هب  لاح  نیع  رد  یلو 
رهاظ هب  رومأم  اریز  درک ، یم ارادـم  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  مالـسا  راهظا  رطاخ  هب  ناقفانم  اـب  هراومه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  و 

.درک یمن تازاجم  ار  اهنآ  ییانثتسا  دراوم  رد  زج  دوب و 
هب ار  ناشلامعا  جیاتن  دنک ) ذوفن  اهنآ  ناج  لد و  رد  هک   ) اسر ینایب  اب  هد و  زردنا  نک و  هظعوم  ار  اهنآ  : » هک دهد  یم روتـسد  سپس 

(. ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  ْمُهْظِع َو  َو  « ) نک دزشوگ  اهنآ 

416 ص :  ۀیآ 64 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

.دیوگ یم دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  دومن ، موکحم  ادیدش  ار  روج  نارواد  هب  هعجارم  هتشذگ  تایآ  رد  نآرق  هیآ 64 -) )
اهنآ هب  تبـسن  یتفلاخم  هنوگ  چیه  و  دوش » تعاطا  يو  زا  ادـخ  نامرف  هب  هک  روظنم  نیا  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  ام  »

(. ِهَّللا ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو   ) ددرگن ماجنا 
ماکحا نایب  رظن  زا  مه  دـنا  هدوب فظوم  مدرم  نیاربانب ، یهلا ، تموکح  سیئر  مه  دـنا و  هدوب ادـخ  هداتـسرف  لوسر و  مه  اـهنآ  اریز 

.دننکن تعانق  نامیا  ياعدا  هب  اهنت  و  دننک ، يوریپ  اهنآ  زا  نآ  يارجا  یگنوگچ  رظن  زا  مه  دنوادخ و 
417 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  توغاط  هب  هک  اهنآ  ناراکهانگ و  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  هیآ  هلابند  رد  سپس 

: دیامرف یم هدوشگ و  دندش ، یهانگ  بکترم  ءاحنا  زا  يوحن  هب  ای  و  دندرک ، هعجارم 
اهنآ يارب  مه  ربمایپ  دـندومن و  یم شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـندمآ و  یم وت  يوس  هب  دـندرک ، متـس  شیوخ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  رگا  »
ُمَُهل َرَفْغَتْـسا  َهَّللا َو  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  « ) دنتفای یم نابرهم  ریذـپ و  هبوت ار  ادـخ  دومن ، یم شزرمآ  بلط 

(. ًامیِحَر ًاباَّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا 
متـس عون  کی  نآ  اب  تفلاخم  دوش و  یم امـش  دوخ  هجوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  نامرف  تعاطا  هدیاف  هک  نیا  هب  هراشا 

.تسامش درگ  بقع هیام  يونعم  رظن  زا  دزیر و  یم مه  هب  ار  امش  يدام  یگدنز  اریز  تسا  نتشیوخ  هب 
هیآ نیا  اریز  دوش ، یم نشور  دـنرادنپ  یم كرـش  عون  کی  ار  ماما  ای  ربمایپ و  هب  نتـسج  لسوت  هک  یناسک  خـساپ  انمـض  هیآ  نیا  زا 
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وا رافغتـسا  تطاسو و  و  نداد ، رارق  عیفـش  ادخ  هاگرد  رب  ار  وا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  غارـس  هب  ندمآ  هک  دـیوگ  یم احیرص 
.تسا یهلا  تمحر  و  هبوت ، شریذپ  بجوم  و  تسا ، رثؤم  ناراکهنگ  يارب 

417 ص :  ۀیآ 65 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 65) )

417 ص :  لوزن ..... : نأش 

رارق مه  راـنک  رد  هک  دوخ  ياهناتـسلخن  يراـیبآ  رـس  رب  هنیدـم ) ناناملـسم   ) راـصنا زا  یکی  اـب  دوب  نارجاـهم  زا  هک  ماوع » نب  ریبز  »
اهنآ نایم  رد  زین  ربمایپ  دندیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  فالتخا  لح  يارب  ود  ره  دندوب ، هدرک  ادیپ  یفالتخا  دنتـشاد ،

.درک يرواد 
هب تواضق  نیا  ایآ  تفگ : دـش و  تحاران  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هنـالداع  يرواد  زا  ناملـسم ، رهاـظ  هب  يراـصنا  درم  نیا  اـما 

راسخر گنر  هک  يدح  هب  دش  تحاران  رایسب  نخـس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسوت !؟ هداز  همع  ریبز ، هک  دوب  نآ  رطاخ 
.داد رادشه  ناناملسم  هب  دش و  لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد  دیدرگ ، نوگرگد  وا 

417 ص :  ریسفت ...... :

هک دنگوس  تراگدرورپ  هب  : » هک هدرک  دای  دـنگوس  دـنوادخ  نآ  رد  تسا و  لبق  تایآ  ثحب  لمکم  هیآ  نیا  قح - ربارب  رد  میلـست 
َکِّبَر ال الَف َو   ) دـنیامنن هعجارم  ناـگناگیب  هب  و  دـنبلطب » يرواد  هب  دوخ  تاـفالتخا  رد  ار  وت  هک  نیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  نمؤم  اـهنآ 

(. ْمُهَْنَیب َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی 
418 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  وت  هک  یماگنه  هکلب  دنروآ  وت  دزن  هب  ار  يرواد  طقف  هن  دیامرف : یم سپس 

وت يرواد  زا  دوخ  لد  رد   » دـننکن ضارتعا  هک  نیا  رب  هوالع  اهنآ ، ناـیز  هب  اـی  دـشاب  اـهنآ  دوس  هب  هاوخ  يدرک ، یمکح  اـهنآ  ناـیم 
(. ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َْتیَضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  « ) دنشاب میلست  الماک  دنیامنن و  یتحاران  ساسحا 

: دوش یم هدافتسا  مهم  بلطم  ود  نمض  رد  قوف  هیآ  زا 
ياـهنامرف همه  ربارب  رد  رادرک  راـتفگ و  رظن  زا  قلطم  میلـست  هب  روتـسد  نآ  رد  اریز  تسا ، موصعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  - 1

.هدش هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
ربمایپ ادخ و  فرط  زا  حیرـص  مکح  هک  يدراوم  رد  هدیقع  راهظا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّصن  لباقم  رد  داهتجا  هنوگ  ره  - 2

.تسا عونمم  دشاب  هدیسر  نآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
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418 ص :  ۀیآ 66 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

یهاـگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هنـالداع  ياـهیرواد  زا  هک  یناـسک  هراـب  رد  هتـشذگ  ثـحب  لـیمکت  يارب  اـجنیا  رد  هیآ 66 -) )
رب یلکـشم  قاش و  فیلکت  ام  دیوگ : یم هدرک و  نیـشیپ  مما  ياسرف  تقاط  فیلاکت  زا  يا  هراپ هب  هراشا  دندرک  یم یتحاران  ساسحا 

هداد روتـسد  اهنآ  هب  یتسرپ  هلاسوگ  یتسرپ و  تب  زا  سپ  هک  دوهی  دننام   ) نیـشیپ مما  زا  یـضعب  دننامه  رگا  میتشاذگن ، اهنیا  شود 
روتـسد نینچ  زین  اهنیا  هب  دنور ) نوریب  دوخ  هقالع  دروم  نطو  زا  ای  دنناسرب و  لتق  هب  گرزب  هانگ  نیا  هرافک  هب  ار  رگیدکی  هک  دـش 
يرواد ناتسلخن و  کی  ندرک  يرایبآ  هراب  رد  هک  اهنیا  دنروآ ، یم تقاط  نآ  ماجنا  ربارب  رد  هنوگچ  میداد ، یم ار  یتخـس  نیگنس و 

نانآ هب  رگا  املسم   » دنیآ رد  رگید  ياهشیامزآ  هدهع  زا  دنناوت  یم هنوگچ  دنتسین ، میلست  نآ ، هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
َو « ) دنداد یم ماجنا  ار  نآ  اهنآ  زا  یمک  هدع  اهنت  دیوش ، جراخ  دوخ  هناخ  نطو و  زا  ای  دیـشکب و  ار  رگیدـکی  هک  میداد  یم روتـسد 

(. ْمُْهنِم ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهُولَعَف  ام  ْمُکِرایِد  ْنِم  اوُجُرْخا  ِوَأ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  اَّنَأ  َْول 
دنریذپب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  ياهزردنا  اهنآ  رگا  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  یهلا  تاروتسد  ماجنا  هدیاف  ود  هب  سپس 

(. ًاتِیْبثَت َّدَشَأ  ْمَُهل َو  ًاْریَخ  َناَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  « ) تساهنآ نامیا  تیوقت  ثعاب  مه  و  تسا ، ناشدوس  هب  مه 
( ادـخ  ) هدـنهد نامرف دوس  هب  هک  تسین  يزیچ  ماکحا  نیا  هک  نیا  هب  هراشا  هدـش ، زردـنا  هظعوم و  هب  ریبعت  یهلا  ماکحا  اهنامرف و  زا 

419 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییاهزردنا  هکلب  دشاب ، هدوب 
.تسامش دوخ  دوس  هب  هک  تسا 

عقاو رد  دوش » یم رتشیب  وا  تماقتـسا  تابث و  درادرب  ماگ  ادـخ  نامرف  تعاـطا  ریـسم  رد  ناـسنا  ردـق  ره  : » دـیوگ یم هک  نیا  بلاـج 
.تسا ناسنا  يارب  یحور  شزرو  عون  کی  ادخ  نامرف  تعاطا 

419 ص :  ۀیآ 67 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هتفگ هچنآ  رب  هوالع   ) ماگنه نیا  رد  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  ادخ  ربارب  رد  تعاطا  میلـست و  هدـیاف  نیموس  هیآ  نیا  رد  هیآ 67 -) )
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  اَّنَُدل  ْنِم  ْمُهاْنیَتَآل  ًاذِإ  َو  « ) داد میهاوخ  اهنآ  هب  زین  دوخ  هیحان  زا  یمیظع  شاداپ  دش )

419 ص :  ۀیآ 68 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ْمُهاْنیَدََـهل َو  « ) مینک یم تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  اـم  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  هجیتن  نیمراـهچ  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 68 -) )
(. ًامیِقَتْسُم ًاطارِص 

دارفا هنوگ  نیا  هب  یـشاداپ  ناونع  هب  يوناث و  تیاده  تروص  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  يا  هزات فاطلا  تیادـه ، نیا  زا  روظنم 
دوش یم هداد  هتسیاش 

419 ص :  ۀیآ 69 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا
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هیآ 69

419 ص :  لوزن ..... : نأش 

، ترضح نآ  هب  تبـسن  هک  نابوث »  » مان هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  هدش : لقن  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
لاؤس وا  یتحاران  ببـس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیـسر ، شتمدـخ  ناشیرپ  لاـح  اـب  يزور  تشاد ، يدـیدش  هقـالع  تبحم و 

هاگیاج ماقم  رد  املسم  مشاب ، تشهب  لها  نم  رگا  تمایق  يادرف  هک  مدوب  هتفر  ورف  رکف  نیا  رد  زورما  درک : ضرع  باوج  رد  دومن ،
مهاوخ مورحم  امـش  روضح  كرد  زا  لاح  ره  رد  نیاربانب  و  تسا ، نشور  مفیلکت  هک  مشاـبن  تشهب  لـها  رگا  و  دوب ، مهاوخن  اـمش 
تشهب رد  راگدرورپ  عیطم  دارفا  هک  داد  تراشب  صاخشا  هنوگ  نیا  هب  دش و  لزان  هیآ  ود  نیا  مشابن !؟ هدرسفا  ارچ  لاح  نیا  اب  دش ،

یناملـسم نامیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  دوب ، دنهاوخ  ادخ  ناگدـیزگرب  ناربمایپ و  نیـشنمه  زین 
.دشاب میلست  نم  راتفگ  ربارب  رد  و  دراد ، تسود  رتشیب  ناگتسب  همه  ردام و  ردپ و  دوخ و  زا  ارم  هک  نیا  رگم  دوش  یمن لماک 

419 ص :  ریسفت ..... :

هک یـسک  و  : » دـیامرف یم هدرک ، لیمکت  ار  نآ  هیآ  نیا  درمـش  یم ار  ادـخ  نامرف  ناعیطم  تازایتما  لبق  تاـیآ  رد  یتشهب - ناتـسود 
ریـسفت هدیزگرب  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر ) زور  رد  ، ) دنک تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و 

420 ص : ج1 ، هنومن ،
(. ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  « ) هدرک مامت 

دـنراد و یمرب ماگ  میقتـسم  هداج  رد  هراومه  دـنتمعن ، نیا  لومـشم  هک  یناـسک  تسا  هدـش  ناـیب  دـمح ، هروس  رد  هک  روط  ناـمه و 
.دنرادن یهارمگ  فارحنا و  نیرتکچوک 

َنیِِّیبَّنلا َو َنِم  « ) ناحلاص ءادهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  زا  : » دـیامرف یم هدرک ، هفیاط  راـهچ  هب  هراـشا  هلمج  نیا  حیـضوت  رد  سپس 
(. َنیِِحلاَّصلا ِءادَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو 

میقتـسم طارـص  هب  توعد  مدرم و  يربـهر  تیادـه و  يارب  ار  ماـگ  نیتـسخن  هک  راـگدرورپ  صوـصخم  ناگداتـسرف  و  ءاـیبنا » - » 1
.دنراد یمرب

ناشن دننک و  یم تابثا  ار  دوخ  راتفگ  قدـص  رادرک  لمع و  اب  مه  دـنیوگ و  یم تسار  نخـس  رد  مه  هک  یناسک  نایوگتـسار » - » 2
.دنراد نامیا  یهلا  ياهنامرف  هب  یتسار  هب  هکلب  دنتسین  نامیا  یعدم  هک  دنهد  یم

اهناسنا لامعا  هاوگ  دهاش و  تمایق  زور  هک  يا  هتـسجرب دارفا  ای  و  یهلا ، كاپ  هدیقع  فده و  هار  رد  ناگدـش  هتـشک  و  ادهـش » - » 3
.دنتسه

تاـماقم هب  ءاـیبنا  رماوا  زا  يوریپ  دـیفم و  هدـنزاس و  تـبثم و  ياـهراک  ماـجنا  اـب  هـک  يا  هتـسجرب هتـسیاش و  دارفا  و  ناـحلاص » - » 4
.دنا هدش لئان  يا  هتسجرب

(. ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  « ) دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  : » دیامرف یم نایاپ  رد 
هک دراد  تیمها  يردق  هب  شزرا  اب  ياهنیشنمه  بوخ و  نارشاعم  عوضوم  هک  دوش  یم هدافتـسا  ینـشور  هب  تقیقح  نیا  قوف  هیآ  زا 
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.ددرگ یم ینازرا  ناعیطم »  » هب گرزب  تمعن  نیا  یتشهب  ياهتمعن  لیمکت  يارب  ترخآ  ملاع  رد  یتح 

420 ص :  ۀیآ 70 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

یفاک و  تسادـخ ، هیحان  زا  یتبهوم  نیا  : » دـیامرف یم ناگدـیزگرب ) اب  ینیـشنمه   ) گرزب زاـیتما  نیا  تیمها  ناـیب  يارب  هیآ 70 -) )
(. ًامِیلَع ِهَّللِاب  یفَک  ِهَّللا َو  َنِم  ُلْضَْفلا  َِکلذ  « ) تسا هاگآ  اهنآ ) ياهیگتسیاش  تاین و  ناگدنب و  لاح  زا  ادخ  هک  تسا 

420 ص :  ۀیآ 71 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تیدوـجوم ظـفح  يارب  مهم ، روتـسد  ود  هدرک و  ناناملـسم  موـمع  هـب  باـطخ  نآرق  هـیآ  نـیا  رد  یمئاد ! شاـب  هداـمآ  هیآ 71 -) )
.دهد یم اهنآ  هب  ناشعامتجا 

421 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نمشد  بقارم  تقد  لامک  اب  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن 
(. ْمُکَرْذِح اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دسرب امش  هب  يرطخ  اهنآ  هیحان  زا  دیوش و  ریگلفاغ  ادابم  دیشاب 

تروص هب  ای  ددعتم  ياه  هتسد رد   » دینک و هدافتسا  فلتخم  ياهکیتکات  اهشور و  زا  نمشد  اب  هلباقم  يارب  هک  دهد  یم روتـسد  سپس 
(. ًاعیِمَج اوُرِْفنا  ِوَأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  « ) دینک تکرح  نمشد  عفد  يارب  عامتجا ،

زا عافد  دوخ و  تینما  ظفح  يارب  هک  دـهد  یم راصعا ، نورق و  همه  رد  ناناملـسم ، ماـمت  هب  يا  هبناـج همه  عماـج و  روتـسد  هیآ  نیا 
.دنک تموکح  اهنآ  عامتجا  رب  مئاد  روطب  يونعم  يدام و  شاب  هدامآ  عون  کی  و  دنشاب ، بقارم  امئاد  شیوخ ، ياهزرم 

421 ص :  ۀیآ 72 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

زا یعمج  لاح  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دش  نایب  لبق  هیآ  رد  هک  نمشد  ربارب  رد  شاب  هدامآ  داهج و  یمومع  نامرف  لابند  هب  هیآ 72 -) )
هار نادهاجم  فوفـص  رد  تکرـش  زا  دنـشوک  یم رارـصا  اب  دنتـسه  امـش  نایم  رد  هک  هرهچ  ود  دارفا  نیا  : » دیامرف یم هدرک  ناقفانم 

(. َّنَئِّطَُبَیل ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو  « ) دننک يراددوخ  ادخ 
ای تسکـش و  هک  یتروص  رد  دسر ، یم اهنآ  هب  گنج  نادیم  رابخا  ای  دندرگ و  یم زاب  گنج  نادیم  زا  نادـهاجم  هک  یماگنه  یلو  »

دهاش ات  میدوبن  اهنآ  هارمه  هک  داد  ام  هب  دنوادخ  یگرزب  تمعن  هچ  دنیوگ  یم یلاحـشوخ  اب  اهنیا  دشاب ، هدش  اهنآ  بیـصن  یتداهش 
(. ًادیِهَش ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَق  َلاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  « ) میوشب یشارخلد  ياه  هنحص نانچ 

421 ص :  ۀیآ 73 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک يا  هناگیب دـننامه  اهنیا  دـنا ، هتفای تسد  یمئانغ  هب  اعبط  و  دـنا ، هدـش زوریپ  یعقاو  نانمؤم  هک  دـنوش  ربخاـب  رگا  یلو  هیآ 73 -) )
میدوب و نادهاجم  اب  مه  ام  شاک  يا  : » دنیوگ یم ترسح  فسأت و  يور  زا  هدوبن  رارقرب  نانمؤم  اهنآ و  نایم  رد  یطابترا  چیه  ایوگ 

ًازْوَف َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ٌةَّدَوَم  ُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ْنُکَت  َْمل  ْنَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهَّللا  َنِم  ٌلْضَف  ْمَُکباصَأ  ِْنَئل  َو  «! ) دش یم ام  دیاع  یگرزب  مهس 
(. ًامیِظَع

، درادـنپ یم یهلا  تمعن  کی  ار  تداهـش  كرد  مدـع  و  درمـش ، یم ـالب  عون  کـی  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هک  یـسک  تسا  نشور 
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.دوب دهاوخن  یگنج  میانغ  يدام و  يزوریپ  زج  يزیچ  وا  رظن  زا  گرزب  يراگتسر  میظع و  زوف  يزوریپ و 
422 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

422 ص :  ۀیآ 74 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

يزیگنا ناجیه رثؤم و  قطنم  اـب  ناـمیا  اـب  دارفا  نآ  زا  دـعب  هیآ  دـنچ  هیآ و  نیا  رد  .داـهج  يارب  ناـنمؤم  نتخاـس  هداـمآ  هیآ 74 -) )
تـسپ یگدنز  دنا  هدامآ هک  دننک  راکیپ  ادخ  هار  رد  دیاب  ییاهنآ  : » دـیامرف یم هیآ  زاغآ  رد  دـنا ، هدـش ادـخ  هار  رد  داهج  هب  توعد 

(. ِةَرِخْآلِاب اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُرْـشَی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقْیلَف  « ) دنیامن هلدابم  رگید  يارـس  نادیواج  يدبا و  یگدـنز  اب  ار  هدام  ناهج 
.دندرگ يا  هلماعم نینچ  هدامآ  هک  دنشاب  یعقاو  نادهاجم  ءزج  دنناوت  یم یناسک  اهنت  ینعی 

ای دنوش و  یم دیهش  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  اریز  تسا ، نشور  الماک  ینادهاجم  نینچ  تشونرس  : » دیامرف یم هیآ  لیذ  رد  سپس 
ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقی  ْنَم  َو  « ) داد میهاوخ  اهنآ  هب  یگرزب  شاداپ  تروص  ره  رد  دندرگ ، یم زوریپ  وا  رب  دنبوک و  یم مه  رد  ار  نمشد 

(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  ْوَأ  ْلَتُْقیَف 
یتح دننیب ، یم زوریپ  ار  دوخ  تروص  ود  ره  رد  درادـن و  دوجو  ناشـسوماق  رد  تسکـش  يا  هیحور نینچ  اب  ینازابرـس  نینچ  املـسم 

ثحب نآ ، زا  دـعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  رد  نیملـسم ، عیرـس  ياـهیزوریپ  مالـسا و  هراـب  رد  هک  يا  هناـگیب نادنمـشناد 
.دنا هتسناد اهنآ  تفرشیپ  رثؤم  لماوع  زا  یکی  ار  قطنم  نیا  دنا ، هدرک

422 ص :  ۀیآ 75 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

و زیخاتـسر ، ادـخ و  هب  ناـمیا  يور  یلو  هدـش ، داـهج  هب  توعد  ناـنمؤم  زا  لـبق  هیآ  رد  .یناـسنا  فـطاوع  زا  دادمتـسا  هیآ 75 -) )
: دیوگ یم دـنک و  یم یناسنا  فطاوع  کیرحت  ساسا  رب  داهج  يوس  هب  توعد  هیآ  نیا  اما  تسا ، هدـش  هیکت  نایز  دوس و  لالدتـسا 

هزرابم دـنا  هدـش راتفرگ  نارگمتـس  لاـگنچ  رد  هک  یعاـفد  یب مولظم و  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  امـش  ارچ  »
ْمَُکل ال ام  َو  ( ؟» دـینک اشامت  ار  راب  تقر ياه  هنحـص نیا  دیـشاب و  شوماخ  هک  دـهد  یم هزاجا  امـش  یناـسنا  فطاوع  اـیآ  دـینک  یمن

(. ِناْدلِْولا ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت 
نیا زا  ار  ام  ایادخ ! دـنیوگ  یم هک  دنتـسه  اهنامه  نافعـضتسم  نیا  : » دـیوگ یم نانمؤم  یناسنا  فطاوع  نتخاس  رو  هلعـش يارب  سپس 

(. اُهلْهَأ ِِملاَّظلا  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  « ) ربب نوریب  دنرگمتس  شلها  هک  هکم )  ) رهش
423 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ام  تیامح  يارب  یتسرپرس  یلو و   » هک دننک  یم اضاقت  دوخ  يادخ  زا  زین  و 

َْکنُدـَل ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  « ) امرف نییعت  يروای  راـی و  دوخ  فرط  زا  اـم  يارب  و  (. » اِیلَو َْکنُدـَل  ْنِم  اـَنل  ْلَـعْجا  َو  « ) هدـب رارق  دوخ  فرط 
(. ًاریِصَن

امـش هدـهع  رب  ار  یناسنا  گرزب  تلاسر  نیا  هدرک و  باجتـسم  ار  اهنآ  ياعد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  قوف  هیآ  تقیقح  رد 
.دیا هدش نییعت  اهنآ  تاجن  تیامح و  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  دیتسه  يریصن »  » و ّیلو »  » امش هتشاذگ ،

423 ص :  ۀیآ 76 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

، نادهاجم فادها  فوفص و  نتخاس  صخشم  نمـشد و  اب  هزرابم  هب  اهنآ  بیغرت  نادهاجم و  عیجـشت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 76 -) )
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توغاط هار  رد  نامیا  یب دارفا  یلو  دننک ، یم راکیپ  تسادخ  ناگدـنب  دوس  هب  هچنآ  ادـخ و  هار  رد  نامیا  اب  دارفا  : » دـیامرف یم نینچ 
(. ِتوُغاَّطلا ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  « ) رگناریو ياهتردق  ینعی 

.دنراد راکیپ  ناطیش  لطاب و  ریسم  رد  یعمج  قح و  ریسم  رد  یعمج  اهتنم  تسین  هزرابم  زا  یلاخ  یگدنز  لاح  ره  رد  ینعی 
(. ِناْطیَّشلا َءاِیلْوَأ  اُوِلتاقَف  « ) دیشاب هتشادن  تشحو  اهنآ  زا  دینک و  راکیپ  ناطیش  نارای  اب  : » دیوگ یم نآ  لابند  هب  و 

زهجم و رهاظ  زا  دـنناوتان ، نوبز و  نورد ، زا  اما  دـننک ، هولج  يوق  گرزب و  رهاظ  هب  دـنچ  ره  ملاظ  رگنایغط و  ياهتردـق  توغاط و 
هب یکتم  نوچ  تسا » فیعـض  تسـس و  ناشیاهتردق  دننامه  اهنآ  ياه  هشقن  » تسا و یلاخ  اهنآ  نورد  اریز  دیـسارهن ، اهنآ  هتـسارآ 

(. ًافیِعَض َناک  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  َّنِإ   ) دشاب یم یناطیش  ياهورین  هب  یکتم  هکلب  .تسین  یهلا  لازیال  يورین 

423 ص :  ۀیآ 77 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 77) )

423 ص :  لوزن ..... : نأش 

، دنتـشاد رارق  ناکرـشم  دـیدش  رازآ  راشف و  تحت  و  دـندوب ، هکم  رد  هک  یماگنه  ناناملـسم  زا  یعمج  هک : هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
تـسد زا  ار  مارتحا  تزع و  نآ  اما  میدوب ، مرتحم  زیزع و  مالـسا  زا  لبق  ام  دـنتفگ : دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ 
ربمایپ زور  نآ  میبای  زاب  ار  دوخ  تزع  ات  میگنج  یم نمـشد  اـب  دـیهد  هزاـجا  رگا  میراد ، رارق  نانمـشد  رازآ  دروم  هراومه  و  میداد ،

غاد و دارفا  نآ  زا  یضعب  دیدرگ  لزان  داهج  روتسد  هک  یماگنه  یلو  متـسین - هزرابم  هب  رومأم  العف  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
424 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیشتآ 

راک هحماسم  دارفا  زا  تمالم  ناناملـسم و  عیجـشت  ناونع  هب  دـش و  لزاـن  هیآ  دـندرک ، یم هحماـسم  داـهج  نادـیم  رد  تکرـش  يارب 
.دومن نایب  ار  یقیاقح 

424 ص :  ریسفت ..... :

ترارح اب  بسانمان  تیعقوم  کی  رد  هک  یتیعمج  لاح  تسا  زیگنا  تفگش  یتسار  : » دیوگ یم اجنیا  رد  نآرق  دننخس - درم  هک  اهنآ 
هب دـینک و  يراددوخ  ـالعف  هک  دـش  هداد  روتـسد  اـهنآ  هب  و  دوش ، هداد  داـهج  هزاـجا  اـهنآ  هب  هک  دـندرک  یم اـضاقت  یبـیجع  روش  و 

روتـسد دـش و  هدامآ  تهج  ره  زا  هنیمز  هک  یماگنه  اما  دـیزادرپب ، تاکز  يادا  دوخ و  تارفن  تیوقت  زاـمن و  ماـجنا  يزاـسدوخ و 
َرَت َْمل  َأ  « ) دـندوشگ روتـسد  نیا  ربارب  رد  ضارتعا  هب  نابز  و  تفرگ ، ارف  ار  اهنآ  دوجو  هرابکی  تشحو  سرت و  دـیدرگ ، لزان  داـهج 
ِهَّللا ِۀَیْـشَخَک  َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َةاکَّزلا  اُوتآ  َةالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ْمُکَیِدـْیَأ َو  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ 

(. ًۀَیْشَخ َّدَشَأ  ْوَأ 
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یتدم روتسد  نیا  دوب  بوخ  هچ  يدرک ؟ لزان  ار  داهج  روتـسد  يدوز  نیا  هب  ارچ  ایادخ  دنتفگ : یم  » احیرـص دوخ  ضارتعا  رد  اهنآ 
انَتْرَّخَأ َْول ال  َلاتِْقلا  اَْنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  انَّبَر  اُولاق  َو  ! ) دش یم راذگاو  هدنیآ  ياهلـسن  هدـهع  هب  تلاسر  نیا  هک  نیا  ای  و  داتفا »! یم ریخأت  هب 

(. ٍبیِرَق ٍلَجَأ  یلِإ 
.ۀیـشخ ّدـشا  وا  هّللا  ۀیـشخک  ساّنلا  نوشخی  تراـبع : يـالبال  هک  تسا  یباوج  تسخن  دـهد : یم باوج  ود  دارفا  هنوگ  نیا  هب  نآرق 

نینچ زا  ناشتـشحو  هکلب  دنراد ، تشحو  ناوتان  فیعـض و  رـشب  زا  دنـسرتب  رهاق  رداق  يادخ  زا  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  ینعی  تشذگ 
یگدـنز مارآ  يزور  دـنچ  داـهج  كرت  اـب  هک  نیا  ضرف  هب  دوش  هتفگ  دـیاب  دارفا  نینچ  هب  هک  نیا  رگید  تسادـخ ! زا  شیب  يرـشب 

هک نیا  صوصخ  هب  تسا ، رتـشزرا  اـب  ناراـکزیهرپ  يارب  يدـبا  ناـهج  یلو  تسا ، شزرا  یب یناـف و  یگدـنز  نیا   » هرخـالاب دـینک ،
یقَّتا َو ال ِنَِمل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ٌلِیلَق َو  اْینُّدـلا  ُعاتَم  ُْلق  « ) دوش یمن اهنآ  هب  یمتـس  نیرتمک  تفای و  دـنهاوخ  لـماک  روطب  ار  دوخ  شاداـپ 

(. اًلِیتَف َنوُمَلُْظت 

424 ص :  ۀیآ 78 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تسا ناقفانم  زا  یتیعمج  هب  طوبرم  زین  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  دعب  تایآ  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب  هیآ 78 -) )
425 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناناملسم  فوفص  رد  هک 

، دـندش تحاران  دـیدرگ  رداص  داهج  روتـسد  هک  یماگنه  دنتـشاد و  تشحو  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا  اهنآ  دـندوب ، هتفرگ  ياج 
.یقَّتا ِنَِمل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ٌلِیلَق َو  اْینُّدلا  ُعاتَم  ُْلق  دیوگ : یم خساپ  ود  رکفت  زرط  نیا  ربارب  رد  اهنآ  هب  نآرق 

یلاح رد  ! » دشاب هتشاد  امش  يارب  دناوت  یم يدوس  هچ  گرم  زا  رارف  هک  نیا  نآ  میناوخ و  یم هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نامه  مود  خساپ 
ياهجرب رد  رگا  یتح  درب  دهاوخ  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  امـش  يزور  هرخالاب  دباتـش و  یم امـش  لابند  هب  گرم  دیـشاب  اجک  ره  رد  هک 

(. ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  « ) دیشاب مکحم 
یلک روـطب  ار  گرم  دوـس ؟ هچ  هرخـالاب  یلو  دـنریگ  یم ار  یعیبـط  ریغ  ياـهگرم  وـلج  یهاـگ  مکحم  ياـه  هعلق هک  تـسا  تـسرد 

بانتجا یمتح و  گرم  نیا  هک  رتهب  هچ  سپ  .دمآ  دهاوخ  یمدآ  غارـس  هب  یعیبط  گرم  رگید  زور  دـنچ  دـنربب ، نیب  زا  دـنناوت  یمن
.رثا یب هدوهیب و  هن  دریگ ، تروص  داهج  نوچمه  حیحص  هدنزاس و  ریسم  کی  رد  ریذپان 

هب هاگ  ره  اـهنآ  : » دـیوگ یم هدرک  هراـشا  ناـقفانم  لـطاب  ياهرادـنپ  ساـسا و  یب نانخـس  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  نآرق 
(. ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَـسَح  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  َو  « ) تسادخ فرط  زا  دنیوگ  یم دنروآ  تسد  هب  یتانـسح  اهیکین و  دنـسرب و  يزوریپ 

گنج نادـیم  رد  ای  دوش و  اهنآ  ریگنماد  یتسکـش  هک  یماگنه  یلو  هداد ! ام  هب  ار  یبهاوم  نینچ  ادـخ  هک  میا  هدوب هتـسیاش  ام  ینعی 
ْنِإ َو  « ) تسا هدوب  وا  یماظن  ياه  هشقن تیافک  مدع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ریبدت  ءوس  رثا  رب  اهنیا  : » دنیوگ یم دـننیبب  یبیـسآ 

(. َكِْدنِع ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت 
هیحاـن زا  اهتـسکش  اـهیزوریپ و  ثداوـح و  نیا  همه   » نیبزیت تسرپادـخ  دـحوم و  کـی  رظن  زا  هـک  دـیوگ  یم خـساپ  اـهنآ  هـب  نآرق 

(. ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق   ) دوش یم هداد  اهنآ  هب  مدرم  يدوجو  ياهشزرا  اهتقایل و  قبط  رب  هک  تسادخ »
رـضاح اهنیا  ارچ  سپ  : » دـیوگ یم یگدـنز  فلتخم  تاـعوضوم  رد  اـهنآ  قمعت  رکفت و  مدـع  هب  ضارتعا  ناونع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ًاثیِدَح َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  « ) دننک كرد  ار  قیاقح  دنتسین 

425 ص :  ۀیآ 79 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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426 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهیزوریپ  اهیکین و  مامت  : » دیامرف یم نینچ  هیآ  نیا  رد  سپس  هیآ 79 -) )
«! تسوت دوخ  هیحان  زا  دوش  یم وت  ریگنماد  اهتـسکش  اهیتحاران و  اهیدب و  زا  هچنآ  تسادخ و  هیحان  زا  دسر  یم وت  هب  هک  یتانـسح  و 

(. َکِسْفَن ْنِمَف  ٍۀَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  ِهَّللا َو  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  )
مدـق رثا  حالطـصا  هب  دـنداد و  یم تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ياهیماکان  اهتـسکش و  هک  اـهنآ  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

رب هاوگ  دنوادخ  و   ) میداد رارق  مدرم  يوس  هب  دوخ  هداتـسرف  ار  وت  ام  : » هک دیوگ  یم خـساپ  دنتـسناد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
(. ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  ًالوُسَر َو  ِساَّنِلل  َكاْنلَسْرَأ  َو  « ) تسا یفاک  وا  یهاوگ  و  تسا ) بلطم  نیا 

426 ص :  ۀیآ 80 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

و تانـسح »  » مدرم و ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تیعقوم  هیآ  نیا  رد  تسا ! یهلا  یحو  نوچمه  ربماـیپ  تنـس  هیآ 80 -) )
.تسا هدش  نایب  نانآ ، تائیس » »

(. َهَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  « ) تسا هدرک  ادخ  تعاطا  دنک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تعاطا  سک  ره  : » دیامرف یم تسخن 
رب یماگ  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  دـشاب ، ادـج  دـناوت  یمن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تعاطا  زا  ادـخ  تعاطا  نیاربانب 

.دراد یمنرب دنوادخ  تساوخ  فالخ 
يرادـن و اهنآ  لامعا  ربارب  رد  یتیلوؤسم  دـنزیخرب  تفلاخم  هب  وت  تاروتـسد  اـب  دـننک و  یچیپرـس  یناـسک  رگا  : » دـیامرف یم سپس 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلاـسر و  غیلبت  وت  هفیظو  يرادزاـب ، يراـکفالخ  ره  زا  ار  اـهنآ  راـبجا  مکح  هب  هک  یتـسین  فظوم 

(. ًاظیِفَح ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف  یَّلَوَت  ْنَم  َو  « ) تسا ربخ  یب هارمگ و  دارفا  ییامنهار 
لوبق هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  تیجح  رب  لیلد  هک  تسا  نآرق  تاـیآ  نیرتنـشور  زا  یکی  هیآ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
مهیلع تیب  لها  ثیداـحا  احیرـص  نیلقث ، ثیدـح  قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مینیب  یم هک  یماـگنه  و  دـشاب ، یم وا  ثیداـحا 

.تسین ادج  ادخ  نامرف  تعاطا  زا  زین  تیب  لها  نامرف  زا  تعاطا  هک  مینک  یم هدافتسا  تسا  هدرمش  تجح  دنس و  ار  مالّسلا 

426 ص :  ۀیآ 81 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

فص رد  هک  یماگنه  هب  اهنآ  دیوگ : یم هدرک و  نامیالا  فیعض  دارفا  ای  ناقفانم و  زا  یعمج  عضو  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
ریسفت هدیزگرب  نارگید  اب  شیوخ  زا  ررض  عفد  ای  عفانم و  ظفح  يارب  دنریگ  یم رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رانک  رد  ناناملسم 

427 ص : ج1 ، هنومن ،
َو « ) مینک يوریپ  وا  زا  میرضاح  لد  ناج و  اب  دنیوگ  یم و   » دننک یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامرف  تعاطا  راهظا  هدش و  ادصمه 

(. ٌۀَعاط َنُولوُقَی 
و  ) اه هتفگ نامیالا  فیعض  دارفا  ناقفانم و  زا  هتـسد  نآ  دندش ، جراخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  زا  مدرم  هک  یماگنه  اما  »

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  نانخـس  دض  رب  ییاهمیمـصت  هنابـش  تاسلج  رد  و  دنراپـس ) یم یـشومارف  تسد  هب  ار  شیوخ  ياهنامیپ 
ُهَّللا ُلوُقَت َو  يِذَّلا  َْریَغ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َتََّیب  َكِْدنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَف  « ) دسیون یم دنیوگ  یم تاسلج  نیا  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـنریگ و  یم

(. َنُوتِّیَُبی ام  ُُبتْکَی 
هاگ هیکت ار  اهنآ  هاگ  چیه  نکن و  تشحو  اهنآ  ياه  هشقن زا  نادرگب و  يور  اهنآ  زا   » هک دهد  یم روتـسد  شربمغیپ  هب  دـنوادخ  یلو 
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یَلَع ْلَّکَوَت  ْمُْهنَع َو  ْضِرْعَأَف  « ) تسا عفادم  راکددم و  رای و  نیرتهب  هک  ییادخ  نک  هیکت  ادخ  رب  اهنت  هدـم ، رارق  دوخ  ياه  همانرب رد 
(. اًلیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  ِهَّللا َو 

427 ص :  ۀیآ 82 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

همه اهنآ و  هب  اجنیا  رد  دمآ ، لمع  هب  ناقفانم  زا  لبق  تایآ  رد  هک  ییاهـشهوکن  لابند  هب  نآرق ! زاجعا  رب  يا  هدـنز دنـس  هیآ 82 -) )
هـشیدنا نآرق  نیا  صاخ  عضو  هراب  رد  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم هدرک  هراشا  دنراد  دـیدرت  کش و  دـیجم  نآرق  تیناقح  رد  هک  یناسک 

رد یناوارف  ياهفالتخا  اه و  ضقانت امتح  دوب  هدش  لزان  ادخ  ریغ  هیحان  زا  رگا  نآرق  نیا  دنیامن  یمن یسررب  ار  نآ  جیاتن  دننک و  یمن
الَف َأ  « ) تسا هدـش  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  هک  دـننادب  دـیاب  تسین  ضقاـنت  فـالتخا و  هنوگ  چـیه  نآ  رد  هک  نونکا  دـنتفای ، یم نآ 

(. ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َنآْرُْقلا َو  َنوُرَّبَدَتَی 
هعلاطم نآرق  تیناقح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يوعد  قدص  دننامه  یلئاسم  نید و  لوصا  هراب  رد  هک  دـنفظوم  مدرم  نیاربانب ،

! دنزیهرپب هناروکروک  ياهتواضق  دیلقت و  زا  دننک و  یسررب  و 

427 ص :  ۀیآ 83 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  نامیالا  فیعض  دارفا  ای  ناقفانم و  تسردان  لامعا  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  تاعیاش ! شخپ  هیآ 83 -) )
همه ار  نآ  قیقحت ، نودب  دـسرب ، نانآ  هب  ناناملـسم  تسکـش  ای  يزوریپ و  هب  طوبرم  يرابخا  هک  یماگنه  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  »

428 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهب .) اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  ِوَأ  ِْنمَْألا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاج  اذِإ  َو  « ) دننک یم شخپ  اج 
ناـیز هب  نآ  هعاـشا  هدـش و  لـعج  یـصاخ  ياـهروظنم  هب  نانمـشد  فرط  زا  هدوـب و  ساـسا  یب راـبخا ، نیا  هک  دوـش  یم رایـسب  اریز 

.ددرگ یم مامت  ناناملسم 
دنهاوخ هاگآ  لئاسم  ياه  هشیر زا  دننادرگزاب ، دـنراد - یفاک  صیخـشت  تردـق  هک  نایاوشیپ - ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  هک  یلاح  رد  »

(. ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  « ) دش
تاعیاش رطاخ  هب  ار  اهنآ  هیحور  هن  دـندرک و  یم یلایخ  ياـهیزوریپ  زا  یـشان  رورغ  بقاوع  راـتفرگ  ار  ناناملـسم  هن  تهج  نودـب  و 

.دندومن یم فیعضت  تسکش  هب  طوبرم  نیغورد 

428 ص :  تاعیاش ..... - رشن  يزاس و  هعیاش ياهنایز 

هلأسم دـشک ، یم اـهنآ  ناـیم  رد  ار  يراـکمه  مهاـفت و  یعاـمتجا و  حور  دوش و  یم فلتخم  عماوج  ریگنماد  هک  یگرزب  ياـهالب  زا 
و دیوگ ، یم رفن  دنچ  هب  ار  نآ  دـنک و  یم لعج  یتسردان  بلطم  قفانم  رفن  کی  هاگ  هک  يروطب  تسا ، تاعیاش  رـشن  يزاس و  هعیاش
بارطـضا و نآ  رثا  رب  و  دنیازفا ، یم نآ  هب  ناشدوخ  زا  مه  ییاهگرب  خاش و  دیاش  و  دنـشوک ، یم نآ  رـشن  رد  قیقحت  نودـب  يدارفا 

.دننک یم داجیا  مدرم  رد  ینارگن 
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ای هزراـبم و  عوـن  کـی  ناوـنع  هب  ار  تاـعیاش  رـشن  يزاـس و  هعیاـش یهاـگ  دـنراد  رارق  ناـقفخ  راـشف و  رد  هک  یتاـعامتجا  هـچ  رگ 
.دروآ یم راب  هب  یناوارف  ياهنایز  تاعیاش  رشن  ملاس  تاعامتجا  يارب  یلو  دننک  یم بیقعت  ییوجماقتنا 

، تاعیاش رشن  اب  مه  درامش و  یم عونمم  ار  تمهت  غورد و  لعج و  هدرک و  هزرابم  يزاس » هعیاش  » اب مه  احیرص  مالسا  لیلد  نیمه  هب 
.تسا نآ  زا  يا  هنومن قوف  هیآ  و 

ياهییامنهار هلیسو  هب  و   ) دش یمن امـش  لاح  لماش  یهلا  تمحر  لضف و  رگا   » هک دنک  یم تقیقح  نیا  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  سپس 
دیداهن یم ماگ  یناطیش  ياههار  رد  امش  زا  يرایـسب  دیتفای ) یمن تاجن  نآ  میخو  بقاوع  تاعیاش و  هنوگ  نیا  لاگنچ  زا  راگدرورپ 
ُُمتْعَبَّتاـَل ُُهتَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو  « ) دـنراد راـنک  رب  ناطیـش  يوریپ  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت  یم هک  دـندوب  یمک  هدـع  اـهنت  و 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  َناْطیَّشلا 
ج1، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  هک  دـننیب  کیراب  فاکـش و  وم  نادنمـشناد  نارظن و  بحاص  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اهنت  ینعی 

429 ص :
دننامب مورحم  یحیحـص  يربهر  زا  رگا  عامتجا  تیرثکا  اما  و  دـنراد ، رانکرب  نازاس  هعیاش تاعیاش و  سواسو  زا  ار  دوخ  دـنناوت  یم

.دش دنهاوخ  تاعیاش  رشن  يزاس و  هعیاش كاندرد  بقاوع  راتفرگ 

429 ص :  ۀیآ 84 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 84) )

429 ص :  لوزن ..... : نأش 

تشاذگ رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  نایفس  وبا  دنتشگزاب  دحا  نادیم  زا  هنادنمزوریپ  شیرق  رکـشل  نایفـس و  وبا  هک  یماگنه 
یماگنه دنوش ، ورب  ور  رگید  راب  دش ) یم لیکـشت  ردب  نیمزرـس  رد  هدعقلا  يذ  هام  رد  هک  يرازاب  ینعی   ) يرغـص ردب  مسوم  رد  هک 
ناناملسم زا  یعمج  یلو  درک ، روبزم  لحم  هب  تکرح  هب  توعد  ار  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیـسر ، ارف  ررقم  دعوم  هک 

.دندومن یم يراددوخ  تکرح  زا  ادیدش  دندوب  هدرکن  شومارف  ار  دحا  تسکش  خلت  هرطاخ  هک 
باکر رد  رفن  داتفه  اهنت  عقوم  نیا  رد  درک ، تکرح  هب  توعد  اددجم  ار  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش و  لزان  هیآ  نیا 
مالـسا هاپـس  اـب  ندـش  ورب  ور  زا  هک  یتشحو  رثا  رب   ) نایفـس وبا  یلو  دـندش ، ضاـح روبزم  لـحم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ 

.دنتشگزاب هنیدم  هب  ملاس  ناهارمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  درک و  يراددوخ  اجنآ  رد  روضح  زا  تشاد )

429 ص :  ریسفت ..... :

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  يا  هداعلا قوف روتـسد  داهج ، هب  طوبرم  تایآ  لابند  هب  تسا - شیوخ  هفیظو  لوؤسم  سک  ره 
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« امن قیوشت  راک ) نیا  رب   ) ار نانمؤم  و  یتسه ، دوخ  هفیظو  لوؤسم  اـهنت  نک ، راـکیپ  ادـخ  هار  رد  : » دـیامرف یم تسا ، هدـش  هداد  هلآ 
(. َنِینِمْؤُْملا ِضِّرَح  َکَسْفَن َو  اَّلِإ  ُفَّلَُکت  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاقَف  )

دوخ راک  رد  ردقنآ  دـیاب  اهنآ  هک  نیا  نآ  و  دراد ، رب  رد  ناربهر  هراب  رد  اصوصخم  ار  یعامتجا  مهم  روتـسد  کی  هیآ ، تقیقح  رد 
شیوخ سدقم  فده  بیقعت  زا  تسد  دیوگن ، کیبل »  » ار اهنآ  توعد  سک  چیه  رگا  یتح  هک  دنـشاب  عطاق  مدق و  تباث  ممـصم و 

یهلا ناربهر  اصوصخم  تسین  دوخ  فادها  دربشیپ  يربهر و  ماجنا  هب  رداق  دشاب  هتـشادن  یگدامآ  نینچ  ات  يربهر  چیه  دنرادنرب و 
.تساهتردق اهورین و  مامت  همشچ  رس  هک  ییادخ  تسادخ  اهنآ  یلصا  هاگ  هیکت  هک 

يورین تردق و  یـشاب ، هدوب  اهنت  رگا  یتح  وت  ياهـشالت  اهـششوک و  اب  دنوادخ  تسا  دیما  : » دـیامرف یم روتـسد  نیا  لابند  هب  اذـل  و 
430 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنکشب ، مه  رد  ار  نانمشد 

ُّدَـشَأ ًاسَْأب َو  ُّدَشَأ  ُهَّللا  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َسَْأب  َّفُکَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  « ) تساهتازاجم قوفام  وا  تازاجم  اهتردـق و  قوفام  وا  تردـق  اریز 
(. اًلیِْکنَت

430 ص :  ۀیآ 85 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

لوؤسم لوا  هجرد  رد  یـسک  ره  دـیوگ : یم نآرق  دـش ، هراشا  لبق  هیآ  ریـسفت  رد  هک  روطنامه  دـب ! ای  کین  راک  قیوشت  هیآ 85 -) )
: دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دوشن  هدافتسا  ءوس  بلطم  نیا  زا  هک  نیا  يارب  اما  نارگید ، راک  لوؤسم  هن  تسا ، شیوخ  راک 

نآ زا  یمهـس  دراداو ، کـین  راـک  هب  ار  يرگید  هک  یناـسنا  ره  یلو  دـشاب  یم دوخ  ياـهراک  لوؤـسم  یـسک  ره  هک  تسا  تسرد  »
َُهل ْنُکَی  ًۀَنَـسَح  ًۀَعافَـش  ْعَفْـشَی  ْنَم  « ) تشاد دـهاوخ  نآ  زا  يا  هرهب دـنک  توعد  يدـب  راک  هب  ار  يرگید  سک ، ره  تشاد و  دـهاوخ 

(. اْهنِم ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم  اْهنِم َو  ٌبیِصَن 
مـشچ داسف  اب  هزرابم  قح و  يوس  هب  نارگید  توعد  زا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  شیوخ  لامعا  ربارب  رد  سک  ره  تیلوؤسم  نیاربانب ،

.دور ورف  دوخ  كال  رد  و  دنک ، عامتجا  زا  یگناگیب  ییارگدرف و  هب  لیدبت  ار  مالسا  یعامتجا  حور  دشوپب و 
بـسانم شاداپ  تائیـس  تانـسح و  ربارب  رد  هدرک و  هبـساحم  ظفح و  ار  امـش  لامعا  تساناوت و  دنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

(. ًاتیِقُم ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  « ) داد دهاوخ 

430 ص :  ۀیآ 86 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک ییاهتبحم  راهظا  اهتّیحت و  مامت  هنیمز  رد  تسا  یمومع  یلک و  مکح  کی  هیآ  نیا  دییوگ ! خساپ  ار  یتبحم  هنوگ  ره  هیآ 86 -) )
ای دیهدب و  رتهب  زرط  هب  ار  نآ  خساپ  دیوگ  تیحت  امـش  هب  یـسک  هک  یماگنه  : » دیوگ یم زاغآ  رد  دوش ، یم فلتخم  دارفا  فرط  زا 

(. اهوُّدُر ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  « ) دییوگ خساپ  يواسم  روطب  لقاال 
ار یتبحم  راهظا  عون  ره  هملک  نیا  الومعم  یلو  تسا ، ندرک  يرگید  تایح  يارب  اعد  ینعم  هب  و  تایح »  » هداـم زا  تغل  رد  ّتیحت » »

.تسا ندرک  مالس  عوضوم  نامه  نآ  قادصم  نیرتنشور  هک  دوش  یم لماش  دننک  یم رگیدکی  اب  لمع ، ای  نخس  هلیسو  هب  دارفا  هک 
431 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهخساپ »  » و اهتیحت »  » یگنوگچ دننادب  مدرم  هک  نیا  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

ار زیچ  همه  باسح  دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسین  ناهنپ  هدیـشوپ و  دـنوادخ  رب  يا ، هلحرم دـح و  ره  رد  اـهنآ ، تاواـسم  اـی  يرترب  و 
(. ًابیِسَح ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) دراد
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431 ص :  ۀیآ 87 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: دومرف ّتیحت » ّدر   » هب روتـسد  زا  سپ  لبق  هیآ  رد  اریز  تسا  دعب  تایآ  يارب  همدـقم  لبق و  تایآ  يارب  یلیمکت  هیآ  نیا  هیآ 87 -) )
هدرک و تمایق  زور  رد  ناگدـنب  یمومع  هاگداد  زیخاتـسر و  هلأسم  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دراد ، ار  امـش  لامعا  همه  باسح  دـنوادخ 
تسین و وا  زج  يدوبعم  دنوادخ ، : » دیامرف یم و  دزیمآ ، یم تسا  نامیا  زا  يرگید  نکر  هک  ادـخ  یگناگی  دـیحوت و  هلأسم  اب  ار  نآ 
ُهَّللا ال « ) تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  چیه  هک  یتمایق  زور  نامه  دنک ، یم ثوعبم  یعمج  هتـسد  ار  امـش  تمایق  زور  رد  عطق  روطب 

(. ِهِیف َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ 
(. ًاثیِدَح ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  « ) دشاب ادخ  زا  رتوگتسار  هک  تسیک  : » دیامرف یم بلطم  دیکأت  يارب  نایاپ  رد  و 

همـشچ رـس  لهج  زا  ای  غورد  اریز  دـشاب ، دـیدرت  ياـج  دـیابن  دـهد  یم نآ  ریغ  تماـیق و  زور  هراـب  رد  يا  هدـعو هنوگ  ره  نیارباـنب ،
الوصا تسا و  رتوگتـسار  سک  ره  زا  تسا ، زاین  یب ناگمه  زا  رتهاگآ و  همه  زا  هک  يدـنوادخ  اـما  زاـین ، فعـض و  زا  اـی  دریگ  یم

.درادن یموهفم  وا  يارب  غورد 

431 ص :  ۀیآ 88 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 88) )

431 ص :  لوزن ..... - نأش 

رارق ناقفانم  فص  رد  عقاو  رد  یلو  دندوب ، هدش  ناملـسم  ارهاظ  هکم  مدرم  زا  يا  هدـع سابع ، نبا  زا  نارـسفم  زا  یعمج  لقن  قباطم 
رطاخ هب  مه  دیاش  و   ) دنوش جراخ  هکم  زا  دندش  روبجم  ماجنا  رـس  اما  دندشن ، هنیدم  هب  ترجاهم  هب  رـضاح  لیلد  نیمه  هب  دنتـشاد ،

(. دنداد ماجنا  ار  لمع  نیا  یسوساج  فده  يارب  دنتشاد  هک  يا  هژیو تیعقوم 
يا هدـع داتفا ، فالتخا  نیملـسم  نایم  رد  عمج  نیا  اب  دروخرب  یگنوگچ  هراب  رد  يدوز  هب  یلو  دـندش ، هاـگآ  ناـیرج  زا  ناناملـسم 
نیا اب  لد  هداس  نیبرهاظ و  دارفا  زا  یضعب  یلو  دنمالسا ، نانمشد  نابیتشپ  عقاو  رد  اریز  درک ، درط  ار  هدع  نیا  دیاب  هک  دندوب  دقتعم 
دنا هداد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  دـیحوت و  هب  یهاوگ  هک  یناـسک  اـب  هنوگچ  اـم  اـبجع ! دـنتفگ : دـندرک و  تفلاـخم  حرط 

432 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میگنجب ؟
.درک ییامنهار  سپس  تمالم و  هابتشا  نیا  ربارب  رد  ار  مود  هتسد  دش و  لزان  هیآ 

432 ص :  ریسفت ..... :

.تسا نشور  الماک  دوب  ناقفانم  هراب  رد  البق  هک  یتایآ  اب  نآ  زا  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  دنویپ  الاب  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب 
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َنیِِقفانُْملا ِیف  ْمَُکل  امَف  « ) دـینک یم تواضق  يروط  مادـک  ره  دـیا و  هدـش هتـسد  ود  ناقفانم  دروم  رد  ارچ  : » دـیامرف یم هیآ  زاـغآ  رد 
(. ِْنیَتَِئف

زا ار  شیوخ  تیامح  قیفوت و  دـنوادخ  دـنا  هداد ماجنا  هک  ینیگنن  تشز و  لامعا  رطاخ  هب  ناـقفانم  زا  هدـع  نیا  : » دـیامرف یم سپس 
ْمُهَسَکْرَأ ُهَّللا  َو  « ) دتسیاب رس  اب  اپ ، يور  هب  نداتسیا  ياج  هب  هک  یـسک  دننامه  هدرک ، هنوگژاو  یلک  هب  ار  ناشراکفا  هتـشادرب و  اهنآ 

(. اُوبَسَک اِمب 
دیهاوخ یم امـش  ایآ  : » دـیامرف یم هدرک ، دـندومن  یم ناـقفانم  هتـسد  نیا  زا  تیاـمح  هک  یلد  هداـس دارفا  هب  باـطخ  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

دنک هارمگ  دـنوادخ  ار  سک  ره  هک  یلاح  رد  دـینک  تیادـه  هتخاس  مورحم  تیادـه  زا  ناشتـشز  لامعا  رثا  رب  ادـخ  هک  ار  یناـسک 
(. اًلِیبَس َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  ُهَّللا َو  َّلَضَأ  ْنَم  اوُدْهَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  « ) تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار 

يدارفا دیشاب  هتشاد  راظتنا  دیناوت  یم هنوگچ  دوش  یمن ادج  وا  زا  سک  چیه  لامعا  رثا  هک  تسا  یهلا  ریذپانانف  تنـس  کی  نیا  اریز ،
لیلد یب راظتنا  کی  نیا  دنوش ؟ تیاده  لومشم  تسادخ  نانمـشد  زا  تیامح  ناشلمع  قافن و  زا  ّولمم  ناشبلق  هدولآ و  ناشرکف  هک 

! تساجبان و 

432 ص :  ۀیآ 89 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تعافـش اهنآ  زا  هتـساخرب و  اهنآ  زا  تیامح  هب  لد  هداس ناناملـسم  زا  یـضعب  هک  یناقفانم  هراـب  رد  لـبق  هیآ  بیقعت  رد  هیآ 89 -) )
اهنت هن  هک  تسا  يردـق  هب  اهنآ  نورد  یکیرات  دـیامرف : یم هیآ  نیا  رد  تشاد  ناـیب  مالـسا  زا  ار  اـهنآ  یگناـگیب  نآرق  دـندرک و  یم
امَک َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو  « ) دیدرگ رگیدکی  يواسم  دیوش و  رفاک  نانآ  دننامه  مه  امـش  هک  دنراد  یم تسود   » هکلب دـنرفاک ، ناشدوخ 

(. ًءاوَس َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک 
ياهتیلاعف و  دنتـسه ، اهنیا  اما  دنتـسین  نارگید  دـیاقع  رگتراغ  دزد و  یلومعم  رافک  اریز  دـنرتدب  زین  يداع  نارفاک  زا  اهنآ  نیارباـنب ،

433 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنراد  نارگید  دیاقع  بیرخت  يارب  يریگ  یپ
(. َءاِیلْوَأ ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  الَف  « ) دینک باختنا  اهنآ  نایم  زا  یناتسود  ناناملسم ، امش  دیابن  زگره   » دنتسه نینچ  اهنآ  هک  نونکا 

هب قافن  رفک و  زکرم  زا  هک  تسا  نیا  نآ  هناشن  دنرادرب و  بیرخت  قافن و  زا  تسد  دننک و  رظن  دیدجت  دوخ  راک  رد   ) هک نیا  رگم  »
(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُرِجاُهی  یَّتَح  « ) دنیامن ترجاهم  ادخ  هار  رد  مالسا ) زکرم 

رطاخ هب  طقف  اهنآ  مالـسا  راهظا  دـنا و  هتـشادنرب دوخ  قافن  رفک و  زا  تسد  هک  دـینادب   ) دـندشن ترجاهم  هب  رـضاح  اـهنآ  رگا  اـما  »
تروص رد  ای  دـینک و  ریـسا  ار  اهنآ  دـیتفای ، تسد  اهنآ  رب  اـج  ره  دـیناوت  یم تروص  نیا  رد  و  تسا ) یبیرخت  یـسوساج و  ضارغا 

(. ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  ْمُهوُذُخَف َو  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) دیناسرب لتق  هب  موزل 
اِیلَو َو ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال  « ) دینکن باختنا  اهنآ  نایم  زا  يروای  رای و  تسود و  هاگ  چیه   » هک دنک  یم دیکأت  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ًاریِصَن ال 
، كانرطخ ناسوساج  امن و  تسود نانمشد  لاگنچ  زا  دراد ، یم رب  ماگ  یحالصا  بالقنا  کی  ریسم  رد  هک  هدنز  هعماج  کی  تاجن 

.درادن لمع  تدش  نیا  زج  یهار 

433 ص :  ۀیآ 90 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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هراشا

هیآ 90) )

433 ص :  لوزن ..... : نأش 

و هرمـض » ینب   » مان هب  برع  لیابق  نایم  رد  هلیبق  ود  هک : دوش  یم هدافتـسا  نینچ  هدش  دراو  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  یفلتخم  تایاور  زا 
.دندوب نامیپ  مه  هرمض  ینب  اب  زین  عجشا  هفیاط  دندوب و  هتسب  ضرعت  كرت  نامیپ  ناناملسم  اب  لوا  هلیبق  هک  دنتشاد  دوجو  عجشا » »

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  اذـل  دـندوب ، كانمیب  اهنآ  ینکـش  ناـمیپ  هرمـض و  ینب  هفیاـط  تردـق  زا  ناناملـسم  زا  یـضعب 
.دنوش رو  هلمح اهنآ  هب  ناناملسم  دننک  زاغآ  ار  هلمح  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دندرک  داهنشیپ 

دوخ ردام  ردپ و  هب  تبسن  برع  فیاوط  مامت  نایم  رد  اهنآ  اریز  دینکن ، يراک  نینچ  زگره  هن ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
ناناملـسم یتدم  زا  سپ  دنرتدنبیاپ !» همه  زا  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  و  رتنابرهم ، ناگتـسب  ماوقا و  هب  تبـسن  همه  زا  و  دـنرتراکوکین ،

هّللا یّلص  ربمایپ  دنا ، هدمآ هنیدم  یکیدزن  هب  دندوب  رفن  دصتفه  هک  هلیجر » نب  دوعسم   » یگدرکرـس هب  عجـشا  هفیاط  هک  دندش  ربخاب 
434 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دزن  یناگدنیامن  هلآ  هیلع و 

، میرادن ار  امـش  نانمـشد  اب  هزرابم  ییاناوت  فرط  کی  زا  ام  دنتـشاد : راهظا  اهنآ  ددرگ ، علطم  ناشترفاسم  فدـه  زا  ات  داتـسرف  اهنآ 
نامیپ امش  اب  میا  هدمآ اذل  تسا  کیدزن  امش  هب  ام  لحم  اریز  میراد ، امـش  اب  هزرابم  هب  لیامت  تردق و  هن  و  تسا ، مک  ام  ددع  نوچ 

.میدنبب ضّرعت  كرت 
.داد ناناملسم  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  ياهروتسد  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد 

434 ص :  ریسفت ..... :

نیا رد  دنتشاد ، کیدزن  يراکمه  مالسا  نانمشد  اب  هک  یناقفانم  ربارب  رد  لمع  تدش  هب  روتسد  لابند  هب  حلص - داهنشیپ  زا  لابقتسا 
: دنتسه انثتسم  نوناق  نیا  زا  هتسد  ود  هک  دهد  یم روتسد  هیآ 

(. ٌقاثیِم ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) دنا هتسب نامیپ  دنراد و  طابترا  امش  نانامیپ  مه  زا  یکی  اب  هک  اهنآ  - » 1
ییاناوت هن  و  دننیب ، یم دوخ  رد  ار  امـش  اب  هزرابم  تردق  هن  هک  دـنراد  رارق  یطیارـش  رد  دوخ  صاخ  تیعقوم  رظن  زا  هک  یناسک  - » 2

(. ْمُهَمْوَق اُوِلتاُقی  ْوَأ  ْمُکُوِلتاُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُص  ْتَرِصَح  ْمُکُؤاج  ْوَأ  « ) دنراد دوخ  هلیبق  اب  هزرابم  امش و  اب  يراکمه 
دننادن دوخ  راکتبا  یماظن و  تردق  نوهرم  ار  نآ  دنوشن و  رورغم  ریگمـشچ  ياهیزوریپ  نیا  ربارب  رد  ناناملـسم  هک  نیا  يارب  سپس 

دناوت یم دهاوخب  دـنوادخ  رگا  : » دـیامرف یم دوش  کیرحت  نافرطیب  زا  هتـسد  نیا  ربارب  رد  اهنآ  یناسنا  تاساسحا  هک  نیا  يارب  زین  و 
(. ْمُکُولَتاقَلَف ْمُْکیَلَع  ْمُهَطَّلََسل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) دننک راکیپ  امش  اب  ات  دنادرگ  طلسم  امش  رب  ار  فیعض ) تیعمج   ) نآ

دوخ يارب  ار  نافیعـض  زا  تشذگ  زین  دـیوشن و  رورغم  دوخ  يورین  هب  هاگ  چـیه  دیـشاب و  ادـخ  دای  هب  اهیزوریپ  رد  هراومه  نیاربانب ،
.دیرمشن یتراسخ 

امـش اـب  راـکیپ  زا  اـهنآ  رگا  : » دـیامرف یم نینچ  يرتـشیب  حیـضوت  اـب  هدرک و  دـیکأت  ریخا  هتـسد  هـب  تبـسن  رگید  راـب  هـیآ  ناـیاپ  رد 
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هب هک  ار  یتسد  دیفظوم  و  دهد » یمن ار  اهنآ  هب  تبـسن  ضّرعت  هزاجا  امـش  هب  دـنوادخ  دـنیامن ، حلـص  داهنـشیپ  دـننک و  يریگ  هرانک
(. اًلِیبَس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  ْمُکُوِلتاُقی َو  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف   ) دیراشفب هدش  زارد  امش  يوس  هب  حلص  روظنم 

435 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

435 ص :  ۀیآ 91 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 91

435 ص :  لوزن . ..... - نأش 

مالـسا راـهظا  گـنرین  هعدـخ و  يور  زا  دـندمآ و  یم هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  تمدـخ  هـب  هّـکم  مدرم  زا  یعمج  هدـش : لـقن 
بیترت نیا  هب  و  دـنتخادرپ ، یم اهتب  تدابع  شیاـین و  هب  دـنتفرگ و  یم رارق  اـهنآ  ياـهتب  شیرق و  ربارب  رد  هک  نیمه  اـما  دـندرک ، یم

هب و  دـننیبن ، نایز  کـی  چـیه  زا  دـنربب و  دوس  فرط  ود  ره  زا  دنـشاب ، رطاـخ  هدوسآ  ود  ره  شیرق  مالـسا و  هیحاـن  زا  دنتـساوخ  یم
جرخ هب  لمع  تدش  هتسد  نیا  ربارب  رد  ناناملـسم  داد  روتـسد  دش و  لزان  هیآ  دننک  يزاب  هزود ود  هتـسد  ود  نیا  نایم  رد  حالطـصا 

.دنهد

435 ص :  ریسفت ..... :

رد هک  دنراد  رارق  يا  هتسد لباقم  رد  تسرد  هک  میوش  یم ورب  ور  يرگید  هتـسد  اب  اجنیا  رد  دننک ! یم يزاب  هزود  ود  هک  اهنآ  يازس 
ناناملسم و نایم  رد  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  دنهاوخ  یم هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دوب ، هدش  هداد  اهنآ  هب  تبسن  حلص  روتسد  شیپ  هیآ 
يراکمه و راهظا  هتـسد  ود  ره  اب  هتفرگ ، شیپ  گنرین  تناـیخ و  هار  رظن ، نیا  نیمأـت  يارب  دنـشاب و  هتـشاد  لـمع  يدازآ  ناکرـشم 

موـق هیحاـن  زا  مه  امـش و  هیحاـن  زا  مـه  دـنهاوخ  یم هـک  دـیبای  یم ار  يرگید  تـیعمج  يدوز  هـب  : » دـیامرف یم دـننک ، یم يرکفمه 
(. ْمُهَمْوَق اُونَمْأَی  ْمُکُونَمْأَی َو  ْنَأ  َنوُدیُِری  َنیِرَخآ  َنوُدِجَتَس  « ) دنشاب ناما  رد  ناشدوخ 

ورف نآ  رد  رـس  اـب  دوش و  یم هنوراو  اـهنآ  اـه  هماـنرب همه  دـیآ  شیپ  یتسرپ  تب ییوج و  هنتف نادـیم  هک  یماـگنه   » لـیلد نیمه  هب  و 
.دنقباس هتسد  دض  رب  تسرد  اهنیا  اهِیف .) اوُسِکْرُأ  ِۀَْنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  امَّلُک  «! ) دنور یم

دندرکن حلص  داهنشیپ  دنتفرن و  رانک  امش  اب  يریگرد  زا  اهنآ  رگا  : » دیامرف یم درمـش ، یم اهنآ  يارب  توافت  هس  دعب  هلمج  رد  سپس 
(. ْمُهَیِْدیَأ اوُّفُکَی  َمَلَّسلا َو  ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلی  ْمُکُولِزَتْعَی َو  َْمل  ْنِإَف  « ) دنتشادنرب امش  زا  تسد  و 

(. ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  ْمُهوُذُخَف َو  « ) دیناسرب لتق  هب  تمواقم  تروص  رد  دینک و  ریسا  دیتفای  ار  نانآ  اجک  ره  »
.دوش ادج  یلک  هب  قباس  هتسد  زا  اهنیا  مکح  هک  هدیدرگ  بجوم  اهتوافت  نیمه 

436 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیآ  نایاپ  رد  هدش  تجح  مامتا  اهنآ  هب  تبسن  یفاک  هزادنا  هب  هک  اجنآ  زا  و 
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ًاناْطلُس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  اْنلَعَج  ْمُِکئلوُأ  َو  « ) میداد رارق  اهنآ  هب  تبسن  امـش  يارب  يراکـشآ  طلـست  ام  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دیامرف یم
(. ًانِیبُم

يرهاـظ و رظن  زا  اـی  دوـب و  زوریپ  ـالماک  ناکرـشم  رب  ناناملـسم  قـطنم  هک  نیا  هچ  دـشاب  هدوـب  یقطنم  رظن  زا  دـناوت  یم طلـست  نیا 
.دندوب هدش  دنمورین  یفاک  ردق  هب  نیملسم  هک  دش  لزان  تایآ  نیا  ینامز  رد  اریز  یجراخ ،

436 ص :  ۀیآ 92 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 92) )

436 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب شیارگ  مرج  هب  هعیبر » یبا  نب  شایع   » مان هب  ار  یناملسم  لهج » وبا   » يرایتسد اب  دیزی » نب  ثراح   » مان هب  هّکم  ناتسرپ  تب زا  یکی 
.درک ترجه  هنیدم  هب  زین  شایع » ، » هنیدم هب  ناناملسم  ترجه  زا  سپ  داد ، یم هجنکش  اهتدم  مالسا 

وا هدرک ، هدافتسا  تصرف  زا  و  دش ، ورب  ور  دیزی  نب  ثراح  دوخ  هدنهد  هجنکش  اب  هنیدم  فارطا  ياه  هلحم زا  یکی  رد  يزور  اقافتا 
هدرک و هبوـت  ثراـح »  » هک تشادـن  هجوـت  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدروآرد  ياـپ  زا  ار  ینمـشد  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـیناسر ، لـتق  هب  ار 
دش و لزان  هیآ  دـندرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نایرج  دور  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يوس  هب  هدـش  ناملـسم 

.درک نایب  هدش  عقاو  اطخ  هابتشا و  يور  زا  هک  ار  یلتق  مکح 

436 ص :  ریسفت ..... :

هداد یلخاد  كانرطخ  نانمشد  ناقفانم و  ندیبوک  مه  رد  يارب  لمع  يدازآ  ناناملسم  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  نوچ  اطخ - لتق  ماکحا 
باسح هیفـصت  ندوب  قفانم  مان  هب  دنراد  ینمـشد  هک  يدارفا  اب  دننک و  هدافتـسا  ءوس  نوناق  نیا  زا  یناسک  ادابم  هک  نیا  يارب  هدـش ،

چیه يارب  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  تسخن  تسا ، هدـش  نایب  دـمع  لتق  اطخ و  لتق  ماکحا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـنیامن  یـصوصخ 
(. ًأَطَخ اَّلِإ  ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  « ) دناسرب لتق  هب  اطخ  يور  زا  زج  ار  ینامیا  اب  درف  هک  تسین  زاجم  ینمؤم 

: دنک یم نایب  هلحرم  هس  رد  ار  اطخ  لتق  هرافک  همیرج و  سپس 
دیاب لتاق  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  یناملسم  هداوناخ  هب  قلعتم  هدش  هتشک  هابتـشا  يور  زا  هک  یهانگیب  درف  هک  نیا  تسخن  تروص 

هفیرـش هیآ  دزادرپب ، نوخ  نابحاص  هب  ار  لوتقم  ياهبنوخ  هک  نیا  رگید  دیامن و  دازآ  ار  یناملـسم  هدرب  هک  نیا  یکی  دـنک ، راک  ود 
437 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرب  کی  دیاب  دناسر ، لتق  هب  اطخ  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  یسک  : » دیامرف یم

(. ِِهلْهَأ یلِإ  ٌۀَمَّلَسُم  ٌۀَیِد  ٍۀَنِمُْؤم َو  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  َو  « ) دزادرپب وا  ناسک  هب  ییاهبنوخ  دنک و  دازآ  ار  نمؤم 
(. اُوقَّدَّصَی ْنَأ  اَّلِإ  « ) دنرذگب هید  زا  رطاخ  تیاضر  اب  لوتقم  نادناخ  هک  نیا  رگم  »
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لتق هرافک  تروص  نیا  رد  دنراد ، ینمشد  تموصخ و  ناناملسم  اب  هک  دشاب  ینادناخ  هب  هتسباو  نمؤم  لوتقم   » هک نیا  مود  تروص 
(. ٍۀَنِمُْؤم ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ْمَُکل َو  ٍّوُدَع  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإَف  « ) تسا ناملسم  هدرب  ندومن  دازآ  اهنت  اطخ 

مالـسا هوالع  هب  درادن ، ترورـض  دش  دهاوخ  بوسحم  ناناملـسم  يارب  يرطخ  نانآ  یلام  هینب  تیوقت  هک  یتیعمج  هب  هید  تخادرپ 
.تسین تراسخ  ناربج  يارب  ییاج  نیاربانب ، تسا و  هدیرب  دنمالسا  نانمشد  زا  یگمه  هک  دوخ  هداوناخ  اب  ار  درف  نیا  طابترا 

دیاـب ناـمیپ  هب  مارتحا  يارب  تروص  نیا  رد  دـننامیپ ، مه ناناملـسم  اـب  هک  دنـشاب  يراـفک  زا  لوتقم  نادـناخ  : » هک نیا  موس  تروص 
ٌۀَیِدَـف ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإ  َو  « ) دـنزادرپب شناگدـنامزاب  هب  ار  وا  ياهبنوخ  ناملـسم  هدرب  کی  ندرک  دازآ  رب  هوالع 

(. ٍۀَنِمُْؤم ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَت  ِِهلْهَأ َو  یلِإ  ٌۀَمَّلَسُم 
.تسا نمؤم » لوتقم   » اجنیا رد  لوتقم  زا  روظنم  ارهاظ 

دازآ يارب  يا  هدرب اـی  دـنرادن و  یلاـم  تردـق  ینعی  دـنرادن  يا  هدرب ندرک  دازآ  هب  یـسرتسد  هک  یناـسک  دروم  رد  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
ْدِجَی َْمل  ْنَمَف  « ) دریگ یم هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  درادن ، هدرب ) ندرک  دازآ  هب   ) یسرتسد هک  سک  نآ  و  : » دیامرف یم دنبای  یمن ندرک 

(. ِْنیَِعباتَتُم ِْنیَرْهَش  ُمایِصَف 
هک نیا  ای  تسا ، یهلا  هبوت  فیفخت و  عون  کی  نتفرگ  هزور  هام  ود  هب  هدرب  ندرک  دازآ  ندـش  لیدـبت   ) نیا : » دـیوگ یم نایاپ  رد  و 

ربخاب و زیچ  ره  زا  هراومه  دـنوادخ  تسا و  یهلا  هبوت  کی  ماجنا  يارب  یگمه ) دـش  هتفگ  اطخ  لـتق  هراـفک  ناونع  هب  هیآ  رد  هچنآ 
(. ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  ِهَّللا َو  َنِم  ًَۀبْوَت  « ) تسا تمکح  قبط  رب  شتاروتسد  همه 

437 ص :  ۀیآ 93 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 93) )

437 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب ار  نایرج  درک ، ادـیپ  راّـجنلا » ینب   » هلحم رد  ار  ماـشه »  » دوخ ردارب  هتـشک  دوب ، ناناملـسم  زا  یکی  هک  یناـنک » هبابـص  نب  سیقم  »
438 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ضرع 

داتـسرف و راجنلا » ینب   » ناگرزب دزن  لاله » نب  سیق   » قافتا هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیناسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
نوچ مه  نانآ  .دنزادرپب  ار  وا  هید  اهبنوخ و  دنسانش ، یمن رگا  دنیامن و  میلست  ار  وا  دنسانش ، یم ار  ماشه »  » لتاق رگا  هک  داد  روتـسد 

تکرح هنیدم  فرط  هب  لاله » نب  سیق   » قافتا هب  تفرگ و  لیوحت  مه  وا  دنتخادرپ و  نوخ  بحاص  هب  ار  هید  دنتخانش ، یمن ار  لتاق 
، تسا تلذ  یگتسکشرس و  بجوم  هید  لوبق  تفگ : دوخ  اب  دومن و  کیرحت  ار  سیقم »  » تیلهاج راکفا  يایاقب  هار  نیب  رد  دندرک ،

يریگ هرانک زین  مالـسا  زا  دومن و  رارف  هّکم  فرط  هب  تشک و  ردارب  نوخ  ماقتنا  هب  دوب  راجنلا » ینب   » هلیبق زا  هک  ار  دوخ  رفـسمه  اذل 
.درک

هک دـش  لزاـن  تبـسانم  نیمه  هب  ثحب  دروم  هیآ  و  دومن ، حاـبم  ار  وا  نوخ  تناـیخ  نیا  لـباقم  رد  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
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.تسا هدش  نایب  نآ  رد  دمع  لتق  تازاجم 

438 ص :  ریسفت ..... :

هراشا دناسرب  لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  هک  یـسک  تازاجم  هب  اجنیا  رد  اطخ  لتق  مکح  نایب  زا  دعب  دـمع - لتق  تازاجم 
: دیامرف یم دنک ، یم رکذ  تسا ) يویند  تازاجم  هک  صاصق  هلأسم  رب  هوالع   ) يورخا دیدش  رفیک  تازاجم و  راهچ  و  هدرک ،

ُْلتْقَی ْنَم  َو  « ) دنام یم نآ  رد  هشیمه  يارب  هک  تسا  خزود  وا  تازاجم  دناسرب  لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  یسک  ره  و  - » 1
(. اهِیف ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم 

(. ِْهیَلَع ُهَّللا  َبِضَغ  َو  « ) دنک یم بضغ  وا  رب  دنوادخ  و  - » 2
(. ُهَنََعل َو  « ) دزاس یم رود  ار  وا  شتمحر  زا  و  - » 3

(. ًامیِظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  َو  « ) تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذع  و  - 4
نیرتمهم زا  یکی  هک  تینما  دوشن ، هزرابم  نآ  اب  رگا  تسا و  كانرطخ  ناهانگ  تایانج و  نیرتگرزب  زا  یکی  یشکمدآ  هک  اجنآ  زا 

نیمز يور  مدرم  مامت  نتـشک  دـننامه  ار  ناسنا  کی  لیلد  یب لـتق  نآرق  دور ، یم نیب  زا  یلک  هب  تسا  ملاـس  عاـمتجا  کـی  طـیارش 
«. تسا هتشک  ار  مدرم  همه  ایوگ  دشکب ، دنک  داسف  نیمز  رد  ای  دشاب و  لتاق  هک  نیا  نودب  ار  یناسنا  دنک  یم یفرعم 

439 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

439 ص :  ۀیآ 94 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 94) )

439 ص :  لوزن ..... : نأش 

يوس هب  ناناملـسم  زا  یعمج  اـب  ار  دـیز » نب  ۀـماسا   » ربیخ گـنج  زا  تشگزاـب  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک : هدـش  لـقن 
توعد هّمذ  طیارـش  لوبق  ای  مالـسا و  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  داتـسرف ، دندرک  یم یگدنز  كدـف »  » ياهاتـسور زا  یکی  رد  هک  ینایدوهی 

.دننک
یگناگی هب  هک  یلاح  رد  تفاتش ، ناناملـسم  لابقتـسا  هب  دوب  هدش  ربخاب  مالـسا  هاپـس  ندمآ  زا  هک  سادرم »  » مان هب  نایدوهی  زا  یکی 

.داد یم یهاوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توبن  ادخ و 
وا هب  تسین  ناملـسم  نطاب  رد  دنک و  یم مالـسا  راهظا  لام  ظفح  يارب  ناج و  سرت  زا  يدوهی  درم  هک  نیا  نامگ  هب  دـیز  نب  ۀـماسا 

.تشک ار  وا  درک و  هلمح 
« ۀماسا ، » یتشک ار  یناملسم  وت  دومرف : دش و  تحاران  نایرج  نیا  زا  تخـس  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ربخ  هک  یماگنه 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 643 

http://www.ghaemiyeh.com


هک وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درک ، مالـسا  راهظا  شلام  ظفح  يارب  ناج و  سرت  زا  درم  نیا  درک  ضرع  دش و  تحاران 
.دش لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد  تسا ، هدش  ناملسم  یتسار  هب  دیاش  یناد ؟ یم هچ  يدوبن ، هاگآ  وا  نورد  زا 

439 ص :  ریسفت ..... :

: دیامرف یم دنک و  یم نایب  دنریگ  رارق  ماهتا  دروم  تسا  نکمم  هک  یهانگیب  دارفا  ناج  ظفح  يارب  یطایتحا  روتسد  کی  هیآ  نیا  رد 
مالـسا راهظا  هک  یناسک  هب  دینک و  وجتـسج  قیقحت و  دـیراد ، یمرب ماگ  داهج  هار  رد  هک  یماگنه  دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »
َتَْـسل َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  اُونَّیَبَتَف َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دـیتسین ناملـسم  دـییوگن  دـننک  یم

(. ًانِمُْؤم
هب ار  اهنآ  هدرک و  مهتم  دـننک  یم مالـسا  راهظا  هک  ار  يدارفا  ناهج  نیا  رادـیاپان  ياهتمعن  رطاخ  هب  ادابم   » هک دـنک  یم هفاضا  سپس 

ياـهتمینغ هک  یلاـح  رد  (. » اْینُّدـلا ِةاـیَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  « ) دـیریگب تمینغ  هب  ار  اـهنآ  لاوما  دـیناسرب و  لـتق  هب  نمـشد  کـی  ناونع 
ياهگنج تیلهاج  نارود  رد  دیدوب و  نینچ  هتـشذگ  رد  هچ  رگ  (. » ٌةَرِیثَک ُِمناغَم  ِهَّللا  َْدنِعَف  « ) تسادخ هاگـشیپ  رد  هدـنزرا  ینادواج و 

نآ زا   ) تسا هداهن  امـش  رب  دنوادخ  هک  یتّنم  مالـسا و  وترپ  رد  نونکا  یلو  (. » ُْلبَق ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَک  « ) تشاد يرگتراغ  هزیگنا  امش 
440 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  مزال  گرزب ) تمعن  نیا  هنارکش  هب  نیاربانب  دیا ، هتفای تاجن  عضو 

َناک َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  امـش  تاّین  لامعا و  زا  دنوادخ  هک  دینادب  ار  نیا  و  ( » اُونَّیَبَتَف ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  « ) دـینک قیقحت  اهراک  رد  هک 
(. ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب 

رس زا  ار  عناوم  داهج  هلیـسو  هب  تاناویح  تاتابن و  زا  معا  ناهج  تادوجوم  همه  تسا و  شنیرفآ  ملاع  رد  یمومع  نوناق  کی  داهج 
.دنسرب دوخ  بولطم  تالامک  هب  دنناوتب  ات  دنراد  یمرب دوخ  هار 

زین ار  یـسایس  یگنهرف و  يداصتقا ، یملع ، تازرابم  یمجاهت ، یهاگ  یعافد و  ياهدربن  رب  هوالع  داهج  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.دریگ یمربرد

440 ص :  ۀیآ 95 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

، هدروآ لمع  هب  نادـهاجم  ریغ  نادـهاجم و  نایم  رد  يا  هسیاقم هیآ  نیا  دوب ، نایم  رد  داهج  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 95 -) )
نیا رد  تکرـش  زا  ار  اهنآ  هک  یـصاخ  يرامیب  و  دـننک ، یم يراددوخ  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا  هک  یناـمیا  اـب  دارفا  : » دـیوگ یم

« دنتـسین ناسکی  دننک  یم داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  قح  هملک  يالعا  ادخ و  هار  رد  هک  ینادهاجم  اب  زگره  دنرادن ، دوش  عنام  نادیم 
(. ْمِهِسُْفنَأ ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاجُْملا  ِرَرَّضلا َو  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِعاْقلا  يِوَتْسَی  (ال 

لام و اب  هک  ار  ینادـهاجم  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  رتراکـشآ  رتحیرـص و  تروص  هب  رگید  راب  ار  نادـهاجم  يرترب  سپس 
ُهَّللا َلَّضَف  « ) هدیــشخب یمیظع  يرترب  داـهج  نادـیم  رد  تکرــش  زا  ناگدـننک  يراددوـخ رب  دـننک  یم راـکیپ  شهار  رد  دوـخ  ناـج 

(. ًۀَجَرَد َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  َنیِدِهاجُْملا 
يرامیب و رطاخ  هب  هک  نیا  ای  هدوبن و  ینیع  بجاو  اهنآ  يارب  داهج  هک  دنتسه  يدارفا  نادهاجم  زا  هتـسد  نیا  لباقم  هطقن  نوچ  یلو 

کین لامعا  ریاس  نامیا و  حـلاص و  تین  شاداپ  هک  نیا  يارب  اذـل  دـنا  هدوبن گنج  نادـیم  رد  تکرـش  هب  رداق  رگید  للع  یناوتان و 
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هداد کین  هدعو  نادـهاجم ) ریغ  نادـهاجم و   ) هتـسد ود  ره  هب  : » دـیامرف یم هداد ، کین  هدـعو  زین  اهنآ  هب  دوشن  هتفرگ  هدـیدان  اهنآ 
(. ینْسُْحلا ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  « ) تسا

هک دـنک  یم دـیکأت  هتفر و  نادـهاجم  غارـس  هب  رگید  راـب  تسا  رتـشیب  مه  نیا  زا  مالـسا  قـطنم  رد  داـهج  تیمها  هـک  اـجنآ  زا  یلو 
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  « ) تسا هدیشخب  یمیظع  رجا  نادعاق  رب  ار  نادهاجم  دنوادخ  »

441 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

441 ص :  ۀیآ 96 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ُْهنِم َو ٍتاجَرَد  « ) وا تمحر  شزرمآ و  دنوادخ و  فرط  زا  یمهم  تاجرد  : » هدش ریسفت  نینچ  هیآ  نیا  رد  میظع  رجا  نیا  هیآ 96 -) )
(. ًۀَمْحَر ًةَرِفْغَم َو 

شیوخ هدرک  زا  دـنا و  هدـش ییاهـشزغل  بکترم  شیوخ  هفیظو  ماجنا  نمـض  يدارفا  ناـیم  نیا  رد  رگا  دـیامرف : یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز   » هداد شزرمآ  هدعو  زین  اهنآ  هب  ادخ  دننامیشپ 

441 ص :  ۀیآ 97 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 97) )

441 ص :  لوزن ..... : نأش 

، دنراد گنج  نادیم  رد  تکرـش  يارب  یگدامآ  هک  هّکم  نکاس  دارفا  همه  هک  دندرک  راطخا  شیرق  نارـس  ردـب  گنج  زاغآ  زا  لبق 
، دیدهت نیا  لابند  هب  دوش ، یم هرداصم  شلاوما  ناریو و  وا  هناخ  دنک  تفلاخم  سک  ره  دننک و  تکرح  ناناملـسم  اب  دربن  يارب  دیاب 

ترجاهم هب  رـضاح  دوخ  لاوما  یگدـنز و  هناخ و  هب  دـیدش  هقالع  رطاخ  هب  یلو  دـندوب  هدروآ  مالـسا  ارهاظ  هک  يدارفا  زا  يا  هدـع
تارفن یمک  زا  دنداتسیا و  ناکرشم  فوفـص  رد  نادیم  رد  و  دندرک ، تکرح  گنج  نادیم  يوس  هب  ناتـسرپ  تب اب  زین  دندوب ، هدشن 
.داد حرش  ار  اهنآ  موش  تشونرس  دیدرگ و  لزان  هیآ  دندش ، هتشک  نادیم  نیا  رد  ماجنا  رس  دنداتفا و  دیدرت  کش و  هب  ناناملسم 

441 ص :  ریسفت ..... :

مهم همانرب  یلو  دندز  یم مالسا  زا  مد  هک  دوش  یم یناسک  موش  تشونرـس  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  داهج ، هب  طوبرم  ياهثحب  بیقعت  رد 
هب هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اهنآ  حور  حور ، ضبق  ناگتشرف  هک  یناسک  : » دیوگ یم نآرق  دنتخاسن ، یلمع  ار  ترجه »  » ینعی یمالسا 

ناناملـسم اب  دـیتشاد و  رارق  راـفک  فوفـص  رد  ارچ  سپ  دـیدوب ) ناملـسم  رگا  امـش   ) دندیـسرپ اـهنآ  زا  و  دـندوب ، هدرک  متـس  دوخ 
؟» دیدیگنج
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(. ُْمْتنُک َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
عوضوم نیا  تایآ  یضعب  رد  هک  مینیب  یم رگا  تسین و  نیعم  هتشرف  کی  تسد  هب  حاورا  نتفرگ  هک  دوش  یم هدافتـسا  قوف  هلمج  زا 

.تسا حاورا  ضبق  رومأم  ناگتشرف  گرزب  وا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هدش  هداد  تبسن  گرم ) هتشرف   ) توملا کلم  هب 
نامرف يارجا  رب  ییاناوت  تهج  نیمه  هب  میدوب و  راشف  تحت  دوخ  طیحم  رد  اـم  : » دـنیوگ یم یهاوخرذـع  ناونع  هب  خـساپ  رد  اـهنآ 

442 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِضْرَْألا .) ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  اُولاق  « ) میتشادن ادخ 
روانهپ عیسو و  راگدرورپ  نیمزرس  رگم  هک : دنونش  یم خساپ  ادخ  ناگتشرف  زا   » يدوز هب  دوش و  یمن هتفریذپ  نانآ  زا  راذتعا  نیا  اما 
(. اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولاق َأ  «! ) دیناهرب راب  ناقفخ  هدولآ و  طیحم  نآ  زا  ار  دوخ  دینک و  ترجاهم  هک  دوبن 
یصخش ياه  یشیدنا تحلصم  یهاو و  ياهرذع  اب  هک  صاخشا ) هنوگ  نیا  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نانآ  تشونرس  هب  نایاپ  رد  و 

رـس دب  خزود و  ناشهاگیاج  دنداد ) حیجرت  نآ  رب  ار  راب  ناقفخ هدولآ و  طیحم  رد  یگدنز  دـندرک و  یلاخ  ترجه  راب  ریز  زا  هناش 
(. ًاریِصَم ْتَءاس  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأَف  « ) دنراد یماجنا 

442 ص :  ۀیآ 98 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ناـنز و نادرم و  : » دـیامرف یم هدرک ، ءانثتـسا  ار  نیغورد ) نافعـضتسم  هن   ) یعقاو ياـهناوتان  نافعـضتسم و  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 98 -) )
« دنتـسه انثتـسم  مکح  نیا  زا  دـنبای ، یمن هدولآ  طیحم  نآ  زا  تاجن  يارب  یقیرط  چـیه  ترجه و  يارب  يا  هراچ چـیه  هک  یناـکدوک 
ِناْدلِْولا ال ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  اَّلِإ   ) دنک قاطی  ام ال  فیلکت  تسین  نکمم  دنوادخ  دنروذعم و  هتـسد  نیا  اعقاو  اریز 

(. اًلِیبَس َنوُدَتْهَی  ًۀَلیِح َو ال  َنوُعیِطَتْسَی 

442 ص :  ۀیآ 99 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هدوب هدـنزرمآ  هدنـشخب و  هراومه  دـنوادخ  دـنوش و  دـنوادخ  وفع  لومـشم  اهنیا  تسا  نکمم  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 99 -) )
(. ًاروُفَغ اوُفَع  ُهَّللا  َناک  ْمُْهنَع َو  َوُفْعَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  َِکئلوُأَف  « ) تسا

442 ص :  تسیک ..... ؟ فعضتسم 

هب رداق  هک  دنشاب  فیعض  نانچنآ  يداصتقا  ای  یندب  ای  يرکف  رظن  زا  هک  يدارفا  دوش  یم هدافتـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  یـسررب  زا 
هک ییاهتیدودحم  ای  یلام و  فعض  ای  یمسج  یناوتان  رثا  رب  حیحـص  هدیقع  صیخـشت  اب  هک  نیا  ای  و  دنوشن ، لطاب  زا  قح  ییاسانش 

.دنیوگ یم فعضتسم  ار  اهنآ  دننک  ترجاهم  دنناوتن  دنشابن و  لماک  روطب  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  رداق  هدرک  لیمحت  اهنآ  رب  طیحم 
فعضتسم : » دنتـشون لاؤس  نیا  خساپ  رد  ماما  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نافعـضتسم  هک  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا 

هدربن یپ  تسا ) قیقحت  رب  كرحم  هک  دیاقع  بهاذم و  رد   ) فالتخا دوجو  هب  دشاب و  هدیسرن  وا  هب  لیلد  تجح و  هک  تسا  یـسک 
«. تسین فعضتسم  رگید  درب ، یپ  بلطم  نیا  هب  هک  یماگنه  اما  دشاب ،
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443 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

443 ص :  ۀیآ 100 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هب ترجاهم ، هضیرف  ماجنا  رد  یهاتوک  رثا  رب  هک  يدارفا  هراب  رد  ثحب  لابند  هب  یمالسا ! هدنزاس  روتـسد  کی  ترجه  هیآ 100 -) )
تسخن تسا : هدش  ثحب  تمسق  ود  رد  ترجه  تیمها  هراب  رد  مامت  تیعطاق  اب  هیآ  نیا  رد  دنهد ، یم رد  نت  اهیتخبدب  اهتلذ و  عاونا 

، دننک ترجاهم  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  هک  یناسک  و  : » دـیامرف یم هدرک ، ناهج  نیا  یگدـنز  رد  ترجه  تاکرب  راثآ و  هب  هراشا 
هب ار  نافلاخم  ینیب  دننک و  ارجا  اجنآ  رد  ار  قح  دنناوت  یم هک  دننک » یم ادـیپ  عیـسو  ناوارف و  نما  طاقن  ادـخ ، روانهپ  ناهج  نیا  رد 

(. ًۀَعَس ًارِیثَک َو  ًامَغاُرم  ِضْرَْألا  ِیف  ْدِجَی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  َو   ) دنلامب كاخ 
يوس هب  ترجاهم  دـصق  هب  دوخ  نطو  هناـخ و  زا  یناـسک  رگا  : » دـیامرف یم هدرک  هراـشا  ترجاـهم  يورخا  يونعم و  هبنج  هب  سپس 

رب ناشـشاداپ  رجا و  دریگ ، ارف  ار  اـهنآ  گرم  هاـگترجه ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  دـنوش و  جراـخ  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  ادـخ و 
َُّمث ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َیلِإ  ًارِجاـهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو   ) دـشخب یم ار  اـهنآ  ناـهانگ  و  تسا » ناـبرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  و  تسادـخ ،

(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  ِهَّللا َو  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی 
.دندرگ یم لئان  يزوریپ  هب  تروص  ود  ره  رد  نارجاهم  نیاربانب 

ریز و  دـشاب ، یم ناناملـسم  خـیرات  ءدـبم  مالـسا - نییآ  ظفح  يارب  هکلب  دوخ ، ظفح  يارب  هن  مه  نآ  ترجه - هک  تسا  نیا  بلاـج 
، دیآ شیپ  طیارش  نامه  رگا  یناکم  نامز و  رصع و  ره  رد  و  دهد ، یم لیکشت  ار  ام  یعامتجا  یغیلبت و  یـسایس ، ثداوح  همه  يانب 

! دنترجه هب  فظوم  ناناملسم 

443 ص :  ۀیآ 101 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

« رفاسم زامن   » هلأسم هب  هیآ  نیا  رد  درک  یم ثحب  ترجه »  » و داهج »  » هراب رد  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  .رفاسم  زامن  هیآ 101 -) )
: دیامرف یم هدرک ، هراشا 

امش راکشآ  نمـشد  نارفاک  اریز  دیـسرتب ، نارفاک  تارطخ  زا  رگا  دینک  هاتوک  ار  زامن  هک  درادن  یعنام  دینک  ترفاسم  هک  یماگنه  »
اُوناک َنیِِرفاْکلا  َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  َو  « ) دنتـسه

(. ًانِیبُم اوُدَع  ْمَُکل 
.درادن سرت  تلاح  هب  یصاصتخا  رفاسم  زامن  هک  تسین  کش  ياج  هتبلا 

444 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

444 ص :  ۀیآ 102 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

نایرج دندش و  هیبیدح »  » نیمزرس دراو  هّکم »  » مزع هب  ناناملـسم  زا  يا  هدع اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  هیآ 102 -) )
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، هّکم يوس  هب  ناناملسم  يورشیپ  زا  يریگولج  يارب  يرفن  تسیود  هورگ  کی  یتسرپرس  هب  دیلو  نب  دلاخ  دیـسر ، شیرق  شوگ  هب 
هب ار  رهظ  زامن  ناناملـسم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ و  ناذا  لالب »  » رهظ ماـگنه  دـش ، رقتـسم  هّکم  کـیدزن  ياـههوک  رد 

تـصرف زا  دـیاب  رـصع  زامن  عقوم  رد  تفگ  دوخ  تارفن  هب  تفر و  ورف  رکف  رد  هنحـص  نیا  هدـهاشم  زا  دـلاخ  دـندرک ، ادا  تعامج 
، داد ناناملسم  هب  ار  فوخ  زامن  روتسد  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تخاس  هرسکی  ار  ناناملسم  راک  زامن  لاح  رد  درک و  هدافتسا 

.درک بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  ياه  هشقن نمشد ، مادقا  زا  لبق  هک  تسا  نآرق  زاجعا  تاکن  زا  یکی  دوخ  نیا  و 

444 ص :  ریسفت ..... :

میلعت ناناملـسم  هب  دوـش  هدـناوخ  دـیاب  گـنج  ماـگنه  هب  هک  ار  فوـخ  زاـمن  تیفیک  هیآ  نیا  داـهج ، هب  طوـبرم  تاـیآ  بـیقعت  رد 
تعامج زامن  اهنآ  يارب  یتسه و  اهنآ  نایم  رد  هک  یماگنه  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  هیآ  دـهد ، یم

ْمِهِیف َْتنُک  اذِإ  َو  « ) دنتـسیاب زامن  هب  وت  اب  هحلـسا  لمح  اب  يا  هدع تسخن  دـنوش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  ناناملـسم  دـیاب  يراد  یم اپ  رب 
(. ْمُهَتَِحلْسَأ اوُذُخْأَْیل  َکَعَم َو  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْمُقَْتلَف  َةالَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف 

تعرس اب  اهنآ  و  ینک ) یم فقوت  دوخ  ياج  رد  وت  دش ، مامت  اهنآ  زامن  لوا  تعکر  و   ) دندرک هدجـس  هورگ  نیا  هک  یماگنه  سپس 
ياج دـنا ، هدـناوخن زامن  هک  مود  هورگ  دنتـسیا و  یم نمـشد  ربارب  رد  دـندرگ و  یم زاب  دربن  نادـیم  هب  هدومن و  ماـمت  ار  مود  تعکر 

(. َکَعَم اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل  يرْخُأ  ٌۀَِفئاط  ِتْأَْتل  ْمُِکئارَو َو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَس  اذِإَف  « ) دنرازگ یم زامن  وت  اب  دنریگ و  یم ار  لوا  هورگ 
(. ْمُهَتَِحلْسَأ ْمُهَرْذِح َو  اوُذُخْأَْیل  َو  « ) دنراذگن نیمز  رب  دنشاب و  هتشاد  دوخ  اب  ار  هحلسا  یعافد و  لیاسو  دیاب  زین  مود  هورگ  »

هدافتسا تصرف  زا  هک  تسا  نیمک  رد  هراومه  نمشد  اریز  ، » دنکن ریگلفاغ  ار  امش  نمشد  هک  تسا  نیا  يارب  ندرازگ  زامن  زرط  نیا 
هدیزگرب َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  « ) دوش رو  هلمح امـش  هب  هرابکی  دـیوش و  لفاغ  دوخ  عاتم  حالـس و  زا  امـش  هک  دراد  یم تسود  دـنک و 

445 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
( ًةَدِحاو ًۀَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  ْمُِکتَِحلْسَأ َو  ْنَع  َنُولُفْغَت 

، دشاب لکشم  زامن  ماگنه  هب  مه  اب  ود  ره  یعافد  لیاسو  حالـس و  لمح  هک  دیایب  شیپ  ییاهترورـض  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو  .
: دهد یم روتسد  نینچ  هیآ  نایاپ  رد 

َو ال « ) دـیراذگب نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  لاح  نیا  رد  هک  دـیوش  رامیب  ای  دیـشاب و  تحاراـن  ناراـب  زا  رگا  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  «و 
(. ْمُکَتَِحلْسَأ اوُعَضَت  ْنَأ  یضْرَم  ُْمْتنُک  ْوَأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج 

، رذع لاح  رد  یتح  دینکن و  تلفغ  نآ ) لاثما  دوخ و  هرز و  دننام   ) ینمیا یتظفاحم و  لیاسو  نتـشاد  هارمه  زا  تروص  ره  رد  یلو  »
اوُذُـخ َو   ) دـینک ظفح  ار  دوخ  کمک ، ندیـسر  ات  دـیناوتب  دـنک  هلمح  نمـشد  اـنایحا  رگا  هک  دیـشاب » هتـشاد  دوخ  اـب  ار  اـهنآ  اـمتح 

(. ْمُکَرْذِح
هدامآ يا  هدننکراوخ تازاجم  نارفاک  يارب  دنوادخ  اریز   » تسامش اب  يزوریپ  دیـشاب  نئمطم  دیدنب و  راک  هب  ار  تاروتـسد  نیا  امش 

(. ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هدرک 

445 ص :  ۀیآ 103 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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هیآ نیا  رد  گنج  لاح  رد  یتح  زامن  نتـشاداپب  موزل  لبق و  هیآ  رد  فوخ  زامن  روتـسد  لاـبند  هب  زاـمن ! هضیرف  تیمها  هیآ 103 -) )
ادخ دای  هب  دیا  هدیباوخ ولهپ  رب  هک  ینامز  نتسشن و  نداتسیا و  لاح  رد  و  دینکن ، شومارف  ار  ادخ  دای  زامن  مامتا  زا  سپ  : » دیامرف یم

(. ْمُِکبُونُج یلَع  ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  َةالَّصلا  ُُمْتیَضَق  اذِإَف  « ) دییوجب کمک  وا  زا  دیشاب و 
لاح رد  یهاگ  نازابرـس  هک  یگنج  فلتخم  تالاح  نامه  تسا  نکمم  ندیباوخ ، ولهپ  رب  دوعق و  مایق و  لاح  رد  ادخ  دای  زا  روظنم 
هدوب دنرب ، یم راک  هب  ار  يزادناریت  هلیسو  هلمج  زا  یگنج  فلتخم  ياهحالس  ندیباوخ ، ولهپ  هب  ینامز  نتـسشن و  ینامز  نداتـسیا و 

.دشاب
ریاـس رد  هک  تسین  نیا  نیعم  تاـقوا  رد  ندـناوخ  زاـمن  ینعم  هک  تسا ، یمالـسا  مهم  روتـسد  کـی  هب  هراـشا  تقیقح  رد  قوف  هیآ 

.دنامب لفاغ  ادخ  زا  ناسنا  تالاح 
446 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب   » تسا و ییانثتسا  روتسد  کی  فوخ  زامن  روتسد  دیوگ : یم نآرق  سپس 

(. َةالَّصلا اوُمِیقَأَف  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  « ) دیهد ماجنا  يداع  زرط  نامه  هب  ار  زامن  دیاب  تشگ ، لئاز  فوخ  تلاح  هک  نیا  درجم 
: دراد یم نایب  نینچ  زامن  هراب  رد  ار  تقد  شرافس و  همه  نیا  ّرس  نایاپ  رد  و 

(. ًاتُوقْوَم ًاباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َةالَّصلا  َّنِإ  « ) تسا نانمؤم  يارب  ینیعم  تباث و  هفیظو  زامن  اریز  »

446 ص :  ۀیآ 104 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 104) )

446 ص :  لوزن ..... : نأش 

تفر و دحا  هوک  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  دحا  گنج  كاندرد  ثداوح  زا  سپ  هک : هدش  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا 
نیا ینعی  امش » رگید  زور  میدش و  زوریپ  زور  کی  دمحم ! يا  : » دز دایرف  هناحتاف  ینحل  اب  تفرگ و  رارق  دحا  هوک  رب  زین  نایفـس  وبأ 

ناناملسم دییوگ ، خساپ  وا  هب  اروف  دومرف : ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میتشاد ، ردب  رد  هک  یتسکـش  ربارب  رد  ام  يزوریپ 
«. خزود رد  امش  ناگتشک  دنتشهب و  رد  ام  نادیهش  تسین ، ناسکی  امش  اب  ام  عضو  زگره  : » دنتفگ

.دیرادن امش  میتسه و  يّزع »  » گرزب تب  ياراد  ام  مکل  يّزع  يّزعلا و ال  انل  : » دز دایرف  نایفس  وبا 
ام هاـگ  هیکت  تسرپرـس و  مکل  یلوـم  ـال  اـنیلوم و  هّللا  دـییوگب : اـهنآ  راعـش  ربارب  رد  مه  امـش  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

.دیرادن یهاگ  هیکت  تسرپرس و  امش  تسادخ و 
تخیوآرد لبه »  » تب نماد  هب  تشادرب و  يّزع »  » تب زا  تسد  دید ، ناوتان  یمالسا  هدنز  راعش  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  نایفس  وبا 

.لبه داب  دنلب  رس  لبه ! لعا  دز : دایرف  و 
یلعا و هّللا  دنیوگب : دنبوکب و  رت  مکحم رتدنمورین و  يراعش  اب  زین  ار  یلهاج  راعـش  نیا  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.تسا رتالاب  رترب و  دنوادخ  ّلجا !
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.تسا يرغص  ردب  نیمزرس  ام  هاگداعیم  دز : دایرف  تفرگن  يا  هرهب دوخ  نوگانوگ  ياهراعش  نیا  زا  هک  نایفس  وبا 
هب دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دندوب  تحاران  تخس  دحا  كاندرد  ثداوح  زا  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب  گنج  نادیم  زا  ناناملسم 

ج1، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .دـنوشن  تحاران  كاندرد  ثداوح  نیا  زا  دـننکن و  یهاتوک  ناکرـشم  بیقعت  رد  هک  داد  رادـشه  اهنآ 
447 ص :

، نانمـشد قطنم  ربارب  رد  دنرادن  رود  رظن  زا  ار  نمـشد  ياهکیتکات  زا  کی  چـیه  دـیاب  ناناملـسم  هک  دزومآ  یم ام  هب  لوزن  نأش  نیا 
.داد دهاوخ  لکش  رییغت  نمشد  عفن  هب  ثداوح  هن  رگ  رترب و  ياهحالس  اهنآ  ياهحالس  ربارب  رد  رتدنمورین و  ياهقطنم 

ناناملسم هک  یکانتشحو  دسافم  كاندرد و  ثداوح  ربارب  رد  ندروخ  فسأت  ياج  هب  دیاب  ام  رصع  نوچمه  يرـصع  رد  نیاربانب ، و 
مهارف ملاس  تاعوبطم  بتک و  ملاسان ، تاـعوبطم  اـهباتک و  ربارب  رد  دـنوش ، راـک  هب  تسد  هنـالاعف  روطب  هدرک  هطاـحا  وس  ره  زا  ار 

اهزت و اهحرط و  لباقم  رد  و  دـننک ، هدافتـسا  زور  یتاغیلبت  لیاسو  نیرتزهجم  زا  نانمـشد  زهجم  یتاغیلبت  لیاسو  لباقم  رد  و  دـننک ،
رد زور  لکـش  هب  ار  یمالـسا  عماج  ياهحرط  دـنهد  یم هئارا  یعامتجا  يداـصتقا و  یـسایس و  فلتخم  ياـهبتکم  هک  ییاـه  نیرتکد

هورگ کی  تروص  هب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  تیدوجوم  دنناوت  یم هک  تسا  شور  نیا  زا  هدافتـسا  اب  اهنت  دنهد ، رارق  ناگمه  رایتخا 
.دنیآرد ناهج  رد  ورشیپ 

447 ص :  ریسفت ..... :

زا زگره  : » دـیوگ یم نینچ  ناناملـسم  رد  يراکادـف  حور  ندرک  هدـنز  يارب  هیآ  نیا  ترجه ، داـهج و  هب  طوـبرم  تاـیآ  لاـبند  هـب 
(. ِمْوَْقلا ِءاِغْتبا  ِیف  اُونِهَت  َو ال  « ) دیوشن تسس  نمشد  بیقعت 

ندیبوک رد  يا  هداعلا قوف  رثا  یناور  رظن  زا  اریز  دینک  ظفح  دوخ  رد  ار  مجاهت  حور  تخسرس ، نانمـشد  لباقم  رد  هک  نیا  هب  هراشا 
.دراد نمشد  هیحور 

رد امش  رگا  هک  یلاح  رد   » دیهد جرخ  هب  یتسس  امش  ارچ  دیوگ : یم دنک و  یم نایب  مکح  نیا  يارب  ینشور  هدنز و  لالدتـسا  سپس 
تمحر کمک و  هب  دیما  امش  هک  توافت  نیا  اب  دنراد ، یمهس  اهیتحاران  نیا  زا  زین  امش  نانمشد  دیوش  یم جنر  درد و  راتفرگ  داهج 

ام ال ِهَّللا  َنِم  َنوُجْرَت  َنوَُملْأَت َو  امَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملْأَت  اُونوُکَت  ْنِإ  « ) دنتسه يدیما  نینچ  دقاف  اهنآ  دیراد و  ملاع  راگدرورپ  عیسو 
(. َنوُجْرَی

اه و یتسس انایحا  اهـششوک و  اهـشالت و  اهجنر و  اهیتحاران و  نیا  مامت  هک  دینکن  شومارف  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  نایاپ  رد  و 
(. ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسین یفخم  ادخ  ملع  هاگدید  زا  امش  ياهیراک  هحماسم 

.دید دیهاوخ  ار  اهنآ  همه  هجیتن  نیاربانب ، و 
448 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

448 ص :  ۀیآ 105 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا
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هیآ 105) )

448 ص :  لوزن ..... : نأش 

و رشب »  » مان هب  هفیاط  نیا  زا  ردارب  هس  دندوب  فورعم  اتبسن  يا  هفیاط قریبا  ینب  هفیاط  هک : هدش  لقن  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
هب ار  ییاذغ  داوم  زا  يرادقم  هرز و  ریشمش و  دز و  دربتـسد  هعافر »  » مان هب  یناملـسم  هناخ  هب  ریـشب » ، » دنتـشاد مان  رـشبم »  » و ریـشب » »

.درک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هب  ار  نایرج  دوب  ردب  نادهاجم  زا  هک  هداتق »  » مان هب  وا  ردارب  دنزرف  درب ، تقرس 
دنورب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هب  یعمج  اب  هک  دندید  ار  دوخ  هلیبق  نارونخـس  زا  یکی  دندش ، ربخاب  یتقو  قراس  ناردارب 

.دنزاس مهتم  ندز  اوران  تمهت  هب  ار  هداتق  و  دننک ، هئربت  ار  قراس  بناج  هب  قح  هفایق  اب  و 
هداتق داد ، رارق  شنزرـس  دروم  ار  هداتق  تفریذـپ و  ار  تیعمج  نیا  تداهـش  رهاظ » هب  لمع   » هفیظو قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

، درک نایب  ناوارف  فسأت  راهظا  اب  ار  نایرج  تشگزاـب و  دوخ  يومع  يوس  هب  دـش و  تحاراـن  رایـسب  ناـیرج  نیا  زا  دوب  هاـنگیب  هک 
.تسا ام  نابیتشپ  دنوادخ  شابم  نارگن  تفگ : داد و  يرادلد  ار  وا  شیومع 

.داد رارق  دیدش  شنزرس  دروم  ار  یعقاو  نانئاخ  درک و  هئربت  ار  هانگیب  درم  نیا  دش و  لزان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 

448 ص :  ریسفت ..... :

نیا نداتـسرف  زا  فده  هک  دـنک  یم هیـصوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تسخن  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دـینکن - تیامح  نانئاخ  زا 
ات میداتـسرف  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام  : » دیامرف یم دوش ، ارجا  مدرم  نایم  رد  تلادع  قح و  لوصا  هک  تسا  نیا  ینامـسآ  باتک 

َكارَأ اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  « ) ینک تواـضق  مدرم  ناـیم  رد  تسا  هتخومآ  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب 
(. ُهَّللا

ْنُکَت َو ال  « ) ییامن تیامح  نانئاخ  زا  هک  شابم  یناسک  زا  زگره  : » دیوگ یم دـهد ، یم رادـشه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپس 
(. ًامیِصَخ َنِیِنئاْخِلل 

هب تبـسن  یمومع  مکح  کی  مکح  نیا  هک  تسین  کش  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هیآ  نیا  رد  نخـس  يور  هچ  رگ 
یّلـص ربمایپ  زا  يراک  نینچ  تسا  نکمم  هک  تسین  نیا  شموهفم  یباطخ  نینچ  لیلد  نیمه  هب  و  دـشاب ، یم نارواد  تاـضق و  ماـمت 

! دنزب رس  هلآ  هیلع و  هّللا 

448 ص :  ۀیآ 106 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوادخ  هاگشیپ  زا  و   » هک دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 106 -) )
449

(. َهَّللا ِرِفْغَتْسا  َو  « ) امن شزرمآ  بلط 
(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  »
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449 ص :  ۀیآ 107 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نانئاخ و زا  هاگ  چـیه  : » هک دـهد  یم همادا  نینچ  نآرق  نانئاخ ، زا  تیامح  مدـع  هراب  رد  هتـشذگ  ياهروتـسد  لابند  هب  هیآ 107 -) )
( ْمُهَسُْفنَأ َنُوناتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداُجت  َو ال  « ) نکن تیامح  دندرک ، تنایخ  دوخ  هب  هک  اهنآ 

( ًامِیثَأ ًاناَّوَخ  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دراد یمن تسود  ار  راکهنگ  ناگدننک  تنایخ  دنوادخ ، هک  ارچ  »

449 ص :  ۀیآ 108 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: دیوگ یم هداد ، رارق  شنزرس  دروم  ار  نانئاخ  هنوگ  نیا  سپس  هیآ 108 -) )
َنِم َنوُفْخَتْسَی  ِساَّنلا َو ال  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  !« ) دنرادن مرـش  ادخ ، زا  یلو  دوش  نشور  مدرم  يارب  ناشلامعا  نطاب  هک  دنراد  مرـش  اهنآ  »

( ِهَّللا
نآ زا  ادخ  هک  ینانخـس  دننک و  یم حرط  ار  تنایخ  ياه  هشقن بش ، لد  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تساهنآ ، اب  اج  همه  هک  يدنوادخ  »
اِمب ُهَّللا  َناک  ِلْوَْقلا َو  َنِم  یـضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُه  َو  « ) دراد هطاحا  اهنآ  لامعا  همه  هب  دوب و  اهنآ  اب  دـنتفگ ، یم دوبن  یـضار 

( ًاطیُِحم َنُولَمْعَی 

449 ص :  ۀیآ 109 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نیا یگدنز  رد  امش  هک  مریگ  : » دیوگ یم هدومن ، دندرک  عافد  وا  زا  هک  قراس  صخش  هفیاط  هب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 109 -) )
ناماس ار  اهنآ  ياهراک  لیک  ناونع و  هب  ای  دـیامن و  عافد  اهنآ  زا  دـناوتب  تمایق  زور  رد  هک  تسیک  یلو  دـینک  عاـفد  اـهنآ  زا  ناـهج 

ْمَأ ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُْهنَع  َهَّللا  ُلِداُجی  ْنَمَف  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداج  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  ( !؟» دزاس فرطرب  ار  اهنآ  ياهیراتفرگ  و  دـشخب ،
( اًلیِکَو ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ْنَم 

اهنآ يارب  یعفادم  هنوگ  چیه  دنوادخ ، ربارب  رد  مه  نآ  نادـیواج  یگدـنز  رد  اریز  تسا ، رثا  مک رایـسب  اهنآ  زا  امـش  عافد  نیاربانب  .
الماـک هک  هدـش  هیـصوت  قح  هب  نایـضاق  همه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  تسخن  قوف ، هیآ  هس  رد  تقیقح  رد  .تسین 

.دننکن لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  نیغورد  ياهدهاش  يزاس و  هنحص اب  يدارفا  دنشاب ، بقارم 
رگید ناهج  ناهج و  نیا  رد  دوخ  لامعا  ءوس  جیاتن  بقارم  هک  هدش  هداد  رادـشه  اهنآ  ناعفادـم  هب  دـعب  و  راکتنایخ ، دارفا  هب  سپس 

.دنشاب

449 ص :  ۀیآ 110 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هدیزگرب دنک : یم نایب  یلک  مکح  هس  تشذـگ  لبق  تایآ  رد  هک  تمهت  تنایخ و  هب  طوبرم  ياهثحب  بیقعت  رد  نآرق  هیآ 110 -) )
450 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

يرگید ای  دوخ  هب  هک  یـسک   » تسا و زاب  لاـح  ره  هب  راکدـب  دارفا  يور  هب  هبوت ، هار  هک  دـنک  یم تقیقح  نیا  هب  هراـشا  تسخن  - 1
دهاوخ نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دیآرب ، ناربج  ماقم  رد  دنک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دوش و  نامیـشپ  اتقیقح  دـعب  دـنک و  متس 

( ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  « ) تفای

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 652 

http://www.ghaemiyeh.com


.دبای یم ار  نآ  هجیتن  دوخ  ناج  نورد  رد  ناسنا  هک  دراد  رثا  نانچنآ  یقیقح  هبوت  هک  دوش  یم هدافتسا  قوف  هلمج  زا  .

450 ص :  ۀیآ 111 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ناسنا هک  یهانگ  ره  : » هک نیا  نآ  دـش و  نایب  لبق  تایآ  رد  نآ  لامجا  هک  تسا  یقیقح  نامه  حیـضوت  هیآ  نیا  مود : هیآ 111 -) )
یلَع ُُهبِـسْکَی  امَّنِإَف  ًاـْمثِإ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو  « ) تسا هتـشادرب  ماـگ  دوخ  ناـیز  هب  هدز و  ررـض  دوخ  هب  هجیتن  رد  اـتیاهن و  دوش  یم بکترم 

( ِهِسْفَن
.دوش یم رهاظ  صخش  دوخ  ناج  حور و  رد  همه  زا  لبق  نآ  ءوس  راثآ  یلو  دنفلتخم ، رهاظ  رد  هچ  رگا  ناهانگ  بیترت  نیا  هب  و  . 

قاقحتـسا قبط  ار  سک  ره  و  تسا » میکح  مه  و  ربخاب ، ناگدـنب  لامعا  زا  تسا و  ملاـع  مه  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
( ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو   ) دنک یم تازاجم  دوخ 

450 ص :  ۀیآ 112 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

یهانگ ای  اطخ  سک  ره  : » دـیامرف یم هدرک ، هانگیب  دارفا  هب  تبـسن  ندز  تمهت  هانگ  تیمها  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  موس : هیآ 112 -) )
ِِهب ِمْرَی  َُّمث  ًاْمثِإ  ْوَأ  ًۀَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو  « ) تسا هداد  ماجنا  يراکشآ  هانگ  ناتهب و  دنکفیب ، یهانگیب  ندرگ  هب  ار  نآ  دوش و  بکترم 

( ًانِیبُم ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  َلَمَتْحا  ِدَقَف  ًائیَِرب 

450 ص :  تمهت ..... - تیانج 

.تسا هتخاس  موکحم  تدش  هب  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  ییاهراک  نیرت  تشز زا  هانگیب  هب  ندز  تمهت 
يزیچ وا  هراب  رد  ای  دـنزب و  تمهت  نامیا  اـب  نز  اـی  درم  هب  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا 

«. دیآ رد  تسا  هتفگ  هچنآ  تیلوؤسم  زا  ات  دهد  یم رارق  شتآ  زا  یّلت  رب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  تسین ، وا  رد  هک  دیوگب 
لطاب و هب  قح  ندش  هدولآ  یعامتجا و  تلادع  ماظن و  نتخیر  مه  هب  ببس  طیحم ، کی  رد  هنادرمناوجان  راک  نیا  جاور  تقیقح  رد 

451 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راکهنگ  هئربت  هانگیب و  ندش  راتفرگ 
.دوش یم یمومع  دامتعا  نتفر  نایم  زا  و 

451 ص :  ۀیآ 113 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا نآ  هب  لوزن  نأش  ناونع  تحت  لـبق  هیآ  دـنچ  رد  هک  تسا  قریبا  ینب  هثداـح  زا  يرگید  هشوگ  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 113 -) )
ار وت  دنتـشاد  میمـصت  اهنآ  دننام  ای  ناقفانم  زا  یعمج  دوبن  وت  لاح  لماش  راگدرورپ  تمحر  لضف و  رگا  : » دیوگ یم نینچ  هیآ  دش ،

ُُهتَمْحَر َْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  « ) درک ظفح  ار  وت  دش و  وت  لاح  لماش  یهلا  فطل  یلو  دنزاس ، فرحنم  تلادع ، قح و  ریـسم  زا 
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( َكوُّلُِضی ْنَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّمََهل 
هب يا  هبرـض مه  ارجام ، نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندیـشک  سپـس  هانگیب و  درف  کـی  نتخاـس  مهتم  اـب  دنتـساوخ  یم اـهنآ  .

یلمع هاـنگیب  ناملـسم  کـی  هراـب  رد  ار  دوخ  ءوس  ضارغا  مه  دـننزب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يونعم  یعاـمتجا و  تیـصخش 
دوخ طقف  اهنیا  : » دیوگ یم نآرق  سپس  درک ! بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  ياه  هشقن تسا ، شیوخ  ربمایپ  ظفاح  هک  يدنوادخ  یلو  دنزاس ،

ٍء) ْیَش ْنِم  َکَنوُّرُضَی  ام  ْمُهَسُْفنَأ َو  اَّلِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو  « ) دنناسر یمن وت  هب  نایز  هنوگ  چیه  دننک و  یم هارمگ  ار 
تمکح باتک و  ادخ ،  » هک دنک  یم نایب  نینچ  هانگ ، اطخ و  یهارمگ و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تینوصم  تلع  ماجنا  رـس  .

( ُمَْلعَت ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  « ) تخومآ وت  هب  یتسناد  یمن ار  هچنآ  درک و  لزان  وت  رب 
( ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  َو  « ) تسا هدوب  گرزب  رایسب  وت  رب  دنوادخ  لضف  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  .و 

ربمایپ هب  ییاهـشناد  مولع و  دـنوادخ  هک  نیا  نآ  تسا و  هدـمآ  لامجا  روطب  تمـصع  هلأسم  یـساسا  لیالد  زا  یکی  قوف  هلمج  رد  .
.تسا تمصع  بجوم  ییاهن ) هلحرم  رد   ) شناد ملع و  اریز  دوش ، یم همیب  اطخ  هانگ و  ربارب  رد  نآ  وترپ  رد  هک  هتخومآ 

451 ص :  ۀیآ 114 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دننام ای  ناقفانم  زا  یضعب  زیمآ  تنطیـش  هنابـش و  هنایفخم  تاسلج  هب  يا  هراشا هتـشذگ  تایآ  رد  یـشوگ ! رد  نانخـس  هیآ 114 -) )
.دوش یم ثحب  يوجن  ناونع  تحت  نآ  زا  رتحورشم  روطب  هیآ  نیا  رد  دوب ، هدش  اهنآ 

ریـسفت هدـیزگرب  .دوش  یم لماش  زین  ار  هنایفخم  يّرـس و  تاـسلج  هنوگ  ره  هکلب  تسین ، یـشوگ  رد  نانخـس  ینعم  هب  اـهنت  يوجن » »
452 ص : ج1 ، هنومن ،

ال « ) تسین يدوس  ریخ و  هدـش  انب  زیمآ  تنطیـش  ياه  هشقن ساسا  رب  هک  اهنآ  هنایفخم  هنامرحم و  تاسلج  بلاغ  رد  : » دـیوگ یم هیآ 
(. ْمُهاوَْجن ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ 

هب ار  دروم  دـنچ  تسا ، عونمم  مومذـم و  يّرـس  تاـسلج  اـی  یـشوگ  رد  نخـس  يوجن و  هنوگ  ره  دوشن  ناـمگ  هک  نیا  يارب  سپس 
ای نارگید ، هب  کمک  هقدص و  هب  هیـصوت  دوخ ، ياوجن  رد  یـسک  هک  نیا  رگم  : » دیامرف یم هدرک  رکذ  هیآ  لیذ  رد  ءانثتـسا  تروص 

(. ِساَّنلا َْنَیب  ٍحالْصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍۀَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  « ) دیامن یم مدرم  نایم  رد  حالصا  ای  و  کین ، راک  ماجنا 
شاداپ دنوادخ  دشاب ، هدوب  راگدرورپ  ياضر  بسک  نآ  زا  روظنم  هکلب  دشابن  يراکایر  رهاظت و  رطاخ  هب  رگا  اه  يوجن هنوگ  نیا  و 

وا هب  یگرزب  شاداـپ  دـنک ، نـینچ  راـگدرورپ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  و  : » دـیوگ یم هـیآ  دوـمرف ، دـهاوخ  ررقم  نآ  يارب  یگرزب 
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  « ) داد میهاوخ 

هیآ 10 رد  .تسا  هدش  یفرعم  یناطیش  لمع  کی  ناونع  هب  نآرق  رد  يّرـس  تاسلج  لیکـشت  یـشوگ و  رد  نانخـس  يوجن و  الوصا 
.تسا ناطیش  زا  يوجن  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  دیامرف : یم هلداجم  هروس 

ینیبدـب داجیا  ناتـسود  نایم  رد  یتح  یهاـگ  و  دزیگنا ، یمرب ار  دارفا  نظ  ءوس  دریذـپ  ماـجنا  تیعمج  روضح  رد  رگا  يوجن  اـساسا 
نیمه زین  نآرق  رد  روبزم  مکح  هفسلف  دوشن و  هدافتسا  عوضوم  نیا  زا  ترورض  دراوم  رد  زج  هک  تسا  رتهب  لیلد  نیمه  هب  دنک ، یم

.تسا

452 ص :  ۀیآ 115 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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هراشا

هیآ 115) )

452 ص :  لوزن ..... : نأش 

يزاس هنحص اب  تخاس و  مهتم  ار  یهانگیب  صخش  یناملسم ، زا  تقرس  زا  سپ  قریبا ، نب  ریشب  هک  میتفگ  قباس  تایآ  لوزن  نأش  رد 
ياج هب  ییاوسر  نآ  لابند  هب  و  دـش ، اوسر  هتـشذگ  تاـیآ  لوزن  اـب  یلو  درک  هئربت  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  روضح  رد 

، عوضوم نیا  هب  هراشا  نمض  دش و  لزان  هیآ  دیدرگ ، جراخ  ناناملـسم  هرمز  زا  امـسر  تفرگ و  شیپ  ار  رفک  هار  دنک ، هبوت  هک  نیا 
.تخاس نایب  ار  یمومع  یلک و  مکح  کی 

452 ص :  ریسفت ..... :

453 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هار  ود  یهاگآ  زا  سپ  دوش ، یم یفالخ  بکترم  ناسنا  هک  یماگنه 
تـسا دانع  تجاجل و  هار  رگید ، هار  دیدرگ  نایب  شیپ  هیآ  دنچ  رد  هانگ  يوشتـسش  رد  نآ  رثا  هک  هبوت  تشگزاب و  هار  دراد ، شیپ 
ربمایپ ربارب  رد  دانع  تفلاخم و  رد  زا  قح  ندش  راکـشآ  زا  دعب  هک  یـسک  : » دیامرف یم هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد  نآ  موش  هجیتن  هب  هک 

هب تمایق  رد  میناشک و  یم دور  یم هک  هار  ناـمه  هب  ار  وا  اـم  دـیامن ، باـختنا  ناـنمؤم  هار  زج  یهار  دـیآ و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
َنِینِمْؤُْملا ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  يدُْـهلا َو  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  « ) تسوا راظتنا  رد  يدـب  هاگیاج  هچ  میتسرف و  یم خزود 

(. ًاریِصَم ْتَءاس  َمَّنَهَج َو  ِِهلُْصن  یَّلَوَت َو  ام  ِهِّلَُون 

453 ص :  ۀیآ 116 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

زا دـعب  هک  یناسک  ینعی  ناّدـترم  ناقفانم و  هب  طوبرم  ياهثحب  لابند  هب  رگید  راب  اـجنیا  رد  یندوشخباـن ! هاـنگ  كرـش  هیآ 116 -) )
چیه شـشخب و  وفع و  لباق  ریغ  تسا  یهانگ  هک  دـنک  یم كرـش  هانگ  تیمها  هب  هراشا  دـندرگ ، یم زاـب  رفک  يوس  هب  مالـسا  لوبق 
سک ره  يارب  ار  نآ  زا  رتمک  یلو )  ) دزرمآ یمن ار  وا  هب  كرـش  دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسخن  تسین ، روصتم  نآ  زا  رتـالاب  یهاـنگ 

(. ُءاشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنوُد  ام  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دزرمآ یم دنیب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب
يارب سک  ره  : » دیامرف یم اجنیا  رد  دراد ، يرصتخم  توافت  مه  اب  هیآ  ود  لیذ  اهتنم  تشذگ ، هروس  نیمه  هیآ 48  رد  نومضم  نیا 

(. ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  « ) هدش راتفرگ  يرود  یهارمگ  رد  دوش  لئاق  یکیرش  ادخ 
یگرزب يارتفا  غورد و  دوش  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  هک  یـسک  : » ًامیِظَع ًاْمثِإ  يرَْتفا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو  دومرف : هتـشذگ  رد  یلو 

«. تسا هدز 
نآ ناربج  لباق  ریغ  ياهنایز  اجنیا  رد  هدـش و  ادـخ  ییاسانـش  یهلا و  هبنج  زا  كرـش  گرزب  هدـسفم  هب  هراشا  اجنآ  رد  تقیقح  رد 

.تسا هدیدرگ  نایب  مدرم  دوخ  يارب 
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453 ص :  ۀیآ 117 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

رد دش و  هراشا  اهنآ  موش  تشونرس  هب  لبق  هیآ  رد  هک  ناکرشم ، لاح  يارب  تسا  یحیضوت  هیآ  نیا  ناطیش ! ياه  هشقن هیآ 117 -) )
روانهپ ناهج  راگدیرفآ  قلاخ و  هک  دـنرکف  هاتوک  يردـق  هب  اهنآ  دـیوگ : یم دـنک و  یم نایب  ار  اهنآ  دـیدش  یهارمگ  تلع  تقیقح 

، دنناوخ یم ادخ  زا  ریغ  هچنآ   » دنرادن و یتبثم  رثا  نیرتمک  هک  دنروآ  یم دورف  میظعت  رـس  یتادوجوم  ربارب  رد  هدرک و  اهر  ار  یتسه 
454 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  حور ،) یب  ) تسا ییاهتب  طقف 

(. ًادیِرَم ًاناْطیَش  اَّلِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  ًاثانِإ َو  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ْنِإ  « ) تسا رگناریو  شکرس و  ناطیش  ای )  ) درادن و يرثا  چیه 
«. دیرم ناطیش   » و ثانا »  » هدش هتخانش  زیچ  ود  هب  رصحنم  هیآ  نیا  رد  ناکرشم  ياهدوبعم  هک : نیا  هجوت  لباق 

.تسا فاطعنا  لباق  مرن و  دوجوم  ینعم  هب  یثنا »  » عمج ثانا » »
، دـندمآ یمرد لکـش  ره  هب  یمدآ  تسد  رد  یناسآ  هب  دـندوبن و  شیب  یفیعـض  قولخم  هک  دـندیتسرپ  یم ار  ییاهدوبعم  اـهنآ  ینعی 
هدارا و هنوگ  چـیه  هک  ییاهدوجوم  رتنـشور ، ترابع  هب  و  دوب ، ثداوح  ربارب  رد  میلـست  و  يریذـپ » فاطعنا   » رثأت و ناشدوجو  مامت 

.دندوبن نایز  دوس و  همشچ  رس  دنتشادن و  دوخ  زا  يرایتخا 
هدنامن یقاب  وا  رد  توق  طاقن  زا  يزیچ  هتخیر و  ورف  شدوجو  راسخاش  زا  تلیضف  تافص  مامت  هک  یناطیش  ینعی  دیرم » ناطیش   » اما

.تسا

454 ص :  ۀیآ 118 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هدرک و دراد  مدآ  نادـنزرف  اـب  هک  یـصاخ  توادـع  وا و  فادـها  ناطیـش و  تافـص  هـب  هراـشا  دـعب  تاـیآ  رد  سپـس  هیآ 118 -) )
« هتخاس رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  : » دـیامرف یم زیچ  ره  زا  لبق  دـهد و  یم حرـش  ار  وا  ياه  هماـنرب زا  یفلتخم  ياهتمـسق 

شنماد توخن  ربک و  رثا  رب  هک  تسادـخ  تمحر  زا  يرود  نیمه  وا  ياهیرگناریو  اهیتخبدـب و  مامت  هشیر  تقیقح  رد  و  ُهَّللا .) ُهَنََعل  )
.تفرگ ار 

: دنک ارجا  ار  همانرب  دنچ  هک  هدرک  دای  دنگوس  ناطیش  دیامرف : یم سپس 
(. ًاضوُْرفَم ًابیِصَن  َكِدابِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاق  َو  « ) تفرگ مهاوخ  ینیعم  بیصن  وت  ناگدنب  زا  تفگ : و  - » 1

هک دنتسه  هدارالا  فیعض  نامیالا و  فیعض  زابـسوه و  دارفا  اهنت  و  درادن ، ار  ادخ  ناگدنب  همه  نتخاس  هارمگ  رب  تردق  دناد  یم وا 
.دنوش یم میلست  وا  ربارب  رد 

454 ص :  ۀیآ 119 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

(. ْمُهَّنَّلِضَُأل َو  « ) منک یم هارمگ  ار  اهنآ  : » مود هیآ 119 -) )
(. ْمُهَّنَیِّنَمَُأل َو  « ) مزاس یم مرگرس  ار  اهنآ  گنراگنر  زارد و  رود و  ياهوزرآ  اب  - » 3

َو « ) دـننک عطق  اـی  دنفاکـشب و  ار  ناـیاپراهچ  ياهـشوگ  هک  مهد  یم ناـمرف   » هلمج زا  منک ، یم توعد  یفارخ  لاـمعا  هب  ار  اـهنآ  - 4
455 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِماْعنَْألا .) َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل 

دنتفاکش یم ار  نایاپ  راهچ  زا  یضعب  شوگ  هک  دوب  جیار  ناتسرپ  تب نایم  رد  هک  تسا  یلهاج  تشز  لامعا  زا  یکی  هب  هراشا  نیا  و 
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.دندومن یمن هدافتسا  نآ  زا  هنوگ  چیه  دنتسناد و  یم عونمم  ار  نآ  رب  ندش  راوس  دندرک و  یم عطق  یلک  هب  ای  و 
یناربج لباق  ریغ  ررـض  نیا  و  ِهَّللا .) َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  « ) دـنهد رییغت  ار  ییادـخ  كاپ  شنیرفآ  هک  مزاس  یم راداو  ار  اهنآ  - » 5

.دنز یم ناسنا  تداعس  هیاپ  رب  ناطیش  هک  تسا 
رارق ار  يا  هدیدنـسپ يوخ  تفـص و  هنوگ  ره  یتسرپاتکی و  دیحوت و  ناسنا  یلوا  داهن  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  نیا 

.دناشک یم اه  ههاریب هب  دزاس و  یم فرحنم  حیحص  ریسم  نیا  زا  ار  ناسنا  اهسوه  يوه و  یناطیش و  ياه  هسوسو یلو  تسا  هداد 
باختنا دوخ  تسرپرس  ّیلو و  ناونع  هب  دنوادخ  ياج  هب  ار  ناطیـش  سک  ره  : » دیامرف یم هدرک ، نایب  ار  یلک  لصا  کی  نایاپ  رد  و 

(. ًانِیبُم ًانارْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اِیلَو  َناْطیَّشلا  ِذِخَّتَی  ْنَم  َو  « ) هدرک يراکشآ  نایز  دنک 

455 ص :  ۀیآ 120 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نیغورد ياه  هدعو اهنآ  هب  هتسویپ  ناطیـش  : » هدش نایب  تسا  قباس  بلطم  يارب  لیلد  هلزنم  هب  هک  هتکن  دنچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 120 -) )
ْمِهیِّنَُمی ْمُهُدِعَی َو  « ) دهد یمن ماجنا  اهنآ  يارب  يراک  هعدخ ، بیرف و  زج  یلو  دنک  یم مرگرـس  زارد  ورود  ياهوزرآ  هب  و  دـهد ، یم

(. ًاروُرُغ اَّلِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  َو 

455 ص :  ۀیآ 121 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: هدش نایب  نینچ  ناطیش  ناوریپ  ییاهن  تشونرس  هیآ ، نیا  رد  هیآ 121 -) )
(. ًاصیِحَم اْهنَع  َنوُدِجَی  ُمَّنَهَج َو ال  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  « ) دنرادن نآ  زا  يرارف  هار  چیه  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  اهنآ  »

455 ص :  ۀیآ 122 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هب ناطیش  دنتسه ، يراکشآ  نایز  رد  دننک ، باختنا  دوخ  ّیلو  ار  ناطیش  هک  یناسک  میدناوخ : نینچ  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 122 -) )
رـس هیآ  نیا  رد  اهنآ  ربارب  رد  تسین ، رکم  بیرف و  زج  ناطیـش  هدعو  و  دزاس ، یم مرگرـس  اهوزرآ  اب  دهد و  یم نیغورد  هدعو  اهنآ 

زا ییاهغاب  رد  يدوز  هب  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  ار  نامیا  اب  دارفا  راک  ماجنا 
456 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  اهرهن  هک  دنوش  یم دراو  تشهب 

دنناـمه تمعن  نیا  ُراـْهنَْألا .) اَِـهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) درذـگ یم نآ  ناـتخرد  ریز 
هدـعو نیا  ًادـَبَأ .) اهِیف  َنیِدـِلاخ  « ) دـنام دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  نانمؤم   » هکلب تسین ، رادـیاپان  رذـگ و  دوز  ایند  نیا  ياـهتمعن 

سک چیه   » تسا یهیدب  اقَح .) ِهَّللا  َدْعَو  « ) ادخ هیحان  زا  یقیقح و  تسا  يا  هدعو  » هکلب تسین ، ناطیـش  نیغورد  ياه  هدعو دـننامه 
، تسا یناوتان  رطاخ  هب  ای  هدعو ، زا  فّلخت  اریز  اًلِیق .) ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  « ) دشاب شنانخـس  اه و  هدعو ادخ  زا  رت  قداص دناوت  یمن

.تسا رود  وا  سّدقم  تحاس  زا  اهنیا  مامت  هک  زاین ، لهج و  ای 

456 ص :  ۀیآ 123 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا
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هیآ 123) )

456 ص :  لوزن ..... : نأش 

هدوب امش  ربمایپ  زا  لبق  ام  ربمایپ  دنتفگ : یم باتک  لها  دندرک ، یم راختفا  يرگید  رب  مادک  ره  باتک  لها  ناناملسم و  هک : هدش  لقن 
نیرخآ و شباـتک  و  تسا ، ناربماـیپ  متاـخ  اـم  ربماـیپ  دـنتفگ : یم ناناملـسم  و  تسا ، رتراد  هقباـس امـش  باـتک  زا  اـم  باـتک  تسا ،
و دیـشک ، نالطب  ملق  اهاعدا  نیا  رب  دش و  لزان  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  میراد ، زایتما  امـش  رب  ام  نیاربانب  تسا ، ینامـسآ  بتک  نیرتلماک 

.درک یفرعم  شلامعا  هب  ار  سک  ره  شزرا 

456 ص :  ریسفت ..... :

يدوـجو شزرا  هک  تسا ، هدـش  ناـیب  مالـسا  ياـه  هیاـپ نیرت  یـساسا زا  یکی  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  نـیغورد - یعقاو و  تازاـیتما 
نیا دراد ، نامیا  لمع و  هب  یگتـسب  اهنت  هکلب  درادـن ، اهنآ  ياهوزرآ  اهاعدا و  هب  یطبر  هنوگ  چـیه  اهنآ  رفیک  شاداپ و  صاخـشا و 

تلیـضف و : » دـیامرف یم تسخن  اذـل  دـنناسکی  نآ  ربارب  رد  اهتلم  مامت  هک  تسا  ینوناـق  و  ریذـپان ، رییغت  یتنـس  تباـث و  تسا  یلـصا 
(. ِباتِْکلا ِلْهَأ  ِِّینامَأ  ْمُکِِّینامَِأب َو ال  َْسَیل  « ) تسین باتک  لها  ياهوزرآ  امش و  ياهوزرآ  هب  يرترب 

یلو و ادـخ  زج  ار  سک  چـیه  تفرگ و  دـهاوخ  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  رفیک  دـهد  ماجنا  يدـب  لمع  سک  ره  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
(. ًاریِصَن اِیلَو َو ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َُهل  ْدِجَی  ِِهب َو ال  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  « ) دبای یمن شیوخ  روای 

456 ص :  ۀیآ 124 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دش و دنهاوخ  تشهب  دراو  اهنآ  نز  درم و  زا  معا  دنـشاب  نامیا  اب  دنروآ و  اج  هب  حـلاص  لمع  هک  یناسک  نینچ  مه  و  (- » هیآ 124 )
هدـیزگرب َۀَّنَْجلا َو ال  َنُولُخْدَـی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  « ) دوش یمن اهنآ  هب  یمتـس  نیرتمک 

457 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
( ًاریِقَن َنوُمَلُْظی 

ییاـعدا و ياهیگتـسباو  تسا و  هتخیر  همه  تسد  يور  هب  كاـپ » بآ   » حالطـصا هب  یلومعم  هداـس  ریبعت  هب  نآرق  بیترت  نیا  هب  .و 
نآ ینابم  هب  نامیا  ار  ساسا  و  درمـش ، یم هدـیاف  یب ییاـهنت  هب  بهذـم  کـی  هب  تبـسن  ار  نآ  دـننام  يداژن و  یعاـمتجا و  یلاـیخ و 

.دنک یم یفرعم  نآ  ياه  همانرب هب  لمع  بتکم و 

457 ص :  ۀیآ 125 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

رد درادـن ، يرثا  ییاهنت  هب  ینییآ ، بهذـم و  چـیه  هب  باستنا  هک  نیا  دوب و  لمع  نامیا و  ریثأت  زا  نخـس  لـبق ، هیآ  رد  هیآ 125 -) )
نایب ریبعت  نیا  هب  اهنییآ  مامت  رب  ار  مالسا  نییآ  يرترب  دوشن ، ادیپ  هتـشذگ  ثحب  زا  یمهافت  ءوس  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  لاح  نیع 

يراـکوکین زا  تسد  و  هدـش ، میلـست  ادـخ  ربارب  رد  دوـخ ، دوـجو  ماـمت  اـب  هک  یـسک  نییآ  زا  تسا  رتـهب  ینییآ  هـچ  : » تـسا هدرک 
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(. ًافِینَح َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  ٌنِسُْحم َو  َوُه  ِهَِّلل َو  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَّمِم  ًانیِد  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  « ) تسا میهاربا  صلاخ  كاپ  نییآ  وریپ  دراد و  یمنرب
: هدش هدرمش  نییآ  نیرتهب  سایقم  زیچ  هس  هیآ  نیا  رد 

هنوگ ره  اـجنیا  رد  يراـکوکین  زا  روظنم  نسحم » وه  و   » يراـکوکین يرگید  هّلل ،» ههجو  ملـسا   » ادـخ ربارب  رد  قلطم  میلـست  تسخن 
.تسا لمع  نابز و  بلق و  اب  یکین 

«. ًافِینَح َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  َو   » تسا میهاربا  كاپ  نییآ  زا  يوریپ  يرگید  و 
دوخ تسود  لـیلخ و  ناوـنع  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ   » هک دـنک  یم ناـیب  نینچ  ار  میهاربا  نییآ  يور  ندرک  هیکت  لـیلد  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. اًلِیلَخ َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتا  َو  « ) درک باختنا 

457 ص :  ۀیآ 126 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

اهنامـسآ و رد  هچنآ  : » دـیامرف یم دـنک و  یم ءایـشا  همه  هب  وا  هطاحا  راگدرورپ و  هقلطم  تیکلام  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 126 -) )
ٍء ْیَـش ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  « ) دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  دـنوادخ  اریز  تسادـخ ، کلم  تسا  نیمز 

(. ًاطیُِحم
تـسا زاین  یب ناگمه  زا  ادـخ  اریز  دوب ، وا  هب  زاین  رطاـخ  هب  هن  درک  باـختنا  دوخ  تسود  ار  میهاربا  دـنوادخ  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا 

458 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تافص  ایاجس و  رطاخ  هب  هکلب 
.دوب میهاربا  هتسجرب  هداعلا و  قوف 

458 ص :  ۀیآ 127 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

فرط زا  میتی ) نارتخد  اصوصخم   ) نانز هراب  رد  هک  ییاهـشسرپ  تالاؤس و  زا  يا  هراپ هب  هیآ  نیا  نانز ! قوقح  مه  زاـب  هیآ 127 -) )
: وگب دننک  یم یتالاؤس  نانز ، قوقح  هب  طوبرم  ماکحا  هراب  رد  وت  زا  ربمایپ ! يا  : » دـیامرف یم دـیوگ ، یم خـساپ  تسا  هدـش  یم مدرم 

(. َّنِهِیف ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  ِءاسِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْسَی  َو  « ) دهد یم خساپ  اوتف و  امش  هب  هنیمز  نیا  رد  دنوادخ 
جاودزا اهنآ  اـب  دـیهاوخ  یم دـیهد و  یمن ار  ناـشقوقح  هک  یمیتی  نارتخد  هراـب  رد  دـیجم  نآرق  رد  هچنآ  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
ِباتِْکلا ِیف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  َو   ) دزاس یم راکشآ  ار  هناملاظ  لمع  نیا  یتشز  و  دهد » یم خساپ  امش  تالاؤس  زا  رگید  یتمسق  هب  دینک ،

(. َّنُهوُحِْکنَت ْنَأ  َنُوبَغْرَت  َّنَُهل َو  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتاَّللا ال  ِءاسِّنلا  یَماتَی  ِیف 
هیـصوت امـش  هب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک و  هیـصوت  دـندوب  عونمم  ثرا  زا  تیلهاـج  مسر  قبط  هک  ریغـص  نارـسپ  هراـب  رد  سپس 

(. ِناْدلِْولا َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َو  « ) دینک تیاعر  ار  فیعض  ناکدوک  قوقح  هک  دنک  یم
تلادع هب  نامیتی  دروم  رد  هک  دنک  یم هیـصوت  امـش  هب  ادخ  و  : » دیوگ یم هدرک و  دیکأت  یلک  روطب  نامیتی  قوقح  هراب  رد  رگید  راب 

(. ِطْسِْقلِاب یماتَْیِلل  اُوموُقَت  ْنَأ  َو  « ) دینک راتفر 
زا دـنز  رـس  امـش  زا  فیعـض ) دارفا  نامیتی و  هراب  رد  اصوصخم   ) یکین لمع  هنوگ  ره   » هک دـهد  یم هجوت  هلأسم  نیا  هب  ناـیاپ  رد  و 

(. ًامِیلَع ِِهب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو   ) تفای دیهاوخ  ار  نآ  بسانم  شاداپ  و  دنام » یمن یفخم  دنوادخ  ملع  هاگدید 

458 ص :  ۀیآ 128 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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هراشا

هیآ 128) )

458 ص :  لوزن ..... : نأش 

و داد ، قالط  ار  دوخ  نسم  رـسمه  یفـالتخا ) رثا  رب   ) ناوج يرگید  نسم و  یکی  تشاد  رـسمه  ود  جـیدخ  نب  عفار  هک : هدـش  لـقن 
مدـقم وت  رب  ار  مرگید  رـسمه  رگا  دـیاب  یلو  منک ، یم یتشآ  وت  اب  یـشاب  لیام  رگا  تفگ : وا  هب  دوب  هدـشن  ماـمت  هّدـع ، تدـم  زونه 

مه اب  درک و  لوبق  ار  لوا  داهنـشیپ  نز  میوش ، ادج  مه  زا  دوش و  مامت  هّدع  تدم  منک  یم ربص  یـشاب  لیام  رگا  ینک و  ربص  متـشاد 
.دندرک یتشآ 

.تشاد نایب  ار  راک  نیا  مکح  دش و  لزان  هفیرش  هیآ 
459 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

459 ص :  ریسفت ..... :

زوشن هلأسم  هب  يا  هراشا اجنیا  رد  یلو  دوب ، هدـش  ناـیب  نز  زوشن  هب  طوبرم  ماـکحا  هروس  نیمه  هیآ 34 و 35  رد  تسا ! رتهب  حـلص 
: دیامرف یم هدرک و  درم 

زا يا  هراپ زا  تیجوز ، میرح  ظفح  يارب  هک  درادـن  یعنام  دراد ، ضارعا  یـشکرس و  يانب  شرهوش  هک  دـنک  ساسحا  ینز  هاگ  ره  »
اِحلُْـصی ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ًاضارْعِإ  ْوَأ  ًازوُُشن  اِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاـخ  ٌةَأَْرما  ِنِإ  َو  « ) دـنیامن حلـص  مه  اـب  و  دـنک ، رظن  فرـص  دوخ  قوقح 

(. ًاْحلُص امُهَْنَیب 
(. ٌْریَخ ُْحلُّصلا  َو  « ) تسا رتهب  ندرک  حلص  لاح  ره  هب  : » دیامرف یم عوضوم  دیکأت  يارب  سپس 

یلک و نوناـق  کـی  تسا  یهیدـب  یلو  هدـش  رکذ  قوف  هیآ  رد  یگداوناـخ  تاـفالتخا  دروم  رد  هچ  رگ  ینعمرپ  هاـتوک و  هلمج  نیا 
شکمـشک و عازن و  و  تسا ، شزاس  یتسود و  افـص و  حلـص و  نیتسخن ، لصا  اج  همه  رد  هک  دـنک  یم نایب  ار  یناـگمه  یمومع و 

لـسوتم نآ  هب  دیابن  ییانثتـسا  ترورـض و  دراوم  رد  زج  اذل  و  تسا ، وا  شخب  مارآ  یگدـنز  ناسنا و  میلـس  عبط  فالخ  رب  ییادـج 
رد تاذ ، ّبح  هزیرغ  قبط  اتاذ و  مدرم  : » دیامرف یم هدرک  اهتشذگ  مدع  اهعازن و  زا  يرایسب  همشچ  رـس  هب  هراشا  نآ  لابند  هب  و  دش !

، دراد تفایرد  تساک  مک و  یب ار  دوخ  قوقح  مامت  دنک  یم یعس  یسک  ره  و  َّحُّشلا .) ُسُْفنَْألا  ِتَرِـضْحُأ  َو  « ) دنراد رارق  لخب  جاوما 
.تساهشکمشک اهعازن و  همشچ  رس  نیمه  و 

دنشوکب دوخ  حالصا  رد  سپس  تسا ، لخب  تافالتخا  زا  يرایسب  همشچ  رـس  هک  دننک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  درم  نز و  رگا  نیاربانب 
ناـیاپ زین  یعاـمتجا  ياهـشکمشک  زا  يرایـسب  هکلب  دور ، یم نیب  زا  یگداوناـخ  تاـفالتخا  هـشیر  اـهنت  هـن  دـننک ، هـشیپ  تشذـگ  و 

.دریگ یم
هب هیـصوت  هدرک و  اهنآ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  ناـیاپ  رد  دـننکن ، هدافتـسا  ءوس  قوف  مکح  زا  نادرم  هک  نیا  يارب  لاـح  نیع  رد  یلو 

تلادع قح و  ریسم  زا  دیشاب و  دوخ  ياهراک  لامعا و  بقارم  رگا   » هک دنک  یم دزـشوگ  نانآ  هب  هدومن و  يراکزیهرپ  يراکوکین و 
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460 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتسیاش  شاداپ  و  تسا » هاگآ  امش  لامعا  همه  زا  دنوادخ  دیوشن ، فرحنم 
(. ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اُونِسُْحت َو  ْنِإ  َو   ) داد دهاوخ  امش  هب 

460 ص :  ۀیآ 129 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

يوـقت و ناـسحا و  هـب  روتـسد  نآ  رد  تشذـگ و  لـبق  هـیآ  ناـیاپ  رد  هـک  يا  هـلمج زا  رـسمه ! دّدـعت  طرــش  تلادـع  هیآ 129 -) )
زا یفارحنا  نیرتمک  دنـشاب  بقارم  دـیاب  اهنآ  هک  دوش ، یم هدافتـسا  نارهوش  دروم  رد  دـیدهت  عون  کی  دوب ، هدـش  هداد  يراکزیهرپ 

تبحم و دروم  رد  یتح  تلادع  تاعارم  هک  دیآ  یم شیپ  مّهوت  نیا  هک  تساجنیا  دننکن ، ادیپ  دوخ  نارسمه  دروم  رد  تلادع  ریسم 
؟ درک دیاب  هچ  ددعتم  نارسمه  ربارب  رد  نیاربانب  تسین ، ریذپ  ناکما  یبلق  هقالع 

هنیمز نیا  رد  دـنچ  ره  تسین ، ریذـپ  ناـکما  نارـسمه  ناـیم  رد  تبحم ، رظن  زا  تلادـع   » هک دـیوگ  یم خـساپ  لاؤـس  نیا  هب  هیآ  نیا 
(. ُْمتْصَرَح َْول  ِءاسِّنلا َو  َْنَیب  اُولِدْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْسَت  َْنل  َو  « ) دوش ششوک 

تاواسم دیناوت  یمن هک  نونکا  : » دیامرف یم هلمج  نیا  لابند  هب  دـننکن  هدافتـسا  ءوس  مکح ، نیا  زا  نادرم  هک  نیا  يارب  لاح  نیع  رد 
يرگید هک  دیزاسن ، نانآ  زا  یکی  هجوتم  ار  دوخ  یبلق  لیامت  مامت  لقاال  دینک  تیاعر  دوخ ، نارسمه  نایم  تبحم ، رظن  زا  ار  لماک 

(. ِۀَقَّلَعُْملاَک اهوُرَذَتَف  ِْلیَْملا  َّلُک  اُولیِمَت  الَف  « ) دوش عیاض  المع  زین  وا  قوقح  دیآرد و  فیلکتالب  تروص  هب 
دهد یم رادـشه  دـنا  هدرک یهاتوک  دوخ  نارـسمه  نایم  تلادـع  تیاعر  رد  مکح ، نیا  لوزن  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

« داد دهاوخ  رارق  دوخ  ششخب  تمحر و  لومشم  ار  امش  دنوادخ  دینک  ناربج  ار  هتشذگ  دیریگ و  شیپ  اوقت  حالصا و  هار  رگا   » هک
(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اوُِحلُْصت َو  ْنِإ  (َو 

460 ص :  ۀیآ 130 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هدمآ شیپ  یتاهج  و  تساسرف ، تقاط نیفرط  يارب  يرسمه  همادا  رگا  دنک : یم تقیقح  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  سپس  هیآ 130 -) )
و دنهد ، همادا  ار  یجاودزا  نانچ  دنتسین  روبجم  اهنآ  تسین ، ریذپ  حالصا  هجو  چیه  هب  تسا و  رات  هریت و  اهنآ  يارب  یگدنز  قفا  هک 

دیاب عقوم  نیا  رد  دـنوش و  ادـج  مه  زا  دـنناوت  یم هکلب  دنـشاب  ینادـنز  یگداوناخ  یگدـنز  نینچ  رد  یماـک  خـلت  اـب  رمع  ناـیاپ  اـت 
اب ار  ود  ره  گرزب  دـنوادخ  دـنوش  ادـج  مه  زا  یطیارـش  نینچ  اب  رگا   » اریز دـننکن ، تشحو  هدـنیآ  زا  دـنریگب و  میمـصت  هناعاجش 

461 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ِنُْغی اقَّرَفَتَی  ْنِإ  َو  « ) دشاب اهنآ  راظتنا  رد  يرتنـشور  یناگدنز  رتهب و  نارـسمه  تسا  دیما  درک و  دـهاوخ  زاین  یب دوخ  تمحر  لضف و 

(. ًامیِکَح ًاعِساو  ُهَّللا  َناک  َو  « ) دراد تمکح  اب  هتخیمآ  عیسو  تمحر  لضف و  دنوادخ  اریز  (. » ِِهتَعَس ْنِم  الُک  ُهَّللا 

461 ص :  ۀیآ 131 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نآ زا  يا  هراچ و  دنوش ، ادج  مه  زا  رسمه  ود  هک  دنک  باجیا  یترورض  رگا  هک  دش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  لبق  هیآ  رد  هیآ 131 -) )
نیا رد  درک ، دهاوخ  زاین  یب دوخ  مرک  لضف و  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  اریز  دنـسرتن ، هدـنیآ  زا  تسا و  عنام  یب راک  نیا  رب  مادـقا  دـشابن ،

ام ِهَِّلل  َو  « ) تسادخ کلم  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ   » اریز میراد  ار  اهنآ  ندومن  زاین  یب تردق  ام  دنک : یم هفاضا  هیآ 
(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف 
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هراب رد  دیکأت  يارب  سپس  دوب ، دهاوخن  زجاع  دوخ  ناگدنب  نتخاس  زاین  یب زا  دراد  نایاپ  یب تردق  اهتنا و  یب کلم  نینچ  هک  یسک 
دندوب و ینامـسآ  باتک  ياراد  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  اراصن و  دوهی و  هب  : » دیامرف یم رگید ، دروم  ره  دروم و  نیا  رد  يراکزیهرپ 

اوُقَّتا ِنَأ  ْمُکاَّیِإ  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْنیَّصَو  ْدََقل  َو  « ) دـینک هشیپ  ار  يراکزیهرپ  هک  میا  هدرک شرافـس  امـش ، هب  نینچمه 
(. َهَّللا

رگا و   » درادن نآ  هب  يزاین  ادـخ  و  تسامـش ، دوخ  دوس  هب  اوقت  روتـسد  يارجا  دـیوگ : یم هدرک ، ناناملـسم  هب  ار  نخـس  يور  دـعب 
نآ زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـسر ، یمن ادـخ  هب  یناـیز  دـیریگ ، شیپ  یناـمرفان  ناـیغط و  هار  دـینک و  یچیپرس 

(. ًادیِمَح اِینَغ  ُهَّللا  َناک  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو  « ) تسا شیاتس  روخ  رد  زاین و  یب وا  و  تسوا ،

461 ص :  ۀیآ 132 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: هک دنک  یم هیکت  هلمج  نیا  يور  راب ، نیموس  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 132 -) )
ِیف اـم  ِهَِّلل  َو  « ) دـنک یم هرادا  یناـبهگن و  تظفاـحم و  ار  اـهنآ  ادـخ  تسادـخ و  کـلم  تسا  نیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  »

(. اًلیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو 

461 ص :  ۀیآ 133 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

امش نیـشناج  رت  مّمـصم رت و  هدامآ یتیعمج  و  دربب ، نیب  زا  ار  امـش  هک  درادن  یعنام  چیه  ادخ  يارب  : » دیامرف یم سپـس  هیآ 133 -) )
َنیِرَخِآب َو ِتْأَی  ُساَّنلا َو  اَهُّیَأ  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَشَی  ْنِإ  « ) دراد ار  راک  نیا  رب  ییاناوت  دـنوادخ  دنـشاب و  رتاشوک  وا  تعاـطا  هار  رد  هک  دـنک ،

(. ًاریِدَق َِکلذ  یلَع  ُهَّللا  َناک 
462 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

462 ص :  ۀیآ 134 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دننک و یم تکرش  داهج  ياهنادیم  رد  و  دننز ، یم ادخ  هب  نامیا  زا  مد  هک  هدمآ  نایم  هب  یناسک  زا  نخـس  هیآ ، نیا  رد  هیآ 134 -) )
دننامه يدام  جیاتن  ندروآ  تسد  هب  ناشروظنم  هکلب  دنشاب ، هتشاد  یهلا  فده  هک  نیا  نودب  دندنب ، یم راک  هب  ار  مالسا  تاروتسد 

ایند شاداپ  راگدرورپ  دزن  رد  اریز  دنهابتـشا ) رد   ) دنبلط یم ایند  شاداپ  اهنت  هک  یناسک  : » دیامرف یم تسا ، نآ  دننام  یگنج و  میانغ 
و « ؟ دـنور یمن ود  ره  لابند  هب  ارچ  سپ  ِةَرِخْآلا ) اْینُّدـلا َو  ُباَوث  ِهَّللا  َدـْنِعَف  اْینُّدـلا  َباَوث  ُدـیُِری  َناـک  ْنَم  « ) دـشاب یم ود  ره  ترخآ ، و 
َو « ) دراد عالطا  ناتفص  قفانم  لامعا  زا  دنیب و  یم ار  يا  هنحص ره  و  دونـش ، یم ار  ییادص  ره  تسا و  هاگآ  ناگمه  تاین  زا  دنوادخ 

(. ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُهَّللا  َناک 

462 ص :  ۀیآ 135 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نارـسمه و  نامیتی ، دروم  رد  تلادـع  يارجا  هراب  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ییاهروتـسد  بسانت  هب  یعامتجا ! تلادـع  هیآ 135 -) )
دنک و یم رکذ  ءانثتـسا  نودـب  دراوم  همه  رد  تلادـع  يارجا  هراب  رد  یلک  نوناق  کی  یـساسا و  لصا  کی  هیآ  نیا  رد  هدـش ، هداد 
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دیاب ینعی ، ِطْسِْقلِاب .) َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دـینک تلادـع  هب  مایق  الماک  دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم
.دینکن ادیپ  فرط  چیه  هب  یفارحنا  نیرتمک  هک  دینک  ارجا  ار  تلادع  نانچنآ 

رانک ار  تاظحالم  همه  دیاب  تداهـش  دروم  رد  صوصخ  هب  دیامرف : یم هدرک ، ناونع  ار  تداهـش »  » هلأسم بلطم  دـیکأت  يارب  سپس 
َءادَهُش « ) دوش مامت  ناکیدزن  ای  ردام و  ردپ و  ای  امش  صخش  نایز  هب  هچ  رگا  دیهد ، قح  هب  تداهش  ادخ  رطاخ  هب  طقف  و   » دیراذگب

(. َنِیبَْرقَْألا ِْنیَِدلاْولا َو  ِوَأ  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َْول  ِهَِّلل َو 
.دنهد تداهش  رگیدکی  نایز  هب  ای  دوس  هب  تلادع  لوصا  ظفح  اب  دنناوت  یم ناگتسب  هک  دوش  یم هدافتسا  هلمج  نیا  زا 

عناـم دـیاب  نادـنمتورث  تورث  هظحـالم  هن  : » دـیامرف یم هدرک  هراـشا  تلادـع  لـصا  زا  فارحنا  لـماوع  زا  يرگید  تمـسق  هب  سپس 
، دوش یم مامت  وا  نایز  هب  قح  هب  تداهش  هک  سک  نآ  رگا   » اریز ناریقف ، رقف  هظحالم  زا  یـشان  فطاوع  هن  ددرگ و  قح  هب  تداهش 
، راگدرورپ تیامح  ربارب  رد  دـنناوت  یم روز  رز و  نابحاص  هن  تسا » رتهاگآ  اهنآ  لاـح  هب  تبـسن  دـنوادخ  دـشاب ، ریقف  اـی  دـنمتورث 

463 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قح  رب  نادهاش  هب  ینایز 
(. امِِهب یلْوَأ  ُهَّللاَف  ًاریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  « ) دنام یم هنسرگ  تلادع  يارجا  اب  ریقف  هن  و  دنناسرب ،

يوَْهلا اوُِعبَّتَت  الَف  « ) ددرگ داجیا  تلادع  يارجا  هار  رد  یعنام  ات  دینکن  يوریپ  سوه  يوه و  زا   » هک دهد  یم روتـسد  دـیکأت  يارب  زاب 
(. اُولِدْعَت ْنَأ 

ملظ دشابن ، تسرپ  يوه  یعامتجا  رگا  تسا و  یتسرپ  يوه  اهمتس ، ملاظم و  همشچ  رس  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هلمج  نیا  زا 
هدرک هیکت  روتـسد  نیا  يور  دراد ، تلادـع  يارجا  عوـضوم  هـک  یتـیمها  رطاـخ  هـب  رگید  راـب  تـشاد ! دـهاوخن  هار  نآ  رد  متـس  و 

، دینک ضارعا  نآ  زا  قح  ندش  راکـشآ  زا  سپ  ای  دییامن و  فیرحت  ار  قح  ای  دیوش و  رادقح  هب  قح  ندیـسر  عنام  رگا  : » دیامرف یم
(. ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُضِْرُعت  ْوَأ  اوُْولَت  ْنِإ  َو  « ) تسا هاگآ  امش  لامعا  زا  دنوادخ 

یتادیکأت عاونا  دزاس و  یم نشور  الماک  تروص  ره  لکش و  ره  رد  یعامتجا  تلادع  هلأسم  هب  ار  مالـسا  هداعلا  قوف  هجوت  قوف  هیآ 
تیـساسح یعامتجا ، یناسنا و  مهم  هلأسم  نیا  رد  هزادـنا  هچ  ات  مالـسا  هک  دـهد  یم ناشن  تسا  هتفر  راک  هب  هلمج  دـنچ  نیا  رد  هک 

زا یکی  نیمه  و  تسا ،! نامسآ  ات  نیمز  زا  هلصاف  یمالسا ، یلاع  روتسد  نیا  و  ناناملسم ، لمع  نایم  فسأت  تیاهن  اب  هچ  رگا  دراد ،
.تساهنآ یگدنام  بقع  رارسا 

463 ص :  ۀیآ 136 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 136) )

463 ص :  لوزن ..... : نأش 

بعک و نب  دسا  مالـس و  نب  هّللا  دبع  دننام  دیدرگ  لزان  باتک  لها  ناگرزب  زا  یعمج  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  سابع » نبا   » زا
باتک وت و  هب  ام  دنتفگ : دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  زاغآ  رد  اهنآ  اریز  رگید ، یعمج  بعک و  نب  دیـسا  شردارب 
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.میرادن نامیا  ءایبنا  ریاس  نینچمه  ینامسآ و  ياهباتک  ریاس  هب  یلو  میروآ  یم نامیا  ریزع  تاروت و  یسوم و  وت و  ینامسآ 
.دیشاب هتشاد  نامیا  همه  هب  دیاب  هک  داد  میلعت  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ 

463 ص :  ریسفت ..... :

ياهبـصعت يور  مالـسا  لوبق  زا  سپ  اـهنآ  هک  تسا  باـتک  لـها  ناـنمؤم  زا  یعمج  هب  هیآ  رد  نخـس  يور  لوزن ، نأـش  هب  هجوت  اـب 
464 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  نامیا  راهظا  اهنت  یصاخ 

تیمـسر هب  ار  ینامـسآ  بتک  ناربمایپ و  مامت  هک  دـنک  یم هیـصوت  اهنآ  هب  نآرق  اما  دـندرک ، یم مالـسا  نییآ  دوخ و  قباـس  بهذـم 
، دنریذپن ار  یـضعب  دنریذپب و  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  درادن  ینعم  نیاربانب ، .دنا  هدش ثوعبم  ءدـبم  کی  فرط  زا  همه  اریز  دنـسانشب ،
هک یناسک  يا  : » دیوگ یم هیآ  اذـل  دریگب ؟ ار  تایعقاو  ولج  دـناوت  یم اهبـصعت  رگم  و  تسا ؟ رادرب  ضیعبت دـحاو  تقیقح  کی  رگم 
ای « ) دیروایب نامیا  یگمه  نیشیپ ، ینامسآ  بتک  و  هدش ، لزان  وا  رب  هک  یباتک  و  مالـسا ) ربمایپ   ) شربمایپ ادخ و  هب  دیا  هدروآ نامیا 

(. ُْلبَق ْنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِباتِْکلا  ِِهلوُسَر َو  یلَع  َلََّزن  يِذَّلا  ِباتِْکلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 
و ناگتشرف ، ادخ و  هب  هک  یسک  : » دیامرف یم نینچ  هدرک ، نایب  دنوشب  لفاغ  اهتیعقاو  نیا  زا  هک  ار  یناسک  تشونرـس  هیآ  نایاپ  رد  و 
ِِهتَِکئالَم َو ِهَّللِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  « ) تسا هداتفا  يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دوش ، رفاـک  نیـسپزاب ، زور  و  وا ، ناگداتـسرف  و  یهلا ، بتک 

(. ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِِهلُسُر َو  ِِهُبتُک َو 
ءایبنا ینامسآ و  بتک  هب  نامیا  داعم ، ءدبم و  هب  نامیا  رب  هوالع  ینعی  هدش ، هدرمـش  مزال  هیآ  نیا  رد  لصا  جنپ  هب  نامیا  تقیقح  رد 

.تسا مزال  زین  ناگتشرف  و 

464 ص :  ۀیآ 137 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

اجنیا رد  دوب  اهنآ  زارد  رود و  یهارمگ  نارفاک و  هراب  رد  لبق  هیآ  رد  هک  یثحب  بساـنت  هب  جوجل ! ناـقفانم  تشونرـس  هیآ 137 -) )
رد رگید  زور  و  نانمؤم ، فص  رد  يزور  دـنریگ ، یم دوخ  هب  يا  هزات لکـش  زور  ره  هک  هدرک  نانآ  زا  یعمج  تلاح  هب  هراشا  نآرق 

« راّیع تب   » نوچمه هصالخ  دـنریگ  یم رارق  كانرطخ  بصعتم و  نارفاک  فوفـص  رد  سپـس  نانمؤم و  فص  رد  زاب  و  رافک ، فص 
تشونرس هراب  رد  هیآ  نیا  دنهد ! یم ناج  ینامیا  یب رفک و  لاح  رد  ماجنا  رس  دنیآ و  یم رد  یگنر  هب  زور  ره  یلکـش و  هب  هحمل  ره 

رب سپس  دنتفرگ و  شیپ  رفک  هار  رگید  راب  دندروآ و  نامیا  زاب  دندش  رفاک  سپـس  دندروآ  نامیا  هک  اهنآ  : » دیوگ یم یناسک  نینچ 
َُّمث اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـنک یمن تیادـه  تسار  هار  هب  دزرمآ و  یمن ار  اـهنآ  دـنوادخ  زگره  دـندوزفا ، دوـخ  رفک 

(. اًلِیبَس ْمُهَیِدْهَِیل  ْمَُهل َو ال  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  اوُرَفَک 
465 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

465 ص :  ۀیآ 138 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

َّنَِأب َنیِِقفانُْملا  ِرَِّشب  « ) تسا اهنآ  يارب  یکاندرد  باذع  هک  هدـب  تراشب  ناقفانم  زا  هتـسد  نیا  هب  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 138 -) )
(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل 
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465 ص :  ۀیآ 139 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

باختنا دوخ  تسود  نانمؤم  ياـج  هب  ار  نارفاـک  اـهنآ  : » دـنا هدـش فیـصوت  نینچ  ناـقفانم  زا  هتـسد  نیا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 139 -) )
یتسار ایآ  « ؟ تسیچ باختنا  نیا  زا  اهنآ  فدـه  دـیوگ : یم سپـس  َنِینِمْؤُْملا .) ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا  « ) دـننک یم

اهتزع ماـمت  هک  یلاـح  رد  (. » َةَّزِْعلا ُمُهَدـْنِع  َنوُغَْتبَی  َأ  ( !؟» دـننک بسک  دوخ  يارب  یتـسود  نیا  قـیرط  زا  یتـیثیح  وربآ و  دـنهاوخ  یم
تردـق و هک  اـهنیا  دریگ و  یم همـشچ  رـس  تردـق »  » و مـلع »  » زا هراوـمه  تزع  اریز  ًاـعیِمَج ) ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَـف  « ) تسادـخ صوـصخم 

.دنشاب یتزع  أشنم  دنناوتب  هک  تسین  هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  تسا ، زیچان  ناشملع 
یسایس و یگنهرف و  يداصتقا و  نوؤش  زا  معا  یگدنز  نوؤش  همه  رد  ار  دوخ  تزع  هک  دهد  یم رادشه  ناناملـسم  همه  هب  هیآ  نیا 

اهر ار  دوخ  نادـحتم  نیرت  یمیمـص اروف  دـنک  اضتقا  اهنآ  عفانم  هک  زور  ره  اریز  دـنیوجن ، مالـسا  نانمـشد  اب  یتسود  رد  نآ ، دـننام 
نیا يایوگ  رایـسب  دهاش  رـصاعم  خیرات  هکنانچ  دنتـشادن ، ییانـشآ  مه  اب  زگره  ییوگ  هک  دـنور  یم شیوخ  راک  غارـس  هب  هدرک و 

! تسا تیعقاو 

465 ص :  ۀیآ 140 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 140) )

465 ص :  لوزن ..... : نأش 

نآرق تایآ  هب  تبـسن  نآ  رد  هک  یتاسلج  دنتـسشن ، یم دوهی  نادنمـشناد  تاسلج  رد  ناقفانم  زا  یعمج  هک : هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
.تخاس نشور  ار  لمع  نیا  موش  تبقاع  تشگ و  لزان  هیآ  دش ، یم ءازهتسا 

465 ص :  ریسفت ..... :

ینک هدهاشم  رگا  : » هک تسا  هداد  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  احیرـص  هیآ 68  ماعنا  هروس  رد  دینیـشنن - هانگ  سلجم  رد 
«. نک ضارعا  اهنآ  زا  دنیوگ ، یم اوران  نانخس  دننک و  یم ءازهتسا  نآرق  تایآ  هب  تبسن  یناسک 

هدش هداد  روتسد  البق  امـش  هب  نآرق  رد  : » هک دهد  یم رادشه  ناناملـسم  هب  دنک و  یم دیکأت  ار  یمالـسا  مکح  نیا  رگید  راب  هیآ  نیا 
رظن فرـص  راک  نیا  زا  ات  دینیـشنن  اهنآ  اب  دـننک  یم ءازهتـسا  دـنزرو و  یم رفک  نآرق  تاـیآ  هب  تبـسن  يدارفا  دیونـشب  یماـگنه  هک 
466 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَس  اذِإ  ْنَأ  ِباتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَق  َو  « ) دنزادرپب يرگید  لئاسم  هب  هدرک ،

( ِهِْریَغ ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتُْسی  اِهب َو  ُرَفُْکی 
و دوب » دـیهاوخ  اهنآ  دـننامه  دـیدرک  تکرـش  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  امـش  رگا  : » هک دـنک  یم ناـیب  نینچ  ار  راـک  نیا  هجیتن  سپـس  .
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(. ْمُُهْلثِم ًاذِإ  ْمُکَّنِإ   ) تساهنآ تشونرس  ناتتشونرس ،
ار نارفاک  ناقفانم و  همه  دنوادخ  و   » تسا قافن  حور  هناشن  تاسلج  هنوگ  نیا  رد  تکرش  دنک  یم هفاضا  بلطم  نیا  دیکأت  يارب  زاب 

(. ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاْکلا  َنیِِقفانُْملا َو  ُعِماج  َهَّللا  َّنِإ  « ) دنک یم عمج  خزود  رد 

466 ص :  ۀیآ 141 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

، دنک یم وگزاب  ار  اهنآ  ناشیرپ  ياه  هشیدنا ناقفانم و  تافـص  زا  رگید  یتمـسق  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  ناقفانم ! تافـص  هیآ 141 -) )
امش بیـصن  يزوریپ  رگا  دننک ، يرادرب  هرهب دوخ  عفن  هب  يدماشیپ  ره  زا  دنهاوخ  یم هشیمه  هک  دنتـسه  یناسک  ناقفانم  : » دیوگ یم
امش يزوریپ  هبلغ و  رد  رثؤم  ام  هدنزرا  ياهکمک  ایآ  میدوبن و  امـش  اب  ام  ایآ  دنیوگ  یم هدز ، اج  نانمؤم  فص  رد  ار  دوخ  اروف  دوش 
ْمَُکل َناک  ْنِإَف  ْمُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا  « ) میمیهـس کیرـش و  نآ  يدام  يونعم و  جـیاتن  اهتیقفوم و  نیا  مامت  رد  مه  اـم  نیارباـنب ، دوبن ؟

(. ْمُکَعَم ْنُکَن  َْمل  اُولاق َأ  ِهَّللا  َنِم  ٌْحتَف 
هب ار  شیوخ  يدـنماضر  بتارم  هدرک ، کیدزن  اهنآ  هب  ار  دوخ  اروف  دوش ، مالـسا  نانمـشد  بیـصن  يزوریپ  نیا  زا  يا  هرهب رگا  اـما 

میدرک اهنآ  ربارب  رد  میلـست  مدـع  ناناملـسم و  اب  هزراـبم  هب  قیوشت  ار  امـش  هک  میدوب  اـم  نیا  : » دـنیوگ یم دـنراد و  یم مـالعا  اـهنآ 
(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  ْمُکْعَنْمَن  ْمُْکیَلَع َو  ْذِوْحَتْسَن  َْمل  اُولاق َأ  ٌبیِصَن  َنیِِرفاْکِلل  َناک  ْنِإ  َو  «! ) میراد یمهس  اهیزوریپ  نیا  رد  مه  ام  نیاربانب ،

ود نیا  اب  ار  يرمع  و  دزد » کیرـش   » یهاـگ دـنا و  هلفاـق » قیفر   » یهاـگ دوخ ، صوصخم  یبلط  تصرف  اـب  هتـسد  نیا  بیترت  نیا  هب 
ارف يزور  هرخالاب  دـیوگ : یم دـنک و  یم نایب  هاتوک  هلمج  کـی  اـب  ار  اـهنآ  ماـجنا  رـس  نآرق  یلو  دـننارذگ ! یم ندرک  يزاـب  هزود 
امـش ناـیم  رد  دـنوادخ  تماـیق  زور  رد  ! » يرآ .دوـش  یم هتـشادرب  ناـنآ  تشز  هرهچ  زا  باـقن  دور و  یم ـالاب  اـه  هدرپ هک  دـسر  یم

467 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِۀَمایِْقلا .) َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  « ) دنک یم تواضق 
: دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  دنوشن  نانآ  بوعرم  یعقاو  نانمؤم  هک  نیا  يارب  و 

َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  « ) تسا هدادـن  رارق  ناناملـسم  رب  نارفاک  طلـست  يزوریپ و  يارب  یهار  دـنوادخ  هاگ  چـیه  »
(. اًلِیبَس

هریچ نامیا ، اب  دارفا  رب  رظن  چیه  زا  هصالخ  يداصتقا و  یگنهرف و  یسایس و  یماظن و  رظن  زا  هکلب  قطنم  رظن  زا  اهنت  هن  نارفاک  ینعی 
.دش دنهاوخن 

نانمؤم ناناملسم  زا  يرایسب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مینیب  یم دوخ  مشچ  اب  فلتخم  ياهنادیم  رد  ناناملـسم  رب  ار  اهنآ  يزوریپ  رگا  و 
ات دلوت  هظحل  زا  ار  نآ  مالـسا  هک  مزال  یهاگآ  ملع و  هن  تسا و  نانآ  نایم  رد  یمالـسا  توخا  داحتا و  زا  يربخ  هن  دنتـسین ، یعقاو 

! دننینچ اعبط  دننانچ  نوچ  و  دنراد ، تسا  هدرمش  مزال  همه  رب  گرم  هظحل 

467 ص :  ۀیآ 142 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: تسا هدمآ  یهاتوک  تارابع  رد  ناقفانم  تافص  زا  رگید  تفص  جنپ  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 142 -) )
دننز گنرین  هعدخ و  ادخ  هب  دنهاوخ : یم یتح  دنوش و  یم دراو  گنرین  هعدخ و  هار  زا  دوخ  موش  فادها  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  - 1

ندروآ تسد  هب  يارب  اریز  دـنا ، هدـش عقاو  هعدـخ  عون  کی  رد  دنتـسه  يراک  نینچ  ددـص  رد  هک  تاظحل  ناـمه  رد  هک  یلاـح  رد 
ار ادخ  دـنهاوخ  یم ناقفانم  : » دـیوگ یم هیآ  هک  يروطب  دـنهد  یم تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  گرزب  ياه  هیامرـس يزیچان  ياه  هیامرس
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( ْمُهُعِداخ َوُه  َهَّللا َو  َنوُعِداُخی  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  « ) دهد یم بیرف  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دنهد  بیرف 
: لیلد نیمه  هب  دنرب و  یمن تذل  وا  اب  زاین  زار و  زا  دنرود و  ادخ  زا  اهنآ  - 2.

( یلاسُک اُوماق  ِةالَّصلا  َیلِإ  اُوماق  اذِإ  َو  « ) تسا یلاح  یب تلاسک و  قرغ  اهنآ  ياپ  ات  رس  دنزیخرب  زامن  هب  هک  یماگنه  »
هب هن  تسایر  يور  زا  زین  نآ  دنهد  ماجنا  یکین  لمع  ای  تدابع  رگا  ، » دـنرادن نامیا  وا  گرزب  ياه  هدـعو ادـخ و  هب  نوچ  اهنآ  - 3.

( َساَّنلا َنُؤاُری  «! ) ادخ رطاخ 
رایـسب دشاب  مه  رگا  تسین و  يرادیب  یهاگآ و  يور  زا  لد و  میمـص  زا  دننک  ادخ  زا  يدای  دـنیوگب و  مه  يرکذ  یهاگ  اهنآ  - » 4.

( اًلِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  « ) تسا مک 

467 ص :  ۀیآ 143 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

468 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ریسم  همانرب و  دقاف  فده و  یب نادرگرس و  دارفا  اهنآ  : » مجنپ هیآ 143 -) )
(. ِءالُؤه یلِإ  ِءالُؤه َو ال  یلِإ  َِکلذ ال  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم  «! ) نارفاک فص  رد  هن  دننانمؤم و  ءزج  هن  دنا ، صخشم

رد هتشادرب و  نانآ  زا  ار  شتیامح  ادخ  ناشلامعا  رثا  رب  هک  دنتسه  يدارفا  اهنآ  دنک  یم نایب  نینچ  ار  اهنآ  تشونرس  هیآ  نایاپ  رد  و 
ْنَلَف ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  « ) تفای یهاوخن  نانآ  يارب  یتاجن  هار  هاگ  چـیه  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  سک  ره  و   » هتخاس ناشهارمگ  اه  ههاریب

(. اًلِیبَس َُهل  َدِجَت 

468 ص :  ۀیآ 144 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک یناسک  يا  : » دیامرف یم تسخن  هیآ  نیا  رد  دش و  نارفاک  ناقفانم و  تافص  زا  يا  هشوگ هب  هراشا  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 144 -) )
اوُذِـخَّتَت اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دـینکن باختنا  دوخ  ّیلو  هاـگ و  هیکت  ناـنمؤم  ياـج  هب  ار  ناـقفانم ) و   ) نارفاـک دـیا ! هدروآ ناـمیا 

(. َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا 
بجوم راـگدرورپ  تلادـع  نوناـق  هب  هجوت  اـب  تسا و  دـنوادخ  هب  كرـش  راکـشآ و  ینکـش  نوناـق مرج و  کـی  لـمع  نیا  هک  ارچ 

راگدرورپ هاگـشیپ  رد  دوخ  دض  رب  ینـشور  لیلد  دـیهاوخ  یم ایآ  : » دـیامرف یم نآ  لابند  هب  اذـل  تسا  يدـیدش  تازاجم  قاقحتـسا 
(. ًانِیبُم ًاناْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِهَِّلل  اُولَعْجَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  « ) دینک تسرد 

468 ص :  ۀیآ 145 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ندرگ رب  ار  ناـنآ  یتـسود  قوـط  لـفاغ ، ناناملـسم  زا  هتـسد  نیا  هک  یناـقفانم  لاـح  نتخاـس  نشور  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 145 -) )
َّنِإ « ) تفای یهاوخن  اهنآ  يارب  يروای  هنوگ  چیه  دنراد و  رارق  خزود  لحارم  نیرتلزان  نیرت و  نییاپ رد  ناقفانم  : » دیامرف یم دنهن ، یم

(. ًاریِصَن ْمَُهل  َدِجَت  َْنل  ِراَّنلا َو  َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا 
هب و  دنتـسه ، ادـخ  زا  مدرم  نیرترود  ناـقفانم  و  رفک ، عاونا  نیرتدـب  قاـفن  مالـسا  رظن  زا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوـخ  هب  هیآ  نیا  زا 

.تسا خزود  هطقن  نیرت  تسپ نیرتدب و  اهنآ  هاگیاج  لیلد  نیمه 

468 ص :  ۀیآ 146 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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نتشیوخ تیعقوم  حالصا  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب  هار  هدولآ ، هداعلا  قوف  دارفا  نیا  یتح  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  اما  هیآ 146 -) )
فطل نماد  هب  و  دـننک ) ناربج  ار  هتـشذگ  و   ) دـنیامن حالـصا  ار  دوخ  لاـمعا  هدرک و  هبوت  هک  اـهنآ  رگم  : » دـنک یم هفاـضا  دـنراد ،

469 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اَّلِإ  « ) دننادرگ صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  نامیا  نید و  دننزب و  گنچ  راگدرورپ 
( ِهَِّلل ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأ  ِهَّللِاب َو  اوُمَصَتْعا  اوُحَلْصَأ َو  اُوبات َو  َنیِذَّلا 

شاداپ دـنوادخ  و  (. » َنِینِمْؤُْملا َعَم  َِکئلوُأَف  « ) دـندرگ یم نیرق  نانمؤم  اب  و  دـش ) دـنهاوخ  تاجن  لـها  ماـجنا  رـس   ) یناـسک نینچ  . »
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتُْؤی  َفْوَس  َو  « ) داد دهاوخ  نامیا  اب  دارفا  همه  هب  یمیظع 

469 ص :  ۀیآ 147 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

كاندرد ياهتازاجم  هک  نیا  نآ  دوش و  یم هراشا  مهم » تیعقاو   » کی هب  هیآ  نیا  رد  تسین ! یماقتنا  ادـخ  ياـهتازاجم  هیآ 147 -) )
زا هک  ینایز  ای  و  دـنک ، ییاـمن » تردـق   » اـی دریگب و  ماـقتنا »  » یـصاع ناگدـنب  زا  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هن  یهلا 

اهنآ زا  ادـخ  كاپ  تاذ  هک  تساهدوبمک  صیاقن و  همزال  اهنیا  همه  اریز  دـیامن ، ناربج »  » تسا هدیـسر  ودـب  اهنآ  نایـصع  رذـگهر 
.تساهناسنا دوخ  دیاقع  لامعا و  ءوس  جیاتن  اهباتزاب و  یگمه  اهتازاجم  نیا  هکلب  تساّربم ،

ُهَّللا ُلَعْفَی  اـم   ) و دـیروایب ؟» ناـمیا  دـینک و  يرازگ  رکـش  امـش  رگا  دراد  امـش  تازاـجم  هب  يزاـین  هچ  ادـخ  : » دـیامرف یم هیآ  اذـل  و 
(. ُْمْتنَمآ ُْمتْرَکَش َو  ْنِإ  ْمُِکباذَِعب 

امش نماد  یتازاجم  نیرتمک  کش  نودب  دینکن ، هدافتسا  ءوس  یهلا  بهاوم  زا  دیشاب و  هتشاد  یحلاص  لمع  نامیا و  امش  رگا  ینعی ،
.تفرگ دهاوخن  ار 

رکاش و امـش  کین  لامعا  ربارب  رد  مه  تسا و  هاگآ  امـش  تاین  لامعا و  زا  مه  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  عوضوم  نیا  دیکأت  يارب  و 
(. ًامِیلَع ًارِکاش  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا هدنهد  شاداپ

ار ادـخ  بهاوم  اهتمعن و  ناسنا  اـت  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تسا و  هدـش  مدـقم  ناـمیا »  » رب يرازگرکـش »  » عوضوم قوف  هیآ  رد 
.دینک تقد  دسانشب - ار  وا  دوخ  دناوت  یمن دسرن ، يرازگرکش  ماقم  هب  دسانشن و 

469 ص :  دیجم .....  نآرق  مشش  ءزج  زاغآ 

469 ص :  ءاسن .....  هروس  همادا 

469 ص :  ۀیآ 148 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دراد یمن تسود  ادخ  : » دیامرف یم تسخن  هدش ، مالـسا  یقالخا  تاروتـسد  زا  یـشخب  هب  هراشا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 148 -) )
ریسفت هدیزگرب  ِلْوَْقلا .) َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال  « ) دوش المرب  نخس  اب  صاخـشا  تشز  لامعا  بویع و  ای  دوش و  ییوگدب  هک 

470 ص : ج1 ، هنومن ،
دـنزاس و شاف  ار  مدرم  بویع  دـننک و  يرد  هدرپ رـشب  دارفا  هک  درادـن  تسود  تسا ، بویعلا » راّتـس   » دـنوادخ هک  هنوگ  نامه  اریز 

.دنربب ار  اهنآ  يوربآ 
عقاو مولظم  هک  یـسک  رگم  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  دوش  یم اهیرد  هدرپ اهییوگدـب و  هنوگ  نیا  زوجم  هک  روما  زا  یـضعب  هب  سپس 
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(. َِملُظ ْنَم  اَّلِإ  « ) هدش
تمذم اراکشآ  اهیرگمتس  ملاظم و  زا  ای  دننک و  تیاکـش  هب  مادقا  دنراد  قح  ملاظ  ملظ  ربارب  رد  نتـشیوخ  زا  عافد  يارب  دارفا  نینچ 

.دننیشنن ياپ  زا  دنیامنن  متس  عفد  دنریگن و  ار  دوخ  قح  ات  دنیامن و  تبیغ  داقتنا و  و 
هک نیا  هناهب  هب  دـننکن و  هدافتـسا  ءوس  زین  ءانثتـسا  نیا  زا  يدارفا  هک  نیا  يارب  تسا - نآرق  شور  هک  روط  نامه  هیآ - ناـیاپ  رد  و 

َو « ) تسا هاگآ  تاین  زا  دونش و  یم ار  نانخس  دنوادخ  : » دیامرف یم دنزاسن  راکـشآ  تهج  نودب  ار  مدرم  بویع  دنا  هدش عقاو  مولظم 
(. ًامِیلَع ًاعیِمَس  ُهَّللا  َناک 

470 ص :  ۀیآ 149 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دییامن یفخم  ای  دـینک و  راهظا  ار  دارفا  ياهیکین  رگا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  مکح  نیا  لـباقم  هطقن  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 149 -) )
امـش هب  دارفا  هک  ییاهیدب  ربارب  رد  رگا  زین  و  دوش ) نامتک  دیاب  ییانثتـسا  يدراوم  رد  زج  اقلطم  هک  اهیدـب  فالخ  هب   ) درادـن یعنام 

ره رب  تردق  نتشاد  اب  هک  تسا  یهلا  راک  عون  کی  تقیقح  رد  راک  نیا  اریز  تسا  رتهب  دیریگ  شیپ  ار  ششخب  وفع و  هار  دنا  هدرک
اوُفَع َناـک  َهَّللا  َّنِإَـف  ٍءوُس  ْنَع  اوُفْعَت  ْوَأ  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ًاْریَخ  اوُدـُْبت  ْنِإ  « ) دـهد یم رارق  وفع  دروم  ار  دوـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  ماـقتنا ، هنوـگ 

(. ًاریِدَق

470 ص :  ۀیآ 150 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

اهنآ تشونرـس  نانمؤم و  نارفاک و  زا  یعمج  لاـح  زا  یفیـصوت  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  تسین ! ضیعبت  ناربماـیپ  ناـیم  هیآ 150 -) )
.دنک یم لیمکت  دوب  ناقفانم  هراب  رد  هک  ار  هتشذگ  تایآ  تسا و  هدمآ 

: دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دـنناد  یم لطاب  رب  ار  یـضعب  قح و  رب  ار  یـضعب  هتـشاذگ ، قرف  یهلا  ناربمایپ  نایم  هک  یناـسک  هب  تسخن 
هب تبـسن  ام  هک  دنراد  یم راهظا  دنزادنیب و  هقرفت  ناربمایپ  ادخ و  نایم  دـنهاوخ  یم دـنوش و  یم رفاک  شناربمایپ  ادـخ و  هب  هک  اهنآ  »

ادیپ یهار  نایم  نیا  رد  دنهاوخ  یم دوخ  نامگ  هب  و  میسانش ، یمن تیمـسر  هب  ار  رگید  یـضعب  هچ  رگا  میراد  نامیا  اهنآ  زا  یـضعب 
471 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِذَّلا  َّنِإ   ...« ) دننک

َِکلذ َْنَیب  اوُذِخَّتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ٍضْعَِبب َو  ُرُفْکَن  ٍضْعَِبب َو  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَی  ِِهلُـسُر َو  ِهَّللا َو  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  ِِهلُـسُر َو  ِهَّللِاب َو  َنوُرُفْکَی 
(. اًلِیبَس

ربمایپ ود ، ره  و  دنتخانش ، یمن تیمسر  هب  ار  حیسم  نایدوهی  هک  دزاس  یم نشور  ار  نایحیسم  نایدوهی و  لاح  هلمج  نیا  تقیقح  رد 
.دوب هدش  تباث  ناشیا  رب  ناربمایپ  نیا  توبن  اهنآ  ینامسآ  بتک  قبط  هک  یلاح  رد  ار ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

حور زا  هک  ارچ  تسا ، هدـش  دادـملق  شزرا  یب دـننک ، یم ناـمیا  راـهظا  نآ  هب  تبـسن  هک  يدراوـم  رد  یتـح  اـهنآ  ناـمیا  نیارباـنب ،
.دریگ یمن همشچ  رس  ییوج  قح

471 ص :  ۀیآ 151 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

(. اقَح َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنتسه یعقاو  نارفاک  اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، نایب  ار  دارفا  نیا  تیهام  هیآ  نیا  رد  هیآ 151 -) )
انْدَـتْعَأ َو  « ) میا هتخاس مهارف  يا  هدـننکراوخ زیمآ و  نیهوت  باذـع  نارفاـک  يارب  اـم  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیدهت  ار  اـهنآ  ناـیاپ  رد  و 
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(. ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل 

471 ص :  ۀیآ 152 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

وا ناربمایپ  همه  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  : » دـیوگ یم هدرک و  هراشا  اهنآ  تشونرـس  ناـنمؤم و  عضو  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 152 -) )
هنوگ ره  اب  هزرابم  و  قح ، ربارب  رد  دوخ  صالخا » میلـست و  ، » راک نیا  اب  و   ) دنتخادنین هقرفت  اهنآ  زا  کی  چیه  نایم  رد  دـنا و  هدروآ

اُوقِّرَُفی َْمل  ِِهلُسُر َو  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  « ) داد دهاوخ  اهنآ  هب  ار  اهنآ  ياهـشاداپ  دنوادخ  يدوز  هب  دندومن ) تابثا  ار  اجبان  بصعت » »
(. ْمُهَروُجُأ ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس  َِکئلوُأ  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب 

ناهانگ اه و  هقرفت اهبـصعت و  نانچ  بکترم  هتـشذگ  رد  نانمؤم  زا  هتـسد  نیا  رگا  هک  دوش  یم هراـشا  بلطم  نیا  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
هدنزرمآ و هراومه  دنوادخ  و   » دشخب یم ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندرگزاب  ادـخ  يوس  هب  هدرک و  صلاخ  ار  دوخ  نامیا  رگا  دـندش  رگید 

(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسه هدوب و  نابرهم 

471 ص :  ۀیآ 153 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 153) )

471 ص :  لوزن ..... : نأش 

هـضرع ام  هب  اجکی  ار  دوخ  ینامـسآ  باتک  ییادخ  ربمغیپ  وت  رگا  دنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  دوهی  زا  یعمج 
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  دروآ ، اجکی  ار  تاروت  یسوم  هک  روطنامه  نک ،

471 ص :  ریسفت ..... :

472 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لها  تساوخرد  هب  هراشا  تسخن  هیآ ، نیا  رد  دوهی - ییوج  هناهب 
َُکلَئْـسَی « ) ینک لزان  اهنآ  رب  اجکی )  ) نامـسآ زا  یباتک  هک  دـننک  یم اضاقت  وت  زا  باتک  لها  : » دـیوگ یم دـنک و  یم دوهی )  ) باـتک

(. ِءامَّسلا َنِم  ًاباتِک  ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ 
تیادـه و داشرا و  ناـمه  ینامـسآ  باـتک  لوزن  زا  فدـه  اریز  دنتـشادن ، تین  نسح  دوخ  ياـضاقت  نیا  رد  اـهنآ  هک  تسین  کـش 

رتشیب فدـه  نیا  هب  نآ  ندوب  یجیردـت  یهاگ  و  دوش ، یم نیمأت  اـجکی  ینامـسآ  باـتک  لوزن  اـب  فدـه  نیا  یهاـگ  تسا ، تیبرت 
.دنک یم کمک 

دانع و تجاجل و  هقباس  شربماـیپ ، هب  يرادـلد  نمـض  و  هدرک ، هراـشا  اـهنآ  تین  نسح  مدـع  هب  دـنوادخ  اـضاقت  نیا  لاـبند  هب  اذـل 
.دنک یم وگزاب  نارمع  نب  یسوم  ناشگرزب  ربمایپ  ربارب  رد  ار  دوهی  ییوج  هناهب
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ْدَقَف «! ) هدـب ناشن  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادـخ  دـنتفگ : دنتـساوخ و  نیا  زا  رتبیجع  رتگرزب و  ییاهزیچ  یـسوم  زا  اهنیا  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ًةَرْهَج َهَّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یسُوم  اُولَأَس 

یفرعم دودـحم  مسج و  ار  ادـخ  تخاـس و  یم سکعنم  ار  ناتـسرپ  تب هدـیقع  زا  یعوـن  هک  یقطنم  ریغ  بـیجع و  تساوـخرد  نـیا 
ارف ار  اهنآ  متس  ملظ و  نیا  رطاخ  هب  ینامسآ  هقعاص   » هک دش  ببس  دوب ، هتفرگ  همشچ  رس  دانع  تجاجل و  زا  کش  نودب  درک و  یم

(. ْمِهِْملُِظب ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  « ) تفرگ
نآ هدـهاشم  زا  سپ  اهنآ  : » دـیوگ یم دـنک و  یم هراشا  دوب ، یتسرپ » هلاسوگ   » هلأسم هک  اـهنآ  تشز  لاـمعا  زا  رگید  یکی  هب  سپس 

(. ُتانِّیَْبلا ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َُّمث  «! ) دندرک باختنا  دوخ  دوبعم  ناونع  هب  ار  هلاسوگ  نشور ، لیالد  تازجعم و  همه 
طاـسب و  میداد » يراکـشآ  تموـکح  يرترب و  یـسوم  هب  میدیـشخب و  ار  اـهنآ  اـم   » دـندرگزاب هار  هب  هک  نیا  يارب  همه  نیا  اـب  یلو 

(. ًانِیبُم ًاناْطلُس  یسُوم  اْنیَتآ  َِکلذ َو  ْنَع  انْوَفَعَف  « ) میدیچرب ار  ناتسرپ  هلاسوگ  يرماس و  ياوسر 

472 ص :  ۀیآ 154 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

رب ار  روط  هوک  ام   » تهج نیمه  هب  دندماین ، نییاپ  تجاجل  رورغ و  بکرم  زا  دندشن و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اهنآ  زاب  هیآ 154 -) )
473 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تکرح  هب  اهنآ  رس  يالاب 

عوضخ و اب  سدقملا  تیب  رد  زا  ناتناهانگ  زا  هبوت  ناونع  هب  هک  میتفگ  اهنآ  هب  میتفرگ و  نامیپ  اهنآ  زا  لاح  نامه  رد  و  میدروآرد ،
شیپ ار  زواـجت  يدـعت و  هار  دیـشکب و  راـک  بسک و  زا  تسد  هبنـش  زور  رد  هک  میدرک  دـیکأت  اـهنآ  هب  زین  و  دـیوش ، دراو  عوـشخ 

اما میتفرگ » نانآ  زا  دیدش  نامیپ  اهنیا  همه  ربارب  رد  و  دینکن ) هدافتـسا  دوب  مارح  شدیـص  زور  نآ  رد  هک  ایرد  نایهام  زا  و   ) دیریگن
ْمَُهل ال اْنُلق  ًادَّجُـس َو  َباْبلا  اُولُخْدا  ُمَُهل  اْنُلق  ْمِِهقاثیِِمب َو  َروُّطلا  ُمُهَقْوَف  انْعَفَر  َو  ! ) دـندرکن افو  دـکؤم  ياهنامیپ  نیا  زا  کی  چـیه  هب  اهنآ 

(. ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَخَأ  ِْتبَّسلا َو  ِیف  اوُدْعَت 

473 ص :  ۀیآ 155 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

لیئارــسا و ینب  ياــهیراکفالخ  زا  يرگید  ياهتمــسق  هـب  نآرق  اــجنیا  رد  دوـهی ! ياــهیراکفالخ  زا  يرگید  هشوــگ  هـیآ 155 -) )
.تسا هدرک  هراشا  ادخ  ناربمایپ  اب  اهنآ  ياهینمشد  اهینکشراک و 

رطاخ هب  ار  اهنآ  ام  : » دـیامرف یم نینچ  هدرک  هراشا  ناـنآ  تسد  هب  ناربماـیپ  لـتق  اـهنآ و  زا  یعمج  رفک  ینکـش و  ناـمیپ هب  تسخن ،
(. ْمُهَقاثیِم ْمِهِضْقَن  اِمبَف   ) میدومن میرحت  نانآ  رب  ار  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  یتمسق  ای  میتخاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ینکش » نامیپ 

(. ِهَّللا ِتایِآب  ْمِهِْرفُک  َو  « ) دنتفرگ شیپ  تفلاخم  هار  دندرک و  راکنا  ار  راگدرورپ  تایآ  ، » ینکش نامیپ  نیا  لابند  هب  اهنآ 
ناربمایپ ینعی  قح  هار  نایداه  نایامنهار و  نتـشک  لـتق و  هک  يرگید  گرزب  تیاـنج  هب  تسد  هکلب  ، » دـندرکن تعاـنق  زین  نیا  هب  و 

(. ٍّقَح ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمِِهْلتَق  َو  « ) دندرب نیب  زا  ار  اهنآ  يزوجم  چیه  نودب  دندز و 
: دنتفگ  » اهنآ هب  احیرـص  دنتفرگ و  یم ءازهتـسا  داب  هب  ار  ناربمایپ  راتفگ  هک  دندوب  كاب  یب روسج و  فالخ  لامعا  رد  يردق  هب  اهنآ 

(. ٌْفلُغ اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  َو  «! ) تسامش توعد  شریذپ  ندینش و  عنام  هک  هدش  هدنکفا  هدرپ  ام  ياهلد  رب 
رفک و نآ  لـماع  یلو  دـنک  یمن ذوـفن  نآ  رد  یقح  هنوـگ  چـیه  هدـش و  رهم  یلک  هب  اـهنآ  ياـهلد  دـنک : یم هفاـضا  نآرق  اـجنیا  رد 
، دنروآ یمن نامیا  دـنا  هتـشاد رانکرب  اهتجاجل  هنوگ  نیا  زا  ار  دوخ  هک  یمک  دارفا  زج  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  اهنآ  دوخ  ینامیا ، یب
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474 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یمک  هدع  زج  هک  هدز ، رهم  اهنآ  ياهلد  رب  ناشرفک ، تلع  هب  دنوادخ  يرآ ! : » دیامرف یم
(. اًلِیلَق اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  « ) دنروآ یم نامیا  دنرادن ) جاجل  دنیوپ و  یم قح  هار  هک  )

474 ص :  ۀیآ 156 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نودـب یهلا  نامرف  هب  هک  ادـخ  گرزب  ربمایپ  رداـم  نمادـکاپ ، میرم  هب  هک  دـنتخات  عیرـس  ناـنچ  نآ  رفک  هار  رد  اـهنآ  (- » هیآ 156 )
(. ًامیِظَع ًاناتُْهب  َمَیْرَم  یلَع  ْمِِهلْوَق  ْمِهِْرفُِکب َو  َو  « ) دندز یگرزب  تمهت  دوب  هدش  رادراب  رسمه 

474 ص :  ۀیآ 157 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ْمِِهلْوَق َو  « ) میا هتشک ار  ادخلوسر  میرم  نب  یسیع  حیسم  ام  دنتفگ  یم و   » دندرک یم راختفا  ناربمایپ  نتـشک  هب  اهنآ  یتح  هیآ 157 -) )
.دنتفگ یم هیرخس  ءازهتسا و  يور  زا  حیسم  دروم  رد  ار  هّللا  لوسر  هب  ریبعت  دیاش  و  ِهَّللا .) َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  َحیِسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ 

تهابش هک  ار  يرگید  هکلب  دنتخیوآ ، راد  هب  هن  دنتشکن و  ار  حیسم  زگره  اهنآ  ، » دندوب بذاک  زین  دوخ  ياعدا  نیا  رد  هک  یلاح  رد 
(. ْمَُهل َهِّبُش  ْنِکل  ُهُوبَلَص َو  ام  ُهُولَتَق َو  ام  َو  « ) دندز راد  هب  اهابتشا  تشاد  وا  هب 

دنتشادن نامیا  دوخ  هتفگ  هب  کی  چیه  دندوب و  کش  رد  ناشدوخ  دندرک ، فالتخا  حیسم  هراب  رد  هک  اهنآ  : » دیوگ یم نآرق  سپس 
(. ِّنَّظلا َعابِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  « ) دندرک یم يوریپ  نامگ  نیمخت و  زا  اهنت  و 

(. ًانیِقَی ُهُولَتَق  ام  َو  « ) دنتشکن ار  وا  اعطق  و  : » دیوگ یم بلطم  دیکأت  ناونع  هب  نآرق  هاگنآ 

474 ص :  ۀیآ 158 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

(. ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  ِْهَیلِإ َو  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب  « ) تسا میکح  رداق و  دنوادخ  درب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  (- » هیآ 158 )
دیرخزاب ءادـف و  یفارخ  هدـیقع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدرک ، هیکت  ع )  ) حیـسم ندـشن  بولـصم  يور  اصوصخم  نآرق  مینیب  یم رگا 

! بیلص هب  ندرب  هانپ  رد  هن  دننیبب ، شیوخ  لامعا  هورگ  رد  ار  تاجن  نایحیسم  ات  دبوکب ، تدش  هب  ار  تما  ناهانگ 

474 ص :  ۀیآ 159 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

: تسا هظحالم  لباق  یتاهج  هب  کی  ره  هک  تسا  لامتحا  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هیآ 159 -) )
ِلْهَأ ْنِم  ْنِإ  َو  « ) دروآ یم نامیا  دوخ  گرم  زا  شیپ  ع )  ) حیـسم هب  هک  نیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  سک  چیه  : » دیامرف یم هیآ  - 1

475 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهتْوَم .) َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا 
يوق گرم  زا  دـعب  ناهج  اب  فیعـض و  ناـهج  نیا  اـب  وا  طاـبترا  دریگ و  یم رارق  گرم  هناتـسآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  یماـگنه  نآ  و 
ماقم وا  نیب  تقیقح  مشچ  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دـنیب ، یم ار  قیاقح  زا  يرایـسب  دور و  یم رانک  وا  مشچ  ربارب  زا  اـه  هدرپ ددرگ ، یم

دنتسناد ادخ  ار  وا  هک  اهنآ  دنوش و  یم نمؤم  وا  هب  دندش  وا  رکنم  هک  اهنآ  ددرگ ، یم میلست  وا  ربارب  رد  دنک و  یم هدهاشم  ار  حیـسم 
تـسا دیفم  نامیا  هک  نونکا  رتهب  هچ  سپ  درادن - اهنآ  يارب  يدوس  هنوگ  چیه  نامیا  نیا  هک  یلاح  رد  دـنرب  یم یپ  دوخ  هابتـشا  هب 

هب ار  وا  نایدوهی  دندروآ  یم نامیا  وا » گرم   » زا شیپ  ع )  ) حیسم ترضح  هب  باتک  لها  مامت  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2 دنوش ! نمؤم 
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عقوم رد  یمالـسا  تایاور  قبط  ع )  ) حیـسم هک  تسا  یماگنه  هب  نیا  دنـشک و  یم وا  تیهولا  زا  تسد  نایحیـسم  دنریذپ و  یم توبن 
وا و هب  دننیب و  یم ار  وا  زین  اراصن  دوهی و  دراذگ و  یم زامن  وا  رـس  تشپ  و  دیآ ، یم دورف  نامـسآ  زا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ 

نامز نیا  رد  دراد  هفیظو  هدوب  هتـشذگ  هب  طوبرم  شنییآ  هک  نیا  مکح  هب  حیـسم  هک  تسا  نشور  و  دنروآ ، یم نامیا  جع )  ) يدهم
.دنک يوریپ  تسا  نآ  يرجم  جع )  ) يدهم هک  مالسا  نییآ  ینعی  دوجوم  نییآ  زا 

(. ًادیِهَش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  « ) دوب دهاوخ  اهنآ  رب  هاوگ  حیسم  زیخاتسر ، زور  رد  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
ییادـخ و هب  هاـگ  چـیه  ار  اـهنآ  هدرک و  تلاـسر  غیلبت  هک  دـهد  یم یهاوگ  وا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  دـض  رب  حیـسم  یهاوگ  زا  روظنم 

.تسا هدرک  توعد  راگدرورپ  تیبوبر  هب  هکلب  هدومنن  توعد  دوخ  تیهولا 

475 ص :  ۀیآ 160 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هیآ و نیا  رد  دش ، هراشا  دوهی  ياهیراکفالخ  زا  هنومن  دنچ  هب  هتشذگ  تایآ  رد  دوهی ! ناحلاصان  ناحلاص و  تشونرس  هیآ 160 -) )
ناماد ترخآ  ایند و  رد  لامعا  نیا  رثا  رب  هک  ار  ییاهرفیک  اهنآ ، تسیاشان  لامعا  زا  رگید  تمـسق  دنچ  رکذ  زا  سپ  زین  دعب  هیآ  ود 

.دراد یم نایب  دریگ ، یم هتفرگ و  ار  اهنآ 
476 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطاخ  هب  و  دندرک ، دوهی  هک  یمتس  ملظ و  رطاخ  هب  : » دیامرف یم تسخن 

ندرک هدافتسا  زا  ار  نانآ  و  میدرک » میرحت  دوب  لالح  اهنآ  رب  هک  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهزیچ  زا  یتمسق  ادخ ، هار  زا  مدرم  نتشاد  زاب 
«1 ( » ًارِیثَک ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِصب  ْمَُهل َو  ْتَّلِحُأ  ٍتابِّیَط  ْمِْهیَلَع  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف   ) میتخاس مورحم  نآ  زا 

476 ص :  ۀیآ 161 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

قحان هب  ار  مدرم  لاوما  نینچمه  و  دـندوب ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  نیا  اـب  دـندرک  یم يراوخاـبر   » هک نیا  رطاـخ  هب  زین  و  هیآ 161 -) )
(. ِلِطاْبلِاب ِساَّنلا  َلاْومَأ  ْمِِهلْکَأ  ُْهنَع َو  اوُُهن  ْدَق  اَوبِّرلا َو  ُمِهِذْخَأ  َو  « ) دنوش تیمورحم  نآ  راتفرگ  هک  دش  ببس  اهنیا  همه  دندروخ ، یم

هدامآ یکاندرد  باذـع  اهنآ  نارفاک  يارب  و   » تخاس میهاوخ  راتفرگ  يورخا  ياهرفیک  هب  ار  اـهنآ  اـم  يویند ، رفیک  نیا  زا  هتـشذگ 
(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْهنِم  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  « ) میا هدرک

476 ص :  ۀیآ 162 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

شهوـکن تمذـم و  هک  نیا  نآ  تسا و  هدرک  هیکت  نآ  هب  ارارک  نآرق  هک  هدـش  هراـشا  یمهم  تیعقاو  هب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 162 -) )
هکلب دـنک  یمن تمذـم  داژن »  » ناوـنع هب  ار  يداژن  چـیه  مالـسا  درادـن ، يا  هفئاـط يداژن و  هزراـبم  هبنج  هجو  چـیه  هب  دوـهی  زا  نآرق 

و هدرک ، ءانثتـسا  ار  دوهی  نمادکاپ  نامیا و  اب  دارفا  هیآ  نیا  رد  اذل  تسا ، نافرحنم  ناگدولآ و  هجوتم  اهنت  نآ  تالمح  اهـشهوکن و 
دنخسار و شناد  ملع و  رد  هک  دوهی  زا  هتسد  نآ  یلو  : » دیوگ یم و  دهد ، یم دیون  اهنآ  هب  یگرزب  شاداپ  هداد و  رارق  شیاتس  دروم 

نارازگزامن نینچمه )  ) دنروآ یم نامیا  هدیدرگ  لزان  نیشیپ  ناربمایپ  رب  هچنآ  هدش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  مالسا ) تسد  زا   ) نانمؤم
ِیف َنوُخِـساَّرلا  ِنِکل  « ) داد میهاوخ  اهنآ  هب  یگرزب  شاداپ  يدوز  هب  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا ناگدـنهد و  تاـکز و 

ِمْوَْیلا ِهَّللِاب َو  َنُونِمْؤُْملا  َةاکَّزلا َو  َنُوتْؤُْملا  َةالَّصلا َو  َنیِمیِقُْملا  َِکْلبَق َو  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َکـَْیلِإ َو  َلِْزنُأ  اـِمب  َنُونِمُْؤی  َنُونِمْؤُْملا  ْمُْهنِم َو  ِْملِْعلا 
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ْمِهِیتُْؤنَس  َِکئلوُأ  ِرِخْآلا 
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وا تیناقح  لیالد  هدهاشم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  روهظ  ماگنه  هب  دوهی  ناگرزب  زا  یعمج  هک  مینیب  یم لیلد  نیمه  هب 
نآ زا  لد  ناج و  اب  دندیورگ و  مالسا  هب 

__________________________________________________

هیآ 146. ( 6  ) ماعنا هروس  هب  دینک  عوجر  تابّیط  میرحت  روم  رد  ( 1)
477 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دندوب ناناملسم  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مارتحا  دروم  دندرک و  تیامح 

477 ص :  ۀیآ 163 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

راکنا ار  یـضعب  قیدصت و  ار  یـضعب  دـندنکفا  یم هقرفت  ادـخ  ناربمایپ  نایم  رد  دوهی  هک  میدـناوخ  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 163 -) )
وا زا  دـعب  ناربمایپ  حون و  رب  هک  روطنامه  میداتـسرف  یحو  وت  رب  ام  : » هک دـیوگ  یم خـساپ  اهنآ  هب  رگید  راب  هیآ ، نیا  رد  دـندرک  یم

یـسیع و دـندوب و  بوقعی  نادـنزرف  زا  هک  یناربمایپ  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هک  روطناـمه  میداتـسرف و  یحو 
ْنِم َنیِِّیبَّنلا  ٍحُون َو  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  « ) میداد روبز  باتک  دواد  هب  میدومن و  یحو  نامیلس  نوراه و  سنوی و  بویا و 
َدُواد اْنیَتآ  َناْمیَلُس َو  َنوُراه َو  َُسنُوی َو  َبوُّیَأ َو  یسیِع َو  ِطابْـسَْألا َو  َبوُقْعَی َو  َقاحْـسِإ َو  َلیِعامْـسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ِهِدَْعب َو 

(. ًارُوبَز

477 ص :  ۀیآ 164 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هک يرگید  ناربمایپ   » هکلب دندوبن  اهنیا  هب  رـصحنم  دیدرگ  لزان  نانآ  رب  یحو  هک  یناربمایپ  دنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 164 -) )
ار تیرومأم  نیمه  یگمه  میا  هدادن حرش  ار  اهنآ  تشذگرس  زونه  هک  ار  یناربمایپ  میا و  هدرک نایب  وت  يارب  ار  اهنآ  تشذگرس  البق 

رتالاب نیا  زا  و  َْکیَلَع .) ْمُهْـصُصْقَن  َْمل  اًلُـسُر  ُْلبَق َو  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْـصَصَق  ْدَـق  اًلُـسُر  َو  « ) دـیدرگ لزان  اهنآ  رب  یهلا  یحو  دنتـشاد و 
(. ًامِیلْکَت یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو  « ) تفگ نخس  یسوم  اب  امسر  دنوادخ  »

477 ص :  ۀیآ 165 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

ربهر امنهار و  نودـب  ار  ناسنا  دارفا  اـم  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هدوب  رـشب  ناـیم  رد  هشیمه  یحو  هتـشر  نیارباـنب ، هیآ 165 -) )
رارق هدـننکراذنا  هدـنهد و  تراشب ار  ناربمایپ  نیا  اـم   » اذـل میوش ؟ لـئاق  فیلکت  تیلوؤسم و  اـهنآ  يارب  لاـح  نیع  رد  مینارذـگب و 

يا هناهب دوش و  اهنآ  رب  تجح  ماـمتا  اـت  دـنهد  میب  وا  ياـهرفیک  زا  دـنزاس و  راودـیما  ار  مدرم  یهلا ، شاداـپ  تمحر و  هب  اـت  میداد 
(. ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِْذنُم  َنیِرِّشَبُم َو  اًلُسُر  « ) دنشاب هتشادن 

َو « ) تسا میکح  اناوت و  زیچ  همه  رب  وا  : » هک نیا  اب  دشابن  نینچ  ارچ  هدومن ، ارجا  میظنت و  اقیقد  ار  ناربهر  نیا  لاسرا  همانرب  دنوادخ 
(. ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک 

.دزاس یم راومه  ار  هار  وا  تردق  دوش و  یلمع  راک  نیا  هک  دنک  یم باجیا  وا  تمکح 
478 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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478 ص :  ۀیآ 166 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دندرک راـکنا  ار  وـت  تلاـسر  توـبن و  تیعمج  نیا  رگا  هک  دـشخب  یم بلق  توـق  يرادـلد و  ربماـیپ  هب  هیآ  نـیا  رد  و  هیآ 166 -) )
(. َْکَیلِإ َلَْزنَأ  اِمب  ُدَهْشَی  ُهَّللا  ِنِکل  « ) تسا هدرک  لزان  وت  رب  هک  تسا  يزیچ  هاوگ  دنوادخ  : » اریز درادن ، یتیمها 

لزان تیرومأم ، يارب  وت  یگتسیاش  تقایل و  هب  ملع  يور  زا  ار  تایآ  نیا   » هکلب هدوبن  باسح  یب بصنم  نیا  يارب  وت  باختنا  هتبلا  و 
(. ِهِْملِِعب َُهلَْزنَأ  « ) تسا هدرک 

رگا دنهد  یم یهاوگ  زین  راگدرورپ  ناگتـشرف   » هکلب دهد ، یم وت  تیناقح  رب  یهاوگ  دنوادخ  اهنت  هن  هک  دـنک  یم هفاضا  نایاپ  رد  و 
(. ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َنوُدَهْشَی َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  « ) تسا یفاک  ادخ  یهاوگ  هچ 

478 ص :  ۀیآ 167 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

رگید يا  هتـسد هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  دوب ، هدـش  رکذ  ناـمیا  اـب  ناـمیا و  یب دارفا  هراـب  رد  ییاـهثحب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هیآ 167 -) )
نتخاس هارمگ  يارب  شـشوک  دوخ ، یهارمگ  رب  هوالع  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـندرک ، باـختنا  ار  رفک  عون  نیرتدـب  هک  دـنک  یم

رفاک هک  یناسک  : » دـیامرف یم هیآ  دـنیامیپب  ار  هار  نیا  نارگید  دـنراذگ  یم هن  دـندومیپ و  ار  تیادـه  هار  دوخ  هن  دـننک ، یم نارگید 
اوُّدَص اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنا هدش راتفرگ  يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دنتـشگ ، عنام  ادخ  هار  رد  نتـشاذگ  ماگ  زا  ار  مدرم  دندش و 

(. ًادیَِعب ًالالَض  اوُّلَض  ْدَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 

478 ص :  ۀیآ 168 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

دوب نآ  هتـسیاش  هچنآ  هک  دندرک  قح  هب  متـس  مه   ) دندرک متـس  دندش و  رفاک  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 168 -) )
متس نارگید  هب  مه  دندرک و  طوقس  تلالض  هّرد  رد  دنتخاس و  مورحم  تداعـس  زا  ار  دوخ  هک  شیوخ  هب  متـس  مه  دندادن و  ماجنا 
چیه هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دش و  دـنهاوخن  راگدرورپ  شزرمآ  لومـشم  زگره  يدارفا  نینچ  دنتـشادزاب ) قح  هار  زا  ار  اهنآ  هک  دـندرک 

(. ًاقیِرَط ْمُهَیِدْهَِیل  ْمَُهل َو ال  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  اوُمَلَظ  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنک یمن تیاده  یهار 

478 ص :  ۀیآ 169 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

(. ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َقیِرَط  اَّلِإ  « ) دننام یم خزود  رد  هشیمه  يارب  اهنآ  و  خزود ! يوس  هب  رگم  (- » هیآ 169 )
َِکلذ َناک  َو  « ) دراد نآ  رب  تردق  تسا و  ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  : » اریز دریذپ ، یم تروص  یهلا  دیدهت  نیا  هک  دننادب  دـیاب  اهنآ 

(. ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع 
479 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

479 ص :  ۀیآ 170 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نآ هجیتن  رکذ  اب  هتخیمآ  نامیا  يوس  هب  توعد  هیآ  نیا  رد  و  دـش ، ناـیب  ناـمیا  یب دارفا  تشونرـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هیآ 170 -) )
.دیامن یم قیوشت  یلاع  فده  نیا  هب  ار  مدرم  همه  دزیگنا  یمرب ار  ناسنا  هقالع  قوش و  هک  یفلتخم  تاریبعت  اب  و  دنک ، یم
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هب قح  نییآ  اب  دوب  هدش  هراشا  وا  هب  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  دیدوب و  وا  راظتنا  رد  هک  يربمایپ  نامه  مدرم  يا  : » دیوگ یم تسخن 
شرورپ و هک  سک  نآ  فرط  زا  ربمایپ  نیا  : » دیامرف یم سپـس  ِّقَْحلِاب .) ُلوُسَّرلا  ُمُکَءاج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) تسا هدـمآ  امـش  يوس 

(. ْمُکِّبَر ْنِم  « ) تسا هدمآ  دراد  هدهع  رب  ار  امش  تیبرت 
اُونِمآَف  ) دیا هدومن تمدخ  ناتدوخ  هب  هکلب  دیا ، هدرکن تمدخ  يرگید  هب  تسامـش » دوس  هب  دیروایب  نامیا  رگا  : » دنک یم هفاضا  دـعب 

(. ْمَُکل ًاْریَخ 
هچنآ کلام  دنوادخ  اریز  تسین ، نینچ  دسر  یم ینایز  ادخ  هب  دـیریگ  شیپ  رفک  هار  امـش  رگا  دـینکن  رکف  : » دـیامرف یم نایاپ  رد  و 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو  « ) دشاب یم تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد 
میظنت هک  ار  ییاه  همانرب هداد و  امش  هب  هک  ار  ییاهروتسد  ًامیِکَح ) ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا میکح  ملاع و  دنوادخ ،  » نوچ هوالع  هب 

.تسامش دوس  هب  هدوب و  یحلاصم  هفسلف و  يور  یگمه  هدرک 

479 ص :  ۀیآ 171 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

نیرتمهم زا  یکی  هب  دوب  رافک  باتک و  لها  هراب  رد  هک  ییاهثحب  بسانت  هب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  تسا ! موهوم  ثیلثت  هیآ 171 -) )
فارحنا نیا  زا  ار  اهنآ  لدتسم  هاتوک و  يا  هلمج اب  هدرک و  هراشا  هناگ » هس نایادخ  ثیلثت و  هلأسم   » ینعی تیحیسم  هعماج  تافارحنا 

.دراد یم رذحرب  گرزب 
َلْهَأ ای  « ) دـییوگن ادـخ  هراب  رد  قح ، زج  دـییوپن و  ار  ولغ  هار  دوخ  نید  رد  باـتک ! لـها  يا  : » هک دـنک  یم راـطخا  ناـنآ  هب  تسخن 

(. َّقَْحلا اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْمُِکنیِد َو ال  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال 
رد مالسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدوب  ینامـسآ  نایدا  رد  فارحنا  ياه  همـشچ رـس  نیرتمهم  زا  یکی  نایاوشیپ ، هراب  رد  ّولغ »  » هلأسم

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  دنا ! هدش یفرعم  رافک  نیرتدب  زا  تالغ  هقف »  » و دـیاقع »  » بتک رد  هدرک و  يدـیدش  يریگتخـس  تالغ  هراب 
480 ص : ج1 ،

: دنک یم هراشا  تسا  حیسم  تیهولا  ثیلثت و  لاطبا  رب  یلیلد  مکح  رد  مادک  ره  هک  هتکن  دنچ  هب  سپس 
(. َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  اَمَّنِإ  « ) دوب میرم  دنزرف  طقف  یسیع  - » 1

دننامه دـنارذگ و  ار  ینینج  نارود  تشاد و  رارق  ردام  محر  رد  ناسنا  دارفا  ریاس  نوچمه  حیـسم  هک  دزاس  یم ناشنرطاخ  ریبعت  نیا 
تسا نکمم  هنوگچ  دوب ، وا  رد  يرشب  تافـص  مامت  ینعی ، تفای  شرورپ  ردام  شوغآ  رد  دروخ و  ریـش  دش ، دلوتم  رـشب  دارفا  ریاس 

.دشاب يدبا  یلزا و  يدنوادخ  تسا  هدام  ناهج  تارییغت  تعیبط و  نیناوق  موکحم  لومشم و  هک  یسک  نینچ 
.درادن وا  تیهولا  اب  یبسانت  زین  تیعقوم  نیا  ِهَّللا -) ُلوُسَر  « ) دوب ادخ  هداتسرف  یسیع  - » 2

(. َمَیْرَم یلِإ  اهاْقلَأ  ُُهتَِملَک  َو  « ) دش اقلا  میرم  هب  هک  دوب  ادخ  هملک  یسیع  - » 3
ملاـع تادوجوم  تسا ، اـم  قولخم  تاـملک »  » هک روطناـمه  دـنک ، حیـسم  ندوب  قولخم  هب  هراـشا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ریبـعت  نیا 

.دنتسه ادخ  قولخم  مه  شنیرفآ 
(. ُْهنِم ٌحوُر  َو  « ) دش هدیرفآ  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یحور  یسیع  - » 4

تـسا یحور  نآ  تمظع  هب  هراشا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  زین  رـشب  مامت  شنیرفآ  ینعم  کی  هب  مدآ و  شنیرفآ  دروم  رد  هک  ریبعت  نیا 
.داد رارق  اصوصخ  ناربمایپ  حیسم و  امومع و  اهناسنا  دوجو  رد  دیرفآ و  ادخ  هک 
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نایادـخ دـییوگن  دـیروایب و  نامیا  وا  ناربمایپ  هناگی و  يادـخ  هب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دـیوگ یم نایب  نیا  لاـبند  هب  نآرق  سپس 
(. ْمَُکل ًاْریَخ  اوُهَْتنا  ٌۀَثالَث  اُولوُقَت  ِِهلُسُر َو ال  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  « ) تسامش دوس  هب  دیزیهرپب ، نخس  نیا  زا  رگا  دنا و  هناگ هس

(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ُهَّللا  اَمَّنِإ  « ) تسا هناگی  دوبعم  دنوادخ  اهنت  : » هک دنک  یم دیکأت  رگید  راب 
نیا اب  دوب و  دهاوخ  وا  هیبش  دـشاب  هتـشاد  يدـنزرف  رگا  هک  یلاح  رد  تسا  هناگی  ادـخ  ثیلثت ، نیع  رد  هک  دـیراد  لوبق  امـش  ینعی ،

.درادن ینعم  یگناگی  لاح 
481 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  جایتحا  هصیقن  زا  وا  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  يدنزرف  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  »

(. ٌَدلَو َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُس  « ) تساّربم ندوب  مسج  ضراوع  تینامسج و  هصیقن  دنزرف و  رسمه و  هب 
نیا زا  یکی  زین  حیـسم  و  تساهنآ ، قلاخ  وا  دنیوا و  قولخم  یگمه  دـشاب ، یم تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  کلام  وا   » هوالع هب 

(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  « ) تسوا تاقولخم 
؟ دـشاب دوخ  قلاخ  کـلام و  دـنزرف  دـناوت  یم قولخم  كولمم و  اـیآ  دـش ؟ لـئاق  يو  يارب  ییانثتـسا  تلاـح  کـی  ناوت  یم هنوگچ 

اهنآ یتسرپرـس  ریبدت و  يارب  و   » دشاب یم زین  اهنآ  تسرپرـس  قزار و  ظفاح و  ّربدم و  هکلب  تساهنآ  کلام  قلاخ و  اهنت  هن  دـنوادخ 
(. اًلیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  « ) تسا یفاک  دنوادخ 

وا رگم  دراد ، دنزرف  هب  يزاین  هچ  دراد  هدهع  رب  دبا  ات  لزا  زا  ار  تادوجوم  همه  یتسرپرس  و  تسا ، يدبا  یلزا و  هک  ییادخ  الوصا 
!؟ دهاوخب دوخ  گرم  زا  دعب  نیشناج  يارب  يدنزرف  هک  تسا  ام  دننامه 

481 ص :  ۀیآ 172 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 172) )

481 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب تبـسن  ارچ  دندرک : ضرع  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  نارجن  نایحیـسم  زا  يا  هفیاط هک : هدش  تیاور 
؟ يریگ یم هدرخ  ام  ياوشیپ 

لزان هیآ  .تسا  هدوب  وا  ربمایپ  ادخ و  هدنب  وا  ییوگ  یم وت  دنتفگ : متـشاذگ ؟ وا  رب  یبیع  هچ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و 

481 ص :  ریسفت ..... :

راکـشآ دوب  ثیلثت  هلأسم  لاطبا  حیـسم و  تیهولا  یفن  هراب  رد  هک  هتـشذگ  تایآ  اب  هیآ  نیا  طابترا  دنویپ و  دوب - ادخ  هدـنب  حیـسم 
.تسا
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هک یلاح  رد  دیتسه  یسیع  تیهولا  هب  دقتعم  هنوگچ  امش  دیوگ  یم دنک و  یم لاطبا  ار  حیسم  تیهولا  هلأسم  يرگید  نایب  اب  تسخن 
ُحیِسَْملا َفِْکنَتْسَی  َ»ْن  دنراد فاکنتسا  راگدرورپ  برقم  ناگتشرف  هن  تشاد و  راگدرورپ  یگدنب  تیدوبع و  زا  فاکنتـسا  حیـسم  هن  »

( َنُوبَّرَقُْملا ُۀَِکئالَْملا  َال  ِهَِّلل َو  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ 
.دشاب دوبعم  هک  درادن  ینعم  تسا  هدننک  تدابع  دوخ  هک  یسک  تسا  ملسم  .و 

وا تیهولا  یعدـم  هک  فرحنم  نایحیـسم  نتخاس  موکحم  يارب  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  هک  میناوخ  یم یثیدـح  رد 
482 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دومرف : نایحیسم  گرزب  قیلثاج »  » هب دندوب 

ماما هب  تفـشآرب و  یحیـسم  درم  تشادن ، ینادـنچ  تدابع  هک  نیا  نآ  تشاد و  بیع  کی  اهنت  دوب  بوخ  شزیچ  همه  ع )  ) یـسیع
؟ ینک یم یگرزب  هابتشا  هچ  تفگ 

؟ درک یم تدابع  ار  یسک  هچ  وا  دومرف : اروف  ماما  دوب ، مدرم  نیرتدباع  زا  وا  اقافتا 
، ادخ دوبعم و  هن  دوب ، ادخ  هدننک  تدابع  قولخم و  هدـنب و  حیـسم  تدوخ  فارتعا  هب  نیاربانب ، دـیتسرپ ؟ یم ار  ادـخ  زج  یـسک  ایآ 

دنزرو عانتما  راگدرورپ  یگدنب  تدابع و  زا  هک  یناسک  : » دنک یم هفاضا  نآرق  سپس  تشادن ! یخساپ  دش و  شوماخ  یحیـسم  درم 
مادک ره  هب  و  تخاس » دهاوخ  رـضاح  زیخاتـسر  زور  رد  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  دریگب ، همـشچ  رـس  ینیبدوخ  ربکت و  زا  عانتما  نیا  و 

( ًاعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  ِِهتَدابِع َو  ْنَع  ْفِْکنَتْسَی  ْنَم  َداد  دهاوخ  بسانم  رفیک 

482 ص :  ۀیآ 173 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تمحر لضف و  زا  و  داد ، دهاوخ  لماک  روطب  ار  ناشـشاداپ  دـنا  هدوب حـلاص  لمع  نامیا و  ياراد  هک  اهنآ  زور  نآ  رد  (- » هیآ 173 )
دهاوخ راتفرگ  یکاندرد  باذع  هب  دنتفرگ  شیپ  ار  ربکت  هار  دندیزرو و  عانتما  ادخ  یگدـنب  زا  هک  اهنآ  دوزفا ، دـهاوخ  نآ  رب  ادـخ 

ْمُهَروُجُأ َو ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  « ) تفاـی دـنهاوخن  يرواـی  یماـح و  تسرپرـس و  چـیه  ادـخ  زا  ریغ  درک و 
(. ًاریِصَن اِیلَو َو ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی  ًامِیلَأ َو ال  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبْکَتْسا  اوُفَْکنَتْسا َو  َنیِذَّلا  اَّمَأ  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ْمُهُدیِزَی 

482 ص :  ۀیآ 174 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

تایآ رد  ءایبنا  تامیلعت  لوصا  دـیحوت و  لصا  زا  باتک  لها  تافارحنا  هراـب  رد  هک  ییاـهثحب  بیقعت  رد  راکـشآ ! رون  هیآ 174 -) )
ار ناهج  مدرم  مومع  تسخن  تسا ، هدیدرگ  صخـشم  تاجن  هار  هدـش و  هتفگ  ییاهن  نخـس  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  تشذـگ  قباس 

رون نینچمه  دراد و  راکشآ  لیالد  نیهارب و  هک  تسا  هدمآ  يربمایپ  امش  راگدرورپ  فرط  زا  مدرم  يا  : » دیوگ یم هتخاس ، بطاخم 
اْنلَْزنَأ ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) تسامـش تداعـس  هار  رگنـشور  هک  هدـش  هداتـسرف  وا  اب  نآرق  مان  هب  يراکـشآ 

(. ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ 
ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیجم  نآرق  رون »  » زا روظنم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  صخـش  ناهرب »  » زا روظنم 

483
.تسا هدش  رون  هب  ریبعت  نآ  زا  زین  رگید  تایآ  رد  هک  تسا 

483 ص :  ۀیآ 175 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 
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نیا هب  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  ار  اهنآ  اما  : » دـهد یم حرـش  نینچ  ار  رون  ناهرب و  نیا  زا  يوریپ  هجیتن  هیآ  نیا  رد  هیآ 175 -) )
اهنآ شاداـپ  رب  شیوخ  تمحر  لـضف و  زا  و  درک ، دـهاوخ  دراو  دوـخ  هعـساو  تمحر  رد  يدوز  هب  دـندز  گـنچ  ینامـسآ  باـتک 

ُْهنِم َو ٍۀَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  « ) دنک یم ناشتیاده  تسار  هار  میقتسم و  طارص  هب  دوزفا و  دهاوخ 
(. ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  ٍلْضَف َو 

483 ص :  ۀیآ 176 ..... ] (: 4  ) ءاسن هروس 

هراشا

هیآ 176) )

483 ص :  لوزن ..... : نأش 

نم تدایع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مدوب ، رامیب  ادیدش  نم  دیوگ : یم هک  دنا  هدرک لقن  نینچ  يراصنا » هّللا  دـبع  نب  رباج   » زا
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  مدوب  گرم  هشیدـنا  رد  هک  نم  دیـشاپ ، نم  رب  دوخ  يوضو  بآ  زا  تفرگ و  وضو  اـجنآ  رد  دـمآ و 

؟ تسا هنوگچ  اهنآ  ثاریم  دننم ، نارهاوخ  طقف  نم  ثراو  مدرک : ضرع 
.تخاس نشور  ار  اهنآ  ثاریم  دش و  لزان  دراد  مان  ضئارف  هیآ  هک  هیآ  نیا 

.هدش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  مالسا  ماکحا  هراب  رد  هک  تسا  يا  هیآ نیرخآ  نیا  یضعب  هدیقع  هب  و 

483 ص :  ریسفت ..... :

ثرا هراب  رد  میتفگ  هیآ 12  ریسفت  رد  هروس  نیا  لیاوا  رد  هک  روط  نامه و  دنک ، یم نایب  ار  نارهاوخ  ناردارب و  ثرا  رادقم  هیآ  نیا 
رگید و  تسا ، يردام »  » نارهاوخ ناردارب و  هب  رظاـن  هک  هیآ 12  نامه  یکی  تسا  هدـش  لزان  نآرق  رد  هیآ  ود  ناردارب ، نارهاوخ و 

هراب نیا  رد  وت  زا  : » دیامرف یم دیوگ ، یم نخـس  اهنت » يردـپ   » ای يردام » يردـپ و   » ناردارب نارهاوخ و  هراب  رد  هک  ثحب  دروم  هیآ 
: وگب دننک ، یم لاؤس 

(. َِۀلالَْکلا ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  « ) دنک یم نایب  امش  يارب  ار ) نارهاوخ  ناردارب و   ) هلالک مکح  دنوادخ 
: دیامن یم هراشا  مکح  نیدنچ  هب  سپس 

« دسر یم رهاوخ  کی  نآ  هب  وا  ثاریم  فصن  دـشاب  هتـشاد  رهاوخ  کی  دـشاب و  هتـشادن  يدـنزرف  دورب و  ایند  زا  يدرم  هاگ  ره  - » 1
484 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َكَرَت .) ام  ُفِْصن  اهَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  ٌَدلَو َو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  )

دراذگب راگدای  هب  دوخ  زا  اهنت ) يردپ  ای  يردام  ردـپ و  ردارب   ) ردارب کی  دـشاب و  هتـشادن  يدـنزرف  و   » دورب ایند  زا  ینز  رگا  و  - 2
(. ٌَدلَو اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اُهثِرَی  َوُه  َو  « ) دسر یم ردارب  کی  هب  وا  ثرا  مامت 

اَّمِم ِناُثلُّثلا  اَمُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  اَتَناک  ْنِإَف  « ) دنرب یم ار  وا  ثاریم  زا  ثلث  ود  دـنامب  راگدای  هب  وا  زا  رهاوخ  ود  دورب و  ایند  زا  یـسک  رگا  - » 3
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(. َكَرَت
يروطب دننک  یم میسقت  دوخ  نایم  رد  ار  وا  ثاریم  مامت  رتشیب ) رفن  ود  زا   ) دنشاب رهاوخ  ردارب و  دنچ  یفوتم ، صخـش  هثرو  رگا  - » 4

(. ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِللَف  ًءاِسن  ًالاجِر َو  ًةَوْخِإ  اُوناک  ْنِإ  َو  « ) دوش رهاوخ  کی  مهس  ربارب  ود  ردارب  ره  مهس  هک 
ار یهار  امتح  و   ) دیبایب ار  تداعـس  هار  دیوشن و  هارمگ  ات  دنک  یم نایب  امـش  يارب  ار  قیاقح  نیا  دنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  اوُّلِضَت َو  ْنَأ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  « ) تسا اناد  يزیچ  ره  هب  اریز  تسا ) یعقاو  حیحص و  هار  دهد  یم ناشن  ادخ  هک 
ءاسن هروس  نایاپ 

485 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

485 ص :  هدئام .....  هروس 

هراشا

.تسا هیآ  هدش و 120  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

485 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.تسا ینید  فیاظو  ماکحا و  زا  هلسلس  کی  یمالسا و  دیاقع  فراعم و  زا  هلسلس  کی  يوتحم  هروس  نیا 
طوبرم لئاسم  زا  ییاهتمسق  نایحیسم و  ثیلثت  هلأسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  يربهر  تیالو و  هلأسم  هب  لوا  تمـسق  رد 

.تسا هدش  هراشا  ناشیاهتما  دروم  رد  ءایبنا  زا  تساوخزاب  زیخاتسر و  تمایق و  هب 
نادنزرف ناتساد  نآ  بسانت  هب  و   ) سفن لتق  میرحت  لدع و  هب  تداهش  یعامتجا ، تلادع  اهنامیپ ، هب  يافو  هلأسم  مود ، تمسق  رد  و 

هدـمآ ممیت  وضو و  ماکحا  زا  یتمـسق  مارح و  لالح و  ياهاذـغ  زا  ییاهتمـسق  حیـضوت  نینچمه  و  لیباق ) هلیـسوب  لیباه  لتق  مدآ و 
.تسا

رکذ هروس  نیا  هیآ 114  رد  حیـسم  نارای  يارب  « 1  » هدـئام لوزن  ناتـساد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدـئام » هروس   » هب نآ  يراذـگمان  و 
.تسا هدش 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

485 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 5) هدئام هروس 

نیرخآ هروس  نیا  دوش ، یم هدافتسا  گرزب  نارـسفم  نانخـس  یمالـسا و  تایاور  زا  هک  يروطب  نامیپ ! دهع و  هب  افو  موزل  هیآ 1 -) )
.تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  هک  تسا  ییاه ) هروس نیرخآ  زا  ای  و   ) هروس

__________________________________________________

.دشاب اذغ  نآ  رد  هک  دنیوگ  یقبط  هب  لصا  رد  هدئام » ( » 1)
486 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

يربهر هلأسم  ینید و  ياه  همانرب نیرخآ  یمالسا و  میهافم  هلسلس  کی  يور  دیکأت  صاخ - تیعقوم  نیمه  رطاخ  هب  هروس - نیا  رد 
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، نامیپ دـهع و  هب  يافو  موزل  هلأـسم  اـب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیاش  تسا و  هدـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ینیـشناج  تما و 
(. ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  نامیا  اب  دارفا  يا  : » دیامرف یم هلمج  نیتسخن  رد  و  هدش ، عورش 

.دیامنب تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هروس  نیا  رد  ای  دنا و  هتسب ادخ  اب  هتشذگ  رد  هک  ییاهنامیپ  هب  مزلم  ار  نامیا  اب  دارفا  هلیسو  نیا  هب  ات 
هتـسب مکحم  روطب  ادخ ، اب  ناسنا  دارفا  ای  و  رگیدکی ، اب  ناسنا  دارفا  نایم  هک  تسا  ییاهنامیپ  مامت  هب  افو  بوجو  رب  لیلد  قوف  هلمج 
دننام ییوشانز و  يراجت و  یعامتجا و  يداصتقا و  یـسایس و  ياهنامیپ  یناـسنا و  یهلا و  ياـهنامیپ  ماـمت  بیترت  نیا  هب  و  دوش ، یم
لماش زین  دندنب  یم ناناملسم  ریغ  اب  ناناملسم  هک  ار  ییاهنامیپ  دهع و  یتح  دراد ، عیـسو  الماک  موهفم  کی  دریگ و  یم رب  رد  ار  نآ 

.دوش یم
: میناوخ یم نینچ  رتشا  کلام  نامرف  رد  هغالبلا  جهن  رد  دهع  هب  يافو  تیمها  رد 

قافتا دروم  دـنراد - هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج - مدرم  ناـیم  رد  دـهع  هب  ياـفو  دـننامه  یعوضوم  چـیه  یهلا  تاـبجاو  ناـیم  رد  »
ینکش نامیپ  كاندرد  بقاوع  اریز  دندرمش  یم مرتحم  دوخ  نایم  رد  ار  اهنامیپ  زین  تیلهاج  نامز  ناتسرپ  تب تهج  نیمه  هب  تسین 

«. دندوب هتفایرد  ار 
نایب ار  مالـسا  ماکحا  زا  هلـسلس  کی  دوش  یم لماش  ار  یهلا  ياهنامیپ  ماکحا و  ماـمت  هک  اـهنامیپ  هب  ياـفو  روتـسد  لاـبند  هب  سپس 
هدش لالح  امش  يارب  اهنآ ) نینج  ای   ) نایاپراهچ : » دیامرف یم تسا ، تاناویح  زا  يا  هراپ تشوگ  ندوب  لالح  نآ  نیتسخن  هک  هدرک ،

«. 1 ( » ِماْعنَْألا ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  « ) تسا
هک ییاهتـشوگ  يانثتـسا  هب  : » دـیامرف یم هدرک ، ءانثتـسا  ناـیاپراهچ  تشوگ  ندوـب  لـالح  مکح  زا  ار  دروـم  ود  هیآ  لـیذ  رد  سپس 

(. ْمُْکیَلَع یْلُتی  ام  اَّلِإ  « ) دوش یم نایب  امش  يارب  يدوز  هب  نآ  میرحت 
__________________________________________________

.تسا دنفسوگ  واگ و  رتش و  ینعم  هب  معن »  » عمج ماعنا » ( » 1)
487 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

یِّلُِحم َْریَغ  « ) تسا مارح  ندرک  دیـص  لاح  نیا  رد  هک  هرمع ) کسانم  ماجنا  ای  ّجـح  کسانم  ماجنا  يارب   ) مارحا لاح  يانثتـسا  هب  «و 
(. ٌمُرُح ُْمْتنَأ  ِْدیَّصلا َو 

زیچ و همه  زا  هاگآ  نوچ  ینعی ، ُدیُِری .) ام  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دـنک یم رداص  دـهاوخب  ار  یمکح  ره  دـنوادخ  : » دـیامرف یم نایاپ  رد  و 
.دیامن یم عیرشت  دنک  اضتقا  تمکح  دشاب و  ناگدنب  تحلصم  حالص و  هب  هک  ار  یمکح  ره  دشاب  یم زیچ  همه  کلام 

487 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 5) هدئام هروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  هک  یتاروتسد  نیرخآ  زا  یمالسا  مهم  روتسد  دنچ  هیآ  نیا  رد  هیآ ! کی  رد  روتـسد  تشه  هیآ 2 -) )
: تسادخ هناخ  ترایز  ّجح و  هب  طوبرم  اهنآ  بلغا  ای  همه  هک  هدیدرگ  نایب  تسا  هدش  لزان 

ار اهنآ  میرح  دینکن و  ضقن  ار  یهلا  رئاعـش  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم هدرک ، نامیا  اب  دارفا  هب  باطخ  تسخن  - 1
.تسا ّجح  ياه  همانرب کسانم و  هّللا » رئاعش   » زا روظنم  ِهَّللا .) َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیرمشن لالح 

(. َمارَْحلا َرْهَّشلا  َال  َو  « ) دینک يراددوخ  اههام  نیا  رد  ندرک  گنج  زا  دیراد و  هاگن  ار  مارح  ياههام  مارتحا  - » 2
دیرمشن و لالح  دئالق - دنشاب - هتشاد  ناشن  ای  و  يده - دنـشاب - ناشن  یب هک  نیا  زا  معا  دنروآ ، یم جح  يارب  هک  ار  یناینابرق  - » 3
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(. َِدئالَْقلا َال  َيْدَْهلا َو  َال  َو  « ) دنوش ینابرق  اجنآ  رد  دنسرب و  هاگنابرق  هب  هک  دیراذگب 
تمسق نیا  رد  يزایتما  هنوگ  چیه  دنـشاب و  دنم  هرهب یمالـسا  گرزب  مسارم  نیا  رد  لماک  يدازآ  زا  دیاب  ادخ  هناخ  نارئاز  مامت  - 4

هب یتح  وا و  ياضر  بلج  راگدرورپ و  يدونـشخ  يارب  هک  ار  یناسک  دـیابن   » نیاربانب تسین  اهنابز  اهداژن و  دارفا و  لیابق و  نایم  رد 
نیمه نمشد  ای  دنـشاب  تسود  امـش  اب  هاوخ  دینک  تمحازم  دننک  یم تکرح  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  يراجت  دوس  ندروآ  تسد 

(. ًاناوْضِر ْمِهِّبَر َو  ْنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َال  َو  « ) دنراد تینوصم  ادخ  هناخ  رئاز  دنناملسم و  هک  هزادنا 
امش يارب  ندرک  دیـص  دیدمآ ، نوریب  هرمع ) ای  جح   ) مارحا زا  هک  یماگنه   » نیاربانب تسا ، مارحا  نامز  هب  دودحم  دیـص  میرحت  - 5

488 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوُداطْصاَف .) ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو  « ) تسا زاجم 
کسانم دنتشاذگن  دندش و  ادخ  هناخ  زا  امش  ترایز  محازم  هیبیدح ) نایرج  رد   ) تیلهاج نارود  رد  ناتـسرپ  تب زا  یعمج  رگا  - 6

زا اهنآ  عنام  دینک و  هدنز  ار  هنیرید  ياه  هنیک اهنآ ، مالسا  زا  دعب  هک  دوش  ببـس  نایرج  نیا  دیابن  ، » دیهد ماجنا  ار  ادخ  هناخ  ترایز 
(. اوُدَتْعَت ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  « ) دیوش ادخ  هناخ  ترایز 

هک یثداوح  ماقتنا  ددص  رد  دنشاب و  زوت » هنیک  » دیابن زگره  ناناملسم  هک  نیا  نآ  دوش و  یم هدافتـسا  یلک  نوناق  کی  قوف  هلمج  زا 
.دنیآرب هدش  عقاو  هتشذگ  ياهنامز  رد 

دوخ زورما  ناتسود  قباس و  نانمشد  زا  ات  دیهدب  مه  هب  تسد  هک  نیا  ياجب  امش  دیامرف : یم هتـشذگ  ثحب  لیمکت  يارب  سپـس  - 7
َو « ) دییامن يدعت  هانگ و  رب  يراکمه  نواعت و  هک  نیا  هن  دیهدب  رگیدـکی  هب  اوقت  اهیکین و  هار  رد  داحتا  تسد  دـیاب   » دـیریگب ماقتنا 

(. ِناوْدُْعلا ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت 
هک دیزیهرپب  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  دینک و  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  : » دیامرف یم هتشذگ  ماکحا  دیکأت  میکحت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد  - 8

(. ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) تسا دیدش  ادخ  ياهرفیک  تازاجم و 

488 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

تقیقح رد  هیآ  نیا  هدش  دمآ  دهاوخ  ادعب  هچنآ  يانثتـسا  هب  نایاپراهچ  تشوگ  ندوب  لالح  هب  هراشا  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 3 -) )
.تسا هدش  زیچ  هدزای  میرحت  هب  مکح  اجنیا  رد  دش ، هداد  هدعو  هک  تسا  ییاهانثتسا  نامه 

(. ُۀَْتیَْملا ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  « ) تسا هدش  مارح  امش  رب  رادرم  : » دیامرف یم تسخن 
ریغ هب  الوصا  اهتب و  مان  هب  تیلهاـج  تنـس  قبط  هک  یتاـناویح  و  (. » ِریِْزنِْخلا ُمَْحل  َو  « ) كوخ تشوگ  و  ( » ُمَّدـلا َو  « ) نوخ نینچمه  «و 

(. ِِهب ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو  « ) دنوش حبذ  ادخ  مان 
(. ُۀَِقنَْخنُْملا َو  « ) دنمارح دنشاب  هدش  هفخ  هک  یتاناویح  زین  «و 

ناویح یهاگ  هدوب  لومعم  تیلهاج  نامز  رد  هکنانچ  ددرگ  ماجنا  راک  نیا  ناسنا  هلیسوب  هاوخ  ماد و  هلیسوب  ای  دوخ و  يدوخب  هاوخ 
اب هک  یتاناویح  و   » دـننک هدافتـسا  شتـشوگ  زا  دریمب و  ات  دندرـشف  یم تخـس  تخرد  هخاـش  ود  ناـیم  رد  اـی  بوچ  ود  ناـیم  رد  ار 

489 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُةَذُوقْوَْملا .) َو  « ) دنورب ایند  زا  يرامیب  هب  ای  دنراپسب و  ناج  برض ، هجنکش و 
ار نآ  دریمب و  ات  دندز  یم ردقنآ  اهتب  رطاخ  هب  ار  تاناویح  زا  یضعب  هک  هدوب  لومعم  برع  نایم  رد  هک  هدش  لقن  یبطرق  ریـسفت  رد 
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(. ُۀَیِّدَرَتُْملا َو  « ) دنریمب يدنلب  زا  ندش  ترپ  رثا  رب  هک  یتاناویح  و  ! » دنتسناد یم تدابع  عون  کی 
(. ُۀَحیِطَّنلا َو  « ) دنشاب هدرم  خاش  برض  هب  هک  یتاناویح  «و 

(. ُُعبَّسلا َلَکَأ  ام  َو  « ) دنوش هتشک  ناگدنرد  هلمح  هلیسوب  هک  یتاناویح  «و 
اهنآ یمالسا  بادآ  اب  دنـسرب و  اهنآ  هب  دنرپسب  ناج  تاناویح  نیا  هک  نآ  زا  لبق  رگا  : » دیامرف یم قوف  دراوم  میرحت  لابند  هب  سپس 

(. ُْمْتیَّکَذ ام  اَّلِإ  « ) دوب دهاوخ  لالح  دزیرب ، نوریب  اهنآ  زا  یفاک  ردقب  نوخ  دنربب و  رس  ار 
« بصن  » ار اهنآ  تشادن ، یصاخ  تروص  لکـش و  هک  دندوب  هدرک  بصن  هبعک  فارطا  رد  ییاهگنـس  ناتـسرپ  تب تیلهاج  نامز  رد 

هراومه اهتب  هک  دوب  نامه  تب  اب  اهنآ  قرف  و  دـندیلام ، یم اهنآ  هب  ار  ینابرق  نوخ  دـندرک و  یم یناـبرق  اـهنآ  لـباقم  رد  دـندیمان  یم
هدرک و میرحت  ار  اهتـشوگ  هنوگ  نیا  ثحب  دروم  هیآ  رد  مالـسا  دـندوبن ، نینچ  بصن »  » اـما دـندوب  یـصاخ  روـص  لاکـشا و  ياراد 

(. ِبُصُّنلا یَلَع  َِحبُذ  ام  َو  « ) تسا مارح  امش  رب  یگمه  دنوش  حبذ  اهنآ  ربارب  رد  ای  اهتب  يور  هک  ییاهناویح  : » دیوگ یم
.ینامسج يدام و  هبنج  هن  دراد  يونعم  یقالخا و  هبنج  تشوگ  عون  نیا  میرحت  هک  تسا  نشور 

نینچ نآ  هدیدرگ و  یم میـسقت  حبذ و  ییامزآ » تخب  » تروصب هک  تساهنآ  هدـمآ  هیآ  رد  نآ  میرحت  هک  یتاناویح  زا  يرگید  عون 
اهنآ زا  ددع  تفه  يور  هک  ریت ، هبوچ  هد  سپس  هدومن  حبذ  يرادیرخ و  ار  یناویح  دندرک و  یم يدنب  طرش  مه  اب  رفن  هد  هک : هدوب 
مان هب  ار  اهنآ  یـشک  هعرق  تروص  هب  دنتخیر و  یم یـصوصخم  هسیک  رد  دوب  هدش  تبث  هدـنزاب »  » ناونع ددـع  هس  و  هدـنرب »  » ناونع

رد يزیچ  و  تشاد ، یمرب تشوگ  زا  یمهـس  داتفا  یم سک  ره  مان  هب  هدـنرب  هبوچ  تفه  دـندروآ ، یم نوریب  رفن  هد  نآ  زا  کی  کی 
ار ناویح  تمیق  موـس  کـی  مادـک  ره  دـیاب  دـندوب ، هتـشاد  تفاـیرد  ار  هدـنزاب  ياـهریت  هک  رفن  هس  نآ  یلو  تخادرپ ، یمن نآ  ربارب 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  مالـسا  دندیمان ، یم مالزا »  » ار ریت  ياه  هبوچ نیا  دنـشاب ، هتـشاد  تشوگ  زا  یمهـس  هک  نیا  نودب  دـنزادرپب ،

490 ص : ج1 ،
راـمق و هبنج  هک  نیا  رطاـخ  هب  هکلب  دـشاب ، هدوـب  مارح  تشوـگ  لـصا  هک  نیا  رطاـخ  هب  هن  درک ، مـیرحت  ار  اهتـشوگ  نـیا  ندروـخ 
رب ییامزآ » تخب صوصخم  ریت  ياه  هبوچ هلیـسو  هب  ناویح  تشوگ  ندرک  تمـسق  نینچمه )  ) و : » دـیامرف یم دراد و  ییاـمزآ  تخب

(. ِمالْزَْألِاب اوُمِسْقَتْسَت  ْنَأ  َو   ) تسا هدش  مارح  امش 
مامت تسا و  عونمم  دریگ  ماجنا  زیچ  ره  رد  هکلب  درادـن ، تاناویح  تشوگ  هب  صاـصتخا  نآ  دـننام  راـمق و  میرحت  هک  تسا  نشور 

.دشاب یم عمج  نآ  رد  یفارخ  ياه  همانرب و  یعامتجا » هدشن  باسح  ياهتیلاعف   » ياهنایز
ْمُِکلذ « ) راـگدرورپ تعاـطا  زا  جورخ  تسا و  قسف  لاـمعا  نیا  ماـمت  : » دـیامرف یم اـهنآ  میرحت  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  ناـیاپ  رد  و 

(. ٌقِْسف

490 ص :  تشوگ ..... - زا  هدافتسا  رد  لادتعا 

- اهتشوگ زا  يرادرب  هرهب دروم  رد  مالسا  شور  هک  تسا  نیا  دوش  یم هدافتـسا  یمالـسا  عبانم  ریاس  قوف و  ياهثحب  عومجم  زا  هچنآ 
رادرم رامسوس و  تشوگ  زا  هک  تیلهاج  نامز  مدرم  دننامه  هن  ینعی  تسا ، یلادتعا  الماک  شور  کی  شیاهروتـسد - ریاس  دننامه 
مـشچ اهمرک  گـنچرخ و  تشوگ  ندروخ  زا  یتح  هک  زورما  ياـهیبرغ  زا  يرایـسب  دـننامه  اـی  و  دـندروخ ، یم نآ  لاـثما  نوخ و  و 
كاپ هیذغت  ياراد  هک  یتاناویح  تشوگ  هکلب  دنناد ، یم عونمم  ار  تشوگ  ندروخ  اقلطم  هک  اهودنه  دننام  هن  و  دـننک ، یمن یـشوپ 

یطیارش اهتـشوگ  زا  هدافتـسا  يارب  هدیـشک و  نالطب  طخ  یطیرفت  یطارفا و  ياهـشور  يور  هدرک و  لالح  دشابن  رفنت  دروم  هدوب و 
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.تسا هتشاد  ررقم 
امـش نید  زا  نارفاـک  زورما  : » دـیوگ یم تسخن  دروخ  یم مشچ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  ینعمرپ  هلمج  ود  قوـف  ماـکحا  ناـیب  زا  دـعب 

ْمُهْوَشْخَت َو ـالَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلا  « ) دیـسرتب نم  تفلاـخم )  ) زا اـهنت  دیـسرتن و  اـهنآ  زا  نیارباـنب ، دـندش  سویأـم 
(. ِنْوَشْخا

امـش نییآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نییآ  نید و  زورما  : » دـیوگ یم سپـس  و 
491 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  « ) متفریذپ

(. ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو 

491 ص :  تسا ..... - زور  مادک  نید  لامکا  زور 

دـنا و هدروآ دوخ  بتک  رد  ار  نآ  هعیـش  نارـسفم  ماـمت  هچنآ  تسیچ ؟ هدـش  رارکت  ـالاب  هلمج  ود  رد  هک  زورما ) « ) مویلا  » زا روـظنم 
روظنم هک : نیا  تسا  راگزاس  الماک  هیآ  تایوتحم  اب  دنک و  یم دـییأت  ار  نآ  هعیـش  ننـست و  لها  فورعم  قرط  زا  يددـعتم  تایاور 
نییعت دوخ  ینیشناج  يارب  امسر  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  يزور  تسا ، مخ  ریدغ  زور 

نییآ هک  دنتشاد  راظتنا  اریز  دنتفر ، ورف  سأی  جاوما  نایم  رد  رافک  دیسر و  دوخ  ییاهن  لماکت  هب  مالـسا  نییآ  هک  دوب  زور  نآ  درک ،
هدیچرب اجیردت  مالسا  و  ددرگرب ، قباس  لاح  هب  عاضوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  نتفر  نایم  زا  اب  و  دشاب ، صخـش  هب  مئاق  مالـسا 

نایم رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  تلادع  تردق و  اوقت و  ملع و  رظن  زا  هک  يدرم  دـندرک  هدـهاشم  هک  یماگنه  اما  دوش ،
يدیمون سأی و  دـش  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  باختنا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ینیـشناج  ناونع  هب  دوب  ریظن  یب ناناملـسم 

.رادیاپ راد و  هشیر تسا  ینییآ  هک  دندیمهف  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  مالسا  هدنیآ  هب  تبسن 
هک ییاهنآ  هب  دنوادخ  : » دیوگ یم نینچ  هیآ 55  رون  هروس  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نآ  هب  اجنیا  رد  دـیاب  هک  یبلاـج  هتکن 
هک روط  نامه  دـهد  رارق  نیمز  يور  رد  هفیلخ  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لـمع  دـندروآ و  ناـمیا  امـش  زا 
هب سرت  زا  دعب  دنادرگ و  مکحتسم  رقتـسم و  تسا  هدیدنـسپ  نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  هداد  هدعو  زین  و  درک ، نینچ  ار  نانآ  ناینیـشیپ 

«. دشخب شمارآ  اهنآ 
رون هروس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دزاس ، یم رقتـسم  نیمز  يور  رد  هدیدنـسپ ،»  » اهنآ يارب  هک  ار  ینییآ  دـیامرف : یم دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
یلع تیالو  هراب  رد  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  انید » مالـسالا  مکل  تیـضر   » هلمج هب  هجوت  اب  تسا و  هدـش  لزاـن  هدـئام  هروس  زا  لـبق 

اب هک  دـش  دـهاوخ  راد  هشیر مکحتـسم و  نیمز  يور  رد  یتروـص  رد  مالـسا  هک  میریگ  یم هجیتـن  نـینچ  هدـش ، لزاـن  مالّـسلا  هـیلع 
ترابع هب  و  تسا ، هداد  ار  شماکحتـسا  رارقتـسا و  هدعو  و  هدیدنـسپ »  » ادخ هک  تسا  یمالـسا  نامه  نیا  اریز  دشاب ، مأوت  تیالو » »

492 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ددرگن  ادج  تیب  لها  تیالو  هلأسم  زا  هک  دوش  یم ریگملاع  یتروص  رد  مالسا  رت  نشور
هدعو هس  رون  هروس  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم هدافتـسا  ثحب  دروم  هیآ  اب  رون » هروس  هیآ   » ندرک همیمـض  زا  هک  يرگید  بلطم 

رارقتسا موس  و  راگدرورپ ، شتسرپ  يارب  شمارآ  تینما و  رگید  و  نیمز ، يور  رد  تفالخ  تسخن  تسا  هدش  هداد  نامیا  اب  دارفا  هب 
.تسادخ تیاضر  دروم  هک  ینییآ 

نامیا اب  درف  لماک  هنومن  اریز  دیـشوپ  دوخب  لمع  هماج  ْمُکَنیِد »...  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هیآ لوزن  اب  مخ  ریدغ  زور  رد  هدعو  هس  نیا 
َنیِذَّلا َسِئَی  َمْوَْیلا  هلمج  نومـضم  هب  دـش و  بصن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ینیـشناج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  حـلاص ، لـمع  و 
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دروـم نییآ  اـنید  مالـسالا  مکل  تیـضر  نومـضم و  هب  زین  دـنتفرگ و  رارق  یبـسن  تینما  شمارآ و  رد  ناناملـسم  ْمُِـکنیِد  ْنـِم  اوُرَفَک 
.تفای رارقتسا  ناناملسم  نایم  رد  راگدرورپ  تیاضر 

یناسک : » دیوگ یم دنک و  یم نایب  ار  رارطضا  تروص  مکح  و  هتشگرب ، مارح  ياهتشوگ  هب  طوبرم  لئاسم  هب  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد 
اهنآ يارب  نآ  ندروخ  دنشاب  هتشادن  هانگ  هب  لیامت  هک  یلاح  رد  دنوش  مارح  ياهتـشوگ  ندروخ  زا  ریزگان  یگنـسرگ  ماگنه  هب  هک 
رفیک ار  اهنآ  دـنکفا و  یمن تقـشم  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  ترورـض  ماگنه  هب  و  تسا » نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  اریز  تسا ، لالح 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َْریَغ  ٍۀَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْضا  ِنَمَف   ) دهد یمن

492 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 4) )

492 ص :  لوزن ..... : نأش 

نارای زا  رفن  ود  هک  متاح » نب  يدـع   » و ریخلا » دـیز  : » تسا نیا  همه  زا  رتبـسانم  هک  دـنا  هدرک رکذ  ییاهلوزن  نأـش  هیآ  نیا  هراـب  رد 
دیـص يراکـش  ياهزاب  اهگـس و  اب  هک  میتسه  یتیعمج  ام  دـندرک : ضرع  دندیـسر و  شتمدـخ  دـندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

رس ار  نآ  دسر و  یم ام  تسد  هب  هدنز  اهنآ  زا  یضعب  دنریگ ، یم ار  تشوگ  لالح  یشحو  تاناویح  ام  يراکش  ياهگس  و  مینک ، یم
ادـخ میناد  یم هک  نیا  اب  مینک و  یمن ادـیپ  ار  اهنآ  حـبذ  تصرف  ام  و  دـنوش ، یم هتـشک  اهگـس  هلیـسوب  اهنآ  زا  یـضعب  یلو  میرب ، یم

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  تسیچ ؟ ام  فیلکت  هدرک ، مارح  ام  رب  ار  رادرم  تشوگ 

492 ص :  ریسفت ..... :

زا رگید  یتمسق  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دش  نایب  هتشذگ  هیآ  ود  رد  مارح  لالح و  ياهتـشوگ  هراب  رد  هک  یماکحا  لابند  هب  لالح - دیص 
493 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناونع  هب  هدرک و  هراشا  اهنآ 

َّلِحُأ اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی  « ) دننک یم لاؤس  لالح  ياهاذغ  هراب  رد  وت  زا  : » دـیامرف یم نینچ  تسا ، هدـش  هنیمز  نیا  رد  هک  یلاؤس  خـساپ 
(. ْمَُهل

َّلِحُأ ُْلق  « ) تسا لالح  امـش  يارب  يا  هزیکاپ زیچ  ره  وگب :  » اهنآ هب  تسخن  هک  دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپس 
(. ُتابِّیَّطلا ُمَُکل 

يارب اعبط  هک  يا  هزیکاپ دوجوم  یهلا ، نیناوق  هاگ  چـیه  تسا و  اهکاپان  ثئاـبخ و  هرمز  رد  هدرک  میرحت  مالـسا  ار  هچنآ  ماـمت  ینعی 
.دنک یمن میرحت  تسا  هدش  هدیرفآ  رشب  عافتنا  هدافتسا و 

امش هب  دنوادخ  هچنآ  زا  ینعی  دنا ، هتفرگ رارق  امـش  میلعت  تحت  هک  دایـص  تاناویح  دیـص  : » دیوگ یم هتفر ، اهدیـص  غارـس  هب  سپس 
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(. ُهَّللا ُمُکَمَّلَع  اَّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  َنِیبِّلَکُم  ِحِراوَْجلا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  ام  َو  « ) تسا لالح  امش  يارب  دیا ، هتخومآ اهنآ  هب  هداد  میلعت 
نآ هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  یلو  دوش  حبذ  یمالـسا  بادآ  قبط  دیاب  دیآ ، تسد  هب  هدنز  رگا  دـننک  یم راکـش  اهگـس  هک  ار  یناویح 

.دشاب هدشن  حبذ  هچ  رگا  تسا ، لالح  دهد ، ناج  دنسرب 
يارب يراکش  ياهگس  هک  يدیص  زا  : » دیامرف یم هدرک ، يدیص  نینچ  تیلح  طیارش  زا  رگید  طرـش  ود  هب  هراشا  هیآ  لیذ  رد  سپس 

(. ْمُْکیَلَع َنْکَْسمَأ  اَّمِم  اُولُکَف  « ) دیروخب دنا  هتشاد هاگن  امش 
لالح يدیص  نانچ  دنراذگاو ، ار  یتمسق  دنروخب و  ار  دوخ  دیص  زا  یتمـسق  دنـشاب  هتـشاد  تداع  يراکـش  ياهگـس  رگا  نیاربانب ،
هکلب دـشاب ، یم امـش ) يارب  « ) مکیلع  » قادـصم هتـشاد  هاگن  هک  ار  هچنآ  هن  تسا و  هتفاـی  میلعت  هن  یگـس  نینچ  تقیقح  رد  تسین و 

.تسا هدرک  دیص  دوخ  يارب 
(. ِْهیَلَع ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذا  َو  « ) دیربب ار  ادخ  مان  دوش ، یم اهر  يراکش  گس  هک  یماگنه  هب   » هک نیا  رگید 

َّنِإ َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) تسا باسحلا  عیرـس  دنوادخ ، اریز  دـیزیهرپب ، ادـخ  زا  : » دـیامرف یم تاروتـسد ، نیا  مامت  تیاعر  يارب  نایاپ  رد  و 
(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا 

493 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

494 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لمکم  هک  هیآ  نیا  رد  نانآ ! اب  جاودزا  باتک و  لها  ياذغ  ندروخ  هیآ 5 -) )
لالح و امـش  يارب  باتک  لها  ياهاذـغ  هدـش و  لالح  امـش  يارب  تسا  هزیکاپ  هچنآ  زورما  : » دـیامرف یم تسخن  تسا ، لـبق  تاـیآ 

(. ْمَُهل ٌّلِح  ْمُکُماعَط  ْمَُکل َو  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  ُتابِّیَّطلا َو  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا  « ) تسا لالح  اهنآ  يارب  امش  ياهاذغ 
.دشاب اهنآ  هحیبذ  هک  تسا  ییاهتشوگ  زا  ریغ  باتک » لها  ماعط   » زا روظنم 

: دومرف نینچ  هیآ  ریسفت  رد  هک ، هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 
« دنرب یمن ار  ادخ  مان  ندرک  حبذ  ماگنه  اریز  اهنآ ، ياه  هحیبذ هن  تساه ، هویم تابوبح و  باتک  لها  ماعط  زا  روظنم  »

494 ص :  ناملسم ..... - ریغ  نانز  اب  جاودزا 

دـیوگ و یم نخـس  باتک  لها  ناناملـسم و  زا  نمادـکاپ  ناـنز  اـب  جاودزا  هراـب  رد  هیآ  نیا  باـتک ، لـها  ماـعط  تیلح  ناـیب  زا  دـعب 
: دیامرف یم

ار اهنآ  رهم  هک  نیا  طرش  هب  دینک  جاودزا  اهنآ  اب  دیناوت  یم دنتسه و  لالح  امش  يارب  باتک  لها  زا  ناناملسم و  زا  نماد  كاپ نانز  »
(. َّنُهَروُجُأ َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَصْحُْملا  ِتانِمْؤُْملا َو  َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو  « ) دیزادرپب

« ندرک باـختنا  یناـهنپ  تسود  تروـصب  هن  و  راکـشآ ، ياـنز  تروـص  هب  هن  دـشاب  عورـشم  جاودزا  قـیرط  زا  هـک  نـیا  طرـش  هـب  »
(. ٍنادْخَأ يِذِخَّتُم  َنیِِحفاسُم َو ال  َْریَغ  َنِینِصُْحم  )

جاودزا دهد و  یم لیلقت  هدوب  ناناملـسم  ریغ  اب  ناناملـسم  جاودزا  دروم  رد  هک  ار  ییاهتیدودحم  زین  هیآ  زا  تمـسق  نیا  تقیقح  رد 
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.دوش هعلاطم  یهقف  بتک  زا  دیاب  هراب  نیا  رد  رتشیب  حرش  دیامن - یم زیوجت  یطیارش  اب  باتک  لها  نانز  اب  ار  اهنآ 
هک هدمآ  دوجو  هب  زین  رکفت  نیا  تسا  هدش  هدنز  فلتخم  لاکشا  رد  یلهاج  موسر  زا  يرایسب  هک  زورما  يایند  رد  هک  دنامن  هتفگان 

مالـسا زا  لبق  تیلهاج  نامز  رد  هک  هنوگ  نآ یناهنپ ، لکـش  هب  اـهنت  هن  تسا  عناـم  یب درجم  دارفا  يارب  درم  اـی  نز  تسود  باـختنا 
ار اپ  تیلهاج  نامز  زا  یـسنج  يرابودـنب  یب یگدولآ و  رد  زورما  ياـیند  تقیقح  رد  مه ! زین  راکـشآ  لکـش  هب  هکلب  تشاد ، دوجو 

یتح دنناد و  یم عنام  یب زین  ار  شراکـشآ  اهنیا  دنتـسناد ، یم زاجم  ار  یناهنپ  تسود  باختنا  اهنت  نامز  نآ  رد  رگا  اریز  هداهن ، رتارف 
495 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دننک ، یم راختفا  نآ  هب  تحاقو  تیاهن  اب 

هتفای و لاقتنا  قرـش  هب  برغ  زا  هک  تسا  یموش  ياهتاغوس  زا  دوش  یم بوسحم  اوسر  راکـشآ و  ياشحف  کـی  هک  نیگنن  مسر  نیا 
.تسا هدش  تایانج  اهیتخبدب و  زا  يرایسب  همشچ  رس 

رارق یـضعب  هدافتـسا  ءوس  دروم  تسا  نکمم  اهنآ  نانز  اب  جاودزا  باتک و  لـها  اـب  ترـشاعم  هراـب  رد  قوف  تالیهـست  هک  اـجنآ  زا 
هب تبسن  هک  یسک  : » دیوگ یم هداد ، رادشه  ناناملسم  هب  هیآ  نایاپ  رد  دنوش  هدیشک  اهنآ  يوس  هب  هناهاگآ  ریغ  ای  هناهاگآ  و  دریگ ،
رد دور و  یم داـب  رب  وا  لاـمعا  دریگ ، رارق  نارفاـک  هار  رد  هدرک ، اـهر  ار  ناـنمؤم  هار  دزروب و  رفک  درواـیب  ناـمیا  نآ  هب  دـیاب  هچنآ 

(. َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُُهلَمَع َو  َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  « ) دوب دهاوخ  ناراکنایز  هرمز  رد  ترخآ 
رد مالـسا  هعـسوت  ذوفن و  ببـس  دیاب  دنک  یم داجیا  امـش  یگدنز  رد  یـشیاشگ  هک  نیا  رب  هوالع  روبزم  تالیهـست  هک  نیا  هب  هراشا 

تازاجم تروص  نیا  رد  هک  دـیرادرب  دوخ  نییآ  زا  تسد  و  دـیریگ ، رارق  اهنآ  ریثأـت  تحت  امـش  هک  نیا  هن  ددرگ ، ناـگناگیب  ناـیم 
.دوب دهاوخ  نیگنس  تخس و  رایسب  امش 

495 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 5) هدئام هروس 

رد دش ، حرطم  يدام » بهاوم  یمـسج و  تابیط   » هراب رد  ینوگانوگ  ياهثحب  قباس ، تایآ  رد  ناج ! مسج و  يزاس  كاپ  هیآ 6 -) )
ماکحا زا  يا  هظحالم لباق  تمـسق  تسا و  هدـش  هراشا  ددرگ ، یم ناـسنا  ناـج  یگزیکاـپ  ثعاـب  هچنآ  و  حور » تاـبیط   » هب هیآ  نیا 

نیا هب  ار  وضو  ماکحا  هدرک ، نامیا  اب  دارفا  هب  باطخ  تسخن  هدیدرگ ، حیرشت  تسا ، حور  يافص  بجوم  هک  ممیت  لسغ و  وضو و 
جنرآ ات  ار  دوخ  ياهتـسد  تروص و  دـیتساخ  اـپب  زاـمن  يارب  هک  یماـگنه  دـیا  هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـنک یم ناـیب  بیترت 

ِةالَّصلا َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک حـسم  اپ ) تشپ  یگدـمآرب  ای   ) لصفم ات  ار  اپ  نینچمه  رـس و  زا  یتمـسق  دـییوشب و 
(. ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکِسُؤُِرب َو  اوُحَْسما  ِِقفارَْملا َو  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو  اُولِسْغاَف 

مهیلع تیب  لها  هلیسوب  هک  ربمایپ  تنس  رد  نآ  تیفیک  اما  و  هدش ، رکذ  هیآ  رد  دوش  هتسش  دیاب  هک  تسد  زا  يرادقم  طقف  نیاربانب ،
496 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ناتشگنا  رس  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآ  تسا و  هدمآ  هدیسر  ام  هب  مالّسلا 

(. اوُرَّهَّطاَف ًاُبنُج  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  « ) دینک لسغ  دیشاب  بنج  رگا  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، لسغ  مکح  حیضوت  هب  سپس 
.دشاب یم ندب  مامت  نتسش  اورّهّطاف »  » هلمج زا  دارم  هک  تسا  نشور 

هدیمان ناونع  نیا  هب  بنج »  » صخش رگا  و  تسا ، هدنوش » رود   » ینعم هب  تشذگ  ءاسن  هروس  هیآ 43  لیذ  رد  هک  روط  نامه  بنج » »
.دنک يرود  نآ  دننام  دجسم و  رد  فقوت  زامن و  زا  لاح ، نآ  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوش  یم

نیشناج تبانج  لسغ  هک  دوش  یم هدافتسا  دینک  لسغ  دیتسه  بنج  رگا  زامن  ماگنه  هب  دیوگ  یم قوف  هیآ  رد  نآرق  هک  نیا  زا  انمض 
.ددرگ یم زین  وضو 
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زا رگا  ای  دیشاب و  رفاسم  ای  رامیب  دیراد و  زامن  دصق  دیا و  هتـساخرب باوخ  زا  رگا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ و  ممیت  مکح  نایب  هب  سپس 
ُْمْتنُک ْنِإ  َو  « ) دینک ممیت  یکاپ  كاخ  اب  دیرادن  بآ  هب  یسرتسد  دیا و  هدرک نانز  اب  یـسنج  شزیمآ  ای  دیا و  هتـشگرب تجاح  ياضق 

(. ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدِجَت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْسَمال  ْوَأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  ْوَأ  ٍرَفَس  یلَع  ْوَأ  یضْرَم 
ْمُکِهوُجُِوب َو اوُحَْـسماَف  « ) دـینک حـسم  ار  دوخ  ياهتـسد  تروـص و  نآ  هلیـسوب  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  ـالامجا  ار  ممیت  زرط  سپس 

«. 1 ( » ُْهنِم ْمُکیِْدیَأ 
رطاـخ هب  اـهنآ  همه  هکلب  هدوبن  راـک  رد  هتـشذگ  تاروتـسد  رد  يریگتخـس  هنوگ  چـیه  دوـش  نشور  هک  نیا  يارب  هیآ ، ناـیاپ  رد  و 
هزیکاپ ار  امش  دهاوخ  یم هکلب  دنکفیب ، تمحز  هب  ار  امش  دهاوخ  یمن دنوادخ  : » دیامرف یم تسا ، هدش  عیرـشت  یهجوت  لباق  حلاصم 

ُدیُِری ْنِکل  ٍجَرَح َو  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـم  « ) دـییوگب ار  وا  ياـهتمعن  ساپـس  اـت  دـنک  ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  دزاـس و 
(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  ْمُکَرِّهَُطِیل َو 

مدرم و رطاخ  هب  یمالسا  ياه  همانرب یهلا و  ياهروتسد  مامت  هک  دنک  یم دیکأت  ار  تیعقاو  نیا  رگید  راب  قوف  ياه  هلمج تقیقح  رد 
رارق اهنآ  عفانم  ظفح  يارب 

__________________________________________________

.دییامرف هعلاطم  هدمآ ، هیآ  نیمه  لیذ  هنومن » ریسفت   » رد هک  یبلاج  ثحب  لسغ » ممیت و  وضو ، هفسلف   » نوماریپ ( 1)
497 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

مه يوـنعم و  تراـهط  مه  اهروتـسد  نیا  اـب  دـهاوخ  یم دـنوادخ  تسا ، هدوـبن  راـک  رد  يرگید  فدـه  هجو  چـیه  هـب  هدـش و  هداد 
.دوش مهارف  مدرم  يارب  ینامسج 

قاش فیلکت  تروص  هب  دروم  چیه  رد  یهلا  ماکحا  هک  دنک ، یم نایب  ار  یلک  نوناق  نیا  جرح  نم  مکیلع  لعجیل  هّللا  دـیری  ام  هلمج 
.تسین اسرف  تقاط  و 

497 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 5) هدئام هروس 

نامیا و تمعن  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنوادخ  نایاپ  یب ياهتمعن  تیمها  هب  ار  ناناملـسم  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  یهلا ! ياهنامیپ  هیآ 7 -) )
(. ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  « ) دیروایب دای  هب  ار  ناتدوخ  رب  ادخ  ياهتمعن  : » دیامرف یم هداد  هجوت  تسا ، تیاده 

البق هک  یتیعمج  دـش و  ناناملـسم  بیـصن  تاناکما  تاراختفا و  بهاوم و  هنوگ  همه  مالـسا ، هیاـس  رد  هک  رتـالاب  نآ  زا  یتمعن  هچ 
يدام و تاناکما  اب  اناد  دحتم و  لکشتم و  یتیعمج  تروص  هب  دندوب  دسفم  دساف و  راوخنوخ و  هارمگ و  لهاج و  هدنکارپ و  الماک 

.دندمآرد ناوارف  يونعم 
نآ دینکن ، شومارف  تسب  امـش  اب  ادـخ  مکحم  روطب  هک  ار  ینامیپ  : » دـیوگ یم هدـش  روآدای  دـنا ، هتـسب ادـخ  اب  هک  ار  ینامیپ  سپس 

(. انْعَطَأ انْعِمَس َو  ُْمْتُلق  ْذِإ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو  « ) میدرک تعاطا  میدینش و  دیتفگ  هک  نامز 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ای  هتفرگ و  ترطف  مکح  هب  ادخ  هک  ییاهنامیپ   ) یعیرشت ینیوکت و  ياهنامیپ  مامت  هب  هراشا  دناوت  یم هیآ  نیا 

.دشاب هتفرگ ) ناناملسم  زا  فلتخم  لحارم  رد  هلآ 
َهَّللا اوُقَّتا  َو  « ) تسا هاگآ  اه  هنیـس نورد  رارـسا  زا  دنوادخ  دینک  هشیپ  يراکزیهرپ  : » دیامرف یم ینعم  نیا  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 
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497 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 5) هدئام هروس 

هیآ 135 ءاسن  هروس  رد  يرصتخم  توافت  اب  نآ  ریظن  دنک و  یم تلادع  هب  مایق  هب  توعد  هیآ  نیا  تلادع ! هب  دیکا  توعد  هیآ 8 -) )
.تشذگ

تلادع قح و  هب  دینک و  ادخ  يارب  مایق  هراومه  دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک ، نامیا  اب  دارفا  هب  باطخ  تسخن 
(. ِطْسِْقلِاب َءادَهُش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیهد یهاوگ 

498 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچ  ناناملسم  هب  هدومن ، هراشا  تلادع  زا  فارحنا  لماوع  زا  یکی  هب  سپس 
هب زواجت  بجوم  تلادـع و  يارجا  زا  عنام  یـصخش  ياـهباسح  هیفـصت  یموق و  ياهتوادـع  اـه و  هنیک دـیابن  : » هک دـهد  یم رادـشه 

(. اُولِدْعَت اَّلَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  « ) تسا رتالاب  اهنیا  همه  زا  تلادع  اریز  ددرگ ، نارگید  قوقح 
: دیامرف یم هدرک ، هیکت  تلادع  هلأسم  يور  عوضوم  تیمها  رطاخ  هب  رگید  راب 

(. يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  « ) تسا رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دینک  هشیپ  تلادع  »
، دیزیهرپب ادخ  زا  : » دنک یم هفاضا  دـیکأت  ناونع  هب  راب  نیموس  يارب  تسا ، يراکزیهرپ  اوقت و  نکر  نیرتمهم  تلادـع  هک  اجنآ  زا  و 

(. َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) تسا هاگآ  امش  لامعا  مامت  زا  دنوادخ  اریز 

498 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 5) هدئام هروس 

یلک لوصا  نیناوق و  هب  هراشا  نآ  لیمکت  دیکأت و  يارب  یصاخ  ماکحا  زا  سپ  هک  نآرق - تنس  قبط  هیآ - نیا  رد  سپـس  هیآ 9 -) )
دنا و هدروآ نامیا  هک  یناسک  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم نینچ  قح  هب  یهاوگ  تلادع و  يارجا  هلأسم  دیکأت  يارب  زین  اجنیا  رد  دنک  یم

ٌرْجَأ ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  « ) تسا هداد  میظع  شاداپ  شزرمآ و  هدع  دنهد و  یم ماجنا  حلاص  لمع 
(. ٌمیِظَع

498 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 5) هدئام هروس 

اوُرَفَک َو َنیِذَّلا  َو  « ) دـنخزود باحـصا  زا  دـنیامن  بیذـکت  ار  وا  تایآ  دـننک و  راکنا  ار  ادـخ  هک  یناسک  : » لـباقم رد  و  هیآ 10 -) )
(. ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

هب خزود  رفیک  یلو  هّللا ...  دـعو  هدومرف : هدـش و  رکذ  هیآ  رد  یهلا  هدـعو  کـی  ناونع  هب  میظع  رجا  شزرمآ و  هک  نیا  هجوت  لـباق 
رد نیا  و  تشاد » دـنهاوخ  یتشونرـس  نانچ  دنـشاب ، یلامعا  نینچ  ياراد  هک  یناسک  : » دـیامرف یم هدـش و  نایب  لـمع  هجیتن  تروص 

ناسنا زیچان  لامعا  اب  يربارب  هجو  چیه  هب  هک  تسا ، رگید  يارـس  ياهـشاداپ  دروم  رد  ادخ  تمحر  لضف و  هلأسم  هب  هراشا  تقیقح 
.تسا یمدآ  دوخ  لامعا  هجیتن  هکلب  هتشادن  یماقتنا  هبنج  ناهج  نآ  ياهتازاجم  هک  روطنامه  درادن ،

498 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 5) هدئام هروس 

یتمـسق هدرک و  ناناملـسم  هب  رگید  راب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  لبق ، هیآ  دـنچ  رد  یهلا  ياهتمعن  يروآدای  لاـبند  هب  هیآ 11 -) )
هدیزگرب دنـشوکب ، تلادع  لوصا  يارجا  ادخ و  نامرف  تعاطا  رد  نآ  هنارکـش  هب  ات  دروآ  یم اهنآ  دای  هب  ار  دوخ  ياهتمعن  زا  رگید 
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499 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
، دندوب هتفرگ  میمصت  یتیعمج  هک  نامز  نآ  رد  دیروآ  دای  هب  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم

اوُرُکْذا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) درک عفد  امـش  زا  ار  اهنآ  ّرـش  دنوادخ  یلو  دنرادرب ، نایم  زا  ار  امـش  دننک و  زارد  امـش  يوس  هب  تسد 
(. ْمُْکنَع ْمُهَیِْدیَأ  َّفَکَف  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْسبَی  ْنَأ  ٌمْوَق  َّمَه  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن 

هب و  دنک ، یم دزادـنارب  راگزور  هحفـص  زا  ار  ناشمان  هشیمه  يارب  دوب  نکمم  هک  یتارطخ  هجوتم  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  تقیقح  رد 
راکزیهرپ رگا  دینادب  و  دـننک » لکوت  ادـخ  رب  اهنت  دـیاب  نانمؤم  دـینک و  هشیپ  ار  اوقت   » اهتمعن نیا  ساپ  هب  هک  دـهد  یم رادـشه  اهنآ 

اوُقَّتا َو   ) درک دهاوخ  تیامح  امـش  زا  مه  زاب  هدوب ، امـش  ظفاح  هشیمه  هک  یبیغ  تسد  نآ  دنام و  دیهاوخن  اهنت  یگدنز  رد  دیـشاب ،
(. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َهَّللا َو 

499 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 5) هدئام هروس 

هلأسم هب  نداد  تیمها  يارب  دـیکأت  همه  نیا  هفـسلف  دـیاش  و  هدـش ، دـهع  هب  يافو  هلأسم  هب  هراشا  زاغآ  زا  هروس  نیا  رد  هیآ 12 -) )
.دمآ دهاوخ  هروس  نیمه  هیآ 67  رد  هک  تسا  ریدغ  نامیپ 

ربهر و هدزاود  ناـمیپ  نیا  لاـبند  هب  دـننک و  لـمع  اـم  تاروتـسد  هب  هک  میتفرگ  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  زا  اـم  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد 
ُهَّللا َذَخَأ  ْدََقل  َو   ) دریگ هدهع  رب  ار  لیئارـسا  ینب  هناگ  هدزاود فیاوط  زا  یکی  یتسرپرـس  کی  ره  ات  میدیزگرب » اهنآ  يارب  تسرپرس 

(. ًابیِقَن َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َلِیئارْسِإ َو  ِیَنب  َقاثیِم 
تیامح امـش  زا  دوب و  مهاوخ  امـش  اب  نم  : » تفگ اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دـنک  یم حیرـشت  نینچ  لیئارـسا  ینب  هب  ار  ادـخ  هدـعو  سپس 

(. ْمُکَعَم یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  َو  « ) منک یم
: طرش دنچ  هب  اما 

(. َةالَّصلا ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل  « ) دیراد اپ  رب  ار  زامن  هک  نیا  طرش  هب  - » 1
(. َةاکَّزلا ُُمْتیَتآ  َو  « ) دیزادرپب ار  دوخ  تاکز  و  - » 2

(. ْمُهوُُمتْرَّزَع ِیلُسُِرب َو  ُْمْتنَمآ  َو  « ) دینک يرای  ار  اهنآ  دیروایب و  نامیا  نم  ناربمایپ  هب  - » 3
(. ًانَـسَح ًاضْرَق  َهَّللا  ُُمتْـضَْرقَأ  َو  « ) دـییامنن يراددوخ  تسادـخ  اب  هنـسحلا  ضرق  عون  کی  هک  بحتـسم  ياهقافنا  زا  نیا ، رب  هوالع  - 4

500 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ْمُِکتائِّیَس ْمُْکنَع  َّنَرِّفَکَُأل  « ) مشخب یم ار  امش  هتشذگ  ناهانگ  تائیس و  نم  دینک ، لمع  نامیپ  نیا  هب  رگا  »

اَِهتْحَت ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُکَّنَلِخْدُأـَل  َو  « ) منک یم لـخاد  تسا  يراـج  اـهرهن  نآ  ناـتخرد  ریز  زا  هـک  تـشهب  ياـهغاب  رد  ار  امـش  «و 
(. ُراْهنَْألا

ْدَقَف ْمُْکنِم  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَف  « ) دنا هدش هارمگ  میقتـسم  قیرط  زا  املـسم  دـنریگ  شیپ  ار  نایـصع  راکنا و  رفک و  هار  هک  اهنآ  یلو  »
(. ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض 

500 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 5) هدئام هروس 

اهنآ و ینکـش  نامیپ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  تشذگ ، لبق  هیآ  رد  لیئارـسا  ینب  اب  ادخ  نامیپ  هراب  رد  هک  یثحب  بیقعت  رد  هیآ 13 -) )
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دوخ تمحر  زا  میدرک و  درط  ار  اهنآ  ام  دـندرک  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  اهنآ  نوچ  : » دـیامرف یم دـنک و  یم ینکـش  ناـمیپ  نیا  بقاوع 
(. ًۀَیِساق ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  ْمُهاَّنََعل َو  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِضْقَن  اِمبَف  « ) میدومن نیگنس  تخس و  ار  اهنآ  ياهلد  میتخاس و  رود 

اهنآ بولق  راکفا و  مه  و  دندش ، رود  ادـخ  تمحر  زا  مه  دـندید ، رفیک  تازاجم ، ود  نیا  اب  ینکـش  نامیپ  مرج  هب  اهنآ  تقیقح  رد 
.دش فاطعنا  لباق  ریغ  رجحتم و 

َنُوفِّرَُحی « ) دنرب یم نوریب  نآ  ریـسم  لحم و  زا  دننک و  یم فیرحت  ار  تاملک  اهنآ  : » دهد یم حرـش  نینچ  ار  تواسق  نیا  راثآ  سپس 
(. ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا 

(. ِِهب اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَن  َو  « ) دنراپس یم یشومارف  تسد  هب  دوب  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  هچنآ  زا  يا  هظحالم لباق  ياهتمسق   » زین و 
رد هک  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  راثآ  اه و  هناشن نامه  دـندرپس ، یـشومارف  تسد  هب  اهنآ  هک  ار  یتمـسق  تسین  دـیعب 

خیراـت لوط  رد  تاروـت  میناد  یم هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  هلمج  نیا  تسا  نکمم  زین  و  تسا ، هدـش  هراـشا  نآ  هب  نآرق  رگید  تاـیآ 
یتمـسق تفر و  نایم  زا  یناوارف  ياهتمـسق  اعبط  دـندرک و  ترداـبم  نآ  نتـشون  هب  دوهی  نادنمـشناد  زا  یعمج  سپـس  هدـش ، دوقفم 

يدایز تافارخ  اب  هک  دوب  ع )  ) یسوم یعقاو  باتک  زا  یشخب  دمآ  اهنآ  تسد  هب  هچنآ  و  دش ، هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ای  فیرحت 
501 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندرپس  یشومارف  تسد  هب  یهاگ  زین  ار  شخب  نیمه  اهنآ  دوب و  هدش  هتخیمآ 

رد دـنرانکرب و  اهتیانج  نیا  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هتـسد رگم  يرب ، یم یپ  اهنآ  زا  يا  هزاـت تناـیخ  هب  زور  ره  : » دـیامرف یم هفاـضا  سپس 
(. ْمُْهنِم اًلِیلَق  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ٍۀَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلازَت  َو ال  « ) دنتیلقا

ار ناراکوکین  دنوادخ  اریز  شوپب ، مشچ  نک و  رظن  فرـص  اهنآ  زا   » هک دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نایاپ  رد  و 
(. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْصا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  « ) دراد تسود 

هک مالـسا  یلوصا  یفده و  لئاسم  رد  هن  دندیناسر  ربمایپ  صخـش  هب  هک  تسا  ییاهرازآ  دروم  رد  وفع  تشذـگ و  نیا  ملـسم  روطب 
.درادن ینعم  تشذگ  اهنآ  رد 

501 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 5) هدئام هروس 

يراصن ینکش  نامیپ  هب  هیآ  نیا  رد  دوب و  نایم  رد  لیئارسا  ینب  ینکـش  نامیپ  زا  نخـس  لبق  هیآ  رد  نادیواج ! نانمـشد  هیآ 14 -) )
هب تسد  میدوب ، هتفرگ  يرادافو  نامیپ  اهنآ  زا  هک  نیا  اب  دننک ، یم تینارـصن  ياعدا  هک  یناسک  زا  یعمج  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا 

يراصَن اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو  « ) دندرپس یـشومارف  تسد  هب  دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتاروتـسد  زا  یتمـسق  دندز و  ینکـش  نامیپ
(. ِِهب اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَنَف  ْمُهَقاثیِم  انْذَخَأ 

دنراپـسن و یـشومارف  تسد  هب  ار  یهلا  تاروتـسد  دنوشن و  فرحنم  دیحوت  تقیقح  زا  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  زین  اهنآ  يرآ !
.دندش راتفرگ  دوهی  تشونرس  نامه  هب  زین  اهنآ  یلو  دننکن ، نامتک  ار  ربمایپ  نیرخآ  ياه  هناشن

یماگنه هک  دشاب  نآ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  مسا  نیا  هب  نایحیـسم  يراذـگمان  تسا و  ینارـصن »  » عمج يراصن »  » تشاد هجوت  دـیاب 
ُْنبا یَـسیِع  َلاق  امَک  دـیوگ : یم نآرق  هک  روط  نامه دـندرک  تباجا  ار  وا  توعد  اهنآ  دـیبلط ، مدرم  زا  ینارای  نارـصان و  حیـسم  هک 

: ِهَّللا ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم 
؟ دنتسه نم  ناروای  ادخ  هار  رد  یناسک  هچ  تفگ : نّویراوح  هب  میرم  نب  یسیع  هک  هنوگ  نامه  »

مرج هب  : » هک دـهد  یم حرـش  نینچ  ار  نایحیـسم  لاـمعا  هجیتن  نآرق  سپـس  ( 14 فص : «. ) میتسه ادـخ  ناروای  اـم  دـنتفگ : نّویراوح 
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502 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َةَوادَْعلا َو  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَأَف  « ) میدنکفا ینمشد  توادع و  اهنآ  نایم  رد  تمایق  هنماد  ات  ناشلامعا 

ربخ اهنآ  هب  ار  اهنآ  لامعا  جیاتن  دنوادخ  هدنیآ  رد   » هک تسا  نیا  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  هلمج  نیرخآ  رد  هک  اهنآ  رگید  تازاجم  و 
(. َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب  ُهَّللا  ُمُُهئِّبَُنی  َفْوَس  َو  « ) دید دنهاوخ  دوخ  مشچ  اب  المع  داد و  دهاوخ 

502 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 5) هدئام هروس 

یلک روطب  ار  باتک  لها  هیآ  نیا  درک ، یم ثحب  اهنآ  ياهینکـش  نامیپ  يراصن و  دوهی و  هراـب  رد  هک  یتاـیآ  بیقعت  رد  هیآ 15 -) )
ات دـمآ ، امـش  يوس  هب  ام  هداتـسرف  باتک  لـها  يا  : » دـیوگ یم تسخن  هدرک ، مالـسا  يوس  هب  توعد  اـهنآ  زا  هداد و  رارق  بطاـخم 
هب يزاین  هک   ) اهنآ زا  يرایـسب  زا  لاح  نیع  رد  و  دزاس ، راکـشآ  دیدوب  هدرک  نامتک  امـش  هک  ار  ینامـسآ  بتک  قیاقح  زا  يرایـسب 

ُْمْتنُک اَّمِم  ًارِیثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  « ) دنک یم رظن  فرص  تسا ) هتـشذگ  ياهنارود  هب  طوبرم  هدوبن و  رکذ 
(. ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  ِباتِْکلا َو  َنِم  َنوُفُْخت 

رون و دنوادخ  فرط  زا  : » دیوگ یم هدرک  رشب  تیبرت  تیاده و  رد  نآ  قیمع  تارثا  دیجم و  نآرق  تمظع  تیمها و  هب  هراشا  سپس 
(. ٌنِیبُم ٌباتِک  ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  « ) دمآ امش  يوس  هب  يراکشآ  باتک 

502 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 5) هدئام هروس 

« دنک یم تیاده  تمالس  قرط  هب  دنشاب  وا  يدونـشخ  بسک  یپ  رد  هک  ار  یناسک  نآ  هلیـسوب  دنوادخ  هک  يرون  نامه  (- » هیآ 16 )
(. ِمالَّسلا َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی  )

رون يوس  هب  قافن و )...  یگدـنکارپ و  تملظ  لهج ، تملظ  كرـش ، تملظ   ) اهیکیرات اـهتملظ و  عاونا  زا  ار  اـهنآ   » نیا رب  هوـالع  و 
(. ِِهنْذِِإب ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو  « ) دنک یم يربهر  داحتا  ملع و  دیحوت ،

َو « ) دیامن یم تیادـه  تسین  یلمع  همانرب  داقتعا و  رظن  زا  نآ  رد  یجک  هنوگ  چـیه  هک  میقتـسم  هداج  هب  ار  اهنآ   » هتـشذگ همه  زا  و 
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمِهیِدْهَی 

502 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 5) هدئام هروس 

ع)  ) حیـسم تیهولا  ياعدا  هب  ادیدش  هیآ  نیا  رد  هتـشذگ  ياهثحب  لیمکت  يارب  دشاب ! ادخ  حیـسم ، تسا  نکمم  هنوگچ  هیآ 17 -) )
503 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رفک  کی  ار  نآ  هدش و  هلمح 

راکنا ار  ادخ  تقیقح  رد  دندش و  رفاک  تسا  ادـخ  میرم  نب  حیـسم  دـنتفگ : هک  یناسک  ملـسم  روطب  : » دـیوگ یم هدرمـش و  راکـشآ 
(. َمَیْرَم ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  « ) دنا هدرک

هب هدیقع  هک : نیا  تسخن  دنراد  ادخ  دروم  رد  ساسا  یب ياعدا  دنچ  نایحیـسم  هک  مینادب  دیاب  هلمج  نیا  موهفم  ندـش  نشور  يارب 
.دنک یم لاطبا  ار  نآ  هدرک و  هراشا  نآ  هب  ءاسن  هروس  هیآ 170  دنراد ، هناگ  هس نایادخ 

نیا نآرق  دنیوگ ، یم ردپ  يادـخ  وا  هب  دنرمـش و  یم هناگ  هس نایادـخ  زا  یکی  ار  یتسه  ملاع  هدـننیرفآ  يادـخ  اهنآ  هک : نیا  رگید 
.دنک یم لاطبا  هروس  نیمه  هیآ 73  رد  زین  ار  هدیقع 
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نیا و  دوـش ، یم ثیلثت  رد  تدـحو  هب  ریبـعت  نآ  زا  یهاـگ  هک  دنتـسه  یکی  یقیقح ، ددـعت  نیع  رد  هناـگ  هس نایادـخ  هک  نیا  رگید 
ادخ نامه  میرم  نب  حیـسم  میرم و  نب  حیـسم  نامه  ادخ  دـنیوگ  یم اهنآ  هک  هدـش  هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه 

هدیقع لاطبا  يارب  سپـس  دنهد ! یم لیکـشت  ار  ددعتم  تاذ  هس  لاح  نیع  رد  یقیقح و  دـحاو  کی  سدـقلا  حور  اب  ود  نیا  و  تسا !
دننک یم یگدـنز  نیمز  رد  هک  ار  یناسک  مامت  میرم و  شردام  حیـسم و  دـهاوخب  ادـخ  رگا  : » دـیوگ یم نینچ  نآرق  حیـسم  تیهولا 

ْنَم ُهَّمُأ َو  َمَیْرَم َو  َْنبا  َحیِسَْملا  َِکلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق  « ) دریگب ار  نآ  ولج  دناوت  یم یـسک  هچ  دنک  كاله 
(. ًاعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف 

هار وا  تاذ  رد  یتسین  انف و  لیلد  نیمه  هب  دوبن و  شیب  یناسنا  رـشب  دارفا  همه  دـننام  میرم و  شردام  دـننام  حیـسم  هک  نیا  هب  هراـشا 
نودب ار  حیـسم  دلوت  هک  ییاهنآ  راتفگ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و  دـشاب ! يدـبا  یلزا و  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  يزیچ ، نینچ  دراد و 

رد تسا  ود  نیا  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تموکح  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هداد ، خـساپ  دـنریگ  یم وا  تیهولا  رب  یلیلد  ردـپ 
دننام ردام  ردپ و  زا  یناسنا  هاوخ  و  مدآ ، دننام  ردام  ردپ و  نودـب  یناسنا  هاوخ   ) دـنیرفآ یم دـهاوخب  یقولخم  هنوگ  ره  دراد  رایتخا 

504 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهناسنا 
رب دنوادخ  و  تسین ) رگید  زیچ  چیه  رب  لیلد  تسوا و  تردق  رب  لیلد  تقلخ  عونت  نیا  حیـسم ، دننام  ردام  زا  طقف  هاوخ  و  یلومعم ،

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  امُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  « ) تساناوت يزیچ  ره 

504 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 5) هدئام هروس 

دوهی : » دیوگ یم هدرک  هراشا  دنتـشاد  يراصن  دوهی و  هک  یموهوم  تازایتما  ساسا و  یب ياهاعدا  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
نآرق هک  میناد  یم اما  ُهُؤاَّبِحَأ !) ِهَّللا َو  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  يراصَّنلا  ُدوُهَْیلا َو  َِتلاق  َو  «! ) میتسه وا  ناتسود  ادخ و  نادنزرف  ام  دنتفگ : يراصن  و 

رد اذل  درمـش ، یم وا  يراکزیهرپ  حـلاص و  لمع  نامیا و  رد  اهنت  ار  یناسنا  ره  زایتما  دـنک و  یم هزرابم  موهوم  تازایتما  نیا  مامت  اب 
ْمُُکبِّذَُـعی َِملَف  ُْلق  ( ؟» دـنک یم تازاجم  ناتناهانگ  لباقم  رد  ار  امـش  ارچ  سپ  وگب : : » دـیوگ یم نینچ  اعدا  نیا  لاـطبا  يارب  هیآ  همادا 

(. ْمُِکبُونُِذب
ادـخ نادـنزرف  هکلب  ناتـسود ، ار  دوخ  هک  اجنآ  ات  ادـخ ! اب  هداعلا  قوف  طابترا  ياعدا  هک  تسا  نآ  هناشن  ناراـکهانگ  تازاـجم  نیا 

.تسا ساسا  یب ییاعدا  دیرامش ، یم
لیلد نیا  دـیا و  هدـش زین  ایند  نیمه  رد  یهلا  ياهرفیک  اـهتازاجم و  هلـسلس  کـی  راـتفرگ  هک  دـهد  یم ناـشن  امـش  خـیرات  هوـالع  هب 

.تسامش ياعدا  نالطب  رب  يرگید 
(. َقَلَخ ْنَّمِم  ٌرََشب  ُْمْتنَأ  َْلب  « ) اهناسنا ریاس  دننامه  ادخ ، تاقولخم  زا  دیتسه  يرشب  امش  : » دنک یم هفاضا  بلطم  دیکأت  يارب  سپس 

رفیک دنیبب ) قحتسم  و   ) دهاوخب ار  هک  ره  دشخب و  یم دنیبب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  هک  ره  ادخ   » هک تسا  یمومع  نوناق  کی  نیا  و 
(. ُءاشَی ْنَم  ُبِّذَُعی  ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُرِفْغَی  « ) دهد یم

ِهَِّلل َو  « ) تسین یقطنم  نتـشاذگ  یـسک  رب  ادخ  دـنزرف  مان  نیاربانب  وا ، كولمم  هدـنب و  دنتـسه و  ادـخ  قولخم  همه   » هتـشذگ نیا  زا 
(. امُهَْنَیب ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم 

(. ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  « ) دندرگ یم زاب  وا  يوس  هب  تاقولخم  مامت  مه  ماجنا  رس  «و 

504 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 5) هدئام هروس 
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505 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باتک  لها  يا  : » تسا باتک  لها  هب  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  زاب  هیآ 19 -) )
ار قیاقح  دوب  هدـش  عقاو  يا  هلـصاف ترتف و  یهلا  ناربمایپ  نایم  هک  يرـصع  رد  دـمآ و  امـش  يوس  هب  ام  ربمایپ  يراصن  دوهی و  يا  و 

اُنلوُسَر ْمُکَءاج  ْدَق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  « ) دماین ام  يوس  هب  هدنهد  میب هدـنهد و  تراشب ادـخ  فرط  زا  دـییوگب  ادابم  درک ، نایب  امـش  يارب 
(. ٍریِذَن ٍریَِشب َو ال  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  ْنَأ  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  یلَع  ْمَُکل  ُنِّیَُبی 

تراشب یهلا  شاداپ  تمحر و  هب  ار  راکوکین  نامیا و  اب  دارفا  هک   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ینعی  ریذـن »  » و ریـشب » ! » يرآ
(. ٌریِذَن ٌریَِشب َو  ْمُکَءاج  ْدَقَف  « ) دمآ امش  يوس  هب  دهد  یم میب  یهلا  ياهرفیک  زا  ار  هدولآ  راکهنگ و  نامیا و  یب دارفا  هداد و 

نتخیگنارب ناربمایپ و  نتخاس  ثوعبم  ینعی  ٌریِدَق .) ٍء  ْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.تسا ناسآ  هداس و  وا  تردق  ربارب  رد  قح  توعد  رشن  يارب  اهنآ  نانیشناج 

505 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 5) هدئام هروس 

ندرک رادـیب  و  دوـهی ، رد  یـسانش  قـح  حور  ندرک  هدـنز  يارب  نآرق  دـعب  هب  نـیا  زا  سدـقم ! نیمزرـس  لیئارـسا و  ینب  هیآ 20 -) )
دیروایب رطاخ  هب  دیوگ : یم نینچ  تسخن  دنتفیب ، ناربج  رکف  هب  ات  دـندش ، بکترم  هتـشذگ  رد  هک  ییاهاطخ  ربارب  رد  اهنآ  نادـجو 

َلاق ْذِإ  َو  « ) دیروآ دایب  تسا  هتشاد  ینازرا  امش  هب  ادخ  هک  ار  ییاهتمعن  لیئارسا  ینب  يا  تفگ : دوخ  ناوریپ  هب  یسوم  هک  ار  ینامز  »
(. ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یسُوم 

تسکش ار  ینوعرف  ریجنز  و  داد » رارق  یناربمایپ  امش  نایم  رد  هک  یماگنه  : » دیوگ یم تسخن  هدرک ، هراشا  مهم  تمعن  هس  هب  سپس 
(. َءاِیْبنَأ ْمُکِیف  َلَعَج  ْذِإ  )

رد يونعم  تمعن  نیرتگرزب  نیا  و  دنتفای ، ییاهر  یتسرپ  هلاسوگ یتسرپ و  تب كرـش و  كانلوه  هّرد  زا  هک  دوب  تمعن  نیا  وترپ  رد 
.دوب اهنآ  قح 

بحاـص ار  امـش  : » دـیامرف یم هدرک  هراـشا  دـشاب  یم زین  يونعم  بهاوم  همدـقم  دوخ  هبون  هب  هک  يداـم  تبهوم  نیرتگرزب  هب  سپس 
(. ًاکُوُلم ْمُکَلَعَج  َو  « ) داد رارق  دوخ  یگدنز  لام و  ناج و  رایتخا 

، دنتـشادن دوخ  زا  يراـیتخا »  » هنوگ چـیه  دـندوب و  ناـینوعرف  نوعرف و  یگدرب  تراـسا و  ریجنز  رد  زارد  ناـیلاس  لیئارـسا  ینب  اریز 
506 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  اهنآ  یسوم  مایق  تکرب  هب  دنوادخ 

.تخاس دوخ  یگدنز  یتسه و  رایتخا  بحاص 
امش هب  : » دیوگ یم هدومرف ، هراشا  دوب  هدشن  هداد  يدحا  هب  نامز  نآ  رد  هک  يا  هتسجرب مهم و  ياهتمعن  هب  یلک  روطب  هیآ  رخآ  رد  و 

(. َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ْمُکاتآ  َو  « ) دادن نایملاع  زا  يدحا  هب  هک  هداد  ییاهزیچ 
.تشذگ هرقب  هروس  هیآ 57  رد  نآ  حرش  هک  دندوب ، ناوارف  عونتم ، ياهتمعن  نیا 

506 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 5) هدئام هروس 

هب امـش  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  : » دـنک یم نایب  نینچ  سدـقم  نیمزرـس  هب  ار  لیئارـسا  ینب  دورو  ناـیرج  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
يراکادـف زا  دیـسرتن و  تالکـشم  زا  نآ  هب  دورو  يارب  و  دـیوش ، دراو  تـسا  هتـشاد  ررقم  ناـتیارب  دـنوادخ  هـک  یـسدقم  نـیمزرس 

اوُّدَتْرَت ْمَُکل َو ال  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  َۀَسَّدَقُْملا  َضْرَْألا  اُولُخْدا  ِمْوَق  ای  « ) دید دـیهاوخ  نایز  دـینک  تشپ  نامرف  نیا  هب  رگا  دـینکن ، هقیاضم 
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(. َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع 

506 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 5) هدئام هروس 

همه دنلیام  هک  تسا  عالطا  یب وسرت و  فیعض و  دارفا  شور  هک  روطنامه  یسوم - داهنشیپ  نیا  ربارب  رد  لیئارسا  ینب  اما  هیآ 22 -) )
: دنتفگ وا  هب   » دنراذگب ناشناهد  رد  دنریگب و  ار  همقل  حالطصا  هب  دوش و  مهارف  اهنآ  يارب  تازجعم  ای  اهفداصت و  هیاس  رد  اهیزوریپ 
ات تشاذگ  میهاوخن  ماگ  نآ  رد  زگره  ام  دننک و  یم یگدنز  دنمروز  رابج و  یتیعمج  نیمزرـس  نیا  رد  یناد  یم هک  وت  یـسوم ! يا 

نیا رد  ماگ  درک و  میهاوخ  تعاطا  ار  وت  نامرف  ام  دنوش  جراخ  اهنآ  هک  یماگنه  دـنور ، نوریب  هدرک و  هیلخت  ار  نیمزرـس  نیا  اهنآ 
اَّنِإَف اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنِإَف  اْهنِم  اوُجُرْخَی  یَّتَح  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  َنیِراَّبَج َو  ًامْوَق  اهِیف  َّنِإ  یـسُوم  ای  اُولاق  « ) تشاذـگ میهاوخ  سدـقم  نیمزرس 

(. َنُولِخاد
هدراذگ اهنآ  لسن  يور  یموش  رثا  هچ  زارد  نایلاس  لوط  رد  ینوعرف  رامعتـسا  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  لیئارـسا  ینب  خـساپ  نیا 

.دوب

506 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 5) هدئام هروس 

نیمه هب  تشاد و  ياج  اهنآ  لد  رد  ادـخ  زا  سرت  هک  نامیا  اب  نادرم  زا  رفن  ود  ماـگنه  نیا  رد  : » دـیوگ یم نآرق  سپـس  هیآ 23 -) )
هتخیمآ یماظن  یعامتجا و  یهاگآ  یـشیدنارود و  اب  ار  تماهـش  تماقتـسا و  حور  و   ) دندوب هدش  وا  گرزب  ياهتمعن  لومـشم  لیلد 

507 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  دنتفگ : لیئارسا ) ینب  هب  دنتساخ و  اپب  یسوم  داهنشیپ  زا  عافد  يارب  دندوب 
َلاق « ) دش دـیهاوخ  زوریپ  دـیداد ) رارق  هدـش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  ار  اهنآ  و   ) دـیدش دراو  هک  یماگنه  دـیوشب ، دراو  رهـش  هزاورد  زا 

(. َنُوِبلاغ ْمُکَّنِإَف  ُهوُُمْتلَخَد  اذِإَف  َباْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخْدا  اَمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  َنِم  ِنالُجَر 
ُْمْتنُک ْنِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  « ) دیسرب فده  نیا  هب  ات  دییامن  هیکت  ادخ  رب  دینک و  دادمتـسا  نامیا  حور  زا  تروص  ره  رد  دیاب  یلو  »

(. َنِینِمُْؤم

507 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 5) هدئام هروس 

هنال اهنآ  ناج  حور و  رد  هک  ینوبز  فعـض و  رطاـخ  هب  دـنتفریذپن و  ار  اهداهنـشیپ  نیا  زا  کـی  چـیه  لیئارـسا  ینب  یلو  هیآ 24 -) )
وـت و دـش  میهاوـخن  نآ  دراو  ادـبا  زگره و  دننیمزرـس  نـیا  رد  اـهنآ  اـت  اـم  : » دـنتفگ هدرک ، باـطخ  یـسوم  هـب  احیرـص  دوـب ، هدرک 

اجنیا رد  ام  دینک  ربخ  ار  ام  دـیدش  زوریپ  هک  یماگنه  دـیگنجب  هقلامع  اب  دـیورب و  تسا  هداد  يزوریپ  هدـعو  وت  هب  هک  تراگدرورپ 
(. َنوُدِعاق انُهاه  اَّنِإ  الِتاقَف  َکُّبَر  َْتنَأ َو  ْبَهْذاَف  اهِیف  اُوماد  ام  ًاَدبَأ  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  یسُوم  ای  اُولاق  « ) میا هتسشن

.دندوب هدیناسر  رثکا  دح  هب  دوخ  ربمایپ  لباقم  رد  ار  تراسج  لیئارسا  ینب  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا 

507 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 5) هدئام هروس 

اب اهنآ  زا  ار  دوخ  ییادج  تشادرب و  اعد  هب  تسد  تشگ و  سویأم  تیعمج  زا  یلکب  یـسوم  هک  میناوخ  یم هیآ  نیا  رد  هیآ 25 -) )
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: درک اضاقت  ترابع  نیا 
هجیتن ات  نکفیب » ییادـج  نادرمتم  ناقـساف و  تیعمج  ام و  نایم  ادـنوادخ ! متـسه ، مردارب  دوخ و  رادراـیتخا  اـهنت  نم  اراـگدرورپ ! »

(. َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْقُْرفاَف  یِخَأ  یِسْفَن َو  اَّلِإ  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  َلاق   ) دنوش حالصا  دننیبب و  ار  دوخ  لامعا 
اهنآ هب  قساف »  » بقل نآرق  مینیب  یم رگا  دوب و  رفک  دح  رس  رد  ناشربمایپ  نامرف  حیرص  در  ینعی  دندرک  لیئارسا  ینب  هک  يراک  هتبلا 

.دوش یم لماش  ار  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  مسر  زا  جورخ  عون  ره  دراد و  یعیسو  ینعم  قساف  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا  هداد 

507 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 5) هدئام هروس 

هب دـنوادخ  فرط  زا  اریز  دـنتفرگ  ار  دوخ  لامعا  موش  هجیتن  لیئارـسا  ینب  دیـسر و  تباجا  هب  یـسوم  ياـعد  ماـجنا  رـس  هیآ 26 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  بهاوم  عاوـنا  زا  وـلمم  هک  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  دورو  زا  تیعمج  نیا  : » هک دـش  هداتـسرف  یحو  نینچ  یـسوم 

508 ص : ج1 ، هنومن ،
رد دیاب  لاس  لهچ  نیا  رد  هوالع  هب  (. » ًۀَنَس َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق  « ) دنام دنهاوخ  مورحم  لاس  لهچ  ات  دوب  يونعم  يدام و 

(. ِضْرَْألا ِیف  َنوُهِیتَی  « ) دنشاب نادرگرس  اهنابایب 
نیا زا  ناقـساف  هراب  رد  هاگ  چیه   » تسا اج  هب  دیایب  تدـم  نیا  رد  نیمزرـس  نیا  تیعمج  رـس  رب  هچ  ره  دـیوگ : یم یـسوم  هب  سپس 

(. َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسْأَت  الَف  « ) شابم نیگمغ  تشونرس 

508 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 5) هدئام هروس 

تسا هدش  هداد  حرش  يرگید ، هلیسو  هب  یکی  لتق  و  مدآ ، دنزرف  ناتـساد  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  نیمز ! يور  رد  لتق  نیتسخن  هیآ 27 -) )
هلئسم لیئارسا  ینب  ياهیراکفالخ  زا  يرایسب  هزیگنا  هک  دشاب  نیا  دوب - لیئارـسا  ینب  هراب  رد  هک  قباس - تایآ  اب  نآ  طابترا  دیاش  و 

رطاخ هب  یتح  هک  دشاب  یم رابگرم  راوگان و  هنوگچ  دسح  ماجنا  رـس  هک  دنک  یم دزـشوگ  اهنآ  هب  اجنیا  رد  دنوادخ  و  دوب ، دـسح » »
َو « ) ناوخب اهنآ  رب  قح  هب  ار  مدآ  دـنزرف  ود  ناتـساد  ربمایپ ! يا  : » دـیامرف یم تسخن  دـیالآ ! یم دوخ  ردارب  نوخ  هب  تسد  ردارب  نآ 

(. ِّقَْحلِاب َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا 
، تسا هدش  هتخیمآ  یتافارخ  اب  تاروت ) « ) میدق دهع   » رد روبزم  تشذگرـس  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ّقحلاب »  » هملک رکذ 

.تسا هداد  يور  هک  تسا  یتیعقاو  نیع  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  اما 
زا اما  دـنداد ، ماجنا  راگدرورپ  هب  برقت  يارب  يراـک  مادـک  ره  هک  ماـگنه  نآ  رد  : » دـیوگ یم دزادرپ و  یم ناتـساد  حرـش  هب  سپس 

(. ِرَخْآلا َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  امِهِدَحَأ َو  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  « ) دشن هتفریذپ  يرگید  زا  دش و  هتفریذپ  یکی 
مهاوخ ار  وت  هک  دیامن  دای  دنگوس   » و دنک ، لتق  هب  دیدهت  ار  يرگید  دوب  هدشن  لوبق  شلمع  هک  يردارب  دش  ببس  عوضوم  نیمه  و 

(. َکَّنَُلْتقََأل َلاق  «! ) تشک
اب تلمع  هک  تسا  وت  دوخ  هجوتم  داریا  هکلب  تسین  نم  هانگ  هدـمآ  شیپ  یناـیرج  نینچ  رگا  هک  درک  تحیـصن  ار  وا  مود  ردارب  اـما 

(. َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  « ) دریذپ یم ناراکزیهرپ  زا  اهنت  ادخ  تفگ :  » تسا و هدوبن  هارمه  يراکزیهرپ  اوقت و 
509 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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509 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 5) هدئام هروس 

هب هلباقم  زگره  نم  ینک ، زارد  نم  نتشک  هب  تسد  یناشوپب و  لمع  هماج  تدیدهت  هب  وت ، رگا   » یتح درک : هفاضا  سپس  هیآ 28 -) )
(. َکَُلْتقَِأل َْکَیلِإ  َيِدَی  ٍطِساِبب  اَنَأ  ام  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَی  ََّیلِإ  َتْطََسب  ِْنَئل  « ) منک یمن زارد  وت  نتشک  هب  تسد  درک و  مهاوخن  لثم 

(. َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) میالآ یمن یهانگ  نینچ  هب  تسد  زگره  و  مسرت » یم ادخ  زا  نم  هک  ارچ  »

509 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 5) هدئام هروس 

شود هب  ار  شیوخ  نم و  هاـنگ  راـب  وت  مهاوخ  یم هکلب   » مشکب شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  مهاوخ  یمن نم  هوـالع  هب  هیآ 29 -) )
يازج تسا  نیمه  دوب و  یهاوخ  نایخزود  زا   » گرزب تیلوؤسم  نیا  لوبق  اب  املسم  و  َکِْمثِإ .) یِْمثِِإب َو  َءُوبَت  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ  « ) یشکب

(. َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  ِراَّنلا َو  ِباحْصَأ  ْنِم  َنوُکَتَف  « ) ناراکمتس

509 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 5) هدئام هروس 

، ماجنا رـس  : » دیوگ یم تسخن  هدش ، بیقعت  مدآ  نادنزرف  يارجام  هلابند  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  تیانج ! رب  یـشوپ  هدرپ  هیآ 30 -) )
(. ُهَلَتَقَف ِهیِخَأ  َْلتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف  « ) تشک ار  وا  درک و  ردارب  نتشک  هب  ممصم  ار  وا  لیباق  شکرس  سفن 

(. َنیِرِساْخلا َنِم  َحَبْصَأَف  « ) دش راکنایز  لمع  نیا  رثا  رب  و  : » دیوگ یم سپس 
.دیرخ دوخ  يارب  تمایق  هنماد  ات  ار  نیگنن  مان  یهلا و  تازاجم  نادجو و  باذع  هک  رتالاب  نیا  زا  ینایز  هچ 

509 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 5) هدئام هروس 

و دوب ، هدنکفا  نابایب  رد  ار  وا  تشک ، ار  دوخ  ردارب  لیباق  هک  یماگنه  هدش ، لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هیآ 31 -) )
: دیوگ یم نآرق  هک  روطنامه  عقوم  نیا  رد  دندروآ ، يور  لیباه  دسج  يوس  هب  ناگدنرد  هک  تشذگن  يزیچ  دنک ! هچ  تسناد  یمن

یتمـسق ندرک  ناهنپ  اب  ای  و  رگید ، غاز  ناج  یب دسج  ندرک  ناهنپ  اب  و   ) دنزب رانک  ار  نیمز  ياهکاخ  هک  داتـسرف  ار  یغاز  دنوادخ  »
ُهَّللا َثَعَبَف  « ) دراپـسب كاخ  هب  ار  شیوخ  ردارب  دـسج  هنوگچ  هک  دـهد  ناشن  لیباق  هب  تسا ) غاز  تداع  هک  ناـنچنآ  دوخ ، همعط  زا 

(. ِهیِخَأ َةَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَْألا  ِیف  ُثَْحبَی  ًابارُغ 
نم ایآ  نم ! رب  ياو  يا  هک  دروآرب  دایرف   » دـش و تحاران  دوخ  يربخ  یب تلفغ و  زا  لیباق  عقوم  نیا  رد  دـنک  یم هفاضا  نآرق  سپس 

هدیزگرب اَذه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  یتَْلیَو َأ  ای  َلاق  « ) منک نفد  ار  مردارب  دسج  وا  دننامه  مناوتن  مشاب و  رتناوتان  مه  غاز  نیا  زا  دیاب 
510 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
( یِخَأ َةَأْوَس  َيِراوُأَف  ِبارُْغلا 

هانگ زا  وا  هبوت  رب  لـیلد  تمادـن  نیا  هتبلا  َنیِمِداَّنلا .) َنِم  َحَبْـصَأَف  « ) دـش نامیـشپ  مداـن و  دوخ  هدرک  زا  ماـجنا  رـس   » لاـح ره  هب  اـما  .
Ș دهاوخن ب

هک نیا  رگم  دوش  یمن هتخیر  قحان  هب  یناسنا  چـیه  نوخ  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. داهن انب  ایند  رد  ار  یشکمدآ  موش  تنس  نیا  هک  تسا  لیباق  هدهع  رب  نآ  تیلوؤسم  زا  یمهس 
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510 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 5) هدئام هروس 

تـسخن تسا ، هدـش  هیآ  نـیا  رد  یناـسنا  یلک و  يریگ  هجیتـن کـی  مدآ  نادـنزرف  ناتـساد  رکذ  زا  سپ  اـهناسنا ! دـنویپ  هیآ 32 -) )
رد داسف  نودب  و  لتق ، باکترا  نودب  ار  یناسنا  یسک  هاگ  ره  هک  میتشاد  ررقم  لیئارـسا  ینب  رب  عوضوم  نیمه  رطاخ  هب  : » دیامرف یم

همه ایوگ  دهد  تاجن  گرم  زا  ار  یناسنا  هک  یـسک  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  همه  ایوگ  هک  تسا  نانچ  دناسرب ، لتق  هب  نیمز  يور 
ِضْرَْألا ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  اـْنبَتَک  َکـِلذ  ِلْـجَأ  ْنِم  « ) تسا هداد  تاـجن  گرم  زا  ار  اـهناسنا 

(. ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساَّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف 
؟ اهناسنا همه  تاجن  اب  يواسم  رفن  کی  تاجن  اهناسنا و  همه  لتق  اب  تسا  يواسم  ناسنا  کی  لتق  هنوگچ 

هب تسد  هک  یـسک  اریز : دـنک  یم وگزاب  ار  یتیبرت  یعاـمتجا و  تقیقح  کـی  هیآ  نیا  رد  نآرق  هک : تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم هچنآ 
تقیقح رد  وا  دـناسرب ، لتق  هب  ار  يرگید  هانگیب  ياهناسنا  هک  دراد  ار  یگداـمآ  نینچ  تقیقح  رد  دـیالآ  یم یهاـنگیب  ناـسنا  نوخ 

هب هک  یـسک  نینچمه  تسین ، رظن  نیا  زا  هانگیب  ياهناسنا  ناـیم  رد  یتواـفت  میناد  یم و  هاـنگیب ، ناـسنا  وا  همعط  تسا و  لـتاق  کـی 
ره دروم  رد  ار  یناسنا  همانرب  نیا  هک  دراد  ار  یگدامآ  نیا  دـشخب  تاجن  گرم  زا  ار  يرگید  یناسنا ، هفطاـع  یتسود و  عون  رطاـخ 

 ...« اّمنأکف : » دیوگ یم نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دهد و  ماجنا  يرگید  رشب 
هدـیزگرب .دراد  نآ  هب  یتهابـش  اما  تسین  عامتجا  تایح  گرم و  اب  يواسم  هچ  رگا  رفن  کـی  تاـیح  گرم و  هک  دوش  یم هدافتـسا 

511 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
« گرم زا  تاجن   » و نتشک »  » زا روظنم  دومرف : ماما  دیسرپ ، ار  هیآ  نیا  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسک  هک ، نیا  هجوت  لباق 

موهفم مظعا و  لیوأت  دومرف : دعب  درک و  توکـس  ماما  سپـس  تسا ، نآ  دننام  باقرغ و  ای  يزوس  شتآ  زا  تاجن  هدـمآ  هیآ  رد  هک 
.دریذپب ار  شتوعد  وا  دنک و  لطاب  ای  قح  هار  يوس  هب  توعد  ار  يرگید  هک  تسا  نیا  هیآ  رتگرزب 

يرایسب یلو  دندمآ  اهنآ  داشرا  يارب  نشور  لیالد  اب  ام  ناربمایپ  : » دیامرف یم هدرک  لیئارسا  ینب  ینکـش  نوناق هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد 
َدَْعب ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث  ِتانِّیَْبلِاب  اُنلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََـقل  َو  « ) دـنتفرگ شیپ  رد  ار  فارـسا  هار  دنتـسکش و  مه  رد  ار  یهلا  نیناوق  اـهنآ  زا 

(. َنُوفِرْسَُمل ِضْرَْألا  ِیف  َِکلذ 
اهـششخب و دروم  رد  ابلاغ  هچ  رگا  دوش  یم لـماش  ار  دـح  زا  يدـعت  زواـجت و  هنوگ  ره  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  تغل ، رد  فارـسا » »

.دور یم راک  هب  جراخم  اه و  هنیزه

511 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 33) )

511 ص :  لوزن ..... : نأش 
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درز و اهنآ  گنر  تخاسن ، اهنآ  هب  هنیدم  ياوه  بآ و  اما  دندش  ناملسم  دندمآ و  ربمایپ  تمدخ  ناکرـشم  زا  یعمج  هک : هدش  لقن 
زا ییاوه  بآ و  شوخ  هطقن  رد  هنیدـم ، جراخ  هب  داد  روتـسد  اهنآ  يدوبهب  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش ، راـمیب  ناشندـب 

یفاک دح  هب  نارتش  هزات  ریش  زا  اجنآ  ياوه  بآ و  زا  هدافتـسا  نمـض  دنورب و  دندرب  یم ارچ  هب  اجنآ  رد  ار  تاکز  نارتش  هک  ارحص 
اپ تسد و  ار  ناملسم  ياهناپوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رکـشت  ياج  هب  اما  دنتفای  دوبهب  دندرک و  نینچ  اهنآ  دننک ، هدافتـسا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دنتفر  نوریب  مالـسا  زا  دـندز و  اهنآ  راتـشک  هب  تسد  سپـس  دـندرب و  نیب  زا  ار  اهنآ  نامـشچ  هدـیرب و 
هیآ تفای ، ماجنا  اهنآ  هراب  رد  تازاجم  ناونع  هب  دندوب  هداد  ماجنا  اهناپوچ  اب  هک  يراک  نامه  دندرک و  ریگتسد  ار  اهنآ  داد  روتـسد 

.داد حرش  اهنآ  دروم  رد  ار  مالسا  نوناق  دیدرگ و  لزان  صاخشا  هنوگ  نیا  هراب  رد 

511 ص :  ریسفت ..... :

دـش نایب  قباس  تایآ  رد  سفن  لتق  دروم  رد  هک  ار  یثحب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دـنرب - یم هلمح  مدرم  لاـم  ناـج و  هب  هک  اـهنآ  رفیک 
ار ناشلاوما  نتشک ، یتح  گرم و  هب  دیدهت  اب  دنشک و  یم ناناملسم  يور  هب  هحلـسا  هک  ار  يزواجتم  دارفا  يازج  دنک و  یم لیمکت 

512 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رفیک  : » دیوگ یم و  دنک ، یم نایب  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  دنرب ، یم تراغ  هب 
رد تازاجم  راهچ  زا  یکی   ) هک تسا  نیا  دننز  یم داسف  هب  تسد  نیمز  يور  رد  دنزیخ و  یمرب گنج  هب  ربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک 

روطب اهنآ  ياپ  تسد و  هک  نیا  موس ) ، ) دنوش هتخیوآ  راد  هب  هک  نیا  رگید ) ، ) دـنوش هتـشک  هک  نیا  تسخن ): .دوش  ارجا  اهنآ  دروم 
ُءازَج امَّنِإ  « ) دندرگ دیعبت  دـننک  یم یگدـنز  نآ  رد  هک  ینیمز  زا  هک  نیا  مراهچ )  ) دوش هدـیرب  پچ ) ياپ  اب  تسار  تسد   ) فلاخم

َنِم اْوَْفُنی  ْوَأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  ْمِهیِدـْیَأ َو  َعَّطَُقت  ْوَأ  اُوبَّلَُـصی  ْوَأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َنُوبِراـُحی  َنیِذَّلا 
(. ِضْرَْألا

ترخآ رد  هکلب ) دش  دـهاوخن  تعانق  تازاجم  نیا  هب  اهنت   ) تسا و ایند  رد  اهنآ  ییاوسر  تازاجم و  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  اْینُّدلا َو  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  « ) تشاد دنهاوخ  یمیظع  تخس و  رفیک  زین 

.دیدرگ دهاوخن  ترخآ  ياهرفیک  زا  عنام  یمالسا  ياهتازاجم  دودح و  يارجا  یتح  هک  دوش  یم هدافتسا  هلمج  نیا  زا 

512 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 5) هدئام هروس 

شیپ هک  یناسک  رگم  : » دیوگ یم ددنبن ، كانرطخ  نایناج  هنوگ  نیا  يور  هب  یتح  ار  تشگزاب  هار  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 34 -) )
َنیِذَّلا اَّلِإ  « ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دینادب  دش و  دنهاوخ  دنوادخ  وفع  لومـشم  هک  دننک  تشگزاب  هبوت و  اهنآ  هب  یـسرتسد  زا 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمِْهیَلَع  اوُرِدْقَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوبات 
طقاس قح ، بحاص  تیاضر  نودـب  سانلا  قح  اما  دراد و  براحم  تازاـجم  هّللا و  قح  ندـش  طـقاس  رد  ریثأـت  اـهنت  اـهنآ ، هبوت  هتبلا 

.دینک تقد  دش - دهاوخن 

512 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 5) هدئام هروس 

.هدش هداد  ندش  راگتسر  يارب  روتسد  هس  اهنآ  هب  تسا و  نامیا  اب  دارفا  هب  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  لسوت ! تقیقح  هیآ 35 -) )
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روتـسد سپـس  َهَّللا .) اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک هشیپ  يراکزیهرپ  اوقت و  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم تسخن 
ادـخ هار  رد  داـهج  هب  روتـسد   » ماـجنا رـس  و  َۀَلیِـسَْولا .) ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  « ) دـییامن باـختنا  ادـخ  هب  برقت  يارب  يا  هلیـسو : » هک دـهد  یم

هدـیزگرب َنوُِحْلُفت .) ْمُکَّلََعل  « ) دـیریگ رارق  يراگتـسر  ریـسم  رد   » هک تسا  نیا  اـهنآ  همه  هجیتن  و  ِِهلِیبَـس .) ِیف  اوُدِـهاج  َو  « ) دـهد یم
513 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

راگدرورپ سدـقم  هاگـشیپ  هب  ندـش  کیدزن  ثعاـب  هک  ار  يزیچ  ره  راـک و  ره  دراد و  یعیـسو  رایـسب  ینعم  قوف  هیآ  رد  هلیـسو » »
: درمش یمرب نینچ  نیا  هغالبلا » جهن   » رد مالّسلا  هیلع  یلع  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  ددرگ  یم لماش  دوش  یم

راسهوک هّلق  هک  تسادـخ  هار  رد  داهج  وا و  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  دـش  کـیدزن  ادـخ  هب  ناوت  یم نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  نیرتهب  »
و تسا ، مالـسا  نییآ  هک  زامن  نتـشاداپ  رب  و  تسا ، دـیحوت  ترطف  نامه  هک  هّللا ) ّالا  هلا  ال   ) صالخا هلمج  نینچمه  و  تسا ، مالـسا 
رقف و هک  هرمع  جـح و  و  یهلا ، ياـهرفیک  هاـنگ و  ربارب  رد  تسا  يرپـس  هک  ناـضمر  هاـم  هزور  و  تسا ، هـبجاو  هـضیرف  هـک  ةوـکز 
هک یناهنپ  ياهقافنا  دـنک ، یم ینالوط  ار  رمع  دایز و  ار  تورث  هک  محر  هلـص  و  دـیوش ، یم ار  ناهانگ  دـننک و  یم رود  ار  یناـشیرپ 

تاجن طوقـس  زا  ار  ناسنا  هک  کین  ياهراک  دزاس و  یم رود  ار  دب  راوگان و  ياهگرم  هک  راکـشآ  قافنا  دیامن و  یم ناهانگ  ناربج 
«. دهد یم

عیسو موهفم  رد  ددرگ ، یم راگدرورپ  هب  برقت  ثعاب  نآرق  حیرـص  قبط  هک  ادخ  حلاص  ناگدنب  ناماما و  ناربمایپ و  تعافـش  زین  و 
.تسا لخاد  لسوت 

نیا روظنم  هکلب  دننک ، اضاقت  القتـسم  ماما  ای  ربمایپ  صخـش  زا  ار  يزیچ  تسین  نیا  لسوت »  » زا روظنم  زگره  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
کی دوخ  هک   ) اهنآ بتکم  ماقم و  هب  دـنوادخ  نداد  دـنگوس  ای  نانآ و  تعافـش  ای  ماما ، ربمایپ و  زا  يوریپ  ای  حـلاص  لامعا  اب  تسا 
دهد یم كرـش  يوب  هن  ینعم ، نیا  دنهاوخب و  ار  يزیچ  دـنوادخ  زا  تسا ) تدابع  عون  کی  اهنآ و  تیعقوم  هب  مامتها  مارتحا و  عون 

.دینک تقد  دشاب - یم نوریب  قوف  هیآ  مومع  زا  هن  تسا و  نآرق  رگید  تایآ  فالخ  رب  هن  و 

513 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 5) هدئام هروس 

قباس روتسد  تلع  نایب  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  داد ، یم هلیسو  هیهت  داهج و  اوقت و  روتسد  نانمؤم  هب  هک  لبق  هیآ  بیقعت  رد  هیآ 36 -) )
نآ دننامه  تسا و  نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  دندش  رفاک  هک  يدارفا  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  هدولآ  نامیا و  یب دارفا  تشونرس  هب 
َّنِإ « ) تشاد دنهاوخ  یکاندرد  باذع  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  اهنآ  زا  دنهدب  تمایق  زور  تازاجم  زا  تاجن  يارب  ات  دنـشاب  هتـشاد  ار 

ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  َلِّبُُقت  ام  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  ِِهب  اوُدَتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِم  ًاعیِمَج َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
514

( ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ْمُْهنِم َو 
.تفای ییاهر  ناوت  یم لمع  داهج و  اوقت و  نامیا و  وترپ  رد  اهنت  .

514 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 5) هدئام هروس 

رب ییاناوت  یلو  دنوش  جراخ  خزود  شتآ  زا  دنهاوخ  یم هتـسویپ  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  رفیک  نیا  ماود  هب  سپـس  هیآ 37 -) )
(. ٌمیِقُم ٌباذَع  ْمَُهل  اْهنِم َو  َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  ِراَّنلا َو  َنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  « ) دوب دهاوخ  رارقرب  تباث و  اهنآ  رفیک  دنرادن و  ار  نآ 
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514 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 5) هدئام هروس 

هک یـسک  ینعی  دزد  مکح  بسانت  نیمه  هب  هیآ ، نیا  رد  دـش ، نایب  براحم »  » ماکحا لبق  هیآ  دـنچ  رد  نادزد ! تازاجم  هیآ 38 -) )
َو « ) دـننک عطق  ار  قراس  نز  درم و  تسد  : » دـیامرف یم تسخن  تسا ، هدـیدرگ  ناـیب  درب  یم ار  مدرم  لاوما  هناـیفخم  یناـهنپ و  روطب 

(. امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  ُقِراَّسلا َو 
ياهقف هچ  رگا  رتشیب ، هن  دوش ، یم هدـیرب  تسار  تسد  زا  تشگنا  راهچ  اهنت  هک  دوش  یم هدافتـسا  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  زا 

درم رب  هیناز  نز  راکانز ، ّدح  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  هدش  هتـشاد  مدقم  دزد  نز  رب  دزد  درم  اجنیا  رد  دنا ! هتفگ نآ  زا  شیب  ننـست  لها 
دروم رد  دـننادرم و  رتـشیب  یلـصا  لـماع  يدزد  دروـم  رد  هک  دـشاب  نآ  رطاـخ  هب  دـیاش  تواـفت  نیا  تسا ، هدـش  رکذ  مدـقم  یناز 

دـنا و هداد ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  تسا  يرفیک  نیا  : » دـیوگ یم سپـس  رابودـنب ! یب ناـنز  رتمهم  كرحم  لـماع و  اـنز  باـکترا 
(. ِهَّللا َنِم  ًالاکَن  ابَسَک  اِمب  ًءازَج  « ) دنوادخ فرط  زا  تسا  یتازاجم 

ُهَّللا َو  « ) تسا میکح  و  دنمتردق )  ) اناوت دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسین  هنالداع  روبزم  تازاجم  هک  مهوت  نیا  عفر  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع 

.دنک تازاجم  باسح  یب ار  یسک  دریگب و  ماقتنا  یسک  زا  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب 

514 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 5) هدئام هروس 

حالصا ماقم  رد  دنک و  هبوت  متـس  نیا  زا  دعب  هک  یـسک  : » دیامرف یم هدوشگ و  اهنآ  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
َّنِإَـف َحَلْـصَأ  ِهِْملُظ َو  ِدـَْعب  ْنِم  َباـت  ْنَمَف  « ) تسا ناـبرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  اریز  دیـشخب  دـهاوخ  ار  وا  دـنوادخ  دـیآرب  ناربـج  و 

515 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
( ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهَّللا 

؟ دش دهاوخ  طقاس  زین  تسد ) ندیرب   ) تقرس دح  هک  نیا  ای  دوش و  یم هدوشخب  وا  هانگ  اهنت  هبوت  هلیسوب  ایآ  .
هتـشادرب وا  زا  زین  تقرـس  ّدـح  دـنک  هبوت  یمالـسا  هاگداد  رد  تقرـس  توبث  زا  لبق  رگا  هک : تسا  نیا  اـم  ياـهقف  ناـیم  رد  فورعم 

.دور یمن نیب  زا  ّدح  هبوت  اب  دش  تباث  وا  مرج  لداع ، دهاش  ود  قیرط  زا  هک  یماگنه  یلو  دوش ، یم

515 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 5) هدئام هروس 

یناد یمن ایآ  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  ناقراس  هبوت  مکح  لابند  هب  هیآ 40 -) )
تازاجم هتـسیاش  هک  ار  سک  ره  دـنک ) یم فرـصت  اهنآ  رد  دـنادب  حالـص  هنوگ  ره  و   ) تسا نیمز  نامـسآ و  کـلام  دـنوادخ  هک 

ِتاوامَّسلا ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  « ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  دشخب و  یم دنیبب ، ششخب  هتـسیاش  هک  ار  سک  ره  تازاجم و  دنادب ،
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُبِّذَُعی  ِضْرَْألا  َو 

515 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا
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هیآ 41) )

515 ص :  لوزن ..... : نأش 

ياه هداوناخ زا  مه  وا  هک  يرادرهوش  نز  اب  دوب ، رسمه  ياراد  هک  ربیخ  دوهی  فارشا  زا  یکی  هک : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
اهنآ دروم  رد  ندرک ) راسگنـس   ) تاروت مکح  يارجا  زا  نایدوهی  داد ، ماـجنا  تفع  یفاـنم  لـمع  دـش  یم بوسحم  ربیخ  سانـشرس 

هیلع و هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  ار  هثداح  نیا  مکح  هک  دنداتسرف  ماغیپ  هنیدم  رد  دوخ  ناکلـسم  مه  هب  هک  دوب  نیا  دندوب ، تحاران 
دنراپسب و یشومارف  تسد  هب  زین  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک و  باختنا  ار  نآ  دوب  يرتکبس  مکح  مالسا  رد  رگا  ات   ) دنسرپب هلآ 

ناناملـسم تسود  ار  دوخ  دـننک و  بلج  دوخ  هب  زین  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هجوت  دنتـساوخ  یم قـیرط  نیا  زا  دـیاش 
(. دنیامن یفرعم 

هناش مکح  نیا  نتفریذپ  زا  اهنآ  یلو  دیدرگ ، لزان  دوش  یم هنصحم  يانز  بکترم  هک  یناسک  ندرک  نارابگنـس  مکح  عقوم  نیا  رد 
یکی هک  دیقفاوم  ایآ  هدمآ ، زین  امـش  تاروت  رد  هک  تسا  یمکح  نامه  نیا  درک : هفاضا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندرک ! یلاخ 

516 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیریذپب  درک  لقن  تاروت  نابز  زا  وا  هچ  ره  مبلطب و  يرواد  هب  ار  امش  زا 
.يرآ دنتفگ :

؟ تسا یملاع  هنوگچ  دنک  یم یگدنز  كدف  رد  هک  ایروص  نبا  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
وا هب  دـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دزن  هک  یماـگنه  دنداتـسرف و  وا  لاـبند  هب  تسا ، رتانـشآ  تاروت  هب  دوهی  همه  زا  وا  دـنتفگ :

؟ هن ای  تسا  هدش  لزان  امش  رب  تاروت  رد  يدروم  نینچ  رد  ندرک  نارابگنس  مکح  ایآ  دومرف :
.تسا هدمآ  تاروت  رد  یمکح  نینچ  يرآ ! تفگ : خساپ  رد  وا 

؟ دینک یم یچیپرس  مکح  نیا  يارجا  زا  ارچ  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
نادنمتورث دروم  رد  یلو  میدرک ، یم ارجا  يداع  دارفا  هراب  رد  ار  دح  نیا  هتـشذگ  رد  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : باوج  رد  وا 

زا رتکبس  ینوناق  ام  تهج  نیمه  هب  .تفای  جاور  ام  هعماج  هّفرم  تاقبط  رد  روبزم  هانگ  هک  دوب  نیا  میدومن ، یم يراددوخ  فارشا  و 
.میدومن بیوصت  ندرک  راسگنس  نوناق 

.دننک راسگنس  دجسم  لباقم  رد  ار  نز  درم و  نآ  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
.دندرب نیب  زا  ار  نآ  دوهی  هک  نآ  زا  دعب  مدومن  هدنز  ار  وت  مکح  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ایادخ  دومرف : و 

.درک نایب  هدرشف  روطب  ار  روبزم  نایرج  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد 

516 ص :  ریسفت ..... :

رد یصاخ  طیارش  اب  دنراد  قح  مالسا  تاضق  هک  دوش  یم هدافتسا  نآ  زا  دعب  هیآ  دنچ  هیآ و  نیا  زا  نمـشد - تسود و  نایم  يرواد 
.دننک تواضق  زین  ناناملسم  ریغ  تایانج  میارج و  هراب 

ار تیلوؤسم  سح  دهاوخ  یم عوضوم  تیمها  رطاخ  هب  ایوگ  هدش ، زاغآ  هداتـسرف »! يا  ( » ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای   ) باطخ اب  ثحب  دروم  هیآ 
.دیامن تیوقت  ار  وا  هدارا  دنک و  کیرحت  رتشیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رد 
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یعدم نابز ، اب  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم هتخادرپ و  دـعب  مکح  يارب  يا  همدـقم ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادـلد  هب  سپس 
عـضو نیا  اریز  دنوش » وت  هودنا  هیام  دیابن  زگره  دنیوج  یم تقبـس  رگیدـکی  رب  رفک  رد  هدرواین و  نامیا  زگره  اهنآ  بلق  دـننامیا و 

517 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یگزات 
(. ْمُُهبُوُلق ْنِمُْؤت  َْمل  ْمِهِهاْوفَِأب َو  اَّنَمآ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  ال   ) درادن

زا هک  یناسک  نینچمه  : » دیوگ یم هتخادرپ و  دوهی  یجراخ و  نانمشد  عضو  هب  یلخاد  نانمشد  ناقفانم و  ياهینکشراک  رکذ  زا  دعب 
(. اوُداه َنیِذَّلا  َنِم  َو  « ) دنوش وت  هودنا  هیام  دیابن  دنیامیپ  یم ار  ریسم  نیا  زین  دوهی 

يارب نداد  شوگ  نیا  اما  دـنهد ) یم شوگ  وت  نانخـس  هب  دایز  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، دولآ  قاـفن لاـمعا  زا  يا  هراـپ هب  هراـشا  دـعب 
(. ِبِذَْکِلل َنوُعاَّمَس  « ) دننک ادیپ  وت  رب  ارتفا  بیذکت و  يارب  يزیواتسد  هک  تسا ) نیا  يارب  هکلب  تسین ، تعاطا  كرد و 

قح نخـس  شریذـپ  هب  رـضاح  یلو  .دـنهد  یم شوگ  ناوارف  دوخ  نایاوشیپ  ياهغورد  هب  اـهنآ  ، » دراد زین  يرگید  ریـسفت  هلمج  نیا 
«. دنتسین

نارگید ياهسوساج  لاح  نیع  رد   » هکلب دنوش ، یم رضاح  امش  سلجم  هب  نتـسب  غورد  يارب  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  اهنآ  رگید  تفص 
(. َكُوتْأَی َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَس  « ) دنشاب یم زین  دنا  هدماین وت  دزن  هک 

ار یمکح  ره  يونعم  فیرحت  ای  یظفل و  فیرحت  هاوخ   ) دننک یم فیرحت  ار  ادخ  نانخس   » هک تسا  نیا  اهنآ  تافص  زا  رگید  یکی 
(. ِهِعِضاوَم ِدَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  « ) دننک یم در  یلکب  ای  ریسفت و  هیجوت و  ار  نآ  دنهد ) صیخشت  دوخ  ياهسوه  عفانم و  فالخ  رب 

دمحم رگا  هک  دنا  هداد روتـسد  نانآ  هب  اهنآ  ناگرزب  ، » دنا هتفرگ ار  دوخ  میمـصت  دنیایب  وت  دزن  هک  نآ  زا  شیپ  اهنآ  هک  نیا  رت  بجع
ُهوُذُخَف َو اذـه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی  « ) دـینک يرود  نآ  زا  دوب  ام  تساوخ  فالخ  رب  رگا  دـیریذپب و  تفگ ، ام  تساوخ  قفاوم  یمکح 

«. اوُرَذْحاَف ُهْوَتُْؤت  َْمل  ْنِإ 
هدرک تازاجم  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  دهاوخ  یم ادخ  و  تسین ، اهنآ  تیاده  هب  يدیما  بیترت  نیا  هب  دنا و  هتفر ورف  یهارمگ  رد  اهنیا 
ُهَتَْنِتف ُهَّللا  ِدُِری  ْنَم  َو  « ) یتسین وا  زا  عافد  رب  رداق  وت  زگره  تسا  هدرک  ار  وا  ییاوسر  تازاجم و  هدارا  ادخ  هک  یـسک  و   » دـنک اوسر  و 

518 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاْئیَش .) ِهَّللا  َنِم  َُهل  َِکلْمَت  ْنَلَف 
وـشتسش ار  اهنآ  بلق  دهاوخ  یمن ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   » لیلد نیمه  هب  دنـشاب  یمن وشتـسش  لباق  هک  دنا  هدولآ يردق  هب  اهنآ 

(. ْمَُهبُوُلق َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دهد
ِیف ْمَُهل  « ) تشاد دنهاوخ  یمیظع  رفیک  ترخآ  رد  مه  دش و  دـنهاوخ  راوخ  اوسر و  ایند  نیا  رد  مه  اهنآ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  ٌيْزِخ َو  اْینُّدلا 

518 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 5) هدئام هروس 

ای و  دـنراد » نآ  بیذـکت  وت و  نانخـس  ندینـش  يارب  اونـش  شوگ  اهنآ   » هک دـنک  یم دـیکأت  نآرق  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
(. ِبِذَْکِلل َنوُعاَّمَس   ) دنراد ناشناگرزب  ياهغورد  ندینش  يارب  ییاونش  شوگ 
.تسا هدش  رارکت  اهنآ  يارب  تشز  تفص  نیا  تابثا  دیکأت و  ناونع  هب  هلمج  نیا 

رایتخا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپـس  ِتْحُّسِلل .) َنُولاَّکَأ  « ) دـنروخ یم هوشر  قحان و  مارح و  لاوما  دایز  اـهنآ   » نیا رب  هوـالع 
ینک و مالـسا  ماکحا  هب  يرواد  اهنآ  نایم  رد  یناوت  یم دـندرک  هعجارم  وت  هب  يرواد  يارب  صاخـشا  هنوگ  نیا  هاگره   » هک دـهد  یم
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(. ْمُْهنَع ْضِرْعَأ  ْوَأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  َكُؤاج  ْنِإَف  « ) ینادرگ يور  اهنآ  زا  یناوت  یم
دنناوت یمن ینایز  چیه  ینادرگب  يور  اهنآ  زا  هک  دوب  حالـص  رگا  : » دنک یم هفاضا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  حور  تیوقت  يارب  و 

ار تلادـع  لوصا  دـیاب  امتح  ینک  يرواد  اهنآ  ناـیم  رد  یتساوخ  رگا  و  (. » ًاْئیَـش َكوُّرُـضَی  ْنَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  ْنِإ  َو  « ) دـنناسرب وت  هب 
ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  ِطْـسِْقلِاب  ْمُـهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َتْـمَکَح  ْنِإ  َو  « ) دراد تـسود  ار  هـشیپ  تلادـع رگداد و  دارفا  دـنوادخ  اریز  ییاـمن ، تیاـعر 

(. َنیِطِسْقُْملا

518 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 5) هدئام هروس 

بیقعت دوب  هدمآ  لبق  هیآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نتساوخ  يرواد  دروم  رد  ار  دوهی  هراب  رد  ثحب  هیآ  نیا  هیآ 43 -) )
نآ رد  ادخ  مکح  تساهنآ و  دزن  تاروت  هک  یلاح  رد  دنبلط  یم يرواد  هب  ار  وت  اهنیا  هنوگچ  : » دیوگ یم بجعت  يور  زا  دـنک و  یم

(. ِهَّللا ُمْکُح  اهِیف  ُةارْوَّتلا  ُمُهَْدنِع  َکَنوُمِّکَُحی َو  َْفیَک  َو  «! ) دنراد نامیا  نآ  هب  تسا و  هدمآ 
519 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يانز  هک  يدرم  نز و  ندرک  راسگنس  مکح   ) ینعی روبزم  مکح  هک  تسناد  دیاب 

.تسا هدمآ  هینثت  رفس  زا  مود  تسیب و  لصف  رد  ینونک  تاروت  رد  دنا ) هدرک هنصحم 
تـساهنآ لـیم  فـالخ  رب  نوـچ  تسا  تاروـت  مـکح  قـفاوم  هـک  ار  وـت  مـکح  يرواد ، يارب  وـت  باـختنا  زا  دـعب   » هـک نـیا  بـجع 

(. َِکلذ ِدَْعب  ْنِم  َنْوَّلَوَتَی  َُّمث  « ) دنریذپ یمن
(. َنِینِمْؤُْملِاب َِکئلوُأ  ام  َو  « ) دندرک یمن يزاب  نینچ  ادخ  ماکحا  اب  هن  رگ  و  دنرادن » نامیا  الوصا  اهنآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  »

519 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 5) هدئام هروس 

حرـش نینچ  ار  تاروـت  ینعی  یـسوم ، ینامـسآ  باـتک  تیمها  و  هدرک ، لـیمکت  ار  هتـشذگ  ثحب  دـعب ، هیآ  هیآ و  نـیا  هیآ 44 -) )
نتخاس فرطرب  يارب  ییانـشور  رون و  قح و  يوس  هب  تیادـه  دوب » رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  تاروت  اـم  : » دـهد یم

(. ٌرُون ًيدُه َو  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ   ) ینادان لهج و  ياهیکیرات 
نآ قبط  رب  یگمه  دـندمآ  راک  يور  تاروت  لوزن  زا  دـعب  دـندوب و  میلـست  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  هک  یهلا  ناربماـیپ  تهج  نیمه  هب  »

(. اوُداه َنیِذَِّلل  اوُمَلْسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  « ) دندرک یم مکح  دوهی ، يارب 
اهنآ هب  هک  ینامـسآ  باتک  نیا  قبط  رب  اهنآ ، كاپ  نامیا و  اب  نادنمـشناد  دوهی و  گرزب  ياملع   » هکلب دندرک  یم نینچ  اهنآ  اهنت  هن 
(. َءادَهُش ِْهیَلَع  اُوناک  ِهَّللا َو  ِباتِک  ْنِم  اوُظِفُْحتْسا  اَِمب  ُرابْحَْألا  َنوُِّیناَّبَّرلا َو  َو  « ) دندرک یم يرواد  دندوب  هاوگ  نآ  رب  و  دوب ، هدش  هدرپس 

و  ) دیسرتن مدرم  زا  : » دیوگ یم هدرک ، دنتـسیز  یم رـصع  نآ  رد  هک  باتک  لها  نادنمـشناد  زا  هتـسد  نآ  هب  ار  نخـس  يور  اجنیا  رد 
َساَّنلا اُوَشْخَت  الَف   ) دش دیهاوخ  تازاجم  دینک  نامتک  ار  قح  رگا  هک  دیسرتب » نم  تفلاخم  زا  هکلب  دینک ) نایب  ار  ادخ  یعقاو  ماکحا 

(. اًلِیلَق ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  « ) دیشورفن یمک  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ   » نینچمه و  ِنْوَشْخا .) َو 
دـشاب مادک  ره  یـصخش و  عفانم  بلج  ای  تسا و  یگدزماوع  مدرم و  زا  سرت  ای  ادـخ  ماکحا  قح و  نامتک  همـشچ  رـس  تقیقح  رد 

.تسا هدش  هراشا  ود  ره  هب  الاب  ياه  هلمج رد  و  تسا ، تیصخش  طوقس  نامیا و  فعض  هناشن 
520 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  مکح  فالخ  رب  هک  دارفا  هنوگ  نیا  هراب  رد  یعطاق  مکح  هیآ ، نایاپ  رد  و 

ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  « ) دنرفاک دـننک ، یمن يرواد  ادـخ  ماکحا  قبط  رب  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم هدرک ، رداص  دـننک  یم يرواد 
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(. َنوُِرفاْکلا ُمُه  َِکئلوُأَف 

520 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 5) هدئام هروس 

ام : » دیامرف یم و  دهد ، یم حرـش  ار  تاروت  یهلا  دودح  ییانج و  ماکحا  زا  يرگید  تمـسق  هیآ  نیا  تشذگ ! صاصق و  هیآ 45 -) )
لباقم رد  ار  لتاق  دنناوت  یم لوتقم  يایلوا  دناسرب  لتق  هب  ار  یهانگیب  ادمع  یـسک  رگا  هک  میتشاد  ررقم  ار  صاصق  نوناق  تاروت  رد 

(. ِسْفَّنلِاب َسْفَّنلا  َّنَأ  اهِیف  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  َو  « ) دنیامن مادعا 
و (. » ِْنیَْعلاـِب َْنیَْعلا  َو  « ) دربب نیب  زا  ار  وا  مشچ  دـناوت ، یم زین  وا  دربـب  نیب  زا  ار  نآ  دـناسرب و  يرگید  مشچ  هب  بیـسآ  یـسک  رگا  «و 

شوگ ندیرب  شوگ ، ندیرب  لباقم  رد  زین  و  (. » ِْفنَْألِاب َْفنَْألا  َو  « ) دوش هدیرب  یناج  ینیب  تسا  زیاج  ینیب ، ندیرب  لباقم  رد  نینچمه 
َو « ) دنکـشب لباقم  رد  ار  یناج  نادـند  دـناوت  یم وا  دنکـشب  ار  يرگید  نادـند  یـسک  رگا  و  (. » ِنُذُْألِاب َنُذُْألا  َو  « ) تسا زاـجم  فرط ،

(. ٌصاِصق َحوُرُْجلا  َو  « ) درک صاصق  ناوت  یم لباقم  رد  دنزب ، يرگید  هب  یمخز  یتحارج و  سک  ره  یلک  روطب  و  (. » ِّنِّسلِاب َّنِّسلا 
.ددرگ یم ارجا  تیصخش  هفیاط و  یعامتجا و  هقبط  داژن و  رظن  زا  توافت  هنوگ  چیه  نودب  هنالداع و  روطب  صاصق  مکح  نیاربانب ،

هب تسا ، هدومن  لـثم  هب  هلباـقم  هب  توعد  هدرمـش و  یمازلا  ار  ندرک  صاـصق  دـنوادخ  هک  دـیاین  شیپ  مهوت  نیا  هک  نآ  يارب  یلو 
و دوش ، یم بوسحم  وا  ناهانگ  يارب  يا  هرافک دنک ، شـشخب  وفع و  درذگب و  دوخ  قح  زا  یـسک  رگا  : » دیامرف یم مکح  نیا  لابند 

(. َُهل ٌةَراَّفَک  َوُهَف  ِِهب  َقَّدَصَت  ْنَمَف  « ) دنک یم تشذگ  وا  زا  دنوادخ  هداد  جرخ  هب  تشذگ  هک  تبسن  نامه  هب 
ُمُه َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  « ) دنرگمتـس دننکن  يرواد  دنوادخ ، مکح  قبط  رب  هک  یناسک  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُِملاَّظلا
دیابن نوخ  اب  ار  نوخ  هک  نیا  هناهب  هب  لتاق  صخـش  زا  هدـش و  یبذاک  فطاوع  تاساسحا و  راتفرگ  اـم  هک  رتـالاب  نیا  زا  یملظ  هچ 

! مینک رظن  فرص  یلکب  تسش 

520 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 5) هدئام هروس 

521 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عضو  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  تاروت ، هب  طوبرم  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 46 -) )
فارتعا تاروت  تیناـقح  هب   ) هک یلاـح  رد  میدرک ، ثوعبم  ار  حیـسم  نیـشیپ ، ناربماـیپ  ناربهر و  زا  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، لـیجنا 

اِمل ًاقِّدَـصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو  « ) درک یم قیبطت  دوب  هداد  تاروت  هک  ییاه  هناشن اب  الماک  وا  ياه  هناـشن تشاد و )
(. ِةارْوَّتلا َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب 

(. ٌرُون ًيدُه َو  ِهِیف  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  « ) دوب رون  تیاده و  نآ  رد  هک  میتشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  لیجنا  : » دیوگ یم سپس 
.تسا یلصا  لیجنا  تاروت و  هب  رظان  نآرق ، رد  باتک  ود  نیا  هب  رون  قالطا 

لیجنا هکلب  درک ، یم قیدـصت  ار  تاروـت  میرم ، نب  یـسیع  اـهنت  هن   » هک دـنک  یم هیکت  بلطم  نیا  يور  دـیکأت ، ناوـنع  هب  رگید  راـب 
(. ِةارْوَّتلا َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  « ) دوب تاروت  قدص  هاوگ  زین  وا  ینامسآ  باتک 

(. َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  ًيدُه َو  َو  « ) دوب ناراکزیهرپ  زردنا  تیاده و  هیام  ینامسآ  باتک  نیا  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

521 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 5) هدئام هروس 
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هب ام  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هتـشذگ ، تایآ  رد  لیجنا  لوزن  هب  هراشا  زا  سپ  دـننک ! یمن مکح  ادـخ  نوناق  هب  هک  اهنآ  هیآ 47 -) )
(. ِهِیف ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِْإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیل  َو  « ) دننک يرواد  تسا ، هدرک  لزان  نآ  رد  ادخ  هچنآ  هب  هک  میداد  روتسد  لیجنا  لها 

يرواد نآ  قـبط  دـننک و  لـمع  نآ  هب  هک  میداد  روتـسد  وا  ناوریپ  هب  ع )  ) یـسیع رب  لـیجنا  لوزن  زا  سپ  اـم  هک  تسا ، نـیا  روـظنم 
.دنیامن

ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  « ) دنقـساف دـننکن  يرواد  ادـخ  مکح  قبط  رب  هک  یناسک  : » دـنک یم دـیکأت  رگید  راـب  هیآ ، ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف 

521 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 5) هدئام هروس 

ینامسآ باتک  نیا  ام  : » دیامرف یم تسخن  .تسا  هدش  ءایبنا  نیشیپ  بتک  رکذ  زا  دعب  نآرق  تیعقوم  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
قیبطت هدـمآ  نیـشیپ  بتک  رد  هچنآ  رب  نآ ، ياه  هناشن و   ) هدرک قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک  لزاـن  وت  رب  قح  هب  ار 

هدـیزگرب ِْهیَلَع .) ًانِْمیَهُم  ِباتِْکلا َو  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  « ) تساهنآ نابهاگن  ظـفاح و  و  دـنک ) یم
522 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

.دننک یم بیقعت  ار  ناسنا  لماکت  تیبرت و  ینعی ، دحاو  فده  دنراد و  یگنهامه  لئاسم  لوصا  رد  ینامسآ ، ياهباتک  مامت  اساسا 
اِمب ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  « ) نک يرواد  اهنآ  نایم  رد  تسا  هدش  لزان  وت  رب  هک  یماکحا  قبط   » تسا نینچ  نوچ  هک  دـهد  یم روتـسد  سپس 

(. ُهَّللا َلَْزنَأ 
زا نکم و  يوریپ  دنهد ) قیبطت  دوخ  ياهـسوه  لایما و  رب  ار  یهلا  ماکحا  دنلیام  هک   ) اهنآ ياهـسوه  يوه و  زا  : » دنک یم هفاضا  دعب 

(. ِّقَْحلا َنِم  َكَءاج  اَّمَع  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  « ) نادرگم يور  تسا  هدش  لزان  وت  رب  قح  هب  هچنآ 
ْمُْکنِم اْنلَعَج  ٍّلُِکل  « ) میداد رارق  ینـشور  هار  هقیرط و  تعیرـش و  نییآ و  امـش  زا  مادک  ره  يارب  : » دیوگ یم ثحب  نیا  لیمکت  يارب  و 

(. ًاجاْهنِم ًۀَعْرِش َو 
دهاوخ یم ادخ  یلو  دزاس  نییآ  کی  وریپ  ار  همه  دـهد و  رارق  يدـحاو  تما  ار  مدرم  همه  تسناوت  یم دـنوادخ  : » دـیامرف یم سپس 

ْنِکل ًةَدِحاو َو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو   ) دهد شرورپ  ار  امش  فلتخم  ياهدادعتـسا  و  دیامزایب » هدیـشخب  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امش 
(. ْمُکاتآ ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل 

هرجاشم فالتخا و  رد  دوخ  ياهورین  فرـص  ياج  هب  هک  دـنک  یم توعد  ار  اهنآ  هتخاس و  بطاخم  ار  للم  ماوقا و  همه  ماـجنا ، رس 
(. ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْساَف  « ) دیریگب یشیپ  رگیدکی  رب  اهیکین  رد  »

دهاوخ هاگآ  زیخاتـسر  زور  رد  دینک  یم فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  هک  تسوا  تسادـخ و  يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب   » اریز
(. َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  « ) تخاس

522 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 49) )
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522 ص :  لوزن ..... : نأش 

ار وا  میناوتب  دیاش  میور  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دزن  دنتفگ : دندرک و  هئطوت  دوهی  ناگرزب  زا  یعمج  هدش : لقن  سابع  نبا  زا 
میدوهی فارشا  نادنمـشناد و  ام  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  ینابت ، نیا  زا  سپ  میزاس ، فرحنم  دوخ  نییآ  زا 

ای لتق  کی  دروم  رد   ) تسا یعازن  یتیعمج ، ام و  نایم  رد  یلو  دـننک  یم ادـتقا  ام  هب  زین  نایدوهی  ریاـس  مینک  يوریپ  وت  زا  اـم  رگا  و 
هک  ) یتواضق نینچ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دروآ ، میهاوخ  نامیا  وت  هب  ام  ینک  يرواد  ام  عفن  هب  عازن  نیا  رد  رگا  رگید ) زیچ 

523 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هنالداع 
.دش لزان  هیآ  نیا  درک و  يراددوخ  دوبن )

523 ص :  ریسفت ..... :

میلـست نک و  يرواد  دـنوادخ  مکح  قبط  رب  باتک  لها  نایم  رد   » هک دـنک  یم دـیکأت  دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد 
(. ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  ُهَّللا َو ال  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو  « ) وشن اهنآ  ياهسوه  يوه و 

هدرک لزان  وت  رب  ادـخ  هک  یماکحا  ضعب  زا  ار  وت  دـنا  هدرک ینابت  اهنیا   » هک دـهد  یم رادـشه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  سپس 
يرواد ربارب  رد  باـتک  لـها  رگا  و  (. » َکـَْیلِإ ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  ِضَْعب  ْنَع  َكُوِنتْفَی  ْنَأ  ْمُهْرَذْـحا  َو  « ) شاـب اـهنآ  بقارم  دـنزاس  فرحنم 

و هدرک ) بلـس  اهنآ  زا  ار  قیفوت  تسا و  هتفرگ  ار  ناشناماد  اهنآ  ناهانگ   ) هک تسا  نآ  هناشن  نیا  نادـب  دـنوشن ، میلـست  وت  هنـالداع 
(. ْمِِهبُونُذ ِضْعَِبب  ْمُهَبیُِصی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) دنک تازاجم  ناشناهانگ  زا  یضعب  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دهاوخ  یم ادخ 

َّنِإ َو  « ) دنقـساف مدرم  زا  يرایـسب  اریز   » شابم نارگن  دـننک ، یم يراشفاپ  همه  نیا  لطاب  هار  رد  اهنآ  رگا  دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُقِساَفل ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک 

523 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 5) هدئام هروس 

اب دنراد  راظتنا   » دنتـسه ینامـسآ  بتک  زا  يوریپ  یعدم  هک  اهنیا  ایآ  دـیامرف : یم يراکنا  ماهفتـسا  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
(. َنوُْغبَی ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ  « ) ینک يرواد  اهنآ  نایم  رد  تاضیعبت  عاونا  اب  هتخیمآ  ياهتواضق  یلهاج و  ماکحا 

ٍمْوَِقل ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  « ) تسین ادـخ  مکح  زا  رتهب  رتالاب و  دنتـسه ، نیقی  لها  هک  یموق  يارب  يرواد  چـیه  هک  یلاح  رد  »
(. َنُوِنقُوی

523 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 51) )
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523 ص :  لوزن ..... : نأش 

: تفگ دیسر و  ربمایپ  تمدخ  یجرزخ  تماص  نب  ةدابع  ردب ، گنج  زا  دعب  هک : دنا  هدرک لقن  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
دننک و یم گنج  هب  دـیدهت  ار  ام  اهنآ  هک  نونکا  دـندنمورین ، تردـق  رظن  زا  دایز و  ددـع  رظن  زا  هک  مراد  دوهی  زا  ینانامیپ  مه  نم 
ادخ و اهنت  نم  نامیپ  مه  میوج ، یم تئارب  نانآ  اب  ینامیپ  مه  یتسود و  زا  نم  تسا  هدش  ادـج  ناناملـسم  ریغ  زا  ناناملـسم  باسح 

.تسوا ربمایپ 
.مدـنمزاین اـهنآ  هب  مسرت و  یم لکـشم  ثداوح  زا  اریز  میوـج ، یمن تئارب  دوـهی  اـب  یناـمیپ  مه  زا  نم  یلو  تفگ : یبأ  نب  هّللا  دـبع 

524 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نیا رطخ  و   ) مسرت یم زین  وت  رب  میدیـسرت ، یم هداـبع  رب  دوهی  اـب  یتـسود  دروـم  رد  هچنآ  دوـمرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

، منک یم هطبار  عطق  اهنآ  اـب  مریذـپ و  یم مه  نم  تسا  نینچ  نوچ  تفگ : هّللا  دـبع  تسا ) رتشیب  وا  زا  وت  يارب  یناـمیپ  مه  یتسود و 
.تشاد رذح  رب  يراصن  دوهی و  اب  ینامیپ  مه  زا  ار  ناناملسم  دش و  لزان  هیآ 

524 ص :  ریسفت ..... :

، دـیا هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم تسخن  دراد ، یم رذـحرب  تدـشب  يراصن  دوهی و  اب  يراـکمه  زا  ار  ناناملـسم  نآرق ،
(. َءاِیلْوَأ يراصَّنلا  َدوُهَْیلا َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیهدن رارق  دوخ  نامیپ  مه  هاگ و  هیکت  ار  يراصن  دوهی و 

.دینکن يراکمه  اهنآ  اب  يدام  عفانم  بلج  رطاخ  هب  هک  دنک  یم باجیا  ادخ  هب  نامیا  ینعی 
دوخ ناکلـسم  مه نامیپ  مه تسود و  هفیاط ، ود  نآ  زا  کی  ره  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  یهن  نیا  لیلد  هاتوک ، هلمج  کی  اب  سپس 

(. ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  « ) دنتسه
.دنزادرپ یمن امش  هب  زگره  تسا ، حرطم  ناشناتسود  ناشدوخ و  عفانم  هک  ینامز  ات  ینعی ،

بوسحم اهنآ  ءزج  یبهذم  یعامتجا و  يدنب  میسقت  رظن  زا  دزیرب ، اهنآ  اب  نامیپ  یتسود و  حرط  امـش  زا  سک  ره  ، » تهج نیا  يور 
نارهاوخ ناردارب و  دوخ و  هب  هک  ار  يرگمتس  دارفا  نینچ  دنوادخ   » هک تسین  کش  و  ْمُْهنِم .) ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  « ) دش دهاوخ 

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) درک دهاوخن  تیاده  دننک ، یم هیکت  ناشنانمشد  رب  هدرک و  تنایخ  دوخ  ناملسم 

524 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 5) هدئام هروس 

، ناگناگیب اب  دوخ  عورـشمان  ياهطابترا  هیجوت  يارب  هنوگراـمیب  دارفا  هک  دـنک  یم ییاهیـشارترذع  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 52 -) )
: دیوگ یم و  دننک ، یم باختنا 

تـسا نیا  ناشرذع  و  دـننک ، باختنا  دوخ  نامیپ  مه هاگ و  هیکت ار  نانآ  هک  دـنراد  رارـصا  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  ییاهنآ  »
َنُولوُقَی ْمِهِیف  َنوُعِراُسی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف  « ) میوش راتفرگ  دـتفیب و  اـهنآ  تسد  هب  تردـق  میـسرت  یم اـم  دـنیوگ : یم هک 

525 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌةَِرئاد .) انَبیُِصت  ْنَأ  یشَْخن 
زین ار  لامتحا  نیا  دتفیب ، يراصن  دوهی و  تسد  هب  تردق  يزور  دنهد  یم لامتحا  اهنآ  هک  روطنامه  دیوگ : یم اهنآ  خـساپ  رد  نآرق 
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رد هچنآ  زا  ناقفانم ، نیا  دتفیب و  اهنآ  تسد  هب  تردق  دنک و  زوریپ  ار  ناناملـسم  دنوادخ  ماجنا ، رـس  تسا  نکمم   » هک دنهدب  دـیاب 
(. َنیِمِدان ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُّرَسَأ  ام  یلَع  اوُِحبُْصیَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍْرمَأ  ْوَأ  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  « ) دندرگ نامیشپ  دنتخاس ، ناهنپ  دوخ  لد 

525 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 5) هدئام هروس 

نیتسار ناناملسم  بیـصن  يزوریپ  حتف و  هک  ماگنه  نآ  رد  دیوگ : یم هدرک  هراشا  ناقفانم  راک  ماجنا  رـس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 53 -) )
دنتشاد و اعدا  همه  نیا  هک  دنتـسه  اهنامه  قفانم ، دارفا  نیا  ایآ  دنیوگ  یم بجعت  يور  زا  نانمؤم   » ددرگ المرب  ناقفانم  راک  و  دوش ،

َنیِذَّلا ِءالُؤه  اُونَمآ َأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  « ) دیـسر اجنیا  هب  ناشراک  ماجنا  رـس  ارچ  دنتـسه ، ام  اب  هک  دـندرک  یم دای  مسق  دـیکأت  تیاهن  اـب 
(. ْمُکَعََمل ْمُهَّنِإ  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ 

لیلد نیمه  هب  و ) دوب ، هتفرگن  همـشچ  رـس  صلاخ  كاپ و  تین  زا  اریز   ) تفر داب  رب  اهنآ  کین  لامعا  همه  ، » قافن نیمه  رطاـخ  هب  و 
(. َنیِرِساخ اوُحَبْصَأَف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح   ) رگید ناهج  رد  مه  ناهج و  نیا  رد  مه  دندش » راکنایز 

525 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 5) هدئام هروس 

يور سدــقم  نـییآ  نـیا  زا  اهدــعب  نآرق  ینیب  شیپ  قـبط  هـک  ینادــترم  زا  نخــس  ناــقفانم ، هراــب  رد  ثـحب  زا  سپ  هـیآ 54 -) )
دوخ نید  زا  امـش  زا  یناسک  رگا  : » دـنک یم راطخا  ناناملـسم  همه  هب  یلک  نوناق  کی  ناونع  هب  دروآ و  یم نایم  هب  دـندنادرگ  یمرب

یتیعمج هدنیآ  رد  دنوادخ  اریز  دنناسر ) یمن اهنآ  تفرشیپ  عیرس  گنهآ  نیملـسم و  هعماج  وا و  نییآ  ادخ و  هب  ینایز   ) دنور نوریب 
(. ٍمْوَِقب ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دزیگنا یمرب نییآ  نیا  زا  تیامح  يارب  ار 

: دهد یم حرش  نینچ  دنهد ، ماجنا  ار  گرزب  تلاسر  نیا  دیاب  هک  یناسک  تافص  سپس 
« دنراد تسود  ار  ادخ  اهنآ  مه  دراد و  تسود  ار  اهنآ  ادخ  مه   » دنشیدنا یمن وا  يدونشخ  هب  زج  دنزرو و  یم قشع  ادخ  هب  اهنآ  - 1

(. ُهَنوُّبُِحی ْمُهُّبُِحی َو  )
526 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناراکمتس ، نانمشد و  ربارب  رد  نابرهم و  عضاخ و  نانمؤم  ربارب  رد  - » 2 و 3

(. َنیِِرفاْکلا یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  « ) دنتردقرپ نشخ و  تخسرس و 
(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی  « ) تساهنآ ياه  همانرب زا  رمتسم  روطب  ادخ  هار  رد  داهج  - » 4

تمالم چـیه  تمالم  زا  قح ، زا  عافد  ادـخ و  نامرف  ماـجنا  هار  رد  : » هک تسا  نیا  دـنک  یم رکذ  ناـنآ  يارب  هک  يزاـیتما  نیرخآ  - 5
(. ٍِمئال َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َو ال  « ) دنساره یمن يا  هدننک

دـهاوخب و سک  ره  هک  تسا  یهلا  لضف  نوهرم  ناسنا ) شـشوک  رب  هوالع   ) تازایتما نیا  ندروآ  تسد  هب  : » دـیوگ یم ناـیاپ  رد  و 
دنراد یگتـسیاش  هک  اهنآ  هب  عیـسو و  شمرک ، لضف و  هریاد  دنوادخ  و  (. » ُءاشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  « ) دـهد یم دـنیبب  هتـسیاش 

(. ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ 

526 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 709 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 55) )

526 ص :  لوزن .....  نأش 

لوق زا  مدرم  يارب  دوب و  هتسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  يزور  هک : هدش  لقن  سابع » نب  هّللا  دبع   » زا هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد  تیالو : هیآ 
کیدزن دوب  هدیناشوپ  ار  دوخ  تروص  تشاد و  رس  رب  يا  همامع هک  يدرم  ناهگان  درک ، یم لقن  ثیدح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

ثیدح هّللا » لوسر  لاق   » هلمج اب  زین  وا  درک  یم لقن  ثیدـح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  هک  هبترم  ره  دـمآ و 
.دومن یم لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يرگید 

نم دنادب  دسانـش  یمن ارم  سک  ره  مدرم ! يا  دز  ادص  دوشگ و  ار  دوخ  تروص  وا  دنک ، یفرعم  ار  دوخ  ات  داد  مسق  ار  وا  سابع  نبا 
، داب رک  مشوگ  ود  ره  میوگ  یم غورد  رگا  و  مدینش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخلوسر  زا  مدوخ  ياهشوگ  نیا  اب  متسه  يرافغ  رذ  وبأ 

ّیلع دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  داب ، روک  ممـشچ  ود  ره  میوگ  یم غورد  رگا  مدـید و  ار  نایرج  نیا  دوخ  نامـشچ  اب  و 
سک ره  نارفاک ، هدنشک  و  تسا ، ناکین  ياوشیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع   » هلذخ نم  لوذخم  هرـصن  نم  روصنم  ةرفکلا  لتاق  ةرربلا و  دئاق 

«. تشاد دهاوخرب  وا  يرای  زا  تسد  ادخ  درادرب ، شیرای  زا  تسد  سک  ره  و  درک ، دهاوخ  شیرای  ادخ  دنک ، يرای  ار  وا 
دراو یلئاس  مدـناوخ ، یم زامن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  اب  اـهزور  زا  يزور  مدرم ! يا  درک : هفاـضا  رذ  وبأ  سپس 

527 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یسک  یلو  درک ، کمک  ياضاقت  مدرم  زا  دش و  دجسم 
کمک ياضاقت  وت  لوسر  دجسم  رد  نم  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  وا  دادن ، وا  هب  يزیچ 
تـسد کچوک  تشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  نیمه  رد  دادـن ، نم  هب  دـعاسم  باوج  یـسک  یلو  مدرک 

لاح رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دروآ ، نوریب  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا  دمآ و  کیدزن  لئاس  .درک  هراشا  دوخ  تسار 
مردارب ادنوادخ ! : » تفگ نینچ  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  دـش ، غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  درک ، هدـهاشم  ار  نایرج  دوب  زامن 

ار شراتفگ  مدرم  ات  ییاشگب  وا  نابز  زا  هرگ  يزاس و  ناسآ  وا  رب  ار  اهراک  ینادرگ و  عیسو  ار  وا  حور  هک  درک  اضاقت  وت  زا  یسوم 
ینک دایز  ار  شیورین  وا  هلیـسوب  یهد و  رارق  شروای  ریزو و  دوب  شردارب  هک  ار  نوراه  درک  تساوخرد  یـسوم  زین  و  دننک ، كرد 

.يزاس کیرش  شیاهراک  رد  و 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  منادـناخ  زا  زاس ، ناسآ  نم  رب  ار  اهراک  نک و  هداشگ  ارم  هنیـس  ماوت ، هدـیزگرب  ربمایپ و  دـمحم  نم  ادـنوادخ !

«. ددرگ مکحم  يوق و  متشپ  وا ، هلیسوب  ات  نادرگ  نم  ریزو 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  ناـیاپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياـعد  زونه  دـیوگ : یم رذ  وبأ 

 .. اونمآ نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  ناوخب  تفگ : مناوخب ؟ هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ناوخب ! تفگ :

527 ص :  ریسفت ..... :

روما رد  فرـصتم  تسرپرـس و  ّیلو و  : » دیوگ یم هدش و  عورـش  دیآ  یم راصحنا  ینعم  هب  برع  تغل  رد  هک  اّمنا »  » هملک اب  هیآ  نیا 
امَّنِإ « ) دنهد یم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراد و  یم اپرب  ار  زامن  و  دـنا ، هدروآ نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  ادـخ و  تسا : سک  هس  امش 

(. َنوُعِکار ْمُه  َةاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َةالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو 
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تیالو نیا  هک  نیا  صوصخب  .تسا  يونعم  يدام و  يربهر  فرـصت و  یتسرپرـس و  ینعم ، هب  تیـالو  قوف  هیآ  رد  ّیلو »  » زا روظنم 
.تسا هدش  ادا  هلمج  کی  اب  هس  ره  هتفرگ و  رارق  ادخ  تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیالو  فیدر  رد 

528 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  تلالد  ینآرق  ّصن  کی  ناونع  هب  هک  تسا  یتایآ  زا  هیآ  بیترت ، نیا  هب  و 
.دنک یم مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و 

528 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 5) هدئام هروس 

دراد یم مالعا  ناناملـسم  هب  و  دنک ، یم بیقعت  دیکأت و  ار  نآ  فدـه  تسا و  شیپ  هیآ  نومـضم  يارب  یلیمکت  هیآ  نیا  هیآ 56 -) )
هراشا اهنآ  هب  لبق  هیآ  رد  هک  ار  ینامیا  اب  دارفا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  يربهر  یتسرپرـس و  تیالو و  هک  یناسک  : » هک
َنیِذَّلا َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  « ) تسا زوریپ  ادخ  بزح  دوب و  دنهاوخ  ادخ  بزح  رد  اهنآ  اریز  دش ، دنهاوخ  زوریپ  دنریذپب  دـش 

(. َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ 
طوبرم نآ » هبلغ   » و هّللا » بزح   » هب ریبعت  اریز  دوش ، یم هدـید  دـش  هراشا  شیپ  هیآ  رد  هک  تیالو  ینعم  رب  يرگید  هنیرق  هیآ  نیا  رد 

تموکح و یتسرپرس و  ینعم  هب  هیآ  رد  تیالو  هک  دناسر  یم دوخ  نیا  يداع و  هداس و  یتسود  کی  هن  تسا ، یمالسا  تموکح  هب 
هداتفا كرتشم  فادها  نیمأت  يارب  عامتجا  یگتسبمه و  لکشت و  عون  کی  بزح  ینعم  رد  اریز  تسا ، نیملسم  مالـسا و  يرادمامز 

.تسا

528 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 57) )

528 ص :  لوزن ..... : نأش 

ءزج سپس  دندرک و  مالـسا  راهظا  دیوس »  » و هعافر »  » مان هب  ناکرـشم  زا  رفن  ود  هک : دنا  هدرک لقن  نارـسفم  هیآ ، نیا  لوزن  دروم  رد 
هب دش و  لزان  هیآ  دندرک ، یم یتسود  راهظا  دنتـشاد و  دمآ  تفر و  رفن  ود  نیا  اب  ناناملـسم  زا  یـضعب  دـندش ، ناقفانم  هتـسد  راد و 

.دیزیهرپب لمع  نیا  زا  هک  درک  راطخا  اهنآ 

528 ص :  ریسفت ..... :

يارب اهتنم  دیزیهرپب ، تسود  ناونع  هب  نانمـشد  ناقفانم و  باختنا  زا  هک  دـهد  یم روتـسد  نانمؤم  هب  دـنوادخ  رگید  راب  هیآ  نیا  رد 
ار امـش  نییآ  هک  اهنآ  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم نینچ  مکح ، نیا  هفـسلف  هب  نداد  هجوت  اهنآ و  فطاوع  کیرحت 
هب ار  نانآ  زا  کی  چیه  دنناقفانم ، ناکرـشم و  زا  هک  اهنآ  هچ  دـنباتک و  لها  زا  هک  اهنآ  هچ  دـنریگ ، یم يزاب  هب  ای  ءازهتـسا و  داب  هب 
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ْمُِکْلبَق َو ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًابَِعل  ًاوُزُه َو  ْمُکَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینکن باختنا  تسود  ناونع 
(. َءاِیلْوَأ َراَّفُْکلا 

رگا دیـسرتب ، ادخ  زا   » نیاربانب تسین  راگزاس  نامیا  اوقت و  اب  نانآ ، اب  یتسود  حرط  هک  دنک  یم دیکأت  ار  عضوم  نیا  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) دیراد نامیا 

529 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

529 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 58) )

529 ص :  لوزن ..... : نأش 

دندینش و یم هک  ار  نذؤم  يادص  يراصن  زا  یضعب  دوهی و  زا  یعمج  هک : هدش  لقن  تسا  لبق  هیآ  هلابند  هک  هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد 
دارفا هنوگ  نیا  اب  یتسود  حرط  زا  ار  ناناملسم  نآرق  دندرک ، یم ءازهتسا  هرخـسم و  هب  عورـش  دندید  یم زامن  هب  ار  ناناملـسم  مایق  ای 

.تشاد رذحرب 

529 ص :  ریسفت ..... :

ءازهتسا داب  هب  ار  مالسا  ماکحا  هک  باتک  لها  زا  یعمج  ناقفانم و  اب  یتسود  زا  یهن  دروم  رد  هتـشذگ  ثحب  بیقعت  رد  هیآ  نیا  رد 
هب ار ) ناناملـسم  دییوگ و  یم ناذا   ) هک یماگنه  : » دیوگ یم هدرک ، هاوگ  دهاش و  ناونع  هب  اهنآ  لامعا  زا  یکی  هب  هراشا  دنتفرگ ، یم

(. ًابَِعل ًاوُزُه َو  اهوُذَخَّتا  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمْتیَدان  اذِإ  َو  « ) دنریگ یم يزاب  ءازهتسا و  داب  هب  ار  نآ  دینک ، یم توعد  زامن  يوس 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  یحو  قیرط  زا  ناذا  تسا  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  روطنامه  هک  نیا  رکذ  لباق 

.دش هداد  میلعت 
« دنرودب قیاقح  كرد  زا  دنـشاب و  یم ینادان  تیعمج  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  اهنآ  لمع  تلع  سپس 

(. َنُولِقْعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  )

529 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا
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هیآ 59) )

529 ص :  لوزن ..... : نأش 

تـساوخرد دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  دوهی  زا  یعمج  هک : هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
رب هچنآ  مراد و  نامیا  هناگی  گرزب و  يادخ  هب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دهد ، حرش  اهنآ  يارب  ار  دوخ  دیاقع  دندرک 

ییادـج اهنآ  نایم  رد  و  مناد ، یم قح  هدـش  لزان  یهلا  ناربماـیپ  همه  یـسیع و  یـسوم و  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و 
غارس امش  نییآ  زا  رتدب  ینییآ  چیه  ام  دندوزفا : سپس  میریذپ ، یمن يربمایپ  هب  میـسانش و  یمن ار  یـسیع  ام  دنتفگ : اهنآ  منکفا ، یمن

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  ود  نیا  میرادن !

529 ص :  ریسفت ..... :

رـس ام  زا  یفالخ  راک  هچ  وگب :  » نک و لاؤس  باتک  لها  زا  هک  دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
رب ام و  رب  هچنآ  ربارب  رد  میا و  هدروآ نامیا  هناگی  يادـخ  هب  ام  هک  نیا  زج  دـینک ؟ یم داـقتنا  دـیریگ و  یم بیع  اـم  زا  امـش  هک  هدز 
(. ُْلبَق ْنِم  َلِْزنُأ  ام  اْنَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ام  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ  اَّنِم  َنوُمِْقنَت  ْلَه  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  ْلـُق  « ) میتسه میلـست  هدـش  لزاـن  نیـشیپ  ءاـیبنا 

530 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ربارب رد  میلـست  صلاخ و  دـیحوت  امـش  رگا  دـیوگ : یم تسا ، لبق  هلمج  تلع  نایب  تقیقح  رد  هک  مینیب  یم يا  هلمج هیآ  نایاپ  رد  و 
هدولآ امش  دوخ  نوچ  دیا » هدش هانگ  هب  هدولآ  قساف و  امش  رتشیب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دیریگ  یم داریا  ام  رب  ار  ینامسآ  بتک  مامت 

(. َنوُقِساف ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأ  َو   ) تسا بیع  امش  رظن  رد  دنشاب  قح  هداج  رب  كاپ و  یناسک  رگا  دیفرحنم  و 

530 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 5) هدئام هروس 

عـضو اب  تسا  هدـیدرگ  اهنآ  ریگنماد  هک  ییاهرفیک  باتک و  لها  تسرداـن  لاـمعا  هدـش و  فیرحت  دـیاقع  هیآ  نیا  رد  هیآ 60 -) )
کی نیا  دنتسه و  شنزرس  داقتنا و  روخ  رد  هتـسد  ود  نیا  زا  کیمادک  دوش  مولعم  ات  هدیدرگ ، هسیاقم  ناملـسم ، نیتسار و  نانمؤم 

هب ربمایپ ! يا  دـیوگ : یم نینچ  هسیاقم  نیا  رد  دور ، یم راـک  هب  بصعتم  جوجل و  دارفا  نتخاـس  هجوتم  يارب  هک  تسا  یقطنم  خـساپ 
: وگب اهنآ 

همه نآ  راتفرگ  هک  یناسک  ياوران  لامعا  ای  تسا ، داریا  شنزرـس و  روخ  رد  نتـشاد  ینامـسآ  بتک  هناگی و  يادـخ  هب  ناـمیا  اـیآ 
ْلَه ُْلق  « ) تسا رتدب  نیا  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  ناشراک  شاداپ  هک  یناسک  زا  منک  هاگآ  ار  امش  ایآ  وگب : اهنآ  هب   » دندش یهلا  تازاجم 

(. ِهَّللا َْدنِع  ًَۀبُوثَم  َِکلذ  ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ 
هب ار  نانآ  دندش و  عقاو  راگدرورپ  بضغ  نعل و  دروم  ناشلامعا  رثا  رب  هک  اهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ و  بلطم  نیا  حیرـشت  هب  سپس 
ایند نیا  رد  ناشتیعقوم  دارفا ، نینچ  نیا  املـسم  دندومن ، تب  توغاط و  شتـسرپ  هک  اهنآ  و  درک ، خسم  كوخ »  » و نومیم »  » تروص

ِْهیَلَع َو َبِضَغ  ُهَّللا َو  ُهَنََعل  ْنَم  « ) دنرتهارمگ میقتـسم  هداج  تسار و  هار  زا  و  دوب ، دهاوخ  رتدـب  تمایق  زور  رد  ناشهاگیاج  لحم و  و 
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(. ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  ُّلَضَأ  ًاناکَم َو  ٌّرَش  َِکئلوُأ  َتوُغاَّطلا  َدَبَع  َریِزانَْخلا َو  َةَدَرِْقلا َو  ُمُْهنِم  َلَعَج 

530 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 5) هدئام هروس 

ناناملـسم هب  هتـشادرب و  اهنآ  ینورد  قافن  يور  زا  هدرپ  باتک - لها  ناـقفانم  هراـب  رد  ثحب  لـیمکت  يارب  هیآ - نیا  رد  هیآ 61 -) )
دنوش و یم لخاد  رفک  زا  ولمم  یبلق  اب  هک  یلاح  رد  میدروآ  نامیا  دنیوگ  یم دنیآ  یم امـش  دزن  هک  یماگنه  : » دـنک یم مالعا  نینچ 

اذِإ َو  « ) دـشخب یمن يرثا  نیرتمک  اهنآ  بلق  رد  امـش  نانخـس  لالدتـسا و  قطنم و  دـنور و  یم نوریب  امـش  دزن  زا  زین  لاـح  ناـمه  هب 
531 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُه  ِْرفُْکلِاب َو  اُولَخَد  ْدَق  اَّنَمآ َو  اُولاق  ْمُکُؤاج 

(. ِِهب اوُجَرَخ  ْدَق 
َو « ) تسا ربخاب  هاگآ و  دننک ، یم نامتک  اهنآ  هچنآ  زا  دنوادخ  اهیـشوپ ، هدرپ نیا  مامت  اب   » هک دنک  یم راطخا  اهنآ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُُمتْکَی اُوناک  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا 

531 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 5) هدئام هروس 

ینیب یم ار  اهنآ  زا  يرایـسب  : » دـیوگ یم هک  نیا  هلمج  زا  دـنک ، یم وگزاب  ار  اهنآ  قافن  زا  يرگید  ياه  هناشن هیآ  نیا  رد  هیآ 62 -) )
ِناوْدُْعلا َو ِْمثِْإلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يرَت  َو  « ) دنیوج یم تقبس  رگیدکی  رب  مارح  لاوما  ندروخ  متـس و  هانگ و  ریـسم  رد  هک 

(. َتْحُّسلا ُمِِهلْکَأ 
هنوگ چیه  نودب  و  دنور ، یم شیپ  يزیمآراختفا  فادها  يوس  هب  ایوگ  هک  دـنراد  یمرب ماگ  متـس  هانگ و  هار  رد  اهنآ  نانچنآ  ینعی ،

.دنریگ یشیپ  رگیدکی  زا  دننک  یم یعس  ایح ، مرش و 
دنراد تموادم  نآ  رب  و  دـنهد » یم ماجنا  اهنآ  ینیگنن  تشز و  لمع  هچ  : » دـیوگ یم اهنآ  لامعا  یتشز  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  )

531 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 5) هدئام هروس 

دـندومن و یم قیوشت  هانگ ، هب  ار  نانآ  دوخ  توکـس  اـب  هک  هدرک  اـهنآ  نادنمـشناد  هجوتم  ار  هلمح  هیآ ، نیا  رد  سپـس  هیآ 63 -) )
َْول ال « ) دنراد یمن زاب  عورـشمان  لاوما  ندروخ  دولآ و  هانگ نانخـس  زا  ار  اهنآ  دوهی ، ياملع  یحیـسم و  نادنمـشناد  ارچ  : » دـیوگ یم

(. َتْحُّسلا ُمِِهلْکَأ  َْمثِْإلا َو  ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُرابْحَْألا  َنوُِّیناَّبَّرلا َو  ُمُهاْهنَی 
بیترت نیا  هب  و  دـنهد ، رییغت  ار  اهنآ  تسردان  تاداقتعا  راکفا و  دـیاب  تسخن  دـساف ، عامتجا  کی  حالـصا  يارب  نادنمـشناد  ینعی ،

.دهد یم ناشن  نادنمشناد  هب  دوش  عورش  يرکف  بالقنا  زا  دیاب  هک  ار  دساف  هعماج  حالصا  هار  هیآ ،
فورعم و هب  رما  هدـننک  كرت  تکاس و  نادنمـشناد  دومن ، تمذـم  ار  یلـصا  ناراکهانگ  هک  لکـش  نامه  هب  نآرق  هیآ ، نایاپ  رد  و 

(. َنوُعَنْصَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  « ) دنهد یم ماجنا  اهنآ  هک  يراک  تسا  تشز  هچ  : » دیوگ یم هداد ، رارق  تمذم  دروم  ار  رکنم  زا  یهن 
- دـننک یم كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  گرزب  هـفیظو  هـک  یناـسک  تشونرــس  هـک  دوـش  یم نـشور  بـیترت  نـیا  هـب  و 

532 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  املع  نادنمشناد و  زا  رگا  صوصخب 
.دنوش یم بوسحم  اهنآ  مرج  کیرش  تقیقح  رد  تسا و  ناراکهانگ  نامه  تشونرس  دنشاب -
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ار تکاس  سانـشن و  هفیظو  نادنمـشناد  هک  تسا  يا  هیآ نیرتدـیدش  هیآ  نیا  تفگ : یم هک  هدـش  لقن  فورعم  رـسفم  ساـبع  نبا  زا 
.دنک یم تمذم  خیبوت و 

هب هک  ینادنمشناد  يرکف و  ناربهر  مامت  و  درادن ، يراصن  دوهی و  تکاس  شوماخ و  ياملع  هب  یـصاصتخا  مکح  نیا  تسا  یهیدب 
هراب رد  ادخ ، مکح  اریز  دریگ ، یم رب  رد  دننیشن  یم شوماخ  داسف ، ملظ و  هار  رد  نتفرگ  تعرس  هانگ و  هب  مدرم  ندش  هدولآ  ماگنه 
تهج نیا  هب  هتـشذگ  ماوقا  : » دومرف يا  هبطخ رد  هک  میناوخ : یم مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  تسا ! ناسکی  ناگمه 

نیا رد  دـندومن ، یمن رکنم  زا  یهن  و  دـندرک ، یم توکـس  ناشنادنمـشناد  دـندش و  یم ناهانگ  بکترم  هک  دنتـشگ  دوبان  كاله و 
هب اـت  دـییامن ، رکنم  زا  یهن  دــینک و  فورعم  هـب  رما  مدرم ! يا  امــش  سپ  دــمآ ، یم دورف  اـهنآ  رب  یهلا  ياـهرفیک  اـهالب و  ماـگنه 

«. دیوشن راچد  اهنآ  تشونرس 

532 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا نآ  هب  یلک  روطب  لبق  هیآ  رد  هک  دوهی  دولآ  هاـنگ راـتفگ  اوراـن و  نانخـس  نشور  ياهقادـصم  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 64 -) )
.تسا هدمآ  دش ،

نامز نآ  دابآ  ياـیند  زا  یمهم  تمـسق  رب  و  دنتـسیز ، یم تردـق  جوا  رد  یناـمز  دوهی  هک  دـهد  یم ناـشن  خـیرات  هک : نیا  حیـضوت 
اب اهنآ  تردـق  زین ، دـعب  راصعا  رد  و  دـش ، روآدای  ناوت  یم هنومن  ناونع  هب  ار  دواد  نب  نامیلـس  دواد و  نامز  هک  دنتـشاد ، تموکح 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هزرابم  هدرک ، لوفا  اهنآ  تردـق  هراتـس  زاجح ، طیحم  رد  اصوصخم  مالـسا ، روهظ  اب  یلو  تشاد ، همادا  ییاهناسون 
اب اهنآ  زا  یـضعب  عقوم  نیا  رد  دـیدرگ  اهنآ  فیعـضت  تیاهن  بجوم  ربیخ » دوهی   » و هظیرق » ینب   » و ریـضنلا » ینب   » دوهی اب  هلآ  هیلع و 

اجنآ زا  و  دنک ! یمن یششخب  ام  هب  هدش و  هتسب  ریجنز  هب  ادخ  تسد  دنتفگ : ءازهتسا  يور  زا  نیشیپ  تمظع  تردق و  نتفرگ  رظن  رد 
ریجنز هب  ادخ  تسد  دنتفگ : دوهی  : » دیوگ یم هداد ، تبـسن  اهنآ  همه  هب  ار  نخـس  نیا  نآرق  دـندوب ، یـضار  وا  راتفگ  هب  زین  هیقب  هک 

533 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َِتلاق  َو  «! ) هدش هتسب 
( ٌَۀلُوْلغَم ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا 

رطاخ هب  و  داب ، ریجنز  رد  اهنآ  تسد  : » دـیوگ یم اوران  هدـیقع  نیا  زا  تمذـم  شهوکن و  ناونع  هب  تسخن  اهنآ  خـساپ  رد  دـنوادخ  .
(. اُولاق اِمب  اُونُِعل  ْمِهیِْدیَأ َو  ْتَّلُغ  « ) دندرگ رودب  ادخ  تمحر  زا  اوران  نخس  نیا 

دهاوـخب سک  ره  هـب  دـهاوخب و  هنوـگ  ره  و  تـسا ، هداـشگ  ادـخ  تـسد  ود  ره  : » دـیوگ یم اوراـن  هدــیقع  نـیا  لاـطبا  يارب  سپس 
(. ُءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  « ) دشخب یم

همه رد  ذـفان  زیچ و  ره  زا  رتالاب  وا  هدارا  هکلب  دـشاب ، یم خـیرات  ربج  یعیبط و  لماوع  ربج  موکحم  هن  تسه ، وا  راک  رد  يراـبجا  هن 
.تسا زیچ 

هار زا  دراذگب و  اهنآ  رد  تبثم  رثا  هک  نیا  ياج  هب  دراد  یمرب نانآ  دیاقع  راتفگ و  يور  زا  هدرپ  هک  تایآ  نیا  یتح  : » دیوگ یم دعب 
ام ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو  « ) دوش یم رتشیب  اهنآ  رفک  نایغط و  دـنکفا و  یم تجاجل  هدـند  يور  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دـنادرگزاب ، طـلغ 

(. ًاْرفُک ًانایْغُط َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 
نیا رد  ینیگنـس  تازاجم  دـنوادخ  رفک ، نایغط و  قیرط  رد  یگدـندکی  تجاجل و  اوران و  تاداـقتعا  اـه و  هتفگ نیا  لـباقم  رد  اـما 

َةَوادَْـعلا َو ُمُهَْنَیب  اْنیَْقلَأ  َو  « ) میدـنکفا تمایق  زور  ات  ینمـشد  توادـع و  اهنآ  ناـیم  رد  و  : » دـیامرف یم هدـش ، لـئاق  اـهنآ  يارب  ناـهج 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 715 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا 
زا ناناملسم  ییاهر  دروم  رد  ادخ  فطل  اهگنج و  شتآ  نتخورفارب  يارب  دوهی  ياهشالت  اهششوک و  هب  هراشا  هیآ  ریخا  تمسق  رد  و 
نآ زا  ار  امش  تخاس و  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنتخورفا ، گنج  يارب  یشتآ  نامز  ره  : » دیامرف یم هدرک ، دننک  دوبان  ياهشتآ  نیا 

(. ُهَّللا اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  « ) درک ظفح 
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یگدنز  زیمآ  زاجعا  تاکن  زا  یکی  تقیقح  رد  نیا  و 

ِیف َنْوَعْـسَی  َو  « ) دـنراد یموادـم  ریگ و  یپ شـشوک  شالت و  نیمز  يور  رد  داـسف  رذـب  ندیـشاپ  يارب  اـهنآ  : » دـنک یم هفاـضا  نآرق 
(. ًاداسَف ِضْرَْألا 

(. َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  « ) دراد یمن تسود  ار  نادسفم  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
534 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

534 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 5) هدئام هروس 

، دنک یم اضتقا  یتیبرت  لوصا  هک  نانچنآ  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  باتک ، لها  شور  همانرب و  زا  هتشذگ  تاداقتنا  لابند  هب  هیآ 65 -) )
نینچ تسخن  دوبن ، ماگمه  اهنآ  فالخ  لامعا  اب  هک  یتیلقا  زا  ریدـقت  و  تسار ، هار  هب  باتک  لها  نافرحنم  ندـنادرگزاب  يارب  نآرق 
رظن فرـص  نآ  زا  میناشوپ و  یم ار  اهنآ  هتـشذگ  ناـهانگ  دـننک ، هشیپ  يراـکزیهرپ  دـنروایب و  ناـمیا  باـتک  لـها  رگا  : » دـیوگ یم

تـشهب ياهغاب  رد  هکلب   » میـشخب یم ار  اهنآ  ناهانگ  اهنت  هن  ْمِِهتائِّیَـس .) ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  « ) مینک یم
(. ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمُهاْنلَخْدََأل  َو  « ) مینک یم دراو  ار  اهنآ  تسا  اهتمعن  عاونا  نوناک  هک 

.تسا يورخا  يونعم و  ياهتمعن  هنیمز  رد  نیا 

534 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 5) هدئام هروس 

ار لیجنا  تاروت و  اهنآ  رگا  : » دـیوگ یم هدرک  هراشا  اهناسنا ، يداـم  یگدـنز  رد  یتح  اوقت  ناـمیا و  قیمع  رثا  هب  سپـس  هیآ 66 -) )
فرط زا  هچنآ  همه  هب  یلک  روطب  و  دـنهد ) رارق  دوخ  مشچ  ربارب  رد  یگدـنز  لـمعلا  روتـسد  کـی  ناوـنع  هب  ار  نآ  و   ) دـنراد اـپرب 

نامسآ و زا  دننک ، لمع  بصعت  ضیعبت و  هنوگ  چیه  نودب  نآرق  نیـشیپ و  ینامـسآ  بتک  زا  معا  هدش  لزان  اهنآ  رب  ناشراگدرورپ 
ْمِِهقْوَف َو ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیِْجنِْإلا َو  َةارْوَّتلا َو  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  « ) تفرگ دـهاوخ  ارف  ار  اـهنآ  یهلا  ياـهتمعن  نیمز ،

(. ْمِِهلُجْرَأ ِتْحَت  ْنِم 
اهنآ تسد  رد  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یعقاو  لیجنا  تاروت و  زا  تمـسق  نآ  لیجنا ، تاروت و  نتـشاداپرب  زا  روظنم  هک  تسین  کـش 

.دوب
رس يارب  اهنت  ءایبنا  ینامسآ  تامیلعت  زا  يوریپ  هک  دهد  یم رارق  دیکأت  دروم  ار  یساسا  لصا  نیا  رگید ، رابکی  قوف  هیآ  تقیقح  رد 

ار اهتیعمج  دراد ، زین  اهناسنا  يدام  یگدـنز  رـساترس  رد  يا  هدرتسگ باـتزاب  هکلب  تسین ، گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  نداد  ناـماس  و 
ناـما نما و  و  هفرم ، ار  یگدـنز  و  عیـسو ، ار  تاـناکما  و  تکربرپ ، ار  اـهتمعن  و  مکارتـم ، ار  اـهورین  و  هدرـشف ، ار  فوفـص  و  يوـق ،

.دزاس یم
دوباـن تاـمیلعت  نـیا  زا  فارحنا  رثا  رب  تیرــشب  ياـیند  رد  زورما  هـک  یناـسنا  ناوارف  ياـهورین  يداـم و  مـیظع  ياـهتورث  هـب  يرظن 
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535 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  تقیقح  نیا  هدنز  لیلد  ددرگ ، یم
تمـسق دـنک ، یم راک  يرامعتـسا  ياهـشکمشک  رابگرم و  ياهحالـس  دـیلوت  هعـسوت و  لیمکت و  يارب  هک  يرکفتم  ياـهزغم  زورما 

نیب زا  هدوهیب  هک  ییاهزغم  نیا  اه و  هیامرـس عون  نیا  هب  رـشب ، عون  ردقچ  و  دـهد ، یم لیکـشت  ار  یناسنا  هدـنزرا  ياهورین  زا  یمهم 
هب يدابآ  هار  رد  اهنیا  همه  رگا  دوب  بلاج  ینتـساوخ و  ابیز و  ایند  هرهچ  ردـقچ  و  تسا ، جاـتحم  شیاهیدـنمزاین  عفر  يارب  دور ، یم

یلو دنراکدب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  نیا  اب  : » دیوگ یم هدرک ، تیعمج  نیا  حلاص  تیلقا  هب  هراشا  هیآ ، نایاپ  رد  دـندش ! یم هتفرگ  راک 
تسادج ادخ  قلخ  رظن  رد  ادخ و  هاگـشیپ  رد  نارگید  باسح  اب  ناشباسح  هک  دراد » دوجو  اهنآ  نایم  رد  ور  هنایم لدتعم و  یتیعمج 

(. َنُولَمْعَی ام  َءاس  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  ٌةَدِصَتْقُم َو  ٌۀَّمُأ  ْمُْهنِم  )
.دوش یم هدید  زین  نارمع  لآ  هیآ 75  فارعا و  هروس  هیآ 159  رد  باتک ، لها  حلاص  تیلقا  هراب  رد  ریبعت  نیا  ریظن 

535 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

اب دـنک ، یم نایب  ار  وا  هفیظو  اهنت  و  تسا ، ربمایپ  هب  طقف  نخـس ، يور  هیآ  نیا  رد  تلاسر ! نایاپ  هطقن  نیـشناج  باـختنا  هیآ 67 -) )
وت رب  تراگدرورپ  فرط  زا  ار  هچنآ   » هک دهد ، یم روتسد  دیکأت  تحارص و  اب  هدش و  عورـش  ُلوُسَّرلا .) اَهُّیَأ  ای  !« ) ربمایپ يا   » باطخ

(. َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  « ) ناسرب مدرم ) هب   ) تسا هدش  لزان 
ار ادخ  تلاسر  درک ) یمن يراددوخ  زگره  هک   ) ینک يراددوخ  راک  نیا  زا  رگا  : » هک دنک  یم راطخا  وا  هب  رتشیب  دـیکأت  يارب  سپس 

(. ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  «! ) يا هدرکن غیلبت 
وا هب  دـهد و  یم نیمأـت  يرادـلد و  هتـشاد ، ینارگن  بارطـضا و  یـصاخ  هعقاو  زا  اـیوگ  هک  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـب  سپس 
ُهَّللا َو  « ) تشاد دـهاوخ  هاگن  اـهنآ  تارطخ  زا  ار  وت  دـنوادخ  اریز  شاـب » هتـشادن  یتشحو  تلاـسر  نیا  يادا  رد  مدرم  زا  دـیوگ : یم

(. ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی 
يور زا  نآ  ربارب  رد  دـننک و  راـکنا  ار  صوصخم  تلاـسر  نیا  هک  ییاـهنآ  هب  تازاـجم ، دـیدهت و  کـی  ناوـنع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

ریـسفت هدیزگرب  َنیِِرفاْکلا .) َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنک یمن تیاده  ار  جوجل  نارفاک  دنوادخ  : » دـیوگ یم دـنزروب ، رفک  تجاجل 
536 ص : ج1 ، هنومن ،

يواسم نآ  غیلبت  مدع  قوف  هیآ  رد  هک  هدوب  حرطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رمع  ياههام  نیرخآ  نیا  رد  یمهم  هلأسم  هچ  یتسار 
.تسا هدش  هدرمش  تلاسر  غیلبت  مدع  اب 

نییعت هراب  رد  قوف  هیآ  دیوگ  یم تحارص  اب  هک  دوش  یم هدید  يدایز  تایاور  ننست  لها  هعیـش و  نادنمـشناد  فلتخم  ياهباتک  رد 
.تسا هدش  لزان  مخ  ریدغ  رد  نیملسم  مالسا و  هدنیآ  تشونرس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  نیشناج 

536 ص :  ریدغ ..... - نایرج  هصالخ 

.دیسر نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  رد  رتمامت  هچ  ره  هوکش  اب  عادولا ، ۀّجح  مسارم  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  رد 
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زین ناتسبرع  هریزج  فلتخم  طاقن  ناناملسم  هکلب ، دندرک  یم یهارمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رفس  نیا  رد  هنیدم  مدرم  اهنت  هن 
.دندوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هارمه  هب  گرزب  یخیرات  راختفا  کی  بسک  يارب 

کیدزن رهظ  درک ، یم ناسآ  ار  زیچ  همه  ریظن ، یب یناحور  رفـس  نیا  ینیریـش  اما  دیـشاپ ، یم اه  هّرد اههوک و  رب  شتآ  زاجح  باتفآ 
.دش یم نایامن  رود  زا  مخ » ریدغ   » نازوس کشخ و  ياهنابایب  سپس  هفحج و  نیمزرس  مک  مک دوب ، هدش 

یّلـص ربمایپ  فرط  زا  فقوت  روتـسد  ناهگان  تشذگ ، یم نابرق  دیع  زا  زور  تشه  تسرد  و  دوب ، ترجه  مهد  لاس  هبنـش  جنپ  زور 
.دش هداد  ناهارمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

اوه اما  دندش ، یم زامن  هدامآ  تعرسب  مدرم  درک ، توعد  رهظ  زامن  هب  ار  مدرم  ربکا  هّللا  يادص  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نذؤم 
.دننکفیب رس  يور  هب  ار  نآ  رگید  فرط  اپ و  ریز  هب  ار  دوخ  يابع  زا  یتمسق  دندوب ، روبجم  یضعب  هک  دوب  غاد  يردقب 

ربمایپ یلو  دنوش ، هدنهانپ  دندرک  یم لمح  دوخ  اب  هک  یکچوک  ياه  همیخ هب  اروف  دنتـشاد  میمـصت  ناناملـسم  دـش ، مامت  رهظ  زامن 
دوخ دش  یم نایب  یلصفم  هبطخ  نمض  رد  هک  یهلا  هزات  مایپ  کی  ندینش  يارب  دیاب  همه  هک  داد  عالطا  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

دنتـسناوت یمن تیعمج  يـالبال  رد  ار  وا  یتوکلم  هفاـیق  دنتـشاد  هلـصاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هک  یناـسک  .دـننک  هداـمآ  ار 
.دننک هدهاشم 

راگدرورپ ساپس  دمح و  تسخن  تفرگ و  رارق  نآ  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دش و  هداد  بیترت  نارتش  زاهج  زا  يربنم  اذل 
537 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  مدرم  سپس  درپس ، ادخ  هب  ار  دوخ  دروآ و  اجب 

مه امـش  ملوؤسم ، نم  مور ، یم امـش  نایم  زا  هدرک ، تباـجا  ار  ادـخ  توعد  يدوز  نیمه  هب  نم  : » دومرف نینچ  تخاـس و  بطاـخم 
؟» دیهد یم تداهش  هنوگچ  نم  هراب  رد  امش  دیلوؤسم ،

هفیظو وت  میهد  یم یهاوگ  ام  : » اریخ هّللا  كازجف  تدـهج  تحـصن و  تغّلب و  دـق  کـّنا  دهـشن  دـنتفگ : دـندرک و  دـنلب  ادـص  مدرم 
ار وت  دنوادخ  يدومن ، ام  تیاده  هار  رد  ار  ششوک  شالت و  نیرخآ  يداد و  ماجنا  ار  یهاوخریخ  طرـش  يدرک و  غالبا  ار  تلاسر 

«. دهد ریخ  يازج 
زور نآ  رد  ناگدرم  ندـش  هتخیگنارب  زیخاتـسر و  زور  تیناقح  نم و  تلاسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  یهاوگ  امـش  اـیآ  : » دومرف سپس 

«! ... شاب هاوگ  ادنوادخ ! دومرف : میهد » یم یهاوگ  يرآ ! : » دنتفگ همه  دیهد !؟» یمن
زج تفرگ و  ارف  ار  نابایب  رـسارس  توکـس  نآ ، لابندـب  و  يرآ ، دـنتفگ : دیونـش ... ؟ یم ارم  يادـص  ایآ  مدرم ! يا  دومرف : رگید  راب 

ردقنارگ هیامنارگ و  زیچ  ود  نیا  اب  دیرگنب  نونکا  دومرف ... : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دـش  یمن هدینـش  يزیچ  داب  همزمز  يادـص 
؟ درک دیهاوخ  هچ  مراذگ  یم راگدای  هب  امش  نایم  رد  هک 

.!؟ هّللا لوسر  ای  هیامنارگ  زیچ  ود  مادک  دز ، ادص  تیعمج  نایم  زا  یکی 
شرگید يوس  راگدرورپ و  تسد  هب  نآ  يوس  کی  هک  تسادخ  باتک  ربکا ، لقث  لوا  تفگ : هلصافالب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

فیطل دنوادخ  دننم و  نادناخ  نم  ردقنارگ  راگدای  نیمود  اما  و  دیوشن ، هارمگ  ات  دیرادنرب  نآ  نماد  زا  تسد  تسامـش ، تسد  رد 
كـاله هک  دـیریگن  یـشیپ  ود  نیا  زا  دـندنویپب ، نم  هب  تشهب  رد  اـت  دـنوشن ، ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  هداد  ربـخ  نم  هـب  ریبـخ 

.دش دیهاوخ  كاله  زاب  هک  دیتفین  بقع  دیوش و  یم
هب شمشچ  هک  نیمه  دنک و  یم وجتسج  ار  یـسک  ایوگ  درک  هاگن  دوخ  فارطا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندید  مدرم  ناهگان 

ار وا  مدرم  همه  دش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفس  هک  نانچنآ  درک ، دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دش و  مخ  داتفا ، مالّـسلا  هیلع  یلع 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يادص  اجنیا  رد  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  مالـسا  ریذپان  تسکـش  رـسفا  نامه  وا  هک  دنتخانـش  دـندید و 
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538 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نم  نینمؤملاب  ساّنلا  یلوا  نم  ساّنلا  اهّیا  دومرف : دش و  رتدنلب  رتاسر و 
.»!؟ تسا رتراوازس  اهنآ  دوخ  زا  ناناملسم  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  یسک  هچ  : » مهسفنا

یلوم و نم  و  تسا ، نم  ربهر  یلوم و  ادخ ، تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنرتاناد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  دنتفگ :
: هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : سپس  مدقم ) اهنآ  هدارا  رب  نم  هدارا  و   ) مرتراوازـس ناشدوخ  زا  اهنآ  هب  تبـسن  منانمؤم و  ربهر 

راب راهچ  ثیدح ، نایوار  زا  یضعب  هتفگ  هب  راب و  هس  ار  نخس  نیا  و  تسوا » ربهر  الوم و  یلع  متـسه  وا  ربهر  الوم و  نم  سک  ره  »
.درک رارکت 

هضغبا نم  ضغبا  هّبحا و  نم  ّبحا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  درک : ضرع  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  نآ  لابندب  و 
، رادب نمشد  ار  وا  نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ادنوادخ ! : » راد ثیح  هعم  ّقحلا  ردا  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا  و 
ار اهنآ  و  نک ، يرای  ار  شناراـی  دراد ، ضوغبم  ار  وا  هک  سک  نآ  رادـب  ضوغبم  و  دراد ، بوبحم  ار  وا  هک  سک  نآ  رادـب  بوبحم 

«. نکم ادج  قح  زا  ار  وا  رادب و  وا  هارمه  ار  قح  و  زاس ، مورحم  شیوخ  يرای  زا  دننک ، شیرای  كرت  هک 
«. دنناسرب نابیاغ  هب  ار  ربخ  نیا  دنراد  هفیظو  نارضاح  همه  دیشاب ، هاگآ  : » بئاغلا دهاّشلا  غّلبیلف  الا  دومرف : سپس 

ورف مدرم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يور  رـس و  زا  قرع  دیـسر ، نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هبطخ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  ادخ  یحو  نیما  هک  دوب  هدـشن  قرفتم  مه  زا  تیعمج  فوفـص  زونه  و  تخیر ، یم
، مدرک مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امـش  نییآ  زورما   ... » ِیتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دـناوخ : هلآ 

نم ّیلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  ّبّرلا  یـضر  ۀمعّنلا و  مامتا  نیّدـلا و  لامکا  یلع  ربکا  هّللا  ربکا ، هّللا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
زا و  درک ، مامت  ام  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  دوخ  نییآ  هک  ییادخ  نامه  تسا  گرزب  دـنوادخ  تسا ، گرزب  دـنوادخ  : » يدـعب

«. تشگ دونشخ  یضار و  نم  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  توبن و 
هک یسانشرس  دارفا  زا  دنتفگ و  یم کیربت  ار  تیعقوم  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  داتفا و  مدرم  نایم  رد  ییاغوغ  روش و  ماگنه  نیا  رد 

هدیزگرب نبای  کل  ّخب  ّخب  دنتخاس : يراج  نابز  رب  تیعمج  روضح  رد  ار  هلمج  نیا  هک  دندوب ، رمع  رکب و  وبأ  دنتفگ ، کیربت  وا  هب 
539 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

الوم و وت  بلاط ! وبأ  دنزرف  يا  داب ، وت  رب  نیرفآ  داب ، وت  رب  نیرفآ  : » ۀنمؤم نمؤم و  ّلک  الوم  يالوم و  تیسما  تحبـصا و  بلاط  یبا 
«. يدش نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  نم و  ربهر 

.تسا هدمآ  هعیش  ننست و  لها  نادنمشناد  بتک  رد  هک  ریدغ  فورعم  ثیدح  زا  يا  هصالخ دوب  نیا 

539 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 68) )

539 ص :  لوزن ..... : نأش 
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فرط زا  تاروت  هک  يرادن  رارقا  وت  ایآ  دندیـسرپ  تسخن  دندمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  دوهی  زا  یعمج  هک  هدش  لقن 
؟ تسادخ

: داد تبثم  باوج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
اما تسامـش  ام و  نایم  كرتشم  ردـق  تاروت  تقیقح  رد   ) میرادـن نامیا  نآ  ریغ  هب  یلو  میراد ، لوبق  ار  تاروت  مه  ام  دـنتفگ : اهنآ 
هب دش و  لزان  هیآ  مینک )! یفن  ار  نآ  ریغ  میریذپب و  ار  تاروت  هک  رتهب  هچ  سپ  دیراد  هدیقع  نآ  هب  امـش  اهنت  هک  تسا  یباتک  نآرق 

.تفگ خساپ  اهنآ 

539 ص :  ریسفت ..... :

باتک لها  يا  وگب : : » دیوگ یم دنک و  یم هراشا  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  ياهداریا  اهینکـشراک و  زا  يرگید  هشوگ  هب  هیآ  نیا 
ضیعبت نودب  هدش  لزان  امش  رب  هک  ار  ینامسآ  بتک  مامت  لیجنا و  تاروت و  هک  ینامز  نآ  رگم  تشاد  دیهاوخن  یتیعقوم  چیه  امش 

(. ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیِْجنِْإلا َو  َةارْوَّتلا َو  اوُمیُِقت  یَّتَح  ٍء  ْیَش یلَع  ُْمتَْسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  « ) دیراد اپرب  توافت  و 
نیرتلماک و ینامـسآ ، باـتک  نیرخآ  هچ  رگا  تسا  یکی  اـهنآ  یـساسا  لوصا  و  هدـش ، رداـص  ءدـبم  کـی  زا  همه  اـهباتک  نیا  اریز 

.تسا لمعلا  مزال  لیلد  نیمه  هب  تساهنآ و  نیرت  عماج
تیاده دنریگ و  یمن دـنپ  تایآ  نیا  زا  اهنت  هن  اهنآ  زا  يرایـسب  : » دـیوگ یم هدرک ، اهنآ  تیرثکا  عضو  هب  هراشا  رگید  راب  نآرق  یلو 

ًانایْغُط َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  َو  « ) دوش یم هدوزفا  ناشرفک  نایغط و  رب  تجاجل  حور  رطاخ  هب  هکلب  دـنوش  یمن
(. ًاْرفُک َو 

540 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرادلد  فرحنم ، تیرثکا  نیا  یتخسرس  ربارب  رد  ار  دوخ  ربمایپ  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسْأَت  الَف  « ) شابم نیگمغ  رفاک  تیعمج  نیا  ياهتفلاخم  زا  : » دیوگ یم دهد و  یم

دوهی موق  هب  صاـصتخا  هیآ  نیا  ياوتحم  تسا  یهیدـب  دـناسر ! یمن يررـض  وت  هب  دـش و  دـهاوخ  اـهنآ  دوخ  هجوـتم  نآ  ناـیز  اریز 
اپرب ار  دوخ  ینامـسآ  باتک  اصوصخم  ءاـیبنا و  تاـمیلعت  لوصا  و  دـننک ، تعاـنق  مالـسا  ياـعدا  هب  اـهنت  رگا  زین  ناناملـسم  درادـن ،

نوبز و هشیمه  و  تشاد ، دنهاوخن  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  هن  و  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  هن  یـشزرا  تیعقوم و  هنوگ  چـیه  دـنرادن ،
.دوب دنهاوخ  هدروخ  تسکش تسد و  ریز 

540 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 5) هدئام هروس 

ءانثتـسا نودب  بهاذم  همه  ناوریپ  اهتلم و  ماوقا و  مامت  : » دـیوگ یم هداد ، رارق  دـیکأت  دروم  ار  قوف  عوضوم  هیآ  نیا  رد  هیآ 69 -) )
یمغ هتشذگ  زا  یتشحو و  دوخ  هدنیآ  زا  و  دوب ، دنهاوخ  تاجن  لها  یتروص  رد  نایحیسم  نائباص و  نایدوهی و  ناناملسم و  زا  معا 

َنُوِئباَّصلا َو اوُداه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنشاب و  هتشاد  ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  تشاد  دنهاوخن 
(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  يراصَّنلا 

ضیعبت ءایبنا  تاروتـسد  نایم  دنراد  لیم  دنناد و  یم یـصاخ  تیلم  هانپ  رد  ار  تاجن  هک  یناسک  هب  تسا  ینکـشنادند  خساپ  هیآ  نیا 
.دنزیمایب یموق  بصعت  اب  ار  یبهذم  ياهتوعد  و  دنوش ، لئاق 
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540 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 5) هدئام هروس 

نیا رد  تسا ، هدش  دوب  هتفرگ  لیئارـسا  ینب  زا  دـنوادخ  هک  يدـکؤم  نامیپ  هب  هراشا  هروس  نیمه  لیاوا  هرقب و  هروس  رد  هیآ 70 -) )
یناربمایپ میتفرگ و  لیئارـسا  ینب  زا  میدرک ) لزان  هچنآ  هب  لمع   ) نامیپ ام  : » دـیامرف یم هدرک  يروآدای  ار  ناـمیپ  نیا  رگید  راـب  هیآ 

(. اًلُسُر ْمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  َلِیئارْسِإ َو  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْدََقل  « ) میداتسرف نانآ  يوس  هب  نامیپ ، نیا  هب  يافو  هبلاطم  اهنآ و  تیاده  يارب 
يوه و تالیامت و  فالخ  رب  يروتـسد  يربمایپ  نامز  ره   » هکلب دـندرکن ، لـمع  ناـمیپ  نیا  هب  اـهنت  هن  اـهنآ  دـنک : یم هفاـضا  سپس 

هدیزگرب اب  هک  ار  یعمج  دندرک و  یم بیذکت  ار  یعمج  دندز ) یم تسد  وا  دض  رب  هزرابم  نیرتدیدش  هب   ) دروآ یم اهنآ  ياهـسوه 
541 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 

اُوبَّذَک َو ًاقیِرَف  ْمُهُـسُْفنَأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  امَّلُک  « ) دندناسر یم لتق  هب  دـننک  يریگولج  ناشذوفن  زا  دنتـسناوت  یمن بیذـکت 
(. َنُوُلتْقَی ًاقیِرَف 

541 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 5) هدئام هروس 

نامگ اهنآ  لاح  نیا  اب  : » دـیامرف یم هدرک  تایانج  ناـیغط و  همه  نیا  ربارب  رد  اـهنآ  ياـجبان  رورغ  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 71 -) )
(. ٌۀَْنِتف َنوُکَت  اَّلَأ  اُوبِسَح  َو  « ) تفرگ دهاوخن  ار  ناشنماد  یتازاجم  الب و  هک  دندرک  یم

! دندرک یم دای  دوخ  زا  ادخ  نادنزرف  ناونع  هب  دنتـشادنپ و  یم رترب  داژن  کی  ار  دوخ  هدـش ، حیرـصت  رگید  تایآ  رد  هک  روطنامه  و 
ادـخ تایآ  ندـید  زا   » نآ رطاخ  هب  داتفا و  اـهنآ  شوگ  مشچ و  رب  يا  هدرپ دـننامه  ینیبرترب  دوخ  كاـنرطخ و  رورغ  نیا  ماـجنا  رس 

(. اوُّمَص اوُمَعَف َو  «! ) دندش رک  قح ، تاملک  ندینش  زا  انیبان و 
دندرک و هبوت  دنتشگ و  نامیشپ  دندرک ، هدهاشم  ار  دوخ  لامعا  موش  ماجنا  رس  یهلا و  ياهتازاجم  زا  ییاه  هنومن هک  یماگنه  هب  اما 

ُهَّللا َبات  َُّمث  « ) تفریذپ ار  اهنآ  هبوت  زین  دنوادخ   » دنتـسین رترب  داژن  کی  زگره  اهنآ  تسا و  يدج  یهلا  ياهدیدهت  هک  دندش  هجوتم 
(. ْمِْهیَلَع

راب رگید  و  دش ، عورـش  تلادع  قح و  هب  ندز  اپ  تشپ  یـشکرس و  نایغط و  زاب  دییاپن  يرید  ینامیـشپ  تمادن و  يرادیب و  نیا  یلو 
ندینـش زا  انیبان و  قح  تایآ  ندید  زا  زاب  و   » دش هدنکفا  اهنآ  شوگ  مشچ و  رب  تسا  هانگ  رد  نتفر  ورف  راثآ  زا  هک  تلفغ  ياه  هدرپ

(. ْمُْهنِم ٌرِیثَک  اوُّمَص  اوُمَع َو  َُّمث  « ) تفرگ ارف  ار  اهنآ  زا  يرایسب  تلاح ، نیا  دندش و  رک  قح  نانخس 
هک ار  ییاهراک  مامت  هدوبن و  لفاغ  اهنآ  لامعا  زا  هاگ  چـیه  دـنوادخ  : » دـیوگ یم ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کـی  اـب  هیآ ، ناـیاپ  رد  و 

(. َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  « ) دنیب یم دنهد  یم ماجنا 

541 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 5) هدئام هروس 

نایحیـسم تافارحنا  زا  دعب ، تایآ  هیآ و  نیا  تشذگ ، لبق ، تایآ  رد  دوهی ، تافارحنا  دروم  رد  هک  ییاهثحب  بیقعت  رد  هیآ 72 -) )
: دیوگ یم هدرک  ثحب  حیسم » تیهولا   » هلأسم ینعی  تیحیسم  فارحنا  نیرتمهم  زا  تسخن  دیوگ  یم نخس 

542 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َرَفَک  ْدََقل  « ) دندش رفاک  تسا ، میرم  نب  حیسم  نامه  ادخ  دنا  هتفگ هک  اهنآ  ملسم  روطب  »
( َمَیْرَم ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا 
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َو « ) تسامش نم و  راگدرورپ  هک  دینک  شتسرپ  ار  يا  هناگی دنوادخ  : » تفگ لیئارسا  ینب  هب  تحارـص  اب  حیـسم  دوخ  هک  یلاح  رد  .
(. ْمُکَّبَر یِّبَر َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  ُحیِسَْملا  َلاق 

: درک هفاضا  هابتشا  ماهبا و  هنوگ  ره  عفر  بلطم و  نیا  دیکأت  يارب  حیسم  زین  و 
ْدَقَف ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  ُهَّنِإ  « ) تسا شتآ  وا  هاـگیاج  هدرک و  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـهد  رارق  ادـخ  يارب  یکیرـش  سک  ره  »

(. ُراَّنلا ُهاوْأَم  َۀَّنَْجلا َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح 
ناملاظ نارگمتس و  يارب  : » تفگ اهنآ  هب  تسا  راکشآ  ملظ  عون  کی  ولغ  كرش و  هک  تقیقح  نیا  تابثا  رتشیب و  دیکأت  يارب  زین  و 

(. ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  « ) تشاد دهاوخن  دوجو  يروای  رای و  هنوگ  چیه 
زین تیحیـسم  دوجوم  عبانم  اب  هک  تسا  یبلطم  دوش  یم هدـید  دـیحوت  هلأسم  يور  ع )  ) حیـسم يراـشفاپ  دروم  رد  قوف  هیآ  رد  هچنآ 

.دوش یم بوسحم  نآرق  تمظع  لیالد  زا  تسا و  گنهامه 

542 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 5) هدئام هروس 

هلأسم هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  یلو  دوب ، ادخ  اب  حیـسم  تدـحو  ولغ و  هلأسم  دـمآ  لبق  هیآ  رد  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هیآ 73 -) )
میناـقا زا  مونقا  نیموـس  دـنوادخ  دـنا  هتفگ هک  اـهنآ  : » دـیوگ یم هدرک  دـیحوت » رد  ثیلثت   » ینعی نایحیـسم  رظن  زا  نایادـخ » دادـعت  »

(. ٍۀَثالَث ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  « ) دنا هدش رفاک  ملسم  روطب  تسا  هناگ  هس
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  « ) تسین هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  چیه  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  عطاق  روطب  نآرق 

یناسک راظتنا  رد  یکاندرد  باذع  دنرادنرب  هدیقع  نیا  زا  تسد  رگا   » هک دنک  یم راطخا  اهنآ  هب  دّکؤم  دـیدش و  نحل  اب  راب  رگد  و 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل  َنُولوُقَی  اَّمَع  اوُهَْتنَی  َْمل  ْنِإ  َو  « ) دوب دهاوخ  دننامب  یقاب  رفک  نیا  رب  هک 

542 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 5) هدئام هروس 

دوخ ششخب  وفع و  لومشم  ار  اهنآ  دنوادخ  ات  دننک  هبوت  زیمآرفک  هدیقع  نیا  زا  هک  دنک  یم توعد  اهنآ  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
شزرمآ بلط  رفک  كرـش و  نیا  زا  دـندرگ و  یمنزاب هناگی  يادـخ  يوس  هب  اهنآ  همه ، نیا  زا  دـعب  اـیآ  : » دـیوگ یم اذـل  دـهد  رارق 

543 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  ُهَنوُرِفْغَتْسَی َو  ِهَّللا َو  َیلِإ  َنُوبُوتَی  الَف  َأ  ( ؟» تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  هک  نیا  اب  دننک  یمن

543 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 5) هدئام هروس 

تـسخن دـنک ، یم لاـطبا  ار  حیـسم  تیهوـلا  هب  نایحیـسم  داـقتعا  هاـتوک  هلمج  دـنچ  رد  ینـشور  لـیالد  اـب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 75 -) )
ادخ هداتسرف  زین  میرم  رسپ  حیسم  دیا ، هدرک ادیپ  وا  تیهولا  هب  هدیقع  هک  دوب  ناربمایپ  ریاس  حیسم و  نایم  رد  یتوافت  هچ  : » دیوگ یم
(. ُلُسُّرلا ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِسَْملا  اَم  « ) دندمآ ادخ  فرط  زا  يرگید  ناگداتسرف  نالوسر و  نآ  زا  شیپ  دوب و 

؟ دیوش یمن لئاق  ار  بلطم  نیا  ناربمایپ  ریاس  هراب  رد  ارچ  سپ  تسا  كرش  تیهولا و  رب  لیلد  ادخ  هیحان  زا  تلاسر  رگا 
(. ٌۀَقیِّدِص ُهُّمُأ  َو  « ) دوب ییوگتسار  رایسب  نز  وا ، ردام  : » دیوگ یم نخس  نیا  دییأت  يارب  سپس 

؟ دشاب ادخ  دناوت  یم هنوگچ  دنک  یم ادیپ  شرورپ  ینز  محر  رد  تسا و  ردام  ياراد  هک  یسک  هک  نیا  هب  هراشا 
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شتلاسر زا  دوب و  گـنهامه  وا  اـب  حیـسم  تلاـسر  ریـسم  رد  مه  وا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا  مرتحم  وا  رداـم  رگا  هک  نیا  مود  و 
جیار نایحیـسم  نایم  رد  هک  روطنامه  دوبعم  کـی  نوچمه  ار  وا  دـیابن  دوب و  ادـخ  صاـخ  هدـنب  بیترت  نیا  هب  و  درک ، یم یناـبیتشپ 

.درک تدابع  دننک ، یم عوضخ  شتسرپ  دح  رس  ات  وا  همسجم  ربارب  رد  هک  تسا 
ِنـالُکْأَی اـناک  « ) دـندروخ یم اذـغ  ود  ره  شرداـم  وا و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  حیـسم  تیبوبر  یفن  لـیالد  زا  رگید  یکی  هب  دـعب 

(. َماعَّطلا
رگید فرط  زا  راکـشآ  لیالد  نیا  ربارب  رد  اهنآ  ینادان  یتخـسرس و  فرط و  کی  زا  لـیالد  نیا  ینـشور  هب  هراـشا  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

هدنادرگزاب قح  لوبق  زا  اهنیا  هنوگچ  رگنب  سپـس  میهد و  یم حرـش  اهنآ  يارب  ینـشور  هب  ار  لیالد  هنوگچ  رگنب  : » دیوگ یم هدرک ،
(. َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ْرُْظنا  َُّمث  ِتایْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُْظنا  « ) دنوش یم

543 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 5) هدئام هروس 

544 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیناد  یم امش  دیوگ : یم هتشذگ  لالدتسا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 76 -) )
نایز دوس و  کلام  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دوبن  مه  شیوخ  نایز  دوس و  کلام  تشاد و  يرـشب  ياهزاین  اپ  اـت  رـس  دوخ  حیـسم  هک 

ام ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ُْلق َأ  « ) امش دوس  کلام  هن  و  تسامـش ، نایز  کلام  هن  هک  دینک  یم شتـسرپ  ار  يزیچ  ایآ  وگب :  » دشاب امش 
(. ًاعْفَن ارَض َو ال  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ال 

یماگ چیه  دوبن  وا  لاح  لماش  ادخ  فطل  رگا  دندش و  راتفرگ  شناتسود  ای  دش و  راتفرگ  نانمـشد  تسد  رد  اهراب  لیلد  نیمه  هب  و 
.درادرب تسناوت  یمن

تـسین هاگآ  امـش  نورد  زا  ای  دونـش و  یمن ار  امـش  ياوران  نانخـس  دـنوادخ  دـینکن  نامگ  هک  دـنک  یم راطخا  اـهنآ  هب  ناـیاپ  رد  و 
(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللا  َو  « ) اناد مه  تساونش و  مه  دنوادخ  »

544 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 5) هدئام هروس 

رد ولغ  هنیمز  رد  باتک  لها  هابتشا  ندش  نشور  لابند  هب  هک  دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 77 -) )
رد باتک ! لها  يا  وگب : : » دیوگ یم دندرگزاب و  امـسر  هار  نیا  زا  هک  دـنک  توعد  اهنآ  زا  نشور  تالالدتـسا  اب  یهلا  ناربمایپ  هراب 

(. ِّقَْحلا َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق  « ) دییوگم يزیچ  قح  زا  ریغ  دینکن و  دح  زا  زواجت  ّولغ و  دوخ ، نید 
هب هراشا  هک  تسین  دیعب  دوش  یم زین  اهنآ  لماش  باتکلا » لها  ای   » باطخ هک  دوهی  ولغ  دروم  رد  اما  تسا و  نشور  يراصن  ولغ  هتبلا 

.دنتسناد یم ادخ  دنزرف  ار  وا  دنتفگ و  یم ادخ  ربمغیپ  ریزع  هراب  رد  هک  دشاب  ینخس 
یماوقا ياهسوه  زا  : » دیوگ یم نخس  نیا  لیمکت  يارب  تسا ، ناهارمگ  سوه  يوه و  زا  يوریپ  ابلاغ  ولغ  همشچ  رـس  هک  اجنآ  زا  و 

َءاوْهَأ اوُِعبَّتَت  َو ال  « ) دینکن يوریپ  دنتـشگ ، فرحنم  میقتـسم  هار  زا  دندرک و  هارمگ  زین  ار  يرایـسب  دـندش و  هارمگ  امـش  زا  شیپ  هک 
(. ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض  ًارِیثَک َو  اوُّلَضَأ  ُْلبَق َو  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  ٍمْوَق 

نورق رد  ع )  ) حیـسم هراـب  رد  ّوـلغ  ثیلثت و  هلأـسم  هک  تسا  سکعنم  زین  تیحیـسم  خـیرات  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراـشا  هلمج  نـیا 
زا يزیچ  دنتسویپ ، حیسم  نییآ  هب  اهنآ  دننام  يدنه و  ناتـسرپ  تب هک  یماگنه  هکلب  تشادن  دوجو  اهنآ  نایم  رد  تیحیـسم  نیتسخن 

.دندوزفا تیحیسم  هب  دوب  كرش  ثیلثت و  هک  ار  قباس  نییآ  يایاقب 
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545 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

545 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 5) هدئام هروس 

هب هراشا  دـنک  يریگولج  ناشناینیـشیپ  زا  باـتک  لـها  هناروکروک  ياهدـیلقت  زا  هک  نیا  يارب  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  هیآ 78 -) )
: دیوگ یم هدرک و  اهنآ  موش  تشونرس 

تمحر زا  ار  اهنآ  هک  دنتساوخ  ادخ  زا  گرزب  ربمایپ  ود  نیا  دندش و  نعل  میرم ، نب  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـسا  ینب  زا  نارفاک  »
(. َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِع  َدُواد َو  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  « ) دزاس رود  شیوخ 

هدوبن اهنآ  ياه  همانرب اب  یگنهامه  هک  ماداـم  حیـسم ، عاـبتا  ءزج  اـی  لیئارـسا و  ینب  داژن  ءزج  ندوب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  قوف  هیآ 
.دنا هدرک راجزنا  رفنت و  زاربا  دارفا  هنوگ  نیا  زا  ناربمایپ  نیا  دوخ  هکلب  دش ، دهاوخن  یسک  تاجن  ثعاب  دشاب 

زواجتم راکهانگ و  اهنآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  يرازیب  رفنت و  مالعا  نیا  : » دیوگ یم دنک و  یم دیکأت  ار  بلطم  نیا  زین  هیآ  رخآ  هلمج 
(. َنوُدَتْعَی اُوناک  اْوَصَع َو  اِمب  َِکلذ  « ) دندوب

545 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 5) هدئام هروس 

، دندرک یمن یهن  فالخ  راک  زا  ار  رگیدکی   » دـندوبن و لئاق  دوخ  يارب  یعامتجا  تیلوؤسم  هجو  چـیه  هب  اهنآ  هوالع  هب  هیآ 79 -) )
ٍرَکنُم ْنَع  َنْوَهانَتَی  اُوناک ال  « ) دـندرک یم قیوشت  المع  ار  راـکهانگ  دارفا  يراکـشزاس ، توکـس و  اـب  اـهنآ  ناـکین  زا  یعمج  یتح  و 

(. ُهُولَعَف
(. َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  « ) دوب دنسپان  تشز و  رایسب  اهنآ  لامعا  همانرب   » بیترت نیا  هب  و 

545 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 5) هدئام هروس 

یتسود و حرط  هک  ینیب  یم ار  نانآ  زا  يرایسب  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  فالخ  لامعا  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 80 -) )
(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يرَت  « ) دنزیر یم نارفاک  اب  تبحم 

رد اذـل  و  دوب ، طلغ  راکفا  لامعا و  هب  نانآ  قیوشت  هانگ و  عاونا  اـب  هتخیمآ  یتسود  هکلب  دوبن ، هداـس  اـهنآ  یتسود  هک  تسا  یهیدـب 
رد دوـب و  یهلا  بضغ  مشخ و  نآ ، هجیتـن  هک  یلاـمعا  دنداتـسرف ، دوـخ  داـعم  يارب  شیپ  زا  یلاـمعا  دـب  هچ  : » دـیامرف یم هیآ  رخآ 

(. َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َطِخَس  ْنَأ  ْمُهُسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل  « ) دنام دنهاوخ  هنادواج  یهلا  باذع 
546 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

546 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 5) هدئام هروس 

هچنآ ربمایپ و  ادخ و  هب  نامیا  یتسار  رگا   » هک دهد  یم ناشن  اهنآ  هب  ار  تسردان  طلغ و  همانرب  نیا  زا  تاجن  هار  هیآ  نیا  هیآ 81 -) )
دوخ هاگ  هیکت  ناونع  هب  ار  نانآ  دنداد و  یمن رد  ادخ  نانمشد  ناگناگیب و  یتسود  هب  نت  هاگ  چیه  دنتشاد  یم تسا  هدش  لزان  وا  رب 

(. َءاِیلْوَأ ْمُهوُذَخَّتا  اَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ِِّیبَّنلا َو  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  اُوناک  َْول  َو  « ) دندرک یمن باختنا 
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قسف هار  هدش ، جراخ  ادخ  نامرف  هریاد  زا  اهنآ  زا  يرایسب  و   » دنمک دنشاب  یهلا  نامرف  عیطم  هک  یناسک  اهنآ  نایم  رد  هنافـسأتم  یلو 
(. َنوُقِساف ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  « ) دنا هتفرگ شیپ  ار 

546 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 82) )

546 ص :  لوزن ..... : نأش 

رد هشبح  رادـمامز  یـشاجن  هراب  رد  تایآ  نیا  هک  دـنا  هدرک لقن  ات 86 - تایآ 82  هلـسلس  لوزن  نأش  رد  مالـسا ! نارجاهم  نیتسخن 
.تسا هدش  لزان  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع 

، وا یمومع  توعد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تثعب  نیتـسخن  ياـهلاس  رد  تسا : نینچ  هدـش ، لـقن  عوـضوم  نیا  هراـب  رد  هچنآ 
ربمایپ هب  هک  ار  دوخ  هتـسباو  دارفا  مادک ، ره  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  برع  لئابق  هب  شیرق  دنتـشاد ، رارق  يدیدش  تیلقا  رد  ناناملـسم 

هلیبق موق و  فرط  زا  ناناملـسم  زا  کی  ره  بیترت  نیا  هب  دـنهد و  رارق  دـیدش  راـشف  تحت  تسا  هدروآ  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
.تشاد رارق  راشف  تحت  تخس  دوخ 

هتسد نیا  ظفح  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوبن ، یفاک  شخبیدازآ » داهج   » کی هب  ندز  تسد  يارب  ناناملسم  دادعت  زور  نآ 
.داد هشبح  هب  ترجاهم  روتسد  اهنآ  هب  زاجح ، نوریب  رد  ناناملسم  يارب  یهاگیاپ  هیهت  و  کچوک ،

ترجاهم ترجاهم ، نیا  و  دوب ، تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  نیا  و  دنتفرگ ، شیپ  ار  هشبح  هار  ناناملسم  زا  نز  راهچ  درم و  هدزای 
.تفرگ مان  لوا 

یمالسا لکشتم  تیعمج  کی  یلصا  هتسه  دنتفر و  هشبح  هب  ناناملـسم  زا  رگید  یعمج  و  بلاط » وبأ  نب  رفعج   » هک تشذگن  يزیچ 
.دندروآ دوجوب  دش  یم لیکشت  كدوک  نز و  يا  هظحالم لباق  هّدع  درم و  رفن  زا 82  هک  ار 

547 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ندز  مه  هب  يارب  و  دوب ، كاندرد  تخس  ناتسرپ  تب يارب  ترجاهم  نیا  حرط 
« دیلو نب  ةرامع   » و صاع » ورمع   » ینعی زادـنا  مه تشپ  رگ و  هلیح شوه و  اب  ناناوج  زا  رفن  ود  و  دـندش ، راک  هب  تسد  تیعقوم  نیا 

.دنتفای راب  یشاجن  روضح  هب  یتامدقم  اب  رفن  ود  نیا  دنداتسرف ، هشبح  هب  یناوارف  يایاده  اب  دندرک و  باختنا  ار 
تفلاخم مچرپ  ام  نایم  رد  زغم  کبـس  ناناوج  زا  يدادـعت  میا ، هّکم ناگرزب  ناگداتـسرف  ام  : » تفگ نینچ  یـشاجن  اب  صاع » ورمع  »

نیمزرس تیعقوم  زا  هدرک و  اپ  هب  هنتف  بوشآ و  هتخادرپ و  ام  نایادخ  زا  ییوگدب  هب  هتشگرب و  دوخ  ناکاین  نییآ  زا  دنا و  هتـشارفارب
هک تسا  نیا  رتهب  دننز ، يرگ  لالخا هب  تسد  زین  اجنیا  رد  هک  میـسرت  یم نآ  زا  ام  دندروآ ، هانپ  اجنیا  هب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  امش 

 ....« مینادرگزاب دوخ  لحم  هب  ات  دیراپسب  ام  هب  ار  اهنآ 
.دنتشاد میدقت  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  ار  ییایاده  دنتفگ و  ار  نیا 

رد يرگید  زور  میوگب ! نخـس  هنیمز  نیا  رد  مناوت  یمن مریگن  سامت  مروشک  هب  ناگدنهانپ  نیا  ناگدنیامن  اب  نم  ات  تفگ : یـشاجن 
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و ناناملـسم ، یگدـنیامن  ناونع  هب  بلاـط  یبأ  نب  رفعج  یحیـسم و  نادنمـشناد  زا  یعمج  یـشاجن و  ناـیفارطا  هک  مهم  هسلج  کـی 
رظن هک  تساوخ  وا  زا  درک و  رفعج  هب  ور  شیرق  ناگدـنیامن  نانخـس  عامتـسا  زا  سپ  یـشاجن  دنتـشاد ، روضح  شیرق ، ناگدـنیامن 

.دنک نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ 
؟ میتیعمج نیا  يرارف  ناگدرب  ءزج  ام  ایآ  دیسرپب  اهنیا  زا  تسخن  تفگ : نینچ  مارتحا  يادا  زا  سپ  رفعج  »

.دیدازآ امش  هن  تفگ : ورمع 
؟ دنبلط یم ام  زا  ار  نآ  هک  دنراد  ام  همذ  رب  ینید  اهنآ  ایآ  دینک  لاؤس  زین  و  رفعج -

.میرادن امش  زا  يا  هبلاطم هنوگ  چیه  ام  هن  ورمع -
؟ دیبلط یم ام  زا  ار  نآ  هک  میا ؟ هتخیر امش  زا  ینوخ  ایآ  رفعج -

.تسین راک  رد  يزیچ  نینچ  هن  ورمع -
ياهراک عاونا  میدروخ ، یم رادرم  تشوگ  میدرک ، یم یتسرپ  تب میدوب ، نادان  یعمج  ام  تفگ : درک و  یـشاجن  هب  ور  رفعج  سپس 

548 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میداد ، یم ماجنا  نیگنن  تشز و 
دنوادخ یلو  دندروخ ! یم ار  نافیعـض  قح  ام  نادنمورین  و  میتشاد ، يراتفردـب  شیوخ  ناگیاسمه  هب  تبـسن  میدرک و  یم محر  عطق 

تارکنم و ءاشحف و  میزاس و  رود  ادخ  زا  ار  کیرـش  هیبش و  هنوگ  ره  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  درک  ثوعبم  ام  نایم  رد  يربمایپ 
ار دوخ  ناگتسب  مینک و  هشیپ  ناسحا  تلادع و  میهدب ، تاکز  میناوخب ، زامن  هداد  روتسد  ام  هب  مییوگ ، كرت  ار  رامق  متـس و  ملظ و 

.مییامن کمک 
لزان امش  ربمایپ  رب  هک  یتایآ  زا  يزیچ  ایآ  دیسرپ : رفعج  زا  سپـس  دوب ! هدش  ثوعبم  نیمه  يارب  زین  حیـسم  ياسیع  تفگ : یـشاجن 

؟ يراد ظفح  تسا  هدش 
.درک میرم »  » هروس ندناوخ  هب  عورش  سپس  و  يرآ ! تفگ : رفعج 

رثا دزاس ، یم كاپ  اوران  ياهتمهت  هنوگ  ره  زا  ار  شردام  حیـسم و  هک  هروس  نیا  هدنهد  ناکت  تایآ  دروم  رد  رفعج ، باختنا  نسح 
ادخ هب  دز  ادـص  یـشاجن  و  تشگ ، ریزارـس  یحیـسم  نادنمـشناد  ناگدـید  زا  قوش ، کشا  ياه  هرطق هک  اجنآ  ات  تشاذـگ  یبیجع 

ندرپس ياضاقت  دـیوگب و  ینخـس  اجنیا  رد  تساوخ  ورمع »  » هک یماگنه  تسا ! نایامن  تاـیآ  نیا  رد  تقیقح  ياـه  هناـشن دـنگوس 
دنگوس ادخ  هب  شاب  شوماخ  تفگ : دیبوک و  ورمع  تروص  رب  مکحم  و  درک ، دنلب  تسد  یشاجن  دنک ، يو  تسد  هب  ار  ناناملـسم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تشذـگ ، اـهلاس  درک ! مهاوخ  تازاـجم  ار  وت  ییوگب  تیعمج  نیا  تمذـم  رد  ینخـس  نیا  زا  شیب  رگا 
رد تشگ ، ربیخ »  » حتف هجوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش و  اضما  هیبیدح »  » هماندـهع و  تفرگ ، الاب  مالـسا  راک  درک و  ترجه 

دهاش رود  زا  دندیجنگ ، یمن تسوپ  رد  دوهی  رطخ  نوناک  نیرتگرزب  نتسکش  مه  رد  رطاخ  هب  يداش  طرف  زا  ناناملسم  هک  زور  نآ 
هک دنا  هشبح نارجاهم  نامه  تیعمج  نیا  دش  مولعم  هک  تشذگن  يزیچ  دندوب ، مالسا  هاپـس  يوس  هب  يا  هدع یعمج  هتـسد  تکرح 

: دومرف ار  یخیرات  هلمج  نیا  هشبح ، نارجاهم  و  رفعج »  » هدهاشم اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندرگ ! یم زاب  نطو  شوغآ  هب 
549 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رتلاحشوخ  ربیخ  يزوریپ  زا  مناد  یمن « :!؟ رفعج مودقب  ما  ّرسا  ربیخ  حتفب  انا  يردا  ال 

؟» رفعج تشگزاب  زا  ای  مشاب 
هدرک ادیپ  مالسا  هب  دیدش  لیامت  دوب و  یحیـسم  بهار  کی  اهنآ  نایم  رد  هک  نایماش  زا  رفن  تشه  ناناملـسم ، رب  هوالع  دنیوگ ، یم

: دنتفگ دندش و  ناملـسم  دـنداتفا و  هیرگ  هب  سی  هروس  تایآ  ندینـش  زا  سپ  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  دوب ،
.درک لیلجت  نانمؤم  نیا  زا  دش و  لزان  ات 86 - تایآ 82  دراد  تهابش  حیسم  نیتسار  تامیلعت  هب  تایآ  نیا  ردقچ 
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549 ص :  ریسفت ..... :

یّلص مالسا  ربمایپ  رصاعم  هک  ینایحیسم  نایدوهی و  نایم  يا  هسیاقم ات 86 - تایآ 82  هلسلس  رد  يراصن ! شمرن  دوهی و  يزوت  هنیک 
، هداد رارق  رگید  فـص  رد  ار  نایحیـسم  فـص و  کـی  رد  ار  ناکرـشم  دوـهی و  هیآ  تسخن  تسا ، هدـش  دـنا  هدوـب هـلآ  هـیلع و  هـّللا 

نانمؤم هب  تبـسن  اهنآ  نیرت  تبحم اب  و  تفای ، یهاوخ  ناکرـشم  دوهی و  ار  نانمؤم  نانمـشد  نیرت  تخـسرس ملـسم  روطب  : » دیوگ یم
اُولاق َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتل  اوُکَرْـشَأ َو  َنیِذَّلا  َدوُهَْیلا َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل  « ) دنتیحیـسم نایعدم 

(. يراصَن اَّنِإ 
میقتسم ریغ  ای  میقتسم  روطب  دوهی  یمالسا ، دض  دربن  ياه  هنحص زا  يرایسب  رد  اریز  تسا ، تقیقح  نیا  هاوگ  یبوخ  هب  مالسا  خیرات 

.دنتشاد تلاخد 
یشم طخ  هیحور و  توافت  نیا  لیلد  نآرق  سپس  مینیب ، یم نایحیسم  اب  هجاوم  ار  ناناملسم  رتمک  یمالسا ، تاوزغ  رد  هک  یلاح  رد 
.دوبن دوهی  رد  هک  دنتشاد  یتازایتما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصاعم  نایحیـسم  دیوگ : یم هدرک ، نایب  هلمج  دنچ  یط  ار  یعامتجا 

شـشوک تقیقح  ناـمتک  رد  دوـهی  تسرپاـیند  نادنمـشناد  هزادـنا  هب  هک  دـندوب  دنمـشناد  یعمج  اـهنآ  ناـیم  رد  : » هک نیا  تـسخن 
(. َنیِسیِِّسق ْمُْهنِم  َّنَِأب  َِکلذ  « ) دنتشادن

زا يرایسب  و  (. » ًانابْهُر َو   ) دنتشاد یمرب ماگ  دوهی  ناصیرح  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  دندوب » ایند  كرات   » یعمج اهنآ  نایم  رد  زین  و 
(. َنوُِربْکَتْسَی ْمُهَّنَأ ال  َو  « ) دنداد یمن ناشدوخ  زا  يربکت  و  دندوب ، عضاخ  قح  شریذپ  ربارب  رد  اهنآ 

رس دوب  هتـساخنرب  دوهی  داژن  زا  هک  مالـسا  نییآ  لوبق  زا  دنتـسناد ، یم رترب  داژن  ار  دوخ  هک  نیا  رطاخ  هب  دوهی  تیرثکا  هک  یلاح  رد 
.دندز یم زاب 

550 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

550 ص :  دیجم .....  نآرق  متفه  ءزج  زاغآ 

550 ص :  هدئام .....  هروس  همادا 

550 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 5) هدئام هروس 

، دندینش یم ار  نآرق  تایآ  هک  یماگنه  هشبح » نایحیـسم  زا  یعمج  رفعج و  ناهارمه  دننامه   ) نانآ زا  یعمج   » هوالع هب  هیآ 83 -) )
ُضیِفَت ْمُهَُنیْعَأ  يرَت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  « ) دش یم يریزارـس  قح  هب  نتفای  تسد  رطاخ  هب  ناشناگدـید  زا  قوش  کشا 

(. ِّقَْحلا َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم 
یّلـص دمحم  ناهارمه  قح و  ناهاوگ  زا  ار  ام  میدروآ ، نامیا  ام  اراگدرورپ ! دندز : یم ادـص  يرظن  یب تماهـش و  تحارـص و  اب  «و 

(. َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  « ) هد رارق  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هّللا 

550 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 5) هدئام هروس 

ام تسا  نکمم  هنوگچ  : » دنتفگ یم هک  دنتفرگ  یم رارق  ینامـسآ  باتک  نیا  هدنهد  ناکت  تایآ  ریثأت  تحت  يردقب  اهنآ  هیآ 84 -) )
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ناحلاص تیعمج  هرمز  رد  ار  ام  میراد  راظتنا  هک  یلاح  رد  میرواین  نامیا  تسا  هدـمآ  وا  فرط  زا  هک  یقیاقح  هناـگی و  دـنوادخ  هب 
(. َنیِِحلاَّصلا ِمْوَْقلا  َعَم  انُّبَر  انَلِخُْدی  ْنَأ  ُعَمْطَن  ِّقَْحلا َو  َنِم  انَءاج  ام  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤن  اَنل ال  ام  َو  « ) دهد رارق 

550 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 5) هدئام هروس 

ربارب رد  هک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن  هدش ، هراشا  اهنآ  رفیک  شاداپ و  هفیاط و  ود  نیا  تشونرس  هب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 85 -) )
، دنتـشاد راهظا  ار  دوخ  نامیا  تحارـص  اب  و  دـندروآ ، دورف  میلـست  رـس  یهلا  تایآ  لباقم  رد  و  دـنداد ، ناشن  تبحم  نامیا ، اب  دارفا 

نآ رد  هنادواـج  تسا و  يراـج  اـهرهن  نآ  ناـتخرد  ریز  زا  هک  دـهد  یم شاداـپ  ار  تشهب  ياـهغاب  اـهنآ  هـب  نـیا  ربارب  رد  دـنوادخ 
ُءازَج َکـِلذ  اـهِیف َو  َنیِدــِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتْحَت  ْنـِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  اُولاـق  اـِمب  ُهَّللا  ُمَُهباـثَأَف  « ) ناراـکوکین يازج  تـسا  نـیا  دــننام و  یم

(. َنِینِسْحُْملا

550 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 5) هدئام هروس 

َنیِذَّلا َو  « ) دنخزود لها  دندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  دـندش و  رفاک  دـندومیپ و  ار  ینمـشد  هار  هک  اهنآ   » لباقم رد  و  هیآ 86 -) )
(. ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  اوُرَفَک َو 

550 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 87) )

550 ص :  لوزن ..... : نأش 

551 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا : هدش  لقن  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
ار مدرم  تانایب  نیا  دومرف ، یتانایب  یهلا  گرزب  هاگداد  نآ  رد  مدرم  عضو  زیخاتـسر و  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يزور 

اهیتحار ذئاذل و  زا  يا  هراپ دنتفرگ ، میمصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یعمج  نآ  لابند  هب  دنتـسیرگ ، یعمج  داد و  ناکت 
.دنزادرپ تدابع  هب  نآ  ياج  هب  هدرک و  میرحت  دوخ  رب  ار 

ارچ تفگ : دش و  بجعتم  وا  عضو  زا  هشیاع  دوب ، یلامج  بحاص  ناوج و  نز  وا  دمآ ، هشیاع  دزن  نوعظم » نب  نامثع   » رسمه يزور 
هتفگ و كرت  ارم  هک  تسا  یتدم  مرـسمه  منک ؟ تنیز  یـسک  هچ  يارب  تفگ : خساپ  رد  ینک !؟ یمن تنیز  و  یـسر ، یمن تدوخ  هب 
، دـنیآ دجـسم  هب  ناناملـسم  همه  داد  ناـمرف  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  شوگ  هب  نخـس  نیا  تسا ، هتفرگ  شیپ  تیناـبهر 

يارب ار  دوخ  تنس  نم  تفگ : راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  تفرگ ، رارق  ربنم  يالاب  دندرک ، عامتجا  دجسم  رد  مدرم  هک  یماگنه 
همه مراد و  شزیمآ  منارسمه  اب  مباوخ و  یم ار  بش  زا  یتمـسق  نم  تسین ، نم  زا  دنادرگ  يور  نآ  زا  سک  ره  منک  یم وگزاب  امش 
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.مریگ یمن هزور  ار  اهزور 
لئاسم و هنوگ  نیا  اریز  دییوگ  ایند  كرت  اهنابهر  یحیـسم و  ناشیـشک  دـننام  هک  مهد  یمن روتـسد  امـش  هب  زگره  نم  دیـشاب ! هاگآ 
: دنتفگ دنتـساخرب و  دـندوب ، هدرک  دای  دـنگوس  هک  اهنآ  تسا ، داهج  رد  نم  تما  تینابهر  تسین ، نم  نییآ  رد  ینیـشنرید  نینچمه 

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  تسیچ ؟ نامدنگوس  ربارب  رد  ام  هفیظو  میا  هدرک دای  دنگوس  هار  نیا  رد  ام  ربمایپ ! يا 

551 ص :  ریسفت ...... :

.تسا هدش  حرطم  یمالسا  مهم  ماکحا  هلسلس  کی  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  دینکن ! زواجت  دح  زا 
و دـنک ، یم یهن  راک  نیا  رارکت  زا  ار  اهنآ  و  هدـش ، نیملـسم  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  یهلا  بهاوم  زا  یتمـسق  میرحت  هب  هراشا  تسخن ،
« دینکم مارح  دوخ  رب  هدرک  لالح  امـش  يارب  دنوادخ  هک  ار  يا  هزیکاپ روما  و  تابیط »  » دـیا هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم

(. ْمَُکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
552 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایند  كرت  تینابهر و  هلأسم  زا  ار  دوخ  یگناگیب  احیرص  مالسا  مکح ، نیا  نایب  اب 

.تسا هتشاد  مالعا  دنراد  ناضاترم  نایحیسم و  هک  نانچ  نآ 
َو ال « ) درادـن تسود  ار  ناگدـننکزواجت  دـنوادخ  اریز  دـیورن ، رتارف  اـهزرم  دـح و  زا  : » دـیوگ یم عوـضوم  نیا  دـیکأت  يارب  سپس 

(. َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت 

552 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 5) هدئام هروس 

هرهب هب  رما  هیآ  نیا  رد  دوـب و  میرحت  زا  یهن  هتـشذگ  هیآ  رد  اـهتنم  هدرک ، دـیکأت  بلطم  يور  اددـجم  زین  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 88 -) )
اَّمِم اُولُک  َو  « ) دیروخب هزیکاپ  لالح و  تسا  هداد  يزور  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  : » دیامرف یم هدرک ، یهلا  بهاوم  زا  عورشم  نتفرگ 

(. ًابِّیَط ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر 
(. َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) دیزیهرپب دیراد  نامیا  وا  هب  هک  يدنوادخ  تفلاخم )  ) زا  » هک تسا  نیا  نآ  طرش  اهنت 

مه یهلا و  بهاوـم  زا  نتفرگ  هرهب  رد  مه  دیرمـشب ، مرتـحم  ار  وا  تاروتـسد  همه  هک  دـنک  یم باـجیا  ادـخ  هـب  امـش  ناـمیا  ینعی ،
.يوقت لادتعا و  تیاعر 

552 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 5) هدئام هروس 

روطب دوش ، یم هدروخ  نآ  ریغ  لالح و  میرحت  هنیمز  رد  هک  ییاهدنگوس  هراب  رد  هیآ  نیا  رد  دنگوس ! هراّفک  دـنگوس و  هیآ 89 -) )
: دنک یم میسقت  تمسق  ود  هب  ار  اهمسق  هدرک و  ثحب  یلک 

(. ْمُِکناْمیَأ ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاُؤی  ال  « ) دنک یمن تازاجم  هذخاؤم و  وغل  ياهمسق  ربارب  رد  ار  امش  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن 
هدارا و يور  زا  تسین و  صخـشم  فدـه  ياراد  هک  تسا  ییاهدـنگوس  دـنا ، هتفگ اـهقف  نارـسفم و  هکناـنچ  وغل  دـنگوس  زا  روظنم 

.دنز یمنرس میمصت 
نآرق اهمـسق ، عون  نیا  هراب  رد  دوش ، یم دای  يّدج  روطب  میمـصت و  هدارا و  يور  زا  هک  تسا  ییاهدـنگوس  اهدـنگوس ، زا  مود  مسق 
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امش دنک و  یم هذخاؤم  دیا  هدرک مکحم  ار  نآ  هرگ  هک  ییاهدنگوس  نینچ  ربارب  رد  ار  امـش  دنوادخ  : » دیوگ یم نینچ  هیآ  همادا  رد 
(. َناْمیَْألا ُُمتْدَّقَع  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو  « ) دزاس یم نآ  هب  ندرک  لمع  هب  فظوم  ار 

دیاب دشاب و  هدوب  حابم  رما  کی  لقاال  دنگوس  ياوتحم  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  نآ  تحـص  يارب  ییاهنت  هب  دنگوس  ندوب  يّدج  هتبلا 
553 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسین  ربتعم  ادخ  مان  هب  زج  دنگوس  هک  تسناد 

و  » .دراد هرافک  تسکـش  ار  نآ  رگا  دـنک و  لمع  دوخ  دـنگوس  هب  تسا  بجاو  دـنک  دای  دـنگوس  ادـخ  ماـن  هب  یـسک  رگا  نیارباـنب 
(. َنیِکاسَم ِةَرَشَع  ُماعْطِإ  ُُهتَراَّفَکَف  « ) نیکسم رفن  هد  ماعطا  تسخن ) تسا : زیچ  هس  زا  یکی   ) يدنگوس نینچ  هرافک 

هرافک يارب  یـشزرا  مک تسپ و  ياذغ  عون  ره  زا  ناوت  یم هک  دـننکن  هدافتـسا  نینچ  مکح  نیا  قالطا  زا  یـضعب  هک  نیا  يارب  اهتنم 
هیذغت نآ  زا  دوخ  هداوناخ  رد  الومعم  هک  دشاب  هدوب  طسو  دح  ياذغ  کی  لقاال  دیاب  اذغ  نیا   » هک دـنک  یم حیرـصت  درک ، هدافتـسا 

(. ْمُکِیلْهَأ َنوُمِعُْطت  ام  ِطَسْوَأ  ْنِم  « ) دینک یم
(. ْمُُهتَوْسِک ْوَأ  « ) دنمزاین رفن  هد  رب  سابل ، ندناشوپ  : » مود

ادـیپ توافت  اهنامز  اهناکم و  لوصف و  بسح  رب  دـناشوپب و  ار  نت  لومعم  روطب  هک  دـشاب  هدوب  یـسابل  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ  هتبلا 
.دنک یم

هنوگ ره  هیآ  قالطا  ياضتقم  هب  دوش ، تاعارم  طسو  دح  دـیاب  زین  اجنیا  رد  ای  تسا و  یفاک  لقا  دـح  تیفیک  رظن  زا  ایآ  هک  نیا  رد 
.تسا یفاک  سابل 

(. ٍۀَبَقَر ُریِرْحَت  ْوَأ  « ) هدرب کی  ندرک  دازآ  : » موس
هک ییاهنآ  : » دیامرف یم روتسد  نیا  نایب  زا  دعب  اذل  دنـشاب و  هتـشادن  اهنیا  زا  کی  چیه  رب  تردق  هک  دنـشاب  یناسک  تسا  نکمم  اما 

(. ٍماَّیَأ ِۀَثالَث  ُمایِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  « ) دنریگب هزور  زور ، هس  دیاب  دنرادن  کی  چیه  هب  یسرتسد 
(. ُْمتْفَلَح اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُةَراَّفَک  َِکلذ  « ) دش هتفگ  هک  تسا  نیا  امش  ياهدنگوس  هرافک  : » دیوگ یم دیکأت  يارب  سپس 

ار دوخ  ياهدنگوس  : » دـیوگ یم تسین  مارح  حیحـص  ياهدـنگوس  نتـسکش  هرافک ، نداد  اب  دـنکن  روصت  یـسک  هک  نیا  يارب  یلو 
(. ْمُکَناْمیَأ اوُظَفْحا  َو  « ) دینک ظفح 

ماکحا و نیا  ربارب  رد  دیراذگب و  ار  وا  رکـش  ات  دنک ، یم نایب  امـش  يارب  ار  شتایآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  « ) دییوگ ساپس  ار  وا  تسا ، عامتجا  درف و  تمالس  تداعس و  نماض  هک  یتاروتسد 

553 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 90) )

553 ص :  لوزن ..... : نأش 

554 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  یفلتخم  ياهلوزن  نأش  ننست  لها  هعیش و  ریسافت  رد 
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و یئاسن »  » و دواد » یبا  ننس   » و دمحا » دنسم   » رد هک  نیا  هلمج  زا  دنراد  تهابـش  رگیدکی  اب  ابیرقت  هک  تسا  هدش  رکذ  هیآ  نیا  هراب 
: هک تسا  هدش  لقن  نینچ  يذمرت » »

: تفگ یم و  درک ، یم اعد  تشاد ) بارش  ندیشون  هب  يدیدش  هقالع  هحفص 33 ، موس ، دلج  لالظ  یف  ریسفت  حیرصت  قبط  هک   ) رمع
 ...( ِرِْسیَْملا ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْسَی   ) هرقب هروس  هیآ 219 ، هک  یماگنه  امرفب ، ام  يارب  رمخ  دروم  رد  ینشور  نایب  ایادخ 

نایب ایادـخ  تفگ : یم و  داد ، یم همادا  دوخ  ياعد  هب  زاـب  وا  یلو  درک  تئارق  وا  يارب  ار  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش  لزاـن 
ربمایپ دش ، لزان  يراکُس ) ُْمْتنَأ  َةالَّصلا َو  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) ءاسن هروس  هیآ 43  هک  نیا  ات  امرفب ، هنیمز  نیا  رد  يرتنشور 

يا هداعلا قوف  تحارـص  هک  ثحب  دروم  هیآ  هک  نیا  ات  داد ! یم همادا  دوخ  ياعد  هب  زاب  دـناوخ ، وا  رب  زین  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ندیـشون زا  ! » انیهتنا انیهتنا  تفگ : دناوخ ، وا  رب  ار  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دیدرگ ، لزان  دراد ، عوضوم  نیا  رد 

« مینک یم يراددوخ  مینک ، یم يراددوخ  بارش 

554 ص :  ریسفت ..... :

يروخبارـش و میدرک ، هراـشا  ءاـسن  هروس  هـیآ 43  لـیذ  رد  هـک  روطناـمه  نآ - یجیردـت  لـحارم  بارـش و  هراـب  رد  یعطق  مـکح 
اجنآ ات  دوب ، هدـمآرد  یمومع  يالب  کی  تروص  هب  تشاد و  جاور  هداعلا  قوف  مالـسا  روهظ  زا  لبق  تیلهاج و  نامز  رد  يراسگیم 
رگا هک  تسا  نشور  گنج ! بارـش و  رعـش و  دـش : یم هصالخ  زیچ  هس  رد  یلهاـج  برع  قشع  دـنیوگ  یم ناـخّروم  زا  یـضعب  هک 

زا اذـل  و  دوبن ، نکمم  دزیخرب  هزرابم  هب  یمومع  گرزب  يـالب  نیا  اـب  یعاـمتجا  یناور و  لوصا  تیاـعر  نودـب  تساوخ  یم مالـسا 
گر رد  يوناث  تداع  کی  تروص  هب  هک  يراسگیم  ندرک  نک  هشیر يارب  ناهذا  راکفا و  نتخاس  هداـمآ  یجیردـت و  میرحت  شور 

راک نیا  یتشز  هب  یتاراـشا  یّکم  ياـه  هروس زا  یـضعب  رد  تسخن  هک  بیترت  نیا  هب  درک ، هدافتـسا  دوب ، هدرک  ذوفن  اـهنآ  تسوپ  و 
هنیدم هب  ناناملـسم  هک  یماگنه  اذل  دوش ، نک  هشیر اه  هراشا نیا  اب  هک  دوب ، رتراد  هشیر نآ  زا  يراوخبارـش  تشز  تداع  یلو  دومن ،
تروص هب  يراوخبارش  عنم  هنیمز  رد  هرقب - هروس  هیآ 219 ، روتسد - نیمود  دش ، لیکشت  یمالسا  تموکح  نیتسخن  دندش و  لقتنم 

555 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لزان  يرت  عطاق
هک عطاق  نایب  لماک و  تحارص  اب  ثحب - دروم  هیآ  نیمه  ییاهن - روتسد  هک  دش  ببس  مالسا  ماکحا  هب  ناناملسم  ییانـشآ  تشگ ،

.ددرگ لزان  دنریگ  داریا  نآ  هب  دنناوتن  زین  نایوج  هناهب یتح 
رامق یتسرپ و  تب فیدر  رد  يراوخبارش  هک  ییاج  ات  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  راک  نیا  تیعونمم  نوگانوگ  تاریبعت  اب  هیآ  نیا  رد 
مالزا اهتب و  رامق و  بارـش و  دـیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم تسا  هدـش  دادـملق  دـیلپ  یناطیـش و  لامعا  زا  مـالزا و  و 

ُرِْسیَْملا ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اهنآ  زا  دنناطیش  لمع  زا  دندیلپ و  ییامزآ ) تخب عون  کی  )
(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  ُباْصنَْألا َو  َو 

رطخ رگناشن  نآ  فیدر  مه  رامق  بارش و  نتفرگ  رارق  دندوب و  یگنس  هعطق  اهنت  دنتشادن و  یصوصخم  لکـش  هک  ییاهتب  باصنا » »
: نثولا دباعک  رمخلا  براش  میناوخ : یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا  رامق  بارش و  دایز  رایسب 

«. تسا تسرپ  تب دننامه  روخبارش  »

555 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 5) هدئام هروس 
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بارش و قیرط  زا  دهاوخ  یم ناطیش  : » دیوگ یم تسخن  هتخادرپ  رامق  بارش و  راکشآ  ياهنایز  زا  يا  هراپ هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 91 -) )
َةَوادَْـعلا َو ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدـیُِری  امَّنِإ  « ) دراد زاب  ادـخ  رکذ  زامن و  زا  دـشاپب و  ینمـشد  توادـع و  مخت  امـش  نایم  رد  راـمق 

(. ِةالَّصلا ِنَع  ِهَّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  ِرِْسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءاضْغَْبلا 
(. َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ( »؟ درک دیهاوخ  يراددوخ  امش  ایآ  : » دیوگ یم يریرقت ، ماهفتسا  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  نایاپ  رد 

اذل و  تسا !؟ هدـنام  یقاب  گرزب  هانگ  ود  نیا  كرت  دروم  رد  دـیدرت  کش و  ای  ییوج  هناهب  ياج  زاب  دـیکأت  همه  نیا  زا  سپ  ینعی 
یفاو تشاد  بارـش  هب  هماع ) نارـسفم  حیرـصت  قبط   ) هک يا  هقالع رطاخ  هب  ار  هتـشذگ  تاـیآ  تاریبعت  هک  رمع »  » یتح هک  مینیب  یم

.تسا هدننک  عناق یفاک و  ریبعت  نیا  هک  تفگ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  تسناد  یمن

555 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 5) هدئام هروس 

556 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روتسد  ناناملسم  هب  تسخن  مکح  نیا  دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 92 -) )
(. اوُرَذْحا َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  َو  « ) دیزیهرپب وا  تفلاخم  زا  دینک و  تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و   » هک دهد  یم

دوب و دـیهاوخ  تازاجم  رفیک و  قحتـسم  دـینز ، زابرـس  راگدرورپ  نامرف  تعاطا  زا  رگا  : » هک دـنک  یم دـیدهت  ار  نافلاخم  سپـس  و 
(. ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإَف  « ) درادن راکشآ  غالبا  زج  يا  هفیظو هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

556 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 93) )

556 ص :  لوزن ..... : نأش 

رگا دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یـضعب  رامق ، بارـش و  میرحت  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک ، تسا  هدمآ  نینچ  ریـسافت  رد 
ار راک  ود  نیا  زونه  دـنا و  هتفر ایند  زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  هک  ام  ناملـسم  ناردارب  فیلکت  سپ  دراد  هاـنگ  همه  نیا  راـک  ود  نیا 

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  دوش ؟ یم هچ  دندوب  هدرکن  كرت 

556 ص :  ریسفت ..... :

نیا هک  یناسک  عضو  هب  تبسن  ای  رامق و  بارش و  میرحت  لوزن  زا  لبق  ناگتـشذگ  عضو  هب  تبـسن  هک  یناسک  خساپ  رد  هیآ  نیا  رد 
لمع نامیا و  هک  ییاهنآ  : » دیوگ یم دندرک ، یم لاؤس  دنتـشاد ، یگدنز  تسد  رود  طاقن  رد  و  هدیـسرن ، اهنآ  شوگ  هب  زونه  مکح 

« تسین اهنآ  رب  یهانگ  دنا  هدروخ رامق  دمآرد  زا  ای  دـنا و  هدیـشون یبارـش  رگا  هدوب ، هدیـسرن  اهنآ  هب  مکح  نیا  دـنا و  هتـشاد حـلاص 
(. اوُمِعَط امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  )
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اْوَقَّتا َو اَم  اذِإ  « ) دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنروایب و  نامیا  دننک و  هشیپ  ار  اوقت  اهنآ   » هک دـنک  یم نیا  هب  طورـشم  ار  مکح  نیا  سپس 
اْوَقَّتا َو َُّمث  « ) دنروایب نامیا  دننک و  هشیپ  اوقت  سپـس  : » دیوگ یم هدرک ، رارکت  ار  عوضوم  نیمه  رگید  راب  ِتاِحلاَّصلا ) اُولِمَع  اُونَمآ َو 

(. اُونَمآ
: دیوگ یم هدومن ، رارکت  ار  عوضوم  نیمه  توافت  یمک  اب  راب  نیموس  يارب  و 

(. اُونَسْحَأ اْوَقَّتا َو  َُّمث  « ) دنیامن یکین  دننک و  هشیپ  اوقت  سپس  »
(. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  « ) دراد یم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.تسا يراکزیهرپ  تیلوؤسم و  ساسحا  زا  يا  هلحرم هب  هراشا  اوقت ، هس  نیا  زا  کی  ره 
557 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

557 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 94) )

557 ص :  لوزن ..... : نأش 

رد دندرک ، تکرح  مارحا  لاح  اب  هرمع  يارب  هّیبیدح  لاس  رد  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  هدش : لقن 
اهراکـش نیا  دـننک ! دیـص  اه  هزین تسد و  اب  ار  اهنآ  دنتـسناوت  یم هک  يروطب  دـندش ، ورب  ور  یناوارف  یـشحو  تاناویح  اب  هار  طسو 

.دندرک یم دمآ  تفر و  اه  همیخ کیدزن  زا  اهبکرم و  شود  هب  شود  دنا  هتشون یضعب  هک  دندوب  دایز  يردقب 
اهنآ يارب  ناحتما  عون  نیا  هک  درک  راطخا  اهنآ  هب  و  تشاد ، رذـحرب  اهنآ  دیـص  زا  ار  ناناملـسم  دـش و  لزان  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا 

.دوش یم بوسحم 

557 ص :  ریسفت ..... :

ییارحـص و تاناویح  راکـش  هلأسم  ینعی  ّجح ، هرمع و  ماکحا  زا  یکی  هب  رظان  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  مارحا - لاح  رد  دیـص  ماکحا 
: دـیوگ یم هدرک ، دـندوب  ورب  ور  نآ  اب  هیبیدـح »  » لاس رد  ناناملـسم  هک  ینایرج  هب  هراشا  تسخن  .دـشاب  یم مارحا  لاح  رد  ییایرد 

دنوش یم کیدزن  امـش  هب  يردقب  هک  ییاهراکـش  دیامزآ ، یم راکـش  زا  يزیچ  اب  ار  امـش  دنوادخ  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »
ْمُکیِدـْیَأ َو ُُهلاـنَت  ِدـْیَّصلا  َنِم  ٍء  ْیَِـشب ُهَّللا  ُمُکَّنَُوْلبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  « ) دـینک راکـش  ار  اـهنآ  دـیناوت  یم تسد  هزین و  اـب  یتـح  هک 

(. ْمُکُحامِر
نارگید زا  دنـسرت ، یم بیغ  هب  نامیا  اب  ادـخ  زا  هک  يدارفا  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  نایرج  نیا  : » دـیامرف یم دـیکأت  ناونع  هب  سپس 

(. ِْبیَْغلِاب ُُهفاخَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  « ) دنوش هتخانش 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 733 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهَلَف َِکلذ  َدَْعب  يدَـتْعا  ِنَمَف  « ) تشاد دـهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دـنک  زواجت  نآ  زا  دـعب  سک  ره  سپ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع 

557 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 5) هدئام هروس 

يا : » دیوگ یم هدرک ، رداص  مارحا  لاح  رد  ار  دیص  میرحت  نامرف  مومع  روطب  رتشیب و  ّتیعطاق  تحارص و  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 95 -) )
(. ٌمُرُح ُْمْتنَأ  َْدیَّصلا َو  اُوُلتْقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینکن راکش  مارحا  لاح  رد  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک 

نآ دننامه  يا  هرافک دیاب  دناسرب ، لتق  هب  ار  يدیـص  ادمع  هک  یـسک  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  مارحا  لاح  رد  دیـص  هرافک  هب  سپس 
558 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  نآ  ینعی ، دهدب » نایاپراهچ  زا 

(. ِمَعَّنلا َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو   ) دهدب نادنمتسم  هب  ار  نآ  تشوگ  هدرک و  ینابرق 
ار یگرزب  یـشحو  ناویح  یـسک  رگا  ـالثم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ناویح  هزادـنا  لکـش و  رد  يدـننامه  لـثم »  » زا روـظنم  اـجنیا  رد 

تسا نآ  هزادنا  هب  ابیرقت  هک  دنفسوگ  دیاب  دنک  دیص  وهآ  رگا  ای  دنک و  باختنا  رتش  ار  نآ  هرافک  دیاب  دنک ، دیـص  غرمرتش  دننامه 
.دیامن ینابرق 

هک تسا  هداد  روتـسد  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دوش ، عقاو  دیدرت  کش و  دروم  یـضعب  يارب  يدـننامه  هلأسم  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 
(. ْمُْکنِم ٍلْدَع  اوَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  « ) دریذپ ماجنا  لداع  علطم و  دارفا  زا  رفن  ود  رظن  ریز  عوضوم  نیا  دیاب  »

هب دوش و  هبعک  هب  ءادـها  يدـه »  » ینابرق و  » تروص هب  هک  دـهد  یم روتـسد  دوش ، حـبذ  دـیاب  اجک  رد  هرافک  نیا  هک  نیا  هراب  رد  و 
(. ِۀَبْعَْکلا َِغلاب  ًایْدَه  « ) دسرب هبعک  نیمزرس 

نآ نیـشناج  دنناوت  یم کی  ره  زین  رگید  زیچ  ود  هکلب  دـشاب ، ینابرق  تروص  هب  هرافک  امتح  تسین  مزال  هک ، دـنک  یم هفاضا  سپس 
(. َنیِکاسَم ُماعَط  ٌةَراَّفَک  ْوَأ  « ) دنک فرصم  نیکاسم  ماعطا  هار  رد  ار  نآ  لوپ  لداعم   » هک نیا  تسخن  دنوش ،

(. ًامایِص َِکلذ  ُلْدَع  ْوَأ  « ) دریگب هزور  نآ  لداعم  ای  «و 
(. ِهِْرمَأ َلابَو  َقوُذَِیل  « ) دنیبب ار  دوخ  فالخ  راک  رفیک  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تارافک  نیا  »

هتشذگ رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتافلخت  زا  ادخ   » هک دنک  یم حیرصت  دوش ، یمن هتـشذگ  لماش  الومعم  یمکح  چیه  هک  ییاجنآ  زا  اما 
زاب دنکن و  انتعا  هرافک  مکح  ررکم و  ياهراطخا  نیا  هب  یـسک  هاگ  ره  و  (. » َفَلَـس اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  « ) تسا هدومرف  وفع  دیا ، هداد ماجنا 

ماـقتنا عـقوم  هب  و  تساـناوت ، دـنوادخ  تفرگ و  دـهاوخ  ماـقتنا  یـسک  نینچ  زا  دـنوادخ  دوـش ، مارحا  لاـح  رد  دیـص  بـکترم  مـه 
(. ٍماِقْتنا وُذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  ُْهنِم َو  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو  « ) دریگ یم

558 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

: دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخس  ایرد  ياهدیص  نوماریپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 96 -) )
559 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْدیَص  ْمَُکل  َّلِحُأ  « ) تسا لالح  مارحا ) لاح  رد   ) امش يارب  نآ  ماعط  ایرد و  دیص  »

( ُهُماعَط ِرْحَْبلا َو 
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دنک زاجم  ار  زیچ  ود  دـهاوخ  یم هیآ  اریز  دوش ، یم هداد  بیترت  هدـش  دیـص  نایهام  زا  هک  تسا  یکاروخ  ناـمه  ماـعط »  » زا روظنم  .
.هدش دیص  ياذغ  ندروخ  رگید  ندرک و  دیص  تسخن 

ْمَُکل َو ًاعاتَم  « ) دـیربب هرهب  دـیناوتب  نارفاـسم  امـش و  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نیا  : » دـیوگ یم هدرک  هراـشا  مکح  نیا  هفـسلف  هب  سپس 
(. ِةَراَّیَّسِلل

دروم رد  هزاجا  نیا  دیوش ، دنم  هرهب دیـص  عون  کی  زا  دیناوتب  دیتفین و  تمحز  هب  هیذـغت  يارب  مارحا  لاح  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ینعی 
.تسا هدش  هداد  امش  هب  ایرد  دیص 

مارح امـش  رب  ییارحـص  ياهدیـص  دیتسه  مارحا  لاح  رد  هک  مادام  : » دـیوگ یم هتـشگزاب ، قباس  مکح  هب  دـیکأت  ناونع  هب  رگید  راب 
(. ًامُرُح ُْمْتمُد  ام  ِّرَْبلا  ُْدیَص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  َو  « ) تسا

دـش دیهاوخ  روشحم  وا  هاگـشیپ  رد  تمایق  رد  هک  يدنوادخ  زا  : » دیامرف یم دش  رکذ  هک  یماکحا  مامت  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو   ) دییامنن تفلاخم  وا  نامرف  اب  و  دیزیهرپب »

559 ص :  مارحا ..... - لاح  رد  دیص  میرحت  هفسلف 

تانّیعت .درب  یم ورف  تیونعم  زا  ولمم  یطیحم  رد  هدرک و  ادـج  هدام  ناهج  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتاداـبع  زا  هرمع  ّجـح و  میناد ، یم
هب ناسنا  دنور و  یم رانک  یلکب  هرمع  ّجح و  مسارم  رد  يدام ، تاذل  یسنج ، ياهسوه  اهتموصخ ، اهلادج ، گنج و  يدام ، یگدنز 

.تسا روظنم  نیمه  هب  زین  مارحا  لاح  رد  دیص  میرحت  هک  دسر  یم رظن  هب  و  دنز ، یم تسد  یهلا  عورشم  تضایر  عون  کی 
نیا رد  لاس  ره  هک  يدـمآ  تفر و  همه  نیا  هب  هجوت  اب  دوب ، یعورـشم  راک  ادـخ  هناـخ  راّوز  يارب  ندرک  دیـص  رگا  هتـشذگ  نیا  زا 

، تسا مک  زین  شتاناویح  یبآ ، مک یکـشخ و  مکح  هب  هک  هقطنم  نآ  رد  تاـناویح  زا  يرایـسب  لـسن  دوش ، یم سدـقم  ياـهنیمزرس 
560 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مارح ، دیص  زین  مارحا  لاح  ریغ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دش ، یم هدیچرب 

تسیز طیحم  ظفح  هلأسم  اب  یکیدزن  طابترا  روتـسد  نیا  هک  دوش  یم نشور  تسا ، عونمم  نآ  ناهایگ  ناتخرد و  ندنک  نینچمه  و 
.دراد يدوبان  انف و  زا  هقطنم  نآ  تاناویح  ناهایگ و  يرادهگن  و 

560 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 5) هدئام هروس 

رثا و  هّکم »  » تیمها هب  هیآ  نیا  رد  درک ، یم ثحب  مارحا ، لاـح  رد  دیـص  میرحت  هنیمز  رد  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  هیآ 97 -) )
رما هماقا  يارب  يا  هلیسو ار  مارحلا  تیب  هبعک ، دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن  هدرک ، هراشا  اهناملـسم  یعامتجا  یگدنز  نامزاس  رد  نآ 

(. ِساَّنِلل ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج  « ) تسا هداد  رارق  مدرم 
مارح ياـههام  رثا  هب  هراـشا  دریگ  تروـص  عازن  شکمـشک و  گـنج و  زا  ناـما  نما و  یطیحم  رد  دـیاب  مسارم  نـیا  هـک  اـجنآ  زا  و 

(. َمارَْحلا َرْهَّشلا  َو  « ) مارح هام  نینچمه  و  : » دیامرف یم هدرک ، عوضوم  نیا  رد  تسا ) عونمم  نآ  رد  اقلطم  گنج  هک  ییاههام  )
هب لاغتـشا  هک  یمایا  رد  ار  مدرم  هیذـغت  هک  دـئالق » رادـناشن - ياهینابرق  و  يدـه - ناشن - یب ياـهینابرق   » دوجو هک  نیا  هب  رظن  زین  و 
زین اهنآ  هب  دراد  همانرب  نیا  لیمکت  رد  يریثأت  دـنک ، یم هدوسآ  تهج  نیا  زا  ار  اهنآ  رکف  هدرک و  نیمأت  دـنراد  هرمع  جـح و  مسارم 

(. َِدئالَْقلا َيْدَْهلا َو  َو  : ) دیوگ یم هدرک  هراشا 
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هک تسا  عیـسو  يا  هزادنا هب  وا  ملع  دینادب  ات  داد  رارق  نیا  رطاخ  هب  ار  مظنم  ياه  همانرب نیا  دنوادخ  : » دـیوگ یم نینچ  هیآ  نایاپ  رد 
َِکلذ « ) تسا ربخاب  شناگدنب - یمـسج  یحور و  ياهیدنمزاین  اصوصخم  زیچ - همه  زا  دناد و  یم تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل 

560 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 5) هدئام هروس 

: دیامرف یم ناراک  تیصعم نافلاخم و  دیدهت  اهنآ و  ماجنا  هب  مدرم  قیوشت  هتـشذگ و  تاروتـسد  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 98 -) )
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  ِباقِْعلا َو  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  « ) تسا میحر  روفغ و  زین  باقعلا و  دیدش  ادخ  دینادب  »

560 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 5) هدئام هروس 

زج یتیلوؤسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ   » دـیتسه و ناتدوخ  امـش  لاـمعا  لوؤسم  دـیوگ : یم رتشیب  دـیکأت  يارب  زاـب  و  هیآ 99 -) )
ياهراک زا  و  امـش ، تاین  زا  دنوادخ  لاح  نیع  رد  و  (. » ُغالَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  « ) درادن ادخ  تاروتـسد  ندـناسر  تلاسر و  غالبا 

561 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. َنوُُمتْکَت ام  َنوُْدُبت َو  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) تسا ربخاب  هاگآ و  یگمه  یناهنپ  راکشآ و 

561 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 5) هدئام هروس 

دیـص مالزا و  باصنا و  رامق و  یلکلا و  تابورـشم  میرحت  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  تسین ! یکاـپ »  » لـیلد تیرثکا  هیآ 100 -) )
زا يا  هراپ رد  ار  تیرثکا  لمع  ناهانگ  هنوگ  نیا  باکترا  يارب  تسا  نکمم  دارفا  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  دوب ، مارحا  لاح  رد  ندرک 

.دنهد رارق  زیواتسد  اهطیحم 
كاپ كاپان و  هاگ  چـیه  ربمایپ ! يا  وگب  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  هاتوک  تراـبع  کـی  رد  ار  یـساسا  یلک و  هدـعاق  کـی  دـنوادخ 

َْول ُبِّیَّطلا َو  ُثِیبَْخلا َو  يِوَتْـسَی  ْلـُق ال  «! ) درب ورف  یتفگـش  هب  ار  وت  اـه  هدولآ ترثک  كاـپان و  ینوزف  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخن  ناـسکی 
(. ِثِیبَْخلا ُةَْرثَک  َکَبَجْعَأ 

.تسا راکفا  اهاذغ و  زا  معا  كاپان  كاپ و  دوجوم  هنوگ  ره  ینعم  هب  هیآ  رد  بیط  ثیبخ و  نیاربانب ،
« دـیوش راگتـسر  ات  درخ ، نابحاص  يا  دـیزیهرپب  ادـخ  تفلاخم )  ) زا : » دـیوگ یم هتخاس و  بطاخم  ار  نادنمـشیدنا  هیآ ، نایاپ  رد  و 

(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهَّللا  اوُقَّتاَف  )

561 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 101) )
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561 ص :  لوزن ..... : نأش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يزور  : » هک تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  زا  دـعب ، هیآ  هیآ و  نـیا  لوزن  دروـم  رد 
يارب روتسد  نیا  ایآ  تفگ : هقارـس - یتیاور  هب  و  هشاکع - مان  هب  یـصخش  درک ، نایب  جح  هراب  رد  ار  ادخ  روتـسد  دناوخ و  يا  هبطخ

؟ میروایب اج  هب  جح  دیاب  لاس  همه  و  تسا ، لاس  ره 
ربمایپ دومن ، رارکت  ار  دوخ  لاؤس  راب ، هس  ای  و  رابود ، و  درک ، تجاجل  وا  یلو  تفگن ، خساپ  وا  لاؤس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

امـش همه  رب  لاس  همه  رد  ّجح  یلب ، میوگب  وت  باوج  رد  رگا  ینک  یم رارـصا  همه  نیا  ارچ  وت ، رب  ياو  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دیهاوخ راکهانگ  دینک  تفلاخم  نآ  اب  رگا  تشاد و  دیهاوخن  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  دشاب  بجاو  لاس  همه  رد  رگا  دوش و  یم بجاو 

.دیزرون رارصا  نآ  يور  ما  هتفگن امش  هب  يزیچ  هک  مادام  نیاربانب ، دوب ،
.تشادزاب راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ 

562 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

562 ص :  ریسفت ..... :

دیکا روتـسد  ناناملـسم  هب  زین  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  و  تسا ، قیاقح  مهف  دیلک  ندرک ، لاؤس  هک  تسین  کش  اجیب ! تالاؤس 
تیبرت میلعت و  یساسا  لصا  نیا  دراد ، ییانثتسا  الومعم  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  یلو  دنسرپب ، دنناد  یمن ار  هچ  ره  هک  تسا  هدش  هداد 

رد تسا  رتهب  دارفا  حلاصم  نیمأت  عامتجا و  ماظن  ظفح  يارب  شندوب  ناهنپ  لئاسم  زا  يا  هراپ یهاگ  هک  نیا  نآ  دراد و  ییانثتـسا  زین 
مومذـم و هکلب  تسین  یتلیـضف  اـهنت  هن  تیعقاو ، يور  زا  نتـشادرب ، هدرپ  يارب  یپ ، رد  یپ  ياهـشسرپ  اهوجتـسج و  دراوم  هنوگ  نیا 

.دشاب یم زین  دنسپان 
ثعاب اهنآ  ياشفا  هک  يروما  زا  دیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم احیرـص  هدرک ، هراشا  عوضوم  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق 

(. ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینکن شسرپ  دوش  یم امش  رسدرد  یتحاران و 
ددرگ نارگید  يارب  دیدرت  کش و  بجوم  تسا  نکمم  اهنآ  هب  نتفگن  خـساپ  دارفا و  هیحان  زا  یپ  رد  یپ  تالاؤس  هک  اجنآ  زا  یلو 

« دوش یم ءاشفا  امش  رب  نآرق  تایآ  هلیـسو  هب  دینک  رارـصا  دایز  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگا  دنک » یم هفاضا  دروآ  رابب  يرتشیب  دسافم  و 
(. ْمَُکل َْدُبت  ُنآْرُْقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اْهنَع  اُولَئْسَت  ْنِإ  َو   ) داتفا دیهاوخ  تمحز  هب  و 

هتساوخ یم هکلب  هتشاد ، تلفغ  نآ  زا  تسا  هدرک  توکس  لئاسم  زا  يا  هراپ نایب  زا  دنوادخ  رگا  دینکن  روصت  دنک : یم هفاضا  سپس 
(. ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللا  اْهنَع َو  ُهَّللا  اَفَع  « ) تسا میلح  هدنشخب  دنوادخ  و  تسا ، هدوشخب  ار  اهنآ   » دهد و رارق  هعسوت  رد  ار  امش  تسا 

نییعت ییاهزرم  دودح و  و  دینکم ، عیاض  ار  اهنآ  هداد  رارق  امش  يارب  یتابجاو  دنوادخ  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد 
نامتک رد  حالـص  هدش و  تکاس  يروما  زا  و  دـینکن ، يرد  هدرپ اهنآ  ربارب  رد  هدرک ، یهن  يروما  زا  دـییامنن و  زواجت  اهنآ  زا  هدرک 

«. دیشاب هتشادن  ءاشفا  رد  يرارصا  روما ، هنوگ  نیا  ربارب  رد  هدوبن ، نایسن  يور  زا  نامتک  نیا  هاگ  چیه  هدید و  نآ 

562 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 5) هدئام هروس 
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اهنآ خساپ  لابند  هب  دنتشاد و  ار  تالاؤس  هنوگ  نیا  نیـشیپ ، ماوقا  زا  یـضعب  : » دیوگ یم بلطم  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 102 -) )
563 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنتساخرب » نایصع  تفلاخم و  هب 

(. َنیِِرفاک اِهب  اوُحَبْصَأ  َُّمث  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمْوَق  اَهلَأَس  ْدَق  )
هب ار  هدنزاس  هدنزومآ و  یقطنم و  تالاؤس  هار  هجو  چـیه  هب  قوف  ياه  هیآ هک  میناد  یم مزال  ار  هتکن  نیا  رکذ  ثحب  نیا  نایاپ  رد  و 

موتکم هکلب  تسین  زاین  دروم  اهنت  هن  هک  تسا  يروما  زا  وجتـسج  اـجبان و  تـالاؤس  هب  طوبرم  ارـصحنم  هکلب  ددـنب ، یمن مدرم  يور 
.تسا مزال  یهاگ  یتح  رتهب و  نآ  ندنام 

563 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 5) هدئام هروس 

هب تاناویح  زا  يا  هراپ رب  اهنآ  دوب ، لومعم  یلهاج  برع  نایم  رد  هک  هدـش  اجبان  تعدـب »  » راهچ هب  هراشا  هیآ ، نیا  رد  هیآ 103 -) )
راوس مشپ و  ندیچ  ریـش و  ندروخ  یتح  ای  دنتخاس و  یم عونمم  ار  نآ  تشوگ  ندروخ  هدراذگ و  یمان  تمالع و  تاهج  زا  یتهج 

.دنتخاس یم اهر  هدوهیب  هدافتساالب و  ار  ناویح  المع  ینعی  دندرمش ، یمن زاجم  ار  اهنآ  تشپ  رب  ندش 
ۀلیصو و هن  ۀبئاس و  هن  هداد و  رارق  ياةریحب  هن  دسانـش ، یمن تیمـسر  هب  ار  ماکحا  نیا  زا  کی  چیه  دنوادخ  : » دیوگ یم دیجم  نآرق 

(. ٍماح ٍۀَلیِصَو َو ال  ٍۀَِبئاس َو ال  ٍةَریَِحب َو ال  ْنِم  ُهَّللا  َلَعَج  ام   ) ماح هن 
: ناویح عون  راهچ  نیا  حیضوت  اما  و 

فاکـش ار  یناویح  نینچ  شوگ  دوب ، رن  یتیاور  هب  هدام و  اـهنآ  نیمجنپ  دوب و  هدـییاز  راـب  جـنپ  هک  دـنتفگ  یم یناویح  هب  هریحب  - 1
.دندرک یم رظن  فرص  نآ  نتشک  زا  دنتشاذگ و  یم دازآ  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دنداد و  یم یعیسو 

اهنت دش ، یمن نآ  رب  راوس  یـسک  یتح  دـنتخاس و  یم دازآ  ار  نآ  دروآ ، یم هچب  هد - یتیاور  هب  و  هدزاود - هک  هدوب  يرتش  هبئاس  - 2
.دنداد یم نامهیم  هب  دندیشود و  یم نآ  ریش  زا  یهاگ 

نتشک دییاز ، یم ولقود  هک  دنتفگ : یم يدنفسوگ  هب  یتیاور  هب  دروآ و  یم دنزرف  راب  تفه  هک  دنتفگ  یم يدنفـسوگ  هب  هلیـصو  - 3
.دنتسناد یم مارح  زین  ار  يدنفسوگ  نانچ 

هب نآ  هفطن  زا  يدنزرف  راب  ره  دـندرک و  یم هدافتـسا  هدام  تاناویح  حـیقلت  يارب  نآ  زا  راب  هد  هک  دـنتفگ  یم يرن  ناویح  هب  ماح  - 4
564 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دمآ  یم دوجو 

و دـندرک ، یم جاتنا »  » قیرط زا  دوخ  نابحاص  هب  يررکم  ناوارف و  تامدـخ  عقاو  رد  هک  هدوب  یتاناویح  روظنم  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
.دندش یم لئاق  تاناویح  نیا  رب  يدازآ  مارتحا و  عون  کی  لباقم  رد  مه  اهنآ 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنِکل  َو  « ) تسا یهلا  نوناق  دـنتفگ : یم دـنداد و  یم تبـسن  ادـخ  هب  ار  اهنیا  تسرپ  تب رفاک و  دارفا  : » دـیامرف یم سپس 
(. َبِذَْکلا ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی 

نارگید زا  هناروکروک  هکلب  دـنتفرگ » یمن راک  هب  ار  دوخ  لقع  دـندرک و  یمن يا  هشیدـنا رکف و  نیرتمک  هراـب  نیا  رد  اـهنآ  رثکا  «و 
(. َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َو   ) دندومن یم دیلقت 

564 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 5) هدئام هروس 

اهنآ هب  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم هدرک ، دروم  یب اـجبان و  ياـهمیرحت  نیا  رد  اـهنآ  قطنم  لـیلد و  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 104 -) )
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دنیوگ یم هدز ، زاب  رـس  راک  نیا  زا  اهنآ  دـییایب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يوس  هب  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش  هتفگ 
ِْهیَلَع انْدَـجَو  ام  اُنبْـسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  «! ) تسا سب  ار  ام  ام ، ناکاین  بادآ  موسر و  ناـمه 

(. انَءابآ
موسر بادآ و  ربارب  رد  طرـش  دیق و  نودـب  میلـست  ینعی  رگید  یتسرپ  تب عون  کی  زا  اهنآ  ياهیتسرپ  تب اهیراکفالخ و  تقیقح  رد 

دنتشادن و یشناد  اهنآ  ناردپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم   » هک دیوگ : یم خساپ  اهنآ  هب  احیرص  نآرق  تفرگ  یم همشچ  رـس  ناکاین  یفارخ 
(. َنوُدَتْهَی ًاْئیَش َو ال  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َأ َو  « ) دندوب هتفاین  تیاده 

؟ دشاب یم دنسپان  رایسب  درخ  لقع و  نازیم  رد  هک  تسا  لهاج »  » زا لهاج »  » دیلقت نشور  قادصم  امش  راک  نیاربانب ،

564 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 5) هدئام هروس 

هب هارمگ ، ناکاین  زا  تیلهاج  رـصع  مدرم  هناروکروک  دیلقت  زا  نخـس  لبق  هیآ  رد  تسا ! شیوخ  راک  لوؤسم  سک  ره  هیآ 105 -) )
نیا اعبط  عوضوم  نیا  لابند  هب  تسین ، راگزاس  قطنم  لقع و  اب  يدـیلقت ، نینچ  هک  درک  راطخا  احیرـص  اـهنآ  هب  نآرق  دـمآ و  ناـیم 

، دش دهاوخ  هچ  اهنآ  تشونرس  سپ  مینک ، ادج  لئاسم  هنوگنیا  رد  نامناکاین  زا  ار  نامباسح  ام  رگا  هک  دمآ  یم اهنآ  نهذ  رد  لاؤس 
هیآ دوش ، یم هچ  دنتـسه ، يدیلاقت  نینچ  ریثأت  تحت  هک  مدرم  يرایـسب  تشونرـس  میرادرب  يدـیلقت  نانچ  زا  تسد  ام  رگا  هوالع  هب 

565 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تالاؤس  هنوگ  نیا  خساپ  رد  هفیرش 
( امش رصع  مه  ناگتسب  ناتسود و  ای  ناکاین و  زا  معا   ) نارگید یهارمگ  دیتفای  تیاده  امش  رگا  دینتشیوخ ، لوؤسم  امـش  دیا  هدروآ

(. ُْمْتیَدَتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُضَی  ْمُکَسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دز دهاوخن  امش  هب  يا  همطل
، تسادخ يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  : » دیوگ یم هدرک ، سک  ره  لامعا  هب  یگدیسر  باسح و  زیخاتسر و  عوضوم  هب  هراشا  سپس 

ْمُکُعِجْرَم ِهَّللا  َیلِإ  « ) دزاس یم هاگآ  دـیداد  یم ماجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  و  دـنک ، یم یگدیـسر  هناگادـج  امـش  زا  کی  ره  باسح  هب  و 
(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج 

565 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 5) هدئام هروس 

هراشا

هیآ 106) )

565 ص :  لوزن ..... : نأش 

برع نایحیسم  زا  رفن  ود  قافتا  هب  هیرام » یبا  نبا   » مان هب  ناناملـسم  زا  رفن  کی  هک : هدش  لقن  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
رامیب دوب  ناملـسم  هک  هیرام » نبا   » هار يانثا  رد  دندش  جراخ  هنیدم  زا  تراجت  دصق  هب  دـندوب  ردارب  ود  هک  يدـع »  » و میمت »  » مان هب 
تیصو درپس ، ینارصن  رفسمه  ود  تسد  هب  ار  شیوخ  لاوما  و  درک ، یفخم  دوخ  ثاثا  نایم  رد  ار  نآ  تشون و  يا  همان تیصو دش ،

ار نآ  بلاـج  تمیقنارگ و  ياـهزیچ  دـندوشگ و  ار  وا  عاـتم  نارفـسمه  تفر ، اـیند  زا  و  دـنناسرب ، وا  هداوناـخ  هـب  ار  اـهنآ  هـک  درک 
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.دندنادرگزاب هثرو  هب  ار  هیقب  دنتشادرب و 
هب اهنآ  نامـشچ  هاگان  دـنتفاین ، نآ  رد  دوب  هدرب  دوخ  اب  هیراـم  یبا  نبا  هک  یلاوما  زا  یتمـسق  دـندوشگ ، ار  عاـتم  هک  یماـگنه  هثرو 

دنتشاذگ نایم  رد  رفسمه  یحیسم  رفن  ود  نآ  اب  ار  بلطم  تسا ، تبث  نآ  رد  هقورسم  لاوما  مامت  تروص  دندید ، داتفا ، همان  تیصو 
هیآ دندرک ، تیاکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  راچان  میا ! هداد لیوحت  امـش  هب  دوب  هداد  ام  هب  هچ  ره  دنتفگ : هدرک و  راکنا  اهنآ 

.درک نایب  ار  نآ  مکح  دش و  لزان 

565 ص :  ریسفت ..... :

یعامتجا تلادـع  يارجا  یلک  روطب  مدرم و  لاوما  قوقح و  ظـفح  هلأـسم  دـنک ، یم هیکت  نآ  يور  مالـسا  هک  یلئاـسم  نیرتمهم  زا 
.تسا

نامیا اب  دارفا  هب  دوشن ، لاـمیاپ  راغـص  ماـتیا و  ناگدـنامزاب و  قح  دورن و  ناـیم  زا  تیم  لاوما  رد  هثرو  قوقح  هک  نیا  يارب  تسخن 
تیـصو ماگنه  هب  دـیاب  دـسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم دـهد و  یم روتـسد 

566 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناونع  هب  ار  دوخ  لاوما  دیبلطب و  یهاوگ  هب  ار  ناملسم  لداع  دارفا  زا  رفن  ود  ندرک 
ِناْنثا ِۀَّیِصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُِکْنَیب  ُةَداهَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیراپـسب اهنآ  هب  هثرو  هب  نداد  لیوحت  يارب  تناما 

(. ْمُْکنِم ٍلْدَع  اوَذ 
یترفاسم رد  رگا  : » دنک یم هفاضا  سپس  هاوگ ،»  » مه و  دنیصو »  » مه رفن  ود  نیا  ینعی  تسا ، تیاصو  اب  مأوت  اجنیا  رد  تداهـش  هتبلا 

روظنم نیا  يارب  ار  اهناملسم  ریغ  زا  رفن  ود  دینکن ) ادیپ  يدهاش  یصو و  ناناملسم  زا  و   ) دسر ارف  امش  يارب  گرم  تبیصم  دیشاب و 
(. ِتْوَْملا ُۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  ْوَأ  « ) دییامن باختنا 

دروم چـیه  رد  ناتـسرپ  تب ناکرـشم و  يارب  مالـسا  اریز  دـشاب  یم يراصن  دوهی و  ینعی ، باـتک  لـها  اـهنت  ناناملـسم  ریغ  زا  روظنم 
.تسا هدشن  لئاق  یتیمها 

راداو دیراد و  یم هاگن  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دـیدرک  کش  اهنآ  قدـص  رد  تداهـش  يادا  ماگنه  هب  رگا  : » هک دـهد  یم روتـسد  سپس 
یهاوگ قحان  هب  و   ) میـشورفب يدام ) عفانم   ) يزیچ هب  ار  قح  میتسین  رـضاح  ام  هک  دـنهد ) تداهـش  و   ) دـننک داـی  دـنگوس  اـت  دـینک 

اذ َناک  َْول  ًانَمَث َو  ِِهب  يِرَتْشَن  ُْمْتبَتْرا ال  ِنِإ  ِهَّللِاب  ِنامِـسُْقیَف  ِةالَّصلا  ِدَْعب  ْنِم  امُهَنوُِسبْحَت  « ) دشاب ام  نادنواشیوخ  دروم  رد  هچ  رگا  میهد )
(. یبُْرق

َنَِمل ًاذِإ  اَّنِإ  ِهَّللا  َةَداهَش  ُُمتْکَن  َو ال  « ) دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  تروص  نیا  رد  هک  مینک  یمن نامتک  ار  یهلا  تداهش  هاگ  چیه  ام  «و 
(. َنیِِمثْآلا

566 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 5) هدئام هروس 

- دنا هدش قح  دض  رب  یهاوگ  تنایخ و  بکترم  دهاش  ود  دوش ، تباث  هک  هدـمآ  نایم  هب  يدراوم  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 107 -) )
رفن ود  نآ  هک  دوش  لـصاح  یتاـعالطا  رگا  : » هک دـهد  یم روتـسد  يدروـم  نینچ  رد  دوـب - هدـمآ  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هک  روطناـمه 
دنا هدرک متـس  اهنآ  هب  تسخن  ناهاوگ  هک  یناسک  زا  رگید  رفن  ود  دنا ، هدرک لامیاپ  ار  قح  دنا و  هدش يدعت  مرج و  هانگ و  بکترم 
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ًاْمثِإ اَّقَحَتْـسا  اَمُهَّنَأ  یلَع  َِرثُع  ْنِإَف  « ) دنهد یم یهاوگ  تداهـش و  دوخ  قح  قاقحا  يارب  هتفرگ و  رارق  اهنآ  ياج  هب  تیم ) هثرو  ینعی  )
(. ِناَیلْوَْألا ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم  امُهَماقَم  ِناموُقَی  ِنارَخآَف 

رفن ود  یهاوگ  زا  ام  یهاوگ  هک  دننک  دای  دنگوس  ادخ  هب  دیاب  اهنآ   » هک دـنک  یم نایب  نینچ  ار  مود  دـهاش  ود  هفیظو  هیآ  لیذ  رد  و 
567 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رتکیدزن  قح  هب  رت و  هتسیاش لوا 

اُنتَداهََشل ِهَّللِاب  ِنامِسُْقیَف  « ) دوب میهاوخ  نارگمتس  ناملاظ و  زا  میـشاب  هدرک  نینچ  رگا  میا و  هدشن یمتـس  زواجت و  بکترم  ام  تسا و 
(. َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  اْنیَدَتْعا  اَم  امِِهتَداهَش َو  ْنِم  ُّقَحَأ 

567 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 5) هدئام هروس 

روتسد قبط  رگا  : » هک دنک  یم نایب  تشذگ  لبق  تایآ  رد  تداهش  هنیمز  رد  هک  ار  یماکحا  هفسلف  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 108 -) )
يرگید دارفا  اهنآ ، تنایخ  زورب  تروص  رد  و  دنبلطب ، یهاوگ  هب  عمج  روضح  رد  زامن و  زا  دـعب  ار  دـهاش  ود  ینعی   ) دوش لمع  الاب 

نآ دنهد و  جرخ  هب  تقد  تداهش  رما  رد  دوهش  هک  دوش  یم ببس  همانرب  نیا  دنزاس ) راکشآ  ار  قح  دنریگب و  ار  اهنآ  ياج  هثرو  زا 
ار اهنآ  ياهدـنگوس  ياج  ییاهدـنگوس  ادابم  دـنهد  ماجنا  ادـخ - قلخ  زا  سرت  رطاخ  هب  ای  ادـخ  زا  سرت  رطاـخ  هب  عقاو - قبط  رب  ار 

(. ْمِِهناْمیَأ َدَْعب  ٌناْمیَأ  َّدَُرت  ْنَأ  اُوفاخَی  ْوَأ  اهِهْجَو  یلَع  ِةَداهَّشلِاب  اُوتْأَی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  « ) دریگب
روحم زا  ددرگ و  رادیب  اهنآ  رد  ادخ  ناگدنب  ای  ادخ و  ربارب  رد  تیلوؤسم  زا  سرت  رثکا  دح  هک  دوش  یم ببـس  راک  نیا  تقیقح  رد 

.دنوشن فرحنم  قح 
دیهد و ارف  ادخ  نامرف  هب  شوگ  دینک و  هشیپ  يراکزیهرپ  : » دـهد یم روتـسد  هتـشذگ  ماکحا  مامت  يور  دـیکأت  يارب  هیآ  رخآ  رد  و 

(. َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  اوُعَمْسا َو  َهَّللا َو  اوُقَّتا  َو  « ) درک دهاوخن  تیاده  ار  ناقساف  تیعمج  دنوادخ  دینادب 

567 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 5) هدئام هروس 

قح و تداهـش  هلأسم  هب  طوبرم  هک  هتـشذگ  تایآ  لـیذ  رد  اریز  تسا ، لـبق  تاـیآ  يارب  یلمکم  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 109 -) )
ناربمایپ دنوادخ  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هدش ، هداد  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  سرت  اوقت و  هب  روتـسد  دوب  لطاب 

« دنتفگ یخـساپ  هچ  امـش  توعد  ربارب  رد  مدرم  دیوگ  یم دنک و  یم لاؤس  ناشتیرومأم  تلاسر و  هراب  رد  اهنآ  زا  دنک و  یم عمج  ار 
(. ُْمْتبِجُأ اذ  ام  ُلوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی  )

وت میرادـن ، یـشناد  ملع و  ام  ادـنوادخ ! : » دـنیوگ یم هدرک  راگدرورپ  ملع  هب  لوکوم  ار  قیاقح  همه  هدرک و  ملع  یفن  دوخ  زا  اهنآ 
568 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِبُویُْغلا .) ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنل  َْملِع  اُولاق ال  « ) یتسه اهیناهنپ  بویغ و  مامت  رب  هاگآ 

قح و بقارم  دوخ  ياهیهاوگ  رد  نیاربانب  تسا ، یهاگداد  نینچ  اب  بویغلا و  مالع  دنوادخ  نینچ  اب  امش  راک  رس و  بیترت  نیا  هب  و 
.دیشاب تلادع 

568 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 5) هدئام هروس 

تسا یبهاوم  حیسم و  ترضح  تشذگرس  هب  طوبرم  هدئام  هروس  رخآ  ات  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  حیسم ! رب  یهلا  بهاوم  هیآ 110 -) )
.تسا هدش  نایب  اجنیا  رد  ناناملسم  یهاگآ  يرادیب و  يارب  هک  هتشاد  ینازرا  شتما  وا و  هب  هک 
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متـشاد ینازرا  تردام  رب  وت و  رب  هک  ار  یتمعن  : » دومرف میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یماگنه  روایب  دای  هب  : » دـیوگ یم تسخن 
(. َِکتَِدلاو یلَع  َْکیَلَع َو  ِیتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  « ) شاب رکذتم 

«. 1 ( » ِسُدُْقلا ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  « ) مدرک تیوقت  سدقلا  حور  اب  ار  وت   » دیوگ یم تسخن  هتخادرپ ، دوخ  بهاوم  رکذ  هب  سپس 
« یتفگ یم نخس  یگتخپ  یگرزب و  ماگنه  هب  هراوهگ و  رد  مدرم  اب  سدقلا  حور  دییأت  هب   » هک تسا  نیا  وت  رب  یهلا  بهاوم  زا  رگید 

(. اًلْهَک ِدْهَْملا َو  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  )
.شزرا یب هناکدوک و  نانخس  هن  دوب ، هدش  باسح  هتخپ و  یگرزب ، رد  وت  نانخس  دننامه  هراوهاگ  رد  وت  نانخس  هک  نیا  هب  هراشا 

(. َلیِْجنِْإلا َةارْوَّتلا َو  َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا َو  َُکتْمَّلَع  ْذِإ  َو  « ) مداد میلعت  وت  هب  ار  لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و   » هک نیا  رگید 
يا هدنز هدـنرپ  نم  نذا  هب  يدـیمد و  یم نآ  رد  سپـس  یتخاس  یم هدـنرپ  هیبش  يزیچ  نم  نامرف  هب  لگ   » زا هک  نیا  بهاوم  زا  رگید 

(. ِینْذِِإب ًاْریَط  ُنوُکَتَف  اهِیف  ُخُْفنَتَف  ِینْذِِإب  ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلْخَت  ْذِإ  َو  « ) دش یم
(. ِینْذِِإب َصَْربَْألا  َهَمْکَْألا َو  ُئِْرُبت  َو  « ) يداد یم افش  نم  نذا  هب  دوب  یسیپ  يرامیب  هب  التبم  هک  یسک  دازردام و  روک  : » هک نیا  رگید 

(. ِینْذِِإب یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  « ) يدرک یم هدنز  نم  نذا  هب  ار  ناگدرم  زین  «و 
نارفاک هک  ماگنه  نآ  رد  متشاد  زاب  وت  هب  ندناسر  بیسآ  زا  ار  لیئارسا  ینب   » هک دوب  نیا  وت  رب  نم  بهاوم  زا  رگید  یکی  هرخالاب  و 

اپ هب  وت  نشور  لیالد  ربارب  رد  اهنآ 
__________________________________________________

.هرقب هروس  هیآ 87  لیذ  لوا ، دلج  هنومن » ریسفت   » هب دینک  عوجر  سدقلا » حور   » ینعم هراب  رد  ( 1)
569 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ْنِإ ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَْتئِج  ْذِإ  َْکنَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک  ْذِإ  َو  « ) دندرک یفرعم  يراکـشآ  رحـس  ار  اهنآ  دنتـساخ و 
.يربب شیپ  ار  دوخ  توعد  ات  مدرک  ظفح  ار  وت  جوجل  تخسرس و  نانمشد  وهایه و  همه  نیا  ربارب  رد  نم  ٌنِیبُم ) ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه 

رد تیهولا  ياعدا  ولغ و  يارب  ییاج  ات  تسا ، هدـش  رارکت  نم ) نامرف  هب  « ) ینذاـب  » هملک راـب  راـهچ  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 
.دوب یهلا  لازیال  يورین  زا  دادمتسا  قیرط  زا  تشاد  هچ  ره  ادخ و  نامرف  رب  رس  دوب  يا  هدنب وا  دنامن ، یقاب  حیسم  ترضح  دروم 

569 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 5) هدئام هروس 

نایب لبق  هیآ  رد  شردام  حیـسم و  هراب  رد  یهلا  بهاوم  هراب  رد  هک  یثحب  لاـبند  هب  نویراوح ! رب  هدـئام  لوزن  ناتـساد  هیآ 111 -) )
: دیامرف یم تسخن  دنک : یم هراشا  دیشخب ، حیسم  کیدزن  نارای  ینعی  نویراوح  هب  هک  ییاهتبهوم  هب  دعب  تایآ  رد  دش 

تباجا ارم  توعد  اهنآ  دـیروایب و  ناـمیا  حیـسم  ما  هداتـسرف نم و  هب  هک  مداتـسرف  یحو  نییراوح  رب  هک  ار  یناـمز  رواـیب  رطاـخ  هب  »
َیلِإ ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  « ) میتـسه میلـست  وت  ناـمرف  ربارب  رد  ناناملـسم و  اـم  هک  شاـب  هاوـگ  ادـنوادخ  میدروآ ، ناـمیا  دـنتفگ : دـندرک و 

(. َنوُِملْسُم انَّنَِأب  ْدَهْشا  اَّنَمآ َو  اُولاق  ِیلوُسَِرب  ِیب َو  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا 

569 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 5) هدئام هروس 

ایآ دـنتفگ : یـسیع  هب  حیـسم  صاخ  نارای  : » دـیوگ یم هدرک ، ینامـسآ  هدـئام  لوزن  فورعم  ناـیرج  هب  هراـشا  سپـس  هیآ 112 -) )
اْنیَلَع َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ْذِإ  ( ؟» دتسرفب ام  يارب  نامـسآ  زا  ییاذغ  دناوت  یم وت  راگدرورپ 
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(. ِءامَّسلا َنِم  ًةَِدئام 
رادـشه اهنآ  هب  دـش و  نارگن  رگید  ياه  هناشن تایآ و  همه  نآ  ندروآ  زا  سپ  داد  یم دـیدرت  کش و  يوب  هک  اضاقت  نیا  زا  حیـسم 

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َلاق  « ) دیراد نامیا  رگا  دیسرتب  ادخ  زا  : » تفگ داد و 

569 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 5) هدئام هروس 

يزرو تجاجل ام  ضرغ  و  میرادـن ، داهنـشیپ  نیا  زا  یتسردان  فدـه  ام  هک  دـندیناسر  یـسیع  عالطا  هب  يدوز  هب  یلو  هیآ 113 -) )
ادـیپ ام  بلق  رد  ینامـسآ  ياذـغ  زا  هیذـغت  رثا  رب  هک  یتینارون  رب  هوـالع  و   ) میروخب هدـئام  نیا  زا  میهاوخ  یم دـنتفگ :  » هکلب تسین 

570 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نانیمطا  ام  بلق  تسا ) رثؤم  ناسنا  حور  رد  ملسم  روطب  هیذغت  اریز  دوش ، یم
هدوب و تسار  يا  هتفگ اـم  هب  هچنآ  مینادـب  میـسرب و  نیقیلا  نیع  دـح  رـس  هب  گرزب  هزجعم  نیا  هدـهاشم  اـب  دـنک و  ادـیپ  شمارآ  و 

(. َنیِدِهاَّشلا َنِم  اْهیَلَع  َنوُکَن  انَْتقَدَص َو  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَن  اُنبُوُلق َو  َِّنئَمْطَت  اْهنِم َو  َلُکَْأن  ْنَأ  ُدیُِرن  اُولاق  « ) میهد یهاوگ  نآ  رب  میناوتب 

570 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 5) هدئام هروس 

تروص نیا  هب  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ار  اهنآ  هتـساوخ  دش ، هاگآ  اضاقت  نیا  رد  اهنآ  تین  نسح  زا  یـسیع  هک  یماگنه  هیآ 114 -) )
بوسحم وت  هیحان  زا  يا  هناشن و  دشاب ، ام  رخآ  لوا و  يارب  يدیع  هک  تسرفب  ام  يارب  نامسآ  زا  يا  هدئام ادنوادخ ! : » درک سکعنم 

اَنل ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَدـِئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  « ) یتسه ناگدـنهد  يزور  نیرتهب  وت  هد ، يزور  اـم  هب  دوش و 
(. َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  اْنقُزْرا َو  َْکنِم َو  ًۀَیآ  انِرِخآ َو  اِنلَّوَِأل َو  ًادیِع 

570 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 5) هدئام هروس 

نینچ نم  دومرف :  » اهنآ هب  و  درک ، تباجا  دوب  هدـش  رداـص  صـالخا  تین و  نسح  يور  زا  هک  ار  ییاـعد  نیا  دـنوادخ  هیآ 115 -) )
اب دوش و  یم رت  نیگنـس رایـسب  امـش  تیلوؤسم  هدئام  نیا  لوزن  زا  دـعب  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  یلو  منک ، یم لزان  امـش  رب  ار  يا  هدـئام
ار نایناهج  زا  يدحا  هک  درک  مهاوخ  یتازاجم  نانچ  ار  وا  دیوپب  ار  رفک  هار  نآ ، زا  دـعب  سک  ره  يراکـشآ  هزجعم  نینچ  هدـهاشم 

(. َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  «! ) مشاب هدرکن  یتازاجم  نینچ 

570 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 5) هدئام هروس 

زور رد  ع )  ) حیـسم ترـضح  اب  دنوادخ  يوگتفگ  نوماریپ  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  شناوریپ ! كرـش  زا  حیـسم  يرازیب  هیآ 116 -) )
: دیوگ یم دنک ، یم ثحب  زیخاتسر 

، دیهد رارق  شیوخ  دوبعم  دنوادخ  رب  هوالع  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ : یم یـسیع  هب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  »
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  ِینوُذِخَّتا َو  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َمَیْرَم َأ  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو  ( ؟» دینک شتسرپ  و 

: دیوگ یم خساپ  رد  هلمج  دنچ  لاؤس  نیا  ربارب  رد  مارتحا  تیاهن  اب  حیسم 
« کیرش هنوگ  ره  زا  یهزنم  كاپ و  ادنوادخ ! : » دیوگ یم هدوشگ و  هیبش  کیرـش و  هنوگ  ره  زا  دنوادخ  حیبست  هب  نابز  تسخن  - 1
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(. َکَناْحبُس َلاق  )
571 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِیل  ُنوُکَی  ام  « ) میوگب تسین  نم  هتسیاش  هک  ار  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  - » 2

(. ٍّقَِحب ِیل  َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ 
اب يراتفگ  نینچ  مرادـن و  ار  یقح  نینچ  نم  اـساسا  دـیوگ  یم هکلب  دـنک ، یم یفن  دوخ  زا  ار  نخـس  نیا  نتفگ  اـهنت  هن  تقیقح  رد 

.تسین راگزاس  زگره  نم  تیعقوم  ماقم و 
زا وت  اریز  یتسناد ، یم متفگ  یم نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  هاوگ  : » دـیوگ یم هدرک ، راگدرورپ  ناـیاپ  یب ملع  هب  دانتـسا  سپـس  - 3

بویغلا و مالع  وت  اریز  مربخ ، یب تسوت  كاـپ  تاذ  رد  هچنآ  زا  نم  هک  یلاـح  رد  یهاـگآ ، تسا  نم  ناـج  حور و  نورد  رد  هچنآ 
ُماَّلَع َْتنَأ  َکَّنِإ  َکِـسْفَن  ِیف  اـم  ُمَلْعَأ  ـال  یِـسْفَن َو  ِیف  اـم  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَـقَف  ُُهْتُلق  ُتـْنُک  ْنِإ  « ) یتـسه اـهیناهنپ  اـهزار و  ماـمت  زا  ربخاـب 

(. ِبُویُْغلا

571 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 5) هدئام هروس 

وت تدابع  هب  توعد  ار  اهنآ  هک  يداد  تیرومأم  نم  هب  هک  تسا  هدوب  نامه  متفگ ، اهنآ  هب  نم  هک  يزیچ  اهنت  : » راـهچ هیآ 117 -) )
یِّبَر َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  ام  اَّلِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  ام  « ) دینکن شتسرپ  تسا ، امش  نم و  راگدرورپ  هک  ار  يا  هناگی دنوادخ  میوگب  منک و 

(. ْمُکَّبَر َو 
زا ارم  هک  یماگنه  هب  اما  دـنریگ ، شیپ  ار  كرـش  هار  متـشاذگن  مدوب و  اهنآ  هاوگ  بقارم و  مدوب  ناشنایم  رد  هک  نامز  نآ  ات  و  - » 5

اَّمَلَف ْمِهِیف  ُْتمُد  اـم  ًادیِهَـش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو  « ) یتـسه يزیچ  ره  رب  هاوگ  وت  و  يدوب ، اـهنآ  ناـبهاگن  بقارم و  وت  یتـفرگرب  اـهنآ  ناـیم 
(. ٌدیِهَش ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  ْمِْهیَلَع َو  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفَوَت 

571 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 5) هدئام هروس 

تازاجم گرزب  فارحنا  نیا  ربارب  رد  ار  اـهنآ  رگا   » تسوت تساوخ  تساوخ ، وت و  رما  رما ، زاـب  همه  نیا  اـب  و  مشـش : هیآ 118 -) )
تباـث تناـمرفان  ناگدـنب  ربارب  رد  وت  يارب  قح  نیا  و  دوب ، دـنهاوخن  تازاـجم  نیا  راـب  ریز  زا  رارف  هب  رداـق  و   ) دـناوت ناگدـنب  ینک 

هن و  تسا ، فعـض  هناـشن  وـت  شـشخب  هن  یتـسه » میکح  اـناوت و  ینک ، رظن  فرـص  ناـشناهانگ  زا  یـشخبب و  ار  اـهنآ  رگا  و  تسا )
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َكُدابِع َو  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ   ) باسح تمکح و  زا  یلاخ  تتازاجم 

571 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 5) هدئام هروس 

نیا زا  سپ  دنوادخ  : » میناوخ یم هیآ  نیا  رد  حیسم ، ترضح  اب  دنوادخ  يوگتفگ  رکذ  بیقعت  رد  گرزب ! يراگتـسر  هیآ 119 -) )
572 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زورما  دیامرف : یم وگتفگ ،

(. ْمُُهقْدِص َنِیقِداَّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذه  ُهَّللا  َلاق  « ) دشخب یم دوس  نآ  هب  نایوگتسار  یتسار  هک  تسا  يزور 
و تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ناـتخرد  ریز  زا  هک  تسا  تشهب  زا  ییاـهغاب  اـهنآ  يارب  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  ناـقداص  شاداـپ  سپس 

(. ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  هنادواج و 
ُهَّللا َیِضَر  « ) دندونشخ یضار و  دنوادخ  زا  اهنآ  مه  تسا و  یـضار  اهنآ  زا  دنوادخ  مه   » هک تسا  نیا  رتمهم  يدام  تمعن  نیا  زا  و 
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(. ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو 
َِکلذ « ) دوش یم بوسحم  گرزب  يراگتـسر  تسا  يونعم  يدام و  تبهوم  نایم  عماـج  هک  گرزب  تبهوم  نیا  هک  تسین  کـش  «و 

(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا 

572 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 5) هدئام هروس 

: دیوگ یم هدرک ، دنوادخ  تموکح  تیکلام و  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 120 -) )
ام ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  ِهَِّلل  « ) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  تسادـخ و  نآ  زا  تساـهنآ ، رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تموکح  »

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َّنِهِیف َو 
هدئام هروس  ریسفت  نایاپ 

573 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

573 ص :  ماعنا .....  هروس 

هراشا

.تسا هیآ  هدش و 165  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا  یتسرپ  تب كرش و  عاونا  اب  هزرابم  هروس 

573 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

مالّـسلا هیلع  تیب  لـها  تاـیاور  زا  و  دـیدرگ ، لزاـن  ربماـیپ  رب  هّکم  رد  هک  تسا  يا  هروس نیمهن  تصـش و  هروس  نیا  دوش  یم هتفگ 
لوصا هب  توعد  یّکم ، ياه  هروس ریاس  دننامه  هروس ، نیا  یساسا  فده  تسا و  هدش  لزان  اجکی  شتایآ  مامت  هک  دوش  یم هدافتسا 

.دنز یم رود  یتسرپ  تب كرش و  اب  هزرابم  یتسرپ و  هناگی  هلأسم  يور  همه  زا  شیب  یلو  تسا ، داعم »  » و توبن » «، » دیحوت  » هناگ هس
اهلد انیب و  ار  اهمشچ  و  اونش ، ار  اهشوگ  و  دنیچرب ، ناناملسم  نایم  زا  ار  یگدنکارپ  قافن و  حور  دناوت  یم هروس  نیا  تایآ  رد  تقد 

.دزاس اناد  ار 
رازه داـتفه  ار  ماـعنا  هروس  : » میناوخ یم هدـش  دراو  هروس  نیا  تلیـضف  نوـماریپ  هک  یتاـیاور  رد  هک  تسا  عوـضوم  نیمه  رطاـخ  هب 

( ددرگ باریس  دیحوت  همشچ  رس  زا  شناج  حور و  نآ  وترپ  رد  و   ) دناوخب ار  نآ  هک  یسک  و  دندرک ، هقردب  لوزن  ماگنه  هب  هتـشرف ،
تعانق نآ  ظافلا  ندـناوخ  هب  اهنت  هروس ، نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو  دـنبلط !» یم شزرمآ  وا  يارب  ناگتـشرف  نآ  ماـمت 
لیکشت يا  هژیو تافیرـشت  اب  دوخ  یـصوصخ  یـصخش و  تالکـشم  لح  و  ماعنا » متخ   » يارب یلیوط  ضیرع و  تاسلج  و  دننک ، یم

تالکـشم اهنت  هن  دوش ، تقد  هروس  ياوتحم  هب  تاسلج  نیا  رد  رگا  املـسم  دوش ، یم هدیمان  ماعنا  متخ  تاسلج  مان  هب  هک  دـنهد  یم
574 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اما  دش ، دهاوخ  لح  زین  ناناملسم  یمومع  تالکشم  هکلب  یصخش ،

هب زج  دـنرگن و  یم تسا  هتخانـشان  زومرم و  صاوخ  ياراد  هک  داروا »  » هلـسلس کی  ناونع  هب  نآرق  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  سوسفا 
.یهاگآ تسا و  تلاسر  يرادیب ، تسا و  همانرب  بتکم ، تسا و  سرد  رسارس  نآرق  هک  یلاح  رد  دنشیدنا ، یمن نآ  ظافلا  ندناوخ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
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573 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 6) ماعنا هروس 

و نیمز ) نامـسآ و   ) ریبـک ملاـع  شنیرفآ  قیرط  زا  تسخن  .تسا  هدـش  زاـغآ  راـگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  اـب  هروـس  نیا  هیآ 1 -) )
دـمح و : » دـیوگ یم دزاس ، یم دـیحوت  لصا  هجوتم  ار  مدرم  ناسنا ،» ینعی  ریغـص  ملاـع   » شنیرفآ قیرط  زا  سپـس  و  اـهنآ ، تاـماظن 
رون و ءدبم  هک  يدنوادخ  (. » َضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  « ) دـیرفآ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  يارب  ساپس 

(. َروُّنلا ِتاُملُّظلا َو  َلَعَج  َو  « ) تسا زیچ  همه  هدننیرفآ  ناتسرپ ) هناگود هدیقع  فالخ  رب  و   ) تملظ
« دنزاس یم هیبش  کیرـش و  دوخ  راگدرورپ  يارب  دنزومایب  دیحوت  سرد  دـحاو  ماظن  نیا  زا  هک  نیا  ياج  هب  نارفاک  ناکرـشم و  اما  »

(. َنُولِدْعَی ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  )
تسا و هدوب  رـشب  یناگمه  یمومع و  هدیقع  يرطف و  لصا  کی  ناونع  هب  دیحوت  زاغآ ، رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  ّمث »  » هملک

.هدمآ دوجو  هب  يرطف  لصا  نیا  زا  فارحنا  کی  تروص  هب  ادعب  كرش 

574 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زا وا  شنیرفآ  ینعی ، هلأسم  نیرتزیگنا  تفگـش  هب  دروم  نیا  رد  دهد و  یم ناسنا  ینعی  ریغـص  ملاع  هب  هجوت  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 2 -) )
(. ٍنیِط ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  « ) دیرفآ لگ  زا  ار  امش  هک  ییادخ  تسوا  : » دیامرف یم هدرک و  هراشا  لگ  كاخ و 

.دوشب یباطخ  نینچ  زین  ام  هب  هک  تسا  تسرد  هدوب ، لگ  كاخ و  زا  نیتسخن  ناسنا  شنیرفآ  هک  اجنآ  زا 
يور رد  ناسنا  تدـم  نیا  رد  هک  تخاس  ررقم  ار  یتدـم  نآ  زا  سپ  : » دـیوگ یم هدرک  هراشا  ناسنا  رمع  یلماـکت  لـحارم  هب  سپس 

(. اًلَجَأ یضَق  َُّمث  « ) دنک ادیپ  لماکت  شرورپ و  نیمز 
575 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسادخ » دزن  رد  یّمسم  لجا  : » دیوگ یم ثحب  نیا  لیمکت  يارب  سپس 

(. ُهَْدنِع یمَسُم  ٌلَجَأ  (َو 
لحارم نیا  زا  هدیرفآ و  لگ  ینعی  شزرا ، یب لصا  نیا  زا  ار  ناسنا  هک  يا  هدـننیرفآ هراب  رد   ) كرـشم دارفا  امـش  : » دـیوگ یم دـعب  و 

(. َنوُرَتْمَت ُْمْتنَأ  َُّمث  « ) دیهد یم هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  تسا ) هدنارذگ  از  تریح زیگنا و  تریح
کش و ناگدرم  ندرک  هدنز  زیخاتـسر و  رب  راگدرورپ  تردـق  رد  ای  هداد ، رارق  وا  فیدر  رد  ار  اهتب  نوچمه  یـشزرا  یب تادوجوم 

.دیراد دیدرت 
دوش یم هدافتسا  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هچنآ  تسیچ ؟ هیآ  رد  الجا »  » و یّمسم » لجا   » زا روظنم  هک  نیا  رد 

هب و  تسا ، یمتح  تدـم  رمع و  ینعم  هب  یّمـسم » لجا   » و یمتح ، ریغ  تدـم  تقو و  رمع و  ینعم  هب  ییاهنت  هب  لجا »  » هک تسا  نیا 
نییعت دـنوادخ  هیحاـن  زا  لـجا  ود  ره  لاـح  ره  هب  یلو  .تسا  سردوز  گرم  لـجا »  » یعیبط و گرم  یّمـسم » لـجا   » رگید تراـبع 

.دوش یم

575 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 6) ماعنا هروس 

، ناراب يادـخ  دـنیوگ  یم دـنلئاق و  ییادـخ  تادوجوم  زا  يا  هتـسد ره  يارب  هک  یناسک  هب  نتفگ  خـساپ  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
نیمز اهنامـسآ و  ماـمت  رب  هک  يدـنوادخ  تسوا  : » دـیوگ یم نـینچ  « 1  » نآ دننام  نامـسآ و  يادـخ  حلـص ، يادـخ  گنج ، يادـخ 
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(. ِضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو  « ) دنک یم تموکح 
رارـسا و مامت  دراد ، روضح  اج  همه  رد  تسا و  وا  تسد  هب  زیچ  همه  ریبدت  دنک و  یم تموکح  اج  همه  رد  هک  یـسک  تسا  یهیدب 

دیهد یم ماجنا  هچنآ  زا  زین  دناد و  یم ار  امـش  راکـشآ  ناهنپ و  يراگدرورپ  نینچ  : » دیوگ یم دعب  هلمج  رد  اذل  و  دناد ، یم ار  اهناهن 
(. َنُوبِسْکَت ام  ُمَْلعَی  ْمُکَرْهَج َو  ْمُکَّرِس َو  ُمَْلعَی  « ) تسا ربخاب  دیروآ  یم تسد  هب  و 

575 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 6) ماعنا هروس 

لـسوتم اهنآ  یهاگآ  يرادـیب و  يارب  لئاسو  عاونا  هب  نآرق  و  تسا ، ناکرـشم  اب  رتشیب  نخـس  يور  ماعنا  هروس  رد  میتفگ  هیآ 4 -) )
اهنآ : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ادـخ  ياه  هناشن قح و  ربارب  رد  ناکرـشم  ربکت  ییاـنتعا و  یب تجاـجل و  حور  هب  هیآ  نیا  رد  دوش ، یم

ْنِم ْمِهِیتْأَت  ام  َو  « ) دننادرگ یمرب يور  نآ  زا  اروف  دننیب ، یم ار  راگدرورپ  ياه  هناشن زا  يا  هناشن ره  هک  دنتـسه  انتعا  یب جوجل و  نانچ 
(. َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ 

__________________________________________________

.تسا هتشاد  دوجو  زین  میدق  نانوی  رد  هک  دشاب  یم عاونا  بابرا  هدیقع  نامه  نیا  و  (. 1)
576 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

، یتح هلاس  تصـش  رمع  کی  رد  هک  مینیب  یم ار  يرایـسب  مه  نالا  هدوبن ، برع  ناکرـشم  تیلهاـج و  نارود  هب  رـصحنم  هیحور  نیا 
هب هنیمز  نیا  رد  يا  هتشون باتک و  رگا  تسا  لهس  دنهد ، یمن دوخ  هب  بهذم  ادخ و  هراب  رد  وجتسج  قیقحت و  تعاس  کی  تمحز 

جوجل و نالهاج  اهنیا  دنهد ، یمن ارف  شوگ  دیوگ ، نخس  هراب  نیا  رد  اهنآ  اب  یـسک  رگا  و  دننک ، یمن هاگن  نآ  هب  دتفیب  اهنآ  تسد 
! دنوش رهاظ  دنمشناد  توسک  رد  یهاگ  تسا  نکمم  هک  دنتسه  يربخ  یب

576 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دمآ ناشغارـس  هب  هک  یماگنه  هب  ار  قح  اهنآ  هک  دش  نیا  هجیتن  : » دیوگ یم و  هدرک ، هراشا  اهنآ  لمع  نیا  هجیتن  هب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ْمُهَءاج اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  ْدَقَف  « ) دندرک بیذکت 

.دندرک یم رواب  دنتخانش و  یم دندید و  یم یبوخ  هب  ار  قح  دندومن ، یم تقد  تراگدرورپ  ياه  هناشن تایآ و  رد  رگا  هک  یلاح  رد 
ْمِهِیتْأَی َفْوَسَف  « ) دسر یم اهنآ  هب  دنتفرگ  هرخـسم  داب  هب  ار  هچنآ  ربخ  و  تشاد ، دنهاوخ  تفایرد  يدوز  هب  ار  بیذـکت  نیا  هجیتن  «و 

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ُءاْبنَأ 
يور ضارعا و  هلحرم  تسخن  ددرگ ، یم دـیدشت  هلحرم  هب  هلحرم  هک  هدـش  رفک  زا  هلحرم  هس  هب  هراشا  تقیقح  رد  قوف  هیآ  ود  رد 

.ادخ تایآ  قیاقح و  ندرک  هرخسم  ءازهتسا و  هلحرم  ادعب  بیذکت و  هلحرم  سپس  ندینادرگ ،

576 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ناتـسرپ و تب نتخاس  رادیب  يارب  ار ، هلحرم  هب  هلحرم  یتیبرت  همانرب  کی  نآرق  دـعب ، هب  هیآ  نیا  زا  نارگنایغط ! تشونرـس  هیآ 6 -) )
.دنک یم هضرع  یتسرپ - تب كرش و  فلتخم  ياه  هزیگنا بسانت  هب  ناکرشم -

يروآدای اب  هدـش و  راک  هب  تسد  تسا ، فارحنا  یـشکرس و  نایغط و  مهم  لـماوع  زا  یکی  هک  رورغ  لـماع  ندـیبوک  يارب  تسخن 
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: دیوگ یم دهد و  یم رادشه  تسا  هداتفا  ناشنامشچ  رب  رورغ  هدرپ  هک  دارفا ، نیا  هب  اهنآ ، كاندرد  ماجنا  رـس  هتـشذگ و  ماوقا  عضو 
میتشاذگ اهنآ  رایتخا  رد  نیمز  يور  رد  یتاناکما  هک  یماوقا  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  شیپ  ار  یماوقا  هچ  دندرکن  هدـهاشم  اهنیا  ایآ  »

ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  َْمل  ام  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ  « ) میتشاذگن امـش  رایتخا  رد  هک 
577

( ْمَُکل ْنِّکَُمن 
(. ًارارْدِم ْمِْهیَلَع  َءامَّسلا  اَْنلَسْرَأ  َو  « ) میداتسرف اهنآ  يارب  مه  رس  تشپ  تکربرپ و  ياهناراب   » هک نیا  هلمج  زا  . 

ْنِم يِرْجَت  َراـْهنَْألا  اَْـنلَعَج  َو  « ) میتخاـس يراـج  اـهنآ  سرتـسد  رد  اـهنآ و  ياـهیدابآ  ریز  زا  ار  يراـج  بآ  ياـهرهن  هک  نیا  رگید  «و 
(. ْمِِهتْحَت

ار اهنآ  ام  و   » دراد رانک  رب  یهلا  رفیک  زا  ار  اهنآ  تسناوتن  تاناکما  نیا  زا  کی  چـیه  دـنتفرگ ، شیپ  ار  نایغط  هار  هک  یماگنه  هب  اما 
ًانْرَق ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َو  « ) میدروآ راک  يور  يرگید  ماوقا  اهنآ  زا  دعب  و  (. » ْمِِهبُونُِذب ْمُهانْکَلْهَأَف  « ) میدرک دوبان  ناشناهانگ  رطاخ  هب 

(. َنیِرَخآ

577 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهنآ هک  روطنامه  رگا  : » دیوگ یم هدرک و  ناتـسرپ  تب زا  یعمج  ياضاقت  هب  هراشا  اجنیا  رد  نآرق  تجاجل ! هجرد  نیرخآ  هیآ 7 -) )
ار نآ  زین  دوخ  تسد  اب  ندرک ، هدهاشم  رب  هوالع  و  مینک ، لزان  وت  رب  نآ  دـننام  ذـغاک و  زا  يا  هحفـص رب  يا  هتـشون دـندرک ، اضاقت 
ْنِإ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل  ْمِهیِْدیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساطِْرق  ِیف  ًاباتِک  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َْول  َو  «! ) تسا راکشآ  رحس  کی  نیا  دنیوگ : یم زاب  دننک  سمل 

(. ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه 
ربارب رد  ندش  میلست  زا  رحس  هناهب  هب  دننک و  یم راکنا  ار  تاسوسحم  نیرتنشور  هک  هتفای  هعـسوت  يدح  ات  اهنآ  تجاجل  هریاد  ینعی 

.دننز یم زابرس  نآ 

577 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ربمایپ ربارب  رد  ناکرـشم  هک  ییاهییوج  هناهب  هلمج  زا  تسا  ییوج  هناهب  راکنا ، رفک و  لماوع  زا  رگید  یکی  اهییوج ! هناهب  هیآ 8 -) )
ارچ دنتفگ : یم اهنآ  هک  تسا  نیا  هدمآ ، زین  هیآ  نیا  رد  هدش و  هراشا  نآ  هب  نآرق  زا  هیآ  نیدنچ  رد  دنتـشاد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

سنج زا  رـشب و  سنج  ریغ  زا  يدوـجوم  ارچ  « ؟ تسا هدز  تسد  گرزب  تیرومأـم  نیا  هب  ییاـهنت  هب  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ 
تسا ام  سنج  زا  هک  ار  یناسنا  دناوت  یم رگم  ٌکَلَم .) ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو  ( ؟» دنک یمن یهارمه  تیرومأم  نیا  رد  ار  وا  ناگتشرف 

؟ دشک شود  رب  ار  تلاسر  راب  ییاهنت  هب 
: دیوگ یم خساپ  اهنآ  هب  درادربرد  ار  یلالدتسا  مادک  ره  هک  هلمج  ود  اب  نآرق 

اهنآ هب  رگید  دش و  دهاوخ  هداد  همتاخ  نانآ  همه  تایح  هب  دنرواین ، نامیا  اهنآ  سپـس  و  دوش ، لزان  يا  هتـشرف رگا   » هک نیا  تسخن 
578 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاکَلَم  اْنلَْزنَأ  َْول  َو  « ) دوش یمن هداد  تلهم 

( َنوُرَْظُنی َُّمث ال  ُْرمَْألا  َیِضَُقل 
.
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578 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دوب مزال  زاب  میدرک ، یم لمع  اهنآ  داهنـشیپ  هب  میداد و  یم رارق  هتـشرف  ار  وا  ام  رگا   » دـیوگ یم مود  باوج  رد  نآرق  اذـل  هیآ 9 -) )
(. اًلُجَر ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاْنلَعَج  َْول  َو  « ) میهد رارق  يدرم  تریس  تروص و  هب  ار  وا  و  مینک ، داجیا  وا  رد  ار  ناسنا  تافص  مامت 

يا و هداد يربهر  تیرومأم  یناسنا  هب  ارچ  هک  دـندرک  یم رارکت  ام  رب  ار  قباس  تاداریا  نامه  لاح  نیا  اب   » هک دریگ  یم هجیتن  سپس 
(. َنوُِسْبلَی ام  ْمِْهیَلَع  انْسَبََلل  َو  « ) يا هدیناشوپ ام  رب  ار  تقیقح  هرهچ 

578 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اریز شابن ، نارگن  اهنآ  یتخسرس  تجاجل و  فلاخم و  زا  دیوگ  یم دهد و  یم يرادلد  شربمایپ  هب  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  هیآ 10 -) )
تفرگ ار  ناشناماد  دندرک ، یم هرخسم  ار ، هچنآ  ماجنا  رس  اما  دنتفرگ  هرخسم  ءازهتسا و  داب  هب  زین  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  یعمج  »

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو  « ) دش لزان  اهنآ  رب  یهلا  باذع  و 
هب هک  جوجل  نافلاخم  يارب  تسا  يدیدهت  مه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  تسا  يرطاخ  یلست  هیام  مه  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

.دنشیدنیب دوخ  راک  كاندرد  موش و  بقاوع 

578 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هک دهد  یم روتـسد  ربمایپ  هب  هدش و  دراو  يرگید  هار  زا  هاوخدوخ  جوجل و  دارفا  نیا  نتخاس  رادیب  يارب  اجنیا  رد  نآرق  هیآ 11 -) )
دوخ مشچ  اب  دـندرک  بیذـکت  ار  قیاـقح  هک  یناـسک  بقاوع  دـیزادرپب و  تحایـس  ریـس و  هب  نیمز  رد  وگب :  » نک شرافـس  اـهنآ  هب 

(. َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  « ) دیوش رادیب  دیاش  دینیبب ،
رایـسب شریثأت  دـندومیپ ، ار  يدوبان  انف و  هار  قیاقح  هب  ندز  اپ  تشپ  رثا  رب  هک  یماوقا  ناگتـشذگ و  راثآ  هدـهاشم  هک  تسین  کش 

.دزاس یم سمل  لباق  سوسحم و  ار  تقیقح  راثآ  نیا  اریز  تسا ، اهباتک  رد  اهنآ  خیرات  هعلاطم  زا  رتشیب 

578 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 6) ماعنا هروس 

بیقعت یبلاـج  قـیرط  زا  داـعم  زیخاتـسر و  هلأـسم  دـیحوت ، لـصا  هب  هراـشا  اـب  هیآ  نیا  رد  ناکرـشم ، اـب  ثحب  هـمادا  رد  هیآ 12 -) )
.ددرگ یم

؟» تسیک يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  وگب : : » دیوگ یم تسخن  - 1
579 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نابز  زا  تدوخ  دیوگ : یم نآ  لابند  هب  هلصافالب  و  ِضْرَْألا .) ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْنَِمل  ُْلق  )

(. ِهَِّلل ُْلق  « ) ادخ يارب  وگب :  » هدب خساپ  اهنآ  ناج  ترطف و 
همه هب  رامـش ، یب بهاوم  و  هداد » رارق  شیوخ  هدـهع  رب  ار  تمحر  هک  تسوا   » تساهتمحر مامت  همـشچ  رـس  ملاـع  راـگدرورپ  - 2

(. َۀَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک   ) دراد یم ینازرا 
یملاع رد  نیون و  یتایح  سابل  رد  گرم  زا  سپ  دراد  ینادواج  یگدنز  ءاقب و  دادعتسا  هک  ار  ناسنا  دنک  یم باجیا  تمحر  نیمه 

.دشاب وا  رس  تشپ  شتمحر  تسد  لماکت  يدبا  ریس  نیا  رد  دروآرد و  رتعیسو 
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نآ رد  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  هک  يزور  زیخاتـسر ، زور  رد  ار  امـش  همه  ملـسم  روطب  : » دیوگ یم همدـقم  ود  نیا  لابند  هب  اذـل 
(. ِهِیف َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  « ) درک دهاوخ  عمج  تسین 

: دیوگ یم هدرک  هراشا  جوجل  ناکرشم  راک  تبقاع  تشونرس و  هب  هیآ  نایاپ  رد 
اوُرِـسَخ َنیِذَّلا  « ) دـنروآ یمن ناـمیا  قیاـقح  نیا  هب  دـنا  هداد تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرـس  یگدـنز ، تراـجت  رازاـب  رد  هک  اـهنآ  »

(. َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  ْمُهَسُْفنَأ 

579 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 6) ماعنا هروس 

و دوب ، هدـش  ناکم »  » قفا رد  اهنآ  نتفرگ  رارق  قیرط  زا  تادوجوم  همه  هب  تبـسن  دـنوادخ  تیکلام  هب  هراشا  لبق  هیآ  رد  هیآ 13 -) )
زور بش و  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـمز »  » هنهپ قفا و  رد  نتفرگ  رارق  قـیرط  زا  وا  تیکلاـم  هب  هراـشا  هیآ  نیا 

(. ِراهَّنلا ِْلیَّللا َو  ِیف  َنَکَس  ام  َُهل  َو  « ) تسا هتفرگ  رارق 
(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  « ) اناد هدنونش  تسوا  و  : » دیوگ یم هدرک  دنوادخ  زراب  تفص  ود  هب  هراشا  دیحوت  رکذ  زا  سپ  هیآ  نایاپ  رد  و 
زا ادخ  هک  تسین  نآ  زا  عنام  هاگ  چیه  دنا  هتفرگ رارق  ناکم  نامز و  قفا  رد  هک  یتادوجوم  یتسه و  ناهج  تعـسو  هک  نیا  هب  هراشا 

.دشاب هاگآ  اهنآ  رارسا 

579 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اب ناکرـشم  تسا ، یتسرپ  تب كرـش و  اب  هزرابم  دیحوت و  تابثا  فدـه ، زین  هیآ  نیا  رد  تسین ! ادـخ  زا  ریغ  یهاگهانپ  هیآ 14 -) )
.دندوب هدرک  باختنا  دوخ  يارب  هاگهانپ  هاگ و  هیکت ناونع  هب  ار  اهتب  دنتسناد  یم دنوادخ  تاذ  صوصخم  ار  ناهج  شنیرفآ  هک  نیا 

580 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
یلو و ار  ادخ  ریغ  ایآ  وگب : اهنآ  هب  : » دـهد یم روتـسد  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  طلغ  رادـنپ  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  نآرق 

نیا نودب  تسا  تادوجوم  همه  هدنهد  يزور  و  نیمز ، اهنامسآ و  هدننیرفآ  وا  هک  یلاح  رد  منک ! باختنا  دوخ  هاگهانپ  تسرپرس و 
(. ُمَعُْطی ُمِعُْطی َو ال  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِرِطاف  اِیلَو  ُذِخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغ  ُْلق َأ  « ) دشاب هتشاد  يزور  هب  يزاین  دوخ  هک 

هب دیاش  ریبعت  نیا  تسا  هدش  هیکت  اهنآ  نداد  يزور  ناگدـنب و  ماعطا  يور  اهنت  اجنیا  رد  ادـخ  تافـص  نایم  رد  هک : نیا  هجوت  لباق 
همقل کی  ندروخ   » حالطـصا هب  نیمه  تسا ، يدام  زاین  نیمه  رثا  رب  رـشب  يداـم  یگدـنز  رد  اهیگتـسباو  رتشیب  هک  تسا  نآ  رطاـخ 
.دننک یم شنرک  اهنآ  لباقم  رد  شتسرپ  دح  رس  ات  یهاگ  و  دراد ، یماو روز  رز و  نابابرا  ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  دارفا  هک  تسا  نان »

.دارفا هنوگ  نیا  تسد  هب  هن  تسوا  تسد  هب  امش  يزور  دیوگ : یم قوف  هیآ  رد  نآرق 
هب لقع  هک  نیا  رب  هوالع  دیوگ : یم ددنویپب  كرش ، نییآ  هب  دندرک  یم توعد  وا  زا  هک  یناسک  داهنشیپ  هب  نتفگ  خساپ  يارب  سپس 

تسا هداد  روتسد  نم  هب  زین  یهلا  یحو  وگب :  » دشاب یم نیمز  نامسآ و  هدننیرفآ  هک  منک  یـسک  رب  هیکت  اهنت  هک  دهد  یم نامرف  نم 
َنِم َّنَنوُکَت  َمَلْـسَأ َو ال  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  « ) مریگن رارق  ناکرـشم  فص  رد  هجو  چیه  هب  مشاب و  ناملـسم  نیتسخن  هک 

(. َنیِکِرْشُْملا

580 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 6) ماعنا هروس 
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روتسد زا  رگا  زین  نم  وگب : ، » متسین انثتسم  هجو  چیه  هب  یهلا  نیناوق  زا  منک و  یم تیلوؤسم  ساسحا  دوخ  هبون  هب  زین  نم  هیآ 15 -) )
زور گرزب - زور  نآ  تازاجم  زا  منک  وا  ینامرفان  نایـصع و  میامیپب و  ار  ناکرـشم  اب  يراکـشزاس  هار  موش و  فرحنم  راـگدرورپ 

(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  « ) مفئاخ ناسرت و  زیخاتسر -

580 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دناوت یمن يراک  ادخ  تمحر  فطل و  رب  هیکت  نودب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوش  تباث  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
راگدرورپ نایاپ  یب تمحر  هب  ار  شدیما  مشچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  صخـش  یتح  تسوا و  تسد  هب  تسه  هچ  ره  دـنکب و 

ج1، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  تازاجم  زا  گرزب  زور  نآ  رد  سک  ره  : » دـیوگ یم دـبلط  یم وا  زا  ار  دوخ  يزوریپ  تاجن و  هتخود و 
581 ص :

ْدَقَف ٍِذئَمْوَی  ُْهنَع  ْفَرُْـصی  ْنَم  « ) تسا راکـشآ  يزوریپ  تیقفوم و  کی  نیا  تسا و  هدش  ادخ  تمحر  لومـشم  دبای  ییاهر  راگدرورپ 
(. ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُهَمِحَر َو 

581 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 6) ماعنا هروس 

.تسا یتسرپ  تب كرش و  لماوع  نتخاس  نک  هشیر  لوا  هجرد  رد  هروس  نیا  فده  میتفگ  راگدرورپ ! هرهاق  تردق  هیآ 17 -) )
: دیوگ یم تسخن  .تسا  هدش  بیقعت  تقیقح  نیمه  زین  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد 

دیرب یم هانپ  یگتخاس  ياهدوبعم  هب  تعفنم  بلج  ررض و  نایز و  عفد  تالکشم و  لح  يارب  و  دینک ، یم هجوت  ادخ  ریغ  هب  امش  ارچ 
يزوریپ و تکرب و  ریخ و  رگا  و  دوـب ، دـهاوخن  ادـخ  زج  یـسک  نآ ، هدـننک  فرطرب دـسرب  وـت  هب  یناـیز  نیرتـمک  رگا   » هک نـیا  اـب 

ْنِإ َوُه َو  اَّلِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  وا  اریز  تسوا ، تردق  وترپ  زا  دوش  وت  بیـصن  یتداعس 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی 

.دنناد یم تالکشم  بئاصم و  هدننک  فرطرب ای  تاریخ و  همشچ  رس  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ادخ  ریغ  هب  هجوت  تقیقح  رد 

581 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 6) ماعنا هروس 

َقْوَف ُرِهاـْقلا  َوُه  َو  « ) تسا طلـسم  رهاـق و  ناگدـنب  ماـمت  رب  هک  تسوا  : » دـیوگ یم قوـف  ثحب  لـیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
(. ِهِدابِع

تردق زا  يا  هدافتسا ءوس  نیرتمک  تسا  نکمم  تردق  نابحاص  زا  یـضعب  دننام  دنوادخ  هک  دیاین  شیپ  مهوت  نیا  هک  نیا  يارب  اما 
تسا و هاگآ  ریبخ و  و  باسح ، يور  شراک  همه  تسا و  میکح  وا  لاـح  نیا  اـب  و  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  دـنک  دوخ  دودـحمان 

(. ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  « ) درادن تردق  لامعا  رد  اطخ  هابتشا و  نیرتمک 

581 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 6) ماعنا هروس 

قفاوم وت  اب  ار  يدحا  هک  یتسه  يربمایپ  هنوگچ  وت  دنتفگ : دندمآ و  ربمایپ  دزن  هّکم  ناکرشم  زا  يا  هدع دهاش ! نیرتالاب  هیآ 19 -) )
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تاروت و تایوتحم  ساسا  رب  وت  تیناقح  هب  یتداهش  یهاوگ و  زین  اهنآ  میدرک  قیقحت  وت  هراب  رد  يراصن  دوهی و  زا  یتح  مینیب  یمن
.دشاب وت  تلاسر  رب  هاوگ  هک  هد  ناشن  ام  هب  ار  یسک  لقاال  دندادن ، لیجنا 

مه زاب  دـندوب و  هتفرگ  هدـیدان  ار  وا  توعد  تیناقح  ياـه  هناـشن همه  نیا  و  هداـهن ، مه  رب  مشچ  هک  جوجل  ناـفلاخم  نیا  لـباقم  رد 
582 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندرک  یم دهاش  هاوگ و  هبلاطم 

(. ًةَداهَش ُرَبْکَأ  ٍء  ْیَش ُّيَأ  ُْلق  ( ؟» تسیک تداهش  تداهش ، نیرتالاب  امش  هدیقع  هب  وگب :  » دهد یم روتسد  ربمایپ  هب  دنوادخ 
: وگب « ؟ تسا راگدرورپ  تداهش  تداهش ، نیرتالاب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ 

(. ْمُکَْنَیب ِیْنَیب َو  ٌدیِهَش  ُهَّللا  ُِلق  « ) تسا امش  نم و  نایم  هاوگ  گرزب  دنوادخ 
(. ُنآْرُْقلا اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  « ) تسا هدش  یحو  نم  رب  نآرق  نیا  : » هک تسا  نیا  نآ  لیلد  نیرتهب  و 

ياوتحم هک  ینآرق  دـشاب  هدوب  ناکم  طـیحم و  نآ  رد  ناـمز و  رـصع و  نآ  رد  مه  نآ  يرـشب  رکف  هتخاـس  تسین  نکمم  هک  ینآرق 
.دشاب یم زاجعا  دهاوش  عاونا 

هک ار  یناسک  ماـمت  امـش و  هک  تسا  هدـش  لزاـن  نم  رب  تهج  نیا  هب  نآرق  نیا  : » دـیوگ یم هتخادرپ و  نآرق  لوزن  فدـه  هب  سپس 
هب مناسرتب و  ادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  دـسر  یم اهنآ  شوگ  هب  ناهج  طاقن  مامت  رد  نامز و  هنهپ  رـشب و  خـیرات  لوط  رد  نم  ناـنخس 

(. َغََلب ْنَم  ِِهب َو  ْمُکَرِْذنُِأل  « ) مهد هجوت  تفلاخم  نیا  كاندرد  بقاوع 
دیهد یم یهاوگ  امش  یتسار  هب  ایآ   » دنک لاؤس  اهنآ  زا  هک  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نخـس  نیا  لابند  هب  سپس 
زگره نم  وگب : اهنآ  هب  تحارـص  اب  : » دیوگ یم دعب  يرْخُأ .) ًۀَِهلآ  ِهَّللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْـشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ( ؟» تسادخ اب  يرگید  نایادـخ  هک 

امَّنِإ ُْلق  ُدَهْشَأ  ُْلق ال  « ) مرازیب دیا  هداد رارق  کیرـش  وا  يارب  امـش  هچنآ  زا  نم  هناگی و  دنوادخ  تسوا  وگب : مهد ، یمن یهاوگ  نینچ 
(. َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌء  يَِرب ِینَّنِإ  ٌدِحاو َو  ٌهلِإ  َوُه 

582 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 6) ماعنا هروس 

خـساپ احیرـص  دـنهد  یمن مالـسا  ربمایپ  هراب  رد  یهاوگ  هنوگ  چـیه  باتک  لـها  دـندوب  یعّدـم  هک  اـهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 20 -) )
دوخ نادنزرف  هک  هنوگ  نامه  دنـسانش  یم ار  ربمایپ  یبوخ  هب  میدرک  لزان  اهنآ  رب  ینامـسآ  باتک  هک  ییاهنآ  : » دیوگ یم دهد و  یم

(. ُمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  «! ) دنسانش یم ار 
ناـمیا نشور ) ياـه  هناـشن همه  نیا  اـب   ) ربماـیپ نیا  هب  یناـسک  اـهنت  : » دراد یم مـالعا  ییاـهن  هجیتـن  کـی  ناوـنع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
ْمُهَسُْفنَأ اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  « ) دنا هتخاب ار  دوخ  دوجو  هیامرـس  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  یگدنز  تراجت  رازاب  رد  هک  دنروآ  یمن

(. َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال 
583 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

583 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هچ : » دـیوگ یم تحارـص  اـب  هیآ  نیا  رد  یتسرپ » تب كرـش و   » هبناـج همه  ندـیبوک  هماـنرب  بیقعت  رد  ملظ ! نیرتگرزب  هیآ 21 -) )
ْنَم َو  « ) دنا هدومن بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  هداد و  رارق  وا  يارب  کیرش  هتسب و  غورد  ادخ  رب  هک  تسا  یناکرشم  زا  رتراکمتـس  یـسک 

(. ِِهتایِآب َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ 
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هک دوش  یمن رتالاب  نیا  زا  یملظ  یتسار  هب  و  توبن ، راکنا  هب  هراشا  مود  هلمج  و  تسا ، دیحوت  راکنا  هب  هراشا  لوا  هلمج  تقیقح  رد 
.دنک یم تموکح  یتسه  ناهج  رسارس  رب  هک  دهد  رارق  يدودحمان  دوجو  ياتمه  ار  یناوتان  ناسنا  ای  شزرا و  یب دامج ، ناسنا 

اهنآ متس  هک  ینارگمتس  نینچ  اصوصخم  َنوُِملاَّظلا ) ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  « ) دید دهاوخن  يراگتسر  تداعـس و  يور  يرگمتـس  چیه  املـسم  »
.تسا هبناج  همه 

583 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 6) ماعنا هروس 

یفیعض تاقولخم  هب  ءاکتا  اب  اهنآ  ددرگ  نشور  ات  دوش ، یم ثحب  زیخاتسر  رد  ناکرـشم  تشونرـس  نوماریپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 22 -) )
اجکی ار  اهنیا  همه  هک  زور  نآ  : » دـیوگ یم رگید ، ناهج  رد  هن  دـنتخاس و  مهارف  ناهج  نیا  رد  دوخ  يارب  یـشمارآ  هن  اهتب  نوچمه 

َمْوَی َو  ( ؟» دنتـسه اـجک  دـیتشادنپ  یم ادـخ  کیرـش  ار  اـهنآ  هک  امـش  یگتخاـس  ياـهدوبعم  مییوگ  یم ناکرـشم  هب  مینک  یم ثوعبم 
يرثا هنوگ  چیه  ارچ  دنباتش ؟ یمن امش  يرای  هب  ارچ  َنوُمُعْزَت .) ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  ُمُکُؤاکَرُش  َْنیَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُـشَْحن 

؟ دوش یمن هدید  كانتشحو  هصرع  نیا  رد  اهنآ  ییامن  تردق  زا 

583 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دنگوس هک  نیا  زج  دـنرادن  لاؤس  نیا  ربارب  رد  یخـساپ  سپـس   » دـنور یم ورف  یبیجع  تشحو  تریح و  تهب و  رد  اهنآ  هیآ 23 -) )
ناوت یم زین  اجنآ  رد  هک  نیا  نامگ  هب  میدوبن » كرـشم  هاگ  چیه  ام  مسق ، تسام  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هب  دـنیوگ  یم دـننک ، دای 

(. َنیِکِرْشُم اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  اُولاق َو  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتَْنِتف  ْنُکَت  َْمل  َُّمث  « ) درک راکنا  ار  قیاقح 

583 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهنیا نیبـب  نک  هجوت  تسرد  : » دـیوگ یم دـنریگ  تربـع  دارفا  نیا  ياوـسر  تشونرـس  زا  مدرم  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
غورد زین  ناشدوخ  هب  یتح  دننک و  یم راکنا  ار  نآ  هتسج و  يرازیب  شیوخ  کلـسم  شور و  زا  یلکب  هک  دسر  یم اجک  هب  ناشراک 

584 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوخ  يارب  هک  ییاههاگ  هیکت  مامت  و  (. » ْمِهِسُْفنَأ یلَع  اُوبَذَک  َْفیَک  ْرُْظنا  « ) دنیوگ یم
ام ْمُْهنَع  َّلَض  َو  « ) دسر یمن ییاج  هب  ناشتسد  دنهد و  یم تسد  زا  ار  همه  دنتـشادنپ  یم ادخ  کیرـش  ار  اهنآ  دندوب و  هدرک  باختنا 

(. َنوُرَتْفَی اُوناک 

584 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زا فاطعنا  نیرتمک  قیاقح  ندینش  ربارب  رد  هک  هدش  ناکرشم  زا  یضعب  یناور  عضو  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  ناریذپان ! ذوفن  هیآ 25 -) )
هاگن رود  نآ  زا  ار  نارگید  دوخ و  تمهت ، ياه  هلـصو اب  دـنزیخ و  یمرب زین  نآ  اب  ینمـشد  هب  تسا - لهـس  دـنهد - یمن ناـشن  دوخ 

میا هدنکفا ییاه  هدرپ اهنآ  ياهلد  رب  یلو  دنهد  یم شوگ  وت  يوس  هب  نانآ  زا  یضعب  : » دیوگ یم نینچ  اهنیا  هراب  رد  نآرق  دنراد ، یم
یلَع اْنلَعَج  َْکَیلِإ َو  ُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  «! ) دنونـشن ار  نآ  ات  میا  هدرک داـجیا  ینیگنـس  اـهنآ  ياهـشوگ  رد  دـننکن و  كرد  ار  نآ  اـت 

(. ًاْرقَو ْمِِهناذآ  ِیف  ُهوُهَقْفَی َو  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق 
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رارمتـسا ینعی  تسا ، لمع »  » تیـصاخ و  تیّلع »  » نوناق هب  هراشا  تقیقح  رد  دوش  یم هداد  تبـسن  ادخ  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  رگا  هتبلا 
.دروآ یمرد دوخ  لکش  هب  ار  یمدآ  ناور  حور و  هک  تسا  نیا  شرثا  تجاجل  رد  رارصا  يورجک و  رد 

هب اجیردت  اما  دننک ، یم یتحاران  ساسحا  دوخ  راک  زا  زاغآ  رد  راکهانگ  راکدـب و  دارفا  هک  تسا  هدرک  تباث  ار  تقیقح  نیا  هبرجت 
هدیـسر ییاج  هب  اهنیا  راک  دـیوگ  یم اذـل  دنرمـشب  مزال  بجاو و  ار  دوخ  تشز  لاـمعا  هک  دـسر  ارف  يزور  دـیاش  هتفرگ و  وخ  نآ 

(. اِهب اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  « ) دنروآ یمن نامیا  زاب  دننیبب  ار  ادخ  ياه  هناشن تایآ و  مامت  رگا   » هک تسا 
َكُؤاـج اذِإ  یَّتَـح  « ) دــنرادن يریگ  هدرخ يرگــشاخرپ و  هلداـجم و  زج  یفدــه  دــنیایب  وـت  دزن  هـب  هـک  یماـگنه   » رتـالاب نـیا  زا  و 

(. َکَنُولِداُجی
یتـقیقح نتفاـی  لاـمتحا  هب  رگوجتـسج ، کـی  تروص  هب  لـقا  دـح  دـنزاس و  هجوتم  وت  نانخـس  هب  ار  ناـج  شوگ  هک  نیا  ياـج  هب 
شوارت یحو  همـشچ  رـس  زا  هک  وت  نانخـس  ندینـش  اب  اهنآ  .دنوش  یم رهاظ  وت  ربارب  رد  یفنم  رکف  حور و  اب  دنـشیدنیب ، نآ  نوماریپ 

: دنیوگ یم هدش ، تمهت  هبرض  هب  لسوتم  تسا  هدش  يراج  وت  يوگقح  نابز  رب  هدرک و 
(. َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  «! ) تسین ناینیشیپ  یگتخاس  ياهناتساد  اه و  هناسفا زج  يزیچ  اهنیا  »

585 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

585 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دننک یم شالت  هتـسویپ  دنهارمگ  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  دننک و  یمن تعانق  زین  رادقم  نیا  هب  اهنآ  دـیوگ  یم هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
َو « ) دننک یم یهن  ربمایپ  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  اهنآ   » اذل دنراد ، زاب  ریسم  نیا  ندومیپ  زا  نوگانوگ  ياهیـشاپمس  اب  ار  بلط  قح دارفا 

(. ُْهنَع َنْوَْهنَی  ْمُه 
(. ُْهنَع َنْوَْأنَی  َو  « ) دنریگ یم هلصاف  وا  زا  زین  ناشدوخ  «و 

زوریپ دراد  هک  يا  هبذاج اب  قح  شنیرفآ ، تنـس  قبط  ماجنا  رـس  هدز و  دوخ  هشیر  رب  هشیت  دـتفارد  قح  اب  سک  ره  هک  نیا  زا  ربخ  یب
.دش دهاوخ 

نیا كرد  رب  تردق  یلو  دننک ، یمن كاله  ار  دوخ  زج  دـش و  دـهاوخ  یهتنم  ناشدوخ  تسکـش  هب  اهنآ  تیلاعف  شالت و   » نیاربانب
(. َنوُرُعْشَی ام  ْمُهَسُْفنَأ َو  اَّلِإ  َنوُِکلُْهی  ْنِإ  َو  « ) دنرادن تقیقح 

585 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دعب هیآ  هیآ و  نیا  رد  دش ، هراشا  ناکرشم  هناجوجل  لامعا  زا  یتمسق  هب  هتـشذگ  هیآ  ود  رد  رثا ! یب رذگ و  دوز  يرادیب  هیآ 27 -) )
اهنآ عضو  لقاال  ای  دنوش  رادیب  دنراد و  شیپ  رد  یموش  تشونرس  هچ  دننادب  ات  تسا  هدیدرگ  مسجم  اهنآ  لامعا  جیاتن  زا  يا  هنحص
رارق خزود  شتآ  ربارب  رد  زیخاتــسر  زور  رد  هـک  یماـگنه  هـب  ار  اـهنآ  لاـح  رگا  : » دـیوگ یم تـسخن  ددرگ ! نارگید  يارب  یتربـع 

(. ِراَّنلا یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يرَت  َْول  َو  « ) دنا هدش راتفرگ  یکاندرد  تبقاع  هچ  هب  هک  درک  یهاوخ  قیدصت  ینیبب  دنا  هتفرگ
ياهراک ناربج  و  موش ، تشونرـس  نیا  زا  تاجن  يارب  شاک  يا  دنـشک  یمرب دایرف   » هک دـنوش  یم بلقنم  نانچ  تلاـح  نآ  رد  اـهنآ 

رارق نانمؤم  فص  رد  میدرک و  یمن بیذـکت  ار  دوخ  راگدرورپ  تایآ  اجنآ  رد  و  میتشگ ، یم زاـب  اـیند  هب  رگید  راـب  هتـشذگ  تشز 
(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَن  انِّبَر َو  ِتایِآب  َبِّذَُکن  ُّدَُرن َو ال  انَْتَیل  ای  اُولاقَف  « ) میتفرگ یم
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585 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زا ار  هچنآ   » ناهج نآ  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، شیب  ینیغورد  يوزرآ  نیا  هک  دـنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
اُوناک ام  ْمَُهل  اَدب  َْلب   ) دنا هدش رادیب  اتقوم  و  هدیدرگ » راکشآ  اهنآ  يارب  همه  دنتـشاد  یم یفخم  شیوخ  موش  لامعا  تاین و  دیاقع و 

586 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْلبَق .) ْنِم  َنوُفُْخی 
هدمآ دیدپ  ینیع  ياهتازاجم  اب  ندش  ورب  ور  صاخ و  عاضوا  طیارش و  رطاخ  هب  و  تسین ، اجرباپ  رادیاپ و  يرادیب  يرادیب ، نیا  یلو 

َو « ) دندوب هدش  یهن  نآ  زا  هک  دنور  یم ییاهراک  نامه  غارـس  هب  دندرگرب  ناهج  نیا  هب  رگید  راب  لاحم  ضرف  هب  رگا   » اذل و  تسا ،
(. َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو  « ) دنیوگ یم غورد  دنتسین و  قداص  شیوخ  ياعّدا  وزرآ و  رد  اهنآ   » نیاربانب ُْهنَع .) اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول 

586 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 6) ماعنا هروس 

راب دننک  یم وزرآ  زیخاتسر ، ياه  هنحص هدهاشم  ماگنه  هب  هک  تسا  تخسرس  جوجل و  ناکرـشم  نانخـس  هلابند  هیآ  نیا  هیآ 29 -) )
ياهراک هب  دوب و  دنهاوخن  ناربج  رکف  هب  اهنت  هن  دـندرگزاب  اهنیا  رگا  دـیوگ  یم نآرق  یلو  دـننک ، ناربج  دـندرگزاب و  ایند  هب  رگید 

اهنت یگدنز  تفگ : دنهاوخ  بجعت  تیاهن  اب  و  درک ، دنهاوخ  راکنا  مه  ار  تمایق  زیخاتـسر و  اساسا  هکلب  داد ، دـنهاوخ   » همادا دوخ 
(. َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  اْینُّدلا َو  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاق  َو  «! ) دش میهاوخن  هتخیگنارب  زگره  ام  تسایند و  یگدنز  نیمه 

586 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ماگنه نآ  رد  ینک  هدهاشم  ار  اهنآ  رگا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  زیخاتـسر  زور  رد  اهنآ  تشونرـس  هب  نآرق  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
َْسَیل َلاق َأ  ْمِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يرَت  َْول  َو  ( ؟» تسین قح  نیا  ایآ  دوش ، یم هتفگ  اهنآ  هب  دـنا و  هداتـسیا ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک 

(. انِّبَر یَلب َو  اُولاق  «! ) تسا قح  نیا  ام ، راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، تفگ : دنهاوخ  خساپ  رد  اهنآ  (. » ِّقَْحلِاب اذه 
اُوقوُذَف َلاق  «! ) دیدیزرو یم رفک  دیدرک و  یم راکنا  ار  نآ  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  تازاجم  دیشچب  سپ  دوش  یم هتفگ  اهنآ  هب   » رگید راب 

(. َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا 
ياه هنحص ربارب  رد  نداتسیا  ینعم  هب  هکلب  دشاب ، هتشاد  یناکم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  راگدرورپ » ربارب  رد  فوقو   » زا روظنم  املسم 

هب ناسنا  هک  روطنامه  تسا ، یهلا  هاگداد  رد  روضح  زا  هیاـنک  اـی  و  دـنا - هتفگ نارـسفم  زا  یـضعب  هک  روطناـمه  تسوا - تازاـجم 
.ما هداتسیا دنوادخ  ربارب  رد  نم  دیوگ  یم زامن  ماگنه 

586 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 6) ماعنا هروس 

راکنا ار  راگدرورپ  تاقالم  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم هدرک  زیخاتـسر  داعم و  نارکنم  ناـیز  نارـسخ و  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
587 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق  « ) دندش نایز  راتفرگ  املسم  دندرک 

شاداپ زیخاتسر و  ياه  هنحص تاقالم  ای  و  ینطاب ) دوهش  ، ) تسا يدوهـش  نامیا  يونعم و  تاقالم  ای  راگدرورپ » تاقالم   » زا روظنم 
.وا يازج  و 

رد اهنآ  و  دوش ، اپرب  زیخاتـسر  ناهگان   » هک دوب  دـهاوخ  ینامز  ات  و  تفاـی ، دـهاوخن  همادا  هشیمه  يارب  راـکنا  نیا  دـیوگ : یم سپس 
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يا دوش : یم دنلب  اهنآ  دایرف  عقوم  نیا  رد  دننیبب ، دوخ  مشچ  اب  ار  دوخ  لامعا  جیاتن  دـنریگ و  رارق  كانتـشحو  ياه  هنحـص نیا  ربارب 
(. اهِیف انْطَّرَف  ام  یلَع  انَتَرْسَح  ای  اُولاق  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُْهتَءاج  اذِإ  یَّتَح  « ) میدرک يزور  نینچ  هراب  رد  یهاتوک  ردقچ  ام  رب  ياو 

ار نآ  تقو  ادخ  زج  سک  چیه  هک  اسآ  شهج  یناهگان و  روطب  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ۀـتغب »  » تسا و تمایق  زور  ۀـعاس »  » زا روظنم 
.دوش یم عقاو  دناد  یمن

(. ْمِهِروُهُظ یلَع  ْمُهَرازْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُه  َو  « ) دنراد شود  رب  ار  ناشناهانگ  راب  اهنآ  : » دیوگ یم نآرق  سپس 
(. َنوُرِزَی ام  َءاس  الَأ  « ) دنشک یم شود  رب  يراب  دب  هچ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

587 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 6) ماعنا هروس 

يزاب و زج  يزیچ  ایند  یگدنز  : » دـیوگ یم نینچ  ترخآ  یگدـنز  ربارب  رد  ایند  یگدـنز  تیعقوم  نایب  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
(. ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  « ) تسین یمرگرس 

زا هک  دنتسه  ساسا  یب یلاخوت و  ياهراک  الومعم  اهیمرگرس  اهیزاب و  هک  تسا  رظن  نیا  زا  یمرگرـس  يزاب و  هب  ایند  یگدنز  هیبشت 
.دنرود یقیقح  یگدنز  نتم 

ار یکی  و  ریزو ،»  » ار يرگید  و  ریما »  » ار یکی  دـننک ، یم عورـش  ار  يزاـب  دننیـشن و  یم مه  رود  ناـکدوک  هک  دوش  یم هدـید  رایـسب 
ییاه همانـشیامن رد  ای  و  هلفاق ، هن  دزد و  هن  و  ریزو ، هن  تسا و  ریما  زا  يربخ  هن  هک  درذـگ  یمن یتعاس  اما  هلفاق »  » ار يرگید  و  دزد » »

چیه زا  يربخ  یتعاس  زا  سپ  اما  ددرگ  یم مّسجم  توادـع  ای  قشع  ای  گنج  زا  ییاه  هنحـص دوش  یم ماجنا  یمرگرـس  روظنم  هب  هک 
.تسین مادک 

لقعت هشیدـنا و  ایآ  تسا  رتهب  اوقت  اب  دارفا  يارب  ترخآ  يارـس  : » دـیامرف یم هدرک  هسیاـقم  نآ  اـب  ار  رگید  يارـس  یناگدـنز  سپس 
588 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدَلل  َو  « ) دینک یمن

( َنُولِقْعَت الَف  َنوُقَّتَی َأ 
هن تسا  تقیقح  اب  نآ  راک  رـس و  هک  یملاع  رد  رتالاب ، رایـسب  حطـس  رتعیـسو و  یناهج  رد  ریذپانانف  نادـیواج و  تسا  یتایح  اریز  .

.لایخ هن  تسا  تیعقاو  اب  و  زاجم ،

588 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 6) ماعنا هروس 

تازرابم یقطنم و  ياهوگتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسین  کش  هدوب ! تالکشم  ناحلصم  هار  رد  هراومه  هیآ 33 -) )
زا یهاگ  ناـنآ و  حور  رد  نخـس  ریثأـت  مدـع  اـهنآ و  تجاـجل  تدـش  زا  یهاـگ  تشاد  تخـسرس  جوجل و  ناکرـشم  اـب  هک  يرکف 

يرادلد عقاوم  نیا  رد  ار  شربمایپ  دیجم  نآرق  رد  اهراب  دنوادخ  دش ، یم كانهودنا  نیگمغ و  دنداد  یم وا  هب  هک  ییاوران  ياهتبـسن 
وت اهنآ  نانخـس  هک  میناد  یم ام  : » دیامرف یم زین  هیآ  نیا  رد  دنک ، بیقعت  ار  شیوخ  همانرب  رتشیب ، تماقتـسا  یمرگلد و  اب  ات  داد ، یم

(. َنُولوُقَی يِذَّلا  َُکنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن  ْدَق  « ) دنک یم نیگهودنا  نوزحم و  ار 
هن میتسه  ام  تقیقح  رد  اهنآ  فرط  نیاربانب  دننک و  یم راکنا  ار  ام  تایآ  تقیقح  رد  دننک و  یمن بیذکت  ار  وت  اهنآ  هک  نادب  یلو  »

(. َنوُدَحْجَی ِهَّللا  ِتایِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َکَنُوبِّذَُکی َو  ْمُهَّنِإَف ال  « ) وت
وا هب  شا  هدنیامن ندش  تحاران  ماگنه  هب  رترب »  » صخش یهاگ  هک  دوش  یم هدید  زین  ام  نایم  جیار  ياهوگتفگ  رد  نخس  نیا  ریظن  و 
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یّلست هیام  هلیـسو  نیا  هب  و  وت ، يارب  هن  تسا  نم  يارب  دوش  داجیا  یلکـشم  رگا  منم و  عقاو  رد  اهنآ  فرط  شابم  نیگمغ  دیوگ : یم
.دزاس یم مهارف  ار  وا  رطاخ 

588 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هدوبن وت  هب  رـصحنم  عوضوم  نیا  دـیوگ : یم هدرک  هراشا  نیـشیپ  يایبنا  عضو  هب  يرادـلد ، نیا  لیمکت  يارب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 34 -) )
تماقتـسا اهرازآ  اهبیذـکت و  ربارب  رد  اهنآ  اما  (. » َِکْلبَق ْنِم  ٌلُـسُر  َْتبِّذُـک  ْدََـقل  َو  « ) دـندش بیذـکت  زین  وت  زا  شیپ  نـالوسر   » تسا

و (. » انُرْصَن ْمُهاتَأ  یَّتَح  اوُذوُأ  اُوبِّذُک َو  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  « ) دندش زوریپ  ماجنا  رـس  دمآ و  ناشغارـس  هب  ام  يرای  ترـصن و  ات  دندیزرو 
(. ِهَّللا ِتاِملَِکل  َلِّدَبُم  َو ال  « ) دنک نوگرگد  ار  نآ  دناوت  یمن زیچ  چیه  هک  تسا  یهلا  تنس  کی  نیا 

نادب و  هدم ، تسد  زا  ار  تماقتـسا  ربص و  حور  تخـسرس  جوجل و  نانمـشد  تالمح  اهرازآ و  اهبیذکت و  ربارب  رد  مه  وت  نیاربانب ،
589 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تنس ، نیمه  قبط 

زا هک  يرابخا  و   » دش یهاوخ  زوریپ  اهنآ  مامت  رب  ماجنا  رس  و  دمآ ، دهاوخ  وت  غارس  هب  راگدرورپ  نارک  یب فاطلا  یهلا و  ياهدادما 
وت يارب  ینـشور  هاوگ  دندش  زوریپ  دندرک و  تماقتـسا  دـیادش  اهتفلاخم و  ربارب  رد  هنوگچ  هک  تسا  هدیـسر  وت  هب  نیـشیپ  ناربمایپ 

(. َنِیلَسْرُْملا ِإَبَن  ْنِم  َكَءاج  ْدََقل  َو  « ) تسا
مدرم ياه  هدوت تیاده  يارب  هک  عامتجا  حلاص  ناربهر  هشیمه  هک  نیا  نآ  دنک و  یم هراشا  یلک  لصا  کی  هب  قوف  هیآ  تقیقح  رد 

هناتخـسرس تفلاخم  اب  دنتـساخ  یم اپ  هب  هعماج  طلغ  ننـس  تافارخ و  طحنم و  راکفا  اـب  هدـنزاس  ياـهحرط  بتکم و  هئارا  هلیـسو  هب 
هک تسین  کش  اما  .دـندش  یم ورب  ور  داتفا ، یم رطخ  هب  ناشعفانم  دـیدج ، بتکم  نتفرگ  لاـب  رپ و  اـب  هک  وگروز  وجدوس و  یعمج 

.تسا تماقتسا  تمواقم و  يرابدرب و  يزوریپ  نیا  یساسا  طرش 

589 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 6) ماعنا هروس 

.تشذگ لبق  تایآ  رد  هک  تسا  ربمایپ  هب  نداد  یلست  يرادلد و  هلابند  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  امن ! هدنز ناگدرم  هیآ 35 -) )
اب تشاد  هقالع  و  دوب ، ناشیرپ  تحاران و  دایز  ناکرشم  تجاجل  یهارمگ و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  حور  رکف و  هک  اجنآ  زا 

تخـس و وت  رب  اهنآ  دایز  ینادرگ  ور  ضارعا و  رگا  : » دیامرف یم دـنوادخ  دـناشکب ، نانمؤم  فص  هب  ار  اهنآ  هدـش  هک  يا  هلیـسو ره 
يراذـگب و نامـسآ  هب  یناـبدرن  اـی  ینک و  وجتـسج  ینزب و  یبـقن  نآ  رد  یفاکـشب و  ار  نیمز  قاـمعا  یناوتب  هچناـنچ  تسا  نیگنس 

زاب هک  دنجوجل  يردق  هب  نانآ  نادب  یلو  نک » نینچ  يروایب  اهنآ  يارب  يرگید  هناشن  هیآ و  ینک و  وجتسج  زین  ار  اهنامـسآ  فارطا 
(. ٍۀَیِآب ْمُهَِیتْأَتَف  ِءامَّسلا  ِیف  ًامَّلُس  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ًاقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَف  ْمُهُضارْعِإ  َْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  َو   ) دروآ دنهاوخن  نامیا 
هکلب تسین ، وت  شـشوک  شالت و  توعد و  تامیلعت و  رد  یـصقن  هنوگ  چـیه  هک  دـنامهف  یم دوخ  ربماـیپ  هب  هلمج  نیا  اـب  دـنوادخ 
يارب یلو  شابم ! نارگن  دشخب ، یمن رثا  یـششوک  هنوگ  چیه  اذل  .دنریذپن  ار  قح  دنا  هتفرگ میمـصت  اهنآ  تسا ، اهنآ  هیحان  زا  صقن 
دناوت یم دهاوخب  ادخ  رگا  : » دیامرف یم هلـصافالب  دنک ، میلـست  هب  راداو  ار  اهنآ  تسین  رداق  دـنوادخ  هک  دـنکن  مهوت  یـسک  هک  نیا 

590 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تیاده  رب  ار  اهنآ  همه 
(. يدُْهلا یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو   ) دنک نامیا  قح و  هب  فارتعا  وت و  توعد  ربارب  رد  میلست  هب  راداو  ینعی  دنک » عمتجم 

، دـشاب یم هدارا  يدازآ  رایتخا و  ساسا  رب  لماکت  يارب  رـشب  شنیرفآ  تسا ، هدوهیب  يراـبجا  ناـمیا  نینچ  نیا  هک  تسا  نشور  یلو 
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.دوش یم هتخانش  نادب »  » زا ناکین »  » و رفاک »  » زا نمؤم »  » شزرا هک  تسا  هدارا  يدازآ  تروص  رد  اهنت 
(. َنِیلِهاْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  « ) یشابن نالهاج  زا  وت  هک  میتفگ  نیا  يارب  ار  اهنیا  : » دیوگ یم سپس 

نادب نکم و  تحاران  اهنآ  كرـش  رفک و  رطاخ  هب  ار  دوخ  هزادنا  زا  شیب  هدـم و  تسد  زا  ار  تماقتـسا  ربص و  نکم و  یباتیب  ینعی :
.ییامیپ یم وت  هک  تسا  نیمه  هار 

.دنک یم وگزاب  شربمایپ  يارب  يرادلد  يروآدای و  ناونع  هب  ار  اهنیا  دنوادخ  اما  دوب ، ربخاب  قیاقح  نیا  زا  ربمایپ  هک  تسین  کش 

590 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 6) ماعنا هروس 

شوگ هک  یناسک  اهنت  : » دیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  رتشیب  يرادلد  عوضوم و  نیا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 36 -) )
دنناگدرم فص  رد  المع  هک  اهنآ  اما  و  (. » َنوُعَمْـسَی َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  امَّنِإ  « ) دنریذپ یم دـننک و  یم تباجا  ار  وت  توعد  دـنراد  اونش 

َُّمث ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  یتْوَْملا  َو  « ) دننک تشگزاب  وا  يوس  هب  دـنزیگنارب و  تمایق  زور  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دـنروآ ، یمن نامیا 
(. َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ 

.درادن يدوس  مه  ناشنامیا  یلو  دنروآ ، یم نامیا  زیخاتسر  ياه  هنحص هدهاشم  اب  هک  تسا  زور  نآ 

590 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ياسؤر زا  یعمج  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  يروطب  تسا ، هدش  حرطم  ناکرشم  ياهییوج  هناهب  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 37 -)
تـسار رگا  درادن  هدیاف  اهنیا  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـندنام  زجاع  نآرق  اب  هلباقم  هضراعم و  زا  هک  یماگنه  شیرق 

.روایب ام  يارب  حلاص ، هقان  و  یسوم ، ياصع  دننامه  یتازجعم  ییوگ  یم
َْول ال اُولاق  َو  ( !؟» تسا هدشن  لزان  ربمایپ  نیا  رب  راگدرورپ  فرط  زا  يا  هزجعم هیآ و  ارچ  دـنتفگ : اهنآ  : » دـیوگ یم هراب  نیا  رد  نآرق 

(. ِهِّبَر ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلُِّزن 
591 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اریز  دنتفگ ، یمن ییوج  تقیقح يور  زا  ار  داهنشیپ  نیا  اهنآ  هک  تسا  نشور 

.دوب هدروآ  هزجعم  اهنآ  يارب  یفاک  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
دوخ ربمایپ  رب  دینک ) یم داهنـشیپ  امـش  هک   ) يا هزجعم هیآ و  تسا  رداق  دـنوادخ  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم اهنآ  خـساپ  رد  نآرق  اذـل 

(. ًۀَیآ َلِّزَُنی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  « ) دنک لزان 
دینک یم تجاجل  رس  زا  هک  اهاضاقت  هنوگ  نیا  هب  رگا  هک  نیا  نآ  دیربخ و  یب نآ  زا  امش  بلاغ  هک  دراد  لاکشا  کی  راک  نیا  یلو 

یتمرح یب تیاهن  نیا  اریز  تشگ ، دـیهاوخ  دوبان  هدـش ، یهلا  تازاجم  راـتفرگ  یگمه  دـیرواین  ناـمیا  سپـس  دوش  هداد  رثا  بیترت 
« دنناد یمن اهنآ  رثکا  یلو   » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  تسوا ، تازجعم  تایآ و  وا و  هداتسرف  راگدرورپ و  سدقم  تحاس  هب  تبسن 

(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  (َو 

591 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا
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هجوتم دنراد  تمایق  رد  هک  یتشونرـس  هب  ار  اهنآ  درک و  یم ثحب  ناکرـشم  هراب  رد  هک  هتـشذگ  تایآ  لابند  هب  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
: دـیوگ یم تسخن  هدروآ ، نایم  هب  تاناویح  عاونا  مامت  و  هدـنز ، تادوجوم  مامت  یمومع  زیخاتـسر  و  رـشح »  » زا نخـس  تخاس ، یم
ام َو  « ) دنتـسه امـش  دننامه  ییاهتما  هک  نیا  رگم  تسین  دنک  یم زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  هک  يا  هدنرپ چیه  و  نیمز ، رد  يا  هدنبنج چیه  »

(. ْمُُکلاْثمَأ ٌمَمُأ  اَّلِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم 
ياراد دوخ  ملاع  رد  زین  اهنآ  ینعی : اهناسنا  دـننامه  دنتـسه  یتما  دوخ  يارب  ناگدـنرپ  تاناویح و  عاونا  زا  کـی  ره  بیترت  نیا  هب  و 

رد اهنآ  رکف  هچ  رگا  دنیوگ ، یم سیدقت  حیبست و  ار  وا  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  دنسانش و  یم ار  ادخ  دنتسه ، كاردا  روعش و  ملع و 
.تساهناسنا مهف  رکف و  زا  رت  نییاپ یحطس 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  « ) میدرکن راذگورف  ار  زیچ  چیه  باتک  نیا  رد  ام  : » دیوگ یم دعب  هلمج  رد  سپس 
(. َنوُرَشُْحی ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  « ) دنوش یم عمج  زیخاتسر  رد  ادخ  يوس  هب  اهنآ  مامت   » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 

نیمأت ار  اهنآ  ياهیدـنمزاین  و  هدـیرفآ ، ار  تاناویح  فانـصا  ماـمت  هک  يدـنوادخ  دـنک  یم راـطخا  ناکرـشم  هب  هیآ  تهج  نیا  يور 
592 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تساهنآ  لاعفا  مامت  بقارم  و  هدرک ،

ناکرـشم زا  یـضعب  هتفگ  هب  دـهدن و  رارق  يزیخاتـسر  رـشح و  امـش  يارب  تسا  نکمم  هنوـگچ  هداد ، رارق  يزیخاتـسر  همه  يارب  و 
.دشابن راک  رد  نآ  گرم  تایح و  ایند و  یگدنز  زج  يزیچ 

592 ص :  دراد ..... ؟ دوجو  مه  تاناویح  يارب  زیخاتسر  ایآ 

هدیقع نیا  نارادفرط  تسا ، تیلوؤسم  فیلکت و  نآ  لابند  هب  روعـش و  لقع و  هلأسم  ازج  باسح و  طرـش  نیتسخن  هک  تسین  کش 
روعـش مهف و  یلاع  حطـس  رگنـشور  هک  تسا  يزیگنا  تفگـش بلاج و  ماـظن  اـب  هتخیمآ  تاـناویح  زا  يرایـسب  یگدـنز  دـنیوگ : یم

هدینـشن ینانخـس  ودـنک ، هنال و  زیگنا  تفگـش  ماظن  اهنآ و  بیجع  ندـمت  لسع و  روبنز  ناگچروم و  هراب  رد  هک  تسیک  تساهنآ ،
رمتسم تخاونکی و  ياهراک  همشچ  رس  الومعم  هزیرغ  اریز  تسناد ، هزیرغ  زا  یشان  ناوت  یمن یناسآ  هب  ار  اهنآ  تسا  ملـسم  .دشاب و 

رت هیبش روعـش  مهف و  هب  ددرگ ، یم ماجنا  لمعلا  سکع  ناونع  هب  هدوبن  ینیب  شیپ لباق  هک  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  یلامعا  اـما  تسا ،
.هزیرغ هب  ات  تسا 

ار نمـشد  نیا  ندوب  كاـنرطخ  یبوخ  هب  دـنیب  یم ار  نآ  هک  راـب  نیتسخن  يارب  هدـیدن  ار  گرگ  دوخ  رمع  رد  هک  يدنفـسوگ  ـالثم 
.دوش یم لسوتم  رطخ  زا  تاجن  دوخ و  زا  عافد  يارب  دناوتب  هک  هلیسو  ره  هب  هداد و  صیخشت 

زا یـضعب  روعـش  مهف و  يارب  يا  هظحالم لباق  لیلد  هک  دوش  یم هدـید  یبلاطم  نآرق ، زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  هتـشذگ ، اـهنیا  همه  زا 
و نمی » ابس و   » هقطنم هب  دهده  ندمآ  ناتساد  و  نامیلس ، رکـشل  ربارب  زا  ناگچروم  ندرک  رارف  ناتـساد  دوش ، یم بوسحم  تاناویح 

.تساعدم نیا  دهاش  نامیلس  يارب  زیگنا  ناجیه  ياهربخ  ندروآ 
ام دیوگ : یم هک  هدش  لقن  رذ  وبأ  زا  هلمج : زا  دوش ، یم هدید  تاناویح  زیخاتسر  هنیمز  رد  يددعتم  ثیداحا  زین  یمالـسا  تایاور  رد 

، دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دندز ، خاش  رگیدکی  هب  زب  ود  ام  يور  شیپ  رد  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ 
و ارچ ؟ دناد  یم ادخ  یلو  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هن ، دندرک : ضرع  نارضاح  دندز ؟ خاش  رگیدکی  هب  اهنیا  ارچ  دیناد  یم

.درک دهاوخ  يرواد  اهنآ  نایم  رد  يدوز  هب 
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592 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 6) ماعنا هروس 

593 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دزادرپ ، یم جوجل  نارکنم  زا  ثحب  هب  نآرق  رگید  راب  اهلال ! رک و  هیآ 39 -) )
اِنتایِآب اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنا هتفرگ رارق  یکیرات  تملظ و  رد  و  دنتـسه ، لال  رک و  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و  : » دـیوگ یم

(. ِتاُملُّظلا ِیف  ٌمُْکب  ٌّمُص َو 
.دننک وگزاب  نارگید  يارب  دندرک  كرد  ار  یتقیقح  رگا  هک  ییوگقح  نابز  هن  و  دنونشب ، ار  قیاقح  هک  دنراد  ییاونش  شوگ  هن 

ْنَم « ) دهد یم رارق  میقتـسم  هداج  رب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنک و  یم هارمگ  دهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  : » دـیامرف یم نآ  لابند  هب  و 
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم  ُْهِللُْضی َو  ُهَّللا  ِأَشَی 

تقیقح نامشچ  درک ، دهاوخ  هطاحا  ار  وا  حور  یکانتشحو  یکیرات  رثا  رب  هک  دنز  یم رس  ناسنا  زا  یتشز  هداعلا  قوف  لامعا  یهاگ 
.دنام یم زاب  قح  نتفگ  زا  وا  نابز  و  دونش ، یمن ار  قح  يادص  وا  شوگ  و  دوش ، یم هتفرگ  وا  زا  نیب 

وا كرد  دید و  دشاپ ، یم وا  حور  هب  ییانشور  رون و  ایند  کی  هک  دنز  یم رس  وا  زا  ناوارف  کین  ياهراک  نانچ  یهاگ  سکع  هب  اما 
تبـسن ادـخ  هدارا  هب  هک  تلالـض  تیادـه و  ینعم  تسا  نیا  دوش ، یم رتایوگ  قح ، نتفگ  رد  وا  نابز  رتغورفرپ و  وا  رکف  رتعیـسو و 

.دوش یم هداد 

593 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 6) ماعنا هروس 

، اهنآ ربارب  رد  یتسرپ ، هناگی دـیحوت و  يارب  يرگید  هار  زا  هدرک و  ناکرـشم  هب  ار  نخـس  يور  رگید  راب  يرطف ! دـیحوت  هیآ 40 -) )
اهنآ نادـجو  زا  و  دروآ ، یم اهنآ  رطاخ  هب  ار  یگدـنز  كاندرد  تخـس و  هداعلا  قوف  تاـظحل  هک  قیرط  نیا  هب  دـنک ، یم لالدتـسا 

ناشدوخ يارب  ادخ »  » زج یهاگهانپ  ایآ  دنراپـس  یم یـشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه  هک  تاظحل  هنوگ  نیا  رد  هک  دنک  یم دادمتـسا 
ناجیه و لوه و  همه  نآ  اب  تمایق  ای  دـیایب و  امـش  غارـس  هب  دـنوادخ  كاندرد  باذـع  رگا  وگب : اهنآ  هب  ربمایپ ! يا  ! » دـننک یم رکف 

ْنِإ ْمُکَْتیَأَر  ُْلق َأ  «! ) دـیناوخ یم دوخ  دـیادش  نتخاس  فرطرب  يارب  ار  ادـخ  ریغ  اـیآ  دـییوگب  تسار  دوش ، اـپرب  كانتـشحو  ثداوح 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َنوُعْدَت  ِهَّللا  َْریَغ  ُۀَعاَّسلا َأ  ُمُْکتَتَأ  ْوَأ  ِهَّللا  ُباذَع  ْمُکاتَأ 

نکمم تسا ، كرد  لباق  تخس ، ثداوح  دیادش و  زورب  ماگنه  هب  سک  همه  يارب  هکلب  ناکرشم ، يارب  اهنت  هن  هیآ  نیا  ینعم  حور 
594 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  يداع و  لاح  رد  تسا 

شومارف ار  زیچ  همه  ناسنا  دـشاب  دـیدش  هداعلا  قوف  هثداح  هک  یماـگنه  اـما  ددرگ ، لـسوتم  ادـخ  ریغ  هب  ناـسنا  کـچوک  ثداوح 
همـشچ رـس  یـصخشمان  زومرم و  تردق  عبنم  زا  هک  تاجن  هب  يراودـیما  عون  کی  دوخ  لد  قامعا  رد  لاح  نیمه  رد  یلو  دـنک  یم

.تسا دیحوت  تقیقح  ادخ و  هب  هجوت  نامه  نیا  دنک  یم ساسحا  دریگ  یم

594 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ییاهکیرـش و  دنک ، یم فرطرب  ار  امـش  لکـشم  دهاوخب  رگا  مه  وا  دیناوخ ، یم ار  وا  اهنت  هکلب  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 41 -) )
ام َنْوَْـسنَت  َءاـش َو  ْنِإ  ِْهَیلِإ  َنوُعْدَـت  اـم  ُفِـشْکَیَف  َنوُعْدَـت  ُهاَّیِإ  ْلـَب  « ) دـینک یم شوـمارف  ار  همه  دـیدوب  هدرک  تـسرد  ادـخ  يارب   

ـک

ه
(. َنوُکِرُْشت
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594 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 6) ماعنا هروس 

يارب يرگید  هار  زا  دهد و  یم همادا  ار  ناکرشم  ناهارمگ و  اب  وگتفگ  نانچمه  نآرق  ناریذپان ! زردنا  یگدنز  ماجنا  رس  هیآ 42 -) )
.درب یم هتشذگ  ياهنامز  نورق و  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  ینعی  دنک ، یم بیقعت  ار  عوضوم  اهنآ  نتخاس  رادیب 

تالکشم اب  تیبرت  يرادیب و  روظنم  هب  ار  اهنآ  دندرکن  انتعا  نوچ  میداتـسرف و  نیـشیپ  مما  يوس  هب  یناربمایپ  ام  : » دیوگ یم تسخن 
دنوش و هجوتم  دیاش  میتخاس  هجاوم  « 1  » ءاّرض ءاسأب و  جنر و  درد و  يرامیب و  اب  یطحق  یلاسکـشخ و  رقف و  اب  تخـس ، ثداوح  و 

(. َنوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  ِءاسْأَْبلِاب َو  ْمُهانْذَخَأَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) دندرگزاب ادخ  يوس  هب 

594 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 6) ماعنا هروس 

يوس هب  دندشن و  رادیب  دنتفرگن و  زردنا  دـنپ و  هدـننکرادیب  كاندرد و  لماوع  نیا  زا  اهنآ  ارچ  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 43 -) )
(. اوُعَّرَضَت انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْوَلَف ال  « ) دنتشگنزاب ادخ 

هریت و اهنآ  ياـهبلق  كرـش ، رد  تجاـجل  هاـنگ و  يداـیز  رثا  رب   » هک نیا  تسخن  دوب ، زیچ  ود  اـهنآ  يرادـیب  مدـع  تلع  تقیقح  رد 
(. ْمُُهبُوُلق ْتَسَق  ْنِکل  َو  « ) دوب هدش  ریذپان  فاطعنا  اهنآ  حور  تخس و 

__________________________________________________

رقف و یلاسکـشخ و  یطحق و  رد  نینچمه  دور ، یم راک  هب  زین  گنج  ینعم  هب  تسا و  جـنر  تدـش و  ینعم  هب  لصا  رد  ءاـسأب » ( » 1)
زا يرامیب و  زا  هک  ییاهیتحاران  ای  ینادان و  لهج و  هودـنا و  مغ و  دـننام  تسا  یحور  یتحاراـن  ینعم  هب  ءاّرـض »  » یلو اـهنیا ، دـننام 

.دوش یم ادیپ  تورث  لام و  ماقم و  نداد  تسد 
595 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ماجنا ار  یتشز  لمع  ره  و  دوب ، هداد  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  اهنآ ) یتسرپ  يوه  حور  زا  هدافتـسا  اـب   ) ناطیـش  » هک نیا  رگید 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  « ) دنتشادنپ یم باوص  ار  یفالخ  راک  ره  ابیز و  دنداد  یم

595 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 6) ماعنا هروس 

میدش دراو  تبحم  فطل و  هار  زا  داتفین  رثؤم  اهنآ  رد  اهیلامشوگ  اهیریگتخس و  هک  یماگنه  دنک : یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
اهنآ رب  ار  اـهتمعن  عاونا  ياـهرد  میدرک و  زاـغآ  اـهنآ  يارب  ار  مود  سرد  دـندرک ، شومارف  ار  تسخن  ياهـسرد  هک  یماـگنه  هب  «و 

انْحَتَف ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف  « ) دنبایزاب ار  تسار  هار  و  دننک ، هجوت  اهتمعن  نآ  هدنـشخب  هدننیرفآ و  هب  دنوش و  رادیب  دیاش  میدوشگ »
(. ٍء ْیَش ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع 

رد كاندرد  باذع  يارب  يا  همدقم مه  دوب و  يرادیب  يارب  یتبحم  زاربا  مه  تشاد  هبناج  ود  تیصاخ  عقاو  رد  تمعن  همه  نیا  یلو 
.دنوشن رادیب  هک  یتروص 

، میدرک تازاجم  میتفرگ و  ار  اهنآ  هاگان  اذل  دندشن ، رادیب  اما  دندش  لاحـشوخ  الماک  ات  میداد  تمعن  اهنآ  هب  ردقنآ   » دیوگ یم اذل 
(. َنوُِسْلبُم ْمُه  اذِإَف  ًۀَتَْغب  ْمُهانْذَخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  « ) دش هتسب  اهنآ  يور  هب  دیما  ياهرد  مامت  و 

595 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 6) ماعنا هروس 
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َنیِذَّلا ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِـطُقَف  « ) تساـخن اـپ  هب  اـهنآ  زا  يرگید  لـسن  و  دـش ، نک  هشیر  ناراکمتـس  تیعمج  بیترت  نیا  هب  و  (- » هیآ 45 )
(. اوُمَلَظ

شیاتس : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  هدرکن ، یهاتوک  هنوگ  چیه  اهنآ  دروم  رد  تیبرت  لماوع  نتفرگ  راک  هب  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و 
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  « ) تسا نایناهج  همه  یبرم  راگدرورپ و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح  و 

دراد تیمها  يردق  هب  دـهد ، همادا  ار  راک  نیا  دـناوتب  هک  یلـسن  ندـش  دوبان  داسف و  ملظ و  هشیر  عطق  هک  تسا  نآ  هناشن  هلمج  نیا 
.تسا ساپس  رکش و  ياج  هک 

تـسود هک  تسا  نیا  شموـهفم  دراد ، تسود  ار  نارگمتـس  ياـقب  سک  ره  : » میناوـخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
دوخ ناملاظ  نتخاس  دوبان  ربارب  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک ) تسا  مهم  يا  هزادنا هب  ملظ  عوضوم   ) دوش ادـخ  تیـصعم  دراد  یم

«. تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دش و  هدیرب  رگمتس  موق  هلابند  هدومرف : تسا و  هدرک  شیاتس  دمح و  ار 
596 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

596 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ياـهتمعن دـنوادخ  رگا  : » دـیوگ یم تـسخن  تـسا ، ناکرـشم  اـب  ناـنچمه  نخـس  يور  دیــسانشب ! ار  اـهتمعن  هدنــشخب  هـیآ 46 -) )
لطاب قح و  دب و  بوخ و  نایم  دیناوتن  هک  يروطب  دراذگب  رهم  ناتیاهلد  رب  و  دریگب ، امش  زا  مشچ  شوگ و  نوچمه  ار  شیاهبنارگ 

َمَتَخ ْمُکَراْصبَأ َو  ْمُکَعْمَـس َو  ُهَّللا  َذَخَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  ( !؟» دنادرگزاب امـش  هب  ار  اهتمعن  نیا  دناوت  یم ادـخ  زج  یـسک  هچ  دـیهد  زیمت 
(. ِِهب ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ْمُِکبُوُلق  یلَع 

.دندیتسرپ یم ادخ  هاگشیپ  رد  ناعیفش  ناونع  هب  ار  اهتب  و  تسادخ ، هدنهد  يزور  قلاخ و  هک  دنتشاد  لوبق  زین  ناکرشم  تقیقح  رد 
يور قح  زا  اـهنآ  زاـب  یلو  میهد ، یم حرـش  اـهنآ  يارب  فـلتخم  ياـه  هنوـگ هب  ار  لـیالد  تاـیآ و  هنوـگچ  نیبـب  : » دـیوگ یم سپس 

(. َنُوفِدْصَی ْمُه  َُّمث  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  َْفیَک  ْرُْظنا  « ) دننادرگ یمرب

596 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اـیند و ياـهتمعن  ماـمت  همـشچ  رـس  هک  مهف ) شوـگ و  مشچ و   ) یهلا گرزب  تمعن  هس  نیا  رکذ  لاـبند  هب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 47 -) )
نودـب یناهگان و  دـنوادخ  باذـع  رگا  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، یلک  روطب  اهتمعن  همه  بلـس  ناکما  هب  هراشا  تسا  ترخآ 

ْوَأ ًۀَتَْغب  ِهَّللا  ُباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  ُْلق َأ  «! ) دنوش یم دوبان  ناراکمتس  زج  ایآ  دیایب  امش  غارس  هب  همدقم ، اب  اراکشآ و  ای  و  همدقم ،
(. َنوُِملاَّظلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ُکَلُْهی  ْلَه  ًةَرْهَج 

.دنرادن نایم  نیا  رد  یشقن  چیه  اهتب  و  تسادخ ، تساهتمعن  نتفرگ  تازاجم و  عاونا  هب  رداق  هک  یسک  اهنت  تسا  نیا  روظنم 
.دیربب هانپ  اهنآ  هب  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب ،

596 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 6) ماعنا هروس 

يایبنا تسین ، هتخاس  اهنآ  زا  يراک  ناج  یب ياهتب  اـهنت  هن  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  یهلا  ناربماـیپ  عضو  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
ادخ نامرف  هب  تسه  یتمعن  ره  و  دنرادن ، دیدهت  قیوشت و  و  راذنا ، تراشب و  و  تلاسر ، غالبا  زج  يراک  زین  یهلا  ناربهر  گرزب و 
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(. َنیِرِْذنُم َنیِرِّشَبُم َو  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو  « ) دنهاوخ یم وا  زا  دنهاوخب  هچ  ره  مه  اهنآ  تسوا و  هیحان  زا  و 
ماجنا حـلاص  لمع  و   ) دـننک حالـصا  ار  نتـشیوخ  دـنروایب و  نامیا  هک  اهنآ  تسا  زیچ  ود  رد  رـصحنم  تاجن  هار  : » دـیوگ یم سپس 

597 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهلا  ياهتازاجم  زا  یسرت  هن  دنهد )
(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َحَلْصَأ  َنَمآ َو  ْنَمَف  « ) دوخ هتشذگ  لامعا  زا  یهودنا  مغ و  هن  و  دنراد ،

597 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 6) ماعنا هروس 

« دش دـنهاوخ  یهلا  تازاجم  راتفرگ  ینامرفان  قسف و  نیا  ربارب  رد  دـننک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  لباقم ، رد  و  (- » هیآ 49 )
(. َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ُباذَْعلا  ُمُهُّسَمَی  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  (َو 

597 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ياهداریا زا  تمسق  هس  هب  تسا و  ناکرشم  رافک و  نوگانوگ  تاضارتعا  هب  ییوگخساپ  هلابند  هیآ  نیا  بیغ ! زا  یهاگآ  هیآ 50 -) )
: تسا هدش  هداد  خساپ  هاتوک  ياه  هلمج رد  اهنآ 

يداهنشیپ دوخ  لیم  هب  کی  ره  و  دندرک ، یم یبیرغ  بیجع و  تازجعم  داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  اهنآ  هک  نیا  تسخن 
و ناگتـشرف ، لوزن  یهاگ  و  الط ، زا  ییاه  هناخ یهاگ  دندوبن  عناق  زین  نارگید  تساوخرد  دروم  تازجعم  هدهاشم  هب  یتح  دنتـشاد ،

کی بیرغ  بیجع و  ياهاضاقت  نیا  اب  اهنآ  ایوگ  هویم ! بآ و  رپ  ناتـسغاب  کی  هب  هّکم  نازوس  کـشخ و  نیمزرـس  لیدـبت  یناـمز 
.دنتشاد راظتنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  نامسآ  نیمز و  تیکلام  تیهولا و  ماقم  عون 

هب یهلا  نئازخ  هک  منک  یمن اعدا  زگره  نم  وگب :  » دهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دارفا ، نیا  خساپ  رد  دـنوادخ  اذـل 
(. ِهَّللا ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  « ) تسا نم  تسد 

تاذ زا  هک  دریگ  یمربرد ار  زیچ  همه  عبنم  هّللا ، نئازخ  بیترت  نیا  هب  تسا و  يزیچ  ره  زکرم  عبنم و  ینعم  هب  هنیزخ »  » عمج نئازخ » »
.دشاب یم تساهتردق ، تالامک و  عیمج  همشچ  رس  هک  وا  ياهتنا  یب

هب یتح  و  دزاس ، هاگآ  هتشذگ  هدنیآ و  رارـسا  مامت  زا  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنتـشاد  راظتنا  هک  يدارفا  ربارب  رد  سپس 
: دیوگ یم دنزیخ ، اپب  تعفنم  بلج  ررـض و  عفد  يارب  ات  دهد ، یم يور  اهنآ  یگدنز  هب  طوبرم  یثداوح  هچ  هدـنیآ  رد  دـیوگب  اهنآ 

(. َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  َو ال  « ) مهاگآ بیغ  رارسا  یناهنپ و  روما  همه  زا  هک  منک  یمن اعدا  زگره  نم  »
ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتـشرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوخ  دنتـشاد  راظتنا  هک  یناسک  داریا  خساپ  هب  موس  هلمج  رد  و 

598
، دوشن هدید  وا  رد  رازاب  هچوک و  رد  نتفر  هار  اذغ و  ندروخ  زا  يرـشب  ضراوع  هنوگ  چیه  و  دـشاب ، وا  هارمه  يا  هتـشرف ای  و  دـشاب ،

(. ٌکَلَم یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  « ) ما هتشرف منک  یمن اعدا  زگره  نم  و  : » دیوگ یم
یحُوی ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  « ) دسر یم نم  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  یحو  قیرط  زا  هک  منک  یم يوریپ  یتامیلعت  تاروتسد و  زا  اهنت  نم   » هکلب

(. ََّیلِإ
مشچ و هک  اهنآ  و  دـندننامه ؟ انیب  انیبان و  دارفا  ایآ  وگب : : » هک دوش  یم هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

ْلَه ُْلق  « ) دـینک یمن رکف  ایآ  دـنربارب ؟ دـننک  یم كرد  دـننیب و  یم یبوخ  هب  ار  قیاقح  هک  یناسک  اب  تسا  هتـسب  ناـشلقع  هشیدـنا و 
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(. َنوُرَّکَفَتَت الَف  ُریِصَْبلا َأ  یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی 

598 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 6) ماعنا هروس 

روتسد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  نآ  لابند  هب  و  دنتـسین ، ناسکی  انیب  انیبان و  هک  دومرف  لبق  هیآ  نایاپ  رد  هیآ 51 -) )
یلِإ اوُرَـشُْحی  ْنَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِْذنَأ  َو  « ) دنراد میب  زیخاتـسر  زور  زا  هک  نک  رادـیب  راذـنا و  ار  یناسک  نآرق  هلیـسو  هب   » دـهد یم

(. ْمِهِّبَر
نیا وترپ  رد  دـشاب ، راک  رد  یباتک  باـسح و  دـنهد  یم لاـمتحا  هک  تسا  هدوشگ  اـهنآ  بلق  مشچ  هزادـنا  نیا  اـت  هک  یناـسک  ینعی 

.دنا هتفای قح  شریذپ  يارب  یگدامآ  تیلوؤسم ، زا  سرت  و  لامتحا ،
ْمَُهل َْسَیل  « ) درادن دوجو  يا  هدننک تعافش  هاگهانپ و  ادخ  زج   » هک دنـسرت  یم زور  نآ  زا  لد  رادیب  دارفا  هنوگ  نیا  دیوگ : یم سپس 

(. ٌعیِفَش ٌِّیلَو َو ال  ِِهنوُد  ْنِم 
(. َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  « ) تسه اهنآ  هراب  رد  يراکزیهرپ  اوقت و  دیما  اریز   » امنب قح  يوس  هب  توعد  نک و  راذنا  ار  دارفا  هنوگ  نیا  يرآ !

598 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 52) )

598 ص :  لوزن ..... : نأش 

هک یلاح  رد  دنتـشذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سلجم  رانک  زا  شیرق  زا  یعمج  هدـش : لـقن  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  رد  رگراک ، تعاضب و  مک ناناملـسم  زا  اهنآ  لاـثما  و  باـبخ »  » و لـالب » «، » راّـمع  » و بیهـص » »

.دندوب
.دندرک بجعت  هنحص  نیا  هدهاشم  زا  اهنآ 

اهنیا وریپ  ام  هدرک ! باختنا  ام  نایم  زا  دنوادخ  هک  دنتـسه  اهنیا  يا ؟ هدرک تعانق  تیعمج  زا  دارفا  نیمه  هب  ایآ  دـمحم ! يا  دـنتفگ :
599 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رتدوز  هچ  ره  میشاب ؟ هدوب 

.مینک يوریپ  وت  زا  میوش و  کیدزن  وت  هب  ام  دیاش  نک ، رود  دوخ  فارطا  زا  ار  اهنآ 
.درک در  تدش  هب  ار  داهنشیپ  نیا  دش و  لزان  هیآ 

نب رمع  : » دنک یم هفاضا  سپـس  هدرک و  لقن  لوزن  نأش  نیا  هب  هیبش  یثیدح  رانملا »  » هدنـسیون دـننام  ننـست  لها  نارـسفم  زا  یـضعب 
.دننک یم هچ  اهنیا  مینیبب  ام  و  میریذپب ؟ ار  اهنآ  داهنشیپ  هک  دراد  یعنام  هچ  درک  داهنشیپ  ربمایپ  هب  و  دوب ، رضاح  اجنآ  رد  باطخ »

.درک در  زین  ار  وا  داهنشیپ  قوف  تایآ 
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599 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ربمایپ دنتـشاد  راظتنا  اهنآ  هک  نیا  نآ  هدـش و  هراشا  ناکرـشم  ياهییوج  هناهب زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  یتاـقبط - رکف  اـب  هزراـبم 
هنوـگ نیا  هب  اـت  هدـمآ  مالـسا  هک  نیا  زا  ربـخ  یب دوـش ، لـئاق  ریقف  هقبط  هب  تبـسن  نادـنمتورث  يارب  یتازاـیتما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

دوخ زا  ار  هتسد  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنتشاد  رارصا  داهنـشیپ  نیا  يور  اهنآ  اذل  دهد ، نایاپ  ساسا  یب چوپ و  تازایتما 
ماـش حبـص و  هک  ار  یناـسک  : » دـیوگ یم تـسخن  دـنک ، یم یفن  ار  اـهنآ  داهنـشیپ  هدـنز  لـیالد  رکذ  اـب  احیرـص و  نآرق  اـما  دـنارب ،

ِةادَْغلِاب ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال  « ) نکم رود  دوخ  زا  زگره  دـنرادن ، يرظن  وا  كاپ  تاذ  زج  دـنناوخ و  یم ار  دوخ  راگدرورپ 
(. ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  َو 

رب هک  عامتجا  تاقبط  دیاب  دندوب  دـقتعم  و  دنتـسناد ، یم اهنآ  تورث  هب  ار  دارفا  زایتما  طلغ  نیرید  تنـس  کی  يور  اهنآ  تقیقح  رد 
ار زایتما  نیا  و  دنز ، مه  رب  ار  یتاقبط  یگدـنز  دـهاوخب  یتوعد  نییآ و  ره  و  دـنامب ، ظوفحم  هراومه  هدـمآ  دوجو  هب  تورث  ساسا 

.تسا لوبق  لباق  ریغ  دورطم و  اهنآ  رظن  رد  دریگب ، هدیدان 
رب اهنآ  باـسح  هن  هک  نیا  يارب  يزاـس ، رود  دوخ  زا  ار  ناـمیا  اـب  صاخـشا  هنوگ  نیا  هک  درادـن  یلیلد  : » دـیامرف یم دـعب  هلمج  رد 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ْمِْهیَلَع  َِکباسِح  ْنِم  ام  ٍء َو  ْیَش ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  ام  « ) اهنآ رب  وت  باسح  هن  تسوت و 
(. َنیِِملاَّظلا َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف  « ) دوب یهاوخ  نارگمتس  زا  ینارب  دوخ  زا  ار  اهنآ  رگا  لاح  نیا  اب  »

رد دنا و  هدروآ نامیا  هک  هزادـنا  نیمه  تسادـخ ، اب  ناشباسح  یلو  دنـشاب ، هدوب  نینچ  اهنآ  هک  نیا  ضرف  هب  دـهد  یم خـساپ  نآرق 
600 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  دنا ، هتفرگ رارق  نیملسم  فص 

.دریگ یم ار  شیرق  فارشا  ياهییوج  هناهب ولج  بیترت  نیا  هب  و  دوش ، هدنار  دیابن  یتمیق  چیه 

600 ص :  مالسا ..... - گرزب  زایتما  کی 

قح دوخ  يارب  اـهنآ  هک  اـجنآ  اـت  هتفاـی  هعـسوت  یکحـضم  زرط  هب  یبهذـم  ياـسؤر  تاراـیتخا  هریاد  ینونک  تیحیـسم  رد  میناد  یم
.دنریذپب ای  و  دننک ، ریفکت  درط و  يزیچ  نیرتکچوک  اب  ار  یناسک  دنناوت  یم تهج  نیمه  هب  و  دنتسه ، لئاق  هانگ  ندیشخب 

زین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  هکلب  یبهذـم ، ياملع  اهنت  هن  هک  دوش  یم روآدای  احیرـص  رگید  تایآ  قوف و  هیآ  رد  نآرق 
هاـنگ و شزرمآ  .درادـن  هدادـن ، ماـجنا  دوشب ، مالـسا  زا  جورخ  بجوم  هک  يراـک  و  دـنک ، یم ناـمیا  راـهظا  هک  ار  یـسک  درط  قح 

.درادن يراک  نینچ  رد  تلاخد  قح  وا  زج  سک  چیه  و  تسادخ ، تسد  هب  اهنت  ناگدنب  باتک  باسح و 

600  : ص ۀیآ 53 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نیا هروک  زا  رگا  و  اهنآ ، يارب  تسا  ییاهـشیامزآ  تانایرج  نیا  هک  دهد  یم رادشه  نامیا  یب نادـنمتورث  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 53 -) )
رگید ضعب  اب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  نینچ ، نیا  : » دیوگ یم دننک ، لمحت  ار  نآ  كاندرد  بقاوع  دیاب  دـنیآ ، نوریب  تسردان  اهـشیامزآ 

(. ٍضْعَِبب ْمُهَضَْعب  اَّنَتَف  َِکلذَک  َو  « ) میدومزآ
.تسا شیامزآ  ینعم  هب  اجنیا  رد  هنتف » »
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اهنیا ایآ  : » دنیوگ یم هتسیرگن و  نیتسار  نانمؤم  هب  زیمآریقحت  هاگن  اب  هک  دسر  یم ییاج  هب  نارگناوت  نیا  راک  دنک : یم هفاضا  سپس 
ییاهفرح نینچ  لباق  اهنیا  ایآ  تسا » هتـشاد  ینازرا  اـهنآ  هب  ار  مالـسا  ناـمیا و  تمعن  و  هدـیزگرب ، اـم  ناـیم  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه 

(. اِنْنَیب ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ِءالُؤه  اُولوُقَِیل َأ  ! ) دنتسه
راک هب  ار  نآ  هدروآ و  اج  هب  ار  صیخشت  ملع و  تمعن  رکش  هک  دنتسه  یمدرم  نامیا  اب  دارفا  نیا  هک  دیوگ  یم خساپ  اهنآ  هب  دعب  و 
نآ زا  یتـمعن  هچ  .دـنا  هدـش اریذـپ  وا  زا  هدروآ و  اـج  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توعد  تمعن  رکـش  نینچ  مه  و  دـنا ، هتـسب

نارکاش دنوادخ  ایآ   » تسا هدینادرگ  خـسار  اهنآ  بولق  رد  ار  نامیا  دـنوادخ  نیمه ، رطاخ  هب  رتالاب و  نآ  زا  يرکـش  هچ  رتگرزب و 
(. َنیِرِکاَّشلِاب َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  «! ) دسانش یمن رتهب  ار 

600  : ص ۀیآ 54 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ص: ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  یلک  نوناق  کی  تروص  هب  هیآ  نیا  هیآ 54 -) )
601

هب هک  یناسک  هاگ  ره  : » دیوگ یم نینچ  دریذـپب ، یبوخ  هب  هکلب  دـنکن ، درط  اهنت  هن  دنـشاب ، راکهانگ  دـنچ  ره  ار  نامیا  اب  دارفا  مامت 
(. ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْلُقَف  اِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو  « ) امش رب  مالس  وگب : اهنآ  هب  دنیایب ، وت  غارس  هب  دنا  هدروآ نامیا  ام  تایآ 

هّللا یّلص  ربمایپ  دوخ  هیحان  زا  امیقتسم  ای  و  دشاب ، هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هلیسو  هب  ادخ و  هیحان  زا  تسا  نکمم  مالـس  نیا 
.تساهنآ اب  یتسود  مهافت و  ندرک و  لابقتسا  ندش و  اریذپ  رب  لیلد  لاح  ره  رد  هلآ و  هیلع و 

(. َۀَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  « ) تسا هدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  تمحر  امش  راگدرورپ   » هک دنک ، یم هفاضا  مود  هلمج  رد 
امـش زا  سک  ره  : » دـیوگ یم نینچ  زیمآ  تبحم  يریبـعت  اـب  تسا ، یهلا  تمحر  ریـسفت  حیـضوت و  تقیقح  رد  هک  موـس  هلمج  رد  و 
َلِمَع ْنَم  ُهَّنَأ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دـنوادخ  دـیامن ، ناربج  حالـصا و  دـنک و  هبوت  سپـس  دـهد ، ماجنا  تلاهج  يور  زا  يراک 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأ  ِهِدَْعب َو  ْنِم  َبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم 
.تسا لوؤسم  دوخ  هانگ  ربارب  رد  یسک  نینچ  املسم  تسا و  توهش  نایغط  هبلغ و  نامه  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  تلاهج »  » زا روظنم 

601  : ص ۀیآ 55 .....  (: 6) ماعنا هروس 

صخـشم نشور و  نینچ  نیا  ار  دوـخ  تاروتـسد  اـه و  هناـشن تاـیآ و  اـم  : » دـیامرف یم بلطم  دـیکأت  يارب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 55 -) )
ِتایْآلا َو ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  َو  « ) قح نانمـشد  جوجل و  ناراکهنگ  هار  مه  ددرگ و  راکـشآ  ناعیطم  ناـیوج و  قح هار  مه  اـت  مینک ، یم

(. َنیِمِرْجُْملا ُلِیبَس  َنِیبَتْسَِتل 
.دنوش یمن قح  میلست  هلیسو  چیه  اب  هک  تسا  یتخسرس  جوجل و  ناراکهانگ  نامه  مرجم »  » زا روظنم 

مـسر هار و  دننامیـشپ ، دوخ  راـک  زا  هک  یناراـکهانگ  زا  توعد  یتـح  قح ، يوس  هب  یناـگمه  یمومع و  توـعد  نیا  زا  دـعب  ینعی 
.دش دهاوخ  هتخانش  الماک  فاطعنا  لباق  ریغ  جوجل و  نامرجم 

601  : ص ۀیآ 56 .....  (: 6) ماعنا هروس 

602 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  نخس  يور  نانچمه  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  اجیب ! رارصا  هیآ 56 -) )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


نانچ تایآ  نیا  نحل  دـنک - یم لابند  ار  ثحب  نیمه  زین  هروس  نیا  تایآ  رتشیب  هک  روطنامه  تسا - جوجل  ناتـسرپ  تب ناکرـشم و 
هب هک  دوش  یم رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنک ، ادـیپ  شیارگ  ناشنیئآ  هب  دـندوب  هدرک  توعد  ربمایپ  زا  اهنآ  ایوگ  هک  تسا 

(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق  « ) ما هدش یهن  دیناوخ  یم ادخ  زا  ریغ  هک  یناسک  شتسرپ  زا  نم  وگب :  » اهنآ
هب ینـشور  خـساپ  نیا  و  ْمُکَءاوْهَأ .) ُِعبَّتَأ  ُْلق ال  « ) منک یمن امـش  ياهـسوه  يوه و  زا  يوریپ  نم  ربمایپ ! يا  وگب : : » دـیامرف یم سپس 

.درادن یقطنم  لیلد  چیه  یتسرپ  تب هک  نیا  نآ  تساهنآ و  ساسا  یب داهنشیپ 
مهاوخن ناگتفای  تیاده  زا  ما و  هدـش هارمگ  املـسم  منک  ار  يراک  نینچ  نم  رگا  : » دـیوگ یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هلمج  نیرخآ  رد  و 

(. َنیِدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ًاذِإ َو  ُْتلَلَض  ْدَق  « ) دوب

602  : ص ۀیآ 57 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هچ رگا  مراد  مراگدرورپ  فرط  زا  ینـشور  لـیلد  هنّیب و  نم   » هک نیا  نآ  دـهد و  یم اـهنآ  هب  يرگید  خـساپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 57 -) )
(. ِِهب ُْمْتبَّذَک  یِّبَر َو  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق  « ) دیا هدرک بیذکت  هتفریذپن و  ار  نآ  امش 

یتسرپادـخ و هلأسم  رد  نم  كردـم  هک  دـنک  هیکت  هتکن  نیا  يور  تسا  رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زین  هیآ  نیا  رد  هصالخ 
.دهاک یمن نآ  تیمها  زا  يزیچ  امش  بیذکت  راکنا و  دشاب و  یم راکشآ  نشور و  الماک  تب  اب  هزرابم 

نآ هب  ار  ام  هک  ییاهرفیک  یتسه  قح  رب  وت  رگا  دـنتفگ  یم اهنآ  هک  نیا  نآ  دـنک و  یم هراشا  اهنآ  ياهییوج  هناـهب  زا  یکی  هب  سپس 
تـسد هب  دیراد  هلجع  نآ  هراب  رد  امـش  ار  هچنآ  : » دیامرف یم اهنآ  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روایب  رتدوز  ینک  یم دیدهت 

(. ِِهب َنُولِْجعَتْسَت  ام  يِْدنِع  ام  « ) تسین نم 
(. ِهَِّلل اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  « ) تسادخ تسد  هب  همه  اهنامرف  اهراک و  مامت  »

زا معا  یبصنم  ره  نینچمه  تسادـخ ، تسد  هب  عیرـشت  ینید و  ماکحا  ملاع  رد  نیوکت و  شنیرفآ و  ملاع  رد  نامرف  هنوگ  ره  ینعی :
ص: ج1 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .تسا  راگدرورپ  هیحان  زا  مه  نآ  تسا  هدش  هدرپس  یـسک  هب  تیمکح  تواضق و  یهلا و  يربهر 

603
ُّصُقَی « ) تسا لطاب  زا  قح  ناگدـننکادج  نیرتهب  وا  دـنک و  یم ادـج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسوا  : » دـیوگ یم دـیکأت  ناونع  هب  دـعب  و 

(. َنِیلِصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َّقَْحلا َو 
زا قح  ناگدننکادج  نیرتهب  وا  دشاب  هتـشاد  زین  دوخ  شناد  ملع و  لامعا  يارب  یفاک  تردق  رتشیب و  همه  زا  شملع  هک  یـسک  اریز 

.تسا لطاب 

603  : ص ۀیآ 58 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهنآ هب  نادان  جوجل و  تیعمج  نیا  هیحاـن  زا  رفیک  باذـع و  هبلاـطم  ربارب  رد  هک  دـهد  یم روتـسد  ربماـیپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 58 -) )
نم راک  مداد  یم رثا  بیترت  امـش  تساوخرد  هب  نم  دوب و  نم  تردق  هضبق  رد  دیبلط  یم نم  زا  هلجع  اب  امـش  هک  ار  هچنآ  رگا  وگب : »

(. ْمُکَْنَیب ِیْنَیب َو  ُْرمَْألا  َیِضَُقل  ِِهب  َنُولِْجعَتْسَت  ام  يِْدنِع  َّنَأ  َْول  ُْلق  « ) دوب هتفرگ  نایاپ  امش  اب 
رتـهب سک  همه  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم ناـیاپ  رد  هدـش  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  اـهنآ  تازاـجم  دـننکن  روـصت  هک  نیا  يارب  اـما 

(. َنیِِملاَّظلِاب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  « ) داد دهاوخ  رفیک  ار  اهنآ  عقوم  هب  دسانش و  یم ار  ناملاظ  ناراکمتس و 
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603  : ص ۀیآ 59 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دعب هب  نیا  زا  دوب ، نایم  رد  وا  نامرف  مکح و  هریاد  تعسو  ادخ و  تردق  ملع و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  بیغ ! رارـسا  هیآ 59 -) )
ياهدیلک : » دیوگ یم هتخادرپ ، ادـخ  ملع  عوضوم  هب  تسخن  دوش ، یم هداد  حیـضوت  احورـشم  دـش ، نایب  الامجا  لبق  تایآ  رد  هچنآ 

(. َوُه اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو  « ) دناد یمن ار  اهنآ  یسک  وا  زج  و  تسادخ ، دزن  رد  همه  بیغ ) ياه  هنازخ ای   ) بیغ
(. ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  « ) دناد یم ادخ  تسا  رحب  ّرب و  رد  هچنآ  : » دیوگ یم رتشیب  دیکأت  حیضوت و  يارب  سپس 

بآ هک  تسا  یعیـسو  لحم  ینعم  هب  لـصا  رد  زین  رحب »  » و دوش ، یم هتفگ  اهیکـشخ  هب  ـالومعم  و  تسا ، عیـسو  ناـکم  ینعم  هب  ّرب » »
.دوش یم هتفگ  زین  میظع  ياهرهن  هب  یهاگ  اهایرد و  هب  الومعم  و  دشاب ، عمتجم  نآ  رد  دایز 

.تسا زیچ  همه  رب  وا  ملع  هطاحا  ینعم  هب  تساهایرد ، اهیکشخ و  رد  هچنآ  زا  ادخ  یهاگآ  لاح  ره  رد 
604 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهایرد ، قامعا  رد  گرزب ، کچوک و  هدنز ، دوجوم  اهدرایلیم  شبنج  زا  وا  ینعی ،

مامت زا  هرخالاب  .اهمتا و  لد  رد  اهنورتکلا  مامت  زومرم  تاکرح  زا  .اهنوخ  ياـهلوبلگ  ناـسنا و  ره  ندـب  ياهلولـس  یعقاو  هرامـش  زا 
 .... دنک یم ذوفن  ام  حور  قامعا  ات  و  درذگ ، یم ام  زغم  ياه  هدرپ يالبال  زا  هک  ییاه  هشیدنا

.تسا ربخاب  ناسکی  روطب  اهنیا  همه  زا  يرآ !
ادج یتخرد  زا  یگرب  چیه  : » دیامرف یم هدرک و  دروم  نیا  رد  صوصخب  هراشا  دنوادخ ، یملع  هطاحا  دیکأت  يارب  دـعب  هلمج  رد  زاب 

(. اهُمَْلعَی اَّلِإ  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  َو  « ) دناد یم ار  نآ  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن
همه نیمز ، يور  ناشنتفرگ  رارق  هظحل  اوه و  طسو  رد  اهنآ  شدرگ  اه و  هخاـش زا  ناشندـش  ادـج  هظحل  اـهگرب و  نیا  دادـعت  ینعی ،

تایـصوصخ مامت  هک  نیا  رگم  دریگ » یمن رارق  نیمز  هاگیفخم  رد  يا  هناد چـیه  نینچ  مه  و   » .تسا نشور  وا  ملع  هاگـشیپ  رد  اـهنیا 
(. ِضْرَْألا ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال   ) دناد یم ار  نآ 

و درذـگب ، وا  رمع  زا  لاس  اهنویلیم  دـنچ  ره  یناـسنا  چـیه  يارب  هک  تسا ، هدـش  هدراذـگ  ساـسح  هطقن  ود  يور  تسد  تقیقح  رد 
.تسین نکمم  نآ  رب  هطاحا  دنک ، ادیپ  زیگنا  تریح  لماکت  یتعنص  ياههاگتسد 

، دشاپ یم يا  هطقن هچ  هب  هدرک و  ادج  ناهایگ  زا  ار  ییاهرذب  هچ  نیمز  هرک  رـساترس  رد  زور  هنابـش  ره  رد  اهداب  دناد  یم یـسک  هچ 
هب هاگن  دنک !؟ باسح  دوش  یم ادـج  اهلگنج  ناتخرد  هخاش  زا  زور  کی  رد  هک  ییاهگرب  دادـعت  دـناوت ، یم یکینورتکلا  زغم  مادـک 

ار تقیقح  نیا  یبوخ  هب  دـنک ، یم ادـیپ  اهگرب  یپرد  یپ طوقـس  هک  یعیدـب  هرظنم  و  زییاپ ، لصف  رد  اصوصخم  لـگنج  کـی  هرظنم 
.دریگ رارق  ناسنا  سرتسد  رد  تسین  نکمم  هاگ  چیه  مولع  هنوگ  نیا  هک  دنک ، یم تباث 

، تساهنآ یگدـنز  تایح و  نیتسخن  ياهماگ  نیمز  هاـگیفخم  رد  اـه  هناد طوقـس  و  تساـهنآ ، گرم  هظحل  اـهگرب  طوقـس  عقاو  رد 
.تسا ربخاب  یگدنز  گرم و  نیا  ماظن  زا  هک  تسوا 

ار ادـخ  ملع  هک  ار  یناسک  رادـنپ  هک  تسا  نیا  نآ  یفـسلف  رثا  اـما  یتیبرت ،»  » رثا کـی  دراد و  یفـسلف »  » رثا کـی  عوضوم  نیا  ناـیب 
605 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  هک  دندقتعم  و  دنناد ، یم تایلک  هب  رصحنم 

.دراد لماک  یهاگآ  تایئزج  تایلک و  همه  زا  ادخ  هک  دیوگ  یم احیرص  و  دنک ، یم یفن  درادن ، یهاگآ  ناهج  نیا  تایئزج  زا  ادخ 
، وت راتفگ  لامعا و  وت ، دوجو  رارـسا  مامت  دیوگ  یم ناسنا  هب  روانهپ  عیـسو  ملع  نیا  هب  نامیا  اریز  تسا ، نشور  نآ  یتیبرت  رثا  اما  و 
دشابن و شیوخ  لاح  بقارم  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  ینامیا  نینچ  اب  تسا  راکـشآ  وا  كاپ  تاذ  يارب  یگمه  وت ، راکفا  تاین و 

.دنکن لرتنک  ار  دوخ  تاّین  راتفگ و  لامعا و 
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َو ال « ) تسا تبث  راگدرورپ ) ملع  ماقم  رد  و   ) نیبم باـتک  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، یکـشخ  رت و  چـیه  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال 

605  : ص ۀیآ 60 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زین ار  ادخ  هرهاق  تردق  هدیناشک و  تسا ، یلـصا  فده  هک  ناسنا  لامعا  هب  دنوادخ  ملع  هطاحا  هب  ار  ثحب  هیآ  نیا  رد  هیآ 60 -) )
.دنریگب ار  مزال  یتیبرت  جیاتن  ثحب  نیا  عومجم  زا  مدرم  ات  دزاس ، یم صخشم 

دیروآ یم تسد  هب  دیهد و  یم ماجنا  زور  رد  هچنآ  زا  و  دنک ، یم ضبق  بش  رد  ار  امـش  حور  هک  تسا  یـسک  وا   » دیوگ یم تسخن 
(. ِراهَّنلِاب ُْمتْحَرَج  ام  ُمَْلعَی  ِْلیَّللِاب َو  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) تسا هاگآ 

نانچ مه  عضو  نیا  دنک و  یم رادـیب  ار  امـش  زور  و   » دـیباوخ یم بش  دوش ، یم رارکت  يرادـیب  باوخ و  ماظن  نیا  دـیوگ : یم سپس 
(. یمَسُم ٌلَجَأ  یضُْقِیل  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث  « ) دسر ارف  امش  یگدنز  نایاپ  ات  دراد  همادا 

هاگآ دیا  هداد ماجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  تسادخ و  يوس  هب  همه  تشگزاب  سپـس  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  ثحب  ییاهن  هجیتن  ماجنا  رس 
(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنی  َُّمث  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث  « ) دزاس یم

605  : ص ۀیآ 61 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهنآ باسح  قیقد  يرادهاگن  و  ناگدنب ، لامعا  هب  تبسن  دنوادخ  یملع  هطاحا  يور  رتشیب  حیضوت  يارب  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 61 -) )
باسح هک  دتـسرف  یم امـش  رب  ینابقارم  ناـظفاح و  دراد و  دوخ  ناگدـنب  رب  لـماک  طلـست  وا  : » دـیوگ یم نینچ  زیخاتـسر  زور  يارب 

606 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  « ) دننک يرادهاگن  اقیقد  ار  ناتلامعا 
( ًۀَظَفَح ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو 

(. ُتْوَْملا ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  « ) دراد همادا  گرم  ندیسر  ارف  یگدنز و  نایاپ  هظحل  ات  باسح  نیا  يرادهاگن  : » دیامرف یم سپـس  .
(. اُنلُسُر ُْهتَّفَوَت  « ) دنریگ یم ار  وا  حور  دنحاورا  ضبق  رومأم  هک  ام  ناگداتسرف  ماگنه  نیا  رد  «و 

يا هظحل هن  دنرادن ، طیرفت  روصق و  یهاتوک و  دوخ  تیرومأم  ماجنا  رد  هجو  چیه  هب  ناگتـشرف  نیا   » هک دـنک  یم هفاضا  نایاپ  رد  و 
(. َنوُطِّرَُفی ْمُه ال  َو  « ) رخؤم يا  هظحل هن  و  دنراد ، یم مدقم  ار  حور  نتفرگ 

606  : ص ۀیآ 62 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ياه هدنورپ نیا  اب  دوخ  نارود  یط  زا  سپ  رـشب  دارفا  : » دـیوگ یم هدرک ، ناسنا  راک  هلحرم  نیرخآ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 62 -) )
« دـندرگ یم زاب  تساهنآ  یقیقح  يالوم  هک  يراـگدرورپ  يوس  هب  زیخاتـسر  زور  رد  تسا ، تبث  اـهنآ  رد  زیچ  همه  هک  هدـش  میظنت 

(. ُمْکُْحلا َُهل  الَأ  « ) تسادخ كاپ  تاذ  صوصخم  تواضق  مکح و  یسرداد و  ، » هاگداد نآ  رد  و  ِّقَْحلا .) ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث  )
اهنآ ياهباسح  ماـمت  هب  تعرـس  هب   » دـنا هتـشاد دوخ  ياـغوغرپ  خـیرات  لوط  رد  رـشب  دارفا  هک  ییاـه  هدـنورپ لاـمعا و  همه  نآ  اـب  و 

(. َنِیبِساْحلا ُعَرْسَأ  َوُه  َو  « ) دنک یم یگدیسر 
ناگدنب مامت  باسح  دنوادخ  !: » ةاش بلح  رادقم  یلع  هدابع  عیمج  بساحی  هناحبس  ّهنا  هدش ، دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  اجنآ  ات 

«! دنک یم یگدیسر  دنفسوگ ، کی  ندیشود  هزادنا  هب  یهاتوک  نامز  رد  ار 
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606  : ص ۀیآ 63 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نآ رد  درب و  یم ناـشترطف  نورد  هب  هتفرگ و  ار  ناکرـشم  تـسد  نآرق  رگید  راـب  دـشخرد ! یم یکیراـت  رد  هـک  يروـن  هیآ 63 -) )
اهنآ هب  دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـهد و  یم ناشن  اهنآ  هب  ار  یتسرپ  اتکی  دـیحوت و  رون  زیمآ  رارـسا  هاگیفخم 

(. ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق  «! ) دشخب یم ییاهر  رحب  ّرب و  ياهیکیرات  زا  ار  امش  یسک  هچ  وگب : »
ناـنچ نآ  اـی  دوش  عطق  یلکب  روـن  هک  تسا  نآ  یـسح  تملظ  يوـنعم : هبنج  یهاـگ  دراد و  یـسح  هبنج  یهاـگ  یکیراـت  تملظ و 

ییاهیگدولآ اهیناشیرپ و  اهیراتفرگ و  تالکـشم ، نامه  يونعم  تملظ  و  دنیبب ، تمحز  هب  ای  دـنیبن  ار  ییاج  ناسنا  هک  دوش  فیعض 
607 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.تسادیپان کیرات و  اهنآ  تبقاع  هک  تسا 
« لئاح یبادرگ  جوم و  میب  کیرات و  بش   » ییایرد رفس  کی  رد  ناسنا  الثم  دوش و  هتخیمآ  یکانتشحو  ثداوح  اب  یکیرات  نیا  رگا 

ناسنا هک  تسا  یتاظحل  نینچ  رد  .دیآ  یم دیدپ  زور  ماگنه  هب  هک  تسا  یتالکـشم  زا  شیب  تاجرد  هب  نآ  تشحو  دوش  هرـصاحم 
یئدـبم يوسب  ار  وا  دـشخرد و  یم شناـج  قاـمعا  رد  هک  یکاـنبات  رون  شدوـخ و  زج  دراپـس و  یم یـشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه 

.درب یم دای  زا  دنک ، لح  ار  یتالکشم  نانچ  دناوت  یم هک  تسوا  اهنت  هک  دناوخ  یم
.یسانشادخ دیحوت و  ناهج  هب  دنتسه  ییاه  هچیرد تالاح  هنوگ  نیا 

عوضخ و عّرـضت و  اب  اراکـشآ و  یهاگ  دینک  یم دادمتـسا  وا  نایاپ  یب فطل  زا  امـش  یلاح  نینچ  رد  : » دـیوگ یم دـعب  هلمج  رد  اذـل 
(. ًۀَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ُهَنوُعْدَت  « ) دیناوخ یم ار  وا  ناج ، لد و  نورد  رد  یناهنپ و  یهاگ 

ار وا  ياهتمعن  رکش  عطق ، روطب  دناهرب  رطخ  ماک  زا  ار  ام  رگا  هک  دیدنب  یم نامیپ  دهع و  گرزب  ءدبم  نآ  اب  اروف  یلاح  نینچ  رد  «و 
(. َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  اناْجنَأ  ِْنَئل  « ) تسب میهاوخن  لد  وا  هب  زج  و  داد ، میهاوخ  ماجنا 

607  : ص ۀیآ 64 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهراب و   ) دهد یم تاجن  رگید  هودـنا  مغ و  هنوگ  ره  زا  اهیکیرات و  نیا  زا  ار  امـش  دـنوادخ  وگب : اهنآ  هب  ربمایپ  يا  یلو  (- » هیآ 64 )
ُْمْتنَأ َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  اْهنِم َو  ْمُکیِّجَُنی  ُهَّللا  ِلـُق  « ) دـییوپ یم ار  رفک  كرـش و  هار  ناـمه  زاـب  ییاـهر  زا  سپ  یلو  تسا ) هداد  تاـجن 

(. َنوُکِرُْشت

607  : ص ۀیآ 65 .....  (: 6) ماعنا هروس 

یهلا تازاجم  باذع و  هب  دیدهت  هلأسم  يور  هیکت  یتیبرت ، فلتخم  قرط  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  گنراگنر ! ياهباذع  هیآ 65 -) )
راهق و ناشکرـس ، نارگنایغط و  ربارب  رد  نینچمه  تسا  ناهانپ  یب هدـنهد  هانپ  نیمحارلا و  محرا  دـنوادخ  هک  روطناـمه  ینعی  هدـش ،

.دشاب یم زین  مقتنم 
زا ییاهباذـع  دـنک : دـیدهت  تازاجم  عون  هس  هب  ار  نامرجم  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هیآ  نیا  رد 
زا یتازاجم  هک  تسا  رداق  دـنوادخ  وگب : : » دـیوگ یم اذـل  يزیرنوخ ، گنج و  زورب  هملک و  فالتخا  تازاجم  نییاپ و  ـالاب و  فرط 

608 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  الاب  فرط 
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امش هک  نیا  ای  و  (. » ْمُِکلُجْرَأ ِتْحَت  ْنِم  ْوَأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق  « ) دتـسرفب امـش  رب  نییاپ  فرط  زا  ای 
« دناشچب رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  یـضعب  هب  ار  يزیرنوخ  گنج و  معط  دنک و  طولخم  رگیدکی  هب  هدنکارپ  ياه  هتـسد تروص  هب  ار 

(. ٍضَْعب َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُِذی  ًاعَیِش َو  ْمُکَِسْبلَی  ْوَأ  )
اه و هقعاص ینامـسآ و  ياهباذـع  فیدر  رد  هک  تسا  كاـنرطخ  يردـق  هب  تیعمج  ناـیم  رد  یگدـنکارپ  هملک و  فـالتخا  هلأـسم 
زا رتـشیب  تاـجرد  هب  یگدـنکارپ  فـالتخا و  زا  یـشان  ياـهیناریو  یهاـگ  هکلب  تسا ، نینچ  یتـسار  و  تسا ، هـتفرگ  رارق  اـه  هـلزلز

قلطم يدوبان  هب  هقرفت  قافن و  موش  هیاس  رد  دابآ  ياهروشک  تسا  هدـش  هدـید  ارارک  تساه ، هلزلز اه و  هقعاص زا  یـشان  ياـهیناریو 
اه و هناشن هنوگچ  هک  رگنب  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و  ناهج ! ناناملسم  همه  هب  تسا  يرادشه  هلمج  نیا  تسا و  هدش  هدیـشک 

ْمُهَّلََعل ِتاـیْآلا  ُفِّرَُـصن  َْفیَک  ْرُْظنا  « ) دـندرگزاب قح  يوـس  هب  دـننک و  كرد  دـیاش  مینک ، یم وگزاـب  اـهنآ  يارب  ار  فـلتخم  لـیالد 
(. َنوُهَقْفَی

608  : ص ۀیآ 66 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زا سرت  مالـسا و  قیاقح  داعم و  ادـخ و  يوس  هب  توعد  نوماریپ  هک  تسا  یثحب  لیمکت  تقیقح  رد  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  هیآ 66 -) )
.تشذگ نیشیپ  تایآ  رد  یهلا  تازاجم 

و تسا » قح  همه  هک  یلاـح  رد  دـندرک  بیذـکت  ار  وـت  تاـمیلعت  هّکم  مدرم  شیرق و  ینعی  وـت  تیعمج  موـق و  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ُّقَْحلا َوُه  َکُمْوَق َو  ِِهب  َبَّذَک  َو   ) دنک یم دییأت  ار  اهنآ  سح  ترطف و  لقع و  قیرط  زا  ینوگانوگ  لیالد 

.دنشاب دایز  نارکنم  نافلاخم و  دنچ  ره  دهاک ، یمن قیاقح  نیا  تیمها  زا  نانآ  راکنا  بیذکت و  نیاربانب ،
ْمُْکیَلَع ُتَْسل  ْلـُق  « ) متـسین امـش  لوبق  نماـض  نم  و  تسا ، تلاـسر  غـالبا  اـهنت  نم  هفیظو  وگب : اـهنآ  هب   » هک دـهد  یم روتـسد  سپس 

(. ٍلیِکَِوب
.دشاب هدوب  نارگید  نماض  یلمع و  تیاده  لوؤسم  هک  تسا  یسک  لیک » و   » زا روظنم 

608  : ص ۀیآ 67 .....  (: 6) ماعنا هروس 

609 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد ، یم رادشه  اهنآ  هب  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  کی  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 67 -) )
هداد امش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  هک  يربخ  ره  : » دیوگ یم و  دنک ، یم توعد  حیحص  هار  باختنا  رد  ندرک  تقد  هب  و 

دیهاوخ ربخاب  يدوز  هب  و  تفای ، دـهاوخ  ماجنا  ررقم  دـعوم  رد  هرخالاب  و  دراد ، یهاگرارق  رگید  ناهج  ای  ناهج  نیا  رد  ماـجنا  رس 
(. َنوُمَْلعَت َفْوَس  ٌّرَقَتْسُم َو  ٍإَبَن  ِّلُِکل  « ) دش

609  : ص ۀیآ 68 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 68) )
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609 ص :  لوزن ..... : نأش 

یهلا تایآ  ناگدننکازهتـسا  رافک و  اب  تسلاجم  زا  ناناملـسم  دیدرگ و  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک : هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
، میورن مارحلا  دجـسم  هب  زگره  دـیاب  مینک  لمع  روتـسد  نیا  هب  اـج  همه  رد  میهاوخب  رگا  دـنتفگ : ناناملـسم  زا  یعمج  دـندش  یهن 
ره رد  دنلوغـشم و  یهلا  تایآ  نوماریپ  لطاب  نانخـس  هب  دنا و  هدنکارپ دجـسم  رانک  هشوگ و  رد  اهنآ  اریز   ) مینکن ادـخ  هناخ  فاوط 

لزان ( 69  ) دعب هیآ  عقوم  نیا  رد  دـسرب ) ام  شوگ  هب  اهنآ  نانخـس  تسا  نکمم  مینک  یفقوت  رـصتخم  ام  مارحلا  دجـسم  زا  يا  هشوگ
ییامنهار داشرا و  هب  دنراد  تردق  رد  هک  اجنآ  ات  دننک و  تحیـصن  ار  اهنآ  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  دـش و 

.دنزادرپب اهنآ 

609 ص :  ریسفت ..... :

دعب هیآ  هیآ و  نیا  رد  تسا  ناتسرپ  تب ناکرـشم و  عضو  هب  رظان  رتشیب  هروس  نیا  ياهثحب  هک  اجنآ  زا  لطاب ! لها  سلاجم  زا  يرود 
نافلاخم هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  تسخن  دوش ، یم هراـشا  اـهنآ  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  رگید  یکی  هب 

هب هدرک  رظن  فرـص  راک  نیا  زا  ات  نادرگب  يور  اـهنآ  زا  دـننک ، یم ءازهتـسا  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  ینک  هدـهاشم  ار  قطنم  یب جوجل و 
(. ِهِْریَغ ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو  « ) دنزادرپب يرگید  نانخس 

اوهس صاخشا  هنوگ  نیا  اب  دنکفا و  یـشومارف  هب  ار  وت  ناطیـش  رگا   » هک دراد  تیمها  يا  هزادنا هب  عوضوم  نیا  دنک  یم هفاضا  سپس 
َکَّنَیِْـسُنی اَّمِإ  َو  « ) نیـشنم ناراکمتـس  نیا  اـب  زیخرب و  سلجم  نآ  زا  اروف  یتـشگ  عوـضوم  هجوـتم  هک  نیا  درجم  هب  يدـش  نیـشنمه 

(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدُعْقَت  الَف  ُناْطیَّشلا 
؟ دوش وا  یشومارف  ثعاب  ددرگ و  طلسم  ربمایپ  رب  ناطیش  تسا  نکمم  رگم  لاؤس :

610 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ، ربمایپ  هب  هچ  رگ  هیآ  رد  نخس  يور  هک  تفگ  ناوت  یم لاؤس  نیا  خساپ  رد 
هب دندرک  تکرش  رافک  هانگ  هب  هتخیمآ  تاسلج  رد  دندش و  يراکـشومارف  راتفرگ  رگا  هک  دنتـسه  وا  ناوریپ  روظنم  تقیقح  رد  اما 

ياهنابز تایبدا  رد  ام  هنازور  ياهوگتفگ  رد  ثحب  نیا  ریظن  و  دـنور ، نوریب  دـنزیخرب و  اجنآ  زا  دـیاب  دـنوش  هجوتم  هک  نیا  ضحم 
.دنونشب نارگید  هک  تسا  نیا  شفده  اما  دنک  یم یسک  هب  ار  نخس  يور  ناسنا  هک  دوش  یم هدید  فلتخم 

610  : ص ۀیآ 69 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دننک و تکرـش  اهنآ  تاسلج  رد  رکنم  زا  یهن  يارب  اوقت  اب  دارفا  رگا  : » دیوگ یم هدرک و  ءانثتـسا  دروم  کی  هیآ  نیا  رد  هیآ 69 -) )
دنهاوخن یـصاخشا  نینچ  رب  ار  اهنآ  ناهانگ  درادـن و  یعنام  دـنزاس  رکذـتم  ار  نانآ  هانگ ، زا  اهنآ  تشگزاب  يراـکزیهرپ و  دـیما  هب 

ْنِکل ٍء َو  ْیَـش ْنِم  ْمِِهباـسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  اـم  َو  « ) تسا هدوب  هفیظو  ماـجنا  تمدـخ و  اـهنآ  دـصق  لاـح  ره  رد  اریز  تشوـن ،
(. َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  يرْکِذ 

هن دنـشاب و  يراکزیهرپ  اوقت و  ماقم  ياراد  هیآ  ریبعت  قبط  هک  دننک  هدافتـسا  ءانثتـسا  نیا  زا  دنناوت  یم یناسک  اهنت  تشاد  هجوت  دیاب 
.دنهد رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  دنناوتب  هکلب  دنوشن ، عقاو  اهنآ  ریثأت  تحت  اهنت 
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610  : ص ۀیآ 70 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دنک و  یم لیمکت  ار  لبق  هیآ  ثحب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دنا ! هتفرگ يزاب  هب  ار  قح  نید  هک  اهنآ  هیآ 70 -) )
نید باسح  هب  ار  یمرگرـس  يزاب و  تشم  کی  دـنا و  هتفرگ یخوش  هب  ار  دوخ  نییآ  نید و  هک  یناـسک  زا   » دـهد یم روتـسد  هلآ  و 

َنیِذَّلا ِرَذ  َو  « ) راذـگاو دوخ  لاح  هب  ار  اـهنآ  نک و  ضارعا  هتخاـس ، رورغم  ار  اـهنآ  يداـم  تاـناکما  اـیند و  یگدـنز  دـنراذگ و  یم
(. اْینُّدلا ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  ًاوَْهل َو  ًابَِعل َو  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا 

هب هک  یلامعا  تشم  کی  رب  ار  نید  ماـن  تسا و  یهاو  چوپ و  اوتحم  رظن  زا  اـهنآ  نییآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  قوف  هیآ  تقیقح  رد 
روتـسد اذل  دنتـسین و  وگتفگ  ثحب و  لباق  دارفا  نینچ  نیا  دنا ، هدراذـگ تسا  رت  هیبش نالاسگرزب  ياهیمرگرـس  ناکدوک و  ياهراک 

.نکم انتعا  ناشیلاخوت  بهذم  اهنآ و  هب  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  دهد  یم
سک ره  هک  دسر  یم ارف  يزور  هک  هدب  رادشه  لامعا  نیا  ربارب  رد  اهنآ  هب   » هک دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  سپس 

ادخ زج  زور  نآ  رد  و  (. » ْتَبَسَک اِمب  ٌسْفَن  َلَْسُبت  ْنَأ  ِِهب  ْرِّکَذ  َو  « ) درادن نآ  لاگنچ  زا  رارف  يارب  یهار  تسا و  شیوخ  لامعا  میلست 
611 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن 

(. ٌعیِفَش ٌِّیلَو َو ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اَهل  َْسَیل  « ) يا هدننک تعافش  هن  دراد و  يروای  یماح و 
نآ همیرج  تمارغ و  هنوگ  ره   » هک دنراتفرگ  دوخ  لامعا  ریجنز  رد  نانچ  تسا و  كاندرد  تخس و  يردق  هب  زور  نآ  رد  اهنآ  راک 

ٍلْدَع ال َّلُک  ْلِدْعَت  ْنِإ  َو  « ) دـش دـهاوخن  هتفریذـپ  اهنآ  زا  دـنهد  تاجن  تازاجم  زا  ار  دوخ  هک  دـنزادرپب  دنـشاب و ) هتـشاد  اضرف   ) ار
تسا و زاب  زور  نآ  رد  ناربج  هار  هن  اُوبَسَک .) اِمب  اُولِْـسبُأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دنا هدش شیوخ  لامعا  راتفرگ  اهنآ   » هک ارچ  اْهنِم .) ْذَخُْؤی 

.دوش یمن روصت  اهنآ  يارب  یتاجن  هار  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هبوت  نامز  نامز ، هن 
باذـع هارمه  هب  نازوس  غاد و  بآ  زا  دـنراد  يا  هباشون : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  اـهنآ  كاـندرد  ياـهتازاجم  زا  يا  هشوگ هب  سپس 

(. َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ٍمیِمَح َو  ْنِم  ٌبارَش  ْمَُهل  « ) تقیقح قح و  هب  ناشندز  اپ  تشپ  ربارب  رد  كاندرد 
! شتآ هلیسو  هب  نورب  زا  دنزوس و  یم نازوس  بآ  هلیسو  هب  نورد  زا  اهنآ 

611  : ص ۀیآ 71 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دنتشاد  یتسرپ  تب رفک و  هب  ناناملسم  توعد  يارب  ناکرشم  هک  يرارصا  ربارب  رد  هیآ  نیا  هیآ 71 -) )
هک میهد  رارق  ادخ  کیرش  ار  يزیچ  ام  دییوگ  یم امـش  ایآ  وگب :  » هدب و خساپ  اهنآ  هب  نکـشنادند  لیلد  کی  اب  هک  دهد  یم روتـسد 

ِنوُد ْنِم  اوُعْدـَن  ُْلق َأ  ( !؟» میـسرتب وا  نایز  زا  هک  دراد  ینایز  هن  میورب و  وا  يوس  هب  شدوس  رطاخ  هب  هک  دراد  اـم  لاـح  هب  يدوس  هن 
(. انُّرُضَی انُعَْفنَی َو ال  ام ال  ِهَّللا 

بلج رطاخ  هب  ای  دوش ، یم یـشان  همـشچ  رـس  ود  زا  یکی  زا  ناـسنا  ياـهراک  ـالومعم  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  تقیقح  رد  هلمج  نیا 
يوس هب  ام  رگا  : » دـیوگ یم دـنز و  یم تسد  ناکرـشم  ربارب  رد  يرگید  لالدتـسا  هب  سپـس  ررـض  عفد  رطاـخ  هب  اـی  تسا و  تعفنم 

لماکت نوناق  فالخ  رب  نیا  میا » هدـش هدـنادرگزاب  بقع  هب  میهن  ماـگ  كرـش  هار  رد  یهلا  تیادـه  زا  سپ  میدرگزاـب و  یتسرپ  تب
(. ُهَّللا اَنادَه  ْذِإ  َدَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو   ) دشاب یم تایح  ملاع  یمومع  نوناق  هک  تسا 

رثا رب  یـسک  هک  تسا  نآ  دـننامه   » كرـش هب  دـیحوت  زا  تشگزاـب  دـیوگ  یم دزاـس و  یم رتنـشور  ار  بلطم  لاـثم ، کـی  اـب  دـعب  و 
هب ار  نارفاسم  دـنا و  هدرک نیمک  اههار  رد  دـندرک  یم روصت  هک  تیلهاج  برع  رادـنپ  هب  ینابایب ، ياهلوغ  اـی   ) ناطیـش ياـه  هسوسو
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612 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ِضْرَْألا ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  « ) تسا هدنام  نابایب  رد  نادرگرـس  ناریح و  هدرک و  مگ  ار  دصقم  هار  دـنناشک )! یم اه  ههاریب

(. َناْریَح
ُهَنوُعْدَی ٌباحْصَأ  َُهل  « ) ایب ام  يوس  هب  دننز  یم دایرف  دننک و  یم توعد  هارهاش  تیاده و  يوس  هب  ار  وا  هک  دراد  ینارای  هک  یلاح  رد  »

.تسین نتفرگ  میمصت  رب  رداق  ای  دونش و  یمن ار  نانآ  نانخس  ییوگ  هک  تسا  نادرگرس  ناریح و  نانچنآ  یلو  اِنْتئا ) يَدُْهلا  َیلِإ 
هک میراد  تیرومأم  ام  تسادـخ و  تیادـه  اهنت  تیادـه ، : » وگب هک  دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  َِملُْسِنل  انِْرمُأ  يدُْهلا َو  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  « ) میوش میلست  نایملاع  راگدرورپ  ربارب  رد  طقف 
راگدیرفآ و کلام و  هک  دش  میلست  دیاب  یسک  ربارب  رد  اهنت  اریز  تسا  ناکرشم  بهذم  یفن  رب  يرگید  لیلد  تقیقح  رد  هلمج  نیا 

.دنرادن ناهج  نیا  هرادا  داجیا و  رد  یشقن  چیه  هک  اهتب  هن  تسا  یتسه  ناهج  یبرم 

612  : ص ۀیآ 72 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اپ رب  ار  زامن  : » هدـش هداد  روتـسد  ام  هب  دـیحوت  زا  هتـشذگ  هک ، دـهد  یم حرـش  نینچ  ار  یهلا  توعد  هلاـبند  هیآ  نیا  رد  هیآ 72 -) )
(. َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َوُه  ُهوُقَّتا َو  َةالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ْنَأ  َو  « ) دش دیهاوخ  روشحم  وا  يوس  هب  هک  تسوا  دیزیهرپب و  وا  زا  دیراد و 

612  : ص ۀیآ 73 .....  (: 6) ماعنا هروس 

يربهر زا  يوریپ  و  راگدرورپ ، ربارب  رد  میلست  موزل  رب  تسا  یلیلد  لبق و  هیآ  بلاطم  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 73 -) )
َضْرَأـْلا ِتاواـمَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) تسا هدـیرفآ  قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  وا  : » دـیوگ یم تسخن  اذـل  وا ،

(. ِّقَْحلِاب
ار زیچ  همه  اریز  دوب ، میلـست  وا  نامرف  ربارب  رد  اهنت  دیاب  دـشاب و  یم يربهر  هتـسیاش  تسا ، یتسه  ملاع  ءدـبم  هک  یـسک  نینچ  اهنت 

.تسا هدیرفآ  یحیحص  فده  يارب 
نامرف هک  زور  نآ  و   » دریگ یم تروص  وا  نامرف  هب  زین  تمایق  زیخاتـسر و  هکلب  تسوا ، یتسه  ملاع  ءدـبم  اهنت  هن  دـیامرف : یم سپس 

613 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُنوُکَیَف .) ْنُک  ُلوُقَی  َمْوَی  َو  « ) دش دهاوخ  اپ  رب  اروف  دوش  اپرب  زیخاتسر  دهد  یم
(. ُّقَْحلا ُُهلْوَق  « ) تسا قح  دنوادخ  راتفگ   » هک دنک  یم هفاضا  دعب 

.دوب دهاوخ  هنوگ  نامه  زین  زیخاتسر  دوب ، تحلصم  هجیتن و  فده و  ساسا  رب  شنیرفآ  زاغآ  هک  روطنامه  ینعی 
َُهل َو  « ) تسوا كاـپ  تاذ  صوـصخم  تیکلاـم  تموـکح و  ددرگ ، یم اـپ  رب  تماـیق  دوـش و  یم هدـیمد  روـص  رد  هک  زور  نآ  رد  «و 

(. ِروُّصلا ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  ُْکلُْملا 
همادا تمایق  ملاع  رد  ناهج و  نایاپ  ات  هدوب و  ناـهج  زاـغآ  زا  یتسه  ملاـع  ماـمت  رب  دـنوادخ  تموکح  تیکلاـم و  هک  تسا  تسرد 

نیا یهاگ  تسا  رثؤم  اهراک  ماجنا  اهفده و  دربشیپ  رد  بابسا  لماوع و  هلـسلس  کی  ناهج  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  تشاد ، دهاوخ 
، دتفا یم راک  زا  بابسا  نیا  همه  هک  زور  نآ  رد  اما  دنک ، یم لفاغ  تسا  بابـسالا  ببـسم  هک  دنوادخ  زا  ار  ناسنا  بابـسا  لماوع و 

.ددرگ یم رتنشور  رتراکشآ و  نامز  ره  زا  وا  تموکح  تیکلام و 
ِْبیَْغلا َو ُِملاع  « ) تسا ربخاب  راکـشآ  ناـهنپ و  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هدرک ، ادـخ  تافـص  زا  تفـص  هس  هب  هراـشا  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
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ملع ياضتقم  هب  ینعی ، ُرِیبَْخلا .) ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  « ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  و  دـشاب ، یم تمکح  يور  زا  همه  وا  ياهراک  و  (. » ِةَداـهَّشلا
.دهد یم بسانم  يازج  سک  ره  هب  شتمکح  تردق و  ياضتقم  هب  دناد و  یم ار  ناگدنب  لامعا  شیهاگآ  و 

613  : ص ۀیآ 74 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نامرهق میهاربا ، تشذگرـس  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد  دراد ، یتسرپ  تب كرـش و  اـب  هزراـبم  هبنج  هروس  نیا  هک  اـجنآ  زا  هیآ 74 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  نکش  تب

ار ناـج  یب تادوـجوم  شزرا و  یب ياـهتب  نیا  اـیآ  تفگ :  » نینچ وا  هـب  داد و  رارق  شنزرـس  دروـم  ار  دوـخ  يوـمع )  ) ردـپ مـیهاربا 
(. ًۀَِهلآ ًامانْصَأ  ُذِخَّتَت  َرَزآ َأ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  ( !؟» يا هدرک باختنا  دوخ  نایادخ 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َکَمْوَق  َكارَأ َو  یِّنِإ  « ) منیب یم يراکشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  ناکلسم  مه  ناوریپ و  تیعمج  وت و  نم ، کش  نودب  »
دوخ هاـگهانپ  ار  يروعـش  یب ناـج و  یب دوجوم  و  دـهد ، رارق  دوخ  دوبعم  ار  دوخ  قولخم  ناـسنا  هک  رتراکـشآ  نیا  زا  یهارمگ  هچ 

614 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ار  دوخ  تالکشم  لح  درادنپب و 
.دهاوخب اهنآ 

ردپ رزآ  دندقتعم  هعیـش  نادنمـشناد  نارـسفم و  مامت  هک  یلاح  رد  دـنناد ، یم میهاربا  یعقاو  ردـپ  ار  رزآ  یّنـس ، نارـسفم  زا  یعمج 
.دنا هتسناد میهاربا  يومع  ار  وا  يرایسب  ردام و  ردپ  ار  وا  یضعب  دوبن ، میهاربا 

614  : ص ۀیآ 75 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اب مـیهاربا  یقطنم  تازراـبم  هـب  نآرق  تـشاد ، اـهتب  زا  مـیهاربا  هـک  یـشهوکن  بـیقعت  رد  اهنامـسآ ! رد  دـیحوت  لـیالد  هیآ 75 -) )
میتخاـس هاـگآ  یتسرپ  تب ياـهنایز  زا  ار  میهاربا  هک  روطناـمه  : » دـیوگ یم تسخن  دـنک  یم هراـشا  ناتـسرپ  تب فلتخم  ياـههورگ 
َتوُـکَلَم َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو  « ) میداد ناـشن  وا  هـب  نـیمز  نامـسآ و  ماـمت  رب  ار  راـگدرورپ  طلـست  هـقلطم و  تیکلاـم  نـینچمه 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو 
(. َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  « ) ددرگ نیقی  لها  میهاربا  هک  دوب  نیا  ام  فده  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

دح رـس  هب  نیقی  نیا  شنیرفآ  رارـسا  رد  هعلاطم  اـب  اـما  تشاد ، ادـخ  یگناـگی  هب  يرطف  یلالدتـسا و  نیقی  میهاربا  هک  تسین  کـش 
.دیسر لامک 

614  : ص ۀیآ 76 .....  (: 6) ماعنا هروس 

مدع رب  دیشروخ  هراتس و  بورغ  لوفا و  زا  ار  میهاربا  لالدتسا  هدرک و  نایب  حورشم  روطب  ار  قوف  عوضوم  دعب  هب  نیا  زا  هیآ 76 -) )
.دزاس یم نشور  اهنآ  تیهولا 

، درک ییامندوخ  وا  ناگدـید  ربارب  رد  يا  هراتـس داد  رارق  دوخ  شـشوپ  ریز  رد  ار  ناهج  بش  کیرات  هدرپ  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم
ار ناگدـننک  بورغ  هاگ  چـیه  نم  تفگ : مامت  تیعطاق  اـب  درک  بورغ  هک  یماـگنه  هب  اـما  تسا ! نم  يادـخ  نیا  دز  ادـص  میهاربا 
َلاق ال َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذـه  َلاق  ًاـبَکْوَک  يأَر  ُلـْیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف   ) مناد یمن تیبوبر  تیدوبع و  هتـسیاش  ار  اـهنآ  و  مراد » یمن تسود 

(. َنِیِلفْآلا ُّبِحُأ 
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614  : ص ۀیآ 77 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هحفـص رب  دوخ  ریذـپلد  شـشخرد  غورف و  اب  هام  نوگ  میـس صرق  راـب  نیا  تخود ، نامـسآ  هحفـص  رب  مشچ  رگید  راـب  هیآ 77 -) )
نامه تشونرـس  هب  هام  ماجنا  رـس  اما  نم ! راگدرورپ  تسا  نیا  دز  ادـص  دـید ، ار  هام  میهاربا  هک  یماگنه   » دوب هدـش  رهاـظ  نامـسآ 
دوـخ يوـس  هب  ارم  نم ، راـگدرورپ  رگا  تفگ : رگوجتـسج  مـیهاربا  دیـشک ، ورف  قـفا  هدرپ  رد  ار  دوـخ  هرهچ  دـش و  راـتفرگ  هراـتس 

615 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارق  ناهارمگ  فص  رد  دوشن  نومنهر 
(. َنیِّلاَّضلا ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدْهَی  َْمل  ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  يَأَر  اَّمَلَف  « ) تفرگ مهاوخ 

615  : ص ۀیآ 78 .....  (: 6) ماعنا هروس 

، تخیرگ یم نامـسآ  هنحـص  زا  هدرک و  عمج  ار  دوـخ  کـیرات  ياـه  هدرپ دوـب و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  بش  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 78 -) )
، درتسگ یم نابایب  تشد و  هوک و  رب  تفاب  رز  هچراپ  کی  نوچمه  ار  دوخ  فیطل  ابیز و  رون  هدروآربرس و  قرـشم  قفا  زا  دیـشروخ 

رتغورفرپ رتگرزب و  همه  زا  هک  نیا  تسا !؟ نیا  نم  يادخ  دز  ادص  داتفا  نآ  هدننک  هریخ رون  رب  میهاربا  نیب  تقیقح مشچ  هک  نیمه  »
درک و) ادا  ار  شیوـخ  نخـس  نیرخآ  میهاربا  بش ، يـالویه  ناـهد  رد   ) دیـشروخ صرق  نتفر  ورف  باـتفآ و  بورغ  اـب  اـما  تـسا ،!

اذه َلاق  ًۀَغِزاب  َسْمَّشلا  يَأَر  اَّمَلَف  « ) مرازیب دـیا  هداد رارق  ادـخ  کیرـش  هک  یگتخاس  ياهدوبعم  نیا  همه  زا  نم  تیعمج ، يا  تفگ :
(. َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌء  يَِرب یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اذه  یِّبَر 

615  : ص ۀیآ 79 .....  (: 6) ماعنا هروس 

مکاح رداق و  تسا  ییادخ  تعیبط ، نیناوق  لاگنچ  ریـسا  دودحم و  ریغتم و  تاقولخم  نیا  ياروام  رد  مدیمهف  هک  نونکا  هیآ 79 -) )
هار كرـش  نیرتمک  دوخ  هدیقع  نیا  رد  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  منک  یم یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم   » تانئاک ماظن  رب 
َنِم اـَنَأ  اـم  ًاـفِینَح َو  َضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتـْهَّجَو  یِّنِإ  « ) متــسین ناکرــشم  زا  مصلاـخ و  دــحوم  نـم  مـهد ، یمن

(. َنیِکِرْشُْملا
دیاب تسا ) نم  يادخ  نیا  « ) ّیبر اذه  : » دیوگ یم هدرک و  هراشا  نامـسآ  هراتـس  هب  تسرپاتکی ، دـحوم و  میهاربا  هنوگچ  هک  نیا  رد 
نیا ندیـشیدنا ، رکفت و  يارب  لاـمتحا  ضرف و  کـی  ناونع  هب  هکلب  تفگن ، یعطق  ربـخ  کـی  ناونع  هب  ار  نیا  ع )  ) میهاربا مییوـگب 

.درک يراج  نابز  رب  ار  نخس 
«. تسا نم  يادخ  نیا  امش  داقتعا  هب   » هک تسا  نیا  نآ  موهفم  ای  و 

615  : ص ۀیآ 80 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هّجاـحم وگتفگ و  هب  وا  اـب  میهاربا  موق  : » دـیوگ یم تسرپ  تب تیعمج  موـق و  اـب  میهاربا  يوـگتفگ  همادا  هراـب  رد  نآرق  هیآ 80 -) )
(. ُهُمْوَق ُهَّجاح  َو  « ) دنتخادرپ

وترپ رد  ارم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـینک ، یم تفلاخم  وگتفگ و  نم  اب  هناگی  دـنوادخ  هراـب  رد  ارچ  : » تفگ اـهنآ  خـساپ  رد  میهاربا 
616 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  هب  نشور  یقطنم و  لیالد 
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تـسرپ تب تیعمج  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  ِنادَه ) ْدَـق  ِهَّللا َو  ِیف  یِّنوُّجاُحت  َلاق َأ  ( ؟» تسا هدرک  تیادـه  دـیحوت 
.دنرادزاب دوخ  هدیقع  زا  ار  وا  تسا  نکمم  هک  یتمیق  ره  هب  هک  دنتشاد  ششوک  شالت و  میهاربا  موق 

میهاربا نابز  زا  هیآ  هلابند  رد  اریز  دـنداد ، میب  نانآ  تفلاـخم  زا  ار  وا  و  دـندرک ، اـهتب  نایادـخ و  مشخ  رفیک و  هب  دـیدهت  ار  وا  اذـل 
يزیچ ادخ  هک  نیا  رگم  دنناسرب  نایز  یـسک  هب  هک  دنرادن  یتردق  اهنآ  اریز  مسرت  یمن امـش  ياهتب  زا  زگره  نم  : » میناوخ یم نینچ 

(. ًاْئیَش یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِهب  َنوُکِرُْشت  ام  ُفاخَأ  َو ال  « ) دهاوخب ار 
يارب مه  يا  هثداح اضرف  اه  هزرابم نیا  رادوریگ  رد  رگا  دیوگب  دنک و  یلامتحا  يریگشیپ  کی  دهاوخ  یم هلمج  نیا  اب  میهاربا  ایوگ 

.تسا راگدرورپ  تساوخ  هب  طوبرم  هکلب  درادن ، اهتب  هب  یطابترا  هنوگ  چیه  دیایب  شیپ  نم 
ٍء ْیَش َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  « ) دریگ یمربرد ار  زیچ  همه  هک  تسا  عیـسو  هدرتسگ و  نانچ  نآ  نم  راگدرورپ  شناد  ملع و  : » دیوگ یم سپس 

(. ًاْملِع
الَف َأ  ( ؟» دیوش یمن رادیب  رکذتم و  زاب  همه  نیا  اب  ایآ  : » دیوگ یم هتخاس  بطاخم  ار  نانآ  هشیدنا ، رکف و  کیرحت  يارب  ماجنا  رـس  و 

(. َنوُرَّکَذَتَت

616  : ص ۀیآ 81 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نکمم هنوگچ  : » دـیوگ یم تسرپ  تب تیعمج  هب  هک  دـنک  یم ناـیب  میهاربا  زا  ار  يرگید  لالدتـسا  قـطنم و  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
روعـش و لـقع و  زا  يا  هناـشن هنوگ  چـیه  هک  نیا  اـب  مهد  هار  دوخ  هب  یتشحو  امـش  ياهدـیدهت  ربارب  رد  مسرتـب و  اـهتب  زا  نم  تسا 
هب يروتسد  هنوگ  چیه  و  دیناد ، یم ار  وا  ملع  تردق و  دیراد و  نامیا  ادخ  دوجو  هب  هک  نیا  اب  امـش  اما  منیب ، یمن اهتب  نیا  رد  تردق 

ُفاخَأ َْفیَک  َو  ( ؟» مسرتب اهتب  مشخ  زا  هنوگچ  نم  دیـسرت  یمن وا  مشخ  زا  همه  نیا  اب  تسا ، هدرکن  لزان  اهتب  شتـسرپ  هراب  رد  امش 
(. ًاناْطلُس ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  ُْمتْکَرْشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاخَت  ُْمتْکَرْشَأ َو ال  ام 

رگا دنتـسه  تازاـجم ) زا   ) ینمیا هب  رت  هتـسیاش ناتـسرپادخ ) ناتـسرپ و  تـب  ) هتـسد ود  نـیا  زا  کـی  مادـک  دـیهدب  فاـصنا  نوـنکا 
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَف  «! ) دیناد یم

617 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  تیعقاو  نیا  ساسا  رب  یلقع  قطنم  کی  اجنیا  رد  میهاربا  قطنم  عقاو  رد 
نم و هک  گرزب  دـنوادخ  مشخ  زا  یلو  تسا ، موهوم  اهنآ  يدوجو  ریثأت  هک  یلاح  رد  دـینک  یم اـهتب  مشخ  هب  دـیدهت  ارم  امـش  هک 

.دیرادن یتشحو  سرت و  هدیسرن - اهتب  شتسرپ  هراب  رد  وا  فرط  زا  يروتسد  هنوگ  چیه  و  میا - هتفریذپ ار  وا  ود  ره  امش 

617  : ص ۀیآ 82 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هویـش کی  نیا  تسا و  هدـش  لقن  دومن  حرطم  لـبق  هیآ  رد  شدوخ  هک  یلاؤس  هب  میهاربا  ناـبز  زا  یخـساپ  هیآ ، نیا  رد  هیآ 82 -) )
خساپ هب  هلصافالب  شدوخ  دنک و  یم لباقم  فرط  زا  یلاؤس  هدننک  لالدتـسا  صخـش  یهاگ  هک  تسا  یملع  تالالدتـسا  رد  بلاج 

.دنادب دیاب  ار  نآ  خساپ  سک  ره  هک  تسا  نشور  يردق  هب  بلطم  هک  نیا  هب  هراشا  دزادرپ  یم نآ 
« نانآ صوصخم  تیادـه  و  تساهنآ ، يارب  تینما  دـنتخیماین  متـس  ملظ و  اب  ار  دوخ  ناـمیا  دـندروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  : » دـیوگ یم

(. َنوُدَتْهُم ْمُه  ُْنمَْألا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  )
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617  : ص ۀیآ 83 .....  (: 6) ماعنا هروس 

: دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـش  لقن  میهاربا  زا  كرـش  اب  هزرابم  دـیحوت و  هنیمز  رد  هک  هتـشذگ  ياـهثحب  ماـمت  هب  هیآ  نیا  هیآ 83 -) )
(. ِهِمْوَق یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو  « ) میداد شتیعمج  موق و  ربارب  رد  میهاربا  هب  ام  هک  دوب  یلیالد  اهنیا  »

(. ُءاشَن ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  « ) مینک یم دنلب  میهاوخب  ار  سک  ره  تاجرد  : » دیامرف یم ثحب  نیا  لیمکت  يارب  سپس 
، وت راگدرورپ  : » دیامرف یم دوش  یم لئاق  یضیعبت  هجرد  عیفرت  نیا  رد  دنوادخ  دننک  نامگ  هک  دیاین  شیپ  یهابتـشا  هک  نیا  يارب  اما 

(. ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا ملاع  میکح و 
نآ زا  دـشابن  هتـسیاش  یـسک  اـت  تسا و  تـمکح  نیزاوـم  قـفاوم  اـهنآ و  یگتـسیاش  هـب  یهاـگآ  يور  دـهد  یم هـک  ار  یتاـجرد  و 

.دش دهاوخن  رادروخرب 

617  : ص ۀیآ 84 .....  (: 6) ماعنا هروس 

لـسن حلاص و  نادنزرف  بهاوم  نآ  و  هدش ، هراشا  تسا  هداد  میهاربا  هب  دنوادخ  هک  یبهاوم  زا  یتمـسق  هب  دعب  هب  نیا  زا  هیآ 84 -) )
.دوش یم بوسحم  یهلا  بهاوم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسا  دنمورب  قیال و 

618 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  قاحسا ) نادنزرف   ) بوقعی قاحسا و  میهاربا ، هب  ام  : » دیوگ یم تسخن 
(. َبوُقْعَی َقاحْسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  َو  « ) میدیشخب

ار تیاده  رون  حلاص  لمع  حیحص و  رکف  وترپ  رد  اصخش  هکلب  دوبن ، یگدازربمغیپ  هبنج  رد  اهنت  ود  نیا  راختفا  هک  نیا  يارب  سپس 
(. اْنیَدَه الُک  « ) میدرک تیاده  ار  اهنآ  زا  کی  ره  : » دیوگ یم دندوب ، هداد  ياج  دوخ  بلق  رد 

وا نامز  زا  عوضوم  نیا  و  دندوبن ، دیحوت  يارب  ینارادمچرپ  میهاربا ، زا  لبق  ياهنارود  رد  دوشن ، روصت  هک  نیا  يارب  نآ  لابند  هب  و 
(. ُْلبَق ْنِم  اْنیَدَه  ًاحُون  َو  « ) میدرک يربهر  تیاده و  نآ  زا  شیپ  زین  ار  حون  ، » دنک یم هفاضا  هدش  عورش 

، دنتـسه وا  نادنزرف  نامدود و  زا  هک  ناربمایپ  زا  یعمج  تیعقوم  تسا و  میهاربا  دادـجا  زا  هک  حون  تیعقوم  هب  هراشا  اب  تقیقح  رد 
.دزاس یم صخشم  يدوجو  هرمث »  » و هشیر » تثارو و   » رظن زا  ار  میهاربا  زاتمم  تیعقوم 

دواد و میهاربا ، نامدود  زا  : » دیوگ یم تسخن  درب ، یم دندوب  میهاربا  نامدود  زا  هک  ار  ناربمایپ  زا  يریثک  عمج  مان  نآ  بیقعت  رد  و 
یـسُوم َو َفُـسُوی َو  َبوُّیَأ َو  َناْمیَلُـس َو  َدُواد َو  ِِهتَّیِّرُذ  ْنـِم  َو  « ) مـیدرک تیادـه  ار  نوراـه  یـسوم و  فـسوی و  بوـیا و  ناـمیلس و 

(. َنوُراه
دنک یم نشور  بیترت  نیا  هب  َنِینِـسْحُْملا .) يِزَْجن  َِکلذَک  َو  « ) میهد یم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.دوب اهنآ  رادرک  لامعا و  وترپ  رد  نانآ  تیعقوم  ماقم و  هک 

618  : ص ۀیآ 85 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اَّیِرَکَز َو َو  « ) دـندوب ناحلاص  زا  مادـک  ره  سایلا  یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  نینچمه )  ) و : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 85 -) )
رد حلاص  لمع  وترپ  رد  هکلب  تشادـن  يرابجا  یتافیرـشت و  هبنج  اهنآ  تاماقم  ینعی ، َنیِِحلاَّصلا .) َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  یـسیِع َو  ییْحَی َو 

.دنتفای تمظع  تیصخش و  ادخ  هاگشیپ 
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618  : ص ۀیآ 86 .....  (: 6) ماعنا هروس 

سنوی و عسیلا و  لیعامسا و  و  : » دیامرف یم هدرک ، رکذ  ار  یهلا  ناربهر  ناربمایپ و  زا  رگید  رفن  راهچ  مان  زین  هیآ  نیا  رد  هیآ 86 -) )
(. َنیَِملاْعلا یَلَع  اْنلَّضَف  الک  ًاطُول َو  َُسنُوی َو  َعَسَْیلا َو  َلیِعامْسِإ َو  َو  « ) میدیشخب يرترب  دوخ  رصع  مدرم  رب  ار  مادک  ره  طول و 

618  : ص ۀیآ 87 .....  (: 6) ماعنا هروس 

619 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حلاص  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  هب  یلک  هراشا  کی  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 87 -) )
ناشنادـنزرف و اـهنآ و  ناردـپ  ناـیم  زا  : » دـیوگ یم هدرک ، تـسا  هدـماین  اـجنیا  رد  اـهنآ  مـسا  لیــصفت  روـطب  هـک  هدربماـن  ناربماـیپ 

ْمُهاْنیَبَتْجا ْمِِهناوْخِإ َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ َو  ْمِِهئابآ َو  ْنِم  َو  « ) میدرک تیاده  تسار  هار  هب  میدیزگرب و  میداد و  تلیضف  ار  يدارفا  ناشناردارب ،
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَه  َو 

619  : ص ۀیآ 88 .....  (: 6) ماعنا هروس 

یلک طوطخ  هب  هراشا  اجنیا  رد  هتشذگ ، تایآ  رد  یهلا  ناربمایپ  زا  یفلتخم  ياههورگ  مان  رکذ  لابند  هب  مهم ! زایتما  هس  هیآ 88 -) )
تیاده دهاوخب  ار  شناگدنب  زا  سک  ره  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسادخ  تیاده  نیا  : » دیامرف یم تسخن  هدش ، اهنآ  یناگدنز  یلـصا  و 

(. ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا  يَدُه  َِکلذ  « ) دنک یم يربهر  و 
رظن دـنوادخ  هک  دـنکن  روصت  یـسک  نینچمه  دنتـشاذگ و  ماگ  هار  نیا  رد  راـبجا  هب  اـهنآ  دـنکن  روصت  یـسک  هک  نیا  يارب  سپس 

دنتشاد هک  یتیعقوم  ماقم و  همه  نآ  اب  ناربمایپ  نیا  اضرف  رگا  : » دیامرف یم تسا ، هتـشاد  اهنآ  دروم  رد  لیلد  یب ییانثتـسا و  صاخ و 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َِطبََحل  اوُکَرْشَأ  َْول  َو  « ) تفر یم داب  رب  ناشلامعا  مامت  دندش ، یم كرشم 

.تسین راک  رد  یضیعبت  ددرگ و  یم ارجا  نارگید  هراب  رد  هک  دنتسه  یهلا  نیناوق  نامه  لومشم  زین  اهنآ  ینعی 

619  : ص ۀیآ 89 .....  (: 6) ماعنا هروس 

مه هک  دـندوب  یناسک  اهنیا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  هدوب  ءاـیبنا  تازاـیتما  همه  هیاـپ  هک  مهم  زاـیتما  هس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 89 -) )
(. َةَُّوبُّنلا َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) توبن مه  مکح و  ماقم  مه  میا و  هداد نانآ  هب  ینامسآ  باتک 

تواضق نینچمه  دریگ ، یم ار  اهیراکفالخ  تاهابتـشا و  ولج  لقع  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، يریگولج  عنم و  ینعم  هب  لـصا  رد  مکح » »
ینعم هس  نیا  زا  کـی  ره  رد  دریگ ، یم ار  نارگید  ياوراـن  ياـهتموکح  ولج  لداـع  تموکح  و  تسا ، متـس  ملظ و  زا  عناـم  حـیحص 

.دوش یم لامعتسا 
خـساپ نودـب  وت  توعد  دـنریذپن ، ار  قیاقح  نیا  اـهنآ - دـننام  هّکم و  لـها  ناکرـشم و  ینعی  تیعمج - نیا  رگا  : » دـیامرف یم سپس 

رد هک  یتیعمج  دـننک  ینابهگن  تظفاحم و  ار  نآ  هکلب  دـنریذپب  ار  نآ  اهنت  هن  هک  میا  هداد تیرومأـم  ار  یتیعمج  اـم  اریز  دـنام ، یمن
620 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنیِِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف  « ) دنمیلست قح  ربارب  رد  دنراد و  یمنرب ماگ  رفک  هار 
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620  : ص ۀیآ 90 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  تیادـه  یلاع  قشمرـس  کی  ناونع  هب  ار  گرزب  ناربمایپ  نیا  هماـنرب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 90 -) )
َنیِذَّلا َِکئلوُأ  « ) نک ادتقا  اهنآ  تیاده  هب  سپ  دنا ، هدش یهلا  تیاده  لومـشم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  : » دـیوگ یم و  هدرک ، یفرعم 

(. ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه 
یلبق ياهنییآ  زا  رتلماک  يدـعب  ياهنییآ  هچ  رگ  تسا ، یکی  یهلا  ناربمایپ  همه  توعد  لوصا  هک  دـنک  یم دـیکأت  رگید  راب  هیآ  نیا 

.تسا هدوب 
لوصا ریاس  مه  و  تماقتـسا ، ربص و  مه  دوش و  یم لماش  ار  يداقتعا  لوصا  ریاـس  دـیحوت و  مه  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  تیادـه » »

.تیبرت میلعت و  قالخا و 
زا دوخ  تلاسر  ربارب  رد  یشاداپ  رجا و  هنوگ  چیه  نم  وگب : مدرم  هب   » هک دوش  یم هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپس 

هدرک يوریپ  ناربمایپ  یگشیمه  تنـس  نیا  زا  مه  نم  دندرکن ، یتساوخرد  نینچ  نیـشیپ  ناربمایپ  هک  روطنامه  منک » یمن اضاقت  امش 
(. ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   ) منک یم ادتقا  اهنآ  هب  و 

(. َنیَِملاْعِلل يرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  « ) تسا نایناهج  همه  هب  يروآدای  شاب و  رادیب  کی  تیاده  تلاسر و  نآرق و  نیا  هوالع  هب  »
چیه و  دراد ، یناهج  یمومع و  هبنج  هک  تسا  ناراب  شراـب  اوه و  جاوما  باـتفآ و  رون  دـننامه  یناـگمه ، یمومع و  تمعن  نینچ  و 

.دریگ یمن یشاداپ  رجا و  نآ  ربارب  رد  یسک  دوش و  یمن شورف  دیرخ و  هاگ 

620  : ص ۀیآ 91 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 91) )

620 ص :  لوزن ..... : نأش 

اهنآ يرآ ! دومرف : ربمایپ  تسا !؟ هداتـسرف  وت  رب  یباتک  دـنوادخ  یتسار  اـیآ  دـمحم ! يا  دـنتفگ : ناـیدوهی  زا  یعمج  هک  هدـش  لـقن 
! تسا هداتسرفن  ورف  نامسآ  زا  یباتک  چیه  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ :

620 ص :  ریسفت ..... :

نیا هک  دندقتعم  یضعب  یفرط  زا  ناکرشم ، هن  تسا  دوهی  هراب  رد  هیآ  نیا  میبای  یم رد  هیآ  نحل  قوف و  لوزن  نأش  زا  ناسانـشنادخ !
هدیزگرب یّکم  هروس  نیا  طسو  رد  یصاخ  بسانت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روتسد  هب  تسا و  هدش  لزان  هنیدم  رد  ائانثتـسا  هیآ 

621 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
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.دراد یناوارف  ياه  هنومن نآرق  رد  عوضوم  نیا  هتفرگ و  رارق 
یباتک چیه  ادخ  دنتفگ : اریز  دنتخانشن  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  نآ  ار  ادخ  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن  هیآ ، ریـسفت  هب  میزادرپ  یم نونکا 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ٍرََشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  «! ) تسا هدرکن  لزان  یناسنا  چیه  رب 
دوب مدرم  يارب  تیاده  رون و  دروآ و  یسوم  هک  ار  یباتک  یسک  هچ  وگب :  » اهنآ باوج  رد  هک  دهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ 

(. ِساَّنِلل ًيدُه  ًارُون َو  یسُوم  ِِهب  َءاج  يِذَّلا  َباتِْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم  ُْلق  ( ؟» دینادرگ لزان 
هک ار  يرایسب  دینک و  یم راکشآ  تسامـش  دوس  هب  هک  ار  یـضعب  دیا ، هدرک لیدبت  يا  هدنکارپ تاحفـص  هب  ار  نآ  هک  یباتک  نامه  »

میلعت امش  هب  یبلاطم  ینامسآ  باتک  نیا  رد  و  (. » ًارِیثَک َنوُفُْخت  اهَنوُْدُبت َو  َسیِطارَق  ُهَنُولَعْجَت  « ) دیراد یم ناهنپ  دیناد  یم دوخ  نابز  هب 
ُْمْتنَأ اوُمَْلعَت  َْمل  ام  ُْمتْمِّلُع  َو  « ) دیوش ربخاب  دیتسناوت  یمن یهلا  میلعت  نودب  دیدوبن و  ربخاب  نآ  زا  ناتناردپ  هن  امـش و  هن  هک  هدـش  هداد 

(. ْمُکُؤابآ َو ال 
يرگیزاب تجاجل و  لیطابا و  رد  ار  اهنآ  نک و  دای  ار  ادـخ  اهنت   » هک دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنُوبَْعلَی ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق   ) دنا هتفرگ يزاب  هب  ار  وا  تایآ  یهلا و  باتک  هک  دنتسه  یتیعمج  اهنآ  اریز  زاس » اهر  دوخ 

621  : ص ۀیآ 92 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

رگید باتک  کی  هک  نآرق  هب  اجنیا  رد  دـش  ناونع  هتـشذگ  هیآ  رد  دوهی  ینامـسآ  باـتک  هراـب  رد  هک  یثحب  بیقعت  رد  هیآ 92 -) )
باتک کی  لوزن  زا  یتشحو  بجعت و  ات  نآرق  رکذ  يارب  تسا  يا  همدـقم تاروت  رکذ  تقیقح  رد  و  دوش ، یم هراشا  تسا  ینامـسآ 

.دننکن رشب ، کی  رب  ینامسآ ،
همشچ رس  اریز  تکربرپ ، رایسب  تسا  یباتک  (. » ُهاْنلَْزنَأ ٌباتِک  اذه  َو  « ) میدرک لزان  ار  نآ  ام  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دیوگ یم تسخن 

« دـنک یم قیدـصت  یگمه  دـنا  هدـش لزان  نآ  زا  شیپ  هک  ار  یبتک  هوـالع  هب  (. » ٌكَراـبُم « ) تسا اـهیزوریپ  اـهیکین و  تاریخ و  عاونا 
(. ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَصُم  )

قیبطت نآ  رب  تسا  هدمآ  اهنآ  رد  هک  ییاه  هناشن مامت  هک  تسا  نآ  دنک  یم قیدصت  ار  نیـشیپ  هسدـقم  بتک  نآرق  هک  نیا  زا  روظنم 
622 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیامن  یم

.تسا راکشآ  نآ  رد  تیناقح  ياه  هناشن یخیرات  كرادم  دانسا و  رظن  زا  مه  اوتحم و  رظن  زا  مه  نیاربانب ،
، دنتـسه نآ  درگ  رد  هک  اهنآ  مامت  و  هّکم )  ) يرقلا ّما  اـت  میداتـسرف  ار  نآ   » هک دـهد  یم حیـضوت  نینچ  ار  نآرق  لوزن  فدـه  سپس 

(. اَهلْوَح ْنَم  يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  َو   ) يزاس هاگآ  ناشفیاظو  اهتیلوؤسم و  هب  و  ینک » راذنا 
تاـیاور رد  تسا  نیمز  يور  ياهیکـشخ  ماـمت  شیادـیپ  زاـغآ  لـصا و  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنیوگ  یم يرقلا » ّما   » هّکم هـب  رگا 

هدـش دای  نیمز ) شرتسگ  « ) ضرالا وحد   » مان هب  نآ  زا  دـندش و  هدرتسگ  هبعک  هناـخ  ریز  زا  نیمز  ياهیکـشخ  میناوخ ، یم يددـعتم 
.دوش یم لماش  ار  نیمز  يور  مدرم  مامت  دنتسه ) نآ  نوماریپ  هک  یناسک  « ) اهلوح نم  و   » نیاربانب .تسا 

دروآ و دـنهاوخ  نامیا  باتک  نیا  هب  دـنراد  نامیا  لامعا  شاداپ  باسح  زیخاتـسر و  زور  هب  هک  یناسک  : » دـیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  ِِهب َو  َنُونِمُْؤی  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  « ) دوب دنهاوخ  دوخ  ياهزامن  بقارم 
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622 ص :  زامن ..... - تیمها 

طابترا ادخ و  اب  دنویپ  رهظم  زامن  میناد  یم هک  روطنامه  تسا و  هدش  زامن  هب  هراشا  اهنت  ینید ، تاروتـسد  مامت  نایم  زا  قوف  هیآ  رد 
نیمه یمالـسا  هضیرف  اهنت  تایآ  نیا  لوزن  ماگنه  یـضعب  هدـیقع  هب  تسا و  رتالاب  رترب و  تادابع  همه  زا  لیلد  نیمه  هب  تسوا و  اب 

.دوب زامن 

622  : ص ۀیآ 93 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 93) )

622 ص :  لوزن ..... : نأش 

وا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  درک و  تنایخ  سپس  دوب و  یحو  نابتاک  زا  هک  دعـس » نب  هّللا  دبع   » مان هب  یـصخش  دروم  رد  هیآ  نیا 
.هدیدرگ لزان  مروایب  نآرق  تایآ  دننامه  مناوت  یم نم  هک  درک  اعدا  نآ  زا  سپ  دومن و  درط  ار 

هدیدرگ لزان  دوب  توبن  نیغورد  نایعدم  زا  هک  باذک » هملیـسم   » هراب رد  نآ  زا  یتمـسق  ای  هیآ  هک  دـنا  هتفگ زین  نارـسفم  زا  یعمج 
.تسا

همه تسا و  یمومع  یلک و  نآ  ياوتحم  نومـضم و  هدش  لزان  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  نآرق  تایآ  ریاس  دننامه  هیآ  لاح  ره  رد  و 
.دوش یم لماش  ار  اهنآ  دننام  توبن و  نایعدم 

622 ص :  ریسفت ..... :

623 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باتک  لوزن  یفن  هراب  رد  دوهی  راتفگ  هب  هراشا  هک  هتشذگ  تایآ  لابند  هب 
لوزن ياعدا  دنراد و  رارق  اهنآ  لباقم  هطقن  رد  هک  تسا  يرگید  ناراکهانگ  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  دوب ، هدوبن  سک  چیه  رب  ینامـسآ 
ثحب دروم  هیآ  رد  دارفا  هنوگ  نیا  زا  هتـسد  هس  هب  تقیقح  رد  .دـنیوگ و  یم غورد  هک  یلاـح  رد  دـننک ، یم دوخ  رب  ینامـسآ  یحو 

فـیرحت و ار  يا  هیآ دـندنب و  یم غورد  ادـخ  رب  هک  یناـسک  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  : » دـیوگ یم تسخن  .تسا  هدـش  هراـشا 
(. ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  « ) دنهد یم رییغت  ار  ادخ  نانخس  زا  ینخس 

ََّیلِإ َیِحوُأ  َلاق  ْوَأ  « ) تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  یحو  هن  دنربمایپ و  هن  هک  یلاح  رد  دننک ، یم یحو  توبن و  ياعدا  هک  اهنآ   » مود هتسد 
(. ٌء ْیَش ِْهَیلِإ  َحُوی  َْمل  َو 

دننامه میناوت  یم مه  ام  دنیوگ  یم  » ءازهتسا يور  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  توبن  راکنا  ناونع  هب  هک  اهنآ  موس  هتـسد 
(. ُهَّللا َلَْزنَأ  ام  َْلثِم  ُلِْزنُأَس  َلاق  ْنَم  َو   ) دنرادن راک  نیا  رب  یتردق  نیرتمک  دنیوگ و  یم غورد  هک  یلاح  رد  مینک » لزان  تایآ  نیا 
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یملظ هچ  دنناشک ، یم یهارمگ  هب  ار  نارگید  مه  دنهارمگ و  دوخ  مه  تسین  اهنآ  زا  رتراکمتس  یسک  دنرگمتس و  اهنیا  همه  يرآ !
.ینامسآ یهلا و  يربهر  مه  نآ  دننک  يربهر  ياعدا  دنرادن ، يربهر  تیحالص  هک  يدارفا  هک  رتالاب  نیا  زا 

دیادـش رد  هک  یماگنه  هب  ار  ناراکمتـس  نیا  ربماـیپ ! يا  وت  رگا  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  دارفا  هنوگ  نیا  كاـندرد  تازاـجم  سپس 
دوخ ناج  دنیوگ : یم اهنآ  هب  دنا  هدوشگ تسد  حاورا  ضبق  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  ینک ، هدهاشم  دـنا  هتفر ورف  نداد  ناج  گرم و 

ُۀَِکئالَْملا ِتْوَْملا َو  ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يرَت  َْول  َو  « ) تسا رابفسا  كاندرد و  رایسب  اهنآ  عضو  هک  دید  یهاوخ  دیزاس ، جراخ  ار 
(. ُمُکَسُْفنَأ اوُجِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  اوُطِساب 

نیا تسخن  راک : ود  رطاخ  هب  دش  دیهاوخ  يا  هدننکراوخ تازاجم  راتفرگ  زورما  : » دنیوگ یم اهنآ  هب  باذـع  ناگتـشرف  لاح  نیا  رد 
َنُولوُقَت ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  « ) دیدرواین دورف  میلـست  رـس  وا  تایآ  ربارب  رد  هک  نیا  رگید  دیتسب و  غورد  ادخ  رب  هک 

(. َنوُِربْکَتْسَت ِِهتایآ  ْنَع  ُْمْتنُک  ِّقَْحلا َو  َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع 

623  : ص ۀیآ 94 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 94) )

623 ص :  لوزن ..... : نأش 

تعافـش نم  زا  تماـیق  رد  برع ) فورعم  گرزب و  تـب  ود  « ) يزع  » و تـال » : » تـفگ ثراـح » نبرـضن   » ماـن هـب  ناکرـشم  زا  یکی 
624 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیآ  درک ، دنهاوخ 

.تفگ خساپ  وا  لاثما  وا و  هب  دش و  لزان 

624 ص :  ریسفت ..... :

ماگنه هب  دنوادخ  هک  يراتفگ  هیآ  نیا  رد  دـش  هراشا  گرم  هناتـسآ  رد  ناملاظ  تالاح  زا  یتمـسق  هب  هتـشذگ  هیآ  رد  اه - هدـشمگ
.تسا هدش  سکعنم  دیوگ ، یم اهنآ  هب  تمایق  هنحص  رد  دورو  ماگنه  هب  ای  گرم 

ْدََقل َو  « ) دیدومن تشگزاب  ام  يوس  هب  میدیرفآ ، ار  امـش  لوا  زور  هک  هنوگ  نامه  اهنت ، تروص  هب  همه  زورما  : » دـیامرف یم زاغآ  رد 
(. ٍةَّرَم َلَّوَأ  ْمُکانْقَلَخ  امَک  يداُرف  انوُُمْتئِج 

َو  ) دیدمآ یلاخ  تسد  اب  و  دـیدراذگ » رـس  تشپ  ار  همه  دوب ، یگدـنز  رد  امـش  هاگ  هیکت  میدوب و  هدیـشخب  امـش  هب  هک  یلاوما  «و 
(. ْمُکِروُهُظ َءارَو  ْمُکاْنلَّوَخ  ام  ُْمتْکَرَت 

امـش اب  ار  مادک  چیه  دیدرک  یم روصت  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  کیرـش  و  دـیتشادنپ ، یم دوخ  عیفـش  ار  اهنآ  هک  ییاهتب   » نینچمه
ماـمت دـییارگ و  یگدـنکارپ  هب  امـش  عـمج   » تقیقح رد  ُءاکَرُـش .) ْمُکِیف  ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  ُمُکَءاعَفُـش  ْمُکَعَم  يَرن  اـم  َو  « ) مینیب یمن
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(. ْمُکَْنَیب َعَّطَقَت  ْدََقل  « ) دش هدیرب  امش  زا  اهدنویپ 
(. َنوُمُعْزَت ُْمْتنُک  ام  ْمُْکنَع  َّلَض  َو  « ) دندش مگ  دنتشگ و  دوبان  دیدرک  یم رکف  هک  ییاههاگ  هیکت اهرادنپ و  مامت  »

يارب هک  ییاهتورث » لاوما و   » و دندوب ، هتسباو  نآ  هب  هک  هریشع » هلیبق و  : » دنتـشاد هیکت  زیچ  هس  يور  برع  ناتـسرپ  تب ناکرـشم و 
ره رد  دنتشادنپ ، یم وا  هاگشیپ  رد  عیفش  ناسنا و  تشونرـس  نییعت  رد  ادخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک  ییاهتب »  » و دندوب ، هدروآ  درگ  دوخ 
وا و  دنیوگ ، یم عادو  ناسنا  اب  اهنآ  همه  گرم ، ماگنه  هب  هنوگچ  هک  هدـش  هراشا  عوضوم  هس  نیا  زا  یکی  هب  هیآ ، هلمج  هس  زا  کی 

.دنراذگ یماو دوخ  هب  اهنت  کت و  ار 
وا دوش ، یم ادـج  وا  زا  یگتخاس  یلایخ و  ياـهدوبعم  اـههاگ و  هیکت  همه  يداـم و  قئـالع  اهدـنویپ و  ماـمت  یلک  روطب  زور  نآ  رد 

! دنیآ یمن مشچ  هب  هک  دوب  دنهاوخ  سانشان  تسپ و  ریقح و  نانچنآ  ینعی  دنوش ، یم مگ  نآرق  ریبعت  هب  و  شلامعا ، دنام و  یم

624  : ص ۀیآ 95 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ياه هنومن بلاج و  تارابع  نمـض  رد  ار  دـیحوت  لیالد  هدرک و  ناکرـشم  هب  ار  نخـس  يور  رگید  راب  حبـص ! هدنفاکـش  هیآ 95 -) )
625 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم حرش  تقلخ ، ياهیتفگش  شنیرفآ و  ماظن  ناکرشم و  رارسا  زا  يا  هدنز

« تسا هتسه  هناد و  هدنفاکش  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن  هدش ، هراشا  تسا  نیمز  رد  هک  اهیتفگش  نیا  زا  تمـسق  هس  هب  هیآ ، نیا  رد 
(. يوَّنلا ِّبَْحلا َو  ُِقلاف  َهَّللا  َّنِإ  )

ياه هناد ولاتفـش و  وله و  دـننام  ییاه  هویم امرخ و  هتـسه  هب  هاگن  کی  دـنمکحم ، رایـسب  ابلاغ  ناـهایگ  هتـسه  هناد و  هک  نیا  بلاـج 
قوف يژد  رد  تسا  یکچوک  تخرد  لاهن و  تقیقح  رد  هک  یتایح  هفطن  نآ  هنوگچ  هک  دـهد  یم ناشن  تاـبوبح  زا  یـضعب  مکحم 

تردق نانچنآ  و  ریذپان ، ذوفن  ژد  نیا  هب  شمرن  میلست و  تیصاخ  نانچنآ  شنیرفآ  هاگتسد  یلو  تسا ، هدش  هرصاحم  مکحم  هداعلا 
دفاکشب و ار  نآ  هراوید  دناوتب  هک  دهد  یم دبای ، یم شرورپ  هناد  هتـسه و  نورد  رد  هک  یفیرظ  فیطل و  رایـسب  هناوج  نآ  هب  ورین  و 

.دزارفارب دق  نآ  نایم  زا 
.تسا هتشاذگ  نآ  يور  تشگنا  دیحوت  هناشن  کی  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا  یفرگش  هثداح  ناهایگ  ناهج  رد  هثداح  نیا  یتسار  هب 
ِتِّیَْملا ُجِرُْخم  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  « ) هدنز زا  ار  هدرم  تادوجوم  و  دتسرف ، یم نوریب  هدرم  زا  ار  هدنز  دوجوم  : » دیوگ یم سپس 

(. ِّیَْحلا َنِم 
تـسا یلئاسم  نیرت  هدـیچیپ زا  هدـنز  تادوجوم  یگدـنز  تایح و  هلأسم  تسا  شنیرفآ  ناهج  رد  یمومع  یمئاد و  ماظن  کی  نیا  و 
یعیبط رصانع  هنوگچ  هک  دراذگب  ماگ  نآ  هاگیفخم  هب  درادرب و  نآ  رارسا  يور  زا  هدرپ  تسا  هتـسناوتن  رـشب  شناد  ملع و  زونه  هک 

.دنوش یم هدنز  دوجوم  کی  هب  لیدبت  میظع ، شهج  کی  اب  یلآ  داوم  و 
رد یـسوم  میهاربا و  نوچمه  یگرزب  ناربمایپ  و  تسا ، هدرک  هیکت  هلأسم  نیا  يور  اهراب  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  نآرق  مینیب  یم اذـل 

لالدتـسا ناهج  میکح  رداق و  ءدـبم  دوجو  زا  نآ  تیاکح  تاـیح و  هدـیدپ  هلیـسو  هب  نوعرف ، دورمن و  نوچمه  یناـشکندرگ  ربارب 
.دندرک یم

اب وا ، نایاپ  یب ملع  تردـق و  راثآ  تسا  نیا  امـش و  يادـخ  تسا  نیا  : » دـیامرف یم بلطم  میکحت  دـیکأت و  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ُهَّللا  ُمُِکلذ  « ) دیوش یم هدناشک  لطاب  هار  هب  و  فرحنم ، قح  زا  هنوگچ  لاح  نیا 

625  : ص ۀیآ 96 .....  (: 6) ماعنا هروس 
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626 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدش  هراشا  ینامسآ  يّوج و  ياهتمعن  زا  تمعن  هس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 96 -) )
(. ِحابْصِْإلا ُِقلاف  « ) تسا حبص  هدنفاکش  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن  .تسا 

ینامـسآ هدـیدپ  نیا  میناد  یم اریز  تسا  راگدرورپ  گرزب  ياـهتمعن  زا  یکی  هک  دـنک  یم هیکت  حبـص  هلأـسم  يور  اـجنیا  رد  نآرق 
هرک دننامه  نیمز  هرک  فارطا  رگا  دـشاب ، یم هدـیناشوپ ) ار  هرک  نیا  رود  ات  رود  هک  اوه  میخـض  رـشق  ینعی   ) نیمز ّوج  دوجو  هجیتن 

هک يا  هلـصاف نیمز و  ّوج  دوجو  اما  قفـش ، بش و  زاغآ  يدیپس  هن  تشاد و  دوجو  قلف  نیعولطلا و  نیب  هن  تشادـن  دوجو  يّوج  هام 
زا کی  ره  ندش  اریذـپ  يارب  اجیردـت  ار  ناسنا  دراد ، رارق  باتفآ  بورغ  عولط و  ماگنه  هب  زور  ییانـشور  و  بش ، یکیرات  نایم  رد 

عوبطم و الماک  میالم و  یجیردت و  تروص  هب  رون ، هب  تملظ  زا  تملظ و  هب  رون  زا  لاقتنا  و  دزاس ، یم هدامآ  داضتم  هدـیدپ  ود  نیا 
.ددرگ یم ماجنا  لمحت  لباق 

بلـس تازاـجم و  اـی  بولطماـن و  زیچ  بش ، تملظ  یکیراـت و  هک  تسا  نیا  لـیلد  حبـص  نتفاکـش  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  یلو 
(. ًانَکَس َْلیَّللا  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  شمارآ  هیام  ار  بش   » دنوادخ دیامرف : یم هلصافالب  تسا  تمعن 

ندـب حطـس  هجوتم  نوخ  ناـیرج  دراد ، شـشوک  شـالت و  هب  لـیامت  ییانـشور  رون و  ربارب  رد  ناـسنا  هک  تسا  ملـسم  عوـضوم  نیا 
.تسین شخب  مارآ نادنچ  رون  ربارب  رد  باوخ  لیلد  نیمه  هب  و  دندرگ ، یم تیلاعف  هدامآ  اهلولس  مامت  و  دوش ، یم

ددرگ و یم ندب  نورد  هجوتم  نوخ  یکیرات ، رد  اریز  تسا ، رت  شخب مارآ رتقیمع و  باوخ  دـشاب  هدوب  کیرات  طیحم  ردـق  ره  یلو 
هب زین  ناهایگ  هکلب  تاناویح ، اهنت  هن  تعیبط  ناهج  رد  لیلد  نیمه  هب  دنور ، یم ورف  تحارتسا  یمارآ و  کی  رد  اهلولـس  یلک  روطب 

سکع هب  دننک ، یم عورـش  ار  تیلاعف  شوج و  بنج و  ناهاگحبـص  هعـشا  نیتسخن  اب  دنور و  یم ورف  باوخ  هب  بش  یکیرات  ماگنه 
و دنور ، یم ورف  باوخ  رد  باتفآ  عولط  زا  دعب  يدایز  تدم  ات  ار  زور  و  دننام ، یم رادـیب  همین  زا  دـعب  ات  ار  بش  هک  ینیـشام  يایند 

.دنهد یم تسد  زا  ار  دوخ  تمالس  طاشن و 
« داد رارق  امش  یگدنز  رد  باسح  هلیسو  ار  هام  دیـشروخ و  و  : » دیوگ یم هدرک ، دوخ  تمظع  هناشن  تمعن و  نیموس  هب  هراشا  سپس 

(. ًانابْسُح َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  (َو 
627 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رود  هب  نیمز  هرک  لاس  اهنویلیم  هک  تسا  هجوت  بلاج  رایسب  عوضوم  نیا 

، دوش یمن شیپ  سپ و  يا  هظحل یتح  هک  تسا  هدش  باسح  يردق  هب  شدرگ  نیا  و  دنک ، یم شدرگ  نیمز  رود  هب  هام  و  دیشروخ ،
.دنک ارجا  اقیقد  ار  نآ  مه  دزیرب و  ار  نآ  حرط  مه  هک  اهتنا  یب تردق  ملع و  کی  هیاس  رد  رگم  تسین  نکمم  نیا  و 

(. ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  « ) اناد مه  تسا و  اناوت  مه  هک  تسا  يدنوادخ  يریگ  هزادنا نیا  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و 

627  : ص ۀیآ 97 .....  (: 6) ماعنا هروس 

راگدرورپ ياهتمعن  زا  رگید  یکی  هب  اجنیا  رد  دوب ، هدـش  هاـم  باـتفآ و  شدرگ  ماـظن  هب  هراـشا  هک  لـبق  هیآ  بیقعت  رد  هیآ 97 -) )
، ایرد ارحص و  یکیرات  رد  ار  دوخ  هار  اهنآ  وترپ  رد  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیوگ یم هدرک و  هراشا 

(. ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِتاُملُظ  ِیف  اِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دیبایب یناملظ ، ياهبش  رد 
اَْنلَّصَف ْدَـق  « ) میتخاس نشور  دـنا  هشیدـنا مهف و  رکف و  لها  هک  يدارفا  يارب  ار  دوخ  لـیالد  اـه و  هناـشن : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا 
یکـشخ ییایرد و  ياهرفـس  رد  یبای  تهج  يارب  اذـل  تسا ، انـشآ  اهنآ  ماظن  نامـسآ و  ناگراتـس  اب  هک  تسا  لاـس  نارازه  ناـسنا 
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.دندوب ناگراتس  نیمه  وا ، هلیسو  نیرتهب 
زین امن  بطق هاگتسد  نامز  نآ  رد  تسین و  تسد  رد  دصقم  هار  ندرک  ادیپ  يارب  يا  هناشن چیه  هک  عیـسو  ياهـسونایقا  رد  اصوصخم 

باقرغ یهارمگ و  زا  ار  رـشب  اهنویلیم  هک  دـندوب  اـهنامه  تشادـن ، دوجو  نامـسآ  ناگراتـس  زج  ینئمطم  هلیـسو  دوب  هدـشن  عارتخا 
.دندیناسر یم دوصقم  لزنم  رس  هب  دنداد و  یم تاجن 

627  : ص ۀیآ 98 .....  (: 6) ماعنا هروس 

قافآ و رد  ار  ناسنا  یهاگ  فده  نیا  يارب  نآرق  اریز  تسا ، هدـش  بیقعت  یـسانشادخ  دـیحوت و  لیالد  زین  هیآ  نیا  رد  هیآ 98 -) )
یـسک وا  : » دیوگ یم تسخن  دـیامن ، یم توعد  شیوخ  دوجو  نورد  رد  ریـس  هب  ار  وا  یهاگ  و  دـهد ، یم ریـس  تسد  رود  ياهناهج 

(. ٍةَدِحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دیرفآ ناسنا  کی  زا  ار  امش  هک  تسا 
درف کی  زا  همه  يدوجو ، ياه  هبنج مامت  رد  عیـسو  عونت  و  توافتم ، راکفا  اهقوذ و  نوگاـنوگ ، ياـه  هرهچ همه  نیا  اـب  امـش  ینعی ،

ریـسفت هدیزگرب  ياه  هرهچ همه  نیا  ءدبم  کی  زا  هنوگچ  هک  دناسر  یم ار  راگدیرفآ  قلاخ و  تمظع  تیاهن  نیا  و  دیا ، هدش هدیرفآ 
628 ص : ج1 ، هنومن ،

؟ تسا هدیرفآ  توافتم 
(. ٌعَدْوَتْسُم ٌّرَقَتْسُمَف َو  « ) عدوتسم یعمج  دنتسه و  رقتسم  رشب  دارفا  زا  یعمج  : » دیامرف یم سپس 

.رادیاپان ینعم  هب  عدوتسم »  » و دیآ ، یم رادیاپان  ینعم  هب  ّرقتسم » »
ود زا  ناسنا  هفطن  میناد  یم هکنانچ  اریز  دـشاب ، هدوب  ناسنا  هفطن  هدـنهد  لیکـشت  هیلوا  يازجا  هب  هراشا  قوف ، ریبعت  ود  دراد  لاـمتحا 

، تسا رقتـسم  تباث و  اـبیرقت  محر  رد  هداـم  هفطن  تسا ، هدـش  لیکـشت  رن ) هفطن  « ) مرپسا  » يرگید و  هداـم ) هفطن  « ) لووا  » یکی ءزج 
« لووا  » هب هک  مرپـسا »  » درف نیتـسخن  دـننک و  یم تکرح  تعرـس  اـب  وا  يوـس  هب  كرحتم  نارادـناج  تروـص  هب  رن  ياـه  هـفطن یلو 

.دهد یم لیکشت  ار  ناسنا  یلوا  همخت  دنار و  یم بقع  ار  هیقب  دزیمآ و  یم وا  اب  دسر  یم
ِتایْآلا اَْنلَّصَف  ْدَـق  « ) دنـشیدنیب دـنکرد  مهف و  ياراد  هک  اهنآ  ات  میدرمـشرب  ار  دوخ  ياه  هناشن ام  : » دـیوگ یم رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنوُهَقْفَی ٍمْوَِقل 

628  : ص ۀیآ 99 .....  (: 6) ماعنا هروس 

قیرط زا  دنوادخ  ییاسانش  و  شنیرفآ ، ناهج  ياهیتفگش  هب  ار  ام  اهثحب  هلسلس  نیا  رد  هک  تسا  يا  هیآ نیرخآ  هیآ ، نیا  هیآ 99 -) )
.دنک یم توعد  نآ 

دنک یم هراشا  تسناد  اهتمعن  ریاس  ردام  هشیر و  ار  نآ  ناوت  یم هک  راگدرورپ  ياهتمعن  نیرت  یساسا نیرتمهم و  زا  یکی  هب  زاغآ  رد 
( امـش يارب   ) یبآ نامـسآ  زا  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم و  تسا ، نآ  وترپ  رد  ناتخرد  ناهایگ و  ومن  دـشر و  شیادـیپ و  نآ  و 

(. ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) داتسرف
ياههاچ اهتانق و  اهرهن و  اه و  همـشچ زا  معا  نیمز  يور  بآ  عبانم  مامت  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نامـسآ  فرط  زا  دـیوگ  یم هک  نیا 
کـشخ یگمه  دـبای  همادا  یلاسکـشخ  رگا  دراذـگ و  یم رثا  اـهنآ  همه  رد  ناراـب  دوبمک  اذـل  ددرگ  یم یهتنم  ناراـب  بآ  هب  قیمع 

.دنوش یم
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ِِهب انْجَرْخَأَف  « ) میتخاس جراخ  نیمز  زا  عون  همه  زا  ار  اهیندییور  نآ  هطـساو  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ناراب  لوزن  زراب  رثا  هب  سپس 
(. ٍء ْیَش ِّلُک  َتابَن 

629 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نارادناج  همه  زاین  دروم  ياذغ  بآ ، کی  نیمز و  کی  زا  دنوادخ  هک  نیا  بلاج 
رایـسب ناهایگ  هکلب  دنبای ، یم شرورپ  ناراب  بآ  تکرب  زا  اهیکـشخ  ارحـص و  ناهایگ  اهنت  هن  هک  نیا  رتبلاج  تسا و  هدرک  نیمأت  ار 

دـشر ناراب  ياه  هناد باتفآ و  رون  وترپ  زا  تسایرد  نایهام  هدمع  كاروخ  دـنیور و  یم اهایرد  بآ  جاوما  يالبال  رد  هک  یکچوک 
دنباـی یم شرورپ  ناراـب  بآ  هلیـسو  هب  هک  ناـتخرد  ناـهایگ و  زا  ار  یمهم  دراوـم  هتخادرپ و  هلمج  نیا  حرـش  هب  سپـس  دـننک ، یم

.دزاس یم ناشنرطاخ 
يا هقاس کشخ  کچوک و  هناد  زا  و  میتخاس » جراخ  نیمز  زا  ار  تاتابن  ناهایگ و  زبس  ياه  هقاس نآ  هلیسو  هب  ام  : » دیوگ یم تسخن 

(. ًارِضَخ ُْهنِم  انْجَرْخَأَف  « ) میدیرفآ دنک  یم هریخ  ار  مشچ  نآ  ییابیز  تفاطل و  هک  زبسرس  توارط و  اب 
(. ًابِکارَتُم ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن   ) میدروآ نوریب  ترذ ) مدنگ و  هشوخ  دننامه  ، ) هدش هدیچ  مه  يور  ياه  هناد زبس ، هقاس  نآ  زا  «و 

ییابیز کیراب و  ياه  هتشر ندش  هتفاکش  زا  سپ  هک  میداتـسرف  نوریب  يا  هتـسب رـس  هشوخ  لخن  ناتخرد  زا  نآ  هلیـسو  هب  نینچمه  »
ِلْخَّنلا َنِم  َو  « ) ددرگ یم جراخ  دـنوش  یم لیامتم  نییاپ  فرط  هب  ینیگنـس  زا  دـننک و  یم لمح  دوخ  شود  رب  ار  اـمرخ  ياـه  هناد هک 

(. َناَّمُّرلا َنُوْتیَّزلا َو  ٍبانْعَأ َو  ْنِم  ٍتاَّنَج  َو  « ) میداد شرورپ  رانا  نوتیز و  روگنا و  زا  ییاهغاب  نینچمه  (. » ٌۀَِیناد ٌناْوِنق  اهِْعلَط  ْنِم 
« دنرادن مه  دنراد و  تهابـش  رگیدکی  اب  مه  : » دیامرف یم هدرک  ناتخرد  نیا  رد  شنیرفآ  ياهراکهاش  زا  رگید  یکی  هب  هراشا  سپس 

(. ٍِهباشَتُم َْریَغ  ًاِهبَتْشُم َو  )
هویم رظن  زا  هک  یلاح  رد  دنراد ، مه  هب  يدایز  تهابـش  اهگرب  اه و  هخاش نامتخاس  يرهاظ و  لکـش  رظن  زا  رانا  نوتیز و  تخرد  ود 

.دنتوافتم مه  اب  رایسب  نآ  تیصاخ  معط و  و 
هوالع هب  دنتوافتم ، الماک  رگیدکی  اب  هک  تسا ، يدنق  ای  يدیـسا و  هدام  ياراد  يرگید  و  دـنمورین ، رثؤم و  یبرچ  هدام  ياراد  یکی 

دایز توافت  رگیدکی  اب  مه  ینعی ، دنوش  یم بورـشم  بآ  کی  زا  دـنبای و  یم شرورپ  نیمز  کی  رد  تسرد  یهاگ  تخرد  ود  نیا 
.تهابش مه  دنراد و 

630 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم هدرب  هویم  يور  ار  ثحب  تخرد  رکیپ  ياضعا  مامت  نایم  زا  سپس 
اهنیا رد  هک  دـینک  اه  هویم ندیـسر  یگنوگچ  هب  یهاگن  نینچمه  دنیـشن و  یم رمث  هب  هک  یماگنه  هب  نآ  هویم  ناـمتخاس  هب  یهاـگن  »

ِیف َّنِإ  ِهِْعنَی  َرَْمثَأ َو  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُْظنا  « ) دنتـسه نامیا  لـها  هک  يدارفا  يارب  ادـخ  تمکح  تردـق و  زا  تسا  ینـشور  ياـه  هناـشن
(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ْمُِکلذ 

نآرق هک  صاخ  تیمها  نیا  هتکن  میناوخ  یم اهنآ  ندیـسر  اه و  هویم شیادـیپ  یگنوگچ  زا  یـسانش  هایگ رد  زورما  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
رن ياه  هفطن تسا ، تاناویح  ناهج  رد  دنزرف  دلوت  دننامه  تسرد  اه  هویم شیادـیپ  اریز  دوش ، یم نشور  تسا  هدـش  لئاق  هویم  يارب 

رارق هایگ  یگدام  تمسق  يور  و  دنوش ، یم ادج  صوصخم  ياه  هسیک زا  اهنآ ) دننام  تارشح و  ای  داب  شزو   ) یصوصخم لیاسو  اب 
داوم عاونا  شفارطا  رد  و  ددرگ ، یم لیکـشت  رذب  مخت و  نیتسخن  رگیدکی ، اب  ندـش  بیکرت  حاقل و  لمع  ماجنا  زا  سپ  دـنریگ ، یم

.دنریگ یمربرد ار  نآ  یتشوگ  دننامه  ییاذغ 
کی یهاگ  دـنتوافتم ، هداعلا  قوف  یبط  ییاذـغ و  صاوخ  معط و  رظن  زا  نینچمه  عونتم و  رایـسب  نامتخاس  رظن  زا  ییاذـغ  داوم  نیا 

ینامتخاس دوش و  یم بوسحم  یتخرد  رذب  نینج و  دوخ  اهنآ  زا  يا  هناد ره  هک  تسا  هناد  اهدـص  ياراد  روگنا ) رانا و  دـننام   ) هویم
.دراد وت  رد  وت  هدیچیپ و  رایسب 
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، دوش یم هدیـسر  الماک  هک  یعقوم  ات  تسا  سران  هک  یماگنه  زا  هویم  کی  هک  ار  یفلتخم  لـحارم  رگید  يوس  زا  وس ، کـی  زا  نیا 
رییغت ار  نآ  ییایمیـش  بیکرت  ابترم  و  دـنراک ، لوغـشم  امئاد  هویم  ینورد  ياهراوتاربال  اریز  تسا  هظحالم  لـباق  رایـسب  دـیامیپ ، یم

.ددرگ تیبثت  نآ  ییایمیش  نامتخاس  عضو  دسرب و  هلحرم  نیرخآ  هب  هک  یماگنه  ات  دنهد ، یم
.تسا هدننیرفآ  تردق  تمظع و  زا  يا  هناشن دوخ  لحارم  نیا  زا  کی  ره 

دـننیب و یم ار  لئاسم  نیا  تقیقح ، نارگوجتـسج  نیب و  قح دارفا  ینعی  نامیا  اب  دارفا  اـهنت  نآرق  ریبعت  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
.مینیبب ار  قیاقح  نیا  زا  کی  چیه  تسین  نکمم  يراگنا  لهس ییانتعا و  یب اب  ای  جاجل و  دانع و  مشچ  اب  هن  رگ 

630  : ص ۀیآ 100 .....  (: 6) ماعنا هروس 

631 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  يا  هشوگ هب  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  تسوا ! ءایشا  همه  قلاخ  هیآ 100 -) )
.تسا هدش  هراشا  اهنآ  یقطنم  باوج  هلطاب و  بهاذم  نابحاص  ناکرشم و  تافارخ  تسردان و  دیاقع 

(. َّنِْجلا َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  « ) دندش لئاق  نج  زا  دنوادخ  يارب  ییاهکیرش  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 
(. ْمُهَقَلَخ َو  « ) تسا هدیرفآ  ار ) نج  ینعی   ) ار اهنآ  دنوادخ  هک  نیا  اب  : » دیوگ یم هتفگ و  خساپ  یفارخ  رادنپ  نیا  هب  سپس 

هک یلاح  رد  تسا  ندوب  قفا  مه  تیخنـس و  هناـشن  تکرـش  اریز  دـشاب ، هدوب  وا  کیرـش  یـسک  قولخم  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی ،
.دوب دهاوخن  قلاخ  قفا  رد  زگره  قولخم 

(. ٍْملِع ِْریَِغب  ٍتاَنب  َنِیَنب َو  َُهل  اُوقَرَخ  َو  « ) دندش لئاق  ینادان  يور  زا  ینارتخد  نارسپ و  ادخ  يارب  اهنآ   » هک نیا  رگید  هفارخ 
چیه ینعی  دوش ، یم هدافتـسا  ملع » ریغب   » هلمج زا  هک  تسا  ناـمه  یفارخ  دـیاقع  هنوگ  نیا  ندوب  لـطاب  لـیلد  نیرتـهب  تقیقح  رد  و 

.دنتشادن تسد  رد  تاموهوم  نیا  يارب  يا  هناشن لیلد و  هنوگ 
هدیقع هک  نایحیـسم  یکی  تسا  هدرب  رگید  تایآ  رد  ار  هفیاط  ود  مان  نآرق  دندوب ، لئاق  ینارـسپ  ادـخ  يارب  یفئاوط  هچ  هک  نیا  اما 
داقتعا هک  دوش  یم هدافتسا  هبوت ، هروس  هیآ 30  زا  یلو  .دنتسناد  یم وا  دنزرف  ار  زیزع  هک  دوهی  رگید  تسادخ و  رسپ  یسیع  دنتـشاد 

.تسا هتشاد  دوجو  زین  نیشیپ  یفارخ  بهاذم  نایم  رد  هکلب  هدوبن ، دوهی  نایحیسم و  هب  رصحنم  ادخ  يارب  رسپ  دنزرف  دوجو  هب 
هک ار  ناگتشرف  ناکرشم )  ) اهنآ : » دیامرف یم هیآ 19  فرخز ، هروس  رد  نآرق  دوخ  ادخ ، يارب  نارتخد  دوجو  هب  داقتعا  دروم  رد  اما 

«. دنداد رارق  نارتخد  دنتسه ، ادخ  ناگدنب 
يا هدننک رادیب  اسر و  هلمج  اب  هدیشک و  ساسا  یب موهوم و  ياهرادنپ  یفارخ و  بلاطم  نیا  مامت  رب  خرس  ملق  هیآ  نیا  نایاپ  رد  یلو 

ریـسفت هدیزگرب  وا  يارب  هک  یفاصوا  نیا  زا  تسا  رتالاب  رترب و  دنوادخ و  تسا  هزنم  : » دـیوگ یم دـنک و  یم یفن  ار  لیطابا  نیا  همه 
632 ص : ج1 ، هنومن ،

(. َنوُفِصَی اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  « ) دنیوگ یم

632  : ص ۀیآ 101 .....  (: 6) ماعنا هروس 

: دیوگ یم تسخن  هتخادرپ  یفارخ  دیاقع  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 101 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُعیَِدب  « ) درک داجیا  عادبا و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک  دنوادخ  »

یلبق هشقن  حرط و  ای  هدام و  چیه  نودب  ار  نیمز  نامـسآ و  دنوادخ  ینعی ، تسا  هقباس  نودب  يزیچ  هدـنروآ  دوجو  ینعم  هب  عیدـب » »
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.تسا هدرک  داجیا 
(. ٌۀَبِحاص َُهل  ْنُکَت  َْمل  ٌَدلَو َو  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  « ) درادن يرسمه  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  يدنزرف  وا  تسا  نکمم  هنوگچ   » هوالع هب 

.دنتسه وا  قولخم  همه  هک  نیا  اب  دشاب  وا  رسمه  تسا  نکمم  یسک  هچ  یهگناو  دراد ، رسمه  هب  يزاین  هچ  الوصا 
همه : » دیوگ یم هدرک ، دیکأت  اهنآ  مامت  هب  تبسن  ار  وا  یملع  هطاحا  سک و  همه  زیچ و  همه  هب  تبـسن  ار  وا  تیقلاخ  ماقم  رگید  راب 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َوُه  ٍء َو  ْیَش َّلُک  َقَلَخ  َو  « ) تساناد يزیچ  ره  هب  وا  دیرفآ و  ار  زیچ 

632  : ص ۀیآ 102 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ضراوع زا  وا  ندوـب  هزنم  نیمز و  اهنامـسآ و  داـجیا  عادـبا و  زیچ و  همه  هب  تبـسن  تیقلاـخ ، رکذ  زا  سپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 102 -) )
نینچ امش  راگدرورپ  دنوادخ و  : » دریگ یم هجیتن  نینچ  زیچ ، ره  راک و  ره  هب  وا  یملع  هطاحا  دنزرف و  رسمه و  ینامـسج و  مسج و 

تسوا راگدرورپ  دوب ، دهاوخن  تیدوبع  هتـسیاش  زین  وا  ریغ  چیه ك تسین ) تافـص  نینچ  ياراد  سک  چیه  نوچ  و   ) تسا یـسک 
ِّلُک ُِقلاخ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا  ُمُِکلذ  « ) دـیتسرپب ار  وا  سپ  دـشاب ) دـناوت  یم وا  اـهنت  مه  دوبعم  نیارباـنب   ) تسوا مه  راگدـیرفآ  و 

(. ُهوُُدبْعاَف ٍء  ْیَش
ار ادـخ  ریغ  هب  هیکت  یلک  روطب  كرـش و  هنوگ  ره  هشیر  دـنک و  عطق  ادـخ  ریغ  هب  ار  يدـیما  هنوگ  ره  هک  نیا  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ٌلیِکَو ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  « ) تسوا زیچ  همه  ربدم  نابهگن و  ظفاح و  : » دیوگ یم دنازوسب ،

632  : ص ۀیآ 103 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

تادوجوم همه  اب  وا  توافت  تابثا  يارب  نینچمه  زیچ و  همه  هب  تبـسن  وا  یناـبهاگن  تیمکاـح و  تاـبثا  يارب  هیآ  رد  هیآ 103 -) )
633 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  وا  اهمشچ  : » دیوگ یم

« تسا زیچ  همه  زا  هاگآ  اهیراک و  هزیر مامت  زا  ربخ  اب  اهتمعن و  عاونا  هدنـشخب  وا  دنک و  یم كاردا  ار  اهمـشچ  همه  وا  اما  دننیب ، یمن
َوُه ُراْصبَْألا َو  ُهُکِرْدـُت  ال   ) دـنک یم راتفر  اهنآ  اب  شفطل  ياضتقم  هب  تسا و  ربخاـب  اـهنآ  ياـهزاین  زا  دـناد و  یم ار  ناگدـنب  حـلاصم 

(. ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َراْصبَْألا َو  ُكِرُْدی 
.دشاب اراد  ار  تافص  نیا  دیاب  دشاب  زیچ  همه  هاگهانپ  یبرم و  ظفاح و  دهاوخ  یم هک  یسک  تقیقح  رد 

633 ص :  دنیب ..... ! یمن ار  ادخ  اهمشچ ،

تایفیک زا  یـضعب  رتحیحـص  ای  ماسجا  اهنت  مشچ  اریز  دش ، دهاوخن  هدید  مشچ  اب  زگره  دنوادخ  هک  دـهد  یم یهاوگ  یلقع  لیالد 
رگا رگید ، ریبعت  هب  دش و  دهاوخن  هدهاشم  مشچ  اب  زگره  دـشاب ، یمن مه  مسج  تیفیک  تسین و  مسج  هک  يزیچ  دـنیب و  یم ار  اهنآ 

تـسا يدوجو  وا  تساهنیا ، همه  زا  رترب  وا  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدام  تهج و  ناکم و  ياراد  دـیاب  امتح  دوش ، هدـید  مشچ  اب  يزیچ 
.تسا دودحم  زیچ  همه  هدام  ناهج  رد  اریز  تسا ، هدام  ناهج  زا  رتالاب  لیلد  نیمه  هب  دودحمان و 
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633  : ص ۀیآ 104 .....  (: 6) ماعنا هروس 

تـسخن دنک ، یم هتـشذگ  تایآ  زا  يریگ  هجیتن  هصالخ و  عون  کی  نآرق  دعب  هب  نیا  زا  تسین ! ندرک  رابجا  وت  هفیظو  هیآ 104 -) )
يارب تسا  ییانیب  تریـصب و  هیام  هک  كرـش  هنوگره  یفن  یـسانشادخ و  دیحوت و  هنیمز  رد  نشور  ياه  هناشن لیالد و  : » دـیوگ یم

(. ْمُکِّبَر ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق  « ) دمآ امش 
هک ییاهنآ  : » دیوگ یم دراد ، یقطنم  هبنج  دزاس و  یم راکـشآ  ار  تقیقح  یفاک  ردـق  هب  لیالد  نیا  دزاس  نشور  هک  نیا  يارب  سپس 

ار دوخ  نآ  هدـهاشم  زا  نایانیبان  نوچمه  هک  اهنآ  و  دـنا ، هتـشادرب ماگ  دوخ  دوس  هب  دـنرگنب  ار  تقیقح  هرهچ  لـیالد  نیا  هلیـسو  هب 
(. اْهیَلَعَف َیِمَع  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  َرَْصبَأ  ْنَمَف  « ) دنا هدرک لمع  دوخ  نایز  هب  دنزاس  مورحم 

(. ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  « ) متسین امش  ظفاح  نابهاگن و  نم  : » دیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  نابز  زا  هیآ  نایاپ  رد  و 

633  : ص ۀیآ 105 .....  (: 6) ماعنا هروس 

634 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باختنا  رد  ییاهن  میمصت  هک  عوضوم  نیا  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 105 -) )
نایب فلتخم  ياه  هفایق نوگانوگ و  ياهلکـش  رد  ار  لیالد  تاـیآ و  اـم  نینچ  نیا  : » دـیوگ یم تسا ، مدرم  دوخ  اـب  لـطاب  قح و  هار 

(. ِتایْآلا ُفِّرَُصن  َِکلذَک  َو  « ) میدرک
: دنتفگ لیلد ، هنوگ  چیه  هعلاطم و  نودب  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  یعمج  یلو 

نآ هک  تسا  نیا  ام  فدـه   » یلو َتْسَرَد .) اُولوُقَِیل  َو  « ) يا هتفرگ ارف  اهنآ ) ياهباتک  يراصن و  دوهی و  زا   ) نارگید زا  ار  اهـسرد  نیا  »
(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو  « ) میزاس نشور  دنراد  یهاگآ  ملع و  هک  یناسک  يارب  ار 

634  : ص ۀیآ 106 .....  (: 6) ماعنا هروس 

، هتخاس صخـشم  نافلاخم ، ياهتمهت  اهیزوت و  هنیک اهتجاجل و  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هفیظو  اـجنیا  رد  هیآ 106 -) )
وا زج  يدوبعم  چیه  هک  ییادـخ  ینک ، يوریپ  دوش ، یم یحو  وت  رب  راگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  وت  هفیظو  : » دـیوگ یم

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِْعبَّتا  « ) تسین
(. َنیِکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  « ) ینکن انتعا  اهنآ  ساسا  یب نانخس  اوران و  ياهتبسن  ناکرشم و  هب  هک  تسا  نیا  وت  هفیظو   » زین و 

نافلاخم هنوگ  نیا  ربارب  رد  هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبـسن  هیحور  تیوقت  يرادلد و  عون  کی  هیآ  نیا  تقیقح  رد 
.دوشن لصاح  یتسس  نیرتمک  شنینهآ  خسار و  مزع  رد 

634  : ص ۀیآ 107 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دزاس و نامیا  هب  راداو  رابجا  هب  ار  اهنآ  دـهاوخ  یمن دـنوادخ  هک  دـنک  یم دـییأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 107 -) )
(. اوُکَرْشَأ ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) دش یمن كرشم  سک  چیه  دندروآ و  یم نامیا  یگمه  تساوخ  یم رگا  »

هفیظو وت   » هک روطنامه  ًاظیِفَح .) ْمِْهیَلَع  َكاْنلَعَج  اـم  َو  « ) میدادـن رارق  اـهنآ  لاـمعا )  ) لوؤسم ار  وت  اـم  و  : » دـنک یم دـیکأت  نینچمه 
(. ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  « ) ینک توعد  نامیا ) هب   ) رابجا هب  ار  اهنآ  يرادن 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 790 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد دـناوت  یمن یلیمحت  هبنج  هنوگ  چـیه  مالـسا  ینابم  ادـخ و  هب  نامیا  هک  تسا  هظحالم  لباق  رایـسب  رظن  نیا  زا  تایآ  نیا  نحل 
نیا مهم  درادن ، یشزرا  يرابجا  نامیا  اریز  دنک ، يورـشیپ  دیاب  دارفا  حور  رکف و  رد  ذوفن  لالدتـسا و  قطنم و  قیرط  زا  هکلب  دشاب ،

.دنریذپب ار  نآ  شیوخ  رایتخا  هدارا و  اب  دننک و  كرد  ار  قیاقح  مدرم  هک  تسا 
635 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

635  : ص ۀیآ 108 .....  (: 6) ماعنا هروس 

لبق تایآ  رد  رابجا ، هار  زا  هن  لالدتسا ، هار  زا  توعد  موزل  مالـسا و  تامیلعت  ندوب  یقطنم  هراب  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 108 -) )
هک دوش  یم ببـس  لمع  نیا  اریز  دیهدن ، مانـشد  ار  ناکرـشم  ياهدوبعم  اهتب و  هاگ  چیه   » هک دـنک  یم دـیکأت  هیآ  نیا  رد  تشذـگ ،

َنوُعْدَی َنیِذَّلا  اوُّبُسَت  َو ال  « ) دنهد ماجنا  ینادان  لهج و  متس و  ملظ و  يور  زا  ار  راک  نیمه  دنوادخ  سدق  تحاس  هب  تبـسن  زین  اهنآ 
(. ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم 

یهاگ دنتـشاد ، یتسرپ  تب هلأسم  زا  هک  دـیدش  یتحاراـن  رثا  رب  ناـنمؤم  زا  یعمج  دوش ، یم هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  هک  يروطب 
بدا و لوصا  تیاعر  درک و  یهن  عوضوم ، نیا  زا  احیرـص  نآرق  دنداد ، یم مانـشد  اهنآ  هب  هتفرگ و  ازـسان  داب  هب  ار  ناکرـشم  ياهتب 
زا ار  یسک  ناوت  یمن ازسان  مانـشد و  اب  اریز  .درمـش  یم مزال  نایدا ، نیرتدب  نیرت و  یفارخ ربارب  رد  یتح  ار ، نایب  رد  تکازن  تفع و 

دعب هلمج  رد  نآرق  هک  روطناـمه  دراد ، بصعت  دوخ ، لاـمعا  دـیاقع و  هب  تبـسن  یتـلم  هورگ و  ره  هک  ارچ  تشاد  زاـب  طـلغ  ریـسم 
(. ْمُهَلَمَع ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  اَّنَّیَز  َِکلذَک  « ) میداد تنیز  ار  ناشلمع  یتیعمج  ره  يارب  نینچ  نیا  ام  : » دیوگ یم

یلِإ َُّمث  « ) دـنا هداد ماجنا  یلامعا  هچ  هک  دـهد  یم ربخ  اهنآ  هب  و  تسادـخ ، يوس  هب  اهنآ  همه  تشگزاب  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ْمُهُعِجْرَم  ْمِهِّبَر 

635  : ص ۀیآ 109 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 109) )

635 ص :  لوزن ..... : نأش 

تاداع و قراخ  یسیع ، یسوم و  يارب  وت  دنتفگ : دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  شیرق  زا  يا  هدع هک : دنا  هدرک لقن 
، میروآ نامیا  ام  ات  هد  ماـجنا  اـم  يارب  ار  اـهراک  نیا  لاـثما  زین  وت  رگید ، ياـیبنا  هراـب  رد  نینچمه  و  ینک ، یم لـقن  یمهم  تازجعم 

یضعب و  دنک ، الط  هب  لیدبت  ار  افص  هوک  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ : منک ؟ راک  هچ  امـش  يارب  دیلیام  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
وت هراب  رد  هک  هدب  ناشن  ام  هب  ار  ناگتشرف  زین  و  مینک ، لاؤس  وت  توعد  تیناقح  هراب  رد  اهنآ  زا  دنوش و  هدنز  ام  نیـشیپ  ناگدرم  زا 

!. روایب دوخ  اب  یعمج  هتسد  ار  ناگتشرف  دنوادخ و  ای  و  دنهد ، یهاوگ 
636 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیروآ ؟ یم نامیا  مروایب  اجب  ار  اهراک  نیا  زا  یضعب  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
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نیا زا  یـضعب  هک  دـش ، ندرک  اـعد  هداـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  نـیمه  درک ، میهاوـخ  نـینچ  دـنگوس  ادـخ  هـب  دـنتفگ :
رگا هک  دروآ  مایپ  نینچ  دـش ، لزان  ادـخ  یحو  کیپ  دوب ) لاـحم  لوقعماـن و  اـهنآ  زا  یـضعب  اریز   ) دـهاوخب ادـخ  زا  ار  اهداهنـشیپ 
دوهش یّـسح و  هبنج  عوضوم  دش و  دهاوخ  تجح  مامتا  رظن  ره  زا  نوچ   ) تروص نیا  رد  یلو  دوش ، یم تباجا  وت  توعد  یهاوخب 

رثا بیترت  اهنآ  هتـساوخ  هب  رگا  اما  دش ) دنهاوخ  دوبان  و   ) دننیب یم رفیک  تخـس  یگمه  دنرواین  نامیا  رگا  تفرگ ) دـهاوخ  دوخ  هب 
یّلص ربمایپ  دنریگ  شیپ  ار  قح  هار  دننک و  هبوت  هدنیآ  رد  اهنآ  زا  یضعب  تسا  نکمم  يراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دوشن و  هداد 

.دیدرگ لزان  هیآ  تفریذپ و  هلآ  هیلع و  هّللا 

636 ص :  ریسفت ..... :

یفاک یتسرپ  تب كرش و  یفن  ادخ و  یگناگی  تابثا  يارب  هک  دش  رکذ  دیحوت ، هنیمز  رد  يددعتم  یقطنم  لیالد  هتـشذگ  تایآ  رد 
.دندرک ییوج  هناهب هب  عورش  دندشن و  میلست  بصعتم ، جوجل و  ناکرشم  زا  یعمج  لاح  نیا  اب  اما  دوب ،

نامیا دـیایب  اهنآ  يارب  يا  هزجعم رگا  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  رارـصا  تیاهن  اب  : » دـنک یم لقن  نینچ  ار  اهنآ  عضو  هیآ  نیا  رد  نآرق 
(. اِهب َُّننِمُْؤَیل  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو  « ) دروآ دنهاوخ 

راک نیا  دیوگب  اهنآ  هب  هک  دنک  یم مالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تسخن  دنک : یم وگزاب  ار  تقیقح  ود  اهنآ  خساپ  رد  نآرق 
اَمَّنِإ ْلـُق  « ) تسوا ناـمرف  هب  تسادـخ و  هیحاـن  زا  اـهنت  تازجعم  وگب : ، » مهد ماـجنا  دـینکب  يداهنـشیپ  ره  هک  تسین  نم  راـیتخا  رد 

(. ِهَّللا َْدنِع  ُتایْآلا 
: دیوگ یم هدرک ، دندوب  هتفرگ  رارق  ناکرشم  دیدش  ظیلغ و  ياهدنگوس  ریثأت  تحت  هک  یلد  هداس ناناملسم  هب  ار  نخس  يور  سپس 

دنهاوخن نامیا  زاب  دوش  ماجنا  اهنآ  تساوخرد  دروم  ياـه  هناـشن تازجعم و  نیا  رگا  دـنیوگ و  یم غورد  اـهنیا  هک  دـیناد  یمن امـش  »
(. َنُونِمُْؤی ْتَءاج ال  اذِإ  اهَّنَأ  ْمُکُرِعُْشی  ام  َو  « ) دروآ

، دندوبن قح  يوجتسج  رد  هتسد  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  زین  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دروخرب  فلتخم  ياه  هنحص
.دنشاپب اهلد  رد  دیدرت  کش و  رذب  هتخاس و  مرگرس  ار  مدرم  اهییوج  هناهب اب  هک  دوب  نیا  ناشفده  هکلب 

637 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

637  : ص ۀیآ 110 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هنالهاج ياهبصعت  يورجک و  رد  رارـصا  رثا  رب  اهنآ  هک  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  نینچ  اهنآ  تجاجل  تلع  هیآ  نیا  رد  هیآ 110 -) )
نینچ و  دـنرب ، یم رـس  هب  ینادرگرـس  رد  هارمگ  جـیگ و  و  دـنا ، هداد تسد  زا  ار  ملاس  دـید  كرد و  قح ، لـباقم  رد  میلـست  مدـع  و 

َو « ) دـندرواین نامیا  توعد  يادـتبا  زاغآ و  رد  هک  نانچنآ  مییامن ، یم نوگرگد  هنوراو و  ار  اهنآ  ياهمـشچ  اـهلد و  اـم  : » دـیوگ یم
(. ٍةَّرَم َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  امَک  ْمُهَراْصبَأ  ْمُهَتَِدْئفَأ َو  ُبِّلَُقن 

ِیف ْمُهُرَذَن  َو  « ) دـنوش نادرگرـس  ات  میراذـگ  یم او  دوخ  لاح  هب  یـشکرس  نایغط و  لاح  رد  ار  اهنآ  ام  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط 

637 ص :  دیجم .....  نآرق  متشه  ءزج  زاغآ 
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637 ص :  ماعنأ .....  هروس  همادا 

637  : ص ۀیآ 111 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دزاس نشور  هک  تسا  نیا  هیآ  دنچ  نیا  فدـه  تسا ، طوبرم  لبق  تایآ  اب  هیآ  نیا  دـنیآ ؟ یمن هار  هب  جوجل  دارفا  ارچ  هیآ 111 -) )
اذـل دـشاب ، یمن قح  شریذـپ  ناشفدـه  دنتـسین و  قداص  دوخ  ياهاضاقت  رد  بیرغ  بیجع و  تازجعم  ناگدـننک  اـضاقت  زا  یعمج 

.تسا لاحم  الوصا  نانآ )! ربارب  رد  ادخ  ندمآ  لثم   ) اهنآ ياه  هتساوخ زا  یضعب 
میدرک و یم لزاـن  اـهنآ  رب  ار  ناگتـشرف  دـندوب ) هدرک  تساوـخرد  هک  روـطنآ   ) اـم رگا  : » دـیوگ یم تحارـص  اـب  هیآ  نیا  رد  نآرق 
« دندروآ یمن نامیا  زاب  میدروآ ، یم درگ  اهنآ  ربارب  رد  دنتساوخ  یم هچ  ره  هصالخ  دنتفگ و  یم نخـس  اهنآ  اب  دندمآ و  یم ناگدرم 

(. اُونِمُْؤِیل اُوناک  ام  اًُلُبق  ٍء  ْیَش َّلُک  ْمِْهیَلَع  انْرَشَح  یتْوَْملا َو  ُمُهَمَّلَک  َۀَِکئالَْملا َو  ُمِْهَیلِإ  اْنلََّزن  انَّنَأ  َْول  (َو 
يرابجا تیـشم  اب  دـنوادخ  هک  نیا  نآ  دـنروایب و  نامیا  تسا  نکمم  تروص  کی  رد  اـهنت  : » دـیامرف یم بلطم  دـیکأت  يارب  سپس 
یلماکت رثا  یتیبرت و  هدـیاف  چـیه  ناـمیا  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  و  ُهَّللا .) َءاـشَی  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دـنک ناـمیا  لوبق  هب  راداو  ار  اـهنآ  دوخ 

.تشاد دهاوخن 
638 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َّنِکل  َو  « ) دنربخ یب لهاج و  اهنآ  رتشیب   » هک دنک  یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنُولَهْجَی ْمُهَرَثْکَأ 

638  : ص ۀیآ 112 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دوبن وا  هب  رصحنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  ربارب  رد  جوجل  تخـسرس و  نانمـشد  دوجو  میتفگ  لبق  تایآ  رد  هیآ 112 -) )
اوُدَع ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  « ) میداد رارق  نج  سنا و  نیطایش  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  ربارب  رد  نینچ  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد 

(. ِّنِْجلا ِْسنِْإلا َو  َنیِطایَش 
یِحُوی « ) دنتفگ یم مه  هب  یـشوگ  رد  انایحا  زیمآ و  رارـسا  روطب  رگیدـکی  لافغا  يارب  يا  هدـنبیرف نانخـس   » هک هدوب  نیا  اهنآ  راک  و 

(. ًاروُرُغ ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب 
(. ُهُولَعَف ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  « ) دریگب ار  اهنآ  همه  ولج  رابجا  هب  تسناوت  یم تساوخ  یم دنوادخ  رگا   » دوشن هابتشا  یلو 

هتـشاد دوجو  اهنآ  شرورپ  لماکت و  شیامزآ و  يارب  ینادیم  ات  دنـشاب  دازآ  مدرم  تساوخ  یم اریز  درکن ، ار  راک  نیا  دنوادخ  یلو 
.دشاب

لاح هب  ار  ناشیاهتمهت  اهنآ و  و   » دـنکن انتعا  اهتنطیـش  هنوگ  نیا  هب  هجو  چـیه  هب  هک  دـهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  هیآ  نایاپ  رد  اذـل 
(. َنوُرَتْفَی ام  ْمُهْرَذَف َو  « ) دراذگاو دوخ 

638  : ص ۀیآ 113 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دش دهاوخ  نیا  اهنآ  راک  ماجنا  رس  : » هک دنک  یم وگزاب  نینچ  ار  نیطایـش  هدنبیرف  تاغیلبت  تانیقلت و  هجیتن  هیآ  نیا  رد  هیآ 113 -) )
« ددرگ لیامتم  نآ  هب  ناشیاهلد  دنهد و  ارف  شوگ  اهنآ  نانخـس  هب  دنرادن  هدـیقع  زیخاتـسر  زور  هب  هک  اهنآ  ینعی  نامیا  یب دارفا  هک 

(. ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُةَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْصَِتل  (َو 
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(. ُهْوَضْرَِیل َو  « ) دش دهاوخ  یناطیش  ياه  همانرب هب  لماک  تیاضر  لیامت ، نیا  ماجنا  رس  : » دیامرف یم سپس 
ام اُوفِرَتْقَِیل  َو  « ) دنهد ماجنا  دنهاوخب  هک  یهانگ  ره  و   » دوب دهاوخ  دنسپان  تشز و  لامعا  ناهانگ و  عاونا  باکترا  اهنآ  همه  نایاپ  و 

(. َنُوفِرَتْقُم ْمُه 

638  : ص ۀیآ 114 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هچ تشذـگ  دـیحوت  هنیمز  رد  هک  ینـشور  تایآ  همه  نیا  اب  دـیوگ : یم و  تسا ، لبق  تایآ  هجیتن  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 114 -) )
؟ تفریذپ يرواد  هب  دیاب  ار  یسک 

639 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًامَکَح .) یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  « ) مریذپب يرواد  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ  »
رون و لطاب ، قح و  نایم  هدـمآ و  نآ  رد  ناسنا  یتیبرت  ياهیدـنمزاین  مامت  هک  ار  ینامـسآ  گرزب  باـتک  نیا  هک  تسوا  هک  نیا  اـب  »

(. اًلَّصَفُم َباتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) تسا هدرک  لزان  امش  يوس  هب  هدنکفا  ییادج  نامیا ، رفک و  تملظ ،
هک يراـصن ) دوـهی و   ) باـتک لـها   » هکلب تسا  ادـخ  فرط  زا  باـتک  نیا  هک  دـیناد  یم ناناملـسم  وـت و  اـهنت  هـن  دـیوگ : یم سپس 

ُمُهاْنیَتآ َنیِذَّلا  َو  « ) تسا هدش  لزان  قح  هب  وت  راگدرورپ  يوس  زا  دنناد  یم دنا  هدید دوخ  بتک  رد  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  ياه  هناشن
(. ِّقَْحلِاب َکِّبَر  ْنِم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َباتِْکلا 

(. َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  « ) نکم دیدرت  نآ  رد  زگره  ربمایپ  يا  وت  و   » تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  ياج  نیاربانب ،

639  : ص ۀیآ 115 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ار وا  تاملک  تسین  رداـق  سک  چـیه  دـش و  لـیمکت  لدـع  قدـص و  اـب  وت  راـگدرورپ  مـالک  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 115 -) )
(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ِِهتاِملَِکل َو  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  ًاقْدِص َو  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  « ) تساناد هدنونش و  وا  دزاس و  نوگرگد 

.تسا هدوب  نایم  رد  نآرق »  » زا نخس  زین  لبق  تایآ  رد  اریز  تسا  نآرق  قوف ، هیآ  رد  هملک »  » زا روظنم 
رابخا خـیراوت و  تسا ، بیع  یب لماک و  رظن  ره  زا  اریز  تسین ، کش  دـیدرت و  ياج  نآرق  هجو  چـیه  هب  دـیوگ : یم هیآ  تقیقح  رد 

.تسا لدع  همه  نآ  نیناوق  ماکحا و  قدص و  همه  نآ ،
هب هراشا  هتاملکل » لّدبم  ال   » هلمج اریز  دنا ، هدرک نآرق  رد  فیرحت  نتفای  هار  ناکما  مدع  رب  لالدتـسا  هیآ  نیا  اب  نارـسفم  زا  یـضعب 

و دـنک ، داـجیا  نآرق  رد  ماـکحا  رظن  زا  هن  راـبخا و  رظن  زا  هن  ظـفل و  رظن  زا  هن  یلیدـبت  رییغت و  دـناوت  یمن سک  چـیه  هک  تسا  نیا 
ظوفحم نوصم و  ناگدننک  فیرحت  نانئاخ و  دربتـسد  زا  دـشاب  نایناهج  يامنهار  ایند  رخآ  ات  دـیاب  هک  ینامـسآ  باتک  نیا  هشیمه 

.دوب دهاوخ 

639  : ص ۀیآ 116 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهنآ و تیلقا  یهاگ  دـندوب ، تیلقا  رد  ادـیدش  ناناملـسم  نامز  نآ  رد  دـش و  لزاـن  هّکم  رد  هروس  نیا  تاـیآ  میناد  یم هیآ 116 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  اهنآ  نییآ  رگا  هک  دـنک  داجیا  یـضعب  يارب  ار  مهوت  نیا  دوب  نکمم  مالـسا ، نافلاخم  ناتـسرپ و  تب عطاق  تیرثکا 

640 ص : ج1 ، هنومن ،
ربمایپ مهوت  نیا  عفد  يارب  هیآ  نیا  رد  میتسه !؟ مک  ردـق  نیا  ارچ  میقح  رب  ام  رگا  دراد و  وریپ  همه  نیا  ارچ  تسا  ساسا  یب لـطاب و 
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فرحنم هارمگ و  قح  هار  زا  ار  وت  ینک  يوریپ  دنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  یمدرم  رثکا  زا  رگا  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاـخم  ار  دوخ 
(. ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َكوُّلُِضی  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو  «! ) تخاس دنهاوخ 

راـک حیحـص  رکف  قطنم و  ساـسا  رب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  : » دـیوگ یم دـنک و  یم ناـیب  ار  عوضوم  نیا  لـیلد  دـعب  هلمج  رد 
اَّلِإ َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  « ) تسا نیمخت  بیرف و  غورد و  تشم  کی  سوه و  يوه و  هب  هدولآ  ياهنامگ  تشم  کی  اهنآ  يامنهار   » دـننک یمن

(. َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َّنَّظلا َو 

640  : ص ۀیآ 117 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دوش یم نیا  نآ ، هجیتن  دـهد  ناشن  ار  قح  هار  دـناوت  یمن ییاهنت  هب  تیرثکا  هک  تسا  نیا  لـبق  هیآ  موهفم  هک  اـجنآ  زا  هیآ 117 -) )
.دنشاب هدوب  تیلقا  رد  قح  هار  نارادفرط  دنچ  ره  تفرگ  دنوادخ  زا  دیاب  اهنت  ار  قح  هار  هک 

وا نایاپ  یب ملع  رد  تسا و  هاگآ  ربخاب و  زیچ  همه  زا  هک  تراگدرورپ  : » هک دزاـس  یم نشور  ار  عوضوم  نیا  لـیلد  هیآ  نیا  رد  اذـل 
َّنِإ « ) دسانـش یم رتهب  ار  ناگتفای  تیاده  ناهارمگ و  تسا و  مادک  تیاده  تلالـض و  هار  دـناد  یم رتهب  درادـن ، هار  هابتـشا  نیرتمک 

(. َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلِیبَس َو  ْنَع  ُّلِضَی  ْنَم  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر 

640  : ص ۀیآ 118 .....  (: 6) ماعنا هروس 

كرـش و نالطب  تابثا و  دیحوت ، تقیقح  ینوگانوگ  تانایب  اب  هتـشذگ  تایآ  رد  دوش ! هدیچرب  دیاب  كرـش  راثآ  مامت  هیآ 118 -) )
.دیدرگ راکشآ  یتسرپ  تب

و دننک ، يراددوخ  دش  یم حبذ  اهتب »  » مان هب  هک  یتاناویح  تشوگ  ندروخ  زا  دیاب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  جیاتن  زا  یکی 
رب ادخ  مان  هک  دیروخب  ییاهزیچ  زا  : » دیوگ یم تسخن  اذل  دیامن ، هدافتـسا  دیدرگ  یم حبذ  ادخ  مان  هب  هک  یتاناویح  تشوگ  زا  اهنت 

(. َنِینِمُْؤم ِِهتایِآب  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَف  « ) دیراد نامیا  شتایآ  هب  رگا  تسا ، هدش  هدرب  نآ 
دراد نامیا  اتکی  يادخ  هب  هک  یـسک  .ددرگ  راکـشآ  زین  لمع  يالبال  رد  دـیاب  هکلب  تسین  هدـیقع  راتفگ و  اعّدا و  اهنت  نامیا  ینعی ،

.دروخ یم اهتشوگ  نیا  زا  اهنت 
641 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

641  : ص ۀیآ 119 .....  (: 6) ماعنا هروس 

یتاناویح زا  ارچ  : » دـیامرف یم هدـمآ ، تسا  يرتشیب  لالدتـسا  اب  مأوت  هک  يرگید  ترابع  هب  عوضوم  نیمه  هیآ  نیا  رد  هیآ 119 -) )
اَّلَأ ْمَُکل  ام  َو  « ) تسا هداد  حرـش  دـنوادخ  تسا  مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  هدـش ؟ هتفگ  اـهنآ  رب  ادـخ  ماـن  هک  دـیروخ  یمن

(. ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَق  ِْهیَلَع َو  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکْأَت 
(. ِْهَیلِإ ُْمتْرِرُطْضا  اَم  اَّلِإ  « ) دیوش راچان  هک  یتروص  رد  رگم  : » دیوگ یم و  هدومن ، ءانثتسا  ار  تروص  کی  سپس 

ندرک رابجا  ناکرـشم و  لاگنچ  رد  ندش  راتفرگ  ای  دشاب و  هدوب  دـیدش  یگنـسرگ  نابایب و  رد  يراتفرگ  رطاخب  رارطـضا  نیا  هاوخ 
.عوضوم نیا  هب  اهنآ 

ًارِیثَـک َّنِإ  َو  « ) دـنزاس یم هارمگ  اهـسوه  يوـه و  یناداـن و  لـهج و  يور  زا  ار  نارگید  مدرم ، زا  يرایـسب   » هک دـنک  یم هفاـضا  دـعب 
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(. ٍْملِع ِْریَِغب  ْمِِهئاوْهَِأب  َنوُّلُِضَیل 
(. َنیِدَتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا رتهاگآ  دنراکزواجت  هک  اهنآ  هب  تبسن  وت  راگدرورپ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

.دنزاس فرحنم  زین  ار  نارگید  دنراد  یعس  هکلب  دنوش  یم فرحنم  قح  هار  زا  اهنت  هن  یهاو  لیالد  اب  هک  اهنامه 

641  : ص ۀیآ 120 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ناوـنع هب  هیآ  نیا  رد  نآ ، بیقعت  رد  دـنوش  بکترم  یناـهنپ  رد  ار  مارح  راـک  نیا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 120 -) )
(. ُهَنِطاب ِْمثِْإلا َو  َرِهاظ  اوُرَذ  َو  « ) دیزاس اهر  ار  ناهنپ  راکشآ و  هانگ  : » دیوگ یم یلک  نوناق  کی 

اراکـشآ رگا  اهنت  درادن  یبیع  دشاب  یناهنپ  رد  رگا  انز )  ) تفع یفانم  لمع  هک  دنتـشاد  هدیقع  يا  هدع تیلهاج  نامز  رد  دنیوگ : یم
ناهانگ اما  دـنراد ، تشحو  راکـشآ  ناهانگ  زا  اهنت  هتفریذـپ و  ار  یلهاج  قطنم  نیا  يا  هدـع المع  زین  نونکا  مه  تسا ! هاـنگ  دـشاب 

.دزاس یم موکحم  ار  قطنم  نیا  تدش  هب  قوف  هیآ  دنوش ! یم بکترم  یتحاران  ساسحا  نودب  ار  یناهنپ 
هانگ لیصحت  هک  اهنآ  : » دیوگ یم نینچ  تساهنآ  راظتنا  رد  هک  یموش  تشونرـس  هب  ناراکهانگ  دیدهت  يروآدای و  ناونع  هب  سپس 

(. َنُوفِرَتْقَی اُوناک  اِمب  َنْوَزُْجیَس  َْمثِْإلا  َنُوبِسْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دید دنهاوخ  ار  دوخ  لامعا  ریفکت  يدوز  هب  دننک 
642 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

642  : ص ۀیآ 121 .....  (: 6) ماعنا هروس 

يارب هیآ - نیا  رد  یلو  دوب ، هدـش  هیکت  لالح  ياهتـشوگ  زا  ندروخ  ینعی  هلأسم ، تبثم  هبنج  يور  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 121 -) )
هدرب اهنآ  رب  حبذ  ماگنه  هب  ادخ  مان  هک  ییاهتـشوگ  زا  : » دیوگ یم هدومن و  هیکت  نآ  موهفم  یفنم و  هبنج  يور  رتشیب - هچ  ره  دیکأت 

(. ِْهیَلَع ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأَت  َو ال  « ) دیروخن تسا  هدشن 
یگدـنب و مسر  هار و  زا  جورخ  هانگ و  قسف و  راک  نیا  : » دـیوگ یم هدرک  موکحم  ار  لمع  نیا  اددـجم  هاـتوک  هلمج  کـی  اـب  سپس 

(. ٌقْسَِفل ُهَّنِإ  َو  « ) تسادخ نامرف  تعاطا 
بلاطم نیطایـش  : » دـنک یم هفاضا  دـنریگن  رارق  اهنآ  یناطیـش  ياه  هسوسو ریثأت  تحت  لد  هداس  ناناملـسم  زا  یـضعب  هک  نیا  يارب  و 
ْمِِهئاِیلْوَأ یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  َو  « ) دنزیخرب هلداجم  هب  امـش  اب  ات  دـننک ، یم اقلا  دوخ  ناتـسود  هب  هنایفخم  روطب  يزیگنا  هسوسو 

(. ْمُکُولِداُجِیل
ْمُکَّنِإ ْمُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإ  َو  « ) تفرگ دیهاوخ  رارق  ناکرشم  فص  رد  مه  امش  دیوش ، اهنآ  ياه  هسوسو میلـست  رگا   » دیـشاب شوه  هب  یلو 

(. َنوُکِرْشَُمل
برع ناکرشم  دنا  هتفگ یضعب  و   ) دندرک یم اقلا  رگیدکی  هب  ناکرـشم  هک  دشاب  یقطنم  نامه  هب  هراشا  دیاش  هسوسو  هلداجم و  نیا 
ینعی هتـشک  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  میروخ  یم ار  هدرم  ناویح  تشوگ  اـم  رگا  هک  دـندوب ) هتخومآ  نایـسوجم  زا  ار  نآ 
رامیب ابلاغ  هک  نیا  رب  هوالع  دریم  یم یعیبط  گرم  هب  هچنآ  هک  نآ  زا  لفاغ  تسادـخ ! راک  هب  ییاـنتعا  یب عون  کـی  رادرم  ندروخن 
دـساف هدولآ و  مه  ار  تشوگ  دوـش و  یم دـساف  دـنام و  یم نآ  ياهتـشوگ  يـالبال  رد  فیثـک  ياـهنوخ  تسین و  هدـیرب  رـس  تسا ،

.دنک یم
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642  : ص ۀیآ 122 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 122) )

642 ص :  لوزن ..... : نأش 

دازآ ار  ترضح  نآ  تخـس  يزور  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالـسا و  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  لهج » وبأ  : » تسا هدش  لقن 
هعلاطم و وا  نییآ  هراب  رد  نانچمه  دوب و  هتفریذـپن  ار  مالـسا  زور  نآ  ات  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عاجـش  يومع  هزمح » ، » داد

لهج وبأ  غارس  هب  هرسکی  تفشآرب و  تخس  دش ، ربخاب  شیوخ  هدازردارب  لهج و  وبأ  راک  نایرج  زا  زور  نآ  رد  و  درک ، یم هشیدنا 
تعاجـش هظحالم  هب  تشاد ، هک  يذوفن  ماـمت  اـب  لـهج  وبأ  یلو  دـش ، يراـج  نوخ  هک  تفوک  وا - ینیب  اـی  رـس - رب  ناـنچ  تفر و 

643 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.درک يراددوخ  لمعلا  سکع  نداد  ناشن  زا  هزمح  هداعلا  قوف 

.درک یم عافد  ینامسآ  نییآ  نیا  زا  رمع ، مد  نیسپاو  ات  تفریذپ و  ار  مالسا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  غارس  هب  هزمح  سپس 
.تخاس صخشم  داسف  رفک و  رد  ار  لهج  وبأ  يراشفاپ  هزمح و  نامیا  عضو  دیدرگ و  لزان  هثداح  نیا  هراب  رد  هیآ 

.تسا هدیدرگ  لزان  رفک  رد  لهج  وبأ  رارصا  رسای و  رامع  ندروآ  نامیا  دروم  رد  هیآ  هک  دوش  یم هدافتسا  زین  تایاور  یضعب  زا 

643 ص :  ریسفت ..... :

نمؤم هتـسد  ود  هب  هراشا  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  لـبق  تاـیآ  اـب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  طاـبترا  ینیب - نشور  ناـمیا و 
.تسا هدیدرگ  مسجم  هفیاط  ود  نیا  عضو  نشور  بلاج و  لاثم  ود  رکذ  اب  زین  اجنیا  رد  دوب ، هدش  جوجل  رفاک  صلاخ و 

هب هک  دنک  یم يا  هدرم هب  هیبشت  دنا  هداد ریسم  رییغت  نامیا  قح و  شریذپ  اب  سپـس  دندوب ، یهارمگ  رد  هک  ار  يدارفا  هک  نیا  تسخن 
(. ُهاْنیَیْحَأَف ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َأ َو   ) تسا هدش  هدنز  ادخ  نامرف  هدارا و 

.دیامن یم راکشآ  اهنآ  نوؤش  مامت  رد  ار  تایح  راثآ  دراذگ و  یم رثا  اهنآ  یگدنز  رسارس  رد  دزاس و  یم نوگرگد  ار  دارفا  نامیا 
(. ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  « ) دنورب هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق  يرون  دارفا  نینچ  يارب  ام  : » دیوگ یم سپس 
كرد شنیب و  ادـخ ، هب  ناـمیا  نیا ، رب  هوـالع  هکلب  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تاـمیلعت  نآرق و  اـهنت  رون »  » نیا زا  روظنم 
هداعلا قوف  یملاع  رد  هدرب و  رتارف  هدام  ملاع  راوید  راهچ  يداـم و  دودـحم  یگدـنز  زا  ار  وا  دـید  قفا  دـشخب  یم ناـسنا  هب  يا  هزاـت

.درب یم ورف  عیسو 
و عمط ، زآ و  رطاخ  هب  نارگید  هک  تاهابتـشا  يرایـسب  زا  و  دنک ، ادیپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  یگدنز  هار  دـناوت  یم رون  نیا  وترپ  رد 

.دنامب ظوفحم  نوصم و  دنوش  یم نآ  راتفرگ  سوه ، يوه و  یهاوخدوخ و  هبلغ  ای  و  يدام ، دودحم  رکفت  تلع  هب 
644 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا   » هّللا رونب  رظنی  نمؤملا  میناوخ : یم یمالسا  تایاور  رد  هک  نیا  و 
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.تسا تقیقح  نیمه  هب  هراشا  دنک » یم هاگن  ادخ  رون  اب  نامیا  اب 
دننامه یـسک  نینچ  اـیآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هسیاـقم  جوجل  ناـمیا  یب دارفا  اـب  ار  يرثؤم  ینارون و  لاـعف و  هدـنز و  درف  نینچ  سپس 
ٍجِراِخب َْسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ( !؟» ددرگ یمن جراخ  نآ  زا  زگره  هتفر و  ورف  اهیکیرات  اـهتملظ و  جاوما  رد  هک  تسا  یـصخش 

(. اْهنِم
یلکیه تسا ، هدنام  یقاب  همسجم  کی  لاثم و  کی  بلاق ، کی  حبش ، کی  زج  يزیچ  تقیقح  رد  دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  یتسه و  زا 
لامعا نینچ  نیا  : » دیوگ یم هدرک ، موش  تشونرـس  نیا  تلع  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  و  هداتفا ! راک  زا  يرکف  زغم و  حور و  یب دـنراد 

(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنیِِرفاْکِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  « ) تسا هدش  هداد  هولج  ناشرظن  رد  نارفاک 

644  : ص ۀیآ 123 .....  (: 6) ماعنا هروس 

بوسحم شیرق  هّکم و  ناکرـشم  نارادمدرـس  زا  وا  و  دوب ، لهج » وبا   » یفن تهج  رد  ارجام  نیا  نامرهق  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 123 -) )
رهـش و ره  رد  میداد  رارق  نینچ  نیا  : » دیامرف یم هدرک  داسف  رفک و  يامعز  هارمگ و  ناربهر  نیا  عضو  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دـش  یم

ِیف اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  « ) دـنتخاس فرحنم  هار  زا  ار  مدرم  گنرین  بیرف و  رکم و  اب  دـنتفرگ و  شیپ  هانگ  قیرط  هک  ار  یناگرزب  يدابآ 
(. اهِیف اوُرُکْمَِیل  اهیِمِرُْجم  َِرباکَأ  ٍۀَیْرَق  ِّلُک 

.دنتخاس فرحنم  هار  زا  ار  ادخ  ناگدنب  دندش و  قح  هار  نزهر  هک  دش  نیا  ناوارف  هانگ  ینامرفان و  ماجنا  رس  ینعی ،
ام ْمِهِسُْفنَِأب َو  اَّلِإ  َنوُرُکْمَی  ام  َو  « ) دنتـسین هجوتم  دنمهف و  یمن یلو  دننز  یمن گنرین  ناشدوخ  هب  زج  اهنآ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُرُعْشَی
رس ماوقا  نارادمدرس  اهرتگرزب و  زا  دریگ  یم ار  تاعامتجا  نماد  هک  ییاهیتخبدب  دسافم و  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 

.دنناشوپ یم مدرم  رب  ار  قح  هرهچ  هتخاس و  نوگرگد  ار  ادخ  هار  گنرین  هلیح و  عاونا  اب  هک  دنتسه  اهنآ  دریگ و  یم همشچ 

644  : ص ۀیآ 124 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا

هیآ 124) )

644 ص :  لوزن ..... : نأش 

645 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نارس  زا  هک   ) هریغم نب  دیلو  هراب  رد  هیآ  نیا  هک : هدش  لقن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  وا  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  دـش ) یم بوسحم  اـهنآ  رکفتم  زغم  حالطـصا  هب  دوب و  ناتـسرپ  تب فورعم 

! ملام مه  تسا و  رتشیب  وت  زا  مّنس  مه  اریز  مرتراوازس ، وت  زا  ماقم  نیا  زارحا  هب  نم  دشاب  تسار  توبن  رگا  تفگ : یم

645 ص :  ریسفت ..... :
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لطاب و نارادمدرس  نیا  کحضم  ياهاعدا  رّکفت و  زرط  هب  ینعمرپ  هاتوک و  يا  هراشا هیآ  نیا  رد  تسادخ - تسد  هب  ربمایپ  باختنا 
نامیا زگره  ام  دنتفگ : یم دش  یم هداتـسرف  اهنآ  تیاده  يارب  ادـخ  فرط  زا  يا  هیآ هک  یماگنه  : » دـیوگ یم هدرک  اهیمرجم » رباکا  »

ٌۀَیآ ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو  « ) دوش هداد  تسا  هدـش  اطعا  ادـخ  ناگداتـسرف  هب  هک  یتایآ  تاماقم و  ناـمه  زین  اـم  هب  هک  نیا  رگم  میروآ ، یمن
(. ِهَّللا ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق 

ار شیوخ  نالوسر  ناربمایپ و  هنوگچ  هک  دیهدب  سرد  ادخ  هب  امـش  تسین  مزال  دـیوگ  یم دـهد و  یم اهنآ  هب  ینـشور  خـساپ  نآرق 
ُمَلْعَأ ُهَّللا  « ) دـهد رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  دـناد  یم رتهب  همه  زا  دـنوادخ   » اریز دـنک ! باختنا  يدارفا  هچ  ناـیم  زا  دراد و  مازعا 

(. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح 
یکاپ یحور ، یگدامآ  زیچ  ره  زا  لبق  نآ  طرـش  هکلب  لیابق ، تیعقوم  هب  هن  دراد و  لام  نس و  هب  یطاـبترا  هن  تلاـسر  تسا  نشور 

و تسا ، تمصع  هلحرم  رد  يا  هداعلا قوف  يراکزیهرپ  يوقت و  هرخالاب  و  يوق ، هشیدنا  دنلب و  رکف  یناسنا ، لیـصا  يایاجـس  ریمض ،
طیارش نیا  نایم  تسا  قرف  ردقچ  و  دناد ، یمن ادخ  زج  هک  تسا  يزیچ  تمـصع  ماقم  يارب  یگدامآ  اصوصخم  تافـص  نیا  دوجو 

.دندرک یم رکف  اهنآ  هچنآ  نایم  و 
تعیرش عرش و  ظفاح  مه  ینعی  دراد  عیرشت ، یحو و  زج  هب  ار ، وا  ياه  همانرب تافص و  مامت  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نیشناج 

اطخ و زا  تینوصم  تمـصع و  ماقم  ياراد  مه  وا  دیاب  اذل  مدرم ، يدام  يونعم و  ربهر  مه  وا و  نیناوق  بتکم و  رادـساپ  مه  تسا و 
.ددرگ دامتعا  دروم  یقشمرس  عاطم و  يربهر  دناسرب و  رمث  هب  ار  شیوخ  تلاسر  دناوتب  ات  دشاب  هانگ 

646 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مدرم  باختنا  قیرط  زا  هن  تسادخ  تسد  هب  زین  وا  باختنا  لیلد  نیمه  هب  و 
هنوگ نیا  راظتنا  رد  هک  ار  یتشونرـس  هیآ  رخآ  رد  و  ادـخ ! قلخ  هن  دـهد  رارق  ییاـج  هچ  رد  ار  ماـقم  نیا  دـناد  یم ادـخ  يروش و  و 
هارمگ يارب  هک  یبیرف  رکم و  رطاخ  هب  ناراکهنگ  نیا  يدوز  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  تسا  لـطاب  ياـعدا  رپ  ناربهر  ناـمرجم و 

اُومَرْجَأ َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس  « ) دش دـنهاوخ  دـیدش  باذـع  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  تراقح  یکچوک و  راتفرگ  دـندز ، راک  هب  مدرم  نتخاس 
(. َنوُرُکْمَی اُوناک  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ِهَّللا َو  َْدنِع  ٌراغَص 

« ریقحت  » نانچنآ ار  اهنآ  ادخ  یلو  دننک ، ظفح  ار  شیوخ  یگرزب  تیعقوم و  دوخ  فالخ  ياهراک  اب  دنتـساوخ  یم ناهاوخدوخ  نیا 
.دننک ساسحا  ار  یحور  ياه  هجنکش نیرتکاندرد  هک  درک  دهاوخ 

646  : ص ۀیآ 125 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اجنیا رد  درک  یم ثحب  جوـجل ، نارفاـک  نیتـسار و  ناـنمؤم  هنیمز  رد  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بـیقعت  رد  یهلا ! ياهدادـما  هیآ 125 -) )
.دهد یم حرش  دوش  یم مود  هتسد  ریگنماد  هک  ار  ییاهیقیفوت  یب و  لوا ، هتسد  راظتنا  رد  هک  ار  یگرزب  بهاوم 

دهاوخب هک  ار  سک  نآ  دزاس و  یم هداشگ  قح  شریذپ  يارب  ار  شا  هنیـس دنک  تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  سک  ره  : » دیوگ یم تسخن 
ْحَرْشَی ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  « ) دور الاب  نامسآ  هب  دهاوخ  یم ایوگ  هک  دنک  یم دودحم  گنت و  نانچ  نآ  ار  شا  هنیـس دزاس  هارمگ 

(. ِءامَّسلا ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  ِمالْسِْإِلل َو  ُهَرْدَص 
اهنآ ياپارـس  و  دهد » یم رارق  نامیا  یب دارفا  رب  ار ، سجر  يدیلپ و  نینچ ، نیا  دنوادخ  : » دـنک یم هفاضا  عوضوم  نیا  دـیکأت  يارب  و 

(. َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَعْجَی  َِکلذَک   ) تفرگ دهاوخ  ارف  قیفوت  بلس  تبکن و  ار 
هک تسا  یناسک  دروم  رد  تیاده  تامدقم  ندرب  نایم  زا  ای  نتخاس  مهارف  یهلا  لالـضا »  » و تیادـه »  » زا روظنم  هک  میا  هتفگ ارارک 
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.دنا هدرک تابثا  شیوخ  رادرک  لامعا و  اب  قح  شریذپ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  مدع  یگدامآ و 

646  : ص ۀیآ 126 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ددرگ و یم نابلط  قح  لاح  لماش  یهلا  ياهددم  هک   ) بلطم نیا  : » دیوگ یم هتشذگ  ثحب  دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 126 -) )
647 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نانمشد  غارس  هب  تیقفوم  بلس 

(. ًامیِقَتْسُم َکِّبَر  ُطارِص  اذه  َو  « ) تسا یهلا  ریذپان  ینوگرگد تباث و  میقتسم و  تنس  کی  دور ) یم قح 
ْدَق « ) میداد حرـش  دنراد  اونـش  یـشوگ  اریذپ و  یلد  هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تایآ  اه و  هناشن ام  : » هک دنک  یم دـیکأت  زاب  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف 

647  : ص ۀیآ 127 .....  (: 6) ماعنا هروس 

: هک نیا  تسخن  دنک ، یم نایب  دهد  یم بلط  قح رادیب و  دارفا  هب  هک  ار  ییاهتبهوم  نیرتگرزب  زا  تمسق  ود  هیآ  نیا  رد  هیآ 127 -) )
ظفاح و تسرپرـس و  یلو و  : » هک نیا  رگید  و  ْمِهِّبَر .) َدـْنِع  ِمالَّسلا  ُراد  ْمَُهل  « ) تسا ناشراگدرورپ  دزن  ناما  نما و  هناخ  اـهنآ  يارب  »

(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  « ) دنداد یم ماجنا  هک  تسا  یکین  لامعا  رطاخ  هب  اهنیا  مامت  و  (. » ْمُهُِّیلَو َوُه  َو  « ) تسادخ اهنآ  رصان 
.دشاب شروای  رای و  ظفاح و  وا  دریگ و  هدهع  رب  دنوادخ  ار  ناسنا  روما  تلافک  یتسرپرس و  هک  رتالاب  نیا  زا  يراختفا  هچ 

ياهتباقر هن  تسا و  تنوشخ  هن  يزیرنوخ ، هن  تسا  گنج  هن  نآ  رد  هک  یلحم  ینعی  مالّـسلا » راد   » هک رتمیظع  نیا  زا  یتبهوم  هچ  و 
نیرق رظن  ره  زا  هک  هودـنا ، مغ و  هن  هنیک و  دـسح و  تمهت و  ارتـفا و  غورد و  هن  تـسا و  عفاـنم  مداـصت  هـن  اـسرف ، تقاـط هدنـشک و 

.دشاب ناسنا  راظتنا  رد  تسا ، شمارآ 

647  : ص ۀیآ 128 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نآ اب  ار  هتـشذگ  تایآ  ياهثحب  ددرگ و  یم زاب  هدننک  هارمگ هارمگ و  نامرجم  تشونرـس  هب  نآرق  اددـجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 128 -) )
.دنک یم لیمکت 

لاؤس نایاوشیپ  نآ  ناوریپ و  نیا  زا  دنتسیا و  یم دنا  هتفرگ ماهلا  اهنآ  زا  هک  ینیطایش  يور  رد  ور  هک  دزادنا  یم يزور  دای  هب  ار  اهنآ 
.دوش یم

امش رگاوغا ! نیطایـش  نج و  تیعمج  يا  دیوگ : یم ادتبا  دزاس ، یم روشحم  عمج و  ار  همه  دنوادخ  هک  زور  نآ  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِْسنِْإلا َنِم  ُْمتْرَثْکَتْسا  ِدَق  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  ای  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَی  َو  « ) دیتخاس هارمگ  ار  اهناسنا  زا  يدایز  دارفا 

هروس هیآ 50  رد  دـشاب و  یم ادـیپان  دوـجوم  ره  ینعم  هب  لـصا  رد  نج  اریز  تسا ، نیطایـش  ناـمه  اـجنیا  رد  نج »  » هملک زا  روـظنم 
648 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  نج  زا  وا  ینعی  ِّنِْجلا  َنِم  َناک  میناوخ : یم سیلبا »  » نیطایش سیئر  هراب  رد  فهک 

: دـنیوگ یم نینچ  رـشب  زا  اـهنآ  ناوریپ   » یلو دـننک ، یم توکـس  دـنرادن و  یخـساپ  نخـس  نیا  ربارب  رد  اـیوگ  رگاوغا  نیطایـش  اـما 
َعَتْمَتْـسا اَنَّبَر  ِْسنِْإلا  َنِم  ْمُهُؤاِیلْوَأ  َلاق  َو  « ) تفرگ نایاپ  ام  لجا  هک  ینامز  ات  اهنآ ، زا  مه  اـم  دـنتفرگ و  هرهب  اـم  زا  اـهنآ  اراـگدرورپ !

(. اَنل َْتلَّجَأ  يِذَّلا  اَنَلَجَأ  انْغََلب  ٍضْعَِبب َو  انُضَْعب 
.تسا هتفر  راک  هب  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  ینعم  نیا  هب  لجا  اریز  تسا ، یگدنز  نایاپ  هیآ  نیا  رد  لجا »  » زا روظنم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 800 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هنادواج  تسا و  شتآ  امـش  همه  هاگیاج  : » دیوگ یم هتخاس  بطاخم  ار  دـساف  دـسفم و  ناوریپ  نایاوشیپ و  نیا  همه  دـنوادخ  اما 
(. ُهَّللا َءاش  ام  اَّلِإ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ْمُکاْوثَم  ُراَّنلا  َلاق  « ) دهاوخب ادخ  هچنآ  رگم  دنام  دیهاوخ  نآ 

(. ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تساناد میکح و  وت  راگدرورپ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.دشاب یم هاگآ  اهنآ  دراوم  زا  یبوخ  هب  و  ششخب ، وفع و  مه  تسا و  باسح  يور  شرفیک  مه 

648  : ص ۀیآ 129 .....  (: 6) ماعنا هروس 

رد نایغاط  نارگمتس و  دیوگ : یم هدرک  صاخـشا  هنوگ  نیا  دروم  رد  یهلا  یگـشیمه  نوناق  کی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 129 -) )
رد هک  روط  نامه   » دنتشاد کیدزن  يراکمه  طلغ  ياهریـسم  رد  دندوب و  مه  يامنهار  ربهر و  رگیدکی و  نابیتشپ  یماح و  ایند  نیا 

یِّلَُون َِکلذَـک  َو  « ) دـنداد ماجنا  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  نیا  میراذـگ و  یماو رگیدـکی  هب  ار  اـهنآ  زین  رگید  ناـهج 
(. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًاضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب 

یهلا و تنـس  کی  نیا  تسا و  ناشدوخ  لامعا  رطاخ  هب  یتخبدـب  يزور و  هیـس  نیا  هک  دـهد  یم ناشن  نوبـسکی » اوناک  اـمب   » ریبعت
.تشاد دنهاوخن  یماجرف  یتخبدب  هّرد  هاچ و  رد  طوقس  زج  کیرات  ياههار  نارپسهر  هک  تسا  شنیرفآ  نوناق 

648  : ص ۀیآ 130 .....  (: 6) ماعنا هروس 

روصت هک  نیا  يارب  هدـش ، نایب  زیخاتـسر  زور  رد  رگمتـس  ناتفـص  ناطیـش  تشونرـس  هتـشذگ  تایآ  رد  تجح ! مامتا  هیآ 130 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  هزادـنا  هب  هک  دزاس  یم نشور  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  دـندز  یلامعا  نینچ  هب  تسد  تلفغ  لاـح  رد  اـهنآ  دوشن 

649 ص : ج1 ، هنومن ،
.تسا هدیدرگ  تجح  مامتا  هدش و  هداد  اهنآ  هب  رادشه  یفاک 

ارم تایآ  دـندماین و  امـش  يوس  هب  امـش  زا  ینالوسر  ایآ  سنا  نج و  تیعمج  يا  : » دـیوگ یم اهنآ  هب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  اذـل 
َنوُّصُقَی ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  ِْسنِإـْلا َأ  ِّنِْجلا َو  َرَـشْعَم  »ا  دـندومنن راـطخا  امـش  هب  يزور  نینچ  تاـقالم  هراـب  رد  دـندرکن و  وگزاـب 

( اذه ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِْذُنی  ِیتایآ َو  ْمُْکیَلَع 
ار يزیچ  دناوت  یمن سک  چیه  تسا و  راکشآ  زیچ  همه  ياه  هناشن تسین و  نامتک  زور  زیخاتسر  زور  هک  اجنآ  زا  دیوگ : یم سپـس  .

نینچ هک  مینک » یم فارتعا  میهد و  یم یهاوگ  دوخ  دـض  رب  ام  دـنراد : یم راهظا  یهلا ، شتـسرپ  نیا  ربارب  رد  یگمه  ، » دراد ناـهنپ 
( انِسُْفنَأ یلَع  انْدِهَش  اُولا  میدرک تفلاخم  اما  دندیناسر  ام  هب  ار  وت  ياهمایپ  دندمآ و  ینالوسر 

قرز و ایند و  هدـنبیرف  یگدـنز  یلو   » دنتخانـش یم هاچ  زا  ار  هار  اهنآ  دوب و  اهنآ  رایتخا  رد  راگدرورپ  فرط  زا  یفاک  لـیالد  يرآ ! .
( اْینُّدلا ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  داد َ» بیرف  ار  اهنآ  نآ ، زیگنا  هسوسو قرب 

قح نارکنم  فص  رد  دندییوپ و  رفک  هار  هک  دنهد  یم یهاوگ  دوخ  نابز  هب  تحارـص  اب  اهنآ   » هک دـنک  یم دـیکأت  نآرق  رگید  راب  . 
( َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  دنتفرگ َ» رارق 

649  : ص ۀیآ 131 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هک دنک  یم وگزاب  یهلا ، یگشیمه  تنس  یلک و  نوناق  کی  تروص  هب  اما  ار ، هتشذگ  هیآ  نومـضم  نامه  هیآ  نیا  رد  هیآ 131 -) )
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كاله دنلفاغ ، هک  یلاح  رد  ناشیاهیرگمتس ، رطاخ  هب  ار  اهیدابآ  اهرهش و  مدرم  هاگ  چیه  وت  راگدرورپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  »
َْمل ْنَأ  َِکلذ   ) دـیوگب ار  اهینتفگ  دزاس و  ناشلامعا  یتشز  هجوتم  ار  اهنآ  دتـسرفب و  اهنآ  يوس  هب  ینـالوسر  هک  نیا  رگم  دـنک » یمن

(. َنُوِلفاغ اُهلْهَأ  ٍْملُِظب َو  يرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَر  ْنُکَی 
نیا رد  اهنآ  نداد  رفیک  اریز  دهد  یمن رفیک  متس  ملظ و  يور  زا  ار  لفاغ  دارفا  ادخ  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  ملظب »  » هملک تسا  نکمم 

.دنک متس  یسک  هراب  رد  هک  تسا  نیا  زا  رترب  دنوادخ  تسا و  متس  ملظ و  لاح ،

649  : ص ۀیآ 132 .....  (: 6) ماعنا هروس 

رادربنامرف راکدب ، راکوکین و   ) اه هتسد نیا  زا  کی  ره  : » دیوگ یم نینچ  هدرک ، هصالخ  هیآ  نیا  رد  ار  اهنآ  ماجنا  رس  و  هیآ 132 -) )
650 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگمتس ) بلط و  قح  نکش ، نوناق  و 

دناد و یم ار  همه  هکلب  تسین ، لفاغ  اهنآ  لامعا  زا  هاگ  چـیه  تراگدرورپ  دـنراد و  اجنآ  رد  دوخ  لامعا  قبط  رب  یبتارم  تاجرد و 
(. َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  اُولِمَع َو  اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو  « ) دهد یم تسا  قیال  هچنآ  سک  ره  هب 

زیچ هن  تسا و  یمدآ  دوخ  لامعا  هدییاز  تاکرد »  » و تاجرد »  » اهماقم و مامت  هک  دنک  یم دـیکأت  تقیقح  نیا  رب  رگید  راب  هیآ  نیا 
.رگید

650  : ص ۀیآ 133 .....  (: 6) ماعنا هروس 

: دـیوگ یم دـش ، ناـیب  راـگدرورپ  ملظ  مدـع  هنیمز  رد  شیپ  تاـیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلالدتـسا  عـقاو  رد  هـیآ  نـیا  هیآ 133 -) )
(. ِۀَمْحَّرلا وُذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو  « ) نابرهم میحر و  مه  و  تسا ، زاین  یب مه  وت ، راگدرورپ  »

هب لدگنس  نشخ و  ای  دشاب  دنمزاین  ای  هک  دنک  یم متـس  یـسک  اریز  دراد ، اور  متـس  نیرتکچوک  یـسک  رب  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب ،
يرگید ناسک  امش  ياج  هب  درب و  یم ار  امـش  همه  دهاوخب  رگا   » اریز ناتناهانگ ، زا  یمیب  هن  دراد و  امـش  تعاطا  هب  يزاین  هن  هوالع 
توافتم امـش  اب  تافـص  زا  يرایـسب  رد  هک  يرگید  ياهناسنا  نامدود  زا  ار  امـش  هک  روط  نامه  دزاـس  یم نیـشناج  دـهاوخب  هک  ار 

(. َنیِرَخآ ٍمْوَق  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  امَک  ُءاشَی  ام  ْمُکِدَْعب  ْنِم  ِْفلْخَتْسَی  ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنِإ  « ) دیرفآ دندوب 
.تسین نکمم  وا  هراب  رد  ملظ  روصت  لاح  نیا  اب  تسا  زیچ  ره  رب  رداق  مه  نابرهم و  مه  زاین و  یب مه  وا  نیاربانب ،

650  : ص ۀیآ 134 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دهاوخ هداد  هدعو  رفیک  شاداپ و  زیخاتسر و  هنیمز  رد  امش  هب  هچنآ  : » هک تسا  نشور  وا  نایاپ  یب تردق  هب  هجوت  اب  و  هیآ 134 -) )
زا دـیوش و  جراخ  وا  تموکح  ورملق  زا  دـیناوت  یمن زگره  امـش  و  (. » ٍتآـَل َنوُدَـعُوت  اـم  َّنِإ  « ) تسین نآ  رد  یفلخت  نیرتمک  دـمآ و 

(. َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام  َو  « ) دینک رارف  وا  تلادع  هجنپ 

650  : ص ۀیآ 135 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دیهد ماجنا  تسا  هتخاس  ناتتسد  زا  راک  ره  نم ! موق  يا  وگب : نک و  دیدهت  ار  اهنآ   » هک دهد  یم روتسد  ربمایپ  هب  سپس  هیآ 135 -) )
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اما تسیک  اب  ییاهن  يزوریپ  کین و  ماجنا  رس  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  اما  داد ، مهاوخ  ماجنا  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  هچنآ  مه  نم 
ٌلِماع یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  ُْلق  « ) دید دنهاوخن  ار  تداعـس  يور  دش و  دنهاوخن  زوریپ  نارگمتـس  ناملاظ و  ملـسم  روطب 

651 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُنوُکَت  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 
(. َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراَّدلا  ُۀَِبقاع  َُهل 

651  : ص ۀیآ 136 .....  (: 6) ماعنا هروس 

یفارخ تاداـبع  بادآ و  موـسر و  دـیاقع و  رکذ  هب  اـهزغم  زا  یتـسرپ  تب  راـکفا  نتخاـس  نـک  هـشیر  يارب  رگید  راـب  هیآ 136 -) )
.دزاس یم نشور  ار  اهنآ  ندوب  یفارخ  اسر  نایب  اب  هتخادرپ و  ناکرشم 

رارق اـهتب  يارب  زین  یمهـس  ادـخ و  يارب  ار  دوخ  ناـیاپراهچ  تعارز و  زا  یمهـس  ناکرـشم  ریاـس  هّکم و  راـفک  : » دـیوگ یم تسخن 
ِثْرَْحلا َو َنِم  َأَرَذ  اَّمِم  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  « ) تساهتب ینعی  ام ، ياکرـش  لام  مه  نیا  تسادـخ و  لاـم  تمـسق  نیا  دـنتفگ : یم و  دـنداد ، یم

(. اِنئاکَرُِشل اذه  ْمِهِمْعَِزب َو  ِهَِّلل  اذه  اُولاقَف  ًابیِصَن  ِماْعنَْألا 
دیسر یمن ادخ  هب  زگره  دندوب  هداد  رارق  اهتب  يارب  هک  ار  یمهـس  : » دیوگ یم هدرک ، هراب  نیا  رد  اهنآ  بیجع  يرواد  هب  هراشا  سپس 

یلِإ ُلِصَی  َوُهَف  ِهَِّلل  َناک  ام  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُلِصَی  الَف  ْمِِهئاکَرُِشل  َناک  امَف  « ) دیـسر یم اهتب  هب  دندوب  هداد  رارق  ادخ  يارب  هک  ار  یمهـس  اما  و 
(. ْمِِهئاکَرُش

دـش یم دوبان  دـید و  یم بیـسآ  دـندوب  هداد  رارق  نایاپراهچ  تعارز و  زا  ادـخ  يارب  هک  یمهـس  زا  یتمـسق  يا  هثداح رثا  رب  هاگ  ره 
دـنداد و یم رارق  نآ  ياـج  هب  ار  ادـخ  مهـس  تفر  یم نیب  زا  اـهتب  مهـس  زا  رگا  اـما  تسا ، زاـین  یب دـنوادخ  تسین  مـهم  دـنتفگ : یم

.دنراد يرتشیب  زاین  اهتب  دنتفگ : یم
(. َنوُمُکْحَی ام  َءاس  « ) دننک یم مکح  دب  هچ  : » دیوگ یم دزاس و  یم موکحم  ار  یفارخ  هدیقع  نیا  هاتوک  هلمج  کی  اب  هیآ  نایاپ  رد 

ایآ دنک ، رکف  یتسه  ناهج  هدـننیرفآ  زا  رتالاب  ار  یـشزرا  یب بوچ  گنـس و  هعطق  ناسنا  هک  رت  نیگنن رت و  تشز نیا  زا  یمکح  هچ 
!؟ دوش یم روصت  رتالاب  نیا  زا  يرکف  طاطحنا 

651  : ص ۀیآ 137 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نامه : » دیوگ یم هدرک  اهنآ  روآ  مرش  ياهتیانج  ناتـسرپ و  تب ياهیراکتـشز  زا  رگید  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  نآرق  هیآ 137 -) )
يراک ار  کحـضم  یتح  یفارخ و  تشز و  لـمع  نیا  تشاد و  هولج  ناـشرظن  رد  اـهتب  دـنوادخ و  دروم  رد  اـهنآ  میـسقت  هک   ) روط

652 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناتسرپ  تب زا  يرایسب  رظن  رد  ار  نادنزرف  لتق  اهنآ  ياکرش  نینچمه  دنتشادنپ ) یم هدیدنسپ 
(. ْمُهُؤاکَرُش ْمِهِدالْوَأ  َْلتَق  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٍرِیثَِکل  َنَّیَز  َِکلذَک  َو  « ) دوب هداد  هولج 

.دنتشاد یم بوسحم  تدابع  ای  راختفا و  عون  کی  ار  دوخ  ياه  هچب نتشک  هک  اجنآ  ات 
رگا هک  دندرک  یم رذـن  ای  دـندومن و  یم ینابرق  ار  دوخ  نادـنزرف  یهاگ  نانآ  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  اهتب  اجنیا  رد  ءاکرـش »  » زا روظنم 

.تسا هدش  هتفگ  میدق  ناتسرپ  تب خیرات  رد  هک  روط  نامه  دننک ، ینابرق  تب  يارب  ار  نآ  دش  اهنآ  بیصن  يدنزرف 
.درک یم راب  تیانج  لمع  نیا  هب  راداو  ار  اهنآ  تب  هب  قشع  هقالع و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهتب  هب  نییزت »  » تبسن نیاربانب  و 

نییآ نید و  دننکفیب و  تکاله  هب  ار  ناکرـشم  نآ ، همدخ  اهتب و   » هک دوب  نیا  تشز  لامعا  هنوگ  نیا  هجیتن  : » دیوگ یم نآرق  سپس 
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(. ْمُهَنیِد ْمِْهیَلَع  اوُِسْبلَِیل  ْمُهوُدُْرِیل َو  « ) دنیامن مورحم  كاپ  نییآ  کی  هب  ندیسر  زا  ار  اهنآ  دنزاس و  هبتشم  ار  قح 
(. ُهُولَعَف ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) دریگب ار  اهنآ  ولج  رابجا  هب  تسناوت  یم تساوخ  یم ادخ  رگا  همه  نیا  اب  اما  : » دیوگ یم نآرق 

هن رابجا  رد  اریز  ددرگ  راومه  لماکت  تیبرت و  هار  ات  دنـشاب  دازآ  ناگدنب ، هتـساوخ  دنوادخ  تسادـخ ، تنـس  فالخ  رب  رابجا  یلو 
.لماکت هن  تسا و  تیبرت 

نآ حبق  یتح  دـنرو و  هطوغ ینیگنن  تشز و  یفارخ  لامعا  نینچ  کی  نایم  رد  اهنآ  تسا و  نینچ  هک  نونکا  دـیامرف : یم نایاپ  رد  و 
و راذگاو » دوخ  لاح  هب  ار  ناشیاهتمهت  اهنآ و   » دنهد یم تبسن  زین  ادخ  هب  ار  نآ  یهاگ  هک  نیا  رتدب  همه  زا  و  دننک ، یمن كرد  ار 

(. َنوُرَتْفَی ام  ْمُهْرَذَف َو   ) زادرپب دعتسم  هدامآ و  ياهلد  تیبرت  هب 

652  : ص ۀیآ 138 .....  (: 6) ماعنا هروس 

دنک یم اهنآ  رکف  حطس  یهاتوک  زا  تیاکح  هک  ناتـسرپ  تب یفارخ  ماکحا  زا  تمـسق  دنچ  هب  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 138 -) )
.تسا هدش  هراشا 

روطب دشاب  یم اهنآ  مهـس  تساهتب و  صوصخم  هک  تعارز  نایاپراهچ و  زا  تمـسق  نیا  : » دـنتفگ یم ناتـسرپ  تب دـیوگ  یم تسخن 
ِهِذـه اُولاق  َو  « ) نارگید رب  هن  دوب  لالح  هتـسد  نیا  اهنت  اهنآ  رادـنپ  هب  میهاوخ و  یم ام  هک  ییاهنآ  رگم  تسا ، عونمم  همه  يارب  یلک 

(. ْمِهِمْعَِزب ُءاشَن  ْنَم  اَّلِإ  اهُمَعْطَی  ٌرْجِح ال  ٌثْرَح  ٌماْعنَأ َو 
653 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دندوب  هتسد  نیا  اهنت  دوب ، هناختب  تب و  نایلوتم  همدخ و  نامه  ناشروظنم  و 

.دنروخب اهتب  مهس  زا  دنتشاد  قح  اهنآ  رادنپ  هب 
: دیوگ یم دندوب و  هدرک  میرحت  اهنآ  هک  دنک  یم يزیچ  نیمود  هب  هراشا  سپس 

(. اهُروُهُظ ْتَمِّرُح  ٌماْعنَأ  َو  « ) تسا مارح  اهنآ  رب  ندش  راوس  هک  دنتسه  نایاپراهچ  زا  یتمسق   » هک دندوب  دقتعم  اهنآ 
ٌماْعنَأ ال َو  « ) دـندرب یمن نایاپراهچ  زا  یتمـسق  رب  ار  ادـخ  مان  : » دـیوگ یم هدرک  نایب  ار  اهنآ  ياوراـن  ماـکحا  زا  تمـسق  نیموس  دـعب 

(. اَْهیَلَع ِهَّللا  َمْسا  َنوُرُکْذَی 
هک تسا  هدوب  یتاناویح  ای  دـندرب و  یم اهنآ  رب  ار  تب  مان  اهنت  حـبذ  ماـگنه  هب  هک  دـشاب  یتاـناویح  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 

.دندوب هدرک  میرحت  جح  يارب  ار  اهنآ  رب  ندش  راوس 
ًءاِرْتفا « ) دنداد یم تبـسن  وا  هب  ار  نآ  دنتـسب و  یم ارتفا  ادخ  هب   » هکلب دـندرک ، یمن تعانق  یفارخ  ماکحا  نیا  هب  هک  تسا  نیا  بیجع 

(. ِْهیَلَع
« داد دـهاوخ  تاـئارتفا  نیا  ربارب  رد  ار  اـهنآ  رفیک  يدوز  هب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم یگتخاـس  ماـکحا  نیا  رکذ  زا  سپ  هـیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنوُرَتْفَی اُوناک  اِمب  ْمِهیِزْجَیَس  )

653  : ص ۀیآ 139 .....  (: 6) ماعنا هروس 

اهنآ : » دـیامرف یم هدرک  هراشا  تاـناویح  تشوگ  دروم  رد  ناتـسرپ  تب یفارخ  ماـکحا  زا  رگید  یکی  هب  زین  هیآ  نیا  رد  هیآ 139 -) )
دلوتم هدرم  رگا  یلو  تسا  مارح  ام  نارـسمه  رب  و  تسا ، ام  نادرم  صوصخم  تسا  تاناویح  نیا  مکـش  رد  هک  ییاـه  نینج دـنتفگ :

ِهِیف ْمُهَف  ًۀَْـتیَم  ْنُکَی  ْنِإ  انِجاوْزَأ َو  یلَع  ٌمَّرَُحم  انِروُکُذـِل َو  ٌۀَِـصلاخ  ِماْعنَْألا  ِهِذـه  ِنوُُطب  ِیف  اـم  اُولاـق  َو  « ) دنکیرـش نآ  رد  یگمه  دوش ،
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(. ُءاکَرُش
: دیوگ یم هدرک و  مامت  ار  بلطم  هلمج  نیا  اب  یلهاج ، مکح  نیا  لابند  هب  نآرق 

(. ْمُهَفْصَو ْمِهیِزْجَیَس  « ) دهد یم ار  اهنآ  تافیصوت  هنوگ  نیا  رفیک  دنوادخ  يدوز  هب  »
(. ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  « ) تساناد میکح و  وا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.دنک یم تازاجم  ار  اهنآ  باسح ، يور  مه  تسا و  ربخاب  نانآ  ياوران  ياهتمهت  راتفگ و  لامعا و  زا  مه 

653  : ص ۀیآ 140 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هب برع  تیلهاج  رـصع  نیگنن  تشز و  بادآ  یفارخ و  ماـکحا  زا  یتمـسق  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  هیآ  دـنچ  بیقعت  رد  هیآ 140 -) )
654 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  همه  تدش  هب  هیآ  نیا  رد  دروآ ، نایم 

نـشور ار  اهنآ  عضو  بلاج ، اسر و  رایـسب  اما  هاتوک  ییاه  هلمج رد  فلتخم » ریبعت  تفه   » اب هدرک و  موکحم  ار  ماکحا  لامعا و  نیا 
.دزاس یم

ًاهَفَس ْمُهَدالْوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق  « ) دندرک نایز  دنتشک ، لهج  تهافس و  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک  یناسک  : » دیوگ یم تسخن 
(. ٍْملِع ِْریَِغب 

تراسخ رتالاب  همه  زا  دنتشگ و  نایز  تراسخ و  راتفرگ  یعامتجا  رظن  زا  مه  و  یفطاع ، رظن  زا  مه  و  یقالخا ، یناسنا و  رظن  زا  مه 
شناد ملع و  مادـک  .تسا  یفاک  اهنآ  لمع  یتشز  یفرعم  يارب  ییاهنت  هب  هناگ  هس ياهریبعت  نیا  زا  کی  ره  رگید ! ناهج  رد  يونعم 

نبا راتفگ  دای  هب  هک  تساجنیا  دریذـپب !؟ دوخ  هعماج  رد  نوناق  ای  تنـس و  کی  ناونع  هب  ار  یلمع  نینچ  ناـسنا  هک  دـهد  یم هزاـجا 
( قوف تایآ  ینعی   ) ماعنا هروس  تایآ  دنادب  ار  یلهاج  ماوقا  یگدنام  بقع  نازیم  دـهاوخب  یـسک  رگا  تفگ : یم هک  میتفا  یم سابع 

.دناوخب ار 
ادـخ هب  دـندرک و  میرحت  دوخ  رب  دوب ، هتخاس  لالح  حابم و  دوب و  هداد  يزور  نانآ  هب  ادـخ  ار  هچنآ  نانیا  : » دـیوگ یم نآرق  سپس 

(. ِهَّللا یَلَع  ًءاِرْتفا  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  ام  اُومَّرَح  َو  « ) تسا هدرک  مارح  ار  اهنآ  ادخ  هک  دندز  ارتفا 
يارب یتح  دوب و  هداد  يزور »  » نانآ هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  اهنآ  اریز  تسا ، هدـش  موکحم  اهنآ  لامعا  رگید  ریبعت  ود  اب  هلمج  نیا  رد 

هک دنتسب  ارتفا »  » ادخ هب  هک  نیا  رگید  دنتشاذگ و  اپ  ریز  ار  ادخ  نوناق  دندرک و  میرحت  دوخ  رب  دوب  يرورض  مزال و  ناشتایح  همادا 
.دوبن نینچ  ادبا  هک  نآ  اب  تسا ، هداد  يروتسد  نینچ  وا 

: دیوگ یم تسخن  دزاس ، یم موکحم  ار  نانآ  رگید  ریبعت  ود  اب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. اوُّلَض ْدَق  « ) دندش هارمگ  ملسم  روطب  اهنآ  »

(. َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  « ) دنا هدوبن تیاده  ریسم  رد  هاگ  چیه  اهنآ   » دنک یم هفاضا  سپس 

654  : ص ۀیآ 141 .....  (: 6) ماعنا هروس 

.تسا يرگید  هجیتن  تقیقح  رد  مادک  ره  هک  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  دنچ  هب  هیآ  نیا  رد  دیحوت ! گرزب  سرد  کی  هیآ 141 -) )
655 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

يور یـضعب  هک  تسا  هدـیرفآ  نوگاـنوگ  ناـتخرد  اـب  اـهتعارز  اـهغاب و  عاونا  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ  : » دـیوگ یم تسخن 
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ماک تکربرپ  ذـیذل و  ياه  هویم اب  و  دـنزاس ، یم شیوخ  هجوتم  ار  اهمـشچ  دوخ  زیگنا  لد عیدـب و  هرظنم  اب  و   ) هتفرگ رارق  اهتـسبراد 
ياه هویم اب  و  هدرتسگ ، نایمدآ  رـس  رب  هیاـس  هداتـسیا و  اـپ  رـس  رب  تسبراد  هب  جاـیتحا  نودـب  یـضعب  و  دـننک ) یم نیریـش  ار  ناـسنا 

(. ٍتاشوُْرعَم َْریَغ  ٍتاشوُْرعَم َو  ٍتاَّنَج  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دننک یم کمک  ناسنا  هیذغت  هب  نوگانوگ 
(. َعْرَّزلا َلْخَّنلا َو  َو  « ) دیرفآ ار  تعارز  لخن و  ناتخرد  نینچمه  و  : » دیوگ یم هدرک ، تانج  اهغاب و  زا  تمسق  ود  هب  هراشا  سپس 
دنیور یم يدحاو  نیمز  زا  هک  نیا  اب  ینعی  ُُهلُکُأ .) ًاِفلَتُْخم  « ) دنتوافتم مه  اب  معط  هویم و  رظن  زا  ناتخرد  نیا  : » هک دنک  یم هفاضا  دعب 

.دوش یمن هدید  يرگید  رد  هک  دنراد ، دوخ  هب  صوصخم  یتیصاخ  رطع و  معط و  مادک  ره 
نینچمه : » دیوگ یم و  دنتـسه ، یتایح  شزرا  ياراد  دـیفم و  هداعلا  قوف  هک  دـنک  یم ییاه  هویم زا  رگید  تمـسق  ود  هب  هراشا  سپس 

(. َناَّمُّرلا َنُوْتیَّزلا َو  َو   ) دیرفآ ار  رانا » نوتیز و 
هوـیم و رظن  زا  دـنراد ، تهابـش  مه  اـب  رهاـظ  رظن  زا  هک  نیا  نیع  رد  تخرد  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ارهاـظ  ود ، نیا  باـختنا 

.دنتوافتم مه  اب  رایسب  ییاذغ  تیصاخ 
(. ٍِهباشَتُم َْریَغ  ًاِهباشَتُم َو  « ) هیبش ریغ  مه  دنهیبش و  رگیدکی  اب  مه   » دیامرف یم هلصافالب  اذل 

شومارف یلو  دیروخب  تسـشن ، رمث  هب  هک  یماگنه  هب  اهنآ  هویم  زا  : » دیوگ یم راگدرورپ ، نوگانوگ  ياهتمعن  همه  نیا  رکذ  زا  سپ 
(. ِهِداصَح َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َرَْمثَأ َو  اذِإ  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُک  « ) دینک ادا  دیاب  ار  نآ  قح  ندیچ ، ماگنه  هب  هک  دینکن 

(. َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال  « ) دراد یمن تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  اریز  دینکن ، فارسا   » هک دهد  یم نامرف  نایاپ ، رد  و 
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، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  .دـیوگ  یم نخـس  اهنآ  تامدـخ  تشوگ و  لالح  تاناویح  هراب  رد  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  هیآ 142 -) )
656 ص : ج1 ،

َنِم َو  « ) دـیرفآ کچوک  تاناویح  ربراب و  گرزب و  تاناویح  امـش  يارب  نایاپراهچ  زا  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ  دـیوگ : یم تسخن 
(. ًاشْرَف ًَۀلوُمَح َو  ِماْعنَْألا 

.تسا هدش  ریسفت  کچوک  تاناویح  زا  نآ  ریظن  دنفسوگ و  ینعم  هب  اجنیا  رد  یلو  تسا ، فورعم  ینعم  نامه  هب  شرف » »
زا  » هک دـهد  یم هزاـجا  امـش  هب  تسوا ، تسد  هب  نآ  مکح  تسادـخ و  قولخم  اـهنیا  همه  هک  نوـنکا  دریگ ، یم هجیتـن  نینچ  سپس 

(. ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  « ) دیروخب تسا  هداد  يزور  امش  هب  ادخ  هچنآ 
راکـشآ نمـشد  وا  هک  دـینکن ، يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  : » دـیامرف یم ناکرـشم ، یفارخ  ماکحا  لاطبا  نخـس و  نیا  دـیکأت  يارب  و 
(. ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال   ) تسا هداد  گنج  نالعا  امش  اب  مدآ  تقلخ  زاغآ  زا  هک  ینمشد  تسامش »
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يارب مه  دنربراب و  مه  هک  ار  یتاناویح  زا  یتمسق  تشوگ و  لالح  تاناویح  زا  یتمـسق  حیـضوت ، ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 143 -) )
دنفـسوگ و زا  دیرفآ ، امـش  يارب  ار  نایاپراهچ  زا  تفج  تشه  دنوادخ  : » دیوگ یم دهد و  یم حرـش  دنا ، هدافتـسا لباق  ناسنا  هیذغت 

(. ِْنیَْنثا ِْزعَْملا  َنِم  ِْنیَْنثا َو  ِنْأَّضلا  َنِم  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث  (« ) هدام رن و   ) تفج کی  زب  زا  و  هدام ) رن و   ) تفج کی  شیم 
مارح ار  اهنآ  ياهرن  دـنوادخ  ایآ  سرپب : احیرـص  اـهنآ  زا   » هک دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  هلـصافالب  جوز  راـهچ  نیا  رکذ  زا  سپ 
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ِْهیَلَع ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  « ) تسا هدام  ياهزب  ای  اهـشیم  مکـش  رد  هک  یتاناویح  ای  (. » ِْنیَیَْثنُْألا ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذـلآ  ْلـُق  ( ؟» ار اـه  هداـم اـی  هدرک 
(. ِْنیَیَْثنُْألا ُماحْرَأ 

ربـخ نم  هب  دـیراد  یلیلد  شناد  ملع و  يور  زا  تاـناویح  نیا  زا  کـی  ره  میرحت  رب  دـییوگ و  یم تسار  رگا  : » دـنک یم هفاـضا  دـعب 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن  « ) دیهد

656  : ص ۀیآ 144 .....  (: 6) ماعنا هروس 

رن و  ) جوز ود  مه  واگ  زا  و  هدام ) رن و   ) جوز ود  رتش ، زا  : » دیامرف یم دـنک و  یم نایب  ار  رگید  جوز  راهچ  هیآ ، نیا  رد  هیآ 144 -) )
هدیزگرب ای  اهرتش  مکش  رد  هک  یتاناویح  ای  ار و  اه  هدام ای  اهرن  تسا ، هدرک  مارح  ادخ  ار  اهنیا  زا  کیمادک  وگب : میداد ، رارق  هدام )

657 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
(. ِْنیَیَْثنُْألا ُماحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْشا  اَّمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذلآ  ُْلق  ِْنیَْنثا  ِرَقَْبلا  َنِم  ِْنیَْنثا َو  ِِلبِْإلا  َنِم  َو  ( ؟» تسا هدام  ياهواگ 

ناهج مامت  رـشب و  راگدـیرفآ  اهنآ و  هدـننیرفآ  هک  تسا  يدـنوادخ  تسد  هب  اهنت  تاناویح  نیا  ندوب  مارح  ای  ندوب  لالح  هب  مکح 
.تسا یتسه 

اهنآ نوچ  و  دوبن ، ناکرـشم  رایتخا  رد  تاناویح  نیا  میرحت  يارب  یلقع  یملع و  لیلد  هنوگ  چیه  هک  دوب  هدـش  حیرـصت  لبق  هیآ  رد 
، یهلا ناربمایپ  زا  نامرف ، نیا  رودص  ماگنه  هب  دننک  اعدا  هک  دنام  یم یقاب  موس  لامتحا  نیاربانب ، دنتشادن ، زین  یحو  توبن و  ياعدا 

.دنا هدوب هاوگ  رضاح و 
َءادَهُش ُْمْتنُک  ْمَأ  « ) درک هیصوت  عوضوم  نیا  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  یماگنه  دیدوب ، بلطم  نیا  هاوگ  دهاش و  امش  ایآ  : » دیامرف یم اذل 

(. اذِهب ُهَّللا  ُمُکاَّصَو  ْذِإ 
.دنتشادن يا  هیامرس هراب  نیا  رد  ءارتفا  تمهت و  زج  اهنآ  هک  دوش  یم تباث  هدوب ، یفنم  زین  لاؤس  نیا  باوج  نوچ  و 

هارمگ لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  دندنب  یم غورد  ادـخ  رب  هک  اهنآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذـل 
، ٍْملِع ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِضِیل  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  « ) درک دهاوخن  تیاده  ار  نارگمتـس  هاگ  چیه  دنوادخ  املـسم  دنزاس ،

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
هب متـس  و  راگدرورپ ، سدقم  ماقم  هب  متـس  تسا ، اهمتـس  نیرتگرزب  زا  یکی  ادـخ  هب  نتـسب  غورد  هک  دوش  یم هدافتـسا  قوف  هیآ  زا 

! نتشیوخ هب  متس  و  ادخ ، ناگدنب 
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، دندوب هتشاذگ  قح  نییآ  رد  ناکرشم  هک  ییاهتعدب  زا  یهلا  تامرحم  نتخاس  نشور  يارب  .مارح  تاناویح  زا  یـشخب  هیآ 145 -) )
یمارح ياذغ  چیه  هدش  یحو  نم  رب  هچنآ  رد  وگب : اهنآ  هب  احیرص  : » هک دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد 
(. ُهُمَعْطَی ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال  « ) مبای یمن گرزب ) کچوک و  درم ، نز و  زا  معا   ) سک چیه  يارب  ار 

(. ًۀَْتیَم َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دشاب رادرم  هک  نیا  تسخن   » زیچ دنچ  رگم 
658 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاحوُفْسَم .) ًامَد  ْوَأ  « ) دزیر یم نوریب  ناویح  ندب  زا  هک  ینوخ  ای  »

اهتـشوگ طسو  رد  نییوم  ياهگر  يالبال  رد  نوخ  زا  يدایز  رادـقم  ندـش  جراخ  ناویح و  ياهگر  ندـیرب  زا  سپ  هک  ییاـهنوخ  هن 
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عاونا عبنم  یمدآ و  ملاس  عبط  رفنت  هیام  و  تسا » يدیلپ  سجر و  اهنیا  همه   » اریز ٍریِزنِخ .) َمَْحل  ْوَأ  « ) كوخ تشوگ  ای   » دنام یم یقاب 
(. ٌسْجِر ُهَّنِإَف   ) فلتخم ياهنایز  همشچ  رس  اهیگدولآ و 

ِْریَِغل َّلِهُأ  ًاقِْـسف  ْوَأ  « ) تسا هدش  هدرب  اهنآ  رب  ادخ  ریغ  مان  حـبذ  ماگنه  هک  یتاناویح  ای  : » دـیوگ یم هدرک  هراشا  مراهچ  عون  هب  سپس 
.تسا دیحوت  بتکم  زا  يرود  ادخ و  زا  یگناگیب  هناشن  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  هک  ِِهب .) ِهَّللا 

هبنج ناویح ، نوخ  نتخیر  نوریب  هناـگراهچ و  ياـهگر  ندـیرب  دـننام  یـضعب  تسا ، هنوـگ  ود  رب  یمالـسا ، حـبذ  طیارـش  نیارباـنب ،
.يونعم هبنج  ناملسم ، هلیسو  هب  حبذ  و  هّللا » مسب   » نتفگ ندوب و  هلبق  هب  ور  دننام  یضعب  و  دراد ، یتشادهب 

ياهتـشوگ نیا  زا  شیوخ ، ناج  ظفح  يارب  رگید  ياذـغ  چـیه  نتفاین  و  رارطـضا ، يراـچان و  يور  زا  هک  ار  یناـسک  هیآ  ناـیاپ  رد 
هب اهنت  هک  نیا  رب  طورشم  تسین ، اهنآ  رب  یهانگ  دننک ، ادیپ  رارطضا  هک  یناسک  : » دیوگ یم هدرک و  ءانثتسا  دننک ، یم هدافتسا  مارح 

راگدرورپ تروص  نیا  رد  دـنروخب ، دـح ، زا  دایز  هن  یهلا و  مارح  ندرمـش  لالح  ای  تذـل و  رطاخ  هب  هن  دـشاب  ناـج  ظـفح  رطاـخ 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف  ٍداع  ٍغاب َو ال  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  « ) تخاس دهاوخ  فاعم  ار  اهنآ  نابرهم ، هدنزرمآ 

.دنزاسن یهلا  نیناوق  میرح  هب  زواجت  يارب  زیواتسد  ار  رارطضا  يدارفا  هک  تسا  نآ  يارب  طرش  ود  نیا  تقیقح  رد 
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لوعجم و ماـکحا  هک  دوش ، نشور  اـت  دـنک  یم دوهی  رب  تاـمرحم  زا  یتمـسق  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  .دوهی  رب  تاـمرحم  هیآ 146 -) )
دوهی نییآ  زا  شماکحا  رد  الومعم  هک  حیـسم  نییآ  اب  هن  و  ، ) دوهی نییآ  اب  هن  تسا و  راگزاس  مالـسا  نییآ  اب  هن  ناتـسرپ  تب یفارخ 

يِذ َّلُک  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  « ) میدرک مارح  ار  يراد  نخان ناویح  ره  ناـیدوهی ، رب  : » دـیوگ یم تسخن  اذـل  دـنک .) یم يوریپ 
(. ٍرُفُظ

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  .دوب  هدـش  میرحت  دوهی  رب  ناگدـنرپ ، ای  نایاپراهچ  زا  معا  دنتـسین  كاچ » مس   » هک یتاناویح  مامت  نیاربانب ،
659 ص : ج1 ،

ْمِْهیَلَع اْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  ِرَقَْبلا َو  َنِم  َو  « ) میدوب هدرک  مارح  اهنآ  رب  زین  ار  دنفـسوگ  واگ و  ندب  رد  دوجوم  یبرچ  هیپ و  : » دـیامرف یم سپس 
(. امُهَموُحُش

(. امُهُروُهُظ ْتَلَمَح  ام  اَّلِإ  « ) دراد رارق  ناویح  ود  نیا  تشپ  رد  هک  ییاهیبرچ   » تسخن دـنک ، یم ءانثتـسا  ار  دروم  هس  نآ ، لاـبند  هب  و 
َطَلَتْخا اَم  ْوَأ  « ) تسا هدش  هتخیمآ  ناوختسا  اب  هک  ییاهیبرچ  و  (. » ایاوَْحلا ِوَأ  « ) هتفرگ رارق  ءاعما  يالبال  اهولهپ و  رد  هک  ییاهیبرچ  «و 

(. ٍمْظَِعب
هنوگ نیا  زا  دندرک ، یم هک  یمتـس  ملظ و  رطاخ  هب  اما  ، » دوبن مارح  دوهی  رب  تقیقح  رد  اهنیا  هک  دنک  یم حیرـصت  هیآ  نایاپ  رد  یلو 

(. ْمِِهیْغَِبب ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  « ) دندش مورحم  ادخ  مکح  هب  دوب  اهنآ  هقالع  دروم  هک  اهیبرچ  اهتشوگ و 
(. َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  « ) مییوگ یم تسار  ام  تسا و  تقیقح  کی  نیا  : » دنک یم هفاضا  دیکأت  يارب  و 

659  : ص ۀیآ 147 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـننک و  يراـشفاپ  هتـشاد  ناـکما  هدوب و  نشور  ناکرـشم  دوهی و  تجاـجل  هک  اـجنآ  زا  هیآ 147 -) )
تمحر ناتراگدرورپ  وگب : اهنآ  هب  دننک  بیذکت  ار  وت  رگا   » هک دهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دـنیامن ، بیذـکت 
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(. ٍۀَعِساو ٍۀَمْحَر  وُذ  ْمُکُّبَر  ْلُقَف  َكُوبَّذَک  ْنِإَف  « ) دراد يروانهپ  عیسو و 
يوس هب  دیوش و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دیدرگرب و  دوخ  تاهابتـشا  زا  دیاش  دهد ، یم تلهم  هکلب  دنک  یمن تازاجم  دوز  ار  امـش  و 

.دییآ زاب  ادخ 
رس و  تسا ، یعطق  دنوادخ  رفیک  دینادب  دیهد ، همادا  دوخ  ياوران  ياهتمهت  هب  و  دینک ، هدافتسا  ءوس  مه  زاب  یهلا  تلهم  زا  رگا  یلو 
(. َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهُسَْأب  ُّدَُری  َو ال  « ) تسین یندش  عفد  نامرجم  تیعمج  زا  وا  تازاجم   » اریز تفرگ ، دهاوخ  ار  امش  ناماد  ماجنا 

ار اهنآ  زاب  ناکرـشم ، دوهی و  ياهیراکفالخ  همه  نیا  حرـش  زا  دعب  هک  دزاس  یم نشور  ار  نآرق  تامیلعت  تمظع  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
دنوش و قیوشت  ات  هدوشگ ، اهنآ  يوس  هب  ار  تشگزاب  هار  تبحم  زا  هدنکآ  ياهریبعت  اب  تسخن  هکلب  دنک  یمن باذع  هب  دیدهت  اروف 

660 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تأرج  ثعاب  یهلا  روانهپ  تمحر  هک  نیا  يارب  اما  دندرگزاب ، قح  يوس  هب 
.دنک یم ادخ  یعطق  تازاجم  هب  دیدهت  ار  اهنآ  هلمج  نیرخآ  رد  دنرادرب  تجاجل  زا  تسد  و  ددرگن ، نانآ  نایغط  تراسج و  و 

660  : ص ۀیآ 148 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هب هراـشا  هیآ  نیا  رد  تشذـگ ، قباـس  تاـیآ  رد  ناکرـشم  زا  هک  ینانخـس  لاـبند  هب  ربج !»  » هناـهب هب  تیلوؤسم  زا  رارف  هیآ 148 -) )
كرش و هنیمز  رد  وت  تاداریا  خساپ  رد   ) ناکرشم يدوز  هب  : » دیوگ یم تسخن  تسا ، هدش  نآ  خساپ  یهاو و  تالالدتسا  زا  يا  هراپ
و دندوب ، تسرپ  تب ام  ناکاین  هن  میدش و  یم كرـشم  ام  هن  تساوخ  یم دـنوادخ  رگا  هک  دـنیوگ  یم نینچ  لالح ) ياهیزور  میرحت 
ام ُهَّللا  َءاـش  ْوـَل  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَـس   ) تسوا تساوـخ  همه  مییوـگ  یم میا و  هدرک اـم  هچنآ  سپ  میدرک ،» یم میرحت  ار  يزیچ  هن 

(. ٍء ْیَش ْنِم  اْنمَّرَح  انُؤابآ َو ال  انْکَرْشَأ َو ال 
رد .دـننک  رارف  دوخ  ياهیراکفالخ  تیلوؤسم  زا  ربج  ناونع  تحت  راتتـسا  اـب  دنتـساوخ  یم ناراـکهانگ  زا  يرایـسب  دـننام  ناکرـشم 

رگا اریز  تسوا  تیاـضر  رب  لـیلد  تاـناویح ، زا  يا  هراـپ میرحت  یتسرپ و  تب ربارب  رد  ادـخ  توکـس  دـنا  هدوب یعدـم  اـهنآ  تقیقح 
.درادزاب راک  نیا  زا  ار  ام  یعون  هب  تسیاب  یم دوبن  یضار 

دندـنب یم ادـخ  رب  ار  ییاهغورد  نینچ  هک  دنتـسین  اهنیا  اهنت  دـیوگ : یم تسخن  هدرک ، ثحب  یعطاق  زرط  هب  اهنآ  خـساپ  رد  نآرق  اما 
تازاجم معط  دندش و  ناشلامعا  ءوس  بقاوع  راتفرگ  ماجنا  رـس  یلو  دـنتفگ  یم ار  اهغورد  نیمه  زین  هتـشذگ  ماوقا  زا  یعمج  هکلب  »

(. انَسَْأب اُوقاذ  یَّتَح  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  « ) دندیشچ ار  ام 
دوب یـضار  لامعا  نیا  هب  وا  رگا  دـندرک ، یم بیذـکت  ار  ءایبنا  مه  دـنتفگ و  یم غورد  مه  دوخ ، ياه  هتفگ نیا  اـب  تقیقح  رد  اـهنآ 

رایتخا هدارا و  يدازآ  يارب  لـیلد  نیرتمهم  دوخ  ءاـیبنا  توعد  ـالوصا  داتـسرف ، یم دـیحوت  هب  توعد  يارب  ار  دوخ  ناربماـیپ  هنوگچ 
.تسا ناسنا 

ْلَه ُْلق  « ) دـیهد یمن ناـشن  ارچ  دـیراد  رگا  دـیراد  اـعدا  نیا  رب  یمّلـسم  یعطق و  لـیلد  یتسار  اـیآ  وگب : اـهنآ  هب  : » دـیوگ یم سپس 
(. اَنل ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَْدنِع 

« دینک یم يوریپ  ماخ  تالایخ  اهرادنپ و  زا  اهنت  دیرادن ، اهاعدا  نیا  رب  یلیلد  چـیه  عطق  روطب  امـش   » هک دـنک  یم هفاضا  ماجنا  رـس  و 
661 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْمْتنَأ  ْنِإ  َّنَّظلا َو  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  )

(. َنوُصُرْخَت اَّلِإ 

661  : ص ۀیآ 149 .....  (: 6) ماعنا هروس 
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نشور حیحص و  لیالد  دنوادخ  وگب  : » دیوگ یم و  دنک ، یم رکذ  يرگید  لیلد  ناکرشم  ياعدا  لاطبا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 149 -) )
قیرط زا  مه  دوخ و  ناربمایپ  هلیـسو  هب  مه  تسا » هدرک  هماقا  مارح  لالح و  ماکحا  نینچمه  شیوخ و  یگناـگی  دـیحوت و  هنیمز  رد 

(. ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق   ) دنامن یقاب  سک  چیه  يارب  يرذع  هنوگ  چیه  هک  يروطب  لقع ،
زین و  تسا ، هدرک  اضما  ار  ناشیاوران  لاـمعا  دـیاقع و  شیوخ ، توکـس  اـب  ادـخ  هک  دـننک  اـعدا  دـنناوت  یمن زگره  اـهنآ  نیارباـنب ،
نانآ غیلبت  توعد و  ناربمایپ و  نداتـسرف  لیلد و  هماقا  دـندوب ، روبجم  رگا  اریز  دـنروبجم ، ناشلامعا  رد  هک  دـننک  اـعدا  دـنناوت  یمن

.تسا هدارا  يدازآ  رب  لیلد  لیلد ، هماقا  دوب ، هدوهیب 
(. َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  « ) درک دهاوخ  تیاده  رابجا  قیرط  زا  ار  امش  همه  دهاوخب ، رگا  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
تـسا نآ  رد  ناسنا  لماکت  تلیـضف و  هکلب  دریگ ، یم ماجنا  نآ  وترپ  رد  هک  یلامعا  هن  تشاد و  دهاوخ  شزرا  ینامیا  نانچ  هن  یلو 

.دیامیپب شیوخ  رایتخا  هدارا و  هب  دوخ و  ياپ  اب  ار  يراکزیهرپ  تیاده و  هار  هک 
، ناـهنپ تجح  راکـشآ و  تجح  دراد ، تجح  ود  مدرم  رب  دـنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا 

«. دنراکفا لوقع و  هنطاب ، تجح  و  دنناماما ، ءایبنا و  نالوسر و  راکشآ ، تجح 

661  : ص ۀیآ 150 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زا ددرگ ، تیاعر  يرواد  تواضق و  حیحـص  لوصا  زین  و  دوش ، رتنـشور  اهنآ  نانخـس  نـالطب  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 150 -) )
.دنتسه نآ  میرحت  یعّدم  اهنآ  هک  ار  ییاهتعارز  تاناویح و  دنوادخ  هک  دنراد ، يربتعم  دوهش  رگا  هک  دنک  یم توعد  اهنآ 

.دننک هماقا  هدرک ، میرحت 
َنیِذَّلا ُمُکَءادَهُـش  َُّملَه  ُْلق  «. ) دـیروایب دـنهد  یم اهنیا  میرحت  رب  یهاوگ  هک  ار  دوخ  ناهاوگ  وگب : اهنآ  هب  ربمایپ ! يا  : » دـیوگ یم اذـل 

(. اذه َمَّرَح  َهَّللا  َّنَأ  َنوُدَهْشَی 
662 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندرکن  ادیپ  يربتعم  ناهاوگ  هب  یسرتسد  اهنآ  رگا  دنک : یم هفاضا  سپس 

تداهـش و قباطم  وشن و  ادـص  مه  اهنآ  اب  زگره  وت  دـندومن ، تعانق  شیوخ  ياعدا  یهاوگ و  هب  اـهنت  و  ( » دـننک یمن ادـیپ  اـعطق  (و 
(. ْمُهَعَم ْدَهْشَت  الَف  اوُدِهَش  ْنِإَف  « ) هدم یهاوگ  نانآ  ياعدا 

هک نیا  هچ  هتفرگ ، همـشچ  رـس  هناروکروک  ياهدـیلقت  سوه و  يوه و  زا  افرـص  یگتخاس ، ماـکحا  نیا  هک  دـهد  یم یهاوگ  نئارق 
.دنرادن روما  نیا  میرحت  رب  ینامسآ  بتک  یهلا و  يایبنا  زا  یکردم  دنس و  چیه 

اهنآ دنرادن و  نامیا  ترخآ  هب  هک  اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  ياهـسوه  يوه و  زا  : » دیوگ یم دعب  هلمج  رد  اذل 
ْمِهِّبَِرب ْمُه  ِةَرِخْآلِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  ـال  َو  « ) نکم يوریپ  دـنا ، هدـش لـئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک 

(. َنُولِدْعَی
زین ناـنآ  ماـکحا  نیا  هک  تسا ، يا  هدـنز هاوگ  ناـنآ  یتسرپ  يوه تاـفارخ و  زیخاتـسر و  تماـیق و  راـکنا  اـهنآ و  یتـسرپ  تب ینعی ،

.تسا شزرا  یب ساسا و  یب ادخ ، فرط  زا  تاعوضوم  نیا  میرحت  دروم  رد  ناشیاعدا  تسا و  یگتخاس 

662  : ص ۀیآ 151 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هب هراشا  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  تشذـگ ، لبق  تایآ  رد  هک  ناکرـشم  یگتخاس  ماکحا  یفن  زا  سپ  هناگهد ! ياهنامرف  هیآ 151 -) )
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، دـنک یم نایب  تمـسق  هد  رد  یبلاج  زغم و  رپ  هاتوک و  نایب  نمـض  ار  لوا  فیدر  هریبک  ناهانگ  هدرک و  مالـسا  رد  تاـمرحم  لوصا 
ْمُکُّبَر َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  « ) مرمـشرب مناوخب و  تسا  هدرک  میرحت  امـش  رب  ادخ  ار  هچنآ  ات  دییایب  وگب : اهنآ  هب  : » دیوگ یم تسخن 

(. ْمُْکیَلَع
(. ًاْئیَش ِِهب  اوُکِرُْشت  اَّلَأ  « ) دیهدن رارق  ادخ  ياتمه  کیرش و  ار  زیچ  چیه  هک  نیا  - » 1

(. ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  « ) دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  تبسن  - » 2
تـسد هب  همه  اهنآ  امـش و  يزور  اریز  (. » ٍقالْمِإ ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  « ) دیـشکن رقف  یتسدگنت و  رطاخ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  - » 3

(. ْمُهاَّیِإ ْمُُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  « ) میهد یم يزور  ار  همه  ام  تسام و 
663 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناهنپ » هاوخ  دشاب ، راکشآ  هاوخ  دیوشن ، کیدزن  حیبق  تشز و  لامعا  هب  - » 4

(. َنََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  (َو ال 
.دیوشن مه  کیدزن  نآ  هب  هکلب  دیهدن ، ماجنا  اهنت  هن  ینعی ،

دیناسرن لتق  هب  تسین  زاجم  اـهنآ  نوخ  نتخیر  هدرمـش و  مرتحم  دـنوادخ  هک  ار  یـسوفن  دـییالاین و  ناـهانگ  یب نوخ  هب  تسد  - » 5
(. ِّقَْحلِاب اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال   ) دنشاب لتاق  هک  نیا  لثم  دشاب » هدش  هداد  اهنآ  لتق  هزاجا  یهلا  نوناق  قبط  هک  نیا  رگم 
زا دـیبایرد و  ات  هدرک ، هیـصوت  امـش  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  اهنیا  : » دـیامرف یم رتشیب  دـیکأت  يارب  تمـسق  جـنپ  نیا  لاـبند  هب  و 

(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  « ) دییامن يراددوخ  اهنآ  باکترا 

663  : ص ۀیآ 152 .....  (: 6) ماعنا هروس 

َلام اُوبَْرقَت  َو ال  « ) دنسرب غولب  ّدح  هب  هک  یماگنه  ات  دیوشن ، نامیتی  لام  کیدزن  حالـصا  دصق  هب  زج  هاگ  چیه  : » مشـش هیآ 152 -) )
( ُهَّدُشَأ َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا 

( ِطْسِْقلِاب َنازیِْملا  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأ  َو  « ) دینک ادا  تلادع  اب  ار  نزو  هنامیپ و  قح  دینکن و  یشورف  مک  - » 7.
اب نآ  شجنـس  هک  دریگ  تروص  يدایز  مک و  رـصتخم  تسا ، نکمم  زاب  دنک  نزو  هنامیپ و  رد  تقد  ناسنا  ردـق  ره  هک  اجنآ  زا  .و 

فیلکت ییاناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  : » دـنک یم هفاضا  هلمج  نیا  لابند  هب  تسین ، ریذـپ  ناکما  یلومعم  ياهوزارت  اه و  هنامیپ
( اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال  « ) مینک یمن

فرحنم قح  ریـسم  زا  دـینک و  تیاعر  ار  تلادـع  دـییوگ  یم ینخـس  رگید  دروم  رد  ای  تداهـش و  ای  يرواد  ماگنه  هب  هاگ  ره  - » 8.
َْول اُولِدْعاَف َو  ُْمْتُلق  اذِإ  َو  « ) ددرگ مامت  اهنآ  نایز  هب  قح  هب  تداهـش  يرواد و  دشاب و  امـش  نادـنواشیوخ  دروم  رد  دـنچ  ره  دـیوشن ،

( یبُْرق اذ  َناک 
( اُوفْوَأ ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو  « ) دینکشن ار  نآ  دینک و  افو  یهلا  دهع  هب  - » 9.

مـسق رذن و  دهع و  هنوگ  ره  یهلا و  فیلاکت  و  یعیرـشت »  » و ینیوکت »  » ياهنامیپ زا  معا  یهلا  ياهنامیپ  همه  یهلا » دهع   » زا روظنم  .
.تسا

664 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  يروما  اهنیا  : » دیامرف یم تمسق ، راهچ  نیا  نایاپ  رد  دیکأت  يارب  زاب  و 
( َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  « ) دیوش رکذتم  ات  دنک ، یم هیصوت  امش  هب  دنوادخ 

664  : ص ۀیآ 153 .....  (: 6) ماعنا هروس 
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هراشا

رد زگره  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  تساوـقت ، یکاـپ و  هار  تلادـع ، قـح و  هار  دـیحوت ، هار  نم ، میقتـسم  هار  نیا  : » مـهد هیآ 153 -) )
امـش نایم  رد  ار  فالتخا  قافن و  مخت  دنک و  یم هدنکارپ  فرحنم و  ادخ  هار  زا  ار  امـش  هک  دیهنن  ماگ  هدـنکارپ  یفارحنا و  ياههار 

(. ِِهلِیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  « ) دشاپ یم
ْمُِکلذ « ) دیوش راکزیهرپ  ات  دنک  یم هیـصوت  امـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروما  اهنیا  : » هک دنک  یم دـیکأت  راب  نیموس  يارب  نایاپ  رد  و 

(. َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو 

664 ص :  ردام ..... ! ردپ و  هب  یکین  تیمها  - 1

لوصا يارجا  و  سفن ، لتق  میرحت  دننامه  یمهم  ياهروتسد  زا  لبق  و  كرش ، اب  هزرابم  زا  دعب  هلـصافالب  ردام ، ردپ و  هب  یکین  رکذ 
.تسا یمالسا  ياهروتسد  رد  ردام  ردپ و  قح  هداعلا  قوف  تیمها  رب  لیلد  تلادع ،

هیآ نیا  ياهمیرحت  ریاس  اـب  گـنهامه  هک  رداـم » ردـپ و  رازآ  میرحت   » ياـج هب  مینک  هجوت  هک  دوش  یم رتنـشور  یتقو  عوضوم  نیا 
، نآ رب  هوـالع  هکلب  تسا  مارح  اـهنآ  يارب  یتحاراـن  داـجیا  اـهنت  هن  ینعی  تسا ، هدـش  رکذ  ندرک ، یکین  ناـسحا و  عوـضوم  تسا ،

.تسا يرورض  مزال و  زین  نانآ  دروم  رد  یکین  ناسحا و 
دنک یم دیکأت  هیآ  نیاربانب ، اناسحا » نیدـلاولاب  و   » تسا هدومرف  هتخاس و  يدـعتم  ب »  » هلیـسو هب  ار  ناسحا »  » هملک هک  نیا  رتبلاج  و 

.دومن مادقا  نآ  هب  هطساو  نودب  اصخش و  هک  داد  تیمها  ردقنآ  دیاب  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  عوضوم  هک 

664 ص :  یگنسرگ ..... ! رطاخ  هب  نادنزرف  لتق  - 2

، دـندرک یم روگ  هب  هدـنز  طلغ ، ياهبـصعت  رطاخ  هب  ار  شیوخ  نارتخد  اهنت  هن  یلهاج  نارود  ياـهبرع  هک  دـیآ  یمرب تاـیآ  نیا  زا 
.دندیناسر یم لتق  هب  یتسدگنت  رقف و  سرت  زا  زین  دش ، یم بوسحم  زور  نآ  هعماج  رد  یگرزب  هیامرس  هک  ار  نارسپ  هکلب 

ییاذـغ داوم  یلامتحا  دوبمک  ناونع  هب  و  دوش ، یم رارکت  يرگید  لکـش  رد  ام  نامز  رـصع و  رد  یلهاج  لمع  نیا  فسأت  تیاهن  اب 
665 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملاع  رد  هانگ  یب ناکدوک  نیمز ، يور 

.دنسر یم لتق  هب  ژاتروک »  » قیرط زا  نینج ،
لیالد زا  یکی  ییاذـغ  داوم  دوبمک  رقف و  هلأـسم  یلو  دـننک ، یم رکذ  زین  يرگید  ساـسا  یب لـیالد  نینج  طقـس  يارب  زورما  هچ  رگ 

.تسا نآ  هدمع 
نرق تیلهاج   » دوش و یم رارکت  يرگید  لکـش  هب  ام  نامز  رد  تیلهاج  رـصع  هک  دـهد  یم ناشن  نآ ، هب  هیبش  يرگید  لئاسم  اهنیا و 

.تسا مالسا  زا  لبق  تیلهاج  زا  رت  هدرتسگ رتکانتشحو و  یتاهج  رد  یتح  متسیب »

665  : ص ۀیآ 154 .....  (: 6) ماعنا هروس 
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هکلب مالسا  رد  اهنت  هن  هک  دوب ، نایم  رد  یلوصا  یساسا و  مکح  هد  زا  نخس  لبق ، تایآ  رد  .نایوج  هناهب هب  عطاق  خساپ  هیآ 154 -) )
دارفا رب  ار  دوخ  تمعن  میداد و  ینامـسآ  باتک  یـسوم ، هب  سپـس  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآ  لابند  هب  .تسا  هدوب  ناـیدا  ماـمت  رد 

(. َنَسْحَأ يِذَّلا  یَلَع  ًامامَت  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  َُّمث  « ) میتخاس لماک  دندوب  قح  وریپ  ام و  نامرف  میلست  هک  اهنآ  راکوکین و 
نیا زین  و  (. » ٍء ْیَـش ِّلُِکل  اًلیِـصْفَت  َو  « ) میدرک وگزاـب  تشاد ، رثا  ناـسنا  لـماکت  ریـسم  رد  و  دوب ، زاـین  دروم  هک  ار  زیچ  ره  نآ  رد  «و 
زور هب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اه  همانرب نیا  مامت  (. » ًۀَـمْحَر ًيدُـه َو  َو  « ) دوب تمحر  تیادـه و  هیام  دـش ، لزان  یـسوم  رب  هک  باـتک ،
(. َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُهَّلََعل   ) دوش كاپ  ناشراتفر  راتفگ و  راکفا و  داعم ، هب  نامیا  اب  و  دنروایب » نامیا  راگدرورپ  ياقل  زیخاتسر و 

665  : ص ۀیآ 155 .....  (: 6) ماعنا هروس 

نیا : » دـیوگ یم دـیامن و  یم لـیمکت  ار  هتـشذگ  هیآ  ثحب  هدرک و  نآ  تاـمیلعت  نآرق و  لوزن  هب  هراـشا  هیآ ، نـیا  رد  هیآ 155 -) )
ُهاْنلَْزنَأ ٌباتِک  اذـه  َو  « ) اهیکین تاریخ و  عاونا  همـشچ  رـس  تکربرپ و  تمظع و  اب  تسا  یباـتک  میا ، هدرک لزاـن  اـم  هک  تسا  یباـتک 

دیاش دـیزیهرپب  نآ  اـب  تفلاـخم  زا  دـییامن و  هشیپ  يراـکزیهرپ  و  دـینک ، يوریپ  نآ  زا  لـماک  روطب  تسا  نینچ  نوچ   » و ٌكَراـبُم .)
(. َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتا  ُهوُِعبَّتاَف َو  « ) دیدرگ ادخ  تمحر  لومشم 

665  : ص ۀیآ 156 .....  (: 6) ماعنا هروس 

باتک نیا  ام  : » دـیوگ یم اـهنآ  هب  تسخن  هتـسب ، ناکرـشم  يور  هب  ار  اـهییوج  هناـهب رارف و  ياـههار  ماـمت  هیآ ، نیا  رد  هیآ 156 -) )
زا ام  و  هدش ، لزان  ینامسآ  باتک  يراصن ) دوهی و   ) نیشیپ هفیاط  ود  رب  اهنت  هک  دییوگن  ات  میدرک  لزان  تازایتما  نیا  اب  ار  ینامـسآ 

666 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
تـسد رد  وت  نامرف  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  میدرک  یچیپرـس  وت  نامرف  زا  رگا  و  میا ، هدوب لفاغ  اهنآ  هعلاـطم  یـسررب و  ثحب و 

(. َنِیِلفاَغل ْمِِهتَسارِد  ْنَع  اَّنُک  ْنِإ  اِنْلبَق َو  ْنِم  ِْنیَتَِفئاط  یلَع  ُباتِْکلا  َلِْزنُأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  ْنَأ  « ) دیسرن ام  تسد  هب  دوب و  نارگید 

666  : ص ۀیآ 157 .....  (: 6) ماعنا هروس 

، هک نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  لقن  اهنآ  زا  رتشیب  رورغ  اعدا و  اب  هتخیمآ  رتراد و  هنماد تروص  هب  هناـهب  ناـمه  هیآ  نیا  رد  هیآ 157 -) )
هزادنا هب  یتلم  چیه  هک  میتشاد  یگدامآ  یهلا  نامرف  ماجنا  يارب  يردقب  ام  دـننک  اعدا  دوب  نکمم  دـش ، یمن لزان  اهنآ  رب  نآرق  رگا 

رت هتفای تیاده رتاریذـپ و  اهنآ  همه  زا  ام  دـش ، یم لزان  ام  رب  ینامـسآ  باتک  رگا   » دـییوگن ات  دـیامرف : یم هیآ  تشادـن ، یگدامآ  ام 
(. ْمُْهنِم يدْهَأ  اَّنَُکل  ُباتِْکلا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  اَّنَأ  َْول  اُولوُقَت  ْوَأ  « ) میدوب

فرط زا  نشور  لیالد  تایآ و   » اریز تسا  هتـسب  امـش  رب  ار  ییوج  هناهب  ياههار  مامت  دنوادخ  دیوگ : یم اهاعدا  نیا  ربارب  رد  نآرق 
(. ٌۀَمْحَر ًيدُه َو  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُکَءاج  ْدَقَف  « ) راگدرورپ تمحر  یهلا و  تیاده  اب  هتخیمآ  دمآ ، امش  يارب  راگدرورپ 

ُمَلْظَأ ْنَمَف  ( »؟ دوش یم ادیپ  دنیامن  یم ضارعا  نآ  زا  دـننک و  یم ادـخ  تایآ  بیذـکت  هک  اهنآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  ایآ  لاح  نیا  اب  »
(. اْهنَع َفَدَص  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َبَّذَک  ْنَّمِم 

.دنتفرگ هلصاف  نآ  زا  تدش  اب  هکلب  دندینادرگ  يور  ادخ  تایآ  زا  اهنت  هن  اهنآ  هک  نیا  هب  هراشا 
نآ زا  دننک و  یم راکنا  تدش  هب  ار  قیاقح  هدرکن  هعلاطم  هک  ار  يرکف  یب جوجل و  دارفا  هنوگ  نیا  كاندرد  تازاجم  هیآ ، نایاپ  رد 
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ام تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  : » دیوگ یم هدرک  نایب  اسر  هاتوک و  هلمج  کی  رد  دنوش ، یم نارگید  هار  دـس  یتح  دـنزیرگ  یم
يِزْجَنَـس « ) تساهنآ لیلد  یب هیور و  یب ضارعا  نامه  رطاخ  هب  نیا  و  درک ، میهاوخ  دـیدش  ياـهتازاجم  راـتفرگ  دـننادرگ ، یم يور 

(. َنُوفِدْصَی اُوناک  اِمب  ِباذَْعلا  َءوُس  اِنتایآ  ْنَع  َنُوفِدْصَی  َنیِذَّلا 

666  : ص ۀیآ 158 .....  (: 6) ماعنا هروس 

باتک میدرک و  مامت  ناکرـشم  رب  ار  تجح  ام  هک  دـش  نایب  تقیقح  نیا  هتـشذگ  تاـیآ  رد  لاـحم ! اـجیب و  تاراـظتنا  هیآ 158 -) )
هدیزگرب دوخ  راک  رد  يا  هزادنا هب  جوجل  دارفا  نیا  اما  دیوگ : یم هیآ  نیا  .میداتـسرف  ناگمه  تیادـه  يارب  ار  نآرق  ینعی  ینامـسآ 

667 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت 
ای و  تصرف ، نیرخآ  نتفر  نایم  زا  ای  شیوخ ، يدوبان  راـظتنا  اـیوگ  دـنک ، یمن ریثأـت  اـهنآ  رد  زین  نشور  هماـنرب  نیا  هک  دنتخـسرس ،

.دنشک یم ار  یلاحم  روما  راظتنا 
(. ُۀَِکئالَْملا ُمُهَِیتْأَت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  «! ) دنیایب ناشغارس  هب  گرم  ناگتشرف  هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 

ار یلاحم  رما  راظتنا  اهنآ  تقیقح  رد  َکُّبَر .) َِیتْأَی  ْوَأ  !! ) دنروایب نامیا  و  دننیبب ، ار  وا  و  دیایب » اهنآ  غارس  هب  تراگدرورپ  هک  نیا  ای  »
.دنشک یم

هب و  دوش ، یم عقاو  ناهج ، نایاپ  زیخاتـسر و  هناتـسآ  رد  هک   ) راگدرورپ ياه  هناشن تاـیآ و  زا  یـضعب  هک  نیا  اـی  : » دـیوگ یم سپس 
(. َکِّبَر ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  ْوَأ  « ) دریگ ماجنا  دش ) دهاوخ  هتسب  هبوت  ياهرد  نآ  لابند 

هک اهنآ  دنا و  هدرواین نامیا  البق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ ، تروص  تایآ  نینچ  هک  زور  نآ  : » دـنک یم هفاضا  نآ  لابند  هب  و 
ْوَأ ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  « ) دـش دـهاوخن  هتفریذـپ  دـنا ، هدادـن ماـجنا  یکین  لـمع 

يراـبجا و تروـص  ماـگنه ، نآ  رد  ناـمیا  هبوـت و  اریز  دوـش ، یم هتـسب  ناـنآ  يور  هـب  هبوـت  ياـهرد  و  ًاْریَخ .) اـِهنامیِإ  ِیف  ْتَبـَـسَک 
.تشاد دهاوخن  ار  يرایتخا  هبوت  نامیا و  شزرا  و  دریگ ، یم دوخ  هب  يرارطضا 

، دینامب شیوخ  راظتنا  رد  دیراد  ار  يراظتنا  نینچ  امـش  هک  نونکا  : » دیوگ یم جوجل  دارفا  نیا  هب  زیمآ  دـیدهت  ینحل  اب  هیآ  نایاپ  رد 
(. َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  ُِلق  « ) دوب میهاوخ  امش ) كاندرد  رفیک   ) راظتنا رد  مه  ام 

باـستکا نآ  وترپ  رد  هک  یناـمیا  مه  نآ  ناـمیا ، رد  ار  تاـجن  هار  هک  تسا  نیا  دوش  یم هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  هک  یبلاـج  تاـکن  زا 
.دنک یم یفرعم  دریگ ، ماجنا  کین  لامعا  دوش و  يریخ 

667  : ص ۀیآ 159 .....  (: 6) ماعنا هروس 

زا يوریپ  هب  نامرف  نآ  رخآ  رد  تشذگ و  لبق  تایآ  رد  هک  يا  هناگهد تاروتسد  بیقعت  رد  نانکفا ! قافن زا  یگناگیب  هیآ 159 -) )
بلطم نیمه  يور  يریسفت  دیکأت و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دوب ، هدش  هداد  فالتخا  قافن و  هنوگ  ره  اب  هزرابم  و  ادخ » میقتسم  طارص  »

668 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندرک  هدنکارپ  ار  دوخ  بهذم  نییآ و  هک  اهنآ  : » دیامرف یم تسخن  .تسا 
َّنِإ « ) دنرادن وت  بتکم  اب  یطابترا  هنوگ  چیه  زین  اهنآ  يرادن و  طابترا  اهنآ  اب  زیچ  چـیه  رد  دـندش ، میـسقت  فلتخم  ياه  هتـسد هب  و 

(. ٍء ْیَش ِیف  ْمُْهنِم  َتَْسل  ًاعَیِش  اُوناک  ْمُهَنیِد َو  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا 
.تسین شیب  یکی  هراومه  تسار  هار  میقتسم و  طارص  تسا و  میقتسم  طارص  دیحوت و  بتکم  وت ، بتکم  اریز 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 814 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگآ ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  و  تسادخ ، هب  راذگاو  اهنیا  راک  : » دیوگ یم زادنا ، هقرفت دارفا  هنوگ  نیا  خـیبوت  دـیدهت و  ناونع  هب  سپس 
(. َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  امَّنِإ  « ) تخاس دهاوخ 

نایم اهتعدـب ، عاونا  داجیا  اب  هک  تسا ، زادـنا  هقرفت دارفا  مامت  هراب  رد  یناگمه  یمومع و  مکح  کی  هیآ  ياوتحم  هک  نیا  رکذ  لباق 
.دنتما نیا  رد  هک  اهنآ  ای  دندوب ، نیشیپ  ياهتما  رد  هک  اهنآ  زا  معا  دنشاپ  یم فالتخا  قافن و  رذب  ادخ ، ناگدنب 

اب تسا  رازیب  یگدنکارپ  هقرفت و  قافن و  هنوگ  ره  زا  تسا و  یگناگی  تدحو و  نییآ  مالـسا  هک  ار  تقیقح  نیا  رگید ، راب  هیآ  نیا 
.دنک یم وگزاب  مامت  دیکأت 

668  : ص ۀیآ 160 .....  (: 6) ماعنا هروس 

راـکوکین دارفا  راـظتنا  رد  هک  دـنوادخ  عیـسو  شاداـپ  تمحر و  هب  هراـشا  هیآ ، نیا  رد  رتمک : تازاـجم  رتشیب ، شاداـپ  هیآ 160 -) )
وا هب  ربارب  هد  دروآ ، اج  هب  یکین  راـک  یـسک  ره  : » دـیوگ یم دـنک و  یم لـیمکت  اـهقیوشت  نیا  اـب  ار  هیآ  ياهدـیدهت  هدرک و  تسا ،

(. اِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  « ) دوش یم هداد  شاداپ 
(. اهَْلثِم اَّلِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  « ) دوش یمن هداد  رفیک  رادقم ، نامه  هب  زج  دهد ، ماجنا  يدب  راک  سک  ره  «و 

َو  ) دننیب یم رفیک  ناشلمع  رادقم  هب  اهنت  و  دش » دهاوخن  یمتـس  هنوگ  چیه  اهنآ  هب   » هک دنک  یم هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دیکأت  يارب  و 
(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال 

.تسا دب » ای  کین و  هدیقع  کین و  رکف  کین و  راک   » هنوگ ره  قوف ، هیآ  رد  ۀئیس »  » و ۀنسح »  » زا روظنم 

668  : ص ۀیآ 161 .....  (: 6) ماعنا هروس 

تـسا يا  هصالخ تقیقح  رد  دریذپ  یم نایاپ  نآ  اب  ماعنا  هروس  نآ  زا  دـعب  تایآ  هیآ و  نیا  نم ! میقتـسم  هار  تسا  نیا  هیآ 161 -) )
669 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هک  هروس  نیا  ياهثحب  زا 

هب دنوادخ  ناتـسرپ ، تب ناکرـشم و  قطنم  زا  رود  ياهاعدا  دیاقع و  ربارب  رد  تسخن  هدش ، نایب  یتسرپ  تب كرـش و  اب  هزرابم  هنیمز 
: وگب  » هک دهد  یم روتسد  شربمایپ 

هار نیا  ٍمیِقَتْسُم .) ٍطارِص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق  « ) تسا هدرک  تیاده  تساههار  نیرتکیدزن  هک  تسار  هار  هب  ارم  نم ! راگدرورپ 
.تسا یتسرپ  تب كرش و  نییآ  ندیبوک  مهرد  یتسرپاتکی و  دیحوت و  هداج  نامه  تسار 

یتسار و تیاهن  رد  میقتسم  تسا  ینییآ  : » دیوگ یم تسخن  دهد : یم حیـضوت  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  ار  میقتـسم » طارـص   » سپس
(. ًامَِیق ًانیِد  « ) ناج مسج و  ایند و  نید و  روما  هب  مئاق  نادیواج و  يدبا و  یتسرد ،

هفاضا دندرک ، یم یفرعم  میهاربا  نییآ  ناونع  هب  ار  دوخ  نییآ  یتح  دـنداد و  یم ناشن  میهاربا  هب  یـصاخ  هقالع  اهبرع  هک  اجنآ  زا  و 
(. َمیِهاْربِإ َۀَِّلم   ) دیا هتسب وا  هب  امش  هچنآ  هن  منک » یم توعد  نآ  يوس  هب  نم  هک  تسا  نیمه  میهاربا  یعقاو  نییآ   » هک دنک  یم

(. ًافِینَح « ) دروآ يور  یتسرپاتکی  نییآ  ینعی  قح  هب  و  درک ، ضارعا  طیحم ، نامز و  یفارخ  نییآ  زا   » هک یمیهاربا  نامه 
شهوکن دوب ، برع  ناکاین  نییآ  هک  یتسرپ  تب نییآ  اـب  ار  ربماـیپ  تفلاـخم  هک  ناکرـشم  راـتفگ  هب  تسا  یخـساپ  اـیوگ  ریبعت  نیا 

میهاربا تسین ، نم  راک  اهنت  طیحم ، یفارخ  دیاقع  هب  ندز  اپ  تشپ  ینکـش و  تنـس  نیا  دیوگ : یم اهنآ  خساپ  رد  ربمایپ  دـندرک ، یم
.درک نینچ  زین  تسا  ام  همه  مارتحا  دروم  هک 
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(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  « ) دوبن ناتسرپ  تب ناکرشم و  زا  هاگ  چیه  وا   » هک دیازفا  یم دیکأت  يارب  سپس 
.دوب كرش  نییآ  اب  ریگ  یپ ایوپ و  زرابم  نکش و  تب نامرهق  وا  هکلب 

669  : ص ۀیآ 162 .....  (: 6) ماعنا هروس 

راک ره  لمع ، رظن  زا  هکلب  متـسرپاتکی  دّحوم و  نم  هدـیقع  رظن  زا  اهنت  هن  : ) وگب  » هک دـنک  یم نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 162 -) )
ِیتالَـص َو َّنِإ  ُْلق  « ) تسا نایناهج  راگدرورپ  يارب  همه  نم  تایح  گرم و  یتح  نم و  تادابع  مامت  نم و  زاـمن  منک ) یم هک  یکین 

670 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیَِملاْعلا .) ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتامَم  َيایْحَم َو  یِکُُسن َو 
! تسوا نم  یتسه  مامت  نم و  قشع  مامت  نم و  فده  مامت  منک  یم ادف  مراد  هچ  ره  وا  هار  رد  مریم و  یم وا  رطاخ  هب  ما  هدنز وا  يارب 

670  : ص ۀیآ 163 .....  (: 6) ماعنا هروس 

یهیبش کیرش و  چیه  هک  يراگدرورپ  : » دنک یم هفاضا  یتسرپ ، تب كرش و  هنوگ  ره  لاطبا  دیکأت و  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 163 -) )
(. َُهل َکیِرَش  ال  « ) تسین وا  يارب 

(. َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکلِذب  َو  « ) مناملسم نیلوا  نم  ما و  هتفای روتسد  نم  عوضوم ، نیا  هب  و  : » دیامرف یم ماجنا  رس 
رتالاب وا  مالسا  میلست و  هجرد  اریز  تسوا ، مالسا  تیمها  تیفیک و  رظن  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ندوب  ناملسم  نیلوا 

.تفریذپ ار  مالسا  نآرق و  نییآ  هک  دوب  تما  نیا  زا  درف  نیلوا  ای  دوب و  ءایبنا  همه  زا 

670  : ص ۀیآ 164 .....  (: 6) ماعنا هروس 

ایآ سرپب  اهنآ  زا  و  وگب : اهنآ  هب  : » دیوگ یم دهد و  یم رارق  داقتنا  دروم  ار  ناکرشم  قطنم  يرگید  قیرط  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 164 -) )
مکح و و  تسا » زیچ  همه  راگدرورپ  یبرم و  کلام و  وا  هک  یلاح  رد  منادب ، دوخ  راگدرورپ  ار  هناگی  دنوادخ  زا  ریغ  تسا  راوازس 

(. ٍء ْیَش ِّلُک  ُّبَر  َوُه  ابَر َو  یِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  ُْلق َأ  ! ) تسا يراج  ناهج  نیا  تارذ  مامت  رد  وا  نامرف 
: دنتفگ دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هک  رکف  هاتوک  ناکرشم  زا  یعمج  هب  سپس 

: دیوگ یم خساپ  ام » ندرگ  هب  وت  هانگ  دشاب ، اطخ  رب  رگا  نک ، يوریپ  ام  نییآ  زا  وت  »
ٍسْفَن ُّلُک  ُبِسْکَت  َو ال  « ) دشک یمن شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراکهنگ  چیه  دهد و  یمن ماجنا  یلمع  دوخ  يارب  زج  یسک  چیه  »

(. يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرِزَت  اْهیَلَع َو ال  اَّلِإ 
ْمُکِّبَر یلِإ  َُّمث  « ) دزاس یم هاگآ  دـیتشاد ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  امـش  و  دـیدرگ ، یمزاب ادـخ  يوس  هب  امـش  همه  ماـجنا ، رـس   » و

(. َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ْمُکُعِجْرَم 

670  : ص ۀیآ 165 .....  (: 6) ماعنا هروس 

هراشا
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ات دـنک  یم هراشا  یتسه  ناـهج  رد  وا  تیعقوم  ناـسنا و  ماـقم  تیمها  هب  تسا  ماـعنا  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 165 -) )
.ددرگ لیمکت  كرش ، اب  هزرابم  دیحوت و  ياه  هیاپ تیوقت  هنیمز  رد  هتشذگ  ياهثحب 

يِذَّلا َوُه  َو  « ) داد رارق  نیمز  يور  رد  دوخ ) ناگدنیامن  و   ) نانیـشناج ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم تسخن  هلمج  رد  اذـل 
671 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِضْرَْألا .) َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج 

نیا مامت  رب  شییاورنامرف  نامرف  و  هدش ، هدراذگ  وا  رایتخا  رد  ناهج  نیا  عبانم  مامت  و  تسا ، نیمز  يور  رد  ادخ  هدنیامن  هک  یناسنا 
ربارب رد  ددرگ و  رت  تسپ مه  يدامج  زا  هک  دـهد  طوقـس  ار  دوخ  نانچنآ  دـیابن  تسا ، هدـش  رداص  راگدرورپ  فرط  زا  تادوجوم 

.دنک هدجس  نآ 
: دیوگ یم هدرک ، توافت  فالتخا و  نیا  زا  فده  مدرم و  یحور  ینامـسج و  بهاوم  توافت  اهدادعتـسا و  فالتخا  هب  هراشا  سپس 
ار امش  تسا  هداد  رارق  ناترایتخا  رد  هک  تاناکما  بهاوم و  نیا  هلیسو  هب  ات  داد  يرترب  یتاجرد  رگید  ضعب  رب  ار  امش  زا  یضعب  «و 

(. ْمُکاتآ ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  َو  « ) دیامزایب
: دـنک یم نایب  نینچ  ار  اهـشیامزآ  نیا  هجیتن  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  هار  باختنا  رد  ناـسنا  يدازآ  هب  هراـشا  نمـض  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

ددـص رد  هک  اهنآ  ربارب  رد  و  باقعلا » عیرـس   » دـنیآ یم نوریب  يور  هیـس  اهـشیامزآ  نیا  هتوب  زا  هک  اـهنآ ) ربارب  رد   ) وت راـگدرورپ  »
(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  ِباقِْعلا َو  ُعیِرَس  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنیآرب  شیوخ  تاهابتشا  ناربج  حالصا و 

671 ص :  تلادع ..... - لصا  اهناسنا و  نایم  رد  توافت 

اهناسنا زا  یـضعب  يرگمتـس  ملاظم و  هجیتن  هک  دراد  دوجو  یعونـصم  ياهتوافت  هلـسلس  کـی  رـشب  دارفا  ناـیم  رد  هک  تسین  کـش 
دوبمک رطاخ  هب  يا  هدع دنا ، هتـسشن هایـس  كاخ  رب  یعمج  و  دـنباسح ، یب ياهتورث  کلام  یعمج  الثم  تسا ، رگید  ضعب  هب  تبـسن 
تیاهن رد  تاناکما ، هنوگ  همه  ندوب  مهارف  رثا  رب  يرگید  هدـع  هک  یلاح  رد  دـنرامیب ، لـیلع و  یتشادـهب  لـئاسم  نادـقف  هیذـغت و 

.دنرب یم رس  هب  تمالس 
یگدرب و فلتخم  لاکـشا  رامثتـسا و  رامعتـسا و  هدییاز  ابلاغ  يرامیب ، تمالـس و  و  لهج ، ملع و  رقف ، تورث و  اهفالتخا : هنوگ  نیا 

.تسا ناهنپ  راکشآ و  ياهملظ 
.مینک عافد  لیلد  یب تافالتخا  هنوگ  نیا  دوجو  زا  هک  درادن  یلیلد  و  دراذگ ، ناوت  یمن شنیرفآ  هاگتسد  باسح  هب  ار  اهنیا  املسم 

نیا رد  یصاخ  تلاسر  يدرف  ره  هکلب  هتسد  ره  هک  دنهد  یم لیکـشت  ار  روراب  گرزب و  تخرد  کی  زین  هتفر  مه  يور  ناسنا  دارفا 
672 ص : ج1 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بسانتم  و  دراد ، هدهع  رب  گرزب  رکیپ 

دروم رد  شیامزآ »  » اریز تسامـش  شیامزآ  هلیـسو  اهتوافت  نیا  دـیوگ  یم نآرق  هک  تسا  نیا  و  دوخ ، هب  صوصخم  ناـمتخاس  نآ 
.تسا شرورپ » تیبرت و   » ینعم هب  یهلا  ياه  همانرب

672 ص :  نیمز ..... : يور  رد  ناسنا  تفالخ 

ماقم نتخاـس  نشور  نمـض  ریبعت  نیا  تسا ، هدرک  یفرعم  نیمز » يور  رد  ادـخ  هدـنیامن   » و هفیلخ »  » ناونع هب  ار  ناـسنا  ارارک  نآرق 
کلام تقیقح  رد  هداد ، ناسنا  هب  ادـخ  هک  یبهاوم  مامت  اهدادعتـسا و  اـهتورث و  لاوما و  هک  دـنک  یم ناـیب  زین  ار  تقیقح  نیا  رـشب ،
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دوخ تافرـصت  رد  يا  هدـنیامن ره  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب و  یم وا  فرط  زا  نوذأم  زاجم و  هدـنیامن و  اهنت  ناسنا  و  تسوا ، شیلـصا 
هلأسم رد  الثم  هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا  دـشاب و  یلـصا  بحاـص  نذا  هزاـجا و  دودـح  رد  شتافرـصت  دـیاب  هکلب  درادـن  لالقتـسا 

.يراد هیامرس و  مسیلاتیپاک »  » هاگودرا زا  مه  دریگ و  یم هلصاف  مسینومک »  » هاگودرا زا  مه  مالسا  تیکلام ،
هب دنیوا و  هدنیامن  لیک و  اهناسنا و  و  تسادخ ، يارب  عقاو  رد  هکلب  عامتجا ، يارب  هن  تسا و  درف  يارب  هن  تیکلام  دیوگ : یم مالـسا 

هدش لئاق  یطورش  دویق و  ود  ره  يارب  و  فرصم ، یگنوگچ  رد  مه  و  دنک ، یم تراظن  دارفا  دمآرد  زرط  رد  مه  مالسا ، لیلد  نیمه 
.دهد یم رارق  رگید  بتاکم  ربارب  رد  صخشم  بتکم  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا  داصتقا  هک  تسا 

نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  هنومن و  ریسفت  هدیزگرب  لوا  دلج  ماعنا و  هروس  نایاپ 

مود دلج 

هراشا

میِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

19 ص :  هنومن ..... ! ریسفت  هدیزگ  راتفگشیپ 

همه و ادخ ، برق  يوس  هب  هار  یمالسا ، تسایس  یگدنز ، همانرب  ماکحا ، فراعم ، .تسا  دیجم  نآرق  ناناملسم  ام  هیامرس  نیرتگرزب 
.میبای یم ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رد  ار  همه 

.وسکی زا  نیا  دوش  رتانشآ  زور  هب  زور  دوخ  ینید  گرزب  باتک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ناملسم  ره  هفیظو  نیا ، ربانب 
هدیچیپ ناهج  رسارس  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  صوصخب  و  ام ، رـصع  رد  نیملـسم  يرادیب  رثا  رب  هک  مالـسا  هزاوآ  رگید  يوس  زا 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا ، هتخیگنارب  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  ناهج  ناملـسم  ریغ  مدرم  يواکجنک  سح  تسا ،
نیا يارب  یفاک  ییوگباوج  هنافسأتم  دنچ  ره  دسر ، یم ایند  هدنز  ياهنابز  هب  نآرق  ریـسفت  همجرت و  ياضاقت  اج  همه  زا  رـضاح  لاح 

.مینک بولطم  ياهاضاقت  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  هدامآ  ار  دوخ  درک و  شالت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، اهاضاقت 
نایراق دـنک ، یم ادـیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ام  روشک  طیحم  رد  صوصخب  ناهج و  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  روضح  هناتخبـشوخ 

20 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگآ  نارسفم  دنمجرا ، ناظفاح  گرزب ،
مهم یصصخت  ياه  هتشر زا  یکی  تروص  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  ریسفت  یصصخت  هتـشر  دنتـسین ، مک  هّللا  دمحب  ام  زورما  هعماج  رد 

ریسفت  » اتسار نیمه  رد  و  تسا ، یناحتما  داوم  زا  اه و  هزوح یمسر  سورد  زا  زین  ریـسفت  سرد  دراد ، يرایـسب  نایـضاقتم  هدمآرد و 
یکی دیاش  و  نامز ، ياهزاین  زور و  لئاسم  هب  رظان  اوتحم و  رپ  لاح  نیع  رد  ناور و  سیلس و  تسا  يریـسفت  هک  دش ، هتـشون  هنومن »

.تسا دیجم  نآرق  هب  مدرم  یمومع  لابقا  نیمه  نآ  عیرس  شرتسگ  لیالد  زا 
اضر دمحم  نایاقآ : مالـسا  ججح  نادنمـشناد و   ) مق هیملع  هزوح  یمارگ  يالـضف  زا  یهورگ  قافتا  هب  ریـسفت  نیا  هیهت  يارب  هچرگ 

- یئابطابط هّللا  رون  دیس  یعاجش - نسح  دیس  ینسح - لوسرلا  دبع  ینامیا - هّللا  دسا  یماهلا - دواد  یماما - رفعج  دمحم  ینایتشآ -
هب هجوت  اب  یلو  دش ، هدیشک  يدایز  تامحز  لاس  هدزناپ  تدم  رد  يدراهتشا ) يدمحم  دمحم  یتئارق و  نسحم  یهللا - دبع  دومحم 

فرطرب نآ  هیهت  یگتـسخ  مامت  دـمآ ، لمع  هب  نآ  زا  ننـست  لها  ناردارب  یتح  اهرـشق و  ماـمت  يوس  زا  هک  يا  هداـعلا قوف  لابقتـسا 
.ادخ هاگشیپ  رد  لوبقم  تسا  يرثا  هّللا  ءاش  نا  هک  دمآ  دوجوب  ناتسود  لد  رد  دیما  نیا  تشگ و 
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هدیـسر پاچ  هب  اهراب  زین  دلج  ( 27  ) رد ودرا »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  هدـش ، رـشتنم  پاچ و  راب  اههد  ریـسفت  نیا  یـسراف  نتم 
ياهروشک فلتخم  طاقن  رد  دیسر و  پاچ  هب  توریب  رد  اریخا  لثمألا »  » ریـسفت مان  هب  زین  یبرع »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  تسا ،

.تفای راشتنا  یمالسا 
رهاـظ یمالـسا  تاـعوبطم  قفا  رد  يدوز  هب  مه  نآ  میراودـیما  هک  تسا  هیهت  تسد  رد  نوـنکا  مه  یـسیلگنا »  » ناـبز هب  نآ  همجرت 

.ددرگ
.دندش نآ  هصالخ »  » رشن ناهاوخ  يریثک  هورگ  هنومن  ریسفت  راشتنا  زا  دعب 

رد و  دـنوش ، انـشآ  يا  هدرـشف حرـش  و  تایآ ، یلامجا  ياوتحم  هب  رتمک  هنیزه  اـب  رتهاـتوک و  تقو  رد  دـنناوتب  دـندوب  لـیام  هک  ارچ 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دوش  يریگ  هرهب نآ  زا  یسرد  نتم  ناونع  هب  تسا  هجوت  دروم  نآرق  ریسفت  هک  یسرد  ياهـسالک  زا  یـضعب 

21 ص : ج2 ،
نیا یلو  میتفیب  دلج  جنپ  رد  هنومن ، ریـسفت  يدلج  ( 27  ) هرود ماـمت  صیخلت  رکف  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  رّرکم ، تساوخرد  نیا 

بانج مرتحم  لضاف  هک  نیا  ات  دـمآ  لمع  هب  مزال  ياهیـسررب  دـش و  يزیر  هماـنرب هعلاـطم و  نآ  هراـب  رد  یتدـم  دوبن ، یناـسآ  راـک 
رب هنومن » ریسفت  یعوضوم  تسرهف   » هیهت رد  ناشیا  هقیلـس  نسح  راکتـشپ و  تیلاعف و  هقباس  هک  ییاباب  یلع  دمحا - ياقآ  باطتـسم 

ماجنا ناشیا  هلیسو  هب  ّمهم  نیا  يزور  هنابش رمتـسم  راک  لاس  ود  تدم  رد  دیدرگ و  ّمهم  نیا  ماجنا  راد  هدهع دوب  مّلـسم  نشور و  ام 
.دیدرگ

ییاناوت هزادـنا  هب  دوب  ییامنهار  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  مدرک و  تراظن  ناشیا  ياه  هتـشون رب  ارارک  دوخ  رـصاق  رکف  اب  زین  بناـجنیا 
سیلس همجرت  اب  نآرق  مه  هک  هدمآ  دوجو  هب  رابرپ  هدنزرا و  يرثا  هّللا  دمحب  منک  یم رکف  عومجم  رد  و  مداد ، رکذت  ار  مزال  لئاسم 

، دـنوش هاگآ  تایآ  ریـسفت  زا  عیرـس  هعجارم  کـی  اـب  دـنهاوخ  یم هک  یناـسک  يارب  ییاـیوگ ، هدرـشف و  ریـسفت  مه  دراد و  رب  رد  ار 
.دشاب یم

.دش هداهن  هنومن  ریسفت  هدیزگرب  نآ  مان  و 
زا تسا  يا  هدـیزگ هک  هدرـشف  هصالخ و  نیا  مراودـیما  منک ، یم ینادردـق  رکـشت و  ناـشیا  غیرد  یب تاـمحز  زا  دوخ  هبون  هب  نم  و 
يا هریخذ ددرگ و  نآرق  هب  دنم  هقالع ياهرشق  مومع  رظن و  لها  لوبق  دروم  زین  لصفم ، نآ  زا  یلمجم  ثیدح  و  ساسح ، ياهتمـسق 

.دشاب ءازجلا » موی   » رد ام  همه  يارب 
/10 اب 6 / قباطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤم  ریما  دوعـسم  دالیم  زور  بجر 1414  يزاریش 13  مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق -

1372
23 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

23 ص :  متشه .....  ءزج  همادا 

23 ص :  [ ..... 7  ] فارعا هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 206  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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23 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

اب ار  مدآ  شنیرفآ  ناتـساد  ناسنا ، تیـصخش  يایحا  يارب  سپـس  هدرک  داعم » ءدـبم و   » هلأسم هب  ییاـیوگ  هاـتوک و  هراـشا  زاـغآ  رد 
.درمش یمرب کی  کی  هتفرگ  حالص  تیاده و  ریسم  رد  مدآ  نادنزرف  زا  ادخ  هک  ار  ییاهنامیپ  دعب  .دهد  یم حرش  ناوارف  تیمها 

ناشن يارب  مه  و  دنوش ، یم فرحنم  يراکزیهرپ  تلادع و  دیحوت و  ریسم  زا  هک  یماوقا  یماکان  تسکـش و  نداد  ناشن  يارب  سپس 
و هدرک ، نایب  ار  بیعش »  » و طول »  » و حون »  » دننام هتشذگ  يایبنا  نیشیپ و  ماوقا  زا  يرایسب  تشذگرس  نیتسار ، نانمؤم  يزوریپ  نداد 

.دهد یم نایاپ  ار  شخب  نیا  نوعرف  اب  یسوم »  » هزرابم لیئارسا و  ینب  حورشم  تشذگرس  اب 
.دنک یم لیمکت  هلیسو  نیدب  ار  زاغآ  ماجنا و  ددرگ و  یم زاب  داعم  ءدبم و  هلأسم  هب  رگید  راب  هروس  رخآ  رد 

23 ص :  هروس ..... : نیا  توالت  تلیضف 

دوب دهاوخ  یناسک  زا  تمایق ، زور  رد  دناوخب  هام  ره  رد  ار  فارعا  هروس  سک  ره  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
زور رد  دـناوخب ، هعمج  ره  رد  رگا  و  َنُونَزْحَی ) ْمُه  ـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَخ  ـالَف  نیذـّلا  نم   ) دـنراد یمغ  هن  تساـهنآ و  رب  یـسرت  هن  هک 

«. دور یم تشهب  هب  باسح  نودب  هک  دشاب  یم یناسک  زا  تمایق 
24 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  توالت »  » و تئارق » ، » تسا يا  همکحم تایآ  هروس  نیا  رد  : » دومرف زین  و 

«. دنهد یم یهاوگ  دنا  هدناوخ ار  اهنآ  هک  یناسک  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  زیخاتسر  زور  اهنیا  اریز  دینکن ، شومارف  ار  اهنآ » هب  مایق   » و
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

24 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

« داص میم و  مـال ، فلا ، : » فرح راـهچ  اـجنیا  رد  هک  مینک  یم دروخرب  هعّطقم » فورح   » هب رگید  راـب  هروس  نیا  زاـغآ  رد  هیآ 1 -) )
(. صملا  ) تسا

نیا رکذ  اریز  دشاب ، هدوب  عامتـسا  توکـس و  هب  اهنآ  توعد  و  ناگدنونـش ، هجوت  بلج  فورح ، نیا  فادها  زا  یکی  تسا ، نکمم 
هب هجیتـن  رد  و  تخیگنا ، یمرب ار  اـهنآ  يواـکجنک  سح  و  دوب ، برع  رظن  رد  يروهظون  بیجع و  بلطم  نخـس ، زاـغآ  رد  فورح 

.دنداد یم ارف  شوگ  زین  نآ  هلابند 

24 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب یتحاران  ینارگن و  هنوگ  چیه  نآ  هیحان  زا  دیابن  و  تسا ، هدش  لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. ُْهنِم ٌجَرَح  َكِرْدَص  ِیف  ْنُکَی  الَف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباتِک  « ) یهد هار  دوخ 

دوخ هب  ینارگن  هنوگ  چیه  دیابن  تسادخ ، هیحان  زا  تایآ  نیا  نوچ  هک  دهد ، یم يرادلد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  قوف  هلمج 
هیحان زا  ینارگن  هن  و  داد ، دنهاوخ  ناشن  نآ  ربارب  رد  تخـسرس  جوجل و  نانمـشد  هک  یلمعلا  سکع  تهج  زا  ینارگن  هن  دهد ، هار 

.دور یم راظتنا  تلاسر  نیا  غیلبت  زا  هک  یتشادرب  هجیتن و 
و تسا ) ناـشلامعا  راـکفا و  موش  بقاوع  زا   ) مدرم نداد  میب  راذـنا و  باـتک  نیا  لوزن  زا  فدـه  : » دـنک یم هفاـضا  دـعب  هلمج  رد  و 
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(. َنِینِمْؤُْمِلل يرْکِذ  ِِهب َو  َرِْذُنِتل  « ) نیتسار نانمؤم  يارب  يروآدای  رکذت و  نینچمه 

24 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

يوریپ تسا ، هدش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  زا  : » دـیوگ یم هدرک ، مدرم  مومع  هب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 3 -) )
عورـش وا  تلاـسر  تیرومأـم و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  نخـس  بیترت ، نیا  هب  و  ْمُکِّبَر .) ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  اوُِعبَّتا  « ) دـینک

.ددرگ یم یهتنم  مدرم  هفیظو  هب  دوش و  یم
25 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باختنا  زا  دینکن و  يوریپ  دنوادخ  ریغ  نامرف  زا  : » دنک یم هفاضا  دیکأت  يارب  و 

(. َءاِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َو ال  « ) دییامن يراددوخ  وا  زج  یتسرپرس  ّیلو و 
رتمک : » دـیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  دـنمک ، دـندرگ  یم رکذـتم  تارکذـت ، زا  دنمیلـست و  قح  ربارب  رد  ینعم  ماـمت  هب  هک  اـهنآ  نوچ  اـما 

(. َنوُرَّکَذَت ام  اًلِیلَق  « ) دیوش یم رکذتم 
رد ندـش  لخاد  ای  و  دـنوادخ ، يربهر  تیـالو و  شریذـپ  اـی  تسا ، یهار  ود  رـس  رب  ناـسنا  هک  دوش  یم هدافتـسا  انمـض  هیآ  نیا  زا 
راب دیاب  زور  ره  دریگ ، رارق  نارگید  تیالو  تحت  رگا  اما  تسادخ ، اهنت  وا  ّیلو ) ، ) دـنک لوبق  ار  لوا  ریـسم  رگا  نارگید ، تیالو ) )

.دنک باختنا  يا  هزات بابرا  دریگ و  شود  رب  ار  یسک 

25 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

موق نوچمه  يددعتم  ماوقا  تشذگرـس  زا  یلامجا  تسا ، یتسرهف »  » عقاو رد  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  دـندش ! دوبان  هک  یماوقا  هیآ 4 -) )
.دمآ دهاوخ  ادعب  هک  طول  دومث و  داع و  نوعرف و  حون و 

ادیدش دنشاپ ، یم داسف  رذب  نارگید  شیوخ و  حالـصا  ياج  هب  دننک و  یم یچیپرـس  ءایبنا  تامیلعت  زا  هک  ییاهنآ  هب  اجنیا  رد  نآرق 
دـساف مدرم  و  میدرک » ناریو  ار  اهیدابآ  اهرهـش و  زا  ردقچ   » دینیبب دینکفیب و  نیـشیپ  ماوقا  یناگدـنز  هب  یهاگن  هک  دـنک  یم راطخا 

(. اهانْکَلْهَأ ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمَک  َو  ! ) میدیناشک يدوبان  هب  ار  اهنآ 
هتفر ورف  شمارآ  رد  هک  یتاعاس  رد   ) بش لد  رد  ام ، كاندرد  باذـع  : » دـنک یم حیرـشت  نینچ  ار  اـهنآ  تکـاله  یگنوگچ  سپس 

انُـسَْأب اهَءاجَف  « ) دـمآ اهنآ  غارـس  هب  دـندوب  هتخادرپ  تحارتسا  هب  هنازور  ياهتیلاعف  زا  سپ  هک  یماگنه  هب  زور ، طسو  رد  اـی  دـندوب )
(. َنُوِلئاق ْمُه  ْوَأ  ًاتاَیب 

25 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، تازاـجم ناـفوت  دـندش و  یم راـتفرگ  ـالب  بادرگ  رد  هک  یماـگنه  هب  اـهنآ  : » دـهد یم همادا  نینچ  ار  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
هک دندرک  یم فارتعا  و  میدوب » رگمتـس  ام  دندز : یم دایرف  هدـش ) هدایپ  توخن  رورغ و  بکرم  زا   ) دـیبوک یم مهرد  ار  ناشیگدـنز 

(. َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْمُهاوْعَد  َناک  امَف  ! ) تسا هتفرگ  ار  ناشناماد  ناشیاهمتس  ملظ و 
ار دوخ  دارفا  نیرترورغم  یتح  هک  دوب  يرارطـضا » يرابجا و   » فارتعا عون  کی  اریز  تشادن ، اهنآ  لاح  هب  يدوس  هک  یفارتعا  یلو 

26 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیرتمک  و  دننیب ، یم ریزگان  نآ  زا 
.تسین نآ  رد  یحور  بالقنا  زا  يا  هناشن
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ّتنس رد  اریز  هدنیآ ، ماوقا  همه  ام و  يارب  ادرف ، يارب  زورما و  يارب  تسا  يا  هدنبوک ياهراطخا  تایآ  هنوگ  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق 
.درادن موهفم  ضیعبت  یهلا  نوناق  و 

هب اهنیا  دننام  دیدش و  ناراب  کی  نافوت ، کی  هلزلز ، کی  لباقم  رد  تسا ، هدرک  ادیپ  هک  یتردـق  مامت  اب  یتعنـص  ناسنا  نونکا ، مه 
هک یکاـندرد  موـش و  بقاوـع  ناـمه  نیارباـنب  دـندوب ، ناوتاـن  خـیرات  زا  لـبق  ياـهناسنا  هک  تسا  ناوتاـن  فیعـض و  هزادـنا  ناـمه 

.تسین رود  زورما  ياهناسنا  زا  دندرک ، ادیپ  هدولآ  شکرس و  دارفا  توهش و  رورغ و  تسم  ياهناسنا  هتشذگ و  ماوقا  ناراکمتس 

26 ص :  ۀیآ 6 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

تازاجم زا  دعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  رد  دوب ، نایم  رد  ناراکمتـس  يویند  تازاجم  زا  نخـس  لبق  هیآ  رد  یمومع ! یـسرپزاب  هیآ 6 -) )
.دنراد نشور  يدنویپ  بیترت  نیا  هب  دنک و  یم ثحب  اهنآ  يورخا 

زور رد  عطق  روطب  دـندش ، هداتـسرف  اهنآ  يوس  هب  ناربماـیپ  هک  یناـسک  ماـمت  زا  : » دـیامرف یم یمومع  نوناـق  کـی  ناونع  هب  تسخن 
(. ْمِْهَیلِإ َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف  « ) مینک یم لاؤس  تمایق 

(. َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْسََنل  َو   ) دنداد ماجنا  هنوگچ  ار  شیوخ  تلاسر  هک  میسرپ » یم زین  ناشناربمایپ  زا   » مینک یم لاؤس  اهنآ  زا  اهنت  هن 
.تسا توافتم  هورگ  ود  نیا  ياهتیلوؤسم  یگنوگچ  اهتنم  ناعبات ، مه  نایاوشیپ و  مه  ناوریپ ، مه  دنلوؤسم و  ناربهر  مه  نیاربانب ،

26 ص :  ۀیآ 7 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ادـخ ملع  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  ناـشناربمایپ  اـهتما و  زا  لاؤس  هک  دـنکن  روصت  یـسک  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
حرـش اهنآ  يارب  ار  ناشلامعا  ماـمت  شیوخ  شناد  ملع و  اـب  اـم  : » دـیوگ یم مسق  اـب  هتخیمآ  دـیکأت  تحارـص و  اـب  دـنام ، یم یفخم 

اَّنُک اـم  ٍْملِِعب َو  ْمِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف   ) ناـشهارمه لاـح  ره  رد  میدوب و  اـهنآ  اـب  اـج  همه  میدوبن » بیاـغ  اـهنآ  زا  زگره  اـم  اریز  میهد ، یم
(. َنِیِبئاغ

27 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  الوصا  دناد و  یم ار  زیچ  همه  ادخ  میناد  یم ام  تسیچ ؟ يارب  لاؤس 
رارق یـسرپزاب  دروم  ءانثتـسا  نودـب  امومع و  ار  اهتما  ءایبنا و  هک  دراد  لاؤس  هب  يزاین  هچ  لاح  نیا  اب  .تسا  رظان  رـضاح و  اـج  همه 
رگا یلو  درادن  ینعم  تسا  ملاع  هک  یـسک  دروم  رد  دشاب ، يزیچ  تیعقاو  كرد  مالعتـسا و  يارب  لاؤس  رگا  هک : نیا  خساپ  دهد !؟

صخـش هب  ام  هک  نیا  لثم  تسرد  درادن ، یعنام  چیه  دـشاب ، هدوب  نآ  لاثما  وا و  هب  تجح  مامتا  صخـش و  دوخ  نداد  هجوت  روظنم 
ار وا  تسا ، نشور  ام  شیپ  لئاسم  نیا  همه  هدش و  ییاهتنایخ  بکترم  تمدخ  ياج  هب  وا  و  میا ، هدرک دایز  ياهتمدخ  يراکشومارف 

لاؤس نیا  يدرک ؟ ادا  ار  تامدـخ  نیا  قح  وت  ایآ  و  میدرکن ؟ تمدـخ  وت  هب  همه  نیا  ام  اـیآ  مییوگ  یم هداد و  رارق  یـسرپزاب  دروم 
.تسا فرط  میهفت  يارب  هکلب  تسین  ملع  بسک  يارب 

27 ص :  ۀیآ 8 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

نآرق رگید  ياه  هروس رد  نآ  ریظن  هک  دنک  یم لامعا » شجنس   » هلأسم هب  هراشا  زیخاتـسر ، ثحب  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
.تسا هدمآ  هیآ 6 و 8  هعراق  هروس  هیآ 102 و 103 و  نونمؤم  هروس  رد  هلمج  زا 

(. ُّقَْحلا ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولا  َو  « ) تسا قح  زور  نآ  رد  لامعا  نیزوت  هلأسم  : » دیوگ یم تسخن 
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ياهوزارت دننامه  ییاهوزارت  اب  هن  دوش  یم هدیجنس  یصاخ  هلیسو  اب  ناسنا  لامعا  زیخاتسر  زور  رد  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
هب مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  یتایاور  رد  و  دشاب ، هدوب  حلاص  دارفا  ناماما و  ءایبنا و  دوجو  نامه  هلیسو  نآ  اسب  هچ  و  ایند ،

.دوش یم هدید  یبوخ  هب  بلطم  نیا  تسا  هدیسر  ام 
رد دنام و  یم ماهبا  هدرپ  رد  ملاع  نیا  رد  قیاقح  زا  يرایسب  هک  اجنآ  زا  یلو  دنشجنس ، سایقم  ادخ  ناتـسود  زین  ناهج  نیا  رد  یتح 

.ددرگ یم راکشآ  اهتیعقاو  نیا  تسا  روهظ  زورب و  زور  (- 48 میهاربا /  ) ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  ياضتقم َو  هب  هک - تمایق  زور 
ُمُه َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  « ) دنناراگتـسر نامه  تسا ، نیگنـس  اهنآ  لـمع )  ) ياـهنازیم هک  یناـسک  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنوُِحْلفُْملا

27 ص :  ۀیآ 9 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

28 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنتسه  يدارفا  تسا ، کبس  اهنآ  لمع )  ) ياهنازیم هک  یناسک  و  (- » هیآ 9 )
ُُهنیِزاوَـم ْتَّفَخ  ْنَم  َو  « ) دـنا هداد تسد  زا  دـندرک ، یم اـم  تاـیآ  هب  تبـسن  هک  یمتـس  ملظ و  رطاـخ  هب  ار ، دوـخ  دوـجو  هیامرـس  هک 

(. َنوُِملْظَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف 
هک تسا  ییاهزیچ  نزو  شزرا و  هکلب  تسین  نازیم  دوخ  ینیگنس  یکبس و  لامعا ، نازیم  ینیگنس  یکبـس و  زا  روظنم  تسا  یهیدب 

.دوش یم هدیجنس  نازیم  اب 
زین یهلا  تیاده  ياه  همانرب هب  هکلب  دـننک ، یم متـس  دوخ  هب  اهنت  هن  صاخـشا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تایآ » هب  ملظ   » ریبعت

تـسد هب  اهنآ  زا  رثا  نیا  دش و  ییانتعا  یب نآ  هب  رگا  و  ددرگ ، تاجن  تیاده و  هلیـسو  تسیاب  یم اه  همانرب نیا  اریز  دـنا ، هدرک متس 
.تسا هدش  متس  اهنآ  هب  دماین ،

28 ص :  ۀیآ 10 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

تایآ هیآ و  نیا  رد  دوب  هدـش  اهنآ  رد  داعم  ءدـبم و  هب  هراشا  هک  یتایآ  لابند  هب  یتسه ! ناهج  رد  ناسنا  تمظع  اب  ماقم  هیآ 10 -) )
، هداد رارق  ثحب  دروـم  هداد ، وا  هب  دـنوادخ  هک  یتاراـختفا  وا و  شنیرفآ  یگنوـگچ  وا و  ماـقم  تـیمها  تـمظع و  و  ناـسنا » ، » دـعب

(. ِضْرَْألا ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََقل  َو  « ) میتشاد ررقم  نیمز ، رب  ار  امش  طلست  و  تموکح ، تیکلام و  ام  : » دیامرف یم
تمعن و همه  نیا  رکش  رتمک  لاح  نیا  اب  اما  (. » َشِیاعَم اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  نآ  رد  امـش  يارب  ار  یگدنز  لیاسو  عاونا  «و 

(. َنوُرُکْشَت ام  اًلِیلَق  « ) دیروآ یم ياج  هب  ار  تبهوم 

28 ص :  ۀیآ 11 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

وا تقلخ  یگنوگچ  ناسنا و  شنیرفآ  هب  هراشا  نآرق  ياه  هروس زا  هروس  تفه  رد  سیلبا ! نایـصع  یـشکرس و  يارجاـم  هیآ 11 -) )
.تسا هدش 

هلمج زا  و   ) ناگتـشرف هب  نآ  زا  دعب  میدرک ، يدنب  تروص  سپـس  و  میدیرفآ ، ار  امـش  ام  : » دـیوگ یم دـنوادخ  ثحب ، دروم  هیآ  رد 
ْدََقل َو  « ) دـننک هدجـس  امـش ) نیتـسخن  ّدـج   ) مدآ يارب  میداد ، ناـمرف  دوبن ) اـهنآ  ءزج  هچرگا  تشاد  رارق  اـهنآ  فص  رد  هک  سیلبا 

(. َمَدِآل اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث  ْمُکانْرَّوَص  َُّمث  ْمُکانْقَلَخ 
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اَّلِإ اوُدَجَسَف  « ) دوبن ناگدننک  هدجـس  زا  هک  سیلبا  رگم  دندرک ، هدجـس  مدآ  يارب  دنتفریذپ و ) لد  ناج و  هب  ار  نامرف  نیا   ) یگمه »
29 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِدِجاَّسلا .) َنِم  ْنُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ 

ینعم هب  اجنیا  رد  هدجس  هکلب  تسادخ ، صوصخم  شتسرپ  اریز  تسا ، هدوبن  شتسرپ » هدجس   » ینعم هب  مدآ  يارب  ناگتشرف  هدجس 
.تسا عضاوت  عوضخ و 

29 ص :  ۀیآ 12 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

وت هب  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دومرف درک ، هذخاؤم  يرگنایغط  یشکرس و  رطاخ  هب  ار  سیلبا »  » دنوادخ دیوگ : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 12 -) )
(. َُکتْرَمَأ ْذِإ  َدُجْسَت  اَّلَأ  َکَعَنَم  ام  َلاق  ( »؟ ینک هدجس  هک  دش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  مداد ، نامرف 

كاخ زا  ار  وا  يا و  هدیرفآ شتآ  زا  ارم  هک  نیا  لیلد  هب  مرتهب ، وا  زا  نم  تفگ : ، » دیدرگ لسوتم  هجومان  رذع  کی  هب  خـساپ  رد  وا 
(. ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍران َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  «! ) لگ و 

درک و یمن هابتـشا  مه  دیاش  دوب ، سیلبا  تاهابتـشا  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  و  تسا ، كاخ  زا  رترب  شتآ  هک  تشادنپ  یم نینچ  ایوگ 
.تفگ یم غورد  يدنسپدوخ  ربکت و  رطاخ  هب 

راگدرورپ یگدـنیامن  تفالخ و  ماقم  و  تیناسنا » حور   » نامه وا  یلـصا  زایتما  هکلب  تسا ، كاخ  زا  هک  دوبن  نیا  رد  مدآ  زایتما  اـما 
.تسا هدوب 

؟ تسا هدش  یم لزان  وا  رب  یحو  رگم  تفگ ، نخس  ادخ  اب  ناطیش ، هنوگچ  هک  نیا  نآ  و  دنام ، یم یقاب  لاؤس  کی  اجنیا  رد 
ماهلا قیرط  زا  هکلب  تلاسر ، یحو و  ناونع  هب  هن  يرگید  صخـش  اب  دنوادخ  هک  درادن  یعنام  چـیه  هک : تسا  نیا  لاؤس  نیا  خـساپ 

ای یسوم  ردام  میرم و  دننامه  دشاب ، ناکاپ  ناحلاص و  زا  صخش  نیا  هاوخ  دیوگب ، نخس  ناگتـشرف  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  ای  ینورد ،
! ناطیش دننام  دشاب  ناحلاصان  زا 

29 ص :  ۀیآ 13 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

يداع هاـنگ  کـی  هن  دوبن و  یلومعم  هداـس و  عاـنتما  کـی  ع )  ) مدآ يارب  ندرک ، هدجـس  زا  ناطیـش  عاـنتما  هک  اـجنآ  زا  هیآ 13 -) )
زا رـس  وا  تفلاخم  تهج ، نیا  هب  .دوب  راگدرورپ  ماـقم  راـکنا  ضارتعا و  هب  هتخیمآ  دّرمت  یـشکرس و  کـی  هکلب  دـش ، یم بوسحم 
زا یهلا  هاگرد  رد  ار  شیوخ  ياـهتیعقوم  اـهماقم و  ماـمت  تسیاـب  یم تهج ، نیمه  هب  دروآرد و  ادـخ  تمکح  ملع و  راـکنا  رفک و 
هب درک و  نوریب  دوب  هدرک  ادیپ  ناگتشرف  فوفص  رد  هک  یتیعقوم  هتسجرب و  ماقم  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  ببـس  نیمه  هب  دهدب ، تسد 

30 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا 
(. اْهنِم ِْطبْهاَف  َلاق  « ) يآ دورف  هبترم ، ماقم و  نیا  زا  دومرف : »

، ربکت هار  هبترم ، ماقم و  نیا  رد  يرادـن  قح  وت  : » هک دـهد  یم حرـش  وا  يارب  هلمج ، نیا  اب  ار  لّزنت  طوقـس و  نیا  همـشچ  رـس  سپس 
(. اهِیف َرَّبَکَتَت  ْنَأ  ََکل  ُنوُکَی  امَف  « ) يریگ شیپ 

هن ینعی ، َنیِرِغاَّصلا .) َنِم  َکَّنِإ  ْجُرْخاَف  « ) یتسه لیلذ  تسپ و  دارفا  زا  هک  ور  نوریب : » دـیامرف یم هفاضا  رتشیب ، دـیکأت  ناونع  هب  زاب  و 
.يدییارگ یتسپ  يراوخ و  هب  سکع  هب  هکلب  يدشن ، گرزب  لمع  نیا  اب  اهنت 

.دوب وا  ربکت  دولوم  ناطیش ، یتخبدب  مامت  هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  هلمج  نیا  زا 
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اما دسح ، ربکت و  صرح و  .تسا  زیچ  هس  نایـصع ، رفک و  ياه  هشیر لوصا و  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دش ببـس  دسح  و  دنک ، یچیپرـس  ادخ  نامرف  زا  سیلبا  هک  دش  ببـس  ربکت  و  دروخب ، عونمم  تخرد  زا  مدآ  هک  دش  ببـس  صرح 

«! دناسر لتق  هب  ار  يرگید  مدآ  نادنزرف  زا  یکی  هک 

30 ص :  ۀیآ 14 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

تجاجل نایغط و  دید ، دنوادخ  هاگتـسد  دورطم  ار  دوخ  هک  یماگنه  هب  وا  تفاین ، نایاپ  اج  نیمه  هب  ناطیـش  ناتـساد  اما  هیآ 14 -) )
: تفگ هک  دوب  نیا  درک  اضاقت  ادـخ  زا  هک  يزیچ  اهنت  هابتـشا ، هب  فارتعا  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  ياج  هب  درک و  رتشیب  ار 

(. َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاق  « ) راذگب هدنز  و  هد ، تلهم  ایند  نایاپ  ات  ارم  ایادخ ! »

30 ص :  ۀیآ 15 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

(. َنیِرَْظنُْملا َنِم  َکَّنِإ  َلاق  « ) یناگدش هداد  تلهم  زا  وت  دومرف :  » دنوادخ دیسر و  تباجا  هب  وا  ياضاقت  نیا  هیآ 15 -) )

30 ص :  ۀیآ 16 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ینـالوط رمع  نیا  زا  ار  دوخ  فدـه  هکلب  دـنک ، ینـالوط  رمع  دـنامب و  هدـنز  هتـشذگ  ناربج  يارب  تساوخ  یمن وا  یلو  هیآ 16 -) )
اِمبَف َلاـق  « ) مرب یم رد  هب  هار  زا  ار  اـهنآ  منک و  یم نیمک  وـت  میقتـسم  هار  رـس  رب  یتخاـس ! هارمگ  ارم  هـک  نوـنکا  درک : ناـیب   » نـینچ

! دنتفیب یهارمگ  هب  زین  اهنآ  مدش ، هارمگ  نم  هک  روطنامه  ات  َمیِقَتْسُْملا .) َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ 

30 ص :  ۀیآ 17 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

31 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  هک  درک  هفاضا  دوخ ، راتفگ  لیمکت  دییأت و  يارب  ناطیش ، سپس  هیآ 17 -) )
غارس هب  فرط ) راهچ  زا   ) پچ فرط  زا  و  تسار ، فرط  زا  و  رس ، تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا   » هکلب منک  یم نیمک  اهنآ  هار  رـس  رب  اهنت 

ْمِِهِلئامَش َو ال ْنَع  ْمِِهناْمیَأ َو  ْنَع  ْمِهِْفلَخ َو  ْنِم  ْمِهیِْدیَأ َو  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث  « ) تفای یهاوخن  رازگرکش  ار  اهنآ  رثکا  و  مور ، یم اهنآ 
(. َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدِجَت 

روظنم : » دیامرف یم هک  اجنآ  دوش ، یم هدید  تهج  راهچ  نیا  يارب  یقیمع  ریـسفت  هدش ، لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  رد 
هولج هداس  کبـس و  وا  رظن  رد  دراد  شیپ  رد  هک  ار  یناهج  ترخآ و  هک  تسا  نیا  ور » شیپ   » زا ناسنا  غارـس  هب  ناطیـش  ندـمآ  زا 

هب بجاو  قوقح  تخادرپ  زا  لـخب  تورث و  عمجت  لاوـما و  يروآدرگ  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  رـس » تشپ   » زا روـظنم  و  دـهد ، یم
کش و داجیا  تاهبش و  هلیسو  هب  ار  يونعم  روما  هک  تسا  نیا  تسار » فرط   » زا روظنم  و  دنک ، یم توعد  ناثراو  نادنزرف و  رطاخ 

.دهد یم هولج  اهنآ  رظن  رد  ار  تاوهش  يدام و  تاذل  هک  تسا  نیا  پچ » فرط   » زا روظنم  و  دزاس ، یم عیاض  دیدرت ،

31 ص :  ۀیآ 18 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

توافت نیا  اب  دوش ، یم رداص  عیفر  تلزنم  ماقم و  ادـخ و  برق  میرح  زا  سیلبا  نتفر  نوریب  نامرف  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
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دروم رد  ناطیـش  هک  دوب  یتجاجل  رطاخ  هب  دـیاش  تسا و  هدـش  رداص  رتدـیدش  زیمآریقحت و  تروص  هب  وا  درط  مکح  اـجنیا  رد  هک 
گنن و نیرتدـب  اب  ماقم  نیا  زا  : » دومرف وا  هب  دوزفا  دوخ  هانگ  رب  يرگید  گرزب  هانگ  داد و  جرخ  هب  ناـسنا  دارفا  هسوسو  رد  رارـصا 

(. ًاروُحْدَم ًامُؤْذَم  اْهنِم  ْجُرْخا  َلاق  «! ) يآ دورف  تلذ  يراوخاب و  ور و  نوریب  راع 
ْمُْکنِم َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  ْمُْهنِم  َکَِـعبَت  ْنََمل  « ) مزاـس رپ  اـهنآ  وـت و  زا  ار  منهج  دـنک ، يوریپ  وـت  زا  سک  ره  هک  مـنک  یم داـی  دـنگوس  «و 

(. َنیِعَمْجَأ
؟ تفریذپ وا  تایح  همادا  رب  ینبم  ار  وا  ياضاقت  دنوادخ  ارچ  دش ، یگرزب  هانگ  نانچ  بکترم  ناطیش  هکنآ  زا  دعب  لاؤس :

، دوب زین  رثؤم  هکلب  تشادـن ، ررـض  اهنت  هن  تبثم  طاـقن  تیوقت  يارب  یفنم  هطقن  کـی  دوجو  ناونع  هب  وا  تاـیح  همادا  هکنیا : خـساپ 
ریسفت هدیزگرب  ینالقع  ياهورین  ربارب  رد  نوچ  هک  دراد ، دوجو  یفلتخم  زیارغ  ام ، دوخ  نورد  رد  ناطیـش ، دوجو  زا  رظن  عطق  یتح 

32 ص : ج2 ، هنومن ،
تروص ناسنا  دوجو  شرورپ  لماکت و  تفرـشیپ و  نادیم  نیا  رد  هک  دنهد  یم لیکـشت  ار  داضت  نادیم  کی  دنریگ ، رارق  یناحور  و 

.دریگ یم
هدادن رارق  عافد  یب وا  ربارب  رد  ار  ناسنا  یلو  هتشاذگ  دازآ  شیاه  هسوسو ماجنا  رد  ار  ناطیـش  هچرگا  دنوادخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

.دروآ دوجو  هب  ناطیش  ياه  هسوسو لباقم  رد  يدنمورین  ّدس  دناوت  یم هک  هدیشخب  وا  هب  درخ  لقع و  يورین  اریز  تسا ،
موس يوس  زا  هداد و  رارق  تداعـس  لماع  کی  ناونع  هب  ناـسنا  دوجو  نورد  رد  ار  لـماکت  هب  قشع  كاـپ و  ترطف  رگید  يوس  زا  و 

.دتسرف یم دننامب  رانکرب  ناطیش  ياه  هسوسو زا  دنهاوخ  یم هک  ییاهناسنا  کمک  هب  دنتسه ، اهیکین  شخب  ماهلا  هک  یناگتشرف 

32 ص :  ۀیآ 19 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

تـسخن دـنک ، یم نایب  ار  مدآ  تشذگرـس  زا  يرگید  لصف  دـعب  هب  نیا  زا  ریذـپلد ! ياهـسابل  رد  یناطیـش  ياـه  هسوسو هیآ 19 -) )
ُمَدآ اـی  َو  « ) دـینک راـیتخا  تنوکـس  تشهب  رد  اّوح )  ) ترـسمه وت و  مدآ ! يا  و  : » هک دـهد  یم روتـسد  شرـسمه  مدآ و  هب  دـنوادخ 

(. َۀَّنَْجلا َکُجْوَز  َْتنَأ َو  ْنُکْسا 
.دندش ییامنهار  تشهب  يوس  هب  سپس  دندوبن  تشهب  رد  تقلخ  ودب  رد  اّوح  مدآ و  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  هلمج  نیا  زا 

ناتخرد زا  یتخرد  ره  زا  يا و  هطقن ره  زا  امش  : » دش رداص  تروص ، نیا  هب  راگدرورپ  یهن  رما و  فیلکت و  نیتسخن  ماگنه ، نیا  رد 
اُمْتئِش َو ُْثیَح  ْنِم  الُکَف  « ) دوب دیهاوخ  نارگمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  نیعم  تخرد  نیا  هب  اما  دینک ، لوانت  دیهاوخ  یم هک  تشهب 

(. َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  ال 

32 ص :  ۀیآ 20 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

مدآ و زا  دناوت  یم هک  اجنآ  ات  تشاد  عطاق  میمصت  دوب و  هدش  ادخ  هاگرد  هدنار  ندرکن  هدجس  رثا  رب  هک  ناطیش  سپـس  هیآ 20 -) )
تروع و  دنک ، نوریب  نانآ  نت  زا  ار  ادخ  یگدنب  تعاطا و  ياهسابل  ات  دش ، لوغشم  نانآ  ندرک  هسوسو  هب   » دریگب ماقتنا  شنادنزرف 

(. امِِهتآْوَس ْنِم  امُْهنَع  َيِروُو  ام  امَُهل  َيِْدُبِیل  ُناْطیَّشلا  اَمَُهل  َسَوْسَوَف  « ) دزاس راکشآ  دوب  ناهنپ  هک  ار  اهنآ 
33 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یقرت  لماکت و  هب  ناسنا  یتاذ  هقالع  قشع و  زا  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  و 

.درک هدافتسا  نادیواج ،» یگدنز   » و
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دیهاوخ هتـشرف  ای  دیروخب  نآ  زا  رگا  هک  نیا  زج  هدرکن  یهن  تهج  نیا  زا  ار  امـش  دنوادخ  : » تفگ شرـسمه  مدآ و  هب  تسخن  اذل 
(. َنیِِدلاْخلا َنِم  انوُکَت  ْوَأ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  َلاق  َو  « ) دینک یم ادیپ  نادیواج  رمع  ای  دش و 

.داد هولج  يرگید  هنوگ  هب  نانآ  رظن  رد  ار  ادخ  نامرف  بیترت ، نیا  هب  و 

33 ص :  ۀیآ 21 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ناج رد  رتمکحم  رتشیب و  ار  دوخ  هسوسو  ياه  هجنپ هک  نیا  يارب  ناطیش  اما  تفر ، ورف  رکف  رد  نخس  نیا  ندینش  اب  مدآ  هیآ 21 -) )
َنَِمل اـمَُکل  یِّنِإ  امُهَمـَـساق  َو  «! ) متــسه امــش  هاوـخریخ  نـم  هـک  درک ، داـی  اـهنآ  يارب  يدـیدش  ياهدــنگوس   » درب ورف  اّوـح  مدآ و 

(. َنیِحِصاَّنلا

33 ص :  ۀیآ 22 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

رـس دوب ، هدـشن  گنرین  غورد و  هعدـخ و  ناطیـش و  ياهماد  راتفرگ  و  تشادـن ، یگدـنز  رد  یفاک  هبرجت  زونه  هک  مدآ  هیآ 22 -) )
(. ٍروُرُِغب امُهاَّلَدَف  « ) دروآ دورف  ناشماقم ) زا   ) بیرف اب  ار  اهنآ  ناطیش »  » بیترت نیا  هب  و  دش ، ناطیش  بیرف  میلست  ماجنا 

( ناـشتروع  ) ناشمادـنا تخیر  ورف  ناـشنت  زا  ناشیاهـسابل  هلـصافالب  دندیـشچ ، عوـنمم  تخرد  نآ  زا  شرـسمه  مدآ و  هـک  نـیمه  »
(. امُُهتآْوَس امَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اَّمَلَف  « ) تشگ راکشآ 

.دندش هنهرب  دوب  ادخ  مارتحا  تمارک و  سابل  هک  یتشهب  سابل  زا  تقیقح  رد  و 
، دوخ مادـنا  ندیـشوپ  يارب  یتشهب  ناـتخرد  ياـهگرب  زا  هلـصافالب   » دـندید نینچ  اّوح  مدآ و  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم سپـس  نآرق 

نآ زا  ار  امش  نم  رگم  هک  دیسر  ادن  دنوادخ  فرط  زا  عقوم  نیا  رد  و  (. » ِۀَّنَْجلا ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اقِفَط  َو  « ) دندرک هدافتـسا 
دیدرپس یشومارف  تسد  هب  ارم  نامرف  ارچ  تسامش » تخسرس  راکشآ و  نمشد  ناطیش  هک  متفگن  امش  هب  رگم  مدرکن ، یهن  تخرد 
(. ٌنِیبُم ٌّوُدَع  امَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ُْلقَأ  ِةَرَجَّشلا َو  اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  امُهُّبَر َأ  امُهادان  َو  ( »؟ دیدرک طوقس  بادرگ  نیا  رد  و 

34 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  تنوکس  هزاجا  اّوح  مدآ و  هب  هک  يا  هیآ نیتسخن  اب  هیآ  نیا  ریبعت  هسیاقم  زا 
.دندش رود  راگدرورپ  برق  ماقم  زا  هزادنا  هچ  ینامرفان ، نیا  زا  سپ  اهنآ  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  داد  یم ار  تشهب 

34 ص :  تسا ..... ؟ هدوب  یتخرد  هچ  هعونمم  هرجش  - 1

تسا و هدوب  مدـنگ » ، » تاـیاور رد  فورعم  قبط  هک  يداـم »  » ریـسفت یکی  تسا ، هدـمآ  نآ  يارب  ریـسفت  عون  ود  یمالـسا  عباـنم  رد 
ماقم هظحالم  زا  سپ  مدآ  تایاور ، نیا  قبط  اریز  تسا ، هدش  دسح » هرجـش   » هب ریبعت  نآ  زا  تایاور  رد  هک  يونعم »  » ریـسفت يرگید 

زا ایلوا  زا  یعمج  ماقم  هب  ار  وا  دـنوادخ  یلو  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  وا  ماقم  زا  رتالاب  یماـقم  هک  درک  روصت  نینچ  دوخ  تیعقوم  و 
رومأم مدآ  هک  دوب  هعونمم  هرجش  نیمه  و  درک ، ادیپ  دسح  هب  هیبش  یتلاح  وا  تخاس ، انـشآ  شنادناخ ) مالـسا و  ربمایپ   ) وا نادنزرف 

.دوشن کیدزن  نآ  هب  دوب 
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دیـشک یم هدام  ناهج  يوس  هب  ار  وا  دوب و  رت  نییاپ وا  ماقم  زا  یکی  هک  درک  لوانت  تخرد  ود  زا  مدآ  تایاور ، نیا  قبط  تقیقح  رد 
ود زا  نوچ  تشاد و  رارق  رتالاب  وا  تیعقوم  ماقم و  زا  هک  دوب  ادخ  ءایلوا  زا  یعمج  ماقم  يونعم  تخرد  يرگید  و  دوب ، مدـنگ  نآ  و 

.دش راتفرگ  تشونرس  نآ  هب  درک  زواجت  دوخ  ّدح  زا  هبنج 
رب یماگ  نیرتمک  هکنآ  یب تسا ، هدوب  یناسفن  ساسحا  کی  اـهنت  هدوبن و  مارح  دـسح  عون  زا  دـسح  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما 

.درادرب نآ  قبط 

34 ص :  درک ..... ؟ هانگ  مدآ  ایآ  - 2

دهاوخن راذگاو  راکهانگ ، صخش  هب  قلخ  ییاوشیپ  ماقم  و  دوش ، یمن هانگ  بکترم  يربمایپ  چیه  دیوگ : یم ام  هب  یمالـسا  كرادم 
تبسن هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  ناربمایپ  هراب  رد  تاریبعت  زا  يا  هراپ رد  هچنآ  نیاربانب  دوب ، یهلا  ناربمایپ  زا  مدآ  هک  میناد  یم و  دش ،

.قلطم هانگ  هن  تسا ، یلوا » كرت   » و یبسن » نایصع   » ینعم هب  یگمه  هدش ، هداد  اهنآ  هب  نایصع 
نامرف اب  تفلاخم  یمیرحت و  یهن  تفلاخم  نامه  قلطم  هانگ  یبسن ،» هانگ   » و قلطم » هانگ  ، » تسا هنوگ  ود  رب  هانگ  هک : نیا  حیـضوت 

.دوش یم لماش  ار  مارح  ماجنا  بجاو و  كرت  هنوگره  تسا و  دنوادخ  یعطق 
35 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  هک  دنز ، رس  یگرزب  صخش  زا  یمارح  ریغ  لمع  هک  تسا  نآ  یبسن » هانگ   » اما

.دشابن وا  هتسیاش  شتیعقوم  ماقم و  هب  هجوت 
.دوش بوسحم  هانگ  قح ، ءایلوا  يارب  دشاب  يزاتمم  زامن  يداع ، درف  کی  زا  تسا  نکمم  هک  يزامن  لثملا  یف 

« یلوا كرت   » کی رگا  لیلد  نیمه  هب  دوش ، یم هدیجنس  اهنآ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  و  تسا ، نینچ  زین  تادابع  زا  ریغ  اهنآ  لامعا  ریاس 
دنک اهر  ار  رتهب  راک  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلوا  كرت  زا  روظنم  دنریگ - یم رارق  راگدرورپ  شنزرس  باتع و  دروم  دنز ، رـس  اهنآ  زا 

.دورب یحابم  ای  بوخ  راک  غارس  و 
- یهن نیا  اب  تفلاخم  دش و  یقلت  تیمها  اب  مدآ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هکلب  دوبن  یمیرحت  یهن  کی  زین  هعونمم » هرجـش   » زا مدآ  یهن 

.دیدرگ دنوادخ  فرط  زا  یتازاجم  هذخاؤم و  نانچ  بجوم  دوب - یتهارک  یهن  دنچ  ره 

35 ص :  ۀیآ 23 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

راـک هجیتن  دـندش و  فقاو  سیلبا  یناطیـش  هشقن  هب  اّوح ، مدآ و  هک  یماـگنه  ماـجنا  رـس  ادـخ ! يوس  هب  مدآ  تشگزاـب  هیآ 23 -) )
رارق ادخ  هاگـشیپ  رد  نتـشیوخ ، رب  متـس  ملظ و  هب  فارتعا  ار  ماگ  نیتسخن  دنداتفا و  هتـشذگ  ناربج  رکف  هب  دـندید  ار  دوخ  فالخ 

(. انَسُْفنَأ انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  « ) میدرک متس  نتشیوخ  رب  ام  راگدرورپ ! دنتفگ :  » دنداد و
َنِم َّنَنوُکََنل  انْمَحْرَت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  « ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، ام  لاـح  لـماش  ار  دوخ  تمحر  يزرماـین و  ار  اـم  رگا  «و 

(. َنیِرِساْخلا

35 ص :  ۀیآ 24 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ار ناشناماد  لمع ، نآ  یعـضو  رثا  لاح  ره  هب  یلو  دش  هتفریذپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  شرـسمه  مدآ و  هناصلاخ  هبوت  هچرگ  هیآ 24 -) )
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رگیدـکی اب  امـش  هک  یلاح  رد  دـییآ  دورف  دومرف : ، » دـش هداد  اـهنآ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  تشهب  زا  ندـش  جراـخ  روتـسد  و  تفرگ ،
(. ٌّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  َلاق  « ) دوب دیهاوخ  نمشد  ناطیش ) ناسنا و  )

(. ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  ٌّرَقَتْسُم َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  « ) دوب دهاوخ  امش  يریگ  هرهب هلیسو  هاگرارق و  ینیعم  تدم  ات  نیمز  «و 

35 ص :  ۀیآ 25 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

زور رد  باسح  يارب  نامه  زا  و  دیریم ، یم نآ  رد  مه  دینک و  یم یگدنز  نیمز  رد  مه  هک  درک ، دزـشوگ  اهنآ  هب  زین   » و هیآ 25 -) )
36 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َلاق  « ) دش دیهاوخ  هتخیگنارب  زیخاتسر ،

( َنوُجَرُْخت اْهنِم  َنُوتوُمَت َو  اهِیف  َنْوَیْحَت َو  اهِیف 

36 ص :  ۀیآ 26 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

نادنزرف همه  يارب  هدنزاس ، ياه  همانرب تاروتسد و  هلـسلس  کی  دعب  هب  اج  نیا  زا  دنوادخ  مدآ ! نادنزرف  همه  هب  راطخا  هیآ 26 -) )
.تشهب رد  مدآ  ياه  همانرب زا  تسا  يا  هلابند تقیقح  رد  هک  دنک ، یم نایب  مدآ ،

نادنزرف يا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  تشاد  یمهم  شقن  مدآ  تشذگرـس  رد  هک  ندـب  ندـیناشوپ  سابل و  هلأسم  نامه  هب  تسخن 
اْنلَْزنَأ ْدَق  َمَدآ  ِیَنب  ای  « ) دزاس یم ناهنپ  ار  ناتندب  ياهیتشز  دـناشوپ و ) یم ار  امـش  مادـنا   ) هک میداتـسرف ، ورف  امـش  رب  یـسابل  ام  مدآ !

(. ْمُِکتآْوَس يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع 
َو « ) تسامـش تنیز  هیام   » هکلب تسین  اهیتشز  نتخاس  روتـسم  نت و  ندیناشوپ  اهنت  میا ، هداتـسرف امـش  يارب  هک  سابل  نیا  هدـیاف  یلو 

.دهد یم ناشن  تسه  هچنآ  زا  رتابیز  ار  امش  مادنا  هک  تنیز  لمجت و  سابل  ًاشیِر .)
نآرق هریـس  هک  نانچ  نآ  هدناشک و  يونعم  سابل  هب  ار  ثحب  نآرق  تسا ، هتفگ  نخـس  يرهاظ  سابل  هراب  رد  هک  هلمج  نیا  لابند  هب 
ُساِبل َو  « ) تسا رتهب  مه  نآ  زا  اوقت  يراـکزیهرپ و  ساـبل  : » دـیوگ یم دزیمآ و  یم مه  هب  ار  هبنج  ود  ره  تسا ، دراوم  زا  يرایـسب  رد 

(. ٌْریَخ َِکلذ  يْوقَّتلا 
امرگ امرـس و  زا  ار  ناسنا  ندـب  مه  سابل  هک  روطنامه  اریز  تسا ، ییایوگ  اسر و  رایـسب  هیبشت  سابل ، هب  يراـکزیهرپ  يوقت و  هیبشت 

، ناسنا يارب  تسا  یتنیز  مه  دناشوپ و  یم ار  ینامـسج  بویع  مه  و  اهرطخ ، زا  يرایـسب  ربارب  رد  تسا  يرپس  مه  و  دـنک ، یم ظفح 
تنیز یعامتجا ، يدرف و  تارطخ  زا  يرایـسب  زا  ظفح  ناهانگ و  یتشز  زا  رـشب  ندـیناشوپ  رب  هوـالع  زین  يراـکزیهرپ  يوقت و  حور 

.دیازفا یم وا  تیصخش  رب  هک  ریگمشچ  تسا  یتنیز  دوش  یم بوسحم  وا  يارب  یگرزب  رایسب 
لاثما و  حلاص » لمع   » و ءایح »  » ینعم دنک و  یم ظفح  ار  ناسنا  ناج  هک  تسا ، يراکزیهرپ » اوقت و  حور   » نامه اوقت  سابل  زا  روظنم 

.تسا عمج  نآ  رد  نآ 
( اوقت سابل  ینامـسج و  سابل  يونعم ، يدام و  سابل  زا  معا  هداد  رارق  امـش  يارب  ادخ  هک  ییاهـسابل   ) نیا : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

37 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسادخ  ياه  هناشن تایآ و  زا  یگمه 
(. َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  « ) دنوش راگدرورپ  ياهتمعن  رکذتم  ناگدنب  ات 
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37 ص :  لاح ..... - هتشذگ و  رد  سابل 

هدش و عونتم  يردق  هب  ام  رـصع  رد  سابل  دیلوت  لیاسو  یلو  تسا ، هدیـشوپ  یم سابل  ناسنا  هشیمه  دهد  یم ناشن  خیرات  هک  اجنآ  ات 
.تسین هسیاقم  لباق  الصا  هتشذگ  اب  هک  تسا  هتفای  هعسوت 

دوخ عاعشلا  تحت  دراد  ار  سابل  یلصا  هفسلف  هک  هتفای  شرتسگ  نانچ  سابل  هدننز  بولطمان و  یتح  یعرف و  ياه  هبنج هنافـسأتم ، و 
.دهد یم رارق 

، نآ لاثما  ریذـبت و  فارـسا و  ربکت و  ییامندوخ و  تاوهـش ، کیرحت  داسف ، هعـسوت  اهیتسرپ ، لمجت  عاونا  يارب  هدـش  یلماع  ساـبل 
شینالقع هبنج  رب  نآ  زیمآ  نونج  هبنج  هک  دوش  یم هدـید  هدزبرغ » ناناوج   » صوصخب مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  ییاهـسابل  هاگ  یتح 

.سابل هب  زج  دراد  تهابش  زیچ  همه  هب  دراد و  يرترب 
ار یناسنا  ياهورین  اهتقو و  زا  یمهم  تمـسق  هکلب  دـشک ، یم ورف  دوخ  ماک  هب  ار  يدایز  ياهتورث  اهنت  هن  سابل  رد  یتسرپدـم  هلأسم 

.دهد یم داب  رب  زین 

37 ص :  ۀیآ 27 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ناطیش اریز  دنشاب  ناطیـش  يراکبیرف  بقارم  هک  دهد  یم رادشه  مدآ ، نادنزرف  رـشب و  دارفا  همه  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
، درک نوریب  نانآ  مادـنا  زا  اه  هسوسو رثا  رب  ار  یتشهب  سابل  هک  روطنامه  هداد و  ناشن  اهنآ  رداـم  ردـپ و  اـب  ار  دوخ  ینمـشد  هقباـس 
ردپ و هکنانچ  نآ  دبیرفن ، ار  امـش  ناطیـش  مدآ ! نادنزرف  يا  : » دیوگ یم اذل  دیامن ، نوریب  ناشیا  مادنا  زا  ار  اوقت  سابل  تسا  نکمم 
َمَدآ ال ِیَنب  ای  « ) دـهد ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشتروع  ات  درک ، نوریب  ناشمادـنا  زا  ار  نانآ  سابل  تخاـس و  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  رداـم 

(. امِِهتآْوَس امُهَیُِرِیل  امُهَساِبل  امُْهنَع  ُعِْزنَی  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  امَک  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی 
هک یلاح  رد  دننیب  یم ار  امـش  شناراکمه  وا و  ، » تسادج نانمـشد  ریاس  زا  شناراکمه  ناطیـش و  باسح  هک  دنک  یم دیکأت  سپس 

(. ْمُهَنْوَرَت ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهلِیبَق  َوُه َو  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  ! ) دوب رذحرب  تخس  دیاب  ینمشد  نینچ  زا  و  دینک » یمن هدهاشم  ار  اهنآ  امش 
38 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داریا  کی  هب  تسا  یخساپ  تقیقح  رد  هک  دنک  یم نایب  يا  هلمج هیآ  نایاپ  رد  و 

هک ینمشد  هتخاس ، طلسم  ناسنا  رب  تردق  نیا  اب  ار  ینمشد  نابرهم  رگداد و  دنوادخ  هنوگچ  دیوگب : یسک  رگا  هک  نیا  نآ  مهم و 
زا یضعب  قبط  یتح  دنک ، ساسحا  ار  شروضح  یسک  هک  نیا  نودب  دور ، یم دهاوخب  اجک  ره  هب  درادن ، وا  اب  اوق  هنزاوم  هنوگ  چیه 

؟ تسا راگزاس  راگدرورپ  تلادع  اب  نیا  ایآ  دنک ! یم تکرح  اهگر  رد  نوخ  نایرج  نوچمه  ناسنا  دوجو  نورد  رد  تایاور 
َءاِیلْوَأ َنیِطایَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  « ) میداد رارق  نامیا  یب دارفا  ناتسرپرس  ءایلوا و  ار  نیطایش  ام  : » دیوگ یم یلامتحا ، لاؤس  نیا  خساپ  رد  هیآ 

(. َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال 
.درذگب وا  حور  ياهزرم  زا  دناوت  یم ناطیش  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تقفاوم  زا  سپ  اهنت  ینعی ،

38 ص :  ۀیآ 28 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

يراج زین  تفص  ناطیش  ياهناسنا  زا  یعمج  نابز  رب  هک  دنک  یم یناطیش  مهم  ياه  هسوسو زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
: دـنیوگ یم خـساپ ) رد  دوش ، لاؤس  نآ  لیلد  زا  رگا   ) دـنهد یم ماجنا  ار  یحیبق  تشز و  لـمع  هک  یماـگنه  : » هک نیا  نآ  دوش و  یم
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اُولاـق ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو  « ) تسا هداد  روتـسد  نآ  هب  ار  اـم  مه  دـنوادخ  میا  هتفاـی نآ  رب  ار  دوخ  ناـکاین  هک  تسا  یمـسر  هار و  نیا 
(. اِهب انَرَمَأ  ُهَّللا  انَءابآ َو  اْهیَلَع  انْدَجَو 

مود لیلد  خـساپ  هب  اهنت  دـنک و  یمن ناکاین  زا  هناروکروک  يوریپ  ینعی  لوا  لـیلد  هب  ییاـنتعا  اـهنآ  خـساپ  رد  نآرق  هک  نیا  بلاـج 
تـسین ادج  لقع  نامرف  زا  وا  مکح  اریز  دهد » یمن نامرف  حیبق  تشز و  ياهراک  هب  زگره  دـنوادخ  وگب : : » دـیوگ یم هدرک ، تعانق 

(. ِءاشْحَْفلِاب ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق  )
(. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  « ) دیناد یمن هک  دیهد  یم ییاهتبسن  ادخ  هب  ایآ  : » هک دوش  یم متخ  هیآ  هلمج  نیا  اب  سپس 

زا متـس » ملظ و  نایاوشیپ  زا  يوریپ   » و ناـیرع » فاوط   » هلأـسم هک  تسا  یحیبق  تشز و  راـک  هنوگ  ره  اـجنیا  رد  ًۀَـشِحاف »  » زا روظنم 
.ددرگ یم بوسحم  نآ  نشور  قیداصم 

38 ص :  ۀیآ 29 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

لوصا سپـس  هدـش و  هراشا ، هاتوک  هلمج  کی  رد  یلمع  فیاـظو  هنیمز  رد  راـگدرورپ  تاروتـسد  لوصا  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 29 -) )
39 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روطب  ار  داعم  ءدبم و  ینعی ، ینید  دیاقع 

(. ِطْسِْقلِاب یِّبَر  َرَمَأ  ُْلق  « ) تسا هداد  روتسد  تلادع  هب  نم  راگدرورپ  وگب : نانآ  هب  ! » ربمایپ يا  دیوگ : یم تسخن  دنک  یم نایب  هدرشف 
زا و  دـینک » وا  هب  یتدابع  ره  رد  ار  شیوخ  بلق  هجوت  : » دـیامرف یم هداد ، كرـش  هنوگره  اب  هزراـبم  یتسرپاـتکی و  هب  روتـسد  سپس 

(. ٍدِجْسَم ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  َو   ) دیوشن فرحنم  رگید  يوس  هب  وا  كاپ  تاذ 
(. َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْدا  َو  « ) دیهد رارق  وا  صوصخم  صلاخ و  ار  دوخ  نییآ  نید و  دیناوخب و  ار  وا  »

: دیوگ یم هدرک ، زیخاتسر  داعم و  هلأسم  هب  هجوت  دیحوت ، هیاپ  میکحت  زا  سپ 
(. َنوُدوُعَت ْمُکَأََدب  امَک  « ) دیدرگ یم زاب  تمایق  رد  راب  رگد  دیرفآ ، زاغآ  رد  ار  امش  هک  هنوگ  نامه  »

شنیرفآ زاغآ  هب  یهاگن  دیوگ : یم و  دنک ، یم وگزاب  ینامـسج  داعم  هنیمز  رد  ار  تاریبعت  نیرتبلاج  نیرتهاتوک و  زا  یکی  قوف  هیآ 
تسا هدش  بیکرت  تازلف  هبش  تازلف و  فلتخم ، داوم  يرتمک  رادقم  بآ و  يدایز  رادقم  زا  هک  امـش  مسج  نیمه  دینیبب  دینک  دوخ 
نیمز يور  ياهـسونایقا  زا  یکی  رد  الامتحا  نآ  زا  يا  هرطق ره  هتفر  راک  هب  امـش  مسج  نامتخاس  رد  هک  ییاهبآ  دوب ؟ اجک  زاـغآ  رد 

زا نونکا  مه  هک  یتارذ  و  دنتخیر ، ورف  اهنیمز  رب  ناراب  تارطق  لکـش  هب  اهربا و  هب  لیدـبت  دـیدرگ و  ریخبت  سپـس  دوب و  نادرگرس 
زا هک  دوب  فلتخم  ياهیزبس  ای  تخرد ، هویم  ای  مدنگ  هناد  تروص  هب  يزور  هتفر ، راک  هب  امش  مسج  نامتخاس  رد  نیمز  دماج  داوم 

.دش يروآدرگ  نیمز  هدنکارپ  طاقن 
مه هب  ددرگ و  يروآ  عمج  تارذ  ناـمه  زاـب  نیتـسخن ، لاـح  هب  تشگزاـب  ندـش و  یـشالتم  زا  سپ  هک  بجعت  ياـج  هچ  نیارباـنب 

؟ دنهد لیکشت  ار  نیتسخن  مادنا  دندنویپ و 
رد تسا  هدـیرفآ  ار  امـش  ادـخ  زاغآ ، رد  هک  هنوگ  نامه   » نیاربانب دـش ؟ ماجنا  شنیرفآ  زاغآ  رد  ارچ  دوب  لاحم  يزیچ  نینچ  رگا  و 

«. دنادرگ یم زاب  زین  زیخاتسر  زور 

39 ص :  ۀیآ 30 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ناـیب داـعم ) دـیحوت و  اـهیکین و  يوس  هب  توعد   ) توعد نیا  ربارب  رد  ار  مدرم  ياـهلمعلا  سکع  یگنوـگچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
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هدیزگرب ًاقیِرَف  « ) تسا هدش  مّلسم  اهنآ  رب  یهارمگ  دنا ) هتشادن یگتـسیاش  هک   ) یعمج هدرک و  تیاده  ار  یعمج  : » دیوگ یم هدرک ،
40 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

( َُۀلالَّضلا ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  يدَه َو 
دعب هلمج  رد  هارمگ ، ار  يرگید  عمج  دـنک و  یم تیادـه  ار  يا  هفیاـط دـنوادخ ، تهج  نودـب  دـنکن  روـصت  یـسک  هک  نیا  يارب  و 

تیالو راگدرورپ  تیالو  ياج  هب  و  دندوب ، هدرک  باختنا  دوخ  يایلوا  ار  نیطایش  هک  دندوب  اهنامه  ناهارمگ  هورگ  : » دنک یم هفاضا 
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  « ) دنتفریذپ ار  ناطیش 

ْمُهَّنَأ َنُوبَـسْحَی  َو  « ) دنتـسه اـهنآ  یعقاو  ناـگتفای  تیادـه  هک  دنتـشادنپ  یم نـینچ   » فارحنا یهارمگ و  ماـمت  اـب  هـک  نـیا  بـجع  و 
(. َنوُدَتْهُم

دودـسم اهنآ  يور  هب  یلکب  تیادـه  ياهرد  لاـح  نیا  رد  دـنور و  ورف  هاـنگ  ناـیغط و  رد  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  تلاـح  نیا 
.دنا هتخاس مهارف  نتشیوخ  يارب  ناشدوخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دش ، دهاوخ 

40 ص :  ۀیآ 31 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

نادـنزرف يا  ، » هک دـهد  یم روتـسد  دوش  یم نورق  راصعا و  مامت  لماش  هک  یگـشیمه  نوناق  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
(. ٍدِجْسَم ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای  « ) دیشاب هتشاد  دوخ  اب  دجسم  هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ !

و اهوم ، ندز  هناش  و  زیمت ، كاپ و  بترم و  ياهسابل  ندیـشوپ  لماش  هک  دشاب  ینامـسج » ياهتنیز   » هب هراشا  مه  دناوت  یم هلمج  نیا 
تین و یکاپ  یقـالخا و  تاـکلم  یناـسنا و  تافـص  ینعی  يونعم ،» ياـهتنیز   » لـماش مه  و  دوش ، یم نآ  دـننام  رطع و  ندرب  راـک  هب 

.صالخا
« دیـشونب دیروخب و   » اهنآ زا  دیوگ  یم دنک ، یم هزیکاپ  كاپ و  ياهیندیماشآ  اهیندروخ و  ینعی  رگید  بهاوم  هب  هراشا  دعب  هلمج  رد 

(. اُوبَرْشا اُولُک َو  (َو 
زا زیمآ  لادـتعا  هنالقاع و  هدافتـسا  ياج  هب  دـنک و  هدافتـسا  ءوس  روتـسد  ود  نیا  زا  تسا  نکمم  ناـسنا ، بلط  هداـیز  عبط  نوچ  اـما 
ادخ هک  دینکن  فارسا  یلو  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  دریگ ، شیپ  ار  ریذبت  فارسا و  یتسرپ و  لمجت  هار  حیحص ، هیذغت  شـشوپ و 

(. َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال  « ) دراد یمن تسود  ار  نافرسم 
ار نآ  دـننام  فـالتا و  ییارگ و  هدوـهیب تیفیک و  تیمک و  رد  يور  هداـیز هنوـگره  هک  تسا  یعماـج  رایـسب  هملک  فارـسا »  » هملک

41 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم لماش 
اما دسر ، یم رظن  هب  هداس  رایـسب  هچرگ  هدمآ ، قوف  هیآ  رد  دینکن ، فارـسا  دیماشایب و  دـیروخب و  اُوفِرُْـست  اُوبَرْـشا َو ال  اُولُک َو  هلمج 
هک هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نادنمـشناد  تاقیقحت  اریز  تسا ، نیمه  یتشادهب  تاروتـسد  نیرتمهم  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تباث  زورما 
مه یفاضا  داوم  نیا  دنام ، یم یقاب  ناسنا  ندب  رد  هدشن  بذج  تروص  هب  هک  تسا  یفاضا  ياهاذغ  اهیرامیب ، زا  يرایسب  همشچ  رس 

یلـصا لـماع  اـهیرامیب ! اـهتنوفع و  عاونا  يارب  تسا  يا  هداـمآ عبنم  مه  ندـب و  ياههاگتـسد  ریاـس  بلق و  يارب  تسا  ینیگنـس  راـب 
زج نآ  زا  يریگوـلج  يارب  یهار  و  تسا ، يروـخرپ »  » حالطـصا هب  هیذـغت و  رد  يور  هداـیز فارـسا و  مـحازم ، داوـم  نـیا  لیکـشت 
ات دـنیامزایب  ار  نآ  دوخ  یگدـنز  رد  تسا  بوـخ  دـننک  یم رکف  هداـس  ار  روتـسد  نیا  هک  یناـسک  تسین ، اذـغ  رد  لادـتعا  تیاـعر 

.دننیبب دوخ  نت  مسج و  تمالس  رد  ار  روتسد  نیا  تیاعر  تیمها 
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41 ص :  ۀیآ 32 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

، لالح كاپ و  ياهیزور  اهاذغ و  زا  زیهرپ  اهتنیز و  میرحت  دنرب ، یم نامگ  هک  اهنآ  خساپ  هب  يرتدنت  نحل  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
يارب هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یـسک  هچ  وگب : ! » ربمایپ يا  دـیوگ : یم هتخادرپ ، تسا  راگدرورپ  هب  برق  هیام  ییاـسراپ و  دـهز و  هناـشن 

ِتابِّیَّطلا ِهِدابِِعل َو  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  « ) تسا هدرک  میرحت  ار  هزیکاپ  ياهیزور  بهاوم و  نینچمه  هدیرفآ و  شناگدنب 
(. ِقْزِّرلا َنِم 

هچرگا  ) هدش هدیرفآ  ایند  یگدنز  نیا  رد  نامیا  اب  دارفا  يارب  اهتبهوم  اهتمعن و  نیا  وگب :  » اهنآ هب  دنک : یم هفاضا  دـیکأت  يارب  سپس 
مه زا  ـالماک  فوفـص  هک   ) رتیلاـع یگدـنز  تماـیق و  زور  رد  یلو  دـننک ) یم هدافتـسا  نآ  زا  یگتـسیاش  نتـشاد  نودـب  زین  نارگید 
َیِه ُْلق  ! ) دنوش یم مورحم  نآ  زا  یلکب  نارگید  و  دریگ » یم رارق  راکتسرد  نامیا و  اب  دارفا  رایتخا  رد  همه  اهنیا  دنوش ) یم صخشم 

(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ًۀَِصلاخ  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 
« مینک یم حیرشت  دنمهف  یم دنهاگآ و  هک  یتیعمج  يارب  ار  دوخ  ماکحا  تایآ و  نینچ  نیا  : » دیوگ یم دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  )
42 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  لادتعا  ّدح  دراوم ، مامت  دننام  مالسا  اهتنیز ، عاونا  زا  هدافتسا  دروم  رد 

اهنت هن  نآ ، لاثما  و  اهرطع ، عاونا  ندرب  راک  هب  بسانتم ، ابیز و  ياهسابل  تعیبط ، ياهییابیز  زا  ندرک  هدافتـسا  تسا و  هدرک  باختنا 
.تسا هدش  زین  شرافس  هیصوت و  نآ  هب  هکلب  هدش  هدرمش  زاجم 

42 ص :  ۀیآ 33 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

هطقن زا  هلـصافالب  دروآ ، یم نایم  هب  یمزال  ای  حابم  رما  زا  نخـس  هاگره  دیجم  نآرق  هک  میا  هدـید اهراب  یهلا ! تامرحم  هیآ 33 -) )
هدافتسا هزاجا  لابند  هب  زین  اجنیا  رد  دننک ، لیمکت  ار  رگیدکی  ثحب ، ود  ره  ات  دیوگ ، یم نخـس  تامرحم  اهیتشز و  ینعی  نآ  لباقم 
تـشگنا صوصخ  روطب  سپـس  و  مومع ، روطب  هدروآ و  نایم  هب  تاـمرحم  زا  نخـس  اـهنآ ، میرحت  یفن  اـهتنیز و  یهلا و  بهاوم  زا 

.دراذگ یم مهم  هطقن  دنچ  يور 
: وگب ! » ربمایپ يا  دیامرف : یم دیوگ ، یم نخس  شحاوف  میرحت  زا  زاغآ  رد 

ام َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  امَّنِإ  ُْلق  « ) ناهنپ ای  دشاب  راکشآ  هک  نیا  زا  معا  تسا ، هدرک  مارح  ار  حیبق  تشز و  لامعا  اهنت  نم  راگدرورپ 
(. َنََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ 

(. َْمثِْإلا َو  « ) ار قحان  هب  متس  هانگ و  نینچمه )  ) و : » دیوگ یم هداد ، میمعت  ار  عوضوم  سپس 
: دیوگ یم هتشاذگ ، ناهانگ  نیرتگرزب  زا  تمسق  دنچ  يور  تشگنا  رگید  راب 

(. ِّقَْحلا ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َو  « ) نارگید قوقح  هب  قحان  هب  زواجت  متس و  هنوگره  «و 
لزان نآ  يارب  یلیلد  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  هک  نیا   » هدرک مارح  نم ، راگدرورپ  زین  و  دیوگ : یم هدرک ، كرش  هلأسم  هب  هراشا  سپس 

(. ًاناْطلُس ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکِرُْشت  ْنَأ  َو  « ) دیهد رارق  وا  کیرش  هدرکن ،
: دیامرف یم تسا ، یهاگآ  ملع و  نودب  ادخ  هب  يزیچ  نداد  تبـسن  دنک ، یم هیکت  نآ  يور  تامرحم  ناونع  هب  هک  ار  يزیچ  نیرخآ 

(. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  « ) دیناد یمن هک  دیهد  تبسن  یبلطم  ادخ  هب  هک  نیا  «و 
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42 ص :  ۀیآ 34 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

دنک و یم هراشا  اهتلم ، یتسین  انف و  ینعی  شنیرفآ  نیناوق  زا  یکی  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دراد ! یماجنا  رـس  یتیعمج  ره  هیآ 34 -) )
ثحب نیا  اب  دش  هتفگ  لبق  تایآ  رد  هک  ناراکهنگ  تشونرس  ماجنا و  رس  نیمز و  يور  رد  مدآ  نادنزرف  یگدنز  هب  طوبرم  ياهثحب 

43 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینیعم  تدم  نامز و  یتما  ره  يارب  : » دیوگ یم تسخن  دوش  یم رتنشور 
(. ٌلَجَأ ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو  « ) دراد دوجو 

ْمُُهلَجَأ ال َءاج  اذِإَف  « ) دـنریگ یم یـشیپ  نآ  رب  يا  هظحل هن  درک و  دـنهاوخ  ریخأت  يا  هظحل هن  دـسر ، ارف  لـجا  نیا  هک  یماـگنه  هب  «و 
(. َنُومِدْقَتْسَی ًۀَعاس َو ال  َنوُرِخْأَتْسَی 

ياهتلم اهنآ  ياـج  هب  و  دـنوش ، یم هدـیچرب  نیمز  هحفـص  زا  ییاـهتلم  دـنتایح ، گرم و  ياراد  دارفا ، دـننامه  ناـهج  ياـهتلم  ینعی ،
دریگ یم رب  رد  زین  ار  اه  هعماج اهتیعمج و  ماوقا و  هکلب  تسین ، ناسنا  دارفا  صوصخم  تایح  گرم و  نوناق  دنریگ ، یم رارق  يرگید 

يایرد رد  ندـش  قرغ  متـس و  ملظ و  هب  ندروآ  يور  تلادـع و  قح و  ریـسم  زا  فارحنا  رثا  رب  ابلاغ  اهتلم  گرم  هک  تواـفت  نیا  اـب 
.دشاب یم يرورپ  نت یتسرپ و  لمجت  جاوما  رد  نتفر  ورف  تاوهش و 

دوخ یتسه  ياه  هیامرس دندرگ ، فرحنم  شنیرفآ  ملسم  نیناوق  زا  و  دنراذگب ، ماگ  ییاهریـسم  نینچ  رد  ناهج  ياهتلم  هک  یماگنه 
.دننک یم طوقس  ماجنا  رس  داد و  دنهاوخ  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار 

43 ص :  ۀیآ 35 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

! مدآ نادنزرف  يا  : » دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  مدآ  نادنزرف  دنوادخ  رگید  راب  مدآ ! نادنزرف  همه  هب  يرگید  روتـسد  هیآ 35 -) )
اریز دـینک ) يوریپ  اهنآ  زا   ) دـنراد یم هضرع  امـش  هب  ارم  تایآ  هک  دـندمآ  امـش  يوس  هب  نم ) فرط  زا   ) ناتدوخ زا  ینـالوسر  رگا 

هودنا و هن  تشاد و  دنهاوخ  یهلا  تازاجم  زا  یتشحو  هن  دنشوکب  نارگید  نتشیوخ و  حالصا  رد  دننک و  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  اهنآ 
(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َحَلْصَأ  یقَّتا َو  ِنَمَف  ِیتایآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  ای  « ) یمغ

43 ص :  ۀیآ 36 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

دنخزود باحـصا  اهنآ  دنزرو  ربکت  نآ  ربارب  رد  دننک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  اما  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 36 -) )
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اْهنَع  اوُرَبْکَتْسا  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و 

43 ص :  ۀیآ 37 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

، تسادخ تایآ  ناگدننک  بیذکت  نایوگ و  ارتفا  راظتنا  رد  هک  یموش  تشونرس  زا  فلتخم  ياهتمسق  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  هیآ 37 -) )
: دیوگ یم تسخن  هدش ، نایب 

44 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  دندنب و  یم غورد  ادخ  رب  هک  اهنآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  »
(. ِِهتایِآب َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ( ؟» دننک یم

تـسا هدـش  ردـقم  ناشیارب  هچنآ  زا  ار  دوخ  هرهب  يزور  دـنچ  نانآ  : » دـنک یم فیـصوت  نینچ  گرم  ماگنه  هب  ار  اـهنآ  عضو  سپس 
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ماگنه نیا  رد  دـسرب ) ییاهن  لـجا  هب  ددرگ و  زیربل  ناـشرمع  هناـمیپ   ) اـت دـنریگ ، یم ار  دوخ  مهـس  فلتخم  ياـهتمعن  زا  دـنرب و  یم
اذِإ یَّتَح  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُُهبیِـصَن  ْمُُهلانَی  َِکئلوُأ  « ) دنریگب ار  ناشناج  ات  دنیآ  یم اهنآ  غارـس  هب  دنحاورا  نتفرگ  رومأم  هک  ام  ناگتـشرف 

(. ْمُهَنْوَّفَوَتَی اُنلُسُر  ْمُْهتَءاج 
نتفرگ رومأم  هک  راگدرورپ  ناگتشرف  شنزرـس  خیبوت و  اب  راب  نیتسخن  دوش ، یم عورـش  اهنآ  ياهتازاجم  گرم  هظحل  زا  لاح  ره  هب 

مد اهنآ  زا  رمع  کی  و  دـیدیتسرپ » یم ادـخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  دنتـسه  اجک  دنـسرپ  یم اهنآ  ، » دـنوش یم ورب  ور  دنتـسه  ناشناج 
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  اُولاق  ( ؟ دیتخیر یم اهنآ  ياپ  رد  هنادرخبان  ار  دوخ  زیچ  همه  دیدز و  یم

بآرب شقن  نوچمه  دنتـشاد  یگتخاس  ياهدوبعم  هراب  رد  هک  ار  ییاهرادنپ  دننیب و  یم هاتوک  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  تسد  نوچ  اهنآ 
(. اَّنَع اوُّلَض  اُولاق  « ) دنتشگ رود  ام  زا  دندش و  مگ  همه  اهنآ  : » دنیوگ یم خساپ  رد  دننک ، یم هدهاشم 

بیترت نیا  هب  و  ، » دوب هدوهیب  اـهنآ  يارب  اـم  تاداـبع  ماـمت  و  دـنرادن ، اـم  زا  عاـفد  رب  یتردـق  هنوـگ  چـیه  مینیب و  یمن اـهنآ  زا  يرثا 
(. َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  « ) دندوب رفاک  هک  دنهد  یم یهاوگ  دوخ  ّدض  رب  ناشدوخ 

هتخاون اـهنآ  حور  رب  هک  تسا  یهلا  تازاـجم  نیـشتآ  هناـیزات  نیتسخن  نیا  تسا و  هتـسب  اـهنآ  يور  هب  تشگزاـب  هار  هک  یلاـح  رد 
.دوش یم

44 ص :  ۀیآ 38 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ناگتـشرف یـسرپزاب  گرم و  ماگنه  هب  هک  يا  هنحـص هتـشذگ  تایآ  رد  خزود ! رد  هارمگ  ناوریپ  ناـیاوشیپ و  يریگرد  هیآ 38 -) )
حرـش تماـیق  رد  ار  هدـنوش  اوغا  هدـننک و  اوغا  ياـههورگ  دروخرب  هنحـص  اـجنیا  رد  دوب و  هدـش  میـسرت  دـهد  یم خر  حاورا  ضبق 

رارق دندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  سنا  نج و  زا  دوخ  هباشم  ياههورگ  فص  رد  دیوگ  یم اهنآ  هب  دنوادخ  زیخاتـسر  زور  رد  : » دهد یم
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ِراَّنلا .) ِیف  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  اُولُخْدا  َلاق  « ) دیوش لخاد  شتآ  رد  دیریگ و 

45 ص :
ره ، » زیگنا تربع  بیجع و  يدروخرب  دوش ، یم عورش  ناشیاهکلـسم  مه  اب  ناشدروخرب  دندش  لخاد  شتآ  رد  یگمه  هک  یماگنه 
ٌۀَّمُأ ْتَلَخَد  اـمَّلُک   ) دـناد یم شیوخ  یتخبدـب  لوؤـسم  ار  وا  و  دـنک » یم نیرفن  نعل و  يرگید  هب  دـنوش  یم خزود  دراو  هک  يا  هتـسد

(. اهَتْخُأ ْتَنََعل 
تیاکـش  ) دـنریگ یم رارق  خزود  راب  ررـش  طیحم  رد  يراوخ  تلذ و  اب  یگمه  هک  یماگنه  ، » دریذـپ یمن ناـیاپ  اـج  نیمه  هب  بلطم 

دندوب نارگاوغا  نیا  اراگدرورپ ! دنراد : یم هضرع  ناگدروخ  بیرف  تسخن  دوش ) یم عورش  رگیدکی  زا  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  اهنآ 
هارمگ رطاخ  هب  يرفیک  و  ناـشیهارمگ ، رطاـخ  هب  يرفیک  نک » فعاـضم  ار  اـهنآ  رفیک  باذـع و  ایادـخ  دـنتخاس ، هارمگ  ار  اـم  هک 

(. ِراَّنلا َنِم  ًافْعِض  ًاباذَع  ْمِِهتآَف  انوُّلَضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  ْمُهالوُِأل  ْمُهارْخُأ  َْتلاق  ًاعیِمَج  اهِیف  اوُکَراَّدا  اَذِإ  یَّتَح   ) ام ندرک 
ارچ دیناد »! یمن یلو  تسا  فعاضم  باذع  امـش ) زا   ) مادک ره  يارب  دیامرف : یم  » اهنآ خساپ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو 

(. َنوُمَْلعَت ْنِکل ال  ٌفْعِض َو  ٍّلُِکل  َلاق   ) دنتشادن مدرم  ياوغا  رب  یتردق  دندوب ، هتفرگن  ار  هارمگ  نایاوشیپ  درگ  رگا  ناوریپ  هک 

45 ص :  ۀیآ 39 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

يرترب توافت و  چیه  امـش  دنیوگ  یم دوخ  ناوریپ  هب  اهنآ  : » هک دنک  یم لقن  نینچ  ار  هارمگ  نایاوشیپ  خساپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
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ام راکددم  رای و  امش  میدومن  متس  رگا  دیدومن و  کمک  میتشادرب  ماگ  رگا  دیدرک و  دییأت  امـش  میتفگ  ام  رگا  ینعی  ، ) دیرادن ام  رب 
ٍلْضَف ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  َناک  امَف  ْمُهارْخُِأل  ْمُهالوُأ  َْتلاق  « ) دیـشچب ار  یهلا  كاندرد  باذع  ناتلامعا  لباقم  رد  مه  امـش  نیاربانب  دیدوب )

(. َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف 

45 ص :  ۀیآ 40 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

قح ربارب  رد  دنور و  یمن راگدرورپ  تایآ  راب  ریز  هک  اهنآ  ینعی  جوجل  ربکتم و  دارفا  تشونرس  غارس  هب  نآرق  رگید  راب  هیآ 40 -) )
: دیوگ یم هتفر ، دنتسین  میلست 

َنیِذَّلا َّنِإ  « ) دوش یمن هدوشگ  ناـنآ  يور  هب  نامـسآ  ياـهرد  دـنزرو  ربکت  نآ  ربارب  رد  دـننک و  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  »
(. ِءامَّسلا ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  اْهنَع ال  اوُرَبْکَتْسا  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک 

46 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناشحاورا  لامعا و  نانمؤم ، اما  : » میناوخ یم نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
هب ات  دـنرب  یم الاب  ار  شلمع  حور و  رفاک  اما  دـش ، دـهاوخ  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  دوش و  یم هدرب  اهنامـسآ  يوس  هب 

«. دیربب نییاپ  خزود )  ) نیّجس يوس  هب  ار  نآ  دنز  یم ادص  یسک  ماگنه  نیا  رد  دسرب  نامسآ 
َِجلَی یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َو ال  «! ) درذگب نزوس  خاروس  زا  رتش  هک  ینامز  ات  دش ، دـنهاوخن  تشهب  دراو  اهنآ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. ِطایِْخلا ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا 
رد تسین ! دوجوم  اقلطم  تشهب  رد  ربکتم  نامیا  یب دارفا  دورو  يارب  یهار  هک  تسا ، رما  نیا  ندوب  لاحم  زا  یفیطل  هیاـنک  ریبعت  نیا 

(. َنیِمِرْجُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  « ) میهد یم رفیک  ار  ناراکهنگ  نینچ  نیا  و  ، » دنک یم هفاضا  رتشیب  حیضوت  دیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ 

46 ص :  ۀیآ 41 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

زا ییاهرتسب  دارفا ، هنوگ  نیا  يارب  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  اـهنآ  كاـندرد  تازاـجم  زا  رگید  یتمـسق  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 41 -) )
(. ٍشاوَغ ْمِِهقْوَف  ْنِم  ٌداهِم َو  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  « ) دراد رارق  نازوس  شتآ  نامه  زا  ییاهششوپ  اهنآ  يور  تسا و  نازوس  شتآ  منهج و 

(. َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  « ) میهد یم رفیک  ار  نارگمتس  ناملاظ و  نینچ  نیا  : » دنک یم هفاضا  دیکأت  يارب  زاب  و 

46 ص :  ۀیآ 42 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

، دوب ناملاظ  ناربکتم و  ادخ و  تایآ  نارکنم  تشونرس  زا  ثحب  هتـشذگ  تایآ  رد  نادیواج ! تداعـس  لماک و  شمارآ  هیآ 42 -) )
، ... دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دهد یم حرش  نینچ  ار  نامیا  اب  دارفا  نشور  هدنیآ  اجنیا  رد 

 ... ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنتشهب و  لها 
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 

زج ار  سک  چیه  ام  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  تسا  تالاؤس  زا  يرایسب  خساپ  هب  هراشا  هک  هضرتعم  هلمج  کی  هلمج  نیا  نایم  رد  یلو 
( اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال  « ) مینک یمن فیلکت  شیئاناوت  هزادنا  هب 

اریز تسین ، سک  همه  سرتسد  رد  حلاص  لمع  ماجنا  نامیا و  اب  دارفا  فص  رد  نتفرگ  رارق  هک  دنکن  روصت  یسک  هک  نیا  هب  هراشا  .
47 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تردق  هزادنا  هب  راگدرورپ  فیلاکت 
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.تسا دارفا 
هب دنک و  یم یفرعم  هتسیاش  لمع  نامیا و  ارصحنم  ار  نادیواج  تداعس  تاجن و  هلیسو  نآرق ، تایآ  زا  رگید  يرایسب  دننام  هیآ  نیا 

نالطب طخ  دنناد ، یم تیرشب  ناهانگ  ربارب  رد  حیسم  ندش  ینابرق  ار  تاجن  هلیسو  هک  زورما  نایحیـسم  یفارخ  هدیقع  هب  بیترت  نیا 
.تسا نآ  دننام  رکفت و  زرط  نیا  ندیبوک  يارب  فلتخم  تایآ  رد  حلاص  لمع  نامیا و  هلأسم  يور  نآرق  رارصا  دشک ، یم

47 ص :  ۀیآ 43 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

تـساهنآ ناج  حور و  شمارآ  هیاـم  دراد و  یم ینازرا  ناـیتشهب  هب  ادـخ  هک  ییاـهتمعن  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 43 -) )
(. ٍّلِغ ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو  « ) مینک یمرب اهنآ  لد  زا  ار  اهینمشد  اهدسح و  اه و  هنیک : » دیوگ یم هدرک ، هراشا 

رب هوالع  دوش و  یم یعامتجا  عیـسو  ياهراکیپ  همـشچ  رـس  هک  ایند  یگدـنز  رد  اهناسنا  ياـهیتحاران  نیرتگرزب  زا  یکی  تقیقح  رد 
.تسا دسح »  » و يزوت » هنیک   » نیمه دنز ، یم مه  رب  یلکب  ار  حور  شمارآ  یلام  یناج و  نیگنس  ياهتراسخ 

افـص و تبحم و  یتسود و  تیاهن  رد  مه  اب  اهنآ  دنرانکرب ، نآ  بقاوع  تافـص و  هنوگ  نیا  زا  یـشان  ياهیتخبدـب  زا  یلکب  نایتشهب 
.دنیضار دوخ  عضو  زا  همه  و  دننک ، یم یگدنز  شمارآ  تیمیمص و 

بآ ياهرهن  اهنآ  ياهرصق  ریز  زا  : » دیوگ یم هدرک ، اهنآ  ینامسج  يدام و  تمعن  هب  هراشا  یناحور ، تمعن  نیا  رکذ  زا  سپ  نآرق 
(. ُراْهنَْألا ُمِِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  « ) دراد نایرج 

ساپـس دـمح و  دـنیوگ : یم  » اهنآ هک  دـنک  یم سکعنم  هلمج  نیا  اب  ار  تشهب  لها  هبناج  همه  لماک و  يدونـشخ  تیاـضر و  سپس 
تیادـه زگره ، درک ، یمن ییاـمنهار  ار  اـم  ادـخ  رگا  دـش و  نوـمنهر  تمعن  هـمه  نـیا  هـب  ار  اـم  هـک  تـسا  يدـنوادخ  صوـصخم 

(. ُهَّللا اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  اذِهل َو  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  « ) میتفای یمن
ناگداتـسرف املـسم   » .دیناسر تداعـس  لزنم  رـس  هب  داد و  روبع  یگدنز  ياههاگرذگ  زا  تفرگ و  ار  ام  تسد  هک  دوب  وا  قیفوت  نیا 

هدـیزگرب ْدََـقل   ) مینیب یم نونکا  مه  ار  ناشراتفگ  یتسرد  دوخ  مشچ  اب  ام  دـنتفگ و  یم تسار  اهنآ  دـندروآ »! ار  قح  ام ، راگدرورپ 
48 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

( ِّقَْحلِاب انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج 
هب ناتکاپ  لامعا  رطاـخ  هب  ار  تشهب  نیا  هک  دـهد  یم رـس  اـهنآ  ناـج  شوگ  رد  ار  هلمج  نیا  و  دزیخ ، یمرب ییادـن  ماـگنه  نیا  رد  .»

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ُۀَّنَْجلا  ُمُْکِلت  ْنَأ  اوُدُون  َو  « ) دیدرب ثرا 

48 ص :  ۀیآ 44 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

تـسخن دـنیوگب  نخـس  رگیدـکی  اـب  دـنناوت  یم دوخ  هاـگیاج  زا  ناـیخزود  ناـیتشهب و  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هیآ 44 -) )
هب مه  امـش  ایآ  میتفای ، قح  ار  شیوخ  راگدرورپ  هدـعو  ام  هک  دـننز  یم ادـص  هتخاس و  بطاخم  ار  نایخزود  ناـیتشهب ، : » دـیوگ یم
انُّبَر انَدَعَو  ام  انْدَجَو  ْدَق  ْنَأ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  ( »؟ دیدیـسر دوب ، هداد  هدعو  شناگداتـسرف  هلیـسو  هب  ادخ  هچنآ 

(. اقَح ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  اقَح 
(. ْمَعَن اُولاق   ) میدید تقیقح  نیع  ار  همه  يرآ » دنیوگ : یم  » خساپ رد 

( دسر یم ناگمه  شوگ  هب  وا  يادص  هک  نانچنآ   ) دهد یم رد  ادن  اهنآ  نایم  رد  يا  هدنهد ادن  ماگنه  نیا  رد  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 837 

http://www.ghaemiyeh.com


(. َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  « ) داب نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  هک :

48 ص :  ۀیآ 45 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

مومـسم و تاغیلبت  اـب  و   ) دنتـشاد یم زاـب  تسار  هار  زا  ار  مدرم  هک  اـهنامه  : » دـنک یم یفرعم  نینچ  ار  نارگمتـس  سپـس  هیآ 45 -) )
، دنداد یم ناشن  جوعم  جک و  ار  یهلا  میقتـسم  هداج  و  دندرک ) یم مدرم  دیاقع  ياه  هشیر رد  دـیدرت  کش و  داجیا  دوخ ، نیگآرهز 

(. َنوُِرفاک ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  ًاجَوِع َو  اهَنوُْغبَی  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  « ) دنتشادن نامیا  زین  رگید  يارس  هب  و 
.تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ابلاغ  یمالسا ، تایاور  رد  نّذؤم  نیا 

لقن مالّـسلا  هیلع  یلع »  » زا هیفنح » نب  دّـمحم   » زا دوخ  دنـس  هب  تسا  ّتنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  هک  یناکـسح » مساـقلا  وبا   » مکاـح
هک دنک  یم لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نینچمه  و  منم » دـهد  یم رـس  ار  ادـن  نیا  هک  نآ  : » نّذؤملا کلذ  انا  دومرف : هک  دـنک  یم

هیلع یلع  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  هفیرـش  هیآ  رد  نّذؤم »  » هلمج زا  دـنناد ، یمن ار  اـهنآ  مدرم  هک  دراد  ییاـهمان  نآرق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
49 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیّذلا  یلع  هّللا  ۀنعل  الا  دیوگ : یم دهد و  یم رس  ار  ادن  نیا  هک  تسا  مالّسلا 

«. دندرمش کچوک  ارم  قح  دندرک و  بیذکت  ارم  تیالو  هک  داب  اهنآ  رب  ادخ  تنعل   » یّقحب اوّفختسا  یتیالوب و  اوبّذک 

49 ص :  ۀیآ 46 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

نآ زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  نایخزود  نایتشهب و  تشذگرـس  نایب  بیقعت  رد  تشهب ! يوس  هب  یمهم  هاگرذـگ  فارعا  هیآ 46 -) )
.دیوگ یم نخس  دراد  هک  ییاهیگژیو  اب  خزود ، تشهب و  نایم  لصاف  دح  تسا  يا  هقطنم هک  فارعا »  » هراب رد 

رارق یباجح  هورگ  ود  نیا  نایم  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  هدـش  هدیـشک  نایخزود  ناـیتشهب و  ناـیم  رد  هک  یباـجح  هب  تسخن 
(. ٌباجِح امُهَْنَیب  َو  « ) دراد

هک هورگ ، ود  نیا  نایم  رد  تسا  یعفترم  ناکم  هک  تسا  فارعا »  » ناـمه روبزم  باـجح  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  دـعب  تاـیآ  زا 
ار هورگ  ود  ره  دـنراد ، رارق  عفترم  عنام  نیا  يالاب  ياهتمـسق  ینعی  فارعا  رب  هک  یناـسک  هتبلا  دوش ، یم رگیدـکی  هدـهاشم  زا  عناـم 

.دننیبب دنناوت  یم
زا دـننیب و ) یم دوـخ  هاـگیاج  رد   ) ار ناـیخزود  ناـیمنهج و  زا  کـی  ره  هـک  دـنراد  رارق  ینادرم  فارعا  رب  : » دـیوگ یم نآرق  سپس 

(. ْمُهامیِِسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  « ) دنسانش یم ار  اهنآ  ناشیامیس 
دراو ناشدوخ  اما  داب ، امـش  رب  دورد  دـنیوگ : یم دـننز و  یم ادـص  ار  ناـیتشهب   » دـنراد رارق  فارعا  رب  هک  ینادرم  دـیوگ : یم سپس 

(. َنوُعَمْطَی ْمُه  اهُولُخْدَی َو  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  َو  « ) دنراد لیامت  رایسب  هچرگا  دنا ، هدشن تشهب 

49 ص :  ۀیآ 47 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

دننک یم زاین  زار و  ادـخ  هاگرد  هب   ) دـننیب یم خزود  رد  ار  نایخزود  دـننک و  یم هاگن  رگید  يوس  هب  هک  یماگنه  هب  اما  (- » هیآ 47 )
َعَم اْنلَعْجَت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُـص  اذِإ  َو  « ) هدم رارق  نارگمتـس  تیعمج  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم و )

(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا 
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49 ص :  ۀیآ 48 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

ادـص دنـسانش  یم ناشیامیـس  هرهچ و  زا  هک  ار  نایخزود  زا  ینادرم  فارعا  باحـصا  و  : » هک دـنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
لوبق زا  ندیزرو  ربکت  ایند و  رد  ترفن  لاوما و  يروآدرگ  تبقاع ) دـیدید  هک  دـنهد  یم رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  و   ) دـننز یم

50 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  دنتفر  اجک  و  اهلام ؟ نآ  دش  هچ  دادن » يدوس  امش  هب  ّقح ،
ینْغَأ ام  اُولاق  ْمُهامیِِـسب  ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  ( ؟ یتسرپدوخ ربک و  همه  نآ  زا  دـیتفرگ  يا  هجیتن هچ  و  تارفن ؟

(. َنوُِربْکَتْسَت ُْمْتنُک  ام  ْمُکُعْمَج َو  ْمُْکنَع 

50 ص :  ۀیآ 49 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

دنا هتفرگ رارق  فارعا  رب  هک  نانمؤم  يافعض  زا  یعمج  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  شنزرس  تمالم و  نابز  نامه  اب  رگید  راب  هیآ 49 -) )
دوخ تمحر  لومـشم  ار  نانآ  دنوادخ  هاگ  چیه  دیدرک  دای  دنگوس  امـش  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنیا  ایآ  : » دنیوگ یم دـننک ، یم

(. ٍۀَمْحَِرب ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ  « ) داد دهاوخن  رارق 
رب یسرت  هن  دیوش  تشهب  دراو  : » هک دوش  یم باطخ  اهنآ  هب  هدش و  نانمؤم  يافعض  زا  هتسد  نیا  لاح  لماش  یهلا  تمحر  ماجنا  رس 

(. َنُونَزْحَت ُْمْتنَأ  ْمُْکیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  « ) دیراد یهودنا  مغ و  اجنآ  رد  هن  تسامش و 

50 ص :  دنتسه ..... ؟ یناسک  هچ  فارعا » باحصا  »

تداعـس تشهب  هار  رـس  رب  يروبعلا  بعـص  تخـس و  هاگرذـگ  فارعا »  » هک دوـش  یم هدافتـسا  نینچ  تاـیاور  تاـیآ و  عوـمجم  زا 
يدارفا اما  دننک  یم روبع  هاگرذگ  نیا  زا  تعرـس  اب  ناکاپ  ناحلاص و  ینعی  يوق  دـنمورین و  دارفا  هک  تسا  یعیبط  تسا ، نادـیواج 

.دننام یم او  ریسم  نیا  رد  دنتخیمآ  مه  هب  ار  يدب  یبوخ و  هک 
دراوم هنوگ  نیا  رد  هک  یناهدنامرف  دننامه  تخـس  ياههاگرذگ  رد  موق  نایاوشیپ  تیعمج و  ناتـسرپرس  هک  تسا  یعیبط  نینچمه 

هک اهنآ  دنباتـشب و  نانمؤم  يافعـض  کمک  هب  ات  دـننک  یم فقوت  اجنآ  رد  دـنرذگب ، نایهاپـس  همه  ات  دـنور  یم هار  رکـشل  رخآ  رد 
.دنبای ییاهر  ناشدادما  وترپ  رد  دنراد  ار  تاجن  یگتسیاش 

ناـماما و ءاـیبنا ، ینعی   ) گرزب ناـیاوشیپ  دـنتمحر و  رد  هـک  یناـگدولآ  نافیعــض و  دـنراد ، دوـجو  هورگ  ود  فارعا ، رد  نیارباـنب 
.دننافیعض روای  رای و  لاح  همه  رد  هک  ناحلاص )

50 ص :  ۀیآ 50 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

رقتـسم دوخ  بسانم  لحم  رد  مادـک  ره  نایخزود  نایتشهب و  هک  نآ  زا  سپ  تسا ! مارح  ناـیخزود  رب  یتشهب  ياـهتمعن  هیآ 50 -) )
، ناـیخزود يارب  يونعم  یناـحور و  تسا  يرفیک  تازاـجم و  نآ  هجیتن  هک  دوش  یم لدـب  در و  اـهنآ  ناـیم  رد  ییاـهوگتفگ  دـندش 
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51 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دینک ) تبحم   ) هک دننز  یم ادص  ار  نایتشهب  نایخزود ، : » دیامرف یم تسخن 
میهاکب دوخ  مالآ  زا  میهد و  نیکـست  ار  دوخ  نازوس  شطع  ات  دیـشخبب » ام  هب  هداد ، يزور  امـش  هب  ادخ  هچنآ  زا  ای  بآ  يرادقم  و 

(. ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم  ْوَأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يدان  (َو 
َهَّللا َّنِإ  اُولاق  « ) تسا هدرک  میرحت  نارفاک  رب  ار  اـهنیا  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  » و هدز ، اـهنآ  هنیـس  رب  ّدر  تسد  ناـیتشهب  هلـصافالب  یلو 

(. َنیِِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح 
هک دهد  یم ناشن  ماهبا  عون  کی  اب  مأوت  هتسب و  رس  تسا  يریبعت  هک  هداد ) يزور  امش  هب  ادخ  هچنآ  زا  « ) ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم   » هلمج - 1

.دنوش هاگآ  یتشهب  ياهتمعن  عاونا  تیهام و  زا  دنناوت  یمن نایخزود  یتح 
زا يا  هقیاضم نایتشهب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدرک ) مارح  نارفاک  رب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  « ) َنیِِرفاـْکلا یَلَع  اـمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ   » هلمج - 2

عـضو یلو  دـنراد ، یـسک  هب  تبـسن  يا  هنیک هنیـس ، نورد  رد  هن  دوش و  یم مک  اهنآ  زا  يزیچ  هن  اریز  دـنرادن  اـهتمعن  نیا  ندیـشخب 
، تسا ینیوکت » میرحت   » عون کی  تقیقح  رد  میرحت  نیا  دـنریگ ، هرهب  یتشهب  ياهتمعن  زا  دـنناوت  یمن هک  تسا  ناـنچنآ  ناـیخزود 

.گنراگنر ذیذل و  ياهاذغ  زا  نارامیب  زا  يرایسب  تیمورحم  دننامه 

51 ص :  ۀیآ 51 ..... (: 7) فارعألا ةروس 

موش تشونرس  نیا  هک  دزاس  یم نشور  نایخزود  تافص  رکذ  اب  دنک و  یم حیرشت  ار  اهنآ  تیمورحم  ببـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 51 -) )
يزاب یمرگرس و  هب  ار  دوخ  بهذم  نید و  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن  دنا  هتخاس مهارف  نتـشیوخ  يارب  ناشدوخ  ار 

(. ًابَِعل ًاوَْهل َو  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  « ) دنتفرگ
(. اْینُّدلا ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  « ) تخاس رورغم  داد و  بیرف  ار  اهنآ  ایند  یگدنز  «و 

ناربمایپ راتفگ  دنراپسب و  یشومارف  تسد  هب  ار  زیخاتسر  یتح  زیچ  همه  دنور و  ورف  تاوهش  رازنجل  رد  اهنآ  هک  دش  ببس  روما  نیا 
اهنآ هک  هنوگ  نامه  درک  میهاوخ  شومارف  ار  اهنآ  ام  مه  زورما  سپ  : » دنک یم هفاضا  نآ  لابند  هب  اذل  دـننک ، راکنا  ار  یهلا  تایآ  و 

ام اذـه َو  ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف  « ) دـندومن راکنا  ار  ام  تایآ  هک  هنوگ  نامه  دـندرک و  شومارف  ار  يزور  نینچ  ياقل 
(. َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک 

52 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  فارحنا  یهارمگ و  هلحرم  نیتسخن  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا  انمض 
.دنک راتفر  هچیزاب  یمرگرس و  کی  ناونع  هب  اهنآ  اب  دریگن و  يّدج  ار  دوخ  زاس  تشونرس  لئاسم  ناسنا  هک  تسا 

52 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رگ تسا و  ناشدوخ  تاریصقت  اهیهاتوک و  هجیتن  ناشموش  تشونرـس  رافک و  تیمورحم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 52 -) )
رد ام  دیوگ : یم اذل  تسا  هدشن  یتیبرت  ياهسرد  نایب  تایآ و  غالبا  يربهر و  تیاده و  رد  یهاتوک  هنوگ  چیه  دنوادخ  هیحان  زا  هن 

لماک یهاگآ  اب  ار  نآ  زومر  رارـسا و  ماـمت  هک  میداتـسرف  اـهنآ  يارب  یباـتک   » میدرکن راذـگورف  يزیچ  اـهنآ  ییاـمنهار  تیادـه و 
(. ٍْملِع یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََقل  َو  « ) میدرک حیرشت 

دنناـم یم هرهب  یب نآ  زا  هاوخدوخ  جوجل و  دارفا  هچرگا  دوب » ناگدـنروآ  ناـمیا  يارب  تمحر  بجوـم  تیادـه و  هیاـم  هک  یباـتک  »
(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  ًيدُه َو  )
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52 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

زج اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم هدرک ، یهلا  ياهتیادـه  هنیمز  رد  نافرحنم  ناراکهبت و  طـلغ  رکفت  زرط  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 53 -) )
(. ُهَلیِوْأَت اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ( ؟» دنراد یهلا ) ياهدیدهت  ندیسر  ارف  و   ) تایآ لیوأت  راظتنا 

يارب یهار  هتشذگ و  راک  زا  راک  دننک ، هدهاشم  ار  یهلا  ياه  هدعو نیا  ماجنا  رـس  جیاتن و  هک  یماگنه  اریز  ییاجبان ، راظتنا  هچ  اما 
ناگداتـسرف دنیوگ : یم دندوب  هدرک  شومارف  ار  نآ  البق  هک  یناسک  دسر ، ارف  اهنآ  لیوأت  هک  زور  نآ   » تسا هدـنامن  یقاب  تشگزاب 

انِّبَر ُلُسُر  ْتَءاج  ْدَـق  ُلـْبَق  ْنِم  ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوْأَـت  ِیتْأَـی  َمْوَی   ) دوب قح  همه  زین  اـهنآ  راـتفگ  و  دـندروآ » ار  قح  اـم  راـگدرورپ 
(. ِّقَْحلِاب

تفای یناعیفـش  زورما )  ) ایآ : » دـنیوگ یم دـنتفا و  یم ییوج  هراچ رکف  هب  و  دـنور ، یم ورف  بارطـضا  تشحو و  رد  ماگنه  نیا  رد  اما 
(. اَنل اوُعَفْشَیَف  َءاعَفُش  ْنِم  اَنل  ْلَهَف  ( ؟» دننک تعافش  ام  يارب  هک  دنوش  یم

ریغ یلامعا  میدرگ و  زاب  بقع  هب  تسا  نکمم  ایآ  میتسین ) تعافـش  هتـسیاش  الوصا  تسین و  راک  رد  اـم  يارب  یناعیفـش  رگا   ) اـی  » و
(. ُلَمْعَن اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  ْوَأ   ) میشاب تقیقح  قح و  میلست  و  میهد » ماجنا  میداد  ماجنا  هچنآ 

53 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  دراد و  دوجو  یتشگزاب  هار  هن  تسا ، رید  رایسب  يرادیب  نیا  سوسفا ! یلو 
ماـمت هک  دـنا  هدـش یناـیز  نارـسخ و  راـتفرگ  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دوـجو  ياـه  هیامرـس اـهنآ   » اریز دـنراد ، تعافـش  یگتـسیاش 

(. ْمُهَسُْفنَأ اوُرِسَخ  ْدَق  « ) دریگ یم رب  رد  ار  ناشدوجو 
هتخاس غورد  هب  هک  ار  ییاهدوبعم  و   » درادن یـشقن  هنوگ  چیه  اجنآ  رد  نانآ  یگتخاس  ياهدوبعم  اهتب و  هک  دوش  یم تباث  اهنآ  رب  و 

(. َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  « ) دنوش یم مگ  ناشرظن  زا  یگمه  دندوب 
دوخ دب  لامعا  ات  درک  یمن ایند  هب  تشگزاب  ياضاقت  ّالا  تسا و  دازآ  راتخم و  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

.تسین تاجن  تلیضف و  بسک  لمع و  ماجنا  ياج  رگید  ناهج  هک  دوش  یم هدافتسا  زین  .دنک و  ناربج  ار 

53 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

ارف زا  لبق  دنتـسه  وج  تقیقح  هک  اهنآ  ات  دـنک ، یم یفرعم  شـصاخ  تافـص  رکذ  اـب  ار  یعقاو  یقیقح و  دوبعم  هیآ  نیا  هیآ 54 -) )
اهنامسآ هک  تسا  سک  نآ  امش  راگدرورپ  دوبعم و  : » دیوگ یم تسخن  دنسانشب ، ینشور  هب  ار  وا  ناهج  نیمه  رد  زیخاتسر  ندیسر 

« راگدیرفآ  » زج یسک  دوبعم »  » ینعی ٍماَّیَأ .) ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  « ) دیرفآ زور  شـش  رد  ار  نیمز  و 
.دشاب دناوت  یمن

53 ص :  هدش ..... ؟ هدیرفآ  زور  شش  رد  ناهج  ایآ 

هک دوش  یم رایسب  اریز  تسا ، نشور  لاؤس  نیا  خساپ  رگید ، ياهنابز  رد  نآ  لداعم  و  اهزور ) « ) ماّیا  » هملک عیـسو  موهفم  هب  هجوت  اب 
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.دور یم راک  هب  اهنارود »  » ینعم هب  ماّیا » »
ای اـهنویلیم  هب  یهاـگ  اـهنارود  نیا  دـنچ  ره  تسا ، هدـیرفآ  یلاوتم  نارود  شـش  رد  ار  نامـسآ  نیمز و  هعومجم  دـنوادخ  نیارباـنب 

.تسا هدرکن  نایب  دشاب  عوضوم  نیا  فلاخم  هک  ار  یبلطم  هنوگ  چیه  زورما  ملع  تسا و  هدش  غلاب  لاس  اهدرایلیم 
(. ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  « ) تفرگ تسد  هب  ار  اهنآ  يربهر  مامز  نیمز ، نامسآ و  شنیرفآ  زا  سپ  دنوادخ  : » دیوگ یم نآرق  سپس 

.دشاب یم وا  اب  زین  ناهج  يربهر  هرادا و  هکلب  تسوا  زا  شنیرفآ  اهنت  هن  ینعی ،
54 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  دنناد  یم ادخ  هب  دنمزاین  شنیرفآ  رد  ار  ناهج  هک  اهنآ  هب  تسا  یخساپ  نیا  و 

.یتسه همادا  اقب و  رد 

54 ص :  تسیچ ..... ؟ شرع » »

ینعم هب  یهاـگ  و  دـشاب ، هدوـب  فقـس  ياراد  هک  تسا  يزیچ  اـی  فقـس  ینعم  هـب  هـلمج : زا  دراد  يددـعتم  یناـعم  تـغل  رد  شرع 
.تسا هدمآ  زین  نیطالس  تخت  دننامه  دنلب  ياهتخت 

رد هک  تسا  یتسه  ناهج  هعومجم  نآ  زا  روظنم  ادـخ » شرع   » دوش یم هتفگ  دور و  یم راک  هب  دـنوادخ  دروم  رد  هک  یماگنه  یلو 
.دوش یم بوسحم  راگدرورپ  تموکح  تخت  تقیقح 

نیمز اهنامسآ و  روما  ریبدت  رب  وا  طلست  راگدرورپ و  لماک  هطاحا  زا  هیانک  ِشْرَْعلا » یَلَع  يوَتْـسا   » هلمج ثحب  دروم  هیآ  رد  نیاربانب 
.تساهنآ تقلخ  زا  دعب 

« دناشوپ یم بش  یناملظ  ياه  هدرپ اب  ار  زور  ییانـشور  دـنکفا و  یم زور  رب  یـششوپ  نوچمه  ار  بش  هک  تسوا  : » دـیامرف یم سپس 
(. َراهَّنلا َْلیَّللا  یِشُْغی  )

لابند هب  تعرـس  اب  هک  يراکبلط  دننامه  ًاثِیثَح .) ُُهُبلْطَی  « ) تسا تکرح  رد  زور  لابند  هب  تعرـس  اب  بش  : » دنک یم هفاضا  نآ  زا  دـعب 
.دود یم راکهدب 

َسْمَّشلا َو َو  « ) دنتسه وا  نامرف  رب  رـس  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیرفآ  ار  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  هک  تسوا  : » دیازفا یم سپس 
(. ِهِْرمَِأب ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلا  َرَمَْقلا َو 

هاگآ : » دـیوگ یم دـیکأت  ناونع  هب  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  شنیرفآ  زور و  بش و  ماـظن  یتسه و  ناـهج  شنیرفآ  رکذ  زا  سپ 
(. ُْرمَْألا ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ  « ) تسوا تسد  هب  اهنت  یتسه  ناهج  روما  هرادا  شنیرفآ و  دیشاب 

تموکح یتسه  ملاـع  رب  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  هک  تسا  یتاـماظن  نیناوق و  ُْرمَأـْلا »  » زا روظنم  و  نیتسخن ، شنیرفآ  ُْقلَْخلا »  » زا روظنم 
.دیامن یم يربهر  دوخ  ریسم  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم

، دشاب یم وا  هب  هتـسباو  زین  شا  هرادا تایح و  همادا  ریبدت و  رد  تسوا  هب  دنمزاین  شثودح  رد  ناهج  هک  روط  نامه  رگید : ترابع  هب 
.ددرگ یم دوبان  هتسسگ و  مه  زا  یلکب  شماظن  دوش  هتفرگ  نآ  زا  ادخ  فطل  يا  هظحل رگا  و 

55 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  تکرب  رپ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  « ) تسا

، یلزا كرابم ، يدوجو  هک  تسا  راگدرورپ  سدقم  ماقم  زا  شیاتس  عون  کی  یتسه  ناهج  ریبدت  شنیرفآ و  رکذ  زا  دعب  هلمج  نیا 
.دشاب یم رمتسم  ریخ  اهیکین و  تاکرب و  همه  همشچ  رس  يدبا و 
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55 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اهنت یگدـنب  تیدوـبع و  هتـسیاش  هک  درک  تاـبثا  ار  تقیقح  نیا  نشور  لـیالد  رکذ  اـب  لـبق  هـیآ  اـعد : تباـجا  طیارـش  هیآ 55 -) )
، دریگ ماجنا  ادخ  ربارب  رد  دیاب  تسا  تدابع  حور  ناج و  هک  شیاین » اعد و   » هک دـهد  یم روتـسد  اجنیا  رد  نآ  لابند  هب  تسادـخ و 

(. ًۀَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  « ) دیناوخب یناهنپ  رد  عّرضت و  يور  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  : » دیوگ یم تسخن 
صالخا هب  و  رترود ، اـیر »  » زا هک  تسا  نیا  يارب  دـیناوخب  یناـهنپ  و  هّیفخ »  » رد ار  ادـخ  هک  هدـش  هداد  روتـسد  قوف  هیآ  رد  هک  نیا 

.دشاب بلق  روضح  رکف و  زکرمت  اب  مأوت  و  رتکیدزن ،
(. َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  « ) دراد یمن تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ )  ) وا : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

هب هجوت  ای  و  يراکایر ، رهاظت و  ای  و  اعد ، ماـگنه  هب  ندیـشک  داـیرف  زا  معا  ار ، زواـجت  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هلمج  نیا  و 
.دوش یم لماش  اعد ، ماگنه  هب  ار  ادخ  ریغ 

55 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

داسف نیمز  يور  رد  : » دـیامرف یم تسا ، اعد  ریثأت  طیارـش  زا  یکی  عقاو  رد  هک  تسا  هدـش  یمکح  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 56 -) )
هب راکهبت  دسفم و  دارفا  ياعد  هاگ  چیه  نیاربانب  اهِحالْصِإ .) َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  « ) تسا هدش  حالصا  هک  نآ  زا  دعب  دینکم 

.دیسر دهاوخن  ییاج 
«. درک حالصا  ار  نآ  مالسا  ربمایپ  هلیسو  هب  دنوادخ  دوب و  دساف  نیمز  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 

َو « ) دیناوخب دیما  سرت و  اب  ار  ادخ  و  : » دـیوگ یم دـنک ، یم وگزاب  ار  نآ  طیارـش  زا  رگید  یکی  دزادرپ و  یم اعد  هلأسم  هب  رگید  زاب 
56 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاعَمَط .) ًافْوَخ َو  ُهوُعْدا 

درگبقع و لماع  دوخ  نیا  هک  تسین  امش  یگدنز  رد  یکیرات  هطقن  چیه  دینک  نامگ  هک  دیـشاب  یـضار  دوخ  لامعا  زا  نانچ  نآ  هن 
هب دـیما »  » و میب »  » لاب ود  اب  هکلب  دـینادن ، اعد  تباجا  ادـخ و  وفع  هتـسیاش  ار  دوخ  هک  دیـشاب  سویأـم  ناـنچ  نآ  هن  و  تسا ، طوقس 

.دوخ ياهشزغل  اهتیلوؤسم و  زا  میب  شتمحر و  هب  دیما  دینک ، زاورپ  وا  يوس 
« تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  : » دـیوگ یم ادـخ ، تمحر  هب  يراودـیما  بابـسا  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  )
نیا رگید  دشاب ، یناهنپ  رد  عرـضت و  يور  زا  هک  نیا  تسخن  تسا : هدش  اعد  یلوبق  طیارـش  زا  تمـسق  جنپ  هب  هراشا  هیآ  ود  نیا  رد 

نزاوتم دـیما  میب و  اب  مأوت  هک  نیا  مراهچ  ددرگن ، هارمه  يراکهبت  داسف و  دـیلوت  اب  هک  نیا  موس  دـنکن ، زواـجت  لادـتعا  ّدـح  زا  هک 
.ددرگ مأوت  يراکوکین  اب  هک  نیا  مجنپ  دشاب ،

56 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

شنیرفآ ناهج  رارـسا  يور  زا  راگدرورپ  ییاسانـش  دیحوت و  ینعی  ءدـبم »  » هلأسم هب  ررکم  ياه  هراشا هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 57 -) )
هک تسا  نآرق  هریس  نیا  و  دننک ، لیمکت  ار  رگیدکی  ثحب  ود  نیا  ات  دوش ، یم زیخاتسر  و  داعم »  » هلأسم هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  و  دش ،

ناراـب شیپاـشیپ  ار  اـهداب  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم تسخن  دزاـس ، یم نیرق  مه  اـب  ار  داـعم »  » و ءدـبم »  » دراوم زا  يرایـسب  رد 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


ْيَدَی َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دتـسرف یم دهد ) یم ربخ  يزیزع  رفاسم  مودق  زا  هک   ) يا هدنهد تراشب  نوچمه  شتمحر 
(. ِِهتَمْحَر

(. ًالاِقث ًاباحَس  ْتَّلَقَأ  اذِإ  یَّتَح  « ) دنک یم لمح  دوخ  اب  ار  بآ  رپ  راب و  نیگنس  ياهربا  هتساخرب و  اهسونایقا  زا  هک  ییاهداب  »
اهنآ هدـهع  هب  ار  ناگنـشت  نیا  يرایبآ  تیرومأـم  و  مینار » یم نازوس  کـشخ و  هدرم و  ياهنیمزرـس  يوس  هب  ار  اـهنآ  عقوم  نیا  رد  »

(. ٍتِّیَم ٍدَلَِبل  ُهانْقُس   ) میهن یم
زا ار  اه  هویم عاونا  بآ  نیا  کمک  هب  سپـس  (. » َءاْملا ِِهب  اْنلَْزنَأَف  « ) میتسرف یم ورف  اـج  همه  رد  ار  شخب  تاـیح  بآ  نآ ، هلیـسو  هب  «و 

57 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میروآ » یم نوریب  هریت  كاخ 
(. ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  ِِهب  انْجَرْخَأَف  )

میناـشوپ یم ناشمادـنا  رد  ار  تاـیح  ساـبل  و  میروآ » یم نوریب  نـیمز  زا  ار  ناـگدرم  نـینچ  نـیا  : » دـنک یم هفاـضا  نآ  لاـبند  هـب  و 
(. یتْوَْملا ُجِرُْخن  َِکلذَک  )

ات  » میهد ناشن  امش  هب  دوش  یم رارکت  امـش  مشچ  ربارب  رد  لاس  همه  هک  ایند  نیا  رد  ار  داعم  هنومن  هک  میدروآ  نآ  يارب  ار  لاثم  نیا 
(. َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  « ) دیدرگ رکذتم  دیاش 

57 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

و دـنوش ، هدـنز  ناسکی  اهنیمزرـس  همه  هک  تسا  نآ  لیلد  ناراب  ندوب  تخاونکی  دوشن  ناـمگ  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 58 -) )
: دیوگ یم دوش ، یم یهلا  بهاوم  زا  فلتخم  ياه  هدافتسا ببس  توافتم  ياهیگدامآ  اهدادعتسا و  ددرگ ، نشور  هک  نیا  يارب 

ِنْذِِإب ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  « ) دیور یم نآ  زا  راگدرورپ ، نذا  هب  دنمدوس  دیفم و  تکربرپ و  ناهایگ  هزیکاپ  نیریش و  نیمزرـس  »
(. ِهِّبَر

(. ًادِکَن اَّلِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلا  َو  « ) دنایور یمن شزرا  مک  زیچان و  ناهایگ  زج  يزیچ  تشز ، ثیبخ و  راز و  هروش ياهنیمز  اما  »
( دنیوپ یم ار  تیاده  هار  دننک و  یم هدافتسا  نآ  زا  و   ) دنرازگرکش هک  یناسک  يارب  ار  تایآ  نینچ  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُرُکْشَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  َِکلذَک  « ) مینک یم نایب 
یفاک عوضوم ، کی  ندیـسر  رمث  هب  يارب  لعاف » تیلعاف   » اـهنت هک  نیا  نآ  تسا و  مهم  هلأـسم  کـی  هب  هراـشا  تقیقح  رد  قوف  هیآ 

.تسا طرش  زین  لباق » تیلباق   » دادعتسا و هکلب  تسین 

57 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، ءاـیبنا دوه ، هروس  دـننام  نآرق  زا  یفلتخم  ياـه  هروس رد  حوـن  تشذگرـس  مزعلا : اوـلوا  ربماـیپ  نیتـسخن  حوـن  تلاـسر  هیآ 59 -) )
هب ار  حون  ام  : » دیامرف یم تسخن  هدمآ ، هیآ  شش  رد  نآ  زا  یتسرهف  اهنت  اجنیا  رد  اما  تسا ، هدمآ  احورـشم  حون  ءارعـش و  نونمؤم ،

(. ِهِمْوَق یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  « ) میداتسرف شموق  يوس 
يا تفگ : اهنآ  هب  سپ  ، » دوب یتسرپ  تب  هنوگره  یفن  دـیحوت و  تقیقح  هب  هجوت  نامه  دـش ، روآدای  اـهنآ  هب  وا  هک  يزیچ  نیتسخن 

58 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  چیه  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  نم ! موق 
(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  « ) تسین امش  يارب  وا  زج  يدوبعم 
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رب گرزب  يزور  باذع  زا  نم  : » تفگ هتـشاد و  رذح  رب  یتسرپ  تب  ماجنا  رـس  زا  ار  نانآ  هتفخ ، ياهترطف  ندرک  رادیب  زا  سپ  حون 
(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) مسرت یم امش 

.دشاب زیخاتسر  زور  رد  یهلا  تازاجم  ای  حون  فورعم  نافوت  نامه  تسا  نکمم  گرزب » زور   » تازاجم زا  روظنم 

58 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، دـننک لابقتـسا  دوب  یهاوخریخ  تیاهن  اب  مأوت  هک  گرزب  ربمایپ  نیا  یحالـصا  توعد  زا  هک  نیا  ياج  هب  حون  موق  یلو  هیآ 60 -) )
مدرم يرادیب  اب  ار  دوخ  عفانم  هک   ) وا موق  نادنمتورث  فارشا و  زا  یعمج   » دنرادرب داسف  متـس و  زا  تسد  دندنویپب و  دیحوت  نییآ  هب 
حون باوج  رد  احیرص  دندرک ) یم هدهاشم  شیوخ  ياهیزابسوه  اهینارسوه و  هار  رـس  رب  یعنام  ار  وا  بهذم  و  دندید ، یم رطخ  رد 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  « ) مینیب یم راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  ام  دنتفگ :

58 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اهنت هن  نم  : ) تفگ  » اهنآ خـساپ  رد  دوخ  زیمآ  تبحم نیتم و  مارآ و  نحل  نامه  اب  اهنآ  تنوشخ  نیهوت و  ربارب  رد  حون » (- » هیآ 61 )
َْسَیل ِمْوَق  ای  َلاق  « ) منایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  نم  یلو  درادن ، دوجو  نم  رد  یهارمگ  زا  يا  هناشن هنوگ  چـیه  هکلب ) متـسین  هارمگ 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  ٌَۀلالَض َو  ِیب 
هناگی دنوادخ  اهنت  نایناهج  همه  ّبر  راگدرورپ و  تسا ، ساسا  یب همه  دیا  هدش لئاق  امـش  هک  يا  هدنکارپ نایادخ  هک  نیا  هب  هراشا 

.دشاب یم اهنآ  همه  قلاخ  هک  تساتکی 

58 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

(. یِّبَر ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  « ) مناسرب امش  هب  ار  وا  تاروتسد  هداد و  ماجنا  ار  راگدرورپ  تلاسر  هک  تسا  نیا  نم  فده  هیآ 62 -) )
(. ْمَُکل ُحَْصنَأ  َو  « ) منک یمن يراذگورف  یهاوخریخ  هنوگ  چیه  زا  هار  نیا  رد  «و 

(. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  « ) دیناد یمن امش  هک  مناد  یم دنوادخ  زا  ییاهزیچ  نم  : » دنک یم هفاضا  نایاپ  رد  و 
ربارب رد  دـنوادخ  زا  یکاـندرد  ياـهتازاجم  نم  هک  دـشاب  هتـشاد  اـهنآ  ياـهتفلاخم  ربارب  رد  دـیدهت  هبنج  تـسا  نـکمم  هـلمج  نـیا 

59 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زونه  امش  هک  مراد  غارس  ناراکهبت 
وا زا  ییاهشاداپ  تاکرب و  دیراذگب  ماگ  شتعاطا  ریسم  رد  رگا  هک  دشاب  راگدرورپ  تمحر  فطل و  هب  هراشا  ای  و  دیربخ ، یب نآ  زا 

.دیتسین فقاو  نآ  تعسو  تمظع و  هب  امش  هک  مراد  غارس 

59 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

تـسا نکمم  هنوگچ  هک  نیا  زا  دوخ  موـق  بجعت  راـهظا  ربارب  رد  هک  میناوـخ  یم حوـن  زا  ار  يرگید  راـتفگ  هیآ  نیا  رد  هیآ 63 -) )
ددرگ راگدرورپ  تلاسر  غالبا  رومأم  یناسنا  هک  دیا  هدرک بجعت  ایآ  : » تسا هدرک  نایب  ددرگ ، راگدرورپ  تلاسر  راد  هدـهع یناسنا 

توعد يراکزیهرپ  نییآ  هب  دراد و  رذحرب  ناتلامعا  ءوس  بقاوع  زا  ار  امـش  ات  دوش  لزان  ناسنا  نیا  رب  وا  هدننک  رادـیب  تاروتـسد  و 
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ْمُکَّلََعل اوـُقَّتَِتل َو  ْمُکَرِذـُْنِیل َو  ْمُْـکنِم  ٍلُـجَر  یلَع  ْمُـکِّبَر  ْنـِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاـج  ْنَأ  ْمـُْتبِجَع  َأ َو  « ) دـیوش یهلا  تـمحر  لومـشم  اـت  دـنک و 
(. َنوُمَحُْرت

.دراد رگید  دوجوم  ره  زا  رتهب  ار  تلاسر  نیا  ماجنا  دادعتسا  هتسیاش ، ناسنا  کی  اریز  تسا ؟ بجعت  ياج  هچ  عوضوم  نیا  ینعی ،

59 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دندرک بیذکت  ار  وا  ياه  هتفگ همه  ، » دـنریذپب ار  یهاگآ  هاوخریخ و  زوسلد و  ربهر  نینچ  توعد  هک  نیا  ياج  هب  یلو  هیآ 64 -) )
و دندوزفا ) یم دوخ  یتخـسرس  تجاجل و  رب  اهنآ  درک ، یم غیلبت  رتشیب  حون  هچ  ره  دـندرواین ، دورف  میلـست  رـس  شتوعد  ربارب  رد  (و 
هتخاس و باقرغ  راتفرگ  ار  شتایآ  هب  ناگدننک  بیذکت  هداد و  تاجن  دندوب  یتشک  رد  وا  اب  هک  اهنآ  حون و  ام  هک  دش  ببس  نیمه 

(. اِنتایِآب اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  ِْکلُْفلا َو  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ُهاْنیَْجنَأَف َو  ُهُوبَّذَکَف  « ) مینک كاله 
لد و روـک  دـندوب  یمدرم  ینعی  دـندوب » ییاـنیبان  تیعمج  اـهنآ   » هک دـنک  یم ناـیب  نینچ  ار  تخـس  رفیک  نیا  لـیلد  هـیآ ، ناـیاپ  رد 

(. َنیِمَع ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ   ) دندوب مورحم  تقیقح  هرهچ  هدهاشم  زا  هک  نطابروک 
لقع نیبزیت  مشچ  اجیردت  قیاقح ، زا  رمتسم  یشوپ  مشچ  اریز  دوب ، ناشدوخ  رمتسم  ياهتجاجل  موش و  لامعا  هجیتن  یلدروک  نیا  و 

.دنک یم انیبان  ماجنا  رس  هدرک و  فیعض  ار 

59 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

60 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حون  تلاسر  رکذ  بیقعت  رد  دوه : موق  تشذگرس  زا  يا  هشوگ هیآ 65 -) )
شتلم موق و  اب  وا  ياهیریگرد  دوه و  ینعی  گرزب  ناربماـیپ  زا  رگید  یکی  تشذگرـس  هب  دوب ، هتفهن  نآ  رد  هک  یتربع  ياهـسرد  و 

(. ًادوُه ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو  « ) میداتسرف ار  دوه  ناشردارب  داع ، تیعمج  يوس  هب  ام  : » دیامرف یم تسخن  دزادرپ ، یم
، دندوب يوق  دنمورین و  یتلم  تورث  ینامـسج و  تردق  رظن  زا  دندرک ، یم یگدنز  نمی »  » نیمزرـس رد  هک  دـندوب  یمدرم  داع »  » موق

.درک یم اغوغ  اهنآ  نایم  رد  یقالخا  دسافم  یتسرپ و  تب  اصوصخم  يا  هدیقع تافارحنا  یلو 
! نم موق  يا  تفگ : اهنآ  هب   » درک و عورـش  یتسرپ  تب  كرـش و  اب  هزرابم  دـیحوت و  هلأسم  زا  ار  دوخ  توعد  دوه  دـیوگ : یم سپس 
ام َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  «! ) دینک یمن هشیپ  ار  يراگزیهرپ  ایآ  تسین ، وا  ریغ  امـش  يارب  يدوبعم  چیه  هک  دیتسرپب  ار  هناگی  دـنوادخ 

(. َنوُقَّتَت الَف  ُهُْریَغ َأ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل 

60 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

حون موق  هک  دنتفگ : نامه  دوه  هب  دوب ، نکرپ  مشچ  اهنآ  رهاظ  هک  یناسک  ینعی  ُأَلَْملا )  ) یـضار دوخ  زا  نادنمتورث  یلو  هیآ 66 -) )
مینیب یم يزغم  کبس  تهافس و  رد  ار  وت  ام  دنتفگ  وا  موق  رفاک  فارشا  ، » دنداد وا  هب  زین  تهافـس  تبـسن  هکلب  دندوب ، هتفگ  حون  هب 

(. َنِیبِذاْکلا َنِم  َکُّنُظََنل  اَّنِإ  ٍۀَهافَس َو  ِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  «! ) یشاب نایوگغورد  زا  وت  مینک  یم نامگ  و 

60 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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ای ینابـصع و  نانآ  هتفگ  زا  هکنآ  یب تسا ، كاـپ  نیتسار و  ناربهر  ناربماـیپ و  صوصخم  هک  یبدا  راـقو و  اـب  دوه  اـما  هیآ 67 -) )
رب لـیلد  نیرتـهب  نم  راـتفگ  راـتفر و  عضو  تسین و  نم  رد  یتهافـس  هنوگ  چـیه  نم ! تیعمج  يا  تفگ : ، » ددرگ سویأـم  درـسلد و 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  ٌۀَهافَس َو  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  ای  َلاق  « ) منایناهج راگدرورپ  هداتسرف  نم  تسا ، نم  ینالقع  ياه  هیامرس

60 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ْمُکُغَِّلبُأ « ) متـسه امـش  يارب  ینیما  هاوـخریخ  نم  منک و  یم غـالبا  امـش  هب  ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر  : » درک هفاـضا  دوـه  هیآ 68 -) )
(. ٌنیِمَأ ٌحِصان  ْمَُکل  اَنَأ  یِّبَر َو  ِتالاسِر 

60 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هک دنک  یم هراشا  یبلطم  نامه  هب  دندوب  بجعت  رد  ربمایپ  ناونع  هب  ناسنا  کی  تثعب  زا  هک  يدارفا  ربارب  رد  دوه  سپـس  هیآ 69 -) )
61 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب  هتفگ  دوخ  موق  هب  زین  ربمایپ  حون 

رطاـخ هب  هک  ییاـهرفیک  زا  ار  امـش  اـت  دوـش ، یحو  امـش  زا  يدرف  هب  راـگدرورپ  فرط  زا  هک  دـینک  یم بجعت  اـیآ  : » هک نـیا  نآ  و 
(. ْمُکَرِْذُنِیل ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َأ َو  !« ) دهد میب  دیراد  شیپ  رد  ناتلامعا 

يارب ار ، راگدرورپ  ياهتمعن  زا  یتمسق  ناشناج  نورد  رد  يرازگرکش  سح  نتخیگنارب  اهنآ و  هتفخ  فطاوع  کیرحت  يارب  سپس 
: دیوگ یم دهد ، یم حرش  نانآ 

هک یماگنه  و  ٍحُون .) ِمْوَق  ِدَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  « ) داد رارق  حون  موق  نانیـشناج  ار  امـش  دنوادخ  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  »
امش رایتخا  رد  دنتشاد  هک  ییاهتمعن  مامت  اب  ار  نانآ  هدرتسگ  عیسو و  ياهنیمزرس  دندش ، دوبان  نافوت  هلیـسو  هب  ناشنایغط  رثا  رب  اهنآ 

.داد رارق 
(. ًۀَطَْصب ِْقلَْخلا  ِیف  ْمُکَداز  َو  « ) داد تردق ) و   ) شرتسگ ینامسج )  ) تقلخ تهج  زا  ار  امش  و   » هوالع هب 

61 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رطخ رد  ار  دوخ  يدام  عفاـنم  هک  اـهنآ  یهلا  ياـهتمعن  يروآداـی  یقطنم و  ياـهییامنهار  اهزردـنا و  نیا  لـباقم  رد  اـما  هیآ 70 -) )
يا هدمآ ام  غارس  هب  ایآ  دنتفگ :  » هدمآرب و تفلاخم  ماقم  رد  دنتـسناد ، یم شیوخ  ياهیزابـسوه  عنام  ار  وا  توعد  لوبق  دندید و  یم
انَْتئِج اُولاق َأ   ) تسین نکمم  يزیچ ، نینچ  زگره  هن  مینک ؟» اهر  دندیتسرپ ، یم ام  ناردپ  ار  هچنآ  و  میتسرپب ، ار  هناگی  يادـخ  اهنت  هک 

(. انُؤابآ ُُدبْعَی  َناک  ام  َرَذَن  ُهَدْحَو َو  َهَّللا  َُدبْعَِنل 
تسار رگا  : » دنتفگ دنشاب  هدز  وا  هب  ار  رخآ  فرح  حالطـصا  هب  دننک و  عطق  دوخ  زا  یلکب  ار  دوه »  » دیما هک  نیا  يارب  ماجنا  رـس  و 

وحم ار  ام  تسرفب و  ام  غارس  هب  ار  اهنآ  رتدوز  هچ  ره  دراد ) تقیقح  یهد  یم هدعو  ام  هب  هک  ار  ییاهتازاجم  اهباذع و  و   ) ییوگ یم
(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف  «! ) نک دوبان  و 

.میرادن وت  ياهدیدهت  زا  يا  همهاو نیرتمک  ام  ینعی 

61 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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وا دـندز و  دوب  دوه  توعد  لوبق  زا  لماک  عانتما  هناشن  هک  ار  دوخ  فرح  نیرخآ  دیـسر و  اجنیا  هب  نخـس  هک  یماـگنه  هیآ 71 -) )
عقاو امّلـسم  امـش  رب  ادـخ  مشخ  رفیک  باذـع و  دـینادب  تسا  نینچ  هک  نونکا  تفگ : اهنآ  هب  ، » دـش سویأم  ناـنآ  تیادـه  زا  یلکب 

62 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ٌبَضَغ ٌسْجِر َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َعَقَو  ْدَق  َلاق  « ) دش دهاوخ 

تیهولا زا  هک  ییاهزیچ  دروم  رد  نم  اب  امـش  ایآ  : » دنک یم هفاضا  دـنامن ، خـساپ  نودـب  اهتب  هراب  رد  اهنآ  راتفگ  هک  نیا  يارب  سپس 
هب دیا ، هدش لئاق  اهنآ  يارب  ییاهتیـصاخ  راثآ و  غورد  هب  دیا و  هدراذگ اهنآ  رب  ادخ  مسا  ناتناردـپ  امـش و  دـنرادن و  رثا  یب یمان  زج 

ٍءامْـسَأ ِیف  ِینَنُولِداـُجت  َأ  « ) تسا هدرکن  لزاـن  هراـب  نیا  رد  ادـخ  یتـجح  ناـمرف و  هنوگ  چـیه  هک  یلاـح  رد  دـیا ، هتـساخرب هلداـجم 
(. ٍناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلََّزن  ام  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَأ َو  اهوُُمْتیَّمَس 

(. َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  « ) مشک یم راظتنا  امـش  اـب  مه  نم  دـینامب  راـظتنا  رد  امـش  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » تفگ سپس 
داد دهاوخ  ناشن  هدنیآ  دیآ  دورف  امش  رب  یهلا  كاندرد  باذع  هک  مراظتنا  رد  نم  دننک و  ناتیرای  اهتب  هک  دیشاب  راظتنا  نیا  رد  امش 

.دوب دهاوخ  رتکیدزن  تقیقح  هب  راظتنا  ود  نیا  زا  کیمادک 

62 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

وا اب  هک  ار  یناسک  دوه و  ام  : » تسا هدـش  ناـیب  نینچ  یهاـتوک  تراـبع  رد  جوجل  موق  نیا  راـک  ماـجنا  رـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 72 -) )
قح ربارب  رد  دندوبن  رـضاح  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  هشیر  و  میدیـشخب ، ییاهر  دوخ ، تمحر  فطل و  هب  دـندوب 

(. َنِینِمُْؤم اُوناک  ام  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َِرباد  انْعَطَق  اَّنِم َو  ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ُهاْنیَْجنَأَف َو  « ) میتخاس دوبان  عطق و  دنوش ، میلست 

62 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

کی رد  هک  دومث »  » موق نایم  رد  ادـخ  گرزب  ربمایپ  حـلاص »  » مایق هب  دـعب  هب  نیا  زا  دومث ! موق  زیگنا  تربع  تشذگرـس  هیآ 73 -) )
ار حلاص  ناشردارب  دومث  موق  يوس  هب  ام  : » دیوگ یم تسخن  هدش ، هراشا  دـندرک  یم یگدـنز  ماش  زاجح و  نایم  یناتـسهوک  هقطنم 

(. ًاِحلاص ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو  « ) میداتسرف
اهنآ هب  تشادرب و  یتسرپاتکی  دیحوت و  هلأسم  زا  اهنآ  تیادـه  هار  رد  ار  ماگ  نیتسخن  ناربمایپ ، ریاس  دـننامه  زین  حـلاص  نانآ  ربمایپ 

(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  « ) دیرادن وا  زج  يدوبعم  هک  دینک  شتسرپ  ار  هناگی  دنوادخ  نم ! موق  يا  تفگ : »
63 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  نشور  لیلد  هنّیب و  ، » میوگ یمن يزیچ  لیلد  نودب  نم  دومن : هفاضا  سپس 

ْمُْکتَءاج ْدَـق  « ) تسا هداد  رارق  هزجعم  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  يرتش  نامه  نیا  تسا و  هدـمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط 
(. ًۀَیآ ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب 

باذع هک  دیناسرم  رازآ  وا  هب  و  دزادرپب ، ارچ  هب  ادخ  نیمز  رد  دـیراذگب  دـیراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  : » دـیوگ یم اهنآ  هب  سپس 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  ِهَّللا َو ال  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکْأَت  اهوُرَذَف  « ) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  امش  یکاندرد 

63 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

و داد ، رارق  داع  موق  زا  دعب  نیمز  يور  رد  نانیـشناج  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
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(. ِضْرَْألا ِیف  ْمُکَأََّوب  ٍداع َو  ِدَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  « ) تخاس رقتسم  نآ  رد 
يرگنایغط ماوقا  امـش  زا  شیپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  رگید  يوس  زا  دـینکن و  شومارف  ار  یهلا  ناوارف  ياـهتمعن  وس  کـی  زا  ینعی 

.دندیدرگ دوبان  دندش و  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  ناشیاهتفلاخم  رثا  رب  هک  دندوب  داع  موق  دننام 
ياهتشد مه  هک  دیراد  یگدنز  ینیمزرس  رد  امش  دیوگ : یم هدرک ، هیکت  دومث  موق  دادادخ  تاناکما  اهتمعن و  زا  یضعب  يور  سپس 

« دیـشارت یم اه  هناخ دوخ  يارب  اههوک  رد  دینک و  یم انب  دوخ  يارب  اهرـصق  شیاهتـشد  رد   » هک هدامآ  دـعاسم و  ياهکاخ  اب  حطـسم 
(. ًاتُوُیب َلابِْجلا  َنُوتِْحنَت  ًاروُُصق َو  اِهلوُهُس  ْنِم  َنوُذِخَّتَت  )

« دـییامنن تمعن  نارفک  دـینکن و  داـسف  نیمز  رد  دـیوش و  روآداـی  ار  ادـخ  ناوارف  ياـهتمعن  هـمه  نـیا  : » دـیوگ یم هـیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  ِهَّللا َو ال  َءالآ  اوُرُکْذاَف  )

63 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

گرزب ربمایپ  نیا  اب  تفلاخم  هتـشر  رـس  نطاب  دب  رهاظ و  شوخ  نادنمتورث  فارـشا و  تیعمج  هک  مینک  یم هظحالم  زاب  هیآ 75 -) )
هک نافعضتسم  زا  يدارفا  هب  حلاص  موق  زا  ربکتم  یفارشا و  تیعمج  نیا  : » دیوگ یم نآرق  هک  روط  نامه  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  یهلا 
َلاق « ) تسا هدش  هداتـسرف  ام  ییامنهار  يارب  دنوادخ  فرط  زا  حلاص  هک  دـیناد  یم امـش  یتسار  هب  ایآ  دـنتفگ : دـندوب  هدروآ  نامیا 

(. ِهِّبَر ْنِم  ٌلَسُْرم  ًاِحلاص  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْمُْهنِم َأ  َنَمآ  ْنَِمل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَِّلل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا 
64 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درک  یم يوق  هدارا  میمصت و  زا  تیاکح  هک  نانآ  عطاق  خساپ  اب  يدوز  هب  یلو 

تیرومأم وا  هچنآ  هب  ام  هکلب ) تسادخ  هداتسرف  حلاص  میناد  یم اهنت  هن  ام  دنتفگ :  » هک دندینش  نانآ  زا  ار  خساپ  نیا  دندش و  ورب  ور 
(. َنُونِمُْؤم ِِهب  َلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  « ) میا هدروآ نامیا  دنک ، یم نآ  يوس  هب  توعد  و  دراد ،

64 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هچنآ هب  ام  دنتفگ : نانمؤم ) تیعمج  هیحور  فیعـضت  يارب  اددجم  هتـشادنرب و  دوخ  راک  زا  تسد   ) ربکتم نارورغم  نیا  (- » هیآ 76 )
(. َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتنَمآ  يِذَّلِاب  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  « ) میرفاک دیا  هدروآ نامیا  امش 

64 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

و دـندش ، سویأم  نامیا  اب  مدرم  ياه  هدوت نامیا  ياه  هیاپ رد  لزلزت  داجیا  زا  هاوخدوخ  ربکتم و  نادـنمتورث  هک  یماگنه  هیآ 77 -) )
دوبان هب  میمـصت  دسر ، یمن ییاج  هب  اهنآ  ياهیـشاپمس  دش ، یم بوسحم  حلاص  هزجعم  هک  هقان »  » دوجو اب  دـندید  یم رگید  يوس  زا 

(. ْمِهِّبَر ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَع  َۀَقاَّنلا َو  اوُرَقَعَف  « ) دنتفاترب رس  ادخ  نامرف  زا  دنتشک و  دندرک و  یپ  ار  نآ   » زیچ ره  زا  لبق  و  دنتفرگ ، هقان  ندرک 
: دنتفگ  » وا هب  احیرص  دندمآ و  حلاص  غارس  هب  هکلب  دندرکن  تعانق  زین  نیا  هب  و 

َْتنُک ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنْتئا  ُِحلاص  ای  اُولاق  َو  « ) تسرفب ام  غارـس  هب  ار  یهلا  باذع  رتدوز  هچ  ره  یتسه  ادخ  هداتـسرف  وت  رگا  حـلاص ! يا 
(. َنِیلَسْرُْملا َنِم 

.دوب نانمؤم  و  حلاص »  » هیحور فیعضت  يارب  حلاص و  لباقم  رد  باصعا  گنج  عون  کی  نتخاس  اپرب  تقیقح  رد  نخس  نیا 
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64 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

دوخ دوجو  رد  ار  ناـمیا  یگداـمآ  هقراـب  نیرخآ  دـندناسر و  رخآ  هب  ار  يرگناـیغط  ییوـج و  هزیتـس اـهنآ  هک  یماـگنه  هیآ 78 -) )
غارـس هب  دریگ  یم تروص  دسفم  دساف و  تادوجوم  ندرب  نایم  زا  حلـصا و  باختنا  نوناق  قبط  هک  یهلا  تازاجم  دنتخاس ، شوماخ 

ار اهنآ  قرب  قرزرپ و  یگدنز  و   ) تخیر ورف  داد و  ناکت  ار  ناشمکحتـسم  ياه  هناخ اهرـصق و  يا  هزرل نیمز  نانچ  نآ   » دمآ و اهنآ 
ْمِهِراد ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَـفْجَّرلا  ُمُْهتَذَـخَأَف  « ) دوب هدـنام  یقاب  ناشیاه  هناخ رد  اهنآ  ناج  یب مسج  اـهنت  ناهاگحبـص  هک  دـیبوک ) مه  رد 

(. َنیِِمثاج

64 ص :  دندش ..... ؟ دوبان  هلیسو  هچ  هب  دومث  موق 

65 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دوش  یم هدافتسا  قوف  هیآ  زا 
هروس هیآ 5  رد  و  درک ، دوبان  ار  اهنآ  هقعاص  هک  دیآ  یم رب  تلصف  هروس  هیآ 13  زا  اما  دوب ، هلزلز  شکرس ، موق  نیا  يدوبان  هلیسو 

، دننک یم تشگزاب  زیچ  کی  هب  لماع  هس  ره  نیا  مییوگب  دیاب  .دنتفر  نایم  زا  هیغاط )  ) رگناریو لماع  کی  هلیسو  هب  میناوخ  یم هقاح 
دح زا  هک  تسا  يدوجوم  ینعم  هب  هیغاط »  » اما و  دـیآ ، یم دوجو  هب  هزرل  نیمز  نآ  لاـبند  هب  دوش و  یم دـیلوت  هقعاـص  تسخن  ینعی 

.تسین تایآ  نایم  رد  يداضت  نیاربانب  هقعاص ، اب  مه  تسا و  راگزاس  هلزلز  اب  مه ، نیا  دنک و  زواجت  دوخ 

65 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ار مراگدرورپ  تلاسر  قح  نم  تفگ : اهنآ  هب  تفاترب و  يور  اهنآ  زا  حـلاص  نایرج  نیا  زا  دـعب  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 79 -) )
« دیرادن تسود  ار  ناهاوخریخ  امش  نکل  مدرکن ، یهاتوک  یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  متفگ و  امـش  هب  دوب  ینتفگ  هچنآ  مدرک و  ادا 

(. َنیِحِصاَّنلا َنوُّبُِحت  ْنِکل ال  ْمَُکل َو  ُتْحَصَن  یِّبَر َو  ََۀلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاق  ْمُْهنَع َو  یَّلَوَتَف  )

65 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

فدـه دـنک و  یم وگزاب  ار  ناربمایپ  تشذگرـس  زا  يرگید  زیگنا  تربع  هنحـص  نآرق ، طول : موق  كاـندرد  تشونرـس  هیآ 80 -) )
.تسوا موق  و  طول »  » ادخ گرزب  ربمایپ  تشذگرس  نآ  و  دیامن ، یم لیمکت  بیقعت و  ار  نیشیپ  تایآ 

دیهد یم ماجنا  ینیگنن  تشز و  لمع  امـش  ایآ  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  ار  ربمایپ  طول  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » دـیوگ یم تسخن 
َنِم ٍدَـحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  اـم  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتْأَـت  ِهِمْوَِقل َأ  َلاـق  ْذِإ  ًاـطُول  َو  ( ؟» تسا هدـشن  نآ  بکترم  نونکاـت  ناـیناهج  زا  يدـحا  هک 

(. َنیَِملاْعلا

65 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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توهش يور  زا  امش  : » دیوگ یم دنک و  یم حیرشت  دوب ، هدش  رکذ  هتـسب  رـس  روطب  لبق  هیآ  رد  هک  ار  یهانگ  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
(. ِءاسِّنلا ِنوُد  ْنِم  ًةَوْهَش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  « ) دینک یم رظن  فرص  نانز  زا  و  دیور ، یم نادرم  غارس  هب 

یناسنا ره  رد  يزیرغ  روطب  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  درم  نز و  شزیمآ  هک  ار  لسن  دیلوت  هلیـسو  هک  رتالاب  رتدب و  نیا  زا  یفارحنا  هچ 
ناسنا و حور  مسج و  یعیبط  نامتخاس  ترطف و  فالخرب  ـالوصا  هک  يراـک  دـنورب  قفاوم » سنج   » غارـس و  دـننک ، اـهر  هداد ، رارق 

66 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هکلب  : » دیوگ یم دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  .تسوا و  هتفایان  فیرحت  هزیرغ 
زا زواجت  فارحنا و  خالگنس  رد  هدراذگ و  نوریب  مدق  یهلا  دودح  زا  ینعی  َنُوفِرْـسُم .) ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  « ) دیراک فارـسا  تیعمج  امش 

.دیا هدش نادرگرس  ترطف  زرم 

66 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ربارب رد  یباوج  هنوگ  چـیه  اـهنآ  زا  : » دـیوگ یم هدرک ، طوـل  موـق  یقطنم  ریغ  هناـجوجل و  باوـج  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 82 -) )
دوخ رهـش  زا  ار  وا  ناوریپ  طول و  دـنتفگ : تینابـصع  مشخ و  اب  هک  نیا  زج  دنتـشادن  حلـصم  زوسلد و  هاوخریخ و  ربمایپ  نیا  توعد 
هکلب دنوش ، یمن ادص  مه  ام  اب  اهنت  هن  و  دننک !» یمن هانگ  دنکاپ و  یمدرم  هک  تسا ) نیا  ناشهانگ  تسیچ ؟ ناشهانگ   ) دـینک نوریب 

(. َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  ام  َو  ! ) دنتسه زین  ام  محازم 
هب مهتم  ار  شناوریپ  ربماـیپ و  نیا  دنتـساوخ  یم طول  موق  هک  دراد ، دوـجو  َنوُرَّهَطَتَی » ٌساـنُأ  ْمُهَّنِإ   » هلمج ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 

.دننک يراکایر  رهاظت و 

66 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رداـص ار  یتـلم  موق و  نینچ  تیموکحم  مکح  دـناوت  یم یفـصنم  رواد  ره  دـش ، ناـیب  قوف  هیآ  هس  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  هیآ 83 -) )
.دنک

تاجن دندوب ، نمادکاپ  هک  ار  شنادناخ  یعقاو و  ناوریپ  طول و  ام  دیـسر  اجنیا  هب  راک  نوچ  : » دـیامرف یم دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  اذـل 
دوب گنهامه  نانآ  اب  بهذم  نییآ و  هدیقع و  رظن  زا  مه  وا  اریز  میتخاس » اهر  راکهبت  موق  نایم  رد  ار  وا  هک  شرسمه  زج  میدیشخب 

(. َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَْجنَأَف َو  )

66 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اهنآ رب  یناراب  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، موق  نیا  كانتـشحو  دـیدش و  تازاجم  هب  ینعمرپ  هاتوک و  رایـسب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 84 -) )
(. ًارَطَم ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو   ) درک یم دوبان  دیبوک و  یم مه  رد  ار  اهنآ  هک  گنس  زا  یناراب  یناراب !؟ هچ  اما  میداتسرف »

(. َنیِمِرْجُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  « ) دیشک اجک  هب  نامرجم  راک  ماجنا  رس  نیبب  نک  اشامت  نونکا  »
.دشاب یم نامیا  اب  دارفا  همه  نتفرگ  تربع  فده  هک  تسادیپ  اما  تسا  ربمایپ  هب  اجنیا  رد  نخس  يور  هچرگ 

66 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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نیدم لها  يوس  هب  دیسر ، یم میهاربا »  » هب هطـساو  نیدنچ  اب  خیراوت  قبط  شبـسن  هک  بیعـش  نیدم : رد  بیعـش  تلاسر  هیآ 85 -) )
67 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  نیدم » ، » دیدرگ ثوعبم 

هلماعم رد  یـشورف  مک  بلقت و  نینچمه  یتسرپ و  تب  اهنآ  نایم  رد  هک  تشاد ، هّفرم  هشیپ و  تراـجت  یمدرم  دوب و  ماـش  ياـهرهش 
« ارعش  » و دوه »  » هروس اصوصخم  نآرق  زا  يددعتم  ياه  هروس رد  نیدم »  » لها اب  گرزب  ربمایپ  نیا  يریگرد  حرش  دوب - جیار  الماک 

.تسا هدمآ 
(. ًاْبیَعُش ْمُهاخَأ  َنَیْدَم  یلِإ  َو  « ) میداتسرف ار  بیعش  اهنآ  ردارب  نیدم ، مدرم  يوس  هب  ام  : » دیامرف یم دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

دنوادخ نم ! موق  يا  دز  ادص   » درک و عورش  دیحوت  هلأسم  زا  رگید  ناربمایپ  دننامه  ار  دوخ  توعد  بیعش  هک  دنک  یم هفاضا  سپس 
(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  « ) تسین امش  يارب  وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  دیتسرپب  ار  هناگی 

تابثا زین  هدـمآ » امـش  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  ینـشور  لیالد   » هلیـسو هب  تسا  لقع  نامرف  هک  نیا  رب  هوالع  مکح  نیا  تفگ  و 
(. ْمُکِّبَر ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق   ) تسا هدش 

یـشورف مک  هدولآ  هک  ار  نانآ  تسخن  هتـساخرب  اهنآ  يداصتقا  یقالخا و  یعامتجا و  دسافم  اب  هزرابم  هب  دیحوت ، هب  توعد  زا  سپ 
هنامیپ و قح   » هدـش راکـشآ  امـش  يارب  ادـخ  هار  هک  نونکا  دـیوگ : یم دراد و  یم زاب  راک  نیا  زا  دـندوب  هلماعم  رد  ریوزت  بلقت و  و 

(. ْمُهَءایْشَأ َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َنازیِْملا َو ال  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأَف  « ) دیراذگن مک  يزیچ  مدرم  قوقح  زا  دینک و  ادا  ار  نزو 
ياهـششوک نامیا و  وترپ  رد   ) هک نآ  زا  دـعب  نیمز  يور  رد  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  فالخ  ياهراک  زا  رگید  یکی  هب  سپس 

(. اهِحالْصِإ َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  « ) دینکن داسف  تسا ، هدش  حالصا  ءایبنا )
هفاضا هیآ  رخآ  رد  اذـل  دریگ ، یمن يا  هرهب سک  چـیه  ینماان ، ای  ینامیا  یب ای  یقالخا  داسف  زا  معا  داـسف ، دـیلوت  زا  هک  تسا  ملـسم 

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  « ) دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسامش  دوس  هب  نیا  : » دنک یم

67 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دینیشنن و نامیا  اب  مدرم  هار  رس  رب  امش  : » دیوگ یم هک  اجنآ  تسا ، هدش  هراشا  بیعش ، تحیصن  نیمراهچ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 86 -) )
68 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  عنام  دینکن و  دیدهت  ار  اهنآ 

َنوُدِعُوت َو ٍطارِـص  ِّلُِکب  اوُدُعْقَت  َو ال  « ) دـیهدن ناشن  جوعم  جـک و  اهنآ  رظن  رد  ار  قح  میقتـسم  هار  تاهبـش  ياقلا  اب  دـیوشن و  ادـخ 
(. ًاجَوِع اهَنوُْغبَت  ِِهب َو  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَت 

هب و  : » هدمآ تساهنآ  يرازگرکـش  ّسح  کیرحت  يارب  راگدرورپ  ياهتمعن  يروآدای  هک  بیعـش  تحیـصن  نیمجنپ  هیآ  نایاپ  رد  و 
َو « ) تخاس رتنوزف  ار  امـش  یناسنا  يورین  درک و  دایز  ار  امـش  تیعمج  دنوادخ  سپـس  دیدوب  یمک  دارفا  هک  یماگنه  دیروایب  رطاخ 

(. ْمُکَرَّثَکَف اًلِیلَق  ُْمْتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذا 
.دشاب هعماج  تفرشیپ  تمظع و  تردق و  همشچ  رس  دناوت  یم تارفن ، ترثک  دراوم  رثکا  رد  هک  دوش  یم هدافتسا  قوف  هلمج  زا 

ُۀَِبقاع َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َو   ) دـیرادنرب ماگ  اهنآ  لابند  هب  و  دـش » یهتنم  اـجک  هب  نادـسفم  راـک  ماـجنا  رـس  هک  دـیرگنب  بوخ  زین  «و 
(. َنیِدِسْفُْملا

68 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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امش زا  يا  هفیاط رگا  : » دیوگ یم بیعش  نارفاک ، نانمؤم و  ياه  هتفگ زا  یضعب  هب  تسا  یخـساپ  عقاو  رد  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 87 -) )
( ددرگ نانمؤم  سأی  نارفاک و  رورغ  بجوم  دـیابن   ) دـنا هدرواین نامیا  يرگید  تیعمج  هدروآ و  ناـمیا  ما  هدـش ثوعبم  نم  هچنآ  هب 

ٌۀَِفئاط ِِهب َو  ُْتلِسْرُأ  يِذَّلِاب  اُونَمآ  ْمُْکنِم  ٌۀَِفئاط  َناک  ْنِإ  َو  « ) تسا نامکاح  نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح  ام  نایم  دنوادخ  ات  دینک  ربص  امش 
هچ دـنا و  هدوب قح  رب  یناسک  هچ  داد ، دـهاوخ  ناشن  هدـنیآ  ینعی ، َنیِمِکاـْحلا .) ُْریَخ  َوُه  اـنَْنَیب َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  اوُِربْصاَـف  اُونِمُْؤی  َْمل 

.لطاب رب  یناسک 

68 ص :  دیجم .....  نآرق  مهن  ءزج  زاغآ 

68 ص :  فارعا .....  هروس  همادا 

68 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

.تسا هدش  نایب  گرزب  ربمایپ  نیا  یقطنم  نانخس  ربارب  رد  بیعش  ربکتسم  موق  لمعلا  سکع  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 88 -) )
هب هک  ار  یناسک  مه  تدوخ و  مه  اعطق ، هک  مینک  یم دای  دنگوس  دنتفگ  وا  هب  بیعش  موق  ربکتم  دنمروز و  فارشا  : » دیوگ یم نآرق 

هدـیزگرب ُأَلَْملا  َلاق  « ) دـیدرگ زاب  اـم  نییآ  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  نیا  رگم  دـنار ، میهاوخ  نوریب  دوخ  طـیحم  زا  دـنا ، هدروآ ناـمیا  وت 
69 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

( اِنتَِّلم ِیف  َّنُدوُعََتل  ْوَأ  اِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُْبیَعُش َو  ای  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا 
«

ام دیهاوخ  یم  ) ایآ تفگ : ، » دوب یقطنم  میالم و  هداس و  یلیخ  داد  اهنآ  هب  تنوشخ  دـیدهت و  همه  نیا  ربارب  رد  بیعـش  هک  یخـساپ 
(. َنیِهِراک اَّنُک  َْول  َلاق َأ َو  « ) میشابن لیام  هچ  رگا  دینادرگزاب ) ناتدوخ  نییآ  هب  ار 

69 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

تاجن ار  ام  ادخ  هک  نآ  زا  دعب  و  میدرگ ، زاب  امـش  یتسرپ  تب  نییآ  هب  ام  رگا  : » دهد یم همادا  نینچ  بیعـش  هیآ  نیا  رد  هیآ 89 -) )
(. اْهنِم ُهَّللا  اَناََّجن  ْذِإ  َدَْعب  ْمُِکتَِّلم  ِیف  انْدُع  ْنِإ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اْنیَرَْتفا  ِدَق  « ) میا هتسب ارتفا  ادخ  رب  مینکفیب ، هاگترپ  نیا  هب  ار  دوخ  هداد 

َءاشَی ْنَأ  اَّلِإ  اهِیف  َدوُعَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  َو  « ) دهاوخب ادخ  هک  نیا  رگم  میدرگزاب  امش  نییآ  هب  ام  تسین  نکمم  : » دنک یم هفاضا  سپس 
(. انُّبَر ُهَّللا 

هطاحا زیچ  همه  هب  تسا و  هاگآ  زیچ  همه  زا  وا  هک  ارچ  ، » داد دـهاوخن  يروتـسد  نینچ  زین  دـنوادخ  هک  دـنک  یم هفاضا  هلـصافالب  و 
(. ًاْملِع ٍء  ْیَش َّلُک  انُّبَر  َعِسَو  « ) دراد یملع 

دشاب و دودحم  شملع  هک  ددرگ ، یمرب شروتسد  زا  هک  یسک  اریز  ددرگ ، زاب  هداد  هک  يروتسد  زا  وا  تسین  نکمم  زگره  نیاربانب 
.تسین نکمم  وا  يارب  رظن  دیدجت  دراد ، زیچ  همه  هب  یملع  هطاحا  هک  سک  نآ  اما  ددرگ ، نامیشپ  دوخ  روتسد  زا  دنک و  هابتشا 

هیکت لکوت و  : » دیوگ یم تسا ، هداتسیا  دوخ  ياج  رب  مکحم  درادن و  یـساره  ناشدیدهت  زا  دنک  یلاح  اهنآ  هب  هک  نیا  يارب  سپس 
(. اْنلَّکَوَت ِهَّللا  یَلَع  « ) تسادخ هب  اهنت  ام 

ات دزاـس ، راکـشآ  ار  شیوخ  ییوج  تملاـسم  یبـلط و  تقیقح  هرهچ  دـنک و  تباـث  ار  دوـخ  تین  نسح  هک  نیا  يارب  ماـجنا  رـس  و 
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مکح قح  هب  ام  تیعمج  ام و  نایم  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم دننکن ، یبلط  اغوغ  ییوجارجام و  هب  مهتم  ار  وا  شنانمشد 
__________________________________________________

.دش دهاوخ  ثحب  بیعش  هب  طوبرم  تایآ  ریاس  رد  هک  دنا  هتشاد زین  يرگید  ياهدیدهت  نافلاخم  هتبلا  ( 1)
70 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

« یناگدـنیاشگ نیرتهب  هک  اشگب  ام  يوس  هب  ار  تتمحر  ياـهرد  و  زاـس ، فرطرب  ار  اـم  ياـهیراتفرگ  تالکـشم و  و  نک ، يرواد  و 
(. َنیِِحتاْفلا ُْریَخ  َْتنَأ  ِّقَْحلِاب َو  انِمْوَق  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْحَْتفا  اَنَّبَر  )

70 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

فارـشا و : » دـیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخـس  دـندرک  یم وا  ناعبات  ربارب  رد  بیعـش  نافلاخم  هک  یتاغیلبت  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 90 -) )
بیعـش توعد  ریثأت  تحت  دنداد  یم لامتحا  هک  یناسک  هب   ) دـندوب هتفرگ  شیپ  ار  رفک  هار  بیعـش  موق  زا  هک  یهاوخدوخ  ناربکتم 

ِِنَئل ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  َو  « ) دوب دیهاوخ  ناراکنایز  زا  مّلـسم  روطب  دینک  يوریپ  بیعـش  زا  رگا  دـنتفگ : یم دـنوش ) عقاو 
(. َنوُرِساَخل ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ًاْبیَعُش  ُْمتْعَبَّتا 

تب نییآ  هب  تشگزاب  املـسم  اهنآ  اریز  دـش ، یم بیعـش  توعد  هب  نانمؤم  ریگنماد  هک  دوب  يداـم  ياـهتراسخ  ناـمه  ناـشروظنم  و 
.دنورب دنراذگب و  ار  دوخ  ياه  هناخ كالما و  دنوش و  جارخا  راید  رهش و  نآ  زا  روز  هب  تسیاب  یم نیاربانب  و  دندرک ، یمن یتسرپ 

70 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

چیه و  دندیزرو ، رارصا  زین  نارگید  نتخاس  هارمگ  رد  شیوخ  یهارمگ  رب  هوالع  دیسر و  اجنیا  هب  ناشراک  هک  یماگنه  هیآ 91 -) )
تخـس و هلزلز  سپ  ، » دـمآ اهنآ  غارـس  هب  داسف  هشیر  عطق  نوناق  مکح  هب  یهلا  تازاجم  دوبن ، اـهنآ  ندروآ  ناـمیا  هب  يدـیما  هنوگ 
« دـندوب هداتفا  ناشیاه  هناخ نورد  رد  یناـج  یب داـسجا  تروص  هب  یگمه  ناهاگحبـص  هک  ناـنچنآ  تفرگارف ، ار  اـهنآ  یکانتـشحو 

(. َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  )

70 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، دندرک بیذکت  ار  بیعش  هک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، حیرـشت  هلمج  نیا  اب  ار  بیجع  هلزلز  نیا  كانتـشحو  داعبا  سپـس  هیآ 92 -) )
(. اَهِیف اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ًاْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  «! ) دنتشادن ینکس  اه  هناخ نیا  رد  زگره  ایوگ  هک  دندش  دوبان  نانچنآ 

ُمُه اُوناـک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَـک  َنـیِذَّلا   ) ناـنمؤم هـن  دـندوب » راـکنایز  دـندرک ، بیذـکت  ار  بیعـش  هـک  اـهنآ  : » دـیامرف یم هـیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنیِرِساْخلا

70 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

71 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راکهنگ  موق  زا  وا  : » هک میناوخ  یم ار  بیعش  راتفگ  نیرخآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 93 -) )
یهاوخریخ هنوگ  چـیه  زا  مدومن و  تحیـصن  یفاک  رادـقم  هب  و  مدرک ، غالبا  ار  مراگدرورپ  تالاسر  نم  تفگ : دـینادرگرب و  يور 
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(. ْمَُکل ُتْحَصَن  یِّبَر َو  ِتالاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاق  ْمُْهنَع َو  یَّلَوَتَف  « ) مدرکن راذگورف 
(. َنیِِرفاک ٍمْوَق  یلَع  یسآ  َْفیَکَف  « ) مروخب فسأت  رفاک  تیعمج  نیا  لاح  هب  هنوگچ  لاح  نیا  اب  »

نینچ تسیاب  یم و  دـندرواین ، دورف  میلـست  رـس  قح  ربارب  رد  یلو  دـمآ  لمع  هب  اـهنآ  تیادـه  يارب  شـشوک  شـالت و  نیرخآ  اریز 
.دنشاب هتشاد  ار  یموش  تشونرس 

71 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب نـتخادرپ  زا  شیپ  گرزب و  ناربماـیپ  زا  یعمج  تشذگرــس  رکذ  زا  دـعب  هـک  هـیآ  نـیا  دـتفین : رثؤـم  اهرادــشه  رگا  هیآ 94 -) )
ام و  : » دیوگ یم تسخن  دنک ، یم تموکح  اهارجام  همه  رد  هک  تسا  یلک  لصا  دنچ  هب  هراشا  هدمآ ، نارمع  نب  یـسوم  تشذگرس 

و دنیآ ، دوخ  هب   ) دیاش میتخاس  راتفرگ  اهتراسخ  اهیتحاران و  هب  ار  نآ  لها  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  يدابآ ، رهـش و  چیه  رد 
(. َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  ِءاسْأَْبلِاب َو  اهَلْهَأ  انْذَخَأ  اَّلِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  ام  َو  «! ) دننک عّرضت  دندرگزاب و  ادخ ) يوس  هب 

رد هک  یماگنه  اما  دـنراد  قح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  اونـش و  شوگ  رتمک  دـنتمعن  زان و  رد  اـت  مدرم  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و 
هدامآ ناشیاهلد  دـنتفا و  یم ادـخ  دای  هب  راـیتخا  یب ددرگ ، یم رتراکـشآ  دـیحوت  ترطف و  رون  دـنریگ و  یم رارق  تالکـشم  ياـنگنت 

فرطرب درجم ، هب  تسا و  رادیاپان  رذگ و  دوز  دارفا  زا  يرایـسب  رد  تسا  ناسکی  همه  رد  هک  يرادـیب  نیا  یلو  ددرگ ، یم شریذـپ 
يارب دوـش و  یم بوـسحم  یگدـنز  رد  یفطع  هطقن  یعمج  يارب  یلو  دـنور  یم ورف  تـلفغ  باوـخ  رد  رگید  راـب  تالکـشم  ندـش 

.دندرگ یم زاب  قح  يوس  هب  هشیمه ،

71 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رد نانچمه  دندادن و  ریسم  رییغت  تالکشم  راشف  ثداوح و  تابرـض  ریز  رد  اهنآ  هک  یماگنه  دیوگ : یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 95 -) )
راب  ) هک اجنآ  ات  میداد ، رارق  تمعن  شیاشگ و  نآ  ياج  هب  میتشادرب و  اهنآ  زا  ار  تالکـشم  ام  سپـس   » دـندنام یقاب  دوخ  یهارمگ 

72 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تارفن  لام و  دش و ) لیدبت  ینوزف  هب  اهدوبمک  تفرگ و  قنور  اهنآ  یناگدنز  رگید 
(. اْوَفَع یَّتَح  َۀَنَسَْحلا  ِۀَئِّیَّسلا  َناکَم  اْنلََّدب  َُّمث  « ) دیدرگ ناوارف  اهنآ 

هب ور  تسادـخ و  تسد  هب  تمقن »  » و تمعن »  » هک دـننک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  هک  نیا  ياج  هب  تالکـشم ، ندـش  فرطرب  ماگنه  هب 
يا هزات زیچ  دـمآ ، شیپ  ییاهیراتفرگ  بئاصم و  اـم  يارب  رگا  هک  دـندش ، ثبـشتم  قطنم  نیا  هب  دوخ  لاـفغا  يارب  دـنروآ ، وا  يوس 

زارف و ایند  ُءاَّرَّسلا .) ُءاَّرَّضلا َو  اَنَءابآ  َّسَم  ْدَـق  اُولاق  َو  « ) دـندش یتالکـشم  بئاـصم و  نینچ  راـتفرگ  زین  اـم  ناردـپ  دـنتفگ : و   » تسین
.دنرذگ دوز  رادیاپان و  یجاوما  اهیتخس  تسا ، هدوب  یتخس  یتحار و  نارود  سک  ره  يارب  دراد و  بیشن 

دوـخ رورغ  رب  هکلب  دـنتفرگن ، يا  هرهب نیرتـمک  تیبرت  لـماوع  زا  دیـسر و  اـجنیا  هب  راـک  هـک  یماـگنه  دـیوگ : یم نآرق  ناـیاپ ، رد 
تازاجم تهج  نیمه  هب  و  دندش » ریگلفاغ  دنتشادن و  ربخ  چیه  اهنآ  هک  یلاح  رد  میتفرگ ، دوخ  تازاجم  هب  ار  اهنآ  هاگان  ، » دندوزفا

(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ًۀَتَْغب َو  ْمُهانْذَخَأَف   ) دوب كاندرد  تخس  اهنآ ، يارب 

72 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

یمدرم رگا  : » دـیوگ یم لبق  تایآ  زا  يریگ  هجیتن يارب  دـعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  اوقت : نامیا و  هیاس  رد  يدابآ  نارمع و  هیآ 96 -) )
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ملظ راگدرورپ و  تایآ  بیذکت  یشکرس و  نایغط و  ياج  هب   ) دنراد هتـشاد و  یگدنز  نیمز  يور  رگید  طاقن  اهیدابآ و  نیا  رد  هک 
عقاو یهلا  تازاجم  راگدرورپ و  مشخ  دروم  اهنت  هن   ) دـندرک یم هشیپ  يراکزیهرپ  اوقت و  نآ  وترپ  رد  و  دـندروآ ، یم نامیا  داسف ) و 

ْمِْهیَلَع انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  « ) میدوشگ یم اـهنآ  يور  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  ياـهرد  هکلب ) دـندش ، یمن
(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب 

.دشاب یم ناهایگ  ندییور  ناراب و  لوزن  نامسآ  نیمز و  تاکرب  زا  روظنم 
بیذـکت ار  ادـخ  ناربمایپ  و  ، » دـنتخاس اهر  دوب  تینما  هافر و  یتخبـشوخ و  تداعـس و  هار  هک  میقتـسم  طارـص  اـهنآ  هنافـسأتم  یلو 

اِمب ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  َو  « ) میداد رفیک  ار  اهنآ  ناشلامعا ، مرج  هب  مه  ام  دنتشاذگاپ ) ریز  ار  اهنآ  یحالصا  ياه  همانرب و   ) دندرک
(. َنُوبِسْکَی اُوناک 

72 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هکلب هدوبن  نیـشیپ  ماوقا  صوصخم  قوف  نوناـق  هک  نیا  مکح و  نیا  تیموـمع  يور  رتـشیب  دـیکأت  ناوـنع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 97 -) )
73 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دریگ ، یم رب  رد  زین  ار  هدنیآ  زورما و 

دنا هدیمرآ شوخ  باوخ  رد  هک  یعقوم  رد  ماگنه  بش  هک  دنناد  یم ناما  رد  ام  ياهتازاجم  زا  ار  دوخ  اهیدابآ ، لها  ایآ  : » دـیوگ یم
(. َنوُِمئان ْمُه  ًاتاَیب َو  انُسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَف  َأ  « ) دزیر ورف  اهنآ  رب  نآ ) دننام  اه و  هلزلز اه و  هقعاص تروص  هب  )

73 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اهیدابآ نیا  لها  ناماد  دنتـسه  اهیمرگرـس  اهیزاب و  عاونا  قرغ  هک  یعقوم  رد  زور  ماگنه  هب  ام  ياهتازاجم  هک  نیا  اـی  و  (- » هیآ 98 )
(. َنُوبَْعلَی ْمُه  یًحُض َو  انُسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َأ َو  « ) دریگب ار 

رارق ادـخ  تردـق  تسد  رد  همه  یـشوخان  یـشوخ و  تاعاس  رد  يرادـیب ، باوخ و  رد  بش ، زور و  رد  لاـح  همه  رد  اـهنآ  ینعی ،
تـسا نکمم  همدقم  چیه  نودـب  هظحل و  کی  رد  اهنت  يرآ  دـچیپب ، مه  رد  ار  اهنآ  یگدـنز  همه  دـناوت  یم نامرف  کی  اب  و  دـنراد ،

.دیآ دورف  ربخ  یب ناسنا  نیا  رس  رب  اهالب  عاونا 

73 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رکم زا  نامرجم  نیا  ایآ  : » دـیوگ یم دـنک و  یم دـیکأت  ار  تقیقح  نیا  يا  هزات نایب  هب  رگید و  لکـش  هب  زاـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 99 -) )
َرْکَم ُنَمْأَی  الَف  ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَف  َأ  « ) دنناد یمن ناما  رد  دـنوادخ  رکم  زا  ار  دوخ  ناراکنایز  زج  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  دـننمیا ؟ یهلا 

(. َنوُرِساْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا 
یناگدـنز زا  ناشدوخ  رایتخا  نودـب  ریذـپان  تسکـش  عطاق و  ياه  هشقن اب  ار  نامرجم  دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  یهلا » رکم   » زا روظنم 

.تسا هدننک  هراچیب  یناهگان و  ياهالب  اهرفیک و  نامه  هب  هراشا  نیا  و  دراد ، یم زاب  ینارذگشوخ  ياهفده  هّفرم و 

73 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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رد هک  یتربع  ياهـسرد  هب  نانآ  نداد  هجوت  دوجوم و  ماوقا  هتفخ  ياه  هشیدنا نتخاس  رادیب  يارب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 100 -) )
ناینیـشیپ لاح  هعلاطم  زا  دنوش ، یم نآ  نابحاص  زا  دعب  نیمز  يور  ثراو  هک  یناسک  ایآ  : » دیوگ یم تسا  هدوب  ناینیـشیپ  یناگدنز 

هتـشذگ نامرجم  تشونرـس  نامه  هب  و  مینک » كاله  ناشناهانگ  رطاـخ  هب  زین  ار  اـهنآ  میناوت  یم میهاوخب  اـم  رگا  هک  دـندشن : هبنتم 
(. ْمِِهبُونُِذب ْمُهاْنبَصَأ  ُءاشَن  َْول  ْنَأ  اِهلْهَأ  ِدَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  ِدْهَی  َْمل  َأ َو   ) میزاس راتفرگ 

روعـش و كرد و   ) میهن یم رهم  ناشیاهلد  رب   » داسف هانگ و  رد  ندش  رو  هطوغ رطاخ  هب  یلو  میراذـگب ، هدـنز  ار  اهنآ  میناوت  یم زین  و 
74 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میریگ ) یم اهنآ  زا  ار  صیخشت  سح 

ْمُهَف ال ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َو   ) دنوش نادرگرس  ناریح و  یگدنز  رد  دنریذپن و  ار  يزردنا  چیه  و  دنونشن » ار  یتقیقح  چیه  هک  نانچنآ 
(. َنوُعَمْسَی

74 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

یلو دوش ، یم هتفرگ  نیـشیپ  ماوقا  ياهتـشذگرس  نایب  زا  هک  تسا  ییاهتربع  يور  هیکت  مه  زاـب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 101 -) )
.دنتسه همه  عقاو  رد  فده  هچرگا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  اجنیا  رد  نخس  يور 

يرُْقلا َْکِلت  « ) مینک یم نایب  وت  يارب  ار  اهنآ  تشذگرـس  راـبخا و  هک  دنتـسه  یماوقا  اهرهـش و  اـهیدابآ و  اـهنیا  : » دـیوگ یم تسخن 
(. اِهئاْبنَأ ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن 

هب نشور ، لیالد  اب  ناشناربمایپ  ملـسم  روطب  ، » هکلب دنوش ، دوبان  كاله و  تجح ، مامتا  نودب  اهنآ  هک  دوبن  نانچ  دـیوگ : یم سپس 
(. ِتانِّیَْبلِاب ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََقل  َو   ) دندرک اهنآ  تیاده  رد  ار  ششوک  شالت و  تیاهن  و  دندمآ » اهنآ  غارس 

دندوبن رـضاح  و ) دنداتـسیا ، دوخ  فرح  يور  نداد و  جرخ  هب  تمواقم  ءایبنا  ریگ  یپ توعد  و  رمتـسم ، تاغیلبت  ربارب  رد   ) اهنآ اما  »
(. ُْلبَق ْنِم  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  « ) دنروایب نامیا  نآ  هب  دنریذپب و  دندرک  بیذکت  البق  ار  هچنآ 

فارحنا ینامیا و  یب شقن  نارفاک  ياهلد  رب  دنوادخ  نینچ  نیا  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  یتخسرس  تجاجل و  نیا  تلع  دعب  هلمج  رد 
(. َنیِِرفاْکلا ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  « ) دهن یم رهم  ناشبولق  رب  دنک و  یم میسرت  ار 

اهنآ ياهلد  رب  نانچنآ  یکاپان  رفک و  فارحنا و  لمع ، همادا  رارکت و  رثا  رب  دنراد ، یم رب  ماگ  طلغ  ياهریـسم  رد  هک  یناسک  ینعی ،
اریز هدش ، هداد  تبسن  دنوادخ  هب  هک  تسا  لمع  تیصاخ  رثا و  لیبق  زا  نیا  دنام و  یم تباث  هکس  شقن  نوچمه  هک  ددنب ، یم شقن 

.تسوا بابسا ، مامت  ببسم 

74 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، هدـیدرگ اهنآ  يدوبان  یهارمگ و  ببـس  هک  اهتیعمج  نیا  یقالخا  فعـض  ياـه  هطقن زا  رگید  تمـسق  ود  هیآ  نیا  رد  هیآ 102 -) )
.تسا هدش  نایب 

ْنِم ْمِهِرَثْکَِأل  انْدَـجَو  ام  َو  « ) میتفاین یتباث  نامیپ  دـهع و  اهنآ  تیرثکا  يارب  ام  و  : » دـندوب نکـش  ناـمیپ  دارفا  اـهنآ  دـیوگ  یم تسخن 
(. ٍدْهَع

75 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دشاب  يرطف » نامیپ  دهع و   » هب هراشا  تسا  نکمم  نامیپ  دهع و  نیا 
.تسا هتفرگ  دوخ  ناگدنب  همه  زا  ترطف  شنیرفآ و  مکح  هب  دنوادخ 
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.دنتسکش یم سپس  دنتفریذپ و  یم ار  نآ  مدرم  زا  يرایسب  دنتفرگ ، یم مدرم  زا  یهلا  ناربمایپ  هک  ییاهنامیپ  دهع و  ای  و 
.دشاب هدوب  یعیرشت »  » و يرطف »  » زا معا  اهنامیپ  همه  هب  هراشا  ای  و 

نآ موش  بقاوع  هب  ندـش  راتفرگ  قافن و  رفک و  هار  ندـییوپ  رد  رارـصا  ناربمایپ و  اب  تفلاخم  لـماوع  زا  یکی  ینکـش  ناـمیپ  حور 
.تسا

(. َنیِقِساَفل ْمُهَرَثْکَأ  انْدَجَو  ْنِإ  َو  « ) میتفای نامرف  تعاطا  زا  جراخ  دساف و  ار  اهنآ  رثکا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  رگید  لماع  هب  سپس 
رد اهنآ  يراشفاپ  یگداتـسیا و  لماوع  زا  رگید  یکی  یهلا  نیناوق  شنیرفآ و  تاماظن  زا  جورخ  ینکـش و  نوناـق  دّرمت و  حور  ینعی 

.دوب ینامیا  یب رفک و 

75 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نب یـسوم  ناتـساد  دـیآ ، یم نآ  زا  دـعب  هک  يرگید  ناوارف  تایآ  هیآ و  نیا  رد  نوعرف ! یـسوم و  ياهیریگرد  هرطاخ  هیآ 103 -) )
.تسا هدش  نایب  اهنآ  راک  ماجنا  رس  ناینوعرف و  نوعرف و  اب  وا  ياهیریگرد  تشذگرس  نارمع و 

: درک هصالخ  ناوت  یم هرود  جنپ  رد  ار  نارمع  نب  یسوم  ینعی  گرزب  ربمایپ  نیا  یگدنز  یلک  روطب 
.تشذگ وا  رب  هک  یثداوح  دلوت و  نارود  - 1

«. نیدم  » نیمزرس رد  وا  یگدنز  رصم و  زا  وا  رارف  نارود  - 2
.تشاد وا  هاگتسد  نوعرف و  اب  هک  یناوارف  ياهیریگرد  تثعب و  نارود  - 3

.ناینوعرف لاگنچ  زا  لیئارسا  ینب  وا و  تاجن  نارود  - 4
دننام حلاص و  دوه ، حون ، موق  ینعی   ) هتـشذگ ماوقا  زا  دـعب  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  لیئارـسا ! ینب  اب  یـسوم  ياهیریگرد  نارود  - 5

(. ِِهئاَلَم َنْوَعِْرف َو  یلِإ  اِنتایِآب  یسُوم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  « ) میدرک ثوعبم  ناینوعرف  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  تایآ  اب  ار  یسوم  اهنآ )
.دش یم هتفگ  نامز  نآ  رد  رصم  نیطالس  مامت  هب  هک  تسا  ماع  مسا  نوعرف ،

76 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اِهب .) اوُمَلَظَف  « ) دندرک متس  ملظ و  یهلا  تایآ  هب  تبسن  اهنآ  : » دیامرف یم سپس 
(. َنیِدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( !؟» دوب هنوگچ  نادسفم  راک  ماجنا  رس  رگنب  : » دنک یم هفاضا  نایاپ  رد  و 

.دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  حرش  هک  تسوا  شکرس  موق  نوعرف و  يدوبان  هب  یلامجا  هراشا  کی  قوف  هلمج 

76 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اما دوب ، اهنآ  راک  تبقاع  نوعرف و  اب  وا  ياهیریگرد  یـسوم و  تلاسر  همانرب  عومجم  هب  یهاتوک  رایـسب  هراشا  لبق  هیآ  هیآ 104 -) )
هداتسرف نم  نوعرف ! يا  تفگ : یسوم  و  : » دیوگ یم تسخن  هتفرگ ، رارق  یسررب  دروم  رتحورشم  روطب  عوضوم  نیمه  دعب  تایآ  رد 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  ای  یسُوم  َلاق  َو  « ) منایناهج راگدرورپ 
.تسا لطاب »  » و قح »  » يریگرد زا  يا  هرهچ نوعرف و  اب  یسوم  دروخرب  نیتسخن  نیا  و 

76 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

متـسه وا  هداتـسرف  نم  هک  نونکا  دـیوگ : یم راـگدرورپ  تلاـسر  يوـعد  لاـبند  هب  یـسوم  هک  میناوـخ  یم هیآ  نیا  رد  هیآ 105 -) )
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تـسین نکمم  تسا ، هزنم  كاپ و  بویع ، همه  زا  هک  يدـنوادخ  هداتـسرف  اریز  میوگن » قح  زج  دـنوادخ  هراب  رد  هک  تسا  راوازـس  »
هک تسین  نانچ  دنک : یم هفاضا  شیوخ  توبن  يوعد  تیبثت  يارب  سپس  َّقَْحلا ) اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ْنَأ ال  یلَع  ٌقیِقَح   ) .دشاب وگغورد 
(. ْمُکِّبَر ْنِم  ٍۀَنِّیَِبب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  « ) ما هدروآ دوخ  اب  يراکشآ  نشور و  لیلد  امش ، راگدرورپ  زا  نم   » مشاب هتفگ  لیلد  نودب  ار  اعدا  نیا 

(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  َیِعَم  ْلِسْرَأَف  « ) تسرفب نم  اب  ار  لیئارسا  ینب   » تسا نینچ  هک  نونکا 

76 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

زا يا  هناشن ییوگ و  یم تسار  رگا  تفگ :  » هلصافالب مراد ،» دوخ  اب  ینشور  لیلد  نم   » هک هلمج  نیا  ندینـش  اب  نوعرف  هیآ 106 -) )
(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  اِهب  ِتْأَف  ٍۀَیِآب  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ  َلاق  « ) روایب ار  نآ  يراد  دوخ  اب  دنوادخ  فرط 

76 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

و راذـنا »  » ماـقم و  دوـب ، دــیما »  » رهظم يرگید  و  مـیب »  » رهظم یکی  هـک  ار  دوـخ  گرزب  هزجعم  ود  یــسوم  هلــصافالب  هیآ 107 -) )
77 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داد : ناشن  درک ، یم لیمکت  ار  وا  تراشب » »

(. ٌنِیبُم ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یْقلَأَف  « ) دمآرد يراکشآ  ياهدژا  تروص  هب  تخادنا و  ار  دوخ  ياصع  ، » تسخن

77 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

زا ار  دوـخ  تسد  یـسوم  : » دـیامرف یم هدرک ، دراد  تراـشب  دـیما و  هبنج  هک  یـسوم  زاـجعا  نیمود  هب  هراـشا  هیآ  نـیا  هیآ 108 -) )
(. َنیِرِظاَّنِلل ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی  َعََزن  َو  « ) دوب ناگدننیب  ربارب  رد  هدنشخرد  دیفس و  ناهگان  درک ، جراخ  نابیرگ 

77 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

یـسوم و توـعد  ربارب  رد  وا  هاگتـسد  نوـعرف و  ياهـشنکاو  نیتـسخن  زا  نخـس  دـعب  نـیا  زا  دوـش ! یم عورـش  هزراـبم  هیآ 109 -) )
دنتسب و) وا  هب  رحس  هلصو  اروف  یسوم  هداعلا  قراخ  لامعا  هدهاشم  اب   ) نوعرف نایفارطا  : » دیامرف یم تسا ، هدمآ  نایم  هب  شتازجعم 

(. ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  «! ) تسا يا  هدومزآ راک و  هنهک  اناد و  رحاس  نیا  دنتفگ :

77 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ْنِم ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدـیُِری  « ) دـنارب نوریب  ناـتنطو  نیمزرـس و  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  درم  نیا  فدـه  : » دـندوزفا سپـس  هیآ 110 -) )
(. ْمُکِضْرَأ

قراخ ياهراک  نیا  درادن و  نارگید  نیمزرس  بصغ  یبلط و  هعـسوت  مدرم و  رب  تموکح  رامثتـسا و  رامعتـسا و  زج  يرظن  وا  ینعی ،
.تسا فده  نیا  هب  لوصو  يارب  همه  توبن  ياعدا  هداعلا و 

(. َنوُُرمْأَت اذ  امَف  ( »؟ تسیچ وا  هراب  رد  امش  هدیقع  لاوحا  عاضوا و  نیا  هب  هجوت  اب  : » دنتفگ دعب  و 
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77 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

يروآ عمج  و  زادنا ، ریخأت  هب  ار  شردارب  وا و  راک ) : ) دنتفگ  » نوعرف هب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  یگمه  رظن  لاح  ره  هب  هیآ 111 -) )
 ...« تسرفب اهرهش  همه  هب  ار  ناگدننک 

(. َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ْلِسْرَأ  ُهاخَأ َو  ْهِجْرَأ َو  اُولاق  )

77 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ٍرِحاس ِّلُِکب  َكُوتْأَـی  « ) دـنروایب وت  رـضحم  هب  دـنناوخارف و  وت  يوس  هب  ار  اـناد  هدومزآ و  هدـیزرو و  نارحاـس  همه  اـت  (- » هیآ 112 )
(. ٍمِیلَع

هرهچ دـش و  یم وا  هب  يداـیز  هدـع  شیارگ  ثعاـب  شبیجع  هزجعم  ود  هب  هجوـت  اـب  نوراـه  یـسوم و  نتـشک  رد  هلجع  هک  اـجنآ  زا 
ریـسفت هدـیزگرب  رکف  نیا  هب  تسخن  تفرگ ، یم دوخ  هب  يرتـشیب  هبذاـج  هدـش ، هتخیمآ  تداهـش » تیمولظم و   » هرهچ اـب  وا  توبن » »

78 ص : ج2 ، هنومن ،
یسوم ناتساد  ات  دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  سپس  دنزیرب  ار  شیوربآ  دننک و  یثنخ  نارحاس  هداعلا  قراخ  لامعا  اب  ار  وا  لمع  هک  دنداتفا 

! ددرگ شومارف  اهرظن  زا  هشیمه  يارب  نوراه  و 

78 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نیا رد  وا  راک  ماجنا  رس  نارحاس و  اب  ع )  ) یـسوم يریگرد  زا  نخـس  دعب  هب  نیا  زا  دش ؟ زوریپ  قح  ماجنا  رـس  هنوگچ  هیآ 113 -) )
.تسا هدمآ  نایم  هب  هزرابم 

رجا و ام  ایآ  هک  دوب  نیا  دنتشاذگ  نایم  رد  وا  اب  هک  يزیچ  نیتسخن  دنتفاتش و  وا  غارس  هب  نوعرف  توعد  هب  نارحاس  : » دیوگ یم هیآ 
(. َنِیِبلاْغلا ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  اُولاق  َنْوَعِْرف  ُةَرَحَّسلا  َءاج  َو  « ) تشاد میهاوخ  نمشد  رب  هبلغ  تروص  رد  یناوارف  شاداپ 

78 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

زا هکلب  تشاد ) دـیهاوخ  يدام  شاداپ  رجا و  اهنت  هن   ) يرآ : » تفگ داد و  اـهنآ  هب  دـعاسم  هدـعو  هلـصافالب  زین  نوعرف  هیآ 114 -) )
(. َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ْمُکَّنِإ  ْمَعَن َو  َلاق  «! ) دش دیهاوخ  زین  نم  هاگرد  نابرقم 

«. گرزب ماقم   » هدعو مه  داد و  اهنآ  هب  لام »  » هدعو مه  بیترت  نیا  هب  و 

78 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب توعد  ارجام  نیا  هدهاشم  يارب  مدرم  همه  زا  دش و  نییعت  نارحاس  اب  ع )  ) یسوم هلباقم  يارب  ینیعم  دعوم  ماجنا  رس  هیآ 115 -) )
.دمآ لمع 

ایوگ اهنآ  نورد  هک  اصع  نامـسیر و  تشم  کی  دندوب ، هتخاس  مهارف  ار  دوخ  راک  تامدـقم  همه  نارحاس  دیـسر و  ارف  دوعوم  زور 
نآ دمآ و  یم رد  یکبـس  ياهزاگ  تروص  هب  باتفآ  شبات  ربارب  رد  هک  دندرک  هیهت  دوب  هدش  هداد  رارق  یـصوصخم  ییایمیـش  داوم 
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.دروآ یمرد تکرح  هب  ار  یلاخ  وت  ياهاصع  اهبانط و 
ای یسوم ! يا  دنتفگ :  » مدرم نارحاس و  تیعمج  هوبنا  ربارب  رد  دوب - وا  اب  شردارب  طقف  اهنت - کت و  ع )  ) یـسوم دوب ، یبیجع  هنحص 

َیِْقُلت ْنَأ  اَّمِإ  یسُوم  ای  اُولاق  « ) مینکفا یم ار  دوخ  لئاسو  مینک و  یم زاغآ  ام  ای  نکفیب و  ار ) ترحـس  لئاسو  نک و  راک  هب  عورـش  وت  )
(. َنیِْقلُْملا ُنَْحن  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو 

78 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

(. اوُْقلَأ َلاق  «! ) دینکفیب ار  دوخ  لئاسو  امش  دینک ) عورش  البق  امش  : ) تفگ  » خساپ رد  یصوصخم  يدرـسنوخ  اب  یـسوم  هیآ 116 -) )
79 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

قارغا ياهراتفگ  لامعا و  اب   ) هدرک و يدـنب  مشچ  ار  مدرم  دـندنکفا ، نادـیم  طسو  هب  ار  اهنامـسیر  اهبانط و  نارحاس  هک  یماـگنه  »
ِساَّنلا َو َُنیْعَأ  اوُرَحَـس  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  « ) دـنداد ماـجنا  اـهنآ  ربارب  رد  یمیظع  رحـس  دـندنکفا و  مدرم  لد  رد  یتـشحو  لوه و  دوـخ ) زیمآ 

(. ٍمیِظَع ٍرْحِِسب  ُؤاج  ْمُهُوبَهْرَتْسا َو 
یئرمان و نآ  هزیگنا  لـماع و  هک  يزیچ  ره  ینعم  هب  زین  یهاـگ  تسا ، یتسدرت  هدبعـش و  گـنرین و  هعدـخ و  ینعم  هب  رحـس »  » هملک

.تسا هدمآ  دشاب ، زومرم 

79 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

شنایفارطا نوعرف و  دوب و  دـنلب  وس  ره  زا  يداش  ویرغ  دـندوب و  هداـتفا  شوج  بنج و  هب  مدرم  همه  هک  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 117 -) )
هب نامرف  ار  وا  دمآ و  ع )  ) یسوم غارس  هب  یهلا  یحو  دیشخرد ، یم ناشنامشچ  زا  يداش  قرب  دنتشاد و  بل  رب  یشخب  تیاضر  مسبت 

هکنانچ داتفا ، شنارای  نوعرف و  ناکرا  رب  لزلزت  دیرپ و  اه  هرهچ زا  گنر  دش و  نوگرگد  یلکب  هنحـص  ناهگان  داد ، اصع  نتخادـنا 
، تعرـس تقد و  اب  دـمآرد و ) ییاهدژا  تروص  هب   ) ناهگان نکفیب  ار  تیاـصع  هک  میدرک  یـسوم  هب  یحو  اـم  و  : » دـیوگ یم نآرق 

(. َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقلَت  َیِه  اذِإَف  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  « ) درک عمج  ار  نارحاس  یبالق  لئاسو  نیغورد و  ياهرام 

79 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اُوناک ام  َلََطب  ُّقَْحلا َو  َعَقَوَف  « ) دیدرگ لطاب  دوب ، تسردان  ساسا و  یب هک  اهنآ  لامعا  دش و  راکشآ  قح  ماگنه  نیا  رد  (- » هیآ 118 )
(. َنُولَمْعَی

.لافغا يدنب و  مشچ  ریوزت و  بلقت و  تشم  کی  اهنآ  لامعا  دوب و  تیعقاو  کی  یسوم  راک  اریز 
.دمآ دورف  راّبج  نوعرف  تردق  هیاپ  رب  هک  دوب  یتبرض  نیتسخن  نیا  و 

79 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

« دـندش ناوتان  کچوک و  راوخ و  یگمه  دـش و  نایامن  اهنآ  رد  تسکـش  راـثآ  بیترت  نیا  هب  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 119 -) )
(. َنیِرِغاص اُوبَلَْقنا  َِکلانُه َو  اُوِبلُغَف  )
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79 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب نارحاس  همه   » ناهگان داد ، لکش  رییغت  یلکب  ع )  ) یسوم اب  نارحاس  هزرابم  هنحص  هک  دش  عقاو  هاگنآ  رتمهم  هبرـض  هیآ 120 -) )
(. َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأ  َو  « ) دندرک هدجس  دنوادخ  تمظع  يارب  دنداتفا و  نیمز 

79 ص :  ۀیآ 121 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

80 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اَّنَمآ  اُولاق  « ) میدروآ نامیا  نایناهج  راگدرورپ  هب  ام  دندز  دایرف  و  (- » هیآ 121 )
( َنیَِملاْعلا ِّبَِرب 

80 ص :  ۀیآ 122 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

(. َنوُراه یسُوم َو  ِّبَر  « ) نوراه یسوم و  راگدرورپ  نامه  (- » هیآ 122 )
.دوبن ینیب  شیپ  لباق  وا  هاگتسد  نوعرف و  يارب  هجو  چیه  هب  هک  دوب  يزیچ  نیا  و 

80 ص :  ۀیآ 123 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رب ع )  ) یسوم هب  اهنآ  ندروآ  نامیا  نارحاس و  رب  ع )  ) یسوم يزوریپ  اب  يا  هزات هبرض  هک  یماگنه  هدوهیب ! ياهدیدهت  هیآ 123 -) )
: دز راکتبا  ود  هب  تسد  هلصافالب  اذل  دش ، هچاپتسد  شحوتم و  رایسب  نوعرف  دمآ ، دورف  نوعرف  تردق  ناکرا 

رب یلو  داد ، رارق  هلمح  دروم  ار  اهنآ  دـیدهت  نیرتدـیدش  اب  سپـس  تسب ، نارحاس  هب  دوب  مه  دنـسپ  ماوع  دـیاش  هک  یماـهتا  تسخن 
تردـق ياه  هیاپ رب  یموس  هبرـض  هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  هنحـص  ود  نیا  ربارب  رد  یتمواقم  نانچنآ  نارحاس  نوعرف  راـظتنا  فـالخ 

.دمآ دورف  وا  نازرل 
َلاق ( !؟» دـیدروآ نامیا  یـسوم )  ) وا هب  مهد  هزاجا  امـش  هب  هک  نیا  زا  شیپ  ایآ  تفگ : نارحاس  هب  نوعرف  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ 

(. ْمَُکل َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ُنْوَعِْرف 
یسک هب  یبلق  نامیا  ندیشیدنا و  ندرک و  رکف  قح  یتح  هک  دندرگ  ریسا  هدرب و  نانچنآ  یتلم  هک  تسا  رامعتسا  عون  نیرتالاب  نیا  و 

.دنشاب هتشادن  ار  یبتکم  ای 
.دوش یم لابند  زین  ون » رامعتسا   » رد هک  تسا  يا  همانرب نامه  نیا 

نوریب ار  نآ  لها  نآ  هلیسو  هب  ات  دیا  هدیـشک راید ) و   ) رهـش نیا  رد  امـش  هک  تسا  يا  هشقن هئطوت و  نیا  : » درک هفاضا  نوعرف  سپس 
(. اهَلْهَأ اْهنِم  اوُجِرُْخِتل  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ُهوُُمتْرَکَم  ٌرْکََمل  اذه  َّنِإ  « ) دینک

.دنریذپب ار  نآ  دنتسناوت  یمن عالطا  یب الماک  دارفا  ساّنلا و  ماوع  زج  هک  دوب  اوسر  ساسا و  یب يردق  هب  تمهت  نیا 
(. َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  «! ) دیمهف دیهاوخ  يدوز  هب  اما  : » تفگ درک و  دیدهت  ار  اهنآ  مکحم  دیدش و  اما  هتسب  رس  روطب  نوعرف  سپس 

80 ص :  ۀیآ 124 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دای دنگوس  : » دیوگ یم دنک ، یم نایب  حوضو  روطب  دش  هراشا  نآ  هب  لبق  هلمج  رد  هک  ار  يا  هتسب رس  دیدهت  هیآ  نیا  رد  هیآ 124 -) )
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هدیزگرب منک  یم عطق  ار ) تسار  ياپ  پچ و  تسد  پچ و  ياپ  تسار و  تسد   ) فلاخم روطب  ار  امـش  ياهاپ  اهتـسد و  هک  منک  یم
81 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

(. َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  َُّمث  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکَیِْدیَأ َو  َّنَعِّطَقَُأل  « ) تخیوآ مهاوخ  راد  هب  ار  امش  یگمه  سپس 
تازراـبم رد  یموـمع  هماـنرب  کـی  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  ع )  ) یــسوم هـب  هـک  ینارحاـس  اـب  هزراـبم  يارب  اـجنیا  رد  نوـعرف  هماـنرب 

راکفا رد  ار  ناـبلط  قح  تیعقوم  اـت  دـننک ، یم هدافتـسا  تمهت  هبرح  زا  وسکی  زا  هک  تسا  قح  نارادـفرط  اـب  ناراـّبج  هنادرمناوجاـن 
.دننکشب مهرد  ار  اهنآ  هدارا  ات  دنیامن  یم يدوبان  لتق و  هب  دیدهت  تردق و  روز و  رب  هیکت  رگید  يوس  زا  دننک و  فیعضت  یمومع 

81 ص :  ۀیآ 125 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

يوس هب  ام  دنتفگ :  » وا خساپ  رد  ناجکی  لدکی و  دنتفرن ، رد  نادـیم  زا  نوعرف  هبرح  ود  زا  کی  چـیه  ربارب  رد  نارحاس  هیآ 125 -) )
(. َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  اُولاق  « ) میدرگ یم زاب  دوخ  راگدرورپ 

ینایز ام  هب  اهنت  هن  نیا  و  دیشون ، میهاوخ  تداهـش  تبرـش  ام  هک  تسا  نیا  شماجنا  رـس  دوشب ، یلمع  وت  دیدهت  نیرخآ  رگا  ینعی ،
.دوش یم بوسحم  ام  يارب  یگرزب  راختفا  تداعس و  هکلب  دهاک ، یمن يزیچ  ام  زا  دناسر و  یمن

81 ص :  ۀیآ 126 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هنحـص نیا  یچاـشامت  هک  یمدرم  هوبنا  رب  ار  رما  تقیقح  دنـشاب و  هداد  نوعرف  تمهت  هب  یخـساپ  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 126 -) )
تایآ هب  ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنت  اـم  زا  وت  ماـقتنا  : » دـنتفگ نینچ  دـننک ، تباـث  ار  شیوخ  یهاـنگ  یب دـنزاس و  نشور  دـندوب ،

(. اْنتَءاج اََّمل  انِّبَر  ِتایِآب  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ  اَّنِم  ُمِْقنَت  ام  َو  « ) میا هدروآ نامیا  دمآ ، ام  غارس  هب  هک  یماگنه  دوخ ، راگدرورپ 
نودب دنتـسناد  یم اریز  دندرک ، تماقتـسا  ربص و  ياضاقت  وا  زا  دـندش و  راگدرورپ  هاگرد  هجوتم  دـنتفاترب و  نوعرف  زا  يور  سپس 

و ! ) زیر ورف  ام  رب  تماقتـسا  ربص و  اهلا ! راب  دـنتفگ : اذـل  دـنرادن ، ار  نیگنـس  ياهدـیدهت  نیا  اب  هلباقم  ییاناوت  وا ، يرای  تیاـمح و 
(. َنیِِملْسُم انَّفَوَت  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  !« ) ناریمب ناملسم  ار  ام  و  امرف )! تمحرم  ام  هب  ار  ییابیکش  هجرد  نیرخآ 

ار دوخ  دـیدهت  نوعرف ، هک  دـنداد  جرخ  هب  یگداتـسیا  هار  نیا  رد  ردـقنآ  تسا ، هدـمآ  خـیراوت  تایاور و  رد  هکنانچ  ماـجنا  رـس  و 
82 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلثم  ياهندب  و  تخاس ، یلمع 

.دومن نازیوآ  لخن  دنلب  ناتخرد  ياه  هخاش رب  لین  دور  رانک  رد  ار  نانآ  هدش 
نآ هار  رد  اهیراکادـف  اهیگداتـسیا و  هنوگ  نیا  هک  دروآ  یم رب  رـس  یقـشع  نینچ  زا  ددرگ  مأوت  لماک  یهاگآ  اـب  ناـمیا  رگا  يرآ !

.تسین زیگنا  تفگش 

82 ص :  ۀیآ 127 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

.دنک یم نایب  ع )  ) یسوم عضو  نوماریپ  شنایفارطا  نوعرف و  يوگتفگ  زا  ار  يرگید  هنحص  نآرق  زاب  هیآ 127 -) )
اهر دوخ  لاح  هب  ار  شموق  یسوم و  ایآ  دنتفگ : وا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  نوعرف  نایفارطا  فارـشا و  تیعمج  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد 
ِیف اوُدِسُْفِیل  ُهَمْوَق  یـسُوم َو  ُرَذَت  َنْوَعِْرف َأ  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  َو  ( !؟» دنزاس اهر  ار  تنایادـخ  وت و  و  دـننک ، داسف  نیمز  رد  هک  ینک  یم

(. َکَتَِهلآ َكَرَذَی َو  ِضْرَْألا َو 
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زین اهنآ  دراذـگ و  دازآ  ار  لیئارـسا  ینب  وا و  یتدـم  ع )  ) یـسوم ربارب  رد  تسکـش  زا  دـعب  نوعرف  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 
.تشاد ینایادخ  اهدوبعم و  اهتب و  دوخ  يارب  مه  نوعرف  زین  دنتخادرپ و  ع )  ) یسوم نییآ  غیلبت  هب  دنتسشنن و  راکیب 

نارسپ يدوز  هب  تفگ :  » نینچ شناهاوخاوه  خساپ  رد  دش و  قیوشت  لیئارـسا  ینب  ربارب  رد  لمع  تدش  هب  نایفارطا  راطخا  اب  نوعرف 
َلاق « ) میراد لماک  طلـست  اهنآ  رب  ام  و  میراذـگ ، یم هدـنز  تمدـخ ) يارب   ) ار ناشنانز  مینک و  یم دوبان  میناسر و  یم لتق  هب  ار  اـهنآ 

(. َنوُرِهاق ْمُهَقْوَف  اَّنِإ  ْمُهَءاِسن َو  ِییْحَتْسَن  ْمُهَءاْنبَأ َو  ُلِّتَُقنَس 

82 ص :  ۀیآ 128 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

داهنشیپ نوعرف ، ياهدیدهت  اب  هلباقم  يارب  لیئارسا  ینب  هب  ع )  ) یـسوم هک  تسا  يا  همانرب هشقن و  تقیقح ، رد  هیآ  نیا  هیآ 128 -) )
« دییوج يرای  ادخ  زا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم   » .دش دـنهاوخ  زوریپ  نمـشد  رب  اعطق  دـننک ، یلمع  ار  همانرب  هس  رگا  هک  دـنک ، یم

(. ِهَّللِاب اُونیِعَتْسا  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  )
.دیورن نوریب  نادیم  زا  دیسارهن و  نمشد  تالمح  اهدیدهت و  زا  و  اوُِربْصا .) َو  « ) دینک هشیپ  يرادیاپ  تماقتسا و  : » هک نیا  رگید 

( تسوا قلطم  ياورنامرف  کلام و  و   ) تسادخ نآ  زا  نیمز  رسارس  : » هک دنک  یم دزـشوگ  اهنآ  هب  لیلد ، رکذ  بلطم و  دیکأت  يارب  و 
ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِدابِع .) ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  « ) دزاس یم لقتنم  ار  نآ  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  و 

83 ص :
(. َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  !« ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  نادنمزوریپ ) کین و   ) تبقاع  » اریز دینک ، هشیپ  ار  اوقت  هک  تسا  نیا  طرش  نیرخآ  و 

نودب دنوش ، زوریپ  ناشنانمشد  رب  دنهاوخب  یتلم  موق و  ره  هکلب  دوبن ، نمشد  رب  لیئارسا  ینب  موق  يزوریپ  طرـش  اهنت  طرـش  هس  نیا 
.درادن ناکما  يا  هدام هس  همانرب  نیا  نتشاد 

83 ص :  ۀیآ 129 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، دـندوب نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  ع )  ) یـسوم مایق  زا  دـعب  هک  یتالکـشم  زا  ار  لیئارـسا  ینب  ياـه  هلگ هوکـش و  هیآ  نیا  هیآ 129 -) )
رازآ زاب  يا  هدمآ هک  مه  نونکا  میدید  یم رازآ  ام  ییایب  وت  هک  نآ  زا  شیپ  دنتفگ : یـسوم  هب  اهنآ  : » دـیوگ یم دزاس و  یم سکعنم 
(. انَْتئِج ام  ِدَْعب  ْنِم  انَِیتْأَت َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  انیِذوُأ  اُولاق  ( ؟ دوش یم ادیپ  ام  راک  رد  یشیاشگ  دمآ و  دهاوخ  رس  اهرازآ  نیا  یک  مینیب » یم

.دوش هار  هب  ور  اهراک  همه  هبش  کی  ع )  ) یسوم مایق  اب  هک  دنتشاد  راظتنا  مدرم  ام  زا  يرایسب  لثم  لیئارسا  ینب  ایوگ 
تنـس قبط  يزوریپ  نیا  و  دنراد ، شیپ  رد  يزارد  هار  اما  دش ، دـنهاوخ  زوریپ  ماجنا  رـس  هک  نیا  اب  دـنامهف  اهنآ  هب  ع )  ) یـسوم یلو 

دیما تفگ  یـسوم  : » دـیوگ یم ثحب  دروم  هیآ  هک  روطنامه  دـمآ ، دـهاوخ  تسد  هب  شالت  شـشوک و  تماقتـسا و  هیاـس  رد  یهلا 
ْمُکَّوُدَع َو َِکلُْهی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  َلاق  « ) دهد رارق  نیمز  رد  اهنآ  نانیـشناج  ار  امـش  دنک و  دوبان  ار  ناتنمـشد  امـش  راگدرورپ  تسا 

(. ِضْرَْألا ِیف  ْمُکَِفلْخَتْسَی 
دنیبب ات  ، » دـنادرگ یم رب  امـش  هب  ار  هتفر  تسد  زا  يدازآ  داد و  دـهاوخ  امـش  هب  ار  اهتمعن  نیا  دـنوادخ  دـیامرف : یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَیَف  « ) درک دیهاوخ  لمع  هنوگچ 

83 ص :  ۀیآ 130 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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مامت دروم  رد  یهلا  یلک  نوناق  کی  تشذگ ، هروس  نیمه  زا  هیآ 94  ریسفت  رد  هک  روطنامه  هدننک ! رادیب  ياهتازاجم  هیآ 130 -) )
ار اـهنآ  شکرـس ، ماوقا  يرادـیب  هبنت و  يارب  دـنوادخ  دـندش ، یم ورب  ور  اـهتفلاخم  اـب  هک  یماـگنه  هب  هک  تسا ، هدوب  نیا  ناربماـیپ 

.دننک زاین  ساسحا  دوخ  رد  ات  هتخاس  یم اهیتحاران  تالکشم و  راتفرگ 
84 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک  یم نوعرف  ناوریپ  دروم  رد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  ثحب ، دروم  هیآ  رد 

رادـیب دـندرگ و  رکذـتم  دـیاش  میتخاس ، راتفرگ  اه  هویم دوبمک  یلاوتم و  ياهیلاسکـشخ  یطحق و  هب  ار  نوعرف  لآ  ام  : » دـیوگ یم و 
(. َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصْقَن  َنِینِّسلِاب َو  َنْوَعِْرف  َلآ  انْذَخَأ  ْدََقل  َو  « ) دنوش

84 ص :  ۀیآ 131 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

تیعقوم نیا  زا  دنوش ، رادیب  یشوگرخ  باوخ  زا  و  دنریگب ، دنپ  یهلا  ياهسرد  نیا  زا  نوعرف » لآ   » هک نیا  ياج  هب  اما  هیآ 131 -) )
قفو رب  عاضوا  و   ) دیسر یم اهنآ  هب  یکین  هک  یماگنه  سپ  ، » دندرک یم ریسفت  دوخ  لیم  هب  ار  ثداوح  نایرج  هدرک و  هدافتـسا  ءوس 

یتیعقوم نینچ  هتـسیاش  تقیقح  رد  تساـم »! تقاـیل  رطاـخ  هب  عضو  نیا  دـنتفگ : یم دـندوب ) یتحار  شمارآ و  رد  و  دوب ، اـهنآ  دارم 
(. ِهِذه اَنل  اُولاق  ُۀَنَسَْحلا  ُمُْهتَءاج  اذِإَف   ) میا هدوب

مدق ّرـش  زا  نیا  دـنتفگ : یم دنتـسب و ) یم دـندوب ، وا  اب  هک  یناسک  یـسوم و  هب  اروف   ) دـندش یم الب  يدـب و  راتفرگ  هک  یماگنه  اما  »
(. ُهَعَم ْنَم  یسوُِمب َو  اوُرَّیَّطَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  « ) تسوا ناسک  یسوم و 

تسا راگدرورپ  دزن  تفرگ ، یم ار  اهنآ  ناماد  هک  ییاهیتحاران  اهیموش و  همشچ  رـس  هک  دینادب  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق  یلو 
َّنِکل ِهَّللا َو  َْدنِع  ْمُهُِرئاط  امَّنِإ  الَأ  « ) دنناد یمن اهنآ  رثکا  یلو  دنکب ) ناشلامعا  موش  هجیتن  راتفرگ  ار  اهنآ  هک  تسا  هتـساوخ  یم ادـخ  )

(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال 
نودـب یلو  دـنرادن ، یعیبط  رثا  هچرگ  ود  نیا  تسا ، هتـشاد  جاور  دـب  کین و  لاـف  فلتخم ، ماوقا  اـهناسنا و  ناـیم  رد  هشیمه  دـیاش 

يدـیمون و سأی و  بجوم  دـب  لاف  یلو  تسا  تکرح  يراودـیما و  هیام  ابلاغ  کین  لاـف  دنـشاب ، هتـشاد  دـنناوت  یم یناور  رثا  دـیدرت 
.تسا یناوتان  یتسس و 

.تسا هدیدرگ  موکحم  تدش  هب  دب  لاف  اما  هدشن ، یهن  کین  لاف  زا  یمالسا  تایاور  رد  هک  تسا  عضوم  نیمه  رطاخ  هب  دیاش 

84 ص :  ۀیآ 132 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ادخ هک  يا  هدننک رادیب  ياهـسرد  یپرد و  یپ ياهالب  زا  يرگید  هلحرم  هب  هیآ ، نیا  رد  گنراگنر ! یپرد و  یپ ياهالب  هیآ 132 -) )
.تسا هدش  هراشا  داد ، نوعرف  موق  هب 

85 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  نانچمه  اهنآ  دیوگ : یم اهالب  نیا  لوزن  يارب  يا  همدقم ناونع  هب  تسخن 
ام ینک ، رحـس  نآ  اب  ار  ام  یهاوخب  هک  يروایب  ام  يارب  یتیآ  هاگره  دنتفگ : و  ، » دنداد جرخ  هب  تمواقم  ع ،)  ) یـسوم توعد  راکنا 

(. َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  امَف  اِهب  انَرَحْسَِتل  ٍۀَیآ  ْنِم  ِِهب  اِنتْأَت  امْهَم  اُولاق  َو  « ) دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب 

85 ص :  ۀیآ 133 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ام هک  دـیامرف  یم هیآ  نیا  رد  دـهد  یمن رفیک  ار  یتیعمج  چـیه  یفاـک ، تجح  ماـمتا  نودـب  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 133 -) )
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(. َنافوُّطلا ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  « ) میداتسرف اهنآ  رب  ار  نافوت   » تسخن دنوش ، رادیب  دیاش  میدرک  لزان  اهنآ  رب  الب  نیدنچ 
(. َدارَْجلا َو   ) میتخاس طلسم  اهنآ ، ناتخرد  اهتعارز و  رب  ار » خلم   » سپس

زین یگراوخ  خلم  نافوط و  زا  دعب  دنک ، الب  عفر  دهاوخب  ادخ  زا  ات  دندز ، یم یـسوم  نماد  هب  تسد  دیـسر ، یم ارف  ییالب  هک  راب  ره 
« ار لّمق   » موس راب  دنتشادنرب ، شیوخ  تجاجل  زا  تسد  زاب  یلو  دش ، فرطرب  الب  تفریذپ و  ع )  ) یـسوم و  دندرک ، ار  اضاقت  نیمه 

(. َلَّمُْقلا َو   ) میتخاس طلسم  اهنآ  رب  ار 
.درک دساف  ار  همه  و  داتفا ، اهنآ  تالغ  هب  هک  دوب  یتابن  تفآ  عون  کی  َلَّمُْقلا » »

هب هک  داد  شیازفا  نانچنآ  ار » هغابروق  لـسن  ، » دـنوادخ رگید  راـب  دـندرواین ، ناـمیا  زاـب  تسـشن و  ورف  ـالب  نیا  جاوما  هک  یماـگنه 
.دندشن میلست  دندزن و  وناز  قح  ربارب  رد  زاب  یلو  َعِدافَّضلا .) َو   ) تفرگ ارف  ار  اهنآ  یگدنز  الب  کی  تروص 

(. َمَّدلا َو   ) تخاس طلسم  اهنآ  رب  ار » نوخ   » دنوادخ ماگنه  نیا  رد 
اما میداد ، ناشن  اهنآ  هب  ار  دندوب  ادج  مه  زا  هک  یسوم  تیناقح  ياه  هناشن راکـشآ و  تازجعم  تایآ و  نیا  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

اوُرَبْکَتْـساَف َو ٍتالَّصَفُم  ٍتایآ  « ) دندوب يراکهنگ  مرجم و  تیعمج  دـندز و  زاب  رـس  قح  لوبق  زا  دـندیزرو و  ربکت  نآ  ربارب  رد  اهنآ 
(. َنیِمِرُْجم ًامْوَق  اُوناک 

85 ص :  ۀیآ 134 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هدش نایب  راگدرورپ  هدـننک  رادـیب  هدـنزومآ و  ياهالب  ربارب  رد  ناینوعرف  شنکاو  هیآ  نیا  رد  رّرکم ! ياهینکـش  نامیپ  هیآ 134 -) )
.تسا

وت اب  هک  يدهع  هب  ات  هاوخب  تیادخ  زا  ام  يارب  یـسوم ، يا  دنتفگ : یم دـش ، یم طلـسم  اهنآ  رب  الب  هک  یماگنه  : » میناوخ یم تسخن 
ریسفت هدیزگرب  َکَّبَر  اَنل  ُعْدا  یَـسُوم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو  « ) دیامن باجتـسم  ام  قح  رد  ار  تیاعد  و  دنک ، افو  تسا  هدرک 

86 ص : ج2 ، هنومن ،
( َكَْدنِع َدِهَع  اِمب 

ار لیئارسا  ینب  مه  دروآ و  میهاوخ  نامیا  وت  هب  نامدوخ  مه  اعطق  هک  مینک  یم دای  دنگوس  يزاس ، فرطرب  ام  زا  ار  الب  نیا  وت  رگا  .»
(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِسُْرَنل  ََکل َو  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َْتفَشَک  ِْنَئل  « ) میتسرف یم وت  اب  هتخاس و  دازآ 

86 ص :  ۀیآ 135 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب هک  يا ، هدش نییعت  تدم  زا  سپ  ار  الب  هک  یماگنه  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، اهنآ  ینکـش  نامیپ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 135 -) )
ریجنز زا  ار  لیئارـسا  ینب  هن  دـندروآ و  یم ناـمیا  ناـشدوخ  هن  دنتـسکش » یم ار  دوخ  ناـمیپ  میتشاد ، یمرب اـهنآ  زا  دندیـسر ، یم نآ 

(. َنُوثُْکنَی ْمُه  اذِإ  ُهوُِغلاب  ْمُه  ٍلَجَأ  یلِإ  َزْجِّرلا  ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف   ) دنتخاس یم اهر  تراسا 
نـشور الماک  هک  نیا  يارب  دش ، دهاوخ  فرطرب  الب  نیا  تقو ، نالف  رد  تفگ  یم یـسوم ، هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ٍلَجَأ » یلِإ   » هلمج

.هدوبن یفداصت  ینوگرگد  نیا  دوش 

86 ص :  ۀیآ 136 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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هب تسخن  دـنک ، یم نایب  هاتوک  هلمج  ود  رد  ار  ینکـش  نامیپ  یـشکرس و  يرـس و  هریخ  همه  نیا  ماـجنا  رـس  هیآ ، نیا  هیآ 136 -) )
(. ْمُْهنِم انْمَقَْتناَف  « ) میتفرگ ماقتنا  اهنآ  زا  ام  سپ  : » دیوگ یم هتسب  رس  تروص 

لفاغ نآ  زا  و  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  اهنآ  اریز  میدرک  قرغ  ایرد  رد  ار  اهنآ  : » دـیوگ یم دـهد و  یم حرـش  ار  ماقتنا  نیا  سپس 
(. َنِیِلفاغ اْهنَع  اُوناک  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف  « ) دندوب

دوبان دـنرادن ، تایح  قح  شنیرفآ  ماـظن  رد  هک  ار  حالـصا  لـباق  ریغ  دـساف و  تیعمج  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  یهلا  ماـقتنا  زا  روظنم 
.دزاس

86 ص :  ۀیآ 137 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ثراو لیئارـسا  ینب  اـهنآ ، تردـق  نتـسکش  مه  رد  نوعرف و  موـق  يدوباـن  زا  سپ  نوـعرف ! موـق  كاـندرد  ماـجنا  رـس  هیآ 137 -) )
رد ار  نیمز  تکربرپ  ياهبرغم  اهقرـشم و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ینعم  نیمه  هب  ثحب  دروم  هیآ  دـندش ، اهنآ  روانهپ  ياـهنیمزرس 

ِیتَّلا اََهبِراغَم  ِضْرَْألا َو  َقِراشَم  َنوُفَعْـضَتُْسی  اُوناـک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْـنثَرْوَأ  َو  « ) میداد رارق  هدـش  رامعتـسا  فعـضتسم و  تیعمج  راـیتخا 
(. اهِیف انْکَراب 

87 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دش  هدرتسگ  هنعارف  نیمزرس  رسارس  رب  لیئارسا  ینب  تموکح  ینعی ،
ققحت دـنداد - ناشن  هک  یتماقتـسا  ربص و  رطاـخ  هب  لیئارـسا - ینب  يزوریپ  هنیمز  رد  وت  راـگدرورپ  کـین  هدـعو  : » دـیوگ یم سپس 

(. اوُرَبَص اِمب  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلَع  ینْسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو  « ) تفای
اهنآ بلاج  قرب و  قرزرپ و  ياهانب  للجم و  ياهخاک  ناینوعرف و  نوعرف و  يابیز  ياهرـصق  ام  : » هک دـنک  یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُشِْرعَی اُوناک  ام  ُهُمْوَق َو  ُنْوَعِْرف َو  ُعَنْصَی  َناک  ام  انْرَّمَد  َو  « ) میتخاس دوبان  ار  ناشهوکشرپ  تاغاب  نانچمه  و 

87 ص :  ۀیآ 138 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اهنآ يزوریپ  لابند  هب  هک  لیئارسا  ینب  تشذگرس  زا  يرگید  ساسح  تمسق  هب  اجنیا  رد  یسوم ! هب  يزاس  تب  داهنشیپ  هیآ 138 -) )
انْزَواج َو  « ) میداد روبع  لین ) میظع  دور   ) ایرد زا  ار  لیئارـسا  ینب  ام  : » دـیوگ یم تسخن  تسا ، هدـش  هراـشا  دـش ، عقاو  ناـینوعرف  رب 

(. َرْحَْبلا َلِیئارْسِإ  ِینَِبب 
َنوُفُکْعَی ٍمْوَق  یلَع  اْوَتَأَف  « ) دـندوب هتفرگ  ار  دوخ  ياهتب  فارطا  عضاوت ، عوضخ و  اب  هک  دـندرک  دروخرب  یموق  هب  دوخ  ریـسم  رد  اما  »

(. ْمَُهل ٍمانْصَأ  یلَع 
يارب مه  وت ، یسوم ! يا  دنتفگ :  » دندمآ و یسوم  دزن  هلصافالب  هک  دنتفرگ  رارق  هنحـص  نیا  ریثأت  تحت  نانچنآ  ربخیب  لهاج و  دارفا 

(. ٌۀَِهلآ ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَسُوم  ای  اُولاق  «! ) دنراد ینادوبعم  اهنآ  هک  روطنامه  هدب  رارق  يدوبعم  ام 
يربخ یب لهاج و  تیعمج  امـش  تفگ :  » درک و ور  اهنآ  هب  دـش ، تحاران  رایـسب  هنادرخبان ، هنـالهاج و  داهنـشیپ  نیا  زا  ع )  ) یـسوم

(. َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  «! ) دیتسه
.تسا رشب  ینادان  لهج و  یتسرپ ، تب  همشچ  رس  هک  ارچ 

87 ص :  ۀیآ 139 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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هک ار  تسرپ  تب  تیعمج  نیا  : » تفگ لیئارسا  ینب  هب  دوخ  نخس  لیمکت  يارب  ع )  ) یـسوم هک  میناوخ  یم هیآ  نیا  رد  هیآ 139 -) )
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  ِهِیف َو  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه  َّنِإ  « ) تسا ساسا  یب لطاب و  ناشلمع  دماجنا و  یم تکاله  هب  ناشراک  دینیب ، یم

يدوباـن تکـاله و  هب  كرـشم ، تسرپ و  تب  موق  کـی  ماـجنا  رـس  مه  تسا و  هجیتـن  یب ناـشیاهجنر  هدوهیب و  ناـشلمع  مه  ینعی ،
.دشک یم

87 ص :  ۀیآ 140 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

88 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  يارب  يدوبعم  ادخ  زا  ریغ  ایآ  : » درک هفاضا  دیکأت  يارب  زاب  و  هیآ 140 -) )
یَلَع ْمُـکَلَّضَف  َوُـه  ًاـهلِإ َو  ْمُـکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َلاـق َأ  « ) داد يرترب  دوـخ ) رـصع  مدرم   ) ناـیناهج رب  ار  امــش  هـک  ییادـخ  ناـمه  مـبلطب !

(. َنیَِملاْعلا

88 ص :  ۀیآ 141 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

تمعن نیا  هب  هجوـت  اـب  اـت  دوـش ، یم روآداـی  لیئارـسا ، ینب  هب  ار  دوـخ  گرزب  ياـهتمعن  زا  یکی  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 141 -) )
.تسوا كاپ  تاذ  اهنت  تدابع ، عوضخ و  شتسرپ و  هتسیاش  دننادب  و  ددرگ ، کیرحت  اهنآ  رد  يرازگرکش  ّسح  گرزب 

دنداد یم هجنکش  ار  امش  ابترم  هک  اهنآ  میداد  تاجن  نوعرف  لآ  لاگنچ  زا  ار  امش  هک  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِباذَْعلا َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْذِإ  َو  « ) دندرک یم تازاجم  و 

ار ناتنارتخد  نانز و  و  دندیناسر ، یم لتق  هب  ار  امـش  نارـسپ   » اهنآ هک  دـهد  یم حرـش  نینچ  ار  رمتـسم  هجنکـش  باذـع و  نیا  سپس 
(. ْمُکَءاِسن َنُویْحَتْسَی  ْمُکَءاْنبَأ َو  َنُولِّتَُقی  « ) دنتشاد یم هگن  هدنز  یگدرب ) يرازگتمدخ و  يارب  )

(. ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  « ) دوب امش  يارب  دنوادخ  هیحان  زا  یگرزب  شیامزآ  نیا ، رد  «و 

88 ص :  ۀیآ 142 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

هدش اهنآ  اب  یسوم  يریگرد  لیئارـسا و  ینب  یگدنز  ياه  هنحـص زا  رگید  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  گرزب ! هاگ  هدعو هیآ 142 -) )
نآ لابند  هب  هک  دـشاب ، یم ادـخ  اب  ملکت  یحو و  قیرط  زا  تاروت  نتفرگ  راگدرورپ و  هاگداعیم  هب  یـسوم  نتفر  ناـیرج  نآ  تسا و 

.تسا هدش  رکذ  دیحوت  ریسم  زا  فارحنا  لیئارسا و  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  ناتساد 
رد وا  اب  ادخ  هدعو  و  میتخاس ، لماک  ار  نآ  رگید  زور  هد  اب  سپـس  میتشاذگ ، هدعو  بش  یـس  ع )  ) یـسوم اب  ام  : » دیوگ یم تسخن 

(. ًۀَْلَیل َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرْشَِعب  اهانْمَْمتَأ  ًۀَْلَیل َو  َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  َو  « ) تفای نایاپ  بش  لهچ 
.تسا هدیدرگ  متخ  نابرق ) دیع   ) هجحیذ مهد  هب  و  عورش ، هدعقیذ  زاغآ  زا  زور  لهچ  نیا 

شوکب و اهنآ  حالصا  هار  رد  شاب و  نم  نیشناج  نم  موق  نایم  رد  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یـسوم  : » هک دنک  یم لقن  نینچ  سپس 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ِْعبَّتَت  ِْحلْـصَأ َو ال  یِمْوَق َو  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاق  َو  « ) نکم يوریپ  نادسفم  قیرط  زا  هاگ  چـیه 
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89 ص : ج2 ،
( َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس 

89 ص :  تلزنم ..... :»  » ثیدح

نارسفم هک  توافت  نیا  اب  دنا ، هدرک تلزنم  فورعم  ثیدح  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  هعیش  ننست و  لها  نارسفم  زا  يرایسب 
مدع نمض  ننست  لها  نارسفم  زا  یـضعب  یلو  هتفرگ ، مالّـسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  هدنز  دانـسا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  هعیش 

.دنراد هعیش  هب  يزیمآ  بصعت  هنامحر و  یب زات  تخات و  نآ ، لوبق 
: دنا هدرک لقن  نینچ  كوبت  گنج  نایرج  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هباحص  زا  يدایز  هدع  تسا : نینچ  ثیدح  نیا  نتم 

ضرع مالّـسلا  هیلع  یلع  داد ، رارق  دوخ  ياـج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و  تکرح  كوبت  يوـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میایب ) داهج  نادیم  هب  وت  اب  یهد  یمن هزاجا  و   ) يراذگ یم نانز  ناکدوک و  نایم  رد  ارم  ایآ  درک 

«. دوب دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  زج  یشاب  ع )  ) یسوم هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ 
هدینـش وا  زا  هلمج  نیا  زین  رگید  دروم  نیدـنچ  رد  هکلب  دومرفن ، كوبت  گنج  رد  اهنت  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  و 

: هک نیا  هلمج  زا  تسا ، هدش 
دننامه نم  هب  تبسن  وا  و  نم ، نوخ  زا  شنوخ  و  نم ، تشوگ  زا  شتشوگ  یلع  ! » میلس ّما  يا  دومرف : میلـس » ّما   » هب يزور  ربمایپ  - 1

«. یسوم هب  تبسن  تسا  نوراه 
میدوب وا  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  زا  یعمج  رکب و  وبا  نم و  تفگ : باطخ  نب  رمع  يزور  دیوگ : یم سابع  نبا  - 2
يدرم نیتسخن  وت  یلع ! يا  : » دومرف سپـس  دز  وا  هناش  رب  تسد  دوب ، هدرک  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  هیکت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و 

«. یتسه یسوم  هب  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  وت  یتفریذپ ، ار  مالسا  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  يدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یتسه 
هک ار  یبصانم  مامت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوش  یم هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  مینک  یـسررب  ار  قوف  ثیدح  يرظن  یب اب  رگا  لاح  ره  هب 

.تسا هتشاد  توبن - زج  هب  تشاد - لیئارسا  ینب  نایم  رد  و  ع )  ) یسوم هب  تبسن  نوراه 

90 ص :  ۀیآ 143 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

90 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هنحص  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  راگدرورپ ! هدهاشم  ياضاقت  هیآ 143 -) )
رارـصا و اب  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  هداد  ناشن  لیئارـسا  ینب  یگدـنز  ياه  هنحـص زا  يرگید  زیگنا  تربع 
زا ع )  ) یـسوم دروآ ، دنهاوخن  نامیا  زگره  دننکن ، هدهاشم  ار  وا  رگا  دننک و  هدـهاشم  ار  ادـخ  هک  دنتـساوخ  ع )  ) یـسوم زا  دـیکأت 

هـضرع یهلا  هاگرد  هب  ار  اهنآ  ياضاقت  اجنآ  رد  درب ، راـگدرورپ  هاـگداعیم  هب  دوخ  هارمه  درک و  باـختنا  ار  رفن  داـتفه  اـهنآ  ناـیم 
.درک نشور  هنیمز  نیا  رد  لیئارسا  ینب  يارب  ار  زیچ  همه  هک  دینش  یخساپ  تشاد ،

ار دوخ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  تفگ ، نخس  وا  اب  شراگدرورپ  دمآ و  ام  هاگداعیم  هب  ع )  ) یسوم هک  یماگنه  : » دیوگ یم تسخن 
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(. َْکَیلِإ ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  اِنتاقیِِمل َو  یسُوم  َءاج  اََّمل  َو  « ) مرگنب وت  هب  ات  هد  ناشن  نم  هب 
(. ِینارَت َْنل  َلاق  « ) دید یهاوخن  ارم  زگره  تفگ :  » هک دینش  راگدرورپ  هاگشیپ  زا  ار  خساپ  نیا  يدوز  هب  یلو 

(. ِینارَت َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتْسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو  «! ) دید یهاوخ  ارم  داتسیا  دوخ  ياج  هب  رگا  رگنب ، هوک  هب  یلو  »
(. اکَد ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلَجَت  اَّمَلَف  «! ) دومن نیمز  اب  ناسمه  دوبان و  وحم و  ار  نآ  درک  هولج  هوک  رب  دنوادخ  هک  یماگنه  »

(. ًاقِعَص یسُوم  َّرَخ  َو  « ) داتفا نیمز  يور  هب  شوهدم   » هک هدش  هدز  تشحو  نانچ  زیگنا  لوه  هنحص  نیا  هدهاشم  زا  ع )  ) یسوم
نیتـسخن نم  منک و  یم هبوت  مدرگ و  یم زاـب  وت  يوس  هب  نم  وت ، یهزنم  اراـگدرورپ ! تشاد : هضرع  دـمآ ، شوه  هب  هک  یماـگنه  «و 

(. َنِینِمْؤُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َْکَیلِإ َو  ُْتُبت  َکَناْحبُس  َلاق  َقافَأ  اَّمَلَف  « ) منانمؤم

90 ص :  تسا ..... ؟ ریذپ  ناکما  ادخ  هدهاشم  ایآ 

ایآ دـید » یهاوخ  ارم  دـنام  یقاـب  دوخ  ياـج  رد  رگا  رگنب  هوک  هب  : » دـیوگ یم ع )  ) یـسوم هب  دـنوادخ  هک  میناوـخ  یم قوـف  هیآ  رد 
؟ تسا هدهاشم  لباق  دنوادخ  یتسار  هب  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  موهفم 

ِّمَـس ِیف  ُلَـمَْجلا  َجـِلَی  یَّتَـح  هلمج  دـننامه  تسا ، یعوضوم  نینچ  ندوب  لاـحم  زا  هیاـنک  تقیقح  رد  ریبـعت  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
91 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنور  یمن تشهب  رد  نارفاک  ِطایِْخلا 

رادیاپ تسا  لاحم  دـنوادخ  هولج  ربارب  رد  هوک  هدوب  مولعم  هک  اجنآ  زا  و  ( 40 فارعا /  ) درذـگب نزوس  خاروس  زا  رتش  هک  نآ  رگم 
.تسا هدش  رکذ  يریبعت  نینچ  دنامب ،

.ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  دید  یهاوخن  ارم  زگره  ینعی ، ِینارَت ) َْنل  : » دومرف زین  نآ  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه 

91 ص :  ۀیآ 144 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

.درک لزان  ع )  ) یـسوم رب  ار  دوخ  نییآ  نیناوق  عیارـش و  دـنوادخ ، گرزب ، هاگداعیم  نآ  رد  ماـجنا  رـس  تاروت ! حاولا  هیآ 144 -) )
ای َلاق  « ) مدیزگرب مداد و  يرترب  مدرم  رب  وت ) اب   ) منتفگ نخس  اب  و  شیوخ ، ياهتلاسر  اب  ار  وت  نم  یـسوم ! يا  دومرف :  » وا هب  تسخن 

(. یِمالَِکب ِیتالاسِِرب َو  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  یِّنِإ  یسُوم 
ْنُک َُکْتیَتآ َو  ام  ْذُخَف  « ) شاب نارازگرکش  زا  تبهوم  همه  نیا  ربارب  رد  ریگب و  ما  هداد روتـسد  وت  هب  ار  هچنآ   » تسا نینچ  هک  نونکا 

(. َنیِرِکاَّشلا َنِم 
هک راگدرورپ  اب  يوگتفگ  يرگید  و  ادخ ، تالاسر  تفایرد  یکی  تسا ، مدرم  هدوت  رب  ع )  ) یسوم گرزب  زایتما  ود  نایب  هیآ  فده 

.درک یم تیبثت  شیوخ  تما  نایم  رد  ار  وا  يربهر  ماقم  ود  ره 

91 ص :  ۀیآ 145 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

حرـش و یفاک و  زردنا  دنپ و  یعوضوم  ره  زا  میدرک ، لزان  ع )  ) یـسوم رب  هک  یحاولا  رد  : » هک دـنک  یم هفاضا  سپـس  هیآ 145 -) )
اًلیِـصْفَت ًۀَـظِعْوَم َو  ٍء  ْیَـش ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  « ) میتشون وا  يارب  عامتجا  درف و  ایند و  نید و  روما  رد  زاین  دروم  لئاسم  نایب 

(. ٍء ْیَش ِّلُِکل 
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(. ٍةَّوُِقب اهْذُخَف  « ) ریگرب ار  اهنامرف  نیا  هدارا  توق  ّتیّدج و  تیاهن  اب  : » هک میداد  روتسد  وا  هب  سپس 
(. اِهنَسْحَِأب اوُذُخْأَی  َکَمْوَق  ُْرمْأ  َو  « ) دننک لمع  اهنآ  نیرتوکین  هب  هک  هد  نامرف  زین  دوخ  موق  هب  «و 

خزود شنایاپ  و  دراد ، یکاندرد  هجیتن  فئاظو ، اهتیلوؤسم و  راب  ریز  زا  رارف  اهنامرف و  نیا  اب  تفلاخم  هک  نک  راـطخا  اـهنآ  هب  زین  و 
(. َنیِقِساْفلا َراد  ْمُکیِرُأَس  « ) داد مهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  ناقساف  هاگیاج  يدوز  هب   » تسا و

92 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ظعاوم  همه  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  ًۀَظِعْوَم » ٍء  ْیَش ِّلُک  ْنِم   » ریبعت زا 
یلو تشگ ، لزان  یهلا  ماـکحا  مدرم ، دادعتـسا  رادـقم  هب  ناـمز  نآ  رد  اریز  دوبن ، ع )  ) یـسوم حاولا  رد  مزـال  لـئاسم  اهزردـنا و  و 

يونعم يدام و  ياهیدـنمزاین  همه  لماش  هک  روتـسد  نیرخآ  دندیـسر ، ءایبنا  تامیلعت  زا  هلحرم  نیرخآ  هب  ناهج  مدرم  هک  یماگنه 
.دیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دوب  مدرم 

، دشاب یم خزود  نآ ، زا  روظنم  هک  تسا  نیا  مهد ) یم ناشن  امش  هب  ار  ناقساف  هناخ  يدوز  هب  « ) َنیِقِـساْفلا َراد  ْمُکیِرُأَس   » هلمج رهاظ 
.دنا هدش جراخ  شیوخ  فئاظو  ماجنا  ادخ و  نامرف  تعاطا  زا  هک  تسا  یناسک  هاگرارق  هک 

92 ص :  ۀیآ 146 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هتـشذگ تایآ  زا  يریگ  هجیتن  عون  کی  تقیقح  رد  تسا  هدـمآ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  زا  هک  یثحب  ناربکتم - تشونرـس  هیآ 146 -) )
ریغ هب  نیمز ، رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  : » دیامرف یم تسخن  تسا ، لیئارسا  ینب  ناشکرس  ناینوعرف و  نوعرف و  تشونرس  هنیمز  رد 

(. ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْصَأَس  « ) میزاس یم فرصنم  دوخ ، تایآ  زا  دندیزرو  ربکت  قح 
، هدرک هراـشا  اـهنآ  زا  يریذـپ » قح  قیفوت  بلـس   » یگنوگچ و  شکرـس » ربـکتم و   » دارفا هنوگ  نیا  تافـص  زا  تمـسق  هس  هب  سپس 

(. اِهب اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  «! ) دنروآ یمن نامیا  دننیبب ، ار  یهلا  ياه  هناشن تایآ و  مامت  رگا  اهنآ  و  : » دیامرف یم
(. اًلِیبَس ُهوُذِخَّتَی  ِدْشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  « ) درک دنهاوخن  باختنا  دننک ، هدهاشم  ار  تسرد  قیرط  تسار و  هار  رگا  زین  «و 

(. اًلِیبَس ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  « ) دننک یم باختنا  دوخ  هار  ار  نآ  دننیبب ، ار  تسردان  فرحنم و  هار  رگا   » سکع هب  و 
، هدرک نآ  لـیلد  هب  هراـشا  دـشاب ، یم قح  ربارب  رد  ناشیریذـپان  فاـطعنا  زا  تیاـکح  یگمه  هک  هناـگ  هس  تافـص  نیا  رکذ  زا  دـعب 

اُوناک اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) دـندوب لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  اهنیا  : » دـیوگ یم
(. َنِیِلفاغ اْهنَع 

92 ص :  ۀیآ 147 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

رکنم ار  زیخاتـسر  ياقل  دننک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  یـصاخشا  نینچ  رفیک  هیآ  نیا  هیآ 147 -) )
93 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  دوبان  طبح و  یلکب  ناشلامعا  دنوش 

(. ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  اِنتایِآب َو  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  « ) ددرگ یم
نیع هکلب  تساهنآ ، دوخ  لامعا  هجیتن  نیا  درادـن ، یماـقتنا  هبنج  اـهنآ ، يارب  تشونرـس  نیا  دـنک : یم هفاـضا  نینچ  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

ام اَّلِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه  ( ؟» دنوش یم هداد  ازج  دنداد ، یم ماجنا  هک  ار  یلامعا  زج  اهنآ  ایآ  ، » هدـش مسجم  ناشربارب  رد  هک  تساهنآ  لامعا 
(. َنُولَمْعَی اُوناک 

دشاب یم تمایق  رد  دب  کین و  لامعا  دوخ  روضح  و  لامعا ، مسجت  رب  لیلد  هک  تسا  یتایآ  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا 
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93 ص :  ۀیآ 148 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

زا دـعب  هک  دوب  يروآ  بجعت  لاـح  نیع  رد  كانفـسا و  ثداوح  زا  یکی  تاـیآ ، نیا  رد  دوهی : یتسرپ  هلاـسوگ  زاـغآ  هیآ 148 -) )
تـسد هب  هک  تساهنآ  یتسرپ  هلاسوگ  نایرج  نآ  تسا و  هدـش  وگزاب  داد ، خر  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  تاـقیم  هب  ع )  ) یـسوم نتفر 

.تفرگ ماجنا  لیئارسا ، ینب  تالآرویز  زا  هدافتسا  اب  و  يرماس »  » مان هب  یصخش 
اب دوب  یناج  یب دسج  اهنت  هک  يا  هلاسوگ دوخ  تالآ  تنیز  زا  تاقیم ، هب  وا  نتفر  زا  دعب  ع )  ) یـسوم موق  : » دـیوگ یم نینچ  تسخن 

(. ٌراوُخ َُهل  ًادَسَج  اًلْجِع  ْمِهِِّیلُح  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  یسُوم  ُمْوَق  َذَخَّتا  َو  « ) دندرک باختنا  دوخ  يارب  واگ  صوصخم  يادص 
تـسار هار  هب  دـیوگ و  یمن نخـس  نانآ  اب  هلاسوگ ) نآ   ) هک دـندید  یمن اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم اـهنآ  شنزرـس  ناونع  هب  نآرق  سپس 

(. اًلِیبَس ْمِهیِدْهَی  ْمُهُمِّلَُکی َو ال  ُهَّنَأ ال  اْوَرَی  َْمل  َأ  ( !؟ دنک یمن ناشیئامنهار 
تدابع اب  دشاب ، هتـشاد  دوخ  ناوریپ  تیاده  ییامنهار و  رب  ییاناوت  دـمهفب و  ار  دـب  کین و  دـیاب  لقا  دـح  یعقاو  دوبعم  کی  ینعی ،

.دزومایب اهنآ  هب  ار  تدابع  هقیرط  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  دیوگب و  نخس  شیوخ ، ناگدننک 
: دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  دندرک ، متس  ملظ و  ناشدوخ  هب  تقیقح  رد  اهنآ 

(. َنیِِملاظ اُوناک  ُهوُذَخَّتا َو  « ) دندوب رگمتس  ملاظ و  دندرک و  باختنا  دوخ  دوبعم  ار  هلاسوگ  »
94 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

94 ص :  ۀیآ 149 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دندـید و  داتفا ، ناشتـسد  هب  تقیقح  هک  یماگنه  و   » دـندرب یپ  دوخ  هابتـشا  هب  لیئارـسا  ینب  یـسوم ، تعجارم  اـب  یلو  هیآ 149 -) )
ِیف َطِقُـس  اََّمل  َو  « ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ملـسم  روطب  دـشخبن  ار  ام  دـنکن و  محر  ام  هب  ام  راگدرورپ  رگا  دـنتفگ : دـندش  هارمگ 

(. َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنل  ْرِفْغَی  انُّبَر َو  انْمَحْرَی  َْمل  ِْنَئل  اُولاق  اوُّلَض  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اْوَأَر  ْمِهیِْدیَأ َو 
نورد رد  یصوصخم  ياه  هلول تشاد ، هک  یتاعالطا  اب  يرماس  هک  دندقتعم  نارـسفم  زا  یعمج  درک ؟ ادص  ییالط  هلاسوگ  هنوگچ 
نوریب واگ  يادص  هیبش  ییادص  هلاسوگ ، ناهد  زا  دـش و  یم جراخ  نآ  زا  هدرـشف  ياوه  هک  دوب  هتـشاذگ  راک  ییالط  هلاسوگ  هنیس 

! دمآ یم

94 ص :  ۀیآ 150 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ناتسرپ هلاسوگ  اب  ع )  ) یسوم يریگرد  يارجام  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  ناتـسرپ ! هلاسوگ  ربارب  رد  دیدش  لمعلا  سکع  هیآ 150 -) )
.هدیدرگ حیرشت  دوب  هدش  نآ  هب  يا  هراشا اهنت  لبق  هیآ  رد  هک  هاگداعیم ، زا  تشگزاب  ماگنه  هب 

هلاسوگ زیگنا  ترفن  هدننز و  هنحص  و   ) تشگزاب دوخ  موق  يوس  هب  نیگهودنا  كانمشخ و  یسوم  هک  یماگنه  : » دیوگ یم تسخن 
ِهِمْوَق یلِإ  یـسُوم  َعَجَر  اََّمل  َو  « ) دـیدرک عیاـض  ارم  نییآ  دـیدوب و  نم  يارب  ینانیـشناج  دـب  تفگ  اـهنآ  هب  دومن ) هدـهاشم  ار  یتسرپ 

(. يِدَْعب ْنِم  ِینوُُمتْفَلَخ  امَْسِئب  َلاق  ًافِسَأ  َنابْضَغ 
(. ْمُکِّبَر َْرمَأ  ُْمْتلِجَع  َأ  « ) دیدومن هلجع  دوخ ، راگدرورپ  نامرف  رد  ایآ  : » تفگ اهنآ  هب  ع )  ) یسوم سپس 

تواضق رد  دیداد و  جرخ  هب  هلجع  بش ، لهچ  هب  بش  یـس  تدم  دیدمت  هب  تبـسن  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  امـش  هک  تسا  نیا  روظنم 
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.دیتفرگ هدعو  فلخ  ای  گرم و  رب  لیلد  ارم  ندماین  دیدومن ، باتش 
.دوبن نکمم  یناسآ  هب  اهنآ  تشگزاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دزاس ، راکشآ  ار  دوخ  دیدش  مشخ  دیاب  اجنیا  رد  ع )  ) یسوم

یـسوم : » دـنک یم وگزاب  نینچ  ینافوت  ینارحب و  تاـظحل  نیا  رد  هنحـص و  نیا  ربارب  رد  ار  ع )  ) یـسوم دـیدش  لـمعلا  سکع  نآرق 
95 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسد  زا  ار  تاروت  حاولا  گنرد  یب

ِْسأَِرب َذَخَأ  َحاْولَْألا َو  یَْقلَأ  َو  «! ) دیشک دوخ  يوس  هب  تفرگ و  ار  وا  شیر  رـس و  و  تفر ) نوراه  شردارب  غارـس  هب  و   ) دنکفیب دوخ 
(. ِْهَیلِإ ُهُّرُجَی  ِهیِخَأ 

تب ربارب  رد  وا  دـیدش  یتحاراـن  يرارق و  یب باـهتلا و  و  ع )  ) یـسوم ینورد  لاـح  رگنـشور  وـس  کـی  زا  شنکاو  نیا  تـقیقح  رد 
هب اـهنآ  نداد  هجوت  لیئارـسا و  ینب  هتفخ  ياـهزغم  نداد  ناـکت  يارب  يرثؤم  هلیـسو  رگید  يوس  زا  و  دوـب ، اـهنآ  فارحنا  یتـسرپ و 

.ناشلامعا هداعلا  قوف  یتشز 
نادان تیعمج  نیا  مردام ! دنزرف  تفگ :  » دوخ یهانگ  یب نایب  و  ع )  ) یسوم فطاوع  نتخیگنارب  يارب  نوراه  دیوگ : یم نآرق  سپس 

هک نکن  يراک  هانگ ) یب مهانگ  یب نم  نیارباـنب   ) دـنناسرب لـتق  هب  ارم  دوب  کـیدزن  هک  ناـنچنآ  دـنداد  رارق  تیلقا  فعـض و  رد  ارم 
اوُداک ِینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  « ) هدم رارق  رگمتس  ملاظ و  تیعمج  نیا  فیدر  رد  ارم  دنزیخرب و  نم  تتامش  هب  نانمـشد 

(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعْجَت  َءادْعَْألا َو ال  َِیب  ْتِمُْشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی 

95 ص :  ۀیآ 151 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ار مردارب  نم و  اراگدرورپ ! درک : ضرع   » دـش و هجوتم  راگدرورپ  هاـگرد  هب  تسـشن و  ورف  یمک  یـسوم  مشخ  شتآ  هیآ 151 -) )
َْتنَأ َِکتَمْحَر َو  ِیف  اْنلِخْدَأ  یِخَِأل َو  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق  « ) ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  نک ، لخاد  تنایاپ  یب تمحر  رد  ار  ام  زرماـیب و 

(. َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ 
هاگرد هب  عوضخ  عون  کی  هکلب  هدزرس  اهنآ  زا  یهانگ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  شردارب  دوخ و  يارب  شزرمآ  شـشخب و  ياضاقت 

دننک رکف  ات  ناگمه  يارب  تسا  یقـشمرس  نینچمه  ناتـسرپ و  تب  تشز  لاـمعا  زا  رفنت  زاربا  وا و  يوس  هب  تشگزاـب  راـگدرورپ و 
ار دوخ  باسح  دـیاب  نارگید  دـننک ، ادـخ  هاگـشیپ  زا  ییاضاقت  نینچ  دـندوب  هدرکن  ادـیپ  یفارحنا  هک  شردارب  یـسوم و  هک  ییاج 

.دنسرب

95 ص :  ۀیآ 152 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

لیکـشت ار  موق  تیرثکا  هک  لیئارـسا  ینب  ناتـسرپ  هلاسوگ  و  درک ، ار  دوخ  راک  ماجنا  رـس  ع )  ) یـسوم دـیدش  شنکاو  هیآ 152 -) )
هاـنگ نینچ  زا  اـهنآ  هبوت  يارب  ینامیـشپ  تمادـن و  نیا  اـهنت  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  یلو  دـندش  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دـنداد  یم

96 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوخ  دوبعم  ار  هلاسوگ  هک  یناسک  : » دنک یم هفاضا  نینچ  نآرق  تسا ، هدوب  یفاک  یمیظع 
ْمُُهلانَیَـس َلْجِْعلا  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دیـسر دـهاوخ  اهنآ  هب  ناهج  نیا  یگدـنرد  تلذ  راگدرورپ و  مشخ  يدوز  هب  دـندرک  باختنا 

(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌبَضَغ 
نیا دندنب  یم ادخ ) رب   ) ارتفا هک  ار  یناسک  همه  : » دنک یم هفاضا  دراد ، اهنآ  هب  یصاصتخا  نوناق  نیا  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  زین  و 

(. َنیِرَتْفُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  « ) میهد یم رفیک  نینچ 
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96 ص :  ۀیآ 153 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

يدـب لامعا  هک  اهنآ  اـما  : » دـیوگ یم نینچ  یلک  نوناـق  کـی  تروص  هب  و  هدرک ، لـیمکت  ار  عوضوم  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 153 -) )
كرـش و هنوگره  زا  دنیامن و  دیدجت  ادخ  هب  ار  دوخ  نامیا  و  دریگ ) ماجنا  یگمه  هبوت  طیارـش  و   ) دـننک هبوت  سپـس  دـنهد ، ماجنا 

ْنِم اُوبات  َُّمث  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا نابرهم  هدنـشخب و  وا ) دشخب ، یم ار  اهنآ   ) نآ زا  دعب  وت  راگدرورپ  دندرگزاب ، ینامرفان 
(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآ  اهِدَْعب َو 

96 ص :  ۀیآ 154 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

تسد تفرگ ) تشاد  راظتنا  هک  ار  يا  هجیتن نآ  و   ) تسشن ورف  یسوم  مشخ  شتآ  هک  یماگنه  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 154 -) )
يارب تمحر ) تیادـه و  اما   ) دوب تمحر  تیادـه و  رـسارس  نآ  ياـه  هتـشون هک  یحاولا  تشادرب ، نیمز  زا  ار  تاروت  حاولا  درک و 

ُبَضَْغلا یَسُوم  ْنَع  َتَکَس  اََّمل  َو  « ) دندوب میلست  شنامرف  ربارب  رد  دندیسرت و  یم ادخ  زا  دندرک و  یم تیلوؤسم  ساسحا  هک  یناسک 
(. َنُوبَهْرَی ْمِهِّبَِرل  ْمُه  َنیِذَِّلل  ٌۀَمْحَر  ًيدُه َو  اِهتَخُْسن  ِیف  َحاْولَْألا َو  َذَخَأ 

96 ص :  ۀیآ 155 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب ع )  ) یـسوم نتفر  ناـیرج  هب  نآرق  رگید  راـب  دـعب  هیآ  هـیآ و  نـیا  رد  ادـخ ! هاـگداعیم  رد  لیئارـسا  ینب  ناگدـنیامن  هیآ 155 -) )
.دنک یم وگزاب  ار  هثداح  نامه  زا  يرگید  تمسق  هدومن و  تشگزاب  لیئارسا  ینب  زا  یعمج  اب  روط »  » هاگداعیم

(. اِنتاقیِِمل اًلُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخا  َو  « ) درک باختنا  ام  داعیم  يارب  ار  دوخ  موق  زا  رفن  داتفه  ع )  ) یسوم : » دیوگ یم تسخن 
هلزلز ماگنه  نیا  رد   » دهد ناشن  ار  دوخ  دهاوخب  وا  زا  دندرک  اضاقت  ع )  ) یـسوم زا  دندینـش ، ار  ادـخ  مالک  نوچ  لیئارـسا  ینب  یلو 

: درک ضرع  دـمآ ) شوـه  هب  هـک  یماـگنه  داـتفا ، نـیمز  رب  شوهدـم  ع )  ) یـسوم دـندش و  كـاله  تـیعمج  و   ) تـفرگرد یمیظع 
97 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ْمُهَتْکَلْهَأ َْتئِش  َْول  ِّبَر  َلاق  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأ  اَّمَلَف  « ) ینک كاله  نیا  زا  شیپ  ارم  اهنآ و  یتسناوت  یم یتساوخ  یم وت  رگا  اراگدرورپ !
(. َياَّیِإ ُْلبَق َو  ْنِم 

.تسا هتشذگ  نینچ  اهنآ  ناگدنیامن  رب  هک  میوگب  ار  موق  خساپ  هنوگچ  نم  ینعی ،
كاله نامناهیفـس  راک  رطاخ  هب  ار  ام  ایآ  ، » دوب ام  ياهفـس  زا  یعمج  راـک  اـهنت  اـج  هباـن تساوخرد  نیا  اراـگدرورپ ! تفگ : سپس 

(. اَّنِم ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهت  َأ  ( »؟ ینک یم
: دراد یم هضرع  ادخ  هاگشیپ  زا  اضاقت  عرضت و  نیا  لابند  هب  ع )  ) یسوم سپس 

و  ) یهاوخب ار  سک  ره  ینک و  یم هارمگ  نآ  اـب  ینیبب ) قحتـسم  و   ) یهاوخب ار  هک  ره  هک  تسین  يرگید  زیچ  وت  شیاـمزآ  زج  نیا  »
(. ُءاشَت ْنَم  يِدْهَت  ُءاشَت َو  ْنَم  اِهب  ُّلُِضت  َُکتَْنِتف  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  « ) ییامن یم تیاده  ینادب ) هتسیاش 

، هد رارق  دوخ  تمحر  لومشم  و  شخبب ، ار  ام  ییام ، تسرپرس  ّیلو و  وت  اهنت  ! » اهلا راب  دنک : یم ضرع  ع )  ) یـسوم هیآ ، نایاپ  رد  و 
(. َنیِِرفاْغلا ُْریَخ  َْتنَأ  انْمَحْرا َو  اَنل َو  ْرِفْغاَف  انُِّیلَو  َْتنَأ  « ) یناگدنزرمآ نیرتهب  وت 

یـسوم قافتا  هب  دنتفرگ و  رـس  زا  ار  یگدنز  رگید  راب  ناگدـش  كاله  ماجنا  رـس  هک  دوش  یم هدافتـسا  تایاور  تایآ و  عومجم  زا 
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ربـخ یب مدرم  نآ  داـشرا  غـیلبت و  هـب  دـندومن و  وگزاـب  اـهنآ  يارب  دـندوب  هدـید  ار  هـچنآ  و  دنتـشگزاب ، لیئارـسا  ینب  يوـس  هـب  (ع )
.دنتخادرپ

97 ص :  ۀیآ 156 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نینچ دـش  هراشا  نآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  هبوت  هلأسم  لیمکت  راـگدرورپ و  زا  ع )  ) یـسوم ياـضاقت  هلاـبند  هیآ  نیا  رد  هیآ 156 -) )
.تسا هدمآ 

(. ِةَرِخْآلا ِیف  ًۀَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اَنل  ُْبتْکا  َو  « ) رادب ررقم  ام  يارب  یکین  رگید  يارس  رد  ناهج و  نیا  رد  ! » ادنوادخ
ام ناهیفـس  هک  ینانخـس  زا  و  َْکَیلِإ .) انْدُـه  اَّنِإ  « ) میا هدرک تشگزاب  وت  يوس  هب  ام  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  اـضاقت  نیا  لـیلد  سپس 

98 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .میا  هدیبلط شزوپ  دوبن ، وت  تمظع  اب  ماقم  هتسیاش  هک  دنا  هتفگ
هک یطیارش  اب  هکلب  طرـش ، دیق و  نودب  هن  یلو  دریذپ ، یم ار  وا  هبوت  دناسر و  یم تباجا  هب  ار  ع )  ) یـسوم ياعد  دنوادخ  ماجنا  رس 
َلاق « ) مناـسر یم منیبب ) قحتـسم  و   ) مهاوخب سک  ره  هب  ار  مرفیک  باذـع و  دومرف : دـنوادخ  : » دـیوگ یم تسا ، هدـمآ  هیآ  لـیذ  رد 

(. ُءاشَأ ْنَم  ِِهب  ُبیِصُأ  ِیباذَع 
(. ٍء ْیَش َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  « ) تسا هتفرگرب  رد  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  اما  : » دنک یم هفاضا  سپس 

نودـب طرـش و  دـیق و  یب نآ ، تیمومع  راـگدرورپ و  تمحر  تعـسو  اـی  هبوت و  شریذـپ  دـننکن ، لاـیخ  یناـسک  هک  نیا  يارب  یلو 
( دـنهد یم ماـجنا  ار  راـک  هس  هک  یناـسک   ) يارب ار  متمحر  يدوز  هب  نـم  : » دـنک یم هفاـضا  هـیآ  ناـیاپ  رد  تـسا ، باـتک  باـسح و 

َنیِذَِّلل اُهُبتْکَأَسَف  « ) دـنروآ یم نامیا  ام  تایآ  هب  هک  اهنآ  و  دـنزادرپ ، یم تاکز  هک  اـهنآ  و  دـننک ، یم هشیپ  اوقت  هک  اـهنآ  مسیون ، یم
(. َنُونِمُْؤی اِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َةاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َنوُقَّتَی َو 

98 ص :  ۀیآ 157 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

لومـشم هک  تسا  یناسک  تافـص  هراـب  رد  هتـشذگ  هیآ  لـمکم  تقیقح ، رد  هیآ  نیا  دـینک : يوریپ  يربماـیپ  نینچ  زا  هیآ 157 -) )
هیآ نیا  رد  راگدرورپ ، تایآ  هب  نامیا  تاکز و  ءادا  اوقت و  هناگ  هس  تافـص  رکذ  زا  سپ  ینعی  دنتـسه ، راـگدرورپ  هعـساو  تمحر 

هب نامیا  اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  يوریپ  نآ  دـنک و  یم رکذ  اـهنآ  يارب  حیـضوت  ناونع  هب  يرگید  تاـفص 
تمحر نیا  لومـشم  یناسک  : » دیوگ یم اذل  تسا ، ریذپان  ییادج  شبتکم  زا  يوریپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نامیا  زا  ادـخ 

(. َلوُسَّرلا َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  « ) دننک يوریپ  راگدرورپ  هداتسرف  زا  هک  دنوش  یم
: دنک یم نایب  تلاسر  ماقم  رب  هوالع  تفص  شش  لوسر ، نیا  يارب  سپس 

(. َِّیبَّنلا « ) تسادخ ربمایپ   » وا - 1
- دشابن غیلبت  توعد و  هب  رومأم  دـنچ  ره  دوش - یم لزان  یحو  وا ، هب  دـنک و  یم نایب  ار  ادـخ  مایپ  هک  دوش  یم هتفگ  یـسک  هب  یبن » »

.دشاب یم ریـسم  نیا  رد  یگداتـسیا  ادخ و  نییآ  يوس  هب  غیلبت  توعد و  هب  رومأم  توبن ، ماقم  رب  هوالع  هک  تسا  یـسک  لوسر »  » اما
99 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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هدرک عولط  دـیحوت  یلـصا  نوناک  يرقلا » ّما  هکم  نیمزرـس  زا  هتـساخرب ، تیعمج  هدوت  ناـیم  زا  هدـناوخن و  سرد  هک  يربماـیپ  - » 2
(. َّیِّمُْألا  ) تسا

« دننک یم هدهاشم  لیجنا  تاروت و  نیشیپ ) ینامسآ  بتک   ) رد ار  وا  تیناقح  لئالد  اه و  هناشن تامالع و  تافـص و  هک  يربمایپ  - » 3
(. ِلیِْجنِْإلا ِةارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  )

فورعم شدزن  دسانـش و  یم ار  نآ  درخ  هچنآ  اهیکین و  هب   » تسا راگزاس  الماک  لقع  نامرف  اـب  وا  توعد  ياوتحم  هک  يربماـیپ  - 4
ِنَع ْمُهاـْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ْمُهُُرمْأَـی  « ) دـیامن یم یهن  تسا ، سانـشان  درخ  دزن  هچنآ  اـهیتشز و  اهیدـب و  زا  و  دـنک ، یم توعد  تسا ،

(. ِرَْکنُْملا
هچنآ و  درمش ، یم لالح  اهنآ  يارب  ددنسپ ، یم میلس  عبط  ار  هچنآ  تابیط و  ، » تسا گنهامه  میلـس  ترطف  اب  وا  توعد  ياوتحم  - 5

(. َِثئابَْخلا ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  ِتابِّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی  َو  « ) دنک یم میرحت  اهنآ  رب  دشاب  زیمآ  رفنت  ثیبخ و 
تسین تساهنآ ، رامثتسا  رامعتـسا و  مدرم و  ياه  هدوت ندیـشک  ریجنز  هب  ناشفده  هک  تلاسر  توبن و  نیغورد  نایعدم  ناسب  وا  - 6

ناشندرگ اپ و  تسد و  رب  هک  ار  ییاهریجنز  لغ و  و  دراد ، یم رب  نانآ  شود  زا  ار  اـهراب   » هکلب دراذـگ ، یمن اـهنآ  رب  يدـنب  اـهنت  هن 
(. ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  « ) دنکش یم درک ، یم ینیگنس 

لیلد نشور و  هناـشن  هتفر  مه  يور  دوـش ، یم تفـص  تفه  اـعومجم  هک  تلاـسر  ماـقم  همیمـض  هب  هناگـشش  تافـص  نـیا  نوـچ  و 
رد ار  وا  دنرمـشب و  گرزب  ار  شماقم  دـنروایب و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  : » دـنک یم هفاـضا  تسوا  توعد  قدـص  رب  يراکـشآ 

يدارفا نینچ  کش  نودـب  دـننک ، يوریپ  دـیجم ) نآرق  ینعی   ) هدـش لزان  وا  اب  هک  يراکـشآ  رون  زا  و  دـننک ، يرای  شتلاـسر  غـالبا 
ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُِحْلفُْملا .) ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  ُهوُرَصَن َو  ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  « ) دنناراگتسر

100 ص :

100 ص :  اه ..... : هتکن

100 ص :  هیآ ..... ! کی  رد  توبن  يارب  لیلد  جنپ  - 1

، تخاس نوگرگد  ار  زاجح  مدرم  تشونرـس  اهنت  هن  هک  دروآ  یباتک  لاح  نیا  اب  اما  هدناوخن ، سرد  دوب و  یّما »  » وا هک  نیا  تسخن 
.دوب تیرشب  خیرات  رد  یمهم  تشگزاب  هطقن  هکلب 

نئمطم وا  تیناقح  هب  ار  ناسنا  هک  نانچنآ  دراد  دوجو  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  فلتخم  تاریبعت  اـب  وا  توبن  لـیالد  هک : نیا  مود 
.دزاس یم

.تسا راگزاس  درخ  لقع و  اب  وا  توعد  تایوتحم  هک : نیا  موس 
.تسا گنهامه  ترطف  میلس و  عبط  اب  وا  توعد  تایوتحم  مراهچ :

لغ و دـیابن  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  دز و  یم يراک  نینچ  هب  تسد  شیوخ  عفانم  رطاـخ  هب  اـمتح  دوبن ، ادـخ  فرط  زا  وا  رگا  مجنپ :
یلاح رد  دنک ، رامثتـسا  ار  اهنآ  دناوتب  رتهب  ات  درادهگن  يربخ  یب لهج و  رد  نانچمه  ار  اهنآ  دیاب  هکلب  دیاشگب  مدرم  زا  ار  اهریجنز 

.دوشگ تیرشب  ياپ  تسد و  زا  ار  نارگ  ياهریجنز  وا  مینیب  یم هک 
.شناد ملع و  هب  رمتسم  ریگ و  یپ توعد  قیرط  زا  ینادان  لهج و  ریجنز 
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وا و توعد  تیناـقح  رب  تسا  یلیلد  ییاـهنت  هب  اـهنیا  زا  کـی  ره  رگید ، ياـهریجنز  و  یتاـقبط ! یگدـنز  تاـضیعبت و  عاوـنا  ریجنز 
.رتنشور یلیلد  اهنآ  عومجم 

100 ص :  نیدهع ..... : بتک  رد  ربمایپ  روهظ  تراشب  - 2

اهنیا هک  دـهد  یم ناـشن  لـیج ) اـنا  تاروت و   ) يراـصن دوـهی و  هسدـقم  بتک  تاـیوتحم  نینچمه  یخیراـت و  یعطق  دـهاوش  هچرگ 
نایم زا  یـضعب  هکلب  تسا  هدش  زارد  اهنآ  يوس  هب  فیرحت  تسد  دنتـسین و  ع )  ) یـسیع یـسوم و  رب  هدـش  لزان  ینامـسآ  ياهباتک 

رب هک  یتامیلعت  زا  یتمسق  يرشب و  راکفا  ياه  هدیئاز زا  تسا  یطولخم  تساهنآ  نایم  رد  هسدقم  بتک  مان  هب  زورما  هچنآ  دنا و  هتفر
هدـید یتارابع  هتفای  فیرحت  بتک  نیمه  رد  لاح  نیا  اب  یلو  هدوب ، نادرگاش  تسد  رد  هدـیدرگ و  لزاـن  ع )  ) یـسیع و  ع )  ) یـسوم

دراد گرزب  ربمایپ  نیا  روهظ  هب  يا  هظحالم لباق  تاراشا  هک  دوش  یم

100 ص :  ۀیآ 158 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

101 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  یثیدح  رد  ربمایپ : یناهج  توعد  هیآ 158 -) )
ییادخ و هداتـسرف  يرب  یم نامگ  هک  ییوت  دمحم  يا  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  دوهی  زا  يا  هدع میناوخ : یم

دّیـس منم  يرآ  دومرف : سپـس  درک ، توکـس  یمک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوش !؟ یم هداتـسرف  یحو  وت  رب  ع )  ) یـسوم دننامه 
.منایناهج راگدرورپ  هداتسرف  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  ناربمایپ و  متاخ  نم  منک ، یمن راختفا  نیا  هب  مدآ و  نادنزرف 

؟ ام ای  مجع  ای  برع  يوس  هب  یسک ؟ هچ  يوس  هب  دندرک  لاؤس  اهنآ 
.داد حرش  نآ  نمض  رد  تحارص  اب  نایناهج  مامت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تلاسر  و  درک ، لزان  ار  ثحب  دروم  هیآ  دنوادخ 
اَهُّیَأ ای  ُْلق  « ) متـسه امـش  همه  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  وگب : : » دـهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  تسخن 

(. ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا 
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  ندوب  یناهج  رب  ینشور  لیلد  دیجم ، نآرق  زا  يرگید  رایسب  تایآ  دننامه  هیآ  نیا 

تموکح هک  يدنوادخ  : » دنک یم یفرعم  تفـص  هس  اب  دنک  یم توعد  وا  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ار  ییادخ  سپس 
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  « ) تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) درادن دوجو  وا  زج  شتسرپ ، هتسیاش  يدوبعم   » هک يدنوادخ 
(. ُتیُِمی ِییُحی َو   ) تسوا نامرف  هب  گرم  تایح و  ماظن  و  دناریم » یم دنک و  یم هدنز   » هک يدنوادخ 

ياه هدوت نایم  زا  هدـننک  ماـیق  هدـناوخن و  سرد  ربماـیپ  وا  هداتـسرف  ادـخ و  هب   » هک دـنک  یم توعد  ناـهج  مدرم  همه  زا  ناـیاپ  رد  و 
(. ِّیِّمُْألا ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف  « ) دیروایب نامیا  تیعمج ،

ادـخ و هب  ینعی ) دـیوگ ، یم هچنآ  هب  شدوـخ  لوا  هجرد  رد  هکلب  دـنک ، یمن قیاـقح  نیا  هب  توـعد  ار  نارگید  اـهنت   ) هک يربماـیپ  »
(. ِِهتاِملَک ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  « ) دراد نامیا  وا  نانخس 

102 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیتسار  بتک  مامت  هکلب  دریذپ ، یم هدش  لزان  شدوخ  رب  هک  ار  یتایآ  اهنت  هن 
.دریذپ یم زین  ار  نیشیپ  ءایبنا 

ياپ نآرق  تایآ  شیوخ و  تامیلعت  هب  همه  زا  شیب  وا  هک  دهد ، یم یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  خیرات  مامت 
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.تشاد نامیا  دوب و  دنب 
وا زا  و  : » دیامرف یم دیریگ ، رارق  تداعـس  ریـسم  رد  دباتب و  امـش  بلق  رد  تیاده  رون  ات  دـینک ، يوریپ  دـیاب  يربمایپ  نینچ  زا  يرآ !

(. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  َو  « ) دیبای تیاده  ات  دینک  يوریپ 
.ددرگ لیمکت  یلمع  يوریپ  اب  هک  دوب  دهاوخ  دیفم  یتروص  رد  هکلب  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  نامیا  هک  نیا  هب  هراشا 

102 ص :  ۀیآ 159 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

یتیعقاو هب  هراـشا  تسخن  تساـهنآ ، خـیرات  ياهدادـیور  تشونرـس و  لیئارـسا و  ینب  نوماریپ  نخـس  زاـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 159 -) )
تیعقوـم هب  مارتـحا  نآ  و  دراد ، نآرق  یبـلط  قـح  حور  زا  تیاـکح  هک  یتـیعقاو  میا  هدـید رایـسب  نآرق  رد  ار  نآ  هیبـش  هک  دـنک  یم
شکرـس هارمگ و  یمدرم  امومع  داژن  نیا  دنـشاب و  دسفم  دساف و  هچراپکی  لیئارـسا  ینب  هک  دوبن  نانچ  ینعی : تسا  حـلاص  ياهتیلقا 

نیا يارب  نآرق  تیرثکا ، ياهراک  اب  گـنهامهان  حـلاص و  دنتـشاد  دوجو  یتیلقا  وج ، هدـسفم  تیرثکا  ربارب  رد  هکلب  دـنوش ، یفرعم 
.تسا هدش  لئاق  یصاخ  تیمها  حلاص  تیلقا 

ٌۀَّمُأ یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو  « ) دنتلادع قح و  هب  مکاح  دننک و  یم قح  يوس  هب  توعد  هک  دنتـسه  یهورگ  ع )  ) یـسوم موق  زا  : » دیوگ یم
(. َنُولِدْعَی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی 

رادـفرط یماـح و  اـج  همه  دـندشن و  میلـست  وا  توعد  يرماـس و  ربارب  رد  هک  دـشاب  یکچوک  هورگ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هیآ  نیا 
.دندمآ راک  يور  هب  ع )  ) یسوم زا  دعب  هک  يرگید  حلاص  ياههورگ  ای  دندوب و  ع )  ) یسوم بتکم 

102 ص :  ۀیآ 160 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

.دنک یم لیئارـسا  ینب  رب  ادـخ  ياهتمعن  زا  مسق  دـنچ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  لیئارـسا : ینب  هب  ادـخ  ياهتمعن  زا  يا  هشوگ هیآ 160 -) )
هنالداع و یمظن  ات  میدرک » میسقت  دوب - لیئارسا ) نامدود  زا   ) يا هخاش کی  ره  هک  هورگ - هدزاود  هب  ار  اهنآ  ام  : » دیوگ یم تسخن 
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ًامَمُأ .) ًاطابْـسَأ  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثا  ُمُهانْعَّطَق  َو   ) دـنک تموکح  ناشنایم  رد  زیمآ  تنوشخ  ياهدروخرب  زا  رود 

103 ص :
نازوس و شطع  راتفرگ  دـندوب و  تکرح  رد  سدـقملا  تیب  يوس  هب  نازوس ، ناـبایب  رد   ) یـسوم موق  هک  یماـگنه  و  : » رگید تمعن 

ناهگان درک ، نینچ  وا  نزب و  گنس  رب  ار  تیاصع  هک  میداتسرف  یحو  وا  هب  دندرک ، بآ  ياضاقت  وا  زا  و  دندش ) یکانرطخ  یگنشت 
(. ًاْنیَع َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَسَجَْبناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنَأ  ُهُمْوَق  ُهاقْسَتْسا  ِذِإ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  « ) دیشوج گنس  زا  همشچ  هدزاود 
(. ْمَُهبَرْشَم ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  « ) دنتخانش یم ار  دوخ  همشچ  یبوخ  هب  مادک  ره  هک   » دش میسقت  اهنآ  نایم  رد  اه  همشچ نیا  نانچنآ  و 

ُمِْهیَلَع اْنلَّلَظ  َو  « ) میتخاـس نکفا  هیاـس  اـهنآ  رـس  رب  ار  ربا   » تشادـن دوجو  یهاـگهانپ  هک  نازوس  ناـبایب  نآ  رد  هک ، نیا  رگید  تمعن 
(. َمامَْغلا

ُمِْهیَلَع اْنلَْزنَأ  َو  « ) میداتسرف ورف  اهنآ  رب  شخبورین ) ذیذل و  ياذغ  ود  ناونع  هب   ) ار يولس  نم و   » هک دوب  نیا  تمعن  نیمراهچ  هرخالاب 
«. 1 ( » يْولَّسلا َّنَْملا َو 

هب ار  ادخ  نامرف  و  ْمُکاْنقَزَر .) ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  « ) دیروخب میا  هدراذـگ امـش  رایتخا  رد  هک  يا  هزیکاپ ياهاذـغ  زا   » میتفگ اهنآ  هب  و 
.دیدنب راک 
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ْنِکل انوُمَلَظ َو  ام  َو  « ) دنتـشاد اور  متـس  ناشدوخ  هب  هکلب  دندرکن  متـس  ام  هب   » اهنآ دـندرک ، یـساپسان  نارفک و  دـندروخ و  اهنآ  اما 
(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک 

103 ص :  ۀیآ 161 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

يرگنایغط لیئارـسا و  ینب  هب  راگدرورپ  بهاوم  زا  يرگید  تمـسق  هب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 161 -) )
نیا رد  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب   ) و : » دـیوگ یم تسخن  تسا ، هدـش  هراـشا  بهاوم  نیا  ربارب  رد  ناـنآ 

َو  ) دیریگ هرهب  و  دیروخب » دیهاوخ  یم هک  هنوگره  هطقن و  ره  رد  نآ ، ناوارف  ياهتمعن  زا  دیدرگ و  نکاس  سدقملا ) تیب   ) نیمزرس
(. ُْمْتئِش ُْثیَح  اْهنِم  اُولُک  َۀَیْرَْقلا َو  ِهِذه  اُونُکْسا  ُمَُهل  َلِیق  ْذِإ 

َباـْبلا اُولُخْدا  ٌۀَّطِح َو  اوـُلُوق  َو  « ) دـیوش دراو  میظعت  عوـضخ و  اـب  سدـقملا  تیب  رد  زا  زیرب و  ار  اـم  ناـهانگ  ادـنوادخ ! دـییوگب : «و 
(. ًادَّجُس

میشخب یم دیا  هدش بکترم  هک  ار  ییاهاطخ   » دیهد ماجنا  ار  همانرب  نیا  رگا  هک 
__________________________________________________

.میدرک ثحب  هرقب  هروس  هیآ 57  لیذ  يولس »  » و ّنم »  » هراب رد  ( 1)
104 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَس  ْمُِکتائیِطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  « ) داد میهاوخ  رتهب  رتشیب و  شاداپ  ناراکوکین  هب  و 
ياضاقت  » ینعی دوب ، سدقملا  تیب  هب  دورو  ماگنه  هب  اهنآ  راعـش  عقاو  رد  هملک  نیا  تسالاب و  فرط  زا  يزیچ  لوزن  ینعم  هب  هّطح » »

«. تسام رب  تتمحر  وفع و  ناراب  شزیر  ای  نامناهانگ و  شزیر  ام 

104 ص :  ۀیآ 162 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هتشذگ و دنتـسناوت ، یم دندرک  یم هدافتـسا  تصرف  زا  رگا  و  دوب ، هدوشگ  اهنآ  يور  هب  تمحر  ياهرد  هک  نیا  اب  یلو  هیآ 162 -) )
اهنآ هب  هچنآ  فالخ  رب  ار  راگدرورپ  نامرف  هکلب ) دندرکن  هدافتسا  اهنت  هن   ) لیئارسا ینب  ناراکمتس  اما   » دننک حالصا  ار  دوخ  هدنیآ 

(. ْمَُهل َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  « ) دندرک لمع  دوب  هدش  هتفگ 
اْنلَسْرَأَف « ) میدرک لزان  اهنآ  رب  نامسآ  زا  یباذع  نارگید ) رب  نتشیوخ و  رب   ) متس ملظ و  نایغط و  ینامرفان و  نیا  رطاخ  هب  ماجنا  رس  »

(. َنوُِملْظَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  ْمِْهیَلَع 

104 ص :  ۀیآ 163 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

زا یعمج  هب  طوبرم  هک  لیئارـسا  ینب  يارجاـمرپ  خـیرات  زا  يرگید  هنحـص  اـجنیا  رد  زیگنا ! تربـع  تشذگرـس  کـی  هیآ 163 -) )
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  نآ  رد  نخـس  يور  اهتنم  تسا ، هدـمآ  دـندرک ، یم یگدـنز  ییایرد  لـحاس  رد  هک  تساـهنآ 
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ِنَع ْمُْهلَئْـس  َو  « ) نک لاؤس  تشاد  رارق  ایرد  رانک  رد  هک  ار  يرهـش  يارجاـم  شیوخ  رـصاعم  دوهی  موق  زا  : » دـیوگ یم وا  هب  و  تسا ،
(. ِرْحَْبلا َةَرِضاح  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا 

.تسا فورعم  تالیا  ردنب  مان  هب  زورما  هک  هدوب  هلیا »  » مان هب  يردنب  هیرق »  » نیا تایاور  قبط 
(. ِْتبَّسلا ِیف  َنوُدْعَی  ْذِإ  « ) دندرک یم زواجت  راگدرورپ ) نوناق  زا   ) هبنش زور  رد  هک  ار  ینامز   » روایب اهنآ  دای  هب  و 

، دنزادرپب زور  نآ  تدابع  مسارم  هب  دنشکب و  یهام  دیص  بسک و  راک و  زا  تسد  دنتشاد ، هفیظو  دوب و  اهنآ  لیطعت  هبنـش  زور  اریز 
105 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندراذگ  اپ  ریز  ار  روتسد  نیا  اهنآ  اما 

: دهد یم حرش  نینچ  دوب ، هدرک  نایب  هتسب  رس  لبق  هلمج  رد  ار  هچنآ  نآرق  سپس 
غارس هب  رتمک  نایهام  هبنش  زور  ریغ  رد  دندش و  یم راکشآ  بآ  يور  رد  هبنش  زور  رد  نایهام  هک  ار  ماگنه  نآ   » روایب اهنآ  رطاخ  هب 

(. ْمِهِیتْأَت َنُوِتبْسَی ال  َمْوَی ال  ًاعَّرُش َو  ْمِِهْتبَس  َمْوَی  ْمُُهناتیِح  ْمِهِیتْأَت  ْذِإ  « ) دندمآ یم اهنآ 
نآرق اذل  تیعمج ، نیا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  دوب  يا  هلیـسو یهلا ، هداعلا و  قوف  هبنج  ای  و  هتـشاد ، یعیبط  هبنج  هاوخ  عوضوم  نیا 

اُوناک اـِمب  ْمُهُوْلبَن  َِکلذَـک  « ) میدرک یم شیاـمزآ  دـندرک  یم تفلاـخم  نآ  ربارب  رد  هک  يزیچ  هب  ار  اـهنآ  نینچ  نیا  اـم  : » دـیوگ یم
(. َنوُقُسْفَی

105 ص :  دندز ..... ؟ هانگ  هب  تسد  هنوگچ 

ندـنک هلیـسو  هب  یعرـش - حالطـصا  هب  هلیح  قـیرط  زا  زاـغآ  رد  هک  دـندرک  عورـش  بیترت  نیا  هب  ار  ینکـش  نوناـق  تـیعمج ، نـیا 
نتـسکش ربارب  رد  ار  نانآ  کچوک و  اهنآ  رظن  رد  ار  هانگ  راک ، نیا  دندرک ، عورـش  ار  دوخ  راک  اهبالق - نتخادـنا  ای  اه و  هچـضوح

تورث لام و  هار  نیا  زا  دندش و  لوغشم  یهام  دیص  هب  اورپ  یب ینلع و  روطب  هبنش  ياهزور  مک  مک تخاس ، روسج  هبنش  زور  مارتحا 
.دنتخاس مهارف  یناوارف 

105 ص :  ۀیآ 164 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

میـسقت هورگ  هس  هب  دوب  هتخیمآ  الماک  نانآ  یگدـنز  اب  هک  گرزب  شیامزآ  نیا  ربارب  رد  لیئارـسا  ینب  زا  تیعمج  نیا  هیآ 164 -) )
: دندش

.دنتساخرب یهلا  نامرف  نیا  اب  تفلاخم  هب  دنداد ، یم لیکشت  ار  تیرثکا  هک  لوا » هورگ  »
.دندرک مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  لوا  هورگ  ربارب  رد  دندوب و  یکچوک  تیلقا  اتدعاق  هک  مود » هورگ  »

.دنداد یم ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  هفیظو  هن  دنتشاد و  ناراکهانگ  اب  یماگمه  هن  هک  دندوب ، نافرط  یب ناتکاس و  موس ،» هورگ  »
زا یعمج  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) و : » دیوگ یم دـهد ، یم حرـش  ناگدـننک  یهن  اب  ار  هورگ  نیا  يوگتفگ  ثحب ، دروم  هیآ  رد 

هدیزگرب باذع  هب  ای  دنک و  یم كاله  ار  اهنآ  ماجنا  رـس  دـنوادخ  هک  دـیهد  یم زردـنا  ار  یموق  ارچ  دـنتفگ : يرگید  عمج  هب  اهنآ 
106 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

(. ًادیِدَش ًاباذَع  ْمُُهبِّذَعُم  ْوَأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهَّللا  ًامْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  ْمُْهنِم  ٌۀَّمُأ  َْتلاق  ْذِإ  َو  « ) داد دهاوخ  رفیک  یکاندرد 
زاب هانگ  زا  دنریذپب و  اهنآ  دـیاش  هوالع  هب  تسامـش  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تیلوؤسم  عفر  راذـتعا و  يارب  اهزردـنا ) نیا  : ) دـنتفگ »
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(. َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ْمُکِّبَر َو  یلِإ  ًةَرِذْعَم  اُولاق  «! ) دننک هشیپ  اوقت  و  دنتسیا ،
يدروم رد  نآ  دوش و  یم بجاو  زین  ریثأت  لامتحا  نودب  یهلا  فیاظو  قیاقح و  نایب  یهاگ  هک : دوش  یم هدافتسا  نینچ  الاب  هلمج  زا 

دنریگ و یم ناج  اهتعدـب  دوش و  یم هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  مک  مک ددرگن  داقتنا  هانگ  زا  دوشن و  هتفگ  ادـخ  مکح  رگا  هک  تسا 
هتفگ اج  همه  رد  اراکشآ و  راگدرورپ  مکح  تسا  مزال  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دوش ، یم بوسحم  تقفاوم  تیاضر و  رب  لیلد  توکس 

.دراذگن ناراکهنگ  رد  يرثا  دنچ  ره  دوش 

106 ص :  ۀیآ 165 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

یماگنه اما   » دندرپس یشومارف  تسد  هب  ار  ادخ  نامرف  درک و  هبلغ  نانآ  رب  یتسرپایند  ماجنا  رس  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 165 -) )
میدیشخب و ییاهر  ار  يدب  زا  ناگدننک  یهن  و ) دیسر ، ارف  باذع  هظحل   ) دندرک شومارف  دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتارکذت  هک 

ِنَع َنْوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف  « ) میتخاس راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ناشینامرفان  رطاخ  هب  دندرک ، متس  هک  ار  یناسک 
(. َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ٍسِیَئب  ٍباذَِعب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنْذَخَأ  ِءوُّسلا َو 

106 ص :  دنتفای ..... ؟ ییاهر  یناسک  هچ 

تایاور رد  هک  يروطب  دندنام و  نوصم  یهلا  تازاجم  زا  موس  هورگ  اهنت  ناگدـنهدزردنا ) ناتکاس و  ناراکهنگ ،  ) هورگ هس  نآ  زا 
بـش میور ، یم نوریب  رهـش  زا  ام  دنتفگ : دندش و  تحاران  دوش  یمن عقاو  رثؤم  ناشیاهزردـنا  دـندید  هک  یماگنه  اهنآ  تسا  هدـمآ 

.تفرگ ار  رگید  هورگ  ود  ناماد  یهلا  رفیک  بش  نامه  رد  اقافتا  دنتفر و  نابایب  هب  ماگنه 

107 ص :  ۀیآ 166 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دندرک یشکرس  دندوب ، هدش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  یماگنه  : » دهد یم حرش  نینچ  ار  اهنآ  تازاجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 166 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  َنِیئِـساخ .) ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنُلق  ُْهنَع  اوُُهن  ام  ْنَع  اْوَتَع  اَّمَلَف  « ) دـییآرد هدـش  درط  ياهنومیم  لکـش  هب  میتفگ  اـهنآ  هب 

107 ص : ج2 ، هنومن ،
هتبلا دـندمآ  یم رد  نومیم  لکـش  هب  اروف  اهنآ  ینعی  تسا ، ینیوکت  نامرف  کی  اجنیا  رد  دیـشاب ) هدوب  « ) اُونوُک  » رما هک  تسا  نشور 

.دمآ یمن دوجو  هب  اهنآ  زا  یلسن  دنتفر و  یم ایند  زا  سپس  دندنام و  یم هدنز  يزور  دنچ  اهنت  ناگدش  خسم  تایاور  قبط 

107 ص :  ۀیآ 167 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ربارب رد  هک  تسا  دوـهی  زا  عـمج  نآ  يوـیند  ياـهرفیک  زا  یتمـسق  هب  هراـشا  دـعب  هیآ  هـیآ و  نـیا  دوـهی ! یگدـنکارپ  هیآ 167 -) )
.دندراذگ اپ  ریز  ار  یتسرد  تلادع و  قح و  دندرک و  ملع  دق  یهلا  ياهنامرف 
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هک دنک ، یم طلـسم  ار  يا  هدع راکهنگ ، تیعمج  نیا  رب  هک  تشاد  مالعا  وت  راگدرورپ  هک  ینامز   » روایب رطاخ  هب  دیوگ : یم تسخن 
ْمُهُموُسَی ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ْمِْهیَلَع  َّنَثَْعبََیل  َکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو  « ) دـنهد رارق  باذـع  یتحاران و  رد  ار  اهنآ  تمایق  هنماد  ات  موادـم  روطب 

(. ِباذَْعلا َءوُس 
یتلود تموکح و  دوخ  يارب  دنچ  ره  دید ، دنهاوخن  لماک  شمارآ  يور  زگره  شکرس ، هورگ  نیا  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

.دننک سیسأت 
( راک هبوت ناراکاطخ  هب  تبسن   ) مه و  تسا ، عیرس  ناقحتـسم ، يارب  شتازاجم  مه  وت  راگدرورپ  : » هک دنک  یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  ِباقِْعلا َو  ُعیِرََسل  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
اب مأوت  يرابجا  تشونرس  هک  دربن  نامگ  یسک  ات  هدراذگزاب ، نانآ  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  دنوادخ  هک  دهد  یم ناشن  هلمج  نیا  و 

.تسا هدش  نییعت  اهنآ  يارب  تازاجم  رفیک و  یتخبدب و 

107 ص :  ۀیآ 168 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ياههورگ هب  میتخاس  قرفتم  نیمز  رد  ار  اهنآ  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  ناـهج  رد  دوهی  یگدـنکارپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 168 -) )
هیلع و هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  توعد  قح و  نامرف  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب   ) دندوب حلاص  اهنآ  زا  یـضعب  دندش ، میـسقت  یفلتخم 
زا دوخ  يدام  یگدنز  نیمأت  يارب  دنتخادنا و  رـس  تشپ  ار  قح  و  دـندوب » حـلاصان  رگید  یعمج  و  دـندروآ ) نامیا  دندینـش ، ار  هلآ 

(. َِکلذ َنوُد  ْمُْهنِم  َنوُِحلاَّصلا َو  ُمُْهنِم  ًامَمُأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهانْعَّطَق  َو   ) دندرکن راذگورف  يراک  چیه 
108 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داژن  اب  یتموصخ  هنوگ  چیه  مالسا  هک  دنک  یم یلجت  تقیقح  نیا  هیآ  نیا  رد  زاب 

ار شجنس  رایعم  سایقم و  هکلب  دیامن  یمن موکحم  ار  اهنآ  داژن ، کی  هب  ناگتـسباو  ای  بتکم و  کی  ناوریپ  ناونع  هب  درادن و  دوهی 
.دهد یم رارق  اهنآ  لامعا 

ِتائِّیَّسلا ِتانَـسَْحلِاب َو  ْمُهانْوََلب  َو  « ) دندرگ زاب  دیاش  میدومزآ  اهیدب  اهیکین و  نوگانوگ ، لئاسو  اب  ار  اهنآ  ام  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل 

، دنیآزاب قح  يوس  هب  دوش و  هتخیگنارب  اهنآ  رد  يرازگرکـش  سح  ات  میداد ، رارق  تمعن  هافر و  رد  میدرک و  قیوشت  ار  اهنآ  یهاگ 
هب دـنیآ و  دورف  ربکت  یتـسرپدوخ و  رورغ و  بکرم  زا  اـت  میدرب ، ورف  بئاـصم  اهیتخـس و  دـئادش و  رد  ار  اـهنآ  سکع  هب  یهاـگ  و 

تـشگزاب تیاده و  تیبرت و  هلأسم  لاح  ود  ره  رد  فده  و  دندرگزاب ، ادخ  يوس  هب  دنوش و  رادیب  دیاش  دنرب ، یپ  شیوخ  یناوتان 
.تسا هدوب  قح  يوس  هب 

108 ص :  ۀیآ 169 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

.تسا هدمآ  نایم  هب  اهنآ  فالخا  نادنزرف و  زا  ثحب  هیآ ، نیا  رد  یلو  دوب ، دوهی  ناکاین  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 169 -) )
لاح نیا  اب  اما  دندش  تاروت ) ینامسآ   ) باتک ثراو  هک  دنتفرگ  ار  اهنآ  ياج  ینادنزرف  اهنآ ، زا  سپ  : » هک دوش  یم روآدای  تسخن 
اَذـه َضَرَع  َنوُذُـخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف   ) دـنهد یم حـیجرت  ادـخ  تعاطا  رب  هتفرگ » ار  تسپ  ياـیند  نیا  عاـتم 

(. ینْدَْألا
هب تسد  دنریگ ، یم رارق  رگید  يوس  زا  يدام  عفانم  و  وس ، کی  زا  نادـجو  شکمـشک  رد  اهنآ  هک  یماگنه  دـنک : یم هفاضا  سپس 
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نابرهم میحر و  دنوادخ  میروآ ، یم گنچ  هب  عورـشمان  ای  عورـشم  ار  دقن  تعفنم  نیا  ام   ) دنیوگ یم و  ، » هدز بذاک  ياهدیما  نماد 
(. اَنل ُرَفُْغیَس  َنُولوُقَی  َو  « ) تفرگ میهاوخ  رارق  ششخب  دروم  ام  يدوز  هب  و  تسا )

، دنتفرگ یم دوخ  هب  يرهاظ  هبوت  تلاح  رذگ و  دوز  ینامیـشپ  عون  کی  يراک  نینچ  ماجنا  زا  دعب  اهنآ  هک  دهد  یم ناشن  هلمج  نیا 
: دیوگ یم نآرق  هک  يروطب  یلو 

نآ دمآ ، یم ناشتسد  هب  نآ  دننامه  يرگید  يدام  دوس  رگا   » لیلد نیمه  هب  تشادن  هشیر  هجو  چیه  هب  اهنآ  ینامیـشپ  تمادن و  نیا 
109 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهوُذُخْأَی .) ُُهْلثِم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَی  ْنِإ  َو  « ) دنتفرگ یم زین  ار 

ماکحا ندرک  شومارف  و  نآ ، رطاخ  هب  ینامـسآ  تایآ  فیرحت  و  دوهی ، زا  یعمج  ياهیراوخ  هوشر  هب  هراشا  هلمج  نیا  لاح  ره  رد 
.دنک یم اهنآ  عفانم  اب  ّداضت  رطاخ  هب  راگدرورپ 

وا ماکحا  دندنبن و  غورد   ) ادخ رب  هک  دندوب  هتسبن  نامیپ  تاروت )  ) ناشینامسآ باتک  هلیسو  هب  اهنیا  ایآ  : » دیامرف یم نآ  لابند  هب  اذل 
(. َّقَْحلا اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  ِباتِْکلا  ُقاثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ  ( »!؟ دنیوگن يزیچ  قح  زج  دننکن و ) فیرحت  ار 

يرذع ناشدوخ  يارب  دوب  نکمم  دندز  یم فالخ  لامعا  نیا  هب  تسد  دنتشادن و  یهاگآ  یهلا  تایآ  زا  اهنآ  رگا  دیوگ : یم سپس 
نآ لاح  نیع  رد  ِهِیف .) ام  اوُسَرَد  َو  « ) دندوب هدیمهف  هدید و  ار  تاروت  تایوتحم  ارارک  اهنآ  : » هک تسا  نیا  راک  لاکشا  یلو  دنزاسب ،

.دنتخادنا رس  تشپ  ار  شنامرف  دنتخاس و  عیاض  ار 
يارب ترخآ  يارـس   » هکلب تشاد ، دـهاوخن  اهنآ  يارب  يدوس  اهعاتم  لاـمعا و  نیا  و  دـننک ، یم هابتـشا  اـهنیا  دـیامرف : یم ماـجنا  رس 

(. َنوُقَّتَی َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َو  « ) تسا رتهب  ناراکزیهرپ 
(. َنُولِقْعَت الَف  َأ  « ) دینک یمن كرد  ینشور  نیا  هب  ار  یقیاقح  امش  ایآ  »

109 ص :  ۀیآ 170 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

یهلا تایآ  نامتک  فیرحت و  هنوگره  زا  اهنت  هن  اهنآ  هک  دنک  یم رگید  هورگ  هب  هراشا  قوف  هورگ  ربارب  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 170 -) )
رجا و هداهن و  مان  ناهج » ناحلـصم   » ار تیعمج  نیا  نآرق  دندرک ، ارجا  ار  اهنآ  وم  هبوم هتـسج و  کسمت  نآ  هب  هکلب  دندوب ، رانکرب 

اپرب ار  زامن  دـنیوج و  راگدرورپ  باتک  هب  کسمت  هک  یناسک  : » دـیوگ یم نینچ  اهنآ  هراب  رد  هدـش و  لئاق  اهنآ  يارب  یمهم  شاداپ 
اُوماقَأ ِباتِْکلِاب َو  َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو  « ) تخاس میهاوخن  عیاض  ار  ناحلـصم  شاداپ  اـم  اریز  تشاد ) دـنهاوخ  یگرزب  شاداـپ   ) دـنراد

(. َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  َةالَّصلا 
ریذپ ناکما  یهلا  ياهنامرف  ینامـسآ و  بتک  هب  کسمت  نودـب  نیمز  يور  رد  یعقاو  حالـصا  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  قوف  هیآ 

تعیبط و ءاروام  ناهج  هب  طوبرم  همانرب  کی  اهنت  بهذم  نید و  هک  دنک  یم دیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  ریبعت  نیا  و  دـشاب ، یمن
110 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهناسنا ، یگدنز  نتم  رد  تسا  ینییآ  هکلب  تسین ، ترخآ  يارس  ای 

عیسو ینعم  رد  هک  یموهفم  ره  هرخالاب  شیاسآ و  هافر و  حلص و  تلادع و  لوصا  يارجا  رـشب و  دارفا  مامت  عفانم  ظفح  قیرط  رد  و 
.تسا عمج  حالصا » »

110 ص :  ۀیآ 171 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نخـس لیئارـسا  ینب  یگدنز  نوماریپ  هروس  نیا  رد  هک  تسا  يا  هیآ نیرخآ  هیآ  نیا  دوهی : موق  هراب  رد  نخـس  نیرخآ  هیآ 171 -) )
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رب لیلد  مه  تسا و  تربع  سرد  مه  هک  یتشذگرس  دنک ، یم يروآدای  دوهی  تیعمج  هب  ار  يرگید  تشذگرـس  نآ  رد  دیوگ و  یم
رـس رب  ینابیاس  ییوگ  هک  نانچنآ  میداد ، رارق  اهنآ  رـس  يالاب  ار  هوک  هک  یماگنه   » دیروایب رطاخ  هب  دیوگ : یم نامیپ ، کی  ندرپس 

(. ٌۀَّلُظ ُهَّنَأَک  ْمُهَقْوَف  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ْذِإ  َو  « ) دوب اهنآ 
ار ناشدوجو  رسارس  بارطـضا  تشحو و  ْمِِهب .) ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  « ) درک دهاوخ  طوقـس  ناشرـس  رب  دندرب  نامگ  اهنآ  هک  نانچنآ  «و 

.دنداتفا عرضت  هب  و  تفرگ ،
(. ٍةَّوُِقب ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  « ) دیریگب توق  تیدج و  اب  میا  هداد امش  هب  ماکحا  زا  ار  هچنآ   » میتفگ اهنآ  هب  لاح  نامه  رد 

هب دیـسرتب و  ادخ  رفیک  زا  َنوُقَّتَت .) ْمُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو  « ) دـیوش راکزیهرپ  ات  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  تسا  هدـنام  نآ  رد  هچنآ  «و 
.دینک لمع  میا  هتفرگ امش  زا  نآ  رد  هک  ییاهنامیپ 

هک ییاسرف  تقاط  دیادش  اهیتحاران و  و  نانآ ، تخس  رمتسم و  ياهیریگرد  تازرابم  ءایبنا و  ریاس  و  ع )  ) یـسوم تلاسر  مامت  ینعی ،
ارجا لماک  روطب  همه  ناـیم  رد  اوقت  یکاـپ و  تلادـع و  قح و  لوصا  ادـخ و  ناـمرف  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  همه  دـنداد ، نآ  هب  نت 

.ددرگ

110 ص :  ۀیآ 172 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هب تسا و  یمدآ  حور  قامعا  رد  ادخ  هب  نامیا  دوجو  و  يرطف » دیحوت   » هب يا  هراشا هیآ  نیا  رذ : ملاع  نیتسخن و  نامیپ  هیآ 172 -) )
.دنک یم لیمکت  تسا  هدوب  یلالدتسا » دیحوت   » هنیمز رد  هروس  نیا  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ار  ییاهثحب  تهج  نیمه 

: دیوگ یم نینچ  تسخن  هدرک ، ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  ار  نخس  يور  دنوادخ 
رب هاوـگ  ار  اـهنآ  تخاـس و  راکـشآ  تفرگرب و  ار  اـهنآ  هیّرذ  مدآ  نادـنزرف  تشپ  زا  تراـگدرورپ  هک  ار  یعقوـم   » رواـیب رطاـخ  هب 

111 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راگدرورپ  نم  ایآ  دیسرپ ): اهنآ  زا  و   ) دومن نتشیوخ 
یلَع ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  « ) میهد یم یهاوـگ  يرآ ! دـنتفگ : یگمه  اـهنآ  متـسین ؟ اـمش 

(. انْدِهَش یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِسُْفنَأ َأ 
ار راک  نیا  دـیامرف : یم هدومن ، دـیحوت  هلأسم  رد  مدآ  نادـنزرف  زا  نامیپ  نتفرگ  باوج و  لاؤس و  نیا  ییاهن  فدـه  هب  هراشا  سپس 

اُولوُقَت ْنَأ  « ) میدوب لفاغ  ادخ ) ییاسانـش  دیحوت و   ) عوضوم نیا  زا  ام  دـییوگن  تمایق  زور  رد  هک   » داد ماجنا  تهج  نیا  هب  دـنوادخ 
(. َنِیِلفاغ اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

111 ص :  ۀیآ 173 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ام ناردپ  دییوگن :  » هک میتفرگ  نآ  رطاخ  هب  ار  نامیپ  نیا  دیوگ : یم هدرک ، نامیپ  نیا  رگید  فده  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 173 -) )
دارفا هانگ  هب  ار  ام  ایآ  میتشادـن ) اهنآ  زا  تیعبت  زج  يا  هراچ و   ) میدوب اهنآ  زا  دـعب  ینادـنزرف  مه  ام  دـندوب و  تسرپ  تب  ام  زا  شیپ 

(. َنُولِْطبُْملا َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  ْمِهِدَْعب َأ  ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  اَّنُک  ُْلبَق َو  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  ْوَأ  « ) ینک یم تازاجم  راک  هدوهیب 

111 ص :  ۀیآ 174 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

( هدوب اهنآ  حور  رد  زاغآ  زا  دـیحوت  رون  دـننادب  ات   ) میزاس یم نشور  میهد و  یم حیـضوت  ار  تایآ  اـم  هنوگ  نیا   » يرآ هیآ 174 -) )
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(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا َو  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو  « ) دندرگ زاب  قح  يوس  هب  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  دیاش 
ماگنه هب  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، شنیرفآ  نیوکت و  و  ترطف » نامیپ   » و اهدادعتـسا » ملاع   » ناـمه ناـمیپ  نیا  ملاـع و  نیا  زا  روظنم 

دادعتـسا و دنوادخ  دنتـسین  شیب  یتارذ  ماگنه  نآ  رد  هک  ناردام  محر  هب  ناردپ  بلـص  زا  هفطن »  » تروص هب  مدآ  نادـنزرف  جورخ 
هعیدو هب  یتاذ  نورد  سح  کی  تروص  هب  یهلا  ّرس  نیا  ناشترطف  داهن و  رد  مه  تسا ، هداد  اهنآ  هب  دیحوت  تقیقح  يارب  یگدامآ 

دندیحوت و حور  ياراد  رـشب  دارفا  همه  نیاربانب  هاگآدوخ ! تقیقح  کی  تروص  هب  ناشدرخ  لقع و  رد  مه  تسا و  هدـش  هدراذـگ 
.تسا نابز  نیمه  هب  زین  دنا  هداد اهنآ  هک  یخساپ  تسا و  شنیرفآ  نیوکت و  نابز  هب  هدرک  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یلاؤس 

111 ص :  ۀیآ 175 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

.تسا هدـش  لیئارـسا  ینب  ياهناتـساد  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  دـمآ : رد  هـنعارف  تمدـخ  رد  هـک  يدنمـشناد  هیآ 175 -) )
112 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ماجنا رس  یلو  میداد  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  سک  نآ  ناتساد  ناوخب  اهنآ  رب  و  : » دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  تسخن 
َخَلَْسناَف اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  « ) دیدرگ ناهارمگ  زا  تشگ و  ناطیـش  ياه  هسوسو راتفرگ  تخاس و  یهت  نآ  زا  ار  دوخ 

(. َنیِواْغلا َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم 

112 ص :  ۀیآ 176 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

هب قح  ریـسم  ناـمه  رد  ار  وا  میتسناوت  یم  ) میتساوخ یم رگا  و   » هک دـنک  یم لـیمکت  نینچ  ار  عوضوم  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 176 -)) )
(. اِهب ُهانْعَفََرل  اْنئِش  َْول  َو  « ) میهدب الاو  ماقم  مولع ، تایآ و  نآ  هلیسو  هب  و  میراد ) هاگن  رابجا 

راگزاس تسا ، هدارا  يدازآ  رایتخا و  ّتنـس  هک  راـگدرورپ  ّتنـس  اـب  قح  ریـسم  رد  دارفا  يراـبجا  يرادـهاگن  هک  تسا  مّلـسم  یلو 
: دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل  دوب ، دهاوخن  یسک  تمظع  تیصخش و  هناشن  تسین و 

(. ُهاوَه َعَبَّتا  ِضْرَْألا َو  َیلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  « ) درک يوریپ  سفن  ياوه  زا  دییارگ و  یتسپ  هب  وا  و   » میدرک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ام 
دننامه وا  : » دیوگ یم هدروآ ، نوریب  هنـشت  تاناویح  دننامه  ار  دوخ  نابز  هشیمه  هک  دـنک  یم یگـس  هب  هیبشت  ار  صخـش  نیا  سپس 

ُُهلَثَمَف « ) تسا نینچ  زاب  يراذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  تسا و  نوریب  شنابز  زاب و  شناهد  ینک  هلمح  وا  هب  رگا  هک  تسا  گـس 
(. ْثَْهلَی ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمْحَت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک 

هراومه هک  هتفرگ  دوخ  هب  ریذپان  نایاپ  دودحمان و  شطع  لاح  کی  هدام ، ناهج  تاذل  هب  ندیبسچ  یتسرپ و  يوه  تدـش  رثا  رب  وا 
چیه رد  دـهد و  یم تسد  وا  هب  بذاک  شطع  تلاح  يراه  يرامیب  رثا  رب  هک  راه » گس   » کی نوچمه  دور ، یم یتسرپاـیند  لاـبند 

.دوش یمن باریس  لاح 
ادخ تایآ  هک  ییاهتیعمج  همه  يارب  تسا  یلاثم  هکلب ) تسین ، نیعم  صخش  نیا  هب  صوصخم   ) لثم نیا  : » هک دنک  یم هفاضا  سپس 

(. اِنتایِآب اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َِکلذ  « ) دننک بیذکت  ار 
ْمُهَّلََعل َصَـصَْقلا  ِصُْـصقاَف   ) دـننک ادـیپ  ار  یحیحـص  ریـسم  و  دنـشیدنیب » نآ  هراـب  رد  دـیاش  نک ، وگزاـب  اـهنآ  يارب  ار  ناتـساد  نیا  »
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113 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُرَّکَفَتَی .)

113 ص :  فرحنم ..... - تسرپایند و  دنمشناد  اروعاب  ملعب 

یـسوم رـصع  رد  هک  هدوب ، اروعاب » معلب   » مان هب  يدرم  صخـش  نیا  زا  روظنم  هک  دوش  یم نارـسفم  تاملک  تایاور و  زا  يرایـسب  زا 
غّلبم کی  ناونع  هب  وا  دوجو  زا  یـسوم  یتح  و  دـش ، یم بوسحم  لیئارـسا  ینب  روهـشم  ياملع  نادنمـشناد و  زا  درک و  یم یگدـنز 

رثا رب  یلو  دیـسر ، یم تباجا  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  شیاعد  هک  تفرگ  الاب  ردـق  نآ  هار  نیا  رد  شراک  و  درک ، یم هدافتـسا  دـنمورین 
نافلاخم فص  رد  هک  اجنآ  ات  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  تاماقم  همه  دش و  فرحنم  قح  هار  زا  وا  ياهدیعو  دعو و  نوعرف و  هب  لیامت 

.تفرگ رارق  یسوم 

113 ص :  ۀیآ 177 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

تـسخن هتفرگ ، تسرپایند  ياملع  و  معلب »  » تشذگرـس زا  یمومع  یلک و  هجیتن  کی  عقاو  رد  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 177 -)) )
َءاس  ) تساهنآ راظتنا  رد  یتشونرـس  تبقاع و  دب  هچ  و  دندرک » راکنا  بیذکت و  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  دنراد  یلثم  دب  هچ  : » دـیوگ یم

(. اِنتایِآب اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  اًلَثَم 
(. َنوُِملْظَی اُوناک  ْمُهَسُْفنَأ  َو  « ) دنتشاد یم اور  متس  نتشیوخ  رب   » هکلب دندرک ، یمن متس  ملظ و  ام  هب  اهنآ  یلو 

اـهنآ و دوـخ  يدـنلب  رـس  ثعاـب  دـناوت  یم هـک  ار  شیوـخ  ياهـشناد  موـلع و  يوـنعم  ياـه  هیامرـس هـک  رتـالاب  نـیا  زا  یمتــس  هـچ 
.دنشورف یم زیچان  ياهب  هب  دنراذگ و  یم روز »  » و رز »  » نابحاص رایتخا  رد  ددرگ  ناشیاه  هعماج

113 ص :  ۀیآ 178 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نآ  » تسین نکمم  یهلا  تیاده  قیفوت و  نودب  یناطیش ، ياهماد  اهشزغل و  هنوگ  نیا  زا  ییاهر  هک  دیشاب  شوه  هب  اما  هیآ 178 -)) )
(. يِدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  « ) تسوا یعقاو  هتفای  تیاده  دزاس ) شهار  قیفر  ار  قیفوت  و   ) دنک تیاده  ادخ  هک  ار  سک 

ربارب رد  ار  تیقفوـم  يزوریپ و  لـئاسو  اـی  دزاـس  اـهر  دوـخ  لاـح  هـب  ناـشلامعا  رثا  رب  و   ) دزاـس هارمگ  دـنوادخ  هـک  ار  یناـسک  «و 
(. َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  « ) دنتسه اهنامه  یعقاو  راکنایز  دریگب ) نانآ  یناطیش  ياه  هسوسو

113 ص :  ۀیآ 179 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هداد حیـضوت  مادک  ره  تافـص  دـنا و  هدـش میـسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  نایخزود : ياه  هناشن هیآ 179 -)) )
114 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایتشهب .» هورگ  نایخزود و  هورگ  : » هدش

انْأَرَذ ْدََـقل  َو  « ) میدـیرفآ خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  ام  : » دـیوگ یم نینچ  دـیکأت  دـنگوس و  اب  نایخزود  هراب  رد  تسخن 
(. ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل 

کیرات موش و  ناشماجنا  رـس  دننک و  یم خزود  دزمان  ار  دوخ  شیوخ  لامعا  اب  یهورگ  یلو  هدیرفآ ، كاپ  ار  همه  دـنوادخ  هچرگ 
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.تسا تداعس  یتخبشوخ و  ناشراک  تبقاع  دنزاس و  یم تشهب  دزمان  ار  دوخ  دوخ ، لامعا  اب  یهورگ  تسا و 
: هک نیا  تسخن  دنک : یم هصالخ  هلمج  هس  رد  ار  یخزود  هورگ  تافص  سپس 

(. اِهب َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  « ) دننک یمن هشیدنا  كرد و  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهبلق  اهنآ  »
نآ راـنک  زا  ناـیانیبان  نوـچمه  و  دـنرگن » یمن ار  قیاـقح  هرهچ  نآ  اـب  اـما  دـنراد  نیب  تقیقح  نشور و  ياهمـشچ  : » هـک نـیا  رگید 

(. اِهب َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو   ) دنرذگ یم
دنزاس یم مورحم  قح  فرح  ندینش  زا  ار  دوخ  نارک  نوچمه  و  دنونـش » یمن ار  قح  نانخـس  ملاس ، شوگ  نتـشاد  اب  : » هک نیا  موس 

(. اِهب َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  (َو 
شوگ انیب و  مشچ  رادـیب و  رکف  رد  نایاپراهچ  زا  یمدآ  زایتما  هک  ارچ  ِماْعنَْألاَک .) َِکئلوُأ  « ) دـننایاپراهچ نوچمه  تقیقح  رد  اـهنیا  »

(. ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  « ) دنشاب یم رت  تسپ رتهارمگ و  نایاپراهچ  زا  اهنآ  هکلب   » دنا هداد تسد  زا  ار  همه  اهنآ  هنافسأتم  هک  تساونش 
همه ناکما  اونش  شوگ  انیب و  مشچ  ملاس و  لقع  نتـشاد  اب  اهنآ  یلو  دنتـسین ، تاناکما  اهدادعتـسا و  نیا  ياراد  نایاپراهچ  هک  ارچ 

.دنراذگ یم هدافتساالب  ار  اهدادعتسا  نیا  اهیتسپ  هب  شیارگ  یتسرپ و  يوه  رثا  رب  اما  دنراد ، ار  لماکت  یقرت و  هنوگ 
(. َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ   ) دننادرگرس یگدنز  ياه  ههاریب رد  تهج  نیمه  هب  و  دنتسه » يربخیب  لفاغ و  دارفا  اهنآ  »

هاگن نآ  هب  یتح  اما  تسا ، زاب  ناشیور  ربارب  رد  تداعس  ياهرد  دنشک ، یم دایرف  یگنشت  زا  یلو  ناشتسد ، رانک  تایح  بآ  همـشچ 
.دننک یمن

114 ص :  ۀیآ 180 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

فـص زا  ندـمآ  نوریب  يارب  تسخن  دـنک ، یم نایب  ار  ناـنآ  تافـص  هدرک ، یتشهب  هورگ  عضو  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 180 -)) )
اهنآ هب  ار  ادخ  تسا ، یکین  ياهمان  ادخ  يارب  : » دیامرف یم هدومن ، توعد  ادـخ  يانـسح  ءامـسا  هب  قیمع  هجوت  هب  ار  مدرم  نایخزود 

115 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اِهب .) ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ِهَِّلل  َو  « ) دیناوخب
.تسا ینسح »  » یگمه کین و  یگمه  هک  تسا  راگدرورپ  فلتخم  تافص  ینسح ،» ءامسا   » زا روظنم 

محرا ای  رداق ، ای  ملاع ، ای  مییوگب  الثم  مینک و  يراج  نابز  رب  ار  ظافلا  هک  تسین  نیا  اهنت  ینسح  ءامسا  هب  ادخ  ندناوخ  زا  روظنم  و 
هب فصتم  رگید  ریبعت  هب  و  مینک ، هداـیپ  ناـکما  رادـقم  هب  ناـمدوخ  دوجو  رد  ار  تافـص  نیا  هک  تسا  نیا  عقاو  رد  هکلب  نیمحاّرلا ،

نیا ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  دـننام  تایاور  یـضعب  رد  رگا  زین  و  میدرگ ، شقالخا  هب  قلختم  وا و  فاصوا 
وترپ هک  تسا  نآ  هب  هراشا  میتسه ، ادخ  يانـسح  ءامـسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  ینـسحلا  ءامـسالا  هّللا  نحن و  میناوخ : یم هدـش  لقن  هیآ 

.دنک یم کمک  شکاپ  تاذ  تخانش  هب  ام  تخانش  هدش و  سکعنم  ام  دوجو  رد  یهلا  تافص  نآ  زا  يدنمورین 
دنا هدرک فیرحت  ار  ادخ  ءامسا  هک  اهنآ  : » دیوگ یم دننکن و  فیرحت  ار  ادخ  یماسا  هک  دراد  یم رذحرب  هتکن  نیا  زا  ار  مدرم  سپس 
اُوناک ام  َنْوَزُْجیَـس  ِِهئامْـسَأ  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  اوُرَذ  َو  « ) دـش دـنهاوخ  راتفرگ  شیوخ  لامعا  يازج  هب  يدوز  هب  اهنآ  دـیزاس ، اـهر 

(. َنُولَمْعَی
هتـسیاش هک  مییامن  فیـصوت  یفاصوا  هب  ار  وا  ای  مینک ، فیرحت  ار  نآ  میهافم  ظافلا و  هک  تسا  نیا  ادخ  ءامـسا  رد  داحلا  زا  روظنم 

.مییامن قیبطت  شتاقولخم  رب  ار  وا  تافص  هک  نیا  ای  و  دنا ، هدش هناگ  هس  نایادخ  ثیلثت و  هب  لئاق  هک  نایحیسم  دننامه  تسین ، نآ 

115 ص :  ۀیآ 181 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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هک یناـسک  زا  و  : » دـیامرف یم دـنک ، یم هراـشا  تسا  ناـیتشهب  هورگ  تافـص  نیرت  یـساسا هک  تمـسق  ود  هب  هیآ  نیا  هیآ 181 -)) )
ِّقَْحلِاب َو َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  « ) دننک یم مکح  نآ  هب  دننک و  یم تیادـه  قح  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  یهورگ  تما و  میدـیرفآ ،

(. َنُولِدْعَی ِِهب 
اـه و هماـنرب لـمع و  زین  و  تسا ، قح  يوـس  هب  قـح و  ناـشگنهرف  توـعد و  فدـه ، رکف ، دـنراد ، زاـتمم  هماـنرب  ود  اـهنآ  عـقاو  رد 

.دشاب یم تقیقح  قح و  ساسا  رب  ناشتموکح 
116 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

116 ص :  ۀیآ 182 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

زا يرایـسب  هراـب  رد  ّتنـس  کـی  تروص  هب  هک  یهلا  ياـهتازاجم  زا  یکی  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  جاردتـسا : تازاـجم  هیآ 182 -) )
.تسا جاردتسا » باذع   » نآ هدش و  نایب  دوش ، یم ارجا  شکرس  ناراکهنگ 

هراب رد  دروم  ود  ره  ملق و  هروس  هیآ 44  رد  يرگید  ثحب و  دروم  هیآ  رد  یکی  .تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  زا  دروم  ود  رد  جاردتـسا 
.تسا یهلا  تایآ  ناگدننک  راکنا 

رد دنناد ، یمن هک  یهار  زا  هلحرم ، هب  هلحرم  اجیردت ، دندرک  راکنا  بیذکت و  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
(. َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو   ) میچیپ یم مهرد  ار  اهنآ  یگدنز  و  مینک » یم ناشراتفرگ  تازاجم  ماد 

116 ص :  ۀیآ 183 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

اروـف ار  یناـسک  نینچ  یگدزباتـش  اـب  هک  تسین  ناـنچ  دـنک : یم دـیکأت  تروـص  نیا  هب  ار  بلطم  ناـمه  هیآ  نیا  رد  هیآ 183 -)) )
ناـشراتفرگ دـندشن ، رادـیب  هک  یماـگنه  و  مهد » یم يرادـیب ) هبنت و  يارب   ) یفاـک تصرف  تلهم و  اـهنآ  هب   » هـکلب مـنک ، تازاـجم 

یلو  » دورب ناشتـسد  زا  تصرف  دنـسرت  یم دنرادن و  یفاک  تردق  هک  دـننک  یم هلجع  باتـش و  یناسک  اریز  ْمَُهل .) ِیْلمُأ  َو   ) مزاس یم
(. ٌنِیتَم يِْدیَک  َّنِإ   ) تسین نآ  زا  رارف  تردق  ار  سک  چیه  هک  تسا » هدش  باسح  يوق و  نانچنآ  میاهتازاجم  نم و  هشقن 

یناوتاـن فیعـض و  اـی  و  دوـخ ، یتـسرد  یکاـپ و  رب  لـیلد  ار  یهلا  رفیک  ریخأـت  هک  دـهد  یم رادـشه  ناراـکهنگ  هـمه  هـب  هـیآ  نـیا 
هب هک  ییاهتمعن  اهیزوریپ و  نیا  اسب  هچ  دننادن ، ادـخ  هب  ناشبرقت  هناشن  دـنقرغ ، نآ  رد  هک  ار  ییاهتمعن  زان و  و  دـنریگن ، راگدرورپ ،

رتالاب الاب و  دهد و  یم تلهم  اهنآ  هب  دنک و  یم تمعن  قرغ  ار  اهنآ  ادخ  دشاب ، راگدرورپ  یجاردتسا  تازاجم  همدقم  دسر  یم اهنآ 
.دچیپ یم مهرد  ار  ناشخیرات  یتسه و  مامت  دنامن و  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  هک  دبوک  یم نیمز  رب  نانچ  ماجنا  رس  اما  درب ، یم

ماجنا زا  سپ  هک  تسا  يراکهنگ  هدنب  هیآ  نیا  زا  روظنم  : » دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  قوف  هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هانگ ربارب  رد  رافغتـسا  زا  هتـشاذگ و  شدوخ  یبوخ  باسح  هب  ار  تمعن  وا  یلو  دـهد  یم رارق  یتمعن  لومـشم  ار  وا  دـنوادخ  هاـنگ ،

«. دزاس یم شلفاغ 
117 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

117 ص :  ۀیآ 184 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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هراشا

هیآ 184) )

117 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب ار  مدرم  دمآرب و  افص  هوک  رب  یبش  دوب ، هّکم  رد  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنا : هدرک لقن  نینچ  یمالـسا  نارـسفم 
ات تشاد ، رذحرب  یهلا  تازاجم  زا  ار  اهنآ  دز و  ادص  ار  شیرق  فئاوط  یمامت  اصوصخم  دومن ، توعد  یتسرپاتکی  دـیحوت و  يوس 
هیآ عقوم  نیا  رد  دیـشک !» یم هرعن  حبـص  ات  بش  زا  هدش ، هناوید  ام  قیفر  : » دنتفگ هّکم  ناتـسرپ  تب  تشذگ ، بش  زا  يدایز  رادـقم 

داد ینکشنادند  خساپ  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  هب  دش و  لزان 

117 ص :  ریسفت ..... :

خساپ نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نونج  هب  رئاد  ناتسرپ  تب  ساسا  یب راتفگ  هب  دنوادخ  تسخن  هیآ  نیا  رد  اه - هناهب اهتمهت و 
َأ « ) درادن نونج  زا  يراثآ  هنوگ  چیه  ربمایپ )  ) اهنآ نیـشنمه  دننادب  هک  دنتخادنین  راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  رکف و  اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم

(. ٍۀَّنِج ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو 
ار يا  هلصو نینچ  هرابکی  هنوگچ  دنا ، هدید ار  شریبدت  لقع و  رکف ، هراومه  و  هتـشاد ، دمآ  تفر و  اهنآ  نایم  رد  لاس  لهچ  زا  شیب 
نآ اب  هک  یتارطخ  زا  ار  شیوخ  هعماج  هک  تسا » يراکـشآ  هدنهد  میب  طقف  وا  : » دیوگ یم هلمج  نیا  لابند  هب  و  دندنابـسچ ، يو  هب 

(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ   ) دراد یم رذحرب  تسا  ورب  ور 

117 ص :  ۀیآ 185 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ایآ : » دیوگ یم دـنک و  یم توعد  نیمز ، اهنامـسآ و  یتسه ، ملاع  هعلاطم  هب  ار  اهنآ  نایب  نیا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 185 -)) )
ِتوُـکَلَم ِیف  اوُرُْظنَی  ْمـَل  َأ َو  « ) دـندنکفین رظن  رکف  تـقد و  يور  زا  هدـیرفآ  ادـخ  هـک  یتاـقولخم  نـیمز و  اهنامــسآ و  تموـکح  رد 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو 
ربمایپ توعد  و  تسا ، هدوب  نآ  يارب  یفدـه  هدـشن و  هدـیرفآ  هدوهیب  زیگنا  تریح  ماظن  نیا  اب  شنیرفآ  عیـسو  ملاـع  نیا  دـننادب  اـت 

.تسا ناسنا  تیبرت  لماکت و  ینعی  شنیرفآ ، فده  نامه  هلابند  تقیقح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نایاپ تسا  نکمم  هک : دندرکن  هشیدنا  زین  عوضوم  نیا  رد  ایآ  دیامرف : یم دزاس ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  يارب  سپس 
تـسا هدش  لزان  وا  رب  هک  ار  ینآرق  و  دنریذپن ، ار  ربمایپ  نیا  توعد  و  دنرواین ، نامیا  زورما  رگا  ، ) دشاب هدش  کیدزن  اهنآ  یگدـنز 

118 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامیا  نآ  زا  دعب  نخس  مادک  هب  دننکن ) لوبق  نشور  ياه  هناشن همه  نیا  اب 
(. َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ْمُُهلَجَأ  َبَرَْتقا  ِدَق  َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ْنَأ  َو  ( ؟» دروآ دنهاوخ 

118 ص :  ۀیآ 186 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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تشز و لاـمعا  رطاـخ  هب   ) دـنوادخ ار  سک  ره   » هک دـهد  یم ناـیاپ  نینچ  اـهنآ  اـب  ار  نخـس  هیآ  نـیا  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 186 -)) )
ناریح و ات  دزاس  یم اهر  یـشکرس  نایغط و  رد  نانچمه  ار  اهنآ  دنوادخ  و  درادن ، يا  هدننک تیاده  چـیه  دزاس ، هارمگ  شرمتـسم )

(. َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَی  َُهل َو  َيِداه  الَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  « ) دنوش نادرگرس 
مـشچ رب  هدرپ  ییوگ  هک  دندناعم  بصعتم و  جوجل و  قیاقح ، ربارب  رد  نانچ  نآ  هک  تسا  یهورگ  هب  صوصخم  تاریبعت  هنوگ  نیا 

.تسا نیمه  زین  یهلا » لالضا   » زا روظنم  و  تساهنآ ، دوخ  لامعا  هجیتن  هک  یکیرات  ياه  هدرپ هداتفا ، ناشبلق  شوگ و  و 

118 ص :  ۀیآ 187 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

(- هیآ 187 )

118 ص :  لوزن ..... : نأش 

نکاس اجنآ  رد  نایحیـسم ) رب  هوالع   ) هک دوهی  نادنمـشناد  زا  و  دننک ، رفـس  نارجن  هب  هک  دنداد  تیرومأم  رفن  دنچ  هب  شیرق  هفیاط 
هک نیا  نامگ  هب   ) دنزاس حرطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربارب  رد  ار  اهنآ  تشگزاب  رد  و  دننک ، لاؤس  ار  يا  هدیچیپ لئاسم  دندوب 

شـسرپ نیا  اهنآ  هک  یماگنه  دوش ، یم اپرب  تمایق  ینامز  هچ  رد  هک  دوب  نیا  تالاؤس  هلمج  زا  دنام ) یم زجاع  اهنآ  خـساپ  زا  ربمایپ 
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  دندرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار 

118 ص :  ریسفت ..... :

اریز دراد ، لبق  تایآ  اب  زین  ینـشور  دنویپ  لاح  نیع  رد  هدش  رکذ  یـصاخ  لوزن  نأش  هیآ  يارب  هک  نیا  اب  دوش ؟ یم اپرب  تمایق  یک 
يارب لاؤس  نیا  یثـحب  نینچ  لاـبند  هب  اـعبط  دوب ، هدـش  يزور  نینچ  يارب  یگداـمآ  موزل  تماـیق و  هلأـسم  هب  هراـشا  لـبق  تاـیآ  رد 

( زیخاتـسر زور   ) تعاـس هراـب  رد  وـت  زا  : » دـیوگ یم نآرق  اذـل  دـش ، دـهاوخ  اـپرب  یک  تماـیق  هـک  دـیآ  یم شیپ  مدرم  زا  يرایــسب 
(. اهاسُْرم َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  ( ؟» دبای یم عوقو  ینامز  هچ  رد  هک  دنسرپ ، یم

وا زج  سک  چـیه  و  تسا ، نم  راگدرورپ  دزن  اهنت  ملع  نیا  وگب :  » احیرـص لاؤس  نیا  خـساپ  رد  ربمایپ ! يا  هک  دـنک  یم هفاضا  سپس 
(. َوُه اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  « ) دزاس راکشآ  ار  نآ  تقو  دناوت  یمن

ْتَلُقَث « ) تسا ینیگنـس  هلأسم  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  تعاس  مایق  : » دیوگ یم تسخن  دنک ، یم نایب  نآ  يارب  هتـسب  رـس  هناشن  ود  یلو 
119 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِضْرَْألا .) ِتاوامَّسلا َو  ِیف 

، دـنزیر یم مه  هب  ینامـسآ  تارک  همه  تماـیق ، هناتـسآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، هدوب  رت  نیگنـس نیا  زا  تسا  نکمم  يا  هثداـح هچ 
هتخیر هزات  یحرط  اب  ون  یناهج  اهنآ  يایاقب  زا  و  دـندرگ ، یم یـشالتم  اـهمتا  غورف و  یب ناگراتـس  کـیرات ، هاـم  شوماـخ ، باـتفآ 

.دوش یم
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« دیآ یمن امش  غارس  هب  یناهگان  روطب  زج  و   » دبای یم ققحت  یبالقنا ، لکـش  هب  و  یجیردت ، تامدقم  نودب  تعاس ، مایق  هکنیا  رگید 
(. ًۀَتَْغب اَّلِإ  ْمُکِیتْأَت  (ال 

(. اْهنَع ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئْسَی  «! ) يربخ اب  تمایق  عوقو  نامز  زا  وت  ییوگ  هک  دننک  یم لاؤس  وت  زا  نانچ  : » دیوگ یم رگید  راب 
نینچ هک  دنرادن » یهاگآ  تقیقح  نیا  زا  مدرم  رتشیب  یلو  تسادخ  دزن  اهنت  ملع  نیا  وگب :  » اهنآ باوج  رد  هک  دـنک  یم هفاضا  دـعب 

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  ِهَّللا َو  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق   ) دنسرپ یم نآ  زا  یپرد  یپ اذل  تسوا ، كاپ  تاذ  صوصخم  یملع 

119 ص :  ۀیآ 188 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هراشا

(( هیآ 188 )

119  : ص لوزن ..... : نأش 

رد سانجا  ینازرا  ینارگ و  زا  ار  وت  راگدرورپ  ایآ  يراد  طابترا  ادـخ  اـب  رگا  وت  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هّکم  لـها 
زا ای  يراذگب و  رانک  تسا  نایز  هب  هچنآ  ینک و  هیهت  تسا  تعفنم  دوس و  هب  هچنآ  یناوتب  قیرط  نیا  زا  هک  دزاس  یمن ربخ  اب  هدـنیآ 

ماگنه نیا  رد  ینک !؟ چوک  تکربرپ  ياهنیمزرس  هب  کشخ  قطانم  زا  عقوم  هب  ات  دزاس  هاگآ  فلتخم  قطانم  یبآرپ  ای  و  یلاسکشخ ،
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ 

119 ص :  ریسفت ..... :

رد دوب و  ثحب  دروم  تمایق »  » مایق نامز  هب  تبـسن  ادخ  زج  سک  چیه  یهاگآ  مدع  لبق  هیآ  رد  دناد - یم ادـخ  طقف  ار  ناهن  رارـسا 
.تسا نایم  رد  یلک  روطب  بیغ  ملع  یفن  زا  نخس  هیآ  نیا 

رد ینایز  دوس و  هنوگ  چیه  رایتخا  بحاص  کلام و  نم  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هلمج ، نیتسخن  رد 
(. ُهَّللا َءاش  ام  اَّلِإ  ارَض  ًاعْفَن َو ال  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  « ) دهاوخب ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  متسین  شیوخ  هراب 

رد ار  اهییاناوت  نیا  هک  تسوا  تسادـخ و  هیحان  زا  اهتردـق  همه  هکلب  درادـن  شیوخ  زا  ییورین  تردـق و  دوخ ، ياهراک  رد  ناـسنا 
120 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هتشاذگ  ناسنا  رایتخا 

هب دـیوگ  یم شربمایپ  هب  هکنیا  نآ  دوب و  یهورگ  لاؤس  دروم  هک  دـنک  یم يرگید  مهم  هلأسم  هب  هراـشا  عوضوم ، نیا  ناـیب  زا  سپ 
متخاس و یم مدوخ  يارب  ار  یناوارف  عفانم  متشاد  یهاگآ  ناهن  رارسا  زا  رگا  اریز   » متـسین هاگآ  ناهن  رارـسا  بیغ و  زا  نم  وگب : اهنآ 

(. ُءوُّسلا َِینَّسَم  ام  ِْریَْخلا َو  َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  « ) دیسر یمن نم  هب  ینایز  هنوگ  چیه 
هدنهد تراشب  هدـنهد و  میب  طقف  نم  : » دـیوگ یم هدرک  نایب  حیرـص  هاتوک و  هلمج  کی  رد  ار  شیوخ  تلاسر  یعقاو و  ماقم  سپس 

(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَِشب  ٌریِذَن َو  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ  « ) متسه دنروآ  یم نامیا  هک  يدارفا  يارب 
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120 ص :  ۀیآ 189 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ناشتاهابتشا هب  خساپ  اهنآ و  رکفت  زرط  ناکرـشم و  تالاح  زا  يرگید  هشوگ  هب  اجنیا  رد  گرزب ! تمعن  کی  نارفک  هیآ 189 -)) )
.دوش یم بوسحم  اهنآ  لمکم  دعب  تایآ  دوب ، ادخ  یلاعفا  دیحوت  هب  هراشا  لبق  هیآ  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  هراشا 

وا راـنک  رد  اـت  داد  رارق  وا  سنج  زا  زین  ار  شرـسمه  دـیرفآ و  درف  کـی  زا  ار  امـش  همه )  ) هک تـسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم تـسخن 
(. اْهَیلِإ َنُکْسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  ٍةَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  « ) دیاسایب

تشادرب کبس  يراب  درک ، یسنج  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  جوز  هک  یماگنه  اما  ، » دنتـشاد یـشخب  مارآ  یگدنز  مه  رانک  رد  ود  نیا 
همادا ناـنچمه  دوخ  ياـهراک  هب  لـمح ) نتـشاد  اـب  و  درک ، یمن داـجیا  یلکـشم  وا  يارب  لـمح  نیا  راـک  زاـغآ  رد  هک  يا  هنوگ هب  )

(. ِِهب ْتَّرَمَف  ًافیِفَخ  اًلْمَح  ْتَلَمَح  اهاَّشَغَت  اَّمَلَف  « ) داد یم
راظتنا رـسمه ، ود  ماـگنه  نیا  رد  ْتَلَْقثَأ .) اَّمَلَف  « ) دـش نیگنـس  نوچ  و   » دـش نیگنـس  مک  مک وا  لـمح  زور ، بش و  تشذـگ  اـب  اـما 

راگدرورپ دندش و  ادخ  هاگرد  هجوتم   » اذل دنک ، تمحرم  اهنآ  هب  یحلاص  دنزرف  دنوادخ  دنتـشاد  وزرآ  دندیـشک و  یم ار  يدـنزرف 
انَْتیَتآ ِْنَئل  امُهَّبَر  َهَّللا  اَوَعَد  « ) دوب میهاوخ  نارازگرکـش  زا  ینک  اطع  یحلاص  دـنزرف  اـم  هب  رگا  اـهلا ! راـب  دـندناوخ : نینچ  ار  شیوخ 

(. َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ًاِحلاص 

120 ص :  ۀیآ 190 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نیا رد  ادـخ  يارب  اهنآ  داد ، اهنآ  هب  لماک  یگتـسیاش  مادـنا و  بسانت  اب  ملاـس  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  یماـگنه  یلو  ((- » هیآ 190 )
121 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لئاق  ییاکرش  گرزب  تمعن 

(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَتَف  امُهاتآ  امِیف  َءاکَرُش  َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  امُهاتآ  اَّمَلَف  « ) تساهنآ كرش  زا  رتالاب  رترب و  دنوادخ  اما  دندش ،

121 ص :  ۀیآ 191 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

و دـنک ، یم موکحم  يا  هدـنبوک نشور و  ناـیب  اـب  ار  یتسرپ  تب  هدـیقع  رکف و  رگید  راـب  نآرق  ناـیرج ، نیا  لاـبند  هب  هیآ 191 -)) )
َأ « ) دنیوا قولخم  ناشدوخ  هکلب  دنتـسین ، يزیچ  شنیرفآ  رب  رداق  هک  دنهد  یم رارق  ادخ  کیرـش  ار  یتادوجوم  اهنیا  ایآ  : » دـیوگ یم

(. َنوُقَلُْخی ْمُه  ًاْئیَش َو  ُُقلْخَی  ام ال  َنوُکِرُْشی 

121 ص :  ۀیآ 192 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

، دننک يرای  ار  دوخ  ناگدننک  شتسرپ  دنتـسین  رداق  تالکـشم ) زا  کی  چیه  رد   ) یگتخاس ياهدوبعم  نیا   » هوالع هب  هیآ 192 -)) )
(. َنوُرُْصنَی ْمُهَسُْفنَأ  ًارْصَن َو ال  ْمَُهل  َنوُعیِطَتْسَی  َو ال  « ) دنهد يرای  تالکشم ) ربارب  رد   ) زین ار  دوخ  دنتسین  رداق  یتح  و 

121 ص :  ۀیآ 193 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

لقع و یتح  و  درک » دنهاوخن  يوریپ  امش  زا  دینک ، تیاده  ار  اهنآ  دیهاوخب  امش  رگا   » هک دنتسه  نانچنآ  اهدوبعم  نیا  هیآ 193 -) )
(. ْمُکوُِعبَّتَی يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ْنِإ  َو   ) دنرادن ار  نآ  روعش 
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؟ دننک تیاده  ار  نارگید  دنناوت  یم هنوگچ  دنونش ، یمن ار  نایداه  يادن  دنتسه و  نینچ  هک  اهنآ 
، تروص ود  ره  رد  دیشاب » شوماخ  ناشربارب  رد  ای  دینک و  قح  يوس  هب  توعد  ار ، اهنآ  هاوخ  تسا ، يواسم  امش  يارب   » لاح ره  هب 

(. َنُوتِماص ُْمْتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَد  ْمُْکیَلَع َأ  ٌءاوَس   ) دنتسین رادرب  تسد  جوجل ، ناتسرپ  تب  هورگ  نیا 

121 ص :  ۀیآ 194 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هناهیفس یلمع  ار  ادخ  ریغ  شتسرپ  و  دهد ، یم همادا  ار  كرـش  اب  هزرابم  دیحوت و  ياهثحب  نانچمه  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هیآ 194 -) )
.دنک یم لاطبا  ار  ناتسرپ  تب  قطنم  لیلد ، راهچ  اب  دیامن و  یم یفرعم  لقع  قطنم و  زا  رود  و 

دوخ نوچمه  یناگدنب  دیبلط ) یم يرای  نانآ  زا  دینک و  یم تدابع  و   ) دـیناوخ یم ادـخ  زج  امـش  هک  ار  ییاهنآ  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ْمُُکلاْثمَأ ٌدابِع  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  «! ) دنتسه امش 

يوس هب  زاین  تسد  دتفیب و  هدجس  هب  تسا ، تعیبط  نیناوق  موکحم  وا  دوخ  لثم  هک  يزیچ  لباقم  رد  ناسنا  هک  درادن  ینعم  نیاربانب 
122 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاردقم  دنک و  زارد  وا 

.دنادب وا  تسد  رد  ار  شتشونرس  و 
تـسار رگا  دنهدب  ار  امـش  باوج  دـیاب  دـیناوخب  ار  اهنآ   » دـنراد يروعـش  تردـق و  اهنآ  دـینک  یم رکف  رگا  دـنک : یم هفاضا  سپس 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ْمُهوُعْداَف  « ) دییوگ یم
.هدش نایب  اهنآ  قطنم  لاطبا  يارب  هک  تسا  یلیلد  نیمود  نیا  و 

122 ص :  ۀیآ 195 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

لقا اهنآ ال  ایآ   » دـیرگنب بوخ  دـنرتناوتان : رت و  تسپ دوخ  ناگدـنب  زا  یتح  اهنآ  هک  دزاـس  یم نشور  ناـیب  نیموس  رد  هیآ 195 -) )
(. اِهب َنوُشْمَی  ٌلُجْرَأ  ْمَُهل  َأ  « ) دنورب هار  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهاپ  امش  دننامه 

نآ اب  هک  دـنراد  ییاهمـشچ  ای  (. » اِهب َنوُشِْطبَی  ٍدـْیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  « ) دـنهد ماجنا  يراک  دـنریگب و  ار  يزیچ  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاهتـسد  اـی  »
(. اِهب َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  « ) دننیبب

(. اِهب َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  ْمَُهل  ْمَأ  « ) دنونشب نآ  اب  هک  دنراد  ییاهشوگ  ای  »
، دوخ تیدوجوم  زا  عافد  يارب  دـنراد و  امـش  کمک  هب  زاین  ندـش  اـج  هباـج يارب  یتح  هک  دنفیعـض ، يردـق  هب  اـهنآ  بیترت  نیا  هب 

.دنتسه تیامح  هب  دنمزاین 
هک ار  ییاهدوبعم  نیا  وگب : ! » ربمایپ يا  دیوگ : یم تسا  لالدتسا  نیمراهچ  مکح  رد  هک  يرگید  ریبعت  نمض  هیآ  نایاپ  رد  ماجنا  رس 

هـشقن دـیناوت  یم هک  اجنآ  ات  نم  يارب  دـیهد و  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  دـیناوخب و  نم  دـض  رب  دـیا  هداد رارق  ادـخ  کیرـش  اـمش 
َُّمث ْمُکَءاکَرُـش  اوُعْدا  ُِلق  ( ؟ تسا هتخاس  امـش  همه  زا  يراک  لاح  نیا  اب  مینیبب  دیرادم » اور  ریخأت  هنوگ  چـیه  راک  نیا  رد  دیـشکب و 

(. ِنوُرِْظُنت الَف  ِنوُدیِک 
بـضغ نم  رب  اهنآ  ارچ  سپ  ما ، هدرک تراسج  ناشمارتحا  میرح  هب  نم  دنتـسه و  ادـخ  نابرقم  اهنآ  میوگ و  یم غورد  نم  رگا  ینعی 

.دننک یمن
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122 ص :  ۀیآ 196 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ینایز نیرتکچوک  دیناوت  یمن ناتیاهتب  امـش و  تفگ : یم ناکرـشم  هب  هک  تشذگ  هیآ  بیقعت  رد  شزرا : یب ياهدوبعم  هیآ 196 -) )
باـتک نیا  هک  تسا  ییادـخ  نم  هاـگ  هیکت  تسرپرـس و  ّیلو و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  نآ  لـیلد  هب  هیآ  نیا  رد  دـیناسرب ، نم  هب 

(. َباتِْکلا َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  « ) تسا هدرک  لزان  نم  رب  ار  ینامسآ 
123 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک  یم یتسرپرس  تیامح و  ار  ناگتسیاش  ناحلاص و  همه  وا  ، » نم اهنت  هن 

(. َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َو  « ) دهد یم رارق  شتیانع  فطل و  لومشم  و 

123 ص :  ۀیآ 197 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دیناوخ یم ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  : » دیوگ یم هتخادرپ ، یتسرپ  تب  نالطب  لیالد  يور  دیکأت  هب  رگید  راب  سپس  هیآ 197 -) )
ْمُکَرْصَن َو ال َنوُعیِطَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  « ) ار ناشدوخ  هن  دننک و  يرای  ار  امـش  دنناوت  یمن تسین ، هتخاس  اهنآ  زا  يراک 

(. َنوُرُْصنَی ْمُهَسُْفنَأ 

123 ص :  ۀیآ 198 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ْنِإ َو  «! ) دنونش یمن ار  امـش  فرح  یتح  اهنآ  دیهاوخب ، تالکـشم  رد  ار  نتـشیوخ  تیاده  اهنآ  زا  رگا   » رتالاب نیا  زا  و  هیآ 198 -) )
(. اوُعَمْسَی يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت 

َنوُرُْظنَی ْمُهارَت  َو  « ) دـننیب یمن تقیقح  رد  یلو  دـننک ، یم هاگن  وت  هب  ایوگ  ناشیعونـصم ) ياهمـشچ  اب   ) هک ینیب  یم ار  اـهنآ   » یتح و 
(. َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َْکَیلِإ َو 

یتسرپ و تب  اب  هزرابم  هلأسم  يور  رتشیب  هچ  ره  دیکأت  رطاخ  هب  رارکت  نیا  و  دوب ، هدمآ  زین  هتشذگ  تایآ  رد  ریخا  هیآ  ود  نومـضم 
.تسا ررکم  نیقلت  قیرط  زا  ناکرشم  رکف  حور و  رد  نآ  ذوفن  ندرک  نک  هشیر 

123 ص :  ۀیآ 199 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

دنک و یم نایب  هدرشف  بلاج و  رایسب  زرط  هب  ار  مدرم  ییاوشیپ  يربهر و  غیلبت و  طیارـش  اجنیا  رد  ناطیـش : ياه  هسوسو هیآ 199 -) )
هب ناغّلبم  ناربهر و  فیاظو  زا  تمـسق  هس  هب  تسخن  دراد ، بسانت  زین  تشاد  ناکرـشم  غیلبت  هلأسم  هب  هراشا  هک  هتـشذگ  تاـیآ  اـب 

و ریذپب ، ار  ناشرذع  شابم ، ریگتخس  مدرم  اب  راتفر  زرط  رد  دیوگ  یم زاغآ  رد  هدش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  تروص 
(. َْوفَْعلا ِذُخ  « ) نک ارادم  اهنآ  اب   » لاح ره  هب  هاوخم و  اهنآ  زا  دنراد  تردق  هچنآ  زا  شیب 

دنوادخ دسانـش و  یم هتـسیاش  درخ ، لقع و  ار  هچنآ  کین و  ياهراک  هب  ار  مدرم  : » دهد یم تروص  نیا  هب  ار  روتـسد  نیمود  سپس 
(. ِفْرُْعلِاب ُْرمْأ  َو  « ) هد روتسد  هدرک ، یفرعم  کین  ار  نآ 

: دیوگ یم هداد ، نالهاج  ربارب  رد  يرابدرب  لمحت و  هب  روتسد  موس  هلحرم  رد 
(. َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  « ) نکم هزیتس  اهنآ  اب  نادرگب و  يور  نالهاج  زا  »

124 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربخ ، یب لهاج و  جوجل ، بصعتم ، دارفا  اب  دوخ  ریسم  رد  ناغّلبم  ناربهر و 
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رارق ناـشتمهت  فدـه  دنونـش ، یم مانـشد  اـهنآ  زا  دـنوش ، یم ورب  ور  تـسا ، نییاـپ  رایـسب  اـهنآ  قـالخا  رکف و  حطـس  هـک  يدارفا  و 
.دننکفا یم ناشهار  رد  گنس  دنریگ ، یم

نیا نتفرگ  هدینشن  نتفرگ و  هدیدان  هلـصوح ، لمحت و  هار  نیرتهب  هکلب  تسین ، نالهاج  اب  ندش  زیوالگ  لکـشم  نیا  رب  يزوریپ  هار 
نیا ناشبـصعت ، دـسح و  مشخ و  شتآ  ندرک  شوماـخ  نـالهاج و  نتخاـس  رادـیب  يارب  دـهد  یم ناـشن  هبرجت  و  تساـهراک ، هنوگ 

.تسا هار  نیرتهب 

124 ص :  ۀیآ 200 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هک نیا  نآ  دهد و  یم لیکشت  ار  ناغلبم  ناربهر و  هفیظو  نیمراهچ  تقیقح  رد  هک  دهد  یم يرگید  روتسد  هیآ  نیا  رد  هیآ 200 -) )
.دنک یم ییامندوخ  اهنیا  لاثما  توهش و  لام ، ماقم ، لکش  رد  یناطیش  ياه  هسوسو هراومه  اهنآ  هار  رس  رب 

َنِم َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو  «! ) تساناد هدنونش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دسر ، وت  هب  ناطیش  زا  يا  هسوسو هاگره  و  : » هک دهد  یم روتـسد  نآرق 
(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا 

124 ص :  ۀیآ 201 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

هک یماگنه  ناراکزیهرپ  : » هک دـنک  یم نایب  تروص  نیا  هب  ار ، ناطیـش  ياـه  هسوسو رب  يزوریپ  هبلغ و  هار  هیآ  نیا  رد  هیآ 201 -) )
( ادخ كاندرد  تازاجم  هانگ و  موش  بقاوع  دای  هب  شنایاپ ، یب ياهتمعن  و   ) ادخ دای  هب  دنک  یم هطاحا  ار  اهنآ  یناطیش ، ياه  هسوسو

باختنا دـننیب و  یم ینـشور  هب  ار  قح  هار  دور و ) یم رانک  اهنآ  بلق  فرط  زا  هسوسو  رات  هریت و  ياـهربا   ) ماـگنه نیا  رد  دـنتفا ، یم
(. َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دننک یم

دوخ رد  هاـگ  و  ددرگ ، یم یناطیـش  ياـه  هسوـسو راـتفرگ  هاـگهگ  لاـس  نس و  ره  رد  ناـمیا و  زا  يا  هلحرم ره  رد  سک  ره  ـالوصا 
اه و هسوسو نیا  دنک ، یم توعد  هانگ  يوس  هب  ار  وا  هدش و  راکـشآ  شناج  نورد  رد  يدیدش  كرحم  يورین  هک  دنک  یم ساسحا 

.تسا رتشیب  یناوج  نینس  رد  املسم  اهکیرحت ،
رس و  تبقارم »  » سپـس و  هدش ، هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  اوقت »  » هیامرـس نتخاس  مهارف  تسخن  یگدولآ ، زا  تاجن  هار  اهنت 

.تسا ناراکاطخ  كاندرد  ياهتازاجم  و  وا ، ياهتمعن  فاطلا و  دای  ادخ ، هب  ندرب  هانپ  نتشیوخ و  هب  هجوت  ماجنا 
125 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

125 ص :  ۀیآ 202 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

ییاهر یناطیـش  ياه  هسوسو لاـگنچ  زا  ادـخ  رکذ  وترپ  رد  ناراـکزیهرپ  هنوگچ  هک  میدرک  هدـهاشم  هتـشذگ  هیآ  رد  هیآ 202 -) )
نینچ هراـب  نیا  رد  هیآ  نیا  .دـنراتفرگ  وا  ماد  رد  دنناطیـش  ناردارب  هـک  هدوـلآ ، ناراـکهانگ  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  و  دـنبای ، یم

هنامحر یب هکلب  دنتـسیا !» یمن زاب  و  دـنرب ، یم شیپ  یهارمگ  رد  هتـسویپ  نیطایـش ) زا   ) ناشناردارب ار ) ناراکزیهرپان   ) و : » دـیوگ یم
(. َنوُرِصُْقی َُّمث ال  ِّیَغلا  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناوْخِإ  َو   ) دنهد یم همادا  اهنآ  رب  موادم  روطب  ار  دوخ  تالمح 

125 ص :  ۀیآ 203 .....  (: 7) فارعألا ةروس 
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ار نآرق  تایآ  هک  یماگنه  دـیوگ  یم دـهد و  یم حرـش  ار  قطنم  زا  رود  ناراکهنگ  ناکرـشم و  زا  یعمج  لاح  سپـس  هیآ 203 -) )
سپ : ) دنیوگ یم دتفا ) ریخأت  یحو  لوزن  رد  و   ) يرواین اهنآ  يارب  يا  هیآ هک  یماگنه  و   » دننک یم بیذکت  ار  نآ  یناوخب  اهنآ  يارب 

َْول اُولاق  ٍۀَیِآب  ْمِِهتْأَت  َْمل  اذِإ  َو  ( ؟ تسین ینامسآ  یحو  اهنیا  همه  رگم  ینک ؟» یمن میظنت  ار  اهنآ  دوخ  شیپ  زا  ارچ  دش )؟ هچ  تایآ  نیا 
(. اهَْتیَبَتْجا ال 

ُْلق « ) میوگ یمن يزیچ  دـنک ، یم لزان  ادـخ  هچنآ  زج  و  منک ، یم يوریپ  دوش  یم یحو  میوس  هب  هچنآ  زا  اهنت  نم  وگب : اـهنآ  هب   » اـما
(. یِّبَر ْنِم  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ 

رون ییانـشور و  دـید و  يا  هدامآ ناسنا  ره  هب  هک  تسا » راگدرورپ  فرط  زا  ییاـنیب  يرادـیب و  هلیـسو  شینارون  تاـیآ  نآرق و  نیا  »
(. ْمُکِّبَر ْنِم  ُِرئاَصب  اذه   ) دهد یم

(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  ًيدُه َو  َو  « ) دشاب یم دنمیلست  قح  ربارب  رد  هک  اهنآ  نامیا و  اب  دارفا  يارب  تمحر  تیاده و  هیام  «و 

125 ص :  ۀیآ 204 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

نآ اب  و  هدـش ، زاغآ  نآرق  تمظع  نایب  اب  فارعا ) هروس   ) هروس نیا  دیـشاب : شوماخ  نآرق  توـالت  ندینـش  ماـگنه  هب  هیآ 204 -) )
، دیـشاب تکاس  دـیهد و  شوگ  نآ  هب  هجوت ، اب  دوش ، یم توالت  نآرق  هک  یماگنه  : » دـهد یم روتـسد  هیآ  نیا  رد  دریذـپ ، یم نایاپ 

(. َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َُهل َو  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  « ) دیدرگ ادخ  تمحر  لومشم  دیاش 
بحتسم هتـسیاش و  ینعی ، تسین  ینیعم  لاح  هب  صوصخم  تسا و  یناگمه  یمومع و  مکح ، نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  رهاظ  زا 

ریـسفت هدیزگرب  شوگ  دـننک و  توکـس  نآرق  مارتحا  هب  نارگید  دـنک ، توالت  ار  نآرق  یـسک  لاح  ره  رد  اجک و  ره  رد  هک  تسا 
126 ص : ج2 ، هنومن ،

مهف و باتک  هکلب  تسین ، تئارق  باتک  اهنت  نآرق  اریز  دنریگ ، ماهلا  نآ  زا  دوخ  یگدنز  رد  دنونـشب و  ار  ادخ  مایپ  دنهد و  ارف  ناج 
.تسا لمع  سپس  كرد و 

ماما تئارق  ندینـش  ماگنه  هب  مومأم  هک  تسا  تعامج  زاـمن  عقوم  دریگ  یم دوخ  هب  بوجو  لکـش  یهلا  مکح  نیا  هک  يدروم  اـهنت 
.دهد ارف  شوگ  دنک و  توکس  دیاب 

126 ص :  ۀیآ 205 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

یمومع مکح  کی  هتبلا  و  دهد - یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  قوف  روتسد  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 205 -) )
ار تراگدرورپ  : » هک نآرق - تاریبعت  زا  رگید  يرایسب  دننامه  هدش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نآ  رد  نخـس  يور  هچرگا  تسا 

(. ًۀَفیِخ ًاعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  « ) نک دای  فوخ  عرضت و  يور  زا  دوخ  لد  رد 
(. ِلْوَْقلا َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  َو  « ) روایب نابز  رب  ار  وا  مان  مارآ  هتسهآ و  و  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. ِلاصْآلا ِّوُدُْغلِاب َو  « ) نک رارکت  ناهاگماش  ناهاگحبص و   » هراومه ار  راک  نیا  و 
(. َنِیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  َو ال  « ) شابم ادخ  دای  زا  ناربخ  یب نالفاغ و  زا  زگره  «و 

لمع هنوگره  ینیب و  نشور تیلوؤسم ، ساسحا  هجوت ، يرادـیب ، ياهلگ  درابب  لد  رب  نوچ  هک  تسا  يراهب  ناراب  نوچمه  ادـخ  دای 
.دنایور یم ار  يا  هدنزاس تبثم و 
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126 ص :  ۀیآ 206 .....  (: 7) فارعألا ةروس 

برقم ناگتـشرف  دیـشاب ، ادـخ  دای  هب  لاح  همه  رد  دـیاب  امـش  اهنت  هن  هک  دـهد  یم نایاپ  ار  هروس  نخـس  نیا  اب  سپـس  هیآ 206 -) )
دنیوگ و یم وا  حیبست  هراومه  و  دنزرو ، یمن ربکت  وا  تدابع  زا  هاگ  چیه  دناوت  راگدرورپ  دزن  برق ، ماقم  رد  هک  اهنآ   » راگدرورپ و
َکِّبَر ال َدـْنِع  َنـیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـنیامن یم هدجـس  وا  هاگـشیپ  رد  دنرامـش و  یم هزنم  تـسین  وا  ماـقم  هتــسیاش  هـچنآ  زا  ار  شکاـپ  تاذ 

(. َنوُدُجْسَی َُهل  ُهَنوُحِّبَُسی َو  ِِهتَدابِع َو  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی 
« فارعا هروس  نایاپ  »

127 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

127 ص :  [ ..... 8  ] لافنا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 75  و  یندم »  » ياه هروس زا 

127 ص :  هروس ..... : نیا  ثحابم  هدرشف  امنرود و 

« لاملا تیب   » يارب یمهم  هناوتـشپ  هک  سمخ »  » و مئانغ »  » و لاـفنا »  » هلمج زا  مالـسا  یلاـم  لـئاسم  زا  یمهم  شخب  هب  هراـشا  تسخن 
.تسا هدش  ددرگ ، یم بوسحم 

اب ناناملسم  هناّحلسم  دروخرب  نیتسخن  ینعی  ردب ، گنج  ناتساد  و  یعقاو ، نانمؤم  تازایتما  تافـص و  دننام : يرگید  ثحابم  سپس 
.نانمشد

و داهج ، يارب  یمئاد  یگدامآ  موزل  نمشد و  ریگ  یپ تالمح  ربارب  رد  ناناملسم  فئاظو  داهج و  ماکحا  زا  يا  هظحالم لباق  تمسق 
(. تیبملا ۀلیل   ) یخیرات بش  نآ  ناتساد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترجه  نایرج  اهنآ  اب  راتفر  زرط  ناریسا و  مکح 

وترپ رد  اهنآ  تیوقت  سپـس  راک و  زاغآ  رد  ناناملـسم  یناوتان  فعـض و  یگنوگچ  مالـسا  زا  لبق  اـهنآ  تاـفارخ  ناکرـشم و  عضو 
.مالسا

.رگید هدنزاس  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  هلسلس  کی  هرخالاب  اهنآ و  تخانش  هار  ناقفانم و  اب  يریگرد  هزرابم و 
و لافنا »  » هروس هک  یسک  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد  لیلد  نیمه  هب 

مالّـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یقیقح  ناوریپ  زا  دـش و  دـهاوخن  دراو  وا  دوجو  رد  قافن  حور  زگره  دـناوخب ، هام  ره  رد  ار  تئارب » »
128 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

«. دنوش غراف  شیوخ  باسح  زا  مدرم  ات  دریگ ، یم هرهب  اهنآ  اب  یتشهب  ياه  هدئام زا  زیخاتسر  زور  رد  دوب و  دهاوخ 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

128 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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هراشا

(- هیآ 1 )

128 ص :  لوزن ..... : نأش 

يارب يزیاوج  مالـسا  نایوجگنج  قیوشت  يارب  ردب »  » گنج زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : هدش  لقن  نینچ  سابع » نبا   » زا
هّللا یّلـص  ربمایپ  تمدخ  هب  دوخ  زیمآراختفا  شاداپ  نتفرگ  يارب  ناناوج  تفریذپ ، نایاپ  ردب »  » گنج هک  یماگنه  درک ، نییعت  اهنآ 

، دندرک وگتفگ  رگیدکی  اب  گنج  مئانغ  هب  عجار  دش و  ادـیپ  یظفل  هرجاشم  راصنا  زا  رفن  ود  نایم  عقوم  نیا  رد  .دنتفاتـش  هلآ  هیلع و 
.دنک راتفر  نآ  اب  دهاوخب  هنوگره  هک  درک  یفرعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  قلعتم  ار  مئانغ  احیرص  دش و  لزان  هیآ 

128 ص :  ریسفت ..... :

ربمایپ هب  باطخ  دراد ، یم نایب  ار  یمالـسا  عیـسو  مکح  کی  یلک ، نوناق  تروص  هب  دـنک و  یم تبحـص  یگنج  مئانغ  نوماریپ  هیآ 
(. ِلاْفنَْألا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  « ) دننک یم لاؤس  لافنا  هراب  رد  وت  زا  : » دیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. ِلوُسَّرلا ِهَِّلل َو  ُلاْفنَْألا  ُِلق  « ) تسا هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ ادخ و  صوصخم  لافنا  وگب : »
َهَّللا َو اوُقَّتاَـف  « ) دـیهد یتشآ  دـنا  هدرک هزیتـس  مه  اـب  هک  ار  یناردارب  دـینک و  حالـصا  دوخ  ناـیم  رد  دـینک و  هشیپ  ار  اوقت   » نیارباـنب

(. ْمُِکْنَیب َتاذ  اوُِحلْصَأ 
(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  َو  « ) دیراد نامیا  رگا  دینک ، شربمایپ  ادخ و  تعاطا  «و 

یّلص ربمایپ  ادخ و  نامرف  زا  یگدنز  لئاسم  همه  رد  طرش  دیق و  یب تعاطا  نامیا ، هاگ  هولج هکلب  تسین ، نخـس  اب  نامیا  اهنت  ینعی ،
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا 

، اهلگنج اهراز ، هشیب لثم  درادن - یـصوصخ  کلام  هک  ار  یلاوما  همه  هکلب  یگنج  مئانغ  اهنت  هن  لافنا  یلـصا  موهفم  تسیچ ؟ لافنا 
هب و  تسوا ، ماقم  مئاق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  هب  قلعتم  لاوما  نیا  مامت  دوش و  یم لماش  تاوم - ياهنیمزرـس  اه و  هّرد

ص: ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ددرگ  یم فرصم  نیملـسم  مومع  عفانم  ریـسم  رد  تسا و  یمالـسا  تموکح  هب  قلعتم  رگید  ریبعت 
129

نیا عطق  يارب  دش و  عقاو  یگنج  مئانغ  دروم  رد  يا  هرجاشم ناناملسم  زا  یضعب  نایم  رد  میدناوخ  لوزن  نأش  رد  هک  نیا  رگید  هتکن 
سپس تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رایتخا  رد  تسبرد  روطب  دش و  هدز  دوب  تمینغ  هلأسم  هک  نآ  هشیر  تسخن  هرجاشم 

.داد نارگید  هب  دندرک ، هرجاشم  مه  اب  هک  يدارفا  ناناملسم و  نایم  حالصا  روتسد 
نیرتمهم زا  یکی  یتسود ، تیمیمـص و  هب  نآ  لیدـبت  اهینمـشد و  اهترودـک و  ندودز  مهافت و  داجیا  و  نیبلا » تاذ  حالـصا   » الوصا

.تسا یمالسا  ياه  همانرب
.تسا هدیدرگ  یفرعم  تادابع  نیرترب  زا  یکی  ناونع  هب  هک  هدش  هداد  تیمها  عوضوم  نیا  هب  يا  هزادنا هب  یمالسا  تامیلعت  رد  و 

امـش ّدـج  زا  نم  : » دومرف شنادـنزرف  هب  دوب  تداهـش  رتسب  رد  هک  یماگنه  هب  شیاـیاصو  نیرخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
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«. تسا رترب  مه  بحتسم  هزور  زامن و  عاونا  زا  مدرم  نایم  هطبار  حالصا  دومرف : یم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

129 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

دوب هداد  يور  ناناملسم  زا  یـضعب  نایم  میانغ  رما  رد  هک  ییوگتفگ  بسانت  هب  هتـشذگ  هیآ  رد  نانمؤم : هژیو  تفـص  جنپ  هیآ 2 -) )
هدرک هراشا  نانمؤم  هتسجرب  تافـص  زا  تمـسق  جنپ  هب  عوضوم  نیا  لیمکت  يارب  دمآ ، نایم  هب  نامیا  يراکزیهرپ و  اوقت و  زا  نخس 

ساـسحا  » زا دـنترابع  لوا  تمـسق  هس  یجراـخ ، یلمع و  هبنج  نآ  تمـسق  ود  دراد و  ینطاـب  يوـنعم و  هبنج  نآ ، تمـسق  هـس  هـک 
«. ادخ قلخ  اب  دنویپ  طابترا و   » و ادخ » اب  طابترا   » زا دنترابع  رگید  تمسق  ود  و  لکوت »  » و نامیا » لماکت   » و تیلوؤسم »

ساسحا وا و  تمظع  كرد  رطاخ  هب   ) اهنآ ياهلد  دوش ، هدرب  ادـخ  مان  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  نانمؤم  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ْمُُهبُوُلق ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  « ) ددرگ یم ناسرت  شهاگشیپ ) رد  تیلوؤسم 

یماگنه و   » دنرادن مارآ  يا  هظحل دـنور و  یم شیپ  لماکت  ریـسم  رد  هراومه  اهنآ  دـنک : یم نایب  نینچ  ار  اهنآ  تفـص  نیمود  سپس 
، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  ًانامیِإ .) ْمُْهتَداز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  « ) دوش یم هدوزفا  ناشنامیا  رب  دوش  هدـناوخ  اهنآ  رب  ادـخ  تایآ  هک 

130 ص : ج2 ،
رکف و دوش  یم ون  هک  زور  ره  دنتـسین ، رابگرم  یتخاونکی  دوکر و  لاح  کی  رد  دننز و  یمن اج  رد  امن  هدـنز  ناگدرم  نانچمه  اهنآ 

.دوش یم ون  مه  اهنآ  تافص  نامیا و 
(. َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  « ) دننک یم لکوت  هیکت و  شیوخ  راگدرورپ  رب  اهنت  : » هک تسا  نیا  اهنآ  زراب  تفص  نیموس 

تعیبط و ناهج  بابسا  ملاع  زا  هدافتسا  تسا ، يرگن  فرژ  نآ و  نیا و  هب  یگتـسباو  مدع  يرظن و  دنلب  يزاسدوخ و  لکوت  موهفم 
.تسوا هدارا  قبط  ادخ و  تساوخ  هب  تسا  بابسا  نیا  رد  يریثأت  ره  اریز  تسادخ ، رب  لکوت  نیع  تایح ،

130 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

تیلوؤسم و ساسحا  وترپ  رد  اهنآ  دیوگ : یم نیتسار  نانمؤم  یناسفن  یناحور و  تافـص  زا  تمـسق ، هس  نیا  رکذ  زا  سپ  هیآ 3 -) )
هطبار دـنویپ و  دـنمکحم ، دـنویپ  ود  ياراد  لمع  رظن  زا  لـکوت ، يرگندـنلب  هدـنیازف و  ناـمیا  نینچمه  راـگدرورپ و  تمظع  كرد 

اپرب تسادخ ) اب  هطبار  رهظم  هک   ) ار زامن  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   » ادخ ناگدـنب  اب  يدـنمورین  هطبار  دـنویپ و  ادـخ و  اب  يدـنمورین 
(. َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َةالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  « ) دننک یم قافنا  ادخ  ناگدنب  هار  رد  میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دنراد و  یم

نیا هک  دـننک  یم يراک  هکلب  دـنناوخ  یم زامن  ناشدوخ  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زامن ) ندـناوخ  ياج  هب  « ) زامن هماقا   » هب ریبعت 
.دشاب اپرب  اج  همه  رد  هشیمه و  راگدرورپ  اب  مکحم  هطبار 

130 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

نانمؤم : » دیوگ یم تسخن  دنک ، یم نایب  ار  نیتسار  نانمؤم  هنوگ  نیا  ناوارف  ياهشاداپ  الاو و  ماقم  تیعقوم و  هیآ  نیا  رد  هیآ 4 -) )
(. اقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنتسه اهنآ  اهنت  یقیقح 

(. ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل  « ) دنراد ناشراگدرورپ  دزن  یمهم  تاجرد  اهنآ  : » دنک یم نایب  ار  اهنآ  مهم  شاداپ  هس  سپس 
131 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دراد  نآ  یگداعلا  قوف  رب  تلالد  ماهبا  نیمه  و  هدشن ، نییعت  نآ  رادقم  نازیم و  هک  یتاجرد 
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گرزب و بهاوـم  ینعی   ) میرک ياـهیزور  و  (. » ٌةَرِفْغَم َو  « ) دـش دـنهاوخ  وا  شزرمآ ) تمحر و  و   ) ترفغم لومـشم   » اـهنآ هوـالع  هب 
(. ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  « ) دشاب یم ناشراظتنا  رد  تسین ) نآ  يارب  یباسح  دح و  درادن و  هار  نآ  رد  یبیع  صقن و  هک  یگشیمه  رمتسم و 

131 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

یـضاران يدـح  ات  ردـب »  » مئانغ میـسقت  یگنوگچ  زا  راک  هزات  ناناملـسم  زا  يا  هراـپ هک  میدـناوخ  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  هیآ 5 -) )
نآ رد  ناتحالـص  هک  یلاح  رد  دشاب  امـش  دنیاشوخان  يزیچ  هک  درادن  یگزات  نیا  دـیوگ : یم اهنآ  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دـندوب ،
هچ ماجنا  رـس  دیدید  دوب و  دنیاشوخان  یـضعب  يارب  تسا  نآ  مئانغ  رـس  رب  وگتفگ  العف  هک  ردب  گنج  لصا  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

.تشادربرد ناناملسم  يارب  یناشخرد  جیاتن 
هناـخ و زا  قح  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دـننامه   » ردـب مئاـنغ  میـسقت  زرط  زا  دارفا  زا  يا  هراـپ يدونـشخان  نیا  دـیوگ : یم هیآ 

َّنِإ ِّقَْحلِاب َو  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک  « ) دنتـشاد تهارک  نانمؤم  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  داتـسرف  نوریب  هنیدـم  رد  تهاـگیاج 
(. َنوُهِراَکل َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف 

131 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

اب و  دنتشاد ، قح  نامرف  نیا  رد  وگتفگ  هلداجم و  وت  اب  ابترم   » ردب يوس  هب  هار  ریسم  رد  هلصوح  مک  نیبرهاظ و  هورگ  نیا  هیآ 6 -) )
ِیف َکَنُولِداُجی   ) دنتـشاد یمنرب شیوخ  ضارتعا  زا  تسد  زاب  یلو  تسادـخ ، نامرف  نیا  هک  دـندوب » هتفاـیرد  ار  تیعقاو  نیا  هک  نیا 

(. َنَّیَبَت ام  َدَْعب  ِّقَْحلا 
شیوخ يدوبان  گرم و  دنوش و  یم هدنار  گرم  يوس  هب  ییوگ   » هک دوب  هتفرگارف  ار  اهنآ  دوجو  رسارس  تشحو  سرت و  نانچنآ  و 

(. َنوُرُْظنَی ْمُه  ِتْوَْملا َو  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  « ) دننیب یم دوخ  مشچ  اب  ار 
یناشخرد ياهیزوریپ  هچ  گنج  نیا  و  دندوب ، لیلد  یب تشحو  سرت و  هابتـشا و  راتفرگ  ردقچ  اهنآ  هک  داد  ناشن  دعب  ثداوح  یلو 

.دنیاشگ یم ضارتعا  هب  نابز  مئانغ  دروم  رد  ردب ، گنج  زا  دعب  ارچ  يا  هنحص نینچ  ندید  اب  هدروآ ، راب  هب  ناناملسم  يارب 
132 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

132 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هراشا

: رفک مالسا و  هناّحلسم  يریگرد  نیتسخن  ردب  هوزغ  هیآ 7 -) )
ار نآ  زا  یـساسح  ياهزارف  هدـناشک و  ردـب  گنج  هب  ار  ثحب  دـیجم  نآرق  دـش ، ردـب  گنج  هب  يا  هراشا هتـشذگ  تاـیآ  رد  نوچ 

.دنک یم حیرشت 
هزیر ات  مینارذگب ، رظن  زا  ار  یمالـسا  داهج  نیا  نایرج  زا  يا  هدرـشف دـیاب  البق  هدـنیآ  تایآ  تایآ و  نیا  ریـسفت  ندـش  نشور  يارب 

.ددرگ نشور  الماک  تسه  تایآ  نیا  رد  هک  یتاراشا  اهیراک و 
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رازه اب 50  رفن  لهچ  زا  هک  یتراجت  مهم  اتبـسن  ناوراک  کی  سأر  رد  هّکم »  » گرزب نایفـس » وبا   » هک دـش  زاغآ  اجنیا  زا  ردـب  هوزغ 
هدامآ داد  روتسد  دوخ  نارای  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تشگ ، یم زاب  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  دش  یم لیکـشت  هراجتلا  لام  رانید 

هرداصم اب  دنباتـشب و  درک  یم لمح  دوخ  اب  ار  نمـشد  هیامرـس  زا  یمهم  تمـسق  هک  گرزب  ناوراک  نیا  فرط  هب  دـنوش و  تکرح 
.دننک دراو  نمشد  یماظن  تردق  رب  هجیتن  رد  يداصتقا و  تردق  رب  یتخس  هبرض  هیامرس ، نیا  ندرک 

نوچ رگید  يوس  زا  دش و  هاگآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میمصت  نیا  زا  هنیدم  رد  دوخ  ناتسود  هلیـسو  هب  وس  کی  زا  نایفـس  وبا 
ار يدصاق  دوب ، هتفرگ  رارق  یلامتحا  ضرعت  نینچ  دروم  زین  تفر  یم ماش  يوس  هب  هراجتلا  لام  ندروآ  يارب  ناوراک  نیا  هک  یعقوم 

ناـجیه زرط  هب  نوخ  هدـیرد و  ار  دوخ  رتش  شوگ  ینیب و  نایفـس  وبا  هیـصوت  قبط  هک  یلاـح  رد  دـصاق  داتـسرف ، هّکم  هب  تعرـس  هب 
يوس هب  ار  مدرم  همه  هجوت  ات  دوب  هتسشن  رتش  رب  راوس  هنوراو  هدرک و  هراپ  فرط  ود  زا  ار  دوخ  نهاریپ  تخیر و  یم رتش  زا  يزیگنا 

زا و  دـیبایرد !» ار  دوخ  ناوراک  دـیبایرد ، ار  دوخ  ناوراک  دـنمزوریپ ! مدرم  يا  : » دروآرب داـیرف  و  دـش ، هّکم  دراو  دـنک ، بلج  دوخ 
هک یگنج  درم  رفن  دودـح 950  دـندش و  جیـسب  تعرـس  هب  مدرم  دنتـشاد  یمهـس  ناوراک  نیا  رد  هّکم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ 
هب رکـشل  یهدنامرف  و  دندمآرد ، تکرح  هب  بسا  سأر  دصکی  رتش و  دـصتفه  اب  دـندوب  هّکم  ناسانـشرس  ناگرزب و  اهنآ  زا  یعمج 

.دوب لهج » وبا   » هدهع
یکیدزن هب  دنداد  یم لیکشت  زور  نآ  رد  ار  مالسا  زرابم  ناناملـسم  عومجم  ابیرقت  هک  رفن  اب 313  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 

133 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دوب  هدیسر  هنیدم  هّکم و  هار  نیب  ردب ، نیمزرس 
.دیسر وا  هب  شیرق  هاپس  تکرح  ربخ 

اب هلباقم  يارب  ای  دزادرپب و  ناوراک  لاوما  هرداصم  نایفـس و  وبا  ناوراک  بیقعت  هب  ایآ  هک  درک  تروشم  دوخ  نارای  اب  ماگنه  نیا  رد 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  یلو  دنتشاد ، هارکا  راک  نیا  زا  یهورگ  یلو  دنداد  حیجرت  ار  نمـشد  هاپـس  اب  هلباقم  یعمج  دوش  هدامآ  هاپس 

.دنوش نمشد  هاپس  هب  هلمح  هدامآ  داد  روتسد  و  دیدنسپ ، ار  لوا  هورگ  رظن  هلآ 
هنوگ چـیه  هک  میظع  هورگ  نیا  اب  هزراـبم  هک  دنتـشاد  رارـصا  و  دـندوب ، هتفر  ورف  سرت  تشحو و  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  یفرط  زا 

دنوادخ : » تفگ تخاس و  مرگلد  ار  اهنآ  یهلا  هدعو  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یلو  تسین ، حالـص  درادن  اهنآ  اب  يا  هنزاوم
ریذپان فلخت  دنوادخ  هدعو  و  ناشرکـشل ، رب  ای  شیرق  ناوراک  رب  ای  دش ، دیهاوخ  زوریپ  هورگ  ود  زا  یکی  رب  هک  هداد  هدعو  نم  هب 

«. تسا
.دنیآ دورف  ردب  هاچ  رانک  رد  هک  داد  روتسد  ناناملسم  هب  سپس 

ههاریب زا  رمحا ) يایرد   ) ایرد لحاس  قیرط  زا  و  دشخب ، ییاهر  رطخ  هقطنم  زا  هلفاق  اب  ار  دوخ  تسناوت  نایفـس  وبا  راد  ریگ و  نیا  رد 
منک یم رکف  نم  دیشخب ، ییاهر  ار  امش  ناوراک  ادخ  هک  داتسرف  ماغیپ  رکـشل  هب  يدصاق  هلیـسو  هب  و  دباتـشب ، هلجع  اب  هّکم  يوس  هب 
اهنت هن  ام  هک  درک  دای  مسق  يّزع »  » و تال »  » گرزب ياهتب  هب  لهج  وبا  رکشل  سیئر  یلو  درادن  موزل  طیارش  نیا  رد  دمحم  اب  هزرابم 

.درک میهاوخ  بیقعت  ار  اهنآ  هنیدم  لخاد  ات  هکلب  مینک  یم هزرابم  اهنآ  اب 
یّلص ربمایپ  نارای  دنداتـسرف ، هاچ  يوس  هب  بآ  ندروآ  يارب  ار  دوخ  نامالغ  و  دش ، ردب  نیمزرـس  دراو  زین  شیرق  رکـشل  ماجنا  رس 
امـش دیـسرپ  اـهنآ  زا  ترـضح  دـندروآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تمدـخ  هب  ییوجزاـب  يارب  هتفرگ و  ار  اـهنآ  هلآ  هـیلع و  هـّللا 

.میرادن عوضوم  نیا  زا  یعالطا  دنتفگ : تسا ، رفن  دنچ  رکشل  دادعت  دومرف : میشیرق ، نامالغ  دنتفگ : دیتسیک ؟
.رتش هد  ات  هن  دنتفگ : دنشک ، یم اذغ  يارب  رتش  دنچ  زور  ره  دومرف :

(. یگنج درم  دصکی  كاروخ  رتش  ره   ) تسا رفن  رازه  ات  دصهن  زا  اهنآ  تیعمج  دومرف :
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134 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زاس  اب  هک  شیرق  رکشل  دوب ، یکانتشحو  یتسار  هب  روآ و  بعر طیحم  طیحم ،
هدراذگ نادیم  هب  مدق  رکشل  یمرگرـس  ای  جییهت  يارب  هدنزاون  هدنناوخ و  نانز  یتح  یفاک و  ياذغ  ورین و  ناوارف و  یگنج  گرب  و 

.دنراذگب گنج  نادیم  هب  مدق  طیارش  نآ  اب  دمآ ، یمن ناشرواب  هک  دندید  یم ورب  ور  یفیرح  اب  ار  دوخ  دندوب ،
هدیشوپ تفر  یم ورف  نآ  رد  اهاپ  هک  مرن  ياهنش  زا  هک  دوب  ردب  نادیم  عضو  دنتشاد ، تشحو  نآ  زا  نایوجگنج  هک  يرگید  لکشم 

اهنآ ياپ  ریز  نیمز  مه  دنهد و  افص  وشتسش و  ار  دوخ  دنزاسب ، وضو  نآ  بآ  اب  دنتـسناوت  مه  دیراب ، یبلاج  ناراب  بش  نآ  رد  دوب ،
.تخاس تحاران  ار  اهنآ  هک  دوب  دیدش  روطب  نمشد  تمس  رد  رابگر  نیا  هک  نیا  بجع  و  دش ، مکحم  تفس و 

هک دوب  نیا  تفای  ساکعنا  ناناملسم  نایم  رد  تعرـسب  دش و  تفایرد  مالـسا  رکـشل  یفخم  نارگـشرازگ  هلیـسو  هب  هک  يا  هزات ربخ 
بلق نیمزرـس  رد  تشحو  زا  يرکـشل  دنوادخ  ییوگ  دنکانمیب  تخـس  تاناکما ، همه  نآ  اب  شیرق  رکـشل  هک  دنداد ، شرازگ  اهنآ 

.تسا هتخیر  ورف  اهنآ 
اهنآ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  البق  .دندیـشک  فص  نمـشد  ربارب  رد  دـنمورین  يا  هیحور اـب  مالـسا  کـچوک  رکـشل  حبـص  ادرف 

.دنامن یقاب  يا  هناهب رذع و  ات  درک  حلص  داهنشیپ 
.دش عنام  لهج  وبا  زاب  یلو  دننک ، حلص  دندوب  لیام  زین  شیرق  نارس  زا  یضعب 

رکـشل دارفا  نیرتناوج  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع »  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  هزمح »  » دیدرگ رو  هلعـش گنج  شتآ  ماجنا  رس 
نافیرح رکیپ  رب  يدیدش  تابرض  دوب ، زور  نآ  ّتنس  هک  نت  هب  نت  ياهگنج  رد  مالسا  عاجـش  نایوجگنج  زا  رگید  یعمج  دندوب و 

.دندروآرد ياپ  زا  ار  اهنآ  دندز و  دوخ 
هورگ نیا  رگا  : » دبعت مل  ۀباصعلا ، هذه  کلهت  نا  ّبر  ای  درک : ضرع  تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

«. درک دهاوخن  شتسرپ  ار  وت  یسک  دنوش  هتشک 
.دندرک یم هلمح  اهنآ  هب  داب  هب  تشپ  ناناملسم  دیزو و  یم شیرق  رکشل  يوس  هب  تدشب  داب 

هب رفن  دـندیتلغ و 70  نوخ  كاخ و  نایم  رد  دـندش و  هتـشک  دوب ، اهنآ  نایم  رد  لـهج  وبا  هک  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  داـتفه  هجیتن  رد 
135 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلو  .دنتشگ  ریسا  ناناملسم  تسد 

ریغ يزوریپ  اب  ناشدنمورین  نمشد  اب  ناناملسم  هناحلسم  راکیپ  نیتسخن  بیترت  نیا  هب  دنتشادن و  رتشیب  هتشک  یمک  دادعت  ناناملـسم 
.تفرگ نایاپ  يا  هرظتنم

135 ص :  هیآ ..... : ریسفت  هب  میدرگ  زاب  نونکا 

ار یماگنه  دیروایب  دای  هب  : » دیوگ یم و  هدـش ، ردـب  گنج  نایرج  رد  دـنوادخ  یلامجا  يزوریپ  هدـعو  هب  هراشا  تسخن  هیآ  نیا  رد 
َو « ) تفرگ دهاوخ  رارق  امش  رایتخا  رد  اهنآ ) رکـشل  ای  شیرق  يراجت  ناوراک   ) هورگ ود  زا  یکی  هک  داد  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  هک 

(. ْمَُکل اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ 
، دریگب رارق  ناترایتخا  رد  ناوراک  دیتشاد  یم تسود   » نآ زا  یشان  ياهیتحاران  تافلت و  گنج و  ياهرسدرد  زا  زیهرپ  يارب  امش  اما 

(. ْمَُکل ُنوُکَت  ِۀَکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدَوَت  َو  « ) شیرق رکشل  هن 
، دنوش ورب  ور  نمـشد  هراجتلا  لام  اب  هک  دنداد  یم حـیجرت  يدام ، عفانم  هب  هقالع  ای  یبلط  تحار  سح  يور  امـش  زا  یهورگ  ینعی ،
ار نمشد  یماظن  تردق  هک  دوب  نیا  رد  اهنآ  یعطق  تحلـصم  حالـص و  داد ، ناشن  گنج  نایاپ  هک  یلاح  رد  حلـسم ، نازابرـس  اب  هن 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 902 

http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگ راومه  هدنیآ  گرزب  ياهیزوریپ  يارب  هار  ات  دنبوکب ، مهرد 
و دیامن ) تیوقت  ار  مالـسا  نییآ  و   ) دنک تیبثت  دوخ  تاملک  اب  ار  قح  هلیـسو  نیا  هب  دـهاوخ  یم ادـخ  : » دـیوگ یم نآ  لابند  هب  اذـل 

(. َنیِِرفاْکلا َِرباد  َعَطْقَی  ِِهتاِملَِکب َو  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  َو  « ) دنک عطق  ار  نارفاک  هشیر 
رطاخ هب  زگره  دـنریگب ، ماـهلا  ینامـسآ  میلعت  نیا  زا  دـیاب  زین  زورما  ناناملـسم  هکلب  دوبن ، زور  نآ  ناملـسم  يارب  یـسرد  اـهنت  نیا 

مک هداس و  یلوصا و  ریغ  ياه  همانرب غارـس  هب  دنـشوپن و  مشچ  یلوصا  ياه  همانرب زا  اسرف  تقاط  تامحز  اـهیتحاران و  تالکـشم و 
.دنورن تمحز 

135 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

اب ناناملـسم  يریگرد   ) همانرب نیا  یلـصا  فدـه  هک  دراد  یم رب  بلطم  يور  زا  هدرپ  رتراکـشآ  روطب  مه  زاـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
اهتراسا و تاـفارخ و  لاـگنچ  زا  رـشب  يدازآ  تلادـع و  مالـسا و  دـیحوت و  ینعی   ) قح هک  دوب  نیا  ردـب ) نادـیم  رد  نمـشد  رکـشل 

136 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملظ  ینامیا و  یب رفک و  كرش و  ینعی   ) لطاب دوش و  ریگ  ياج  تیبثت و  ملاظم )
(. َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َلِطاْبلا َو  َلِْطُبی  َّقَْحلا َو  َّقُِحِیل  « ) دنشاب هتشاد  تهارک  نامرجم  دنچ  ره  دورب ، نایم  زا  ددرگ و  لاطبا  داسف ) و 

136 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

زا  ) هک ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  ناگتـشرف  يرای  هب  تسخن  ردب : نادیم  رد  هدـنزومآ  ياهـسرد  هیآ 9 -) )
هاـنپ ادـخ  هب  دوب ) هدـمآ  شیپ  امـش  يارب  اـهنآ  یگنج  تازیهجت  ینوزف  نمـشد و  تارفن  ترثک  زا  هک  بارطـضا  تشحو و  تدـش 

(. ْمُکَّبَر َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ  « ) دیدومن کمک  ياضاقت  يو  زا  دیدرک و  زارد  وا  يوس  هب  تجاح  تسد  دیدرب و 
، دوب ادص  مه  دـنوادخ  زا  ندـیبلط  يرای  هثاغتـسا و  رد  اهناملـسم  اب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدـمآ  تایاور  زا  يا  هراپ رد 

دبعت ۀباصعلا ال  هذه  کلهت  نا  ّمهّللا  ینتدعو ، ام  یلزجنا  ّمهّللا  تشاد : یم هضرع  دوب و  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد 
زا وت  شتـسرپ  دـنوش  دوبان  نانمؤم  هورگ  نیا  رگا  اراگدرورپ ! شخب ، ققحت  يا  هداد نم  هب  هک  ار  يا  هدـعو ادـنوادخ ! : » ضرالا یف 

.داتفا نیمز  رب  ششود  زا  ابع  هک  داد  همادا  اعد  هثاغتسا و  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ردق  نآ  و  دش » دهاوخ  هدیچرب  نیمز 
دورف مه  رـس  تشپ  هک  ناگتـشرف  زا  رفن  رازه  کـی  اـب  ار  امـش  نم  دوـمرف : تفریذـپ و  ار  امـش  ياـضاقت  دـنوادخ   » ماـگنه نـیا  رد 

(. َنِیفِدُْرم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  « ) منک یم يرای  کمک و  دنیآ ، یم

136 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رارق ار  راک  نیا  دنوادخ  : » دیوگ یم تساهنآ ، دننام  ناگتشرف و  تسد  هب  يزوریپ  دنکن  لایخ  یسک  هک  نیا  يارب  سپس  هیآ 10 -) )
(. ْمُُکبُوُلق ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  يرُْشب َو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  « ) امش بلق  نانیمطا  تراشب و  يارب  رگم  دادن 

ْنِم اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو   ) تسوا تیشم  هدارا و  ینطاب  يرهاظ و  بابـسا  نیا  همه  قوفام  و  تسین » دنوادخ  هیحان  زا  زج  يزوریپ  هن  رگ  «و 
(. ِهَّللا ِْدنِع 

هک ارچ   » داد دهاوخن  رارق  هتـسیاش  دارفا  دروم  رد  زج  ار  دوخ  يرای  دـنک و  یگداتـسیا  وا  هدارا  ربارب  رد  دـناوت  یمن سک  چـیه  اریز 
(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ 
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136 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

137 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم دوش ، یم روآدای  نانمؤم  هب  ار  دوخ  تمعن  نیمود  سپس  هیآ 11 -) )
دنوادخ هیحان  زا  امـش  مسج  حور و  تینما  شمارآ و  هیام  هک  درب  ورف  یکبـس  باوخ  رد  ار  امـش  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  »

(. ُْهنِم ًۀَنَمَأ  َساعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ  « ) دیدرگ
کمک اـهنآ  هب  هزراـبم  نادـیم  رد  زور  نآ  يادرف  هک  یگرزب  تمعن  نیا  زا  بارطـضارپ ، بـش  نآ  رد  ناناملـسم  بـیترت  نـیا  هـب  و 

.دنتفرگ هرهب  درک  یناوارف 
َنِم ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  « ) داتسرف ورف  امـش  يارب  نامـسآ  زا  یبآ  هک   » دوب نیا  تشاد  ینازرا  امـش  هب  نادیم  نآ  رد  هک  ار  یتبهوم  نیموس 

(. ًءام ِءامَّسلا 
(. ِناْطیَّشلا َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهُْذی  ِِهب َو  ْمُکَرِّهَُطِیل  « ) دزاس رود  امش  زا  ار  ناطیش  يدیلپ  دنک و  هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  نآ  هلیسو  هب  ات  »

راز نش نآ  رد   ) تساوخ یم  » زین و  ْمُِکبُوُلق .) یلَع  َِطبْرَِیل  َو  « ) دراد مکحم  ار  امـش  ياهلد  تمعن  نیا  اـب  تساوخ  یم ادـخ   » هوـالع هب 
(. َماْدقَْألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  « ) دنک مکحم  ار  امش  ياهماگ  ناراب  شزیر  هلیسو  هب  دوب ) هدنزغل  و  تفر ، یم ورف  امش  ياپ  هک 

137 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

ار اهنآ  هیحور  دنکفا و  نانمـشد  لد  رد  هک  دوب  یتشحو  سرت و  ردـب ، گنج  نادـهاجم  رب  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  رگید  هیآ 12 -) )
امـش اب  نم  داتـسرف ، یحو  ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  : » دـیامرف یم هراب  نیا  رد  تخاس  لزلزتم  تخس 

(. اُونَمآ َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف  ْمُکَعَم  یِّنَأ  ِۀَِکئالَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحُوی  ْذِإ  « ) دیرادب مدق  تباث  دینک و  تیوقت  ار  نامیا  اب  دارفا  امش  متسه و 
(. َبْعُّرلا اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَس  « ) منکفا یم تشحو  سرت و  نارفاک  ياهلد  رد  يدوز  هب  «و 

زا یعمج  هک  دوب  هتخاب  ار  دوخ  هیحور  نانچنآ  ناناملسم  کچوک  هاپس  ربارب  رد  شیرق  دنمورین  شترا  هک  دوب  بیجع  یتسار  نیا  و 
.دنتشاد تشحو  رایسب  ناناملسم  اب  ندش  ریگرد 

دوب نیا  نآ  و  دروآ ، یم اهنآ  دای  هب  دوب ، هداد  ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هلیـسو  هب  ردب  نادیم  رد  هک  ار  ینامرف  سپس 
رکیپ رب  يراک  ياه  هبرض هکلب  دینکن ، فرص  نآ  رد  ار  دوخ  يورین  دیزیهرپب و  يراک  ریغ  ياه  هبرض زا  ناکرـشم  اب  دربن  ماگنه  هک 

ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  اُوبِرْـضاَف  « ) دیرآ دورف  اهنآ ) ياهرـس  اهزغم و  رب  ، ) ندرگ زا  رتالاب  رب  هبرـض   » دـیرآ دورف  نمـشد 
138

( ِقانْعَْألا َقْوَف 
(. ٍناَنب َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْضا  َو  « ) دیزادنیب راک  زا  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  و  .»

138 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

نییآ فـالخ  رب  ار  هدـنبوک  عطاـق و  تاروتـسد  دـیدش و  ياـهنامرف  نـیا  یـسک  هـک  نـیا  يارب  اـهوگتفگ  هـمه  زا  دـعب  هیآ 13 -) )
ینمـشد و توادع و  رد  زا  نانآ  اریز   » دنراد ار  يزیچ  نینچ  قاقحتـسا  اهنیا  دیامرف : یم دـنکن ، روصت  فاصنا  محر و  يدرمناوج و 

( َُهلوُسَر َهَّللا َو  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکل  « دندمآرد شربمایپ  ادخ و  ربارب  رد  یشکندرگ  نایصع و 
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ترخآ ایند و  رد  كاـندرد  تازاـجم  راـتفرگ   ) دـیآرد شربماـیپ  ادـخ و  اـب  ینمـشد  تفلاـخم و  رد  زا  سک  ره  و  ، » دوش یم هتفگ  .
َهَّللا َو ِِققاُشی  ْنَم  تسا َ» كاندرد  دـیدش و  شتازاجم  تساهتنا ) یب عیـسو و  شتمحر  هک  هنوگ  ناـمه   ) دـنوادخ اریز  دـش ) دـهاوخ 

( ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َُهلوُسَر 

138 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

گنج و نادیم  رد  تخس  ياه  هبرض تازاجم   ) دیـشچب ار  ایند  تازاجم  نیا  : » دیوگ یم عوضوم  نیا  دیکأت  يارب  سپـس  هیآ 14 -) )
« تسا نارفاک  راظتنا  رد  شتآ  باذـع  اریز  دیـشاب ) رگید  يارـس  تازاجم  راظتنا  رد  یماکان و  تسکـش و  تراسا و  ندـش و  هتـشک 

(. ِراَّنلا َباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّنَأ  ُهُوقوُذَف َو  ْمُِکلذ  )

138 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

دیکأت هیـصوت و  اـهنآ  هب  ار  یگنج  یّلک  روتـسد  کـی  هدرک و  ناـنمؤم  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  عونمم ! داـهج  زا  رارف  هیآ 15 -) )
دینکم و تشپ  اهنآ  هب  دیدش  ورب  ور  داهج  نادـیم  رد  نارفاک  اب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم دـنک ، یم

(. َرابْدَْألا ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دییامنن رایتخا  رارف 

138 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

تازاـجم هیآ  نیا  رد  تهج  نیمه  هب  دوـش  یم بوـسحم  مالـسا  رد  ناـهانگ  نیرتـگرزب  زا  یکی  گـنج  زا  رارف  ـالوصا  هیآ 16 -) )
نمشد اب  هزرابم  ماگنه  هب  هک  سک  ره  : » دیامرف یم دهد ، یم حرش  نآ  ياهانثتسا  رکذ  اب  ار  داهج  نادیم  زا  ناگدننک  رارف  كاندرد 
دـصق هب  ای  دـشاب و  هدوب  یگنج  شور  کی  باـختنا  يارب  نادـیم  زا  يریگ  هراـنک فدـه  هک  یتروص  رد  رگم   ) دـنک اـهنآ  هب  تشپ 

139 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلمح  ناناملسم و  زا  یهورگ  هب  نتسویپ 
َءاب ْدَقَف  ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  « ) دـش دـهاوخ  راگدرورپ  بضغ  راتفرگ  یـسک  نینچ  دّدـجم )

(. ِهَّللا َنِم  ٍبَضَِغب 
نطاب رد  اما  دراد  رارف  لکـش  رهاـظ  رد  هک  هدـش  ءانثتـسا  رارف ، هلأـسم  زا  تروص  ود  هیآ  نیا  رد  مینک  یم هدـهاشم  هک  هنوگ  ناـمه 

.داهج هزرابم و  لکش 
« تسا یهاگیاج  دب  هچ  خزود و  اهنآ  هاگیاج   » هکلب دنوش ، یم ادـخ  مشخ  راتفرگ  ناگدـننکرارف  اهنت  هن  دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ُریِصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاوْأَم  (َو 
نیمه دنک  یم هراشا  نآ  هب  نارگید  يارب  قشمرس  ناونع  هب  شدوخ  یهاگ  تشاد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یناوارف  تازایتما  نایم  رد 

نم ضرالا  تیقـس  ّالا  دـحا  ینزرابی  مل  ّطق و  فحّزلا  نم  ّرفا  مل  ّیناف  : » دـیامرف یم هک  اجنآ  تسا  داهج  نادـیم  زا  رارف  مدـع  هلأسم 
رد سک  چیه  و  متسج ) تکرش  دایز  ياهنادیم  رد  مرمع  لوط  رد  هک  نیا  اب   ) مدرکن رارف  نمـشد  هوبنا  ربارب  زا  هاگ  چیه  نم  «!: » همد

«. مدرک باریس  شنوخ  زا  ار  نیمز  هک  نیا  رگم  دشن  ورب  ور  نم  اب  گنج  نادیم 

139 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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هکلب دـننکن  هیکت  ناـشدوخ  ینامـسج  يورین  رب  اـهنت  دـنوشن و  رورغم  ردـب  يزوریپ  زا  ناناملـسم  هـک  نـیا  يارب  سپـس  هیآ 17 -) )
نادیم رد  ار  نانمشد  هک  دیدوبن  امش  نیا  : » دیوگ یم دنراد  هاگن  نشور  مرگ و  وا  ياهددم  ادخ و  دای  هب  ار  دوخ  ناج  لد و  هراومه 

(. ْمُهَلَتَق َهَّللا  َّنِکل  ْمُهُوُلتْقَت َو  ْمَلَف  « ) دناسر لتق  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دیتشک  ردب 
(. یمَر َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  « ) دیشاپ ادخ  هکلب  يدیشاپن  اهنآ  تروص  رد  گیر  كاخ و  زین  ربمایپ ! يا  وت  «و 

ادـخ و   » دوب ناناملـسم  يارب  شیاـمزآ  نادـیم  کـی  ردـب  نادـیم  هک : نیا  نآ  دـنک و  یم يرگید  مهم  هتکن  هب  هراـشا  هیآ  هلاـبند  رد 
(. ًانَسَح ًءالَب  ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیْلُبِیل  َو  « ) دنک یبوخ  ناحتما  يزوریپ  نیا  هلیسو  هب  دوخ  يوس  زا  ار  نانمؤم  تساوخ  یم

(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناد مه  اونش و  مه  دنوادخ   » هک دنک  یم مامت  ار  هیآ  هلمج  نیا  اب  و 
ار یگمه  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ، ربخ  اب  هاگآ و  اهنآ  صالخا  ّتین و  قدص  زا  دینـش و  ار  نانمؤم  ربمایپ و  هثاغتـسا  يادص  ادخ  ینعی 

140 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نمشد  رب  داد و  رارق  فطل  لومشم 
دهاوخ راتفر  اهنآ  اب  ناناملـسم  تماقتـسا  يدرمیاپ و  هزادـنا  صالخا و  نازیم  تاـّین و  قبط  رب  ادـخ  زین  هدـنیآ  رد  و  تخاـس ، زوریپ 

.درک

140 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هک دوب  نامه  ناشراک  تبقاع  نارفاک و  نانمؤم و  تشونرـس  : » دـیامرف یم عوضوم  نیا  میمعت  دـیکأت و  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
(. ْمُِکلذ « ) دیدینش

یبیـسآ دنناوتن  ات  دنک » یم تسـس  فیعـض و  نانمؤم ) ربارب  رد   ) ار نارفاک  ياه  هشقن دنوادخ  : » دیوگ یم تلع  رکذ  ناونع  هب  سپس 
(. َنیِِرفاْکلا ِْدیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو   ) دنناسرب ناشیاه  همانرب اهنآ و  هب 

140 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

غارس هب  يزوریپ  دیهاوخ ، یم يزوریپ  حتف و  امـش  رگا  : » تفگ نینچ  نانمؤم  هب  دش و  لزان  هیآ  ردب  گنج  نایاپ  زا  دعب  هیآ 19 -) )
اوُِحتْفَتْـسَت ْنِإ  « ) تشگ میهاوخ  زاب  مه  ام  دـیدرگزاب ، رگا  تسا و  رتهب  امـش  يارب  دـینک ، يراددوخ  تفلاخم ) زا   ) رگا دـمآ و  امش 

(. ْدُعَن اوُدوُعَت  ْنِإ  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  اوُهَْتنَت  ْنِإ  ُْحتَْفلا َو  ُمُکَءاج  ْدَقَف 
ْمُْکنَع َِینُْغت  َْنل  َو  «! ) تسا نانمؤم  اب  دنوادخ  درک و  دـهاوخن  زاین  یب ادـخ ) يرای  زا   ) ار امـش  دـشاب ، دایز  دـنچ  ره  امـش  تیعمج  «و 

(. َنِینِمْؤُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  ْتَُرثَک َو  َْول  ًاْئیَش َو  ْمُُکتَِئف 
: تسا نینچ  هیآ  ریسفت  دنشاب  نانمؤم  هیآ  رد  بطاخم  هک  نیاربانب 

تایآ دش  عقاو  وگتفگ  یگنج  مئانغ  میسقت  رـس  رب  نامیالا  فیعـض  ناناملـسم  زا  یـضعب  نایم  میدید - هکنانچ  ردب - گنج  زا  دعب 
ناـیم رد  يواـسم  روـطب  مه  وا  و  دراذـگ ، ربماـیپ  راـیتخا  رد  تسبرد  ار  میاـنغ  درک و  خـیبوت  ار  اـهنآ  دـیدرگ و  لزاـن  هروـس  زاـغآ 

رد ار  اهنآ  دنوادخ  هنوگچ  هک  دروآ  اهنآ  دای  هب  ار  ردب  گنج  ثداوح  نانمؤم ، تیبرت  میلعت و  يارب  سپـس  درک  میـسقت  ناناملـسم 
.درک زوریپ  دنمورین  هورگ  کی  ربارب 

ار امـش  ياعد  ادخ  دیدرک  يزوریپ  حـتف و  ياضاقت  دـنوادخ  زا  ناناملـسم  امـش  رگا  هک  دـنک  یم لابند  ار  بلطم  نامه  زین  هیآ  نیا 
.دیدش زوریپ  درک و  باجتسم 
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.تسامش دوس  هب  دینک  يراددوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ربارب  رد  وگتفگ  ضارتعا و  زا  رگا  و 
و میزاس ، یم اـهر  اـهنت  نمـشد  لاـگنچ  رد  ار  امـش  میدرگ و  یم زاـب  مه  اـم  دـیدرگ  زاـب  دوخ  زیمآ  ضارتعا  شور  ناـمه  هب  رگا  و 

141 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نودب  دشاب  مه  دایز  دنچ  ره  امش  تیعمج 
.دشاب یم شربمایپ  وا و  نامرف  عیطم  نیتسار و  نانمؤم  اب  دنوادخ  درب و  دیهاوخن  شیپ  زا  يراک  ادخ  يرای 

141 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

همه رد  حلـص و  گنج و  رد  مالـسا  ربمایپ  زا  لماک  تعاـطا  هب  ناناملـسم  توعد  هنیمز  رد  هیآ  نیا  اونـشان ! ناگدنونـش  هیآ 20 -) )
َهَّللا َو اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  « ) دـینک شربماـیپ  ادـخ و  تعاـطا  دـیا ! هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم نینچ  اـه  هماـنرب

(. َُهلوُسَر
ار شیهاون  رماوا و  وا و  نانخـس  هک  یلاح  رد  دیوشن  نادرگ  يور  وا  نامرف  تعاطا  زا  هاگ  چیه  : » دـنک یم هفاضا  دـیکأت  يارب  زاب  و 

(. َنوُعَمْسَت ُْمْتنَأ  ُْهنَع َو  اْوَّلَوَت  َو ال  « ) دیونش یم
.دندوب هدرک  یهاتوک  هنیمز  نیا  رد  دوخ  هفیظو  زا  نانمؤم  زا  یضعب  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نحل 

141 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هیکت  هلأسم  نیمه  يور  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. َنوُعَمْسَی ْمُه ال  انْعِمَس َو  اُولاق  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  « ) دندینش یمن تقیقح  رد  یلو  میدینش  دنتفگ  یم هک  دیشابن  یناسک  دننامه  »

141 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

عاونا همـشچ  رـس  یناسنا و  عماوج  ياهالب  نیرتگرزب  زا  یکی  رثا  بیترت  نودب  ندینـش  لمع و  نودب  راتفگ  هک  اجنآ  زا  هیآ 22 -) )
: دیوگ یم هداد ، همادا  ار  ثحب  رگید  يابیز  نایب  اب  هدرک و  هیکت  هلأسم  نیمه  يور  هیآ  نیا  رد  رگید  راب  تساهیتخبدب 

« دنلقع یب لال و  رک و  كرد ، لقع و  هن  و  ایوگ ، نابز  هن  دنراد و  اونـش  شوگ  هن  هک  دنتـسه  يدارفا  ادـخ  دزن  ناگدـنبنج  نیرتدـب  »
(. َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  )

ارهاظ هک  یناسک  زین  هیآ  نیا  رد  دـنک ، یم هیکت  جـیاتن  يور  اج  همه  یتافیرـشت  باتک  کی  هن  تسا  لمع  باتک  نآرق  هک  اـجنآ  زا 
شوگ دـقاف  ار  اهنآ  دنتـسین ، شخب  تداعـس  ياه  همانرب قح و  نانخـس  ادـخ و  تایآ  ندینـش  ریـسم  رد  یلو  دـنراد  ملاس  ياهـشوگ 

هن داسف  ملظ و  اب  يا  هزرابم هن  دـننک و  یم قح  زا  یعافد  هن  هدز  بل  رب  توکـس  رهم  اّما  دـنراد  یملاس  ناـبز  هک  یناـسک  دـناد و  یم
142 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  فورعم و  هب  رما  هن  لهاج و  داشرا 

نابحاص ربارب  رد  یـسولپاچ  قلمت و  ای  ییوگ  هدوهیب  ریـسم  رد  ار  ادخ  گرزب  تمعن  نیا  هکلب  قح  هار  هب  توعد  هن  رکنم و  زا  یهن 
لقع شوه و  تمعن  زا  هک  نانآ  دناد و  یم گنگ  لال و  دارفا  نوچمه  دنریگ  یم راک  هب  لطاب  تیوقت  قح و  فیرحت  ای  روز و  رز و 

! درمش یم ناگناوید  نوچمه  دنشیدنا  یمن تسرد  اما  دندنم  هرهب

142 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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« بالک نب  ّیصق   » ام گرزب  ّدج  رگا  دنتفگ : هدمآ ، ربمایپ  دزن  جوجل  ناتـسرپ  تب  زا  یعمج  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هیآ 23 -) )
.داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  دش - میهاوخ  میلست  یگمه  ام  دهد  وت  توبن  هب  یهاوگ  ینک و  هدنز  ار 

ریخ رظن  نیا  زا  ادخ   » دنتشاد و یم یگدامآ  اهنآ  رگا  درادن  قح  يوس  هب  اهنآ  توعد  رد  هقیاضم  هنوگ  چیه  دنوادخ  دیوگ : یم هیآ 
اهنآ یلو  ْمُهَعَمْـسََأل .) ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َو  « ) دیناسر یم اهنآ  شوگ  هب  دوب  تروص  ره  هب  ار  قح  فرح  دـید  یم اهنآ  رد  یکین  و 

.تسا ّقح  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  ناشفده  دنریگ و  یم هناهب  دنیوگ و  یم غورد 
نب ّیـصق  ناشّدج  ای  و   ) دناوخب اهنآ  شوگ  هب  نیا  زا  شیب  ار  قح  نانخـس  دریذپب و ) ار  اهنآ  هتـساوخ  دـنوادخ   ) لاح نیا  اب  رگا  «و 

(. َنوُضِْرعُم ْمُه  اْوَّلَوََتل َو  ْمُهَعَمْسَأ  َْول  َو  « ) دننک یم ضارعا  دنوش و  یم نادرگ  ور  زاب  دنونشب ) ار  وا  یهاوگ  دنک و  هدنز  ار  بالک 
ياوتحم هدیـسر و  اهنآ  شوگ  هب  نآرق  رورپ  حور  تایآ  دـنا و  هدینـش ار  قح  نانخـس  اهراب  هک  تسا  یناـسک  هراـب  رد  اـه  هلمج نیا 

.دندمآ رب  راکنا  ماقم  رد  تجاجل  بّصعت و  رثا  رب  زاب  یلو  دنا  هدیمهف ار  نآ  یلاع 
عورـش ناسنا  دوخ  زا  اهتداعـس  همه  همـشچ  رـس  هک  دهد  یم ناشن  و  ربج ، بتکم  ناوریپ  يارب  تسا  ینکـش  نادـند  باوج  هیآ  نیا 

.دوش یم

142 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

توعد میلـست  تعاطا و  لمع و  ملع و  هب  ار  ناناملـسم  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  یگدنز : تایح و  يوس  هب  توعد  هیآ 24 -) )
.دوش یم لابند  يرگید  هار  زا  فده  نامه  اجنیا  رد  درک  یم

دناوخ یم يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  هب  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دینک  تباجا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ْمُکِییُْحی .) اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِهَِّلل َو  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دنک یم هدـنز  ار  امـش  هک 

143
تیلهاج رـصع  مدرم  تساه و  هنیمز مامت  رد  یگدـنز  تایح و  يوس  هب  توعد  مالـسا ، توعد  هک  دـیوگ  یم تحارـص  اب  قوف  هیآ 

.دندوب رادروخرب  یناویح  يدام و  تایح  زا  اهنت 
دیهاوخ عامتجا  تمایق  رد  وا  دزن  امـش  همه  هک  نیا  و  دوش ، یم لئاح  وا  بلق  ناسنا و  نایم  دنوادخ  هک  دـینادب  و  : » دـیوگ یم سپس 

(. َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  ِِهْبلَق َو  ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) درک
اهنآ زا  تسین  یکی  ناهج  نیا  تادوجوم  اب  هک  نیا  نیع  رد  دراد ، هطاحا  تادوجوم  همه  هب  رظاـن و  رـضاح و  اـج  همه  رد  دـنوادخ 

تردـق هب  وا و  تسد  رد  همه  تداعـس  قـیفوت و  ّتینما ، شمارآ و  تردـق ، ملع و  تاـیح ، گرم و  دـشاب ، یمن مـه  هناـگیب  ادـج و 
هب تسا  راوازـس  هن  دـهد و  ماجنا  وا  قیفوت  یب ار  يراک  هن  دراد و  موتکم  وا  زا  دـناوت  یم ار  يزیچ  هن  ناـسنا  لـیلد  نیمه  هب  تسوا و 

! تسا ناسنا  دوجو  مامت  هب  طیحم  زیچ و  همه  کلام  وا  هک  ارچ  دنک ، اضاقت  وا  ریغ  زا  دروآ و  يور  وا  ریغ 

143 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

دیزیهرپب يا  هنتف زا  : » دیوگ یم دنک و  یم ربمایپ  ادخ و  شخب  تایح  توعد  شریذـپ  مدـع  موش  بقاوع  هب  هراشا  سپـس  هیآ 25 -) )
(. ًۀَّصاَخ ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال  اوُقَّتا  َو   ) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  همه  هکلب  دریگ » یمن ار  امش  ناراکمتس  نماد  اهنت  هک 

هعماج دارفا  تسا : نیا  نآ  موهفم  و  دریگ ، یم ار  همه  نماد  هک  تسا  یعامتجا  بئاصم  اهالب و  ياـنعم  هب  هنتف »  » ثحب دروم  هیآ  رد 
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یگدـنکارپ و فالتخا و  اریز  دـنراد  او  هفیظو  ماجنا  هب  مه  ار  نارگید  دـنفظوم  هکلب  دـنهد  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دـنفظوم  اهنت  هن 
.دور یم همه  مشچ  رد  نآ  دود  دش و  دهاوخ  اه  همانرب تسکش  بجوم  یعامتجا  لئاسم  رد  یگنهامهان 

(. ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) تسا دیدش  شتازاجم  دنوادخ  دینادب  : » دیوگ یم زیمآدیدهت  نابز  اب  هیآ  نایاپ  رد 

143 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هچ رد  هک  دـنک  یم یلاح  اهنآ  هب  دـنادرگ و  یم زاب  ناـشخیرات  هتـشذگ  هب  هتفرگ و  ار  ناناملـسم  تسد  نآرق  رگید  راـب  هیآ 26 -) )
144 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يا  هلحرم هچ  رد  نونکا  دیدوب و  يا  هیاپ

.دننک كرد  یبوخ  هب  تخومآ  اهنآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  ار  یسرد  ات  دیراد  رارق 
هب ار  امش  اهنآ  و  راتفرگ ، نانمشد  لاگنچ  رد  دیدوب و  ناوتان  کچوک و  یهورگ  امـش  هک  ار  نامز  نآ  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم

(. ِضْرَْألا ِیف  َنوُفَعْضَتْسُم  ٌلِیلَق  ُْمْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  «! ) دندوب هدناشک  یناوتان  فعض و 
(. ُساَّنلا ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاخَت  « ) دنیابرب تعرسب  ار  امش  نافلاخم  ناکرشم و  دیدیسرت  یم هک  نانچ  نآ  »

رد ترجه  زا  دـعب  اـی  دـنمورین و  ناکرـشم  ربارب  رد  ترجه  زا  لـبق  هّکم  رد  ار  ناناملـسم  تارفن  یمک  فعـض و  تیاـهن  ریبعت ، نیا 
.دزاس یم راکشآ  مور  ناریا و  دننامه  زور  نآ  گرزب  ياهتردق  لباقم 

(. ْمُکاوآَف « ) داد هانپ  ار  امش  دنوادخ  یلو  »
(. ِهِرْصَِنب ْمُکَدَّیَأ  َو  « ) درک تیوقت  ار  امش  دوخ  يرای  اب  «و 

(. ِتابِّیَّطلا َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  « ) تخاس دنم  هرهب ار  امش  هزیکاپ  ياهیزور  زا  «و 
(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  « ) دیرآ اج  هب  ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  »

144 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هراشا

(- هیآ 27 )

144 ص :  لوزن ..... : نأش 

داهنـشیپ دندش  راچان  اذـل  تفای  همادا  بش  هرـصاحم 21  نیا  دـننک  هرـصاحم  ار  هظیرق » ینب   » دوهی داد  روتـسد  ربمایپ  هک  دـش ، لقن 
هب هدرک و  چوک  هنیدم  نیمزرس  زا  هک  بیترت  نیا  هب  دننکب  دندوب  هدرک  ریضن » ینب   » هفئاط زا  ناشناردارب  هک  یحلص  دننامه  یحلص 

.دنورب ماش  يوس 
ار هبابل » وبا   » ربمایپ هک  دندرک  اضاقت  اهنآ  دیریذپب  ار  ذاعم » نب  دعـس   » ّتیمکح دیاب  اهنت  دومرف : درک و  عانتما  داهنـشیپ  نیا  زا  ربمایپ 

.دوب اهنآ  دزن  شلاوما  نادنزرف و  هداوناخ و  تشاد و  یتسود  هقباس  اهنآ  اب  هبابل » وبا   » دتسرفب و اهنآ  دزن 
نب دعـس   » تیمکح تسا  حالـص  ایآ  هک  دندرک  تروشم  هبابل » وبا   » اب اهنآ  داتـسرف  اهنآ  دزن  ار  هبابل  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
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.دش دیهاوخ  هتشک  دیریذپب  رگا  ینعی  درک  دوخ  يولگ  هب  هراشا  هبابل  وبا  دنریذپب ؟ ار  ذاعم »
.داد ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  عوضوم  نیا  لیئربج  ادخ  یحو  کیپ 

145 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربمایپ  ادخ و  هب  نم  هک  مدش  هجوتم  مدوب  هتشادنرب  ماگ  زونه  دیوگ : یم هبابل  وبا 
.دش لزان  وا  هراب  رد  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  مدرک - تنایخ 

هنابـش تفه  .تسب  ربمایپ  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  یبانط  اب  ار  دوخ  هک  يروطب  تشگ  ناشیرپ  تخـس  هبابل » وبا   » ماگنه نیا  رد 
.تفریذپ ار  وا  هبوت  دنوادخ  داتفا  نیمز  يور  هب  شوه  یب هک  نانچ  نآ  دیشون  بآ  هن  دروخ و  اذغ  هن  تشذگ  زور 

145 ص :  ریسفت ..... :

ای « ) دینکن تنایخ  ربمایپ  ادخ و  هب  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک و  نانمؤم  هب  ار  نخـس  يور  دـنوادخ  تسخن 
(. َلوُسَّرلا َهَّللا َو  اُونوُخَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

تیوقت دوخ  هزرابم  رد  ار  نانمشد  ای  و  دنراذگب ، نارگید  رایتخا  رد  ار  ناناملسم  یماظن  رارسا  هک  تسا  نآ  ربمایپ  ادخ و  هب  تنایخ 
.دننک

ُْمْتنَأ ْمُِکتانامَأ َو  اُونوُخَت  َو  ! ) تسا یگرزب  هانگ  راک  نیا  دیناد » یم هک  یلاح  رد  دینکن  تنایخ  زین  دوخ  تاناما  رد  : » دـیوگ یم سپس 
(. َنوُمَْلعَت

ياهتناما هب  ـالومعم  هچرگ  تناـما  هدرک و  دـهعت  ار  نآ  نتخادرپ  ناـسنا  هک  تسا  یّقح  تخادرپ  زا  يراددوخ  ياـنعم  هب  تناـیخ » »
رد ار  یقـالخا  یـسایس و  یعاـمتجا و  یگدـنز  نوؤـش  ماـمت  هـک  دراد  یعیــسو  موـهفم  نآرق  قـطنم  رد  یلو  دوـش  یم هـتفگ  یلاـم 

.دریگ یمرب

145 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رب هدرپ  یـصخش  رذـگ  دوز  عفانم  يدام و  روما  هب  هقـالع  دنـشاب  بظاوم  هک  دـهد  یم رادـشه  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
لاوما دینادب  و  : » دیوگ یم دنوشن ، دنکفا  یم رطخ  هب  ار  اهنآ  هعماج  تشونرـس  هک  ییاهتنایخ  بکترم  دنکفین و  اهنآ  شوگ  مشچ و 

(. ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) دنتسه امش  ناحتما  شیامزآ و  هلیسو  امش  دالوا  و 
هدـش یـشزغل  نینچ  ببـس  هک  یلاوما  یتح  مییآرب و  شزغل  ناربج  ماقم  رد  راو  هبابل » وبا   » دز رـس  ام  زا  یـشزغل  زور  کی  رگا  دـیاب 

.مینک ینابرق  هار  نیا  رد  تسا 
راگدرورپ دزن  گرزب  شاداپ   » دینادب هک : دهد  یم تراشب  دنیآ  یم نوریب  زوریپ  ناحتما  نادیم  ود  نیا  زا  هک  اهنآ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

( ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنَأ  َو  « ) تسا
146 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رظن  دروم  هک  یلاوما  هزادنا  ره  و  دنک ، هولج  گرزب  دنزرف  هب  قشع  ردق  ره  .

.تسا رتگرزب  رت و  یلاع رترب و  اهنآ  زا  راگدرورپ  شاداپ  رجا و  زاب  دشاب ، بلاج  مهم و  دایز و  تسا 

146 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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نایب دوب  يونعم  يدام و  تداعس  نماض  هک  شخب  تایح  تاروتسد  هلسلس  کی  هتـشذگ  تایآ  رد  ینیب : نشور  نامیا و  هیآ 29 -) )
هراشا يراکزیهرپ  اوقت و  يارب  هرمث  هجیتن و  راهچ  هب  هیآ  نیا  رد  اذـل  تسین ، رّـسیم  اوقت  هیاس  رد  زج  اـهنآ  نتـسب  راـک  هب  یلو  دـش 

امـش هب  دیزیهرپب  ادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  دـینک و  هشیپ  اوقت  رگا  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم تسخن  تسا ، هدـش 
َهَّللا اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دـیهد صیخـشت  یبوخ  هب  لطاب  زا  ار  قح  دـیناوتب  هک  دـشخب  یم یـصاخ  ینیب  نشور  تینارون و 

(. ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی 
كرد لباق  یلومعم  شناد  ملع و  قیرط  زا  زگره  هک  مینک  یم هدـهاشم  ییاه  ینیب نشور  راـکزیهرپ  ناـنز  نادرم و  تـالاح  رد  اذـل 

ياه هرهچ دنـسانش و  یم یبوخ  هب  تسا  هتخانـشان  نآ  هشیر  یعامتجا  ياهبوشآ  يالبال  رد  هک  ار  ثداوح  زا  يرایـسب  اـهنآ  تسین ،
.دننیب یم هدنبیرف  هدرپ  نارازه  تشپ  زا  ار  قح  نانمشد  روفنم 

كرد و رظن  زا  مدرم  هک  دوش  یم بجوم  هانگ  هار  رد  اه  هیامرـس نیا  نتفر  ردـه  اـهیژرنا و  اـهورین و  نداـتفا  راـک  هب  رگید  يوس  زا 
.دننک يورشیپ  يدام  یگدنز  عیانص و  رد  دنچ  ره  دنشاب  هتشاد  یطحنم  راکفا  دنریگ و  رارق  نییاپ  یحطس  رد  عالطا ،

ار نآ  راثآ  دناشوپ و  یم ار  امش  ناهانگ  دنوادخ   » هک تسا  نیا  يراکزیهرپ  هجیتن  لطاب  زا  قح  صیخشت  رب  هوالع  دیوگ : یم سپس 
(. ْمُِکتائِّیَس ْمُْکنَع  ْرِّفَُکی  َو  « ) دراد یمرب امش  دوجو  زا 

(. ْمَُکل ْرِفْغَی  َو  « ) دهد یم رارق  دوخ  شزرمآ  لومشم  ار  امش   » هوالع هب 
ُهَّللا َو  « ) تسا میظع  شـشخب  لضف و  بحاص  دنوادخ   » اریز دناد  یمن ادـخ  زج  هک  تسامـش  راظتنا  رد  يرگید  ناوارف  ياهـشاداپ  و 

(. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ 
نآ زا  یعنام  راثآ  نیا  زا  يا  هراپ اوقت و  نایم  رد  یعیبط  هطبار  دوجو  دنتـسه و  يراکزیهرپ  اوقت و  تخرد  ياـه  هویم رثا ، راـهچ  نیا 

147 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  هب  ار  اهنآ  همه  هک  دوش  یمن
.میهدب تبسن 

هب هراشا  نارفغ »  » و دور ، یم نایم  زا  يراکزیهرپ  اوقت و  وترپ  رد  هک  دراد  ناهانگ  یعامتجا  یناور و  راثآ  هب  هراـشا  تائیـس » ریفکت  »
.تسا تازاجم  زا  ییاهر  دنوادخ و  ششخب  وفع و  هلأسم 

147 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هراشا

هیآ 30) )

147 ص :  لوزن ..... : نأش 

ات دندرک  عامتجا  هّکم ) ناگرزب  یتروشم  تاسلج  داقعنا  لحم  « ) هودنلا راد   » رد فلتخم  لیابق  زا  هّکم  فارـشا  شیرق و  زا  یهورگ 
.دنشیدنیب درک  یم دیدهت  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هیحان  زا  هک  يرطخ  هراب  رد 

حور و ياراد  هک  یناسنا  ای   ) دوب ناطیـش  نامه  عقاو  رد  هک  درک  دروخرب  اـهنآ  هب  يرهاـظ  شوخ  درمریپ  هار  ءاـنثا  رد  دـنیوگ ) یم )
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.مرادن غیرد  امش  زا  ار  دوخ  یهاوخریخ  متساوخ  متسه  دجن  لها  زا  يدرمریپ  تفگ : یتسیک ؟ دندیسرپ  وا  زا  یناطیش ) رکف 
.دش دراو  هودنلا  راد  هب  اهنآ  هارمه  مه  وا  وش ! لخاد  بوخ  رایسب  دنتفگ :

میب دنگوس  ادخ  هب  اریز  دینک ، يرکف  دیاب  مالـسا ) ربمایپ  هب  هراشا   ) درم نیا  هراب  رد  تفگ : درک و  تیعمج  هب  ور  نارـضاح  زا  یکی 
 .... دهدب ناج  نادنز  رد  ات  دینک  سبح »  » ار وا  درک  داهنشیپ  یکی  .ددرگ  زوریپ  امش  رب  هک  دور  یم نآ 

.درک ّدر  ار  رظن  نیا  يدجن  درم  ریپ 
.دیوش تحار  وا  تسد  زا  ات  دینک  نوریب  دوخ  نایم  زا  ار  وا  تفگ : يرگید 

.تسین یتسرد  هدیقع  مه  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يدجن  درمریپ 
عاجش یناوج  يا  هلیبق ره  زا  تفگ : يا ؟ هدیقع هچ  دنتفگ : مناد ! یمن حیحـص  ار  نآ  زا  ریغ  هک  مراد  يا  هدیقع نم  تفگ : لهج » وبا  »

هلمح وا  هب  یعمج  هتـسد  بساـنم  یتصرف  رد  اـت  میهد  یم يا  هدـنرب ریـشمش  کـی  ره  تسد  هب  مینک و  یم باـختنا  ار  نز  ریـشمش  و 
.دننک

.دش هتفریذپ  مومع  قافتا  هب  داهنشیپ  نیا  تسا و  نیمه  حیحص  يأر  ادخ  هب  تفگ : یلاحشوخ ) اب   ) يدجن درمریپ 
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  .دـباوخن  شیوخ  رتسب  رد  ار  بش  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـمآ و  دورف  لیئربج 

148 ص :
بقارم رد  زرد  زا  هک  یناسک  ات  دباوخب - وا  رتسب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دومن  شرافس  درک و  تکرح  روث )  ) راغ يوس  هب  هنابش  ربمایپ 

.دوش رود  رطخ  هقطنم  زا  وا  دنهد و  تلهم  حبص  ات  دننک و  لایخ  شرتسب  رد  ار  وا  دندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رتسب 
نیا هب  دندید و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رتسب  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دندرک  وجتسج  دنتخیر و  هناخ  هب  دش و  حبـص  هک  یماگنه 

.درک بآ  رب  شقن  ار  نانآ  ياه  هشقن دنوادخ  بیترت 
يوس هب  وا  دنتشگزاب  سویأم  هتسخ و  دندرک و  وجتسج  ار  هّکم  ياهنابایب  همه  نانمـشد  هک  یماگنه  و  دنام - راغ  رد  زور  هس  ربمایپ 

.درک تکرح  هنیدم 

148 ص :  ریسفت ..... :

.تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  املسم  یلو  دراد  ترجه  نایرج  هب  هراشا  هچرگا  هیآ  نیا  ترجه - زاغآ  رس 
دنناسر و لتق  هب  ای  دننکفیب و  نادنز  هب  ای  ار  وت  هک  دندیشک  یم هشقن  هّکم  ناکرـشم  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم تسخن 

(. َكوُجِرُْخی ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  « ) دننک دیعبت  ای 
نیرتهب دـنوادخ  دـنک و  یم ریبدـت  ییوج و  هراچ  مه  دـنوادخ  و  دنـشیدنا ، یم هراچ  دنـشک و  یم هشقن  اهنآ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  ُرُکْمَی  َنوُرُکْمَی َو  َو  « ) تسا ناّربدم  نایوج و  هراچ 
یتح و  دـندرب ، راـک  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  ندرک  دوباـن  يارب  ار  شیوخ  ینامـسج  يرکف و  يورین  رثکا  دـح  اـهنآ 

فارطا ياهنابایب  اههوک و  يرایـسب  دارفا  دـندرک و  نییعت  هزیاج  ربمایپ  نتفای  يارب  دوب  یمیظع  هیامرـس  زور  نآ  رد  هک  رتش  دـصکی 
همه توبکنع - رات  دنچ  کچوک - هداس و  رایـسب  هلیـسو  کی  اب  دنوادخ  یلو  دندمآ  راغ  رد  مد  ات  یتح  و  دندراذگاپ ، ریز  ار  هّکم 

تیرـشب خیرات  هکلب  مالـسا  خـیرات  زا  ینیون  هلحرم  زاغآ  رـس  ترجه  هلأسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  درک ، بآ  رب  شقن  ار  اهحرط  نیا 
تسین ترجه  نایرج  هب  رصحنم  نیا  داد ! رییغت  ار  تیرشب  خیرات  ریسم  توبکنع  رات  دنچ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  میریگ  یم هجیتن  دوب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک یم هدافتـسا  لـئاسو  نیرت  هداـس زا  ناـشکندرگ  ندـیبوک  مهرد  يارب  دـنوادخ  هراوـمه  هک  دـهد  یم ناـشن  ءاـیبنا  خـیرات  هکلب 
149 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ربارب رد  ار  رـشب  یناوتان  فعـض و  ات  اهنیا ، دننام  و  لیبابا ، کچوک  هدـنرپ  زا  یهاگ  و  اه ، هشپ هوبنا  زا  ینامز  و  داب ، شزو  زا  یهاگ 
.دراد زاب  یشکرس  نایغط و  رکف  زا  ار  وا  و  دزاس ، راکشآ  شنایاپ  یب تردق 

149 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

قطنم زا  يا  هنومن اجنیا  رد  دـش ، ناـیب  هّکم  یفارخ  ناکرـشم »  » یلمع قطنم  زا  يا  هنومن هتـشذگ  هیآ  رد  ناـیوگ ! هدوهیب  هیآ 31 -) )
ناشیاه همانرب همه  هکلب  لمع ، یتسرد  هن  دـندوب و  رکف  تمالـس  ياراد  هن  اهنآ  هک  دوش  نشور  ات  تسا  هدـش  سکعنم  اـهنآ  يرکف 

یّمهم زیچ  اما   ) میدینـش ار  نآ  دـنیوگ  یم دوش  هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  تایآ  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم تسخن  دوب ! هناـهلبا  ساـسا و  یب
(. اذه َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  انْعِمَس  ْدَق  اُولاق  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  «! ) مییوگ یم ار  نآ  لثم  میهاوخب  رگا  تسین )

(. َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  «! ) تسا ناینیشیپ  ياه  هناسفا نامه  درادن ) یمهم  ياوتحم  هک   ) اهنیا »
هک دنتـسناد  یم یبوخ  هب  دـندوب و  هتـشگ  زجاع  نآ  زا  و  هداتفا ، نآرق  اب  هزرابم  رکف  هب  اهراب  هک  دـنتفگ  یم یلاـح  رد  ار  نخـس  نیا 

.دنرادن نآرق  اب  هضراعم  رب  ییاناوت 

149 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

: دیوگ یم دنک ، یم وگزاب  ار  يرگید  بیجع  قطنم  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
هیحان زا  قح و  نآرق ) نیا  نییآ و   ) نیا رگا  ادـنوادخ ! دـنتفگ : یم دنتـشاد و ) یمرب اـعد  هب  تسد   ) هک ار  یماـگنه   » رواـیب رطاـخ  هب 

َنِم ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اُولاق  ْذِإ  َو  «! ) دروآ دورف  ام  رس  رب  نامسآ  زا  گنس  زا  یناراب  تسوت 
(. ِءامَّسلا

(. ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  اِنْتئا  ِوَأ  « ) نک راتفرگ  ار  ام  يرگید )  ) كاندرد باذع  هب  ای  »
ساسا یب دص  رد  دص  مالـسا  نییآ  هک  دنتـشادنپ  یم نانچ  تجاجل  بّصعت و  تدش  رثا  رب  هک  دنتفگ  یم نآ  رطاخ  هب  ار  نخـس  نیا 

.دنک یمن دوخ  هب  ینیرفن  نینچ  دهد  یم ار  نآ  تیناّقح  لامتحا  هک  یسک  هن  رگ  تسا و 

149 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

حـضاو شندوب  لطاب  اهنآ  زا  یکی  هک  دـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نافلاخم  هیحان  زا  داریا  ود  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 33 -) )
150 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  نیا  نآ  و  هتخادرپن ، نآ  خساپ  هب  نآرق  اذل  هدوب ،

«. میروایب ار  نآرق  لثم  میناوت  یم میهاوخب  رگا  ام  : » دنتفگ
نآرق درآ  دورف  ام  رب  الب  دـنک و  تازاجم  ار  ام  دـیاب  سپ  تسادـخ  فرط  زا  تسا و  قح  تایآ  نیا  رگا  هک  دوب  نیا  اهنآ  مود  داریا 

: دهد یم خساپ  نینچ  اهنآ  هب  اجنیا  رد 
(. ْمِهِیف َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  َو  « ) یتسه اهنآ  نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  دنوادخ  هاگ  چیه  »

َو  ) دنیامن وفع  ياضاقت  وا  زا  و  دننک » رافغتـسا  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  دنوادخ  نینچمه  : » دنک یم هفاضا  سپس 
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(. َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهَّللا  َناک  ام 
زا یفورعم  ثیدـح  رد  اذـل  تسا ، مدرم  همه  هراـب  رد  یلک  نوناـق  کـی  هکلب  درادـن  ربماـیپ  رـصع  مدرم  هب  صاـصتخا  هـیآ  موـهفم 

( دوب ربماـیپ  دوجو  هک   ) اـهنآ زا  یکی  دوب  یهلا  باذـع  زا  تینما  هلیـسو  ود  نیمز  يور  رد  : » میناوـخ یم مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
«. دومرف توالت  ار  قوف  هیآ  سپس  دییوج  کسمت  رافغتسا ) ینعی   ) یمود هب  نونکا  مه  .دش  هتشادرب 

150 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

زا عنام  هک  نآ  لاح  دنکن و  باذع  ار  اهنآ  دـنوادخ  ارچ  : » دـنراد ار  یهلا  باذـع  قاقحتـسا  اهنیا  دـیوگ  یم هیآ  نیا  رد  هیآ 34 -) )
(. ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  ِنَع  َنوُّدُصَی  ْمُه  ُهَّللا َو  ُمَُهبِّذَُعی  اَّلَأ  ْمَُهل  ام  َو  « ) دنوش یم مارحلا  دجسم  هب  نانمؤم  نتفر 

ای دننک و  هماقا  تعامج  زامن  ادـخ  هناخ  رانک  رد  هنادازآ  دنتـشادن  قح  دـندوب و  هّکم  رد  ناناملـسم  هک  تسا  ینامز  هب  هراشا  نیا  و 
.دندروآ یم لمع  هب  نانمؤم  هب  تبسن  هرمع  ّجح و  مسارم  ماجنا  زا  ادعب  هک  تسا  ییاهتعنامم  هب  هراشا 

هفاضا نآرق  یلو  دنتـشادنپ  یم تدابع  گرزب  نوناک  نیا  تسرپرـس  راـیتخا و  بحاـص  ار  دوخ  هدولآ  ناکرـشم  نیا  هک  نیا  بیجع 
(. ُهَءاِیلْوَأ اُوناک  ام  َو  « ) دندوبن سّدقم  زکرم  نیا  ناتسرپرس  زگره  اهنآ  : » دنک یم

(. َنوُقَّتُْملا اَّلِإ  ُهُؤاِیلْوَأ  ْنِإ  « ) دنشاب راکزیهرپ  دّحوم و  هک  دنراد  ار  یتسرپرس  نیا  قح  یناسک  اهنت  »
151 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُمَْلعَی .) ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  « ) دنربخ یب تیعقاو  نیا  زا  اهنآ  بلاغ  یلو  »

یبهذـم زکارم  دـجاسم و  ینید و  ياـهنوناک  همه  لـماش  عـقاو  رد  یلو  تسا ، هدـش  هتفگ  مارحلا  دجـسم  هراـب  رد  مکح  نیا  هچرگ 
هدنز كاپ و  ار  اهنوناک  نیا  هک  دنـشاب  مدرم  نیرتلاعف  نیرتراکزیهرپ و  نیرتکاپ و  زا  دیاب  اهنآ  نایدـصتم »  » و نایلوتم »  » هک دوش  یم

.دنهد رارق  یهاگآ  يرادیب و  تیبرت و  میلعت و  زکرم  و 

151 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رد اهندز  فک  اهندز و  هرعن  دوخ ، هناقمحا  ياهراک  هب  دـنراد و  یتدابع  زامن و  هک  دـندوب  یعدـم  اـهنآ  هک  نیا  رتبیجع  هیآ 35 -) )
ندیـشک توس  زج  يزیچ  هبعک )  ) ادخ هناخ  رانک  رد  اهنآ  زامن  : » دنک یم هفاضا  نآرق  اذل  دنتـشاذگ ، یم زامن  مان  ادخ ، هناخ  فارطا 

(. ًۀَیِدْصَت ًءاکُم َو  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَص  َناک  ام  َو  « ) دوبن ندز  فک  و 
توـس و  دـندش ، یم دازرداـم  تخل  هبعک  هناـخ  فاوـط  ماـگنه  هب  تیلهاـج  ناـمز  رد  بارعا  زا  یهورگ  هک  میناوـخ  یم خـیرات  رد 

.دنتشاذگ یم تدابع  ار  نآ  مان  دندز و  یم فک  دندیشک و  یم
تـسا روآ  مرـش تشز و  هناـهلبا و  نینچ  نیا  ناـتتدابع  زاـمن و  یتـح  امـش  ياـهراک  همه  هک  نونکا  دـیوگ  یم هلمج  نیا  بیقعت  رد 

(. َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  « ) ناترفک نیا  رطاخ  هب  ار  یهلا  باذع  دیشچب  سپ   » دیتازاجم قحتسم 

151 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هراشا
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هیآ 36) )

151 ص :  لوزن ..... : نأش 

هلیـسو هب  هّکم  ناکرـشم  هک  یماگنه  اریز  تسا ، هدـش  لزان  هّکم  مدرم  یلام  ياهکمک  ردـب و  گـنج  دروم  رد  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا 
ماجنا رـس  اما  دـننک ، کمک  دوخ  ناـیوجگنج  هب  اـت  دـندرک  روج  عمج و  یناوارف  لاوما  دـندش  هاـگآ  ناـیرج  زا  نایفـس  وبا  دـصاق 

ترـسح و هیاـم  دـندوب  هدرک  فرـصم  هار  نیا  رد  ار  هچنآ  دنتفاتـش و  خزود  شتآ  يوـس  هـب  دـندش و  هتـشک  دـندروخ و  تـسکش 
.دش ناشهودنا 

151 ص :  ریسفت ..... :

همه رد  ناشموش  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  ار  تلادـع  قح و  نانمـشد  یلام  ياهکمک  ماـمت  هک  تسا  عماـج  موهفم  کـی  هیآ  موهفم 
.دریگ یم رب  رد  اهنامز 

َنوُقِْفُنی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنراد زاب  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دـننک  یم قافنا  ار  ناشلاوما  قح  نانمـشد  نارفاک و  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل  ْمَُهلاْومَأ 

ترـسح و هیام  ماجنا  رـس  اما  دننک  یم قافنا  ار  لاوما  نیا  يدوز  هب   » دنیرفآ یمن اهنآ  يارب  يزوریپ  هاگ  چـیه  لاوما  فرـص  نیا  اما 
152 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َُّمث  اهَنوُقِْفُنیَسَف  « ) دوب دهاوخ  ناشهودنا 

( ًةَرْسَح ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت 
(. َنُوبَْلُغی َُّمث  « ) دنوش یم قح ) نارادفرط   ) بولغم سپس  . »

يوس هب  یعمج  هتـسد  نارفاک   » نیا زین  رگید  يارـس  رد  هکلب  دـنوش  یم تسکـش  ترـسح و  راتفرگ  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  اـهنت  هن 
(. َنوُرَشُْحی َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنور یم خزود 

152 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

ترسح و نیا  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد  دش ، وگزاب  قح  نانمشد  یلام  ياهقافنا  موش  هجیتن  هس  لبق  هیآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  هیآ 37 -) )
ُهَّللا َزیِمَِیل  « ) دزاس ادج  رگید ) ناهج  ناهج و  نیا  رد   ) كاپ زا  ار  كاپان  دهاوخ  یم دنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب   » یتخبدـب تسکش و 

(. ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا 
« یهلا ياهراک  « » نیغورد  » و نیتسار » دـهاجم  « » راکایر  » و صلخم » « » كاپان  » و كاپ »  » هشیمه يارب  هک  تسا  یهلا  تنـس  کی  نیا 

قح و  ددرگ ، یم صخشم  رگیدکی  زا  فوفص  ماجنا  رس  هکلب  دننام ، یمن هتخانشان  یناسنا » دض   » و یناسنا » ياه  همانرب « » یناطیش  » و
.داد دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  هولج 

َو « ) دهد رارق  منهج  رد  اج  کی  رد  و  دزاس ، مکارتم  ار  همه  دنک و  همیمض  رگیدکی  هب  ار  اهکاپان  دنوادخ  ات  : » دنک یم هفاضا  سپس 
(. َمَّنَهَج ِیف  ُهَلَعْجَیَف  ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَی 
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نارسخ نایز و  اهنآ  همه  راک  نایاپ  و  تشاد ، دنهاوخ  يدحاو  لکش  ماجنا  رس  سابل  لکش و  ره  رد  هورگ و  ره  زا  كاپان  ثیبخ و 
: دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دهاوخ 

(. َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنناراکنایز اهنآ  »

152 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هب دیدهت  ار  قح  نانمشد  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دنک  یم مأوت  مه  اب  ار  راذنا  تراشب و  هک  تسا  نیا  نآرق  شور  میناد  یم هیآ 38 -) )
.دراذگ یم زاب  اهنآ  يور  هب  زین  ار  تشگزاب  هار  دیامن ، یم كاندرد  تخس و  ياهتازاجم 

تجاجل تفلاخم و  زا   ) رگا وگب : دنا  هدش رفاک  هک  يدارفا  هب  : » دهد یم روتـسد  ربمایپ  هب  و  دـنک ، یم بیقعت  ار  شور  نیمه  هیآ  نیا 
اوُهَْتنَی ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  « ) دـش دـهاوخ  هدوشخب  اهنآ  هتـشذگ  دـندرگ  زاب  قح  نییآ  يوس  هب  دنتـسیا و  زاب  یـشکرس ) نایغط و  و 

153 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َفَلَس .) ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی 
.دریگ یم رارق  وفع  دروم  دشاب  هچ  ره  هتشذگ  مالسا ، لوبق  اب  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

ناینیـشیپ دروم  رد  دنوادخ  تنـس  دندرگزاب  قباس  لامعا  هب  و  دنتـسیان ) زاب  دوخ  تسردان  شور  زا   ) رگا  » اما دنک : یم هفاضا  سپس 
(. َنِیلَّوَْألا ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنِإ  َو  « ) دوش یم ماجنا  زین  اهنآ  هراب  رد 

ردب گنج  رد  ربمایپ  ربارب  رد  هّکم  ناکرشم  دوخ  یتح  و  ءایبنا ، ربارب  رد  قح  نانمشد  هک  تسا  یتشونرس  نامه  ّتنس  نیا  زا  روظنم 
.دندش راتفرگ  نآ  هب 

153 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

ار رکف  نیا  دوب  نکمم  توعد  نیا  و  دوب ، هدرک  توعد  قح  يوس  هب  تشگزاب  يارب  ار  نانمشد  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 39 -) )
نیا عفر  يارب  تسین ، شیپ  رد  شمرن  فاطعنا و  زج  یهار  چـیه  هتفای و  ناـیاپ  داـهج  نارود  رگید  هک  دـنک  داـجیا  ناناملـسم  يارب 

هچراپکی نید  دوش و  هدیچرب  هنتف  ات  دیهد  همادا  نانچمه  ار  راکیپ  دینک و  هزرابم  تخـسرس  نانمـشد  نیا  اب  : » دنک یم هفاضا  هابتـشا 
(. ِهَِّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  ٌۀَْنِتف َو  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  « ) دشاب ادخ  يارب 

شور هار و  زا  رگا  : » دیوگ یم دـنک و  یم زارد  اهنآ  يوس  هب  ار  تبحم  یتسود و  تسد  لمع  تدـش  ربارب  رد  رگید  راب  هیآ  لیذ  رد 
درک دـهاوخ  راتفر  نانآ  اب  شیوخ  ّصاخ  تمحرم  فطل و  اب  و  تسا » هاگآ  دـننک  یم لـمع  هچنآ  هب  دـنوادخ  دـنرادرب  تسد  دوخ 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  )
نیا ییاهن  ریسفت  لیوأت و  : » دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیش  فلتخم  ریـسافت  تنـس و  لها  ياهریـسفت  رد 

هب دید ، دنهاوخ  ار  هیآ  نیا  لیوأت  دـننک  كرد  ار  وا  نامز  هک  یناسک  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  و  تسا ، هدیـسرن  ارف  زونه  هیآ 
دنکفا یم نآ  رب  ار  دوخ  شخب  مارآ  ششوپ  بش  هک  یطاقن  مامت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نید  عقوم  نآ  رد  هک  دنگوس  ادخ 

«. دنامن یقاب  یتسرپ  تب  كرشم و  نیمز  يور  رسارس  رد  ات  دیسر  دهاوخ 

153 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رد تسکش  امـش و  يارب  يزوریپ  دینادب  دنوشن  میلـست  قح  توعد  ربارب  رد  دنهد و  همادا  دوخ  یچیپرـس  هب  زاب  رگا  اما  (- » هیآ 40 )
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154 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوادخ  اریز  تساهنآ ، راظتنا 
(. ْمُکالْوَم َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  َو  « ) تسامش تسرپرس  یلوم و 

(. ُریِصَّنلا َمِْعن  یلْوَْملا َو  َمِْعن  « ) تسا روای  رای و  نیرتهب  ربهر و  یلوم و  نیرتهب  وا  »

154 ص :  دیجم .....  نآرق  مهد  ءزج  زاغآ 

154 ص :  لافنا .....  هروس  همادا 

154 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هراشا

میسقت رـس  رب  ردب  گنج  زا  دعب  ناناملـسم  زا  يا  هراپ هک  میدید  هروس  نیا  زاغآ  رد  یمالـسا : مهم  روتـسد  کی  سمخ  هیآ 41 -) )
.دندرک هرجاشم  یگنج  مئانغ 

.تسا مئانغ  هلأسم  نامه  هب  تشگزاب  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
ناماما  ) یبرقلا يذ  ربمایپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ ، مجنپ  کی  دوش  یم امـش  بیـصن  یتمینغ  هنوگره  دینادب  و  : » دـیامرف یم هیآ  زاغآ  رد 

ُهَسُمُخ َو ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍء  ْیَـش ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) دشاب یم ربمایپ ) نادناخ  زا   ) هار رد  ناگدـناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  و  تیب ) لها 
(. ِلِیبَّسلا ِْنبا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو 

هک يزور  لطاب ، زا  قح  ییادج  زور  ردب ) گنج  زور   ) رد دوخ  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  امـش  رگا   » هک دنک : یم هفاضا  دیکأت  يارب  و 
نآ ربارب  رد  دـینک و  لمع  روتـسد  نیا  هب  دـیاب  دـیا » هدروآ نامیا  میدرک  لزان  دـنتفرگ ، رارق  مه  لـباقم  رد  رفاـک  نمؤم و  هورگ  ود 

(. ِناعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  ِهَّللِاب َو  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ   ) دیشاب میلست 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا رداق  زیچ  همه  رب  ادخ  و  : » دیوگ یم هدرک ، یهلا  دودحمان  تردق  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  و 
دنوادخ تشاد  يریگمـشچ  يرترب  رظن  ره  زا  ارهاظ  نمـشد  دیتشاد و  رارق  تیلقا  رد  امـش  رظن  ره  زا  ردب  نادـیم  رد  هک  نیا  اب  ینعی 

.دیدش زوریپ  ات  درک  يرای  ار  امش  داد و  تسکش  ار  اهنآ  اناوت  رداق 
دوش امـش  دیاع  يدروم  ره  زا  يدمآرد  ره  دیوگ : یم دراد و  یعیـسو  موهفم  یلو  هدش  دراو  داهج  تایآ  نمـض  رد  هچرگ  هیآ  نیا 

.دیزادرپب ار  نآ  سمخ  تسا  یگنج  میانغ  اهنآ  زا  یکی  هک 

154 ص :  تسیچ ..... ؟ ادخ  مهس  زا  روظنم 

155 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هّلل »  » ناونع هب  ادخ  يارب  یمهس  رکذ 
ینعی تسا ، یمالـسا  تموکح  ربهر  ربمایپ و  تیمکاح  تیالو و  تیبثت  دـیکأت و  سمخ و  هلأسم  لصا  يور  رتشیب  تیمها  رطاـخ  هب 

هب زین  ار  ماما  ربمایپ و  تسا  هتـسناد  نآ  رد  فرـصت  هب  رتراوازـس  ار  دوخ  هداد و  رارق  شیوخ  يارب  یمهـس  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه 
هک یفراصم  رد  تشاد و  دـهاوخ  رارق  ربمایپ  رایتخا  رد  ادـخ  مهـس  هن  رگ  و  هداد ، فرـصت  یتسرپرـس و  تیالو و  قح  هنوگ ، نامه 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن یمهس  هب  زاین  دنوادخ  و  ددرگ ، یم فرص  دناد  یم حالص  ماما  ای  ربمایپ 

155 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

ار گنج  نیا  زا  يرگید  تایئزج  دوب  هدـمآ  لبق  هیآ  رد  ردـب ) گنج  زور  « ) ناقرفلا موی   » زا هک  ینخـس  بسانت  هب  نآرق  هیآ 42 -) )
.دنوش فقاو  رتشیب  يزوریپ  تمعن  نیا  تیمها  هب  ات  دروآ  یم ناناملسم  رطاخ  هب 

ِةَوْدـُْعلِاب ُْمْتنَأ  ْذِإ  « ) رترود الاب و  فرط  رد  اهنآ  دـیتشاد و  رارق  هنیدـم ) کیدزن   ) نییاپ و فرط  رد  امـش  زور  نآ  : » دـیوگ یم تسخن 
(. يوْصُْقلا ِةَوْدُْعلِاب  ْمُه  اْینُّدلا َو 

.تسا رترود  هک  یبونج  تمس  رد  نانمشد  و  دنتشاد ، رارق  تسا  هنیدم  هب  رتکیدزن  هک  یلامش  تمس  رد  ناناملسم  نادیم  نیا  رد 
« تشاد رارق  يرت  نییاپ هطقن  رد  نایفس ) وبا  شیرق و  یتراجت  ناوراک   ) دیدوب نآ  بیقعت  رد  امـش  هک  ار  یناوراک  : » دیوگ یم سپس 

(. ْمُْکنِم َلَفْسَأ  ُبْکَّرلا  (َو 
حطـس رد  دوـب و  رتفیعـض  رتـمک و  رظن  ره  زا  نمـشد  لـباقم  رد  ناناملـسم  یگنج  تاـناکما  تارفن و  دادـعت  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 

دـیتشاد و یهاگآ  لبق  زا  رگا  هک  دوب  نانچ  طیارـش  : » دـنک یم هفاضا  نآرق  اذـل  رتالاب ، حطـس  رد  نمـشد  دنتـشاد و  رارق  يرت  نییاـپ
ُْمتْدَعاوَت َْول  َو  « ) دـیدش یم داعیم  نیا  رد  فالتخا  راتفرگ  امتح  دـیراذگب  يدادرارق  هدـعو و  رگیدـکی  اب  هنیمز  نیا  رد  دـیتساوخ  یم

(. ِداعیِْملا ِیف  ُْمتْفَلَتْخَال 
الوصا یگنج  نینچ  اب  دیتفرگ و  یم رارق  نمـشد  لباقم  رد  دوخ  فیعـض  تیعقوم  يرهاظ و  عضو  ریثأت  تحت  امـش  زا  يرایـسب  اریز 

.دیدرک یم تفلاخم 
ْنِکل َو  « ) دـشخب قّقحت  دریگ  ماجنا  تسیاب  یم هک  ار  يراـک  اـت   » داد رارق  هدـش  ماـجنا  لـمع  کـی  لـباقم  رد  ار  امـش  دـنوادخ  یلو 

(. ًالوُعْفَم َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل 
156 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش  هتخانش  لطاب  زا  قح  اسآزجعم  هرظتنم و  ریغ  يزوریپ  نیا  وترپ  رد  ات 

َکَلَه ْنَم  َِکلْهَِیل  « ) راکـشآ لیلد  یهاگآ و  اب  دـنریذپ  یم ار  قح  هار  هک  اهنآ  دـشاب و  تجح  مامتا  اب  دـنوش  یم هارمگ  هک  اـهنآ  «و 
(. ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  ٍۀَنَِّیب َو  ْنَع 

(. ٌمِیلَع ٌعیِمََسل  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) تساناد اونش و  دنوادخ  : » دیوگ یم نایاپ  رد  و 
.دیدش زوریپ  نمشد  رب  ات  درک  يرای  ار  امش  لیلد  نیمه  هب  دوب و  ربخ  اب  ناتتاّین  زا  دینش و  ار  امش  هثاغتسا  دایرف 

156 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

ناناملـسم لباقم  رد  نانمـشد  زا و  یمک  دادعت  هک  دید  باوخ  رد  ار  دربن  زا  يا  هنحـص البق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هیآ 43 -) )
ردـب نادـیم  يوس  هب  يورـشیپ  رد  اهنآ  هدارا  هیحور و  تیوقت  بجوم  درک و  لـقن  ناناملـسم  يارب  ار  باوخ  نیا  دـنا ، هدـش رـضاح 

.دیدرگ
نآ رد  : » دیوگ یم دنک ، یم تشاد  ینازرا  ناناملـسم  هب  قیرط  نیا  زا  دنوادخ  هک  یتمعن  عوضوم و  نیا  هفـسلف  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد 
ْذِإ « ) دیدیئارگ یم یتسـس  هب  املـسم  داد  یم ناشن  دایز  ار  اهنآ  رگا  داد و  ناشن  مک  وت  هب  ار  نانمـشد  ددع  باوخ  رد  دـنوادخ  نامز 

(. ُْمْتلِشََفل ًارِیثَک  ْمُهَکارَأ  َْول  اًلِیلَق َو  َکِمانَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری 
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َو  ) دـیدش یم فلاخم  یهورگ  نادـیم و  هب  نتفر  قفاوم  یهورگ  و  دیـشک » یم فالتخا  هب  ناتراک   » هکلب دـیدش  یم تسـس  اهنت  هن  و 
(. ِْرمَْألا ِیف  ُْمتْعَزانََتل 

يرهاظ هن  داد  یم ناشن  ار  ینطاب  هرهچ  هک  یباوخ  نیا  اب  یگتفشآ  عزانت و  هملک و  فالتخا  یتسس و  نیا  زا  ار  امش   ) دنوادخ یلو  »
(. َمَّلَس َهَّللا  َّنِکل  َو  « ) تشادهگن ملاس  دیشخب و  ییاهر  ار )

(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  « ) تسا ربخاب  تساه  هنیس نورد  رد  هچنآ  زا  وا  و   » دوب هاگآ  امش  همه  نطاب  هیحور و  زا  دنوادخ  هک  ارچ 

156 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هلحرم نیا  رد  دراد ، رایسب  توافت  لبق  هلحرم  اب  هک  دوش  یم روآدای  ار  ردب  گنج  لحارم  زا  يرگید  هلحرم  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
، عقوم هب  ناراب  لیبق  زا  یثداوح  هدـهاشم  و  یهلا ، ياه  هدـعو هب  هجوت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مرگ  تانایب  وترپ  رد  ناناملـسم 

رظن رد  نمشد  رکشل  هوبنا  هک  نانچ  نآ  دندرک  ادیپ  يا  هزات هیحور  دربن ، نادیم  رد  ناور  ياهنش  ندش  تفـس  و  یگنـشت ، عفر  يارب 
ْذِإ َو  « ) داد هوـلج  مک  امـش  رظن  رد  دربـن  زاـغآ  ماـگنه  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ماـگنه  نآ  رد  و  : » دـیوگ یم اذـل  درک ، هوـلج  مک  اـهنآ 

157 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهوُمُکیُِری 
( اًلِیلَق ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ 

شرظن رد  زیچان  درک و  یم هاگن  تیعمج  رهاظ  هب  لـیلد  نیمه  هب  دوبن  هاـگآ  ناناملـسم  تیعقوم  نیا  هیحور و  زا  نوچ  نمـشد  یلو  .
(. ْمِِهُنیْعَأ ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  َو  « ) داد یم هولج  مک  اهنآ  رظن  رد  ار  امش  و  : » دیوگ یم اذل  دندوب  هچنآ  زا  رتمک  یتح  دومن ، یم هولج 

نآ رطاخ  هب  اهنیا  همه  : » دـیوگ یم قوف  ياـه  هلمج لاـبند  هب  نآرق  اذـل  تشاد ، ناناملـسم  يزوریپ  رد  یقیمع  رثا  عوضوم  ود  نیا  و 
(. ًالوُعْفَم َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل  « ) دهد ماجنا  دبای  ققحت  تسیاب  یم لاح  ره  رد  هک  ار  یعوضوم  دنوادخ  هک  دوب 

رب وا  تساوخ  نامرف و  هب  ملاـع  نیا  رد  زیچ  همه  اـهراک و  همه  ، » تفرگ ناـیاپ  تساوخ  یم دـنوادخ  هچنآ  قبط  گـنج  نیا  اـهنت  هن 
(. ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو   ) دراد ذوفن  زیچ  همه  رد  وا  هدارا  و  ددرگ » یم

157 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

: تسا هدش  هداد  ناناملسم  هب  مهم  روتسد  شش  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  داهج ! هنیمز  رد  رگید  روتسد  شش  هیآ 45 -) )
تباث دینیبب  دربن  نادیم  رد  دوخ  ربارب  رد  ار  نانمشد  زا  یهورگ  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن  - 1

رد اصوصخم  اه  هنیمز همه  رد  مدق  تباث  نامیا  زراب  ياه  هناشن زا  رگید  ینعی  اُوُتْبثاَف ،) ًۀَِئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیشاب مدق 
.تسا قح  نانمشد  اب  راکیپ 

(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  « ) دیوش زوریپ  راگتسر و  ات  دینک  دای  ناوارف  ار  ادخ  - » 2
هیحور ادخ  هب  هجوت  نیا  تسا ، ندید  رضاح  ناج  نورد  رد  ار  ادخ  هکلب  تسین ، یظفل  رکذ  اهنت  ادخ  دای  زا  روظنم  هک  تسین  کش 

هک دراد  يدـنمورین  هاگ  هیکت تسین ، اهنت  هزرابم  نادـیم  رد  هک  دـیامن  یم ساسحا  نآ  وترپ  رد  دـنک و  یم تیوقت  ار  دـهاجم  زابرس 
.تسا هدیسر  تداهش  تداعس  ینعی  تداعس ، نیرتگرزب  هب  دوش  هتشک  مه  رگا  و  دنک ، یمن تمواقم  نآ  ربارب  رد  یتردق  چیه 

157 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 919 

http://www.ghaemiyeh.com


نامه تسا  ربهر  اوشیپ و  روتـسد  زا  تعاطا  يربهر و  هلأسم  هب  هجوت  هزرابم ، ياـه  هماـنرب نیرتمهم  زا  رگید  یکی  موس : هیآ 46 -) )
158 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماجنا  رگا  هک  يروتسد 

تعاطا ار  شربمایپ  ادخ و  نامرف  و  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  اذل  دـش ، یم یهتنم  ناناملـسم  لماک  تسکـش  هب  ردـب  گنج  تفرگ  یمن
(. َُهلوُسَر َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  َو  « ) دییامن

(. اُولَشْفَتَف اوُعَزانَت  َو ال  « ) دیوشن تسس  ات  دیزیهرپب  عازن  یگدنکارپ و  زا  و  - » 4
.تسا هزرابم  رد  فعض  یناوتان و  یتسس و  شرثا  نیتسخن  نمشد  ربارب  رد  نادهاجم  فالتخا  عازن و  شکمشک و  اریز 

(. ْمُکُحیِر َبَهْذَت  َو  « ) تسامش تمظع  تبیه و  تّوق و  تردق و  نتفر  نایم  زا  روتف  یتسس و  نیا  هجیتن  «و 
اب دـنوادخ  هک  دـینک  تماقتـسا  : » دـیوگ یم هداد ، تخـس  ثداوـح  لـباقم  رد  نانمـشد و  ربارب  رد  تماقتـسا  هـب  روتـسد  سپـس  - 5

(. َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصا  َو  « ) تسا ناگدننک  تماقتسا 
ینامـسج و هبنج  رتشیب  مدـق  تابث  هک  تسا  رظن  نیا  زا  مجنپ ) روتـسد   ) ربص تماقتـسا و  و  لوا ) روتـسد   ) مدـق تابث  ناـیم  تواـفت 

.دوش یم لماش  ار  ینطاب  یناور  ياه  هبنج رتشیب  ربص  تماقتسا و  هک  یلاح  رد  دراد ، يرهاظ 

158 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

یلاخوت و ياهادـص  رـس و  اوتحم و  یب زیمآرورغ و  لامعا  هناهلبا و  ياـهراک  يوریپ  زا  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  رد  مشـش : هیآ 47 -) )
زا هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  و  : » دـیامرف یم شنایدا  وا و  راـکفا  زرط  لـهج و  وبا  راـک  ناـیرج  هب  هراـشا  اـب  و  دراد ، یم زاـب  ینعم  یب

َنیِذَّلاَک اُونوُکَت  َو ال  « ) دـندش جراخ  ردـب ) نادـیم  يوسب   ) مدرم ربارب  رد  ییاـمن  دوخ  یتسرپ و  يوه  رورغ و  يور  زا  دوخ  نیمزرس 
(. ِساَّنلا َءائِر  ًارََطب َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ 

سّدقمان ناشفده  مه  ِهَّللا .) ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو   ) دندروخ تسکـش  ماجنا  رـس  و  دنتـشاد » یم زاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) هک اهنامه  »
.فده نیا  هب  ناشندیسر  لیاسو  مه  دوب و 

(. ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) ربخاب ناشلامعا  زا  تسا و  طیحم  دنهد  یم ماجنا  دارفا  هنوگ  نیا  هک  ییاهراک  هب  دنوادخ  »

158 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هراشا

ریسفت هدیزگرب  .تسا  هدش  میـسرت  ردب  گنج  زا  يرگید  هنحـص  اجنیا  رد  یناطیـش : ياه  هسوسو ناقفانم و  ناکرـشم و  هیآ 48 -) )
159 ص : ج2 ، هنومن ،

مرگلد و نیبشوخ و  دوخ  ياه  هدرک هب  ات  داد » تنیز  شیارآ و  ناشربارب  رد  ار  اهنآ  لامعا  ناطیش  زور  نآ  رد  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. ْمَُهلامْعَأ ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  َو   ) دنشاب راودیما 

ار شلمع  هرهچ  ناسنا  دنسپان  تشز و  تافص  اهـسوه و  تاوهـش و  کیرحت  قیرط  زا  هک  تسا  نینچ  نیا  ناطیـش  شیارآ  نییزت و 
.دوش یم نآ  بوذجم  تخس  هک  دهد  یم هولج  نانچ  نآ  شرظن  رد 

دهاوخن بلاغ  امـش  رب  زورما  مدرم  زا  سک  چیه  یگنج ) گرب  زاس و  تارفن و  همه  نیا  نتـشاد  اب   ) هک دـنامهف  یم نینچ  اهنآ  هب  «و 
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(. ِساَّنلا َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  َلاق ال  َو   ) دیریذپان تسکش  یشترا  امش  و  دش »
یتیامح هنوگ  چیه  زا  موزل  عقوم  هب  زوسلد  رادافو و  هیاسمه  کی  نوچمه  و  متسه » امش  رانک  رد  امـش و  هیاسمه  زین  نم   » هوالع هب 

(. ْمَُکل ٌراج  یِّنِإ  َو   ) مرادن غیرد 
ناناملسم يدرمیاپ  نامیا و  يورین  دنتساخرب  دیحوت  رکشل  تیامح  هب  ناگتشرف  و   ) دنتخیوآرد مه  اب  رکـشل  ود  هک  یماگنه  هب  اما  »

یِّنِإ َلاق  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  َصَکَن  ِناـتَئِْفلا  ِتَءارَت  اَّمَلَف  « ) مرازیب ناکرـشم ]  ] امـش زا  نم  دز  ادـص  تشگ و  زاـب  بقع  هب  درک ) هدـهاشم  ار 
(. ْمُْکنِم ٌء  يَِرب

: تفگ : » هک نیا  تسخن  دروآ : لیلد  ود  شیوخ  كانتشحو  درگبقع  نیا  يارب  و 
(. َنْوَرَت ام ال  يرَأ  یِّنِإ  « ) دینیب یمن امش  هک  منیب  یم يزیچ  نم 

هدهاشم اهنآ  رد  ار  ناگتشرف  يرای  یهلا و  تیامح  راثآ  و  مرگن ، یم نامیا  اب  ناناملـسم  ياه  هرهچ رد  ار  يزوریپ  راثآ  یبوخ  هب  نم 
.منک یم

(. َهَّللا ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) منیب یم کیدزن  یبوخ  هب  ار  نآ  و  مسرت » یم هنحص  نیا  رد  راگدرورپ  كاندرد  تازاجم  زا  نم  : » هک نیا  رگید 
ُهَّللا َو  « ) تسا تخـس  دـیدش و  دـنوادخ  رفیک   » هکلب درک  تمواقم  شربارب  رد  ناوتب  هک  تسین  يا  هداـس زیچ  مه  دـنوادخ  تازاـجم 

(. ِباقِْعلا ُدیِدَش 

159 ص :  دش ..... ؟ رهاظ  لکشت  قیرط  زا  ای  هسوسو  قیرط  زا  ناطیش  ایآ 

ج2، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  دیدرگ ، راکـشآ  اهنآ  ربارب  رد  دش و  مّسجم  یناسنا  لکـش  هب  ناطیـش  هک  دـندقتعم  نارـسفم  زا  یعمج 
160 ص :

نب ۀقارـس   » هرهچ رد  سیلبا  تفرگ  ردب  نادـیم  يوس  هب  تکرح  يارب  خـسار  میمـصت  هک  یماگنه  هب  شیرق  میناوخ : یم یتیاور  رد 
رب یـسک  مگنهامه و  قفاوم و  امـش  اب  هک  داد  نانیمطا  اهنآ  هب  دـمآ و  ناشغارـس  هب  دوب  هنانک  ینب  هلیبق  ياهـسانشرس  زا  هک  کلام »

.درک تکرش  ردب  نادیم  رد  دش و  دهاوخن  بلاغ  امش 
البق هودـنلا » راد   » رد دـجن »  » زا يدرم  لکـش  رد  يدرمریپ  ندـمآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ترجه  ناتـساد  رد  زین  ار  نآ  ریظن 

.میدناوخ

160 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

نآ رد  : » دیوگ یم دنک و  یم ردب  هنحص  رد  یتسرپ  تب  كرش و  رکشل  نارادفرط  زا  یعمج  هیحور  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
َنوُِقفانُْملا ُلوُقَی  ْذِإ  « ) تسا هتخاس  رورغم  ناشنید  ار  ناناملـسم  نیا  دـنتفگ : یم دوب  يرامیب  اهنآ  لد  رد  هک  ییاهنآ  ناقفانم و  ماگنه 

(. ْمُُهنیِد ِءالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو 
سک ره  : » هک دنرادن  یهاگآ  تقیقح  نیا  زا  وا  یبیغ  ياهدادما  راگدرورپ و  فاطلا  زا  یهاگآ  مدع  نامیا و  مدـع  رثا  رب  اهنآ  یلو 

دنوادخ هک  نیا  هچ  درک ، دـهاوخ  يرای  ار  وا  دـنوادخ  دراپـسب  وا  هب  ار  دوخ  شیاهورین  مامت  جیـسب  زا  سپ  و   ) دـنک لّکوت  ادـخ  رب 
ار شهار  نادـهاجم  ناتـسود و  تسین  نکمم  هک  تسا  یمیکح  و  درادـن ، تمواقم  يارای  وا  لباقم  رد  سک  چـیه  هک  تسا  يرداق 
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(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  « ) تسا میکح  دنمتردق و  دنوادخ  هک  ارچ  دراذگب ) اهنت 
اهنآ ای  دندوب و  هتسویپ  ناناملسم  فوفص  هب  هنیدم  رد  هک  یناقفانم  ای  تسا ، هنیدم  ناقفانم  هورگ  هب  هراشا  نالد » رامیب   » و ناقفانم » »

هب و  هتـسویپ ، ناکرـشم  فوفـص  هب  ردـب  نادـیم  رد  دـندز و  زابرـس  هنیدـم  هب  ترجه  زا  یلو  دـنا ، هدروآ ناـمیا  ارهاـظ  هّکم  رد  هک 
ار دوـخ  نییآ  نید و  بیرف  ناناملـسم  تیعمج  نـیا  دـنتفگ  دـندید و  رفک  رکـشل  ربارب  رد  ار  ناناملـسم  تارفن  یمک  هـک  یماـگنه 

.دندراذگ ماگ  نادیم  نیا  هب  دندروخ و 

160 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

، هدرک ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن  دـنک ، یم مـسجم  ار  ناـشموش  یگدـنز  ناـیاپ  راـفک و  گرم  هنحـص  هـیآ  نـیا  هیآ 50 -) )
اهنآ هب  دـننز و  یم اـهنآ  تشپ  تروص و  هب  گرم  ناگتـشرف  هک  یماـگنه  هب  ار  راـفک  زیگنا  تربـع  عضو  ینیبـب  رگا  و  : » دـیوگ یم

161 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرَت  َْول  َو   ) دروخ یهاوخ  فسأت  نانآ  لاح  هب  دیشچب » ار  يا  هدنزوس باذع  دنیوگ 
(. ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  ْمُهَرابْدَأ َو  ْمُهَهوُجُو َو  َنُوبِرْضَی  ُۀَِکئالَْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ 

ناراکهنگ قح و  نانمـشد  رب  هظحل  نیا  رد  هک  تسا  یکاندرد  تازاجم  حور و  ضبق  هظحل  و  گرم ، ناگتـشرف  هب  هراـشا  قوف  هیآ 
.دنزاس یم دراو  نامیا  یب

161 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هک تسا  يروما  رطاخ  هب  دیـشچ ) یم نونکا  مه  هک   ) كاندرد تازاـجم  نیا  : » دوش یم هتفگ  اـهنآ  هب  دـیوگ  یم سپـس  هیآ 51 -) )
(. ْمُکیِْدیَأ ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  « ) تسا هداتسرف  ناهج  نیا  هب  هتخاس و  مهارف  امش  زا  شیپ  ناتیاهتسد 

نیا رد  يرفیک  تازاجم و  هنوگره  و  دراد » یمن اور  شناگدـنب  هب  متـس  ملظ و  هاـگ  چـیه  دـنوادخ  : » دـنک یم هفاـضا  هیآ  رخآ  رد  و 
(. ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  تساهنآ َو  دوخ  هیحان  زا  دریگب  ار  اهنآ  ناماد  رگید  ناهج  ناهج و 

161 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

.هدش هراشا  اهتلم  ماوقا و  هراب  رد  یهلا » یگشیمه  تنس   » کی هب  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  ریذپان : رییغت  تنس  کی  هیآ 52 -) )
ِْبأَدَک « ) دـشاب یم دـندوب  وا  زا  شیپ  هک  اهنآ  نوعرف و  ناکیدزن  لاح  دـننامه   » شیرق ناکرـشم  لاح  یگنوگچ  دـیوگ : یم تسخن 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َنْوَعِْرف َو  ِلآ 
(. ْمِِهبُونُِذب ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  « ) داد رفیک  ناشناهانگ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ  اهنآ  »

(. ِباقِْعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا دیدش  شرفیک  تسا و  تردق  اب  يوق و  دنوادخ  اریز  »
ناربهر اب  يریگرد  قح و  ربارب  رد  تجاجل  یهلا و  تایآ  راکنا  اـب  هک  دـندوبن  هّکم  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  شیرق و  اـهنت  نیارباـنب 

.تسا یمومع  ینادواج و  نوناق  کی  نیا  دندش ، ناشناهانگ  رفیک  راتفرگ  تیناسنا  نیتسار 

161 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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هک تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  اـهنیا  : » دـیوگ یم دزاـس و  یم رتنـشور  هلأـسم ، یـساسا  هشیر  رکذ  اـب  ار  عوضوم  نیا  سپـس  هیآ 53 -) )
تیعمج نآ  دوـخ  هک  نـیا  رگم  دزاـس  یمن نوـگرگد  ار  نآ  هاـگ  چـیه  دـشخبب  یتـلم  موـق و  هـب  ار  یتـبهوم  تـمعن و  ره  دـنوادخ 

ج2، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  اهَمَْعنَأ  ًۀَمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  « ) تساناد اونـش و  دـنوادخ  دـنبای و  رییغت  دـنوش و  نوگرگد 
162 ص :

( ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  ْمِهِسُْفنَِأب َو  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع 
هچنانچ .دسر  یم مدرم  هب  اهتقایل  اهیگتـسیاش و  بسانت  هب  یلو  تسا  یناگمه  یمومع و  نارکیب و  ادخ  تمحر  ضیف  رگید  ریبعت  هب  .

ار شتمعن  دندروآ ، اج  هب  تسا  حیحـص  هدافتـسا  نامه  هک  ار  نآ  رکـش  دنتخاس و  شیوخ  لماکت  يارب  يا  هلیـسو ار  یهلا  ياهتمعن 
ماگنه نیا  رد  ددرگ  یگدولآ  یـساپسان و  ملظ و  نایغط و  يارب  يا  هلیـسو بهاوم  نیا  هک  یماگنه  اما  دزاس  یم نوزفا  هکلب  رادـیاپ 

یهلا بهاوم  هن  رگ  تسام و  هیحان  زا  هراومه  اهینوگرگد  نیاربانب  دـنک ، یم تبیـصم  الب و  هب  لیدـبت  ار  نآ  ای  دریگ و  یم ار  اهتمعن 
.تسا ریذپان  لاوز 

162 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

نیـشیپ ماوقا  زا  رگید  یهورگ  ناـینوعرف و  دـننامه  ینادـنمتردق  لاـح  هب  هراـشا  نآرق  رگید  راـب  فدـه  نیا  بیقعت  رد  هیآ 54 -) )
عضو نوچمه   » تخس ياهرفیک  لاگنچ  رد  يراتفرگ  اهتمعن و  بلس  دروم  رد  ناتسرپ  تب  تداع  لاح و  عضو  دیوگ : یم دنک و  یم

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َنْوَعِْرف َو  ِلآ  ِْبأَدَک  « ) دوب نیشیپ  ماوقا  ناینوعرف و  تلاح  و 
« دنتشاذگ اپ  ریز  هدرک و  بیذکت  دوب ) هدش  لزان  نانآ  تداعس  تیوقت و  تیاده و  روظنم  هب  هک   ) ار ناشراگدرورپ  تایآ  زین  اهنآ  »

(. ْمِهِّبَر ِتایِآب  اُوبَّذَک  )
(. ْمِِهبُونُِذب ْمُهانْکَلْهَأَف  « ) میدرک ناشکاله  ناشناهانگ  رطاخ  هب  مه  ام  »

(. َنْوَعِْرف َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  « ) میتخاس قرغ  جاوما  نایم  رد  ار  ناینوعرف  «و 
(. َنیِِملاظ اُوناک  ٌّلُک  َو   ) نارگید هب  تبسن  مه  نتشیوخ و  هب  تبسن  مه  دندوب » رگمتس  ملاظ و  ناشدارفا  ماوقا و  نیا  مامت  «و 

162 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

ربمایپ يارجام  رپ  خیرات  لوط  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  زا  يرگید  هورگ  هب  اجنیا  رد  نانکـش : نامیپ  ربارب  رد  لمع  تدش  هیآ 55 -) )
.دنک یم هراشا  دندیشچ  ار  نآ  كاندرد  هجیتن  ماجنا  رس  دندرک و  دراو  نیملسم  رب  یتخس  تابرض  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هنادرمناوجاـن ار  شیوـخ  ناـمیپ  دنتـسب و  ناـمیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  ررکم  هک  دـندوب  هنیدـم  دوـهی »  » ناـمه هورگ  نیا 
.دنتسکش

هک دنتـسه  یناسک  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  : » دیوگ یم هدرک ، یفرعم  ناهج  نیا  هدـنز  تادوجوم  نیرت  شزرا یب ار  اهنآ  تسخن 
163 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنتفرگ  شیپ  رفک  هار 

(. َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  « ) دنروآ یمن نامیا  ور  چیه  هب  دنهد و  یم همادا  نآ  هب  نانچمه  و 

163 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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رد دـننک و  تیاعر  ار  یفرط  یب ّلقاال  هک   ) یتسب نامیپ  دـهع و  اهنآ  اب  هک  دـندوب  یناسک  نامه  اـهنیا   » دـیوگ یم سپـس  هیآ 56 -) )
َُّمث ْمُْهنِم  َتْدَهاع  َنیِذَّلا  « ) دنتـسکش یم ار  دوخ  نامیپ  راب  ره  اهنآ  یلو  دنـشابن ) مالـسا  نانمـشد  هب  کمک  ناناملـسم و  رازآ  ددـص 

(. ٍةَّرَم ِّلُک  ِیف  ْمُهَدْهَع  َنوُضُْقنَی 
ْمُه ال َو   ) دندومن یم اورپ  یناسنا  لوصا  ندراذگ  اپ  ریز  زا  هن  و  دنتشاد » زیهرپ  وا  نامرف  تفلاخم  زا  هن  و   » دندرک یم مرـش  ادخ  زا  هن 

(. َنوُقَّتَی

163 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رد ار  اـهنآ  رگا  : » هک دـنک  یم ناـیب  نینچ  ار  جوجل  ناـمیا و  یب نکـش و  ناـمیپ  هورگ  نیا  اـب  دروـخرب  زرط  هیآ  نیا  رد  هیآ 57 -) )
رـس تشپ  هک  ییاهتیعمج  هک  نک  هلمح  اهنآ  هب  نانچ  نآ  دنتـسیاب ) وت  ربارب  رد  دـنریگ و  تسد  هب  هحلـسا  و   ) یبایب گنج  نادـیم ) )

(. ْمُهَْفلَخ ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَف  « ) دنوش هدنکارپ  دنریگ و ) تربع   ) دنراد رارق  اهنآ 
و دننک ، يراددوخ  گنج  هب  ندز  تسد  زا  و  دنریگ ، تربع  هدنیآ  نانمشد  یتح  رگید و  نانمشد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  روتسد  نیا 

یگمه دـیاش   » دـننک يراددوخ  نامیپ  ضقن  زا  تسب  دـنهاوخ  ینامیپ  هدـنیآ  رد  ای  دـنراد و  ینامیپ  ناناملـسم  اب  هک  اـهنآ  نینچمه 
(. َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  « ) دنوش رکذتم 

163 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

نامیپ ددص  رد  هک  تسا  هدش  رهاظ  اهنآ  زا  ییاه  هناشن نئارق و  یلو  دـندشن  رـضاح  نادـیم  رد  وت  ربارب  رد   ) اهنآ رگا  و  (- » هیآ 58 )
یتسدشیپ وت  دننک ، ضقن  هبناج  کی  یلبق  مالعا  نودب  ار  دوخ  نامیپ  دننزب و  تنایخ  هب  تسد  هک  دور  یم نآ  میب  دنتسه و ) ینکش 

(. ٍءاوَس یلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذْبناَف  ًۀَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاخَت  اَّمِإ  َو  « ) تسا هدش  وغل  ناشنامیپ  هک  امن  مالعا  اهنآ  هب  و  نک ،
شیپ رد  تنایخ  هار  شیوخ  نامیپ  رد  هک  ار  یناسک  نانئاخ و  دـنوادخ  اریز   » ینک هلمح  اهنآ  هب  ناشنامیپ  ءاغلا  مـالعا  نودـب  اداـبم 

(. َنِیِنئاْخلا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دراد یمن تسود  دنریگ  یم
164 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

164 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

شیپ رفک  هار  هک  اهنآ  ادابم  : » دیوگ یم هداد ، رادشه  اهنآ  هب  هدرک  نکش  نامیپ  هورگ  نیا  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 59 -) )
َنیِذَّلا َّنَبَـسْحَی  َو ال   ) دنا هتفر نوریب  ام  رفیک  تردق و  ورملق  زا  و  دنا » هدـش زوریپ  دوخ  زیمآ  تنایخ  لامعا  اب  دـننک  روصت  دـنا  هتفرگ

(. اوُقَبَس اوُرَفَک 
(. َنوُزِْجُعی ْمُهَّنِإ ال   ) تفر دنهاوخن  نوریب  ام  تردق  طیحم  زا  و  درک » دنهاوخن  ناوتان  ار  ام  زگره  اهنآ  »

164 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

لـصا کی  هب  هیآ  نیا  رد  یمالـسا ، داهج  هنیمز  رد  هتـشذگ  تاروتـسد  بسانت  هب  نآ : فدـه  یگنج و  تردـق  شیازفا  هیآ 60 -) )
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نانمـشد ربارب  رد  یفاک  یمزر  یگدامآ  موزل  نآ  و  دـنک ، یم هراشا  دـشاب  ناناملـسم  هجوت  دروم  دـیاب  نامز  رـصع و  رد  هک  یتایح 
.تسا

اوُّدِعَأ َو  « ) دیزاس هدامآ  نادیم  يارب  هدیزرو  ياهبسا  تردق و  ورین و  زا  دیراد  ییاناوت  ردق  ره  نانمشد  ربارب  رد  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِْلیَْخلا ِطابِر  ْنِم  ٍةَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل 

ربارب رد  یگدامآ  یفاک  ّدح  هب  دیاب  شیپ  زا  هکلب  دیوش ، هلباقم  هدامآ  هاگنآ  دنک و  هلمح  امـش  هب  نمـشد  ات  دـینامن  راظتنا  رد  ینعی 
.دیشاب هتشاد  نمشد  یلامتحا  ياهموجه 

اوُّدِعَأ َو   » یمالسا گرزب  روتـسد  نیا  رگا  دنک و  یم قیبطت  الماک  یناکم  نامز و  رـصع و  ره  رب  هک  تسا  عیـسو  يردق  هب  هیآ  ریبعت 
، ملاع ریغ  ملاع و  گرزب ، کچوک و  زا  ناناملـسم  دوش و  غیلبت  اج  همه  رد  یناگمه  راعـش  کی  ناونع  هب  ٍةَُّوق » ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل 

یفاک ناشیگدنام  بقع  ناربج  يارب  دندنب ، راک  هب  ار  نآ  دوخ  یگدنز  رد  ناگرزاب ، زرواشک و  رسفا ، زابرس و  هدنیوگ ، هدنسیون و 
.تسا

یتصرف چیه  زا  نمـشد  اب  هلباقم  يارب  اهنآ  هک  دـهد  یم ناشن  زین  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یلمع  هریس 
هب هلمح  يارب  بسانم  نامز  باختنا  و  هاگودرا ، لحم  باختنا  نازابرس ، هیحور  تیوقت  تارفن ، حالس و  هیهت  رد  دندرک ، یمن تلفغ 

.دنتشاد یمن رود  رظن  زا  ار  یگرزب  کچوک و  بلطم  چیه  یگنج ، کیتکات  هنوگره  نتسب  راک  هب  نمشد و 
165 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عوضوم  نیا  یناسنا  یقطنم و  فده  هب  هراشا  روتسد  نیا  لابند  هب  نآرق  سپس 

اهیدابآ دینک ، ورد  رگناریو  برخم و  ياهحالس  عاونا  اب  ار  دوخ  تلم  یتح  ناهج و  مدرم  هک  تسین  نیا  فده  دیوگ  یم دنک و  یم
، دیهد شرتسگ  ناهج  رد  ار  رامعتسا  یگدرب و  لوصا  دینک ، بحاصت  ار  نارگید  لاوما  اهنیمزرس و  دیناشکب ، یناریو  هب  ار  اهنیمز  و 

(. ْمُکَّوُدَع ِهَّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  « ) دیناسرتب ار  دوخ  نمشد  ادخ و  نمشد  لیاسو  نیا  اب   » هک تسا  نیا  فده  هکلب 
سپس دنمهف ! یمن روز  قطنم  زج  يزیچ  اهنآ  تسین ، یناسنا  لوصا  قطنم و  باسح و  فرح  راکهدب  ناششوگ  نانمـشد  بلاغ  اریز 

ادخ یلو  دیـسانش  یمن ار  اهنآ  هک  دیراد  زین  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  نانمـشد   » دیـسانش یم هک  ینانمـشد  نیا  رب  هوالع  دـنک ، یم هفاضا 
ُمُهَنوُمَْلعَت ْمِِهنوُد ال  ْنِم  َنیِرَخآ  َو   ) دننیشن یم دوخ  ياج  رس  رب  دنـسرت و  یم زین  اهنآ  امـش  یگنج  یگدامآ  شیازفا  اب  و  دسانـش » یم

(. ْمُهُمَْلعَی ُهَّللا 
دننک و هیکت  دوخ  هدش  هتخانش  نانمشد  يور  دیابن  اهنت  هک  نیا  نآ  تسه و  زین  ناناملـسم  زورما  يارب  يروتـسد  نمـضتم  ریبعت  نیا 

رثکا دح  دنریگب و  رظن  رد  دیاب  زین  ار  هوقلاب  یلامتحا و  نانمشد  هکلب  دنزاس  دودحم  اهنآ  اب  هزرابم  دح  رـس  رد  ار  شیوخ  یگدامآ 
.دننک مهارف  ار  مزال  تردق  ورین و 

لیاـسو و  یگنج ، هحلـسا  رازبا و  یفاـک و  هوق  ورین و  هیهت  هکنیا  نآ  دـنک و  یم يرگید  مهم  عوضوم  هب  هراـشا  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد  و 
مهارف ار  هیامرـس  نیا  یمومع  يراکمه  اب  دـیاب  هک  دـهد  یم روتـسد  ناناملـسم  هب  اذـل  دراد ، یلام  هیامرـس  هب  زاین  یعاـفد ، فلتخم 

امـش هب  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  هچنآ  و   » دش دهاوخن  مگ  زگره  دیا و  هداد ادخ  هار  رد  دـیهدب  هار  نیا  رد  هچ  ره  دـینادب  و  دـیزاس ،
(. ْمُْکَیلِإ َّفَُوی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍء  ْیَش ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  « ) دش دهاوخ  هداد  سپ 

(. َنوُمَلُْظت ُْمْتنَأ ال  َو  « ) ددرگ یمن دراو  امش  رب  یمتس  هنوگ  چیه  و   » دسر یم امش  هب  نآ  زا  رتشیب  نآ و  مامت  و 

165 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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هب لیامت  اهنآ  رگا  و  : » دیوگ یم دزاس ، یم رت  نشور ار  تقیقح  نیا  دـنک  یم ثحب  نمـشد  اب  حلـص  نوماریپ  هک  هیآ  نیا  هیآ 61 -) )
166 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  تسد   ) زین وت  دنداد  ناشن  حلص 

(. اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو  « ) هد ناشن  لیامت  و  نزن ) بقع  ار 
لوبق رد  دـهد  یم روتـسد  ربمایپ  هب  دـنوش  یم اهیلد  ود  اهدـیدرت و  راتفرگ  دارفا ، ابلاغ  حلـص  نامیپ  ياضما  ماـگنه  هب  هک  اـجنآ  زا  و 

نک لکوت  ادخ  رب  و   » ریذپب ار  نآ  دشاب  هنالداع  هنالقاع و  یقطنم و  نآ  طیارـش  هچنانچ  هدم و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  حلـص  داهنـشیپ 
(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَت  َو  « ) تسا هاگآ  امش  تاین  زا  مه  دونش و  یم ار  امش  ياهوگتفگ  مه  دنوادخ  اریز 

166 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

يارب يا  همدقم ار  حلـص  و   ) دنهد بیرف  ار  وت  دنهاوخب  رگا  : » هک دهد  یم رادـشه  ناناملـسم  ربمایپ و  هب  لاح  نیا  اب  یلو  هیآ 62 -) )
هار دوخ  هب  ینارگن  عوضوم  نیا  زا  دـشاب  رتشیب  يورین  ندرک  مهارف  يارب  گنج  ریخأت  ناشفدـه  ای  دـنهد  رارق  يا  هناریگلفاـغ هبرض 

(. ُهَّللا َکَبْسَح  َّنِإَف  َكوُعَدْخَی  ْنَأ  اوُدیُِری  ْنِإ  َو  « ) تسوت نابیتشپ  لاح  همه  رد  دنک و  یم ار  وت  راک  تیافک  دنوادخ  اریز  هدم )
َوُه « ) درک تیوقت  لدـکاپ  نانمؤم  هلیـسو  هب  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسوا  : » اریز تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  زین  وت  یگدـنز  هقباس 

(. َنِینِمْؤُْملِاب ِهِرْصَِنب َو  َكَدَّیَأ  يِذَّلا 

166 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

مه زا  یمدرم  البق  دـنرادن  هقیاضم  يراکادـف  هنوگ  چـیه  زا  دـنا و  هتفرگ ار  وت  درگ  هک  یـصلخم  نانمؤم  نیا  هوـالع  هب  هیآ 63 -) )
َْنَیب َفَّلَأ  َو  « ) درک داجیا  تفلا  اهنآ  ياهلد  نایم  رد  و   » دیـشاپ اهنآ  رب  تیادـه  رون  دـنوادخ  دـندوب  نمـشد  رگیدـکی  اـب  هدـنکارپ و 

(. ْمِِهبُوُلق
یتسود تسد  اهنآ  يزور  درک  یمن رواب  سک  چـیه  دوب و  يزیرنوخ  گنج و  هنیدـم  رد  جرزخ  سوا و  هفیاط  نایم  رد  زارد  نایلاس 

.داد ماجنا  نآرق  لوزن  هیاس  رد  مالسا و  وترپ  رد  ار  راک  نیا  لاعتم  رداق  دنوادخ  یلو  دننک  زارد  مه  يوس  هب  تبحم  و 
يور رد  هک  ار  هچنآ  مامت  رگا   » دوبن ریذپ  ناکما  يداع  يدام و  قرط  زا  اهلد  دنویپ  تفلا و  نیا  نتخاس  مهارف  دنک  یم هفاضا  سپس 
َْتفَّلَأ ام  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َْتقَْفنَأ  َْول  « ) ینک داجیا  تفلا  ناشیاهلد  ناـیم  رد  یتسناوت  یمن هاـگ  چـیه  يدرک  یم جرخ  تسا  نیمز 

(. ْمِِهبُوُلق َْنَیب 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ْمُهَْنَیب .) َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  َو  « ) درک داجیا  تفلا  نامیا  هلیـسو  هب  اهنآ  نایم  رد  هک  دوب  ادـخ  نیا  یلو  »

167
(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  « ) تسا میکح  اناوت و  وا  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

يور شیاهراک  همه  هک  دوش  یم ببـس  شتمکح  دـشابن و  وا  لباقم  رد  تمواقم  يارای  ار  سک  چـیه  هک  دـنک  یم باجیا  وا  تّزع 
ار مالسا  تیاده  رون  ات  تشاذگ  شربمایپ  رایتخا  رد  تخاس و  دحتم  ار  هدنکارپ  ياهلد  يا  هدش باسح  همانرب  اب  اذل  دشاب و  باسح 

.دنک شخپ  ناهج  همه  رد  اهنآ  هلیسو  هب 

167 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 8) لافنألا ةروس 
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! ربماـیپ يا  : » دـیوگ یم هدرک ، وا  هب  ار  نخـس  يور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  كاـپ  هیحور  تیوـقت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 64 -) )
لئان دوخ  فدـه  هب  یناوت  یم اهنآ  کمک  اب  و  دنتـسه » یفاک  وت  تیاـمح  يارب  دـننک  یم يوریپ  وت  زا  هک  یناـنمؤم  نیا  دـنوادخ و 

(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا َو  َُکبْسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   ) يوش

167 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هب تسخن  .دوش  یم بیقعت  یمالسا  داهج  ماکحا  یماظن و  تاروتسد  زین  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دیشابن : اوق  يربارب  رظتنم  هیآ 65 -) )
ِضِّرَح ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  «! ) نک قیوشت  نمشد ) اب   ) گنج هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا   » هک دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 

(. ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا 
.دزاس یم نشور  یمالسا  روتسد  کی  ناونع  هب  ار  نازابرس  هیحور  رتشیب  هچ  ره  تیوقت  غیلبت و  تیمها  قوف  هیآ 

دنهاوخ هبلغ  رفن  تسیود  رب  دنـشاب  تماقتـسا  اب  زابرـس  رفن  تسیب  امـش  زا  رگا  : » دیوگ یم دـهد و  یم یمود  روتـسد  نآ  لابند  هب  و 
ْنُکَی ْنِإ  ِْنیَتَئاِم َو  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  « ) دننک یم هبلغ  نارفاک  زا  رفن  رازه  رب  دنـشاب  رفن  دـص  امـش  زا  رگا  درک و 

(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم 
یتح هکلب  دنریگ  رارق  يواسم  حطـس  کی  رد  نمـشد  اب  یگنج  تارفن  رظن  زا  هک  دنـشاب  نیا  رظتنم  دیابن  ناناملـسم  بیترت  نیا  هب  و 

.تسا ضرف  اهنآ  رب  داهج  هفیظو  زاب  دشاب  نمشد  تارفن  مهد  کی  اهنآ  ددع  رگا 
« دنمهف یمن هک  دنتسه  یتیعمج  امش  نامیا  یب نانمـشد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دیوگ یم هدرک ، مکح  نیا  تلع  هب  هراشا  سپس 

168 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُهَقْفَی .) ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  )
تسکش  » و یهاگآ » مدع   » ای يزوریپ »  » و یهاگآ »  » نایم یطابترا  هچ  هک  دسر  یم رظن  هب  روآ  تفگـش بیجع و  زاغآ  رد  لیلعت  نیا 

.دنسانش یم یبوخ  هب  ار  دوخ  هار  نانمؤم ، هک  نیا  هچ  تسا  مکحم  کیدزن و  رایسب  ود  نیا  نایم  هطبار  عقاو  رد  یلو  دراد ؟ دوجو 
.دشخب یم يدرمیاپ  تماقتسا و  ربص و  نانآ  هب  یهاگآ ، نیا  نشور و  ریسم  نیا 

؟ دنگنج یم هچ  يارب  دنناد  یمن تسرد  ناتسرپ ، تب  ای  نامیا و  یب دارفا  اما 
یهاگآان هار و  یکیرات  نیا  دنا و  هداتفا بتکم  نیا  لابند  هب  قطنم  یب کشخ و  بصعت  ای  هناروکروک و  دیلقت  تداع  کی  يور  اهنت 

.دزاس یم فیعض  يدوجوم  اهنآ  زا  و  دریگ ، یم ار  ناشتماقتسا  ناوت و  و  دنک ، یم تسس  ار  اهنآ  باصعا  فده  زا 

168 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

امـش هب  دنوادخ  نونکا  مه  : » دیوگ یم دهد و  یم فیفخت  هجرد  دنچ  ار  نآ  دنوادخ  قوف ، نیگنـس  روتـسد  لابند  هب  اما  هیآ 66 -) )
(. ًافْعَض ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  ْمُْکنَع َو  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا  « ) دنتسه تسس  فیعض و  يدارفا  امش  نایم  رد  تسناد  داد و  فیفخت 

رب دنشاب  رفن  رازه  رگا  دننک و  یم هبلغ  رفن  تسیود  رب  دنشاب ، تماقتسا  اب  زابرس  رفن  دص  امش  زا  رگا  لاح  نیا  رد  : » دیوگ یم سپس 
(. ِهَّللا ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِْنیَتَئاِم َو  اُوِبْلغَی  ٌةَِرباص  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف  « ) دنوش یم زوریپ  ادخ  نامرف  هب  رفن  رازه  ود 

(. َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  « ) تسا نارباص  اب  دنوادخ   » هک دینکن  شومارف  لاح  ره  رد  یلو 
دنـشاب هدوب  هدشن ، هتخاس  هدومزآان و  راک و  هزات  دارفا  اهنآ  نایم  رد  دنوش و  یتسـس  فعـض و  راتفرگ  ناناملـسم  هک  یماگنه  ینعی 

زا يرایـسب  دـننامه  نامیالا  يوق  هدـیزرو و  هدـش و  هتخاس  دارفا  هک  یماگنه  هب  یلو  تسا ، ربارب  ود  تبـسن  نامه  شجنـس  سایقم 
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.دنک یم یقرت  ربارب  هد  ات  تبسن  نیا  دنشاب  هدوب  ردب  ناگدنمزر 
.تسا توافتم  طیارش  رد  فلتخم و  هورگ  ود  هب  طوبرم  هیآ ، ود  رد  روکذم  مکح  ود  نیا  زا  کی  ره 

168 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

169 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داهج  ماکحا  زا  یمهم  ياهتمسق  هتشذگ  تایآ  رد  یگنج : ناریسا  هیآ 67 -) )
.دوش یم لیمکت  ثحب  نیا  یگنج  يارسا  ماکحا  زا  یتمسق  رکذ  اب  اجنیا  رد  دش ، نایب  نانمشد  اب  يریگرد  و 

: دیوگ یم هک  تسا  نیا  دنک ، یم نایب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یمهم  بلطم  نیتسخن 
يراک ياه  هبرض دنک و  مکحم  نیمز  رد  ار  دوخ  ياپ  ياج  یفاک  هزادنا  هب  ات  دشاب ، هتشاد  یگنج  ناریـسا  درادن  قح  يربمایپ  چیه  »

(. ِضْرَْألا ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  « ) دزاس دراو  نمشد  رکیپ  رب  شخب  نانیمطا  و 
اب دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  لصاح  نمـشد  رب  يزوریپ  زا  لماک  نانیمطا  هک  تسا  زاجم  یتروص  رد  اهنت  ریـسا  نتفرگ  نیاربانب 

نیا زا  ناـنیمطا  لوصح  ضحم  هب  اـما  .دـنزادنایب  راـک  زا  ار  مجاـهم  نمـشد  يورین  تردـق و  یپرد  یپ هدـنبوک و  عطاـق و  تاـبرض 
.دننک تعانق  ندرک  ریسا  هب  دنراد و  رب  نتشک  زا  تسد  هک  دنک  یم باجیا  یناسنا  فده  عوضوم ،

يدام ياه  هبنج رکف  هب  اهنت  امـش  : » دـیوگ یم هداد و  رارق  تمالم  دروم  دـندرک  راتفر  روتـسد  نیا  فالخ  رب  هک  ار  هورگ  نآ  سپس 
« دهاوخ یم امـش  يارب  ار  یگـشیمه  تداعـس  نادیواج و  يارـس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیهاوخ ، یم ار  ایند  رادـیاپان  عاتم  دـیتسه و 

(. َةَرِخْآلا ُدیُِری  ُهَّللا  اْینُّدلا َو  َضَرَع  َنوُدیُِرت  )
رد قوف  روتـسد  دیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و  دـنکفا ! رطخ  هب  ار  هدـنیآ  رمتـسم  عفانم  رذـگ ، دوز  ینآ و  عفانم  رطاخ  هب  دـیابن  نیاربانب 

َو « ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  و   » هدش رداص  دنوادخ  هیحان  زا  نوچ  تسا ، ریبدت  تمکح و  يزوریپ و  تّزع و  زا  يا  هتخیمآ عقاو 
(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا 

169 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رطخ هب  ار  یعامتجا  ّمهم  حلاصم  يّدام  رذگ  دوز  عفانم  نیمأت  يارب  هک  یناسک  خیبوت  تمالم و  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 68 -) )
َْول « ) دیسر یم امش  هب  دیتفرگ  هک  یناریسا  رطاخ  هب  یگرزب  رفیک  باذع و  دوبن  ادخ  قباس  نامرف  رگا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، دندنکفا ،

(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ُْمتْذَخَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  ال 
سپـس دـنک  یم نییبت  ار  ماکحا  تسخن  هک  تسا  نیا  راگدرورپ  ّتنـس  هدـش ، حیرـصت  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  یلو 

.دهد یم رفیک  ار  نیفّلختم 
170 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

170 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

.تسا هدش  ءادف »  » نتفرگ هلأسم  نآ  یگنج و  ناریسا  ماکحا  زا  رگید  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 69 -) )
هتشک و ار  رفن  داتفه  ام  دندرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  راصنا  هورگ  یگنج  ناریـسا  نتفرگ  ردب و  گنج  نایاپ  زا  دعب 

یّلص ربمایپ   ) میریگب ءادف »  » اهنآ يدازآ  ربارب  رد  ات  شخبب  ام  هب  ار  اهنآ  دناوت ، ناریسا  وت و  هلیبق  زا  اهنیا  میدرک و  ریسا  ار  رفن  داتفه 
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.داد ناریسا  يدازآ  لباقم  رد  ءادف »  » نتفرگ هزاجا  دش و  لزان  هیآ  دوب ) هراب  نیا  رد  ینامسآ  یحو  لوزن  راظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
ناریـسا يدازآ  ربارب  رد  هک  ار  یغلبم  ینعی   ) یگنج تمینغ  نیا  زا  هک  دـهد  یم هزاـجا  ناناملـسم  هب  ثـحب  دروـم  هـیآ  لاـح  ره  هـب 

ُْمتِْمنَغ اَّمِم  اُولُکَف  « ) دیریگ هرهب  دیروخب و  هزیکاپ  لالح و  دـیا ، هتفرگ تمینغ  هب  هچنآ  زا  : » دـیوگ یم دـننک و  هدافتـسا  دـنتفرگ ) یم
(. ًابِّیَط ًالالَح 

.دوش لماش  زین  ار  میانغ  ریاس  ءادف »  » عوضوم رب  هوالع  و  دشاب ، هتشاد  یعیسو  ینعم  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
(. َهَّللا اوُقَّتا  َو  « ) دیزیهرپب ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  دینک و  هشیپ  ار  اوقت  : » هک دهد  یم روتسد  اهنآ  هب  سپس 

ریـسا نتفرگ  ای  تمینغ و  عمج  داهج  نادیم  رد  نیدهاجم  فده  هک  دوش  ببـس  دـیابن  میانغ  هنوگ  نیا  ندوب  حابم  هک  نیا  هب  هراشا 
.دننک نوریب  دنتشاد ، لد  رد  یتشز  تاین  نینچ  هتشذگ  رد  رگا  .دشاب و  ءادف »  » رطاخ هب 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  : » دیوگ یم هداد ، شزرمآ  وفع و  هدعو  هتشذگ  هب  تبسن  هیآ  نایاپ  رد 

170 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

.تساهنآ تیاده  تیبرت و  حالصا و  عوضوم  دراد  دوجو  یگنج  ناریسا  دروم  رد  هک  یمهم  هلأسم  هیآ 70 -) )
شور حالصا  نامیا و  يوس  هب  يا  هدننک مرگلد  نایب  اب  ار  ناریسا  هک  دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  اذل 

ریخ و امـش  ياهلد  رد  دنوادخ  رگا  وگب : دنتـسه  امـش  تسد  رد  هک  یناریـسا  هب  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم دـنک ، قیوشت  توعد و  دوخ 
171 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنادب  یکین 

ًاْریَخ ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ  يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِْدیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دشخب یم امـش  هب  هدـش ، هتفرگ  امـش  زا  هچنآ  زا  رتهب 
(. ْمُْکنِم َذِخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی 

يونعم يدام و  ياهـشاداپ  دـعب  هلمج  رد  نآ  زا  روظنم  تسا و  مالـسا  شریذـپ  نامیا و  ناـمه  لوا  هلمج  رد  ًاْریَخ »  » هملک زا  روظنم 
.دوش یم اهنآ  دیاع  نامیا  مالسا و  هیاس  رد  هک  تسا 

، دـیدش بکترم  مالـسا  شریذـپ  زا  لبق  قباس و  رد  هک  ار  یناهانگ  و   » هدرک امـش  هراب  رد  زین  يرگید  فطل  اهـشاداپ  نیا  رب  هوـالع 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ْرِفْغَی  َو  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دشخب ، یم

171 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

تناـیخ و دـصق  هب  مالـسا  راـهظا  اـب  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  هماـنرب  نیا  زا  ناریـسا  زا  یـضعب  دوـب  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 71 -) )
: دیوگ یم دهد و  یم رادشه  ناناملسم  هب  مه  و  دنک ، یم راطخا  اهنآ  هب  مه  هیآ  نیا  رد  دنیآرد ، ناناملسم  فوفص  رد  ییوجماقتنا 
ْدَقَف َکَتَنایِخ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو  « ) دـندرک تنایخ  ادـخ  هب  مه  نیا  زا  شیپ  اهنآ  تسین ، يا  هزات زیچ  دـننک  تنایخ  وت  هب  دـنهاوخب  رگا  «و 

(. ُْلبَق ْنِم  َهَّللا  اُوناخ 
لئاق هیبش  کیرـش و  ادخ  يارب  و  دـنتخادنا ، رـس  تشپ  ار  لقع  مکح  هتفرگ و  هدینـشن  ار  ترطف  يادـن  هک  رتالاب  نیا  زا  یتنایخ  هچ 

.دندش
(. ْمُْهنِم َنَْکمَأَف  « ) درک زوریپ  اهنآ  رب  ار  تنارای  وت و  دنوادخ  : » هک دننک  شومارف  دیابن  اهنیا  یلو 

.دیسر دنهاوخن  يزوریپ  هب  دنیوپب  ار  تنایخ  هار  رگا  زین  هدنیآ  رد 
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میلع و دـنوادخ   » اریز دـشاب ، یم تمکح  قبط  رب  تسا  هداد  ناریـسا  هراب  رد  هک  ار  یتاروتـسد  تسا و  هاگآ  اهنآ  تاـین  زا  دـنوادخ 
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح 

171 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

و نیرجاـهم »  » هراـب رد  ار  یثـحب  تسا  لاـفنا  هروـس  لـصف  نیرخآ  هک  ( 75 - 72  ) تاـیآ هلـسلس  فلتخم : هورگ  راـهچ  هیآ 72 -) )
نادهاجم داهج و  نوماریپ  هتـشذگ  ياهثحب  هدرک و  حرطم  نانآ ، زا  کی  ره  يدوجو  شزرا  نیملـسم و  رگید  ياههورگ  و  راصنا » »

.دنک یم لیمکت  هلیسو  نیدب  ار 
172 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  هورگ  کی  ناناملسم و  زا  نآ  هورگ  راهچ  هک  هورگ  جنپ  زا  نخس  تایآ  نیا  رد 

: زا دنترابع  هورگ  راهچ  نآ  تسا : هدمآ  نایم  هب  دنناناملسم  ریغ 
.نیتسخن نیرجاهم  - 1

.هنیدم نارای  راصنا و  - 2
.دندرکن ترجاهم  یلو  دندروآ  نامیا  هک  اهنآ  - 3

.دنتسویپ نارجاهم  هب  دندروآ و  نامیا  ادعب  هک  اهنآ  - 4
یناسک دندومن و  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و  اب  دندرک و  ترجاهم  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد 

ْمِهِـسُْفنَأ ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنرگیدکی ناعفادـم  نامیپ و  مه  ءایلوا و  دـندرک  يرای  دـنداد و  هانپ  هک 
(. ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  اْوَوآ َو  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف 

ناج نوخ و  اب  داهج  مراهچ  يداصتقا و  یلام و  داهج  موس  ترجه و  مود  نامیا ، لوا  هدرک  نایب  تفـص  راـهچ  تسخن  هورگ  يارب 
.ندرک يرای  مود  نداد ) هانپ  « ) ءاویا  » تسخن هدش  رکذ  تفص  ود  راصنا »  » دروم رد  ادخ و  هار  رد  شیوخ 

زاین یب يرگید  زا  مادک  چیه  دوب و  دوپ »  » هلزنم هب  يرگید  و  رات »  » هلزنم هب  یکی  یمالـسا  هعماج  تفاب  رد  هورگ  ود  نیا  تقیقح  رد 
.دوبن

چیه دنتـسویپن ) امـش  نیون  هعماج  هب  و   ) دندرکن ترجاهم  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  موس  هورگ  هب  سپس 
ْمِِهتَیالَو ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دننک ترجه  هب  مادقا  ات  میرادن  اهنآ  ربارب  رد  یتیلوؤسم  دـهعت و  تیالو و  هنوگ 

(. اوُرِجاُهی یَّتَح  ٍء  ْیَش ْنِم 
هاگره : » دـیوگ یم دـنک و  یم تابثا  هورگ  نیا  هراب  رد  ار  نآ  هدرک و  انثتـسا  ار  تیلوؤسم  تیامح و  عون  کی  اهنت  دـعب  هلمج  رد  و 

( دنریگ رارق  نانمـشد  دیدش  راشف  تحت  ینعی   ) دـنبلطب يرای  ناشنیئآ  نید و  ظفح  رطاخ  هب  امـش  زا  رجاهم ) ریغ  نانمؤم   ) هورگ نیا 
(. ُرْصَّنلا ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  َو  « ) دیباتشب اهنآ  يرای  هب  هک  تسا  مزال  امش  رب 

ْمُهَْنَیب ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  یلَع  اَّلِإ  « ) هدش هتـسب  همـصاخم  كرت  نامیپ  نانآ  امـش و  نایم  هک  دنـشاب  یتیعمج  اهنآ  نافلاخم  هک  ینامز  رگم  »
173 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌقاثیِم .)

دیهد یم ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  : » دـیوگ یم تاررقم  نیا  ماجنا  رد  تقد  اـهتیلوؤسم و  نیا  دودـح  تیاـعر  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسانیب ریصب و 

یتسس ییانتعا و  یب زا  نینچمه  تسا ، هاگآ  اهتیلوؤسم  ساسحا  اهتدهاجم و  اهششوک و  اهـشالت و  زا  دنیب و  یم ار  امـش  لامعا  همه 
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!. دشاب یم ربخ  اب  گرزب  فیاظو  نیا  ربارب  رد  تیلوؤسم  ساسحا  مدع  یلبنت و  و 

173 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

رفاک هک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک و  هراشا  مالـسا  نانمـشد  رفک و  هعماج  ینعی  یمالـسا ، هعماج  لباقم  هطقن  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 73 -) )
(. ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنرگید یضعب  يایلوا  یضعب  دندش 

هب ار  اهنآ  ای  دـینک و  تیامح  اهنآ  زا  و  دیـشاب ، هتـشاد  يدـنویپ  اهنآ  اب  دـیرادن  قح  امـش  و  تسا ، ناشدوخ  اب  اهنت  اهنآ  دـنویپ  ینعی 
.دییامن توعد  دوخ  تیامح 

هعماج طیحم  رد  نیمز و  رد  یمیظع  داسف  هنتف و  دیریگب ، هدیدان  ار  مهم  روتـسد  نیا  رگا  : » هک دهد  یم رادـشه  ناناملـسم  هب  سپس 
(. ٌرِیبَک ٌداسَف  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌۀَْنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  اَّلِإ  « ) دمآ دهاوخ  دوجو  هب  امش 

.دوش یم رگراک  امش  هعماج  رد  نانمشد  سئاسد  ددرگ و  یم وحم  امش  يزوریپ  طوطخ  هک  رتالاب  نیا  زا  يداسف  هنتف و  هچ 

173 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

هعماج فادـها  دربشیپ  رد  اـهنآ  ذوفن  ریثأـت و  تیعقوم و  راـصنا و  نارجاـهم و  ماـقم  تیمها  يور  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
دندومن و داهج  ادخ  هار  رد  دندرک و  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  : » دنک یم ریدـقت  هنوگ  نیا  هب  اهنآ  زا  هدرک و  هیکت  یمالـسا 

َنیِذَّلا ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دنتـسه نیتسار  یقیقح و  نانمؤم  دـندرک ، يرای  دـنداد و  هانپ  هک  اـهنآ 
(. اقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  اْوَوآ َو 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  نییآ  يرای  هب  یعون  هب  کی  ره  مالـسا  ییاهنت  تبرغ و  مایا  راوشد و  تخـس و  ياهزور  رد  اریز 
.دنتفاتش

هدـیزگرب ٌمیِرَک .) ٌقْزِر  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  « ) تشاد دـنهاوخ  يا  هتـسیاش يزور  شزرمآ و  گرزب ) ياهیراکادـف  نـیا  رطاـخ  هـب   ) اـهنآ  » و
174 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

نیا رد  شمارآ  تینما و  تمظع و  زا  هتـسیاش  يا  هرهب مه  دـنرادروخرب و  یگرزب  بهاوـم  زا  رگید  ناـهج  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  مـه 
.تشاد دنهاوخ  ناهج 

174 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 8) لافنألا ةروس 

نامیا نیا  زا  دـعب  هک  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  يدـعب » نارجاهم   » ینعی ناناملـسم  هورگ  نیمراـهچ  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 75 -) )
ْمُکَعَم اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  ُدَْعب َو  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  « ) دنیامـش زا  زین  اهنآ  دنیوج  تکرـش  داهج  رد  امـش  اب  دننک و  ترجه  دنروایب و 

(. ْمُْکنِم َِکئلوُأَف 
هدنیآ نادهاجم  نارجاهم و  نانمؤم و  همه  يوس  هب  شیاهرد  هکلب  تسین ، يراصحنا  هتسب و  رادم  هعماج  کی  یمالسا  هعماج  ینعی 

.تسا هدوشگ  زین 
رگیدکی هب  تبسن  زین )  ) نادنواشیوخ : » دیوگ یم هدرک ، رگیدکی  هب  تبـسن  نادنواشیوخ  تیولوا  تیالو و  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  « ) دنراد تیولوا  هتشاد  ررقم  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  یماکحا  رد  و 
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هک دنک  یم دیکأت  هیآ  نیا  رد  دوب و  رگیدکی  هب  تبسن  ناناملسم  یمومع  تیولوا  تیالو و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  تقیقح  رد 
نامیا تیالو  رب  هوالع  ناملـسم  نادنواشیوخ  اریز  تسا ، يرتعماج  رتیوق و  تروص  هب  نادنواشیوخ  دروم  رد  تیولوا  تیالو و  نیا 

.دنراد زین  يدنواشیوخ  تیالو  ترجه ، و 
: دیامرف یم تسا ، لافنا  هروس  هلمج  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هلمج  نیرخآ  رد  و 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  »
هب طوبرم  لئاسم  و  یگنج » ناریـسا  ماکحا   » و حلـص »  » و داهج » ماظن   » و یگنج » مئانغ   » و لافنا »  » هنیمز رد  هک  ار  یماکحا  یمامت  و 

یناسنا و هعماج  حور  اب  هک  هدومن  نایب  یقیقد  همانرب  باـسح و  يور  ار  همه  تسا  هدرک  لزاـن  هروس  نیا  رد  نآ  دـننام  و  ترجه » »
« لافنا هروس  نایاپ   » تسا قبطنم  الماک  اهنآ  هبناج  همه  حلاصم  يرشب و  فطاوع 

175 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

175 ص :  [ ..... 9  ] هبوت هروس 

هراشا

.تسا هیآ  هدش و 129  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

175 ص :  تسا ..... : مزال  هروس  ریسفت  زا  لبق  تاکن  نیا  هب  هجوت 

175 ص :  هروس ..... : نیا  ياهمان  - 1

« هحـضاف  » و هبوت »  » و تئارب »  » رتفورعم همه  زا  هک  دـنا ، هدرک رکذ  دوش  یم مان  هد  رب  غلاب  هک  يدایز  ياهمان  هروس  نیا  يارب  نارـسفم 
.تسا

175 ص :  هروس ..... : لوزن  هچخیرات  - 2

ار نآ  لوزن  زاغآ  دیدرگ ، لزان  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هک  تسا  ییاه  هروس نیرخآ  زا  ای  هروس  نیرخآ  هروس  نیا 
يرگید شخب  و  گنج ، يارب  یگدامآ  ماگنه  هب  یتمـسق  و  كوبت ، گنج  زا  شیپ  نآ  زا  یتمـسق  و  دنناد ، یم ترجه  مهن  لاس  رد 

.تسا هدش  لزان  گنج  زا  تعجارم  زا  سپ  نآ  زا 
مدرم هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلیـسو  هب  جـح  مسارم  رد  دوب  ناکرـشم  هدـنامیقاب  عضو  نوماریپ  هک  هروس  نیا  زاـغآ  تاـیآ 

.دش غالبا 

175 ص :  هروس ..... : ياوتحم  - 3
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ناناملسم اب  هک  تسا  ییاهنامیپ  ءاغلا  و  اهنآ ، اب  هطبار  عطق  ناتـسرپ و  تب  ناکرـشم و  هدنامیقاب  نوماریپ  هروس  نیا  زا  یمهم  تمـسق 
.دنتشاد

ياه هناشن دهد و  یم رادشه  ادیدش  ناناملسم  هب  و  دیوگ ، یم نخس  نانآ  تشونرـس  ناقفانم و  زا  هروس  نیا  زا  يرگید  مهم  تمـسق 
.درمش یم رب  ار  ناقفانم 

176 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  فوفص  داحتا  ادخ و  هار  رد  داهج  تیمها  نوماریپ  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب 
و دـیحوت ، تقیقح  زا  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  فارحنا  زا  هتـشذگ  ياهثحب  لـیمکت  ناونع  هب  هروس  نیا  زا  يرگید  مهم  شخب 

.دیوگ یم نخس  يرگنشور  يربهر و  هفیظو  زا  ناشنادنمشناد  فارحنا 
یثحب تبـسانم  نیمه  هب  ددرگ ، فرطرب  تسیاب  یم هک  دوب ، هدرک  ادـیپ  یفلتخم  ياهزاین  زور  نآ  رد  یمالـسا  هعماج  هک  اجنآ  زا  و 

.دوش یم روآدای  ار  نادان  دارفا  میلعت  بوجو  و  ملع ، لیصحت  موزل  و  تورث ، زنک  مکارت و  زا  زیهرپ  و  تاکز ، زا 
نآ رد  گنج  هک  مارح  ياههام  هلأسم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترجه  ناتـساد  دـننام  يرگید  ثحابم  قوف ، ثحابم  رب  هوـالع 

.تسا هدیدرگ  حرطم  بسانت  هب  نآ  لاثما  ینید و  ياهتیلقا  زا  هیزج  نتفرگ  عوضوم  تسا ، عونمم 
تئارب و هروس  دومرف : هک  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  هدـش  هراـشا  نآ  هب  هروس  نیا  رد  هک  یفلتخم  تاـکن  تیمها 

! دندرک یم هیصوت  ار  هروس  ود  نیا  تیمها  مادک  ره  دیدرگ و  لزان  نم  رب  هکئالم  فوفص  زا  فص  رازه  داتفه  اب  دیحوت 

176 ص :  درادن ..... ؟ هللا » مسب   » هروس نیا  ارچ  - 4

و نکـش ، نامیپ  نانمـشد  هب  گنج  نالعا  اب  عقاو  رد  هروس  نیا  اریز  دهد ، یم ام  هب  هروس  نیا  عورـش  یگنوگچ  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
تبسن دنوادخ  مشخ  رگنشور  و  تسا ، هدش  زاغآ  نانآ  لباقم  رد  تخس  مکحم و  شور  کی  نتفرگ  شیپ  يرازیب و  تئارب و  راهظا 

تیمیحر تینامحر و  تفـص  هدـننک  نایب  تبحم و  یتسود و  حلـص و  هناـشن  هک  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » اـب تسا و  هورگ  نیا  هب 
.درادن بسانت  تسادخ ،

177 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هّللا یّلص  ربمایپ  اب  یهورگ  .دنتشاد  دوجو  یفلتخم  ياههورگ  مالـسا  توعد  طیحم  رد  دوش ! یم ءاغلا  ناکرـشم  ياهنامیپ  هیآ 1 -) )
.تشادن يدهعت  هنوگ  چیه  زین  اهنآ  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  دنتشادن ، ینامیپ  هنوگ  چیه  هلآ  هیلع و 

نایم نیا  رد  .دندوب  هتـسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  همـصاخم  كرت  نامیپ  نآ  دـننام  و  هیبیدـح »  » رد يرگید  ياههورگ 
رطاخ هب  ار  ناشنامیپ  يزوجم  چـیه  نودـب  هبناج و  کی  دـندوب ، هتـسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  هک  یفئاوط  زا  یـضعب 

هدیزگرب .دـندمآرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ندرب  نایم  زا  ددـص  رد  ای  و  دنتـسکش ، مالـسا  نانمـشد  اب  راکـشآ  يراکمه 
177 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

نیا : » دیوگ یم دش ، دهاوخ  وغل  دنا ، هتشاد ناناملسم  اب  ینامیپ  هنوگره  هک : دنک  یم مالعا  ناتسرپ - تب  ناکرـشم - مامت  هب  هیآ  نیا 
َنیِذَّلا َیلِإ  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َنِم  ٌةَءاَرب  « ) دـشاب یم دـیا ، هتـسب دـهع  اهنآ  اب  هک  یناکرـشم  زا  شربماـیپ  دـنوادخ و  يرازیب  تئارب و  مـالعا 

(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  ُْمتْدَهاع 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنک غالبا  مدرم  هب  ار  عوضوم  راهچ  زور  نآ  رد  دش  رومأم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوش  یم هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا 
.ناکرشم نامیپ  ياغلا  - 1

.هدنیآ لاس  رد  ّجح  مسارم  رد  اهنآ  تکرش  قح  مدع  - 2
.دوب جئار  ناکرشم  نایم  رد  نامز  نآ  ات  هک  هنهرب  نایرع و  دارفا  فاوط  ندوب  عونمم  - 3

.ادخ هناخ  رد  ناکرشم  دورو  ندوب  عونمم  - 4

177 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

سپ و  دنزاس ، نشور  ار  دوخ  عضو  و  دنشیدنایب ، تدم  نیا  رد  هک  دوش ، یم لئاق  ههام  راهچ  تلهم  کی  اهنآ  يارب  سپس  هیآ 2 -) )
هب هنادازآ  نیمز  رد  هام  راهچ  : » دیوگ یم دـندرگ ، راکیپ  هدامآ  ای  دنـشکب و  یتسرپ  تب  نییآ  زا  تسد  دـیاب  ای  هام  راهچ  ياضقنا  زا 

(. ٍرُهْشَأ َۀََعبْرَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُحیِسَف  « ) دیورب دیهاوخ  یم اجک  ره 
وا تردق  ورملق  زا  و  دیزاس ، ناوتان  ار  دنوادخ  دیناوت  یمن امـش  هک  دـینادب  اما   » دـش دـهاوخ  نوگرگد  عضو  هام  راهچ  زا  دـعب  یلو 

(. ِهَّللا يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) دیور نوریب 
(. َنیِِرفاْکلا يِزُْخم  َهَّللا  َّنَأ  َو  « ) تخاس دهاوخ  اوسر  راوخ و  ماجنا  رس  ار  تسرپ  تب  كرشم و  نارفاک  دنوادخ  : » هک دینادب  زین  و 

177 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یتح هدرک و  ناونع  يرتشیب  دیکأت  اب  ار  ناکرشم  ياهنامیپ  ياغلا  عوضوم  رگید  راب  نآرق  تسا : مرتحم  ناشنامیپ  هک  اهنآ  هیآ 3 -) )
زور  ) ربکا جح  زور  رد  مدرم  مومع  هب  شربمایپ  ادخ و  فرط  زا  تسا  یمالعا  نیا  : » دیوگ یم دـنک و  یم نییعت  ار  نآ  مالعا  خـیرات 
َنِم ٌء  يَِرب َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َنِم  ٌناذَأ  َو  « ) دنرازیب ناکرـشم  زا  وا  هداتـسرف  دنوادخ و  هک  نابرق ) دـیع 

178 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُُهلوُسَر .) َنیِکِرْشُْملا َو 
ار نمشد  ییوج  هناهب  ياههار  گرزب  زور  نآ  رد  مه  نآ  هّکم و  نیمزرـس  رد  یمومع  مالعا  نیا  اب  دهاوخ  یم دنوادخ  تقیقح  رد 

.دندرک هلمح  ام  هب  هنادرمناوجان  دنتخاس و  ریگلفاغ  ار  ام  دنیوگن  ات  دنک  عطق  ار  نایوگدب  نابز  ددنبب و 
: دیوگ یم تسخن  دـنک ، یم شـشوک  اهنآ  تیادـه  يارب  دـیدهت  قیوشت و  قیرط  زا  هدرک و  ناکرـشم  دوخ  هب  ار  نخـس  يور  سپس 

(. ْمَُکل ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَف  « ) تسامش عفن  هب  دیرادرب ) یتسرپ  تب  نییآ  زا  تسد  دیدرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  و   ) دینک هبوت  رگا  »
وترپ رد  ناتیاهیناماسبان  همه  دیشیدنیب  کین  رگا  تسا و  ناتدوخ  ترخآ  ایند و  امش و  هعماج  امش و  عفن  هب  دیحوت  نییآ  لوبق  ینعی 

.دشاب هتشادرب  رد  ربمایپ  ادخ و  يارب  يدوس  هک  نیا  هن  دبای ، یم ناماس  نآ ،
دینادب دینک  یچیپرس  تسا ) ناتدوخ  تداعـس  نماض  هک  نامرف  نیا  زا   ) رگا : » هک دهد  یم رادشه  جوجل  بصعتم و  نافلاخم  هب  دعب 

(. ِهَّللا يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  َو   ) دیور نوریب  وا  تردق  ورملق  زا  و  دیزاس » ناوتان  ار  دنوادخ  دیناوت  یمن زگره 
باذـع هب  ار  تسرپ  تب  نارفاک  : » دـیوگ یم دـیامن و  یم رطخ  مالعا  دـننک  یم تمواقم  یتخـسرس  اب  هک  یناسک  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  « ) هد تراشب  كاندرد 

178 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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اهنآ زا  ینکـش  نامیپ  يارب  یگدامآ  رب  ییاه  هناشن هک  دوب  یناسک  صوصخم  ناکرـشم ، ياهنامیپ  هبناج  کـی  ياـغلا  نیا  هیآ 4 -) )
چیه دیا و  هتسب نامیپ  اهنآ  اب  هک  نیکرشم  زا  هتـسد  نآ  رگم  : » دیوگ یم هدرک ، انثتـسا  ار  هورگ  کی  هیآ  نیا  رد  اذل  دوب ، هدش  رهاظ 

اَّلِإ « ) دندومن تیوقت  امش  دض  رب  ار  يدحا  هن  و  دندرکن ، داجیا  نآ  رد  يرسک  مک و  دنتشادنرب و  ماگ  نامیپ  طیارـش  فالخ  رب  هاگ 
(. ًادَحَأ ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل  ًاْئیَش َو  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا 

ناراکزیهرپ دنوادخ  اریز  ( » ْمِِهتَّدُم یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  « ) دیـشاب رادافو  ناشنامیپ  دهع و  هب  تدم  نایاپ  ات  هورگ  نیا  دروم  رد  »
(. َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دراد یم تسود  دننک ) یم بانتجا  زواجت  ینکش و  نامیپ  هنوگره  زا  هک  ار  اهنآ  (و 

179 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

179 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

تسا هدش  نایب  هام  راهچ  ینعی  ناکرشم ، تلهم  تدم  نایاپ  زا  سپ  ناناملسم  هفیظو  اجنیا  رد  شمرن : اب  مأوت  لمع  تدش  هیآ 5 -) )
تب دریگ ، نایاپ  ههام ) راهچ  تلهم   ) مارح ياـههام  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم هدرک ، رداـص  اـهنآ  هراـب  رد  ار  روتـسد  نیرتدـیدش  و 

(. ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف  « ) دیناسرب لتق  هب  دیتفای  اجک  ره  ار  ناتسرپ 
(. ْمُهوُذُخ َو  « ) دینک ریسا  دیریگب و  ار  اهنآ  : » دیوگ یم سپس 

(. ْمُهوُرُصْحا َو  « ) دیهد رارق  هرصاحم  هقلح  رد  ار  اهنآ  «و 
(. ٍدَصْرَم َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  َو  « ) دیدنبب اهنآ  رب  ار  اههار  دینیشنب و  يا  هطقن ره  رد  اهنآ  نیمک  رد  «و 

بهذم یتسرپ  تب  اریز  هدوب ، نیمز  هرک  يور  زا  یتسرپ  تب  نتخاس  نک  هشیر  مالسا  همانرب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لمع  تدش  نیا 
.دوش هدرمش  مرتحم  هک  تسین  نییآ  و 

هظحل ره  رد  اج و  ره  رد  هکلب  دـشاب ، هدـش  هتـسب  اهنآ  يور  هب  تشگزاب  هار  هک  تسا  نیا  موهفم  هب  هن  تنوشخ  تدـش و  نیا  یلو 
ار زامن  دندرگزاب و  قح  يوس  هب  دننک و  هبوت  اهنآ  رگا  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل  دنهد ، رییغت  ار  دوخ  تهج  دنناوت  یم دنهاوخب 

(. ْمُهَلِیبَس اوُّلَخَف  َةاکَّزلا  اُوَتآ  َةالَّصلا َو  اُوماقَأ  اُوبات َو  ْنِإَف   ) دیوشن ناشمحازم  و  دیزاس » اهر  ار  اهنآ  دننک ، ادا  ار  تاکز  دنراد و  اپرب 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ   ) دنار یمن دوخ  زا  ددرگزاب ، وا  يوس  هب  هک  ار  یسک  و  تسا ،» نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  »

179 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

میمعت روتـسد  نیا  زا  مالـسا  فده  هک  هدنامن  یقاب  يدیدرت  ات  دـنک  یم لیمکت  يرگید  روتـسد  اب  ار  عوضوم  نیا  سپـس  هیآ 6 -) )
تب زا  یکی  رگا  : » دیوگ یم نارگید ، ياهنیمزرس  ای  لاوما  ندرک  هضبق  رامثتسا و  رامعتسا و  هن  تسا ، تلادع  قح و  نییآ  دیحوت و 
یَّتَح ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  َو  « ) دونـشب ار  ادخ  نخـس  ات  هد  هانپ  وا  هب  دنک  یگدنهانپ  تساوخرد  وت  زا  ناتـسرپ 

(. ِهَّللا َمالَک  َعَمْسَی 
و دزادرپب ، وت  توعد  ياوتحم  یـسررب  هب  هنادازآ  ات  هدـب  وا  هب  ار  رکفت  هشیدـنا و  لاجم  و  نک ، راتفر  وا  اب  شمارآ  تیاـهن  رد  ینعی 

180 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دریذپب  ار  نآ  دیبات  وا  لد  رب  تیاده  رون  رگا 
َُّمث  ) ددرگن وا  محازم  هار  ءانثا  رد  یسک  ات  ناسرب » شناما  نما و  هاگیاج  هب  هعلاطم  تدم  نایاپ  زا  سپ  ار  وا  : » هک دنک  یم هفاضا  دعب 

(. ُهَنَمْأَم ُهِْغْلبَأ 
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َِکلذ « ) دنهاگآان عالطا و  یب یموق  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  هدـنزاس  روتـسد  نیا  تلع  ماجنا  رـس  و 
(. َنوُمَْلعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 

تـسا ینادان  لهج و  هدـییاز  هک  یتسرپ  تب  زا  هک  دور  یم دـیما  نیا  ددرگزاب ، اـهنآ  يور  هب  یهاـگآ  بسک  ياـهرد  رگا  نیارباـنب 
.دنراذگب ماگ  تسا  شناد  ملع و  دولوم  هک  ادخ  دیحوت و  هار  هب  و  دنوش ، جراخ 

180 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هورگ رگم  ار - ناتسرپ  تب  ناکرـشم و  ياهنامیپ  مالـسا  میدید  لبق  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  نکـش ! نامیپ  ناراکزواجت  هیآ 7 -) )
، دـنک یم نایب  ار  راک  نیا  تلع  لیلد و  اجنیا  رد  دـنریگب ، ار  دوخ  میمـصت  ات  داد  تلهم  اهنآ  هب  هاـم  راـهچ  اـهنت  درک ، وغل  یـصاخ -

هتـشاد شربماـیپ  دزن  ادـخ و  دزن  یناـمیپ  دـهع و  ناکرـشم  تسا  نکمم  هنوـگچ  : » دـیوگ یم يراـکنا  ماهفتـسا  تروـص  هب  تسخن 
(. ِِهلوُسَر َْدنِع  ِهَّللا َو  َْدنِع  ٌدْهَع  َنیِکِرْشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک  ( !؟» دنشاب

هب هبناج  کی  روطب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  ناشفالخ  ياهراک  همه  نیا  لامعا و  نیا  اب  اهنآ  ینعی 
.دشاب رادافو  اهنآ  ياهنامیپ 

رگم : » دیوگ یم هدرک ، انثتـسا  دندوبن  کیرـش  ناکرـشم  ریاس  اب  ینکـش  نامیپ  فالخ و  لامعا  رد  هک  ار  هورگ  کی  هلـصافالب  دعب 
(. ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َْدنِع  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) دیتسب نامیپ  مارحلا  دجسم  دزن  اهنآ  اب  هک  یناسک 

(. ْمَُهل اوُمیِقَتْساَف  ْمَُکل  اُوماقَتْسا  اَمَف  « ) دینامب رادافو  مه  امش  دنشاب  رادافو  امش  ربارب  رد  ناشنامیپ  هب  هک  مادام  هورگ  نیا  »
(. َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دراد تسود  دنزرو ) یم بانتجا  ینکش  نامیپ  هنوگره  زا  هک  ار  اهنآ  و   ) ناراکزیهرپ دنوادخ  اریز  »

180 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

: دـیوگ یم يراکنا  ماهفتـسا  تروص  هب  زاـب  و  تسا ، هدـش  ناـیب  يرتشیب  دـیکأت  تحارـص و  اـب  قوف  عوضوم  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
ریسفت هدیزگرب  هن  هاگ  چیه  دنوش  بلاغ  امـش  رب  اهنآ  رگا  هک  یلاح  رد  درمـش ) مرتحم  ار  اهنآ  نامیپ  دهع و  تسا  نکمم   ) هنوگچ »

181 ص : ج2 ، هنومن ،
(. ًۀَّمِذ الِإ َو ال  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  ْمُْکیَلَع ال  اوُرَهْظَی  ْنِإ  َْفیَک َو  « ) ار نامیپ  هن  دننک و  یم ار  امش  اب  يدنواشیوخ  تاعارم 

ار امش  دنهاوخ  یم اهنآ  : » اریز دیروخن  ار  اهنآ  يابیز  رهاظ  هب  ظافلا  نیشنلد و  نانخـس  بیرف  هاگ  چیه  هک  دنک  یم هفاضا  نآرق  دعب 
(. ْمُُهبُوُلق یبْأَت  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ْمُکَنوُضُْری  « ) دراد ابا  عوضوم  نیا  زا  اهنآ  ياهلد  یلو  دننک ، یضار  دوخ  نانخس ) و   ) اهناهد اب 

( َنوُقِساف ْمُهُرَثْکَأ  َو  « ) دنرادربنامرفان قساف و  اهنآ  رتشیب  و  : » دیوگ یم هدرک ، عوضوم  نیا  یلصا  هشیر  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  و 

181 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یمک ياهب  اب  ار  ادـخ  تایآ  اهنآ  : » دـهد یم حیـضوت  نینچ  ار  اهنآ  يرادربنامرفان  قسف و  ياـه  هناـشن زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
اوُّدَصَف اًلِیلَق  ًانَمَث  ِهَّللا  ِتایِآب  اْوَرَتْشا  « ) دنتـشاد زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دوخ ، زیچان  يدام و  رذگ  دوز  عفانم  رطاخ  هب  و  دندرک ، هلماعم 

(. ِِهلِیبَس ْنَع 
یتخبـشوخ تیاده و  تداعـس و  زا  ار  دوخ  مه  َنُولَمْعَی .) اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  « ) دنداد یم ماجنا  اهنآ  يدب  لمع  هچ  : » دـیوگ یم دـعب 
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! رتدب نیا  زا  یلمع  هچ  و  دندش ، یم نارگید  هار  ّدس  مه  و  دنتخاس ، یم مورحم 

181 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ینامیا اب  درف  چیه  هراب  رد  دسرب ، ناشتـسد  رگا  ناکرـشم  نیا  : » هک دنک  یم دـیکأت  ار  قباس  راتفگ  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
(. ًۀَّمِذ الِإ َو ال  ٍنِمُْؤم  ِیف  َنُوُبقْرَی  ال  « ) درک دنهاوخن  ار  نامیپ  دهع و  يدنواشیوخ و  هظحالم  نیرتمک 

(. َنوُدَتْعُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) دنراکزواجت یمدرم  الوصا  اهنیا  هک  ارچ  »
.دننز یم زواجت  هب  تسد  دنشاب  هتشاد  ییاناوت  هک  سک  ره  دروم  رد  امش ، هراب  رد  اهنت  هن 

181 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

نداـتفا اـج  دـیکأت و  يارب  نوگاـنوگ  تاریبعت  اـب  ار  تیمها  رپ  بلاـطم  هک  تسا  نآ  تغـالب  تحاـصف و  نونف  زا  یکی  هیآ 11 -) )
لئاسم زا  نآ  راثآ  نیرخآ  ندـیچرب  مالـسا و  طیحم  رد  یتسرپ  تب  رکیپ  رب  ییاهن  هبرـض  هلأسم  هک  اـجنآ  زا  و  دـننک ، رارکت  بلطم 

.دنک یم نایب  يا  هزات تارابع  اب  ار  هتشذگ  بلاطم  دیجم  نآرق  رگید  راب  تسا ، هدوب  مهم  رایسب 
182 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  دننک و  هبوت  ناکرشم  رگا  : » دیوگ یم تسخن 

(. ِنیِّدلا ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  َةاکَّزلا  اُوَتآ  َةالَّصلا َو  اُوماقَأ  اُوبات َو  ْنِإَف  « ) دنتسه امش  ینید  ردارب  دنزادرپب 
(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َو  « ) میهد یم حرش  دنهاگآ  هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

182 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

تمذم دروم  ار  امـش  نییآ  و  دنراذگب ، اپ  ریز  ار  دوخ  دهع  و  دـنهد ، همادا  دوخ  ینکـش  نامیپ  هب  نانچمه  اهنآ  رگا  اما  (- » هیآ 12 )
ْمِهِدْهَع ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  َو  « ) دینک راکیپ  رفاک  هورگ  نیا  نایاوشیپ  اب  امـش  دـنهد ، همادا  دوخ  ءوس  تاغیلبت  هب  و  هداد ، رارق 

(. ِْرفُْکلا َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  َو 
.دیدنبب ار  ملظ  تلالض و  یهارمگ و  ياه  همشچ رس  و 

(. ْمَُهل َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال  « ) درادن یشزرا  نیرتمک  اهنآ  نامیپ  دهع و  هک  ارچ  »
هدنیآ رد  ضقن  يارب  یگدامآ  ررکم و  ندش  ضقن  اب  نامیپ  نیا  یلو  دنا ، هتسب همـصاخم  كرت  نامیپ  امـش  اب  اهنآ  هک  تسا  تسرد 

.تشاد دهاوخن  یشزرا  رابتعا و  الصا 
تـسد دـنوش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  تسا ) زاب  اهنآ  يور  هب  تشگزاب  هار  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لـمع و  تدـش  نیا  هب  هجوت  اـب   ) اـت »

(. َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  « ) دنرادرب

182 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

رکف حور و  زا  یتایح  رما  نیا  رد  دـیدرت  سرت و  یتسـس و  هنوگره  نتخاس  رود  ناناملـسم و  کـیرحت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
دوخ نیمزرس  زا  ار  ربمایپ  دنتفرگ  میمصت  و  دنتسکش ، ار  ناشیاهنامیپ  هک  دینک  یمن راکیپ  یهورگ  اب  امـش  هنوگچ  : » دیوگ یم اهنآ ،
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(. ِلوُسَّرلا ِجارْخِِإب  اوُّمَه  ْمُهَناْمیَأ َو  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  َأ ال  « ) دننک جراخ 
هدـش عورـش  اهنآ  زا  زاغآ  رد  ینکـش  نامیپ  هزرابم و   » هکلب دیـشاب ، تحاران  نارگن و  هک  دـیا  هدوبن نامیپ  وغل  هزرابم  رگزاغآ  اـمش 

(. ٍةَّرَم َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  َو  « ) تسا
نامیا یب دارفا  نیا  زا  امـش  ایآ  ، » تساج یب ـالماک  سرت  نیا  تسا ، سرت  رطاـخ  هب  اـهنآ  اـب  راـکیپ  رد  امـش  زا  یـضعب  دـیدرت  رگا  و 

َأ « ) دـیراد نامیا  امـش  یتسار  هب  رگا  دیـسرتب ، شناـمرف  تفلاـخم  زا  وا و  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دیـسرت ، یم
(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشْخَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشْخَت 

182 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

183 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم دهد و  یم ناناملسم  هب  یعطق  يزوریپ  هدعو  هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
(. ْمُکیِْدیَِأب ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاق  « ) دنک یم تازاجم  امش  تسد  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دینک  راکیپ  اهنآ  اب  »

(. ْمِْهیَلَع ْمُکْرُْصنَی  ْمِهِزُْخی َو  َو  « ) دنادرگ یم زوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  دزاس و  یم ناشیاوسر  راوخ و   » هکلب دنک  یم تازاجم  طقف  هن 
هار نیا  رد  هتفرگ و  رارق  لدگنـس  هورگ  نیا  تخـس  هجنکـش  راـشف و  تحت  هـک   ) ار ناـنمؤم  زا  یهورگ  ياـهلد   » بـیترت نـیا  هـب  و 

(. َنِینِمُْؤم ٍمْوَق  َروُدُص  ِفْشَی  َو  « ) دهن یم مهرم  هار  نیا  زا  اهنآ  بلق  تاحارج  رب  و  دهد » یم افش  دندوب ) هداد  ییاهینابرق 

183 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

َو « ) دناشن یم ورف  ار  نانمؤم  ياهلد  مشخ   » اهنآ تسکش  امش و  يزوریپ  وترپ  رد  دنوادخ  هک : دنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
(. ْمِِهبُوُلق َْظیَغ  ْبِهُْذی 

(. ُءاشَی ْنَم  یلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َو  « ) دریذپ یم دنادب ) تحلصم  و   ) دهاوخب هک  ار  یسک  ره  هبوت  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  «و 

.دشاب یم هنامیکح  تسا  هداد  نانکش  نامیپ  نینچمه  اهنآ و  هراب  رد  هک  ار  ییاهروتسد  هاگآ و  ناگدننک  هبوت  تاین  زا 
یگدامآ رطاخ  هب  یهلا  قیفوت  دـمآ و  دـنهاوخ  اهناملـسم  يوس  هب  هدـنیآ  رد  يدارفا  نینچ  هک  نیا  هب  تسا  یتراشب  ریخا  ياـه  هلمج

.دوب دهاوخ  اهنآ  لاح  لماش  ناشیحور 

183 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

دنک یم تمسق  نیا  رد  دوخ  نیگنس  تیلوؤسم  هجوتم  هدرک ، داهج  هب  قیوشت  يرگید  قیرط  زا  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
امـش نامیا  تیعقاو  و  راتفگ ، یتسرد  تین و  قدص  هکلب  دش ، دهاوخ  تسرد  زیچ  همه  نامیا  ياعدا  اب  اهنت  دـینک ، روصت  دـیابن  هک 

.دوش یم نشور  قافن ، هنوگره  زا  رود  هناصلاخ و  هزرابم  کی  مه  نآ  نانمشد ، اب  هزرابم  رد 
هک یلاح  رد  تفرگ ، دیهاوخن  رارق  شیامزآ  نادیم  رد  و  دیوش ؟ یم اهر  ناتدوخ  لاح  هب  امش  دیدرک  نامگ  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 

باختنا دوخ  يارب  يرارـسا  مرحم  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ادـخ و  زج  هک  یناـسک  نینچمه  و  امـش ، نیدـهاجم  زونه 
184 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنا ، هدرکن

َنِینِمْؤُْملا َال  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو ال  ِنوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَی  َْمل  ْمُْکنِم َو  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  اوُکَْرُتت َو  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  ( ؟» دنا هدشن صخـشم 
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(. ًۀَجِیلَو
و دـبای ، یمن ناماس  اهراک  ناـمیا  راـهظا  اـب  اـهنت  هک  نیا  نآ  و  دـنک ، یم دزـشوگ  ناناملـسم  هب  ار  بلطم  ود  قوف  هلمج  تقیقح  رد 

.دنوش یم نومزآ  مدرم  شیامزآ ، هلیسو  ود  اب  هکلب  دوش ، یمن نشور  صاخشا  تیصخش 
هک نانمشد ، ناقفانم و  اب  يراکمه  هطبار و  هنوگره  كرت  مود  یتسرپ و  تب  كرش و  راثآ  وحم  يارب  و  ادخ ، هار  رد  داهج  تسخن 

.ار یلخاد  نانمشد  یمود  دنار و  یم نوریب  ار  یجراخ  نانمشد  یلوا 
(. َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  : » دیامرف یم دیکأت  راطخا و  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

184 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

نانآ اب  داهج  مکح  ناکرشم و  نامیپ  وغل  زا  دعب  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا  تسین : سک  همه  تیحالص  رد  دجسم  نارمع  هیآ 17 -) )
يارب مارحلا  دجـسم  هب  میهدـن  هزاجا  مینارب و  دوخ  زا  ار  میظع  هورگ  نیا  ام  ارچ  هک  دوب  نیا  ددرگ ، حرطم  یـضعب  يارب  دوب  نکمم 

زا مارحلا  دجـسم  ءانب  يدابآ  مه  تسا ، يدابآ  هیام  رظن  ره  زا  مسارم  نیا  رد  نانآ  تکرـش  هک  یلاح  رد  دنراذگب ، مدق  جح  مسارم 
ساسا یب یهاو و  راکفا  هنوگ  نیا  هب  نآرق  ادخ ! هناخ  فارطا  رد  تیعمج  شیازفا  رظن  زا  يونعم  يدابآ  مه  یلام و  ياهکمک  قیرط 

: دنک یم حیرصت  و  دیوگ ، یم خساپ 
اوُرُمْعَی ْنَأ  َنیِکِرْشُْمِلل  َناک  ام  « ) دنهد یم یهاوگ  دوخ  رفک  هب  احیرص  هک  یلاح  رد  دننک  دابآ  ار  ادخ  دجاسم  دنرادن  قح  ناکرشم  »

(. ِْرفُْکلِاب ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنیِدِهاش  ِهَّللا  َدِجاسَم 
« دور یم داب  رب  دوش و  یم دوبان  ناشلامعا  نامیا ) نتشادن  رطاخ  هب   ) اهنیا : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  مکح  نیا  هفـسلف  لیلد و  هب  سپس 

(. ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  َِکئلوُأ   ) درادن یتمیق  نزو و  نیرتمک  ادخ  هاگشیپ  رد  و 
185 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُِدلاخ .) ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  َو  « ) دننام یم یقاب  خزود  شتآ  رد  هنادواج  اهنآ   » لیلد نیمه  هب  و 

عطق یلکب  دیاب  دـجاسم  ادـخ و  هناخ  زا  ناگدولآ  ياهتـسد  دـشاب و  هزیکاپ  كاپ و  دـیاب  زین  وا  هناخ  و  تسا ، هزنم  كاپ و  دـنوادخ 
.ددرگ

185 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

و دنک ، یم رکذ  ار  تدابع  شتـسرپ و  ياهنوناک  دـجاسم و  ناگدـننک  دابآ  طیارـش  نخـس  نیا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
زیخاتـسر زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنزاس  یم دابآ  ار  ادخ  دجاسم  یناسک  اهنت  : » دیوگ یم دراد و  یم نایب  مهم  طرـش  جنپ  اهنآ  يارب 

(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  « ) دنراد
.دراد ییانب  ریز  يداقتعا و  هبنج  هک  تسا ، مود  لوا و  طرش  هب  هراشا  نیا 

(. َةاکَّزلا یَتآ  َةالَّصلا َو  َماقَأ  َو  « ) دنهدب ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  مراهچ  موس و  ياهطرش  هب  دعب 
ادـخ اب  شدـنویپ  مه  دـنک ، دـییأت  ار  نآ  شکاپ  لامعا  اب  هکلب  دـشابن ، اعدا  هلحرم  رد  اـهنت  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  شناـمیا  ینعی 

.دزادرپب ار  تاکز  و  ادخ ، قلخ  اب  شدنویپ  مه  و  دهد ، ماجنا  یتسرد  هب  ار  زامن  دشاب و  مکحم 
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(. َهَّللا اَّلِإ  َشْخَی  َْمل  َو  « ) دنسرتن ادخ  زا  زج  و   » دیوگ یم هدرک ، هراشا  طرش  نیرخآ  هب  ماجنا  رس 
نآ زا  رتـکچوک  ار  فیعـض  ناگدـنب  دـننک  یم وا  ناـمرف  ربارب  رد  تیلوؤـسم  ساـسحا  اـهنت  تسادـخ و  هـب  قـشع  زا  وـلمم  ناـشبلق 

.دنشاب هتشاد  يریثأت  نانآ  تدابع  نوناک  يدابآ  رد  ناناملسم و  تشونرس  رد  دنناوتب  هک  دنرمش  یم
َنِم اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئلوُأ  یـسَعَف  « ) دنوش تیاده  تسا  نکمم  دنتـسه  یتافـص  نینچ  ياراد  هک  هورگ  نیا  : » دنک یم هفاضا  نایاپ  رد  و 

.دنوش دنم  هرهب نآ  گرزب  جیاتن  زا  دنشوکب و  ادخ  دجاسم  يدابآ  نارمع و  رد  دنسرب و  دوخ  فده  هب  و  َنیِدَتْهُْملا .)

185 ص :  دجاسم ..... : يانب  تیمها 

.تسا هدیسر  تنس  لها  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  یناوارف  ثیداحا  دجسم  يانب  تیمها  هراب  رد 
هدوب یغرم  هنال  هزادنا  هب  دنچ  ره  دنک  انب  يدجـسم  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هلمج ، زا 

186 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تخاس .» دهاوخ  انب  وا  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ دنوادخ  دشاب ،
.تسا دجاسم  يونعم  يدابآ  نارمع و  دراد ، تیمها  رتشیب  هچنآ  زورما  یلو 

.دوش ناگداتفا  راک  زا  ناگتسشنزاب و  زکرم  اهنت  هک  نیا  هن  ددرگ ، نامیا  اب  ناناوج  يارب  يزکرم  دجسم ، دیاب  و 
! اه هدولآ باوخ  لاح و  یب و  راکیب ، دارفا  زکرم  هن  دشاب ، عامتجا  ياهرشق  نیرتلاعف  يارب  ینوناک  دیاب  دجسم 

186 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 19) )

186 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب لوغشم  هراب  نیا  رد  درک و  یم راختفا  يرگید  رب  مادک  ره  سابع »  » و هبیـش » : » هک هدش  لقن  دعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
؟ دینک یم راختفا  زیچ  هچ  هب  دیسرپ : و  تشذگ ، اهنآ  رانک  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دندوب  نخس 

.تسادخ هناخ  جاّجح  هب  نداد  بآ  هلأسم  نآ  و  درادن ، يدحا  هک  هدش  هداد  نم  هب  يزایتما  تفگ : سابع » »
.متسه هبعک ) هناخ  راددیلک  و   ) مارحلا دجسم  هدننک  ریمعت  نم  تفگ  هیبش » »

دندیسرپ اهنآ  دیرادن ، امش  هک  مراد  يراختفا  مک  نس  نیا  اب  هک  میوگب  دیاب  منک  یم ایح  امش  زا  هک  نیا  اب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
.دیدروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  امش  ات  مدرک  داهج  ریشمش  اب  نم  دومرف : راختفا !؟ مادک 

ینیب یمن ایآ  تفگ : تیاکـش ) ناونع  هب  و   ) دـمآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  غارـس  هب  ناشک  نماد  تساخرب و  كانمـشخ  سابع » »
؟ دیوگ یم نخس  نم  اب  هنوگچ  یلع 

هنوگ نیا  ارچ  دومرف  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هب  هک  یماگنه  دینک ، ادص  ار  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
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؟ یتفگ نخس  سابع )  ) تیومع اب 
ره قح  راتفگ  ربارب  رد  تسا ، هدوب  یتقیقح  ناـیب  اـب  متخاـس  تحاراـن  ار  وا  نم  رگا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع 

مالـس وت  هب  تراگدرورپ  دـمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  دونـشخ ! دـهاوخ  یم سک  ره  و  دوش ، تحاراـن  دـهاوخ  یم سک 
 .... ِّجاْحلا َو َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  ناوخب َأ  اهنآ  رب  ار  تایآ  نیا  دیوگ  یم و  دتسرف ، یم

186 ص :  ریسفت ..... :

لقن تنس  لها  بتک  نیرتفورعم  زا  يرایسب  رد  هک  یتیاور  قباطم  میدناوخ  لوزن  نأش  رد  هک  هنوگ  نامه  تلیـضف ! راختفا و  سایقم 
187 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تایآ  نیا  هدش 

.تسا هتشذگ  تایآ  ثحب  لمکم  لاح  نیع  رد  و  هدش ، لزان  وا  لئاضف  نایب  مالّسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد 
ادخ و هب  نامیا  هک  دیداد  رارق  یـسک  راک  دننامه  ار  مارحلا  دجـسم  نارمع  ادخ و  هناخ  نایجاح  ندرک  باریـس  ایآ  : » دیوگ یم هیآ 
ار راکمتـس  تیعمج  دـنوادخ  دنتـسین و  ناسکی  ادـخ  دزن  رد  هاگ  چـیه  ود  نیا  تسا ؟ هدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  دراد و  تماـیق  زور 

َنوُوَتْسَی ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  ِّجاْحلا َو  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  « ) دنک یمن تیاده 
(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ِهَّللا َو  َْدنِع 

بـصانم نیرتمهم  زا  هبعک و  هناخ  يراددیلک  بصن  فیدر  رد  ِّجاْحلا » َۀَیاقِـس   » بصنم مالـسا  زا  لبق  هک  دیآ  یمرب نینچ  خیراوت  زا 
.دش یم بوسحم 

186 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

لام و اب  ادخ  هار  رد  و  دندومن ، ترجه  و  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  : » دیامرف یم حیـضوت  دیکأت و  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 20 -) )
ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  « ) دـنراد رتگرزب  رترب و  یماقم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهنیا  دـندرک ، داهج  دوخ  ناـج 

(. ِهَّللا َْدنِع  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو 
(. َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنا هدش لئان  یگرزب  راختفا  هب  اهنیا  «و 

187 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

: دشخب یم اهنآ  هب  داهج ) ترجه و  نامیا ،  ) مهم راک  هس  نیا  ربارب  رد  گرزب  تبهوم  هس  دنوادخ  دیوگ  یم هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. ُْهنِم ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی   ) دزاس یم دنم  هرهب نآ  زا  و  دهد » یم تراشب  دوخ  هدرتسگ  تمحر  هب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  - » 1

(. ٍناوْضِر َو  « ) دنک یم دنم  هرهب شیوخ  يدونشخ  تیاضر و  زا  ار  اهنآ  - » 2
(. ٌمیِقُم ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو  « ) تسا یگشیمه  یمئاد و  شیاهتمعن  هک  دراذگ  یم اهنآ  رایتخا  رد  تشهب  زا  ییاهغاب  و  - » 3

187 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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دزن اریز  (. » ًادـَبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  « ) دـنام دـنهاوخ  دـبا  ات  نآ  رد  هنادواـج  : » دـنک یم هفاـضا  رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 22 -) )
(. ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ   ) دشخب یم اهنآ  هب  ناگدنب  لامعا  ربارب  رد  هک  تسا » میظع  ياهشاداپ  دنوادخ 

187 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

188 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  يا  هناهب هسوسو و  نیرخآ  ادخ ! يارب  فده و  يادف  زیچ  همه  هیآ 23 -) )
دوب نیا  دش - ادیپ  ریسافت  زا  یضعب  قبط  و  دوش - ادیپ  ناتـسرپ  تب  اب  راکیپ  روتـسد  ربارب  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  يارب  دوب  نکمم 
رگا دنراد و  دوجو  اهنآ  کیدزن  ناگتسب  نادنواشیوخ و  ناتـسرپ ، تب  ناکرـشم و  نایم  رد  وس  کی  زا  هک  دندرک  یم رکف  اهنآ  هک 

ات نانآ  تراجت  اه و  هیامرـس رگید  يوس  زا  دنـشوپب ! مشچ  دوخ  هلیبق  نادنواشیوخ و  زا  دـیاب  دـننک  راکیپ  ناکرـشم  همه  اب  دوش  انب 
.دندیشخب یم قنور  ار  نآ  هّکم  هب  اهنآ  دش  دمآ و  اب  دوب ، ناکرشم  تسد  رد  يدایز  دح 

.دشکب یناریو  هب  دوب  نکمم  ناکرشم  اب  يریگرد  تروص  رد  هک  دنتشاد  هّکم  رد  يدابآ  اتبسن  هّفرم و  ياه  هناخ موس  يوس  زا  و 
ناردپ و دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن  دهد ، یم حیرص  خساپ  صاخشا  هنوگ  نیا  هب  یعطاق  نایب  اب  هفیرش  هیآ 
اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دـیهدن رارق  دوخ  یلو  دـحتم و  روای و  رای و  دـنراد  مدـقم  نامیا  رب  ار  رفک  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  ناردارب 

(. ِنامیِْإلا یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْسا  ِنِإ  َءاِیلْوَأ  ْمُکَناوْخِإ  ْمُکَءابآ َو  اوُذِخَّتَت 
ْمُهَّلَوَتَی ْنَم  َو  « ) دنرگمتـس دـننیزگرب  تیالو  یتسود و  يرای ، هب  ار  اهنآ  امـش  زا  هک  یناسک  : » دـنک یم هفاضا  دـیکأت  ناونع  هب  سپس 

(. َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُْکنِم 
قلعت هک  يا  هعماج هب  مه  دنک و  متس  نتشیوخ  هب  مه  قح ، نانمشد  ناگناگیب و  اب  یتسود  دنویپ  اب  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یملظ  هچ 

! ادخ هداتسرف  هب  مه  و  دراد ، نآ  هب 

188 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

يور دوش ، یم نایب  يرتشیب  دـیدهت  دـیکأت و  حرـش و  اب  بلطم  نیمه  عوضوم ، هداعلا  قوف  تیمها  رطاـخ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
تسد هب  هک  یلاوما  و  امش ، هفیاط  نارسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  و  ناردپ ، رگا  وگب : اهنآ  هب  : » دیامرف یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس 

ادخ زا  رتبوبحم  ناترظن  رد  تسامش ، هقالع  تیاضر و  دروم  هک  یهفرم  نکاسم  دیراد و  میب  نآ  داسک  زا  هک  یتراجت  و  دیا ، هدروآ
ْنِإ ُْلق  « ) ددرگ لزان  امـش  رب  ادـخ  هیحان  زا  يدـیدش  رفیک  تازاجم و  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  دـشاب ، یم شهار  رد  داهج  وا و  ربمایپ  و 

اهَنْوَضْرَت ُنِکاسَم  اـهَداسَک َو  َنْوَشْخَت  ٌةَراـِجت  اـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  ْمُُکتَریِـشَع َو  ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْخِإ َو  ْمُکُؤاـْنبَأ َو  ْمُکُؤاـبآ َو  َناـک 
189 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِْرمَِأب .) ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

قرب قرز و  ناگتخابلد  تسا و  راکـشآ  قسف  يرادربناـمرفان و  عون  کـی  داـهج  ادـخ و  ياـضر  رب  روما  نیا  حـیجرت  هک  اـجنآ  زا  و 
« دنک یمن تیاده  ار  رادربنامرفان  هورگ  دنوادخ  و  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  دنرادن  ار  یهلا  تیادـه  یگتـسیاش  يدام  یگدـنز 

(. َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  (َو 
يداصتقا ياه  هیامرس نتفرگ  هدیدان  نادنواشیوخ و  اب  تبحم  یتسود و  ياهدنویپ  ندیرب  شموهفم  میناوخ  یم قوف  تایآ  رد  هچنآ 

ماقم و لام و  دـنزرف و  نز و  قشع  دـیابن  اهیهار  ود  رـس  رب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، یناسنا  فطاوع  كرت  هب  نداد  قوس  و 
.دراد زاب  شسدقم  فده  زا  ار  ناسنا  ددرگ و  داهج  هب  شیارگ  ادخ و  مکح  يارجا  زا  عنام  هداوناخ  هناخ و 
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.تسا مزال  وا  رب  ود  ره  تیاعر  دشابن  یهار  ود  رس  رب  ناسنا  رگا  اذل 
رد نامیا  يروشحلس و  يراکادف و  حور  ات  ددرگ  میلعت  ناناملسم  ناناوج  نادنزرف و  مامت  هب  دیاب  راعـش ، کی  ناونع  هب  قوف  تایآ 

.دننک يرادساپ  ار  دوخ  ياهثاریم  ادخ و  نید  دنناوتب  و  دوش ، هدنز  اهنآ 

189 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

همه يراکادف  هب  توعد  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  هک  میدـید  هتـشذگ  تایآ  رد  دـنک : یمن يراک  ییاهنت  هب  تیعمج  هوبنا  هیآ 25 -) )
لام و  نادنواشیوخ ، ماوقا و  دنزرف ، نز و  قشع  هک  اهنآ  هب  و  دنک ، یم یتسرپ  تب  كرش و  هشیر  نتخادنارب  داهج و  ریسم  رد  هبناج 

.دنک یم راطخا  ادیدش  دنتسین ، داهج  يراکادف و  هب  رضاح  هک  هتفرگارف  ار  ناشحور  نانچ  نآ  تورث  و 
نیا نآ  و  دزاس ، هجوتم  نآ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دـیاب  ساسح  تاظحل  رد  يربهر  ره  هک  دـنک  یم هراشا  یمهم  هلأـسم  هب  نآ  لاـبند  هب 
دیابن دراد ، زاب  دنتـشاد  شیپ  رد  ناکرـشم  اب  هک  یگرزب  داهج  زا  ار  نامیالا  فیعـض  دارفا  زا  یهورگ  دـنزرف  لاـم و  قشع  رگا  هک :

دوب مک  ناـشتارفن  هک  ییاـهزور  نآ  رد  هن  دـنوادخ  هک  نیا  يارب  دـنهد ، هار  دوخ  هب  ینارگن  عوضوم  نیا  زا  نیتسار  ناـنمؤم  هورگ 
هوبنا نینح ،) گنج  نادیم  دننام   ) دوب نک  رپ  مشچ  ناشتیعمج  هک  زور  نآ  رد  هن  و  دراذگ ، اهنت  ار  اهنآ  ردب ) گنج  نادـیم  دـننام  )

ریـسفت هدـیزگرب  .دـش  ناشیزوریپ  ثعاـب  هک  دوب  وا  ياهددـم  ادـخ و  يراـی  لاـح  ره  رد  هکلب  درک ، اود  اـهنآ  زا  ار  يدرد  تیعمج 
190 ص : ج2 ، هنومن ،

(. ٍةَرِیثَک َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  « ) درک يرای  يرایسب  ياهنادیم  رد  ار  امش  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن  اذل 
.دسر یم داتشه  هب  ربمایپ  نامز  رد  رفک  مالسا و  دربن  ياهنادیم  ددع 

چیه یلو  دوـب  امـش  باـجعا  هیاـم  ناـتتیعمج  ینوزف  هک  زور  نآ  رد  دوـمن ، يراـی  ار  امـش  نینح  زور  رد  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. ًاْئیَش ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  « ) درکن لح  امش  يارب  ار  یلکشم 

هقباس ددع  نیا  زور  نآ  ات  یمالـسا  ياهگنج  زا  کی  چیه  رد  هک  دنا  هتـشون رفن  رازه  هدزاود  گنج  نیا  رد  ار  مالـسا  رکـشل  دادعت 
میهاوخن تسکـش  زورما  تیعمج  همه  نیا  اب  هاگ  چیه  مویلا » بلغن  نل  : » دنتفگ هنارورغم  ناناملـسم  زا  یـضعب  هکنانچ  نآ  تشادن ،

ییادتبا تسکش  رکشل و  رارف  بجوم  دندوب ، هدشن  هتخاس  ناملـسم و  هزات  دارفا  زا  اهنآ  زا  یهورگ  هک  تیعمج  هوبنا  نیا  اما  دروخ !
.دندش

ُضْرَْألا ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  « ) دش گنت  امـش  رب  شتعـسو  همه  نآ  اب  نیمز  و  : » دنک یم هفاضا  نآرق  هک  دوب  نانچ  ییادتبا  تسکـش  نیا 
(. ْتَبُحَر اِمب 

(. َنیِِربْدُم ُْمْتیَّلَو  َُّمث  « ) دیدومن رارف  هدرک و  نمشد  هب  تشپ  سپس  »

190 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  یمک  هورگ  زج  و  دوب ، هدش  هدنکارپ  نینح  نیمزرـس  فارطا  رد  مالـسا  هاپـس  هک  عقوم  نیا  رد  هیآ 26 -) )
نانیمطا شمارآ و  دنوادخ  ، » دوب تحاران  نارگن و  ادیدش  اهنآ  رارف  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  و  دندوب ، هدنامن  یقاب  هلآ 

(. َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ِِهلوُسَر َو  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  « ) داتسرف نانمؤم  رب  شربمایپ و  رب  ار  شیوخ 
(. اهْوَرَت َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  « ) داتسرف ورف  ناتیرای ) تیوقت و  يارب  ، ) دیدید یمن امش  هک  ینایرکشل  نینچ  مه  «و 
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َنیِذَّلا َبَّذَـع  َو  « ) داد رفیک  ار  تسرپ  تب  نامیا و  یب دارفا  دـنوادخ  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  نینح »  » گنج ییاهن  هجیتن  ناـیاپ  رد  و 
.دندش جراخ  مالسا  شترا  سرتسد  زا  هک  نانچ  نآ  دندراذگ  رارف  هب  اپ  یعمج  ریسا و  یهورگ  هتشک و  یهورگ  اوُرَفَک .)

(. َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذ  َو  «! ) نامیا یب دارفا  رفیک  تسا  نیا  «و 
191 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

191 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هب دنـشاب  لیام  رگا  هک  دراذگ  زاب  رافک  زا  ناگدننکرارف  ناریـسا و  يور  هب  ار  تشگزاب  هبوت و  ياهرد  لاح  نیا  اب  یلو  هیآ 27 -) )
دهاوخب ار  سک  ره  هبوت  نایرج  نیا  زا  دعب  دنوادخ  سپـس  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دنریذپب ، ار  قح  نییآ  دندرگ و  زاب  ادخ  يوس 

(. ُءاشَی ْنَم  یلَع  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث  « ) دریذپ یم دنادب ) یعقاو  هبوت  يارب  هدامآ  هتسیاش و  ار  وا  (و 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  »

.دزاس یمن دیمون  ار  یسک  دوخ  هدرتسگ  تمحر  زا  و  ددنب ، یمن یسک  يور  هب  ار  هبوت  ياهرد  هاگ  چیه  و 

191 ص :  نینح ..... : زیگنا  تربع هوزغ 

لاوما دندش و  عمج  فوع » نب  کلام   » دزن نزاوه »  » هفیاط ياسؤر  هک  دوب  ترجه  متـشه  هنـس  لاوش  هام  رد  ای  ناضمر  هام  رخآ  رد 
بیترت نیا  هب  دنارورپن و  رس  رد  رارف  رکف  سک  چیه  ناناملـسم  اب  يریگرد  ماگنه  هب  ات  دندروآ  هارمه  هب  ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  و 

.دندش ساطوا »  » نیمزرس دراو 
حتف رد  هک  یناناملـسم  زا  رفن  رازه  ود  .داد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  تسب و  ار  رکـشل  گرزب  مچرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

گنج نادیم  يارب  دندوب  هدمآ  هّکم  حتف  يارب  ربمایپ  هارمه  هک  مالـسا  نازابرـس  رفن  رازه  هد  هفاضا  هب  دندوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  هّکم 
.دندرک تکرح 

ناهگان هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دندش ، ریزارـس  نینح »  » نیمزرـس فرط  هب  داد  نامرف  دناوخ  نارای  اب  ار  حبـص  زامن  ربمایپ  هک  یماگنه 
نایم رد  و   ) دنتـشاد رارق  رکـشل  همدقم  رد  هک  یهورگ  .دـنداد  رارق  دوخ  ياهریت  رابگر  ریز  ار  ناناملـسم  وس  ره  زا  نزاوه »  » رکـشل

.دننک رارف  دنتفیب و  تشحو  هب  رکشل  هدنامیقاب  هک  دش  ببس  رما  نیا  و  دندرک ، رارف  دندوب ) هّکم  ناناملسم  هزات  اهنآ 
دوخ هوبنا  تیعمج  هب  اریز  تشادرب  اهنآ  تیامح  زا  تسد  اـتقوم  دراذـگاو و  دوخ  لاـح  هب  نانمـشد  اـب  ار  اـهنآ  اـجنیا  رد  دـنوادخ 

.تشگ راکشآ  نانآ  رد  تسکش  راثآ  و  دندوب ، رورغم 
هدـیزگرب .دـنداد  همادا  راکیپ  هب  نانچمه  دنداتـسیا و  نمـشد  ربارب  رد  یمک  هدـع  اب  دوب  رکـشل  رادـمچرپ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  اما 

192 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
یکیدزن نآ  رد  هک  يا  هپت زا  اروف  داد  روتـسد  تشاد  ییاسر  دنلب و  يادـص  هک  سابع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 

: دنز دایرف  ناناملسم  هب  دور و  الاب  دوب 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـینک ؟ یم رارف  اجک  هب  هرجـش ! تعیب  لها  يا  و  هرقب ! هروس  نارای  يا  و  راـصنا ! نارجاـهم و  هورگ  يا  »
هاپس هب  بناج  ره  زا  یتخس  هلمح  و  کیّبل » کیّبل ، : » دنتفگ دنتشگزاب و  دندینش  ار  سابع  يادص  ناناملسم  هک  یماگنه  تساجنیا !»

داتفا و ناناملـسم  تسد  هب  تمینغ  هب  ناشلاوما  دـش و  هتـشک  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  دـص  کی  دودـح  هک  ناـنچ  نآ  .دـندرک  نمـشد 
.دندش ریسا  زین  یهورگ 

.درک اهنآ  هب  دایز  تبحم  ربمایپ  دنتفریذپ و  ار  مالسا  دندمآ و  ربمایپ  تمدخ  نزاوه  هلیبق  سیئر  ناگدنیامن و  گنج  نایاپ  زا  سپ 

192 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

جح مسارم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هناگراهچ ياـهنامرف  زا  یکی  دـنرادن ! ار  مارحلا  دجـسم  هب  دورو  قح  ناکرـشم  هیآ 28 -) )
فاوط مارحلا و  دجـسم  هب  دورو  قح  ناکرـشم  زا  کی  چـیه  هدـنیآ  لاس  زا  هک  دوب  نیا  درک  غالبا  هّکم  مدرم  هب  ترجه ، مهن  لاس 
هدولآ ناکرـشم  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم هدرک ، نآ  هفـسلف  عوضوم و  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  درادن ، ار  هبعک  هناخ 

َدِجْسَْملا اُوبَْرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دنوش مارحلادجـسم  کیدزن  لاسما  زا  دعب  دیابن  نیاربانب  دنکاپان ، و 
(. اذه ْمِهِماع  َدَْعب  َمارَْحلا 

زا ام  تراجت  راک و  بسک و  دوش ، عطق  مارحلا  دجـسم  زا  ناکرـشم  ياپ  رگا  دنتـشاد  یم راهظا  هک  ینیب  هتوک  دارفا  خساپ  رد  سپس 
زا دـهاوخب  رگا  دـنوادخ  يدوز  هب  دیـسرت ، یم جاـیتحا  رقف و  زا  رگا  و  : » دـیوگ یم دـش ، میهاوـخ  هراـچیب  ریقف و  و  دـتفا ، یم قـنور 

(. َءاش ْنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  « ) دزاس یم زاین  یب ار  امش  شلضف 
هناخ نارئاز  لیـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  مالـسا  شرتسگ  اب  و  تخاس ، زاین  یب یهجو  نیرت  یلاـع هب  هک  هنوگ  ناـمه 

کشخ و ياههوک  تشم  کی  ناـیم  رد  هک  هّکم  و  دراد ، همادا  زورما  هب  اـت  عوضوم  نیا  و  دـمآ ، رد  تکرح  هب  هّکم  يوس  هب  ادـخ 
193 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهخالگنس 

.تسا هدمآرد  تراجت  دتس و  داد و  مهم  نوناک  کی  دابآ و  رایسب  رهش  کی  تروص  هب  تسا ، فلع  بآ و  یب
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

.دشاب یم ربخ  اب  هاگآ و  الماک  نآ  هدنیآ  جئاتن  زا  تسا و  تمکح  قبط  رب  دهد  یم يروتسد  ره  و 

193 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

تایآ هیآ و  نیا  دوب ، ناتسرپ » تب   » ربارب رد  ناناملسم  هفیظو  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  باتک : لها  ربارب  رد  ام  هفیظو  هیآ 29 -) )
.دزاس یم نشور  باتک » لها   » اب ار  نیملسم  فیلکت  هدنیآ 

لها اریز  تسا ، هدش  لئاق  نیکرـشم »  » و نیملـسم »  » نایم طسو  دح  ماکحا  هلـسلس  کی  اهنآ  يارب  مالـسا  تقیقح  رد  تایآ  نیا  رد 
لیلد نیمه  هب  دنتـسه ، ناکرـشم  هب  هیبش  زین  یتهج  زا  یلو  دنراد ، ناناملـسم  اب  یتهابـش  ینامـسآ  نید  کی  زا  يوریپ  رظن  زا  باتک 

، همانرب اریز  داد ، یم دنداد ، یم جرخ  هب  تمواقم  هک  یناتسرپ  تب  هراب  رد  ار  هزاجا  نیا  هک  یلاح  رد  دهد  یمن ار  اهنآ  نتـشک  هزاجا 
.تسا هدوب  نیمز  هرک  يور  زا  یتسرپ  تب  نتخاس  نک  هشیر  همانرب 
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ناناملسم اب  یبهذم  ملاس  ّتیلقا  کی  تروص  هب  دنوش  رـضاح  اهنآ  هک  دهد  یم ار  باتک  لها  اب  ندمآ  رانک  هزاجا  یتروص  رد  یلو 
مالـسا فلاخم  تاغیلبت  ناناملـسم و  دض  رب  تاکیرحت  هب  تسد  دنرمـشب و  مرتحم  ار  مالـسا  دنـشاب ، هتـشاد  زیمآ  تملاسم  یگدنز 

عون کـی  هک  ار  هیزج »  » هک تسا  نآ  زیمآ  تملاـسم  یتـسیزمه  عوـن  نیا  ربارب  رد  اـهنآ  میلـست  ياـه  هناـشن زا  رگید  یکی  و  دـننزن ،
.دنزادرپب یمالسا  تموکح  هب  ار  نآ  هلاس  ره  دنریذپب و  تسا ، هنارس  تایلام 

دروم هیآ  رد  هلمج  هس  يالبال  رد  ار  لمع  تدـش  نیا  لیلد  دـنک ، یم رداص  ار  اهنآ  اب  راـکیپ  هزراـبم و  روتـسد  تروص  نیا  ریغ  رد 
.دزاس یم نشور  ثحب 

(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلِاب  ِهَّللِاب َو ال  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  « ) دینک راکیپ  دنرادن ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  اب  : » دـیوگ یم تسخن 
194 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

لوبق ار  ادـخ  مه  مینیب  یم رهاظ  هب  هک  نیا  اب  دـنرادن ، زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  يراصن  دوهی و  دـننام  باتک  لها  هنوگچ  اـما 
.تسا یناوارف  ساسا  یب بلاطم  تافارخ و  هب  هتخیمآ  نانآ  نامیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ار ، داعم  مه  دنراد و 

میرحت شربمایپ  ادـخ و  هک  ار  هچنآ  و   » دنتـسین میلـست  یهلا  تامّرحم  ربارب  رد  اهنآ  هک  دـنک  یم هراشا  اهنآ  تفـص  نیمود  هب  سپس 
يرایسب باکترا  كوخ و  تشوگ  ندروخ  ابر ، بارش ، هب  یگدولآ  ُُهلوُسَر .) ُهَّللا َو  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  « ) دنرمش یمن مارح  هدرک ،

.دراد جاور  اهنآ  نایم  رد  یسنج  ياهیراب  دنب و  یب زا 
(. ِّقَْحلا َنیِد  َنُونیِدَی  َو ال  « ) دنرادن لوبق  ار  قح  نییآ  یلک  روطب  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  تفص  نیموس  هب  هرخالاب 

نآ ياج  هب  ار  تافارخ  زا  یهوبنا  دنا و  هدرپس یشومارف  تسد  هب  ار  قیاقح  زا  يرایسب  هدش  فرحنم  یلصا  ریسم  زا  اهنآ  نایدا  ینعی 
.دنا هدیناشن

« دنباتک لها  هک  تساهنآ  هراب  رد  مکح  نیا  : » دیوگ یم تساهنآ  اب  هزرابم  زوجم  تقیقح  رد  هک  هناگ  هس  فاصوا  نیا  رکذ  زا  سپ 
(. َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  )

دهاوخ ینامز  ات  هزرابم  نیا  : » دیوگ یم هدرک و  نایب  هلمج  کی  نمـض  رد  دنراد  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  اب  اهنآ  هک  ار  یتوافت  دعب 
(. َنوُرِغاص ْمُه  ٍدَی َو  ْنَع  َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یَّتَح  « ) دنزادرپب میلست  عوضخ و  اب  دوخ  تسد  اب  ار  هیزج  هک  دوب 

194 ص :  تسیچ ..... ؟ هیزج 

هنارـس تاـیلام   » رگید ریبعت  هب  و  یـضارا ، لاوما و  رب  هن  دریگ ، یم قلعت  دارفا  هب  هک  تسا  یمالـسا  هنارـس  تاـیلام  عون  کـی  هیزج » »
.تسا هنالاس »

، تسا روـشک  نآ  دارفا  همه  هفیظو  روـشک  کـی  تینما  لالقتـسا و  تیدوـجوم و  زا  عاـفد  هک  تسا  نیا  تاـیلام  نیا  یلـصا  هفـسلف 
فـص رد  دنناوتن  راک  بسک و  هب  لاغتـشا  رطاخ  هب  رگید  يا  هدـع و  دـننک ، مایق  هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  المع  یعمج  هاگره  نیاربانب 

لاس رد  هنارـس  تایلام  کی  تروص  هب  ار  تینما  ناظفاح  نایوجگنج و  هنیزه  هک  تسا  نیا  مود  هورگ  هفیظو  دـنریگ  رارق  نازاـبرس 
.دنزادرپب

تینما نیمأت  روظنم  هب  ناناملـسم  هک  یتیلوؤسم  ربارب  رد  باتک  لها  فرط  زا  هک  تسا ، یلام  کمک  عون  کـی  اـهنت  هیزج  نیارباـنب 
195 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدهع  هب  اهنآ  لام  ناج و 

.ددرگ یم تخادرپ  دنریگ ، یم
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195 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ندـش هدـیچرب  موزل  اهنآ و  ياهنامیپ  وغل  ناکرـشم و  نوماریپ  ثحب  زا  سپ  هتـشذگ  تایآ  رد  باـتک : لـها  یتسرپ  تب  هیآ 30 -) )
.دوب هدش  باتک » لها   » عضو هب  هراشا  یتسرپ  تب  نییآ 

رد رگا  هک  دوش  نشور  ات  دنک  یم نایب  ناتسرپ  تب  ناکرشم و  اب  ار  يراصن - دوهی و  اصوصخم  باتک - لها  تهابش  هجو  اجنیا  رد 
رد كرـش   » زا یعون  هب  اهنآ  شیارگ  دـیحوت و  زا  ناشفارحنا  رطاخ  هب  هدـمآ  لمع  هب  يریگتخـس  يدودـح  ات  زین  باتک  لـها  دروم 

.تسا تدابع » رد  كرش   » و هدیقع »
«! تسادخ رسپ  حیسم  دنتفگ : زین  نایحیسم  و  (. » ِهَّللا ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  «! ) تسادخ رـسپ  ریزع  دنتفگ : دوهی  : » دیوگ یم تسخن 

ْمُُهلْوَق َِکلذ   ) تسین هتفهن  نآ  رد  یتقیقح  و  دـنیوگ » یم نابز  اب  اـهنآ  هک  تسا  ینخـس  نیا  (. » ِهَّللا ُْنبا  ُحیِـسَْملا  يراـصَّنلا  َِتلاـق  (َو 
(. ُْلبَق ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی   ) دنا هدرک دیلقت  نانآ  زا  هک  تسا » نیشیپ  ناکرشم  راتفگ  هیبش  اهنآ  يوگتفگ  نیا  (. » ْمِهِهاْوفَِأب

« دنوش یم هدناشک  فارحنا  هب  دـنیوگ و  یم غورد  هنوگچ  دزاس ، رود  شتمحر  زا  راتفرگ و  دوخ  نعل  هب  دـشکب و  ار  اهنآ  دـنوادخ  »
(. َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهَلَتاق  )

یضعب هک  اجنآ  ات  دراد  یـصاخ  تیعقوم  دوهی  خیرات  رد  هک  تسا  دوهی  تغل  رد  ارزع »  » نامه برع  تغل  رد  ریزع » « ؟ تسیک ریزع 
یماگنه اریز  درک ، نییآ  نیا  هب  یگرزب  تمدخ  وا  عقاو  رد  دنهد و  یم تبسن  وا  هب  ار  تیعمج  نیا  خیرات  شـشخرد  تیلم و  ساسا 

ناشدـبعم داتفا و  نازابرـس  تسد  هب  اهنآ  ياهرهـش  دـش ، هتخیر  مهرد  یلکب  دوهی  عضو  لـباب »  » هاـشداپ رّـصن » تخب   » هلیـسو هب  هک 
.دش هدنازوس  تاروت  اهنآ  باتک  ناریو و 

دـمآ و يو  دزن  دوب  زور  نآ  رد  دوهی  ناگرزب  زا  یکی  هک  ارزع » ، » درک حـتف  ار  لباب »  » ناریا هاـشداپ  شوروک »  » هک یماـگنه  سپس 
.درک تعافش  اهنآ  يارب 

ریـسفت هدـیزگرب  .تشون  ون  زا  ار  تاروت »  » دوب هدـنام  یقاـب  دوهی  ناینیـشیپ  ياـه  هتفگ زا  شرطاـخ  رد  هچنآ  قبط  وا  ماـگنه  نیا  رد 
196 ص : ج2 ، هنومن ،

هداعلا قوف  وا  يارب  تهج  نیمه  هب  دنناد و  یم شیوخ  نییآ  ناگدـننک  هدـنز  ناگدـنهد و  تاجن  زا  یکی  ار  وا  دوهی  لیلد  نیمه  هب 
.دنلئاق مارتحا 

.دننک باختنا  وا  يارب  ار  ادخ ) دنزرف  « ) هّللا نبا   » بقل دوهی  زا  یهورگ  هک  دش  ببس  عوضوم  نیا 

196 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

، هدرک هراشا  تداـبع » رد  كرـش   » رگید ریبعت  هب  اـی  و  يداـقتعا ) كرـش  لـباقم  رد   ) ناـنآ یلمع  كرـش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
ْمُهَراـبْحَأ َو اوُذَـخَّتا  « ) دـنداد رارق  راـگدرورپ  ربارب  رد  دوخ ، نایادـخ  ار ، دوخ  ناـبهار  نادنمـشناد و  يراـصن  دوـهی و  : » دـیوگ یم

(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر 
(. َمَیْرَم َْنبا  َحیِسَْملا  َو  « ) دنتفریذپ تیهولا  هب  ار  میرم  دنزرف  حیسم   » زین و 

رد طرـش  دـیق و  نودـب  ار  دوخ  هک  اجنآ  زا  یلو  دـندرک  یمن هدجـس  دوخ  نابهار  ءاملع و  ربارب  رد  يراصن  دوهی و  هک  تسین  کش 
يوریپ نیا  زا  نآرق  دندرمـش  یم ارجالا  بجاو  دنتفگ  یم ادخ  مکح  فالخ  رب  هک  ار  یماکحا  یتح  دندوب و  هداد  رارق  نانآ  تعاطا 

.تسا هدرک  بر » ذاختا   » هب ریبعت  یقطنم  ریغ  هناروکروک و 
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اهنآ هب  هاگ  چـیه   » تسا یگتخاـس  لـئاسم  زا  تعدـب و  اـهیتسرپ  رـشب  نیا  ماـمت  هک  دـنک  یم دـیکأت  هلأـسم  نیا  يور  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. ًادِحاو ًاهلِإ  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  « ) دنتسرپب ار  اتکی  دنوادخ  زج  هدشن  هداد  يروتسد 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسین شتسرپ  هتسیاش  وا  زج  سک  چیه  هک  يدوبعم  »
(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَناْحبُس  « ) دنهد یم رارق  يو  کیرش  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  هزنم  هک  يدوبعم  »

رطاخ نآ  نمض  ار  دیحوت  میهافم  نیرتیلاع  زا  یکی  دهد و  یم دوخ  ناوریپ  همه  هب  یـشزرارپ  رایـسب  سرد  قوف  هیآ  رد  دیجم  نآرق 
اب تسا  يواسم  راک  نیا  اریز  دریذـپب ، ار  یناسنا  طرـش  دـیق و  یب تعاطا  درادـن  قح  یناملـسم  چـیه  دـیوگ : یم و  دزاـس ، یم ناـشن 

ادخ نیناوق  اب  هک  تسا  زاجم  اجنآ  ات  یناسنا  روتـسد  زا  يوریپ  دیآ و  رد  ادخ  تعاطا  بوچراچ  رد  دـیاب  اهتعاطا  همه  وا ، شتـسرپ 
.دشاب دهاوخ  یم یماقم  ره  سک و  ره  ناسنا  نیا  دشاب  هتشادن  تفلاخم 

197 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

197 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ناکرشم یتح  مالسا  نافلاخم  همه  ای  يراصن و  دوهی و  ماجنارس  یب هناحوبذم و  ياهشالت  يارب  یبلاج  هیبشت  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
ار یهلا  رون  نیا  هک  دهاوخ  یمن نیا  زج  دنوادخ  یلو  دننک  شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم اهنیا  : » دـیوگ یم هدرک ،

دنیاشوخ ار  نارفاک  دنچ  ره  دنریگ ) هرهب  نآ  وترپ  زا  نایناهج  مامت  و  دریگارف ، ار  ناهج  همه  ات   ) دزاس رتلماک  رت و  هدرتسگ نانچمه 
(. َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  « ) دشابن

رد ناوتان  قولخم  کی  ياهـششوک  عقاو  رد  دـسر و  یمن رظن  هب  رتاسر  نیا  زا  يریبعت  اهنآ  ياهـشالت  تراقح  ندرک  مسجم  يارب  و 
.دوب دهاوخن  نیا  زا  ریغ  قح  ياهتنا  یب تردق  نایاپ و  یب هدارا  ربارب 

197 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هک نیا  رب  رئاد  ار  هتـشذگ  هیآ  ثحب  نآ ، اب  هداد و  ناناملـسم  هب  ار  مالـسا  ندش  ریگملاع  تراشب  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رـس  هیآ 33 -) )
ار دوخ  لوسر  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگ یم تحارص  اب  دنک و  یم لیمکت  دسر ، یمن ییاج  هب  مالسا  نانمـشد  هناحوبذم  ياهـشالت 

َلَـسْرَأ يِذَّلا  َوُه  « ) دشابن دنیاشوخ  ار  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ  زوریپ و  نایدا  مامت  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب 
(. َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر 

تسا ینییآ  نیمه  قح » نید   » زا روظنم  دراد و  دوجو  مالـسا  نییآ  رد  هک  تسا  يراکـشآ  نیهارب  نشور و  لئالد  يده »  » زا روظنم 
کـش نودب  تسا و  قح  همه  زین  نآ  تشادرب  هجیتن و  دانـسا و  كرادـم و  خـیرات و  هرخالاب  قح و  زین  شعورف  قح و  شلوصا  هک 

.ددرگ زوریپ  اهنییآ  همه  رب  ماجنا  رس  دیاب  نشور ، نآ  خیرات  كرادم و  لئالد و  مه  دشاب و  قح  نآ  ياوتحم  مه  هک  ینییآ 
رد هب  مومـسم ، تاغیلبت  ياه  هدرپ تشپ  زا  ار  دوخ  هرهچ  اهتیعقاو  تاطابترا ، تلوهـس  و  شناد ، ملع و  تفرـشیپ  و  نامز ، تشذگ  اب 

قح و نییآ  بیترت  نیا  هب  و  دش ، دـهاوخ  هدـیبوک  مهرد  دـنهد  یم رارق  نآ  هار  رـس  رب  قح  نافلاخم  هک  ار  یعناوم  دروآ و  دـهاوخ 
تکرح اریز  دننکن ، هقیاضم  ینکشراک  هنوگ  چیه  زا  دنهاوخن و  قح  نانمـشد  دنچ  ره  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  قح  تموکح 
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198 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فالخ  رب  تسا  یتکرح  اهنآ 
! شنیرفآ ننس  ّدض  رب  خیرات و  ریسم 

198 ص :  جع .... :)  ) يدهم مایق  نآرق و 

، هدش رارکت  هیآ 28  حتف »  » هروس رد  يرصتخم  توافت  اب  تسا و  هدمآ  هیآ 9  ّفص »  » هروس رد  ظافلا  نیمه  اب  انیع و  هک  قوف - هیآ 
نییآ نیا  نتـشگ  ریگملاع  مالـسا و  ندش  یناهج  زا  ربخ  تسا - هدـش  رارکت  نیا  بجوم  شتیمها  هک  دـهد  یم یمهم  هعقاو  زا  ربخ 

.دهد یم
هرک همه  مالـسا  ماجنا  رـس  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  و  تسا ، ناهج  ناـیدا  همه  رب  مالـسا  هبناـج  همه  يزوریپ  هیآ  موهفم  اریز 

.تشگ دهاوخ  زوریپ  ناهج  همه  رب  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  نیمز 
اهنت تسا و  هتفاین  ققحت  هیآ  نیا  ياوتحم  زونه  دـنگوس  ادـخ  هب  : » هدـش لقن  نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
یقاب ناهج  مامت  رد  دـیامن  راکنا  ار  ادـخ  هک  یـسک  دـنک  مایق  وا  هک  یماگنه  هب  دـنک و  جورخ  مئاـق »  » هک دریذـپ  یم ققحت  یناـمز 

«. دنام دهاوخن 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  لآ  زا  يدهم  روهظ  ماگنه  هب  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هدع و  : » هدش لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تیناقح  هب  رارقا  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  نیمز  يور  رد  سک  چیه  زور  نآ  رد  دریذپ ، یم تروص  هلآ 
«. دنک یم

198 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

عون کی  دوخ  نادنمشناد  يارب  هک  دوب  يراصن  دوهی و  زیمآ  كرش  لامعا  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  تسا ! عونمم  زنک  هیآ 34 -) )
، دنتـسین اراد  زین  ار  قلخ  يربهر  تیحالـص  هکلب  دـنرادن  ار  تیهولا  ماقم  اهنت  هن  اـهنآ  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  دـندوب ، لـئاق  تیهولا 

نامیا هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک ، ناناملـسم  هب  ار  نخـس  يور  تساهنآ ، نوگاـنوگ  ياـهیراکفالخ  نخـس  نیا  هاوگ  نیرتهب 
اَهُّیَأ ای  « ) دنراد یم زاب  قلاخ  هار  زا  ار  قلخ  و  دنروخ ، یم لطاب  هب  ار  مدرم  لاوما  نابهار ، باتک و  لها  ياملع  زا  يرایـسب  دیا ! هدروآ

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  ِلِطاْبلِاب َو  ِساَّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََیل  ِنابْهُّرلا  ِرابْحَْألا َو  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
199 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنروخ  یم لطاب  قیرط  زا  زوجم و  نودب  ار  مدرم  لاوما  یفلتخم  ياهتروص  هب  اهنآ 

دنورگن و مالـسا ) نییآ   ) دیدج نییآ  هب  مدرم  ات  دندرک  یم مامتک  ار  ع )  ) یـسوم و  ع )  ) حیـسم نییآ  تامیلعت  قیاقح  هک : نیا  یکی 
.دوشن عطق  ناشیایاده  دتفین و  رطخ  هب  اهنآ  عفانم 

.دنداد یم لطاب  مکح  ایوقا  نادنمروز و  عفن  هب  دندرک و  یم قح  ار  لطاب  لطاب و  ار  قح  مدرم  زا  هوشر »  » نتفرگ اب  هک : نیا  رگید  و 
.دنتفرگ یم مدرم  زا  یتفگنه  غلابم  یشخب » هانگ   » ای و  یشورف » تشهب   » مان هب  هک  دوب  نیا  ناشدمآرد  عورشمان  قرط  زا  رگید  یکی 

موتکم شیوخ  عفانم  ظفح  رطاخ  هب  ای  دـندرک و  یم فیرحت  ار  یهلا  تایآ  اریز  تسا  نشور  ادـخ  هار  زا  ناشندرک  يریگولج  اما  و 
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.دنتشاد یم
، هتخادرپ نازودـنا  تورث  دروـم  رد  یلک  نوناـق  کـی  رکذ  هب  يراـصن  دوـهی و  ناـیاوشیپ  یتسرپاـیند  ثحب  بساـنت  هب  نآرق  سپس 

باذـع هب  ار  اهنآ  دـنیامن  یمن قافنا  ادـخ  هار  رد  دـننک و  یم ناهنپ  هنیجنگ و  يروآ و  عمج ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  و  : » دـیوگ یم
(. ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  َۀَّضِْفلا َو ال  َبَهَّذلا َو  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  « ) هد تراشب  یکاندرد 

رد ار  شیوخ  لاوما  هک  دهد  یم روتسد  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  میرحت  ار  لاوما  يزاس  هنیجنگ  يزودنا و  تورث احیرص  قوف  هیآ 
شدرگ زا  اـهنآ  نتخاـس  جراـخ  ندرک و  هریخذ  نتخودـنا و  زا  و  دـنزادنا ، راـک  هب  ادـخ  ناگدـنب  يریگ  هرهب قیرط  رد  و  ادـخ ، هار 

.دنشاب یکاندرد  باذع  رظتنم  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنزیهرپب ، تدش  هب  تالماعم 
هنزاوم ندروخ  مه  هب  رثا  رب  هک  ار  ایند  نیا  تخـس  ياـهتازاجم  هکلب  تسین  زیخاتـسر  زور  دـیدش  رفیک  اـهنت  كاـندرد  باذـع  نیا 

.دوش یم لماش  زین  دریگ  یم ار  ینغ  ریقف و  ناماد  یتاقبط  تافالتخا  شیادیپ  يداصتقا و 

199 ص :  دوش .... ؟ یم بوسحم  زنک »  » هزادنا هچ  ات  تورث  عمج 

يروآ عمج ار  یلاوما  ناسنا  هاگره  نیاربانب  .نآ  ریغ  هن  تسا و  هنالاس  تاکز  نتخادرپ  تسا ، بجاو  هچنآ  تایاور  زا  يرایـسب  قبط 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .دوب  دهاوخن  قوف  هیآ  لومـشم  دزادرپب  ار  تاکز  ینعی  نآ  یمالـسا  تایلام  ابترم  لاس  ره  دنک و 

200
دیدرگ و لکـشم  ناناملـسم  رب  راک  دـش  لزان  قوف  هیآ  هک  یماگنه  میناوخ : یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا 
زا ماجنا  رـس  دیامن ...  نیمأت  ار  اهنآ  هدنیآ  دنک و  هریخذ  دوخ  نادنزرف  يارب  يزیچ  دناوت  یمن ام  زا  کی  چـیه  مکح  نیا  اب  دـنتفگ :

هدـنامیقاب هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  تسا  هدرکن  بجاو  ار  تاـکز  دـنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـندرک ، لاؤس  ربماـیپ 
رگا ینعی  تسا » هداد  رارق  دنام  یم امـش  زا  دـعب  هک  یلاوما  هراب  رد  ار  ثرا  نوناق  اذـل  دـشاب ، هزیکاپ  كاپ و  امـش  يارب  امـش  لاوما 

.تشادن عوضوم  ثرا  نوناق  دوب  عونمم  یلکب  لام  يروآدرگ 
زا تسین ، راگزاس  رظن  ودـب  رد  ارهاظ و  قوف  ریـسفت  اب  نآ  نومـضم  هک  مینک  یم هدـهاشم  یمالـسا  عبانم  رد  يرگید  تاـیاور  یلو 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هلمج 
ای دـنزادرپب  ار  شتاکز  هاوخ  تسا  زنک »  » دـشاب رتشیب  تسا - لاس  کی  جراخم  هب  هراشا  ارهاـظ  هک  مهرد -)  ) رازه راـهچ  زا  هچره  »

«. هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  نازودنا  تورث  نیاربانب  دوش ، یم بوسحم  یگدنز  هنیزه  هقفن و  دشاب  نآ  زا  رتمک  هچنآ  و  هن ،
هک یعقاوم  رد  ینعی  یلومعم  يداع و  طیارـش  رد  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم هیآ  دوخ  همیمـض  هب  ثیداحا  عومجم  یـسررب  زا 
زنک هدـنامیقاب  تسا و  یفاک  تاکز  نتخادرپ  دـندنم  هرهب يداـع  یناگدـنز  زا  مدرم  تسین و  یکاـنرطخ  راوگاـن و  عضو  رد  هعماـج 

.دوش یمن بوسحم 
يارب یتیدودحم  دناوت  یم یمالـسا  تموکح  دـنک  باجیا  یمالـسا  هعماج  حـلاصم  ظفح  هک  یماگنه  هداعلا و  قوف  عقاوم  رد  اما  و 

.دنک هبلاطم  یمالسا  هعماج  تیدوجوم  ظفح  يارب  ار  مدرم  ياه  هریخذ اه و  هتخودنا همه  یلکب  ای  دوش و  لئاق  لاوما  يروآ  عمج

200 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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يزور : » دیوگ یم هدرک ، رگید  ناهج  رد  دارفا  هنوگ  نیا  ياهتازاجم  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  نازودنا ! تورث  رفیک  هیآ 35 -) )
غاد نآ  اـب  ار  ناشتـشپ  وـلهپ و  یناـشیپ و  هدرک و  هتخادـگ  غاد و  خزود  نازوـس  شتآ  رد  ار  اـه ) هّکـس نیا   ) هک دیـسر  دـهاوخ  ارف 

201 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهُروُهُظ .) ْمُُهبُونُج َو  ْمُهُهابِج َو  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی  « ) دننک یم
رد زنک  تروص  هب  دـیتخودنا و  ناتدوخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  : » دـنیوگ یم اـهنآ  هب  باذـع  ناگتـشرف  لاـح  نیمه  رد  و 

(. ْمُکِسُْفنَِأل ُْمتْزَنَک  ام  اذه   ) دیدرکن قافنا  نامورحم  هب  ادخ  هار  رد  و  دیدروآ »
(. َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَف   ) دیبایرد ار  نآ  موش  بقاوع  و  دیدوب » هتخودنا  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دیشچب  نونکا  »

هک دنتـسه  اهنامه  دننام و  یم یقاب  نانچمه  دـنور و  یمن نیب  زا  اهناسنا  لامعا  هک  دـنک  یم دـیکأت  تقیقح  نیا  رب  رگید  راب  هیآ  نیا 
.دندرگ یم وا  باذع  جنر و  ای  يداش و  رورس و  هیام  دنوش و  یم مسجم  ناسنا  ربارب  رگید  ناهج  رد 

201 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هیآ و نیا  رد  تسا  هدـمآ  ناکرـشم  اب  گنج  نوماریپ  یحورـشم  ياهثحب  هروس  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  يراـبجا ! سب  شتآ  هیآ 36 -) )
.تسا مارح  ياههام  هب  مارتحا  نآ  هدش و  یمالسا  داهج  گنج و  تاررقم  زا  یکی  هب  هراشا  دعب  هیآ 

َّنِإ « ) تسا هام  هدزاود  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  زور  نآ  زا  شنیرفآ  باتک  رد  ادـخ  دزن  رد  اههام  دادـعت  : » دـیوگ یم تسخن 
(. َضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَش  َرَشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع 

لماک هرود  کی  زا  ترابع  لاـس  تشاد ، دوجو  هاـم  لاـس و  تفرگ  تروص  ینونک  لکـش  هب  یـسمش  هموظنم  ماـظن  هک  زور  نآ  زا 
هدزاود لاس  ره  رد  هک  تسا  نیمز  هرک  رود  هب  هام  هرک  شدرگ  لماک  هرود  کی  زا  ترابع  هاـم  و  دیـشروخ ، رود  هب  نیمز  شدرگ 

.دوش یم رارکت  راب 
ٌۀََعبْرَأ اـْهنِم   ) تسا مارح  نآ  رد  دربن  گـنج و  هنوگره  هک  تسا » مارح  هاـم  هاـم ، راـهچ  هاـم  هدزاود  نیا  زا  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ٌمُرُح
لیم و اب  هک  دوب  برع  نایم  رد  هک  یتسردان  مسر  هن  تسا » ریذـپان  رییغت  اـجرباپ و  تباـث و  نییآ  نیا  : » دـیوگ یم دـیکأت  يارب  دـعب 

(. ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ   ) دندرک یم اج  هباج ار  اهنآ  شیوخ  سوه 
ریاس حیـسم و  دوهی و  نییآ  رد  میهاربا  نییآ  رب  هوالع  هام  راـهچ  نیا  رد  گـنج  میرحت  هک  دوش  یم هدافتـسا  تاـیاور  زا  يا  هراـپ زا 

202 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدوب  زین  ینامسآ  ياهنییآ 
ياهتازاجم ایند و  ياهرفیک  راتفرگ  ار  شیوخ  اهنآ  مارتحا  نتسکش  اب  دیرادم » اور  متس  دوخ  هب  هام  راهچ  نیا  رد  : » دیوگ یم سپس 

(. ْمُکَسُْفنَأ َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف   ) دیزاسن ترخآ 
هب ندرک  هلمح  رد  ار  اهنآ  دوشب و  نانمشد  هدافتسا  ءوس  يارب  يا  هلیـسو هام  راهچ  نیا  رد  داهج  میرحت  دوب  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو 

امـش اب  اقفتم  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دینک  راکیپ  یعمج  هتـسد  روطب  ناکرـشم  اب  : » دنک یم هفاضا  دـعب  هلمج  رد  دـنک  روسج  نیملـسم 
(. ًۀَّفاَک ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَک  َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاق  َو  « ) دنگنج یم

امـش اب  دـحاو  فص  کی  رد  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  یگدـنکارپ  همـشچ  رـس  كرـش  تسرپ و  تب  دنکرـشم و  اهنآ  هک  نیا  اـب  ینعی 
نوچمه فص  کی  رد  دینک و  ظفح  نمشد  ربارب  ار  هملک  تدحو  هک  دیتسه  رتراوازس  تسرپاتکی  دیدحوم و  هک  امـش  دنگنج ، یم

.دیتسیاب نانمشد  لباقم  رد  نینهآ  راوید  کی 
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نیمـضت ار  امـش  يزوریپ  دنوادخ  دینک  ارجا  اقیقد  ار  مالـسا  تامیلعت  لوصا  دیـشاب و  راکزیهرپ  رگا   ) دینادب و  : » دیوگ یم ماجنا  رس 
(. َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  اریز ) دنک  یم

202 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

: دـیوگ یم هدرک ، مارح ) ياههام  ياج  نداد  رییغت  « ) ء یـسن  » هلأسم ینعی  یلهاج  طلغ  تنـس  کـی  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 37 -) )
(. ِْرفُْکلا ِیف  ٌةَدایِز  ُء  یِسَّنلا اَمَّنِإ  « ) دوش یم هدوزفا  اهنآ  رفک  رب  هک  تسا  يرفک  مارح  ياههام  نداد  رییغت  »

.دندش یم مه  یلمع  رفک  بکترم  روتسد  نیا  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  يداقتعا » رفک   » كرش و رب  هوالع  اریز 
(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُضی  « ) دنریگ یم رارق  رتشیب  یهارمگ  رد  نامیا  یب دارفا  لمع  نیا  اب  «و 

ییاههام دادعت  اب  ار  نآ  دوخ  نامگ  هب  ات  دننک  یم میرحت  ار  هام  نامه  رگید  لاس  و  دنرمـش ، یم لالح  ار  یهام  لاس  کی  رد  اهنآ  »
(. ُهَّللا َمَّرَح  ام  َةَّدِع  اُؤِطاُوِیل  ًاماع  ُهَنُومِّرَُحی  ًاماع َو  ُهَنوُّلُِحی  « ) دنهد قیبطت  هدرک  نییعت  ادخ  هک 

203 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  هام  دننک  یم فذح  ار  مارح  ياههام  زا  یکی  هاگره  ینعی 
نایم زا  یلکب  ار  مارح  ياههام  میرحت  هفـسلف  هرخـسم  تشز و  لمع  نیا  اب  هک  یلاح  رد  دوش ! لیمکت  هام  راهچ  ددع  ات  دنراذگ  یم

، دندوب مه  یضار  دونشخ و  رایسب  دوخ  راک  نیا  زا  هک  نیا  بجع  و  دنتخاس ، یم شیوخ  ياهسوه  هچیزاب  ار  ادخ  مکح  دندرب و  یم
(. ْمِِهلامْعَأ ُءوُس  ْمَُهل  َنِّیُز  « ) دوب هدرک  هولج  ناشرظن  رد  ناشتشز  لامعا   » اریز

.درک اپ  هب  یشتآ  دیاب  دنک  یم مک  ار  یگنج  یگدیزرو  سب  شتآ  دایز  هلصاف  دنتفگ : یم و 
هورگ دنوادخ  : » اریز دشک  یم ناشتیاده  زا  تسد  دنک و  یم اهر  دوخ  لاح  هب  دنرادن  تیاده  یگتـسیاش  هک  ار  یمدرم  نآ  زین  ادخ 

(. َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  « ) دنک یمن تیاده  ار  نارفاک 

203 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 38) )

203 ص :  لوزن .... : نأش 

.تسا هدیدرگ  لزان  كوبت »  » گنج هراب  رد  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هک  هدش  لقن  نارگید  و  سابع » نبا   » زا
ناناملـسم يارب  گنج  عورـش  زا  لبق  ار  دوخ  ییاهن  ياهفدـه  یگنج و  دـصاقم  الومعم  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد 

اب البق  تشاد  يرگید  لکش  هلأسم  نوچ  كوبت »  » دروم رد  یلو  دتفین ، نانمشد  تسد  هب  مالـسا  یماظن  رارـسا  ات  تخاس  یمن نشور 
تـسیاب یم و  دوبن ، يا  هداس راک  یقرـش  مور  يروتارپما  اب  هزرابم  اریز  میور  یم نایمور »  » اـب هزراـبم  هب  اـم  هک  دومن  مـالعا  تحارص 

.دننک يزاسدوخ  دنوش و  هدامآ  الماک  گرزب  يریگرد  نیا  يارب  ناناملسم 
تالغ لوصحم  تشادرب  امرگ و  ناتسبات و  لصف  هتشذگ  همه  زا  و  دوب ، دایز  رایسب  نایمور  نیمزرـس  هنیدم و  نایم  هلـصاف  هوالع  هب 
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.دوب اه  هویم و 
هک اجنآ  ات  تخاـس ، یم لکـشم  ناناملـسم  رب  هداـعلا  قوف  ار  گـنج  نادـیم  يوس  هب  نتفر  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  روما  نیا  همه 

عطاق و ینحل  اب  دـش و  لزان  هیآ  ود  نیا  دـنداد ! یم ناـشن  یلد  ود  دـیدرت و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توعد  تباـجا  رد  یـضعب 
.تخاس گرزب  دربن  نیا  هدامآ  ار  اهنآ  درک و  رطخ  مالعا  داد و  رادشه  ناناملسم  هب  هدنبوک 

204 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

204 ص :  ریسفت .... :

.تسا كوبت »  » گنج نایرج  هب  رظان  قوف  هیآ  میتفگ ، لوزن  نأش  رد  هک  هنوگ  نامه 
کیدزن زور  نآ  رد  و  دوش ، یم بوسحم  يدوعـس » ناتـسبرع   » روشک زرم  کنیا  هک  ماش »  » و هنیدـم »  » نایم تسا  يا  هقطنم كوبت » »

لاس کی  دودح  ینعی  يرجه  مهن  لاس  رد  هعقاو  نیا  .دش  یم بوسحم  تشاد  طلست  تاماش  رب  هک  یقرـش  مور  يروتارپما  نیمزرس 
.داد يور  هّکم  حتف  نایرج  زا  دعب 

و شنزرـس ، تمالم و  نابز  هب  یهاگ  و  قیوشت ، ناـبز  هب  یهاـگ  دـنک ، یم توعد  داـهج  هب  ار  مدرم  رتماـمت  هچ  ره  تدـش  اـب  نآرق 
.دوش یم دراو  اهنآ  نتخاس  هدامآ  يارب  يرد  ره  زا  دیوگ و  یم نخس  اهنآ  اب  دیدهت ، نابز  هب  یهاگ 

داهج نادـیم  يوس  هب  ادـخ و  هار  رد  دوش  یم هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  ارچ  دـیا ! هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم تسخن 
َیلِإ ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلـِیق  اذِإ  ْمَُکل  اـم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( ؟» دـیهد یم جرخ  هب  ینیگنـس  یتسـس و  دـینک  تکرح 

(. ِضْرَْألا
عیسو یگدنز  ياج  هب  رادیاپان ، رذگ و  دوز  تسپ و  یگدنز  نیا  ایند ، یگدنز  نیا  هب  ایآ  : » دیوگ یم يزیمآ  تمالم  نخس  اب  سپس 

؟» دیدش یضار  ترخآ  نادیواج  و 
امَف « ) تسین شیب  زیچان  رما  کی  ترخآ  یگدنز  ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  دئاوف و  هک  نیا  اب  (. » ِةَرِخْآلا َنِم  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِضَر  (َأ 

(. ٌلِیلَق اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَم 
؟ دهدب تسا  نکمم  يرابنایز  هلدابم  نینچ  هب  نت  لقاع  ناسنا  کی  هنوگچ 

؟ دهد یم تسد  زا  شزرا  مک  زیچان و  عاتم  کی  هب  یبایتسد  رطاخ  هب  ار  اهبنارگ  هداعلا  قوف  عاتم  هنوگچ  و 

204 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هب امش  رگا  : » دیوگ یم دریگ و  یم دوخ  هب  يّدج  دیدهت  کی  لکـش  هدرب و  رتالاب  زیمآ  تمالم  نحل  زا  ار  هلأسم  سپـس  هیآ 39 -) )
(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  اَّلِإ  « ) درک دهاوخ  ناتتازاجم  یکاندرد  باذع  هب  دنوادخ  دینکن  تکرح  گنج  نادیم  يوس 

هب ادخ  نییآ  غورف  دتفا و  یم راک  زا  مالسا  تفرشیپ  خرچ  داهج  نادیم  هب  ناتندرک  تشپ  امـش و  نتفر  رانک  اب  دینک  یم نامگ  رگا  و 
205 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  تخس  دیارگ  یم یشوماخ 

َو « ) داد دهاوخ  رارق  امش  ياج  هب  ار ) دوخ  نامرف  عیطم  مّمـصم و  نامیا و  اب  دارفا  زا   ) امـش زا  ریغ  یهورگ  دنوادخ  : » اریز دیهابتـشا 
(. ْمُکَْریَغ ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی 
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.تسامش زا  ریغ  ناشیرادربنامرف  تماهش و  هدارا و  نامیا و  هکلب  ناشتیصخش  اهنت  هن  دنتسه  امش  ریاغم  رظن  ره  زا  هک  یهورگ 
.دنا هتسناد نم  مدرم  ای  نایناریا  هب  هراشا  ار  هلمج  نیا  نارسفم  زا  یضعب 

(. ًاْئیَش ُهوُّرُضَت  َو ال  « ) دینک دراو  وا  كاپ  نییآ  دنوادخ و  هب  دیناوت  یمن ینایز  هنوگ  چیه  رذگهر  نیا  زا  «و 
ِّلُک یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تساناوت زیچ  ره  رب  دـنوادخ   » هک ارچ  زارد ، رود و  يوزرآ  ای  یلاـیخ  يوگتفگ  کـی  هن  تسا ، تیعقاو  کـی  نیا 

.دناشوپ دهاوخ  نآ  هب  لمع  هماج  وگتفگ  نودب  دنک  ار  شکاپ  نیئآ  يزوریپ  هدارا  هاگره  و  ٌریِدَق .) ٍء  ْیَش

205 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

داهج هلأسم  يور  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  هتشذگ  تایآ  رد  دراذگن ! اهنت  تاظحل  نیرتساسح  رد  ار  شربمایپ  دنوادخ  هیآ 40 -) )
دیـشکب رانک  ربمایپ  يرای  داهج و  زا  ار  دوخ  امـش  رگا  دینکن  نامگ  هک  نیا  هلمج  زا  دوب ، هدش  دـیکأت  هار  دـنچ  زا  نمـشد  ربارب  رد 

.دنام یم نیمز  مالسا ، وا و  راک 
نیرتلکـشم رد  و  درک » يراـی  ار  وا  دـنوادخ  دـینکن ، يراـی  ار  وا  رگا  : » دـیوگ یم هدرک ، بیقعت  ار  عوـضوم  نـیا  ثـحب  دروـم  هـیآ 

(. ُهَّللا ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  اَّلِإ   ) تشاذگن اهنت  ار  وا  تاعاس ،
هروس هیآ 30  لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه  دندوب و  هدیچ  ربمایپ  ندرک  دوبان  يارب  یکانرطخ  هئطوت  هّکم »  » ناکرشم هک  دوب  ینامز  نآ  و 

تکرح هنیدم  يوس  هب  هّکم  زا  هنابش  دش و  هاگآ  نایرج  نیا  زا  ادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .تشذگ  نآ  حرش  لافنا » »
زا دـعب  ربمایپ  دنتـشگزاب و  دـیمون  سویأم و  یلو  دـندرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نتفاـی  يارب  یناوارف  شـشوک  نانمـشد  .درک 

.دش زاغآ  مالسا  خیرات  رد  ینیون  لصف  دیسر و  هنیدم  هب  ملاس  زور  هنابش  نیدنچ 
: دیوگ یم هدرک ، یخیرات  رفس  نیا  تاظحل  نیرتساسح  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ 

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  اوُرَفَک .) َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  « ) دـندرک نوریب  ار  وا  نارفاک  هک  ماگنه  نآ  رد   » درک يرای  ار  شربمایپ  دـنوادخ 
206 ص : ج2 ،

ربماـیپ نتفر  نوریب  ناـشراک  هجیتن  نوچ  یلو  دنتـشاد ، وا  نتـشک  هب  میمـصت  هکلب  دوبن ، هّکم »  » زا وا  ندرک  نوریب  راـفک  دـصق  هتبلا 
.تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  تبسن  نیا  دش  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. ِْنیَْنثا َِیناث  « ) دوب رفن  نیمود  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  : » دیوگ یم سپس 
.دوب رکب  وبا  وا  رفسمه  دهد و  یم ناشن  رطخ  رپ  رفس  نیا  رد  ار  وا  ییاهنت  تیاهن  نیا  دوبن و  وا  هارمه  رفن  کی  زج  هک  نیا  هب  هراشا 

(. ِراْغلا ِیف  امُه  ْذِإ  « ) دندرب هانپ  روث ) ، ) راغ هب  يرفن  ود  هک  یماگنه  هب  »
مغ تفگ : یم شرفـسمه  هب  و  داد ) یم يرادـلد  ار  وا  ربماـیپ  تفرگ و  ارف  ار  ربماـیپ  رفـسمه  راـی و  تشحو ، سرت و   ) عـقوم نآ  رد  »

تاظحل رد  هک   ) ار نانیمطا  شمارآ و  حور  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  (. » انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزْحَت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  « ) تسام اب  ادخ  روخم 
ار اهنآ  دیتسناوت  یمن هک  ییاهرکشل  اب  ار  وا  و  (. » ِْهیَلَع ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  « ) داتسرف وا  رب  درک ) یم لزان  شربمایپ  رب  رطخ  رپ  ساسح و 

(. اهْوَرَت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  « ) درک يرای  دینک ، هدهاشم 
َو « ) تسا زوریپ  الاب و  وا  نییآ  ادخ و  نخـس  و  تخاس ) هجاوم  تسکـش  اب  ار  اهنآ  و  ، ) هداد رارق  نییاپ  ار  نارفاک  فدـه  راتفگ و  «و 

(. اْیلُْعلا َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  یْلفُّسلا َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک  َلَعَج 
يزوریپ تشگ و  راکشآ  اج  همه  ادخ  رون  و  دش ، هدیچیپ  مه  رد  ناشیفارخ  نییآ  تسکش ، مه  رد  اهنآ  ياه  هئطوت هک  نیا  هب  هراشا 
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.دش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  بیصن  تاهج  مامت  رد 
هب ار  يزوریپ  ياههار  شتمکح  اب  ٌمیِکَح .) ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  « ) اناد میکح و  مه  تسا و  رداق  مه  دـنوادخ   » هک یلاح  رد  دوشن  نینچ  ارچ 

.دنک یم يرای  ار  وا  شتردق  اب  دهد و  یم ناشن  شربمایپ 

206 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

، دوب هدیچیپ  لکـشم و  الماک  یتامدـقم  اب  مأوت  و  تشاد ، ییانثتـسا  عضو  کی  كوبت »  » گنج میتفگ  عاّمط ! نارورپ  نت  هیآ 41 -) )
ریـسفت هدیزگرب  تایآ  رد  دندیزرو ، یم للعت  نادیم  نیا  رد  تکرـش  زا  قفانم  ای  نامیالا و  فیعـض  دارفا  زا  يا  هدـع تهج  نیمه  هب 

207 ص : ج2 ، هنومن ،
.درک شنزرس  ار  نانمؤم  زا  یهورگ  دنوادخ  هتشذگ 

ار ناگدـننک  هحماسم  دـنک و  یم داهج  يوس  هب  هبناج  همه  توعد  زیمآ  قیوشت  ینحل  اـب  ار  ناـنمؤم  رگید  راـب  نخـس  نیا  لاـبند  هب 
.دهد یم رارق  شنزرس  دروم 

(. ًالاِقث ًافافِخ َو  اوُرِْفنا  « ) راب نیگنس  ای  دیشاب  رابکبس  هاوخ  دینک ، تکرح  داهج  نادیم  يوس  هب  یگمه  : » دیوگ یم تسخن 
همه يداهج  ینعی  ِهَّللا .) ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج  َو  « ) دینک داهج  اهناج  لاوما و  اب  ادخ  هار  رد  : » دنک یم هفاضا  سپس 

.ریگارف هبناج و 
رگا تسامـش  عفن  هب  نیا  : » دـیوگ یم تسا  دـنوادخ  دوس  هب  اهیراکادـف  نیا  هک  دوشن  ادـیپ  یـسک  يارب  هابتـشا  زاب  هک  نیا  يارب  اما 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  « ) دینادب
.تسا تلذ  فعض و  هدننک  فرطرب  تزع و  يدنلب و  رس  دیلک  داهج  هک  دینادب  رگا  ینعی 

یمومع و سدقم  تضهن  نیا  رد  یهلا  بهاوم  اهتمعن و  عاونا  نادیواج و  تداعـس  ادـخ و  ياضر  هب  ندیـسر  هار  هک  دـینادب  رگا  و 
! تسا هبناج  همه  يراکادف 

207 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

عاوـنا هب  گرزب  نادـیم  نیا  رد  روـضح  زا  ندز  زابرـس  يارب  هک  ناـمیالا  فیعـض  لـبنت و  دارفا  هجوـتم  ار  ثحب  سپـس  هیآ 42 -) )
رطاخ هب  دوب  کیدزن  يرفس  هدامآ و  یتمینغ  رگا  : » دیوگ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  و  هدرک ، دندش  یم ثبشتم  اه  هناهب

ًابیِرَق َو ًاضَرَع  َناک  َْول   ) دندیود یم يا  هدامآ هرفس  نینچ  رس  رب  نتـسشن  يارب  و  دندرک » یم تباجا  ار  وت  توعد  ایند  عاتم  هب  ندیـسر 
(. َكوُعَبَّتَال ًادِصاق  ًارَفَس 

(. ُۀَّقُّشلا ُمِْهیَلَع  ْتَدَُعب  ْنِکل  َو  « ) دنروآ یم هناهب  دنزرو و  یم یتسس  تسا  تقشم  رپ  رود و  اهنآ  رب  هار  هک  نونکا  نکل  »
اب میتشاد  تردق  ام  رگا  هک  دننک  یم دای  مسق  دنیآ و  یم وت  دزن  يدوز  هب  : » هکلب دنک  یمن تعانق  هناهب  رذع و  هب  اهنت  هک  نیا  بجع 

(. ْمُکَعَم انْجَرََخل  انْعَطَتْسا  َِول  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَس  َو  « ) میدش یم جراخ  امش 
208 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  تردق  مدع  يراتفرگ و  یناوتان و  رثا  رب  مییآ  یمن نادیم  نیا  هب  ام  دینیب  یم رگا  و 

(. ْمُهَسُْفنَأ َنوُِکلُْهی  « ) دننک یم كاله  ار  دوخ   » عقاو رد  اهغورد  نیا  لامعا و  نیا  اب  اهنآ 
(. َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) دنیوگ یم غورد  اهنآ  دناد  یم دنوادخ  یلو  »
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ثبـشتم غورد  ياهمـسق  هب  تسا  شیپ  رد  يرـس  دردرپ  قاش و  همانرب  تسین و  یمرن  برچ و  هرفـس  نوچ  اما  دـنراد  تردـق  ـالماک 
.دنوش یم

عاّمط قفانم و   » ای لبنت »  » یهورگ يا  هعماج ره  رد  دوبن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  و  كوبت »  » گنج هب  رـصحنم  عوضوم  نیا 
، دننزب اج  لوا  فص  رد  ار  دوخ  هاگنآ  دـسر  ارف  يریگ  هجیتن  يزوریپ و  تاظحل  دـنرظتنم  هشیمه  هک  دـنراد  دوجو  بلط » تصرف  و 
زا تمحز  نودب  ات  دننک  یفرعم  دارفا  نیرتزوسلد  زرابم و  نیرترب  دـهاجم و  نیتسخن  ار  دوخ  دـننک و  كاچ  نابیرگ  دنـشکب ، دایرف 

لکـشم ثداوح  ندمآ  شیپ  ماگنه  هب  زوسلد  زرابم  كاچ و  هنیـس  دـهاجم  هورگ  نیمه  یلو  دـنریگ ! هرهب  نارگید  يزوریپ  تارمث 
رتسب رد  شدنزرف  يرگید  هدش ، رامیب  یکی  .دنـشارت  یم اه  هناهب اهرذع و  دوخ  رارف  هیجوت  يارب  دننک و  یم رارف  ییوس  هب  مادـک  ره 

تامدـقم هیهت  لوغـشم  یمجنپ  درادـن ، یفاک  دـید  شمـشچ  یمراهچ  تسا ، لمح  عضو  راتفرگ  شا  هداوناخ یموس  هداتفا ، يرامیب 
 ...! نینچمه تسا و 

دوخ فوفص  زا  دنتسین  حالصا  لباق  رگا  دننک و  ییاسانـش  زاغآ  زا  ار  هورگ  نیا  هک  تسا  مزال  نشور  ناربهر  رادیب و  دارفا  رب  یلو 
! دننارب

208 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

نایب زا  سپ  دـندمآ و  ربمایپ  دزن  ناقفانم  زا  یهورگ  هک  دوش  یم هدافتـسا  تایآ  نحل  زا  یـسانشب : ار  ناقفانم  نک  یعـس  هیآ 43 -) )
نیا هب  ربمایپ  و  دراد ، روذعم  كوبت »  » نادیم رد  تکرش  زا  ار  اهنآ  هک  دنتساوخ  هزاجا  ندروخ ، دنگوس  یتح  نوگانوگ و  ياهرذع 

.داد هزاجا  هدع 
زا هک  يداد » هزاجا  اهنآ  هب  ارچ  دیـشخب ، ار  وت  دـنوادخ  : » دـیوگ یم دـهد و  یم رارق  باتع  دروم  ار  شربماـیپ  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 

(. ْمَُهل َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع  ( !؟ دننک يراددوخ  داهج  نادیم  رد  تکرش 
209 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتخانش  دنیوگ  یم غورد  هک  اهنآ  زا  دنیوگ  یم تسار  هک  اهنآ  یتشاذگن  ارچ  »

(. َنِیبِذاْکلا َمَْلعَت  اُوقَدَص َو  َنیِذَّلا  ََکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ( ؟» يرب یپ  اهنآ  ّتیهام  هب  دنوش و 
راک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هزاجا  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  هدـش  مأوت  راـگدرورپ  وفع  مـالعا  اـب  هک  قوف  شنزرـس  باـتع و  اـیآ 

یلوا كرت  یتح  هتـشاد و  ییانک  هبنج  روبزم  باطخ  باتع و  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هدوب ؟ یلوا » كرت   » اهنت ای  هدوب ، یفـالخ 
.تسا هدوب  زیمآ  هیانک  فیطل و  نایب  کی  اب  ناقفانم  يرگقفانم  حور  نایب  روظنم  هکلب  دشابن ، راک  رد  زین 

زا یکی  دنزب ، یلیـس  امـش  دنزرف  تروص  هب  دهاوخ  یم يرگمتـس  دینک  ضرف  .تخاس  نشور  ناوت  یم یلاثم  رکذ  اب  ار  عوضوم  نیا 
یتشز تابثا  يارب  اما  دش ، دیهاوخ  زین  لاحـشوخ  هکلب  دیوش  یمن تحاران  راک  نیا  زا  اهنت  هن  امـش  دریگ  یم ار  وا  تسد  ناتناتـسود 

!؟» دنسانشب ار  قفانم  لدگنس  نیا  مدرم  همه  ات  دنزب  یلیس  یتشاذگن  ارچ  : » دییوگ یم ناتتسود  هب  زیمآ  باتع  تروص  هب  فرط  نطاب 
.تسا هدش  رهاظ  عفادم  تسود  شنزرس  باتع و  سابل  رد  هک  تسوا  قافن  یلدگنس و  تابثا  اهنت  نایب  نیا  زا  ناتفده  و 

209 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

دنراد رگید  يارـس  ادـخ و  هب  نامیا  هک  اهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، ناقفانم  نانمؤم و  ياه  هناشن زا  یکی  حرـش  هب  سپـس  هیآ 44 -) )
ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْـسَی  ال  « ) دنهاوخ یمن اهناج ، لاوما و  اب  داهج  رد  تکرـش  مدع  يارب  هزاجا  وت  زا  هاگ  چـیه 
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(. ْمِهِسُْفنَأ ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدِهاُجی  ْنَأ 
رد ناشیاهتیلؤسم  ادـخ و  هب  نامیا  نامه  دنباتـش و  یم نآ  لابند  هب  یتسـس  للعت و  نودـب  دـش  رداص  داهج  نامرف  هک  یماگنه  هکلب 

.ددنب یم ناشیور  هب  ار  ییوج  هناهب  یشارترذع و  هار  دنک و  یم توعد  هار  نیا  هب  ار  نانآ  زیخاتسر  هاگداد  هب  نامیا  و  وا ، ربارب 
(. َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو   ) تسا هاگآ  الماک  اهنآ  لامعا  تین و  زا  و  دسانش » یم ار  راکزیهرپ  دارفا  یبوخ  هب  دنوادخ  »

209 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ازج زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنبلط  یم داهج ) نادیم  رد  تکرـش  مدع  يارب   ) هزاجا وت  زا  یناسک  اهنت  : » دیوگ یم سپـس  هیآ 45 -) )
210 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِرِخْآلا .) ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َُکنِذْأَتْسَی  امَّنِإ  « ) دنرادن

َو «! ) تسا دیدرت  کش و  اب  هتخیمآ  برطـضم و  ناشیاهلد   » هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـیوگ : یم اهنآ  نامیا  مدـع  دـیکأت  يارب  سپس 
(. ْمُُهبُوُلق َْتباتْرا 

هب ینادرگرـس  تریح و  رد  هتـسویپ  دندرگ و  یم زاب  یهاگ  دنراذگ و  یم شیپ  هب  مدق  یهاگ  دیدرت  کش و  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  »
(. َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر  ِیف  ْمُهَف   ) دنربمایپ زا  هزاجا  بسک  هناهب و  ندرک  ادیپ  رظتنم  هشیمه  و  دنرب » یم رس 

زا ار  نیتسار » نانمؤم   » زین زورما  مه  هکلب  دوبن ، كوبت »  » گنج نادیم  مالسا و  ردص  ناقفانم »  » و نانمؤم »  » صوصخم هناشن  ود  نیا 
! شارترذع ریحتم و  وسرت و  لدزب و  قفانم  تسا و  ممصم  عاجش و  نمؤم ، تخانش ، ناوت  یم تفص  ود  نیا  اب  نیغورد » نایعدم  »

210 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هک ار  یثحب  تقیقح  رد  هدرک و  نایب  ار  ناقفانم  غورد  بذک و  ياه  هناشن زا  رگید  یکی  اجنیا  رد  دوجو ! هب ز  ناشمدع ، هیآ 46 -) )
: دومرف تشذگ و  لبق  تایآ  رد 

( داهج نادـیم  يوسب   ) هک دنتـشاد  هدارا  دـنتفگ و ) یم تسار   ) رگا اـهنیا  : » دـیوگ یم دـنک و  یم لـیمکت  َنُوبِذاـَکل  ْمُهَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
َجوُرُْخلا اوُدارَأ  َْول  َو   ) دوش یمن هدید  اهنآ  رد  یگدامآ  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  دنتخاس » یم مهارف  نآ  يارب  يا  هلیـسو دـنوش  جراخ 

(. ًةَّدُع َُهل  اوُّدَعََأل 
اهنآ زا  ار  دوخ  قیفوت   ) اذل دراد  تهارک  داهج  راختفا  رپ  نادیم  رد  اهنآ  تکرـش  زا  ادخ   » هک دنتـسه  ینامیا  یب لدکیرات  دارفا  اهنیا 
ْنِکل َو  « ) دینیـشنب نارامیب ] ناریپ و  ناکدوک و   ] نیدـعاق اب  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  تسا و  هتـشاد  زاـب  تکرح  زا  ار  ناـنآ  هدرک و ) بلس 

(. َنیِدِعاْقلا َعَم  اوُدُْعقا  َلِیق  ْمُهَطَّبَثَف َو  ْمُهَثاِعْبنا  ُهَّللا  َهِرَک 
قوف هیآ  زا  اهنآ  تشز  لامعا  دساف و  هدـیقع  ياضتقم  هتـساخرب و  اهنآ  هدولآ  کیرات و  نطاب  زا  هک  تسا  ینیوکت  نامرف  کی  نیا 

یگتـسیاش و دارفا  همه  و  دریگ ، یم ار  ناسنا  ناماد  هاوخاـن  هاوخ  هک  دراد  ییاـضتقا  یتین  لـمع و  ره  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب 
تین و یکاپ  هک  دنک  یم یناسک  بیصن  دنوادخ  ار  قیفوت  نیا  دنرادرب ، ماگ  ادخ  هار  گرزب و  ياهراک  رد  هک  دنرادن  ار  نآ  تقایل 

.دراد غارس  نانآ  رد  صالخا  یگدامآ و 
211 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

211 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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تـسین فسأت  ياج  اهنت  هن  داهج  نادیم  رد  دارفا  هنوگ  نیا  تکرـش  مدـع  هک  دـنک  یم هراشا  تیعقاو  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 47 -) )
.دشاب یلاحشوخ  ياج  دیاش  هکلب 

هب هکلب  دنشابن ، دادعت  تیمک و  رکشل و  یهایـس  ندوزفا  رکف  رد  هاگ  چیه  هک  دهد  یم گرزب  سرد  کی  ناناملـسم  هب  تقیقح  رد 
.دشاب مک  ناشتارفن  دنچ  ره  دننک  باختنا  ار  نامیا  اب  صلخم و  دارفا  هک  دنشاب  نیا  رکف 

هک دوب ) نیا  ناـشموش  رثا  نیتـسخن   ) دـندرک یم تکرح  كوبت )  ) داـهج نادـیم  يوس  هب  امـش  هارمه  اـهنآ  رگا  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ًالابَخ اَّلِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  « ) دندوزفا یمن امش  رب  بارطضا  دیدرت و  زج  يزیچ 

هاپـس نایم  رد  داسف  دیلوت  کش و  دـیدرت و  داجیا  زج  يرثا  یلدزب  قافن و  دـیدرت و  اب  مأوت  دـساف و  هیحور  نآ  اب  اهنآ  روضح  ینعی 
.درادن مالسا 

ياهدنویپ نتسسگ  مه  زا  هقرفت و  قافن و  داجیا  هب  دننک و  ذوفن  رکـشل  تارفن  نایم  رد  دننک  یم شـشوک  تعرـس  اب  اهنآ   » هوالع هب 
(. َۀَْنتِْفلا ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَضْوََأل  َو  « ) دنزادرپب داحتا 

دوز هک  دنراد  دوجو  امش  تیعمج  رانک  هشوگ و  رد  ینامیالا  فیعـض  دارفا   » دیـشاب بقارم  هک : دنک  یم راطخا  ناناملـسم  هب  سپس 
يارب هک  دنتـسه  يدارفا  امـش  نایم  رد  هک  نیا  ای  و  ْمَُهل .) َنوُعاَّمَـس  ْمُکِیف  َو  « ) دـنریگ یم رارق  قفاـنم  هورگ  نیا  نانخـس  ریثأـت  تحت 

.دننک یم یسوساج  ناقفانم 
.دنشاب سوساج  ای  فیعض  هورگ  نیا  بقارم  هک  تسا  نآ  نامیالا  يوق  ناناملسم  هفیظو  نیاربانب 

متس یناهنپ  هک  اهنآ  اراکشآ و  هک  اهنآ  َنیِِملاَّظلِاب .) ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) دسانـش یم ار  نارگمتـس  همه  دنوادخ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.دنتسین یفخم  وا  ملع  هاگدید  زا  دننک  یم هعماج  هب  ای  شیوخ  هب 

211 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یـشاپمس و هب  قفانم  هورگ  نیا  هک  تسین  راب  نیلوا  نیا  هک  دـهد  یم رادـشه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
دوخ دوصقم  هب  لین  يارب  یتصرف  ره  زا  زین  نآلا  و  دندش ، ییاهراک  نینچ  بکترم  زین  هتـشذگ  رد  اهنآ  دـنوش ، یم لوغـشم  بیرخت 

212 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدافتسا 
َۀَْنتِْفلا اُوَغَْتبا  ِدََقل  « ) دننک داجیا  یگدنکارپ  هقرفت و  امـش  نایم  دنتـساوخ  یم مه  البق  ناقفانم  هورگ  نیا  : » دـیوگ یم نینچ  و  دـنک ، یم

(. ُْلبَق ْنِم 
هّللا یّلص  ربمایپ  يرای  زا  تسد  دنتـشگزاب و  هار  همین  زا  شنارای  و  ّیبا » نب  هّللا  دبع   » هک تسا  دحا » گنج   » ناتـساد هب  هراشا  نیا  و 

، مالسا خیرات  هک  دندیچ  نیملسم  دارفا  ای  ربمایپ و  صخش  دض  رب  هئطوت  هک  تسا  يدراوم  ریاس  هب  هراشا  ای  و  دنتـشادرب ، هلآ  هیلع و 
.تسا هدرک  تبث  ار  اهنآ 

ار اهنآ  دنزیرب و  مه  هب  ار  ناناملـسم  عاضوا  ات  دندیـشک  اه  هشقن َرُومُْألا .) ََکل  اُوبَّلَق  َو  « ) دنتخاس نوگرگد  وت  يارب  ار  اهراک  اهنآ  «و 
.دوش یلاخ  وت  فارطا  دنراد و  زاب  داهج  زا 

.دروخ گنس  هب  ناشریت  دش و  بآ  رب  شقن  همه  و  دیسرن ، ییاج  هب  اهشالت  اه و  هئطوت نیا  زا  کی  چیه  اما 
(. ِهَّللا ُْرمَأ  َرَهَظ  ُّقَْحلا َو  َءاج  یَّتَح  « ) تشگ راکشآ  ادخ  نامرف  دیسر و  ارف  قح  هک  نآ  ات  »

(. َنوُهِراک ْمُه  َو  « ) دندوب تحاران  وت  يزوریپ  تفرشیپ و  زا  اهنآ  هک  یلاح  رد  »
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زوریپ ار  وت  تساوخ  یم ادخ  دشاب ، هتـشاد  دناوت  یمن يرثا  نیرتمک  راگدرورپ  تیـشم  هدارا و  ربارب  رد  ناگدنب  هدارا  تساوخ و  اما 
.درک ار  راک  نیا  هرخالاب  دراد و  رب  هار  رس  زا  دشاب  هچ  ره  ار  عناوم  دناسرب و  ناهج  رسارس  هب  ار  تنییآ  دنک و 

212 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 49) )

212 ص :  لوزن .... : نأش 

ياسؤر زا  یکی  درک  یم تکرح  هب  توعد  تخاس و  یم كوبت  گنج  هدامآ  ار  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
هزاجا رگا  درک  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  دوب  ناقفانم  فص  رد  هک  سیق » نب  ّدج   » مان هب  هملـس » ینب   » هفیاط
نکمم دتفیب  یمور  نارتخد  هب  ممشچ  رگا  اصوصخم  مراد  نانز  هب  يدیدش  هقالع  اریز  موشن  رـضاح  گنج  نادیم  نیا  رد  نم  یهد 

.داد هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  موش ! اهنآ  نوتفم  مهدب و  تسد  زا  لد  تسا 
.تخاس موکحم  ار  صخش  نآ  لمع  دش و  لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد 

213 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

213 ص :  ریسفت .... :

يا هلیـسو ره  زا  دنک  یلاخ  یتیلوؤسم  راب  ریز  زا  هناش  دهاوخب  هاگره  ناسنا  هک  دـهد  یم ناشن  قوف  لوزن  نأش  شارت ! هناهب  ناقفانم 
.دشارت یم هناهب  دوخ  يارب 

: دـیوگ یم اوسر  نایوج  هناهب  هنوگ  نیا  خـساپ  رد  هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  اجنیا  رد  نآرق  لاح  ره  هب 
نارتخد نانز و   ) هتفیرف نوتفم و  ار  ام  و  مینک ) يراددوخ  داهج  نادیم  رد  روضح  زا  هک   ) هدب هزاجا  ام  هب  دنیوگ  یم اهنآ  زا  یضعب  »

(. یِِّنتْفَت ِیل َو ال  ْنَْذئا  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  «! ) زاسم یمور ) يور  ابیز 
ات دـنوش  یم ثبـشتم  کحـضم  یهاگ  زیچان و  یئزج و  تاعوضوم  هلـسلس  کی  هب  ابلاغ  نامیا  اب  دارفا  لاـفغا  يارب  ناـقفانم  ـالوصا 

.دنریگب هدیدان  ار  یلک  مهم و  تاعوضوم 
طوقـس ادخ  نامرف  تفلاخم  هانگ و  هنتف و  نایم  رد  نونکا  مه  اهنیا  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دـیوگ یم وا  خـساپ  رد  نآرق  لاح  ره  هب  یلو 

(. َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  اوُطَقَس َو  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  الَأ  « ) تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  درگادرگ  منهج  دنا و  هدرک
منهج دـنراد و  رارق  هاـنگ  لد  رد  نوـنکا  مه  دـنوشب  هاـنگ  هب  هدوـلآ  ادـعب  تسا  نـکمم  هـک  نـیا  یهاو و  ياهرذـع  هـب  اـهنآ  ینعی 

هب ادابم  دـنراذگ  یم اپ  ریز  داهج  يوس  هب  تکرح  هراب  رد  ار  شربمایپ  ادـخ و  حیرـص  نامرف  اهنآ  تسا  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  درگادرگ 
! دنوش راتفرگ  یعرش » ههبش  »
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213 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هتـشذگ و تایآ  رد  هک  ار  یثحب  تسا و  هدـش  هراـشا  اـهنآ  ياـه  هناـشن ناـقفانم و  تافـص  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
.دنک یم لیمکت  دشاب  یم ناقفانم  ياه  هناشن نوماریپ  هدنیآ 

(. ْمُهْؤُسَت ٌۀَنَسَح  َْکبُِصت  ْنِإ  « ) دنک یم تحاران  ار  اهنآ  دسر  وت  هب  یکین  رگا  : » دیوگ یم تسخن 
اب يوش  یلکـشم  راتفرگ  دـسرب و  وت  هب  یتبیـصم  رگا  لباقم  رد  یلو   » تساهنآ نامیا  نادـقف  ینطاب و  توادـع  لیلد  یتحاران  نیا  و 

هاـگترپ نیا  زا  ار  دوخ  و  میتـفرگ » ار  مزـال  میمـصت  و ) میدرک ، یم ار  یلئاـسم  نینچ  ینیب  شیپ   ) لـبق زا  اـم  دـنیوگ : یم یلاحـشوخ 
214 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْلبَق .) ْنِم  انَْرمَأ  انْذَخَأ  ْدَق  اُولوُقَی  ٌۀَبیِصُم  َْکبُِصت  ْنِإ  َو  ! ) میدیشخب ییاهر 

(. َنوُحِرَف ْمُه  اْوَّلَوَتَی َو  َو  « ) دنلاحشوخ امش ) یتحاران  ای  تبیصم  ای  تسکش  زا   ) هک یلاح  رد  دندرگ  یم زاب   » دوخ ياه  هناخ هب  و 
دـش بجوم  هک  دوب  ام  ریبدت  لقع و  نیا  هک  دننز  یم تیارد  لقع و  فال  هدافتـسا و  دوخ  عفن  هب  یتصرف  ره  زا  لدروک  ناقفانم  نیا 

! دنجنگ یمن تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  ییوگ  هک  دنیوگ  یم نانچ  ار  نخس  نیا  مینکن ، تکرش  نادیم  نالف  رد 

214 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ام يارب  يا  هثداح چیه  وگب :  » تسخن یقطنم ، نکـش و  نادـند  یخـساپ  يوگ ، خـساپ  هار  ود  زا  اهنیا  هب  ربمایپ ! يا  وت  اما  هیآ 51 -) )
زج تسام و  نابرهم  میکح و  تسرپرس  و  ام » يالوم  هک  ییادخ  نامه  تسا  هتـشاد  رّرقم  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دهد  یمن خر 

(. انالْوَم َوُه  اَنل  ُهَّللا  َبَتَک  ام  اَّلِإ  انَبیُِصی  َْنل  ُْلق   ) دراد یمن ردقم  ار  ام  حالص  ریخ و 
(. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  « ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نامیا  اب  دارفا   » يرآ

.تسین وا  زج  یسک  ناشهاگهانپ  هاگ و  هیکت دنیاس  یم وا  ناتسآ  رب  رس  دنبلط و  یم يرای  وا  زا  دنزرو و  یم قشع  وا  هب  اهنت 

214 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ود زا  یکی  هب  هک  نیا  زج  دیـشک  یم ام  هراب  رد  ار  يراظتنا  هچ  امـش  هک  وگب  ناـنآ  هب  زین  ار  خـساپ  نیا  ربماـیپ  يا  وت  و  (- » هیآ 52 )
(. ِْنیَیَنْسُْحلا يَدْحِإ  اَّلِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت  ْلَه  ُْلق  « ) دیسر میهاوخ  تداعس  ریخ و  یکی و 

راـختفا اـب  ار  تداهـش  تبرـش  میوـش و  یم هتـشک  اـی  و  میدرگ ، یم زاـب  هزراـبم  نادـیم  زا  زوریپ  میبوـک و  یم مه  رد  ار  نانمـشد  اـی 
هار ام  سوماق  رد  تسکـش  تروص  ره  هب  ام و  مشچ  ینـشور  تسا و  راختفا  هیام  هک  دـیآ  شوخ  دـیآ ، شیپ  مادـک  ره  میـشون ، یم

.درادن
رگید ناهج  ناهج و  نیا  رد  ای  میشک ، یم راظتنا  ار  تبیصم  الب و  يزور و  هریت  یتخبدب ، ود  زا  یکی  امش  دروم  رد  ام   » سکع هب  اما 

ْنِم ٍباذَِعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِـصی  ْنَأ  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  َو  « ) دـش دـیهاوخ  دوبان  راوخ و  ام  تسد  هب  ای  و  دـیوش ، یم راتفرگ  یهلا  تازاجم  هب 
(. انیِْدیَِأب ْوَأ  ِهِْدنِع 

215 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میشک » یم راظتنا  امش  اب  مه  ام  و  دیشکب ، راظتنا  امش  تسا  نینچ  هک  لاح  »
(. َنوُصِّبَرَتُم ْمُکَعَم  اَّنِإ  اوُصَّبَرَتَف  )

! میا هتسشن امش  یتخبدب  راظتنا  رد  مه  ام  دیشاب و  ام  یتخبشوخ  راظتنا  رد  امش 
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215 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هک دزاس  یم نشور  هدرک و  هراشا  اهنآ  راک  ماجنا  رـس  هجیتن و  ناقفانم و  ياه  هناـشن زا  رگید  یتمـسق  هب  اـجنیا  رد  نآرق  هیآ 53 -) )
، کین لاـمعا  ناـیم  رد  هک  اـجنآ  زا  و  دوش ، یمن ناشدـیاع  نآ  زا  يا  هرهب هنوگ  چـیه  تسا و  رثا  یب حور و  یب اـهنآ  لاـمعا  هنوگچ 

.تسا هدراذگ  تمسق  ود  نیا  يور  تشگنا  اصوصخم  دراد ، یصاخ  تیعقوم  قلاخ ) اب  قلخ  دنویپ   ) زامن ادخ و  هار  رد  قافنا 
رابجا تهارک و  يور  زا  هچ  دینک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  رایتخا  هدارا و  يور  زا  هچ  امـش  وگب : اهنآ  هب  ! » ربمایپ يا  دـیوگ : یم تسخن 

(. ْمُْکنِم َلَّبَقَُتی  َْنل  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اوُقِْفنَأ  ُْلق  « ) دش دهاوخن  هتفریذپ  امش  زا  لاح  ره  رد  یعامتجا ) یصخش و  تاظحالم  (و 
ناتلامعا و  هدولآ ، ناتیاهتین  َنیِقِساف .) ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  « ) دیدوب یقـساف  هورگ  امـش  اریز  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  لیلد  هب  سپس 

.دنز رس  اوقت  اب  كاپ و  یصخش  زا  دشاب و  كاپ  هک  دریذپ  یم ار  یلمع  اهنت  ادخ  و  تسا ، کیرات  ناتبلق  و  كاپان ،

215 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

اهنآ تاقافنا  لوبق  عنام  زیچ  چـیه  و  : » دـیوگ یم هداد ، حیـضوت  ار  اهنآ  تاـقافنا  لوبق  مدـع  لـیلد  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
ادخ هاگـشیپ  رد  دشاب  هدوبن  دـیحوت  ادـخ و  اب  نامیا  اب  مأوت  یلمع  ره  و  دـنا » هدـش رفاک  شربمایپ  ادـخ و  هب  اهنآ  هک  نیا  زج  هدـشن 

(. ِِهلوُسَِرب ِهَّللِاب َو  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاقَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ام  َو   ) تسین لوبقم 
زا رگم  دـنروآ  یمن اج  هب  ار  زامن  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک  هراشا  نانآ  تادابع  عضو  هب  اـهنآ  یلاـم  ياـهقافنا  لوبق  مدـع  رکذ  زا  سپ 

(. یلاسُک ْمُه  اَّلِإ َو  َةالَّصلا  َنُوتْأَی  َو ال  « ) ینیگنس یتحاران و  اب  تلاسک و  يور 
(. َنوُهِراک ْمُه  اَّلِإ َو  َنوُقِْفُنی  َو ال  « ) رابجا تهارک و  يور  زا  رگم  دننک  یمن قافنا   » هک هنوگ  نامه 

نیا رگید  و  دـنز ، یم رـس  نامیا  مدـع  رفک و  يور  زا  هک  نآ  لیلد  هب  یکی  دوش  یمن هتفریذـپ  اهنآ  ياهقافنا  لیلد  ود  هب  تقیقح  رد 
216 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  رابجا  تهارک و  يور  زا  هک 

ماـجنا تهارک  تلاـسک و  يور  زا  هکنآ  رطاـخ  هب  رگید  و  رفک ، تلع  هب  تسخن  تـسین  هتفریذـپ  اـهنآ  زاـمن  تـلع  ود  هـب  نـینچمه 
.دریگ یم

216 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

رکف و  درب » ورف  یتفگش  رد  ار  وت  دیابن  اهنآ  دالوا  لاوما و  ینوزف  : » دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 55 -) )
(. ْمُهُدالْوَأ ْمُُهلاْومَأ َو ال  َْکبِْجُعت  الَف   ) دنا هدش عقاو  یهلا  بهاوم  همه  نیا  لومشم  هنوگچ  دنقفانم  هک  نیا  اب  اهنآ  هک  ینک 

و دنک ، بذعم  ایند  یگدنز  رد  ار  نانآ  هلیـسو  نیا  هب  دهاوخ  یم ادـخ   » تقیقح رد  اما  تسا  تمعن  اهنآ  يارب  رهاظ  هب  اهنیا  هک  ارچ 
َقَهْزَت اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  « ) دـنریمب ینامیا  یب رفک و  لاح  رد  روما  نیا  هب  هداعلا  قوف  یگتـسبلد  رطاخ  هب 

(. َنوُِرفاک ْمُه  ْمُهُسُْفنَأ َو 
دارفا هنوگ  نیا  هک  نیا  تسخن  دـنوش : یم بذـعم  یناسنا ) يداصتقا و  يورین   ) دـالوا لاوما و  نیا  هلیـسو  هب  هار  ود  زا  اـهنآ  عقاو  رد 

ینادنزرف يارب  دیاب  زور  بش و  تسایند ، یگدنز  رد  ناشجنر  درد و  هیام  هک  دنراد  تکرب  یب یلاوما  حـلاصان و  ینادـنزرف  الومعم 
فرط زا  و  دـننکب ، ناج  دـنا  هدروآ تسد  هب  هانگ  قیرط  زا  هک  یلاوما  ظفح  يارب  و  دـننک ، شالت  دنتـسه ، یتحاران  گنن و  هیام  هک 
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دنرادـن نامیا  گرم  زا  سپ  ناـهج  ترخآ و  تمعن  رپ  عیـسو و  يارـس  هب  دـنراد و  یگتـسبلد  نادـنزرف  لاوما و  نیا  هب  نوچ  رگید 
هب و  دـنور ، یم ایند  زا  رفک  اب  هتـشاذگ و  اهنآ  يور  ار  ناشنامیا  هک  اجنآ  اـت  تسا  لکـشم  ناـشیارب  لاوما  همه  نیا  زا  یـشوپ  مشچ 

؟ دنهد یم ناج  یعضو  نیرت  تخس
باذع جنر و  دشاب  حلاصان  كاپان و  رگا  شیاسآ و  هافر و  هیام  تداعـس و  تسا و  تبهوم  دـشاب  حـلاص  كاپ و  رگا  دـنزرف  لام و 

.تسا میلا 

216 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

اهنآ : » دیوگ یم تسا  هدش  میسرت  ینـشور  هب  ناقفانم  تالاح  لامعا و  زا  رگید  یکی  اجنیا  رد  ناقفانم ! زا  يرگید  هناشن  هیآ 56 -) )
(. ْمُْکنَِمل ْمُهَّنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َو  « ) دنتسه امش  زا  هک  دننک  یم دای  دنگوس  ادخ  هب 

تدش زا  و  دنسرت » یم هداعلا  قوف  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  هکلب  دنقفاوم ) امـش  اب  يزیچ  رد  هن  و   ) دنتـسه امـش  زا  هن  هک  یلاح  رد  »
(. َنُوقَْرفَی ٌمْوَق  ْمُهَّنِکل  ْمُْکنِم َو  ْمُه  ام  َو   ) دنوش راتفرگ  ادابم  دننک  یم نامیا  راهظا  هدرک  ناهنپ  ار  رفک  سرت 

217 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

217 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

، هدرک سکعنم  ایوگ  اسر و  رایـسب  اما  هاتوک  یترابع  رد  نانمؤم  زا  ار  اهنآ  ترفن  توادـع و  ضغب و  تدـش  هیآ  نیا  رد  هیآ 57 -) )
، دنشاب هتشاد  اههوک  رد  ییاهراغ  هب  یـسرتسد  ای  دنبایب ، مکحم ) ژد  کی  دننامه   ) یهاگهانپ رگا  هک  دنتـسه  نانچ  اهنآ  : » دیوگ یم
هنیک و دـنناوتب  دـنوش و  رود  امـش  زا  ات  دنباتـش » یم نآ  يوس  هب  رتشیب  هچ  ره  تعرـس  اب  دـننک ، ادـیپ  نیمز  ریز  رد  یهار  دـنناوتب  ای 

(. َنوُحَمْجَی ْمُه  ِْهَیلِإ َو  اْوَّلََول  اًلَخَّدُم  ْوَأ  ٍتاراغَم  ْوَأ  ًأَْجلَم  َنوُدِجَی  َْول   ) دنزاس راکشآ  ار  دوخ  تاودع 
رد رگا  اهنآ  هک  هدرک  نایب  نانآ  ترفن  ضغب و  ای  ناقفانم و  تشحو  سرت و  هراب  رد  نآرق  هک  تسا  یتاریبعت  نیرتاسر  زا  یکی  نیا 

لاوما و هلیبق و  موق و  نوچ  یلو  دـنوش  یم رود  امـش  زا  توادـع  ای  سرت  زا  دـننک  ادـیپ  يرارف  هار  نیمز  يور  ریز و  یتح  اههوک و 
! دننامب دنراذگب و  رگج  رب  نادند  دنروبجم  دنراد  امش  طیحم  رد  یتورث 

217 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 58) )

217 ص :  لوزن .... : نأش 

، دیسر ارف  میمت » ینب   » هفیاط زا  یکی  هک  دوب  نآ ) دننام  ای  مئانغ  زا   ) یلاوما میسقت  لوغشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک : هدش  لقن 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 962 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  درک !؟ دـهاوخ  تلادـع  یـسک  هچ  منکن  تلادـع  نم  رگا  وت  رب  ياو  دومرف : ربماـیپ  نک ! تلادـع  ادـخ ! لوسر  يا  دز : ادـص 
.داد زردنا  دارفا  هنوگ  نیا  هب  دش و  لزان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  ماگنه 

217 ص :  ریسفت .... :

.دنتسین دوخ  قح  هب  یضار  زگره  اهنآ  هک  نیا  نآ  هدش و  هراشا  ناقفانم  تالاح  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  قطنم : یب ناهاوخدوخ 
دشخبن اهنآ  هب  ار  نارگید  قح  تلادع  تیاعر  رطاخ  هب  سک  ره  دنتسه و  یضار  وا  زا  تسا و  لداع  دنک  رپ  ار  اهنآ  بیج  سک  ره 

.دنوش یم یضاران  وا  زا  ملاظ و 
ْنَم ْمُْهنِم  َو   ) يدرکن تیاـعر  ار  تلادـع  دـنیوگ  یم و  دـنریگ » یم بیع  وت  هب  تاقدـص  میـسقت  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  : » دـیوگ یم اذـل 

(. ِتاقَدَّصلا ِیف  َكُزِْملَی 
يرجم ار  وت  و  لاحشوخ » دنیـضار و  دوش  هداد  اهنآ  هب  یمهـس  رگا   » دنرگن یم شیوخ  عفانم  هب  اهنآ  هک  تسا  نینچ  تقیقح  رد  اما 

(. اوُضَر اْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف   ) دنشاب هتشادن  قاقحتسا  دنچ  ره  دنناد  یم تلادع 
ْمُه اذِإ  اـْهنِم  اْوَـطُْعی  َْمل  ْنِإ  َو   ) دـننک یم یتلادـع  یب هب  مهتم  ار  وـت  و  دـنوش » یم نیگمـشخ  دوـشن  هداد  اـهنآ  هب  نآ  زا  يزیچ  رگا  «و 

(. َنوُطَخْسَی
218 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

218 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

دنیوگب دنهد و  تیاضر  هدراذگ  اهنآ  رایتخا  رد  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  هب  دنشاب و ) یـضار  دوخ  قح  هب   ) اهنآ رگا  یلو  (- » هیآ 59 )
ار ادخ  ياضر  اهنت  ام  دنشخب  یم ام  هب  يدوز  هب  دوخ  لضف  زا  ربمایپ  ادخ و  میراد  يرتشیب  زاین  مه  رگا  تسا و  یفاک  ام  يارب  نیمه 
ام اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو   ) تساـهنآ دوس  هب  دـننک  نینچ  اـهنآ  رگا  دزاـس ، زاـین  یب مدرم  لاوما  زا  ار  اـم  هک  میهاوخ  یم وا  زا  و  میبـلط » یم

(. َنُوبِغار ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ُُهلوُسَر  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَس  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُهاتآ 

218 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

ربمایپ تمه  هک  هّکم  نارود  دوش ، یم هدید  صخـشم  نارود  ود  مالـسا  خیرات  رد  نآ : ياهیراک  هزیر  تاکز و  فراصم  هیآ 60 -) )
یّلص ربمایپ  هک  هنیدم  نارود  و  دش ، یم غیلبت  شزومآ و  تارفن و  تیبرت  میلعت و  فورصم  نآ  رد  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
حلاص تموکح  نیا  قیرط  زا  مالسا ، تامیلعت  يارجا  ندرک و  هدایپ  و  یمالـسا » تموکح   » لیکـشت هب  تسد  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

.دز
نآ هلیـسو  هب  هک  تسا  لاـملا » تیب   » لیکـشت تموکح ، لیکـشت  ماـگنه  هب  هلأـسم ، نیرت  يرورـض ییادـتبا و  زا  یکی  کـش  نودـب 

.دوش هدروآرب  تموکح  يداصتقا  ياهزاین 
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زا یکی  هک  دوب  لاملا  تیب  لیکـشت  داد  ماجنا  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ییاـهراک  نیتسخن  زا  یکی  لـیلد  نیمه  هب 
.دش عیرشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترجه  مود  لاس  رد  مکح  نیا  روهشم  قبط  و  داد ، یم لیکشت  تاکز »  » ار نآ  عبانم 
: دنک یم هصالخ  فرصم  تشه  رد  ار  نآ  هدرک و  نایب  ار  تاکز  یعقاو  فراصم  ینشور  هب  ثحب  دروم  هیآ  لاح  ره  هب 

(. ِءارَقُْفِلل ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  « ) تسا ناریقف  يارب  تاکز  تاقدص و  : » دیوگ یم تسخن  ارقف » - » 1
(. ِنیِکاسَْملا َو  « ) نیکاسم - » 2

(. اْهیَلَع َنِیِلماْعلا  َو  « ) تاکز ناگدننک  يروآ  عمج  نالماع و  - » 3
شـشوک شـالت و  مالـسا  لاـملا  تیب  هرادا  تاـکز و  يروآ  عـمج  يارب  هک  دنتـسه  یناـنکراک  نادـنمراک و  تقیقح  رد  هورگ  نیا 

219 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  یم
(. ْمُُهبُوُلق ِۀَفَّلَؤُْملا  َو  « ) دوش یم مادقا  ناشتبحم  بلج  يارب  هک  یناسک  و  - » 4

و بلق ، فیلأت  ناوت  یم یلام  قیوشت  اب  و  دـنرادن ، یمالـسا  فادـها  دربشیپ  يارب  يدـنمورین  يونعم  هزیگنا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
.دوش یم لماش  ار  ناناملسم  ریغ  رافک و  هک  دراد  یعیسو  موهفم  هیآ  هک  هدش  هتفگ  یهقف  ثحابم  رد  و  دومن ، نانآ  تبحم  بلج 

(. ِباقِّرلا ِیف  َو  « ) ناگدرب نتخاس  دازآ  هار  رد  - » 5
« ناگدرب یجیردـت  يدازآ   » و یناسنا ، دـض  عوضوم  نیا  هب  نداد  نایاپ  و  یگدرب ، اب  هزراـبم  هب  صیـصخت  تاـکز ، زا  یمهـس  ینعی 

.دوش یم هداد 
(. َنیِمِراْغلا َو   ) دنا هدش زجاع  نآ  يادا  زا  هدنام و  يراکهدب  راب  ریز  ریصقت  مرج و  نودب  هک  اهنآ  و  ناراکهدب » نید  ءادا  - » 6

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َو  « ) ادخ هار  رد  و  - » 7
(. ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  « ) هار رد  ناگدناماو  - » 8

ریقف و دارفا  دـنچ  ره  دـنرادن ، دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  بکرم  هشوت و  داز و  و  هدـنام ، هار  رد  یتّلع  رثا  رب  هک  ینارفاسم  ینعی 
.دنتسین یتعاضب  یب

(. ِهَّللا َنِم  ًۀَضیِرَف  « ) تسا یهلا  هضیرف  نیا  : » دیامرف یم هتشذگ ، فراصم  يور  دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 
« تسا میکح  اناد و  دـنوادخ   » اریز تسا ، عامتجا  درف و  تحلـصم  عماج  و  قیقد ، الماک  و  هدـش ، باسح  هضیرف ، نیا  کش  نودـب  و 

(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  (َو 

219 ص :  اه .... : هتکن

219 ص :  نیکسم .... :»  » و ریقف »  » نایم قرف  - 1

دـشاب و يراک  بسک و  لوغـشم  دـنچ  ره  دراد ، یلام  دوبمک  دوخ  یگدـنز  رد  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  ریقف »  » هک دـسر  یم رظن  هب 
زا تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هاتوک  راک  زا  شتسد  تسا و  رتدیدش  شزاین  هک  تسا  یسک  نیکسم »  » اما دنکن ، لاؤس  یـسک  زا  زگره 

.دنک یم لاؤس  نآ  نیا و 

219 ص :  يواسم .... : تمسق  تشه  هب  تاکز  میسقت  - 2
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نآ رد  ندرک  میسقت  و  تسا ، زاجم  اهنآ  رد  تاکز  فرص  هک  تسا  يدراوم  قوف  هناگتـشه  فانـصا  هک  دننیارب  اهقف  عطاق  تیرثکا 
220 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسین  بجاو 

يوس زا  یمالسا  تموکح  رظن  و  وسکی ، زا  یعامتجا  ياهترورض  هب  یگتـسب  هناگتـشه  فرـصم  نیا  رد  نآ  فرـصم  یگنوگچ  اما 
.دراد رگید 

220 ص :  مالسا .... : رد  تاکز  شقن  - 3

نامه زا  و  هدـش ، ینیب  شیپ  نآ  رد  يونعم  يدام و  ياهیدـنمزاین  ماـمت  هک  عماـج » نییآ   » کـی ناونع  هب  مالـسا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
هلـصاف اب  هزراـبم  ناـمورحم و  زا  تیاـمح  هب  یـصاخ  هجوت  و  دوب ، هارمه  تموکح  سیـسأت  اـب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رـصع 

.تساهشقن نیرتمهم  زا  تاکز  و  لاملا ، تیب  شقن  هک  دوش  یم نشور  دراد ، یتاقبط 
دیاب هک  دـشاب  یم اهنآ  لاثما  و  نیلولعم ، تسرپرـس ، یب نامیتی  راـمیب ، هداـتفا ، راـک  زا  يدارفا  ياراد  يا  هعماـج ره  هک  تسین  کـش 

.دنریگ رارق  تیامح  دروم 
تموـکح فرط  زا  اـهنآ  هنیزه  هـک  دراد  يدـهاجم  نازابرـس  هـب  زاـین  نمـشد ، موـجه  ربارب  رد  دوـخ  تیدوـجوم  ظـفح  يارب  زین  و 

.دوش یم تخادرپ 
بوسحم دـکار » تورث  رب  تایلام   » و دـیلوت » دـمآرد و  رب  تایلام   » عون کی  تقیقح  رد  هک  تاکز  هلأسم  مالـسا  رد  لیلد  نیمه  هب 

زامن اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  و  هتفرگ ، رارق  تاداـبع  نیرتمهم  فیدر  رد  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  دوش ، یم
! تسا هدش  هدرمش  زامن  یلوبق  طرش  یتح  و  هدش ، رکذ  هارمه 

220 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 61) )

220 ص :  لوزن .... : نأش 

رد راجنهان ، نانخـس  دندوب و  هتـسشن  مه  رود  هک  هدش ، لزان  ناقفانم  زا  یهورگ  هراب  رد  هیآ  نیا  دـنا : هتفگ هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد 
هب وا  و  دسرب ، دّمحم  شوگ  هب  میـسرت  یم اریز ، دینکن ، ار  راک  نیا  تفگ : نانآ  زا  یکی  دنتفگ ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هراب 

(. دناروشب ام  دض  رب  ار  مدرم  و   ) دیوگب دب  ام 
يو دزن  دیـسر  وا  شوـگ  هب  رگا  و  مییوـگ ، یم میهاوـخب  هچ  ره  اـم  تـسین ، مـهم  تـفگ : دوـب  سـالج »  » شماـن هـک  ناـنآ  زا  یکی 
سک ره  و  تسا ، ینیب  نهد  رواب و  شوخ  مدآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اریز  دریذـپ ، یم ام  زا  وا  و  مینک ، یم راکنا  و  میور ، یم

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دنک ، یم لوبق  دیوگب  هچ  ره 
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220 ص :  ریسفت .... :

هک تسا  ناـیم  رد  يدارفا  اـی  درف  زا  نخـس  دوش  یم هدافتـسا  نآ  نومـضم  زا  هک  هنوگ  ناـمه  هیآ  نیا  رد  بیع ! هن  تسا  نسح  نیا 
221 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هتفگ اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

َو «! ) تسا يرواب  شوخ  مدآ  وا  دنیوگ : یم دنهد و  یم رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  زا  : » دیوگ یم هیآ  دنداد  یم رازآ  دوخ 
(. ٌنُذُأ َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم 

هطقن ناونع  هب  تسا ، مزال  الماک  ربهر  کی  رد  نآ  دوجو  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توق  طاـقن  زا  یکی  تقیقح  رد  اـهنآ 
.دنداد یم ناشن  فعض 

هب و  دریذپ ، یم ار  ناترذع  و   ) دـهد یم ارف  امـش  نانخـس  هب  شوگ  ربمایپ  رگا  وگب : اهنآ  هب  : » هک دـنک  یم هفاضا  هلـصافالب  نآرق  اذـل 
(. ْمَُکل ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  «! ) تسامش عفن  هب  نیا  تسا ) یشوگ  مدآ  کی  امش  نامگ 

ظفح يارب  و  دزاس ، یمن راد  هحیرج ار  امـش  فطاوع  دنک  یمن درخ  ار  ناتتیـصخش  و  هدرک ، ظفح  ار  امـش  يوربآ  قیرط  نیا  زا  اریز 
ار نایوگغورد  و  دز ، یم الاب  ار  اه  هدرپ اروف  وا  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یم شـشوک  قیرط  نیا  زا  امـش  تدـحو  داـحتا و  تبحم و 

.دمآ یم مهارف  امش  يارب  یناوارف  رسدرد  درک ، یم اوسر 
ادخ هب  وا  : » دنک یم هفاضا  نینچ  دنهدن ، رارق  زیواتسد  ار  نآ  و  دننکن ، هدافتـسا  ءوس  نخـس  نیا  زا  نایوج  بیع  هک  نیا  يارب  سپس 

ُنِمُْؤی « ) دهد یم رثا  بیترت  نآ  هب  دریذـپ و  یم ار  نآ  و  دـهد ، یم ارف  شوگ  نیتسار  نانمؤم  نانخـس  هب  و  دراد ، نامیا  وا  ياهنامرف  و 
(. َنِینِمْؤُْمِلل ُنِمُْؤی  ِهَّللِاب َو 

رد يرگید  و  يرد ، هدرپ زا  يریگولج  رهاظ و  ظـفح  هماـنرب  یکی  دراد : هماـنرب  هنوگ  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  عقاو  رد  ینعی 
هب وا  هجوـت  اـهنت  لـمع  ماـقم  رد  یلو  دـنک ، یمن راـکنا  ارهاـظ  و  دـهد ، یم ارف  شوـگ  همه  نانخـس  هب  لوا  هلحرم  رد  لـمع ، هلحرم 

نیا زا  زج  هعماج  عفانم  نیمأت  و  دشاب ، نینچ  دیاب  نیب  عقاو  ربهر  کی  و  تسا ، نیتسار  نانمؤم  نانخس  اهداهنـشیپ و  ادخ و  ياهنامرف 
(. ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌۀَمْحَر  َو  « ) تسامش نانمؤم  يارب  تمحر  وا  : » دیامرف یم هلصافالب  اذل  تسین  نکمم  هار 

تحاران دوخ  نانخـس  نیا  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  اـهنآ  دـیابن  هک  تسا  نیا  دـنام  یم یقاـب  اـجنیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت 
222 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنام  دنهاوخ  تازاجم  نودب  هک  دننک  روصت  دنیامن ، یم ییوج  بیع  وا  زا  دننک و  یم

َنوُذُْؤی َنیِذَّلا  َو  « ) دنراد كاندرد  یباذع  دنناسر  یم رازآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هک  اهنآ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر 

222 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 62) )

222 ص :  لوزن .... : نأش 
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زا ناگدننک  فلخت  شهوکن  رد  هک  یماگنه  هک : نیا  نآ  دـنا و  هدرک لقن  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  يارب  یلوزن  نأش  نارـسفم  زا  یعمج 
رد دّمحم »  » ار هچنآ  رگا  دنتسه ، ام  فارشا  ناکین و  هورگ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ناقفانم  زا  یکی  دش  لزان  یتایآ  كوبت  هوزغ 
وا هچنآ  ادخ  هب  تفگ : دینـش و  ار  نخـس  نیا  ناناملـسم  زا  یکی  دـنرتدب ، مه  نایاپراهچ  زا  اهنیا  دـشاب ، تسار  دـیوگ  یم اهنآ  هراب 

داتسرف و قفانم  درم  نآ  لابند  هب  دیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شوگ  هب  نخس  نیا  يرتدب ! اپراهچ  زا  وت  و  تسا ، قح  دیوگ  یم
ار وگتسار  تدوخ  ادنوادخ  تفگ : نمؤم ، درم  نآ  تسا  هتفگن  ینخس  نینچ  هک  درک  دای  دنگوس  وا  یتفگ ، نینچ  ارچ  دیسرپ : وا  زا 

.امرف بیذکت  ار  وگغورد  و  قیدصت ،
.تخاس صخشم  ار  اهنآ  عضو  دش و  لزان  هیآ  ود  نیا 

222 ص :  ریسفت .... :

تـسا نیا  هدرک ، هراشا  نآ  هب  ارارک  نآرق  هک  اهنآ  موش  تشز و  لامعا  ناقفانم و  ياه  هناشن زا  یکی  ناـقفانم ! بناـج  هب  قح  هفاـیق 
نیغورد ياهدـنگوس  هـب  لـسوت  اـب  دـندرک و  یم راـکنا  ار  دوـخ  ياـهیراکفالخ  زا  يرایـسب  دوـخ  هرهچ  ندـناشوپ  يارب  اـهنآ  هـک 

هتشادرب و تشز  لمع  نیا  يور  زا  هدرپ  دیجم  نآرق  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  .دننک  یضار  دوخ  زا  هداد و  بیرف  ار  مدرم  دنتساوخ  یم
.دنریگن رارق  نیغورد  ياهدنگوس  هنوگ  نیا  ریثأت  تحت  هک  دزاس  یم هاگآ  ار  ناناملسم 

(. ْمُکوُضُْرِیل ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  « ) دننک یضار  ار  امش  ات  دننک  یم دای  ادخ  هب  دنگوس  امش  يارب  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 
رد ار  تاـیعقاو  هرهچ  گـنرین  بیرف و  اـب  دـنهاوخ  یم هکلب  .تسین  تقیقح  ناـیب  اهدـنگوس ، نیا  زا  اـهنآ  فدـه  هک  تـسا  نـشور 
رت هتـسیاش دنراد ، نامیا  دنیوگ و  یم تسار  اهنآ  رگا  : » دیوگ یم نآرق  اذل  .دنـسرب  دوخ  دصاقم  هب  و  دنهد ، هولج  نوگرگد  ناترظن 

(. َنِینِمُْؤم اُوناک  ْنِإ  ُهوُضُْری  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  َو  «! ) دننک یضار  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  نیا 
223 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

223 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

شلوسر ادخ و  اب  هک  یـسک  دنناد  یمن رگم  : » دیوگ یم و  دـنک ، یم دـیدهت  ادـیدش  ار  قفانم  دارفا  هنوگ  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 63 -) )
َران َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِدِداُحی  ْنَم  ُهَّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  « ) دنام یم نآ  رد  هنادواج  هک  تسا  خزود  شتآ  وا  يارب  دنک  تفلاخم  ینمشد و 

(. اهِیف ًاِدلاخ  َمَّنَهَج 
(. ُمیِظَْعلا ُيْزِْخلا  َِکلذ  « ) تسا یگرزب  ّتلذ  ییاوسر و  نیا  : » دنک یم هفاضا  دیکأت  يارب  سپس 

223 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 64) )
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223 ص :  لوزن .... : نأش 

هک دـندرک  هئطوت  ربمایپ  لتق  يارب  يّرـس ، هسلج  کی  رد  ناقفانم  زا  یهورگ  هدـش : لقن  نینچ  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  هراـب  رد 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رتش  هدرک ، نیمک  سانـشان  تروص  هب  هار  رـس  ياه  هندرگ زا  یکی  رد  كوبت  گنج  زا  تعجارم  زا  سپ 

.دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح  و  دنهد ، مر  ار 
.دنزاس قرفتم  ار  اهنآ  و  دنشاب ، بقارم  ناناملسم  زا  یعمج  داد  روتسد  وا  و  تخاس ، هاگآ  هشقن  نیا  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ 

223 ص :  ریسفت .... :

هدرپ هاگهگ  ربمایپ ، زا  ناقفانم  رطخ  عفد  يارب  دـنوادخ  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  ناقفانم : زا  يرگید  كانرطخ  هماـنرب 
عمج ار  دوخ  ياپ  تسد و  زین  اهنآ  دنـشاب و  شوه  هب  ات  درک ، یم یفرعم  ناناملـسم  هب  ار  ناـنآ  و  تشاد ، یمرب اـهنآ  رارـسا  يور  زا 

: دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  عضو  نیا  هب  نآرق  دـندرب ، یم رـس  هب  تشحو  سرت و  تلاـح  کـی  رد  ناـنآ  اـبلاغ  تهج  نیا  يور  دـننک ،
َلَّزَُنت ْنَأ  َنوُِقفانُْملا  ُرَذْـحَی  « ) دزاس هاگآ  دـنراد  لد  رد  هچنآ  هب  ار  نانآ  و  دوش ، لزان  يا  هروس اهنآ  دـض  رب  هک  دنـسرت  یم ناـقفانم  »

(. ْمِِهبُوُلق ِیف  اِمب  ْمُُهئِّبَُنت  ٌةَروُس  ْمِْهیَلَع 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهراک  هب  تبسن  رخـسمت  ءازهتـسا و  زا  تسد  مه  زاب  ینمـشد  تجاجل و  تدش  رثا  رب  هک  نیا  بیجع  یلو 

ادخ دینادب  اما  دینک ، ءازهتسا  دیهاوخ  یم هچ  ره  وگب : اهنآ  هب  : » دیوگ یم شربمایپ  هب  هیآ  نایاپ  رد  دنوادخ  اذل  دنتـشاد ، یمن رب  هلآ 
(. َنوُرَذْحَت ام  ٌجِرُْخم  َهَّللا  َّنِإ  اُؤِزْهَتْسا  ُِلق  ! ) دنک یم اوسر  ار  امش  و  دزاس » یم راکشآ  دیراد  میب  نآ  زا  ار  ار  هچنآ 

223 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

224 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرک ، هراشا  ناقفانم  ياه  همانرب زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 65 -) )
ام دنیوگ : یم دنا ) هداد ماجنا  ار  یفالخ  راک  نینچ  ای  و  دنا ، هتفگ ار  یتسردان  نخـس  نینچ  ارچ  هک   ) یـسرپب اهنآ  زا  رگا  : » دـیوگ یم

(. ُبَْعَلن ُضوَُخن َو  اَّنُک  امَّنِإ  َُّنلوُقََیل  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  «! ) میتشادن یضرغ  دصق و  عقاو  رد  میدرک و  یم یخوش  حازم و 
دوش یم هاگ  یتح  دـننک ، یم ناوارف  يرادرب  هرهب شور  نیا  زا  دـنراد  یتخاونکی  ياه  هماـنرب هک  ناـمز  ره  ناـقفانم  زورما و  ناـقفانم 

ندرک ناونع  اب  ّالا  و  رتهب ، هچ  دندیـسر  ناشفدـه  هب  رگا  دـننک ، حرطم  هداس  ياهیخوش  اـهحازم و  ساـبل  رد  ار  بلاـطم  نیرت  يدـج
.دننک رارف  تازاجم  لاگنچ  زا  دنهاوخ  یم حازم  یخوش و 

ایآ وگب : اهنآ  هب   » هک دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  و  دیوگ ، یم خساپ  اهنآ  هب  هدـنبوک ، عطاق و  يریبعت  اب  نآرق  اما 
(. َنُؤِزْهَتْسَت ُْمْتنُک  ِِهلوُسَر  ِِهتایآ َو  ِهَّللِاب َو  ُْلق َأ  ( !؟» دیریگ یم یخوش  هب  دینک و  یم هرخسم  ار  شلوسر ، و  وا ، تایآ  و  ادخ ،

هّللا یّلـص  ربمایپ  طوقـس  و  رتش ، نداد  مر  هلأسم  ایآ  نآرق ! تایآ  ربمایپ و  ادخ و  اب  یتح  درک ، یخوش  ناوت  یم زیچ  همه  اب  ایآ  ینعی 
؟ دناشوپ ار  نآ  یخوش  باقن  ریز  ناوتب  هک  تسا  يزیچ  كانرطخ ، هندرگ  نآ  زا  هلآ  هیلع و 

224 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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ال « ) دـیرادرب نیغورد  یهاو و  ياهرذـع  نیا  زا  تسد  : » وگب ناـقفانم  نیا  هب  احیرـص  دـهد  یم روتـسد  ربماـیپ  هب  سپـس  هیآ 66 -) )
(. اوُرِذَتْعَت

(. ْمُِکنامیِإ َدَْعب  ُْمتْرَفَک  ْدَق  « ) دیتفرگ شیپ  رفک  هار  نامیا  زا  دعب  امش   » هک ارچ 
زا سپ  دـندوب و  نامیالا  فیعـض  نانمؤم  فص  رد  هکلب  دـندوبن ، ناقفانم  فص  رد  زاغآ  زا  الاب  هورگ  هک  دـهد  یم ناـشن  ریبعت  نیا 

.دنتفرگ شیپ  رفک  هار  قوف  يارجام 
مرجم هک  نیا  رطاـخ  هب  ار  يرگید  هورگ  میـشخبب  ار  امـش  زا  یهورگ  اـم  رگا  : » هک دـهد  یم ناـیاپ  هلمج  نیا  اـب  ار  هـیآ  ماـجنا ، رس 

(. َنیِمِرُْجم اُوناک  ْمُهَّنَِأب  ًۀَِفئاط  ْبِّذَُعن  ْمُْکنِم  ٍۀَِفئاط  ْنَع  ُفْعَن  ْنِإ  « ) درک میهاوخ  تازاجم  دندوب ،
دنتـسه يدارفا  وفع » دروم  هورگ   » هک تسا  نآ  رب  لیلد  ناشهانگ ، مرج و  رطاخ  هب  مینک  یم تازاـجم  ار  یهورگ  دـیوگ  یم هک  نیا 

.دنا هتسش دوخ  دوجو  زا  هبوت  بآ  اب  ار  هانگ  مرج و  راثآ  هک 

224 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

225 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک  یم یلک  بلطم  کی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  ناقفانم : ياه  هناشن هیآ 67 -) )
« نز  » کی اب  درم »  » کی رد  قافن  حور  ییامندوخ ، اصوصخم  دوش ، رهاظ  فلتخم  لاکـشا  هب  قافن  حور  تسا  نکمم  هک  نیا  نآ  و 

.دروخ ناقفانم  نایم  رد  ار  قافن  ياه  هرهچ رییغت  بیرف  دیابن  اما  دشاب ، توافتم  تسا  نکمم 
(. ٍضَْعب ْنِم  ْمُهُضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َنوُِقفانُْملا َو  « ) دنشامق کی  زا  همه  قفانم  نانز  قفانم و  نادرم  : » دیوگ یم اذل 

.دزادرپ یم نانآ  فاصوا  زا  تفص  جنپ  رکذ  هب  سپس 
(. ِفوُْرعَْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِرَْکنُْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  « ) دنراد یم زاب  اهیکین  زا  و  قیوشت ، تارکنم  هب  ار  مدرم  اهنآ  : » مود لوا و 

نآ نتساریپ  هعماج و  حالـصا  رد  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » قیرط زا  امئاد  هک  نیتسار  نانمؤم  همانرب  سکعرب  تسرد  ینعی 
هدیچرب هعماج  زا  یکین  فورعم و  و  دریگب ، ار  اج  همه  داسف  هک  دننک  یم یعـس  امئاد  ناقفانم  دـنراد ، شـشوک  داسف  یگدولآ و  زا 

.دوش
هن و  دنباتـش ، یم نامورحم  کمک  هب  هن  دننک ، یم قافنا  ادخ  هار  رد  هن  ْمُهَیِدـْیَأ .) َنوُِضبْقَی  َو  « ) دـندنب یم ار  ناشیاهتـسد   » اهنآ موس :

.دنریگ یم هرهب  اهنآ  یلام  کمک  ار  انشآ  دنواشیوخ و 
.دنلیخب تخس  لاوما  لذب  رد  دنرادن ، قافنا »  » شاداپ جیاتن و  ترخآ و  هب  نامیا  نوچ  اهنآ  تسا  نشور 

دهد یم ناشن  اهنآ  یگدنز  عضو  زین  و   ) دنا هدرک شومارف  ار  ادخ  اهنآ   » هک دـهد  یم ناشن  ناشراتفر  راتفگ و  لامعا و  مامت  مراهچ :
هدرک یشومارف  هلماعم  اهنآ  اب  ینعی  ْمُهَیِـسَنَف .) َهَّللا  اوُسَن  « ) هدومن شومارف  دوخ  بهاوم  تاقیفوت و  تاکرب و  زا  ار  اهنآ  مه  ادخ  هک )

.تسا راکشآ  نانآ  یگدنز  مامت  رد  یشومارف  ود  نیا  راثآ  تسا و 
(. َنوُقِساْفلا ُمُه  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  « ) ادخ نامرف  تعاطا  هریاد  زا  نوریب  دنقساف و  ناقفانم   » هک نیا  مجنپ :

.دوش یم هدید  ینامز  رصع و  ره  رد  دش  هتفگ  ناقفانم  كرتشم  تافص  هراب  رد  قوف  هیآ  رد  هچنآ 
226 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

226 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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رافک و همه  قفانم و  نانز  نادرم و  دنوادخ  : » دیامرف یم تسا ، هدـش  نایب  اهنآ ، كاندرد  دـیدش و  تازاجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 68 -) )
(. َمَّنَهَج َران  َراَّفُْکلا  ِتاِقفانُْملا َو  َنیِِقفانُْملا َو  ُهَّللا  َدَعَو  « ) هداد منهج  شتآ  هدعو  ار  نامیا  یب دارفا 

(. اهِیف َنیِِدلاخ  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  : » هک ینازوس  شتآ  نامه 
(. ْمُُهبْسَح َیِه  « ) تسا یفاک  اهنآ  يارب  دراد ) رب  رد  ار  اهرفیک  اهباذع و  عاونا  مامت  هک   ) تازاجم کی  نیمه   » و

.دراد دوجو  یناحور  ینامسج و  باذع  عون  همه  خزود  رد  اریز  دنرادن ، يرگید  تازاجم  چیه  هب  زاین  اهنآ  رگید  ریبعت  هب  و 
ُمُهَنََعل َو  « ) تسا هدومن  ناشبیـصن  یگـشیمه  باذع  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌمیِقُم ٌباذَع  ْمَُهل  ُهَّللا َو 
.دوش یم بوسحم  اهنآ  يارب  رفیک  نیرتکاندرد  باذع و  نیرتگرزب  دوخ  دنوادخ ، زا  يرود  نیا  هکلب 

226 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

اهنآ يور  شیپ  ار  خــیرات  هـنیآ  ناـقفانم ، زا  هورگ  نـیا  نتخاـس  رادــیب  يارب  هـیآ  نـیا  تربـع ! سرد  خــیرات و  رارکت  هیآ 69 -) )
: دـیوگ یم و  دـهد ، یم اهنآ  هب  ار  اهـسرد  نیرتزیگنا  تربع  نیـشیپ ، ناشکندرگ  ناقفانم و  اب  نانآ  یگدـنز  هسیاقم  اب  و  دراذـگ ، یم

(. ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلاَک   ) دینک یم بیقعت  ار  موش  تشونرس  همانرب و  ریسم و  نامه  و  دیتسه ،» نیشیپ  ناقفانم  دننامه  امش  »
اـًلاْومَأ َو َرَثْکَأ  ًةَُّوق َو  ْمُْکنِم  َّدَـشَأ  اُوناـک  « ) دـندوب رتنوزفا  امـش  زا  نادـنزرف  لاوما و  رظن  زا  و  رتـیوق ، امـش  زا  ورین  رظن  زا  هک  اـهنامه  »

(. ًادالْوَأ
تما نیا  ناقفانم  امش  دنتفرگ ، هرهب  يراکهبت ، داسف و  هانگ و  یگدولآ و  تاوهش و  قیرط  رد  ایند ، رد  دوخ  هرهب  بیـصن و  زا  اهنآ  »

ُْمتْعَتْمَتْساَف ْمِِهقالَِخب  اوُعَتْمَتْـساَف  « ) دیدرک يرادرب  هرهب  دندوب ، هتفرگ  هرهب  نیـشیپ  ناقفانم  هک  هنوگ  نامه  دوخ  هرهب  بیـصن و  زا  زین 
(. ْمِِهقالَِخب ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َعَتْمَتْسا  اَمَک  ْمُِکقالَِخب 

َو « ) دـنتفر ورف  روما  نیا  رد  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دـیتفر ، ورف  نانمؤم ، ءازهتـسا  هیرخـس و  قاـفن و  رفک و  رد  امـش  : » دـیوگ یم سپس 
227 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوُضاخ .) يِذَّلاَک  ُْمتْضُخ 

ود اب  ناهج ، ناقفانم  همه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصاعم  ناقفانم  هورگ  هب  رادشه  يارب  ار  نیـشیپ  ناقفانم  راک  نایاپ  ماجنا  رس 
: دنک یم نایب  هلمج 

ناشدئاع نآ  زا  یتبثم  هجیتن  چیه  و  دور ، یم هتفر و  داب  رب  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  همه  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » هک نیا  تسخن 
(. ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأ  « ) ددرگ یمن

(. َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) دنتسه یعقاو  ناگتفای  نارسخ  و  یقیقح ، ناراکنایز  اهنآ  : » هک نیا  رگید 
رد هن  مینیب  یم میرگنب  تسرد  رگا  یلو  دـنربب ، دوخ  زیمآ  قاـفن  لاـمعا  زا  يدودـحم »  » و تقوـم »  » ياـه هدافتـسا تسا  نکمم  اـهنآ 

.دنراد يا  هرهب رگید  ناهج  رد  هن  و  دندنب ، یم یفرط  رذگهر  نیا  زا  ایند  نیا  یگدنز 

227 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

نیا ایآ  : » دـیوگ یم نینچ  يراـکنا  ماهفتـسا  ناونع  هب  هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 70 -) )
ناریو ياهرهش  و  بیعش ) موق   ) نیدم باحصا  و  میهاربا ، موق  و  دومث ، و  داع ، و  حون ، موق  نیشیپ ، ياهتما  تشونرس  زا  قفانم  هورگ 
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َنَیْدَـم َو ِباحْـصَأ  َمیِهاْربِإ َو  ِمْوَـق  َدوُـمَث َو  ٍداـع َو  ٍحوـُن َو  ِمْوَـق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُأَـبَن  ْمِِهتْأَـی  ْمـَل  َأ  « ) دـندشن ربـخ  اـب  طوـل  موـق  هدـش 
(. ِتاکِفَتْؤُْملا

.دهد یم ناکت  دشاب  وا  بلق  رد  ساسحا  نیرتمک  هک  ار  یناسنا  ره  نآ  یسررب  هعلاطم و  هک  تسا  يا  هدنهد ناکت  ياهارجام  اهنیا 
ناشیوس هب  نانآ  تیادـه  يارب  نشور  لیالد  اب  ناشناربمایپ  و  ، » تخاسن مورحم  دوخ  فطل  زا  هاگ  چـیه  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـنچ  ره 

(. ِتانِّیَْبلِاب ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَتَأ  « ) دندمآ
هار رد  ناـشیاسرف  تقاـط  تاـمحز  يارب  دـندادن و  ارف  شوـگ  یهلا  نادرم  نـیا  ياهزردــنا  ظـعاوم و  زا  کـی  چــیه  هـب  اـهنآ  یلو 

.دنداهنن یجرا  ادخ  قلخ  يرگنشور 
ْنِکل ْمُهَِملْظَِیل َو  ُهَّللا  َناک  امَف  «! ) دنتـشاد اور  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  دندوب  ناشدوخ  نیا  درکن ، متـس  اهنآ  هب  دنوادخ  زگره  نیاربانب  »

(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک 

227 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

حرطم تمـسق  جـنپ  رد  قفانم  نانز  نادرم و  كرتشم  تاـهج  مئـالع و  هتـشذگ  تاـیآ  رد  نیتسار : ناـنمؤم  ياـه  هناـشن هیآ 71 -) )
228 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیدرگ 

.دوش یم هصالخ  تمسق  جنپ  رد  مه  نآ  هک  تسا  هدش  نایب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  ياه  هناشن مئالع و  ثحب  دروم  هیآ  رد 
َنوـُنِمْؤُْملا َو َو  « ) دـنرگیدکی رواـی  راـی و  ّیلو و  تسود و  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  : » دـیامرف یم هـک  دوـش  یم عورـش  اـجنیا  زا  هـیآ 

(. ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا 
: دزادرپ یم نانمؤم  تافص  تایئزج  حرش  هب  یلک  لصا  نیا  نایب  زا  سپ 

(. ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأَی  « ) دنک یم توعد  اه  یکین هب  ار  مدرم  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن  - 1
(. ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  « ) دنراد یم زاب  تارکنم  اهیدب و  اهیتشز و  زا  ار  مدرم  - » 2

اب دنتـسه و  ادخ  دای  هب  و  َةالَّصلا .) َنوُمیُِقی  َو  « ) دـنراد یم اپرب  ار  زامن   » دـندوب هدرک  شومارف  ار  ادـخ  هک  ناقفانم  سکع  هب  اهنآ  - 3
.دنراد یم هاگآ  رادیب و  ار  لقع  و  نشور ، ار  لد  وا ، رکذ  دای و 

يارب و  ادخ ، قلخ  تیامح  و  ادخ ، هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  زا  یشخب  دنتسه  لیخب  کسمم و  يدارفا  هک  ناقفانم  فالخ  رب  اهنآ  - 4
(. َةاکَّزلا َنُوتُْؤی  َو  « ) دزادرپ یم ار  شیوخ  لاوما  تاکز  و   » دنیامن یم قافنا  هعماج ، يزاسزاب 

َهَّللا َو َنوُعیُِطی  َو  « ) دننک یم وا  ربمایپ  ادخ و  نامرف  تعاطا   » نانمؤم اما  قح ، نامرف  تحت  زا  جراخ  و  شکرس ، دنقـساف و  ناقفانم  - 5
(. َُهلوُسَر

لومـشم يدوز  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هدرک ، شاداـپ  هجیتن و  رظن  زا  ناـنمؤم  زاـیتما  نیتـسخن  هب  هراـشا  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد 
(. ُهَّللا ُمُهُمَحْرَیَس  َِکئلوُأ  « ) دنادرگ یم شیوخ  تمحر 

اـناوت و دـنوادخ   » هک ارچ  تسا ، شخب  ناـنیمطا  یعطق و  رظن  ره  زا  دـنوادخ ، فرط  زا  ناـنمؤم  هب  تمحر  هدـعو  هک  تسین  کـش 
(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میکح 

.دنام یم زجاع  نآ  ماجنا  زا  داد ، هدعو  هک  یماگنه  هن  و  دهد ، یم هدعو  تلع  نودب  هن 

228 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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« يونعم  » و يدام »  » هبنج ود  رد  دوش ، یم نامیا  اـب  دارفا  لاـح  لـماش  هک  ار  یهلا  هعـساو  تمحر  نیا  زا  یتمـسق  هیآ  نیا  هیآ 72 -) )
229 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم حرش 

« دراد نایرج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  تسا  هداد  هدعو  تشهب  زا  ییاهغاب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن 
(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُهَّللا  َدَعَو  )

(. اهِیف َنیِِدلاخ  « ) دننام یم نآ  رد  هنادواج  نانآ   » درادن و هار  نآ  رد  ییادج  لاوز و  هک  تسا  نیا  گرزب  تمعن  نیا  ياهیگژیو  زا 
اهنآ رایتخا  رد  ندـع  تشهب  بلق  رد  هّفرم  ياههاگلزنم  هزیکاـپ و  ياهنکـسم   » دـنوادخ هک  تسا  نیا  اـهنآ  هب  یهلا  بهاوم  زا  رگید 

(. ٍنْدَع ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  « ) دراذگ یم
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تشهب  زا  تسا  یصوصخم  ياهغاب  ندع » تاّنج   » هک دوش  یم هدافتـسا  نینچ  یمالـسا  ثیداحا  زا 

.دش دنهاوخ  رقتسم  اهنآ  رد  وا  ناوریپ  ناصاخ  زا  یعمج 
( دوش یم نیتسار  نانمؤم  نیا  بیصن  هک   ) ادخ يدونـشخ  تیاضر و  : » دیامرف یم هدرک ، اهنآ  يونعم  شاداپ  تمعن و  هب  هراشا  سپس 

(. ُرَبْکَأ ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  « ) تسا رتگرزب  رترب و  همه  زا 
، وا زا  ادـخ  يدونـشخ  تیاـضر و  هجوت  رطاـخ  هب  ناـسنا  کـی  هب  هک  ار  یناـحور  Ə يونعم و �ا تذـل  نآ  دـناوت  یمن سک  چـیه 

.دنک فیصوت  دهد ، یم تسد 
(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  « ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  : » دیوگ یم هدرک ، يونعم  يدام و  ياهتمعن  نیا  مامت  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  و 

229 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

يا : » دـیوگ یم هداد ، ناقفانم  راّفک و  ربارب  رد  لمع  تدـش  هب  روتـسد  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رـس  ناقفانم : رافک و  اـب  راـکیپ  هیآ 73 -) )
(. َنیِِقفانُْملا َراَّفُْکلا َو  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) نک داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ !

(. ْمِْهیَلَع ُْظلْغا  َو  « ) ریگ شیپ  رد  ینشخ  تخس و  شور  اهنآ  ربارب  رد  «و 
ُمَّنَهَج َو ْمُهاوْأَم  َو  « ) تسا هاگیاج  تشونرـس و  نیرتدـب  هک  تسا  خزود  ناشهاگیاج   » ترخآ رد  و  تسایند ، رد  اهنآ  تازاـجم  نیا 

(. ُریِصَْملا َْسِئب 
230 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هناحلسم  داهج  اصوصخم  و  هبناج ، همه  داهج  رافک »  » ربارب رد  داهج  زرط  هتبلا 

دـیدهت و خـیبوت و  تمذـم و  دـننام  تسا ، هناحلـسم  هزرابم  زا  ریغ  هزرابم  رگید  لاکـشا  عاونا و  ناقفانم  اب  داـهج  زا  روظنم  .تسا و 
.دشاب ینعم  نیمه  هب  هراشا  ْمِْهیَلَع ) ُْظلْغا  َو   » هلمج دیاش  و  اهنآ ، نتخاس  اوسر 

230 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 74) )

230 ص :  لوزن .... : نأش 
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هراب رد  يا  هدـننز بلاطم  ناقفانم ، زا  یـضعب  دـهد  یم ناشن  اهنآ  همه  هک  هدـش  لـقن  یفلتخم  تاـیاور  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  هراـب  رد 
دنا و هتفگن يزیچ  هک  دندرک  دای  غورد  دنگوس  ناشرارـسا  ندـش  شاف  زا  سپ  دـندوب و  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالـسا و 

.دیدرگ یثنخ  هک  دندوب  هدیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دض  رب  يا  هئطوت نینچمه 

230 ص :  ریسفت .... :

دننیب یم هـک  یماـگنه  هـک : نـیا  نآ  هدـش و  هتــشادرب  ناـقفانم  لاـمعا  زا  رگید  یکی  يور  زا  هدرپ  هـیآ  نـیا  رد  كاـنرطخ ! هئطوـت 
.دنوش یم لسوتم  نیغورد  ياهمسق  هب  دوخ  راتفگ  تابثا  يارب  یتح  دننک و  یم راکنا  ار  تایعقاو  هدش  شاف  ناشرارسا 

(. اُولاق ام  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  « ) دنا هتفگن ربمایپ  هراب  رد  ار  یبلاطم  نانچ  هک  دننک  یم دای  دنگوس  ناقفانم  : » دیوگ یم تسخن 
راهظا لوبق و  زا  سپ   » تهج نیا  هب  و  ِْرفُْکلا .) َۀَِـملَک  اُولاـق  ْدََـقل  َو  « ) دـنا هتفگ يزیمآرفک  نانخـس  ملـسم  روطب  اـهنیا  : » هک یلاـح  رد 

(. ْمِهِمالْسِإ َدَْعب  اوُرَفَک  َو  « ) دنا هتفرگ شیپ  ار  رفک  هار  مالسا 
اب زین  ار  يروص  يرهاظ و  مالسا  نیمه  نیاربانب  دندرک ، یم مالسا  راهظا  اهنت  هکلب  دنوش  رفاک  هک  دندوبن  ناملسم  زاغآ  زا  نانآ  هتبلا 

.دنتسکش مهرد  رفک  راهظا 
(. اُولانَی َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  « ) دندیسرن نآ  هب  هک  دنتشاد  یکانرطخ  میمصت  اهنآ   » رتالاب نآ  زا  و 

قافن و داـسف و  دـیلوت  و  یمالـسا ، هعماـج  ناـمزاس  نتخیر  مه  هب  يارب  هک  تسا  ییاـهتیلاعف  اـی  ربماـیپ و  يدوباـن  يارب  هئطوت  نآ  و 
.دشن یهتنم  ییاهن  فده  هب  زگره  هک  دنداد ، یم ماجنا  فاکش ،

رد اهنآ  دـنک : یم هفاضا  دوش  راکـشآ  الماک  اهنآ  یـسانشن  کمن  ناقفانم و  ياهتیلاعف  تحاقو  یتشز و  هک  نیا  يارب  دـعب  هلمج  رد 
ریسفت هدیزگرب  وترپ  رد  سکع  هب  هکلب  دوب ، هدشن  دراو  نانآ  رب  مالـسا  هیحان  زا  يا  همطل چیه  دندوب و  هدیدن  ربمایپ  زا  یفالخ  عقاو 

231 ص : ج2 ، هنومن ،
دنوادخ و دنتفرگ  یم ار  ییاهتمعن  ماقتنا  تقیقح  رد  اهنآ   » نیاربانب دندوب ، هدیسر  يونعم  يدام و  ياهتمعن  عاونا  هب  مالسا  تموکح 

(. ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ  اوُمَقَن  ام  َو  « ) دندوب هداد  اهنآ  هب  انغتسا  دح  رس  ات  دوخ  مرک  لضف و  اب  ربمایپ 
« تسا رتهب  اهنآ  يارب  دـننک  هبوت  نانآ  رگا  : » دـیوگ یم هدوشگ ، نانآ  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  تسا  نآرق  هریـس  هک  ناـنچنآ  سپس 

(. ْمَُهل ًاْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف  )
یتشآ و هار  یتح  هک  تساجبان ، لمع  تدش  يریگتخس و  هنوگره  اب  هزرابم  و  تیبرت ، رما  هب  مامتها  مالسا و  ینیب  عقاو  هناشن  نیا  و 

.هدراذگزاب دنتشاد  هدننز  ياهنیهوت  زیمآرفک و  نانخس  دندرک و  ربمایپ  يدوبان  يارب  هئطوت  هک  یناقفانم  يور  هب  ار  هبوت 
، دنهد همادا  دوخ  شور  هب  رگا  : » هک دهد  یم رادشه  اهنآ  هب  دنریگن ، فعـض  رب  لیلد  ار  شمرن  نیا  اهنآ  هک  نیا  يارب  لاح  نیع  رد 

ُهَّللا ُمُْهبِّذَُـعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإ  َو  « ) داد دـهاوخ  رفیک  یکاندرد  تازاجم  هب  ار  ناـنآ  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ  دـننادرگرب ، يور  هبوت  زا  و 
(. ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباذَع 

يور رسارس  رد  اهنآ   » اریز دنهابتشا ، رد  تخس  دباتشب  نانآ  کمک  هب  تسا  نکمم  یهلا  تازاجم  ربارب  رد  یسک  دنرادنپ  یم رگا  و 
(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  « ) يروای رای و  هن  تشاد و  دنهاوخ  یتسرپرس  یلو و  هن  نیمز 

231 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 973 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

هیآ 75) )

231 ص :  لوزن .... : نأش 

هب بترم  دوب و  يریقف  درم  هک  وا  تسا ، هدـش  لزان  بطاح » نب  ۀـبلعث   » مان هب  راـصنا  زا  یکی  هراـب  رد  نآ  زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا 
وا هب  یناوارف  لام  دـنوادخ  ات  دـنک  اعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تشاد  رارـصا  دـمآ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم 

رادـقم زا  رتهب  ینک ، ادا  یناوتب  ار  شقح  هک  یمک  رادـقم  « » هقیطت ریثک ال  نم  ریخ  هرکـش  يّدؤت  لـیلق  : » دومرف وا  هب  ربمغیپ  دـهدب !
«. یشاب هتشادن  ار  شقح  ادا  ییاناوت  هک  تسا  يدایز 

.درک اعد  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماجنا  رس  دوبن و  رادرب  تسد  هبلعث  یلو 
.دیسر وا  هب  يراشرس  تورث  تفر و  ایند  زا  تشاد  يدنمتورث  يومع  رسپ  یتیاور  قبط  هک  تشذگن  يزیچ 

ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  تاکز  ات  داتـسرف ، وا  دزن  ار  تاکز  يروآ  عمج  رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یتدـم  زا  سپ 
232

يراددوخ اهنت  هن  درک ، يراددوخ  یهلا  قح  تخادرپ  زا  لیخب ، هدیـسر و  اون  هب  هزات  تیفرظ و  مک  درم  نیا  یلو  دریگب ، ار  وا  لاوما 
.تسا هیزج »  » ردارب مکح  نیا  تفگ : دومن و  ضارتعا  زین  مکح  نیا  عیرشت  لصا  هب  هکلب  درک ،

رب ياو  يا  هبلعث ! رب  ياو  ! » ۀبلعث حیو  ای  ۀبلعث ! حیو  ای  دومرف : دینـش  ار  وا  نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  لاح  ره  هب 
.دش لزان  روبزم  تایآ  ماگنه  نیا  رد  و  هبلعث !»

232 ص :  ریسفت .... :

فعـض ماگنه  هب  هک : نیا  نآ  دراذگ و  یم تشگنا  ناقفانم  تشز  تافـص  زا  رگید  یکی  يور  اجنیا  رد  نآرق  دنتیفرظ ! مک  ناقفانم 
.دنریگ رارق  ناقفانم  فص  رد  يزور  اهنآ  دنک  یمن رواب  سک  چیه  هک  دننز  یم نامیا  زا  مد  نانچ  یناشیرپ ، رقف و  یناوتان و  و 

ار شیوخ  ياهنامیپ  دهع و  همه  هک  دنوش  یم یتسرپایند  قرغ  هدرک و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  نانچ  دنسرب  ییاون  هب  هک  نیمه  اما 
.دنراپس یم یشومارف  تسد  هب  ادخ  اب 

اعطق دنک  تمحرم  ام  هب  دوخ  مرک  لضف و  زا  رگا  هک  دنا  هتسب نامیپ  ادخ  اب  هک  دنتسه  یناسک  ناقفانم  زا  یضعب  : » دیوگ یم تسخن 
َنِم َّنَنوُـکََنل  َّنَقَّدَّصََنل َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اـناتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَـهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) دوـب میهاوـخ  ناراـکوکین  زا  مینک و  یم کـمک  نادـنمزاین  هب 

(. َنیِِحلاَّصلا

232 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

لـضف و زا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  هب  و   » دوـب یهت  زیچ  همه  زا  ناشتـسد  هـک  دـنتفگ  یم یناـمز  اـهنت  ار  نخـس  نـیا  یلو  هیآ 76 -) )
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اْوَّلَوَت َو ِِهب َو  اُولَِخب  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهاتآ  اَّمَلَف  « ) دندش نادرگیور  دندرک و  یچیپرس  دندیزرو و  لخب  داد ، نانآ  هب  ییاه  هیامرـس شتمحر 
(. َنوُضِْرعُم ْمُه 

232 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

دنک و هشیر  نانآ  لد  رد  رادیاپ  رمتـسم و  روطب  قافن  حور  هک  دش  نیا  شا  هجیتن لخب  ینکـش و  نامیپ  نیا  لمع و  نیا  (- » هیآ 77 )
(. ُهَنْوَْقلَی ِمْوَی  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  « ) دبای همادا  دننک  یم تاقالم  ار  ادخ  هک  یماگنه  تمایق و  زور  ات 

اوُفَلْخَأ اِمب  « ) دنتفگ یم غورد  ابترم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  و  دندرک ، فلخت  دنتـسب  ادخ  اب  هک  يدـهع  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب   » نیا
(. َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  ُهوُدَعَو َو  ام  َهَّللا 

232 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

233 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دهد  یم رارق  خیبوت  شنزرس و  دروم  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  ماجنا  رس  هیآ 78 -) )
همه زا  دـنوادخ  و  دونـش ، یم ار  نانآ  یـشوگ  رد  هتـسهآ و  نانخـس  و  دـناد ، یم ار  اهنآ  نورد  رارـسا  دـنوادخ  دـنناد  یمن اهنآ  ایآ  »

(. ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمُهاوَْجن َو  ْمُهَّرِس َو  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  ( !؟» تسا ربخ  اب  اهیناهنپ  بویغ و 

233 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 79) )

233 ص :  لوزن .... : نأش 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هک : دوش  یم هدافتسا  نینچ  اهنآ  عومجم  زا  هک  هدش ، لقن  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد  يددعتم  تایاور 
زا کمک  نتفرگ  هب  زاین  و  دزاس ، هدامآ  كوبت ) گنج  يارب  ـالامتحا   ) نمـشد اـب  هلباـقم  يارب  ار  مالـسا  رکـشل  تشاد  میمـصت  هلآ 

کمک ای  تاکز  ناونع  هب  يا  هظحالم لباق  رادـقم  دنتـشاد  ییاناوت  هک  یناسک  دومرف ، راهظا  ار  دوخ  رظن  هک  یماگنه  تشاد ، مدرم 
.دندرک میدقت  مالسا  شترا  هب  ضوعالب 

ارهاظ کمک  امرخ  يرادـقم  هیهت  بش و  رد  بآ  ندیـشک  یفاضا و  راک  لمحت  اـب  ناملـسم  دـمآرد  مک  نارگراـک  زا  یـضعب  یلو 
.دندومن یمالسا  گرزب  همانرب  نیا  هب  يزیچان 

ار یناسک  و  دـندرک ، یم یفرعم  راکایر  ناونع  هب  ار  لوا  هورگ  دـنتفرگ : یم داریا  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  وج  بیع ناـقفانم  یلو 
.دنتفرگ یم ءازهتسا  هرخسم و  داب  هب  دندوب  هدومن  کمک  يزیچان  ارهاظ  رادقم  هک 

! داد میب  دنوادخ  باذع  زا  درک و  دیدهت  ار  اهنآ  ادیدش  دش و  لزان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 
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233 ص :  ریسفت .... :

و وج ، هناـهب جوـجل ، يدارفا  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  ناـقفانم  یموـمع  تافـص  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  ناـقفانم : ینکـشراک 
.دنهد یم هولج  دب  و  هدرک ، ریقحت  یبسانمان  ياه  هلصو اب  ار ، یتبثم  راک  ره  دنتسه ، نکشراک  و  ریگداریا ،

هنوگ نیا  ریثأت  تحت  ات  دزاس ، یم هاگآ  نآ  زا  ار  ناناملـسم  و  دنک ، یم شهوکن  ار  اهنآ  یناسنا  ریغ  شور  نیا  ادـیدش  دـیجم  نآرق 
دارفا هب  هک  اهنآ  : » دیامرف یم تسخن  درادن ! یگنر  یمالسا  هعماج  رد  نانآ  يانح  هک  دننادب  ناقفانم  مه  دنریگن و  رارق  ءوس  تائاقلا 

هک ار  تسدگنت  نامیا  اب  دارفا  هک  اهنآ  اصوصخم  و  دـنریگ ، یم بیع  هناقداص ، ياهکمک  تاقدـص و  نتخادرپ  رد  نینمؤم  راکوکین 
234 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  نانآ  دنوادخ  دننک ، یم هرخسم  دنرادن ، رصتخم  ياهکمک  هب  زج  یسرتسد 

َنوُدِجَی َنیِذَّلا ال  ِتاقَدَّصلا َو  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا  «! ) تساهنآ راظتنا  رد  كاندرد  باذع  و  دنک ، یم هرخـسم 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ْمُْهنِم َو  ُهَّللا  َرِخَس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْسَیَف  ْمُهَدْهُج  اَّلِإ 

، داد دهاوخ  اهنآ  هب  ار  ناگدننک  ءازهتسا  تازاجم  هک  تسا  نیا  دنک ) یم هرخسم  ار  اهنآ  دنوادخ  « ) ْمُْهنِم ُهَّللا  َرِخَس   » هلمج زا  روظنم 
! دنوش ریقحت  ناگدش  ءازهتسا  نوچمه  هک  دنک  یم راتفر  اهنآ  اب  نانچ  نآ  ای  و 

234 ص :  ۀیآ 80 .... (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هک بیترت  نیا  هب  دنک  یم رکذ  ار  دیدهت  نیرخآ  هدومن و  ناقفانم  زا  هورگ  نیا  تازاجم  يور  يرتشیب  دیکأت  هیآ  نیا  رد  هیآ 80 -) )
يارب راب  داتفه  رگا  یتح  ینکن ، هچ  ینک و  رافغتـسا  اهنآ  يارب  هچ  : » دیوگ یم هدومن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 

ْنَلَف ًةَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنِإ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْوَأ ال  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  « ) دشخب یمن ار  اهنآ  ادخ  زگره  ییامن  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  اهنآ 
(. ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی 

دنکفا نآ  موش  راثآ  قافن و  هّرد  هب  ار  اهنآ  رفک  نیمه  و  دـنتفرگ » شیپ  رفک  هار  دـندرک و  راکنا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  اـهنآ  هک  ارچ  »
(. ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  )

دنوادخ  » یلو دنتقیقح ، يایوج  دنراد و  یم رب  ماگ  یبلط  قح  قیرط  رد  هک  دوش  یم یناسک  لاح  لماش  ادخ  تیاده  تسا  نشور  و 
(. َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  « ) دنک یمن تیاده  ار  قفانم  راکهنگ و  قساف و  دارفا 

234 ص :  تیمک .... : هن  تسا  راک  تیفیک  هب  تیمها 

هکلب هدرکن ، هیکت  لـمع » رادـقم  ترثک   » يور يدروم  چـیه  رد  مالـسا  هک  دـیآ  یم تسد  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یبوخ  هب  تقیقح  نیا 
.تسا هداد  لمع » تیفیک   » هب تیمها  اج  همه 

تیلوؤسم و ساسحا  زا  نخـس  تسین ، مک  رایـسب و  زا  نخـس  درادـن ، غیرد  دوخ  ییاـناوت  رادـقم  زا  یـسک  چـیه  هک  تسا  نیا  مهم 
.تسا صالخا 
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ساـسحا دـیاب  همه  تالکـشم ، زورب  ماـگنه  هب  یمالـسا  ملاـس  هعماـج  کـی  رد  هک  دوش  یم نشور  زین  تقیقح  نیا  عوضوم  نیا  زا 
ناج و زا  نآ  ظفح  رد  دیاب  همه  و  تسا ، همه  هب  قلعتم  مالسا  هک  ارچ  دوش ، هتخود  نانکمتم  هب  اهنت  اهمشچ  دیابن  دننک ، تیلوؤسم 

.دنشوکب لد 
235 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

235 ص :  ۀیآ 81 .... (: 9) ۀبوتلا ةروس 

راکفا راتفر و  لامعا و  هلیـسو  هب  ناقفانم ، یفرعم  نوماریپ  ناـنچمه  نخـس  زین  هیآ  نیا  رد  ناـقفانم : ینکـشراک  مه  زاـب  هیآ 81 -) )
.تساهنآ

هب و   ) دنتسشن دوخ  ياه  هناخ رد  یهاو  ياهرذع  اب  و  دنتسج ، فلخت  داهج  رد  تکرـش  زا  كوبت )  ) رد هک  اهنآ  : » دیامرف یم تسخن 
بکترم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دض  رب  هک  یلمع  نیا  زا  دنداد ) حیجرت  گنج  نادـیم  تارطخ  رب  ار  تمالـس  دوخ  نامگ 

(. ِهَّللا ِلوُسَر  َفالِخ  ْمِهِدَعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف  « ) دنلاحشوخ دندش ،
اوُهِرَک َو  « ) دنتشاد تهارک  دندرگ ) لئان  نادهاجم  گرزب  تاراختفا  هب  و   ) دننک داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  هک  نیا  زا  «و 

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدِهاُجی  ْنَأ 
زین ار  نارگید  دنتشاد ، شـشوک  یناطیـش  ياه  هسوسو اب  هکلب  دندرکن ، تعانق  داهج  نادیم  رد  تکرـش  زا  ناشدوخ  فلخت  هب  اهنآ 

اوُرِْفنَت اُولاق ال  َو  « ) دینکن تکرح  دربن  نادیم  يوس  هب  ناتـسبات  نازوس  يامرگ  نیا  رد  دنتفگ : اهنآ  هب  و   » دنزاس فرـصنم  ای  درـسلد 
(. ِّرَْحلا ِیف 

اهنآ هب  : » دیوگ یم خساپ  نینچ  اهنآ  هب  يا  هدنبوک عطاق و  نحل  اب  هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  نآرق  سپس 
(. َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُران  ُْلق  «! ) دنمهفب رگا  تسا  رتنازوس  رتمرگ و  مه  نیا  زا  خزود  نازوس  شتآ  وگب :

کی هک  یشتآ  تساهنآ ، راظتنا  رد  ینازوس  شتآ  هچ  هک  دنرادن  هجوت  یفاک ، كرد  مدع  و  نامیا ، فعـض  رثا  رب  هک  سوسفا  یلو 
.تسا رت  هدنزوس ایند  ياهشتآ  زا  شکچوک  هقرج 

235 ص :  ۀیآ 82 .... (: 9) ۀبوتلا ةروس 

درـسلد داهج و  زا  فلخت  اب  دـنا و  هدروآ تسد  هب  يزوریپ  هک  نیا  نامگ  هب  اهنآ  هک  دـنک  یم نیا  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 82 -) )
رصع و ره  رد  ناقفانم  همه  هک  هنوگ  نامه  دندنخ ، یم رایسب  دنهد و  یم رس  ههقهق  دنا ، هدیسر یفده  هب  نادهاجم  زا  یـضعب  ندرک 

.دننینچ نامز 
(. ًارِیثَک اوُْکبَْیل  اًلِیلَق َو  اوُکَحْضَْیلَف  « ) دنیرگب رایسب  دندنخب و  مک  دیاب   » هک دنک  یم راطخا  اهنآ  هب  نآرق  یلو 

236 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهلپ  همه  هک  نیا  رطاخ  هب  هیرگ  دنراد ، شیپ  رد  هک  یکیرات  هدنیآ  يارب  هیرگ 
هداد و تسد  زا  ار  رمع  هیامرـس  دادعتـسا و  همه  نیا  هک  نیا  يارب  هیرگ  هرخـالاب  و  دـنا ، هتخاـس ناریو  دوخ  رـس  تشپ  ار  تشگزاـب 

.دنا هدیرخ دوخ  يارب  یتخبدب  يزور و  هریت ییاوسر و 
(. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  « ) دنداد یم ماجنا  اهنآ  هک  تسا  یلامعا  يازج  نیا  : » دیامرف یم هیآ  رخآ  رد  و 
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236 ص :  ۀیآ 83 .... (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یماگنه هب  اهنآ  هک  نیا  نآ  دـنک و  یم ناقفانم  كانرطخ  هدـش و  باسح  ياهـشور  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 83 -) )
دـض و لامعا  اهناسون و  نیا  اب  دـنیآ و  یم رب  ناربج  ماـقم  رد  ارهاـظ  دوخ  هئربت  يارب  دـنهد  یم ماـجنا  اراکـشآ  ار  یفـالخ  راـک  هک 

.دنراد یم ناهنپ  ار  دوخ  یلصا  هرهچ  ضیقن ،
يرگید داهج  نادـیم  رد  هک  دـنهاوخب  هزاجا  وت  زا  دـنادرگ و  زاـب  اـهنیا  زا  یهورگ  يوس  هب  ار  وت  دـنوادخ  هاـگره  : » دـیوگ یم هیآ 

دیهاوخن ینمـشد  اـب  نم  هارمه  زگره  و  درک ، دـیهاوخن  تکرـش  يداـهج  چـیه  رد  نم  اـب  هاـگ  چـیه  وـگب ، اـهنآ  هب  دـننک ، تکرش 
(. اوُدَع َیِعَم  اُوِلتاُقت  َْنل  ًاَدبَأ َو  َیِعَم  اوُجُرْخَت  َْنل  ْلُقَف  ِجوُرُْخِلل  َكُونَذْأَتْساَف  ْمُْهنِم  ٍۀَِفئاط  یلِإ  ُهَّللا  َکَعَجَر  ْنِإَف  «! ) دیگنج

.دروخ دهاوخن  ار  ناشبیرف  یسک  رگید  هک  دزاس  نشور  دنک و  سویأم  هشیمه  يارب  ار  اهنآ  دیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ینعی 
رد تکرـش  داهنـشیپ  دنوش و  دراو  قیرط  نیا  زا  دندوبن  رـضاح  نانآ  همه  هک  دهد  یم ناشن  ناشیا ) زا  یهورگ  « ) ْمُْهنِم ٍۀَِفئاط   » هلمج

.دنرادب هضرع  ار  يرگید  داهج 
يریگ هرانک داهج  نادیم  زا  هک  دیدش  یـضار  راب  نیتسخن  يارب  امـش  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  نانآ  داهنـشیپ  لوبق  مدـع  لیلد  سپس 

ٍةَّرَم َلَّوَأ  ِدوُعُْقلِاب  ُْمتیِـضَر  ْمُکَّنِإ  « ) دینیـشنب اه  هناخ رد  اـهنآ  اـب  و  دـیدنویپب ، ناـفلختم  هب  زین  نونکا  مه  دینیـشنب ، اـه  هناـخ رد  دـینک و 
(. َنیِِفلاْخلا َعَم  اوُدُْعقاَف 

237 ص :  ۀیآ 84 .... (: 9) ۀبوتلا ةروس 

دندیرد ار  اه  هدرپ داهج  نادیم  رد  تکرش  زا  حیرـص  فلخت  اب  ناقفانم  هک  نآ  زا  سپ  ناقفانم : ربارب  رد  رتمکحم  شور  هیآ 84 -) )
هدیزگرب يارب  ات  دنک  ذاختا  اهنآ  ربارب  رد  يرتمکحم  رتحیرـص و  شور  دهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  دش ، الم  رب  ناشراک  و 

237 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
.دوش هدیچرب  نارگید  ياهزغم  زا  يرگ  قفانم قافن و  رکف  هشیمه 

(. ًاَدبَأ َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال  «! ) رازگم زامن  دنور  یم ایند  زا  هک  ناقفانم )  ) اهنآ زا  کی  چیه  رب  : » دیامرف یم اذل 
(. ِهِْربَق یلَع  ْمُقَت  َو ال  « ) تسیان رافغتسا  شزرمآ و  بلط  يارب  وا  ربق  رانک  رد  هاگ  چیه  «و 

.تسا ناقفانم  هورگ  ربارب  رد  رثؤم ، لاح  نیع  رد  و  یفنم ، هزرابم  عون  کی  نیا  تقیقح  رد 
نآ هباشم  ياهـشور  زا  دیاب  ناناملـسم  مه  زورما  هک  دوب  نامز  نآ  رد  ناقفانم  هورگ  ربارب  رد  هدش  باسح  هزرابم  همانرب  کی  نیا  و 

.دننک هدافتسا 
شربمایپ ادخ و  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مکح  نیا  : » دـیامرف یم دزاس و  یم نشور  ار  روتـسد  نیا  لیلد  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد 

(. ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  « ) دندش رفاک 
اب هن  دندش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  هن  َنوُقِـساف .) ْمُه  اُوتام َو  َو  « ) دنتفر ایند  زا  دـندوب  ادـخ  نامرف  فلاخم  قساف و  هک  یلاح  رد  «و 

.دنتسش ناماد  زا  ار  هانگ  ياه  هکل هبوت  بآ 

237 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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ادـخ تمحر  زا  همه  نیا  یتسار  هب  ناـقفانم  رگا  هک  دوش  حرطم  ناناملـسم  اـم  يارب  یلاؤس  تسا  هدوب  نکمم  اـجنیا  رد  هیآ 85 -) )
رارق ناشرایتخا  رد  ار  یناسنا ) يداصتقا و  يورین   ) دنزرف لام و  همه  نیا  هدرک و  تبحم  همه  نیا  اهنآ  هب  دـنوادخ  ارچ  سپ  دـنرود 

.تسا هداد 
ناشنادنزرف لاوما و  : » دـهد یم نینچ  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  ثحب  دروم  هیآ  رد 

(. ْمُهُدالْوَأ ْمُُهلاْومَأ َو  َْکبِْجُعت  َو ال  « ) دوش وت  باجعا  هیام  دیابن  هاگ  چیه 
دنوادـخ  » هکلب تسین ، اهنآ  یتقوشوخ  ثعاب  اهنت  هن  نادـنزرف  لاوما و  نیا  دـننک ، یم لایخ  نیبرهاـظ  مدرم  هچنآ  سکع  هب  هک  ارچ 

اْینُّدـلا ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  « ) دـنهدب ناج  رفک  لاح  اب  و  دـنک ، تازاـجم  اـیند  رد  اـهنیا  هلیـسو  هب  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم
238 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنوُِرفاک ْمُه  ْمُهُسُْفنَأ َو  َقَهْزَت  َو 
نیرفآ تداعـس  اهنت  هن  حـلاصان  دارفا  تسد  رد  یناـسنا  ياـهورین  يداـصتقا و  تاـناکما  هک  دـنک  یم تیعقاو  نیا  هب  هراـشا  هیآ  نیا 

هن دـننک و  یم فرـصم  دروـم ، هب  ار  دوـخ  لاوـما  هن  یـصاخشا  نینچ  اریز  تسا ، یتخبدـب  ـالب و  رـسدرد و  هیاـم  اـبلاغ  هکلب  تسین ،
تسا و یگدـنز  یـساسا  لئاسم  ادـخ و  زا  اهنآ  تلفغ  هیام  ناشلاوما  هکلب  دـنراد ، يا  هتفای تیبرت  نامیا و  اـب  هار و  هب  رـس  نادـنزرف 

.دنریگ یم رارق  نادساف  ناملاظ و  تمدخ  رد  مه  ناشنادنزرف 
نیا یناگدنز  تسین ، حرطم  اهنآ  يارب  نآ ، فرصم  یگنوگچ  دنرادنپ و  یم لیصا  ار  یناسنا  يورین  تورث و  هک  یناسک  يارب  اهتنم 

هک مینک  هجوـت  زین  تـقیقح  نـیا  هـب  میوـش و  رتـکیدزن  ناشیگدـنز  نـتم  هـب  رگا  اـما  دراد ، يزیگنا  لد  ياـمنرود  صاخـشا  هنوـگ 
.دنتسین یتخبشوخ  دارفا  زگره  هک  درک  میهاوخ  قیدصت  تسا  حرطم  تاناکما  نیا  زا  يرادرب  هرهب یگنوگچ 

238 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

: دیوگ یم هیآ  .تسا  ناقفانم  هراب  رد  نخس  زاب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 86 -) )
تباث دوخ  نامیا  رب  ینعی   ) دـیروایب نامیا  ادـخ  هب  هک  دـنک  یم توعد  مدرم  زا  دوش و  یم لزان  داهج  هراب  رد  يا  هروس هک  یماگنه  »

دنمتردق ناقفانم  ماگنه  نیا  رد  دینک ، داهج  وا  هار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هارمه  و  دنیامن ) تیوقت  ار  نآ  دننامب و  مدق 
تکرش داهج  نادیم  رد  هک  دنهاوخ  یم هزاجا  وت  زا  دنراد  گنج  نادیم  رد  تکرـش  يارب  یلام  یمـسج و  رظن  زا  یفاک  ییاناوت  هک 

ِِهلوُسَر َعَم  اوُدِهاج  ِهَّللِاب َو  اُونِمآ  ْنَأ  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإ  َو  « ) میشاب دنروذعم ) داهج  زا  هک  اهنآ   ) نیدعاق اب  ام  راذگب  دنیوگ  یم دننکن و 
(. َنیِدِعاْقلا َعَم  ْنُکَن  انْرَذ  اُولاق  ْمُْهنِم َو  ِلْوَّطلا  اُولوُأ  َکَنَذْأَتْسا 

238 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یقاب نافلختم  اب  دـندش  یـضار  اهنآ   » هک دـهد  یم رارق  تمذـم  تمـالم و  دروم  هلمج  نیا  اـب  ار  اـهنآ  نآرق  هیآ  نیا  رد  هیآ 87 -) )
(. ِِفلاوَْخلا َعَم  اُونوُکَی  ْنَِأب  اوُضَر  « ) دننامب

يزیچ لیلد  نیمه  هب  هدـش ، هدز  رهم  ناـشیاهبلق  رب  هک  دـنا  هدیـسر يا  هلحرم هب  قاـفن  هاـنگ و  رثا  رب  اـهنیا   » هک دـنک  یم هفاـضا  ادـعب 
239 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُط  َو  « ) دنمهف یمن

( َنوُهَقْفَی ال 
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239 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ماـجنا رـس  نینچمه  و  اـهنآ ، تاـیحور  تافـص و  دـنراد و  رارق  هتـسد  نیا  لـباقم  هطقن  رد  هک  یهورگ  زا  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 88 -) )
.هدمآ نایم  هب  نخس  تساهنآ ، سکع  هب  تسرد  ناشراک 

ُلوُسَّرلا َو ِنِکل  « ) دندرک داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و  اب  دـندروآ  نامیا  وا  اب  هک  اهنآ  ربمایپ و  اما  : » دـیوگ یم نینچ  هیآ 
(. ْمِهِسُْفنَأ ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدَهاج  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

تسا ناشبیصن  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  يونعم  يدام و  تاریخ  و  تساهنآ » يارب  اهیکین  همه   » هک دش  نیا  ناشراک  ماجنا  رس  و 
(. ُتاْریَْخلا ُمَُهل  َِکئلوُأ  (َو 

(. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) دنتسه اهنیمه  ناراگتسر  هورگ  «و 
، تشاد دهاوخ  هارمه  دوخ  اب  ار  یتکرب  ریخ و  هنوگ  ره  ددرگ  مأوت  داهج »  » و نامیا »  » رگا هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 

.يونعم يدام و  تاکرب  تاریخ و  زا  یبیصن  هن  و  تسا ، يراگتسر  حالف و  يوس  هب  یهار  هن  ود ، نیا  هیاس  رد  زج  و 

239 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

نانآ يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هورگ  نیا  يورخا  ياهـشاداپ  زا  یتمـسق  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 89 -) )
(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  « ) دراد نایرج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  هتخاس  مهارف 

يزوریپ نیا  و  (. » اهِیف َنیِدـِلاخ  « ) دـننام یم نآ  رد  هنادواج   » هکلب تسین  ریذـپانف  یتیراـع و  تبهوم  تمعن و  نیا  دـنک : یم دـیکأت  و 
(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  « ) تسا یگرزب 

239 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

فلخت زا  هورگ  ود  عضو  هب  هراـشا  شارت  رذـع  وـج و  هناـهب ناـقفانم  نوـماریپ  هتـشذگ ، ياـهثحب  بساـنت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 90 -) )
.تسا هدش  داهج  زا  ناگدننک 

اهنآ هب  ات  دنا  هدـمآ وت  دزن  دـندوب  روذـعم  اعقاو  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا  هک  نیـشن  هیداب  بارعا  زا  یهورگ  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ْمَُهل َنَذُْؤِیل  ِبارْعَْألا  َنِم  َنوُرِّذَعُْملا  َءاج  َو  « ) دندرگ فاعم  دوش و  هداد  هزاجا 

َنیِذَّلا َدَعَق  َو   ) دنتفرن نادیم  هب  و  دنتـسشن » دوخ  هناخ  رد  يرذع  چیه  نودب  دـنتفگ ، غورد  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک   » لباقم رد  و 
240 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َُهلوُسَر .) َهَّللا َو  اُوبَذَک 

یکاندرد باذـع  دـندش  رفاـک  هک  ناـشیا  زا  هتـسد  نآ  هب  يدوز  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیدهت  ادـیدش  ار  مود  هورگ  هیآ ، ناـیاپ  رد 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  « ) دیسر دهاوخ 

240 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا
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هیآ 91) )

240 ص :  لوزن .... : نأش 

، مناوتان انیبان و  يدرمریپ  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صالخا  اب  نارای  زا  یکی  هک  هدـش  لقن  نینچ 
؟ مروذعم منکن  تکرش  داهج  رد  رگا  ایآ  مرادن ، دروایب ، داهج  نادیم  هب  دریگب و  ارم  تسد  هک  یسک  یتح 

.داد هزاجا  دارفا  هنوگ  نیا  هب  دش و  لزان  هیآ  سپس  درک ، توکس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

240 ص :  ریسفت .... :

میـسقت داهج  رد  تکرـش  هنیمز  رد  ندوبن  ای  ندوب  روذعم  رظن  زا  اههورگ  همه  عضو  نتخاس  نشور  يارب  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد 
.تسا هدش  یصخشم  يدنب 

نارامیب و نینچمه  ییانیب ) نادـقف  نوچمه  اضعا  صقن  ای  يریپ و  رثا  رب   ) دنتـسه ناوتان  فیعـض و  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم تسخن 
تکرش یمالسا  بجاو  همانرب  نیا  رد  هک  تسین  يداریا  اهنآ  رب  دنرادن  رایتخا  رد  داهج  نادیم  رد  تکرش  يارب  مزال  هلیسو  هک  اهنآ 

(. ٌجَرَح َنوُقِْفُنی  ام  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  یضْرَْملا َو ال  یَلَع  ِءافَعُّضلا َو ال  یَلَع  َْسَیل  « ) دننکن
چیه رد  یمالسا  نیناوق  هک  تسا  ملسم  دنک و  یم اضما  ار  اهنآ  ندوب  فاعم  زین  قطنم  لقع و  و  دنفاعم ، ینوناق  ره  رد  هورگ  هس  نیا 

.تسین ادج  لقع  قطنم و  زا  دروم 
یهاوـخریخ هنوـگره  زا  اـهنآ  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا   » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  اـهنآ  یفاـعم  مکح  يارب  مـهم  طرـش  کـی  سپس 

(. ِِهلوُسَر ِهَِّلل َو  اوُحَصَن  اذِإ  « ) دنرادن غیرد  شربمایپ  ادخ و  هراب  رد  هناصلخم 
اهنآ تسکـش  تامدـقم  ندروآ  مهارف  نمـشد و  هیحور  فیعـضت  رد  دـننک و  قیوشت  ار  نادـهاجم  دوـخ  راـتفر  زرط  نخـس و  اـب  و 

.دنزرون یهاتوک 
تمـالم و هار  چـیه  ناراـکوکین  يارب   » دنتـسه و يراـکوکین  نادرم  دارفا  هنوگ  نیا  دـیامرف : یم عوضوم  نیا  لـیلد  ناـیب  يارب  ادـعب 

(. ٍلِیبَس ْنِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  ام  « ) درادن دوجو  هذخاؤم  تازاجم و  شنزرس و 
241 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  يرگید  لیلد  ناونع  هب  شگرزب  فاصوا  زا  تفص  ود  اب  ار  ادخ  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  « ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  : » دیوگ یم دنک و  یم فیصوت  هناگ  هس  ياههورگ  نیا  ندوب  فاعم 

241 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 92) )
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241 ص :  لوزن .... : نأش 

يارب يا  هلیـسو دـندرک  اضاقت  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  راصنا  يارقف  زا  رفن  تفه  هک  میناوخ  یم تایاور  رد 
هب یفنم  باوج  تشادـن ، رایتخا  رد  يا  هلیـسو هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  اما  دوش ، هدراذـگ  ناشرایتخا  رد  داـهج  رد  تکرش 

.دنتشگ روهشم  نوئاّکب »  » مان هب  ادعب  دندش و  جراخ  شتمدخ  زا  کشا  زا  رپ  ياهمشچ  اب  اهنآ  داد ، اهنآ 

241 ص :  ریسفت .... :

داهج رد  تکرـش  زا  مه  اهنآ  هک  دـنک  یم هراشا  یمراهچ  هورگ  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دـنتخیر ! یم کشا  داهج  قشع  زا  هک  یناروذـعم 
: دیوگ یم دندش ، فاعم 

یتفگ يراذگب ، ناشرایتخا  رد  داهج  نادیم  رد  تکرش  يارب  یبکرم  هک  دندمآ  وت  دزن  یتقو  هک  تسین  داریا  هورگ  نآ  رب  نینچمه  »
نیا و  دوب ، رابکـشا  ناشیاهمـشچ  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  وت  دزن  زا  راچان  منک ، راوس  نآ  رب  ار  امـش  هک  مرادن  رایتخا  رد  یبکرم 

َكْوَتَأ ام  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  َو ال  « ) تفرگ یم همـشچ  رـس  ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  هلیـسو  نتـشادن  زا  هک  دوب  یهودـنا  رطاخ  هب  کـشا 
(. َنوُقِْفُنی ام  اوُدِجَی  اَّلَأ  ًانَزَح  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  اْوَّلَوَت َو  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  ام  ُدِجَأ  َْتُلق ال  ْمُهَلِمْحَِتل 

241 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

، دوب دنهاوخن  هدوبن و  روذعم  ادخ  هاگشیپ  رد  هجو  چیه  هب  هک  اهنآ  ینعی  دهد  یم حرش  ار  مجنپ  هورگ  لاح  هیآ ، نیا  رد  هیآ 93 -) )
رد دـننکن  تکرـش  داهج  رد  دـنهاوخ  یم هزاجا  وت  زا  هک  تسا  هدوشگ  یناـسک  يور  هب  اـهنت  تازاـجم  هذـخاؤم و  هار  : » دـیامرف یم

َکَنُونِذْأَتْـسَی َو َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  « ) دـنزاین یب الماک  دـنراد و  رایتخا  رد  راک  نیا  يارب  مزال  لئاسو  یفاک و  تاناکما  هک  یلاح 
(. ُءاِینْغَأ ْمُه 

زا و  دـننامب » هنیدـم  رد  لولعم  رامیب و  ناوتان و  دارفا  اـب  دـندش  یـضار   » هک تسا  سب  اـهنآ  يارب  گـنن  نیا  دـنک : یم هفاـضا  سپس 
(. ِِفلاوَْخلا َعَم  اُونوُکَی  ْنَِأب  اوُضَر   ) دندرگ مورحم  داهج  رد  تکرش  راختفا 

هداهن رهم  ناشیاهلد  رب  و   » هتفرگ ناشتشز  لامعا  رطاخ  هب  اهنآ  زا  ار  كاردا  رکفت و  تردق  دنوادخ  هک  سب  ار  اهنآ  زین  رفیک  نیا  و 
242 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنناد » یمن يزیچ  لیلد  نیمه  هب  و 

(. َنوُمَْلعَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  (َو 
يرگید راختفا  ره  رب  ار  تداهش  داهج و  راختفا  هنوگچ  هک  دوش  یم نشور  مالسا  نازابرس  یلاع  يوق و  هیحور  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
.دوش یم نشور  ام  زورما  یگدنام  بقع  زور و  نآ  رد  مالسا  عیرس  تفرشیپ  مهم  لماوع  زا  یکی  اج  نیمه  زا  و  دنتشاد ، یم مدقم 

242 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزای  ءزج  زاغآ 

242 ص :  هبوت ....  هروس  همادا 

242 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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هراشا

هیآ 94) )

242 ص :  لوزن .... : نأش 

دیدرگ لزان  دش  یم رفن  داتشه  رب  غلاب  ناشدادعت  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  هراب  رد  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  دنیوگ  یم نارسفم  زا  یضعب 
دیوگن و نخس  دنکن و  تسلاجم  اهنآ  اب  سک  چیه  داد  روتـسد  تشگزاب  كوبت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  هب  اریز 

.تخاس صخشم  ار  اهنآ  عضو  دش و  لزان  هیآ  دندمآرب ، یهاوخرذع  ماقم  رد  دندید  یعامتجا  دیدش  راشف  رد  ار  دوخ  هک  اهنآ 

242 ص :  ریسفت .... :

، دیوگ یم نخـس  ناقفانم  یناطیـش  لامعا  نوماریپ  نانچمه  تایآ  زا  هلـسلس  نیا  دینکن ! انتعا  ناشنیغورد  ياهدـنگوس  اهرذـع و  هب 
: دیامرف یم تسخن 

َنوُرِذَتْعَی « ) دننک یم یهاوخرذع  دـنیآ و  یم امـش  غارـس  هب  ناقفانم  دـیدرگ ، یم زاب  هنیدـم  هب  كوبت ) گنج  زا   ) امـش هک  یماگنه  »
(. ْمِْهَیلِإ ُْمتْعَجَر  اذِإ  ْمُْکَیلِإ 

هب زگره  ام  دـینکم ، یهاوخرذـع  وگب : ناقفانم  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، نیملـسم  ربهر  ناونع  هب  شربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  اـجنیا  رد 
(. ْمَُکل َنِمُْؤن  َْنل  اوُرِذَتْعَت  ُْلق ال  « ) دروآ میهاوخن  نامیا  امش  نانخس 

ْنِم ُهَّللا  اَنَأَّبَن  ْدَـق  ! ) میربخاب یبوخ  هب  امـش  یناطیـش  ياه  هشقن زا  اـم  نیارباـنب  هتخاـس » هاـگآ  امـش  راـبخا  زا  ار  اـم  دـنوادخ  هک  ارچ  »
(. ْمُکِرابْخَأ

يَرَیَس َو  « ) دننیب یم ار  امـش  لامعا  شربمایپ  دنوادخ و  يدوز  هب  و  ، » تسا زاب  امـش  يوس  هب  هبوت ، تشگزاب و  هار  لاح  نیع  رد  یلو 
(. ُُهلوُسَر ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا 

دناد یم ار  راکشآ  ناهنپ و  رارسا  هک  یسک  يوس  هب  سپس  ، » دوش یم یناگیاب  تبث و  زورما  امش  تاین  لامعا و  همه  دیامرف : یم دعب 
243 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ار  امش  وا  و  دیدرگ ، یم زاب 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث   ) داد دهاوخ  امش  هب  ار  نآ  يازج  و  دنک » یم هاگآ  ناتلامعا 

243 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هب تسد  يدوز  هب  امش  بیرف  يارب  اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، ناقفانم  نیغورد  ياهدنگوس  هب  هراشا  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 95 -) )
رگا و  دـینک » رظن  فرـص  اهنآ  زا  هک  دـننک  یم داـی  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیتشگزاب  ناـنآ  يوس  هب  هک  یماـگنه  و  دـننز ، یم مسق  نماد 

(. ْمُْهنَع اوُضِْرُعِتل  ْمِْهَیلِإ  ُْمْتبَلَْقنا  اَذِإ  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَس   ) دیزاس ناشوفع  لومشم  دنا  هدرک ییاطخ 
اب یهاگ  و  دـننک ، دادـملق  هانگ  یب ار  دوخ  دـنهاوخ  یم یهاوخرذـع  قیرط  زا  یهاـگ  دـنوش ، یم دراو  يرد  ره  زا  اـهنآ  تقیقح  رد 
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.دننک ذوفن  امش  لد  رد  دنناوتب  دیاش  دنراد ، تشذگ  وفع و  ياضاقت  هانگ ، هب  فارتعا 
مشخ و ضارتعا و  ناونع  هب  اما  ْمُْهنَع .) اوُضِرْعَأَف  « ) دـینادرگ يور  اهنآ  زا   » دـیریگن و رارق  نانآ  ریثأت  تحت  هجو  چـیه  هب  امـش  یلو 

.تشذگ ششخب و  وفع و  ناونع  هب  هن  راکنا !
فرص يدیلپ  تادوجوم  نینچ  زا  دیاب  و  دندیلپ » یتادوجوم  اهنآ  هک  ارچ  : » دیامرف یم لیلد  نایب  حیـضوت و  دیکأت و  ناونع  هب  سپس 

(. ٌسْجِر ْمُهَّنِإ   ) درک رظن 
(. ُمَّنَهَج ْمُهاوْأَم  َو  « ) تسا خزود  ناشهاگیاج   » دننینچ نوچ  و 

ماجنا ناـشدوخ  هک  تسا  یلاـمعا  هجیتن  اـهنیا  همه   » اـما ناـگدولآ ! نادـیلپ و  هاـگیاج  هن  تسا ، ناـکاپ  ناـکین و  ياـج  تشهب  اریز 
(. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  « ) دنا هداد

243 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

: هک نیا  نآ  هدش و  اهنآ  ياهدنگوس  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 96 -) )
(. ْمُْهنَع اْوَضْرَِتل  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  « ) دیوش دونشخ  اهنآ  زا  هک  دنهاوخ  یم امش  زا  دنگوس  رارصا و  اب  »

: دیامرف یم دیآ ، یم نآ  زا  دیدهت  يوب  هک  يریبعت  اب  هکلب  دیوشن ، یـضار  اهنآ  زا  دیامرف : یمن دـنوادخ  دروم  نیا  رد  هک  نیا  بلاج 
هدیزگرب َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُْهنَع  اْوَضْرَت  ْنِإَف  « ) دـش دـهاوخن  یـضار  ناقـساف  تیعمج  زا  زگره  ادـخ  دـیوش  یـضار  اهنآ  زا  امـش  مه  رگا  »

244 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
( َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  ِنَع  یضْرَی 

ياهترودک هار  نیا  زا  دنتـساوخ  یم هکلب  دندوبن ، لئاق  ناناملـسم  يدونـشخ  يارب  یتیمها  یقالخا  ینید و  رظن  زا  اهنآ  تسین  کش  .
.دننامب ناما  رد  نانآ  ياهلمعلا  سکع  زا  هدنیآ  رد  ات  دنیوشب  ار  نانآ  یبلق 

244 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

تـشذگ هنیدـم  ناقفانم  هراب  رد  هک  ییاهثحب  بساـنت  هب  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  ناـمیا : اـب  لدگنـس و  نانیـشن  هیداـب  هیآ 97 -) )
.تسا هدش  وگتفگ  هیداب  نیتسار  صلخم و  نانمؤم  هراب  رد  نینچمه  و  اهنآ ، راکفا  اه و  هناشن و  نیشن ، هیداب  ناقفانم  لاح  نوماریپ 

ناقفانم هکلب  دنرهش ، رد  هک  دنتـسه  یهورگ  نامه  اهنت  ناقفانم  هک  دنرادنپن  نینچ  دهد  رادشه  ناناملـسم  هب  هک  تلع  نیا  هب  دیاش 
.دنرت نشخ اهنآ  زا  نیشن  هیداب 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخـس  یهلا و  تایآ  ندینـشن  تیبرت و  میلعت و  زا  يرود  مکح  هب   ) نیـشن هیداب  بارعا  : » دیامرف یم تسخن 
(. ًاقاِفن ًاْرفُک َو  ُّدَشَأ  ُبارْعَْألا  « ) تسا رتدیدش  ناشقافن  رفک و  هلآ 

ُرَدْجَأ َو  « ) دنرتراوازس تسا  هدرک  لزان  شربمایپ  رب  ادخ  هک  یماکحا  اهنامرف و  دودح  زا  يربخ  یب لهج و  هب  لیلد ، نیمه  هب  زاب  «و 
(. ِِهلوُسَر یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َدوُدُح  اوُمَْلعَی  اَّلَأ 

(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ   » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 
.دراد تافص  هنوگ  نیا  اب  اهنآ  طیحم  هک  تسا  یصاخ  بسانت  يور  دنک  یم يرواد  نینچ  نیشن  هیداب  ياهبرع  هراب  رد  رگا  ینعی 
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244 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یتافـص نینچ  ياراد  نانیـشن ، هیداـب  همه  اـی  و  نیـشن ، هیداـب  بارعا  همه  هک  دوشن  ادـیپ  یمهوت  نینچ  هک  نیا  يارب  اـما  هیآ 98 -) )
: دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دنتسه ،

قافنا ادـخ  هار  رد  ار  يزیچ  هک  یماگنه  نامیا ) فعـض  ای  قاـفن  رثا  رب   ) هک دنتـسه  یناـسک  نیـشن  هیداـب  ياـهبرع  نیا  زا  یهورگ  »
ام ُذِخَّتَی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو   ) دوسرپ تراجت  يزوریپ و  تیقفوم و  کی  هن  دنراد » یم بوسحم  تمارغ  نایز و  ررـض و  ار  نآ  دـننک ،

245 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًامَْرغَم .) ُقِْفُنی 
یماکان يزور و  هریت و  دنک » هطاحا  ار  امش  تالکشم  اهالب و  هک  دنتسه  نیا  راظتنا  رد  هراومه  : » هک تسا  نیا  اهنآ  تافص  زا  رگید 

.دندوسح لیخب و  رظن و  گنت  يدارفا  اهنآ  عقاو  رد  َِرئاوَّدلا .) ُمُِکب  ُصَّبَرَتَی  َو   ) دیایب امش  غارس  هب 
اهیتخبدب اهیماکان و  تالکشم و  نیا  هک  ارچ  دنشاب  امش  رب  اهالب  لوزن  تالکـشم و  زورب  راظتنا  رد  دیابن  اهنآ  دنک : یم هفاضا  سپس 

« تساهنآ دوخ  يارب  كاندرد  ثداوح  و   » دور یم دوسح  رظن و  گنت  نادان و  لـهاج و  ناـمیا و  یب قفاـنم  هورگ  نیا  غارـس  هب  اـهنت 
(. ِءْوَّسلا ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  )

مه دونش و  یم ار  اهنآ  نانخـس  مه  ٌمِیلَع .) ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  « ) تساناد اونـش و  دنوادخ  : » هک دهد  یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ماجنا  رس 
.تسا هاگآ  اهنآ  ریمض  نونکم  تاین و  زا 

245 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هیداب ياهبرع  نیا  زا  یهورگ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  نیـشن  هیداب  صالخا  اب  نانمؤم  ینعی  مود  هورگ  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 99 -) )
(. ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو  « ) دنراد زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  نیشن 

ناهج و نیا  رد  یهلا  عیـسو  ياهـشاداپ  هب  هجوت  اب  هکلب  دـنناد ، یمن نایز ، تمارغ و  ار  ادـخ  هار  رد  قافنا  هاگ  چـیه  لـیلد  نیمه  هب 
یگرزب تکرب  راختفا و  هک  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياـعد  هجوت و  هیاـم  ادـخ و  هب  یکیدزن  هلیـسو  ار  راـک  نیا  ، » رگید يارس 

(. ِلوُسَّرلا ِتاوَلَص  ِهَّللا َو  َْدنِع  ٍتابُُرق  ُقِْفُنی  ام  ُذِخَّتَی  َو   ) دنناد یم تسا 
هیام عطق  روطب  اهقافنا  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دیوگ یم دـنک و  یم قیدـصت  ناوارف  دـیکأت  اب  ار  اهنآ  رکف  زرط  نیا  دـنوادخ  اجنیا  رد 

(. ْمَُهل ٌَۀبُْرق  اهَّنِإ  الَأ  « ) تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  برقت 
(. ِِهتَمْحَر ِیف  ُهَّللا  ُمُُهلِخُْدیَس  « ) درب یم ورف  دوخ  تمحر  رد  يدوز  هب  ار  نانآ  ادخ   » لیلد نیمه  هب  و 

« تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز   » دـشخب یم ار  اهنآ  ناشکاپ  لامعا  نامیا و  رطاخ  هب  دـشاب  هدزرـس  اهنآ  زا  ییاهـشزغل  رگا  و 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  )

246 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

246 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ياههورگ هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دومن  یم ار  ناقفانم  راّفک و  لاح  ناـیب  هک  هتـشذگ  تاـیآ  لاـبند  هب  مالـسا ! ناماگـشیپ  هیآ 100 -) )
.دنک یم میسقت  صخشم  هورگ  هس  رد  ار  اهنآ  تسا و  هدش  نیتسار  ناناملسم  زا  فلتخم 
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(. َنیِرِجاهُْملا َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  « ) نیرجاهم زا  نیتسخن  ناماگشیپ  - » 1
.دنا هدوب ماگشیپ  ترجه  مالسا و  رد  هک  اهنآ  ینعی 

(. ِراْصنَْألا َو  « ) دندوب شرجاهم  نارای  ربمایپ و  يرای  ترصن و   » رد ماگشیپ  هک  اهنآ  - 2
(. ٍناسْحِِإب ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  « ) دندرک يوریپ  اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  و  - » 3

.دنتسویپ اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نییآ  ترصن  و  ترجه ، و  مالسا ، لوبق  و  کین ، لامعا  ماجنا  اب  و 
هّللا یّلص  ربمایپ  راکادف  رادافو و  رسمه  هجیدخ »  » دش ناملسم  نانز ، زا  هک  یسک  نیتسخن  دنا  هتفگ اقفتم  همه  هک : نیا  هجوت  بلاج 

مالّسلا هیلع  یلع »  » تنس لها  نادنمشناد  زا  یمیظع  هورگ  قافتا  هب  هعیش  نارسفم  نادنمشناد و  همه  نادرم ، زا  اما  و  دوب ، هلآ  هیلع و 
.تفگ خساپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  هک  دنناد  یم یسک  نیتسخن  ار 

ْمُْهنَع َو ُهَّللا  َیِضَر  « ) دنا هدش یضار  ادخ  زا  اهنآ  مه  تسا و  یضار  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  : » دیامرف یم هناگ  هس  هورگ  نیا  رکذ  زا  سپ 
(. ُْهنَع اوُضَر 

ياهـشاداپ رطاخ  هب  ادـخ  زا  نانآ  يدونـشخ  و  دـنا ، هداد ماجنا  هک  تسا  یحلاـص  لاـمعا  ناـمیا و  رطاـخ  هب  اـهنآ  زا  ادـخ  تیاـضر 
.هتشاد ینازرا  نانآ  هب  هک  تسا  تیمهارپ  هداعلا و  قوف  نوگانوگ و 

ناونع هب  یلو  یناحور ) ینامسج و  يونعم ، يدام و  بهاوم   ) تشاد رب  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  بهاوم و  همه  هتشذگ  هلمج  هک  نیا  اب 
شناتخرد ریز  زا  هک  هتخاس  مهارف  تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دنوادخ  و  : » دنک یم هفاضا  لامجا »  » زا دعب  لیـصفت »  » نایب دیکأت و 

(. ُراْهنَْألا اَهَتْحَت  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  « ) دنراد نایرج  اهرهن 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ًاَدبَأ .) اهِیف  َنیِدـِلاخ  « ) دـنام دـنهاوخ  نآ  رد  هراومه   » تسا و ینادواج  هک  تسا  نآ  تمعن  نیا  تازایتما  زا 

247 ص : ج2 ،
(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  « ) گرزب يزوریپ  تسا  نیا  «و 

اـضما ار  وا  یلوبق  هماـنراک  تسا و  دونـشخ  وا  زا  شیـالوم  دوبعم و  راگدـیرفآ و  دـنک  ساـسحا  ناـسنا  هک  رترب  نیا  زا  يزوریپ  هچ 
؟ هدرک

247 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

رد هک  یناسک  نایم  رد  : » دـیوگ یم هدرک ، اـهنآ  ياـههورگ  ناـقفانم و  لاـمعا  هجوتم  ار  ثحب  دـیجم  نآرق  رگید  راـب  هیآ 101 -) )
(. َنوُِقفانُم ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو  « ) دنراد دوجو  ناقفانم  زا  یهورگ  دنتسه  هنیدم )  ) امش رهش  فارطا 

.دیشاب نانآ  كانرطخ  ياهتیلاعف  بقارم  دیریگب و  رظن  ریز  زین  ار  نوریب  ناقفانم  دیشاب  رایشه  دیاب  ینعی 
هدناسر و نایغط  یـشکرس و  دح  رـس  ات  ار  قافن  هک  دنتـسه  یهورگ  زین  رهـش  نیا  لها  زا  هنیدـم و  دوخ  رد  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. ِقافِّنلا یَلَع  اوُدَرَم  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  «! ) دنا هبرجت بحاص  نآ  رد  دندنبیاپ و  نآ  هب  تخس 
ناقفانم هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ایوگ  دوش  یم هدـید  قوف  هیآ  رد  یجراخ »  » و یلخاد »  » ناقفانم هراب  رد  هک  ریبعت  رد  توافت  نیا 

زین ار  یجراخ  ناقفانم  هک  دنچ  ره  دنـشاب ، اهنآ  بقارم  ادیدش  دیاب  ناناملـسم  و  دـنرتکانرطخ ، اعبط  رتطلـسم و  دوخ  راک  رد  یلخاد 
.دنرادن رود  رظن  زا  دیاب 

(. ْمُهُمَْلعَن ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ال  « ) میسانش یم ام  یلو  یسانش  یمن ار  اهنآ  وت  : » دیامرف یم نآ  زا  دعب  هلصافالب  اذل 
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نانآ رارـسا  هب  یهلا  میلعت  یحو و  قیرط  زا  وا  هک  درادـن  تاـفانم  چـیه  یلو  تسا ، ربمغیپ  یلومعم  يداـع و  ملع  هب  هراـشا  نیا  هتبلا 
.ددرگ فقاو  الماک 

و درک ، میهاوخ  تازاجم  راب  ود  ار  اهنآ  يدوز  هب  ام  : » هک دـنک  یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  هورگ  نیا  دـیدش  تازاـجم  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. ٍمیِظَع ٍباذَع  یلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَس  « ) دش دنهاوخ  هداتسرف  يرگید  گرزب  باذع  يوس  هب  نآ  زا  سپ 

دـسر یم رظن  هب  تسا  یباذـع  عون  هچ  رگید  باذـع  ود  نآ  هک ، نیا  رد  یلو  تسا  تمایق  زور  ياهتازاجم  هب  هراشا  میظع » باذـع  »
ریـسفت هدیزگرب  دـشاب  یم ناشینورد  رارـسا  فشک  ناشیئاوسر و  رطاخ  هب  اهنآ  یعامتجا  تازاجم  نامه  باذـع  ود  نیا  زا  یکی  هک 

248 ص : ج2 ، هنومن ،
هک یماگنه  هب  ار  نارفاک  هاگره  : » دـیامرف یم هک  اجنآ  هدـش ، هراشا  لاـفنا  هروس  هیآ 50  رد  هک  تسا  نامه  ناـنآ  مود  تازاـجم  و 

اهنآ لاح  هب  دـننک ، یم تازاجم  و  دـنبوک ، یم اـهنآ  تشپ  تروص و  هب  هنوگچ  هک  ینیبب  دـنریگ  یم ار  اـهنآ  ناـج  گرم  ناگتـشرف 
«. دروخ یهاوخ  فسأت 

248 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 102) )

248 ص :  لوزن .... : نأش 

ای ود  اب  وا  یتیاور  قبط  مینک ، یم دروخرب  يراصنا » هباـبل  وبا   » ماـن هب  اـهنآ  رتشیب  رد  هک  هدـش  لـقن  یتاـیاور  هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد 
هک ار  یتایآ  هک  یماگنه  اما  دـندرک  يراددوخ  كوبت »  » گنج رد  تکرـش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  رگید  رفن  دـنچ 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمغیپ  دجسم  ياهنوتس  هب  ار  دوخ  دنتـشگ ، نامیـشپ  تحاران و  رایـسب  دندینـش  دوب  هدش  دراو  نیفلختم  تمذم  رد 
دنا هدرک دای  دنگوس  اهنآ  دندرک : ضرع  تفرگ  ربخ  اهنآ  لاح  زا  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دنتـسب و  هلآ 
زین نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـنک ، نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  نیا  ات  دـننکن  زاب  نوتـس  زا  ار  دوخ  هک 

.دهد هزاجا  نم  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درک  مهاوخن  يراک  نینچ  هک  منک  یم دای  دنگوس 
.درک زاب  دجسم  نوتس  زا  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  تفریذپ ، ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  دش و  لزان  هیآ 

.دنتشاد میدقت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  لاوما  همه  عوضوم  نیا  هنارکش  هب  اهنآ 
دـش و لزان  دـعب  هیآ  هک  تشذـگن  يزیچ  تسا ، هدـشن  لزان  نم  رب  هراب  نیا  رد  يروتـسد  زونه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.دریگب ار  اهنآ  لاوما  زا  یتمسق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  داد  روتسد 

248 ص :  ریسفت .... :
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ناناملـسم زا  یهورگ  عضو  هب  هراشا  اب  اجنیا  رد  لـبق  هیآ  رد  هنیدـم  جراـخ  لـخاد و  ناـقفانم  عضو  هب  هراـشا  زا  سپ  ناراـک - هبوت 
« دـندرک فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  اهنآ  زا  يرگید  هورگ  : » دـیامرف یم دـندرک ، دوخ  ءوس  لامعا  ناربج  هبوت و  هب  مادـقا  هک  راکهانگ 

(. ْمِِهبُونُِذب اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  (َو 
(. ًائِّیَس َرَخآ  ًاِحلاص َو  اًلَمَع  اوُطَلَخ  « ) دنتخیوآ مه  هب  ار  حلاصان  حلاص و  لامعا  «و 

َبُوتَی ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع   ) دنادرگزاب نانآ  هب  ار  شیوخ  تمحر  و  دریذپب » ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  هک  دور  یم دیما  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
249 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمِْهیَلَع .)

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ   ) هدرتسگ عیسو و  یتمحر  ياراد  و  تسا » نابرهم  دنزرمآ و  دنوادخ  اریز  »

249 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

و تسا ، هدـش  هراشا  تاکز  هلأسم  ینعی  یمالـسا  مهم  ماکحا  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هعماج : درف و  یکاپ  لماع  تاکز  هیآ 103 -) )
ْنِم ْذُـخ  « ) ریگب تاکز  ینعی  هقدـص  اهنآ  لاوما  زا   » هک دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  یّلک  نوناـق  کـی  ناونع  هب 

(. ًۀَقَدَص ْمِِهلاْومَأ 
هک دنامب  رظتنم  هک  نیا  هن  دریگب ، مدرم  زا  ار  تاکز  دناوت  یم یمالسا  تموکح  سیئر  هک  تسا  ینشور  لیلد  ریگب ) « ) ذخ  » روتـسد

، هدرک هراشا  تاکز  یعامتجا  یناور و  یقالخا و  هفسلف  زا  تمسق  ود  هب  سپس  هن ! دندوبن  رگا  دنزادرپب و  ناشدوخ  دندوب  لیام  رگا 
(. اِهب ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  « ) یهد یم ّومن  ینک و  یم كاپ  ار  اهنآ  راک  نیا  اب  وت  : » دیامرف یم

رد ار  نارگید  قوقح  هب  هجوت  تواخـس و  یتسود و  عون  لاهن  و  ینک ، یم كاپ  لخب  یتسرپ و  اـیند  زا  یقـالخا ، لـئاذر  زا  ار  اـهنآ 
.یهد یم شرورپ  اهنآ 

دیآ یم دوجو  هب  هعماج  زا  یهورگ  تیمورحم  یتاقبط و  هلصاف  رقف و  رطاخ  هب  هعماج  رد  هک  ییاهیگدولآ  دسافم و  هتشذگ ، نیا  زا 
.يزاس یم كاپ  اهیگدولآ  نیا  زا  ار  عامتجا  هنحص  و  ینیچ ، یم رب  یهلا  هضیرف  نیا  ماجنا  اب 

(. ْمِْهیَلَع ِّلَص  َو  « ) تسرفب دورد  اهنآ  هب  نک و  اعد  اهنآ  يارب   » دنزادرپ یم تاکز  اهنآ  هک  یماگنه  دنک : یم هفاضا  سپس 
یناور يونعم و  قیرط  زا  اصوصخم  و  درک ، ریدقت  رکـشت و  مدرم  زا  دیاب  بجاو  فئاظو  ماجنا  ربارب  رد  یتح  هک  دهد  یم ناشن  نیا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  ار  دوخ  تاکز  مدرم  هک  یماـگنه  میناوخ  یم تاـیاور  رد  هک  روطناـمه  دومن ، قیوشت  ار  اـهنآ 
.درک یم اعد  اهنآ  هب  مهیلع  ّلص  ّمهّللا  هلمج  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندروآ  یم

(. ْمَُهل ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  « ) تساهنآ رطاخ  شمارآ  هیام  وت  دورد  اعد و  نیا  : » هک دنک  یم هفاضا  دعب 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  .دـننک  ساسحا  ار  نآ  هک  هنوگ  نآ  دوش ، یم لزان  اهنآ  ناج  لد و  رب  یهلا  تمحر  اعد  نیا  وترپ  زا  هک  ارچ 

250 ص : ج2 ،
(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  « ) تساناد اونش و  دنوادخ  : » دیوگ یم تشذگ  هک  یثحب  بسانت  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

.تسا هاگآ  ناگدنهد  تاکز  تاّین  زا  مه  و  دونش ، یم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياعد  مه 

250 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هبوت هک  دنتـشاد  رارـصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  كوبت  گنج  نافلختم  دننام  ناراکهنگ  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  هیآ 104 -) )
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.تسین ربمایپ  راک  هبوت ، شریذپ  هک  دنک  یم هراشا  عوضوم  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  دریذپب  ار  اهنآ 
(. ِهِدابِع ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  « ) دریذپ یم شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ  اهنت  هک  دنناد  یمن اهنآ  ایآ  »

زین دـنهد ) یم راگدرورپ  هب  برقت  هانگ و  هراّفک  ناونع  هب  هک   ) ار يرگید  تاقدـص  ای  تاکز و   » هکلب تسوا ، هبوت  هدـنریذپ  اهنت  هن 
(. ِتاقَدَّصلا ُذُخْأَی  َو  « ) دریگ یم ادخ 

دارفا ای  تسا و  نیملـسم  ياوشیپ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ای  تاقدـص  تاـکز و  هدـنریگ  هک  تسین  کـش 
.دریگ یم ار  تاقدص  نیا  دنوادخ  ییوگ  تسادخ  تسد  ّقحتسم  دارفا  نیتسار و  نایاوشیپ  ربمایپ و  تسد  هک  اجنآ  زا  یلو  قحتسم ،

هقدص  » لئاّسلا دی  یلا  لصت  نا  لبق  هّللا  دی  یف  عقت  ۀـقدّصلا  ّنا  میناوخ : یم هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  یتیاور  رد 
ار یمدآ  لاـمعا  همه  هک  هدـش  حیرـصت  یتـیاور  رد  یتـح  دـسر !» یم ادـخ  تسد  هب  دریگب  رارق  دـنمزاین  تسد  رد  هـک  نآ  زا  شیپ 

.دسر یم ادخ  تسد  هب  امیقتسم  هک  هقدص  زج  دنریگ  یم لیوحت  ناگتشرف 
(. ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  « ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  و  : » دیامرف یم دیکأت  ناونع  هب  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد  و 

250 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هب هک  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دنک و  یم دیکأت  يا  هزات لکـش  هب  ار  هتـشذگ  ياهثحب  هیآ  نیا  رد  هیآ 105 -) )
، نانمؤم مه  شلوسر و  مه  ادخ و  مه  دـینادب  و  دـیهد ، ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  لامعا و  وگب  و   » نک غالبا  ار  عوضوم  نیا  مدرم  همه 

(. َنُونِمْؤُْملا ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  « ) دید دنهاوخ  ار  امش  لامعا 
251 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  یلمع  عمج ، نایم  رد  ای  هاگتولخ  رد  رگا  دنکن  روصت  یسک  هک  نیا  هب  هراشا 

نآ زا  زین  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنوادخ ، رب  هوالع  هکلب  دنام ، یم ناهنپ  یفخم و  ادخ  ملع  هاگدید  زا  دهد  یم ماجنا 
.دنهاگآ

هب و  : » دـیازفا یم هلمج  نیا  لابند  هب  اذـل  تسا ، ناسنا  راظتنا  رد  رگید  ناهج  رد  هک  تسا  يرفیک  اـی  شاداـپ و  همدـقم  یهاـگآ  نیا 
قبط رب  و  دهد » یم ربخ  دیا  هدرک لمع  هچنآ  هب  ار  امـش  و  دـیدرگ ، یم زاب  تسا  راکـشآ  ناهنپ و  زا  هاگآ  هک  یـسک  يوس  هب  يدوز 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو   ) داد دهاوخ  ازج  نآ 

251 ص :  لامعا .... : ضرع  هلأسم 

تسا نیا  رب  روهشم  فورعم و  هدیقع  هدیسر  ناماما  زا  هک  یناوارف  رابخا  هب  هجوت  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  نایم  رد 
لامعا یـصاخ  قرط  زا  دـنوادخ  ینعی  دـنوش ، یم هاگآ  تما  همه  لامعا  زا  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک 

.دراد یم هضرع  اهنآ  رب  ار  تما 
نم اب  اج  همه  هک  ادخ  رب  هوالع  منادـب  نم  هک  یماگنه  اریز  دراد ، نآ  هب  نادـقتعم  رد  يا  هداعلا قوف  یتیبرت  رثا  لامعا  ضرع  هلأسم 
دب بوخ و  زا  معا  مهد ، یم ماجنا  هک  یلمع  ره  زا  هتفه  همه  ای  زور  همه  نم  بوبحم  نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا 
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.دوب مهاوخ  دوخ  لامعا  بقارم  منک و  یم تیاعر  رتشیب  کش  نودب  دنوش ، یم هاگآ  ناکم  ره  هطقن و  ره  رد 

251 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 106) )

251 ص :  لوزن .... : نأش 

بعک  » و عیبر » نب  ةرارم   » و هیما » نب  لاله   » مان هب  كوبت  گنج  نافلختم  زا  رفن  هس  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هتفگ نارـسفم  زا  یعمج 
.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  هروس  نیمه  هیآ 118  لیذ  رد  اهنآ  هبوت  یگنوگچ  ینامیشپ و  حرش  تسا - هدش  لزان  کلام » نب 

251 ص :  ریسفت .... :

قحتـسم هک  دـننانچ  هن  تسین ، نشور  تسرد  اـهنآ  راـک  ناـیاپ  هک  تسا  هدـش  ناراـکهنگ  زا  يرگید  هورگ  هب  هراـشا  هـیآ  نـیا  رد 
.دوب سویأم  یلکب  اهنآ  شزرمآ  زا  ناوتب  هک  دننانچ  هن  دنشاب و  یهلا  تمحر 

ار نانآ  هبوت  ای  دنک و  یم تازاجم  ار  اهنآ  ای  تسادـخ  نامرف  رب  فقوتم  ناشراک  يرگید  هورگ  : » دـیوگ یم اهنآ  هراب  رد  نآرق  اذـل 
252 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمِْهیَلَع .) ُبُوتَی  اَّمِإ  ْمُُهبِّذَُعی َو  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو  « ) دریذپ یم

اهنآ اب  شتمکح  ياضتقم  هب  شیوخ و  ملع  اب  هکلب  دـنک ، یمن راتفر  اهنآ  اب  باسح  نودـب  دـنوادخ  دـنک : یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ   » هک ارچ  دومن  دهاوخ  راتفر 

252 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 107) )

252 ص :  لوزن .... : نأش 

رد يدجـسم  نتخاـس  هب  مادـقا  دوخ  موش  ياـه  هشقن هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  هک  تسا  ناـقفانم  زا  رگید  یهورگ  هراـب  رد  هیآ  نیا 
.دش فورعم  رارض »  » دجسم مان  هب  ادعب  هک  دندرک  هنیدم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يدجسم  هد  هزاجا  ام  هب  دندرک  ضرع  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  ناقفانم  زا  یهورگ  تسا : نینچ  نایرج  هصالخ 
رد نیا  و  دـنرازگب ، زامن  نآ  رد  هداتفا  راک  زا  نادرمریپ  رامیب و  ناوتان و  دارفا  ات  میزاسب  ابق ) دجـسم  کیدزن   ) ملاـس ینب  هلیبق  ناـیم 

.دوب كوبت  گنج  مزاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  یعقوم 
ربمایپ دیرازگب ؟ زامن  نآ  رد  دییایب و  اصخش  تسا  نکمم  ایآ  دندرک  هفاضا  اهنآ  یلو  داد ، هزاجا  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

.مرفس مزاع  العف  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رد ییایب و  ام  دجـسم  هب  میراد  اضاقت  نونکا  دـنتفگ  دـندمآ و  وا  دزن  تشگزاب  كوبت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

هزاورد دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـهد ، تکرب  ار  اـم  یهاوخب  ادـخ  زا  و  يرازگب ، زاـمن  اـجنآ 
.دوب هدشن  هنیدم 

.تشادرب اهنآ  راک  رارسا  زا  هدرپ  دروآ و  ار  ( 110 - 107  ) تایآ هلسلس  دش و  لزان  ادخ  یحو  کیپ  ماگنه  نیا  رد 
ياه هلابز نتخیر  لحم  ار  نآ  ياج  و  دـننک ، ناریو  ار  نآ  يایاقب  و  دـننز ، شتآ  ار  روبزم  دجـسم  داد  روتـسد  ربمایپ  نآ  لاـبند  هب  و 

! دنزاس رهش 

252 ص :  ریسفت .... :

يدجسم اهنآ  زا  رگید  یهورگ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  نافلاخم  زا  يرگید  هورگ  عضو  هب  هیآ  نیا  رد  دجـسم ! هرهچ  رد  يا  هناختب
(. ًادِجْسَم اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو   ) دنتشاد سدقم  مان  نیا  ریز  یموش  ياهفده  هک  دندرک » رایتخا  هنیدم  رد 

: دنک یم هصالخ  ریز  تمسق  راهچ  رد  ار  اهنآ  ياهفده  سپس 
(. ًارارِض  ) دنناسرب ناناملسم  هب  ینایز » ررض و   » لمع نیا  اب  هک  دوب  نیا  اهنآ  روظنم  - 1

253 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاْرفُک .) َو   ) مالسا زا  لبق  عضو  هب  مدرم  نداد  تشگزاب  و  رفک » ینابم  تیوقت  - » 2
(. َنِینِمْؤُْملا َْنَیب  ًاقیِْرفَت  َو  « ) ناناملسم فوفص  نایم  رد  هقرفت  داجیا  - » 3

هلـصاف نآ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم  ای  دوب و  نآ  کیدزن  هک  ابق »  » دجـسم دجـسم ، نیا  رد  یهورگ  عامتجا  اب  اریز 
.داتفا یم قنور  زا  تشاد 

.دنراذگب رثا  رگیدکی  عامتجا  يور  هک  دشاب  نانچ  نآ  دجاسم  نیب  هلصاف  دیابن  هک  دیآ  یم رب  نینچ  هلمج ، نیا  زا 
شئوس قباوس  و   ) دوب هدرک  هزرابم  شیپ  زا  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یسک  يارب  ینوناک  زکرم و  : » هک دوب  نیا  اهنآ  فده  نیرخآ  - 4

ْنِم َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َبَراح  ْنَِمل  ًاداصْرِإ  َو  « ) دـنزاس یلمع  ار  دوخ  ياه  همانرب قافن ، هاـگیاپ  نیا  زا  اـت  دـنزاسب  دوب ) نشور  ناـگمه  رب 
(. ُْلبَق

دنگوس یتح  و   » دندوب هدیچیپ  بیرف  رهاظ  ابیز و  سابل  کی  رد  ار  موش  فادـها  ءوس و  ضارغا  نیا  مامت  هک  تسا  نیا  بجع  یلو 
(. ینْسُْحلا اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیل  َو  « ) میتشادن يرگید  رظن  دصق و  یکین  زج  ام  هک  دندرک  یم دای 

یهاوـگ دـشاب ) یم ناـسکی  شیارب  دوهـش  بیغ و  تسا و  هاـگآ  همه  نورد  رارـسا  زا  هک   ) يدـنوادخ : » دـنک یم هفاـضا  نآرق  یلو 
(. َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  « ) دنتسه وگغورد  اهنآ  ملسم  روطب  هک  دهد  یم

253 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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رد زگره  : » هک دهد  یم روتسد  احیرص  شربمایپ  هب  هدرک ، یتایح  عوضوم  نیا  يور  يرتشیب  دیکأت  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هیآ 108 -) )
(. ًاَدبَأ ِهِیف  ْمُقَت  ال   ) رازگم زامن  و  نکم » تدابع  هب  مایق  دجسم  نیا 

اوقت ساسا  رب  تسخن  زور  رد  نآ  هدولاش  هک  ینک  تدابع  هب  مایق  يدجـسم  رد  هک  تسا  نیا  رت  هتـسیاش  » دجـسم نیا  ياـج  هب  هکلب 
(. ِهِیف َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  « ) تسا هدش  هدراذگ 

.تسا هدش  انب  هقرفت  ینید و  یب قافن و  رفک و  رب  تسخن  زور  زا  شساسا  هدولاش و  هک  يدجسم  نیا  هن 
هب نآ  رد  نادرم  زا  یهورگ  ، » هدـش هدراذـگ  اوقت  هدولاـش  رب  ساـسا  زا  دجـسم  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع  دـنک : یم هفاـضا  نآرق  سپس 

254 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنراد  یم تسود  هک  دنلوغشم  تدابع 
(. َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  اوُرَّهَطَتَی َو  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  « ) دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  ادخ  و  دنراد ، هگن  هزیکاپ  ار  دوخ 

راـثآ زا  ینامـسج  و  هاـنگ ، كرـش و  راـثآ  زا  یناـحور  يزاـسکاپ  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  اـجنیا  رد  تراـهط  یگزیکاـپ و 
.دوش یم لماش  ار  تافاثک  هب  یگدولآ 

254 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

یناقفانم اب  دـننک  یم انب  اوقت  هیاپ  رب  ار  ابق  دجـسم  نوچمه  يدـجاسم  هک  نانمؤم  هورگ  ود  نایم  يا  هسیاقم هیآ  نیا  رد  هیآ 109 -) )
.تسا هدمآ  لمع  هب  دنهد  یم رارق  داسف  هقرفت و  قافن و  رفک و  رب  ار  دوخ  راک  هدولاش  هک 

تـسا هداهن  وا  يدونـشخ  بلج  ادخ و  نامرف  تفلاخم  زا  زیهرپ  اوقت و  هیاپ  رب  ار  دجـسم  نآ  يانب  هک  یـسک  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 
دهاوخ طوقـس  منهج  شتآ  رد  يدوز  هب  هک  هداـهن  خزود  راـنک  رد  یتسـس  هاـگترپ  هبل  رب  ار  نآ  هدولاـش  هک  یـسک  اـی  تسا ، رتهب 

(. َمَّنَهَج ِران  ِیف  ِِهب  َراْهناَف  ٍراه  ٍفُرُج  افَش  یلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ٍناوْضِر  ِهَّللا َو  َنِم  يْوقَت  یلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَف  َأ  «! ) درک
ار اهنآ  ياه  همانرب نامیا و  لها  راک  ياقب  ماکحتـسا و  ناـقفانم و  راـک  یتسـس  یتاـبث و  یب حوضو  ینـشور و  تیاـهن  اـب  قوف  هیبشت 

.دزاس یم نشور 
تیادـه ار  ناملاظ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  رخآ  رد  هعماج ، هب  مه  دـننک و  یم متـس  نتـشیوخ  هب  مه  ناقفانم  هورگ  هک  اجنآ  زا  و 

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  « ) دنک یمن

254 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، ناقفانم  یتخسرس  تجاجل و  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 110 -) )
اپ رب  ناشدوخ  هک  ار  ییانب   » یتح هک  دنناریح  رفک  تملظ  یکیرات و  رد  و  نادرگرس ، قافن  رد  دنتخسرس و  دوخ  راک  رد  نانچ  اهنآ 
هک نیا  رگم  دـنام ، یم یقاب  اهنآ  بولق  رد  دـیدرت - کش و  هجیتن  کـی  اـی  دـیدرت - کـش و  لـماع  کـی  ناونع  هب  هراومه  دـندرک 

(. ْمُُهبُوُلق َعَّطَقَت  ْنَأ  اَّلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناْیُنب  ُلازَی  ال  « ) دنریمب دوش و  هعطق  هعطق  اهنآ  ياهلد 
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  : » دیوگ یم هیآ  رخآ  رد  و 

255 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یبناج  هب  قح  ارهاظ  يانب  نینچ  ندیبوک  مهرد  هزرابم و  روتسد  شربمایپ  هب  رگا 
تحلـصم و قبط  رب  تمکح و  نیع  روتـسد  نیا  دوب  انب  نیا  تقیقح  نطاب و  ناگدـننک و  انب  ءوس  تاـین  زا  یهاـگآ  رطاـخ  هب  داد  ار 

.تینابصع ناجیه و  کی  هدییاز  هن  دوب و  هنالوجع  تواضق  کی  هن  دش  رداص  یمالسا  هعماج  لاح  حالص 
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255 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هیآ هیآ و  نیا  رد  دـمآ ، نایم  هب  نخـس  داهج  نافلختم و  هراب  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  ریظن ! یب تراجت  کـی  هیآ 111 -) )
.تسا هدش  نایب  یبلاج ، لاثم  رکذ  اب  نامیا ، اب  نادهاجم  يالاو  ماقم  دعب 

ار ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم و  هدرک ، یفرعم  هدنـشورف  ار  نانمؤم  رادـیرخ و  ار  دوخ  دـنوادخ  لاـثم  نیا  رد 
ُمَُهل َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  « ) دـهد یم ناـنآ  هب  ار  تشهب  عاـتم ، نیا  ربارب  رد  و  دـنک ، یم يرادـیرخ 

(. َۀَّنَْجلا
.تسا هدرک  هراشا  ناکرا  نیا  مامت  هب  هیآ  نیا  رد  دراد ، دوجو  یساسا » نکر  جنپ   » تقیقح رد  هلماعم  ره  رد  هک  اجنآ  زا  و 

.تسا هداد  رارق  هلماعم  نیا  يارب  اهب ) « ) نمث  » ار تشهب  و  عاتم »  » ار لاوما  اهناج و  و  هدنشورف »  » ار نانمؤم  و  رادیرخ »  » ار شدوخ 
دنشک و یم ار  قح  نانمـشد  و  دننک ، یم راکیپ  ادخ  هار  رد  اهنآ  : » دنک یم نایب  نینچ  یفیطل  ریبعت  اب  ار  عاتم  نیا  تخادرپ  زرط  اهتنم 

(. َنُولَتُْقی َنُوُلتْقَیَف َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی   ) دنشون یم ار  تداهش  تبرش  و  دنوش » یم هتشک  هار  نیا  رد  ای 
رب تسا  یقح  هدـعو  نیا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  تسا  نکر  نیمجنپ  هک  هلماـعم  نیا  مکحم  ربـتعم و  دانـسا »  » هب نآ  لاـبند  هـب  و 

(. ِنآْرُْقلا ِلیِْجنِْإلا َو  ِةارْوَّتلا َو  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  « ) تسا هدمآ  نآرق  لیجنا و  تاروت ، ینامسآ  باتک  هس  رد  هک  دنوادخ  هدهع 
َنِم ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ( ؟» تسادـخ زا  شدـهع  هب  رترادافو  یـسک  هچ  : » دـنک یم هفاضا  گرزب  هلماعم  نیا  يور  دـیکأت  يارب  سپس 

(. ِهَّللا
ییاناوت تردق و  مکح  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دنرادن ! رب  رد  ار  هیسن  تارطخ  اما  دوش ، یمن تخادرپ  اروف  هلماعم  نیا  ياهب  هچرگ  ینعی 

256 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  رترادافو  شنامیپ  دهع و  هب  تبسن  سک  ره  زا  يزاین ، یب و 
لباقم فرط  هب  تسا ، لومعم  ناگدـننک  تراجت  نایم  رد  هک  هنوگ  نامه  هلماعم ، نیا  مسارم  ماجنا  زا  سپ  هک  نیا  رتبلاج  همه  زا  و 

« دـیداد ماجنا  هک  يا  هلماعم نیا  هب  امـش  رب  داب  تراشب  : » دـیوگ یم دـهاوخ و  یم وا  يارب  يدوسرپ  هلماعم  ار  هلماعم  هتفگ و  کـیربت 
(. ِِهب ُْمتْعَیاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  )

(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  « ) تسامش همه  يارب  یگرزب  يراگتسر  يزوریپ و  نیا  «و 

256 ص :  ۀیآ 112 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

حرـش و هب  دعب  هیآ  رد  دـنک و  یم رازگرب  لامجا  هب  ار  ینخـس  يا  هیآ رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  شور  هک  هنوگ  نامه  هیآ 112 -) )
.دنک یم یفرعم  زراب  تفص  هن  اب  دنتسه  ادخ  هب  لام  ناج و  ناگدنشورف  هک  ار  نانمؤم  هیآ  نیا  رد  دزادرپ ، یم نآ  حیضوت 

.دنهد یم وشتسش  هانگ  یگدولآ  زا  هبوت  بآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  ناج  لد و  و  َنُوِبئاَّتلا .) « ) دنناراک هبوت  اهنآ  - » 1
«. دننک یم يزاسدوخ  وا  كاپ  تاذ  شتسرپ  ادخ و  اب  زاین  زار و  وترپ  رد  و  َنوُِدباْعلا .) « ) دنناراک تدابع  اهنآ  - » 2

(. َنوُدِماْحلا « ) دنیوگ یم ساپس  راگدرورپ ) يونعم  يدام و  ياهتمعن  ربارب  رد   ) اهنآ - » 3
(. َنوُِحئاَّسلا « ) دنراد دمآ  تفر و  يرگید  نوناک  هب  شتسرپ  تدابع و  نوناک  کی  زا  اهنآ  - » 4

، درادن قلعت  یـصاخ  قفا  هب  و  دوش ، یمن هصالخ  يدودـحم  طیحم  رد  تدابع ، وترپ  رد  نانآ  يزاسدوخ  ياه  همانرب بیترت  نیا  هب  و 
.تساهنآ يارب  تیبرت  يزاسدوخ و  راگدرورپ و  تیدوبع  نوناک  اج  همه  هکلب 

(. َنوُعِکاَّرلا « ) دننک یم عوکر  ادخ  تمظع  ربارب  رد  هک  اهنآ  - » 5
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(. َنوُدِجاَّسلا « ) دنروآ یم هدجس  دنیاس و  یم شناتسآ  رب  رس  هک  اهنآ  - » 6
(. ِفوُْرعَْملِاب َنوُِرمْآلا  « ) دننک یم توعد  اهیکین  هب  ار  مدرم  هک  اهنآ  - » 7

ِنَع َنوُـهاَّنلا  َو  « ) دـنگنج یم يرکنم  داـسف و  هنوـگ  ره  اـب  هکلب ) دـننک  یمن تعاـنق  یکین  هب  توـعد  هفیظو  هب  اـهنت   ) هـک اـهنآ  - » 8
257 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِرَْکنُْملا .)

ظفح ینعی ) دوـخ  یعاـمتجا  هفیظو  نیرتـمهم  نیرخآ و  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تلاـسر  يادا  زا  سپ   ) هـک اـهنآ  و  - » 9
(. ِهَّللا ِدوُدُِحل  َنوُِظفاْحلا  َو  « ) دننک یم مایق  تلادع  قح و  هماقا  و  وا ، نیناوق  يارجا  و  یهلا ، دودح 

، دنک یم قیوشت  ار  لمع  نامیا و  بتکم  ناگتفای  تیبرت  نیتسار و  نانمؤم  نینچ  رگید  راب  دنوادخ  هناگ ، هن  تافص  نیا  رکذ  زا  سپ 
(. َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  « ) هد تراشب  ار  نانمؤم  نیا  : » دیوگ یم شربمایپ  هب  و 

257 ص :  ۀیآ 113 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 113) )

257 ص :  لوزن .... : نأش 

رد هک  ام  ناردپ  يارب  ایآ  دـنتفگ : یم مالـسا  ربمایپ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـش  لقن  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
درادن قح  سک  چـیه  هک  درک  راطخا  اهنآ  همه  هب  دـش و  لزان  روبزم  تایآ  ینک ؟ یمن شزرمآ  بلط  دـنتفر  ایند  زا  تیلهاج  رـصع 

.دیامن رافغتسا  ناکرشم  يارب 

257 ص :  ریسفت .... :

: دـیوگ یم دـنک و  یم یهن  ناکرـشم  يارب  رافغتـسا  زا  ار  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عطاق  اـسر و  يریبعت  اـب  تسخن  هیآ ،
ْنَأ اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِِّیبَّنِلل َو  َناک  ام  « ) دننک شزرمآ  بلط  ناکرشم  يارب  نامیا  اب  دارفا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسین  هتسیاش  »

(. َنیِکِرْشُْمِلل اوُرِفْغَتْسَی 
(. یبُْرق ِیلوُأ  اُوناک  َْول  َو  « ) دنشاب ناشناکیدزن  زا  رگا  یتح  : » دنک یم هفاضا  میمعت  دیکأت و  يارب  سپس 

لها ناکرـشم  هک  دـش  نشور  ناناملـسم  يارب  هک  نآ  زا  دـعب  : » دـهد یم حیـضوت  نینچ  يا  هلمج نمـض  ار  عوضوم  نیا  لـیلد  ادـعب 
(. ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم   ) درادن ینعم  اهنآ  يارب  شزرمآ  بلط  دنخزود »

.تسین شزرمآ  لباق  هجو  چیه  هب  كرشم  هک  ارچ  اجبان  ییوزرآ  هدوهیب و  تسا  يراک  نیا 

257 ص :  ۀیآ 114 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 
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هراشا

هتخادرپ درک -؟ رافغتـسا  رزآ »  » يارب میهاربا  ارچ  تسا  عوـنمم  راـک  نیا  رگا  هک  لاؤـس - نـیا  خـساپ  هـب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 114 -) )
دش راکشآ  وا  يارب  هک  یماگنه  اما  داد ، وا  هب  هک  دوب  يا  هدعو رطاخ  هب  رزآ ] شیومع   ] شردپ يارب  میهاربا  رافغتـسا  و  : » دیوگ یم

258 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َناک  ام  َو   ) درکن رافغتسا  شیارب  و  تسج » يرازیب  وا  زا  تسادخ  نمشد  يو  هک 
( ُْهنِم َأَّرَبَت  ِهَِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  اهَدَعَو  ٍةَدِعْوَم  ْنَع  اَّلِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  ُرافِْغتْسا 

و ناسرت ، فئاخ و  راگدرورپ  بضغ  مشخ و  زا  عضاخ و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  دوب  یـسک   ) میهاربا : » دـنک یم هفاضا  هیآ  ناـیاپ  رد  .
(. ٌمِیلَح ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  « ) دوب رابدرب  نابرهم و  راوگرزب و ) يدرم 

258 ص :  دوش .... : عطق  دیاب  نانمشد  اب  يدنویپ  هنوگ  ره 

يدنواشیوخ ریغ  يدنواشیوخ و  یگتسبمه  دنویپ و  هنوگره  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  عوضوم  نیا  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  زا 
مامت رب  دیاب  یتسرپ ) تب  كرـش و  هنوگره  اب  هزرابم  ادخ و  هب  نامیا   ) دنویپ نیا  دریگ و  رارق  یبتکم  ياهدنویپ  عاعـشلا  تحت  دـیاب 

.تساهنآ یعامتجا  تاردقم  همه  رب  مکاح  ییانب و  ریز  دنویپ  کی  دنویپ  نیا  هک  ارچ  دشاب ، مکاح  ناناملسم  طباور 

258 ص :  ۀیآ 115 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 115) )

258 ص :  لوزن .... : نأش 

دندمآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  یعمج  دندوب ، هتسب  ناهج  زا  مشچ  تابجاو  ضئارف و  لوزن  زا  لبق  ناناملـسم  زا  یهورگ 
نیا ماجنا  مدع  رطاخ  هب  یهلا  تازاجم  راتفرگ  دیاش  اهنآ  هک  دنتـشادنپ  یم نینچ  و  دندرک ، ینارگن  راهظا  اهنآ  تشونرـس  هراب  رد  و 

.درک یفن  ار  عوضوم  نیا  دش و  لزان  هیآ  .دنشاب  ضئارف 

258 ص :  ریسفت .... :

فیلکت هک  نیا  نآ  دـنک و  یم دـییأت  ار  نآ  زین  لقع  هک  تسا ، یمومع  یلک و  نوناق  کی  هب  هراشا  هیآ  نیا  نییبت - زا  سپ  تازاجم 
الب باقع  حـبق   » هدـعاق هب  ریبعت  نآ  زا  لوصا  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  تسا ، ماـکحا  ناـیب  زا  دـعب  هراومه  تیلوؤسم  و 

.دوش یم نایب »
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نآ زا  دـیاب  هک  ار  هچنآ  هک  نیا  اـت  دزاـس  هارمگ  تیادـه  زا  سپ  ار  یهورگ  دـنوادخ  هـک  هدوـبن  نـینچ  : » دـیامرف یم زاـغآ  رد  اذـل 
(. َنوُقَّتَی ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  « ) دنک نییبت  اهنآ  يارب  دنزیهرپب 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
دنادن و لوؤسم  نآ  ربارب  رد  ار  یـسک  تسا ، هدرکن  نایب  ناگدنب  يارب  ار  يزیچ  ات  هک  دنک  یم باجیا  دـنوادخ  ییاناد  ملع و  ینعی 

.دنکن هذخاؤم 
259 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

259 ص :  ۀیآ 116 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ُْکُلم َُهل  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسادـخ يارب  نیمز  اهنامـسآ و  تموکح  : » هک دـنک  یم دـیکأت  هیکت و  هلأسم  نیا  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 116 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو 

(. ُتیُِمی ِییُْحی َو  « ) دناریم یم دنک و  یم هدنز   » هک تسوا  تسوا ، تردق  فک  رد  زین  گرم  تایح و  ماظن  و 
(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  « ) دیرادن ادخ  زج  يروای  تسرپرس و  ّیلو و  چیه   » نیاربانب و 

تبحم دنویپ  و  دـیهد ، رارق  دوخ  هقالع  دروم  ای  هاگهانپ  ار  ادـخ  زا  ناگناگیب  و  دـینک ، هیکت  وا  ریغ  رب  دـیابن  امـش  هک ، نیا  هب  هراشا 
.دیراد مکحم  رارق و  رب  نآ  ریغ  ای  رافغتسا  قیرط  زا  ادخ  نانمشد  نیا  اب  ار  شیوخ 

259 ص :  ۀیآ 117 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 117) )

259 ص :  لوزن .... : نأش 

يردق هب  تالکشم  نیا  هدش ، لزان  دیسر  گنج  نیا  رد  ناناملسم  هب  هک  ییاسرف  تقاط  تالکـشم  كوبت و  هوزغ  دروم  رد  هیآ  نیا 
.دندنام اجرباپ  نانچمه  و  دش ، ناشلاح  لماش  یهلا  قیفوت  فطل و  اما  دنتفرگ  تشگزاب  هب  میمصت  یهورگ  هک  دوب 

259 ص :  ریسفت .... :

: دیوگ یم هدرک ، ساسح  تاظحل  نآ  رد  راصنا  نیرجاهم و  ربمایپ و  هب  تبـسن  راگدرورپ  نایاپ  یب تمحر  لومـش  هب  هراشا  هیآ  نیا 
، دندرک يوریپ  وا  زا  یتخس  تدش و  عقوم  رد  هک  اهنامه  راصنا ، نارجاهم و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  »

(. ِةَرْسُْعلا ِۀَعاس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا  َنیِرِجاهُْملا َو  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََقل  « ) دش
ياهلد دوب  کیدزن  اـهیتحاران  راـشف  ثداوح و  تدـش  رثا  رب  هک  دوب  یماـگنه  هب  یهلا  تمحر  لومـش  نیا  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
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(. ْمُْهنِم ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداک  ام  ِدَْعب  ْنِم   ) دنریگب كوبت  زا  تعجارم  هب  میمصت  و  دوش » فرحنم  قح  هداج  زا  ناناملسم  زا  یهورگ 
وا اریز  تفریذپ ، ار  اهنآ  هبوت  و  تخاس ، اهنآ  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  ارجام ، نیا  زا  دـعب   » هک دـنک  یم دـیکأت  راب  رگد 

(. ٌمیِحَر ٌفُؤَر  ْمِِهب  ُهَّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  « ) تسا میحر  نابرهم و  نانمؤم  هب  تبسن 
260 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

260 ص :  ۀیآ 118 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 118) )

260 ص :  لوزن .... : نأش 

هارمه تکرح  و  كوبت ، گنج  رد  تکرـش  زا  هیما » نب  لـاله   » و عیبر » نب  ةرارم   » و کـلام » نب  بعک   » ماـن هب  ناناملـسم  زا  رفن  هس 
یتسـس و رطاخ  هب  هکلب  دنـشاب ، ناقفانم  هتـسد  راد و  ءزج  هک  دوبن  نآ  رطاخ  هب  نیا  یلو  دـندز ، زابرـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.دندش نامیشپ  هک  تشذگن  يزیچ  دوب ، یلبنت 
ربمایپ اما  دندرک ، یهاوخرذع  دندیـسر و  شتمدـخ  تشگزاب ، هنیدـم  هب  كوبت  هنحـص  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

.دیوگن نخس  اهنآ  اب  يدحا  هک  داد  روتسد  زین  ناناملسم  هب  تفگن و  نخس  اهنآ  اب  هلمج  کی  یتح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
روبجم هک  دش  گنت  اهنآ  رب  نانچ  شتعـسو  مامت  اب  هنیدم  ياضف  هک  يروطب  دنتفرگ ، رارق  یعامتجا  بیجع  هرـصاحم  کی  رد  اهنآ 

.دنربب هانپ  هنیدم  فارطا  ياههوک  هب  دنیوگ و  كرت  ار  رهش  گرزب ، ییاوسر  يراوخ و  نیا  زا  تاجن  يارب  دندش 
.دیدرگ لزان  هنیمز  نیا  رد  هیآ  دش و  لوبق  نانآ  هبوت  دنوادخ ، هاگشیپ  هب  عرضت  هبوت و  زور  هاجنپ  زا  سپ  ماجنا  رس 

260 ص :  ریسفت .... :

شیوخ تمحر  دروم  دندوب ، هدرک  تکرش  داهج  رد  هک  ار  ناناملسم  میظع  هورگ  نآ  اهنت  هن  ناراکهنگ ! یعامتجا  هرصاحم  نادنز 
زین دنتفر ، دنتشاذگ و  رس  تشپ  ار  اهنآ  نایوجگنج  دندوب و ) هدیزرو  فلخت  داهج  رد  تکرش  زا   ) هک ار  رفن  هس  نآ  هکلب   » داد رارق 

(. اوُفِّلُخ َنیِذَّلا  ِۀَثالَّثلا  یَلَع  َو  « ) داد رارق  دوخ  فطل  لومشم 
رارق یعامتجا  دـیدش  هرـصاحم  رد  رفن  هس  نآ  هک  دوب  یماگنه  هب  نآ  هکلب  دـشن ، اـهنآ  لاـح  لـماش  یناـسآ  هب  یهلا  فطل  نیا  اـما 
ُمِْهیَلَع ْتَقاض  اذِإ  یَّتَح  « ) دش گنت  اهنآ  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  هک  نانچ  نآ  ، » دندرک هطبار  عطق  اهنآ  اب  یگمه  مدرم  و  دنتفرگ ،

(. ْتَبُحَر اِمب  ُضْرَْألا 
ات ْمُهُـسُْفنَأ .) ْمِْهیَلَع  ْتَقاض  َو  « ) دـنتفای یمن دوخ  يارب  شیوخ  دوجو  رد  ییاج   » ییوگ هک  دـش  هدـنکآ  هودـنا  زا  نانچ  اهنآ  هنیـس  و 

.دندرک هطبار  عطق  رگیدکی  زا  زین  اهنآ  دوخ  هک  اجنآ 
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يوس هب  تشگزاب  قیرط  زا  زج  ادخ  مشخ  زا  یهاگهانپ  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  و  ، » دش هتسب  اهنآ  يور  هب  اههار  همه  بیترت  نیا  هب  و 
261 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َأَْجلَم  ْنَأ ال  اوُّنَظ  َو  « ) تسین وا 

(. ِْهَیلِإ اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم 
َُّمث « ) دـننک هبوت  ات  تخاس ، ناسآ  نانآ  رب  ار  هناصلاخ  یقیقح و  تشگزاب  هبوت و  و ) دـمآ ، نانآ  غارـس  هب  ادـخ  تمحر   ) رگید راـب  »

(. اُوبُوتَِیل ْمِْهیَلَع  َبات 
(. ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میحر  ریذپ و  هبوت  دنوادخ   » هک ارچ 

261 ص :  ۀیآ 119 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هب هراشا  ثحب  دروم  هیآ  رد  اما  دوب ، نایم  رد  نافلختم  زا  یهورگ  هراب  رد  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  دیـشاب : ناقداص  اب  هیآ 119 -) )
دنا هداتسیا دوخ  نامیپ  رـس  رب  هک  اهنآ  نایوگتـسار و  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  دهد  یم روتـسد  ناناملـسم  همه  هب  هدرک  اهنآ  لباقم  هطقن 

.دیرادب مکحم 
(. َهَّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیزیهرپب ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم تسخن 

َعَم اُونوُک  َو  « ) دیـشاب ناقداص  اب  : » دنک یم هفاضا  دـیئامیپب  فارحنا  هابتـشا و  نودـب  ار  اوقت  مخ  چـیپ و  رپ  هار  دـیناوتب  هک  نیا  يارب  و 
(. َنِیقِداَّصلا

هار دوخ  هب  يدـیدرت  هن  دـنهد ، یم ماـجنا  یبوخ  هب  راـگدرورپ  هب  ناـمیا  ربارب  رد  ار  دوـخ  تادـهعت  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  نیقداـص » »
.دننک یم تباث  ار  دوخ  نامیا  قدص  اهیراکادف ، عاونا  اب  هکلب  دنساره  یم تالکشم  هوبنا  زا  هن  دننک ، یم ینیشن  بقع  هن  دنهد ، یم

رد رگید  یضعب  دنا و  هتفرگ رارق  نآ  هلق  رد  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دننام  یضعب  هک  دراد  یبتارم  تافص  نیا  هک  تسین  کش 
.رتنییاپ هلحرم 

261 ص :  ۀیآ 120 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

كوبت هوزغ  زا  هک  یناسک  شنزرـس  نوماریپ  ییاهثحب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  دـنام : یمن شاداـپ  یب نادـهاجم  تالکـشم  هیآ 120 -) )
عوضوم نیا  يور  ار  ییاهن  ثحب  یناگمه ، یلک و  نوناق  کی  ناونع  هب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  دـمآ ، نایم  هب  دـندوب ، هدرک  يراددوخ 

.دنک یم
قح دننک  یم یگدـنز  تسا ) مالـسا  نوناک  زکرم و  هک   ) رهـش نیا  فارطا  رد  هک  ینانیـشن  هیداب  هنیدـم و  مدرم  : » دـیوگ یم تسخن 

ِلوُسَر ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  ِۀَنیِدَْملا َو  ِلْهَِأل  َناک  ام  « ) دنیوج فلخت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دنرادن ،
262 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .)

زمر و  ادخ ، ربمایپ  و  تما ، ربهر  وا  هک  ارچ  ِهِسْفَن .) ْنَع  ْمِهِسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال  « ) دنراد مدقم  وا  ناج  ظفح  رب  ار  دوخ  ناج  ظفح  هن  «و 
.تسا مالسا  تلم  تایح  ءاقب و 

دـنراد و یمارگ  رتشیب  هکلب  شیوخ ، ناج  نوچمه  ار  شیوخ  ناربهر  هک  تسا  راـصعا  نورق و  ماـمت  رد  ناناملـسم  همه  هفیظو  نیا 
.تسا تما  يارب  رطخ  اهنآ  يارب  رطخ  هک  ارچ  دنراذگن ، اهنت  تخس  ثداوح  ربارب  رد  ار  اهنآ  دنشوکب و  نانآ  ظفح  رد 

زا تمـسق  تفه  يور  هدرک و  هراشا  دوش ، یم ناشبیـصن  داهج  هار  رد  یلکـشم  هنوگ  ره  ربارب  رد  هک  نادهاجم  ياهـشاداپ  هب  سپس 
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« دـسر یمن اـهنآ  هب  یگنـشت  هنوگ  چـیه  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  : » دـیوگ یم دراذـگ و  یم تشگنا  نآ  شاداـپ  تالکـشم و  نیا 
(. ٌبَصَن َو ال  « ) دننک یمن ادیپ  یگتسخ  جنر و  چیه  و  (. » ٌأَمَظ ْمُُهبیُِصی  ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ  )

نادـیم كاـنرطخ و  هـطقن  چـیه  رد  و  (. » ِهَّللا ِلـِیبَس  ِیف  ٌۀَـصَمْخَم  ـال  َو  « ) دریگ یمن ار  اـهنآ  نـماد  ادـخ  هار  رد  یگنــسرگ  چــیه  «و 
(. َراَّفُْکلا ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  « ) دنریگ یمن رارق  تسا  رافک  یتحاران  مشخ و  بجوم  هک  يا  هرطاخمرپ

(. اًْلیَن ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  َو ال  « ) دوش یمن دراو  اهنآ  رب  نمشد  زا  يا  هبرض چیه  «و 
(. ٌِحلاص ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  اَّلِإ  « ) دوش یم تبث  اهنآ  يارب  یحلاص  لمع  نآ ، اب  طابترا  رد  هک  نیا  رگم  »

عیاض هاگ  چیه  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادخ  اریز  ، » تشاد دـنهاوخ  تفایرد  گرزب  دـنوادخ  زا  ار  اهنآ  کی  هب  کی  شاداپ  املـسم  و 
(. َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنک یمن

262 ص :  ۀیآ 121 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

(. ًةَرِیبَک ًةَریِغَص َو ال  ًۀَقَفَن  َنوُقِْفُنی  َو ال  « ) دننک یمن قافنا  داهج ، ریسم  رد  ار  يدایز  ای  مک  لام  چیه  نینچمه  (- » هیآ 121 )
و اهماگ ، نیا  مامت  هک  نیا  رگم  دنراذگ ، یمن اپ  ریز  تشگزاب ) ماگنه  هب  ای  داهج و  نادـیم  هب  ندیـسر  يارب   ) ار ینیمزرـس  چـیه  «و 

(. ْمَُهل َِبتُک  اَّلِإ  ًایِداو  َنوُعَطْقَی  َو ال  « ) دوش یم تبث  اهنآ  يارب  اهقافنا ، نآ 
263 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد » شاداپ  ناشلامعا  نیرتهب  ناونع  هب  ار  لامعا  نیا  دنوادخ  ماجنا  رس  ات  »

(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  )

263 ص :  ۀیآ 122 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هراشا

هیآ 122) )

263 ص :  لوزن .... : نأش 

رد ناروذعم  ناقفانم و  يانثتـسا  هب  ناناملـسم  همه  درک ، یم تکرح  داهج  نادـیم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
هب یگمه  اه ) هیرـس  ) درک یمن تکرـش  اصخـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  ییاـهگنج  رد  یتح  دـندرک ، یم تکرح  شتمدـخ 

.دندراذگ یم اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنتفر و  یم نادیم  يوس 
.دنورب گنج  نادیم  يوس  هب  ناناملسم  همه  تسین  هتسیاش  ترورض ، دروم  ریغ  رد  هک  درک  مالعا  دش و  لزان  هیآ 

263 ص :  ریسفت .... :

يارب هک  دـنک  یم یتیعقاو  هب  هراشا  دراد ، دـنویپ  داهج  هنیمز  رد  هتـشذگ  تایآ  اب  هک  هیآ  نیا  نمـشد - اـب  داـهج  لـهج و  اـب  داـهج 
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هک يدراوم  رد  یلو  هانگ ، گنن و  نآ  زا  فلخت  تسا و  تیمهارپ  رایـسب  داـهج  هچرگ  هک : نیا  نآ  دراد و  یتاـیح  هبنج  ناناملـسم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یعقاوم  رد  اصوصخم  دـننک ، تکرـش  داهج  نادـیم  رد  نانمؤم  همه  هک  دـنک  یمن باـجیا  یترورض 

یهورگ دنوش  میـسقت  هورگ  ود  هب  ناناملـسم  زا  یتیعمج  ره  تسا  مزال  هکلب  دنورب  داهج  هب  همه  دیابن  هدنام  یقاب  هنیدم  رد  اصخش 
هیآ هـک  هنوـگ  ناـمه  دـنزومایب  ار  مالــسا  ماـکحا  فراـعم و  دـننامب و  هنیدـم  رد  يرگید  هورگ  و  دــنهد ، ماـجنا  ار  داـهج  هـضیرف 

و  ) دنک یمن چوک  يا  هفیاط نانآ ، زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  دننک  چوک  داهج  نادیم  يوس  هب  یگمه  نانمؤم  تسین  هتسیاش  : » دیامرف یم
ِّلُک ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو  « ) دنبای یهاگآ  مالـسا  ماکحا  فراعم و  نید و  رد  ات  دنامب ) هنیدـم  رد  يا  هفیاط

(. ِنیِّدلا ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف 
ناشراذنا نآ  تفلاخم  زا  دنهد و  میلعت  اهنآ  هب  ار  یهلا  ياهنامرف  ماکحا و  دنتـشگزاب  نادیم  زا  ناشدهاجم  نارای  هک  یماگنه  هب  «و 

(. ْمِْهَیلِإ اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  « ) دنیامن
(. َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل   ) دنهد ماجنا  ار  شیوخ  فیاظو  و  دنزیهرپب » ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  اهنآ  هک  دوش ) بجوم  همانرب  نیا  هک   ) دشاب »

هدـش لـئاق  ملعت »  » و میلعت »  » هلأـسم يارب  مالـسا  هک  تسا  یـصاخ  تیمها  مارتحا و  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم هیآ  زا  هک  یمهم  هلأـسم 
264 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  اجنآ  ات  تسا ،

.دنزومایب ار  مالسا  فراعم  دننامب و  یهورگ  هکلب  دننکن ، تکرش  گنج  نادیم  رد  همه  هک  دزاس  یم مزلم  ار  ناناملسم 
هلأسم رد  ناناملسم  ات  هکلب  تسین ، يرگید  زا  رتمک  یکی  تیمها  و  تسا ، ضرف  اهنآ  رب  نمشد  اب  داهج  دننامه  لهج  اب  داهج  ینعی 

.تسا تسکش  هب  موکحم  هراومه  لهاج  تلم  کی  اریز  دش ، دنهاوخن  زوریپ  نمشد  اب  داهج  رد  دنوشن  زوریپ  لهج ، اب  داهج 

264 ص :  ۀیآ 123 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

ود هب  هیآ  نیا  رد  هدش  رکذ  هروس  نیا  رد  داهج  نوماریپ  نونکات  هک  ییاهثحب  بسانت  هب  دـیبایرد ! ار  رتکیدزن  نانمـشد  هیآ 123 -) )
.تسا هدیدرگ  هراشا  مالسا  مهم  عوضوم  نیا  هنیمز  رد  رگید  روتسد 

« دینک راکیپ  دنرتکیدزن  امـش  هب  هک  يرافک  اب  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک ، نانمؤم  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
(. ِراَّفُْکلا َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

یقطنم و ياهراکیپ  رد  هیآ  حور  هک  تسین  دیعب  یلو  دیوگ ، یم نخـس  یناکم » هلـصاف   » زا و  هناحلـسم ،» راکیپ   » زا هچرگ  قوف  هیآ 
دیاب لوا  نانمشد ، اب  یتاغیلبت  یقطنم و  هزرابم  هب  نتخادرپ  ماگنه  هب  ناناملـسم  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، مکاح  زین  يونعم  ياه  هلـصاف
همه يرگیّدام  داحلا و  رطخ  هک  ام  رصع  رد  الثم  تسا ، رتکیدزن  رتشیب و  یمالـسا  هعماج  يارب  ناشرطخ  هک  دنورب  یناسک  غارـس  هب 
دیاب هکلب  دنوش ، شومارف  اهنآ  هک  نیا  هن  داد ، رارق  هلطاب  بهاذم  اب  هزرابم  رب  مدقم  ار  نآ  اب  هزرابم  دیاب  دنک ، یم دـیدهت  ار  عماوج 

.دریگ رارق  لوا  هجرد  رد  دیاب  يداصتقا  یسایس و  يرکف و  رامعتسا  اب  هزرابم  الثم  ای  ددرگ ، رتکانرطخ  هورگ  هجوتم  هلمح  زیت  هبل 
کی امش  رد  دیاب  نانمـشد  : » دیوگ یم هیآ  تسا ، لمع  تدش  روتـسد  میناوخ ، یم هیآ  نیا  رد  داهج ، هنیمز  رد  هک  يروتـسد  نیمود 

(. ًۀَْظلِغ ْمُکِیف  اوُدِجَْیل  َو  « ) دننک ساسحا  تنوشخ  عون 
265 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .داد  تردق  شیامن  نمشد  ربارب  رد  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  تردق  دوجو  اهنت ، نیاربانب 

َعَم َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) تسا ناراـکزیهرپ  اـب  ادـخ  دـینادب  : » هک دـهد  یم يزوریپ  دـیون  تراـبع  نیا  اـب  ناناملـسم  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنیِقَّتُْملا
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اوقت اب  مأوت  دیاب  لمع  تدش  تنوشخ و  هب  لسوت  هک  دشاب  زین  ینعم  نیا  هب  هراشا  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
.دنکن زواجت  یناسنا  دودح  زا  هاگ  چیه  و  دشاب ،

265 ص :  ۀیآ 124 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هیآ و نیا  رد  تشذـگ ، نانمؤم  ناقفانم و  هراب  رد  هک  ییاهثحب  بسانت  هب  هدولآ : هدامآ و  ياهلد  رب  نآرق  تاـیآ  ریثأـت  هیآ 124 -) )
.تسا هدش  هورگ  ود  نیا  زراب  ياه  هناشن زا  یکی  هب  هراشا  دعب  هیآ 

لوزن ار  امش  زا  کیمادک  نامیا  دنیوگ : یم رگیدکی  هب  ناقفانم  زا  یضعب  دوش ، یم لزان  يا  هروس هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. ًانامیِإ ِهِذه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو  ( ؟» تخاس نوزفا  هروس  نیا 

.دننک نایب  اهنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  ییانتعا  یب نآرق و  ياه  هروس ریثأت  مدع  دنتساوخ  یم نخس  نیا  اب  و 
لوزن دنا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  اما  : » دیوگ یم هورگ ، ود  هب  مدرم  میسقت  نمـض  دهد و  یم خساپ  اهنآ  هب  یعطاق  نحل  اب  نآرق  اما 

(. َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  ًانامیِإ َو  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  « ) دنلاحشوخ یهلا  تمحر  لضف و  هب  اهنآ  هدوزفا و  ناشنامیا  رب  تایآ  نیا 

265 ص :  ۀیآ 125 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

َو «! ) دیازفا یم ناشیدـیلپ  رب  يا  هزات يدـیلپ  تسا ، دـسح ) دانع و  لهج و  قافن و   ) يرامیب ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  اما  و  (- » هیآ 125 )
(. ْمِهِسْجِر َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ 

ببـس نیا  و  يدـیدج ، تجاجل  تقیقح  ره  لباقم  رد  دـننک و  یم يدـیدج  نایـصع  ینامرفان و  يا  هزاـت ناـمرف  ره  ربارب  رد  هک  ارچ 
ماجنا رس  و   » ددرگ یم يوق  نانآ  حور  رد  تشز  تافص  نیا  ياه  هشیر نانچ  و  دوش ، یم ناشدوجو  رد  اهتجاجل ، اهنایـصع و  مکارت 

(. َنوُِرفاک ْمُه  اُوتام َو  َو  « ) تفر دنهاوخ  ایند  زا  ینامیا  یب رفک و  لاح  رد 
266 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اه  همانرب دوجو  اهنت  هک  دنک  یم دیکأت  تیعقاو  نیا  رب  الاب  هیآ  ود  رد  نآرق 

طرـش کی  ناونع  هب  دـیاب  زین  اه  هنیمز یگدامآ  هکلب  تسین ، یفاک  هورگ  کی  اـی  درف ، کـی  تداعـس  يارب  شخبتاـیح  تاـمیلعت  و 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  یساسا 

!« سخ راز ، هروش رد  دیور و  هزبس  غاب ، رد   » میناد یم هک  تسا  ناراب  شخبتایح  ياه  هناد دننام  نآرق  تایآ 

266 ص :  ۀیآ 126 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هداد رارق  زردـنا  شنزرـس و  دروـم  ار  اـهنآ  و  دـهد ، یم همادا  ناـقفانم  هراـب  رد  ار  نخـس  زین  دـعب  هـیآ  هـیآ و  نـیا  رد  هیآ 126 -) )
ِّلُک ِیف  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ  َنْوَرَی  َأ َو ال  «! ) دـنریگ یم رارق  شیامزآ  دروم  راب ، ود  ای  کی  لاس ، ره  رد  هک  دـننیب  یمن اهنآ  اـیآ  : » دـیوگ یم

(. ِْنیَتَّرَم ْوَأ  ًةَّرَم  ٍماع 
َُّمث ال « ) دـنوش یمن رکذـتم  دـننک و  یمن هبوـت  دنتـسیا و  یمن زاـب  فـالخ  هار  زا   » یپرد یپ ياهـشیامزآ  همه  نیا  اـب  هک  نیا  بجع  و 

(. َنوُرَّکَّذَی ْمُه  َنُوبُوتَی َو ال 
ورب ور  نآ  اـب  دوـخ  یگدـنز  رد  مدرم  همه  هک  تسا  یموـمع  شیاـمزآ  زا  ریغ  شیاـمزآ  نـیا  هـک  دـیآ  یم رب  نـینچ  هـیآ  ریبـعت  زا 

ندـش رهاـظ  ناـشءوس و  لاـمعا  ندـش  شاـف  لـثم  ددرگ  هورگ  نیا  يرادـیب  ثعاـب  دـیاب  هک  هدوب  ییاهـشیامزآ  زا  هکلب  .دـنوش  یم
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.ناشنطاب

266 ص :  ۀیآ 127 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هک یماگنه  و  : » دـیوگ یم هدرک ، دـنتفرگ  یم دوخ  هب  یهلا  تایآ  ربارب  رد  اهنآ  هک  يزیمآ  راکنا  هفایق  هب  هراشا  سپـس  هیآ 127 -) )
تاکرح اب  و  دننک » یم هاگن  رگید  ضعب  هب  هروس  نآ  هب  تبسن  راکنا  ریقحت و  رظن  اب  اهنآ  زا  یضعب  دوش ، یم لزان  نآرق  زا  يا  هروس

(. ٍضَْعب یلِإ  ْمُهُضَْعب  َرَظَن  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو   ) دنزاس یم رهاظ  ار  دوخ  ینارگن  بتارم  مشچ ،
.دزاس مهارف  ناشیارب  يدیدج  ییاوسر  هروس ، نآ  لوزن  ادابم  هک  تسا  رظن  نیا  زا  اهنآ  ینارگن  یتحاران و 

هب هک  دنراد  میب  نیا  زا  اما  دنونشن ، ار  ینامـسآ  ياه  همغن نیا  ات  دنورب ، نوریب  سلجم  زا  هک  دنریگ  یم نیا  رب  میمـصت  لاح  ره  هب  و 
!؟» دنیب یم ار  امش  یسک  ایآ   » تسین ام  هجوتم  یـسک  ایآ  دننک : یم لاؤس  رگیدکی  زا  هتـسهآ  اذل  دنیبب ، ار  اهنآ  یـسک  جورخ  ماگنه 

(. ٍدَحَأ ْنِم  ْمُکارَی  ْلَه  )
267 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنلوغشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخس  هب  تیعمج  دننک  یم ادیپ  نانیمطا  هک  نیمه  و 

(. اُوفَرَْصنا َُّمث  « ) دنور یم نوریب  سلجم  زا   » دنتسین اهنآ  هجوتم  و 
هک دـنوش  یم تحاران  ادـخ  تاـملک  ندینـش  زا  تهج  نیا  هب  اـهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ و  عوضوم  نیا  تلع  رکذ  هب  هیآ ، ناـیاپ  رد 

توادـع ینمـشد و  تلاح  کی  و   ) هتخاس فرـصنم  قح  زا  ناشناهانگ ) رطاخ  هب  دانع و  تجاجل و  رطاخ  هب   ) ار ناـشبولق  دـنوادخ  »
(. َنوُهَقْفَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َفَرَص  « ) دنتسه مهفن  رکف و  یب يدارفا  اهنآ  هک  ارچ  دنا ) هدرک ادیپ  قح  هب  تبسن 

267 ص :  ۀیآ 128 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

هدـش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هک  تسا  یتایآ  نیرخآ  هک  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  دـیجم : نآرق  تاـیآ  نیرخآ  هیآ 128 -) )
.تشذگ هروس  نیا  رد  هک  یلئاسم  مامت  هب  تسا  يا  هراشا عقاو  رد  دریذپ ، یم نایاپ  تئارب  هروس  نآ  اب  و  تسا ،

(. ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  «! ) دمآ امش  يوس  هب  ناتدوخ  زا  يربمایپ  : » دیوگ یم هدرک ، مدرم  هب  ار  نخس  يور  تسخن 
حور مدرم و  ناج  زا  يا  هراپ ییوگ  تسا ، مدرم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  طابترا  تدـش  هب  هراشا  ناتدوخ ) زا  « ) ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  »

.تسا هدش  رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لکش  رد  هعماج 
بلج مدرم و  فطاوع  کیرحت  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زاتمم  تافـص  زا  رگید  تمـسق  راهچ  هب  تفـص  نیا  رکذ  زا  سپ 

تخـس وا  يارب  دـسرب  امـش  هب  يررـض  نایز و  یتحاران و  هنوگ  ره  : » دـیوگ یم تسخن  هدرک ، هراـشا  دراد  قیمع  رثا  ناـشتاساسحا 
(. ْمُِّتنَع ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  « ) تسا هدننک  تحاران 

.درب یم جنر  امش  ياهجنر  زا  تدش  هب  و 
(. ْمُْکیَلَع ٌصیِرَح   ) دزرو یم قشع  نآ  هب  و  تسا » دنم  هقالع امش  تیاده  هب  تخس  وا  : » هک نیا  رگید 

(. ٌمیِحَر ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  « ) تسا میحر  فوءر و  نانمؤم  هب  تبسن  وا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تفص  نیمراهچ  نیموس و  هب  سپس 
اب ناتـسبات ، لصف  رد  نازوس  ینالوط و  ياهنابایب  زا  نتـشذگ  یتح  دـهد - یم ار  ییاسرف  تقاط  لکـشم و  روتـسد  هنوگره  نیارباـنب 

هدیزگرب وا  هیحان  زا  فطل  تبحم و  عون  کی  مه  نآ  كوبت - گنج  رد  دنمورین  نمشد  کی  اب  هلباقم  يارب  یگنـشت ، یگنـسرگ و 
268 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
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.تسا یتخبدب  هانگ و  متس و  ملظ و  لاگنچ  زا  امش ، تاجن  يارب  و 

268 ص :  ۀیآ 129 ....  (: 9) ۀبوتلا ةروس 

اهیـشکرس و زا  هک  دـهد  یم يرادـلد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا ، هبوـت  هروـس  هیآ  نیرخآ  هک  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 129 -) )
یفاک نم  يارب  دنوادخ  وگب : شابن و ) نارگن   ) دننادرگب قح  زا  يور  اهنآ  رگا  : » دیوگ یم دوشن ، نارگن  درسلد و  مدرم ، ياهنایصع 

(. ُهَّللا َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف   ) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  هک  ارچ  تسا »
(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) تسوا هاگهانپ  اهنت  نیاربانب  و  تسین » وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  يدنوادخ  نامه  »

(. ُْتلَّکَوَت ِْهیَلَع  « ) ما هدراذگاو وا  هب  ار  میاهراک  ما و  هتسبلد وا  هب  و  ما ، هدرک هیکت  يدوبعم  نینچ  رب  اهنت  نم   » يرآ
(. ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  « ) تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  «و 

تلافک تیامح و  تحت  و  وا ، تردـق  هضبق  رد  دراد ، هک  یتمظع  همه  نآ  اب  تعیبط  ءاروام  ناـهج  ـالاب و  ملاـع  شرع و  هک  ییاـج 
ای و  دراد ؟ تمواـقم  باـت  شتردـق  ربارب  رد  یتردـق  رگم  دـنک ؟ یمن يراـی  نمـشد  ربارب  رد  دراذـگ و  یم اـهنت  ارم  هنوگچ  تسوا ،

؟ دوش یم روصت  وا  تفوطع  تمحر و  زا  رتالاب  یتفوطع  تمحر و 
« هبوت هروس  نایاپ  »

269 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

269 ص :  [ ..... 10  ] سنوی هروس 

هراشا

.تسا هیآ  ياراد 109  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

269 ص :  هروس .... : نیا  تلیضف  اوتحم و 

ریز یلوصا و  هلأسم  دنچ  يور  تسا  هدش  لزان  دوه  هروس  زا  لبق  ءارـسا و  هروس  زا  دـعب  نارـسفم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  هروس  نیا 
.تسا داعم »  » و أدبم »  » هلأسم رتمهم  همه  زا  هک  دنک ، یم هیکت  ییانب 

شنیرفآ تمظع  زا  ییاـه  هناـشن هـب  سپـس  دـیوگ ، یم نخـس  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  ماـقم  یحو و  هلأـسم  زا  تـسخن  اـهتنم 
.دزاس یم هجوتم  ترخآ  يارس  هب  هجوت  موزل  ایند و  يدام  یگدنز  يرادیاپان  هب  ار  مدرم  دعب  دزادرپ ، یم

وگزاب ار  مالّـسلا  مهیلع  سنوی  یـسوم و  حون و  هلمج  زا  گرزب  ناربمایپ  یگدـنز  زا  یفلتخم  ياهتمـسق  لئاسم  نیمه  بساـنت  هب  و 
.تسا هدش  هدراذگ  نآ  رب  سنوی  هروس  مان  تبسانم  نیمه  هب  دنک و  یم

ناحلاص و يارب  یهلا  نایاپ  یب ياهتمعن  هب  تراشب  راذـنا ، تراشب و  زا  یبساـنم  دروم  ره  رد  قوف  ياـهثحب  لـیمکت  يارب  هرخـألاب  و 
.دنک یم هدافتسا  ناشکندرگ ، نایغاط و  نداد  میب  راذنا و 

نآ میب  دـناوخب  هام  هس  اـی  ود  ره  رد  ار  سنوی  هروس  هک  یـسک  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  اذـل 
هدنهد رادشه  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دوب -.» دهاوخ  نابرقم  زا  تمایق  زور  و  دشاب ، ناربخ  یب نالهاج و  زا  هک  دور  یمن
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.تسا ناوارف  هروس  نیا  رد  هدننک  رادیب  و 
270 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

270 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 10) سنوی ةروس 

.تسا هدش  رکذ  رلا .) « ) ءار مال - فلا -  » تروص هب  هک  میوش  یم ورب  ور  نآرق  هعطقم » فورح   » اب رگید  راب  هروس  نیا  رد  هیآ 1 -) )
(. ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  « ) تسا میکح  باتک  تایآ  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، نآرق  تایآ  تمظع  هب  هراشا  تسخن  نآ  لابند  هب 

لطاب و هنوگره  هک  تسا  یباسح  مظن و  ماکحتسا و  نانچ  نآ  ياراد  نآرق  تایآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  میکح »  » هب نآرق  فیصوت 
.دنک یمن توعد  قح  هار  هب  زج  دیوگ و  یمن قح  زج  دزاس ، یم رود  دوخ  زا  ار  لزه  هفارخ و 

270 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 10) سنوی ةروس 

، هدـش ینامـسآ  یحو  دـیجم و  نآرق  هب  لبق  هیآ  رد  هک  يا  هراشا بسانت  هب  هیآ  نیا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلاـسر  هیآ 2 -) )
دیجم نآرق  رد  ررکم  روطب  هک  یلاکشا  نامه  دنک ، یم نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  ار  ناکرشم  جئار  تاداریا  زا  یکی 
هدهع هب  ار  گرزب  تلاسر  نیا  تیرومأم  يا  هتـشرف ارچ  هدش ، لزان  یناسنا  رب  ادخ  هیحان  زا  ینامـسآ  یحو  ارچ  هک  نیا  نآ  هدمآ و 

« میداتـسرف نانآ  زا  يدرم  هب  یحو  ام  هک  دراد  مدرم  يارب  یبجعت  ایآ  : » دیوگ یم تالاؤس  هنوگ  نیا  خـساپ  رد  نآرق  تسا !؟ هتفرگن 
(. ْمُْهنِم ٍلُجَر  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْنَأ  ًابَجَع  ِساَّنِلل  َناک  (َأ 

: هک میداتـسرف  یحو  وا  هب  هک  نیا  تسخن  دـنک : یم هصـالخ  زیچ  ود  رد  ار  نآ  هدرک ، هراـشا  ینامـسآ  یحو  نیا  ياوتحم  هب  سپس 
(. َساَّنلا ِرِْذنَأ  ْنَأ  « ) ناسرتب هانگ  رفک و  بقاوع  زا  نک و  راذنا  ار  مدرم  »

ٍقْدِص َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  « ) تسا قدص  مدق  ادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  يارب  هک  هد  تراشب  نامیا  اب  دارفا  هب  : » هک نیا  رگید 
(. ْمِهِّبَر َْدنِع 

نیا ای  تسا و  ترخآ  ياهتمعن  داعم و  هلأسم  هب  هراشا  ای  دراد و  يرطف » هقباس   » نامیا هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  اـی  ٍقْدِـص » َمَدَـق   » ریبعت
ریسفت هدیزگرب  تسا  نکمم  .تسا و  هدش  هداتـسرف  قداص  يربهر  اوشیپ و  نانمؤم  يارب  ینعی  تسا ، ربهر  اوشیپ و  ینعم  هب  مدق  هک 

271 ص : ج2 ، هنومن ،
.دشاب هدوب  قوف  ریبعت  زا  فده  روما ، نیا  همه  هب  تراشب 

: دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـندرک  یم رکذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  ارارک  ناکرـشم  هک  یتاماهتا  زا  یکی  هب  هیآ  نایاپ  رد  زاب 
(. ٌنِیبُم ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َنوُِرفاْکلا  َلاق  « ) تسا يراکشآ  رحاس  درم  نیا  دنتفگ  نارفاک  »

هّللا یّلص  ربمایپ  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  دوخ  دش  یم رداص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانمشد  هیحان  زا  هک  اهریبعت  هنوگ  نیا 
يور ندرک  هیکت  اصوصخم  تسا ، هدرک  یم بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  اهلد  راکفا و  هک  هتـشاد  يا  هداعلا قراـخ  ياـهراک  هلآ  هیلع و 

ریز ار  نآ  مدرم  لافغا  يارب  اهنآ  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  نیا  هداعلا  قوف  هبذاج  رب  يا  هدنز هاوگ  دوخ  دـیجم  نآرق  دروم  رد  رحس 
.دندناشوپ یم رحس  هدرپ 
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271 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 10) سنوی ةروس 

یـساسا لصا  ود  غارـس  هب  هروس ، نیا  تایآ  نیتسخن  رد  توبن  یحو و  هلأسم  هب  هراشا  زا  سپ  نآرق  داـعم : یـسانشادخ و  هیآ 3 -) )
.دنک یم نایب  ایوگ  هاتوک و  یتارابع  نمض  رد  ار  مهم  لصا  ود  نیا  و  دور ، یم داعم »  » و أدبم »  » ینعی ءایبنا  همه  تامیلعت 

ُهَّللا ُمُکَّبَر  َّنِإ  « ) دـیرفآ نارود )  ) زور شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  نامه  امـش  راگدرورپ  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا 

(. َْرمَْألا ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  « ) تخادرپ ناهج  راک  ریبدت  هب  و  تفرگ ، رارق  تردق  تخت  رب  سپس  »
وا نامرف  هب  روما  همه  ریبدت  تسوا و  تسد  هب  یتسه  ناهج  هرادا  مامز  تسا و  هّللا »  » راگدـیرفآ قلاخ و  دـش  نشور  هک  نآ  زا  سپ 

هتـشاد دـنناوت  یمن اهناسنا  تشونرـس  رد  یـشقن  هنوگ  چـیه  ناوتان  زجاع و  ناج و  یب تادوجوم  نیا  اـهتب  هک  تسا  مولعم  دـشاب  یم
(. ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَش  ْنِم  ام  « ) درادن دوجو  وا  نامرف  نذا و  هب  زج  يا  هدننک تعافش  چیه  : » دیامرف یم دعب  هلمج  رد  اذل  دنشاب 

(. ُهوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ   ) وا ریغ  هن  دینک » شتسرپ  ار  وا  امش ، راگدرورپ  هّللا »  » تسا نینچ  نیا  ! » يرآ
(. َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  دیوش »؟ یمن رکذتم  نشور  لیلد  نیا  اب  ایآ  »

272 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

272 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ار نآ  فدـه  مه  لیلد و  مه  هلأسم و  نیا  لصا  مه  یهاتوک  ياه  هلمج رد  دـیوگ و  یم داعم  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 4 -) )
.دراد یم نایب 

(. ًاعیِمَج ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  « ) تسادخ يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  : » دیوگ یم تسخن 
(. اقَح ِهَّللا  َدْعَو  « ) تسا دنوادخ  یعطق  هدعو  نیا  : » دنک یم هفاضا  هدرک ، دیکأت  مهم  هلأسم  نیا  يور  سپس 

(. ُهُدیُِعی َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّنِإ  « ) دنک یم دیدجت  سپس  درک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، نآ  لیلد  هب  هراشا  دعب 
يزیچ نینچ  ناکما  رد  هک  هدوب  نیا  ناـفلاخم ، ناکرـشم و  دـیدرت  هدـمع  تلع  هک  دـهد  یم ناـشن  نآرق  رد  داـعم  هب  طوبرم  تاـیآ 

رب رد  یگدنز  تایح و  سابل  رگید  راب  هدش  كاخ  هدیـسوپ و  ياهناوختـسا  نیا  ایآ  دـندرک  یم لاؤس  بجعت  اب  دـنا و  هتـشاد دـیدرت 
.دنادرگ یم زاب  درک  داجیا  زاغآ  رد  ار  امش  هک  هنوگ  نامه  دیوگ : یم نآرق  اذل  ددرگ ؟ یم زاب  تسخن  لکش  هب  دنک و  یم

حلاص لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  يدارفا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب   » همانرب نیا  هک  دـیآ  یم نایم  هب  داعم  فدـه  زا  نخـس  سپس 
(. ِطْسِْقلِاب ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  « ) دهد شاداپ  تلادع  هب  دنا  هداد ماجنا 

.دنامب رجا  یب یفخم و  وا  تمحرم  فطل و  رظن  زا  اهنآ  لامعا  نیرتکچوک  هکنآ  یب
تازاـجم تسا  بوخ  داـقتعا  بوـخ  لـمع  هشیر  اریز  دنتـشادن  زین  یحلاـص  لـمع  اـعبط  و   ) دـندییوپ راـکنا  رفک و  هار  هک  اـهنآ  «و 

ْنِم ٌبارَش  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا ناشراظتنا  رد  ناشرفک  رطاخ  هب  میلا  باذع  نازوس و  مرگ و  بآ  زا  یندیـشون  و ) كاندرد ،
(. َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ٍمیِمَح َو 

272 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 10) سنوی ةروس 
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نیا دعب  هب  نیا  زا  یلو  دوب ، هدش  داعم  أدبم و  هلأسم  هب  یهاتوک  هراشا  هتـشذگ  تایآ  رد  ادخ : تمظع  تایآ  زا  يا  هشوگ هیآ 5 -) )
.دریگ یم رارق  ثحب  دروم  حورشم  روطب  تسا  هدوب  ءایبنا  توعد  هیاپ  نیرتمهم  هک  یلوصا  هلأسم  ود 

273 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرک ، شنیرفآ  ناهج  رد  ادخ  تمظع  تایآ  زا  ییاهتمسق  هب  هراشا  تسخن 
(. ًارُون َرَمَْقلا  ًءایِض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  « ) داد رارق  رون  ار  رمق  ینشور و  ءایض و  ار  دیشروخ  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگ یم

مهـس تاناویح  شرورپ  ناهایگ و  تیبرت  رد  هکلب  دزاس  یم نشور  مرگ و  ار  تادوجوم  رتسب  اـهنت  هن  شریگملاـع  رون  اـب  دیـشروخ 
گرم توکس و  یکیرات و  یهاتوک  هلصاف  رد  دوش  عطق  ام  یکاخ  هرک  زا  شخبتایح  هعشا  نیا  يزور  رگا  دراد و  یـساسا  هدمع و 

.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اج  همه 
.تسا طاشن  شمارآ و  هیام  نیمز  نانکاس  همه  يارب  شمئالم  ییانشور  و  تسام ، رات  ياهبش  غارچ  شیابیز  رون  اب  هام 

اهلاس و هرامش  ات  درک  ردقم  ییاههاگ  لزنم نآ  يارب  دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  هام  دوجو  دیفم  راثآ  زا  رگید  یکی  هب  سپس 
(. َباسِْحلا َنِینِّسلا َو  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرَّدَق  َو  « ) دینادب ار  شیوخ  راک  یگدنز و  باسح 

روما اـهراک و  خـیرات  باـسح  دـنناوخب و  ار  نآ  دـنناوت  یم لـهاج  ملاـع و  هک  تسا  یعیبـط  هدـنز  قیقد و  رایـسب  میوقت  کـی  ینعی 
.دشخب یم ام  هب  هام  هک  تسا  يرون  رب  هفاضا  نیا  دنرادهگن و  ار  دوخ  یگدنز 

رگم تسا  هدیرفاین  ار  نآ  دنوادخ   » تسین يرگیزاب  رهب  زا  يرـسرس و  هام  رهم و  شدرگ  نیا  شنیرفآ و  نیا  دـنک : یم هفاضا  سپس 
(. ِّقَْحلِاب اَّلِإ  َِکلذ  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  « ) قح هب 

« دـهد یم حرـش  دـننک  یم كرد  دـنمهف و  یم هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ  ياه  هناشن تاـیآ و  ادـخ  : » هک دـنک  یم دـیکأت  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  )

.دننک یمن كرد  نآ  زا  يزیچ  نیرتمک  دنرذگ و  یم راگدرورپ  ياه  هناشن تایآ و  نیا  همه  رانک  زا  رایسب  هچ  رصب  یب ناربخ  یب اما 

273 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 10) سنوی ةروس 

بش و دش  دمآرد و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نیمز  نامـسآ و  رد  شدوجو  لئالد  اه و  هناشن زا  رگید  یتمـسق  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
ِراهَّنلا َو ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  ِیف  َّنِإ  « ) ناراکزیهرپ هورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن تسا  هدیرفآ  نیمز  نامـسآ و  رد  دـنوادخ  هچنآ  زور و 

274 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُقَّتَی .) ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام 
رون رگا  دـنا  هتفاـی ینیب  نشور  حور و  يافـص  هاـنگ ، زا  زیهرپ  اوقت و  وـترپ  رد  هک  دـننک  یم كرد  ار  تاـیآ  نیا  یناـسک  اـهنت  ینعی 

دوبن و یگدـنز  لباق  هک  تفر  یم الاب  يردـق  هب  نیمز  رد  ترارح  هجرد  املـسم  دـیبات  یم نیمز  رب  موادـم  روطب  تخاونکی و  باتفآ 
رارق رگیدکی  رس  تشپ  ار  ود  نیا  دنوادخ  یلو  دیکشخ  یم امرس  تدش  زا  زیچ  همه  تفای  یم همادا  رمتـسم  روطب  بش  رگا  نینچمه 

.دزاس ایهم  هدامآ و  نیمز  هرک  رد  ار  یگدنز  تایح و  رتسب  ات  هداد 

274 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 10) سنوی ةروس 

.تسا هدمآ  رگید  ناهج  رد  مدرم  تشونرس  داعم و  نوماریپ  یحرش  زین  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  نایخزود : نایتشهب و  هیآ 7 -) )
دندونشخ ایند  یگدنز  هب  اهنت  لیلد  نیمه  هب  دنتـسین و  دقتعم  زیخاتـسر  هب  دنرادن و  ار  ام  ياقل  دیما  هک  یناسک  : » دیامرف یم تسخن 

(. اِهب اوُّنَأَمْطا  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلِاب  اوُضَر  انَءاِقل َو  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ   ...« ) دننک یم نانیمطا  نآ  هب  و 
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 ... دننک ادیپ  تیلوؤسم  ساسحا  زا  ولمم  یلد  رادیب و  یبلق  ات  دـننک » یمن هشیدـنا  اهنآ  رد  دـنلفاغ و  ام  تایآ  زا  هک  اهنآ  نینچمه  «و 
(. َنُوِلفاغ اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  (َو 

274 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 10) سنوی ةروس 

اُوناـک اـِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَـم  َکـِئلوُأ  « ) دـنهد یم ماـجنا  هک  یلاـمعا  رطاـخ  هـب  تـسا ، شتآ  ناـشهاگیاج  هورگ  ود  ره  نـیا  (- » هیآ 8 )
(. َنُوبِسْکَی

نآ هب  ءاکتا  نانیمطا و  يدام و  ياهماقم  دودحم و  یگدـنز  نیا  هب  یگتـسبلد  نامه  داعم  هب  نامیا  مدـع  میقتـسم  هجیتن  تقیقح  رد 
.تسا

هب یگدولآ  و  تیلوؤسم ، ساسحا  مدع  همشچ  رس  ادخ  زا  یگناگیب  و  ادخ ، زا  یگناگیب  همشچ  رـس  یهلا ، تایآ  زا  تلفغ  نینچمه 
.دشاب دناوت  یمن شتآ  زج  يزیچ  نآ  ماجنا  رس  و  تسا ، هانگ  داسف و  ملظ و 

274 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 10) سنوی ةروس 

دندروآ نامیا  هک  یناسک  : » دیوگ یم دنشاب ، یم هورگ  ود  نیا  لباقم  هطقن  هک  دنک  یم يرگید  هورگ  لاح  هب  هراشا  سپس  هیآ 9 -) )
ْمِهیِدـْهَی ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـنک یم تیادـه  ار  اهنآ  ناشنامیا  کمک  هب  دـنوادخ  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لـمع  و 

(. ْمِِهنامیِِإب ْمُهُّبَر 
275 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یناگدنز  قفا  مامت  دریگ ، یم همشچ  رس  ناشنامیا  رون  زا  هک  یهلا  تیاده  رون  نیا 

ياه هسوسو و  يدام ، ياهبتکم  ياهلاجنج  راج و  هک  دننک  یم ادـیپ  ینیب  نشور  نانچ  نآ  رون  نیا  وترپ  رد  دزاس ، یم نشور  ار  اهنآ 
.دنهن یمن ماگ  ههاریب  هب  هار  زا  و  ددزد ، یمن ار  اهنآ  رکف  روز ، رز و  و  هانگ ، ياهقرب  قرز و  و  یناطیش ،

« تسا يراج  اهرهن  تشهب  ياهغاب  رد  اهنآ  ریز  زا   » هک دشخب  یم اهنآ  هب  ییاهرصق  دنوادخ  رگید  ناهج  رد  نانآ و  يایند  لاح  نیا 
(. ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ُراْهنَْألا  ُمِِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  )

275 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 10) سنوی ةروس 

.دنرب یم رس  هب  اهتمعن  عاونا  راگدرورپ و  هب  قشع  افص و  حلص و  زا  ولمم  یطیحم  رد  اهنآ  هیآ 10 -) )
! اراگدرورپ هک : تسا  نیا  تشهب  رد  اهنآ  ياعد  راتفگ و   » دزاس یم نشور  ار  ناـشدوجو  ادـخ  تافـص  تاذ و  هبذـج  هک  ناـمز  ره 

(. َّمُهَّللا َکَناْحبُس  اهِیف  ْمُهاوْعَد  « ) یصقن بیع و  هنوگ  ره  زا  كاپ  هزنم و 
(. ٌمالَس اهِیف  ْمُُهتَّیِحَت  َو  « ) تسا مالس  اجنآ  رد  اهنآ  تیحت  و  : » دنیوگ یم افص  حلص و  زا  نخس  دنسر  یم رگیدکی  هب  نامز  ره  و 

: هک تسا  نیا  ناشنخـس  نیرخآ  و   » هتخادرپ رکـش  هب  دـنریگ  یم هرهب  اجنآ  رد  دـنوادخ  نوگانوگ  ياهتمعن  زا  هاـگره  ماـجنا  رـس  و 
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  ساپس  دمح و 

275 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 10) سنوی ةروس 
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.تسا ناراکدب  رفیک  شاداپ و  هلأسم  نوماریپ  نخس  نانچمه  زین  هیآ  نیا  رد  وردوخ ! ياهناسنا  هیآ 11 -) )
تـسد هب  رد  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دـهد و  ماجنا  ناهج  نیا  رد  اعیرـس و  ار  راکدـب  مدرم  تازاجم  دـنوادخ  رگا  : » دـیوگ یم تسخن 
یقاـب اـهنآ  زا  يرثا  دـسر و  یم ناـیاپ  هـب  یگمه  رمع  دــنک ، لـیجعت  ناـشتازاجم  رد  دــنراد ، هـلجع  یکین  ریخ و  تـمعن و  ندروآ 

(. ْمُُهلَجَأ ْمِْهَیلِإ  َیِضَُقل  ِْریَْخلِاب  ْمَُهلاْجِعتْسا  َّرَّشلا  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُلِّجَُعی  َْول  َو  « ) دنام یمن
هب هلجع  ناشتازاجم  رد  دوش ، یم لماش  زین  ار  ناکرـشم  نارفاـک و  ناراکدـب و  یتح  ناگدـنب  همه  دـنوادخ  فطل  هک  اـجنآ  زا  یلو 

276 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هبوت  دنوش و  رادیب  دیاش  دهد ، یمن جرخ 
.دندرگزاب هار  هب  ههاریب  زا  و  دننک ،

مینک یم اهر  دوخ  لاح  هب  دنرادن  ام  ياقل  زیخاتـسر و  هب  نامیا  هک  ار  يدارفا   » هک سب  نیمه  ناشتازاجم  دیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 
ِیف اـنَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  ُرَذَـنَف   ) هاـچ زا  ار  هار  هن  و  دنـسانشب ، لـطاب  زا  ار  قـح  هن  دـنوش ،» نادرگرـس  ناریح و  ناـشنایغط  رد  اـت 

(. َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط 

276 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 10) سنوی ةروس 

یناـیز ناـسنا  هب  هـک  یماـگنه  : » دـیوگ یم هدرک ، یمدآ  حور  قـمع  ترطف و  رد  دـیحوت  روـن  دوـجو  هـب  هراـشا  هاـگنآ  هیآ 12 -) )
هدیباوخ ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  لاح ) همه  رد   ) ار ام  دنک و  یم زارد  ام  يوس  هب  تسد  دوش ، یم هاتوک  اج  همه  زا  شتسد  و  دسر ، یم

(. ًاِمئاق ْوَأ  ًادِعاق  ْوَأ  ِِهْبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلا  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  « ) دناوخ یم تسا  هداتسیا  ای  هتسشن  ای 
هاتوک دنچ  ره  یتدم ، يارب  و  تسا ، یمدآ  كاپ  ترطف  يور  زا  اهباجح  نتفر  رانک  كاندرد ، ثداوح  تالکشم و  تیصاخ  يرآ !

.ددرگ یم راکشآ  يدیحوت  رون  نیا  ششخرد 
نآ میزاس ، یم فرطرب  ار  اهنآ  یتحاران  الب و  هک  نیا  درجم  هب   » هک دـندرخ  یب تیفرظ و  مک  ناـنچ  دارفا ، نیا  اـما  دـیوگ : یم سپس 
َّرَم ُهَّرُـض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف   ) میدرکن یکمک  اهنآ  هب  زین  ام  و  دنتـشادن » ییاضاقت  ام  زا  زگره  ایوگ  هک  دـنور  یم ورف  تلفغ  رد  ناـنچ 

(. ُهَّسَم ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنِیفِرْسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  « ) تسا هدش  هداد  هولج  ناشرظن  رد  نافرسم  لامعا  نینچ  نیا  يرآ ! »

اهنت هن  دریگ و  یم وخ  رتشیب  دوش ، هدولآ  رتشیب  اهنآ  هب  ناسنا  ردق  ره  هک  هدیرفآ  هدولآ  تشز و  لامعا  رد  ار  تیـصاخ  نیا  دنوادخ 
هیآ رد  ارچ  اما  و  ددرگ ! یم مسجم  شرظن  رد  هتـسیاش  یلمع  تروص  هب  مک  مک  هکلب  دور  یم ناـیم  زا  اجیردـت  اـهنآ  یتشز  حـبق و 

ناـسنا هک  رتـالاب  نیا  زا  یفارـسا  هچ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنا ؟ هدـش یفرعم  راکفارـسا ) « ) فرـسم  » ناونع هب  دارفا  هنوگ  نیا  قوف 
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  هانگ  داـسف و  هار  رد  هدوهیب  ار  اـهورین  یناوج و  تمالـس و  رمع و  ینعی  دوخ  دوجو  هیامرـس  نیرتمهم 

277 ص :
وا دـیاع  يزیچ  هیامرـس  نیا  ربارب  رد  و  دـهد ، ردـه  هب  ایند  نیا  رادـیاپان  شزرا و  یب عاتم  ندروآ  تسد  هب  ریـسم  رد  ای  نایـصع و  و 

.دوشن

277 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هجوت اب  دـنک و  یم ناهج  نیا  رد  مرجم  رگمتـس و  دارفا  ياهتازاجم  هب  هراـشا  زین  هیآ  نیا  رد  امـش : نیـشیپ و  نارگمتـس  هیآ 13 -) )
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.دش دنهاوخ  راتفرگ  تشونرس  نامه  هب  دنیوپب  ار  نانآ  هار  رگا  هک  دیامن  یم دزشوگ  اهنآ  هب  هتشذگ  خیرات  هب  ناناملسم  نداد 
نشور تازجعم  لئالد و  اب  ناربمایپ  هک  نیا  اب  دندز و  يرگمتـس  هب  تسد  هک  یماگنه  ار  امـش  زا  لبق  ياهتما  ام  : » دیوگ یم تسخن 

اوُمَلَظ َو اََّمل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ْدََـقل  َو  « ) میتخاس دوبان  كاله و  دـندرواین ، نامیا  اـهنآ  هب  زگره  دـندمآ  ناـنآ  تیادـه  يارب 
(. اُونِمُْؤِیل اُوناک  ام  ِتانِّیَْبلِاب َو  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج 

يِزَْجن َِکلذَـک  « ) میهد یم رفیک  ار  ناـمرجم  نینچ  نیا   » تسین یـصاخ  تیعمج  صوـصخم  هماـنرب  نیا  دـیازفا : یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا 

277 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 10) سنوی ةروس 

مینیبب ات  میداد  رارق  نیمز  رد  اـهنآ  نیـشناج  ار  امـش  سپـس  : » دـیوگ یم دـنک و  یم ناـیب  رتحیرـص  ار  بلطم  هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
(. َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَِنل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  َُّمث  « ) دینک یم لمع  هنوگچ 

رفیک تکاله  هب  ار  یهورگ  نآ  اـهنت  دـنوادخ  هک  دوش  یم هدافتـسا  دـنروایب ) ناـمیا  هک  دوبن  ناـنچ  « ) اُونِمُْؤِیل اُوناـک  اـم  َو   » هلمج زا 
لومـشم دـنروایب  نامیا  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  هک  یماوقا  بیترت  نیا  هب  و  دـشابن ، زین  هدـنیآ  رد  اهنآ  نامیا  هب  يدـیما  هک  دـهد  یم

.دنوش یمن ییاهرفیک  نینچ 

277 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هراشا

هیآ 15) )

277 ص :  لوزن .... : نأش 

دـندمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  هک  ارچ  هدـش ، لزاـن  ناتـسرپ  تب  زا  رفن  دـنچ  هراـب  رد  نآ  زا  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا 
دراو نانآ  زا  تمذـم  نینچمه  لبه و  تانم و  يزع و  تال و  اـم ، گرزب  ياـهتب  تداـبع  كرت  هراـب  رد  نآرق  نیا  رد  هچنآ  دـنتفگ :
لقا ّدـح  ای  و  دـشابن ! نآ  رد  داریا  نیا  هک  روایب  يرگید  نآرق  مینک ، يوریپ  وت  زا  یهاوخ  یم رگا  تسین ، لمحت  لباق  ام  يارب  هدـش 

! هد رییغت  ینونک  نآرق  رد  ار  بلاطم  هنوگ  نیا 

277 ص :  ریسفت .... :

278 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نخس  داعم  أدبم و  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  زین  تایآ  نیا 
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  ناتسرپ  تب  گرزب  تاهابتشا  زا  یکی  هب  تسخن  دیوگ ، یم

نآرق دـنیوگ : یم دـنرادن  نامیا  ام  ياقل  زیخاتـسر و  هب  هک  اهنآ  دوش ، یم هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  راکـشآ و  تایآ  هک  یماـگنه  »
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ٍنآْرُِقب ِْتئا  اَنَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  ٍتانَِّیب  اـُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  « ) هد رییغت  ار ، نآرق  نیا  لـقاال  اـی  رواـیب و  نیا  زا  ریغ  يرگید 
(. ُْهلَِّدب ْوَأ  اذه  ِْریَغ 

لیطاـبا تاـفارخ و  زا  يوریپ  هب  ار  وا  هکلب  دنتـساوخ ، یمن دوـخ  يربـهر  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اوـنیب ، ناربـخ  یب نـیا 
.دندرک یم توعد  شیوخ 

يارب وگب :  » اهنآ هب  هک  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  و  دروآ ، یم رد  گرزب  هابتشا  نیا  زا  ار  اهنآ  تحارص  اب  نآرق 
(. یِسْفَن ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  « ) مهد رییغت  ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  هک  تسین  نکمم  نم 

(. ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  « ) دوش یم یحو  نم  رب  هک  منک  یم يزیچ  زا  يوریپ  طقف  نم  : » دنک یم هفاضا  دیکأت  يارب  سپس 
تازاجم زا  منکب ، راگدرورپ  نامرف  زا  یفلخت  نیرتمک  رگا   » هکلب مهدـب ، ینامـسآ  یحو  نیا  رد  یلیدـبت  رییغت و  مناوت  یمن اـهنت  هن 

(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) مسرت یم زیخاتسر )  ) گرزب زور  نآ 

278 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 10) سنوی ةروس 

: وگب اهنآ  هب  دیوگ  یم دزادرپ و  یم عوضوم  نیا  لیلد  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
مدرک و یمن توالت  امش  رب  ار  تایآ  نیا  تساوخ  یم ادخ  رگا  و   » مرادن ینامـسآ  باتک  نیا  هراب  رد  مدوخ  زا  يا  هدارا نیرتمک  نم 

(. ِِهب ْمُکارْدَأ  ْمُْکیَلَع َو ال  ُُهتْوَلَت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق  « ) متخاس یمن ناتهاگآ  نآ  زا 
زا ار  نانخـس  هنوگ  نیا  زگره  و  ِِهْلبَق .) ْنِم  ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  « ) مدرک یگدـنز  امـش  نایم  رد  نیا  زا  شیپ  اهلاس   » هک نیا  لیلد  هب 
زا يا  هشوگ لقا  دح  دش و  یم يراج  منابز  رب  نم  رکف  زا  لاس  لهچ  تدم  نیا  رد  دبال  دوب  نم  هیحان  زا  تایآ  رگا  دـیا ، هدینـشن نم 

.دندوب هدینش  نم  زا  یضعب  ار  نآ 
(. َنُولِقْعَت الَف  َأ  « ) دینک یمن كرد  ینشور  نیا  هب  ار  یبلطم  ایآ  »

278 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 10) سنوی ةروس 

279 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عاونا  نیرتدب  مناد  یم یبوخ  هب  نم  هک  دنک  یم هفاضا  دیکأت  يارب  زاب  هیآ 17 -) )
ْنَمَف « ) دهدب تبسن  ادخ  هب  ار  یغورد  هک  یسک  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ   » ددنبب ءارتفا  ادخ  رب  یـسک  هک  تسا  نآ  متـس  ملظ و 

(. ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ 
.موشب بکترم  نم  تسا  نکمم  ار  یگرزب  هانگ  نینچ  هنوگچ  نیاربانب 

(. ِِهتایِآب َبَّذَک  ْوَأ   ) تسا متس  ملظ و  نیرتگرزب  زین  دنک » یم بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  یسک  راک  نینچمه  »
و تسا ، یگرزب  مرج  امش  راک  نیا  لاح  ره  هب  و  متسین ، ربخ  یب نم  دیربخ  یب قح  تایآ  راکنا  بیذکت و  هانگ  تمظع  زا  امـش  رگا 

(. َنُومِرْجُْملا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  « ) دش دنهاوخن  راگتسر  زگره  نامرجم  »

279 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ینشور لیلد  اب  و  تسا ، هدش  بیقعت  اهتب ، تیهولا  یفن  قیرط  زا  دیحوت ،»  » ثحب زین  هیآ  نیا  رد  تیصاخ : یب ياهدوبعم  هیآ 18 -) )
سرت زا  هک   ) دـناسر یم ناـنآ  هب  یناـیز  هن  هک  دنتـسرپ  یم ار  ییاـهدوبعم  ادـخ  زا  ریغ  اـهنآ  : » هدـیدرگ تاـبثا  اـهتب  ندوـب  شزرا  یب
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ام ال ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو   ) دـنهد رارق  تدابع  دروم ، ناشدوس  رطاـخ  هب  هک  دـناسر » یم يدوس  هن  و  دنتـسرپب ) ار  اـهنآ  ناـشنایز 
(. ْمُهُعَْفنَی ْمُهُّرُضَی َو ال 

َنُولوُقَی َو  « ) دنتـسه ادخ  هاگـشیپ  رد  ام  ناعیفـش  اهتب  نیا  دـنیوگ : یم اهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، ناتـسرپ  تب  یهاو  ياعدا  هب  سپس 
(. ِهَّللا َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه 

.دشابن هتخاس  يراک  ناشدوخ  زا  القتسم  دنچ  ره  دنوش ، ینایز  دوس و  أشنم  تعافش ، قیرط  زا  دنناوت  یم ینعی 
.دوب یتسرپ  تب  ياه  هزیگنا زا  یکی  اهتب  تعافش  هب  داقتعا 

َنُوئِّبَُنت ُْلق َأ  « ) درادن غارس  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  دیهد  یم ربخ  يزیچ  هب  ار  دنوادخ  امـش  ایآ  : » دیوگ یم رادنپ  نیا  خساپ  رد  نآرق 
(. ِضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا 

.دوب هاگآ  ناشدوجو  زا  دندوب ، هک  نامسآ  نیمز و  زا  يا  هطقن ره  رد  تشاد ، یم یناعیفش  نینچ  ادخ  رگا  هک  نیا  زا  هیانک 
اَّمَع یلاعَت  ُهَناْحبُـس َو  « ) دـنزاس یم وا  يارب  هک  ییاهکیرـش  زا  تسا  رترب  و  هزنم ، دـنوادخ  : » دـیامرف یم دـیکأت  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنوُکِرُْشی
280 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

280 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 10) سنوی ةروس 

همه يدـیحوت  ترطف  هب  هراـشا  تشذـگ  یتسرپ  تب  كرـش و  یفن  هنیمز  رد  لـبق  هیآ  رد  هک  یثـحب  بساـنت  هب  هیآ  نیا  هیآ 19 -) )
َناک ام  َو   ) دوبن يرگید  نییآ  اهنآ  نایم  رد  دـیحوت  زج  و  دـندوب » يدـحاو  تما  رـشب  دارفا  همه  زاغآ  رد  : » دـیوگ یم هدرک ، اهناسنا 

(. ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  اَّلِإ  ُساَّنلا 
شوختـسد یناطیـش ، ياهـشیارگ  هاـتوک و  راـکفا  رثا  رب  ناـمز  تشذـگ  اـب  دوـب  هدروـخن  تسد  ادـتبا  رد  هک  يدـیحوت  ترطف  نـیا 

فلتخم هورگ  ود  هب  یناسنا  هعماـج   » اـعبط دـندروآ و  يور  كرـش  هب  دـندش و  فرحنم  دـیحوت  هداـج  زا  یهورگ  دـش ، ینوگرگد 
(. اوُفَلَتْخاَف  ) كرشم یهورگ  دحوم و  یهورگ  دش » میسقت 

همـشچ رـس  ساسا  یب ياهرادنپ  ماهوا و  یتشم  زا  هک  یفارحنا  تسا ، ترطف  زا  فارحنا  تعدب و  عون  کی  عقاو  رد  كرـش  نیاربانب 
.تسا هتفرگ 

.دنیچ یمن رب  ناکرشم  عیرس  تازاجم  قیرط  زا  ار  فالتخا  نیا  دنوادخ  ارچ  هک  دیایب  شیپ  لاؤس  نیا  دوب  نکمم  اجنیا  رد 
( نانآ عیرـس  تازاجم  مدع  هراب  رد   ) تراگدرورپ فرط  زا  ینامرف  رگا  و  : » دنک یم هفاضا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب  هلـصافالب  نآرق 
َْول ال َو   ) دندیـسر یم تازاجم  هب  یگمه  سپـس  و  دش » یم يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  رد  دوب ، هدـشن  رداص  لبق  زا 

(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  امِیف  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک 

280 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 10) سنوی ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، مالسا  نامیا و  زا  ندز  زابرس  ماگنه  هب  ناکرشم  ياهییوج  هناهب  هب  نآرق  راب  رگد  یحارتقا : تازجعم  هیآ 20 -) )
(. ِهِّبَر ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  َنُولوُقَی  َو  « ) تسا هدشن  لزان  ربمایپ  رب  دنوادخ  هیحان  زا  يا  هزجعم ارچ  هک  دنیوگ  یم نینچ  ناکرشم  »
هّللا یّلص  ربمایپ  هب  هلصافالب  اذل  دهد ! ماجنا  ار  نآ  اروف  دننک  داهنشیپ  دوخ  لیم  هب  يا  هزجعم تقو  ره  هک  هدوب  نیا  اهنآ  روظنم  هتبلا 
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: وگب اهنآ  هب   » هک دوش  یم هداد  روتسد  نینچ  هلآ  هیلع و 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  ِهَِّلل .) ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  « ) تسا تعیبط ) ءاروام  بیغ و  ناهج  هب  طوبرم  و   ) ادـخ صوصخم  هزجعم 

281
رذع و اب  مه  ادعب  و  مهد ، ماجنا  يا  هزات هزجعم  زور  ره  امـش  ياهـسوه  قبط  رب  نم  دـشاب و  نم  رایتخا  رد  هک  تسین  يزیچ  نیاربانب 

.دینک يراددوخ  ندروآ  نامیا  زا  يا  هناهب
اب مه  نم  دیـشاب ، راظتنا  رد  دـیراد  یمنرب تجاجل  زا  تسد  امـش  هک  نونکا  : » دـیوگ یم اهنآ  هب  زیمآدـیدهت  ینایب  اب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  « ) مراظتنا رد  امش 
! میزوریپ راظتنا  رد  مه  نم  و  دیشاب ، یهلا  تازاجم  راظتنا  رد  امش 

281 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 10) سنوی ةروس 

.تسا ناکرشم  ياهراک  دیاقع و  زا  نخس  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
: دیوگ یم هدرک ، ناکرشم  هنالهاج  ياه  هشقن زا  یکی  هب  هراشا  تسخن 

شمارآ معط  هتخاس ) فرطرب  ار  نآ  سپس  میزاس  یم ییاهنایز  تالکشم و  راتفرگ  یهاگآ ، يرادیب و  يارب  ار   ) مدرم هک  یماگنه  »
تاهیجوت اب  ای  و  دـننک » یم گنرین  اه  هناشن تایآ و  نیا  رد  دـنوش  ام  هجوتم  هک  نیا  ياج  هب  میناـشچ  یم اـهنآ  هب  ار  دوخ  تمحر  و 

و اهالب ، الثم  و  اِنتایآ .) ِیف  ٌرْکَم  ْمَُهل  اذِإ  ْمُْهتَّسَم  َءاَّرَـض  ِدـَْعب  ْنِم  ًۀَـمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو   ) دـنیآ یم رب  اهنآ  راکنا  ماقم  رد  تسرداـن 
لولعم ار  همه  یلک  روطب  ای  دـنریگ و  یم ناـنآ  تبحم  تقفـش و  رب  لـیلد  ار  شمارآ  تمعن و  اـهتب و  بضغ  ناونع  هب  ار  تالکـشم 

رد سک  ره  زا  ادـخ  وگب : اهنآ  هب   » هک دـهد  یم رادـشه  اـهنآ  هب  شربماـیپ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  اـما  دنرمـش  یم فداـصت  تشم  کـی 
(. ًارْکَم ُعَرْسَأ  ُهَّللا  ُِلق  « ) تسا رتعیرس  رترداق و  هدنبوک  ياه  هشقن حرط  یشیدنا و  هراچ

.دنتسین نینچ  نارگد  هک  یلاح  رد  دبای ، یم ققحت  هلصافالب  دنک  یسک  هیبنت  تازاجم و  هدارا  نامز  ره  وا  رگید  ریبعت  هب  و 
تبث ناگتـشرف  ینعی   ) ام ناگداتـسرف  ، » ددرگ یم شومارف  اه  هشقن اـه و  هئطوت نیا  دـیربن  ناـمگ  هک  دـنک  یم دـیدهت  ار  اـهنآ  سپس 

(. َنوُرُکْمَت ام  َنُوُبتْکَی  انَلُسُر  َّنِإ  « ) دنسیون یم دیشک  یم قح ) رون  ندرک  شوماخ  يارب   ) هک ار  ییاه  هشقن مامت  لامعا )
.دینک هدامآ  رگید  يارس  رد  تازاجم ، ییوگخساپ و  يارب  ار  دوخ  دیاب  و 

282 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

282 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 10) سنوی ةروس 

رد ناسنا  هنوگچ  هک  دـنک  یم حیرـشت  اـهنآ  يارب  ار  يرطف  دـیحوت  هتخادـنا و  رـشب  ترطف  قاـمعا  هب  تسد  هیآ  نیا  رد  هیآ 22 -) )
.دیامن یم شومارف  ادخ  زج  ار  زیچ  همه  رطخ ، ماگنه  هب  گرزب و  تالکشم 

(. ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُکُرِّیَُسی  يِذَّلا  َوُه  « ) دهد یم ریس  ایرد  ارحص و  رد  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا  : » دیوگ یم تسخن 
تکرح دصقم  يوس  هب  مارآ  مارآ  قفاوم  ياهداب  کمک  هب  ار  نانیـشنرس  اه ) یتشک  ) دـیریگ و یم رارق  اه  یتشک رد  هک  یماگنه  ات  »

(. اِهب اوُحِرَف  ٍۀَبِّیَط َو  ٍحیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  ِْکلُْفلا َو  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  « ) دنلاحشوخ نامداش و  همه  دنهد و  یم
مـشچ اب  ار  گرم  هک  نانچ  نآ  دروآ ، یم موجه  اهنآ  فرط  هب  وس  ره  زا  جاوما  و  دزو ، یم يا  هدـنبوک دـیدش و  نافوط  ناهگان  اما  »
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(. ْمِِهب َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ٍناکَم َو  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  ٌفِصاع َو  ٌحیِر  اْهتَءاج  « ) دنیوش یم یناگدنز  زا  تسد  دننیب و  یم دوخ 
تب كرـش و  هنوگره  زا  وا  يارب  ار  دوخ  نییآ  دنناوخ و  یم صالخا  يور  زا  ار  وا  و   » دنتفا یم ادـخ  دای  هب  یعقوم  نینچ  رد  تسرد 

(. َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  «! ) دننک یم صلاخ  یتسرپ 
« دوب میهاوخ  وت  رازگساپس  یـشخب  ییاهر  هکلهم  نیا  زا  ار  ام  رگا  ادنوادخ ! : » دنیوگ یم دنراد و  یم رب  اعد  هب  تسد  ماگنه  نیا  رد 

(. َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل   ) میروآ یم يور  وت  ریغ  هب  هن  مینک و  یم متس  هن 
رب دوب  دهاوخ  یلیلد  و  دـنک ، یم مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  درادـن  هدولآ  هداعلا  قوف  دارفا  رد  یتیبرت  رثا  یتقوم ، يرادـیب  نیا  هک  نیا  اب 

.ناشتیموکحم
.دننک یم حالصا  ار  دوخ  ریسم  دنوش و  یم رادیب  الومعم  ثداوح  هنوگ  نیا  رد  دنراد  يرصتخم  یگدولآ  هک  يدارفا  یلو 

282 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 10) سنوی ةروس 

« دـننک یم نیمز  رد  متـس  ملظ و  هب  عورـش  دنـسر  یم تاجن  لحاس  هب  دـشخب و  یم ییاهر  ار  اهنآ  ادـخ  هک  یماگنه  اما  (- » هیآ 23 )
283 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِّقَْحلا .) ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اذِإ  ْمُهاْجنَأ  اَّمَلَف  )

اَهُّیَأ ای  « ) تسامش دوخ  هجوتم  شنایز  دینک  ادیپ  قح  زا  یفارحنا  ره  دیوش و  بکترم  یمتس  ملظ و  هنوگره  دینادب )  ) مدرم يا   » یلو
(. ْمُکِسُْفنَأ یلَع  ْمُُکیَْغب  امَّنِإ  ُساَّنلا 

(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  َعاتَم  « ) دیوش دنم  هرهب ایند  یگدنز  عاتم  زا  يزور  دنچ   » هک تسا  نیا  دیهد  ماجنا  دیناوت  یم هک  يراک  نیرخآ 
(. ْمُکُعِجْرَم اْنَیلِإ  َُّمث  « ) تسام يوس  هب  امش  تشگزاب  سپس  »

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُننَف  « ) تخاس میهاوخ  هاگآ  دیداد  یم ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  ام  هاگنآ  »

283 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نمـض تیعقاو  نیا  هیآ  نیا  رد  دوب ، هدش  ایند  یگدنز  يرادیاپان  هب  يا  هراشا هتـشذگ  تایآ  رد  ایند : یگدـنز  يامنرود  هیآ 24 -) )
.دنز رانک  نارگنایغط  نالفاغ و  ياه  هدید لباقم  زا  ار  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ ات  هدش  حیرشت  یبلاج  لاثم 

(. ِءامَّسلا َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُلَثَم  امَّنِإ  « ) میا هدرک لزان  نامسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننامه  ایند  یگدنز  لثم  »
يارب هدافتـسا  لباق  یـضعب  هک  ینوگانوگ  ناهایگ  نآ  هلیـسو  هب  و  ، » دـنزیر یم هدامآ  ياهنیمزرـس  رب  ناراب  شخبتایح  ياه  هناد نیا 

(. ُماْعنَْألا ُساَّنلا َو  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  « ) دنیور یم تسا ، تاناویح  يارب  یضعب  و  اهناسنا ،
ات دنـشخب ، یم تنیز  ار  نآ  دنناشوپ و  یم ار  نیمز  حطـس  دنراد  هدنز  تادوجوم  يارب  هک  ییاذغ  ياهتیـصاخ  رب  هوالع  ناهایگ  نیا 

(. ْتَنَّیَّزا اهَفُرْخُز َو  ُضْرَْألا  ِتَذَخَأ  اذِإ  یَّتَح  « ) دوش یم نییزت  هدرک و  ادیپ  نآ  وترپ  رد  ار  دوخ  ییابیز  نیرتهب  نیمز   » هک اجنآ 
و دنهد ، یم ناشن  ار  دوخ  مک  مک  اه  هویم ییاذغ و  ياه  هناد دندنخ ، یم اهلگ  هداد و  تنیز  ار  ناراسخاش  اه ، هفوکـش ماگنه  نیا  رد 
يداش و زا  رپ  ار  اهمـشچ  دـیما و  زا  رپ  ار  اـهلد  هک  دـننک ، یم مسجم  هملک  ینعم  ماـمت  هب  یگدـنز  تاـیح و  زا  ار  یـشوجرپ  هنحص 

مه اه و  هویم زا  مه  دنریگ » هرهب  ناهایگ  نیا  بهاوم  زا  دنناوت  یم هک  دنوش ، یم نئمطم  نیمز  لها   » هک نانچ  نآ  دـنزاس ، یم رورس 
284 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َّنَظ  َو   ) ناششخب تایح  ياه  هناد زا 

( اْهیَلَع َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اُهلْهَأ 
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اهنآ و  ددرگ ) یم طلسم  اهنآ  رب  يا  هدنبوک مهرد  نافوط  ای  دیدش و  گرگت  ای  تخس و  يامرس   ) دسر یم ارف  ام  نامرف  ناهگان  اما  .»
(. ِسْمَْألِاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  ْوَأ  اًْلَیل  انُْرمَأ  اهاتَأ  «! ) دنا هدوبن زگره  ایوگ  هک  مینک  یم ورد  نانچ  ار 

َِکلذَـک « ) مینک یم حیرـشت  دـننک  یم رکفت  هک  يدارفا  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  : » دـیامرف یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن 

284 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هناخ مالـسلا ، راد  هب  دنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک و  یگدـنز  هنوگ  نیا  لباقم  هطقن  هب  هراشا  هاتوک  هلمج  کی  اب  هیآ  نیا  هیآ 25 -) )
(. ِمالَّسلا ِراد  یلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو  « ) دنک یم توعد  تینما  تمالس و  حلص و 

ادـخ زا  نازودـنا  تورث  هناـقمحا  ياـهتمحازم  زا  هن  و  تسا ، يربـخ  يداـم  ياـیند  نارگتراـغ  ياهـشکمشک  نیا  زا  هن  هک  اـجنآ  هب 
.رامثتسا رامعتسا و  يزیرنوخ و  گنج و  هن  و  ربخ ، یب

مالـسلا و راد  هب  هک  یهار  نامه   ) میقتـسم هار  يوس  هب  دنیبب ) قیال  هتـسیاش و  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  ادـخ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  « ) دنک یم توعد  دوش ) یم یهتنم  ناما  نما و  زکرم 

284 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نیا تبسانم ، نیمه  هب  دوب ، هدش  زیخاتسر  زور  ترخآ و  يارـس  هب  هراشا  هتـشذگ  تایآ  رد  ناهایـس ! ور  نادیفـس و  ور  هیآ 26 -) )
.دنک یم حیرشت  اجنآ  رد  ار  هانگ  هب  ناگدولآ  ناراکوکین و  تشونرس  دعب  هیآ  هیآ و 

(. ٌةَدایِز ینْسُْحلا َو  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  « ) دنراد نآ  رب  هدایز  کین و  شاداپ  دنهد  ماجنا  کین  راک  هک  یناسک  : » دیوگ یم تسخن 
نآ رب  ربارب  نارازه  یهاگ  ربارب و  هد  یهاـگ  هک  دـشاب  یناوارف  فعاـضم و  ياهـشاداپ  تسا  نکمم  هلمج  نیا  رد  ٌةَداـیِز »  » زا روظنم 

.دوش یم هدوزفا 
َو ال « ) دـناشوپ یمن ار  اهنآ  تروص  تلذ ، یکیرات و  و   » دـنراد یناشخرد  ياه  هرهچ زور  نآ  رد  ناراکوکین  دـنک : یم هفاـضا  سپس 

(. ٌۀَّلِذ ٌرَتَق َو ال  ْمُهَهوُجُو  ُقَهْرَی 
285 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنتشهب و  نارای  هورگ  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  « ) دنام

285 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ناهانگ بکترم  هک  یناسک  : » دیوگ یم دـنلوا  هورگ  لباقم  هطقن  رد  هک  دـیآ  یم نایم  هب  نایخزود  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
(. اِهْلثِِمب ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  ِتائِّیَّسلا  اُوبَسَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنراد ناشلمع  رادقم  هب  يدب  يازج  دنوش  یم

دنک یم باجیا  تلادـع  رفیک ، رد  اما  تسا  تمحر  لضف و  هدایز » ، » شاداپ رد  هک  ارچ  تسین ، راک  رد  هدایز »  » زا ینخـس  اـجنیا  رد 
.دشابن هانگ  زا  شیب  يا  هرذ هک 

(. ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهْرَت  َو  « ) دناشوپ یم ار  اهنآ  تروص  تلذ ، و   » دنراد کیرات  ییاه  هرهچ لوا  هورگ  سکع  هب  اهنآ  یلو 
.ددرگ یم سکعنم  نوریب  هب  ناسنا  ناج  نورد  زا  هک  تسا  لمع  رثا  تیصاخ و  نیا  و 
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تعافـش ناشیارب  دنناوت  یم اهنآ  دننام  اهتب و  ای  تشاد و  دـنهاوخ  یتاجن  رارف و  هار  دـننک  نامگ  ناراکدـب  تسا  نکمم  لاح  ره  هب 
: دیوگ یم احیرص  دعب  هلمج  اما  دننک 

(. ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  « ) دراد هگن  رود  یهلا  تازاجم  زا  ار  اهنآ  دناوت  یمن زیچ  چیه  سک و  چیه  »
تروص رب  يرگید  زا  سپ  یکی  یناملظ ، کیرات و  بش  زا  ییاه  هراپ ییوگ   » هک تسا  دایز  يا  هزادـنا هب  اهنآ  ياـه  هرهچ یکیراـت 

(. ًاِملْظُم ِْلیَّللا  َنِم  ًاعَِطق  ْمُهُهوُجُو  ْتَیِشْغُأ  امَّنَأَک  « ) تسا هدش  هدنکفا  اهنآ 
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  « ) دننام یم نآ  رد  هنادواج  دنشتآ و  باحصا  اهنآ  »

285 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 10) سنوی ةروس 

لابند ناکرشم  عضو  و  داعم »  » و أدبم »  » هنیمز رد  ار  هتـشذگ  ياهثحب  زین  هیآ  نیا  ناتـسرپ ! تب  زیخاتـسر  زا  هنحـص  کی  هیآ 28 -) )
.دنک یم

(. ًاعیِمَج ْمُهُرُشَْحن  َمْوَی  َو  « ) مینک یم روشحم  عمج و  ار  ناگدنب  همه  هک  ار  يزور   » دیروایب رطاخ  هب  دیوگ : یم تسخن 
اوُکَرْـشَأ َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث   ) دوش یگدیـسر  ناتباسح  هب  ات  دیـشاب » دوخ  ياج  رد  ناـتیاهدوبعم  امـش و  مییوگ  یم ناکرـشم  هب  سپـس  »

286 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکُؤاکَرُش .) ُْمْتنَأ َو  ْمُکَناکَم 
(. ْمُهَْنَیب اْنلَّیَزَف  « ) مینک یم ادج  رگیدکی  زا  ار  نادباع ) نادوبعم و   ) هورگ ود  نیا  ام  : » دنک یم هفاضا  سپس 

هناگادـج سک  ره  زا  هک  تسا  لومعم  هلأسم  نیا  اـههاگداد  ماـمت  رد  هک  هنوگ  ناـمه  مییاـمن - یم لاؤس  هناگادـج  مادـک  ره  زا  و 
.دیآ یم لمع  هب  یسرپزاب 

هچ هب  میسرپ  یم زین  نادوبعم  زا  و  دیدرک ؟ تدابع  دیداد و  رارق  ادخ  کیرـش  ار  اهتب  نیا  لیلد  هچ  هب  مینک  یم لاؤس  ناتـسرپ  تب  زا 
؟ دیداد راک  نیا  هب  نت  ای  دیدش و  عقاو  دوبعم  امش  ببس 

: دنیوگ یم دنیآ و  یم نخس  هب  دندوب ، هتخاس  اهنآ  هک  ار  یناکیرش  ماگنه  نیا  رد  »
تالایخ ماهوا و  اهسوه و  يوه و  تقیقح  رد  امش  َنوُُدبْعَت .) اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام  ْمُهُؤاکَرُش  َلاق  َو  « ) دیدرک یمن شتـسرپ  ار  ام  زگره  امش 

.دیدیتسرپ یم ار  شیوخ 

286 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 10) سنوی ةروس 

امـش تادابع  زا  هجو  چیه  هب  ام  هک  تسامـش  ام و  نایم  هاوگ  ادخ  هک  سب  نیمه  : » دنیوگ یم رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 29 -) )
(. َنِیِلفاَغل ْمُِکتَدابِع  ْنَع  اَّنُک  ْنِإ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَکَف  « ) میدوبن هاگآ 

286 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هداد ماجنا  البق  هک  ار  شیوخ  لامعا  سک  ره  ماـگنه  نآ  رد  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  لاـح  ره  هب  هیآ 30 -) )
(. ْتَفَلْسَأ ام  ٍسْفَن  ُّلُک  اُوْلبَت  َِکلانُه  « ) دیامزآ یم تسا 

، دندرک یم توعد  شیوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  هک  یهارمگ  ياهدوبعم  هچ  ناگدننک و  تدابع  هچ  دنیب  یم ار  نآ  دوخ  هکلب  هجیتن  و 
.لیبق ره  زا  هورگ و  ره  زا  نانمؤم  هچ  ناکرشم و  هچ 
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هک دـهد  یم ناشن  رـشحم  هاگداد  و  دـندرگ » یم زاب  تسا  نانآ  یقیقح  تسرپرـس  یلوم و  هک  هّللا »  » يوس هب  یگمه  زور  نآ  رد  «و 
(. ِّقَْحلا ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َو   ) تسوا نامرف  هب  تموکح  اهنت 

َّلَـض َو  « ) دـنوش یم دوبان  مگ و  دـندوب ، هداد  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  اهنآ  غورد  هب  هک  یگتخاس  ياهدوبعم  اهتب و  مامت  ماجنا  رـس  «و 
(. َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع 

.دزاس یم راکشآ  ار  دوخ  هک  نیا  رگم  دنام  یمن یتقیقح  چیه  تسا و  ناگدنب  موتکم  رارسا  مامت  زورب  روهظ و  هصرع  اجنآ  هک  ارچ 

286 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 10) سنوی ةروس 

287 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  وا  یگتسیاش  راگدرورپ و  دوجو  ياه  هناشن زا  نخس  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
.تسا تیدوبع 

: وگب  » دننادرگرس ههاریب  رد  هک  یناتسرپ  تب  ناکرشم و  هب  دیامرف : یم تسخن 
(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  ( »؟ دهد یم يزور  نیمز  نامسآ و  زا  ار  امش  یسک  هچ 

زا نخـس  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دـنک و  یم هیذـغت  ار  ناهایگ  هشیر  دوخ  ییاذـغ  داوم  هلیـسو  هب  اهنت  نیمز  هتبلا 
(. تیمها هجرد  توافت  هب   ) تسا هدمآ  نایم  هب  نیمز  قازرا  سپس  نامسآ و  قازرا 

، هدرک هراشا  تسین  ریذـپ  ناـکما  رـشب  يارب  شناد  ملع و  بسک  ود ، نآ  نودـب  هک  ناـسنا  ساوح  نیرتمهم  زا  تمـسق  ود  هب  سپس 
ُِکلْمَی ْنَّمَأ  ( ؟» تسا یمدآ  سح  ود  نیا  هدـنهد  تردـق  مشچ و  شوگ و  قلاـخ  کـلام و  هک  تسا  یـسک  هچ   » وـگب و  دـیوگ : یم

(. َراْصبَْألا َعْمَّسلا َو 
یـسک هچ  و  : » دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخـس  تسا  شنیرفآ  ملاع  ياه  هدـیدپ نیرت  بیجع هک  تایح  گرم و  هدـیدپ  ود  زا  دـعب ،

(. ِّیَْحلا َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ْنَم  َو  ( ؟» دنک یم جراخ  هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدنز 
هک تسا  هدـنام  ناریح  نآ  رد  ناسانـش  تسیز  یعیبـط و  مولع  ياـملع  نادنمـشناد و  لـقع  نونکاـت  هک  تسا  یعوضوم  ناـمه  نیا 

؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  ناج  یب دوجوم  زا  هدنز  دوجوم  هنوگچ 
نامیا اب  نمادکاپ و  دنمشوه و  ياهناسنا  اریز  دوش ، یم لماش  زین  ار  يونعم  تایح  گرم و  يدام  تایح  گرم و  رب  هوالع  قوف  هیآ 

.تسا هدش  هدهاشم  زین  نآ  سکع  دنوش ، یم دلوتم  نامیا  یب هدولآ و  يردام  ردپ و  زا  یهاگ  هک  مینیب  یم ار 
؟» دنک یم ریبدت  ار  ناهج  نیا  روما  هک  تسا  یسک  هچ  و  : » دنک یم هفاضا  دعب 

(. َْرمَْألا ُرِّبَُدی  ْنَم  (َو 
.تساهنآ ربدم  نابهگن و  ظفاح و  زا  نخس  سپس  بهاوم ، شنیرفآ  زا  نخس  تسخن  تقیقح  رد 

288 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم هلصافالب  دنک  یم حرطم  ار  هناگ  هس  تالاؤس  نیا  نآرق  هک  نآ  زا  دعب 
(. ُهَّللا َنُولوُقَیَسَف  « ) ادخ تفگ : دنهاوخ  خساپ  رد  يدوز  هب  اهنآ  »

روما ربدـم  شخبتایح و  قزار و  قلاخ و  تیلهاـج  رـصع  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  یتح  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هلمج  نیا  زا 
.دنتسناد یم ادخ  ار  یتسه  ناهج 

الَف ْلُقَف َأ  « ) دـینک یمن هشیپ  ار  اوقت  لاح  نیا  اـب  اـیآ  وگب : اـهنآ  هب  : » دـهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هیآ  رخآ  رد  و 
(. َنوُقَّتَت
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288 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ار نافلاخم  لقع  نادجو و  درک و  نایب  نیمز  نامسآ و  رد  ار  دنوادخ  ریبدت  تمظع و  راثآ  زا  ییاه  هنومن هک  نآ  زا  سپ  هیآ 32 -) )
«! امـش قح  رب  راگدرورپ  هّللا ، تسا  نیا  : » دـیامرف یم عطاـق  ینحل  اـب  هیآ  نیا  رد  دـندیدرگ ، فرتعم  نآ  هب  اـهنآ  دـیبلط و  يرواد  هب 

هدجـس و اهنآ  ربارب  رد  دیا و  هداد رارق  تیدوبع  رد  دنوادخ  کیرـش  هک  ار  یتادوجوم  ریاس  هن  و  اهتب ، هن  ُّقَْحلا .) ُمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذَف  )
.دینک یم میظعت 

؟» دراد دوجو  یهارمگ  لالـض و  زج  يزیچ  قح  زا  دـعب  اـیآ  دیتخانـش ) ینـشور  هب  ار  قح  هک   ) نونکا : » دـنک یم يریگ  هجیتن سپس 
(. ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  )

یَّنَأَـف ( !؟ تسین وا  زج  یقح  دوـبعم  دـیناد  یم هک  نیا  اـب  دـیوش » یم نادرگ  يور  ادـخ  شتـسرپ  تداـبع و  زا  هنوـگچ  لاـح  نیا  اـب  »
(. َنُوفَرُْصت

قیرط زا  دیاب  تسخن  هک  نیا  نآ  و  دنک ، یم داهنشیپ  نآ  كرت  لطاب و  تخانش  يارب  ار  نشور  یقطنم  هار  کی  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
لـطاب و تسا  نآ  فلاـخم  نآ و  ریغ  هچ  ره  دـش ، هتخانـش  قـح  هک  یماـگنه  تـشادرب ، ماـگ  قـح  تخانـش  يارب  لـقع  نادـجو و 

.دوش هتشاذگ  رانک  دیاب  و  تسا ، یهارمگ 

288 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نیا : » دـیوگ یم دـنور  یمن نآ  لابند  هب  قح  ییانـشور  بلطم و  حوضو  اب  اهنآ  ارچ  هک  هتکن  نیا  ناـیب  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
اهنآ هک  هدش  رداص  دنا  هدیچیپ تعاطا  زا  رس  نادجو ) لقع و  فالخرب  دمع  ملع و  يور  زا   ) هک دارفا  نیا  هراب  رد  ادخ  نامرف  هنوگ 

(. َنُونِمُْؤی ْمُهَّنَأ ال  اوُقَسَف  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  َِکلذَک  « ) دنرواین نامیا 
اب هک  دـنک  یم هدولآ  نانچ  ار  ناشحور  کیرات و  ناـنچ  ار  ناـشبلق  هک  تساـهنآ  رمتـسم  تسرداـن و  لاـمعا  تیـصاخ  نیا  عقاو  رد 

289 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دننیب  یمن ار  نآ  قح  ینشور  حوضو و 
.دنور یم ههاریب  هب  و 

289 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ربمایپ هب  تسخن  دـنک  یم بیقعت  ار  داعم  أدـبم و  هب  طوبرم  تالالدتـسا  نانچمه  نآرق  لطاب : قح و  ياه  هناـشن زا  یکی  هیآ 34 -) )
دناوت یم دیا  هداد رارق  ادـخ  کیرـش  امـش  هک  ییاهدوبعم  نیا  زا  کی  چـیه  ایآ  وگب : اهنآ  هب   » دـهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. ُهُدیُِعی َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُش  ْنِم  ْلَه  ُْلق  « ) دنادرگزاب سپس  دنک و  داجیا  ار  شنیرفآ 
(. ُهُدیُِعی َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّللا  ُِلق  « ) دنادرگ یم زاب  سپس  هدرک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  دنوادخ  وگب :  » دنک یم هفاضا  دعب 

(. َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  « ) دیوش یم نادرگرس ) ههاریب  رد  و   ) نادرگ يور  قح  زا  ارچ  لاح  نیا  اب  »

289 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 10) سنوی ةروس 

تیاده امش  یگتخاس  ياهدوبعم  زا  کی  چیه  ایآ  وگب : اهنآ  هب   » دهد یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  رگید  راب  هیآ 35 -) )
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(. ِّقَْحلا َیلِإ  يِدْهَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُش  ْنِم  ْلَه  ُْلق  ( ؟» دنک یم قح  يوس  هب 
ياهتب زا  معا  ناکرـشم  ياهدوبعم  هک  یلاح  رد  قح ، يوس  هب  يربهر  مه  نآ  دـشاب ، دوخ  ناگدـننک  تدابع  ربهر  دـیاب  دوبعم  اریز 

.دندرگ نومنهر  قح  يوس  هب  ار  یسک  یهلا  تیاده  نودب  دنتسین  رداق  مادک  چیه  رادناج  ناج و  یب
(. ِّقَْحِلل يِدْهَی  ُهَّللا  ُِلق  « ) دنک یم قح  يوس  هب  تیاده  دنوادخ  اهنت  وگب  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل 

رگم دوش  یمن تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  يوریپ  يارب  رت  هتـسیاش دـنک  یم قح  يوس  هب  تیادـه  هک  یـسک  ایآ   » لاح نیا  اب 
(. يدُْهی ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  « ) دننک شتیاده  هک  نآ 

َْفیَک ْمَُکل  امَف  ( ؟» دـینک یم تواضق  هنوگچ  دوش ؟ یم هچ  ار  امـش  : » دـیوگ یم راب  شنزرـس  زیمآ و  خـیبوت  ینایب  اب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُمُکْحَت

289 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نامگ رادـنپ و  زا  زج  اهنآ  رثکا  : » دـیوگ یم هدرک ، اهنآ ، تاـفارحنا  یلـصا  لـماع  همـشچ و  رـس  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 36 -) )
ْمُهُرَثْکَأ ُِعبَّتَی  ام  َو  « ) دـناسر یمن قح  هب  دـنک و  یمن قح  زا  زاـین  یب ار  ناـسنا  زگره  رادـنپ  ناـمگ و  هک  یلاـح  رد  دـننک ، یمن يوریپ 

290 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
( ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  اَّلِإ 

اهنآ هچنآ  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم دنتسین  یباسح  قطنم و  چیه  عبات  هک  يدارفا  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  زیمآ  دیدهت  ینحل  اب  ماجنا  رـس  .
(. َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ملاع  دنهد  یم ماجنا 

290 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هک ارچ  دزادرپ ، یم ناکرشم  ياوران  نانخس  زا  يرگید  تمسق  خساپ  هب  نآرق  اجنیا  رد  نآرق : توعد  تیناقح  تمظع و  هیآ 37 -) )
رکف اب  ار  نآرق  هک  دندز ، یم ارتفا  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  هکلب  دندوبن ، فارحنا  راتفرگ  أدبم  تخانـش  رد  اهنت  اهنآ 

.تسا هداد  تبسن  ادخ  هب  هتخاس و  دوخ 
ْنِم يرَتُْفی  ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذه  َناک  ام  َو  « ) دشاب هدش  هداد  تبـسن  ادخ  هب  یهلا  یحو  نودب  نآرق  نیا  هک  تسین  هتـسیاش  : » دیوگ یم هیآ 

(. ِهَّللا ِنوُد 
: دیوگ یم هتخادرپ ، شندوب  ینامسآ  یحو  نآرق و  تلاصا  رب  لیلد  رکذ  هب  سپس 

(. ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکل  َو  « ) دنک یم قیدصت  ار  دوخ  زا  شیپ  ینامسآ  بتک  نآرق  نیا  یلو  »
دوخ نیا  تسا و  قبطنم  الماک  نآرق  هدنروآ  نآرق و  رب  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  رد  هک  یتیناقح  ياه  هناشن تاراشب و  مامت  ینعی 

.دراد تیعقاو  تسین و  ادخ  رب  ارتفا  تمهت و  هک  دنک  یم تباث 
ماکحا نایب  نیشیپ و  ءایبنا  لیصا  بتک  حرش  نآرق  نیا  و  : » دیوگ یم هدرک ، رکذ  ینامـسآ  یحو  نیا  تلاصا  رب  يرگید  لیلد  سپس 
ِباتِْکلا َلیِصْفَت  َو  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  فرط  زا  هک  تسین  نآ  رد  یکش  لیلد  نیمه  هب  تسا و  اهنآ  یلوصا  دئاقع  یـساسا و 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ال 
، دوش یم هدید  نآ  رد  اه  همانرب تامیلعت و  نآ  لماکت  هکلب  درادن ، هتشذگ  ءایبنا  همانرب  لوصا  اب  يداضت  هنوگ  چیه  رگید  ریبعت  هب  و 
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.دوب اهنآ  نیابم  فلاخم و  امتح  دوب  لوعجم  نآرق  نیا  رگا  و 

290 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ار  نآرق  نیا  دنیوگ  یم اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، رکذ  نآرق  تلاصا  رب  یموس  لیلد  هیآ  نیا  رد  هیآ 38 -) )
291 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگا  وگب : اهنآ  هب  هداد ، تبسن  ادخ  هب  غورد  هب 

یلو دینک » توعد  يراکمه  يارب  ادخ  زا  ریغ  دـیناوت  یم سک  ره  زا  و  دـیروایب ، ار  نآ  هروس  کی  لثم  مه  امـش  دـییوگ  یم تسار 
اُوتْأَف ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ   ) تسا ینامـسآ  یحو  نیا  هک  دوش  یم تباث  لیلد  نیمه  هب  تشاد ، دـیهاوخن  ار  راک  نیا  رب  ییاناوت  زگره 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  ِِهْلثِم َو  ٍةَروُِسب 
زا و  ار ، هروس  کی  زاجعا  یتح  هکلب  ار  نآرق  همه  اهنت  هن  دنک  یم نایب  ار  نآرق  زاجعا  تحارص  اب  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هیآ  نیا 

کی دـننامه  لقاال  ای  نآ و  دـننامه  تسین  ادـخ  فرط  زا  تایآ  نیا  دـیدقتعم  رگا  هک  دـنک  یم توعد  ءانثتـسا  نودـب  نایناهج  همه 
.دیروایب ار  نآ  هروس 

291 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 10) سنوی ةروس 

تالاکـشا و رطاخ  هب  ار  نآرق  اهنآ  دـیوگ : یم هدرک ، ناکرـشم  ياهتفلاخم  یـساسا  لـلع  زا  یکی  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
َْمل اِمب  اُوبَّذَـک  َْلب  « ) دنتـشادن یهاگآ  نآ  ياوتحم  زا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  ناشراکنا  بیذـکت و  هکلب   » دـندرک یمن راکنا  ییاهداریا 

(. ِهِْملِِعب اوُطیُِحی 
ناکاین بهذم  هب  تداع  تافارخ و  زا  یشان  يربخ  یب لهج و  اهنت  دنتشادن و  داعم  أدبم و  یفن  رب  یلیلد  هنوگ  چیه  اهنآ  تقیقح  رد 

.دوب ناشهار  ّدس 
خیرات رکذ  ییاهن  فده  هک  يزیگنا  تربع  ياهسرد  هب  لهج  و  هباشتم ، تایآ  زا  یضعب  موهفم  هب  لهج  ماکحا ، رارسا  هب  لهج  ای  و 

.تسا هدوب  ناینیشیپ 
لئاسم تیعقاو  ریـسفت و  لیوأت و  زونه  هک  یلاح  رد   » .درک یم بیذـکت  راکنا و  هب  راداو  ار  اهنآ  اهیربخ ، یب اـهتلاهج و  نیا  عومجم 

(. ُُهلیِوْأَت ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  « ) دوب هدشن  نشور  اهنآ  يارب  لوهجم 
هب  ) زین هتـشذگ  هارمگ  ماوقا   » هکلب تسین  تیلهاج  رـصع  ناکرـشم  هب  رـصحنم  تسردان ، شور  نیا  هک  دنک  یم هفاضا  سپـس  نآرق 

قیاقح دنـشکب ) اهنآ  ققحت  يارب  راظتنا  ای  دننکب و  اهتیعقاو  تخانـش  رد  قیقحت  هک  نیا  نودب  زین  اهنآ  دندوب ، التبم  يراتفرگ  نیمه 
(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  « ) دندرک یم بیذکت  راکنا و  ار 

.دزادرپب قیقحت  وجتـسج و  هب  هکلب  دنکن ، راکنا  زگره  دـناد ، یمن هک  ار  يزیچ  ناسنا  هک  دـنک  یم مکح  قطنم  لقع و  هک  یلاح  رد 
292 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

« دیشک اجک  هب  ناراکمتس  نیا  راک  تبقاع  رگنب  سپ  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  )

.دش دنهاوخ  راتفرگ  تشونرس  نامه  هب  زین  اهنیا  ینعی 
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292 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 10) سنوی ةروس 

یهورگ  » هکلب دننام  یمن یقاب  لاح  نیا  هب  یگمه  اهنیا  دـیوگ : یم هدرک ، ناکرـشم  میظع  هورگ  ود  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 40 -) )
رگید یهورگ  هک  یلاـح  رد  دـنروآ ، یم ناـمیا  نآرق  نیا  هب  ماـجنا ) رـس  تسا  هدرمن  ناـشدوجو  رد  یبـلط  قـح  حور  هک   ) ناـنآ زا 

(. ِِهب ُنِمُْؤی  ْنَم ال  ْمُْهنِم  ِِهب َو  ُنِمُْؤی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) دروآ دنهاوخن  نامیا  هدرک و ) يراشفاپ  تجاجل  لهج و  رد  نانچمه  )
ار نادسفم  وت  راگدرورپ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  يدسفم  دساف و  دارفا  مدرم ، هورگ  نیا  هک  تسا  نشور 

(. َنیِدِسْفُْملِاب ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو  « ) دسانش یم رتهب 
.دنراد يرثؤم  شقن  هعماج  ماظن  ندرک  دساف  رد  دنور ، یمن قح  راب  ریز  هک  يدارفا  هک  نیا  هب  هراشا 

292 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هیآ نیا  رد  دوش و  یم لابند  نانچمه  تشذگ  ناکرشم  هناجوجل  بیذکت  راکنا و  هنیمز  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  هیآ 41 -) )
لمع وگب  نانآ  هب  دننک  بیذکت  ار  وت  اهنآ  رگا  : » دـیوگ یم هداد ، میلعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هزرابم  يارب  يدـیدج  قیرط 

(. ْمُُکلَمَع ْمَُکل  ِیلَمَع َو  ِیل  ْلُقَف  َكُوبَّذَک  ْنِإ  َو  « ) دشاب ناتدوخ  يارب  امش  لمع  نم و  يارب  نم 
(. َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌء  يَِرب اَنَأ  ُلَمْعَأ َو  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمْتنَأ  « ) مرازیب امش  لامعا  زا  مه  نم  و  دیرازیب ، مهد  یم ماجنا  نم  هچنآ  زا  امش  »

مدـع اب  هک  دـنامهف  یم جوجل  نارکنم  هب  تسا  نتـشیوخ  بتکم  هب  عطاق  نامیا  دامتعا و  اب  مأوت  هک  ییاـنتعا  یب يرازیب و  مـالعا  نیا 
.دننز یم ررض  نتشیوخ  هب  اهنت  دنناشک و  یم تیمورحم  هب  ار  دوخ  قح ، لباقم  رد  میلست 

292 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 10) سنوی ةروس 

کی تیاده  يارب  دیوگ : یم هدرک ، قح  ربارب  رد  اهنآ  میلست  مدع  فارحنا و  لیلد  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  نارک ! ناروک و  هیآ 42 -) )
293 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تایآ  حیحص و  تامیلعت  اهنت  ناسنا 

مزال زین  قح  لوبق  يارب  یگتـسیاش  شریذـپ و  دادعتـسا  یگدامآ و  هکلب  تسین ، یفاک  نشور  لئالد  زیمآ و  زاجعا  هدـنهد و  ناـکت 
.تسا مزال  زین  دعتسم  نیمز  دشاب ، یمن یفاک  هدامآ  رذب  اهنت  لگ  هزبس و  شرورپ  يارب  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

(. َْکَیلِإ َنوُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو   ) دنرک ییوگ  اما  دنهد » یم ارف  وت  يوس  هب  شوگ  اهنآ  زا  یهورگ  : » دیوگ یم تسخن  اذل 
َْتنَأَف َأ  « ) دننکن كرد  دنچ  ره  یناسرب  نارک  شوگ  هب  ار  دوخ  يادص  یناوت  یم وت  ایآ   » دنرادن ییاونـش  شوگ  اهنآ  هک  لاح  نیا  اب 

(. َنُولِقْعَی اُوناک ال  َْول  َّمُّصلا َو  ُعِمُْست 

293 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 10) سنوی ةروس 

قدـص تیناقح و  زا  يا  هناشن کـی  ره  هک  دـنرگن » یم ار  وت  لاـمعا  دـنزود و  یم وت  هب  مشچ  ناـنآ  زا  رگید  یهورگ  و  (- » هیآ 43 )
(. َْکَیلِإ ُرُْظنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو   ) انیبان دنروک و  ییوگ  اما  دراد ، رب  رد  ار  وت  راتفگ 

اُوناـک ال َْول  َیْمُْعلا َو  يِدـْهَت  َْتنَأَـف  َأ  « ) دنـشاب تریـصب  دـقاف  دـنچ  ره  ینک  تیادـه  ار  ناـیانیبان  نیا  یناوت  یم وت  لاـح  نیا  اـب  اـیآ  »
(. َنوُرِْصُبی
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293 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نیا هب  ردام  زا  دوخ  اب  هک  تسین  يزیچ  ادـخ ، راـتفگ  ربارب  رد  ییاونـشان  قح و  هرهچ  ندـیدن  رکف و  ییاـسران  نیا  یلو  هیآ 44 -) )
نایصع ینمشد و  ناشتسردان و  لامعا  اب  هک  دنا  هدوب اهنآ  دوخ  نیا  هکلب  دشاب ، هدرک  یمتس  اهنآ  هب  دنوادخ  و  دنشاب ، هدروآ  ناهج 

مدرم زا  سک  چیه  هب  دنوادخ  هک  ارچ   » دنتخادنا راک  زا  ار  ناشیاونـش  شوگ  تریـصب و  مشچ  کیرات و  ار  دوخ  حور  قح  ربارب  رد 
(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  َساَّنلا  َّنِکل  ًاْئیَش َو  َساَّنلا  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنراد یم اور  متس  نتشیوخ  هب  هک  دنمدرم  یلو  دنک ، یمن متس 

293 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 10) سنوی ةروس 

، هدرک تمایق  رد  ناشکاندرد  عضو  هب  هراشا  اـجنیا  رد  هتـشذگ ، تاـیآ  رد  ناکرـشم  تافـص  زا  یـضعب  حرـش  لاـبند  هب  هیآ 45 -) )
هک دـننک  یم ساسحا  نانچ  هک  یلاح  رد  دـنک  یم عمج  روشحم و  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  هک  ار  زور  نآ  رواـیب  رطاـخ  هب  : » دـیوگ یم

ْمُهُرُـشْحَی َمْوَی  َو  « ) دنـسانشب دـننیبب و  ار  رگیدـکی  هک  رادـقم  نامه  هب  هدوبن ، زور  کی  زا  یتعاس  زا  شیب  ایند  نیا  رد  ناشرمع  مامت 
294 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهَْنَیب .) َنُوفَراعَتَی  ِراهَّنلا  َنِم  ًۀَعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَک 

، دـندرک بیذـکت  ار  راگدرورپ  تاقالم  زیخاتـسر و  زور  هک  يدارفا   » دوش یم تباث  اهنآ  همه  هب  زور  نآ  رد  دـنک : یم هفاضا  سپس 
(. ِهَّللا ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق   ) دنریگب يا  هجیتن هکنآ  یب دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  ياه  هیامرس مامت  و  دندرب ،» نایز 

هک ارچ  َنیِدَـتْهُم .) اُوناک  ام  َو  « ) دنتـشادن تیادـه  یگدامآ  تجاجل ) هاـنگ و  رب  رارـصا  راـکنا و  بیذـکت و  نیا  رطاـخ  هب   ) اـهنیا «و 
.دوب یناملظ  ناشحور  کیرات و  ناشبلق 

294 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 10) سنوی ةروس 

زا یتمـسق  اـم  رگا  : » دـیوگ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رطاـخ  یلـست  راـفک و  دـیدهت  ناوـنع  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 46 -) )
شیپ  ) رگا ای  و  ینیبب ) ار  اهنآ  تازاجم  باذع و  دوخ  تایح  نامز  رد  و   ) میهد ناشن  وت  هب  میا  هداد هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهتازاجم 

دهاش و دنوادخ  سپس  .تسام  يوس  هب  ناشتشگزاب  لاح  ره  هب  میربب  ایند  نیا  زا  ار  وت  دنوش ) راتفرگ  یتشونرس  نینچ  هب  هک  نآ  زا 
ام یلَع  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  َّمـُث  ْمُـهُعِجْرَم  اـْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَـتَن  ْوَأ  ْمُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإ  َو  « ) دـنداد یم ماـجنا  هـک  تـسا  یلاـمعا  هاوـگ 

(. َنُولَعْفَی

294 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هلمج زا  اهتما  همه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هلمج  زا  ناربمایپ و  همه  هراـب  رد  یلک  نوناـق  کـی  هیآ  نیا  رد  هیآ 47 -) )
« دراد ادخ  فرط  زا  يا  هداتسرف لوسر و  یتما  ره  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  دنا  هتسیز یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  یتما 

(. ٌلوُسَر ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  (َو 
تفلاخم و هب  یهورگ  دـنتفریذپ و  دـندش و  میلـست  قح  ربارب  رد  یهورگ  درک و  تلاسر  غالبا  و   ) دـمآ اهنآ  هداتـسرف  هک  یماـگنه  »
نادب و دننام و  یم ناکین  نانمؤم و  دوش ،» یمن یمتـس  سک  چیه  هب  دوش و  یم يرواد  اهنآ  نایم  رد  تلادع  هب  دنتـساخرب ) بیذـکت 

(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ِطْسِْقلِاب َو  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  ْمُُهلوُسَر  َءاج  اذِإَف   ) تسکش هب  موکحم  ای  دنوش و  یم دوبان  ای  نافلاخم 
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.دش نینچ  شرصاعم  تما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هراب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تسایند نیا  رد  ییارجا  ینیوکت و  تواضق  نامه  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  يرواد  تواضق و  نیاربانب 

295 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

295 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نینچ اهنآ  لوق  زا  هیآ  نیا  رد  دش  رکذ  قح  نارکنم  تازاجم  باذع و  هب  عجار  قباس  تایآ  رد  هک  ییاهدیدهت  لابند  هب  هیآ 48 -) )
تـسار رگا  یهد  یم باذـع  لوزن  دروـم  رد  هک  يا  هدـعو نیا  دـنیوگ : یم  » راـکنا هرخـسم و  ءازهتـسا و  يور  زا  هـک  دـنک  یم لـقن 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( !؟» تسا عقوم  هچ  ییوگ  یم
.دنهد ناشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهدیدهت  هب  ار  دوخ  لماک  ییانتعا  یب دنتساوخ  یم ریبعت  نیا  اب  اهنآ 

295 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 10) سنوی ةروس 

اهنآ هب  هار  دـنچ  زا  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  لاؤـس  نیا  ربارب  رد  تسین ! نم  تسد  رد  یهلا  تازاـجم  هیآ 49 -) )
: دیامرف یم هک  نیا  تسخن  دیوگ  خساپ 

رگم امش ) يارب  دسر  هچ  ات   ) متـسین دوخ  يارب  ینایز  دوس و  کلام  نم  تسین ) نم  رایتخا  رد  راک  نیا  دعوم  تقو و  : ) وگب اهنآ  هب  »
(. ُهَّللا َءاش  ام  اَّلِإ  ًاعْفَن  ارَض َو ال  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  « ) دنک هدارا  دهاوخب و  ادخ  هچنآ 

.تسوا تسد  هب  اهنت  باذع ، لوزن  دعوم  نییعت  میوا ، هداتسرف  ربمایپ و  اهنت  نم 
، تسوا هیحان  زا  راـک  ره  و  ددرگ ، یم زاـب  ادـخ  هب  زیچ  همه  ملاـع  نیا  رد  هک  تسا  یلاـعفا  دـیحوت  هب  هراـشا  تقیقح  رد  هلمج  نیا 

.دنک یم تازاجم  ار  نافرحنم  شتلادع  اب  هک  تسوا  دهد و  یم يزوریپ  ار  نانمؤم  شتمکح  اب  هک  تسوا 
دوس و زا  یتمـسق  کلام  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  هداد  ییاهتردق  اهورین و  ام  هب  دـنوادخ  هک  درادـن  نآ  اب  تافانم  نیا  تسا  یهیدـب 

.میریگب میمصت  شیوخ  تشونرس  هراب  رد  میناوت  یم میتسه و  شیوخ  نایز 
دـسر ارف  اهنآ  لجا  هک  یماگنه  هب  دنراد ، ینیعم  لجا  نامز و  یتیعمج  موق و  ره  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  خساپ  هب  نآرق  سپس 

ًۀَعاس َو ال َنوُرِخْأَتْـسَی  الَف  ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  « ) تفرگ دنهاوخ  یـشیپ  یتعاس  هن  درک و  دـنهاوخ  ریخأت  نآ  زا  یتعاس  هن 
(. َنُومِدْقَتْسَی

ریخأت باذع  نیا  يا  هظحل دسرب ، ارف  اهنآ  لجا  هک  یماگنه  هب  دننکن ، هلجع  تهج  یب هک  دنک  یم راطخا  ناکرـشم  هب  نآرق  عقاو  رد 
.تشاد دهاوخن  میدقت  و 

296 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

296 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هب زور  رد  اـی  ماـگنه  بش  راـگدرورپ  باذـع  رگا  وگب : اـهنآ  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، حرطم  ار  خـساپ  نیموس  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
ْمُکاتَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  ( ؟ دـینک عفد  دوخ  زا  ار  یناهگان  باذـع  نیا  دـیناوت  یم امـش  اـیآ  و  تسین ، ینکمم  ریغ  رما  دـیایب » امـش  غارس 

(. ًاراهَن ْوَأ  ًاتاَیب  ُُهباذَع 
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(. َنُومِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْسَی  اذ  ام  « ) دننک یم هلجع  زیچ  هچ  ربارب  رد  ناراکهنگ  نامرجم و  لاح  نیا  اب  »

296 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 10) سنوی ةروس 

و دـیروآ » یم نامیا  نآ  هب  دـش ، عقاو  هک  هاگنآ  هک  نیا  ای  : » دـیوگ یم نینچ  اـهنآ  هب  ار  خـساپ  نیمراـهچ  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 51 -) )
(. ِِهب ُْمْتنَمآ  َعَقَو  ام  اذِإ  َُّمث  َأ   ) تسا یلطاب  لایخ  نیا  دوش ، یم هتفریذپ  امش  نامیا  هک  دینک  یم نامگ 

: دوش یم هتفگ  امـش  هب  هکلب  درادـن ، يرثا  نیرتمک  نامیا  دوش و  یم هتـسب  امـش  يور  هب  هبوت  ياـهرد  باذـع ، لوزن  زا  سپ  هک  ارچ 
ِِهب ْمـُْتنُک  ْدَـق  َنآـْلآ َو  ( ؟» دـیدرک یم هـلجع  باذـع  يارب  راـکنا ) ءازهتـسا و  يور  زا   ) ـالبق هـک  یلاـح  رد  دـیروآ ، یم ناـمیا  ـالاح  »

(. َنُولِْجعَتْسَت

296 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 10) سنوی ةروس 

يدبا باذع  دیشچب  دوش  یم هتفگ  دندرک ، متـس  هک  یناسک  هب  زیخاتـسر  زور  رد  سپـس  ، » تساهنآ يایند  تازاجم  نیا  هیآ 52 -) )
(. ِْدلُْخلا َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َلِیق  َُّمث  !« ) ار

(. َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  اِمب  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ( ؟» دیوش یم هداد  رفیک  دیداد  ماجنا  هچنادب  زج  ایآ  »
رازآ هشیمه  يارب  ار  امش  هدش و  مسجم  ناتربارب  رد  هک  تساهنامه  تسا ، هتفرگ  ار  ناتناماد  هک  تسامـش  دوخ  لامعا  عقاو  رد  نیا 

.دهد یم

296 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ناهج ناهج و  نیا  رد  نامرجم  باذع  تازاجم و  رفیک و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  دـینکن ! دـیدرت  یهلا  تازاجم  رد  هیآ 53 -) )
.دنک یم لابند  ار  عوضوم  زین  هیآ  نیا  .دوب  رگید 

نیا رد  یهلا  تازاجم  هدـعو  نیا  ایآ  هک  دـننک  یم لاؤس  وت  زا   » ماهفتـسا بجعت و  يور  زا  ناکرـشم  ناـمرجم و  دـیوگ : یم تسخن 
297 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ؟» قح  رگید  ناهج  ناهج و 

(. َوُه ٌّقَح  َکَنُوِئْبنَتْسَی َأ  (َو 
کی نیا  دـنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ ! وگب :  » رتشیب هچ  ره  دـیکأت  اـب  لاؤس  نیا  ربارب  رد  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنوادخ 

(. ٌّقََحل ُهَّنِإ  یِّبَر  يِإ َو  ُْلق   ) تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  چیه  و  تسا » تیعقاو 
نآ زا   ) دیناوت یمن امـش  زگره   » اریز دـیا ، هدرک یگرزب  هابتـشا  دـینک  رارف  یهلا  تازاجم  لاگنچ  زا  دـیناوت  یم دـینک ، یم رکف  رگا  و 

(. َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام  َو  « ) دیزاس ناوتان  دوخ  تردق  اب  ار  وا  دینک و ) يریگولج 

297 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 10) سنوی ةروس 

كانتـشحو و یهلا  باذع  نانچ  نآ  دیوگ : یم هدرک ، هیکت  تمایق  رد  اصوصخم  تازاجم  نیا  تمظع  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
نیا زا  ات  دـنهدب » ار  نآ  همه  دنرـضاح  دنـشاب ، نیمز  يور  ياهتورث  مامت  کـلام  ناراکمتـس  زا  کـی  ره  رگا   » هک تسا  زیگنا  لوه 
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(. ِِهب ْتَدَْتفَال  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْول  َو   ) دنبای ییاهر  تخس  رفیک 
زا ینزوس  رـس  ات  دنهدب  یهلا  باذع  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  درک ، روصت  ناوت  یم هک  ار  يا  هوشر نیرتگرزب  دنرـضاح  اهنآ  عقاو  رد 

.دریذپ یمن اهنآ  زا  یسک  اما  دوش ، هتساک  ناشتازاجم 
( اما دـنوش  یم نامیـشپ   ) دـننیبب ار  باذـع  هک  یماـگنه  اـهنآ  : » هک نیا  نآ  دراد و  يونعم  هبنج  اـهتازاجم  نیا  زا  یـضعب  اـصوصخم 

(. َباذَْعلا اُوَأَر  اََّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَسَأ  َو   ) دنوش رتاوسر  ادابم  دننک » یم نامتک  ار  دوخ  ینامیشپ 
« دش دهاوخن  نانآ  هراب  رد  یمتـس  ملظ و  و  دوش ، یم يرواد  تلادـع  هب  اهنآ  نایم  رد  لاوحا  نیا  همه  اب  هک  : » دـنک یم دـیکأت  سپس 

(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ِطْسِْقلِاب َو  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  (َو 

297 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 10) سنوی ةروس 

اهنیا ماجنا  زا  دـنوادخ  دـننکن  رکف  دـنریگن و  یخوش  هب  ار  یهلا  ياهدـیدهت  اـه و  هدـعو نیا  مدرم  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 55 -) )
ناهج مامت  وا  تموکح  تیکلام و  و  تسادـخ » نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دیـشاب  هاگآ  : » دـنک یم هفاضا  تسا ، زجاـع 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ِضْرَْألا .) ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ   ) دور نوریب  وا  روشک  زا  دناوت  یمن سک  چـیه  هتفرگ و  ارف  ار  یتسه 
298 ص : ج2 ،

رب موش  هیاس  یهاگآان ، هک   ) مدرم زا  يرایـسب  دـنچ  ره  تسا  قح  نامرجم ) تازاجم  دروم  رد   ) دـنوادخ هدـعو  دیـشاب  هاـگآ   » زین و 
(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  ٌّقَح َو  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  الَأ  « ) دنناد یمن ار  تقیقح  نیا  هدنکفا ) ناشناور 

298 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هک تسوا  و  دنک ، یم هدنز  هک  تسا  دنوادخ  : » دیوگ یم هک  تسا  یتایح  هلأسم  نیمه  يور  يددجم  دیکأت  زین  هیآ  نیا  هیآ 56 -) )
(. ُتیُِمی ِییُحی َو  َوُه  « ) دناریم یم

.زیخاتسر هاگداد  يارب  اهنآ  ندرک  هدنز  مه  دراد و  ناگدنب  ندناریم  گرم و  رب  ییاناوت  مه  نیاربانب 
(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  « ) دیدرگ یم زاب  وا  يوس  هب  امش  همه  ماجنا  رس  «و 

.تفای دیهاوخ  اجنآ  رد  ار  شیوخ  لامعا  همه  شاداپ  و 

298 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ياـهتفلاخم زا  يا  هشوـگ و  هدـمآ ، نآرق  هنیمز  رد  ییاـهثحب  هتـشذگ  تاـیآ  زا  یتمـسق  رد  یهلا ! گرزب  تـمحر  نآرق  هیآ 57 -) )
ماـیپ کـی  ناونع  هب  تسخن  هدـمآ  ناـیم  هب  نآرق  زا  نخـس  تبـسانم  نیمه  هب  هیآ  نیا  رد  دوـب ، هدـیدرگ  سکعنم  نآ  رد  ناکرـشم 
امـش يارب  يزردـنا  هظعوم و  ناتراگدرورپ ، يوس  زا  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  اـهناسنا  ماـمت  یناـهج ، یناـگمه و 

(. ْمُکِّبَر ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) هدمآ
(. ِروُدُّصلا ِیف  اِمل  ٌءافِش  َو  « ) تساهلد يرامیب  ءافش  هیام  هک  یمالک  «و 

(. ًيدُه َو  « ) تسا ییامنهار  تیاده و  هیام  هک  يزیچ  «و 
(. َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  « ) تسا نانمؤم  يارب  تمحر  «و 
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.دهد یم حرش  نآرق  هیاس  رد  ار  ناسنا  لماکت  تیبرت و  لحارم  زا  هلحرم  راهچ  قوف  هیآ  عقاو  رد 
.تسا زردنا » هظعوم و   » هلحرم لوا : هلحرم 

.تسا یقالخا  لئاذر  عاونا  زا  ناسنا  حور  يزاسکاپ  مود : هلحرم 
.دریگ یم ماجنا  يزاسکاپ  زا  سپ  هک  تسا  تیاده  هلحرم  موس : هلحرم 

299 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ار  نآ  تقایل  ناسنا  هک  تسا  يا  هلحرم مجنپ : هلحرم  و 
.دوش راگدرورپ  تمعن  تمحر و  لومشم 

299 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 10) سنوی ةروس 

رترب و یتـمعن  ره  زا  هک  دـیجم  نآرق  ینعی  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  يور  دـیکأت  ثحب و  نیا  لـیمکت  يارب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 58 -) )
هک ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  و   ) وا نایاپ  یب تمحر  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  مدرم  نیا  ربمایپ ! يا  وگب : : » دـیامرف یم تسا ، رتـالاب 

ِهَّللا َو ِلْضَِفب  ْلـُق   ) ناـشاه هلیبق موق و  ینوزف  اـهماقم و  یگرزب  اـهتورث و  مجح  هب  هن  دـنوشب » دونـشخ  دـیاب  تساـهتمعن ) همه  عماـج 
(. اوُحَْرفَْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب 

نیا اب  هسیاقم  لباق  اهنآ  زا  کـی  چـیه  و  تسا » رتـالاب  رتهب و  دـنا  هدرک يروآدرگ  دوخ  يارب  اـهنآ  هچنآ  ماـمت  زا  هیامرـس  نیا   » اریز
(. َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َوُه   ) تسین

299 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 10) سنوی ةروس 

و دوب ، نایم  رد  تسا  ینامـسآ  باتک  نیا  رد  هک  یتمحر  تیادـه و  یهلا و  هظعوم  نآرق و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 59 -) )
.دیوگ یم نخس  ناکرشم  نیغورد  ماکحا  یفارخ و  یگتخاس و  نیناوق  زا  تبسانم  نیمه  هب  هیآ  نیا  رد 

امـش يارب  دنوادخ  هک  ار  ییاهیزور  نیا  ارچ  وگب : اهنآ  هب  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
ًاـمارَح َو ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف  ٍقْزِر  ْنِم  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  ُْمْتیَأَر  ْلـُق َأ  ( ؟» دـیا هداد رارق  لـالح  ار  یـضعب  مارح و  ار  یـضعب  تسا  هدرک  لزاـن 

(. ًالالَح
.دیا هدومن میرحت  ار  دوخ  يزرواشک  لوصحم  تعارز و  زا  یتمسق  نینچمه  نایاپراهچ و  زا  يا  هراپ دوخ  یفارخ  ننس  قبط  رب  و 

ِهَّللا یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  ( ؟» دیدنب یم ارتفا  ادخ  رب  ای  دینک ) عضو  ار  ینیناوق  نینچ   ) تسا هداد  هزاجا  امش  هب  دنوادخ  ایآ  وگب : »
(. َنوُرَتْفَت

299 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ارتفا تمهت و  یهلا  ياهتمعن  زا  ندش  مورحم  رب  هوالع  دوخ  یگتخاس  یفارخ و  ماکحا  نیا  اب  اهنآ  دش  ملـسم  هک  نونکا  هیآ 60 -) )
هچ تماـیق  زور  تازاـجم  هراـب  رد  دـندنب ، یم غورد  ادـخ  رب  هـک  اـهنآ  : » دـنک یم هفاـضا  دـنا ، هتـسب راـگدرورپ  سدـقم  تحاـس  هـب 

؟ دنا هدروآ تسد  هب  كاندرد  رفیک  نیا  زا  ییاهر  يارب  ینیمأت  ایآ  دنشیدنا ؟» یم
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  ام  (َو 

300 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِساَّنلا .) یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  « ) دراد مدرم  رب  يا  هدرتسگ تمحر  لضف و  دنوادخ   » اما
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.دهد یمن رفیک  اروف  ناشتشز  لامعا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ار  اهنآ  لیلد  نیمه  هب 
دندرگزاب ادخ  يوس  هب  دنروآ و  اج  هب  ار  نآ  رکـش  دـنریگ و  تربع  دـننک و  هدافتـسا  یهلا  تلهم  نیا  زا  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  یلو 

(. َنوُرُکْشَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  « ) دنروآ یمن اج  هب  ار  گرزب  تمعن  نیا  ساپس  دنلفاغ و )  ) نانآ رثکا  »

300 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نیا هیآ  نیا  رد  تساهنآ ، ياهراک  رب  راگدرورپ  ملع  هطاحا  مدـع  رب  لـیلد  یهلا  تلهم  نیا  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  و  هیآ 61 -) )
ناگدـنب لامعا  تایئزج  نیمز و  نامـسآ و  هنهپ  رد  تادوجوم  تارذ  ماـمت  زا  وا  هک  دـنک  یم ناـیب  تراـبع  نیرتاـسر  هب  ار  تقیقح 

چیه و  ینک ، یمن توالت  ار  نآرق  زا  يا  هیآ چـیه  و  یـشاب ، یمن یمهم  راک  تلاـح و  چـیه  رد  : » دـیوگ یم و  تسا ، ربخ  اـب  هاـگآ و 
ِیف ُنوُکَت  ام  َو  « ) دیوش یم لمع  نآ  دراو  هک  ماگنه  نآ  رد  میتسه  امـش  رب  رظان  دـهاش و  ام  هک  نیا  رگم  دـیهد  یمن ماجنا  ار  یلمع 

(. ِهِیف َنوُضیُِفت  ْذِإ  ًادوُهُش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  اَّلِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  ٍنآُْرق َو ال  ْنِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  ٍنْأَش َو 
هرذ ینیگنـس  هزادـنا  هب  یتح  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ  نیرتکچوک  : » دـیوگ یم هدرک ، بیقعت  ار  هلأسم  نیا  رتشیب  دـیکأت  اـب  سپس 
اهنیا همه  هک  نیا  رگم  نیا  زا  رتگرزب  هن  نیا و  زا  رتکچوک  هن  و  دنام ، یمن ناهنپ  یفخم و  وت  راگدرورپ  ملع  هاگدید  زا  يرادقم ، یب

ِءامَّسلا َو ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍةَّرَذ  ِلاْقثِم  ْنِم  َکِّبَر  ْنَع  ُبُْزعَی  ام  َو  « ) تسا طبـض  تبث و  ادخ  ملع  راکـشآ  باتک  ظوفحم و  حول  رد 
(. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  َرَبْکَأ  َِکلذ َو ال  ْنِم  َرَغْصَأ  ال 

زا دزادـنا و  هار  هب  قـح  ریـسم  رد  ار  اـهنآ  دـناوت  یم هک  یـسرد  تسا  هدـش  ناـیب  ناناملـسم  هـمه  يارب  یگرزب  سرد  قوـف  هـیآ  رد 
هک ینخـس  ره  میراد و  یم رب  یماـگ  ره  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  تقیقح  نیا  هـب  هـک : نـیا  نآ  .دراد و  زاـب  تاـفارحنا  اـهیورجک و 

هکلب ادخ  كاپ  تاذ  اهنت  هن  میتسه ، یلاح  ره  رد  و  مینک ، یم هاگن  وس  ره  هب  و  مینارورپ ، یم رـس  رد  هک  يا  هشیدـنا ره  مییوگ و  یم
.دنرگن یم ار  ام  هجوت  مامت  اب  دنتسه و  ام  بقارم  زین  وا  ناگتشرف 

ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  نامز  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسین  تهج  یب
301 ص :

«. دومن یم هیرگ  ادیدش  درک  یم توالت  ار  هیآ 
ربارب رد  دوخ  راک  زا  قلاخ  تدابع  قلخ و  هب  تمدخ  همه  نآ  یگدنب و  صالخا و  همه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ییاج 

.تسا مولعم  نارگید  ام و  لاح  دشاب ، ناسرت  ادخ  ملع 

301 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 10) سنوی ةروس 

زا .دوب  هدش  حرطم  نامیا  یب دارفا  ناکرشم و  تالاح  زا  ییاهتمسق  هتشذگ  تایآ  رد  نوچ  نامیا ! هیاس  رد  حور  شمارآ  هیآ 62 -) )
هاگآ : » دیوگ یم هیآ  هدیدرگ ، نایب  دنتـسه  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  راکزیهرپ  دهاجم و  صلخم و  نانمؤم  لاح  حرـش  دعب  هب  نیا 

(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  « ) دنراد یمغ  هن  تسا و  نانآ  رب  یسرت  هن  ادخ  يایلوا  هک  دیشاب 
ماجنا مدـع  زا  سرت  تسا ، لامالام  وا  فوخ  زا  ناـشدوجو  ادـخ  ناتـسود  هن  رگ  و  تسا ، يویند  ياهـسرت  يداـم و  ياـهمغ  روظنم 
دوجو لماکت  هیام  دراد و  يونعم  هبنج  هودنا  سرت و  نیا  هک  هدش ، توف  نانآ  زا  اهتیقفوم  زا  هچنآ  رب  هودنا  و  اهتیلوؤسم ، فیاظو و 

.تسا لّزنت  طاطحنا و  هیام  هک  يدام  ياه  هودنا سرت و  سکع  هب  تسوا  یقرت  ناسنا و 
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تفرعم و رون  وترپ  رد  و  هتفر ، رانک  ناشبلق  زا  اهباجح  تسین ، يا  هلـصاف لئاح و  ادـخ  نانآ و  نایم  هک  دنتـسه ، یناسک  ادـخ  ءاـیلوا 
نیمه رطاخ  هب  و  دبای ، یمن هار  ناشیاهلد  هب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  هک  دننیب  یم نانچ  لد  مشچ  اب  ار  ادـخ  كاپ ، لمع  نامیا و 

.تسا رادقم  یب رادیاپان و  شزرا و  مک  کچوک و  ناشرظن  رد  ادخ  ياوسام  ادخ  اب  ییانشآ 

301 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 10) سنوی ةروس 

اوـقت و موادـم  روـطب  دـنا و  هدروآ ناـمیا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، یفرعم  ار  ادـخ » ءاـیلوا   » هیآ نیا  هیآ 63 -) )
(. َنوُقَّتَی اُوناک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  « ) دنا هتخاس دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ 

301 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نانآ يارب  : » هک دنک  یم دـیکأت  ترابع  نیا  اب  قح  يایلوا  رد  تشحو  مغ و  سرت و  دوجو  مدـع  هلأسم  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 64 -) )
( ِةَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمُه  «َ تسا تراشب  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد 

302 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  . 
هب تبـسن  دوخ  هدعو  نیا  هب  دنوادخ  و  درادن » لیدبت  رییغت و  یهلا  ياه  هدعو راگدرورپ و  نانخـس  : » دنک یم هفاضا  دـیکأت  يارب  زاب 

( ِهَّللا ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت  دنک  یم افو  شناتسود 
( ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلدوش  شبیصن  هک  سک  ره  يارب  تسا » یگرزب  تداعس  يزوریپ و  نیا  و  .»

302 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 10) سنوی ةروس 

تروص هب  هدرک و  تسادخ  ناتسود  ءایلوا و  هلسلس  رس  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 65 -) )
َْکنُزْحَی َو ال  « ) دنکن نیگمغ  ار  وت  ربخ  یب لفاغ و  ناکرـشم  نافلاخم و  نوزومان  نانخـس  : » دیوگ یم وا  هب  رطاخ  یلـست  يرادـلد و 

(. ْمُُهلْوَق
(. ًاعیِمَج ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإ   ) تسین هتخاس  يراک  نانمشد  زا  قح  هدارا  ربارب  رد  و  تسادخ » نآ  زا  تردق  تزع و  مامت  هک  ارچ  »

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  « ) تساناد اونش و  وا  اریز   » تسا ربخاب  اهنآ  ياه  هشقن مامت  زا  وا 

302 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 10) سنوی ةروس 

مالـسا و ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  هک  كرـش  دـیحوت و  هلأسم  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  دـنوادخ : تمظع  تایآ  زا  یتمـسق  هیآ 66 -) )
.دناسر یم توبث  هب  ار  اهنآ  یناوتان  دشک و  یم همکاحم  هب  ار  ناکرشم  هتشگزاب ، تسا  هروس  نیا  ثحابم 

ِتاوامَّسلا َو ِیف  ْنَم  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ  « ) دنشاب یم ادخ  نآ  زا  دنتسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دیـشاب  هاگآ  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِضْرَْألا ِیف  ْنَم 

ملاع مامت  کلام  وا  نیاربانب  دنتسه ، وا  نآ  زا  یلوا  قیرط  هب  دنشاب  یم ناهج  نیا  رد  هک  ییایشا  دنشاب ، وا  کلم  صاخشا  هک  ییاج 
.تسا یتسه 
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رب يدهاش  دنـس و  چیه  و  دـننک » یمن يوریپ  یقطنم  لیلد و  زا  دـنناوخ  یم وا  ياتمه  ار  ادـخ  ریغ  هک  اهنآ  و  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
(. َءاکَرُش ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  ام  َو   ) دنرادن دوخ  راتفگ 

(. َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  « ) دننک یم يوریپ  ساسا  یب ياهنامگ ) اه و   ) رادنپ زا  اهنت  اهنآ  »
303 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  غورد  و  دنیوگ ، یم نخس  نیمخت  سدح و  سایقم  اب  طقف  اهنآ  هکلب  »

(. َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  «! ) دنیوگ یم
! اه هعیاش اهرادنپ و  اهنیمخت و  ساسارب  غورد  تسا و  راوتسا  نیقی  عطق و  ساسارب  قدص  یتسار و  الوصا 

303 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 10) سنوی ةروس 

بهاوم زا  يا  هشوگ هب  یتسرپ ، تب  كرـش و  زا  يرود  و  یـسانشادخ ، هار  نداد  ناشن  ثحب و  نیا  لـیمکت  يارب  سپـس  هیآ 67 -) )
شمارآ هیام  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  هّللا »  » تمکح تردق و  تمظع و  هناشن  هک  یهلا 

(. ًارِْصبُم َراهَّنلا  ِهِیف َو  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  « ) شخب ینشور  ار  زور  داد و  رارق 
ار قیاقح  دنراد و  اونش  شوگ  هک  اهنآ  يارب  اما ) تسا ، راگدیرفآ  ییاناوت  زا   ) ییاه هناشن تایآ و  هدش  باسح  ماظن  نیا  رد  ! » يرآ
هب ار  نآ  تقیقح ، كرد  زا  سپ  هک  اهنآ  و  دننک ، یم كرد  دنونش و  یم هک  اهنآ  َنوُعَمْسَی .) ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنونـش یم

.دندنب یم راک 

303 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 10) سنوی ةروس 

سدـقم تحاـس  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  ياـهتمهت  اـهغورد و  زا  یکی  هداد  همادا  ار  ناکرـشم  اـب  ثحب  ناـنچمه  زین  هیآ  نیا  هیآ 68 -) )
(. ًاَدلَو ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  «! ) تسا هدرک  رایتخا  يدنزرف  دوخ  يارب  دنوادخ  دنتفگ : اهنآ  : » دیوگ یم تسخن  دنک ، یم وگزاب  دنوادخ 

ار اهنآ  هک  ناگتشرف »  » دروم رد  یلهاج  رصع  ناتسرپ  تب  سپس  حیـسم »  » ترـضح دروم  رد  نایحیـسم  لوا  هجرد  رد  ار  نخـس  نیا 
.دنتفگ یم ریزع »  » دروم رد  دوهی  و  دنتشادنپ ، یم ادخ  نارتخد 

« تسا زاـین  یب زیچ  همه  زا  و  تسا ، هزنم  صقن  بیع و  ره  زا  دـنوادخ  : » هک نـیا  تـسخن  دـیوگ  یم خـساپ  اـهنآ  هـب  هار  ود  زا  نآرق 
(. ُِّینَْغلا َوُه  ُهَناْحبُس  )

اجنآ زا  یفطاع ، یحور و  زاین  رطاخ  هب  ای  و  تسوا ، کمک  و  ورین ، هب  ینامـسج  جایتحا  رطاخ  هب  ای  دـنزرف  هب  زاین  هک  نیا  هب  هراـشا 
تسین نکمم  تسا  يزاین  یب انغ و  هچراپ  کی  شکاپ  تاذ  تسا و  هزنم  یفعض  دوبمک و  ره  زا  یصقن و  بیع و  ره  زا  دنوادخ  هک 

304 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  باختنا  يدنزرف  دوخ  يارب 
(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  تسا  یتادوجوم  همه  کلام  وا  »

رب امـش  ایآ  دنک  هماقا  دوخ  ياعّدم  رب  لیلد  دیاب  دراد  ییاعّدا  سک  ره  هک : تسا  نیا  دیوگ  یم اهنآ  هب  نآرق  هک  ار  یخـساپ  نیمود 
(. اذِهب ٍناْطلُس  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْنِإ  « ) درادن دوجو  اعّدم  نیا  يارب  امش  دزن  یلیلد  چیه   » هن دیراد ؟ یلیلد  نخس  نیا 

(. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  « ) دیرادن یهاگآ  نآ  زا  لقا ) دح   ) هک دیهد  یم یتبسن  ادخ  هب  ایآ   » لاح نیا  اب 

304 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 10) سنوی ةروس 
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هب : » دیوگ یم هدرک و  شربمایپ  هجوتم  ار  نخس  يور  دنک  یم وگزاب  ار  ادخ  رب  تمهت  ارتفا و  موش  ماجنا  رس  هیآ  نیا  رد  هیآ 69 -) )
یَلَع َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُْلق  « ) دید دنهاوخن  ار  يراگتـسر  يور  زگره  دنیوگ  یم غورد  دندنب و  یم ارتفا  ادخ  رب  هک  یناسک  وگب : اهنآ 

(. َنوُِحْلُفی َبِذَْکلا ال  ِهَّللا 

304 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 10) سنوی ةروس 

رذگ دوز  عاتم  کی  اهنت  نیا   » دنـسرب ایند  لانم  لام و  هب  یحابـص  دنچ  دوخ  ياهارتفا  اهغورد و  اب  دنناوتب  اهنآ  هک  اضرف  هیآ 70 -) )
اْینُّدلا ِیف  ٌعاتَم  « ) میناشچ یم اهنآ  هب  ناشرفک  لباقم  رد  ار  دـیدش  باذـع  ام  تسام و  يوس  هب  ناشتـشگزاب  سپـس  تسا ، ناهج  نیا 

(. َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  َدیِدَّشلا  َباذَْعلا  ُمُهُقیُِذن  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث 

304 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 10) سنوی ةروس 

حرـش اب  تشاد  ناکرـشم  اب  هک  ار  يراتفگ  دهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  حون : تازرابم  زا  يا  هشوگ هیآ 71 -) )
.دنک لیمکت  ناینیشیپ  زیگنا  تربع  خیرات 

يا تفگ : شموق  هب  هک  یماگنه  نک ، توـالت  اـهنآ  رب  ار  حون  تشذگرـس  : » دـیوگ یم هدرک ، ناونع  ار  حون »  » تشذگرـس تسخن 
هتخاس ناتتسد  زا  راک  ره  تسا » لمحت  لباق  ریغ  تخـس و  ناتیارب  یهلا  تایآ  ندرک  يروآدای  امـش و  نایم  رد  مفقوت  رگا  نم ! موق 

(. ِهَّللا ِتایِآب  يِریِکْذَت  یِماقَم َو  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ٍحُون  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو   ) دینکن یهاتوک  دیهد و  ماجنا  تسا 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ُْتلَّکَوَت .) ِهَّللا  یَلَعَف  ! ) مساره یمن مسرت و  یمن وا  ریغ  زا  لیلد  نیمه  هب  و  ما » هدرک هیکت  ادـخ  رب  نم  هک  ارچ  »

305 ص : ج2 ،
میمـصت رد  ات  دـیروآ » لمع  هب  توعد  زین  دوخ  ياهتب  زا  دـینک و  عمج  ار  دوخ  رکف  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دـنک یم دـیکأت  سپس 

(. ْمُکَءاکَرُش ْمُکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف   ) دننک کمک  امش  هب  يریگ 
دوخ میمصت  ینشور  تیاهن  اب  هکلب  دشابن ،» امش  رطاخ  رب  رظن  نیا  زا  یهودنا  مغ و  دنامن و  موتکم  امـش  رب  زیچ  چیه  هک  نانچ  نآ  »

(. ًۀَّمُغ ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال   ) دیریگب نم  هراب  رد  ار 
(. ِنوُرِْظُنت ََّیلِإ َو ال  اوُْضقا  َُّمث  « ) دیهدن تلهم  ارم  يا  هظحل و  دیهد ، نایاپ  نم  یگدنز  هب  و  دیزیخرب ،  » دیناوت یم رگا  دیوگ : یم سپس 
اب راگدرورپ  رب  لکوت  ءاکتا و  اب  هکلب  دنـسارهن ، زگره  نانمـشد  هوبنا  ربارب  رد  هک  یمالـسا  ناربهر  همه  يارب  تسا  سرد  کی  نیا 

ناوریپ و یحور  تیوقت  يارب  یمهم  لماع  نیا  هک  دـننک  ریقحت  ار  ناشتردـق  و  دـنناوخ ، ارف  نادـیم  هب  ار  اهنآ  رتشیب  هچ  ره  تیعطاق 
.دوب دهاوخ  نانمشد  هیحور  تسکش 

305 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نم توعد  زا  امـش  رگا  : » دـیوگ یم هک  اجنآ  هدـش ، لقن  شیوخ  تیناقح  تاـبثا  يارب  حون  زا  يرگید  ناـیب  هیآ  نیا  رد  هیآ 72 -) )
(. ٍرْجَأ ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  امَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإَف  « ) متساوخن یشاداپ  رجا و  امش  زا  نم  هک ) ارچ  مرب  یمن ینایز  نم   ) دینک یچیپرس 

(. ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  « ) تسادخ رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و  هک  ارچ  »
َو « ) مشاب ادـخ ) نامرف  ربارب  رد  ناگدـش  میلـست   ) نیملـسم زا  هک  مرومأم  نم  و   » مهاوخ یم شاداپ  وا  زا  اهنت  منک و  یم راـک  وا  يارب 
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(. َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ 

305 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 10) سنوی ةروس 

بیذـکت ار  حون  اهنآ  : » دـنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  شیئوگـشیپ  قدـص  حون و  نانمـشد  راک  ماـجنا  رـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 73 -) )
(. ِْکلُْفلا ِیف  ُهَعَم  ْنَم  ُهاْنیَّجَنَف َو  ُهُوبَّذَکَف  « ) میداد تاجن  دندوب  یتشک  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  وا و  ام ، یلو  دندرک 

(. َِفئالَخ ْمُهاْنلَعَج  َو  « ) میتخاس رگمتس  موق  نیشناج  ار  اهنآ  : » هکلب میداد  تاجن  ار  اهنآ  طقف  هن 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  اِنتایِآب .) اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  « ) میدومن قرغ  دـندوب  هدرک  راکنا  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناـسک  «و 

306
یلو  ) دـندش راذـنا  هک  یهورگ  نآ  تبقاع  رگنب  نونکا   » دـیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  نایاپ  رد  و 

(. َنیِرَْذنُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  « ) دیشک اجک  هب  دنتفرگن ) يزیچ  هب  ار  یهلا  ياهدیدهت 

306 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 10) سنوی ةروس 

حون و زا  دعب  هک  يرگید  ناربمایپ  هب  هراشا  حون ، تشذگرـس  نوماریپ  یلامجا  ثحب  نایاپ  زا  سپ  حون : زا  دعب  نالوسر  هیآ 74 -) )
: دیوگ یم هدرک ، دندمآ  مدرم  تیاده  يارب  فسوی ) طول و  حلاص و  دوه و  میهاربا و  دننام   ) یسوم زا  لبق 

(. ْمِهِمْوَق یلِإ  اًلُسُر  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  « ) میداتسرف ناشتیعمج  موق و  يوس  هب  ینالوسر  حون  زا  دعب  سپس  »
دندوب زهجم  هدـنزاس  ياه  همانرب زاجعا و  قطنم و  حالـس  اب  حون  دـننام  و  دـندمآ » ناشموق  يوس  هب  راکـشآ  نشور و  لئالد  اب  اهنآ  »

(. ِتانِّیَْبلِاب ْمُهُؤاجَف  )
زین ار  ناربمایپ  نیا   ) دـندوب هتـساخرب  نیـشیپ  ناربماـیپ  بیذـکت  هب  هتـشذگ  رد  دـندییوپ و ) یم ار  جاـجل  داـنع و  هار   ) هک اـهنآ  یلو  »

(. ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  « ) دندرواین نامیا  اهنآ ) هب  دندرک و  بیذکت 
نازواجتم ياهلد  رب  نینچ  نیا  يرآ !  » دوب هداتفا  اهنآ  ياهلد  رب  هدرپ  قح  اب  ینمشد  هانگ و  نایصع و  رثا  رب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا 

(. َنیِدَتْعُْملا ِبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َِکلذَک  « ) مینز یم رهم 

306 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نوعرف و اب  ناـشریگیپ  تازراـبم  نوراـه و  یـسوم و  نوماریپ  ثحب  هب  اـجنیا  زا  نوراـه : یـسوم و  تازراـبم  زا  یـشخب  هیآ 75 -) )
.دزادرپ یم ناینوعرف 

« میداتـسرف تازجعم  تایآ و  اب  هارمه  وا  ألم  نوعرف و  يوس  هب  ار  نوراه  یـسوم و  نیـشیپ ، نالوسر  زا  دعب  سپـس  : » دـیوگ یم هیآ 
(. اِنتایِآب ِِهئاَلَم  َنْوَعِْرف َو  یلِإ  َنوُراه  یسُوم َو  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  )

ربکت  » دندروآ دورف  میلـست  رـس  قح  ربارب  رد  هک  نیا  زا  و  دندز ، زاب  رـس  نوراه  یـسوم و  توعد  شریذپ  زا  ناینوعرف  نوعرف و  اما 
(. اوُرَبْکَتْساَف « ) دندیزرو

اهنآ : » هک ارچ  دـنتفرگ  هدـیدان  یـسوم  توعد  رد  ار  نشور  ياهتیعقاو  عضاوت ، حور  نتـشادن  ینیبرترب و  دوخ  ربک و  رطاـخ  هب  اـهنآ 
307 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندوب » مرجم  یهورگ 
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(. َنیِمِرُْجم ًامْوَق  اُوناک  (َو 

307 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 10) سنوی ةروس 

.تسا نوراه  شردارب  یسوم و  اب  ناینوعرف  يا  هلحرم دنچ  تازرابم  زا  نخس  اجنیا  رد  هیآ 76 -) )
يراکشآ رحس  نیا  دنتفگ : دنتخانـش ) شا  هرهچ زا  ار  نآ  هک  نیا  اب   ) دمآ اهنآ  يوس  هب  ام  دزن  زا  قح  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق 

(. ٌنِیبُم ٌرْحَِسل  اذه  َّنِإ  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف  «! ) تسا

307 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 10) سنوی ةروس 

راکـشآ ار  اهنآ  تمهت  غورد و  هدز و  رانک  ار  اه  هدرپ لیلد  ود  نایب  اب  دمآرب ، شیوخ  زا  عافد  ماقم  رد  ع ) « ) یـسوم  » اما هیآ 77 -) )
یـسُوم َأ َلاق  ( ؟» تسا رحـس  نیا  ایآ  دـییوگ ؟ یم نینچ  دـمآ  امـش  يوس  هب  هک  یماگنه  قح ، هراـب  رد  اـیآ  تفگ : یـسوم   » تخاـس

(. اذه ٌرْحِس  ْمُکَءاج َأ  اََّمل  ِّقَْحِلل  َنُولوُقَت 
(. َنوُرِحاَّسلا ُِحْلُفی  َو ال  « ) دنوش یمن زوریپ ) و   ) راگتسر زگره  نارحاس  هک  یلاح  رد  »

307 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 10) سنوی ةروس 

مسر هار و  زا  ار  ام  یهاوخ  یم وت  ایآ  دنتفگ :  » وا هب  احیرص  و  دنداد ، همادا  یـسوم  يوس  هب  ار  دوخ  تمهت  لیـس  سپـس  هیآ 78 -) )
؟» يزاس فرصنم  نامناکاین  ناردپ و 

(. انَءابآ ِْهیَلَع  انْدَجَو  اَّمَع  انَتِْفلَِتل  انَْتئِج  اُولاق َأ  )
نیبدب نوراه  یسوم و  هب  تبسن  ار  هماع  راکفا  ات  دندیشک  شیپ  ار  اهنآ  يا  هناسفا یلایخ و  تمظع  و  ناکاین » ياهتنـس   » تب عقاو  رد 

.دننک يزاب  امش  روشک  هعماج و  تاسدقم  اب  دنهاوخ  یم اهنآ  هک  دننک 
رد هک  نیا  يارب  هنانئاخ  ياه  هشقن و  تسا ، ماد  همه  اهنیا  تسین ، شیب  یغورد  ادخ  نییآ  نید و  هب  امـش  توعد  دـنداد  همادا  سپس 

(. ِضْرَْألا ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  « ) دشاب نت  ود  امش  نآ  زا  نیمز  يور  رد  تسایر  و   » دینک تموکح  نیمزرس  نیا 
دنتـشادنپ و یم نینچ  زین  ار  نارگید  دوب ، مدرم  رب  هناـملاظ  تموکح  يارب  یـششوک  شـالت و  ره  ناـشدوخ  نوـچ  اـهنآ  تقیقح  رد 

308 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندرک  یم ریسفت  هنوگ  نیا  مه ، ار  ناربمایپ  ناحلصم و  ياهشالت 
ُنَْحن ام  َو   ) میهاگآ ناتیبیرخت  ياه  هشقن زا  میا و  هدـناوخ ار  امـش  تسد  اریز  میروآ » یمن نامیا  زگره  رفن  ود  امـش  هب  ام   » دـینادب اما 

(. َنِینِمْؤُِمب امَُکل 
.دوب یسوم  اب  اهنآ  هزرابم  هلحرم  نیتسخن  نیا  و 

308 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هظحالم ار  میظع  رام  هلمح  ءاضیب و  دی  دننام  یسوم  تازجعم  زا  یتمسق  نوعرف  هک  یماگنه  یسوم : هزرابم  مود  هلحرم  هیآ 79 -) )
رکف هب  تشاذگ ، دهاوخ  رثا  نارگید  ای  وا و  نایفارطا  عمج  رد  شیب  مک و  لیلد  نیا  تسین و  لیلد  نودب  یـسوم  ياعدا  دید  درک و 
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هلیسو هب  ات  دیروآ ،» نم  دزن  ار  دنمـشناد  هاگآ و  نارحاس  مامت  دز : ادص  نوعرف  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  داتفا ، یلمع  ییوگ  خساپ 
(. ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  ِینُوْتئا  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو   ) منک عفد  دوخ  زا  ار  یسوم  تمحز  اهنآ 

308 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هب مدرم  زا  زین  یمومع  توعد  دوب و  هدـش  نییعت  یخیرات  هزرابم  نیا  يارب  هک  يزور  رد   ) نارحاس هک  یماـگنه   » سپـس هیآ 80 -) )
ُةَرَحَّسلا َءاج  اَّمَلَف  « ) دینکفیب دینکفیب ، دیناوت  یم هچنآ  امـش  تسخن  تفگ : درک و  اهنآ  هب  ور  یـسوم  دـندمآ ، درگ  دوب ) هدـمآ  لمع 

(. َنوُْقُلم ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یسُوم  ْمَُهل  َلاق 

308 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 10) سنوی ةروس 

، دندنکفا نادیم  طسو  هب  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  ار  یلئاسو  هک  یماگنه  و   » دندرک جیسب  دنتشاد  ناوت  رد  ار  هچنآ  اهنآ  هیآ 81 -) )
ُرْحِّسلا ِِهب  ُْمْتئِج  ام  یسُوم  َلاق  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  « ) دنک یم لاطبا  ار  نآ  يدوز  هب  دنوادخ  هک  تسا  رحس  دیدروآ  امـش  هچنآ  تفگ : یـسوم 

(. ُُهلِْطُبیَس َهَّللا  َّنِإ 
تیوقت يارب  ار  دوخ  شناد  ملع و  دیتسه و  یغاط  ملاظ و  رابج و  هاگتـسد  کی  تمدـخ  رد  هک  ارچ  دـیدسفم  دـساف و  يدارفا  امش 

ار نادـسفم  لمع  دـنوادخ   » و تسامـش ، ندوب  دـسفم  رب  لـیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  و  دـیا ، هتخورف هماـکدوخ ، تموکح  نیا  ياـه  هیاـپ
(. َنیِدِسْفُْملا َلَمَع  ُِحلُْصی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنک یمن حالصا 

308 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 10) سنوی ةروس 

دنوادـخ  » هک ارچ  تسام ، اب  يزوریپ  انئمطم  هزرابم  يریگرد و  نیا  رد  تفگ  اـهنآ  هب  یـسوم  دـیامرف : یم هیآ  نیا  رد  و  هیآ 82 -) )
اوسر ار  نایارگ  لطاب  نادسفم و  شناربمایپ ، هرهاق  تازجعم  هدنبوک و  قطنم  هلیسو  هب  و   ) دزاس راکـشآ  ار  قح  هک  تسا  هداد  هدعو 

309 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تهارک  شألم ) نوعرف و  نوچمه   ) نامرجم دنچ  ره  دنک )
(. َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  ِِهتاِملَِکب َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  « ) دنشاب هتشاد 

309 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 10) سنوی ةروس 

دنک یم نایب  ار  یسوم  هب  ناگدنروآ  نامیا  هورگ  نیتسخن  عضو  زاغآ  رد  رصم : توغاط  اب  یـسوم  هزرابم  هلحرم  نیموس  هیآ 83 -) )
اَّلِإ یـسوُِمل  َنَمآ  امَف  « ) وا موق  نادنزرف  زا  یهورگ  رگم  دـندرواین  نامیا  یـسوم  هب  یهورگ  چـیه  ارجام )  ) نیا زا  دـعب  : » دـیوگ یم و 

(. ِهِمْوَق ْنِم  ٌۀَّیِّرُذ 
يدیدش راشف  تحت  دندش ، یم لیکشت  ناناوجون  ناناوج و  زا  رتشیب  ٌۀَّیِّرُذ »  » هملک رهاظ  ياضتقم  هب  هک  كدنا  کچوک و  هورگ  نیا 

يور هک  يدـیدش  ياهراشف  اـب   ) ینوعرف هاگتـسد  هک  دنتـشاد  میب  نیا  زا   » ناـمز ره  و  دنتـشاد ، رارق  شناـیفارطا  نوعرف و  هیحاـن  زا 
(. ْمُهَِنتْفَی ْنَأ  ْمِِهئاَلَم  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ٍفْوَخ  یلَع  « ) دنک یسوم  بهذم  نییآ و  كرت  هب  راداو  ار  نانآ  درک ) یم دراو  نانمؤم 

(. ِضْرَْألا ِیف  ٍلاَعل  َنْوَعِْرف  َّنِإ  َو  « ) تشاد ییوج  يرترب  نیمزرس  نآ  رد  هک  دوب  يدرم  نوعرف   » هک ارچ 
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(. َنِیفِرْسُْملا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو   ) تخانش یمن تیمسر  هب  ار  يزرم  دح و  چیه  و  دوب » راکزواجت  راکفارسا و  «و 

309 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ادـخ هب  امـش  رگا  نم ! موق  يا  : » تفگ نانآ  هب  زیمآ  تبحم ینحل  اـب  اـهنآ  حور  رکف و  شمارآ  يارب  یـسوم  لاـح  ره  هب  هیآ 84 -) )
، دیسارهن الب  نافوط  جاوما و  زا  و  دینک » هیکت  لکوت و  وا  رب  دیاب  دیقداص ، دوخ  مالسا  نامیا و  دوخ و  راتفگ  رد  و  دیا ، هدروآ نامیا 

(. َنیِِملْسُم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَت  ِْهیَلَعَف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِمْوَق  ای  یسُوم  َلاق  َو   ) تسین ادج  لکوت  زا  نامیا  هک  ارچ 
.تسا تلاکو  هب  وا  باختنا  يرگید و  هب  راک  يراذگاو  لکوت »  » تقیقح

شـالت و تیاـهن  هاـگره  هک  تسا  نیا  نآ  موـهفم  هکلب  .درادرب  شـشوک  شـالت و  زا  تسد  ناـسنا  هک  تـسین  نـیا  لـکوت  موـهفم 
زا دادمتسا  راگدرورپ و  فطل  هب  ءاکتا  اب  و  دهدن ، هار  دوخ  هب  یتشحو  دنک ، لح  ار  لکشم  تسناوتن  دز و  راک  هب  ار  دوخ  ششوک 

.دهد همادا  نانچمه  دوخ  ریگ  یپ داهج  هب  و  دهد ، جرخ  هب  یگداتسیا  وا ، نایاپ  یب تردق  كاپ و  تاذ 
310 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

310 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ِهَّللا یَلَع  اُولاقَف  « ) میراد لکوت  ادخ  رب  اهنت  ام  دنتفگ : و  ، » دـندرک تباجا  لکوت  هب  ار  یـسوم  توعد  نیتسار  نانمؤم  نیا  هیآ 85 -) )
(. اْنلَّکَوَت

: دنتـشاد هضرع  و  دنـشاب ، ناما  رد  نانآ  ياهراشف  اه و  هسوسو نانمـشد و  ّرـش  زا  هک  دـندرک  اضاقت  ادـخ  سدـقم  تحاـس  زا  سپس 
(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًۀَْنِتف  اْنلَعْجَت  انَّبَر ال  « ) هدم رارق  نارگمتس  ناملاظ و  ذوفن  ریثأت و  تحت  هنتف و  هلیسو  ار  ام  اراگدرورپ  »

310 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 10) سنوی ةروس 

(. َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  انَِّجن  َو  « ) شخب ییاهر  نامیا  یب موق  زا  دوخ  تمحر  هب  ار  ام  اراگدرورپ ! (- » هیآ 86 )

310 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ینب نوراـه و  یـسوم و  بـالقنا  ماـیق و  زا  يرگید  هلحرم  اـجنیا  رد  بـالقنا : يارب  یگدـنزاس  نارود  مراـهچ ، هـلحرم  هیآ 87 -) )
.تسا هدش  حیرشت  هنعارف  دض  رب  لیئارسا 

باختنا رصم  نیمزرس  رد  ییاه  هناخ دوخ  موق  يارب  هک  میداتسرف  یحو  شردارب  یسوم و  هب  ام  : » دیامرف یم دنوادخ  هک  نیا  تسخن 
(. ًاتُوُیب َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  یسُوم َو  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  « ) دینک

(. ًۀَْلِبق ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو  « ) دیزاسب مه  لباقم  رگیدکی و  هب  کیدزن  ار  اه  هناخ نیا   » اصوصخم و 
كاپ و ار  دوخ  ناور  قیرط  نیا  زا  و  َةالَّصلا .) اوُمِیقَأ  َو  « ) دـیراد اپ  رب  ار  زاـمن  و   » دـیزادرپب یناـحور  يونعم و  يزاـسدوخ  هب  سپس 

.دییامن يوق 
تراشب هدب » تراشب  نانمؤم  هب   » دنبایزاب ار  یبالقنا  یحور و  تردق  و  دور ، نوریب  اهنآ  لد  زا  تشحو  سرت و  راثآ  هک  نیا  يارب  و 
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(. َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو   ) ادخ تمحر  فطل و  يزوریپ و  هب 

310 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نوعرف و وت  اراگدرورپ ! تفگ : یـسوم  : » دیوگ یم نینچ  هدرک ، هراشا  ناینوعرف  نوعرف و  نایغط  للع  زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 88 -) )
ِةایَْحلا ِیف  ًالاْومَأ  ًۀَـنیِز َو  ُهَأَلَم  َنْوَعِْرف َو  َْتیَتآ  َکَّنِإ  اـنَّبَر  یـسُوم  َلاـق  َو  « ) يا هدیـشخب اـیند  یگدـنز  رد  لاوما  تنیز و  ار  شناـیفارطا 

311 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اْینُّدلا .)
هارمگ فرحنم و  وـت  هار  زا  ار  تناگدـنب  اـهنآ  هـک  هدـش  نـیا  ناـشراک  تبقاـع  تـالمجت و  تورث و  نـیا  ماـجنا  رـس  اراـگدرورپ ! »

(. َِکلِیبَس ْنَع  اوُّلُِضِیل  انَّبَر  « ) دنزاس یم
هرهب نآ  زا  دنناوتن  ات  زاس » رثا  یب وحم و  ار  اهنآ  لاوما  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم دـنک و  یم اضاقت  ادـخ  هاگـشیپ  زا  ع )  ) یـسوم سپس 

(. ْمِِهلاْومَأ یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر   ) دنریگ
(. ْمِِهبُوُلق یلَع  ْدُدْشا  َو  « ) ریگب نانآ  زا  زین  ار  هشیدنا  رکفت و  تردق  نیا ، رب  هوالع  ! » اراگدرورپ درک : هفاضا  دعب 

ییاهن هبرض  ندرک  دراو  بالقنا و  يوس  هب  ام  هار  دش و  دنهاوخ  یتسین  لاوز و  هدامآ  هیامرس ، ود  نیا  نداد  تسد  زا  اب  هک  نیا  هچ 
.ددرگ یم زاب  نانآ  رب 

نیا رطاـخ  هب  هکلب  تسا ، يزوت  هنیک  ییوجماـقتنا و  حور  رطاـخ  هب  هن  مهاوخ  یم نینچ  ناـینوعرف  هراـب  رد  وت  زا  نم  رگا  ادـنوادخ !
اُوَرَی یَّتَح  اُونِمُْؤی  الَف  « ) دنروآ یمن نامیا  دسرن  ارف  وت  میلا  باذع  ات  و   » دـنرادن نامیا  يارب  یگدامآ  هنوگ  چـیه  رگید  اهنآ  هک  تسا 

(. َمِیلَْألا َباذَْعلا 

311 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ياعد دیا ) هدش لیئارسا  ینب  تیعمج  یگدنزاس  تیبرت و  هدامآ  امـش  هک  نونکا  : ) دومرف  » شردارب یـسوم و  هب  دنوادخ  هیآ 89 -) )
(. امُُکتَوْعَد ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاق  « ) دش تباجا  ناتنانمشد ) هب  تبسن   ) امش

(. امیِقَتْساَف  ) دیشاب عطاق  دوخ  راک  رد  دیسارهن و  تالکشم  هوبنا  زا  و  دیهد » جرخ  هب  تماقتسا   » دیتسیاب و دوخ  هار  رد  مکحم  سپ 
الماک هکلب  دینکن » ّتیعبت  دنناد ، یمن هک  یناسک  مسر  هار و  زا  و   » دیوشن میلست  ربخ  یب نادان و  دارفا  ياهداهنـشیپ  ربارب  رد  زگره  و 

(. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َلِیبَس  ِّناِعبَّتَت  َو ال   ) دیهد همادا  ار  دوخ  یبالقنا  ياه  همانرب هناهاگآ 

311 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 10) سنوی ةروس 

رد اهنآ ، تشونرـس  ناـینوعرف و  اـب  لیئارـسا  ینب  هزراـبم  هلحرم  نیرخآ  اـجنیا  رد  نارگمتـس : اـب  هزراـبم  لـصف  نیرخآ  هیآ 90 -) )
.تسا هدش  میسرت  نشور ، قیقد و  اما  هاتوک  یتارابع 

زا دـندوب ) هتفرگ  رارق  اهنآ  بیقعت  راشف و  تحت  هک  یلاح  رد  ناینوعرف  اب  هلباقم  ماـگنه  هب   ) ار لیئارـسا  ینب  اـم  : » دـیوگ یم تسخن 
312 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطاخ  هب  هک  لین  میظع  طش   ) ایرد

(. َرْحَْبلا َلِیئارْسِإ  ِینَِبب  انْزَواج  َو  « ) میداد روبع  هدش ) قالطا  نآ  رب  رحب  هملک  شتمظع 
رد یگمه  يدوز  هب  اما  دـنتخادرپ » اهنآ  بیقعت  هب  نانآ  رب  زواجت  متـس و  ملظ و  لیئارـسا و  ینب  ندـیبوک  يارب  شرکـشل  نوعرف و  »
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(. ًاوْدَع ًایَْغب َو  ُهُدُونُج  ُنْوَعِْرف َو  ْمُهَعَْبتَأَف   ) دندش قرغ  لین  جاوما  نافوط  نایم 
رد دیتلغ ، یم لین  میظع  جاوما  يور  رب  یهاک  رپ  نوچمه  وا  تفرگ و  ورف  ار  نوعرف  نماد  باقرغ  هک  نیا  ات   » تفای همادا  نایرج  نیا 

نامیا نم  دز : دایرف  تفرگ ) ندیشخرد  يرطف  دیحوت  رون  و  تفر ، رانک  وا  نامشچ  لباقم  زا  يربخ  یب رورغ و  ياه  هدرپ ماگنه  نیا 
َهلِإ ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح  « ) درادن دوجو  دنا ، هدروآ نامیا  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  سک  نآ  زج  يدوبعم  هک  مدروآ 

(. َلِیئارْسِإ اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ 
(. َنیِِملْسُْملا َنِم  اَنَأ  َو  « ) ممیلست ییاناوت  راگدرورپ  نینچ  ربارب  رد   » مه المع  هکلب  مدروآ  نامیا  دوخ  بلق  اب  اهنت  هن 

ربمایپ نیا  راتفگ  قدص  زا  شیپ  زا  شیب  نوعرف  تسویپ و  عوقو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یـسوم  ياهییوگـشیپ  هک  یماگنه  عقاو  رد 
ینب يادـخ   » هک هنوگ  نامه  هک  نیا  دـیما  هب  دومن ، ناـمیا  راـهظا  راـچان  درک ، هدـهاشم  ار  وا  ییاـمن  تردـق  و  دـش ، هاـگآ  گرزب 

.دشخب ییاهر  زین  ار  وا  دیشخب ، ییاهر  رکیپ  هوک  جاوما  نیا  زا  ار  اهنآ  لیئارسا »
نامیا عون  کی  عقاو  رد  دوش ، یم راهظا  گرم  لاگنچ  رد  ندـش  راتفرگ  الب و  لوزن  ماـگنه  هب  هک  یناـمیا  نینچ  تسا  یهیدـب  یلو 

.دشاب هتشاد  یشزرا  هکنآ  یب دنز ، یم مد  نآ  زا  يراکهنگ  مرجم و  یناج و  ره  هک  تسا ، يرارطضا 

312 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ناـیغط و نیا  زا  لـبق  هک  یلاـح  رد  يروآ  یم ناـمیا  نونکا  : » دوـمرف تخاـس و  بطاـخم  ار  وا  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  هیآ 91 -) )
َنِم َْتنُک  ُلـْبَق َو  َْتیَـصَع  ْدَـق  َنآـْلآ َو  « ) یتشاد رارق  ناراـکهبت  ضرـالا و  یف  نادـسفم  فص  رد  و  يدومن ، نایـصع  یـشکندرگ و 

(. َنیِدِسْفُْملا

312 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ربکتـسم و نارادـمامز  يارب  یـشاب » ناگدـنیآ  يارب  یتربع  سرد  ات  میـشخب  یم ییاهر  جاوما  زا  ار  وت  ندـب  زورما  یلو ، هیآ 92 -) )
313 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زین  و  نادسفم ، ناملاظ و  همه  يارب 

(. ًۀَیآ َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف   ) فعضتسم ياههورگ  يارب 
هدرک رپ  ار  رـشب  خیرات  هک  تربع  ياهـسرد  همه  نیا  اب  ادخ و  تردـق  ياه  هناشن تایآ و  همه  نیا  اب  اما  دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنُوِلفاَغل اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  « ) دنلفاغ ام  ياه  هناشن تایآ و  زا  مدرم  زا  يرایسب  ، » تسا

313 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 10) سنوی ةروس 

ناینوعرف لاـگنچ  زا  ییاـهر  زا  سپ  ار  هسدـقم  ياهنیمزرـس  هب  تشگزاـب  لیئارـسا و  ینب  ییاـهن  يزوریپ  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 93 -) )
: دنک یم نایب  نینچ 

(. ٍقْدِص َأَّوَبُم  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  انْأََّوب  ْدََقل  َو  « ) میداد لزنم  یتسار  قدص و  ناکم  رد  ار  لیئارسا  ینب  ام  »
.دشاب نیطسلف  ماش و  یضارا  ای  رصم و  نیمزرس  هب  هراشا  دناوت  یم نیتسار ) هاگلزنم  « ) ٍقْدِص َأَّوَبُم   » هب ریبعت 

(. ِتابِّیَّطلا َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  « ) میتخاس دنم  هرهب هزیکاپ ، ياهیزور  زا  ار  اهنآ  ام  : » دنک یم هفاضا  نآرق  سپس 
ملع و هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دـندرکن ، فالتخا  و   » دنتـساخرب رگیدـکی  اب  عازن  فالتخا و  هب  دنتـسنادن و  ار  تمعن  نیا  ردـق  اهنآ  اـما 
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(. ُْملِْعلا ُمُهَءاج  یَّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف  « ) دمآ ناشغارس  هب  یهاگآ 
تازاـجم زورما  رگا  و  دـنک » یم يرواد  دنتـشاد  فـالتخا  هچنآ  رد  اـهنآ  ناـیم  رد  تماـیق  زور  رد  ماـجنا  رـس  وـت  راـگدرورپ   » یلو

(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ! ) دیشچ دنهاوخ  ادرف  دنشچن ، ار  فالتخا 

313 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نکمم و  دوب ، هدش  رکذ  نیشیپ  ماوقا  ءایبنا و  ياهتشذگرس  زا  ییاهتمسق  هتشذگ  تایآ  رد  نوچ  هدم ! هار  دوخ  هب  دیدرت  هیآ 94 -) )
يارب هک  دهاوخ  یم اهنآ  زا  نآرق  دننک ، دیدرت  نآ  تحص  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  نارکنم  ناکرشم و  زا  یـضعب  دوب 
لئاسم نیا  زا  يرایـسب  اهنآ  بتک  رد  هک  ارچ  دنهاوخب ، اهنآ  زا  ار  یگنوگچ  و  دننک ، هعجارم  باتک  لها  هب  اه  هتفگ نیا  قدص  مهف 

.تسا هدمآ 
رد میدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  زا  رگا  : » دیوگ یم نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  ربمایپ  دنک ، نافلاخم  هب  ار  نخس  يور  هک  نیا  ياج  هب  یلو 

314 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یناسک  زا  یتسه  دیدرت  کش و 
زا ات  َِکْلبَق .) ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف  « ) سرپب دـنناوخ  یم وت  زا  لبق  ار  ینامـسآ  بتک 

(. َکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل  « ) راگدرورپ فرط  زا  تسا و  قح  هدش  لزان  وت  رب  هچنآ   » هک دوش  تباث  قیرط  نیا 
(. َنیِرَتْمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  « ) هدم هار  دوخ  هب  زگره  دیدرت  کش و  هنوگ  چیه  نیاربانب  »

314 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 10) سنوی ةروس 

فـص رد   » تسا هدـش  راکـشآ  وت  رب  توعد  نیا  تیناـقح  راـگدرورپ و  تاـیآ  هک  نوـنکا  دـنک : یم هفاـضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 95 -) )
َنوُکَتَف ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  « ) دش یهاوخ  ناراکنایز  زا  هک  شابم  دـنا  هدرک بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  هک  یناسک 

(. َنیِرِساْخلا َنِم 
دیدرت لماوع  هک  نونکا  دیوگ  یم هیآ  نیا  رد  و  سرپب ، دنراد  یهاگآ  هک  اهنآ  زا  يراد ، دیدرت  رگا  دیوگ  یم لبق  هیآ  رد  عقاو ، رد 

.تشاد دهاوخن  رب  رد  نایز  نارسخ و  زج  يا  هجیتن قح ، اب  تفلاخم  هن  رگ  و  یشاب ، میلست  تایآ  نیا  ربارب  رد  دیاب  دش  فرطرب 

314 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 10) سنوی ةروس 

راظتنا هک  دنتسه  جوجل  بصعتم و  یهورگ  وت  نافلاخم  نایم  رد  هک  دنک  یم مالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  سپـس  هیآ 96 -) )
ار یناسنا  رادیب  نادجو  هک  دنا  هتـشادرب ماگ  لطاب  هار  رد  ردقنآ  و  دنا ، هدش خسم  نانچ  يرکف  رظن  زا  اهنآ  تسا ، هدوهیب  اهنآ  نامیا 
هک یناسک  : » دـنک یم نایب  ریبعت  نیا  اب  ار  عوضوم  نیا  نآرق  اهتنم  دـنا ، هدـش لیدـبت  ریذـپانذوفن  يدوجوم  هب  هداد و  تسد  زا  یلکب 

(. َنُونِمُْؤی َکِّبَر ال  ُتَِملَک  ْمِْهیَلَع  ْتَّقَح  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دروآ دنهاوخن  نامیا  هدش ، لجسم  تباث و  اهنآ  رب  تراگدرورپ  نامرف 

314 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 10) سنوی ةروس 

میلا باذـع  هک  ینامز  ات  دروآ ) دـنهاوخن  نامیا   ) دـیایب اهنآ  غارـس  هب  راگدرورپ  ياه  هناشن تاـیآ و  ماـمت  رگا  یتح  و  (- » هیآ 97 )
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(. َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ٍۀَیآ  ُّلُک  ْمُْهتَءاج  َْول  َو   ) درادن يرثا  ناشیارب  نامیا  نامز  نآ  هک  دننیبب » دوخ  مشچ  اب  ار  یهلا 

314 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 10) سنوی ةروس 

نیـشیپ ماوقا  رگید  اصوصخ و  ناینوعرف  نوعرف و  هراب  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  دـندروآ ! ناـمیا  عقوم  هب  هورگ  کـی  اـهنت  هیآ 98 -) )
نتفرگ رارق  ماگنه  هب  یلو  دـندز ، زاـب  رـس  تمالـس  راـیتخا و  لاـح  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  زا  اـهنآ  هک  دوب  هدـش  رکذ  هتکن  نیا  اـمومع 

315 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.داتفین دنمدوس  اهنآ  يارب  هک  دندرک ، نامیا  راهظا  یهلا ، رفیک  گرم و  هناتسآ  رد 

ات دـندرواین  ناـمیا  عـقوم  هب  هتـشذگ  ماوـقا  ارچ  : » دـیوگ یم دراد و  یم ناـیب  یلک  نوناـق  کـی  ناوـنع  هب  ار  هلأـسم  نیا  هیآ  نـیا  رد 
(. اُهنامیِإ اهَعَفَنَف  ْتَنَمآ  ٌۀَیْرَق  َْتناک  ْوَلَف ال  « ) دشاب دنمدوس  ناشنامیا 

نیا یگدنز  رد  ار  هدننک  اوسر  تازاجم  دندروآ ، نامیا  نوچ  هک  سنوی  موق  رگم  : » دیوگ یم هدرک ، انثتسا  ار  ع )  ) سنوی موق  سپس 
ات  ) یمولعم تقو  ات  ار  اهنآ  و  (. » اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُْهنَع  انْفَـشَک  اُونَمآ  اََّمل  َُسنُوی  َمْوَق  اَّلِإ  « ) میتخاس فرطرب  اهنآ  زا  ایند 

(. ٍنیِح یلِإ  ْمُهانْعَّتَم  َو  « ) میدرک دنم  هرهب ناشرمع ) نایاپ 
یگدـنز قارع ) رد  « ) اونین  » نیمزرـس رد  هک  دوخ  موـق  ندروآ  ناـمیا  زا  سنوـی  هک  یماـگنه  سنوـی : موـق  ندروآ  ناـمیا  يارجاـم 

نآ نایم  رد  زین  يدنمـشناد  ملاع  هک  یلاح  رد  درک  نیرفن  تسیز  یم اهنآ  نایم  رد  هک  يدـباع  داهنـشیپ  هب  دـش ، سویأم  دـندرک  یم
.ددرگن سویأم  دزادرپب و  رتشیب  داشرا  هب  مه  زاب  دنک و  اعد  نانآ  هراب  رد  مه  زاب  درک  یم داهنشیپ  سنوی  هب  هک  دوب  هورگ 

، دنتخیر نوریب  رهش  زا  ملاع  يربهر  هب  هدرمـش و  تمینغ  ار  عقوم  اهنآ  تفر ، نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  ارجام  نیا  زا  سپ  سنوی  یلو 
.دندرک هبوت  نامیا و  راهظا  هتشادرب و  عّرضت  اعد و  هب  تسد  هک  یلاح  رد 

، درک ار  دوخ  راک  دوب  مأوت  صالخا  یهاگآ و  اب  دوب و  هتفای  ماـجنا  عقوم  هب  هک  راـگدرورپ  يوس  هب  تشگزاـب  ناـمیا و  هبوت و  نیا 
دوخ موق  نایم  هب  شینالوط  يارجام  زا  سپ  سنوی  هک  یماگنه  و  تشگزاب ، اهنآ  يوس  هب  شمارآ  دش و  فرطرب  باذع  ياه  هناشن

.دنتشگ اریذپ  لد  ناج و  زا  ار  وا  تشگزاب ،
رد تسا ، شخبتایح  رثؤم و  هزادنا  هچ  ات  تلم ، موق و  کی  نایم  رد  زوسلد  هاگآ و  ربهر  کی  شقن  هک  دهد  یم ناشن  قوف  ناتـساد 

، هناهاگآان تدابع  نایم  هسیاقم  رد  مالسا  قطنم  و  دنک ، یم هیکت  تنونشخ  يور  رتشیب  درادن  یفاک  یهاگآ  هک  يدباع  هک  یتروص 
.دوش یم موهفم  تیاور  نیا  زا  زین  تیلوؤسم  ساسحا  اب  مأوت  ملع  و 

316 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

316 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 10) سنوی ةروس 

تهج نیمه  هب  دروخ ، یمن يدرد  چیه  هب  يرارطضا  نامیا  هک  میدناوخ  هتـشذگ  تایآ  رد  تسا ! هدوهیب  يرابجا  نامیا  هیآ 99 -) )
نیمز يور  مدرم  همه  درک  یم هدارا  وت  راـگدرورپ  و  دروـخ ) یم درد  هب  يراـبجا  يرارطـضا و  ناـمیا   ) رگا : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد 

(. ًاعیِمَج ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  « ) دندروآ یم نامیا 
نمؤم و یهورگ  هک  تسا  رایتخا  هدارا و  يدازآ  لصا  همزال  نیا  شابم ، تحاران  ریگلد و  نانآ  زا  یهورگ  ناـمیا  مدـع  زا  نیارباـنب 

یَّتَح َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  « ) دـنروایب نامیا  هک  ینک  هارکا  ار  مدرم  یهاوخ  یم وت  اـیآ  لاـح  نیا  اـب  ، » دوب دـنهاوخ  ناـمیا  یب یهورگ 
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(. َنِینِمُْؤم اُونوُکَی 
: دـنیوگ یم هک  اجنآ  دـنک ، یم یفن  تحارـص  اب  دـنیوگ  یم هتفگ و  ارارک  مالـسا  نانمـشد  هک  ار  ییاوران  تمهت  رگید  راـب  هیآ  نیا 

.تسا هدش  لیمحت  ناهج  مدرم  رب  رابجا  روز و  قیرط  زا  تسا و  ریشمش  نییآ  مالسا 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  اصوصخم  و  ریشمش ، هلیـسو  هب  نورب و  زا  هن  دزیخ ، یم رب  ناج  نورد  زا  هک  تسا  يزیچ  نامیا  نید و  الوصا 

.دراد یم رذحرب  مالسا  يارب  مدرم  ندرک  رابجا  هارکا و  زا  ار  هلآ 

316 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 10) سنوی ةروس 

سک چـیه   » اما دـندازآ  راـتخم و  اـهناسنا  هک  تسا  تسرد  دوش : یم روآداـی  ار  تقیقح  نیا  هیآ  نیا  رد  لاـح  نیع  رد  هیآ 100 -) )
(. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو   ) وا تیاده  يرای و  قیفوت و  و  ادخ » نامرف  هب  زج  دروایب ، نامیا  دناوت  یمن

سجر دنوادخ   » دنشابن شیوخ  درخ  رکف و  هیامرس  زا  هدافتسا  هب  رضاح  دنراذگب و  ماگ  لقعت  مدع  لهج و  ریسم  رد  هک  اهنآ  اذل  و 
(. َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَی  َو   ) دش دنهاوخن  نامیا  هب  قفوم  هک  نانچ  نآ  دهن » یم اهنآ  رب  ار  يدیلپ  و 

316 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 10) سنوی ةروس 

، يرابجا يرارطضا و  هن  دشاب  هتشاد  يرایتخا  هبنج  دیاب  نامیا  هک  دوب  نیا  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد  زردنا : تیبرت و  هیآ 101 -) )
: وگب اهنآ  هب  : » دیامرف یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دهد و  یم ناشن  ار  يرایتخا  نامیا  لیصحت  هار  هیآ  نیا  رد  تبسانم  نیمه  هب 
تمظع و رب  یلیلد  نآ  زا  يا  هشوـگ ره  هک  تسا » یفرگـش  زیگنا و  تریح  ماـظن  هچ  نـیمز  نامـسآ و  رد  دـینیبب  دـیرگنب و  تـسرد 

317 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُِلق   ) تسا راگدیرفآ  تمکح  ملع و  تردق و 
( ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا 

: دیوگ یم دنک و  یم یفن  ار  هدارا  يدازآ  بلس  ربج و  هلأسم  ینشور  هب  هلمج  نیا  .
.تسامش دوخ  تسد  هب  راک  نیا  ینعی  تسا  شنیرفآ  ناهج  هعلاطم  هجیتن  نامیا 

تایآ و هک  ارچ  دـنرواین ، نامیا  یهورگ  هک  تسین  بجعت  ياج  زاب  قح  ياه  هناشن تایآ و  همه  نیا  اـب  یلو  دـنک  یم هفاـضا  سپس 
لاح هب  اهراذنا  تایآ و  نیا  اما   » دنراد قح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هک  دروخ  یم یناسک  درد  هب  اهنت  اهراذـنا  اهراطخا و  اه و  هناشن

(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  ُتایْآلا َو  ِینُْغت  ام  َو  «! ) دوب دهاوخن  دیفم  دنروآ  یمن نامیا  تجاجل  رطاخ  هب  هک  یناسک 

317 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 10) سنوی ةروس 

زج نامیا ) یب جوجل و  هورگ  نیا   ) ایآ : » دیوگ یم ماهفتسا  لاؤس و  سابل  رد  اما  زیمآ  دیدهت  ینحل  اب  هیآ  نیا  رد  سپس  هیآ 102 -) )
« دننک ادـیپ  دـندش  یهلا  كاندرد  تازاجم  راتفرگ  هک  نیـشیپ  شکندرگ  رگنایغط و  ماوقا  دـننامه  یتشونرـس  هک  دـنراد  راظتنا  نیا 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماَّیَأ  َْلثِم  اَّلِإ  َنوُرِظَْتنَی  ْلَهَف  ! ) ناشراصنا ناوعا و  اهداّدش و  اهدورمن و  هنعارف و  نوچمه  یتشونرس 
هب رـضاح  دیتسه و  يریـسم  نینچ  رد  امـش  هک   ) نونکا وگب : اهنآ  هب  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم دـنک و  یم راطخا  اهنآ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ُْلق  « ) مشک یم راظتنا  امش  اب  زین  نم  دینامب و  راظتنا  رد  امش  دیتسین ) رظن  دیدجت 
ربکتسم ماوقا  تشونرس  نوچمه  امش ، يارب  یکاندرد  موش و  تشونرـس  راظتنا  رد  ام  و  قح ، توعد  نتـسکش  مهرد  راظتنا  رد  امش 
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! نیشیپ

317 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هفاضا دـنازوس ، یم مه  اب  ار  کشخ  رت و  تازاـجم  ماـگنه  هب  ادـخ  هک  دـیاین  شیپ  یمهوت  نینچ  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 103 -) )
دندروآ یم نامیا  اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  دوخ و  ناگداتـسرف  هتـشذگ ) ماوقا  تازاجم  تامدقم  ندش  هدامآ  ماگنه   ) سپـس : » دنک یم

(. اُونَمآ َنیِذَّلا  انَلُسُر َو  یِّجَُنن  َُّمث  « ) میدیشخب ییاهر  تاجن و 
هک تسا  قح  ام  رب  هنوگ ، نیمه  و   » تسا هتـشادن  نیـشیپ  نانمؤم  نالوسر و  هتـشذگ و  ماوقا  هب  صاصتخا  نیا  دیوگ : یم نایاپ  رد  و 

(. َنِینِمْؤُْملا ِْجُنن  اْنیَلَع  اقَح  َِکلذَک  « ) میشخب ییاهر  زین  ار  وت  هب  نانمؤم 
318 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

318 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 10) سنوی ةروس 

توعد كرـش و  اب  هزرابم  دیحوت و  هلأسم  اب  هطبار  رد  یگمه  هک  دعب  هیآ  دنچ  هیآ و  نیا  ناکرـشم ! ربارب  رد  تیعطاق  هیآ 104 -) )
نیا يدـیحوت  ياـهثحب  زا  تسا  يا  هصـالخ اـی  تسرهف  عقاو  رد  و  تسا ، هروس  نیا  تاـیآ  نیرخآ  دـیوگ ، یم نخـس  قح  يوـس  هب 

.تسا هدش  نایب  ارارک  هروس  نیا  رد  هک  یتسرپ  تب  اب  هزرابم  رب  تسا  يدیکأت  و  هروس ،
شمرن اهتب  نوماریپ  دوخ  داقتعا  رد  ربمایپ  تسا  نکمم  هک  دندوب ، مهوت  نیا  راتفرگ  یهاگ  ناکرـشم  هک  دـهد  یم ناشن  تایآ  نحل 

.دریذپب ار  اهنآ  یعون  هب  و  دهد ، جرخ  هب  یفاطعنا  و 
هنوگ چـیه  هک  دـنک  یم تحار  هشیمه  يارب  ار  اهنآ  رکف  و  دـهد ، یم ناـیاپ  ساـسا  یب مهوت  نیا  هب  رتماـمت  هچره  تیعطاـق  اـب  نآرق 

.رتمک هملک  کی  هن  رتشیب ، هملک  کی  هن  هّللا »  » اهنت تسین ، يدوبعم  هّللا »  » زج و  درادن ، ینعم  تب  ربارب  رد  یشمرن  شزاس و 
: وگب  » هتخاس بطاخم  ار  مدرم  مامت  هک  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تسخن 

، دـینک یم شتـسرپ  ادـخ - زا  ریغ  هک - ار  یناسک  نم  هک ) دیـشاب  هاگآ   ) دـیراد يدـیدرت  کش و  نم  داقتعا  رد  امـش  رگا  مدرم ! يا 
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  ُُدبْعَأ  الَف  ِینیِد  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  « ) متسرپ یمن زگره 

یلو : » دـیوگ یم هدرک ، تابثا  ادـخ  يارب  ار  شتـسرپ  مامت  رتشیب ، دـیکأت  يارب  هکلب  دـنک  یمن تعانق  ناـنآ  ياـهدوبعم  یفن  هب  اـهنت 
(. ْمُکاَّفَوَتَی يِذَّلا  َهَّللا  ُُدبْعَأ  ْنِکل  َو  « ) دناریم یم ار  امش  هک  متسرپ  یم ار  ییادخ 

نامیا زا  هک  تسا  هدـش  هداد  نم  هب  هک  تسا  یناـمرف  نیا   » هکلب تسین  نم  هتـساوخ  اـهنت  نیا  دـیوگ : یم رتنوزفا  دـیکأت  يارب  زاـب  و 
(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  « ) مشاب هدوب  هّللا ) هب   ) ناگدنروآ

318 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 10) سنوی ةروس 

، دزادرپ یم نآ  لیلد  نایب  هب  هدرک  ناـیب  تیعطاـق  اـب  یتسرپ  تب  كرـش و  یفن  هراـب  رد  ار  دوخ  داـقتعا  هک  نآ  زا  سپ  هیآ 105 -) )
.درخ لقع و  زا  یلیلد  و  ترطف ، زا  یلیلد 

319 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  هک  رادب  یمیقتسم  نییآ  هب  ار  دوخ  يور   » هک هدش  هداد  روتسد  نم  هب  وگب :
(. ًافِینَح ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأ  َو  « ) تسا كاپ  صلاخ و  رظن  ره 
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زا عطق  روطب  زگره و  و  : » دیوگ یم هدرک ، یفن  ار  نآ  لباقم  فرط  دـیکأت ، يارب  هکلب  هدرکن  تعانق  تابثا  هبنج  هب  اهنت  زین  اجنیا  رد 
(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  «! ) شابن ناکرشم 

319 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هدش هداد  روتسد  دیوگ  یم دنک و  یم یلقع  نشور  لیلد  کی  هب  هراشا  ترطف ، قیرط  زا  كرش  نالطب  هب  هراشا  زا  سپ  هیآ 106 -) )
زا يدرک ، يراـک  نینچ  رگا  هک  ارچ  نکم ، شتـسرپ  یناـیز ، هن  دـناسر ، یم وـت  هب  يدوـس  هن  هک  ار  ییایـشا  ادـخ  زا  ریغ   » هک تـسا 

َکُعَْفنَی ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُعْدَت  َو ال   ) يراد قلعت  نآ  هب  هک  يا  هعماج هب  مه  يا و  هدرک متس  نتـشیوخ  هب  مه  دوب » یهاوخ  نارگمتس 
(. َنیِِملاَّظلا َنِم  ًاذِإ  َکَّنِإَف  َْتلَعَف  ْنِإَف  َكُّرُضَی  َو ال 

319 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 10) سنوی ةروس 

و : » دـیوگ یم هدرک ، هیکت  زین  تابثا  هبنج  يور  یفن  هبنج  رب  هوالع  و  دـنک ، یمن تعانق  یفن  هبنج  هب  اـهنت  زین  اـجنیا  رد  هیآ 107 -) )
ار نآ  دـناوت  یمن وا  زج  سک  چـیه  شیامزآ ) رطاخ  هب  اـی  دـشاب و  تازاـجم  يارب  هاوخ   ) دـناسر وت  هب  ادـخ  یناـیز  یتحاراـن و  رگا 

(. َوُه اَّلِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو  « ) دزاس فرطرب 
ْنِإ َو  « ) دریگب ار  وا  تمحر  لضف و  ولج  هک  درادن  ییاناوت  سک  چیه  دناسرب ، وت  هب  یکین  ریخ و  دـنک  هدارا  دـنوادخ  رگا   » نینچمه

(. ِِهلْضَِفل َّداَر  الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری 
(. ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُِصی  « ) دناسر یم یکین  هب  دنادب ) هتسیاش  و   ) دنک هدارا  ار  شناگدنب  زا  سک  ره  وا  »

(. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  « ) میحر روفغ  تسوا  و   » دریگ یم رب  رد  ار  ناگمه  شتمحر  شزرمآ و  هک  ارچ 

319 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 10) سنوی ةروس 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  صوصخ  هب  يرگید  و  مدرم ، مومع  هب  تسا  يزردنا  یکی  هک  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  نخـس ! نیرخآ  هیآ 108 -) )
.دبای یم نایاپ  سنوی  هروس  نآ  اب  و  دنک ، یم لیمکت  تسا ، هشاد  نایب  هروس  نیا  رسارس  رد  دنوادخ  هک  ار  ییاهروتسد  هلآ  و 

اَهُّیَأ ای  ُْلق  « ) تسا هدمآ  امش  يوس  هب  قح  ناتراگدرورپ  فرط  زا  مدرم ! يا  وگب : : » دیامرف یم یمومع  روتسد  کی  ناونع  هب  تسخن 
320 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا 

( ْمُکِّبَر
.راکشآ شندوب  قح  ياه  هناشن تسا و  قح  همه  ربمایپ  نیا  همانرب و  نیا  ینامسآ ، باتک  نیا  تامیلعت ، نیا  . 

ربارب رد  میلـست  مدـع  اب  سک  ره  و  هتفای ، تیادـه  دوخ  دوس  هب  دوش ، تیادـه  قح  نیا  وترپ  رد  سک  ره   » تیعقاو نیا  هب  هجوت  اب  و 
(. اْهیَلَع ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَمَف  « ) هتشادرب ماگ  دوخ  نایز  هب  دنیزگرب  ار  یهارمگ  هار  نآ 

(. ٍلیِکَِوب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  « ) متسین امش  نابهاگن  لیک و  رومأم و و  نم  «و 
دیتفریذـپن رگا  هن  و  درادـن ، ینعم  ناـمیا  شریذـپ  رد  راـبجا  هک  ارچ  منک ، روـبجم  قـح  شریذـپ  هب  ار  امـش  هک  مراد  هفیظو  هن  ینعی 

! يربهر ییامنهار و  داشرا و  و  غیلبت ، تسا و  توعد  نم  هفیظو  هکلب  منک ، ظفح  یهلا  تازاجم  زا  ار  امش  مناوت  یم
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320 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 10) سنوی ةروس 

َو « ) نک يوریپ  دوش  یم یحو  وـت  هب  هچنآ  زا  اـهنت   » هکنیا تسخن  دـنک ، یم نییعت  هلمج  ود  رد  ار  ربماـیپ  هفیظو  سپـس  هیآ 109 -) )
(. َْکَیلِإ یحُوی  ام  ِْعبَّتا 

.تسین زاجم  وت  يارب  نآ  زا  فارحنا  نیرتمک  تسا و  هدرک  نییعت  یحو  قیرط  زا  ادخ  ار  تهار  ریسم 
هب یـساره  سرت و  تالکـشم  هوبنا  زا  دـیاب  تسا ، وت  ربارب  رد  ناوارف  ياهیتحاران  اسرف و  تقاط  تالکـشم  هار  نیا  رد  هک  نیا  رگید 

رداص نانمـشد ) رب  وت  يزوریپ  يارب   ) ار دوخ  نامرف  مکح و  دـنوادخ  اـت  نک ، هشیپ  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ربص و  ، » یهدـن هار  دوخ 
(. ُهَّللا َمُکْحَی  یَّتَح  ِْربْصا  َو  « ) دنک

(. َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو   ) ریذپان فّلخت  شا  هدعو و  تلادع ، شتمکح  قح و  شنامرف  تسا » نامکاح  نیرتهب  وا  هک  ارچ  »
« سنوی هروس  نایاپ  »

321 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

321 ص :  [ .... 11  ] دوه هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 123  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

321 ص :  هروس .... : ياوتحم 

یّلص ربمایپ  هک  دوب  ییاهلاس  رخاوا  رد  زین  دیدرگ و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  هک  تسا  يا  هروس نیمهن  لهچ و  هروس  نیا 
ياـهنارود نیرت  تخـس زا  یکی  رد  اـعبط  و  هجیدـخ »  » و بلاـط » وـبا   » گرم زا  دـعب  ینعی  درب  یم رـس  هـب  هّـکم  رد  هـلآ  هـیلع و  هـّللا 

یّلص ربمایپ  هب  تبسن  یّلـست  يرادلد و  هبنج  هک  یتاریبعت  هروس ، نیا  زاغآ  رد  تهج  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یناگدنز 
.دوش یم هدید  دراد  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا 

دندش زوریپ  رایسب  نانمـشد  رب  مک  تارفن  دوجو  اب  هک  حون »  » اصوصخم نیـشیپ  ناربمایپ  تشذگرـس  ار  هروس  تایآ  هدمع  تمـسق 
.دهد یم لیکشت 

و یتسرپ » تب  كرـش و  اب  هزرابم   » اصوصخم مالـسا  فراعم  لوصا  یّکم ، ياه  هروس ریاس  دـننامه  هروس ، نیا  تاـیآ  لاـح  ره  هب  و 
.دنک یم حیرشت  ار  ربمایپ » توعد  قدص   » و گرم » زا  سپ  ناهج  داعم و   » هب هجوت 

ناشراد هنماد  تازرابم  و  یسوم »  » و طول »  » و میهاربا »  » و حلاص »  » و دوه »  » تشذگرس هب  ربمایپ  حون  تالاح  رب  هوالع  هروس  نیا  رد 
.هدش هراشا  يرگمتس  فارحنا و  رفک و  كرش و  دض  رب 

321 ص :  درک .....  ریپ  ارم  هروس  نیا 

، دننک یلاخ  ار  نادیم  نانمـشد  ترثک  رطاخ  هب  دـیابن  زگره  ناناملـسم  هک  دـنک  یم تابثا  ار  رما  نیا  ینـشور  هب  هروس  نیا  تایآ  - 
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322 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنیازفیب  شیوخ  تماقتسا »  » رب زور  ره  دیاب  هکلب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  میناوخ  یم یفورعم  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

لدـع هاگداد  نآ  رد  یـسرپزاب  تماـیق و  هب  طوبرم  يا  هدـنهد ناـکت  تاـیآ  هروس  نیا  درک !» ریپ  ارم  دوه  هروس   » دوه ةروس  ینتبّیش 
ياج و  تسا ، نیرفآ  تیلوؤسم  یگمه  هک  دراد  داسف  اب  هزرابم  هراب  رد  یتاروتـسد  نیـشیپ و  ماوقا  تازاجم  نوماریپ  یتاـیآ  یهلا و 

.دنک یم ریپ  ار  یمدآ  اهتیلوؤسم  نیا  رد  هشیدنا  هک  تسین  بجعت 

322 ص :  هروس .... : نیا  يونعم  ریثأت 

، دـناوخب ار  هروس  نیا  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هروس ، نیا  تلیـضف  دروم  رد  اـما 
و تشاد ، دـهاوخ  دـندومن  راکنا  ار  اهنآ  هک  یناسک  دـندروآ و  نامیا  ناربمایپ  ریاس  دوه و  هب  هک  یناسک  دادـعت  هب  یباوث  شاداپ و 

.تشاد دهاوخ  یناسآ  باسح  و  دریگ ، یم رارق  ادهش  ماقم  رد  تمایق  زور 
، هک تسا  لمع  سپـس  و  هشیدـنا ، اب  مأوت  هروس  نیا  توالت  هکلب  درادـن  ار  رثا  نیا  یلاـخ  کـشخ و  توـالت  اـهنت  هک  تسا  نشور 

.دزاس یم رود  ناربمایپ  نارکنم  زا  و  کیدزن ، نیشیپ  نانمؤم  هب  ار  ناسنا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

322 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 11) دوه ةروس 

هب مدرم  اـت  دوش ، یم عورـش  ینامـسآ  گرزب  باـتک  نیا  تیمها  ناـیب  اـب  هروس  نیا  ءاـیبنا : توـعد  رد  مهم  لـصا  راـهچ  هیآ 1 -) )
.دننک هجوت  رتشیب  نآ  تایوتحم 

يا هداس هعطقم  فورح  زا  شتمظع  زاجعا و  مامت  اب  هک  ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  تیمها  رب  تسا  یلیلد  دوخ  هعطقم  فورح  رکذ 
(. رلا  ) تسا هدش  لیکشت  ءار » مال ، فلا ،  » نوچمه تسا  ناگمه  رایتخا  رد  هک 

مامت هک  تسا  یباتک  : » هک نیا  تسخن  دـنک ، یم نایب  هلمج  ود  اب  ار  دـیجم  نآرق  ياهیگژیو  زا  یکی  هعطقم  فورح  نیا  لاـبند  هب  و 
(. ُُهتایآ ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  « ) تسا مکحتسم  نقتم و  شتایآ 

323 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يدرف  یگدنز  هنیمز  رد  ناسنا  ياهیدنمزاین  مامت   ) لیصفت حرش و  سپس   » و
(. ْتَلُِّصف َُّمث  « ) تسا هدش  نایب  نآ ) رد  يونعم ، يدام و  یعامتجا ، و 

ْنُدـَل ْنِم  « ) هاگآ مه  تسا و  میکح  مه  هک  ییادـخ  دزن  زا  « ؟ تسا هدـش  لزان  یـسک  هچ  يوس  زا  یگژیو  نیا  اب  گرزب  باتک  نیا 
(. ٍرِیبَخ ٍمیِکَح 

323 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 11) دوه ةروس 

: دـنک یم ناـیب  تروص  نیا  هب  ار  كرـش  اـب  هزراـبم  دـیحوت و  ینعی  نآرق  ياوـتحم  نیرت  یـساسا نیرتـمهم و  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. َهَّللا اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  « ) دیتسرپن ار  اتکی  هناگی  دنوادخ  زج   » هک تسا  نیا  نم  توعد  نیتسخن 

(. ٌریَِشب ٌریِذَن َو  ُْهنِم  ْمَُکل  ِینَّنِإ  « ) مریشب ریذن و  وا  يوس  زا  امش  يارب  نم  : » هک تسا  نیا  متوعد  همانرب  نیمود  و 
رذـح رب  یهلا  تازاـجم  ناـتیاهراک و  لـمعلا  سکع  زا  و  مهد ، یم میب  ار  امـش  رفک ، كرـش و  داـسف و  ملظ و  اـهینامرفان و  ربارب  رد 
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.مهد یم شخبتداعس  یتشونرس  هب  تراشب  ار  امش  اوقت  یکاپ و  تعاطا و  ربارب  رد  و  مراد ، یم

323 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 11) دوه ةروس 

اوُرِفْغَتْـسا ِنَأ  َو   ) دـیهد وشتـسش  ار  دوخ  اهیگدولآ  زا  و  دـینک » رافغتـسا  شیوخ  ناهانگ  زا  : » هک تسا  نیا  متوعد  نیموس  هیآ 3 -) )
(. ْمُکَّبَر

(. ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  « ) دیدرگ زاب  وا  يوس  هب  : » هک تسا  نیا  متوعد  نیمراهچ   

و

زج يزیچ  وا  يوس  هب  تشگزاب  هک  دـییارایب  یهلا  تافـص  هب  ار  دوخ  رافغتـسا ، هیاس  رد  ندـش  كاپ  هانگ و  زا  يوشتـسش  زا  سپ  و 
.تسین وا  تافص  زا  سابتقا 

لمع هماج  اه  هماـنرب نیا  هب  هاـگره  دـنک : یم ناـیب  نینچ  ار  روتـسد  راـهچ  نیا  اـب  تفلاـخم »  » اـی تقفاوم »  » یلمع ياـه  هجیتن سپس 
ٍلَجَأ یلِإ  ًانَسَح  ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  « ) دزاس یم عتمتم  دنم و  هرهب ایند  نیا  شخبتداعس  یناگدنز  زا  ار  امش  رمع  نایاپ  ات   » دنوادخ دیناشوپب 

(. یمَسُم
هزادنا هب  سک  ره  هب  هک  نیا  رتالاب  نآ  زا  تسایند و  يارس  هدننک  دابآ  دنک ، دابآ  ار  ترخآ  يارـس  هک  نآ  زا  شیپ  بهذم  نیاربانب 
بحاص ره  هب   » هکلب دریگ ، یمن هدیدان  هجو  چیه  هب  لصا  راهچ  نیا  هب  لمع  یگنوگچ  رد  ار  مدرم  توافت  دـهد و  یم هرهب  شراک ،

324 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهَلْضَف .) ٍلْضَف  يِذ  َّلُک  ِتُْؤی  َو  « ) دنک یم اطع  شتلیضف  هزادنا  هب  یتلیضف 
زور باذع  زا  نم  دینک ، یچیپرس  یلمع ) یتدیقع و  هناگراهچ  ياهروتسد  نیا  ربارب  رد   ) و دیریگ ، شیپ  ار  تفلاخم  هار  رگا  اما  «و 
ٍمْوَی َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  َو   ) دیبای یم روضح  یهلا  لدـع  گرزب  هاگداد  رد  هک  زور  نامه  مکانمیب » امـش  رب  یگرزب 

(. ٍرِیبَک

324 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 11) دوه ةروس 

يوس هب  امـش  همه  تشگزاـب   » ماـجنا رـس  دـیریگ ، رارق  یتلزنم  ماـقم و  ره  رد  و  دیـشاب ، سک  ره  هک  دـینادب  لاـح  ره  هب  هیآ 4 -) )
(. ْمُکُعِجْرَم ِهَّللا  َیلِإ  « ) تسادخ

.تسا زیخاتسر  داعم و  هلأسم  ینعی  نآرق  یلیصفت  لوصا  زا  یمجنپ  لصا  هب  هراشا  هلمج  نیا  و 
، دینک رارف  شتلادع  هاگداد  و  وا ، نامرف  زا  دیناوت  یم ای  دراد ، یتیمها  ادخ  تردق  ربارب  رد  امـش  تردق  هک  دینکن  رکف  هاگ  چیه  اما 
رب ینیون  یگدنز  تایح و  سابل  و  دنک ، يروآ  عمج گرم  زا  دعب  ار  امش  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  دناوت  یمن وا  هک  دینکن  روصت  زین  و 

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  « ) تساناوت رداق و  زیچ  همه  رب  وا  هک  ارچ   » دناشوپب نآ 

324 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 11) دوه ةروس 

هدافتسا اب  هک  دنک  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مالسا و  نانمشد  هناقمحا  ياهراک  زا  یکی  هب  هراشا  یلک  روطب  هیآ  نیا  هیآ 5 -) )
.دنونشن ار  قح  راتفگ  ات  دنزاس  ناهنپ  اهرظن  زا  ار  دوخ  تیهام  دنتساوخ  یم قح  زا  یشکرود  زیمآ و  قافن  شور  زا 

نانخـس و   ) دوخ ات  دنهد  یم رارق  مه  رانک  رد  ار  ناشیاه  هنیـس هتخاس و ) کیدزن  مه  هب  ار  اهرـس   ) اهنآ دیـشاب ! هاگآ  : » دیوگ یم اذل 
(. ُْهنِم اوُفْخَتْسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ  « ) دنراد ناهنپ  ربمایپ )  ) وا زا  ار  شیوخ )
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.دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانمشد  ینطاب  يرهاظ و  يراک » یفخم   » هنوگره هب  هراشا  تسا  نکمم  َنُوْنثَی »  » ریبعت
ناهنپ و راگدرورپ  دـنراد  یم ناهنپ  ناشیاه  هماج رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  اـهنآ  دیـشاب  هاـگآ  : » دـنک یم هفاـضا  هلـصافالب  نآرق  اذـل 

(. َنُوِنْلُعی ام  َنوُّرُِسی َو  ام  ُمَْلعَی  ْمَُهباِیث  َنوُشْغَتْسَی  َنیِح  الَأ  « ) دناد یم ار  نانآ  راکشآ 
(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  « ) تسا هاگآ  اه  هنیس نورد  رارسا  زا  وا  هک  ارچ  »

325 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

325 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزاود  ءزج  زاغآ 

325 ص :  دوه ....  هروس  همادا 

325 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

نیا و  دوب ، هدش  راکـشآ  ناهن و  رارـسا  هب  وا  هطاحا  راگدرورپ و  ملع  تعـسو  هب  يا  هراشا لبق  هیآ  رد  دنیوا ! نامهیم  همه  هیآ 6 -) )
ناـمه دـیوگ ، یم نخـس  تادوـجوم  همه  هب  دـنوادخ  نداد  يزور  زا  هک  ارچ  دوـش ، یم بوـسحم  نآ  يارب  یلیلد  تقیقح  رد  هـیآ 
تـسین نیمز  يور  رد  يا  هدـنبنج چـیه  : » دـیوگ یم تسخن  تسین ! ریذـپ  ناکما  ناهج  همه  هب  لماک  یملع  هطاحا  نودـب  هک  يراک 

( زین  ) دوش یم لـقتنم  نآ  هب  شهاـگرارق  زا  هک  یطاـقن  زا  و  دـناد ، یم ار  وا  هاـگرارق  و  تسادـخ ، رب  نآ  يزور  قزر و  هک  نیا  رگم 
اهَّرَقَتـْـسُم َو ُمَْـلعَی  اـُهقْزِر َو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنـِم  اـم  َو   ) دـناسر یم وا  هـب  ار  شیزور  دــشاب  اـج  ره  رد  و  تـسا » ربخاـب 

(. اهَعَدْوَتْسُم
(. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  « ) تسا تبث  دنوادخ  ملع  ظوفحم  حول  نیبم و  باتک  رد  شیاهزرم ) دودح و  همه  اب   ) قیاقح نیا  مامت  »

325 ص :  یگدنز .... ! يارب  شالت  قازرا و  میسقت 

تارشح ات  هتفرگ  رارق  ردام  مکـش  رد  هک  ینینج  زا  تسا ، زیگنا  تریح  یتسار  فلتخم ، تادوجوم  هب  دنوادخ  ندناسر  يزور  زرط 
یگدـنز اه  هرد رعق  رد  اههوک و  زارف  رب  ناتخرد و  يالبال  رد  مخ و  چـیپرپ و  ياه  هنال نیمز و  کـیرات  قاـمعا  رد  هک  ینوگاـنوگ 

« یلـصا سردآ   » هاگیاج و مه  دنوادخ ، دیوگ  یم نآرق  هک  هنوگنامه  و  دنتـسین ، ناهنپ  یفخم و  زگره  وا  ملع  هاگدید  زا  هک  دنراد 
.دنک یم هلاوح  نانآ  هب  ار  ناشیزور  دنشاب  اج  ره  رد  و  ار ، نانآ  رایس  لحم  مه  دناد و  یم ار  اهنآ 

هلأسم هب  یفیطل  هراـشا  نیا  تسا و  هدـش  هدـبنج  و  ّهباد »  » هب ریبعت  ناراوخ  يزور  زا  ثحب  ماـگنه  هب  قوف  تاـیآ  رد  هک  نیا  بلاـج 
تکرح أشنم  هک  يا  هدام ینعی  تسا  از  يژرنا هدام  هب  دنمزاین  دراد  دوجو  یتکرح  اج  ره  میناد  یم تسا ، تکرح »  » و يژرنا »  » هطبار

.ددرگ
مییوگب دـیاب  دـسر ؟ یم وا  هب  هاوخاـن  هاوخ  و  هدـش ، نییعت  رمع  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  سک  ره  يزور »  » اـیآ هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  و 

326 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ردقم  سک  ره  يزور  هک  تسا  تسرد 
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زا زین  طورـشم  دوشن  لصاح  طرـش  نیا  هاگره  و  دشاب ، یم شـشوک  شالت و  یعـس و  هب  طورـشم  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، تباث  و 
.تفر دهاوخ  نایم 

تـسرپایند صیرح و  مدرم  راکفا  يور  تسا  يزمرت  عقاو  رد  يزور  ندوب  نیعم  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
ناشیگدنز دننکن  نینچ  رگا  هک  نیا  نامگ  هب  دنوش ، یم بکترم  ار  یتیانج  ملظ و  ره  و  دننز ، یم رد  ره  هب  یگدـنز  نیمأت  يارب  هک 

.دوش یمن نیمأت 
قیرط رد  اهنآ  هک  هزادـنا  نیمه  دـننکن ، اپ  تسد و  هدوهیب  هک  دـهد  یم رادـشه  دارفا  هنوگ  نیا  هب  یمالـسا  ثیداحا  نآرق و  تاـیآ 

.دنک یم نیمأت  ار  اهنآ  ياهیدنمزاین  همه  هار  نیا  زا  دنوادخ  دنشاب  نئمطم  دننک  ششوک  شالت و  دنراذگب و  ماگ  عورشم 
وا غارـس  هب  دورن ، ای  دورب ، نآ  لابند  هب  ناسنا  هچ  يدادادـخ  شوه  لقع و  اوه و  ناراب و  باـتفآ ، رون  لـثم  اـهیزور  زا  یـضعب  هتبلا 

.دنیآ یم
ای و  تفر ، دـهاوخ  ام  تسد  زا  زین  اهنآ  مینکن  يرادـهگن  یحیحـص  روطب  زین  بهاوم  نیمه  زا  دوخ  شـشوک  شـالت و  اـب  رگا  یلو 

.دنام یم رثا  یب
، يونعم هچ  يدام و  هچ  رتهب  یگدنز  نیمأت  يارب  دیوگ  یم ام  هب  یمالسا  تامیلعت  مامت  هک  تسا  نیا  یـساسا  هتکن  لاح  ره  هب  یلو 

.درک رتشیب  شالت  دیاب 

326 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 11) دوه ةروس 

: تسا هدش  ثحب  یساسا  هتکن  هس  زا  هیآ  نیا  رد  شنیرفآ : فده  هیآ 7 -) )
وا : » دـیامرف یم تسا ، وا  تمظع  لیلد  راگدرورپ و  تردـق  هناشن  هک  شنیرفآ  زاغآ  اـصوصخم  یتسه و  ناـهج  شنیرفآ  زا  تسخن 

(. ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دیرفآ زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک 
لیذ رد  نوچ  و  لاس - اهدرایلیم  رادقم  هب  یتح  ینالوط و  رایـسب  هاوخ  دشاب و  هاتوک  نارود  نیا  هاوخ  تسا ، نارود  زور »  » زا روظنم 

.تسین رارکت  هب  يزاین  تشذگ  نآ  حرش  فارعا  هروس  هیآ 54 
327 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِءاْملا .) یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو  « ) تشاد رارق  بآ  رب  دنوادخ )  ) وا شرع  و  : » دنک یم هفاضا  سپس 

( تشاد ار  عیام  باذـم و  داوم  لکـش  هک  هدرـشف  هداعلا  قوف  ياهزاگ  ای   ) باذـم داوم  تروص  هب  یتسه  ناـهج  شنیرفآ ، زاـغآ  رد 
.دوب

، دش باترپ  جراخ  هب  یپرد  یپ نآ  حطـس  زا  ییاهتمـسق  و  داد ، خر  یمیظع  تاراجفنا  دیدش و  تاکرح  هنوگبآ  هدوت  نیا  رد  سپس 
.دنتفای لیکشت  يرگید  زا  دعب  یکی  اه  هموظنم تارایس و  بکاوک و  و  دییارگ ، ییادج  لاصفنا و  هب  یگتسویپ  مه  هب  لاصتا و  نیا 

.تشاد رارق  هنوگبآ  میظع  هدام  نیا  رب  تسخن  ادخ  تردق  تخت  هیاپ  یتسه و  ناهج  نیاربانب ،
رـس لگ   » هب شا  هدمع تمـسق  هک  یفده  نامه  تسا ، یتسه  ناهج  شنیرفآ  فده  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یبلطم  نیمود 

هظحل ره  دیوپب و  ار  لماکت  هار  دریگ و  رارق  تیبرت  میلعت و  ریـسم  رد  دـیاب  هک  یناسنا  ددرگ ، یم زاب  ناسنا »  » ینعی ناهج » نیا  دـبس 
لمع رتـهب  نیمادـک  اـت  دـیامزایب  ار  امـش  هک  داد  رارق  رطاـخ  نیا  هب   » ار تمظع  اـب  شنیرفآ  نیا  دـیامرف : یم دوش ، رتـکیدزن  ادـخ  هب 

(. اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  « ) دینک یم
تقلخ فده  ناهج و  شنیرفآ  هلأسم  اب  ینتـسسگان  دـنویپ  هک  تسا  داعم »  » هلأسم هدـش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یبلطم  نیموس 
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.دراد
یندرکرواب نیا  : ) دـنیوگ یم بجعت  يور  زا  نارفاـک  دـیوش  یم هتخیگنارب  گرم  زا  دـعب  امـش  ییوگب  اـهنآ  هب  رگا  : » دـیوگ یم اذـل 

ََّنلوُقََیل ِتْوَْملا  ِدَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئل  َو  « ) تسا راکـشآ  رحـس  کی  اهنت  نیا  هکلب ) درادـن ، تیعقاو  تقیقح و  نیا  تسین ،
(. ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

327 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 11) دوه ةروس 

فعض طاقن  یناور و  تالاح  زا  ییاه  هشوگ ات 11 )  8  ) تایآ هلـسلس  رد  دنتیفرظ ! مک  نامیا  یب دارفا  تیفرظ و  رپ  نانمؤم  هیآ 8 -) )
.دناشک یم داسف  کیرات و  ياههار  هب  ار  ناسنا  هک  یفعض  طاقن  نامه  هدش ، حیرشت  نامیا  یب دارفا  یقالخا 

و : » دیامرف یم تسا ، زاس  تشونرـس  لئاسم  ندومن  هرخـسم  قیاقح و  اب  ندرک  یخوش  دـنک ، یم رکذ  اهنآ  يارب  هک  یتفـص  نیتسخن 
328 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يدودحم  نامز  ات  ار  تازاجم  رگا 

َو ( ؟ رفیک نیا  تفر  اجک  تازاجم ، نیا  دش  هچ  تسا !» هدش  نآ  عنام  زیچ  هچ  دنیوگ : یم ازهتـسا ) يور  زا   ) میزادنا ریخأت  هب  اهنآ  زا 
(. ُهُِسبْحَی ام  َُّنلوُقََیل  ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل 

.تسا هرخسم  ناشرظن  رد  دشابن ، راگزاس  اهنآ  تالیامت  اب  هچ  ره  هک  تسا ، ربخ  یب رورغم و  نالهاج  همه  هویش  نیا 
« دش دهاوخن  هدنادرگزاب  اهنآ  زا  دیآ ، ناشغارس  هب  باذع )  ) هک زور  نآ  دیشاب  هاگآ  : » دیوگ یم خساپ  اهنآ  هب  تحارص  اب  نآرق  اما 

.دوب دهاوخن  نآ  عنام  یتردق  چیه  و 
(. ْمُْهنَع ًافوُرْصَم  َْسَیل  ْمِهِیتْأَی  َمْوَی  الَأ  )

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو   ) دبوک یم مهرد  ار  اهنآ  و  دوش » یم لزان  نانآ  رب  دندرک  یم هرخسم  ار  هچنآ  «و 
هب هدودعم  تما  هدیسر  ام  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  جع :)  ) يدهم ترـضح  نارای  هدودعم و  تما 

تـسا نیا  هیآ  رهاظ  ینعم  میتفگ  هک  هنوگنامه  یلو  تسا ، هدش  هتفرگ  جـع )  ) يدـهم ترـضح  نارای  هب  هراشا  و  مک ، تارفن  ینعم 
لقن هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  یتیاور  رد  اقافتا  و  تسا ، نیعم  دودـعم و  ناـمز  ینعم  هب  هدودـعم  تما  هک 
نطب  » حالطـصا هب  هیآ و  مود  ینعم  هب  هراشا  تسا  نکمم  روبزم  تایاور  نیاربانب  هدیدرگ ، ریـسفت  هنوگ  نیمه  هدودعم » تما   » هدش

.دشاب هدوب  هیآ »

328 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 11) دوه ةروس 

هک نانچ  تسا ، یهلا  تاکرب  عطق  اـهیتحاران و  تالکـشم و  ربارب  رد  یتیفرظ  مک  ناـنآ ، فعـض  ياـه  هطقن زا  رگید  یکی  هیآ 9 -) )
نارفک هب  دوش و  یم دیمون  سویأم و  وا  میریگرب  وا  زا  ار  نآ  سپس  میناشچب و  ناسنا  هب  یتمحر  تمعن و  هاگره  و  : » دیوگ یم نآرق 

(. ٌروُفَک ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًۀَمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  « ) دزیخ یم رب  یساپسان  و 
.تسا شزرا  یب وردوخ و  هتفایان و  تیبرت  ياهناسنا  هب  هراشا  تایآ  هنوگ  نیا  رد  ناسنا »  » هملک

328 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 11) دوه ةروس 

ربکت رورغ و  یگتخابدوخ و  نانچ  دنور ، یم ورف  تمعن  زان و  رد  هک  یماگنه  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  فعض  هطقن  نیموس  هیآ 10 -) )
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329 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  زیچ  همه  هک  دوش  یم هریچ  اهنآ  رب 
: دـیوگ یم میناـشچب  وا  هب  ییاـهتمعن  هدیـسر  وا  هب  هک  یجنر  تدـش و  زا  دـعب  رگا  و  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچ  دـننک ، یم شومارف 

رکـش زا  هک  ناـنچنآ  دوش » یم یـشورف  رخف  تلفغ و  يداـش و  قرغ  تشگ و  دـهاوخن  زاـب  رگید  و  دـش ، فرطرب  نم  زا  تالکـشم 
(. ٌروُخَف ٌحِرََفل  ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  َدَْعب  َءامْعَن  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو   ) ددرگ یم لفاغ  راگدرورپ  ياهتمعن 

329 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 11) دوه ةروس 

هتسیاش ياهراک  دندیزرو و  تماقتسا  ربص و  نیتسار ) نامیا  هیاس  رد   ) هک اهنآ  رگم  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 11 -) )
َنیِذَّلا اَّلِإ   ) دنرانکرب ربکت  و  رورغ ، اهیـساپسان و  اهیرظن و  گنت  زا  دننک ، یمن راذگورف  حلاص  لامعا  زا  لاح  همه  رد  و  دنداد » ماجنا 

(. ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اوُرَبَص َو 
دندرگ و یم سویأم  تبیـصم  تدش و  ماگنه  هب  هن  و  دـننک ، یم شومارف  ار  ادـخ  دـنوش و  یم رورغم  تمعن ، روفو  ماگنه  هب  هن  اهنآ 

.دننک یم نارفک 
(. ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) دوب دهاوخ  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  دارفا  نیا  يارب  : » لیلد نیمه  هب  و 

329 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

هیآ 12) )

329 ص :  لوزن .... : نأش 

: هدش لقن  لوزن  نأش  ود  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  يارب 
ادخ ربمایپ  هک  ییوگ  یم تسار  رگا  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  هّکم  رافک  ياسؤر  زا  یهورگ  هک  نیا  تسخن 

خـساپ اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  نیا  دننک ! قیدصت  ار  وت  توبن  هک  روایب  ار  یناگتـشرف  ای  و  نک ! الط  ام  يارب  ار  هکم  ياههوک  یتسه 
.تفگ

هک ما  هتـساوخ ادخ  زا  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  هک  نیا  نآ  هدـش و  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  لوزن  نأش 
تباجا زین  تساوخرد  نیا  دنک  نم  یـصو  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ زین  دش و  لوبق  تساوخرد  نیا  دزاس و  رارقرب  يردارب  وت  نم و  نایم 

نم کی  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ  ینمـشد ) توادع و  يور  زا   ) دیـسر نافلاخم  زا  یـضعب  شوگ  هب  نخـس  نیا  هک  یماگنه  دـیدرگ ،
ارچ دیوگ ) یم تسار  رگا   ) تسا رتهب  هتساوخ  دوخ  يادخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هچنآ  زا  هدیکـشخ  کشم  کی  رد  امرخ 

.دهد تاجن  رقف  زا  ار  وا  هک  یجنگ  ای  دتسرفب و  نانمشد  رب  وا  يرای  يارب  يا  هتشرف تساوخن  ادخ  زا 
.داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  روبزم  تایآ 

330 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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330 ص :  ریسفت .... :

تجاجل تفلاخم و  تدش  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یهاگ  هک  دیآ  یم رب  تایآ  هلـسلس  نیا  زا  نادـیواج - هزجعم  نآرق 
یهن راک  نیا  زا  ار  شربمایپ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  اذـل  تسا ، هدرک  یم لوکوم  تصرف  نیرخآ  هب  ار  تایآ  زا  یـضعب  غالبا  نانمـشد 

تحاران گنت و  رظن  نآ  زا  وت  هنیـس  ینک و  یم كرت  دوش  یم یحو  وت  رب  هک  ار  یتایآ  زا  یـضعب  غالبا  ایوگ  : » دـیامرف یم دـنک ، یم
(. َكُرْدَص ِِهب  ٌِقئاض  َْکَیلِإ َو  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف  « ) دوش یم

يا هتـشرف ارچ  ای  و  هدشن ، لزان  وا  رب  یجنگ  ارچ  دنیوگب   » دنهاوخب و وت  زا  یحارتقا  تازجعم  اهنآ  ادابم  هک  يوش  یم تحاران  نیا  زا 
(. ٌکَلَم ُهَعَم  َءاج  ْوَأ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولوُقَی  ْنَأ  ( ؟» هدماین وا  هارمه 

(. ٌریِذَن َْتنَأ  امَّنِإ  « ) يا هدننک راذنا  هدنهد و  میب  اهنت  وت  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل 
.دنهد جرخ  هب  تجاجل  دننک و  هرخسم  دنریذپن و  ای  دنریذپب ، اهنآ  هاوخ  ینعی ،

(. ٌلیِکَو ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا زیچ  ره  رب  رظان  نابهاگن و  ظفاح و  دنوادخ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 
راتفر هنوگچ  اهنآ  اب  دناد  یم شدوخ  دنوادخ  تسا  غالبا  وت  هفیظو  .تسین  طوبرم  وت  هب  نیا  نکم و  اورپ  اهنآ  رفک  نامیا و  زا  ینعی 

.دنک

330 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 11) دوه ةروس 

: دـنتفگ یم دـندوب و  رکنم  ار  یهلا  یحو  الوصا  اهنآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهیـشارت  داریا  اهییوج و  هناهب  نیا  هک  اـجنآ  زا  هیآ 13 -) )
اب نخـس  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا  رد  اذـل  هتـسب ، ادـخ  رب  غورد  هب  دّـمحم »  » هک تسا  ییاه  هلمج اهنیا  تسین ، ادـخ  فرط  زا  تایآ  نیا 

(. ُهارَْتفا َنُولوُقَی  ْمَأ  « ) هتسب ارتفا  ادخ  هب  ار  اهنآ  ربمایپ )  ) وا دنیوگ : یم اهنآ  : » دیوگ یم هتخادرپ ، رتشیب  هچ  ره  تحارص 
نیغورد ياه  هروس نیا  دننامه  هروس  هد  مه  امـش  تسا ) رـشب  زغم  هتخادرپ  هتخاس و  اهنیا  هک   ) دـییوگ یم تسار  رگا  وگب : اهنآ  هب  »

ُْمتْعَطَتْـسا ِنَم  اوُعْدا  ٍتایَرَتْفُم َو  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  « ) دینک توعد  راک  نیا  يارب  ادخ - زج  دـیناوت - یم سک  ره  زا  دـیروایب و 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم 

331 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

331 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 11) دوه ةروس 

( دنروایب اه  هروس نیا  دننامه  هروس  هد  لقاال  دندشن  رـضاح  و   ) دـندرکن تباجا  ار  ناناملـسم  امـش  توعد  اهنآ  رگا  اما  (- » هیآ 14 )
ِْملِِعب َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَف  « ) هدـش لزان  یهلا  ملع  اب  اهنت  نآرق ) هک  تسا  نآ  هناشن  یناوتاـن  فعـض و  نیا   ) دـینادب

(. ِهَّللا
(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  َو   ) تسا تقیقح  نیا  رب  لیلد  ناشن  زجعم  تایآ  نیا  لوزن  و  تسین » ادخ  زج  يدوبعم  چیه  هک ) دینادب  زین   ) «و

(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ( ؟» دیوش یم میلست  نافلاخم  يا  امش  یهلا  نامرف  ربارب  رد  لاح  نیا  اب  ایآ  »
تایآ نیا  هک  دنام  یم دیدرت  ياج  دش  تباث  توعد  نیا  ربارب  رد  ناتیناوتان  رجع و  میدرک و  هزرابم  هب  توعد  امـش  زا  هک  نیا  اب  ایآ 

.تسادخ فرط  زا 
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زا هک  تسا  ینامـسآ  یحو  هکلب  تسین ، يداع  نخـس  کی  نیا  دـیوگ : یم دـنک و  یم دـیکأت  ار  نآرق  زاجعا  رگید  راب  قوف  هیآ  ود 
.دبلط یم هزرابم  هب  ار  نایناهج  مامت  دنک و  یم يدحت  تهج  نیمه  هب  و  هتفرگ ، همشچ  رس  دنوادخ  نایاپ  یب تردق  ملع و 

331 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 11) دوه ةروس 

قح حوضو  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  درک و  مامت  نارکنم  ناکرشم و  رب  ار  تجح  نآرق » زاجعا  لیالد   » رکذ اب  هتـشذگ  تایآ  هیآ 15 -) )
نیا تشونرـس  هب  هراشا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـننک  یم يراددوخ  میلـست  زا  شیوخ ، يدام  عفانم  ظفح  رطاخ  هب  اهنت  یهورگ ، زاب 

هجیتن ناهج  نیمه  رد  دشاب  نآ  تنیز  قرب و  قرز و  ایند و  یگدنز  شفده  اهنت  هک  یـسک  : » دیوگ یم هدرک ، تسرپایند  دارفا  هنوگ 
ِّفَُون اهَتَنیِز  اْینُّدـلا َو  َةایَْحلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم  « ) دوش تساک  مک و  نآ  زا  يزیچ  هک  نآ  یب میهد  یم اـهنآ  هب  لـماک  روطب  ار  ناـشلامعا 

(. َنوُسَْخُبی اهِیف ال  ْمُه  اهِیف َو  ْمَُهلامْعَأ  ْمِْهَیلِإ 
فدـه رگا  هک  توافت  نیا  اب  دور ، یمن نایم  زا  نآ  جـئاتن ، رثؤم  تبثم و  لامعا  هک  تسا  یهلا  یگـشیمه  تنـس  کی  ناـیب  هیآ  نیا 

دشاب وا  ياضر  بلج  ادخ و  فده  رگا  اما  و  دوب ، دهاوخن  نآ  زج  يزیچ  نآ  هرمث  دشاب  ناهج  نیا  يدام  یگدنز  هب  ندیسر  یلصا 
332 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تشاد  دهاوخ  رگید  ناهج  يارب  يرابرپ  جئاتن  مه  دیشخب و  دهاوخ  ریثأت  ناهج  نیا  رد  مه 

مولع و زا  يرایسب  رارسا  دوخ  مظنم  ریگیپ و  شالت  اب  برغ  ناهج  میبای ، یم ینشور  هب  دوخ  فارطا  رد  زورما  ار  عوضوم  نیا  هنومن 
داحتا تالکشم و  لباقم  رد  تماقتسا  موادم و  ششوک  یعس و  اب  هتشگ و  طلسم  تعیبط  فلتخم  ياهورین  رب  و  هتفاکش ، ار  اهـشناد 

.تسا هدومن  مهارف  یناوارف  بهاوم  یگتسبمه ، و 
، دش دنهاوخ  لئان  یناشخرد  ياهیزوریپ  هب  تفرگ و  دنهاوخ  ار  دوخ  ياهشالت  لامعا و  جئاتن  اهنآ  هک  تسین  وگتفگ  ياج  نیاربانب 

.دوب دهاوخن  نانآ  يدام  تاناکما  ندش  مهارف  زج  يزیچ  لامعا  نیا  یعیبط  رثا  تسا ، یگدنز  اهنت  ناشفده  هک  اجنآ  زا  اما 

332 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 11) دوه ةروس 

ْمَُهل َْسَیل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  «! ) دنرادن شتآ  زج  يا  هرهب رگید  يارس  رد  دارفا  هنوگ  نیا  : » دیوگ یم احیرـص  هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 16 -) )
(. ُراَّنلا اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف 

دنهاوخن تفایرد  نآ  ربارب  رد  یـشاداپ  چـیه  و  دوش » یم دوبان  وحم و  رگید  ناهج  رد  دـنا  هداد ماجنا  ناهج  نیا  رد  ار  هچنآ  مامت  «و 
(. اهِیف اوُعَنَص  ام  َِطبَح  َو   ) درک

(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  « ) ددرگ یم دوبان  لطاب و  دنا  هداد ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  هک  ار  یلامعا  مامت  «و 

332 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 11) دوه ةروس 

: تسا نینچ  دسر  یم رظن  هب  رتنشور  همه  زا  هچنآ  یلو  دراد  دوجو  ینوگانوگ  تارظن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هیآ 17 -) )
يوس زا  یهاوگ  دهاش و  نآ  لابند  هب  و  دراد ، رایتخا  رد  شیوخ  راگدرورپ  زا  ینشور  لیلد  هک  یـسک  ایآ  : » دیوگ یم هیآ  زاغآ  رد 

هک تسا  یـسک  دننامه  تسا » هدمآ  وا  تمظع  رگنایب  تمحر و  اوشیپ و  ناونع  هب  تاروت )  ) یـسوم باتک  نآ  زا  لبق  هدمآ و  ادـخ 
ًامامِإ َو یسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْهنِم َو  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   ) تسین نشور  لئالد  اه و  هناشن تافـص و  نیا  ياراد 

(. ًۀَمْحَر
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نانمؤم شتوبن  قدـص  هاوگ  دـهاش و  دـیجم و  نآرق  وا  نشور  لیلد  و  هنّیب »  » تسا و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامه  صخـش  نیا 
.تسا هدمآ  تاروت  رد  شتافص  اه و  هناشن وا  زا  شیپ  هک  دنشاب  یم مالّسلا  هیلع  یلع  نوچمه  ینیتسار 

.تسا هدیسر  توبث  هب  شتوعد  تیناقح  نشور  هار  هس  زا  بیترت  نیا  هب 
333 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .وا  تسد  رد  تسا  ینشور  لیلد  هنیب و  هک  نآرق  تسخن 

هب ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  رد  بتک  نیا  ناوریپ  و  هدرک ، نایب  اقیقد  ار  وا  ياه  هناشن هک  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  مود 
.دنتخانش یم یبوخ 

.دنشاب یم وا  راتفگ  وا و  توعد  قدص  رگنایب  هک  صلخم  نانمؤم  راکادف و  ناوریپ  موس 
؟ دومن دیدرت  شتوعد  قدص  رد  ای  درک و  سایق  رگید  نایعدم  اب  ار  وا  ناوت  یم هدنز  لئالد  نیا  دوج  اب  ایآ 

اهنآ : » دیوگ یم دنک و  یم نامیا  هب  ینمض  توعد  اهنآ  زا  هدرک و  وج  تقیقح  بلط و  قح  دارفا  هب  هراشا  نخس  نیا  لابند  هب  سپس 
(. ِِهب َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  « ) دنروآ یم نامیا  دراد ) رایتخا  رد  نشور  لیلد  همه  نیا  هک   ) يربمایپ نینچ  هب 

دـعوم و دوـش  رفاـک  وا  هب  فـلتخم  ياـههورگ  زا  سک  ره  و  : » دـنک یم ناـیب  تروـص  نیا  هب  ار  نارکنم  تشونرـس  نآ  لاـبند  هب  و 
(. ُهُدِعْوَم ُراَّنلاَف  ِبازْحَْألا  َنِم  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  « ) تسا خزود  شتآ  شداعیم 

همه يارب  یمومع  سرد  کی  هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  تسا  دراوم  زا  يرایسب  رد  نآرق  هریـس  هک  هنوگ  نامه  هیآ  نایاپ  رد  و 
هچنآ رد  زگره  دراد ) دوجو  وت  توعد  قدص  رب  هاوگ  دهاش و  همه  نیا  تسا و  نینچ  هک   ) نونکا : » دیوگ یم دـنک و  یم نایب  مدرم 

(. ُْهنِم ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف  « ) هدم هار  دوخ  هب  دیدرت  هدش  لزان  وت  رب 
(. َکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  « ) وت راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یقح  نخس  نیا  هک  ارچ  »

(. َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  « ) دنروآ یمن نامیا  یهاوخدوخ ) بصعت و  لهج و  رثا  رب   ) مدرم زا  يرایسب  یلو  »
هطقن رد  و  تسا ، بتکم  نیا  باختنا  رد  مکحم  لئالد  رب  اهنآ  ياکتا  نیتسار و  نیملـسم  مالـسا و  تازاـیتما  هب  هراـشا  هیآ  نیارباـنب 

.تسا هدرک  نایب  زین  ار  ربکتسم  نارکنم  موش  تشونرس  لباقم 

333 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 11) دوه ةروس 

رد هدـمآ ، ناـیم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلاـسر  نآرق و  زا  نخـس  هک  لـبق  هیآ  بیقعت  رد  مدرم : نیرتراـکنایز  هیآ 18 -) )
ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم حیرـشت  ار  ناشراک  تبقاع  نایاپ و  و  اه ، هناشن و  نارکنم ، تشونرـس  ات 22 )  18  ) تایآ هلسلس 

334 ص :
(. ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  « ) ددنب یم غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  : » دیامرف یم تسخن 

بیذـکت ربمایپ ، بیذـکت  ـالوصا  تسا ، نداد  تبـسن  غورد  هب  ار  نآ  ادـخ و  نانخـس  یفن  عقاو  رد  نیتسار  ربماـیپ  توعد  یفن  ینعی 
.تسادخ

( ناشرادرک لامعا و  یمامت  اب   ) راگدرورپ هاگـشیپ  هب  زور  نآ  رد  اهنآ  : » هک دنک  یم نایب  نینچ  تمایق  رد  ار  اهنآ  موش  هدنیآ  سپس 
(. ْمِهِّبَر یلَع  َنوُضَْرُعی  َِکئلوُأ   ) دنبای یم روضح  وا  لدع  هاگداد  رد  و  دنوش » یم هضرع 

نابرهم و گرزب و  راگدرورپ  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنیا  دـنیوگ : یم دـنهد و ) یم یهاوگ   ) لاـمعا نادـهاش  ماـگنه  نیا  رد  »
(. ْمِهِّبَر یلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  ُداهْشَْألا  ُلوُقَی  َو  « ) دنتسب غورد  دوخ  تمعن  یلو 
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( َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  !« ) داب نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  يا  : » دنیوگ یم اسر  يادص  اب  سپس 

334 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 11) دوه ةروس 

: دنک یم نایب  هلمج  هس  نمض  رد  ار  ناملاظ  نیا  تافص  هیآ  نیا  هیآ 19 -) )
(. ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  « ) دنراد یم زاب  ادخ  هار  زا  لئاسو ) عاونا  اب  ار  مدرم   ) هک دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 

یکی اهنآ  همه  فده  هک  دریگ  یم تروص  نآ ، دـننام  و  عیمطت ، یهاگ  و  دـیدهت ، قیرط  زا  ینامز  و  ههبـش ، ءاقلا  قیرط  زا  راک  نیا 
.تسادخ هار  زا  نتشادزاب  نآ  تسا و 

، اهفیرحت عاونا  اب  ینعی  ًاجَوِع .) اهَنوُْغبَی  َو  « ) دنهد ناشن  جوعم  جک و  ار  یهلا  میقتسم  هار  دنراد  یعس  اصوصخم  اهنآ  : » هک نیا  رگید 
اهرظن رد  شیلـصا  تروص  هب  میقتـسم  طارـص  نیا  هک  دـننک  یم نانچ  قیاـقح  نتخاـس  یفخم  يأر و  هب  ریـسفت  ندرک ، داـیز  مک و 

.دنورب هار  نیا  زا  دنناوتن  مدرم  ات  دوشن ، رگ  هولج
همـشچ رـس  داعم  هب  ناشنامیا  مدـع  و  َنوُِرفاک .) ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  « ) دـنرادن نامیا  زیخاتـسر  زور  تمایق و  هب  اهنآ  : » هک نیا  رگید  و 

.دوش یم نانآ  ياهیراکهبت  تافارحنا و  ریاس 

334 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 11) دوه ةروس 

راگدرورپ تردـق  ورملق  زا  ات  دـنرادن » ار  نیمز  رد  رارف  ییاناوت  هاگ  چـیه  اهنآ   » همه نیا  اب  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  یلو  هیآ 20 -) )
335 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِزِْجعُم  اُونوُکَی  َْمل  َِکئلوُأ   ) دنوش جراخ 

( ِضْرَْألا ِیف 
(. َءاِیلْوَأ ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو  « ) دنبایب دوخ  يارب  ادخ  زا  ریغ  ینابیتشپ  یماح و  یلو و  دنناوت  یمن اهنآ  نینچمه  . »

(. ُباذَْعلا ُمَُهل  ُفَعاُضی  « ) ددرگ یم فعاضم  اهنآ  تازاجم  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  نیگنس  تازاجم  هب  ماجنا  رس 
هانگ راب  مه  لـیلد  نیمه  هب  و  دـندناشک ، یم اـههار  نیا  هب  ار  نارگید  مه  و  دـندوب ، راـکهبت  راـکهانگ و  هارمگ و  دوخ  مه  هک  ارچ 

.دوش هتساک  يزیچ  نارگید  هانگ  زا  هکنآ  یب ار  نارگید  هانگ  راب  مه  دنشک و  یم شود  رب  ار  شیوخ 
اُوناـک اـم  «! ) اـنیب مشچ  هن  دنتـشاد و  اونـش  شوگ  هن  اـهنآ  : » دـهد یم حرـش  هنوـگ  نیا  ار  اـهنآ  یتخبدـب  یلـصا  هشیر  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنوُرِْصُبی اُوناک  ام  َعْمَّسلا َو  َنوُعیِطَتْسَی 
ار نارگید  مه  دنتفیب و  یهارمگ  هب  ناشدوخ  مه  هک  دش  ببس  قیاقح  كرد  يارب  رثؤم  هلیـسو  ود  نیا  نتخادنا  راک  زا  تقیقح  رد 

.دنناشکب یهارمگ  هب 

335 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 11) دوه ةروس 

یناسک همه  اهنیا  : » دیوگ یم دنک ، یم نایب  هلمج  کی  رد  ار  اهنآ  تسردان  ياهششوک  اهـشالت و  مامت  لوصحم  هیآ  نیا  هیآ 21 -) )
( ْمُهَسُْفنَأ اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دندش تسکشرو  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرس  هک  دنتسه 

.هداد تسد  زا  ار  شیوخ  یناسنا  تیدوجوم  هک  دوش  یناسنا  ریگنماد  تسا  نکمم  هک  تسا  یتراسخ  نیرتگرزب  نیا  .و 
زا دـندش و  مگ  یگتخاس  ياهدوبعم  نیا  مامت  ماجنا  رـس  اما   » دـندوب هتـسب  لد  نیغورد  ییاهدوبعم  هب  اـهنآ  دـنک : یم هفاـضا  سپس 
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( َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  « ) دنتشگ وحم  ناشرظن 

335 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 11) دوه ةروس 

يارـس رد  اهنآ  راچان  هب  مرج و  ال  : » دـنک یم نایب  نینچ  یعطاق  تروص  هب  ار  اهنآ  تشونرـس  ییاهن  مکح  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 22 -) )
(. َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال  « ) دنمدرم نیرتراکنایز  ترخآ 

دنشک و یم شود  رب  ار  شیوخ  تیلوؤسم  راب  مه  لاح ، نیا  اب  و  دنداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  دوجو  یناسنا  ياه  هیامرس مامت  هک  ارچ 
! ار نارگید  تیلوؤسم  راب  مه 

335 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 11) دوه ةروس 

336 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  یهلا  یحو  نارکنم  زا  یهورگ  لاح  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 23 -) )
.دنک یم نایب  ار  نیتسار  نانمؤم  لاح  ینعی  اهنآ  لباقم  هطقن  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  درک ، یم حیرشت 

وا ياه  هدـعو هب  میلـست و  عضاخ و  دـنوادخ  ربارب  رد  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دـیوگ یم تسخن 
ْمِهِّبَر یلِإ  اُوتَبْخَأ  ِتاِحلاَّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنام دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنتـشهب و  نارای  باحـصا و  دـندوب ، نئمطم 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 

336 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 11) دوه ةروس 

ود نیا  لاح  : » دیوگ یم دـنک و  یم نایب  هدـنز  نشور و  لاثم  کی  نمـض  رد  ار  هورگ  ود  نیا  لاح  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
(. ِعیِمَّسلا ِریِصَْبلا َو  ِّمَصَْألا َو  یمْعَْألاَک َو  ِْنیَقیِرَْفلا  ُلَثَم  « ) تسا اونش  انیب و  رک و  انیبان و  لاح  هورگ ،

(. اًلَثَم ِنایِوَتْسَی  ْلَه  « ) دنرگیدکی دننامه  هورگ  ود  نیا  ایآ  »
(. َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  « ) دیشیدنا یمن دیوش و  یمن رکذتم  امش  ایآ  »

تقیقح شوگ  مشچ و  یتسرپدوخ ، یهاوخدوخ و  بصعت و  لاگنچ  رد  ندوب  راتفرگ  قح و  اب  ینمـشد  تجاـجل و  رثا  رب  هک  اـهنآ 
رد میلست  هوکش  راگدرورپ و  تدابع  تذل  نامیا و  تارثا  بیغ و  ملاع  هب  طوبرم  قیاقح  دنناوت ، یمن زگره  دنا  هداد تسد  زا  ار  نیب 

، دنراد یگدنز  رابگرم  توکـس  قلطم و  یکیرات  رد  هک  دننام  یم ینارک  ناروک و  هب  دارفا  هنوگ  نیا  دننک ، كرد  ار  وا  نامرف  ربارب 
دوخ هار  نآ  هب  هجوت  اب  دنونش و  یم ار  ییادص  ره  دننیب و  یم ار  یتکرح  ره  اونش  شوگ  زاب و  مشچ  اب  نیتسار  نانمؤم  هک  یلاح  رد 

.دنیاشگ یم نیرفآ  تداعس  یتشونرس  يوس  هب  ار 

336 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 11) دوه ةروس 

لباـق ياهتمـسق  هروس ، نیا  رد  میدرک  ناـیب  هروس  زاـغآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  شموق : حون و  هدـنهد  ناـکت  تشذگرـس  هیآ 25 -) )
: تسا هدش  نایب  نیشیپ  ءایبنا  خیرات  زا  يا  هظحالم

يا هدنهد ناکت  تروص  هب  ار  وا  خیرات  یساسا  طاقن  هیآ  نمض 26  دنک و  یم عورش  مزعلا  ولوا  ربمایپ  ع ) « ) حون  » ناتـساد زا  تسخن 
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.دهد یم حرش 
مالعا اهنآ  هب  وا  ، ) میداتـسرف شموق  يوس  هب  ار  حون  اـم  : » دـیوگ یم هدرک و  ناـیب  ار  گرزب  توعد  نیا  هلحرم  نیتسخن  هیآ  نیا  رد 

337 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  متسه » يراکشآ  هدنهد  میب  نم  هک  درک )
(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  (َو 

337 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 11) دوه ةروس 

نیا نم  تلاسر  دیوگ : یم دنک و  یم هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  دوخ  تلاسر  ياوتحم  نیتسخن ، هبرض  زا  سپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
(. َهَّللا اَّلِإ  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  « ) دینکن شتسرپ  ار  يرگید  هّللا  زا  ریغ  هک   » تسا

یکاندرد زور  باذـع  زا  امـش  رب  نم  : » دـیوگ یم دـنک و  یم رارکت  ار  رطخ  مالعا  راذـنا و  هلأـسم  ناـمه  نآ  رـس  تشپ  هلـصافالب  و 
(. ٍمِیلَأ ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) مکانمیب

.تسا ناربمایپ  توعد  مامت  يانب  ریز  ساسا و  هشیر و  اتکی ) هناگی  يادخ   ) هّللا شتسرپ  دیحوت و  تقیقح  رد 
دوخ ینورد ، ینورب و  ياهتب  زا  معا  یگتخاس  ياـهتب  عاونا  لـباقم  رد  دـننکن و  شتـسرپ  ار  هّللا »  » زج هعماـج  دارفا  همه  یتسارب  رگا 

رد یناماسبان  هنوگ  چـیه  دـنرواین ، دورف  میظعت  رـس  دـنزرف  نز و  لالج و  هاج و  ماقم و  لوپ و  اهتوهـش ، اهـسوه ، يوه و  اهیهاوخ ،
.دمآ دهاوخن  دوجو  یناسنا  عماوج 

337 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 11) دوه ةروس 

گرزب توعد  نیا  ربارب  رد  رصع  نآ  روز  رز و  نابحاص  ناگماکدوخ و  اهتوغاط و  لمعلا  سکع  نیتسخن  مینیبب  نونکا  هیآ 27 -) )
؟ دوب هچ  راکشآ  رطخ  مالعا  و 

.دنداد حون  توعد  ربارب  رد  خساپ  هس  اهنآ 
ْنِم اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاقَف  « ) مینیب یمن دوخ  دننامه  یناسنا  زج  ار  وت  ام  دـنتفگ : حون )  ) وا موف  رفاک  نادـنمتورث  فارـشا و   » تسخن

(. انَْلثِم ًارََشب  اَّلِإ  َكاَرن  ام  ِهِمْوَق 
ار ناسنا  درد  ای  تسا و  رت  نییاپ هتـشرف  زا  ناسنا  ماقم  هک  نیا  نامگ  هب  دنـشک ، شودب  ناگتـشرف  دیاب  ار  یهلا  تلاسر  هک  یلاح  رد 

يوریپ وت  زا  هک  اهنآ  ناـیم  رد  و  وت ، فارطا  رد  اـم  ! » حون يا  دـنتفگ : هک  دوب  نیا  اـهنآ  رگید  لـیلد  دـناد ! یم ناـسنا  زا  رتهب  هتـشرف 
َو « ) مینیب یمن دنا  هدرکن یسررب  ار  لئاسم  زگره  هک  ربخ  یب هاگآان و  لاس  نس و  مک  ناناوج  لذارا و  تشم  کی  زج  یسک  دنا  هدرک

(. ِْيأَّرلا َيِداب  اُنلِذارَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َکَعَبَّتا  َكاَرن  ام 
338 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا  وت  هک  نیا  زا  رظن  عطق  دنتفگ  یم هک  دوب  نیا  اهنآ  داریا  نیموس  هرخالاب 

چیه ام  الوصا   » درادـن یحیحـص  ياوتحم  تتوعد  هک  دـهد  یم ناشن  وت  هب  ناگدـنروآ  نامیا  هک  نیا  رب  هوـالع  و  هتـشرف ، هن  یتسه 
(. ٍلْضَف ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  يَرن  ام  َو  « ) مینک يوریپ  امش  زا  نآ  رطاخ  هب  ات  مینیب  یمن نامدوخ  رب  امش  يارب  يرترب  هنوگ 

(. َنِیبِذاک ْمُکُّنُظَن  َْلب  « ) دیتسه وگغورد  امش  هک  مینک  یم نامگ  ام   » لیلد نیمه  هب  و 

338 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 11) دوه ةروس 
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ياراد نم  رگا  نم ! موق  يا  تفگ : حون   » دـنک یم ناـیب  ناـیوجارجام  نیا  ربارب  رد  ار  حون  یقطنم  ياهخـساپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
عوضوم نیا  و  دشاب ، هتخاس  دوخ  تمحر  لومشم  تلاسر  نیا  ماجنا  رد  ارم  و  مشاب ، مراگدرورپ  يوس  زا  يراکـشآ  هزجعم  لیلد و 

یِّبَر ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ِمْوَق َأ  ای  َلاق   ) دینک یم راکنا  ارم  تلاسر  مه  زاب  ایآ  دشاب » هدنام  یفخم  امـش  رب  هجوت  مدـع  رثا  رب 
(. ْمُْکیَلَع ْتَیِّمُعَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ِیناتآ  َو 

یگداـمآ امـش  دوخ   ) هک یلاـح  رد  مزاـس  روبجم  نشور  هنّیب  نیا  شریذـپ  رب  ار  امـش  مناوت  یم نم  اـیآ  : » دـیوگ یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَأ  اهوُمُکُمِْزُلن َو  َأ  « ) دیراد تهارک  نآ  نوماریپ  هشیدنا  رکفت و  یتح  شریذپ و  زا  دیرادن و )

338 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 11) دوه ةروس 

.تسا حون  موق  ياهییوج  هناهب  هب  ییوگخساپ  هلابند  زین  هیآ  نیا  منک ! یمن درط  ار  ینامیا  اب  درف  چیه  نم  هیآ 29 -) )
نیا ربارب  رد  نم ! موق  يا  : » دـنک یم وگزاب  هدرک ، نایب  لدـکیرات  موق  نتخاس  نشور  يارب  حون  هک  ار  توبن  لـئالد  زا  یکی  تسخن 

(. ًالام ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ِمْوَق ال  ای  َو  « ) منک یمن هبلاطم  یشاداپ  رجا و  تورث و  لام و  امش  زا  توعد 
(. ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرجَأ  ْنِإ  « ) تسادخ رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و  »

.تسا هدرک  قلخ  توعد  هب  رومأم  هتخاس و  توبن  هب  ثوعبم  ارم  هک  ییادخ 
ای میقتسم  روطب  دنراد  یمرب ار  یماگ  ره  هک  نیغورد ، نابلط  تصرف  زا  نیتسار ، ناربهر  تخانـش  يارب  تسا  ییوگلا  نازیم و  نیا  و 

.دنراد نآ  زا  يدام  فده  میقتسم  ریغ 
نم : » دیوگ یم تیعطاق  اب  دنارب  دوخ  زا  ار  لاس  نس و  مک  ای  ریقف و  ناگدنروآ  نامیا  حون  دنتـشاد  رارـصا  هک  اهنآ  خساپ  رد  سپس 

339 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنا  هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  زگره 
(. اُونَمآ َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  « ) منک یمن درط 

(. ْمِهِّبَر اُوقالُم  ْمُهَّنِإ   ) دوب دنهاوخ  وا  ربارب  رد  نم  مصخ  رگید  يارس  رد  و  درک » دنهاوخ  تاقالم  شیوخ  راگدرورپ  اب  اهنآ  هک  ارچ  »
(. َنُولَهْجَت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  « ) مناد یم لهاج  یمدرم  ار  امش  نم  : » هک دنک  یم مالعا  اهنآ  هب  هیآ  نایاپ  رد 

339 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 11) دوه ةروس 

ربارب رد  یـسک  هچ  منک  درط  ار  نامیا  اب  هورگ  نیا  رگا  نم ! موق  يا  : » دـیوگ یم اهنآ  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
(. ْمُُهتْدَرَط ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْصنَی  ْنَم  ِمْوَق  ای  َو  ( !؟» درک دهاوخ  يرای  ارم  ناهج ) نیا  رد  یتح  تلادع و  گرزب  هاگداد  نآ  رد   ) ادخ

نم زا  اجنآ  رد  دـناوت  یمن سک  چـیه  دوب و  دـنهاوخ  نم  نمـشد  تمایق  يادرف  اهنآ  تسین ، يا  هداس راک  نمؤم  حـلاص و  دارفا  درط 
نیع میوگ  یم هچنآ  دـینادب  ات  دـینک » یمن هشیدـنا  ایآ   » دریگب ارم  نماد  ناهج  نیا  رد  یهلا  تازاجم  تسا  نکمم  زین  و  دـنک ، عاـفد 

(. َنوُرَّکَذَت الَف  َأ   ) تسا تقیقح 

339 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 11) دوه ةروس 

راظتنا دینک و  یم لایخ  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  دیوگ  یم اهنآ  هب  موق  یهاو  ياهداریا  خـساپ  رد  حون  هک  ینخـس  نیرخآ  هیآ 31 -) )
امـش هب  هن  نم  : » هک میوگب  دـیاب  تحارـص  اـب  تسا ، هابتـشا  مشاـب  هتـشاد  امـش  رب  زاـجعا  یحو و  قـیرط  زا  زج  يزاـیتما  نم  دـیراد 
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(. ِهَّللا ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال   ) مهد ماجنا  مناوت  یم مهاوخب  يراک  ره  هن  و  تسا » نم  رایتخا  رد  یهلا  نئازخ  میوگ  یم
(. ٌکَلَم یِّنِإ  ُلُوقَأ  َو ال  « ) ما هتشرف نم  میوگ  یم هن  «و 

دهاوخن ییاهاعّدا  نینچ  نیتسار  ربمایپ  کـی  هاـگ  چـیه  و  تسا ، بذاـک  نایعّدـم  صوصخم  نیغورد  گرزب و  ياـهاعدا  هنوگ  نیا 
.درک

نیا هراب  رد  مناوت  یمن زگره  نم  : » هک دـنک  یم دـیکأت  هتخادرپ و  فعـضتسم  ناگدـنروآ  نامیا  عوضوم  هب  رگید  راـب  هیآ  ناـیاپ  رد 
: میوگب دنریقح  امش  مشچ  رد  هک  يدارفا 

نیا ریخ  سکع  هب  هکلب  ًاْریَخ ) ُهَّللا  ُمُهَِیتُْؤی  َْنل  ْمُُکُنیْعَأ  يِرَدْزَت  َنیِذَِّلل  ُلُوقَأ  َو ال  « ) داد دـهاوخن  اهنآ  هب  یکین  شاداـپ  ریخ و  دـنوادخ 
340 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ناشتسد  دنچ  ره  تساهنآ ، لام  ناهج  نآ  ناهج و 

زا دـیا و  هتخاس رـصحنم  لاس  نس و  ای  ماـقم  لاـم و  رد  ار  ریخ  ماـخ ، تـالایخ  رثا  رب  هک  دـیتسه  امـش  نیا  تسا ، یهت  تورث  لاـم و 
.دیربخیب یلکب  ینعم  تقیقح و 

ُمَلْعَأ ُهَّللا  « ) تسا رتهاگآ  ناشتاین  اهنآ و  ناج  نورد  زا  ادـخ   » دنـشاب شابوا  لذارا و  اهنآ  دـشاب و  تسار  امـش  هتفگ  هک  ضرف  هب  و 
(. ْمِهِسُْفنَأ ِیف  اِمب 

هدـنب مرهاظ و  هب  رومأـم  نم  مریذـپب ، ار  ناـنآ  مراد  هفیظو  لـیلد  نیمه  هب  و  منیب ، یمن يزیچ  اـهنآ  زا  تقادـص  ناـمیا و  زج  هک  نم 
(. َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  یِّنِإ  « ) دوب مهاوخ  ناراکمتس  زا  تروص  نیا  رد  املسم   » منک يراک  نیا  زا  ریغ  رگا  و  تسادخ ! سانش 

340 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 11) دوه ةروس 

اهنآ  » دنک یم لقن  نینچ  حون  موق  نابز  زا  هیآ  نیا  رد  شموق  حون و  يوگتفگ  لابند  هب  وک ؟ تازاجم  تسا ، سب  فرح  هیآ 32 -) )
تسا هدنامن  یقاب  ثحب  يارب  ییاج  رگید  یتفگ » نخس  ام  اب  رایـسب  وت  تسا ، سب  يدرک  هلداجم  ثحب و  همه  نیا  حون  يا  دنتفگ :

(. اَنلادِج َتْرَثْکَأَف  انَْتلَداج  ْدَق  ُحُون  ای  اُولاق  )
ْنِإ انُدـِعَت  اِمب  اِنتْأَف  « ) شخب ققحت  یهلا  ياهباذـع  دروم  رد  یهد  یم ام  هب  هک  ار  یکاندرد  ياه  هدـعو نامه  ییوگ ، یم تسار  رگا  »

(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک 
دنیـشن یم لد  رب  اراوگ  لـالز و  بآ  نوچمه  هک  ییاـهراتفگ  یهلا و  ناربماـیپ  فطل  تبحم و  همه  نآ  ربارب  رد  شور  نیا  باـختنا 

.دنک یم يربخ  یب بصعت و  تجاجل و  تیاهن  زا  تیاکح 

340 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 11) دوه ةروس 

هب دـنک  هدارا  ادـخ  رگا  اهنت  تفگ : خـساپ   » نینچ یهاتوک  هلمج  اب  يرـس ، هریخ تجاجل و  ییانتعا ، یب نیا  ربارب  رد  حون  هیآ 33 -) )
(. َءاش ْنِإ  ُهَّللا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  امَّنِإ  َلاق  « ) دشخب یم ققحت  باذع  ياه  هدعو اهدیدهت و  نیا 

تازاجم و نیاربانب  مراد ، شنامرف  رب  رس  و  میوا ، هداتسرف  نم  تسین ، نم  رایتخا  رد  تسا و  جراخ  نم  تسد  زا  نیا  لاح  ره  هب  یلو 
.دیهاوخم نم  زا  ار  باذع 

َو «! ) دینک رارف  یهاگهانپ  نمأم و  هب  و  دیزیرگب ، وا  تردق  لاگنچ  زا  دیناوت  یمن امش   » دسر ارف  باذع  نامرف  هک  یماگنه  دینادب  اما 
(. َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام 
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340 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 11) دوه ةروس 

341 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهیگدولآ  ناهانگ و  رطاخ  هب   ) دنوادخ رگا  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 34 -) )
ار امش  مهاوخب  دنچ  ره  دیـشخب  دهاوخن  يدوس  امـش  يارب  نم  تحیـصن  زگره  دزاس ، هارمگ  ار  امـش  دهاوخب  ناتیرکف ) یمـسج و 

(. ْمُکَیِْوُغی ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َناک  ْنِإ  ْمَُکل  َحَْصنَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  ْنِإ  یِحُْصن  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  « ) منک تحیصن 
ِْهَیلِإ ْمُکُّبَر َو  َوُـه  « ) تسوا تردـق  هـضبق  رد  امـش  یتـسه  ماـمت  و  دـیدرگ » یم زاـب  وا  يوـس  هـب  تسامـش و  راـگدرورپ  وا   » هـک ارچ 

(. َنوُعَجُْرت

341 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 11) دوه ةروس 

هدـنیآ هتـشذگ و  تایآ  رد  حون  ناتـساد  رد  هک  ییاهثحب  دـیکأت  يارب  هضرتعم  هلمج  کی  ناونع  هب  ینخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 35 -) )
: دیوگ یم تسا  هدش  ناونع 

َنُولوُقَی ْمَأ  « ) تسا هداد  تبـسن  ادخ  هب  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم   ) وا ار  بلطم  نیا  دـنیوگ  یم نانمـشد  »
(. ُهارَْتفا

ِنِإ ُْلق  « ) تسا نم  هدـهع  رب  شهانگ  ما  هداد تبـسن  ادـخ  هب  غورد  هب  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  ار  اـهنیا  نم  رگا  وگب :  » اـهنآ خـساپ  رد 
(. یِمارْجِإ َّیَلَعَف  ُُهْتیَرَْتفا 

(. َنُومِرُْجت اَّمِم  ٌء  يَِرب اَنَأ  َو  « ) مرازیب امش  ناهانگ  زا  نم  یلو  »

341 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 11) دوه ةروس 

، تیدج تیاهن  اب  ع )  ) حون رمتسم  ریگ و  یپ غیلبت  توعد و  هلحرم  تشذگ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  دوش ! یم عورـش  هیفـصت  هیآ 36 -) )
.دوب لئاسو  مامت  زا  هدافتسا  اب  و 

: میناوخ یم تسخن  یهلا ! هیفـصت  يارب  ندش  هدامآ  غیلبت و  نارود  نتفای  نایاپ  هلحرم  هدش  هراشا  هزرابم  نیا  مود  هلحرم  هب  اجنیا  رد 
ُهَّنَأ ٍحُون  یلِإ  َیِحوُأ  َو  « ) دروآ دهاوخن  نامیا  سک  چیه  رگید  دنا  هدروآ نامیا  وت  هب  تموق  زا  هک  يدارفا  زج  هک  دـش  یحو  حون  هب  »

(. َنَمآ ْدَق  ْنَم  اَّلِإ  َکِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل 
هیفـصت و هداـمآ  دـیاب  و  درادـن ، يدوس  حالـصا  ناـمیا و  يارب  توعد  رگید  و  هدـش ، ادـج  مه  زا  یلکب  فوفـص  هک  نیا  هب  هراـشا 

.دوش ییاهن  بالقنا 
هجو چـیه  هب  دـنهد  یم ماـجنا  اـهنیا  هک  ییاـهراک  زا  تسا  نـینچ  هـک  نوـنکا  : » دـیوگ یم هداد ، يرادـلد  حوـن  هـب  هـیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  « ) شابم نوزحم  كانهودنا و 
342 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  بیغ  رارسا  ملع  زا  ییاهتمسق  دنوادخ  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا  انمض 

.دراذگ یم شربمایپ  رایتخا  رد  دشاب  مزال  هک  دروم  ره  رد 

342 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 11) دوه ةروس 
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دـنک و كاپ  اهنآ  دوجو  ثول  زا  ار  ناهج  هک  یتازاجم  دـنوش ، تازاجم  دـیاب  جوجل  رگنایـصع و  هورگ  نیا  لاح  ره  هب  هیآ 37 -) )
.دزاس اهر  ناشلاگنچ  زا  هشیمه  يارب  ار  نانمؤم 

(. اِنیْحَو اِنُنیْعَِأب َو  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو  « ) ام نامرف  قبط  ام و  روضح  رد  زاسب ، یتشک   » هک میداد  نامرف  حون  هب  دیامرف : یم تسخن 
هب موکحم   ) اهنآ هک  ارچ  نکم  وفع  ياضاقت  تعافـش و  نارگمتـس  هراب  رد   » دعب هب  نیا  زا  هک  دهد  یم رادـشه  حون  هب  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنُوقَْرغُم ْمُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال   ) دش دنهاوخ  قرغ  املسم  دنباذع و )
ياضاقت تعافـش و  قح  مه  ادخ  ربمایپ  دشابن  دوجوم  یـسک  رد  رگا  هک  دراد  یطئارـش  تعافـش  هک  دنامهف  یم یبوخ  هب  هلمج  نیا 

.درادن ار  وا  دروم  رد  وفع 

342 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 11) دوه ةروس 

دروخرب يدج  روطب  حون  توعد  هلأسم  اب  هظحل  کی  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  میونـشب : حون  موق  هراب  رد  مه  هلمج  دنچ  اما  هیآ 38 -) )
هتفرگ و همـشچ  رـس  یهلا  یحو  زا  شررکم  ياهتوعد  و  ع )  ) حون رارـصا  همه  نیا  تسا  نکمم  هک  دنهد  لامتحا  لقا  دـح  دـننک و 
وا  » دنداد همادا  هرخسم  ءازهتـسا و  هب  تسا  رورغم  ربکتـسم و  دارفا  همه  تداع  هک  روطنامه  زاب  دشاب ، یمتح  باذع  نافوط و  هلأسم 

هدامآ يارب  شالت  مرگرس  ار  شنارای  وا و  و   ) دنتـشذگ یم وا  رانک  زا  شموق  زا  یهورگ  هک  نامز  ره  دوب و  یتشک  نتخاس  لوغـشم 
ِهِمْوَق ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َْکلُْفلا َو  ُعَنْـصَی  َو  « ) دـندرک یم هرخـسم  ار  وا  دـندید ) یم يزاس  یتشک  لئاسو  اهخیم و  اهبوچ و  نتخاس 

(. ُْهنِم اوُرِخَس 
ياه هتفگ هب  اـنتعا  یب و  داد ، یم همادا  دوخ  راـک  هب  ناوارف  تیدـج  اـب  تسا  ناـمیا  هدـییاز  هک  يا  هداـعلا قوف  تماقتـسا  اـب  حون  اـما 
طقف دـش ، یم رتایهم  رت و  هدامآ یتشک  تلکـسا  زور  هب  زور  و  درک ، یم يورـشیپ  تعرـسب  یـضار  دوخ  زا  نالدروک  نیا  ساـسا  یب
نیمه ار  امـش  زین  ام  دینک  یم هرخـسم  ار  ام  زورما )  ) رگا تفگ : یم  » اهنآ هب  ار  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  نیا  درک و  یم دنلب  رـس  یهاگ 

ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُرَخْسَت .) امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْسَت  ْنِإ  َلاق  «! ) درک میهاوخ  هرخسم  یکیدزن ) هدنیآ  رد   ) هنوگ
343 ص :

نایم زا  تشاد و  دیهاوخن  یهاگهانپ  چیه  دیود و  یم وس  ره  هب  همیسارس  دش و  دیهاوخ  نادرگرس  نافوط  نایم  رد  امش  هک  زور  نآ 
نایتربخ یب لهج و  تلفغ و  امـش و  راکفا  رب  نانمؤم  زور  نآ  يرآ  هد ! تاجن  ار  ام  هک  دـینک  یم ساـمتلا  دیـشک و  یم داـیرف  جاوما 

.دندنخ یم

343 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 11) دوه ةروس 

ار شنماد  نادواج  تازاجم  دمآ و  دهاوخ  وا  غارـس  هب  هدـننک  راوخ  باذـع  یـسک  هچ  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  سپ  (- » هیآ 39 )
(. ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  « ) تفرگ دهاوخ 

داد تسد  حون  موق  نانز  هب  يرامیب  عون  کی  نافوط  روهظ  زا  لبق  لاس  لهچ  تدم  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد 
.دوب نانآ  باذع  تازاجم و  يارب  يا  همدقم عقاو  رد  نیا  دشن و  دلوتم  يا  هچب نانآ  زا  رگید  هک 

، تفاین نایاپ  تلوهـس  یناسآ و  هب  زور  نآ  لئاسو  اب  نآ  تخاس  دوبن و  يا  هداس یتشک  کی  حون  یتشک  کش  نودـب  حون - یتشک 
يارب هک  یناوارف  هقوذآ  داد و  یم ياج  دوخ  رد  ار  یناویح  ره  لسن  زا  تفج  کی  نیتسار  ناـنمؤم  رب  هوـالع  هک  دوب  یگرزب  یتشک 
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هقباس یب زور  نآ  رد  امتح  تیفرظ  نانچ  اب  یتشک  نینچ  درک ، یم لمح  دنتشاد  ياج  نآ  رد  هک  ییاهناویح  اهناسنا و  یگدنز  اهتدم 
اذل دوشن ، دوبان  درذـگب و  ملاس  رکیپ  هوک  یجاوما  اب  ناهج  نیا  تعـسو  هب  ییایرد  زا  دـیاب  یتشک  نیا  هک  صوصخ  هب  تسا ، هدوب 
عارذ ره  ! ) تشاد ضرع  عارذ  دصـشش  لوـط و  عارذ  تسیود  رازه و  یتـشک  نـیا  هـک  میناوـخ  یم نیرـسفم  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 

(. تسا رتم  مین  دودح 

343 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 11) دوه ةروس 

دندز تاجن  یتشک  نتخاس  هب  تسد  نیتسار  نانمؤم  حون و  هنوگچ  هک  میدید  هتشذگ  تایآ  رد  دوش ! یم عورـش  نافوط  هیآ 40 -) )
: دنتخاس هدامآ  نافوط  يارب  ار  دوخ  و  دنداد ، رورغم  نامیا  یب تیرثکا  ياه  هیرخس تالکشم و  مامت  هب  نت  و 

.دنک یم حیرشت  ییایوگ  زرط  هب  رگمتس  موق  نیا  رب  ار  باذع  لوزن  یگنوگچ  ینعی  تشذگرس  نیا  زارف  نیموس  اجنیا  رد 
رونت نورد  زا  بآ  و  تشگ ) راکـشآ  باذـع  عیالط  و   ) دـش رداص  ام  نامرف  ات   » تشاد همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  دـیوگ : یم تسخن 

344 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َءاج  اذِإ  یَّتَح  «! ) تفرگ ندیشوج 
( ُروُّنَّتلا َراف  انُْرمَأ َو 

ياهراطخا هنوگ  نیا  راـنک  زا  هشیمه  دـننام  یلو  دـندید  ناـشیاه  هناـخ رونت  نورد  زا  ار  بآ  ندیـشوج  ربخ  یب لـفاغ و  موق  دـیاش  .
فرـش رد  يا  هثداح دـیاش  هک  دـندادن  رکفت  هزاجا  دوخ  هب  زین  هظحل  کـی  يارب  یتح  دنتـشذگ ، هتـسب  شوگ  مشچ و  یهلا  ینعمرپ 

.دشاب هتشاد  تیعقاو  حون  ياهراطخا  دیاش  دشاب ، نیوکت 
، باقرغ رد  ات  نک » راوس  یتشک  رب  هدام ) رن و   ) تفج کی  تاـناویح  عاونا  زا  یعون  ره  زا  هک  میداد  ناـمرف   » حون هب  ماـگنه  نیا  رد 

(. ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ْلِمْحا  اَْنُلق   ) دوشن عطق  اهنآ  لسن 
َقَبَـس ْنَم  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو  « ) نک راوس  یتشک  رب  ار  نانمؤم  زین  هدش و  هداد  اهنآ  كاله  هدعو  البق  هک  اهنآ  زج  ار  تنادـناخ  نینچمه  «و 

(. َنَمآ ْنَم  ُلْوَْقلا َو  ِْهیَلَع 
(. ٌلِیلَق اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  « ) دندوب هدرواین  نامیا  وا  هب  یمک  دارفا  زج  اما  »

اب يراکمه  نامیا و  ریـسم  زا  فارحنا  رثا  رب  هک  دـنک  یم ناـعنک »  » شدـنزرف حون و  ناـمیا  یب رـسمه  هب  هراـشا  وس  کـی  زا  هیآ  نیا 
.دنتشادن تاجن  یتشک  نآ  رب  ندش  راوس  قح  دندیرب و  حون  زا  ار  دوخ  دنویپ  هطبار و  ناراکهانگ 

زج يزیچ  شیوخ  نییآ  غیلبت  هار  رد  ع )  ) حون ریگیپ  شالت  زارد  رایـسب  نایلاس  لوصحم  هک  دـنک  یم نیا  هب  هراـشا  رگید  يوس  زا  و 
.دوبن نانمؤم  زا  كدنا  یهورگ 

344 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 11) دوه ةروس 

یهلا هدنبوک  ياهتازاجم  ندیـسر  ارف  نافوط و  هظحل  نوچ  درک و  عمج  ار  دوخ  نامیا  اب  نارای  ناگتـسب و  تعرـسب  حون  هیآ 41 -) )
نابز رب  ار  ادـخ  مان  یتشک  فقوت  تکرح و  ماگنه  هب  دـیوش ، راوس  یتشک  رب  ادـخ  مان  هب  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب   » دـش یم کـیدزن 

(. اهاسُْرم اهارْجَم َو  ِهَّللا  ِمِْسب  اهِیف  اُوبَکْرا  َلاق  َو  « ) دیشاب وا  دای  هب  دیزاس و  يراج 
؟ دیریگب ددم  وا  مان  دای و  زا  دیشاب و  وا  دای  هب  لاح  همه  رد  میوگ : یم ارچ 

(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  نم  راگدرورپ  هک  نیا  يارب  »
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امـش ياهـشزغل  زا  شـشزرمآ  ياضتقم  هب  هداد و  رارق  نامیا  اب  ناگدـنب  امـش  رایتخا  رد  ار  تاـجن  هلیـسو  نیا  شتمحر  ياـضتقم  هب 
.درذگ یم

344 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 11) دوه ةروس 

345 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شکرس  موق  نیا  تازاجم  نامرف  دیسر و  ارف  ییاهن  هظحل  ماجنا  رس  هیآ 42 -) )
هک دیدرگ  مکارتم  مه  يور  نانچنآ  و  تفرگ ، ارف  ار  نامـسآ  رـسارس  یناملظ  بش  ياه  هراپ نوچمه  رات  هریت و  ياهربا  دش ، رداص 
زا ربخ  دش و  یم شخپ  نامـسآ  ياضف  رد  یپرد  یپ قرب  هدننک  هریخ  وترپ  دعر و  شرغ  يادص  دوب ، هدشن  هدـید  هاگ  چـیه  شریظن 

.داد یم یکانتشحو  میظع و  رایسب  هثداح 
همشچ يا  هشوگ ره  زا  هک  دمآ  الاب  ردقنآ  ینیمز  ریز  بآ  حطـس  رگید  يوس  زا  .دش  رت  تشرد تشرد و  اه  هرطق دش ، عورـش  ناراب 

.تفرگ ندیشوج  یناشورخ 
نیا درک و  یم میـسرت  سوناـیقا  نیا  يور  يرکیپ  هوک  جاوـما  اـهداب  شزو  دـمآ ، رد  یـسونایقا  تروـص  هب  نیمز  حطـس  يدوز  هب  و 

.دندیتلغ یم رگیدکی  يور  دنتفر و  یم الاب  مه  شود  رس و  زا  جاوما 
ٍجْوَـم ِیف  ْمِِـهب  يِرْجَت  َیِه  َو  « ) تـفر یم شیپ  ناـنچمه  تفاکـش و  یم ار  رکیپ  هوـک  جاوـما  هنیــس  شنانیــشنرس  اـب  حوـن  یتـشک  «و 

(. ِلابِْجلاَک
« شابم نارفاک  اب  وش و  راوس  ام  اب  مدنزرف ! دز  دایرف  تخاس و  بطاخم  دوب  هتفرگ  رارق  ردپ  زا  ادج  يرانک  رد  هک  ار  شدنزرف  حون  »

(. َنیِِرفاْکلا َعَم  ْنُکَت  انَعَم َو ال  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک  ُهَْنبا َو  ٌحُون  يدان  َو   ) تفرگ دهاوخ  ار  تنماد  يدوبان  انف و  هک 
.دشخبب ار  دوخ  بولطم  ریثأت  زوسلد  ردپ  نیا  راتفگ  هک  دوب  نآ  زا  شیب  دب  نیشنمه  ریثأت  هنافسأتم  اما 

345 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

نم يارب  ردپ   ) دز دایرف  تساخرب ، هزرابم  هب  ناوت  یم ادخ  مشخ  اب  هک  نیا  نامگ  هب  رکف  هاتوک  جوجل و  دـنزرف  نیا  اذـل  هیآ 43 -) )
هاـنپ دوخ  ناـماد  رد  ارم  دیـسر و ) دـهاوخن  زگره  شنماد  هب  بالیـس  نیا  تسد   ) هک مرب  یم هاـنپ  یهوـک  هب  يدوز  هب  نزن ) شوـج 

(. ِءاْملا َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  َلاق  « ) داد دهاوخ 
دیآ و دورف  يرـس  هریخ  رورغ و  بکرم  زا  رکف  هاتوک  دنزرف  دیاش  تخادرپ ، تحیـصن  زردـنا و  هب  رگید  راب  دـشن ، سویأم  زاب  حون 

: تفگ  » وا هب  دریگ ، شیپ  قح  هار 
تـسا یـسک  نآ  زا  تاجن  اهنت  (. » ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاق ال  « ) داد دهاوخن  هانپ  ادخ  نامرف  ربارب  رد  یتردق  چیه  زورما  مدـنزرف 

346 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َمِحَر .) ْنَم  اَّلِإ  « ) سب دشاب و  ادخ  تمحر  لومشم  هک 
قرغ هرمز  رد  وا  دـش و  لئاح  ود  نآ  نایم  رد  دـنک و ) اج  زا  یهاک  رپ  نوچمه  ار  حون  دـنزرف  تساخرب و  ي   ) جوم ماگنه  نیا  رد  »

(. َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاح  َو  « ) تفرگ رارق  ناگدش 
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346 ص :  حون .... : نافوط  رد  یتیبرت  ياهسرد 

هراشا

تسا و یتیبرت  هدنزومآ و  تاکن  تربع و  ياهسرد  نایب  ناینیـشیپ  تشذگرـس  نایب  زا  نآرق  یلـصا  فده  میناد  یم هک  هنوگ  نامه 
: دوش یم هراشا  الیذ  نآ  زا  یتمسق  هب  هک  تسا  هتفهن  یمهم  رایسب  ياه  هتکن تمسق  نیمه  رد 

346 ص :  نیمز .... : يور  يزاسکاپ  - 1

ياضتقم هب  دشاب ، یم زین  میکح » ، » لاح نیع  رد  وا  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  تسا  نابرهم  و  میحر » ، » دـنوادخ هک  تسا  تسرد 
رـس تسین ، اهنآ  يارب  تایح  قح  دـنکن ، رثا  اهنآ  رد  یهلا  ناـیبرم  ناحـصان و  توعد  دـنوش و  دـساف  یتلم  موق و  هاـگره  شتمکح 

.دوش یم دوبان  هدیبوک و  مه  رد  اهنآ  نامزاس  یعیبط ، ياهبالقنا  ای  یعامتجا و  ياهبالقنا  قیرط  زا  ماجنا 
ماوقا و همه  نورق و  راـصعا و  همه  رد  تسا  یهلا  تنـس  کـی  ینیعم ، تقو  ناـمز و  هب  هن  تسا و  هدوب  حون  موـق  هب  رـصحنم  هن  نیا 

.دشاب يزاسکاپ  نیا  زا  یلاکشا  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  اسب  هچ  و  ام ! نامز  رصع و  رد  یتح  اهتلم و 

346 ص :  ارچ .... ؟ نافوط  اب  تازاجم  - 2

تایآ رد  تقد  یلو  دنک ، یمن توافت  دشاب  هچ  ره  اهنآ  يدوبان  هلیـسو  دنوش و  دوبان  دـیاب  دـساف  تلم  موق و  کی  هک  تسا  تسرد 
.تسه هدوب و  ماوقا  ناهانگ  اهتازاجم و  هوحن  نایم  یبسانت  هرخالاب  هک  دهد  یم ناشن  نآرق 

نامه هلیـسو  هب  مه  وا  يدوبان  هک  نیا  بلاج  دوب و  هداد  رارق  نآ  تکربرپ  ياهبآ  و  لین » میظع   » دور ار  شتردـق  هاـگ  هیکت  نوعرف 
رـس اما  دـناد ، یم ناراب  شخبتایح  ياه  هناد زا  ار  دوخ  زیچ  همه  یتیعمج  نینچ  دـندوب و  رادـماد  زرواشک و  تیعمج  حون  موق  دـش !

.درب نیب  زا  ار  اهنآ  ناراب  نیمه  ماجنا 
، دندش هدیبوک  مه  رد  ناشیاهحالس  نیرتنردم  هلیسو  هب  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  رد  ام  رـصع  رگنایغط  ياهناسنا  مینیب  یم رگا  و 

ریـسفت هدـیزگرب  ياهقلخ  رامثتـسا  رامعتـسا و  رد  اهنآ  هاگ  هیکت  هک  دوب  هتفرـشیپ  عیانـص  نیمه  هک  ارچ  دـشاب  ام  بجعت  هیام  دـیابن 
347 ص : ج2 ، هنومن ،

! دش یم بوسحم  ناهج  فعضتسم 

347 ص :  یلاشوپ .... : ياههاگهانپ  - 3

تردق هب  يا  هدع ناشبصنم ، ماقم و  هب  یهورگ  ناشتورث ، هب  یهورگ  درب ، یم هانپ  يزیچ  هب  یگدنز  تالکـشم  رد  سک  ره  الومعم 
اهنیا زا  کی  چیه  هداد ، ناشن  خیرات  و  دیوگ ، یم ام  هب  قوف  تایآ  هک  هنوگ  نامه  یلو  ناشیرکف ، يورین  هب  یعمج  و  ناشینامـسج ،

تعرـسب دریگ  رارق  نافوط  شزو  ربارب  رد  هک  توبکنع  ياهرات  نوچمه  و  درادـن ، تمواقم  بات  نیرتمک  راگدرورپ  نامرف  ربارب  رد 
.دزیر یم مهرد 

هانپ وا  هب  ادخ  مشخ  نافوط  ربارب  رد  دناوت  یم هوک  درک  یم نامگ  دوب ، هابتـشا  نیمه  رد  زین  ع )  ) ربمایپ حون  رـس  هریخ  نادان و  دنزرف 
.داتسرف شمدع  راید  هب  تخاس و  ار  وا  راک  جوم  کی  تکرح  یگرزب ! هابتشا  هچ  اما  دهد ،
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347 ص :  تاجن .... : یتشک  - 4

تیب و لها  ناماما  ینعی  وا  نادـناخ  تسا  هدـمآ  ننـست  لها  هعیـش و  بتک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  یتاـیاور  رد 
رد یعامتجا  یتدـیقع و  يرکف و  ياهنافوت  هک  یماگنه  ینعی ، .دـنا  هدـش یفرعم  تاـجن » یتشک   » ناونع هب  مالـسا  بتکم  تـالماح 

.تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  ندرب  هانپ  تاجن ، هار  اهنت  دهد  یم خر  یمالسا  هعماج 

347 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 11) دوه ةروس 

تـسا هدمآ  تایاور  رد  .درب  یم وس  ره  هب  ار  یتشک  جاوما ، هدرپس  ادـخ  تسد  هب  ار  یتشک  مامز  حون  ارجام ! کی  نایاپ  هیآ 44 -) )
ار هبعک  هناخ  فارطا  هکم و  نیمزرس  تایاور  زا  يا  هراپ قبط  یتح  یفلتخم و  طاقن  دوب و  نادرگرـس  یتشک  نیا  مامت  هام  شـش  هک 

.درک ریس 
نآ هجیتن  تایئزج و  نامرف و  نیا  یگنوگچ  هیآ  نیا  .دـش  رداص  يداع  تلاح  هب  نیمز  تشگزاب  تازاجم و  نایاپ  نامرف  ماـجنا  رس 
هب : » دـیوگ یم دـنک و  یم نایب  هلمج  شـش  نمـض  رد  ابیز  اسر و  هداعلا  قوف  لاح  نیع  رد  رـصتخم و  هاتوک و  رایـسب  تارابع  رد  ار 

(. ِكَءام یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق  َو  «! ) رب ورف  ماک  رد  ار  تبآ  نیمز  يا  دش ، هداد  روتسد  نیمز 
(. یِِعْلقَأ ُءامَس  ای  َو  « ) رادهگن تسد  نامسآ  يا  دش ) هداد  روتسد  نامسآ  هب   ) «و

348 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُءاْملا .) َضیِغ  َو  « ) تسشن ورف  بآ  «و 
(. ُْرمَْألا َیُِضق  َو  « ) تفای نایاپ  راک  «و 

(. ِّيِدوُْجلا یَلَع  ْتَوَتْسا  َو  « ) تفرگ ولهپ  يدوج  هوک  هنماد  رب  یتشک  «و 
.دشاب یم لصوم »  » یکیدزن رد  یفورعم  هوک  نآ  و 

(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َلِیق  َو  «! ) رگمتس موق  داب  رود  دش : هتفگ  ماگنه  نیا  رد  «و 
.دوش یم بوسحم  نآرق  تایآ  نیرتغیلب » نیرتحیصف و   » هیآ نیا  برع  نادنمشناد  زا  یعمج  هتفگ  هب 

نآرق اب  هزرابم  هب  شیرق ، رافک  زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم یمالـسا  خـیراوت  تایاور و  رد  هک  تسا  نامه  نخـس  نیا  يایوگ  دـهاش 
اهاذـغ و نیرتـهب  زور  لـهچ  تدـم  يارب  ناشنادـنمقالع  دـننک ، عادـبا  نآرق  تاـیآ  نوـچمه  یتاـیآ  دـنتفرگ  میمـصت  دنتـساخرب و 
هب تحار  لایخ  اب  ات  هنهک ! بارـش  دنفـسوگ و  تشوگ  صلاخ ، مدـنگ  زغم  دـندید ، كرادـت  ناشیارب  نانآ  هقـالع  دروم  تابورـشم 

رگید ضعب  هب  یـضعب  هک  داد  ناکت  ار  اهنآ  نانچ  دندیـسر ، قوف  هیآ  هب  هک  یماگنه  اما  دنزادرپب ! نآرق  دننامه  ییاه  هلمج بیکرت 
دنتفگ و ار  نیا  درادن ، نیقولخم  مالک  هب  تهابش  الوصا  و  تسین ، نآ  هیبش  یمالک  چیه  هک  تسا  ینخس  نیا  دنتفگ : دندرک و  هاگن 

.دنتشگ هدنکارپ  هناسویأم  دندش و  فرصنم  دوخ  میمصت  زا 

348 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 11) دوه ةروس 

ات دینـشن و  ار  ردـپ  زردـنا  تحیـصن و  حون ، دـنزرف  هک  میدـناوخ  هتـشذگ  تایآ  رد  حون : دـنزرف  كاندرد  تشذگرـس  هیآ 45 -) )
.تشادن رب  يرس  هریخ تجاجل و  زا  تسد  سفن  نیرخآ 

يردپ هفطاع  دید ، جاوما  نایم  رد  ار  دوخ  دنزرف  حون  یتقو  هک  نیا  نآ  دـنک و  یم نایب  ار  ارجام  نیمه  زا  يرگید  تمـسق  اجنیا  رد 
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زا مدـنزرف  اراگدرورپ ! دز  ادـص  و   » درک ادـخ  هاگرد  هب  ور  داـتفا ، شنادـناخ  تاـجن  هراـب  رد  یهلا  هدـعو  داـی  هب  دـمآ و  شوج  هب 
منادناخ تاجن  دروم  رد  وت  هدـعو  و  یـشخب ) ییاهر  تکاله  نافوط و  زا  ارم  نادـناخ  هک  يدومرف  هدـعو  وت  و   ) تسا نم  نادـناخ 

هدیز ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبَر  ٌحُون  يدان  َو   ) يرت تباث همه  زا  دهع  هب  يافو  رد  و  يرترب » ناگدـننک  مکح  همه  زا  وت  .تسا و  ّقح 
349 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

( َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  ُّقَْحلا َو  َكَدْعَو  َّنِإ  ِیلْهَأ َو 
.تشذگ هروس  نیمه  هیآ 40  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  هراشا  هدعو  نیا  .

349 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 11) دوه ةروس 

قوفام ار  یبتکم  دنویپ  هک  یتیعقاو  گرزب ، تیعقاو  کی  زا  رگنشور  هدنهد و  ناکت  یخـساپ  دینـش ، خساپ  هلـصافالب  اما  هیآ 46 -) )
.دهد یم رارق  يدنواشیوخ  یبسن و  دنویپ 

(. َِکلْهَأ ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  «! ) تسین وت  لها  زا  وا  حون ! يا  تفگ : دنوادخ  »
(. ٍِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  « ) حلاص ریغ  تسا  یلمع  وا  هکلب  »

.دوش یمن هدرمش  يزیچ  هب  شیگ  هداوناخ دنویپ  وت ، زا  شیبتکم  دنویپ  ندیرب  رثا  رب  هک  تسا  يا  هتسیاشان درف 
هظعوم وت  هب  نم  (. » ٌْملِع ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ِْنلَئْـسَت  ـالَف  « ) نکم اـضاقت  نم  زا  يرادـن  ملع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  تسا ، نینچ  هک  لاـح  »

(. َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ  « ) یشابن نالهاج  زا  ات  منک  یم
: دیسرپ دوخ  ناتسود  زا  يزور  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا 

تسا نیا  نآ  ینعم  هک  دندقتعم  یضعب  درک  ضرع  نارضاح  زا  یکی  ٍِحلاص » ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ   » دننک یم ریسفت  هنوگچ  ار  هیآ  نیا  مدرم 
درک هانگ  هک  یماگنه  اما  دوب ، حون  دنزرف  یتسار  هب  وا  تسین ، نینچ  هن  : » دومرف ماما  .دوبن  وا  یقیقح  دنزرف  ناعنک )  ) حون دنزرف  هک 

تعاطا یلو  دنـشاب  ام  زا  هک  یناسک  نینچمه  درک ، یفن  ار  وا  يدنزرف  دنوادخ  تشاذگ  نوریب  مدـق  ادـخ  نامرف  تعاطا  هداج  زا  و 
«. دنتسین ام  زا  دننکن ، ادخ 

349 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 11) دوه ةروس 

ار يدنزرف  نینچ  تاجن  دیابن  زگره  تسا و  هدوبن  تسرد  راگدرورپ  هاگـشیپ  زا  اضاقت  نیا  هک  تفایرد  حون  لاح  ره  هب  هیآ 47 -) )
زا مرب  یم هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  راگدرورپ  هاگرد  هب  ور  اذل  دنادب ، شنادناخ  تاجن  رب  رئاد  یهلا  هدـعو  لومـشم 

(. ٌْملِع ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  َکَلَئْسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  « ) مرادن یهاگآ  نآ  هب  هک  مهاوخب  وت  زا  يزیچ  هکنیا 
350 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب » مهاوخ  ناراکنایز  زا  یهدن  رارق  تتمحر  لومشم  یشخبن و  ارم  رگا  «و 

(. َنیِرِساْخلا َنِم  ْنُکَأ  ِینْمَحْرَت  ِیل َو  ْرِفْغَت  اَّلِإ  (َو 

350 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 11) دوه ةروس 

يور رب  يداع  یگدنز  تایح و  دـیدجت  یتشک و  زا  حون  ندـمآ  دورف  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دـمآ ! دورف  تمالـس  هب  حون  هیآ 48 -) )
.تسا هدش  نیمز 
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ای َلِیق  « ) يآ دورف  دناوت  اب  هک  اهنآ  رب  وت و  رب  ام  هیحان  زا  تکرب  اب  تمالس و  هب  حون ! يا  هک  دش  باطخ  حون  هب  : » دیوگ یم تسخن 
(. َکَعَم ْنَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  َْکیَلَع َو  ٍتاکََرب  اَّنِم َو  ٍمالَِسب  ِْطبْها  ُحُون 

ناریو یگمه  مرخ ، ياهغاب  زبسرـس و  عتارم  دابآ ، ياهنیمز  اعبط  و  دوب ، هدـیبوک  مه  رد  ار  تایح  راـثآ  همه  ناـفوط »  » کـش نودـب 
اما دـنریگ ، رارق  دـیدش  هقیـضم  رد  هیذـغت »  » و یگدـنز »  » رظن زا  شنارای  حون و  هک  تفر  یم نآ  میب  ماگنه  نیا  رد  و  دـندوب ، هدـش 

هنوگ چیه  یگدنز  رظن  زا  دـش و  دـهاوخ  هدوشگ  امـش  يور  هب  یهلا  تاکرب  ياهرد  هک  داد  نانیمطا  نانمؤم  هورگ  نیا  هب  دـنوادخ 
.تسا مهارف  امش  يارب  تکربرپ  و  ملاس »  » یطیحم هک  دیهدن  هار  دوخ  هب  ینارگن 

اهنآ هب  ار  اـهتمعن  عاوـنا  هک  دـنیآ  یم دوـجو  هب  ییاـهتما   » ناـنمؤم نیمه  لـسن  زا  هدـنیآ  رد  زاـب  همه  نیا  اـب  دـنک : یم هفاـضا  سپس 
َُّمث ْمُهُعِّتَُمنَـس  ٌمَمُأ  َو  « ) دسر یم اهنآ  هب  ام  يوس  زا  یکاندرد  باذـع  سپـس  دـنور ) یم ورف  تلفغ  رورغ و  رد  اهنآ  یلو   ) میـشخب یم

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  اَّنِم  ْمُهُّسَمَی 

350 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 11) دوه ةروس 

دـنک و یم تشذـگ  هچنآ  ماـمت  هب  یلک  هراـشا  کـی  دریگ ، یم ناـیاپ  هروس  نیا  رد  حون  ناتـساد  نآ  اـب  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
(. َْکَیلِإ اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت  « ) مینک یم یحو  ربمایپ ) يا   ) وت هب  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  همه  اهنیا  : » دیامرف یم

(. اذه ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َْتنَأ َو ال  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  « ) دیتشادن یهاگآ  نآ  زا  نیا  زا  لبق  وت  موق  هن  وت و  هن  هاگ  چیه  »
تماقتسا لاح  نیا  اب  و  دوب ، ورب  ور  نآ  اب  شتوعد  رد  حون  هک  یتالکـشم  همه  نآ  دش و  یحو  وت  هب  حون  هراب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 

(. َنیِقَّتُْمِلل َۀَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  « ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  يزوریپ  ماجنا  رس  هک  ارچ  نک ، تماقتسا  ربص و  مه  وت   » دیزرو
351 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا   ) ناربمایپ دنرادنپ ، یم یخرب  هچنآ  فالخ  رب  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

يزیچ دوخ  شیپ  زا  هک  نیا  هن  دوب ، تساوخ  یم ادخ  هک  يرادقم  هب  یهلا و  قیرط  زا  یهاگآ  نیا  اهتنم  دنتـشاد ، یهاگآ  بیغ  ملع 
.دننادب

وا مان  هب  هروس  نیا  هک  دوه  ینعی  يرگید  گرزب  ربمایپ  غارس  هب  هدرک و  اهر  شیاهتربع  اهیتفگش و  مامت  اب  ار  حون  ناتساد  اجنیا  رد 
.میور یم تسا  هدش  هدیمان 

351 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 11) دوه ةروس 

ٍداع یلِإ  َو  « ) میداتسرف ار  دوه  ناشردارب  داع  موق  يوس  هب  ام  : » دیامرف یم ارجام  نیا  دروم  رد  تسخن  عاجش ! نکـش  تب  هیآ 50 -) )
(. ًادوُه ْمُهاخَأ 

ای .دـنک و  یم ردارب  هب  ریبعت  هلیبق  دارفا  مامت  زا  برع  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـی  ریبعت  نیا  دـنک ، یم ردارب  هب  ریبعت  دوه »  » زا اـجنیا  رد 
کی یتح  ای  و  هدنامرف ، ریما و  کی  لکـش  رد  هن  دوب ، هناردارب  الماک  دوخ  موق  اب  ءایبنا  ریاس  دننام  دوه  راتفر  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 

.ییوج يرترب  زایتما و  هنوگ  ره  نودب  رگید  ناردارب  ربارب  رد  ردارب  کی  نوچمه  هکلب  نادنزرف ، هب  تبسن  ردپ 
موق يا  تفگ : اهنآ  هب  دوه  : » كرـش هنوگ  ره  یفن  دـیحوت و  يوس  هب  توعد  دوب ، ءاـیبنا  ماـمت  توعد  ناـمه  دوه ، توعد  نیتسخن 

(. َهَّللا اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  « ) دینک شتسرپ  ار  ادخ  نم !
(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  « ) درادن دوجو  وا  زج  يا  هتسیاش دوبعم  هلا و  چیه  هک  ارچ  »
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(. َنوُرَتْفُم اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ   ) دیناوخ یم وا  کیرش  ار  اهتب  و  دینز » یم تمهت  طقف  دیهابتشا و ) رد  دیراد  اهتب  هب  هک  يداقتعا  رد   ) امش »
نینچ يارب  هک  رتالاب  نیا  زا  یتمهت  ارتفا و  هچ  تسین ، هتخاس  اهنآ  زا  يراک  چیه  رش ، ریخ و  أشنم  هن  دنتسه و  وا  کیرـش  هن  اهتب  نیا 

.دیوش لئاق  ماقم  همه  نیا  یشزرا  یب تادوجوم 

351 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 11) دوه ةروس 

هنوگ چـیه  مرادـن ) امـش  زا  یتشادمـشچ  هنوگ  چـیه   ) مدوخ توعد  رد  نم ! موق  يا  : » درک هفاضا  دوه  ترـضح  سپـس  هیآ 51 -) )
ماقم لام و  هب  ندیسر  يارب  نم  شورخ  شوج و  دایرف و  دینک  نامگ  ات  ًارْجَأ .) ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ِمْوَق ال  ای  « ) مهاوخ یمن امش  زا  یشاداپ 

، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دیهدن  میلست  هب  نت  دیریگب  رظن  رد  نم  يارب  دیهاوخ  یم هک  یـشاداپ  راب  ینیگنـس  رطاخ  هب  امـش  ای  و  تسا ،
352 ص : ج2 ،

رد هدیـشخب و  مسج  حور و  نم  هب  ِینَرَطَف .) يِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  « ) هدـیرفآ ارم  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  نـم  شاداـپ  رجا و  اـهنت  »
.نم قزار  قلاخ و  نامه  متسه  وا  نویدم  زیچ  همه 

وا زا  شاداپ  رجا و  دـیاب  نیاربانب  تسوا و  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  مراد  یم رب  امـش  تداعـس  تیادـه و  يارب  یماـگ  رگا  نم  ـالوصا 
.امش زا  هن  مهاوخب 

(. َنُولِقْعَت الَف  َأ  ( ؟» دیمهف یمن ایآ   » تسا وا  هیحان  زا  دیراد  امش  هچ  ره  دیهدب  نم  هب  هک  دیراد  دوخ  زا  يزیچ  امش  رگم  هوالع  هب 

352 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

لسوتم هارمگ ، موق  نیا  یبلط  قح  حور  نتخاس  رادیب  يارب  نکمم  لئاسو  مامت  زا  هدافتسا  اهنآ و  قیوشت  يارب  ماجنا  رس  هیآ 52 -) )
هب ادخ  زا  نم ! موق  يا  : » دیوگ یم دراذگ ، یم ناهج  نیا  رد  نانمؤم  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  دوش  یم طورشم  يدام  ياهشاداپ  نایب  هب 

(. ْمُکَّبَر اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  َو  « ) دینک ششخب  بلط  ناتناهانگ  رطاخ 
(. ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  « ) دیدرگ زاب  وا  يوس  هب  دینک و  هبوت  سپس  »

ْمُْکیَلَع َءامَّسلا  ِلِسُْری  « ) دتـسرف ورف  یپرد  یپ امـش  رب  ار  ناراب  شخبتایح  ياه  هرطق دهد  یم نامرف  نامـسآ  هب   » دینک نینچ  امـش  رگا 
(. ًارارْدِم

اوقت نامیا و  هیاس  رد  هوالع  هب  .دنشاب  مرخ  زبسرس و  هراومه  دنوشن و  دیدهت  یبآ  یب  یبآ و  مک  هب  امش  ياهغاب  عرز و  تشک و  ات 
(. ْمُِکتَُّوق یلِإ  ًةَُّوق  ْمُکْدِزَی  َو  « ) دیازفا یم امش  يورین  رب  ییورین   » ادخ يوس  هب  تشگزاب  هانگ و  زا  زیهرپ  و 

.زگره هن  دهاک ، یم امش  يورین  زا  اوقت  نامیا و  هک  دینکن  رکف  زگره 
(. َنیِمِرُْجم اْوَّلَوَتَت  َو ال  « ) دیراذگم مدق  هانگ  هداج  رد  دیباتن و  رب  يور  قح  هار  زا   » نیاربانب

352 ص :  ناربمایپ .... - همه  توعد  هیام  ریمخ  دیحوت 
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عقاو رد  و  دـندرک ، زاغآ  یتسرپ  تب  هنوگره  تکرـش و  یفن  دـیحوت و  زا  ار  دوخ  توعد  اهنآ  همه  هک  دـهد  یم ناشن  ءایبنا  خـیرات 
يراکادف راثیا و  نواعت و  يراکمه و  هعماج و  تدـحو  هک  ارچ  تسین ، رـسیم  توعد  نیا  نودـب  یناسنا  عماوج  رد  یحالـصا  چـیه 

353 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنوش  یم باریس  دوبعم  دیحوت  هشیر  زا  هک  دنتسه  يروما  همه 
نیا دـنویپ  و  تسا ، یبلط  راصحنا  يروحم و  دوخ  یگماکدوخ و  ضراعت و  داضت و  یگدـنکارپ و  هنوگره  همـشچ  رـس  كرـش  اـما 

.تسین یفخم  نادنچ  شعیسو  موهفم  هب  یتسرپ  تب  كرش و  اب  میهافم 

353 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 11) دوه ةروس 

اهزردنا و حیاصن و  و  ع )  ) دوه ناشردارب  ربارب  رد  داع  ینعی  رورغم  شکرـس و  موق  نیا  مینیبب  لاح  دوه ! دـنمورین  قطنم  هیآ 53 -) )
.دنداد ناشن  یشنکاو  هچ  وا  ياهییامنهار 

زا تسد  وت  نانخـس  رطاخ  هب  زگره  ام  و  (. » ٍۀَـنِّیَِبب انَْتئِج  ام  ُدوُه  ای  اُولاق  « ) يا هدرواین ام  يارب  ینـشور  لیلد  وت  دوه  يا  دـنتفگ : اـهنآ  »
(. َِکلْوَق ْنَع  اِنتَِهلآ  یِکِراِتب  ُنَْحن  ام  َو  « ) میراد یمن رب  نامنایادخ  اهتب و  نماد 

(. َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  ام  َو  «! ) دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  «و 

353 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 11) دوه ةروس 

نایز وت  هب  ام  نایادـخ  زا  یـضعب  مییوگ : یم طقف  وت ) هراب  رد   ) اـم : » دـندرک هفاـضا  یقطنم ، ریغ  هلمج  هس  نیا  زا  سپ  و  هیآ 54 -) )
(. ٍءوُِسب اِنتَِهلآ  ُضَْعب  َكارَتْعا  اَّلِإ  ُلوُقَن  ْنِإ  « ) دنا هدوبر ) ار  تلقع  و   ) هدناسر

اهنآ هب  شیوخ  تیناقح  تابثا  يارب  یتازجعم  ای  هزجعم  تسا - ناربماـیپ  ماـمت  هفیظو  هماـنرب و  هک  هنوگ  ناـمه  دوه - کـش  نودـب 
.دندرک راکنا  ار  تازجعم  جوجل ، ماوقا  ریاس  دننام  دنتشاد  هک  يرورغ  ربک و  رطاخ  هب  اهنآ  یلو  دوب ، هتشاد  هضرع 

زا مه  و  دشاب ، قطنم  اب  هتخیمآ  مه  هک  یخـساپ  دـهدب ، جوجل  هارمگ و  موق  نیا  هب  نکـش  نادـند  یخـساپ  دـیاب  یم دوه  لاح  ره  هب 
.دوش ادا  تردق  عضوم 

: درک نایب  ار  هلمج  دنچ  نیا  اهنآ  خساپ  رد  وا  دیوگ : یم نآرق 
َهَّللا َو ُدِهْشُأ  یِّنِإ  َلاق  « ) مرازیب ناتنایادخ  اهتب و  نیا  زا  نم  هک  دیـشاب  دهاش  زین  امـش  همه  مبلط و  یم تداهـش  هب  ار  ادخ  نم  تفگ : »

(. َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌء  يَِرب یِّنَأ  اوُدَهْشا 
ارم ارچ  ما  هتساخرب اهنآ  گنج  هب  اراکشآ  هک  نم  دنرادرب ، نایم  زا  ارم  دیهاوخب  اهنآ  زا  دنراد  یتردق  اهتب  نیا  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 

!؟ دننک یمن دوبان 

353 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 11) دوه ةروس 

زا ، » دـیتسین يزیچ  رب  رداق  ناتتیعمج  هوبنا  نیا  اب  مه  امـش  تسین ، هتخاس  اهنآ  زا  يراک  طـقف  هن  دـنک : یم هفاـضا  سپـس  هیآ 55 -) )
354 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  لاح  دیتسرپ ) یم  ) وا ریغ  هچنآ 

دینادب اما  دیهدن » تلهم  ارم  يا  هظحل دیشکب و  نم  دض  رب  دیناوت  یم ار  يا  هشقن ره  دیهدب و  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  تسا  نینچ 
(. ِنوُرِْظُنت َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدیِکَف  ِِهنوُد  ْنِم   ) تسین هتخاس  امش  تسد  زا  يراک 
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354 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 11) دوه ةروس 

نوخ هنشت  هک  ییامش  مرادن ؟ امش  تردق  توق و  هب  ییانتعا  نیرتمک  ارچ  و  مرمش ؟ یم چیه  هب  ار  تیعمج  هوبنا  نم  ارچ  هیآ 56 -) )
مدرک ییادخ  رب  لکوت  نم   » تسا اهتردق  قوف  شتردق  هک  مراد  ینابیتشپ  نم  هک  نیا  يارب  .دیراد  تردـق  هنوگ  همه  دـیتسه و  نم 

(. ْمُکِّبَر یِّبَر َو  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  « ) تسامش نم و  راگدرورپ  هک 
دهاوخن وا  ات  و  تسادـخ » نامرف  تردـق و  هضبق  رد  هک  نیا  رگم  تسین  ناهج  رد  يا  هدـنبنج چـیه  ، » امـش اـهنت  هن  داد  همادا  دـعب  و 

(. اِهتَیِصاِنب ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام   ) تسین هتخاس  نانآ  زا  يراک 
ریغ رد  ار  نآ  ددرگ و  يزابـسوه  یگماکدوخ و  بجوم  شتردـق  هک  تسین  ینادـنمتردق  نآ  زا  نم  يادـخ  دـینادب  زین  ار  نیا  یلو 

باوص تمکح و  فالخ  رب  يراک  و  دشاب » یم داد  لدع و  هداج  میقتسم و  طارص  رب  هراومه  نم  راگدرورپ   » هکلب درب ، راک  هب  قح 
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ   ) دهد یمن ماجنا 

354 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 11) دوه ةروس 

( دسر یمن ینایز  نم  هب   ) دیباترب يور  قح  هار  زا  امـش  رگا  : » دیوگ یم نینچ  اهنآ  هب  نخـس  نیرخآ  رد  دوه »  » ماجنا رـس  هیآ 57 -) )
(. ْمُْکَیلِإ ِِهب  ُْتلِسْرُأ  ام  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) مدرک غالبا  امش  هب  ار  شیوخ  تلاسر  نم  هک  ارچ 

يزوریپ هفیظو ، ماجنا  مدرک ، هفیظو  ماجنا  نم  تسا ، تسکش  نم  يارب  دوشن  هتفریذپ  نم  توعد  رگا  دینکن  نامگ  هک  نیا  هب  هراشا 
.تسا

دـنک و یم دـیدهت  یهلا  تازاـجم  هب  ار  اـهنآ  يرتدـیدش  زرط  هب  وا  دـندوب ، هدرک  دـیدهت  ار  وا  ناتـسرپ  تب  هک  هنوـگ  ناـمه  سپس 
چیه دنک و  یم امش  نیشناج  ار  يرگید  هورگ  هدرک و ) دوبان  ار  امش   ) يدوز هب  دنوادخ   » دیریذپن ار  قح  توعد  امش  رگا  دیوگ : یم

(. ًاْئیَش ُهَنوُّرُضَت  ْمُکَْریَغ َو ال  ًامْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْسَی  َو  « ) دیناسر یمن وا  هب  ینایز  هنوگ 
اهنآ دنـشاب ، هتـشادن  ار  راگدرورپ  رگید  ياهتمعن  ای  تیاده و  تمعن  ندش  اریذـپ  تقایل  یمدرم  هاگره  هک  تسا ، تقلخ  نوناق  نیا 

355 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قیال  یهورگ  دراد و  یمرب نایم  زا  ار 
.دناشن یم نانآ  ياج  هب 

(. ٌظیِفَح ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  « ) تسا باسح  هنوگره  هدنرادهاگن  زیچ و  همه  ظفاح  نم  راگدرورپ  : » هک دینادب  مه  ار  نیا 
همه هکلب  دراپس ، یم نایسن  تسد  هب  ار  دوخ  ناتـسود  ناربمایپ و  هن  دنک ، یم شومارف  ار  تیعقوم  هن  دور ، یم وا  تسد  زا  تصرف  هن 

.تسا طلسم  زیچ  ره  رب  دناد و  یم ار  زیچ 

355 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 11) دوه ةروس 

هب دوه ، ناشربمایپ  داع و  موق  تشذگرس  هب  طوبرم  تایآ  زا  تمسق  نیرخآ  رد  رگمتـس ! موق  نیا  رب  يدبا  نیرفن  نعل و  هیآ 58 -) )
دوه و دیـسر ) ارف  ناشتازاجم  هب  ریاد   ) ام نامرف  هک  یماگنه  و  : » دـیوگ یم تسخن  هدرک ، هراشا  ناشکرـس  نیا  كاـندرد  تازاـجم 

اْنیََّجن انُْرمَأ  َءاج  اََّمل  َو  « ) دیـشخب ییاهر  میتشاد  نانآ  هب  هک  یـصاخ  فطل  تمحر و  رطاخ  هب  دندوب  هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک 
(. اَّنِم ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ًادوُه َو 
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ٍباذَـع ْنِم  ْمُهاْنیََّجن  َو  « ) میدیـشخب ییاهر  ظیلغ  دـیدش و  باذـع  زا  ار  نامیا  اب  موق  نیا  ام  و  : » دـیامرف یم رتشیب  دـیکأت  يارب  زاـب  و 
(. ٍظِیلَغ

355 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 11) دوه ةروس 

تاـیآ هک  دوب  داـع  موق  نیا  و  : » دـیامرف یم تسخن  دـنک  یم هصـالخ  عوـضوم  هس  رد  ار  داـع  موـق  ناـهانگ  هیآ  نیا  رد  هیآ 59 -) )
َْکِلت َو   ) دندش رکنم  ناشربمایپ  توعد  قدص  رب  ار  ینـشور  كردم  لیلد و  هنوگره  تجاجل ، اب  و  دندرک » راکنا  ار  ناشراگدرورپ 

(. ْمِهِّبَر ِتایِآب  اوُدَحَج  ٌداع 
(. ُهَلُسُر اْوَصَع  َو  « ) دنتساخرب ناربمایپ  ربارب  رد  یشکرس  نایصع و  هب   » زین لمع  رظن  زا  اهنآ  هک : نیا  رگید 

ٍراَّبَج ِّلُـک  َْرمَأ  اوُعَبَّتا  َو  « ) دـندرک یم يوریپ  يدـینع  راـّبج  ره  ناـمرف  زا  و   » هدرک اـهر  ار  ادـخ  ناـمرف  هک  دوب  نیا  ناـشهانگ  نیموس 
(. ٍدِینَع

.دینع نارابج  نامرف  هب  نداهن  ندرگ  ناربمایپ و  تفلاخم  نامیا ، كرت  رتالاب ، ناهانگ  نیا  زا  یهانگ  هچ 
یسک ٍدِینَع »  » تسین و لقع  نامرف  وریپ  و  دنک ، یم دوبان  دشک و  یم دنز و  یم بضغ  مشخ و  يور  زا  هک  دنیوگ  یم یسک  هب  راّبج » »

356 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تقیقح ، قح و  اب  هک  تسا 
.دور یمن قح  راب  ریز  هاگ  چیه  تسا و  فلاخم  هداعلا  قوف 

ره اب  و  تسین ، قح  فرح  راکهدب  ناششوگ  زگره  هک  تسا ، نامز  رـصع و  ره  ناربکتـسم  اهتوغاط و  زراب  تفـص  تفـص ، ود  نیا 
.دنرب یم نایم  زا  دنبوک و  یم دننک و  یم هجنکش  یمحر ، یب تواسق و  اب  دندش  فلاخم  سک 

356 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 11) دوه ةروس 

ناـیب نینچ  ار  اـهنآ  تسرداـن  تشز و  لاـمعا  هجیتـن  دریگ ، یم ناـیاپ  نآ  رد  داـع  موـق  دوـه و  ناتـساد  هک  هیآ  نـیا  رد  هیآ 60 -) )
اهنآ زا  نیگنن  خیرات  دب و  مان  زج  ناشگرم  زا  دعب  و  دـندش ، عقاو  نیرفن  نعل و  دروم  ایند  نیا  رد  ناشلامعا  رطاخ  هب  اهنآ  : » دـنک یم

(. ًۀَنَْعل اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو  « ) دنامن یقاب 
(. ْمُهَّبَر اوُرَفَک  ًاداع  َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  « ) دندرک راکنا  ار  ناشراگدرورپ  داع  موق  هک  دینادب  : » دوش یم هتفگ  زیخاتسر  زور  رد  و 

(. ٍدوُه ِمْوَق  ٍداِعل  ًادُْعب  الَأ  « ) راگدرورپ تمحر  زا  دوه  موق  داع ، داب  رود  »
دیکأت مه  هک  تسا  هدـش  رکذ  زین  دوه  موق  داع ، رکذ  زا  دـعب  قوف  هیآ  رد  تسا  یفاک  هورگ  نیا  یفرعم  يارب  داع »  » هملک هک  نیا  اب 

مهتم تحاران و  همه  نآ  ار  دوه  ناشزوسلد  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  مه  دـناسر و  یم ار 
.دنرود دنوادخ  تمحر  زا  تهج  نیمه  هب  و  دنتخاس ،

356 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 11) دوه ةروس 

نونکا تفای و  نایاپ  هدرـشف  روطب  شزیگنا  تربع  ياهـسرد  مامت  اب  داـع  موق  تشذگرـس  دومث : موق  تشذگرـس  زاـغآ  هیآ 61 -) )
.دنتشاد یگدنز  ماش  هنیدم و  نایم  رد  يرقلا » يداو   » نیمزرس رد  خیراوت  لقن  قبط  هک  یتیعمج  نامه  تسا ، دومث  موق  تبون 

يردارب دنک  یم دای  وا  زا  ردارب »  » ناونع هب  دیوگ  یم حلاص »  » اهنآ ربمایپ  زا  نخـس  هک  یماگنه  دیجم  نآرق  هک  مینیب  یم اجنیا  رد  زاب 
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ار حـلاص  ناـشردارب  دومث  موق  يوـس  هب  اـم  : » دـیامرف یم هفیرـش  هیآ  درادـن  يرگید  فدـه  یهاوـخریخ  زج  هک  ناـبرهم  زوـسلد و 
(. ًاِحلاص ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو  « ) میداتسرف

(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  « ) تسین وا  زج  امش  يارب  يدوبعم  چیه  هک  دینک  شتسرپ  ار  ادخ  نم ! موق  يا  تفگ : »
357 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مهم  ياهتمعن  زا  يا  هشوگ هب  اهنآ  یسانش  قح  نسح  میرحت  يارب  سپس 

َنِم ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  « ) دیرفآ نیمز  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  هتفرگ  ارف  ار  ناشدوجو  رـسارس  هک  راگدرورپ 
(. ِضْرَْألا

یـسک وا  دنک : یم يروآدای  شکرـس  ياهناسنا  نیا  هب  هداد  رارق  نیمز  رد  هک  ار  يرگید  ياهتمعن  شنیرفآ ، تمعن  هب  هراشا  زا  سپ 
(. اهِیف ْمُکَرَمْعَتْسا  َو  « ) داد رارق  ناترایتخا  رد  ار  نآ  لئاسو  تردق و  درپس و  امش  هب  ار  نیمز  يدابآ  نارمع و  : » هک تسا 

ار نیمز  يدابآ  نارمع و  دیوگ  یم هکلب  تشاذگ ، امـش  رایتخا  رد  درک و  دابآ  ار  نیمز  دنوادخ  دیوگ  یمن نآرق  هک  نیا  هجوت  لباق 
عبانم دیزاس و  دابآ  ار  نیمز  شـشوک  راک و  اب  دـیاب  امـش  اما  تسا ، هدامآ  رظن  ره  زا  لئاسو  هک  نیا  هب  هراشا  درک ، ضیوفت  امـش  هب 

.دیرادن یمهس  ششوک  راک و  نودب  دیروآ و  تسد  هب  ار  نآ 
تسا و کیدزن  دوخ  ناگدـنب  هب  نم  راگدرورپ  هک  دـیدرگزاب  ادـخ  يوس  هب  دـینک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  تسا ، نینچ  هک  نونکا  »

(. ٌبیُِجم ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْساَف  « ) دنک یم تباجا  ار  اهنآ  تساوخرد 

357 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 11) دوه ةروس 

؟ دنداد یخساپ  هچ  وا  هنابلط  قح  هدنز و  قطنم  لباقم  رد  حلاص  نافلاخم  مینیبب  نونکا  هیآ 62 -) )
ریبعت هب  و  دـندرک ، هدافتـسا  یناور  لماع  کی  زا  مدرم  هدوت  رد  شنانخـس  ذوفن  ندرک  یثنخ  لقاال  اـی  حـلاص و  رد  ذوفن  يارب  اـهنآ 
َْتنُک ْدَق  ُِحلاص  ای  اُولاق  « ) يدوب ام  دیما  هیام  نیا  زا  شیپ  وت  حـلاص ! يا  دـنتفگ :  » و دـنراذگب ، شلغب  ریز  هناودـنه  دنتـساوخ  هنایماع 

(. اذه َْلبَق  اوُجْرَم  انِیف 
یهاوخریخ و رد  و  میتـشاد ، ناـمیا  وت  تیارد  شوه و  لـقع و  هب  و  میدرک ، یم تروشم  وت  زا  میدرب و  یم هاـنپ  وت  هب  تالکـشم  رد 

.میداد یمن هار  دوخ  هب  دیدرت  زگره  وت  يزوسلد 
تاراختفا زا  تسا و  ام  ناکاین  مسر  هار و  هک  ام  نایادـخ  یتسرپ و  تب  نییآ  اب  تفلاخم  اب  و  يداد ، داب  رب  ار  اـم  دـیما  هنافـسأتم  اـما 

ام ياهتنس  عفادم  هن  و  يراد ، نامیا  ام  شوه  لقع و  هب  هن  یلئاق ، ناگرزب  يارب  یمارتحا  هن  هک  يداد  ناشن  دوش  یم بوسحم  ام  موق 
358 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .یتسه 

(. انُؤابآ ُُدبْعَی  ام  َُدبْعَن  ْنَأ  اناْهنَت  َأ  ( ؟» ینک یهن  دندیتسرپ  یم ام  ناردپ  هچنآ  شتسرپ  زا  ار  ام  یهاوخ  یم وت  یتسار  »
نآ هب  تبـسن  و  میدیدرت ، کش و  رد  یتسرپاتکی ) نییآ  ینعی   ) ینک یم توعد  نآ  هب  وت  هک  ینییآ  هب  تبـسن  ام  تسا  نیا  تقیقح  »

(. ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  انوُعْدَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  انَّنِإ  َو  « ) میتسه زین  نیبدب 

358 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 11) دوه ةروس 

حور رد  ناشریوزت  رپ  نانخـس  هک  نیا  اـی  و  ددرگ ، سویأـم  اـهنآ  تیادـه  زا  هک  نآ  نودـب  یهلا  گرزب  ربماـیپ  نیا  اـما  هیآ 63 -) )
زا يراکـشآ  لـیلد  نم  رگا  دـینیبب  نم ! موق  يا  تفگ :  » خـساپ نینچ  شدوـخ  صاـخ  تناـتم  اـب  دراذـگب ، يرثا  نیرتـمک  وا  گرزب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1068 

http://www.ghaemiyeh.com


تافارحنا و اب  منکن و  غالبا  ار  یهلا  تلاـسر  مناوت  یم اـیآ  دـشاب » هداد  نم  هب  دوخ  بناـج  زا  یتمحر  و  مشاـب ، هتـشاد  مراـگدرورپ 
(. ًۀَمْحَر ُْهنِم  ِیناتآ  یِّبَر َو  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  ( !؟ مگنجن اهیتشز 

(. ُُهْتیَصَع ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْصنَی  ْنَمَف  ( ؟» دهد يرای  يو  ربارب  رد  ارم  دناوت  یم یسک  هچ  منک ، وا  ینامرفان  نم  رگا   » لاح نیا  رد 
ِینَنوُدیِزَت امَف  «! ) دیازفا یمن نم  رب  يزیچ  ناتندوب  راکنایز  هب  نانیمطا  زج  امش  نانخس ) هنوگ  نیا  ناکاین و  شور  هب  لالدتـسا   ) سپ »

(. ٍریِسْخَت َْریَغ 

358 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 11) دوه ةروس 

اهنت تسا و  نوریب  ناسنا  تردـق  زا  هک  ییاهراک  قیرط  زا  شتوعد  تیناقح  رب  يا  هناشن هزجعم و  نداد  ناـشن  يارب  دـعب  هیآ 64 -) )
َو « ) تسا يا  هناشن تیآ و  امـش ، يارب  راگدرورپ  هقان  نیا  نم ! موق  يا  : » تفگ اهنآ  هب  دش و  دراو  تسا  یکتم  راگدرورپ  تردـق  هب 

(. ًۀَیآ ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه  ِمْوَق  ای 
(. ِهَّللا ِضْرَأ  ِیف  ْلُکْأَت  اهوُرَذَف  « ) دروخب نابایب  ياهفلع  عتارم و  زا  ادخ  نیمز  رد  هک  دینک  اهر  ار  نآ  »

ْمُکَذُخْأَیَف ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  « ) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  امـش  یهلا  کیدزن  باذع  دینک  نینچ  رگا  هک  دـیناسرن  نآ  هب  يرازآ  زگره  «و 
(. ٌبیِرَق ٌباذَع 

358 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

میمـصت ماجنا  رـس  اهنآ  دوب  هدرک  هقان  نآ  هراب  رد  حـلاص  ینعی  گرزب  ربماـیپ  نیا  هک  ییاهدـیکأت  ماـمت  اـب  لاـح  ره  هب  هیآ 65 -) )
359 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوجو  هک  ارچ  دنربب  نیب  زا  ار  هقان  دنتفرگ ،

ذوفن هک  دومث  موق  ناشکرـس  زا  یهورگ  اذل  دش ، یم حـلاص  هب  شیارگ  مدرم و  ندـش  رادـیب  ثعاب  تشاد  هک  یتاداع  قراخ  اب  نآ 
ادـخ قلخ  ندـش  رادـیب  اب  هک  ارچ  دـندوبن ، مدرم  ندـش  رادـیب  هب  لـیام  زگره  و  دـندید ، یم شیوخ  عفاـنم  محازم  ار  حـلاص  توعد 

دـندش و رومأم  راک  نیا  يارب  یهورگ  دـندیچ و  هقان  ندرب  نایم  زا  يارب  يا  هئطوت تخیر ، یم ورف  ناشرامثتـسا  رامعتـسا و  ياه  هیاپ
(. اهوُرَقَعَف « ) دندروآ رد  ياپ  زا  ار  نآ   » درک دراو  نآ  رب  هک  یتابرض  ای  هبرض  اب  تخات و  هقان  رب  اهنآ  زا  یکی  ماجنا  رس 

رد مامت  زور  هس  تفگ :  » درک و راطخا  اهنآ  هب  هقان  ندرب  نایم  زا  موق و  نایـصع  یـشکرس و  زا  سپ  حلاص  میناوخ : یم هیآ  نایاپ  رد 
دهاوخ ارف  یهلا  تازاجم  باذع و  زور  هس  نیا  زا  سپ  دینادب  و  دـیوش » دـنم  هرهب ذذـلتم و  دـیهاوخ  یم یتمعن  ره  زا  دوخ  ياه  هناخ

(. ٍماَّیَأ َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت  َلاقَف   ) دیسر
(. ٍبوُذْکَم ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ  « ) تسا یقیقح  تسار و  هدعو  کی  نیا   » میوگ یمن غورد  دیریگب ، يدج  ار  نیا 

359 ص :  یبتکم .... - دنویپ 

مالّـسلا هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  دـناد ، یم نآ  رد  تکرـش  هـلزنم  هـب  ار  نآ  اـب  یبـتکم  دـنویپ  رما و  کـی  هـب  ینطاـب  تیاـضر  مالـسا 
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یـضار نآ  هب  همه  هک  ارچ  درک ، تازاجم  ار  شکرـس  موق  نآ  همه  دنوادخ  اما  دروآرد ، ياپ  زا  رفن  کی  ار  دومث  هقان  : » دـیامرف یم
«. دندوب

لقن مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  نآ  دـننام  ای  نومـضم و  نیمه  هب  يرگید  ددـعتم  تایاور 
.دزاس یم نشور  يرکف ، گنهامه  ياه  همانرب یبتکم و  دنویپ  هب  ار  مالسا  هداعلا  قوف  تیمها  هک  هدش 

359 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 11) دوه ةروس 

زور هس  تدم  نایاپ  زا  دعب  دومث ) موق   ) شکرـس موق  نیا  رب  ار  باذع  لوزن  یگنوگچ  هیآ  نیا  رد  دومث : موق  ماجنا  رـس  هیآ 66 -) )
دندوب هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  حلاص و  دیسر  ارف  هورگ ) نیا  تازاجم  هب  رئاد   ) ام نامرف  هک  یماگنه  سپ  : » دنک یم حیرـشت 

(. اَّنِم ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ًاِحلاص َو  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف  « ) میدیشخب ییاهر  شیوخ  تمحر  وترپ  رد 
360 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  هک  ییوربآ  یب يراوخ و  ییاوسر و  زا   » هک يدام  ینامسج و  باذع  زا  اهنت  هن 

(. ٍِذئِمْوَی ِيْزِخ  ْنِم  َو  « ) میداد ناشتاجن  زین  تفرگ  ار  شکرس  موق  نیا  نماد  زور 
لاـحم وا  يارب  زیچ  چـیه  ُزیِزَْعلا .) ُّيِوَْقلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا راـک  ره  هب  طلـسم  زیچ و  همه  رب  رداـق  يوق و  تراـگدرورپ  هک  ارچ  »

ناراکهنگ شتآ  هب  ناهانگ  یب دنک ، یم باجیا  هک  تسا  یهلا  تمحر  نیا  درادن  ار  وا  هدارا  اب  هلباقم  ییاناوت  یتردق  چیه  و  تسین ،
.دنوشن راتفرگ  نامیا  یب دارفا  رطاخ  هب  نانمؤم  و  دنزوسن ،

360 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 11) دوه ةروس 

نآ رثا  رب  هک  دوب  كانتشحو  نیگنس و  تخـس و  هحیـص  نیا  نانچ  نآ  و  تفرگ ، ورف  ینامـسآ  هحیـص  ار  ناملاظ  یلو  (- » هیآ 67 )
(. َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُۀَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَخَأ  َو  « ) دندرم دنداتفا و  نیمز  هب  دوخ  ياه  هناخ رد  نانآ  یگمه 

360 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 11) دوه ةروس 

اْوَنْغَی َْمل  ْنَأَک  « ) دندوبن نکاس  نیمزرـس  نآ  رد  زگره  ییوگ  : » هک تفر  داب  رب  ناشراثآ  دندش و  دوبان  دندرم و  نانچ  نآ  هیآ 68 -) )
(. اهِیف

(. ْمُهَّبَر اوُرَفَک  َدوُمَث  َّنِإ  الَأ  « ) دنتخادنا رس  تشپ  ار  یهلا  ياهنامرف  دندیزرو و  رفک  دوخ  راگدرورپ  هب  تبسن  دومث  موق  دینادب  »
(. َدوُمَِثل ًادُْعب  الَأ  « ) اهنآ رب  نیرفن  راگدرورپ و  تمحر  فطل و  زا  دومث  موق  داب  رود  »

360 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 11) دوه ةروس 

رد هتبلا  تسا ، نکـش  تب  ناـمرهق  نیا  میهاربا  یناگدـنز  زا  يزارف  تبون  نوـنکا  گرزب ! نکـش  تب  یگدـنز  زا  يزارف  هیآ 69 -) )
، هدـش هراشا  تسا ، رگنایـصع  هدولآ  هورگ  نیا  تازاجم  طول و  موق  ناتـساد  هب  طوبرم  هک  وا  یناگدـنز  زا  تمـسق  کی  اهنت  اـجنیا 

(. يرُْشْبلِاب َمیِهاْربِإ  اُنلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو  « ) دندوب یتراشب  لماح  هک  یلاح  رد  دندمآ  میهاربا  دزن  ام  ياه  هداتسرف : » دیوگ یم تسخن 
هب یمایپ  نداد  يارب  البق  یلو  دـندوب ، طول  موق  ياهرهـش  ندـیبوک  مهرد  رومأم  هک  دـندوب  یناگتـشرف  نامه  یهلا  ناگداتـسرف  نیا 
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.دندمآ وا  دزن  ع )  ) میهاربا
: تسا عناـم  یب زین  ود  نآ  ناـیم  عـمج  هک  دراد  دوـجو  لاـمتحا  ود  تسا ، هدوـب  هچ  دـندوب  نآ  لـماح  اـهنآ  هک  یتراـشب  هک  نیا  رد 

.دش یم بوسحم  وا  يارب  یگرزب  تراشب  هک  تسا  قاحسا  لیعامسا و  دلوت  هب  تراشب  تسخن 
361 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب ، تحاران  تخس  اهنآ  يرگنایصع  طول و  موق  داسف  زا  میهاربا  هک  نیا  رگید 

.تشگ لاحشوخ  دنراد ، یتیرومأم  نینچ  اهنآ  دش  ربخ  اب  هک  یماگنه 
(. ًامالَس اُولاق  « ) دندرک مالس  دندش  دراو  وا  رب  نالوسر  هک  یماگنه  : » لاح ره  هب 

(. ٌمالَس َلاق  « ) تفگ مالس  اهنآ  هب  خساپ  رد  مه  وا  »
(. ٍذِینَح ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  « ) دروآ اهنآ  يارب  ینایرب  هلاسوگ  هک  تشذگن  يزیچ  «و 

هک ارچ  دـننک ، هداـمآ  وا  يارب  رتدوز  هچ  ره  ار  اذـغ  هک  تسا  نآ  يرادـنامهم  بادآ  زا  یکی  هـک  دوـش  یم هدافتـسا  هـلمج  نـیا  زا 
، تحارتسا هب  زاین  مه  و  دراد ، اذغ  هب  زاین  مه  تسا ، هنـسرگ  هتـسخ و  ابلاغ  دشاب  رفاسم  رگا  اصوصخم  دسر  یم هار  زا  یتقو  نامهیم 

.دنک تحارتسا  دناوتب  ات  دننک  هدامآ  ار  وا  ياذغ  رتدوز  دیاب 

361 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 11) دوه ةروس 

اذـغ يوس  هب  تسد  دراو  هزات  نانامهیم  هک  درک  هدـهاشم  میهاربا  هک  نیا  نآ  داتفا و  قافتا  یبیجع  هعقاو  ماگنه  نیا  رد  هیآ 70 -) )
لد رد  درمـش و  يداع  ریغ  ار  اهنآ  راک ) دـنروخ  یمن نآ  زا  و   ) دـسر یمن نآ  هب  اهنآ  تسد  دـید  هک  یماگنه   » اـما دـننک ، یمن زارد 

(. ًۀَفیِخ ْمُْهنِم  َسَجْوَأ  ْمُهَرِکَن َو  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  ْمُهَیِْدیَأ ال  يأَر  اَّمَلَف  « ) دومن سرت  ساسحا 
دشاب هتـشاد  يرگید  هب  تبـسن  یئوس  دصق  اعقاو  یـسک  رگا  اریز  .تفرگ  یم همـشچ  رـس  هنیرید  تداع  مسر و  کی  زا  عوضوم  نیا 

درک رکف  دـش و  نامگدـب  اهنآ  هب  تبـسن  نانامهیم ، نیا  راـک  زا  میهاربا  تهج  نیا  يور  دروخن ، ار  وا  کـمن  ناـن و  دـنک  یم یعس 
.دنشاب هتشاد  یئوس  دصق  تسا  نکمم 

موق يوس  هب  اـم  سرتن  دـنتفگ : وا  هب   » دـندروآ و نوریب  رکف  نیا  زا  ار  میهاربا  يدوز  هب  دـندوب ، هدرب  یپ  هلأـسم  نیا  هب  هک  نـالوسر 
ِمْوَق یلِإ  اْنلِسْرُأ  اَّنِإ  ْفَخَت  اُولاق ال   ) دروخ یمن اذغ  هتشرف  رگمتس و  موق  کی  باذع  رومأم  میا و  هتـشرف ینعی  میا » هدش هداتـسرف  طول 

(. ٍطُول

361 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 11) دوه ةروس 

(. ْتَکِحَضَف ٌۀَِمئاق  ُُهتَأَْرما  َو  « ) دیدنخ دوب  هداتسیا  اجنآ  رد  هک  هراس )  ) میهاربا رسمه  ماگنه  نیا  رد  (- » هیآ 71 )
362 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  طول  موق  عیاجف  زا  زین  وا  هک  دشاب  نآ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  هدنخ  نیا 

.تشگ وا  رورس  یلاحشوخ و  هیام  اهنآ  تازاجم  ندش  کیدزن  زا  عالطا  دوب و  نارگن  تحاران و  تدش  هب 
قاحـسا زا  بوقعی » قاحـسا ، زا  سپ  دش و  دهاوخ  دلوتم  وا  زا  قاحـسا  هک  میداد  تراشب  وا  هب  نآ  لابند  هب  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. َبوُقْعَی َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِم  َقاحْسِِإب َو  اهانْرَّشَبَف  ، ) ددرگ یم دلوتم 
.دندوب ادخ  ناربمایپ  زا  ود  ره  هک  بوقعی  يرگید  قاحسا و  یکی  هون ،»  » مه و  دنداد ، دنزرف  تراشب  وا  هب  مه  تقیقح  رد 
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362 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 11) دوه ةروس 

نحل اب  دوب ، دیمون  سویأم و  دنزرف  ندش  اراد  زا  تخس  شرسمه  دوخ و  دایز  نس  هب  هجوت  اب  هک  هراس »  » میهاربا رـسمه  هیآ 72 -) )
نیا تسا ، ریپ  زین  مرهوش  و  منزریپ ، هک  یلاـح  رد  مروآ  یم دـنزرف  نم  اـیآ  نم ! رب  ياو  يا  هک  دیـشک  داـیرف   » يزیمآ بجعت  رایـسب 

(. ٌبیِجَع ٌء  ْیََشل اذه  َّنِإ  ًاْخیَش  ِیْلَعب  اذه  ٌزوُجَع َو  اَنَأ  ُِدلَأ َو  یتَْلیَو َأ  ای  َْتلاق  ( ؟!» تسا یبیجع  رایسب  هلأسم 

362 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 11) دوه ةروس 

نیا رب  ار  یهلا  هداـعلا  قوـف  ياـهتمعن  قـباوس  و  دـندروآ ، رد  بجعت  نیا  زا  ار  وا  اروـف  راـگدرورپ  نـالوسر  لاـح  ره  هب  هیآ 73 -) )
؟» ینک یم بجعت  دنوادخ  نامرف  زا  ایآ  دنتفگ :  » وا هب  دندش و  روآدای  ثداوح  لاگنچ  زا  ار  ناشیاسآ  زجعم  تاجن  هداوناخ و 

(. ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَت  اُولاق َأ  )
(. ِْتیَْبلا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  ِهَّللا َو  ُتَمْحَر  « ) تسه هدوب و  تیب  لها  امش  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر   » هک یلاح  رد 

.تشاد هاگن  ملاس  شتآ  لد  رد  و  دیشخب ، ییاهر  رگمتس  دورمن  لاگنچ  زا  ار  میهاربا  هک  ییادخ  نامه 
زا رتـالاب  یتکرب  هچ  دراد ، هتـشاد و  همادا  ناـنچمه  نادـناخ  نیا  رد  هکلب  دوبن  ناـمز  نآ  زور و  نآ  اـهنت  یهلا  تکرب  تمحر و  نیا 

.دنا هدش راکشآ  نادناخ  نیا  رد  هک  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دوجو 
(. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  « ) تسا دیجم  دیمح و  هک  تسا ) ییادخ   ) وا : » دنتفگ ناگتشرف  رتشیب ، دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

363 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

363 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 11) دوه ةروس 

رکف هب  اروف  دنداد ، وا  هب  يدنمورب  نیشناج  دنزرف و  تراشب  یفرط  زا  و  دش ، لئاز  اهنآ ، زا  میهاربا  تشحو  هک  یماگنه  (- » هیآ 74 )
ْنَع َبَهَذ  اَّمَلَف  « ) درک اهنآ  اب  هراب  نیا  رد  وگتفگ  هلداجم و  هب  عورـش  داتفا و  دـندوب ) اهنآ  يدوبان  رومأم  نالوسر  نآ  هک   ) طول موق 

(. ٍطُول ِمْوَق  ِیف  اُنلِداُجی  يرُْشْبلا  ُْهتَءاج  ُعْوَّرلا َو  َمیِهاْربِإ 
هک راگدرورپ  نالوسر  اب  هتـساخرب و  وگتفگ  هب  راکهنگ  هدولآ  موق  کی  هراب  رد  میهاربا  ارچ  هک  دـیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 

تمظع هب  يربمایپ  مه  نآ  ربمایپ ، کی  نأش  زا  راک  نیا  هک  یلاح  رد  .تسا  هتخادرپ  هلداجم  هب  تسادـخ  ناـمرف  هب  اـهنآ  تیرومأـم 
.تسا رود  میهاربا 

363 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 11) دوه ةروس 

َّنِإ « ) دوب وا  يوس  هب  هدننک  تشگزاب  ادخ و  رب  لکوتم  و  نابرهم ، رایسب  رابدرب ، میهاربا ، : » دیوگ یم هلـصافالب  نآرق  اذل  هیآ 75 -) )
(. ٌبِینُم ٌهاَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِهاْربِإ 

و تسا ، هدوب  یحودمم  هلداجم  وا  هلداجم  هک : تسا  هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یهاتوک  هتـسب و  رـس  خساپ  فصو ، هس  نیا  اب  عقاو  رد 
ندش رادیب  لامتحا  و  هدش ، رداص  دنوادخ  هیحان  زا  عطق  روطب  باذع  نامرف  هک  دوبن  نشور  میهاربا  يارب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 

.دراد دوجو  تعافش  يارب  ییاج  زونه  لیلد  نیمه  هب  و  دور ، یم اهنآ  هراب  رد 
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363 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 11) دوه ةروس 

ار تعافش  و  نک » رظن  فرـص  داهنـشیپ  نیا  زا  میهاربا ! يا  دنتفگ : میهاربا  هب  يدوز  هب  نالوسر  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 76 -) )
(. اذه ْنَع  ْضِرْعَأ  ُمیِهاْربِإ  ای   ) تسین نآ  ياج  هک  راذگب  رانک 

(. َکِّبَر ُْرمَأ  َءاج  ْدَق  ُهَّنِإ  « ) هدیسر ارف  تراگدرورپ  یمتح  نامرف  هک  ارچ  »
(. ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباذَع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإ  َو  « ) دمآ دهاوخ  اهنآ  غارس  هب  وگتفگ  نودب  دنوادخ  باذع  «و 

363 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 11) دوه ةروس 

رد ار  نآ  ریـسفت  و  هدـش ، طول  موق  تشونرـس  زا  يا  هشوگ هب  هراشا  فارعا ، هروس  تاـیآ  رد  طول : موق  نیگنن  یگدـنز  هیآ 77 -) )
تـشذگرس اب  هتـشذگ  تایآ  هک  يدنویپ  بسانت  هب  و  اهنآ ، ماوقا  ناربمایپ و  ياهناتـساد  حرـش  بسانت  هب  اجنیا  رد  اما  میدـید ، اجنآ 

تاجن هک  ار  یلصا  فده  ات  دراد ، یم رب  هارمگ  فرحنم و  موق  نیا  یناگدنز  زا  يرگید  تمسق  يور  زا  هدرپ  تشاد  شموق  طول و 
364 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یناسنا  هعماج  لک  تداعس  و 

.دنک بیقعت  يرگید  هیواز  زا  تسا 
هدنکارپ شحور  رکف و  دش و  تحاران  اهنآ  ندمآ  زا  رایـسب  وا  دندمآ  طول  غارـس  هب  ام  نالوسر  هک  یماگنه  و  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ًاعْرَذ ْمِِهب  َقاض  ْمِِهب َو  َء  یِس ًاطُول  اُنلُسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو  « ) تفرگارف ار  شدوجو  مامت  هودنا  مغ و  تشگ و 
ار ابیز  ناناوج  زا  يا  هدـع ناهگان ، درک  یم راک  دوخ  هعرزم  رد  ماگنه  نآ  رد  طول  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ریـسافت  تاـیاور و  رد 
هک تیعقاو  نیا  هب  هجوت  و  وس ، کی  زا  نامهیم  زا  ییاریذـپ  هب  وا  هقالع  دنـشاب ، وا  ناـمهیم  دـنلیام  دـنیآ و  یم وا  غارـس  هب  هک  دـید 
وا تسا ، يزیروربآ  الامتحا  رـسدرد و  عاونا  بجوم  تسا ، یـسنج  فارحنا  یگدولآ  قرغ  هک  يرهـش  رد  ابیز ، ناناوج  نیا  روضح 

.داد رارق  راشف  رد  تخس  ار 
َو « ) تسا یکانتـشحو  تخـس و  زور  زورما  تفگ :  » دوخ اب  هتـسهآ  و  درک ، روبع  وا  زغم  زا  اسرفناج  يراکفا  تروص  هب  لـئاسم  نیا 

(. ٌبیِصَع ٌمْوَی  اذه  َلاق 
رورـش و موق  نآ  مشچ  زا  رود  دیاش  دیـسر  ارف  بش  ات  درک  لطعم  ار  دوخ  ياهنامهیم  ردـقنآ  طول  هک  هدـمآ  تایاور  زا  يا  هراپ رد 

.دنک ییاریذپ  نانآ  زا  وربآ  تیثیح و  ظفح  اب  دناوتب  هدولآ 
راکهنگ موق  نیا  هب  دوب و  ینامیا  یب نز  هک  طول  رـسمه  دشاب ! شا  هناخ نورد  رد  شنمـشد  ناسنا  هک  یتقو  .درک  ناوت  یم هچ  یلو 
نـشور اب  سپـس  و  ندز ، فک  قیرط  زا  تسخن  .تفر  ماب  زارف  رب  دـش  هاـگآ  اـبیز  ناوج و  ناـنامهیم  نیا  دورو  زا  درک ، یم کـمک 

! هداتفا ماد  هب  یبرچ  همعط  هک  درک  هاگآ  ار  فرحنم  موق  نیا  زا  یهورگ  دود ، نتساخرب  شتآ و  ندرک 

364 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 11) دوه ةروس 

ُهَءاج َو  « ) دندمآ طول  يوس  هب  دوخ  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  علو  صرح و  تعرـس و  اب  موق  : » دـیوگ یم نآرق  اجنیا  رد  هیآ 78 -) )
(. ِْهَیلِإ َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق 

ُْلبَق ْنِم  َو  « ) دنداد یم ماجنا  يدب  تشز و  لامعا  البق  و   » دوب گنن  هب  هدولآ  هایس و  ناشیناگدنز  تاحفـص  هک  یهورگ  موق و  نامه 
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(. ِتائِّیَّسلا َنُولَمْعَی  اُوناک 
و  ) دننم نارتخد  اهنیا  نم ! موق  يا  تفگ :  » اهنآ هب  دشکب و  دایرف  یتحاران  تدـش  زا  دزرلب و  دوخ  رب  تشاد  قح  ماگنه  نیا  رد  طول 

365 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مدوخ  نارتخد  مرضاح  یتح  نم 
(. ْمَُکل ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاَنب  ِءالُؤه  ِمْوَق  ای  َلاق  « ) دنرت هزیکاپ امش  يارب  اهنیا ) مروآرد  امش  دقع  هب  ار 

ِیف ِنوُزُْخت  َهَّللا َو ال  اوُقَّتاَـف  « ) دـیزاسم اوسر  ارم  مناـنامهیم  دروم  رد  ءوس  دـصق  اـب  و  دـیربن ، ارم  يوربآ  دیـسرتب ، ادـخ  زا  و   » دـییایب
(. یِْفیَض

دراد زاب  هنامرش  یب نیگنن و  لامعا  نیا  زا  ار  امش  هک  درادن » دوجو  هتسیاش  لقاع و  دیشر و  ناسنا  کی  امـش  نایم  رد  رگم   » ياو يا 
(. ٌدیِشَر ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیل  (َأ 

لامعا زا  يریگولج  يارب  هلیبق  موق و  کی  نایم  رد  دیشر  درم  کی  دوجو  یتح  هک  دنک  یم وگزاب  ار  تقیقح  نیا  طول »  » نخـس نیا 
زواجت دصق  هب  نم  هناخ  يوس  هب  زگره  دوب  امـش  نایم  رد  يرکف  دشر  بحاص  لقاع و  ناسنا  کی  رگا  ینعی ، تسا  یفاک  ناشنیگنن 

.دیدمآ یمن منانامهیم  هب 

365 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 11) دوه ةروس 

ام هک  یناد  یم یبوخ  هب  دوخ  وت  دنتفگ :  » خساپ هنامرش  یب ربمایپ  طول  يراوگرزب  همه  نیا  ربارب  رد  راکهبت  موق  نیا  یلو  هیآ 79 -) )
(. ٍّقَح ْنِم  َِکتاَنب  ِیف  اَنل  ام  َتِْملَع  ْدََقل  اُولاق  « ) تسین یقح  وت  نارتخد  رد  ار 

(. ُدیُِرن ام  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  َو  «! ) میهاوخ یم زیچ  هچ  ام  یناد  یم املسم  وت  «و 

365 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 11) دوه ةروس 

!( سوسفا : ) تفگ  » هدز دایرف  هک  دش  تحاران  دید و  هثداح  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  نانچ  راوگرزب  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  رد  هیآ 80 -) )
ْمُِکب ِیل  َّنَأ  َْول  َلاق   ) مبوکب مه  رد  ار  نارس  هریخ  امش  منک و  عافد  میاهنامهیم  زا  ات  متـشاد » دوخ  رد  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا 

(. ًةَُّوق
رب اهنآ  کمک  اب  ات  دوب » نم  رایتخا  رد  دنمورین ) يوق و  ياهنامیپ  مه  ناوریپ و  هریـشع و  موق و  زا   ) یمکحم نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  »

(. ٍدیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  يِوآ  ْوَأ   ) موش هریچ  نافرحنم  امش 

365 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 11) دوه ةروس 

هک دندرک  هدهاشم  ار  طول  دیدش  ینارگن  راگدرورپ  نالوسر  هک  یماگنه  ماجنا  رس  راکمتـس : هورگ  نیا  یگدنز  نایاپ  هیآ 81 -) )
ناگداتـسرف ام  طول  يا  دـنتفگ :  » وا هب  دنتـشادرب و  دوخ  راـک  رارـسا  يور  زا  هدرپ  تسا ، راـتفرگ  یحور  هجنکـش  باذـع و  هچ  رد 

366 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادیپ  وت  هب  یسرتسد  زگره  اهنآ  هک ) نادب  و  شابم ، نارگن   ) میاوت راگدرورپ 
(. َْکَیلِإ اُولِصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  ُطُول  ای  اُولاق  «! ) درک دنهاوخن 

دـش و هتخیر  گرزب  ربماـیپ  نیا  هتخوس  بلق  رب  هک  دوب  يدرـس  بآ  نوچمه  ناـشتیرومأم  ناـنامهیم و  عـضو  زا  طوـل  یهاـگآ  نیا 
! تسا هدیـسر  ارف  تفـص  ناویح  نیگنن  موق  نیا  لاگنچ  زا  تاجن  يداش و  نامز  تسا و  نایاپ  فرـش  رد  مغ  هودنا و  نارود  دـیمهف 
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نیمزرس نیا  زا  رادرب و  دوخ  اب  ار  تا  هداوناخ یکیرات  لد  رد  بشما  نیمه  وت  : » هک دنداد  طول  هب  ار  روتسد  نیا  هلـصافالب  نانامهیم 
(. ِْلیَّللا َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف  « ) وش نوریب 

(. ٌدَحَأ ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  « ) دنکن هاگن  شرس  تشپ  هب  امش  زا  کی  چیه   » هک دیشاب  بظاوم  یلو 
تیصعم رسمه  دش  دهاوخ  راتفرگ  دسر  یم راکهانگ  موق  هب  هک  ییالب  نامه  هب  درک و  دهاوخ  فلخت  روتسد  نیا  زا  هک  یسک  اهنت  »

(. ْمَُهباصَأ ام  اُهبیِصُم  ُهَّنِإ  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  « ) تسوت راک 
یگدنز یهاگحبص  عاعش  نیتسخن  اب  و  تسا » حبص  اهنآ  داعیم  باذع و  لوزن  هظحل  : » هک دنتفگ  طول  هب  ار  نخس  نیرخآ  ماجنا  رس 

(. ُْحبُّصلا ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ   ) درک دهاوخ  بورغ  موق  نیا 
(. ٍبیِرَِقب ُْحبُّصلا  َْسَیل  َأ  « ) تسین کیدزن  حبص  رگم   » دییوگ كرت  ار  رهش  رتدوز  هچ  ره  دیزیخرب و  نونکا 

366 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 11) دوه ةروس 

نامرف هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق  هک  هنوگ  نامه  داد ، نایاپ  ربمایپ  طول  راظتنا  هب  دیسر و  ارف  باذع  هظحل  ماجنا  رـس  هیآ 82 -) )
« میتخیر ورف  اهنآ  رس  رب  مه ، يور  رب  مکارتم  رجحتم  ياهلگ  زا  گنـس ، زا  یناراب  و  میدرک ، ور  ریز و  ار  نیمزرـس  نآ  دیـسر  ارف  ام 

(. ٍدوُْضنَم ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  انْرَْطمَأ  اهَِلفاس َو  اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف  )
راثآ نیرخآ  گنس ، زا  یناراب  هک  دوش  ور  ریز و  طقف  هن  دوش ! هنوگژاو  مه  ناشرهش  دیاب  دندوب ! هدرک  هنوراو  ار  زیچ  همه  هک  اهنیا 

.دبوکب مه  رد  اجنآ  رد  ار  تایح 
تابرض ریز  یهاگ  اه و  هزیرگنس ناراب  ریز  یهاگ  تسوا  راظتنا  رد  یتشونرس  نینچ  يا  هشیپ متس  تلم  فرحنم و  هورگ  ره  نیاربانب 

367 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ریز  ینامز  از و  شتآ ياهبمب 
.یتروص هب  یلکش و  هب  مادک  ره  هرخالاب  و  یعامتجا ، هدنشک  تافالتخا  ياهراشف 

367 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 11) دوه ةروس 

(. َکِّبَر َْدنِع  ًۀَمَّوَسُم  « ) وت راگدرورپ  دزن  رادناشن ، دندوب  ییاهگنس   » هکلب دندوبن  یلومعم  ياهگنس  اهگنس ، نیا  یلو  هیآ 83 -) )
َو « ) دنتسین رود  یملاظ  راکمتـس و  هورگ  تیعمج و  موق و  چیه  زا  اهنآ   » دندوب طول  موق  صوصخم  اهگنـس  نیا  هک  دینکن  روصت  اما 

(. ٍدیِعَِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َیِه  ام 
قالخا نامیا و  مه  دـنتفرگ و  يزاب  هب  ار  ناشتلم  تشونرـس  مه  ناش ، هعماـج رب  مه  دـندرک و  متـس  شیوخ  رب  مه  فرحنم  موق  نیا 

.ار یناسنا 
ود ره  تسا و  گرزب  رایـسب  ناـهانگ  زا  مالـسا  رد  ناـنز  رد  هچ  دـشاب و  نادرم  رد  هچ  ییارگ  سنجمه  ییارگ - سنجمه  مـیرحت 

.تسا یعرش  دح  ياراد 
سک ره  نآ  هعلاطم  اب  هک  تسا  هدنهد  ناکت  دایز و  ردـقنآ  هدـش  لقن  مالـسا  نایاوشیپ  زا  ییارگ  سنجمه  تمذـم  رد  هک  یتایاور 

.دراد رارق  نآ  هیاپ  رد  یهانگ  رتمک  هک  تسا  يا  هزادنا هب  هانگ  نیا  یتشز  هک  دنک  یم ساسحا 
شزیمآ یناوجون  اـب  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا 

ار وا  دـنوادخ  و  درک ، دـنهاوخن  كاپ  ار  وا  ناهج  ياهبآ  مامت  هک  نانچ  نآ  دوش ، یم رـشحم  دراو  كاپان  تمایق  زور  دـنک  یـسنج 
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سپـس تسا ... » یهاـگیاج  دـب  هچ  تسا و  هتخاـس  هداـمآ  وا  يارب  ار  خزود  دراد و  یم رود  شیوـخ  تـمحر  زا  دـنک و  یم بـضغ 
«. دیآ یم رد  هزرل  هب  دنوادخ  شرع  دنک  شزیمآ  رکذم  اب  رکذم  سنج  هاگره  : » دومرف

367 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 11) دوه ةروس 

دـسر یم نیدـم »  » مدرم و  بیعـش »  » موق هب  تبون  طول  موق  زیگنا  تربع  ناتـساد  نتفای  نایاپ  اب  بیعـش : نیمزرـس  نیدـم  هیآ 84 -) )
رانید و مهرد و  هک  تب  اهنت  هن  دندش ، نادرگرس  یتسرپ  تب  كرـش و  خالگنـس  رد  دندرک و  اهر  ار  دیحوت  هار  هک  یتیعمج  نامه 
یـشورف و مک  بلقت و  هب  هدوـلآ  ار  شیوـخ  قـنور  اـب  تراـجت  بـسک و  نآ ، رطاـخ  هـب  و  دـندیتسرپ ، یم ار  شیوـخ  تورث  لاـم و 

.دندرک یم رگید  ياهیراکفالخ 
ص: ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاْبیَعُش .) ْمُهاخَأ  َنَیْدَم  یلِإ  َو  « ) میداتسرف ار  بیعش  ناشردارب  نیدم  يوس  هب  و  : » دیوگ یم زاغآ  رد 

368
.دنک وگزاب  دوخ  موق  هب  ار  ناربمایپ  تبحم  تیاهن  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ناشردارب ) « ) ْمُهاخَأ  » هملک

.دنا هتشاد تراجت  نیطسلف  نانبل و  رصم و  اب  و  دندوب ، لیعامسا  نادنزرف  زا  نآ  مدرم  هتشاد و  رارق  هبقع » جیلخ   » قرشم رد  نیدم » »
نیرت یـساسا هب  ار  اـهنآ  تسخن  دوب  توعد  زاـغآ  رد  ناربماـیپ  همه  هویـش  هک  هنوگ  ناـمه  ناـبرهم  زوـسلد و  ردارب  نیا  ربماـیپ  نیا 

« تسین امـش  يارب  يدوبعم  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  هناگی  دنوادخ  نم ! موق  يا  تفگ :  » درک و توعد  دیحوت »  » ینعی بهذـم  ياه  هیاپ
(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  )

تخس نیدم »  » لها نایم  رد  نامز  نآ  رد  دریگ و  یم همشچ  رس  یتسرپ  تب  كرش و  حور  زا  هک  يداصتقا  دسافم  زا  یکی  هب  هاگنآ 
(. َنازیِْملا َلایْکِْملا َو  اوُصُْقنَت  َو ال  « ) دینکن مک  ار  ءایشا  نزو  هنامیپ و  شورف ، دیرخ و  ماگنه  هب  : » تفگ هدرک و  هراشا  دوب  جیار 

: دنک یم نآ  يارب  تلع  ود  هب  هراشا  هلصافالب  روتسد  نیا  زا  سپ  گرزب  ربمایپ  نیا 
ندمآ نییاپ  تراجت ، رما  تفرشیپ  دوش ، هدوشگ  امش  يور  هب  تاریخ  ياهرد  هک  دوش  یم ببـس  زردنا  نیا  لوبق  دیوگ : یم تسخن 

ریخ و همشچ  رس  زین  زردنا  نیا  هک  منئمطم  و  ٍْریَِخب .) ْمُکارَأ  یِّنِإ  « ) متـسه امـش  هاوخریخ  نم   » هصالخ هعماج ، شمارآ  اهتمیق ، حطس 
.دوب دهاوخ  امش  هعماج  يارب  تکرب 

« منیب یم يریثـک  ریخ  ناوارف و  تمعن  ياراد  ار  امـش  نم  : » دـیوگ یم بیعـش  هک  دراد  دوـجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نـیا 
.دینک عیاض  ار  مدرم  قوقح  درادن  یلیلد  نیاربانب 

ورف ار  امـش  همه  ریگارف ، زور  باذـع  یـشورف ) مک  تمعن و  نارفک  كرـش و  رب  رارـصا   ) هک مسرت  یم نآ  زا  نـم  : » هـک نـیا  رگید 
(. ٍطیُِحم ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َو  « ) دریگ

368 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 11) دوه ةروس 

رد دوب  هدرک  یهن  یشورف  مک  زا  ار  دوخ  موق  بیعش  البق  رگا  دنک و  یم دیکأت  اهنآ  يداصتقا  ماظن  يور  اددجم  هیآ  نیا  هیآ 85 -) )
هدـیزگرب ای  َو  « ) دـینک افو  لدـع  طسق و  اب  ار  نزو  هنامیپ و  نم ! موق  يا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، مدرم  قوقح  نتخادرپ  هب  توعد  اجنیا 

369 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
( ِطْسِْقلِاب َنازیِْملا  َلایْکِْملا َو  اُوفْوَأ  ِمْوَق 
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.دنک تموکح  امش  هعماج  رسارس  رب  دیاب  وا  هب  سک  ره  قح  نداد  و  لدع » طسق و  هماقا   » ینعی لصا  نیا  .و 
َساَّنلا اوُسَْخبَت  َو ال  « ) دیهاکن نانآ  قح  زا  و  دیراذگن ، بیع  مدرم  سانجا ) و   ) ءایـشا رب  و  : » دیوگ یم هداهن ، رتارف  نآ  زا  مدـق  سپس 

(. ْمُهَءایْشَأ
(. َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  « ) دیشوکن داسف  هب  نیمز  يور  رد  و  : » دیوگ یم هتفر ، رتارف  نیا  زا  مه  زاب  هیآ  نایاپ  رد 

يا هژیو تیمها  زا  ملاس  داـصتقا  کـی  دـیحوت ، هب  داـقتعا  هلأـسم  زا  دـعب  هک  دـنک  یم سکعنم  یبوخ  هب  ار  تیعقاو  نیا  قوف  هیآ  ود 
.دوب دهاوخ  هعماج  رد  عیسو  داسف  همشچ  رس  يداصتقا  ماظن  یگتخیر  مه  هب  هک  دهد  یم ناشن  زین  و  تسا ، رادروخرب 

369 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 11) دوه ةروس 

ببس دیآ - تسد  هب  نارگید  رامثتسا  متس و  ملظ و  هار  زا  هک  یتورث  تورث - شیازفا  هک  درک  دزشوگ  اهنآ  هب  ماجنا  رس  هیآ 86 -) )
ادخ و هب  نامیا  رگا  دشاب ) كدنا  مک و  دـنچ  ره   ) دـنام یم یقاب  امـش  يارب  هک  یلالح  هیامرـس   » هکلب دوب ، دـهاوخن  امـش  يزاین  یب

(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  « ) تسا رتهب  دیشاب  هتشاد  شتاروتسد 
رب ناـتندرک  راـبجا  هب  فظوم  امـش و  لاـمعا  لوؤسم  نم  و   » متفگ هک  دوـب  رادـشه  راذـنا و  غـالبا و  نیمه  نم  هفیظو  تفگ : سپس 

(. ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  « ) متسین هار  نیا  نتفریذپ 
نورق راصعا و  رد  دـناوت  یم هک  دراد  یعماج  میهافم  دـشاب  هدـش  لزان  یـصاخ  دروم  رد  دـنچ  ره  نآرق  تایآ  میا  هتفگ اهراب  هتکن :

.دوش قیبطت  رت ، عیسو رت و  یلک ياهقادصم  رب  دعب 
ره یلو  تسا ، یهلا  شاداپ  ای  لالح و  هیامرس  دوس و  ِهَّللا » ُتَّیَِقب   » زا روظنم  و  دنبیعـش ، موق  بطاخم  هچرگ  ثحب ، دروم  هیآ  رد  اذل 

.دوش یم بوسحم  ِهَّللا » ُتَّیَِقب  ، » ددرگ وا  تداعس  ریخ و  هیام  هدنام و  یقاب  رشب  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  عفان  دوجوم 
تـسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  مایق  زا  سپ  یبالقنا  ربهر  نیرتگرزب  اوشیپ و  نیرخآ  جـع )  ) دوعوم يدـهم  هک  اـجنآ  زا  و 

370 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  همه  زا  دشاب و  یم هّللا » ۀیقب   » قیداصم نیرتنشور  زا  یکی 
هدـش هراشا  نآ  هب  يددـعتم  تایاور  رد  تسا و  ناماما  ناربماـیپ و  زا  دـعب  هدـنامیقاب  اـهنت  هک  صوصخب  تسا ، رت  هتـسیاش بقل  نیا 

.تسا

370 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 11) دوه ةروس 

.داد ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  ینامسآ  حلصم  يادن  نیا  ربارب  رد  جوجل  موق  نیا  مینیبب  نونکا  ناجوجل : ساسا  یب قطنم  هیآ 87 -) )
ینـالک دوـس  هلماـعم  رد  بلقت  یـشورف و  مک  زا  دنتـشادنپ و  یم شیوـخ  گـنهرف  تلاـصا  هناـشن  ناـکاین و  راـثآ  ار  اـهتب  هک  اـهنآ 

دندیتسرپ یم نامناردپ  ار  هچنآ  ام  هک  دهد  یم روتـسد  وت  هب  تزامن  نیا  ایآ  بیعـش ! يا  دـنتفگ :  » نینچ بیعـش  ربارب  رد  دـندرب ، یم
(. انُؤابآ ُُدبْعَی  ام  َكُْرتَن  ْنَأ  َكُُرمْأَت  َُکتالَص  ُْبیَعُش َأ  ای  اُولاق  ( !؟» مییوگ كرت 

ِیف َلَـعْفَن  ْنَأ  ْوَأ  ( ؟» مینک فرـصت  ناـملاوما  رد  ناـم  هاوخلد هب  میناوتن  میهد و ) تسد  زا  شیوـخ  لاوـما  رد  ار  دوـخ  يدازآ   ) اـی «و 
(. اُؤشَن ام  اِنلاْومَأ 

لئاق نیکلام  هب  تبـسن  لاوما  رد  فرـصت  يارب  یتیدودحم  نیرتمک  دناوت  یمن سک  چیه  هک  دـندوب  هابتـشا  نیا  راتفرگ  بیعـش  موق 
رارق دنا  هدرک هضرع  مدرم  رب  یهلا  ناربمایپ  هک  يا  هدـش باسح  حیحـص و  طباوض  تحت  دـیاب  یلام  روما  هشیمه  هک  یلاح  رد  دوش 
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.دیشک دهاوخ  یهابت  هب  هعماج  هن  رگ  دریگ و 
(. ُدیِشَّرلا ُمِیلَْحلا  َْتنََأل  َکَّنِإ  ! ) تسا دیعب  ینانخس  نینچ  وت  زا  يا ،» هدیمهف هلصوحرپ و  رابدرب ، مدآ  هک  وت  »

هـشیدنا تسرد  اهنآ  رگا  هک  یلاـح  رد  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم يرثا  هچ  راـکذا  تاـکرح و  نیا  زاـمن ، دـندرک  یم رکف  اـهنآ  دـیاش 
هدنز ناسنا  رد  ار  یسانش  قح  یـسرتادخ و  يراکزیهرپ و  اوقت و  تیلوؤسم و  سح  زامن  هک  دنتفای  یمرد ار  تیعقاو  نیا  دندرک ، یم

.دزادنا یم وا  لدع  هاگداد  دای  هب  ادخ و  دای  هب  ار  وا  دنک ، یم
.دراد یم زاب  بلقت  عاونا  یشورف و  مک  زا  ناکاین و  هناروکروک  دیلقت  یتسرپ و  تب  كرش و  زا  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  و 

370 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 11) دوه ةروس 

يا ! ) نم موق  يا  تفگ :  » دندوب هتفرگ  يدرخ  یب رب  لیلد  تهافـس و  رب  لمح  ار  شنانخـس  هک  اهنآ  خساپ  رد  بیعـش  اما  هیآ 88 -) )
لیلد نم  هاـگره  مهاوـخ ) یم مه  امـش  يارب  مراد  یم تسود  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  و  امـش ، زا  مـه  نـم  دـینم و  زا  امـش  هـک  یهورگ 

371 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
َلاق ( ؟ منک راتفر  وا  نامرف  فالخ  رب  مناوت  یم ایآ  دشاب » هداد  نم  هب  یبوخ  تبهوم  قزر و  مشاب و  هتـشاد  مراگدرورپ  زا  يراکـشآ 

(. ًانَسَح ًاقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَر  یِّبَر َو  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ِمْوَق َأ  ای 
ام َو  «! ) موش بکترم  مدوخ  مراد ، یم زاب  نآ  زا  ار  امـش  هک  يزیچ  مهاوخ  یمن زگره  نم  : » دـنک یم هفاضا  گرزب  ربماـیپ  نیا  سپس 

(. ُْهنَع ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ 
ار امش  ای  مزودنیب و  یتورث  لامعا  نیا  ماجنا  اب  مدوخ  اما  دیرادم ، اور  هلماعم  رد  شغ  بلقت و  دینکن و  یـشورف  مک  میوگب  امـش  هب 

.تسین نینچ  زگره  هن  مروآ ، دورف  میظعت  رس  اهنآ  ربارب  رد  دوخ  اما  منک  عنم  اهتب  شتسرپ  زا 
ْنِإ « ) مراد تردق  رد  هک  اجنآ  ات  تسامـش  هعماج  امـش و  حالـصا  نآ  مرادـن و  رتشیب  فدـه  کی  نم  : » دـیوگ یم اهنآ  هب  ماجنا  رس 

(. ُْتعَطَتْسا اَم  َحالْصِْإلا  اَّلِإ  ُدیِرُأ 
.یعامتجا تاماظن  طباور و  حالصا  لمع و  حالصا  قالخا ، حالصا  هدیقع ، حالصا 

(. ِهَّللِاب اَّلِإ  یِقِیفْوَت  ام  َو  « ) مبلط یم قیفوت  ادخ  زا  اهنت   » فده نیا  هب  ندیسر  يارب  و 
زاـب وا  هب  زیچ  همه  رد  منک و  یم هیکت  وا  رب  اـهنت   » گرزب فدـه  نـیا  هـب  ندیـسر  و  دوـخ ، تلاـسر  ماـجنا  يارب  لـیلد  نـیمه  هـب  و 

(. ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  « ) مدرگ یم
.مدرگ یم زاب  وا  هب  هار ، نیا  دیادش  لمحت  يارب  و  منک ، یم شالت  وا  يرای  رب  هیکت  اب  تالکشم ، لح  يارب 

371 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 11) دوه ةروس 

تبسن توادع  ضغب و  رطاخ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم رایسب  هک  نیا  نآ  دنک و  یم یقالخا  هتکن  کی  هجوتم  ار  اهنآ  سپـس  هیآ 89 -) )
یشومارف تسد  هب  ار  دوخ  تشونرس  و  دریگ ، یم هدیدان  ار  شیوخ  حلاصم  مامت  يزیچ ، هب  تبسن  تجاجل  بصعت و  ای  و  یـسک ، هب 

ِمْوَق ای  َو  « ) دراد او  یشکرس  نایصع و  هانگ و  هب  ار  امش  نم  اب  توادع  ینمـشد و  ادابم  نم ! موق  يا  و  : » دیوگ یم اهنآ  هب  دراپـس ، یم
(. ِیقاقِش ْمُکَّنَمِرْجَی  ال 

ْمُکَبیُِصی ْنَأ  « ) دسرب مه  امش  هب  دیسر  حلاص  موق  ای  دوه  موق  ای  حون  موق  هب  هک  ییاهتازاجم  اهجنر و  بئاصم و  اهالب و  نامه  ادابم  »
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372 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍِحلاص .) َمْوَق  ْوَأ  ٍدوُه  َمْوَق  ْوَأ  ٍحُون  َمْوَق  َباصَأ  ام  ُْلثِم 
ٍطُول ُمْوَق  ام  َو  « ) دنتـسین رود  نادنچ  امـش  زا  ندش ) نارابگنـس  ناشیاهرهـش و  ندـش  ور  ریز و  ینعی  میظع  يالب  نآ  اب   ) طول موق  «و 

(. ٍدیِعَِبب ْمُْکنِم 
.دراد یمک  تسد  نانآ  ناهانگ  زا  امش  ناهانگ  لامعا و  هن  ناشیگدنز و  ناکم  هن  و  دراد ، هلصاف  نادنچ  امش  زا  اهنآ  نامز  هن 

372 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 11) دوه ةروس 

.دهد یم هارمگ  موق  نیا  هب  تسا  وا  نیشیپ  تاغیلبت  مامت  هجیتن  عقاو  رد  هک  روتسد  ود  ماجنا  رس  و  هیآ 90 -) )
(. ْمُکَّبَر اوُرِفْغَتْسا  َو  « ) دیبلطب شزرمآ  دنوادخ  زا  : » هک نیا  تسخن 

.دیدرگ رانک  رب  تالماعم  رد  تنایخ  یتسرپ و  تب  كرش و  زا  و  دیوش ، كاپ  هانگ  زا  ات 
(. ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  « ) دیدرگزاب وا  يوس  هب  هانگ  زا  یکاپ  زا  سپ  «و 

.تفر وا  يوس  هب  دش و  كاپ  دیاب  تسا و  كاپ  وا  هک 
.اهتنا یب تسا  يدوجو  هک  تسوا  يوس  هب  تشگزاب  هبوت  تسا و  نتشیوخ  يوشتسش  هانگ و  ریسم  رد  فقوت  رافغتسا ، عقاو  رد 

تسا و میحر  مه  نم ، راگدرورپ  هک  ارچ   » تسا زاب  امـش  يور  هب  تشگزاب  هار  دشاب ، نیگنـس  میظع و  ردق  ره  امـش  هانگ  دـینادب  و 
(. ٌدوُدَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  « ) ناگدنب رادتسود  مه 

372 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 11) دوه ةروس 

هب نیـشنلد  اسر و  هدـش و  باسح  نانخـس  رطاخ  هب  هک  گرزب  ربمایپ  نیا  بیعـش  شموق : بیعـش و  لـباقتم  ياهدـیدهت  هیآ 91 -) )
هارمگ موق  نیا  مینیبب  اما  درک ، داریا  ماـمت  يزوسلد  تناـتم و  هلـصوح و  ربص و  اـب  ار  شراـتفگ  هتفرگ ، بقل  ءاـیبنالا  بیطخ  ناونع 

.دنتفگ خساپ  وا  هب  هنوگچ 
بیعـش يا  دنتفگ : : » هک نیا  تسخن  .دـنداد  باوج  درک  یم يربخ  یب لهج و  تجاجل و  زا  تیاکح  یگمه  هک  هلمج  راهچ  اب  اهنآ 

(. ُلوُقَت اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  ام  ُْبیَعُش  ای  اُولاق  « ) میمهف یمن ار  وت  ياهفرح  زا  يرایسب  ام 
ام : » هک نیا  رگید  میشیدنیب ! نآ  نوماریپ  میهاوخب  ام  هک  تسین  نآ  رد  یشزرا  اب  قطنم  اوتحم و  و  درادن ! هت  رس و  وت  نانخـس  اساسا 

373 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َكارََنل  اَّنِإ  َو  « ) مینیب یم ناوتان  فیعض و  دوخ  نایم  رد  ار  وت 
( ًافیِعَض انِیف 

يارب هک  یمارتحا  و   ) تا هلیبق موق و  هظحالم  رگا  ، » تسوت تردـق  زا  سرت  رطاخ  هب  میـسر  یمن ار  وت  باـسح  اـم  رگا  نکم  ناـمگ  .
َکُطْهَر ـال  ْوـَل  َو  «! ) میدرک یم نارابگنـس  ار  وـت  ینعی ) میدـناسر  یم لـتق  هب  یتروـص  نیرتدـب  هب  ار  وـت   ) دوـبن میتـسه ) لـئاق  اـهنآ 

(. َكانْمَجََرل
(. ٍزیِزَِعب اْنیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  « ) یتسین ریذپان  تسکش  دنمورین و  يدرف  ام  يارب  وت  : » دنتفگ ماجنا  رس 

373 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 11) دوه ةروس 

نینچ اهنآ  هب  اسر  نایب  اویـش و  قطنم  نامه  اب  دورب ، رد  اج  زا  اهنآ  ياهنیهوت  هدـننز و  نانخـس  زا  هک  نیا  نودـب  بیعـش  هیآ 92 -) )
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َنِم ْمُْکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطْهَر  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  ( ؟» دـنرتزیزع دـنوادخ  زا  امـش  دزن  نم  هلیبق  موق و  رفن  دـنچ  نیا  ایآ  نم ! موق  يا  تفگ :  » خـساپ
(. ِهَّللا

؟ دیریذپ یمن ار  منانخس  ادخ »  » رطاخ هب  ارچ  دیناسر  یمن رازآ  نم  هب  ناتدوخ  هتفگ  هب  هک  نم  لیماف  رطاخ  هب  هک  امش 
(. ایِرْهِظ ْمُکَءارَو  ُهوُُمتْذَخَّتا  َو  ( ؟» دیا هتخادنا رس  تشپ  ار  وا  نامرف  وا و  هک  نیا  اب  « ؟ دیلئاق مارتحا  ادخ  يارب  امش  ایآ 

مامت هب  نم  راگدرورپ  : » هک دینادب  نیقی  دونش ، یمن ار  ناتنانخس  دنیب و  یمن ار  امش  لامعا  دنوادخ  دینکن  رکف  دیوگ : یم نایاپ  رد  و 
(. ٌطیُِحم َنُولَمْعَت  اِمب  یِّبَر  َّنِإ  « ) دراد هطاحا  دیهد ، یم ماجنا  هک  یلامعا 

373 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 11) دوه ةروس 

عضوم بیعش  دندومن ، ندرک  راسگنس  هب  ینمـض  دیدهت  ار  وا  دوخ ، نانخـس  رخآ  رد  بیعـش  موق  ناکرـشم  هک  اجنآ  زا  هیآ 93 -) )
زا يراک  ره  دـیامنن و ) هقیاضم  دـیراد  تردـق  رد  هچ  ره  ! ) نم موق  يا  : » دـنک یم صخـشم  نینچ  اـهنآ  دـیدهت  ربارب  رد  ار  شیوخ 

(. ْمُِکتَناکَم یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  َو  « ) دیهد ماجنا  تسا  هتخاس  ناتتسد 
(. ٌلِماع یِّنِإ  « ) منک یم ار  مدوخ  راک  زین  نم  »

؟ امش ای  نم  تسوگغورد » یسک  هچ  و  امش ) ای  نم   ) دش دهاوخ  هدننکراوخ  باذع  راتفرگ  یـسک  هچ  دیمهف  دیهاوخ  يدوز  هب  اما  »
374 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  )

( ٌبِذاک َوُه  ْنَم  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَع 
هک دیـشاب  نیا  راـظتنا  رد  امـش  ٌبِیقَر .) ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْرا  َو  « ) راـظتنا رد  مه  نم  دـینامب ، راـظتنا  رد  امـش  تسا ، نینچ  هک  لاـح  و  .»
هب یهلا  كاندرد  تازاـجم  هک  متـسه  نیا  راـظتنا  رد  مه  نم  دـیوش  زوریپ  نم  رب  ناـتذوفن  تورث و  تیعمج و  تردـق و  اـب  دـیناوتب 

! دزادنارب یتیگ  هحفص  زا  دریگب و  ار  هارمگ  تیعمج  امش  ناماد  يدوز 

374 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 11) دوه ةروس 

هب رئاد   ) ام نامرف  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دیـسر ، ارف  ییاهن  هلحرم  ماجنا  رـس  نیدـم : ناراکهبت  رمع  نایاپ  هیآ 94 -) )
تمحر تکرب  هب  دندوب  هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  بیعش و  تسخن  دیسر ، ارف  جوجل ) راکمتـس و  هارمگ و  موق  نیا  تازاجم 

(. اَّنِم ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ًاْبیَعُش َو  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اََّمل  َو  « ) میداد تاجن  نیمزرس  نآ  زا  دوخ 
(. ُۀَْحیَّصلا اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ  َو  « ) تفرگ ورف  ار  نارگمتس  ناملاظ و  نیرفآ ، گرم  میظع  هحیص  ینامسآ و  دایرف  سپس  »

هب ناشناج  یب داسجا  و  دندرم » دنداتفا و  ور  هب  دوخ  ياه  هناخ رد  ینامسآ  هحیـص  نیا  رثا  رب  بیعـش  موق  : » دیامرف یم نآ  لابند  هب  و 
(. َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف   ) دوب اجنآ  رد  یتدم  ات  یتربع  ياهسرد  ناونع 

374 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 11) دوه ةروس 

(. اهِیف اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  « ) دندوبن نیمزرس  نآ  نکاس  زگره  ایوگ   » هک دش  هدیچیپ  مه  رد  اهنآ  یگدنز  راموط  نانچنآ  هیآ 95 -) )
تمحر فطل و  زا  نیدـم  نیمزرـس  داب  رود  : » دـیامرف یم دـش ، نایب  دومث  داع و  موق  تشذگرـس  رخآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ماجنا  رس 

(. ُدوُمَث ْتَدَِعب  امَک  َنَیْدَِمل  ًادُْعب  الَأ  « ) دندش رود  دومث  موق  هک  هنوگ  نامه  راگدرورپ 
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374 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 11) دوه ةروس 

نب یـسوم   » تشذگرـس زا  يا  هشوگ هب  هراشا  نیدم  باحـصا  بیعـش و  ناتـساد  نایاپ  زا  دـعب  نوعرف ! اب  هزرابم  نامرهق  هیآ 96 -) )
.تسا هروس  نیا  رد  ناربمایپ  ناتساد  نیمتفه  نیا  دنک و  یم نوعرف  اب  شتازرابم  و  نارمع »

یسوم يارجام  هب  راب  دص  زا  شیب  هروس  یـس  زا  شیب  رد  اریز  تسا ، هدمآ  رتشیب  نآرق  رد  ناربمایپ  مامت  زا  ع )  ) یـسوم تشذگرس 
375 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  هراشا  لیئارسا  ینب  نوعرف و  و 

نیا رب  هوالع  یسوم  یلو  دندرک ، مایق  هارمگ ، ماوقا  دض  رب  اهنآ  هک  تسا  نیا  رگید  ناربمایپ  هب  تبـسن  یـسوم  تشذگرـس  یگژیو 
.دومن مایق  نوعرف  رابج  هاگتسد  نوچمه  يا  هماکدوخ تموکح  ربارب  رد 

مایپ یکچوک ، نیع  رد  هک  يا  هشوگ میناوخ  یم ار  هشوگ  کی  اهنت  یسوم ، تشذگرس  زا  تمسق  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
.دراد اهناسنا  همه  يارب  یگرزب 

اْنلَـسْرَأ ْدََـقل  َو  « ) میداتـسرف دـنمورین  يوق و  یقطنم  میداد و  رارق  وا  رایتخا  رد  هک  یتازجعم  اب  ار  یـسوم  ام  : » دـیوگ یم هیآ  تسخن 
(. ٍنِیبُم ٍناْطلُس  اِنتایِآب َو  یسُوم 

375 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 11) دوه ةروس 

(. ِِهئاَلَم َنْوَعِْرف َو  یلِإ  « ) میداتسرف وا  ألم  نوعرف و  يوس  هب   » دنمورین قطنم  نآ  هدنبوک و  تازجعم  نآ  اب  ار  یسوم  هیآ 97 -) )
شقطنم تازجعم و  وا و  ربارب  رد  دندشن  رـضاح  دندید ، یم رطخ  رد  ار  دوخ  عورـشمان  عفانم  یـسوم ، مایق  اب  هک  نوعرف  نایفارطا  اما 

(. َنْوَعِْرف َْرمَأ  اوُعَبَّتاَف  « ) دندرک يوریپ  نوعرف  نامرف  زا  اذل   » دندرگ میلست 
(. ٍدیِشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  َو  « ) دوبن تاجن  دشر و  هیام  اهنآ و  تداعس  نماض  زگره  نوعرف  نامرف  اما  »

375 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 11) دوه ةروس 

، ناـهج نیا  ناـیاوشیپ  دـنوش و  یم رـشحم  دراو  شیوخ ، ربـهر  اـب  یهورگ  تلم و  موق و  ره  زیخاتـسر  زور  هک  اـجنآ  زا  هیآ 98 -) )
ُهَمْوَق ُمُدـْقَی  « ) دوش یم هنحـص  نیا  دراو  شموق  شیپاشیپ  رد  دوب ) دوخ  رـصع  ناهارمگ  ربهر  هک  زین   ) نوعرف  » دـنناهج نآ  نایاوشیپ 

(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی 
شتآ هب  ار  اهنآ   » دربب لالز  بآ  زا  ییاراوگ  همـشچ  يوس  هب  نازوس  ياـمرگ  نآ  رد  ار  دوخ  ناوریپ  اوشیپ  نیا  هک  نیا  ياـج  هب  اـما 

(. َراَّنلا ُمُهَدَرْوَأَف  « ) دزاس یم دراو  خزود 
(. ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا  َْسِئب  َو  «! ) دنوش یم دراو  نآ  رب  هک  شتآ )  ) تسا يروخشبآدب  هچ  «و 

.دیازفا یم شیگنشت  رب  ندرک  باریس  ضوع  رد  دنازوس و  یم ار  ناسنا  دوجو  مامت  شطع ، نیکست  ياج  هب  هک  يزیچ  نامه 
376 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

376 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 11) دوه ةروس 

دندش و راتفرگ  وا  تخس  ياهرفیک  تازاجم و  هب  و   ) دنتـشگ قلحم  ادخ  تنعل  هب  ناهج  نیا  رد  اهنآ  : » دیوگ یم سپـس  هیآ 99 -) )
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َمْوَی ًۀَنَْعل َو  ِهِذـه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو  « ) دوب دـنهاوخ  رود  ادـخ  تمحر  زا  زین  زیخاتـسر  زور  رد  و  دـندیدرگ ) قرغ  ناشورخ  جاوما  نایم  رد 
(. ِۀَمایِْقلا

تراسخ اـیند  نیا  رد  مه  نیارباـنب  ددرگ ، یم تبث  راـبج  هارمگ و  موق  کـی  ناونع  هب  خـیرات  تاحفـص  رد  هشیمه  اـهنآ  نیگنن  ماـن 
.رگید ناهج  رد  مه  دندرک و 

(. ُدُوفْرَْملا ُْدفِّرلا  َْسِئب  « ) دوش یم نانآ  بیصن  هک  ادخ ) تمحر  زا  يرود  نعل و   ) تسا ییاطع  دب  هچ  «و 

376 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 11) دوه ةروس 

.دش نایب  ناشناربمایپ  خیرات  زا  يا  هشوگ نیشیپ و  ماوقا  زا  موق  تفه  تشذگرس  هروس  نیا  تایآ  رد  هیآ 100 -) )
اهرهـش و راـبخا  زا  يا  هشوگ اـهارجام  نیا  : » دـیامرف یم يدـنب  عمج  کـی  تروص  هب  هدرک ، هراـشا  اهناتـساد  نآ  ماـمت  هب  اـجنیا  رد 

(. َْکیَلَع ُهُّصُقَن  يرُْقلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ  « ) مینک یم وگزاب  وت  يارب  ار  شناتساد  ام  هک  تساهیدابآ 
اْهنِم « ) تسا هتشگ  ناریو  یلکب  هدش  ورد  رازتشک  نوچمه  یتمـسق  و  تساپرب ، زونه  نآ  زا  یتمـسق   » هک ییاهیدابآ  اهرهـش و  نامه 

(. ٌدیِصَح ٌِمئاق َو 

376 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 11) دوه ةروس 

(. ْمُهَسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْنِکل  ْمُهانْمَلَظ َو  ام  َو  « ) دنتشاد اور  متس  نتشیوخ  هب  ناشدوخ  اهنآ  هکلب  میدرکن  متس  اهنآ  هب  ام  اما  (- » هیآ 101 )
ادـخ زا  ریغ  هـک  ار  ینادوـبعم  دیـسر ، ارف  یهلا  تازاـجم  ناـمرف  هـک  یماـگنه  و   » دـندرب هاـنپ  ناـشنیغورد  نایادـخ  اـهتب و  هـب  اـهنآ 

(. َکِّبَر ُْرمَأ  َءاج  اََّمل  ٍء  ْیَش ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف  « ) دندرکن يرای  ار  اهنآ  دندناوخ  یم
(. ٍبِیْبتَت َْریَغ  ْمُهوُداز  ام  َو  « ) دندوزفین اهنآ  تکاله  رب  زج   » یبالق نایادخ  نیا  يرآ !

376 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 11) دوه ةروس 

ار اهنآ  هک  یماگنه  دـندرک  یم متـس  هک  ییاـهیدابآ  اهرهـش و  هب  تبـسن  وت  راـگدرورپ  تازاـجم  دوب  نینچ  نیا   » يرآ هیآ 102 -) )
377 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌۀَِملاظ .) َیِه  يرُْقلا َو  َذَخَأ  اذِإ  َکِّبَر  ُذْخَأ  َِکلذَک  َو  « ) درک تکاله  میلست 

(. ٌدیِدَش ٌمِیلَأ  ُهَذْخَأ  َّنِإ  « ) تسا دیدش  كاندرد و  راگدرورپ  تازاجم  املسم  »
زا ار  اپ  دنیالایب و  متس  ملظ و  هب  تسد  یتلم  موق و  ره  هک  تسا  یگـشیمه  همانرب  تنـس و  کی  تسا ، یهلا  یمومع  نوناق  کی  نیا 

تخـس ماجنا  رـس  ار  اهنآ  دنوادخ  دنیامنن  انتعا  ادـخ  ناربمایپ  ياهزردـنا  ییامنهار و  يربهر و  هب  دـنهن و  رتارف  یهلا  ياهنامرف  زرم 
.دراشف یم باذع  هجنپ  رد  دریگ و  یم

377 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 11) دوه ةروس 

زیگنا و تربـع  ياهتـشذگرس   ) نیا رد  : » دـیامرف یم هلـصافالب  تسا  یموـمع  یلک و  نوناـق  کـی  نـیا  هـک  اـجنآ  زا  و  هیآ 103 -) )
باذـع زا  هک  یناسک  يارب  قح ) هار  نتفای  يارب   ) تسا يا  هناـشن تمـالع و  تشذـگ ) ناگتـشذگ  رب  هک  یکاـندرد  موش و  ثداوح 
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(. ِةَرِخْآلا َباذَع  َفاخ  ْنَِمل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنسرت یم ترخآ 
رتعیسو رظن  ره  زا  رگید  ناهج  شیاهباذع و  اهتازاجم و  یتح  تسا  زیچان  کچوک و  شزیچ  همه  رگید  يارس  ربارب  رد  ایند  هک  ارچ 

.دنروخ یم ناکت  ایند  رد  اه  هنومن نیا  زا  کی  ره  ندید  اب  دنراد  زیخاتسر  هب  نامیا  هک  اهنآ  و  دشاب ، یم
« دنوش یم عمج  نآ  يارب  مدرم  همه  هک  تسا  يزور  نآ  : » دیوگ یم هدرک ، تمایق  زور  فاصوا  زا  فصو  ود  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد 

(. ُساَّنلا َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ  )
(. ٌدوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  َو  « ) تسا ناگمه  دوهشم  هک  تسا  يزور  نآ  «و 

.دننیب یم ار  نآ  دنوش و  یم رضاح  نآ  رد  اهناسنا  مامت  هک  نانچنآ 

377 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 11) دوه ةروس 

نآرق اذـل  دـسر ، یم ارف  یک  تسین  مولعم  تسا و  هیـسن  زور  نآ  زا  نخـس  دـنیوگب  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 104 -) )
(. ٍدوُدْعَم ٍلَجَِأل  اَّلِإ  ُهُرِّخَُؤن  ام  َو  « ) میزادنا یمن ریخأت  يدودحم ، نامز  ات  زج  ار  تازاجم )  ) نآ ام  و  : » دیوگ یم هلصافالب 

.دوش هدایپ  ءایبنا  همانرب  نیرخآ  و  دننیبب ، ار  شرورپ  شیامزآ و  ياهنادیم  ناهج  مدرم  ات  تسا  نشور  هک  یتحلصم  يارب  مه  نآ 

377 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 11) دوه ةروس 

.دوب هدش  گرزب  هاگداد  نآ  رد  مدرم  همه  عامتجا  تمایق و  هلأسم  هب  يا  هراشا هتـشذگ  تایآ  رد  تواقـش ! تداعـس و  هیآ 105 -) )
هب زج  سک  چیه  دسر  ارف  زور  نآ  هک  یماگنه  : » دیوگ یم تسخن  هدرک ، نایب  زور  نآ  رد  ار  مدرم  تشونرس  زا  يا  هشوگ اجنیا  رد 

378 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهنْذِِإب .) اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال  َمْوَی  « ) دیوگ یمن نخس  راگدرورپ  هدارا 
یلاؤس شـسرپ و  هنوگ  چیه  لحارم  زا  يا  هراپ رد  دراد ، ییاهیگژیو  هلحرم  ره  هک  دـنیامیپ  یم ار  یفلتخم  لحارم  زور  نآ  رد  مدرم 

نابز اـب  دـنا  هدرک ظـفح  دوخ  رد  ار  لاـمعا  راـثآ  هک  ناـشرکیپ  ياـضعا  طـقف  دـنهن ، یم ناـشناهد  رب  رهم  یتح  دوش و  یمن اـهنآ  زا 
ناهانگ هب  دنیآ و  یم نخـس  هب  دنوادخ  نذا  هب  دوش و  یم هتـشادرب  ناشنابز  زا  لفق  رگید  لحارم  رد  اما  دنیوگ ، یم نخـس  ینابز  یب

ره هب  دنهن ! يرگید  ندرگ  رب  ار  شیوخ  هانگ  دنراد  یعـس  هکلب  دنیامن  یم تمالم  ار  رگیدکی  ناراکاطخ  دـننک و  یم فارتعا  دوخ 
: دیوگ یم هدرک ، هورگ  ود  هب  مدرم  همه  میسقت  هب  هراشا  هیآ  نایاپ  رد  لاح 

(. ٌدیِعَس ٌّیِقَش َو  ْمُْهنِمَف  « ) دنتخبدب يرگید  هورگ  تخبشوخ و  یهورگ  دندیعس ، یهورگ  یقش و  اجنآ  رد  یهورگ  »
.تسین ایند  رد  ناسنا  تاین  راتفگ و  رادرک و  لامعا و  هجیتن  زج  يزیچ  تداعس  نآ  تواقش و  نیا 

378 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 11) دوه ةروس 

هک اـهنآ  اـما  : » دـهد یم حرـش  نـینچ  ییاـیوگ  هدرـشف و  تاراـبع  رد  ار  نادنمتداعـس  نادنمتواقـش و  تـالاح  سپــس  هیآ 106 -) )
اهِیف ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  « ) دنهد یم رـس  دایرف  هرعن و  هلان و  دنراد و  قیهـش »  » و ریفز »  » خزود شتآ  رد  دندش  دـنمتواقش 

(. ٌقیِهَش ٌرِیفَز َو 
دـنک و یم رپ  ار  اهنآ  دوجو  مامت  هک  يا  هلان دـنهد ، یم رـس  هلان  هودـنا  مغ و  زا  هک  تسا  یناسک  هلاـن  داـیرف و  يادـص  ود  ره  نیا  و 

.تسا باذع  تدش  یتحاران و  تیاهن  هناشن 
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378 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 11) دوه ةروس 

ِتَماد ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  « ) تساپرب نیمز  اهنامسآ و  هک  ینامز  ات  دنام  دنهاوخ  شتآ  رد  هناوداج  اهنآ  : » دنک یم هفاضا  و  هیآ 107 -) )
(. ُضْرَْألا ُتاوامَّسلا َو 

(. َکُّبَر َءاش  ام  اَّلِإ  « ) دنک هدارا  تراگدرورپ  هچنآ  رگم  »
(. ُدیُِری اِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  « ) دهد یم ماجنا  دنک  هدارا  ار  يراک  ره  دنوادخ  هک  ارچ  »

378 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

اوُدِعُـس َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  « ) تساپرب نیمز  اهنامـسآ و  ات  دنام ، دنهاوخ  هنادواج  تشهب  رد  دـندش  دنمتداعـس  هک  اهنآ  اما  و  (- » هیآ 108 )
379 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُضْرَْألا .) ُتاوامَّسلا َو  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف 

(. َکُّبَر َءاش  ام  اَّلِإ  « ) دنک هدارا  وت  راگدرورپ  هچنآ  رگم  »
(. ٍذوُذْجَم َْریَغ  ًءاطَع  « ) دوش یمن عطق  نانآ  زا  زگره  هک  تسا  يا  هیطع ششخب و  نیا  »

379 ص :  تواقش ....  تداعس و  بابسا 

و هعماج ، کی  ای  درف  کی  يارب  لماکت  بابـسا  ندوب  مهارف  زا  تسترابع  هصـالخ  روطب  تساـهناسنا  همه  هدـش  مگ  هک  تداعـس  - 
.تسا لماکت  تفرشیپ و  يزوریپ و  طیارش  ندوب  دعاسمان  زا  ترابع  هک  تسا  یتخبدب  تواقش و  نآ  لباقم  هطقن 

ار مزال  لئاسو  دـناوت  یم هک  تسوا  تسا  ناسنا  دوخ  تساوخ  هدارا و  تواقـش ، تداعـس و  یلـصا  هیاـپ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
ای دزیخرب و  هزرابم  هب  تواقـش  یتخبدـب و  لماوع  اـب  دـناوت  یم هک  تسوا  و  دزاـس ، مهارف  شا  هعماـج یتح  شیوخ و  نتخاـس  يارب 

.دوش نآ  میلست 
تثارو یگداوناخ و  طیحم و  ياهیئاسران  یتح  و  دـشاب ، ناسنا  تاذ  نورد  رد  هک  تسین  يزیچ  تواقـش  تداعـس و  ءایبنا  قطنم  رد 

وا مینک و  راکنا  ار  ناسنا  يدازآ  هدارا و  لصا  ام  هک  نیا  رگم  تسا ، ینوگرگد  رییغت و  لباق  ناـسنا ، دوخ  هدارا  میمـصت و  ربارب  رد 
عطق روطب  رظن  نیا  هک  مینادب  نآ  دننام  طیحم و  يربج  دولوم  ای  یتاذ و  ار  شتواقـش  تداعـس و  مینادب و  يربج  طیارـش  موکحم  ار 

.تسا موکحم  لقع  بتکم  نینچمه  ءایبنا و  بتکم  رد 
یفلتخم لئاسم  يور  تشگنا  هدش ، لقن  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  رد  هک  نیا  بلاج 

انشآ مهم ، هلأسم  نیا  رد  یمالسا  رکفت  زرط  هب  ار  ناسنا  اهنآ  هعلاطم  هک  هدش  هدراذگ  تواقش  بابـسا  ای  تداعـس  بابـسا  ناونع  هب 
هب دورب  طلغ  ياهتنـس  اهرادـنپ و  یفارخ و  لئاسم  لابند  هب  تواقـش  زا  رارف  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  هک  نیا  ياج  هب  دزاس و  یم

.تفر دهاوخ  تداعس  یقیقح  بابسا  ینیع و  تایعقاو  لابند 
هلحرم نیرخآ  هک  تسا  نیا  تداعـس  تقیقح  : » دـنک یم لـقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  شدـج  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
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380 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایاپ  يا  هنادنمتداعس لمع  اب  ناسنا  یگدنز 
«. دبای همتاخ  يا  هنادنمتواقش لمع  اب  رمع  هلحرم  نیرخآ  هک  تسا  نیا  تواقش  تقیقح  دریذپ و 

راهچ نآ  اما  تسا  تواقش  بابسا  زا  زیچ  راهچ  تداعس و  بابسا  زا  زیچ  راهچ  : » دیامرف یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  زین  و 
.تسا بوخ  بکرم  هتسیاش و  هیاسمه  عیسو ، هناخ  حلاص ، رسمه  تسا : تداعس  بابسا  زا  هک  زیچ 

«. تسا دب  بکرم  گنت و  هناخ  دب و  رسمه  دب و  هیاسمه  تسا : تواقش  بابسا  زا  هک  زیچ  راهچ  و 
یگدنز رد  ناشرثؤم  شقن  اهنآ و  همه  ّتینیع  رب  هجوت  اب  هدش  رکذ  الاب  ثیدح  ود  رد  تواقـش  تداعـس و  يارب  هک  ار  یبابـسا  رگا 
تیعقاو نیا  هب  مینک  هسیاقم  دندنبیاپ  نآ  هب  يدایز  هورگ  اضف  متا و  رصع  ام ، رصع  رد  یتح  هک  یفارخ  ياه  هناشن بابـسا و  اب  رـشب 

.تسا هدش  باسح  یقطنم و  دح  هچ  ات  مالسا  تامیلعت  هک  میسر  یم
زا یـضعب  رد  ار  شتآ  يور  زا  ندـیرپ  .یتخبدـب  ببـس  ار  هدزیـس  زور  یتخبـشوخ ، ببـس  ار  بسا  لـعن  هک  یناـسک  دنرایـسب  زونه 

ندش در  یتخبشوخ و  ببس  رفاسم  رس  تشپ  ار  بآ  ندیشاپ  .یتخبدب  ببس  ار  غرم  ندناوخ  زاوآ  و  یتخبشوخ ، ببـس  لاس  ياهبش 
یتخبدب هناشن  ار  هسطع  یتخبشوخ و  ببس  هیلقن  هلیسو  هب  ای  دوخ  هب  ار  هرهمرخ  ندرک  نازیوآ  یتح  و  یتخبدب ، ببس  ار  نابدرن  ریز 

.تسا ناوارف  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم  رد  برغ  قرش و  رد  هک  تافارخ  نیا  لاثما  دنناد و  یم رظن  دروم  راک  ماجنا  رد 
یناوارف ياهتبیـصم  راتفرگ  دـنا و  هدـنامزاب یگدـنز  رد  تیلاعف  زا  تاـفارخ  نیا  هب  ندـش  راـتفرگ  رثا  رب  هک  ییاـهناسنا  رایـسب  هچ  و 

.دنا هدش
توق و طاقن  یفنم و  تبثم و  ياهتیلاعف  رد  ار  ناسنا  تواقـش  تداعـس و  هدیـشک و  خرـس  ملق  یفارخ  ياهرادنپ  نیا  مامت  رب  مالـسا 

.دناد یم سک  ره  هدیقع  رکفت و  زرط  یلمع و  ياه  همانرب یقالخا و  فعض 

380 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 11) دوه ةروس 

نانمؤم وا  لابند  هب  ربمایپ و  هک  تسا  نیمه  دوش  یم هتفرگ  نیـشیپ  ماوقا  ياهناتـساد  حرـش  زا  هک  یمهم  جـئاتن  زا  یکی  هیآ 109 -) )
381 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنسارهن  نانمشد  هوبنا  زا  نیتسار 

نئمطم یهلا  ياهدادما  هب  دنهدن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  دنتسه  ورب  ور  نآ  اب  هک  يرگمتس  تسرپ و  تب  موق  تسکش  رد  و 
.دنشاب

نامه زا  مه   ) اهنیا هک  هدم  هار  دوخ  هب  دننک  یم شتـسرپ  اهنیا  هک  يزیچ  دروم  رد  يدیدرت  کش و  : » دیامرف یم دوخ ، ربمایپ  هب  اذـل 
نیا ربانب  دندیتسرپ » یم لبق  زا  ناشناکاین  اب  هک  هنوگ  نامه  رگم  دننک  یمن شتسرپ  دنتفر و ) ناینیشیپ  زا  یهورگ  هک  دنور  یم یهار 

(. ُْلبَق ْنِم  ْمُهُؤابآ  ُُدبْعَی  امَک  اَّلِإ  َنوُُدبْعَی  ام  ِءالُؤه  ُُدبْعَی  اَّمِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف   ) تشاد دنهاوخن  نانآ  زا  رتهب  یتشونرس 
هار هب  هچنانچ  و  داد » میهاوخ  باذع ) تازاجم و  زا   ) تساک مک و  نودب  ار  اهنآ  مهس  بیصن و  امتح  ام  : » دیوگ یم هلصاف  الب  اذل  و 

(. ٍصوُْقنَم َْریَغ  ْمُهَبیِصَن  ْمُهوُّفَوَُمل  اَّنِإ  َو   ) تسا ظوفحم  ام  شاداپ  زا  اهنآ  بیصن  دندرگ ، زاب  قح 
زین و  دوبن ، هناسفا  هروطـسا و  میدـناوخ ، نیـشیپ  ماوقا  تشذگرـس  زا  هچنآ  هک  دـنک  یم مسجم  ار  تقیقح  نیا  هیآ ، نیا  تقیقح  رد 

هب هـچرگ  .ادرف  زورما و  زورید و  ياـهناسنا  ماـمت  هراـب  رد  ینادواـج و  يدـبا و  تـسا  یتنـس  تشادـن ، ناگتـشذگ  هـب  یــصاصتخا 
.دریگ یم ماجنا  یفلتخم  ياهتروص 

381 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 11) دوه ةروس 
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نآرق ینعی  تینامـسآ  باتک  هراب  رد  وت  موق  رگا  دـنک : یم هفاضا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رطاـخ  یّلـست  يارب  زاـب  هیآ 110 -) )
« دـش فالتخا  نآ  رد  سپـس  میداد  تاروت )  ) ینامـسآ باتک  یـسوم  هب  ام   » اریز شابن  تحاران  دـننک ، یم ییوج  هناـهب  فـالتخا و 

(. ِهِیف َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو   ) دندش رکنم  یضعب  دنتفریذپ و  یضعب 
، موق نیا  تیاده  تیبرت و  میلعت و  رظن  زا  یحلاصم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مینک ، یمن لیجعت  وت  نانمشد  تازاجم  رد  ینیب  یم رگا  و 

ریخأت باجیا  هدومرف  ررقم  هنیمز  نیا  رد  لـبق  زا  وت  راـگدرورپ  هک  يا  هماـنرب دوبن و ) تحلـصم  نیا   ) رگا و   » دـنک یم باـجیا  نینچ 
(. ْمُهَْنَیب َیِضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  « ) تفرگ یم ار  ناشناماد  تازاجم  دش و  یم مزال  يرواد  اهنآ  نایم  رد  درک ، یمن

نظ و ءوس  اـب  هتخیمآ  یّکـش  دـندیدرت  کـش و  رد  نآ  هب  تبـسن  ناـنچمه ) دـندرکن و  رواـب  زونه  ار  تقیقح  نیا   ) اـهنآ دـنچ  ره  »
(. ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  « ) ینیبدب
382 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

382 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 11) دوه ةروس 

هب ار  نارفاـک ) ناـنمؤم و   ) هورگ ود  نیا  زا  کـی  ره  تراـگدرورپ  و  : » دـنک یم هفاـضا  رتـشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 111 -) )
ْمُهَّنَیِّفَُوَیل اََّمل  الُک  َّنِإ  َو  « ) دـهد یم لیوحت  ناشدوخ  هب  تساک  مک و  یب ار  اـهنآ  لاـمعا  دـناسر و  یم لـماک  روطب  ناـشلامعا  شاداـپ 

(. ْمَُهلامْعَأ َکُّبَر 
اب دنهد  یم ماجنا  هک  يراک  ره  زا  تسا و ) هاگآ  زیچ  همه  هب   ) وا اریز   » درادن دنوادخ  يارب  یتقشم  لکـشم و  هنوگ  چیه  راک  نیا  و 

(. ٌرِیبَخ َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّنِإ  « ) دشاب یم ربخ 
رفیک شاداپ و  هک  نیا  تسا و  لامعا  مسجت  هلأسم  رب  يرگید  هراشا  نیا  میهد و  یم اهنآ  هب  ار  ناـشلامعا  دـیوگ : یم هک  نیا  بلاـج 

.دسر یم وا  هب  دبای و  یم لکش  رییغت  هک  تسا  ناسنا  دوخ  لامعا  تقیقح  رد 

382 ص :  ۀیآ 112 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

زا سپ  اـهنآ و  يزوریپ  تیقفوـم و  زمر  نیـشیپ و  ماوـقا  ناربماـیپ و  تشذگرـس  رکذ  زا  سپ  تماقتـسا ! نک  تماقتـسا  هیآ 112 -) )
دـهد و یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  هب  ار  روتـسد  نیرتـمهم  هـیآ ، نـیا  رد  قـیرط  نـیا  زا  ربماـیپ  هدارا  تیوـقت  يرادـلد و 

: دیوگ یم
(. َتِْرمُأ امَک  ْمِقَتْساَف  « ) تسا هدش  هداد  روتسد  وت  هب  هک  هنوگ  نامه  نک  تماقتسا  »

ندرک هدایپ  یهلا و  فئاظو  ماجنا  رد  نک  تماقتـسا  راکیپ  هزراـبم و  قیرط  رد  نک  تماقتـسا  داـشرا ، غیلبت و  هار  رد  نک  تماقتـسا 
.نآرق تامیلعت 

يارب هن  یناـمرهق و  ناوـنع  بسک  يارب  هن  و  اـیر ، رهاـظت و  يور  زا  هن  دـشاب و  نآ  نیا و  دـنیاشوخ  رطاـخ  هب  هن  تماقتـسا  نیا  یلو 
هدـش هداد  روتـسد  وت  هب  هک  هنوگ  نآ  ادـخ و  نامرف  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  تردـق ، تیقفوم و  بسک  تورث و  ماـقم و  ندروآ  تسدـب 

.دشاب دیاب  تسا 
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دیاب دـنا » هدـمآ ادـخ  يوس  هب  وت  اـب  هک  یناـسک  نینچمه  و   » ینک تماقتـسا  دـیاب  وت  مه  تسین ، وت  هب  طوبرم  اـهنت  روتـسد  نیا  اـما 
(. َکَعَم َبات  ْنَم  َو   ) دننک تماقتسا 

دوجو نایغط  نآ  رد  هک  یتماقتـسا  ینعی ، اْوَغْطَت .) َو ال  « ) دـینکن ناـیغط  و   » ناـصقن هداـیز و  و  طـیرفت ، طارفا و  زا  یلاـخ  یتماقتـسا 
.دشاب هتشادن 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  « ) تسا هاگآ  امش  لامعا  زا  دنوادخ  هک  ارچ  »
383 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنام  یمن یفخم  وا  رب  يا  همانرب نخس و  نوکس و  تکرح و  چیه  و 

383 ص :  اسرف .... ! تقاط  اوتحمرپ و  يا  هیآ

لزان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  زا  رتلکـشم  دـیدش و  يا  هیآ چـیه  : » میناوخ یم نینچ  سابع  نبا  زا  یفورعم  ثیدـح  رد 
، هتشگ نایامن ، يریپ  راثآ  هدش و  دیفـس  امـش  ياهوم  يدوز  نیا  هب  ارچ  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  باحـصا  هک  یماگنه  اذل  دشن و 

: دومرف ربمایپ  دش  لزان  قوف  هیآ  هک  یماگنه  میناوخ : یم يرگید  تیاور  رد  و  درک ! ریپ  هعقاو  دوه و  هروس  ارم  دومرف :
زگره ربمایپ  سپ  نآ  زا  و  تسا ) شالت  راک و  تقو  هک   ) دینزب رمک  هب  نماد  دینزب ، رمک  هب  نماد  : » اکحاض یئرامف  اورّمش ، اورّمش ،
شود رب  ینیگنـس  راب  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  مهم  روتـسد  راهچ  اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  لیلد  دشن !» هدـید  نادـنخ 

.دراذگ یم ناسنا 
، صـالخا تماقتـسا ، دوش  یم هصـالخ  هلمج  راـهچ  نیا  رد  یمالـسا  ناربـهر  اـصوصخم  ناناملـسم و  اـم  مهم  تیلوؤسم  مه  زورما 
ار ام  جراخ  لخاد و  زا  وس  ره  زا  هک  ینانمشد  رب  يزوریپ  لوصا ، نیا  نتسب  راک  هب  نودب  و  زواجت ، نایغط و  مدع  نانمؤم و  يربهر 

ریذـپ ناکما  دـننک  یم يریگ  هرهب ام  دـض  رب  یماظن  یعامتجا و  يداصتقا و  یـسایس و  یگنهرف و  لئاسو  مامت  زا  دـنا و  هدرک هطاحا 
.دشاب یمن

383 ص :  ۀیآ 113 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

نایب ار  یتدیقع  یماظن و  یسایس و  یعامتجا و  ياه  همانرب نیرت  یـساسا زا  یکی  هیآ  نیا  نارگمتـس : ناملاظ و  رب  هیکت  هیآ 113 -) )
هیکت دنا ، هدرک متـس  ملظ و  هک  یناسک  هب  : » دـیوگ یم یعطق  هفیظو  کی  ناونع  هب  و  هتخاس ، بطاخم  ار  ناناملـسم  مومع  دـنک ، یم

.دشابن اهنیا  رب  امش  راک  ياکتا  دامتعا و  و  اوُمَلَظ .) َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکْرَت  َو ال  « ) دینکن
(. ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  « ) دریگب ار  امش  ناماد  شتآ ، باذع  هک  دوش  یم ببس  رما  نیا  هک  ارچ  »

(. َءاِیلْوَأ ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  « ) تشاد دیهاوخن  يروای  تسرپرس و  ّیلو و  چیه  ادخ  زا  ریغ  «و 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  َنوُرَْـصُنت .) َُّمث ال  « ) دیوش یمن يرای  و   » درک دهاوخن  يرای  ار  امـش  سک  چـیه  هک  تسا  حـضاو  لاح  نیا  اب 

384 ص : ج2 ،
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384 ص :  درک .... ؟ هیکت  ناملاظ  هب  دیابن  يروما  هچ  رد 

رب ءاکتا  دعب  هجرد  رد  و  تفرگ ، کمک  اهنآ  زا  تسج و  تکرش  ناشیاهیرگمتس  اهملظ و  رد  دیابن  لوا  هجرد  رد  هک  تسا  یهیدب 
هتسباو و وضع  کی  هب  ندش  لیدبت  ییافکدوخ و  لالقتسا و  نداد  تسد  زا  یمالـسا و  هعماج  یناوتان  فعـض و  هیام  هچنآ  رد  اهنآ 

.تشاد دهاوخن  يا  هجیتن یمالسا ، عماوج  فعض  یماکان و  تسکش و  زج  اهنوکر  هنوگ  نیا  هک  دورب  نایم  زا  دیاب  ددرگ  یم ناوتان 
تابث لالقتسا و  نیملـسم و  عفانم  ظفح  ساسارب  یملع  ای  يراجت  طباور  ناملـسم ، ریغ  عماوج  اب  ناناملـسم  لثملا  یف  هک : نیا  اما  و 

رد دشاب و  هدوب  عونمم  مالسا  رظن  زا  هک  تسا  يزیچ  هن  تسا و  نیملاظ  هب  نوکر  موهفم  رد  لخاد  هن  دنشاب ، هتشاد  یمالـسا  عماوج 
.تسا هتشاد  دوجو  یتاطابترا  نینچ  هراومه  دعب  راصعا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  رصع 

384 ص :  ۀیآ 114 ....  (: 11) دوه ةروس 

هراشا

حور عقاو  رد  هک  یمالـسا  تاروتـسد  نیرتـمهم  زا  روتـسد  ود  يور  تشگنا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  ربـص :»  » و زاـمن » (- » هیآ 114 )
اپرب بش  لئاوا  رد  و  زور ، فرط  ود  رد  ار  زامن  : » دیوگ یم هداد ، زامن  هماقا  هب  نامرف  تسخن  هدش  هدراذگ  تسا  مالسا  هیاپ  نامیا و 

(. ِْلیَّللا َنِم  ًاَفلُز  ِراهَّنلا َو  ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  « ) راد
هتفرگ و رارق  زور  فرط  ود  رد  هک  دـنک ، یم نایب  ار  برغم  حبـص و  زامن  هک  تسا  نیا  زور ) فرط  ود  « ) ِراـهَّنلا ِیَفَرَط   » ریبعت رهاـظ 

.دشاب یم اشع  زامن  رب  قبطنم  فلز » »
نایم زا  ار  تائیس  تانـسح ، : » دیوگ یم نینچ  امومع  تانـسح  تاعاط و  تادابع و  همه  اصوصخ و  هنازور  زامن  تیمها  يارب  سپس 

(. ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  « ) دنرب یم
(. َنیِرِکاَّذِلل يرْکِذ  َِکلذ  « ) دنراد هجوت  هک  اهنآ  يارب  تسا  يروآدای  رکذت و  نیا  «و 

هک کین  راک  دنک ، یم نایب  دب  لامعا  ءوس  راثآ  ندرب  نایم  زا  رد  ار  کین  لامعا  ریثأت  نآرق  تایآ  زا  رگید  یتمسق  دننامه  قوف  هیآ 
هب ار  هانگ  ياهیگریت  دیوشب و  نآ  زا  دـناوت  یم ار  هانگ  راثآ  هک  دـشخب  یم یتفاطل  یمدآ  حور  هب  هتفرگ  همـشچ  رـس  یهلا  هزیگنا  زا 

385 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزاس  لدبم  ییانشور 

385 ص :  زامن .... - هداعلا  قوف  تیمها 

هدـید یتاریبعت  هدـش  لـقن  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  قوف  هیآ  لـیذ  هک  يددـعتم  تاـیاور  رد 
.دراد یم رب  هدرپ  مالسا  بتکم  رد  زامن  هداعلا  قوف  تیمها  زا  هک  دوش  یم

يدرم هک  میدوب  زاـمن  راـظتنا  رد  دجـسم ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـب  دـیامرف : یم هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
.ما هدرک یهانگ  نم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و 

ربمایپ درک  رارکت  ار  لوا  نخس  تساخرب و  درم  نامه  دش  مامت  زامن  هک  یماگنه  .دنادرگرب  وا  زا  يور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
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نیا دومرف : يرآ ! درک : ضرع  یتفرگن ؟ وضو  یبوخ  هب  نآ  يارب  و  يدادـن ؟ ماجنا  ار  زامن  نیا  ام  اب  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
.دیادز یم لد  هنییآ  زا  ار  هانگ  راگنز  زامن  زین  و  دنک ، یم همیب  هانگ  ربارب  رد  ار  ناسنا  زامن ، تسوت ! هانگ  هرافک 

ریهطت ار  حور  كاـپ و  ار  بلق  يوق و  ار  هدارا  زاـمن  دـنایور ، یم رـشب  ناـج  قاـمعا  رد  ار  یناـسنا  یلاـع  تاـکلم  ياـه  هناوج زاـمن 
.تسا تیبرت  یلاع  بتکم  دشابن  حور  یب مسج  تروص  هب  هک  یتروص  رد  زامن  بیترت  نیا  هب  و  دنک ، یم

385 ص :  ۀیآ 115 ....  (: 11) دوه ةروس 

« ربـص  » هب ناـمرف  هیآ  نیا  رد  دراد  تائیـس  ندودز  رد  تانـسح  هک  يریثأـت  ناـیب  زاـمن و  زاـس  ناـسنا  هماـنرب  لاـبند  هب  هیآ 115 -) )
ینعی َنِینِسْحُْملا .) َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصا  َو  « ) دنک یمن عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  ادخ  هک  شاب  ابیکـش  و  : » دیوگ یم و  دهد ، یم

.تسین رسیم  یگداتسیا  ربص و  نودب  يراکوکین 
.دوش یم لماش  ار  نوگانوگ  بئاصم  اهنایغط و  اهناجیه ، اهرازآ ، اهتفلاخم ، تالکشم ، ربارب  رد  ییابیکش  هنوگره  ربص »  » هژاو

ناسنا رد  زامن  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  تسا  هدـش  رکذ  زامن  اب  هارمه  نآرق  زا  يدراوم  رد  هک  تسا  یـساسا  یلک و  لصا  کی  ربص » »
مه تسد  هب  تسد  هک  یماگنه  تمواقم »  » و تکرح »  » ینعی ود  نیا  و  دنک ، یم داجیا  تمواقم  ربص ، روتسد  دنیرفآ و  یم تکرح » »

.دش دنهاوخ  يزوریپ  هنوگره  یلصا  لماع  دنهد 

385 ص :  ۀیآ 116 ....  (: 11) دوه ةروس 

نماض هک  یعامتجا  یـساسا  لصا  کی  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هتـشذگ  ياهثحب  لیمکت  يارب  اه ! هعماـج یهاـبت  لـماع  هیآ 116 -) )
386 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  یهابت  زا  اه  هعماج تاجن 

ربارب رد  هک  دراد  دوجو  لوؤسم  دـهعتم و  نادنمـشیدنا  زا  یهورگ  هک  ینامز  اـت  يا  هعماـج ره  رد  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  حرطم 
یهابت و هب  هعماج  نیا  دـنراد  رایتخا  رد  ار  مدرم  یبتکم  يرکف و  يربهر  و  دـنزیخ ، یم رب  هزراـبم  هب  و  دننیـشن ، یمن تکاـس  دـسافم 

.دوش یمن هدیشک  يدوبان 
لابند هب  داسف و  دنام ، عافد  یب داسف  لماوع  ربارب  رد  هعماج  دش و  امرفمکح  حوطـس  مامت  رد  توکـس  یتوافت و  یب هک  نامز  نآ  اما 

.تسا یمتح  يدوبان  نآ 
ناکاپ ناکین و  امـش  زا  لبق  ماوقا  اهتما و  نورق و  رد  ارچ  : » دیوگ یم دندش ، اهالب  عاونا  راتفرگ  هک  نیـشیپ  ماوقا  هب  هراشا  نمـض  اذل 
َنْوَْهنَی ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناک  ْوَلَف ال  « ) دننک يریگولج  نیمز  يور  رد  داسف  زا  هک  دـندوبن  يرکف  بحاص  دـنمتردق و 

(. ِضْرَْألا ِیف  ِداسَْفلا  ِنَع 
نامه نیا  دوش و  یم بلـس  نانآ  زا  تایح  قح  اهنآ  نودب  تفگ : دـیاب  هک  تسا  ساسح  ردـقنآ  عماوج  ياقب  رد  ۀـّیقب » اولوا   » شقن

.دراد هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  هک  تسا  يزیچ 
(. ْمُْهنِم اْنیَْجنَأ  ْنَّمِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  « ) میداد تاجن  ار  اهنآ  هک  نانآ  زا  یکدنا  دارفا  رگم  : » دیوگ یم ءانثتسا  ناونع  هب  دعب 

ناگدـنروآ نامیا  حون و  شکچوک و  هداوناخ  طول و  دـننام  اما  دنتـشاد ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنچ  ره  كدـنا  هورگ  نیا 
هعماج یلک  حالـصا  رب  قیفوت  هک  دـندوب  كدـنا  مک و  ناـنچنآ  دـندوب ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یمک  دادـعت  حـلاص و  شدودـحم و 

.دنتفاین
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نانچنآ دـنتفر و  شون  شیع و  تمعن و  زان و  لابند  هب  دـنداد ) یم لیکـشت  ار  اـه  هعماـج نیا  تیرثکا  هک   ) نارگمتـس لاـح  ره  هب  «و 
(. َنیِمِرُْجم اُوناک  ِهِیف َو  اُوفِْرتُأ  ام  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َو  « ) دندز ناهانگ  عاونا  هب  تسد  هک ) دندش  تاذل  معنت و  رورغ و  هداب  تسم 

یتسم هک  ارچ  دـیآ ، یم دوجو  هب  اه  هعماج هّفرم  تاقبط  رد  هک  تسا  یتافارحنا  عاونا  همـشچ  رـس  طرـش  دـیق و  یب ذذـلت  معنت و  نیا 
.دزاس یم هانگ  نایصع و  قرغ  دراد و  یم زاب  یعامتجا  ياهتیعقاو  كرد  یناسنا و  لیصا  ياهشزرا  هب  نتخادرپ  زا  ار  اهنآ  توهش ،

387 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

387 ص :  ۀیآ 117 ....  (: 11) دوه ةروس 

رطاخ هب  داتـسرف  مدع  راید  هب  ار  ماوقا  نیا  دنوادخ  ینیب  یم هک  نیا  دیامرف : یم هفاضا  تیعقاو ، نیا  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 117 -) )
شلها هک  یلاح  رد  دنک  دوبان  متـس  ملظ و  هب  ار  اهیدابآ  تراگدرورپ  هک  دوبن  نینچ  و   » دندوبن اهنآ  نایم  رد  یناحلـصم  هک  دوب  نآ 

(. َنوُِحلْصُم اُهلْهَأ  ٍْملُِظب َو  يرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناک  ام  َو  « ) دنشاب هدوب  حالصا  ددص  رد 
ریسم رد  دوب و  ملاظ  رگا  یلو  دنام ، یم يا  هعماج نینچ  دشاب  حالـصا  ددص  رد  هدمآ و  دوخ  هب  اما  دوب  ملاظ  يا  هعماج هاگره  ینعی ،

.دنام دهاوخن  دوبن ، يزاسکاپ  حالصا و 

387 ص :  ۀیآ 118 ....  (: 11) دوه ةروس 

هلأسم نآ  هدش و  هراشا  تسا  ناسنا  هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  يانب  ریز  عقاو  رد  هک  شنیرفآ  ننـس  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 118 -) )
.تسا رایتخا  هدارا و  يدازآ  هلأسم  و  اهناسنا ، قشع  قوذ و  رکف و  مسج و  حور و  نامتخاس  رد  توافت  فالتخا و 

اهناسنا هراومه  و  هدرکن ) ار  يراک  نینچ  دنوادخ  یلو   ) داد یم رارق  هدحاو » تما   » ار مدرم  همه  تساوخ ، یم ادخ  رگا  : » دـیامرف یم
(. َنیِِفلَتُْخم َنُولازَی  ًةَدِحاو َو ال  ًۀَّمُأ  َساَّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  « ) دنراد فالتخا  مه  اب 

رد ار  اهنآ  همه  هک  دوبن  نیا  رب  رداق  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  شنامرف  تعاطا  رد  راگدرورپ  رارـصا  دـیکأت و  دـنکن  روصت  یـسک  ات 
.دهد رارق  نیعم  همانرب  کی  نامیا و  ریسم 

هن دزیخرب ، يدارا  ریغ  ياه  هزیگنا يور  زا  هک  يرابجا  نامیا  یگنهامه ، داحتا و  ناـنچ  هن  و  تشاد ، يا  هدـیاف یناـمیا  نینچ  هن  یلو 
.باوث شاداپ و  بجوم  هن  و  لماکت ، هلیسو  هن  تسا و  تیصخش  رب  لیلد 

نینچمه تسا ، رایتخا  هدارا و  يدازآ  تبهوم  نیمه  نتـشاد  رگید  تادوجوم  اب  وا  توافت  نیرتمهم  ناسنا و  زاـیتما  شزرا و  ـالوصا 
ار نآ  داعبا  زا  يدـعب  و  دزاس ، یم ار  هعماج  زا  یـشخب  مادـک  ره  هک  توافتم  نوگانوگ و  ياه  هشیدـنا اه و  هقیلـس اـهقوذ و  نتـشاد 

.دنک یم نیمأت 
.تسا یعیبط  بتکم ، هدیقع و  باختنا  رد  فالتخا  دمآ ، هدارا  يدازآ  هک  یماگنه  یفرط  زا 

388 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

388 ص :  ۀیآ 119 ....  (: 11) دوه ةروس 

«! دنک محر  تراگدرورپ  هک  ار  یـسک  رگم ،  » دنراد فالتخا  مه  اب  قح  شریذپ  رد  مدرم  دـیامرف : یم هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 119 -) )
(. َکُّبَر َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  )
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و  » دـننک هدافتـسا  نآ  زا  دـنهاوخب - هـک  نـیا  طرـش  هـب  دـنناوت - یم هـمه  تـسین ، ینیعم  هورگ  صوـصخم  یهلا  تـمحر  نـیا  یلو 
(. ْمُهَقَلَخ َِکلِذل  َو  « ) دیرفآ ار  اهنآ  تمحر  شریذپ  نیمه  يارب  دنوادخ ) )

تیاده لقع و  صیخـشت  قیرط  زا  هک  یتمحر  تسا  زاب  اهنآ  يارب  هار  دنریگب  رارق  یهلا  تمحر  رتچ  نیا  ریز  رد  دـنهاوخب  هک  اهنآ 
.تسا هدش  هضافا  مدرم  همه  هب  ینامسآ  بتک  ءایبنا و 

.دش دهاوخ  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  نادیواج  تداعس  تشهب و  ياهرد  دننک  هدافتسا  تبهوم  تمحر و  نیا  زا  هاگره  و 
َکِّبَر ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  « ) منک یم رپ  سنا  نج و  نایغاط  ناشکرـس و  زا  ار  منهج  هک  تسا  هدش  رداص  ادخ  نامرف   » تروص نیا  ریغ  رد 

(. َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  ِۀَّنِْجلا َو  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل 

388 ص :  ۀیآ 120 ....  (: 11) دوه ةروس 

هجیتن کی  دریذپ  یم نایاپ  نآ  اب  دوه  هروس  هک  دـعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  دراد : رثا  راهچ  ناینیـشیپ  تشذگرـس  هعلاطم  هیآ 120 -) )
ناربمایپ و زیگنا  تربع  ياهناتـساد  هروس  نیا  هدـمع  تمـسق  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدـش  ناـیب  هروس  ياـهثحب  عومجم  زا  یلک  يریگ 
زا کـی  ره  زا  اـم  : » دـیوگ یم هدرک ، هصـالخ  عوـضوم  راـهچ  رد  ار  اهناتـساد  نیا  رکذ  ياـهبنارگ  جـئاتن  تسخن  دوـب  نیـشیپ  ماوـقا 

َْکیَلَع ُّصُقَن  الُک  َو   ) .ددرگ يوق  تا  هدارا و  میـشخب » شمارآ  ار  تبلق  نآ ، هلیـسو  هب  ات  میدرک  وگزاب  وت  يارب  ءاـیبنا  ياهتـشذگرس 
(. َكَداُؤف ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم 

هب طوبرم   ) ياهتیعقاو قیاقح و  ناربمایپ ، رابخا  نیا  رد  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  اهناتـساد  نیا  ناـیب  گرزب  هجیتن  نیمود  هب  سپس 
(. ُّقَْحلا ِهِذه  ِیف  َكَءاج  َو  « ) تسا هدمآ  وت  يارب  یگمه  يزور ) هریت  تیقفوم و  لماوع  تسکش ، يزوریپ و  تایح ، یگدنز و 

َو « ) تسا يروآدای  رکذـت و  زردـنا ، هظعوم و  نانمؤم  يارب  : » هک تسا  نآ  اهتـشذگرس  نیا  ناـیب  ریگمـشچ  رثا  نیمراـهچ  نیموس و 
389 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِینِمْؤُْمِلل .) يرْکِذ  ٌۀَظِعْوَم َو 

ناگدنونـش يارب  نآ  زا  یمرگرـس  کی  ناونع  هب  ای  درمـش و  يرـسرس  دیابن  ار  نآرق  خیراوت  هک  دـنک  یم دـیکأت  رگید  راب  هیآ  نیا 
ياـهناسنا همه  يارب  تسا  ییاـشگهار  اـه و  هنیمز ماـمت  رد  یگدـنز  ياهـسرد  نیرتـهب  زا  تسا  يا  هعوـمجم هـک  ارچ  درک  هدافتـسا 

«. ادرف  » و زورما » »

389 ص :  ۀیآ 121 ....  (: 11) دوه ةروس 

هک وگب  نامه  نمشد  ياهتجاجل  اهیتخسرس و  لباقم  رد  زین  وت  هک  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  سپس  هیآ 121 -) )
چیه زا  و   ) دیهد ماجنا  دیراد  تردق  رد  هچ  ره  وگب : دنروآ  یمن نامیا  هک  اهنآ  هب  : » دنتفگ یم دارفا  نیا  هب  نیشیپ  ناربمایپ  زا  یضعب 
(. َنُوِلماع اَّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  ُْلق  َو  « ) داد میهاوخ  ماجنا  میراد  ناوت  رد  هچنآ  مه  ام  دینکن ) راذگورف  يراک 

389 ص :  ۀیآ 122 ....  (: 11) دوه ةروس 

تـسکش نیمادـک  دـنوش و  یم زوریپ  نیمادـک  مینیبب  اـت  َنوُرِظَْتنُم .) اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َو  «! ) میرظتنم مه  اـم  دیـشکب ! راـظتنا  و  (- » هیآ 122 )
.دنروخ یم

ای دیـشک و  دـیهاوخ  ام  تسد  زا  ای  هک  میتسه  امـش  يارب  یهلا  باذـع  یعقاو  راظتنا  رد  ام  دیـشاب و  ام  تسکـش  ماخ  راظتنا  رد  امش 
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! ادخ فرط  زا  امیقتسم 

389 ص :  ۀیآ 123 ....  (: 11) دوه ةروس 

تایآ هک  هنوگ  نامه  دزادرپ  یم تدابع ) دیحوت  لاعفا و  دیحوت  ملع و  دـیحوت   ) دـیحوت نایب  هب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  هیآ 123 -) )
.تفگ یم نخس  دیحوت  ملع  زا  هروس  نیا  زاغآ 

.تسا هدش  هتشاذگ  دیحوت  زا  هبعش  هس  يور  تشگنا  هیآ  نیا  رد  تقیقح  رد 
همه زا  هک  تسا  وا  و  تسادـخ » صوـصخم  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  راـگدرورپ  یملع  دـیحوت  هب  تسخن 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو   ) تسا ربخاب  ناهن  راکشآ و  رارسا 
مامت هب  تبـسن  یتاذ ، ملع  مه  نآ  دودحمان ، ملع  نیاربانب  تسا ، یهلا  میلعت  هیحان  زا  تیدودحم  نیع  رد  دودحم و  شملع  وا  ریغ  و 

.تسا راگدرورپ  كاپ  تاذ  صوصخم  دراد ، رارق  نامسآ  نیمز و  هنهپ  رد  هچنآ 
زاب وا  يوس  هب  اهراک  همه  و   » تسوا تردـق  فک  رد  اهراک  مامت  مامز  دـیوگ : یم هدرک ، هراشا  یلاـعفا  دـیحوت  هب  رگید  يوس  زا  و 

390 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهُّلُک .) ُْرمَْألا  ُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو  « ) ددرگ یم
وا يوس  هب  زیچ  ره  تشگزاب  تسوا و  كاپ  تاذ  صوصخم  نایاپ ، یب تردق  دودـحمان و  یهاگآ  هک  نونکا  دریگ  یم هجیتن  سپس 

(. ُهُْدبْعاَف « ) نک شتسرپ  ار  وا  اهنت   » نیاربانب دشاب ، یم
(. ِْهیَلَع ْلَّکَوَت  َو  « ) امن لکوت  وا  رب  طقف  «و 

.تسا تدابع  دیحوت  هلحرم  نیا  و 
: هک ارچ  زیهرپب ، تسا ، هانگ  نایغط و  یشکرس و  ینامرفان و  هچنآ  زا  و 

(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  « ) تسین لفاغ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  تراگدرورپ  »
« دوه هروس  نایاپ  »

391 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

391 ص :  [ .... 12  ] فسوی هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 111  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

391 ص :  هروس .... : ياوتحم 

هراشا

: تسا مزال  رما  دنچ  رکذ  هروس  نیا  تایآ  ریسفت  رد  دورو  زا  لبق 
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دنک یم نایب  ار  ع )  ) فسوی ادخ  ربمایپ  زیگنا  تربع  نیریش و  بلاج و  تشذگرس  هدمآ  نآ  رخآ  رد  هک  هیآ  دنچ  زج  هروس  نیا  تایآ  مامت  - 1
391 ص :  .... 

نآرق 25 رد  فسوی  مان  رکذ  راـب  عومجم 27  زا  تهج  نیمه  هب  زین  تسا و  هدـش  هدـیمان  فسوی  مان  هب  هروس  نیا  لـیلد  نیمه  هب  و 
.دشاب یم هیآ 84 ) ماعنأ  هیآ 34 و  رفاغ  هروس   ) رگید ياه  هروس رد  نآ  دروم  ود  طقف  و  تسا ، هروس  نیا  رد  نآ  هبترم 

شیب رد  هک  تسا ، ناتساد  کی  فلتخم  ياهزارف  نایب  هتـسویپ و  مه  هب  یگمه  نآرق  رگید  ياه  هروس فالخ  رب  هروس  نیا  ياوتحم 
.تسا هدمآ  جیهم  قیمع و  هدرشف ، باذج ، ایوگ ، هداعلا  قوف  نایب  اب  شخب  هد  زا 

کی هدنزومآ  تشذگرـس  نیا  زا  دنا  هدرک یعـس  دنراد  يا  هدولآ تسپ و  ياهفدـه  هک  اهنآ  ای  و  فدـه ، یب نازادرپ  ناتـساد  هچرگ 
ملیف کی  لکش  رد  یتح  و  دننک ، خسم  ار  وا  تشذگرس  فسوی و  یعقاو  هرهچ  دنزاسب و  نازابـسوه  يارب  كرحم  یقـشع  ناتـساد 
تفع ياهسرد  نیرتیلاع  ناتساد  نیا  يالبال  رد  تسا ، هوسا »  » وگلا و شزیچ  همه  هک  نآرق  یلو  دنروایب  امنیس  هدرپ  يور  هب  یقشع 
ریسفت هدیزگرب  ار  نآ  اهراب  دنچ ، ره  یناسنا - ره  هک  نانچنآ  هتخاس  سکعنم  ار ، سفن  رب  طلست  نامیا و  اوقت و  يراد و  نتشیوخ  و 

392 ص : ج2 ، هنومن ،
.دریگ یم رارق  شدنمورین  ياه  هبذج ریثأت  تحت  رایتخا  یب شندناوخ  ماگنه  هب  زاب  دشاب - هدناوخ 

« باـبلالا وـلوا   » يارب نآ  رد  و  تسا ، هدراذـگ  نآ  رب  ار  اهناتـساد ) نیرتـهب  « ) صـصقلا نسحا   » ياـبیز ماـن  نآرق  تهج  نیمه  هـب  و 
.تسا هدرک  نایب  اهتربع  هشیدنا ) زغم و  نابحاص  )

392 ص :  تسا ....  هزجعم  شداعبا  مامت  رد  نآرق  هک  دزاس  یم رتنشور  ناسنا  يارب  ار  تیعقاو  نیا  هروس  نیا  تایآ  رد  تقد  - 2

.دنریظن یب دوخ  عون  رد  مادک  ره  يرادنپ - هن  یعقاو و  ياهنامرهق  دنک - یم یفرعم  اهناتساد  رد  هک  ییاهنامرهق  هک  ارچ 
.نایتوغاط ربارب  رد  ریذپان  شزاس  دنلب و  حور  نآ  اب  نکش  تب  نامرهق  میهاربا 

.رگنایصع توغاط  کی  ربارب  رد  جوجل  تیعمج  کی  تیبرت  نامرهق  نآ  یسوم 
.رگ هلیح زابسوه و  يابیز  نز  کی  ربارب  رد  اوقت ، ییاسراپ و  یکاپ و  نامرهق  نآ  فسوی 

ناتـساد نیا  اریز  دزادنا ، یم تریح  هب  ار  ناسنا  هک  هدرک  یلجت  نانچنآ  ناتـساد  نیا  رد  ینآرق  یحو  نایب  تردـق  هتـشذگ  نیا  زا  و 
زا و  دریگب ، زرد  ار  اهنآ  هکنآ  یب نآرق  و  ددرگ ، یم یهتنم  یقـشع  کیراب  رایـسب  لـئاسم  هب  دراوم  زا  يا  هراـپ رد  میناد  یم هکناـنچ 

هدنونـش رد  بولطمان  یفنم و  ساسحا  نیرتمک  هک  دـنک  یم نایب  يروط  شیاهیراک  هزیر  اب  ار  اه  هنحـص نیا  مامت  درذـگب  نآ  رانک 
.تسا هدرک  هطاحا  ار  اهثحب  یکاپ ، اوقت و  زا  يدنمورین  هعشا  اج  همه  رد  اما  دوش  یم دراو  ایاضق  مامت  نتم  رد  ددرگ ، یمن داجیا 

392 ص :  نآ .... - زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  فسوی  ناتساد  - 3

زا لصف  هدراهچ  رد  تاروت  رد  هک  ارچ  تسا ، هدوب  فورعم  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  فسوی  ناتـساد  زین  مالـسا  زا  لبق  کش  نودب 
.تسا هدش  رکذ  الصفم  ناتساد  نیا  ات 50 ) لصف 37  زا   ) شیادیپ رفس 

نیا هسیاقم  دراد و  دیجم  نآرق  اب  يرایـسب  ياهتوافت  هدـمآ  تاروت  رد  هچنآ  هک  دـهد  یم ناشن  لصف  هدراهچ  نیا  قیقد  هعلاطم  هتبلا 
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هب نآرق  هک  نیا  .دشاب و  یم هفارخ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  صلاخ و  هتـساریپ و  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  دح  هچ  ات  هک  دهد  یم ناشن  اهتوافت 
393 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ربمایپ  یهاگآ  مدع  هب  هراشا  يدوب » لفاغ  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  : » دیوگ یم ربمایپ 

.تسا زیگنا  تربع  تشذگرس  نیا  صلاخ  تیعقاو 
رعش رد  تسا  هدمآ  یفاضا  ياهگرب  خاش و  اب  یهاگ  برغ  قرش و  نیخروم  ياه  هتشون رد  ناتساد  نیا  زین  مالـسا  زا  دعب  لاح  ره  هب 

يدوعسم قعمع و  نیدلا  باهش  ياخیلز  فسوی و  وا  زا  سپ  دنهد و  یم تبسن  یسودرف  هب  ار  اخیلز  فسوی و  هصق  نیتسخن  یسراف 
.تسا مهن  نرق  فورعم  رعاش  یماج  نمحرلا  دبع  ياخیلز  فسوی و  وا ، زا  دعب  تسا و  یمق 

393 ص :  تسا .... ؟ هدش  نایب  اج  کی  فسوی  ناتساد  ءایبنا  ریاس  ياهتشذگرس  فالخ  رب  ارچ  - 4

تروص هب  هک  ناربمایپ  ریاس  تشذگرـس  فالخ  هب  هدـش ، نایب  اج  کی  نآ  همه  هک  تسا  نیا  فسوی  ناتـساد  ياـهیگژیو  زا  یکی 
اب ناتساد  نیا  ياهزارف  کیکفت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  یگژیو  نیا  هدیدرگ ، شخپ  نآرق  فلتخم  ياه  هروس رد  هناگادج  ياهـشخب 

.دوش رکذ  اج  کی  دیاب  همه  لماک  يریگ  هجیتن  يارب  و  درب ، یم مه  زا  ار  نآ  یساسا  دنویپ  دراد  هک  یصاخ  عضو  هب  هجوت 
ماوقا اب  ناشتازرابم  حرش  نایب  الومعم  هدمآ  نآرق  رد  هک  ناربمایپ  ریاس  ياهناتساد  هک  تسا  نآ  هروس  نیا  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی 

.تسا رگنایغط  شکرس و 
زا وا  روـبع  فـسوی و  دوـخ  یناگدـنز  رگناـیب  رتـشیب  هکلب  تسا  هدـماین  ناـیم  هب  عوـضوم  نـیا  زا  ینخـس  فـسوی ، ناتـساد  رد  اـما 

.تسا هدوب  هنومن  دوخ  عون  رد  هک  دوش  یم لیدبت  دنمورین  یتموکح  هب  ماجنا  رس  هک  تسا  یناگدنز  تخس  ياهناروک 

393 ص :  فسوی .... - هروس  تلیضف  - 5

: میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  یفلتخم  لئاضف  هروس  نیا  توالت  يارب  یمالـسا  تایاور  رد 
شیئاـبیز هـک  یلاـح  رد  دزیگنا  یمرب زیخاتــسر  زور  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب ، بـش  ره  اـی  زور و  ره  رد  ار  فـسوی  هروـس  سک  ره  »

«. دوب دهاوخ  ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  دسر و  یمن وا  هب  تمایق  زور  یتحاران  هنوگ  چیه  تسا و  فسوی  ییابیز  نوچمه 
یتوالت هکلب  تسین  لمع  رکفت و  نودب  یحطس  ندناوخ  ینعم  هب  هدمآ  نآرق  ياه  هروس تلیضف  نایب  رد  هک  یتایاور  میا  هتفگ اهراب 

.لمع زاغآ  رس  تسا  يرکفت  و  رکفت ، همدقم  تسا 
394 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

394 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 12) فسوی ةروس 

زا يا  هناشن هک  تسا  هدش  زاغآ  رلا ) « ) ءار مال - فلا -  » هعطقم فورح  اب  زین  هروس  نیا  تسا ! وت  ربارب  رد  صـصقلا  نسحا  هیآ 1 -) )
.دشاب یم ابفلا  فورح  ینعی  ءازجا  نیرت  هداس زا  اوتحمرپ  قیمع و  تایآ  نیا  بیکرت  نآرق و  تمظع 

باتک تایآ  اهنیا   » دـیوگ یم هدرک ، نآرق  تمظع  هب  هراشا  هلـصافالب  هعطقم  فورح  رکذ  زا  دـعب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1094 

http://www.ghaemiyeh.com


هار میقتسم و  طارص  هدنهد  ناشن  لطاب و  زا  قح  هدننک  راکـشآ  شخب و  ینـشور  یباتک  ِنِیبُْملا .) ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  « ) تسا نیبم 
.تاجن يزوریپ و 

394 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 12) فسوی ةروس 

« دینک كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  امش  ات  میداتسرف  یبرع  نآرق  ار  نآ  ام  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  تایآ  نیا  لوزن  فده  سپس  هیآ 2 -) )
(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  )

هیامرپ دنمورین و  كرد  تسا ، كرد  ییاهن  فده  هکلب  تسین ، نآ  تایآ  ندـناوخ  اب  كربت  نمیت و  توالت و  تئارق و  اهنت  فدـه 
.دنک توعد  لمع  يوس  هب  ار  ناسنا  دوجو  مامت  هک 

ار تایآ  نیا  وا  هک  دـندرک  یم مهتم  ار  ربمایپ  هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  هدـش  رارکت  نآرق  زا  دروم  هد  رد  هک  ندوب » یبرع   » هب ریبعت 
.تسا هدیشوجن  یحو  داهن  زا  تسا و  یتدارا  رکف و  کی  نآرق  ياوتحم  هتفرگ و  دای  یمجع  درف  کی  زا 

هب ار  یبرع  ناـبز  دنـشوکب و  دـیاب  یگمه  هک  دروآ  یم دوجو  هب  ناناملـسم  همه  يارب  ار  هفیظو  نیا  یپ  رد  یپ  تاریبـعت  نیا  اـنمض 
.تسا مالسا  قیاقح  مهف  دیلک  یحو و  نابز  هک  رظن  نیا  زا  دنزومایب  یناگمه  تروص  هب  دوخ  مود  نابز  ناونع 

394 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

زا شیپ  دنچ  ره  مینک  یم وگزاب  وت  يارب  نآرق  نیا  نداتـسرف  یحو و  قیرط  زا  ار  اه  هصق نیرتوکین  ام  : » دیامرف یم سپـس  هیآ 3 -) )
(. َنِیِلفاـْغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  َْتنُک  ْنِإ  َنآْرُْقلا َو  اَذـه  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  اـِمب  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَأ  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  « ) يدوب لـفاغ  نآ  زا  نآ ،

395 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نیرتابیز هک  نآرق  نیا  هعومجم  دـنوادخ  ینعی ، .تسا  نآرق  هعومجم  هب  هراشا  صـصقلا » نسحا   » هک دـندقتعم  نارـسفم  زا  یـضعب 

نیریـش و هداعلا  قوف  ابیز و  رهاظ  رظن  زا  هک  هتخیمآ  یناعم  نیرتقیمع  نیرتیلاع و  اب  ار  ظافلا  نیرت  غیلب نیرتحیـصف و  ناـیب و  حرش و 
.هدیمان صصقلا » نسحا   » تساوتحمرپ رایسب  نطاب  رظن  زا  اراوگ و 

نیا هجوتم  رتشیب  ناسنا  نهذ  هک  تسا  نانچنآ  ثحب  دروم  هیآ  اب  دـنک  یم نایب  ار  فسوی  تشذگرـس  هک  هدـنیآ  تاـیآ  دـنویپ  یلو 
.تسا هدیمان  صصقلا » نسحا   » ار فسوی  ناتساد  دنوادخ  هک  دوش  یم ینعم 

مه تسا و  صـصقلا  نسحا  مومع  روطب  نآرق  مه  دشاب ، ینعم  ود  ره  نایب  يارب  تایآ  هنوگ  نیا  درادن  یعنام  هک  میا  هتفگ اهراب  اما 
.صوصخ روطب  فسوی  ناتساد 

395 ص :  اهناسنا .... - یگدنز  رد  ناتساد  شقن 

نیا تسا ، هدش  نایب  ناگتشذگ  ياهناتساد  نیـشیپ و  ماوقا  تشذگرـس  تروص  هب  نآرق  زا  یمهم  رایـسب  تمـسق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دراد ناتساد  خیرات و  همه  نیا  زاس  ناسنا  یتیبرت و  باتک  کی  ارچ  هک  دیآ  یم شیپ  یضعب  يارب  لاؤس 
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: دزاس یم نشور  ار  عوضوم  نیا  یقیقح  تلع  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اما 
رد دنک  یم میـسرت  یلقع  لئالد  اب  دوخ  نهذ  رد  ناسنا  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، رـشب  یگدنز  نوگانوگ  لئاسم  هاگـشیامزآ  خـیرات  - 1

.دبای یم زاب  ینیع  تروص  هب  خیرات  تاحفص 
ریثأت تحت  يریپ  ات  یکدوک  نس  زا  دوخ  رمع  راودا  مامت  رد  ناسنا  و  دراد ، یـصوصخم  هبذاج  ناتـساد  خیرات و  هتـشذگ  نیا  زا  - 2

.تسا هداعلا  قوف  هبذاج  نیا 
رد دشیدنا  یم يرکف  لئاسم  هب  هچنآ  زا  شیب  تسا و  یسح  دشاب  یلقع  هک ، نآ  زا  لبق  ناسنا  هک  دشاب  نآ  دیاش  عوضوم  نیا  لیلد 

.تسا رو  هطوغ یسح  لئاسم 
رت مضه رید  رت و  نیگنـس دنریگ  یم دوخ  هب  ینالقع  درجت  هبنج  دنوش و  یم رود  سح  نادـیم  زا  هزادـنا  ره  یگدـنز  فلتخم  لئاسم 

396 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنوش  یم
بسانم لاثم  کی  رکذ  یهاگ  دوش و  یم دادمتسا  یـسح  ياهلاثم  زا  یلقع  تالالدتـسا  نداتفا  اج  يارب  هشیمه  مینیب  یم ور  نیا  زا  و 

اهلاثم نیرتهب  باختنا  رب  يرتشیب  طلـست  هک  دنتـسه  اهنآ  قفوم  نادنمـشناد  اذـل  دـنک و  یم ربارب  نیدـنچ  ار  لالدتـسا  ریثأـت  اـج  هب  و 
.دنراد

برع زا  دراد و  یناگمه  یمومع و  هبنج  هک  یباـتک  لـیلد  نیمه  هب  .تسا  كرد  مهف و  لـباق  سک  همه  يارب  خـیرات  ناتـساد و  - 3
اهناتـساد و خیرات و  يور  دیاب  امتح  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  همه  رکفتم  گرزب و  فوسلیف  ات  هتفرگ  یـشحو  همین  داوس  یب ینابایب 

.دیامن هیکت  اهلاثم 
.تسا هدومیپ  تیبرت  میلعت و  رظن  زا  ار  هار  نیرتهب  ناتساد  خیرات و  همه  نیا  نایب  رد  نآرق  هک  دهد  یم ناشن  تاهج  نیا  هعومجم 

396 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رد باوخ  نیا  اریز  دـنک ، یم زاغآ  وا  ینعمرپ  بیجع و  باوخ  زا  ار  فسوی  ناتـساد  نآرق  تالکـشم : زاغآ  دـیما و  هقراب  هیآ 4 -) )
.دوش یم بوسحم  فسوی  مطالترپ  یگدنز  زارف  نیتسخن  عقاو 

يا هزات هثداـح  يور  زا  هدرپ  دـمآ و  ردـپ  غارـس  هب  قوش  ناـجیه و  اـب  دوب  لاـس  نس و  مک  رایـسب  هک  یماـگنه  حبـص  زور  کـی  وا 
.دوبن مهم  نادنچ  رهاظ  رد  هک  تشادرب 

زین هام  دیـشروخ و  و  دندمآ ) دورف  نامـسآ  زا  هک   ) مدید هراتـس  هدزای  باوخ  رد  نم  مردپ ! تفگ : شردـپ  هب  فسوی  هک  یماگنه  »
َرَـشَع َدَحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  ُفُسُوی  َلاق  ْذِإ  « ) دننک یم هدجـس  نم  ربارب  رد  هک  مدید  ار  یگمه  دـندرک ) یم یهارمه  ار  اهنآ  )

(. َنیِدِجاس ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  ًابَکْوَک َو 
اهتشونرس و نییعت  بعش  ، ) ردق بش  فداصم  هک  هعمج  بش  رد  ار  باوخ  نیا  فسوی  دیوگ : یم یمالسا  فورعم  رسفم  سابع  نبا 

.دید دوب ) تاردقم 
رد اهناسنا  یلومعم  هدجـس  لکـش  هب  هدجـس  هن  رگ  دـشاب و  یم عضاوت  عوضخ و  اـجنیا  رد  هدجـس »  » زا روظنم  هک  تسا  نشور  هتبلا 

.درادن موهفم  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  دروم 
397 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

397 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 12) فسوی ةروس 
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مه نآ  نامـسآ ؟ ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  .درب  ورف  رکف  رد  ار  ربماـیپ  بوقعی  راد ، ینعم  زیگنا و  ناـجیه  باوـخ  نیا  هیآ 5 -) )
ای  ) شردام نم و  هام ، دیشروخ و  امتح  تسا ؟ ینعمرپ  ردقچ  دندرک ، هدجـس  فسوی  مدنزرف  ربارب  رد  دندمآ و  دورف  هراتـس ؟ هدزای 
هام دیشروخ و  نامسآ و  ناگراتس  هک  دور  یم الاب  ردقنآ  مدنزرف  ماقم  ردق و  شناردارب ، هراتس ، هدزای  و  میشاب ، یم شا ) هلاخ نم و 

باوخ هچ  دننک ، یم عوضخ  شربارب  رد  ناینامـسآ  هک  دوش  یم دنموربآ  زیزع و  ادخ  هاگـشیپ  رد  ردقنآ  دنیاس ، یم شناتـسآ  رب  رس 
تباوخ نیا  مدنزرف ! تفگ :  » نینچ شدنزرف  هب  یلاحشوخ  اب  مأوت  اما  بارطضا  ینارگن و  اب  هتخیمآ  نحل  اب  اذل  یبلاج !؟ هوکـشرپ و 

(. َِکتَوْخِإ یلَع  َكایْؤُر  ْصُصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاق  « ) نکم وگزاب  تناردارب  يارب  ار 
(. ًاْدیَک ََکل  اوُدیِکَیَف  « ) دیشک دنهاوخ  كانرطخ  ياه  هشقن وت  يارب  اهنآ  هک  ارچ  »

(. ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  « ) تسا يراکشآ  نمشد  ناسنا  يارب  ناطیش   » مناد یم نم 
.دزادنا مه  ناج  هب  ار  ناردارب  یتح  و  دنز ، نماد  دسح  هنیک و  شتآ  هب  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  ياه  هسوسو هک  تسا  يا  هناهب رظتنم  وا 

397 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

ماقم هب  وا  هک  داد  یم ناشن  هکلب  دوبن ، يدام  يرهاظ و  رظن  زا  هدـنیآ  رد  فسوی  ماقم  تمظع  رگنایب  اهنت  باوخ  نیا  یلو  هیآ 6 -) )
و : » درک هفاضا  بوقعی  شردپ  اذل  و  تسوا ، ینامـسآ  ماقم  نتفرگ  الاب  رب  لیلد  ناینامـسآ  هدجـس  هک  ارچ  دیـسر ، دهاوخ  زین  توبن 

(. َکُّبَر َکِیبَتْجَی  َِکلذَک  َو  « ) دنیزگ یمرب ار  وت  تراگدرورپ  نینچ  نیا 
(. ِثیِداحَْألا ِلیِوْأَت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو  « ) دهد یم میلعت  وت  هب  باوخ  ریبعت  زا  «و 

(. َبوُقْعَی ِلآ  یلَع  َْکیَلَع َو  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َو  « ) دنک یم لیمکت  بوقعی  لآ  وت و  رب  ار  شتمعن  «و 
َمیِهاْربِإ َو ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  « ) درک ماـمت  ار  تمعن )  ) نآ قاحـسا  میهاربا و  تناردـپ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  »

398 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َقاحْسِإ .)
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  « ) دنک یم راک  تمکح  يور  زا  تسا و  ملاع  تراگدرورپ  ! » يرآ

، دوش یلمع  دیاب  زین  ناردارب  لباقم  رد  یتح  یهاگ  هک  تسا ، رارسا  ظفح  سرد  دهد  یم ام  هب  تایآ  زا  شخب  نیا  هک  ییاهسرد  زا 
نتـشیوخ دزادنا ، رطخ  هب  ار  شا  هعماج ای  وا  هدـنیآ  تسا  نکمم  دوش  شاف  رگا  هک  دراد  دوجو  يرارـسا  ناسنا  یگدـنز  رد  هشیمه 

.تسا هدارا  تردق  حور و  تعسو  ياه  هناشن زا  یکی  رارسا  نیا  ظفح  رد  يراد 
«. دبای نایرج  تدوخ  قورع  رد  اهنت  دیاب  هک  تسوت  نوخ  نوچمه  وت  رارسا  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

398 ص :  ندید .... - باوخ  ایؤر و 

: تسا مسق  دنچ  رب  ایؤر  باوخ و 
.دهد یم لیکشت  ار  ناسنا  ياهباوخ  زا  یمهم  شخب  هک  اهوزرآ  لایما و  یگدنز و  هتشذگ  هب  طوبرم  ياهباوخ  - 1

.دشاب هتشاد  یناور  ياه  هزیگنا تسا  نکمم  هچرگا  تسا  لایخ  مّهوت و  تیلاعف  لولعم  هک  موهفمان  ناشیرپ و  ياهباوخ  - 2
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.دهد یم یهاوگ  نآ  زا  تسا و  هدنیآ  هب  طوبرم  هک  ییاهباوخ  - 3
هیحان زا  یتراشب  یهاگ  تسا  هنوگ  هس  اـیؤر  باوخ و  : » میناوخ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  یتیاور  رد  هک  نیا  بلاـج 
باوخ رد  ار  نآ  دنارورپ و  یم دوخ  رکف  رد  ناسنا  هک  تسا  یلئاسم  هاگ  و  ناطیش ، يوس  زا  هودنا  مغ و  هلیـسو  هاگ  تسا ، دنوادخ 

«. دنیب یم
دیاب امتح  دراد  تراـشب  هبنج  هک  یناـمحر  ياـهباوخ  اـما  دـشاب ، هتـشاد  ریبعت  هک  تسین  يزیچ  یناطیـش  ياـهباوخ  هک  تسا  نشور 

.درادرب هدرپ  هدنیآ  رد  شخب  ترسم  هثداح  زا  هک  دشاب  یباوخ 

398 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 12) فسوی ةروس 

: دوش یم عورش  فسوی  اب  فسوی ، ناردارب  يریگرد  اجنیا  زا  هیآ 7 -) )
فـسوی و تشذگرـس  رد  نـیقی  هـب  : » دـیوگ یم هدرک ، تـسا  ناتـساد  نـیا  رد  هـک  یناوارف  هدـنزومآ  ياهــسرد  هـب  هراـشا  تـسخن 

(. َنِیِلئاَّسِلل ٌتایآ  ِِهتَوْخِإ  َفُسُوی َو  ِیف  َناک  ْدََقل  « ) دوب ناگدننک  لاؤس  يارب  ییاه  هناشن شناردارب ،
399 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يا  هدش باسح  ياه  هشقن اب  دنمورین  دارفا  زا  یهورگ  هک  رترب  نیا  زا  یسرد  هچ 

نیمه هب  اما  دـنریگ ، راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  اهنت ، فیعـض و  ارهاظ  درف  کی  يدوبان  يارب  هتفرگ  همـشچ  رـس  تداسح  زا  هک 
دورف میظعت  رـس  وا  ربارب  رد  یگمه  نایاپ  رد  و  دننک ، يروانهپ  روشک  ياورنامرف  دنناشنب و  تردق  تخت  رب  ار  وا  هجوت  نودـب  راک ،

نـشور ات  دنک ، هدایپ  راک ، نآ  نیفلاخم  تسد  هب  یتح  ار ، نآ  دناوت  یم دنک  هدارا  ار  يراک  ادـخ  یتقو  دـهد  یم ناشن  نیا  دـنروآ ،
مک وا  رـس  زا  ییوم  رات  دهاوخن  ادخ  ات  دـندنب  رمک  وا  يدوبان  هب  ناهج  مامت  رگا  تسین و  اهنت  نامیا  اب  كاپ و  ناسنا  کی  هک  دوش 

! درک دنهاوخن 

399 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رـسپ ود  نیا  هب  تبـسن  بوقعی  دـندوب ، ردام  کی  زا  نیماینب »  » و فسوی »  » اهنآ زا  رفن  ود  هک  تشاد ، رـسپ  هدزاود  بوقعی  هیآ 8 -) )
تبحم تیامح و  هب  زاین  اعبط  دـندش و  یم بوسحم  وا  نادـنزرف  نیرتکچوک  اریز  داد ، یم ناـشن  يرتشیب  تبحم  فسوی  اـصوصخم 
يرتشیب تبحم  هب  زین  تهج  نیا  هب  و  دوب ، هتفر  ایند  زا  لیحار »  » اهنآ رداـم  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  هک ، نیا  رگید  دنتـشاد ، يرتشیب 

هک دـش  ببـس  تاهج  نیا  عومجم  دوب ، نایامن  یگداـعلا  قوف  غوبن و  راـثآ  فسوی ، رد  اـصوصخم  هتـشذگ  نآ  زا  دـندوب ، جاـتحم 
.دنک يرتشیب  هقالع  زاربا  اهنآ  هب  تبسن  اراکشآ  بوقعی 

یتباقر اهردام ، ییادج  رثا  رب  دیاش  هک  صوصخب  دندش ، تحاران  تخـس  عوضوم  نیا  زا  تاهج  نیا  هب  هجوت  نودب  دوسح  ناردارب 
ام هک  نیا  اـب  دـنرتبوبحم ، اـم  زا  ردـپ  دزن  شردارب  فسوی و  دـنتفگ : و   » دنتـسشن مه  رود  اذـل  تشاد ، دوـجو  اـعبط  ناـشنایم  رد  زین 

نیا زا  شیب  ام  هب  وا  هقالع  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  و  مینک ، یم هرادا  یبوخ  هب  ار  ردـپ  یگدـنز  و  میتسه » زاـسراک  دـنمورین و  یتیعمج 
(. ٌۀَبْصُع ُنَْحن  اَّنِم َو  انِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  ُفُسُوَیل َو  اُولاق  ْذِإ   ) تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک  هک  دشاب  لاسدرخ  نادنزرف 

: دنتفگ دنتخاس و  موکحم  ار  ردپ  دوخ  هبناج  کی  تواضق  اب  بیترت  نیا  هب  و 
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ  «! ) تسا يراکشآ  یهارمگ  رد  ام  ردپ  عطق  روطب  »

اهنت دنتشاد و  داقتعا  ردپ  توبن  یگرزب و  هب  اهنآ  دهد  یم ناشن  هدنیآ  تایآ  هک  ارچ  دوبن  یبهذم  ینید و  یهارمگ  اهنآ  روظنم  هتبلا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1098 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتفرگ یم داریا  وا  هب  ترشاعم  زرط  هنیمز  رد 
400 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

400 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ود دندش و  عمج  مه  درگ  تخاس  راداو  يا  هشقن حرط  هب  ار  ناردارب  ماجنا  رـس  تداسح ، سح  دـش : هدیـشک  ییاهن  هشقن  هیآ 9 -) )
هجوتم هچراپکی  ردپ  تبحم  ات  دینکفیب  یتسد  رود  نیمزرـس  هب  ار  وا  ای  دیـشکب و  ار  فسوی  ای  : » دنتفگ دندرک و  حرطم  ار  داهنـشیپ 

(. ْمُکِیبَأ ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  ِوَأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا  «! ) دوشب امش 
اور ار  تیانج  نیا  دوخ  کچوک  ردارب  اب  هک  ارچ  درک ، دـیهاوخ  نادـجو  یگدنمرـش  هانگ و  ساسحا  راـک  نیا  اـب  هک  تسا  تسرد 

ِهِدَْعب ْنِم  اُونوُکَت  َو  «! ) دش دیهاوخ  یحلاص  تیعمج  نآ  زا  سپ  و   » درک دـیهاوخ  هبوت  تسا ، نکمم  هانگ  نیا  ناربج  یلو  دـیا  هتـشاد
(. َنیِِحلاص ًامْوَق 

یلو .دنتـشاد  سرت  ادـخ  زا  یمک  دوخ  لد  قامعا  رد  دـندرک و  یم هانگ  ساسحا  لمع  نیا  اب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  هلمج  نیا 
يوس هب  هار  ندوشگ  نادـجو و  بیرف  يارب  یناطیـش  هشقن  کی  عقاو  رد  مرج  ماجنا  زا  لبق  هبوت  زا  نخـس  هک  تساجنیا  مهم  هلأـسم 

.دشاب یمن تمادن  ینامیشپ و  رب  لیلد  هجو  چیه  هب  و  تسا ، هانگ 

400 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

تفلاخم فسوی  لتق  حرط  اب  لیلد  نیمه  هب  دوب ، رتنادجواب  ای  و  رتشوهاب ، همه  زا  هک  دوب  رفن  کی  ناردارب  نایم  رد  یلو  هیآ 10 -) )
اهنآ زا  یکی  دومن  هئارا  ار  یموس  حرط  و  دوـب ، نآ  رد  تکـاله  میب  هک  تسد  رود  نیمزرـس  کـی  رد  وا  دـیعبت  حرط  اـب  مه  درک و 

یضعب ات  دنامب ) ملاس  هک  يا  هنوگ هب   ) دینکفیب هاچ  هاگناهن  رد  ار  وا  هکلب  دیـشکن ، ار  فسوی  دینکب  يراک  دیهاوخ  یم رگا  تفگ : »
ِیف ُهوُْقلَأ  َفُسُوی َو  اُوُلتْقَت  ْمُْهنِم ال  ٌِلئاق  َلاق   ) دوش رود  ردپ  ام و  مشچ  زا  و  دـنربب » دوخ  اب  دـنریگرب و  ار  وا  اه  هلفاق ناراذـگهار و  زا 

(. َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ِةَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  َِتبایَغ 

400 ص :  اهناسنا .... - یگدنز  رد  دسح  رگناریو  شقن 

دیلوت ای  ردارب و  نتشک  دح  رـس  ات  ار  یمدآ  دناوت  یم دسح  هنوگچ  هک  تسا  نیا  میزومآ  یم ناتـساد  نیا  زا  هک  يرگید  مهم  سرد 
مه دـشک و  یم شتآ  هب  ار  نارگید  مه  دوشن ، راـهم  ینورد  شتآ  نیا  رگا  هنوگچ  دربـب و  شیپ  وا  يارب  دـیدش  یلیخ  ياهرـسدرد 

.ار ناسنا  دوخ 
401 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاریبعت  هلیذر  تفص  نیا  اب  هزرابم  يارب  یمالسا  ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب 

.دوش یم هدید  يا  هدنهد ناکت 
وا هب  درک و  یهن  دسح  زا  ار  نارمع  نب  یـسوم  دـنوادخ  دومرف : هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هنومن : ناونع  هب 
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تعنامم ما  هدش لئاق  مناگدنب  نایم  هک  ییاهتمسق  زا  و  تسا ، كانمـشخ  مناگدنب  رب  نم  ياهتمعن  هب  تبـسن  دوسح  صخـش  : » دومرف
«. میوا زا  نم  هن  تسا و  نم  زا  وا  هن  دشاب  نینچ  سک  ره  دنک ، یم

دـسح قاـنم  یلو  دـنزرو ، یمن دـسح  یلو  دـنروخ  یم هطبغ  ناـمیا  اـب  دارفا  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  و 
«. دروخ یمن هطبغ  دزرو و  یم

هداـعلا قوف  دـیاب  نادـنزرف  هب  تبـسن  تبحم  زاربا  رد  رداـم  ردـپ و  هک  تفرگ  ارف  ناتـساد  زا  شخب  نیا  زا  ناوت  یم زین  ار  سرد  نیا 
.دنهد جرخ  هب  تقد 

راک همه  هب  ار  وا  هک  دنک  یم داجیا  رگید  دنزرف  لد  رد  يا  هدقع نانچنآ  دـنزرف ، کی  هب  تبـسن  هقالع  زاربا  کی  دوش  یم هاگ  اریز ،
.دسانش یمن يزرم  دح و  شردارب ، تیصخش  ندرک  دوبان  يارب  هک  دنیب  یم هتسکش  مه  رد  ار  دوخ  تیصخش  نانچنآ  دراد ، یم او 

.دوش یم یناور  يرامیب  راتفرگ  هاگ  دروخ و  یم ار  دوخ  نورد  زا  دهدب  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  دناوتن  رگا  یتح 
منک و یم تبحم  راهظا  منادنزرف  زا  یضعب  هب  تبسن  یهاگ  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور  میناوخ : یم یمالسا  ثیداحا  رد 

يرگید اب  قح  مناد  یم هک  یلاح  رد  مراذگ ، یم شناهد  رد  رکـش  مهد و  یم وا  هب  ار  دنفـسوگ  ملق  مناشن و  یم دوخ  يوناز  رب  ار  وا 
فـسوی هب  فسوی ، ناردارب  هک  نانچنآ  دوشن و  کـیرحت  منادـنزرف  ریاـس  دـض  رب  اـت  منک  یم نیا  رطاـخ  هب  ار  راـک  نیا  یلو  تسا ،

.دنکن ندرک 

401 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نیا هب  دندرک  بیوصت  هاچ  هب  فسوی  نتخادنا  يارب  ار  ییاهن  حرط  هک  نآ  زا  سپ  فسوی  ناردارب  موش ! يزاس  هنحـص  هیآ 11 -) )
بناج و هب  قح  ياه  هفایق اب  هتخیر و  راـک  نیا  يارب  يرگید  حرط  اذـل  دـنزاس ؟ ادـج  ردـپ  زا  ار  فسوی  هنوگچ  هک  دـنتفر  ورف  رکف 

ینک یمن رود  دوخ  زا  ار  فسوی  زگره  وت  ارچ   ) ردپ دنتفگ :  » دـندمآ و ردـپ  دزن  زیگنا  محرت  داقتنا  عون  کی  اب  هتخیمآ  مرن و  ینابز 
402 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تبسن  ار  ام  ارچ  يراپس )؟ یمن ام  هب  و 

َُهل اَّنِإ  َفُـسُوی َو  یلَع  اَّنَمْأَـت  ـال  َکـَل  اـم  اـنابَأ  اـی  اُولاـق  « ) میتـسه وا  هاوـخریخ  املـسم  اـم  هک  یلاـح  رد  یناد  یمن نـیما  ناـمردارب  هـب 
(. َنوُحِصاَنل

402 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هب زاین  مه  وا  دراد ، لد  مه  وا  تسا ، ناوجون  ام ، ردارب  هوـالع  هب  رادرب ، دزاـس  یم مهتم  ار  اـم  هک  راـک  نیا  زا  تسد  اـیب  هیآ 12 -) )
ات  ) تسرفب ام  اب  ار  وا  ادرف  ، » تسین حیحص  هناخ  رد  وا  ندرک  ینادنز  دراد ، بسانم  یمرگرس  رهـش و  جراخ  دازآ  ياوه  زا  هدافتـسا 

(. ْبَْعلَی ْعَتْرَی َو  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِسْرَأ  « ) دشاب هتشاد  یمرگرس  يزاب و  دروخب و  ناتخرد  ياه  هویم زا  دنک ) شدرگ  دیآ ، رهش  جراخ  هب 
َُهل اَّنِإ  َو  ! ) ربارب ناـج  اـب  تسا و  ردارب  هک  ارچ  دوب » میهاوخ  ناـمردارب  ناـبهاگن  ظـفاح و  همه  اـم   » یتـسه وا  تمالـس  نارگن  رگا  و 

(. َنوُِظفاَحل
، ینک یم مهتم  ار  ام  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  يراپـسن  ام  هب  ار  فسوی  رگا  هک  داد  یم رارق  تسب  نب رد  ار  ردپ  فرط  کی  زا  هشقن  نیا 

.درک یم کیرحت  رهش  جراخ  رد  شدرگ  یمرگرس و  حیرفت و  زا  هدافتسا  يارب  ار  فسوی  رگید  يوس  زا  و 
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402 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 12) فسوی ةروس 

وا ندرب  زا  نم  هک ) نیا  لوا  : ) تفگ  » دنک ءوس  دصق  هب  مهتم  ار  اهنآ  هک  نآ  نودـب  ناردارب  تاراهظا  لباقم  رد  بوقعی  هیآ 13 -) )
(. ِِهب اُوبَهْذَت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  َلاق  « ) موش یم نیگمغ 

امش دروخب و  ار  مدنبلد  دنزرف  گرگ  مسرت  یم نم  و   » دنشاب يراوخنوخ  ناگرگ  تسا  نکمم  فارطا  ياهنابایب  رد  هک  نیا  رگید  و 
(. َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتنَأ  ُْبئِّذلا َو  ُهَلُکْأَی  ْنَأ  ُفاخَأ  َو  « ) دینامب لفاغ  وا  زا  و  دیشاب ) دوخ  ياهراک  حیرفت و  يزاب و  مرگرس  )

402 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ناربج ار  نآ  دنناوتب  هک  دوبن  يزیچ  فسوی  ییادج  هودنا  مغ و  اریز  دنتشادن ، ردپ  لوا  لیلد  يارب  یخساپ  ناردارب  هتبلا  هیآ 14 -) )
.تخاس یم رت  هتخورفا ار  ناردارب  دسح  شتآ  ریبعت  نیا  دیاش  یتح  و  دننک ،

ومن و يارب  دنزرف  هرخالاب  هک  نیا  نآ  تشادـن و  رکذ  هب  زاین  نادـنچ  هک  تشاد  یخـساپ  رظن  کی  زا  ردـپ  لیلد  نیا  رگید  يوس  زا 
.دش دهاوخ  ادج  ردپ  زا  هاوخان  هاوخ  شرورپ ،

403 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  هک  دنتفر  مود  لیلد  غارس  هب  هکلب  دنتخادرپن ، لالدتسا  نیا  خساپ  هب  الصا  اذل 
« دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ام  دروخب ، ار  وا  گرگ  رگا  میتسه  يدنمورین  هورگ  ام  هک  نیا  اب  دنتفگ :  » دوب و یـساسا  مهم و  اهنآ  رظن 

(. َنوُرِساَخل ًاذِإ  اَّنِإ  ٌۀَبْصُع  ُنَْحن  ُْبئِّذلا َو  ُهَلَکَأ  ِْنَئل  اُولاق   ) تسین نکمم  يزیچ  نینچ  زگره  و 
.دروخب ار  نامردارب  گرگ  مینک  اشامت  مینیشنب و  هک  میا  هدرم ام  رگم  ینعی ،

ار ردـپ  دنتـسناوت  حـیرفت ، يارب  وا  قیوشت  فسوی و  كاپ  تاساسحا  کیرحت  اـب  اـصوصخم  دوب ، یگنرین  هلیح و  ره  هب  لاـح  ره  هب 
.دنیامن بلج  راک  نیا  هب  تبسن  تروص  ره  هب  ار  وا  تقفاوم  و  دننک ، میلست  هب  راداو 

ناشفده هب  ندیسر  يارب  حیرفت  شدرگ و  هب  ناوجون  اصوصخم  ناسنا  هقالع  زا  فسوی  ناردارب  هک  هنوگ  نامه  هک  نیا  هجوت  لباق 
نتخاس مومـسم  يارب  حیرفت  شزرو و  هلأسم  زا  تلادـع  قح و  نانمـشد  زومرم  ياهتـسد  زین  زورما  يایند  رد  دـندرک  هدافتـسا  ءوس 

، حـیرفت شزرو و  ساـبل  رد  تفـص  گرگ  ياهتردـق  ربا  هک  دوب  شوه  هب  دـیاب  دـننک ، یم ناوارف  هدافتـسا  ءوس  ناوج  لـسن  راـکفا 
.دننکن هدایپ  یناهج  ای  يا  هقطنم تاقباسم  شزرو و  مان  هب  ناناوج  نایم  ار  دوخ  موش  ياه  هشقن

403 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دهاوخ یلمع  فسوی  هراب  رد  اهنآ  هشقن  ادرف  هک  دـندیباوخ  شوخ  لایخ  اب  ار  بش  نآ  ناردارب  ماـجنا  رـس  اوسر ! غورد  هیآ 15 -) )
.دوش فرصنم  دوخ  هتفگ  زا  ددرگ و  نامیشپ  ردپ  ادابم  هک  دوب  نیا  اهنآ  ینارگن  اهنت  .دش 

شیپ دندرک ، تعاطا  راهظا  زین  اهنآ  درک ، رارکت  فسوی  يرادهگن  ظفح و  رد  ار  مزال  ياهـشرافس  وا  دـندمآ و  ردـپ  دزن  هاگحبص 
.دندرک تکرح  دنتشادرب و  ناوارف  تبحم  مارتحا و  اب  ار  وا  ردپ  يور 

کشا ياه  هرطق دنابسچ ، دوخ  هنیس  هب  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  فسوی  راب  نیرخآ  درک و  هقردب  ار  اهنآ  رهـش  هزاورد  ات  ردپ  دنیوگ : یم
درک یم هقردب  ار  نادنزرف  نانچمه  بوقعی  مشچ  اما  دش ، ادـج  اهنآ  زا  درپس و  اهنآ  هب  ار  فسوی  سپـس  دـش ، ریزارـس  شمـشچ  زا 

ار اهنآ  ردپ  دندش  نئمطم  هک  یماگنه  اما  دنتشادنرب ، فسوی  تبحم  شزاون و  زا  تسد  درک  یم راک  ردپ  مشچ  هک  اجنآ  ات  زین  اهنآ 
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هدیزگرب فسوی  رـس  رب  دندوب  هتـشابنا  مه  يور  اهلاس  دسح ، رثا  رب  هک  ار  ییاه  هنیک مامت  دیکرت و  اهنآ  هدقع  هبترم  کی  دـنیب ، یمن
404 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

میناوخ یم یتیاور  رد  دنداد ! یمن شهانپ  اما  درب ، یم هانپ  يرگید  هب  یکی  زا  وا  دـندرک و  وا  ندز  هب  عورـش  فارطا  زا  دـنتخیر ، ورف 
هب عورـش  فسوی  ناهگان  دـننکفا  هاچ  هب  دنتـساوخ  یم ار  وا  هک  یماگنه  هب  ای  تخیر و  یم کشا  فسوی  هک  الب  نافوط  نیا  رد  هک 

سرد تشادرب و  هدـنخ  نیا  زار  زا  هدرپ  وا  اما  تسا ، هدـنخ  ياج  هچ  نیا  هک  دـنتفر  ورف  بجعت  رد  تخـس  ناردارب  درک ، ندـیدنخ 
هداـعلا قوـف  تردـق  يوـق و  ناوزاـب  نآ  اـب  دـنمورین  ناردارب  امـش  هب  يزور  منک  یمن شوـمارف  : » تفگ تخوـمآ و  همه  هب  یگرزب 
تخـس ثداوح  زا  یمغ  هچ  دراد  دـنمورین  روای  رای و  همه  نیا  هک  یـسک  متفگ  دوخ  اب  مدـش ، لاحـشوخ  مدـنکفا و  رظن  ینامـسج 

، مرب یم هانپ  امش  هب  امش  زا  مراتفرگ و  امش  لاگنچ  رد  نونکا  متسب ، لد  امش  ناوزاب  هب  مدرک و  هیکت  امش  رب  زور  نآ  تشاد  دهاوخ 
«. منکن هیکت  ناردارب - هب  یتح  وا - ریغ  هب  هک  مزومایب  ار  سرد  نیا  ات  تخاس  طلسم  نم  رب  ار  امش  ادخ  دیهد ، یمن هانپ  نم  هب  و 

رارق هاچ  هاگ  یفخم  رد  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمـصت  ارآ  قافتا  هب  دندرب و  دوخ  اب  ار  فسوی  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق  لاح  ره  هب 
(. ِّبُْجلا َِتبایَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  ِِهب َو  اُوبَهَذ  اَّمَلَف   ) دنتشاد اور  وا  رب  راک  نیا  يارب  دوب  نکمم  متس  ملظ و  زا  هچنآ  دنهد »

هک دسر ) یم ارف  يزور  روخم  مغ  میتفگ  میداد و  شیرادلد  و   ) میداتسرف یحو  فسوی ، هب  ام   » ماگنه نیا  رد  دنک : یم هفاضا  سپس 
اذه َو ْمِهِْرمَِأب  ْمُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  « ) دسانش یمن ار  وت  اهنآ  هک  یلاح  رد  تخاس ، یهاوخ  هاگآ  موش  ياه  هشقن نیا  همه  زا  ار  اهنآ 

(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال 
نیا .دراد  ینابهاگن  ظـفاح و  تسین و  اـهنت  دـنادب  هک  نیا  يارب  فسوی  بلق  هب  دوب  یماـهلا  هکلب  دوبن  توبن  یحو  یهلا ، یحو  نیا 

.درک نوریب  وا  ناج  حور و  زا  ار  يدیمون  سأی و  تاملظ  دیشاپ و  فسوی  بلق  رب  دیما  رون  یحو 

404 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دیاب هرخـالاب  یلو  دـندرک  هداـیپ  دنتـساوخ  یم هک  هنوگ  ناـمه  دـندوب ، هدیـشک  وا  يارب  هک  ار  يا  هشقن فسوی  ناردارب  هیآ 16 -) )
405 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  رواب  ردپ  هک  دننک  تشگزاب  يارب  يرکف 

درک یم ینیب  شیپ  تشاد و  میب  نآ  زا  ردپ  هک  یهار  نامه  زا  تسرد  هک  دوب ، نیا  دنتخیر  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  یحرط 
.دنزاسب نآ  يارب  یبالق  لئالد  و  هدروخ ، گرگ  ار  فسوی  دننک  اعدا  و  دنوش ، دراو 

نیا و  یبالق ، نیغورد و  هیرگ  َنوُْکبَی .) ًءاشِع  ْمُهابَأ  ُؤاج  َو  « ) دنتفر ردپ  غارـس  هب  نانک  هیرگ  ناردارب  ماگنه  بش  : » دـیوگ یم نآرق 
! دروخ ار  نایرگ  مشچ  بیرف  اهنت  ناوت  یمن تسا و  نکمم  مه  یبالق  هیرگ  هک  دهد  یم ناشن 

405 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 12) فسوی ةروس 

لاح يایوج  و  دیزرل ، دوخ  رب  دروخ ، ناکت  تخس  دیـشک  یم ار  فسوی  شدنبلد  دنزرف  دورو  راظتنا  هناربص  یب هک  ردپ  هیآ 17 -) )
دوب و کچوک  هک   ) ار فسوی  میدش و  نآ ) دـننام  يزادـناریت و  يراوس ،  ) هقباسم لوغـشم  میتفر و  ام  ناج  ردـپ  دـنتفگ : اهنآ   » دـش
ار نامردارب  یتح  زیچ  همه  هک  میدـش  راک  نیا  مرگرـس  نانچنآ  اـم   ) میتشاذـگ دوخ  ثاـثا  دزن  تشادـن ) اـم  اـب  ار  هقباـسم  ییاـناوت 

َْدنِع َفُسُوی  انْکَرَت  ُِقبَتْـسَن َو  اْنبَهَذ  اَّنِإ  انابَأ  اـی  اُولاـق  «! ) دـیرد ار  وا  دیـسر و  هار  زا  محر  یب گرگ  ماـگنه  نیا  رد  و  میدرک ) شومارف 
(. ُْبئِّذلا ُهَلَکَأَف  انِعاتَم 
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هک ارچ  َنِیقِداص .) اَّنُک  َْول  اَنل َو  ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  َو  « ) میشاب وگتسار  دنچ  ره  درک ، یهاوخن  رواب  ار  ام  نانخـس  زگره  وت  میناد  یم یلو  »
.درک یهاوخ  لمح  هناهب ، رب  ار  نیا  يدوب و  هدرک  ار  ینیب  شیپ  نینچ  البق  تدوخ 

405 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

دزن هتخاس ، هتـشغآ   ) نیغورد ینوخ  اب  ار  فسوی )  ) وا نهاریپ  ، » دـنهدب ردـپ  تسد  هب  زین  يا  هدـنز هناشن  هک  نیا  يارب  و  هیآ 18 -) )
(. ٍبِذَک ٍمَِدب  ِهِصیِمَق  یلَع  ُؤاج  َو   ) دندوب هتفرگ  وهآ  ای  هرب  ای  هلاغزب  زا  هک  ینوخ  دندروآ » ردپ )

لیلد ات  دننک  هراپ  اج  دـنچ  زا  ار  فسوی  نهاریپ  لقاال  هک  دـندوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  ناردارب  درادـن ، هظفاح  وگغورد  هک  اجنآ  زا  اما 
ردپ دـندروآ ، ردـپ  دزن  هدرک  دولآ  نوخ  دـندوب  هدروآ  رد  هب  وا  نت  زا  ملاس  فاص و  هک  ار  ردارب  نهاریپ  اهنآ  دـشاب ، گرگ  هلمح 

: تفگ دیمهف و  ار  زیچ  همه  داتفا ، نهاریپ  نآ  رب  شمشچ  هک  نیمه  هبرجترپ  رایشوه 
َْتلَّوَس َْلب   ) تسا هدیشک  ار  یناطیش  ياه  هشقن نیا  و  هتسارآ » ناتیارب  ار  راک  نیا  امش  یناسفن  ياهـسوه  هکلب   » دییوگ یم غورد  امش 

406 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاْرمَأ .) ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل 
نآ رد  گرگ  لاگنچ  نادند و  ياج  ارچ  سپ  دز : ادـص  درک و  ور  تشپ و  تفرگ و  ار  نهاریپ  وا  میناوخ  یم تایاور  زا  یـضعب  رد 

هدوب ینابرهم  گرگ  هچ  نیا  تفگ : تخیر و  کشا  دیـشک و  داـیرف  تخادـنا و  تروص  هب  ار  نهاریپ  يرگید  تیاور  هب  و  تسین ؟
هب کشخ  بوچ  هعطق  کی  ناسب  دش و  شوه  یب سپـس  و  تسا ، هدناسرن  یبیـسآ  نیرتمک  شنهاریپ  هب  یلو  هدروخ  ار  مدـنزرف  هک 

.دمآ شوه  هب  شتروص  هب  یهاگرحس  درس  میسن  شزو  ماگنه  هب  یلو  داتفا  نیمز  يور 
دشاب عزف  عزج و  يدیمون و  سأی و  يرکشان و  هناشن  هک  ینخس  زگره  اما  تخوس  یم شناج  دوب و  هتفرگ  شتآ  شبلق  هک  نیا  اب  و 

: تفگ هکلب  درکن ، يراج  نابز  رب 
(. ٌلیِمَج ٌْربَصَف   ) دنوادخ ساپس  يرازگرکش و  اب  مأوت  ییابیکش  ابیز » لیمج و  يربص  درک ، مهاوخ  ربص  نم  »

کی نیا  دوش ، يراج  بالیس  نوچمه  ناشیاهکشا  دنزرف ، قارف  رد  هک  تسین  بجعت  ياج  تسا ، فطاوع  نوناک  ادخ  نادرم  بلق 
دـیوگن و ادـخ  ياضر  فالخرب  یتکرح  نخـس و  ینعی ، دـنهدن  تسد  زا  ار  نتـشیوخ  لرتنک  هک  تسا  نآ  مهم  تسا ، یفطاـع  رما 

.دنکن
مهاوخ یم وا  زا  َنوُفِـصَت .) ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  َو  « ) مبلط یم يرای  دـییوگ ) یم امـش  هچنآ  ربارب  رد   ) ادـخ زا  نم  : » تفگ سپـس  و 

زا ار  يراد  نتـشیوخ  میظع ، نافوط  نیا  ربارب  رد  اـت  دـهد  رتشیب  ناوت  باـت و  نم  هب  دـنک و  نیریـش  نم  ماـک  رد  ار  ربص  ماـج  یخلت 
.دوشن هدولآ  یتسردان  نخس  هب  منابز  مهدن و  تسد 

406 ص :  اه .... : هتکن

406 ص :  یلوا .... ! كرت  کی  ربارب  رد  - 1

مالّسلا هیلع  داجس  ماما  اب  ار  حبص  زامن  مدوب ، هنیدم  رد  هعمج  زور  نم  هک  دنک  یم لقن  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا 
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، دز ادص  ار  راکتمدـخ  نز  مدوب ، وا  اب  نم  درک و  تکرح  لزنم  يوس  هب  تفای  تغارف  حـیبست ، زامن و  زا  ماما  هک  یماگنه  مدـناوخ ،
.تسا هعمج  زور  زورما  اریز  دیهدب ، وا  هب  اذغ  درذگب ، هناخ  رد  زا  يدنمزاین  لئاس و  ره  شاب ، بظاوم  تفگ :

407 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسین ! قحتسم  دنک ، یم کمک  ياضاقت  هک  یسک  ره  متفگ  دیوگ : یم هزمح  وبا 
هناخ رد  زا  میهدـن و  اذـغ  اهنآ  هب  ام  دنـشاب و  یقحتـسم  دارفا  اهنآ  نایم  رد  هک  مسرت  یم نیا  زا  نم  یلو  تسا ، تسرد  دومرف : ماـما 
رگم  ) دـیهدب اذـغ  اهنآ  همه  هب  دومرف : سپـس  دـمآ ! بوقعی  لآ  بوقعی و  رـس  رب  هک  دـیآ  نامه  اـم  هداوناـخ  رـس  رب  و  مینارب ، دوخ 

شنادـنزرف دوـخ و  ار  یتمـسق  داد و  یم ناقحتـسم  هب  ار  یتمـسق  دـندرک ، یم حـبذ  يدنفـسوگ  زور  ره  بوـقعی  يارب  دـیا ) هدینـشن
رب دوب  هعمج  بش  داتفا ، رهـش  نآ  زا  شروبع  تشاد ، یتلزنم  ادـخ  دزن  دوب و  راد  هزور هک  ینمؤم  هدـننک  لاؤس  زور  کی  دروخ ، یم

نیا راب  دنچ  دینک ، کمک  دوخ  یفاضا  ياذغ  زا  هنـسرگ  بیرغ  دنمتـسم  نامهیم  هب  تفگ : دـمآ و  راطفا  ماگنه  هب  بوقعی  هناخ  رد 
تفرگ ارف  ار  اج  همه  بش ، یکیرات  دـش و  سویأم  وا  هک  یماگنه  دـندرکن ، رواب  ار  وا  نخـس  دندینـش و  اهنآ  درک ، رارکت  ار  نخس 

هزور نانچمه  حبص  دنام و  هنـسرگ  ار  بش  نآ  درک ، تیاکـش  ادخ  هب  یگنـسرگ  زا  دوب و  نایرگ  شمـشچ  هک  یلاح  رد  تشگرب ،
حبـص ماگنه  و  دـندش ، ریـس  ـالماک  بوقعی ، هداوناـخ  بوقعی و  اـما  تفگ ، یم ساپـس  ار  ادـخ  دوب و  ابیکـش  هک  یلاـح  رد  تشاد ،

يا وت  هک  داتـسرف  یحو  حبـص ، نامه  رد  بوقعی  هب  دـنوادخ  دومرف : هفاضا  ماما  سپـس  دوب ! هدـنام  هفاضا  اـهنآ  ياذـغ  زا  يرادـقم 
بوقعی يا  يدش ...  تنادنزرف  وت و  رب  تازاجم  لوزن  بیدأت و  بجوتـسم  و  یتخورفارب ، ارم  مشخ  يدرک و  راوخ  ارم  هدنب  بوقعی 

هب هک  نیا  هجوت  لباق  مراد !» هقالع  اهنآ  هب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  منک و  یم تازاجم  خیبوت و  منانمشد  زا  رتدوز  ار  مناتسود  نم 
؟ دید ار  باوخ  نآ  عقوم  هچ  فسوی  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  دیوگ  یم هزمح  وبا  هک  میناوخ  یم ثیدح  نیا  لابند 

«. بش نامه  رد  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
مه یتیـصعم  هاـنگ و  هک  یلوا » كرت   » کـی رتحیرـص  اـی  کـچوک و  شزغل  کـی  هک  دوـش  یم هدافتـسا  یبوـخ  هب  ثیدـح  نـیا  زا 

، دـنوادخ هک  دوش  یم ببـس  اسب  هچ  قح  يایلوا  ناربماـیپ و  زا  دوبن ) نشور  بوقعی  رب  لـئاس  نآ  لاـح  هک  ارچ   ) دـش یمن بوسحم 
بقارم هراوـمه  هک  دـنک ، یم باـجیا  ناـنآ  يـالاو  ماـقم  هک  نیا  رطاـخ  هب  رگم  تسین  نیا  و  دـهدب ، اـهنآ  هب  یکاـندرد  یلامـشوگ 

.دنشاب دوخ  راتفر  راتفگ و  نیرتکچوک 
408 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

408 ص :  فسوی .... ! ياریگ  ياعد  - 2

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ارم مناردارب  تفگ : باوج  رد  ینک ؟ یم هچ  اجنیا  كدوک ! تفگ : دـمآ و  وا  دزن  لیئربج  دـندنکفا ، هاـچ  هب  ار  فسوی  هک  یماـگنه 

.دنا هتخادنا هاچ  رد 
نیا هداد  روتـسد  وت  يادخ  تفگ : دروآ ، یم نوریب  ارم  دـهاوخب  رگا  تسادـخ  اب  تفگ : يوش ؟ جراخ  هاچ  زا  يراد  تسود  تفگ :

: تفگ ییآ ، نوریب  ات  ناوخب  ار  اعد 
نا مارکالا ، لالجلا و  وذ  ضرالا ، تاومّسلا و  عیدب  ناّنملا ، تنا  ّالا  هلا  دمحلا ال  کل  ّناب  کلئسا  ّینا  ّمهّللا  وگب  تفگ : اعد ؟ مادک 

: اجرخم اجرف و  هیف  انا  اّمم  یل  لعجت  نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت 
تمعن ناگدـنب  رب  هک  ییوت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  تسا ، وت  يارب  شیاتـس  دـمح و  هک  يا  منک  یم اـضاقت  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ ! »

شیاشگ و یتسرفب و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  هک  منک  یم اضاقت  یمارکا ، لالج و  بحاص  ینیمز ، اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  یـشخب  یم
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«. یهد رارق  نم  يارب  متسه  نآ  رد  هچنآ  زا  یتاجن 
.تفای تاجن  هاچ  زا  فسوی  ناوراک ، کی  ندیسر  ارف  اب  لاح  ره  هب 

408 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ار یخلت  تاـعاس  دوب ، هارمه  يا  هدنـشک ییاـهنت  اـب  هک  هاـچ  كانتـشحو  یکیراـت  رد  فسوی  رـصم : نیمزرـس  يوس  هب  هیآ 19 -) )
ییاهنت نیا  هک  داد  ناوت  بات و  وا  هب  دـنکفا و  وا  لد  رب  دـیما  رون  نامیا ، زا  لصاح  شمارآ  هنیکـس و  ادـخ و  هب  نامیا  اـما  دـنارذگ 

.دیآ رد  هب  زوریپ  شیامزآ ، نیا  هروک  زا  دنک و  لمحت  ار  كانتشحو 
(. ٌةَراَّیَس ْتَءاج  َو  « ) دیسر رس  یناوراک   » لاح ره  هب  دناد ، یم ادخ  تشذگ  ارجام  نیا  زا  زور  دنچ 

هب دوب  ندروآ  بآ  رومأم  هک  ار  یـسک   » اذـل تسا ، بآ  نیمأـت  ناوراـک  تجاـح  نیتسخن  تسادـیپ  دـیزگ ، لزنم  یکیدزن  نآ  رد  و 
(. ْمُهَدِراو اُولَسْرَأَف  « ) دنداتسرف بآ  غارس 

(. ُهَْولَد یلْدَأَف  « ) دنکفا هاچ  رد  ار  دوخ  ولد  بآ ، رومأم  »
، دیآ یم نییاپ  تعرسب  هک  دید  ار  بانط  ولد و  نآ ، لابند  هب  دیآ و  یم هاچ  زارف  زا  ییادص  رـس و  هک  دش  هجوتم  هاچ  رعق  زا  فسوی 

409 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  زا  درمش و  تمینغ  ار  تصرف 
.دیبسچ نآ  هب  گنرد  یب تفرگ و  هرهب  یهلا  هیطع 

كدوک هب  شمـشچ  ناهگان  دیـشک ، الاب  توق  اب  ار  نآ  هک  یماگنه  هدش ، نیگنـس  هزادـنا  زا  شیب  شولد  درک  ساسحا  بآ  رومأم 
(. ٌمالُغ اذه  يرُْشب  ای  َلاق   ) بآ ياج  هب  تسا » یکدوک  نیا  داب ، هدژم  دز : دایرف   » داتفا يرکیپ  هام  لاسدرخ 

ابیز كدوک  نیا  دـنناوتب  ناشدوخ  دـنوشن و  ربخاب  نارگید  هک  نیا  يارب  یلو  دـندش  هاگآ  رما  نیا  زا  نایناوراک  زا  یهورگ  مک  مک 
(. ًۀَعاِضب ُهوُّرَسَأ  َو  « ) دنتشاد یفخم  نارگید  زا  سیفن  هیامرس  کی  ناونع  هب  ار  رما  نیا  ، » دنشورفب رصم  رد  مالغ  کی  ناونع  هب  ار 

.میشورفب رصم  رد  وا  يارب  ات  دنا  هتشاذگ ام  رایتخا  رد  هاچ  نیا  نابحاص  هک  تسا  یعاتم  نیا  دنتفگ : و 
(. َنُولَمْعَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) دوب هاگآ  دنداد  یم ماجنا  اهنآ  هچنآ  هب  دنوادخ  و  : » میناوخ یم هیآ  نایاپ  رد  و 

409 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 12) فسوی ةروس 

(. ٍةَدوُدْعَم َمِهارَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَش  َو  « ) دنتخورف مهرد - دنچ  یمک - ياهب  هب  ار  فسوی  ماجنا  رس  و  (- » هیآ 20 )
نارگید ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دنبای  یم تسد  تمحز  نودب  یمهم  هیامرس  هب  هک  یناسک  ای  نادزد و  هشیمه  هک  تسا  لومعم  نیا  و 

.دنزاس مهارف  دوخ  يارب  یبسانم  ياهب  دنناوت  یمن تیروف  نیا  اب  هک  تسا  یعیبط  و  دنشورف ، یم اروف  ار  نآ  دنمهفب 
(. َنیِدِهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  َو  « ) دندوب انتعا  یب فسوی ، نتخورف )  ) هب تبسن  اهنآ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

409 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نایاپ تروص  ره  هب  دش  هاچ  رعق  رد  وا  ندنکفا  هب  یهتنم  هک  ناردارب  اب  فسوی  يارجامرپ  ناتـساد  رـصم ! زیزع  خاک  رد  هیآ 21 -) )
.دش عورش  رصم  رد  لاسدرخ  كدوک  نیا  یناگدنز  رد  يدیدج  لصف  و  تفریذپ ،

بیصن دوب  یسیفن  هفحت  نوچ  لومعم  قبط  دندراذگ و  شورف  ضرعم  رد  و  دندروآ ، رصم  هب  ماجنا  رس  ار  فسوی  هک  بیترت  نیا  هب 
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410 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیدرگ  تشاد  ار  نوعرف  يریزو  تسخن  ای  ترازو  ماقم  تقیقح  رد  هک  رصم » زیزع  »
مشچ هب  و   ) راد یمارگ  ار  يو  ماقم  تفگ : شرسمه  هب  رصم ] زیزع   ] دیرخ رصم  نیمزرس  زا  ار  وا  هک  یـسک  نآ  و  : » دیوگ یم نآرق 

ِِهتَأَْرمِال َرْصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا  َلاق  َو  « ) مینک باختنا  دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  ای  دشاب و  دنمدوس  ام  يارب  دیاش  نکن ) هاگن  وا  هب  ناگدرب 
(. ًاَدلَو ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکَأ 

نیا هب  شمشچ  هک  یماگنه  درب ، یم رس  هب  دنزرف  قایتشا  رد  تشادن و  يدنزرف  رـصم  زیزع  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  هلمج  نیا  زا 
.دشاب وا  يارب  دنزرف  ياج  هب  هک  تسب  وا  هب  لد  داتفا ، دنمورب  ابیز و  كدوک 

اَّنَّکَم َِکلذَـک  َو  « ) میتخاـس راـیتخا  بحاـص  معنتم و  نکمتم و  نیمزرـس ، نآ  رد  ار ، فـسوی  نـینچ  نـیا  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. ِضْرَْألا ِیف  َفُسُوِیل 

(. ِثیِداحَْألا ِلیِوْأَت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو  « ) میهد میلعت  وا  هب  ار  ثیداحا  لیوأت  ات  میدرک  ار  راک  نیا  ام  و  : » هک دیامن  یم هفاضا  نآ  زا  دعب 
ادیپ یهاگآ  هدنیآ  رارسا  زا  یمهم  شخب  هب  تسناوت  یم نآ  قیرط  زا  فسوی  هک  تسا  باوخ  ریبعت  ملع  ثیداحا » لیوأت   » زا روظنم 

.دنک
ِهِْرمَأ َو یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو  « ) دـنناد یمن مدرم  زا  يرایـسب  یلو  تسا  بلاغ  طلـسم و  دوخ ، راک  رب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل 

410 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رد دش ، ورب  ور  يا  هزات لئاسم  اب  دوب ، رصم  یسایس  مهم  ياهنوناک  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  دیدج  طیحم  نیا  رد  فسوی  هیآ 22 -) )
هرظنم رگید  يوس  رد  و  درک ، یم هدهاشم  ار  رصم  نایتوغاط  نارک  یب ياهتورث  ییایؤر و  ياهخاک  هدننک  هریخ  هاگتـسد  فرط  کی 

لمحتم مدرم  هدوت  تیرثکا  هک  ار  یناوارف  درد  جـنر و  مه ، اب  ود  نیا  هسیاـقم  زا  و  دـش ، یم مسجم  وا  نهذ  رد  ناـشورف  هدرب  رازاـب 
: دیوگ یم نآرق  دوب ، سفن  بیذهت  و  يزاسدوخ ، هب  لوغشم  امئاد  نارود  نیا  رد  وا  دومن و  یم ینیگنس  وا  رکف  حور و  رب  دندش  یم
هب ملع  مکح و  ام  درک ) ادـیپ  یحو  راونا  شریذـپ  يارب  یگدامآ  و   ) دیـسر ناج  مسج و  لماکت  غولب و  هلحرم  هب  وا  هک  یماگنه  «و 

(. ًاْملِع ًامْکُح َو  ُهاْنیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّمل  َو  « ) میداد وا 
411 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِینِسْحُْملا .) يِزَْجن  َِکلذَک  َو  « ) میهد یم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  «و 

ای میدیشخب ، وا  هب  یحور  یمسج و  غولب  ّدح  هب  فسوی  ندیسر  زا  سپ  ار  نآ  ام  دیامرف  یم الاب  هیآ  رد  هک  ملع » مکح و   » زا روظنم 
هابتشا یتسرپ و  يوه  زا  یلاخ  هک  حیحـص  يرواد  رب  تردق  مهف و  لقع و  مکح ،»  » زا روظنم  هک  نیا  ای  تسا و  توبن  یحو و  ماقم 

زاـتمم و هرهب  ود  ملع » مکح و   » نیا دوب  هچ  ره  و  دـشابن ، مأوت  نآ  اـب  یلهج  هک  تسا  یـشناد  یهاـگآ و  ملع ،»  » زا روظنم  دـشاب و 
.داد لکوت  ییابیکش و  ربص و  اوقت و  یکاپ و  رثا  رب  فسوی  هب  ادخ  هک  دوب  یهلا  شزرارپ 

اهـشناد مولع و  زا  یبهاوم  دـنوش  یم زوریپ  شکرـس  ياهـسوه  رب  سفن  داهج  نادـیم  رد  هک  یـصلخم  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  ارچ 
.تسین شجنس  لباق  يدام  سایقم  چیه  اب  هک  دشخب  یم

411 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هکلب درک ، دوخ  بوذجم  ار  رـصم  زیزع  اهنت  هن  شیتوکلم ، ابیز و  هرهچ  نآ  اب  فسوی  رـصم ! زیزع  رـسمه  نازوس  قشع  هیآ 23 -) )
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، قشع نیا  نامز ، تشذگ  اب  دنکفا و  وا  ناج  قامعا  رد  هجنپ  وا  قشع  و  دروآرد ، دوخ  ریخـست  رد  تعرـسب  زین  ار  زیزع  رـسمه  بلق 
.دوب ادخ » قشع   » ورگ رد  اهنت  شبلق  دیشیدنا و  یمن ادخ  هب  زج  راکزیهرپ  كاپ و  فسوی  اما  دش ، رتنازوس  رتغاد و  زور  هب  زور 

.دز نماد  زیزع ، رسمه  نیشتآ  قشع  هب  داد و  مه  تسد  هب  تسد  زین  يرگید  روما 
رد يراتفرگ  هنوگ  چـیه  نتـشادن  و  رگید ، يوس  زا  یفارـشا  لمجترپ  یگدـنز  کی  رد  ندوب  رو  هطوغ وس ، کی  زا  دـنزرف  نتـشادن 
رد تشادن  يا  هرهب زین  اوقت  نامیا و  زا  هک  ار  نز  نیا  موس ، يوس  زا  تسا - نامعنتم  فارـشا و  لومعم  هک  نانچنآ  یلخاد - یگدنز 

.دنک ییوجماک  ياضاقت  وا  زا  تفرگ  میمصت  ماجنا  رس  هک  نانچنآ  .درب  ورف  یناطیش  ياه  هسوسو جاوما 
دنک رثا  وا  لد  رد  دیشوک  انمت ، شهاوخ و  اب  و  درک ، هدافتسا  هار  نیا  رد  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  اهـشور  لئاسو و  مامت  زا  وا 
اِهْتَیب ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُْهتَدَوار  َو  « ) درک ییوجماک  يانمت  وا  زا  یپرد  یپ دوب  وا  هناخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  : » دـیوگ یم نآرق  هک  ناـنچنآ 

412 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِسْفَن .) ْنَع 
، دـیامن مهارف  ار  وا  کـیرحت  لـئاسو  ماـمت  دزادـنا ، ماد  هب  شیوـخ  هاـگتولخ  رد  اـهنت  ار  وا  زور  کـی  دیـسر  شرظن  هـب  ماـجنا  رس 

وناز هب  ار  دـنمورین  فسوی  هک  دـیارایب  نانچنآ  ار  هنحـص  و  درب ، راک  هب  ار  اهرطع  نیرتوبـشوخ  اهـشیارآ ، نیرتهب  اهـسابل ، نیرتبلاج 
.دروآرد

(. ََکل َْتیَه  َْتلاق  َباْوبَْألا َو  ِتَقَّلَغ  َو  «! ) ماوت رایتخا  رد  نم  هک  ایب  تفگ : تسب و  مکحم  ار  اهرد  مامت  وا  : » دیوگ یم نآرق 
هب ذوفن  تردق  ار  سک  چیه  هک  ارچ  دـشابن  راک  هجیتن  ندـش  شاف  زا  نارگن  هک  دـنامهفب  فسوی  هب  تساوخ  یم لمع  نیا  اب  دـیاش 

.تسین هتسب  ياهرد  نیا  تشپ 
، دوب هدنامن  یقاب  وا  يارب  رهاظ  رظن  زا  یهار  چیه  و  درک ، هدهاشم  هانگ  شزغل و  يوس  هب  ار  اهنایرج  همه  فسوی  هک  ماگنه  نیا  رد 

(. ِهَّللا َذاعَم  َلاق  « ) ادخ هب  مرب  یم هانپ  تفگ :  » درک و تعانق  هلمج  نیا  هب  اخیلز  خساپ  رد 
.دومن فارتعا  لمع ، رظن  زا  مه  هدیقع و  رظن  زا  ادخ  یناگی  هب  مه  هاتوک ، هلمج  نیا  رکذ  اب  وا 

رـصم زیزع  هناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  موشب ، يا  هتـساوخ نینچ  میلـست  مناوـت  یم هنوـگچ  نم  هتـشذگ ، زیچ  همه  زا  درک : هفاـضا  سپس 
(. َياْوثَم َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  « ) تسا هتشاد  یمارگ  ارم  ماقم  تسا و  نم  تمعن  بحاص  وا   » متسه وا  هرفس  رانک  رد  منک و  یم یگدنز 

(. َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  « ) دش دنهاوخن  راگتسر  نارگمتس  املسم  « ؟ تسین راکشآ  تنایخ  متس و  ملظ و  نیا  ایآ 

412 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

نآ زا  ییانعمرپ  ریبعت  اب  نآرق  هک  دسر ، یم عضو  نیرتساسح  هلحرم و  نیرتکیراب  هب  زیزع  رسمه  فسوی و  راک  اجنیا  رد  هیآ 24 -) )
َو «! ) دومن یم يدصق  نینچ  دید ، یمن ار  راگدرورپ  ناهرب  رگا  زین ، فسوی  درک و  ار  وا  دصق  رـصم ، زیزع  رـسمه  : » دـیوگ یم نخس 

(. ِهِّبَر َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  ِِهب َو  ْتَّمَه  ْدََقل 
عبط ياضتقم  هب  مه  فسوی  درب ، راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  تشاد و  فسوی  زا  ییوجماک  رب  میمـصت  زیزع  رـسمه 

413 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب ، هتساوخون  یناوج  هک  نیا  يرشب و 
حور ینعی  راگدرورپ  ناـهرب  هاـگره  .دوب  هتفرگ  رارق  یـسنج  ياـه  هنحـص نیرتزیگنا  ناـجیه  ربارب  رد  و  تشادـن ، يرـسمه  زونه  و 
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.تفرگ یم ار  یمیمصت  نینچ  دش ! یمن لئاح  طسو  نیا  رد  تمصع »  » ماقم هرخالاب  سفن و  تیبرت  اوقت و  نامیا و 
هک اجنآ  تسا  هدـش  نایب  یهاتوک  هدرـشف و  رایـسب  تراـبع  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  ریـسفت  نیا 

شریسفت نآرق  هیآ  نیا  سپ  تفگ : يرآ ، دومرف : دنموصعم ؟ ناربمایپ  دییوگ  یمن امش  ایآ  دسرپ : یم ماما  زا  یـسابع  هفیلخ  نومأم » »
.ِهِّبَر َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  ِِهب َو  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  ( ؟ تسیچ

رسمه نوچمه  دید ، یمن ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  زین  فسوی  و  تفرگ ، فسوی  زا  ییوجماک  هب  میمصت  زیزع  رسمه  : » دومرف ماما 
«. دور یمن مه  هانگ  غارس  هب  دنک و  یمن هانگ  دصق  زگره  موصعم  دوب و  موصعم  وا  یلو  تفرگ ، یم میمصت  رصم  زیزع 

: دیوگ یم دیجم  نآرق  دینک : هجوت  هیآ  هیقب  ریـسفت  هب  نونکا  نسحلا ! وبا  يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ : و  درب ) تذل  خـساپ  نیا  زا   ) نومأم
َءوُّسلا َو ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  َِکلذَـک  « ) میزاس رود  وا  زا  ار  ءاـشحف  يدـب و  اـت  میداد ) ناـشن  فسوی  هب  ار  شیوخ  ناـهرب   ) نینچ نیا  اـم  »

(. َءاشْحَْفلا
(. َنیِصَلْخُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  « ) دوب ام  صالخا  اب  هدیزگرب و  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  »

وا دوبن ، لیلد  یب دـبای ، ییاهر  هانگ  يدـب و  زا  ات  میداتـسرف ، وا  يراـی  هب  ار  يونعم  کـمک  یبیغ و  دادـما  اـم  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دوب هتخاس  ار  دوخ  كاپ ، لمع  يراکزیهرپ و  نامیا و  یهاگآ و  اب  هک  دوب  يا  هدنب

فـسوی نوچمه  یناربمایپ  غارـس  هب  ینارحب  ینافوط و  تاظحل  رد  هک  یبیغ  ياهدادـما  هنوگ  نیا  هک  دـهد  یم ناشن  لیلد  نیا  رکذ 
نینچ قیال  مه  وا  دوش ، دراو  نیصلخملا » هّللا  دابع   » ادخ و صلاخ  ناگدنب  هرمز  رد  سک  ره  هتشادن ، اهنآ  هب  یصاصتخا  هتفاتش ، یم

.دوب دهاوخ  یبهاوم 

413 ص :  نایب .... - تفع  تناتم و 

نوزومان کیکر و  هدننز و  ریبعت  هنوگ  چیه  هک  تسا  نیا  دوش ، یم بوسحم  نآ  زاجعا  ياه  هناشن زا  یکی  هک  نآرق  ياهیتفگـش  زا 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  يداع  درف  کی  تاریبعت  زرط  بسانتم  ادبا  و  درادـن ، دوجو  نآ  رد  نایب ، تفع  زا  رود  لذـتبم و  و 

414
طیحم راکفا و  گنرمه  بسانتم و  سک  ره  نانخـس  هک  نیا  اـب  تسین ، یناداـن  لـهج و  طـیحم  رد  هتفاـی  شرورپ  هدـناوخن و  سرد 

.تسوا
رصم زیزع  رسمه  فسوی و  ناتساد  نآ  دراد و  دوجو  یقشع ، یعقاو  ناتساد  کی  هدرک  لقن  نآرق  هک  ییاهتـشذگرس  مامت  نایم  رد 

.تسا
.دیوگ یم نخس  لدکاپ  ورهام و  یناوج  اب  دولآ ، سوه  يابیز  نز  کی  نیشتآ  نازوس و  قشع  زا  هک  یناتساد 

هتخیمآ و مه  هب  تفع » تناتم و   » اب ار  نایب » رد  تقد   » يزیگنا تفگش  زرط  هب  ناتساد  نیا  ساسح  ياه  هنحص میـسرت  رد  نآرق  یلو 
.تسا هتسب  راک  هب  زین  ار  تفع  قالخا و  لوصا  مامت  دنک ، زجع  راهظا  دشوپب و  مشچ  عیاقو  رکذ  زا  هک  نیا  نودب 

414 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هک فسوی  یلو  درک ، سویأم  ابیرقت  ار  زیزع  رسمه  فسوی ، هناتخسرس  تمواقم  داتفا ! ماب  زا  زیزع  رسمه  ییاوسر  تشط  هیآ 25 -) )
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نآ رد  نیا  زا  شیب  رگا  هک  درک  ساسحا  دوب  هدش  زوریپ  سفن ، شکرـس  ياهـسوه  رگ و  هوشع نز  نآ  ربارب  رد  هزرابم  رود  نیا  رد 
زین زیزع  رـسمه  دـیود ، خاک  رد  يوس  هب  تعرـس  اب   » اذـل دزاس و  رود  لحم  نآ  زا  ار  دوخ  دـیاب  تسا و  كانرطخ  دـنامب  هاگـشزغل 

و درک ) یم بیقعت  ار  فسوی  زیزع ، رـسمه  هک  یلاح  رد   ) دـندیود رد ، يوس  هب  ود  ره  و  : » دـیوگ یم هیآ  هکنانچ  دـنامن ، توافت  یب
(. ٍُربُد ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَق  َباْبلا َو  اَقَبَتْسا  َو  « ) درک هراپ  دیشک و  تشپ  زا  ار  وا  نهاریپ 

نآرق هـک  يروـطب  دـندید ، رد  تـشپ  ار  رــصم  زیزع  ناـهگان  دوـشگ ، ار  رد  دـیناسر و  رد  هـب  ار  دوـخ  فـسوی  دوـب ، روـط  ره  یلو 
(. ِباْبلا يََدل  اهَدِّیَس  ایَْفلَأ  َو  « ) دنتفای رد  مد  ار  نز  نآ  ياقآ  ود ، نآ  : » دیوگ یم

وا ناج  نورد  زا  ییوجماقتنا  هلعـش  رگید  يوس  زا  و  دـید ، ییاوسر  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  وس  کـی  زا  زیزع  رـسمه  هک  ماـگنه  نیا  رد 
هک یـسک  رفیک  دز : ادـص  ، » تخاس مهتم  نایب  نیا  اب  ار  فسوی  درک و  شرـسمه  يوس  هب  ور  یبناج  هب  قح  هفایق  اب  دیـشک  یم هنابز 
اَّلِإ ًاءوُس  َِکلْهَِأب  َدارَأ  ْنَم  ُءازَج  ام  َْتلاق  ( ؟» دوب دهاوخ  هچ  میلا  باذع  ای  نادنز  زج  دـنک ، تنایخ  هدارا  وت ، رـسمه  لها و  هب  تبـسن 

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْوَأ  َنَجُْسی  ْنَأ 
415 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

415 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 12) فسوی ةروس 

تشادرب و زیزع  رـسمه  قشع  زار  يور  زا  هدرپ  تحارـص  اب  درمـشن و  زیاـج  هجو  چـیه  هب  ار  توکـس  اـجنیا  رد  فسوی  هیآ 26 -) )
(. یِسْفَن ْنَع  ِیْنتَدَوار  َیِه  َلاق  « ) درک توعد  دوخ  يوس  هب  سامتلا  رارصا و  اب  ارم  وا  تفگ : »

هانگ یب رسمه ، نودب  يا  هدرب هتساخون  ناوج  هک  دنک  رواب  دناوت  یم تمحز  هب  راک  زاغآ  رد  سک  ره  ارجام  نینچ  رد  تسا  یهیدب 
زا یلو  ار ! زیزع  رسمه  ات  دریگ ، یم ار  فسوی  نماد  رتشیب  ماهتا  هلعـش  نیاربانب  راکهانگ ، یتیـصخش  اب  ارهاظ  رادرهوش  نز  و  دشاب ،

، دزوسب تمهت  ياه  هلعـش رد  سفن ، اب  دـهاجم  ياسراپ  ناوج  نیا  دـهد ، یمن هزاجا  تسا ، ناکاپ  ناکین و  یماح  دـنوادخ  هک  اجنآ 
نشور لیلد  نیا  زا  یلصا ، مرجم  ندرک  ادیپ  يارب   ) هک داد ، یهاوگ  نز  نآ  نادناخ  زا  يدهاش  ماگنه  نیا  رد  : » دیوگ یم نآرق  اذل 

ْنِم ٌدِهاش  َدِهَـش  َو  « ) تسا وگغورد  فسوی  دیوگ و  یم تسار  نز ، نآ  دشاب ، هدش  هراپ  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  دـینک ) هدافتـسا 
(. َنِیبِذاْکلا َنِم  َوُه  ْتَقَدَصَف َو  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  اِهلْهَأ 

415 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ْنِم َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  َو  « ) تسوگتسار فسوی  دیوگ و  یم غورد  نز  نآ  تسا ، هدش  هراپ  رس  تشپ  زا  شنهاریپ  رگا  و  (- » هیآ 27 )
(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُه  َْتبَذَکَف َو  ٍُربُد 

دنمـشناد و میکح و  درم  اتدعاق  و  تسا ، نیا  رب  هاوگ  اِهلْهَأ » ْنِم   » هملک دوب و  رـصم  زیزع  رـسمه  ناگتـسب  زا  یکی  هدـنهد ، تداهش 
.تسا هدوب  وا  هارمه  تعاس ، نآ  رد  و  رصم ، زیزع  نارواشم  زا  درم  نیا  دنیوگ  یم تسا و  هدوب  یشوهاب 

415 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دید هک  یماـگنه  و  ، » دـش هریخ  فسوی  نهاریپ  رد  و  دیدنـسپ ، دوب  هدـش  باـسح  رایـسب  هک  ار  يرواد  نیا  رـصم ، زیزع  هیآ 28 -) )
درک و) شرسمه  هب  ور  دوب  هدینـشن  فسوی  زا  یغورد  زور  نآ  ات  هک  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم   ) هدش هراپ  تشپ  زا  شنهاریپ 
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َّنُکِْدیَک ْنِم  ُهَّنِإ  َلاق  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهَصیِمَق  يأَر  اَّمَلَف  « ) تسا میظع  نانز ، امش  رکم  هک  تسا  نانز  امـش  بیرف  رکم و  زا  راک  نیا  تفگ :
(. ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ 

415 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

داب رب  رصم ، نیمزرس  رد  وا  يوربآ  و  دوشن ، الم  رب  زیگنا  فسا  يارجام  نیا  هک ، نیا  سرت  زا  رـصم  زیزع  ماگنه  نیا  رد  هیآ 29 -) )
416 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیضق  هت  رس و  هک  دید  نیا  حالص  دورن ،

« وگم يزیچ  ارجام  نیا  زا  رگید  نک و  رظن  فرـص  وت  فسوی  : » تفگ درک و  فسوی  هب  ور  دهن ، شوپرـس  نآ  رب  هدروآ و  مه  هب  ار 
(. اذه ْنَع  ْضِرْعَأ  ُفُسُوی  )

ِْتنُک ِکَّنِإ  ِِکْبنَذـِل  يِرِفْغَتْـسا  َو  « ) يدوب ناراکاطخ  زا  هک  نک  رافغتـسا  دوخ  هانگ  زا  مه  وت  : » تفگ درک و  شرـسمه  هب  ور  سپس 
(. َنِیئِطاْخلا َنِم 

416 ص :  ینارحب .... - تاظحل  رد  ادخ  تیامح 

نیرت ینارحب رد  هک  تسا  راگدرورپ  عیـسو  تیامح  ناـمه  دـهد ، یم اـم  هب  فسوی  ناتـساد  زا  شخب  نیا  هک  يرگید  گرزب  سرد 
درک یمن رواب  چـیه  هک  یقرط  زا  بستحی » ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی   » ياضتقم هب  دباتـش و  یم ناـسنا  يراـی  هب  تـالاح 

، زور کی  هک  يزاس  هثداح  نهاریپ  ناـمه  ددرگ ، یم وا  تئارب  یکاـپ و  دنـس  ینهاریپ  فاکـش  دوش و  یم ادـیپ  وا  يارب  دـیما  هنزور 
هراپ رطاخ  هب  ار  رـصم  زیزع  نارـسوه  رـسمه  رگید  زور  و  دـنک ، یم اوسر  ندوبن  هراپ  رطاـخ  هب  ردـپ  هاگـشیپ  رد  ار  فسوی  ناردارب 

رفس ناعنک  هب  رصم  زا  یهاگحبص  میسن  هارمه  نآ ، يانـشآ  يوب  و  تسا ، بوقعی  غورف  یب ياه  هدید نیرفآ  رون  رگید  زور  و  ندوب ،
قمع زا  سک  چیه  هک  دراد  يا  هیفخ فاطلا  دنوادخ  لاح  ره  هب  دـهد ! یم ریـشب  بکوم  مودـق  هب  تراشب  ار  یناعنک  ریپ  و  دـنک ، یم
یتـح سک  چـیه  يارب  هـک  دوـش  یم نوـگرگد  ناـنچ  اـه  هنحـص دزو ، یم فـطل  نـیا  میـسن  هـک  یماـگنه  هـب  و  تـسین ، هاـگآ  نآ 

.تسین ینیب  شیپ  لباق  دارفا  نیرتدنمشوه 

416 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هلأـسم کـی  تشذـگ  هک  یناتـساد  نآ  اـب  زیزع ، رـسمه  قشع  راـهظا  هلأـسم  دـنچ  ره  رـصم : زیزع  رـسمه  رگید  هئطوـت  هیآ 30 -) )
ناهاش رصق  رد  اصوصخم  دنام ، یمن هتفهن  اهزار  هنوگ  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  تشاد ، شنامتک  رب  دیکأت  مه  زیزع »  » هک دوب  یصوصخ 
نآرق هکنانچ  و  داتفا ، نوریب  هب  رصق  نورد  زا  زار  نیا  ماجنا  رس  دراد ، ییاونـش  ياهـشوگ  اهنآ  ياهراوید  هک  روز ، رز و  نابحاص  و 

رس و شمالغ  اب  زیزع  رسمه  هک  دنداد  یم رـشن  دندرک و  یم وگتفگ  دوخ  نایم  رد  ار  نخـس  نیا  رهـش ، نانز  زا  یهورگ  : » دیوگ یم
(. ِهِسْفَن ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو  « ) دنک یم توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هدرک و  ادیپ  يّرس 

417 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا » هدرک  ریخست  ار  شبلق  قامعا  هک  هدش  هریچ  وا  رب  مالغ  قشع  نانچنآ  «و 
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(. ابُح اهَفَغَش  ْدَق  )
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  اهارََنل  اَّنِإ  «! ) مینیب یم راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام   » دنداد رارق  شنزرس  دروم  هلمج  نیا  اب  ار  وا  سپس  و 

نوچ دنتشادن ، مک  زیزع  رـسمه  زا  يزیچ  ینارـسوه  رد  هک  دندوب  رـصم  یفارـشا  نانز  زا  يا  هتـسد دنتفگ  یم ار  نخـس  نیا  هک  اهنآ 
راکـشآ یهارمگ  رد  قشع  نیا  رطاـخ  هب  ار  زیزع  رـسمه  دندیـشک و  یم بآ  زاـمناج  حالطـصا  هب  دوب  هدیـسرن  فسوی  هب  ناشتـسد 

! دندید یم

417 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نآ دیشیدنا و  يا  هراچ سپس  تشگ ، تحاران  تسخن   ) دش هاگآ  رصم ، رگ  هلیح نانز  رکم  زا  زیزع ، رسمه  هک  یماگنه  (- » هیآ 31 )
تسد هب  تخاس و  مهارف  یهوکشاب ) سلجم  اهبنارگ و   ) یتشپ اهنآ  يارب  درک و  توعد  اهنآ  زا  داتسرف و  ناشغارس  هب  هک ) دوب  نیا 

َّنِْهَیلِإ َو ْتَلَـسْرَأ  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف  ! ) اه هویم ندـیرب  زاین  زا  رتزیت  زیت ، ياهوقاچ  اـما  داد » هویم  ندـیرب  يارب  ییوقاـچ  مادـک  ره 
(. ًانیِّکِس َّنُْهنِم  ٍةَدِحاو  َّلُک  ْتَتآ  ًأَکَّتُم َو  َّنَُهل  ْتَدَتْعَأ 

.دوب هتفرگن  یسرد  شا  هتشذگ ییاوسر  زا  و  درب ، یمن باسح  دوخ ، رهوش  زا  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  راک  نیا  و 
تمالم شقـشع  نیا  رد  ار  يو  وا ، لامج  ندید  اب  رگ ، شنزرـس  نانز  ات  وش !» نانآ  سلجم  دراو  تفگ : فسوی ) هب   ) عقوم نیا  رد  »

(. َّنِْهیَلَع ْجُرْخا  َِتلاق  َو   ) دننکن
و دـندید ، ار  ینارون  هرهچ  ابیز و  تماـق  نآ  هک  یماـگنه  دـندوب ، نآ  زا  رتشیب  اـی  رفن و  هد  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  هک  رـصم  ناـنز 
، دنک هریخ  ار  اهمـشچ  دوش و  رهاظ  ناهگان  ربا  تشپ  زا  هک  دیـشروخ  نوچمه  یتروص  داتفا ، فسوی  يابرلد  تروص  هب  ناشمـشچ 
وا هب  ناشمـشچ  هک  یماگنه   » دنتخانـش یمن تسد ، زا  جـنرت  اپ و  زا  تسد  هک  دـندش  ناریح  هلاو و  نانچ  درک  عولط  سلجم  نآ  رد 

(. ُهَنْرَبْکَأ ُهَْنیَأَر  اَّمَلَف  « ) دندرمش ابیز  گرزب و  رایسب  ار  وا  داتفا ،
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  َّنُهَیِْدیَأ .) َنْعَّطَق  َو  « ) دـندیرب ار  ناشیاهتـسد   » جـنرت ياج  هب  هک  دـندش  دوخ  یب دوخ  زا  نانچنآ  و 

418
، هدش نوگلگ  مرـش  ایح و  تدش  زا  شموصعم  راسخر  دشخرد و  یم وا  باذج  نامـشچ  زا  تفع  ایح و  قرب  دندید ، هک  یماگنه  و 

َْنُلق َو  « ) تسا ینامسآ  راوگرزب  هتشرف  کی  وا  تسین ، رشب  الـصا  وا  تسین ، هدولآ  زگره  ناوج  نیا  هن ، هک  دندروآرب  دایرف  یگمه  »
(. ٌمیِرَک ٌکَلَم  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ًارََشب  اذه  ام  ِهَِّلل  َشاح 

418 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ناشیرپ یلاح  رد  دـیکچ و  یم دوخ  نآ  زا  هک  حورجم  ياهتـسد  اب  دـنتخاب و  یلکب  ار  هیفاق  رـصم ، ناـنز  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 32 -) )
.دنرادن زیزع  رسمه  زا  یمک  تسد  زین  اهنآ  هک  دنداد  ناشن  دندوب ، هدش  کشخ  دوخ  ياج  رد  حور  یب يا  همسجم نوچمه 

يِذَّلا َّنُِکلذَف  َْتلاق  « ) دـیدرک یم شنزرـس  شقـشع  رطاخ  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  تسا  نیا  تفگ :  » درک و هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  وا 
(. ِهِیف ِینَُّنتُْمل 

هداد هولج  هجوم  ار  دوخ  رذـع  درک و  یم یلاحـشوخ  رورغ و  ساـسحا  دوب ، هتخیر  هک  یحرط  رد  دوخ  تیقفوم  زا  هک  زیزع  رـسمه 
زا نتفرگ  ماـک  هب  ار  وا  نم  يرآ  : » تفگ درک و  فارتـعا  دوخ  هاـنگ  هب  ماـمت  تحارـص  اـب  دز و  راـنک  ار  اـه  هدرپ ماـمت  هراـبکی  دوب 
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(. َمَصْعَتْساَف ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  « ) درک يراد  نتشیوخ  وا  یلو  مدرک  توعد  شیوخ 
تیاـهن اـب  دـیامن ، رهاـظ  ظـفح  یمک  ناـنامهیم  ربارب  رد  لـقاال  اـی  و  دـنک ، تمادـن  راـهظا  هاـنگ  هب  یگدولآ  نیا  زا  هکنآ  یب سپس 

ناـمرف نم  هک  ار  هچنآ  فـسوی )  ) وا رگا  و  ، » تـشاد مـالعا  احیرـص  دوـب ، وا  یعطق  هدارا  زا  یکاـح  هـک  يدـج  نـحل  اـب  ییاورپ  یب
ُهُُرمآ اـم  ْلَـعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو  « ) داـتفا دـهاوخ  نادـنز  هب  عطق  روـطب  ددرگن ) میلـست  نم  نازوـس  قـشع  ربارب  رد  و   ) دـهدن ماـجنا  مهد  یم

(. َّنَنَجُْسَیل
(. َنیِرِغاَّصلا َنِم  ًانوُکََیل  َو  « ) دش دهاوخ  لیلذ  راوخ و  املسم   » زین نادنز  نورد  رد  هکلب  منکفا  یم شنادنز  هب  اهنت  هن 

418 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 12) فسوی ةروس 

روضح هسلج  نآ  رد  هک  رـصم  ناـنز  زا  یهورگ  هک  نیا  نآ  دـنا و  هدرک لـقن  يروآ  تفگـش  تیاور  اـجنیا  رد  یـضعب  هیآ 33 -) )
فـسوی قـیوشت  يارب  کـی  ره  و  دـنتفرگ ، ار  فـسوی  رود  دـنداد و  وا  هب  ار  قـح  دنتـساخرب و  زیزع  رـسمه  زا  تیاـمح  هـب  دنتـشاد 

419 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
قـشاع نیا  هب  ارچ  تسیچ ؟ يارب  زاـن  يراد و  نتـشیوخ  همه  نیا  ناوج ! يا  تفگ : یکی  دـنتفگ : نخـس  عون  کـی  ندـش  میلـست  هب 

؟ ینیب یمن ار  هدننک  هریخ  يارآ  لد  لامج  نیا  وت  رگم  ینک ؟ یمن محرت  هدادلد ،
ناماس نیا  دـنمتردق  نز  رـصم و  زیزع  رـسمه  وا  هک  یناد  یمن ایآ  یلو  یمهف ، یمن يزیچ  قشع  ییابیز و  زا  هک  مریگ  تفگ : یمود 

؟ تسا هدامآ  وت  يارب  یهاوخب  هک  یماقم  ره  يروآ ، تسد  هب  ار  وا  بلق  رگا  هک  ینک  یمن رکف  تسا ؟
يوجماقتنا نز  وا  هک  یناد  یمن ایآ  یلو  شلام ، ماقم و  هب  زاـین  هن  و  يراد ، شیئاـبیز  لاـمج و  هب  لـیامت  هن  هک  مریگ  تفگ : یموس 

؟ تسا یکانرطخ 
هب نارسوه  زابسوه و  نانز  اب  هکنآ  یب دوب  هتخاس  ار  دوخ  لبق  زا  هک  وا  اما  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  فسوی  وس  ره  زا  تالکـشم  نافوط 

همه نآ  اب   ) نادـنز اراـگدرورپ ! اـهلا ! راـب  تفگ : : » تخادرپ شیاـین  هب  نینچ  نیا  دروآ و  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  ور  دزیخرب  وگتفگ 
ِینَنوُعْدَـی اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاـق  « ) دـنناوخ یم نآ  يوس  هب  ارم  ناـنز  نیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  رظن  رد  شیاـهیتخس )

(. ِْهَیلِإ
شدوخ تسین ، یتاجن  هار  راگدرورپ  فطل  ءاکتا  هب  زج  ینارحب ، عقاوم  رد  اصوصخم  لاـح ، همه  رد  تسناد  یم هک  اـجنآ  زا  سپس 

نم زا  ار  هدولآ  نانز  نیا  كانرطخ  ياه  هشقن رکم و  دیک و  رگا  اراگدرورپ ! تساوخ ، کمک  وا  زا  درپس و  ادخ  هب  نخـس  نیا  اب  ار 
َنِم ْنُکَأ  َّنِْهَیلِإ َو  ُبْصَأ  َّنُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  اَّلِإ  َو  « ) دوب مهاوـخ  نـالهاج  زا  ددرگ و  یم لـیامتم  اـهنآ  هب  نم  بلق  ینادرگن ، زاـب 

(. َنِیلِهاْجلا

419 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 12) فسوی ةروس 

، دـشخب يرای  نمـشد ) اب  هچ  سفن و  اب  هچ   ) ار صلخم  ناگدـننک  داهج  هک  هدوب  نیا  هشیمه  یهلا  هدـعو  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 34 -) )
ياـعد نیا  شراـگدرورپ  : » دـیوگ یم نآرق  هک  ناـنچنآ  تفاتـش ، شیراـی  هب  قح  فـطل  تشاذـگن و  اـهنت  لاـح  نیا  رد  ار  فـسوی 

(. ُهُّبَر َُهل  َباجَتْساَف  « ) درک تباجا  ار  وا  هناصلاخ 
(. َّنُهَْدیَک ُْهنَع  َفَرَصَف  « ) دنادرگ وا  زا  ار  اهنآ  هشقن  رکم و  «و 
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420 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُمِیلَْعلا .) ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) تساناد اونش و  وا  هک  ارچ  »
.دناد یم ار  اهنآ  لکشم  لح  هار  مه  و  تسا ، هاگآ  اهنآ  نورد  رارسا  زا  مه  دونش و  یم ار  ناگدنب  ياهشیاین  مه 

420 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 12) فسوی ةروس 

میب .تفای  ناـیاپ  اـغوغ  روش و  نآ  اـب  زیزع »  » رـصق رد  فسوی  اـب  رـصم  ناـنز  بیجع  هسلج  یهاـنگ : یب مرج  هب  نادـنز  هیآ 35 -) )
فرط زا  راک  نیا  يارب  هک  يا  هراچ اـهنت  دـش ، یم رتشیب  زور  هب  زور  مدرم  هدوت  رظن  رد  زیزع »  » نادـناخ یـسنج  حاـضتفا  ییاوسر و 

هب شنداتـسرف  راک ، نیا  يارب  هار  نیرتهب  و  دننک ، جراخ  هنحـص  زا  یلکب  ار  فسوی  هک  دوب  نیا  دش  هدید  شنارواشم  رـصم و  زیزع 
هدوب فسوی  یلـصا ، مرجم  هک  دش  یم ریـسفت  نیا  هب  مدرم  نایم  رد  مه  درپس و  یم یـشومارف  هب  ار  وا  مه  هک  دوب ، نادـنز  لاچ  هایس 

یتدـم ات  ار  وا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندید  ار  فسوی ) یکاپ   ) ياه هناشن تایآ و  اـهنآ  هک  نآ  زا  دـعب  : » دـیوگ یم نآرق  اذـل  تسا !
(. ٍنیِح یَّتَح  ُهَُّننُجْسََیل  ِتایْآلا  اُوَأَر  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمَُهل  اَدب  َُّمث  « ) دننک ینادنز 

اب نمادـکاپ و  دارفا  و  تساهنآ ، هب  قلعتم  زیچ  همه  هک  يدازآ  طقف  هن  تسا ، ناگدولآ  نآ  زا  يدازآ  هدولآ ، طـیحم  کـی  رد  يرآ !
! هن املسم  هن ، هشیمه ؟ يارب  ایآ  یک ، ات  اما  دنوش ، يوزنم  دیاب  فسوی  نوچمه  یشزرا 

420 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دراو وا  هارمه  ناوج ، ود  و  : » دیامرف یم هیآ  هکنانچ  دندوب  ناوج  ود  دـندش ، نادـنز  دراو  فسوی  اب  هک  یناسک  هلمج  زا  هیآ 36 -) )
(. ِنایَتَف َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَد  َو  « ) دندش نادنز 

ریسم ات  دتفا ، یم راک  هب  وا  رگید  تاساسحا  دنک  ادیپ  رابخا  هب  یـسرتسد  یلومعم  يداع و  قیرط  زا  دناوتن  ناسنا  یتقو  هک  اجنآ  زا  و 
.دوش یم یبلطم  وا  يارب  مه  ایؤر  باوخ و  دنک  ینیب  شیپ  وجتسج و  ار  ثداوح 

اذـغ و تسرپرـس  يرگید  و  هاـش » هناـخ  رادـبآ   » رومأـم ود  نآ  زا  یکی  دوـش  یم هـتفگ  هـک  ناوـج  ود  نـیا  زور  کـی  ور  نـیمه  زا 
دندمآ و فسوی  دزن  دندوب ، هداتفا  نادنز  هب  هاش ، ندومن  مومـسم  رب  میمـصت  هب  ماهتا  نانمـشد و  تیاعـس  تلع  هب  و  دوب ، هناخزپشآ 

421 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بلاج  بیجع و  شیارب  دوب و  هدید  هتشذگ  بش  هک  ار  یباوخ  مادک  ره 
.درک وگزاب  دومن  یم

ِینارَأ یِّنِإ  امُهُدَـحَأ  َلاـق  «! ) مراـشف یم نتخاـس  بارـش  يارب  ار  روگنا  هک  مدـید  نینچ  باوخ  ملاـع  رد  نم  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  »
(. ًارْمَخ ُرِصْعَأ 

نآ زا  دـنیآ و ) یم نامـسآ   ) ناگدـنرپ و  مـنک ، یم لـمح  مرــس  يور  ناـن  يرادـقم  هـک  مدـید  باوـخ  رد  نـم  تـفگ : يرگید  «و 
(. ُْهنِم ُْریَّطلا  ُلُکْأَت  ًاْزبُخ  یِسْأَر  َقْوَف  ُلِمْحَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  ُرَخْآلا  َلاق  َو  « ) دنروخ یم

(. َنِینِسْحُْملا َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  ِِهلیِوْأَِتب  اْنئِّبَن  « ) مینیب یم ناراکوکین  زا  ار  وت  هک  زاس  هاگآ  نامباوخ  ریبعت  زا  ار  ام  : » دندرک هفاضا  سپس 

421 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ار ینادـنز  ود  نیا  هعجارم  داد ، یمن تسد  زا  ناینادـنز  ییامنهار  داشرا و  يارب  ار  یتصرف  چـیه  هک  فسوی  لاـح  ره  هب  هیآ 37 -) )
.تشاد نایب  دوب  اهناسنا  همه  اهنآ و  ياشگهار  هک  ار  یّمهم  قیاقح  نآ ، هناهب  هب  درمش و  تمینغ  باوخ  ریبعت  يارب 
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هب  ) نم تفگ :  » نینچ دوب  ینادنز  ود  نآ  هجوت  دروم  تخس  هک  باوخ  ریبعت  رب  وا  یهاگآ  دروم  رد  اهنآ  دامتعا  بلج  يارب  تسخن 
اَّلِإ ِِهناقَزُْرت  ٌماعَط  امُکِیتْأَی  َلاق ال  « ) تخاس مهاوخ  هاگآ  ناتباوخ  ریبعت  زا  ار  امش  دسر  ارف  امـش  ییاذغ  هریج  هک  نآ  زا  لبق  يدوز و )

(. امُکَِیتْأَی ْنَأ  َْلبَق  ِِهلیِوْأَِتب  امُُکتْأَّبَن 
دزاس نشور  هک  نیا  يارب  دوب ، هدـناود  هشیر  وا  دوجو  قامعا  رد  شداعبا  همه  اب  دـیحوت  هک  تسرپ  ادـخ  نامیا و  اـب  فسوی  سپس 

تـسا يروما  زا  باوخ  ریبعت  زا  نم  یهاگآ  شناد و  ملع و  نیا  : » داد همادا  نینچ  دریذـپ  یمن ققحت  راگدرورپ  ناـمرف  هب  زج  يزیچ 
(. یِّبَر ِینَمَّلَع  اَّمِم  امُِکلذ  « ) تسا هتخومآ  نم  هب  مراگدرورپ  هک 

ادخ هب  نامیا  هک  ار  یتیعمج  نییآ  نم  : » درک هفاضا  دشخب  یم یـسک  هب  يزیچ  باسح  یب دنوادخ ، هک  دننکن  روصت  هک  نیا  يارب  و 
ُتْکَرَت یِّنِإ   ) تسا هتخاس  یتبهوم  نینچ  هتسیاش  ارم  اوقت  نامیا و  رون  نیا  و  مدرک » كرت  دنرفاک ، ترخآ  يارس  هب  تبـسن  دنرادن و 

(. َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَق ال  َۀَِّلم 
.تسا ناعنک  ناتسرپ  تب  ای  رصم  تسرپ  تب  مدرم  تیعمج  موق و  نیا  زا  روظنم 

422 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

422 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ینادـناخ رد  نم  هوـالع  هب  و  تسا ، یناـسنا  كاـپ  ترطف  فـالخ  رب  هک  ارچ  موش ، ادـج  دـیاقع  هنوـگ  نیا  زا  دـیاب  نم  هیآ 38 -) )
َو « ) مدرک يوریپ  بوـقعی  قاحـسا و  میهاربا و  مناـکاین  ناردـپ و  نییآ  زا  نم  و  ، » تسا توـبن  یحو و  نادـناخ  هک  ما  هتفاـی شرورپ 

(. َبوُقْعَی َقاحْسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا 
ْنِم ِهَّللِاب  َكِرُْـشن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  « ) میهد رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  تسین  هتـسیاش  ام  يارب  : » دنک یم هفاضا  دیکأت  ناونع  هب  دعب 

.تسا نکش  تب  میهاربا  نادناخ  دیحوت ، نادناخ  ام ، نادناخ  هک  ارچ  ٍء .) ْیَش
(. ِساَّنلا یَلَع  اْنیَلَع َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َِکلذ  « ) تسا مدرم  همه  رب  ام و  رب  یهلا  بهاوم  زا  نیا  »

َرَثْکَأ َّنِکل  َو   ) دنوش یم فرحنم  نامیا  دـیحوت و  هار  زا  و  دـننک » یمن يرازگرکـش  ار  یهلا  بهاوم  نیا  مدرم  رثکا  هنافـسأتم )  ) یلو »
(. َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال 

422 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 12) فسوی ةروس 

تقیقح شریذـپ  هدامآ  ار  ینادـنز  ود  نآ  ياهلد  هتـشذگ ، ثحب  رکذ  اب  فسوی  هک  یماگنه  تیبرت ؟ نوناک  اـی  نادـنز  هیآ 39 -) )
ای دـنرتهب  قرفتم  ياـهدوبعم  هدـنکارپ و  نایادـخ  اـیآ  نم ! ياهنادـنز  مه  يا  : » تفگ نینچ  دوـمن و  اـهنآ  يوـس  هب  ور  درک  دـیحوت 

(. ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  ِنْجِّسلا َأ  ِیَبِحاص  ای  « ) زیچ ره  رب  طلسم  راهق و  ياتکی  هناگی  دنوادخ 
نماد هب  ارچ  دـینیب ؟ یمن يرادـیب  رد  ارچ  دـینیب  یم باوخ  رد  ار  يدازآ  امـش  ارچ  هک  دـنک  یلاح  اهنآ  هب  دـهاوخ  یم فسوی  ییوگ 

نادـنز هب  ماهتا  درجم  هب  هانگ و  یب ار  امـش  هک  ار  رگمتـس  ناگماکدوخ  نیا  دـیناوتب  ات  دـینز  یمن تسد  راـهق » دـحاو  هّللا   » شتـسرپ
.دینارب دوخ  هعماج  زا  دننکفا  یم

422 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 12) فسوی ةروس 
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امـش و هک  اّمـسم  یب ياهمـسا  تشم  کـی  زج  يزیچ  دـیتسرپ  یم ادـخ  زا  ریغ  هک  ییاـهدوبعم  نیا  : » درک هفاـضا  سپـس  هیآ 40 -) )
(. ْمُکُؤابآ ُْمْتنَأ َو  اهوُُمْتیَّمَس  ًءامْسَأ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  « ) تسین دیا ، هدیمان ادخ  ار  اهنآ  ناتناردپ 

َلَْزنَأ ام   ) تسامـش ناوتان  ياهزغم  هتخادرپ  هتخاس و  هکلب  هدومرفن » لزان  نآ  يارب  یکردـم  لیلد و  دـنوادخ   » هک تسا  يروما  اهنیا 
423 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍناْطلُس .) ْنِم  اِهب  ُهَّللا 

رـس هنعارف  اهتوغاط و  اهتب و  نیا  ربارب  رد  دـیابن  امـش  لـیلد  نیمه  هب  و  ِهَِّلل ) اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  « ) تسین ادـخ  يارب  زج  تموکح   » دـینادب
.دیروآ دورف  میظعت 

(. ُهاَّیِإ اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ  « ) دیتسرپن ار  وا  زج  هداد  نامرف  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  و 
(. ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ   ) درادن هار  نآ  رد  یفارحنا  هنوگ  چیه  هک  میقتسم » اج و  رب  اپ  نید  نییآ و  تسا  نیا  »

.تسا یهلا  ياج  رب  اپ  میقتسم و  نییآ  زیچ ، همه  رد  گنهرف و  رد  تموکح ، رد  تدابع ، رد  شداعبا ، مامت  رد  دیحوت  ینعی 
(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  « ) دنرادن یهاگآ  مدرم  رتشیب  درک ) ناوت  یم هچ   ) یلو »

اهرجز و هچ  دـنهد و  یم رد  نت  هّللا »  » ریغ تموکح  هب  دـنوش و  یم نادرگرـس  كرـش  ياه  ههاریب رد  یهاگآ  مدـع  نیا  رطاـخ  هب  و 
.دریگ یم ار  ناشنماد  رذگهر  نیا  زا  هک  اهیتخبدب  اهنادنز و 

423 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 12) فسوی ةروس 

و) دوش ، یم دازآ   ) امـش زا  یکی  اما  نم ! ینادنز  ناتـسود  يا  : » تفگ نینچ  درک و  ینادـنز  قیفر  ود  يوس  هب  ور  سپـس  هیآ 41 -) )
(. ًارْمَخ ُهَّبَر  یِقْسَیَف  امُکُدَحَأ  اَّمَأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  « ) دش دهاوخ  دوخ  بحاص  يارب  بارش  یقاس 

ُلُکْأَتَف ُبَلُْـصیَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  َو  «! ) دنروخ یم وا  رـس  زا  نامـسآ  ناگدنرپ  هک ) دـنام  یم ردـقنآ   ) دوش و یم هتخیوآ  راد  هب  رگید  رفن  اما  »
(. ِهِسْأَر ْنِم  ُْریَّطلا 

یعطق یمتح و  دیدومن  ءاتفتسا  دیدرک و  لاؤس  نم  زا  نآ  هراب  رد  امش  هک  ار  يرما  نیا  : » درک هفاضا  دوخ  راتفگ  دیکأت  يارب  سپس 
(. ِناِیتْفَتْسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَْألا  َیُِضق  « ) تسا

ياج نیاربانب  دریگ ، یم هیام  ما  هتفای یهلا  میلعت  هب  هک  یبیغ  ربخ  کی  زا  هکلب  تسین ، هداس  باوخ  ریبعت  کـی  نیا  هک  نیا  هب  هراـشا 
.درادن وگتفگ  دیدرت و 

423 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ادیپ يدازآ  هب  يا  هنزور هک  نیا  يارب  دـش ، دـنهاوخ  ادـج  وا  زا  يدوز  هب  ود  نیا  درک  یم ساسحا  هک  ماگنه  نیا  رد  اما  هیآ 42 -) )
424 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  هب  هک  یهانگ  زا  ار  دوخ  و  دنک ،

کـلام و دزن  هک  درک  شرافـس  دـش  دـهاوخ  دازآ  تسناد  یم هک  ینادـنز  قیفر  ود  نآ  زا  یکی  هب   » دـیامن هئربت  دـندوب  هداد  تبـسن 
ِینْرُکْذا اَمُْهنِم  ٍجان  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل  َلاق  َو   ) ددرگ تباث  نم  یهانگ  یب دـنک و  قیقحت  ات  وگب » نخـس  نم  زا  هاش )  ) دوخ رایتخا  بحاـص 

(. َکِّبَر َْدنِع 
تـسد هب  ار  تمعن  بحاـص  دنـسرب  یتمعن  هب  نوچ  هک  تسا  تیفرظ  مک  دارفا  مسر  هار و  هک  ناـنچنآ  راکـشومارف » مـالغ   » نیا اـما 

وا رطاخ  زا  شبحاص  دزن  ار  فسوی  زا  يروآدای  ناطیش  : » دیوگ یم نآرق  درک  شومارف  ار  فسوی  هلأسم  یلکب  دنراپس  یم یشومارف 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1115 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ِهِّبَر َرْکِذ  ُناْطیَّشلا  ُهاْسنَأَف  « ) درب
(. َنِینِس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  « ) دنام یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ  و   » دش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  فسوی  بیترت ، نیا  هب  و 

لبق دنا  هتفگ یضعب  یلو  هدوب ، لاس  فسوی 7  نادنز  عومجم  هک  تسا  نیا  روهشم  یلو  تسوگتفگ  فسوی  نادنز  ياهلاس  هراب  رد 
رظن زا  اما  تمحز  جـنررپ و  ییاهلاس  .تفاـی  همادا  لاـس  تفه  مه  نآ  زا  دـعب  دوب و  نادـنز  رد  لاـس  ناینادـنز 5  باوخ  يارجام  زا 

.تکربرپ رابرپ و  یگدنزاس  داشرا و 

424 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 12) فسوی ةروس 

راک اهنت  دنام ، یقاب  هدش  شومارف  ناسنا  کی  تروص  هب  نادنز  يانگنت  رد  اهلاس  فسوی  رصم ! ناطلـس  باوخ  يارجام  هیآ 43 -) )
.دوب ناینادنز  ییامنهار  داشرا و  و  يزاسدوخ ، وا 

نآ فارطا  رصم و  تلم  مامت  تشونرس  هک  وا  تشونرـس  اهنت  هن  داد ، رییغت  ار  وا  تشونرـس  کچوک  رهاظ  هب  هثداح  کی  هک  نیا  ات 
.تخاس نوگرگد  ار 

و دـید ، یناشیرپ  ارهاظ  باوخ  دـش - یم بوسحم  وا  ریزو  رـصم  زیزع  و  دوب - ناّیر » نب  دـیلو   » شماـن دـنیوگ  یم هک  رـصم  هاـشداپ 
هب رغال  واگ  تفه  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ :  » نینچ تخاس و  رـضاح  ار  دوخ  نایفارطا  باوخ و  ناگدـننک  ریبعت  ناـهاگحبص 
درگ رب  اه  هدیکشخ هک  مدید » ار  هدیکـشخ  هشوخ  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  زین  و  دنروخ ، یم ار  اهنآ  درک و  هلمح  قاچ  واگ  تفه 

هدیزگرب ٍتالُْبنُس  َْعبَس  ٌفاجِع َو  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  َْعبَـس  يرَأ  یِّنِإ  ُِکلَْملا  َلاق  َو   ) دندرب نایم  زا  ار  اهنآ  دندیچیپ و  اهزبس 
425 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

( ٍتاِسبای َرَخُأ  ٍرْضُخ َو 
ُأَلَْملا اَهُّیَأ  ای  « ) دیتسه باوخ  ریبعت  هب  رداق  رگا  دیهد  رظن  نم  باوخ  هراب  رد  فارـشا ! تیعمج  يا  : » تفگ درک و  اهنآ  هب  ور  سپـس  .

(. َنوُُربْعَت ایْءُّرِلل  ُْمْتنُک  ْنِإ  َيایْءُر  ِیف  ِینُوْتفَأ 

425 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ناشیرپ ياهباوخ  هنوگ  نیا  ریبعت  هب  ام  تسا و  ناشیرپ  ياهباوخ  اهنیا  هک : دنتشاد  راهظا   » هلصافالب ناطلس  یـشاوح  یلو  هیآ 44 -) )
(. َنیِِملاِعب ِمالْحَْألا  ِلیِوْأَِتب  ُنَْحن  ام  ٍمالْحَأ َو  ُثاغْضَأ  اُولاق  «! ) میتسین انشآ 

425 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 12) فسوی ةروس 

.داتفا فسوی  باوخ  ریبعت  نادنز و  هرطاخ  دای  هب  دوب  هدش  دازآ  نادنز  زا  لبق  اهلاس  هک  هاش  یقاس  اجنیا  رد  هیآ 45 -) )
ریبعت زا  ار  امـش  نم  تفگ : دمآ - شرطاخ  هب  یتدـم  زا  دـعب  و  دوب - هتفای  تاجن  هک  ود  نآ  زا  یکی  و  : » دـیوگ یم هیآ  هک  نانچمه 
يارب ار  لوا  تسد  حیحص  ربخ  ات  دیتسرفب » تسا ) نادنز  هشوگ  رد  هک  راک  نیا  رهام  داتسا  غارـس  هب   ) ارم مهد ، یم ربخ  باوخ  نیا 

(. ِنُولِسْرَأَف ِِهلیِوْأَِتب  ْمُُکئِّبَنُأ  اَنَأ  ٍۀَّمُأ  َدَْعب  َرَکَّدا  امُْهنِم َو  اَجن  يِذَّلا  َلاق  َو   ) مروایب امش 
هچ ره  هک  دـش  هداد  هزاـجا  وا  هب  ماـجنا  رـس  دـنتخود  یقاـس  هب  ار  اهمـشچ  یگمه  تخاـس و  نوگرگد  ار  سلجم  عضو  نخـس  نیا 

.دورب تیرومأم  نیا  لابند  رتدوز 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1116 

http://www.ghaemiyeh.com


426 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 12) فسوی ةروس 

اما دوب  هدرک  ناوارف  ییافو  یب وا  قح  رد  هک  یتسود  نامه  دمآ ، فسوی  دوخ  یمیدق  تسود  غارس  هب  نادنز و  هب  یقاس  هیآ 46 -) )
.دنک زاب  هلگ  رس  هک  دش  دهاوخ  نآ  زا  عنام  فسوی  يراوگرزب  تسناد  یم دیاش 

هدـید باوخ  رد  یـسک  هک  نک  رظن  راهظا  باوخ  نیا  هراب  رد  وگتـسار ! رایـسب  درم  يا  فسوی ! : » تفگ نینچ  درک و  فسوی  هب  ور 
هدیچیپ و یلوا  رب  یمود  هک  هدیکشخ » هشوخ  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  و  دنروخ ، یم ار  قاچ  واگ  تفه  رغال ، واگ  تفه  هک  تسا 

َرَخُأ ٍرْـضُخ َو  ٍتالُْبنُـس  ِْعبَـس  ٌفاجِع َو  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَـی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  ِْعبَـس  ِیف  اـِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَـهُّیَأ  ُفُسُوی   ) تسا هدرک  هدوباـن  ار  نآ 
(. ٍتاِسبای

(. َنوُمَْلعَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  َیلِإ  ُعِجْرَأ  یِّلََعل  « ) دنوش هاگآ  باوخ  نیا  رارسا  زا  اهنآ  هک  دشاب  مدرگ ، زاب  مدرم  نیا  يوس  هب  نم  دیاش  »
426 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

426 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 12) فسوی ةروس 

یتروص نیرت  یلاع هب  ار  باوخ  اروف  دـهاوخب  یـشاداپ  ای  دوش و  لئاق  یطرـش  دـیق و  چـیه  هکنآ  یب فسوی  لاـح  ره  هب  هیآ 47 -) )
شیپ رد  هک  یکیراـت  هدـنیآ  يارب  يزیر  هماـنرب ییاـمنهار و  اـب  مأوت  و  یـشوپ ، هدرپ  هنوگره  زا  یلاـخ  اـیوگ و  يریبعت  درک ، ریبـعت 

یلو تسا ) ناوارف  یگدنراب  لاس  تفه  نیا  رد  هک  ارچ   ) دینک تعارز  تیدج  اب  دیاب  یپرد  یپ لاس  تفه  تفگ : نینچ  وا  ، » دنتشاد
« دیراد زاین  ندروخ  يارب  هک  يدنب  هریج مک و  رادقم  هب  زج  دینک ، هریخذ  اهرابنا  رد  هشوخ  نامه  تروص  هب  دـینک  یم ورد  ار  هچنآ 

(. َنُولُکْأَت اَّمِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ِِهُلْبنُس  ِیف  ُهوُرَذَف  ُْمتْدَصَح  امَف  ًابَأَد  َنِینِس  َْعبَس  َنوُعَرْزَت  َلاق  )

426 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 12) فسوی ةروس 

« دنروخ یم دیا ، هدرک هریخذ  اهلاس  نآ  يارب  ار  هچنآ  هک  دیآ ، یم یطحق ) یکشخ و  و   ) تخـس لاس  تفه  نآ ، زا  سپ  (- » هیآ 48 )
(. َّنَُهل ُْمْتمَّدَق  ام  َْنلُکْأَی  ٌدادِش  ٌْعبَس  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث  )

یمک رادقم   » دیاب هکلب  دینک ، هیذغت  فرـص  ار  اهرابنا  يدوجوم  مامت  دـیابن  یطحق  کشخ و  لاس  تفه  نآ  رد  دیـشاب  بقارم  یلو 
(. َنُونِصُْحت اَّمِم  اًلِیلَق  اَّلِإ   ) دییامن يرادهگن  دوب  دهاوخ  یبوخ  لاس  هک  دعب  لاس  تعارز  يارب  درک » دیهاوخ  هریخذ  رذب ) يارب   ) هک

426 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دیدهت ار  امـش  يرطخ  رگید  دیراذگب  رـس  تشپ  ار  تخـس  کشخ و  لاس  تفه  نیا  هدـش  باسح  هشقن  همانرب و  اب  رگا  هیآ 49 -) )
(. ُساَّنلا ُثاُغی  ِهِیف  ٌماع  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث  « ) دوش یم مدرم  بیصن  ناوارف  ناراب  هک  دسر  یم ارف  یلاس  سپس  ، » دنک یمن

یتکربرپ لاس  و  دـنریگ » یم ار ) ینغور  ياه  هناد اه و  هویم  ) هراصع مدرم  هکلب ) دوش  یم بوخ  تعارز  راک  اهنت  هن   ) لاـس نآ  رد  «و 
(. َنوُرِصْعَی ِهِیف  َو   ) تسا

ربهر کی  هکلب  دوبن ، باوخ  هداس  ربعم  کی  فسوی  تقیقح  رد  دوب ! هدش  باسح  ردقچ  درک  باوخ  نیا  يارب  فسوی  هک  يریبعت 
هئارا اهنآ  هب  هلاس  هدزناپ  لقا  دـح  يا  هدام دـنچ  حرط  کی  درک و  یم يزیر  همانرب روشک  کی  هدـنیآ  يارب  نادـنز  هشوگ  زا  هک  دوب 
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مه نادنز و  زا  فسوی  مه  دنبای و  تاجن  هدنـشک  یطحق  زا  رـصم  مدرم  مه  هک  دـش  بجوم  هدـنیآ  يارب  یحارط  ریبعت و  نیا  داد و 
! ناگماکدوخ تسد  زا  تموکح 

427 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

427 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 12) فسوی ةروس 

کی درم  نیا  هک  دـنامهف  وا  هب  ـالامجا  درک  رـصم  هاـش  باوخ  يارب  فسوی  هک  يریبعت  ماـهتا ! هنوگره  زا  فسوی  هئربت  هیآ 50 -) )
هن اما  دش  وا  رادید  قاتشم  اذل  تسا  هداتفا  نادنز  هب  يزومرم  يارجام  یط  هک  تسا  يا  هداعلا قوف  صخش  هکلب  تسین  ینادنز  مالغ 
َلاق َو  !« ) دیروآ نم  دزن  ار  وا  تفگ : هاشداپ   » هکلب دباتشب  فسوی  رادید  هب  دوخ  دراذگب و  رانک  ار  تنطلس  ربک  رورغ و  هک  نانچنآ 

(. ِِهب ِینُوْتئا  ُِکلَْملا 
نادنز لاچ  هایس  رد  اهلاس  زا  دعب  هک  دنک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هک  نیا  ياج  هب   ) دمآ فسوی  دزن  وا  هداتسرف  هک  یماگنه  یلو  »

تبحاـص يوس  هب  میآ ) یمن نوریب  نادـنز  زا  نم  : ) تفگ داد و ) یفنم  باوج  هاـش  هداتـسرف  هب  دزو  یم يدازآ  میـسن  نوـنکا  ندوـب 
ُلوُسَّرلا ُهَءاج  اَّمَلَف  ( ؟» دوب لیلد  هچ  هب  دـندیرب  ار  دوخ  ياهتـسد  وت ) ریزو  رـصم  زیزع  رـصق  رد   ) هک ینانز  نآ  سرپب  وا  زا  درگزاب و 

(. َّنُهَیِْدیَأ َنْعَّطَق  ِیتاَّللا  ِةَوْسِّنلا  ُلاب  ام  ُْهلَئْسَف  َکِّبَر  یلِإ  ْعِجْرا  َلاق 
هدـش هاش  وفع  لومـشم  هک  مهتم  کی  لقاال  اـی  مرجم  کـی  تروص  هب  يدازآ  زا  سپ  دریذـپب و  ار  هاـش  وفع  گـنن  تساوخ  یمن وا 

.ددرگ دازآ  دنلب  رس  و  دسر ، توبث  هب  الماک  شینمادکاپ  یهانگ و  یب تسخن  تساوخ  یم وا  .دنک  یگدنز  تسا 
حرط یناسک  هچ  هلیسو  هب  هنوگچ و  نم  ندش  ینادنز  هشقن  دننادن  تنطلس  هاگتسد  یتح  رـصم و  مدرم  هدوت  رگا  دومن  هفاضا  سپس 

(. ٌمِیلَع َّنِهِْدیَِکب  یِّبَر  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  نانز  نآ  هشقن  گنرین و  زا  نم  راگدرورپ  اما   » دش

427 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 12) فسوی ةروس 

تمه ّولع  عبط و  تعانم  اب  هک  داهنـشیپ  نیا  تشاد ، نایب  ار  فسوی  داهنـشیپ  تشگرب و  هاـش  دزن  هب  صوصخم  هداتـسرف  هیآ 51 -) )
دنتـشاد تکرـش  ارجاـم  نیا  رد  هک  یناـنز  غارـس  هب  اروف  اذـل  داد  رارق  فسوی  یگرزب  تمظع و  ریثأـت  تحت  رتـشیب  ار  وا  دوب  هارمه 
فسوی زا  ییوجماک  ياضاقت  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  منیبب  دییوگب  تفگ :  » درک و اهنآ  يوس  هب  ور  درک ، راضحا  ار  اهنآ  داتـسرف و 

(. ِهِسْفَن ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَوار  ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  ام  َلاق  ( !؟» دوب هچ  امش  راک  نایرج  دیدرک 
: دنتفگ  » دنداد و یهاوگ  فسوی  یکاپ  هب  اقفتم  یگمه  دـش و  رادـیب  لاؤس  نیا  ربارب  رد  هبترم  کی  اهنآ  هتفخ  ياهنادـجو  اجنیا  رد 

428 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بیع  چیه  ام  دنوادخ  تسا  هزنم 
(. ٍءوُس ْنِم  ِْهیَلَع  انِْملَع  ام  ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق  « ) میرادن غارس  فسوی  رد  یهانگ  و 

تداهـش اب  ار  نادـجو  یگدنمرـش  اـهلاس  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  عقوم  درک  ساـسحا  دوب  رـضاح  اـجنیا  رد  هک  رـصم  زیزع  رـسمه 
يارب هک  یمایپ  زا  ار  فسوی  ریظن  یب يراوگرزب  وا  هک  نیا  صوصخب  دـنک ، ناربج  شیوخ  يراکهنگ  فسوی و  یکاـپ  هب  شعطاـق 
نخس هتسب  رـس  روطب  رـصم  نانز  زا  اهنت  هدرواین و  نایم  هب  يو  زا  ینخـس  نیرتمک  شمایپ  رد  هک  ارچ  درک  كرد  دوب  هداتـسرف  هاش 

.تسا هتفگ 
داهنشیپ نم  دش ، راکـشآ  قح  نآلا  دز : دایرف  رـصم  زیزع  رـسمه  : » دیوگ یم نآرق  .داد  خر  شنورد  رد  يراجفنا  ییوگ  هبترم ، کی 
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َنآـْلا ِزیِزَْعلا  ُةَأَْرما  َِتلاـق  ! ) غورد تسا  هدوـب  غورد  ما  هتفگ وا  هراـب  رد  ینخـس  رگا  نم  و  تـسا » وگتـسار  وا  مدرک  وا  هـب  ییوجماـک 
(. َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهِسْفَن َو  ْنَع  ُُهتْدَوار  اَنَأ  ُّقَْحلا  َصَحْصَح 

428 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رد دنادب  فسوی )  ) هک مدرک  نآ  رطاخ  هب  ار  حیرـص  فارتعا  نیا  نم  : » تفگ نینچ  دوخ  نانخـس  همادا  رد  زیزع  رـسمه  هیآ 52 -) )
(. ِْبیَْغلِاب ُْهنُخَأ  َْمل  یِّنَأ  َمَْلعَِیل  َِکلذ  « ) مدرکن تنایخ  وا  هب  تبسن  شبایغ 

َّنَأ َو  « ) دنک یمن تیاده  ار  نانئاخ  دیک  گنرین و  دنوادخ   » ما هدیمهف ما  هتشاد هک  یتایبرجت  تدم و  نیا  نتشذگ  زا  دعب  نم  هک  ارچ 
(. َنِیِنئاْخلا َْدیَک  يِدْهَی  َهَّللا ال 

428 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزیس  ءزج  زاغآ 

428 ص :  فسوی ....  هروس  همادا 

428 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 12) فسوی ةروس 

اهیدـب هب  ار  اـم  هراـما  سفن  نیا  مناد ) یم  ) هک ارچ  منک  یمن هئربـت  ار  شیوـخ  شکرـس  سفن  زگره  نم  : » داد همادا  زاـب  هیآ 53 -) )
(. ِءوُّسلِاب ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِسْفَن  ُئَِّربُأ  ام  َو  « ) دهد یم نامرف 

(. یِّبَر َمِحَر  ام  اَّلِإ   ) مینامب نوصم  وا  کمک  ظفح و  اب  و  دنک » محر  مراگدرورپ  هچنآ  رگم  »
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  « ) تسا میحر  روفغ و  مراگدرورپ  هک  ارچ   » مراد ششخب  وفع و  دیما  وا  زا  هانگ  نیا  ربارب  رد  لاح  ره  رد  و 

429 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هانگ  ریسم  رد  دوب  لیعار »  » ای اخیلز »  » شمان هک  رصم  زیزع  رسمه  تسکش 
.دروآ ادخ  هاگرد  هب  يور  تشگ و  نامیشپ  دوخ  راجنهان  رادرک  زا  و  دیدرگ ، وا  هبنت  ثعاب 

ار یگدنز  حیحـص  ياههار  دوخ  تاهابتـشا  زا  و  یبایماک ، اهیماکان  زا  دـنزاس و  یم يزوریپ  اهتـسکش ، زا  هک  یناسک  تخبـشوخ  و 
.دننک یم ادیپ  ار  دوخ  یتخبکین  اهیتخب  هریت  نایم  رد  دنبای و  یم

429 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 12) فسوی ةروس 

میدیـسر اجنیا  هب  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیا  فسوی ، يارجامرپ  یگدنز  حرـش  رد  دوش ! یم رـصم  روشک  راد  هنازخ فسوی  هیآ 54 -) )
رطاخ هب  هک  وا  هانگ  اهنت  هک  دش  تباث  و  دنداد ، تداهش  شیکاپ  هب  شنانمـشد  یتح  دش و  تباث  همه  رب  وا  ینمادکاپ  ماجنا  رـس  هک 

.تسا هدوبن  يراکزیهرپ  اوقت و  ینمادکاپ و  زج  يزیچ  دندنکفا  نادنز  هب  ار  يو  نآ ،
رایـسب حطـس  کی  رد  تیریدم  دادعتـسا  و  يرایـشوه ، یهاگآ و  ملع و  زا  تسا  ینوناک  هانگ  یب ینادنز  نیا  دـش  مولعم  نمـض  رد 

.یلاع
و مزاس » دوخ  صوصخم  هدنیامن  رواشم و  ار  وا  ات  دیروآ ، نم  دزن  ار  وا  داد  روتـسد  کلم  و  : » دـیوگ یم نآرق  ارجام ، نیا  لابند  رد 

(. یِسْفَِنل ُهِْصلْخَتْسَأ  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاق  َو   ) مریگ کمک  متالکشم  لح  يارب  وا  تیریدم  شناد و  ملع و  زا 
زیخرب تسا  هدرک  ادیپ  وت  هب  يدیدش  هقالع  وا  هک  تشاد  راهظا  تفاتـش و  فسوی  رادید  هب  دش و  نادنز  دراو  کلم »  » هژیو هدنیامن 
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.میورب وا  دزن  ات 
هک ار  فسوی  هیامرپ  زغمرپ و  نانخس  و   ) درک وگتفگ  يو  اب  کلم  هک  یماگنه   » تسـشن وگتفگ  هب  وا  اب  دمآ و  کلم  دزن  هب  فسوی 

: تفگ دش و ) وا  هتخابلد  هتفیش و  شیپ  زا  شیب  دینش ، درک  یم تیاکح  يا  هداعلا قوف  تیارد  شوه و  ملع و  زا 
َمْوَْیلا َکَّنِإ  َلاق  ُهَمَّلَک  اَّمَلَف  « ) دوب یهاوخ  ام  قوثو  داـمتعا و  دروم  یتسه و  عیـسو  تاراـیتخا  یلاـع و  تلزنم  ياراد  اـم  دزن  زورما  وت 

(. ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اْنیََدل 

429 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 12) فسوی ةروس 

راد هنازخ درک ، داهنشیپ  فسوی  ینک ، تمه  روما  حالصا  رب  یـشاب و  مهم  ياهراک  ردصم  روشک ، نیا  رد  زورما  دیاب  وت  هیآ 55 -) )
هدیزگرب متسه  یبوخ  رادهگن  ظفاح و  مه  نم  هک  ارچ  هد  رارق  نیمزرـس  نیا  يراد  هنازخ سأر  رد  ارم  تفگ :  » دشاب و رـصم  روشک 

430 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
(. ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  َلاق  « ) مفقاو راک  نیا  رارسا  هب  مه  و 

اهنآ هک  نونکا  تسا ، هتفهن  شیداصتقا  لئاسم  رد  متـس  ملظ و  زا  ولمم  هعماج  نآ  ياهیناماسبان  مهم  هشیر  کـی  تسناد  یم فسوی 
هب دریگ و  تسد  رد  ار  يزرواشک  لئاسم  اصوصخم  رـصم ، روشک  داصتقا  ضبن  هک  رتهب  هچ  دـنا ، هدـمآ وا  غارـس  هب  راـبجا  مکح  هب 

ناماس رس و  یب عضو  هب  و  دریگب ، ناملاظ  زا  ار  نامولظم  قح  دهاکب ، دراد  تردق  هک  اجنآ  ات  اهضیعبت  زا  دباتشب ، نافعـضتسم  يرای 
.دشخب ناماس  روانهپ  روشک  نآ 

يارب ییاهنت  هب  تناما  یکاپ و  هک  دهد  یم ناشن  تسا و  تناما »  » رانک رد  تیریدـم »  » تیمها رب  لیلد  ٌمِیلَع » ٌظیِفَح  یِّنِإ   » ریبعت انمض 
.تسا مزال  زین  تیریدم  صصخت و  یهاگآ و  نآ  رب  هوالع  هکلب  تسین  یفاک  یعامتجا  ساسح  تسپ  کی  شریذپ 

430 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هنوگره هک  میتخاس  طلـسم  رـصم ، نیمزرـس  رب  ار  فسوی  ام  نینچ  نیا  و  : » دیوگ یم اجنیا  رد  دنوادخ  لاح ، لاح  ره  هب  هیآ 56 -) )
(. ُءاشَی ُْثیَح  اْهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَک  َو  « ) درک یم فرصت  نآ  رد  تساوخ  یم

ْنَم اـِنتَمْحَِرب  ُبیُِـصن  « ) میـشخب یم مینادـب  هتـسیاش  میهاوخب و  سک  ره  هب  ار  يونعم  يداـم و  ياـهتمعن  شیوخ و  تمحر  اـم   » يرآ
(. ُءاشَن

(. َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  َو ال  « ) درک میهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  زگره  ام  «و 
تـسد هب  یکین  راک  چیه  ام  هاگـشیپ  رد  هک  داد  میهاوخ  اهنآ  هب  دنا  هدوب نآ  هتـسیاش  ار  هچنآ  ماجنا  رـس  دـماجنا  لوط  هب  مه  رگا  و 

.دوش یمن هدرپس  یشومارف 

430 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رتهب و دیـسر  دهاوخ  اهنآ  هب  ترخآ  رد  هک  یـشاداپ  و   » درک میهاوخن  تعانق  ایند  شاداپ  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  هیآ 57 -) )
(. َنوُقَّتَی اُوناک  اُونَمآ َو  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُرْجََأل  َو  « ) دندرک هشیپ  اوقت  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  رت  هتسیاش
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430 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 12) فسوی ةروس 

يزرواشک عضو  یپرد  یپ لاس  تفه  دـش ، یم ینیب  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  ماـجنا  رـس  ناردارب : هب  فسوی  هزاـت  داهنـشیپ  هیآ 58 -) )
ار دوخ  زاین  دروم  رادـقم  مدرم  داد  روتـسد  فسوی  و  دوب ، شخب  تیاضر  الماک  لین  بآ  یناوارف  تکربرپ و  ياـهناراب  رثا  رب  رـصم 

431 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دش رپ  هقوذآ  زا  نزاخم  اهرابنا و  بیترت ، نیا  هب  دنشورفب و  تموکح  هب  ار  هیقب  دنرادرب و  لوصحم  زا 

نیمز رب  نامسآ  نانچنآ  و  داد ، ناشن  ار  دوخ  سوبع  هرهچ  یلاسکـشخ  یطحق و  و  تشذگ ، تمعن  روفو  تکربرپ و  لاس  تفه  نیا 
هک یـصاخ  مظن  همانرب و  تحت  زین  فسوی  دنداتفا و  هقیـضم  رد  هقوذآ  رظن  زا  مدرم  و  دـندرکن ، رت  بل  لیخن  عرز و  هک  دـش  لیخب 

.درک یم نیمأت  يا  هنالداع تروص  هب  ار  ناشزاین  تخورف و  یم اهنآ  هب  هّلغ  دوب  يرگن  هدنیآ  اب  مأوت 
هک ار  ناعنک »  » نیمزرس و  نیطسلف »  » مدرم و  درک ، تیارس  زین  فارطا  ياهروشک  هب  دوبن ، رصم  نیمزرس  هب  رصحنم  یلاسکـشخ  نیا 

دوبمک لکـشم  هب  زین  دندرک  یم یگدنز  نیمزرـس  نیا  رد  هک  بوقعی » نادناخ   » و تفرگ ، ارف  دنتـشاد  رارق  رـصم  یقرـش  لامـش  رد 
ردپ دزن  فسوی  ياج  هب  هک  نیماینب »  » يانثتـسا هب  ار  دوخ  نادـنزرف  تفرگ ، میمـصت  بوقعی  لیلد  نیمه  هب  و  دـندش ، راتفرگ  هقوذآ 

.دنک رصم  یهار  دنام 
رصم دراو  ییامیپهار  زور  زا 18  سپ  یضعب  هتفگ  هب  دندرک و  تکرح  نیمزرس  نیا  يوس  هب  تفر  یم رـصم  هب  هک  یناوراک  اب  اهنآ 

.دندش
یماگنه دنناسرب ، فسوی  عالطا  هب  نیرومأم  ات  دندرک  یم یفرعم  ار  دوخ  دیاب  رـصم  هب  دورو  ماگنه  هب  یجراخ  دارفا  خـیراوت ، قبط 

ار اهنآ  و  دید ، ار  دوخ  ناردارب  مان  تالغ  ناگدـننک  تساوخرد  نایم  رد  فسوی  دـنداد ، ار  نیطـسلف  ناوراک  شرازگ  نیرومأم  هک 
ناردارب و  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  نآ  دنوش و  راضحا  دنتـسه  يو  ردارب  نانآ  دمهفب  یـسک  هک  نآ  نودب  داد ، روتـسد  تخانش و 

ْمُه ْمُهَفَرَعَف َو  ِْهیَلَع  اُولَخَدَف  َفُسُوی  ُةَوْخِإ  َءاج  َو  « ) دنتخانـشن ار  يو  اهنآ  یلو  تخانـش ، ار  اهنآ  وا  دندش  دراو  وا  رب  دندمآ و  فسوی 
(. َنوُرِْکنُم َُهل 

هب هک  يزور  ات  دندوب  هتخادنا  هاچ  رد  ار  وا  هک  يزور  زا  لاس  لهچ  ات  یـس  وس  کی  زا  اریز  دنـسانشن ، ار  فسوی  دنتـشاد  قح  اهنآ 
الـصا .دشاب  هدش  رـصم  زیزع  ناشردارب  هک  دـنداد  یمن ار  یلامتحا  نینچ  زگره  اهنآ  رگید ، ییوس  زا  و  دوب ، هتـشذگ  دـندمآ  رـصم 

432 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  دیعب  رایسب  اهنآ  رظن  رد  ارجام  نآ  زا  سپ  فسوی  تایح  لامتحا 
.دندرک يرادیرخ  ار  دوخ  زاین  دروم  هّلغ  اهنآ  لاح  ره  هب 

432 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ردارب هد  ام ، دـنتفگ : ناردارب  درک ، زاب  اهنآ  اب  ار  وگتفگ  رد  و  داد ، رارق  ناوارف  تبحم  فطل و  دروم  ار  ناردارب  فسوی  هیآ 59 -) )
يرتشیب مارتحا  یتخانـش  یم ار  ام  ردـپ  رگا  تسادـخ ، گرزب  ربمایپ  لـیلخ  میهاربا  هداز  دـنزرف  زین  وا  و  میتسه ، بوقعی  نادـنزرف  زا 

: دیسرپ اروف  فسوی  هتفرگ ! رب  رد  ار  وا  دوجو  رـسارس  یقیمع  هودنا  یلو  تسا ، یهلا  ناربمایپ  زا  هک  میراد  يریپ  ردپ  ام  يدرک ، یم
؟ ارچ هودنا  همه  نیا 

هب حیرفت  راکـش و  يارب  ام  هارمه  يزور  دوب ، رتکچوک  ام  زا  نس  رظن  زا  دوب و  شا  هقالع دروم  رایـسب  هک  تشاد ، يرـسپ  وا  دنتفگ :
.تسا نیگمغ  نایرگ و  وا  يارب  ردپ  نونکات ، زور  نآ  زا  و  دیرد ! ار  وا  گرگ  میدنام و  لفاغ  وا  زا  ام  و  دمآ ، ارحص 
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نوچ و  تخورف ، یمن رتشیب  هّلغ  رتش  راـب  کـی  سک  ره  هب  هک  دوب  نیا  فسوی  تداـع  هک  دـنا  هدرک لـقن  نینچ  نارـسفم  زا  یـضعب 
دناوت یمن هودـنا  تدـش  رطاـخ  هب  هک  میراد  يریپ  ردـپ  اـم  دـنتفگ : اـهنآ  داد ، اـهنآ  هب  هّلغ  راـب  هد  دـندوب ، رفن  هد  فـسوی ، ناردارب 

.نک تمحرم  ام  هب  ود  نآ  يارب  مه  يا  هیمهس تسا ، هدنام  وا  دزن  سنا ، تمدخ و  يارب  هک  یکچوک  ردارب  دنک و  ترفاسم 
هناشن ناونع  هب  ار  کچوک  ردارب  هدـنیآ  رفـس  رد  تفگ : اهنآ و  هب  درک  ور  سپـس  دـندوزفا ، نآ  رب  رگید  راـب  داد و  روتـسد  فسوی 

.دیروایب دوخ  هارمه 
دیراد ردـپ  زا  هک  ار  يردارب  نآ  تفگ : اهنآ  هب  تخاس  هدامآ  ار  اهنآ  ياهراب  فسوی )  ) هک یماـگنه  و  : » دـیوگ یم نآرق  اـجنیا  رد 

(. ْمُکِیبَأ ْنِم  ْمَُکل  ٍخَِأب  ِینُوْتئا  َلاق  ْمِهِزاهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اََّمل  َو  « ) دیروایب نم  دزن 
ُْریَخ اَنَأ  َْلیَْکلا َو  ِیفوُأ  یِّنَأ  َنْوَرَت  َأ ال  ( ؟» متـسه اهنابزیم  نیرتهب  نم  و  منک ، یم ادا  ار  هنامیپ  قح  دـینیب ، یمن اـیآ  : » درک هفاـضا  سپس 

(. َنِیلِْزنُْملا

432 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 12) فسوی ةروس 

لیک و هن  دیرواین ، نم  دزن  ار  ردارب  نآ  رگا   » هک درک  دیدهت  نخس  نیا  اب  ار  اهنآ  تبحم ، راهظا  قیوشت و  نیا  لابند  هب  و  هیآ 60 -) )
هدـیزگرب ِنُوبَْرقَت .) يِدـْنِع َو ال  ْمَُکل  َْلیَک  الَف  ِِهب  ِینُوتْأَت  َْمل  ْنِإَف  « ) دـیوش کیدزن  نم  هب  الـصا  هن  و  تشاد ، دـیهاوخ  نم  دزن  يا  هّلغ

433 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
دراو دـیدهت  قیرط  زا  یهاگ  تبحم و  راـهظا  قیرط  زا  یهاـگ  دروآ ، دوخ  دزن  ار  نیماـینب »  » هدـش یبیترت  ره  هب  تساوخ  یم فسوی 

زین دوب و  هنامیپ  هلیسو  هب  هکلب  دوبن  نزو  قیرط  زا  رصم  رد  تالغ  شورف  دیرخ و  هک  دوش  یم نشور  تاریبعت  نیا  زا  انمـض  دش ، یم
.دوب زاون  نامهیم  ینعم  مامت  هب  فسوی  هک  دوش  یم نشور 

433 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نیا ام  و  مینک ) بلج  ار  وا  تقفاوم  درک  میهاوخ  یعـس  و   ) مینک یم وگتفگ  شردـپ  اب  ام  دـنتفگ :  » وا خـساپ  رد  ناردارب  هیآ 61 -) )
(. َنُولِعاَفل اَّنِإ  ُهابَأ َو  ُْهنَع  ُدِواُرنَس  اُولاق  « ) درک میهاوخ  ار  راک 

دنتسناوت اهنآ  هک  ییاج  دشاب ، نینچ  دیاب  دنیامن و  بلج  ار  شتقفاوم  دننک و  ذوفن  ردپ  رد  رظن  نیا  زا  دنناوت  یم دنتـشاد ، نیقی  اهنآ 
؟ دنزاس ادج  وا  زا  ار  نیماینب  دنناوت  یمن هنوگچ  دنروآ  رد  ردپ  تسد  زا  حاحلا  رارصا و  اب  ار  فسوی 

433 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

هب ، » دـهدب اـهنآ  هب  یفاـک  ناـنیمطا  دـنک و  بلج  رتـشیب  دوخ  يوس  هب  ار  اـهنآ  فطاوع  هک  نیا  يارب  فـسوی  اـجنیا  رد  هیآ 62 -) )
هب اـت  دـیراذگب ، ناـشیاهرابرد  اـهنآ ) مشچ  زا  رود   ) دـنا هتخادرپ هّلغ  ربارب  رد  ناردارب )  ) اـهنآ هک  ار  یهوجو  تفگ : شنارازگراـک 

ِِهناْیتِِفل َلاق  َو  « ) دندرگزاب رـصم  هب  رگید  راب  دیاش  ات  دنـسانشب  ار  نآ  دـندوشگ ) ار  اهراب  و   ) دنتـشگزاب دوخ  هداوناخ  هب  هک  یماگنه 
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(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  اهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاحِر  ِیف  ْمُهَتَعاِضب  اُولَعْجا 

433 ص :  درکن .... ؟ یفرعم  ناردارب  هب  ار  دوخ  فسوی  ارچ 

رتدوز ات  درکن ، یفرعم  ناردارب  هب  ار  دوخ  فسوی  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم شیپ  قوف  تایآ  اب  طاـبترا  رد  هک  یلاؤس  نیتسخن 
؟ دنروآرد فسوی  قارف  هاکناج  هودنا  مغ و  زا  ار  وا  و  دندرگزاب ، ردپ  يوس  هب  دسانشب و  ار  وا 

فسوی هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتهب  دسر  یم رظن  هب  هک  دنا  هدرک رکذ  ییاهباوج  دنا و  هتخادرپ لاؤس  نیا  خساپ  هب  نارسفم  زا  يرایـسب 
نادـیم شیاـمزآ و  هنحـص  رگید  تاـهج  زا  هتـشذگ  فـسوی  قارف  يارجاـم  اریز  تشادـن ، راـگدرورپ  فرط  زا  ار  يا  هزاـجا نـینچ 

ربخ دوبن  زاجم  فسوی  نآ  زا  لبق  و  دسرب ، رخآ  هب  راگدرورپ  نامرف  هب  شیامزآ  نیا  نارود  تسیاب  یم بوقعی و  يارب  دوب  یناحتما 
434 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد 

نیا هلمج  زا  دشاب  هتشاد  یبولطمان  ياهلمعلا  سکع  دوب  نکمم  درک ، یم یفرعم  ناردارب  هب  ار  دوخ  هلـصافالب  فسوی  رگا  هوالع  هب 
ار هتـشذگ  ماقتنا  فسوی  دنداد  یم لامتحا  هک  نیا  رطاخ  هب  دـندرگنزاب ، وا  يوس  هب  رگید  هک  دـنوش  تشحو  راتفرگ  نانچ  اهنآ  هک 

.دریگب اهنآ  زا 

434 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رکف رد  یلو  دنتـشگزاب ، ناعنک  هب  ناوارف  یلاحـشوخ  رپ و  تسد  اب  فسوی  ناردارب  دش ! بلج  ردـپ  تقفاوم  ماجنا  رـس  هیآ 63 -) )
هب يا  هیمهـس تفریذپ و  دهاوخن  ار  اهنآ  رـصم  زیزع  دنکن ، تقفاوم  نیماینب )  ) کچوک ردارب  نداتـسرف  اب  ردپ  رگا  هک  دندوب  هدـنیآ 

.داد دهاوخن  اهنآ 
ام هب  يا  هیمهـس  ) هدنیآ رد  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ردپ ! دنتفگ : دنتـشگزاب  ردپ  يوس  هب  اهنآ  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق  اذل 

(. ُْلیَْکلا اَّنِم  َِعنُم  انابَأ  ای  اُولاق  ْمِهِیبَأ  یلِإ  اوُعَجَر  اَّمَلَف  « ) دننکن ام  يارب  يا  هنامیپ لیک و  دنهدن و )
(. ْلَتْکَن اناخَأ  انَعَم  ْلِسْرَأَف  « ) میراد تفایرد  يا  هنامیپ لیک و  میناوتب  ات  تسرفب  ام  اب  ار  نامردارب  تسا  نینچ  هک  نونکا  »

(. َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  « ) درک میهاوخ  ظفح  ار  وا  هک  شاب  نئمطم  «و 

434 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 12) فسوی ةروس 

: تفگ  » هدرک اهنآ  هب  ور  دش ، نارگن  تحاران و  نخس  نیا  ندینش  زا  درک  یمن شومارف  ار  فسوی  هرطاخ  زگره  هک  ردپ  هیآ 64 -) )
« مدرک نانیمطا  امش  هب  هتشذگ  رد  فسوی )  ) شردارب هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  منک  نانیمطا  امـش  هب  ردارب )  ) نیا هب  تبـسن  نم  ایآ 

(. ُْلبَق ْنِم  ِهیِخَأ  یلَع  ْمُُکْتنِمَأ  امَک  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ْمُُکنَمآ  ْلَه  َلاق  )
(. َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  ًاِظفاح َو  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  « ) تسا نیمحارلا  محرا  ظفاح و  نیرتهب  دنوادخ  لاح  ره  رد  : » درک هفاضا  سپس 

434 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 12) فسوی ةروس 
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هب ار  هچنآ  مامت  و  هدش !» هدنادرگزاب  اهنآ  هب  اهنآ ، هیامرـس  دـندید  دـندوشگ  ار  دوخ  عاتم  هک  یماگنه   » اهردارب سپـس  هیآ 65 -) )
(. ْمِْهَیلِإ ْتَّدُر  ْمُهَتَعاِضب  اوُدَجَو  ْمُهَعاتَم  اوُحَتَف  اََّمل  َو  ! ) تساهراب نورد  رد  دندوب ، هتخادرپ  رصم  زیزع  هب  هّلغ ، ياهب  ناونع 

435 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندمآ  ردپ  دزن  دنتفای ، یم دوخ  راتفگ  رب  عطاق  يدنس  ار  عوضوم  نیا  هک  اهنآ 
ام انابَأ  ای  اُولاق  « ) تسا هدش  هدنادرگ  سپ  زاب  ام  هب  هک  تسام  هیامرـس  نیا  میهاوخ ؟ یم هچ  نیا  زا  شیب  رگید  ام  ناج ! ردپ  دنتفگ : »

(. اْنَیلِإ ْتَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذه  یِْغبَن 
(. انَلْهَأ ُریِمَن  َو  « ) دروآ میهاوخ  ییاذغ  داوم  دوخ  هداوناخ  يارب  ام   » تسرفب ام  اب  ار  نامردارب  تسین ، گنرد  ياج  رگید  ناج ! ردپ 

(. اناخَأ ُظَفَْحن  َو  « ) دیشوک میهاوخ  ردارب  ظفح  رد  «و 
(. ٍریَِعب َْلیَک  ُدادَْزن  َو  « ) دوزفا میهاوخ  وا ) رطاخ  هب   ) مه رتش  راب  کی  «و 

(. ٌریِسَی ٌْلیَک  َِکلذ  « ) تسا یناسآ  هداس و  راک  میدید ) ام  هک  يدنمتواخس  راوگرزب و  درم  نیا  رصم ، زیزع  يارب   ) راک نیا  «و 

435 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 12) فسوی ةروس 

قطنم اب  هک  اهنآ  رارـصا  یفرط  زا  و  دوبن ، اهنآ  اب  نیماینب  شدـنزرف  نداتـسرف  هب  یـضار  لاوحا ، نیا  مامت  اب  بوقعی  یلو  هیآ 66 -) )
هب تبـسن  هک  دـید  نیا  رد  ار  هراـچ  هار  ماـجنا  رـس  دوـش ، میلـست  داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد  هک  درک  یم راداو  ار  وا  دوـب ، هارمه  ینـشور 

یهلا دـکؤم  نامیپ  ات  داتـسرف  مهاوخن  امـش  اب  ار  وا  زگره  نم  تفگ :  » نینچ اـهنآ  هب  اذـل  دـنک ، طورـشم  تقفاوم  دـنزرف ، نداتـسرف 
َْنل َلاق  « ) دوش بلـس  امـش  زا  تردـق  رگید ) لـماوع  اـی  گرم و  رثا  رب   ) هک نیا  رگم  دروآ  دـیهاوخ  نم  دزن  اـمتح  ار  وا  هک  دـیهدب 

(. ْمُِکب َطاُحی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل  ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ِنُوتُْؤت  یَّتَح  ْمُکَعَم  ُهَلِسْرُأ 
.تسا هارمه  دنوادخ  مان  اب  هک  هدوب  يدنگوس  نامیپ و  دهع و  نامه  یهلا ) هقیثو  « ) ِهَّللا َنِم  ًاِقثْوَم   » زا روظنم 

( بوقعی  ) دنتـشاذگ ردـپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  هک  یماـگنه  و  ، » دـنتفریذپ ار  ردـپ  داهنـشیپ  فسوی  ناردارب  لاـح  ره  هب 
(. ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهَّللا  َلاق  ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتآ  اَّمَلَف  « ) مییوگ یم ام  هک  تسا  نآ  ظفاح  رظان و  دهاش و  دنوادخ  تفگ :

435 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هدامآ راب  نیمود  يارب  دندرک و  هارمه  دوخ  اب  ار  کچوک  ردارب  ردـپ ، تقفاوم  بلج  زا  سپ  فسوی  ناردارب  ماجنا  رـس  هیآ 67 -) )
، دیوشن دراو  رد  کی  زا  امـش  منادنزرف ! تفگ : و   » درک اهنآ  هب  یـشرافس  تحیـصن و  ردپ ، اجنیا  رد  دندش ، رـصم  يوس  هب  تکرح 

تیاعـس دسح و  دروم  ات  ٍۀَقِّرَفَتُم .) ٍباْوبَأ  ْنِم  اُولُخْدا  ٍدِحاو َو  ٍباب  ْنِم  اُولُخْدَت  َِّیَنب ال  ای  َلاق  َو  « ) دـیوش دراو  فلتخم  ياهرد  زا  هکلب 
436 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیریگن  رارق  نادوسح 

َنِم ْمُْکنَع  ِینْغُأ  ام  َو  « ) مزاس فرطرب  امـش  زا  تسا  یمتح  ادخ  يوس  زا  هک  ار  يا  هثداح مناوت  یمن روتـسد  نیا  اب  نم   » درک هفاضا  و 
(. ٍء ْیَش ْنِم  ِهَّللا 

(. ِهَِّلل اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  « ) تسادخ نآ  زا  نامرف  مکح و  : » تفگ نایاپ  رد  و 
(. ُْتلَّکَوَت ِْهیَلَع  « ) ما هدرک لکوت  وا  رب  »

(. َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِْهیَلَع  َو   ) دنراذگاو وا  هب  ار  دوخ  راک  دنیوجب و  دادمتسا  وا  زا  و  دننک » لکوت  وا  رب  دیاب  نالکوتم  همه   » و
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436 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هک یماگنه  و   » دندش رـصم  نیمزرـس  دراو  رـصم ، ناعنک و  نایم  ینالوط  هار  ندومیپ  زا  سپ  دـندرک و  تکرح  ناردارب  هیآ 68 -) )
رود اهنآ  زا  تسناوت  یمن ار  یهلا  هثداح  چیه  راک  نیا  دندش  رـصم  دراو  فلتخم ) ياههار  زا   ) دوب هدرک  رما  اهنآ  هب  ردپ  هچنآ  قبط 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َناک  ام  ْمُهُوبَأ  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اُولَخَد  اََّمل  َو  « ) دزاس
(. اهاضَق َبوُقْعَی  ِسْفَن  ِیف  ًۀَجاح  اَّلِإ  « ) دش یم ماجنا  قیرط  نیا  زا  هک  دوب  بوقعی  لد  رد  یتجاح  هک   » دوب نیا  شا  هدیاف اهنت  هکلب 

رد زور  بش و  و  دوب ، رود  دوخ  نادنزرف  همه  زا  وا  هک  ارچ  دوب ، وا  بلق  شمارآ  ردـپ و  رطاخ  نیکـست  شرثا  اهنت  هک  نیا  هب  هراشا 
تـشاد نانیمطا  هک  هزادنا  نیمه  و  دیـسرت ، یم اهنآ  رب  ناهاوخدب  نادوسح و  دـسح  ثداوح و  دـنزگ  زا  و  دوب ، فسوی  اهنآ و  رکف 

.دوب شوخلد  دندنب  یم راک  هب  ار  شتاروتسد  اهنآ 
رد تشاد ، یهاگآ  ملع و  میداد ، وا  هب  ام  هک  یمیلعت  قیرط  زا  وا  : » هک دنک  یم فیصوت  حدم و  هلمج  نیا  اب  ار  بوقعی  نآرق  سپس 

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  ُهانْمَّلَع َو  اِمل  ٍْملِع  وَُذل  ُهَّنِإ  َو  « ) دنناد یمن مدرم  رثکا  هک  یلاح 

436 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 12) فسوی ةروس 

راک هب  ار  وت  روتـسد  هک  دنتـشاد  مالعا  وا  هب  و  دندش ، دراو  فسوی  رب  ناردارب  ماجنا  رـس  ردارب : يرادـهگن  يارب  یحرط  هیآ 69 -) )
هتفگ و هب  ام  ینادـب  ات  میتخاس ، یـضار  ار  وا  رارـصا  اب  دوبن  ام  اب  کچوک ، ردارب  نداتـسرف  قفاوم  زاغآ  رد  ردـپ  هک  نیا  اـب  میتسب و 

.میرادافو دوخ  دهع 
قبط ای  هرفـس  رانک  رد  رفن  ود  ره  داد  روتـسد  درک ، توعد  شیوخ  ینامهیم  هب  و  تفریذـپ ، مامت  مارکا  مارتحا و  اب  ار  اـهنآ  فسوی ،

437 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچ  اهنآ  دنریگ ، رارق  اذغ 
کی رـس  رب  دوخ  اب  ارم  دوب ، هدنز  فسوی  مردارب  رگا  تفگ : داد و  رـس  ار  هیرگ  دوب  هدنام  اهنت  هک  نیماینب »  » ماگنه نیا  رد  دندرک ،

.میدوب ردام  ردپ و  کی  زا  هک  ارچ  دناشن ، یم هرفس 
؟ تسا هدنام  اهنت  ناتکچوک  ردارب  هک  نیا  لثم  تفگ : درک و  اهنآ  هب  ور  فسوی 

، دندرک ایهم  باوخ  قاتا  کی  رفن  ود  ره  يارب  داد  روتسد  سپس  مناشن ! یم هرفـس  کی  رـس  رب  مدوخ  اب  ار  وا  شیئاهنت  عفر  يارب  نم 
وا دـید  اما  داد ، ياج  دوخ  دزن  ار  شردارب  فسوی  ماـگنه  نیا  رد  دـیتسرفب ، نم  دزن  ار  وا  تفگ : فسوی  دـنام ، اـهنت  نیماـینب »  » زاـب

هدرپ دش و  زیربل  فسوی  ربص  هنامیپ  اجنیا  رد  دشاب ، یم فسوی  شا  هتفر هتـسد  زا  ردارب  دای  هب  امئاد  تسا و  نارگن  تحاران و  رایـسب 
: تفگ داد و  ياج  دوخ  دزن  ار  شردارب  وا  دـندش  فسوی  رب  دراو  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  تشادرب ، تقیقح  يور  زا 

یلَع اُولَخَد  اََّمل  َو  «! ) شابم نارگن  دننک  یم اهنیا  هک  ییاهراک  زا  هدم و  هار  شیوخ  هب  هودنا  روخم و  مغ  مفـسوی ، تردارب  نامه  نم 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  َكوُخَأ  اَنَأ  یِّنِإ  َلاق  ُهاخَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی 

و دنتـشاد ، فـسوی  وا و  هب  تبـسن  هک  تسا  ییاـه  يرهم یب تسا ، هدرک  یم تحاراـن  ار  نیماـینب »  » هـک ناردارب  ياـهراک  زا  روـظنم 
.دندیشک هداوناخ  زا  اهنآ  درط  يارب  هک  ییاه  هشقن

437 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 12) فسوی ةروس 
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تفگ وا  ینامب ؟ نم  دزن  يراد  تسود  اـیآ  تفگ : نیماـینب  شردارب  هب  فسوی  تاـیاور ، زا  یـضعب  قبط  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 70 -) )
نم دزن  ار  وت  دنوش  راچان  اهنآ  هک  مشک  یم يا  هشقن نم  روخم  هصغ  تفگ : فسوی  .دش  دنهاوخن  یضار  زگره  مناردارب  یلو  يرآ 

شردارب راب  نورد  ار ، صوصخم  تمیق  نارگ  هنامیپ  تخاس  هدامآ  ناردارب  يارب  ار  تالغ  ياهراب  هک  یماـگنه  سپـس  ، » دـنراذگب
(. ِهیِخَأ ِلْحَر  ِیف  َۀَیاقِّسلا  َلَعَج  ْمِهِزاهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اَّمَلَف   ) داد یم هّلغ  زا  يراب  مادک  ره  يارب  نوچ  تشاذگ  نیماینب 

داوم لیک  نارومأم  ماگنه  نیا  رد  دـشن ، هاگآ  نآ  زا  رتشیب  نارومأم ، زا  رفن  کی  اهنت  دـیاش  و  تفرگ ، ماـجنا  اـفخ  رد  راـک  نیا  هتبلا 
هک نیمه  اذـل  دوب : اهنآ  تسد  رد  البق  هک  یلاـح  رد  تسین ، تمیق  نارگ  صوصخم و  هناـمیپ  زا  يرثا  هک  دـندرک  هدـهاشم  ییاذـغ 

438 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. َنُوقِراَسل ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث  «! ) دیتسه قراس  امش  هلفاق ! لها  يا  دز : دایرف  يا  هدنهد ادن  ، » دش تکرح  هدامآ  هلفاق 

هار ناشنهذ  هب  یلامتحا  نینچ  زگره  هک  ارچ  دـندرک ، تشحو  دـندروخ و  ناـکت  تخـس  دندینـش ، ار  هلمج  نیا  هک  فسوی  ناردارب 
! دنوش تقرس  هب  مهتم  مارکا ، مارتحا و  همه  نیا  زا  دعب  هک  تفای  یمن

438 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 12) فسوی ةروس 

(. َنوُدِقْفَت اذ  ام  ْمِْهیَلَع  اُولَْبقَأ  اُولاق َو  ( ؟» دیا هدرک مگ  زیچ  هچ  رگم  دنتفگ : دندرک و  اهنآ  هب  ور   » اذل هیآ 71 -) )

438 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 12) فسوی ةروس 

(. ِِکلَْملا َعاوُص  ُدِقْفَن  اُولاق   ) میتسه نینظ  امش  هب  تبسن  و  میا » هدرک مگ  ار  ناطلس  هنامیپ  ام  دنتفگ : (- » هیآ 72 )
هزیاـج وا  هب  رتـش  راـب  کـی  درواـیب ، دـبایب و  ار  نآ  سک  ره  ، » تسا هدوب  کـلم  هقـالع  دروم  تمیق و  نارگ  هناـمیپ ، هک  اـجنآ  زا  و 

(. ٍریَِعب ُلْمِح  ِِهب  َءاج  ْنَِمل  َو  « ) داد میهاوخ 
(. ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأ  َو  « ) منک یم نیمضت  ار  هزیاج  نیا  اصخش  نم  و  : » تفگ رتشیب  دیکأت  يارب  نخس  نیا  هدنیوگ  سپس 

438 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هدرک اهنآ  هب  ور  تسیچ ؟ ناـیرج  دنتـسناد  یمن و  دـندش ، هچاپتـسد  نارگن و  نخـس  نیا  ندینـش  زا  تخـس  هک  ناردارب  هیآ 73 -) )
ام ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاق  « ) میا هدوبن قراس  هاگ  چیه  ام  مینک و  داسف  اجنیا  رد  میا  هدـماین ام  دـیناد  یم امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : »

(. َنِیقِراس اَّنُک  ام  ِضْرَْألا َو  ِیف  َدِسُْفِنل  اْنئِج 

438 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ُْمْتنُک ْنِإ  ُهُؤازَج  امَف  اُولاق  ( »؟ تسیچ شیازج  دـییوگب  غورد  امـش  رگا  دـنتفگ :  » هدرک اهنآ  هب  ور  نارومأم  ماگنه  نیا  رد  هیآ 74 -) )
(. َنِیبِذاک

438 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 12) فسوی ةروس 
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هب دینک و  فیقوت  ار ، شدوخ  دوش  ادیپ  وا  راب  رد  کلم ، هنامیپ  سک  ره  هک  تسا  نیا  شیازج  دنتفگ :  » خساپ رد  اهنآ  و  هیآ 75 -) )
(. ُهُؤازَج َوُهَف  ِِهلْحَر  ِیف  َدِجُو  ْنَم  ُهُؤازَج  اُولاق  « ) دیرادرب نآ  ياج 

(. َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَک  « ) میهد یم رفیک  ار  ناراکمتس  نینچ  نیا  ام  يرآ  »

438 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 12) فسوی ةروس 

حرط و هک  نیا  يارب  اهتنم  دـننک ، یـسرزاب  کی  کی  دـنیاشگب و  ار  اهنآ  ياهراب  هک  داد  روتـسد  فسوی  ماگنه  نیا  رد  هیآ 76 -) )
439 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوشن ، مولعم  فسوی  یلصا  هشقن 

« دروآ نوریب  شردارب  راب  زا  ار  صوصخم  هنامیپ  سپـس  درک و  یـسرزاب  نیماینب )  ) شردارب راب  زا  لـبق  ار  نارگید  ياـهراب  تسخن  »
(. ِهیِخَأ ِءاعِو  ْنِم  اهَجَرْخَتْسا  َُّمث  ِهیِخَأ  ِءاعِو  َْلبَق  ْمِِهتَیِعْوَِأب  َأَدَبَف  )

کی زا  .دمآ  دورف  نانآ  رب  هودنا  مغ و  زا  یهوک  ییوگ  دنام ، زاب  بجعت  زا  ناردارب  ناهد  دش ، ادیپ  نیماینب  راب  رد  هنامیپ  هک  نیمه 
هب رصم  زیزع  دزن  ار  اهنآ  تیعقوم  رگید  يوس  زا  و  تساهنآ ، یگتسکشرس  هیام  هدش و  یتقرـس  نینچ  بکترم  ارهاظ  اهنآ  ردارب  وس 

؟ دنیوگب هچ  ار  ردپ  خساپ  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  و  دزادنا ، یم رطخ 
؟ دنا هتشادن هنیمز  نیا  رد  يریصقت  ناردارب  هک  دنک  یم رواب  وا  هنوگچ 

هب ار  دوخ  ردارب  اـت  َفُسُوِیل .) انْدِـک  َِکلذَـک  « ) میتـخیر حرط  فـسوی ، يارب  هنوـگ  نیا  اـم  : » هک دـنک  یم هفاـضا  نینچ  نآرق  سپس 
.دراد هاگن  دوخ  دزن  دننک  تمواقم  دنناوتن  رگید  ناردارب  هک  يا  هنوگ

دزاس و بورضم  ار  وا  تسیاب  یم دنک  راتفر  نیماینب  شردارب  اب  رـصم  نیناوق  قبط  تساوخ  یم فسوی  رگا  هک  تساجنیا  مهم  هلأسم 
مه اهنآ  تسیچ ؟ امش  دزن  شرفیک  دیشاب ، هدز  تقرـس  هب  تسد  امـش  رگا  هک  تفرگ  فارتعا  ناردارب  زا  البق  اذل  .دنکفیب  نادنز  هب 

نیمه قبط  فسوی  و  دنراد ، یم رب  هدرک  هک  یتقرس  ربارب  رد  ار  قراس  صخـش  ام  طیحم  رد  هک  دنداد  خساپ  دنتـشاد  هک  یتنـس  قبط 
.دنهد رفیک  شدوخ  تنس  نوناق و  قبط  ار  وا  هک  تسا  نآ  مرجم  رفیک  قرط  زا  یکی  هک  ارچ  درک ، راتفر  اهنآ  اب  همانرب 

َناـک اـم   ) درادـهگن دوخ  دزن  و  دراد » رب  رـصم  کـلم  نییآ  قبط  ار  شردارب  تسناوت  یمن فسوی  : » دـیوگ یم نآرق  تهج  نیمه  هب 
(. ِِکلَْملا ِنیِد  ِیف  ُهاخَأ  َذُخْأَِیل 

(. ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  : ) دهاوخب دنوادخ  هک  نیا  رگم  : » دیامرف یم ءانثتسا  کی  ناونع  هب  سپس 
يا هشقن و  دوب ، یهلا  نامرف  قبط  درک  راتفر  ناشدوخ  تنـس  دـننامه  ناردارب  اب  داد و  ماجنا  فسوی  هک  يراک  نیا  هک : نیا  هب  هراشا 

440 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگید ! ناردارب  شیامزآ  و  بوقعی ، شردپ  شیامزآ  لیمکت  و  ردارب ، ظفح  يارب  دوب 
هتـسیاش هک  یناسک  تاجرد  ُءاشَن .) ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  « ) میرب یم الاب  میهاوخب  ار  سک  ره  تاجرد  اـم  : » دـنک یم هفاـضا  ناـیاپ  رد  و 

.دنیآ رد  هب  ملاس  تاناحتما ، هتوب  زا  فسوی  نوچمه  دنشاب و 
(. ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقْوَف  َو  ، ) ادخ ینعی  تسا » یملاع  یملع  بحاص  ره  زا  رترب  لاح  ره  رد  «و 

.دوب هدرک  ماهلا  فسوی  هب  ار  هشقن  نیا  حرط  هک  دوب  وا  مه  و 

440 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دزن ار  اهنآ  هقباس  و  تسا ، هدز  یموش  تشز و  تقرـس  هب  تسد  نیماینب »  » ناشردارب هک  دـندرک  رواب  ماجنا  رـس  ناردارب  هیآ 77 -) )
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یبـیجع زیچ   ) دـنک يدزد  نیماـینب ]  ] وا رگا  دـنتفگ :  » دـننک هئربـت  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  اذـل  تسا و  هدرک  بارخ  یلکب  رـصم  زیزع 
زا هک  ام  زا  اهنآ  باسح  دنردام و  ردپ و  کی  زا  ود  ره  هک  تسا » هدـش  يدزد  بکترم  البق  زین  فسوی )  ) شردارب هک ) ارچ  تسین ،

(. ُْلبَق ْنِم  َُهل  ٌخَأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْسَی  ْنِإ  اُولاق  ! ) تسا ادج  میتسه  يرگید  ردام 
ِیف ُفُسُوی  اهَّرَسَأَف  « ) تخاسن راکشآ  اهنآ  يارب  و  تشاد ، موتکم  لد  رد  ار  نآ   » دش و تحاران  تخس  نخس  نیا  ندینـش  زا  فسوی 

(. ْمَُهل اهِْدُبی  َْمل  ِهِسْفَن َو 
هب هتـسب  رـس  هزادنا  نیمه  تخادرپن ، اهنآ  خساپ  اب  یلو  دـنا ، هدـش یگرزب  تمهت  بکترم  نخـس ، نیا  اب  اهنآ  تسناد  یم وا  هک  ارچ 

(. ًاناکَم ٌّرَش  ُْمْتنَأ  َلاق  « ) دیمدرم نیرتدب  تلزنم  رظن  زا  نم )، هاگدید  زا   ) امش : » تفگ  » اهنآ
ط َنوُفِصَت .) اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  « ) تسا رتهاگآ  دینک ، یم فیصوت  هچنآ  زا  دنوادخ  و  : » دوزفا سپس 

440 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 12) فسوی ةروس 

زیزع دزن  تسیاب  یم دـنا  هتفریذـپ ار  نآ  ناشدوخ  هک  ینوناق  قبط  نیماینب  ناشکچوک  ردارب  دـندید  ناردارب  هک  یماگنه  هیآ 78 -) )
ور دنهد ، جرخ  هب  نیماینب  ندنادرگزاب  ظفح و  رد  ار  دوخ  ششوک  رثکا  ّدح  هک  دنا  هتسب نامیپ  ردپ  اب  رگید  يوس  زا  دنامب و  رـصم 

ریپ و دراد  يردپ  وا  راوگرزب ، رادمامز  يا  و  رـصم ! زیزع  يا  دـنتفگ :  » دـندرک و دوب  هتخانـشان  اهنآ  يارب  زونه  هک  فسوی  يوس  هب 
هتفرگ دـکؤم  ناـمیپ  اـم  زا  وا  میدرک و  ادـج  ردـپ  زا  ار  وا  وت  رارـصا  قـبط  اـم  درادـن  ار  وا  قارف  لـمحت  رب  تردـق  هک   ) هدروخلاـس

441 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ًاْخیَـش ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  « ) ریگب وا  ياج  هب  ار  ام  زا  یکی  و  نک ) يراوگرزب  ایب  مینادرگزاـب ، ار  وا  تسه ، یتمیق  ره  هب  هک 

(. ُهَناکَم انَدَحَأ  ْذُخَف  ًارِیبَک 
ایب و يدومرف  تبحم  ام  هب  تبـسن  هک  تسین  راب  نیلوا  نیا  و  َنِینِـسْحُْملا .) َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  « ) مینیب یم ناراـکوکین  زا  ار  وت  اـم  هک  ارچ  »

.امرف لیمکت  راک  نیا  اب  ار  دوخ  تبحم 

441 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 12) فسوی ةروس 

عاتم هک  سک  نآ  زج  ار  یسک  ام  تسا ) نکمم  هنوگچ   ) ادخ رب  هانپ  تفگ :  » درک و یفن  ادیدش  ار  داهنـشیپ  نیا  فسوی  هیآ 79 -) )
ْنَأ ِهَّللا  َذاعَم  َلاق  ( ؟ دـنک تازاجم  يرگید  مرج  هب  ار  یهانگ  یب یفاـصنا ، اـب  مدآ  دـیا  هدینـش زگره  میریگب » میا  هتفاـی وا  دزن  ار  دوخ 

(. ُهَْدنِع انَعاتَم  انْدَجَو  ْنَم  اَّلِإ  َذُخَْأن 
(. َنوُِملاَظل ًاذِإ  اَّنِإ  « ) دوب میهاوخ  ملاظ  املسم  مینک  نینچ  رگا  »

هک یـسک  هب  دـنک  یم ریبعت  وا  زا  هکلب  دـهد  یمن ردارب  هب  تقرـس  تبـسن  هنوگ  چـیه  دوخ  راتفگ  نیا  رد  فسوی  هک  نیا  هجوت  لباق 
.دیوگن فالخ  زگره  یگدنز  رد  هک  تشاد  هجوت  اقیقد  وا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  میا ، هتفای وا  دزن  ار  دوخ  عاتم 

441 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 12) فسوی ةروس 

یلو دندرک ، نیماینب  تاجن  يارب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  نیرخآ  ناردارب  دنتشگزاب : ردپ  يوس  هب  هدنکفا  رس  ناردارب  هیآ 80 -) )
.دندید هتسب  دوخ  يور  هب  ار  اههار  مامت 
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زیزع زا   ) اهنآ هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق  دنتفرگ ، ار  ردپ  يارب  ارجام  نتفگ  ناعنک و  هب  تعجارم  هب  میمـصت  دندش و  سویأم  اذل 
یـشوگ رد  نانخـس  اوجن و  هب  دـنتخاس و  ادـج  نارگد  زا  ار  دوخ  دـندمآ و  يا  هشوـگ هب  دـندش  سویأـم  ردارب ) تاـجن  زا  اـی  رـصم 

(. ایَِجن اوُصَلَخ  ُْهنِم  اوُسَْأیَتْسا  اَّمَلَف  « ) دنتخادرپ
« تسا هتفرگ  یهلا  نامیپ  امـش  زا  ناتردـپ  هک  دـیناد  یمن رگم  تفگ : اهنآ ) هب  یـصوصخ  هسلج  نآ  رد   ) رتگرزب ردارب  ، » لاح ره  هب 

(. ِهَّللا َنِم  ًاِقثْوَم  ْمُْکیَلَع  َذَخَأ  ْدَق  ْمُکابَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْمُهُرِیبَک َأ  َلاق   ) دینادرگزاب تسا  نکمم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  نیماینب  هک 
442 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهاتوک  فسوی ، هراب  رد  زین  نیا  زا  شیپ  : » هک دیتسه  یناسک  نامه  امش  و 

(. َفُسُوی ِیف  ُْمتْطَّرَف  ام  ُْلبَق  ْنِم  َو   ) دیدومن دب  ردپ  دزن  ار  دوخ  هقباس  و  دیدرک »
رگم موش ) یم نصحتم  اجنیا  رد  حالطـصا  هب  و   ) منک یمن تکرح  رـصم - نیمزرـس  زا  ای  دوخ - ياج  زا  نم  تسا ، نینچ  هک  لاـح  »
یَّتَح َضْرَْألا  َحَْربَأ  ْنَلَف  « ) تسا نامکاح  نیرتهب  وا  هک  دنک  رداص  نم  هراب  رد  ینامرف  دنوادخ  ای  و  دهد ، هزاجا  نم  هب  مردپ  هک  نیا 

(. َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  ِیل َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  ْوَأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذْأَی 
عطق روطب  ردپ  دزن  هک  یهجوم  رذع  ای  دروایب و  شیپ  دنوادخ  هک  تسا  يا  هراچ هار  ای  تسا و  گرم  نامرف  ای  نامرف ، نیا  زا  روظنم 

.دشاب هتفریذپ 

442 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هب تسد  تدنزرف  ردپ ! دییوگب : دـیدرگزاب و  ردـپ  يوس  هب  امـش   » هک داد  روتـسد  ناردارب  ریاس  هب  رتگرزب  ردارب  سپـس  هیآ 81 -) )
(. َقَرَس َکَْنبا  َّنِإ  انابَأ  ای  اُولوُقَف  ْمُکِیبَأ  یلِإ  اوُعِجْرا  «! ) دز يدزد 

(. انِْملَع اِمب  اَّلِإ  انْدِهَش  ام  َو  « ) میدش هاگآ  ام  هک  تسا  يرادقم  نامه  هب  میهد  یم ام  هک  ار  یتداهش  نیا  «و 
نطاب اما  و  تسا ، هدش  تقرـس  بکترم  وا  داد  یم ناشن  هک  دنتخاس ، جراخ  نامردارب  راب  زا  ار  کلم  هنامیپ  میدـید  ام  هزادـنا  نیمه 

.تسادخ اب  رما 
(. َنیِِظفاح ِْبیَْغِلل  اَّنُک  ام  َو  « ) میتشادن ربخ  بیغ  زا  ام  «و 

442 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هن مک و  هن  هدوب ، نیمه  رما  نایرج  هک  دننک  نئمطم  ار  وا  دـنزاس و  رود  ردـپ  زا  ار  نظ  ءوس  هنوگره  هکنیا  يارب  سپـس  هیآ 82 -) )
(. اهِیف اَّنُک  ِیتَّلا  َۀَیْرَْقلا  ِلَئْس  َو  « ) نک لاؤس  میدوب  نآ  رد  ام  هک  يرهش  زا  رتشیب  قیقحت  يارب  : » دنتفگ دایز ،

نآ رد  یـسانشب  وت  هک  یناسک  زا  ناعنک و  نیمزرـس  زا  يدارفا  اـعبط  و  میدـمآ » وت  يوس  هب  هلفاـق  نآ  اـب  هک  يا  هلفاـق زا  نینچمه  «و 
(. اهِیف اْنلَْبقَأ  ِیتَّلا  َریِْعلا  َو   ) سرپب ار  لاح  تقیقح  یناوت  یم دراد ، دوجو 

(. َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  « ) مییوگ یمن يزیچ  تقیقح  زج  میقداص و  دوخ  راتفگ  رد  ام  هک  شاب  نئمطم   » لاح ره  هب  و 
هدمآ و نیمزرس  نآ  هب  ناعنک  زا  یناوراک  هک  هدوب  هدیچیپ  رصم  رد  نیماینب  تقرس  هلأسم  هک  دوش  یم هدافتسا  نخس  نیا  عومجم  زا 

443 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دصق  رفن  کی  اهنآ  نایم  زا 
.دنا هدرک تشادزاب  ار  وا  صخش  هتفرگ و  ار  هنامیپ  دنا و  هدیسر عقوم  هب  کلم  نارومأم  هک  دربب  دوخ  اب  ار  کلم  هنامیپ  تسا  هتشاد 
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443 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رازن ناشیرپ و  لاح  اب  و  دندراذگ ، اجنآ  رد  ار  رتکچوک  رتگرزب و  ردارب  هک  یلاح  رد  دـندرک  تکرح  رـصم  زا  ناردارب  هیآ 83 -) )
رب قباس - رفـس  سکع  هب  رفـس - نیا  زا  تشگزاب  رد  ار  هودنا  مغ و  راثآ  هک  ردـپ  دنتفاتـش ، ردـپ  تمدـخ  هب  دنتـشگزاب و  ناعنک  هب 
رد رتگرزب  ردارب  و  نیمای » نب   » زا يرثا  هک  نیا  صوصخب  دنتـسه ، يراوگان  ربخ  لماح  اهنآ  دـیمهف  درک  هدـهاشم  اـهنآ  ياـه  هرهچ

هدرک اهنآ  يوس  هب  ور  تفـشآرب ، بوقعی  دـنداد  حرـش  تساک ، مک و  یب ار  هثداح  نایرج  ناردارب  هک  یماگنه  و  دوبن ، اـهنآ  ناـیم 
: تفگ »

(. ًاْرمَأ ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاق  «! ) تسا هداد  نییزت  هتخاس و  سکعنم  نینچ  ناترظن  رد  ار  هلأسم  امش ، یناسفن  ياهسوه 
« منک یم نارفک  زا  یلاـخ  وـکین  ییابیکـش   » مهد و یمن تسد  زا  ار  ربـص  ماـمز  نم  تفگ : تشگزاـب و  نتـشیوخ  هب  بوـقعی  سپس 

(. ٌلیِمَج ٌْربَصَف  )
(. ًاعیِمَج ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  « ) دنادرگزاب نم  هب  ار  مگرزب ) دنزرف  نیمای و  نب  فسوی و   ) اهنآ همه  دنوادخ  مراودیما  »

(. ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) تسا میکح  اناد و  وا  هک  ارچ  »
نودـب ار  يراک  چـیه  تسا و  میکح  وا  هوالع  هب  ربخ  اـب  درذـگ  یم هتـشذگ و  هک  یثداوح  همه  زا  تسا و  هاـگآ  همه  لد  نورد  زا 

.دنک یمن باسح 

443 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 12) فسوی ةروس 

یلـست هیام  هک  يدـنزرف  نامه  نیمای  نب  یلاخ  ياج  تفرگ و  ارف  ار  بوقعی  دوجو  رـسارس  یهودـنا  مغ و  لاح  نیا  رد  هیآ 84 -) )
دوب و شـشوغآ  رد  ابیز  شوهاب  نامیا  اب  دـنمورب  دـنزرف  نیا  هک  ینارود  دای  هب  دـنکفا ، شزیزع  فسوی  دای  هب  ار  يو  دوب ، وا  رطاخ 

نیمای نب  وا  نیشناج  هکلب  تسین  وا  زا  يرثا  اهنت  هن  زورما  اما  دیشخب ، یم ردپ  هب  يا  هزات تایح  یگدنز و  هظحل  ره  وا  يوب  مامشتسا 
رب افـسا  او  تفگ : تفاترب و  نادـنزرف  زا  يور  ماگنه  نیا  رد  ، » تسا هدـش  راـتفرگ  وا  دـننامه  یمهبم  كاـندرد و  تشونرـس  هب  زین 

(. َفُسُوی یلَع  یفَسَأ  ای  َلاق  ْمُْهنَع َو  یَّلَوَت  َو  «! ) فسوی
444 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بوقعی  مشچ  زا  رایتخا  یب ار ، کشا  بالیس  فعاضم ، هودنا  نزح و  نیا 

(. ِنْزُْحلا َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  « ) دش انیبان  دیفس و  هودنا  نیا  زا  وا  نامشچ   » هک دح  نآ  ات  تخاس  یم يراج 
هلصوح اب  درم  وا   » دیوگن قح  ياضر  فالخرب  ینخس  دناشنب و  ورف  ار  مشخ  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  درک ، یم یعـس  لاح  نیا  اب  اما  و 

(. ٌمیِظَک َوُهَف  « ) دوب ّطلسم  شیوخ  مشخ  رب  و 

444 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 12) فسوی ةروس 

بذعم فسوی  ناتساد  رطاخ  هب  ناشنادجو  وس  کی  زا  دندوب ، هدش  تحاران  تخس  اهنایرج ، نیا  عومجم  زا  هک  ناردارب  هیآ 85 -) )
رب ردـپ  فعاضم  ینارگن  موس  يوس  زا  و  دـندید ، یم يدـیدج  ناحتما  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  نیمای  نب  رطاخ  هب  رگید  يوس  زا  و  دوب ،

هناتسآ رد  ات  ینک  یم فسوی  دای  ردقنآ  وت  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ :  » ردپ هب  یگلصوح ، یب یتحاران و  اب  دوب ، نیگنس  تخس و  اهنآ ،
(. َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  ْوَأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت  اُولاق  « ) يدرگ كاله  ای  يریگ  رارق  گرم 
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444 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نم دییوگ ) یم نینچ  هک  مدرواین  امـش  هب  ار  متیاکـش  نم  : ) تفگ  » اهنآ خساپ  رد  ریمـض  نشور  ربمایپ  نآ  ناعنک  ریپ  اما  هیآ 86 -) )
( ِهَّللا َیلِإ  ِینْزُح  یَِّثب َو  اوُکْشَأ  امَّنِإ  َلا  « مروآ یم تیاکش  وا  هب  مرب و  یم ادخ  دزن  ار  مهودنا  مغ و 

( َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  دیناد َ» یمن امش  هک  مراد  غارس  ییاهزیچ  اه و ) تمارک اه و  فطل  ) میادخ زا  و  .»

444 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 12) فسوی ةروس 

راب رگد  درک ، یم دادیب  ناعنک  هلمج  زا  شفارطا  رصم و  رد  یطحق  تسا » رفک  هناشن  سأی  هک  دیوشن  سویأم  دیشوکب و  هیآ 87 -) )
شیاه هتساوخ هحولرـس  رد  راب  نیا  یلو  دهد ، یم ییاذغ  داوم  نیمأت  رـصم و  يوس  هب  ندرک  تکرح  هب  روتـسد  ار  نادنزرف  بوقعی 

: دیوگ یم دهد و  یم رارق  ار  نیمای  نب  شردارب  فسوی و  زا  وجتسج 
(. ِهیِخَأ َفُسُوی َو  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای  « ) دینک وجتسج  شردارب  فسوی و  زا  دیورب و  منادنزرف  »

بوقعی دندرک ، یم بجعت  ردپ  دیکأت  هیصوت و  نیا  زا  و  هدنامن ، راک  رد  یفـسوی  هک  دنتـشاد  نانیمطا  ابیرقت  نادنزرف  هک  اجنآ  زا  و 
445 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمحر  زا  : » دنک یم دزشوگ  اهنآ  هب 

(. ِهَّللا ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  َو ال   ) تساهیتخس تالکشم و  همه  قوفام  وا  تردق  هک  دیوشن » سویأم  هاگ  چیه  یهلا 
ُمْوَْقلا اَّلِإ  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  « ) دـنوش یمن سویأم  شتمحر  زا  دـنربخ ) یب ادـخ  تردـق  زا  هک   ) نامیا یب نارفاـک  زج  هک  ارچ  »

(. َنوُِرفاْکلا

445 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نیمزرـس نیا  هب  اـهنآ  هک  تسا  هبترم  نیموس  نیا  دـندش و  رـصم  هناور  دنتـسب و  ار  اـهراب  بوقعی  نادـنزرف  لاـح  ره  هب  هیآ 88 -) )
.دنوش یم دراو  هثداحرپ 

رصم و رد  اهنآ  هقباس  هک  ارچ  دهد ، یم رازآ  ار  اهنآ  حور  یگدنمرـش  ساسحا  عون  کی  هتـشذگ  ياهرفـس  فالخ  رب  رفـس  نیا  رد 
نیا هوبنا  نایم  رد  هک  يزیچ  اهنت  دنسانشب ، ناعنک » ناقراس  هورگ   » ناونع هب  ار  اهنآ  یـضعب  دیاش  و  هدید ، بیـسآ  تخـس  زیزع ، دزن 

سویأم ادـخ  تمحر  زا  دومرف : یم هک  تسا  ردـپ  ریخا  هلمج  نامه  تساهنآ ، رطاخ  یلـست  هیام  اـسرفناج  ياـهیتحاران  تالکـشم و 
.تسا ناسآ  لهس و  وا  يارب  یلکشم  ره  هک  دیشابن 

ار ام  نادـناخ  ام و  زیزع ! يا  دـنتفگ : دـندرک و ) وا  يوس  هب  ور  یتحاران  تیاهن  اب  ، ) دـندش فسوی  رب  دراو  اهنآ  هک  یماـگنه  سپ  »
(. ُّرُّضلا اَنَلْهَأ  انَّسَم َو  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  ِْهیَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف  « ) تسا هتفرگارف  الب  یتحاران و  یطحق و 

(. ٍةاجُْزم ٍۀَعاِضِبب  اْنئِج  َو  « ) میا هدروآ هارمه  یشزرا  یب مک و  عاتم  اهنت  «و 
(. َْلیَْکلا اََنل  ِفْوَأَف  « ) ینک افو  لماک  روطب  ار  ام  هنامیپ  هک  میراد  راظتنا  و   » میا هدرک هیکت  وت  يراوگرزب  مرک و  هب  لاح  نیا  اب  اما 

(. اْنیَلَع ْقَّدَصَت  َو  « ) نک قدصت  راذگ و  تنم  ام  رب   » راک نیا  رد  و 
يِزْجَی َهَّللا  َّنِإ  « ) دهد یم ریخ  شاداپ  ار  ناقدـصتم  نامیرک و  دـنوادخ  هک  ارچ   » ریگب تیادـخ  زا  هکلب  ریگم ، ام  زا  ار  دوخ  شاداپ  و 

(. َنِیقِّدَصَتُْملا
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نادنچ راتفگ  نیا  هب  دـیزیخرب  وجتـسج  هب  شردارب  فسوی و  هراب  رد  تشاد  دـیکأت  ردـپ  هک  نیا  اب  فسوی ، ناردارب  هک  نیا  بلاج 
رکف ای  و  دنتـشادن ، فسوی  ندش  ادیپ  هب  يدیما  نادنچ  دیاش  دندومن ، ییاذغ  داوم  ياضاقت  رـصم  زیزع  زا  تسخن  و  دندرکن ، هجوت 

446 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ریثأت  ات  دنیامن  عاعشلا  تحت  ار  ردارب  نتخاس  دازآ  ياضاقت  دندرک 
.دشاب هتشاد  رصم  زیزع  رد  يرتشیب 

زا دـیجمت  نمـض  بوقعی ، همان ، نآ  رد  هک  دـندوب  رـصم  زیزع  يارب  ردـپ  فرط  زا  يا  همان لماح  ناردارب  هک  میناوخ  یم تایاور  رد 
هب ار  دوخ  ياهیتحاران  شتوبن ، نادناخ  شیوخ و  یفرعم  سپـس  و  شنادناخ ، هب  تبـسن  رـصم ، زیزع  ياهتبحم  يرگداد و  تلادع و 

هداد حرش  رصم  زیزع  يارب  ار  یلاسکشخ  زا  یشان  ياهیراتفرگ  نیمای و  نب  شرگید  دنزرف  فسوی و  شدنزرف  نداد  تسد  زا  رطاخ 
.دوب

.دوب دهاوخن  هدوبن و  ام  نادناخ  رد  نآ  دننام  تقرس و  زگره  هک  ارچ  .دنک  دازآ  ار  نیمای  نب  هک  دوب  هتساوخ  وا  زا  همان  نایاپ  رد  و 
هیرگ و  دراذـگ ، یم شیوخ  نامـشچ  رب  دـسوب و  یم هتفرگ و  ار  هماـن  دـنهد ، یم زیزع  تسد  هب  ار  ردـپ  هماـن  اـهردارب  هک  یماـگنه 

.دزیر یم شنهاریپ  رب  کشا  تارطق  هک  نانچنآ  دنک ، یم

446 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 12) فسوی ةروس 

يارب دیـسر ، یم رظن  هب  تحاران  بات و  یب تخـس ، زین  فسوی  دوب و  هدیـسر  رـس  هب  شیامزآ  نارود  هک  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 89 -) )
نادان لهاج و  هک  ماگنه  نآ  رد  امش  دیناد  یم چیه  تفگ :  » درک ناردارب  يوس  هب  ور  دومن ، زاغآ  ار  نخـس  اجنیا  زا  شیوخ  یفرعم 

(. َنُولِهاج ُْمْتنَأ  ْذِإ  ِهیِخَأ  َفُسُوِیب َو  ُْمْتلَعَف  ام  ُْمتِْملَع  ْلَه  َلاق  « ) دیدرک هچ  شردارب  فسوی و  هب  دیدوب 
، دوش راکـشآ  الماک  ناردارب  ربارب  رد  فسوی  يابیز  ياهنادـند  دـش  ببـس  مسبت  نیا  داد ، نایاپ  یمـسبت  اب  ار  شراتفگ  رـصم ، زیزع 

.دراد فسوی  ناشردارب  ياهنادند  اب  یتهابش  بجع  دندید  دندرک  تقد  هک  بوخ 

446 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 12) فسوی ةروس 

وا رس  رب  ناردارب  هک  ییاهالب  فسوی و  زا  رصم ، زیزع  دننیب  یم وس  کی  زا  داد ، مه  تسد  هب  تسد  تاهج ، نیا  عومجم  هیآ 90 -) )
.دیوگ یم نخس  تشادن  ربخ  نآ  زا  فسوی  اهنآ و  زج  سک  چیه  دندروآ و 

.دراد وا  اب  ار  هطبار  نیرتکیدزن  ییوگ  هک  دنک  یم هدز  ناجیه  ار  وا  نانچنآ  بوقعی ، همان  رگید  يوس  زا 
447 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  وا  تهابش  دننک  یم تقد  رتشیب  وا  هرهچ  هفایق و  رد  هچ  ره  موس ، يوس  زا  و 

اجک وا  تسا ، هدز  هیکت  رـصم  زیزع  دنـسم  رب  فسوی  هک  دننک  رواب  دنناوت  یمن لاح  نیع  رد  اما  دننیب ، یم رتشیب  فسوی  ناشردارب  اب 
(. ُفُسُوی َْتنََأل  َکَّنِإ  اُولاق َأ  ( ؟» یتسه فسوی  دوخ  وت  ایآ  دنتفگ :  » دیدرت اب  هتخیمآ  ینحل  اب  اذل  اجک !؟ اجنیا  و 

: تفگ ، » تشادرب تقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  هاگان  هب  دوش  ینالوط  دایز  نامز ، نیا  دراذگن  فسوی  یلو  تشذگ ، یم تعرس  اب  اه  هظحل
(. یِخَأ اذه  ُفُسُوی َو  اَنَأ  َلاق  «! ) تسا نیمای  نب  مردارب  نیا  و  فسوی ! منم  يرآ 

نارادرب هب  یگرزب  سرد  انمض  دشاب و  هدروآ  اج  هب  هتشاد  ینازرا  وا  هب  تبهوم  همه  نیا  هک  ار  ادخ  تمعن  رکش  هک  نیا  يارب  یلو 
( داد دهاوخ  ار  وا  شاداپ  دنوادخ   ) دشاب هتشاد  ییابیکـش  دنک و  هشیپ  اوقت  سک  ره  هدراذگ  تنم  ام  رب  دنوادخ  : » درک هفاضا  دهدب 

(. َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصَی  ِقَّتَی َو  ْنَم  ُهَّنِإ  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدَق  « ) دنک یمن عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  ادخ  هک  ارچ 
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447 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 12) فسوی ةروس 

، دننک هاگن  فسوی  تروص  هب  تسرد  دنناوت  یمن دننیب  یم هدنمرـش  تخـس  ار  دوخ  هک  ناردارب  ساسح  تاظحل  نیا  رد  هیآ 91 -) )
هب دنتفگ :  » هدرک ردارب  يوس  هب  ور  اذل  هن ، ای  تسا  ششخب  ضامغا و  لباق  ناشگرزب  هانگ  ایآ  دننیبب  هک  دنتـسه  نیا  راظتنا  رد  اهنآ 

ْدََقل ِهَّللاَت  اُولاق   ) هدیـشخب تلیـضف  تموکح ، لقع و  ملح و  ملع و  رظن  زا  و  تسا » هتـشاد  مدـقم  اـم  رب  ار  وت  دـنوادخ  دـنگوس  ادـخ 
(. اْنیَلَع ُهَّللا  َكََرثآ 

(. َنِیئِطاَخل اَّنُک  ْنِإ  َو  « ) میدوب راک  هنگ راکاطخ و  ام  دنچ  ره  »

447 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هلمج نیا  اب  هلصافالب  دبای ، همادا  شیزوریپ  ماگنه  هب  اصوصخم  ناردارب  یگدنمرش  لاح  نیا  دوبن  رضاح  هک  فسوی  اما  هیآ 92 -) )
ُمُْکیَلَع َبیِْرثَت  ـال  َلاـق  « ) دوب دـهاوخن  امـش  رب  یخیبوت  شنزرـس و  هنوگ  چـیه  زورما  تفگ :  » داد و رطاـخ  شمارآ  تینما و  اـهنآ  هب 

(. َمْوَْیلا
ناشن رطاخ  اهنآ  هب  هک  نیا  يارب  سپـس  دیهدن ، هار  دوخ  هب  هتـشذگ  زا  یهودنا  مغ و  و  دشاب ، تحار  ناتنادـجو  و  هدوسآ ، ناترکف 

هدیزگرب تسا ، ششخب  لباق  ینامیـشپ  تمادن و  نیا  اب  هنیمز  نیا  رد  زین  یهلا  قح  هکلب  تسا ، هدش  هدوشخب  وا  قح  اهنت  هن  هک  دنک 
448 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

(. َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  ْمَُکل َو  ُهَّللا  ُرِفْغَی  « ) تسا نیمحارلا  محرا  وا  هک  ارچ  دشخب ، یم ار  امش  دنوادخ  : » دوزفا
هک داد  نانیمطا  اـهنآ  هب  زین  هّللا  قح  رظن  زا  هکلب  تشذـگ ، دوخ  قح  زا  اـهنت  هن  هک  تسا  فسوی  يراوگرزب  تیاـهن  رب  لـیلد  نیا  و 

.تسا هدنشخب  روفغ و  دنوادخ 

448 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هدـش و انیبان  شنادـنزرف  قارف  رثا  رب  ردـپ  هک  نیا  نآ  درک و  یم ینیگنـس  ناردارب  لد  رب  يرگید  هودـنا  مغ و  اـجنیا  رد  هیآ 93 -) )
لح يارب  فسوی  اهنآ ، تیانج  رب  تسا  يرمتـسم  دهاش  لیلد و  هوالع  هب  هداوناخ ، همه  يارب  هاکناج  تسا  یجنر  تلاح ، نیا  همادا 

ُهوُْقلَأَف اذـه  یِـصیِمَِقب  اُوبَهْذا  « ) دوش انیب  ات  دـینکفیب  مردـپ  تروص  رب  دـیربب و  ارم  نهاریپ  نیا  : » تفگ نینچ  زین  گرزب  لکـشم  نیا 
(. ًاریَِصب ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع 

(. َنیِعَمْجَأ ْمُِکلْهَِأب  ِینُوتْأ  َو  « ) دییایب نم  يوس  هب  هداوناخ  مامت  اب  سپس  «و 
نهاریپ هک  دشاب  نامه  دیاب  درب  یم ردپ  دزن  ار  نم  شخب  افـش  نهاریپ  هک  یـسک  نآ  تفگ : فسوی  هک  هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ رد 

ردـپ دزن  ار  نینوخ  نهاریپ  هک  مدوب  یـسک  نآ  نم  تفگ  وا  اریز  دـش ، هدرپس  ادوهی »  » هب راک  نیا  اذـل  دوب  هدرب  وا  دزن  ار  دولآ  نوخ 
.هدروخ گرگ  ار  تدنزرف  متفگ  مدرب و 

، نمشد رب  يزوریپ  ماگنه  هب  هک  دزومآ  یم ام  هب  یهجو  نیرتنشور  هب  ار  یمالسا  روتسد  یقالخا و  مهم  سرد  نیا  قوف  تایآ  انمض 
.دیشابن زوت  هنیک وجماقتنا و 

مردارب هک  میوگ  یم نامه  امـش  هراب  رد  نم  تفگ : نافلاخم  هب  هّکم  حـتف  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  روطناـمه 
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«! تسین خیبوت  تمالم و  شنزرس و  زور  زورما  : » مویلا مکیلع  بیرثت  ال  تفگ : يزوریپ  ماگنه  هب  شناردارب  هراب  رد  فسوی 

448 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نهاریپ دندیجنگ ، یمن تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  هک  یلاح  رد  بوقعی  نادنزرف  درک ! ار  دوخ  راک  ادـخ  فطل  ماجنا  رـس  هیآ 94 -) )
ناشردـپ دـش ، ادـج  رـصم ) نیمزرـس  زا   ) ناوراک هک  یماـگنه   » دـندرک تکرح  رـصم  زا  هلفاـق  هارمه  هتـشادرب ، دوخ  اـب  ار  فسوی 

نیا امـش  منک  یمن نامگ  اما  دـیهدن » تبـسن  یلقع  مک  یناداـن و  هب  ارم  رگا  منک ، یم ساـسحا  ار  فسوی  يوب  نم  تفگ : بوقعی ) )
(. ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی  َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ  ْمُهُوبَأ  َلاق  ُریِْعلا  ِتَلَصَف  اََّمل  َو   ) دینک رواب  ار  نانخس 

449 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

449 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 12) فسوی ةروس 

وا يوس  هب  ور  یخاتسگ  بجعت و  لامک  اب  دندوب  نانآ  دننام  وا و  نادنزرف  نارسمه  اه و  هون اتدعاق  هک  بوقعی  نایفارطا  هیآ 95 -) )
: دنتفگ  » تیعطاق اب  دندرک و 

(. ِمیِدَْقلا َِکلالَض  یَِفل  َکَّنِإ  ِهَّللاَت  اُولاق  «! ) یتسه تمیدق  یهارمگ  نامه  رد  وت  دنگوس  ادخ  هب 
تیعقاو ار  تیاهرادـنپ  و  يرو ، هطوغ تالایخ  ملاع  رد  هراومه  وت  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  نیا  ایآ  اجک ؟ ناـعنک  ماـش و  اـجک ، رـصم 
مفـسوی زا  رـصم و  هب  دیورب  یتفگ  تنادنزرف  هب  مه  البق  درادن ، یگزات  یهارمگ  نیا  اما  تسا ! یبیجع  فرح  هچ  نیا  يرادـنپ ، یم

لئاـسم صیخـشت  رد  یهارمگ  هکلب  هدوبن ، هدـیقع  رد  یهارمگ  تلالـض ، زا  روظنم  هک  دوـش  یم نشور  اـجنیا  زا  و  دـینک ! وجتـسج 
.تسا هدوب  فسوی  هب  طوبرم 

449 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 12) فسوی ةروس 

ناوراک هک  دییایب  دش  دنلب  ادص  زور  کی  تشذـگ ، هزادـنا  هچ  بوقعی  رب  تسین  مولعم  هک  زور  هنابـش  نیدـنچ  زا  دـعب  هیآ 96 -) )
دنتفر ردپ  هناخ  غارس  هب  تعرس  اب  و  دندش ، رهش  دراو  نادنخ  داش و  هتشذگ  فالخرب  بوقعی  نادنزرف  تسا ، هدمآ  رصم  زا  ناعنک 

، دنکفا وا  تروص  رب  ار  نهاریپ  دمآ و  ریپ  بوقعی  دزن  فسوی - نهاریپ  لماح  لاصو و  هدنهد  تراشب  نامه  ریـشب -»  » همه زا  لبق  و 
ماـشم هب  نآ  زا  ییانـشآ  يوب  هک  درک  ساـسحا  هزادـنا  نیمه  تشادـن ، ار  نهاریپ  ندـید  ییاـناوت  شغورف  یب نامـشچ  هک  بوـقعی 

.دسر یم شناج 
اب ایند  دـنیب و  یم ار  اـج  همه  دـش ، نشور  شمـشچ  درک ، ساـسحا  ناـهگان  تسا ، هتفرگارف  ار  درمریپ  ياـپ  اـت  رـس  یبیجع  ناـجیه 
رب ار  نهاریپ )  ) نآ دمآ  هدنهد  تراشب  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دـنا  هتفرگ رارق  وا  مشچ  ربارب  رد  رگید  راب  شیاهیئابیز 

(. ًاریَِصب َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف  «! ) دش انیب  ناهگان  دنکفا  وا  تروص 
غارـس ییاهزیچ  ادـخ  زا  نم  متفگن  ایآ  تفگ :  » اهنآ هب  یعطاق  نحل  اب  بوقعی  و  دـنتخیر ، يداش  قوش و  کشا  نایفارطا ، ناردارب و 

450 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْمل  َلاق َأ  ( !؟» دیناد یمن امش  هک  مراد 
( َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ 
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450 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 12) فسوی ةروس 

بوخ هچ  و  دندیشیدنا ، دوخ  کیرات  هتشذگ  هب  يا  هظحل درب ، ورف  رکف  رد  تخس  ار  ناردارب  زیگنا  تفگـش  هزجعم  نیا  هیآ 97 -) )
هب تسد  بوقعی  نادنزرف  هک  هنوگ  نامه  دـتفیب ، ناربج  حالـصا و  رکف  هب  اروف  درب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  یماگنه  ناسنا  هک  تسا 

(. اَنبُونُذ اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  « ) دشخبب ار  ام  ياهاطخ  ناهانگ و  هک  هاوخب  ادخ  زا  ناج  ردپ  دنتفگ   » دندز و ردپ  نماد 
(. َنِیئِطاخ اَّنُک  اَّنِإ  « ) میدوب راکاطخ  راکهانگ و  ام  هک  ارچ  »

450 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هراشا

اهنآ هب   » دنک شنزرس  تمالم و  ار  اهنآ  هکنآ  یب تشاد  تیفرظرپ  عیـسو و  سونایقا  نوچمه  یحور  هک  راوگرزب  درمریپ  هیآ 98 -) )
(. یِّبَر ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  « ) مبلط یم ترفغم  راگدرورپ  زا  امش  يارب  يدوز  هب  نم  تفگ :  » داد و هدعو 

يارب يرتبـسانم  تقو  هک  هعمج  بش  ناهاگرحـس  هب  ار  اـضاقت  نیا  ماـجنا  هک  تسا  هدوـب  نیا  شفدـه  هـک  هدـش  دراو  تاـیاور  رد 
.دزادنا ریخأت  هب  تسا ، هبوت  شریذپ  اعد و  تباجا 

(. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) تسا میحر  روفغ و  وا  هک  ارچ   » دنک رظن  فرص  ناتناهانگ  زا  دریذپب و  ار  امش  هبوت  وا  مراودیما  و 
يارب تسا  یهار  هکلب  درادـن ، دـیحوت  اب  تافانم  اـهنت  هن  يرگید  زا  رافغتـسا  ياـضاقت  لّـسوت و  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  ود  نیا  زا 

و دریذپب ، نانآ  يارب  رافغتـسا  هب  رئاد  ار  نادـنزرف  ياضاقت  ربمایپ ، بوقعی  دوب  نکمم  هنوگچ  هن  رگ  و  راگدرورپ ، فطل  هب  ندیـسر 
.دهد تبثم  خساپ  اهنآ  لسوت  هب 

450 ص :  هیس .... -  بش  نایاپ 

للع بابـسا و  دـشاب و  كاندرد  تخـس و  ردـق  ره  ثداوح  تالکـشم و  هک  تسا  نیا  دـهد  یم ام  هب  قوف  تایآ  هک  یگرزب  سرد 
زا عنام  دنناوت  یمن اهنیا  زا  مادک  چیه  دتفا ، ریخأت  هب  هزادنا  ره  جرف  شیاشگ و  يزوریپ و  ددرگ و  اسران  دودحم و  ردـق ، ره  يرهاظ 
هب رود  هلـصاف  زا  ار  ینهاریپ  يوب  دزاس و  یم نشور  ینهاریپ  اب  ار  انیبان  مشچ  هک  يدنوادخ  نامه  دـنوش ، راگدرورپ  فطل  هب  دـیما 

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  زا  حورجم  ياهلد  دـنادرگ ، یم زاب  زارد  نایلاس  زا  سپ  ار  يا  هدـشمگ زیزع  و  دـنک ، یم لقتنم  رگید  طاـقن 
451 ص : ج2 ،

.دشخب یم افش  ار  هاکناج  ياهدرد  و  دهن ، یم مهرم  ار  قارف 
لکشم ادخ  هدارا  ربارب  رد  زیچ  چیه  هک  تسا  هدش  هتفهن  یسانشادخ  دیحوت و  گرزب  سرد  نیا  تشذگرس  خیرات و  نیا  رد  يرآ !

.تسین هدیچیپ  و 

451 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 12) فسوی ةروس 
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قبط ناعنک  هب  رـصم  زا  تراشب  نیرتگرزب  لـماح  ناوراـک  ندیـسر  ارف  اـب  ناردارب : بوقعی و  فسوی و  راـک  ماـجنا  رـس  هیآ 99 -) )
راوس بکرم  رب  ار  بوقعی  تشگ ، مهارف  رظن  ره  زا  رفـس  تامدـقم  دـنک ، تکرح  رـصم  يوس  هب  هداوناخ  نیا  دـیاب  فسوی  هیـصوت 

.دوب لوغشم  ادخ  رکش  رکذ و  هب  وا  ياهبل  هک  یلاح  رد  دندرک ،
ربارب رد  جنر  نیا  تشاد ، یم یجنر  رفـس  دوخ  رگا  یتح  و  دوب ، هغدـغد  هنوگره  زا  یلاخ  هتـشذگ - ياهرفـس  فالخرب  رفـس - نیا 

: هک دوبن  هجوت  لباق  دوب  ناشراظتنا  رد  دصقم  رد  هچنآ 
نایامن رود  زا  رـصم  ياهیدابآ  و  تشذـگ ، دوب  هچ  ره  دـیآ ! یم ریرح  نالیغم  ياـهراخ  هک  باتـشب  مدـناود  یم ناـنچ  هبعک  لاـصو 

.تشگ
هلحرم نیا  رد  هدرک و  فذـح  دوش ، یم نشور  رکفت  هشیدـنا و  یمک  اب  هک  ار  تامدـقم  نیا  تسا ، نآرق  شور  هک  هنوگ  نامه  اـما 

يوآ َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف  « ) درـشف شوغآ  رد  ار  شردام  ردـپ و  فسوی  دـندش ، فسوی  رب  دراو  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نینچ 
(. ِْهیََوبَأ ِْهَیلِإ 

یتاظحل دوب  هداد  تسد  قارف ، اهلاس  زا  دعب  هک  لاصو  رادید و  نیا  رد  تفای و  ققحت  بوقعی ، یگدنز  هظحل  نیرت  نیریش ماجنا  رس 
.دنتشاد نیریش  تاظحل  نیا  رد  یتاساسحا  هچ  ود  نآ  دناد  یمن سک  چیه  ادخ  زج  هک  تشذگ  فسوی  بوقعی و  رب 

َلاق َو  « ) دوب دیهاوخ  لماک  تینما  رد  همه ، ادخ  تساوخ  هب  هک  دـیراذگب  مدـق  رـصم  نیمزرـس  رد  تفگ : یگمه  هب   » فسوی سپس 
(. َنِینِمآ ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َرْصِم  اُولُخْدا 

.دوب هدش  ناما  نما و  فسوی  تموکح  رد  رصم  هک  ارچ 
یلع اولخد   » هلمج زا  دـیاش  و  دوب ، هدـمآ  رهـش  هزاورد  نوریب  ات  رداـم  ردـپ و  لابقتـسا  هب  فسوی  هک  دوش  یم هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 

452 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روتسد  هک  دوش  هدافتسا  فسوی »
.دنروآ لمع  هب  یتامدقم  ییاریذپ  ناردارب  ردام و  ردپ و  زا  دننک و  اپرب  اه  همیخ اجنآ  رد  دوب  هداد 

452 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 12) فسوی ةروس 

(. ِشْرَْعلا یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو  « ) دناشن تخت  رب  ار  شردام  ردپ و  وا  ، » دندش فسوی  هاگراب  دراو  هک  یماگنه  هیآ 100 -) )
یگمه  » هک داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ردام  ردـپ و  ناردارب و  نانچنآ  راگدرورپ ، فطل  تبهوم و  نیا  قمع  یهلا و  تمعن  نیا  تمظع 

(. ًادَّجُس َُهل  اوُّرَخ  َو  « ) دنداتفا هدجس  هب  وا  ربارب  رد 
ناونع هب  اـهنآ  دوجـس  : » هک میناوخ  یم ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  اذـل  تسادـخ  صوـصخم  تداـبع ، شتـسرپ و  ینعم  هب  هدجـس  هتبلا 

«. تسا هدوب  فسوی  هب  مارتحا  تیحت و  راگدرورپ و  تدابع  تعاطا و 
هک ماگنه  نآ  رد   ) لبق زا  هک  تسا  یباوخ  لیوأت  نامه  نیا  ناج ! ردپ  درک : ضرع  و   » درک ردپ  يوس  هب  ور  فسوی ، ماگنه  نیا  رد 

(. ُْلبَق ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوْأَت  اذه  َِتبَأ  ای  َلاق  َو  « ) مدید مدوبن ) شیب  یلاسدرخ  كدوک 
.دندرک هدجس  نم  ربارب  رد  هراتس  هدزای  و  هام ، دیشروخ و  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

(. اقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  « ) تخاس لدبم  تیعقاو  هب  ار  باوخ  نیا  دنوادخ   » يدرک یم ینیب  شیپ  وت  هک  هنوگ  نامه  نیبب 
(. ِنْجِّسلا َنِم  ِینَجَرْخَأ  ْذِإ  ِیب  َنَسْحَأ  ْدَق  َو  « ) تخاس جراخ  نادنز  زا  ارم  هک  ینامز  نآ  درک ، یکین  فطل و  نم  هب  راگدرورپ )  ) «و

ناعنک هاچ  زا  ینخـس  ناردارب ، رطاخ  هب  اما  دـیوگ  یم رـصم  نادـنز  زا  نخـس  طقف  دوخ  یگدـنز  تالکـشم  هراب  رد  هک  نیا  بلاج 
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ناطیـش هک  نآ  زا  دعب  دروآ  اجنیا  هب  ناعنک  نابایب  نآ  زا  ار  امـش   » هک درک  فطل  نم  هب  ردقچ  دـنوادخ  درک : هفاضا  سپـس  تفگن !
(. ِیتَوْخِإ َْنَیب  ِیْنَیب َو  ُناْطیَّشلا  َغََزن  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِوْدَْبلا  َنِم  ْمُِکب  َءاج  َو  « ) دومن يزیگنا  داسف  مناردارب  نم و  نایم  رد 

453 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مراگدرورپ  هک  ارچ  ، » تسادخ هیحان  زا  بهاوم  نیا  همه  دیوگ : یم ماجنا  رس 
(. ُءاشَی اِمل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ  « ) دنک یم فطل  دهاوخب  ار  زیچ  ره  تسا و  فطل  نوناک 

.دزاس یم ناسآ  لهس و  ار  ناشتالکشم  ریبدت و  ار  شناگدنب  ياهراک 
(. ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) تسا میکح  میلع و  وا  هک  ارچ  ، » دنا هتسیاش یناسک  هچ  زین  و  دندنمزاین ، یناسک  هچ  دناد  یم وا 

453 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 12) فسوی ةروس 

: دـیوگ یم اـضاقت  رکـش و  ناوـنع  هب  هدوـمن ، یگـشیمه  تـمعن  یلو  یقیقح و  کـلملا  کـلام  هاـگرد  هـب  ور  سپـس  هیآ 101 -) )
(. ِْکلُْملا َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَق  ِّبَر  « ) يدومرف تمحرم  نم  هب  عیسو  تموکح  کی  زا  یشخب  اراگدرورپ ! »

(. ِثیِداحَْألا ِلیِوْأَت  ْنِم  ِینَتْمَّلَع  َو  « ) یتخومآ نم  هب  باوخ  ریبعت  ملع  زا  «و 
ییوت ! » ملع تسا  تکربرپ  هچ  و  درک ، داجیا  تناگدنب  زا  يریثک  عمج  نم و  یناگدـنز  رد  ینوگرگد  هچ  هداس  ارهاظ  ملع  نیمه  و 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  َرِطاف  « ) يدومرف داجیا  عادبا و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک 
.تسا میلست  عضاخ و  وت  تردق  ربارب  رد  زیچ  همه  لیلد ، نیمه  هب  و 

(. ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  یِِّیلَو  َْتنَأ  « ) یترخآ ایند و  رد  نم  ظفاح  ربدم و  رصان و  یلو و  وت  ! » اراگدرورپ
(. ًاِملْسُم ِینَّفَوَت  « ) ربب ناهج  نیا  زا  تنامرف  ربارب  رد  میلست  ناملسم و  ارم  »

(. َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  َو  « ) نک قحلم  ناحلاص  هب  ارم  «و 
يزیگنا لد  يامنرود  طقف  دـنیناف و  همه  اهنیا  هک  منک  یمن اضاقت  وت  زا  ار  میدام  یگدـنز  تموکح و  ءاـقب  کـلم و  ماود  نم  ینعی 

ناحلاص فص  رد  و  مهد ، ناج  وت  يارب  میلـست و  نامیا و  اب  و  دشاب ، ریخ  هب  مراک  نایاپ  تبقاع و  هک  مهاوخ  یم وت  زا  هکلب  دـنراد ،
.مریگ رارق  ناگتسیاش  و 

453 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 12) فسوی ةروس 

زا یلاخ  مه  نآ  شرابرپ  اهبنارگ و  جئاتن  نآ  و  هدنزومآ ، تربع و  ياهسرد  همه  نآ  اب  فسوی  ناتساد  نتفرگ  نایاپ  اب  هیآ 102 -) )
ياهربخ زا  اهنیا  : » دـیوگ یم هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  نآرق  یخیرات ، تافارخ  ییوگ و  هفازگ هنوگره 

454 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْکَیلِإ .) ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ  « ) میتسرف یم یحو  وت  هب  هک  تسا  یبیغ 
َْتنُک اـم  َو   ) دـننک ارجا  ار  نآ  هنوگچ  هک  دندیـشک » یم هشقن  دـنتفرگ و  میمـصت  هک  ماـگنه  نآ  رد  يدوبن  اـهنآ  دزن  هاـگ  چـیه  وت  »

(. َنوُرُکْمَی ْمُه  ْمُهَْرمَأ َو  اوُعَمْجَأ  ْذِإ  ْمِْهیََدل 
.تسا هدراذگ  وت  رایتخا  رد  ار  اهربخ  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهلا  یحو  اهنت  نیاربانب 

454 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هار زا  دـنروایب و  نامیا  تسیاب  یم یهلا  ياهزردـنا  نیا  ندینـش  یحو و  ياه  هناشن همه  نیا  ندـید  اب  مدرم  لاح  نیا  اب  هیآ 103 -) )
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ام َو  «! ) دنروآ یمن نامیا  ناشرثکا  دنروایب ) نامیا  اهنآ  هک  نیا  رب   ) یـشاب هتـشاد  رارـصا  وت  دنچ  ره   » ربمایپ يا  یلو  دندرگزاب ، اطخ 
(. َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  ِساَّنلا َو  ُرَثْکَأ 

454 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نیا رب  هوالع  اریز  دنرادن  وت  توعد  شریذپ  مدع  يارب  يا  هناهب رذع و  هنوگ  چیه  عقاو  رد  اهنیا  دنک : یم هفاضا  سپـس  هیآ 104 -) )
دنیامن تفلاخم  هناهب  ار  نآ  هک  يا » هتـساوخن نآ  ربارب  رد  یـشاداپ  رجا و  اهنآ  زا  زگره  وت  ، » تسا نشور  نآ  رد  قح  ياه  هناشن هک 

(. ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْسَت  ام  (َو 
! اهناسنا مامت  صاخ و  ماع و  يارب  تسا  يا  هدرتسگ هرفـس  و  نایناهج » يارب  تسا  يرکذـت  یناگمه و  یمومع و  تسا  یتوعد  نیا  »

(. َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  )

454 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 12) فسوی ةروس 

تایآ زا  يرایـسب   » تهج نیمه  هب  دـنرادن  اونـش  شوگ  انیب و  زاب و  مشچ  هک  دـندش  هارمگ  رطاخ  نیا  هب  عقاو  رد  اهنآ  هیآ 105 -) )
ِتاوامَّسلا َو ِیف  ٍۀَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  « ) دننادرگ یم يور  نآ  زا  دنرذگ و  یم نآ  رانک  زا  اهنآ  هک  دراد  دوجو  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ادخ 

(. َنوُضِْرعُم اْهنَع  ْمُه  اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا 
تایح ياغوغ  نیا  دیشروخ ، بورغ  عولط و  نیا  فرگش ، ماظن  نیا  رارـسا  دنرگن : یم دوخ  مشچ  اب  زور  همه  هک  ار  یثداوح  نیمه 

رد و رب  هک  بجع  شقن  همه  نیا  میسن و  همهمه  نیا  نارابیوج ، همزمز  نیا  و  اهناسنا ، تارـشح و  ناگدنرپ ، ناهایگ ، رد  یگدنز  و 
! راوید رب  دوب  شقن  نانچمه  دشیدنین ، شقلاخ  اهنآ و  رد  سک  ره  هک  دشاب  یم راکشآ  يا  هزادنا هب  تسا ، دوجو  راوید 

454 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 12) فسوی ةروس 

هکلب تسین ، صلاخ  ناشنامیا  و  دنکرـشم » دنتـسه ، ادخ  هب  نامیا  یعدم  هک  اهنآ  رتشیب  و  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 106 -) )
455 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُکِرْشُم .) ْمُه  اَّلِإ َو  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  « ) تسا كرش  اب  هتخیمآ 

دراد دوجو  ابلاغ  ناشرادرک  راکفا و  رد  كرش  ياه  هگر یلو  دنتسه ، یصلاخ  نانمؤم  هک  دننک  روصت  نینچ  ناشدوخ  تسا  نکمم 
«. هچروم تکرح  زا  تسا  رت  یفخم ناسنا  لامعا  رد  كرش  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  اذل  و 

شلامعا ادخ ، يارب  شراتفگ  دـشابن ، وا  ناج  لد و  رد  تروص  چـیه  هب  يدوبعم  ادـخ ، زا  ریغ  هک  تسا  یـسک  صلاخ  دـحوم  کی 
.دسانشن تیمسر  هب  ار  ادخ  نوناق  زج  ینوناق  دریذپ ، ماجنا  وا  يارب  شراک  ره  و  ادخ ، يارب 

455 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 12) فسوی ةروس 

، دنکرـشم دوخ  لامعا  رد  دـنرذگ و  یم ربخ  یب یهلا  نشور  تایآ  رانک  زا  دـنا و  هدرواین نامیا  هک  اهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 107 -) )
لزان اهنآ  رب  همدقم  نودب  ناهگان و   ) یهلا ریگارف  باذع  هک  دنناد  یم نمیا  عوضوم  نیا  زا  ار  دوخ  اهنیا  ایآ  : » هک دـهد  یم رادـشه 

(. ِهَّللا ِباذَع  ْنِم  ٌۀَیِشاغ  ْمُهَِیتْأَت  ْنَأ  اُونِمَأَف  َأ   ) دریگ رب  رد  ار  اهنآ  همه  و  دوش »
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ربخ و یب اهنآ  هک  یلاح  رد  دنـسرب ) اهنآ  باسح  هب  ددرگ و  لیکـشت  یهلا  گرزب  هاگداد  و   ) دـسر ارف  ناهگان  تمایق  هک  نیا  ای   » و
(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ًۀَتَْغب َو  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتْأَت  ْوَأ  « ) دنلفاغ

455 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 12) فسوی ةروس 

، دنک صخـشم  ار  دوخ  طخ  شور و  نییآ و  هک  دنک  یم ادیپ  تیرومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 108 -) )
اوُعْدَأ ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  « ) منک توعد  اتکی ) دحاو  دـنوادخ   ) هّللا يوس  هب  ار  ناگمه  هک  تسا  نیا  نم  هقیرط  هار و  وگب : : » دـیامرف یم

(. ِهَّللا َیلِإ 
همه مناوریپ » دوخ و  تریـصب ، یهاگآ و  يور  زا   » هکلب میامیپ ، یمن دیلقت  يور  زا  ای  عالطا  یب ار  هار  نیا  نم  دنک : یم هفاضا  سپس 

(. ِینَعَبَّتا ِنَم  اَنَأ َو  ٍةَریَِصب  یلَع   ) میناوخ یم هقیرط  نیا  يوس  هب  ار  ناهج  مدرم 
« هّللا  » هار هب  ار  نارگید  شلمع  نخـس و  اب  دیاب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  وریپ  هک  یناملـسم  ره  هک  دهد  یم ناشن  هلمج  نیا 

.دنک توعد 
بیع هنوگره  زا  تسا  هزنم  كاپ و  منک ) یم توعد  وا  يوس  هب  نم  هک  یـسک  نامه  ینعی   ) دنوادخ : » دیوگ یم دیکأت ، يارب  سپس 

(. ِهَّللا َناْحبُس  َو  « ) کیرش هیبش و  صقن و  و 
456 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کیرش  هنوگ  چیه  و  متسین » ناکرشم  زا  نم  و  دیوگ : یم رتشیب  دیکأت  يارب  مه  زاب 

(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو   ) دوب مهاوخن  لئاق  وا  يارب  یهیبش  و 
.دنک مالعا  ار  دوخ  فادها  اه و  همانرب تحارص  اب  هک  تسا  نیتسار  ربهر  کی  فیاظو  زا  نیا  عقاو  رد 

زین یهلا  گرزب  ربمایپ  فسوی  مسر  هار و  زا  نم  مسر  هار و  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا فسوی »  » تایآ لاـبند  هب  هیآ  نیا  نتفرگ  رارق 
درمش یم ییامـسم  یب ياهمـسا  ار  وا  ریغ  و  درک ، یم راّهقلا » دحاولا  هّللا   » هب توعد  نادنز  جنک  رد  یتح  هراومه  مه  وا  تسین ، ادج 

.تسا نیمه  زین  ناربمایپ  همه  شور  نم و  شور  يرآ ! تسا ، هدیسر  رگید  نالهاج  هب  ینالهاج  زا  دیلقت  يور  زا  هک 

456 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 12) فسوی ةروس 

دیجم نآرق  دنناسنا ! اهنآ  ارچ  هک  تسا  هدوب  نیا  ناربمایپ  هب  نادان  هارمگ و  ماوقا  یگشیمه  لاکـشا  کی  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 109 -) )
هب یحو  هک  دندوب  ینادرم  اهنآ  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  لبق  ار  يربمایپ  چیه  ام  : » دـیوگ یم خـساپ  داریا  نیا  هب  رگید  راب  کی 

ِلْهَأ ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  « ) دنتساخرب تیعمج  زکارم  دابآ و  ياهرهش  زا  هک  ینادرم  میداتسرف ، یم اهنآ 
(. يرُْقلا

اهدرد و زا  دنتـشاد و  دـمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  و  دـندرک ، یم یگدـنز  اهناسنا  ریاس  نوچمه  اهیدابآ  اهرهـش و  نیمه  رد  زین  اهنآ 
.دندوب هاگآ  یبوخ  هب  ناشتالکشم  اهزاین و 

دهاوخ هچ  تسا  دیحوت  يوس  هب  توعد  هک  وت  توعد  اب  ناشیاهتفلاخم  ماجنا  رـس  دـننادب  اهنیا  هک  نیا  يارب  دـنک : یم هفاضا  سپس 
َأ ( »؟ دوب هنوگچ  هتـشذگ  ماوقا  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  نیمز  رد  ریـس  اهنآ  ایآ   » دنرگنب ار  ناینیـشیپ  راثآ  دـنورب و  تسا  بوخ  دوب ،

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَف 
باذع تابرض  ریز  رد  هک  ییاهیدابآ  اهرصق و  یناریو  ناگتشذگ ، راثآ  هدهاشم  نیمز ، يور  رد  شدرگ  و  ضرا » رد  ریـس   » نیا هک 
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هیآ نایاپ  رد  و  سمل ! لباق  ناگمه  يارب  و  سوسحم ، و  هدـنز ، یـسرد  دـهد ، یم اهنآ  هب  ار  سرد  نیرتهب  دـش  هدـیبوک  مهرد  یهلا 
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  اْوَقَّتا .) َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُرادـَل  َو  « ) تسا رتهب  املـسم  ناراکزیهرپ  يارب  ترخآ  يارـس  و  : » دـیامرف یم

457 ص :
(. َنُولِقْعَت الَف  َأ  « ) دیزادنا یمن راک  هب  ار  شیوخ  هشیدنا  رکف و  دینک و  یمن لقعت  ایآ  »

هنوگره زا  یلاخ  ینادواج و  تسا  ییارـس  اجنآ  اما  اهدرد ، مالآ و  بئاصم و  عاونا  اب  هتخیمآ  رادیاپان و  تسا  ییارـس  اجنیا  هک  ارچ 
.یتحاران جنر و 

457 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 12) فسوی ةروس 

رد یهلا  ناربمایپ  دـیوگ : یم هدرک ، ناربمایپ  یگدـنز  تاظحل  نیرت  ینارحب نیرتساسح و  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 110 -) )
هک اجنآ  ات   » دنداد یم همادا  دوخ  تفلاخم  هب  نانچمه  شکرس  هارمگ و  ماوقا  دنتـشاد و  يراشفاپ  نانچمه  قح ، يوس  هب  توعد  هار 

اهنآ غارـس  هب  ام  يرای  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هدـش  هتفگ  غورد  اهنآ  هب  هک  دـندرب  نامگ  مدرم )  ) و دـندش ، سویأم  اـهنآ  زا  ناربماـیپ 
(. ُءاشَن ْنَم  َیُِّجنَف  انُرْصَن  ْمُهَءاج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ُلُسُّرلا َو  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح  « ) دنتفای تاجن  میتساوخ  هک  ار  نانآ  دمآ ،

ِمْوَْـقلا ِنَع  انُـسَْأب  ُّدَُری  ـال  َو  « ) دوـش یمن هدـنادرگزاب  مرجم ، راـکهنگ و  موـق  زا  اـم  تازاـجم  باذـع و  : » دـیامرف یم هـیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنیِمِرْجُْملا

سپ هصالخ  نتشیوخ و  يور  هب  تیاده  ياهرد  مامت  نتـسب  دوخ و  راک  رب  رارـصا  زا  سپ  نامرجم  هک  تسا ، یهلا  تنـس  کی  نیا 
.تسین نآ  عفد  رب  رداق  یتردق  چیه  دیآ و  یم ناشغارس  هب  یهلا  ياهتازاجم  تجح ، مامتا  زا 

457 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 12) فسوی ةروس 

نآ رد  هدرـشف  روطب  تشذـگ  هروس  نیا  رد  هک  ییاهثحب  مامت  هک  دراد ، یعماج  رایـسب  ياوتحم  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  هیآ 111 -) )
ياهسرد نامیا ) یب نمؤم و  ماوقا  هتـشذگ و  نالوسر  ءایبنا و  شناردارب و  فسوی و   ) اهنآ تشذگرـس  رد   » هک نیا  نآ  تسا و  عمج 

(. ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  « ) تسا نادنمشیدنا  همه  يارب  تربع  گرزب 
تلذ و يدـنلب و  رـس  یتخبدـب ، یتخبـشوخ و  یماکان ، یبایماک و  تسکـش ، يزوریپ و  لماوع  نآ ، رد  دـنناوت  یم هک  تسا  يا  هنییآ

.دنیبب نآ  رد  تسا ، شزرا  یب هچنآ  دراد و  شزرا  ناسنا  یگدنز  رد  هچنآ  هصالخ 
458 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدهاشم  ییاناوت  هک  دنتسه  هشیدنا  زغم و  نابحاص  و  بابلالا » یلوا   » اهنت یلو 

.دنراد بیجع  هنییآ  نیا  هحفص  رب  ار  تربع  شوقن  نیا 
(. يرَتُْفی ًاثیِدَح  َناک  ام  « ) دوبن نیغورد  یلایخ و  ناتساد  یگتخاس و  هناسفا  کی  دش  هتفگ  هچنآ  : » دنک یم هفاضا  نآ  لابند  هب  و 

یحو کی   ) هکلب ، » تسین وت  هشیدنا  زغم و  هتخاس  هتشادرب ، ناگتشذگ  حیحص  خیرات  يور  زا  هدرپ  هدش و  لزان  وت  رب  هک  تایآ  نیا 
(. ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکل  َو  « ) دنک یم یهاوگ  قیدصت و  زین  ار  نیشیپ  يایبنا  لیصا  بتک  هک ) تسا ، ینامسآ  گرزب 

َلیِـصْفَت َو   ) تسا هدـمآ  تایآ  نیا  رد  تسا  ناسنا  تداعـس  هیاپ  هک  يزیچ » ره  حرـش  و  ، » دراد زاین  نآ  هب  ناسنا  هچنآ  ره  هوـالع  هب 
(. ٍء ْیَش ِّلُک 

ٍمْوَِقل ًۀَمْحَر  ًيدُه َو  َو  « ) دنروآ یم نامیا  هک  تسا  یناسک  همه  يارب  تمحر  هیام  و  نارگوجتـسج )  ) تیادـه هیام   » لیلد نیمه  هب  و 
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(. َنُونِمُْؤی
« فسوی هروس  نایاپ  »

459 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

459 ص :  [ .... 13  ] دعر هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 43  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

459 ص :  دعر .... : هروس  ياوتحم 

اب دیدش  يریگرد  ماگنه  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  زاغآ  رد  نوچ  یّکم  ياه  هروس میا ، هتفگ مه  البق  هک  هنوگ  نامه 
نخـس داعم  تابثا  كرـش و  اـب  هزراـبم  دـیحوت و  هب  توعد  اـصوصخم  یتدـیقع  لـئاسم  نوماریپ  اـبلاغ  تسا  هدـش  لزاـن  ناکرـشم 

ماکحا و نوماریپ  دیدرگ ، لزان  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  شرتسگ  زا  سپ  هک  یندم  ياه  هروس هک  یلاح  رد  دـیوگ ، یم
.دنک یم ثحب  هعماج  ياهیدنمزاین  قبط  یعامتجا ، تاماظن  هب  طوبرم  لئاسم 

نایب هب  نآرق ، تمظع  تیناقح و  هب  هراـشا  زا  سپ  تسا و  هدرک  بیقعت  ار  هماـنرب  نیمه  زین  تسا  یکم  ياـه  هروس زا  هک  هروس  نیا 
.دزادرپ یم دنتسه  ادخ  كاپ  تاذ  ياه  هناشن هک  شنیرفآ  رارسا  دیحوت و  تایآ 

.دزادرپ یم راگدرورپ  لدع  هاگداد  ناسنا و  نیون  یگدنز  داعم و  ثحب  هب  سپس 
.دنک یم لیمکت  ناشفئاظو  مدرم و  ياهتیلوؤسم  نایب  اب  ار ، داعم » أدبم و  یفرعم  هعومجم   » نیا و 

همه يارب  و  سوسحم ، هدـنز و  ییاهلاثم  دـنز ، یم لاثم  لطاب ، قح و  تخانـش  يارب  سپـس  .ددرگ  یم زاب  دـیحوت  هلأسم  هب  راـب  رگد 
.كرد لباق 

هب يافو  هب  ار  مدرم  اهثحب ، نیا  لابند  هب  تسا  یلمع  هدـنزاس و  ياه  همانرب نامه  داعم ، دـیحوت و  هب  نامیا  ییاهن  هرمث  هک  اجنآ  زا  و 
ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم توعد  ییوجماقتنا  كرت  راکشآ و  ناهنپ و  رد  قافنا  تماقتـسا و  ربص و  محر و  هلـص  دهع و 

460 ص :
ناشن ار  هتـشذگ  شکرـس  یغای و  ماوقا  كاندرد  تشذگرـس  دناشک و  یم خـیرات  قامعا  هب  دریگ و  یم ار  مدرم  تسد  ماجنا  رـس  و 

.دهد یم
.دبای یم نایاپ  يزاس  ناسنا  ياه  همانرب لامعا و  هب  و  دوش ، یم عورش  نامیا  دیاقع و  زا  دعر ، هروس  نیاربانب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

460 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

« ءار میم ، مـال ، فلا ،  » زاـغآ رد  هک  تسا  يا  هروس اـهنت  هروـس  نیا  اـهتنم  مینک ، یم دروـخرب  هعطقم  فورح  هب  رگید  راـب  هیآ 1 -) )
.دوش یم هدید  رملا ) )
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« ملا  » اب هک  تسا  ییاه  هروس زا  هورگ  ود  ره  ياوتحم  عماج  دـعر »  » هروس ياوتحم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  بیکرت  نیا  تسا  لمتحم 
.دوش یم زاغآ  رلا »  » و

ُتاـیآ َکـِْلت  « ) تسا ینامـسآ  گرزب  باـتک  تاـیآ  اـهنیا  : » دـیوگ یم نخـس  نآرق  تمظع  زا  هروس  نیا  هیآ  نیتـسخن  لاـح  ره  هب 
(. ِباتِْکلا

(. ُّقَْحلا َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َو  « ) تسا قح  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  «و 
اهناسنا اب  نآ  طباور  شنیرفآ و  ناهج  ینیع  قیاقح  هدـننک  نایب  هک  ارچ  دوش ، یمن هدـید  نآ  رد  دـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  ياـج  و 

.دشاب یم
(. َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  « ) دنروآ یمن نامیا  مدرم  رتشیب  یلو  »

460 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

دیحوت لئالد  زا  یمهم  تمسق  حیرشت  هب  هعطقم ، فورح  نایب  زا  دعب  ناهایگ : ناهج  نیمز و  نامسآ و  رد  ادخ  ياه  هناشن هیآ 2 -) )
نودب دینیب  یم هکنانچ  ار  اهنامسآ  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ  : » دیوگ یم ابیز  هچ  و  دزادرپ ، یم شنیرفآ  ناهج  رد  ادخ  ياه  هناشن و 

(. اهَنْوَرَت ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) تشارفارب یئرمان  ياهنوتس  اب   » ار اهنآ  ای  تشاد » اپرب  نوتس 
تئیه  » نامز نآ  رد  هک  ارچ  دوبن ، راکـشآ  یـسک  رب  تایآ ، لوزن  ناـمز  رد  هک  هتـشادرب  یملع  تقیقح  کـی  يور  زا  هدرپ  هیآ  نیا 

دنناـمه وت  رد  وت  یتارک  تروص  هب  اهنامـسآ  نآ  قـبط  و  درک ، یم تموـکح  مدرم  راـکفا  رب  ناـهج و  یملع  لـفاحم  رب  سوـیملطب »
461 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

كالفا هک  دیـسر  اجنیا  هب  رـشب  شناد  ملع و  تاـیآ ، نیا  لوزن  زا  دـعب  لاـس  رازه  دودـح  یلو  دنتـشاد  رارق  مه  يور  زاـیپ  تاـقبط 
قلعم و دوخ ، هاگیاج  رادـم و  رد  مادـک  ره  ینامـسآ  تارک  هک  تسا  نیا  دراد ، تیعقاو  هچنآ  تسا و  موهوم  یلکب  يزایپ ، تسوپ 

.تسا هعفاد  هبذاج و  هوق  لداعت  دراد ، یم تباث  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  هک  يزیچ  اهنت  و  دنشاب ، هتشاد  یهاگ  هیکت  هکنآ  یب دنتباث ،
.تسا هتشاد  هگن  دوخ  ياج  رد  ار  نامسآ  تارک  یئرمان ، نوتس  کی  تروص  هب  هعفاد  هبذاج و  لداعت  نیا 

شرع رب  تسوا ) ياهتنا  یب تردـق  تمظع  زراب  هناـشن  هک  نوتـس  یب ياهنامـسآ  نیا  شنیرفآ  زا   ) دـعب  » دـنوادخ دـیامرف : یم سپس 
(. ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث   ) تفرگ تردق  فک  رد  ار  ناهج  ریبدت  مامز  و  تفای » الیتسا 

: هک تسا  یـسک  وا  دـیوگ : یم هاـم  دیـشروخ و  ریخـست  زا  نخـس  اـهنآ ، رب  راـگدرورپ  تموـکح  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ناـیب  زا  دـعب 
(. َرَمَْقلا َسْمَّشلا َو  َرَّخَس  َو  « ) تخاس راذگتمدخ  رادربنامرف و  رخسم و  ار  هام  دیشروخ و  »

نییعت اهنآ  يارب  هک  یـصخشم  دمآ  رـس  ات  هام ) دیـشروخ و  نیا  زا   ) مادـک ره  و  ، » تسین يدـبا  ینادواج و  هدام  ناهج  ماظن  نیا  اما 
(. یمَسُم ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  « ) دنهد یم همادا  تکرح  هب  دوخ  ریسم  رد  تسا  هدش 

هکلب دـشاب  یمن هدـیاف  هجیتن و  نودـب  تسین و  باتک  باـسح و  یب اـهینوگرگد  اهدـش و  دـمآ و  نیا  هک : دـیازفا  یم نآ  لاـبند  هب  و 
.تسا هتفرگ  رظن  رد  یفده  یباسح  ره  يارب  و  یباسح ، یتکرح  ره  يارب  و  َْرمَْألا .) ُرِّبَُدی  « ) دنک یم ریبدت  ار  اهراک  همه  هک  تسوا  »

ادیپ نامیا  رگید  يارس  راگدرورپ و  ياقل  هب  ات  دهد  یم حرش  ار  اهنآ  ياهیراک  هزیر  درمـش و  یم رب  امـش  يارب  ار  شیوخ  تایآ  وا  »
(. َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  « ) دینک

461 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 13) دعرلا ةروس 
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عولط و اه و  هویم عاونا  اهرهن و  اههوک و  نیمز و  هعلاطم  هب  ار  ناسنا  دهد و  یم ناشن  الاب  ملاع  رد  ار  یهلا  تایآ  هیآ ، نیا  هیآ 3 -) )
462 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  توعد  دیشروخ  بورغ 

ناهایگ شرورپ  ناسنا و  یگدنز  يارب  ات  َضْرَْألا .) َّدَم  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) داد شرتسگ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  و  : » دیوگ یم دنک ، یم
.دشاب هدامآ  نارادناج  و 

(. َیِساوَر اهِیف  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  اههوک  نیمز  رد  دنوادخ  : » دیامرف یم دنک و  یم هراشا  اههوک  شیادیپ  هلأسم  هب  نآ  زا  سپ 
هجنپ مه  هب  ریز  زا  اههوک  هک  نیا  لیلد  هب  دـیاش  هدـش  یفرعم  نیمز  ياهخیم ) « ) داتوا  » نآرق رگید  تاـیآ  رد  هک  ییاـههوک  ناـمه 
هداعلا قوف  يورین  مه  دننک و  یثنخ  نورد  زا  ار  یلخاد  ياهراشف  مه  هک  هدناشوپ  ار  نیمز  حطـس  مامت  یهرز  نوچمه  دنا و  هدنکفا

رد ار  نیمز  هرک  دـنربب  ناـیم  زا  ار  موادـم  ياـه  هلزلز بارطـضا و  لزلزت و  بیترت ، نـیا  هـب  و  نوریب ، زا  ار  دـم  رزج و  هاـم و  هبذاـج 
.دنراد هگن  اهناسنا  یگدنز  يارب  شمارآ 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  دراد  نایرج  نیمز ، يور  رد  هک  ییاهرهن  اهبآ و  هب  سپس 
(. ًاراْهنَأ َو   ) دراد رارق  ییاهرهن »  » نآ رد  و 

ییاهبآ نیمز ، يور  ياههوک  زا  يرایسب  اریز  تسا ، بلاج  رایسب  اهرهن ، اب  اههوک  طابترا  و  اههوک ، هلیسو  هب  نیمز  يرایبآ  متـسیس 
نوناق مکح  هب  دنوش و  یم بآ  اجیردت  هک  دننک  یم هریخذ  ناشیاه  هرد ياهفاکش  رد  ای  دوخ  هلق  رد  هدمآرد  فرب  تروص  هب  هک  ار 

.دندرگ یم ناور  هدرتسگ  تسپ و  قطانم  يوس  هب  رتعفترم  قطانم  زا  هبذاج 
ناسنا هیذغت  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دیآ و  یم دوجو  هب  باتفآ  شبات  بآ و  نیمز و  زا  هک  ییاه  هویم ییاذغ و  داوم  رکذ  هب  نآ  زا  دعب 

(. ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو  « ) داد رارق  نیمز  رد  تفج  ود  اه  هویم مامت  زا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، تسا 
.دنوش یم روراب  حیقلت ، قیرط  زا  هک  دنشاب  یم هدام  رن و  ياه  هفطن ياراد  هک  دنتسه  يا  هدنز تادوجوم  اه  هویم هک  نیا  هب  هراشا 

رد یناـگمه  یمومع و  تیجوز  فشک  هب  قـفوم  يدـالیم  نرق 18  طساوا  رد  يدـئوس  فورعم  سانـش  هاـیگ  دنمـشناد و  هنیل »  » رگا
زا یکی  دوخ  نیا  و  تخاس ، شاف  ار  تقیقح  نیا  نآ ، زا  لبق  لاـس  دـص  راـهچ  رازه و  کـی  رد  دـیجم  نآرق  دـش ، ناـهایگ  ناـهج 

463 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دشاب  یم ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  تمظع  رگنایب  هک  تسا  دیجم  نآرق  یملع  تازجعم 
تـسین ریذپ  ناکما  زور  بش و  قیقد  ماظن  نودب  اه  هویم ناهایگ و  اصوصخم  هدنز و  تادوجوم  همه  ناسنا و  یگدنز  هک  اجنآ  زا  و 

رب هدرپ  دناشوپ و  یم ار  زور  بش ، هلیـسو  هب   » دنوادخ دـیوگ : یم هدروآ ، نایم  هب  نخـس  عوضوم  نیا  زا  هیآ ، نیا  رگید  تمـسق  رد 
(. َراهَّنلا َْلیَّللا  یِشُْغی  « ) دنکفا یم نآ 

زا یلک  روطب  اه و  هویم زا  يرثا  دنازوس و  یم ار  ناهایگ  همه  باتفآ ، موادـم  رون  دـشابن ، بش  شخبمارآ  کیرات  هدرپ  رگا  هک  ارچ 
.دنام یمن یقاب  نیمز  هحفص  رب  هدنز  تادوجوم 

ِیف َّنِإ  « ) دـننک یم رکفت  هک  ییاهنآ  يارب  تسا  ییاه  هناشن تایآ و  دـش ) هتفگ  هک  تاعوضوم   ) نیا رد  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ 

.دننیب یم ینشور  هب  ار  راگدیرفآ  نایاپ  یب تمکح  لازیال و  تردق  تایآ ، نیا  رد  اهنآ  يرآ !

463 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

تسا شنیرفآ  هدش  باسح  ماظن  هناشن  مادک  ره  هک  یسانش  هایگ  یسانش و  نیمز  بلاج  تاکن  هلسلس  کی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 4 -) )
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: دیامرف یم تسخن  هدرک ، هراشا 
(. ٌتارِواجَتُم ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو  « ) دنرگیدکی یگیاسمه  رد  مه و  رانک  رد  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  تاعطق  نیمز  رد  «و 

ٌعْرَز َو ٍباـنْعَأ َو  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو  « ) اـهلخن اـهتعارز و  روگنا و  عاوـنا  زا  دراد  دوـجو  یناـتخرد  اـهغاب و  نیمز  نیمه  رد  : » هک نیا  رگید 
(. ٌلیَِخن

ُْریَغ ٌناْونِص َو  « ) فلتخم ياه  هیاپ زا  هاگ  دنیور و  یم هقاس  هیاپ و  کی  زا  یهاگ  ، » اهنآ فلتخم  عاونا  ناتخرد و  نیا  هک  نیا  بجع  و 
(. ٍناْونِص

ره دننز و  یم فلتخم  دـنویپ  دـنچ  هیاپ  کی  رب  هاگ  هک  دـشاب  دـنویپ  يارب  ناتخرد  دادعتـسا  هلأسم  هب  هراشا  هلمج  نیا  تسا  نکمم 
.دهد یم لیوحت  ام  هب  ار  هویم  زا  یصاخ  عون  هدرک و  دشر  اهدنویپ  نیا  زا  مادک 

(. ٍدِحاو ٍءاِمب  یقُْسی  « ) دنوش یم باریس  بآ  کی  زا  اهنآ  همه  : » هک نیا  رتبیجع  و 
464 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرترب  هویم  رظن  زا  رگید  ضعب  رب  ار  ناتخرد  نیا  زا  یضعب   » همه نیا  اب  و 

(. ِلُکُْألا ِیف  ٍضَْعب  یلَع  اهَضَْعب  ُلِّضَُفن  َو  « ) میهد یم
.تسین دنک  يربهر  ار  ماظن  نیا  هک  ملاع  میکح و  أدبم  کی  دوجو  رب  لیلد  رارسا ، نیا  زا  کی  ره  ایآ 

َّنِإ « ) دننک یم هشیدنا  لقعت و  هک  اهنآ  يارب  ادخ ) تمظع  زا   ) تسا ییاه  هناشن روما  نیا  رد  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  هک  تساجنیا 
(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 

464 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

أدـبم و هلأسم  نایم  هک  یـصاخ  یگتـسویپ  طابترا و  اب  و  دزادرپ ، یم داعم »  » هلأسم هب  نآرق  اجنیا  رد  داعم ! زا  رافک  بجعت  هیآ 5 -) )
ایآ دنیوگ : یم هک  تساهنآ  راتفگ  بیجع  ینک ، یم بجعت  يزیچ ) زا   ) رگا و  : » دیوگ یم هدیشخب ، میکحت  ار  ثحب  نیا  تسا ، داعم 
ٍْقلَخ یَِفل  اَّنِإ  ًاباُرت َأ  اَّنُک  اذِإ  ْمُُهلْوَق َأ  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ( !؟» درک میهاوخ  ادیپ  يا  هزات شنیرفآ  رگید  راب  میدـش  كاخ  هک  یماگنه 

(. ٍدیِدَج
: دنک یم نایب  هلمج  هس  رد  ار  هورگ  نیا  هدنیآ  تشونرس  یلعف و  عضو  سپس 

(. ْمِهِّبَِرب اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دندش رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  : » دیوگ یم ادتبا 
.دندرک یمن دیدرت  ناسنا  تایح  دیدجت  داعم و  هلأسم  رد  وا  تردق  رد  زگره  دنتشاد ، لوبق  ار  وا  تیبوبر  دنوادخ و  هک  ارچ 

هدام یتسرپ ، يوه  یتسرپ ، تب  ياـهریجنز  يدـیحوت ، یگدازآ  مچرپ  ریز  زا  ندـش  جراـخ  یناـمیا و  یب رفک و  رثا  رب  هک  نیا  رگید 
رد اهریجنز  لغ و  ناـنآ  و  : » دـیامرف یم هیآ  هک  روطناـمه  دـنا  هداـهن شیوخ  ندرگ  رب  دوخ  تسد  اـب  ار  تاـفارخ  لـهج و  یتسرپ و 

(. ْمِِهقانْعَأ ِیف  ُلالْغَْألا  َِکئلوُأ  َو  « ) تسا ناشندرگ 
يراظتنا هجیتن و  نیا  زج  و  دنام » دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنخزود و  باحصا  املـسم  تیعقوم ) نیا  عضو و  نیا  اب   ) يدارفا نینچ  «و 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َو   ) تسین نانآ  هراب  رد 

464 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هلیسو هب  دنوادخ  زا  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  : » دیوگ یم هتخادرپ و  ناکرشم  یقطنم  ریغ  نانخس  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
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، هنومن ریسفت  هدیزگرب  ِۀَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو  « ) دنیامن یم تازاجم  رفیک و  باذع و  لیجعت  تساوخرد  دننک ، تمحر  ياضاقت  وت 
465 ص : ج2 ،

( ِۀَنَسَْحلا َْلبَق 
هک دیدرگ » لزان  نیشیپ ) شکرـس  ياهتما  رب   ) ییاهباذع هتـشذگ  رد  هک  نیا  اب  « ؟ تسا غورد  یهلا  تازاجم  دننک  یم رکف  اهنآ  ایآ  .

(. ُتالُثَْملا ُمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  َو   ) تسا تبث  نیمز  لد  رد  خیرات و  تاحفص  رب  نآ  رابخا 
تراگدرورپ لاح ) نیع  رد   ) و تسا ، ترفغم  ياراد  دننک - یم ملظ  هک  نیا  اب  مدرم - هب  تبسن  وت  راگدرورپ  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. ِباقِْعلا ُدیِدََشل  َکَّبَر  َّنِإ  ْمِهِْملُظ َو  یلَع  ِساَّنِلل  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا دیدش  باذع  ياراد 

465 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

رفاک هک  یناسک  : » دیوگ یم هتخادرپ ، توبن »  » هنیمز رد  جوجل  ناکرـشم  تاداریا  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  ییوج ! هناهب  مه  زاب  هیآ 7 -) )
ْنِم ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  « ) تسا هدـشن  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  زا  يا  هناـشن هزجعم و  ارچ  دـنیوگ : یم دـندش 

(. ِهِّبَر
.تسا یهلا  یحو  اب  شدنویپ  تیناقح و  دنس  ناونع  هب  تازجعم  هئارا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  فیاظو  زا  یکی  هک  تسا  حضاو 

تجاجل و ناونع  هب  هکلب  دنتـساوخ ، یمن قح  نتفای  يارب  ار  تازجعم  ینعی ، دـندوبن  تین  نسح  ياراد  هراومه  ءایبنا ، ناـفلاخم  یلو 
.دندرک یم یبیرغ  بیجع و  تداع  قراخ  دندرک و  یم هزجعم  داهنشیپ  نامز  ره  قح  ربارب  رد  میلست  مدع 

هفیظو ام  دریگ و  یم ماجنا  وا  ناـمرف  هب  تسادـخ و  تسد  هب  تازجعم  هک  تقیقح  نیا  رکذ  اـب  ناربماـیپ  دارفا ، هنوگ  نیا  لـباقم  رد 
.دندز یم دارفا  هنوگ  نیا  هنیس  رب  ّدر  تسد  میراد ، ار  مدرم  تیبرت  میلعت و 

ٌرِْذنُم َْتنَأ  امَّنِإ  « ) تسه ییامنهر  يداه و  یتلم  موق و  ره  يارب  يا و  هدنهد میب  طقف  وت  ! » ربمایپ يا  دیازفا : یم نآ  لابند  هب  نآرق  اذل 
(. ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو 

نینچ تسادخ و  يوس  هب  توعد  راذنا و  هلأسم  هک  دـنا  هدرک شومارف  ار  ربمایپ  یلـصا  هفیظو  نارفاک  نیا  دـیوگ : یم نآرق  عقاو  رد 
.تسا يرگزاجعا  وا  یلصا  هفیظو  هک  دنا  هتشادنپ

466 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  راذنا  هک  تسا  نیا  رد  تیاده »  » و راذنا »  » نایم توافت  هک  نیا  هجوت  لباق 
زا سپ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  تیاده  یلو  دنریگ  ياج  میقتسم  طارص  نتم  رد  و  دنیآ ، هار  هب  ههاریب  زا  ناهارمگ  هک  تسا  نآ 

.دربب شیپ  هب  هار  هب  ندمآ 
يا يداه  وت  مرذنم و  نم  : » دومرف هک ، هدش  لقن  ننست  لها  هعیش و  بتک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يددعتم  تایاور  رد  اذل 

«. دنوش یم تیاده  ناگ  هتفای تیاده  وت  هلیسو  هب  یلع !

466 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

و ناگدـنب ) لاـمعا  هب  ملع  شنیرفآ و  ماـظن  هب  ملع   ) راـگدرورپ عیـسو  ملع  زا  نخـس  شخب  نیا  رد  ادـخ ! ناـیاپ  یب مـلع  هیآ 8 -) )
.تسا زیچ  همه  رب  وا  یهاگآ 

(. یْثنُأ ُّلُک  ُلِمْحَت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  « ) تسا هاگآ  دنک  یم لمح  هدام - ناویح  ره  ای  نز - ره  هک  ییاهنینج  زا  دنوادخ   » دیوگ یم تسخن 
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.تسا هاگآ  هدش  هتفهن  نآ  رد  هوقلاب  هک  ییاهورین  و  اهقوذ ، اهدادعتسا ، تاصخشم ، مامت  زا  هکلب  نآ ، تیسنج  زا  اهنت  هن 
(. ُماحْرَْألا ُضیِغَت  ام  َو   ) دناد یم دنزیر » یم نوریب  ررقم  دعوم  زا  لبق  دننک و  یم مک  اهمحر  هک  ار  هچنآ  نینچمه )  ) «و

(. ُدادْزَت ام  َو   ) تسا ربخاب  زین  دنراد » یم هاگن  نوزفا  ررقم  دعوم  زا  هچنآ  زا  نینچمه )  ) «و
(. ٍرادْقِِمب ُهَْدنِع  ٍء  ْیَش ُّلُک  َو  « ) تسا نیعم  تباث و  نازیم  رادقم و  هب  ادخ  دزن  رد  زیچ  ره  و  : » دنک یم هفاضا  نآرق  سپس 

باسح و ياراد  همه  محر ، نوخ  نینج و  يازجا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، لیلد  یب باسح و  یب اـهدایز  مک و  نیا  هک  دوشن  روصت  اـت 
.تسا باتک 

466 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

ناـهنپ و  ) دوهـش بیغ و  زا  دـنوادخ )  ) وا : » دـیوگ یم دـش ، ناـیب  لـبق  هیآ  رد  هچنآ  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هـیآ  نـیا  هیآ 9 -) )
(. ِةَداهَّشلا ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  « ) تسا هاگآ  راکشآ )

نیمه هب  و  ِلاعَتُْملا .) ُرِیبَْکلا   ) زیچ همه  رب  طلّـسم  و  تسا » یلاعتم  گرزب و  وا  : » هک تسا  لیلد  نیا  هب  دوهـش  بیغ و  زا  وا  یهاگآ  و 
.تسین ناهنپ  وا  ملع  ناگدید  زا  يزیچ  و  دراد ، روضح  اج  همه  رد  لیلد 

467 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

467 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

: دنک یم هفاضا  وا  نایاپ  یب ملع  رب  دیکأت  ثحب و  نیا  لیمکت  يارب  و  هیآ 10 -) )
دـناد و یم ار  همه  وا  دـنزاس » راکـشآ  ار  نآ  اـی  و  دـنیوگب ، نخـس  یناـهنپ  هک  امـش  زا  یناـسک  تـسا  ناـسکی  دـنوادخ )  ) وا يارب  »

(. ِِهب َرَهَج  ْنَم  َلْوَْقلا َو  َّرَسَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءاوَس   ) دونش یم
اراکـشآ هک  اهنآ  دـنراد و  یمرب ماگ  تملظ  ياه  هدرپ نایم  رد  بش و  لد  رد  هنایفخم  هک  یناسک  دـنک ) یمن توافت  وا  يارب  زین   ) «و

(. ِراهَّنلِاب ٌبِراس  ِْلیَّللِاب َو  ٍفْخَتْسُم  َوُه  ْنَم  َو  « ) دنور یم شیوخ  راک  لابند  هب  نشور  زور  رد 

467 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

ربخاب و مدرم  راکشآ  ناهنپ و  زا  ندوب ، ةداهـشلا » بیغلا و  ملاع   » مکح هب  ادخ  هک  میدناوخ  لبق  هیآ  رد  یبیغ ! ناظفاحم  هیآ 11 -) )
.تسا رظان  رضاح و  اج  همه 

هک تسا  ینارومأم  ناسنا  يارب  : » دشاب یم زین  دوخ  ناگدنب  نابهاگن  ظفاح و  نیا ، رب  هوالع  دـنوادخ  هک  دـنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد 
ِهِْفلَخ ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنـِم  ٌتاـبِّقَعُم  ُهـَل  « ) دـننک یم ظـفح  ثداوـح  زا  ار  وا  دـنریگ و  یم رارق  وا  رـس  تـشپ  و  ور ، شیپ  زا  یپرد  یپ

(. ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی 
دنکفیب و اههاگترپ  هب  ار  دوخ  دناوت  یم ناسنا  تسا و  طرش  دیق و  یب ینابهاگن  ظفح و  نیا  هک  دنکن  هابتشا  یـسک  هک  نیا  يارب  اما 
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دـشاب هتـشاد  راظتنا  زاب  دوشب و  تسا  باذع  تازاجم و  بجوتـسم  هک  یهانگ  هنوگره  بکترم  ای  دنزب و  يراک  منادـن  ره  هب  تسد 
اهنآ هک  نیا  رگم  دهد  یمن رییغت  ار  یتلم  موق و  چیه  تشونرس  دنوادخ  : » هک دنک  یم هفاضا  دنشاب  يو  ظفاح  وا  نارومأم  ادخ و  هک 

(. ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  «! ) دننک داجیا  دوخ  رد  یتارییغت 
ياهالب تازاجم و  هلأسم  دنتـسه ، ناسنا  ظفح  راد  هدـهع هک  یهلا  نارومأم  دوجو  اب  هک  دـیاین  شیپ  هابتـشا  نیا  هک  نیا  يارب  زاـب  و 

عافد و هار  چیه  دنک  يدب  ءوس و  هدارا  یتیعمج  موق و  هب  دـنوادخ  هاگره  و  : » هک دـنک  یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  دراد ، ینعم  هچ  یهلا 
(. َُهل َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  َو  « ) درادن تشگزاب 

(. ٍلاو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  « ) تشاد دنهاوخن  یتسرپرس  ادخ ، زج  «و 
468 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  موق  يدوبان  ای  تازاجم  باذع و  هب  ادخ  نامرف  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب 

! دننک یم ثداوح  میلست  ار  ناسنا  دنوش و  یم رود  نانابهگن  ناظفاح و  دوش ، رداص  یتلم  و 

468 ص :  تسا .... ! ام  دوخ  زا  تارییغت  هشیمه 

یلک و نوناق  کی  تسا ، هدمآ  يرصتخم  توافت  اب  نآرق  زا  دروم  ود  رد  هک  ْمِهِسُْفنَِأب » ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ   » هلمج
.دنک یم نایب  ار  یمومع 

هب یکتم  ینورب  تارییغت  هنوگره  دیوگ  یم ام  هب  دـنک  یم نایب  ار  مالـسا  یعامتجا  ياه  همانرب نیرتمهم  زا  یکی  هک  ینآرق  لصا  نیا 
نیاربانب دریگ ، یم همـشچ  رـس  اـج  نیمه  زا  دیـسر  یموق  هب  هک  یتسکـش  يزوریپ و  هنوگره  و  تسا ، ماوقا  اـهتلم و  ینورد  تارییغت 

لماع هراومه  ار  هدـننک  رامعتـسا  رگ و  هطلـس ياهتردـق  و  دـندرگ ، یم ینورب » لماوع   » لابند هب  شیوخ  هئربت  يارب  هشیمه  هک  اـهنآ 
، دنشاب هتـشادن  هعماج  کی  نورد  رد  یهاگیاپ  یمنهج  ياهتردق  نیا  رگا  هک  ارچ  دنهابتـشا ، رد  تخـس  دنرامـش ، یم دوخ  یتخبدب 

.تسین هتخاس  نانآ  زا  يراک 
يرکف و بالقنا  کی  مینزب ، نورد  زا  یبالقنا  هب  تسد  دـیاب  اهیماکان  اهیتخبدـب و  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دـیوگ : یم ینآرق  لـصا  نیا 

فعـض ياه  هطقن يوجتـسج  هب  اروف  دـیاب  اهیتخبدـب  لاگنچ  رد  يراتفرگ  ماـگنه  هب  و  یقـالخا ، یناـمیا و  بـالقنا  کـی  یگنهرف ،
رون مینک و  ادیپ  هزات  يدلوت  مییوشب ، دوخ  ناج  حور و  ناماد  زا  قح  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  بآ  اب  ار  اهنآ  و  میزادرپب ، نتشیوخ 

.میزاس لدبم  يزوریپ  هب  ار  اهتسکش  اهیماکان و  میناوتب  نآ  وترپ  رد  ات  دیدج ، یتکرح  و 

468 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

رارـسا ادـخ و  تمظع  ياه  هناشن دـیحوت و  تایآ  هب  رگید  راـب  اـجنیا  رد  نآرق  وا : تمظع  ياـه  هناـشن زا  يرگید  شخب  هیآ 12 -) )
.دزادرپ یم شنیرفآ 

سرت و هیام  هک  ار  قرب  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  دوش ) یم ادـیپ  ربا  تاـعطق  ناـیم  رد  هک  یقرب   ) قرب هب  تسخن 
(. ًاعَمَط ًافْوَخ َو  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  « ) دهد یم هئارا  امش  هب  دشاب  یم عمط 

469 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزادنا  یم تشحو  هب  ار  امش  دنک و  یم هریخ  ار  اهمشچ  شناشخرد  عاعش  وس  کی  زا 
ار تعارز  ناتخرد و  دـشخب و  یم لالز  بآ  ار  نابایب  ناماک  هنـشت  دـیآ و  یم دوجو  هب  ییاهرابگر  نآ  هارمه  ابلاغ  هک  اـجنآ  زا  اـما 
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.دننارذگ یم ار  یساسح  تاظحل  دیما ، میب و  نیا  نایم  رد  و  دناشک ، یم عمط  دیما و  هب  ار  اهنآ  دنک ، یم باریس 
ُئِْـشُنی َو   ) دـنا هنـشت ياهنیمز  يرایبآ  هب  رداق  هک  دـنک » یم داجیا  رابرپ  نیگنـس و  ياهربا  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. َلاقِّثلا َباحَّسلا 

469 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

َو « ) دیوگ یم ادخ  دمح  حیبست و  دعر  و  : » دیامرف یم تسین ، ادج  زگره  قرب  زا  هک  دزادرپ  یم دعر »  » يادص هب  هیآ  نیا  هیآ 13 -) )
(. ِهِدْمَِحب ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسی 

ادخ حیبست  المع  دنتـسه ، فده  کی  تمدخ  رد  ود  ره  دشاب و  یم قرب  هدیدپ  اب  مأوت  هک  تعیبط  ناهج  نینطرپ  يادص  نیا  يرآ !
.دنک یم قلاخ  تمظع  شنیرفآ و  ماظن  زا  تیاکح  هک  تسا ، قرب »  » يایوگ نابز  دعر » : » رگید ریبعت  هب  دیوگ و  یم

وا حیبست  هب  ادخ » تیـشخ  سرت و  زا  زین  ناگتـشرف  یگمه   » هک دنیوگ  یم وا  حیبست  هدام ، ناهج  يازجا  ریاس  دعر و  يادص  اهنت  هن 
(. ِِهتَفیِخ ْنِم  ُۀَِکئالَْملا  َو   ) دنلوغشم

دننک یهاتوک  هدش  هدراذگ  اهنآ  هدـهع  رب  یتسه  ماظن  رد  هک  ییاهتیلوؤسم  راگدرورپ و  نامرف  ماجنا  رد  هک  دنـسرت  یم نیا  زا  اهنآ 
نیرفآ سرت  دـننک  یم تیلوؤسم  ساـسحا  هک  اـهنآ  يارب  فیلاـکت  اـه و  هفیظو هشیمه  میناد  یم و  دـنوش ، یهلا  تازاـجم  راـتفرگ  و 

.دراد یم او  تکرح  شالت و  هب  ار  صخش  هک  هدنزاس  یسرت  تسا ،
: دیامرف یم هدرک ، اه  هقعاص هب  هراشا  قرب  دعر و  هنیمز  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  و 

(. ُءاشَی ْنَم  اِهب  ُبیُِصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُْری  َو  « ) دناسر یم بیسآ  نآ  هلیسو  هب  دهاوخب  سک  ره  هب  دتسرف و  یم ار  اه  هقعاص دنوادخ  »
کی ربارب  رد  یتح  ثداوح ، ربارب  رد  ناسنا  تردق  تراقح  یکچوک و  اب  راگدرورپ و  تمظع  تایآ  هدهاشم  اب  و  همه ، نیا  اب  یلو 

(. ِهَّللا ِیف  َنُولِداُجی  ْمُه  َو  « ) دنزیخ یمرب زیتس  هلداجم و  هب  ادخ  هراب  رد  ناربخ ) یب زا   ) یهورگ  » مه زاب  ینامسآ  هقرج 
(. ِلاحِْملا ُدیِدَش  َوُه  َو  « ) دراد تخس  يرفیک  كاندرد و  یتازاجم  و  اهتنا ، یب یتردق  دنوادخ  هک  یلاح  رد  »

469 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

470 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  قح  توعد   » هک نیا  تسخن  دنک : یم هراشا  بلطم  ود  هب  هیآ  نیا  هیآ 14 -) )
دراد و ناگدنب  ياعد  زا  یهاگآ  مه  دنک ، یم تباجا  و  دونـش ، یم میناوخب  ار  وا  هاگره  ینعی  ِّقَْحلا .) ُةَوْعَد  َُهل  « ) تسا ادـخ )  ) وا نآ 

.اهنآ ياه  هتساوخ ماجنا  رب  تردق  مه 
دنناوخ یم دنوادخ  زا  ریغ  ناکرـشم  هک  ار  یناسک   » اریز تسا ، لطاب  ياعد  توعد و  اهنآ  زا  ياضاقت  اهتب و  ندـناوخ  هک  نیا  رگید 

َو  ) دـنک یمن تباجا  ار  ناشیاعد  و  دـنیوگ » یمن خـساپ  نانآ  توعد  هب  زگره ) دـنرب  یم هانپ  اهنآ  هب  ناشیاه  هتـساوخ ماـجنا  يارب  (و 
(. ٍء ْیَِشب ْمَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا 

دـنک و یم نایب  ییاسر  اـبیز و  یـسح  لاـثم  ینـالقع  عوضوم  نیا  نتخاـس  مسجم  يارب  تسا - نآرق  شور  هک  هنوگ  ناـمه  سپس -
هب بآ  ات  دیاشگ  یم بآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد )  ) ياهفک هک  دنتـسه  یـسک  نوچمه  دنناوخ ) یم ار  ادخ  ریغ  هک   ) اهنآ : » دیوگ یم

(. ِهِِغلاِبب َوُه  ام  ُهاف َو  َُغْلبَِیل  ِءاْملا  َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِسابَک  اَّلِإ  «! ) دیسر دهاوخن  زگره  و  دسرب ، شناهد 
کی زا  زج  راک  نیا  ایآ  داتـسرف ؟ ناهد  هب  ار  بآ  هراشا ، اـب  درک و  زارد  بآ  يوس  هب  تسد  تسـشن و  هاـچ  راـنک  رد  ناوت  یم اـیآ 
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؟ دنز یم رس  هناوید  حول و  هداس  ناسنا 
ُءاعُد ام  َو  « ) تسین یهارمگ  رد  نتشادرب ) ماگ   ) زج يزیچ ) اهتب  زا   ) نارفاک ياعد  و  : » دیوگ یم نخس  نیا  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 

(. ٍلالَض ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا 
.درب راک  هب  دناسر  یمن دصقم  هب  ار  وا  زگره  هک  يا  ههاریب رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتلالض  هچ 

470 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

اه ههاریب رد  اهنت  کت و  هتـشگ و  ادـج  یتسه  ملاع  ناوراک  زا  هنوگچ  ناتـسرپ  تب  دـهد  ناشن  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
: دیامرف یم نینچ  دنا  هدش نادرگرس 

حبص و ره  اهنآ ، ياه  هیاس نینچمه  تهارک و  يور  زا  ای  میلـست و  تعاطا و  يور  زا  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  همه  »
(. ِلاصْآلا ِّوُدُْغلِاب َو  ْمُُهلالِظ  ًاهْرَک َو  ًاعْوَط َو  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهَِّلل  َو  « ) دننک یم هدجس  ادخ  يارب  ماش ،

470 ص :  تسیچ .... ؟ تادوجوم  هدجس  زا  روظنم 

ینیوکت هبنج  اهنت  ناشعوضخ  هدجس و  یهورگ  یهتنم  تسا ، میلست  عضاوت و  تیاهن  عوضخ و  ینعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هدجس 
471 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلو  دنعضاخ ، شنیرفآ  یتسه و  ملاع  نیناوق  ربارب  رد  ینعی  دراد ،

.دننک یم هدجس  دنوادخ  ربارب  رد  دوخ  هدارا  لیم و  اب  ینعی  دنراد  زین  یعیرشت  دوجس  ینیوکت  دوجس  رب  هوالع  یهورگ 
هدجـس هب  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تبغر  لـیم و  يور  زا  ناـنمؤم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ًاـهْرَک » ًاـعْوَط َو   » هـب ریبـعت  و 

شنیرفآ نیناوق  رظن  زا  ناشدوجو  تارذ  مامت  دنتسین  يا  هدجس نینچ  هب  رضاح  دنچ  ره  نانمؤم  ریغ  اما  دننک ، یم عوضخ  دنتفا و  یم
.دنهاوخن هچ  دنهاوخب و  هچ  تسادخ  نامرف  میلست 

471 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

ثحب هب  هیآ  نیا  رد  دوب  ادـخ  دوجو  تخانـش  هراب  رد  یناوارف  ياهثحب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  ارچ ؟ یتسرپ  تب  هیآ 16 -) )
.دنک یم بیقعت  ار  ثحب  نیا  قیرط  دنچ  زا  دزادرپ و  یم ناتسرپ  تب  ناکرشم و  هابتشا  نوماریپ 

ُّبَر ْنَـم  ْلـُق  « ) تـسیک نـیمز  اهنامـسآ و  ربدـم  راـگدرورپ و  سرپـب  اـهنآ  زا  : » دـیوگ یم هدرک ، ربماـیپ  هـب  ار  نخـس  يور  تـسخن 
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو 

(. ُهَّللا ُِلق  « ) هّللا وگب :  » و هدب ، ار  لاؤس  نیا  خساپ  دوخ  هک  دهد  یم روتسد  دنیشنب  اهنآ  خساپ  راظتنا  رد  ربمایپ  هکنآ  یب سپس 
دوخ دوبعم  هاگ و  هیکت ءایلوا و  ار  ادخ  ریغ  ایآ  وگب : اهنآ  هب  : » هک دـهد  یم رارق  تمالم  شنزرـس و  دروم  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  سپس 

َنوُِکلْمَی َءاِیلْوَأ ال  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْذَخَّتاَف  ُْلق َأ  ( !؟» دنتسین ینایز  دوس و  کلام  ناشدوخ  هب  تبسن  یتح  اهتب  نیا  هک  نیا  اب  دیا ؟ هداد رارق 
(. ارَض ًاعْفَن َو ال  ْمِهِسُْفنَِأل 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1149 

http://www.ghaemiyeh.com


انیب انیبان و  ایآ  وگب : : » دیوگ یم تسخن  هدرک ، صخشم  ار  كرـشم »  » و دحوم »  » دارفا عضو  حیرـص  نشور و  لاثم  ود  رکذ  اب  سپس 
(. ُریِصَْبلا یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ( ؟» تسا ناسکی 

.داد رارق  هّللا »  » رانک رد  ناوت  یمن ار  اهتب »  » و دنتسین ، ناسکی  نمؤم ، رفاک و  نینچمه  تسین ، ناسکی  انیب  انیبان و  هک  هنوگ  نامه 
(. ُروُّنلا ُتاُملُّظلا َو  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  «!! ) دنناسکی رون  تاملظ و  ایآ  : » هک نیا  رگید 

472 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملاع  قلطم  رون  هک  ادخ »  » رانک رد  دنضحم  تاملظ  هک  ار  اهتب  ناوت  یم هنوگچ 
؟ داد رارق  تسا ، یتسه 

نیا رطاخ  هب  دنداد  رارق  ادخ  يارب  ینایاتمه  اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم دزاس و  یم رتدکؤم  ار  ناکرشم  هدیقع  نالطب  يرگید  هار  زا  سپس 
ُْقلَْخلا ََهباشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  « ) تسا هدش  هبتشم  اهنآ  رب  اهشنیرفآ  نیا  و  دنتشاد ، یـشنیرفآ  ادخ  دننامه  نانآ  هک 

(. ْمِْهیَلَع
ار تقلخ  ملاـع  دـنناد و  یم زیچ  همه  قلاـخ  ار  ادـخ  زین  اـهنآ  دـنرادن ، اـهتب  هراـب  رد  يا  هدـیقع نینچ  زین  ناتـسرپ  تب  هک  یلاـح  رد 

.دنرامش یم وا  هب  طوبرم  تسبرد 
(. ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  َوُه  ٍء َو  ْیَش ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  « ) زوریپ هناگی و  تسوا  تسا و  زیچ  همه  قلاخ  ادخ  وگب : : » دیامرف یم هلصافالب  اذل  و 
ره دوـش و  یم رداـص  ادـخ  فرط  زا  مئاد  روـطب  یتـسه  ضیف  تـسا و  یمئاد  رما  کـی  تـقلخ  هـک  دوـش  یم هدافتـسا  قوـف  هـیآ  زا 
هب همه  تقلخ  زاغآ  نوچمه  یتسه  ملاع  ریبدت  شنیرفآ و  همانرب  نیاربانب  دریگ ، یم یتسه  شکاپ  تاذ  زا  هظحل  هب  هظحل  يدوجوم 

.تسادخ تسد 

472 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

لئاـسم هب  یکتم  تیبرت ، میلعت و  باـتک  کـی  ناونع  هب  نآرق ، شور  هک  اـجنآ  زا  لـطاب : قح و  هرظنم  زا  یقیقد  میـسرت  هیآ 17 -) )
مدرم هرمزور  یگدـنز  رد  ابیز  بلاج و  یـسح  ياهلثم  يور  تشگنا  نهذ ، هب  هدـیچیپ  میهاـفم  نتخاـس  کـیدزن  يارب  تسا ، ینیع 
لطاب قح و  و  رفک ، نامیا و  كرـش ، دیحوت و  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یقیاقح  نتخاس  مسجم  يارب  زین  اجنیا  رد  دراذگ ، یم

.دنک یم نایب  ییاسر  رایسب  لثم  تشذگ ،
(. ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  « ) تسا هداتسرف  ورف  ار  یبآ  نامسآ  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن 

« دـش يراج  یبالیـس  اهنآ  هزادـنا  هب  يا  هناـخدور هّرد و  ره  زا  و  ! » تکرح ومن و  همـشچ  رـس  و  نیرفآ ، یگدـنز  شخبتاـیح و  یبآ 
(. اهِرَدَِقب ٌۀَیِدْوَأ  َْتلاسَف  )

زا یمیظع  بالیـس  دـندنویپ و  یم مه  هب  اهرهن  دـنروآ ، یم دوجو  هب  ییاهرهن  دـنهد و  یم مه  تسد  هب  تسد  کچوک  ياـهرابیوج 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  دـننیبب  دوخ  هار  رـس  رب  ار  هچ  ره  دـنور و  یم الاب  مه  شود  رـس و  زا  اهبآ  ددرگ ، یم ریزارـس  راسهوک  هنماد 

473 ص : ج2 ،
: دیوگ یم نآرق  هک  نانچنآ  دنوش ، یم رهاظ  جاوما  يالبال  زا  اهفک  ماگنه  نیا  رد  دنوش ، یم هدیبوک  رگیدکی  رب  ابترم  دنراد و  یمرب

(. ًاِیبار ًاَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  « ) درک لمح  یفک  دوخ  يور  رب  لیس  »
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شتآ یگدنز ، لئاسو  ای  تالآ  تنیز  ندروآ  تسد  هب  يارب  اه ) هروک رد   ) هچنآ زا  و  ، » تسین ناراب  لوزن  هب  رصحنم  اهفک  شیادیپ 
ِراَّنلا ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِم  َو  « ) دـیآ یم دوجو  هب  بآ ) يور  ياهفک   ) دـننام ییاهفک  زین  دوش ) بوذ  اـت   ) دـننک یم نشور  نآ  يور 

(. ُُهْلثِم ٌَدبَز  ٍعاتَم  ْوَأ  ٍۀَْیلِح  َءاِغْتبا 
« دـنز یم لاـثم  لـطاب ، قـح و  يارب  دـنوادخ  هنوـگ  نیا  : » دـیامرف یم نینچ  و  دور ، یم يریگ  هجیتـن غارـس  هب  لاـثم  نیا  ناـیب  زا  دـعب 

(. َلِطاْبلا َّقَْحلا َو  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک  )
دـیفم و مدرم  يارب  هک  یبآ  دـنور و  یم رانک  هب  یهت ) نایم  زاوآ و  دـنلب  ي   ) اـهفک اـما  : » دـیوگ یم دزادرپ و  یم نآ  حرـش  هب  سپس 

(. ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  ًءافُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  « ) دنام یم نیمز  رد  تسا  دنمدوس 
قح یلو  تسا ، هدوهیب  هدـیاف و  یب لطاب  اما  تسا  تایح  هیاـم  هک  لـالز  بآ  نوچمه  تسا  دـنمدوس  دـیفم و  هشیمه  قح ، نینچمه 

.دزاس رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ات  دشورخب  دشوجب و  دیاب  هشیمه 
دنوادخ نینچ  نیا  : » دـیامرف یم نآرق ، ياهلاثم  رگید  لاثم و  نیا  يور  رتقیقد  هعلاطم  هب  توعد  رتشیب و  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک  « ) دنز یم ییاهلاثم 

473 ص :  دزاس ....  یم یناگمه  ار  لئاسم  لاثم ،

نآ زا  ینادـنچ  هدافتـسا  مدرم  هدوت  و  تسا ، مهف  لباق  صاوخ  يارب  اهنت  شیلـصا  لکـش  رد  هک  تسا  یملع  ثحاـبم  زا  يرایـسب  - 
زا دنـشاب ، شناد  ملع و  زا  يا  هیاپ دح و  ره  رد  مدرم  ددرگ ، مهف  لباق  هلیـسو  نیا  هب  و  هتخیمآ ، لاثم  اب  هک  یماگنه  یلو  دـنرب ، یمن

.دنراد يراکنا  لباق  ریغ  دربراک  گنهرف ، ملع و  میمعت  هلیسو  کی  ناونع  هب  اهلاثم  نیاربانب  دنریگ ، یم هرهب  نآ 

474 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

، هتـشذگ هیآ  رد  غیلب  اسر و  لاثم  کی  نمـض  رد  لطاب  قح و  هرهچ  نایب  زا  سپ  دندرک : تباجا  ار  قح  توعد  هک  اهنآ  هیآ 18 -) )
474 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تشونرس  هب  هراشا  اجنیا  رد 

يور لـطاب  هب  هدـش ، نادرگ  ور  قح  زا  هک  یناـسک  مه  دـندیورگ و  نآ  هب  دـندرک و  تباـجا  ار  قح  توـعد  هک  دوـش  یم یناـسک 
.دندروآ

« تسا دومحم  تبقاع  دـنمدوس و  هجیتن  کین و  شاداپ  دـندرک ، ناشراگدرورپ  توعد  تباجا  هک  یناسک  يارب  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ینْسُْحلا ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْسا  َنیِذَِّلل  )

مامت رگا  هک ) تسا  راب  تقر  موش و  يردق  هب  ناشتـشونرس   ) دندرکن ار  راگدرورپ  توعد  نیا  تباجا  هک  اهنآ  و  : » دـیازفا یم سپس 
اهنآ زا  لاح  نیا  اب  دنهدب » موش  تشونرـس  نآ  زا  تاجن  يارب  ار  اهنیا  همه  دنرـضاح  دـشاب  اهنآ  لام  شدـننامه  یتح  نیمز و  يور 

(. ِِهب اْوَدَْتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  ًاعیِمَج َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  َُهل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو   ) دش دهاوخن  هتفریذپ 
نآ ربارب  ود  هکلب  نیمز ، يور  همه  کلام  ناسنا  کی  هک  دوش  یمن رتاسر  نیا  زا  يریبعت  اهنآ ، رفیک  باذـع و  تمظع  میـسرت  يارب 

.دشاب هتشادن  يدوس  و  دشخب ، ییاهر  ار  دوخ  ات  دهدب  ار  همه  و  دشاب ،
مامت کلام  هک  تسا  نیا  دوش ، یمن روصت  نآ  زا  رترب  هک  ناسنا  کی  يوزرآ  نیرخآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تقیقح  رد  هلمج  نیا 
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فده نیرخآ  نیا  دنرـضاح  هک  تسا  هیاپ  دـح و  نآ  رد  قح  توعد  نافلاخم  نارگمتـس و  تازاجم  تدـش  یلو  دوش ، نیمز  يور 
.دنوش دازآ  دننک و  ادف  مه  ار  نآ  زا  رتالاب  رترب و  هکلب  يویند 

: دیوگ یم هدرک ، اهنآ  رگید  یتخبدب  هب  هراشا  وا - تاجن  ربارب  رد  تسا  نیمز  رد  هچنآ  همه  شریذپ  مدع  یتخبدـب - نیا  لابند  هب  و 
(. ِباسِْحلا ُءوُس  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) دنتسه يدب  تخس و  باسح  ياراد  اهنآ  »

رارق شنزرـس  خـیبوت و  دروـم  هبـساحم  لاـح  رد  مه  و  دـنهد ، یم سپ  ار  یقیقد  تخـس و  هبـساحم  مه  صاخـشا  هنوـگ  نـیا  ینعی ،
.دوش یم هداد  نانآ  هب  تساک  مک و  نودب  باسح  زا  دعب  اهنآ  رفیک  مه  دنریگ و  یم

دب هچ  تسا و  خزود  نانآ  هاگیاج  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  ناـنآ  تازاـجم  ییاـهن  هجیتن  اـی  تازاـجم و  نیموس  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 
هدـیزگرب ياه  هلعـش يور  دـیاب  دـنمرایب  تحارتسا  رتسب  رد  هک  نیا  ياج  هب  و  ُداـهِْملا .) َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَـم  َو  « ) تسا یهاـگیاج 

475 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
! دنریگ رارق  نازوس  شتآ 

475 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هک دروخ  یم مشچ  هب  قح  نارادـفرط  هدـنزاس  ياه  همانرب تایئزج  زا  یمّـسجت  میـسرت و  اجنیا  رد  باـبلالا : ولوا  هماـنرب  هیآ 19 -) )
زا هچنآ  دـناد  یم هک  یـسک  ایآ  : » دـیامرف یم يراکنا  ماهفتـسا  کـی  تروص  هب  تسخن  دـیامن  یم لـیمکت  ار  هتـشذگ  تاـیآ  ثحب 

؟» تسانیبان هک  تسا  یسک  دننامه  تسا ، قح  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ 
(. یمْعَأ َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَف  (َأ 

زا یلکب  ناسنا  لد  مشچ  هک  نیا  رگم  تسین  ریذپ  ناکما  هجو  چیه  هب  تیعقاو  نیا  نتـسنادن  هک  نیا  هب  تسا  یفیطل  هراشا  ریبعت  نیا 
.دشاب هداتفا  راک 

اُولوُأ ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  « ) دنا هشیدنا زغم و  نابحاص  بابلالا و  اولوا  هک  دنوش  یم رکذـتم  یناسک  اهنت  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذـل  و 
(. ِباْبلَْألا

475 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هلأسم يور  تشگنا  زیچ  ره  زا  لبق  و  هدرک ، نایب  ار  قح  نارادفرط  ياه  همانرب زیر  ِباْبلَْألا » اُولوُأ   » ریسفت ناونع  هب  سپس  هیآ 20 -) )
« دننکش یمن ار  نامیپ  دننک و  یم افو  یهلا  دهع  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم هدراذگ ، ینکـش  نامیپ  كرت  دهع و  هب  يافو 

(. َقاثیِْملا َنوُضُْقنَی  ِهَّللا َو ال  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا  )
هتفرگ ناسنا  زا  ترطف  ياـضتقم  هب  ادـخ  هک  ییاـهنامیپ  يرطف و  ياهدـهع  لـماش  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  یهلا ) دـهع  « ) هّللا دـهع  »

، دنک یم كرد  داعم  أدـبم و  یتسه و  ملاع  قیاقح  زا  لقع  رکفت و  يورین  اب  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ینعی ، یلقع  ياهنامیپ  مه  دوش و  یم
كرت دـنوادخ و  ياـهنامرف  تعاـطا  اـب  هطبار  رد  ناـنمؤم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  ار  هـچنآ  ینعی  یعرـش  ياـهنامیپ  مـه 

.ددرگ یم لماش  ار  همه  هتفرگ  نامیپ  هانگ ، تیصعم و 

475 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 13) دعرلا ةروس 
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ییاهدنویپ هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم هکنانچ  تساهنآ ، زا  يرادساپ  اهدنویپ و  ظفح  اهنآ ، همانرب  هدام  نیمود  هیآ 21 -) )
(. َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنراد یم رارقرب  هدرک  نآ  ظفح  هب  رما  دنوادخ  هک  ار 

ناردارب دـنواشیوخ و  هیاسمه و  تسود و  زا  معا  اهناسنا  ریاس  اب  یطابترا  ناربهر ، ناربمایپ و  اب  یطاـبترا  ادـخ ، اـب  یطاـبترا  ناـسنا 
476 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درمش  مرتحم  دیاب  ار  اهدنویپ  نیا  همه  شدوخ ، اب  زین  یطابترا  و  دراد ، ناعونمه  ینید و 

اه و هقالع اهدـنویپ و  ار  وا  دوجو  ياـپ  اـت  رـس  هکلب  تسین  یتسه  ملاـع  زا  هدـیرب  ادـج و  يوزنم و  دوجوم  کـی  ناـسنا  تقیقح  رد 
.دهد یم لیکشت  اهطابترا 

هاگداد رد   ) باـسح يدـب  زا  دـنراد و  تیـشخ  ناـشراگدرورپ ، زا  اـهنآ  : » هک تسا  نآ  قح  نارادـفرط  هماـنرب  نیمراـهچ  نیموس و 
(. ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَی  ْمُهَّبَر َو  َنْوَشْخَی  َو  « ) دنسرت یم تمایق )

476 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

نمـشد و اب  داهج  هانگ و  كرت  تعاطا و  ریـسم  رد  هک  یتالکـشم  مامت  ربارب  رد  تسا ، تماقتـسا  اـهنآ  هماـنرب  نیمجنپ  هیآ 22 -) )
دنتسه یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم اذل  و  راگدرورپ ، يدونـشخ  بلج  يارب  یتماقتـسا  ربص و  مه  نآ  دراد  دوجو  داسف  ملظ و  اب  هزرابم 

(. ْمِهِّبَر ِهْجَو  َءاِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َو  « ) دنداد جرخ  هب  تماقتسا  ربص و  ناشراگدرورپ  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  هک 
ِهْجَو َءاِغْتبا   » هک دراد  شزرا  یتروص  رد  ریخ  لمع  هنوگره  یلک  روطب  ییابیکـش و  ربص و  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لـیلد  هلمج  نیا 
يراک دوخ ، رورغ  ياضرا  يارب  یتح  ای  مدرم و  هجوت  بلج  يراکایر و  لیبق  زا  يرگید  ياه  هزیگنا رگا  و  دشاب ، ادـخ  يارب  و  ِهَّللا »

.تسا شزرا  یب دهد  ماجنا  ار 
(. َةالَّصلا اُوماقَأ  َو  « ) دنراد یم اپ  رب  ار  زامن  اهنآ   » هک تسا  نیا  اهنآ  همانرب  نیمشش 

دای هب  دزیخرب و  زاین  زار و  هب  وا  اب  دنک ، دیدجت  ادخ  اب  ار  دوخ  دنویپ  هطبار و  ماش  حبص و  ره  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  رتمهم  زیچ  هچ 
.دیوشب ناج  لد و  زا  ار  هانگ  راگنز  رابغ و  درگ و  راک ، نیا  وترپ  رد  و  دتفیب ، شیوخ  ياهتیلوؤسم  وا و  تمظع 

رد میا  هداد يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا   » هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنک : یم نایب  ترابع  نیا  اب  ار  نایوجقح  همانرب  نیمتفه  نآ  لابند  هب  و 
(. ًۀَِینالَع ارِس َو  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  « ) دننک یم قافنا  راکشآ  ناهنپ و 

.دنک یم مکحم  قلخ »  » اب ار  وا  دنویپ  ةوکز  و  ادخ »  » اب ار  ناسنا  دنویپ  زامن 
ِۀَنَسَْحلِاب َنُؤَرْدَی  َو  « ) دنرب یم نایم  زا  ار  دوخ  تائیس  تانسح ، هلیـسو  هب  اهنآ  : » هک تسا  نیا  اهنآ  همانرب  نیرخآ  نیمتـشه و  هرخالاب 

(. َۀَئِّیَّسلا
477 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرتشیب  تانسح  هزادنا  نامه  هب  دشاب  رتگرزب  اهنآ  شزغل  هانگ و  هزادنا  ره  و 

.دنیوشب تانسح  بآ  اب  هانگ  ثول  زا  ار  هعماج  دوخ و  دوجو  ات  دنهد ، یم ماجنا 
اهنآ هب  تبسن  یـسک  زا  رگا  دنراد  یعـس  هکلب  دننک ، یمن یفالت  يدب  اب  ار  يدب  اهنآ  هک  دراد  دوجو  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 

.دننک رظن  دیدجت  هب  راداو  هدنمرش و  ار  وا  يو ، قح  رد  یکین  ماجنا  اب  دسرب ، يدب 
قح و نارادـفرط  نادنمـشیدنا و  و  بابلالا » اولوا   » راک تبقاـع  هب  هراـشا  هتـشذگ  فلتخم  ياـه  هماـنرب رکذ  زا  سپ  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ِراَّدلا یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تساهنآ يارب  رگید  يارس  کین  تبقاع  : » دیامرف یم هدرک ، اه  همانرب نیا  هب  نالماع 

477 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 13) دعرلا ةروس 
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: دیوگ یم ریخ  تبقاع  کین و  ماجنا  رس  نیا  حیضوت  رد  هیآ  نیا  هیآ 23 -) )
حلاص نادنزرف  نارـسمه و  ناردپ و  مه  دـنوش و  یم نآ  دراو  ناشدوخ  مه  هک  تسا  تشهب  نادـیواج  ياهغاب   » اهنآ راک  ماجنا  رس 

(. ْمِِهتاَّیِّرُذ ْمِهِجاوْزَأ َو  ْمِِهئابآ َو  ْنِم  َحَلَص  ْنَم  اهَنُولُخْدَی َو  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  « ) اهنآ
َو « ) دـنوش یم دراو  اهنآ  رب  يرد  ره  زا  ناگتـشرف   » هک تسا  نیا  دزاس ، یم لـیمکت  ار  ناـیاپ  یب گرزب و  ياـهتمعن  نیا  هک  يزیچ  و 

(. ٍباب ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا 

477 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

(. ُْمتْرَبَص اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  « ) ناتتماقتسا ربص و  رطاخ  هب  امش  رب  مالس  : » دنیوگ یم اهنآ  هب  و  هیآ 24 -) )
دوجو هب  ار  تمالـس  نیا  هک  هدوب  بئاصم  دـئادش و  لـمحت  اـهتیلوؤسم و  فئاـظو و  ماـجنا  هار  رد  امـش  ياهتماقتـسا  اـهربص و  نآ 

.دوب دیهاوخ  شمارآ  تینما و  تیاهن  رد  اجنیا  رد  دروآ ،
(. ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ( ؟» یبوخ تبقاع  هچ  کین و  نایاپ  هچ  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

دورو ببـس  هک  تسا  ییاهراک  لامعا و  هب  هراشا  هک  دراد  ییاهرد  تشهب  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  تایاور  نآرق و  تایآ  زا 
تـسا رد  تشه »  » ياراد تشهب  تایاور ، قبط  و  دراد ، رد  تفه »  » منهج میناوخ : یم نآرق  رد  هک  نیا  بلاج  .دـنوش و  یم تشهب  هب 

وا بضغ  رب  ادـخ  تمحر  و  تسا ، رتـشیب  منهج  هب  لوـصو  قرط  زا  نادـیواج  تشهب  تداعـس و  هب  لوـصو  قرط  هک  نیا  هـب  هراـشا 
.دریگ یم یشیپ 

478 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

478 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

رکذ زا  سپ  ددرگ  یم نشور  یبوخ  هب  رگیدـکی  اب  هسیاـقم  رد  هراومه  دـب  کـین و  هک  اـجنآ  زا  راـکهبت ! ناتـسرپ  اـیند  هیآ 25 -) )
نایب دنا  هداد تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  هشیدـنا  لقع و  هک  اهنآ  نادـسفم و  یلـصا  تافـص  زا  یـشخب  اجنیا  رد  بابلالا » اولوا   » تافص

، هداد نآ  يرارقرب  هب  نامرف  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  و  دننکـش ، یم ندرک  مکحم  زا  دعب  ار  یهلا  دهع  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم دراد ، یم
ِدَْعب ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  َو  « ) تساهنآ زا  رگید  يارـس  تازاجم  تنعل و  دـنیامن ، یم داسفا  نیمز  يور  رد  و  دـننک ، یم عطق 

(. ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  ُۀَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاثیِم َو 
: تسا هدش  هصالخ  قوف ، هلمج  هس  رد  اهنآ  یملع  یتدیقع و  دسافم  مامت  تقیقح  رد 

.دنوش یم یعیرشت  ياهنامیپ  و  یلقع ، ياهنامیپ  و  يرطف ، ياهنامیپ  لماش  هک  یهلا  ياهنامیپ  نتسکش  - 1
.نتشیوخ اب  هطبار  و  قلخ ، اب  هطبار  یهلا ، ناربهر  اب  هطبار  ادخ ، اب  هطبار  اه  هطبار عطق  - 2

.تسا نیمز  يور  رد  داسف  تسا ، لبق  تمسق  ود  هرمث  هک  تمسق  نیرخآ  - 3

478 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

سک ره  يارب  ار  يزور  دنوادخ  : » تسادخ تسد  هب  نآ ، یمک  يدایز و  يزور و  هک  دـنک  یم نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
(. ُرِدْقَی ُءاشَی َو  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا  « ) دهد یم رارق  گنت  دهاوخب  سک  ره  يارب  و  عیسو ، دهاوخب 
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ار یهلا  دهع  و  دـنرب ، یم ار  ییادـخ  ياهدـنویپ  دـننک ، یم داسف  نیمز  يزور  رد  رتشیب  دـمآرد  بلج  رطاخ  هب  اهنآ  هک  نیا  هب  هراشا 
تسد هب  نآ  دایز  مک و  يزور و  هک  دنرادن  تقیقح  نیا  هب  هجوت  دننک ، ادیپ  يدام  یگدنز  زا  يرتشیب  هرهب  دمآرد و  ات  دننکـش  یم

.تسادخ
ایند یگدنز  هک  یلاح  رد  دنلاحشوخ  دونشخ و  ایند  یگدنز  هب  اهنت   » ضرالا یف  نادسفم  نانکش و  نامیپ  هک : دنک  یم هفاضا  سپس 

(. ٌعاتَم اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلِاب  اوُحِرَف  َو  « ) تسین شیب  يزیچان  عاتم  ترخآ ، ربارب  رد 
479 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

479 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هیآ نیا  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلاسر  داعم و  دیحوت و  نوماریپ  اهثحب  زا  يرایـسب  هروس  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 27 -) )
نارفاـک و  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  ار  جوـجل  نارکنم  تاداریا  زا  یکی  دور و  یم مالـسا  ربماـیپ  توـعد  هلأـسم  غارـس  هـب  رگید  راـب 

: دنیوگ یم
(. ِهِّبَر ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  « ) تسا هدشن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  يا  هزجعم ارچ 

ره و  دـنوش ، دراو  رد  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دنیـشنب و  يا  هشوگ رد  رگ » هداعلا قراـخ   » کـی تروص  هب  ربماـیپ  هک  دـنراد  راـظتنا  اـهنآ 
خساپ رد  نآرق  دنرواین ! نامیا  دندوبن  لیام  رگا  اهنآ  هزات  و  دهد ، هئارا  اهنآ  هب  هلصافالب  مه  وا  دننک  داهنشیپ  دنتسه  لیام  يا  هزجعم

لومـشم ددرگ  زاب  وا  يوس  هب  هک  سک  ره  دنک و  یم هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  هک  وگب :  » اهنیا هب  ربمایپ ! يا  دیوگ : یم اهنآ 
(. َبانَأ ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  « ) دهد یم رارق  شتیاده 

و اهتلاهج ، اهبصعت ، اهتجاجل ، تسا ، ناتدوخ  دوجو  نورد  زا  امش  دوبمک  هکلب  تسین ، زاجعا  هیحان  زا  امش  دوبمک  هک  نیا  هب  هراشا 
.تسامش نامیا  زا  عنام  دوش  یم قیفوت  هار  دس  هک  یناهانگ 

.درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ  یلو  هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 

479 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

یناسک نانیا  : » دیامرف یم هدرک ، نایب  دنا ) هتشگزاب ادخ  يوس  هب  هک  اهنآ  « ) َبانَأ ْنَم   » زا یبلاج  رایسب  ریسفت  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. ِهَّللا ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  « ) تسا مارآ  نئمطم و  ادخ  رکذ  هب  ناشیاهلد  دنا و  هدروآ نامیا  هک  دنتسه 

ِرْکِِذب الَأ  « ) دریگ یم شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  دیـشاب  هاگآ  : » دیامرف یم ریگارف  نادیواج و  لصا  یلک و  هدـعاق  کی  ناونع  هب  دـعب  و 
(. ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا 

479 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

هک ییاهنآ  : » دـنک یم لیمکت  نینچ  ار  لبق  تایآ  نومـضم  نامیا  اب  دارفا  راـک  ناـیاپ  تشونرـس و  رکذ  اـب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 29 -) )
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« دوب دـهاوخ  اهماجنا  رـس  نیرتهب  ناشراک  ماجنا  رـس  تساهنآ و  يارب  یگدـنز  نیرتهب  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  ناـمیا 
480 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍبآَم .) ُنْسُح  ْمَُهل َو  یبوُط  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  )

480 ص :  تسا .... ؟ هنوگچ  تسیچ و  ادخ  رکذ 

نودـب اـی  تسا و  یـشومارف  زا  سپ  اـی  تسا  هنوگ  ود  اـهنآ  زا  کـی  ره  یناـبز و  رکذ  یبـلق و  رکذ  تسا : هنوـگ  ود  رکذ   » دـنا هتفگ
«. یشومارف

حیبست و ررکم  دروآ و  نابز  رب  ار  وا  مان  هک  تسین  نیا  اهنت  تساهلد  شمارآ  هیام  هک  ادخ  رکذ  زا  روظنم  قوف  هیآ  رد  لاح  ره  هب  و 
شندوب رظاـن  رـضاح و  شیهاـگآ و  ملع و  شتمظع و  وا و  هجوتم  بلق  ماـمت  اـب  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دـیوگ ، ریبـکت  لـیلهت و 

یمکحتـسم ّدـس  هانگ  وا و  نایم  ددرگ و  اهیکین  شالت و  داهج و  يوس  هب  وا  دوجو  رد  تیلاعف  تکرح و  أدـبم  هجوت ، نیا  و  ددرگ ،
.تسا هدش  نایب  نآ  يارب  یمالسا  تایاور  رد  تاکرب  راثآ و  همه  نآ  هک  رکذ »  » تقیقح تسا  نیا  دنک ، داجیا 

: دوب نیا  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  هک  ییایاصو  زا  میناوخ  یم ثیدح  رد 
قح و  لام ، رد  ینید  ناردارب  اب  تاساوم  تسین ) هتخاس  سک  همه  زا  و   ) دـنرادن ار  نآ  تقاط  تما  نیا  هک  تسا  راک  هس  یلع ! يا  »

، تسین ربکا  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبـس  اهنت )  ) ادخ دای  یلو  لاح ، ره  رد  ادـخ  دای  و  نداد ، نتـشیوخ  زا  ار  مدرم 
«. دیوگ كرت  ار  نآ  دسرتب و  ادخ  زا  دریگ  یم رارق  یمارح  ربارب  رد  ناسنا  هک  یماگنه  هک  تسا  نآ  ادخ  دای  هکلب 

480 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

هیآ 30

480 ص :  لوزن .... : نأش 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  ربارب  رد  هک  مینادب  تسا  هدمآ  ناقرف  هروس  رد  هک  ناکرـشم  راتفگ  هب  خساپ  ار  هیآ  نیا  تسا  نکمم 
اَم اُولاق َو  ِنمْحَّرِلل  اوُدُجْـسا  میـسانش ! یمن ار  نامحر  ام  تسیک ؟» ناـمحر  دـنتفگ : دـینک ، هدجـس  ناـمحر  يارب  : » تفگ یم هک  هلآ 

(. 60 ناقرف /  ) ُنمْحَّرلا

480 ص :  ریسفت .... :

ياـهوگتفگ زا  يرگید  تمـسق  .ددرگ و  یم زاـب  توـبن  ثحب  هـب  نآرق  رگید  راـب  دـنروآ ! یمن ناـمیا  ناـجوجل  نـیا  ینک  راـک  ره 
: دنک یم وگزاب  توبن  هنیمز  رد  ار  اهنآ  خساپ  ناکرشم و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1156 

http://www.ghaemiyeh.com


هک میداتـسرف  یتما  نایم  هب  زین  ار  وت  میداتـسرف ) هتـشذگ  ماوقا  تیاده  يارب  ار  نیـشیپ  ناربمایپ  هک   ) هنوگ نامه  : » دیوگ یم تسخن 
ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ٌمَمُأ .) اِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍۀَّمُأ  ِیف  َكاْنلَـسْرَأ  َِکلذَک  « ) دنتفر دندمآ و  يرگید  ياهتما  اهنآ  زا  لبق 

481
(. َْکَیلِإ اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  اَُوْلتَِتل  « ) یناوخب اهنآ  رب  میا  هدرک یحو  وت  رب  ار  هچنآ  هک  دوب  نیا  فده  «و 

(. ِنمْحَّرلِاب َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو  « ) دنزرو یم رفک  نامحر  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  »
.تسا هدش  لماش  ار  اسرت  ربگ و  نمؤم و  رفاک و  شماع  هدرتسگ و  ضیف  هتفرگ و  رب  رد  ار  ناگمه  شتمحر  هک  يدنوادخ  هب 

(. یِّبَر َوُه  ُْلق  « ) تسا نم  راگدرورپ  تسا ، ماع  شتمحر  ضیف و  هک  يدنوادخ  نآ  نامحر  دیناد ) یمن رگا  : ) وگب »
(. ِباتَم ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسا وا  يوس  هب  متشگزاب  و  مدرک ، لکوت  وا  رب  نم  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  »

481 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

هیآ 31) )

481 ص :  لوزن .... : نأش 

هتـسشن هبعک  هناخ  تشپ  رد  هک  تسا ، هدش  لزان  هّکم »  » ناکرـشم زا  یعمج  خساپ  رد  هیآ  نیا  دنا : هتفگ گرزب  نارـسفم  زا  یـضعب 
: دندرک ضرع  دمآ ، اهنآ  دزن  نانآ ) تیاده  دیما  هب   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنداتسرف ، ص )  ) ربمایپ لابند  هب  دندوب و 

ام دودـحم  گـنت و  نیمز  نیا  یمک  اـت  نارب  بقع  تنآرق  هلیـسو  هب  ار  هّـکم  ياـههوک  نـیا  مـینک  يوریپ  وـت  زا  يراد  تـسود  رگا 
ام رّخـسم  ار  داب  هک  نیا  ای  دوب ، هدرک  رّخـسم  وا  يارب  ار  اههوک  دـنوادخ  هک  یتسین  دواد  زا  رتمک  دوخ  نامگ  هب  وت  دـبای ! شرتسگ 

هدنز ار  ناگدرم  ع )  ) یسیع اریز  نک ، هدنز  ار  شیرق ) هفیاط  دج  « ) یصق  » تدج زین  و  دوب ، نامیلس  رّخسم  هک  هنوگ  نامه  نادرگ ،
يارب هن  تسا  تجاجل  رـس  زا  دـییوگ  یم ار  هچنآ  همه  امـش  هک  دـش  لزاـن  هیآ  ماـگنه  نیا  رد  یتسین ! یـسیع  زا  رتمک  وت  درک و  یم

! ندروآ نامیا 

481 ص :  ریسفت .... :

ربماـیپ زا  ندروآ  ناـمیا  يارب  هن  تجاـجل  رـس  زا  هک  تسا  یناـیوج  هناـهب  هب  خـساپ  هیآ  نیا  دـمآ ، لوزن  نأـش  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
هعطق هعطق  اـهنیمز ، دـنیآرد و  تکرح  هب  اـههوک  نآرق  هلیـسو  هب  رگا  یتح  : » دـیامرف یم دـندرک ، یم یحارتقا  تازجعم  تساوخرد 

ُضْرَْألا ِِهب  ْتَعُِّطق  ْوَأ  ُلابِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو  ! ) دروآ دنهاوخن  نامیا  مه  زاب  دوش » تبحص  ناگدرم  اب  نآ  هلیـسو  هب  و  دنوش ،
482 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یتْوَْملا .) ِِهب  َمِّلُک  ْوَأ 

(. ًاعیِمَج ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْلب   ) دهد یم ماجنا  دنادب  مزال  هزادنا  ره  و  تسادخ » رایتخا  رد  اهراک  نیا  همه  یلو  »
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نامیا يارب  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  زاجعا  ياه  هناشن زا  رادقم  نامه  دیدوب  رگا  دـیتسین و  قح  بلاط  امـش  اما 
.دوب یفاک  الماک  ندروآ 

َأ « ) دنک یم تیاده  رابجالاب  ار  مدرم  همه  دهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دـنناد  یمن دـنا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  ایآ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
(. ًاعیِمَج َساَّنلا  يَدََهل  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَْأیَی  ْمَلَف 

زاین نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  یلماکت  تیونعم و  دقاف  شزرا و  یب يرابجا  نامیا  هنوگ  نیا  هک  ارچ  درک ، دـهاوخن  نینچ  وا  زگره  یلو 
.دراد

َنیِذَّلا ُلازَی  َو ال  « ) دنتـسه ناشلامعا  رطاخ  هب  يا  هدـنبوک بئاصم  موجه  دروم  هراومه  نارفاک  لاـح  نیع  رد  : » دـنک یم هفاـضا  دـعب 
اهنآ رب  مالسا  نادهاجم  هدنبوک  ياهگنج  نینچمه  فلتخم و  ياهالب  تروص  هب  بئاصم  نیا  هک  ٌۀَعِراق .) اوُعَنَص  اِمب  ْمُُهبیُِصت  اوُرَفَک 

.دیآ یم دورف 
دـنریگب و تربع  ات  ْمِهِراد .) ْنِم  ًابیِرَق  ُّلُحَت  ْوَأ  « ) دوش یم دراو  اهنآ  هناخ  یکیدزن  هب   » دـیاین دورف  نانآ  هناـخ  رد  بئاـصم  نیا  رگا  و 

.دندرگ زاب  ادخ  يوس  هب  دنروخب و  یناکت 
(. ِهَّللا ُدْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح  « ) دسر ارف  ادخ  ییاهن  نامرف  ات   » تفای دهاوخ  همادا  نانچمه  اهرادشه  نیا  و 

ار نمـشد  تردـق  نیرخآ  هک  هکم » حـتف   » یـضعب هتفگ  هب  ای  دـشاب و  تمایق  زور  ای  گرم ، هب  هراشا  تسا  نکمم  ییاهن  ناـمرف  نیا 
.تسکش مهرد 

(. َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) درک دهاوخن  فلخت  دوخ  هدعو  زا  هاگ  چیه  دنوادخ  و  ، » تسا یعطق  ادخ  هدعو  لاح  ره  هب  و 

482 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

نوگانوگ و ياهاضاقت  اب  هک  یتسین  وت  اهنت  دیوگ : یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
ءایبنا خیرات  رد  ینالوط  هقباس  کی  نیا  يا ، هدش هدیـشک  هیرخـس  ءازهتـسا و  هب  رفاک  هورگ  نیا  فرط  زا  یحارتقا  تازجعم  داهنـشیپ 

483 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراد 
(. َِکْلبَق ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو  « ) دندش عقاو  ءازهتسا  دروم  زین  وت  زا  شیپ  نالوسر  زا  يرایسب  «و 
(. اوُرَفَک َنیِذَِّلل  ُْتیَْلمَأَف  « ) میداد تلهم  اهنآ  هب  هکلب  ، » میدرکن تازاجم  اروف  ار  نارفاک  نیا  ام  یلو 

دنراکهنگ راکدـب و  اهنآ  رگا  هک  ارچ  .دوشب  اهنآ  رب  یفاک  تجح  مامتا  لـقا  دـح  اـی  دـندرگزاب و  قح  هار  هب  دـنوش و  رادـیب  دـیاش 
هک تسین  ینعم  نآ  هب  ریخأـت  تلهم و  نـیا  لاـح  ره  هـب  یلو  تـسا ! هـتفرن  ییاـج  وا  تـمکح  مرک و  فـطل و  دـنوادخ و  یناـبرهم 
رد تشونرس  نیا  دوب !؟» هنوگچ  نم  تازاجم  يدید  میتفرگ ، ار  اهنآ  تلهم ) نیا  زا   ) سپ  » اذل دوش ، شومارف  نانآ  رفیک  تازاجم و 

(. ِباقِع َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَخَأ  َُّمث   ) تسه زین  وت  جوجل  موق  راظتنا 

483 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

ار مدرم  ددرگ و  یم زاب  كرـش  دیحوت و  هراب  رد  ثحب  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  دیزاس !؟ یم نیرق  اهتب  اب  ار  ادخ  هنوگچ  هیآ 33 -) )
لامعا و  تسا ) همه  بقارم  نابهگن و  ظفاح و  و   ) هداتـسیا همه  رـس  يالاب  هک  یـسک  ایآ  : » هک دزاس  یم بطاخم  نشور  لیلد  نیا  اب 

(. ْتَبَسَک اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئاق  َوُه  ْنَمَف  َأ  ( ؟ درادن ار  تافص  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  یسک  نوچمه  دنیب » یم ار  همه 
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اُولَعَج َو  « ) دنداد رارق  ییاهکیرش  ادخ  يارب  اهنآ  و  : » دیامرف یم هدنیآ ، ثحب  يارب  يا  همدقم هتشذگ و  ثحب  لیمکت  ناونع  هب  سپس 
(. َءاکَرُش ِهَِّلل 

.دهد یم خساپ  اهنآ  هب  قیرط  دنچ  زا  هلصافالب 
(. ْمُهوُّمَس ُْلق  « ) دیربب مان  ار  اهکیرش  نیا  وگب : : » دیوگ یم تسخن 

؟ دیهد یم رارق  لاعتم  رداق  راگدرورپ  فیدر  رد  ار  رثا  یب شزرا و  یب ناشن و  مان و  یب تادوجوم  هدع  کی  هنوگچ  ینعی 
یعالطا هنوگ  چیه  ناشدوجو  زا  تساهنآ  کیرـش  امـش  رادـنپ  هب  هک  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  یکیرـش  نینچ  هنوگچ  هک  نیا  مود 

ْمَأ « ) دـناد یمن نیمز  رد  ار  نآ  دوـجو  هک  يزیچ  زا  دـیهد  یم ربـخ  وا  هب  اـیآ   » هتفرگرب رد  ار  ناـهج  همه  شملع  هک  نـیا  اـب  درادـن 
484 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

( ِضْرَْألا ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  ُهَنُوئِّبَُنت 
چیه نآ  رد  هک  یلاخ » وت  يرهاظ  نخـس  کی  هب  اهنت  ، » دـیرادن يزیچ  نینچ  هب  نامیا  لد ، رد  عقاو  رد  مه  امـش  دوخ  هک : نیا  موس  .

(. ِلْوَْقلا َنِم  ٍرِهاِظب  ْمَأ   ) دیا هدرک تعانق  تسین  هتفهن  یحیحص  موهفم 
لد رد  هک  ارچ  دـنور  یم هّللا »  » غارـس هب  دـنریگ  یم رارق  یگدـنز  تخـس  ياـهانگنت  رد  هک  یماـگنه  ناکرـشم  نیا  لـیلد  نیمه  هـب 

.تسین هتخاس  اهتب  زا  يراک  دنناد  یم
هب رداق  دـنا ، هناروک روک  ياهدـیلقت  سوه و  يوه و  وریپ  نوچ  و  دـنرادن ، یتسرد  حیحـص و  كرد  ناکرـشم  نیا  هک : نیا  مراـهچ 

ناشیاهغورد نارفاک ، رظن  رد  هکلب   » دنا هدش هدیشک  تلالض  یهارمگ و  نیا  هب  لیلد  نیمه  هب  و  دنتسین ، حیحـص  هنالقاع و  تواضق 
َنِّیُز َْلب  « ) دـنا هدـش هتـشاد  زاب  ادـخ )  ) هار زا  اهنآ  و  دراد ) یتیعقاو  هک  دـنرادنپ  یم نینچ  نورد ، یکاـپان  رثا  رب  و   ) هدـش هداد  تنیز 

(. ِلِیبَّسلا ِنَع  اوُّدُص  ْمُهُرْکَم َو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل 
(. ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  « ) تشاد دهاوخن  دوجو  وا  يارب  ییامنهار  دزاس ، هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  «و 

هک اجنآ  زا  و  دـناشک ، یم اهیهارمگ  هب  ار  وا  هک  تسا  ناسنا  دوخ  طلغ  تسردان و  ياـهراک  لـمعلا  سکع  ینعم  هب  یهلا » لالـضا  »
.دوش یم هداد  تبسن  ادخ  هب  هداد ، رارق  لامعا  هنوگ  نیا  رد  ادخ  ار  تیصاخ  نیا 

484 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

يزور و هیـس  یماـکان و  تسکـش و  لـماش  اـعبط  هک  ترخآ  اـیند و  رد  اـهنآ  كاـندرد  ياـهتازاجم  هـب  هـیآ  نـیا  رد  و  هیآ 34 -) )
رت تخـس ترخآ  تازاجم  تسا و  یتازاجم  ایند  یگدنز  رد  اهنآ  يارب  : » دیوگ یم نینچ  هدرک  هراشا  دوش ، یم نآ  ریغ  يزیروربآ و 

( ُّقَشَأ ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  ٌباذَع  ْمَُهل  « ) تسا رتدیدش  و 
رد یعافد  هلیـسو  رارف و  هار  دننک  نامگ  رگا  و  تسا : اهیتحاران  عاونا  اب  مأوت  یناحور و  ینامـسج و  یگـشیمه و  یمئاد و  هک  ارچ  .
( ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  َو  « ) دنک عافد  اهنآ  زا  دناوت  یمن دنوادخ  ربارب  رد  زیچ  چیه  : » هک ارچ  دنهابتشا  رد  تخس  دنراد ، نآ  ربارب 

485 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .

485 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

.تسا هدمآ  نایم  هب  یخزود  ياهرفیک  یتشهب و  ياهتمعن  زا  اصوصخم  داعم و  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  رگید  راب  هیآ 35 -) )
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يراـج شناـتخرد  ریز  زا  بآ  ياـهرهن  هک ) تسا  نیا   ) هدـش هداد  هدـعو  ناراـکزیهرپ  هب  هک  یتشهب  فیـصوت  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم  « ) تسا

(. ٌِمئاد اُهلُکُأ  « ) تسا یگشیمه  یمئاد و  نآ  ياه  هویم : » هک تسا  نیا  تشهب  ياهغاب  فصو  نیمود 
نکمم الب  تفآ و  رثا  رب  یهاگ  هکلب  دوش  یم راکشآ  یصاخ  لصف  رد  مادک  ره  تسا و  یلـصف  هک  ناهج  نیا  ياه  هویم نوچمه  هن 

.دشابن الصا  لاس  کی  رد  تسا 
(. اهُّلِظ َو   ) تسا یگشیمه  زین  اهنآ » هیاس   » نینچمه و 

رد نآ  دـننامه  ای  باـتفآ  رون  شباـت  هک  دوش  یم مولعم  نآ  زا  زین  و  دـنرادن ، نازخ  تشهب  ياـهغاب  هک  دوش  یم نشور  هلمج  نیا  زا 
.تسه تشهب 

شتآ نارفاک  ماجنا  رـس  یلو  ناراکزیهرپ ، ماجنا  رـس  تسا  نیا  : » دیوگ یم تشهب  هناگ  هس  فاصوا  نیا  نایب  زا  دعب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ُراَّنلا َنیِِرفاْکلا  یَبْقُع  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  یَبْقُع  َْکِلت  «! ) تسا

نشخ کشخ و  و  هاتوک ، هلمج  کی  رد  نایخزود  دروم  رد  اما  هدش ، نایب  لیصفت  هب  تفاطل و  اب  یتشهب  ياهتمعن  ابیز ، ریبعت  نیا  رد 
«! تسا منهج  ناشراک  تبقاع  : » دیوگ یم

485 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

دارفا هک  تسا  هدش  نآرق  تایآ  لوزن  ربارب  رد  مدرم  توافتم  لمعلا  سکع  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  بازحا ! ناتسرپ و  ادخ  هیآ 36 -) )
تفلاخم هب  جوجل  دارفا  نادناعم و  دندوب و  لاحشوخ  میلست و  دش  یم لزان  ربمایپ  رب  هچنآ  ربارب  رد  هنوگچ  بلط  قح  وج و  تقیقح 

.دنتساخ یم رب 
ُمُهاْنیَتآ َنیِذَّلا  َو  « ) دنلاحـشوخ دوش  یم لزان  وت  رب  هچنآ  زا  میا  هداد رارق  ناشرایتخا  رد  ینامـسآ  باتک  هک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 

(. َْکَیلِإ َلِْزنُأ  اِمب  َنوُحَْرفَی  َباتِْکلا 
486 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لاحشوخ  وت  رب  تایآ  نیا  لوزن  زا  اهنآ  دننام  يراصن و  دوهی و  نابلط  قح  ینعی 

تاجن يدازآ و  هیام  رگید  يوس  زا  دننیب و  یم دنراد  تسد  رد  هک  ییاه  هناشن اب  گنهامه  ار  نآ  وس  کی  زا  هک  ارچ  دندونـشخ ، و 
لماکت يرکف و  يدازآ  زا  و  هدیشک ، دنب  دیق و  هب  ار  نانآ  هک  تساهنآ  لاثما  تیحیسم و  دوهی و  نایامن  ملاع  تافارخ و  ّرش  زا  اهنآ 

.دندوب هتشاد  مورحم  یناسنا 
ْنَم ِبازْحَْألا  َنِم  َو  « ) دـننک یم راکنا  تسا  هدـش  لزان  وت  رب  هک  ار  یتاـیآ  زا  یتمـسق  بازحا  زا  یعمج  یلو  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ُهَضَْعب ُرِْکُنی 
رد و  هتـشاد ، هبلغ  اهنآ  رب  نآ  دننام  یبهذم و  یموق و  ياهبـصعت  هک  دـنا  هدوب يراصن  دوهی و  زا  تیعمج  نامه  هورگ  نیا  زا  روظنم 

ار ناشدوخ  یبزح  طخ  اهنت  هک  دـندوب  ییاههورگ  و  بازحا »  » تقیقح رد  اـهنآ  دـندوبن ، میلـست  زین  ناـشدوخ  ینامـسآ  بتک  ربارب 
.دندرک یم لابند 

نآرق و اب  تفلاخم  هک  دـندوب  يا  هدـنکارپ ياههورگ  بازحا و  هکلب  دنتـشادن  یبهذـم  نییآ و  هک  دـشاب  هدوب  ناکرـشم  هب  هراشا  ای 
.دوب هتخاس  دحتم  ار  اهنآ  مالسا 

لیصا و طخ  رد  هکلب  نکم  انتعا  نآ  نیا و  تجاجل  تفلاخم و  هب  هک ، دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نایاپ  رد 
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، موشن لئاق  وا  يارب  یکیرـش  چـیه  متـسرپب و  ار  اتکی  هناگی  يادـخ  هّللا و  هک  مرومأم  اهنت  نم  وگب :  » تسیاب و دوخ  میقتـسم  طارص 
ِْهَیلِإ ِِهب  َكِرْـشُأ  َهَّللا َو ال  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اـمَّنِإ  ْلـُق  « ) تسوا يوس  هب  ناـگمه ) و   ) نم تشگزاـب  منک و  یم توعد  وا  يوس  هب  طـقف 

(. ِبآَم ِْهَیلِإ  اوُعْدَأ َو 
.درادن يا  همانرب طخ و  چیه  ادخ  ياهنامرف  همه  ربارب  رد  میلست  زج  یقیقح  تسرپ  ادخ  نیتسار و  دحوم  هک ، نیا  هب  هراشا 

486 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

باـتک و لـها  رب  هک   ) هنوگ ناـمه  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  دـنک ، یم لاـبند  ار  توبن  هب  طوبرم  لـئاسم  ناـنچمه  نآرق  هیآ 37 -) )
راکـشآ نشور و  ماکحا  رب  لمتـشم  هک  یلاح  رد  میدرک  لزاـن  وت  رب  زین  ار  نآرق  نیا  میداتـسرف ) ینامـسآ  باـتک  نیـشیپ  ناربماـیپ 

(. اِیبَرَع ًامْکُح  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو  « ) تسا
فلتخم ياـهریبعت  هدافتـسا و  ءوس  ياـج  راکـشآ و  حـضاو و  شماـکحا  هک  تسا  نیا  یبرع »  » تفـص هب  نآرق  فیـصوت  زا  روظنم 

487 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درادن 
: دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  عطاق ، زیمآ و  دیدهت  ینحل  اب  دعب 

سک چیه  دش و ) یهاوخ  تازاجم  یهلا  رفیک  هب   ) ینک يوریپ  هدمآ  وت  رب  یهاگآ  هک  نآ  زا  دـعب  اهنآ  ياهـسوه  يوه و  زا  رگا  «و 
َنِم ََکل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  َدـَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  « ) تشاد دـهاوخن  ار  تیرادـهگن  وت و  زا  تیامح  تردـق  ادـخ  ربارب  رد 

(. ٍقاو ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِهَّللا 
ریبعت نیا  اما  هتشادن ، دوجو  یهاگآ  تفرعم و  تمصع و  ماقم  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رد  املـسم  فارحنا ، لامتحا  هچرگ 
تـسا الاو  شماقم  ربمایپ ، رگا  یتح  و  درادن ، يدنواشیوخ  حالطـصا  هب  یـصوصخ و  طابترا  سک  چیه  اب  ادخ  هک  دزاس  یم نشور 

.تسوا تماقتسا  نامیا و  تیدوبع و  میلست و  رطاخ  هب 

487 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

: هک نیا  هلمج  زا  دنتشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانمشد  هک  یفلتخم  تاداریا  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
خساپ اهنآ  هب  نآرق  دشاب ، هتـشاد  ینادنزرف  دنک و  رایتخا  رـسمه  و  دشاب ، رـشب  سنج  زا  تسا  نکمم  ربمایپ  رگم  دنتفگ  یم یهورگ 

: دیوگ یم
اًلُسُر اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) میداد رارق  نادنزرف  نارـسمه و  اهنآ  يارب  میداتـسرف و  يرایـسب  ناربمایپ  وت  زا  شیپ  ام   » تسین يا  هزات رما  نیا 

(. ًۀَّیِّرُذ ًاجاوْزَأ َو  ْمَُهل  اْنلَعَج  َِکْلبَق َو  ْنِم 
هچ یهد - ماجنا  دـنک  یم اضتقا  ناشـسوه  يوه و  هچ  ره  دـننک و  یم داهنـشیپ  ار  يا  هزجعم ره  هک  دـنراد  راظتنا  اهنآ  هک  نیا  رگید 

ٍلوُسَِرل َناک  ام  َو  « ) دروایب دنوادخ  نامرف  هب  زج  يا  هزجعم دناوت  یمن يربمایپ  چیه  : » دننادب دیاب  اهنآ  یلو  دنرواین - ای  دنروایب  نامیا 
(. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ 

.هتخاس نوگرگد  ار  لیجنا  ای  تاروت  زا  یماکحا  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  نیا  داریا  نیموس 
ییاهن غولب  هلحرم  هب  تیرشب  ات  هدش » ررقم  ینوناق  مکح و  ینامز  ره  يارب  : » هک دیوگ  یم خساپ  اهنآ  هب  دوخ  هلمج  نیرخآ  رد  هیآ 

(. ٌباتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل   ) دوش رداص  نامرف  نیرخآ  دسرب و 
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رد تیرـشب  هک  ارچ  ار ، نآرق  سپـس  و  ار ، لـیجنا  رگید  زور  و  دـنک ، لزاـن  ار  تاروـت  زور  کـی  هک  تسین  بـجعت  ياـج  نیارباـنب 
488 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  زاین  دوخ ، لماکتم  لوحتم و  یگدنز 

.دراد ینوگانوگ  توافتم و  ياه  همانرب

488 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

مکح و ره  هثداـح و  ره  هک  نیا  نآ  دـش و  هتفگ  لـبق  هیآ  لـیذ  رد  هچنآ  رب  تسا  یلالدتـسا  دـیکأت و  هلزنم  هب  هیآ  نـیا  هیآ 39 -) )
دنوادخ  » هک تسا  نآ  رطاخ  هب  دـنریگ  یم ار  رگید  ضعب  ياج  ینامـسآ  باتک  زا  یـضعب  ینیب  یم رگا  دراد و  ینیعم  نامز  ینامرف ،

یلصا باتک  و  دیامن ، یم تابثا  ار  يروما  شیوخ ) تمکح  هدارا و  ياضتقم  هب  هک  هنوگ  نامه   ) دنک یم وحم  دهاوخب  ار  يزیچ  ره 
(. ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  « ) تسوا دزن  باتکلا  ما  و 

488 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هراشا

ار شراظتنا  اهنآ  داد و  یم هدعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ییاهتازاجم  دروم  رد  رتشیب  دـیکأت  ناونع  هب  ماجنا  رـس  هیآ 40 -) )
هدعو اهنآ  هب  ار  هچنآ  زا  يا  هراپ رگا  و  : » دیامرف یم دوش ، یمن یلمع  وت  ياه  هدعو نیا  ارچ  هک  دندرک  یم داریا  یتح  دندیـشک و  یم

ار وت  ای  میهد و  ناـشن  وت  هب  تتاـیح  نارود  رد  اـهنآ ) ناوریپ  تراـسا  وت و  ناوریپ  ییاـهر  اـهنآ و  تسکـش  وت و  يزوریپ  زا   ) میداد
زا باسح  نتفرگ  ام  هفیظو  تسا و  تلاسر  غالبا  وت  هفیظو  تروص  ره  رد  میربب  ایند  زا  دریذـپ  ققحت  اـه  هدـعو نیا  هک  نآ  زا  شیپ 

(. ُباسِْحلا اَْنیَلَع  ُغالَْبلا َو  َْکیَلَع  امَّنِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  ْوَأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  ام  ْنِإ  َو  « ) تساهنآ

488 ص :  باتکلا .... - ّما  تابثا و  وحم و  حول 

و تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  زین  یمالـسا  فلتخم  عبانم  رد  هک  دـنک  یم نایب  ار  یلک  نوناق  کی  ُِتْبُثی »...  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » هلمج
هار نآ  رد  ینوگرگد  هنوگ  چـیه  هک  تیعطق  هلحرم  یکی  دراد : هلحرم  ود  ناـهج  فلتخم  ثداوح  تادوجوم و  ققحت  هک : نیا  نآ 

« طورـشم  » رگید ریبعت  هب  یعطق  ریغ  هلحرم  يرگید  و  تسا ) هدـش  ردام  باـتک  باـتکلا ،» ما   » هب ریبعت  نآ  زا  قوف  هیآ  رد  و   ) درادـن
.دوش یم تابثا  وحم و  هلحرم  هب  ریبعت  نآ  زا  و  دراد ، هار  نآ  رد  ینوگرگد  هلحرم  نیا  رد  هک  تسا 

هدـش هتـشون  هچنآ  حول ، ود  نیا  زا  یکی  رد  ییوگ  دوش ، یم تاـبثا » وحم و  حول   » و ظوفحم » حوـل   » هب ریبـعت  ود ، نیا  زا  زین  یهاـگ 
دوـش هتـشون  نآ  رد  يزیچ  تسا ، نکمم  يرگید  اـما  تسا و  ظوـفحم  ـالماک  درادـن و  هار  نآ  رد  ینوـگرگد  هجو  چـیه  هـب  تـسا 

489 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دوش هتشون  يرگید  زیچ  نآ  ياج  هب  ددرگ و  وحم  سپس  و 

يرگید تمـسق  و  دریذپ ، یم ققحت  امتح  هک  تسا  یمتح  ثداوح  زا  یتمـسق  : » دومرف هک  هدـش  لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ره و  دنک ، یم وحم  دنک  هدارا  ار  مادک  ره  دراد و  یم مدقم  دـنادب  حالـص  ار  مادـک  ره  هک  ادـخ  دزن  رد  تسا  یطئارـش  هب  طورـشم 
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«. دیامن یم تابثا  دنک  هدارا  ار  مادک 

489 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

ربمایپ تلاسر  نارکنم  اب  نخـس  يور  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دنام : یم ادخ  دنور و  یم نایم  زا  اه  هعماج اهناسنا و  هیآ 41 -) )
.تسا هدش  بیقعت  ثحب  نامه  زین  اجنیا  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

مک نآ  بناوـج ) و   ) فارطا زا  مـییآ و  یم نـیمز  غارـس  هـب  هتـسویپ  اـم  هـک  دـندیدن  اـیآ   » جوـجل نارورغم  نـیا  دـیوگ : یم تـسخن 
(. اِهفارْطَأ ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» مینک یم

اهنّدمت ماوقا و  هتـسویپ  هک  دـنرگن  یمن تیعقاو  نیا  هب  اهنآ  ایآ  ینعی ، تسا ، نیمز » لها   » اجنیا رد  نیمز »  » زا روظنم  هک  تسا  نشور 
؟ دنتسه يدوبان  لاوز و  لاح  رد  اهتموکح  و 

نتفر نایم  زا  اب  دنتـسه و  يرـشب  عماوج  ناکرا  هک  نادنمـشناد  ءاملع و  یتح  دب  کین و  زا  معا  مدرم  همه  هب  تسا  يرادـشه  نیا  و 
زا نامرف  تموکح و  : » دنک یم هفاضا  سپـس  هدنهد ! ناکت  ایوگ و  تسا  يرادشه  دیارگ ، یم ناصقن  هب  ییایند  یهاگ  اهنآ  نت  کی 

(. ِهِمْکُِحل َبِّقَعُم  ُمُکْحَی ال  ُهَّللا  َو  « ) تسین وا  نامرف  زا  يریگولج  ای  وا  ماکحا  ّدر  يارای  ار  سک  چیه  تسادخ و  نآ 
(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  َوُه  َو  « ) تسا باسحلا  عیرس  وا  «و 

489 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

وت اب  هزراـبم  هب  اـهرکم  اـه و  هئطوت اـب  هک  دنتـسین  هورگ  نیا  اـهنت  دـیوگ : یم دـهد و  یم همادا  ار  قوف  ثحب  هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَق  َو  « ) دنتشاد اهرکم  اه و  هئطوت نینچ  زین  دندوب  هورگ  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ   » هکلب دنا  هتساخرب

هکلب تسا ، رتهاگآ  لئاسم  نیا  هب  سک  همه  زا  وا  هک  ارچ  دـش ، یثنخ  ادـخ  نامرف  هب  ناشیاه  هئطوت بآ و  رب  شقن  ناشیاه  هشقن اما 
490 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  زا  اه  هشقن اهحرط و  مامت  »

(. ًاعیِمَج ُرْکَْملا  ِهَِّللَف  « ) تسادخ
(. ٍسْفَن ُّلُک  ُبِسْکَت  ام  ُمَْلعَی  « ) دنک یم يراک  هچ  یسک  ره  دناد  یم  » تسا و هاگآ  سک  ره  راب  راک و  زا  هک  تسوا 

: دیوگ یم دراد و  یم رذح  رب  ناشراک  نایاپ  زا  ار  اهنآ  هنوگ  دیدهت  ینحل  اب  سپس  و 
ْنَِمل ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ( ؟» تسیک نآ  زا  رگید  يارـس  رد  دـب  کین و  ماجنا  رـس  راک و  ناـیاپ  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوز  هب  نارفاـک  »

(. ِراَّدلا یَبْقُع 

490 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 13) دعرلا ةروس 

هزجعم يور  يرتشیب  دـیکأت  اب  هدـش - عورـش  هّللا  باتک  نآرق و  مان  زا  زاغآ  رد  هروس  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  هیآ - نیا  رد  هیآ 43 -) )
(. اًلَسُْرم َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  « ) یتسین ربمایپ  وت  دنیوگ  یم نارفاک  نیا  : » دیوگ یم دهد ، یم نایاپ  ار  دعر  هروس  نآرق ، ندوب 

: وگب  » اهنآ خساپ  رد  یتسین ! ربمایپ  وت  دنیوگ  یم زاب  مه  راک  رخآ  دنراد و  يا  هزجعم ياضاقت  نامز  ره  دنـشارت ، یم يا  هناهب زور  ره 
دزن نآرق  زا  یهاـگآ  باـتک و  ملع  هک  یناـسک  يرگید  هّللا و  یکی  دـشاب  هاوـگ  امـش  نم و  ناـیم  سک  ود  هک  تسا  یفاـک  نـیمه 

(. ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  «! ) تساهنآ
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.دنراد یفاک  یهاگآ  نآرق  ینعی  نم  ینامسآ  باتک  نیا  زا  هک  اهنآ  مه  و  میوا ، هداتسرف  نم  هک  دناد  یم ادخ  مه 
.فلتخم ياه  هبنج زا  نآرق  زاجعا  رب  ددجم  تسا  يدیکأت  نیا  و 

« دعر هروس  نایاپ  »
491 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

491 ص :  [ .... 14  ] میهاربا هروس 

هراشا

« هنیدم  » رد نارسفم  زا  يرایـسب  هتفگ  قبط  هک  تایآ 28 و 29 ، يانثتـسا  هب  هدش  لزان  هّکم »  » رد هک  تسا  هیآ  ياراد 52  هروس  نیا 
.تسا هدیدرگ  لزان  ردب  رد  ناکرشم  ناگتشک  هراب  رد 

لزان وا ) ياهـشیاین  شخب   ) نکـش تب  میهاربا  دیحوت  نامرهق  هراب  رد  نآ  زا  یتمـسق  تسادیپ ، هروس  مان  زا  هکنانچ  هروس : ياوتحم 
.تسا هدیدرگ 

اهنآ رد  هک  یتربع  ياهـسرد  و  دومث ، داع و  موق  یـسوم و  حون ، نوچمه  نیـشیپ  يایبنا  خیرات  هب  هراشا  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب 
.دشاب یم تسا  هتفهن 

ناـیب نیـشیپ و  ماوقا  زیگنا  تربع  ياهتـشذگرس  اـه و  هظعوم اهزردـنا و  تاداـقتعا و  ناـیب  زا  تسا  يا  هعومجم هروس  نیا  هصـالخ 
.ینامسآ بتک  لوزن  ناربمایپ و  تلاسر  فده 

491 ص :  هروس .... : نیا  توالت  تلیضف 

ره دادعت  هب  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  رجح  میهاربا و  هروس  هک  یـسک  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
«. دشخب یم وا  هب  هنسح  هد  دندیتسرپ ، یمن تب  هک  اهنآ  دندیتسرپ و  یم تب  هک  اهنآ  زا  کی 

اب مأوت  ندـناوخ  ربارب  رد  تسا  یـشاداپ  هدـش  دراو  نآرق  ياه  هروس توالت  هراب  رد  هک  ییاهـشاداپ  میا  هتفگ اهراب  هک  هنوگ  ناـمه 
.لمع سپس  هشیدنا و 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

491 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

492 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  رگید  یضعب  دننامه  هروس  نیا  رون : هب  اهتملظ  زا  ندمآ  نوریب  هیآ 1 -) )
يا هروس زا 29  هک  تسا  نیا  میناد  یم مزال  اجنیا  رد  ار  نآ  رکذت  هک  يا  هتکن .تسا  هدـش  عورـش  هعطقم  فورح  اب  نآرق  ياه  هروس
دهد یم ناشن  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  دیجم  نآرق  زا  نخس  هلـصافالب  اهنآ  زا  دروم  رد 24  تسرد  هدش ، زاغآ  هعطقم  فورح  اب  هک 
نیا هک  دـنک  نشور  نایب  نیا  اـب  دـهاوخب  دـنوادخ  تسا  نکمم  و  تسا ، رارقرب  نآرق  هعطقم و  فورح  ینعی  ود  نیا  ناـیم  يدـنویپ 

« ابفلا فورح   » مان هب  يا  هداـس داوم  زا  دراد  هدـهع  هب  ار  اـهناسنا  همه  يربهر  هک  تمظعرپ  ياوتحم  نیا  اـب  ینامـسآ  گرزب  باـتک 
.تسا زاجعا  نیا  تیمها  هناشن  نیا  هتفای و  لیکشت 
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(. رلا « ) ءار مال ، فلا ،  » فورح رکذ  زا  دعب  لاح  ره  هب 
ُهاْنلَْزنَأ ٌباتِک  « ) ینک جراخ  رون  يوس  هب  اهیهارمگ  زا  ار  مدرم  هک  روظنم  نیا  هب  میدرک  لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دـیامرف یم

(. ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ 
اهتملظ زا  نتخاس  نوریب  : » تسا عمج  هلمج  کی  نیمه  رد  نآرق ، لوزن  يدام  يونعم و  یناسنا ، یتیبرت و  ياهفدـه  مامت  تقیقح  رد 

هب داسف  تملظ  زا  تلادـع ، رون  هب  ملظ  يرگمتـس و  تملظ  زا  ناـمیا ، رون  هب  رفک  تملظ  زا  شناد ، رون  هب  لـهج  تملظ  زا  رون !» هب 
.تدحو رون  هب  هقرفت  یگدنکارپ و  تملظ  زا  و  اوقت ، یکاپ و  رون  هب  هانگ  تملظ  زا  حالص ، رون 

هلصافالب تسا  تیعقاو  نیمه  هب  هجوت  دیحوت ، كرد  یـساسا  طرـش  و  تسادخ ، كاپ  تاذ  اهیکین ، همه  همـشچ  رـس  هک  اجنآ  زا  و 
(. ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  « ) دشاب یم مدرم ) راگدرورپ   ) ناشراگدرورپ نذا  هب   » اهنیا همه  دنک : یم هفاضا 

ِزیِزَْعلا ِطارِـص  یلِإ  « ) دـیمح زیزع و  دـنوادخ  هار  يوـس  هب  : » دـیامرف یم روـن  يوـس  هـب  تیادـه  رتـشیب  نییبـت  حیـضوت و  يارب  سپس 
(. ِدیِمَْحلا

.دشاب یم وا  نایاپ  یب ياهتمعن  بهاوم و  هناشن  شندوب  دیمح  و  تسوا ، تردق  لیلد  شتزع  هک  يدنوادخ 

492 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

نامـسآ و رد  هچنآ  هک  يدنوادخ  نامه  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  دـیحوت  زا  یـسرد  دـنوادخ ، یفرعم  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
493 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يِذَّلا  ِهَّللا  « ) تسوا نآ  زا  تسا  نیمز 

( ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل 
: دیوگ یم هداد ، أدبم - هب  هجوت  زا  دعب  داعم - هلأسم  هب  هجوت  هیآ  نایاپ  رد  .و 

(. ٍدیِدَش ٍباذَع  ْنِم  َنیِِرفاْکِلل  ٌْلیَو  َو   ) زیخاتسر دیدش » باذع  زا  نارفاک  رب  ياو  »

493 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

صخـشم الماک  ار  ناشعـضو  اـهنآ  تافـص  زا  تمـسق  هس  رکذ ، اـب  دـنک و  یم یفرعم  ار  نارفاـک  هلـصافالب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 3 -) )
.دسانشب ار  اهنآ  دناوتب  دروخرب  نیلوا  رد  سک  ره  هک  يروطب  دزاس  یم

َنوُّبِحَتْـسَی َنیِذَّلا  « ) دنرمـش یم مدـقم  ترخآ  یگدـنز  رب  ار  ناهج  نیا  تسپ  یگدـنز  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ِةَرِخْآلا یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا 

.دنزاس یم دوخ  ياهسوه  تاوهش و  تسپ و  عفانم  يادف  ار  قح  نامیا و  یتح  زیچ  همه  و 
: دنراد مه  نارگید  نتخاس  هارمگ  رد  یعـس  ناشدوخ  یهارمگ  رب  هوالع  هکلب  دنتـسین  عناق  مه  رادـقم  نیا  هب  اهنآ  دـیوگ : یم سپس 

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو  « ) دنراد یم زاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) اهنآ »
(. ًاجَوِع اهَنوُْغبَی  َو  « ) دنهد ناشن  نوگرگد  ار  نآ  دننک  یم یعس   » نآ رب  هوالع  هکلب 

اوق مامت  اـب  .دـنناسرت و  یم یکاـپ  یتسرد و  زا  و  دـنیامن ، یم هاـنگ  هب  قیوشت  ار  مدرم  دـنهد ، یم تنیز  ار  اهـسوه  اـهنآ  تقیقح  رد 
فده نیا  هب  فیثک  تشز و  ياهتنـس  عادبا  و  اهفیرحت ، عاونا  و  تافارخ ، ندوزفا  اب  دـنزاس و  دوخ  گنرمه  ار  نارگید  دنـشوک  یم

.دنسرب
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(. ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  « ) دنتسه يرود  رایسب  یهارمگ  رد  لامعا ) تافص و  نیا  نتشاد  اب   ) دارفا نیا   » تسا نشور 
لامعا لوصحم  همه  اهنیا  یلو  تسین  ریذپ  ناکما  یناسآ  هب  تفاسم  يرود  دعب و  رثا  رب  قح  هار  هب  ناشتـشگزاب  هک  یهارمگ  نامه 

! تساهنآ دوخ 

493 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

بیقعت یـصاخ  دـعب  رد  عوضوم  نیمه  هیآ  نیا  رد  دوب ، نآ  شخبتایح  تارثا  دـیجم و  نآرق  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 4 -) )
هدیزگرب .دـنا  هدـش ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  هک  تسا  یموق  نیتسخن  نابز  اب  اهنآ  ینامـسآ  بتک  ناربمایپ و  ناسل  تدـحو  نآ  هدـش و 

494 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
(. ِهِمْوَق ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  « ) شدوخ موق  نابز  هب  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام  و  : » دیامرف یم

هلیـسو هب  یحو  عاعـش  نیتسخن  دنتـشاد و  سامت  دنا ، هتـساخرب اهنآ  نایم  زا  هک  یتلم  نامه  دوخ ، موق  اب  لوا  هجرد  رد  ناربمایپ  اریز 
تغل اهنآ و  نابز  هب  دیاب  ربمایپ  نیاربانب  دندش ، یم هدـیزگرب  نانآ  نایم  زا  اهنآ  ناروای  نارای و  نیتسخن  و  دـیبات ، یم اهنآ  رب  ناربمایپ 

(. ْمَُهل َنِّیَُبِیل  « ) دزاس راکشآ  نانآ  يارب  ینشور  هب  ار  قیاقح  ات   » دیوگب نخس  اهنآ 
زا هن  تسا ، هتفرگ  یم تروص  جـیار  یلومعم و  ناـبز  ناـمه  اـب  تیبرت  میلعت و  يرگنـشور و  نییبت و  قیرط  زا  ناربماـیپ  توعد  اذـل 

.اهبلق رد  هتخانشان  زومرم و  رثا  کی  قیرط 
دهاوخب ار  سک  ره  دـنک و  یم هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  اهنآ ) يارب  یهلا  توعد  نییبت  زا   ) دـعب : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  « ) دیامن یم تیاده 
ییامنهار و هک  تسادخ  نیا  تسا ، نییبت  غالبا و  اهنآ  راک  تسین ، ناربمایپ  راک  رما ، تیاهن  رد  تلالـض  تیاده و  هک  نیا  هب  هراشا 

.دراد تسد  رد  ار  شناگدنب  یعقاو  تیاده 
میکح زیزع  وا  و  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  تسا ، رـشب  يدازآ  بلـس  مازلا و  ربج و  نخـس  نیا  ینعم  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  یلو 

(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  « ) تسا
ار یـسک  ای  تیادـه و  ار  یـسک  لیلد  یب تهج و  یب شتمکح  ياضتقم  هب  اما  تساـناوت ، زیچ  ره  رب  شتردـق ، تزع و  ياـضتقم  هب 

رون سپس  دوش و  یم هتـشادرب  ناگدنب  هیحان  زا  هّللا  یلا  ریـس  هار  رد  هدارا  يدازآ  تیاهن  اب  نیتسخن  ياهماگ  هکلب  دزاس ، یمن هارمگ 
.دبات یم اهنآ  بلق  رب  قح  ضیف  تیاده و 

یگتـسیاش متـس ، ملظ و  هب  ندـش  هدولآ  تاوهـش و  رد  ندـش  رو  هطوغ قح و  اب  ینمـشد  بصعت و  تجاجل و  اـب  هک  اـهنآ  نینچمه 
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .دنوش  یم هارمگ  تلالـض ، يداو  رد  و  مورحم ، تیادـه  ضیف  زا  دـنا ، هدرک بلـس  دوخ  زا  ار  تیادـه 

495 ص :
.تسام دوخ  تسد  هب  تلالض  تیاده و  همشچ  رس  بیترت  نیا  هب  و 

495 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 14) میهارباةروس

اهتملظ زا  نانآ  ندرک  جراخ  روظنم  هب  دوخ  رـصع  ياهتوغاط  لباقم  رد  ناربمایپ  لاسرا  ياه  هنومن زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
تدوخ موق  هک  میداد  نامرف  وا  هب  میداتـسرف و  نوگانوگ ) تازجعم   ) دوخ تایآ  اب  ار  یـسوم  ام  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  رون  هب 
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(. ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  «! ) رآ نوریب  رون  يوس  هب  تاملظ  زا  ار 
َو « ) رواـیب دوخ  موق  داـی  هب  ار  ادـخ  ياـهزور  یهلا و  ماـیا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  یـسوم  گرزب  ياـهتیرومأم  زا  یکی  هب  سپس 

(. ِهَّللا ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ 
.تسا رشب  یگدنز  خیرات  رد  یتمظع  ياراد  هک  تسا  ییاهزور  مامت  ِهَّللا » ِماَّیَِأب  »

توغاط ای  هدوب ، نآ  رد  يربمایپ  مایق  روهظ و  هداد و  اهنآ  هب  یتربع  سرد  و  هدوشگ ، اهناسنا  یگدـنز  رد  يا  هزات لـصف  هک  زور  ره 
شوماخ یتعدب  ملظ و  هدش و  اپ  رب  یتلادع  قح و  هک  زور  ره  هصالخ  هدش ، هداتسرف  یتسین  هّرد  رعق  هب  نآ  رد  یشکندرگ  نوعرف  و 

.تسا هّللا  مایا  زا  اهنآ  همه  هتشگ ،
تمایق زور  تعجر و  زور  و  جـع - دوعوم - يدـهم  مایق  زور  هّللا ، مایا  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

«. تسا
تماقتـسارپ و ابیکـش و  ناـسنا  ره  يارب  تسا  ییاـه  هناـشن تاـیآ و  هّللا ، ماـیا  همه  رد  نخـس و  نـیا  رد  : » دـیامرف یم هـیآ  ناـیاپ  رد 

(. ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) رازگرکش
هن دنوش و  یم ثداوح  میلست  و  دننک ، یم مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تخـس  ياهزور  تالکـشم و  رد  هن  نامیا  اب  دارفا  بیترت  نیا  هب 

.دندرگ یم تلفغ  رورغ و  راتفرگ  تمعن  يزوریپ و  ياهزور  رد 

495 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

نآ رکذ  هتـشاد و  دوجو  لیئارـسا  ینب  خـیرات  رد  هک  يرابرپ  ناـشخرد و  ياـهزور  هّللا و  ماـیا  نآ  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
ادخ تمعن  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و : » دیوگ یم هدرک  هراشا  تسا ، ناناملـسم  يارب  يرکذت 

496 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َلاق  ْذِإ  َو  « ) دیشخب ییاهر  نوعرف  لآ  لاگنچ  زا  ار  امش  هک  نامز  نآ  دیوش  رکذتم  ار 
( َنْوَعِْرف ِلآ  ْنِم  ْمُکاْجنَأ  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  ِهِمْوَِقل  یسُوم 

هگن هدنز  يزینک ) تمدخ و  يارب   ) ار ناتنانز  دندیرب و  یم رس  ار  ناتنارسپ  دندرک ، یم باذع  یهجو  نیرتدب  هب  ار  امش  هک  اهنامه  .»
(. ْمُکَءاِسن َنُویْحَتْسَی  ْمُکَءاْنبَأ َو  َنوُحِّبَُذی  ِباذَْعلا َو  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  « ) دنتشاد یم

دوباـن ار  تمواـقمرپ  رگـشاخرپ و  لاـعف و  ياـهورین  زا  یتمـسق  هـک  تـسا  هدوـب  نـینچ  يرگرامعتـسا  ره  هویـش  خـیرات  لوـط  رد  و 
عفانم ریـسم  رد  هدرک و  فیعـضت  ار  يرگید  تمـسق  و  دـنتخاس ، یم رثا  یب المع  ار  اهنآ  اهیگدولآ  اهدایتعا و  عاونا  اب  ای  دـندرک ، یم

.دنتخادنا یم راک  هب  دوخ 
(. ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  « ) دوب امش  يارب  ناتراگدرورپ  زا  یگرزب  شیامزآ  نیا  رد  «و 

زا اهتوغاط  تسد  ندش  هاتوک  لالقتسا و  يدازآ و  هب  ناشندیسر  زور  اهتلم ، ماوقا و  همه  دروم  رد  هک  لیئارسا  ینب  دروم  رد  اهنت  هن 
.تسا هّللا » مایا  »

496 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

اج هب  ارم  ياهتمعن  رکـش  رگا  درک  مالعا  امـش  راـگدرورپ  هک  دـیروایب ) رطاـخ  هب  مه  ار  نیا   ) و : » دـنک یم هفاـضا  سپـس  هیآ 7 -) )
ِْنَئل ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو  « ) تسا دیدش  نم  تازاجم  باذع و  دینک  نارفک  رگا  منک و  یم نوزفا  ار  امـش  ياهتمعن  عطق  روطب  نم  دیروآ 
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(. ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش 
هدوب ناناملـسم  هب  باطخ  لقتـسم و  هلمج  کی  تسا  نکمم  زین  دـشاب و  لیئارـسا  ینب  هب  یـسوم  مالک  هلاـبند  تسا  نکمم  هیآ  نیا 

.تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  ام  يارب  هدنزاس  یسرد  ناونع  هب  درادن و  توافت  نادنچ  هجیتن  رظن  زا  لاح  ره  هب  یلو  دشاب ،
ام رکـش  هب  يزاین  دـشخب  یم اـم  هب  هک  ییاـهتمعن  ربارب  رد  دـنوادخ  کـش  نودـب  تساـنف - بجوم  رفک  تمعن و  ینوزف  هیاـم  رکش 

.تسا یتیبرت  یلاع  بتکم  کی  ام و  رب  يرگید  تمعن  بجوم  مه  نآ  هداد  يرازگرکش  هب  روتسد  رگا  و  درادن ،
هک میـشیدنیب  تقد  هب  هک  تسا  نآ  هلحرم  نیتـسخن  تسا  هلحرم  هس  ياراد  رکـش  هـکلب  تـسین ، یناـبز  رکـشت  اـهنت  رکـش  تـقیقح 

ریـسفت هدـیزگرب  ارف  نابز  هلحرم  میرذـگب  هک  نآ  زا  و  تسا ، رکـش  لوا  هیاپ  یهاگآ  نامیا و  هجوت و  نیا  تسیک ؟ تمعن  هدنـشخب 
497 ص : ج2 ، هنومن ،

هداد ام  هب  یفده  هچ  يارب  یتمعن  ره  هک  میشیدنیب  تسرد  هک  تسا  نآ  یلمع  رکـش  تسا ، لمع  هلحرم  رتالاب  نآ  زا  یلو  دسر ، یم
.میا هدرک تمعن  نارفک  مینکن  رگا  هک  مینک  فرص  شدوخ  دروم  رد  ار  نآ  تسا  هدش 

ياهفده نامه  رد  تسرد  ار  ادـخ  ياهتمعن  اهناسنا  هاگره  هک  ارچ  دوش ، یم نشور  تمعن » ینوزف   » و رکـش »  » نایم هطبار  اجنیا  زا  و 
تبهوم رتشیب و  ضیف  ببـس  یگتـسیاش  تقایل و  نیا  دـنا و  قیال هتـسیاش و  هک  دـنا  هدرک تباث  ـالمع  دـندرک ، فرـص  تمعن  یعقاو 

.ددرگ یم رتنوزفا 

497 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

نابز زا  ینخس  نمض  رد  نآ  و  تشذگ ، لبق  هیآ  رد  هک  نارفک  يرازگرکش و  ثحب  يارب  تسا  یلیمکت  دییأت و  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
رفاک نیمز  يور  مدرم  مامت  امـش و  رگا  هک  دـش  روآدای  لیئارـسا  ینب  هب  یـسوم  و  : » دـیامرف یم تسا ، هدـش  لقن  نارمع  نب  یـسوم 
ُْمْتنَأ اوُرُفْکَت  ْنِإ  یسُوم  َلاق  َو  « ) تسا هدوتس  زاین و  یب وا  هک  ارچ  دیناسر ) یمن وا  هب  ینایز  چیه  دینک  نارفک  ار  ادخ  تمعن  و   ) دیوش

(. ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو 
نانچنآ دنوادخ  هن  رگ  تسا و  ناتدوخ  راختفا  لماکت و  امش و  تمعن  ینوزفا  هیام  ادخ  هب  ندروآ  نامیا  تمعن و  رکـش  تقیقح  رد 

.دنیشن یمن يدرگ  وا  ییایربک  ناماد  رب  دندرگ ، رفاک  تانئاک  مامت  رگا  هک  تسا  زاین  یب

497 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هار یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  هک  اهنامه  دزادرپ ، یم هیآ  نیدـنچ  یط  رد  هتـشذگ  ماوقا  زا  ییاـههورگ  تشونرـس  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
حرـش ار  اهنآ  راک  ماجنا  رـس  نانآ و  قطنم  دنتـساخرب و  رفک  تفلاخم و  هب  یهلا  ناربهر  توعد  ربارب  رد  و  دـنتفرگ ، شیپ  ار  نارفک 

َْمل َأ  ( ؟» هدیسرن امش  هب  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  ربخ  ایآ  : » دیامرف یم دش ، هتفگ  لبق  هیآ  رد  هچنآ  رب  دشاب  يدیکأت  ات  دهد  یم
(. ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  ْمُِکتْأَی 

هب باطخ  نآرق  هیحان  زا  یلقتسم  نایب  تسا  نکمم  و  هدمآ ، لبق  هیآ  رد  هک  دشاب  هدوب  یـسوم  راتفگ  هلابند  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
.درادن ینادنچ  توافت  هجیتن  رظن  زا  و  دشاب ، ناناملسم 

498 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  دعب  هک  اهنآ  دومث و  داع و  حون و  موق  نوچمه  یماوقا  : » دنک یم هفاضا  سپس 
(. ْمِهِدَْعب ْنِم  َنیِذَّلا  َدوُمَث َو  ٍداع َو  ٍحُون َو  ِمْوَق  « ) دندوب نانآ 
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(. ُهَّللا اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ال   ) تسین هاگآ  وا  ریغ  یسک  اهنآ  رابخا  زا  و  دسانش » یمن ار  نانآ  ادخ  زج  هک  اهنامه  »
رس زا   ) اهنآ یلو  دندمآ  اهنآ  يوس  هب  نشور  لئالد  اب  ناشناربمایپ  : » دیوگ یم اهنآ  تشذگرـس  هنیمز  رد  یحیـضوت  ناونع  هب  سپس 

ْمُُهلُـسُر ْمُْهتَءاج  « ) میرفاک دـیا  هدـش هداتـسرف  نآ  رطاـخ  هب  امـش  هچنآ  هب  اـم  دـنتفگ : دنتـشاذگ و  ناـهد  رب  تسد  راـکنا ) بجعت و 
(. ِِهب ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  انْرَفَک  اَّنِإ  اُولاق  ْمِهِهاْوفَأ َو  ِیف  ْمُهَیِْدیَأ  اوُّدَرَف  ِتانِّیَْبلِاب 

ناکما هنوگچ  دـیدرت  کش و  نیا  اب  و  میراد » دـیدرت  کش و  دـینک ، یم توعد  نآ  يوس  هب  ار  اـم  امـش  هچنآ  هراـب  رد  اـم   » هک ارچ 
(. ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  انَنوُعْدَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  اَّنِإ  َو  ! ) میریذپب ار  امش  توعد  دراد ،

498 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هب دانتـسا  هک  ناشنامیا  مدـع  هنیمز  رد  ار  نارفاک  ناکرـشم و  راتفگ  لبق  هیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  تسا ؟ کـش  ادـخ  رد  اـیآ  هیآ 10 -) )
یفن ار  اهنآ  کش  هدـمآ  یهاتوک  ترابع  رد  هک  ینـشور  لـیلد  اـب  هلـصافالب  هیآ  نیا  رد  هدـش ، ناـیب  دـندوب  هدرک  دـیدرت  کـش و 

!؟» تسا یکـش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  ییادخ  دوجو  رد  ایآ  دنتفگ : نانآ  هب  ناشناربمایپ  : » دـیوگ یم نینچ  دـنک و  یم
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  ْمُُهلُسُر َأ  َْتلاق  )

کی ملاع ، هداـم  عومجم  هک  میناوخ  یم زور  مولع  رد  هک  دـشاب  ناـهج  هداـم  ییادـتبا  هدوت  نتفاکـش  هب  هراـشا  ِرِطاـف »  » تسا نکمم 
.تشگ راکشآ  تارک  دش و  هتفاکش  سپس  دوب  هتسویپ  مه  هب  دحاو 

شنیرفآ یتـسه و  ملاـع  ماـظن  رب  هیکت  وا  تافـص  ادـخ و  دوجو  تاـبثا  يارب  رگید  دراوم  بلاـغ  دـننام  اـجنیا  رد  نآرق  لاـح  ره  هب 
.دنک یم نیمز  اهنامسآ و 

راگدیرفآ هک  تسا  ملـسم  نیا  دیامرف : یم تسا ، ناربمایپ  تلاسر  هلأسم  هب  داریا  هک  دزادرپ  یم نارکنم  داریا  نیمود  خساپ  هب  سپس 
هانگ و زا  ات  دـنک  یم توعد  ناربمایپ ) نداتـسرف  اب   ) امـش زا   » هکلب دـننک ، یمن اـهر  ربهر ، نودـب  ار  شناگدـنب  زگره  میکح ، اـناد و 

499 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُِکبُونُذ .) ْنِم  ْمَُکل  َرِفْغَِیل  ْمُکوُعْدَی  « ) دشخبب ار  ناتناهانگ  دزاس و  ناتکاپ  اهیگدولآ 
َو  ) دـیربب یگدـنز  نیا  زا  ار  مزال  هرهب  رثکا  دـح  دـییامیپب و  ار  شیوخ  لـماکت  هار  اـت  دراذـگ !» یقاـب  ار  امـش  يرّرقم  دـعوم  اـت  «و 

(. یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُکَرِّخَُؤی 
عقاو رد  ود  نیا  هک  ررقم  نامز  ات  تایح  همادا  يرگید  ناـهانگ و  شزرمآ  یکی  هدوب ، فدـه  ود  يارب  ناربماـیپ  توعد  تقیقح  رد 

.دشاب كاپ  ملظ  هانگ و  زا  هک  دهد  همادا  دوخ  تایح  هب  دناوت  یم يا  هعماج هک  نیا  هچ  دنرگیدکی ، لولعم  تلع و 
تجاجل راثآ  هک  ینایب  اب  دنتفریذپن و  دوب  دیحوت  نشور  قطنم  اب  هتخیمآ  هک  شخبتایح  توعد  نیا  جوجل  رافک  زاب  همه  نیا  اب  یلو 

اَّلِإ ُْمْتنَأ  ْنِإ  اُولاق  «! ) دیتسین ام  لثم  يرشب  زج  امـش  دنتفگ : خساپ   » نینچ دوخ  ناربمایپ  هب  دیراب ، یم نآ  زا  قح  ربارب  رد  میلـست  مدع  و 
(. اُنْلثِم ٌرََشب 

(. انُؤابآ ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  انوُّدُصَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  « ) دیرادزاب دندیتسرپ  یم ام  ناکاین  هچنآ  زا  ار  ام  دیهاوخ  یم امش   » هوالع هب 
(. ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  انُوتْأَف  « ) دیروایب ام  يارب  ینشور  لیلد  امش   » هتشذگ اهنیا  همه  زا 

499 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

تایآ رد  هک  جوجل  نافلاخم  ياـهییوج  هناـهب  زا  ار  ناربماـیپ  خـساپ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـینک ! لـکوت  ادـخ  رب  اـهنت  هیآ 11 -) )
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.میناوخ یم هدمآ  هتشذگ 
، میتسه امش  دننامه  يرشب  اهنت  ام  املسم  دنتفگ : اهنآ  هب  ناشناربمایپ  ، » دیتسه رـشب  سنج  زا  ارچ  دنتفگ : یم هک  اهنآ  داریا  لباقم  رد 

اَّلِإ ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُـسُر  ْمَُهل  َْتلاق   ) دشخب یم اهنآ  هب  ار  تلاسر  تبهوم  و  دراذگ » یم تنم  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  ادـخ  یلو 
(. ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  ْمُُکْلثِم َو  ٌرََشب 

ناکاین تنـس  هب  دانتـسا  هنیمز  رد  اـهنآ  مود  داریا  ییوگ  .دـیوگ  خـساپ  مود  داریا  زا  هکنآ  یب دزادرپ  یم موس  لاؤس  خـساپ  هب  سپس 
خـساپ نآرق ، رگید  تایآ  رد  هوالع  هب  دمهف ، یم ار  نآ  باوج  لّمات  نیرتمک  اب  یلقاع  ناسنا  ره  هک  هدوب  ساسا  یب تسـس و  ردقنآ 

.تسا هدش  هداد  نخس  نیا 
يا هشوگ رگ ، هداعلا قراـخ  کـی  تروص  هب  هک  تسین  اـم  راـک  تازجعم ، ندروآ  هک  دـیوگ  یم نینچ  موس  لاؤس  خـساپ  رد  يرآ !

500 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شدوخ  لیم  هب  سک  ره  مینیشنب و 
نامرف هب  زج  يا  هزجعم میناوت  یمن ام  : » هکلب دوش ، شزرا  یب هچیزاب  کـی  هب  لیدـبت  تداـع  قرخ  هلأـسم  دـنک و  داهنـشیپ  يا  هزجعم

(. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍناْطلُِسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َو  « ) میروایب ادخ 
.ددرگ وا  تیناقح  تابثا  دنس  ات  دهد  یم ناشن  زاجعا  یفاک  هزادنا  هب  مدرم  ياضاقت  نودب  یتح  يربمایپ  ره  هوالع  هب 

دنتخاس و یم صخشم  ار  دوخ  عضوم  هلمج  نیا  اب  دنهدب  زین  نایوج  هناهب  نوگانوگ  ياهدیدهت  هب  یعطق  خساپ  هک  نیا  يارب  سپس 
َو  ) تسا شزرا  یب زیچان و  شتردق  ربارب  رد  اهتردق  هک  ییادخ  نامه  دننک » هیکت  ادـخ  رب  اهنت  دـیاب  نامیا  اب  دارفا  همه  : » دـنتفگ یم

(. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع 

500 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

: دنتفگ یم هتخادرپ و  لکوت ، هلأسم  يارب  ینشور  لالدتسا  هب  دعب  هیآ 12 -) )
هک یلاح  رد  میـسرتب ) اهدیدهت  یلاشوپ و  ياهتردق  زا  ام  ارچ  میربن ؟ هانپ  وا  هب  تالکـشم  همه  رد  و   ) مینکن لکوت  هّللا »  » رب ام  ارچ  »

(. انَُلبُس انادَه  ْدَق  ِهَّللا َو  یَلَع  َلَّکَوَتَن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو  « ) هدرک تیاده  نامتداعس  ياههار  هب  ار  ام  وا 
رد ام  عطق ، روطب   » زیچ همه  قوفام  ریذـپان  تسکـش  یهاگ  هیکت  تسادـخ ، ام  هاگ  هیکت  هک  نونکا  دـنداد : یم همادا  نینچ  سپـس  و 

(. انوُُمْتیَذآ ام  یلَع  َّنَِربْصََنل  َو  « ) درک میهاوخ  ییابیکش  یگداتسیا و  امش  ياهتیذا  رازآ و  مامت  ربارب 
ِهَّللا یَلَع  َو  « ) دـننک لکوت  هّللا  رب  اهنت  دـیاب  ناگدـننک  لـکوت  همه  و  : » هک دـنداد  یم ناـیاپ  نخـس  نیا  اـب  ار  دوخ  راـتفگ  هرخـالاب  و 

(. َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف 
تردـق رب  ياکتا  اـب  هکلب  دـنکن ، فعـض  تراـقح و  ساـسحا  ناـسنا  تالکـشم ، تمظع  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  لـکوت »  » زا روظنم 

ینوزف ببـس  و  هدـننک ، تیوقت  شخبورین و  نیرفآ ، دـیما  لـکوت  بیترت  نیا  هب  و  دـنادب ، حـتاف  زوریپ و  ار  دوخ  دـنوادخ ، ناـیاپ  یب
.تسا تمواقم  يرادیاپ و 

500 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

یناوتاـن فعـض و  هب  هک  یماـگنه  تسا ، قطنم  یب دارفا  مسر  هار و  هک  هنوگ  ناـمه  دـینع : ناراـبج  تشونرـس  هماـنرب و  هیآ 13 -) )
ریـسفت هدیزگرب  زین  اجنیا  رد  دننک  یم يردلق  تردق و  روز و  هب  هیکت  و  هدرک ، اهر  ار  لالدتـسا  دـندش ، هاگآ  دوخ  هدـیقع  راتفگ و 
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501 ص : ج2 ، هنومن ،
جوجل و  ) نارفاـک  » .دـندرک ناـیب  تشذـگ - لـبق  تاـیآ  رد  هک  ار - دوـخ  ياـسر  نیتـم و  قـطنم  ناربماـیپ  هک  یماـگنه  میناوـخ  یم

تب و   ) ام نییآ  هب  هک  نیا  رگم  میزاس ، یم جراخ  نامنیمزرس  زا  ار  امـش  هک  مینک  یم دای  دنگوس  دنتفگ : دوخ  ناربمایپ  هب  وج ،) هناهب
(. اِنتَِّلم ِیف  َّنُدوُعََتل  ْوَأ  انِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَّنَجِرُْخَنل  ْمِِهلُسُِرل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  «! ) دیدرگ زاب  یتسرپ )

لئاـق قح  دنورهـش  کـی  هزادـنا  هب  یتح  ناـشناربمایپ  يارب  دنتـسناد و  یم دوخ  لاـم  ار  اهنیمزرـس  همه  ییوگ  ربخ ، یب نارورغم  نیا 
.تسا هدیرفآ  ناحلاص  يارب  ار  شبهاوم  مامت  نیمز و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ام )! نیمزرس  « ) انِضْرَأ : » دنتفگ یم اذل  دندوبن و 

ام هک : داتـسرف  یحو  اـهنآ  هب  داد و ) یم رطاـخ  ناـنیمطا  يرادـلد و  ناربماـیپ  هب   ) راـگدرورپ لاـح ، نیا  رد  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. َنیِِملاَّظلا َّنَِکلُْهَنل  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  « ) مینک یم كاله  ار  ناملاظ 

.دباین هار  امش  نینهآ  هدارا  رد  یتسس  نیرتمک  دیسرتن و  زگره  اهدیدهت  نیا  زا  نیاربانب 

501 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

نینچ اهنآ  هب  لباقم  رد  دنوادخ  دـندرک  یم ناشنیمزرـس  زا  دـیعبت  هب  دـیدهت  ار  ناربمایپ  رگمتـس ، نارکنم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 14 -) )
(. ْمِهِدَْعب ْنِم  َضْرَْألا  ُمُکَّنَنِکُْسَنل  َو  « ) داد میهاوخ  تنوکس  اهنآ  يدوبان )  ) زا دعب  نیمز  رد  ار  امش  و  : » هک دهد  یم هدعو 

ساـسحا و   ) دـسرتب نم  تلادـع )  ) ماـقم زا  هک  تسا  یـسک  يارب  هکلب ) دوش  یمن سک  همه  بیـصن  يزوریپ  تیقفوـم و   ) نیا یلو  »
(. ِدیِعَو َفاخ  یِماقَم َو  َفاخ  ْنَِمل  َِکلذ   ) دنک یقلت  يّدج  ار  نآ  و  دشاب » كانمیب  نم  باذع  زا  و  دنک ) تیلوؤسم 

501 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هداد ماجنا  شیوخ  موق  ربارب  رد  ار  دوخ  هفیظو  مامت  دوب و  هدیـسر  ناشناوختـسا  هب  دراک  ناربماـیپ  هک  ماـگنه  نیا  رد  و  هیآ 15 -) )
نیا رد  دـندرک ، یم دـیدهت  ار  نالوسر  ابترم  دنتـشاد و  يراشفاپ  رفک  رد  هیقب  هدروآ و  نامیا  دـنروایب  نامیا  دـیاب  هک  اهنآ  دـندوب و 

(. اوُحَتْفَتْسا َو  « ) دندرک راّفک ) رب   ) يزوریپ حتف و  ياضاقت   » دنوادخ زا  اهنآ  عقوم 
502 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیناسر  تباجا  فده  هب  ار  نیتسار  نادهاجم  نیا  ياعد  مه  دنوادخ 

(. ٍدِینَع ٍراَّبَج  ُّلُک  َباخ  َو  « ) دش دوبان  دیمون و  یفرحنم  شکندرگ  ره  ماجنا ) رس   ) «و

502 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

: دنک یم هراشا  عوضوم  جنپ  هب  هیآ  ود  نمض  رد  رگید  ناهج  ياهتازاجم  رظن  زا  دینع  نارابج  نیا  راک  هجیتن  هب  سپس  هیآ 16 -) )
(. ُمَّنَهَج ِِهئارَو  ْنِم  « ) دوب دهاوخ  نازوس  شتآ  منهج و  یسک - نینچ  لابند  هب  ای  و  نارسخ - يدیمون و  نیا  لابند  هب  - » 1

(. ٍدیِدَص ٍءام  ْنِم  یقُْسی  َو  «! ) دوش یم هدناشون  ینّفعتم  يوبدب  بآ  زا  و  - » 2
هب نوخ  كرچ و  دننامه  هرظنمدب  نفعتم  يوبدب  بآ  کی  زا  ینعی  دوش  یم عمج  تشوگ  تسوپ و  نایم  هک  تسا  یکرچ  دـیدص » »

.دنناشون یم وا 

502 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 14) میهاربا ةروس 
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هعرج هعرج  تمحز  هب   » دـنیب یم يا  هباشون نینچ  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  دـینع ، رابج  راکهانگ و  مرجم  نیا  موس : هیآ 17 -) )
(. ُهُغیُِسی ُداکَی  ُهُعَّرَجَتَی َو ال   ) دنزیر یم وا  قلح  رد  رابجا  هب  هکلب  دماشایب » ار  نآ  تسین  لیام  زگره  و  دشک ، یم رس  ار  نآ 

همه نیا  اب  یلو  دـیآ  یم وا  يوس  هب  گرم  وس  ره  زا   » هک ددرگ  یم مهارف  وا  يارب  یتحاران  هجنکـش و  باذـع و  لـئاسو  ردـقنآ  - 4
(. ٍتِّیَِمب َوُه  ام  ٍناکَم َو  ِّلُک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَی  َو   ) دنیبب ار  دوخ  لامعا  ياهیتشز  تازاجم  ات  دریم » یمن زگره 

يدـیدش باذـع  نآ  لابند  هب  و  : » دـنک یم هفاضا  زاـب  تسین ، دـش  هتفگ  هک  اـهنیا  زا  رترب  یتازاـجم  دوش  یم روصت  هک  نیا  اـب  و  - 5
(. ٌظِیلَغ ٌباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو  « ) تسا

هاوخدوخ نارگمتـس  نیا  راظتنا  رد  دجنگ  یمن هچنآ  یتح  دجنگب و  یمدآ  رکف  رد  رفیک  تازاجم و  تدش  زا  هچنآ  بیترت  نیا  هب  و 
رد نانآ  ياهراک  زا  تسا  یمـسجت  هکلب  تساهناسنا ، دوخ  لامعا  یعیبط  رثا  هجیتن و  اهنیا  و  تسا ، راـکهنگ  ناـمیا و  یب ناراـبج  و 

.دوش یم مسجم  دوخ  بسانم  تروص  هب  یلمع  ره  هک  رگید  يارس 

502 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هتـشذگ تایآ  ثحب  هک  هدش  نایب  نامیا  یب دارفا  لامعا  يارب  ییاسر  رایـسب  لثم  هیآ  نیا  رد  دابدنت ! هنیـس  رب  يرتسکاخ  هیآ 18 -) )
تـسا يرتسکاخ  نوچمه  دندش  رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  لامعا  : » دیامرف یم هدرک ، لیمکت  رافک  راک  تبقاع  هنیمز  رد  ار 

هدـیزگرب ٍفِصاع .) ٍمْوَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  «! ) یناـفوت زور  کـی  رد  دابدـنت  لـباقم  رد 
503 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

.تشاد یتسرپ  تب  كرش و  گنر  نطاب  رد  هک  ناشبوخ  ارهاظ  لامعا  یتح  تساهنآ  لامعا  همه  ْمُُهلامْعَأ »  » زا روظنم 
نآ عمج  رب  رداق  سک  چـیه  هک  دوش  یم هدـنکارپ  نانچنآ  ینافوط  زور  کی  رد  مه  نآ  دابدـنت ، ربارب  رد  رتسکاـخ  هک  هنوگ  ناـمه 
داـب رب  یگمه  و  دـنروآ » تسد  هب  دـنا  هداد ماـجنا  هک  ار  یلاـمعا  زا  يزیچ  هک  دـنرادن  ییاـناوت   » قـح نارکنم  هنوـگ  نیمه  تـسین ،

(. ٍء ْیَش یلَع  اُوبَسَک  اَّمِم  َنوُرِدْقَی  ال   ) دنام یم یلاخ  ناشیاهتسد  دور و  یم
(. ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  « ) تسا زارد  رود و  یهارمگ  نامه  نیا  «و 

503 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هک تسا  رارق  یب هدنکارپ و  رتسکاخ  نوچمه  هک  نیا  لبق و  هیآ  رد  لطاب  زا  ثحب  لابند  هب  تسا : قح  ساسارب  شنیرفآ  هیآ 19 -) )
.تسا هدمآ  نایم  هب  نآ  رارقتسا  قح و  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  دوش ، یم لقتنم  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن زا  داب  شزو  اب  امئاد 

هک يدـیدن  اـیآ  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـهج  ناـبلط  قح  همه  يارب  ییوـگلا  ناوـنع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور 
(. ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( ؟ تسا هدیرفآ  قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ 

رد هک  دـهد  یم ناشن  یگمه  نیمز ، نامـسآ و  شنیرفآ ، ملاع  نامتخاس  اـجنیا  رد  .تسا و  یگنهاـمه » تقباـطم و   » ینعم هب  ّقح » »
نآ اـب  ار  يدوبمک  هن  هتـشاد و  زاـین  اـهنآ  شنیرفآ  هب  دـنوادخ  هن  تسا ، هدوـب  یفدـه  تمکح و  باـسح و  ماـظن و  اـهنآ ، شنیرفآ 

.تسا زیچ  همه  زا  زاین  یب وا  هک  ارچ  دزاس  فرطرب  دوخ  تاذ  رد  دهاوخ  یم
قلخ درب و  یم ار  امش  دنک  هدارا  رگا  : » هک تسا  نیا  درادن  امش  ندروآ  نامیا  امش و  هب  يزاین  هک  نیا  رب  لیلد  دنک  یم هفاضا  سپس 

(. ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنِإ  « ) دروآ یم امش ) ياج  هب   ) يا هزات
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.دنهدن ماجنا  ار  امش  تسردان  ياهراک  زا  کی  چیه  دنشاب و  هتشاد  نامیا  همه  هک  یقلخ 

503 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

(. ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  ام  َو  « ) تسین لکشم  هجو  چیه  هب  ادخ  يارب  راک  نیا  و  (- » هیآ 20 )
504 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  رگا  : » میناوخ یم  133 هیآ 131 - ءاسن  هروس  رد  هک  نآ  نخس  نیا  دهاش 

شیاتس هتسیاش  زاین و  یب دنوادخ  تسادخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  ارچ  دناسر ) یمن ینایز  ادخ  هب   ) دیوش رفاک 
«. تساناوت راک  نیا  رب  دنوادخ  و  دروآ ، یم يرگید  هورگ  درب و  یم مدرم  يا  ار  امش  دهاوخب  هاگره  تسا ... 

504 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

ار ینعم  نیمه  اجنیا  رد  دوب  هدـش  نامیا  یب جوجل و  نافرحنم  كاندرد  تخـس و  تازاجم  هب  يا  هراشا لبق  هیآ  دـنچ  رد  هیآ 21 -) )
.دنک یم لیمکت  بیقعت و 

رهاظ دنوادخ  هاگشیپ  رد  اوشیپ ) وریپ و  عوبتم ، عبات و  زا  معا  نارفاک  ناملاظ و  نارابج و   ) اهنآ همه  تمایق  رد  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. ًاعیِمَج ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  « ) دنوش یم

ناربهر و   ) ناربکتسم هب  دندنکفا ) تلالض  يداو  هب  ار  دوخ  هناروک ، روک  دیلقت  اب  هک  ینادان  ناوریپ  ینعی   ) ءافعض ماگنه  نیا  رد   » و
دیرـضاح میا ) هدش راتفرگ  الب  باذع و  همه  نیا  هب  امـش  يربهر  رطاخ  هب  هک  نونکا   ) ایآ میدوب  امـش  ناوریپ  ام  دـنیوگ : یم هارمگ )

ْنِم اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  َلاقَف  ( ؟» دیرادرب ام  زا  دیریذپب و  ار  یهلا  باذـع  زا  یمهـس  امش 
(. ٍء ْیَش ْنِم  ِهَّللا  ِباذَع 

ییامنهار ار  امـش  مه  ام  درک  یم تیادـه  باذـع ) رفیک و  نیا  زا  تاجن  يوس  هب   ) ار اـم  ادـخ  رگا  : » دـنیوگ یم هلـصافالب  اـهنآ  اـما 
(. ْمُکاْنیَدََهل ُهَّللا  اَنادَه  َْول  اُولاق  « ) میدرک یم

یتاجن هار  ییابیکـش ، ربص و  هچ  مینک و  عزج  یبات و  یب هچ  تسا  ناسکی  ام  رب  ، » تسا هتـشذگ  اهفرح  نیا  زا  راک  هک  سوسفا  یلو 
(. ٍصیِحَم ْنِم  اَنل  ام  انْرَبَص  ْمَأ  انْعِزَج  اْنیَلَع َأ  ٌءاوَس  « ) درادن دوجو  ام  يارب 

504 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

ناوریپ ناراکهنگ و  نارابج و  یناور  ياهتازاجم  زا  يرگید  هنحص  هب  هیآ  نیا  رد  شناوریپ ! ناطیش و  حیرـص  يوگتفگ  هیآ 22 -) )
تفریذپ نایاپ  حلاص  ریغ  حلاص و  ناگدنب  باسح  راک  هک  یماگنه  ناطیـش  و  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ  زیخاتـسر  زور  رد  نیطایش 

داد و قح  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  دیوگ : یم نینچ  دوخ  ناوریپ  هب  دندیـسر ) دوخ  یعطق  رفیک  شاداپ و  تشونرـس و  هب  مادک  ره  (و 
َلاق َو  « ) متسج فلخت  دوخ  ياه  هدعو زا  سپس  دیتسناد ) یم ناتدوخ  هکنانچ  شزرا  یب چوپ و  يا  هدعو  ) مداد هدعو  امـش  هب  زین  نم 

505 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُُکتْدَعَو  ِّقَْحلا َو  َدْعَو  ْمُکَدَعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَْألا  َیُِضق  اََّمل  ُناْطیَّشلا 
( ْمُُکتْفَلْخَأَف

ار دوخ  شنزرس  تمالم و  ياهریت  هدش و  زاوآ  مه  دندوب  تلالـض  هار  ناربهر  هک  یناربکتـسم  ریاس  اب  زین  ناطیـش  بیترت  نیا  هب  .و 
.دنک یم يریگ  هناشن تخبدب  ناوریپ  نیا  هب 
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هدارا لیم و  اب  مه  امش  مدرک ، توعد  امـش  زا  هک  دوب  نیا  اهنت  میتشادن ، یمازلا  رابجا و  طلـست و  امـش  رب  نم  : » دنک یم هفاضا  دعب  و 
(. ِیل ُْمْتبَجَتْساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو  « ) دیتفریذپ دوخ 

الَف  ) دیتفریذپ ارم  داسفلا  رهاظ  زیمآ و  تنطیش  توعد  ارچ  هک  دینک » شنزرس  ار  نتشیوخ  هکلب  دینکن ، شنزرس  زگره  ارم  نیاربانب  »
(. ْمُکَسُْفنَأ اُومُول  ِینُومُولَت َو 

امـش دایرف  هب  راگدرورپ ) تازاجم  یعطق و  مکح  ربارب  رد   ) مناوت یم نم  هن   » لاح ره  هب  داب ! ناتدوخ  رب  تنعل  هک  دـیدرک  ناـتدوخ 
(. َّیِخِرْصُِمب ُْمْتنَأ  ام  ْمُکِخِرْصُِمب َو  اَنَأ  ام  « ) دیشاب نم  سردایرف  دیناوت  یم امش  هن  مسرب و 

رارق ادخ  تعاطا  فیدر  مه  ارم  تعاطا  هک  نیا  و   ) دیتشاد لبق  زا  هک  دوخ  هراب  رد  امـش  كرـش  زا  هک ) منک  یم مالعا   ) نونکا نم  »
(. ُْلبَق ْنِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  « ) مرفاک مرازیب و  دیداد )

حالصا و يارب  یهار  هک  یگراچیب  یتخبدب و  نامه  ار ، امش  مه  درک و  تخبدب  ارم  مه  تعاطا » رد  كرش   » نیا هک  مدیمهف  نونکا 
.درادن دوجو  نآ  ناربج 

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  « ) تسا یکاندرد  باذع  اعطق  ناراکمتس  يارب   » دینادب
کی وا  هکلب  دریگ  یمن ناـسنا  زا  ار  هدارا  يدازآ  راـیتخا و  زگره  ناطیـش  ياـه  هسوـسو هک  دوـش  یم هدافتـسا  یبوـخ  هب  هیآ  نـیا  زا 

.دنریذپ یم ار  وا  توعد  ناشدوخ  هدارا  اب  هک  دنتسه  اهناسنا  نیا  و  تسین ، شیب  هدننک  توعد 

505 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

اهنآ ماجنا  رس  نانمؤم و  لاح  رکذ  هب  اهنآ ، كاندرد  تشونرس  نامیا و  یب دینع و  نارابج  لاح  نایب  لابند  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
506 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  ار  اهنآ  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ،

َو « ) تسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  ییاهغاب  دـننک  یم دراو  تشهب  ياهغاب  هب  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لـمع  دـندروآ و  ناـمیا 
(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َلِخْدُأ 

(. ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  اهِیف  َنیِِدلاخ  « ) دننام یم تشهب ) ياهغاب   ) نآ رد  ناشراگدرورپ  نذا  هب  هنادواج  »
(. ٌمالَس اهِیف  ْمُُهتَّیِحَت  « ) تسا مالس  اجنآ  رد  نانآ  تیحت  «و 

.یمسج یحور و  دنزگ  یتحاران و  هنوگره  زا  تمالس 

506 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

کی نمض  ار  ثیبخ  بیط و  نامیا ، رفک و  لطاب ، قح و  مسجت  زا  يرگید  هنحص  اجنیا  رد  هثیبخ : هرجـش  هبیط و  هرجـش  هیآ 24 -) )
.دنک یم لیمکت  دوب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  هتشذگ  تایآ  ياهثحب  و  هدرک ، نایب  ینعمرپ  قیمع و  رایسب  بلاج و  لاثم 

َأ ( ؟» تسا هدرک  هیبشت  یکاپ  هبیط و  هرجـش  هب  ار  نآ  و  هدز ، هزیکاپ  مالک  يارب  یلاثم  ادخ  هنوگچ  يدـیدن  ایآ  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ٍۀَبِّیَط ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َْفیَک  َرَت  َْمل 

هراـشا یهاـتوک  تاراـبع  نمـض  نآ  داـعبا  ماـمت  هب  دزادرپ و  یم تکربرپ ) هزیکاـپ و  تخرد   ) هبّیط هرجـش  نیا  ياـهیگژیو  هب  سپس 
.دنک یم

.تکرح یب دماج و  هن  و  حور ، یب هن  هرجش »  » ومن دشر و  ياراد  تسا  يدوجوم  - 1
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.تسا هزیکاپ  همه  دزیخ  یمرب نآ  زا  هک  یمیسن  نشلگ و  هفوکش و  شا  هویم رظن ، ره  زا  بیط »  » تسا و كاپ  تخرد  نیا  - 2
.دنراد يا  هفیظو تیرومأم و  مادک  ره  اه و  هخاش دراد و  يا  هشیر تسا  يا  هدش باسح  ماظن  ياراد  هرجش  نیا  - 3

(. ٌِتباث اُهلْصَأ   ) دنکرب اج  زا  ار  نآ  دناوت  یمن اهداب  دنت  اهنافوت و  هک  يروطب  تسا » مکحتسم  تباث و  نآ  هشیر  لصا و  - » 4
ار اوه  هنیـس  اه  هخاش نیا  تسوا ، هاگیاج  نامـسآ  دـنلب  هکلب  تسین  دودـحم  تسپ و  طیحم  کی  رد  هبیط  هرجـش  نیا  ياه  هخاش - 5

507 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرآ  هتفر ، ورف  نآ  رد  هتفاکش و 
(. ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  « ) تسا نامسآ  رد  شیاه  هخاش »

.تشاد دنهاوخ  يرتکاپ  ياه  هویم دنرترود و  نیمز  رابغ  درگ و  یگدولآ  زا  دنشاب  رت  هتشارفارب اه  هخاش ردق  ره  تسا  نشور 

507 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هویم  » تسا و دلوم  نیاربانب  دنرادن  يرمث  هویم و  هک  یناتخرد  نوچمه  هن  تسا  رابرپ  يا  هرجـش هبیط  هرجـش  نیا  مشـش : هیآ 25 -) )
(. اهَلُکُأ ِیتُْؤت  « ) دهد یم ار  دوخ 

رب مورحم  ینک  زارد  شیاه  هخاش يوس  هب  تسد  هک  نامز » ره  رد   » ینعی لصف ، ره  رد  هکلب  لصف ، ود  ای  لـصف  کـی  رد  هن  اـما  - 7
(. ٍنیِح َّلُک   ) يدرگ یمن

هویم نیا  شراگدرورپ » نذا  هب  و   » یهلا تنس  کی  قبط  تسا و  شنیرفآ  نیناوق  لومشم  هکلب  تسین  باسح  یب زین  وا  نداد  هویم  - 8
(. اهِّبَر ِنْذِِإب   ) دراد یم ینازرا  ناگمه  هب  ار 

؟ مینک یم ادیپ  اجک  رد  ار  تاکرب  اهیگژیو و  نیا  مینیبب  میشیدنیب و  تسرد  نونکا 
.تفرعم اب  دحوم و  ناسنا  کی  رد  و  نآ ، ياوتحم  دیحوت و  هملک  رد  املسم 

تاملک و اهنآ و  راثآ  تکرح ، بجوم  ناشگرم  تسا ، تکرب  هیام  ناشتایح  راگدرورپ ، هبیط  تاملک  نیا  نامیا  اـب  گرزب و  نادرم 
هدـنزاس و تسا و  شخب  ماهلا  یگمه  ناشـشوماخ  ياهربق  یتح  و  ناـشراختفارپ ، خـیرات  ناـشیاهباتک و  نادرگاـش و  ناـشنانخس و 

.هدننک تیبرت 
(. َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو  « ) دنوش رکذتم  دیاش  دنز  یم ییاهلثم  مدرم  يارب  دنوادخ   » يرآ

507 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

لباقم هطقن  هلـصافالب  تسا  هسیاقم  هلباقم و  شور  زا  هدافتـسا  لئاسم  میهفت  يارب  اـههار  نیرتهب  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 26 -) )
يور زا  هک  تسا  هشیر  یب كاپان و  ثیبخ و  تخرد  دـننامه  كاپان  هثیبخ و  هملک  لـثم   » اـما دـنک : یم ناـیب  نینچ  ار  هبیط » هرجـش  »
ٍۀَثِیبَخ ٍۀَِـملَک  ُلَـثَم  َو  « ) تسین نآ  يارب  یتاـبث  رارق و  دوش و ) یم باـترپ  يا  هشوگ هب  زور  ره  اـهنافوط  ربارب  رد  و   ) هدـش هدـنک  نیمز 

(. ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَشَک 
508 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  اما  دیوگ و  یم نخس  لیصفت  اب  نآرق  هبّیط » هرجش   » فصو رد  هک  نیا  بلاج 

.درذگ یم نآ  زا  هاتوک  هلمج  کی  اب  هثیبخ » هرجش   » حرش ماگنه 
« ضوغبم  » رکذ هب  هک  یماگنه  اما  دزادرپب  تایـصوصخ  همه  هب  بوبحم »  » رکذ دروم  رد  ناسنا  هک  تسا  نایب  تفاطل  عون  کـی  نیا 

! درذگب نآ  زا  هدنبوک  هلمج  کی  اب  دسر  یم
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508 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

و كاپ » ره   » یلک روطب  و  رفاک »  » و نمؤم »  » و رفک »  » و نامیا »  » لاح اـیوگ ، لاـثم  ود  رد  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 27 -) )
.دزادرپ یم اهنآ  ییاهن  تشونرس  راک و  هجیتن  هب  هیآ  نیا  رد  تفای ، مسجت  كاپان » »

رد مه  دراد  یم مدق  تباث  ناشیرادیاپ  تباث و  داقتعا  راتفگ و  رطاخ  هب  دـنا  هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  : » دـیوگ یم تسخن 
ِِتباَّثلا ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی   ) دراد دوجو  نآ  رد  شیب  مک و  شزغل  ناـکما  هک  خزرب  و  رگید » ناـهج  رد  مه  ناـهج و  نیا 

(. ِةَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف 
.تسا هدوبن  نولتم  بذاک و  تیصخش  کی  اهنآ  تیصخش  لزلزتم و  یحطس و  نامیا  کی  اهنآ  نامیا  هک  ارچ 

رد و  دوب ، دـهاوخ  اّربم  اهیگدولآ  گنن  زا  ناشناماد  دـننام و  یم تباث  یکاپ  نامیا و  رد  اـه ، هسوسو تالکـشم و  ربارب  رد  اـجنیا  رد 
.دنام دنهاوخ  نادواج  ادخ  نایاپ  یب ياهتمعن  رد  اجنآ 

َو « ) دـهد یم ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  دزاس و  یم هارمگ  ار  ناملاظ  دـنوادخ  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اـهنآ  لـباقم  هطقن  هب  سپس 
(. ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َنیِِملاَّظلا َو  ُهَّللا  ُّلُِضی 

ناسنا دوخ  هیحان  زا  نآ  نیتسخن  ياهماگ  دوش ، یم هداد  تبـسن  ادخ  هب  تسا و  تلالـض  تیاده و  زا  ینخـس  اج  ره  میا  هتفگ اهراب 
بلـس اـی  اـهتمعن  بهاوم و  ءاـطعا  ادـخ  راـک  زین  و  هدـیرفآ ، لـمع  ره  رد  هک  تسا  يریثأـت  ناـمه  ادـخ  راـک  تسا ، هدـش  هتـشادرب 

.دراد یم ررقم  دارفا  یگتسیاش  مدع  یگتسیاش و  ياضتقم  هب  هک  تساهتمعن 

508 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

رد هثیبخ » هرجش   » دراوم زا  یکی  زا  یمیسرت  تقیقح  رد  تسا و  ربمایپ  هب  نخس  يور  اجنیا  رد  اهتمعن : نارفک  ماجنا  رـس  هیآ 28 -) )
509 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دروخ  یم مشچ  هب  نآ 

(. ًاْرفُک ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دندرک نارفک  هب  لیدبت  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 
(. ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  « ) دنداتسرف یتسین  تکاله و  نیمزرس  راوبلا و  راد  هب  ار  دوخ  موق  ماجنا  رس  «و 

.دنفارحنا رفک و  ناربهر  هثیبخ و  هرجش  ياه  هشیر نامه  اهنیا 
مالّسلا و مهیلع  تیب  لها  همئا  هب  یهاگ  و  دنا ، هدرک ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوجو  هب  ار  تمعن  نیا  یهاگ  نارسفم  هچرگ 

یفرعم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رـصع  راـفک  هـمه  یهاـگ  و  هریغم » ینب   » و هـیما » ینب   » یهاـگ ار  تـمعن  نـیا  ناگدـننک  نارفک 
ار ادـخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  هک  ار  یناسک  همه  درادـن و  ینیعم  هورگ  هب  صاصتخا  تسا و  عیـسو  هیآ  موهفم  املـسم  یلو  دـنا ، هدومن

.دوش یم لماش  دننک  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  هدرک و  نارفک 

509 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

نیرتدـب دـنور و  یم ورف  شنازوـس  ياـه  هلعـش رد  هک  تسا  منهج  : » دـنک یم ریـسفت  نـینچ  ار  راوـبلا » راد   » سپـس نآرق  هیآ 29 -) )
(. ُرارَْقلا َْسِئب  اهَنْوَلْصَی َو  َمَّنَهَج  « ) تساههاگرارق

509 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 14) میهاربا ةروس 
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ادخ يارب  اهنآ  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دندش  یم بکترم  اهنآ  هک  تمعن  نارفک  عاونا  نیرتدب  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
(. ِِهلِیبَس ْنَع  اوُّلُِضِیل  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  « ) دنزاس هارمگ  وا  هار  زا  هلیسو ) نیا  هب  ار  مدرم   ) ات دنداد  رارق  ییاهکیرش 

تسایر و يدام و  یگدنز  زا  يا  هرهب قح  قیرط  نییآ و  زا  مدرم  راکفا  نتخاس  فرحنم  رفک و  كرـش و  نیا  هیاس  رد  يزور  دنچ  و 
.دنربب مدرم  رب  تموکح 

شتآ يوس  هب  امـش  راک  ماجنا  رـس  دـینادب )  ) اـما دـیریگب  هرهب  يداـم ) شزرا  یب اـیند و  یگدـنز  نیا  زا  : ) وگب اـهنآ  هب  ! » ربماـیپ يا 
(. ِراَّنلا َیلِإ  ْمُکَریِصَم  َّنِإَف  اوُعَّتَمَت  ُْلق  « ) تسا خزود ) )

يراکهبت و هک  دراد  یـشزرا  امـش  تموکح  تساـیر و  نیا  هن  تسا و  یتخبدـب  هک  تسا  یگدـنز  امـش  یگدـنز  نیا  هن  هک  نیا  اـب 
.تسا تبیصم  رسدرد و 

509 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

یهلا ياهتمعن  نارفک  هک  یناسک  ناکرـشم و  هماـنرب  زا  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  نآرق : هاگدـید  زا  ناـسنا  تمظع  هیآ 31 -) )
510 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اجنیا  رد  تفگ ، یم نخس  دندرک 

.هدش لزان  مدرم  رب  هک  تسوا  ياهتنا  یب ياهتمعن  نیتسار و  ناگدنب  همانرب  زا  نخس 
ناهنپ و رد  میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دـنراد و  ياـپ  رب  ار  زاـمن  وگب : دـنا  هدروآ ناـمیا  هک  نم  ناگدـنب  هب  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ًۀَِینالَع ارِس َو  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفُنی  َةالَّصلا َو  اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِِعل  ُْلق  « ) دننک قافنا  راکشآ 
هب رگید  يوس  زا  دنک و  کیدزن  ادـخ  هب  وس  کی  زا  ار  ناسنا  دوش و  یّلجتم  لمع  رد  هک  تسا  راد  هشیر یتروص  رد  نامیا  هک  ارچ 

ادـخ رفیک  زا  دـنناوت  یم لاـم  اـب  هن  یتـسود » هن  تسا و  شورف  دـیرخ و  نآ  رد  هن  هک  دـسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  ! » شناگدـنب
(. ٌلالِخ ِهِیف َو ال  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ! ) يدام ياهدنویپ  اب  هن  دنبای و  ییاهر 

510 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

ار ناسنا  و  دنک ، یم هدنز  اهلد  رد  ار  وا  قشع  هک  یفرعم  هنوگ  نآ  دزادرپ ، یم شیاهتمعن  قیرط  زا  ادخ  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 32 -) )
هدرک و کمک  وا  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  تسا  يرطف  رما  کـی  نیا  اریز  دراد  یم او  شفطل  تمظع و  ربارب  رد  میظعت  هب 

: دراد یم نایب  نینچ  دنچ  یتایآ  نمض  ار  عوضوم  نیا  دنک و  یم ادیپ  قشع  هقالع و  تسوا  لماش  شتمحر  فطل و 
(. َضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) تسا هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  »

ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  « ) داد يزور  امش  هب  اهنآ  زا  تخاس و  جراخ  ار  فلتخم  ياه  هویم نآ  هلیسو  هب  هک  داتسرف  یبآ  نامـسآ  زا  «و 
(. ْمَُکل ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف 

(. َْکلُْفلا ُمَُکل  َرَّخَس  َو  « ) تخاس امش  رّخسم  ار  یتشک  «و 
.تساهسونایقا حطس  مظنم  ياهداب  هک  شکرحم  يورین  رظن  زا  مه  تسا و  هدیرفآ  تعیبط  رد  هک  شینامتخاس  داوم  رظن  زا  مه 

يوس هب  دنفاکـشب و  ار  اهبآ  هنیـس  و  ِهِْرمَِأب .) ِرْحَْبلا  ِیف  َيِرْجَِتل  « ) دنیآ رد  تکرح  هب  وا  نامرف  هب  اهـسونایقا  هحفـص  رب  اهیتشک  نیا  ات  »
ریـسفت هدـیزگرب  .دـننک  لمح  یناسآ  هب  رگید  طاقن  هب  يا  هطقن زا  ار  ناشزاین  دروم  لئاسو  اهناسنا و  و  دـنور ، شیپ  دوصقم  لـحاس 

511 ص : ج2 ، هنومن ،
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(. َراْهنَْألا ُمَُکل  َرَّخَس  َو  « ) دروآرد امش  ریخست  رد  ار  اهرهن   » نینچمه
هحفص تاقوا ، زا  يرایـسب  رد  مه  و  دیوش ، باریـس  ناتیاهماد  دوخ و  مه  و  دینک ، يرایبآ  ار  ناتیاهتعارز  اهنآ  شخبتایح  بآ  زا  ات 

اهنآ و نایهام  زا  مه  و  دـینک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  اهقیاق  اهیتشک و  اب  هداد ، رارق  يرادرب  هرهب دروم  راومه  هداج  کـی  ناونع  هب  ار  اـهنآ 
.دیریگ هرهب  تسا ، دوجوم  ناشقامعا  رد  هک  ییاهفدص  زا  یتح 

511 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

رارق امـش  نامرف  هتـشگرس  دنراک  رد  امئاد  هک  ار  هام  دیـشروخ و   » هکلب تخاس  امـش  رّخـسم  ار  نیمز  تادوجوم  اهنت  هن  هیآ 33 -) )
(. ِْنیَِبئاد َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  « ) داد

امـش رّخـسم  ار  زور  بش و   » هک هنوگ  نامه  دروآ ، امـش  نامرف  هب  زین  ار  اهنآ  یـضراع  تالاح  هکلب  ناهج ، نیا  تادوجوم  طـقف  هن 
(. َراهَّنلا َْلیَّللا َو  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  « ) تخاس

مامز ای  ینعی ، دـنا  هتـشگ وا  رخـسم  هّللا »  » ناـمرف هب  تادوجوم  نیا  همه  هک  دراد  تمظع  ردـق  نآ  نآرق  هاگدـید  زا  ناـسنا  هصـالخ 
.دننک یم تکرح  ناسنا  عفانم  تمدخ  رد  ای  و  تسا ، ناسنا  تسد  هب  ناشرایتخا 

511 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

زاین نآ  هب  یتخبشوخ ) تداعس و  عامتجا و  درف و  ناج  مسج و  رظن  زا   ) دیدرک و اضاقت  وا  زا  هک  يزیچ  ره  زا  یتمسق  و  هیآ 34 -) )
(. ُهوُُمْتلَأَس ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  َو  « ) دادرارق امش  رایتخا  رد  دیتشاد 

(. اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  « ) دینک هرامش  دیناوت  یمن زگره  دیرمشب  دیهاوخب  ار  یهلا  ياهتمعن  رگا   » بیترت نیا  هب  و 
.دنتسین اصحا  لباق  هک  هتفرگارف  ار  امش  یگدنز  طیحم  دوجو و  ياپ  ات  رس  نانچنآ  راگدرورپ  يونعم  يدام و  ياهتمعن  هک  ارچ 

(. ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  « ) تمعن هدننک  نارفک  تسا و  رگمتس  ناسنا  نیا  زاب   » یهلا تمحر  فطل و  همه  نیا  اب  اما 
.دنک ناتسلگ  ار  ناهج  رسارس  تسناوت  یم درک  یم هدافتسا  اهنآ  زا  یتسرد  هب  رگا  هک  ییاهتمعن 

512 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسوت ، رایتخا  رد  یفاک  ردق  هب  زیچ  همه  ناسنا ! يا  دیوگ  یم نآرق  تقیقح  رد 
! ییامنن زواجت  نارگید  قوقح  هب  ینک و  تعانق  دوخ  قح  هب  یشابن ، رافک  مولظ و  هک  نیا  طرش  هب  اما 

512 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

رد نارکاش  نیتسار و  نانمؤم  زا  ثحب  وس  کی  زا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  نکـش : تب  میهاربا  هدـنزاس  ياـهاعد  هیآ 35 -) )
نایب ار  ادخ  رکاش  مواقم و  هدنب  میهاربا  ياهتـساوخرد  اهاعد و  زا  يا  هشوگ اجنیا  رد  نآ  لابند  هب  دوب ، نایم  رد  ادـخ  ياهتمعن  ربارب 

.دنریگب ار  هرهب  نیرتهب  یهلا  ياهتمعن  زا  دنهاوخ  یم هک  اهنآ  يارب  دشاب  ییوگلا  قشمرس و  ات  دنک  یم
ار هّکم »  » رهـش نیا  اراـگدرورپ ! تشاد ، هضرع  ادـخ ) هاگـشیپ  هب   ) میهاربا هک  ار  یناـمز  دـیروایب ) رطاـخ  هب   ) و : » دـیوگ یم تسخن 

(. ًانِمآ َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  « ) هد رارق  ناما  نما و  نیمزرس 
.تسا هقطنم  کی  رد  ناسنا  تنوکس  یگدنز و  يارب  طرش  نیتسخن  تینما »  » تمعن هک  ارچ 
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512 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

ما هدـید ار  هار  نیا  ناـینابرق  دوـخ  مشچ  اـب  و  تسا ، يزوسناـمناخ  گرزب و  يـالب  هچ  یتـسرپ  تب  مناد  یم نم  هک  ارچ  هیآ 36 -) )
(. ِساَّنلا َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  « ) دنا هتخاس هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایسب  اهتب  نیا  اراگدرورپ ! »

.دنا هتخاب هار  نیا  رد  ار  شیوخ  درخ  لقع و  یتح  دوخ  زیچ  همه  هک  یکانرطخ  یهارمگ  هچ  مه  نآ 
ره و  تسا ، نم  زا  وا  دنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  سپ  ، » مناوخ یم وت  يوس  هب  ار  همه  و  منک ، یم وت  دیحوت  هب  توعد  نم  ادنوادخ !

ُهَّنِإَف ِینَِعبَت  ْنَمَف  « ) ینابرهم هدنشخب و  وت  هک ) ارچ  نک  تبحم  وا  هراب  رد  تسا  شـشخب  تیاده و  لباق  رگا   ) دنک نم  ینامرفان  سک 
(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  یِّنِم َو 

فرحنم دیحوت  ریسم  زا  نم  نادنزرف  رگا  یتح  هک  دنک  ضرع  نینچ  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  دهاوخ  یم ریبعت  نیا  اب  میهاربا  تقیقح  رد 
.دننم ناردارب  نادنزرف و  نوچمه  اهنآ  دنشاب  طخ  نیا  رد  ناگناگیب  رگا  و  دنتسین ، نم  زا  دننک  هجوت  تب  هب  و  دندرگ ،

.دوش یم لماش  ار  دیحوت  هار  نازرابم  نادحوم و  همه  میهاربا ، ياعد  نیا 
513 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

513 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

بآ و یب نیمزرـس  رد  ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  اراگدرورپ ! : » دـهد یم همادا  نینچ  نیا  ار  دوخ  شیاـین  اـعد و  سپـس  هیآ 37 -) )
ٍعْرَز يِذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  انَّبَر  « ) دـنراد ياپرب  ار  زامن  ات  متخاس  نکاس  تسا  وت  مرح  هک  يا  هناـخ راـنک  رد  یفلع ،

(. َةالَّصلا اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َْدنِع 
شنیتـسخن رـسمه  تداـسح  تشاذـگ ، لیعامـسا »  » ار شماـن  داد و  رجاـه »  » شزینک زا  يرـسپ  میهاربا ، هب  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 

هطقن هب  ار  دـنزرف  ردام و  نآ  هک  تساوخ  میهاربا  زا  دـنک ، لـمحت  ار  شدـنزرف  رجاـه و  روضح  تسناوتن  دـش و  کـیرحت  هراـس » »
.دش میلست  تساوخرد  نیا  ربارب  رد  ادخ  نامرف  قبط  میهاربا  و  دربب ، يرگید 

رد و  دروآ ، دوب  زیچ  همه  دـقاف  شوماخ و  کشخ و  نیمزرـس  کی  زور  نآ  رد  هک  هّکم  نیمزرـس  هب  ار  رجاه  شرداـم  لیعامـسا و 
.تفر درک و  یظفاحادخ  اهنآ  اب  و  دراذگ ، اجنآ 

: دهد یم همادا  نینچ  نیا  ار  شدوخ  ياعد  میهاربا  سپس 
اهنآ هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  بولق  وت   » دنا هدیزگ نکسم  وت  گرزب  هناخ  مارتحا  يارب  نازوس  نابایب  نیا  رد  اهنآ  هک  نونکا  ادنوادخ !

(. ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  « ) نکفیب ناشیاهلد  رد  ار  اهنآ  رهم  زاس و  هجوتم 
ِتارَمَّثلا َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  « ) دـننک ادا  ار  وت  ياـهتمعن  رکـش  دـیاش  نک ، دـنم  هرهب يونعم ) يداـم و  تارمث   ) اـه هویم عاونا  زا  ار  اـهنآ  «و 

(. َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل 

513 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

ادخ اهنت  ار  وا  حلاصم  تسا و  دودحم  دنوادخ  ملع  ربارب  رد  وا  ملع  هک  دناد  یم هاگآ  دحوم و  ناسنا  کی  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 38 -) )
ضرع نینچ  هتـشذگ  ياهاضاقت  لابند  هب  اذل  دروآ ، نابز  رب  ار  همه  دناوت  یمن هک  تسوا  ناج  نورد  رد  یبلاطم  یهاگ  و  دـناد ، یم
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ام یِفُْخن َو  ام  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  انَّبَر  « ) یناد یم یبوخ  هب  میزاس  یم راکـشآ  ای  میراد و  یم ناهنپ  اـم  هک  ار  هچنآ  وت  اراـگدرورپ ! : » دـنک یم
(. ُِنْلُعن

هدـیزگرب ِءامَّسلا .) ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍء  ْیَـش ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  َو  « ) دـنام یمن یفخم  ادـخ  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  زیچ  چـیه  «و 
514 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

.ینیب یم وت  دوش  یم ریزارس  ممشچ  زا  اراکشآ  مکشا  ياه  هرطق رگا  و  یناد ، یم وت  متسه  نیگمغ  مرسمه  دنزرف و  قارف  زا  نم  رگا 
نیا هدنیآ  و  یهاگآ ، اهنیا  همه  زا  وت  يراپس !؟» یم هک  هب  ارم   » ینلکت نم  یلا  دیوگ : یم نم  هب  مرـسمه ، زا  ییادج  ماگنه  هب  رگا  و 

.تسا نشور  تملع  هاگشیپ  رد  همه  تسا  هدروخ  هرگ  مه  هب  تخس  هک  اهنآ  هدنیآ  نیمزرس و 

514 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

مان هب  ندش  دنمورب  دنزرف  ود  بحاص  نامه  میهاربا  قح  رد  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دنوادخ  ياهتمعن  رکش  هب  سپـس  هیآ 39 -) )
قاحسا لیعامسا و  يریپ ، رد  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دوب ، يریپ  نس  رد  مه  نآ  قاحسا ، لیعامـسا و 

(. َقاحْسِإ َلیِعامْسِإ َو  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) دیناسر تباجا  هب  ارم  ياعد  و  دیشخب » نم  هب  ار 
(. ِءاعُّدلا ُعیِمََسل  یِّبَر  َّنِإ  « ) دونش یم ار  اهاعد  امتح  نم  يادخ  يرآ ! »

514 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

: دنک یم ضرع  دهد و  یم همادا  اعد  شیاین و  اضاقت و  هب  زاب  و  هیآ 40 -) )
(. ِیتَّیِّرُذ ْنِم  ِةالَّصلا َو  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر   ) نم يادخ  يا  نک » نینچ  زین  نم  نادنزرف  زا  هد و  رارق  زامن  هدننک  اپرب  ارم  اراگدرورپ ! »

(. ِءاعُد ْلَّبَقَت  انَّبَر َو  « ) ریذپب ار  ام  ياعد  و  اراگدرورپ ! »

514 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

يزور رد  ار  نانمؤم  همه  مردام و  ردـپ و  ارم و  اراگدرورپ ! : » هک تسا  نیا  اـجنیا  رد  میهاربا  ياـعد  اـضاقت و  نیرخآ  و  هیآ 41 -) )
(. ُباسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِلل  َّيَِدلاِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  « ) زرمایب شخبب و  دوش  یم اپرب  باسح  هک 

اهنت هن  ار  اهنیا  هک  نیا  بلاج  و  دریذـپ ، یم نایاپ  شزرمآ  هب  و  دوش ، یم عورـش  تینما  زا  میهاربا  هناگتفه  ياـهاضاقت  بیترت  نیا  هب 
! دوب دنهاوخن  هدوبن و  بلط » راصحنا   » زگره ادخ  نادرم  هک  ارچ  دراد ، ار  اهاضاقت  نیمه  زین  نارگید  يارب  هک  دبلط ، یم دوخ  يارب 

514 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

نیمه هب  دمآ ، نایم  هب  باسح » زور   » زا نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دتسیا : یم زاب  تکرح  زا  اهمشچ  هک  يزور  هیآ 42 -) )
515 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزاس  یم مسجم  زور  نآ  رد  ار  نارگمتس  ناملاظ و  عضو  اجنیا  رد  تبسانم 

.ددرگ یم لیمکت  هتشذگ  يدیحوت  ياهشخب  داعم ، لئاسم  زا  شخب  نیا  نایب  اب  انمض 
زا دنوادخ ، هک  ربم  نامگ  ربمایپ ! يا  دـنک : یم زاغآ  نینچ  نارگمتـس ) ناملاظ و  هب  تبـسن  يدـیدهت   ) زیمآ دـیدهت  ینحل  اب  تسخن 
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(. َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَسْحَت  َو ال  « ) تسا لفاغ  دنهد ، یم ماجنا  ناملاظ  هچنآ 
ارچ سپ  رگداد ، لداع و  ییادخ  دراد ، ییادخ  ملاع  نیا  رگا  دـنیوگ  یم هک  یناسک  لاؤس  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  نخـس  نیا 

؟ تسا هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناملاظ 
نیا هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـنک  یمن تازاجم  ار  اـهنآ  تیروف  هب  رگا  تسین ، لـفاغ  زگره  ادـخ  دـیوگ : یم لاؤس  نیا  ربارب  رد  نآرق 

.تسین نکمم  يدازآ  نودب  فده  نیا  و  تساهناسنا ، شرورپ  شیامزآ و  لحم  نادیم و  ناهج 
تکرح زا  تشحو ) سرت و  تدش  زا   ) اهمـشچ زور ، نآ  رد  هک  دزادنا  یم ریخأت  يزور  هب  ار  اهنآ  تازاجم  ادخ  : » دـیوگ یم سپس 

(. ُراْصبَْألا ِهِیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  امَّنِإ  « ) دننام یم تکرح  یب هدش ، هتخود  هطقن  کی  هب  دتسیا و  یم

515 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هب رـس  هتـشارفارب ، ار  دوخ  ياهندرگ   » لوه تدـش  زا  نارگمتـس ، نیا  هک  تسا  كانتـشحو  ردـقنآ  زور  نآ  ياـهتازاجم  هیآ 43 -) )
« دوش یم یهت  یلکب  یناشیرپ ) ینارگن و  تدش  زا   ) ناشیاهلد دنام و  یم تکرح  یب ناشاهمشچ  ياهکلپ  یتح  و  هدرک ، دنلب  نامسآ 

(. ٌءاوَه ْمُُهتَِدْئفَأ  ْمُُهفْرَط َو  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ْمِهِسُؤُر ال  یِِعنْقُم  َنیِعِطْهُم  )
هک دـنهد  یم تسد  زا  ار  دوخ  شوه  لقع و  نانچنآ  دنتـشاگنا ، یم درخ  یب ار  نارگید  دنتـشادنپ و  یم لک » لقع   » ار دوخ  هک  اـهنآ 

نآرق یتسار  هب  تشحو ! سرت و  زا  رپ  تکرح و  یب تواـفت ، یب کـشخ ، یهاـگن  تسا ، ناـگدرم  هکلب  ناـگناوید  هاـگن  ناـشهاگن 
هاتوک هیآ  نآ  هنومن  هک  دـنک  یم ار  اه  میـسرت نیرتلماک  ترابع  نیرتهاـتوک  رد  دـیامن  مسجم  ار  يا  هرظنم دـهاوخ  یم هک  یماـگنه 

.تسالاب

515 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

شربمایپ هب  یلک  روتسد  کی  ناونع  هب  تسا  طوبرم  یصاخ  هورگ  هب  یهلا  ياهتازاجم  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 44 -) )
516 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ار  مدرم  همه  : » دیامرف یم

ار دوخ  لاـمعا  كانتـشحو  جـئاتن  ناـملاظ  هک  یماـگنه   ) نک راذـنا  دـیآ  یم ناشغارـس  هب  راـگدرورپ  كاـندرد  باذـع  هک  يزور 
َو « ) هد تلهم  يرگید  هاتوک  تدـم  ات  ار  ام  اراگدرورپ ! دـننک : یم ضرع  دـنتفا و ) یم ناربج  رکف  هب  دـنوش و  یم نامیـشپ  دـننیب ، یم

(. ٍبیِرَق ٍلَجَأ  یلِإ  انْرِّخَأ  انَّبَر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَف  ُباذَْعلا  ُمِهِیتْأَی  َمْوَی  َساَّنلا  ِرِْذنَأ 
(. َلُسُّرلا ِِعبَّتَن  َکَتَوْعَد َو  ْبُِجن  « ) مینک يوریپ  تناربمایپ  زا  مییامن و  تباجا  ار  وت  توعد  ، » هدرک هدافتسا  هاتوک  تلهم  نیا  زا  ات 

دومث و داع و  موق  طول و  موق  رب  هک  ییاهباذـع  دـننامه  تسا ، يویند  ياهتازاجم  اـهالب و  زا  يا  هراـپ لوزن  زور  زور ، نیا  زا  روظنم 
.دنتفر نایم  زا  دیدرگ و  لزان  ناینوعرف  حون و  موق 

لمع نارود  تسا ، لاحم  يزیچ  نینچ  دـنهد : یم ار  هدـنهد  ناکت  مایپ  نیا  اـهنآ  هب  دوش و  یم هدز  اـهنآ  هنیـس  رب  در  تسد  اروف  اـما 
َأ َو « ) تسین امش  تردق  تایح و  يارب  ییانف  لاوز و  زگره  دیدرک ، یم دای  دنگوس  هتشذگ  رد  هک  دیدوبن  اهامـش  ایآ   » تفرگ نایاپ 

(. ٍلاوَز ْنِم  ْمَُکل  ام  ُْلبَق  ْنِم  ُْمتْمَْسقَأ  اُونوُکَت  َْمل 

516 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 14) میهاربا ةروس 
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َو « ) دیتسج تنوکـس  دندوب  هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یناسک  نکاسم  لزانم و  اهخاک و  رد  هک  دـیدوبن  اهنامه  امـش  (- » هیآ 45 )
(. ْمُهَسُْفنَأ اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاسَم  ِیف  ُْمْتنَکَس 

(. ْمِِهب اْنلَعَف  َْفیَک  ْمَُکل  َنَّیَبَت  َو  « ) میدروآ هچ  اهنآ  رس  رب  ام  هک  دوب  هدش  راکشآ  یبوخ  هب  تیعقاو  نیا  امش  يارب  «و 
(. َلاْثمَْألا ُمَُکل  اْنبَرَض  َو  « ) میدرک رکذ  نیشیپ ) ياهتما  تالاح  زا  هدنهد  ناکت  ي   ) اهلاثم امش  يارب  «و 

.دیداد همادا  شیوخ  متس  ملظ و  نیگنن و  لامعا  هب  نانچمه  داتفین و  رثؤم  امش  رد  تربع  ياهسرد  نیا  زا  کی  چیه  اما 

516 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

زین اجنیا  رد  هدـش ، هراشا  ناملاظ  ياهرفیک  زا  یتمـسق  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  دـسر : یمن ییاـج  هب  نارگمتـس  ياـه  هئطوت هیآ 46 -) )
ریـسفت هدیزگرب  نایب  ار  ناشکاندرد  تخـس و  ياهرفیک  زا  رگید  یتمـسق  سپـس  هدرک ، اهنآ  ياهراک  زا  يا  هشوگ هب  هراشا  تسخن 

517 ص : ج2 ، هنومن ،
اوُرَکَم ْدَق  َو  « ) دـنتخادرپ تنطیـش  هئطوت و  هب  دنتـشاد ) تردـق  هک  اجنآ  ات   ) دـندز و راک  هب  ار  دوخ  رکم  اهنآ  : » دـیامرف یم دـنک  یم

(. ْمُهَرْکَم
.دنهدن ماجنا  مالسا ، يدوبان  وحم و  يارب  وت  نانمشد  هک  دوبن  يراک  هصالخ 

(. ْمُهُرْکَم ِهَّللا  َْدنِع  َو  « ) تسا راکشآ  ادخ  دزن  ناشیاه ) هئطوت و   ) اهرکم همه  «و 
هک دـشاب  نانچ  ناشرکم  دـنچ  ره   » درک دـهاوخن  وت  رد  يرثا  اـهنآ  ياـهحرط  اـه و  هشقن اـهگنرین و  نیا  شاـبم ، نارگن  لاـح  ره  هب 

( ُلابِْجلا ُْهنِم  َلوُزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناک  ْنِإ  َو  « ) دنک رب  اج  زا  ار  اههوک 

517 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

ربم نامگ  : » دیامرف یم ناراکدب  ناملاظ و  دیدهت  ناونع  هب  هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  رگید  راب  هیآ 47 -) )
(. ُهَلُسُر ِهِدْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَسْحَت  الَف  « ) دنک یم تفلاخم  هداد  ناربمایپ  هب  هک  ار  يا  هدعو دنوادخ  هک 

تساناوت و مه  دنوادخ   » یلو تسین ، وا  سوماق  رد  ماقتنا  رفیک و  ای  و  دشابن ، اناوت  رداق و  ای  هک  دنز  یم رس  یسک  زا  فلخت  هک  ارچ 
(. ٍماِقتنا وُذ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) ماقتنا بحاص  مه 

(. َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَسْحَت  میتشاد َو ال  البق  هک  تسا  يا  هیآ لّمکم  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  تساهنآ و  لامعا  زا  راگدرورپ  تلفغ  رطاخ  هب  هن  دـنا  هتفای یتلهم  نارگمتـس ، ناملاظ و  ینیب  یم رگا  ینعی 

.داد دهاوخ  ار  اهنآ  هنالداع  رفیک  هدیسر و  زور  کی  ار  اهنآ  ياهباسح  همه  هکلب  درک ، دهاوخ  فلخت  دوخ  هدعو  زا 

517 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هب  ) اهنامـسآ يرگید و  نیمز  هـب  نـیمز  نـیا  هـک  دوـب  دـهاوخ  يزور  رد   » تازاـجم نـیا  دـنک : یم هفاـضا  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 48 -) )
(. ُتاوامَّسلا ِضْرَْألا َو  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  « ) دوش یم لّدبم  يرگید ) ياهنامسآ 

نیا اب  شزیچ  همه  هک  یملاع  دـهن ، یم ماگ  يون  ملاع  رد  هزات  طیارـش  اب  ناسنا  و  دوش ، یم ون  یناریو ، زا  سپ  زیچ  همه  زور  نآ  رد 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد   » شدوجو مامت  اب  دراد  هچره  سک  ره  زور  نآ  رد  و  شیاـهرفیک ، اـهتمعن و  شتعـسو ، تسا ، تواـفتم  ملاـع 
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518 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِراَّهَْقلا .) ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  «! ) دندرگ یم رهاظ  راهق  دحاو 
زورب ریبعت  هتبلا  .تسا  هنحـص  نآ  رد  شنورب  نورد و  ناسنا و  دوجو  مامت  روهظ  ینعم  هب  تمایق  رد  دنوادخ  ربارب  رد  اهناسنا  زورب » »

رب لیلد  تیراهق »  » هب لاح  نیا  رد  دـنوادخ  فیـصوت  لاح  ره  هب  ادـخ ! ملع  هب  هسیاقم  اـب  هن  تسا ، اـم  رکفت  اـب  هسیاـقم  رد  روهظ  و 
.دشاب یم ناگمه  نورب  نورد و  رب  وا  هرطیس  زیچ و  همه  رب  وا  طلست 

518 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

لغ و رد  مه  اـب  ار  ناـمرجم  زور ، نآ  رد  و  : » دـیامرف یم دـنک ، یم میـسرت  يرگید  وحن  هب  ار  ناـمرجم  لاـح  هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
(. ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  ٍِذئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  يَرَت  َو   ) تسا هتسب  مه  هب  ار  ناشیاهندرگ  اهتسد و  هک  ینیب » یم ریجنز 

هب و  دـنداد ، یم مه  تسد  هب  تسد  هک  ناهج  نیا  رد  ناراـکهنگ  نیا  يرکف  یلمع و  دـنویپ  زا  تسا  یمـسجت  اـهریجنز  لـغ و  نیا 
تروص هب  اجنآ  رد  طابترا  نیا  دنتـشاد و  يراکمه  دـنویپ و  هطبار و  رگیدـکی  اـب  داـسف  ملظ و  قیرط  رد  دنتفاتـش و  یم مه  کـمک 

.دزاس یم طبترم  رگیدکی  هب  ار  نانآ  هک  دوش  یم مسجم  ییاهریجنز 

518 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

هدام  ] نارطق زا  ناشیاهـسابل  : » دیوگ یم و  نانآ ، يارب  تسا  یگرزب  باذع  دوخ  هک  دزادرپ  یم اهنآ  سابل  نایب  هب  سپـس  هیآ 50 -) )
(. ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  یشْغَت  ٍنارِطَق َو  ْنِم  ْمُُهلِیبارَس  « ) دناشوپ یم شتآ  ياه ) هلعش  ) ار اهنآ  تروص  تسا و  لاعتشا ] لباق  يوب  دب  هدنبسچ 

تشز و مه  هک  یـسابل  دـنناشوپ ، یم لاعتـشا  لباق  يوبدـب  گنر  هایـس  هدام  یعون  زا  ار  اهنآ  ياهندـب  سابل ، ياـج  هب  بیترت  نیا  هب 
بوسحم ساـبل  نیرتدـب  هناـگراهچ  بویع  نیا  نتـشاد  اـب  ندـش و  رو  هلعـش نتخوس و  لـباق  دوخ  مه  و  وبدـب ، مه  تسا و  رظنمدـب 

همه سکع  هب  سابل  نیا  دنک ، ظفح  امرـس  امرگ و  زا  ار  ناسنا  مه  دـشاب و  تنیز  هک  دنـشوپ  یم نآ  يارب  ار  سابل  هک  ارچ  دوش  یم
.هدننز شتآ  هدننازوس و  مه  تسا و  تشز  مه  اهسابل 

518 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 14) میهاربا ةروس 

(. ْتَبَسَک ام  ٍسْفَن  َّلُک  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  «! ) دهد ازج  هداد ، ماجنا  هچنآ  ره  ار ، سک  ره  دنوادخ  ات  ، » تسا نآ  يارب  اهنیا  هیآ 51 -) )
519 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم هکلب  دهد ، یم اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  يازج » : » دیوگ یمن هک  نیا  بلاج 

.تسا لامعا  مسجت  هلأسم  رب  يرگید  لیلد  صاخ  ریبعت  نیا  اب  هیآ  نیا  داد و  دنهاوخ  اهنآ  هب  ازج  ناونع  هب  دنا  هداد ماجنا  ار  هچنآ 
(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و 

رتعیرـس نآ  زا  یباـسح  رگید  دـیایب  یمدآ  غارـس  هب  هرهچ  رییغت  اـب  دورن و  ناـیم  زا  ناـسنا  لاـمعا  هک  یماـگنه  تسا  نشور  ـالماک 
ندز مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  دنوادخ  : » میناوخ یم تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا ! شدوخ  هارمه  شباسح  عقاو  رد  و  دوب ، دـهاوخن 

«. دسر یم ار  قیالخ  همه  باسح 
.تسا نامز  نیرتهاتوک  هب  هراشا  يارب  تقیقح  رد  هدمآ ، قوف  تیاور  رد  هچنآ  درادن و  نامز  هب  زاین  راگدرورپ  هبساحم  الوصا 

519 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 14) میهاربا ةروس 
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هراشا

راذنا مدرم و  هب  یهلا  ماکحا  غالبا  دـیحوت و  هب  توعد  هبنج  نآرق  نیا  یمامت  نینچمه  هروس و  نیا  تایآ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 52 -) )
ٌغالَب اذـه  « ) تسا مدرم  همه  يارب  یمومع  غالبا  نآرق )  ) نیا : » دـیامرف یم هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  دراد ، ناشتافلخت  ربارب  رد  اـهنآ 

(. ِساَّنِلل
(. ِِهب اوُرَْذُنِیل  َو  « ) دنوش راذنا  نآ  هلیسو  هب  همه  ات  »

(. ٌدِحاو ٌهلِإ  َوُه  امَّنَأ  اوُمَْلعَِیل  َو  « ) تساتکی يادخ  وا  دننادب  «و 
(. ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَّذَِیل  َو  « ) دنریگ دنپ  هشیدنا  زغم و  نابحاص  : » هک تسا  نیا  روظنم  و 

519 ص :  میهاربا .... - هروس  متخ  زاغآ و 

ملع و رون  هب  كرـش  لهج و  تاملظ  زا  ناسنا  نتخاس  جراخ  رد  نآرق  ساسح  شقن  نایب  زا  میدید  هک  هنوگ  نامه  میهاربا »  » هروس
.دریگ یم نایاپ  بابلالا  اولوا  رکذت  دیحوت و  میلعت  اه و  هدوت همه  راذنا  رد  نآرق  شقن  نایب  اب  و  دش ، زاغآ  دیحوت ،

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هتفگ  هب  و  تسا ، نآرق  نیمه  رد  میناوخ  یم ار  هچنآ  همه  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  ناـیاپ »  » و زاـغآ »  » نیا
520 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راهب   » ملعلا عیبانی  بلقلا و  عیبر  هیف  مالّسلا 

«. تسا نآرق  رد  همه  اهشناد  مولع و  همشچ  رس  اهلد و 
«. مکئاودا نم  هوفشتساف   » تسج نآ  رد  دیاب  ار  یسایس  یعامتجا و  یقالخا و  يرکف و  ياهیرامیب  همه  نامرد  نینچمه  و 

يارب اهنت  هک  سدقم  باتک  کی  ناونع  هب  نآرق  هب  هک  زورما  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هریـس  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نایب  نیا 
.اهناسنا یگدنز  رسارس  رد  لمعلا  روتسد  يارب  تسا  یباتک  دنرگن  یم هدش  لزان  ندرب  باوث  ندناوخ و 

.دنریگ یم ماهلا  نآ  زا  مدرم  هدوت  مه  و  دهد ، یم رکذت  ار  دنمشناد  مه  هک  تسا  یباتک  هرخالاب  و 
یگداتفا بقع  رثؤم  لماوع  زا  یکی  برغ  قرـش و  یفارحنا  ياهبتکم  هب  ندروآ  يور  ینامـسآ و  گرزب  باتک  نیا  ندرک  شومارف 

.تسا نیملسم  یناوتان  فعض و  و 
«1 « » میهاربا هروس  نایاپ  »

__________________________________________________

شالت و و  لـباب ، زا  ترجه  نارود  ناتـسرپ و  تب  اـب  هزراـبم  توبن و  نارود  توبن ، زا  لـبق  نارود  رد  میهاربا  یناگدـنز  حرـش  ( 1)
 ].....[ .دییامرف هعلاطم  میهاربا  هروس  هیآ  نیرخآ  لیذ  هنومن » ریسفت   » رد ار  هّکم  نیطسلف و  رصم و  نیمزرس  رد  ششوک 

521 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

521 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدراهچ  ءزج  زاغآ 

521 ص :  [ .... 15  ] رجح هروس 

هراشا
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تسا هیآ  ياراد 99  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

521 ص :  هروس .... : ياوتحم 

هـصالخ شخب  تفه  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم  ناوت  یم اذـل  .تسا  سکعنم  ـالماک  یکم  ياـه  هروس نحل  گـنهآ و  هروـس  نیا  رد 
: درک

.شنیرفآ رارسا  رد  هعلاطم  قیرط  زا  وا  هب  نامیا  یتسه و  ملاع  أدبم  هب  طوبرم  تایآ  - 1
.ناراکدب رفیک  داعم و  هب  طوبرم  تایآ  - 2

.ینامسآ باتک  نیا  تمظع  نآرق و  تیمها  - 3
.وا راک  ماجنا  رس  سیلبا و  یشکرس  مدآ و  شنیرفآ  ناتساد  - 4

.بیعش حلاص و  طول و  موق  نوچمه  یماوقا  تشذگرس  هب  هراشا  - 5
.بلاج ياهقیوشت  هدنبوک و  ياهدیدهت  رثؤم و  ياهزردنا  تراشب و  راذنا و  - 6

.اه هئطوت ربارب  رد  وا  يرادلد  تمواقم و  هب  ربمایپ  زا  توعد  - 7
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

521 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. رلا « ) ءار مال ، فلا ،  » هعطقم فورح  اب  هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب  هیآ 1 -) )
فورح زا  دشاب ، یم تداعس  يوس  هب  اهناسنا  همه  ياشگهار  هک  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  بیکرت  رگنایامن  هک  مینک  یم دروخرب 

522 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یماخ  هدام  نیمه  تسا ، ابفلا  هداس 
نینچ یحلاـصم  ناـنچ  زا  هک  تسا  زاـجعا  هجرد  تیاـهن  نیا  و  دراد ، رارق  هلاـس  هس  ود  ناـکدوک  یتـح  رـشب  دارفا  هـمه  راـیتخا  رد 

.دوش هتخاس  يریظن  یب لوصحم 
هک ٍنِیبُم .) ٍنآُْرق  ِباتِْکلا َو  ُتایآ  َْکِلت  « ) تسا راکـشآ  نآرق  ینامـسآ و  باتک  تایآ  اهنیا  : » دیوگ یم نآ  زا  دـعب  هلـصافالب  اذـل  و 

.دشاب یم لطاب  زا  قح  رگنشور  قیاقح و  هدننک  نایب 

522 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

دهد یم رادـشه  دـنزرو  یم رارـصا  یهلا  نشور  تایآ  نیا  اب  تفلاخم  تجاجل و  رد  هک  اهنآ  هب  سپـس  اـجیب ! ياـهوزرآ  هیآ 2 -) )
نیا اـسب  هچ  ، » دـش و دـنهاوخ  نامیـشپ  شیوخ  تجاـجل  هناروک و  روک  بصعت  رفک و  موش  جـئاتن  زا  اـهنیا  هک  دـسر  یم ارف  يزور 

(. َنیِِملْسُم اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اَمبُر  « ) دندوب ناملسم  شاک  يا  هک  دننک  یم وزرآ  نارفاک 
تشگزاب تردق  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، ناهج  نیا  ناهج و  نآ  رد  نارفاک  زا  ییاههورگ  ینامیـشپ  هب  هراشا  هیآ  تسا  نکمم 

.دنریذپب ار  مالسا  نید  هک  دهد  یمن هزاجا  يّدام  عفانم  ای  اهتجاجل و  اهبصعت و  زین  اجنیا  رد  و  دنرادن !

522 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 15) رجحلا ةروس 
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زا و  دـنروخب ، نایاپراهچ ) نوچمه  ات   ) راذـگب دوخ  لاح  هب  ار  اهنیا   » ربمایپ يا  دـیوگ : یم هدـنبوک  رایـسب  ینحل  اب  سپـس  هیآ 3 -) )
« دـیمهف دـنهاوخ  يدوز  هب  یلو  دزاس  لفاغ  گرزب  تیعقاو  نیا  زا  ار  اـهنآ  اـهوزرآ  و  دـنریگ ، هرهب  رادـیاپان  یگدـنز  نیا  ياهتذـل 

(. َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  اوُعَّتَمَتَی َو  اُولُکْأَی َو  ْمُهْرَذ  )
هب ندیـسر  يارب  دـنراد  یتکرح  ره  دـنمهف و  یمن يزیچ  يدام  تذـل  زج  و  فلع ، لبطـصا و  زج  هک  دنتـسه  یتاـناویح  نوچ  اـهنیا 

.تساه نیمه
ییاناوت رگید  هک  هتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اـهنآ  و  هداـتفا ، اـهنآ  بلق  رب  ناـنچ  زارد  رود و  ياـهوزرآ  تلفغ و  رورغ و  ياـه  هدرپ

.دنرادن ار  یتیعقاو  كرد 
، دـننیبب تمایق  هصرع  رد  ای  گرم و  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  و  دور ، رانک  ناشنامـشچ  لباقم  زا  رورغ  تلفغ و  ياه  هدرپ هک  هاگ  نآ  اـما 

.دنا هدوب تخبدب  راکنایز و  ّدح  هچ  ات  تلفغ و  رد  هزادنا  هچ  هک  دنمهف  یم

522 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

523 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایند  ذیاذل  زا  عتمت  تلهم و  نیا  دننکن  نامگ  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 4 -) )
نامز نیعم و  لجا  اهنآ ، هک  نیا  رگم  میدرکن  دوبان  يدابآ  رهـش و  چیه  رد  ار  یهورگ  چیه  ام  : » دـنک یم هفاضا  تسا ، ریذـپان  نایاپ 

(. ٌمُوْلعَم ٌباتِک  اَهل  اَّلِإ َو  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو  « ) دنتشاد يریذپان  رییغت 

523 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

اهَلَجَأ ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْسَت  ام  « ) داتفا دهاوخن  بقع  زین  کی  چیه  و  دریگ ، یمن یشیپ  دوخ  نیعم  لجا  زا  یتیعمج  تما و  چیه   » و هیآ 5 -) )
(. َنوُرِخْأَتْسَی ام  َو 

لئاسو و  كاندرد ، ثداوح  دـهدب ، یهاگآ  يرادـیب و  رظن و  دـیدجت  يارب  تلهم  یفاـک  ردـق  هب  هک  هدوب  نیا  اـج  همه  یهلا  تنس 
.دوش مامت  مدرم  همه  رب  تجح  ات  دیامن  یم راطخا  دنک ، یم قیوشت  دنک ، یم دیدهت  دتسرف ، یم يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تمحر 

.تفرگ دهاوخ  ار  ناشنماد  یعطق  تشونرس  دیسر  نایاپ  هب  تلهم  نیا  هک  یماگنه  یلو 

523 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نآرق و  لباقم  رد  رافک  هنامـصخ  ياهیریگ  عضوم  هب  تسخن  اجنیا  رد  هیآ 6 -) )
َلُِّزن يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو  «! ) يا هناوید وت  هک   ) مینک یم دای  دـنگوس  عطق  روطب  هدـش  لزان  وت  رب  نآرق  هک  یـسک  يا  دـنتفگ : اـهنآ  «و 

(. ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع 
.دنک یم مسجم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ربارب  رد  ار  اهنآ  تراسج  یخاتسگ و  تیاهن  ریبعت  نیا  و 

یگناوید یلقع و  یب اهنآ  رظن  رد  دـجنگن  سایقم  نیا  رد  هچ  ره  دـنهد و  یم رارق  ناشدوخ  ناوتان  کچوک و  لقع  ار  ساـیقم  اـهنآ 
یهاگ دوب ، ضیقن  دـض و  مه  اب  الماک  یهاگ  هک  دندنابـسچ  یم یهلا  ناربهر  هب  ییاه  هلـصو نادرخباـن  نیا  هک  نیا  بجع  و  تسا !
دشاب رادروخرب  یصاخ  يرایشوه  یکریز و  زا  دیاب  هک  تسا  یسک  رحاس  هک  نیا  اب  رحاس ،»  » یهاگ دندناوخ و  یم هناوید »  » ار اهنآ 

.تسا هناوید  دض  هطقن  رد  تسرد  و 
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523 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

زا رگا  دنتفگ : یم ییوج  هناهب  يارب  هکلب  دنداد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  يا  هنادرخبان ياهتبسن  نینچ  اهنت  هن  اهنآ  هیآ 7 -) )
524 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  يارب  ار  ناگتشرف  ارچ  ینایوگتسار 

(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِۀَِکئالَْملِاب  انِیتْأَت  ام  َْول   ) میروایب نامیا  ام  دننک و  وت  راتفگ  قیدصت  ات  يروآ !» یمن

524 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. ِّقَْحلِاب اَّلِإ  َۀَِکئالَْملا  ُلِّزَُنن  ام  « ) مینک یمن لزان  قح  هب  زج  ار  هکئالم  ام  : » دیوگ یم خساپ  نینچ  اهنآ  هب  دنوادخ  هیآ 8 -) )
تلهم اهنآ  هب  رگید  دنرواین ) نامیا  دعب  دنک و  ادیپ  یـسح  دوهـش و  هبنج  اهنآ  يارب  تقیقح  دنوش و  لزان  ناگتـشرف  هک   ) هاگنآ «و 

(. َنیِرَْظنُم ًاذِإ  اُوناک  ام  َو   ) دندرگ یم دوبان  یهلا  باذع  هب  و  دش » دهاوخن  هداد 
، هدـش تباث  دـنقح  ناهاوخ  هک  اهنآ  يارب  یفاک  ردـق  هب  رما  نیا  و  تسا ، قح  تابثا  يارب  هکلب  تسین ، هچیزاب  زاجعا  رگید  ریبعت  هب 

.تسا هدناسر  توبث  هب  ار  دوخ  تلاسر  رگید  ياهزاجعا  نآرق و  نیا  نتشاد  تسد  رد  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  ارچ 

524 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

نیا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  اهنآ  يازهتـسا  یتح  رافک و  ياهییوج  هناهب  لابند  هب  اهدرب : تسد  زا  نآرق  ظفح  هیآ 9 -) )
رگید يوس  زا  نیتسار  نانمؤم  همه  رطاخ  نانیمطا  وس و  کی  زا  ربمایپ  هب  يرادـلد  ناونع  هب  ار  تیمهارپ  گرزب و  تیعقاو  کی  هیآ 

اَّنِإ « ) درک میهاوخ  ظفح  ار  نآ  عطق  روطب  ام  و  میدرک ، لزاـن  تسا ) رکذـت  هیاـم  هک   ) ار نآرق  نیا  اـم  : » هک نیا  نآ  دـنک و  یم ناـیب 
(. َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن 

مزر فرحنم و  دنمـشیدنا  رگمتـس و  نارادمتـسایس  نادـنمروز و  ناراـبج و  همه  رگا  تسا ، لهـس  هک  ناوتاـن  كدـنا و  هورگ  نـیا 
يرادساپ ظفح و  دنوادخ  هک  ارچ  تشاد ، دنهاوخن  ییاناوت  دـننک ، شوماخ  ار  شرون  هک  دـنهدب  مه  تسد  هب  تسد  ناهج  ناروآ 

زا تظفاـحم  يدوباـن و  اـنف و  زا  تظفاـحم  فـیرحت ، هنوـگ  ره  زا  تظفاـحم  رظن : ره  زا  تظفاـحم  تسا ، هتفرگ  هدـهع  هـب  ار  نآ  زا 
.رگ هسوسو نانمشد  ياه  هطسفس

: هک تسا  نیا  ننست  لها  هعیش و  نادنمشناد  همه  نایم  رد  روهشم  فورعم و 
مرکا ربمایپ  رب  هک  تسا  ینآرق  نامه  تسرد  تساـم  تسد  رد  زورما  هک  ینآرق  و  تسا ، هدادـن  يور  نآرق  رد  یفیرحت  هنوگ  چـیه 

.تسا هدیدرگن  دایز  مک و  نآ  زا  یفرح  هملک و  یتح  و  هدش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

524 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

525 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربمایپ  يرادلد  ناونع  هب  اجنیا  رد  تاسوسحم : راکنا  تجاجل و  هیآ 10 -) )
لباقم رد  اهنآ  ياهیراتفرگ  نیـشیپ و  يایبنا  یگدنز  هب  هراشا  دـندوب  هجاوم  نآ  اب  دوخ  توعد  رد  هک  یتالکـشم  ربارب  رد  نانمؤم  و 

.دنک یم بصعتم  هارمگ و  ماوقا 
(. َنِیلَّوَْألا ِعَیِش  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) میداتسرف یناربمایپ  زین  نیتسخن  ياهتما  نایم  رد  وت  زا  شیپ  ام  : » دیوگ یم تسخن 
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525 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هیرخـس ءازهتـسا و  داـب  هـب  ار  وا  دـمآ  یم ناشغارـس  هـب  يربماـیپ  ره   » هـک دـندوب  تخــسرس  جوـجل و  ناـنچ  اـهنآ  یلو  هیآ 11 -) )
(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو  « ) دنتفرگ یم

: دوب رما  دنچ  رطاخ  هب  هیرخس  ءازهتسا و  نیا 
.نانآ درگ  زا  وج  قح دارفا  نتخاس  قرفتم  ناربمایپ و  تهبا  نتسکش  يارب  - 

.یهلا نالوسر  دنمورین  قطنم  لباقم  رد  ناشیناوتان  فعض و  يارب  - 
.دوش رادیب  ادابم  دراذگب ، دوخ  هتفخ  نادجو  رب  یشوپرس  هک  نیا  يارب  - 

ار ناشیناویح  ياهیدازآ  دزاس و  یم دودحم  ناشتاوهش  ربارب  رد  ار  اهنآ  ناربمایپ  توعد  لوبق  دندید  یم هک  نیا  يارب  ماجنا  رـس  و  - 
.دنک یم بلس 

لئاسو مامت  زا  دـیاب  هکلب  دـنناوخب ، مدرم  شوگ  هب  ار  یلئاـسم  هک  تسین  نیا  اـهنت  ناـغّلبم  هفیظو  هک  دوش  یم هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 
هب ار  قح  نخس  ات  دننک  هدافتسا  هدنزاس  لیصا و  ینعم  هب  رنه  رعش و  تایبدا ، اهناتساد ، صـصق ، یلمع ، ياه  همانرب يرـصب ، یعمس ،

.دنهد ذوفن  اهنآ  لد 

525 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ِبُوُلق ِیف  ُهُُکلْـسَن  َِکلذَـک  «! ) میتسرف یم نامرجم  نیا  ياـهلد  هب  ار  نآرق  تاـیآ  نینچ  نیا  اـم   » يرآ دـیامرف : یم سپـس  هیآ 12 -) )
(. َنیِمِرْجُْملا

525 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ناـمیا نآ  هب   » هدـننک ءازهتـسا  نابـصعتم  نیا  مه  زاـب  تازجعم  هـئارا  یقطنم و  ناـیب  دـیکأت و  غـیلبت و  هـمه  نـیا  اـب  اـما  هیآ 13 -) )
(. ِِهب َنُونِمُْؤی  ال  « ) دنروآ یمن

(. َنِیلَّوَْألا ُۀَّنُس  ْتَلَخ  ْدَق  َو  « ) دوب نینچ  زین  نیلوا  ماوقا  تنس  اهنآ  زا  شیپ   » تسین اهنآ  هب  رصحنم  نیا  یلو 

525 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

زا ار  يدرد  رگا  : » هک هدیـسر  ییاج  هب  ناشراک  لطاب ، رد  تجاـجل  رارـصا و  تاوهـش و  رد  ندـش  رو  هطوغ رثا  رب  اـهنیا  هیآ 14 -) )
526 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ابترم  اهنآ  مییاشگب و  اهنآ  يور  هب  نامسآ 

(. َنوُجُْرعَی ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  َْول  َو   ...« ) دننک لوزن  دوعص و  نامسآ 

526 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. انُراْصبَأ ْتَرِّکُس  امَّنِإ  اُولاَقل  « ) دنا هدرک يدنب  مشچ  ار  ام  دنیوگ  یم زاب  (- » هیآ 15 )
(. َنوُروُحْسَم ٌمْوَق  ُنَْحن  َْلب  ! ) درادن تیعقاو  ادبا  مینیب  یم هچنآ  و  میا » هدش رحس  اپ  ات  رس  هک  میتسه  یهورگ  ام  هکلب  »
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ناسنا هدروخن  تسد  ترطف  كاپ و  حور  هک  نیا  يارب  دسرب ، جاجل  دانع و  زا  يا  هلحرم نینچ  هب  ناسنا  هک  تسین  بجعت  ياج  نیا 
، دیارگ یم یکیرات  هب  اجیردت  قح  اب  ینمشد  لهج و  هانگ و  رثا  رب  تسا ، تایعقاو  یلصا  هرهچ  هدهاشم  قیاقح و  كرد  هب  رداق  هک 
هب دوش و  خـسار  ناسنا  رد  تلاح  نیا  هدرکن  يادـخ  رگا  اـما  تسا ، ریذـپ  ناـکما  ـالماک  نآ  ندرک  كاـپ  نیتسخن  لـحارم  رد  هتبلا 
ات دوش  یم نوگرگد  ناسنا  رظن  رد  قح  هرهچ  هک  تساجنیا  رد  و  تسـش ، ار  نآ  ناوت  یمن یناسآ  هب  رگید  دـیآ  رد  هکلم »  » تروص

، تاسوسحم تالوقعم و  راکنا  هب  وا  راک  دراذگ و  یمن رثا  وا  لد  رد  یسح ، لئالد  نیرتنـشور  و  یلقع ، لئالد  نیرتمکحم  هک  اجنآ 
.دسر یم ود ، ره 

526 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

دـیحوت و رب  یلیلد  ناونع  هب  شنیرفآ  ماـظن  زا  يا  هشوگ هب  هراـشا  دـعب  هب  هیآ  نیا  دـنوش ! یم هدـنار  باهـش  اـب  نیطایـش  هیآ 16 -) )
.دنک یم لیمکت  دمآ  هتشذگ  تایآ  رد  توبن  نآرق و  هنیمز  رد  هک  ار  ییاهثحب  تسادخ و  تخانش 

(. ًاجوُُرب ِءامَّسلا  ِیف  اْنلَعَج  ْدََقل  َو  « ) میداد رارق  ییاهجرب  نامسآ  رد  ام  : » دیوگ یم تسخن 
ياهتروص زا  یکی  لباقم  رد  ار  اهنآ  لاس  زا  یعقوم  لصف و  ره  رد  مینک  یم هاـگن  دیـشروخ  هاـم و  هب  نیمز  هرک  زا  اـم  هک  یماـگنه 

رد الثم  دیشروخ  مییوگ  یم مینیب و  یم دنا ) هتفرگ دوخ  هب  ار  یـصاخ  لکـش  هک  تسا  یناگراتـس  هعومجم  یکلف  ياهتروص   ) یکلف
.تسا سوق  برقع و  نازیم و  ای  روث  ای  لمح  جرب 

(. َنیِرِظاَّنِلل اهاَّنَّیَز  َو  « ) میدیشخب تنیز  ناگدننیب  يارب  ار  یکلف ) ياهتروص  نیا  نامسآ و   ) نآ ام  : » دنک یم هفاضا  سپس 

526 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

527 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میجر  ناطیش  ره  زا  ار  نامسآ  نیا  ام  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. ٍمیِجَر ٍناْطیَش  ِّلُک  ْنِم  اهانْظِفَح  َو  « ) میا هتشاد ظوفحم  نوعلم  موش و  و 

527 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هب دنک و  یم بیقعت  ار  اهنآ  راکشآ  باهش  هک  دننک ، یکدزد  يریگربخ  عمس و  قارتسا  سوه  هک  ییاهناطیش  نآ  رگم  (- » هیآ 18 )
(. ٌنِیبُم ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َعْمَّسلا  َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ  « ) دنار یم بقع 

دنبای و هار  نامسآ  نیا  هب  دنـشوک  یم هک  دنتـسه  نارگ  هسوسو نامه  نیطایـش  و  تسا ، تقیقح  قح و  نامـسآ  نامـسآ »  » زا روظنم 
نخـس و دنمورین  جاوما  اب  نادنمـشناد  یهلا و  ناربهر  ینعی ، بهـش  ناگراتـس و  اما  دنزادرپب ، مدرم  ياوغا  هب  دـننک و  عمـس  قارتسا 

.دننک یم درط  دننار و  یم بقع  هب  ار  اهنآ  ناشملق 

527 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

.ددرگ لیمکت  نیشیپ  ثحب  ات  دزادرپ  یم نیمز ، رد  ادخ  تمظع  ياه  هناشن و  شنیرفآ ، تایآ  زا  یشخب  هب  اجنیا  رد  هیآ 19 -) )
(. اهانْدَدَم َضْرَْألا  َو  « ) میداد شرتسگ  ار  نیمز  ام  و  : » دیامرف یم هدرک ، عورش  نیمز  دوخ  زا  تسخن 
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: دنک یم هفاضا  هتخادرپ ، نآ  رکذ  هب  تسا ، دـیحوت  ياه  هناشن زا  یکی  دـنراد  هک  يدایز  دـئاوف  نآ  اب  اههوک  شنیرفآ  هک  اجنآ  زا  و 
(. َیِساوَر اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  « ) میتخادنا یتباث  رقتسم و  ياههوک  نیمز  رد  ام  «و 

و دننک ، یم ظفح  اهشزرل  زا  ینورد  راشف  ربارب  رد  ار  نیمز  یهرز  نوچمه  دنا و  هتسویپ مه  هب  هشیر  زا  هک  نیا  رب  هوالع  اههوک  نیا 
اهبآ هریخذ  يارب  یبوخ  لحم  دنیامن ، یم لرتنک  تقد  هب  ار  میـسن  داب و  شزو  هتـسکش و  مه  رد  ار  اهنافوت  تردـق  هک  نیا  رب  هوالع 

.دنشاب یم اه  همشچ ای  فرب و  تروص  هب 
زیچ ره  زا  نیمز  يور  رد  ام  و  : » دـیامرف یم دور ، یم ناـهایگ  ینعی  نارادـناج  همه  رـشب و  یگدـنز  لـماع  نیرتمهم  غارـس  هب  سپس 

(. ٍنوُزْوَم ٍء  ْیَش ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  « ) میدنایور نوزوم  هایگ ) )
تسا يا  هچیرد کی  ره  تخانـش  هک  نوگانوگ  عونتم و  راثآ  فلتخم و  صاوخ  اب  میراد  هایگ  عون  رازه  اهدص  دیاش  نیمز  هرک  رد 

«. راگدرک تفرعم   » زا تسا  يرتفد  اهنآ  زا  مادک  ره  گرب  و  هّللا »  » تخانش يارب 
528 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

528 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

، هدرک هراشا  بهاوم  نیا  مامت  هب  هیآ  نیا  رد  تسین  نداعم  ناهایگ و  هب  رـصحنم  ناـسنا  یگدـنز  لـئاسو  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 20 -) )
(. َشِیاعَم اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  نیمز  رد  امش  يارب  ار  یگدنز  لئاسو  عاونا  ام  و  : » دیوگ یم

ْنَم َو   ) دنجراخ امش  سرتسد  زا  و  دیهد » یمن ار  اهنآ  يزور  امـش  هک  یناسک  و  ، » هدنز تادوجوم  همه  يارب  هکلب  امـش  يارب  اهنت  هن 
(. َنِیقِزاِرب َُهل  ُْمتَْسل 

.میتخاس مهارف  ار  ناشیاهیدنمزاین  اهنآ  همه  يارب  يرآ !

528 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ردقنآ دنوادخ  ارچ  هک  نیا  نآ  دوش و  یم ادیپ  مدرم  زا  يرایسب  يارب  هک  دزادرپ  یم یلاؤس  خساپ  هب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 21 -) )
.دنشاب ششوک  شالت و  هنوگ  ره  زا  زاین  یب هک  دراذگ  یمن اهناسنا  رایتخا  رد  بهاوم  قازرا و  زا 

اَّلِإ ٍء  ْیَـش ْنِم  ْنِإ  َو  « ) مینک یمن لزان  ار  نآ  نیعم  هزادـنا  هب  زج  ام  یلو  تسام ، دزن  اهنت  زیچ  همه  ياـه  هنیجنگ نئازخ و  : » دـیامرف یم
(. ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  ُُهِنئازَخ َو  انَْدنِع 

همه همشچ  رس  نزخم و  عبنم و  هکلب  میشاب ، هتـشاد  یتشحو  قازرا  ندش  مامت  زا  دشاب و  دودحم  ام  تردق  هک  تسین  نانچ  نیاربانب 
.ددرگ یم لزان  ادخ  فرط  زا  يا  هدش باسح  رادقم  هب  زین  اهیزور  قازرا و  دراد و  باسح  ملاع  نیا  زیچ  همه  یلو  تسام ، دزن  زیچ 

دزاس و یم رود  اهناسنا  زا  ار  یگدرم  لد  یتسس و  یلبنت و  هک  نیا  رب  هوالع  یگدنز  يارب  شـشوک  شالت و  هک  تسا  نشور  الماک 
زیچ همه  دوـبن و  نینچ  رگا  و  تساـهنآ ، یمـسج  يرکف و  ملاـس  لاغتـشا  يارب  یبوـخ  رایـسب  هلیـسو  دـنیرفآ ، یم طاـشن  تـکرح و 

؟ درک یم ادیپ  يا  هرظنم هچ  ایند  دوبن  مولعم  تشاد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  باسح  یب
یهابت داسف و  أشنم  زین  دح  زا  شیب  يزاین  یب دناشک  یم یتخبدـب  فارحنا و  هب  ار  ناسنا  زاین ، رقف و  هک  هنوگ  نامه  رگید  ترابع  هب 

.تسا
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528 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

شزو هب  هیآ  نیا  رد  هتـشذگ ، تایآ  رد  ادـخ  ياهتمعن  شنیرفآ و  رارـسا  زا  یتمـسق  نایب  بیقعت  رد  ناراـب : داـب و  شقن  هیآ 22 -) )
529 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لوزن  رد  اهنآ  رثؤم  شقن  اهداب و 

روراب دـندنویپ و  یم مه  هب  ار  ربا  تاعطق  و  دـنا » هدـننک روراب  هک  یلاح  رد  میداتـسرف  ار  اهداب  ام  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  اهناراب 
(. َِحقاَول َحایِّرلا  اَْنلَسْرَأ  َو   ) دنزاس یم

(. ًءام ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأَف  « ) میداتسرف ورف  یبآ  نامسآ  زا  نآ  لابند  هب  «و 
(. ُهوُمُکاْنیَقْسَأَف « ) میدرک باریس  ار  امش  همه  نآ  هلیسو  هب  «و 

(. َنِینِزاِخب َُهل  ُْمْتنَأ  ام  َو  « ) دیتشادن نآ  يرادهگن  ظفح و  رب  ییاناوت  امش  هک  یلاح  رد  »
دمجنم قیرط  زا  هک  تسادـخ  نیا  دـینک ، ظفح  يروآدرگ و  دایز  رادـقم  هب  ار  نآ  ناراب  لوزن  زا  دـعب  یتح  دـیناوت  یمن امـش  ینعی 

اهزیراک و اه و  همـشچ تروص  هب  ادـعب  هک  نیمز  قامعا  هب  اهنآ  نداتـسرف  ای  و  خـی ، فرب و  تروص  هب  اههوک  هلق  رد  اهنآ  نتخاـس 
.دنک یم هریخذ  يروآدرگ و  ار  اهنآ  دنوش ، یم رهاظ  اههاچ 

529 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

میئام  ) مینک و یم هدـنز  هک  میئام  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  نآ  تامدـقم  داعم و  هب  يدـیحوت  ياهثحب  لابند  هب  سپـس  هیآ 23 -) )
(. ُتیُِمن ِییُْحن َو  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  « ) میناریم یم هک )

(. َنُوثِراْولا ُنَْحن  َو  « ) میئام ناهج ) نیا  مامت  نیمز و  يور  همه   ) ثراو «و 
مه دـشاب و  داعم  ثحب  يارب  همدـقم  دـناوت  یم مه  تسا  لئاسم  نیرت  یعطق نیرتمهم و  عقاو  رد  هک  گرم  تایح و  هلأـسم  هب  هراـشا 

.دیحوت ثحب  يارب  یلیمکت 
زا دـنراد  هچ  ره  دـنرادن و  يزیچ  دوخ  زا  ملاـع  نیا  تادوجوم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ  یگدـنز  گرم و  دوجو  رگید  يوس  زا 

! تسادخ اهنآ  همه  ثراو  ماجنا  رس  و  تسا ، يرگید  هیحان 

529 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

اَنِْملَع ْدََقل  ْمُْکنِم َو  َنیِمِدْقَتْـسُْملا  اَنِْملَع  ْدََـقل  َو  « ) ار نارخأتم  مه  میتسناد و  ار  امـش  ناینیـشیپ  مه  ام  : » دـنک یم هفاضا  دـعب  هیآ 24 -) )
(. َنیِرِخْأَتْسُْملا

ناماگشیپ لماش  مه  و  دوش ، یم نامز  رد  نارخأتم  ناماگشیپ و  لماش  مه  هک  دراد  یعیسو  ینعم  نیرخأتـسم »  » و نیمدقتـسم »  » هملک
.اهنیا دننام  و  تعامج ، زامن  فوفص  یتح  ای  و  قح ، نانمشد  اب  هزرابم  داهج و  ای  و  ریخ ، لامعا  رد 

530 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  و  دنراکشآ ، نشور و  ام  ملع  ربارب  رد  ناشلامعا  مه  اهنآ و  دوخ  مه  نیاربانب 
.تسا لهس  ام  ربارب  رد  الماک  اهنآ  همه  لامعا  هبساحم  زیخاتسر و  داعم و  رظن  نیا 

530 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 15) رجحلا ةروس 
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زاب زیخاتسر  رد  دیدج  یگدنز  هب   ) ار اهنآ  همه  عطق  روطب  وت  راگدرورپ  : » دیوگ یم نخـس  نیا  لابند  هب  هلـصافالب  اذل  و  هیآ 25 -) )
(. ْمُهُرُشْحَی َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) دنک یم روشحم  عمج و  دنادرگ و ) یم

(. ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  « ) ملاع مه  تسا و  میکح  مه  وا  هک  ارچ  »
دوب ناهج  نیا  تایح  زور  دنچ  نیمه  هب  رـصحنم  یگدـنز  رگا  اریز  دـشابن ، زیچ  همه  نایاپ  گرم  هک  دـنک  یم باجیا  وا  تمکح » »

.دشاب هتشاد  يا  هجیتن یب شنیرفآ  نینچ  کی  هک  تسا  رود  میکح  دنوادخ  زا  و  دش ، یم اوتحم  یب هدوهیب و  ناهج  شنیرفآ 
باترپ يا  هشوگ هب  یناسنا  زا  هک  یکاـخ  هرذ  ره  دوشن ، داـجیا  یلکـشم  رـشح ، داـعم و  رما  رد  هک  دوش  یم ببـس  شندوب  میلع »  » و

تعیبط و ناهج  نیا  لد  رد  مه  یگمه  لامعا  هدنورپ  رگید  يوس  زا  و  دشخب ، یم نآ  هب  دـیدج  تایح  دـنک و  یم يروآ  عمج هدـش 
.تسا هاگآ  اهنیا  همه  زا  وا  .تسا و  تبث  اهناسنا  ناج  نورد  رد  مه 

.دوش یم بوسحم  داعم »  » و رشح »  » هلأسم رب  يزغمرپ  هدرشف و  لیلد  ادخ  ندوب  میلع  میکح و  نیاربانب 

530 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هب اجنیا  رد  دنک ، یم نایب  ار  یتسه  ماظن  دنوادخ و  شنیرفآ  زا  ییاهتمسق  هک  هتشذگ  تایآ  تبـسانم  هب  ناسنا : شنیرفآ  هیآ 26 -) )
ار شنیرفآ  نیا  تاـیئزج  زا  يرایـسب  ییاوـتحمرپ ، ددـعتم و  تاـیآ  یط  و  هتخادرپ ، ناـسنا » شنیرفآ   » ینعی تقلخ  گرزب  راـکهاش 

.دنک یم وگزاب 
َو « ) میدیرفآ دوب  هدش  هتفرگ  یگنر ) هریت   ) يوبدب لگ  زا  هک  لافـس ) نوچمه   ) يا هدیکـشخ لگ  زا  ار  ناسنا  ام  : » دیامرف یم تسخن 

(. ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 

530 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. ِموُمَّسلا ِران  ْنِم  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  َّناَْجلا  َو  « ) میدرک قلخ  نازوس  مرگ و  شتآ  زا  نآ  زا  شیپ  ار  ّنج  و  (- » هیآ 27 )

530 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

نینچ داد ، يور  ناسنا  شنیرفآ  زا  لبق  هک  ناگتـشرف  اب  ار  دـنوادخ  يوگتفگ  ددرگ و  یم زاب  ناسنا  شنیرفآ  هب  اددـجم  هیآ 28 -) )
531 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک : یم نایب 

ییوبدـب گنر  هریت  لگ  زا  هک  يا  هدیکـشخ لگ  زا  ار  يرـشب  نم  دومرف : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه   » رواـیب رطاـخ  هب  و 
(. ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ًارََشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  « ) منیرفآ یم هدش ، هتفرگ 

531 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

نآ رد  تمظع ) اب  كاپ و  فیرـش و  حور  کی   ) دوخ حور  زا  مدـناسر و  لامک  نایاپ و  هب  ار  نآ  تقلخ  هک  یماگنه  و  (- » هیآ 29 )
(. َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِإَف  « ) دینک هدجس  نآ  رطاخ  هب  یگمه  مدیمد 

531 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 15) رجحلا ةروس 
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نیا رد  : » تفای ماجنا  زیچ  همه  دـش و  هداد  وا  هب  دوب  ناسنا  ناج  مسج و  هتـسیاش  هچنآ  تفریذـپ و  نایاپ  ناسنا  شنیرفآ  هیآ 30 -) )
(. َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  « ) دندرک هدجس  ءانثتسا  نودب  ناگتشرف  همه  ماگنه 

531 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هک نیا  زا  درک  يرادوخ  هک  سیلبا  زج  هب  : » دـنک یم هفاضا  اذـل  دوب ، سیلبا »  » درکن ار  نامرف  نیا  تعاطا  هک  یـسک  اهنت  هیآ 31 -) )
(. َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  یبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  « ) دشاب ناگدننک  هدجس  هارمه 

531 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: دومرف  » دنوادخ تفرگ و  رارق  یسرپزاب  دروم  سیلبا  هک  دوب  اجنیا  هیآ 32 -) )
(. َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَت  اَّلَأ  ََکل  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  ( ؟» یتسین ناگدننک  هدجس  اب  وت  ارچ  سیلبا ! يا 

531 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ربارب رد  هناخاتـسگ  دوـب  هدـناشوپ  ار  وا  شوـه  لـقع و  هک  ناـنچنآ  دوـب  شیوـخ  یهاوـخدوخ  رورغ و  قرغ  هک  سیلبا  هیآ 33 -) )
هتفرگ ییوبدب  لگ  زا  هک  يا - هدیکـشخ كاخ  زا  ار  وا  هک  يرـشب  يارب  زگره  نم  تفگ :  » تخادرپ و خـساپ  هب  راگدرورپ  شـسرپ 

(. ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  َلاق  « ) درک مهاوخن  هدجس  يا  هدیرفآ هدش -

531 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

، درک طوقـس  تشاد  هک  یماقم  جوا  زا  ناهگان  دوب و  هدنام  ربخ  یب رورغ  یهاوخدوخ و  رثا  رب  شنیرفآ  رارـسا  زا  هک  وا  هیآ 34 -) )
فوفـص زا  ای  اهنامـسآ و  زا  ای  تشهب   ) نآ زا  دومرف : وا  هب  ادخ   » هلـصافالب اذل  دشاب ، ناگتـشرف  فص  رد  وا  هک  دوبن  هتـسیاش  رگید 

(. ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  « ) ییام هاگرد  هدش  هدنار  میجر و  وت  هک  ور  نوریب  ناگتشرف )
532 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

532 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ات ادخ  تمحر  زا  يرود  تنعل و  ، » درک دورطم  ار  وت  هشیمه  يارب  رفک  نیا  دـش و  ترفک  هیام  ترورغ  نیا  هک  نادـب  و  هیآ 35 -) )
(. ِنیِّدلا ِمْوَی  یلِإ  َۀَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإ  َو  «! ) دوب دهاوخ  وت  رب  زیخاتسر  زور 

532 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

، دـش وا  یتخبدـب  ببـس  ناسنا  شنیرفآ  هک  درک  ساسحا  و  دـید ، ادـخ  هاگرد  هدـنار  ار  دوخ  ماـگنه  نیا  رد  هک  سیلبا  هیآ 36 -) )
.دریگب مدآ  نادنزرف  زا  ار  شیوخ  ماقتنا  ات  تشگ ، رو  هلعش شلد  رد  هنیک  شتآ 
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(. َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر  َلاق  «! ) هد تلهم  زیخاتسر  زور  ات  ارم  تسا  نینچ  هک  نونکا  اراگدرورپ ! درک : ضرع   » اذل
ینمـشد دانع و  تجاجل و  هب  هک  نیا  يارب  هکلب  دیآرب ، ناربج  ماقم  رد  دشاب و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  ای  دنک ، هبوت  هک  نیا  يارب  هن 

! دهد همادا  يرس  هریخ  و 

532 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. َنیِرَْظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاق  « ) یناگتفای تلهم  زا  وت  املسم  دومرف :  » تفریذپ و ار  وا  هتساوخ  نیا  مه  دنوادخ  هیآ 37 -) )

532 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ِْتقَْولا ِمْوَی  یلِإ  « ) ینیعم نامز  تقو و  ات   » هکلب يا ، هتـساوخ هکنانچ  زیخاتـسر ، رد  قئـالخ  ندـش  ثوعبم  زور  اـت  هن  یلو  هیآ 38 -) )
(. ِمُوْلعَْملا

.تسا فیلکت  نارود  ندش  هدیچرب  ناهج و  نیا  نایاپ  ِمُوْلعَْملا » ِْتقَْولا  ِمْوَی   » زا روظنم 

532 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هب اراگدرورپ ! درک : ضرع   » دوبن و ناهنپ  ادـخ  زا  يزیچ  دـنچ  ره  تخاس  راکـشآ  ار  دوخ  ینطاـب  ّتین  سیلبا  اـجنیا  رد  هیآ 39 -) )
اهنآ رظن  رد  ار  نیمز  يور  يدام  ياـهتمعن  نم  تخاـس ) مهارف  ارم  یتخبدـب  هنیمز  ناـسنا  نیا  و   ) یتخاـس هارمگ  ارم  هک  نیا  رطاـخ 
ْمَُهل َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق  « ) تخاس مهاوخ  هارمگ  ار  همه  ماجنا  رـس  و  مراد ) یم لوغـشم  نآ  هب  ار  اهناسنا  و   ) مهد یم تنیز 

(. َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  ِضْرَْألا َو  ِیف 

532 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هلـصافالب اذل  تشاذگ ، دهاوخن  رثا  زگره  ادـخ » صلخم  ناگدـنب   » لد رد  شیاه  هسوسو هک  تسناد  یم یبوخ  هب  وا  اما  هیآ 40 -) )
ریـسفت هدیزگرب  لمع  نامیا و  یلاع  هلحرم  هب  هک  وت » هدش  صلاخ  ناگدنب  نآ  رگم  : » تفگ دش و  لئاق  ییانثتـسا  دوخ  نخـس  يارب 

533 ص : ج2 ، هنومن ،
(. َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ   ) دنشاب هدیسر  سفن  اب  هدهاجم  تیبرت و  میلعت و  زا  سپ 

533 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

یمیقتسم هار  نیا  دومرف :  » دیحوت قیرط  ناگدنیوپ  قح و  هار  ناگدنیوج  بلق  تیوقت  ناطیش و  ریقحت  ناونع  هب  دنوادخ  هیآ 41 -) )
(. ٌمیِقَتْسُم َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  َلاق   ) میگشیمه تنس  و  تسا » نم  هدهع  رب  هک  تسا 

533 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 15) رجحلا ةروس 
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َّنِإ « ) دننک يوریپ  وت  زا  دنهاوخب  اصخـش  هک  یناهارمگ  رگم  يرادن  نم  ناگدنب  رب  یتردق  ّطلـست و  هنوگ  چـیه  وت   » هک هیآ 42 -) )
(. َنیِواْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  اَّلِإ  ٌناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع 

وت توعد  شیوخ  هدارا  لیم و  اـب  هک  دـنفرحنم  ياـهناسنا  نیا  هکلب  ینک ، هارمگ  ار  مدرم  یناوت  یم هک  یتسین  وت  نیا  عقاو  رد  ینعی ،
.دنراد یمرب ماگ  وت  رس  تشپ  هدرک ، تباجا  ار 

533 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

َّنِإ َو  « ) تساهنآ همه  هاگداعیم  منهج  و  : » دیوگ یم هدرک ، ناطیش  ناوریپ  هجوتم  ار  دوخ  ياهدیدهت  نیرتحیرـص  سپـس  هیآ 43 -) )
(. َنیِعَمْجَأ ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج 

.دوش یمن یگدیسر  اهنآ  باسح  هب  ای  دننک و  رارف  دنناوت  یم تازاجم  لاگنچ  زا  اهنآ  هک  دننکن  نامگ 

533 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ِّلُِکل ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَـس  اَهل  « ) دنا هدـش میـسقت  ناطیـش  ناوریپ  زا  یهورگ  يرد  ره  يارب  و  دراد ، رد  تفه  هک  یخزود  نامه  (- » هیآ 44 )
(. ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب 

یهانگ و باکترا  هلیسو  هب  یهورگ  ره  دنوش ، یم خزود  دراو  دارفا  نآ ، هلیسو  هب  هک  تسا  یناهانگ  ياهرد  تقیقح  رد  اهرد ، نیا 
تـشهب دراو  ناـیتشهب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاهتدـهاجم  حـلاص و  لاـمعا  تاـعاط و  تشهب ، ياـهرد  هک  هنوگ  ناـمه  يرد ، زا 

.دنوش یم

533 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ناماگمه و نارای و  ناطیـش و  راک  هجیتن  دـنوادخ  ناـس  هچ  هک  میدـید  هتـشذگ  تاـیآ  رد  تشهب : هناگتـشه  ياـهتمعن  هیآ 45 -) )
.دوشگ اهنآ  يور  هب  ار  منهج  هناگتفه  ياهرد  و  داد ، حرش  ار  وا  ناوریپ 

يدام و گرزب  تمعن  تشه  تایآ  نیا  رد  دنک ، یم يریگ  هرهب تیبرت ، میلعت و  يارب  نراقت ، هلباقم و  هلأسم  زا  هک  نآرق  شور  قبط 
534 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تشهب  ياهرد  دادعت  هب  يونعم 

: تسا هدش  نایب 
ياه همـشچ رانک  رد  و  تشهب ، زبسرـس  ياهغاب  رد  ناراکزیهرپ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ینامـسج  مهم  تمعن  کی  هب  زاغآ  رد  - 1

(. ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  « ) دوب دنهاوخ  نآ  لالز 
تذـل مادـک  ره  هک  تسا  تشهب  نوگانوگ  ناوارف و  ياه  همـشچ عونتم و  ياهغاب  هب  هراشا  عمج ، هغیـص  هب  نویع »  » و تانج »  » رکذ

.دنیرفآ یم يا  هزات

534 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

جنر و هنوگره  زا  تمالـس  دـنک ، یم هراشا  تسا  تینما »  » و تمالـس »  » هک يونعم  مهم  تمعن  ود  هب  سپـس  موس : مود و  هیآ 46 -) )
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اب دـیوش  اهغاب  نیا  لـخاد  : » دـنیوگ یم هتفگ ، دـمآ  شوخ  اـهنآ  هب  یهلا  ناگتـشرف  دـیوگ : یم رطخ ، هنوگره  زا  تینما  و  یتحاراـن ،
(. َنِینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخْدا  « ) لماک تینما  تمالس و 

534 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ِیف ام  انْعََزن  َو  « ) مینک یم رب  مییوش و  یم اهنآ  ياـه  هنیـس زا  ار  تناـیخ  توادـع و  هنیک و  دـسح و  هنوگره  اـم  : » مراـهچ هیآ 47 -) )
(. ٍّلِغ ْنِم  ْمِهِروُدُص 

.توخا يردارب و  هن  دوش و  یم مهارف  تینما  تمالس و  هن  دوشن  وشتسش  ّلغ »  » نیا زا  ناسنا  بلق  ات  هک  ارچ 
(. ًاناوْخِإ « ) دنردارب همه  هک  یلاح  رد  - » 5

.تسامرفمکح اهنآ  نایم  رد  تبحم  ياهدنویپ  نیرتکیدزن  و 
(. َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  « ) دنا هتفرگ رارق  رگیدکی  يورب  ور  اهریرس  رب  هک  یلاح  رد  - » 6

ور همه  دنردارب ، همه  درادن  نییاپ  الاب و  ناشـسلجم  دنتـسین و  ایند  نیا  هدنهد  رازآ  تافیرـشت  راتفرگ  ناشیعامتجا  تاسلج  رد  اهنآ 
.نک شفک  رد  يرگید  سلجم و  يالاب  یکی  هن  فص ، کی  رد  رگیدکی و  يورب 

534 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  يونعم  يدام و  تمعن  نیمتفه  هب  سپس  هیآ 48 -) )
(. ٌبَصَن اهِیف  ْمُهُّسَمَی  ال  « ) دسر یمن اهنآ  هب  بعت  یگتسخ و  زگره  »

شمارآ نآ ، رکف  هک  دراد  نآ  زا  دـعب  لبق و  یناوارف  ياهیگتـسخ  شیاـسآ ، زور  کـی  هب  ندیـسر  هک  اـیند  نیا  یگدـنز  دـننامه  و 
535 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسین  دنز ، یم مه  رب  ار  ناسنا 

رورـس تمعنرپ و  ياهغاب  نیا  زا  زگره  اهنآ   » هک ارچ  دهد ، یمن رازآ  ار  نانآ  تمعن ، نتفرگ  نایاپ  يدوبان و  انف و  رکف  نینچمه  - 8
(. َنیِجَرْخُِمب اْهنِم  ْمُه  ام  َو  « ) دنوش یمن جارخا 

535 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هب میتـسناوت  یم مه  اـم  شاـک  يا  هک  دـنور  ورف  هودـنا  مغ و  زا  يا  هلاـه رد  هدولآ  راـکهنگ و  دارفا  تسا  نکمم  نوـنکا  هیآ 49 -) )
هب اـما  دـیاشگ ، یم زین  اـهنآ  يور  هب  ار  تشهب  ياـهرد  میحر  ناـمحر و  دـنوادخ  اـجنیا  رد  میباـی ، تسد  تبهوم  نیا  زا  يا  هشوـگ

.طورشم تروص 
نم هک  نک  هاگآ  ار  مناگدـنب  ! » مربمایپ دـیوگ : یم هدرک ، شربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  شزاون ، نیرتیلاـع  تبحم و  زا  ولمم  ینحل  اـب 

(. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن  « ) متبحمرپ شخب و  هانگ  ممیحر ، روفغ و 

535 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

زا یکاح  هک  يا  هدـنهد ناکت  ياه  هلمج اب  ار  یهلا  تمحر  رهاـظم  زا  هدافتـسا  ءوس  ولج  هشیمه  نآرق ، هک  اـجنآ  زا  اـما  هیآ 50 -) )
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: دنک یم هفاضا  هلصافالب  ددرگ ، رارقرب  تسا  تیبرت  لماکت و  زمر  هک  ءاجر  فوخ و  نایم  لداعت  ات  دریگ ، یم تسوا  بضغ  مشخ و 
(. ُمِیلَْألا ُباذَْعلا  َوُه  ِیباذَع  َّنَأ  َو  « ) تسا كاندرد  باذع  نامه  نم  رفیک  باذع و   » هک وگب : زین  مناگدنب  هب  هک 

535 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ناونع هب  شکرـس  ماوقا  گرزب و  ناربمایپ  خـیرات  زا  ار  يا  هدـنزومآ ياهتمـسق  دـعب ، هب  هیآ  نیا  زا  سانـشان ؟ ناـنامهیم  هیآ 51 -) )
.دنک یم نایب  ناطیش ، ناوریپ  و  صلخم ، ناگدنب  زا  ینشور  ياه  هنومن

ْنَع ْمُْهئِّبَن  َو  « ) هد ربخ  میهاربا  ياهنامهیم  زا  مناگدـنب )  ) اـهنآ هب  و  : » دـیوگ یم هدرک ، عورـش  میهاربا  ياـهنامهیم  ناتـساد  زا  تسخن 
(. َمیِهاْربِإ ِْفیَض 

535 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

رب تسخن ) سانـشان ، تروص  هب   ) میهاربا رب  ندش  دراو  ماگنه  هب  : » هک دندوب  یناگتـشرف  نامه  هدناوخان  ياهنامهیم  نیا  هیآ 52 -) )
(. ًامالَس اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  « ) دنتفگ مالس  وا 

مهارف اروف  یبساـنم  ياذـغ  دـش و  هداـمآ  اـهنآ  ییاریذـپ  يارب  تسا  ناـبرهم  راوـگرزب و  ناـبزیم  کـی  هفیظو  هک  هنوـگ  نآ  میهاربا 
536 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرتسگ  اذغ  هرفس  هک  یماگنه  اما  تخاس ،

هب تحارـص  اب  دومنن ، نامتک  ار  دوخ  تشحو  درک و  تشحو  رما  نیا  زا  وا  دـندرکن ، زارد  اذـغ  هب  تسد  سانـشان  ياـهنامهیم  دـش 
(. َنُولِجَو ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق  « ) میکانمیب امش  زا  ام  تفگ :  » نانآ

هاگره هک  تسا  لومعم  ماوقا  زا  یـضعب  نایم  رد  ام  رـصع  رد  یتح  دعب و  ياهنامز  نامز و  نآ  رد  هک  دوب  یتنـس  رطاخ  هب  سرت  نیا 
هب ندربن  تسد  لیلد ، نیمه  هب  دناد و  یم وا  نویدـم  ار  دوخ  دـناسر و  دـهاوخن  يدـنزگ  وا  هب  دروخب  ار  یـسک  کمن  نان و  یـسک 

.تسا توادع  هنیک و  ءوس و  دصق  رب  لیلد  اذغ  يوس 

536 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

دنزرف هب  ار  وت  ام  شابم ، ناسرت  دنتفگ : وا  هب   » و دندروآ ، نوریب  ینارگن  زا  ار  میهاربا  ناگتشرف  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  هیآ 53 -) )
(. ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجْوَت  اُولاق ال  « ) میهد یم تراشب  ییاناد 

536 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ربارب رد  دنچ  ره  تسا ، دیعب  رایسب  وا  زا  يدنزرف  نینچ  دلوت  یعیبط  نیزاوم  رظن  زا  هک  تسناد  یم یبوخ  هب  میهاربا  یلو  هیآ 54 -) )
یتراشب نینچ  ایآ  تفگ :  » اذل تخیگنارب ، ار  وا  بجعت  یعیبط  يداع و  نیزاوم  هب  هجوت  یلو  تسین ، لاحم  يزیچ  چیه  ادخ  تردـق 

(. ُرَبِْکلا َِینَّسَم  ْنَأ  یلَع  ِینوُُمتْرََّشب  َلاق َأ  ( !؟» ما هدیسر يریپ  نس  هب  نم  هک  یلاح  رد  دیهد  یم نم  هب 
(. َنوُرِّشَُبت َِمبَف  ( ؟» دیهد یم تراشب  ارم  زیچ  هچ  هب  یتسار  »

! منک ادیپ  رتشیب  نانیمطا  ات  دییوگب  احیرص  ناتدوخ ؟ هیحان  زا  ای  امش  تراشب  نیا  تسادخ  نامرف  رما و  هب  ایآ 
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536 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ار وت  ام  هک  دنتفگ :  » وا هب  تیعطاق  تحارص و  اب  دندادن ، میهاربا  هب  يرتشیب  بجعت  ای  دیدرت  لاجم  ناگتشرف  لاح  ره  هب  هیآ 55 -) )
(. ِّقَْحلِاب َكانْرََّشب  اُولاق  « ) میداد تراشب  قح  هب 

.ملسم تسا و  قح  لیلد ، نیمه  هب  دوب و  وا  نامرف  هب  ادخ و  هیحان  زا  هک  یتراشب 
زا تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دنتفگ دـشاب - هدرک  هبلغ  میهاربا  رب  يدـیماان  سأی و  ادابم  هک  نیا  نامگ  هب  دـیکأت - يارب  نآ  لابند  هب  و 

537 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْنُکَت  الَف  « ) شابم ناسویأم 
( َنیِِطناْقلا َنِم 

537 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هکلب دشاب ، هدـش  هریچ  وا  رب  ادـخ  تمحر  زا  يدـیمون  سأی و  هک  تخاس  رود  اهنآ  زا  ار  رکف  نیا  يدوز  هب  میهاربا  یلو  هیآ 56 -) )
زج دوش  یم سویأم  شراگدرورپ  تمحر  زا  یـسک  هچ  و  تفگ :  » تحارـص اب  اذل  تسا ، یعیبط  نیزاوم  باسح  يور  شبجعت  اهنت 

(. َنوُّلاَّضلا اَّلِإ  ِهِّبَر  ِۀَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َلاق َو  ( !؟» ناهارمگ
نینچ یناسنا  كاخ ، يا  هرذ زا  هک  ییادـخ  دـنا ، هدربن شنایاپ  یب تردـق  هب  یپ  هتخانـشن و  یتسرد  هب  ار  ادـخ  هک  یناهارمگ  ناـمه 

هچ دـنک ، یم لیدـبت  یناتـسلگ  هب  ار  ینازوس  شتآ  و  دروآ ، یم دوجو  هب  دـنمورب  يدـنزرف  يزیچاـن  هفطن  زا  و  دـنیرفآ ، یم فرگش 
!؟ ددرگ سویأم  وا  تمحر  زا  ای  دنک  کش  يراگدرورپ  نینچ  تردق  رد  دناوت  یم یسک 

537 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

طیارـش نآ  اـب  ناگتـشرف  نیا  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد  تراـشب ، نیا  ندینـش  زا  سپ  ع )  ) مـیهاربا لاـح  ره  هـب  یلو  هیآ 57 -) )
لیکـشت ار  نآ  زا  يا  هشوگ اهنت  تراشب  نیا  دـنراد و  يرتمهم  تیرومأم  امتح  دـنا ، هدـماین وا  دزن  دـنزرف  تراشب  يارب  اهنت  صاـخ ،

اَهُّیَأ ْمُُکبْطَخ  اـمَف  َلاـق  ( ؟» ادـخ ناگداتـسرف  يا  تـسیچ  امـش  تیرومأـم  تـفگ :  » اـهنآ هـب  دـمآرب و  لاؤـس  ماـقم  رد  اذـل  دـهد ، یم
(. َنُولَسْرُْملا

537 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاق  « ) میا هدش هداتسرف  راکهنگ  موق  کی  يوس  هب  ام  دنتفگ : (- » هیآ 58 )

537 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

، خـساپ رادـقم  نیا  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  هنیمز  رد  اصوصخم  شیواکجنک  سح  نآ  اب  میهاربا  دنتـسناد  یم هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 59 -) )
مهرد ار  مرزآ  یب ناگدولآ  نیا  میرومأم  ام  تسین  طول  موق  زج  یـسک  مرجم  موق  نیا  هک : دندرک  هفاضا  اروف  درک ، دهاوخن  تعانق 

(. َنیِعَمْجَأ ْمُهوُّجَنَُمل  اَّنِإ  ٍطُول  َلآ  اَّلِإ  « ) داد میهاوخ  تاجن  هکلهم  نآ  زا  ار  اهنآ  همه  ام  هک  طول  هداوناخ  رگم   » مینک دوبان  میبوکب و 
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537 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

اب هک  شهارمگ  رـسمه  یتح  وا  هداوناخ  همه  لماش  نیعمجا »  » هب دـیکأت  اـب  مه  نآ  طول » لآ   » هب ریبعت  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 60 -) )
هدیزگرب زجب  : » دنتفگ دندرک و  ءانثتـسا  ار  وا  هلـصافالب  دوب ، هاگآ  ارجام  نیا  زا  زین  میهاربا  دیاش  و  دش ، یم دوب  گنهامه  ناکرـشم 

538 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
(. َنیِِرباْغلا َنَِمل  اهَّنِإ  انْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ   ) دباین تاجن  و  دشاب » انف  هب  موکحم  رهش  رد  ناگدنامزاب  زا  میا  هتخاس ردقم  ام  هک  شرسمه 

538 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

تـسخن میناوـخ ، یم ار  طوـل  تاـقالم  هب  ندـمآ  میهاربا و  دزن  زا  ناگتـشرف  ندـش  جراـخ  ناتـساد  دـعب  هب  هـیآ  نـیا  زا  هیآ 61 -) )
(. َنُولَسْرُْملا ٍطُول  َلآ  َءاج  اَّمَلَف  « ) دندمآ طول  نادناخ  دزن  دنوادخ  ناگداتسرف  هک  یماگنه  : » دیوگ یم

538 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  « ) دیا هتخانشان يدارفا  امش  تفگ : اهنآ  هب   » طول هیآ 62 -) )
زا دندمآ ، وا  دزن  ابیز  تروص و  شوخ  یناناوج  تروص  هب  نانآ  هک  تفگ  اهنآ  هب  تهج  نیا  هب  ار  نخـس  نیا  دـنیوگ : یم نارـسفم 

.تالکشم زا  رپ  هدولآ و  نیگنن و  تسا  یطیحم  رگید  يوس  زا  و  مرتحم ، دننامهیم و  وس  کی 

538 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: دنتفگ  » تحارص اب  دندراذگن ، راظتنا  رد  ار  وا  دایز  ناگتشرف ، یلو  هیآ 63 -) )
تازاجم رومأم  ینعی  َنوُرَتْمَی .) ِهِیف  اُوناـک  اـِمب  َكاـْنئِج  ْلـَب  اُولاـق  « ) دنتـشاد دـیدرت  نآ  رد  اـهنآ  هک  میا  هدروآ وت  يارب  ار  يزیچ  اـم 

؟ دندرکن یقلت  يدج  ار  نآ  زگره  یلو  يا  هدرک دزشوگ  اهنآ  هب  ارارک  وت  هک  میتسه  یکاندرد 

538 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. ِّقَْحلِاب َكاْنیَتَأ  َو  « ) میا هدروآ وت  يارب  ار  يدیدرت  لباق  ریغ  مّلسم و  تیعقاو  ام  : » دنتفگ دیکأت  يارب  سپس  هیآ 64 -) )
.فرحنم نامیا  یب هورگ  نیا  یعطق  تازاجم  یمتح و  باذع  ینعی ،

(. َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  « ) مییوگ یم تسار  املسم  ام  : » دندرک هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  زاب 
ات تسا ، هدـنامن  یقاب  اهنآ  دروم  رد  وگتفگ  تعافـش و  يارب  ییاج  دـنا و  هدرک بارخ  دوخ  رـس  تشپ  ار  اهلپ  مامت  هورگ  نیا  ینعی 

.دنرادن ار  رما  نیا  یگتسیاش  ادبا  اهنیا  دنادب  دتفین و  تعافش  رکف  هب  یتح  طول 

538 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

مزال روتسد  دنربب  تمالـس  هب  ناج  هکلهم  نیا  زا  شرـسمه ) زجب  طول  هداوناخ   ) نانمؤم كدنا  هورگ  دیاب  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 65 -) )
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هدـیزگرب بارـش  تسم  اـی  تسا و  باوخ  رد  راـکهنگ  مدرم  مشچ  هک  یماـگنه  بش  رخاوا  و   ) هنابـش وت  : » دـنداد نینچ  طوـل  هب  ار 
539 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

(. ِْلیَّللا َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف  « ) وش نوریب  رهش  زا  رادرب و  ار  تا  هداوناخ توهش ) و 
(. ْمُهَرابْدَأ ِْعبَّتا  َو   ) دنامن بقع  یسک  یشاب و  نانآ  بقارم  ات  شاب » اهنآ  رس  تشپ  وت   » یلو

(. ٌدَحَأ ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  « ) دنک هاگن  شرس  تشپ  هب  دیابن  امش  زا  کی  چیه   » انمض
كاپ اهیگدولآ  نیا  زا  شمدرم  هک  يرگید  هطقن  ای  ماـش  نیمزرـس  ینعی   ) تسا هدـش  هداد  امـش  هب  روتـسد  هک  يا  هطقن ناـمه  هب  «و 

( َنوُرَمُْؤت ُْثیَح  اوُْضما  َو  « ) دیورب دنا ) هدوب

539 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ماگنه هب  هک  میداتـسرف  یحو  ار  رما  نیا  یگنوگچ  طول  هب  ام  : » دـیامرف یم دـنوادخ  دـبای و  یم رییغت  مالک  نحل  سپـس  هیآ 66 -) )
َِرباد َّنَأ  َْرمَْألا  َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَـضَق  َو  « ) دـنامن یقاب  اهنآ  زا  رفن  کـی  یتح  هک  يا  هنوگ هب  دـش ، دـنهاوخ  نک  هشیر  یگمه  حبـص  عولط 

(. َنیِِحبْصُم ٌعوُطْقَم  ِءالُؤه 

539 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هب دوب  هدـنام  هتفگاـن  اـجنآ  رد  هک  ار  یـشخب  و  ددرگ ، یم زاـب  زاـغآ  هب  هدرک و  اـهر  اـجنیا  رد  ار  ناتـساد  نآرق  سپـس  هیآ 67 -) )
هب و  دندش ) هاگآ  طول  دراو  هزات  نانامهیم  دورو  زا   ) رهـش مدرم  : » دـیوگ یم دـنک و  یم نایب  درک  میهاوخ  هراشا  ادـعب  هک  یتبـسانم 

(. َنوُرِْشبَتْسَی ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاج  َو  « ) دنداد یم تراشب  رگیدکی  هب  هار  رد  و  دندرک ، تکرح  وا  هناخ  يوس 
رد مه  نآ  ورـشوخ ، ابیز و  یناناوج  دـنا ، هدروآ گنچ  هب  يذـیذل  همعط  دـندرک  یم رکف  دوخ  نیگنن  یهارمگ و  يداو  نآ  رد  اهنآ 

! طول هناخ 

539 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

رد اذـل  .دـش  كانمیب  دوخ  ناـنامهیم  هب  تبـسن  تفر و  ورف  یبیجع  تشحو  رد  دینـش  ار  اـهنآ  يادـص  رـس و  هک  طول » (- » هیآ 68 )
(. ِنوُحَضْفَت الَف  یِْفیَض  ِءالُؤه  َّنِإ  َلاق  « ) دیزیرن ارم  يوربآ  دننم ، نانامهیم  اهنیا  تفگ :  » داتسیا و اهنآ  لباقم 

539 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. ِنوُزُْخت َهَّللا َو ال  اوُقَّتا  َو  « ) دیزاسن هدنمرش  منانامهیم  ربارب  رد  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  و   » دییایب درک : هفاضا  سپس  هیآ 69 -) )

539 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

540 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یگدنمرش  ساسحا  اهنت  هن  هک  دندوب  وررپ  روسج و  نانچ  اهنآ  یلو  هیآ 70 -) )
دندوشگ و ضارتعا  هب  نابز  هداد ، ماجنا  یتیانج  ییوگ  دندوب ، هدش  راکبلط  مه  يزیچ  ربمایپ ، طول  زا  هکلب  دـندرک  یمن شیوخ  رد 
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ِنَع َکَْهنَن  َْمل  اُولاق َأ َو   ) یهدـن هار  دوخ  هناـخ  هب  و  يریذـپن » یناـمهیم  هب  ناـهج  مدرم  زا  ار  يدـحا  میتفگن  وت  هب  اـم  رگم  دـنتفگ : »
(. َنیَِملاْعلا

540 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

تلفغ و باوخ  زا  ار  اهنآ  دناوتب  دـیاش  دـش ، دراو  يرگید  قیرط  زا  دـید  ار  تحاقو  تراسج و  نیا  هک  طول  لاح  ره  هب  هیآ 71 -) )
یـسنج هزیرغ  عابـشا  ناتروظنم  رگا  دییوپ ، یم یفارحنا  هار  امـش  ارچ  تفگ : هدرک  اهنآ  هب  ور  دزاس ، رادـیب  گنن ، فارحنا و  یتسم 

امش رگا  مروآرد ) ناتجاودزا  هب  ار  اهنآ  ما  هدامآ  ) دننم نارتخد  اهنیا   » دیوش یمن دراو  حیحص  جاودزا  عورـشم و  قیرط  زا  ارچ  تسا 
(. َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ِیتاَنب  ِءالُؤه  َلاق   ) تسا نیا  هار  دیهد » ماجنا  یحیحص  راک  دیهاوخ  یم

، شیوخ نانامهیم  تیثیح  ظفح  يارب  يراکادف  هدامآ  زین  دح  نیا  ات  نم  دیوگب : دنک و  تجح  مامتا  اهنآ  اب  هک  دوب  نیا  طول  فده 
.متسه داسف  بالجنم  زا  امش  تاجن  و 

540 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

رد يرشب  فطاوع  یناسنا و  قالخا  زا  يا  هرذ رگا  تجاجل ، رورغ و  یتسم  و  فارحنا ، یتسم  توهـش ، یتسم  زا  ياو  اما  هیآ 72 -) )
اهنت هن  اما  دننک ، ایح  دندرگ و  زاب  طول  هناخ  زا  لقاال  دنک ، هدنمرش  یقطنم  نینچ  ربارب  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  یفاک  تشاد ، دوجو  اهنآ 
نخس يور  ادخ  هک  تساجنیا  دننک ! زارد  طول  نانامهیم  يوس  هب  تسد  دنتـساوخ  دندوزفا و  دوخ  تراسج  رب  هکلب  دندشن ، لعفنم 

«! دننادرگرـس تخـس  دوخ  یتسم  رد  اهنیا  هک  وت  تایح  ناج و  هب  مسق  : » دـیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  ار 
(. َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  )

540 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هاـتوک هدرـشف و  هیآ  ود  رد  دریگ و  یم جوا  موـق  نیا  هراـب  رد  یهلا  نخـس  اـجنیا  رد  طوـل : موـق  ناراـکهنگ  تشونرـس  هیآ 73 -) )
هدنهد و ناکت  دایرف  ماجنا  رـس  : » دیوگ یم و  دنک ، یم نایب  زیگنا  تربع  رایـسب  هدـنبوک و  عطاق و  یتروص  هب  ار  اهنآ  موش  تشونرس 

541 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِیقِرْشُم .) ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  « ) تفرگارف ار  همه  باتفآ ، عولط  ماگنه  هب  یکانتشحو  هحیص 
.دشاب هدوب  كانتشحو  هلزلز  کی  يادص  ای  میظع و  هقعاص  کی  يادص  تسا  نکمم  هحیص  نیا 

541 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

«! میداد رارق  الاب ) ار  نییاپ  و   ) نییاپ ار  نآ  يالاب   » میدرک ور  ریز و  یلکب  ار  اـهنآ  رهـش  هکلب  میدومنن  اـفتکا  نیا  هب  یلو  هیآ 74 -) )
(. اهَِلفاس اهَِیلاع  اْنلَعَجَف  )

انْرَْطمَأ َو  «! ) میتخیر ورف  نانآ  رـس  رب  هدـش ) رجحتم  ياهلگ   ) لیجـس زا  یناراب  نآ  لابند  هب   » دوبن یفاک  اـهنآ  يارب  زین  تازاـجم  نیا 
(. ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع 

یموق هک  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  مادک  ره  گنس ) زا  یناراب  ندش - ور  ریز و  كانتـشحو - هحیـص   ) هناگ هس  ياهباذع  نیا  ندش  لزان 
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، نارگید تربع  يارب  نینچمه  و  گنن ، یگدولآ و  هب  نداد  نت  رد  اهنآ  ندوب  روسج  هانگ و  تدـش  يارب  اما  دـناسرب ، تکاله  هب  ار 
.درک فعاضم  ار  اهنآ  تازاجم  دنوادخ 

541 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ییاه هناشن زیگنا ) تربع  تشذگرـس   ) نیا رد  : » دیوگ یم هتخادرپ ، یقالخا  یتیبرت و  يریگ  هجیتن  هب  نآرق  هک  تساجنیا  هیآ 75 -) )
(. َنیِمِّسَوَتُْمِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) نارایشوه يارب  تسا 

زا یتقیقح و  يا  هراشا ره  زا  دـننک و  یم فشک  ار  ینایرج  یتمالع  ره  زا  دوخ  صوصخم  شنیب  يرایـشوه و  تسارف و  اـب  هک  اـهنآ 
.ار يا  هدنزومآ مهم و  بلطم  يا ، هتکن ره 

541 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

تباث و هراومه  ناگدـننکرذگ  نایناوراک و  هار  رـس  رب  اهنآ  راثآ   » هن هتفر ، نایم  زا  یلکب  اهنآ  راثآ  هک  دـینکن  روصت  اما  هیآ 76 -) )
(. ٍمیِقُم ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو  « ) تسا رارقرب 

541 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: هک دنک  یم هفاضا  زیگنا  تربع  ناتـساد  نیا  رد  هشیدنا  رکفت و  هب  نامیا  اب  دارفا  توعد  رتشیب و  دـیکأت  ناونع  هب  مه  زاب  هیآ 77 -) )
الماک تسارفاـب و  نیتسار  ناـنمؤم  هک  ارچ  َنِینِمْؤُْمِلل .) ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  « ) ناـمیا اـب  دارفا  يارب  تسا  يا  هناـشن ناتـساد )  ) نیا رد  »

.دنرایشوه
!؟ دریگن اهتربع  دناوخب و  ار  هدنهد  ناکت  تشذگرس  نیا  دشاب و  هتشاد  نامیا  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ 

541 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

542 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  رگید  شخب  ود  هب  نآرق  اجنیا  رد  رگمتس ! موق  ود  یگدنز  نایاپ  هیآ 78 -) )
رد هک  ار  يزیگنا  تربع  ياهثحب  و  دـنک ، یم هراـشا  رجحلا » باحـصا   » و هکیـألا » باحـصا   » ناونع تحت  نیـشیپ  ماوقا  تشذـگرس 

.دیامن یم لیمکت  دوب  طول  موق  نوماریپ  نیشیپ  تایآ 
(. َنیِِملاَظل ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َناک  ْنِإ  َو  ، ) دندوب رگمتس  ملاظ و  یمدرم  املسم  هکیالا  باحصا  و  : » دیوگ یم تسخن 

542 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

.میدومن ناشتازاجم  اهیشکرس ، اهیرگمتس و  اهملظ و  ربارب  رد  و  ْمُْهنِم .) انْمَقَْتناَف  « ) میتفرگ ماقتنا  اهنآ  زا  ام  (- » هیآ 79 )
ٍمامِِإَبل امُهَّنِإ  َو  «! ) تسا راکشآ  ماش ) ياهرفس  رد  امش   ) هار رـس  رب  هکیالا ) باحـصا  طول و  موق   ) ود نیا  هدش ) ناریو  ياهرهـش   ) «و

(. ٍنِیبُم
.دندرک یم یگدنز  ماش  زاجح و  نایم  رد  رّجشم  بآ و  رپ  ینیمزرس  رد  هک  دنبیعش  موق  نامه  هکیالا » باحصا  »

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1202 

http://www.ghaemiyeh.com


مک  » هب تسد  اـصوصخم  دوـب و  هتفرگ  ارف  ار  اـهنآ  تلفغ  رورغ و  تهج ، نیمه  هب  دنتـشاد و  یناوارف  تورث  هـفرم و  یگدـنز  اـهنآ 
.دندوب هدز  نیمز » رد  داسف   » و یشورف »

تایآ رد  هک  هنوگ  نامه  اما  دومن ، قح  هار  دیحوت و  هب  توعد  تشاد و  رذحرب  ناشراک  نیا  زا  ار  اهنآ  گرزب ، ربمایپ  نآ  بیعش » »
.دنتشگ دوبان  یکاندرد  تازاجم  رثا  رب  ماجنا  رس  دندشن و  قح  میلست  اهنآ  میدید ، دوه  هروس 

.تسا هدمآ  ات 190  هیآ 176  زا  ءارعش »  » هروس رد  اهنآ  تالاح  رتشیب  حرش 

542 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ربمایپ دنتـشاد و  یهفرم  یگدـنز  رجح »  » مان هب  ینیمزرـس  رد  هک  یـشکرس  موق  نامه  رجحلا ،» باحـصا   » دروم رد  اما  و  هیآ 80 -) )
ْدََقل َو  « ) دندرک بیذکت  ار  ادخ  ناگداتـسرف  رجح ، باحـصا  و  : » دیوگ یم نینچ  دش ، ثوعبم  اهنآ  تیاده  يارب  حلاص »  » ناشگرزب

(. َنِیلَسْرُْملا ِرْجِْحلا  ُباحْصَأ  َبَّذَک 
تاـیآ رد  طول  موق  بیعـش و  موق  حون و  موق  دروم  رد  نینچمه  و  رجحلا - باحـصا  دروم  رد  نآرق  هک  تسا  هجوـت  لـباق  هتکن  نیا 

رد دندرک ، بیذکت  ار  ناربمایپ »  » اهنآ دـیوگ : یم نیـشیپ - ماوقا  زا  رگید  یـضعب  هیآ 105 و 123 و 160 و  بیترت  هب  ءارعـش  هروس 
543 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رتشیب  ربمایپ  کی  مادک  ره  هک  دهد  یم ناشن  نینچ  رما  رهاظ  هک  یلاح 

.دندومن بیذکت  ار  وا  اهنت  دنتشادن و 
اهنآ زا  یکی  بیذـکت  هک  دراد  یگتـسویپ  رگیدـکی  اـب  ناـنچنآ  ناربماـیپ ، فدـه  هماـنرب و  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـیاش  ریبعت  نیا 

.دوب دهاوخ  اهنآ  همه  بیذکت 

543 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: دهد یم همادا  نینچ  رجحلا » باحصا   » هراب رد  نآرق  لاح  ره  هب  هیآ 81 -) )
(. َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناکَف  اِنتایآ  ْمُهاْنیَتآ  َو  «! ) دندنادرگ يور  نآ  زا  اهنآ  یلو  میداد  نانآ  هب  ار  دوخ  تایآ  ام  «و 

.دننکفیب رظن  نآ  هب  ای  دنونشب و  ار  تایآ  نیا  دندوبن  رضاح  یتح  اهنآ  هک  دهد  یم ناشن  ندنادرگ ) يور  « ) ضارعا  » هب ریبعت 

543 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

: هک دندوب  شوک  تخس  ردق  نآ  ناشیایند  یگدنز  راک  رد  سکع  هب  اما  هیآ 82 -) )
(. َنِینِمآ ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَی  اُوناک  َو  « ) دندیشارت یم اههوک  لد  رد  یناما  نما و  ياه  هناخ دوخ  يارب  »

نانچنآ شیدبا  نادیواج و  یگدنز  يارب  یلو  دنک ، یم يراک  مکحم  همه  نیا  ایند  یگدنز  زور  دـنچ  يارب  ناسنا  هک  تسا  بیجع 
! تسین وا  تایآ  رد  ندنکفا  رظن  ادخ و  نخس  ندینش  هب  رضاح  یهاگ  یتح  هک  تسا  راگنا  لهس 

543 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

قح ندادـن  و  یهلا » حلـصا  باختنا   » نوناـق قبط  هک  نیا  زج  تشاد ، ناوت  یم یموق  نینچ  هراـب  رد  يراـظتنا  هچ  بوخ ، هیآ 83 -) )
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نآرق اذل  دزاس ، ناشدوبان  دیآ و  دورف  اهنآ  رـس  رب  يا  هدننک دوبان  يالب  دـنوش ، یم دـسفم  دـساف و  یلکب  هک  یماوقا  هب  تایح  همادا 
(. َنیِِحبْصُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  « ) تفرگ ار  ناشناماد  ناهاگحبص  ینامسآ )  ) هحیص ماجنا  رس  : » دیوگ یم

.دمآ دورف  اهنآ  ياه  هناخ رب  هک  هدوب  يرابگرم  هقعاص  يادص  هحیص  نیا 

543 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

تورث نآ  هن  شکرس و  موق  نیا  دنمورین  مادنا  هن  ناما و  نما و  ياه  هناخ نآ  هن  هدیشک و  نامسآ  هب  رس  ياههوک  نآ  هن  هیآ 84 -) )
: دیامرف یم اهنآ  ناتساد  نایاپ  رد  اذل  دننک ، تمواقم  یهلا  باذع  نیا  ربارب  رد  دنتسناوتن  مادک  چیه  راشرس ،
(. َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  « ) دادن تاجن  یهلا  باذع  زا  ار  نانآ  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  «و 

544 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

544 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هب ندوبن  دنب  ياپ  هصالخ  حیحـص و  هدیقع  يژولوئدیا و  کی  نتـشادن  رطاخ  هب  ناسنا  یگـشیمه  يراتفرگ  هک  اجنآ  زا  هیآ 85 -) )
هلأسم هب  دندش ، الب  همه  نآ  راتفرگ  هک  حـلاص  بیعـش و  موق  طول و  موق  نوچمه  یماوقا  تالاح  حرـش  زا  سپ  تسا ، داعم  أدـبم و 

زج تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  ود  ره  هب  هیآ  کی  رد  ددرگ و  یم زاب  داعم »  » و دیحوت » »
(. ِّقَْحلِاب اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  َو  « ) میدیرفاین قح  هب 

وا هب  سک  ره  يازج  و  دیـسر » دـهاوخ  ارف  اعطق  تمایق ]  ] دوعوم تعاس  : » دـیوگ یم داعم  اب  هطبار  رد  سپـس  دـیحوت ، دروم  رد  نیا 
(. ٌۀَِیتَآل َۀَعاَّسلا  َّنِإ  َو  ! ) دسر یم

، نانآ هناتخـسرس  ياهتفلاخم  اهینکـشراک و  اهبـصعت ، اـهینادان ، تجاـجل ، ربارب  رد  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  نآ  لاـبند  هب  و 
دـشابن تمالم  اب  مأوت  یتح  هک  ابیز » یـششخب  شخبب ، ار  اهنآ  و  نک ، رظن  فرـص  اهنآ  ناهانگ  زا   » و هد ، ناـشن  تبحم  تمیـالم و 

(. َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  )
ربارب رد  تنوشخ  هوالع  هب  يرادـن  تنوشخ  هب  يزاین  يرومأم ، نآ  هب  هک  یتلاـسر  توعد و  هار  رد  نشور  لـیلد  نتـشاد  اـب  وت  اریز 

.تساهنآ بصعت  تنوشخ و  شیازفا  بجوم  ابلاغ  نالهاج ،

544 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

، تسا لیمج  حفص  وفع و  تشذگ و  موزل  رب  یلیلد  هلزنم  هب  عقاو  رد  دنا - هتفگ نارسفم  زا  یعمج  هک  يروطب  هیآ - نیا  هیآ 86 -) )
(. ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  هدننیرفآ و  وت ، راگدرورپ  : » دیوگ یم

، تسا ربخاب  اهنآ  فلتخم  تاساسحا  يرکف و  دـشر  نازیم  عیابط و  نورد و  رارـسا  زا  وا  دنتـسین ، ناـسکی  مدرم  همه  هک  دـناد  یم وا 
تیبرت اجیردت  ات  ینک  دروخرب  اهنآ  اب  تشذگ  وفع و  هیحور  اب  دیاب  هکلب  دنـشاب  ناسکی  هک  یـشاب  هتـشاد  راظتنا  اهنآ  همه  زا  دیابن 

.دنیآ قح  هار  هب  دنوش و 

544 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 15) رجحلا ةروس 
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رد هک  يدام  ناوارف  تاناکما  اـهنآ و  تیعمج  هوبنا  نانمـشد و  تنوشخ  زا  هک  دـهد  یم يرادـلد  دوخ  ربماـیپ  هب  سپـس  هیآ 87 -) )
545 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوشن ، نارگن  زگره  دنراد ، رایتخا 

میظع نآرق  دمح و  هروس  وت  هب  ام  و  : » دیوگ یم دنک  یمن يربارب  نآ  اب  زیچ  چیه  هک  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  یبهاوم  دـنوادخ  هک  ارچ 
(. َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  ِیناثَْملا َو  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  «! ) میداد

تمظع هب  نآرق  نوچمه  يا  هیامرـس یتسه ، یمیظع  هیامرـس  نینچ  ياراد  وت  هک  دنک  یم وگزاب  ار  تیعقاو  نیا  شربمایپ  هب  دنوادخ 
هداد و دـنویپ  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هاتوک  هظحل  کی  رد  هک  تسا  یلاع  شیاوتحم  نانچ  هک  دـمح  هروس  اصوصخم  یتسه ، ملاع  ماـمت 

.دراد یم او  زاین  زار و  میلست و  میظعت و  هب  شناتسآ  رد  ار  وا  حور 

545 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

زگره : » دیوگ یم تسخن  دهد ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  مهم  روتـسد  راهچ  گرزب  تبهوم  نیا  نایب  لابند  هب  و  هیآ 88 -) )
(. ْمُْهنِم ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  ال  « ) نکفیم میا  هداد رافک ]  ] اهنآ زا  ییاههورگ  هب  هک  يّدام  ياهتمعن  هب  ار  دوخ  مشچ 

.تسا لکشم  تخس  نآ  يرادهاگن  شتالاح  نیرتهب  رد  یتح  رسدرد ، زا  یلاخ  هن  دنرادیاپ ، هن  يدام  ياهتمعن  نیا 
ْنَزْحَت َو ال  « ) شابم نیگمغ  تساهنآ ) تسد  رد  هک  يدام  ياهتمعن  تورث و  لاـم و  نیا  رطاـخ  هب   ) زگره و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ْمِْهیَلَع
هـشیمه دزودـب ، تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  ار  دوخ  مشچ  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 

«. دنیشن یمن ورف  وا  لد  رد  مشخ  شتآ  زگره  دوب و  دهاوخ  كانمغ  نیگهودنا و 
ار دوخ  تفوطع )  ) لاب و  : » دیامرف یم تسا  نانمؤم  ربارب  رد  شمرن  ینتورف و  عضاوت و  هنیمز  رد  دهد  یم ربمایپ  هب  هک  یموس  روتـسد 

(. َنِینِمْؤُْمِلل َکَحانَج  ْضِفْخا  َو  «! ) رآ دورف  نینمؤم  يارب 
هب تبـسن  دـنهاوخ  یم هک  یماـگنه  هـب  ناگدـنرپ  هـک  هنوگناـمه  تـسا  تفطـالم  تـبحم و  عـضاوت و  زا  ییاـبیز  هیاـنک  ریبـعت  نـیا 

، دنزاس یم مسجم  ار  یفطاع  هنحـص  نیرتزیگنا  ناجیه  و  دنریگ ، یم دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  اهنآ  دـننک  تبحم  راهظا  دوخ  ياه  هجوج
.دننک یم ظفح  نانمشد  ثداوح و  لباقم  رد  ار  اهنآ 

545 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ص: ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربارب  رد  دیوگ : یم دهد و  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  مراهچ  روتسد  ماجنا  رس  هیآ 89 -) )
546

(. ُنِیبُْملا ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  ُْلق  َو  « ) مراکشآ هدننک  راذنا  نم  وگب : احیرص  و   » تسیاب مکحم  دنمتورث  نامیا و  یب دارفا  نیا 

546 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ناگدننک میـسقت  رب  هک  هنوگ  نآ   » متـسرف یم ورف  امـش  رب  یباذع  هدومرف  ادخ  هک  منک  یم رطخ  مالعا  امـش  هب  نم  وگب : هیآ 90 -) )
(. َنیِمِسَتْقُْملا یَلَع  اْنلَْزنَأ  امَک  « ) مداتسرف
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546 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. َنیِضِع َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا  « ) دندرک هیزجت  ار  یهلا ) تایآ  و   ) نآرق هک  یناگدننک  میسقت  نامه  (- » هیآ 91 )
رد ضیعبت  میسقت و  هیزجت و  هنوگ  چیه  نیتسار  نانمؤم  یلو  دنتـشاذگ ، رانک  دوب  ناشنایز  هب  هچنآ  دنتفرگ و  دوب  ناشدوس  هب  هچنآ 

.دنتسین لئاق  یهلا  ماکحا  نایم 

546 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

زا عطق  روطب  ام  هک  تراگدرورپ  هب  دـنگوس  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نارگ ) هیزجت  « ) نیمـستقم  » تشونرـس هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 92 -) )
(. َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَر  َوَف  « ) درک میهاوخ  لاؤس  اهنآ  همه 

546 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

(. َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  « ) دنداد یم ماجنا  هک  ییاهراک  مامت  زا  (- » هیآ 93 )
.تسا هاـگآ  نورب  نورد و  رارـسا  زا  وا  هک  ارچ  تسین ، يا  هدیـشوپ ناـهنپ و  بلطم  فـشک  يارب  دـنوادخ  لاؤـس  هک  تـسا  نـشور 

زا یـشخب  اهـشسرپ  نیا  تقیقح  رد  دربـب و  یپ  شلاـمعا  یتـشز  هب  اـت  تسا  فرط  دوـخ  هب  میهفت  رطاـخ  هب  روـبزم  لاؤـس  نیارباـنب 
.تساهنآ تازاجم 

546 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ربارب رد  دـیوگ : یم دـهد ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  یعطاق  ناـمرف  هیآ  نیا  رد  وگب ! اراکـشآ  ار  تبتکم  هیآ 94 -) )
تیرومأم ار  هچنآ  اراکـشآ  ، » هکلب شابم ، تکاس  هدم و  هار  دوخ  هب  یتسـس  سرت و  فعـض و  اهنت  هن  نامرجم  ناکرـشم و  يوهایه 

(. ُرَمُْؤت اِمب  ْعَدْصاَف   ) زاس الم  رب  تحارص  اب  ار  نید  قیاقح  و  نک » نایب  يراد 
(. َنیِکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  « ) نک ییانتعا  یب اهنآ  هب  تبسن  نادرگ و  يور  ناکرشم ، زا  «و 

زا یلیلق  هدـع  و  درک ، توعد  هنایفخم  لاـس  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  نآ  زا  دـعب  دوب  مالـسا  ینلع » توعد   » زاـغآ نیا  و 
.دندروآ نامیا  وا  هب  ربمایپ  ناکیدزن 

546 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  دهد  یم نانیمطا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بلق  تیوقت  يارب  دـنوادخ  سپـس  هیآ 95 -) )
547

َكاْنیَفَک اَّنِإ  « ) میدرک عفد  وت  زا  ار  ناگدننک  ءازهتـسا  ّرـش  ام  : » دـیامرف یم دـنک ، یم تیامح  يو  زا  ناگدـننک  ءازهتـسا  ربارب  رد  هک 
(. َنِیئِزْهَتْسُْملا

547 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 15) رجحلا ةروس 
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هب یلو  دنهد ، یم رارق  يرگید  دوبعم  ادخ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دنک یم فیـصوت  نینچ  ار  َنِیئِزْهَتْـسُْملا »  » سپـس هیآ 96 -) )
(. َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا   ) دش دنهاوخ  هاگآ  دوخ ) راک  موش  هجیتن  زا   ) يدوز

دننادان ردقنآ  هک  ارچ  تسا ، هرخـسم  دوخ  ناشلامعا  راکفا و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  ریبعت  نیا  تسا  نکمم 
ار وت  دـنهاوخ  یم لاـح  نیا  اـب  دـنا ، هدیـشارت بوچ  گنـس و  زا  يدوبعم  تسا  یتـسه  ناـهج  هدـننیرفآ  هک  يدـنوادخ  ربارب  رد  هک 

! دننک ءازهتسا 

547 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هک میناد  یم ام  و  : » دنک یم هفاضا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هیحور  رتشیب  هچ  ره  تیوقت  يرادلد و  ناونع  هب  رگید  راب  هیآ 97 -) )
(. َنُولوُقَی اِمب  َكُرْدَص  ُقیِضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  « ) دزاس یم تحاران  گنت و  ار  وت  هنیس  اهنآ  نانخس 

تحاران لیلد  نیمه  هب  دنک و  لمحت  ار  زیمآ  كرش  رفک و  نانخس  ییوگدب و  همه  نیا  دناوت  یمن تساسح ، بلق  وت و  فیطل  حور 
.يوش یم

547 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هدجـس زا  و  وگ ! دمح  حـیبست و  ار  تراگدرورپ  ، » ناشراجنهان تشز و  نانخـس  راثآ  ندودز  يارب  شابم  تحاران  یلو  هیآ 98 -) )
(. َنیِدِجاَّسلا َنِم  ْنُک  َکِّبَر َو  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  «! ) شاب ناگدننک 

رون و ناوت ، ورین و  وت  هب  هتـشذگ  نآ  زا  و  دیادز ، یم هّللا »  » ناقاتـشم ياهلد  زا  ار  اهنآ  راتفگ  دب  تارثا  دـنوادخ  حـیبست  نیا  هک  ارچ 
.دشخب افص 

هودنا نزح و  نیا  راثآ  تساخ و  یمرب زامن  هب  دش  یم نیگمغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  : » میناوخ یم تایاور  رد  اذـل 
«. تسش یم لد  زا  زامن  رد  ار 

547 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 15) رجحلا ةروس 

هراومه و   » رادـم رب  رمع  مامت  رد  ادـخ  تدابع  زا  تسد  هک  دـهد  یم وا  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  روتـسد  نیرخآ  ماجنا  رـس  و  هیآ 99 -) )
(. ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  « ) دسر ارف  وت  گرم )  ) نیقی ات  نک  یگدنب  ار  تراگدرورپ 

548 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هجوتم  ار  وا  رکف  رادیب و  ار  ناسنا  هشیدنا  تسا ، تیبرت  یلاع  بتکم  تدابع 
، دهد یم شرورپ  وا  دوجو  رد  ار  یناسنا  یلاع  تافـص  دیوش ، یم وا  ناج  لد و  زا  ار  تلفغ  هانگ و  رابغ  درگ و  دزاس ، یم تیاهن  یب

.دشخب یم ناسنا  هب  تیلوؤسم  یهاگآ و  تیوقت و  ار  نامیا  حور 
، دـننک یم رکف  هک  اـهنآ  و  ددرگ ، زاـین  یب یتیبرت  گرزب  بتکم  نیا  زا  یگدـنز  رد  يا  هظحل ناـسنا  تسین  نکمم  لـیلد  نیمه  هب  و 
ار تدابع  موهفم  ای  دنا و  هتـشادنپ دودحم  ار  ناسنا  لماکت  ای  دشاب  هتـشادن  تدابع  هب  يزاین  هک  دـسرب  ییاج  هب  تسا  نکمم  ناسنا 

.دنا هدرکن كرد 
« رجح هروس  نایاپ  »

549 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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549 ص :  [ .... 16  ] لحن هروس 

هراشا

تسا هدیدرگ  لزان  هنیدم »  » رد یتمسق  و  هّکم »  » رد نآ  زا  یتمسق  دراد  هیآ  هروس 128  نیا 

549 ص :  هروس .... : ياوتحم 

اب دـیدش  هزرابم  داعم و  دـیحوت و  زا  عطاق  ثحب  دـننام  دوش - یم هدـید  یّکم »  » ياه هروس صاـخ  ياـهثحب  مه  هروس  نیا  تاـیآ  رد 
داـهج و هب  طوبرم  لـئاسم  یعاـمتجا و  ماـکحا  زا  ثحب  دـننام  یندـم »  » ياـه هروس صوصخم  ياـهثحب  مه  و  یتسرپ - تب كرش و 

.ترجه
.دهد یم لیکشت  ریز  روما  ار  هروس  نیا  ياوتحم  یلک  روطب  و 

ّسح هک  هدـیدرگ  حیرـشت  نآ  ياهیراک  هزیر  نانچ  نآ  هدـمآ و  نایم  هب  هروس  نیا  رد  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  ثحب  همه  زا  شیب  - 1
.دنک یم رادیب  ار  يا  هدازآ ناسنا  ره  يرازگرکش 

رازگتمدـخ هک  یتاناویح  و  رگید ، ییاذـغ  داوم  اه و  هویم ناهایگ و  عاونا  باتفآ ، رون  ناراب ، هب  طوبرم  ياـهتمعن  لـماش  اـهتمعن  نیا 
.ددرگ یم تابّیط » عاونا   » لماش هصالخ  و  رسمه ، دنزرف و  تمعن  یتح  یگدنز و  لئاسو  عاونا  دنتسه و  اهناسنا 

.دنک یم ثحب  داعم  و  ادخ ، تقلخ  تمظع  دیحوت و  لئالد  زا  نآ ، زا  يرگید  شخب  - 2
.دیوگ یم نخس  یمالسا  فلتخم  ماکحا  زا  نآ  زا  يرگید  تمسق  - 3

550 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هدروآ  نایم  هب  نخس  ناکرشم  ياهتعدب  زا  يرگید  شخب  - 4
.دراد یم رذح  رب  ناطیش  ياه  هسوسو زا  ار  اهناسنا  يرگید  تمسق  رد  هرخالاب  و  - 5

550 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  تایاور  زا  یضعب  رد 
«. درک دهاوخن  هبساحم  هدیشخب  وا  هب  ناهج  نیا  رد  هک  ییاهتمعن  ربارب  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  توالت  ار  هروس  نیا  هک  یسک  »

.يرازگرکش قیرط  رد  نداهن  ماگ  و  لمع ، يریگ و  میمصت  سپس  رکفت و  اب  مأوت  یتوالت  هتبلا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

550 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ربمایپ هک  مایا  نامه  رد  تسا ، هدش  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا  زاغآ  تایآ  زا  یمهم  تمـسق  تسا : کیدزن  باذـع  نامرف  هیآ 1 -) )
وا شخبیدازآ  نیرفآ و  تایح  توعد  ربارب  رد  زور  ره  و  تشاد ، ناتسرپ  تب  ناکرـشم و  اب  يدیدش  يریگرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا یضعب  درک  یم یهلا  باذع  هب  دیدهت  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاگره  هک  نیا  هلمج  زا  دندش ، یم لسوتم  ییاه  هناهب هب 

هفاـضا یهاـگ  دـیاش  و  دـیآ !؟ یمن اـم  غارـس  هب  ارچ  سپ  تسا  تسار  ییوـگ  یم هک  رفیک  باذـع و  نیا  رگا  دـنتفگ : یم ناـجوجل 
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زا ار  باذع  نیا  ات  دننک  تعافـش  ادخ  هاگـشیپ  رد  ات  میوش  یم اهتب  نماد  هب  تسد  ام  دشاب  راک  رد  یباذع  اضرف  رگا  هک  دـندرک  یم
.دراد رب  ام 

( نامرجم ناکرـشم و  تازاجم  يارب   ) ادخ نامرف  دینکن  هلجع  : » دیوگ یم هدیـشک ، ماهوا  نیا  رب  نالطب  طخ  هروس ، نیا  هیآ  نیتسخن 
(. ُهُولِْجعَتْسَت الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  « ) تسا هدیسر  ارف  اعطق 

کیرـش وا  يارب  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم و  دـنوادخ   » دیهابتـشا رد  تخـس  دـنیوا  هاـگرد  ناعیفـش  ناـتب  دـینک  یم رکف  رگا  و 
(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  « ) دنزاس یم

550 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ناگتشرف دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  تسین ، هنالداع  تجح  مامتا  یفاک و  نایب  نودب  يرفیک  تازاجم و  چیه  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 2 -) )
هدـیزگرب یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َۀَِـکئالَْملا  ُلِّزَُنی  « ) دـنک یم لزان  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شناـمرف  هب  یهلا  حور  اـب  ار 

551 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
(. ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم 

(. اَنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  اوُرِْذنَأ  ْنَأ  « ) تسین نم  زج  يدوبعم  دییوگب ): و   ) دینک راذنا  ار  مدرم  هک : دهد  یم روتسد  اهنآ  هب  و 
(. ِنوُقَّتاَف  ) دینک تیلوؤسم  ساسحا  نم  ربارب  رد  و  دیزیهرپب » نم  روتسد ) تفلاخم   ) زا  » اهنت نیاربانب ،

.تساهناسنا یگدنز  تایح و  هیام  هک  تسا  توبن  نآرق و  یحو و  هیآ  نیا  رد  حور »  » زا روظنم 

551 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

لئالد قیرط  زا  تسخن  دوش : یم دراو  هار  ود  زا  اتکی  دـنوادخ  هب  هجوت  كرـش و  نتخاـس  نک  هشیر  يارب  نآرق  اـجنیا  رد  هیآ 3 -) )
هب تبـسن  دـنوادخ  نوگانوگ  ياهتمعن  ناـیب  یفطاـع و  قیرط  زا  رگید  و  تقلخ ، تمظع  شنیرفآ و  فرگـش  ماـظن  هلیـسو  هب  یلقع 

.وا يرازگرکش  ّسح  کیرحت  ناسنا و 
(. ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  « ) دیرفآ قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  : » دیوگ یم زاغآ  رد 

اهنآ رد  هک  یعفانم  فده و  زا  مه  تسا و  نشور  نآ  هدش  باسح  مظنم و  شنیرفآ  بیجع و  ماظن  زا  مه  نیمز  اهنامسآ و  تیناقح 
.دراد دوجو 

(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  « ) دنزاس یم کیرش  وا  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ادخ  : » دنک یم هفاضا  نآ  لابند  هب  و 
؟ دنتسه یتقلخ  نینچ  هب  رداق  زگره  دنا  هداد رارق  وا  کیرش  ار  اهنآ  هک  ییاهتب  ایآ 

! دننیرفایب يرابغ  هرذ  ای  کچوک و  هشپ  دنناوت  یم یتح  ای  و 

551 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هب هک  یناسنا  دـیوگ ، یم ناسنا  دوخ  زا  نخـس  اهنآ ، ناـیاپ  یب رارـسا  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  هلأـسم  هب  هراـشا  زا  دـعب  هیآ 4 -) )
هک دیـسر  ییاـج  هب  ماـجنا  رـس  اـما  دـیرفآ ، یـشزرا  یب هـفطن  زا  ار  ناـسنا  : » دـیامرف یم تـسا ، رتـکیدزن  رگید  سک  ره  زا  شدوـخ 

(. ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  « ) دش راکشآ  يوگنخس  نتشیوخ و  زا  عفادم  غیلب و ) حیصف و  رکفتم و   ) يدوجوم
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551 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

552 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تقلخ  ینعی  يرگید  مهم  تمعن  هب  ناسنا  شنیرفآ  زا  سپ  هیآ 5 -) )
اهنآ رد  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  نایاپ  راهچ  دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دوش  یم دیاع  اهنآ  زا  هک  یفلتخم  دئاوف  و  نایاپ ، راهچ 

(. َنُولُکْأَت اْهنِم  ُِعفانَم َو  ٌء َو  ْفِد اهِیف  ْمَُکل  اهَقَلَخ  َماْعنَْألا  َو  « ) دیروخ یم اهنآ  تشوگ  زا  رگید و  عفانم  تسامش و  يارب  ششوپ  هلیسو 
مدرم زا  يرایـسب  اریز  دـنک ، یم حرطم  ار  نکـسم »  » و شـشوپ »  » هلأـسم زیچ  ره  زا  لـبق  دـئاوف ، همه  نـیا  ناـیم  رد  هـک  نـیا  بلاـج 
ظفح امرگ  امرـس و  زا  ار  اهنآ  هک  ناشیاه  همیخ مه  و  دوش ، یم هیهت  تسوپ  ای  وم  مشپ و  زا  ناشـسابل  مه  نانیـشن ) هیداب  صوصخب  )

.تسا رگید  زیچ  ره  رب  نآ  ندوب  مدقم  نکسم و  ششوپ و  تیمها  رب  لیلد  نیا  لاح  ره  هب  و  دنک ، یم

552 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زا یناور  هدافتـسا  هبنج  يور  هکلب  دـنک  یمن افتکا  دـنمدوس  نایاپ  راهچ  نیا  يداع  یلومعم و  عفانم  هب  اهنت  هک  نیا  بلاج  هیآ 6 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هیکت  زین  اهنآ 

هک یماگنه  و  دـینادرگ ، یم زاب  ناشهاگتحارتسا  هب  ار  اهنآ  هک  یماـگنه  هب  تسا  یهوکـش  تنیز و  امـش  يارب  تاـناویح  نیا  رد  «و 
(. َنوُحَرْسَت َنیِح  َنوُحیُِرت َو  َنیِح  ٌلامَج  اهِیف  ْمَُکل  َو  « ) دیتسرف یم ارحص  هب  ناهاگحبص ) )

ریبعت هب  و  تسا ، تلم  کی  زاین  دروم  ياه  هدروآرف نیمأت  دـیلوت و  لامج  تسا ، هعماـج  ییاـفکدوخ  ءانغتـسا و  لاـمج  عقاو  رد  نیا 
! تسا یگتسباو  هنوگره  كرت  يداصتقا و  لالقتسا  لامج  رتایوگ 

552 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رب  ) ار امش  نیگنـس  ياهراب  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تاناویح  نیا  زا  یـضعب  مهم  عفانم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
ٍدََلب یلِإ  ْمَُکلاْقثَأ  ُلِمْحَت  َو  « ) دنرب یم دیدیسر  یمن نآ  هب  دایز  تقشم  اب  زج  هک  يراید  رهش و  يوس  هب  دننک و  یم لمح  دوخ ) شود 

(. ِسُْفنَْألا ِّقِِشب  اَّلِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َْمل 
زین امـش  میلـست  مار و  ار  اهنآ  و  تسا ، هدیرفآ  ورین  تردق و  نیا  اب  ار  نایاپ  راهچ  نیا  هک  تسا  دـنوادخ  تفأر  تمحر و  هناشن  نیا 

(. ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا میحر  فوءر و  امش  راگدرورپ  هک  ارچ   » هدینادرگ
رد و  دـننک ، یم دـیلوت  امرـس  امرگ و  ربارب  رد  ناسنا  يارب  یعاـفد  لـئاسو  شـشوپ و  لوا ، هجرد  رد  ناـیاپ  راـهچ  نیا  بیترت  نیا  هب 

553 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  یتاینبل  ياه  هدروآرف زا  دعب  هجرد 
يربراب ماجنا  رس  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  دنراذگ ، یم اهلد  رد  هک  یناور  راثآ  زا  دعب  و  ناشتشوگ ، زا  سپـس  و  دوش ، یم هدافتـسا 

.اهنآ

553 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

دنوادخ : » دیامرف یم دوش ، یم هدافتـسا  اهنآ  زا  ناسنا  يراوس  يارب  هک  دور  یم تاناویح  زا  يرگید  هورگ  غارـس  هب  هاگنآ  هیآ 8 -) )
اهُوبَکْرَِتل َو َریِمَْحلا  َلاِغْبلا َو  َْلیَْخلا َو  َو  « ) دشاب امـش  تنیز  هیام  مه  و  دیوش ، راوس  نآ  رب  امـش  ات  دـیرفآ  ار  اهغالا  اهرتسا و  اهبـسا و 
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(. ًۀَنیِز
رارق رـشب  رایتخا  رد  هدـنیآ  رد  هک  ینوگانوگ  ياهبکرم  هیلقن و  لئاسو  هب  ار  راـکفا  هدرک و  هراـشا  يرتمهم  هلأـسم  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 
هیلقن لئاسو   ) اـهزیچ دـنوادخ  و  : » دـیوگ یم و  دزاـس ، یم هجوتم  دـنک  هدافتـسا  دـناوت  یم تاـناویح  نیا  زا  رتبوخ  رتهب و  دریگ و  یم

(. َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  َو  « ) دیناد یمن امش  هک  دنیرفآ  یم يرگید )

553 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

، هدرک هراشا  يونعم  مهم  رایـسب  ياهتمعن  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  دـش  نایب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یفلتخم  ياهتمعن  لاـبند  هب  هیآ 9 -) )
ناگدـنب راـیتخا  رد  تسین ) نآ  رد  يژک  فارحنا و  هنوـگ  چـیه  هک   ) ار میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  هک  تسادـخ  رب  : » دـیامرف یم

(. ِلِیبَّسلا ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو  « ) دراذگب
هک درادن  یعنام  چیه  یلو  دنراد ، یفلتخم  ياهریسفت  نارسفم  دنک ، یم یعیرشت  ای  ینیوکت  هبنج  هب  هراشا  تسار  هار  نیا  هک  نیا  رد 

.دوش لماش  ار  هبنج  ود  ره 
نیا ندومیپ  يارب  مزال  ياهورین  دادعتسا و  لقع و  هب  زهجم  ار  ناسنا  نیوکت ، شنیرفآ و  تقلخ و  رظن  زا  دنوادخ  هک  بیترت  نیا  هب 

.تسا هدرک  میقتسم  طارص 
هار عیرشت ، رظن  زا  ات  تسا ، هداتسرف  ناسنا  زاین  دروم  نیناوق  یفاک و  تامیلعت  ینامـسآ و  یحو  اب  ار  ناربمایپ  ادخ  رگید ، يوس  زا  و 

.دنراد زاب  یفارحنا  ياهریسم  زا  دننک و  هار  نیا  ندومیپ  هب  قیوشت  ار  وا  اهنایب  عاونا  اب  هدرک و  صخشم  هاچ  زا  ار 
ههاریب فرحنم و  اههار  نیا  زا  یـضعب  : » دـیوگ یم دـهد و  یم رادـشه  اهناسنا  هب  تسا ، ناوارف  یفارحنا  ياـههار  هک  اـجنآ  زا  سپس 

(. ٌِرئاج اْهنِم  َو  « ) تسا
نآ هب  هاتوک  هلمج  کی  اب  دـشاب  یم ناسنا  لماکت  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  باـختنا ، هدارا و  يدازآ  راـیتخا و  تمعن  هک  اـجنآ  زا  و 

554 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  رگا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا 
َءاش َْول  َو   ) دـیراذگب رتارف  نآ  زا  یماگ  دـیناوتن  هک  يا  هنوگ هب  درک » یم تیادـه  تسار  هار  هب  راـبجا ) هب   ) ار امـش  همه  تساوخ  یم

(. َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل 
! لماکت هن  تسا و  راختفا  هن  يرابجا ، تیاده  هک  ارچ  درکن ، ار  راک  نیا  یلو 

554 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رد ار  ادـخ  قـشع  شتآ  دزیگنارب ، ار  اـهناسنا  يرازگرکـش  سح  اـت  دور  یم يداـم  ياـهتمعن  غارـس  هب  زاـب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 10 -) )
.دنک توعد  اهتمعن  نیا  هدنشخب  رتشیب  تخانش  هب  ار  اهنآ  و  دزورفیب ، ناشیاهلد 

(. ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  « ) داتسرف یبآ  نامسآ  زا  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگ یم
(. ٌبارَش ُْهنِم  ْمَُکل  « ) تسا نآ  زا  امش  ندیشون  هک   » یگدولآ هنوگره  زا  یلاخ  و  فافش ، لالز ، شخب ، تایح  یبآ 

(. َنوُمیُِست ِهِیف  ٌرَجَش  ُْهنِم  َو  « ) دیتسرف یم ارچ  هب  نآ  رد  ار ) دوخ  تاناویح   ) هک دیآ  یم دوجو  هب  نآ  زا  یناتخرد  ناهایگ و  زین  «و 
داجیا اوه ، هیفـصت  اهنیمز ، يوشتـسش  هکلب  تسین ، ناهایگ  ناتخرد و  ندـییور  ناسنا و  ندیـشون  اهنت  ناراب  بآ  عفانم  کش  نودـب 

تمـسق ود  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، ناراب  دئاوف  زا  همه  نآ  دننام  و  وا ، سفنت  یتحار  ناسنا و  نت  تسوپ  توارط  يارب  مزال  تبوطر 
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.هدش هیکت  نآ  يور  هدوب  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  هدش ، دای 

554 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زا و  روگنا ، لخن و  نوتیز و  تعارز و  امـش  يارب  ناراب ) بآ   ) نآ اب  دـنوادخ  : » دـهد یم همادا  نینچ  ار  هلأسم  نیمه  زاب  هیآ 11 -) )
(. ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  َبانْعَْألا َو  َلیِخَّنلا َو  َنُوْتیَّزلا َو  َعْرَّزلا َو  ِِهب  ْمَُکل  ُِتْبُنی  « ) دنایور یم اه  هویم همه 

يارب ادـخ ) زا   ) ینـشور هناـشن  يزرواـشک ) تـالوصحم  هـمه  نـیا  تـکربرپ و  گـنراگنر و  ياـه  هوـیم  ) نـیا شنیرفآ  رد  املـسم  »
(. َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) تسا نادنمشیدنا 

554 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ار زور  بش و  دنوادخ )  ) و : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  ناسنا  ربارب  رد  ناهج  فلتخم  تادوجوم  ریخـست  تمعن  هب  سپـس  هیآ 12 -) )
ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َرَمَْقلا .) َسْمَّشلا َو  َراهَّنلا َو  َْلیَّللا َو  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  « ) ار هام  دیـشروخ و  نینچمه  درک و  رخـسم  امـش  يارب 

555 ص :
(. ِهِْرمَِأب ٌتارَّخَسُم  ُموُجُّنلا  َو  « ) دنتسه امش  رخسم  وا  نامرف  هب  زین  ناگراتس  «و 

ٍتایَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دـننک یم هشیدـنا  هک  اهنآ  يارب  شنیرفآ ) یگرزب  ادـخ و  تمظع  زا   ) تسا ییاـه  هناـشن روما  نیا  رد  املـسم  »
(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل 

555 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

(. ِضْرَْألا ِیف  ْمَُکل  َأَرَذ  ام  َو   ) تخاس امش  نامرف  رخسم  زین  هدیرفآ » امش  يارب  نیمز  رد  هک  ار  یتاقولخم   » اهنیا رب  هوالع  هیآ 13 -) )
(. ُُهناْولَأ ًاِفلَتُْخم  « ) گنراگنر نوگانوگ و  یتاقولخم  »

.اهتمعن ریاس  ینیمز و  ور  ینیمز و  ریز  دیفم  عبانم  نداعم و  عاونا  ات  هتفرگ  یهافر  لئاسو  كاپ ، نارسمه  اهاذغ ، اهششوپ ، عاونا  زا 
(. َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنوش یم رکذتم  هک  یمدرم  يارب  راکشآ )  ) تسا يا  هناشن زین  اهنیا  رد  »

555 ص :  روگنا .... !؟ لخن و  نوتیز و  اهنت  ارچ 

رطاخ هب  هدرک  هیکت  روگنا  امرخ و  نوتیز و  يور  اه  هویم عاونا  نایم  زا  قوف  تایآ  رد  نآرق  رگا  هک  دـیآ  رظن  هب  نینچ  تسا  نکمم 
هک دوش  یم نشور  شتاریبعت  قمع  و  نآرق ، ندوب  ینادواج  یناهج و  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدوب  نآرق  لوزن  طیحم  رد  اـهنآ  دوجو 

.تسا رتارف  نیا  زا  بلطم 
دیفم و هویم ، هس  نیا  هزادنا  هب  ییاذـغ  رظن  زا  ناسنا  ندـب  يارب  هک  تسا  يا  هویم رتمک  دـنیوگ : یم ام  هب  نادنمـشناد  ناسانـشاذغ و 
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.دشاب رثؤم 
نیا زا  و  تسا ، الاب  رایسب  نآ  یترارح  يرلاک  دراد ، ناوارف  رایسب  شزرا  ندب  تخوس  دیلوت  يارب  نوتیز » نغور  : » دنیوگ یم اهنامه 

.دنوش دنم  هقالع ریسکا  نیا  هب  دیاب  دننک ، ظفح  ار  دوخ  تمالس  هراومه  دنهاوخ  یم هک  اهنآ  تسا و  شخب  ورین  کی  تهج 
يدبک و يویلک و  ياهجنلوق  يوارفص و  ياهگنس  اه و  هیلک ضراوع  عفر  يارب  و  تسا ، یمدآ  دبک  یمیمـص  تسود  نوتیز  نغور 

.تسا رثؤم  رایسب  تسوبی  عفر 
لماع هک  دراد  دوجو  میسلک  امرخ  رد  .تسا  هدیسر  توبث  هب  زین  امرخ »  » ییوراد تیمها  یـسانش  اذغ  یکـشزپ و  شناد  تفرـشیپ  اب 

یگتسخ باصعا و  فعض  عنام  زغم و  هدنهد  لیکشت  یلصا  رصانع  زا  هک  دراد  دوجو  رفـسف  زین  تساهناوختـسا و  ماکحتـسا  یلـصا 
556 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیازفا  یم ار  ییانیب  هوق  تسا ،

ياهتفاب اه و  هچیهام يارب  نآ  دوجو  و  دنناد ، یم هدعم  مخز  یقیقح  تلع  ندب  رد  ار  نآ  نادقف  هک  تسا  میـساتپ  ياراد  امرخ  زین  و 
.تسا شزرارپ  رایسب  ناسنا  ندب 

.دنک یم يریگولج  ناطرس  زا  امرخ  هک  تسا  فورعم  ناسانش  اذغ  نایم  رد  زورما  نخس  نیا 
.تسا یعیبط  هناخوراد  کی  تفگ ، ناوت  یم هک  دراد  رثؤم  لماوع  يردق  هب  سانش  اذغ  نادنمشناد  هتفگ  هب  روگنا »  » دروم رد  اما  و 

و سرقن ، مسیتامر ، عفد  نوخ ، هیفصت  يارب  تسا ، مس  ّدض  نیا  رب  هوالع  و  دنک ، یم داجیا  ترارح  ندب  رد  تشوگ ، ربارب  ود  روگنا 
، تسا هودنا  هدننک  فرطرب  نیرفآ و  طاشن  دـنک ، یم یبوریال  ار  هدور  هدـعم و  روگنا  دراد ، یمّلـسم  ینامرد  رثا  نوخ ، هروا  يدایز 

.دشخب یم ناوت  ورین و  ناسنا  هب  نآ  رد  دوجوم  فلتخم  ياهنیماتیو  و  هدرک ، تیوقت  ار  باصعا 
هدوب هدیـشوپ  مدرم  رب  نآ  زا  یمهم  تمـسق  زور  نآ  رد  دـیاش  و  تسین ، لـیلد  یب هوـیم  عوـن  هس  نیا  رب  نآرق  ندرک  هیکت  نیارباـنب ،

.تسا

556 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

اهناسنا دروم  رد  دنوادخ  نایاپ  یب ياهتمعن  زا  يرگید  مهم  شخب  غارس  هب  اجنیا  رد  ناگراتس : اهایرد و  اههوک و  تمعن  هیآ 14 -) )
يارب ار  اهایرد  هک  تسا  یسک  وا  و  : » دیوگ یم هدرک ، زاغآ  تسا  یگدنز  تایح و  مهم  رایسب  عبنم  هک  اهایرد  زا  تسخن  دور و  یم

(. َرْحَْبلا َرَّخَس  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) درامگ امش  تمدخ  هب  هدرک و  ریخست  امش 
رارق و  هدش ، راکشآ  اهایرد  رد  تایح  هناوج  نیتسخن  میناد  یم زین  و  دنهد ، یم لیکشت  اهایرد  ار  نیمز  يور  هدمع  تمـسق  میناد  یم

.تسا ادخ  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  رشب  تمدخ  رد  نآ  نداد 
(. ایِرَط ًامَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  « ) دیروخب هزات  تشوگ  نآ  زا  ات  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  اهایرد  عفانم  زا  تمسق  هس  هب  سپس 

ناترایتخا رد  ناگیار  هداد و  شرورپ  اهسونایقا  لد  رد  ار  نآ  ادخ  تردق  تسد  اهنت  دیا  هدیشکن ار  نآ  شرورپ  تمحز  هک  یتشوگ 
.تسا هدراذگ 

557 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هفاضا  اذل  دوش  یم جارختسا  اهایرد  زا  هک  تسا  یتنیز  داوم  نآ  عفانم  زا  رگید 
(. اهَنوُسَْبلَت ًۀَْیلِح  ُْهنِم  اوُجِرْخَتْسَت  َو  « ) دینک جارختسا  نآ  زا  دیراورم ) دننام   ) ندیشوپ يارب  يرویز  و  : » دنک یم

زرطب دیاب  اذل  دراد ، رـشب  تایح  رد  يرثؤم  شقن  هک  دهد  یم لیکـشت  ییابیز  سح  ار  ناسنا  حور  هناگراهچ  فورعم  داعبا  زا  یکی 
.ددرگ عابشا  ریذبت - فارسا و  طیرفت و  طارفا و  هنوگره  زا  رود  یملاس - حیحص و 
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عاونا بوخ ، ياهسابل  زا  يریگ  هرهب دننام  فارسا  هنوگره  زا  یلاخ  لوقعم و  تروص  هب  تنیز  زا  هدافتسا  مالـسا ، رد  لیلد  نیمه  هب 
هدـش هیـصوت  تسا  رتشیب  تنیز  هب  ناشیحور  زاین  هک  ناـنز - دروم  رد  اـصوصخم  نآ - دـننام  یتمیق و  ياهگنـس  یـضعب  تاـیرطع ،

.دشاب ریذبت  فارسا و  زا  یلاخ  دیاب  یلو  تسا ،
و دـنک ، یم رکذ  وا ، ياهیدـنمزاین  ناسنا و  لاقتنا  يارب  مهم  هلیـسو  کی  ناونع  هب  اهیتشک  تکرح  ار  اهایرد  تمعن  نیموس  هرخـالاب 

(. ِهِیف َرِخاوَم  َْکلُْفلا  يَرَت  َو  « ) دنفاکش یم اهسونایقا  هحفص  رب  ار  اهبآ  هک  ینیب  یم ار  اهیتشک  : » دیامرف یم
ار تمعن  نیا  ادخ  تسا  یندید  ردقچ  دوش  یم رهاظ  اهسونایقا  هحفص  رب  تکرح  ماگنه  هب  یتشک  نانیـشنرس  ربارب  رد  هک  يا  هنحص

(. ِِهلْضَف ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  « ) دینک هدافتسا  اهیتشک  زا  دوخ  تراجت  ریسم  رد  وا  لضف  زا  و   » دیریگ هرهب  نآ  زا  ات  داد  امش  هب 
ْمُکَّلََعل َو  « ) دـیروآ اـج  هب  ار  وا  ياـهتمعن  رکـش  دـیاش  و  ، » دـنک هدـنز  امـش  رد  ار  يرازگرکـش  سح  تمعن ، همه  نیا  هـب  هجوـت  اـب 

(. َنوُرُکْشَت

557 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

تباـث و ياـههوک  نیمز  رد  و  : » دـیوگ یم دور ، یم نیگنـس  تخـس و  ياـههوک  غارـس  هب  اـهایرد ، تـمعن  ناـیب  زا  سپ  هیآ 15 -) )
(. ْمُِکب َدیِمَت  ْنَأ  َیِساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو   ) دشخب شمارآ  امش  هب  و  دریگب » امش  هب  تبسن  ار  نآ  شزرل  ات  دنکفا  یمکحم 

هلـصافالب دنـشاب  یم ینورد ) ياهبآ  تروص  هب  هچ  خـی و  فرب و  تروص  هب  هچ   ) اهبآ یلـصا  نزاخم  زا  یکی  اههوک  هک  اجنآ  زا  و 
(. ًاراْهنَأ َو  « ) میداد رارق  ییاهرهن  امش ) يارب   ) و : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  اهرهن  دوجو  تمعن  نآ ، زا  دعب 

ار اههار  و  دـنک ، یم ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نیمز  ياهـشخب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  اههوک  دوجو  هک  اجنآ  زا  و 
558 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب   ) و : » دنک یم هفاضا  نینچ  ددنب ، یم

(. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  اًُلبُس  َو  « ) دیوش تیاده  ات  داد ) رارق   ) یئاههار امش )

558 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نیا هب  هار »  » تمعن رکذ  زا  دـعب  دـناسر  یمن دـصقم  هب  ار  ناـسنا  اـمنهار ، تمـالع و  هناـشن و  نودـب  هار  هـک  اـجنآ  زا  و  هیآ 16 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اه » هناشن »

(. ٍتامالَع َو  « ) داد رارق  یتامالع  «و 
اهکاخ و گنر  نیمز ، فلتخم  تاعطق  ياهبیـشن  زارف و  اهنآ ، ياهیگدـیرب  اه و  هّرد اههوک و  لکـش  دراد : يدایز  عاونا  اهتمالع  نیا 

.تساههار ندرک  ادیپ  يارب  یتمالع  کی ، ره  اهداب  شزو  یگنوگچ  یتح  و  اههوک ،
زا دنک  یم رفس  اهـسونایقا  لد  رد  هنابـش  ناسنا  هک  یماگنه  ای  کیرات ، ياهبـش  رد  اهنابایب ، رد  تاقوا  زا  يا  هراپ رد  هک  اجنآ  زا  یلو 

نامـسآ تمالع  زا  تسین ، یتمالع  نیمز  رد  رگا  ات  هداتـسرف  کـمک  هب  ار  ینامـسآ  تاـمالع  دـنوادخ  تسین ، يربخ  تاـمالع  نیا 
(. َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  « ) دنوش یم تیاده  مدرم  ناگراتس ، هلیسو  هب  و  : » دنک یم هفاضا  اذل  دنوشن ! هارمگ  دننک و  هدافتسا 

ناماما هب  تامالع »  » ربمایپ و هب  هراتـس ) « ) مجن  » اهنآ رد  هک  هدش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  يرایـسب  تایاور  هک : نیا  هجوت  بلاج 
.تسا هیآ  يونعم  ریسفت  هب  هراشا  هک  تسا  هدش  ریسفت 

ربمایپ هب  هراشا  هراتس  «: » مالّسلا مهیلع  ۀمئالا  تامالعلا  هّللا و  لوسر  مّجنلا  : » میناوخ یم نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
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«. دنتسه مالّسلا  مهیلع  ناماما  تامالع  تسا و 

558 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ایآ : » دیوگ یم دبلط و  یم يرواد  هب  ار  اهناسنا  نادجو  راگدرورپ ، ّیفخ  فاطلا  گرزب و  ياهتمعن  همه  نآ  نایب  زا  سپ  هیآ 17 -) )
(. َنوُرَّکَذَت الَف  ُُقلْخَی َأ  ْنَمَک ال  ُُقلْخَی  ْنَمَف  َأ  ( !؟» دیوش یمن رکذتم  ایآ  دنیرفآ ، یمن هک  تسا  یسک  نوچمه  دنیرفآ  یم هک  یسک 

هتشادن و یتقلخ  زگره  دنتـسین و  شیب  يزیچان  قولخم  دوخ  هک  یتادوجوم  ای  درک ؟ هدجـس  اهتمعن  همه  نیا  قلاخ  ربارب  رد  دیاب  ایآ 
تروـص هب  ار  لـئاسم  تـسا ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  نآرق  هـک  تـسا  یتـیبرت  رثؤـم  شور  کـی  نـیا  دـنرادن ؟

.دبلط یم کمک  هب  ار  مدرم  یشوجدوخ  سح  و  دراذگ ، یم رادیب  ياهنادجو  هدهع  رب  ار  نآ  خساپ  و  حرط ، یماهفتسا 
559 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

559 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ادخ ياهتمعن  دیهاوخب  رگا  و  : » دیوگ یم تساهنیا  هب  رصحنم  ادخ  تمعن  دنکن  روصت  سک  چیه  هک  نیا  يارب  ماجنا  رس  هیآ 18 -) )
(. اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  « ) دیتسین نآ  ياصحا  رب  رداق  دینک  هرامش  ار 

؟ میتسین ناساپسان  هرمز  رد  لاح  نیا  اب  ایآ  مینک ؟ ادا  ار  وا  رکش  قح  میناوت  یم هنوگچ  ام  سپ  هک  دیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
: دیوگ یم هدرک ، نایب  هیآ  نیا  هلمج  نیرخآ  رد  نآرق  ار  لاؤس  نیا  خساپ 

(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میحر  روفغ  دنوادخ  »
نیمه دنک ، تازاجم  ای  هذخاؤم  شیاهتمعن  رکش  رب  ییاناوت  مدع  رطاخ  هب  ار  امـش  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  رتنابرهم و  ادخ  يرآ !

رکش تیاهن  دیرب ، شهاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  دیزجاع و  شرکش  قح  يادا  زا  تسوا و  تمعن  قرغ  امـش  ياپ  ات  رـس  دینادب  هک  ردق 
.دیا هداد ماجنا  ار  وا 

! دروآ اج  هب  هک  دناوتن  سک  شیدنوادخ  راوازس  هنرو 
.میزادرپب شیاهتمعن  ياصحا  هب  ییاناوت  رادقم  هب  ام  هک  تسین  نآ  زا  عنام  همه  اهنیا  یلو 

559 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

دوبعم  » تفـص نیموس  هب  اجنیا  رد  دـش  هراـشا  ادـخ  تافـص  نیرتمهم  زا  تمـسق  ود  هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 19 -) )
« دیزاس یم راکـشآ  ار  هچنآ  دیراد و  یم ناهنپ  ار  هچنآ  دناد  یم دنوادخ  : » دیوگ یم تسا ، ییاناد  ملع و  هک  دوش  یم هراشا  یقیقح »

(. َنُوِنْلُعت ام  َنوُّرُِست َو  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  (َو 
زا هن  و  دنا ، هدیشخب امـش  هب  یتمعن  نیرتکچوک  هن  دنراد ، ناهج  تیقلاخ  رد  یمهـس  نیرتمک  هن  هک  دیور  یم اهتب  لابند  هب  ارچ  سپ 

؟ دنهاگآ امش  نورب  لامعا  نورد و  رارسا 

559 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 16) لحنلا ةروس 
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: دــیوگ یم دور و  یم رتارف  میتـشاد  ـالبق  هـک  نآ  هباـشم  هـیآ  زا  یلو  دــنک ، یم هـیکت  تیقلاـخ  هلأـسم  يور  رگید  راــب  هیآ 20 -) )
ِنوُد ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنقولخم ناشدوخ  هکلب  دننک  یمن قلخ  ار  يزیچ  اهنت  هن  دنناوخ  یم ادـخ  زا  ریغ  اهنآ  هک  ار  ییاهدوبعم  »

560 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُقَلُْخی .) ْمُه  ًاْئیَش َو  َنوُُقلْخَی  ِهَّللا ال 
، دـنقولخم دوخ  اهنآ  دـیوگ  یم نونکا  دنـشاب  یمن تدابع  قیال  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسین و  قلاـخ  اـهنیا  هک  دوب  نیا  رد  ثحب  نونکاـت 

.دنجاتحم دنمزاین و 

560 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

(. ٍءایْحَأ ُْریَغ  ٌتاْومَأ  « ) دنرادن تایح  دادعتسا  زگره  هک  دنتسه  یناگدرم  اهنآ  ، » هتشذگ نیا  زا  هیآ 21 -) )
َناَّیَأ َنوُرُعْـشَی  ام  َو  « ) دش دنهاوخ  ثوعبم  ناشناگدـننک ) تدابع   ) ینامز هچ  رد  دـنناد  یمن الـصا  اهتب  نیا  و  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. َنُوثَْعُبی
؟ دنتدابع قیال  هنوگچ  ینادان  نیا  اب  دنشاب ، ربخاب  دوخ » ناگدنب  زیخاتسر   » زا دیاب  لقا  ّدح  دوب  اهنآ  تسد  هب  ازج  شاداپ و  رگا 

.دننآ دقاف  اهنآ  دشاب و  هتشاد  دیاب  قح  هب  دوبعم  هک  تسا  یتفص  نیمجنپ  نیا  و 
میهد و رارق  ادـخ  ربارب  رد  دوخ  هاـگ  هیکت  هک  ار  یـسک  ره  دوـجوم و  ره  .دراد  یعیـسو  موـهفم  نآرق  قـطنم  رد  یتـسرپ  تب  تب و 
هک یناسک  هراب  رد  هدـمآ  قوف  تایآ  رد  هچنآ  مامت  لیلد  نیمه  هب  دوش ، یم بوسحم  اـم  تب  وا  مینادـب  وا  تسد  ار  دوخ  تشونرس 

باختنا فیعض  ناگدنب  زا  دوخ  يارب  یهاگ  هیکت  هداد و  تسد  زا  ار  نیتسار  نمؤم  درف  کی  لالقتسا  اما  دنتسرپ  ادخ  ارهاظ  زورما 
.دوش یم لماش  دنک ، یم یگدنز  هتسباو  تروص  هب  دنا و  هدرک

560 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

دوبعم امـش  دوبعم   » نیاربانب دنک  یم يریگ  هجیتن  نینچ  اهتب ، تیحالـص  یفن  رب  نشور  هدـنز و  تالالدتـسا  نیا  لابند  هب  هیآ 22 -) )
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  « ) تسا يدحاو 

نامیا هک  اهنآ  : » دنک یم هفاضا  هلـصافالب  دنرگیدکی  موزلم  مزال و  نیرق و  رگیدـکی  اب  اج  همه  داعم  أدـبم و  هب  نامیا  هک  اجنآ  زا  و 
َنیِذَّلاَف « ) دنربکتسم قح  ربارب  رد  دنک و  یم راکنا  ار  تقیقح  ناشیاهلد  دنرادن ) زین  أدبم  هب  یتسرد  نامیا  اعبط  و   ) دنرادن ترخآ  هب 

(. َنوُِربْکَتْسُم ْمُه  ٌةَرِْکنُم َو  ْمُُهبُوُلق  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  ال 
رابکتـسا و يوخ  یلو  داعم ، لئالد  مه  و  تسا ، راکـشآ  دنتقیقح  لباقم  رد  عضاوتم  وج و  قح  هک  اهنآ  يارب  دیحوت  لئالد  هن  رگ  و 

.دنریگب دوخ  هب  یفن  راکنا و  تلاح  امئاد  اهنآ  هک  دوش  یم ببس  قح  ربارب  رد  میلست  مدع 

560 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

561 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناهنپ  دوهش و  بیغ و  هب  ادخ  ملع  يور  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
َّنَأ َمَرَج  ال  « ) تسا ربخاب  دنزاس  یم راکشآ  هچنآ  دنراد و  یم ناهنپ  هچنآ  زا  دنوادخ  اعطق  : » دیوگ یم هدرک ، هیکت  اددجم  راکـشآ  و 

(. َنُوِنْلُعی ام  َنوُّرُِسی َو  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا 
.تسین لفاغ  زگره  اهنآ  لاح  زا  ادخ  هک  قح  نانمشد  رافک و  ربارب  رد  تسا  يدیدهت  عقاو  رد  هلمج  نیا 
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هناشن نیلوا  قح  ربارب  رد  رابکتسا  هک  ارچ  َنیِِربْکَتْـسُْملا .) ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  « ) دراد یمن تسود  ار  ناربکتـسم  دنوادخ   » دنربکتـسم و اهنآ 
.تسادخ زا  یگناگیب 

561 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 24) )

561 ص :  لوزن .... : نأش 

هب هک  دـندوب  رفن  هدزناش  اهنآ  تسا ، هدـیدرگ  لزان  دـش  ثحب  اـهنآ  هراـب  رد  ـالبق  هک  نارگ ) ضیعبت  « ) نیمـستقم  » هراـب رد  هیآ  نیا 
هکنآ زا  شیپ  ات  دنداتسیا  جح  مایا  رد  هکم  ياه  هداج زا  یکی  رد  مدرم  هار  رس  رب  يرفن  راهچ  هورگ  ره  دندش و  میسقت  هورگ  راهچ 

يا هزات نییآ  نید و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنیوگب  و  دـنزاس ، نیبدـب  مالـسا  نآرق و  هب  تبـسن  ار  اهنآ  نهذ  دـنوش  دراو  مدرم 
.تسا ناینیشیپ  نیغورد  ياه  هناسفا نامه  هکلب  هدرواین 

561 ص :  ریسفت .... :

هورگ نیا  یگشیمه  قطنم  هیآ  نیا  رد  دوب و  ناربکتسم  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  دنشک - یم شود  رب  ار  نارگید  هانگ  راب  هک  اهنآ 
خـساپ رد  تسا ؟ هدرک  لزان  زیچ  هچ  امـش  راگدرورپ  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماـگنه  و  : » دـیوگ یم تسا ، هدـش  سکعنم  ناـمیا  یب
ُریِطاـسَأ اُولاـق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  اـم  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  « ) تسا ناینیـشیپ  نیغورد  ياـه  هناـسفا ناـمه  تسین ) یهلا  یحو  اـهنیا  : ) دـنیوگ یم

(. َنِیلَّوَْألا
لـسوتم تمهت  نیا  هب  نارگید  نتخاس  هارمگ  يارب  نینچمه  قح و  زا  رارف  يارب  هناـیذوم  اـبلاغ  زین  زورما  ناربکتـسم  هک  نیا  بلاـج 
یبهذم ياهریسفت  رشب و  لهج  هدییاز  ار  بهذم  دنا و  هداد نآ  هب  یملع  حالطصا  هب  لکش  یـسانش  هعماج  بتک  رد  یتح  دنوش ، یم
نیتسار بهاذـم  اب  اهنت  اهنآ  تفلاخم  دـنرادن ، زیتس  گنج و  زگره  یگتخاس  یفارخ و  بهاذـم  اب  اهنآ  اما  دـنمان ! یم اه  هروطـسا ار 

.تسا نارگرامعتسا  ناربکتسم و  هار  ّدس  دنکش  یم مهرد  ار  رامعتسا  ياهریجنز  و  دنک ، یم رادیب  ار  اهناسنا  راکفا  هک  تسا 

561 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

562 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیاب  اهنیا  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  نالدروک  نیا  لامعا  هجیتن  هیآ  نیا  هیآ 25 -) )
هارمگ لهج  رطاـخب  هک  ار  یناـسک  ناـهانگ  زا  یمهـس  مه  دنـشکب و  شود  رب  لـماک  روطب  ار  دوخ  ناـهانگ  راـب  مه  زیخاتـسر  زور 

(. ٍْملِع ِْریَِغب  ْمُهَنوُّلُِضی  َنیِذَّلا  ِرازْوَأ  ْنِم  ِۀَمایِْقلا َو  َمْوَی  ًۀَِلماک  ْمُهَرازْوَأ  اُولِمْحَِیل  «! ) دنا هدرک
(. َنوُرِزَی ام  َءاس  الَأ  « ) دنشک یم شود  رب  ار  تیلوؤسم  رز و  نیرتدب و  اهنآ  دینادب  »
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شود رب  ار  دوخ  ناهانگ  راـب  مه  ناـسنا  هک  تسا  راوشد  ردـقچ  دوش ، یم رفن  نارازه  یهارمگ  ببـس  اـهنآ  راـتفگ  یهاـگ  هک  ارچ 
اهلـسن یهارمگ  همـشچ  رـس  دنامب و  یقاب  اهنآ  هدننک  هارمگ  نانخـس  هاگره  و  ار ، رگید  رفن  نارازه  ناهانگ  زا  یمهـس  مه  دـشک و 

! دنک یم ینیگنس  ناششود  رب  زین  اهنآ  راب  دوش 

562 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

یحو دـننز و  یم تمهت  یهلا  ناربـهر  هب  ناربکتـسم  هک  تسین  راـب  نیلوا  نیا  هک  دزادرپ  یم هتکن  نیا  ناـیب  هب  هـیآ  نـیا  هیآ 26 -) )
غارس هب  دنوادخ  یلو  دنتشاد ، اه  هئطوت هنوگ  نیا  زا  زین  دندوب  اهنیا  زا  لبق  هک  ییاهنآ   » هکلب دنرامـش ، یم نیلوا  ریطاسا  ار  ینامـسآ 

ُهَّللا یَتَأَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَق  «! ) دمآ دورف  الاب  زا  ناشرس  رب  فقس  و  دومن ، ناریو  ار  نآ  ساسا  زا  تفر و  اهنآ  یگدنز  هدولاش 
(. ْمِِهقْوَف ْنِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناْیُنب 

ُثـْیَح ال ْنـِم  ُباذَْـعلا  ُمُهاـتَأ  َو  « ) دـمآ ناشغارـس  هـب  دنتـسناد  یمن دـندرک و ) یمن رواـب   ) هـک اـجنآ  زا  یهلا  تازاـجم  باذـع و  «و 
(. َنوُرُعْشَی

اه و هلزلز رثا  رب  هک  دشاب  اهنآ  يرهاظ  فقـس  نامتخاس و  هب  هراشا  تسا  نکمم  فقـس ، ندـمآ  دورف  نامتخاس و  ندرک  نک  هشیر 
زا ادخ  نامرف  هب  هک  دشاب  اهنآ  تالیکـشت  نامزاس و  زا  هیانک  تسا  نکمم  و  دمآ ، دورف  نانآ  رـس  رب  دش و  هدیبوک  مهرد  اه  هقعاص

.دشاب ینعم  ود  ره  هب  هراشا  هیآ  هک  درادن  یعنام  انمض  تشگ ، دوبان  و  دش ، هدنکرب  هشیر 

562 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زور رد  نیا  زا  دـعب   » هکلب دریگ ، یمن ناـیاپ  اـج  نیمه  هب  ناـشتازاجم  یلو  تسا  ناـنآ  ياـیند  باذـع  دـش  هتفگ  هـچنآ  هیآ 27 -) )
(. ْمِهیِزُْخی ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث  « ) دزاس یم اوسر  ار  اهنآ  ادخ  زیخاتسر 

اهنآ رطاخ  هب  و  دیدیزرو ) یم قشع  اهنآ  هب  و   ) دیتخاس نم  يارب  امش  هک  یناکیرش  : » دیوگ یم دهد و  یم رارق  لاؤس  دروم  ار  اهنآ  و 
563 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیدرک ، یم ینمشد  نارگید  اب 

(. ْمِهِیف َنوُّقاَُشت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَی  َو  ( ؟ دنتسه اجک 
دـنیاشگ و) یم نخـس  هب  ناـبز   ) هدـش هداد  ملع  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  : » یلو دـنرادن  املـسم  لاؤس  نیا  يارب  یخـساپ  اـهنآ  اـجنیا  رد 

یَلَع َءوُّسلا  َمْوَْـیلا َو  َيْزِْخلا  َّنِإ  َمـْلِْعلا  اوـُتوُأ  َنـیِذَّلا  َلاـق  « ) تـسا نارفاـک  رب  زورما  یتخبدـب ، ییاوـسر و  یگدنمرــش و  دــنیوگ : یم
.تساهنآ يارب  یناور  رفیک  تازاجم و  عون  کی  دوخ  نیا  و  َنیِِرفاْکلا .)

563 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

: دیوگ یم نارفاک  فیـصوت  رد  تسا  ناربخ  یب نالفاغ و  ندرک  رادیب  يارب  يا  هدنهد ناکت  سرد  هک  يریبعت  اب  هیآ  نیا  هیآ 28 -) )
ُۀَِکئالَْملا ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  « ) دندوب هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنریگ ، یم ار  اهنآ  حور  گرم  ناگتشرف  هک  دنتـسه  یناسک   » اهنآ

(. ْمِهِسُْفنَأ یِِملاظ 
.دزاس یم ناریو  نارگید  هناخ  زا  لبق  ار  نتشیوخ  هناخ  ددرگ و  یم زاب  شدوخ  هب  لوا  هجرد  رد  دنک  یمتس  ملظ و  ره  ناسنا  اریز 

میلـست اروف   » دور یم رانک  ناشنامـشچ  لباقم  زا  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ دـننیب و  یم گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  اهنآ  اما 
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(. ٍءوُس ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  «! ) میداد یمن ماجنا  يدب  راک  ام  دنیوگ ): یم غورد  هب  و  ، ) دنوش یم
نیا میناد  یم ام  دنیوگب  دـنهاوخ  یم ای  و  تسا ؟ هدـش  اهنآ  یتاذ  تفـص  رارکت ، رثا  رب  غورد  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنیوگ ، یم غورد  ایآ 

.دشاب ود  ره  تسا  نکمم  میا ، هتشادن تین  ءوس  میا و  هدرک هابتشا  یلو  میا  هداد ماجنا  ار  لامعا 
ماـجنا هچنآ  هب  دـنوادخ  يرآ   » دـیداد ماـجنا  یناوارف  تشز  لاـمعا  دـییوگ ، یم غورد  امـش  دوـش  یم هتفگ  اـهنآ  هـب  هلـصافالب  یلو 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  « ) تسا ربخاب  امش ) ياهتین  زا  نینچمه  و   ) دیداد یم
.درادن يدوس  مه  يرارطضا  نامیا  نیا  و  تسین ! ندومن  اشاح  ندرک و  راکنا  ياج  نیاربانب 

563 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

َمَّنَهَج َباْوبَأ  اُولُخْداَف  « ) دوب دـیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  دـیوش  دراو  منهج  ياـهرد  زا  تسا  نینچ  هک  نونکا  (- » هیآ 29 )
(. اهِیف َنیِِدلاخ 

(. َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  « ) ناربکتم هاگیاج  تسا  يدب  ياج  هچ  »
564 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

564 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

اجنیا رد  اما  میدـناوخ ، ار  نآ  جـئاتن  نآرق و  هراب  رد  ناکرـشم  تاراهظا  هتـشذگ  تایآ  رد  ناـکین : ناـکاپ و  تشونرـس  هیآ 30 -) )
: میناوخ یم شجئاتن  رکذ  اب  ار  نانمؤم  داقتعا 

ریخ و دـنتفگ : یم تسا ؟ هدرک  لزاـن  زیچ  هچ  امـش  راـگدرورپ  دوش  یم هتفگ  ناراـکزیهرپ  هب  هک ) یماـگنه   ) و : » دـیوگ یم تسخن 
(. ًاْریَخ اُولاق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  ام  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  َلِیق  َو  « ) تداعس

يونعم يدام و  ياهیزوریپ  اهتداعس و  اهیکین ، همه  شا  هدرتسگ موهفم  هک  قلطم ، ریخ  مه  نآ  ًاْریَخ » ! » یعماج ابیز و  اسر و  ریبعت  هچ 
.دریگ یم رب  رد  ار 

يداـم و يورخا ، يویند و  فعاـضم  ياـهرفیک  تروص  هب  ناکرـشم ، تاراـهظا  هجیتـن  هتـشذگ ، تاـیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  سپس 
رد دـندرک ، یکین  هک  یناسک  يارب  : » تسا هدـش  نایب  تروص  نیا  هب  نانمؤم  تاراهظا  هجیتن  ثحب  دروم  هیآ  رد  دـش ، نایب  يونعم ،

(. ٌۀَنَسَح اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  « ) تسا یکین  ایند  نیا 
.دریگ یم رب  رد  ار  ناهج  نیا  ياهتمعن  تانسح و  عاونا  هک  تسا  ریخ »  » دننامه هنسح »  » هک نیا  هجوت  لباق 

؟» ناراکزیهرپ يارس  تسبوخ  هچ  و  تسا ، رتهب  مه  نیا  زا  ترخآ  يارـس  و  : » دنک یم هفاضا  سپـس  تساهنآ ، يایند  ياهـشاداپ  نیا 
(. َنیِقَّتُْملا ُراد  َمِْعَنل  ٌْریَخ َو  ِةَرِخْآلا  ُراَدل  (َو 

564 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ياهغاب  » ناراکزیهرپ يارس  دیوگ : یم هدرک ، فیصوت  دش ، نایب  هتـسب  رـس  روطب  البق  هک  ار  ناراکزیهرپ  يارـس  هیآ  نیا  هیآ 31 -) )
(. اهَنُولُخْدَی ٍنْدَع  ُتاَّنَج  « ) دنوش یم نآ  دراو  یگمه  هک  تسا  تشهب  نادیواج 

(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  « ) درذگ یم شناتخرد  ریز  زا  يراج  ياهرهن  »
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(. َنُؤاشَی ام  اهِیف  ْمَُهل  « ) تسه اجنآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره   » هکلب تسین ، حرطم  تخرد  غاب و  هلأسم  اهنت 
(. َنیِقَّتُْملا ُهَّللا  يِزْجَی  َِکلذَک  « ) دهد یم شاداپ  نینچ  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

564 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

565 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  ربکتسم  ناکرشم  گرم  ناگتشرف  هک  میدناوخ  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 32 -) )
.دنرگمتس هک  یلاح  رد  دننک  یم حور  ضبق 

كاپ و هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم ار  نانآ  حور  حاورا ، ضبق  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  یناسک   » ناراکزیهرپ هک : میناوخ  یم اجنیا  رد  اـما 
.هانگ هنوگ  ره  رابکتسا و  ملظ و  زا  هزیکاپ  كرش  یگدولآ  زا  هزیکاپ  َنِیبِّیَط .) ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  « ) دنا هزیکاپ

شمارآ تمالـس و  تینما و  هناشن  هک  یمالـس  ْمُْکیَلَع .) ٌمالَـس  َنُولوُقَی  «! ) داب امـش  رب  مالـس  دنیوگ : یم اهنآ  هب   » ناگتـشرف اجنیا  رد 
.تسا لماک 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  « ) دیداد یم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دیوش  تشهب  دراو  : » دنیوگ یم سپس 
، تسین زیچ  همه  ناـیاپ  یتسین و  اـنف و  ینعم  هب  گرم  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  دـنراد ) یم تفاـیرد  ار  اـهنآ  حور  « ) ُمُهاَّفَوَتَت  » هب ریبعت 

.رتالاب هلحرم  هب  هلحرم  کی  زا  تسا  یلاقتنا  هکلب 

565 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

اهنآ دیوگ : یم دیدهت  نابز  اب  هتخادرپ و  ناربکتسم  ناکرـشم و  همانرب  رکف و  زرط  نوماریپ  لیلحت ، هیزجت و  هب  رگید  راب  هیآ 33 -) )
هدنورپ دوش ، هتسب  هبوت  ياهرد  دنیایب » ناشغارـس  هب  حاورا ) ضبق   ) ناگتـشرف هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ  « ؟ دنـشک یم يراظتنا  هچ 

( ُۀَِکئالَْملا ُمُهَِیتْأَت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْل  َ!؟ دنامن یقاب  تشگزاب  هار  ددرگ و  هدیچیپ  لامعا 
( َکِّبَر ُْرمَأ  َِیتْأَی  ْوَدننک  هبوت  هاگنآ  دسر » ارف  اهنآ ) تازاجم  باذع و  هب  رئاد   ) راگدرورپ نامرف  دنشک ) یم راظتنا  هک  نیا   ) ای و  .»

.تسا رثا  یب نامز  نآ  رد  اهنآ  هبوت  یلو  . 
َِکلذ «!َ دندرک نینچ  زین  دندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ، » هکلب دننک  یم نینچ  نیا  هک  دنتسین  هورگ  نیا  اهنت  دنک : یم هفاضا  سپس 

( ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف 
( َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  ُهَّللا َو  ُمُهَمَلَظ  ام  دندرک َ» یم متس  نتشیوخ  هب  هتسویپ  اهنآ  یلو  درکن  متس  اهنآ  هب  دنوادخ  .»

.دنبای یم زاب  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  اهنت  تقیقح  رد  اهنآ  هک  ارچ  .

565 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

(. اُولِمَع ام  ُتائِّیَس  ْمَُهباصَأَف  « ) دیسر اهنآ  هب  ناشلامعا  تائیس  ماجنا ، رس  : » دیوگ یم دزادرپ و  یم اهنآ  لامعا  هجیتن  هب  زاب  هیآ 34 -) )
566 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  « ) دش دراو  اهنآ  رب  یهلا ) باذع  ياه  هدعو زا   ) دندرک یم ءازهتسا  ار  هچنآ  «و 
دریگ و یم ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ار  وا  ناماد  هک  تسا  ناسنا  لامعا  نیا  هک  دـنک  یم دـیکأت  ار  تیعقاو  نیا  رگید  راـب  قوف  هیآ 

.رگید زیچ  هن  دهد  یم هجنکش  رازآ و  جنر و  ار  وا  دبای و  یم مسجت  فلتخم  ياه  هرهچ رد 
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566 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ادـخ رگا  دـنتفگ : ناکرـشم  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  ناکرـشم  ساـسا  یب تسـس و  ياـهقطنم  زا  یکی  هـب  هـیآ  نـیا  هیآ 35 -) )
ُهَّللا َءاش  َْول  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو   ) میتفر یمن اهتب  غارس  هب  و  میدرک » یمن تدابع  ار  وا  ریغ  زیچ  چیه  ام  ناکاین  هن  ام و  هن  تساوخ  یم

(. انُؤابآ ُنَْحن َو ال  ٍء  ْیَش ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَبَع  ام 
(. ٍء ْیَش ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  « ) میدومن یمن میرحت  وا  نذا  نودب  ار  يزیچ  «و 

اهنآ .دـندوب  هدرک  مـیرحت  دوـخ  شیپ  زا  تیلهاـج ، رــصع  رد  ناکرــشم  هـک  تـسا  یناـیاپراهچ  زا  یتمــسق  هـب  هراـشا  هـلمج  نـیا 
هب لوا  زور  نامه  زا  داتسرفن و  یناربمایپ  البق  ارچ  سپ  تسین  ادخ  ياضر  دروم  ام  لامعا  رگا  هک  دننک  لالدتسا  نینچ  دنتساوخ  یم
زین اهنآ  ناینیـشیپ  : » دیامرف یم خساپ  رد  اذـل  تسوا ! ياضر  رب  لیلد  وا  توکـس  نیا  متـسین  یـضار  راک  نیا  هب  نم  تفگن  ام  ناکاین 

»؟ دـنراد راکـشآ  غـالبا  زج  يا  هفیظو یهلا  ناربماـیپ  اـیآ  یلو  دـندش ) لـسوتم  اـه  هناـهب نیمه  هب  و   ) دـنداد ماـجنا  ار  اـهراک  نیمه 
(. ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  )

تقیقح نایب  رد  دننک ، یمن هدافتسا  ولهپ  ود  نانخس  زا  زگره  توعد  لصا  رد  هک  نیتسار  ناربهر  همه  مسر  هار و  تسا  نینچ  نیا  و 
.دنتسه اریذپ  ناج  هب  زین  ار  تیعطاق  تحارص و  نیا  بقاوع  مامت  دنیامن و  یمن راذگ  ورف  يزیچ 

566 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

عـضو هب  یعماج  هاتوک و  هراشا  هیآ  نیا  رد  تسا ، راکـشآ  غـالبا  اـهنت  ناربماـیپ  هفیظو  هک  تیعقاو  نیا  مـالعا  لاـبند  هب  هیآ 36 -) )
شوگ هب  ار  ام  توعد  هک  ًالوُسَر .) ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  َو  « ) میداتـسرف یلوسر  یتما  ره  رد  اـم  : » دـیوگ یم هدرک ، ناربماـیپ  توعد 

567 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنناسرب  اهتما 
ِنَأ « ) دـینک باـنتجا  توغاـط  زا  دـیتسرپب و  ار  اـتکی  يادـخ  : » هک دوب  نیا  نـالوسر  نیا  همه  توعد  ياوتحم  دـنک  یم هفاـضا  سپس 

(. َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا 
لباق یحالـصا  همانرب  چـیه  دـندرگن ، درط  راکفا  طیحم  یناسنا و  عماوج  زا  اهتوغاط  و  دوشن ، مکحم  دـیحوت  ياه  هیاـپ رگا  هک  ارچ 

.تسین ندرک  هدایپ 
: دیوگ یم نآرق  اجنیا  رد  دیسر ، اجک  هب  دیحوت  هب  ایبنا  توعد  هجیتن  مینیبب  نونکا 

(. ُهَّللا يَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  « ) درک ناشتیاده  ادخ  هک  دندوب  یناسک  اهتما  نآ  زا  یهورگ  »
(. َُۀلالَّضلا ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) تفرگ ار  ناشناماد  یهارمگ  تلالض و  نانآ  زا  یهورگ  «و 

يور رد  سپ  : » دنک یم رداص  ار  یمومع  روتـسد  نیا  ناگتفای  تیاده  هیحور  تیوقت  ناهارمگ و  ندرک  رادـیب  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
راک ماجنا  رـس  دـینیبب  و  دـییامن ) یـسررب  تسا  هتفهن  كاخ  لد  رد  نیمز و  هحفـص  رب  هک  ار  ناگتـشذگ  راـثآ  و   ) دـینک ریـس  نیمز 

(. َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  « ) دیشک اجک  هب  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  یناسک 
هعلاطم ضرا و  رد  ریـس  دوب ، يراـبجا  تلالـض  تیادـه و  رگا  هک  ارچ  تسا ، ناـسنا  هدارا  يدازآ  رب  يا  هدـنز لـیلد  دوخ  ریبعت  نیا 

.دوب هدوهیب  ناینیشیپ  تالاح 

567 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 16) لحنلا ةروس 
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هب جوجل  هارمگ و  هورگ  نیا  راک  ماجنا  رس  هک ، دنک  یم دیکأت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  يرادلد  نمض  هیآ  نیا  رد  هیآ 37 -) )
درک هارمگ  هک  ار  یـسک  دنوادخ  اریز ) درادن  يا  هدیاف ینک  شالت  و   ) یـشاب صیرح  اهنآ  تیاده  رب  ردـق  ره  : » هک دـسر  یم ییاج 

(. ُّلُِضی ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُهادُه  یلَع  ْصِرْحَت  ْنِإ  «! ) دنک یمن تیاده 
(. َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  « ) تسین يروای  رای و  چیه  اهنآ  يارب  «و 

تلفغ و رورغ و  رابکتسا و  رد  نانچ  نآ  و  هدناسر ، العا  دح  هب  ار  تجاجل  يرس و  هریخ  هک  تسا  هورگ  نآ  صوصخم  قوف  هلمج 
.دش دهاوخن  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  تیاده  ياهرد  رگید  هک  دنقرغ  هانگ 

567 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 38) )

567 ص :  لوزن .... : نأش 

للعت دوخ  نید  تخادرپ  رد  وا  درک  هبلاطم  وا  زا  هک  یماگنه  تشاد ، یبلط  ناکرـشم  زا  یکی  زا  ناناملـسم  زا  يدرم  هک : هدـش  لقن 
568 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درم  دیزرو ،

شفده و   ... ) متسه وا  راظتنا  رد  گرم  زا  دعب  هک  يزیچ  هب  مسق  درک : دای  دنگوس  نینچ  شنانخـس  نمـض  دش و  تحاران  ناملـسم 
: تفگ كرشم  درم  دوب ) ادخ  باسح  تمایق و 

.درک دهاوخن  هدنز  ار  يا  هدرم چیه  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس 
.تفگ خساپ  وا  دننام  وا و  هب  دش و  لزان  هیآ 

568 ص :  ریسفت .... :

رد نآرق  دمآ ، ناربمایپ » تلاسر   » و دیحوت »  » هلأسم نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ییاهثحب  بیقعت  رد  اهفالتخا : نتفرگ  نایاپ  داعم و 
.دنک یم لیمکت  ار  اهثحب  نیا  داعم ،»  » ثحابم زا  يا  هشوگ رکذ  اب  اجنیا 

یگدنز هب  و  دنک ،» یمن ثوعبم  زگره  دنریم  یم هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  ادـکؤم  اهنآ  و  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ُتوُمَی ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو   ) دنادرگ یمن زاب  دیدج 

اهنآ خـساپ  رد  نآرق  اذـل  دوب ، ناشیربخ  یب اهنآ و  ینادان  زا  يا  هناشن دّـکؤم ، ياهمـسق  اب  مأوت  يراکنا  مه  نآ  لـیلد ، یب راـکنا  نیا 
( دننیبب ار  ناشلامعا  هجیتن  ات  دنادرگ  یم زاب  دیدج  تایح  هب  ار  ناگدرم  همه  هک   ) تسا دنوادخ  یعطق  هدـعو  نیا  : » دـیوگ یم نینچ 

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  اقَح َو  ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب   ) دننز یم راکنا  هب  تسد  یهاگآان  رثا  رب  و  دنناد » یمن مدرم  بلاغ  یلو 
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568 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رـس رگا  دهد  ناشن  ات  دزادرپ ، یم راک ، نیا  رب  ادخ  تردـق  رکذ  هب  نآ  زا  دـعب  و  داعم ، ياهفدـه  زا  یکی  نایب  هب  سپـس  هیآ 39 -) )
.تسا یگرزب  هابتشا  نیا  تسا  داعم  ندوب  فده  یب روصت  اهنآ  راکنا  همشچ 

َنِّیَُبِیل « ) دنتـشاد فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دزاس  نشور  ناگمه  يارب  ات  : » دنک یم ثوعبم  ار  ناگدرم  دـنوادخ  دـیوگ : یم تسخن 
(. ِهِیف َنوُِفلَتْخَی  يِذَّلا  ُمَُهل 

(. َنِیبِذاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو  « ) دنتفگ یم غورد  دننادب  دندرک  یم راکنا  ار  تیعقاو  نیا  هک  یناسک  ات  «و 
نآ هب  قوف  هیآ  رد  هک  دهد  یم لیکـشت  ار  داعم  فادـها  زا  یکی  یتدـیقع  تافالتخا  نتفرگ  نایاپ  تدـحو و  هب  تشگزاب  نیاربانب ،

.تسا هدش  هراشا 

568 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

569 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا  تشگزاب  اهنآ  رگا  هک  دزادرپ  یم تقیقح  نیا  نایب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 40 -) )
هدارا ار  يزیچ  ام  هک  یماگنه  ، » تساهنیا زا  رتالاب  رترب و  دنوادخ  تردـق  هک  دـننادب  دـیاب  دنرمـش  یم لاحم  دـیدج  یگدـنز  هب  ار 

(. ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَأ  ُهانْدَرَأ  اذِإ  ٍء  ْیَِشل اُنلْوَق  امَّنِإ  « ) دوش یم دوجوم  هلصافالب  زین  نآ  شاب ! دوجوم  مییوگ  یم نآ  هب  طقف  مینک 
تردـق رد  دـیدرت  کش و  ياج  هچ  رگید  تسا : یفاک  زیچ  ره  دوجو  يارب  شاب ، دوجوم  نامرف  اهنت  هک  يا  هلماـک تردـق  نینچ  اـب 

؟ دنام یم یقاب  یگدنز  هب  ناگدرم  تشگزاب  رب  ادخ 
نامه ادخ  هدارا  تسین ، نک »  » هلمج هب  زاین  یتح  الاو  تسا ، ظافلا  شیاجنگ  مدع  نایب و  قیـض  زا  زین  شاب ) دوجوم  « ) نک  » هب ریبعت 

.نامه نتفای  ققحت  و 

569 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 41) )

569 ص :  لوزن .... : نأش 

« باّبخ  » و بیهـص »  » و رـسای » رامع   » و لالب »  » دننام ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دنا  هدرک لقن  نینچ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
ترجه زا  سپ  نارگید ، هب  دوخ  يادص  ندناسر  مالسا و  تیوقت  يارب  و  دندوب ، راشف  تحت  تخـس  هکم  رد  ندروآ  مالـسا  زا  سپ 

داهنـشیپ نینچ  هکم  ناکرـشم  هب  دوب  یّنـسم  درم  هک  بهیـص »  » نایم نیا  رد  دندرک ، ترجه  هنیدـم »  » هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.دندرک تقفاوم  اهنآ  مورب ، هنیدم »  » هب دیراذگب  دیریگب و  ارم  لاوما  دییایب  درک :

.درک وگزاب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ار  وا  لاثما  وا و  يزوریپ  دش و  لزان  هیآ 
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569 ص :  ریسفت .... :

نیتسار و نارجاهم  زا  هیآ  نیا  تفگ ، یم نخس  جوجل  ناکرشم  تمایق و  نارکنم  زا  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  نارجاهم - شاداپ 
.ددرگ نشور  رگیدکی  اب  هسیاقم  رد  هورگ  ود  عضو  ات  دیوگ ، یم نخس  زابکاپ 

َو « ) میهد یم اهنآ  هب  یبوخ  ماقم  هاگیاج و  ایند  نیا  رد  دندرک ، ترجه  ادخ ، هار  رد  ندید  متس  زا  سپ  هک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 
هب مالـسا  توعد  شرتسگ  يارب  صالخا  تیاهن  اب  اهنآ  هک  ارچ  ًۀَنَـسَح .) اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا 

.دندز اپ  تشپ  شیوخ  یگدنز  مامت 
(. َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُرْجََأل  َو  « ) تسا رتگرزب  رایسب  دننادب ، رگا  ترخآ ، شاداپ  اما   » تساهنآ يایند  شاداپ  نیا 

569 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

570 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  نامیا  اب  تماقتسا و  رپ  نیتسار و  نارجاهم  نیا  هیآ ، نیا  رد  سپس  هیآ 42 -) )
هیکت لکوت و  و  هتخاس ، دوخ  هشیپ  ار  تماقتسا  ربص و  ییابیکش و  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، فیصوت  تفـص  ود  اب 

(. َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلا  « ) تسا ناشراگدرورپ  رب  اهنآ 

570 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زا یکی  هب  و  دزادرپ ، یم نید  لوـصا  اـب  هطبار  رد  هتـشذگ  لـئاسم  ناـیب  هب  رگید  راـب  هـیآ  نـیا  دیـسرپب : دـیناد  یمن رگا  هیآ 43 -) )
: دیوگ یم خساپ  ناکرشم  فورعم  تالاکشا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ارچ  دـنتفگ  یم ای  و  تسا - هدرکن  لزان  تلاسر  غـالبا  يارب  ار  يا  هتـشرف دـنوادخ  ارچ  دـنتفگ : یم اـهنآ 
.دیامنب نامیاهراک  كرت  هب  روبجم  ار  ام  هک  تسین  هداعلا  قوف  يورین  کی  هب  زهجم 

اَّلِإ َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  «! ) میداتـسرفن میدرک ، یم یحو  اهنآ  هب  هک  ینادرم  زج  وت ، زا  شیپ  و  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  دـنوادخ 
(. ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر 

و دـنداد ، یم صیخـشت  رتـهب  همه  زا  ار  اـهنآ  ياـهدرد  یناـسنا ، فـطاوع  زیارغ و  ماـمت  اـب  دـندوب ، رـشب  سنج  زا  نادرم  نیا  يرآ !
،. ددرگ هاگآ  یبوخ  هب  روما  نیا  زا  دناوت  یمن يا  هتشرف چیه  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم كرد  یبوخ  هب  ار  اهنآ  ياهزاین 

َلْهَأ اُولَئْسَف  « ) دیسرپب عالطا  لها  زا  دیورب و )  ) دیناد یمن ار  عوضوم  نیا  رگا  : » دنک یم هفاضا  تیعقاو  نیا  دییأت  دیکأت و  يارب  سپس 
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا 

570 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

! دـنهاگآ نیـشیپ  ناربمایپ  بتک » نشور و  لئالد  زا  : » هک دیـسرپب  اهنآ  زا  دـیتسین  هاگآ  امـش  رگا  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
(. ُِربُّزلا ِتانِّیَْبلِاب َو  )

همه رد  هکلب  هدـش ، هتخانـش  تیمـسر  هب  نآرق  يوس  زا  ینید  یمالـسا و  لـئاسم  هنیمز  رد  اـهنت  هن  صـصخت » هلأـسم   » بیترت نیا  هب 
بحاص هاگآ و  دارفا  نامز  رـصع و  ره  رد  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  همه  رب  باسح  نیا  يور  و  تسا ، دـیکأت  لوبق و  دروم  اه  هنیمز
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.دننک هعجارم  اهنآ  هب  دنناد  یمن ار  یلئاسم  یناسک  رگا  هک  دنشاب  هتشاد  اه  هنیمز همه  رد  نانیمطا ، دروم  راکتسرد  رظن 
تسا هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچنآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق )  ) رکذ نیا  ام  و  : » دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  سپس 

571 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمِْهَیلِإ .) َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  « ) ینک نییبت  اهنآ  يارب 
(. َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َو  « ) دنشیدنیب دنراد ) نآ  ربارب  رد  هک  یفئاظو  و  تایآ ، نیا  رد   ) اهنآ هک  نیا  ات  «و 

بتک نیـشیپ ، نـالوسر  رب  هک  هنوگ  ناـمه  تسین  يا  هقباـس یب روهظون و  زیچ  یلوصا  رظن  زا  وت  تلاـسر  هماـنرب  توـعد و  عـقاو  رد 
هب ات  میدرک ، لزان  ار  نآرق  نیا  زین  وت  رب  دنزاس  انشآ  نتشیوخ  قلخ و  ادخ و  ربارب  رد  ناشفئاظو  هب  ار  مدرم  ات  میدرک  لزان  ینامسآ 

.يزاس رادیب  ار  اهناسنا  هشیدنا  يزادرپب و  نآ  میلاعت  میهافم و  نییبت 

571 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

مه هب  نانچ  یفطاع  لئاسم  اب  ار  یلالدتـسا  بلاطم  اـهثحب ، زا  يرایـسب  رد  نآرق  ناـهانگ ! عاونا  ربارب  رد  اـهتازاجم  عاونا  هیآ 45 -) )
ناکرشم اب  داعم  توبن و  هنیمز  رد  یقطنم  ثحب  کی  هتشذگ  تایآ  دشاب ، هتـشاد  ناگدنونـش  سوفن  رد  ار  رثا  نیرترب  هک  دزیمآ  یم

.دهد یم میب  یهلا  ياهباذع  عاونا  هب  ار  اهنآ  دزادرپ و  یم جوجل  ناراکهنگ  ناربکتسم و  نارابج و  دیدهت  هب  اجنیا  رد  یلو  تشاد ،
نمیا نیا  زا  دـندش ) لـسوتم  موش  ياـه  هشقن عاوـنا  هب  قـح  روـن  ندرک  شوماـخ  يارب  هک  ي   ) نارگ هئطوـت اـیآ  : » دـیوگ یم تسخن 

(. َضْرَْألا ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ  ( ؟» درب ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا  نکمم  هک  دنتشگ 
دوخ رد  ار  ناشیناگدنز  همه  اهنآ و  دنک و  زاب  ناهد  دفاکـشب و  نیمز  هتـسوپ  دـهد ، خر  یکانتـشحو  هزرل  نیمز  هک  تسا  دـیعب  ایآ 

؟ تسا هداتفا  قافتا  ارارک  ماوقا ، خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه  درب ، ورف 
ناشغارـس هب  دنرادن  ار  شراظتنا  هک  اجنآ  زا  یهلا )  ) باذع دنتلفغ ) لاح  رد  اهنآ  هک  یماگنه   ) هک نیا  ای  و  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ  « ) دیآ

571 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

« دریگب ار  ناشناماد  باذع )  ) دنتسه دمآ  تفر و  رد  رتنوزف ) دمآرد  رتشیب و  لام  بسک  يارب  اهنآ   ) هک یماگنه  هب  ای  و  (- » هیآ 46 )
(. ْمِِهبُّلَقَت ِیف  ْمُهَذُخْأَی  ْوَأ  )

(. َنیِزِْجعُِمب ْمُه  امَف  « ) دنتسین باذع ) لاگنچ  زا   ) رارف هب  رداق  هک  یلاح  رد  »

571 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ار اهنآ  یپرد ، یپ ياهرادشه  نمض  یجیردت و  روطب  هکلب ) دیاین  ناشغارـس  هب  هبترم  کی  یهلا  تازاجم   ) هک نیا  ای  و  (- » هیآ 47 )
572 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍفُّوَخَت .) یلَع  ْمُهَذُخْأَی  ْوَأ  ( ؟» دزاس راتفرگ 

اهنآ غارـس  هب  يرگید  زا  دـعب  یکی  اهرادـشه  هصالخ  ناشناگتـسب و  زا  یکی  ادرف  دوش ، یم يا  هحناس راـتفرگ  اـهنآ  هیاـسمه  زورما 
.تفرگ دهاوخ  ورف  ار  اهنآ  ییاهن  تازاجم  هن  رگ  و  رتهب ، هچ  دندش  رادیب  رگا  دیآ  یم

تمحر و  دراد ، دوجو  هورگ  نیا  رد  تیاده  لامتحا  زونه  هک  تسا  نآ  يارب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تازاجم  باذع و  ندوب  یجیردت 
ٌفُؤََرل ْمُکَّبَر  َّنِإَف  « ) تسا میحر  فوئر و  امـش  راگدرورپ  اریز   » دوش راتفر  نیریاـس  نوچمه  اـهنیا  اـب  هک  دـهد  یمن هزاـجا  دـنوادخ 
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(. ٌمیِحَر

572 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

، ددرگ یم زاب  دـیحوت  ثحب  هب  رگید  راب  اجنیا  رد  ادـخ ! يارب  ناـشیاه  هیاـس یتح  ناگدـنبنج  تاـقولخم و  همه  هدجـس  هیآ 48 -) )
تکرح پچ  تسار و  زا  ناشیاه  هیاس هنوگچ )  ) هک دـندیدن  ار  ادـخ  تاقولخم  رگ ) هئطوت ناکرـشم   ) اـهنآ اـیآ  : » دـیوگ یم تسخن 

ِهَِّلل ًادَّجُس  ِِلئامَّشلا  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ُُهلالِظ  اُؤَّیَفَتَی  ٍء  ْیَش ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  یلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  ( ؟» دننک یم هدجـس  ادخ  يارب  عوضخ  اب  دنراد و 
(. َنوُرِخاد ْمُه  َو 

572 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ار هلأسم  نیا  هیآ  نیا  رد  یلو  دوب ، هدمآ  نایم  هب  شعیسو - موهفم  نآ  اب  اه - هیاس هدجس »  » زا نخس  اهنت  هتشذگ  هیآ  رد  هیآ 49 -) )
رد هچنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  ینیمز  ینامـسآ و  يداـم ، ریغ  يداـم و  تادوـجوم  همه  يارب  یموـمع  هماـنرب  کـی  ناوـنع  هـب 
ام ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُدُجْسَی  ِهَِّلل  َو  « ) دننک یم هدجس  ادخ  يارب  ناگتشرف ، نینچمه  تسا و  ناگدنبنج  زا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و 

(. ُۀَِکئالَْملا ٍۀَّباد َو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف 
.دنضحم میلست  وا  نامرف  ادخ و  ربارب  رد  و  َنوُِربْکَتْسَی .) ْمُه ال  َو  « ) دنزرو یمن رابکتسا  هنوگ  چیه  هار  نیا  رد  اهنآ  «و 

میهد یم ماـجنا  وضع  تفه  رب  هک  اـم  یلومعم  هدجـس  نآ  و  تسا ، میلـست  شتـسرپ و  عضاوت و  عوـضخ و  تیاـهن  هدجـس ، تقیقح 
.تسین نآ  هب  رصحنم  و  تسا ، ماع  موهفم  نیا  زا  یقادصم 

هب رابکتسا  نیرتمک  قح  هاگشیپ  رد  هدجـس  عوضخ و  رد  اهنآ  هک  تسا ، ناگتـشرف  لاح  عضو  هب  هراشا  َنوُِربْکَتْـسَی » ْمُه ال  َو   » هلمج
.دنهد یمن هار  دوخ 

573 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

573 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زا اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  رابکتسا  یفن  رب  تسا  يدیکأت  هک  اهنآ  تافص  زا  تمسق  ود  هب  نآ  زا  دعب  هلصافالب  اذل  هیآ 50 -) )
(. ْمِِهقْوَف ْنِم  ْمُهَّبَر  َنُوفاخَی  « ) دنسرت یم تسا  اهنآ ) رب  مکاح   ) اهنآ و زارف  رب  هک  ناشراگدرورپ  تفلاخم 

(. َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  « ) دنهد یم ماجنا  یبوخ  هب  دنراد  تیرومأم  ار  هچنآ  «و 
نودب ادخ  ياهنامرف  ماجنا  و  اهتیلوؤسم ، ربارب  رد  سرت  تسا : زیچ  ود  رابکتـسا  یفن  هناشن  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 

.ارچ نوچ و 

573 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

كرـش یفن  هب  اـجنیا  رد  شنیرفآ ، ماـظن  قـیرط  زا  یـسانشادخ  دـیحوت و  ثـحب  بـیقعت  رد  یکی ! دوـبعم  یکی و  نـید  هیآ 51 -) )
.دوش رتراکشآ  تقیقح  رگیدکی ، هب  ود  نیا  نراقت  اب  ات  دزادرپ ، یم
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(. ِْنیَْنثا ِْنیَهلِإ  اوُذِخَّتَت  ُهَّللا ال  َلاق  َو  « ) دینکن باختنا  دوخ  يارب  دوبعم  ود  هک  هداد  روتسد  ادخ  : » دیوگ یم زاغآ  رد 
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  « ) تسا یکی  اهنت  دوبعم  »

.تسا دوبعم  تدحو  راگدیرفآ و  تدحو  رب  یلیلد  دوخ  نآ ، رب  مکاح  نیناوق  تدحو  شنیرفآ و  ماظن  تدحو 
(. ِنُوبَهْراَف َياَّیِإَف   ) دیشاب هتشاد  میب  نم  نامرف  تفلاخم  زا  و  دیسرتب » نم  رفیک )  ) زا اهنت  ، » تسا نینچ  هک  نونکا 

573 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هچنآ : » دیوگ یم تسخن  دنک : یم صخـشم  نایب  راهچ  اب  ار  تدابع  دیحوت  لیلد  هیآ ، هس  نمـض  روتـسد  نیا  لابند  هب  و  هیآ 52 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  َو  « ) تسوا نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد 

؟ زیچ همه  دقاف  ياهتب  ای  درک  هدجس  دیاب  تسا  یتسه  ملاع  کلام  هک  یسک  لباقم  رد  ایآ 
ُنیِّدـلا َُهل  َو  « ) دـشاب یم وا  هیحان  زا  زین  نیناوق  مامت  نید و  هراومه   » هک تسوا  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  اهنت  هن  دـنک : یم هفاضا  سپس 

(. ًابِصاو
َأ ( ؟» دـینک یم زیهرپ  ادـخ  ریغ  زا  ایآ   » تسادـخ نآ  زا  تعاطا  نید و  نیناوق و  همه  هک  لاح  نیا  اب  دـیامرف : یم هیآ  نیا  ناـیاپ  رد  و 

574 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُقَّتَت .) ِهَّللا  َْریَغَف 
!؟ دیرمش یم مزال  ار  ناشتدابع  دیراد و  میب  ناشتفلاخم  زا  هک  دنشخبب ؟ امش  هب  یتمعن  ای  دنناسرب ؟ ینایز  امش  هب  دنناوت  یم اهتب  رگم 

574 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

(. ِهَّللا َنِمَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  َو  « ) تسادخ هیحان  زا  همه  دیراد  اهتمعن  زا  هچنآ  هک  نیا  اب  (- » هیآ 53 )
رطاـخ هب  اـهتب  شتـسرپ  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  و  هّللا »  » ینعی هناـگی  دوبعم  شتـسرپ  موزل  يارب  تسا  ناـیب  نیموس  تقیقح  رد  نیا 

.تسا هتفرگارف  ادخ  ياهتمعن  ار  امش  دوجو  ياپ  ات  رس  تسا ، تمعن  رکش 
وا هاگرد  هب  عرضت  تسد  اهنت  اهنآ ) عفر  يارب   ) دیآ یم امـش  غارـس  هب  اهجنر  اهالب و  بئاصم  اهیتحاران ، هک  یماگنه  : » نیا رب  هوالع 

(. َنوُرَئْجَت ِْهَیلِإَف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َُّمث  « ) دیناوخ یم ار  وا  دیراد و  یمرب
يارب نایب  نیمراهچ  نیا  تسادـخ و  هیحان  زا  هک  مه  نآ  تسا ، تالکـشم  لـح  ررـض و  عفد  رطاـخ  هب  اـهتب  شتـسرپ  رگا  نیارباـنب ،

.تسا تدابع  دیحوت  هلأسم 

574 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

دزاس یم فرطرب  ار  ناتتالکـشم  دیوگ و  یم خساپ  نآ  هب  دونـش و  یم ار  امـش  يادن  دـنوادخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  يرآ ! هیآ 54 -) )
اهتب غارس  هب  و  دنهد » یم رارق  اتمه  ناشراگدرورپ  يارب  امش  زا  یهورگ  تخاس  فرطرب  امش  زا  ار  جنر  نایز و  هک  یماگنه  سپس  »

(. َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْکنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ْمُْکنَع  َّرُّضلا  َفَشَک  اذِإ  َُّمث   ) دنور یم
ياه هدرپ يداع ، لاح  رد  یلو  تسه ، امـش  همه  دوجو  رد  دـیحوت  ترطف  هک  دـنک  یم هراشا  کـیراب  هتکن  نیا  هب  نآرق  تقیقح  رد 

.دناشوپ یم ار  نآ  تافارخ  بصعت و  لهج و  رورغ و  تلفغ و 
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574 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ات  » راذـگب دـیوگ : یم نینچ  زیمآدـیدهت  ینحل  اـب  تقیقح ، ندـش  نشور  قوف و  یقطنم  لـئالد  رکذ  زا  سپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 55 -) )
« تسناد دـیهاوخ  يدوز  هب  اما  دـیوش  دـنم  هرهب ایند ) عاتم   ) زا يزور  دـنچ  نونکا )  ) دـننک و نارفک  میا  هداد اهنآ  هب  هک  ار  ییاهتمعن 

(. َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف  ْمُهاْنیَتآ  اِمب  اوُرُفْکَِیل   ) تسیچ ناتراک  نایاپ  هجیتن و 
نوچ ماجنا  رـس  دـنک و  داشرا  تحیـصن و  فلتخم ، لـئالد  اـب  ار  یفرحنم  فلختم و  صخـش  ناـسنا  هک  دـنام  یم نآ  هب  تسرد  نیا 

575 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  اهزردنا  حیاصن و  نیا  دراد  ناکما 
زا هچ  ره  مه  زاب  متفگ  هک  یبلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  دیوگ : یم دـهد و  یم نایاپ  ار  دوخ  راتفگ  زیمآدـیدهت  هلمج  کی  اب  دـنکن  رثا  وا 

.دید یهاوخ  يدوز  هب  ار  تراک  هجیتن  یلو  نکب  دیآ  یمرب تتسد 

575 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ناکرشم موش  تاداع  اهتعدب و  زا  تمسق  هس  هب  اجنیا  رد  یتسرپ ، تب  كرش و  یفن  نوماریپ  لدتسم  ياهثحب  بیقعت  رد  هیآ 56 -) )
میا هداد يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  یمهس  دنرادن ، غارس  اهنآ  زا  ینایز  دوس و  هنوگ  چیه  هک  ییاهتب  يارب  اهنآ  دیوگ : یم هدرک ، هراشا 

(. ْمُهاْنقَزَر اَّمِم  ًابیِصَن  َنوُمَْلعَی  اِمل ال  َنُولَعْجَی  َو  « ) دنهد یم رارق 
رد ناکرـشم  هک  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ 136  ماعنا  هروس  رد  هک  هدوب  تعارز  زا  یشخب  نایاپراهچ و  نارتش و  زا  یتمـسق  مهـس ، نیا 

.دندرک یم جرخ  اهنآ  هار  رد  دنتسناد و  یم ناتب  صوصخم  ار  اهنآ  تیلهاج 
اَّمَع َُّنلَئُْسَتل  ِهَّللاَت  «! ) دش دیهاوخ  یـسرپزاب  اهتمهت  اهغورد و  نیا  زا  تمایق ) لدع  هاگداد  رد   ) دنگوس ادخ  هب  : » دنک یم هفاضا  سپس 

(. َنوُرَتْفَت ُْمْتنُک 
ناهج رد  تازاجم  نایز  مه  دـعلب و  یم ار  امـش  ياه  هیامرـس زا  یتمـسق  اریز  دراد  ایند  ناـیز  مه  امـش  موش  تشز و  لـمع  نیارباـنب 

.رگید

575 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نارتخد دنوادخ  يارب  دوخ ) رادنپ  رد   ) اهنآ هک : دوب  نیا  ناکرـشم  موش  تعدـب  نیمود  دوب ! گنن  رتخد  دـلوت  هک  اجنآ  هیآ 57 -) )
شیـالآ هنوـگره  زا  هک  يدـنوادخ  ُهَناْحبُـس .) ِتاـنَْبلا  ِهَِّلل  َنوـُلَعْجَی  َو   ) دـشاب هتـشاد  يدـنزرف  هک  نـیا  زا  تـسا » هزنم  دـنهد  یم رارق 

.تسا كاپ  ینامسج 
(. َنوُهَتْشَی ام  ْمَُهل  َو  « ) دنوش یم لئاق  دنراد  لیم  ار  هچنآ  ناشدوخ  يارب  یلو  »

بیع اهنآ  يارب  رتخد  الصا  دنوش و  لئاق  زین  دوخ  يارب  دندوب  هدش  لئاق  ادخ  يارب  هک  ار  نارتخد  نیمه  دندوبن  رضاح  زگره  ینعی ،
! دش یم بوسحم  گنن  و 

575 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زا یکی  هب  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم هدرک ، اهنآ  موش  تشز و  تداع  نیموس  هب  هراشا  قوف  بلطم  لـیمکت  يارب  هیآ  نیا  هیآ 58 -) )
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َو «! ) دوش یم هایـس  شتروص  هک  دنک  یم رییغت  شا  هرهچ یتحاران  طرف  زا  نانچ  نآ  هداد  وت  هب  يرتخد  ادـخ  دوش ، هداد  تراشب  اهنآ 
576 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادَوْسُم .) ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْألِاب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ 

(. ٌمیِظَک َوُه  َو  « ) ددرگ یم بضغ  مشخ و  زا  ولمم  «و 

576 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

موق و زا   » هتفرگ ار  شنماد  شتـسردان ، رادـنپ  هب  هک  راع  گنن و  نیا  زا  تاجن  يارب  وا  دریگ  یمن نایاپ  اج  نیمه  هب  راک  هیآ 59 -) )
(. ِِهب َرُِّشب  ام  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی  « ) ددرگ یم يراوتم  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  يدب  تراشب  نیا  رطاخ  هب  دوخ  هلیبق 

كاخ ریز  رد  هدـنز  ار  نآ  ای  درادـهگن و  ار  رتخد  دریذـپب و  دوخ  رب  ار  گنن  نیا  ایآ   » هک تسا  رو  هطوغ رکف  نیا  رد  اـمئاد  مه  زاـب 
(. ِبارُّتلا ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یلَع  ُهُکِسُْمی  َأ  «! ) دزاس ناهنپ 

مکح دـب  هچ  : » دـیوگ یم هدرک ، موکحم  رتشیب  هچ  ره  تحارـص  اب  ار  یناسنا  ریغ  زیمآ  تواقـش  هناـملاظ و  مکح  نیا  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. َنوُمُکْحَی ام  َءاس  الَأ  «! ) دننک یم

576 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

تسا و ترخآ  نامیا  مدع  هدییاز  همه  اهنیا  هک : دنک  یم یفرعم  نینچ  ار  اهیتخبدب  اهیگدولآ و  همه  نیا  هشیر  ماجنا  رس  هیآ 60 -) )
(. ِءْوَّسلا ُلَثَم  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  « ) تسا تشز  تافص  دنرادن  نامیا  ترخآ  يارس  هب  هک  اهنآ  يارب  »

(. یلْعَْألا ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  « ) تسا یلاع  تافص  دنوادخ  يارب  «و 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  « ) تسا میکح  رداق  وا  «و 

.تسا تافارخ  اهفارحنا و  اهیتشز و  اهیتسپ و  همه  هزیگنا  وا  لدع  هاگداد  ندرک  شومارف  نینچمه  ادخ و  ندرک  شومارف 

576 ص :  نز .... : ماقم  شزرا  يایحا  رد  مالسا  شقن 

نآ للم  نیرتندمتم  دیاش  یتح  رگید و  ماوقا  نایم  رد  هکلب  دوبن ، یلهاج  برع  نایم  رد  اهنت  نز ، تیصخش  نتـسکش  مهرد  ریقحت و 
نیا یلهاج  برع  هتبلا  دـش ، یم راتفر  ناسنا  کی  هن  ـالاک و  کـی  تروص  هب  وا  اـب  اـبلاغ  و  تشاد ، زیچاـن  یتیـصخش  نز  زین ، ناـمز 

.داد یم ماجنا  يرتکانتشحو  رت و  هدننز لاکشا  رد  ار  ریقحت 
شرتخد هب  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  دیگنج و  هناتخـسرس  شفلتخم  داعبا  رد  هفارخ  نیا  اب  درک و  روهظ  مالـسا  یلو 

ار شرتخد  تسد  تشاد ، هک  یماقم  مامت  اب  دندرک ، یم بجعت  مدرم  هک  تشاذگ  یم مارتحا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب 
ص: ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  همطاف  شرتخد  درک ، یم رادید  هک  ار  یسک  نیتسخن  رفس  زا  تعجارم  ماگنه  هب  و  دیسوب ، یم

577
، راک کمک  مه  تسا ، تبحمرپ  مه  رتخد ! تسا  یبوخ  دنزرف  هچ  : » دومرف هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
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«. هدننک كاپ  كاپ و  مه  تسا و  سنوم  مه 
.تسا نانز  یگدرب  نارود  هب  نداد  نایاپ  هعماج و  رد  وا  يدازآ  ببس  نز  تیصخش  هب  مارتحا  نیا  تقیقح  رد 

زا هک  ییاه  هداوناخ دنتـسین  مک  زونه  و  دراد ، دوجو  یلهاج  راکفا  نامه  زا  يراثآ  یمالـسا ، عماوج  رد  زونه  فسأت  تیاهن  اب  یلو 
.دنوش یم تحاران  رتخد  دازون  زا  لاحشوخ و  رسپ  دلوت 

هب هک  دـنا  هدرک ریقحت  ناـنچنآ  ار  وا  مینیب  یم ـالمع  دـنلئاق  ییـالاو  تیـصخش  نز  يارب  دـننک  یم روصت  هک  یبرغ  عماوج  رد  یتـح 
.دنا هدروآ رد  ناشیاهالاک  غیلبت  يارب  يرازبا  ای  توهش و  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  يا  هلیسو ای  شزرا  یب کسورع  کی  تروص 

577 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هب هدنز  تشز و  ياهتعدب  هنیمز  رد  برع  ناکرشم  كانتـشحو  تایانج  رکذ  زا  دعب  دنریگ !...  تسم  هک  دوش  مکح  رگ  هیآ 61 -) )
ملظ و همه  نیا  اـب  ار  راـک  هنگ  ناگدـنب  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـیآ  شیپ  یـضعب  يارب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  نارتـخد  ندرک  روـگ 
هب ار  مدرم  دـنوادخ  دوش  انب  رگا  : » دـیوگ یم تسا ، لاؤس  نیمه  هب  خـساپ  ماـقم  رد  هیآ  نیا  دـهد !؟ یمن رفیک  اعیرـس  عیجف  تیاـنج 

َساَّنلا ُهَّللا  ُذِـخاُؤی  ْوـَل  َو  «! ) دراذـگ دـهاوخن  یقاـب  نیمز  تشپ  رب  يا  هدـنبنج دـهد ، رفیک  دـنوش  یم بکترم  هک  ییاهمتـس  اـهملظ و 
(. ٍۀَّباَد ْنِم  اْهیَلَع  َكَرَت  ام  ْمِهِْملُِظب 

.دوش یم عطق  اهنآ  لسن  تفر و  دهاوخ  نایم  زا  زین  رگید ، ناگدنبنج  دوجو  هفسلف  دنورب ، نایم  زا  اهناسنا  هک  یماگنه  و 
( ینیعم نامز   ) یمـسم لجا  ات  و   » دـهد یم تلهم  نارگمتـس  ناملاظ و  همه  هب  دـنوادخ  هک  دزادرپ  یم هتکن  نیا  رکذ  هب  نآرق  سپس 

(. یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو  « ) دزادنا یم ریخأت  هب  ار  اهنآ  گرم 
ًۀَعاس َنوُرِخْأَتْسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  « ) دنریگ یم یـشیپ  یتعاس  هن  و  دننک ، یم ریخأت  یتعاس  هن  دسر ، رـس  اهنآ  لجا  هک  یماگنه  اما  »

.تشاد دهاوخن  سپ  شیپ و  يا  هظحل دریگ و  یم ارف  ار  ناشناماد  گرم  دوعوم ، هظحل  نامه  رد  تسرد  هکلب  َنُومِدْقَتْسَی .) َو ال 
578 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

578 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رتخد و نادـنزرف  زا  رّفنت  هنیمز  رد  دنتـشاد - یلهاج  ياهبرع  هک  ار  یتافارخ  تشز و  ياهتعدـب  يا  هزات نایب  اب  رگید  راـب  هیآ 62 -) )
دنهد یم رارق  رتخد ) نادنزرف   ) ییاهزیچ ادـخ  يارب  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، موکحم  دـنیادخ - نارتخد  ناگتـشرف  هک  نیا  هب  داقتعا 

(. َنوُهَرْکَی ام  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو  «! ) دنراد تهارک  نآ  زا  ناشدوخ  هک 
رتخد نادـنزرف  زا  امـش  ارچ  تسا ، یبوخ  زیچ  رتخد  دوش  یم مولعم  سپ  دـنیادخ ، نارتخد  ناگتـشرف  رگا  تسا ، یبیجع  ضقانت  نیا 

؟ دیتسه لئاق  ادخ  يارب  ارچ  تسا  دب  رگا  و  دیوش ! یم تحاران 
ُمَُهل َّنَأ  َبِذَْـکلا  ُمُُهتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  َو  « ) تساهنآ يارب  زا  ریخ  شاداپ  کین و  ماجنا  رـس  هک  دـنیوگ  یم غورد  هب  اـهنآ  لاـح  نیا  اـب  «و 

(. ینْسُْحلا
؟ دنراد ار  یشاداپ  نینچ  راظتنا  لمع ، مادک  اب 

نایاپ هکلب  دنرادن ، یکین  تبقاع  اهنت  هن  ینعی ، َراَّنلا .) ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  ال  « ) تسا خزود  شتآ  اهنآ  يارب  راچان  : » دیوگ یم هلصافالب  اذل 
.تسین خزود  شتآ  زج  ناشراک 
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(. َنوُطَْرفُم ْمُهَّنَأ  َو  « ) دنشتآ رد  ناماگشیپ  زا  اهنآ  «و 

578 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نکمم هنوگچ  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  یـضعب  يارب  یلهاج  برع  ناتـساد  ندینـش  زا  دـعب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 63 -) )
: دیوگ یم هتخادرپ ، خساپ  هب  ییوگ  هیآ  نیا  رد  دیتسرفب ؟ اهکاخ  ریز  هب  هدنز  تواسق ، نآ  اب  ار  دوخ  هشوگ  رگج  ناسنا  تسا 

ِهَّللاَت « ) داد تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  یلو  میداتـسرف ، نیـشیپ  ياهتما  يوس  هب  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  ام  دنگوس  ادخ  هب  »
(. ْمَُهلامْعَأ ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 

رد ار  ناشلامعا  ناطیـش  هک  دـنا  نیـشیپ ياهتما  یفارحنا  ياه  همانرب نامه  ور  هلاـبند زین  یلعف  ناکرـشم  هورگ  دـنک : یم هفاـضا  سپس 
ماـهلا وا  ياـهدومنهر  زا  و  َمْوَْـیلا .) ُمُهُِّیلَو  َوُـهَف  «! ) تساـهنآ تسرپرـس  اـمنهار و  یلو و  زورما  ناطیـش   » دوـب و هداد  نییزت  ناـشرظن 

.دنریگ یم
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  « ) تساهنآ يارب  یکاندرد  باذع  تهج ) نیمه  هب   ) «و

578 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

579 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگا  هک  دوش  نشور  ات  دنک  یم نایب  ار  ناربمایپ  تثعب  فده  هیآ  نیا  هیآ 64 -) )
نیا زا  يرثا  دننزب ، ناربمایپ  ییامنهار  نماد  هب  تسد  دنراذگب و  رانک  ار  دوخ  یصخش  ياه  هقیلـس و  اهـسوه ، يوه و  اهتلم ، ماوقا و 
هچنآ هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  : » دیوگ یم دنام ، یمن یقاب  ضیقن  دـض و  لامعا  و  اهفالتخا ، اه ، هفارخ هنوگ 

(. ِهِیف اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  « ) ینک نشور  اهنآ  يارب  دنراد  فالتخا  نآ  رد  ار 
(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  ًيدُه َو  َو  « ) دنروآ یم نامیا  هک  یموق  يارب  تسا ، تمحر  تیاده و  هیام  نآرق ) نیا   ) «و

579 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رب تسا  يدـیکأت  مه  هک  ددرگ ، یم زاب  راگدرورپ  نوگانوگ  بهاوم  اهتمعن و  ناـیب  هب  رگید  راـب  اـهماد : اـه ، هویم اـهبآ ، هیآ 65 -) )
يرازگرکـش سح  اهتمعن ، نیا  رکذ  اب  مه  و  تسا ، داعم  هلأـسم  هب  يا  هراـشا نآ  يـالبال  رد  مه  و  ادـخ ، تخانـش  دـیحوت و  هلأـسم 

.دزاس یم رتکیدزن  ادخ  هب  قیرط  نیا  زا  ار  اهنآ  هدرک ، کیرحت  ار  ناگدنب 
َنِم َلَْزنَأ  ُهَّللا  َو  « ) دیشخب تایح  نآ  هلیسو  هب  دوب  هدرم  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن 

(. اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا 
(. َنوُعَمْسَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنراد اونش  شوگ  هک  یتیعمج  يارب  ادخ ) تمظع  زا   ) تسا ینشور  هناشن  نیا  رد  »

.دنوادخ ياهتمعن  زا  تسا  یگرزب  تمعن  مه  داعم و  ناکما  رب  تسا  یلیلد  مه  و  راگدیرفآ ، تمظع  تردق  زا  تسا  يا  هناشن مه 

579 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رایـسب ییاذـغ  هدام  اصوصخم  ناـیاپراهچ و  دوجو  تمعن  هب  تسا ، تاـیح  هیاـپ  نیتسخن  املـسم  هک  بآ  تمعن  زا  دـعب  هیآ 66 -) )
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َّنِإ َو  « ) تسا یتربع  سرد  امـش  يارب  نایاپراهچ  دوجو  رد  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دوش  یم هتفرگ  اهنآ  زا  هک  ریـش  دننام  يدیفم 
(. ًةَْربَِعل ِماْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل 

« میناشون یم امـش  هب  اراوگ  صلاخ و  ریـش  نوخ ، و  هدـش ، مضه  ياهاذـغ  نایم  زا  اـهنآ  مکـش  نورد  زا  : » هک رترب  نیا  زا  یتربع  هچ 
580 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِیبِراَّشِلل .) ًاِغئاس  ًاِصلاخ  ًانََبل  ٍمَد  ٍثْرَف َو  ِْنَیب  ْنِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْسن  )

اما دوش ، یم ندب  بذج  هدـعم  ياه  هراوید نامه  زا  بآ  نینچمه  يدـنق و  داوم  زا  یـضعب  دـننام  اذـغ  زا  یمک  رادـقم  هک  میناد  یم
ياه هدـغ زا  ریـش  هک  میناد  یم زین  و  ددرگ ، یم نوخ  دراو  دـش  اـه  هدور هب  لـقتنم  هدـش  مضه  ياذـغ  هک  یماـگنه  هدـمع ، تمـسق 

.دوش یم هتفرگ  زاس  یبرچ  ياه  هدغ نوخ و  زا  نآ  یلصا  داوم  دنک و  یم شوارت  تسا  ناتسپ  نورد  هک  یصوصخم 
تـسد هب  نوخ  يالبال  زا  و  اه ، هلاـفت اـب  طولخم  هدـش  مضه  ياهاذـغ  ناـیم  زا  صلاـخ ، زیمت  گـنر  دیفـس  هداـم  نیا  بیترت  نیا  هب 

اراوگ و صلاـخ و  نینچ  نیا  شلوصحم  اـما  زیمآ ، رفنت  هدولآ و  ناـنچ  نآ  يا  همـشچ رـس  تسا ، بیجع  یتـسار  هب  نیا  و  دـیآ ، یم
! شخبورین

580 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

لخن و ناتخرد  ياه  هویم زا  دنوادخ  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، ناهایگ  بهاوم  زا  یـشخب  هب  اهنآ  ریـش  تاناویح و  زا  دـعب  هیآ 67 -) )
يزور و  كاپان )  ) تارکـسم نآ  زا  دیروآ و  یم رد  رابنایز  تروص  هب  ار  نآ  هاگ  هک  تخاس  امـش  بیـصن  یتکربرپ  ياذـغ   ) روگنا

(. ًانَسَح ًاقْزِر  ًارَکَس َو  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  ِبانْعَْألا  ِلیِخَّنلا َو  ِتارَمَث  ْنِم  َو  « ) دیریگ یم هزیکاپ  بوخ و 
(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دننک یم هشیدنا  هک  یتیعمج  يارب  تسا  ینشور  هناشن  نیا  رد  »

580 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

همادا نیع  رد  دـبای و  یم رییغت  يزیگنا  تفگـش  زرط  هب  نآرق  نحل  اجنیا  رد  داتـسرف ! یحو  لسع  روبنز  هب  تراـگدرورپ  هیآ 68 -) )
هب لسع  دوخ  سپس  و  لحن ) « ) لسع روبنز   » زا نخس  شنیرفآ ، رارـسا  نایب  یهلا و  فلتخم  ياهتمعن  هنیمز  رد  نیـشیپ  ياهثحب  نداد 

.تسا هدش  هدراذگ  نآ  رب  یحو »  » مان هک  زومرم  ماهلا  یهلا و  تیرومأم  کی  لکش  رد  اما  دروآ ، یم نایم 
دنزاس یم مدرم  هک  ییاهتسبراد  ناتخرد و  اههوک و  زا  ییاه  هناخ هک  درک  یحو  لسع ، روبنز  هب  وت  راگدرورپ  و  : » دیوگ یم تسخن 

(. َنوُشِْرعَی اَّمِم  ِرَجَّشلا َو  َنِم  ًاتُوُیب َو  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  « ) نک باختنا 
581 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  یهاگآدوخان  ماهلا  اه و  هزیگنا هزیرغ و  نامرف  نامه  اجنیا  رد  یحو » »

.تسا هدیرفآ  فلتخم  نارادناج  رد  دنوادخ 
بـسانم نکـسم  هلأسم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دیاش  نیا  و  هدـش ، رکذ  يزاس  هناخ  تیرومأم  هیآ  نیا  رد  ناروبنز  تیرومأم  نیتسخن 

.دوش یم ریذپ  ناکما  رگید  ياهتیلاعف  نآ  لابند  هب  تسا و  یگدنز  طرش  نیتسخن 

581 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

مامت زا  سپـس  : » هک میدرک  ماهلا  وا  هب  ام  دـیوگ : یم نآرق  هکناـنچ  دوش  یم عورـش  لـسع  روبنز  تیرومأـم  نیمود  دـعب  هیآ 69 -) )
(. ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  « ) نک لوانت  تارمث 
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(. اًُللُذ ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلْساَف  « ) امیپب یتحار  هب  هدرک  نییعت  وت  يارب  تراگدرورپ  هک  ار  ییاههار  «و 
یندیـشون لـسع  ناروبنز  نورد  زا  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  نیا  هجیتن ) کـی  تروص  هب   ) ار اـهنآ  تیرومأـم  هلحرم  نیرخآ  ماـجنا  رس 

(. ُُهناْولَأ ٌِفلَتُْخم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  « ) دراد یفلتخم  ياهگنر  هک  دوش  یم جراخ  یصوصخم 
.دنک یم توافت  هدرک  يریگ  هرهب  نآ  زا  هتسشن و  يا  هرمث لگ و  هچ  رب  هک  نآ  بسح  رب  لسع  گنر 

(. ِساَّنِلل ٌءافِش  ِهِیف  « ) تسا مدرم  يارب  یمهم  شخبافش  يوراد  لالح ) بارش   ) نیا رد  »
تقیقح نیا  هب  هبرجت  قیرط  زا  نادنمـشناد  هک  نیا  بلاج  تسا و  هدـش  هتفهن  یـشخب  تایح  ياهوراد  ناهایگ ، اهلگ و  رد  میناد  یم

هب الماک  ناهایگ  ییوراد  ینامرد و  صاوخ  هک  دـننک  یم لمع  هنارهام  ناـنچ  نآ  لـسع  نتخاـس  ماـگنه  هب  ناروبنز  هک  دـنا  هدیـسر
تیناسنا ناهج  يارب  اهنآ  هک  یناغمرا  لسع و  ناروبنز  یگدـنز  همانرب  يارجام   ) نیا رد  و  ! » دـنام یم ظوفحم  هدـش و  لـقتنم  لـسع 

هک یتیعمج  يارب  تسا  راگدرورپ ) تردق  تمظع و  زا   ) ینـشور هناشن  یگدنز ) سرد  مه  افـش و  مه  تساذغ ، مه  هک  دنروآ ، یم
(. َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنشیدنا یم

581 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

582 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  اتکی  قلاخ  تابثا  هلأسم  اجنیا  رد  اهیزور : توافت  همشچ  رس  هیآ 70 -) )
يرگید هیحان  زا  دهد  یم ناشن  تسا و  نوریب  ناسنا  رایتخا  زا  هک  تسا  اهتمعن  تارییغت  ینوگرگد و  قیرط  زا  نآ  دـنک و  یم بیقعت 

.دوش یم ردقم 
(. ْمُکَقَلَخ ُهَّللا  َو  « ) دیرفآ ار  امش  دنوادخ  و  : » دیوگ یم تسخن 

(. ْمُکاَّفَوَتَی َُّمث   ) دسر یم ارف  ناتگرم  و  دریگ » یم لماک  روطب  ار  امش  حور  سپس  »
.دیتایح گرم و  هدننیرفآ  هک  دیتسین  امش  نیا  دینادب  ات  گرم  مه  و  تسوا ، هیحان  زا  تایح  مه 

هب امـش  زا  یـضعب   » یلو دـنور  یم اـیند  زا  يریپ  هب  کـیدزن  اـی  یناوج  رد  یـضعب  تسین ، ناـترایتخا  رد  زین  امـش  رمع  لوـط  رادـقم 
(. ِرُمُْعلا ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  « ) دندرگ یم زاب  يریپ ) تیاهن  ینعی   ) رمع نایلاس  نیرتدب  نیرتالاب و 

یـشومارف تسد  هب  ار  همه  و  تسناد » دهاوخن  يزیچ  یهاگآ  شناد و  ملع و  زا  دعب  هک  دش  دـهاوخ  نآ  ینالوط  رمع  نیا  هجیتن  «و 
(. ًاْئیَش ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال   ) دراپس یم

« تسا رداق  هاگآ و  دنوادخ   » يرآ یهاگآان ، يراکشومارف و  دوب و  نایسن  هچراپ  کی  هک  یکدوک  نینس  رمع و  زاغآ  دننام  تسرد 
(. ٌریِدَق ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  )

.دریگ یم دنیبب  مزال  هک  عقوم  ره  هب  دشخب و  یم دنادب  حالص  هک  رادقم  ره  هب  تسوا و  رایتخا  رد  اهتردق  همه 

582 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رب ار  امش  زا  یضعب  هک  تسا  دنوادخ  نیا  ، » تسین امـش  تسد  هب  امـش  ياهیزور  یتح  هک  دهد  یم همادا  زین  هیآ  نیا  رد  هیآ 71 -) )
(. ِقْزِّرلا ِیف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللا  َو  « ) دهد یم يرترب  يزور  رظن  زا  يرگید  ضعب 

اهنآ و   ) دنهدب دوخ  كولمم  ناگدنب  هب  دنراد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  دنتسین  رضاح  يرظن ) گنت  رطاخ  هب   ) دنا هتفای يرترب  هک  اهنآ  اما  »
ْمُُهناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  یلَع  ْمِِهقْزِر  يِّداَِرب  اُولُِّضف  َنیِذَّلا  اَمَف  « ) دـندرگ يواسم  ناشیا  اب  زین  اهنآ  اـت  دـنزاس ) کیرـش  شیوخ  لاوما  رد  ار 
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(. ٌءاوَس ِهِیف  ْمُهَف 
يزایتما تلیـضف و  هنوگ  چیه  دوخ  يارب  دیابن  ناتـسد  ریز  ربارب  رد  هداوناخ و  طیحم  رد  ناناملـسم  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 

.دنوش لئاق 
583 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  مه  نآ  هک  دریگ  یم همشچ  رس  ییاهدادعتسا  توافت  زا  اهدمآرد  توافت  نیا 

نیاربانب تسا ، یباستکا  ریغ  اعطق  زین  دراوم  زا  يا  هراپ رد  یلو  دـشاب  یباستکا  دراوم  زا  يا  هراپ رد  تسا  نکمم  تسا ، یهلا  بهاوم 
ار اهیزوریپ  یلصا  هیاپ  هچنآ  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  اهدمآرد  توافت  زین  يداصتقا  رظن  زا  ملاس  هعماج  کی  رد  یتح 

.تسا یمدآ  ششوک  یعس و  شالت و  دهد  یم لیکشت 
.ددرگ یتاقبط  هعماج  داجیا  هار  رد  هدافتسا  ءوس  ثعاب  اهدمآرد  اهدادعتسا و  توافت  دیابن  اما 

(. َنوُدَحْجَی ِهَّللا  ِۀَمِْعِنبَف  َأ  « ) دننک یم راکنا  ار  ادخ  تمعن  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هب  و 
ماـظن ظـفح  يارب  هک  تسادـخ  ياـهتمعن  زا  هناـملاظ ) یعونـصم و  تروص  هن   ) شیعیبـط تروص  رد  اـهتوافت  نیا  هک  نیا  هب  هراـشا 

.تسا هدش  داجیا  فلتخم  ياهدادعتسا  شرورپ  يرشب و  عمتجم 

583 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

وا بهاوم  هب  هراشا  تسا ، دنوادخ  ياهتمعن  رگنایب  و  دوش ، یم عورش  هّللا »  » هملک اب  هتشذگ  هیآ  ود  دننام  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 72 -) )
رد هک  ار  تمعن  هناگ  هس ياه  هقلح نیا  دـنک و  یم هزیکاپ ، ياهیزور  نینچمه  و  ناراک ، کمک  نانواعم و  یناسنا و  ياهورین  رظن  زا 

.دیامن یم لیمکت  هدش  رکذ  هیآ  هس  نیا 
اب و  دنک ، یم نایب  تسا  یگدنز » عونت   » ماظن هک  ار  اهدادعتسا  اهیزور و  توافت  سپس  هدرک ، عورـش  گرم ، تایح و  ماظن  زا  ینعی ،

.دریگ یم نایاپ  تسا  هزیکاپ  ياهیزور  و  رشب ، لثم  ریثکت  ماظن  هب  رظان  هک  ثحب  دروم  هیآ 
(. ًاجاوْزَأ ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  « ) داد رارق  ینارسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امش  يارب  دنوادخ  : » دیوگ یم

.لسن ءاقب  ببس  مه  دنمسج و  حور و  شمارآ  هیام  مه  هک  ینارسمه 
(. ًةَدَفَح َنِیَنب َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  اه  هون نادنزرف و  امش  يارب  ناتنارسمه  زا  و  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل 

584 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِتابِّیَّطلا .) َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  « ) داد يزور  امش  هب  اه  هزیکاپ زا  دنوادخ )  ) و : » دیامرف یم سپس 
هدـهاشم هک  ادـخ  تردـق  تمظع و  راثآ  همه  نیا  اب  اهنآ  ایآ  دـیوگ : یم ثحب  نیا  زا  یلک  يریگ  هجیتن  کی  ناونع  هب  ناـیاپ  رد  و 

تمعن دـنروآ و  یم نامیا  لطاب  هب  ایآ   » دـنور یم اهتب  غارـس  زاب  هدـش  ینازرا  اـهنآ  هب  وا  هیحاـن  زا  هک  یبهاوم  همه  نیا  و  دـننک ، یم
(. َنوُرُفْکَی ْمُه  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  َنُونِمُْؤی َو  ِلِطاْبلِابَف  َأ  ( »؟ دننک یم راکنا  ار  دنوادخ 

584 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

: دیوگ یم خـیبوت  شنزرـس و  زا  رپ  ینحل  اب  هتخادرپ و  كرـش  هلأسم  هب  هیآ ، نیا  هتـشذگ ، يدـیحوت  ياهثحب  بیقعت  رد  هیآ 73 -) )
ِنوُد ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  « ) دنرادن رایتخا  رد  نیمز  اهنامسآ و  زا  نانآ  يارب  ار  یقزر  چیه  هک  دنتسرپ  یم ار  یتادوجوم  ادخ ، زا  ریغ  اهنآ  »

(. ًاْئیَش ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َنِم  ًاقْزِر  ْمَُهل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا 
(. َنوُعیِطَتْسَی َو ال  « ) دنرادن زین  اهیزور ) هب  یسرتسد  داجیا و  قلخ و  رب   ) ییاناوت  » هکلب دنتسین ، هنیمز  نیا  رد  يزیچ  کلام  اهنت  هن 
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رثؤم دوـخ ، ناـیز  دوـس و  تشونرـس و  رد  ار  اـهنآ  هک  دـنتفر  یم اـهتب  شتـسرپ  لاـبند  هب  ناـمگ  نیا  هب  ناکرـشم  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دنتشادنپ یم

584 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

« دـیوشن لئاق  اه ) هیبش و   ) لاـثما ادـخ  يارب  سپ   » تسا نینچ  هک  نونکا  دـیوگ : یم يریگ  هجیتن  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 74 -) )
(. َلاْثمَْألا ِهَِّلل  اُوبِرْضَت  الَف  )

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  َهَّللا  َّنِإ  « ) دیناد یمن امش  دناد و  یم ادخ  هک  ارچ  »
اهتب غارـس  هب  رگا  ام  دـنتفگ : یم اهنآ  .دـنا  هتـشاد یلهاج  رـصع  ناکرـشم  هک  تسا  یقطنم  هب  هراشا  َلاْثمَْألا » ِهَِّلل  اُوبِرْـضَت  ـالَف   » هلمج

دنوادخ دنتسه ! وا  هاگرد  نابرقم  اهنآ  هک  میورب  اهتب  غارس  هب  دیاب  میتسین  ادخ  شتـسرپ  هتـسیاش  ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میور  یم
غارـس هب  دنرادن  وا  هب  یـسرتسد  هک  مدرم  هدوت  یلو  دنور ، یم وا  غارـس  هب  وا  ناصاخ  ءارزو و  هک  تسا  گرزب  هاشداپ  کی  دننامه 

.تفر دنهاوخ  شنابرقم  ناصاخ و  یشاوح و 
ّولمم و  نکمم »  » تادوجوم دودحم و  راکفا  اب  بسانتم  هک  یلاثم  ینعی ، دینزن » لاثم  دنوادخ  يارب  : » دـیوگ یم اهنآ  خـساپ  رد  نآرق 

.تسا صیاقن  زا 
زاب امـش  يور  هب  زور  بش و  ار  شا  هناخ ياهرد  و  هدرک ، شدوخ  اب  میقتـسم  نتفگ  نخـس  شیاین و  هب  توعد  ار  امـش  هک  ییادـخ 

585 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاشداپ  هب  دیابن  ار  ادخ  نیا  هدراذگ ،
.دنرادن وا  هناخ  نورد  هب  هار  يدودعم ، هدع  زج  هدیزخ و  شرصق  نورد  هک  درک  هیبشت  يربکتسم  رابج 

585 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رد تفگ  یم نخس  ناکرشم  نانمؤم و  رفک و  نامیا و  زا  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  رفاک ! نمؤم و  يارب  هدنز  لاثم  ود  هیآ 75 -) )
: دنک یم صخشم  ار  هورگ  ود  نیا  لاح  نشور ، هدنز و  لاثم  ود  رکذ  اب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 

زا هک  يزاین  یب ینغ و  ناسنا  هب  ار  ناـنمؤم »  » و درادـن ، ار  زیچ  چـیه  ییاـناوت  هک  یکولمم  هدرب  هب  ار  ناکرـشم » ، » لاـثم نیتسخن  رد 
زیچ چیه  رب  رداق  هک  ار  یکولمم  هدرب  هدز : یلاثم  دنوادخ  : » دیوگ یم و  دنک ، یم هیبشت  دزاس  یم دـنم  هرهب ار  ناگمه  دوخ  تاناکما 

(. ٍء ْیَش یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  «! ) تسین
.تشاد دهاوخن  رظن  ره  زا  تیدودحم  تراسا و  زج  يا  هجیتن ندوب ، ادخ  ناگدنب  هدنب  يرآ !

بهاوم اهیزور و  عاونا  و   ) نسح قزر  وا  هب  شیوخ  بناج  زا  هک  یـسک  و  : » دیامرف یم هدز ، لثم  ار  ینامیا  اب  ناسنا  نآ  لباقم  رد  و 
(. ًانَسَح ًاقْزِر  اَّنِم  ُهاْنقَزَر  ْنَم  َو  « ) میا هدیشخب هزیکاپ )

(. ًارْهَج ارِس َو  ُْهنِم  ُقِْفُنی  َوُهَف  « ) دنک یم قافنا  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  راکشآ  ناهنپ و  ناوارف ) تاناکما  نتشاد  اب  هدازآ   ) ناسنا نیا  »
(. ِهَِّلل ُدْمَْحلا  « ) تسادخ صوصخم  شیاتس  دمح و  همه   » نیاربانب هن ! املسم  َنوُوَتْسَی .) ْلَه  ( »!؟ دنناسکی رفن  ود  نیا  ایآ  »

تردق و یب دودحم و  ناوتان و  نانچ  نآ  ناشناگدنب  هک  اهتب  نآ  زا  هن  تسا ، شـشخبرپ  تردقرپ و  هدازآ و  شا  هدنب هک  يدنوادخ 
(. َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « ) دنناد یمن ناکرشم )  ) اهنآ رثکا  یلو  ! » دنریسا
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585 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هک يداز  ردام  گنگ  هب  بیترت  هب  ار  اهنآ  دنز و  یم نیتسار  نانمؤم  و  تب ، ناگدـنب  يارب  يرگید  يایوگ  لاثم  راب  رگد  هیآ 76 -) )
دراد رارق  میقتـسم  طارـص  رب  دنک و  یم توعد  داد  لدع و  هب  امئاد  هک  ایوگ  هدازآ  ناسنا  کی  و  تسا ، ناوتان  هدرب و  لاح  نیع  رد 

586 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  گنگ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدز : لثم  ار  درم  ود  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هدومن ، هیبشت 
(. ٍء ْیَش یلَع  ُرِدْقَی  ُمَْکبَأ ال  امُهُدَحَأ  ِْنیَلُجَر  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو  « ) تسین يراک  چیه  رب  رداق  تسا و  دازردام 

(. ُهالْوَم یلَع  ٌّلَک  َوُه  َو  « ) شبحاص الوم و  يارب  تسا  يرابرس  ندوب ) هدرب  نیع  رد   ) وا «و 
(. ٍْریَِخب ِتْأَی  ُهْهِّجَُوی ال  امَْنیَأ  « ) دهد یمن ماجنا  بوخ  دتسرفب  يراک  ره  لابند  هب  ار  وا   » لیلد نیمه  هب 

هک یماگنه  و  ندوب ، شبحاص  رابرس  قلطم ، یناوتان  ندوب ، دازردام  گنگ  تسا : یفنم  الماک  تفـص  راهچ  ياراد  وا  بیترت  نیا  هب 
.تشاد دهاوخن  رب  یتبثم  ماگ  چیه  دوش ، هداتسرف  يراک  لابند  هب 

تـسار هار  و  فاص ، هداج  رب  و  دـنک ، یم داد  لدـع و  هب  رما  ابترم  و ) دراد ، حیـصف  ایوگ و  نابز   ) هک سک  نآ  اب  یناسنا  نینچ  ایآ  »
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َوُه  ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  ْنَم  َوُه َو  يِوَتْسَی  ْلَه  ( !؟» تسا يواسم  دراد ، رارق 

586 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هاگداد داعم و  هب  طوبرم  لئاسم  اب  ار  كرـش  اب  هزرابم  دـیحوت و  هب  طوبرم  ياهثحب  نآرق ، میا  هدـید ابلاغ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 77 -) )
دور و یم داعم  غارس  هب  تشذگ ، دیحوت  كرش و  هنیمز  رد  لبق  تایآ  رد  هک  يراتفگ  زا  دعب  زین  اجنیا  رد  دزیمآ ، یم تمایق  گرزب 
هچ دش ، هدنکارپ  يا  هشوگ ره  رد  ام  كاخ  تارذ  میدرم و  ام  هک  یماگنه  دـنتفگ : یم هک  ناکرـشم - تاداریا  زا  یتمـسق  خـساپ  هب 

؟ دنک ناشیروآ  عمج  هک  دراد  یهاگآ  اهنآ  زا  یسک 
و تسادخ » صوصخم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  : » دیوگ یم تسخن  هتخادرپ ، دهد - رارق  یگدیـسر  دروم  ار  اهنآ  هدنورپ  سپـس  و 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو   ) دناد یم ار  همه  وا 
«! رتکیدزن مه  نآ  زا  ای  ندز و  مه  رب  مشچ  دـننامه  تسرد  تسا ) ناسآ  کیدزن و  يردـق  هب   ) تمایق رما  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ُبَْرقَأ َوُه  ْوَأ  ِرَصَْبلا  ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِۀَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  (َو 
رد اذل  اهناسنا ، زیخاتـسر  داعم و  هلأسم  هنیمز  رد  اصوصخم  دنوادخ  ياهتنا  یب تردـق  هب  ایوگ  هدـنز و  تسا  يا  هراشا هلمج  ود  نیا 

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  نوچ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ 
587 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

587 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نوگانوگ ياهتمعن  هلأسم  هب  یـسانشادخ  دـیحوت و  سرد  کی  ناونع  هب  نآرق  رگید  راب  يونعم : يدام و  ياهتمعن  عاونا  هیآ 78 -) )
و : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  تخانـش  رازبا  شناد و  ملع و  تمعن  هـب  تـسخن  اـهتمعن  زا  شخب  نـیا  رد  و  ددرگ ، یم زاـب  راـگدرورپ 

َنوُمَْلعَت ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو  « ) دیتسناد یمن چیه  هک  یلاح  رد  داتـسرف  نوریب  ناتناردام  مکـش  زا  ار  امـش  دـنوادخ 
(. ًاْئیَش
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ملاع نیا  يانخارف  رد  هک  یماگنه  هب  یلو  دوب ، لمحت  لباق  يربخ  یب لهج و  نیا  هتـسباو ، کـیرات و  دودـحم و  طـیحم  نآ  رد  هتبلا 
مشچ شوگ و  ، » ینعی تادوجوم ، تخانش  قیاقح و  كرد  رازبا  اذل  دوبن ، ریذپ  ناکما  لهج  نآ  همادا  رگید  دیدراذگ ، ماگ  روانهپ 

(. َةَِدْئفَْألا َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  َو  « ) دراذگ امش  رایتخا  رد  لقع  و 
کیرحت تبهوم  همه  نیا  هدنـشخب  ربارب  رد  امـش  يرازگرکـش  سح  و  دـینک ، كرد  ار  گرزب  ياـهتمعن  نیا  و  یتسه ، قیاـقح  اـت 

(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  « ) دیروآ ياج  هب  ار  وا  رکش  دیاش   » ددرگ

587 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زارف رب  هک  یناگدنرپ  هب  اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم و  دهد ، یم همادا  نانچمه  یتسه  هنهپ  رد  ار  ادخ  تمظع  رارسا  هیآ  نیا  رد  هیآ 79 -) )
(. ِءامَّسلا ِّوَج  ِیف  ٍتارَّخَسُم  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ  ( ؟» دندنکفین رظن  دنراد  تکرح  نامسآ 

ریخـست  ) تارخـسم ناونع  اب  ار  نیمز  يالاب  رد  ناگدـنرپ  تکرح  تسا ، نیمز  يوس  هب  ندـش  بذـج  ماسجا ، تعیبط  هک  اجنآ  زا  و 
.تسا هدرک  نایب  اه ) هدش

(. ُهَّللا اَّلِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  « ) دراد یمن هگن  نینچ ) نیا   ) ار اهنآ  ادخ  زج  سک  چیه  : » دنک یم هفاضا  سپس 
اوه رد  هک  ییاهیگژیو  ناگدنرپ و  صوصخم  لکـش  هدش و  هدیرفآ  نآ  رد  هک  یتالـضع  اهلاب و  یعیبط  تیـصاخ  هک  تسا  تسرد 

لکش و نیا  ریدق - میلع و  يادخ  زج  یسک - هچ  یلو  دنهد ، یم زاورپ  ناکما  ناگدنرپ  هب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  تسا ، دوجوم 
؟ هدیرفآ ار  صاوخ 

َِکلذ ِیف  َّنِإ  « ) دـنراد نامیا  هک  یناسک  يارب  ادـخ ) تردـق  تمظع و  زا   ) تسا ییاه  هناشن رما  نیا  رد  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
588 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُونِمُْؤی .) ٍمْوَِقل  ٍتایَآل 

رتیوق و ناشنامیا  نآ  وترپ  رد  دـنزادرپ و  یم نآ  لیلحت  هیزجت و  هب  دـنرگن و  یم ار  روما  نیا  وج ، تقیقح  واکجنک و  مشچ  اب  ینعی ،
.ددرگ یم رتخسار 

588 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

: دیامرف یم هتفای ، همادا  اهتمعن  نایب  هلأسم  زین  هیآ  نیا  رد  هیآ 80 -) )
(. ًانَکَس ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  « ) داد رارق  تنوکس  لحم  ناتیاه  هناخ زا  امش  يارب  دنوادخ  «و 

.دوب دهاوخن  اراوگ  هیقب  دشابن ، نآ  ات  هک  تسا  ییاهتمعن  نیرتمهم  زا  نکسم »  » تمعن اقح  و 
نایاپراهچ تسوپ  زا  امـش  يارب  دـنوادخ  و  : » دـیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  راّیـس  ياه  هناخ زا  نخـس  تباث  ياـه  هناـخ رکذ  لاـبند  هب  و 

(. ًاتُوُیب ِماْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  ییاه  هناخ
اهَنوُّفِخَتْسَت « ) دینک یم اج  هباج ار  نآ  یناسآ  هب  تماقا  عقوم  ندرک و  چوک  ماگنه  هب  و   » تسا نزو  مک  کبس و  رایسب  هک  ییاه  هناخ

(. ْمُِکتَماقِإ َمْوَی  ْمُِکنْعَظ َو  َمْوَی 
رارق ینیعم  نامز  ات  یگدنز  فلتخم  لئاسو  عاتم و  ثاثا و  امـش ) يارب   ) نایاپراهچ نیا  ياهوم  اهکرک و  اهمـشپ و  زا  نیا  رب  هوالع  »

(. ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  ًاثاثَأ َو  اهِراعْشَأ  اهِرابْوَأ َو  اِهفاوْصَأ َو  ْنِم  َو  « ) داد
، نایاپراهچ يوم  كرک و  مشپ و  زا  دیناوت  یم امش  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  مه  رـس  تشپ  ًاعاتَم »  » و ًاثاثَأ »  » ریبعت ود  رکذ 
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.دیدرگ عتمتم  نآ  زا  دیزاس و  مهارف  دوخ  ياه  هناخ يارب  يدایز  لئاسو 

588 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هدیرفآ هچنآ  زا  دنوادخ  و  : » دیوگ یم هتفر ، یهلا  ياهتمعن  زا  رگید  یکی  غارس  هب  سپـس  اهـششوپ : اهنکـسم و  اه ، هیاس هیآ 81 -) )
(. ًالالِظ َقَلَخ  اَّمِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  « ) داد رارق  امش  يارب  ییاه  هیاس تسا 

(. ًانانْکَأ ِلابِْجلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  ياههاگهانپ  امش  يارب  اههوک ، زا  «و 
هب هراشا  ایوگ  تشذـگ  لبق  هیآ  رد  هک  اه » همیخ  » و اه » هناخ  » تمعن رکذ  زا  سپ  یناتـسهوک » ياههاگهانپ   » و اه » هیاس  » تمعن رکذ 

، دـنریگ یم هرهب  اـه  هناـخ زا  دـننک و  یم یگدـنز  اـهیدابآ  اهرهـش و  رد  یهورگ  دنتـسین : جراـخ  هورگ  هس  زا  اـهناسنا  هک  تسا  نیا 
589 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

یتح هک  ینارفاسم  ینعی ، موس  هورگ  دنوادخ  اما  دننک ، یم هدافتـسا  اه  همیخ زا  دنراد  دوخ  اب  همیخ  دنرفـس و  رد  هک  رگید  یهورگ 
.تسا هدید  هیهت  اهنآ  يارب  ییاههاگهانپ  هار  ریسم  رد  و  هتشاذگن ، مورحم  دنرادن ، دوخ  اب  همیخ 

امـش يارب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم دور و  یم ناـسنا  نـت  ياهـششوپ  غارـس  هـب  یعونـصم  یعیبـط و  ياـهنابیاس  نـیا  بـیقعت  رد  سپس 
(. َّرَْحلا ُمُکیِقَت  َلِیبارَس  ْمَُکل  َلَعَج  َو  « ) دنک یم ظفح  امرگ  زا  ار  امش  هک  داد  رارق  ییاهنهاریپ 
(. ْمُکَسَْأب ْمُکیِقَت  َلِیبارَس  َو  « ) تسامش ظفاح  گنج ، ماگنه  هب  هک  ییاهنهاریپ  نینچمه )  ) «و

مه ناسنا و  يارب  تسا  یهوکـش  مه  هکلب  دنک ، ظفح  امرـس  امرگ و  زا  ار  ناسنا  هک  تسین  نیا  اهنت  شا  هدیاف سابل  شـشوپ و  هتبلا 
.تسا یعافد  هلیسو  کی  سابل  دوش  یم وا  مسج  هجوتم  هک  یتارطخ  زا  يرایسب  ربارب  رد 

وا نامرف  ربارب  رد  دیاش  دنک  یم مامت  امـش  رب  ار  شتمعن  دنوادخ  هنوگ  نیا  : » دیوگ یم رادـشه  رکذـت و  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 
(. َنوُِملُْست ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َِکلذَک  « ) دیوش میلست 

.دتفا یم اهتمعن  هدننیرفآ  دای  هب  رایتخا  یب هدرک  هطاحا  ار  شدوجو  هک  یفلتخم  ياهتمعن  یسررب  اب  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  نیا 

589 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

، دنوشن قح  توعد  میلـست  و   ) دنباترب يور  اهنآ  رگا  همه  نیا  اب  : » دـیامرف یم ناهن  راکـشآ و  ياهتمعن  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 82 -) )
(. ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) تسا راکشآ  غالبا  طقف  وت  هفیظو  هک  ارچ  شابم ) نارگن 

.تسوا رطاخ  یلست  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرادلد  يارب  تقیقح ، رد  هلمج  نیا 

589 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

شقمع هب  دنتسه و  انـشآ  نآ  داعبا  هب  و   ) دنـسانش یم ار  ادخ  تمعن  نانآ  : » هک دنک  یم هفاضا  راتفگ  نیا  لیمکت  يارب  و  هیآ 83 -) )
(. اهَنوُرِْکُنی َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  « ) دننک یم راکنا  زاب  لاح  نیا  اب  یلو  دنا ) هدرب یپ 

هار ّدـس  هک  اهنآ  رگید  تشز  تافـص  رد  ار  رفک  نیا  لماع  هکلب  درک ، وجتـسج  دـیابن  یهاگآ  مدـع  رد  ار  اهنآ  رفک  لیلد  نیاربانب ،
590 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تفای  دیاب  تسا  هدش  ناشنامیا 

(. َنوُِرفاْکلا ُمُهُرَثْکَأ  َو  « ) دنرفاک اهنآ  رثکا  و  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و 
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590 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رد ار  قح  نارکنم  تسردان  شنکاو  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  دوش ! یم هتـسب  ناراکدـب  يور  هب  اهرد  مامت  هک  اجنآ  هیآ 84 -) )
.دنک یم هراشا  رگید  ناهج  رد  اهنآ  كاندرد  ياهتازاجم  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد  درک ، یم نایب  راگدرورپ  نوگانوگ  ياهتمعن  ربارب 

ٍۀَّمُأ ِّلُک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَی  َو  « ) مینک یم ثوعبم  اـهنآ ) رب   ) یهاوگ یتما  ره  زا  اـم  هک  ار  يزور  دـیروایب  رطاـخ  هب  و  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ًادیِهَش

(. اوُرَفَک َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َُّمث ال  « ) دوش یمن هداد  نارفاک  هب  نتفگ  نخس  هزاجا   » هاگداد نآ  رد  هک  دنک  یم هفاضا  سپس 
شوگ و اپ و  تسد و  تسین ! نابز  اب  نتفگ  نخـس  هب  زاین  اجنآ  رد  يرآ ! دـهدن ؟ یمرجم  هب  عافد  هزاجا  دـنوادخ  تسا  نکمم  اـیآ 

.دسر یمن نابز  هب  تبون  نیاربانب ، دنهد  یم یهاوگ  تسا ، هدرک  باوث  ای  هانگ  نآ  رب  ناسنا  هک  ینیمز  یتح  ندب و  تسوپ  مشچ و 
(. َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َو ال  « ) دنرادن زین  وفع  ياضاقت  حالصا و  ناربج و  رب  ییاناوت   » هکلب دوش  یمن هداد  نتفگ  نخس  هزاجا  اهنآ  هب  اهنت  هن 

.حالصا ناربج و  ای  لمع و  ماجنا  ياج  هن  تسا  لمع  ياهباتزاب  اه و  هجیتن اب  دروخرب  يارس  هک  اجنآ  هک  ارچ 

590 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رارق یهلا  باذـع  ربارب  رد  هتـشذگ و  باسح  هلحرم  زا  هک  یماگنه  هشیپ  متـس  ناـملاظ  نیا  دـنک  یم هفاـضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 85 -) )
فیفخت اهنآ  هب  هن  دـننیبب  ار  تازاجم  ناملاظ  هک  یماگنه   » اما دـننک ، یم تلهم  ياضاقت  یهاگ  فیفخت و  ياضاقت  یهاـگ  دـنتفرگ 

(. َنوُرَْظُنی ْمُه  ْمُْهنَع َو ال  ُفَّفَُخی  الَف  َباذَْعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَأَر  اذِإ  َو  « ) تلهم هن  دوش و  یم هداد  باذع 

590 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هک تمایق  هنحـص  رد  دـیامرف ، یم تسا ، اهتب  ندـیتسرپ  رطاخ  هب  ناکرـشم ، موش  هدـنیآ  زا  نخـس  ناـنچمه ، هیآ  نیا  رد  هیآ 86 -) )
591 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یگتخاس  ياهدوبعم 

ار ییاهدوبعم  ناکرشم  هک  یماگنه  و  ، » دنریگ یم رارق  ناگدننک  شتسرپ  رانک  رد  دندش  یم شتـسرپ  تب  نوچمه  هک  ییاهناسنا  و 
: دنیوگ یم دننیب ، یم دنداد  رارق  ادخ  ياتمه  هک 

ِءالُؤه انَّبَر  اُولاق  ْمُهَءاکَرُـش  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  يَأَر  اذِإ  َو  «! ) میدـناوخ یم ار  اهنآ  وت  ياج  هب  ام  هک  دنتـسه  ینایاتمه  اهنیا  اراـگدرورپ ! »
(. َِکنوُد ْنِم  اوُعْدَن  اَّنُک  َنیِذَّلا  اَنُؤاکَرُش 

ار ام  تازاجم  باذع و  زا  یمهس  نیاربانب ، دندوب ، ام  مرج  کیرش  تقیقح  رد  دندرک و  هسوسو  راک  نیا  رد  ار  ام  زین ، نادوبعم  نیا 
.هد رارق  اهنآ  يارب 

ُمِْهَیلِإ اْوَْقلَأَف  «! ) دـیتسه وگغورد  اعطق  امـش  دـنیوگ : یم اهنآ  دـنیآ و ) یم رد  نخـس  هب   ) نادوبعم ادـخ ) نامرف  هب   ) ماـگنه نیا  رد  «و 
(. َنُوبِذاَکل ْمُکَّنِإ  َلْوَْقلا 

.میتسه ناتتازاجم  زا  یشخب  شریذپ  هب  موکحم  هن  میدرک و  هسوسو  ار  امش  هن  میدوب و  ادخ  کیرش  هن  ام 

591 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 16) لحنلا ةروس 
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اْوَْقلَأ َو  « ) دننک یم میلست  راهظا  ادخ  هاگشیپ  رد  یگمه   » خساپ ندینش  نخس و  نیا  زا  دعب  هک  دنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 87 -) )
میظعت رـس  دور و  یم رانک  قح  هرهچ  ندید  اب  نادان  نادـباع  نیا  هناروکروک  ياهبـصعت  توخن و  رورغ و  و  َمَلَّسلا .) ٍذـِئَمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ 

َّلَـض َو  «! ) دوش یم دوبان  مگ و  دنتـسب ، یم غورد  ادـخ ) هب  تبـسن   ) ار هچنآ  مامت  ماگنه ) نیا  رد   ) دـنروآ و یم دورف  شهاگـشیپ  رد 
(. َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع 

اهناـمه هکلب  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  اـهتب  تعافـش  رادـنپ  مه  و  دوـش ، یم گـنر  یب وـحم و  ندوـب ، ادـخ  کیرـش  نـیغورد  تبـسن  مـه 
! دنتفا یم ناشناگدننک  شتسرپ  ناج  هب  دنوش و  یم خزود  ياه  هریگشتآ

591 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هار نیا  هب  ار  يرگید  هکنآ  یب دندوب ، رو  هطوغ دوخ  فارحنا  كرـش و  رد  هک  دوب  یهارمگ  ناکرـشم  لاح  نایب  اجنیا  ات  هیآ 88 -) )
: دیامرف یم دنراد ، رارصا  زین  نارگید  نتخاس  هارمگ  هب  یهارمگ  نیع  رد  هک  دنک  یم نایب  ار  یناسک  لاح  سپس  دنناوخب ،

داسف هچنآ  ربارب  رد  مییازفا  یم اهنآ  رب  ناشرفک  تازاجم  قوفام  یتازاجم  دنتشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دندش و  رفاک  هک  یناسک  »
يور رد  داسف  لماع  هک  ارچ  َنوُدِـسُْفی .) اُوناک  اِمب  ِباذَْـعلا  َقْوَف  ًاباذَـع  ْمُهاـنْدِز  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  « ) دـندرک یم

592 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندش  قح  هار  ندومیپ  زا  عنام  و  ادخ ، قلخ  یهارمگ  نیمز و 
زا هکنآ  یب تسه  وا  يارب  دـننک  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  شاداپ  دراذـگب ، یکین  تنـس  سک  ره  : » میناوخ یم يروهـشم  ثیدـح  رد 

هکنآ یب دوش ، یم هتشون  وا  رب  دننک  یم لمع  نآ  هب  هک  یناسک  همه  هانگ  دراذگب ، يدب  تنـس  سک  ره  و  دوش ، هتـساک  اهنآ  شاداپ 
«. دوش هتساک  يزیچ  اهنآ  هانگ  زا 

592 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

اب ثحب  نآ  غارـس  هب  اددـجم  دـمآ  نایم  هب  لـبق  هیآ  دـنچ  رد  یتما  ره  رد  هاوگ »  » دوجو زا  هک  ینخـس  لاـبند  هب  سپـس  هیآ 89 -) )
ثوعبم اهنآ  رب  اهنآ  دوخ  زا  یهاوگ  یتما  ره  ناـیم  زا  اـم  هک  ار  زور  نآ  دـیروایب  رطاـخ  هب  و  : » دـیوگ یم دور ، یم يرتشیب  حیـضوت 

(. ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَی  َو  « ) مینک یم
ار نآ  اـصوصخ  رتشیب  دـیکأت  يارب  یلو  دوش ، یم زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  ناناملـسم و  لـماش  ماـع  مکح  نیا  هچرگ 

(. ِءالُؤه یلَع  ًادیِهَش  َِکب  اْنئِج  َو  « ) میهد یم رارق  ناناملسم  هورگ  نیا  رب  هاوگ  دهاش و  ار  وت  ام  و  : » دیامرف یم هدرک ، حرطم 
، دـشاب هدـش  هداد  رارق  دارفا  راـیتخا  رد  یعماـج  لـماک و  هماـنرب  ـالبق  هک  تسا  نیا  رب  عرف  هاوـگ  دیهـش و  نداد  رارق  هک  اـجنآ  زا  و 

هلـصافالب اذـل  دـنک ، ادـیپ  یحیحـص  موـهفم  تبقارم  تراـظن و  هلأـسم  نآ ، لاـبند  هب  اـت  دوـش ، ماـمت  یگمه  رب  تجح  هک  يروـطب 
ِّلُِکل ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اـْنلََّزن  َو  « ) تسا زیچ  همه  رگناـیب  هک  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق )  ) ینامـسآ باـتک  نیا  اـم  و  : » دـیوگ یم

(. ٍء ْیَش
(. َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  ًۀَمْحَر َو  ًيدُه َو  َو  « ) ناهج ناناملسم  همه  يارب  تراشب  هیام  مه  و  تمحر ، مه  تسا و  تیاده  مه  «و 

592 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

یناـسنا و و  یعاـمتجا ، لـئاسم  هنیمز  رد  مالـسا  تاـمیلعت  نیرتعماـج  زا  يا  هنومن هیآ  نیا  یعاـمتجا : هماـنرب  نیرتعماـج  هیآ 90 -) )
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.دنک یم نایب  ار  یقالخا 
ِناسْحِْإلا َو ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) ناکیدزن هب  ششخب  نینچمه )  ) دهد و یم ناسحا  لدع و  هب  نامرف  دنوادخ  : » دیوگ یم زاغآ  رد 

(. یبْرُْقلا يِذ  ِءاتیِإ 
ياج رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  هملک  یعقاو  ینعم  هب  .ددرگ و  یم نآ  روحم  رب  یتسه  ماـظن  ماـمت  هک  تسا  ینوناـق  ناـمه  لدـع » »

ریـسفت هدـیزگرب  لصا  فالخ  رب  نارگید  قوقح  هب  زواجت  دـح ، زا  زواـجت  طـیرفت ، طارفا ، فارحنا ، هنوگره  نیارباـنب ، دـشاب  دوخ 
593 ص : ج2 ، هنومن ،

.تسا لدع » »
هلـصافالب تسین ، زاسراک  ییاهنت  هب  ییانثتـسا  ینارحب و  عقاوم  رد  شقیمع  ریثأت  هوکـش و  تردـق و  همه  اب  تلادـع  هک  اجنآ  زا  اـما 

.دروآ یم نآ  رس  تشپ  ار  ناسحا  هب  روتسد 
لضفت اهنآ  رب  هک  تسا  نآ  ناسحا  و  یناسرب ، اهنآ  هب  ار  مدرم  قح  هک  تسا  نآ  لدع  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد 

«. ینک
، متـس ملظ و  رکنم و  ءاشحف و  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم دزادرپ و  یم یهنم  یفنم و  لصا  هس  هب  تبثم ، لـصا  هس  نیا  لـیمکت  زا  دـعب 

(. ِیْغَْبلا ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  َو  « ) دنک یم یهن 
ینیبرترب دوخ  ملظ و  شیوخ و  قح  زا  زواجت  هنوگره  یغب »  » و راکـشآ ، ناهانگ  هب  هراشا  رکنم » ، » یناهنپ ناهانگ  هب  هراشا  ءاشحف » »

.تسا نارگید  هب  تبسن 
رکذتم دیاش  دهد  یم زردـنا  امـش  هب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هناگـشش  لوصا  نیا  مامت  يور  ددـجم  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ ، نایاپ  رد  و 

(. َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  « ) دیوش
، یناهج حطـس  رد  یغب  رکنم و  ءاشحف و  هناگ  هس  تافارحنا  اب  هزرابم  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناـسحا و  لدـع و  هناـگ  هس  لوصا  ياـیحا 

هدـش لقن  فورعم  یباحـص  دوعـسم  نبا  زا  رگا  و  دزاسب ، داسف  یتخبدـب و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  مارآ و  دابآ و  ییایند  هک  تسا  یفاـک 
.تسا لیلد  نیمه  هب  تسا » نآرق  رد  ّرش  ریخ و  تایآ  نیرتعماج  هیآ  نیا  : » هک

593 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 91) )

593 ص :  لوزن .... : نأش 

توافت و نیمه  رطاخ  هب  ناـنمؤم  زا  یـضعب  تشاد  ناـکما  و  دـندوب ، ناوارف  نانمـشد  و  مک ، ناناملـسم  تیعمج  هک  ماـگنه  نآ  رد 
نیا رد  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  دنرادرب ، تسد  وا  تیامح  زا  دننکشب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ار  دوخ  تعیب  ییاهنت ، ساسحا 

.داد رادشه  هنیمز 
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593 ص :  ریسفت .... :

تـسخن هـتخادرپ ، مالـسا  تاـمیلعت  نیرتـمهم  زا  يرگید  شخب  هـب  اـجنیا  رد  تسامـش ! ناـمیا  رب  لـیلد  امـش  ياـهنامیپ  ماکحتــسا 
ج2، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ُْمتْدَهاع .) اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  « ) دینک افو  وا  دهع  هب  دـیتسب  دـهع  ادـخ  اب  هک  یماگنه  و  : » دـیامرف یم

594 ص :
(. اهِدیِکْوَت َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال  « ) دینکن ضقن  نتخاس  مکحم  زا  دعب  ار  اهدنگوس  و  : » دنک یم هفاضا  سپس 

َهَّللا ُُمْتلَعَج  ْدَـق  َو  « ) دـیا هداد رارق  دوخ  دـنگوس  رب  نماض  لیفک و  ار  دـنوادخ  دـیا و ) هدرک دای  دـنگوس  ادـخ  ماـن  هب   ) هک یلاـح  رد  »
(. اًلیِفَک ْمُْکیَلَع 

(. َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  امش  لامعا  مامت  زا  دنوادخ  هک  ارچ  »
رد دنگوس  اب  ناسنا  هک  ار  یتادهعت  مه  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هدمآ  قوف  هیآ  رد  هک  دـنگوس ) ینعم  هب  نیمی  عمج  « ) نامیا  » هلأسم

.دنک یم ادخ  قلخ  ربارب  رد  مسق  رب  هیکت  اب  هک  ار  یتادهعت  مه  و  ددرگ ، یم لماش  هدرک ، دنوادخ  ربارب 
.تسا دراو  هلمج  نیا  رد  دریگ  یم ماجنا  وا  مان  هب  دنگوس  اب  ادخ و  مان  ریز  هک  يدهعت  هنوگره  رگید  ریبعت  هب  و 

594 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

مأوت نحل  اب  زین  هیآ  نیا  رد  تسا  هعماج  ره  تابث  يارب  اه  هناوتـشپ نیرتمهم  زا  یکی  دهع ، هب  يافو  هلاسم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 92 -) )
ار دوخ  هدیبات  ياهمشپ  هک  دیشابن  زغم ) کبس   ) نز نآ  دننامه   » امش دیوگ و  یم هدرک ، بیقعت  ار  نآ  تمالم ، شنزرـس و  یعون  اب 

(. ًاثاْکنَأ ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  « ) دیبات یماو ماکحتسا  زا  سپ 
ییاهوم اهمشپ و  شنازینک ، دوخ و  زور ، مین  ات  حبـص  زا  هک  تیلهاج  نامز  رد  هطئار »  » مان هب  شیرق  زا  تسا  ینز  ناتـساد  هب  هراشا 

نز « ) ءاـقمح  » ناوـنع هب  تهج  نیمه  هب  دـنباتاو و  ار  اـهنآ  همه  داد  یم روتـسد  نآ  زا  سپ  و  دـندیبات ، یم دنتـشاد  راـیتخا  رد  هک  ار 
.دوب هدش  فورعم  برع ، نایم  رد  قمحا )

، یهورگ هک  نیا  رطاخ  هب  دـیهد ، یم رارق  داسف  تنایخ و  هلیـسو  ار  دوخ  ناـمیپ ) و   ) دـنگوس هک  یلاـح  رد  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
اًلَخَد ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِخَّتَت   ) دیرمش یم ربمایپ  اب  تعیب  نتسکش  يارب  يا  هناهب ار  نمشد  ترثک  و  تسا » رتشیب  رگید  هورگ  زا  ناشتیعمج 

(. ٍۀَّمُأ ْنِم  یبْرَأ  َیِه  ٌۀَّمُأ  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکَْنَیب 
ص: ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهب .) ُهَّللا  ُمُکُوْلبَی  امَّنِإ  « ) دهد یم رارق  شیامزآ  دروم  هلیسو ، نیا  اب  ار  امـش  طقف  ادخ  ! » دیـشاب هاگآ 

595
زا هدرپ  و  دزاس » یم راکشآ  امـش  يارب  تمایق  زور  رد  دیتشاد  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  شیامزآ و ) نیا  هجیتن   ) دنوادخ  » لاح ره  هب 

(. َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمْتنُک  ام  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُکل  َّنَنِّیَُبَیل  َو   ) دناسر یم شلامعا  يازج  هب  ار  سک  ره  دراد و  یم رب  اهلد  رارسا  يور 

595 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

يارب رگم  هک  دنک  یم داجیا  ار  مّهوت  نیا  ابلاغ  فئاظو ، ماجنا  نامیا و  رب  دیکأت  یهلا و  شیامزآ  زا  ثحب  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 93 -) )
رگا و  : » دیوگ یم هتخادرپ  مهوت  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا  رد  اذل  دزاس ، راداو  قح  لوبق  هب  ارابجا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  لکـشم  ادخ 
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(. ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) داد یم رارق  يدحاو  تما  ار  امش  همه  تساوخ ، یم ادخ 
راـختفا رب  یلیلد  هن  تسا  لـماکت  يوس  هب  یماـگ  هن  قح  شریذـپ  نیا  تسا  یهیدـب  یلو  قح ، لوـبق  ناـمیا و  رظن  زا  هدـحاو » تما  »

.دنیوپب ار  قح  هار  دوخ ، رایتخا  اب  ات  دراذگب ، دازآ  ار  ناگمه  هک  تسا  نیا  ادخ  تنس  اذل  نآ ، هدنریذپ 
هار رد  مدق  هک  اهنآ  هکلب  دوش ، یمن هار  نیا  ناگدنیوپ  هب  یکمک  هنوگ  چیه  ادـخ ، هیحان  زا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  يدازآ  نیا  یلو 

دندرگ و یم مورحم  تبهوم  نیا  زا  دنراذگ  یم ماگ  لطاب  هار  رد  هک  اهنآ  و  دوش ، یم ناشلاح  لماش  دنوادخ  قیفوت  دنراذگ  یم قح 
.دوش یم هدوزفا  ناشیهارمگ  رب 

ُءاشَی َو ْنَم  ُّلُِضی  ْنِکل  َو  « ) تیاده دهاوخب  ار  سک  ره  دنک و  یم هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  نکل  : » دـیوگ یم هلـصافالب  اذـل 
(. ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی 

لیلد نیمه  هب  تسامش  دوخ  زا  نآ ، نیتسخن  ياهماگ  اریز  دنک ، یمن امش  زا  تیلوؤسم  بلـس  زگره  یهلا  لالـضا  تیاده و  نیا  اما 
ُْمْتنُک اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  َو  « ) دوش یم یـسرپزاب  امـش  زا  و  دیلوؤسم ، دیداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  عطق  روطب  امـش  و  : » دنک یم هفاضا 

(. َنُولَمْعَت

595 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

تـسا یعامتجا  تابث  مهم  لماوع  زا  هک  اهدـنگوس  ربارب  رد  یگداتـسیا  دـهع و  هب  ياـفو  هلأـسم  رب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 94 -) )
(. ْمُکَْنَیب اًلَخَد  ْمُکَناْمیَأ  اوُذِخَّتَت  َو ال  « ) دیهدن رارق  دوخ  نایم  رد  تنایخ  بلقت و  هلیسو  ار  ناتیاهدنگوس  : » دیوگ یم

596 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  دعب  یماگ   » هک دوش  یم ببس  هک : نیا  لوا  دراد  گرزب  نایز  ود  رما  نیا  اریز 
(. اِهتُوُبث َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف  « ) دوش لزلزتم  نامیا ) رب   ) نتشگ تباث 

«! دوب دهاوخ  یمیظع  باذع  امـش ، يارب  و  دیـشچب ! ار  نآ  ءوس  راثآ  ادخ ، هار  زا  مدرم )  ) نتـشادزاب رطاخ  هب  و  : » هک نیا  رگید  نایز 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُکل  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ْنَع  ُْمتْدَدَص  اِمب  َءوُّسلا  اُوقوُذَت  (َو 

فوفـص و یگدـنکارپ  قح و  نییآ  زا  مدرم  رفنت  ینیبدـب و  بجوم  وس  کی  زا  اهدـنگوس ، زا  فلخت  اهینکـش و  ناـمیپ  تقیقح  رد 
يافو هب  مزلم  ار  دوخ  دنتسب  امـش  اب  ینامیپ  رگا  دنهد و  یمن ناشن  مالـسا  شریذپ  هب  تبغر  مدرم  هک  اجنآ  ات  ددرگ ، یم يدامتعا  یب

.تسایند رد  یماک  خلت  تسکش و  ناوارف و  ياهیتحاران  هیام  دوخ  نیا  و  دنناد ، یمن نآ  هب 
.دروآ یم ناغمرا  هب  امش  يارب  رگید ، ییارس  رد  ار  یهلا  باذع  رگید  ییوس  زا  و 

596 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 95) )

596 ص :  لوزن .... : نأش 
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ضرع دیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  توم » رـضح   » یلاها زا  يدرم  هدـش : لـقن  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
.تسا هدرک  بصغ  ارم  نیمز  زا  یتمسق  هک  مراد  سیقلا » ؤرما   » مان هب  يا  هیاسمه ادخ ! لوسر  يا  درک :

ربماـیپ دومن ، راـکنا  ار  زیچ  همه  خـساپ  رد  وا  درک ، لاؤس  هنیمز  نیا  رد  وا  زا  تساوخ و  ار  سیقلا  ؤرما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
.درک دنگوس  داهنشیپ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هراـب نیا  رد  دومرف : و  داد - تلهم  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنک ، داـی  دـنگوس  اـت  تساوخرب  سیقلا  ؤرما  هک  یماـگنه  هب 
.نک دای  دنگوس  ادعب  شیدنیب و 

.تشاد رذحرب  نآ  بقاوع  غورد و  دنگوس  زا  ار  اهنآ  و  دش - لزان  لوا  هیآ  ود  لاح ، نیا  رد  دنتشگزاب و  ود  نآ 
ار وا  نیمز  زا  یتمـسق  نم  تسا ، قح  تفگ  سیقلا  ؤرما  دـناوخ ، اهنآ  يارب  ار  هیآ  ود  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماـگنه 

؟ تسا هدوب  رادقم  هچ  مناد  یمن یلو  ما ، هدرک بصغ 
هک يا  هدافتسا رطاخ  هب  دیازفیب  نآ  رب  مه  نآ  لداعم  و  دریگرب ، تسوا ) قح  دناد  یم و   ) دهاوخ یم رادقم  ره  تسا  نینچ  هک  نونکا 

.ما هدرک وا  نیمز  زا  تدم  نیا  رد 
.داد هبّیط » تایح   » تراشب دنراد  نامیا  اب  مأوت  حلاص  لمع  هک  یناسک  هب  و  دش - لزان  ( 97  ) هیآ ماگنه  نیا  رد 

596 ص :  ریسفت .... :

597 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  غورد  دنگوس  ینکش و  نامیپ  یتشز  زا  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد 
هلأسم لبق  تایآ  رد  غورد  دنگوس  ینکـش و  نامیپ  هزیگنا  هک  توافت  نیا  اب  دراد  بلطم  نامه  رب  يدـیکأت  هیآ  نیا  تفگ  یم نخس 

.تسا يدام  شزرا  یب عفانم  بلج  هلأسم  نآ  هزیگنا  اجنیا  رد  و  دوب ، يددع  تیرثکا  ربارب  رد  ندش  بوعرم 
نآ ربارب  رد  ییاهب  ره  ینعی  اًلِیلَق .) ًانَمَث  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  اوُرَتْشَت  َو ال  « ) دـینکن هلدابم  یمک  ياهب  اب  ار  یهلا  نامیپ  زگره  و  : » دـیوگ یم اذـل 

.درادن ار  یهلا  دهع  هب  يافو  هظحل  کی  شزرا  دنهدب  امش  هب  ار  ایند  مامت  رگا  یتح  تسا ، زیچان  مک و  دیریگب 
ُْمْتنُک ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َدـْنِع  امَّنِإ  « ) دـینادب رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  : » دـنک یم هفاضا  لـیلد  ناونع  هب   

س

سپ
(. َنوُمَْلعَت

597 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

دزن هچنآ  اما  دوش ، یم دوبان  یناف و  ماجنا  رـس  تسامـش  دزن  هچنآ  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  يرترب  نیا  لـیلد  هیآ  نیا  رد  هیآ 96 -) )
(. ٍقاب ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  « ) دنام یم نادواج  یقاب و  تسادخ 

ياضتقم هب  و  ددرگ ، ِهَّللا » َْدنِع   » قادصم ات  دیزادنا  راک  هب  وا  ياضر  بلج  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يارب  ار  دوخ  ياه  هیامرـس دـییایب و 
.دوش رارقرب  یقاب و  ٍقاب » ِهَّللا  َْدنِع  ام  »

ربص و اهدـهع ) اهدـنگوس و  ربارب  رد  یگداتـسیا  صوصخب  نامنامرف  تعاطا  هار  رد   ) هک ار  یناـسک  اـم  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنل  َو  « ) داد میهاوخ  شاداپ  ناشلامعا  نیرتهب  هب  دننک  یم تماقتسا 

همه دنوادخ  یلو  رتبوخ ، یضعب  تسا و  بوخ  یضعب  تسین ، ناسکی  همه  اهنآ  کین  لامعا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نسحا »  » هب ریبعت 
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.تسا يراوگرزب  تیاهن  نیا  و  دهد ، یم اهنآ  هب  ار  رتبوخ  شاداپ  و  دراذگ ، یم رتبوخ  باسح  هب  ار 

597 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

، دبای ققحت  تروص  ره  هب  سک و  ره  زا  ار  نامیا  اب  مأوت  حلاص  لامعا  هجیتن  یلک  نوناق  کی  تروص  هب  نآ  لابند  هب  و  هیآ 97 -) )
هب نز  ای  درم  هاوخ  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  سک  ره  : » دیوگ یم دنک ، یم نایب  رگید ، ناهج  ایند و  نیا  رد 

یْثنُأ ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  « ) داد میهاوخ  دنداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  شاداپ  و  میشخب ، یم هزیکاپ  تایح  وا 
598 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولَمْعَی .) اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  ًۀَبِّیَط َو  ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو 

رظن زا  هن  لاس ، نس و  رظن  زا  هن  یطرـش  دیق و  چـیه  رگید  تسا و  نآ » هدـییاز  حـلاص  لامعا   » و نامیا »  » اهنت رایعم ، بیترت  نیا  هب  و 
.تسین راک  رد  یعامتجا  هبتر  هیاپ و  رظن  زا  هن  تیسنج و  رظن  زا  هن  داژن ،

عاونا اهتلذ و  اهتراسا و  اهینمـشد ، اهتوادع و  اهتنایخ ، اهملظ و  اهیگدولآ ، زا  هزیکاپ  رظن ، ره  زا  هزیکاپ  یگدـنز  ینعی ، هبّیط » تایح  »
.دزاس یم راوگان  ناسنا  ماک  رد  ار  یگدنز  لالز  بآ  هک  يزیچ  هنوگره  اهینارگن و 

598 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ندوب رابرپ  اریز  دـنک ، یم نایب  ار  نآ  توالت  یگنوگچ  دـیجم و  نآرق  زا  هدافتـسا  زرط  هیآ  نیا  ناوخب ! نآرق  هنوگ  نیا  هیآ 98 -) )
رابرپ ياوتحم  نآ  هب  ات  دوش  هدـیچرب  ام  ناج  رکف و  طیحم  زا  اـم و  دوجو  زا  زین  عناوم  دـیاب  تسین ، یفاـک  ییاـهنت  هب  نآرق  ياوتحم 

.میبای تسد 
ِهَّللِاب ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  « ) رب هانپ  ادخ  هب  هدش  دورطم  ناطیش  ّرش  زا  یناوخ  یم نآرق  هک  یماگنه  سپ  : » دیوگ یم تسخن  اذل 

(. ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم 
همدقم رکف  نیا  مینک و  رکف »  » هب لیدبت  ار  رکذ »  » نیا دیاب  هکلب  تسین ، میجّرلا » ناطیّشلا  نم  هّللاب  ذوعا   » هلمج رکذ  اهنت  روظنم  هتبلا 

مهف و عنام  هک  یـشکرس  ياهـسوه  يوه و  زا  ییادـج  تلاح  ادـخ ، هب  هجوت  تلاـح  ددرگ ، ناـسنا  ناـج  سفن و  رد  یتلاـح  ققحت 
مالک ام و  نایم  یباجح  ناطیـش  ياه  هسوسو هک  نیا  زا  میرب  هانپ  ادـخ  هب  هیآ  ره  ندـناوخ  ماـگنه  هب  تسا و  ناـسنا  حیحـص  كرد 

.ددرگ دنوادخ  شخبتایح 
.تسین نکمم  وا  يارب  نآرق  قیاقح  كرد  دوشن ، ادیپ  ناسنا  ناج  حور و  رد  یتلاح  نینچ  ات  و 

! درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ  یلو  هدرپ  باجح و  درادن  رای  لامج 
! دوشن یهلا  رون  هنیآ  لد  دوشن  یهاون  زا  اّربم  سفن  ات 

598 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نامیا هک  یناسک  رب  یطّلـست  ناطیـش  : » دـیامرف یم دوب ، هدـش  هتفگ  لبق  هیآ  رد  هچنآ  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 99 -) )
(. َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  « ) درادن دننک  یم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنراد و 

598 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 16) لحنلا ةروس 
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599 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  دنراد و  یم تسود  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  وا  طلست  اهنت  (- » هیآ 100 )
(. ُهَنْوَّلَوَتَی َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِإ  « ) دنا هدرک شباختنا  دوخ  یتسرپرس  يربهر و 

ادخ نامرف  ياج  هب  ار  ناطیش  نامرف  و  َنوُکِرْشُم .) ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دنا هداد رارق  یگدنب  تعاطا و  رد  ادخ  کیرش  ار  وا  هک  اهنآ  «و 
ار وا  دورو  طئارش  هک  دنتسه  اهناسنا  نیا  هکلب  تسین  هاگآدوخان  يرابجا و  اهناسنا  رب  ناطیش  هطلس  نیاربانب  دنناد ! یم ارجالا  بجاو 

.دنزاس یم مهارف  دوخ  ناج  طیحم  هب 

599 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 101) )

599 ص :  لوزن .... : نأش 

دمآ یم يرگید  هیآ  سپس  دوب و  نآ  رد  یتخس  روتـسد  دش و  یم لزان  يا  هیآ هک  یماگنه  وج ، هناهب ناکرـشم  دیوگ : یم سابع  نبا 
نامه زا  ادرف  دهد و  یم روتسد  يزیچ  هب  زورما  دنک  یم هرخسم  ار  دوخ  باحـصا  دّمحم  دنتفگ : یم دوب ، نآ  رد  يرتناسآ  روتـسد  و 

اهنآ هب  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  ادخ ، هیحان  زا  هن  دیوگ  یم دوخ  شیپ  زا  ار  همه  دّمحم  هک  دهد  یم ناشن  اهنیا  دـنک ، یم یهن 
.تفگ خساپ 

599 ص :  ریسفت .... :

هب ار  يا  هیآ هک  یماگنه  : » دیوگ یم تسخن  دنک ، یم نایب  دنتفرگ  یم یهلا  تایآ  هب  ناکرشم  هک  ار  ییاهداریا  هیآ  نیا  اوسر ! غورد 
اما يدنب ! یم ارتفا  وت  دنیوگ : یم اهنآ  دنک ، لزان  ار  یمکح  هچ  دناد  یم رتهب  ادخ  و  مییامن ) خسن  ار  یمکح   ) مینک لّدـبم  رگید  هیآ 

(. َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ُلِّزَُنی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ٍۀَیآ َو  َناکَم  ًۀَیآ  اْنلََّدب  اذِإ  َو  « ) دنناد یمن ار ) تقیقح   ) ناشرتشیب
هک تسا  یهیدـب  لاح  نیا  اب  .یلاع  تیونعم  اب  ورـشیپ  يا  هعماج تسا ، یناسنا  هعماج  کی  نتخاس  یپ  رد  نآرق  هک  دـنناد  یمن اـهنآ 

.دراد ضیوعت  لیدبت و  هب  زاین  یهاگ  یهلا  هخسن  نیا 
تایآ تاروتـسد و  زا  يا  هراپ خـسن »  » دنتـسناد یم هن  رگ  و  عالطا ، یب نآرق ، لوزن  طیارـش  زا  دـنربخ و  یب قیاقح  نیا  زا  اـهنآ  يرآ !

ضقانت رب  لیلد  و  دوش ، یمن نیمأت  لماکت  هب  لین  ییاهن و  فده  نآ ، نودب  هک  تسا  یتیبرت  هدش  باسح  قیقد و  همانرب  کی  نآرق ،
.تسین ادخ  هب  نتسب  ارتفا  ای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ییوگ 

599 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

حور ار  نآ  وـگب :  » دـهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هدرک ، دـیکأت  بیقعت و  ار  هلأـسم  نیمه  هیآ ، نـیا  هیآ 102 -) )
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ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ِّقَْحلِاب .) َکِّبَر  ْنِم  ِسُدُْقلا  ُحوُر  َُهلََّزن  ُْلق  « ) تسا هدرک  لزان  قح  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  سدقلا 
600

خـسان و زا  معا  ار  تایآ  ادـخ  نامرف  هب  هک  تسوا  تسا ، نیما » لیئربج  ، » یهلا یحو  کیپ  نامه  سدـقم » حور   » ای سدـقلا » حور  »
يزیچ تیعقاو  نآ  دنک و  یم بیقعت  ار  یتیعقاو  همه  تسا  قح  همه  هک  یتایآ  دنک ، یم لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  خوسنم ،

.دنک یم باجیا  ار  خوسنم  خسان و  ماکحا  یهاگ  نآ  هب  لوصو  هک  تیبرت  تسین ، اهناسنا  تیبرت  زج 
تیادـه و و  دـنادرگ ، رتمدـق  تباث  دوخ  ریـسم  رد  ار  نامیا  اـب  دارفا  هک  تسا  نیا  فدـه  : » دـیامرف یم نآ  لاـبند  هب  لـیلد  نیمه  هب 

(. َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  ًيدُه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  « ) تسا نیملسم  مومع  يارب  یتراشب 
تقوم تدم و  هاتوک  ياه  همانرب زج  يا ، هراچ یهاگ  تراشب ، تیادـه و  هار  ندومیپ  نامیا و  يورین  ندرک  مکحم  يارب  لاح  ره  هب 

.یهلا تایآ  رد  خوسنم  خسان و  دوجو  زمر  تسا  نیا  و  تسین ، دهد  یم تباث  ییاهن و  همانرب  هب  ار  دوخ  ياج  ادعب  هک 

600 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نینچ هدوـمن ، هراـشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  نیفلاـخم  يارتـفا  رتحیحـص ، اـی  و  رگید ، هناـهب  هـب  سپـس  هیآ 103 -) )
(. ٌرََشب ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  « ) دهد یم میلعت  وا  هب  يرشب  ار  تایآ  نیا  دنیوگ : یم اهنآ  میناد  یم ام  و  : » دیوگ یم

نآرق هک  یسک  نابز  ، » درادن هجوت  اهنیا  دیوگ : یم دشک و  یم هیاپ  یب ياهاعدا  نیا  رب  نالطب  طخ  نکـش  نادند  خساپ  کی  اب  نآرق 
يِذَّلا ُناِسل  « ) تسا هدـش ) لزاـن   ) راکـشآ حیـصف و  یبرع  ناـبز  هب  نآرق  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، یمجع  دـنهد  یم تبـسن  وا  هب  ار 

(. ٌنِیبُم ٌِّیبَرَع  ٌناِسل  اذه  ٌّیِمَجْعَأ َو  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی 
زاـجعا ّدـح  رـس  رد  زین  نآرق  ظاـفلا  هکلب  تسین  نآ  ياوتحم  هبنج  رد  اـهنت  نآرق  زاـجعا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوـخ  هب  هیآ  نیا  زا 

.تساهناسنا تردق  قوفام  دراد  دوجو  اهیدنب  هلمج  ظافلا و  رد  هک  یصاخ  یگنهامه  ینیریش و  هبذاج و  ششک و  و  تسا ،

600 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ینامیا یب خوسر  رطاخ  هب  همه  تافارحنا  تاماهتا و  نیا  هک  دزادرپ  یم تقیقح  نیا  نایب  هب  زیمآ  دیدهت  ینحل  اب  سپس  هیآ 104 -) )
هن میقتسم و  طارـص  هب  تیاده  هن   ) دنک یمن تیاده  ار  اهنآ  دنوادخ  دنرادن  یهلا  تایآ  هب  نامیا  هک  یناسک   » تساهنآ و سوفن  رد 

ْمَُهل ُهَّللا َو  ُمِهیِدـْهَی  ِهَّللا ال  ِتاـیِآب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسا یکاـندرد  باذـع  اـهنآ  يارب  و  نادـیواج ) تداعـس  تشهب و  هار  هب 
601 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌمِیلَأ .) ٌباذَع 

باذع يارب  زج  و  دنا ، هداد تسد  زا  ار  تیادـه  یگتـسیاش  هک  دـنقح  اب  ینمـشد  تجاجل و  بصعت و  راتفرگ  نانچنآ  اهنآ  هک  ارچ 
! دنرادن یگدامآ  میلا 

601 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

و دـنرادن ، یهلا  تاـیآ  هب  ناـمیا  هک  دـندنب  یم غورد  قـح ) نادرم  هب   ) یناـسک اـهنت  : » دـنک یم هفاـضا  هـیآ  نـیا  رد  و  هیآ 105 -) )
(. َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  « ) دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد 

داجیا یعنام  ّدـس و  دـنتقیقح ، هنـشت  هک  ییاهناسنا  اهنآ و  نایم  ددـنبب و  ماهتا  قح  نادرم  هب  ناـسنا  هک  رتگرزب  نیا  زا  یغورد  هچ  و 
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.دنک
نایوگغورد دیوگ و  یم نخـس  غورد  یتشز  هنیمز  رد  هک  تسا  يا  هدنهد ناکت  تایآ  زا  قوف  هیآ  مالـسا - هاگدید  زا  غورد  یتشز 

.دهد یم رارق  یهلا  تایآ  نارکنم  نارفاک و  ّدح  رس  رد  ار 
رد هک  ییاج  ات  .تسا  هدـش  هداد  تیمها  هداعلا  قوف  غورد  بذـک و  اب  هزراـبم  ییوگتـسار و  هلأـسم  هب  مالـسا  تاـمیلعت  رد  ـالوصا 

.تسا هدش  هدرمش  تشهب » تارب   » ناونع هب  ییوگتسار  و  ناهانگ » دیلک   » ناونع هب  غورد  یمالسا  تایاور 
«. تشهب هب  توعد  يراکوکین  و  دنک ، یم يراکوکین  هب  توعد  ییوگتسار  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  یلع 

«. تسا غورد  نآ  دیلک  و  هدش ، هداد  رارق  یقاتا  رد  اهیدیلپ  مامت  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زین  و 
دیوگ كرت  ار  غورد  ات  دـشچ  یمن ار  نامیا  معط  هاـگ  چـیه ناـسنا  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

«. يّدج ای  دشاب  یخوش  هاوخ 

601 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

هراشا

هیآ 106) )

601 ص :  لوزن .... : نأش 

مالسا و زا  تشگزاب  هب  روبجم  ار  اهنآ  دندش و  راتفرگ  ناکرشم  لاگنچ  رد  هک  دیدرگ  لزان  ناناملسم  زا  یهورگ  دروم  رد  هیآ  نیا 
.دندرک كرش  رفک و  تاملک  راهظا 

تخـس ارجام  نیا  رد  رامع  ردام  ردـپ و  دـندوب  باّبخ »  » و لالب »  » و بیهـص »  » و هّیمـس »  » شردام و  رـسای »  » شردـپ و  راـمع »  » اـهنآ
ج2، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دروآ  نابز  هب  دنتساوخ  یم ناکرشم  ار  هچنآ  دوب  ناوج  هک  رامع  یلو  دندش ، هتشک  دندرک و  تمواقم 

602 ص :
ربمایپ هدش ، رفاک  هتفر و  نوریب  مالسا  زا  رامع  دنتفگ : دندرک و  موکحم  ار  رامع  هنابئاغ  یـضعب  دیچیپ ، ناناملـسم  نایم  رد  ربخ  نیا 

.تسین نینچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هچ رگم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  نانک  هیرگ  رامع  هک  تشذگن  يزیچ 

؟ تسا هدش 
! مدومن دای  یکین  هب  ار  اهنآ  ياهتب  مدرک و  تراسج  امش  هب  تبسن  ات  دنتشادنرب  مرس  زا  تسد  هدش  دب  رایسب  ربمایپ ! يا  درک : ضرع 

رارق راشف  تحت  ار  وت  زاب  رگا  تفگ : یم درک و  یم كاپ  راّـمع  نامـشچ  زا  کـشا  شکراـبم  تسد  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
.شخب ییاهر  رطخ  زا  ار  دوخ  ناج  و  وگب - دنهاوخ  یم هچنآ  دنداد ،

.تخاس نشور  هطبار  نیا  رد  ار  لئاسم  دیدرگ و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد 
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602 ص :  ریسفت .... :

نایم رد  راّفک  ناکرشم و  فلتخم  ياه  همانرب زا  نخس  هک  هتشذگ  تایآ  ثحب  لیمکت  رد  نیّدترم -)  ) مالسا زا  ناگدننک  تشگزاب 
دعب هک  یناسک  : » دیوگ یم دنک ، یم هراشا  مالسا  زا  ناگدننک  تشگزاب  و  نیدترم » ، » ینعی رافک  زا  رگید  یهورگ  هب  اجنیا  رد  دوب ،
يرآ تسا - نامیا  زا  ولمم  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک رفک  راـهظا  راـبجا  راـشف و  تحت  هک  اـهنآ  زج  هب  دـنوش - رفاـک  ناـمیا  زا 

َرَفَک ْنَم  « ) ناشراظتنا رد  یمیظع  باذع  تساهنآ و  رب  ادخ  بضغ  دنا  هدوشگ رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیـس  هک  یـصاخشا  نینچ 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا َو  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  ْنَم  ْنِکل  ِنامیِْإلِاب َو  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  اَّلِإ  ِِهنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب 

.دنریگ یم شیپ  ار  رفک  هار  مالسا  شریذپ  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  زا  هورگ  ود  هب  هراشا  اجنیا  رد  عقاو  رد 
هب يرادافو  مالـسا و  زا  يرازیب  مالعا  اهنآ  هجنکـش  راشف و  تحت  دـنوش و  یم راتفرگ  قطنم  یب نانمـشد  لاگنچ  رد  هک  اهنآ  تسخن 

، دنوفع دروم  املـسم  هورگ  نیا  دشاب ، یم نامیا  زا  لامالام  ناشبلق  تسا و  نابز  اب  اهنت  دنیوگ  یم هچنآ  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم رفک 
تمدـخ يارب  اهورین  ندرک  هریخذ  ناج و  ظفح  يارب  هک  تسا  زاجم  هیقت »  » نامه نیا  تسا ، هدزن  رـس  اـهنآ  زا  یهاـنگ  الـصا  هکلب 

603 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زاجم  مالسا  رد  ادخ  هار  رد  رتشیب 
.تسا هدش  هتخانش 

هب ار  دوخ  یتدیقع  ریـسم  و  دنیاشگ ، یم ینامیا  یب رفک و  يور  هب  ار  دوخ  بلق  ياه  هچیرد یتسار  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ 
هعماـج لزلزت  بجوم  لـمع  نیا  هک  ارچ  .دـنوش  یم وا  میظع » باذـع   » مه ادـخ و  بضغ  راـتفرگ  مه  اـهنیا  دـننک ، یم ضوـع  یلک 

ببـس و  تسا ، تین  ءوس  رب  لیلد  ابلاغ  دوش و  یم بوسحم  یمالـسا  تموکح  میژر و  دـض  رب  ماـیق  عون  کـی  ددرگ و  یم یمالـسا 
.دتفا نانمشد  تسد  هب  یمالسا  هعماج  رارسا  هک  دوش  یم

603 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ترخآ رب  ار  ایند  یگدـنز  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دـنک یم وگزاـب  نینچ  ار  اـهنآ  ندـش  دـترم  لـیلد  هیآ  نیا  هیآ 107 -) )
(. ِةَرِخْآلا یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ   ) دنداهن ماگ  رفک  قیرط  رد  رگید  راب  تهج  نیمه  هب  و  دنداد » حیجرت 

(. َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  « ) دنک یمن تیاده  دنزرو ) یم رارصا  راکنا  رفک و  رد  هک   ) ار رفاک  موق  دنوادخ  «و 
قـشع اـیند  هب  هک  اـجنآ  زا  و  داـتفا ، رطخ  هب  ناـشیدام  عفاـنم  زا  يا  هراـپ اـتقوم  دـندروآ ، مالـسا  اـهنآ  هک  یماـگنه  هصـالخ  روطب  و 

.دنتشگزاب رفک  يوس  هب  اددجم  دنتشگ و  نامیشپ  دوخ  نامیا  زا  دندیزرو  یم
.دنوش یمن یهلا  تیاده  لومشم  تسین ، نامیا  يوس  هب  یششک  ناشدوجو  نورد  زا  هک  یتیعمج  نینچ  تسا  یهیدب 

603 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ناشمـشچ شوگ و  بلق و  رب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دهد یم حرـش  نینچ  ار  اهنآ  تیادـه  مدـع  لیلد  هیآ  نیا  هیآ 108 -) )
ْمِهِعْمَـس َو ْمِِهبوـُُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َعَـبَط  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ   ) دـنا هدـنام مورحم  قـح  كرد  ندینـش و  ندـید و  زا  هـک  ناـنچ  نآ  هداـهن » رهم 

(. ْمِهِراْصبَأ
لاـمعا اریز  َنُوِلفاـْغلا .) ُمُه  َکـِئلوُأ  « ) دنتـسه یعقاو  نـالفاغ  تخانـش ) رازبا  ماـمت  نداد  تسد  زا  اـب   ) يدارفا نینچ   » تسا نشور  و 
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هچیرد هک  دسر  یم ییاج  هب  شراک  ماجنا  رس  دراذگ و  یم ناسنا  كرد  صیخشت و  سح  يور  یئوس  راثآ  ناهانگ  عاونا  فالخ و 
.دوش یم هتسب  قیاقح  همه  يور  هب  وا  حور 
604 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

604 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ِیف ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال  « ) دـنناراکنایز ترخآ  رد  اهنآ  اعطق  راـچان و  : » تسا هدـش  میـسرت  نینچ  اـهنآ  راـک  هجیتن  هیآ  نیا  رد  هیآ 109 -) )
(. َنوُرِساْخلا ُمُه  ِةَرِخْآلا 

رثا رب  و  دشاب ، هتشاد  تسد  رد  نادیواج  تداعـس  تیاده و  يارب  ار  مزال  تاناکما  همه  ناسنا  هک  رتدب  نیا  زا  ینارـسخ  نایز و  هچ 
.دهدب تسد  زا  ار  اه  هیامرس نیا  همه  سوه  يوه و 

604 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نایب هیقت »  » ناونع هب  ار  زیمآرفک  تاملک  نمـشد  راـشف  تحت  هک  اـهنآ  ینعی  هتـشذگ  هورگ  ود  ربارب  رد  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 110 -) )
.دنناگدروخ بیرف  نامه  هک  دنراد  دوجو  یموس  هورگ  دنتشگزاب ، رفک  هب  لیم  مامت  اب  هک  اهنآ  دندرک و 

دنتـشگزاب نامیا  هب   ) ندروخ بیرف  زا  دعب  هک  یناسک  هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  سپـس  دیوگ : یم هدرک ، هراشا  اهنآ  عضو  هب  هیآ  نیا 
نابرهم هدنـشخب و  اهراک ، نیا  ماجنا  زا  دعب  تراگدرورپ ، دندومن  تماقتـسا  ادخ  هار  رد  دندرک و  داهج  سپـس  دندرک ، ترجه  و )

ْنِم َکَّبَر  َّنِإ  اوُرَبَص  اوُدَـهاج َو  َُّمث  اُوِنُتف  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَجاـه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث   ) دزاـس یم دوخ  تمحر  لومـشم  ار  اـهنآ  و  تسا »
(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب 

.یّلم دترم  هبوت  لوبق  يارب  تسا  ینشور  لیلد  هیآ  نیا 

604 ص :  ۀیآ 111 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

تسا و نتـشیوخ  رکف  رد   ) سک ره  هک  ار  يزور  دـیروآ  دای  هب  : » دـیوگ یم یمومع  رادـشه  کی  ناونع  هب  ماجنا  رـس  هیآ 111 -) )
ْنَع ُلِداُجت  ٍسْفَن  ُّلُـک  ِیتْأَـت  َمْوَی   ) دـشخب ییاـهر  شکاـندرد  تازاـجم  باذـع و  زا  ار  دوخ  اـت  دزیخ » یم رب  دوخ  زا  عاـفد  هب  اـهنت )

(. اهِسْفَن
ام ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َو  « ) دوش یم هداد  وا  هب  تساک  مک و  یب یـسک  ره  لامعا  هجیتن  اجنآ ) رد   ) و  » تسا هدوهیب  اهاپ  تسد و  نیا  یلو 

(. ْتَلِمَع
(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  « ) دش دهاوخن  ملظ  اهنآ  هب  «و 

605 ص :  ۀیآ 112 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

رد يدام ، يونعم و  ياهتمعن  تساهتمعن ، هروس  هروس ، نیا  هک  میا  هتفگ ارارک  دندش : راتفرگ  دندرک و  نارفک  هک  اهنآ  هیآ 112 -) )
.میناوخ یم ینیع  لاثم  کی  بلاق  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  نارفک  هجیتن  هیآ  نیا 
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605 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  یلثم  دننک ) یم تمعن  یساپسان  هک  اهنآ  يارب   ) دنوادخ و  : » دیوگ یم تسخن 
(. ًۀَنِمآ َْتناک  ًۀَیْرَق  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو  « ) هدوب ناما  نما و  تیاهن  رد  هک  ار  يدابآ  هقطنم  تسا : هدز 

ندرک چوک  ترجاهم و  هب  روبجم  زگره  و  دنتـشاد » یگدنز  نآ  رد  نانیمطا  اب   » شنانکاس هک  دوب  ناما  نما و  نانچ  نآ  يدابآ  نیا 
(. ًۀَِّنئَمْطُم  ) دندوبن

ًادَـغَر اُهقْزِر  اهِیتْأَی  « ) دـمآ یم نآ  يوس  هب  یناکم  ره  زا  رفاو  روطب  شزاین  دروم  ياهیزور  عاونا  ، » نانیمطا تینما و  تمعن  رب  هوـالع 
(. ٍناکَم ِّلُک  ْنِم 

مادـنا رب  ناشلامعا  رطاخ  هب  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  ادـخ  دـندرک و  ادـخ  ياهتمعن  نارفک  شانکاس )  ) يدابآ نیا  ماجنا  رـس  اما  »
(. َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  ِعوُْجلا َو  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  « ) دیناشوپ اهنآ 

ینماان رقف و  نارفک ، رثا  رب  زین  نایاپ  رد  دوب ، هدرک  رپ  ار  اهنآ  دوجو  مامت  هافر  تینما و  تمعن  زاغآ ، رد  هک  هنوگ  نامه  تقیقح  رد 
.تسشن نآ  ياج  هب 

605 ص :  ۀیآ 113 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

وا ینامسآ  تامیلعت  ادخ و  هداتـسرف  دوجو  ینعی  يونعم  ياهتمعن  زا  هک  دوب  لامک  دح  رد  اهنآ  يدام  ياهتمعن  اهنت  هن  هیآ 113 -) )
اهنآ یلو  دومن ) تجح  مامتا  درک و  توعد  قح  نییآ  هب  ار  اهنآ  و   ) دمآ اهنآ  يوس  هب  اهنآ  دوخ  زا  يربمایپ  و   » دندوب رادروخرب  زین 

(. ُهُوبَّذَکَف ْمُْهنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  « ) دنتخادرپ شبیذکت  هب 
(. َنوُِملاظ ْمُه  ُباذَْعلا َو  ُمُهَذَخَأَف  « ) دندوب رگمتس  ملاظ و  اهنآ  هک  یلاح  رد  تفرگ ، ورف  ار  اهنآ  یهلا  باذع  ماگنه  نیا  رد  سپ  »

605 ص :  ۀیآ 114 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ماگ یهلا  ياهتمعن  ناگدننک  نارفک  ناملاظ و  نالفاغ و  نآ  هار  رد  امـش  ینـشور  هدنز و  ياه  هنومن نینچ  هدـهاشم  اب  هیآ 114 -) )
« دیتسرپ یم ار  وا  رگا  دیروآ  اج  هب  ار  وا  ياهتمعن  رکـش  دـیروخب و  هزیکاپ  لالح و  تسا  هدرک  ناتیزور  ادـخ  هچنآ  زا  امـش   » دـیهنن

(. َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْشا  ًابِّیَط َو  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَف  )
راتفرگ تمعن  نارفک  رثا  رب  دنتـسیز و  یم يداـبآ  هقطنم  رد  هک  تسا  هدوب  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هب  طوبرم  ـالامتحا  ناتـساد  نیا 

.دندش ینماان  یطحق و 
: دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  نخس ، نیا  دهاش 

606 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییاذغ  داوم  زا  یتح  هک  دنتشاد  یهفرم  یگدنز  ردق  نآ  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  »
روبجم هک  دیسر  ییاج  هب  اهنآ  راک  ماجنا  رس  اما  دندرک ، یم كاپ  زین  ار  دوخ  ندب  نآ  اب  یهاگ  دنتخاس و  یم کچوک  ياه  همسجم

ًۀَنِمآ َْتناک  ًۀَـیْرَق  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  : » هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنروخب و  ار  هدولآ  ییاذـغ  داوم  ناـمه  دـندش 
عییضت ریذبت و  فارسا و  هنوگره  دننادب  ات  دنتسه  یهلا  ياهتمعن  قرغ  هک  ییاهتلم  دارفا و  همه  هب  تسا  يرادشه  نیا  و  ًۀَِّنئَمْطُم »... 

.نیگنس رایسب  يا  همیرج دراد  همیرج  اهتمعن 
.دنزیر یم اهناد  هلابز هب  ار  دوخ  یفاضا  ياذغ  زا  یمین  هشیمه  هک  اهنآ  هب  تسا  يرادشه  نیا 

هریخذ ردق  نآ  نتخورف ، رتنارگ  يارب  اهرابنا  رد  یـصخش و  فرـصم  يارب  اه  هناخ رد  ار  ییاذـغ  داوم  هک  اهنآ  هب  تسا  يرادـشه  و 
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هاگـشیپ رد  همه  اهنیا  يرآ ! دنراذگب ! نارگید  رایتخا  رد  رتنازرا  خرن  هب  دنتـسین  رـضاح  اما  دوش  یم دساف  ددـنگ و  یم هک  دـننک  یم
.تسا بهاوم  نیا  بلس  نآ  تازاجم  نیرتمک  دراد و  همیرج  تازاجم و  ادخ 

606 ص :  ۀیآ 115 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

نیا رکـش  یهلا و  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دش : دنهاوخن  راگتـسر  زگره  نایوگغورد  هیآ 115 -) )
ادـخ نییآ  رد  تعدـب  قیرط  زا  هک  یعقاو  ریغ  تامرحم  یعقاو و  تاـمرحم  زا  اـهنآ ، بیقعت  رد  هیآ  نیا  دوب  هدـمآ  ناـیم  هب  اـهتمعن 

.ددرگ لیمکت  هقلح  نیا  ات  دیوگ  یم نخس  دندوب ، هدش  میرحت 
« تسا هدرک  مارح  امـش  رب  دنا  هدـیرب رـس  ادـخ  ریغ  مان  اب  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ ، رادرم ، اهنت   » دـنوادخ دـیوگ : یم تسخن 

(. ِِهب ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  ِریِْزنِْخلا َو  َمَْحل  َمَّدلا َو  َۀَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  )
رظن زا  ندـب  ءازجا  مامت  زا  زین  نوخ  و  تساـهبرکیم ، عاونا  عبنم  رادرم  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  زورما  لوا ، دروم  هس  یگدولآ  اـما 

.تسا كانرطخ  يرامیب  عون  دنچ  يارب  یلماع  زین  كوخ  تشوگ  و  تسا ، رت  هدولآ اهبرکیم  تیلاعف 
هک ارچ  .دراد  يونعم  یقالخا و  هبنج  هکلب  تسین ، یتشادهب  هبنج  نآ  میرحت  هفـسلف  دنوش  یم حـبذ  هّللا »  » ریغ مان  اب  هک  یتاناویح  اما 

607 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نییآ  اب  تسا  يا  هزرابم وس  کی  زا 
.اهتمعن نیا  هدننیرفآ  هب  تسا  یهجوت  رگید  يوس  زا  یتسرپ و  تب  كرش و 

هیـصوت تشوگ  زا  هدافتـسا  رد  ار  لادـتعا  مالـسا ، هک  دوش  یم هدافتـسا  هتکن  نیا  دـعب ، تاـیآ  هیآ و  نیا  ياوتحم  عومجم  زا  اـنمض 
حالطـصا هب  زا  یهورگ  تیلهاج و  رـصع  مدرم  دننام  هن  و  هدرک ، میرحت  یلکب  ار  ییاذـغ  عبنم  نیا  ناراوخهایگ  دـننام  هن  دـنک ، یم

.دهد یم ار  اهمرک ) عاونا  گنچرخ و  رامسوس و  یتح   ) یتشوگ عون  ره  زا  هدافتسا  هزاجا  ام  نامز  ناندمتم 
هک یناسک  اـما  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  ار  ءانثتـسا  دراوم  تسا ، دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق  شور  هک  هنوگ  ناـمه  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

زواجت و هک  یلاح  رد  دشاب ) رطخ  رد  ناشناج  دننامب و  اذـغ  نودـب  ینابایب  رد  لثملا  یف  مارح  ياهتـشوگ  ندروخ  زا   ) دـنوش راچان 
ٌروُفَغ َهَّللا  َّنِإَف  ٍداع  ٍغاب َو ال  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  « ) تسا نابرهم  هدنـشخب و  ادخ  هک ) ارچ  دشخب  یم ار  اهنآ  ادخ   ) دنیامنن ّدـح  زا  يّدـعت 

(. ٌمیِحَر

607 ص :  ۀیآ 116 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

حرـش تحارـص  اب  دوب  هدـش  حرطم  البق  ینمـض  روطب  هک  ناکرـشم  لیلد  یب ياهمیرحت  هنیمز  رد  هک  ار  یثحب  هیآ  نیا  هیآ 116 -) )
هب ار  يزیچ  ات  مارح ، نآ  تسا و  لالح  نیا  دـییوگن  دـنک  یم فیـصوت  امـش  ياـهنابز  هک  یغورد  رطاـخ  هب  : » دـیوگ یم دـهد و  یم

(. َبِذَْکلا ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌمارَح  اذه  ٌلالَح َو  اذه  َبِذَْکلا  ُمُُکتَنِْسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال  « ) دیدنبب ارتفا  ادخ  رب  غورد 
- مارح ار  ییایشا  و  دینک ، یم لالح  دوخ  شیپ  زا  ار  ییایشا  هدرک  شوارت  امـش  نابز  زا  اهنت  هک  تسا  راکـشآ  غورد  کی  نیا  ینعی 

صاصتخا اهتب  هب  ار  یتمـسق  دنتـسناد و  یم لالح  ار  یـضعب  دـندرک و  یم میرحت  دوخ  رب  ار  یـضعب  هک  هدوب  یناـیاپراهچ  هب  هراـشا 
.دنداد یم

هب ار  امـش  هناروکروک ، ياهدیلقت  یفارخ و  راکفا  هک  نیا  ای  و  دـینک ؟ يرازگنوناق  هک  تسا ، هداد  یقح  نینچ  امـش  هب  دـنوادخ  ایآ 
دندنب یم ارتفا  غورد و  ادـخ  هب  هک  یناسک  : » دـیوگ یم يدـج  راطخا  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  تسا !؟ هتـشاداو  ییاهتعدـب  نینچ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1252 

http://www.ghaemiyeh.com


608 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُِحْلُفی .) َبِذَْکلا ال  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دش دنهاوخن  راگتسر  هاگ  چیه
گرزب دـنوادخ  هراب  رد  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب  هک  سک  ره  هراب  رد  تسا ، يراگتـسران  یتخبدـب و  هیام  ارتفا  غورد و  الوصا 

.دریگ تروص 

608 ص :  ۀیآ 117 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

باذع و  دوش ،) یم ناشبیـصن  ایند  نیا  رد  هک   ) تسا یمک  هرهب  : » دـهد یم حیـضوت  نینچ  ار  يراگتـسر  مدـع  هیآ  نیا  هیآ 117 -) )
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ٌلِیلَق َو  ٌعاتَم  « ) تسا نانآ  راظتنا  رد  یکاندرد 

هدافتـسا نآ  تشوگ  زا  و  دندرمـش ، یم لالح  دوخ  يارب  هک  دـشاب  تاناویح  هدرم  ياهنینج  هب  هراـشا  تسا  نکمم  لـیلق ، عاـتم  نیا 
.دندرک یم

608 ص :  ۀیآ 118 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

زا يرگید  ءایـشا  دـش ، هتفگ  ـالاب  رد  هـک  زیچ  راـهچ  نآ  زا  ریغ  ارچ  هـک  دوـش  حرط  یلاؤـس ، تـسا  نـکمم  اـجنیا  رد  هیآ 118 -) )
؟ تسا هدوب  مارح  دوهی  موق  رب  تاناویح 

حرـش وت  يارب  البق  هک  ار  ییاهزیچ  دروم ) راهچ  نآ  رب  هوالع   ) دوهی رب  اـم  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، لاؤس  نیا  خـساپ  هب  اـیوگ  هیآ  نیا 
(. ُْلبَق ْنِم  َْکیَلَع  انْصَصَق  ام  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  « ) میدرک میرحت  میداد 

یتاناویح هب  هراشا   ) میدرک مارح  ار  يراد  نخان ناویح  ره  ناـیدوهی  رب  : » هدـمآ ماـعنا  هروس  هیآ 146  رد  هک  تسا  يروما  هب  هراـشا 
رب هک  ار  ییاـهیبرچ  رگم  میدومن ، میرحت  ار  ناـشیبرچ  هیپ و  دنفـسوگ ، واـگ و  زا  و  بسا ) نوـچمه  دـنراد  هچراـپکی  ّمس  هک  تسا 
هب اهنآ ، متس  ملظ و  رطاخ  هب  ار  نیا  دوب ، هتخیمآ  ناوختسا  اب  ای  و  اهولهپ ، فرط  ود  و  ءاعما ، يالبال  رد  ای  و  تشاد ، رارق  اهنآ  تشپ 

«. مییوگ یم تسار  ام  میداد و  رارق  رفیک ، ناونع 
: دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذل  و  هتـشاد ، دوهی  ياهمتـس  ملاظم و  ربارب  رد  رفیک  تازاجم و  هبنج  یفاضا  تامرحم  نیا  تقیقح  رد 

(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  ْمُهانْمَلَظ َو  ام  َو  « ) دنتشاد یم اور  متس  نتشیوخ  هب  اهنآ  یلو  میدرکن  متس  اهنآ  هب  ام  «و 

608 ص :  ۀیآ 119 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

، دیاشگ یم نامیـشپ  ای  هدروخ و  بیرف  دارفا  يور  هب  ار  تشگزاب  ياهرد  تسا ، نآرق  شور  هک  نانچ  نآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 119 -) )
دـنا و هدرک هبوت  نآ  زا  دـعب  سپـس  دـنا ، هداد ماجنا  دـب  لامعا  لهج  يور  زا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  تراـگدرورپ  سپـس  : » دـیوگ یم و 

609 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدنزرمآ  حالصا ، هبوت و  نیا  زا  دعب  تراگدرورپ  يرآ  دندومن ، ناربج  حالصا و 
(. ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُحَلْصَأ  َِکلذ َو  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  « ) تسا نابرهم  و 

زاـب قـح  هار  هب  یهاـگآ  زا  سپ  هک  دـندارفا  هنوـگ  نیا  هک  ارچ  درمـش ، یم تلاـهج »  » ار هاـنگ  باـکترا  تلع  هک  نـیا  هجوـت  لـباق 
.دندرگ یم

ات درامـش ، یم هبوت  لمکم  ار  ناربج  حالـصا و  هکلب  دنک ، یمن دودـحم  ینورد  تمادـن  یبلق و  هبوت  هب  ار  هبوت  هلأسم  هک : نیا  رگید 
.درک ناربج  ناوت  یم هّللا » رفغتسا   » هلمج کی  اب  ار  هانگ  نارازه  هک  مینک  نوریب  دوخ  زغم  زا  ار  طلغ  رکف  نیا 
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609 ص :  ۀیآ 120 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

يرازگرکـش سح  کیرحت  نآ  زا  فده  تساهتمعن و  نایب  هروس  هروس ، نیا  میتفگ  دوب ! تما  کی  ییاهنت  هب  میهاربا  هیآ 120 -) )
.دزیگنارب تمعن  همه  نیا  هدنشخب  تخانش  هب  ار  اهنآ  هک  يا  هنوگ هب  تساهناسنا ،

نیا زا  اصوصخم  هک  هدمآ  نایم  هب  دیحوت ، نامرهق  میهاربا »  » ینعی ادخ ، رازگرکـش  هدنب  لماک  قادـصم  کی  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد 
.دنناد یم دوخ  نیتسخن  يادتقم  اوشیپ و  ار  وا  هک  تسا  نیرفآ  ماهلا  اصوصخ  اهبرع  امومع و  اهناملسم  يارب  زین  رظن 

.تسا هدش  هراشا  تفص  جنپ  هب  گرزب  درم  نیا  هتسجرب  تافص  نایم  زا 
(. ًۀَّمُأ َناک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  « ) دوب یتما  دوخ  میهاربا   » دیوگ یم زاغآ  رد  - 1

مد یـسک  شیعامتجا  طیحم  رد  هک  زور  نآ  رد  و  دوب ، زاس  تما  درم  کی  دوب ، گرزب  ياوشیپ  کی  دوب ، تما  کـی  میهاربا  يرآ !
.دوب دیحوت  گرزب  يدانم  وا  دز  یمن دیحوت  زا 

(. ِهَِّلل ًاِتناق  « ) دوب ادخ  عیطم  هدنب   » هک دوب  نیا  میهاربا )  ) وا رگید  فصو  - 2
(. ًافِینَح « ) درپس یم ماگ  قح ، قیرط  هّللا و  میقتسم  طخ  رد  هراومه  وا  - » 3

(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  ُکَی  َْمل  َو   ) هدوب هدرک  رپ  هّللا »  » رون اهنت  ار  شبلق  يایاوز  رکف و  یگدنز و  مامت  و  دوبن » ناکرشم  زا  زگره  وا  - » 4

609 ص :  ۀیآ 121 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ًارِکاـش « ) درک یم يرازگرکـش  ار  ادـخ  ياـهتمعن  همه  : » هک دوـب  يدرم  وا  ماـجنا  رـس  اـهیگژیو  نیا  لاـبند  هب  و  مجنپ : هیآ 121 -) )
(. ِهِمُْعنَِأل

610 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتخادرپ  تافص  نیا  مهم  هجیتن  جنپ  نایب  هب  هناگ  جنپ فاصوا  نیا  نایب  زا  سپ  و 
(. ُهابَتْجا « ) دیزگرب شتوعد ) غالبا  توبن و  يارب   ) ار میهاربا  دنوادخ  - » 1 دیوگ : یم

(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُهادَه  َو   ) دومن ظفح  فارحنا  شزغل و  هنوگره  زا  و  درک » تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  ادخ )  ) و - » 2
یـسک هب  يزیچ  باسح  یب نوچ  دزاـس  یم رهاـظ  دوخ  زا  ناـسنا  هک  تسا  ییاهیگتـسیاش  اـهتقایل و  لاـبند  هب  یهلا  تیادـه  هک  ارچ 

.دنهد یمن

610 ص :  ۀیآ 122 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

(. ًۀَنَسَح اْینُّدلا  ِیف  ُهاْنیَتآ  َو  « ) میداد هنسح  وا  هب  ایند  رد  ام  و  : » موس هیآ 122 -) )
.نآ دننام  هتسیاش و  نادنزرف  يدام و  ياهتمعن  ات  هتفرگ ، تلاسر  توبن و  ماقم  زا 

(. َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  « ) تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  و  - » 4
میهاربا دوخ  هک  نیا  هن  رگم  دوش ، یم بوسحم  اهنآ  هرمز  رد  ماقم  همه  نیا  اب  میهاربا  هک  تسا  ناحلاص  ماـقم  تمظع  هناـشن  نیا  و 
ناحلاص زا  ارم  نک و  اطع  نم  هب  بئاص  رظن  ادنوادخ ! «: » َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  ًامْکُح َو  ِیل  ْبَه  ِّبَر   » دوب هدرک  ار  اضاقت  نیا  ادخ  زا 

(. 83 ارعش / « ) هد رارق 

610 ص :  ۀیآ 123 ....  (: 16) لحنلا ةروس 
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يارب اـهنت  هن  وا  بتکم  هک  دوب  نیا  داد  هتـسجرب  تافـص  همه  نآ  ربارب  رد  میهاربا  هب  ادـخ  هک  يزاـیتما  نیرخآ  مجنپ : هیآ 123 -) )
: دـیوگ یم نآرق  هک  يا  هنوگ هب  دـیدرگ ، شخب  ماهلا  بتکم  کـی  یمالـسا  تما  يارب  اـصوصخم  هشیمه ، يارب  هک  شرـصع  لـها 

(. ًافِینَح َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث  « ) نک يوریپ  دیحوت ، صلاخ  نییآ  میهاربا ، نییآ  زا  هک  میداتسرف  یحو  وت  هب  سپس  »
(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  « ) دوبن ناکرشم  زا  میهاربا   » دنک یم دیکأت  رگید  راب 

610 ص :  ۀیآ 124 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ناناملسم تسا و  میهاربا  نییآ  مالـسا  نییآ  رگا  هک  نیا  نآ  دیآ و  یم شیپ  اجنیا  رد  یلاؤس  هتـشذگ  تایآ  هب  هجوت  اب  هیآ 124 -) )
لیطعت دـنناد و  یم دـیع  ار  هبنـش  دوهی  ارچ  سپ  هعمج ، زور  مارتحا  هلمج  زا  دـننک  یم يوریپ  میهاربا  ننـس  زا  لئاسم  زا  يرایـسب  رد 

؟ دننک یم
نآ رد  هک  دوب  تازاجم  کی  ناونع  هب  طقف  دوهی ) يارب   ) هبنـش زور   » ياهمیرحت دیوگ : یم دزادرپ و  یم لاؤس  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا 

هدیزگرب دندرک  ییانتعا  یب نآ  هب  تبسن  مه  یضعب  دندیـشک و  راک  زا  تسد  یلکب  دنتفریذپ و  ار  نآ  یـضعب  دندرک » فالتخا  مه 
611 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 

(. ِهِیف اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُْتبَّسلا  َلِعُج  امَّنِإ  )
درک هعمج  زور  لیطعت  مارتحا و  هب  توعد  ار  لیئارـسا  ینب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج 
رارق اهنآ  يارب  ار  هبنـش  زور  دنوادخ  دـنداد ، حـیجرت  ار  هبنـش  زور  دـندز و  زاب  رـس  نآ  زا  يا  هناهب هب  اهنآ  اما  دوب ، میهاربا  نییآ  هک 

تازاجم هداعلا و  قوف  هبنج  هک  ارچ  دـینک ، دانتـسا  دـیابن  هبنـش  زور  یلیطعت  هب  نیاربانب  اهتیدودـحم ، لمع و  تدـش  اب  مأوت  اما  داد ،
ار نآ  یهورگ  دـندرک ، فالتخا  زین  دوخ  یباختنا  زور  نیا  رد  یتح  دوهی  هک  تسا  نیا  هلأـسم  نیا  رب  لـیلد  نیرتهب  و  تسا ، هتـشاد 

دندش راتفرگ  یهلا  تازاجم  هب  دنتخادرپ و  راک  بسک و  هب  و  دنتـسکش ، ار  نآ  مارتحا  زین  یهورگ  دـندومن و  مارتحا  دـنداهن و  جرا 
«. 1»

ُمُکْحََیل َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) دـنک یم يرواد  اهنآ  نایم  دنتـشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  تمایق ، زور  تراگدرورپ  و  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 
(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب 

611 ص :  ۀیآ 125 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

میالم و یهاگ  ینوگانوگ  ياهثحب  هروس  نیا  فلتخم  تایآ  يالبال  رد  نافلاخم : اب  هلباقم  رد  یقالخا  مهم  روتـسد  هد  هیآ 125 -) )
يرتشیب تدـش  قمع و  ریخا  تایآ  رد  اصوصخم  دـمآ ، نایم  هب  فلتخم  ياههورگ  اب  یلک  روطب  دوهی و  ناکرـشم و  اب  دـنت ، یهاگ 

.تشاد
زرط و  یقطنم ، دروخرب  رظن  زا  یقالخا  مهم  تاروتـسد  هتـشر  کی  دوش  یم بوسحم  لـحن »  » هروس ناـیاپ  هک  اـهثحب  نیا  ناـیاپ  رد 

لوصا ناونع  هب  ار  نآ  ناوت  یم هک  تسا  هدش  نایب  نآ ، دننام  اه و  هئطوت ربارب  رد  یگداتـسیا  هوحن  و  وفع ، رفیک و  یگنوگچ  ثحب ،
زا اج  همه  رد  نامز و  ره  رد  یلک  نوناق  کی  ناونع  هب  درک و  يراذـگمان  مالـسا  رد  نیفلاخم  لباقم  رد  هزراـبم  شور  یکیتکاـت و 

.دومن هدافتسا  نآ 
.دوش یم هصالخ  لصا  هد  رد  ریز  بیترت  هب  همانرب  نیا 
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(. ِۀَمْکِْحلِاب َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  « ) نک توعد  تراگدرورپ  هار  يوس  هب  تمکح  هلیسو  هب  : » دیوگ یم تسخن  - 1
__________________________________________________

نآ رد  اهنآ  يارجاـم  حرـش  هک  دراد  فارعا ) هروس   166 تایآ 163 - « ) تبّـسلا باحـصا   » تایآ اب  يدـنویپ  طابترا و  هیآ  نیا  ( 1)
.تسا هدمآ 

612 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نتخادنا تسد  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، هدش  باسح  تالالدتـسا  حیحـص و  قطنم  زا  هدافتـسا  قح ، يوس  هب  توعد  رد  ماگ  نیتسخن 

.دوش یم بوسحم  ماگ  نیتسخن  هتفخ  ياهلقع  نتخاس  رادیب  نآ و  ندروآرد  تکرح  هب  مدرم و  هشیدنا  رکف و  نورد  رد 
(. ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا  َو  « ) وکین ياهزردنا  هلیسو  هب  و  - » 2

ياه هدوت ناوت  یم نآ  کیرحت  اـب  هک  دراد  یفطاـع  هبنج  رتشیب  زردـنا  و  هظعوم ، هک  ارچ  اـهناسنا ، فطاوع  زا  ندرک  هدافتـسا  ینعی 
.تخاس هجوتم  قح  فرط  هب  ار  مدرم  میظع 

(. ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  « ) زادرپ هرظانم  هب  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  نافلاخم )  ) اهنآ اب  و  - » 3
ار ناشنهذ  هرظانم  قیرط  زا  دـیاب  هدـش و  هتـشابنا  یتسردان  لئاسم  زا  البق  اهنآ  نهذ  هک  تسا  یناسک  صوصخم  ماـگ  نیموس  نیا  و 

.دننک ادیپ  قح  شریذپ  يارب  یگدامآ  ات  درک  یلاخ 
تیاده یناسک  هچ  تسا و  هدش  هارمگ  وا  هار  زا  یسک  هچ  دناد ، یم رتهب  یسک  ره  زا  تراگدرورپ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلِیبَس َو  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  « ) دنا هتفای
تیادـه ماـجنا  رـس  یناـسک  هچ  اـما  قوف ، هدـش  باـسح  هناـگ  هس  قرط  زا  تسا ، قح  هار  هب  توـعد  امـش  هفیظو  هک  نیا  هب  هراـشا 

.سب دناد و  یم ادخ  اهنت  ار  نآ  درک  دنهاوخ  يراشفاپ  تلالض  قیرط  رد  یناسک  هچ  و  دنوش ، یم

612 ص :  ۀیآ 126 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

اما مینک ، تکرـش  نافلاخم  اب  لوقعم  هرظانم  ای  یفطاع و  یقطنم ، ثحب  کی  رد  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  نونکات  مراهچ : هیآ 126 -) )
دیتساوخ رگا  : » دهد یم روتـسد  اجنیا  رد  دندز ، زواجت  يدعت و  هب  تسد  اهنآ  دـش و  لصاح  يریگرد  تفر و  رتارف  نیا  زا  راک  رگا 
(. ِِهب ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو   ) نآ زا  رتشیب  هن  و  دیهد » رفیک  هدش  يدعت  امش  هب  هک  يرادقم  هب  طقف  دینک  تازاجم 

(. َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَـص  ِْنَئل  َو  « ) تسا رتـهب  نایابیکـش  يارب  راـک  نیا  تشذـگ ) وفع و  و   ) دـینک هشیپ  ییابیکـش  رگا  یلو  - » 5
613 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

كاندرد عضو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  هدـش ، لزان  دـحا »  » گنج رد  هیآ  نیا  هک  میناوخ  یم تایاور  زا  یـضعب  رد 
یبیجع تواسق  اب  ار  وا  يولهپ  هنیس و  هکلب  هدرکن ، تعانق  وا  نتشک  هب  نمشد  هک   ) دید ار  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  شیومع  تداهش 

! ایادخ : » دومرف دش و ) تحاران  بلقنم و  رایـسب  هدومن  عطق  ار  وا  ینیب  شوگ و  و  تسا ، هدیـشک  نوریب  ار  وا  بلق  ای  دبک  و  هدـیرد ،
«. ییام راکددم  رای و  منیب  یم هچنآ  ربارب  رد  وت  و  مروآ ، یم وت  هب  تیاکش  تسوت و  نآ  زا  دمح 

«. منک یم هلثم  ار  اهنآ  منک ، یم هلثم  ار  اهنآ  منک ، یم هلثم  ار  اهنآ  موش  هریچ  اهنآ  رب  نم  رگا  : » دومرف سپس 
.دش لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد 

: درک ضرع  ربمایپ  هلصافالب 
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ربمایپ رب  رمع ، مامت  رد  هک  دوب  يا  هظحل نیرتکاندرد  دیاش  هظحل  نیا  هک  نیا  اب  منک !» یم ربص  منک ، یم ربص  ایادـخ ! «: » ربصا ربصا  »
.درک باختنا  دوب  تشذگ  وفع و  هار  هک  مود  هار  تشگ و  طلسم  دوخ  باصعا  رب  ربمایپ  زاب  یلو  تشذگ ،

613 ص :  ۀیآ 127 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

ماجنا یتشادمشچ  چیه  نودب  هک  دراذگ  دهاوخ  یعطق  رثا  یتروص  رد  ییابیکـش  ربص و  تشذگ و  وفع و  نیا  مشـش : هیآ 127 -) )
قیفوت هب  و   ) ادخ يارب  زج  وت  ییابیکش  نیا  نک و  هشیپ  ییابیکـش  : » دنک یم هفاضا  نآرق  اذل  و  دشاب ، ادخ  رطاخ  هب  طقف  ینعی  دریذپ 

(. ِهَّللِاب اَّلِإ  َكُْربَص  ام  ِْربْصا َو  َو  « ) دشاب دناوت  یمن راگدرورپ )
دیابن زاب  داتفین  رگراک  ییابیکـش  تشذـگ و  وفع و  هنیمز  رد  ادـخ و  يوس  هب  توعد  غیلبت و  هنیمز  رد  تامحز  نیا  مامت  هاگره  - 7

رد اذل  داد ، همادا  غیلبت  هب  نانچمه  رتشیب  هچ  ره  يدرسنوخ  هلصوح و  اب  دیاب  هکلب  دومن ، عزج  یبات و  یب ای  و  دش ، درـسلد  سویأم و 
(. ْمِْهیَلَع ْنَزْحَت  َو ال  « ) شابم نیگهودنا  اهنآ  رب  : » دیوگ یم روتسد  نیمتفه 

نینچ رد  دزادرپب ، كانرطخ  ياه  هشقن حرط  هب  درادـنرب و  هئطوت  زا  تسد  جوجل  نمـشد  تسا  نکمم  زاب  فاصوا  نیا  ماـمت  اـب  - 8
614 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامه  حیحص  يریگعضوم  یطیارش 

َو ال « ) ریگم رارق  انگنت  رد  اهنآ ، ياه  هئطوت زا  و  وشم ! درـسلد  نیگهودـنا و  اهنآ ، ياهراک )  ) رطاخ هب  و  : » دـیوگ یم نآرق  هک  تسا 
(. َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَض  ِیف  ُکَت 

دینک و یثنخ  ار  اه  هئطوت نیا  دیناوت  یم لقع  راکتشپ و  تماقتسا و  نامیا و  يورین  زا  دادمتـسا  اب  تسادخ و  امـش  هاگ  هیکت هک  ارچ 
.بآ رب  شقن 

614 ص :  ۀیآ 128 ....  (: 16) لحنلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  همانرب  نیمهد  نیمهن و  هب  دریگ  یم نایاپ  نآ  اب  لحن  هروس  هک  هیآ  نیرخآ  هیآ 128 -) )
(. اْوَقَّتا َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  « ) دننک هشیپ  ار  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  - » 9

یمالسا قالخا  لوصا  دیاب  نمـشد  ربارب  رد  یتح  ینعی  نافلاخم ، ربارب  رد  اوقت  هلمج  زا  شعیـسو ، موهفم  رد  داعبا و  همه  رد  اوقت » »
رد یتح  و  دومن ، زیهرپ  تمهت  غورد و  زا  درک ، بدا  فاصنا و  تیاعر  نافرحنم  اب  دومن ، یمالسا  هلماعم  ناریسا  اب  درک ، تیاعر  ار 
هب دوش : ظـفح  یمالـسا  نیزاوم  اوـقت و  دـیاب  تسا  هدـش  دراو  مالـسا  یگنج  تاـمیلعت  لوـصا  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  گـنج  نادـیم 

دیابن ار  عرازم  درب ، نیب  زا  دیابن  ار  نایاپراهچ  یتح  دش ، دـیابن  هداتفا  راک  زا  ناریپ  ناکدوک و  ضرعتم  درک ، هلمح  دـیابن  ناعافد  یب
دیاب امومع  نمـشد  تسود و  ربارب  رد  تلادـع  لوصا  تیاـعر  اوقت و  هصـالخ  دومن  عطق  نمـشد  يور  هب  دـیابن  ار  بآ  درک ، دوباـن 

.دوش ارجا  دریگ و  ماجنا 
(. َنُونِسُْحم ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دنراکوکین هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ )  ) و - » 10

زا تسا  رپ  مالـسا  خـیرات  و  تسا ، هزراـبم  ياهـشور  نیرتـهب  زا  یکی  دریذـپ ، ماـجنا  دوخ  ياـج  رد  عقوم و  هب  رگا  یکین  ناـسحا و 
.دومن حتف  زا  دعب  هّکم »  » ناکرشم اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  يراتفر  لثم  همانرب ، نیا  رهاظم 

زا هک  دـهد  یم ناشن  دـنک  یم صخـشم  ار  نافلاخم  اب  دروخرب  یعرف  یلـصا و  طوطخ  مامت  هک  قوف  همانرب  هناگ  هد  دراوم  رد  تقد 
.درک هدافتسا  دیاب  ددرگ  یم نیفلاخم  رد  ذوفن  ببس  هک  يروما  همه  هصالخ  یکیتکات و  یناور ، یفطاع ، یقطنم ، لوصا  مامت 
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شخب ای  ناهج  رـسارس  مالـسا  زورما  دیاش  دنتـسب ، یم راک  هب  ار  فارطالا  عماج  همانرب  نیا  دوخ  نافلاخم  ربارب  رد  ناناملـسم  رگا  و 
.دوب هتفرگارف  ار  نآ  هدمع 

« لحن هروس  نایاپ  »
615 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

615 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزناپ  ءزج  زاغآ 

615 ص :  [ ..... 17  ] ءارسا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 111  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

615 ص :  تسا .... : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هروس  نیا  ریسفت  رد  دورو  زا  لبق 

615 ص :  هروس .... : نیا  ياهمان  - 1

.دراد ناحبس »  » و ءارسا »  » لیبق زا  زین  يرگید  ياهمان  تسا و  لیئارسا » ینب   » هروس نیا  روهشم  مان 
ینب نوماریپ  هروس  نیا  نایاپ  زاغآ و  رد  يا  هظحالم لباق  شخب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـش  هدراذـگ  نآ  رب  لیئارـسا » ینب   » ماـن رگا 

.تسا لیئارسا 
نخـس هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  جارعم )  ) ءارـسا نوماریپ  هک  تسا  نآ  هیآ  نیتسخن  رطاـخ  هب  دوش  یم هتفگ  ءارـسا »  » نآ هب  رگا  و 

.تسا هدش  هتفرگ  هروس  نیا  هملک  نیتسخن  زا  زین  ناحبس »  » و دیوگ ، یم

615 ص :  هروس .... : ياوتحم  - 2

تایآ تفگ  ناوت  یم یلک  روطب  و  تسا ، عمج  نآ  رد  یّکم  ياه  هروس ياهیگژیو  اعبط  هدش و  لزان  هّکم  رد  روهشم  ربانب  هروس  نیا 
.دنز یم رود  ریز  روحم  دنچ  رب  هروس  نیا 

.جارعم زین  نآرق و  اصوصخم  توبن  لئالد  - 1
.نآ جئاتن  لامعا و  همان  شاداپ و  رفیک و  هلأسم  داعم ، هب  طوبرم  یئاهثحب  - 2

.لیئارسا ینب  يارجامرپ  خیرات  زا  یشخب  - 3
616 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .رایتخا  هدارا و  يدازآ  هلأسم  - 4

.ناهج نیا  یگدنز  رد  باتک  باسح و  هلأسم  - 5
.ردام ردپ و  صوصخب  و  نادنواشیوخ ، هراب  رد  اصوصخم  حوطس ، همه  رد  یسانش  قح  - 6

«. يزیرنوخ  » و ربکت »  » و یشورف » مک   » و نامیتی » لام  ندروخ   » و انز »  » و یشکدنزرف »  » و لخب »  » و ریذبت » فارسا و   » میرحت - 7
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.یسانشادخ دیحوت و  هنیمز  رد  ییاهثحب  - 8
.قح ربارب  رد  تجاجل  هنوگره  اب  هزرابم  - 9

.رگید تاقولخم  رب  وا  يرترب  تلیضف و  ناسنا و  تیصخش  - 10
.یعامتجا یقالخا و  يرامیب  هنوگره  نامرد  يارب  نآرق  ریثأت  - 11

.نآ اب  هلباقم  ییاناوت  مدع  نآرق و  زاجعا  - 12
.نانمؤم همه  هب  رادشه  ناطیش و  ياه  هسوسو - 13

.یقالخا فلتخم  تامیلعت  زا  یشخب  - 14
.روبزم لئاسم  يارب  يدهاش  اهناسنا و  همه  يارب  یتربع  ياهسرد  ناونع  هب  ناربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  ماجنا  رس  و  - 15

615 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف  - 3

هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک : نیا  هلمج  زا  هدـش  لقن  دـناوخب  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  يارب  یناوارف  شاداپ  رجا و  تاـیاور  رد 
دنک كرد  ار  مئاق  هک  نیا  ات  تفر  دهاوخن  ایند  زا  دناوخب  هعمج  بش  ره  ار  لیئارسا  ینب  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم نینچ  مالّسلا 

«. دوب دهاوخ  شنارای  زا  و 
سپـس هشیدنا و  رکفت و  اب  مأوت  هک  تسا  یندـناوخ  هکلب  تسین ، اهنت  ندـناوخ  يارب  زگره  اهتلیـضف  اهـشاداپ و  نیا  میا  هتفگ ј رک

.دشاب هدوب  لمع  يارب  نتفرگ  ماهلا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

615 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هنابـش  رفـس  ینعی ، ارـسا »  » هلأسم زا  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هاگ  جارعم هیآ 1 -) )
رد هک  رفس  نیا  دیوگ ، یم نخـس  تسا  هدوب  جارعم  يارب  يا  همدقم هک  سدقملا ) تیب  « ) یـصقا دجـسم   » هب مارحلا » دجـسم   » زا هلآ 

617 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تدم  بش و  کی 
الماک زیمآ و  زاجعا  هبنج  و  دوبن ، ریذـپ  ناکما هجو  چـیه  هب  يداع  قرط  زا  نامز  نآ  طیارـش  رد  لقا  دـح  تفرگ  تروص  یهاـتوک 

.تشاد هداعلا  قراخ 
ار شدرگ  ادرگ  هک  یـصقا - دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  ار  شا  هدنب هک  يدنوادخ  نآ  تسا  هّزنم  : » دیوگ یم تسخن 

(. َُهلْوَح انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس  « ) درب میا - هتخاس تکربرپ 
(. اِنتایآ ْنِم  ُهَیُِرِنل  « ) میهد ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تمظع  تایآ  زا  یشخب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب   » هداعلا قراخ  هنابش  ریس  نیا 

تایآ نآ  هدهاشم  وترپ  رد  وا  تمظعرپ  حور  هب  اهنامسآ  رد  ریس  اما  دوب ، هتخانش  ار  ادخ  تمظع  هچرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
.دنک ادیپ  اهناسنا  تیاده  يارب  يرتنوزف  یگدامآ  ات  داد  يرتشیب  تمظع  تانّیب 

(. ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  « » تسانیب اونش و  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  نایاپ  رد  و 
هتـسیاش كاپ و  نانچنآ  يرادرک  راتفگ و  وا  اریز  دوبن ، لیلد  یب دیزگرب  راختفا  نیا  يارب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1259 

http://www.ghaemiyeh.com


ماقم نیا  يارب  ار  شتقایل  هدـید و  ار  وا  رادرک  هدینـش و  ار  شربمایپ  راتفگ  دـنوادخ  دوب ، ابیز  الماک  شتماق  رب  سابل  نیا  هک  تشاد 
«. 1  » دوب هتفریذپ 

616 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

زا ابلاغ  تاعوضوم  هنوگ  نیا  و  تفگ ، یم نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ریـس  زا  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  هک  اـجنآ  زا  هیآ 2 -) )
هتـشاد راختفا  همه  نیا  هک  دزیخرب  ام  نایم  زا  يربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـش  یم عقاو  راکنا  دروم  نافلاخم  ناکرـشم و  فرط 

نیا دوش  مولعم  ات  دنک  یم وا  ینامسآ  باتک  یسوم و  توعد  هب  هراشا  اجنیا  رد  نآرق  اذل  دشاب 
__________________________________________________

کی رد  دوب  هّکم  رد  هک  یماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  مالـسا  نادنمـشناد  ناـیم  رد  فورعم  روهـشم و  ( 1)
راثآ و  درک ، دوعـص  اهنامـسآ  هب  اجنآ  زا  و  دـمآ ، راگدرورپ  تردـق  هب  سدـقملا  تیب  رد  یـصقا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش 

ینیمز ریس  نیا  هک  تسا  نآ  فورعم  روهشم و  زین  .تشگزاب و  هّکم  هب  بش  نامه  دومن و  هدهاشم  نامـسآ  هنهپ  رد  ار  ادخ  تمظع 
.داد ماجنا  امأوت  حور  مسج و  اب  ار  ینامسآ  و 

.دمآ دهاوخ  مجن »  » هروس لیذ  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسه  يرگید  بلاطم  جارعم »  » هنیمز رد 
618 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ینب خیرات  اصوصخم  هتشذگ  خیرات  رد  زین  ناکرشم  هناتخـسرس  هناجوجل و  تفلاخم  نینچمه  تسین ، يروهظون  زیچ  تلاسر  همانرب 
.دراد هقباس  لیئارسا ،

(. َباتِْکلا یَسُوم  اْنیَتآ  َو  « ) میداد ینامسآ )  ) باتک یسوم  هب  ام  و  : » دیوگ یم هیآ 
(. َلِیئارْسِإ ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  لیئارسا  ینب  تیاده  هیام  ار  نآ  «و 

.تشاذگ ع )  ) یسوم رایتخا  رد  لیئارسا  ینب  تیاده  يارب  دنوادخ  هک  تسا  تاروت »  » اجنیا رد  باتک »  » زا روظنم  کش  نودب 
رارق دوخ  هاگ  هیکت لـیک و  ارم و  ریغ  : » میتفگ اـهنآ  هب  هک  دـنک  یم هراـشا  یـسوم  هلمج  زا  ناربماـیپ  تثعب  یـساسا  فدـه  هب  سپس 

(. اًلیِکَو ِینوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَت  اَّلَأ  « ) دیهدن
ناهج رد  ار  یعقاو  رثؤم  هک  یـسک  تسا ، هدیقع  رد  دیحوت  هناشن  هک  لمع  رد  دیحوت  تسا ، دـیحوت  یلـصا  ياه  هخاش زا  یکی  نیا 

.درک دهاوخن  هیکت  وا  ریغ  هب  دناد  یم ادخ  اهنت  یتسه 

618 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

يونعم و تمعن  اصوصخم  یهلا  ياهتمعن  زا  يرازگرکـش  اـب  هطبار  رد  ار  لیئارـسا  ینب  فطاوع  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
«! میدرک لمح  یتشک  رد  حون  اب  هک  یناسک  نادـنزرف  يا  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  اـهنآ  دزیگنارب  ینامـسآ  باـتک  یناـحور 

(. ٍحُون َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ  )
(. ًاروُکَش ًاْدبَع  َناک  ُهَّنِإ  « ) دوب يرازگرکش  هدنب  حون  : » هک دینکن  شومارف 

!؟ دیراذگب ماگ  نارفک  هار  رد  ارچ  دینکن ؟ ادتقا  ناتنامیا  اب  ناکاین  همانرب  نامه  هب  ارچ  دیتسه  حون  نارای  نادنزرف  هک  امش 
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618 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

لیئارـسا ینب  هب  تاروت )  ) باتک رد  ام  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، لیئارـسا  ینب  يارجامرپ  خـیرات  زا  يا  هشوگ رکذ  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
ِیَنب یلِإ  اْنیَـضَق  َو  « ) تفرگ دـیهاوخ  شیپ  رد  ار  یگرزب  نایغط  هار  و  درک ، دـیهاوخ  داسف  راـب  ود  نیمز ، رد  امـش  هک  میدرک  مـالعا 

(. ًارِیبَک اُولُع  َُّنْلعََتل  ِْنیَتَّرَم َو  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ 
.تسا هدش  عقاو  نآ  رد  یصقالا » دجسم   » هک تسا  نیطسلف  سدقم  نیمزرس  دعب  تایآ  هنیرق  هب  ضرالا »  » هملک زا  روظنم 

618 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

619 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناونع  هب  نآ  زا  دعب  هک  یثداوح  گرزب و  داسف  ود  نیا  حرش  هب  سپس  هیآ 5 -) )
ملظ و يزیرنوخ و  داسف و  هب  تسد  امش  و   ) دسر ارف  هدعو  نیتسخن  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، دش  عقاو  یهلا  تازاجم 

ناتلامعا رفیک  هب  ات  میتسرف » یم امش  غارـس  هب  ار  دوخ  يوجگنج ) هدنمزر و  و   ) دنمورین رایـسب  ناگدنب  زا  یهورگ  ام  دینزب ) تیانج 
(. ٍدیِدَش ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف   ) دنبوکب مهرد  ار  امش 

اوُساجَف « ) دـننک یم وجتـسج  ار  يراید  هناخ و  ره   » ناتتارفن نتفای  يارب  یتح  هک  دـنرب  یم موجه  امـش  رب  ناـنچ  نآ  وجگنج  موق  نیا 
(. ِرایِّدلا َلالِخ 

(. ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناک  َو  « ) دوب دهاوخ  ریذپان  فلخت  یعطق و  هدعو  کی  نیا  «و 

619 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

َةَّرَْکلا ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  « ) مینک یم هریچ  مجاهم ) موق   ) نآ رب  ار  امش  دیآ و ) یم امش  غارس  هب  رگید  راب  یهلا  فاطلا   ) سپـس (- » هیآ 6 )
(. ْمِْهیَلَع

(. َنِیَنب ٍلاْومَِأب َو  ْمُکانْدَْدمَأ  َو  « ) درک میهاوخ  کمک  ینادنزرف  راشرس و  تورث  لاوما و  هلیسو  هب  ار  امش  «و 
(. ًاریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  « ) میهد یم رارق  نمشد ) زا   ) رتشیب ار  امش  تارفن  «و 

619 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

اهیتشز زا  تسد  دـیزادرپب  نتـشیوخ  حالـصا  هب  دـییآ و  دوخ  هب  دـیاش  دوش  یم امـش  لاح  لـماش  یهلا  فاـطلا  هنوگ  نیا  هیآ 7 -) )
: هک ارچ  دیرآ ، ور  اهیکین  هب  دیرادرب و 

ُْمتْأَسَأ ْنِإ  ْمُکِـسُْفنَِأل َو  ُْمْتنَـسْحَأ  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ  « ) دینک یم دوخ  هب  مهزاب  دـینک  يدـب  رگا  دـیا و  هدرک یکین  دوخ  هب  دـینک  یکین  رگا  »
(. اهَلَف

رادیب ار  امش  تازاجم  نآ  هن  فسالا  عم  یلو  .ددرگ  یم زاب  ناسنا  دوخ  هب  ماجنا  رس  اهیدب  اهیکین و  تسا  یگشیمه  تنـس  کی  نیا 
دیریگ و یم شیپ  ار  زواجت  يدعت و  متس و  ملظ و  هار  دیزارپ و  یم نایغط  هب  مه  زاب  یهلا ، ددجم  تمحر  تمعن و  نیا  هن  دنک و  یم

.دینارذگ یم دح  زا  ار  ییوج  يرترب  دینک و  یم داجیا  نیمز  رد  ریبک » داسف  »
، دنوش یم هریچ  امـش  رب  رگراکیپ  وجگنج و  یهورگ  زاب   ) دسر ارف  مود  هدـعو  هک  یماگنه  و  : » دـسر یم ارف  یهلا  مود  هدـعو  سپس 
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(. ْمُکَهوُجُو اُؤوُسَِیل  ِةَرِخْآلا  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  « ) دوش یم رهاظ  ناتیاهتروص  زا  هودنا  مغ و  راثآ  هک ) دنروآ  یم ناترس  هب  ییالب  نانچ  نآ 
620 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

لوا راب  هک  هنوگنامه  دنوش  یم یـصقألا )  ) دجـسم لخاد  و   » دـنریگ یم امـش  تسد  زا  ار  سدـقملا  تیب  ناتدـبعم  گرزب  یتح  اهنآ 
(. ٍةَّرَم َلَّوَأ  ُهُولَخَد  امَک  َدِجْسَْملا  اُولُخْدَِیل  َو  « ) دندش دراو 

(. ًارِیْبتَت اْوَلَع  ام  اوُرِّبَُتِیل  َو  « ) دنبوک یم مهرد  دنریگ ، یم دوخ  هطلس  ریز  ار  هچنآ  و   » دننک یمن تعانق  مه  نیا  هب  اهنآ 

620 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

محر امـش  هب  ناتراگدرورپ  تسا  دـیما   » مه زاب  تسین  هتـسب  ادـخ  يوس  هب  امـش  تشگزاب  هبوت و  ياهرد  زاب  لاح  نیا  اـب  هیآ 8 -) )
(. ْمُکَمَحْرَی ْنَأ  ْمُکُّبَر  یسَع  « ) دنک

(. انْدُع ُْمتْدُع  ْنِإ  َو  « ) میدرگ یم زاب  مه  ام  دیدرگرب  ام ) يوس  هب   ) هاگره «و 
راتفرگ دـیدش  رفیک  هب  ار  امـش  مه  زاب  دـییارگ  ییوج  يرترب  داـسف و  هب  رگا  و  مینادرگ ، یم زاـب  امـش  هب  ار  دوخ  تمحر  فطل و  و 

.تخاس میهاوخ 
(. ًاریِصَح َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  یتخس  نادنز  نارفاک  يارب  ار  منهج  و   » تسایند تازاجم  نیا  هزات  و 

يرترب داـسف و  هب  رجنم  هک  لیئارـسا  ینب  یعاـمتجا  فارحنا  ود  زا  نخـس  قوـف ، تاـیآ  رد  لیئارـسا : ینب  یخیراـت  گرزب  داـسف  ود 
هتخاس طلـسم  اهنآ  رب  ار  وجراکیپ  دنمورین و  ینادرم  دنوادخ  ود ، نیا  زا  کی  ره  لابند  هب  هک  تسا ، هدمآ  نایم  هب  ددرگ  یم ییوج 

.دنناسرب ناشلامعا  رفیک  هب  دننک و  تازاجم  تخس  ار  اهنآ  ات 
، درک ناریو  ار  سدقملا » تیب   » دروآ و موجه  اهنآ  رب  هک  یسک  نیتسخن  هک  تسا  نیا  دوش  یم هدافتسا  لیئارـسا  ینب  خیرات  زا  هچنآ 
، دـندومن يزاسون  ار  نآ  دـندرک و  مایق  دوهی  ات  دـنام ، یقاب  لاح  نامه  هب  سدـقملا  تیب  لاس  داتفه  و  دوب ، لباب  هاشداپ  رّـصن  تخب 

تیب بیرخت  هب  وا  درک ، راـک  نیا  رومأـم  ار  زوطرط »  » شریزو هک  دوـب  سوناـیپسا  مور  رـصیق  درب  موـجه  اـهنآ  رب  هک  یـسک  نیمود 
.دوب دالیم  زا  لبق  لاس  دصکی  دودح  نیا  و  تسب ، رمک  لیئارسا  ینب  لتق  فیعضت و  سدقملا و 

.تسا هدمآ  زین  لیئارسا  ینب  خیرات  رد  هک  دشاب  نامه  دنک  یم هراشا  نآ  هب  نآرق  هک  يا  هثداح ود  تسا  نکمم  نیاربانب 

620 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

621 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لیئارسا  ینب  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  یتخبشوخ ! هار  نیرت  میقتسم هیآ 9 -) )
.دوب نایم  رد  هطبار  نیا  رد  ناشیاهرفیک  یهلا و  همانرب  نیا  زا  ناشفلخت  تاروت و  ناشینامسآ  باتک  و 

نآرق نیا  : » دـیوگ یم هدـش ، لقتنم  تسا  ینامـسآ  بتک  هقلح  نیرخآ  هک  نیملـسم  ینامـسآ  باـتک  دـیجم » نآرق   » هب ثحب  نیا  زا 
(. ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  « ) دنک یم تیاده  تساهنییآ  نیرتاجرباپ  نیرت و  میقتسم هک  ینییآ  هب  ار  مدرم 

«. دنک یم توعد  تسا  قرط  نیرتاجرباپ  نیرتفاص و  نیرت و  میقتسم هک  يا  هقیرط هب  نآرق   » ینعی
رکفت لمع ، هدیقع و  نطاب ، رهاظ و  نایم  هک  رظن  نیا  زا  رت ، میقتسم رتفاص و  .دنک  یم هضرع  هک  يدئاقع  رظن  زا  رت ، میقتسم رتفاص و 

.دنک یم توعد  هّللا »  » يوس هب  ار  همه  هدرک و  داجیا  ینوگمه  همانرب ، و 
.دزاس یم امرف  مکح  یناسنا  هعماج  رب  هک  یسایس  تاماظن  يداصتقا و  یعامتجا و  نیناوق  رظن  زا  رت ، میقتسم رتفاص و 
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.نارگمتس متس و  هدنبوک  مهرد  تسا و  لدع  هدنراد  اپرب  هک  یتموکح  ماظن  رظن  زا  رت  میقتسم رتفاص و  هرخالاب  و 
صخـشم و يریگ  عضوم  عون  ود  هب  تسا ، فـلتخم  یهلا  میقتـسم  هماـنرب  نیا  ربارب  رد  مدرم  ياـهیریگ  عـضوم  هک  اـج  نآ زا  سپس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  جئاتن 
َنِینِمْؤُْملا ُرِّشَُبی  َو  « ) تسا یگرزب  شاداـپ  ناـنآ  يارب  هک  دـهد  یم هدژم  دـنهد  یم ماـجنا  حـلاص  لاـمعا  هک  یناـنمؤم  هب  نآرق  نیا  «و 

(. ًارِیبَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا 

621 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

تراشب زین  دـنهد  یمن ماجنا  زین  یحلاـص  لـمع  اـعبط  و   ) دـنرادن شگرزب  هاـگداد  ترخآ و  هب  ناـمیا  هک  اـهنآ  هب )  ) و (- » هیآ 10 )
(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنَأ  َو  « ) میا هدرک هدامآ  اهنآ  يارب  یکاندرد  باذع  هک ) دهد  یم

ءازهتـسا عون  کـی  تقیقح  رد  رگناـیغط  ناـمیا و  یب دارفا  دروم  رد  یلو  تسا ، نشور  شلیلد  ناـنمؤم  دروم  رد  تراـشب »  » هب ریبـعت 
.تسا

621 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

، هدرک هراشا  تسا  روما  رد  یفاک  هعلاطم  مدـع  هک  ینامیا  یب مهم  للع  زا  یکی  هب  هتـشذگ  ثحب  بساـنت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 11 -) )
622 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا  و  : » دیامرف یم نینچ 

ُناْسنِْإلا ُعْدَـی  َو  « ) دزیخ یمرب اهیدـب  بلط  هب  یفاک ) هعلاطم  مدـع  یگچاپتـسد و  رطاخ  هب   ) دـنک یم بلط  ار  اـهیکین  هک  هنوگ  ناـمه 
(. ِْریَْخلِاب ُهَءاعُد  ِّرَّشلِاب 

(. ًالوُجَع ُناْسنِْإلا  َناک  َو  « ) تسا لوجع  اتاذ  ناسنا  هک  ارچ  »
ماـمت هک  دوش  یم ببـس  تعفنم  و  ریخ »  » لیـصحت رد  وا  یگدزباتـش  رتـشیب و  عفاـنم  بسک  يارب  ناـسنا  ندوب  لوـجع »  » تقیقح رد 

يوه و هکلب  دهد ، صیخـشت  ار  دوخ  یعقاو  ریخ  دـناوتن  هلجع ، نیا  اب  هک  رایـسب  هچ  و  دـهدن ، رارق  یـسررب  دروم  ار  لئاسم  بناوج 
.دورب ّرش  لابند  هب  دزاس و  نوگرگد  شرظن  رد  ار  تقیقح  هرهچ  شکرس  ياهسوه 

و دنک ، یم اضاقت  وا  زا  ار  اهیدب  دوخ ، صیخـشت  ءوس  رثا  رب  دـنک ، یم یکین  ياضاقت  ادـخ  زا  ناسنا ، هک  هنوگ  نامه  لاح  نیا  رد  و 
یبیجع عنام  اهناسنا و  عون  يارب  تسا  یگرزب  يالب  نیا  و  دور ، یم يدب  رـش و  لابند  هب  دنک ، یم شالت  یکین  يارب  هک  هنوگ  نامه 

ار مدرم  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  نارسخ ! تمادن و  بجوم  و  تداعـس ، قیرط  رد  تسا 
«. دش یمن كاله  یسک  دنداد  یم ماجنا  ار  اهراک  لمأت  اب  مدرم  رگا  دنک ، یم كاله  هلجع 

هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  میراد » ریخ  راک  رد  تعرس ) و   ) لیجعت  » هنیمز رد  یباب  یمالـسا  تایاور  رد  هتبلا 
«. دوش باتش  نآ  رد  هک  دراد  تسود  ار  یکین  راک  دنوادخ  : » میناوخ یم هلآ  و 

هلجع تعرـس و  اما  دریگ ، تروص  تخانـش  راک و  بناوج  رد  هعلاطم  یـسررب و  ماـگنه  هب  هک  تسا  نآ  مومذـم  هلجع  لاـح  ره  هب 
« دینک هلجع  ریخ ، راک  رد  : » میناوخ یم تایاور  رد  اذل  و  دوشن ، گنرد  ارجا  رد  مزال ، يریگ  میمـصت  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  حودـمم 

.تسین هحماسم  ياج  رگید  دش  تباث  يراک  ندوب  ریخ  هک  نآ  زا  دعب  ینعی 
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622 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

مه ات  دـیوگ  یم نخـس  ملاع  رد  باتک  باسح و  دوجو  ود و  نیا  تاکرب  عفاـنم و  زور و  بش و  شنیرفآ  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 12 -) )
اهراک و بقاوع  رد  تقد  موزل  رب  دشاب  يدهاش  مه  دنک و  لیمکت  ار  داعم  هتـشذگ  ثحب  ادخ و  تخانـش  دـیحوت و  رب  دـشاب  یلیلد 
(. ِْنیَتَـیآ َراـهَّنلا  َلـْیَّللا َو  اَْـنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  دوخ ) تمظع  دـیحوت و   ) هناـشن ود  ار  زور  بش و  اـم  : » دـیامرف یم یگدزباتـش  مدـع 

623 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ِراهَّنلا َۀَـیآ  اْنلَعَج  ِْلیَّللا َو  َۀَـیآ  انْوَحَمَف  « ) میداد رارق  نآ ) ياج  هب   ) شخب ینـشور  ار  زور  هناشن  و  هدرک ، وحم  ار  بش  هناـشن  سپـس  »

(. ًةَرِْصبُم
دیزیخرب یگدـنز  شـالت  هب  و  دـیبلطب » ار  ناـتراگدرورپ  لـضف  نآ ) وـترپ  رد   » ) هک نیا  تسخن  میتـشاد ، فدـه  ود  راـک  نـیا  زا  و 

(. ْمُکِّبَر ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَِتل  )
(. َباسِْحلا َنِینِّسلا َو  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َو  « ) دینادب ار  دوخ ) هدش  يدنب  نامز  ياهراک   ) باسح اهلاس و  ددع  : » هک نیا  رگید  فده 

ناسنا تسا  یعیبط  تسین ، باسح  نودـب  ملاع  نیا  تاماظن  زا  کی  چـیه  ددرگ و  یم دادـعا  باسح و  روحم  رب  یتسه  ناهج  ماـمت 
.دنک یگدنز  باتک  باسح و  یب دناوت  یمن تسا  هعومجم  نیا  زا  یئزج  هک 
(. اًلیِصْفَت ُهاْنلَّصَف  ٍء  ْیَش َّلُک  َو  « ) میتخاس نشور  صخشم و  ار  زیچ  ره  ام  «و 

623 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

باسح  » هلأسم هب  اجنیا  رد  دوب ، نایم  رد  باسح »  » و داعم »  » هب طوبرم  لـئاسم  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 13 -) )
َّلُک َو  «! ) میا هتخیوآ شندرگ  هب  ار  شلاـمعا  یناـسنا  ره  و  : » دـیوگ یم هـتخادرپ ، تماـیق  زور  رد  نآ  یگنوـگچ  و  اـهناسنا » لاـمعا 

(. ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ 
کین و لاف  ناگدنرپ ، هلیـسو  هب  هک  هدوب  لومعم  برع  نایم  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  اجنیا  رد  یلو  تسا ، هدنرپ  ینعم  هب  رئاط » »

تکرح پچ  فرط  زا  رگا  و  دنتفرگ ، یم کین  لاف  هب  ار  نآ  درک  یم تکرح  اهنآ  تسار  فرط  زا  يا  هدنرپ رگا  الثم  .دـندز  یم دـب 
.دنتفرگ یم دب  لاف  هب  ار  نآ  درک  یم

تسا و هتخیوآ  ناتندرگ  هب  هک  تسین  امـش  لامعا  زج  يزیچ  سحن ، دعـس و  علاط  و  دـب ، کین و  لاـف  دـیوگ : یم تقیقح  رد  نآرق 
هک میروآ  یم نوریب  وا  يارب  یباتک  تمایق  زور  ام  و  : » دنک یم هفاضا  سپس  نآرق  دوش ! یمن ادج  امش  زا  ترخآ  ایند و  رد  نآ  جئاتن 

(. ًاروُْشنَم ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  « ) دنیب یم هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ 
624 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامه  تسین ، ناسنا  لمع  همانراک  زج  يزیچ  باتک »  » زا روظنم  هک  تسا  نشور 

هدوشگ و اجنآ  رد  تسا و  موتکم  هدیشوپ و  اجنیا  رد  اهتنم  دوش ، یم تبث  نآ  رد  وا  لامعا  دراد و  دوجو  ایند  نیا  رد  هک  يا  همانراک
.زاب

624 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

(. ََکباتِک ْأَْرقا  «! ) ناوخب تدوخ  ار  تلامعا  همان  : » دوش یم هتفگ  وا  هب  ماگنه  نیا  رد  هیآ 14 -) )
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راکشآ نشور و  لئاسم  ردقنآ  ینعی  ًابیِـسَح .) َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  «! ) یـشاب شیوخ  رگباسح  زورما  تدوخ  هک  تسا  یفاک  »
.درک اشاح  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  بیترت  نیا  هب  .تسین و  وگتفگ  ياج  هک  هدنز  كرادم  دهاوش و  تسا و 

هب ار  همه  تسا  تبث  وا  لمع  همان  رد  هداد و  ماجنا  ار  هچنآ  ناسنا  زور  نآ  رد  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
هک تسا  يا  همان هچ  نیا  دنیوگ : یم دوش و  یم دنلب  نامرجم  دایرف  اذـل  تسا ! هداد  ماجنا  ار  نآ  تعاس  نامه  ییوگ  دروآ  یم رطاخ 

؟» تسا هدرکن  راذگورف  ار  يا  هریبک ریغص و  چیه 

624 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

.دنک یم نایب  لامعا  يازج  باسح و  هلأسم  اب  هطبار  رد  ار  یلوصا  یساسا و  مکح  راهچ  هیآ ، نیا  هیآ 15 -) )
يِدَتْهَی امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَم   ) دوش یم وا  دوخ  دئاع  شا  هجین و  هتفای » تیاده  دوخ  يارب  دوش  تیادـه  یـسک  ره  : » دـیوگ یم تسخن  - 1

(. ِهِسْفَِنل
امَّنِإَـف َّلَـض  ْنَم  َو   ) دریگ یم ار  شدوخ  نماد  شموش  بقاوع  و  تسا » هدـش  هارمگ  دوخ  ناـیز  هب  ددرگ ، هارمگ  هک  سک  نآ  و  - » 2

(. اْهیَلَع ُّلِضَی 
َرْزِو ٌةَرِزاو  ُرِزَت  ـال  َو   ) دـننک یمن تازاـجم  يرگید  مرج  هب  ار  یـسک  و  دـشک » یمن شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  سک  چـیه  و  - » 3

(. يرْخُأ
تشذگ لحن  هروس  هیآ  رد  هچنآ  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  دشک » یمن شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه   » هک یلک  نوناق  نیا  هتبلا 

مادقا رطاخ  هب  اهنآ  اریز  .درادن  دنشک » یم شود  رب  زین  دنا  هدرک هارمگ  هک  ار  یناسک  تیلوؤسم  راب  ناگدننک  هارمگ  : » دیوگ یم هک 
.دنراد شود  رب  هک  تسا  ناشدوخ  ناهانگ  راب  نیا  تقیقح  رد  و  دنوش ، یم بوسحم  هانگ  نآ  لعاف  نارگید ، نتخاس  هارمگ  هب 

625 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  چیه   ) ام و  : » هک دنک  یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  مکح  نیمراهچ  ماجنا  رس  - 4
تجح مامتا  حیرـشت و  الماک  ار  ناشفئاظو  ات  میـشاب » هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هکنآ  رگم  درک  میهاوخن  تازاـجم  ار ) یموق  صخش و 

(. ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو   ) دنک

625 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ثعب نودـب  ار  یهورگ  ای  درف  زگره   » درک یم ناـشن  رطاـخ  هک  لـبق  هیآ  بیقعت  رد  یهلا : تازاـجم  هناـگراهچ  لـحارم  هیآ 16 -) )
، تسا هدـش  بیقعت  يرگید  تروـص  هب  یـساسا  لـصا  نـیمه  هـیآ  نـیا  رد  مـینک » یمن تازاـجم  دوـخ  تاروتـسد  ناـیب  نـالوسر و 
( توهش تسم  نادنمتورث  و   ) نیفرتم يارب  ار  دوخ  رماوا  تسخن  مینک ، كاله  ار  يراید  رهش و  میهاوخب  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم
و میبوک » یم مهرد  تدـش  هب  ار  اهنآ  دـنتفای  تازاجم  قاقحتـسا  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  هک  یماگنه  سپـس  میراد ، یم نایب  اـجنآ 

( ًاریِمْدَت اهانْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو   ) مینک یم كاله 
ناـیب هب  تسخن  هکلب  دـنک ، یمن تازاـجم  هذـخاؤم و  ار  یـسک  شتاروتـسد  ناـیب  تجح و  ماـمتا  زا  لـبق  زگره  دـنوادخ  نیارباـنب  .

نآ رد  ناشترخآ  ایند و  تداعـس  هک  رتهب  هچ  دنتـشگ  اریذـپ  ار  اهنآ  دـندش و  دراو  تعاطا  رد  زا  مدرم  رگا  دزادرپ ، یم شیاـهنامرف 
هب دریذپ و  یم ققحت  اهنآ  هراب  رد  باذع  نامرف  هک  تساجنیا  دنتشاذگ  اپ  ریز  ار  همه  دنتـساخرب و  تفلاخم  قسف و  هب  رگا  و  تسا ،

.تسا تکاله  نآ  لابند 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1265 

http://www.ghaemiyeh.com


شیع و تمعن و  زان و  رد  هک  دنتـسه  يربخ  یب ادخ  زا  نادنمتورث  یعامتجا  دـسافم  بلاغ  همـشچ  رـس  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  زا 
.دنقرغ سوه 

625 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

رد هک  یمدرم  رایـسب  هچ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  یلک  لصا  کـی  تروص  هب  قوف  هلأـسم  زا  ییاـه  هنومن هب  هیآ  نیا  هیآ 17 -) )
(. ٍحُون ِدَْعب  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  « ) میدرک ناشدوبان  كاله و  تنس ) نیمه  قبط  و   ) دندرک یم یگدنز  حون  زا  دعب  نورق 
رادـقم نیمه  ، » دـنامب یفخم  ادـخ  ملع  نیبزیت  هدـید  زا  یتیعمج  ای  درف  هانگ  متـس و  ملظ و  هک  تسین  نانچ  دـنک : یم هفاـضا  سپس 

(. ًاریَِصب ًارِیبَخ  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  َکِّبَِرب  یفَک  َو  « ) تسانیب نآ  هب  تبسن  هاگآ و  شناگدنب  ناهانگ  زا  ادخ  هک  تسا  یفاک 
626 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطاخ  هب  تسا  نکمم  هدش ، هیکت  حون » زا  دعب  نورق   » يور اصوصخم  هک  نیا 

« فعضتسم  » و فرتم »  » هب عماوج  میـسقت  اصوصخم  تافالتخا  همه  نیا  دوب و  هداس  رایـسب  حون  زا  لبق  اهناسنا  یگدنز  هک  دشاب  نآ 
.دندش یهلا  ياهتازاجم  راتفرگ  رتمک  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  دوجو  رتمک 

626 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

یهلا رماوا  ربارب  رد  ناشکندرگ  تفلاخم  زا  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  ترخآ : ایند و  نابلاط  یگدنز  طوطخ  هیآ 18 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  تسایند  بح  نامه  هک  نایصع  دّرمت و  نیا  یعقاو  تلع  هب  اجنیا  رد  دوب  اهنآ  تکاله  سپس  و 

رد مینادب  حالـص  سک  ره  هب  میهاوخب  هک  ار  رادقم  نآ  ام  دشاب ، يدام  يایند  رذگ  دوز  یگدـنز  نیمه  ناشفدـه  اهنت  هک  یناسک  »
دروم هک  یلاـح  رد  دزوس  یم شنازوس  شتآ  رد  هک  داد  میهاوـخ  رارق  وا  يارب  ار  مّنهج  سپـس  میهد  یم رذـگ  دوز  یگدـنز  نیمه 

ًامُومْذَم اهالْـصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام  اهِیف  َُهل  اْنلَّجَع  َۀَلِجاْعلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم  « ) تسادـخ تمحر  زا  يرود  شنزرس و 
(. ًاروُحْدَم

نیا لوا  دوش ، یم لئاق  نآ  يارب  دیق  ود  هکلب  دـسر ، یم دـهاوخب  هچره  هب  دورب ، ایند  لابند  هب  سک  ره  دـیوگ  یمن هکنیا  هجوت  لباق 
«. ُءاشَن ام   » میهاوخب ام  هک  يرادقم  نامه  دسر ، یم نآ  هب  دهاوخ  یم ار  هچنآ  زا  یشخب  اهنت  هک 

ام هک  اهنآ  دیسر ، دنهاوخ  ایند  عاتم  زا  یشخب  هب  اهنآ  زا  یهورگ  اهنت  هکلب  دنـسر ، یمن زین  رادقم  نیمه  هب  دارفا  همه  هک : نیا  رگید 
«. ُدیُِرن ْنَِمل   » میهاوخب

زین هرمزور  یگدنز  دنسر ، یم دنهاوخ  یم هچنآ  همه  هب  دنسر  یم هک  اهنآ  هن  دنسر و  یم ایند  هب  ناتـسرپایند  همه  هن  بیترت  نیا  هب  و 
هچ و  دنـسر ، یمن ییاج  هب  دـنود و  یم زور  بش و  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دـهد ، یم ناشن  اـم  هب  حوضو  هب  ار  تیدودـحم  ود  نیا 

.دنروآ یم تسد  هب  ار  نآ  زا  یکچوک  شخب  اهنت  هک  دنراد  ایند  نیا  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  یناسک  رایسب 
دیکأـت ًاروُحْدَـم »  » و ًامُومْذَـم »  » ریبـعت ود  اـب  تسا ، هدـش  هدرمـش  منهج  شتآ  هک  نیا  نمـض  هورگ ، نیا  رفیک  هـک  نـیا  هجوـت  لـباق 

.تسادخ تمحر  زا  ندنام  رود  ینعم  هب  یمود  نتفرگ و  رارق  شهوکن  شنزرس و  دروم  ینعم  هب  یلوا  هک  هدیدرگ ،
627 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ندوب  روحدم  مومذم و  و  تساهنآ ، ینامسج  رفیک  خزود ، شتآ  تقیقح  رد 

.تسا هبنج  ود  ره  رد  زین  نآ  شاداپ  رفیک و  یناحور و  مه  تسا و  ینامسج  مه  داعم  هک  ارچ  اهنآ ، یناحور  رفیک 
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627 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

، دوـش رتراکـشآ  بـلطم  تـسا ، نآرق  شور  هکناـنچنآ  هلباـقم ، هـنیرق  اـب  دزادرپ ، یم مود  هورگ  لاـح  حرـش  هـب  سپـس  هیآ 19 -) )
نیا دشاب ، هتشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  ددنب ، راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  دبلطب و  ار  ترخآ  هک  یـسک  اما  : » دیامرف یم
(. ًاروُکْشَم ْمُُهیْعَس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  اهَیْعَس َو  اَهل  یعَس  َةَرِخْآلا َو  َدارَأ  ْنَم  َو  « ) دوب دهاوخ  یهلا  لوبق  دروم  وا  شالت  یعس و 

: تسا طرش  یساسا  رما  هس  نادیواج  تداعس  هب  ندیسر  يارب  نیاربانب 
يدام افرـص  ياهفده  رادـیاپان و  ياهتمعن  رذـگ و  دوز  تاذـل  هب  و  دریگ ، يدـبا  تایح  هب  قلعت  هک  يا  هدارا مه  نآ  ناسنا  هدارا  - 1

.دریگن قلعت 
تکرح هب  ار  ناـسنا  دوـجو  تارذ  ماـمت  هکلب  دـشابن  حور  هشیدـنا و  رکف و  طـیحم  رد  ناوتاـن  فیعـض و  تروـص  هب  هدارا  نیا  - 2

.ددنب راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  یعس و  نیرخآ  دراداو و 
هزیگنا زا  هک  دـسر  یم رمث  هب  یماـگنه  شـالت  میمـصت و  هک  ارچ  راوتـسا ، تباـث و  یناـمیا  دـشاب ، ناـمیا »  » اـب مأوـت  اـهنیا  هـمه  - 3

.دشاب دناوت  یمن ادخ  هب  نامیا  زج  يزیچ  هزیگنا  نآ  دریگ و  همشچ  رس  یحیحص ،

627 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نآ زا  نابلط  ترخآ  دش و  دهاوخ  ناتـسرپ  ایند  مهـس  اهنت  ایند ، ياهتمعن  هک  دـیآ  شیپ  مّهوت  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هیآ 20 -) )
میهد یم تراگدرورپ  ياطعا  زا  ار  هورگ  نآ  هورگ و  نیا  زا  کی  ره  ام  : » هک دیوگ  یم خـساپ  مّهوت  نیا  هب  هیآ  دـندرگ ، یم مورحم 

(. َکِّبَر ِءاطَع  ْنِم  ِءالُؤَه  ِءالُؤه َو  ُّدُِمن  الُک  « ) مینک یم دادما  و 
دنروخ یم هفیظو  شتمعن  ناخ  زا  همه  ملـسم  نمؤم و  اسرت و  ربگ و  و  تسین » عونمم  سک  چـیه  زا  تراگدرورپ  شـشخب  هک  ارچ  »

(. ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  (َو 

627 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

ایند نیا  رد  اهـشالت  توافت  هک  هنوگ  نامه  هکنیا : نآ  دـنک و  یم وگزاب  هطبار  نیمه  رد  ار  یـساسا  لصا  کـی  هیآ  نیا  هیآ 21 -) )
دودـحم ایند  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، مکاـح  ـالماک  لـصا  نیمه  زین  ترخآ  ياـهراک  رد  تساـهیریگ ، هرهب  رد  تواـفت  ثعاـب 

628 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
اهنآ زا  یـضعب  هنوگچ  رگنب ! : » دیوگ یم تسا ، دودحمان  زین  شیاهتوافت  و  دودحمان ، ترخآ  یلو  دودحم ، مه  شیاهتوافت  تسا و 
ْرُْظنا «! ) تسا رتشیب  شیرترب  رتگرزب و  شتاجرد  ترخآ  اما  میداد ، يرترب  ناششوک ) یعس و  رد  توافت  رطاخب   ) رگید یـضعب  رب  ار 

(. اًلیِضْفَت ُرَبْکَأ  ٍتاجَرَد َو  ُرَبْکَأ  ُةَرِخْآَلل  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  َْفیَک 

628 ص :  دنراد .... ؟ داضت  مه  اب  ترخآ  ایند و  ایآ 
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يدام ياهتمعن  بهاوم و  هب  هک  یتیمها  همه  نیا  اب  یلو  .تسا  هدش  نآ  يدام  تاناکما  ای  ایند  زا  دیجمت  حدم و  يرایـسب ، تایآ  رد 
.دروخ یم مشچ  هب  نآرق  تایآ  رد  دنک  یم ریقحت  ار  نآ  اّیوق  هک  یتاریبعت  هدش ، هداد 

.دوش یم هدید  زین  یمالسا  تایاور  رد  انیع  هناگود  تاریبعت  نیا 
: هک تفگ  ناوت  یم نینچ  نیا  نآرق  دوخ  هب  هعجارم  اب  ار  لاؤس  نیا  خساپ 

يا هلیـسو ناونع  هب  رگا  تسه  هدوب و  مزال  تقلخ  ماـظن  رد  شدوجو  اـمتح  تسادـخ و  ياـهتمعن  زا  همه  هک  يداـم  ناـهج  بهاوم 
.تسا نیسحت  لباق  رظن  ره  زا  دریگ  رارق  يرادرب  هرهب دروم  ناسنا  يونعم  لماکت  تداعس و  هب  ندیسر  يارب 

ماگنه نیا  رد  هک  دوش  هدـیرب  یناسنا  يونعم و  ياهـشزرا  زا  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  هلیـسو  هن  فدـه و  کـی  ناونع  هب  رگا  اـما  و 
.تسا تمذم  شهوکن و  هنوگره  روخرد  دوب ، دهاوخ  يرگدادیب  ملظ و  یشکرس و  نایغط و  تلفغ و  رورغ و  هیام  اعبط 

628 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

کی نایب  يارب  تسا  يزاغآ  رـس  هیآ  نیا  یمالـسا : مهم  ماکحا  هتـشر  کی  زاغآ  رـس  رداـم ، ردـپ و  هب  یکین  دـیحوت و  هیآ 22 -) )
تبثم و ياهتیلاعف  همه  هیاـم  ریمخ  هک  يدـیحوت  دوش ، یم عورـش  ناـمیا ، دـیحوت و  هلأـسم  اـب  هک  مالـسا  یـساسا  ماـکحا  زا  هلـسلس 

.تسا هدنزاس  کین  ياهراک 
(. َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعْجَت  ال  « ) هدم رارق  ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  زگره  : » دیوگ یم تسخن 

هن هدیقع ، رد  هن  ینعی  دشاب ، هتشاد  يرتعیسو  ینعم  ات  هدم » رارق  : » دیوگ یم هکلب  نکم ، شتسرپ  ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  دیوگ  یمن
629 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هدم  رارق  هّللا »  » رانک رد  ار  يرگید  دوبعم  شتسرپ  رد  هن  اضاقت و  اعد و  رد  هن  لمع ، رد 

« تسشن یهاوخ  روای  رای و  یب هدیهوکن و   » يوش لئاق  وا  يارب  یکیرش  رگا  دیوگ : یم هتخادرپ ، كرـش  رابگرم  هجیتن  نایب  هب  سپس 
(. ًالوُذْخَم ًامُومْذَم  َدُعْقَتَف  )

: دراذگ یم ناسنا  دوجو  رد  دب  رایسب  رثا  هس  كرش  هک  دوش  یم هدافتسا  الاب  هلمج  زا 
.تسا تلذ  ینوبز و  یناوتان و  فعض و  هیام  كرش  - 1

رد راکشآ  تسا  ینارفک  لقع و  قطنم  ربارب  رد  تسا  یفارحنا  شور  طخ و  کی  هک  ارچ  تسا ، شهوکن  تمذم و  هیام  كرش ، - 2
.راگدرورپ تمعن  لباقم 

هجیتـن رد  .درادرب  شتیاـمح  زا  تسد  دراذـگاو و  شیگتخاـس  ياـهدوبعم  هـب  ار  كرـشم  دـنوادخ  هـک  دوـش  یم ببـس  كرـش  - 3
.دش دهاوخ  روای  رای و  نودب  ینعی  لوذخم » »

629 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  دیحوت  رب  ددجم  دیکأت  نمض  ءایبنا  یناسنا  تامیلعت  نیرت  یساسا زا  یکی  هب  دیحوت  لصا  زا  دعب  هیآ 23 -) )
ِْنیَِدلاْولِاب ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو  «! ) دینک یکین  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  دـیتسرپن و  ار  وا  زج  هداد  نامرف  تراگدرورپ  «و 

(. ًاناسْحِإ
روتـسد نیا  تیمها  رب  تـسا  يرگید  دـیکأت  رداـم  ردـپ و  هـب  یکین  راـنک  رد  یمالـسا  لـصا  نـیرت  یـساسا ینعی  دـیحوت  نداد  رارق 

.یمالسا
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: دیوگ یم هتخادرپ ، ردام  ردپ و  هب  یکین  نشور  ياهقادصم  زا  یکی  نایب  هب  سپس 
زا دنشاب  وت  یمئاد  تبقارم  هب  دنمزاین  هک  نانچ  نآ   ) دنسرب یگتسکش  يریپ و  نس  هب  وت  دزن  اهنآ ، ود  ره  ای  ود ، نآ  زا  یکی  هاگره  »

« وگم اهنآ  هب  فا  ینعی : هنابدؤمان  ریبعت  نیرتکبس  یتح ) نکم ، نانآ  هب  یتناها  نیرتمک  و  رادم ، غیرد  اهنآ  دروم  رد  تبحم  هنوگره 
(. ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  )

(. امُهْرَْهنَت َو ال  « ) نزم دایرف  اهنآ  رس  رب  «و 
(. ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  َو  « ) وگب نخس  اهنآ  اب  هناراوگرزب  فیطل و  هدیجنس و  راتفگ  اب   » هکلب

630 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

630 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ْضِفْخا َو  « ) رآ دورف  فطل  تبحم و  زا  ناـشربارب  رد  ار  دوخ  عضاوت  ياـهلاب  و   » اـمنب اـهنآ  ربارب  رد  ار  ینتورف  تیاـهن  و  هیآ 24 -) )
(. ِۀَمْحَّرلا َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل 

ِّبَر ْلـُق  َو  « ) دـنا هدرک تیبرت  ارم  یکدوک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هد  رارق  شیوـخ  تمحر  لومـشم  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ ! راـب  وـگب : «و 
(. ًاریِغَص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا 

وت هک  نکن  شومارف  دنـشابن ، دوخ  زا  اهیگدولآ  عفد  تکرح و  رب  رداق  ییاهنت  هب  هک  دنوش  ناوتان  نسم و  نانچ  نآ  ردام  ردپ و  رگا 
.امن ناربج  ار  اهنآ  تبحم  دنتشادن  غیرد  وت  زا  تبحم  تیامح و  هنوگره  زا  اهنآ  يدوب و  نینچ  یکدوک  رد  مه 

630 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

نکمم تسا  مزال  دـنزرف  رب  هک  یعـضاوت  اهنآ و  مارتحا  ردام و  ردـپ و  قوقح  ظفح  اـب  هطبار  رد  یهاـگ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 25 -) )
هچنآ هب  امـش  راگدرورپ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دوش  هدیـشک  نآ  يوس  هب  هاگآان  ای  هناهاگآ  ناسنا  هک  دیایب  شیپ  ییاهـشزغل  تسا 

(. ْمُکِسوُُفن ِیف  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  « ) تسا رتهاگآ  امش  زا  تسامش  ناج  لد و  رد 
نیا دجاو  امش  مولع  هک  یلاح  رد  تسا  هابتشا  هنوگره  زا  یلاخ  يدبا و  یلزا و  تباث و  يروضح و  اه  هنیمز همه  رد  وا  ملع  هک  ارچ 

.تسین تافص 
دنز و رـس  امـش  زا  ردام  ردپ و  هب  یکین  مارتحا و  هنیمز  رد  یـشزغل  ادخ  نامرف  ربارب  رد  یـشکرس  نایغط و  دصق  نودب  رگا  نیاربانب 
( راک هبوت  و   ) دیـشاب حلاص  امـش  رگا  : » دش دیهاوخ  ادـخ  وفع  لومـشم  املـسم  دـییآرب  ناربج  ماقم  رد  دـیدش و  نامـشیپ  هلـصافالب 

(. ًاروُفَغ َنِیباَّوَْأِلل  َناک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاص  اُونوُکَت  ْنِإ  «! ) دزرمآ یم ار  ناراک  هبوت  دنوادخ 

630 ص :  مالسا ....  قطنم  رد  ردام  ردپ و  مارتحا 

.دوش یم هدید  يا  هلأسم رتمک  رد  هک  تسا  هدرک  دیکأت  ردق  نآ  نیدلاو  مارتحا  دروم  رد  مالسا  - 
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: مینک یم هراشا  تمسق  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب 
نیا رگنایب  ندوب  فیدر  مه  نیا  هتفرگ  رارق  دـیحوت  هلأسم  زا  دـعب  هلـصافالب  نیدـلاو  هب  یکین  دـیجم  نآرق  زا  هروس  راهچ  رد  فلا )

.تسا لئاق  مارتحا  ردام  ردپ و  يارب  دح  هچ  ات  مالسا  هک  تسا 
631 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  احیرص  تایاور  مه  نآرق و  مه  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  عوضوم  نیا  تیمها  ب )

.تسا مزال  ناشمارتحا  تیاعر  دنشاب  رفاک  ردام  ردپ و  رگا  یتح  هک  دننک  یم هیصوت 
.تسا هدش  هداد  رارق  ادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  يرازگرکش  فیدر  رد  دیجم  نآرق  رد  ردام  ردپ و  ربارب  رد  يرازگرکش  ج )

.تسا هدادن  هزاجا  ردام  ردپ و  ربارب  رد  ار  یمارتحا  یب نیرتمک  یتح  نآرق  د )
ردـق هب  بلطواد  ینعی  دـنکن  ادـیپ  ینیع  بوجو  هبنج  هک  یمادام  تسا ، یمالـسا  ياه  هماـنرب نیرتمهم  زا  یکی  داـهج  هک  نیا  اـب  ه )

.تسین زیاج  دوش ، اهنآ  یتحاران  بجوم  رگا  و  تسا ، رتمهم  نآ  زا  ردام  ردپ و  تمدخ  رد  ندوب  دشاب ، یفاک 
لاس دصناپ  زا  تشهب  يوب  اریز  دیوش ، اهنآ  بوضغم  ردام و  ردپ و  قاع  هک  نیا  زا  دیـسرتب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و )

«. تفای دنهاوخن  ار  نآ  يوب  دنتسه  ردام  ردپ و  مشخ  دروم  هک  یناسک  هاگ  چیه یلو  دسر ، یم ماشم  هب  هار 
لاؤس دنزرف  ردپ و  قح  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
مدرم هک  دنکن  يراک  و  دنیـشنن ، وا  زا  لبق  و  دورن ، هار  وا  زا  رتولج  و  مردپ )! دیوگب  هکلب   ) دنزن ادص  مان  اب  ار  وا  دیاب  : » دومرف درک ،

! يدرک نینچ  هک  دزرماین  ار  تردپ  ادخ  دنیوگن  دننک » ییوگدب  شردپ  هب 

631 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

قح يادا  اب  هطبار  رد  ار  مالـسا  یلوصا  ماکحا  هلـسلس  زا  يرگید  لصف  اجنیا  رد  شـشخب : قافنا و  رد  لادـتعا  تیاـعر  هیآ 26 -) )
.دنک یم نایب  ریذبت  فارسا و  هنوگره  زا  رود  یلک ، روطب  ار  قافنا  نینچمه  و  ناگدنام ، هار  رد  نادنمتسم و  نادنواشیوخ و 

(. ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  « ) زادرپب ار  ناکیدزن  ّقح  و  : » دیوگ یم تسخن 
نآ ياهقادـصم  نیرتنـشور  زا  ربماـیپ  تیب  لـها  هـچرگ  دوـش ، یم لـماش  ار  نادـنواشیوخ  هـمه  دراد و  یعیـسو  موـهفم  یبْرُْقلا » اَذ  »

.تسا هیآ  نیا  هب  بطاخم  دارفا  نیرتنشور  زا  ربمایپ  صخش  دنشاب و  یم
(. ِلِیبَّسلا َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  َو  « ) ار هدنام  هار  رد  نادنمتسم و  قح ) نینچمه   ) «و

.نکم قافنا  اهنآ  هب  قاقحتسا  دح  زا  شیب  و  ًاریِْذبَت .) ْرِّذَُبت  َو ال  « ) يالاین ریذبت  هب  تسد  زگره   » لاح نیع  رد 
632 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میناوخ : یم یثیدح  رد  هک  تسا  دح  نآ  ات  ریذبت  فارسا و  هلأسم  رد  تقد 

، تخیر یم دایز  بآ  و  دوب ، نتفرگ  وضو  لوغـشم  دعـس  مان  هب  شنارای  زا  یکی  درک ، یم روبع  یهار  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
! يرآ  » راج رهن  یلع  تنک  نا  معن و  دومرف : تسا ؟ فارسا  زین  وضو  بآ  رد  ایآ  درک : ضرع  دعس ! يا  ینک  یم فارسا  ارچ  دومرف :

«. یشاب يراج  رهن  رانک  رد  دنچ  ره 

632 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

َّنِإ « ) دننیطایـش ناردارب  ناگدـننکریذبت  : » دـیامرف یم تـسا ، ریذـبت  زا  یهن  رب  يدـیکأت  لالدتــسا و  هـلزنم  هـب  هـیآ  نـیا  هیآ 27 -) )
.دننک یم نارفک  ار  ادخ  ياهتمعن  هک  ارچ  ِنیِطایَّشلا .) َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا 
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(. ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  « ) دوب ساپسان  رایسب  شراگدرورپ  ربارب  رد  ناطیش ، «و 
قیرط رد  ینعی  شدروم  ریغ  رد  ار  ورین  همه  نیا  وا  و  دوب ، هداد  وا  هب  يا  هداـعلا قوف  دادعتـسا  شوـه و  ناوـت و  ورین و  دـنوادخ  اریز 

.درک فرص  مدرم  یهارمگ  اوغا و 

632 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نیا تسین ، شرایتخا  رد  وا  زاین  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  یتاناکما  دروآ و  یم ور  ناسنا  هب  ینیکـسم  یهاگ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 28 -) )
هب  ) یباترب يور  نادنمتـسم ]  ] نانآ زا  هاگره  : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  یطیارـش  ینینچ  رد  ار  نادـنمزاین  اب  حیحـص  دروخرب  زرط  هیآ 
اب ینک ) کمک  اهنآ  هب  دیآ و  دیدپ  تراک  رد  یشیاشگ  ات   ) یشاب هتشاد  ار  تراگدرورپ  تمحر  راظتنا  تاناکما و ) نتـشادن  رطاخ 

َّنَـضِْرُعت اَّمِإ  َو   ) زاسن ناشـسویأم  هدب و  اهنآ  هب  ار  هدنیآ  هدـعو  یناوت  یم رگا  یتح  وگب » نخـس  اهنآ  اب  فطل  اب  هتخیمآ  مرن و  راتفگ 
(. ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  اهوُجْرَت  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَمْحَر  َءاِغْتبا  ُمُْهنَع 

632 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هلأسم نیا  يور  هیآ  نیا  رد  تسا  طرـش  نارگید  هب  کمک  قافنا و  رد  یتح  زیچ  همه  رد  لادـتعا  تیاعر  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 29 -) )
یلِإ ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعْجَت  َو ال   ) امنم شـشخب  قافنا و  كرت  و  نکم » ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره  و  : » دیوگ یم هدرک ، دـیکأت 

(. َکُِقنُع
لغ و اب  ناشندرگ  هب  ناشیاهتـسد  ییوگ  هک  نالیخب  نوچمه  و  شاب ، هتـشاد  هدـنهد  تسد  هک  نیا  زا  تسا  یفیطل  هیاـنک  ریبعت  نیا 

633 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .شابم  دنتسین  قافنا  کمک و  هب  رداق  تسا و  هتسب  ریجنز 
ًامُولَم َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْسبَت  َو ال  «! ) ینامورف راک  زا  يریگ و  رارق  شنزرس  دروم  ات  ياشگم ، ار  دوخ  تسد  زین )  ) ّدح زا  شیب  «و 

(. ًاروُسْحَم

633 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هب ام  دشاب  مزال  هک  دنتسه  نیکسم  دنمزاین و  مورحم و  مدرم  زا  یضعب  ارچ  الصا  هک  دوش  یم حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  هیآ 30 -) )
.مینک قافنا  اهنآ  هب  ام  هک  دنشاب  هتشادن  يزاین  ات  داد  یم دوب  مزال  هچ  ره  اهنآ  هب  شدوخ  دنوادخ  دوبن  رتهب  ایآ  مینک  قافنا  اهنآ 

ره رب  دراد و  یم هداـشگ  دـهاوخب  سک  ره  رب  ار  شیزور  دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسا ، لاؤس  نیمه  خـساپ  هب  هراـشا  ییوگ  هیآ  نیا 
ِهِدابِِعب َناک  ُهَّنِإ  ُرِدـْقَی  ُءاشَی َو  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تساـنیب هاـگآ و  شناگدـنب  هب  تبـسن  وا  هک  ارچ  گـنت ، دـهاوخب  سک 

(. ًاریَِصب ًارِیبَخ 
حور و  دـنک ، تیبرت  ار  امـش  هلیـسو  نیا  هب  دـهاوخ  یم وا  تسا ، نکمم  زیچ  همه  وا  يارب  هن  رگ  تسامـش و  يارب  نومزآ  کـی  نیا 

.دهد شرورپ  امش  رد  ار  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  تواخس و 
دح رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  حالـص  و  دـنریگ ، یم شیپ  یـشکرس  نایغط و  هار  دـنوش  زاـین  یب ـالماک  رگا  مدرم  زا  يرایـسب  هوـالع  هب 

.نایغط هن  ددرگ  رقف  بجوم  هن  هک  يدح  دنشاب ، يزور  زا  ینیعم 
هب یگتـسب  نیلولعم - ناگداتفا و  راـک  زا  ینعی  یئانثتـسا  دراوم  زج  هب  ناـسنا - دارفا  رد  قزر  یگنت  تعـسو و  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
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نیا دراد ، یم هداـشگ  اـی  گـنت و  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  ادـخ  دـیامرف  یم هک  نـیا  دراد و  اـهنآ  شـشوک  شـالت و  نازیم 
رتمک سک  ره  رتنوزف و  شمهس  دشاب  رتشیب  ششالت  سک  ره  هک  دنک  یم باجیا  شتمکح  تسوا و  تمکح  اب  گنهامه  نتساوخ 

.ددرگ رتمورحم  دشاب 

633 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

يرگید شخب  هب  اجنیا  رد  دمآ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یمالسا  ماکحا  زا  یفلتخم  ياهشخب  بیقعت  رد  مهم - مکح  شـش  هیآ 31 -) )
.دهد یم حرش  نیشنلد  ینعمرپ و  اما  هاتوک  یتارابع  اب  هیآ  جنپ  نمض  ار  مهم  مکح  شش  هتخادرپ و  ماکحا  نیا  زا 

634 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هراشا  دوب - ناهانگ  نیرتعیجف  زا  هک  یلهاج  تشز - لمع  کی  هب  تسخن  - 1
(. ٍقالْمِإ َۀَیْشَخ  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  « ) دیناسرن لتق  هب  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادنزرف  و  : » دیوگ یم هدرک ،

(. ْمُکاَّیِإ ْمُُهقُزَْرن َو  ُنَْحن  « ) میهد یم يزور  ام  ار  امش  اهنآ و  ، » تسین امش  رب  اهنآ  يزور 
(. ًارِیبَک ًأْطِخ  َناک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  « ) تسه هدوب و  یگرزب  هانگ  اهنآ  لتق  هک  ارچ  »

یهاـگ یتـح  هک  هدوب  هدـننک  تحاراـن  تخـس و  ردـقنآ  یلهاـج  بارعا  يداـصتقا  عضو  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
.دندناسر یم لتق  هب  يداصتقا  ییاناوت  مدع  سرت  زا  رتخد - رسپ و  زا  معا  ار - دوخ  دنبلد  نادنزرف 

طقـس هب  مادـقا  نآ  و  دریگ ، یم ماجنا  عماوج  نیرت  یقرتم رد  حالطـصا  هب  یتح  ام و  رـصع  رد  يرگید  لکـش  رد  تیانج  نیمه  هتبلا 
.تسا يداصتقا  ياهدوبمک  تیعمج و  شیازفا  زا  يریگولج  رطاخ  هب  عیسو  رایسب  سایقم  رد  نینج 

634 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

کیدزن و  : » دـیوگ یم تسا  تفع  یفانم  لمع  انز و  هلأسم  دـنک  یم هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  هک  يرگید  گرزب  هاـنگ  مود : هیآ 32 -) )
(. اًلِیبَس َءاس  ًۀَشِحاف َو  َناک  ُهَّنِإ  ینِّزلا  اُوبَْرقَت  َو ال  « ) تسا يدب  شور  هار و  تسا و  یتشز  رایسب  لمع  هک  ارچ  دیوشن  انز 

انز هب  یگدولآ  هک  تسا  نیا  هب  یفیطل  هراشا  ریبعت  نیا  دیوشن ، کیدزن  روآ  مرـش لمع  نیا  هب  دیوگ  یم هکلب  دینکن ، انز  دیوگ  یمن
یگنهرب و ، » تـسا نآ  تامدـقم  زا  یکی  ینارچ » مـشچ  ، » دــنک یم کـیدزن  نآ  هـب  اجیردــت  ار  ناـسنا  هـک  دراد  یتامدــقم  اـبلاغ 

نیا يارب  يا  همدقم کی  ره  داسف » ياهنوناک   » و دساف » تایرشن   » و هدولآ » ياهملیف   » و زومآدب » ياهباتک  ، » رگید همدقم  یباجح » یب
.دوش یم بوسحم  راک 

.تسا يرگید  زیگنا  هسوسو  لماع  اهنت ) یلاخ و  ناکم  کی  رد  مرحمان  نز  درم و  ندوب  ینعی   ) هیبنجا اب  تولخ  نینچمه 
هیآ رد  هک  تسا  انز » هب  برق   » لـماوع زا  همه  هنیمز  نیا  رد  نیفرط  لـیلد  یب ياهیریگتخـس  و  ناـناوج ، يارب  جاودزا  كرت  هرخـالاب 

.تسا هتفرگ  رارق  یهن  دروم  هناگادـج  مادـک  ره  زین  یمالـسا  تایاور  رد  و  دـنک ، یم یهن  اـهنآ  همه  زا  هاـتوک  هلمج  کـی  اـب  قوف 
635 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

635 ص :  انز ....  میرحت  هفسلف 
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تخانـش ببـس  اهنت  هن  شدوجو  هک  يا  هطبار ناردپ ، نادـنزرف و  هطبار  نتفر  نایم  زا  و  هداوناخ ، ماظن  رد  جرم  جره و  شیادـیپ  - 1
.ددرگ یم نادنزرف  زا  لماک  تیامح  بجوم  هکلب  تسا ، یعامتجا 

تخـس هدش  ناینب  یگداوناخ  طباور  هیاپ  رب  هک  یعامتجا  طباور  دندرگ  ناوارف  ردـپ  یب عورـشمان و  نادـنزرف  هک  يا  هعماج رد  اریز 
.ددرگ یم لزلزت  راچد 

هب یناسنا  هعماج  و  دنوش ، یم مورحم  دراد  اهتنوشخ  اهتیانج و  اب  هزرابم  رد  يا  هدننک نییعت  شقن  هک  تبحم  رصنع  زا  هتشذگ  نیا  زا 
.ددرگ یم لیدبت  داعبا ، همه  رد  تنوشخ  اب  مأوت  یناویح  الماک  هعماج  کی 

اب هزرابم  يارب  هک  یتالیکـشت  مامت  اب  تساهیرامیب و  عاونا  هعاشا  ثعاب  لمع  نیا  هک  تسا  هدرک  تباث  ملع  هداد و  ناشن  هبرجت  - 2
هداد و تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  هار  نیا  زا  دارفا  هزادنا  هچ  ات  هک  دـهد  یم ناشن  رامآ  زاب  دـنا  هدرک مهارف  زورما  نآ  راثآ  بقاوع و 

.دنهد یم
یحور سنا  یگدنز و  لیکشت  رد  كارتشا  هکلب  تسین  یسنج  هزیرغ  عابشا  هلأسم  اهنت  جاودزا  زا  فده  هک  درک  شومارف  دیابن  - 3

هب درم  نز و  صاـصتخا  نودـب  هک  تسا  جاودزا  راـثآ  زا  تاـیح  نوئـش  همه  رد  يراـکمه  نادـنزرف و  تـیبرت  و  يرکف ، شمارآ  و 
.تسین ریذپ  ناکما  اهنیا  زا  کی  چیه  انز »  » میرحت رگیدکی و 

635 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

و : » دـیوگ یم تسا  سفن  لتق  دـیدش  تمرح  اهناسنا و  نوخ  مارتحا  دـنک  یم هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  هک  رگید  مکح  موس : هیآ 33 -) )
اَّلِإ ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  « ) دشاب قح  هب  هک ) اجنآ   ) رگم دـیناسرن  لتق  هب  تسا  هدرک  مارح  ار  شنوخ  دـنوادخ  هک  یـسک 

(. ِّقَْحلِاب
همه نیا  تفگ  نانیمطا  اب  ناوت  یم و  دراد ، تازاجم  مالـسا  رظن  زا  ناسنا  کی  رازآ  نیرتکچوک  نیرتمک و  هکلب  سفن  لـتق  اـهنت  هن 

.درادن دوجو  ینیئآ  چیه  رد  تسا  هدش  لئاق  ناسنا  تیثیح  ناج و  نوخ و  يارب  مالسا  هک  مارتحا 
636 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دروم  رد  نیا  و  دوش ، یم هتشادرب  نوخ  مارتحا  هک  دیآ  یم شیپ  يدراوم  یلو 

ءانثتـسا ار  دارفا  هنوگ  نیا  ِّقَْحلِاب » اَّلِإ   » هلمج اب  قوف  هیآ  رد  اذـل  دـنا ، هدـش نآ  دـننامه  یهاـنگ  اـی  لـتق و  بکترم  هک  تسا  یناـسک 
.دنک یم

کی رد  دنرادن و  گنج  رس  نمیلسم  اب  هک  یناناملسم  ریغ  هکلب  تسین ، اهناملـسم  صوصخم  مالـسا  رد  اهناسنا  نوخ  هب  مارتحا  هتبلا 
.عونمم مارح و  نآ  هب  زواجت  تسا و  ظوفحم  ناشسومان  لام و  ناج و  دنرب ، یم رس  هب  اهنآ  اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  تباث  مد  يایلوا  يارب  هک  صاصق  قح  هب  سپس 
(. ًاناْطلُس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو   ) لتاق صاصق  هطلس  میداد » رارق  هطلس  وا  یلو  يارب  دوش  هتشک  مولظم  هک  یسک  «و 

ِیف ْفِرُْـسی  الَف  « ) تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دیامن  فارـسا  لتق  رد  دنک و ) هبلاطم  دوخ  قح  زا  شیب   ) دیابن وا   » لاح نیع  رد  اما 
(. ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا 

.دنتسه یهلا  ترصن  دروم  دنا  هدرکن زواجت  دوخ  دح  زا  دنراد و  یمرب ماگ  مالسا  زرم  رد  هک  مادام  لوتقم  يایلوا  يرآ !
ربارب رد  اـنایحا  هک  دریگ  یم تروص  یهاـگ  زین  هزورما  و  تشاد ، دوـجو  تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  تسا  یلاـمعا  هب  هراـشا  هلمج  نیا 
دارفا رفن ، کی  ندـش  هتـشک  ربارب  رد  هک  نیا  ای  دـنزیر و  یم ار  يداـیز  ياـهنوخ  لوتقم  هلیبق  هلیبق ، کـی  زا  رفن  کـی  ندـش  هتـشک 
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.دنناسر یم لتق  هب  ار  لتاق  زا  ریغ  يرگید  عافد  یب هانگ و  یب

636 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هتخادرپ و نامیتی  لام  ظفح  تیمها  هب  تسخن  دهد  یم حرش  ار  ماکحا  هلـسلس  نیا  زا  روتـسد  نیمراهچ  هیآ  نیا  مراهچ : هیآ 34 -) )
اُوبَْرقَت َو ال  « ) دیوشن کیدزن  نامیتی  لاوما  هب  و  : » دـیوگ یم تشذـگ  لبق  تایآ  رد  تفع  یفانم  لمع  دروم  رد  هچنآ  هباشم  ینحل  اب 

(. ِمِیتَْیلا َلام 
.دیرامشب مرتحم  الماک  ار  نآ  میرح  یتح  هکلب  دیروخن  ار  نامیتی  لاوما  اهنت  هن 

دوش ببـس  و  دـنرگن ، یم یفنم  ياه  هبنج هب  اهنت  هک  هاگآان  دارفا  يارب  ددرگ  يزیواتـسد  روتـسد  نیا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو 
، هدرک رکذ  مکح  نیا  يارب  ینشور  ءانثتسا  هلصافالب  اذل  دنراپسب ، ثداوح  تسد  هب  دنراذگب و  تسرپرس  نودب  ار  نامیتی  لاوما  هک 

637 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُنَسْحَأ .) َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  « ) تسا اه  هویش نیرتهب  هک  یقیرط  هب  رگم  : » دیوگ یم
.تسا زاجم  دشاب ، هدوب  ندرک  هفاضا  ریثکت و  حالصا ، ظفح ، روظنم  هب  هک  نامیتی  لاوما  رد  یفرصت  هنوگره  نیاربانب 

دای نآ  زا  ثحب  دروم  هیآ  همادا  رد  نآرق  هک  هنوگ  نآ  دسرب  يداصتقا  يرکف و  دشر  ّدح  هب  هک  دراد  همادا  ینامز  ات  عضو  نیا  هتبلا 
(. ُهَّدُشَأ َُغْلبَی  یَّتَح  « ) دسرب تردق ) و   ) غولب دح  هب  هک  ینامز  ات  : » دنک یم

اُوفْوَأ َو  « ) دوش یم لاؤس  دـهع  هب  يافو  زا  هک  ارچ  دـینک  افو  دوخ  دـهع  هب  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دـهع  هب  يافو  هلأـسم  هب  سپـس  - 5
(. ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب 

رگا هک  دـنز  یم رود  اهنامیپ  اهدـهع و  روحم  رب  یگمه  یـسایس  لـئاسم  يداـصتقا و  ماـظن  طوطخ  یعاـمتجا و  طـباور  زا  يرایـسب 
.دزیر یم ورف  عامتجا  ماظن  يدوز  هب  دوش  ادیپ  اهنآ  رد  یلزلزت 

637 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

، تسا یـشورف  مک  اـب  هزراـبم  مدرم و  قوـقح  تیاـعر  نزو و  هناـمیپ و  رد  تلادـع  اـب  هطبار  رد  مـکح  نـیرخآ  مشـش : هیآ 35 -) )
(. ُْمْتلِک اذِإ  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو  « ) دینک ءادا  ار  نآ  قح  دیجنس  یم ار  يزیچ  هنامیپ  اب  هک  یماگنه  و  : » دیامرف یم

(. ِمیِقَتْسُْملا ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  َو  « ) دینک نزو  میقتسم  حیحص و  يوزارت  نازیم و  اب  «و 
(. اًلیِوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  « ) تسا رتهب  همه ) زا   ) شماجنا رس  و  تسامش ، دوس  هب  راک  نیا  هک  ارچ  »

ملاع لک  رب  هک  تسا  یلـصا  و  تسا ، یتایح  یـساسا و  لصا  کی  اـج  همه  زیچ و  همه  رد  باـسح  مظن و  تلادـع و  قح و  ـالوصا 
دامتعا و هیامرـس  یـشورف  مک  اصوصخم  تسا ، تبقاع  دـب  كانرطخ و  لصا ، نیا  زا  فارحنا  هنوگره  و  دـنک ، یم تموکح  یتسه 

.دزیر یم مه  هب  ار  يداصتقا  ماظن  و  درب ، یم نیب  زا  تسا  تالدابم  مهم  نکر  هک  ار  نانیمطا 

637 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

اجنیا رد  میدناوخ  ار  یمالسا  ماکحا  تامیلعت و  نیرت  یلوصا زا  هلـسلس  کی  هتـشذگ  تایآ  رد  نک : يوریپ  ملع  زا  اهنت  هیآ 36 -) )
638 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  هراشا  مهم  مکح  دنچ  هب  نآ  رد  هک  میسر  یم ماکحا  نیا  زا  شخب  نیرخآ  هب 

: دیامرف یم هدروآ ، نایم  هب  زیچ  همه  رد  قیقحت  موزل  زا  نخس  تسخن  - 1
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(. ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  « ) نکم يوریپ  يرادن  یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  زا  «و 
ریغ هب  هن  و  هدب ، ملع  ریغ  هب  تداهـش  هن  نارگید ، هراب  رد  تواضق  ماگنه  هب  هن  و  نک ، يوریپ  ملع  ریغ  زا  دوخ  یـصخش  لمع  رد  هن 

.نک ادیپ  داقتعا  ملع 
ماـجنا هک  ییاـهراک  ربارب  رد  و  دنلوئـسم » همه  لد  مشچ و  شوـگ و  اریز  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  یهن  نیا  لـیلد  هـیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ   ) دوش یم لاؤس  ناسنا  زا  دنا  هداد
قثوم ریغ  دارفا  زا  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  ای  دیوگ  یم نیقی  ملع و  نودـب  ناسنا  هک  ار  ینانخـس  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهتیلوؤسم  نیا 

تیعقاو اب  هک  هدش  يا  هیاپ یب ذـخأم و  یب ياهتواضق  راچد  دوخ  رکفت  رد  ای  و  هدـیدن ، هک  یلاح  رد  ما  هدـید دـیوگ  یم ای  و  هدـینش ،
دیتشاد نامیا  لئاسم  نیا  هب  امـش  اعقاو  ایآ  هک  دوش  یم لاؤس  وا  لـقع  رکف و  شوگ و  مشچ و  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسا ، هدوبن  قبطنم 
لـصا نیا  نتفرگ  هدـیدان  دـیدومن !؟ قبطنم  نآ  رب  ار  دوخ  لمع  دـیدش و  دـقتعم  نآ  هب  ای  دـیدرک ، تواضق  ای  دـیداد ، تداهـش  هک 

.تشاد دهاوخن  یفطاع  ياهدنویپ  یناسنا و  طباور  نتفر  نیب  زا  یعامتجا و  جرم  جره و  زج  يا  هجیتن

638 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

يور دنک ، یم یهن  نآ  زا  ار  نانمؤم  ینـشور  هدـنز و  ریبعت  اب  هتـساخرب و  رورغ  ربک و  اب  هزرابم  هب  هیآ  نیا  شابم ! ربکتم  هیآ 37 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس 

(. ًاحَرَم ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  « ) رادمرب ماگ  رورغ ، ربک و  يور  زا  نیمز  يور  رد  «و 
(. ًالوُط َلابِْجلا  َُغْلبَت  َْنل  َضْرَْألا َو  َقِرْخَت  َْنل  َکَّنِإ  «! ) دسر یمن اههوک  هب  تتماق  لوط  و  یفاکشب ! ار  نیمز  یناوت  یمن وت  هک  ارچ  »

تفر دـمآ و  زا  ار  مدرم  ات  دـنبوک  یم نیمز  هب  مکحم  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  هب  ابلاغ  رورغم  ربکتم و  دارفا  هک  نیا  هب  هراـشا 
نیا نآرق  فده  دنزاس ! صخـشم  ناینیمز  رب  شیوخ  رادنپ  هب  ار  دوخ  يرترب  ات  دنـشک  یم نامـسآ  هب  ندرگ  دـنزاس ، هاگآ  شیوخ 

زا یگناگیب  همـشچ  رـس  رورغ  هک  ارچ  .نتفر  هار  ینعی  یـصاخ  هرهچ  رد  اهنت  هن  دنک ، موکحم  یلک ، روطب  ار  رورغ  ربک و  هک  تسا 
639 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نتشیوخ ، ادخ و 

.تسا ناهانگ  عاونا  هب  یگدولآ  و  ناطیش ، طخ  هب  نتسویپ  و  قح ، هار  ندرک  مگ  و  تواضق ، رد  هابتشا  و 
.تسا هنیمز  نیا  رد  نیتسار  ناملسم  ره  يارب  يا  هدنزومآ رایسب  قشمرس  مالسا  نایاوشیپ  یلمع  همانرب 

دنورب هار  هدایپ  وا  باکر  رد  يدارفا  دوب  راوس  هک  یماگنه  هب  داد  یمن هزاجا  زگره  میناوخ : یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هریس  رد 
زا و  دروخ ، یم ناـگدرب  ياذـغ  نوچمه  هداـس  ياذـغ  و  تسـشن ، یم كاـخ  يور  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  میناوخ : یم زین  و 

.دش یم راوس  هنهرب  غالا  رب  دیشود ، یم ریش  دنفسوگ 
.درک یم وراج  ار  لزنم  هاگ  دروآ و  یم بآ  هناخ  يارب  وا  هک  میناوخ  یم زین  مالّسلا  هیلع  یلع  تالاح  رد 

دـش و فرـشم  ادـخ  هناخ  هب  هداـیپ  هبترم  تسیب  ددـعتم ، ياـهبکرم  نتـشاد  اـب  هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  خـیرات  رد  و 
.مهد یم ماجنا  ار  لمع  نیا  ادخ  هاگشیپ  رد  عضاوت  يارب  نم  دومرف : یم

639 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

رد فرـصت  یـشکدنزرف و  انز و  سفن و  لتق  كرـش و  میرحت  دروم  رد  هک  یماکحا  مامت  رب  يدـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
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« تسا روفنم  تراگدرورپ  دزن  شهانگ  اهنیا  مامت  : » دیوگ یم تشذگ  نیـشیپ  تایآ  رد  نآ  دننام  ردام و  ردـپ و  رازآ  نامیتی و  لام 
(. ًاهوُرْکَم َکِّبَر  َْدنِع  ُُهئِّیَس  َناک  َِکلذ  ُّلُک  )

ارچ دنزب ، رـس  یـسک  زا  یهانگ  تسا  هدرکن  هدارا  زگره  ادـخ  ربج ، بتکم  ناوریپ  هتفگ  فالخ  رب  هک  دوش  یم نشور  ریبعت  نیا  زا 
.دوبن راگزاس  تسا  هدش  دیکأت  نآ  يور  هیآ  نیا  رد  هک  يدونشخان  تهارک و  اب  دوب  هدرک  هدارا  ار  يزیچ  نینچ  رگا  هک 

639 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هفاضا دریگ ، یم همـشچ  رـس  یهلا  یحو  زا  یگمه  هنامیکح  ماکحا  نیا  هک  نیا  رتشیب و  دـیکأت  يارب  زاـب  وشم ! كرـشم  هیآ 39 -) )
َنِم َکُّبَر  َکـَْیلِإ  یحْوَأ  اَّمِم  َکـِلذ  « ) تسا هداتـسرف  یحو  وـت  هب  تراـگدرورپ  هک  تسا  يزیمآ  تـمکح  روـما  زا  اـهنیا  : » دـنک یم

(. ِۀَمْکِْحلا
نینچ یهلا  ماکحا  همه  لوصا  و  یهلا ، یحو  قیرط  زا  مه  و  تسا ، هدش  تابثا  یلقع ، تمکح  قیرط  زا  مه  ماکحا  هک  نیا  هب  هراشا 

640 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ار  نآ  تایئزج  دنچ  ره  تسا 
.درک كرد  دیاب  یحو  دنمورین  نکفارون  وترپ  رد  اهنت  داد و  صیخشت  ناوت  یمن لقع  غورف  مک  غارچ  اب  تاقوا  زا  يرایسب 

و : » دیوگ یم هداد ، نایاپ  ار  نآ  كرـش  میرحت  رب  دیکأت  اب  دوب  هدـش  عورـش  كرـش  میرحت  زا  ماکحا  نیا  زاغآ  هک  هنوگنامه  سپس 
(. َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعْجَت  َو ال  « ) هدم رارق  هّللا »  » رانک رد  ار  يرگید  دوبعم  شابم و ) لئاق  یکیرش  هناگی  دنوادخ  يارب   ) زگره

(. ًاروُحْدَم ًامُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یْقُلتَف  « ) دوب یهاوخ  ادخ ) هاگرد   ) هدنار و  هدش ، شنزرس  يوش  یم هدنکفا  منهج  رد  هک  »
یـساسا ماکحا  هلـسلس  نیا  نایب  اذـل  تسا ، ناهانگ  تاـیانج و  تاـفارحنا و  همه  هیاـم  ریمخ  یتسرپ ، هناـگود  كرـش و  تقیقح  رد 

.تفای نایاپ  زین  كرش  هب  دش و  عورش  كرش  زا  مالسا 

640 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نآ دزاس و  یم نشور  هلیـسو  نیا  هب  ار  اهنآ  رکفت  قطنم و  هیاپ  هدرک و  هراشا  ناکرـشم  یفارخ  راکفا  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 40 -) )
راع گنن و  رتخد ، مان  ندینـش  زا  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتـسه  ادخ  نارتخد  ناگتـشرف  هک  دندوب  دـقتعم  اهنآ  زا  يرایـسب  هک : نیا 

: دیوگ یم هدرک ، دنس  ذاختا  اهنآ  دوخ  قطنم  زا  نآرق  دنتشادنپ ! یم یگتسکشرس  یتخبدب و  هیام  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  دلوت  دنتشاد و 
َنِینَْبلِاب َو ْمُکُّبَر  ْمُکافْصَأَف  َأ  « ) درک باختنا  ینارتخد  ناگتشرف  زا  دوخ  داد و  رارق  امـش  مهـس  رد  اهنت  ار  نارـسپ  امـش  راگدرورپ  ایآ  »

(. ًاثانِإ ِۀَِکئالَْملا  َنِم  َذَخَّتا 
.دنرادن یناسنا  شزرا  رظن  زا  یتوافت  هنوگ  چیه  دنتسه و  یهلا  بهاوم  زا  رسپ  نادنزرف  دننامه  رتخد  نادنزرف  کش  نودب 

يزیچ ناتراگدرورپ  يارب  دیتسه  ینادان  دارفا  هنوگچ  امـش  هک  دزاس  موکحم  ناشدوخ  قطنم  اب  ار  اهنآ  تسا  نیا  نآرق  فدـه  یلو 
.دیراد راع  گنن و  نآ  زا  دوخ  هک  دیوش  یم لئاق 

ًالْوَق َنُولوُقََتل  ْمُکَّنِإ  « ) دییوگ یم يزیمآرفک  گرزب و  رایسب  نخـس  امـش  : » دیوگ یم عطاق  مکح  کی  تروص  هب  هیآ  نایاپ  رد  سپس 
(. ًامیِظَع

641 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اریز : تسا  هیاپ  یب تهج  نیدنچ  زا  تسین و  راگزاس  یقطنم  چیه  اب  هک  ینخس 
ینامـسج ضراوع  هن  تسا  مسج  هن  وا  هک  ارچ  تسا ، وا  سدـقم  تحاـس  هب  یمیظع  تناـها  ادـخ  يارب  دـنزرف  دوجو  هب  داـقتعا  - 1
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.لسن ءاقب  هب  زاین  هن  دراد ،
.دیلئاق ار  تلزنم  نیرتنییاپ  رتخد  يارب  هک  یلاح  رد  دیناد ؟ یم رتخد  همه  ار  ادخ  نادنزرف  امش  هنوگچ  - 2

رتخد مان  ندینش  زا  امش  .وا  هاگرد  نابرقم  دنقح و  ناربنامرف  هک  تسا  یهلا  ناگتشرف  ماقم  هب  یتناها  هدیقع  نیا  هتـشذگ  همه  زا  - 3
.دیناد یم رتخد  همه  ار  یهلا  نابرقم  نیا  یلو  دیراد ، تشحو 

641 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نامه اجنیا  رد  دش ، یهتنم  كرش  دیحوت و  هلأسم  هب  هتشذگ  تایآ  رد  نخس  هک  اجنآ  زا  دننک !؟ یم رارف  قح  زا  هنوگچ  هیآ 41 -) )
.دوش یم لابند  یعطاق  نشور و  نایب  اب  هلأسم 

نیا رد  ام  و  : » دـیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخـس  دـیحوت  فلتخم  لئالد  ربارب  رد  ناکرـشم  زا  یعمج  هداـعلا  قوف  تجاـجل  زا  تسخن 
ناشترفن رب  زج  نالدروک ) زا  یهورگ   ) یلو دـنرادرب ) ماگ  قح  هار  رد  و   ) دـنوش رکذـتم  اهنآ  ات  میدروآ  ار  رثؤم  تانایب  عاونا  نآرق 

(. ًاروُُفن اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی  ام  اوُرَّکَّذَِیل َو  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  اْنفَّرَص  ْدََقل  َو  « ) دیازفا یمن
!؟ تشاد دـهاوخ  يا  هدـئاف هچ  اهنآ  رکذ  دراد ، سوکعم  هجیتن  نوگانوگ  تاـنایب  نیا  رگا  هک  دـسر  یم نهذ  هب  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 

یناسنا هعماج  لک  يارب  هکلب  هدـشن  لزاـن  صاـخ  هورگ  کـی  اـی  درف  کـی  يارب  نآرق  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
، دنبای یم زاب  ار  قح  هار  دنونش و  یم ار  فلتخم  لئالد  نیا  هک  یناسک  دنرایسب  هکلب  دنتـسین ، هنوگ  نیا  اهناسنا  همه  املـسم  و  تسا ،

.دنریگب سوکعم  هجیتن  نآ  زا  ینالدروک  دنچ  ره  تسا ، یفاک  تایآ ، نیا  لوزن  يارب  رثا ، نیمه  و 

641 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هدش فورعم  عنامت » لیلد   » ناونع هب  هفسالف  نادنمشناد و  ناسل  رد  هک  دنک  یم هراشا  دیحوت ، لئالد  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 42 -) )
.تسا

نایادـخ نیا  دـنرادنپ - یم اهنآ  هک  نانچنآ  دوب - يرگید  نایادـخ  لاعتم ، رداق  دـنوادخ  اب  رگا  وگب : اهنآ  هب  ! » ربمایپ يا  دـیوگ : یم
642 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  گرزب  دنوادخ  هب  یهار  دندرک  یم یعس 

(. اًلِیبَس ِشْرَْعلا  يِذ  یلِإ  اْوَغَْتبَال  ًاذِإ  َنُولوُقَی  امَک  ٌۀَِهلآ  ُهَعَم  َناک  َْول  ُْلق   ) دنوش بلاغ  وا  رب  و  دننک » ادیپ  شرع  بحاص 
یتسار رگا  دـنک و  رتشیب  ار  شیوخ  تموکح  ورملق  رتلماک و  ار  دوخ  تردـق  دـهاوخ  یم یتردـق  بحاص  ره  هک  تسا  یعیبط  اریز 

.تفرگ یم رد  اهنآ  نایم  رد  تموکح  شرتسگ  تردق و  رس  رب  عنامت  عزانت و  نیا  تشاد  دوجو  ینایادخ 

642 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هلصافالب هیآ  نیا  رد  تسا ، هدرک  لزنت  عازن  فرط  کی  دح  رس  ات  گرزب  دنوادخ  ناکرـشم ، تاریبعت  رد  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 43 -) )
یلاعَت ُهَناْحبُس َو  « ) تسا رتالاب  رترب و  رایسب  دنـشیدنا ) یم هچنآ  زا   ) تسا و هزنم  كاپ و  دنیوگ  یم اهنآ  هچنآ  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم

(. ًارِیبَک اُولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع 

642 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 
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حیبست نایب  هب  تسا ، ناکرـشم  مهو  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  هک  نیا  راـگدرورپ و  ماـقم  تمظع  تاـبثا  يارب  سپـس  هیآ 44 -) )
یگمه دنتـسه  اهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، شـسدقم  تاذ  ربارب  رد  ناـهج  تادوجوم 

(. َّنِهِیف ْنَم  ُضْرَْألا َو  ُْعبَّسلا َو  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست  « ) دنیوگ یم ادخ  حیبست 
كرد ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیوگ  یم ادـخ  دـمح  حـیبست و  هک  نیا  رگم  تسین  يدوجوم  چـیه   » هکلب نیمز ، اهنامـسآ و  اهنت  هن 

(. ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍء  ْیَش ْنِم  ْنِإ  َو  « ) دینک یمن
از تریح  ياهیراک  هزیر  نآ  اب  شا و  هدننک هریخ  تمظع  نآ  اب  رارسا ، اهزار و  همه  نآ  اب  شبیجع  ماظن  نآ  اب  یتسه  فرگـش  ملاع 

.دنیوگ یم ادخ  دمح » حیبست و   » یگمه
هکلب دنک ، یمن هذخاؤم  اروف  ناترفک  كرـش و  رطاخ  هب  ار  امـش  و  ًاروُفَغ .) ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  « ) تسا هدـنزرمآ  رابدرب و  وا   » لاح نیا  اب 

.دوش تجح  مامتا  ات  دراذگ  یم زاب  امش  يور  هب  ار  هبوت  ياهرد  دهد و  یم تلهم  یفاک  رادقم  هب 

642 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

هیآ 45) )

642 ص :  لوزن .... : نأش 

درک و یم نآرق  توالت  بش  رد  هک  یماگنه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدـش  لزان  ناکرـشم  زا  یهورگ  هراب  رد  هیآ  نیا 
.دندش یم مالسا  هب  مدرم  توعد  عنام  دندز و  یم گنس  اب  ار  وا  و  دنداد ، یم رازآ  دراذگ  یم زامن  هبعک  هناخ  رانک  رد 

643 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  نیا  دیاش  و  دنهد - رازآ  ار  وا  دنناوتن  اهنآ  هک  درک  نانچ  شفطل  هب  دنوادخ 
.دنکفا اهنآ  لد  رد  ربمایپ  زا  هک  دوب  یتشحو  بعر و  قیرط 

643 ص :  ریسفت .... :

هب دـیحوت  هلأسم  حوضو  اب  هک  دـیآ  یم شیپ  يرایـسب  يارب  لاؤس  نیا  هتـشذگ  تاـیآ  لاـبند  هب  تخانـش - عناوم  رورغم و  ناربخ  یب
اـیوگ و تاـیآ  نیا  اـهنآ  ارچ  دـنریذپ ؟ یمن ار  تیعقاو  نیا  ناکرـشم  ارچ  دـنهد  یم یهاوگ  نآ  هب  ناـهج  تاوجوم  همه  هک  يروط 
هب نامیا  هک  اهنآ  وت و  نایم  یناوخ  یم نآرق  هک  یماگنه  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم هیآ  دنوش !؟ یمن رادـیب  دنونـش و  یم ار  نآرق  ياسر 

ًاباجِح ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإ  َو  « ) میهد یم رارق  یئرمان  یـششوپ  باـجح و  دـنرادن ، ترخآ 
(. ًارُوتْسَم

رکف و هاگدـید  زا  ار  نآرق  قیاقح  هک  دوب  یناداـن  لـهج و  رورغ و  یهاوخدوخ و  بصعت و  تجاـجل و  ناـمه  هدرپ ، باـجح و  نیا 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  قدص  داعم و  دیحوت و  نوچمه  ینـشور  قیاقح  داد  یمن هزاجا  اهنآ  هب  تشاد و  یم موتکم  اهنآ  لقع 
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.دننک كرد  ار  نآ  دننام  هلآ و 
ره زا  لبق  دیاب  دنامب  ناما  رد  یهارمگ  فارحنا و  زا  دـیوپب و  ار  قح  میقتـسم  طارـص  دـهاوخب  یـسک  رگا  مییوگ : یم هک  تساجنیا 

.دشوکب نتشیوخ  حالصا  رد  زیچ 

643 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ْنَأ ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  َو   ) میداد رارق  ینیگنس » ناشیاهشوگ  رد  ییاهـششوپ و  ناشیاهلد  رب  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  هیآ 46 -) )
(. ًاْرقَو ْمِِهناذآ  ِیف  ُهوُهَقْفَی َو 

َکَّبَر َتْرَکَذ  اذِإ  َو  « ) دننادرگ یم رب  ور  دننک و  یم تشپ  اهنآ  ینک  یم دای  یگناگی  هب  نآرق  رد  ار  تراگدرورپ  هک  یماگنه   » اذل و 
(. ًاروُُفن ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف 

.روعش مهف و  يزوریپ و  یتخبشوخ و  زا  رارف  و  تاجن ، تداعس و  زا  رارف  قح ، زا  رارف  تسا  بیجع  هچ  یتسار 

643 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ارف شوـگ  هچ  يارب  میناد  یم رتـهب  اـم  دـنهد ، یم ارف  شوـگ  وـت  نانخـس  هب  هک  یماـگنه  : » دـنک یم هفاـضا  هیآ  نـیا  رد  هیآ 47 -) )
(. َْکَیلِإ َنوُعِمَتْسَی  ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  « ) دنهد یم

644 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يوَْجن .) ْمُه  ْذِإ  َو  « ) دننک یم اوجن  مه  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  نینچمه )  ) «و
َنوُِعبَّتَت ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ  « ) دینک یمن يوریپ  هدش ، نوسفا  هک  یناسنا  زا  زج  امـش  دنیوگ : یم نانمؤم ) هب   ) نارگمتـس هک  هاگنآ  »

(. ًاروُحْسَم اًلُجَر  اَّلِإ 
هک تسا  نآ  ناشفده  هکلب  دنونش ، یمن ناج  شوگ  اب  ار  تنانخس  دنیآ و  یمن وت  غارس  هب  تقیقح  كرد  روظنم  هب  اهنآ  تقیقح  رد 

.دنرب رد  هب  هار  زا  دنناوتب - رگا  ار - نانمؤم  دننابسچب و  هلصو  دننک ، لالخا  دنیایب و 

644 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

هیآ 48) )

644 ص :  لوزن .... : نأش 

ارف شوگ  وا  نانخس  هب  دندمآ و  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  یهاگ  اهنآ  ریغ  لهج و  وبا  نایفـس و  وبا  دیوگ : یم سابع » نبا  »
دنک یم تکرح  وا  ياهبل  منیب  یم طقف  دیوگ ؟ یم هچ  دّمحم  ممهف  یمن نم  الـصا  تفگ : نارگید  هب  اهنآ  زا  یکی  يزور  دـنداد ، یم

: درک هفاضا  بهل  وبا  و  تسا ، هناوید  وا  تشاد  راهظا  لهج  وبأ  تسا ، قح  شنانخـس  زا  یـضعب  منک  یم رکف  تفگ : نایفـس  وبا  یلو 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1279 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشگ لزان  هیآ  اوران  ياهتبسن  نوزومان و  نانخس  نیا  لابند  هب  تسا و  رعاش  وا  تفگ : يرگید  تسا ، نهاک  وا 

644 ص :  ریسفت .... :

هارمگ هورگ  نیا  هب  ینکشنادند  خساپ  یهاتوک  ترابع  نمـض  هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  زاب  هیآ  نیا  رد 
يرگید نهاـک و  یکی  روحــسم ، يرگید  دـناوخ  یم ترحاـس  یکی   ) دـننز یم لـثم  وـت  يارب  هنوـگچ  رگنب  : » دـیوگ یم دـهد و  یم

الَف اوُّلَـضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَـض  َْفیَک  ْرُْظنا  « ) دـنرادن ار  قح  هار  ندرک  ادـیپ  تردـق  دـنا و  هدـش هارمگ  اـهنآ  ور  نیمه  زا  و  نونجم )
(. اًلِیبَس َنوُعیِطَتْسَی 

بـصعت لهج و  ضغب و  رطاخ  هب  ار  دوخ  درخ  لقع و  و  دنرادن ، انیب  مشچ  اهنآ  هکلب  یفخم  قح  هرهچ  دشاب و  ادیپان  هار  هک  نیا  هن 
.دنا هتخادنا راک  زا  جاجل  و 

644 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

رد هک  داعم »  » زا نخس  اجنیا  رد  اما  دوب ، كرش  اب  هزرابم  و  دیحوت »  » زا نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  تسا ! یعطق  زیخاتـسر  هیآ 49 -) )
: تسا هدش  هتفگ  خساپ  داعم  نارکنم  داریا  هس  ای  لاؤس و  هس  هب  و  هدمآ ، نایم  هب  تسا  دیحوت  هلأسم  لمکم  اج  همه 

َو ( ؟» تفای میهاوخ  يا  هزات شنیرفآ  راب  رگد  میدش  هدـنکارپ  لیدـبت و  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هب  ام  هک  یماگنه  ایآ  دـنتفگ : اهنآ  «و 
(. ًادیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  ًاتافُر َأ  ًاماظِع َو  اَّنُک  اذِإ  اُولاق َأ 

ص: ج2 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  هلأسم  زا  نخـس  دوخ  توعد  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 
645

نیا دوب  یناحور  داعم  زا  اهنت  نخـس  هاگره  هن  رگ  و  ددرگ ، یم زاب  ندـش  یـشالتم  زا  دـعب  مسج  نیا  هک  تفگ  یم ینامـسج » داعم  »
.تشادن ینعم  هجو  چیه  هب  نافلاخم  ياهداریا  هنوگ 

645 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

زاب نهآ » ای  دیشاب  گنس  امـش  تسا ) لهـس  هک  هدش  كاخ  هدیـسوپ و  ناوختـسا  : ) وگب : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق  هیآ 50 -) )
(. ًادیِدَح ْوَأ  ًةَراجِح  اُونوُک  ُْلق   ) دناشوپب ناتنت  رد  تایح  سابل  تسا  رداق  ادخ 

645 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

تـسا رداق  ادخ  زاب  دشاب ، یم رترود  یگدـنز  تایح و  زا  و  تسا » رت  تخـس مه  نآ  زا  امـش  رظن  رد  هک  یقولخم  ره  ای  (- » هیآ 51 )
(. ْمُکِروُدُص ِیف  ُُربْکَی  اَّمِم  ًاْقلَخ  ْوَأ   ) دنادرگزاب دّدجم  یگدنز  هب  ار  امش 

هب تشگزاب  لباق  هدش  یشالتم  هدیـسوپ و  ياهناوختـسا  نیا  هک  میریذپب  رگا  بوخ  رایـسب  دنتفگ : یم هک  دوب  نیا  اهنآ  داریا  نیمود 
اهنآ سپ   » دنتسناد یم لکشم  هدیچیپ و  رایسب  رما  کی  ار  لیدبت  نیا  هک  ارچ  دراد ، ار  راک  نیا  ماجنا  تردق  یـسک  هچ  تسا  تایح 
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(. انُدیُِعی ْنَم  َنُولوُقَیَسَف  ( ؟» دنادرگ یم زاب  ار  ام  یسک  هچ  دنیوگ : یم
(. ٍةَّرَم َلَّوَأ  ْمُکَرَطَف  يِذَّلا  ُِلق  « ) دیرفآ لوا  راب  ار  امش  هک  یسک  نامه  وگب : اهنآ  هب  : » دیوگ یم نینچ  نآرق  ار  لاؤس  نیا  خساپ 

دـنهد و یم ناکت  وت  يوس  هب  راـکنا  بجعت و  يور  زا  ار  دوخ  رـس  اـهنآ  سپ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اـهنآ  داریا  نیموس  هب  ماـجنا  رس 
(. َوُه یتَم  َنُولوُقَی  ْمُهَسُؤُر َو  َْکَیلِإ  َنوُضِْغُنیَسَف  ( ؟» دوش یم عقاو  داعم  نیا  ینامز  هچ  دنیوگ : یم

ناسنا هب  لیدـبت  لـباق  یکاـخ  هداـم  نیا  ضرف  هب  هک  دـننک  سکعنم  ار  بلطم  نیا  دنتـساوخ  یم دوخ  داریا  نیا  اـب  تقیقح  رد  اـهنآ 
؟ دوش یم عقاو  ینامز  هچ  رد  تسین  مولعم  تسین و  شیب  هیسن  هدعو  کی  نیا  اما  مینک ، لوبق  زین  ار  ادخ  تردق  و  دشاب ،

(. ًابیِرَق َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  « ) دشاب کیدزن  نآ  نامز  دیاش  وگب : اهنآ  هب  : » دیوگ یم ناشخساپ  رد  نآرق 
يرذـگ دوز  هظحل  رگید  يارـس  رد  نایاپ  یب یگدـنز  ربارب  رد  دـشاب  هچره  ناـهج  نیا  رمع  هعومجم  هک  ارچ  تسا  کـیدزن  هتبلا  و 

646 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسین  شیب 
ام همه  هب  تسا  گرم  هک  تماـیق  هناتـسآ  دـسرب  رظن  هب  رود  اـم  دودـحم  کـچوک و  ياهـسایقم  رد  تماـیق  رگا  هتـشذگ ، نیا  زا  و 

تـسین يربک  تمایق  گرم ، هک  تسا  تسرد  هتمایق ،» تماق  ناـسنالا  تاـم  اذا   » تسا يرغـص  تماـیق  گرم  هک  ارچ  تسا  کـیدزن 
.تسا نآ  روآدای  یلو 

646 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

تشگزاب نیا  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  نآ  تایـصوصخ  زا  یـضعب  دنک  رکذ  تمایق  زا  یقیقد  خیرات  هکنآ  یب هیآ  نیا  رد  هیآ 52 -) )
ار وا  دمح  هک  یلاح  رد  دینک  یم تباجا  مه  امـش  دـناوخ ، یم ارف  ناتیاهربق ) زا   ) ار امـش  هک  دوب ) دـهاوخ  ي   ) زور نامه   » تایح هب 

(. ِهِدْمَِحب َنُوبیِجَتْسَتَف  ْمُکوُعْدَی  َمْوَی  « ) دییوگ یم
رد  ) یهاتوک تدـم  اهنت  دـیرادنپ  یم و   » درمـش دـیهاوخ  هاتوک  ار  خزرب  نارود  ینعی  زیخاتـسر  گرم و  هلـصاف  هک  تسا  زور  نآ  و 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َنوُّنُظَت  َو  « ) دیا هدرک گنرد  خزرب ) ناهج 

646 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

مهم هلأسم  ود  نیا  رب  یلئالد  داعم و  أدـبم و  زا  نخـس  نیـشیپ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  ناـفلاخم : همه  اـب  یقطنم  دروخرب  هیآ 53 -) )
یلاع ردق  ره  بتکم  هک  ارچ  دزومآ  یم ار  ناکرشم  اصوصخم  نافلاخم  اب  لالدتسا  وگتفگ و  شور  اجنیا  رد  دوب ، نایم  رد  يداقتعا 

نآ رب  تنوشخ  تبحم ، فطل و  ياـج  هب  ددرگن و  مأوت  هلداـجم  ثحب و  حیحـص  شور  اـب  رگا  یلو  دـنمورین  يوق و  قطنم  دـشاب و 
.دوب دهاوخ  رثا  یب ددرگ ، مکاح 

(. ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِدابِِعل  ُْلق  َو  « ) دشاب نیرتهب  هک  دنیوگب  ار  ینخس  وگب : نم  ناگدنب  هب  و  : » دیوگ یم هیآ  اذل 
.یناسنا ياهشور  یقالخا و  لئاضف  اب  ندوب  مأوت  تهج  زا  نیرتهب  و  نایب ، زرط  رظن  زا  نیرتهب  يوتحم ، رظن  زا  نیرتهب 

هنتف داسف و  اهنآ  نایم  رد  ناطیـش  دنزیخرب ) جاجل  همـصاخم و  مالک و  رد  تنوشخ  هب  دـنیوگ و  كرت  ار  نسحا  لوق  رگا   ) هک ارچ  »
(. ْمُهَْنَیب ُغَْزنَی  َناْطیَّشلا  َّنِإ  « ) دنک یم

َّنِإ « ) تسا هدوب  ناـسنا  يارب  يراکـشآ  نمـشد  زاـغآ  زا  ناطیـش  اریز   » تسین راـکیب  هتـسشن و  نیمک  رد  ناطیـش  دـینکن  شوـمارف  و 
647 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًانِیبُم .) اوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناک  َناْطیَّشلا 
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.دنتخادرپ یم تنوشخ  هب  دوب  فلاخم  اهنآ  اب  هدیقع  رد  هک  سک  ره  اب  دنتشاد  شیپ  زا  هک  یشور  قبط  راک  هزات  نانمؤم  یهاگ 
دننام تشذگ  نیشیپ  تایآ  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  نافلاخم  زیمآ  نیهوت  تاریبعت  هتشذگ  نیا  زا 

هرجاشم کی  رد  اهنآ  اب  هلباقم  هب  دنهدب و  تسد  زا  ار  رایتخا  نانع  نانمؤم  هک  دش  یم ببس  یهاگ  رعاش ، نهاک ، نونجم ، روحسم ،
.دنیوگب دنهاوخ  یم هچره  دنزیخرب و  نشخ  یظفل 

داسف زا  ات  دـنک  یم ار  تاملک  نیرتهب  باـختنا  ناـیب و  رد  تفاـطل  شمرن و  هب  توعد  دراد و  یم زاـب  راـک  نیا  زا  ار  ناـنمؤم  نآرق » »
.دنزیهرپب ناطیش 

647 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

رارق شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  امـش  دهاوخب  رگا  تسا  رتهاگآ  امـش  لاح  زا  امـش  راگدرورپ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  هیآ 54 -) )
(. ْمُْکبِّذَُعی ْأَشَی  ْنِإ  ْوَأ  ْمُکْمَحْرَی  ْأَشَی  ْنِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  « ) درک دهاوخ  ناتتازاجم  دهاوخب  رگا  و  دهد ، یم

ربمایپ هداعلا  قوف  یتحاراـن  زا  يریگـشیپ  يرادـلد و  ناونع  هب  هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  ناـیاپ  رد 
نامیا اهنآ  امتح  یـشاب  مزلم  هک  میا » هداتـسرفن اهنآ  رب  لیک  ار و  وت  ام  و  : » دـیامرف یم ناکرـشم  ناـمیا  مدـع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. اًلیِکَو ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو   ) دنروایب
.دیسر دهاوخن  وت  هب  ینایز  هن  رگ  رتهب و  هچ  دندروآ  نامیا  رگا  تسا ، قح  يوس  هب  هناّدجم  توعد  راکشآ و  غالبا  وت  هفیظو 

647 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

لاح هب  تبسن  تراگدرورپ  : » هکلب تسین  امش  لاح  زا  هاگآ  اهنت  ادخ  دیوگ : یم درب و  یم رتارف  نیا  زا  ار  نخـس  هیآ  نیا  هیآ 55 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو  « ) تسا رتهاگآ  همه  زا  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  همه 

اْنلَّضَف ْدََـقل  َو  « ) میداد روبز  باتک  دواد  هب  میدیـشخب و  تلیـضف  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یـضعب  ام  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  ٍضَْعب َو  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب 

ار يرگید  صخـش  دنوادخ  ایآ  دنتفگ : یم زیمآ  ریقحت  ریبعت  اب  هک  تسا ، ناکرـشم  تاداریا  زا  یکی  هب  خساپ  تقیقح  رد  هلمج  نیا 
648 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ار  میتی  دمحم  هک  تشادن 

تـسین بجعت  ياج  نیا  دـیوگ : یم نآرق  دـش !؟ اهنآ  متاخ  ناربمایپ و  همه  دـمآ  رـس  وا  هک  دـش  هچ  یهگناو  درک ؟ باـختنا  تّوبن 
یهّللا لیلخ  ناونع  هب  ار  یکی  هدیزگرب ، مدرم  هدوت  نیمه  نایم  زا  ار  دوخ  ناربمایپ  تسا و  هاگآ  سک  ره  یناسنا  شزرا  زا  دنوادخ 

هّللا بیبـح  ناوـنع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  داد ، رارق  هّللا  حور  ار  يرگید  و  هّللا ، مـیلک  ار  يرگید  تخاـس ، رختفم 
.دنک یم اضتقا  شتمکح  دناد و  یم شدوخ  هک  ینیزاوم  قبط  دیشخب ، تلیضف  یضعب  رب  ار  یضعب  هصالخ  دیزگرب و 

وا راختفا  ار  روبز  باتک  هکلب  دهد  یمن رارق  وا  راختفا  ار  نیا  دنوادخ  دوب ، يروانهپ  روشک  میظع و  تموکح  ياراد  دواد  هک  نیا  اب 
ندوب لام  یب میتی و  تسین و  يرهاظ  تموکح  تردق و  نتـشاد  تورث و  لام و  هب  ناسنا  کی  تمظع  دننادب  ناکرـشم  ات  درمـش  یم

.دش دهاوخن  ریقحت  رب  یلیلد 

648 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 
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اهنآ هب  : » دیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هتـشذگ  ياهثحب  بیقعت  رد  تسا و  ناکرـشم  زا  نخـس  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 56 -) )
امـش زا  ار  اهیراتفرگ  تالکـشم و  دـنراد  تردـق  هن  اهنآ  دـیناوخب ، دـیرادنپ  یم شتـسرپ  هتـسیاش  ادـخ  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  وگب :

(. اًلیِوْحَت ْمُْکنَع َو ال  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  « ) دننک داجیا  نآ  رد  ینوگرگد  هن  دنزاس و  فرطرب 
شتـسرپ و هک  دـنک  یم لاـطبا  هار  نیا  زا  ار  ناکرـشم  هدـیقع  قـطنم و  نآرق ، تاـیآ  زا  رگید  يرایـسب  دـننامه  هیآ  نیا  تقیقح  رد 
دنزاس و فرطرب  ار  یلکشم  هک  دنرادن  دوخ  زا  یتردق  اهنیا  هک  یلاح  رد  نایز ، عفد  ای  تسا  تعفنم  بلج  رطاخ  هب  ای  ههلآ  تدابع 

.دننک اج  هباج ار  یلکشم  یتح  هن 
ناگتـشرف و نوـچمه  ییاـهدوبعم  هکلب  تسین ، هّللا  ریغ  ياـهدوبعم  همه  روـظنم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هیآ  نیا  رد  َنـیِذَّلا »  » هـب ریبـعت 

.تساهنآ دننام  و  ع )  ) حیسم ترضح 

648 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ار یلکشم  دنتـسین  رداق  اهنآ  ارچ  دیناد  یم دیوگ : یم دش ، هتفگ  لبق  هیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 57 -) )
یعس ناشدوخ  دنور ، یم ادخ  هناخ  رد  هب  تالکـشم  لح  يارب  ناشدوخ  هک  نیا  يارب  دنرادرب  راگدرورپ  نذا  نودب  امـش ، شود  زا 

649 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  زا  دنهاوخ  یم هچره  دنیوج و  برقت  وا  كاپ  تاذ  هب  دنراد 
َنوُعْدَی َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دـنیوج یم ناشراگدرورپ  هب  بّرقت ) يارب   ) يا هلیـسو ناشدوخ  دـنناوخ ، یم نانآ  هک  ار  یناسک  : » دـنهاوخب

(. َۀَلیِسَْولا ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی 
(. ُبَْرقَأ ْمُهُّیَأ  « ) رتکیدزن هچ  ره  يا  هلیسو »

(. ُهَتَمْحَر َنوُجْرَی  َو  « ) دنراودیما وا  تمحر  هب  «و 
(. َُهباذَع َنُوفاخَی  َو  « ) دنسرت یم وا  باذع  زا  «و 

(. ًاروُذْحَم َناک  َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  « ) تسا تشحو  زیهرپ و  روخرد  هراومه  هک ) دشاب  یم دیدش  نانچ   ) تراگدرورپ باذع  هک  ارچ  »

649 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هیآ نیا  میدناوخ  هتـشذگ  تایآ  رد  داعم  دیحوت و  هنیمز  رد  ناکرـشم  اب  هک  ییاهثحب  لابند  هب  وشن ! نایوج  هناهب  میلـست  هیآ 58 -) )
نیا دننادب  ات  دزاس  یم مّسجم  ناشلقع  ناگدید  لباقم  رد  ار  ایند  نیا  ءانف  نایاپ و  دهد و  یم زردنا  يا  هدـننک رادـیب  راتفگ  اب  ار  اهنآ 
چیه و  : » دـیوگ یم دـنزاس  هدامآ  ناشلامعا  جـئاتن  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  و  تسا ، رگید  ياج  اـقب  يارـس  و  تسا ، یناـف  يارـس  ارس ،

« میزاس یم شراتفرگ  يدیدش  باذـع  هب  ای  مینک ، یم كاله  تمایق  زور  زا  لبق  ار  نآ  ام  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  يور  رد  يدابآ 
(. ًادیِدَش ًاباذَع  اهُوبِّذَعُم  ْوَأ  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اهوُِکلْهُم  ُنَْحن  اَّلِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِإ  (َو 

.یلومعم یثداوح  ای  یعیبط و  گرم  اب  ار  نارگید  مینک و  یم دوبان  باذع  هلیسو  هب  ار  شکندرگ  نایغاط  رگمتس و  ناراکدب 
حول  ] یهلا باتک  رد  هک ) تسا  یعطق  مّلـسم و  لصا  کی   ) نیا و   » دـنیامیپ یم ار  انف  هار  همه  دریگ و  یم ناـیاپ  ناـهج  نیا  هرخـالاب 

(. ًاروُطْسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  « ) تسا تبث  ظوفحم ]

649 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 
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ربمایپ هک  طرـش  نیا  هب  اما  میروایب ، نامیا  میرادـن  یثحب  ام  بوخ  هک  دـنام  یم یقاـب  ناکرـشم  يارب  داریا  نیا  اـجنیا  رد  هیآ 59 -) )
.دهد رد  نت  ام  ياهییوج  هناهب  هب  عقاو  رد  و  دهد ، ماجنا  مینک  یم داهنشیپ  ام  هک  ار  يا  هزجعم ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

بیذـکت ار  نآ  ناینیـشیپ  هک  نیا  زج  میتـسرفب  ار  تازجعم  هنوگ  نیا  هک  دوبن  اـم  عناـم  زیچ  چـیه  : » دـیوگ یم اـهنآ  خـساپ  رد  نآرق 
650 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولَّوَْألا .) اَِهب  َبَّذَک  ْنَأ  اَّلِإ  ِتایْآلِاب  َلِسُْرن  ْنَأ  انَعَنَم  ام  َو  « ) دندرک

يزیچ امش ، يداهنشیپ  یحارتقا و  تازجعم  اما  هدش و  هداتسرف  یفاک  ردق  هب  تسا  ربمایپ  قدص  لیلد  هک  یتازجعم  هک : نیا  هب  هراشا 
؟ لیلد هچ  هب  دنسرپب  رگا  دروآ ، دیهاوخن  نامیا  زاب  هدهاشم  زا  سپ  هک  ارچ  دوش ، تقفاوم  نآ  اب  هک  تسین 

هناهب ياهداهنشیپ  نینچ  زین  دنتشاد  امش  هباشم  الماک  یطئارـش  مه  اهنآ  هک  هتـشذگ  ياهتما  هک  نیا  لیلد  هب  دوش  یم هتفگ  خساپ  رد 
.دندرواین نامیا  مه  ادعب  دندرک ، ار  يا  هنایوج

: دیوگ یم هدراذگ ، تشگنا  هلأسم  نیا  زا  نشور  هنومن  کی  يور  نآرق  سپس 
(. ًةَرِْصبُم َۀَقاَّنلا  َدوُمَث  اْنیَتآ  َو  « ) دوب رگنشور  هک  میداد  هقان  دومث  موق  هب  ام  «و 

! رگنـشور نشور و  يا  هزجعم دندوب ، هدرک  ار  يا  هزجعم نینچ  ياضاقت  هک  ارچ  دروآرب ، رـس  هوک  زا  ادخ  نامرف  هب  هک  يرتش  نامه 
(. اِهب اوُمَلَظَف   ) دندناسر لتق  هب  ار  وا  و  دندرک » متس  هقان  نآ  هب  سپ   » دندرواین نامیا  اهنآ  لاح  نیا  اب  یلو 

فیوخت يارب  زج  ار  تازجعم  تایآ و  ام  و   » ددرگ وا  میلست  ربمایپ  دنک  داهنشیپ  يا  هزجعم یـسک  ره  هک  تسین  نیا  ام  همانرب  الوصا 
(. ًافیِوْخَت اَّلِإ  ِتایْآلِاب  ُلِسُْرن  ام  َو  « ) میتسرف یمن تجح  مامتا  مدرم و 

650 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

نیا تنانخـس  لباقم  رد  اهنآ  رگا  دـیوگ : یم هداد ، يرادـلد  نانمـشد  تجاجل  یتخـسرس و  ربارب  رد  ار  شربمایپ  سپـس  هیآ 60 -) )
تراگدرورپ میتفگ  وت  هب  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  ، » تسین يا  هزات بلطم  دنروآ  یمن نامیا  دنهد و  یم جرخ  هب  تجاجل  نینچ 

(. ِساَّنلِاب َطاحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  ََکل  اْنُلق  ْذِإ  َو   ) تسا هاگآ  الماک  ناشعضو  زا  و  دراد » مدرم  رب  لماک  هطاحا 
ینکـشراک و ییوـج و  هناـهب هب  جوـجل  بصعتم و  یهورگ  دـنا و  هدروآ ناـمیا  لدـکاپ  یهورگ  ناربماـیپ ، توـعد  ربارب  رد  هشیمه 

.تسا نینچ  زین  زورما  هدوب ، نینچ  هتشذگ  رد  دنا ، هتساخرب ینمشد 
اَّلِإ َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو  « ) دوب مدرم  شیامزآ  يارب  طقف  میداد  ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایؤر  نآ  ام  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

651 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِساَّنِلل .) ًۀَْنِتف 
َۀَنوُْعلَْملا َةَرَجَّشلا  َو   ) تسا مدرم  يارب  یشیامزآ  زین  نآ  میا » هدرک رکذ  نآرق  رد  هک  ار  هدش ] نیرفن  تخرد   ] هنولعم هرجـش  نینچمه  »

(. ِنآْرُْقلا ِیف 
امَف ْمُُهفِّوَُخن  َو  « ) دـیازفا یمن اهنآ  رب  يزیچ  میظع ، نایغط  زج  اما  مینک  یم راذـنا ) و   ) هداد میب  ار  اـهنآ  اـم  : » دـنک یم هفاـضا  ناـیاپ  رد 

(. ًارِیبَک ًانایْغُط  اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی 
سوکعم هجیتـن  اـبلاغ  هکلب  دراذـگ ، یمن رثا  نآ  رد  قح  نخـس  اـهنت  هن  دـشابن ، قح  شریذـپ  هداـمآ  یمدآ  ناـج  لد و  رگا  هک  ارچ 

.دینک تقد  دیازفا - یم ناشتجاجل  یهارمگ و  رب  یفنم  تمواقم  یتخسرس و  رطاخ  هب  دهد و  یم
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651 ص :  هنوعلم .... : هرجش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يایؤر 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  یفورعم  نایرج  هب  هراشا  باوخ  نیا  هک : دنا  هدرک لقن  تنس  لها  هعیش و  نارسفم  زا  یعمج 
رتمک نآ  زا  دـعب  هک  نانچ  نآ  دـش ، نیگمغ  هلأسم  نیا  زا  رایـسب  دـنیآ ، یم نییاپ  دـنور و  یم الاب  وا  ربنم  زا  ییاهنومیم  دـید  باوخ 

رد دنتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياج  رب  يرگید  زا  دـعب  یکی  هک  دـنا  هدرک ریـسفت  هیما  ینب  هب  ار  اـهنومیم  نیا  دـیدنخ - یم
داـسف هب  ار  هّللا  لوـسر  تفـالخ  یمالـسا و  تموـکح  دـندوب و  تیـصخش  دـقاف  يدارفا  دـندرک و  یم دـیلقت  رگیدـکی  زا  هک  یلاـح 

.دندیشک
ینب دننامه  ییاههورگ  اصوصخم  ادخ ، هاگرد  دورطم  ثیبخ و  قفانم و  هورگ  ره  هب  هراشا  تسا  نکمم  نآرق  رد  هنولعم - هرجش  اما 

زا یمّـسجت  تمایق  رد  موقز  هرجـش  و  دـشاب ، دـنراد ، یمرب ماگ  اهنآ  طـخ  رد  هک  یناـسک  همه  جوجل و  لدگنـس و  ناـیدوهی  هیما و 
ناهج نیا  رد  نیتسار  نانمؤم  ناحتما  شیامزآ و  هیاـم  هثیبخ  تارجـش  نیا  همه  و  تسا ، رگید  ناـهج  رد  هثیبخ  تارجـش  نیا  دوجو 

.دنتسه

651 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ارجام نیا  لابند  هب  وا  موش  تشونرس  مدآ و  يارب  هدجس  رب  ینبم  ادخ  نامرف  زا  سیلبا  یچیپرس  هلأسم  هب  نآرق  اجنیا  رد  هیآ 61 -) )
.دنک یم هراشا 

رابکتـسا و لماک  هنومن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  عقاو  رد  جوجل ، ناکرـشم  نوماریپ  هتـشذگ  ياهثحب  لابند  هب  ارجام  نیا  ندرک  حرطم 
ریسفت هدیزگرب  .تشاد  دیهاوخ  ار  تشونرس  نامه  زین  وا  ناوریپ  امش  دیسر ، اجک  هب  شتشونرس  دینیبب  دوب ، ناطیش  نایـصع ، رفک و 

652 ص : ج2 ، هنومن ،
ْذِإ َو  « ) دندرک هدجس  سیلبا  زج  یگمه  دینک و  هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ : ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  روآدای  و  : » دیوگ یم تسخن 

(. َسِیْلبِإ اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق 
هب تسا  هدوب  يا  هدجـس اـی  تادوجوم و  ریاـس  رب  وا  زاـیتما  مدآ و  تقلخ  تمظع  رطاـخ  هب  عضاوت  عوضخ و  عوـن  کـی  هدجـس  نیا 

.یفرگش قولخم  نینچ  شنیرفآ  رطاخ  هب  دنوادخ  ربارب  رد  شتسرپ  ناونع 
كاخ و هک  نیا  نامگ  هب  دوب ، هدنکفا  هدرپ  ششوه  لقع و  رب  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  تشاد و  رـس  رد  رورغ  ربک و  داب  هک  سیلبا 
: تفگ  » نینچ ادخ  هاگـشیپ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  تسا  شتآ  زا  رت  تیمها مک  تسا  تایح  همـشچ  رـس  تاکرب و  همه  عبنم  هک  لگ ،

(. ًانیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأ  َلاق َأ  « ) يا هدیرفآ لگ  زا  ار  وا  هک  منک  هدجس  يدوجوم  يارب  نم  ایآ 

652 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

: دـش درط  هشیمه  يارب  شـسدقم  هاگرد  زا  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  یـشکرس  رابکتـسا و  نیا  رثا  رب  دـید  هک  یماگنه  یلو  هیآ 62 -) )
همه يراذـگب ، هدـنز  تمایق  زور  ات  ارم  رگا  تسا )؟ هدوب  لـیلد  هچ  هب   ) يا هداد يرترب  نم  رب  هک  ار  یـسک  نیا  وگب ، نم  هب  تفگ : »
ِمْوَـی یلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه  َکَْـتیَأَر  َلاـق َأ  « ) تخاـس مهاوـخ  نک  هشیر  هارمگ و  یمک ، هّدـع  زج  ار ، شنادـنزرف 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحََأل  ِۀَمایِْقلا 
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652 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

مهارف نیتسار  نانمؤم  شرورپ  يارب  يا  هلیـسو و  دبای ، ققحت  ناگمه  يارب  یـشیامزآ  نادیم  هک  نیا  يارب  ماگنه  نیا  رد  هیآ 63 -) )
ناکما ناطیـش  هب  ددرگ - یم نامرهق  يوق و  دـنمورین ، نمـشد  ربارب  رد  و  دوش ، یم هتخپ  ثداوح  هروک  رد  هراومه  ناسنا  هک  دوش -

َلاق «! ) ناوارف تسا  يرفیک  تسامـش ، رفیک  منهج  سپ  دـنک  تیعبت  وت  زا  اهنآ  زا  سک  ره  ورب ، دومرف : : » هدـش هداد  تیلاـعف  ءاـقب و 
(. ًارُوفْوَم ًءازَج  ْمُکُؤازَج  َمَّنَهَج  َّنِإَف  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَمَف  ْبَهْذا 

.هدومرف نایب  ار  یهلا  گرزب  شیامزآ  نیا  رد  تسکش  يزوریپ و  ماجنا  رس  هدرک و  شیامزآ  مالعا  هلیسو  نیا  هب 
653 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

653 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هب دوش  یم لسوتم  نآ  هب  دوخ  ياه  هسوسو رد  هک  ار  یلئاسو  بابسا و  ناطیـش و  ذوفن  قرط  هیآ  نیا  رد  سیلبا ! ياهماد  هیآ 64 -) )
َْتعَطَتْـسا ِنَم  ْزِْزفَتْـسا  َو  « ) نک کیرحت  تیادـص  اب  یناوت  یم ار  اهنآ  زا  مادـک  ره  و  : » دـهد یم حرـش  نینچ  ییایوگ  بلاج و  لکش 

(. َِکتْوَِصب ْمُْهنِم 
(. َِکلِجَر َِکْلیَِخب َو  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  «! ) راد لیسگ  اهنآ  رب  ار  تا  هدایپ هراوس و  رکشل  «و 

رتعیرـس و یـضعب  دـنهد ، یم کمک  وا  هب  مدرم  ياوغا  يارب  هک  دراد  ناـیمدآ  سنج  زا  دوخ و  سنج  زا  یناوارف  ناراـیتسد  ناـطیش 
َو «! ) يوج تکرش  ناشنادنزرف  تورث و  رد  و  ! » هدایپ رکشل  نوچمه  رتفیعض  رتمارآ و  یضعب  و  دنا ، هراوس رکشل  نوچمه  رتدنمورین 

(. ِدالْوَْألا ِلاْومَْألا َو  ِیف  ْمُهْکِراش 
(. ْمُهْدِع َو  «! ) نک مرگرس  اه  هدعو اب  ار  اهنآ  «و 

(. ًاروُرُغ اَّلِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  َو  « ) دهد یمن اهنآ  هب  يا  هدعو غورد  بیرف و  زج  ناطیش  یلو  : » هک دهد  یم رادشه  سپس 

653 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

(. ٌناْطلُس ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ  « ) تفای یهاوخن  نم  ناگدنب  رب  يا  هطلس زگره  وت   » نادب اما  هیآ 65 -) )
(. اًلیِکَو َکِّبَِرب  یفَک  َو  « ) دشاب اهنآ  ظفاح  ّیلو و )  ) تراگدرورپ هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  «و 

653 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

اجنیا رد  میتشاد  هتشذگ  رد  كرش  اب  هزرابم  دیحوت و  هنیمز  رد  هک  ار  ییاهثحب  ارچ !؟ نارفک  همه  نیا  تمعن  همه  نیا  اب  هیآ 66 -) )
.دوش یم ثحب  دراو  عوضوم  نیا  رد  نورد ) نادجو و  هار  و  ناهرب - لالدتسا و  هار   ) فلتخم هار  ود  زا  و  دنک ، یم بیقعت  ار  نآ  زین 

، دروآ یم رد  تکرح  هب  ایرد  رد  ار  یتشک  هک  تسا  یـسک  امـش  راگدرورپ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  یلالدتـسا  دـیحوت  هب  تسخن 
654 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِرْحَْبلا .) ِیف  َْکلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر  «! ) رمتسم موادم و  یتکرح 

.ددرگ مهارف  رما  نیا  ات  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یتاماظن  ایرد ، رد  اهیتشک  تکرح  يارب  تسا  یهیدب 
هزادـنا هب  هک  میراد  يرکیپ  لوغ  ياهیتشک  نونکا  مه  دنتـسه ، هدوب و  اهناسنا  هیلقن  هلیـسو  نیرتگرزب  هشیمه  اهیتشک  دـیناد  یم هتبلا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1286 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنراد نیشنرس  تعسو و  کچوک  رهش  کی 
، ناتدوخ ياهترفاسم  يارب  ِِهلْـضَف .) ْنِم  اوُغَْتبَِتل  « ) دیوش دنم  هرهب وا  تمعن  زا  ات   » تسا نآ  همانرب  نیا  زا  فده  دـنک : یم هفاضا  سپس 

.دنک یم کمک  امش  يایند  نید و  هب  هچنآ  يارب  و  اه ، هراجتلا لام  لاقتنا  لقن و  يارب 
(. ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  ُهَّنِإ  « ) تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  ادخ  : » هک ارچ 

654 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

تمکح تردـق و  مـلع و  أدـبم  زا  یکاـح  هـک  ار  شنیرفآ  ماـظن  زا  یکچوـک  هشوـگ  هـک  یلالدتــسا - دـیحوت  نـیا  زا  هیآ 67 -) )
هب ایرد  رد  اهیتحاران  هک  یماگنه  : » دینکن شومارف  دیوگ : یم دوش و  یم لقتنم  يرطف  لالدتـسا  هب  دـهد - یم ناشن  تسا  راگدـیرفآ 
مگ امـش  رظن  زا  ادـخ  زج  دـیناوخ  یم هک  ار  ییاهدوبعم  مامت  دـیوش ) كانتـشحو  هدـنبوک و  جاوما  نافوط و  راتفرگ  و   ) دـسرب اـمش 

(. ُهاَّیِإ اَّلِإ  َنوُعْدَت  ْنَم  َّلَض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َو  « ) دوش یم
رون هک  ترطف  رون  و  دنز ، یم رانک  هداتفا  یمدآ  ترطف  رب  هک  ار  بصعت  دـیلقت و  ياه  هدرپ ثداوح  نافوط  هک  ارچ  دوش  مگ  دـیاب  و 

.دوش یم رگ  هولج تسا  یتسرپ  هناگی  یتسرپادخ و  دیحوت و 
ناوختـسا هب  دراـک  هک  یماـگنه  اـهیراتفرگ  رد  هک  تسا  هدرک  هـبرجت  ار  نآ  سک  ره  اـبیرقت  هـک  تـسا  یموـمع  نوناـق  کـی  نـیا 

ملع و زا  یگرزب  أدـبم  دای  هب  ناسنا  دـندرگ ، یم ناوتان  يدام  ياـهکمک  و  دـنتفا ، یم راـک  زا  يرهاـظ  بابـسا  هک  یعقوم  دـسر ، یم
یمئاد و هک  دراد  شزرا  یتروص  رد  ادـخ  هب  هجوت  نامیا و  اـما  .تسا  تالکـشم  نیرت  تخـس ّلـح  رب  رداـق  وا  هک  دـتفا  یم تردـق 

.دشاب رادیاپ 
دینادرگ و یم ور  داد  تاجن  یکشخ  يوس  هب  ار  امش  یهلا  تردق  تسد  هک  یماگنه   » ناراکشومارف امـش  اما  دنک : یم هفاضا  سپس 

655 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا » هدننک  نارفک  ناسنا  الوصا 
(. ًاروُفَک ُناْسنِْإلا  َناک  ُْمتْضَرْعَأ َو  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُکاََّجن  اَّمَلَف  )

ياهیمرگرـس هاـنگ و  نایـصع و  راـبغ  درگ و  دـناشوپ و  یم ار  یهلا  روـن  نیا  بصعت ، دـیلقت و  تلفغ ، رورغ و  ياـه  هدرپ رگید  راـب 
.دزاس یم ناهنپ  ار  نآ  كانبات  هرهچ  يدام ، یگدنز 

655 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ایآ سپ  « :؟ دزاس التبم  دیدش  ياهتازاجم  هب  ار  امش  دناوت  یمن ارحص  بلق  یکـشخ و  رد  دنوادخ  دینک  یم رکف  ایآ  یلو  هیآ 68 -) )
(. ِّرَْبلا َِبناج  ْمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ  ُْمْتنِمَأَف  َأ  ( ؟» دربب ورف  دوخ  ماک  رد  ار  امش  دفاکشب و  نیمز  وا  نامرف  هب  هک  دینمیا  نیا  زا  امش 

رد قرغ  زا  بتارم  هب  هک  یباذـع  دزاس  نوفدـم  اهگنـس  ریز  رد  ار  امـش  و   ) درابب امـش  رب  گنـس  زا  ینافوط  هک  دـینمیا  نیا  زا  ایآ   » و
(. اًلیِکَو ْمَُکل  اوُدِجَت  َُّمث ال  ًابِصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْوَأ  ( !؟» دینکن ادیپ  دوخ  يارب  ینابهگن  ظفاح و  سپس  تسا ) رت  تخس اهایرد 

655 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ای « ؟ دیدرک ادیپ  ایرد  رفس  هب  زاین  امش  هک  دوب  راب  نیرخآ  نیا  دیدرک  نامگ  ایآ  ناراکشومارف  يا  دنک : یم هفاضا  سپس  هیآ 69 -) )
قرغ ناترفک  رطاخب  ار  امـش  و  دتـسرفب ، امـش  رب  يا  هدنبوک دابدنت  و  دنادرگزاب ، ایرد  هب  ار  امـش  رگید  راب  هک  دـیتسه  نمیا  هک  نیا 
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ِحیِّرلا َنِم  ًافِـصاق  ْمُْکیَلَع  َلِسُْریَف  يرْخُأ  ًةَرات  ِهِیف  ْمُکَدیُِعی  ْنَأ  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  « ) دـینکن ادـیپ  ام  ربارب  رد  یهاوخنوخ  هاوخداد و  سپـس  دـنک ،
(. ًاعِیبَت ِِهب  اْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدِجَت  َُّمث ال  ُْمتْرَفَک  اِمب  ْمُکَقِْرُغیَف 

655 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نآرق تسا ، دارفا  هب  تیصخش  نداد  نامه  تیاده ، تیبرت و  قرط  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  تداوجوم ! دبـس  رـس  لگ  ناسنا  هیآ 70 -) )
رـشب و عون  يالاو  تیـصخش  نایب  هب  اجنیا  رد  تشاد ، هتـشذگ  تایآ  رد  نافرحنم  ناکرـشم و  هراب  رد  هک  ییاهثحب  لاـبند  هب  دـیجم 

ياهب هب  ار  شیوخ  دـیالاین و  ار  دوخ  رهوگ  یناـسآ  هب  هداـعلا  قوف  شزرا  نیا  هب  هجوت  اـب  اـت  دزادرپ ، یم وا  هب  تبـسن  یهلا  بهاوم 
(. َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  « ) میتشاد یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف  ام  و  : » دیامرف یم دشورفن ، يزیچان 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهناسنا  هب  تبسن  یهلا ، بهاوم  زا  تمسق  هس  هب  سپس 
656 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایرد  یکشخ و  رد  میا ) هداد رارق  ناشرایتخا  رد  هک  یفلتخم  ياهبکرم  اب   ) ار اهنآ  ام  «و 

(. ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  « ) میدرک لمح 
(. ِتابِّیَّطلا َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  « ) میداد يزور  تابیط  زا  ار  اهنآ  : » هک نیا  رگید 

(. اًلیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  « ) میداد يرترب  تلیضف و  دوخ  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  ار  اهنآ  ام  : » هک نیا  موس 
، فلتخم ياهورین  زا  هک  يدوجوم  اهنت  میناد  یم اریز  تسین ، هدیچیپ  نادنچ  لاؤس  نیا  خـساپ  تسادـخ ؟ قولخم  نیرترب  ناسنا  ارچ 

يورشیپ لماکت و  دادعتسا  و  دنک ، ادیپ  شرورپ  دناوت  یم اهداضت  يالبال  رد  و  هدش ، لیکـشت  یناحور  ینامـسج و  يونعم ، يدام و 
.تسا ناسنا  دراد ، دودحمان 

دنوادخ : » دیامرف یم هک  اجنآ  تساعدم ، نیا  رب  ینـشور  دهاش  زین  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  یفورعم  ثیدـح 
يا هعومجم تاناویح  بضغ ، توهش و  نودب  دنراد  لقع  ناگتشرف  ناسنا ، تاناویح و  ناگتشرف و  دیرفآ : هنوگ  هس  رب  ار  ملاع  قلخ 

بلاغ شتوهـش  رب  وا  لقع  رگا  دـیآ ، بلاغ  نیمادـک  ات  ود  ره  زا  تسا  يا  هعومجم ناسنا  اما  دـنرادن ، لقع  دنبـضغ و  توهـش و  زا 
«. رت تسپ تاناویح  زا  ددرگ ، هریچ  شلقع  رب  شتوهش  رگا  تسا و  رترب  ناگتشرف  زا  دوش ،

656 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

بهاوم نیا  تازاوم  هب  هک  ار  ینیگنـس  ياـهتیلوؤسم  سپـس  و  ناـسنا ، هب  تبـسن  یهلا  بهاوم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 71 -) )
: دنک یم هراشا  دوش  یم وا  هجوتم 

ناشربهر ماما و  اب  ار  یهورگ  ره  تماـیق  زور  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اـهناسنا  تشونرـس  رد  نآ  شقن  و  يربهر » هلأـسم   » هب زاـغآ  رد 
(. ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  « ) میناوخ یم

هک اهنآ  و  دوب ، دـنهاوخ  ناشنایاوشیپ  هارمه  دـنتفریذپ ، ناـمز  رـصع و  ره  رد  ار  ناـنآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  يربهر  هک  اـهنآ  ینعی 
.دوب دنهاوخ  اهنآ  هارمه  دندرک  باختنا  ار  رگمتس  راّبج و  نایاوشیپ  لالض و  همئا  ناطیش و  يربهر 

قوف ربهر  باختنا  رد  هک  رشب  دارفا  همه  هب  تسا  يرادشه  دنک ، یم نایب  ار  ناسنا  لماکت  بابـسا  زا  یکی  هک  نیا  نیع  رد  ریبعت  نیا 
657 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنرپسن  سک  ره  تسد  هب  ار  دوخ  همانرب  رکف و  مامز  و  دنشاب ، ریگتخس  قیقد و  هداعلا 

اب  ) اهنآ دوش  یم هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  یناسک  سپ   » دنوش یم هورگ  ود  مدرم  اجنآ  دیوگ : یم هیآ  هلابند  رد  اذل 
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َِیتوُأ ْنَمَف  « ) دوش یمن اهنآ  هب  یمتـس  ملظ و  نیرتکچوک  دـنناوخ و  یم ار  ناشلامعا  همان  رورـس ) یلاحـشوخ و  راختفا و  يزارفرس و 
(. اًلِیتَف َنوُمَلُْظی  ْمَُهباتِک َو ال  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک 

657 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

َناک ْنَم  َو  « ) تسا رتهارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  رد  تسا ، هدوب  انیبان  قح ) هرهچ  ندـید  زا   ) ناهج نیا  رد  هک  یـسک  اـما  (- » هیآ 72 )
(. اًلِیبَس ُّلَضَأ  یمْعَأ َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف 

تایعقاو همه  يور  هب  ار  دوخ  مشچ  هک  ارچ  ار ، تداعـس  تشهب و  هار  ترخآ  رد  هن  دـننک و  یم ادـیپ  ار  تیادـه  هار  ایند  نیا  رد  هن 
هدیـشخب اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یبهاوم  همه  نآ  تسا و  تربع  تیاده و  هیام  هچنآ  دـنوادخ و  تایآ  قح و  هرهچ  ندـید  زا  دنتـسب و 

نیا هک  بجعت  ياج  هچ  ناهج ، نیا  زا  تسا  یمیظع  ساکعنا  باتزاب و  ترخآ  يارـس  هک  اجنآ  زا  و  دنتخاس ، مورحم  ار  دوخ  دوب ،
لقن مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یفورعم  ثیدح  رد  مالسا - رد  يربهر  شقن  دنوش !؟ رشحم  هصرع  دراو  انیبان  تروص  هب  نالدروک 

رد دومن  یم یفرعم  نکر  نیرتمهم  نیمجنپ و  ار  يربهر ) « ) تیالو  » دروآ یم نایم  هب  مالسا  یلصا  ناکرا  زا  نخس  هک  یماگنه  هدش 
تسا و قلخ  اب  قلخ  دنویپ  هک  تاکز  تسا و  تاوهـش  اب  هزرابم  زمر  هک  هزور  تسا و  قلاخ  اب  قلخ  دنویپ  فرعم  هک  زامن  هک  یلاح 

.رگید یلصا  نکر  راهچ  دنک  یم نایب  ار  مالسا  یعامتجا  ياه  هبنج هک  جح 
هیاس رد  رگید  لوصا  يارجا  هک  ارچ  درادن -.» تیمها  يربهر  تیالو و  هزادنا  هب  زیچ  چیه  : » دنک یم هفاضا  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپس 

.دوب دهاوخ  نآ 
وا گرم  دورب  ایند  زا  ربهر  ماما و  نودب  هک  یسک  : » هدش لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  زین  و 

«. تسا تیلهاج  گرم 
رارق ناـهج  رد  لوا  فص  رد  هتـسیاش  گرزب و  ربهر  کـی  يربهر  وترپ  رد  تلم  کـی  یهاـگ  هک  دراد  رطاـخ  هب  رایـسب  زین  خـیرات 

658 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهورین  نامه  اب  تلم  نامه  هاگ  و  هتفرگ ،
ورـشیپ تلم  نامه  نیا  دنکن  رواب  یـسک  دـیاش  هک  هدرک  طوقـس  نانچ  نآ  قیالان  فیعـض و  يربهر  رطاخ  هب  رگید  عبانم  یناسنا و 

.تسا

658 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  اـجنیا  رد  دوب  ناکرـشم  كرـش و  نوماریپ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  یثحب  هب  هجوت  اـب  هیآ 73 -) )
هار دوخ  هب  یتسرپ  تب  كرـش و  اب  هزرابم  رد  یفعـض  نیرتمک  ادابم  دـشاب ، رذـحرب  هورگ  نیا  ياه  هسوسو زا  هک  دـهد  یم رادـشه 

.ددرگ لابند  رتمامت  هچ  ره  تیعطاق  اب  دیاب  هک  دهدب ،
تبـسن ام  هب  ار  نآ  ریغ  ات  دـنبیرفب ، میدرک  یحو  وت  رب  هچنآ  زا  دوخ ) ياه  هسوسو اـب   ) ار وت  اـهنآ  دوب  کـیدزن  : » دـیوگ یم تسخن 

ًاذِإ ُهَْریَغ َو  اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفََیل  اوُداک  ْنِإ  َو  « ) دننیزگ یمرب دوخ  یتسود  هب  ار  وت  تروص ، نآ  رد  یهد و 
(. اًلِیلَخ َكوُذَخَّتَال 

658 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 
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لیامت نانآ  هب  دوب  کیدزن  يدوبن ) فارحنا  زا  نوصم  تمصع ، ماقم  وترپ  رد  و   ) میتخاس یمن مدق  تباث  ار  وت  ام  رگا  و  (- » هیآ 74 )
.دش لیامت  نآ  زا  عنام  یهلا  تیبثت  نیا  اما  اًلِیلَق .) ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  « ) ینک

658 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

وت هب  گرم  زا  دعب  ار  اهنآ ) تازاجم   ) ربارب ود  و  ایند ، یگدنز  رد  ناکرشم )  ) تازاجم ربارب  ود  ام  يدرک  یم نینچ  رگا  (- » هیآ 75 )
اْنیَلَع ََکل  ُدِجَت  َُّمث ال  ِتامَْملا  َفْعِض  ِةایَْحلا َو  َفْعِـض  َكاْنقَذََأل  ًاذِإ  «! ) یتفای یمن دوخ  يارب  يروای  ام  ربارب  رد  سپـس  میدناشچ ، یم

(. ًاریِصَن
اعبط و  رتشیب ، شزرا  قمع و  تبـسن  نامه  هب  وا  کین  لامعا  دور ، رتالاب  ناـمیا  تفرعم و  ملع ، رظن  زا  ناـسنا  ماـقم  ردـق  ره  هک  ارچ 

تفر دهاوخ  الاب  تبسن  نیمه  هب  زین  اهتازاجم  اهرفیک و  .تشاد  دهاوخ  يرتنوزف  باوث 

658 ص :  راذگماو ....  دوخ  هب  ارم  ایادخ !

یلا ینلکت  ّمهّللا ال  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش  لزاـن  قوف  هیآ  هس  هک  یماـگنه  میناوخ  یم یمالـسا  0 بانم رد  - 
«. راذگماو نتشیوخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  یتح  ارم  ایادخ !  » ادبا نیع  ۀفرط  یسفن 

هب درب و  هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  لاح  ره  رد  هک  دـهد  یم اـم  همه  هب  ار  مهم  سرد  کـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ینعم  رپ  ياـعد  نیا 
659 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرای  نودب  زین  موصعم  ناربمایپ  هک  دوب  یکتم  وا  فطل 

.یناطیش ياه  هسوسو همه  نیا  ربارب  رد  ام  هب  دسر  هچ  ات  دوب ، دنهاوخن  نوصم  اههاگشزغل  رد  وا 

659 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

هیآ 76) )

659 ص :  لوزن .... : نأش 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  دنتفرگ  میمـصت  دنتـسشن و  هک  تسا  هدش  لزان  هکم  لها  دروم  رد  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هک  تسا  نیا  روهـشم 
هب دیدرگ و  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مادعا  رب  میمـصت  هب  لدبم  خسف و  میمـصت ، نیا  ادعب  دـننک و  نوریب  هکم  زا  ار  هلآ 

نیا زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میناد  یم هک  هنوگنامه  و  دـش ، هرـصاحم  وس  ره  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هناـخ  نآ  لاـبند 
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.دیدرگ ترجه  زاغآ  رس  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  دمآ و  نوریب  يزیمآزاجعا ، زرط  هب  هرصاحم ، هقلح 

659 ص :  ریسفت .... :

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  رد  نوگانوگ  ياه  هسوسو قیرط  زا  دنتـساوخ  یم ناکرـشم  هک  میدید  هتـشذگ  تایآ  رد  رگید ؟ موش  هئطوت 
دـمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يراـی  هـب  یهلا  فـطل  هـک  دـنزاس  فرحنم  شیوـخ  میقتـسم  هداـج  زا  ار  وا  دـننک و  ذوـفن  هـلآ 

.دش بآ  رب  شقن  ناشاه  هشقن
هب شهاگداز  زا  ار  وا  هک  نیا  نآ  و  دنتخیر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  ندرک  یثنخ  يارب  يرگید  حرط  ارجام  نآ  لابند  هب 

.دش یثنخ  راگدرورپ  فطل  هب  مه  نآ  هک  دننک  دیعبت  دوب  يا  هداتفا رود  شوماخ و  هطقن  الامتحا  هک  يا  هطقن
اوُداک ْنِإ  َو  « ) دنزاس جراخ  يا  هدش باسح  هنارهام و  کیرحت  هشقن و  اب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  وت  اهنآ  دوب  کیدزن  و  : » دـیوگ یم هیآ 

(. اْهنِم َكوُجِرُْخِیل  ِضْرَْألا  َنِم  َکَنوُّزِفَتْسََیل 
تدم زج  وت ، زا  سپ  هدـش و ) یهلا  تخـس  تازاجم  راتفرگ   ) دـندرک یم نینچ  هاگره  و  : » هک دـهد  یم رادـشه  اهنآ  هب  نآرق  سپس 

، مدرم هک  تسا  یمیظع  رایـسب  هانگ  نیا  اریز  دندش  یم دوبان  يدوز  هب  و  اًلِیلَق .) اَّلِإ  َکَفالِخ  َنُوثَْبلَی  ًاذِإ ال  َو  « ) دندنام یمن یقاب  یمک 
نینچ دـنیامن ، نارفک  ار  یهلا  تمعن  نیرتـگرزب  بیترت  نیا  هـب  و  دـننک ، نوریب  دوـخ  رهـش  زا  ار ، ناشـشخب  تاـجن  زوـسلد و  ربـهر 

.دمآ دهاوخ  ناشغارس  هب  یهلا  هدننک  دوبان  تازاجم  تشاد و  دنهاوخن  تایح  قح  رگید  یتیعمج 

659 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

زگره میداتـسرف و  وت  زا  شیپ  هک  تسا  یناربمایپ  دروم ) رد  اـم   ) ّتنـس نیا  : » تسین برع  ناکرـشم  هب  طوبرم  اـهنت  نیا  هیآ 77 -) )
660 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینوگرگد  رییغت و  ام  ّتنس  يارب 

(. اًلیِوْحَت اِنتَّنُِسل  ُدِجَت  اِنلُسُر َو ال  ْنِم  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ْدَق  ْنَم  َۀَّنُس  « ) تفای یهاوخن 
رگنس دننکش  یم ار  دوخ  تیاده  غارچ  هک  یـساپسان  موق  نینچ  هک  نیا  نآ  دریگ و  یم همـشچ  رـس  نشور  قطنم  کی  زا  تنـس  نیا 

.دننک یم ناریو  ار  شیوخ  تاجن 
نایم رد  یـضیعبت  دـنوادخ  میناد  یم و  تفرگ ، دـهاوخ  ارف  ار  اهنآ  تازاجم  و  دنتـسین ، یهلا  تمحر  قیـال  رگید  یموق  نینچ  يرآ !

.دوش یم لئاق  ناسکی  تازاجم  ناسکی  طئارش  اب  ناسکی  لامعا  لباقم  رد  ینعی  تسین ، لئاق  شناگدنب 
.راگدرورپ ياهتّنس  فلخت  مدع  ینعم  تسا  نیا  و 

660 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هب اجنیا  رد  درک ، یم ثحب  ناکرشم  ياه  هئطوت اه و  هسوسو سپـس  و  كرـش ، دیحوت و  زا  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 78 -) )
هنوگره درط  يارب  يا  هلیـسو و  تسا ، كرـش  اـب  هزراـبم  يارب  يرثؤم  لـماع  هک  دزادرپ ، یم شیاـین  ادـخ و  هب  هجوت  زاـمن و  هلأـسم 

.یمدآ ناج  لد و  زا  یناطیش  هسوسو 
زامن  ] رجف نآرق  نینچمه  راداپرب و  بش ] همین   ] بش یکیرات  تیاهن  ات  رهظ ) ماگنه   ) دیـشروخ لاوز  زا  ار  زامن  : » دـیوگ یم تسخن 
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ِرْجَْفلا َنآُْرق  ِْلیَّللا َو  ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  ! ) تسا زور ) بش و  ناگتـشرف   ) دوهـشم رجف ، نآرق  هک  ارچ  ار ، حـبص ]
(. ًادوُهْشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ 

.تسا رجف  عولط  زاغآ  تاظحل  نامه  حبص  زامن  يادا  يارب  عقوم  نیرتهب  هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 
زامن تقو  هنیمز  رد  نآرق  تایآ  ریاس  هب  مامضنا  اب  و  دنک ، یم هناگجنپ  ياهزامن  تقو  هب  یلامجا  هراشا  هک  تسا  یتایآ  زا  قوف  هیآ 

.دوش یم صخشم  اقیقد  هناگجنپ  ياهزامن  تقو  هدش ، دراو  هطبار  نیا  رد  هک  یناوارف  تایاور  و 

660 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

َو « ) ناوخب زامن ) و   ) نآرق زیخرب و ) باوخ  زا   ) ار بش  زا  یساپ  و  : » دنک یم هفاضا  هناگجنپ  هضیرف  ياهزامن  رکذ  زا  دعب  هیآ 79 -) )
(. ِِهب ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم 

.دنا هتسناد تسا  هدش  دراو  يرامش  یب تایاور  نآ  تلیضف  رد  هک  بش  هلفان  هب  هراشا  ار  ریبعت  نیا  یمالسا  فورعم  نارسفم 
661 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  هضیرف ) ياهزامن  رب  هوالع   ) یفاضا هفیظو  کی  نیا  : » دیوگ یم سپس 

(. ََکل ًۀَِلفان  « ) تسوت
.تسا هدوب  بجاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  بش  زامن  هک  دنا  هتسناد نآ  رب  لیلد  ار  هلمج  نیا  يرایسب 

هب ار  وت  تراـگدرورپ  تسا  دـیما  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  شخبافـص  یناـحور و  یهلا  هماـنرب  نیا  هجیتن  هیآ  ناـیاپ  رد  لاـح  ره  هب 
(. ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  «! ) دزیگنارب شیاتس  روخ  رد  یماقم 

، هدـمآ قلطم  روط  هب  هملک  نیا  هک  اجنآ  زا  .تسا و  زیگنارب  شیاتـس  هک  تسا  يا  هتـسجرب رایـسب  ماقم  دومحم » ماقم   » کـش نودـب 
.دنک یم وت  هجوتم  نیرخآ  نیلوا و  زا  ار  ناگمه  شیاتس  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  ارچ  تـسا ، هدرک  ریـسفت  يربـک » تعافـش   » ماـقم ناوـنع  هـب  ار  دوـمحم » ماـقم  ، » یمالـسا تاـیاور 
.دش دنهاوخ  گرزب  تعافش  نیا  لومشم  دنشاب ، تعافش  هتسیاش  هک  اهنآ  تسا و  رگید  ملاع  رد  ناعیفش  نیرتگرزب 

661 ص :  یناحور .... - گرزب  تدابع  کی  بش  زامن 

دناشک یم نوگانوگ  ياهیداو  هب  ار  یمدآ  رکف  و  دنک ، یم بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  هجوت  فلتخم ، تاهج  زا  هنازور  یگدنز  ياغوغ 
ياغوغ نتسشنورف  رحس و  ماگنه  هب  بش و  لد  رد  اما  تسا  لکـشم  رایـسب  نآ  رد  لماک ، بلق  روضح  رطاخ و  تیعمج  هک  يروطب 

هک دهد  یم تسد  ناسنا  هب  یـصاخ  طاشن  هجوت و  تلاح  باوخ ، يرادـقم  وترپ  رد  ناسنا  مسج  حور و  شمارآ  و  يدام ، یگدـنز 
.تسا ریظن  یب

ورین صالخا ، لیمکت  هدارا و  تیوقت  بلق و  تایح  حور و  هیفصت  يارب  بش ، رخآ  ياهتدابع  زا  هشیمه  ادخ  ناتسود  لیلد  نیمه  هب 
.دنا هتفرگ یم

رارق وا  تمحر  ضرعم  رد  راـگدرورپ و  يدونـشخ  مسج و  تحـص  بجوـم  بش  ماـیق  : » دـیامرف یم مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
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«. تسا ناربمایپ  قالخا  هب  کسمت  نتفرگ و 
.دنوش یمن نآ  هب  قفوم  ناکین  ناکاپ و  زج  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  تدابع  نیا  هک  میناوخ  یم تایاور  زا  یضعب  رد  یتح 

662 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ببس  دیوگ و  یم غورد  یهاگ  ناسنا  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
«. دوش یم مورحم  زین  يونعم ) يدام و  بهاوم  و   ) يزور زا  دش  مورحم  بش  زامن  زا  هک  یماگنه  دوش ، یم بش  زامن  زا  شتیمورحم 

: دوش یم میسقت  شخب  هس  هب  بش  زامن 
.تسا بش  هلفان  شمان  دوش و  یم تعکر  تشه  اعومجم  هک  یتعکر  ود  زامن  راهچ  فلا )

.تسا عفش »  » هلفان شمان  هک  یتعکر  ود  زامن  کی  ب )
، درادن هماقا  ناذا و  یلو  تسا  حبص  زامن  دننامه  تسرد  اهزامن  نیا  ماجنا  زرط  و  تسا ، رتو »  » هلفان شمان  هک  یتعکر  کی  زامن  ج )

.تسا رتهب  دننک  رت  ینالوط هچ  ره  ار  رتو  تونق  و 

662 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

و : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دریگ  یم همشچ  رس  دیحوت ، نامیا و  حور  زا  هک  مالسا  یلوصا  تاروتسد  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 80 -) )
ِینْجِرْخَأ ٍقْدِـص َو  َلَخْدـُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  « ) زاس جراخ  تقادـص  اب  و  نک ، دراو  تقادـص  اب  راک ) ره  رد   ) ارم اراگدرورپ ! وگب :

(. ٍقْدِص َجَرُْخم 
یتسار و مهدـن ، نایاپ  یتسار  هب  زج  ار  يا  همانرب چـیه  نینچمه  منکن ، زاغآ  یتسار  قدـص و  اب  زج  ار  یعامتجا  يدرف و  راـک  چـیه 

.دریگ تروص  نآ  اب  زیچ  همه  ماجنا  زاغآ و  دشاب و  اهراک  همه  رد  نم  یلصا  طخ  تناما ، یتسرد و  تقادص و 
راـتفگ و رکف ، هک  هدوـب  نیمه  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  شور  هار و  تسا و  هدـش  هتفهن  اـج  نـیمه  رد  يزوریپ  یلـصا  زمر  تـقیقح  رد 

.دوب كاپ  تسا  یتسار  قدص و  فالخ  رب  هچ  ره  گنرین و  هعدخ و  بلقت و  شغ و  هنوگ  ره  زا  ناشلامعا 
- تساهراک رد  هناقداص  جورخ  دورو و  هجیتن  رگید  رظن  زا  و  دـیحوت ، تخرد  هویم  رظن  کی  زا  هک  لـصا - نیمود  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. ًاریِصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  « ) هد رارق  يروای  ناطلس و  تدوخ  يوس  زا  نم  يارب  ادنوادخ ! و  : » تسا هدش  هراشا 

662 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

يرگید لماع  دوخ  یعطق ، يزوریپ  هب  دیما  دش ، هراشا  نآ  هب  لبق  هیآ  رد  هک  لکوت »  » و قدـص »  » لابند هب  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 81 -) )
هدـیزگرب َءاج  ُْلق  َو  « ) دـش دوبان  لحمـضم و  لطاب  دیـسر و  ارف  قح  وگب : و  : » دـیوگ یم شربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  تسا  تیقفوم  يارب 

663 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت 
( ُلِطاْبلا َقَهَز  ُّقَْحلا َو 

(. ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  « ) تسا یندش  دوبان  لحمضم و  هک ) تسا  نیمه   ) لطاب تعیبط  الوصا  .»
.دوب دهاوخ  قح  ناوریپ  نارادفرط و  قح و  نآ  زا  يزوریپ  ماجنا ، رس  تشاد و  دهاوخن  ییاقب  ماود و  یلو  دراد  ینالوج  لطاب 

- يدهم ترـضح  مایق  هب  ُلِطاْبلا » َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج   » هلمج تایاور  زا  یـضعب  رد  جع :)  ) يدـهم ترـضح  مایق  و  ُّقَْحلا )...  َءاج   ) هیآ
مایق مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  هک  یماگنه  : » هک تسا  نیا  یهلا  نخس  نیا  موهفم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  ریـسفت  جع -

«. دوش یم هدیچرب  لطاب  تلود  دنک 
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َلِطاْبلا َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج  : » دوب هتـسب  شقن  هلمج  نیا  شیوزاـب  رب  دـلوت  ماـگنه  هب  يدـهم  میناوخ : یم يرگید  تیاور  رد 
«. ًاقوُهَز َناک 

نآ ياهقادصم  نیرتنـشور  زا  جـع - يدـهم - مایق  هکلب  تسین  قادـصم  نیا  هب  هیآ  عیـسو  ینعم  راصحنا  ثیداحا  نیا  موهفم  املـسم 
.دشاب یم ناهج  رسارس  رد  لطاب  رب  قح  ییاهن  يزوریپ  شا  هجیتن هک  تسا 

یّلص ربمایپ  مایق  و  دراد ، یقادصم  ینامز  رصع و  ره  رد  شنیرفآ  ریذپان  فلخت  سومان  یهلا و  یلک  نوناق  نیا  هک  نیا  نخس  هاتوک 
زا ناهج  نارابج  نارگمتـس و  رب  جـع - يدـهم - ترـضح  ماـیق  نینچمه  یتسرپ و  تب  كرـش  رکـشل  رب  شیزوریپ  هلآ و  هیلع و  هّللا 

.تسا یمومع  نوناق  نیا  كانبات  نشور و  ياه  هرهچ

663 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هیآ نیا  رد  دوب ، لطاب  كرش و  اب  هزرابم  قح و  دیحوت و  زا  ثحب  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  شخبافش : هخسن  نآرق  هیآ 82 -) )
يارب تسا  تمحر  افـش و  هچنآ  نآرق ، زا  و  : » دـیوگ یم هـتخادرپ ، هـطبار  نـیا  رد  نآ  هدـنزاس  شقن  نآرق و  هداـعلا  قوـف  ریثأـت  هـب 

(. َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  ٌءافِش َو  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  « ) مینک یم لزان  نانمؤم ،
.یعامتجا یقالخا و  ياهیرامیب  عاونا  زا  هعماج  درف و  يدوبهب  اهیناماسبان ، همه  هب  ندیشخب  ناماس  يارب  تسا  يا  هخسن نآرق 

664 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُدیِزَی  َو ال  « ) دیازفا یمن اهنآ ) رب  يزیچ  رتشیب  نایز  و   ) نارسخ زج  ار  نارگمتس  «و 
( ًاراسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا 

رد رفک  دانع و  اذل  دنیآ  یم نآرق  غارـس  هب  یفنم  دص  رد  دص  یتلاح  اب  دنریگ  هرهب  تیاده  هلیـسو  نیا  زا  هک  نیا  ياج  هب  هک  ارچ  . 
.دنک یم ادیپ  يرتشیب  قمع  ناشناج 

664 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

یماگنه و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هتفایان » تیبرت  ياهناسنا   » یقـالخا ياـهیرامیب  نیرتراد  هشیر زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 83 -) )
رود ربکت ، تلاح  اب  دنک و  یم تشپ  دوخ  راگدرورپ  هب  دـهد ) یم تسد  وا  هب  رابکتـسا  رورغ و   ) میـشخب یم تمعن  ناسنا  نیا  هب  هک 

(. ِِهِبناِجب يَأن  َضَرْعَأ َو  ِناْسنِْإلا  یَلَع  انْمَْعنَأ  اذِإ  َو  « ) دوش یم
َو « ) دریگ یم ارف  ار  وا  ياپ  ات  رس  يدیمون  سأی و  دسرب  وا  هب  یتحاران  رصتخم  یتح ) و  مینک ، بلس  وا  زا  ار  تمعن   ) هک یماگنه  اما  »

(. ًاسُؤَی َناک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ 

664 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

يوخ قلخ و  شور و  قبط  رب  سک  ره  وگب : : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 84 -) )
(. ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  « ) دنک یم لمع  دوخ 

نآ زا  يا  هرهب ناـیز ، تراـسخ و  زج  هـک  یناـملاظ  و  دــننک ، یم بـسک  تـمحر  دــنبلط و  یم افــش  نآرق ، تاـیآ  زا  هـک  یناـنمؤم 
لمع ناشتایحور  قبط  اهنیا  همه  نوبز ، سویأم و  تالکـشم  رد  دنرورغم و  تمعن  لاح  رد  هک  یتیفرظ  مک  ياهناسنا  و  دـنریگ ، یمن
تهج لکـش و  ناـسنا  لاـمعا  هب  تسا و  هتفرگ  لکـش  ناـسنا  دوـخ  ررکم  لاـمعا  تیبرت و  میلعت و  رثا  رب  هـک  یتاـیحور  دـننک ، یم
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.دهد یم
رظن زا  رتهب و )  ) ناشهار هک  یناسک  هب  تسا  رتهاگآ  امـش  راگدرورپ  يرآ  : » تسا همه  لاح  رظان  دـهاش و  دـنوادخ  ناـیم  نیا  رد  و 

(. اًلِیبَس يدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  « ) تسا رترابرپ  تیاده 

664 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

زا : » دیوگ یم هتخادرپ ، باتک  لها  ای  ناکرشم  مهم  تالاؤس  زا  یضعب  خساپ  هب  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  تسیچ ؟ حور  هیآ 85 -) )
« تسا هدشن  هداد  شناد  ملع و  یکدنا  زا  شیب  امـش  هب  تسا و  نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  وگب : دـننک ، یم لاؤس  حور  هراب  رد  وت 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  یِّبَر َو  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  (َو 
665 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  نآ  جراخ  هیآ و  رد  دوجوم  نئارق  عومجم  زا 

فرـش نیرترب  دزاس و  یم ادـج  تاناویح  زا  ار  ام  هک  یمیظع  حور  نیمه  دـندرک ، لاؤس  یمدآ  حور  تقیقح  زا  ناگدـننک  شـسرپ 
.میفاکش یم ار  مولع  رارسا  شکمک  هب  دریگ و  یم همشچ  رس  نآ  زا  ام  تیلاعف  تردق و  مامت  و  تسام ،

یکیزیف و صاوخ  هدام و  رب  مکاح  لوصا  زا  ریغ  نآ  رب  مکاح  لوصا  دراد و  هدام  نامتخاس  اب  ریاغم  ینامتخاس  حور ، هک  اجنآ  زا  و 
تـسا رما  ملاع  زا  حور ، : » دـیوگب ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  کـی  رد  دوش  یم رومأـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا ، نآ  ییاـیمیش 

«. دراد زیمآرارسا  یتقلخ  ینعی 
همه زا  دنچ  ره  دیسانشن ، ار  حور  ياهزار  هک  یتفگش  ياج  هچ  نیاربانب  تسا ، زیچان  مک و  رایسب  شناد  ملع و  زا  امش  هرهب  نوچ  و 

؟ تسا رتکیدزن  امش  هب  زیچ 
دنوادخ تاقولخم  زا  حور  : » دومرف ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدش  لقن  نینچ  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا 

«. دهد یم رارق  نانمؤم  ناربمغیپ و  ياهلد  رد  ار  نآ  ادخ  دراد ، توق  تردق و  ییانیب و  تسا 
زا هک  تسا ، ییالاو  هداعلا  قوف  هبترم  تسا  ناماما  ناربمایپ و  رد  هک  حور  زا  يا  هبترم نآ  دراد ، یتاجرد  بتارم و  یمدآ  حور  هتبلا 

رترب ناگتـشرف  همه  زا  حور  زا  يا  هبترم نینچ  املـسم  تسا و  هداعلا  قوف  ملع  یهاگآ و  زین  هانگ و  اطخ و  زا  ندوب  موصعم  شراـثآ 
.دینک تقد  لیئاکیم -! لیئربج و  زا  یتح  دوب  دهاوخ 

665 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

، دـیوگ یم نخـس  هنیمز  نیمه  رد  اـجنیا  رد  دوـب ، نآرق  زا  نخـس  لـبق  هیآ  دـنچ  تسوا ! تمحر  تکرب  زا  يراد  هـچنآ  هیآ 86 -) )
(. َْکَیلِإ اْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِش  ِْنَئل  َو  « ) میریگ یم وت  زا  میا ، هداتسرف یحو  وت  رب  ار  هچنآ  میهاوخب  رگا  و  : » دیامرف یم تسخن 

(. اًلیِکَو اْنیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدِجَت  َُّمث ال   ) دریگ سپزاب  ام  زا  ار  نآ  و  دنک » عافد  وت  زا  ام  ربارب  رد  هک  یبای  یمن ار  یسک  سپس  »
سپزاب وت  زا  مینادـب  حالـص  هاگره  هک  میئام  نیا  و  یـشاب ، مدرم  يداه  ربهر و  ات  میا  هدیـشخب وت  هب  ار  مولع  نیا  هک  میئام  نیا  سپ 

! تسین یفرصت  لخد و  هطبار  نیا  رد  ار  سک  چیه  و  میریگ ، یم
666 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

666 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 
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رگم : » تسین يزیچ  میریگ  یمن وت  زا  ار  شناد  ملع و  نیا  ام  رگا  دیوگ : یم تسا ، هدـمآ  ءانثتـسا  تروص  هب  هک  هیآ  نیا  هیآ 87 -) )
تاجن تایاده و  يارب  تسا  یتمحر  تدوخ و  تاجن  تیادـه و  يارب  تسا  یتمحر  َکِّبَر .) ْنِم  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  « ) تراگدرورپ تمحر 

یهلا تجح  زا  نیمز  يور  زگره  دـنک  یم باـجیا  هک  تسا  شنیرفآ  تمحر  ناـمه  هلاـبند  عـقاو  رد  تمحر  نیا  تیرـشب و  ناـهج 
.دنامن یلاخ 

: دیوگ یم قباس  هلمج  رب  لیلد  نایب  ناونع  هب  ای  دیکأت ، ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ًارِیبَک َْکیَلَع  َناک  ُهَلْضَف  َّنِإ  « ) تسا هدوب  گرزب  وت  رب  تراگدرورپ  لضف  هک  »

نینچ هب  ناگدـنب  مربم  زاین  و  وسکی ، زا  هدـش  يرایبآ  داهج  سفن و  بیذـهت  تدابع و  بآ  اـب  هک  وت  لد  رد  لـضف  نیا  هنیمز  دوجو 
.دشاب دایز  هداعلا  قوف  وت  رب  ادخ  لضف  هک  تسا  هدرک  باجیا  رگید ، ییوس  زا  يربهر 

يارب يا  هوسا وگلا و  ات  دراد ، تظوفحم  اهاطخ  زا  و  دزاس ، تهاگآ  ناـسنا  تیادـه  رارـسا  زا  دـیاشگب ، وت  يور  هب  ار  ملع  ياـهرد 
.یشاب ناهج  نایاپ  ات  اهناسنا  همه 

666 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

دنویپ تسا ، نآرق  ثحابم  اب  طابترا  رد  دـعب  لبق و  تایآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دروآ ! دـنهاوخن  ار  نآرق  دـننامه  هاگ  چـیه هیآ 88 -) )
.درادن وگتفگ  هب  زاین  اهنآ  اب  دیوگ  یم نخس  نآرق  زاجعا  زا  تحارص  اب  هک  هیآ  نیا 

: وگب : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  اجنیا  رد  ار  نخس  يور  دنوادخ  لاح  ره  هب 
ار رگیدکی  دنچ  ره  دروآ  دـنهاوخن  ار  نآ  دـننامه  دـنروایب  ار  نآرق  نیا  دـننامه  ات  دـننک  قافتا  سنا - نج و  نایرپ - اهناسنا و  رگا 

(. ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  ِِهْلثِِمب َو  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  ُْسنِْإلا َو  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  « ) دننک کمک 
ریغ لـقاع  تادوجوم  یّتـح  اـهناسنا و  برع ، ریغ  برع و  گرزب ، کـچوک و  زا  معا  ار  ناـیناهج  همه  ماـمت ، تحارـص  اـب  هیآ  نیا 

اب هلباقم  هب  توعد  راصعا  همه  رد  ءانثتـسا  نودـب  ار  همه  هصالخ  غباون ، ریغ  غباون و  ناخروم ، ءابدا ، هفـسالف ، نادنمـشناد ، یناسنا ،
دننامه دیتسه ، ناسنا  مه  امـش  تسا ، رـشب  زغم  هتخاس  تسین و  ادخ  نخـس  نآرق  دـینک  یم رکف  رگا  دـیوگ : یم تسا و  هدرک  نآرق 
.تسا نآرق  ندوب  هزجعم  رب  لیلد  نیرتهب  نیا  دـیتفای ، ناوتان  ار  دوخ  یناگمه ، شـشوک  شـالت و  زا  دـعب  هاـگره  دـیروایب و  ار  نآ 

667 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
يریبعت نینچ  اج  ره  و  تسا ، هزجعم  ره  ناکرا  زا  یکی  دوش  یم هدیمان  يّدحن » ، » دئاقع ءاملع  حالطصا  رد  هک  هلباقم  هب  توعد  نیا 

.تسا تازجعم  زا  عوضوم ، نآ  هک  میمهف  یم ینشور  هب  دمآ  نایم  هب 

667 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

مدرم يارب  نآرق  نیا  رد  ام  : » دـیوگ یم تسا ، نآ  تیعماج »  » ینعی نآرق  زاجعا  ياه  هبنج زا  یکی  نایب  عقاو  رد  هیآ  نیا  هیآ 89 -) )
(. ٍلَثَم ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنفَّرَص  ْدََقل  َو   ) تسا عمج  نآ  رد  فراعم  همه  و  میدروآ » يا  هنومن زیچ  ره  زا 

(. ًاروُفُک اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  « ) دنتشاد ابا  راکنا  زج  يراک ) ره  زا  نآ  ربارب  رد   ) مدرم رتشیب  اما  »
لئالد مه  ینامـسآ ، باـتک  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، بیجع  هدـناوخن ، سرد  یناـسنا  زا  مه  نآ  نآرق ، تاـیوتحم  عونت  نیا  یتسار  هب 

رد رـشب  ياهیدنمزاین  ساسا  رب  راوتـسا  نیتم و  ماکحا  نایب  مه  و  هدـمآ ، دـئاقع  هنیمز  رد  شـصوصخم  ياهیراک  هزیر  اب  یلقع  نیتم 
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هنوگره زا  یلاخ  هدـنهد و  ناکت  بسچلد ، رگرادـیب ، زیگنا ، ناجیه  ریظن ، یب دوخ  عون  رد  نآرق  یخیرات  ياهثحب  مه  اه ، هنیمز همه 
.تسا هفارخ 

حرطم نآرق  رد  هک  یملع  لئاسم  هدرم ! ياهنیمز  اب  راهب  ناراب  هک  دنک  یم ار  راک  نامه  هدامآ  ياهلد  اب  هک  شیقالخا  ثحابم  مه  و 
.دوب هدشن  هتخانش  يدنمشناد  چیه  يارب  نامز  نآ  رد  لقا  دح  هک  دراد  یم رب  یقیاقح  يور  زا  هدرپ  هدش ،

نآ دننامه  هک  دنوش  عمج  سنا  نج و  رگا  لیلد  نیمه  هب  .دهد  یم هئارا  ار  هنومن  نیرتیلاع  دهن ، یم ماگ  يداو  ره  رد  نآرق  هصالخ 
.دوب دنهاوخن  رداق  دنروایب  ار 

667 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

هیآ 90) )

667 ص :  لوزن .... : نأش 

اب دندرک و  عامتجا  هبعک  هناخ  رانک  رد  هکم  ناکرـشم  زا  یهورگ  : » هک هدش  لقن  نینچ  نآ  زا  دعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
داد ماغیپ  وا  هب  داتسرف و  دّمحم  غارس  هب  ار  یسک  دیاب  هک  دنتفرگ  هجیتن  نینچ  ماجنا  رس  دنتفگ ، نخـس  ربمایپ  راک  نوماریپ  رگیدکی 

.ایب ام  دزن  دناوت ، اب  نتفگ  نخس  هدامآ  شیرق  فارشا  هک 
هب اروف  دنا  هدش قح  شریذـپ  هدامآ  هتفرگ و  ندیـشخرد  اهنآ  بلق  رد  نامیا  رون  دـیاش  هک  نیا  دـیما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

668 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تفاتش  اهنآ  غارس 
: دش ورب  ور  نانخس  نیا  اب  اما 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یهاوخ !؟ یم هچ  تسیچ و  وت  درد  مینیبب  وگب  .میا  هدناوخ اجنیا  هب  تجح  مامتا  يارب  ار  وت  ام  دّمحم ! يا 
امـش عفن  هب  ترخآ  ایند و  رد  دـیریذپب ، ار  نآ  رگا  هدرک  لزان  نم  رب  ینامـسآ  باتک  هداتـسرف و  امـش  يوس  هب  ارم  دـنوادخ  دومرف :

.دنک يرواد  امش  نم و  نایم  ادخ  ات  منک  یم ربص  دیریذپن  رگا  دوب و  دهاوخ 
ارف مه  هب  کیدزن  ياههوک  ار  هکم  فارطا   ) تسین ام  رهـش  زا  رتگنت  يرهـش  چـیه  ییوگ  یم نینچ  هک  لاـح  بوخ ، رایـسب  دـنتفگ :

کشخ و نیمزرـس  نیا  رد  قارع  ماش و  ياهرهن  نوچمه  بآ  ياهرهن  دـناشنب و  بقع  ار  اههوک  نیا  هاوخب  تراگدرورپ  زا  هتفرگ )
.دزاس يراج  فلع  بآ و  یب

.متسین اهراک  نیا  هب  رومأم  نم  دومرف : ییانتعا  یب اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
رب دنکفیب - ام  رـس  رب  دناوت  یم دهاوخب  تقو  ره  تیادخ  ینک  یم نامگ  هک  هنوگنآ  ار - ینامـسآ  ياهگنـس  زا  یتاعطق  سپ  دنتفگ :

.دنک یم دهاوخب  رگا  تسادخ  هب  طوبرم  نیا  دومرف : رآ ! دورف  ام 
رد يروایب و  ار  ناگتشرف  ادخ و  هک  دروآ  میهاوخ  نامیا  یماگنه  میروآ ، یمن نامیا  زین  اهراک  نیا  اب  ام  دز : ادص  نایم  نآ  زا  یکی 
هب هورگ  نآ  زا  یـضعب  دـنک  كرت  ار  سلجم  نآ  ات  تساخرب  اج  زا  دینـش ) ار  تالئاطال  نیا  هک  یماگنه   ) ربمایپ یهد ! رارق  ام  ربارب 
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نامیا وت  هب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  يدرکن ، لوبق  دندرک  يداهنـشیپ  ره  وت  موق  دّمحم ! يا  دنتفگ : دـندرک و  تکرح  ترـضح  لابند 
یـشاب هتـشاد  تسد  رد  يا  همان و  يروایب ! دوخ  اب  تشگزاب  زا  سپ  ار  هکئالم  زا  رفن  دنچ  و  يور ، الاب  نامـسآ  هب  ات  دروآ  میهاوخن 

لـهج و رطاـخ  هب  مغ  هودـنا و  زا  يا  هلاـه ار  شبلق  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـهد ! تتوعد  قدـص  رب  یهاوگ  هک 
 .... تشگزاب اهنآ  دزن  زا  دوب  هتفرگ  ارف  موق  نیا  رابکتسا  تجاجل و 

«. داد خساپ  اهنآ  ياهوگتفگ  هب  دش و  لزان  تایآ  نیا  ماگنه  نیا  رد 

668 ص :  ریسفت .... :

669 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یتمسق  هب  اجنیا  رد  هتشذگ  تایآ  رد  نآرق  زاجعا  تمظع و  نایب  زا  سپ 
: تسا هدش  نایب  تمسق  شش  رد  هک  دنک  یم هراشا  ناکرشم  هناجوجل  ياهیئوج  هناهب  زا 

جراخ ام  يارب  یبآرپ  همـشچ  نیمزرـس  نیا  زا  هک  نیا  رگم  میروآ  یمن نامیا  وت  هب  زگره  ام  دـنتفگ : اهنآ  و  : » دـیوگ یم تسخن  - 1
(. ًاعُوْبنَی ِضْرَْألا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  َو  «! ) ینک

669 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هب شناتخرد  يالبال  رد  اـهرهن  اـهرابیوج و  هک  دـشاب  وت  راـیتخا  رد  روگنا  اـمرخ و  ناـتخرد  زا  یغاـب  هک  نیا  اـی  : » مود هیآ 91 -) )
(. ًاریِْجفَت اَهلالِخ  َراْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  ٍلیَِخن َو  ْنِم  ٌۀَّنَج  ََکل  َنوُکَت  ْوَأ  «! ) يزادنا نایرج 

669 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

(. ًافَسِک اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  ْوَأ  « ) يرآ دورف  ام  رس  رب  هعطق  هعطق  يرادنپ  یم هک  نانچ  ار  نامسآ  ای  : » موس هیآ 92 -) )
(. اًلِیبَق ِۀَِکئالَْملا  ِهَّللِاب َو  َِیتْأَت  ْوَأ  « ) يروایب ور  رد  ور  ام  ربارب  رد  ار  ناگتشرف  دنوادخ و  ای  - » 4

669 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

(. ٍفُرْخُز ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  ْوَأ  « ) دشاب الط  زا  راگن  شقنرپ و  يا  هناخ وت  يارب  ای  : » مجنپ هیآ 93 -) )
« میناوخب ار  نآ  هک  يروآ  دورف  ام  رب  يا  همان هک  نآ  رگم  میروآ  یمن نامیا  يور  نامـسآ  هب  رگا  یتح  يور ! الاب  نامـسآ  هب  ای  - » 6

(. ُهُؤَْرقَن ًاباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  ِءامَّسلا َو  ِیف  یقْرَت  ْوَأ  )
هیاپ و یب ضیقن و  دـض و  ياهداهنـشیپ  نیا  ربارب  رد  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم تاـیآ  نیا  ناـیاپ  رد 

(. یِّبَر َناْحبُس  ُْلق   ) ینعم یب نانخس  نیا  زا  مراگدرورپ » تسا  هزنم  وگب :  » کحضم یهاگ 
(. ًالوُسَر ًارََشب  اَّلِإ  ُْتنُک  ْلَه  « ) متسه ادخ  هداتسرف  یناسنا  زج  نم  رگم  »

.تسین وا  رب  يزیچ  نیا  زا  شیب  دوش و  تباث  وا  توعد  قدص  هک  يرادقم  هب  تسا  هزجعم  هئارا  ربمایپ  هفیظو  و 

669 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 
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هناهب هب  اجنیا  رد  و  دوب ، مالسا  ربمایپ  توبن  هنیمز  رد  ناکرـشم  ییوج  هناهب  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  ینوگمه ! هناهب  هیآ 94 -) )
ایآ دنتفگ : یم هک  دوب  نیا  دـنروایب  نامیا  تیادـه  ندـمآ  زا  دـعب  مدرم  دـش  عنام  هک  يزیچ  اهنت  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ینوگمه 

670 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ًالوُسَر ًارََشب  ُهَّللا  َثََعب  اُولاق َأ  ْنَأ  اَّلِإ  يدُْهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو  ( ؟» هتخیگنارب ربمایپ  ناونع  هب  ار  یناسنا  ادخ 

؟ دوش هدراذگ  یناسنا  هدهع  رب  مهم  رایسب  الاو و  ماقم  نیا  هک  تسا  یندرک  رواب  ایآ 
اجک یکاخ  ناسنا  دیآرب ، یبوخ  هب  نآ  هدهع  زا  ات  دنراذگب ، ناگتـشرف  نوچمه  يرترب  عون  شود  رب  ار  میظع  تلاسر  نیا  دیابن  ایآ 
هورگ ود  هورگ و  کی  هب  صوصخم  هیاپ  یب تسـس و  قطنم  نیا  نایکاخ ! هن  دـنماقم  نیا  هتـسیاش  ناـیکالفا  اـجک ؟ یهلا  تلاـسر  و 

.دنا هتسج لسوت  نآ  هب  ناربمایپ  ربارب  رد  خیرات  لوط  رد  نامیا  یب دارفا  رثکا  دیاش  هکلب  دوبن ،

670 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نیمز يور  رد  رگا  یتـح ) : ) وـگب : » دـیوگ یم هداد  اـهنآ  همه  هب  ییاـنعمرپ  خـساپ  نشور  هاـتوک و  هلمج  کـی  رد  نآرق  هیآ 95 -) )
« میدرک یم لزان  اهنآ  رب  لوسر  ناونع  هب  ار  يا  هتشرف نامسآ  زا  ام  دنتشاد ، یمرب ماگ  شمارآ  اب  و ) دندرک ، یم یگدنز   ) یناگتـشرف

شناوریپ سنج  زا  دـیاب  ربهر  هراومه  ینعی  ًالوُسَر .) ًاکَلَم  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  اْنلَّزََنل  َنیِِّنئَمْطُم  َنوُشْمَی  ٌۀَِـکئالَم  ِضْرَْألا  ِیف  َناک  َْول  ْلـُق  )
.ناگتشرف يارب  هتشرف  اهناسنا و  يارب  ناسنا  دشاب ،

نامه .تسوا  یلمع  شخب  ربهر  کی  یغیلبت  شخب  نیرتمهم  وس  کـی  زا  اریز  تسا ، نشور  زین  ناوریپ  ربهر و  ینوگمه  نیا  لـیلد 
یمـسج و ناـمتخاس  ناـمه  و  تاـساسحا ، زئارغ و  ناـمه  ياراد  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  اـهنت  نیا  و  ندوب ، هوسا  ندوب و  وگلا 

.دشاب یحور 
هب ییوگخـساپ  نامرد و  يارب  ات  دنک  كرد  یبوخ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ياه  هتـساوخ و  اهزاین ، اهدرد ، همه  دـیاب  ربهر  رگید  يوس  زا 

.دشاب هدامآ  نآ 
.دنا هتساخرب مدرم  ياه  هدوت نایم  زا  ناربمایپ  لیلد  نیمه  هب 

670 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

ثحب متخ  مالعا  عون  کی  اجنیا  رد  دوب ، نافلاخم  اب  وگتفگ  و  توبن ، دیحوت و  هنیمز  رد  هک  هتشذگ  ياهثحب  بیقعت  رد  هیآ 96 -) )
.دشاب یم نآ  زا  يریگ  هجیتن  هلحرم و  نیا  رد 

671 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داعم  توبن و  دیحوت و  اب  هطبار  رد  ار  وت  نشور  لئالد  اهنآ  رگا  دیوگ : یم تسخن 
هب تبسن  و   ) هاگآ شناگدنب  لاح  زا  وا  هک  ارچ  دشاب ، هاوگ  امـش  نم و  نایم  ادخ  هک  سب  نیمه  وگب :  » نک و مالعا  اهنآ  هب  دنریذپن 

(. ًاریَِصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَْنَیب  ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  « ) تسانیب ناشراک )
: هک نیا  تسخن  تسا  هدوب  رظن  رد  ترابع  نیا  نایب  زا  فده  ود  تقیقح  رد 

تردق طیحم  زا  دینکن  نامگ  تسامـش ، ام و  لامعا  هاوگ  دهاش و  انیب ، هاگآ و  دنوادخ  هک  دنک  دیدهت  ار  جوجل  بصعتم  نافلاخم 
.دنام یم یفخم  وا  رب  ناتلامعا  زا  يزیچ  ای  و  تفر ، دیهاوخ  نوریب  وا 

تیعطاق هک  ارچ  دزاس  رهاظ  تسا  هتفگ  هچنآ  هب  ار  دوخ  عطاق  نامیا  ترابع  نیا  ناـیب  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  نیا  رگید 
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زین میالم  دیدهت  عون  کی  اب  مأوت  هک  عطاق  مکحم و  ریبعت  نیا  هک  دشاب  دراد ، هدنونش  رد  یناور  قیمع  رثا  دوخ ، نخـس  رد  هدنیوگ 
.دناوخب تسار  هار  هب  دنک و  رادیب  ار  ناشرکف  دهد و  ناکت  ار  ناشبلق  دراذگب  رثا  اهنآ  رد  دشاب  یم

671 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

(. ِدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو  « ) تسوا یعقاو  هتفای  تیاده  دنک ، تیاده  ادخ  ار  سک  ره  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 97 -) )
ْمَُهل َدِجَت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  « ) تفای یهاوخن  وا  يارب  ادخ  ریغ  یناتسرپرس  نایداه و  دزاس ، هارمگ  شلامعا ) رطاخ  هب   ) ار سک  ره  «و 

(. ِِهنوُد ْنِم  َءاِیلْوَأ 
.دنبلطب وا  زا  تیاده  رون  دندرگزاب و  وا  يوس  هب  مه  زاب  هک  تسا  نیا  هار  اهنت 

قیفوت ات  هکلب  تسین ، یفاک  ندروآ  ناـمیا  يارب  هدـنبوک  يوق و  تالالدتـسا  اـهنت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تقیقح  رد  هلمج  ود  نیا 
.دروایب نامیا  تسا  لاحم  دوشن  ادیپ  وا  رد  تیاده  یگتسیاش  یهلا و 

! دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  گنس و  ره  هنرو  ضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  هفطن 
، هداد ناشن  اهنآ  هب  تساهنآ  لامعا  یعطق  هجیتن  هک  ار  تمایق  ياه  هنحص زا  يا  هنحص هدنبوک  عطاق و  دیدهت  کی  تروص  هب  سپس 

(. ْمِهِهوُجُو یلَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُرُشَْحن  َو  « ) مینک یم روشحم  ناشیاهتروص  رب  تمایق  زور  رد  ار  اهنآ  ام  : » دیامرف یم
رب ناگدـنزخ  نوچمه  ای  دنـشک  یم نیمز  رب  ناشتروص  هب  ار  نانآ  باذـع  ناگتـشرف  دـنورب  هار  هداتـسیا  میقتـسم و  هک  نیا  ياج  هب 

672 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنزخ  یم هنیس  تروص و 
(. امُص ًامُْکب َو  ًایْمُع َو   ) دنوش یم دراو  گرزب  هاگداد  نآ  هب  دنتسه » رک  لال و  انیبان و  هک  یتلاح  رد  اهنآ   » زین و 

يرگید لـحارم  رد  یلو  دنتـسه ، اـنیبان  رک و  روک و  اـهنآ  فقاوم  لـحارم و  زا  یـضعب  رد  تسا  فلتخم  تماـیق  لـحارم  فقاوم و 
دنونشب و ار  ناگدننک  شنزرس  ياهشنزرس  دننیبب و  ار  باذع  ياه  هنحص ات  دوش ، یم زاب  ناشنابز  اونش و  ناششوگ  انیب و  ناشمـشچ 

.تساهنآ يارب  تازاجم  عون  کی  دوخ  نیا  دنزادرپب و  فعض  راهظا  دایرف و  هلان و  هب 
هب دنمورحم و  دشاب  یم تاجن  بجوم  هچنآ  نتفگ  زا  طاشن و  هیام  هچنآ  ندینش  زا  تسا و  رورس  هیام  هچنآ  ندید  زا  نامرجم  زین  و 

.دنیوگ یم دنونش و  یم دننیب و  یم تسا  یتحاران  رجز و  هیام  هک  هچنآ  سکع 
(. ُمَّنَهَج ْمُهاوْأَم  « ) تسا خزود  اهنآ  یگشیمه  هاگیاج  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

يا هزات هلعش  دنیشن  یم ورف  نآ  باهتلا  نامز  ره   » هن دیارگ  یم یشوماخ  هب  ماجنا  رس  ایند  ياهشتآ  نوچمه  شـشتآ  دینکن  نامگ  اما 
(. ًاریِعَس ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  « ) میئازفا یم اهنآ  رب 

672 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

نامرجم راظتنا  رد  رگید  ناهج  رد  یموش  تشونرـس  هنوگچ  هک  میدـید  هتـشذگ  تایآ  رد  تسا ؟ نکمم  داـعم  هنوگچ  هیآ 98 -) )
.دنک یم حیرشت  يرگید  نایب  هب  ار  عوضوم  نیا  تلع  اجنیا  رد  .درب  یم ورف  هشیدنا  رد  ار  یلقاع  ناسنا  ره  هک  یتشونرس  .تسا 

و هدیسوپ ، ياهناوختسا  ام  هک  یماگنه  ایآ  دنتفگ : دندرک و  راکنا  ار  ام  تایآ  هکنیا  رطاخ  هب  تساهنآ  رفیک  نیا  : » دیوگ یم تسخن 
ًاماظِع َو اَّنُک  اذِإ  اُولاق َأ  اِنتایِآب َو  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  ْمُهُؤازَج  َِکلذ  ( ؟» تفای میهاوخ  يا  هزات شنیرفآ  رگید  راـب  میوش ، هدـنکارپ  ياـهکاخ 

(. ًادیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  ًاتافُر َأ 
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672 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

دنتشادنپ یم نکمم  ریغ  ار  نآ  ای  دنتسیرگن و  یم بجعت  اب  ار  ینامسج  داعم  هلأسم  هک  اهنآ  راتفگ  نیا  زا  هلصافالب  نآرق  هیآ 99 -) )
ریسفت هدیزگرب  ار  اهنآ  لثم  تسا  رداق  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  دنناد  یمن ایآ  : » دیوگ یم هداد ، خساپ  ینـشور  نایب  اب 

673 ص : ج2 ، هنومن ،
(. ْمُهَْلثِم َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو   ) دنادرگ ناشزاب  دیدج  یگدنز  هب  و  دنیرفایب ؟»

رد یکش  هک  یعطق - يدمآ  رس  نانآ  يارب  و   » دیآ یم ماجنا  رـس  دیآ  رید  هچرگا  تمایق  زیخاتـسر و  نیا  دننک  هلجع  دیابن  اهنآ  یلو 
(. ِهِیف َْبیَر  اًلَجَأ ال  ْمَُهل  َلَعَج  َو   ) دش دهاوخن  اپرب  تمایق  دسرن  ارف  دوعوم  نامز  نیا  ات  و  هد » رارق  تسین - نآ 

« دنتسین اریذپ  ار  راکنا  رفک و  هار  زج  و  دنهد ) یم همادا  دوخ  یفارحنا  هار  نامه  هب  زین  تایآ  نیا  ندینش  اب  نارگمتس  و   ) ناملاظ اما  »
(. ًاروُفُک اَّلِإ  َنوُِملاَّظلا  َیبَأَف  )

673 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

دش یم نیا  زا  عنام  لخب  تداسح و  عون  کی  ییوگ  دشاب  رشب  سنج  زا  دیابن  ربمایپ  دنتـشاد  رارـصا  اهنآ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 100 -) )
نئازخ کلام  امـش  رگا  وگب : اهنآ  هب  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذل  دـهدب ، یناسنا  هب  ار  تبهوم  نیا  ادـخ  تسا  نکمم  دـننک  رواب  هک 

َْول ُْلق  « ) دوش امش  یتسدگنت  رقف و  هیام  قافنا  ادابم  دیدرک ، یم كاسما  يرظن ) گنت  رطاخ  هب   ) املسم دیدوب  نم  راگدرورپ  تمحر 
(. ِقاْفنِْإلا َۀَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََأل  ًاذِإ  یِّبَر  ِۀَمْحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ 

(. ًارُوتَق ُناْسنِْإلا  َناک  َو  « ) تسا یلیخب  دوجوم  اعبط  ناسنا  «و 

673 ص :  ینامسج .... - داعم 

نکمم هنوگچ  هک  دوب  نیا  زا  ناکرـشم  بجعت  اریز  تسا ، ینامـسج  داـعم  تاـبثا  هب  طوـبرم  تاـیآ  نیرتنـشور  زا  رخآ  هیآ  هس  نیا 
هطبار نیمه  رد  زین  نآرق  خساپ  دیارایب ، یگدـنز  تایح و  سابل  هب  رگید  راب  ار  هدـش  كاخ  هدیـسوپ و  ياهناوختـسا  دـنوادخ  تسا 

، هدرک يروآ  عمج  ار  ناسنا  هدنکارپ  يازجا  هک  دراد  ار  یتردق  نینچ  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  دـیوگ : یم تسا 
.دشخبب نیون  تایح 

.تسا هدرک  هیکت  نآ  يور  ارارک  نآرق  هک  تسا  یلئالد  زا  یکی  داعم  هلأسم  تابثا  رد  دنوادخ  تردق  تیمومع  هب  لالدتسا  انمض 

673 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

بیجع و ياهاضاقت  هچ  ناکرـشم  هک  میدـناوخ  نیا  زا  شیپ  هیآ  دـنچ  رد  دـندرواین ! نامیا  زاـب  اـه  هناـشن همه  نیا  اـب  هیآ 101 -) )
.دنتشاد ربمایپ  زا  یبیرغ 
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674 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دنک  یم نایب  نیشیپ  ياهتما  رد  ار  هنحص  نیا  زا  يا  هنومن تقیقح  رد  اجنیا  رد 
.دنداد همادا  نانچمه  ار  راکنا  هار  دنتفرگ و  هناهب  مه  زاب  دندید و  ار  تازجعم  تاداع و  قراخ  عاونا  هنوگچ 

(. ٍتانَِّیب ٍتایآ  َعِْست  یسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) میداد نشور  هناشن  هیآ و  هن  یسوم  هب  ام  : » دیوگ یم تسخن 
دوبمک یلاسکـشخ ، نوخ ، هغابروق ، ینوزف  لّمق ، مان  هب  یتابن  تفآ  عون  کی  خـلم ، نافوط ، اضیب ، دـی  اصع ، زا : دـنترابع  تایآ  نیا 

.اه هویم
لیئارـسا ینب  زا   » اهنآ هب  تجح  مامتا  يارب  دننک  راکنا  ار  عوضوم  نیا  یتح  تنافلاخم  رگا  دنک : یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  سپس 

(. ْمُهَءاج ْذِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَئْسَف  « ) دندوب هنوگچ  دمآ  ناشغارس  هب  تایآ ) نیا   ) هک نامز  نآ  رد  هک  نک  لاؤس 
نم تفگ : وا  هب  نوعرف  سپ   » دـندرک ندوب  هناوید  ای  ندوب و  رحاس  هب  مهتم  ار  یـسوم  هکلب  دـندشن  میلـست  اهنت  هن  لاح  نیا  اـب  یلو 

(. ًاروُحْسَم یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف  « ) يا هناوید ای  رحاس  وت  یسوم  يا  منک  یم نامگ 
نینچمه و  دساف ، ياه  هعماج ریـسم  دـض  رب  تکرح  و  اهیروآون ، رطاخ  هب  ار  یهلا  نادرم  هک  تسا  ناربکتـسم  یگـشیمه  شور  نیا 
ناربمایپ درگ  زا  ار  اهنآ  دـننک و  ذوفن  لد  هداس مدرم  راکفا  رد  ات  دـندرک ، یم نونج  اـی  رحـس و  هب  مهتم  تاداـع  قراـخ  نداد  ناـشن 

.دنزاس هدنکارپ 

674 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

یبوخ هب  وت  نوـعرف ) يا  : ) تفگ  » رتماـمت هچ  ره  تیعطاـق  اـب  درکن و  توکـس  اوراـن  تمهت  نیا  ربارب  رد  یـسوم  یلو  هیآ 102 -) )
ُّبَر اَّلِإ  ِءالُؤه  َلَْزنَأ  ام  َتِْملَع  ْدََقل  َلاق  « ) تسا هدرکن  لزان  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  زج  ار  شخب  ینـشور  تایآ  نیا  هک  یناد  یم

(. َِرئاَصب ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو 
مناد یم مهنم  و  تسادـخ ، فرط  زا  اهنیا  هک  یناد  یم یبوخ  هب  وت  ینک ، یم راکنا  ار  قیاقح  یهاگآ  عـالطا و  ملع و  اـب  وت  نیارباـنب 

َو « ) دش یهاوخ  كاله  ماجنا  رس  وت  نوعرف ! يا  منک  یم رکف  نم   » ینک یم راکنا  هتسناد  ار  قح  نوچ  لیلد  نیمه  هب  و  یناد ! یم هک 
(. ًارُوْبثَم ُنْوَعِْرف  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ 

674 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

675 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یسوم  نکش  نادند  ياهلالدتسا  ربارب  رد  تسناوتن  نوعرف  نوچ  هیآ 103 -) )
: دـیامرف یم دـندش ، یم لسوتم  نآ  هب  راصعا  نورق و  مامت  رد  قطنم  یب نایتوغاط  همه  هک  هش  لسوتم  يزیچ  نامه  هب  دـنک  تمواقم 
« میدرک قرغ  دـندوب ، وا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  وا و  ام  یلو  دزاس  نک  هشیر  نیمزرـس  نآ  زا  ار  ناـنآ  تفرگ  میمـصت  نوعرف )  ) سپ »

(. ًاعیِمَج ُهَعَم  ْنَم  ُهاْنقَرْغَأَف َو  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُهَّزِفَتْسَی  ْنَأ  َدارَأَف  )

675 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

َلِیئارْـسِإ ِینَِبل  ِهِدـَْعب  ْنِم  اْنُلق  َو  « ) دـیوش نکاـس  ماـش ] رـصم و   ] نیمزرـس نیا  رد  میتفگ : لیئارـسا  ینب  هب  نآ  زا  دـعب  و  (- » هیآ 104 )
(. َضْرَْألا اُونُکْسا 

ْمُِکب اْنئِج  ِةَرِخْآلا  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  « ) میروآ یم لدع ) هاگداد  نآ  هب   ) یعمج هتسد  ار  امش  همه  دسر  ارف  ترخآ  هدعو  هک  یماگنه  اما  »
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(. ًافیَِفل

675 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هناـهب اـی  تاداریا و  زا  یـضعب  خـساپ  هب  دور و  یم ینامـسآ  باـتک  نـیا  تـمظع  تـیمها و  غارـس  هـب  نآرق  رگید  راـب  هیآ 105 -) )
.دزادرپ یم نافلاخم  ياهیئوج 

(. ُهاْنلَْزنَأ ِّقَْحلِاب  َو  « ) میدرک لزان  قحب  ار  نآرق  ام  و  : » دیوگ یم  

خن

تس
(. َلََزن ِّقَْحلِاب  َو  « ) دش لزان  قحب  و  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب 

یسک اما  دنک ، هدایپ  حیحص  روطب  رخآ  هب  ات  ار  نآ  دناوت  یمن تسا  دودحم  شتردق  نوچ  اما  دنک  یم يراک  هب  عورش  ناسنا  یهاگ 
ققحت لماک  روطب  ار  ماجنا  مه  دـنک و  یم عورـش  حیحـص  روطب  ار  زاغآ  مه  تساـناوت ، زیچ  همه  رب  و  تسا ، هاـگآ  زیچ  همه  زا  هک 

اهیگدولآ زا  ار  نآ  هار  ریـسم  رد  دـناوت  یمن نوچ  اما  دـنک ، یم اهر  همـشچ  رـس  زا  ار  یلالز  بآ  ناسنا  یهاگ  لثملا  یف  دـشخب ، یم
كاپ ار  نآ  مه  تسا ، طلسم  دوخ  راک  رب  رظن  ره  زا  هک  سک  نآ  یلو  دسر ، یمن هدننک  فرـصم  تسد  هب  لالز  كاپ و  دنک  ظفح 

.دزاس یم دراو  ناگدنشون  ناگنشت و  ياهفرظ  رد  لالز  كاپ و  ار  نآ  مه  و  دروآ ، یم نوریب  همشچ  زا  لالز  و 
هک هلحرم  نآ  رد  هچ  غـالبا  ریـسم  ماـمت  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  دـنوادخ  هیحاـن  زا  قـح  هب  هک  تسا  یباـتک  نینچ  تسرد  زین  نآرق 

ظـفح و رظن  ره  زا  ار  نآ  لاـح  همه  رد  دوـب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هدـنریگ  هک  هلحرم  نآ  رد  هچ  و  هدوـب ، لـیئربج  هطـساو 
شیرادساپ ادخ  هک  ارچ  دش ، دهاوخن  هدشن و  زارد  شناماد  هب  فیرحت  هنوگ  چـیه  تسد  نامز  تشذـگ  اب  یّتح  دومرف و  تسارح 

676 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هتفرگ  هدهع  رب  ار 
.دبای یم هار  اهلد  همه  هب  هدروخن  تسد  ناهج  نایاپ  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  زا  یهلا  یحو  لالز  بآ  نیا  نیاربانب ،

ام َو   ) يرادن نآرق  ياوتحم  رد  رییغت  هنوگ  چـیه  قح  و  میداتـسرفن » هدـنهد  تراشب  ناونع  هب  زج  ار  وت  ام  و  : » دـیامرف یم نایاپ  رد  و 
(. ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ 

676 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

: دنتفگ یم هک  نافلاخم  ياهیریگ  هناهب  زا  یکی  خساپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 106 -) )
مه زا  ار  شتایآ  هک  ینآرق  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تسا  یجیردـت  امتح  نآ  لوزن  شور  و  هدـشن ، لزان  ربماـیپ  رب  اـجکی  نآرق  ارچ 

ٍثْکُم َو یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو  « ) میدرک لزاـن  جـیردتب  ار  نآ  یناوخب و  مدرم  رب  گـنرد  اـب  ار  نآ  اـت  میدرک ، ادـج 
(. اًلیِْزنَت ُهاْنلََّزن 

هلآ و هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  توـبن  نارود  لاـس  هـس  تـسیب و  اـب  ینعی  دوـخ  رـصع  ثداوـح  اـب  هـک  تـسا  یباـتک  نآرق 
.دراد ینتسسگان  طابترا  دنویپ و  شیاهدادیور 

!؟ دوش لزان  نآرق  رد  اج  کی  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  ات  درک ، يروآ  عمج  زور  کـی  رد  ار  لاـس  ثداوح 23  همه  تسا  نکمم  رگم 
یّلص ربمایپ  طابترا  یعفد  لوزن  یلو  دوب  یحو  أدبم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یمئاد  طابترا  شموهفم  یجیردت  لوزن  نمض  رد 

.درک یمن نیمضت  راب  کی  زا  شیب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 
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676 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

: وگب : » دیوگ یم نادان  نافلاخم  رورغ  نتسکش  مهرد  يارب  هیآ  نیا  هیآ 107 -) )
رب تایآ ) نیا   ) هک یماگنه  هدـش ، هداد  شناد  اهنآ  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یناسک  دـیرواین ، ناـمیا  هاوخ  و  دـیروایب ، ناـمیا  نآ  هب  هاوخ 

ْمِْهیَلَع یْلُتی  اذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  اُونِمُْؤت  ـال  ْوَأ  ِِهب  اُونِمآ  ْلـُق  « ) دـنتفا یم كاـخ  هب  ناـنک  هدجـس  دوش ، یم هدـناوخ  ناـنآ 
(. ًادَّجُس ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی 

676 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هزنم كاپ و  دـنیوگ : یم اهنآ  : » دـیامرف یم هدرک ، وگزاب  دـنتفا  یم هدجـس  هب  هک  یماگنه  هب  ار  ناـشراتفگ  هیآ  نیا  رد  هیآ 108 -) )
(. ًالوُعْفََمل انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  َنُولوُقَی  َو  « ) تسا یندش  ماجنا  نامراگدرورپ  ياه  هدعو ام ، راگدرورپ  تسا 

راهظا تسا ، هداد  هک  ییاه  هدعو هب  مه  وا و  كاپ  تافـص  راگدرورپ و  تیبوبر  هب  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  تیاهن  نخـس  نیا  اب  اهنآ 
.دنراد یم

677 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

677 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

دـنتفا و یم نیمز  هب  رایتخا ) یب  ) اهنآ : » دـیوگ یم هناقـشاع  هدجـس  نیا  یهلا و  تایآ  نآ  ریثأت  رتشیب و  دـیکأت  يارب  زاب  هیآ 109 -) )
(. ًاعوُشُخ ْمُهُدیِزَی  َنوُْکبَی َو  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  « ) دیازفا یم ناشعوشخ  رب  هراومه ) تایآ  نیا  توالت   ) دننک و یم هیرگ 

.دشاب هتشاد  یتقیقح  ای  صخش و  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  یحور  یمسج و  بدا  عضاوت و  تلاح  نآ  عوشخ » »

677 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

هراشا

هیآ 110) )

677 ص :  لوزن .... : نأش 

وج هناهب ناکرشم  دناوخ ، یم میحر  ای  نامحر و  ای  مان  هب  ار  ادخ  دوب و  هدجس  لاح  رد  هکم  رد  بش  کی  ربمایپ  هک  هدش  لقن  نینچ 
ار ادـخ  ود  شدوخ  اما ) میتسه  ییادـخ  دـنچ  ارچ  هک  دـنک  یم شنزرـس  ار  اـم   ) درم نیا  دـینیبب  دـنتفگ : هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا 

.تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  .دنک  یم شتسرپ 

677 ص :  ریسفت .... :
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اهنآ هک : نیا  نآ  و  میسر ، یم اهنآ  ياه  هناهب نیرخآ  هب  هیآ  نیا  رد  ناکرشم ، ساسا  یب تسس و  ياهداریا  لابند  هب  اه ! هناهب نیرخآ 
: وگب : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق  تسا  دـیحوت  یعدـم  هک  نیا  اب  دـناوخ  یم يددـعتم  ياهمان  هب  ار  ادـخ  ربمایپ ، ارچ  دـنتفگ  یم

اوُعْدا ُِلق  « ) تسا کین  ددعتم  ياهمان  وا  يارب  دنک  یمن قرف  دیناوخب  ار  مادـک  ره  نامحر  مان  هب  ای  دـیناوخب و  هّللا »  » مان هب  ار  وا  امش 
(. ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَأ  َهَّللا 

زا يا  هشوگ فّرعم  مادـک  ره  هک  دـنراذگ  یم یفلتخم  ياهمـسا  نآ  دـننام  ناکم و  کی  ای  صخـش ، کی  يارب  هاگ  نـالدروک  نیا 
.دوب وا  دوجو  يایاوز 

مامت اـهتمعن و  تـالامک ، همه  همـشچ  رـس  عبنم و  تسا و  تیاـهن  یب رظن  ره  زا  شدوجو  هک  ییادـخ  دراد  بجعت  لاـح  نیا  اـب  اـیآ 
نایاپ رد  دـشاب !؟ هتـشاد  صوصخم  مان  دراد  شـسدقم  تاذ  هک  یلامک  ره  دـهد و  یم ماجنا  هک  يراک  ره  بسانت  هب  تساـهیکین و 

دنلب ار  دوـخ  زاـمن  وا  دـنتفگ : یم هک  نیا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زاـمن  اـب  هطبار  رد  هّکم  رد  ناکرـشم  يوـگتفگ  هب  رظن  هیآ 
: دهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تسا ؟ يا  همانرب هچ  نیا  تسا ؟ یتدابع  هچ  نیا  دنک ، یم تحاران  ار  ام  دناوخ و  یم
َِکتالَِـصب َو ال ْرَهْجَت  َو ال  « ) نک باختنا  ار  لادـتعا  هار  ود  نیا  نایم  هکلب  ناوخم ، هتـسهآ  مه  دایز  ناوخم ، دـنلب  داـیز  ار  تزاـمن  »

678 ص : ج2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اًلِیبَس .) َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتبا  اِهب َو  ِْتفاُخت 
هب ییادص  دوش و  صخـشم  اهبل  تکرح  اهنت  هک  هتـسهآ  دح  زا  شیب  هن  و  نزب ، دایرف  ناوخب و  دـنلب  دـح  زا  شیب  هن  دـیوگ : یم هیآ 

.دسرن شوگ 

678 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 17) ءارسإلا ةروس 

اب هک  هنوگ  نامه  دـهد  یم نایاپ  ار  هروس  دـنوادخ  دـمح  اب  هک  يا  هیآ میـسر  یم هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  هب  ماـجنا  رـس  هیآ 111 -) )
همه ياوتحم  هروس و  نیا  يدیحوت  ياهثحب  لک  رب  تسا  يا  هجیتن هیآ  نیا  تقیقح  رد  و  دوب ، هدش  زاغآ  هروس  وا  كاپ  تاذ  حیبست 

.يدیحوت میهافم  نآ 
باختنا دوخ  يارب  يدنزرف  هن  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  وگب : : » دیوگ یم نینچ  هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 

ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  ُِلق  َو  « ) یناوتان تلذ و  ربارب  رد  تیامح  يارب  یتسرپرـس  هن  و  دراد ، ناـهج  تیکلاـم  تموکح و  رد  یکیرـش  هن  هدرک و 
(. ِّلُّذلا َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِْکلُْملا َو  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ًاَدلَو َو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا 

« وش انشآ  شیاهتنا  یب تمظع  هب  راد و  گرزب ار  وا   » نیاربانب تسا  رتالاب  رترب و  ینک  رکف  هچ  ره  زا  تافص  نانچ  اب  ییادخ  نینچ  و 
(. ًارِیبْکَت ُهْرِّبَک  (َو 

هک سک  نآ  و  دنزرف ) نوچمه   ) دـشاب رت  نییاپ هک  سک  نآ  هچ  دـنک ، یم یفن  دـنوادخ  زا  ار  هیبش  راک و  کمک  هنوگره  قوف  هیآ 
(. ّیلو نوچمه   ) دشاب رترب  هک  سک  نآ  و  کیرش ) نوچمه   ) دشاب ناسمه 

تسخن تسا : هورگ  هس  یفارحنا  داقتعا  یفن  هب  رظان  هیآ  نیا  هک  دنک  یم لقن  نارسفم  یضعب  زا  نایبلا » عمجم   » رد یسربط »  » موحرم
ّجح مسارم  رد  اذل  و  دنتشادنپ ، یم یکیرـش  وا  يارب  هک  برع  ناکرـشم  رگید  و  دندوب ، لئاق  دنزرف  ادخ  يارب  هک  دوهی  نایحیـسم و 
لئاق یماح  یلو و  ادخ  يارب  اهنآ  هک  ارچ  سوجم ، ناتسرپ و  هراتس  رگید  و  کل ! وه  اکیرـش  ّالا  کل ، کیرـش  کیّبل ال  دنتفگ : یم

.دندوب
هنومن ریسفت  هدیزگرب  مود  دلج  نایاپ  و  ءارسا » هروس  نایاپ  »
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موس دلج 

19 ص :  راتفگشیپ .... 

هب هار  یمالسا ، تسایـس  یگدنز ، همانرب  ماکحا ، فراعم ، .تسا  دیجم  نآرق  ناناملـسم  ام  هیامرـس  نیرتگرزب  هنومن ! ریـسفت  هدیزگ 
.میبای یم ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رد  ار  همه  همه و  ادخ ، برق  يوس 

.وسکی زا  نیا  دوش  رتانشآ  زور  هب  زور  دوخ  ینید  گرزب  باتک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ناملسم  ره  هفیظو  نیاربانب ،
هدیچیپ ناهج  رسارس  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  صوصخب  و  ام ، رـصع  رد  نیملـسم  يرادیب  رثا  رب  هک  مالـسا  هزاوآ  رگید  يوس  زا 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا ، هتخیگنا  رب  ینامسآ  باتک  نیا  هب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  ناهج  ناملـسم  ریغ  مدرم  يواکجنک  سح  تسا ،
نیا يارب  یفاک  ییوگباوج  هنافسأتم  دنچ  ره  دسر ، یم ایند  هدنز  ياهنابز  هب  نآرق  ریـسفت  همجرت و  ياضاقت  اج  همه  زا  رـضاح  لاح 

.مینک بولطم  ياهاضاقت  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  هدامآ  ار  دوخ  درک و  شالت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، اهاضاقت 
نایراق دـنک ، یم ادـیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ام  روشک  طیحم  رد  صوصخب  ناهج و  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  روضح  هناتخبـشوخ 

20 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگآ  نارسفم  دنمجرا ، ناظفاح  گرزب ،
مهم یصصخت  ياه  هتشر زا  یکی  تروص  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  ریسفت  یصصخت  هتـشر  دنتـسین ، مک  هّللا  دمحب  ام  زورما  هعماج  رد 

ریسفت  » اتسار نیمه  رد  و  تسا ، یناحتما  داوم  زا  اه و  هزوح یمسر  سورد  زا  زین  ریسفت  سرد  دراد ، يرایـسب  نایـضاقتم  هدمآ و  رد 
یکی دیاش  و  نامز ، ياهزاین  زور و  لئاسم  هب  رظان  اوتحم و  رپ  لاح  نیع  رد  ناور و  سیلس و  تسا  يریـسفت  هک  دش ، هتـشون  هنومن »

.تسا دیجم  نآرق  هب  مدرم  یمومع  لابقا  نیمه  نآ  عیرس  شرتسگ  لیالد  زا 
اضر دمحم  نایاقآ : مالسا  ججح  نادنمـشناد و   ) مق هیملع  هزوح  یمارگ  يالـضف  زا  یهورگ  قافتا  هب  ریـسفت  نیا  هیهت  يارب  هچ  رگ 

- یئابطابط هّللا  رون  دیس  یعاجش - نسح  دیس  ینسح - لوسرلا  دبع  ینامیا - هّللا  دسا  یماهلا - دواد  یماما - رفعج  دمحم  ینایتشآ -
هب هجوت  اب  یلو  دش ، هدیشک  يدایز  تامحز  لاس  هدزناپ  تدم  رد  يدراهتشا ) يدمحم  دمحم  یتئارق و  نسحم  یهللا - دبع  دومحم 

فرطرب نآ  هیهت  یگتـسخ  مامت  دـمآ ، لمع  هب  نآ  زا  ننـست  لها  ناردارب  یتح  اهرـشق و  ماـمت  يوس  زا  هک  يا  هداـعلا قوف  لابقتـسا 
.ادخ هاگشیپ  رد  لوبقم  تسا  يرثا  هّللا  ءاش  نا  هک  دمآ  دوجوب  ناتسود  لد  رد  دیما  نیا  تشگ و 

هدیـسر پاچ  هب  اهراب  زین  دلج  ( 27  ) رد ودرا »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  هدـش ، رـشتنم  پاچ و  راب  اههد  ریـسفت  نیا  یـسراف  نتم 
ياهروشک فلتخم  طاقن  رد  دیسر و  پاچ  هب  توریب  رد  اریخا  لثمألا »  » ریـسفت مان  هب  زین  یبرع »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  تسا ،

.تفای راشتنا  یمالسا 
رهاـظ یمالـسا  تاـعوبطم  قفا  رد  يدوز  هب  مه  نآ  میراودـیما  هک  تسا  هیهت  تسد  رد  نوـنکا  مه  یـسیلگنا »  » ناـبز هب  نآ  همجرت 

.ددرگ
.دندش نآ  هصالخ »  » رشن ناهاوخ  يریثک  هورگ  هنومن  ریسفت  راشتنا  زا  دعب 

رد و  دـنوش ، انـشآ  يا  هدرـشف حرـش  و  تایآ ، یلامجا  ياوتحم  هب  رتمک  هنیزه  اـب  رتهاـتوک و  تقو  رد  دـنناوتب  دـندوب  لـیام  هک  ارچ 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دوش  يریگ  هرهب نآ  زا  یسرد  نتم  ناونع  هب  تسا  هجوت  دروم  نآرق  ریسفت  هک  یسرد  ياهـسالک  زا  یـضعب 

21 ص : ج3 ،
نیا یلو  میتفیب  دلج  جنپ  رد  هنومن ، ریـسفت  يدلج  ( 27  ) هرود ماـمت  صیخلت  رکف  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  رّرکم ، تساوخرد  نیا 

بانج مرتحم  لضاف  هک  نیا  ات  دـمآ  لمع  هب  مزال  ياهیـسررب  دـش و  يزیر  همانرب  هعلاـطم و  نآ  هراـب  رد  یتدـم  دوبن ، یناـسآ  راـک 
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رب هنومن » ریسفت  یعوضوم  تسرهف   » هیهت رد  ناشیا  هقیلـس  نسح  راکتـشپ و  تیلاعف و  هقباس  هک  یئاباب  یلع  دمحا - ياقآ  باطتـسم 
ماجنا ناشیا  هلیسو  هب  ّمهم  نیا  يزور  هنابش  رمتسم  راک  لاس  هس  تدم  رد  دیدرگ و  ّمهم  نیا  ماجنا  راد  هدهع  دوب  مّلسم  نشور و  ام 

.دیدرگ
ییاناوت هزادـنا  هب  دوب  ییامنهار  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  مدرک و  تراظن  ناشیا  ياه  هتـشون رب  ارارک  دوخ  رـصاق  رکف  اب  زین  بناـجنیا 
همجرت اـب  نآرق  مه  هک  هدـمآ  دوجو  هب  راـب  رپ  هدـنزرا و  يرثا  هّللا  دـمحب  منک  یم رکف  عوـمجم  رد  و  مداد ، رکذـت  ار  مزـال  لـئاسم 

، دنوش هاگآ  تایآ  ریسفت  زا  عیرس  هعجارم  کی  اب  دنهاوخ  یم هک  یناسک  يارب  ییایوگ ، هدرشف و  ریسفت  مه  دراد و  رب  رد  ار  سیلس 
.دشاب یم

.دش هداهن  هنومن  ریسفت  هدیزگرب  نآ  مان  و 
زا تسا  يا  هدـیزگ هک  هدرـشف  هصالخ و  نیا  مراودـیما  منک ، یم یناد  ردـق  رکـشت و  ناشیا  غیرد  یب تاـمحز  زا  دوخ  هبون  هب  نم  و 
يا هریخذ ددرگ و  نآرق  هب  دنم  هقالع ياهرشق  مومع  رظن و  لها  لوبق  دروم  زین  لصفم ، نآ  زا  یلمجم  ثیدح  و  ساسح ، ياهتمـسق 

.دشاب ءازجلا » موی   » رد ام  همه  يارب 
/10 اب 6 / قباطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤم  ریما  دوعـسم  دالیم  زور  بجر 1414  يزاریش 13  مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق -

1372
23 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

23 ص :  مهدزناپ ....  ءزج  همادا 

23 ص :  [ .... 18  ] فهک هروس 

هراشا

تسا هدش  لزان  هّکم »  » رد هیآ 28 - زجب  نآ - مامت  دراد و  هیآ  هروس 110  نیا 

23 ص :  هروس .... : ياوتحم 

.دبای یم نایاپ  حلاص  لمع  نامیا و  دیحوت و  اب  و  دوش ، یم زاغآ  دنوادخ  شیاتس  دمح و  اب  هروس  نیا 
.تسا راذنا  تراشب و  داعم و  أدبم و  نایب  رتشیب  یکم »  » ياه هروس ریاس  نوچمه  هروس  نیا  ياوتحم 

نوـچمه ییاـناوت ، مدـع  تروـص  رد  دـنهد و  همادا  هزراـبم  هب  دـنراد  ییاـناوت  هک  زور  نآ  اـت  ناناملـسم  هک  نیا  رگید  مـهم  هلأـسم 
.دنیامن ترجه  فهک » باحصا  »

رب هک  نینرقلا ) وذ  ناتساد  رضخ و  یسوم و  ناتساد  فهک ، باحصا  ناتساد   ) هدش هراشا  ناتساد  هس  هب  هروس  نیا  رد  هک  نیا  بلاج 
هروس نیا  ياهیگژیو  زا  یکی  نیا  تسا و  هدماین  نایم  هب  اهنیا  زا  ینخس  نآرق  زا  رگید  ياج  چیه  رد  نآرق  ياهناتساد  بلاغ  فالخ 

.تسا

23 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف 
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ماگنه هب  هتـشرف  رازه  داتفه  هک  منک  یفرعم  امـش  هب  ار  يا  هروس ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  میناوخ  یم یثیدـح  رد 
؟ درک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  شتمظع  دندرک و  هقردب  ار  نآ  شلوزن 

دزرمآ یم ار  وا  رگید  هعمج  ات  دنوادخ  دناوخب  هعمج  زور  ار  نآ  سک  ره  تسا  فهک  هروس  نآ  دومرف : يرآ  دندرک : ضرع  نارای 
دهاوخ ظوفحم  لاّـجد  هنتف  زا  دـبات و  یم نامـسآ  هب  هک  دـشخب  یم يرون  وا  هب  و  دـنک ... ) یم ظـفح  هاـنگ  زا  ار  وا  یتـیاور  قبط  (و 

24 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنام »
اب و  دور ، یم ایند  زا  دیهش  دناوخب  ار  فهک  هروس  هعمج  بش  ره  رد  هک  یسک  میناوخ : یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 

.دریگ یم رارق  ادهش  فص  رد  تمایق  زور  رد  دوش و  یم ثوعبم  ادهش 
.تسا نآ  هب  لمع  نامیا و  ینعی  نآ  ياوتحم  رطاخ  هب  شیقالخا  تاکرب  يونعم و  راثآ  نآرق و  ياه  هروس تمظع  میا  هتفگ اهراب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

24 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

زاغآ دنوادخ  شیاتـس  دـمح و  اب  نآرق  ياه  هروس زا  رگید  یـضعب  نوچمه  فهک  هروس  ادـخ : شیاتـس  دـمح و  اب  زاغآ  هیآ 1 -) )
هک نآرق  لوزن  ربارب  رد  ار  شیاتس  اجنیا  رد  تسا  يا  هتسیاش مهم و  تفص  ای  راک  رطاخب  شیاتـس  دمح و  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هدش 

شا هدیزگ ) رب   ) هدنب رب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  ار  یئادخ  دمح  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  تسا  يژک  جاجوعا و  هنوگ  ره  زا  یلاخ 
(. ًاجَوِع َُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َباتِْکلا َو  ِهِْدبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  « ) دادن رارق  نآ  رد  يژک  هنوگ  چیه  و  درک ، لزان 

24 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ًامِّیَق « ) تسا رگید ) ینامسآ  ياهباتک   ) نابهاگن میقتسم و  تباث و  هک  یلاح  رد  (- » هیآ 2 )
دض و هنوگ  ره  زا  ندوب  یلاخ  نآرق و  لادتعا  تماقتـسا و  رب  تسا  يدیکأت  مه  هدـمآ ، نآرق  يارب  یفـصو  ناونع  هب  هک  هملک  نیا 
اهیژک و حالـصا  اهتلاصا و  ظفح  يارب  ندوب  وگلا  مه  ینامـسآ و  گرزب  باتک  نیا  ندوب  ینادواج  هب  تسا  يا  هراشا مه  و  ضیقن ،

.رشب تلیضف  تلادع و  دنوادخ و  ماکحا  زا  يرادساپ 
تادوجوم همه  نابهاگن  ظفاح و  دنوادخ  نآ  ياضتقم  هب  هک  راگدرورپ  تیمویق  تفص  زا  تسا  یقاقتشا  عقاو  رد  مّیق »  » تفـص نیا 

.تسا ناهج  ءایشا  و 
(. ُْهنَُدل ْنِم  ًادیِدَش  ًاسَْأب  َرِْذُنِیل  « ) دناسرتب وا  باذع  زا  ار » ناراک  دب   ) ات : » دیازفا یم سپس 

َنِینِمْؤُْملا َرِّشَُبی  َو  « ) تساهنآ يارب  ییوکین  شاداپ  هک  دـهد  تراشب  دـنهد  یم ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هتـسویپ )  ) هک ار  یناـنمؤم  «و 
(. ًانَسَح ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا 

25 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

25 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ًاَدبَأ ِهِیف  َنِیثِکام  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک   » نیرب تشهب  نامه  هیآ 3 -) )
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25 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ار اهنآ  زین )  ) و : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  ناکرشم ، دوهی و  يراصن و  زا  معا  نافلاخم ، یمومع  تافارحنا  زا  یکی  هب  سپس  هیآ 4 -) )
(. ًاَدلَو ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َنیِذَّلا  َرِْذُنی  َو  « ) دهد میب  تسا ، هدرک  باختنا  دوخ ) يارب   ) يدنزرف دنوادخ ، دنتفگ : هک 

ناکرشم مه  و  ریزع »  » يدنزرف هب  داقتعا  رطاخ  هب  ار  دوهی  مه  و  تسادخ ، دنزرف  حیسم »  » هک نیا  هب  داقتعا  رطاخ  هب  ار  نایحیسم  مه 
.دهد رادشه  دنتشادنپ  یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  هک  نیا  رطاخ  هب  ار 

25 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نیا هب  زگره )  ) اهنآ هن  : » دیوگ یم هتخادرپ ، ساسا  یب چوپ و  ياهاعدا  هنوگ  نیا  لاطبا  يارب  یـساسا  لصا  کی  هب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ْمِِهئابِآل ٍْملِع َو ال  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  !« ) ناشناردپ هن  و  دنراد ، نیقی  نخس 

(. ْمِهِهاْوفَأ ْنِم  ُجُرْخَت  ًۀَِملَک  ْتَُربَک  « ) دوش یم جراخ  ناشناهد  زا  یگرزب  رایسب  نخس   » اما
... !؟ یکانتشحو نانخس  هچ  ندوب ؟ دودحم  ادخ و  هرخالاب  و  يدام ؟ ياهزاین  ادخ و  نتشاد ؟ دنزرف  ادخ و  ندوب ؟ مسج  ادخ و 

(. ًابِذَک اَّلِإ  َنُولوُقَی  ْنِإ  « ) دنیوگ یم غورد  طقف  اهنآ  ! » يرآ

25 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  يربهر  تلاسر و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسا : شیامزآ  نادیم  ناهج  روخم  هصغ  هیآ 6 -) )
ییوگ : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  تما  هب  تبـسن  يزوسلد  ناـمه  هک  يربهر  طیارـش  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  دوب ، هلآ 

یلَع َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف  « ) دـنرواین نامیا  راتفگ  نیا  هب  رگا  ینک  كاله  هودـنا  مغ و  زا  ار  دوخ  نانآ  لامعا  رطاـخ  هب  یهاوخ  یم
(. ًافَسَأ ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنِإ  ْمِهِراثآ 

25 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رد ناسنا  ریـس  طخ  يارب  یحیـضوت  و  اهناسنا ، يارب  شیامزآ  نادـیم  کی  ناونع  هب  ناهج  نیا  عضو  زا  یمیـسرت  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
.تسا ریسم  نیا 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  اَهل .) ًۀَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ  « ) میداد رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ام  : » دـیوگ یم تسخن 
26 ص : ج3 ،

ار فلتخم  ياه  هزیگنا و  دراد ، یم لوغشم  دوخ  هب  ار  ناگدید  درب ، یم ار  لد  نآ  زا  يا  هشوگ ره  هک  میتخاس  قرب  قرز و  رپ  یناهج 
رب ناسنا  ابرلد ، زیگنا و  لد ياه  هرهچ اهقرب و  قرز و  نیا  شـشخرد  اه و  هزیگنا نیا  شکاشک  رد  ات  دنک ، یم رادـیب  یمدآ  نورد  رد 

.دراذگب شیامن  هب  ار  دوخ  تلیضف  تیونعم و  هدارا و  يورین  نامیا و  تردق  نازیم  دریگ و  رارق  شیامزآ  یسرک 
(. اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  ( ؟» دننک یم لمع  رتهب  ناشنیمادک  مییامزایب  ار  اهنآ  ات  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل 

دنروخن ار  لمع  ترثک  اهقرب و  قرز و  بیرف  یهلا  شیامزآ  نادیم  نیا  رد  هک  اهناملـسم  همه  اهناسنا و  همه  هب  تسا  يرادـشه  نیا 
.دنشیدنیب لمع  نسح  هب  رتشیب  هکلب 
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26 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رارق یهاـیگ  یب كاـخ  ار  نیمز  يور  رـشق  ماـجنا ) رـس   ) اـم و   » تـسین رادـیاپ  اـهقرب  قرز و  نـیا  یلو  دـیوگ : یم سپـس  هیآ 8 -) )
(. ًازُرُج ًادیِعَص  اْهیَلَع  ام  َنُولِعاَجل  اَّنِإ  َو  «! ) میهد یم

دسر یم ارف  نازخ  لصف  دنام ، یمن یقاب  لاح  نیمه  هب  مینیب  یم راسهوک  ارحـص و  ناماد  رد  راهب  لصف  رد  هک  ابیز  هرظنم  نیا  يرآ !
.دیارگ یم یشوماخ  هب  تایح  ياوآ  و  دنوش ، یم نایرع  اه  هخاش دنوش ، یم هدرمژپ  اهگرب 

، دنتسین ینادواج  زین  نآ  دننام  اهماقم و  اهتـسپ و  نیا  نوگانوگ ، ياهتمعن  نیا  .تسا  هنوگ  نیمه  زین  اهناسنا  قرب  قرز و  رپ  یگدنز 
یگرزب تربع  سرد  نیا  دـنام و  یمن یقاب  يزیچ  اه  هعماج نیا  زا  شوماخ  کـشخ و  ناتـسربق  کـی  زج  هب  هک  دـسر  یم ارف  يزور 

.تسا

26 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هراشا

هیآ 9) )

26 ص :  لوزن .... : نأش 

رد دوهی  نادنمشناد  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  مالسا  ربمایپ  توعد  هراب  رد  قیقحت  يارب  ار  دوخ  نارای  زا  رفن  ود  شیرق ، نارـس  زا  یعمج 
؟ دوش یم تفای  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  نیشیپ  بتک  رد  ایآ  دننیبب  ات  دنداتسرف ، هنیدم 
: دنتفگ اهنآ  هب  دوهی  ءاملع  دنتفرگ  سامت  دوهی  ياملع  اب  دندمآ و  هنیدم  هب  اهنآ 

هن رگ  ادخ و  يوس  زا  تسا  يربمایپ  تفگ  یفاک  خـساپ  ار  همه  رگا  دـینک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  ار  هلأسم  هس  امش 
.دیریگب دیناوت  یم وا  هراب  رد  یمیمصت  ره  امش  هک  تسا  یباّذک  درم 

27 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  رود ، هتشذگ  رد  هک  ناناوج  زا  یهورگ  نآ  ناتساد  دینک : لاؤس  وا  زا  تسخن 
هب درک و  فاوط  ار  نیمز  هک  يدرم  دینک : لاؤس  وا  زا  زین  و  دنتـشاد ! یبیجع  تشذگ  رـس  اهنآ  اریز  دوب ؟ هچ  دـندش  ادـج  دوخ  موق 

؟ دوب هچ  شناتساد  دوب و  هک  دیسر  ناهج  برغ  قرش و 
؟ تسیچ حور  تقیقح  دینک : لاؤس  زین  و 

.دندرک حرطم  ار  دوخ  تالاؤس  دندیسر و  ربمایپ  تمدخ  اهنآ 
زا یحو  هک  تشذگ  زور  هنابش  هدزناپ  دومرفن - هّللا  ءاشنا  یلو  تفگ - مهاوخ  خساپ  امش  هب  ادرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

ار فهک  هروس  دیسر و  ارف  لیئربج  ماجنا  رس  یلو  دمآ ، نارگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  رما  نیا  دشن ، لزان  ربمایپ  رب  ادخ  هیحان 
ِنَع َکَنُولَئْـسَی   » هیآ هوـالع  هب  دوب ، درگ  اـیند  درم  نآ  نینچمه  ناـناوج و  زا  هورگ  نآ  ناتـساد  نآ  رد  هک  دروآ  دـنوادخ  يوـس  زا 

.درک لزان  ربمایپ  رب  زین  ار  ِحوُّرلا »... 
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27 ص :  ریسفت .... :

ریسم اهناسنا و  شیامزآ  نادیم  نیا  یگنوگچ  و  ناهج ، نیا  یگدنز  زا  یمیـسرت  هتـشذگ  تایآ  رد  فهک : باحـصا  يارجام  زاغآ 
خیرات زا  ییاه  هنومن ای  اهلاثم و  ای  لاثم و  نمـض  رد  ابلاغ  ار  ساسح  یلک  لئاسم  نآرق  هک  اجنآ  زا  تشذـگ ، رظن  زا  نانآ ، یگدـنز 

دای هوسا »  » و وگلا »  » کی ناونع  هب  اهنآ  زا  هتخادرپ و  فهک  باحصا  ناتـساد  نایب  هب  تسخن  زین  اجنیا  رد  دزاس ، یم مّسجم  هتـشذگ 
.دنک یم

ظفح يارب  دـندرب ، یم رـس  هب  تمعن  زان و  عاونا  نایم  رد  قرب  قرز و  رپ  یگدـنز  کی  رد  هک  نامیا  اب  شوهاب و  ناناوج  زا  یهورگ 
و دندرب ، هانپ  دوب  یهت  زیچ  همه  زا  هک  هوک  زا  يراغ  هب  و  دندز ، اپ  تشپ  اهنیا  همه  هب  شیوخ  رصع  توغاط  اب  هزرابم  دوخ و  هدیقع 

.دنداد ناشن  نامیا  هار  رد  ار  دوخ  يدرمیاپ  تماقتسا و  هار  نیا  زا 
ِمِیقَّرلا ِفْهَْکلا َو  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  ( !؟» دندوب ام  بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  يدرک  نامگ  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 

(. ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک 
نیا رد  نینچمه  و  شنیرفآ ، یگرزب  تمظع و  زا  تسا  يا  هنومن اهنآ  زا  کی  ره  هک  میراد  نیمز  نامـسآ و  رد  يرتبیجع  تاـیآ  اـم 

.تسین رتزیگنا  تفگش اهنآ  زا  فهک  باحصا  ناتساد  املسم  و  تسا ، ناوارف  بیجع  تایآ  وت  ینامسآ  گرزب  باتک 

27 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

28 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هانپ  راغ  هب  ناناوج  نآ  هک  روایب  رطاخ  هب  ار  ینامز  : » دیوگ یم سپس  هیآ 10 -) )
(. ِفْهَْکلا َیلِإ  ُۀَْیتِْفلا  يَوَأ  ْذِإ  « ) دندرب

اُولاقَف « ) نک اطع  یتمحر  تدوخ  يوس  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنتفگ : و  : » دندروآ ادخ  هاگرد  هب  ور  هدش ، هاتوک  اج  همه  زا  ناشتـسد 
(. ًۀَمْحَر َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآ  انَّبَر 

(. ًادَشَر انِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ْئِّیَه  َو  « ) زاس مهارف  ام  يارب  یتاجن  هار  «و 
هدوب هفیظو  ماجنا  تداعس و  ریخ و  نآ  رد  هک  یهار  دزاس ، کیدزن  وت  يدونـشخ  تیاضر و  هب  دناهرب ، انگنت  نیا  زا  ار  ام  هک  یهار 

.دشاب

28 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

« دنتفر ورف  باوخ  رد  اهلاس  میدز و  ناشـشوگ  رب  راغ  رد  ار ) باوخ  هدرپ   ) ام سپ   » میدناسر تباجا  هب  ار  اهنآ  ياعد  ام  هیآ 11 -) )
(. ًادَدَع َنِینِس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَضَف  )

28 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ار دوخ  باوخ  تدم  هورگ ، ود  نآ  زا  کی  مادـک  هک ) ددرگ  راکـشآ  رما  نیا  و   ) مینادـب ات  میتخیگنا  رب  ار  اهنآ  سپـس  (- » هیآ 12 )
(. ًادَمَأ اُوِثَبل  اِمل  یصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  « ) دنا هدرک باسح  رتهب 
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28 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هدراهچ نمض  نآ  یلیصفت  حرش  هب  دیجم  نآرق  ناتساد ، نیا  یلامجا  نایب  زا  دعب  فهک : باحصا  حورشم  تشذگ  رـس  هیآ 13 -) )
َْکیَلَع ُّصُقَن  ُنَْحن  « ) مینک یم وگ  زاب  وت  يارب  قحب  ار  اهنآ  ناتـساد  ام  : » دـنک یم زاـغآ  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ار  نخـس  هتخادرپ و  هیآ 

(. ِّقَْحلِاب ْمُهَأَبَن 
(. ًيدُه ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَمآ  ٌۀَْیِتف  ْمُهَّنِإ  « ) میدوزفا ناشتیاده  رب  ام  دندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب  یناناوج  اهنآ  »

ینامز طیحم و  رد  فهک  باحـصا  هک  دوش  یم هدافتـسا  تقیقح  نیا  حورـشم  تروص  هب  خـیراوت  زا  هراشا و  روطب  نآرق  تاـیآ  زا 
كرـش و رادـساپ  ظفاح و  الومعم  هک  رگمتـس  راّبج و  تموکح  کی  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  رفک ، یتسرپ و  تب  هک  دنتـسیز  یم

.دوب هدنکفا  موش  هیاس  اهنآ  رس  رب  تسا  تیانج  يرگتراغ و  لهج و  رفک و 
دنتفرگ و مایق  رب  میمصت  دندرب و  یپ  نییآ  نیا  داسف  هب  دندوب  رادروخ  رب  یفاک  تقادص  شوه و  زا  هک  نادرمناوج  زا  هورگ  نیا  اما 

.هدولآ طیحم  نآ  زا  ندرک  ترجاهم  ییاناوت  مدع  تروص  رد 
29 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

29 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

: دـنتفگ دـندرک و  مایق  هک  ماگنه  نآ  رد  میتخاس ، مکحم  ار  ناشیاهلد  و  : » دـیوگ یم هتـشذگ  ثحب  لاـبند  هب  نآرق  اذـل  هیآ 14 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  انُّبَر  اُولاقَف  اُوماق  ْذِإ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  انَْطبَر  َو  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  ام  راگدرورپ 

(. ًاهلِإ ِِهنوُد  ْنِم  اَوُعْدَن  َْنل  « ) میناوخ یمن ار  يدوبعم  وا  ریغ  زگره  »
(. ًاطَطَش ًاذِإ  اْنُلق  ْدََقل  « ) میا هتفگ فازگ  هب  ینخس  مینک  نینچ  رگا   » هک

مینیب یم حوضو  هب  ام  هک  نیا  نآ  و  دندز ، تسد  ینشور  لیلد  هب  ههلآ )  ) یفن دیحوت و  تابثا  يارب  نامیا  اب  نادرمناوج  نیا  عقاو  رد 
یتسه هعومجم  نیا  زا  یـشخب  مه  اـم  تسوا ، یتسه  رب  لـیلد  شنیرفآ  ماـظن  دوجو  هک  دراد  يراـگدرورپ  نیمز  نامـسآ و  نیا  هک 

.تسا نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  نامه  زین  ام  راگدرورپ  نیاربانب  میشاب ، یم

29 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اَنُمْوَق ِءالُؤه  « ) دنا هدرک باختنا  ادخ  زج  ییاهدوبعم  ام  موق  نیا  : » هک نیا  نآ  دنتسج و  لسوت  زین  يرگید  لیلد  هب  سپـس  هیآ 15 -) )
(. ًۀَِهلآ ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا 

ْمِْهیَلَع َنُوتْأَی  َْول ال  ( »؟ دـنروآ یمن اهنآ  تیهولا  يارب  يراکـشآ  لیلد  نانآ  ارچ   » تسا نکمم  ناهرب  لیلد و  نودـب  داقتعا  رگم  رخآ 
(. ٍنَِّیب ٍناْطلُِسب 

؟ دشاب يداقتعا  نینچ  رب  یلیلد  دناوت  یم هناروک  روک  دیلقت  ای  لایخ  رادنپ و  ایآ 
.تسا یگرزب  فارحنا  شحاف و  ملظ  هچ  نیا 

(. ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  « ) ددنبب غورد  ادخ  هب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتملاظ  یسک  هچ  سپ  »
یملظ مه  و  هدرپس ، طوقس  یتخبدب و  لماوع  تسد  هب  ار  دوخ  تشون  رـس  ناسنا  هک  ارچ  نتـشیوخ ، رب  تسا  یمتـس  مه  ارتفا »  » نیا
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راگدرورپ و سدـق  تحاـس  هب  تسا  یملظ  مه  و  دـناشک ، یم فارحنا  هب  دـهد و  یم رـس  نآ  رد  ار  همغن  نیا  هک  يا  هعماـج رب  تسا 
.وا گرزب  ماقم  هب  تسا  یتناها 

29 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

، اهبلق رد  دیحوت  لاهن  ندناشن  و  اهلد ، زا  كرش  راگنز  ندودز  يارب  دنتـشاد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دحوم  نادرمناوج  نیا  هیآ 16 -) )
مگ ناشیولگ  رد  اهنآ  يدیحوت  ياه  همغن هک  دوب  دنلب  طیحم  نآ  رد  یتسرپ  تب  تب و  ياغوغ  ردقنآ  اما  دندرک ، شـشوک  شالت و 

30 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دش 
اب هتخادرپ  تروشم  هب  دوخ  نایم  رد  اذـل  و  دـنتفرگ ، ترجه »  » هب یمیمـصت  رت  هدامآ یطیحم  نتفاـی  نتـشیوخ و  تاـجن  يارب  راـچان 
ار دوخ  باسح  و   ) دیدرک يریگ  هرانک  دنتـسرپ  یم ادخ  زج  ار  هچنآ  تسرپ و  تب  موق  نیا  زا  هک  یماگنه  : » دنتفگ نینچ  رگیدـکی 

(. ِفْهَْکلا َیلِإ  اوُوْأَف  َهَّللا  اَّلِإ  َنوُُدبْعَی  ام  ْمُهوُُمْتلَزَتْعا َو  ِذِإ  َو  « ) دیوش هدنهانپ  راغ  هب  دیدومن ) ادج  اهنآ  زا 
« دـیاشگب ناتیور  هب  لکـشم  نیا  زا  تاجن  شیاسآ و  شمارآ و  يوس  هب  یهار  دـنارتسگب و  امـش  رب  ار  شتمحر  ناـتراگدرورپ  اـت  »

(. ًاقَفِرم ْمُکِْرمَأ  ْنِم  ْمَُکل  ْئِّیَُهی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُْشنَی  )

30 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

فهک باحصا  بیجع  یگدنز  هب  طوبرم  ياهیراک  هزیر  هب  نآرق  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  فهک : باحصا  قیقد  تیعقوم  هیآ 17 -) )
: تسا هدرک  هراشا  تیصوصخ  شش  هب  هتخادرپ و  راغ  نآ  رد 

امیقتـسم نآ  نورد  هب  باـتفآ  رون  تسا  هدوب  نیمز  یلامـش  هرکمین  رد  اـعطق  نوچ  دـش و  یم هدوـشگ  لامـش  هب  ور  راـغ  هناـهد  - 1
: دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دیبات  یمن

هب بورغ  ماگنه  هب  ددرگ و  یم لیامتم  ناشراغ  تسار  تمس  هب  عولط  ماگنه  هب  هک  يدید  یم ار  دیشروخ  يدوب ) اجنآ  رد  رگا   ) «و
(. ِلامِّشلا َتاذ  ْمُهُضِْرقَت  َْتبَرَغ  اذِإ  ِنیِمَْیلا َو  َتاذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع  ُرَوازَتَت  ْتَعَلَط  اذِإ  َسْمَّشلا  يَرَت  َو   ) پچ تمس 

یلو دیبات ، یمن اهنآ  ندـب  هب  دوش  یگدوسرف  یگدیـسوپ و  بجوم  تسا  نکمم  نآ  موادـت  هک  باتفآ  میقتـسم  رون  بیترت  نیا  هب  و 
.تشاد دوجو  یفاک  ردق  هب  میقتسم  ریغ  رون 

(. ُْهنِم ٍةَوْجَف  ِیف  ْمُه  َو  « ) دنتشاد رارق  راغ ) نآ   ) زا یعیسو  لحم  رد  اهنآ  و  - » 2
زا مه  هک  دـندوب  هدرک  باختنا  ار  راغ  طسو  ياهتمـسق  هکلب  دوبن ، اهنآ  هاگیاج  تسا  گنت  الومعم  هک  راغ  هناهد  هک  نیا  هب  هراـشا 

.باتفآ میقتسم  شبات  زا  مه  و  دوب ، رود  ناگدننیب  مشچ 
نیمه يارب  اهناتـساد  نیا  همه  رکذ  هک  ارچ  دزادرپ ، یم يونعم  يریگ  هجیتن  کی  هب  و  دـنک ، یم عطق  ار  نخـس  هتـشر  نآرق  اجنیا  رد 

.تسا روظنم 
31 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتفای  تیاده  دنک ، تیاده  ادخ  ار  سک  ره  تسادخ ، تایآ  زا  نیا  : » دیوگ یم

َوُهَف ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  « ) تفاـی یهاوخن  وا  يارب  ییاـمنهار  یلو و  زگره  دـیامن  هارمگ  ار  سک  ره  و  تسوا ، یعقاو 
(. ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  ِدَتْهُْملا َو 

طقف هن  دزاس ، یم دوخ  فطل  لومـشم  ار  نانآ  یمدق  ره  رد  دـنزیخرب  داهج  هب  وا  يارب  دـنراذگب و  ماگ  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  يرآ !
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.تساهنآ لاح  لماش  شفطل  مه  تایئزج  رد  هک  راک ، ساسا  رد 

31 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رد دـنرادیب ، اهنآ  يدرک  یم لایخ  ، » يدرک یم هاگن  اهنآ  هب  رگا  دوبن ، یلومعم  يداع و  باوخ  کـی  اـهنآ  باوخ  موس : هیآ 18 -) )
(. ٌدُوقُر ْمُه  ًاظاْقیَأ َو  ْمُُهبَسْحَت  َو  «! ) دندوب هتفر  ورف  باوخ  رد  هک  یلاح 

رطاخ هب  ای  دنسرت و  یم رادیب  ناسنا  زا  هک  ارچ  دنوشن  کیدزن  نانآ  هب  يذوم  تاناویح  هک  هدوب  نآ  يارب  دیاش  ییانثتـسا  تلاح  نیا 
يارب یتظافح  رپس  کی  دوخ  نیا  و  دوش ، کیدزن  اـهنآ  هب  دـیامنن  تئرج  یناـسنا  چـیه  هک  دـننک  ادـیپ  يزیگنا  بعر هرظنم  هک  نیا 

.دشاب هدوب  اهنآ 
پچ تـسار و  تمــس  هـب  ار  اـهنآ  : » دـسوپن اـهنآ  مادــنا  ینـالوط ، باوـخ  نـیا  زا  زارد  ناـیلاس  تشذــگ  رثا  رب  هـک  نـیا  يارب  - 4

(. ِلامِّشلا َتاذ  ِنیِمَْیلا َو  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو   ) دنامب ملاس  ناشندب  ات  میدنادرگ » یم
رثا تشاد  رارق  نیمز  رب  هک  یتالـضع  يور  ینالوط  ناـمز  کـی  رد  ینیگنـس  راـشف و  و  دوشن ، زکرمتم  اـجکی  رد  ناشندـب  نوخ  اـت 

.دراذگن رابنایز 
(. ِدیِصَْولِاب ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  َو   ) درک یم ینابهگن  و  دوب » هدوشگ  راغ  هناهد  رب  ار  دوخ  ياهتسد  اهنآ  گس  و  - » 5

رپ تشحو  سرت و  زا  وت  ياـپ  اـت  رـس  یتـخیرگ و  یم ناـنآ  زا  يدرک  یم ناـشهاگن  رگا   » هک دوـب  زیگنا  بعر ناـنچ  اـهنآ  هرظنم  - 6
(. ًابْعُر ْمُْهنِم  َْتِئلَُمل  ًاراِرف َو  ْمُْهنِم  َْتیَّلََول  ْمِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َِول  « ) دش یم

31 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ردـقنآ فهک  باحـصا  باوخ  هک  میناوخ  یم هدـنیآ  تایآ  رد  ادـخ  تساوخ  هب  ینالوط ! باوخ  کـی  زا  دـعب  يرادـیب  هیآ 19 -) )
هدیزگرب رد  اذل  زیخاتسر ، دننامه  شیرادیب  و  گرم ، هب  هیبش  دوب  یباوخ  بیترت  نیا  هب  و  دیدرگ ، غلاب  لاس  هب 309  هک  دش  ینالوط 

32 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
(. ْمُهاْنثََعب َِکلذَک  َو  « ) میتخیگنا رب  ار  اهنآ  هنوگ  نیا  و  : » دیوگ یم نآرق  هیآ  نیا 

.میدنادرگ زاب  يرادیب  هب  ار  اهنآ  میرب  ورف  ینالوط  باوخ  نینچ  رد  ار  اهنآ  میدوب  رداق  هک  هنوگ  نامه  ینعی 
: دیسرپ اهنآ  زا  یکی  دننک ، لاؤس  رگیدکی  زا  ات  : » میتخیگنا رب  باوخ  زا  ار  اهنآ  ام 

(. ُْمْتِثَبل ْمَک  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق  ْمُهَْنَیب  اُوَلئاسَتَِیل  ( ؟» دیا هدیباوخ تدم  هچ  دینک  یم رکف 
(. ٍمْوَی َضَْعب  ْوَأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  « ) میا هدیباوخ زور  کی  زا  یشخب  ای  زور  کی  دنتفگ : اهنآ  »

: دنتفگ  » هدوب ردقچ  ناشباوخ  تدم  دننادب  اقیقد  دنتسناوتن  نوچ  ماجنا  رس  یلو 
(. ُْمْتِثَبل اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاق  « ) تسا رتهاگآ  ناتباوخ  تدم  زا  امش  راگدرورپ 

نیتسخن اذـل  دوب ، هدـش  ماـمت  اـهنآ  ندـب  ياـه  هریخذ نوچ  دـندرک  یم اذـغ  هب  زاـین  یگنـسرگ و  ساـسحا  تخـس  لاـح  ره  هب  یلو 
دورب و ات  دیتسرفب ، رهـش  هب  ار  وا  دیهدب و  دوخ  تارفن  زا  یکی  تسد  هب  دـیراد  دوخ  اب  هک  ار  يا  هرقن هکـس  : » دوب نیا  ناشداهنـشیپ 

َیلِإ ِهِذه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَحَأ  اُوثَْعباَف  « ) دروایب امـش  يارب  نآ  زا  زاین  يزور و  رادـقم  هب  دراد ، يرتکاپ  ياذـغ  هدنـشورف  نیمادـک  دـنیبب 
(. ُْهنِم ٍقْزِِرب  ْمُِکتْأَْیلَف  ًاماعَط  یکْزَأ  اهُّیَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِۀَنیِدَْملا 
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(. ًادَحَأ ْمُِکب  َّنَرِعُْشی  ْفَّطَلَتَْیل َو ال  َو  « ) دزاسن هاگآ  امش  عضو  زا  ار  سک  چیه  دنک و  تقد  دیاب  اما  »

32 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

تب نییآ   ) شیوخ نییآ  هب  ای  دننک  یم ناتراسگنس  ای  دنبای  تسد  امش  رب  دنوش و  هاگآ  امـش  عضو  زا  اهنآ  رگا  هک  ارچ  (- » هیآ 20 )
(. ْمِِهتَِّلم ِیف  ْمُکوُدیُِعی  ْوَأ  ْمُکوُمُجْرَی  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  ْمُهَّنِإ  « ) دننادرگ یم زاب  یتسرپ )

(. ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُِحْلُفت  َْنل  َو  « ) دید دیهاوخن  ار  يراگتسر  تاجن و  يور  زگره  تروص  نآ  رد  «و 

32 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اج همه  رد  طیحم ، نآ  رد  تیـصخش  اب  نادرم  زا  هورگ  نیا  ترجه  ناتـساد  يدوز  هب  فهک : باحـصا  يارجاـم  ناـیاپ  هیآ 21 -) )
هدیزگرب رگا  و  دنزادرپب ، اهنآ  يوجتـسج  هب  ار  اج  همه  صوصخم  نارومأم  داد  روتـسد  اذل  تفـشآرب ، تخـس  راّبج  هاش  و  دـیچیپ ،

33 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
.دنتفای رتمک  دنتسج  رتشیب  هچ  ره  اما  دنناسرب  تازاجم  هب  و  دننک ، بیقعت  ناشیریگتسد  ات  ار  نانآ  دنتفای  ییاپ  ّدر 

لکـش دـنام ، زاب  بجعت  زا  شناـهد  یلو  دـش  رهـش  دراو  وا  دـمآ ، هچ  وا  رـس  رب  مینیبب  میورب و  اذـغ  دـیرخ  رومأـم  غارـس  هب  نونکا 
موسر بادآ و  نتفگ و  نخس  زرط  یّتح  و  هدرک ، ادیپ  يدیدج  زرط  اهسابل  سانـشان ، همه  اه  هفایق هدش ، نوگرگد  یلکب  اهنامتخاس 

دنک یم رکف  زونه  وا  هدـیدرگ ! لدـبم  اه  هناریو هب  زورید  ياهرـصق  اهرـصق و  هب  لیدـبت  زورید  ياه  هناریو تسا ، هدـش  ضوع  مدرم 
تسد هک  دیسر  تیاهن  هب  یماگنه  وا  بجعت  ارچ ! ینوگرگد  همه  نیا  سپ  تسا  هدوب  زور  همین  کی  ای  زور  کی  راغ  رد  ناشباوخ 
قلعت رتشیب  لبق و  لاـس  هب 300  هک  داتفا  يا  هکـس هب  شمـشچ  هدنـشورف  دزادرپب ، دوب  هدـیرخ  هک  ار  ییاذـغ  ياهب  ات  درک  بیج  رد 

یگزات تفگ  باوج  رد  وا  تساوخ ، حیضوت  هک  یماگنه  دوب ، هتسب  شقن  نآ  رب  نامز  نآ  رابج  هاش  سونایقد »  » مان دیاش  و  تشاد ،
.دندوب هتفر  ورف  ینالوط  قیمع و  باوخ  هچ  رد  شنارای  وا و  هک  دش  هجوتم  زین  وا  دوخ  و  ما ! هدروآ تسد  هب  ار  هکس  نیا 

.دیچیپ اج  همه  رد  نابز  هب  نابز  و  درک ، ادص  رهش  رد  بمب  لثم  هلأسم  نیا 
لیلد فهک  باحـصا  باوخ  يارجام  اما  ددرگ ، یم زاب  یگدنز  هب  ندرم  زا  دـعب  ناسنا  هک  دـننک  رواب  دنتـسناوت  یمن اهنآ  زا  یعمج 

.دندوب ینامسج  داعم  رادفرط  هک  اهنآ  يارب  دش  ینکش  نادند 
( زیخاتـسر دروم  رد   ) دنوادخ هدـعو  هک  دـننادب  ات  میدرک ، اهنآ  لاح  هجوتم  ار  مدرم  نینچ  نیا  و  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  اذـل 

(. ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  انْرَثْعَأ  َِکلذَک  َو  « ) تسا قح 
(. اهِیف َْبیَر  َۀَعاَّسلا ال  َّنَأ  َو  « ) تسین یکش  تمایق  مایق  ناهج و  نایاپ  رد  «و 

ناشندب تشذگ و  اهنآ  رب  لاس  اهدص  اریز  دوب ، رت  بیجع تایح ، هب  نتـشگ  زاب  ندرم و  زا  تاهج  يا  هراپ زا  يرادـیب  باوخ و  نیا 
34 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییاذغ  هن  هک  یلاح  رد  دیسوپن ،

.دندیشون یبآ  هن  دندروخ و 
.تسا ریذپ  ناکما  املسم  يا  هنحص نینچ  هب  هجوت  اب  گرم  زا  دعب  تایح  تسین ؟ راک  ره  زیچ و  ره  رب  ادخ  تردق  رب  لیلد  نیا  ایآ 

لمحت دنتفر ، ورف  قیمع  بجعت  رد  یگمه  تخاس ، هاگآ  ارجام  زا  ار  دوخ  ناتسود  تشگ و  زاب  راغ  هب  تعرـس  هب  اذغ  دیرخ  رومأم 
دنوش و لقتنم  قح  تمحر  راوج  هب  دنشوپب و  ناهج  نیا  زا  مشچ  هک  دنتساوخ  ادخ  زا  دوب ، راوگان  تخس و  اهنآ  يارب  یگدنز  نیا 
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.دش نینچ 
.دندمآ ناشغارس  هب  مدرم  هک  دوب  هدنام  راغ  رد  اهنآ  ياهدسج  دندیشوپ و  ناهج  زا  مشچ  اهنآ 

باوخ هلأسم  هک  دنتشاد  یعس  نافلاخم  تفرگ ، رد  اهنآ  نافلاخم  ینامسج و  داعم  هلأسم  نارادفرط  نیب  شکمـشک  عازن و  اجنیا  رد 
.دنریگب ناقفاوم  تسد  زا  ار  نکش  نادند  لیلد  نیا  و  دوش ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  يدوز  هب  فهک  باحصا  يرادیب  و 

ات  ) دیزاسب نانآ  رب  ییانب  دنتفگ : یم یهورگ  دنتـشاد  عازن  شیوخ  راک  هراب  رد  دوخ  نایم  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم نینچ  نآرق 
ْمُهَْنَیب َنوُعَزانَتَی  ْذِإ  !« ) تسا رتهاـگآ  اـهنآ  عضو  زا  ناـشراگدرورپ  هک ) دـییوگن  نخـس  اـهنآ  زا  دـنوش و  ناـهنپ  رظن  زا  هشیمه  يارب 

(. ْمِِهب ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  ْمُهَْرمَأ 
: دنتفگ دندید ) زیخاتسر  رب  یلیلد  ار  نآ  و   ) دنتفای یهاگآ  ناشزار  زا  هک  اهنآ  یلو  »

(. ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاق   ) دوشن شومارف  نانآ  هرطاخ  ات  میزاس » یم اهنآ  نفدم )  ) رانک رد  يدجسم  ام 
.تسا يا  هتسیاش بوخ و  راک  هکلب  تسین ، مارح  اهنت  هن  نید  ناگرزب  روبق  مارتحا  هب  دبعم  نتخاس  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا 

34 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هراب رد  هلمج : زا  دراد ، دوجو  فهک  باحصا  دروم  رد  مدرم  نایم  رد  هک  دنک  یم هراشا  تافالتخا  زا  يا  هراپ هب  هیآ  نیا  هیآ 22 -) )
ْمُهُِعبار ٌۀَثالَث  َنُولوُقَیَـس  « ) دوب ناشگـس  ناشنیمراهچ  هک  دندوب  رفن  هس  اهنآ  تفگ : دنهاوخ   » مدرم زا  یهورگ  دیوگ : یم اهنآ  دادعت 

35 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُُهْبلَک .)
(. ْمُُهْبلَک ْمُهُسِداس  ٌۀَسْمَخ  َنُولوُقَی  َو  « ) دوب اهنآ  گس  اهنآ  نیمشش  هک  دندوب  رفن  جنپ  دنیوگ : یم یهورگ )  ) «و

(. ِْبیَْغلِاب ًامْجَر  « ) تسا یکیرات  رد  ریت  نتخادنا   » لیلد و نودب  ینانخس  اهنیا  همه 
(. ْمُُهْبلَک ْمُُهنِماث  ٌۀَْعبَس َو  َنُولوُقَی  َو  « ) دوب اهنآ  گس  اهنآ  نیمتشه  دندوب و  رفن  تفه  اه  نآ دنیوگ : یم یهورگ )  ) «و

(. ْمِِهتَّدِِعب ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  « ) تسا رتهاگآ  اهنآ  دادعت  زا  نم  راگدرورپ  وگب : »
(. ٌلِیلَق اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ام  « ) دنناد یمن ار  اهنآ  دادعت  یمک  هورگ  زج  »

(. ًارِهاظ ًءاِرم  اَّلِإ  ْمِهِیف  ِراُمت  الَف  « ) وگم نخس  لیلد  اب  زج  اهنآ  هراب  رد  سپ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد 
باحـصا دادـعت   ) هراب رد  سک  چـیه  زا  و   » ددرگ راکـشآ  وت  قطنم  يرترب  هک  وگب  نخـس  لدتـسم  یقطنم و  اهنآ  اب  نانچ  نآ  ینعی 

(. ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْمِهِیف  ِْتفَتْسَت  َو ال  « ) نکم لاؤس  فهک )

35 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ار نآ  ادرف  نم  وگن : يراـک  دروم  رد  زگره  و  : » هک دـهد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  یلک  روتـسد  کـی  هیآ  نیا  هیآ 23 -) )
(. ًادَغ َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍء  ْیَِشل ََّنلوُقَت  َو ال  « ) مهد یم ماجنا 

35 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  « ) دهاوخب ادخ  هک  نیا  رگم  (- » هیآ 24 )
میمصت رد  لقتسم  زگره  وت  هک  ارچ  نک ، هفاضا  ار  هّللا » ءاشنا   » هلمج امتح  اهراک ، ماجنا  رب  میمصت  هدنیآ و  رابخا  اب  هطبار  رد  ینعی 
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.درادن ار  راک  چیه  رب  ییاناوت  سک  چیه  دهاوخن  ادخ  رگا  یتسین و  يریگ 
یقطنم حیحـص و  دور  یم فلتخم  عناوم  روـهظ  لاـمتحا  تسا و  دودـحم  شتردـق  هک  ناـسنا  يارب  یعطق  نداد  ربـخ  هک  نیا  رگید 

.دشاب هارمه  هّللا » ءاشنا   » هلمج اب  هک  نیا  رگم  دیآ ، رد  بآ  زا  غورد  اسب  هچ  و  تسین ،
هب ار  تراگدرورپ  يدـش ) هجوتم  هک  دـعب   ) يدرک شومارف  ار  ادـخ  دای  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق  هلمج ، نیا  بیقعت  رد  سپس 

(. َتیِسَن اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  « ) روایب رطاخ 
36 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدنیآ  زا  هک  ینانخس  هب  ار  هّللا  ءاشنا  هلمج  یشومارف  رطاخ  هب  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
.درک دهاوخ  ناربج  ار  هتشذگ  راک  نیا  هک  هّللا ، ءاشنا  وگب  نک و  ناربج  اروف  دمآ  تدای  هب  عقوم  ره  ییازفین  یهد  یم ربخ 

(. ًادَشَر اذه  ْنِم  َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنَیِدْهَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  َو  « ) دنک تیاده  نیا  زا  رتنشور  یهار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  مراودیما  وگب : «و 

36 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

باوخ کی  فهک  باحصا  باوخ  هک  دمآ  تسد  هب  الامجا  هتشذگ  تایآ  رد  دوجوم  نئارق  زا  فهک : باحصا  باوخ  هیآ 25 -) )
نیا رد  لاس  دـنچ  اهنآ  دـنادب  اقیقد  دـهاوخ  یم دزیگنا و  یم رب  ار  يا  هدنونـش ره  يواکجنک  سح  عوضوم  نیا  دوب ، ینالوط  رایـسب 

؟ دنا هدوب ینالوط  باوخ 
نآ رب  زین  لاـس  هن  دـندرک و  گـنرد  لاـس  دصیـس  دوـخ  راـغ  رد  اـهنآ  : » دـیوگ یم دروآ و  یم نوریب  دـیدرت  زا  ار  هدنونـش  هیآ  نیا 

(. ًاعِْست اوُداَدْزا  َنِینِس َو  ٍۀَئاِم  َثالَث  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبل  َو  «! ) دندوزفا
.دوب لاس  هن  دصیس و  راغ  رد  اهنآ  باوخ  فقوت و  تدم  عومجم  نیاربانب 

36 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اهنآ فقوت  تدم  زا  دنوادخ  وگب : : » دیوگ یم دهد  نایاپ  هراب  نیا  رد  مدرم  فلتخم  ياهوگتفگ  هب  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 26 -) )
(. اُوِثَبل اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُِلق  « ) تسا رتهاگآ 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْبیَغ  َُهل  « ) تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  : » هک ارچ 
هاگآ فهک  باحـصا  فقوت  تدـم  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  ربخ  اب  یتسه  ناهج  هعومجم  رد  راکـشآ ، ناـهنپ و  زا  هک  یـسک 

.دشابن
(. ْعِمْسَأ ِِهب َو  ْرِْصبَأ  « ) تساونش هچ  انیب و  هچ  وا  یتسار  »

(. ٍِّیلَو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  « ) دنرادن وا  زج  یتسرپرس  یلو و  چیه  نیمز ) اهنامسآ و  نانکاس   ) اهنآ  » لیلد نیمه  هب 
تقیقح رد  ًادَحَأ .) ِهِمْکُح  ِیف  ُكِرُْـشی  َو ال  « ) دـهد یمن تکرـش  دوخ  مکح  رد  ار  سک  چـیه  وا  و  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

.دنوادخ هقلطم  تیالو  رب  تسا  يدیکأت  نیا 

36 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هراشا
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یحو وت  هب  تراگدرورپ  باتک  زا  ار  هچنآ  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
تاـفارخ و غورد و  هب  هتخیمآ  هک  نآ  نیا و  ياـه  هتفگ هب  اـنتعا  و  َکِّبَر .) ِباـتِک  ْنِم  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ُلـْتا  َو  « ) نک توـالت  هدـش 

37 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ساسا  یب بلاطم 
.دشاب یهلا  یحو  دیاب  اهنت  روما  نیا  رد  وت  ثحب  هاگ  هیکت نکم ، تسا 

(. ِِهتاِملَِکل َلِّدَبُم  ال   ) درادن هار  لیدبت  رییغت و  وا  تامولعم  راتفگ و  رد  و  دنک » یمن نوگرگد  ار  وا  نانخس  زیچ  چیه   » هک ارچ 
.دوش لیدبت  رییغت و  شوختسد  يا  هزات یهاگآ  فشک و  رثا  رب  زور  ره  هک  تسین  ناگدنب  مالک  ملع و  نوچمه  وا  ملع  مالک و 

( ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَت  َْنل  َو  « ) یبای یمن وا  زج  یهاگهانپ  زگره  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  تاهج  نیمه  يور 

37 ص :  ناتساد .... - نیا  هدنزومآ  ياه  هبنج

همه دـننام  تسا ، هدروآ  یگتخاـس  ساـسا و  یب بلاـطم  هفارخ و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  ار  نآ  نآرق  هک  یخیراـت  بیجع  يارجاـم  نیا 
.تسا یتیبرت  هدنزاس  تاکن  زا  ولمم  نآرق  ياهناتساد 

دیاب ناسنا  الوصا  .تسا  دـساف  طـیحم  اـب  یگنر  مه  زا  ندـش  ادـج  دـیلقت و  دـس  نتـسکش  ناـمه  ناتـساد  نیا  سرد  نیتسخن  فلا )
: دنیوگ یم تیصخش  دقاف  نارصنع  تسس  هچنآ  سکع  هب  و  طیحم » اب  راک  شزاس   » هن دشاب  طیحم » هدنزاس  »

ییاوسر تندش  تعامج  گنرمه  : » دنیوگ یم لقتسم  راکفا  نابحاص  نامیا و  اب  دارفا  وش » تعامج  گنر  مه  اوسر  يوشن  یهاوخ  »
.تسا زیگنا  تربع يارجام  نیا  زا  يرگید  سرد  هدولآ ، ياهطیحم  زا  ترجه » ( » ب تسا !»

ار دوخ  یعقاو  عضوم  ناسنا  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  هّیقت  میناد  یم و  تسا ، ناتساد  نیا  رگید  سرد  شا  هدنزاس ینعم  هب  هیقت » ( » ج
.دنک ظفح  نمشد  رب  ندز  هبرض  هزرابم و  عقوم  يارب  ار  دوخ  يورین  ات  دراد  موتکم  تسا  هجیتن  یب يرگاشفا  هک  ییاج  رد 

ار اـهنآ  هار  هک  ینابـساپ  گـس  یتـح  و  ناـپوچ »  » راـنک رد  ریزو »  » نـتفرگ رارق  هـّللا و  ریـسم  رد  اـهناسنا  ناـیم  رد  تواـفت  مدـع  د )
ادـج رد  يریثأت  نیرتمک  نآ  فلتخم  تاماقم  و  يّدام ، يایند  تازایتما  دوش  نشور  اـت  تسا ، هنیمز  نیا  رد  يرگید  سرد  درپس ، یم

ریـسفت هدـیزگرب  .تساهناسنا  همه  یگناگی  هار  دـیحوت  هار  تسا و  دـیحوت  هار  قح  هار  هک  درادـن  قح  هار  ناورهر  فوفـص  ندرک 
38 ص : ج3 ، هنومن ،

.دزومآ یم ام  هب  هک  تسا  يرگید  هجیتن  اهنارحب  زورب  ماگنه  هب  یهلا  روآ  تفگش ياهدادما  ه )
یقیمع رثا  ناسنا  مسج  ياذغ  هک  ارچ  دنتخومآ ، ام  هب  ار  طیارش  نیرت  تخـس رد  یتح  هیذغت » یکاپ   » سرد ناتـساد  نیا  رد  اهنآ  و )

.دزاس یم رود  اوقت  ادخ و  هار  زا  ار  ناسنا  كاپان  مارح و  ياذغ  هب  ندش  هدولآ  و  دراد ، وا  بلق  رکف و  حور و  رد 
.دوب يرگید  سرد  میهد ، یم هدنیآ  زا  هک  ییاهربخ  رد  هّللا » ءاشنا   » نتفگ وا ، فطل  زا  دادمتسا  و  ادخ ، تیشم  رب  هیکت  موزل  ز )

.تسا ناتساد  نیا  رگید  هدنزومآ  سرد  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  یقطنم  ثحب  موزل  ح )
ارجام نیا  هک  تسا  يرگید  سرد  زیخاتسر  ماگنه  هب  ددجم  یگدنز  هب  اهناسنا  تشگزاب  ینامسج و  داعم  ناکما  هلأسم  هرخالاب  ط )

.دهد یم ام  هب 
زا یکی  هک  تسا ، عاجـش  هاگآ و  نامیا ، اب  مواقم ، ياهناسنا  نتخاس  فده  تسین ، ییارـس  ناتـساد  یمرگرـس و  فده  لاح ، ره  هب 

.تسا يرشب  يارجام  رپ  خیرات  لوط  رد  لیصا  ياهوگلا  نداد  ناشن  نآ  قرط 
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38 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هراشا

هیآ 28) )

38 ص :  لوزن .... : نأش 

هراشا هک  یلاح  رد  و  دندیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  برع  یضار  دوخ  زا  فارـشا  ربکتـسم و  نادنمتورث  زا  یعمج 
سلجم ردص  رد  وت  رگا  دّمحم ! يا  دنتفگ : دندرک ، یم اهنآ  دننام  بابخ و  و  بیهـص ، رذ ، وبا  ناملـس ، نوچمه  ینامیا  اب  نادرم  هب 

وت دزن  اـم  دوشب ) اهتیـصخش ! فارـشا و  روخ  رد  یـسلجم  وت  سلجم  هصـالخ  و   ) يزاـس رود  دوخ  زا  ار  دارفا  هنوـگ  نیا  و  ینیـشنب ،
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تسین ! اـم  ياـج  هورگ  نیا  دوجو  اـب  هک  مینک  هچ  یلو  دـمآ  میهاوخ 

اهرذ وبأ  اهناملـس و  نوچ  یلدـکاپ  نامیا و  اب  دارفا  اـب  هراومه  دوشن و  یلاـخ  وت  هدـنبیرف  نانخـس  نیا  میلـست  زگره  هک  داد  روتـسد 
.دشاب

و امـش ، اب  یگدنز  يرآ ! ، » مشاب امـش  لاثما  اب  هک  داد  نم  هب  يروتـسد  نینچ  وا  هک  نیا  ات  مدرمن  هک  ار  ادـخ  دـمح  دومرف : نانآ  هب 
«! تسا شوخ  امش  اب  مه  گرم 

39 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

39 ص :  ریسفت .... :

ماقم تسپ و  اـهناسنا  شزرا  راـیعم  هک  دوب  نیا  تخومآ  اـم  هب  فهک  باحـصا  ناتـساد  هک  ییاهـسرد  هلمج  زا  هنهرب ! اـپ  نالدـکاپ 
روتـسد نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـنک و  یم بیقعت  ار  مهم  هلأسم  نیمه  تقیقح  رد  هیآ  نیا  .تسین  ناشتورث  يرهاـظ و 

َنیِذَّلا َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  « ) دنبلط یم ار  وا  ياضر  اهنت  دنناوخ و  یم رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  : » دـهد یم
(. ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِةادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی 

ْمُْهنَع َكاْنیَع  ُدْعَت  َو ال  !« ) ریگم رب  اهنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  ایند ، ياهرویز  رطاخ  هب  زگره  و  : » دـهد یم همادا  دـیکأت  ناونع  هب  سپس 
(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  َۀَنیِز  ُدیُِرت 

ُهَْبلَق اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َو ال  « ) نکم تعاطا  میتخاس  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  و  : » دنک یم هفاضا  رتنوزفا  دیکأت  يارب  زاب 
(. انِرْکِذ ْنَع 

(. ُهاوَه َعَبَّتا  َو  « ) دندرک يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  اهنامه  »
یمدآ عبط  هک  اجنآ  زا  اطرف .) هرما  ناک  و   ) يراکفارـسا اب  مأوت  هّیور و  زا  جراخ  و  تسا » یطارفا  ناـشیاهراک  همه ) هک  اـهنامه   ) «و

ار دوخ  ات  دراد  یم رب  ماگ  طارفا  هب  ور  امئاد  سوه ، يوه و  ياه  هخاش همه  رد  تسا ، یبلط  نوزفا  هب  ور  هشیمه  يداـم  ياهتذـل  رد 
.دزاس دوبان  كاله و 
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39 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

: دـیوگ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تحارـص  اب  هیآ  نیا  رد  نآرق  هک  تسا  يردـق  هب  قوف  عوضوم  تیمها  هیآ 29 -) )
ار تقیقح  نیا  و   ) دروایب نامیا  دـهاوخ  یم سک  ره  سپ  ناتراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و ) نم  همانرب  نیا  : ) وگب »

(. ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو  « ) ددرگ رفاک  دهاوخ  یم سک  ره  و  دوش ) اریذپ 
اهناملـس و هنیمـشپ  سابل  هب  رخـسمت  دـنخبل  ناشیاهتنیز  قرب و  قرز و  رپ  هفرم و  یگدـنز  اب  هک  تسرپ  اـیند  ناـملظ  نیا  دـینادب  اـما 
ره زا  ار  اهنآ  شا  هدرپ ارس  هک  میا  هدرک مهارف  یشتآ  نارگمتس  نیا  يارب  ام  : » هک ارچ  دنراد  یکیرات  موش و  تبقاع  دننز  یم اهرذوب 

(. اُهقِدارُس ْمِِهب  َطاحَأ  ًاران  َنیِِملاَّظِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  «( ) تسا هدرک  هطاحا  وس 
رـضاح ناشربارب  رد  ار  اـه  هباـشون عاونا  ناراکتمدـخ  و  دـندز ، یم ادـص  دـندش  یم هنـشت  هاـگ  ره  اـیند  یگدـنز  نیا  رد  اـهنآ  يرآ !

40 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياضاقت  هک  یماگنه  منهج  رد  یلو   » دندرک یم
ْنِإ َو  «! ) دـنک یم نایرب  ار  اهتروص  دوش ) تروص  کیدزن  رگا   ) هک هتخادـگ ! زلف  نوچمه  دـنروآ  یم اـهنآ  يارب  یبآ  دـننک  یم بآ 

(. َهوُجُْولا يِوْشَی  ِلْهُْملاَک  ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیِغَتْسَی 
(. ُبارَّشلا َْسِئب  ( !؟» تسا یندیشون  دب  هچ  »

(. ًاقَفَتُْرم ْتَءاس  َو  ( !؟» تسا یعامتجا  لحم  هاگیاج و  دب  هچ  خزود )  ) «و
شیپ گنراگنر  ياهبارش  زا  ییاهماج  دننک  یم ادص  ار  یقاس  هک  نیمه  دراد ، دوجو  تابورشم  عاونا  ناشیاه  هدرپ ارـس  رد  اجنیا  رد 
یغاد هب  یبآ  هتخادگ ! زلف  نوچمه  یبآ  یبآ ؟ هچ  اما  دنراد ، یندیـشون  هدنروآ  یقاس و  زین  خزود  رد  دنیامن ، یم رـضاح  اهنآ  يور 

(. ادخ رب  هانپ  ! ) تساجنیا هچنآ  زا  تسا  یمسجت  تساجنآ  هچ  ره  يرآ  نادنمتسم ! نیشتآ  هآ  نامیتی و  نازوس  کشا 

40 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هب هاوخ ، دوخ  ناتـسرپ  ایند  رفیک  فاصوا و  نایب  زا  سپ  تسا  یقیبطت  هدـنزومآ  شور  کـی  نآرق  شور  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 30 -) )
نامیا هک  اـهنآ  : » دـیوگ یم رـصتخم  تروصب  تسخن : دزادرپ  یم اـهنآ  هدـنزرا  هداـعلا  قوف ياهـشاداپ  نیتسار و  ناـنمؤم  لاـح  ناـیب 

ره زا  ییزج ، ای  دشاب  یلک  دایز ، ای  دـشاب  مک  درک » میهاوخن  عیاض  ار  ناراک  وکین  شاداپ  ام  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و 
(. اًلَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) طیارش ره  رد  و  لاس ، نس و  ره  رد  سک ،

40 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

َِکئلوُأ « ) تساهنآ نآ  زا  نادیواج  ياهتشهب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  : » دیامرف یم هداد ، حرـش  ار  اهنآ  ياهـشاداپ  سپـس  هیآ 31 -) )
(. ٍنْدَع ُتاَّنَج  ْمَُهل 

(. ُراْهنَْألا ُمِِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  « ) تسا يراج  شیاهرصق  ناتخرد و  ریز  زا  اهرهن  هک   » تشهب زا  ییاهغاب 
(. ٍبَهَذ ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  « ) دنا هتسارآ الط  زا  ییاهدنبتسد  اب  اجنآ  رد  اهنآ  »

(. ٍقَْربَتْسِإ ٍسُْدنُس َو  ْنِم  ًارْضُخ  ًاباِیث  َنوُسَْبلَی  َو  « ) دننک یم رب  رد  میخض  كزان و  ریرح  زا  زبس  گنر  هب  رخاف  ییاهسابل  «و 
(. ِِکئارَْألا یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  « ) دنا هدرک هیکت  اهتخت  رب  هک  یلاح  رد  »
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41 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُباوَّثلا .) َمِْعن  ( ؟» تسا یبوخ  شاداپ  هچ  »
(. ًاقَفَتُْرم ْتَنُسَح  َو  « ) ناتسود زا  ییوکین  عمج  هچ  «و 

41 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

همه رد  دنراد  یعس  ناتسرپ  ایند  هنوگچ  هک  میدید  هتشذگ  تایآ  رد  نافعضتسم : ربارب  رد  ناربکتسم  عضوم  زا  یمیسرت  هیآ 32 -) )
.میدناوخ زین  رگید  ناهج  رد  ار  ناشراک  ماجنا  رس  و  دنریگب ، هلصاف  دنتسد  یهت  هک  قح  نادرم  نآ  زا  زیچ 

رکفت و زرط  دـنا  هدوب هورگ  ود  نیا  زا  یکی  يارب  ییوگلا  مادـک  ره  هک  ردارب  ود  ای  تسود  ود  تشذـگ  رـس  هب  هراـشا  اـب  اـجنیا  رد 
.دنک یم صخشم  ار  هورگ  ود  نیا  عضوم  رادرک و  راتفگ و 

و میداد ، رارق  اـهروگنا  عاونا  زا  غاـب  ود  ناـنآ  زا  یکی  يارب  هک  درم ، ود  نآ  نزب : یلاـثم  اـهنآ  يارب  ! » ربماـیپ يا  دـیوگ : یم تسخن 
اْنلَعَج ِْنیَلُجَر  اًلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو  « ) میداد رارق  یتکرب  رپ  تعارز  ناشنایم  رد  میدناشوپ و  لخن  ناتخرد  اب  ار  غاب )  ) ود نآ  درگ  ادرگ 

(. ًاعْرَز امُهَْنَیب  اْنلَعَج  ٍلْخَِنب َو  امُهانْفَفَح  ٍبانْعَأ َو  ْنِم  ِْنیَتَّنَج  امِهِدَحَِأل 

41 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ُْهنِم ِْملْظَت  َْمل  اهَلُکُأ َو  ْتَتآ  ِْنیَتَّنَْجلا  اَْتلِک  « ) دوب هدرکن  راذـگ  ورف  يزیچ  و  ناوارف ) ياه  هویم  ) دوب هدروآ  هویم  غاب  ود  ره  (- » هیآ 33 )
(. ًاْئیَش

نآ نایم  : » هک ارچ  دوب  اهنآ  سرتسد  رد  یفاک  دـح  هب  تسا ، تعارز  غاب و  اصوصخم  زیچ  همه  تاـیح  هیاـم  هک  بآ  رتمهم  همه  زا 
(. ًارَهَن امَُهلالِخ  انْرَّجَف  َو  « ) میدوب هتخاس  يراج  یگرزب  رهن  غاب )  ) ود

41 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ٌرَمَث َُهل  َناک  َو  « ) تشاد یناوارف  دمآ  رد  غاب  نیا  بحاص   » بیترت نیا  هب  هیآ 34 -) )
نایغط و و  دریگ ، یم ار  وا  رورغ  دوشب  وا  دارم  قفو  رب  زیچ  همه  هک  یماگنه  تیـصخش  دـقاف  تیفرظ و  مک  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  یلو 
ود نیا  بحاص   ) تهج نیمه  هب   » تسا نارگید  رب  رابکتـسا  ییوج و  يرترب  هلحرم  شا  هلحرم نیتسخن  هک  دـنک  یم زاغآ  یـشک  رس 

« مرتدـنمورین تارفن  رظن  زا  و  رترب ، وـت  زا  تورث  رظن  زا  نم  تفگ : نینچ  درک - یم وـگتفگ  وا  اـب  هک  یلاـح  رد  شتـسود - هـب  غاـب )
(. ًارَفَن ُّزَعَأ  ًالام َو  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  ِِهبِحاِصل َو  َلاقَف  )

41 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

42 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تفرگ ، جوا  وا  رد  تسا - یلومعم  هک  هنوگ  نامه  راکفا - نیا  مک  مک  هیآ 35 -) )
: تشادنپ يدبا  ار  شتمشح  تورث و  لام و  نادواج و  ار  ایند  هک  دیسر  ییاج  هب  و 

ینیگنـس زا  شیاه  هخاش هک  زبس  رـس  ناتخرد  هب  یهاگن   ) و داهن ، ماگ  شیوخ  غاب  رد  دوب  راکمتـس  دوخ  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  «و 
شیپ دـیرغ و  یم هک  يرهن  همزمز  هب  تخادـنا و  دوـب  هتـشگ  لـیام  فرط  ره  هب  هک  يا  هناد رپ  ياـه  هشوـخ و  دوـب ، هدـش  مـخ  هوـیم 
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غاـب نیا  زگره  منک  یمن ناـمگ  نم  تفگ : يربـخ ) یب تلفغ و  يور  زا  و  داد ، ارف  شوـگ  درک  یم بورـشم  ار  ناـتخرد  تفر و  یم
(. ًاَدبَأ ِهِذه  َدِیبَت  ْنَأ  ُّنُظَأ  ام  َلاق  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َوُه  ُهَتَّنَج َو  َلَخَد  َو  « ) دوش دوبان 

42 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

داتفا تمایق  راکنا  رکف  هب  دراد  داضت  زیخاتسر  مایق  اب  ناهج  نیا  ندوب  ینادواج  هک  اجنآ  زا  و  تفر ، رتارف  نیا  زا  مه  زاب  هیآ 36 -) )
(. ًۀَِمئاق َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  « ) ددرگ اپ  رب  تمایق  منک  یمن رواب  و  : » تفگ و 
.دنا هتفاب مه  هب  دوخ  ندرک  شوخلد  يارب  یهورگ  هک  تسا  ینانخس  اهنیا 

و  ) موش هدنادرگ  زاب  مراگدرورپ  غارس  هب  رگا   » ماقم تیـصخش و  همه  نیا  اب  نم  دشاب ، راک  رد  یتمایق  هک  مریگ  درک : هفاضا  سپس 
(. ًابَلَْقنُم اْهنِم  ًاْریَخ  َّنَدِجََأل  یِّبَر  یلِإ  ُتْدِدُر  ِْنَئل  َو  « ) تفای مهاوخ  اجنیا  زا  رتهب  یهاگیاج  دشاب ) راک  رد  یتمایق 

هب شنامیا  اب  قیفر  هک  دوزفا  یم هتـشذگ  ياهطوبرمان  رب  يا  هزات طوبرمان  نانخـس  ناـمز  ره  دوب و  رو  هطوغ ماـخ  تـالایخ  نیا  رد  وا 
.تفگ میناوخ  یم دعب  تایآ  رد  هک  ار  اهینتفگ  دمآ و  رد  نخس 

42 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

تـسود نابز  زا  ار  یـضار  دوخ  زا  رورغم و  دـنمتورث  نآ  ساسا  یب ياه  هتفاـب ّدر  اـجنیا  رد  نافعـضتسم ! خـساپ  مه  نیا  هیآ 37 -) )
دراد نورد  رد  هچ  ره  ات  داد  یم ارف  شوگ  زغم  کبس  درم  نیا  نانخس  هب  دوب و  هتـسب  ورف  مد  عقوم  نآ  ات  هک  وا  میونـش : یم شنمؤم 

وگتفگ وا  اب  هک  یلاح  رد  يو - نامیا ) اب   ) تسود : » دیوگ یم هیآ  هکنانچ  دش  وگتفگ  دراو  دـهد ، خـساپ  اجکی  سپـس  دزیر ، نورب 
« يدش رفاک  داد ، رارق  یلماک  درم  ار  وت  نآ  زا  سپ  و  دـیرفآ ، هفطن  زا  سپـس  و  كاخ ، زا  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  ایآ  تفگ : درک - یم

(. اًلُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  ُهُرِواُحی َأ  َوُه  ُُهبِحاص َو  َُهل  َلاق  )
43 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

43 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

: تفگ وا  رورغ  رفک و  نتسکش  مه  رد  يارب  نامیا  اب  درم  نیا  سپس  هیآ 38 -) )
(. یِّبَر ُهَّللا  َوُه  اَّنِکل  « ) تسا نم  راگدرورپ  هّللا  هک  متسه  یسک  نم  یلو  »

(. ًادَحَأ یِّبَِرب  ُكِرْشُأ  َو ال  « ) مهد یمن رارق  مراگدرورپ  کیرش  ار  سک  چیه  نم  «و 

43 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

، هداد رارق  شنزرس  دروم  ار  وا  اددجم  تسا ، زاس  تشون  رس  هلأسم  نیرتمهم  هک  كرـش  دیحوت و  هلأسم  هب  هراشا  زا  دعب  هیآ 39 -) )
ادـخ هیحان  زا  ار  اـهنیا  همه  ارچ  تسا » هتـساوخ  ادـخ  هک  تسا  یتمعن  نیا  یتفگن  يدـش  تغاـب  دراو  هک  یماـگنه  ارچ  : » دـیوگ یم

(. ُهَّللا َءاش  ام  َْتُلق  َکَتَّنَج  َْتلَخَد  ْذِإ  َْول ال  َو  ( !؟ يدرواین اجب  ار  وا  تمعن  رکش  یتسنادن و 
(. ِهَّللِاب اَّلِإ  َةَُّوق  ال  « ) تسین ادخ  هیحان  زا  زج  ییورین ) و   ) توق چیه   » یتفگن ارچ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1322 

http://www.ghaemiyeh.com


: درک هفاضا  سپـس  یتسه ! چیه  وا  نودب  يرادن و  چـیه  دوخ  زا  وت  هداد ، رارق  وت  رایتخا  رد  ادـخ  هک  تسا  یلئاسو  تاناکما و  اهنیا 
(. ًاَدلَو ًالام َو  َْکنِم  َّلَقَأ  اَنَأ  ِنَرَت  ْنِإ   ) تسین یّمهم  بلطم  مرتمک » وت  زا  دنزرف  لام و  رظن  زا  نم  ینیب  یم رگا  »

43 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. َِکتَّنَج ْنِم  ًاْریَخ  ِنَِیتُْؤی  ْنَأ  یِّبَر  یسَعَف  « ) دهدب نم  هب  وت ، غاب  زا  رتهب  مراگدرورپ  دیاش  (- » هیآ 40 )
هب دتـسرف ، ورف  وت  غاـب  رب  نامـسآ  زا  هقعاـص )  ) يا هدـش باـسح  تازاـجم  و  : » هکلب دـهدب  نم  هب  يراد  وـت  هچ  نآ  زا  رتـهب  اـهنت  هن 

(. ًاَقلَز ًادیِعَص  َِحبُْصتَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًانابْسُح  اْهیَلَع  َلِسُْری  َو  « ) دنک لّدبم  يا  هدنزغل هایگ  یب نیمز  هب  ار  نآ  هک  يا  هنوگ

43 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

تردق زگره  هک  نانچ  نآ  دورب ، ورف  نآ  قامعا  رد  ناشوج  رهن  همـشچ و  نیا  و   » دروخب یناکت  دـهد  نامرف  نیمز  هب  ای  هیآ 41 -) )
(. ًابَلَط َُهل  َعیِطَتْسَت  ْنَلَف  ًارْوَغ  اهُؤام  َِحبُْصی  ْوَأ  « ) یشاب هتشادن  ار  نآ  يوجتسج 

دامتعا لباق  مادـک  چـیه  هک  ارچ  ددـنبن  لد  اـهتمعن  نیا  رب  هک  داد  رادـشه  ار  دوخ  رورغم  قیفر  دّـحوم  ناـمیا و  اـب  درم  نآ  عقاو  رد 
.تسین

43 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ناج قامعا  رد  دشاب  هتسناوت  دحوم  درم  هکنآ  یب تفرگ  نایاپ  رفن  ود  نیا  يوگتفگ  ماجنا  رس  ناشراک : نایاپ  مه  نیا  و  هیآ 42 -) )
44 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ذوفن  نامیا  یب رورغم و  دنمتورث  نآ 

رـس ياهتعارز  اهغاب و  يدوباـن  هب  رئاد  یهلا  ناـمرف  هک  نیا  زا  لـفاغ  تشگ  زاـب  دوخ  هناـخ  هب  رکف  زرط  هیحور و  نیمه  اـب  و  دـنک ،
.دوش نارگید  يارب  یتربع  سرد  شتشونرس  دنیبب و  ناهج  نیمه  رد  ار  دوخ  كرش  رورغ و  رفیک  دیاب  و  تسا ، هدش  رداص  شزبس 

هچ ره  زیگنا ، لوه رگناریو و  يا  هلزلز ای  و  كانتـشحو ، هدنبوک و  ینافوت  ای  و  رابگرم ، يا  هقعاص تروص  هب  دش ، لزان  یهلا  باذع 
ناریو دـیبوک و  مه  رد  ار  هتـسشن  رمث  هب  تعارز  و  هدیـشک ، کلف  هب  رـس  ناتخرد  و  توارط ، رپ  ياهغاب  نیا  هاتوک  یتاظحل  رد  دوب 
(. ِهِرَمَِثب َطیِحُأ  َو  « ) دش دوبان  نآ  ياه  هویم مامت  و   » درک هطاحا  ار  درم  نآ  تالوصحم  وس  ره  زا  ادخ  نامرف  هب  یهلا  باذع  درک و 

دش کیدزن  هک  نیمه  درک ، تکرح  نآ  يوس  هب  غاب  تالوصحم  زا  يریگ  هرهب  یشک و  رـس  روظنم  هب  غاب  بحاص  هک  ناهاگحبص 
ورف هرابکی  درک  یم ینیگنس  وا  زغم  لد و  رب  رورغ  ربک و  زا  هچنآ  و  دیکـشخ ، شناهد  رد  بآ  تشگ ، ورب  ور  یکانتـشحو  هرظنم  اب 

ینیگنـس ياه  هنیزه رکف  رد  دیلام و  یم مه  هب  ار  اهتـسد  ابترم  وا  : » تسا هدـش  رادـیب  ینالوط  قیمع و  باوخ  کی  زا  ییوگ  تخیر !
هتخیر ورف  اـه  هیاـپ رب  هتفر و  داـب  رب  همه  هک  یلاـح  رد  دوب ، هدرک  جرخ  نآ  رد  هدومن و ) مهارف  فرط  ره  زا  رمع  کـی  رد   ) هک دوب 

(. اهِشوُرُع یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  اهِیف َو  َقَْفنَأ  ام  یلَع  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  َحَبْصَأَف  « ) دوب
کیرـش ار  يدحا  شاک  يا  تفگ : یم و   » تشگ نامیـشپ  دوخ  لطاب  چوپ و  ياه  هشیدنا اه و  هتفگ زا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  تسرد 

(. ًادَحَأ یِّبَِرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  َو   ) مدییوپ یمن ار  كرش  هار  زگره  شاک  يا  و  متسناد » یمن مراگدرورپ 

44 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1323 

http://www.ghaemiyeh.com


ربارب رد   ) ار وا  هک  تشادن  ادخ  زج  ار  یناسک   » دوب اهنت  ياهنت  الب ، تبیـصم و  همه  نیا  ربارب  رد  وا  هک  نیا  رتزیگنا  فسا هیآ 43 -) )
يریگ هرهب  قشع  هب  هک  یناتـسود  و  ِهَّللا ) ِنوُد  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  ٌۀَِـئف  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  « ) دـنهد يراـی  گرزب ) تراـسخ  میظع و  يـالب  نیا 

.دندرک اهر  ار  وا  یگمه  دندوب  هدش  عمج  وا  رود  يدام 
َو « ) دریگ يرای  نتـشیوخ  زا  تسناوت  یمن و  ، » دناشنب نآ  ياج  هب  هک  تشادـن  يرگید  زیچ  دوب  نیمه  وا  هیامرـس  مامت  هک  اجنآ  زا  و 

45 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًارِصَْتنُم .) َناک  ام 
اهدورمن اهنوعرف و  يارب  یتح  نیگنـس ، ياهالب  لوزن  ماگنه  هب  هک  يرارطـضا  يرادـیب  هنوگ  نیا  و  دوب ، هدـش  رید  دوب  هچ  ره  یلو 

.تشادن وا  لاح  هب  يا  هجیتن لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، شزرا  یب دوش ، یم ادیپ 

45 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

تـسادخ نآ  زا  تردـق  یتسرپ و  رـس  تیالو و  هک ) تسویپ  توبث  هب  رگید  راب  تقیقح  نیا  هک  دوب   ) ماـگنه نیا  رد  و  (- » هیآ 44 )
(. ِّقَْحلا ِهَِّلل  ُۀَیالَْولا  َِکلانُه  « ) تسا قح  نیع  هک  يدنوادخ 

يراک وا  فطل  ءاکتا  هب  زج  و  دوش ، یم نامه  دشاب  وا  هدارا  هچ  ره  تسوا و  زا  اهتمعن  همه  هک  تشگ  نشور  الماک  اجنیا  رد  يرآ !
.تسین هتخاس 

(. ًابْقُع ٌْریَخ  ًاباَوث َو  ٌْریَخ  َوُه  « ) دراد ناعیطم ) يارب   ) ار تبقاع  نیرتهب  باوث و  نیرترب  هک  تسوا  ! » يرآ
شهاگ هیکت هک  رتهب  هچ  دشاب  هتـشاد  یـسک  شاداپ  هب  دیما  دنک و  هیکت  يزیچ  رب  ددنبب و  لد  یـسک  هب  دـهاوخ  یم ناسنا  رگا  سپ 

.دشاب راگدرورپ  ناسحا  فطل و  هب  شدیما  و  یگتسبلد ، ادخ و 

45 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اجنآ زا  و  دوب ، هدام  ناهج  ياهتمعن  يرادیاپان  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هدنز : ولبات  کی  رد  ایند  یگدنز  نایاپ  زاغآ و  هیآ 45 -) )
نمض رد  نآرق  تسین ، یناسآ  راک  يداع  دارفا  يارب  لاس  داتشه  ای  تصـش  تدم  هب  ینالوط  رمع  کی  يارب  تیعقاو  نیا  كرد  هک 
اهراب اهراب و  ناشرمع  رد  هک  نآ - هدهاشم  اب  رورغم  نالفاغ  ات  دنک ، یم مسجم  الماک  ار  هنحـص  نیا  ایوگ  هدنز و  رایـسب  لاثم  کی 

زا هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  نانآ  يارب  ار  ایند  یگدنز  ! » ربمایپ يا  دیوگ : یم دنوش ، رادیب  تلفغ  رورغ و  نیا  زا  دوش - یم هدش و  رارکت 
(. ِءامَّسلا َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْضا  َو  « ) میتسرف یم ورف  نامسآ 

« دور یم ورف  مه  رد  دوـش و ) یم زبـس  رـس   ) نیمز ناـهایگ  نآ  هلیـسو  هب  و   » دزیر یم ارحـص  هوـک و  رب  شخب  تاـیح  ياـه  هرطق نیا 
(. ِضْرَْألا ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  )

سر ون  هناوج  ماجنا  رس  دهد ، یم روبع  هزاجا  هایگ  هناوج  هب  و  دوش ، یم مرن  ناراب  شمرن  ربارب  رد  هناد  تمواقم  رپ  تخـس و  تسوپ 
46 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باتفآ  .دراد  یم رب  رس  كاخ  لد  زا 

دشر هب  تایح  لماوع  نیا  همه  زا  نتفرگ  ورین  اب  سر  ون  هناوج  نیا  و  دنک ، یم کمک  نیمز  ییاذغ  داوم  دزو ، یم میسن  دشخرد  یم
.دنور یم ورف  مه  رد  دنراذگ و  یم مه  رس  رب  رس  نیمز  ناهایگ  یهاتوک  تدم  زا  دعب  هکنانچ  نآ  دنهد  یم همادا  دوخ  ّومن  و 

اه هخاش شخب  تنیز  يرگید  زا  دـعب  یکی  اه  هویم اهلگ و  اه و  هفوکـش دوش ، یم تایح  شبنج و  هچراپ  کی  ارحـص  هوک و  هحفص 
.دنا هدمآ رد  صقر  دجو و  هب  دنشک ، یم يداش  دایرف  دندنخ ، یم همه  ییوگ  دنوش ، یم
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يدرـس هب  اوه  دـشاپ  یم اهنآ  رـس  رب  گرم  رابغ  درگ و  دوش و  یم عورـش  نازخ  ياهداب  دـیاپ ، یمن يرید  زیگنا  لد هنحـص  نیا  یلو 
(. ًامیِشَه َحَبْصَأَف  « ) دکشخ یم زبسرس ) مرخ و  هایگ  نآ   ) یتدم زا  دعب  و   » دوش یم مک  اهبآ  دیارگ ، یم

ردق نآ  دنک  ادج  ار  اهنآ  تسناوت  یمن ینافوت  چیه  تردق  هک  دندوب  هدـیبسچ  ار  اه  هخاش نانچ  نآ  راهب  لصف  رد  هک  ییاهگرب  نآ 
(. ُحایِّرلا ُهوُرْذَت  « ) دنک یم هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  نآ  اهداب   » هک دنوش  یم ناج  یب تسس و 

(. ًارِدَتْقُم ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسه هدوب و  اناوت  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  يرآ  »

46 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

، هدرک صخـشم  ناـیم  نیا  رد  تساـیند  تاـیح  یلـصا  نکر  ود  هک  ار  یناـسنا  يورین  تورث و  لاـم و  تیعقوـم  هیآ  نیا  هیآ 46 -) )
(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  ُۀَنیِز  َنُونَْبلا  ُلاْملا َو  « ) دنتسه ایند  تایح  تنیز  نادنزرف  لاوما و  : » دیوگ یم

نتفرگ رارق  قیرط  زا  رگا  دنماود و  مک  دنرذگ ، دوز  دنوش ، یم راکشآ  تخرد  نیا  ياه  هخاش رب  هک  دنشاب  یم ییاهلگ  اه و  هفوکش
.دنرابتعا یب رایسب  دنریگن  یگنادواج  گنر  هّللا »  » ریسم رد 

هتـسباو نآ  هب  هّیقب  هک  تسا  هدش  هدراذـگ  ایند  یگدـنز  ياه  هیامرـس نیرتمهم  زا  تمـسق  ود  يور  تشگنا  هیآ  نیا  رد  تقیقح  رد 
«. یناسنا يورین   » و يداصتقا » يورین  ، » تسا

َو « ) تسا رت  شخب دیما  رتهب و  شباوث  تراگدرورپ  دزن  هتسیاش ) رادیاپ و  ياهـشزرا  ینعی   ) تاحلاص تایقاب  : » دنک یم هفاضا  سپس 
47 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا 

(. اًلَمَأ ٌْریَخ  ًاباَوث َو  َکِّبَر 
یقاب اعبط  هک  يا  هتـسیاش حلاص و  رادرک  راتفگ و  هدـیا و  رکف و  ره  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچ  نآ  تاحلاص » تایقاب   » موهفم

.دوش یم لماش  دریگ  یم رارق  عماوج  دارفا و  رایتخا  رد  شتاکرب  تارثا و  دنام و  یم

47 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هب هک  دمآ  نایم  هب  يرورغم  هاوخ و  دوخ  ناسنا  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسا ! یباتک  هچ  نیا  ام  رب  ياو  هیآ 47 -) )
: دنک یم حرطم  هلحرم  هس  رد  ار  تمایق  یگنوگچ  زا  یحورشم  اجنیا  رد  نآ ، لابند  هب  درک  راکنا  ار  زیخاتسر  داعم و  شرورغ  رطاخ 

.دعب هلحرم  زا  یتمسق  و  زیخاتسر ، هلحرم  و  اهناسنا ، زیخاتسر  زا  لبق  هلحرم 
( دزیر یم ورف  مه  رد  نیون  ماـظن  يارب  يا  همدـقم ناونع  هب  یتسه  ناـهج  ماـظن   ) هک ار  يزور   » دـیروایب رطاـخ  هب  دـیوگ : یم تسخن 
رد ار  زیچ  همه  فاـص و  ار  نیمز  هک ) يا  هنوگ هب  دور ، یم ناـیم  زا  نیمز  حطـس  عناوم  همه   ) و میروآ ، یم رد  تکرح  هب  ار  اـههوک 

(. ًةَزِراب َضْرَْألا  يَرَت  َلابِْجلا َو  ُرِّیَُسن  َمْوَی  َو  « ) ینیب یم نایامن  نآ 
رد اصوصخم  هک  تسا  دایز  رایسب  ثداوح  نیا  دنک ، یم هراشا  دهد  یم خر  زیخاتسر  هناتسآ  رد  هک  یثداوح  هب  تایآ  زا  تمسق  نیا 

.دوش یم هدیمان  تمایق ) ياه  هناشن « ) ۀعاّسلا طارشا   » ناونع هب  و  دروخ ، یم مشچ  هب  ناوارف  نآرق  رخآ  هاتوک  ياه  هروس
َو « ) تفگ میهاوخن  كرت  ار  رفن  کـی  یتح  هک  يا  هنوگ هب  مینک  یم روشحم  ماـگنه  نیا  رد  ار  اـهنآ  همه  اـم  : » دـنک یم هفاـضا  دـعب 

(. ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح 
.دوب دهاوخن  ینثتسم  نآ  زا  سک  چیه  تسا و  یناگمه  یمومع و  مکح  کی  داعم »  » هک تقیقح  نیا  رب  تسا  يدیکأت  قوف  هلمج 
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47 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

«َ دـنوش یم هضرع  تراـگدرورپ  هب  فص  کـی  رد  همه  اـهنآ  : » دـیوگ یم اـهناسنا  زیخاتـسر  یگنوگچ  هراـب  رد  هیآ  نیا  هیآ 48 -) )
( افَص َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع 

رارق فص  کی  رد  دـنراد  یهباشم  لـمع  اـی  دـحاو  هدـیقع  هک  مدرم  زا  یهورگ  ره  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  .
ج3، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .تفرگ  دنهاوخ  رارق  فص  کی  رد  زایتما  توافت و  هنوگ  چیه  نودـب  یگمه  هک  نیا  ای  و  دـنریگ ، یم

48 ص :
( ٍةَّرَم َلَّوَأ  ْمُکانْقَلَخ  امَک  انوُُمْتئِج  ْدَق  «َ میدیرفآ ار  امش  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دیدمآ ، ام  دزن  یگمه  امش  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  و 

، دـیدوب شنیرفآ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسرد  روای ، رای و  هن  و  يدام ، تاماقم  تازایتما و  هن  تساـهتورث ، لاوما و  زا  يربخ  هن  .
( ًادِعْوَم ْمَُکل  َلَعَْجن  ْنَّلَأ  ُْمتْمَعَز  َ»ْل  داد میهاوخن  رارق  ناتیارب  يدعوم  ام  هک  دیدرگ  نامگ  امش  اما  ! » لوا تلاح  نامه  هب 

ترطف رد  هک  ترخآ  رکف  زا  ار  امش  ایند  یگنادواج  هب  لیامت  تفرگ و  یم ارف  ار  امش  يدام  تاناکما  رورغ  هک  دوب  یماگنه  نیا  .و 
.درک یم لفاغ  تسا  هتفهن  یناسنا  ره 

48 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، گرزب  زیخاتسر  نیا  زا  رگید  لحارم  هب  سپس  هیآ 49 -) )
(. ُباتِْکلا َعِضُو  َو  « ) دوش یم هدراذگ  اجنآ  رد  تساهناسنا ] همه  لامعا  همان  هک  یباتک   ] باتک «و 

(. ِهِیف اَّمِم  َنیِقِفْشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  « ) دنناساره ناسرت و  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  هک  ینیب  یم ار  ناراکهنگ  سپ  »
ورف ار  یگرزب  کـچوک و  لـمع  چـیه  هک  تسا  یباـتک  هچ  نیا  اـم ! رب  ياو  يا  دـنیوگ : یم و   » دـنروآ یم رب  داـیرف  ماـگنه  نـیا  رد 

(. اهاصْحَأ اَّلِإ  ًةَرِیبَک  ًةَریِغَص َو ال  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای  َنُولوُقَی  َو  « ) تسا هدروآ  رامش  هب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  هتشاذگن 
، اهلدع اهملظ و  اهیدب ، اهیبوخ و  ًارِضاح .) اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  «! ) دننیب یم رضاح  ار  دوخ  لامعا  همه   » الوصا یبتک  دنس  نیا  رب  هوالع 

چیه هب  تراگدرورپ  و  : » دنتسه ناشدوخ  لامعا  راتفرگ  اهنآ  عقاو  رد  دبای ! یم مّسجت  اهنآ  ربارب  رد  همه  همه و  اهتنایخ ، اهیگزره و 
(. ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  « ) دنک یمن متس  سک 

زا زج  دـننک  هلگ  دـنناوت  یم یـسک  هچ  زا  نیا  رب  انب  دـنا  هداد ماـجنا  ناـهج  نیا  رد  هک  تسا  ییاـهراک  دریگ  یم ار  اـهنآ  نماد  هچنآ 
.ناشدوخ

49 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  تاوهش  لرتنک  ناسنا و  تیبرت  رد  ردقچ  یهاگداد  نینچ  هب  نامیا  یتسار 
؟ دشخب یم ناسنا  هب  اهتیلوؤسم  هب  هجوت  يرادیب و  یهاگآ و  ردقچ  و  تسا ؟ رثؤم 

!؟ دنک هانگ  مه  زاب  دشاب  هتشاد  عطاق  نامیا  يا  هنحص نینچ  هب  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ 

49 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

وا و يارب  ناگتشرف  هدجس  مدآ و  شنیرفآ  ناتساد  زا  ارارک  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  دیهدن ! رارق  دوخ  يایلوا  ار  نیطایش  هیآ 50 -) )
دراد و ییاه  هتکن هراومه  اهرارکت  نیا  میا  هدرک هراشا  مه  البق  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  سیلبا ، یچیپ  رس 
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.تسا هدوب  رظن  رد  يا  هتکن دروم  ره  رد 
تبقاع و  فعضتسم ، ناتسد  یهت  لباقم  رد  رورغم ، ربکتسم و  نادنمتورث  يریگ  عضوم یگنوگچ  هتشذگ  ياهثحب  رد  هک  اجنآ  زا  و 

، زاغآ زا  مینادـب  ات  دروآ  یم نایم  هب  نخـس  مدآ  رب  هدجـس  زا  وا  یچیپ  رـس  سیلبا و  هلأسم  زا  اجنیا  رد  دوب ، هتفاـی  مسجت  اـهنآ  راـک 
.تسا هدوب  نایغط  رفک و  همشچ  رس  رورغ 

.دریگ یم همشچ  رس  یناطیش  ياه  هسوسو زا  تافارحنا  هک  دنک  یم صخشم  ناتساد  نیا  هوالع  هب 
َو « ) سیلبا زج  دندرک  هدجس  یگمه  اهنآ  دینک ، هدجس  مدآ  يارب  میتفگ : ناگتشرف  هب  هک  ار  ینامز   » دیرآ دای  هب  دیوگ : یم تسخن 

(. َسِیْلبِإ اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ 
سپ دـنموصعم ، ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  دوب ، ناگتـشرف  سنج  زا  سیلبا  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  مّهوـت  نیا  تسا  نکمم  ءانثتـسا  نیا 

َناک « ) دش جراخ  شراگدرورپ  نامرف  زا  سپس  دوب ، نج  زا  وا  : » دنک یم هفاضا  هلصافالب  اذل  دیئوپ !؟ ار  رفک  نایغط و  هار  وا  هنوگچ 
(. ِهِّبَر ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم 

نانآ ملعم  دیاش  یتح  و  تفرگ ، ياج  ناگتشرف  فص  رد  راگدرورپ  هب  برق  تعاطا و  یگدنب و  رطاخ  هب  یلو  دوبن ، ناگتشرف  زا  وا 
.دش ادخ  هاگرد  رد  دوجوم  نیرتروفنم  نیرت و  هدنار رورغ  ربک و  رطاخ  هب  اما  دوب ،

ْنِم َءاِیلْوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  ُهَنوُذِـخَّتَتَف َو  َأ  ( !؟» دـینک یم باختنا  دوخ  يایلوا  نم  ياج  هب  ار  شنادـنزرف  وا و  لاح  نیا  اب  اـیآ  : » دـیوگ یم سپس 
50 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِینوُد .)

یتخب دب  یهارمگ و  هب  میمصت  هک  هدروخ  مسق  تخس و  رس  ینانمشد  ٌّوُدَع .) ْمَُکل  ْمُه  َو  « ) دنتـسه امـش  نمـشد  اهنآ  هک  یلاح  رد  »
.دنا هتفرگ امش  همه 

(. ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  «! ) ناراکمتس يارب  تسا  يدب  نیزگیاج  هچ   » ادخ تعاطا  ياج  هب  شنادنزرف  ناطیش و  زا  يرادربنامرف 
ربهر و ّیلو و  ناونع  هب  هدرک ، داـی  دـنگوس  ینمـشد  نیا  رب  و  هتـسب ، شیدوباـن  هب  رمک  تسخن ، زور  زا  هک  ار  نمـشد  لـقاع  مادـک 

!؟ دریذپ یم هاگ  هیکت امنهار و 

50 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هماقا  طلغ  رادنپ  نیا  لاطبا  رب  يرگید  لیلد  هیآ  نیا  هیآ 51 -) )
ام « ) متخاسن رضاح  ناشدوخ  شنیرفآ  ماگنه  هب  هن  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  ماگنه  هب  ار  شنادنزرف ] سیلبا و   ] اهنآ زگره  نم  »

هاگآ و تقلخ  رارـسا  زا  ای  میریگب  کمک  ناهج  شنیرفآ  رد  اهنآ  زا  ات  ْمِهِـسُْفنَأ .) َْقلَخ  ـال  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْـشَأ 
.دنوش علطم 

هاگآ هجو  چیه  هب  تقلخ  زومر  رارـسا و  زا  هتـشادن و  دوخ  عون  یتح  ناهج و  شنیرفآ  رد  یتلاخد  هنوگ  چـیه  هک  یـسک  نیا  رب  انب 
رارق دوخ  رایتسد  ار  ناگدـننک  هارمگ  هاـگ  چـیه نم  و  : » دـنک یم هفاـضا  ناـیاپ  رد  تسا و  شتـسرپ  اـی  تیـالو  لـباق  هنوگچ  تسین 

(. ًادُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  « ) مهد یمن
یئاج ماـظن ، نیا  هرادا  رد  تسا  داـسفا  لالـضا و  شا  هماـنرب هک  يدوجوم  تسا ، تیادـه  یتسرد و  یتسار و  هیاـپ  رب  شنیرفآ  ینعی 

.دشاب هتشاد  دناوت  یمن

50 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 18) فهکلا ةروس 
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نم يارب  هک  ار  یناـیاتمه  دـیوگ : یم دـنوادخ )  ) هک ار  يزور   » دـیروایب رطاـخ  هب  هک  دـهد  یم رادـشه  اددـجم  هیآ  نیا  هیآ 52 -) )
(. ُْمتْمَعَز َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  اوُدان  ُلوُقَی  َمْوَی  َو   ) دنباتشب امش  کمک  هب  ات  دینزب » ادص  دیتشادنپ  یم

هدرک هطاحا  ار  امـش  فارطا  رفیک  باذـع و  جاوما  هک  نونکا  دـیدومن ، یم هدجـس  ناشناتـسآ  رد  و  دـیدز ، یم مد  اهنآ  زا  رمع  کی 
.دنباتشب ناتکمک  هب  یتعاس  لقاال  دینزب  دایرف 

يرادـنپ ياهدوبعم  نیا   ) یلو دـنناوخ ، یم ار  اهنآ   » دـننز و یم دایرف  دـنراد  زغم  رد  ار  ایند  نیا  راکفا  تابوسر  زونه  اـیوگ  هک  اـهنآ 
51 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ات  دنهد » یمن اهنآ  يادن  هب  خساپ  یتح )

(. ْمَُهل اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف   ) دنباتشب ناشکمک  هب  هک  نیا  هب  دسر  هچ 
(. ًاِقبْوَم ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  یتکاله  نوناک  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  «و 

51 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ار خزود )  ) شتآ ناراکهنگ  زور ) نآ  رد   ) و : » دنک یم نایب  نینچ  ار  ناکرشم  ناطیش و  ناوریپ  راک  ماجنا  رس  هیآ  نیا  و  هیآ 53 -) )
.دوش یم راکشآ  اهنآ  نامشچ  ربارب  رد  دندوب  هدرکن  رواب  ار  نآ  زگره  هک  یشتآ  و  َراَّنلا .) َنُومِرْجُْملا  يَأَر  َو  « ) دننیب یم

(. اهوُِعقاُوم ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  « ) دنزیمآ یم رد  نآ  اب  هک  دننک  یم نیقی  و  : » دنرب یم یپ  دوخ  هتشذگ  تاهابتشا  هب  اجنیا  رد 
(. ًافِرْصَم اْهنَع  اوُدِجَی  َْمل  َو  « ) تفای دنهاوخن  نآ  زا  يزیرگ  هار  هنوگ  چیه  هک ) دنمهف  یم نیقی  هب  زین   ) «و

هب لسوت  ای  غورد و  بذک و  اب  هن  و  تسا ، رثؤم  اهنآ  هراب  رد  ناعیفش  تعافش  هن  دنـسر ، یم ناشدایرف  هب  ناشیگتخاس  ياهدوبعم  هن 
.دنبای ییاهر  هتخاس  رو  هلعش ار  نآ  ناشلامعا  هک  یشتآ  خزود ، شتآ  لاگنچ  زا  دنناوت  یم روز »  » و رز » »

51 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هدنیآ ياهثحب  هب  يا  هراشا زین  هتشذگ و  ياهثحب  عومجم  زا  يریگ  هجیتن  عون  کی  اجنیا  رد  دنتازاجم ! رظتنم  اهنت  ییوگ  هیآ 54 -) )
.دنک یم

(. ٍلَثَم ِّلُک  ْنِم  ِساَّنِلل  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  اْنفَّرَص  ْدََقل  َو  « ) میدرک نایب  ار  یلثم  هنوگ  ره  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  و  : » دیوگ یم تسخن 
ورف مدرم  شوگ  رد  خـیرات ، نیریـش  خـلت و  ياه  هرطاخ اهنآ و  یگدـنز  كاندرد  ثداوح  زا  ناگتـشذگ و  هدـنهد  ناکت  خـیرات  زا 

تجح مامتا  زین  نیریاس  رب  و  ددرگ ، قح  ياریذپ  تسا  شریذپ  هدامآ  هک  ییاهلد  ات  میدرک  ور  ریز و  ار  لئاسم  ردق  نآ  میدناوخ و 
.دنامن یقاب  ماهبا  يارب  ییاج  و  دوش ،

َناک َو  « ) دزادرپ یم هلداجم  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا   » هک ارچ  دـندرواین ، نامیا  زگره  شکرـس  رگنایغط و  یهورگ  لاح  نیا  اب  یلو 
(. ًالَدَج ٍء  ْیَش َرَثْکَأ  ُناْسنِْإلا 

51 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ناسنا ره  رد  دـیاب  هک  توافتم  ياـهقطنم  هدـنهد و  ناـکت  تاـنایب  نوگاـنوگ و  ياـهلاثم  همه  نیا  اـب  دـیوگ  یم هیآ  نیا  هیآ 55 -) )
- دمآ ناشغارـس  هب  تیاده  یتقو  هک - نیا  زا  تشادـن  زاب  ار  مدرم  يزیچ  و  : » دـندرواین نامیا  يریثک  هورگ  زاب  دـنک  ذوفن  يا  هدامآ

52 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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ناینیـشیپ تشونرـس  دنتـساوخ ) یم ییوگ  دندرک ، يرـس  هریخ   ) هک نیا  زج  دننک ، شزرمآ  بلط  ناشراگدرورپ  زا  دنروایب و  نامیا 
(. َنِیلَّوَْألا ُۀَّنُس  ْمُهَِیتْأَت  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُهَّبَر  اوُرِفْغَتْسَی  يدُْهلا َو  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو  «( ) دیایب نانآ  يارب 

(. اًُلُبق ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ   ) دننیبب ار  نآ  دوخ  مشچ  اب  و  دریگ » رارق  ناشربارب  رد  یهلا  باذع  ای  »
ود رد  اهنت  دروآ ، دـنهاوخن  نامیا  زگره  دوخ  هدارا  لیم و  اب  رورغم  جوجل و  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  هیآ  نیا  تقیقح ، رد 

: دنروآ یم نامیا  تلاح 
دوخ مشچ  اب  ار  یهلا  باذـع  هکنآ  مود  دریگ ، ورف  ار  اهنآ  تفرگ  رب  رد  ار  نیـشیپ  ماوقا  هک  یکاندرد  ياهباذـع  هک  یناـمز  تسخن 

.دوب دهاوخ  شزرا  یب هتبلا  يرارطضا  نامیا  نیا  هک  دننک ، هدهاشم 

52 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

تراشب اهنت  وت  هفیظو  دیامرف : یم نافلاخم  تجاجل  تجامس و  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرادلد  يارب  سپس  هیآ 56 -) )
(. َنیِرِْذنُم َنیِرِّشَبُم َو  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو  « ) میتسرف یمن هدننک  راذنا  هدنهد و  تراشب  ناونع  هب  زج  ار  ناربمایپ  ام   » تسا راذنا  و 

هب هلداجم  هراومه  نارفاک  : » هکلب دنزیخ ، رب  ءازهتسا  تفلاخم و  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسین  يا  هزات هلأسم  نیا  دنک  یم هفاضا  سپس 
هدـش هداد  هدـعو  نانآ  هب  هک  ار  ییاهتازاجم  ام و  تایآ  دـنرادرب و  نایم  زا  نآ  هلیـسو  هب  ار  قح  دوخ ) نامگ  هب   ) ات دـننک ، یم لطاب 

(. ًاوُزُه اوُرِْذنُأ  ام  ِیتایآ َو  اوُذَخَّتا  َّقَْحلا َو  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطاْبلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َو  « ) دنتفرگ هرخسم  داب  هب  تسا ،
داع حون و  موق  زین  وت  زا  شیپ  دننک  بیذکت  ار  وت  اهنآ  رگا  : » دیوگ یم هک  تسا  جح  هروس  ات 45  هیآ 42  هیبش  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

«. دندرک بیذکت  ار  ناشناربمایپ  دومث ...  و 

52 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رد بّصعتم  لد و  کیرات  نارفاک  زا  یهورگ  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دوش : یمن هلجع  یهلا  تازاـجم  رد  هیآ 57 -) )
.دنک یم بیقعت  ار  ثحب  نامه  اجنیا  رد  دوب ، نایم 

53 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تایآ  رّکذت  ماگنه  هب  هک  اهنآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  ، » دیوگ یم تسخن 
ِهِّبَر ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  « ) دنراپس یم یشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  هتشذگ  ياهراک  دننادرگ و  یم يور  نآ  زا  ناشراگدرورپ 

(. ُهادَی ْتَمَّدَق  ام  َیِسَن  اْهنَع َو  َضَرْعَأَف 
رد يرطف  روطب  هک  تسا  یقیاـقح  يروآ  داـی  لـیبق  زا  ءاـیبنا  تاـمیلعت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اـیوگ  يروآ ) داـی  « ) رکذـت  » هب ریبعت 

.تسا نآ  يور  زا  نتشادرب  هدرپ  ناربمایپ  راک  دراد و  دوجو  ناسنا  حور  قامعا 
: دهد یم يرادیب  سرد  نالد  روک  نیا  هب  قیرط  هس  زا  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  بلاج 

هدـمآ و ناتدوخ  راگدرورپ  يوس  زا  هک  نیا  رگید  تسانـشآ ، الماک  امـش  ناج  نادـجو و  ترطف و  اـب  قیاـقح  نیا  هک : نیا  تسخن 
.تساهنآ يوشتسش  يارب  ءایبنا  همانرب  هک  دیا  هداد ماجنا  ییاهاطخ  امش  دینکن  شومارف  هک : نیا  موس 

ینیگنـس ناشیاهـشوگ  رد  و  دنمهفن ! ات  میا  هدنکفا هدرپ  ناشیاهلد  رب  ام  هک  ارچ  ، » دنروآ یمن نامیا  زگره  اهنیا  همه  اب  هدع  نیا  یلو 
(. ًاْرقَو ْمِِهناذآ  ِیف  ُهوُهَقْفَی َو  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  اَّنِإ   ) دنونشن ار  قح  يادص  ات  میا » هداد رارق 

(. ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُدَتْهَی  ْنَلَف  يدُْهلا  َیلِإ  ْمُهُعْدَت  ْنِإ  َو  « ) دش دنهاوخن  اریذپ  ار  تیاده  زگره  یناوخب  تیاده  يوس  هب  ار  اهنآ  رگا  اذل  «و 
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53 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

زگره دهد و  یم تصرف  اهنآ  هب  هلحرم  نیرخآ  ات  هک  تسا  نینچ  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  یتیبرت  همانرب  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 58 -) )
هب ار  تصرف  رثکا  دح  هک  دنک  یم باجیا  هشیمه  وا  هعـساو » تمحر   » هکلب دنک - یمن تازاجم  هب  مادقا  اروف  راگزور  نارابج  دـننام 

(. ِۀَمْحَّرلا وُذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَر  َو  « ) تسا تمحر  بحاص  هدنزرمآ و  وت  راگدرورپ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دهدب - ناراکهانگ 
ُمَُهل َلَّجََعل  اُوبَسَک  اِمب  ْمُهُذِخاُؤی  َْول  « ) داتسرف یم اهنآ  رب  ار  باذع  رتدوز  هچ  ره  دنک  تازاجم  ناشلامعا  هب  ار  اهنآ  تساوخ  یم رگا  »

(. َباذَْعلا
(. اًِلئْوَم ِِهنوُد  ْنِم  اوُدِجَی  َْنل  ٌدِعْوَم  ْمَُهل  َْلب  « ) تشاد دنهاوخن  يرارف  هار  نآ  ندیسر  ارف  اب  هک  تسا  يدعوم  اهنآ  يارب  یلو  »

هب دـیاش  دـنکن  لیجعت  زین  اهنآ  ریغ  باذـع  رد  هک  دـنک  یم اضتقا  وا  تمحر  دزرمایب و  ار  ناراک  هبوت  هک  دـنک  یم باجیا  وا  نارفغ 
54 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلو  دندنویپب  ناراک  هبوت  فوفص 

.دنک فاص  ار  ناشباسح  دیسر  هجرد  نیرخآ  هب  یشکرس  نایغط و  یتقو  دنک  یم اضتقا  مه  وا  تلادع 

54 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

دای ار  نیـشیپ  ناراکمتـس  كاندرد  خلت و  تشون  رـس  تایآ ، هلـسلس  نیا  رد  رادشه  رکذـت و  نیرخآ  يارب  ماجنا  رـس  و  هیآ 59 -) )
هب ار  اهنآ  ام  و ) دراد ، رارق  امـش  مشچ  ربارب  رد  اـهنآ  ياـه  هناریو  ) هک تسا  ییاـهیدابآ  اهرهـش و  اـهنیا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، يروآ 

يارب يدـعوم  هکلب ) میدوـمنن ، لـیجعت  ناشباذـع  رد  لاـح  نیع  رد   ) و میدرک ، كـاله  دـندش  متـس  ملظ و  بـکترم  هـک  یماـگنه 
(. ًادِعْوَم ْمِهِِکلْهَِمل  اْنلَعَج  اوُمَلَظ َو  اََّمل  ْمُهانْکَلْهَأ  يرُْقلا  َْکِلت  َو  « ) میداد رارق  ناشکاله 

54 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هک یملاع  زا  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  شیرق  زا  یعمج  یسوم : رضخ و  زیگنا  تفگـش تشذگرـس  هیآ 60 -) )
.دش لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  راهچ  هیآ و  نیا  دندرک ، لاؤس  دش  وا  زا  يوریپ  هب  رومأم  مالّسلا  هیلع  یسوم 

: تسا گنهامه  رظن  کی  زا  هس  ره  هک  هدمآ  هروس  نیا  رد  ارجام  هس  الوصا 
.دیآ یم نیا  زا  دعب  هک  نینرقلا » وذ   » ناتساد و  رضخ ، یسوم و  ناتساد  دش ، هتفگ  نیا  زا  لبق  هک  فهک  باحصا  يارجام 

و مینیب ، یم ام  هک  تسا  نآ  هب  دودحم  ملاع  هن  هک  دهد  یم ناشن  درب و  یم نوریب  نامدودحم  یگدـنز  قفا  زا  ار  ام  ارجام  هس  ره  نیا 
.میبای یم رد  لوا  دروخرب  رد  ام  هک  تسا  نآ  هشیمه  ثداوح  یلصا  هرهچ  هن 

ناـشن هک  مینک  یم دروخ  رب  يزیگنا  تفگـش هنحـص  هب  شناـمز ، دنمـشناد  ملاـع و  رگید  ریبعت  هب  اـی  رـضخ ، یـسوم و  يارجاـم  رد 
تاـهج زا  یـضعب  رد  شـشناد  ملع و  هنماد  زاـب  تسا  شیوخ  طـیحم  دارفا  نیرتهاـگآ  هک  مزعلا  اولوا  ربـمغیپ  کـی  یتـح  دـهد : یم

.دزومایب سرد  وا  هب  هک  دور  یم یملعم  غارس  هب  تسا و  دودحم 
ود یقالت  لحم  هب  ات  مراد  یمن رب  وجتـسج  زا  تسد  نم  تفگ : دوخ  تسود  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخب  : » دـیوگ یم هیآ 
(. ًابُقُح َیِْضمَأ  ْوَأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  ُهاتَِفل ال  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو  « ) مهد همادا  دوخ  هار  هب  ینالوط  تدم  دنچ  ره  مسرب  ایرد 

55 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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دنویپ لحم  ینعم  هب  نیرحبلا » عمجم  ، » تسا لیئارـسا  ینب  نامیا  اب  عاجـش و  دیـشر و  درم  نون » نب  عشوی   » اـجنیا رد  هیتف »  » زا روظنم 
.دنوش یم لصتم  رمحا  يایرد  هب  جیلخ  ود  نیا  هک  تسا  زئوس »  » جیلخ اب  هبقع »  » جیلخ لاصتا  لحم  روظنم  تسایرد و  ود 

55 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

شومارف دنتـشاد ) هارمه  هیذـغت  يارب  هک   ) ار دوخ  یهام  دندیـسر  ایرد  ود  نآ  یقالت  لحم  هب  هک  یماـگنه  لاـح  ره  هب  (- » هیآ 61 )
(. امُهَتوُح ایِسَن  امِِهْنَیب  َعَمْجَم  اغََلب  اَّمَلَف  « ) دندرک

(. ًابَرَس ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف   ) دش ناور  و  تفرگ » شیپ  ایرد  رد  ار  دوخ  هار  یهام  : » هک نیا  بجع  اما 
.درک تکرح  دیرپ و  بآ  رد  دش و  هدنز  هک  هدوب  يا  هزات یهام  دندوب  هدرک  هیهت  اذغ  ناونع  هب  ارهاظ  هک  یهام  نیا 

تدم نیا  رد  رگا  دننام و  یم یقاب  ناج  همین  تروص  هب  يا  هظحالم لباق  تدم  بآ  زا  ندش  جراخ  زا  دـعب  هک  ینایهام  دنتـسه  اریز 
.دنریگ یم رس  زا  ار  دوخ  يداع  تایح  دنتفیب  بآ  رد 

55 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

یسوم درک ، هریچ  اهنآ  رب  ار  یگنسرگ  هار ، یگتسخ  رفس و  لوط   ) دنتشذگ اجنآ  زا  شرفسمه ) یسوم و   ) هک یماگنه  (- » هیآ 62 )
اَّمَلَف « ) میا هدش هتـسخ  رفـس ، نیا  زا  هک  روایب  ار  ام  ياذغ  تفگ : شرفـسمه  رای  هب  دنا ) هدروآ هارمه  هب  ییاذغ  هک  دـمآ  شرطاخ  هب 

(. ًابَصَن اذه  انِرَفَس  ْنِم  انیَِقل  ْدََقل  انَءادَغ  اِنتآ  ُهاتَِفل  َلاق  ازَواج 

55 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

میدرب هانپ  هرخـص  نآ  رانک  هب  تحارتسا ) يارب   ) ام هک  یماگنه  يراد  رطاخ  هب  تفگ :  » وا هب  شرفـسمه  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 63 -) )
ار شهار  یهام  و  درب - نم  رطاخ  زا  ار  نآ  هک  دوب  ناطیـش  طقف  نیا  و  منک - وگ  زاب  ار  یهام  نایرج  مدرک  شومارف  اجنآ ) رد   ) نم
ْنَأ ُناْطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِیناْسنَأ  ام  َتوُْحلا َو  ُتیِـسَن  یِّنِإَف  ِةَرْخَّصلا  َیلِإ  اْنیَوَأ  ْذِإ  َْتیَأَر  َلاـق َأ  « ) تفرگ شیپ  اـیرد  رد  يزیگنا  تفگـش زرط  هب 

(. ًابَجَع ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتا  ُهَرُکْذَأ َو 

55 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

یـسوم : » دوب گرزب  ملاـع  نآ  ندرک  ادـیپ  اـب  هطبار  رد  یـسوم  يارب  يا  هناـشن تروص  هب  عوـضوم ، نیا  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 64 -) )
56 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تفگ :

(. ِْغبَن اَّنُک  ام  َِکلذ  َلاق   ) میدرگ یم نآ  لابند  هب  و  میتساوخ » یم
(. ًاصَصَق امِهِراثآ  یلَع  اَّدَتْراَف  « ) دندرک یم یئوج  یپ  هک  یلاح  رد  دنتشگ  زاب  هار  نامه  زا  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  «و 

نآرق هک  دوـش  یـشومارف  نایـسن و  راـتفرگ  تـسا  نـکمم  یـسوم  نوـچمه  يربماـیپ  رگم  هـک  دـیآ  یم شیپ  لاؤـس  کـی  اـجنیا  رد 
(. دندرک شومارف  ار  ناش  یهام « ) امُهَتوُح ایِسَن  : » دیوگ یم

رد يداع  لئاسم  رد  ینعی  دشاب  هتشادن  یغیلبت  روما  یهلا و  ماکحا  هب  یطابترا  چیه  هک  یلئاسم  رد  درادن  یعنام  هک  تسا  نیا  خساپ 
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.دراد تافانم  تمصع  ماقم  اب  هن  و  تسا ، دیعب  ربمایپ  کی  زا  هن  نیا  دوش و  نایسن  راتفرگ  هرمزور  یگدنز 

56 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

« نیرحبلا عمجم   » کیدزن هرخص و  رانک  رد  ینعی  لوا ، ياج  هب  شرفسمه  رای  یسوم و  هک  یماگنه  گرزب : ملعم  رادید  هیآ 65 -) )
شناد ملع و  و  هتخاس ، دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب ناهگان   » دـنتفای ار  دوخ  هدـشمگ  دنتـشگ  زاب 

(. ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  انِْدنِع َو  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف  « ) میدوب هدرک  شمیلعت  دوخ  دزن  زا  یناوارف 

56 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هب هچنآ  زا  ات  منک  يوریپ  وت  زا  ایآ  تفگ : ملاع  درم  نآ  هب  ماهفتسا ) تروص  هب  بدا و  تیاهن  اب   ) یسوم  » ماگنه نیا  رد  هیآ 66 -) )
(. ًادْشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یسُوم  َُهل  َلاق  ( ؟» يزومایب نم  هب  تسا  حالص  دشر و  هیام  و  هدش ، هداد  میلعت  وت 

56 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

َْنل َکَّنِإ  َلاق  « ) ینک ییابیکـش  نم  اب  يرادـن  ییاـناوت  زگره  وت  تفگ :  » یـسوم هب  ملاـع  درم  نآ  بجعت  لاـمک  اـب  یلو  هیآ 67 -) )
(. ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت 

56 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ابیکـش یتسین  هاـگآ  شزومر  زا  هک  يزیچ  ربارب  رد  یناوت  یم هنوگچ  وت  : » تفگ درک و  ناـیب  ار  نآ  لـیلد  هلـصاف  ـالب  و  هیآ 68 -) )
(. ًاْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو  ( ؟» یشاب

هن یـسوم  هک  یلاح  رد  هدوب ، اه  هدـیدپ ثداوح و  قمع  نطاب و  رارـسا  هب  طوبرم  هک  هتـشاد  هطاحا  مولع  زا  یباوبا  هب  ملاـع  درم  نیا 
57 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهاگآ  نآ  زا  هن  دوب و  نطاب  هب  رومأم 

هب یهاگ  ضارتعا و  هب  و  دـهد ، یم فک  زا  ار  رایتخا  ربص و  نانع  دـنیب  یم ار  رهاظ  هک  سک  نآ  يدروم  نینچ  رد  .تشاد  ینادـنچ 
.دزیخ یم رب  شاخرپ 

57 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اذل دوش ، عطق  وا  زا  گرزب  ملاع  نیا  رضحم  ضیف  هک  تشاد  میب  نیا  زا  دش و  نارگن  دیاش  نخس  نیا  ندینش  زا  یـسوم  هیآ 69 -) )
چیه رد  هک  مهد  یم لوق  تفای و  یهاوخ  ابیکش  ارم  ادخ  تساوخب  تفگ :  » دنک و ربص  اهدادیور  همه  ربارب  رد  هک  درپس  دهعت  وا  هب 

(. ًاْرمَأ ََکل  یِصْعَأ  ًاِرباص َو ال  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  َلاق  « ) منکن تفلاخم  وت  اب  يراک 
نم دـیوگ  یمن ملاع  درم  نآ  هب  دـنک ، یم ادـخ  تساوخرب  هیکت  دزاس ، یم راکـشآ  ار  دوخ  بدا  تیاهن  تراـبع  نیا  رد  یـسوم  زاـب 

.تفای یهاوخ  رباص  ارم  هّللا  ءاشنا  دیوگ  یم هکلب  مرباص 
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57 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

راب دشاب  یمن یناسآ  راک  تسین  هاگآ  شرارسا  زا  ناسنا  هک  يا  هدننز ارهاظ  ثداوح  ربارب  رد  ییابیکـش  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 70 -) )
ضحم توکـس   ) ییایب نم  لابند  هب  یهاوخ  یم رگا  سپ  تفگ :  » درک و راطخا  وا  هب  تفرگ و  دـهعت  یـسوم  زا  ملاع  درم  نآ  رگید 
َثِدْحُأ یَّتَح  ٍء  ْیَـش ْنَع  ِیْنلَئْـسَت  الَف  ِینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاق  «! ) منک وگ  زاب  وت  يارب  ار  نآ  عقوم  هب  مدوخ  ات  نکم  لاؤس  زیچ  چـیه  زا  شاب )

(. ًارْکِذ ُْهنِم  ََکل 
.داتفا هار  هب  داتسا  نیا  تیعم  رد  درپس و  ار  ددجم  دهعت  نیا  یسوم 

57 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اقَلَْطناَف « ) دندش یتشک  راوس  هکنآ  ات  دنداتفا  هار  هب  یهلا ) ملاع  درم  یـسوم و   ) ود نآ  « !؟ هدـننز لامعا  نیا  یهلا و  ملعم  هیآ 71 -) )
(. ِۀَنیِفَّسلا ِیف  ابِکَر  اذِإ  یَّتَح 

(. اهَقَرَخ «! ) درک خاروس  ار  یتشک   » رضخ دندش  یتشک  راوس  ود  نآ  هک  یماگنه 
، دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دشاب ، مدرم  لام  ناج و  ظفاح  دـیاب  دوب و  یهلا  گرزب  ربمایپ  وس  کی  زا  یـسوم  هک  اجنآ  زا 
هب تشاد  رـضخ  اب  هک  ار  يدهعت  دنک  رایتخا  توکـس  یفالخ  راک  نینچ  ربارب  رد  داد  یمن هزاجا  وا  یناسنا  نادجو  رگید  يوس  زا  و 

يدب راک  هچ  یتسار  ینک ؟ قرغ  ار  شلها  هک  يدرک  خاروس  ار  نآ  ایآ  تفگ :  » دوشگ و ضارتعا  هب  نابز  و  درپس ، یشومارف  تسد 
(. ًاْرمِإ ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  اهَلْهَأ  َقِْرُغِتل  اهَْتقَرَخ  َلاق َأ  «! ) يداد ماجنا 

58 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

58 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نم اب  یناوت  یمن زگره  وت  متفگن  تفگ :  » دـنکفا و یـسوم  هب  يرظن  دوخ  صاخ  تناتم  اب  یهلا  ملاع  درم  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 72 -) )
(. ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َلاق َأ  ( !؟» نک ییابیکش 

58 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رد داتفا  دوخ  دهعت  دای  هب  تشگ و  نامیشپ  دوب  هثداح  تیمها  رطاخ  هب  اعبط  هک  دوخ  یگدزباتـش  هلجع و  زا  هک  یـسوم  هیآ 73 -) )
رطاخ هب  نم  رب  نکم و  هذخاؤم  متـشاد  هک  يراکـشومارف  ربارب  رد  ارم  تفگ :  » نینچ درک و  داتـسا  هب  ور  هدمآ  رب  یهاوخ  رذع  ماقم 

اب وت  تشذـگ  دوب  هچ  ره  دوب و  یهابتـشا  ینعی  ًارْـسُع ) يِْرمَأ  ْنِم  ِینْقِهُْرت  ُتیِـسَن َو ال  اِمب  ِینْذِـخاُؤت  َلاق ال  « ) ریگم تخـس  راک  نیا 
.امرف رظن  فرص  دوخ  يراوگرزب 

58 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نآ  ) یلو دندیسر  یکدوک  هب  هار  ءانثا  رد  دنداد ، همادا  دوخ  هار  هب  و  ، » دندش هدایپ  یتشک  زا  دش  مامت  اهنآ  ییایرد  رفس  هیآ 74 -) )
(. ُهَلَتَقَف ًامالُغ  ایَِقل  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف  «! ) درک كدوک  نآ  لتق  هب  مادقا  همدقم ) یب ملاع  درم 
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ییوگ زوجم  چـیه  نودـب  مه  نآ  هانگ ، یب كدوک  کـی  نتـشک  كانتـشحو  هرظنم  تفر ، رد  هروک  زا  یـسوم  رگید  راـب  اـجنیا  رد 
و دوشگ ، ضارتعا  هب  نابز  درک ، شومارف  ار  دوخ  دهعت  رگید  راب  هک  نانچ  نآ  دیناشوپ ، ار  وا  نامـشچ  یئاضران  هودـنا و  زا  يرابغ 

(. ٍسْفَن ِْریَِغب  ًۀَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َلاق َأ  ( »!؟ یتشک دشاب  هدرک  یلتق  هکنآ  یب ار  یکاپ  هانگ و  یب ناسنا  ایآ  تفگ : »
(. ًارُْکن ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  « ) يداد ماجنا  یتشز  رکنم و  راک  هچ  هک  یتسار  هب  »

58 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدزناش  ءزج  زاغآ 

58 ص :  فهک ....  هروس  همادا 

58 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

وت متفگن  وت  هب  ایآ  تفگ :  » درک رارکت  ار  قباـس  هلمج  دوخ  هب  صوصخم  يدرـسنوخ  ناـمه  اـب  راوگرزب  ملاـع  نآ  زاـب  هیآ 75 -) )
(. ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َلاق َأ  « ) ینک ربص  نم  اب  يرادن  ییاناوت  زگره 

58 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

يور زا  دـنچ  ره  ار - دوخ  ناـمیپ  راـب  ود  هک  ارچ  يراسمرـش ، اـب  مأوت  یهجوـت  داـتفا ، دوـخ  ناـمیپ  داـی  هب  ع )  ) یـسوم هیآ 76 -) )
رد یـسوم  يارب  وا  ياـهراک  دـشاب و  تسار  تسا  نکمم  داتـسا  هـتفگ  هـک  درک  یم ساـسحا  مـک  مـک و  دوـب ، هتـسکش  یـشومارف -

59 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
: تفگ  » نینچ دوشگ و  یهاوخ  رذع  هب  نابز  رگید  راب  اذل  تسا ، لمحت  لباق  ریغ  زاغآ 

مدرک تیاهراک  رد  یحیضوت  ياضاقت  وت  زا  نیا  زا  دعب  رگا  اما ) ریگب ، هدیدان  ارم  یـشومارف  و  نک ، رظن  فرـص  نم  زا  زین  راب  نیا  )
ٍء ْیَـش ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ  َلاق  « ) دوب یهاوخ  روذـعم  رگید  نم  هیحاـن  زا  وت  هک  ارچ  نکن  تبحاـصم  نم  اـب  رگید  متفرگ ) داریا  وت  رب  (و 

(. ًارْذُع یِّنَُدل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَق  ِیْنبِحاُصت  الَف  اهَدَْعب 
، خـلت دـنچ  ره  تیعقاو ، کی  ربارب  رد  وا  هک  دـهد  یم ناشن  و  دـنک ، یم یـسوم  يرگنورد  فاصنا و  تیاـهن  زا  تیاـکح  هلمج  نیا 

دوب میلست 

59 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

، دنتساوخ اذغ  هیرق  نآ  یلاها  زا  دندیسر و  يا  هیرق هب  ات  داتفا ، هار  هب  داتـسا  اب  یـسوم   » ددجم دهعت  وگتفگ و  نیا  زا  دعب  هیآ 77 -) )
(. امُهوُفِّیَُضی ْنَأ  اَْوبَأَف  اهَلْهَأ  امَعْطَتْسا  ٍۀَیْرَق  َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف  « ) دندرک يراددوخ  رفاسم  ود  نیا  ندرک  نامهیم  زا  اهنآ  یلو 

.تسا هلیا »  » ردنب ای  هرصان »  » رهش اجنیا  رد  هیرق »  » زا روظنم 
رد اذل  دنا ، هدوب تمه  نود  سیسخ و  نآ  یلاها  هک  میمهف  یم دمآ  هیرق  نیا  رد  شداتسا  یسوم و  رـس  رب  هچنآ  زا  تروص  ره  رد  و 

«. دندوب یتسپ  میئل و  مدرم  اهنآ  : » دومرف اهنآ  هراب  رد  هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یتیاور 
راک هب  تسد  ملاع  درم  نآ  دـیآ ، دورف  تساوخ  یم هک  دـنتفای  يراوید  يدابآ  نآ  رد  اهنآ  لاح  نیا  اب  : » دـنک یم هفاضا  نآرق  سپس 

(. ُهَماقَأَف َّضَْقنَی  ْنَأ  ُدیُِری  ًارادِج  اهِیف  ادَجَوَف   ) دوش شیناریو  عنام  و  دراد » اپ  رب  ار  نآ  ات  دش 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1334 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ یم هک  نیا  لثم  هتخادرپ  تسا  طوقس  لاح  رد  هک  يراوید  ریمعت  هب  یتمرح  یب نیا  ربارب  رد  رضخ  درک  هدهاشم  هک  یـسوم -
هلیـسو ات  داد  یم ماجنا  یترجا  ربارب  رد  ار  راک  نیا  داتـسا  دوب  بوخ  لـقا  دـح  درک  یم رکف  و  دـهدب ، اـهنآ  هب  ار  اـهنآ  دـب  راـک  دزم 

زا رتفیفخ  رتمیالم و  یـضارتعا  اـما  دوشگ  ضارتعا  هب  ناـبز  و  درک ، شومارف  یلکب  رگید  راـب  ار  دوخ  دـهعت  ددرگ - مهارف  ییاذـغ 
(. ًارْجَأ ِْهیَلَع  َتْذَخَّتَال  َْتئِش  َْول  َلاق  «! ) يریگب یترجا  راک  نیا  لباقم  رد  یتساوخ  یم تفگ :  » و هتشذگ ،

60 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  تلادع  زا  رود  لمع  نیا  درک  یم رکف  یسوم  عقاو  رد 
.دنک يراک  ادف  نینچ  نیا  دنشاب  هیامورف  ردق  نیا  هک  یمدرم 

60 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

بات یسوم ، هک  درک  نیقی  هتشذگ  ثداوح  عومجم  زا  اریز  تفگ ، یـسوم  هب  ار  نخـس  نیرخآ  ملاع ، درم  هک  دوب  اجنیا  هیآ 78 -) )
ربص نآ  رب  یتسناوتن  هک  ار  هچنآ  ّرـس  يدوز  هب  اما  تسوت ! نم و  ییادـج  تقو  کـنیا  دومرف :  » درادـن ار  وا  لاـمعا  ربارب  رد  لـمحت 

(. ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطَتْسَت  َْمل  ام  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َِکْنَیب  ِیْنَیب َو  ُقاِرف  اذه  َلاق  « ) منک یم وگ  زاب  وت  يارب  ینک 
نینچ زا  ندش  ادج  يرآ ! .دوب  رارسا  نزخم  شا  هنیس هک  يداتسا  زا  قارف  دش ، دراو  یسوم  بلق  رب  هک  دوب  یکتپ  نوچمه  قارف  ربخ 

.دوش اریذپ  ار  نآ  دیاب  یسوم  لاح  ره  هب  هک  دوب  یخلت  تیعقاو  اما  تسا ، كاندرد  تخس  يربهر 

60 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رارـسا یهلا  داتـسا  نیا  دوب  مزال  دش ، مّلـسم  رـضخ  یـسوم و  ییادج  قارف و  هک  نآ  زا  دعب  ثداوح ! نیا  ینورد  رارـسا  هیآ 79 -) )
هثداح هس  نیا  زار  مهف  وا  تبحاصم  زا  یـسوم  هرهب  عقاو  رد  و  دنک ، وگزاب  تشادـن  ار  نآ  لمحت  بات  یـسوم  هک  ار  دوخ  ياهراک 

.نوگانوگ ياهشسرپ  يارب  یخساپ  و  رایسب ، لئاسم  يارب  دشاب  يدیلک  تسناوت  یم هک  دوب  بیجع 
نم دـندرک ، یم راک  ایرد  رد  نآ  اب  هک  تشاد  قلعت  دنمتـسم  یهورگ  هب  یتشک  اما  : » تفگ درک و  عورـش  یتشک  ناتـساد  زا  تسخن 

بـصغ يور  زا  ار  یملاس  یتشک  ره  هک  تسا  رگمتـس  یهاشداپ  اهنآ  رـس  تشپ  رد  متـسناد ) یم  ) اریز منک  بویعم  ار  نآ  متـساوخ 
(. ًابْصَغ ٍۀَنیِفَس  َّلُک  ُذُخْأَی  ٌِکلَم  ْمُهَءارَو  َناک  اهَبیِعَأ َو  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاسَِمل  َْتناکَف  ُۀَنیِفَّسلا  اَّمَأ  « ) دریگ یم

هاشداپ کـی  لاـگنچ  زا  نآ  تاـجن  ناـمه  هک  یمهم  فدـه  یتشک ، ندرک  خاروس  هدـننز  يرهاـظ  هرهچ  تشپ  رد  بیترت  نیا  هب  و 
، دیشوپ یم مشچ  نآ  زا  دید و  یمن دوخ  راک  بسانم  ار  هدید  بیـسآ  ياهیتشک  زگره  وا  هک  ارچ  هتـشاد ، دوجو  تسا ، هدوب  بصاغ 

.دش یم ماجنا  دیاب  دوب و  دنمتسم  یهورگ  ظفح  ریسم  رد  راک  نیا  هصالخ 

60 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نامیا اب  شردام  ردـپ و  ناوجون  نآ  اما  و  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ  ناوجون  لـتق  ینعی  مود  هثداـح  زار  ناـیب  هب  سپـس  هیآ 80 -) )
61 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  نانآ  هک  میتشاد  میب  و  دندوب ،

(. ًاْرفُک ًانایْغُط َو  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیِشَخَف  ِْنیَنِمُْؤم  ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمالُْغلا  اَّمَأ  َو  « ) دراد او  رفک  نایغط و  هب 
رد نامیا  اب  ردام  ردـپ و  کی  يارب  هدـنیآ  رد  هک  ار  يراوگان  هثداح  درک و  ناوجون  نیا  نتـشک  هب  مادـقا  ملاع ، درم  نآ  لاح  ره  هب 

.تفرگ نآ  لیلد  داد  یم خر  وا  تایح  ضرف 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1335 

http://www.ghaemiyeh.com


61 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

« دـیامرف اطع  اهنآ  هب  وا  ياج  هب  رت  تبحم رپ  رتکاپ و  يدـنزرف  ناـشراگدرورپ  هک  میدرک  نینچ  اـم  : » درک هفاـضا  دـعب  و  هیآ 81 -) )
(. ًامْحُر َبَْرقَأ  ًةاکَز َو  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِْدُبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  )

61 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هراشا

راوید اـما  : » دـیوگ یم نینچ  دراد و  یم رب  راوید  ریمعت  ینعی  دوـخ  راـک  نیموـس  زار  يور  زا  هدرپ  ملاـع  درم  هیآ  نیا  رد  هیآ 82 -) )
ُرادِْـجلا اَّمَأ  َو  « ) دوب یحلاص  درم  اهنآ  ردـپ  تشاد و  دوجو  اـهنآ  هب  قلعتم  یجنگ  نآ  ریز  و  دوب ، رهـش  رد  میتی  ناوجون  ود  هب  قلعتم 

(. ًاِحلاص امُهُوبَأ  َناک  امَُهل َو  ٌْزنَک  ُهَتْحَت  َناک  ِۀَنیِدَْملا َو  ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناکَف 
امُهَّدُـشَأ َو اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَـف  « ) دـننک جارختـسا  ار  ناـشجنگ  و  دنـسرب ، غولب  دـح  رـس  هب  اـهنآ  تساوخ  یم وت  راـگدرورپ  سپ  »

(. امُهَزنَک اجِرْخَتْسَی 
(. َکِّبَر ْنِم  ًۀَمْحَر  « ) وت راگدرورپ  هیحان  زا  دوب  یتمحر  نیا  »

رطخ هب  دوش و  رهاظ  جنگ  دنک و  طوقـس  ادابم  مزاسب ، ار  راوید  نآ  میتی  ود  نیا  ردام  ردپ و  يراک  وکین  رطاخ  هب  مدوب  رومأم  نم  و 
.دتفیب

تیرومأـم هشقن و  قبط  رب  اـهراک  نیا  همه  دـنادب  نیقی  هب  هک  نیا  يارب  و  یـسوم ، زا  ههبـش  کـش و  هنوـگ  ره  عـفر  يارب  ناـیاپ  رد 
ام َو   ) دوب راگدرورپ  روتـسد  ادـخ و  نامرف  هکلب  مدادـن » ماجنا  مدوخ  روتـسد  هب  ار  راک  نیا  نم  و  : » درک هفاـضا  تسا  هدوب  یـصاخ 

(. يِْرمَأ ْنَع  ُُهْتلَعَف 
(. ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطْسَت  َْمل  ام  ُلیِوْأَت  َِکلذ  « ) یتشادن ار  اهنآ  ربارب  رد  ییابیکش  ییاناوت  هک  ییاهراک  ّرس  دوب  نیا  ! » يرآ

61 ص :  یسوم ....  رضخ و  ناتساد  ياهسرد 

نیا یـسوم  نوچمه  یمزعلا  اولوا  ربمایپ  یتح  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  وا  ملع  وترپ  زا  هدافتـسا  دنمـشناد و  ربهر  ندرک  ادیپ  فلا )
62 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دور  یم وا  لابند  هب  هار  همه 

.لاس نس و  طئارش و  ره  رد  ملع و  زا  يا  هیاپ دح و  ره  رد  اهناسنا  همه  يارب  تسا  یقشم  رس  نیا  و 
.دریگ یم همشچ  رس  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  زا  یهلا  ملع  هرهوج  ب )

نم هب  یـشناد  « ) ًادْـشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  دـیوگ ...« : یم شملاع  تسود  هب  یـسوم  هکناـنچ  تخومآ  دـیاب  لـمع  يارب  ار  ملع  هراومه  ج )
هب ندیـسر  يارب  هکلب  مهاوخ  یمن شدوخ  يارب  اهنت  ار  شناد  نم  ینعی  دـشاب ) دـصقم  فدـه و  يوس  هب  نم  ياشگهار  هک  زوماـیب 

.مبلط یم فده 
.دراد بسانم  تصرف  هب  زاین  روما  زا  يرایسب  هک  ارچ  درک  هلجع  دیابن  اهراک  رد  د )
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دروـم رد  دـیابن  اـم  دزوـمآ ، یم اـم  هب  ناتـساد  نیا  هـک  تـسا  يرگید  مـهم  هلأـسم  ثداوـح ، ایـشا و  نطاـب  هرهچ  رهاـظ و  هرهچ  ه )
میراد شوخان  ار  نآ  ام  هک  یثداوح  دنرایـسب  هچ  مینک ، تواضق  هنالوجع  دوش  یم ادیپ  نامیگدنز  رد  هک  دـنیاشوخان  ياهدادـیور 

.تسا هدوب  یهلا  هیفخ  فاطلا  زا  هک  دوش  یم مولعم  ادعب  اما 
.تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  هرقب  هروس  هیآ 122  رد  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا 

ربارب رد  ینکش  نامیپ  راتفرگ  هتـساوخان  روطب  راب  هس  یـسوم  هک  یماگنه  اهنآ - اب  گنهامه  يریگعـضوم  اهتیعقاو و  هب  فارتعا  و )
ادج وا  زا  هنامیمـص  داد ، ملاع  درم  نآ  هب  ار  قح  هنافـصنم  و  دادن ، جرخ  هب  تجاجل  خلت ، تیعقاو  نیا  ربارب  رد  دـش  شملاع  تسود 

.تفرگ شیپ  ار  شیوخ  راک  همانرب  دش و 
لیدبت دیآ  یمن زگره  هک  يا  هدـنیآ يارب  یهاگـشیامزآ  هب  ار  یگدـنز  دـشاب و  شیوخ  شیامزآ  لوغـشم  رمع  رخآ  ات  دـیابن  ناسنا 

.دهن ندرگ  نآ  هجیتن  هب  دیاب  دومزآ  ار  یبلطم  راب  دنچ  هک  یماگنه  دنک ،
هک یتمـسق  نآ  رد  ار  شنادـنزرف  زا  تیامح  راکتـسرد ، حـلاص و  ردـپ  کی  رطاخ  هب  رـضخ  نادـنزرف : يارب  ناردـپ  نامیا  راـثآ  ز )
مه وا  دنزرف  دئاع  نآ  کین  هجیتن  دوش و  دنمتداعـس  دناوت  یم ردپ  تناما  نامیا و  وترپ  رد  دنزرف  ینعی  تفرگ ، هدهع  رب  تسناوت  یم

.دوشب
63 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  نآ  رطاخ  هب  يدنزرف  هک  ییاج  ردام : ردپ و  رازآ  رطاخ  هب  رمع  یهاتوک  ح )

درب یم رد  هب  یهلا  هار  زا  ار  اـهنآ  اـی  دـنک و  یم نارفک  ناـیغط و  اـهنآ  ربارب  رد  دـهد و  یم رازآ  ار  شیوـخ  رداـم  ردـپ و  هدـنیآ  رد 
.دنراد یعضو  هچ  ادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  تسا ، هانگ  نیا  هب  لوغشم  نونکا  مه  هک  يدنزرف  لاح  تسا  هنوگچ  دشاب  گرم  قحتسم 

ار نآ  میرادن  ربخ  راک  نطاب  زا  نوچ  اما  دنک  یم یکین  ام  هراب  رد  یـسک  هک  دوش  یم رایـسب  دـنناد ! یمن هک  دـننآ  نمـشد  مدرم  ط )
ام هب  قوف  ناتـساد  اما  .میتسه  هلـصوح  یب ربص و  مک  میناد  یمن هچنآ  ربارب  رد  اصوصخم  میوش ، یم هتفـشآ  و  میرادـنپ ، یم ینمـشد 

.دومن یسررب  ار  یعوضوم  ره  فلتخم  داعبا  دیاب  درک ، باتش  تواضق  رد  دیابن  دیوگ  یم
بدا نوماریپ  یبلاج  ياـه  هتکن دـش  لدـب  در و  یهلا  ملاـع  درم  نآ  یـسوم و  ناـیم  هک  ییاـهوگتفگ  رد  داتـسا : درگاـش و  بدا  ي )

: هلمج زا  دروخ ، یم مشچ  هب  داتسا  درگاش و 
«. َکُِعبَّتَأ  » دنک یم یفرعم  رضخ  عبات  ناونع  هب  ار  دوخ  یسوم  - 1

.دینک تقد  َتْمِّلُع -» اَّمِم   » وا ملع  زا  يا  هشوگ نتفرگ  ارف  بلاط  ار  دوخ  دنک و  یم یفرعم  رایسب  ار  داتسا  ملع  عضاوت ، ماقم  رد  - 2

63 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

دنداتفا رکف  نیا  هب  شیرق  زا  یهورگ  هک  میتفگ  فهک  باحصا  هراب  رد  ثحب  زاغآ  رد  نینرقلا ! وذ  بیجع  تشذگ  رس  هیآ 83 -) )
.دندرک حرط  هلأسم  هس  هنیدم  دوهی  اب  هرواشم  زا  سپ  دننک ، شیامزآ  حالطصا  هب  ار  مالسا  ربمایپ  هک 

: تسا نینرقلا  وذ  ناتساد  تبون  نونکا 
تخانش يارب  و  هتشاد ، لوغشم  دوخ  هب  نونکات  نامز  رید  زا  ار  ناققحم  هفسالف و  راکفا  هک  تسا  یسک  هراب  رد  نینرقلا  وذ  ناتـساد 

.دنا هدرک ناوارف  شالت  وا 
.میوش یم ثحب  دراو  وا  صخش  تخانش  يارب  سپس  میزادرپ ، یم نینرقلا  وذ  هب  طوبرم  تایآ  ریسفت  هب  تسخن  ام 

(. ِْنیَنْرَْقلا يِذ  ْنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  « ) دننک یم لاؤس  نینرقلا  وذ  هراب  رد  وت  زا  : » دیوگ یم تسخن 
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ج3، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًارْکِذ .) ُْهنِم  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَأَس  ُْلق  « ) منک یم وگ  زاب  امش  يارب  ار  وا  تشذگ  رس  زا  يا  هشوگ يدوز  هب  وگب : »
64 ص :

، دوب هتفرگ  ارف  ار  نآ  یتاماهبا  ای  تافالتخا  اهتنم  هدوب  حرطم  البق  مدرم  نایم  رد  نینرقلا  وذ  ناتساد  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا  زاغآ 
.دنتساوخ هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  تاحیضوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  لیلد  نیمه  هب 

64 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ورین و تاـبث و  تردـق و  و  ِضْرَأـْلا .) ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ  « ) میداد نـیکمت  ار  وا  نـیمز  يور  رد  اـم  : » دـنک یم هفاـضا  سپـس  هیآ 84 -) )
.میدیشخب تموکح 

(. ًابَبَس ٍء  ْیَش ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  « ) میداهن شرایتخا  رد  ار  زیچ  ره  بابسا  «و 
يونعم و لئاسو  زا  هچنآ  هصالخ  يدام  تاناکما  یناسنا و  يورین  رکشل و  توق ، تردق و  حیحـص ، تیریدم  یفاک ، تیارد  لقع و 

.میداهن وا  رایتخا  رد  دوب  مزال  اهفده  هب  ندیسر  تفرشیپ و  يارب  يدام 

64 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ًابَبَس َعَْبتَأَف  « ) درک هدافتسا  لئاسو  نیا  زا  مه  وا  (- » هیآ 85 )

64 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ِسْمَّشلا َبِْرغَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  « ) دیسر باتفآ  هاگبورغ  هب  ات  (- » هیآ 86 )
رد و  (. » ٍۀَـئِمَح ٍْنیَع  ِیف  ُبُْرغَت  اهَدَـجَو  « ) دور یم ورف  يدولآ  لگ  هریت و  يایرد  ای  همـشچ  رد  دیـشروخ  هک  درک  ساسحا  اـجنآ  رد  »

.دندوب دب  کین و  ياهناسنا  زا  يا  هعومجم هک  ًامْوَق .) اهَْدنِع  َدَجَو  َو  « ) تفای ار  اهناسنا  زا  یهورگ  اجنآ 
ِْنیَنْرَْقلا اَذ  ای  اْنُلق  « ) ییامن باختنا  اهنآ  نایم  رد  ار  ییوکین  هقیرط  ای  ینک و  تازاجم  ار  اـهنآ  یهاوخ  یم اـیآ  میتفگ : نینرقلا  وذ  هب  »

(. ًانْسُح ْمِهِیف  َذِخَّتَت  ْنَأ  اَّمِإ  َبِّذَُعت َو  ْنَأ  اَّمِإ 

64 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

َفْوَسَف َمَلَظ  ْنَم  اَّمَأ  َلاـق  « ) درک میهاوخ  تازاـجم  ار  اـهنآ  يدوز  هب  دـنا  هدرک متـس  هک  یناـسک  اـما  تفگ :  » نینرقلا وذ  هیآ 87 -) )
(. ُُهبِّذَُعن

(. ًارُْکن ًاباذَع  ُُهبِّذَُعیَف  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث  « ) دومن دهاوخ  يدیدش  باذع  ار  وا  دنوادخ  ددرگ و  یم زاب  شراگدرورپ  يوس  هب  سپس  »
.ار ترخآ  باذع  مه  دنشچ و  یم ار  ایند  نیا  تازاجم  مه  نارگمتس  ناملاظ و  نیا 

64 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ًاِحلاص َلِمَع  َنَمآ َو  ْنَم  اَّمَأ  َو  « ) تشاد دهاوخ  رتوکین  یـشاداپ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  و  دروآ ، نامیا  هک  یـسک  اما  و  (- » هیآ 88 )
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65 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینْسُْحلا .) ًءازَج  ُهَلَف 
(. ًارُْسی انِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَس  َو  « ) داد میهاوخ  وا  هب  یناسآ  روتسد  ام  «و 

تایلام جارخ و  و  دراذـگ ، میهاوخن  وا  شود  رب  نیگنـس  تخـس و  فیلاکت  مه  و  درک ، میهاوخ  دروخ  رب  وا  اب  کـین  راـتفگ  اـب  مه 
.تفرگ میهاوخن  وا  زا  زین  نیگنس 

65 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

بابسا و زا  سپـس  : » دیوگ یم نآرق  هک  هنوگ  نآ  درک  قرـش  مزع  سپـس  داد  نایاپ  برغ  هب  ار  دوخ  رفـس  نینرقلا » وذ  (- » هیآ 89 )
(. ًابَبَس َعَْبتَأ  َُّمث  « ) تفرگ هرهب  اددجم  تشاد  رایتخا  رد  هک  یلئاسو 

65 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ِسْمَّشلا َِعلْطَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  « ) دیسر دیشروخ  هاگتساخ  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  و  (- » هیآ 90 )
ُُعلْطَت اهَدَجَو  « ) میدوب هدادن  رارق  یـششوپ  اهنآ  يارب  باتفآ  زج  هک  دنک  یم عولط  یتیعمج  رب  دیـشروخ  هک  درک  هدـهاشم  اجنآ  رد  »

(. ًاْرتِس اِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ٍمْوَق  یلَع 
هک یمک  رایسب  ششوپ  ای  و  دندرک ، یم یگدنز  هنهرب  هک  اجنآ  ات  دندوب ، یناسنا  یگدنز  زا  نییاپ  رایـسب  يا  هلحرم رد  تیعمج  نیا 

.دنتشاد دیناشوپ ، یمن باتفآ  زا  ار  اهنآ  ندب 

65 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رایتخا رد  دوخ ) فادـها  دربشیپ   ) يارب یتاـناکما  هچ  وا  میناد  یم یبوخ  هب  اـم  و  نینرقلا ، وذ  راـک  دوب  نینچ  نیا  ! » يرآ هیآ 91 -) )
(. ًاْربُخ ِْهیََدل  اِمب  انْطَحَأ  ْدَق  َِکلذَک َو  « ) تشاد

65 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نیا زا  دعب  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  نینرقلا  وذ  ياهرفـس  زا  رگید  یکی  هب  اجنیا  رد  دش ؟ هتخاس  هنوگچ  نینرقلا  وذ  ّدس  هیآ 92 -) )
(. ًابَبَس َعَْبتَأ  َُّمث  « ) تفرگ هرهب  تشاد  رایتخا  رد  هک  یمهم  بابسا  زا  زاب  ارجام 

65 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

چیه هک  تفای  قباس  هورگ  ود  نآ  زا  ریغ  یهورگ  اجنآ  رد  و  دیـسر ، هوک  ود  نایم  هب  اـت  داد  همادا  ار  دوخ  هار  ناـنچمه  (- » هیآ 93 )
(. ًالْوَق َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ًامْوَق ال  امِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  ِْنیَّدَّسلا  َْنَیب  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  « ) دندیمهف یمن ار  ینخس 

ینیئاپ رایـسب  حطـس  رد  ندـمت  رظن  زا  هک  درک  هدـهاشم  یتیعمج  اجنآ  رد  دیـسر و  یناتـسهوک  هقطنم  کـی  هب  وا  هک  نیا  هب  هراـشا 
.تسوا نتفگ  نخس  نامه  یناسنا ، ندمت  ياه  هناشن نیرتنشور  زا  یکی  هک  ارچ  دندوب ،

66 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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66 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

مدقم دندوب ، باذع  رد  جوجأم  جوجأی و  مان  هب  یتخس  رس  راوخنوخ و  نانمشد  هیحان  زا  هک  تیعمج  نآ  ماگنه  نیا  رد  هیآ 94 -) )
: دنتفگ  » دندز و وا  نماد  هب  تسد  دندرمش ، تمینغ  دوب ، یمیظع  تاناکما  تردق و  ياراد  هک  ار  نینرقلا  وذ 

ام و نایم  هک  میراذگب  وت  رایتخا  رد  يا  هنیزه ام  تسا  نکمم  ایآ  دننک ، یم داسف  نیمز  رس  نیا  رد  جوجأم  جوجأی و  نینرقلا ! وذ  يا 
انَْنَیب َو َلَعْجَت  ْنَأ  یلَع  ًاجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَهَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسْفُم  َجوُجْأَم  َجوُجْأَی َو  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  ای  اُولاق  « ) ینک داجیا  يّدـس  اهنآ 

(. ادَس ْمُهَْنَیب 
.دشاب هدوب  هراشا  تمالع و  قیرط  زا  تسا  نکمم  دندیمهف  یمن ار  نینرقلا  وذ  نابز  لقا  دح  هک  نیا  اب  اهنآ ، راتفگ  نیا 

66 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

رتهب دـینک ) یم داهنـشیپ  امـش  هچنآ  زا   ) هدراذـگ نم  رایتخا  رد  مراگدرورپ  هچنآ  تفگ :  » اهنآ خـساپ  رد  نینرقلا  وذ  اما  هیآ 95 -) )
(. ٌْریَخ یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  ام  َلاق  « ) مرادن امش  یلام  کمک  هب  يزاین  و  تسا »

(. ًامْدَر ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ْلَعْجَأ  ٍةَّوُِقب  ِینُونیِعَأَف  « ) منک داجیا  يدنمورین  دس  دسفم ،) موق   ) اهنآ امش و  نایم  ات  دینک ، يرای  ییورین  اب  ارم  »

66 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

(. ِدیِدَْحلا ََربُز  ِینُوتآ  « ) دیروایب نم  يارب  نهآ  گرزب  تاعطق  : » داد روتسد  نینچ  سپس  هیآ 96 -) )
یَّتَح « ) دناشوپ ار  هوک  ود  نایم  الماک  ات   » درک رداص  رگیدکی  يور  رب  ار  اهنآ  ندیچ  روتـسد  دـش ، هدامآ  نهآ  تاعطق  هک  یماگنه 

(. ِْنیَفَدَّصلا َْنَیب  يواس  اذِإ 
رارق ّدـس  نیا  فرط  ود  رد  ار  نآ  دـیروایب و  نآ  دـننام  مزیه و  ازـشتآ  داوم  : ) تفگ  » اهنآ هب  هک  دوب  نیا  نینرقلا  وذ  روتـسد  نیموس 
ُهَلَعَج اذِإ  یَّتَح  اوُخُْفنا  َلاق  « ) درک هتخادگ  خرـس و  ار ، نهآ  تاعطق  ات  دیمدب  شتآ  نآ  رد  دیراد ) رایتخا  رد  هک  یلئاسو  اب  و  دیهد ،

(. ًاران
، بیجع حرط  نیا  اب  و  دزاسب ، يا  هچراپکی ّدس  دـهد و  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  نهآ  تاعطق  قیرط  نیا  زا  تساوخ ، یم وا  تقیقح  رد 

67 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .داد  ماجنا  دنهد  یم ماجنا  يراکشوج  هلیسو  هب  زورما  هک  ار  يراک  نامه 
ِینُوتآ َلاق  « ) مزیرب ّدـس  نیا  يور  رب  ات  دـیروایب  نم  يارب  هدـش  بوذ  سم  تفگ : : » درک رداـص  نینچ  ار  روتـسد  نیرخآ  ماـجنا  رس 

(. ًارِْطق ِْهیَلَع  ْغِْرفُأ 
! درک ظفح  ندیسوپ  اوه و  ذوفن  زا  ار  نآ  دیناشوپ و  سم  زا  يا  هیال اب  ار  نینهآ  ّدس  نآ  هعومجم  بیترت  نیا  هب  و 

67 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

دنتـسناوت یمن و  دنور ، الاب  نآ  زا  دندوبن  رداق  جوجأم ] جوجأی و  هفیاط   ] اهنآ هک   » تخاس یمکحم  ّدس  نانچ  ماجنا  رـس  هیآ 97 -) )
(. ًابْقَن َُهل  اوُعاطَتْسا  اَم  ُهوُرَهْظَی َو  ْنَأ  اوُعاطْسا  اَمَف  « ) دننک داجیا  نآ  رد  یبقن 
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67 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هراشا

دنک تاهابم  نآ  هب  تسیاب  یم ناربکتسم  شور  قبط  و  دوب ، هداد  ماجنا  یمهم  رایـسب  راک  هک  نیا  اب  نینرقلا  وذ  اجنیا  رد  هیآ 98 -) )
تمحر زا  نیا  هک  تشاد : راهظا   » نینچ بدا  تیاهن  اب  دوب ، ادخ  درم  نوچ  اما  دراذگب ، هورگ  نآ  رـس  رب  یتنم  ای  و  دلابب ، دوخ  رب  و 

(. یِّبَر ْنِم  ٌۀَمْحَر  اذه  َلاق  « ) تسا نم  راگدرورپ 
نآ مراد  نخـس  ذوفن  تردق و  رگا  تسادخ و  هیحان  زا  مراد  رب  یمهم  ماگ  نینچ  مناوت  یم نآ  هلیـسو  هب  مراد و  یهاگآ  ملع و  رگا 

.تسوا هیحان  زا  مه 
دـسر ارف  مراگدرورپ  هدعو  هک  یماگنه   » هن تسا  يدـبا  ینادواج و  ّدـس  کی  نیا  دـینکن  نامگ  هک  درک  هفاضا  ار  هلمج  نیا  سپس 

(. َءاَّکَد ُهَلَعَج  یِّبَر  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  ! ) دزاس یم لدبم  راومه  فاص و  نیمز  رس  کی  هب  و  دبوک » یم مه  رد  ار  نآ 
(. اقَح یِّبَر  ُدْعَو  َناک  َو  « ) تسا قح  مراگدرورپ  هدعو  نیا  «و 

.دنک یم هراشا  زیخاتسر  هناتسآ  رد  نآ  نامزاس  نتخیر  مه  رد  ایند و  ءانف  هلأسم  هب  شراتفگ  نیا  رد  نینرقلا  وذ 

67 ص :  یخیرات .... : ناتساد  نیا  هدنزومآ  تاکن 

.دهد یم لیکشت  ار  نآرق  یلصا  فده  عقاو  رد  هک  تسا  یناوارف  هدنزومآ  تاکن  ناتساد  نیا  رد 
يارب ادـخ  اذـل  درادـن ، ناکما  بابـسا  هب  لسوت  نودـب  يراک  چـیه  ناهج  رد  هک  تسا  نیا  دزومآ  یم ام  هب  هک  یـسرد  نیتسخن  - 1

.داد وا  هب  ار  يزوریپ  تفرشیپ و  بابسا »  » نینرقلا وذ  راک  تفرشیپ 
68 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ناراک  اطخ  تازاجم  نامداخ و  قیوشت  نودب  دناوت  یمن یتموکح  چیه  - 2

هب شفورعم  ناـمرف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و  هدافتـسا  یبوـخ  هب  نآ  زا  نینرقلا  وذ  هک  تـسا  یلـصا  ناـمه  نـیا  دـسرب ، يزوریپ 
ناسکی وت  رظن  رد  راک  دـب  راک و  وکین  دـیابن  هاگ  چـیه  : » دـیامرف یم تسا  يراد  روشک  عماج  لمعلا  روتـسد  کی  هک  رتشا » کلام  »

«. اورپ یب روسج و  ناراک  دب  دنوش و  تبغر  یب دوخ  راک  هب  ناراک  وکین  هک  دوش  یم ببس  رما  نیا  اریز  دنشاب ،
نم درک  حیرـصت  هک  نآ  زا  دـعب  نینرقلا  وذ  لـیلد  نیمه  هب  و  تسین ، یهلا  لدـع  تموکح  کـی  بساـنم  زگره  قاـش  فـیلکت  - 3

داهنـشیپ اهنآ  هب  یناسآ  لهـس و  همانرب  نم  : » دومن هفاضا  داد ، مهاوخ  وکین  شاداپ  ار  ناـحلاص  درک و  مهاوخ  تازاـجم  ار  ناـملاظ 
.دنشاب هتشاد  قوش  تبغر و  لیم و  يور  زا  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  ات  درک » مهاوخ 

.دشاب انتعا  یب اهنآ  فلتخم  طئارش  مدرم و  یگدنز  عونت  توافت و  هب  تبسن  دناوت  یمن ریگ  ارف  تموکح  کی  - 4
ره اب  و  تشادـن ، رود  رظن  زا  اـًلْوَق .) َنوُهَقْفَی  َنوُداـکَی  ـال   ) دـندیمهف یمن ینخـس  نآرق  هتفگ  هب  هک  ار  یتیعمج  یتح  نینرقلا  وذ  - 5

.تخاس فرط  رب  ار  ناشزاین  داد و  ارف  شوگ  اهنآ  لد  درد  هب  دوب  نکمم  هلیسو 
رپ نآ  ندرک  مهارف  يارب  نینرقلا » وذ   » تهج نیمه  هب  تسا ، یعاـمتجا  ملاـس  یگدـنز  کـی  طرـش  نیرتمهم  نیتسخن و  تینما ، - 6

.تفرگ هدهع  رب  ار  اهراک  نیرت  تمحز
کیرش دوخ  راک  ماجنا  رد  دیاب  درد ، یلصا  نابحاص  هک  تسا  نیا  تخومآ  ناوت  یم یخیرات  يارجام  نیا  زا  هک  يرگید  سرد  - 7
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ياهدادعتـسا زورب  هب  مه  دور  یم شیپ  درد  یلـصا  نابحاص  تکرـش  اب  هک  يراک  الوصا  رثا » دـشاب  ار  درد  بحاـص  هآ   » هک دنـشاب 
ناوارف جنر  لمحت  نآ  نتخاس  رد  هک  ارچ  دنـشوک  یم نآ  ظفح  رد  دنهن و  یم جرا  ار  هدش  لصاح  هجیتن  مه  دنک و  یم کمک  اهنآ 

.دنا هدرک
دناوت یم دوش  رادروخ  رب  یحیحص  تیریدم  حرط و  زا  هک  یماگنه  هداتفا  بقع  تلم  کی  یتح  هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  انمض 

.دنزب یلوقعلا  ریحم  مهم و  راک  نانچ  هب  تسد 
69 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ادخ  هچنآ  هب  و  دشاب ، تایدام  لام و  هب  انتعا  یب دیاب  یهلا  ربهر  کی  - 8

.دنک تعانق  هدراذگ  شرایتخا 
دوخ توعد  ربارب  رد  ام  هک  دوب  نیا  ناشیاهنخـس  نیرت  یـساسا زا  یکی  اهنآ  هک  میناوخ : یم ءایبنا  ناتـساد  رد  ارارک  دـیجم  نآرق  رد 

.مینک یمن هبلاطم  امش  زا  یلام  شاداپ و  رجا و  زگره 
.تسا ناتساد  نیا  رگید  سرد  رظن  ره  زا  يراک  مکحم  - 9

هب دیابن  زگره  زاب  دـیآ  رب  گرزب  ياهراک  ماجنا  هدـهع  زا  دوش و  تردـق  بحاص  نکمتم و  دـنمورین و  يوق و  ردـق  ره  ناسنا  - 11
.دهد یم میلعت  ناگمه  هب  نینرقلا  وذ  هک  تسا  يرگید  سرد  مه  نیا  ددرگ  رورغم  دلابب و  دوخ 

کی دالوپ  نهآ و  زا  دـنچ  ره  تفای ، دـهاوخ  لـلخ  ماـجنا  رـس  ناـهج  نیا  ياـهانب  نیرتمکحم  تسا و  یندـش  لـئاز  زیچ  همه  - 12
عمج رد  نانچ  نآ  دـنناد ، یم ینادواج  ار  ایند  المع  هک  اهنآ  همه  يارب  تسا  یـسرد  ارجام  نیا  رد  سرد  نیرخآ  نیا  .دـشاب  هچراپ 

.درادن دوجو  یئانف  گرم و  زگره  یئوگ  هک  دنشوک  یم هناصیرح  طرش و  دیق و  یب ماقم ، بسک  لام و 

69 ص :  دننایک .... ؟ جوجأم  جوجأی و 

هیآ 96. ءایبنا  هروس  رد  رگید  ثحب و  دروم  تایآ  رد  یکی  هدمآ ، نایم  هب  نخس  جوجأم  جوجأی و  زا  هروس  ود  رد  دیجم  نآرق  رد 
يارب يدـیدش  تمحازم  هک  تسا  هدوب  راوخنوخ  یـشحو  هلیبق  ود  هب  قلعتم  ماـن  ود  نیا  هک  دـهد  یم یهاوگ  یبوخ  هب  نآرق  تاـیآ 

ار اهنآ  زا  يریگ  ولج  ياضاقت  هقطنم  نآ  هب  شروک »  » رفـس ماگنه  هب  زاقفق  مدرم  .دنا و  هتـشاد دوخ  تنوکـس  زکرم  فارطا  نانکاس 
.دومن نینرقلا  وذ  فورعم  ّدس  ندیشک  هب  مادقا  زین  وا  و  دندومن ، يو  زا 

69 ص :  ۀیآ 99 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هب زیخاتسر  هناتـسآ  رد  نآ  ندیبوک  مه  رد  نینرقلا و  وذ  ّدس  زا  هتـشذگ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  نامیا : یب دارفا  هاگلزنم  هیآ 99 -) )
ار اهنآ  ام  دریگ ) یم نایاپ  ناهج  هک   ) زور نآ  رد  و  : » دیوگ یم نینچ  هداد  همادا  تمایق  مایق  هب  طوبرم  لئاسم  هب  اجنیا  رد  دمآ ، نایم 

(. ٍضَْعب ِیف  ُجوُمَی  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَضَْعب  انْکَرَت  َو  « ) دننز یم جوم  مه  رد  هک  مینک  یم اهر  نانچ 
70 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ای  تسا و  هنحص  نآ  رد  اهناسنا  ترثک  ینوزف و  رطاخ  هب  ای  ُجوُمَی »  » هب ریبعت 

.دزرل یم اهنآ  رکیپ  بآ  جاوما  نوچمه  یئوگ  دتفا ، یم زور  نآ  رد  اهناسنا  مادنا  هب  هک  تسا  يا  هزرل بارطضا و  رطاخ 
ِیف َخـُِفن  َو  « ) مینک یم عمج  میـشخب و ) یم نیون  تاـیح   ) ار همه  اـم  و  دوش ، یم هدـیمد  روپیـش ]  ] روص رد  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. ًاعْمَج ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلا 
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.تسین انثتسم  نوناق  نیا  زا  يدحا  و  دوب ، دنهاوخ  عمج  هنحص ، نآ  رد  اهناسنا  همه  کش  نودب 
خر ملاع  رد  یبالقنا  میظع  لوحت  ود  رگید ، ناهج  زاـغآ  ناـهج و  ناـیاپ  رد  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تاـیآ  عومجم  زا 

اب هزادـنا  هچ  تسین  مولعم  هک  همانرب  نیمود  و  تسا ، یتبرـض  همانرب  کـی  رد  اـهناسنا  تادوجوم و  ياـنف  لوحت ، نیتسخن  دـهد : یم
هب نآرق  رد  همانرب  ود  نیا  زا  هک  تسا ، رگید  یتبرـض  همانرب  کی  اب  مه  نآ  ناگدرم  ندـش  هتخیگنا  رب  دراد ، هلـصاف  تسخن  هماـنرب 

.تسا هدش  ریبعت  روپیش ) رد  ندیمد  « ) روص خفن   » ناونع

70 ص :  ۀیآ 100 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نایب ددرگ  یم تشونرس  نآ  بجوم  هک  ار  یتافص  مه  ناشلامعا و  تبقاع  مه  دزادرپ ، یم نارفاک  لاح  حرش  هب  سپـس  هیآ 100 -) )
(. ًاضْرَع َنیِِرفاْکِلل  ٍِذئَمْوَی  َمَّنَهَج  انْضَرَع  َو  « ) میراد یم هضرع  نارفاک  هب  زور  نآ  رد  ار  منهج  ام  : » دیوگ یم نینچ  و  هدرک ،

هدـهاشم و نیمه  هک  دوش  یم راکـشآ  رهاظ و  الماک  اهنآ  ربارب  رد  شکاندرد  فلتخم  ياهتازاجم  گنراگنر و  ياهباذـع  اـب  منهج 
.دنوش نآ  راتفرگ  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  هاکناج ، كاندرد و  تسا  یباذع  دوخ  نانآ  ربارب  رد  شروهظ 

70 ص :  ۀیآ 101 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اهنامه : » دنک یم یفرعم  نینچ  ار  اهنآ  هاتوک  هلمج  کی  رد  دـنوش ؟ یم یتشون  رـس  نانچ  راتفرگ  ارچ  دـننایک و  نارفاک  هیآ 101 -) )
(. يِرْکِذ ْنَع  ٍءاطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیِذَّلا  « ) دوب هدناشوپ  نم  دای  زا  ار  ناشنامشچ  يا  هدرپ هک 

(. ًاعْمَس َنوُعیِطَتْسَی  اُوناک ال  َو  « ) دنتشادن ییاونش  تردق  اما ) دنتشاد  شوگ  هک  اهنامه   ) «و
هتخادـنا راک  زا  ار  دوش  یم ناسنا  تواقـش  تداعـس و  لماع  هچنآ  تاـیعقاو و  كرد  یئوجقح و  هلیـسو  نیرتمهم  اـهنآ  تقیقح  رد 

71 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندوب 
تسا و مزال  اونش  شوگ  کی  انیب و  مشچ  کی  اهنت  دیوگ  یم نخس  ناسنا  اب  ناهج  نیا  زیچ  همه  و  تسا ، راکـشآ  قح  هرهچ  يرآ !

.سب

71 ص :  ۀیآ 102 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

ایآ : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  هدوب  ناشرگید  تافارحنا  یلـصا  هیاپ  هک  اهنآ  يرکف  فارحنا  هطقن  کی  هب  هیآ  نیا  هیآ 102 -) )
يِدابِع اوُذِخَّتَی  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِسَحَف  َأ  « ) دننک باختنا  دوخ  تسرپرس  ّیلو و  نم  ياج  هب  ار  مناگدنب  دنناوت  یم دنتشادنپ  نارفاک 

(. َءاِیلْوَأ ِینوُد  ْنِم 
زا دنناوتب  هک  دنراد  يزیچ  دوخ  زا  دشاب  الاو  ناشماقم  ردق  ره  ناگتـشرف  حیـسم و  نوچمه  دندش  عقاو  دوبعم  هک  یناگدـنب  نیا  ایآ 

دندوب وا  تیاده  هب  دنمزاین  زین  ناشدوخ  یتح  دوب ، ادخ  هیحان  زا  دنتشاد  هچ  ره  مه  اهنآ  دوخ  سکع ، هب  ای  دننک ؟ تیامح  نارگید 
.دنتفر ورف  كرش  رد  دندرک و  ششومارف  اهنآ  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

(. ًالُُزن َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  « ) میا هدرک هدامآ  نارفاک  ییاریذپ  يارب  ار  منهج  ام  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 

71 ص :  ۀیآ 103 ....  (: 18) فهکلا ةروس 
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، نامیا یب دارفا  تافص  يارب  تسا  یحیضوت  هک  نیا  نیع  رد  هروس  نایاپ  ات  هدنیآ  تایآ  هیآ و  نیا  مدرم : نیرتراکنایز  هیآ 103 -) )
فهک و باحـصا  ناتـساد  هب  طوبرم  ياهثحب  اصوصخم  تشذگ  هروس  نیا  رد  هک  ییاهثحب  مامت  يارب  تسا  يدـنب  عمج  عون  کی 

.ناشنافلاخم ربارب  رد  اهنآ  ياهشالت  نینرقلا و  وذ  رضخ و  یسوم و 
رد ناگدنونـش  يواکجنک  سح  کیرحت  يارب  اـما  دزادرپ ، یم رـشب  دارفا  نیرت  تخب دـب  اـهناسنا و  نیرتراـکنایز  یفرعم  هب  تسخن 

نیرتراکنایز مهد  ربخ  امش  هب  ایآ  وگب : : » دهد یم روتسد  ربمایپ  هب  دنک و  یم حرطم  لاؤس  کی  لکـش  رد  ار  نآ  یمهم  هلأسم  نینچ 
(. ًالامْعَأ َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  ( !؟» تسیک مدرم 

71 ص :  ۀیآ 104 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هک دنتسه  یناسک   » مدرم نیرتراکنایز  دنامن : ینادرگ  رـس  رد  يدایز  تدم  هدنونـش  ات  دیوگ  یم خساپ  دوخ  هلـصافالب  هیآ 104 -) )
ِیف ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا  «! ) دـنهد یم ماجنا  کین  راک  دـننک  یم نامگ  لاح  نیا  اب  هدـش  دوبان  مگ و  ایند  یگدـنز  رد  ناشیاهـششوک 

(. ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا 
72 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هکلب  دهدب  تسد  زا  ار  یعفانم  ناسنا  هک  تسین  نیا  اهنت  نارسخ  موهفم  املسم 

داد و ادخ  ياهورین  شوه و  لقع و  زا  رتالاب  رترب و  يا  هیامرـس هچ  دـهد ، فک  زا  زین  ار  هیامرـس  لصا  هک  تسا  نآ  یعقاو  نارـسخ 
.ام ياهتردق  اهورین و  زا  تسا  يرولبت  ام  لمع  تسا و  ناسنا  لامعا  شلوصحم  هک  اه  نیمه تسا ؟ تمالس  یناوج و  رمع و 

.دنا هدش دوبان  مگ و  اهنآ  همه  یئوگ  دوش  يا  هدوهیب ای  رگناریو  لامعا  هب  لیدبت  اهورین  نیا  هک  یماگنه 
زا یفارحنا  طلغ و  ریـسم  کی  رد  ار  شیوخ  يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس ناسنا  هک  تساجنآ  فعاضم  نارـسخ  یعقاو و  ناـیز  اـما 

نیا رارکت  زا  هن  و  هتخومآ ، یسرد  شنایز  زا  هن  هدرب ، يا  هجیتن اهششوک  نیا  زا  هن  تسا ، هدرک  یبوخ  راک  دنک  نامگ  دهد و  تسد 
.تسا ناما  رد  راک 

72 ص :  ۀیآ 105 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

، تساهنآ ياهیتخب  دب  مامت  هشیر  هک  تفص  دنچ  دزادرپ و  یم راکنایز  هورگ  نیا  تادقتعم  تافص و  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 105 -) )
.دراد یم نایب 

(. ْمِهِّبَر ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دندش رفاک  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 
ناسنا ربارب  رد  ار  تیعقاو  هرهچ  و  درد ، یم مه  رد  ار  رورغ  ياه  هدرپ هک  یتاـیآ  دـنک ، یم اونـش  اـنیب و  ار  شوگ  مشچ و  هک  یتاـیآ 

نیمز رـس  هب  هدروآ  نوریب  اهرادـنپ  ماـهوا و  تاـملظ  زا  ار  یمدآ  و  ییانـشور ، تسا و  رون  هک  یتاـیآ  هرخـالاب  و  دزاـس ، یم مّسجم 
.ددرگ یم نومنهر  قیاقح 

(. ِِهئاِقل َو  « ) دندش رفاک  وا  ياقل  و   » داعم هب  ادخ  ندرک  شومارف  زا  دعب  اهنآ  هک  نیا  رگید 
و دنیب ، یم اراکـشآ  لد  مشچ  اب  ار  وا  دنک ، یم هدهاشم  رگید  نامز  ره  زا  رتهب  رتشیب و  ار  ادخ  راثآ  تمایق  رد  ناسنا  ینعی  هللا » ءاقل  »

.دوش یم يدوهش  نامیا  کی  ادخ  هب  تبسن  وا  نامیا 
لامعا يور  تسوا  لامعا  بقارم  یتردـق  هک  دـنکن  ساسحا  ناسنا  دریگن و  رارق  أدـبم »  » هب نامیا  رانک  رد  داعم »  » هب نامیا  ات  يرآ !

73 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دش  دهاوخن  حالصا  و  درک ، دهاوخن  یحیحص  باسح  دوخ 
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دننامه تسرد  ْمُُهلاـمْعَأ .) ْتَِطبَحَف  « ) دـش دوباـن  طـبح و  ناـشلامعا   » داـعم أدـبم و  هب  رفک  نیمه  رطاـخ  هب  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
.میظع نافوت  کی  ربارب  رد  يرتسکاخ 

ْمَُهل ُمیُِقن  الَف  « ) درک میهاوخن  اپرب  نانآ  يارب  ینازیم  تمایق  زور  اذـل  ، » دـنرادن دـشاب  شزرا  شجنـس و  لباق  هک  یلمع  اـهنآ  نوچ  و 
(. ًانْزَو ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

نیزوت و هنوگچ  دـنرادن  طاـسب  رد  يزیچ  هک  اـهنآ  دـشاب ، طاـسب  رد  يزیچ  هک  تسا  ییاـج  هب  طوبرم  شجنـس  نیزوـت و  هک  ارچ 
گرزب هبرف  نادرم  تماـیق  زور  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یفورعم  تیاور  رد  اذـل  دنـشاب !؟ هتـشاد  شجنس 

، ناـشلامعا ناـهج  نیا  رد  هک  ارچ  تسین .» یـسگم  لاـب  هزادـنا  هب  یتـح  ناـشنزو  هک  دـننک  یم رـضاح  ادـخ  هاـگداد  رد  ار  يا  هـثج
.دوب كوپ  یلاخ و  وت  همه  ناشتیصخش  ناشراکفا و 

73 ص :  ۀیآ 106 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

منهج اهنآ  رفیک  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  ناشنایز  یتخب و  دـب  فارحنا و  لماع  نیموس  اهنآ  رفیک  نایب  نمـض  سپـس  هیآ 106 -) )
اوُرَفَک َو اِمب  ُمَّنَهَج  ْمُهُؤازَج  َِکلذ  « ) دنتفرگ هیرخـس  ءازهتـسا و  داب  هب  ار  مناربمایپ  نم و  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  نآ  رطاخ  هب  تسا 

(. ًاوُزُه ِیلُسُر  ِیتایآ َو  اوُذَخَّتا 
داب هب  ار  نآ  راکنا  زا  رتالاب  ای  هدرک و  راکنا  ار  ءایبنا ) تلاسر  داعم و  أدبم و   ) ینید تادقتعم  یساسا  لصا  هس  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و 

.دنتفرگ هرخسم 

73 ص :  ۀیآ 107 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

نانمؤم و غارس  هب  نونکا  دش ، هتـسناد  یبوخ  هب  ناشراک  ماجنا  رـس  نینچمه  مدرم و  نیرتراکنایز  رافک و  تاصخـشم  هیآ 107 -) )
نامیا هک  یناسک  : » دیوگ یم هنیمز  نیا  رد  نآرق  ددرگ ، صخشم  الماک  فرط  ود  ره  عضو  هلباقم ، هنیرق  اب  ات  میور  یم ناشتـشونرس 
ُتاَّنَج ْمَُهل  َْتناک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسا ناـشهاگلزنم  سودرف  ياـهغاب  دـنداد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـندروآ و 

(. ًالُُزن ِسْوَدْرِْفلا 
ياهغاب نیرترب  نیرتهب و  سودرف »  » بیترت نیا  هب  و  دـشاب ، عمج  نآ  رد  مزال  بهاوم  مامت  اهتمعن و  همه  هک  تسا  یغاب  ِسْوَدْرِْفلا » »

.تسا تشهب 

73 ص :  ۀیآ 108 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

هفاـضا هلـصاف  ـالب  دوشن  زارد  نآ  نماد  هب  لاوز  تسد  هک  دوب  دـهاوخ  یتروص  رد  تمعن  کـی  لاـمک  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 108 -) )
74 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهغاب  نیا  رد  هنادواج  اهنآ  : » دنک یم

(. اهِیف َنیِِدلاخ  « ) دنام دنهاوخ  تشهب 
زگره  » سودرف ناـنکاس  دـنک  یم لوحت  عونت و  ینوگرگد و  ياـضاقت  اـمئاد  ناـسنا  بلط  لوحت  دنـسپ و  لکـشم  عبط  هک  نیا  اـب  و 

یتح تسه  اجنآ  رد  دـنهاوخ  یم هچ  ره  هک  نیا  يارب  ًالَوِح .) اْهنَع  َنوُْغبَی  ـال  « ) درک دـنهاوخن  نآ  زا  لوحت  ناـکم و  لـقن  ياـضاقت 
.لماکت عونت و 
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74 ص :  ۀیآ 109 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

اَّلِإ ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  : » هک دندینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  یهلا  نخـس  نیا  هک  یماـگنه  دوهی  لوزن : نأـش  هیآ 109 -
: دنتفگ « 1 « » دیرادن شناد  زا  یمک  هرهب  زج  امش  اًلِیلَق 

بحاص هدش ، هداد  وا  هب  تاروت  سک  ره  تسا و  هدش  هداد  تاروت  ام  هب  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ حیحص  دناوت  یم يزیچ  نینچ  هنوگچ 
(. دومن وا  لمع  ربارب  رد  ام  ملع  ندوب  زیچان  ادخ و  تیاهن  یب ملع  زا  یمیسرت  و   ) دش لزان  هیآ  .تسا  ریثک  ریخ 

دهاوخ یم نآرق  ییوگ  تسا ، هروس  نیا  ثحابم  لک  اب  طابترا  رد  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  دـنراد ! ار  ادـخ  ياقل  دـیما  هک  اـهنآ  ریـسفت :
.تسین یمهم  بلطم  ادخ  نایاپ  یب ملع  ربارب  رد  نینرقلا  وذ  و  رضخ ، یسوم و  و  فهک ، باحصا  تشذگ  رس  رب  یهاگآ  هک  دیوگب 

، دوش بکرم  مراگدرورپ  تاملک  نتـشون  يارب  اـهایرد  رگا  وگب : : » دـیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور 
ُرْحَْبلا َناک  َْول  ُْلق  « ) مینک هفاضا  نآ  هب  ار  نآ  دننامه  دنچ  ره  دریگ ، نایاپ  مراگدرورپ  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دـبای  یم نایاپ  اهایرد 

(. ًادَدَم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  یِّبَر َو  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم 
ای دینیب  یم امـش  هک  تسا  نآ  هب  دودـحم  یتسه  ملاع  دـیربم  نامگ  هک  دـهد  یم تیعقاو  نیا  هب  هجوت  هیآ  نیا  رد  نآرق  تقیقح  رد 

تافـص و نآ و  مان  دنهاوخب  دنوش و  بکرم  اهایرد  رگا  هک  دراد  شرتسگ  تمظع و  ردـق  نآ  هکلب  دـینک ، یم ساسحا  ای  دـیناد  یم
.دنشاب هدرک  اصحا  ار  یتسه  ناهج  تادوجوم  هک  نآ  زا  شیپ  دنبای  یم نایاپ  اهایرد  دنسیونب  ار  اهنآ  ياهیگژیو 

ار یتسه  ناهج  ياهتنا  یب شرتسگ  هک  نیا  نیع  رد  قوف  هیآ  هک : نیا  هجوت  لباق 
__________________________________________________

هیآ 85. (، 17  ) ءارسا هروس  ( 1)
75 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رد هچنآ  همه  هب  ادخ  میناد  یم هک  ارچ  تسه ، زین  دنوادخ  دودحمان  ملع  زا  یمیـسرت  دزاس ، یم مسجم  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  رد 
.دینک تقد  دوب - دهاوخن  ادج  تادوجوم  نیا  دوجو  زا  وا  ملع  هکلب  دراد ، یملع  هطاحا  دوب  دهاوخ  هدوب و  یتسه  هنهپ 

رداق زگره  دندرگ  ملق  ناتخرد  همه  دـنوش و  رهوج  بکرم و  نیمز  يور  ياهـسونایقا  مامت  رگا  تفگ : ناوت  یم رگید  ریبعت  هب  سپ 
.دننزب مقر  تسا  دنوادخ  ملع  رد  هچنآ  دنتسین 

75 ص :  ۀیآ 110 ....  (: 18) فهکلا ةروس 

و داعم »  » و دـیحوت » ، » ینید تاداـقتعا  یـساسا  لوصا  زا  تسا  يا  هعومجم تسا  فهک  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هیآ 110 -) )
.تسا هدوب  نآ  اب  زین  فهک  هروس  زاغآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  عقاو  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ » تلاسر  »

طقف نم  وگب : : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  نآ  تسا  هدوب  هارمه  هغلاـبم  ولغ و  عاونا  اـب  شخیراـت  لوط  رد  توـبن  هلأـسم  هک  اـجنآ  زا  و 
(. ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  « ) دوش یم یحو  نم  رب  هک  تسا ) نیا  مزایتما  هناگی   ) متسه امش  نوچمه  يرشب 

خرـس ملق  درب  یم الاب  تیهولا  هلحرم  هب  تیرـشب  هلحرم  زا  ار  ناربمایپ  هک  يدولآ  كرـش  يرادـنپ  تازاـیتما  ماـمت  رب  ریبعت  نیا  اـب  و 
.دشک یم

دوبعم هک   » دوش یم یحو  نم  رب  دیوگ : یم دراذگ و  یم دـیحوت  هلأسم  يور  تشگنا  دوش ، یم یحو  هک  یلئاسم  مامت  نایم  زا  سپس 
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  « ) تسا یکی  طقف  امش 
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لوصا و همه  هیام  ریمخ  هکلب  تسین  نید  لوصا  زا  لصا  کی  اهنت  دـیحوت  اریز  تسا ، هدـش  هراشا  دـیحوت  هلأـسم  هب  اـهنت  اـجنیا  رد 
.تسا مالسا  عورف 

هیبشت ینامـسیر  نآ  هب  ار  دـیحوت  دـیاب  مینک  هیبشت  يرهوگ  ياه  هناد هب  عورف  لوصا و  زا  ار  نید  تامیلعت  هداس  لاـثم  کـی  رد  رگا 
.دزاس یم ییابیز  شزرا و  رپ  دنبندرگ  نآ  عومجم  زا  دهد و  یم دنویپ  مه  هب  ار  اه  هناد نیا  هک  درک 

باذـع زا  دوش  دراو  نآ  رد  سک  ره  تسا و  راگدرورپ  مکحم  هعلق  هّللا » ّالا  هلا  ال   » هلمج هک : میناوخ  یم ثیداحا  رد  لیلد  نیمه  هب 
.تسا ناما  رد  یهلا  رفیک  و 

76 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ءاف »  » فرح اب  ار  نآ  دنک و  یم زیخاتسر  هلأسم  هب  هراشا  هیآ  نیا  هلمج  نیموس 
ْنَمَف « ) دهد ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  دراد  ار  شراگدرورپ  ياقل  دیما  سک  ره  نیا  رب  انب  : » دیوگ یم و  دـنز ، یم دـنویپ  دـیحوت  هلأسم 

(. ًاِحلاص اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک 
نانمؤم يارب  مه  ایند  نیا  رد  هچ  رگ  تسا  نورد  تریـصب  لد و  مشچ  اب  وا  كاپ  تاذ  ینطاب  هدـهاشم  ناـمه  هک  راـگدرورپ  ياـقل 

.دنک یم ادیپ  یمومع  یناگمه و  هبنج  رتنشور  رتشیب و  راثآ  هدهاشم  رطاخ  هب  تمایق  رد  اما  تسا  ریذپ  ناکما نیتسار 
: دنک یم وگ  زاب  نینچ  هاتوک  نایب  کی  رد  ار  حلاص  لمع  تقیقح  هلمج  نیرخآ  رد 

(. ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی  َو ال  « ) دزاس کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  یسک  دیابن  «و 
یحلاص لمع  تقیقح  رد  .تفرگ  دهاوخن  دوخ  هب  حلاص  لمع  گنر  دیاین  لمع  رد  صالخا ، صولخ و  تقیقح  ات  رتنشور  ریبعت  هب 

نآ ات  صلاخ  لمع  تسا ! راگدرورپ  ياقل  همان  رذـگ  تسا  هدـش  هتخیمآ  نآ  اب  هتفرگ و  همـشچ  رـس  صالخا ، یهلا و  هزیگنا  زا  هک 
دوخ لامعا  زور  لهچ  هک  یسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  تیمها  دروم  مالـسا  رد  ّدح 

«. دیاشگ یم شنابز  رب  شبلق  زا  ار  شناد  تمکح و  ياه  همشچ دنوادخ  دهد ، ماجنا  هناصلاخ  ار 
« فهک هروس  نایاپ  »

77 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

77 ص :  [ .... 19  ] میرم هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 98  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

77 ص :  هروس .... : ياوتحم 

: دوش یم هصالخ  شخب  هس  رد  هروس  نیا  ياوتحم  یلک  روطب 
دیحوت و نامرهق  میهاربا  ییحی و  و  ع )  ) حیـسم ترـضح  میرم و  ایرکز و  تشذـگ  رـس  زا  یتمـسق  ار  هروس  نیا  شخب  نیرتمهم  - 1

.تسا یصاخ  یتیبرت  تاکن  ياراد  هک  دهد  یم لیکشت  یهلا ، گرزب  ناربمایپ  زا  رگید  یضعب  سیردا و  لیعامسا و  شدنزرف 
.تسا نآ  دننام  ناراک و  زیهرپ  شاداپ  نامرجم و  تشون  رس  زیخاتسر و  یگنوگچ  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  یتمسق  - 2

يارب ار  يرثؤم  یتیبرت  همانرب  اعومجم  هک  تسا  تعافـش  هلأسم  دنوادخ و  زا  دنزرف  یفن  نآرق و  هب  طوبرم  تاراشا  رگید  شخب  - 3
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.دهد یم لیکشت  اوقت  یکاپ و  نامیا و  هب  یناسنا  سوفن  قوس 

77 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف 

هک نیا  رگم  تفر  دهاوخن  ایند  زا  دنک  هروس  نیا  ندناوخ  هب  تموادم  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
«. دنک یم زاین  یب دنزرف  لام و  ناج و  رظن  زا  ار  وا  هروس  نیا  تکرب  هب  ادخ 

راتفر و لامعا و  لالخ  رد  شساکعنا  ناسنا و  ناج  نورد  رد  هروس  ياوتحم  ندش  هدایپ  زا  تسا  یباتزاب  املـسم  يزاین  یب انغ و  نیا 
.وا راتفگ 

78 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

78 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. صعیهک « ) ص ع ، ي ، ه ، ك ،  » مینک یم دروخ  رب  هعطقم  فورح  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  رگید  راب  هیآ 1 -) )
: دوش یم هدید  یمالسا  عبانم  رد  تایاور  زا  هتسد  ود  هروس  نیا  هعطقم  فورح  صوصخ  رد 

هراشا ك »  » دناد یم ینْسُْحلا ) ُءامْسَْألا   ) دنوادخ گرزب  امـسا  زا  یکی  هب  هراشا  ار  فورح  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  یتایاور  تسخن 
هدـعو رد  هک  یـسک  « ) دـعولا قداص   » هب هراشا  ص »  » ملاع و هب  هراشا  ع »  » و یلو ، هب  هراشا  ي »  » و يداـه ، هب  هراـشا  ه »  » یفاـک و هب 

(. تسا قداص  دوخ 
«، البرک  » هب هراشا  ك » : » تسا هدرک  ریـسفت  البرک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ناتـساد  هب  ار  هعطقم  فورح  نیا  هک  تسا  یتایاور  مود 

نارای نیسح و  تماقتـسا » ربص و   » هب ص »  » و شطع »  » هلأسم هب  ع »  » و دیزی »  » هب ي »  » و ص ) « ) ربمایپ نادناخ  كاله   » هب هراشا  ءاه » »
.شزابناج

.دنرادن مه  اب  مه  یتافانم  عونت  نیع  رد  هک  دراد  ار  فلتخم  یناعم  بات  نآرق  تایآ  هتبلا 

78 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 19) میرم ةروس 

نیا : » دیامرف یم دوش ، یم عورش  ع )  ) ایرکز ناتـساد  زا  نخـس  نیتسخن  هعطقم ، فورح  رکذ  زا  دعب  اّیرکز - ياریگ  ياعد  هیآ 2 -) )
(. اَّیِرَکَز ُهَْدبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ   ...« ) اّیرکز شا  هدنب هب  تبسن  وت  راگدرورپ  تمحر  زا  تسا  يدای 

78 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 19) میرم ةروس 

ناهنپ تدابع )  ) هاگتولخ رد  ار  شراگدرورپ  دوب ) كانمغ  تحاراـن و  تخـس  يدـنزرف ، نتـشادن  زا   ) هک ماـگنه  نآ  رد  (- » هیآ 3 )
(. ایِفَخ ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ   ...« ) دناوخ

78 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 19) میرم ةروس 
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َنَهَو یِّنِإ  ِّبَر  َلاق   ) هدش تسس  تسا ) نم  نت  ياضعا  نیرتمکحم  نم و  رکیپ  نوتـس  هک   ) مناوختـسا اراگدرورپ ! تفگ : (- » هیآ 4 )
(. یِّنِم ُمْظَْعلا 

79 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاْبیَش .) ُْسأَّرلا  َلَعَتْشا  َو  « ) هتفرگ ارف  ار  مرس  مامت  يریپ  هلعش  «و 
رد هراومه  وت  ایِقَـش .) ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَأ  َْمل  َو  « ) ما هدوبن مورحم  تباجا  زا  وت  ياعد  رد  زگره  نم  و  ! » اراگدرورپ دـیازفا : یم سپس 

ار میاعد  هک  مرتراوازس  ما  هدش ناوتان  ریپ و  هک  نونکا  يا ، هتخاسن ممورحم  هاگ  چیه يداد و  تداع  میاهاعد  تباجا  هب  ارم  هتـشذگ 
.ینادرگن زاب  دیمون  ییامرف و  تباجا 

79 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 19) میرم ةروس 

زا يرادـساپ  قح  هک   ) مکانمیب مدوخ  زا  دـعب  مناگتـسب  زا  نم  ! » اراگدرورپ دـهد : یم حرـش  نینچ  ار  دوخ  تجاح  سپـس  هیآ 5 -) )
َِیلاوَْملا ُْتفِخ  یِّنِإ  َو   ...« ) شخبب نم  هب  ینیـشناج  دوخ  دزن  زا  وت  تسا ، میقع  ازان و  مرـسمه  یفرط ) زا   ) و دنرادن ! هاگن  ار  وت  نییآ 

(. اِیلَو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناک  ِیئارَو َو  ْنِم 

79 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 19) میرم ةروس 

ُْهلَعْجا َبوُقْعَی َو  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  !« ) هد رارق  تتیاضر  دروم  ار  وا  و  دشاب ، بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  ینیشناج  (- » هیآ 6 )
(. ایِضَر ِّبَر 

رگا هک  ارچ  ار ، يونعم  تاماقم  ثرا  مه  دوش و  یم لماش  ار  لاوما  ثرا  مه  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  اجنیا  رد  ثرا »  » اـم هدـیقع  هب 
دارفا تسد  هب  مدرم  يونعم  يربهر  رگا  زین  و  دوب ، هدـننک  نارگن  یتسار  هب  دـندش  یم وا  ناوارف  لاوما  رایتخا  بحاص  يدـساف  دارفا 

.تسا هیجوت  لباق  تروص  ود  ره  رد  ایرکز  فوخ  نیا  رب  انب  دوب  ینارگن  هیام  رایسب  زین  نآ  داتفا  یم حلاصان 

79 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 19) میرم ةروس 

فطل و اب  هتخیمآ  یتباجتـسا  راگدرورپ ، هاگـشیپ  رد  ار  اـیرکز  ياـعد  تباجتـسا  هیآ  نیا  دیـسر : دوخ  يوزرآ  هب  اـّیرکز  هیآ 7 -) )
تـسا ییحی  شمان  هک  میهد  یم يرـسپ  هب  تراشب  ار  وت  ام  ایرکز ! يا   » دوش یم عورـش  هلمج  نیا  اب  و  دـنک ، یم نایب  وا  هژیو  تیانع 

ُْلبَق ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ییْحَی  ُهُمْـسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  اَّیِرَکَز  اـی  « ) میا هدادـن رارق  نیا  زا  شیپ  وا  يارب  یماـنمه  هک  هقباـس ) یب  ) يرـسپ
(. ایِمَس

79 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 19) میرم ةروس 

درک حیضوت  ياضاقت  راگدرورپ  هاگشیپ  زا  دید  یمن دعاسم  یبولطم  نینچ  هب  ندیسر  يارب  ار  رهاظ  بابـسا  هک  ایرکز  اما  هیآ 8 -) )
يریپ تّدـش  زا  زین  نم  تسا و  میقع  ازاـن و  مرـسمه  هک  یلاـح  رد  دوب ؟ دـهاوخ  يدـنزرف  نم  يارب  هنوـگچ  اراـگدرورپ ! تفگ :  » و

(. اِیتِع ِرَبِْکلا  َنِم  ُْتغََلب  ْدَق  ًاِرقاع َو  ِیتَأَْرما  َِتناک  ٌمالُغ َو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق  « ) ما هدش هداتفا 
80 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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80 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 19) میرم ةروس 

هک تسا  هنوگ  نیمه  بلطم  دومرف : : » تشاد تفایرد  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  مایپ  نیا  شلاؤس  خساپ  رد  ایرکز  يدوز  هب  اما  هیآ 9 -) )
(. ٌنِّیَه َّیَلَع  َوُه  َکُّبَر  َلاق  َِکلذَک  َلاق  « ) تسا ناسآ  نم  رب  نیا  هتفگ و  وت  راگدرورپ 

هک یلاح  رد  مدیرفآ  البق  ار  وت  نم   » دوش دلوتم  يدنزرف  ازان  ارهاظ  يرسمه  وت و  نوچمه  يدرم  ریپ  زا  هک  تسین  یبیجع  هلأسم  نیا 
(. ًاْئیَش ُکَت  َْمل  ُْلبَق َو  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ْدَق  َو  « ) يدوبن چیه 

تیانع وت  هب  يدـنزرف  طیارـش  نیا  لاس و  ّنس و  نیا  رد  هک  بجعت  ياج  هچ  دـنیرفایب ، زیچ  همه  چـیه ، زا  دراد  ییاناوت  هک  ییادـخ 
.دنک

80 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 19) میرم ةروس 

هک اجنآ  زا  اما  تفرگ  ارف  ار  شدوجو  ياپ  ات  رس  دیما  رون  دش و  لاحشوخ  مرگلد و  رایسب  قوف  نخـس  ندینـش  اب  ایرکز  هیآ 10 -) )
يا هناشن اراگدرورپ ! تفگ :  » درک و راک  نیا  رب  يا  هناشن ياضاقت  ادخ  زا  دوب  تیمها  رپ  زاس و  تشون  رـس  رایـسب  وا  رظن  زا  مایپ  نیا 

(. ًۀَیآ ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق  « ) هد رارق  نم  يارب 
دوهـش ياضاقت  داعم  هب  نمؤم  میهاربا  هک  هنوگ  نامه  رتشیب - نانیمطا  يارب  یلو  تشاد  ناـمیا  یهلا  هدـعو  هب  اـیرکز  کـش  نودـب 

.دومن یتیآ  هناشن و  نینچ  ياضاقت  ادخ  زا  ایرکز  دبای - يرتشیب  نانیمطا  شبلق  ات  درک  یگدنز  نیا  رد  داعم  هرهچ 
ار مدرم  اب  نتفگ  نخـس  تردـق  تسا ) ملاس  تناـبز  هک  یلاـح  رد   ) ماـمت زور  هنابـش  هس  هک  تسا  نآ  وت  هناـشن  دومرف : وا  هب  ادـخ  »

(. ایِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق   ) دنک یم شدرگ  وا  اب  تاجانم  ادخ و  رکذ  هب  تنابز  اهنت  تشاد » یهاوخن 
نخـس ییاناوت  مدرم  ربارب  رد  راگدرورپ ، اب  شیاین  هنوگ  ره  رب  تردـق  ملاس و  نابز  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  تسا  يراکـشآ  هناـشن  نیا 

.دشاب هتشادن  ار  نتفگ 

80 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 19) میرم ةروس 

: تفگ نینچ  اهنآ  هب  هراشا  اب  دمآ و  مدرم  غارـس  هب  شتدابع  بارحم  زا  ایرکز  نشور ) تیآ  نیا  تراشب و   ) نیا زا  دعب  (- » هیآ 11 )
(. ایِشَع ًةَرُْکب َو  اوُحِّبَس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  « ) دییوگب راگدرورپ  حیبست  ماش  حبص و 

ریثأت اهنآ  همه  هدـنیآ  تشون  رـس  رد  تفرگ و  یم ارف  ار  موق  همه  نآ  هنماد  هتـشاد  ینازرا  ایرکز  هب  ادـخ  هک  یگرزب  تمعن  هک  ارچ 
81 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تشاد 

.دنک مکحم  دارفا  ياهلد  رد  ار  نامیا  ياه  هیاپ تسناوت  یم دش  یم بوسحم  يزاجعا  هک  تبهوم  نیا  هتشذگ  نیا  زا 

81 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 19) میرم ةروس 

تمحرم وا  هب  ار  ییحی  ایرکز ، يریپ  ماگنه  هب  هنوگچ  دـنوادخ  هک  میدـید  هتـشذگ  تاـیآ  رد  ییحی : هتـسجرب  تافـص  هیآ 12 -) )
تردـق توق و  اـب  ار  ادـخ  باـتک  ییحی ! يا  : » میناوخ یم ییحی »  » هب باـطخ  ار  یهلا  مهم  ناـمرف  هیآ  نیا  رد  نآ  هلاـبند  هب  دوـمرف ،

(. ٍةَّوُِقب َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  «! ) ریگب
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رتماـمت هچ  ره  تیعطاـق  اـب  هک  تسا  نآ  تردـق  توق و  اـب  باـتک  نتفرگ  زا  روظنم  .تسا و  تاروت »  » اـجنیا رد  باـتک »  » زا روـظنم 
يدرف و يوـنعم ، يداـم و  يورین  ره  زا  نآ  شرتـسگ  مـیمعت و  هار  رد  و  دــیامن ، لـمع  نآ  ماـمت  هـب  و  دــنک ، ارجا  ار  نآ  ياوـتحم 

.دریگ هرهب  یعامتجا ،
.دنک یم هراشا  درک ، بسک  یهلا  قیفوت  هب  وا  ای  و  دوب ، هداد  ییحی  هب  ادخ  هک  يا  هناگهد بهاوم  هب  روتسد ، نیا  زا  دعب 

(. اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  « ) میداد وا  هب  یکدوک  رد  ار  تیارد  شوه و  لقع و  توبن و  نامرف  ام  - » 1

81 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. اَّنَُدل ْنِم  ًانانَح  َو  « ) میدیشخب دوخ  يوس  زا  ناگدنب ) هب  تبسن   ) تبحم تمحر و  وا  هب  و  : » مود هیآ 13 -) )
(. ًةاکَز َو  « ) میداد لمع ) یکاپ  ناج و  حور و   ) یکاپ وا  هب  و  - » 3

.درک یم يرود  دوب ، راگدرورپ  نامرف  فالخ  هچنآ  زا  و  ایِقَت .) َناک  َو  « ) دوب راک  زیهرپ  وا  و  - » 4

81 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 19) میرم ةروس 

( ِْهیَِدلاِوب اَرب  َو  « ) دوب راک  وکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن  وا  : » مجنپ هیآ 14 -) )
( ًاراَّبَج ْنُکَی  َْمل  َو  « ) دوبن رگنایصع  و  ربکتم ) و   ) راّبج و  - » 6.

( ایِصَع « ) دوبن هانگ  هب  هدولآ  راک و  تیصعم  وا  - » 7.

81 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 19) میرم ةروس 

هراشا

نآ و  تفای ، ّدلوت  هک  زور  نآ  وا ، رب  مالس  ، » دوب گرزب  تاراختفا  هتسج و  رب  تافص  نیا  عماج  وا  نوچ  و  8 و 9 و 10 - هیآ 15 -) )
( ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  ُتوُمَی َو  َمْوَی  َِدلُو َو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَس  َو  « ) دوش یم هتخیگنا  رب  هدنز  هک  زور  نآ  و  دریم ، یم هک  زور 

82 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  . 
ماگ زور  دراد ، دوجو  تخـس  زور  هس  رگید  ملاع  هب  یملاع  زا  وا  لاقتنا  ناسنا و  یگدـنز  خـیرات  رد  هک : دـهد  یم ناشن  قوف  هلمج 

« َِدلُو َمْوَی   » ایند نیا  هب  نداهن 
« ُتوُمَی َمْوَی   » خزرب ناهج  هب  لاقتنا  گرم و  زور  و 

« ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو   » رگید ناهج  رد  ندش  هتخیگنا  رب  زور  و 
شصاخ ناگدنب  لاح  لماش  ار  دوخ  تیفاع  تمالـس و  دنوادخ  تسا  ورب  ور  ییاهنارحب  اب  اتعیبط  یلاقتنا  زور  هس  نیا  هک  اجنآ  زا  و 

.دریگ یم شیوخ  تیامح  فنک  رد  ینافوت  هلحرم  هس  نیا  رد  ار  اهنآ  دهد و  یم رارق 

82 ص :  ییحی .... ! تداهش 
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قـشاع نیطـسلف ، زابـسوه  هاشداپ  سیدوره »  » هک بیترت  نیا  هب  دـش  دوخ  نامز  ياهتوغاط  زا  یکی  عورـشمان  طـباور  یناـبرق  ییحی 
جاودزا نیا  هک  درک  مالعا  احیرص  ع )  ) ییحی ادخ  گرزب  ربمایپ  تفرگ ! وا  اب  جاودزا  هب  میمصت  و  دش ، دوخ  ردارب  رتخد  ایدوریه » »

.درک مهاوخ  مایق  يراک  نینچ  اب  هزرابم  هب  نم  تسا و  عورشمان 
دوخ طابترا  دریگ  ماقتنا  يو  زا  بسانم  تصرف  کی  رد  تفرگ  میمـصت  دـید  یم شیوخ  هار  عنام  نیرتگرزب  ار  ییحی  هک  رتخد  نآ 

.داد رارق  وا  يارب  یماد  ار  دوخ  ییابیز  درک و  رتشیب  شیومع  اب  ار 
هب هجوت  یب دـیزرو  یم قـشع  نز  نآ  هب  راو  هناوـید هک  سیدوره » ! » مهاوـخ یمن ار  ییحی  رـس  زج  زیچ  چـیه  نم  تفگ : وا  هب  يزور 

، لمع نیا  كاندرد  تبقاوع  اما  دنتخاس  رـضاح  راک  دب  نز  نآ  دزن  ار  ییحی  رـس  هک  تشذگن  يزیچ  دـش و  میلـست  راک  نیا  تبقاع 
.تفرگ ار  وا  ناماد  ماجنا  رس 

زا يا  هراک دـب  نز  يارب  هیدـه  ناونع  هب  ار  ایرکز  نب  ییحی  رـس  هکنیا  ایند  ياهیتسپ  زا  : » دومرف یم ع )  ) نیـسح ماما  نادیهـش  رـالاس 
«. دندرب لیئارسا  ینب  نانز 

82 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 19) میرم ةروس 

تشذگ رس  و  ع )  ) یسیع دلوت  ناتساد  هب  ار  نخس  هتشر  ع )  ) ییحی تشذگ  رس  نایب  زا  دعب  ع :)  ) حیـسم دلوت  زاغآ  رـس  هیآ 16 -) )
.تسا ارجام  ود  نیا  نایم  رد  یکیدزن  رایسب  دنویپ  هک  ارچ  دناشک ، یم میرم  شردام 

ریـسفت هدیزگرب  .تسا  رتبیجع  ردپ  نودـب  ردام  زا  یـسیع  دـلوت  دوب ، بیجع  ازان  يردام  توترف و  ریپ و  يردـپ  زا  ییحی  دـلوت  رگا 
83 ص : ج3 ، هنومن ،

، توـبن باـتک و  زا  مـه  نآ  هراوـهگ  رد  نـتفگ  نخــس  تـسا ، زیگنا  تفگــش یکدوـک ، رد  توـبن  لـقع و  ماـقم  هـب  ندیــسر  رگا 
.تسا رتزیگنا  تفگش

اب هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  ود  ره  اقافتا  و  رتگرزب ، يرگید  زا  یکی  گرزب ، دـنوادخ  تردـق  زا  تسا  یتیآ  ود  ره  لاـح  ره  هب  و 
رد دندوب و  میقع  ازان و  ینانز  ود  ره  و  دوب ، میرم  ردام  رهاوخ  ییحی  ردام  هک  ارچ  دنتشاد  بسن  تهج  زا  کیدزن  رایـسب  تبارق  مه 

.دندرب یم رس  هب  حلاص  يدنزرف  يوزرآ 
ادـج مانمگ ) هناعـضاوتم و  تروص  هب   ) دوخ هداوناخ  زا  هک  هاگنآ  وگب  نخـس  میرم  زا  نآرق  ینامـسآ  باـتک  رد  و  : » دـیوگ یم هیآ 

( اِیقْرَش ًاناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  « ) تفرگ رارق  یقرش  هقطنم  کی  رد  هدش و 
.دزادرپب دوخ  يادخ  اب  زاین  زار و  هب  هک  دنک  ادیپ  هغدغد  هنوگ  ره  زا  غراف  یلاخ و  یناکم  تساوخ  یم تقیقح  رد  وا  .

83 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 19) میرم ةروس 

ْتَذَـخَّتاَف  ) دـشاب هدامآ  تدابع  يارب  رظن  ره  زا  شهاگتولخ  ات  دـنکفا » یباجح  نانآ  دوخ و  نایم   » میرم ماگنه ، نیا  رد  هیآ 17 -) )
( ًاباجِح ْمِِهنوُد  ْنِم 

صقن و بیع و  یب لماک  ناسنا  لکـش  رد  وا  میداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  گرزب ) ناگتـشرف  زا  یکی   ) دوخ حور  اـم  ماـگنه  نیا  رد  .»
( ایِوَس ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَسْرَأَف  « ) دش رهاظ  میرم  رب  يا  هفایق شوخ 
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83 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 19) میرم ةروس 

سرت و هچ  هتفاـی  هار  وا  هاـگتولخ  هب  ییاـبیز  هناـگیب  درم  هک  يا  هرظنم نینچ  ندـید  زا  میرم  عـقوم  نیا  رد  هک  تسادـیپ  هیآ 18 -) )
یِّنِإ َْتلاق  « ) یتسه راکزیهرپ  رگا  مرب  یم هانپ  وت  زا  نامحر  يادـخ  هب  نم  دز : ادـص   » هلـصاف ـالب  اذـل  دـهد ؟ یم تسد  وا  هب  یتشحو 

( ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ 
.تفرگ ارف  ار  میرم  دوجو  رسارس  هک  دوب  يا  هزرل نیتسخن  نیا  .و 

همه رگید ، يوس  زا  يراک  زیهرپ  اوقت و  هب  وا  قیوشت  و  وس ، کی  زا  شا  هماـع تمحر  هب  وا  فیـصوت  و  ناـمحر ، يادـخ  ماـن  ندرب 
.دنک لرتنک  ار  وا  دراد  یئوس  دصق  سانشان  صخش  نآ  رگا  هک  دوب  نآ  يارب 

83 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 19) میرم ةروس 

84 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  سانشان  درم  نآ  لمعلا  سکع  راظتنا  رد  نخس  نیا  نتفگ  اب  میرم  هیآ 19 -) )
تلاسر تیرومأم و  دوشگ و  نخس  هب  نابز  سانـشان  دییاپن ، يرید  تلاح  نیا  اما  رایـسب ، ینارگن  تشحو و  اب  هتخیمآ  يراظتنا  دوب ،

: تفگ  » درک و نایب  نینچ  ار  شیوخ  میظع 
( ِکِّبَر ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق  «! ) ماوت راگدرورپ  هداتسرف  نم 

.دیشخب شمارآ  میرم  كاپ  بلق  هب  دزیرب ، شتآ  رب  هک  یبآ  نوچمه  هلمج  نیا  .
مسج و يوخ و  قلخ و  رظن  زا   ) يا هزیکاپ رـسپ  ات   » ما هدمآ نم  دوزفا : هلـصاف  الب  هک  ارچ  دشن ، ینالوط  نادـنچ  زین  شمارآ  نیا  یلو 

( ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  «! ) مشخبب وت  هب  ناج )

84 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 19) میرم ةروس 

: تفگ  » تفر و ورف  یقیمع  ینارگن  رد  رگید  راـب  تـفرگ و  ارف  ار  مـیرم  دوـجو  يدـیدش  شزرل  نخـس  نـیا  ندینـش  زا  هیآ 20 -) )
!؟» ما هدوبن يا  هدولآ نز  زگره  هتـشادن و  سامت  نم  اب  یناسنا  نونک  ات  هک  یلاح  رد  موش ، يرـسپ  بحاـص  نم  تسا  نکمم  هنوگچ 

(. ایَِغب ُكَأ  َْمل  ٌرََشب َو  ِینْسَسْمَی  َْمل  ٌمالُغ َو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاق  )
.دیشیدنا یم يداع  بابسا  هب  اهنت  لاح  نیا  رد  وا 

84 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 19) میرم ةروس 

میرم هب  تحارـص  اب  وا  تسـشن  ورف  راگدرورپ  کیپ  زا  يرگید  نخـس  ندینـش  اب  ددجم  ینارگن  نیا  نافوت  يدوز  هب  اما  هیآ 21 -) )
(. ٌنِّیَه َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَک  َلاق  « ) تسا ناسآ  لهس و  نم  رب  راک  نیا  هدومرف ، تراگدرورپ  هک  تسا  نیمه  بلطم  تفگ : »

بارحم راـنک  رد  تشادـن  دوجو  نآ  هیبش  اـیند  رد  هک  یلـصف  رد  ار  یتـشهب  ياـه  هویم هک  وت  یهاـگآ ، نم  تردـق  زا  بوخ  هک  وت 
سپـس يراد !؟ ربخ  نیا  زا  هک  تسا  بجعت  هچ  نیا  دـش ، هدـیرفآ  كاخ  زا  مدآ »  » تدـج ینادـیم  هک  وت  يا ، هدـید شیوخ  تدابع 

(. ِساَّنِلل ًۀَیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  « ) میهد رارق  مدرم  يارب  يزاجعا  هیآ و  ار  وا  میهاوخ  یم ام  و  : » دوزفا
(. اَّنِم ًۀَمْحَر  َو   ) مییامنب ناگدنب  يارب  دوخ » يوس  زا  یتمحر   » ار وا  میهاوخ  یم ام  و 
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(. ایِضْقَم ًاْرمَأ  َناک  َو   ) درادن وگتفگ  ياج  و  هتفای » نایاپ  تسا  يرما  نیا   » لاح ره  هب  و 
85 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

85 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 19) میرم ةروس 

محر رد  دوعوم  دنزرف  نآ  و  ُْهتَلَمَحَف .) « ) دش رادراب  میرم  ماجنا  رس  : » یگدنز ياهنافوط  نیرت  تخـس شکاشک  رد  میرم  هیآ 22 -) )
.تفرگ ياج  وا 

(. ایِصَق ًاناکَم  ِِهب  ْتَذَبَْتناَف  « ) دورب یتسد  رود  ناکم  هب  سدقملا ) تیب  زا   ) وا هک  دش  ببس  رما  نیا  »
لمح نیا  هک  دیشیدنا  یم نیا  هب  یهاگ  درب ، یم رس  هب  رورس  اب  مأوت  ینارگن  تلاح  کی  دیما ، میب و  کی  نایم  رد  تلاح  نیا  رد  وا 

؟ منک هچ  ماهتا  نیا  اب  نم  دوش ، رادراب  رسمه  نتشاد  نودب  ینز  دنک  یم لوبق  نم  زا  یسک  هچ  دش ، دهاوخ  شاف  ماجنا  رس 
ارم هک  يدنوادخ  دشاب ، یم ینامسآ  گرزب  هفحت  کی  تسا  یهلا  دوعوم  ربمایپ  دنزرف  نیا  هک  درک  یم ساسحا  رگید ، يوس  زا  اما 

؟ تشاذگ دهاوخ  میاهنت  هنوگچ  هدیرفآ  ار  وا  ییاسآ  زجعم  تیفیک  نینچ  اب  هداد و  تراشب  يدنزرف  نینچ  هب 

85 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 19) میرم ةروس 

دلوت يارب  ات  دنرب  یم هانپ  دوخ  ناتسود  نایانشآ و  هب  نانز  تلاح  نیا  رد  هچ  رگ  تفرگ ، نایاپ  لمح  نارود  دوب  هچ  ره  هیآ 23 -) )
اب دنیبب ، ار  وا  لمح  عضو  یـسک  تساوخ  یمن زگره  دوب و  ییانثتـسا  عضو  کی  میرم  عضو  نوچ  یلو  دننک ، کمک  اهنآ  هب  دـنزرف 

.تفرگ شیپ  ار  نابایب  هار  ندیئاز ، درد  زاغآ 
(. ِۀَلْخَّنلا ِعْذِج  یلِإ  ُضاخَْملا  اَهَءاجَأَف  « ) دناشک ییامرخ  تخرد  رانک  هب  ار  وا  لمح ، عضو  درد  : » دیوگ یم هنیمز  نیا  رد  نآرق 

.دوب هدیکشخ  یتخرد  ینعی  هدنام ، یقاب  تخرد  نآ  زا  يا  هندب اهنت  هک 
رب راـب  نیا  هک  دوب  تخـس  ناـفوت  نیا  يردـق  هب  .تفرگ  ارف  ار  میرم  كاـپ  دوـجو  رـسارس  هودـنا ، مغ و  زا  یناـفوت  تلاـح ، نیا  رد 

ُِّتم ِینَْتَیل  ای  َْتلاق  «! ) مدـش یم شومارف  یلکب  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاـک  يا  تفگ :  » راـیتخا یب هک  درک  یم ینیگنـس  شـشود 
(. ایِْسنَم ًایْسَن  ُْتنُک  اذه َو  َْلبَق 

هلباق و نودب  لمح  عضو  دننام  رگید  بئاصم  تالکـشم و  درـشف ، یم ار  میرم  بلق  هک  دوبن  هدنیآ  ياهتمهت  سرت  اهنت  تسا  یهیدب 
ج3، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  اذغ  ندیـشون و  يارب  یبآ  تحارتسا ، يارب  یلحم  ندوبن  اهنت ، ياهنت  ياهنابایب  رد  روای ، تسود و 

86 ص :
.داد یم ناکت  ار  وا  تخس  هک  دوب  يروما  همه  اهنیا  دیدج ، دولوم  يرادهاگن  يارب  هلیسو  ندروخ ،

86 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 19) میرم ةروس 

ندیـشخرد تشاد  دوجو  شبلق  قامعا  رد  هراومه  هک  دـیما  نشور  هطقن  نامه  دـیماجناین و  لوط  هب  دایز  تلاح  نیا  اما  هیآ 24 -) )
« تسا هداد  رارق  اراوگ )  ) یبآ همـشچ  وت  ياپ  ریز  تراگدرورپ  شابم ! نیگمغ  هک : دز  ادـص  شیاپ  نییاپ  فرط  زا  ناـهگان   » تفرگ

(. ایِرَس ِکَتْحَت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزْحَت  اَّلَأ  اِهتْحَت  ْنِم  اهادانَف  )
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86 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 19) میرم ةروس 

ار شیاه  هخاش اه ، هویم هک  هدش  لیدبت  يروراب  لخن  تخرد  هب  هدیکـشخ  هقاس  هنوگچ  نکفیب  ترـس  يالاب  هب  يرظن  و  هیآ 25 -) )
ًابَطُر ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  َو  « ) دزیر ورف  وت  رب  هزات  بطر  ات  هدـب  لخن  تخرد  نیا  هب  یناکت   » دـنا هدیـشخب تنیز 

(. اِینَج

86 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. ِیبَرْشا ِیلُکَف َو  « ) شونب اراوگ ) بآ  نآ  زا   ) و روخب ،  » شخب ورین  ذیذل و  ياذغ  نیا  زا  هیآ 26 -) )
(. ًاْنیَع يِّرَق  َو  «! ) راد نشور  دیدج ) دولوم  نیا  هب   ) ار تمشچ  «و 

نم وگب : هراشا  اب  تساوخ ) حیـضوت  هنیمز  نیا  رد  وت  زا  و   ) يدید يرـشب  هاگ  ره  سپ   » شاب رطاخ  هدوسآ  ینارگن ، هدـنیآ  زا  رگا  و 
ًادَحَأ ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیَرَت  اَّمِإَف  « ) میوگ یمن نخـس  يدحا  اب  زورما  لیلد  نیمه  هب  و  توکـس ) هزور   ) ما هتفرگ هزور  نامحر  يادـخ  يارب 

(. ایِْسنِإ َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف 
.دباین هار  ترطاخ  هب  هودنا  مغ و  شاب و  رطاخ  هدوسآ  رظن  ره  زا  نیا ، رب  انب 

رب ار  راک  نیا  لیلد  نیمه  هب  دوب ، يا  هدش هتخانش  راک  تیعمج ، موق و  نآ  يارب  توکس  هزور  رذن  هک  دیآ  یم رب  نینچ  هیآ  ریبعت  زا 
.تسین عورشم  مالسا ، عرش  رد  هزور  عون  نیا  یلو  .دنتفرگن  داریا  وا 

«. تسا مارح  توکس  هزور  : » هدش لقن  نینچ  یثیدح  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  زا 
: دیامرف یم لقن  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  هک  میناوخ  یم ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا 

87 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشاب .» بطر  دروخ  یم لمح  عضو  زا  سپ  نز  هک  يزیچ  نیلوا  دیاب  »
.تسا بطر  وا  يوراد  رادراب و  نز  ياذغ  نیرتهب  هک  دوش  یم هدافتسا  تایاور  زا  يا  هراپ زا  و 

87 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 19) میرم ةروس 

شموق دزن  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  شکدوک )  ) وا هک  یلاح  رد  میرم  ماجنا  رس  : » دیوگ یم نخـس  هراوهاگ  رد  حیـسم  هیآ 27 -) )
(. ُُهلِمْحَت اهَمْوَق  ِِهب  ْتَتَأَف  « ) دروآ

لوجع يرواد ، تواضق و  رد  هک  یـضعب  دـنام ، زاب  بجعت  زا  ناـشناهد  دـندید ، وا  شوغآ  رد  ار  دازون  یکدوک  اـهنآ  هک  یماـگنه 
.دش مان  دب  هنوگ  نیا  هک  یکاپ  نامدود  نآ  زا  فیح  دص  و  یگدولآ ! نیا  اب  ناشخرد ، هقباس  نآ  زا  فیح  دنتفگ : دندوب 

(. ایِرَف ًاْئیَش  ِْتئِج  ْدََقل  ُمَیْرَم  ای  اُولاق  «! ) يداد ماجنا  يدب  بیجع و  رایسب  راک  میرم ! يا  دنتفگ : »

87 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 19) میرم ةروس 

ای « ) تشادن یگدولآ  زگره  زین  تردام  دوبن ، يدب  مدآ  وت  ردـپ  نوراه ! رهاوخ  يا  : » دـنتفگ دـندرک و  ور  وا  هب  یـضعب  هیآ 28 -) )
(. ایَِغب ِکُّمُأ  َْتناک  ام  ٍءْوَس َو  َأَْرما  ِكُوبَأ  َناک  ام  َنوُراه  َتْخُأ 

ینب نایم  رد  هک  نانچ  نآ  دوب ، یحلاص  كاپ و  درم  نوراه  هک  تسا  نیا  تهج  هب  نوراه !» رهاوخ  يا  : » دـنتفگ میرم  هب  اهنآ  هکنیا 
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.تسا نوراه  رهاوخ  ای  ردارب  وا  دنتفگ : یم دننک  یفرعم  یکاپ  هب  دنتساوخ  یم ار  سک  ره  دوب ، هدش  لثملا  برض  لیئارسا 

87 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 19) میرم ةروس 

« درک یسیع  شدازون  هب  هراشا  : » هک دوب  نیا  داد  ماجنا  هک  يراک  اهنت  درک ، توکـس  ادخ  نامرف  هب  میرم  ماگنه ، نیا  رد  هیآ 29 -) )
.تخیگنا رب  ار  اهنآ  بجعت  رتشیب  راک  نیا  اما  ِْهَیلِإ .) ْتَراشَأَف  )

(. اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق  ( !؟» مییوگب نخس  تسا  هراوهاگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  ام  دنتفگ : وا  هب  »

87 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 19) میرم ةروس 

تایاور زا  یضعب  قبط  هک  نانچ  نآ  دندش  ینابصع  دیاش  یتح  نارگن و  میرم  راتفگ  نیا  ندینش  زا  تیعمج  لاح ، ره  هب  هیآ 30 -) )
هب نادنچ  تلاح  نیا  یلو  تسا ! رت  نیگنـس رت و  تخـس ام  رب  تفع ، هداج  زا  شفارحنا  زا  وا ، ءازهتـسا  هرخـسم و  دنتفگ : رگیدکی  هب 

ریـسفت هدیزگرب  ِهَّللا .) ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  « ) میادخ هدـنب  نم  تفگ :  » دوشگ و نخـس  هب  نابز  دازون  كدوک  نآ  هک  ارچ  دـیماجناین ؟ لوط 
88 ص : ج3 ، هنومن ،

(. َباتِْکلا َِیناتآ  « ) هدرک تمحرم  نم  هب  ینامسآ  باتک  وا  »
(. اِیبَن ِینَلَعَج  َو  « ) تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  «و 

88 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 19) میرم ةروس 

ِینَلَعَج َو  « ) تسا هداد  رارق  مشاب  اج  ره  رد  ناگدنب ) يارب  رظن  ره  زا  دـیفم  يدوجو   ) تکرب رپ  يدوجو  ارم  دـنوادخ  و  (- » هیآ 31 )
(. ُْتنُک ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم 

(. ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  ِةالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  َو  « ) تسا هدرک  تاکز  زامن و  هب  هیصوت  ما  هدنز ات  ارم  «و 

88 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. ِیتَِدلاِوب اَرب  َو   ) تسا هداد  رارق  مردام » هب  تبسن  هاوخ ، ریخ  ناد و  ردق  راک و  وکین  ارم   » زین و  هیآ 32 -) )
(. ایِقَش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو  « ) تسا هدادن  رارق  یقش  راّبج و  ارم  «و 

نیا هب  هراشا  مناد » یم کچوک  دوخ  دزن  ار  دوخ  نم  تسا و  مرن  نم  بلق  : » دیوگ یم ع )  ) یسیع ترضح  هک  میناوخ  یم یتیاور  رد 
.تسا فصو  ود  نیا  یقش  راّبج و  لباقم  هطقن  هک 

88 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 19) میرم ةروس 

زور نآ  و  مدش ، دلوتم  هک  زور  نآ  داب  نم  رب  ادخ  دورد  مالس و  و  : » دیوگ یم حیسم ) ترـضح   ) دازون نیا  ماجنا  رـس  و  هیآ 33 -) )
(. ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَی  ُتُومَأ َو  َمْوَی  ُتِْدلُو َو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو  « ) موش یم هتخیگنا  رب  هدنز  هک  زور  نآ  و  مریم ، یم هک 

ار نخـس  نیا  دـنوادخ  لوا  دروم  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  ع ،)  ) حیـسم ترـضح  دروم  رد  مه  هدـمآ و  ییحی  دروـم  رد  مه  هلمج  نیا 
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.دراد ار  اضاقت  نیا  ع )  ) حیسم مود  دروم  رد  دیوگ و  یم

88 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 19) میرم ةروس 

زا ینـشور  هدنز و  رایـسب  میـسرت  هتـشذگ  تایآ  رد  دـیجم  نآرق  هک  نآ  زا  دـعب  تسا !؟ نکمم  ادـخ  يارب  دـنزرف  رگم  هیآ 34 -) )
: دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  دنا  هتفگ یسیع  هراب  رد  هک  يزیمآ  كرش نانخس  تافارخ و  یفن  هب  درک  ع )  ) حیسم ترضح  دلوت  يارجام 

(. َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  َِکلذ  « ) میرم نب  یسیع  تسا  نیا  »
.ادخ يدنزرف  یفن  يارب  دشاب  يا  همدقم ات  دنک  یم دیکأت  وا  ندوب  میرم  دنزرف  يور  ترابع  نیا  رد  اصوصخم 

89 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیدرت  کش و  نآ  رد  اهنآ  هک  تسا  یقح  لوق  نیا  : » دیامن یم هفاضا  دعب  و 
(. َنوُرَتْمَی ِهِیف  يِذَّلا  ِّقَْحلا  َلْوَق   ) دنداهن ماگ  یفارحنا  يا  هداج رد  کی  ره  و  دننک » یم

89 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 19) میرم ةروس 

يزیچ نینچ  زا  كاپ  هزنم و  وا  دنک  باختنا  يدنزرف  دوبن  هتـسیاش  ادخ  يارب  زگره  : » دـیوگ یم تحارـص  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 35 -) )
(. ُهَناْحبُس ٍَدلَو  ْنِم  َذِخَّتَی  ْنَأ  ِهَِّلل  َناک  ام  « ) تسا

امَّنِإَف ًاْرمَأ  یـضَق  اذِإ  « ) دوش یم دوجوم  زین  نآ  شاب  دوجوم  دـیوگ : یم نآ  هب  دـهد  نامرف  دـنک و ) هدارا   ) ار يزیچ  هاگ  ره  وا   » هکلب
(. ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی 

، تسین راگزاس  راگدرورپ  ماقم  تسادق  اب  دنرادنپ - یم ادخ  دروم  رد  نایحیـسم  هک  نانچ  نآ  دـنزرف - ندوب  اراد  هک : نیا  هب  هراشا 
.تسا دنوادخ  زاین  موس  يوس  زا  و  تیدودحم ، رگید  يوس  زا  ندوب و  مسج  نآ  همزال  وس  کی  زا 

.تسا تقلخ  رما  رد  وا  تیمکاح  طلست و  ادخ و  تردق  تعسو  زا  يا  هدنز رایسب  میسرت  ُنوُکَیَف » ْنُک   » ریبعت

89 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 19) میرم ةروس 

هنیمز رد  اصوصخم  دیحوت  هلأسم  رب  هک  تسا  نیا  دش  هتفگ  هک  یتافـص  اب  شیوخ  یفرعم  زا  دعب  یـسیع  نخـس  نیرخآ  هیآ 36 -) )
: دیوگ یم هدرک ، دیکأت  تدابع 

ٌطارِـص اذـه  ُهوُدـُبْعاَف  ْمُکُّبَر  یِّبَر َو  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) تسار هار  تسا  نـیا  دـینک  شتـسرپ  ار  وا  .تسامـش  نـم و  راـگدرورپ  دـنوادخ  «و 
(. ٌمیِقَتْسُم

.درک هزرابم  هناگ  دنچ  هناگ و  ود  نایادخ  شتسرپ  كرش و  هنوگ  ره  اب  دوخ  تایح  زاغآ  زا  ع )  ) حیسم بیترت  نیا  هب  و 

89 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 19) میرم ةروس 

نایم زا  ییاههورگ  وا  زا  دعب   » تشاد هناگی  دنوادخ  شتسرپ  دیحوت و  هنیمز  رد  ع )  ) حیـسم هک  يدیکأت  همه  نیا  اب  یلو  هیآ 37 -) )
(. ْمِِهْنَیب ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف   ) دنتشاد زاربا  حیسم  هراب  رد  اصوصخم  ینوگانوگ  دیاقع  و  دندرک » فالتخا  شناوریپ 

ٍمْوَـی ِدَهْـشَم  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف  « ) زیخاتـسر میظع  زور  هدـهاشم  زا  دـنتفرگ ، شیپ  ار  كرـش  رفک و  هار  هک  اـهنآ  لاـح  هب  ياو  »
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(. ٍمیِظَع
فالتخا دیحوت  هلأسم  وا و  هراب  رد  ع )  ) حیسم ترـضح  زا  دعب  هزادنا  هچ  ات  اهنآ  هک  دهد  یم یهاوگ  یبوخ  هب  زین  تیحیـسم  خیرات 

.دندرک
90 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرک  هدنز  ار  يا  هدع تسا ! هدش  لزان  نیمز  هب  هک  تسادخ  وا  دنتفگ : یضعب 

زا یکی  وا  دنتفگ : رگید  یضعب  و  تسادخ ! دنزرف  وا  دنتفگ : رگید  یضعب  تسا ! هدرک  دوعص  نامسآ  هب  سپس  هدناریم  ار  يا  هدع و 
رگید یـضعب  و  سدـقلا !) حور  رـسپ و  يادـخ  ردـپ ، يادـخ   ) سدـقلا حور  نبا و  با و  تسا ، سدـقم ) تاذ  هس   ) هناگ هس  میناـقا 
هدـنب وا  دـنتفگ : یـضعب  ماجنا  رـس  دوبعم ! مه  شرداـم  و  دوبعم ، مه  وا  تسا ، دوبعم  دـنوادخ  تسا : رفن  هس  نآ  نیموس  وا  دـنتفگ :

.وا هداتسرف  تسادخ و 
دنوادخ هنوگچ  هک  میدید  قوف  هیآ  لیذ  رد  دوش  یم بوسحم  نایحیسم  فارحنا  نیرتگرزب  دیحوت ، لصا  زا  فارحنا  هک  اجنآ  زا  و 

.دنک یم دیدهت  ار  اهنآ 

90 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 19) میرم ةروس 

اونش ياهشوگ  هچ  دنیآ  یم ام  دزن  هک  زور  نآ  رد  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  زیخاتسر  هنحص  رد  ار  اهنآ  عضو  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
َمْوَی ْرِْصبَأ  ْمِِهب َو  ْعِمْسَأ  « ) دنراکـشآ یهارمگ  رد  دنتـسه  ایند  رد  هک  زورما  نارگمتـس ، نیا  یلو  دننک ! یم ادیپ  انیب  ییاهمـشچ  هچ  و 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َمْوَْیلا  َنوُِملاَّظلا  ِنِکل  انَنُوتْأَی 
اناد هاـگآ و  نـالد  روـک  یتـح  و  درب ، یم ناـسنا  شوـگ  مشچ و  زا  ار  تـلفغ  باوـخ  لاـمعا ، راـثآ  هاـگداد و  نآ  هدـهاشم  ـالوصا 

.تسین دیفم  اهنآ  لاح  هب  یهاگآ  يرادیب و  نیا  هک  دوس  هچ  یلو  دنوش ، یم

90 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 19) میرم ةروس 

زور ترسح -[  زور  زا  ار  نانآ  : » دیامرف یم هدرک ، هیکت  زور  نآ  رد  رگمتس  نامیا و  یب دارفا  تشون  رـس  يور  رگید  راب  هیآ 39 -) )
ناـمیا دـنتلفغ و  رد  اـهنآ  و  دــبای ! یم ناـیاپ  زیچ  هـمه  هـک  ماـگنه  نآ  رد  ناـسرتب ، تـسا ] فسأـت  هیاـم  هـمه  يارب  هـک  زیخاتــسر 

(. َنُونِمُْؤی ْمُه ال  ٍۀَْلفَغ َو  ِیف  ْمُه  ُْرمَْألا َو  َیُِضق  ْذِإ  ِةَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو  «! ) دنروآ یمن
دور و یم رانک  اه  هدرپ هک  ارچ  ناراک  دـب  مه  دـندوب و  هداد  ماجنا  کین  لمع  رتشیب  شاـک  يا  دـنروخ  یم فساـت  ناراـک  وکین  مه 

.دوش یم راکشآ  سک  همه  رب  نآ  جئاتن  لامعا و  قیاقح 

90 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 19) میرم ةروس 

هک هنوگ  نامه  تسین  ینادواج  تساهنآ ، رایتخا  رد  هک  یلاوما  نیا  دهد  یم رادشه  نارگمتس  ناملاظ و  همه  هب  هیآ  نیا  هیآ 40 -) )
91 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینادواج  مه  اهنآ  دوخ  تایح 

میرب و یم ثرا  هب  دنتـسه  نآ  رب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  نیمز و  اـم  : » دـیامرف یم تسادـخ ، اـهنیا  همه  ییاـهن  ثراو  هکلب  دـشاب ، یمن
(. َنوُعَجُْری اْنَیلِإ  اْهیَلَع َو  ْنَم  َضْرَْألا َو  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ  « ) دندرگ یم زاب  ام  يوس  هب  ماجنا  رس  یگمه 
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91 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 19) میرم ةروس 

دراد و یم رب  هدرپ  لیلخ  میهاربا  دـیحوت ، ناـمرهق  یناگدـنز  زا  یتمـسق  زا  اـجنیا  رد  ع :)  ) میهاربا هدـنبوک  اریگ و  قطنم  هیآ 41 -) )
.تسا هدش  زاغآ  دیحوت  هطقن  زا  یهلا - ناربهر  همه  دننامه  گرزب - ربمایپ  نیا  توعد  هک  دنک  یم دیکأت 

(. َمیِهاْربِإ ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  « ) نک دای  میهاربا  زا  نآرق ]  ] باتک نیا  رد  : » دیوگ یم هیآ 
(. اِیبَن ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  « ) دوب ادخ  ربمایپ  زین  و  یهلا ) ياهنامرف  تامیلعت و   ) هدننک قیدصت  وگتسار و  رایسب  يدرم  وا  هک  ارچ  »

مک یب ار  راگدرورپ  نامرف  اهنآ  هک  دشاب  یم ینعم  نیمه  تسا  مزال  یهلا  یحو  نالماح  ناربمایپ و  رد  هک  یتفص  نیرتزراب  عقاو  رد 
.دنناسرب ادخ  ناگدنب  هب  تساک  و 

91 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 19) میرم ةروس 

نآ رد  : » دیوگ یم نینچ  و  تسا - ومع  هب  هراشا  اجنیا  رد  ردپ  دزادرپ - یم رزآ »  » شردپ اب  وا  يوگتفگ  حرـش  هب  سپـس  هیآ 42 -) )
لح وت  زا  ار  یلکشم  چیه  دناوت  یمن دنیب و  یمن دونش و  یمن هک  ینک  یم شتسرپ  ار  يزیچ  ارچ  ردپ  يا  تفگ : شردپ  هب  هک  ماگنه 

( ًاْئیَش َْکنَع  ِینُْغی  ُرِْصُبی َو ال  ُعَمْسَی َو ال  ام ال  ُُدبْعَت  َِمل  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ  « ) دنک
دروـم رد  ناـسنا  ياـه  هزیگنا زا  یکی  هک  ارچ  تسا  یتـسرپ  تب  كرـش و  یفن  لـیالد  نیرتـهب  زا  یکی  هدـنبوک  هاـتوک و  ناـیب  نیا  .

.دنا هدرک لمتحم » ررض  عفد   » هلأسم هب  ریبعت  نآ  زا  دیاقع  ياملع  هک  تسا  نایز  دوس و  هزیگنا  راگدرورپ  تخانش 
.درادن یئانیب  ییاونش و  تردق  الصا  هکلب  دیاشگ  یمن وت  راک  زا  یلکشم  اهنت  هن  هک  يور  یم يدوبعم  غارس  هب  وت  ارچ  دیوگ : یم وا 

91 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 19) میرم ةروس 

ملع و ردپ ! يا  : » دیوگ یم دنک  تیعبت  يو  زا  رما  نیا  رد  هک  دنک  یم توعد  ار  وا  ینشور ، قطنم  اب  میهاربا  نآ ، زا  سپ  هیآ 43 -) )
« منک تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  ات  ونشب ) ارم  نخـس  و   ) نک يوریپ  نم  زا  نیا ، رب  انب  هدشن ، وت  بیـصن  هک  هدش  نم  بیـصن  یـشناد 

92 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایِوَس .) ًاطارِص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  )
اطخ هار  هب  ار  وت  دومیپ و  مهاوخن  اطخ  هار  هک  میوگب  مناوت  یم نانیمطا  اب  ما و  هدرک ادـیپ  یناوارف  یهاـگآ  یهلا  یحو  قیرط  زا  نم 

.منک یمن توعد  زگره 

92 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 19) میرم ةروس 

: دـیوگ یم هدرک ، مأوت  دوش  یم بترتـم  توـعد  نیا  تفلاـخم  رب  هک  يراـثآ  یفن و  هبنج  اـب  ار  یتاـبثا  هبنج  نیا  سپـس  هیآ 44 -) )
َناْطیَّشلا ُِدبْعَت  َِتبَأ ال  ای  « ) تسا هدوب  رگنایصع  نامحر ، دنوادخ  هب  تبسن  هشیمه  ناطیش  هک  ارچ  نکم ، شتـسرپ  ار  ناطیـش  مردپ ! »

(. ایِصَع ِنمْحَّرِلل  َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ 
.دوش یم بوسحم  تدابع  زا  عون  کی  دوخ  نیا  هک  تسا  نامرف  يوریپ  تعاطا و  ینعم  هب  اجنیا  رد  تدابع  زا  روظنم 

92 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 19) میرم ةروس 
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نیا اـب   ) هک مسرت  یم نیا  زا  نم  ردـپ ! يا  : » دـیوگ یم هدرک ، یتـسرپ  تب  كرـش و  موش  بقاوع  هجوـتم  ار  وا  رگید  راـب  هیآ 45 -) )
یِّنِإ َِتبَأ  اـی  « ) یـشاب ناطیـش  ناتـسود  زا  هجیتن  رد  دـسر ، وت  هب  ناـمحر  دـنوادخ  هیحاـن  زا  یباذـع  يراد ) هک  یتسرپ  تب  كرش و 

(. اِیلَو ِناْطیَّشِلل  َنوُکَتَف  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌباذَع  َکَّسَمَی  ْنَأ  ُفاخَأ 
بدا هناشن  هک  مردپ ) « ) َِتبَأ ای   » باطخ اب  ار  وا  ابترم  وس  کی  زا  تسا  بلاج  رایـسب  اجنیا  رد  رزآ »  » شیومع ربارب  رد  میهاربا  ریبعت 

هب یتحاران  نیرتکچوک  ندیـسر  زا  میهاربا  هک  دهد  یم ناشن  َکَّسَمَی » ْنَأ   » هلمج رگید  يوس  زا  دزاس و  یم بطاخم  تسا  مارتحا  و 
.تسا نارگن  تحاران و  رزآ 

92 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 19) میرم ةروس 

وگ زاـب  تبون  نونکا  تشذـگ ، شردـپ  تیادـه  قیرط  رد  میهاربا  یقطنم  نانخـس  ناکرـشم : كرـش و  زا  يرود  هجیتـن  هیآ 46 -) )
.دوش نشور  راکشآ و  تیعقاو  تقیقح و  رگیدکی ، اب  ود  نیا  هسیاقم  زا  ات  تسا  رزآ  ياهخساپ  ندرک 

تفشآرب و تخس  نانخس ، نیا  ندینش  زا  وا  هکلب  تسـشنن  رزآ  بلق  هب  شراب  رپ  نایب  میهاربا و  ياهیزوسلد  اهنت  هن  دیوگ : یم نآرق 
(. ُمیِهاْربِإ ای  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َلاق َأ  ( ؟» ینادرگ يور  نم  نایادخ  زا  وت  ایآ  میهاربا ! يا  تفگ : »

(. َکَّنَمُجْرََأل ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  « ) درک مهاوخ  راسگنس  ار  وت  عطق  روطب  ینکن  يراددوخ  راک  نیا  زا  رگا  »
(. اِیلَم ِینْرُجْها  َو   ) منیبن ار  وت  رگید  ات  وش » رود  نم  زا  نونکا  «و 

93 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیز 

93 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 19) میرم ةروس 

و درک ، ظفح  نانچمه  ار  شیوخ  باصعا  رب  ّطلـست  ینامـسآ ، ناربهر  ناربمایپ و  همه  دـننامه  میهاربا  همه ، نیا  اب  یلو  هیآ 47 -) )
(. َْکیَلَع ٌمالَس  َلاق  « ) وت رب  مالس  تفگ :  » يراوگرزب تیاهن  اب  دیدش ، تنوشخ  يدنت و  نیا  ربارب  رد 

نکمم تفگ و  كرت  ار  رزآ » ، » میهاربا دـعب ، هلمج  دـنچ  نآ و  نتفگ  اـب  هک  دـشاب  یظفاحادـخ  عـیدوت و  تسا  نکمم  مالـس »  » نیا
.دوش یم هتفگ  يوعد  كرت  ناونع  هب  هک  دشاب  یمالس  تسا 

فـیطل و میحر و  نم ، هب  تبـسن  وا  هک  ارچ  منک  یم شزرمآ  ياـضاقت  مراـگدرورپ  زا  وـت  يارب  يدوز  هـب  نـم  : » درک هفاـضا  سپس 
(. ایِفَح ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْسَأَس  « ) تسا نابرهم 

.دومن دض  هب  هلباقم  رزآ ، دیدهت  تنوشخ و  لباقم  رد  میهاربا  عقاو  رد 

93 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 19) میرم ةروس 

ادـخ زا  ریغ  هچنآ  زا  نینچمه  و  منک ، یم يریگ  هراـنک  تسرپ ) تب  موق  نیا  وـت و  زا   ) امـش زا  نم  : » تفگ نینچ  سپـس  هیآ 48 -) )
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ْمُُکلِزَتْعَأ َو  َو   ) اهتب زا  ینعی  دیناوخ » یم

َنوُکَأ اَّلَأ  یـسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو  « ) دنامن خساپ  یب مراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نم  ياعد  هک  تسا  دیما  و  مناوخ ، یم ار  مراگدرورپ  اهنت  «و 
(. ایِقَش یِّبَر  ِءاعُِدب 

.دنک یم صخشم  شا  هدیقع رد  ار  وا  تیعطاق  رگید  يوس  زا  و  دهد ، یم ناشن  رزآ  لباقم  رد  ار  میهاربا  بدا  وس ، کی  زا  هیآ  نیا 
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93 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 19) میرم ةروس 

، دوب دیحوت  يدانم  هراومه  دنام ، یقاب  رتمامت  هچ  ره  تماقتـسا  اب  شیوخ  هدیقع  رـس  رب  درک و  افو  دوخ  هتفگ  هب  میهاربا  هیآ 49 -) )
ادیپ راصعا  نورق و  مامت  رد  یناوارف  ناوریپ  دنامن ، اهنت  ماجنا  رـس  وا  اما  دندرک ، مایق  وا  ّدض  رب  زور  نآ  دساف  عامتجا  مامت  دـنچ  ره 

.دننک یم راختفا  شدوجو  هب  ناهج  ناتسرپ  ادخ  همه  هک  يروطب  درک 
، درک يریگ  هراـنک  دـندیتسرپ  یم هّللا  زا  ریغ  هچنآ  زا  ناتـسرپ و  تـب  نآ  زا  مـیهاربا  هـک  یماـگنه  : » دـیوگ یم هـنیمز  نـیا  رد  نآرق 
ام ْمَُهلَزَتْعا َو  اَّمَلَف  « ) میداد رارق  یگرزب  ربمایپ  ار  اهنآ  زا  کی  ره  و  میدیشخب ، وا  هب  ار  بوقعی  شدنزرف ) قاحسا ، زا  دعب   ) قاحـسا و

94 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اِیبَن .) اْنلَعَج  الُک  َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَی 
ناشن دوخ  زا  لطاب  نییآ  نآ  زا  يریگ  هرانک  اـهتب و  اـب  هزراـبم  هار  رد  ع )  ) میهاربا هک  دوب  یتماقتـسا  نآ  هجیتن  گرزب ، تبهوم  نیا 

.داد

94 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. اِنتَمْحَر ْنِم  ْمَُهل  اْنبَهَو  َو  « ) میدیشخب دوخ  تمحر  زا  اهنآ  هب  ام  ، » نیا رب  هوالع  هیآ 50 -) )
.تسادخ هار  زرابم  دهاجم و  نادرم  نیصلخم و  نیصلاخ و  هژیو  هک  یصاخ  تمحر 

َناِسل ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  اهتما ) همه  نایم  رد   ) هتسج رب  ماقم  ریخ و  نابز  کین و  مان  شنادنزرف ، ردپ و  نیا  يارب   » ماجنا رس  و 
(. اِیلَع ٍقْدِص 

َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِـص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  تسا : هدـمآ  هیآ 84  ءارعـش  هروس  رد  هک  میهاربا  ياـضاقت  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  نیا 
«. هد رارق  هدنیآ  ياهتما  رد  کین  مان  نم  يارب  ایادخ ! »

94 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 19) میرم ةروس 

زا تسا  يدـنزرف  هک  دراد  ع )  ) یـسوم هب  یهاتوک  هراـشا  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  هدـیزگرب : صلخم و  يربماـیپ  یـسوم  هیآ 51 -) )
.میهاربا نامدود 

َو « ) نک دای  یـسوم  زا  ینامـسآ )  ) باتک نیا  رد  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
(. یسُوم ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا 

: دنک یم وگ  زاب  دومرف  تمحرم  گرزب  ربمایپ  نیا  هب  هک  ار  یبهاوم  زا  تمسق  جنپ  سپس 
صلخم وا  هک   » بیترت نیا  هب  تخاس  كاپ  صلاخ و  ار  وا  راگدرورپ  هک ، دیـسر  ییاـج  هب  ادـخ  یگدـنب  تعاـطا و  رطاـخ  هب  وا  - 1

(. ًاصَلُْخم َناک  ُهَّنِإ  « ) دوب
يارب هک  يرارصا  مامت  اب  ناطیش  هک  ارچ  دوب  دهاوخ  نوصم  یگدولآ  فارحنا و  رطخ  زا  دسرب  یماقم  نینچ  هب  هک  یـسک  املـسم  و 

.درادن نیصلخم »  » ندرک هارمگ  رب  تردق  هک  دنک  یم فارتعا  شدوخ  دراد  ادخ  ناگدنب  نتخاس  فرحنم 
(. اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  « ) دوب ماقم  الاو  يربمایپ  لوسر و  و  - » 2

یماقم نیا  و  دوش ، تیرومأـم  نآ  يادا  غیلبت و  هب  فظوم  وا  دـنراذگب و  یـسک  هدـهع  رب  یتیرومأـم  هک  تسا  نیا  تلاـسر  تقیقح 
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95 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رومأم  هک  یناربمایپ  همه  هک  تسا 
.دنتشاد دندوب  توعد 

95 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 19) میرم ةروس 

َو « ) میدـناوخ ارف  روط  هوک  تسار  فرط  زا  ار  وا  اـم  : » دـیوگ یم هدرک ، یـسوم  تلاـسر  زاـغآ  هب  هراـشا  هیآ  نیا  موـس : هیآ 52 -) )
(. ِنَْمیَْألا ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  ُهاْنیَدان 

درد شرـسمه  هب  دوب  تکرح  رد  رـصم  يوس  هب  هتـشذگ و  نیدـم »  » ياهنابایب زا  شرـسمه  اب  هک  یتشحو  رپ  کیرات و  بش  نآ  رد 
دیـشخرد و رود  زا  یقرب  ناهگان  دوب ، تکرح  رد  یـشتآ  هلعـش  لابند  هب  دـش و  يدـیدش  يامرـس  راتفرگ  و  داد ، تسد  لمح  عضو 

.دوب وا  رمع  رد  هظحل  نیرت  نیریش راختفا و  نیرتگرزب  نیا  و  دش ، هداد  تلاسر  نامرف  ع )  ) یسوم هب  تساخرب و  ییادن 
(. ایَِجن ُهاْنبَّرَق  َو  « ) میتفگ نخس  وا  اب  میتخاس و  کیدزن  ار  وا  ام   » نیا رب  هوالع  - 4

.رگید تبهوم  وا  اب  مّلکت  دوب و  یتبهوم  یهلا  يادن 

95 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 19) میرم ةروس 

راـی و ناـبیتشپ و  اـت  میدیـشخب » وا  هب  دوب  يربماـیپ  زین  وا  هک  ار  نوراـه  شردارب  دوـخ ، تمحر  زا   » ماـجنا رـس  و  مجنپ : هیآ 53 -) )
(. اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو   ) دشاب وا  راکمه 

95 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 19) میرم ةروس 

ار میهاربا  دای  و  دروآ ، یم نایم  هب  میهاربا ، دنزرف  نیرتگرزب  لیعامسا »  » زا نخس  اجنیا  رد  دعولا : قداص  ربمایپ  لیعامسا  هیآ 54 -) )
دناوت یم هک  ار  وا  هتـسج  رب  تافـص  زا  تفـص  جنپ  و  دنک ، یم لیمکت  وا  ياه  همانرب اب  ار  شیاه  همانرب و  لیعامـسا ، شدـنزرف  دای  اب 

.دنک یم نایب  دشاب  وگلا  ناگمه  يارب 
ِیف ْرُکْذا  َو  « ) نک دای  زین )  ) لیعامسا زا  ینامسآ )  ) باتک نیا  رد  و  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 

(. َلیِعامْسِإ ِباتِْکلا 
(. ِدْعَْولا َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  « ) دوب قداص  شیاه  هدعو رد  وا  هک  »

(. اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  « ) دوب یماقم  یلاع  ربمایپ  «و 

95 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. ِةاکَّزلا ِةالَّصلِاب َو  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک  َو  « ) درک یم رما  تاکز ، زامن و  هب  ار  دوخ  هداوناخ  هراومه  وا  و  (- » هیآ 55 )
(. ایِضْرَم ِهِّبَر  َْدنِع  َناک  َو  « ) دوب شراگدرورپ  تیاضر  دروم  هراومه  «و 

95 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 19) میرم ةروس 
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96 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  تمسق  نیرخآ  رد  اما ...  دندوب ، نیتسار  ناربمایپ  اهنیا  هیآ 56 -) )
.تسا هدمآ  نایم  هب  ربمایپ ، سیردا  زا  نخس  هروس ، نیا  ياهیروآ  دای 

ُهَّنِإ َسیِرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  « ) دوب ربمایپ  قیّدص و  وا  هک  نک  دای  سیردا  زا  نآرق ) ینامسآ   ) باتک نیا  رد  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. اِیبَن ًاقیِّدِص  َناک 

96 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  « ) میدناسر يدنلب  ماقم  هب  ار  وا  ام  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  وا  هیاپ  دنلب  ماقم  هب  سپس  هیآ 57 -) )
.تسا گرزب  ربمایپ  نیا  یناحور  تاجرد  يونعم و  تاماقم  تمظع  روظنم ،

96 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 19) میرم ةروس 

تالاح تافـص و  گرزب و  ءایبنا  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یتاراختفا  مامت  زا  يدـنب  عمج  کـی  تروص  هب  سپـس  هیآ 58 -) )
لومـشم ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـندوب  یناربمایپ  اهنآ  : » دـیوگ یم نینچ  دـیدرگ  نایب  دوب ، هداد  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یبهاوم  اـهنآ و 

(. َنیِِّیبَّنلا َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دوب هداد  رارق  دوخ  تمعن 
میهاربا و نامدود  زا  یـضعب  میدرک و  راوس  یتشک  رد  حون  اب  هک  یناسک  نادنزرف  زا  یـضعب  و  دندوب ، مدآ  نادنزرف  زا  یـضعب  هک  »

(. َلِیئارْسِإ َمیِهاْربِإ َو  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ٍحُون َو  َعَم  اْنلَمَح  ْنَّمِم  َمَدآ َو  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  « ) لیئارسا
رب حون  اـب  هک  یناـسک  هیرذ   » زا روظنم  و  دوب ، ربماـیپ  حوـن  دـج  روهـشم ، قـبط  هک  تسا  سیردا  هیآ ، نیا  رد  مدآ » هیرذ   » زا روـظنم 

.هدوب حون  دنزرف  ماس  نادنزرف  زا  میهاربا  اریز  تسا ، میهاربا  دندش » راوس  یتشک 
ییحی و ایرکز و  نوراـه و  یـسوم و  لیئارـسا ،» هیرذ   » زا روظنم  و  تسا ، بوقعی  لیعامـسا و  قاحـسا و  میهاربا » هیرذ   » زا روظنم  و 

.دشاب یم یسیع 
رب میدرک و  تیادـه  هک  یناـسک  زا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، لـیمکت  گرزب  ناربماـیپ  نیا  نیتـسار  ناوریپ  داـی  اـب  ار  ثـحب  نـیا  سپس 

بالیـس و  دننک ، یم هدجـس  دـنتفا و  یم كاخ  هب  دوش  هدـناوخ  اهنآ  رب  نامحر  دـنوادخ  تایآ  یتقو  هک ) دنتـسه  يدارفا   ) میدـیزگ
(. ایُِکب ًادَّجُس َو  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  اْنیَبَتْجا  اْنیَدَه َو  ْنَّمِم  َو  « ) دوش یم ریزارس  ناشکشا 

96 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 19) میرم ةروس 

دـیوگ و یم نخـس  دـندمآ  رد  بآ  زا  فلخان  یناوریپ  دـندش و  ادـج  ءایبنا  زاس  ناـسنا  بتکم  زا  هک  یهورگ  زا  سپـس  هیآ 59 -) )
97 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرمش ، رب  ار  اهنآ  تشز  لامعا  زا  یتمسق 

يدوز هب  هک  دندومن  يوریپ  تاوهـش  زا  و  دندرک ، عیاض  ار  زامن  هک  دندمآ  راک  يور  يا  هتـسیاشان نادنزرف  اهنآ  زا  دعب  : » دیوگ یم
(. ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َةالَّصلا َو  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  « ) دید دنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ  تازاجم ) )

ادخ رکذ  رب  ار  تاوهـش  زا  يوریپ  هداهن ، ماگ  یهارمگ  قیرط  رد  هک  دشاب  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
.دنداد حیجرت 

.دنک عیاض  هعماج  رد  ار  زامن  هک  تسا  یلامعا  نداد  ماجنا  اجنیا  رد  زامن  ندرک  عیاض  زا  روظنم  و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1363 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 19) میرم ةروس 

زا دعب  زین  اجنیا  رد  دراذگب  زاب  ار  قح  نامیا و  يوس  هب  تشگ  زاب  هار  هک  تسا  نیا  اج  همه  رد  نآرق  همانرب  هک  اجنآ  زا  هیآ 60 -) )
لخاد اهنآ  دنهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  اهنآ  رگم  : » دـیوگ یم نینچ  فلخان  ياهلـسن  تشونرـس  رکذ 

َنوُمَلُْظی َۀَّنَْجلا َو ال  َنُولُخْدَـی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّلِإ  « ) دـش دـهاوخن  اـهنآ  هب  یملظ  نیرتمک  دـنوش و  یم تشهب 
(. ًاْئیَش

رب ادـخ  تمحر  زا  يدـیمون  سأی و  رهم  هشیمه  يارب  دوش  رو  هطوغ تاوهـش  رد  زور  کـی  یـسک  رگا  هک  تسین  ناـنچ  نیا ، رب  اـنب 
.تسا زاب  هبوت  تشگ و  زاب  هار  تسا ، ایند  تایح  دیق  رد  ناسنا  تسا و  یقاب  یسفن  ات  هکلب  دوش ، هتفوک  وا  یناشیپ 

97 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 19) میرم ةروس 

: دنک یم فیـصوت  نینچ  ار  دوعوم  تشهب  تسخن  هدـش ، دای  نآ  ياهتمعن  تشهب و  زا  هک  اجنیا  رد  تشهب ! زا  یفیـصوت  هیآ 61 -) )
دنراد نامیا  نآ  هب  یلو  دـنا » هدـیدن ار  نآ  اهنآ  و  تسا ، هدـعو  نآ  هب  ار  شناگدـنب  نامحر ، دـنوادخ  هک  ینادواج  تسا  ییاـهغاب  »

(. ِْبیَْغلِاب ُهَدابِع  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  )
(. اِیتْأَم ُهُدْعَو  َناک  ُهَّنِإ  « ) تسا ینتفای  ققحت  ادخ  هدعو  املسم  »

97 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 19) میرم ةروس 

يا هدوهیب وغل و  نخـس  اجنآ  رد  زگره  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  یتشهب  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  نآ  زا  سپ  هیآ 62 -) )
(. ًاْوَغل اهِیف  َنوُعَمْسَی  ال  « ) دنونش یمن

.يا هدوهیب نخس  یتح  هن  يا و  هیرخس هن  ینابز ، مخز  هن  یتمهت  هن  یمانشد ، هن  یغورد ، هن 
98 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کی  هناشن  هک  یمالس  ًامالَس .) اَّلِإ  « ) تسین ینخس  اجنآ  رد  مالس  زج  «و 

.تسا شمارآ  حلص و  اوقت و  یکاپ و  تیمیمص و  افص و  زا  ّولمم  طیحم  کی  ناما ، نما و  طیحم 
ْمَُهل َو  « ) تسا ناشراظتنا  رد  تشهب  رد  اهنآ  يزور  ماش  حبص و  ره  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  يرگید  تمعن  هب  تمعن  نیا  لابند  هب  و 

(. ایِشَع ًةَرُْکب َو  اهِیف  ْمُُهقْزِر 

98 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 19) میرم ةروس 

، هدرک یفرعم  هاـتوک  هـلمج  کـی  رد  ار  ناـیتشهب  نآ ، يوـنعم  يداـم و  ياـهتمعن  تـشهب و  یلاـمجا  فیــصوت  زا  سپ  هیآ 63 -) )
(. ایِقَت َناک  ْنَم  انِدابِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  « ) میهد یم ثرا  هب  راکزیهرپ  ناگدنب  هب  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا  : » دیوگ یم

.تسین اوقت »  » زج يزیچ  تشذگ  هک  اهتمعن  نآ  مامت  اب  تشهب  رد  دیلک  بیترت  نیا  هب  و 

98 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 19) میرم ةروس 

ربمایپ غارس  هب  یهلا  یحو  کیپ  لیئربج  و  دش ، عطق  یحو  يزور ، دنچ  هک : دنا  هدروآ نینچ  نارسفم  زا  یعمج  لوزن : نأش  هیآ 64 -
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، مدوب وت  قاتـشم  رایـسب  نم  يدرک ؟ رید  ارچ  دومرف : وا  هب  دش ، لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  تشگ و  يرپس  تدم  نیا  هک  یماگنه  دماین ،
مـشاب هتـشادن  روتـسد  هک  یماگنه  میآ و  یم موش  رومأم  هک  یماگنه  مرومأم  يا  هدنب نم  یلو  مرت ! قاتـشم وت  هب  نم  تفگ : لیئربج 

.منک یم يراددوخ 
ُلَّزَنَتَن ام  َو  « ) میوش یمن لزان  وت  راگدرورپ  نامرف  هب  زج  ام  : » دیوگ یم یحو  کیپ  نابز  زا  هیآ  فک ! رب  لد  ناج و  میناگدنب  ریسفت :

(. َکِّبَر ِْرمَِأب  اَّلِإ 
همه تسا  ود  نیا  نایم  رد  هچنآ  و  ام ، رـس  تشپ  هچنآ  ام و  يور  شیپ  هچنآ   » فک رب  لد  ناج و  میناگدنب  ام  تسوا و  زا  زیچ  همه 

ایند و اج و  همه  اجنآ و  اجنیا و  لاح و  هتـشذگ و  هدـنیآ و  هصالخ  َِکلذ .) َْنَیب  اـم  اـنَْفلَخ َو  اـم  انیِدـْیَأ َو  َْنَیب  اـم  َُهل  « ) تسوا نآ  زا 
.تسا راگدرورپ  كاپ  تاذ  هب  قلعتم  همه  خزرب  ترخآ و 

(. ایِسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  « ) تسین هدوبن و  راکشومارف  تراگدرورپ  : » هک نادب  ار  نیا  و 

98 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 19) میرم ةروس 

رارق ود  نیا  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ   » تسوت راگدرورپ  نامرف  هب  همه  اهنیا  دـنک : یم هفاضا  سپـس  هیآ 65 -) )
99 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امُهَْنَیب .) ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  « ) دراد

.صالخا دیحوت و  اب  مأوت  یتدابع  ُهُْدبْعاَف .) « ) نک شتسرپ  ار  وا  اهنت  سپ  ، » دوش یم یهتنم  وا  هب  طوطخ  همه  تسا و  نینچ  هک  لاح 
رد و  : » دنک یم هفاضا  تسا ، ناوارف  اهیتخـس  تالکـشم و  ادخ - هناصلاخ  تدابع  تعاطا و  یگدنب و  هار  هار - نیا  رد  هک  اجنآ  زا  و 

(. ِِهتَدابِِعل ِْربَطْصا  َو  « ) شاب ابیکش  رباص و  وا  تدابع  هار 
؟» یبای یم دنوادخ )  ) وا يارب  يدننام  لثم و  ایآ  : » دیوگ یم هلمج  نیرخآ  رد  و 

(. ایِمَس َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه  )
هب تسد  هک  تسه  يدننام  کیرش و  شکاپ  تاذ  يارب  رگم  ینعی ، هدمآ ، لبق  هلمج  رد  هچنآ  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هلمج  نیا 

!؟ یئامن شتسرپ  ار  وا  ینک و  زارد  وا  يوس 

99 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 19) میرم ةروس 

ناوختـسا هعطق  هک  هدـش  لزاـن  هریغم » نب  دـیلو   » اـی فـلخ » نب  ّیبا   » دروـم رد  دـعب  هـیآ  راـهچ  هـیآ و  نـیا  لوزن : نأـش  هـیآ 66 - ! 
هب نآ  زا  يا  هرذ ره  اـت  دندیـشاپ ، یم داـب  ربارب  رد  دـندرک و  یم مرن  دوـخ  تسد  اـب  ار  نآ  دـندوب و  هـتفرگ  تـسد  رد  ار  يا  هدیـسوپ

ندـش هدیــسوپ  ندرم و  زا  دـعب  ار  اـم  دـنوادخ  دـنک  یم ناـمگ  هـک  دـیرگنب  ار  دـّـمحم  دــنتفگ : یم و  ددرگ ، هدــنکارپ  يا  هشوـگ
لباق ياهثحب  هتشذگ  تایآ  رد  ریسفت : تسین ! نکمم  ادبا  يزیچ  نینچ  دنک ، یم هدنز  رگید  راب  ناوختـسا ، نیا  لثم  نامیاهناوختـسا 

ناسنا و   » دـنک یم وگزاب  نینچ  ار  داـعم  نارکنم  راـتفگ  هیآ  نیا  رد  .دـمآ  ناـیم  هب  خزود  تشهب و  زیخاتـسر و  هراـب  رد  يا  هظحـالم
ُجَرْخُأ َفْوََسل  ُِّتم  ام  اذِإ  ُناْسنِْإلا َأ  ُلوُقَی  َو  ( !؟» مراد یم رب  ربق  زا  رس  موش و  یم هدنز  هدنیآ  رد  مدرم ، نم  هک  یماگنه  ایآ  دیوگ : یم

.درادن ناکما  يزیچ  نینچ  ینعی  ایَح .)

99 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 19) میرم ةروس 
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زا شیپ  ار  وا  ام  هک  دروآ  یمن دای  هب  ار ) تیعقاو  نیا   ) ناسنا ایآ  : » دیوگ یم خساپ  نآ  هب  ریبعت  نحل و  نامه  اب  هلصاف  الب  هیآ 67 -) )
(. ًاْئیَش ُکَی  َْمل  ُْلبَق َو  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َأ َو ال  ( !؟» دوبن يزیچ  ادبا  وا  و  میدیرفآ ، نیا 

99 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 19) میرم ةروس 

تراگدرورپ هب  مسق  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیدهت  ار  نامیا  یب ناراکهنگ  داعم و  نارکنم  عطاق ، رایـسب  نحل  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 68 -) )
100 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  نانآ  هک   ) ینیطایش اب  ار  اهنآ  همه  ام  هک 

(. َنیِطایَّشلا ْمُهَّنَرُشْحََنل َو  َکِّبَر  َوَف  « ) مینک یم روشحم  ار ) همه  دندوب ، ناشدوبعم  ای  دندرک و  یم هسوسو 
(. اِیثِج َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِضُْحَنل  َُّمث  « ) مینک یم رضاح  دنا  هدمآ رد  وناز  هب  هک  یلاح  رد  منهج  درگ  ادرگ  ار  اهنآ  همه  سپس  »

! تسا منهج  یکیدزن  رد  راکهنگ  نامیا و  یب دارفا  هاگداد  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا 

100 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 19) میرم ةروس 

نیرت و شکرـس غارـس  هب  لوا  اـم  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  دوش  یم روـظنم  لدـع  هاـگداد  نآ  رد  اـهتیولوا  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 69 -) )
ادج دندوب  رت  شکرـس نامحر  دـنوادخ  ربارب  رد  همه  زا  هک  ار  يدارفا  یتیعمج  هورگ و  ره  زا  ام  سپـس  ، » میور یم دارفا  نیرت  یغای

(. اِیتِع ِنمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍۀَعیِش  ِّلُک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  َُّمث  « ) مینک یم
نایغط یخاتسگ ، هب  دوخ  تمعن  یلو  ربارب  رد  دندرپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  نامحر »  » يادخ بهاوم  یتح  هک  ینامرـش  یب نامه 

! دنرتراوازس خزود  شتآ  هب  همه  زا  اهنیا  يرآ  دنتساخرب ، يرگیغای  و 

100 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 19) میرم ةروس 

دنراد تیولوا  شتآ  رد  نتخوس  يارب  هک  یناسک  زا  یبوخ  هب  اـم  سپـس  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیکأت  ینعم  نیا  يور  زاـب  هیآ 70 -) )
خر یهابتـشا  هنوگ  چـیه  باختنا  نیا  رد  مینک و  یم باختنا  ار  اـهنآ  اـقیقد  اِیلِـص .) اـِهب  یلْوَأ  ْمُه  َنیِذَّلاـِب  ُمَلْعَأ  ُنْحََنل  َُّمث  « ) میهاـگآ

.داد دهاوخن 

100 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 19) میرم ةروس 

دیاش هک  یبلطم  هب  تسخن  تسا  رفیک  شاداـپ و  زیخاتـسر و  ياـهیگژیو  رد  ثحب  ناـنچمه  دـنوش ! یم منهج  دراو  همه  هیآ 71 -) )
ْنِإ َو  « ) دیوش یم مّنهج  دراو  انثتـسا ) نودـب   ) امـش همه  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـشاب  زیگنا  تفگـش مدرم  بلاغ  يارب  شندـینش 

(. اهُدِراو اَّلِإ  ْمُْکنِم 
(. ایِضْقَم ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  « ) تراگدرورپ رب  یعطق  یمتح و  تسا  يرما  نیا  »

100 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 19) میرم ةروس 

( تلذ فعض و  زا   ) هک یلاح  رد  ار  نارگمتـس  ناملاظ و  و  میهد ، یم تاجن  نآ  زا  دندرک  هشیپ  اوقت  هک  ار  اهنآ  سپـس  (- » هیآ 72 )
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101 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اِیثِج .) اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذَن  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  « ) مینک یم اهر  نآ  رد  دنا  هدمآ رد  وناز  هب 
ملاس درس و  ناکین  رب  خزود  اهتنم  دنوش ، یم منهج  دراو  دب ، کین و  ءانثتسا ، نودب  اهناسنا  همه  مییوگب  دیاب  قوف  هیآ  ود  ریـسفت  رد 

تیخنـس اهنآ  اب  شتآ  هک  ارچ  « 1 « » َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَـس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُراـن  اـی   » میهاربا رب  دورمن  شتآ  هک  هنوگ  ناـمه  دوب  دـهاوخ 
اب بسانت  هک  نایخزود  یلو  ددرگ ، یم شوماخ  دـنریگ  یم رارق  اهنآ  اـج  ره  و  دـنک ، یم رارف  دوش و  یم رود  ناـنآ  زا  ییوگ  درادـن 

.دنوش یم رو  هلعش اروف  دسرب  شتآ  هب  هک  یلاعتشا  لباق  هدام  نوچمه  دنراد  خزود  شتآ 
دنربب و ار  تذل  رثکا  دح  تشهب  داد  ادخ  ياهتمعن  زا  نانمؤم  هک  دوب  دهاوخ  يا  همدقم نآ ، ياهباذع  خزود و  هدـهاشم  تقیقح  رد 

.دننیب یم يرتشیب  تازاجم  نایتشهب  تمالس  هدهاشم  زا  زین  نایخزود 

101 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 19) میرم ةروس 

حرـش ار  اهنآ  تشون  رـس  قطنم و  زا  يا  هشوگ اجنیا  رد  دش ، نامیا  یب ناملاظ  نوماریپ  لبق ، تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 73 -) )
.دهد یم

لام و زا  ناشتسد  هک  دندوب  یلدکاپ  نافعضتسم  دندروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  یهورگ  نیتسخن  میناد  یم
.دوب یهت  ایند  لانم 

تأیه ماقم و  لوپ و  رویز و  رز و  نامه  رگید - یلهاج  هعماج  ره  نوچمه  نامز - نآ  یلهاـج  هعماـج  رد  شزرا  راـیعم  هک  اـجنآ  زا 
تیصخش هناشن  و  تسام ، اب  ام  تیصخش  هناشن  دنتفگ : یم هدرک ، یشورف  رخف  ریقف ، نانمؤم  هورگ  رب  راکمتس  نادنمتورث  دوب ، رهاظ 

هک یماگنه  و  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  تسامش ! تیناقح  مدع  ام و  تیناقح  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا ! ناتتیمورحم  رقف و  نامه  امش 
ام هورگ  ود  زا  کیمادک  دنیوگ  یم دنا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  هب  رگمتـس ) رورغم و   ) نارفاک دوش  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ 

َلاق ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( ؟» تسا رتشیب  وا  شـشخب  لذـب و  و  رتابیز ، شتروشم  سنا و  تاـسلج  رتهب ، شهاـگیاج  امـش  و 
(. ایِدَن ُنَسْحَأ  ًاماقَم َو  ٌْریَخ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

101 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 19) میرم ةروس 

هب هدنبوک ، عطاق و  لاح  نیع  رد  لدتسم و  الماک  ینایب  اب  نآرق  یلو  هیآ 74 -) )
__________________________________________________

هیآ 69. ( 21  ) ءایبنا هروس  ( 1)
102 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

میدرک دوبان  نانآ  زا  شیپ  ار  یماوقا  رایـسب  هچ  و   » ار رـشب  هتـشذگ  خیرات  دنا  هدرک شومارف  ایوگ  اهنیا  دیوگ : یم خـساپ  نینچ  اهنآ 
(. ًایْءِر ًاثاثَأ َو  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  « ) رت هتسارآ ناشرهاظ  مه  و  دوب ، رتهب  اهنآ  زا  ناشتورث  لام و  مه  هک 

؟ دریگب ار  یهلا  باذع  ولج  تسناوت  ناشیابیز  ياه  هرهچ رخاف و  ياهسابل  قرب و  قرز و  رپ  سلاجم  اهنآ و  تورث  لوپ و  ایآ 

102 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 19) میرم ةروس 

هیام امش  تورث  لام و  نیا  نامیا  یب نارگمتس  يا  دینکن  نامگ  وگب : اهنآ  هب  هک  دهد ، یم اهنآ  هب  يرگید  رادشه  سپس  هیآ 75 -) )
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دیاب دراد ) هار  نیا  همادا  رب  رارـصا  و   ) تسا یهارمگ  رد  هک  یـسک  وگب :  » دشاب یهلا  باذع  لیلد  نیا  اسب ، هچ  هکلب  تسا ، تمحر 
نامه نیا  ادَم .) ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْـمَْیلَف  ِۀـَلالَّضلا  ِیف  َناک  ْنَم  ُْلق   ) دـبای همادا  نانچمه  هّفرم  یگدـنز  نیا  و  دـهد » تلهم  وا  هب  دـنوادخ 

.تسا هدش  رکذ  جاردتسا »  » تازاجم ناونع  هب  فارعا - هروس  هیآ 182 و 183  دننام  نآرق - تایآ  زا  یضعب  رد  هک  تسا  يزیچ 
َباذَْعلا اَّمِإ  َنوُدَعُوی  ام  اْوَأَر  اذِإ  یَّتَح  «! ) تمایق باذع )  ) ای ایند ) نیا   ) باذع ای  دننیبب  دوخ  مشچ  اب  ار  یهلا  ياه  هدعو هک  ینامز  ات  »

(. َۀَعاَّسلا اَّمِإ  َو 
ًاناکَم َو ٌّرَـش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَـسَف  «! ) تسا رتناوتان  شرکـشل  رتدـب و  شـسلجم  ناـکم و  یـسک  هچ  تسناد ، دـنهاوخ  زور ) نآ   ) سپ »

(. ًاْدنُج ُفَعْضَأ 

102 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 19) میرم ةروس 

ماگ تیادـه  هار  رد  هک  یناسک  اما  و   » تساـیند تاذـل  قرب و  قرز و  ناـگتفیرف  نارگمتـس و  تشون  رـس  تبقاـع و  نیا  هیآ 76 -) )
(. ًيدُه اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُدیِزَی  َو  « ) دیازفا یم ناشتیاده  رب  دنوادخ  دنداهن 

دریگ و یم ار  وا  تسد  دنوادخ  دوش  هدومیپ  ناسنا  هلیـسو  هب  نآ  نیتسخن  تاجرد  هک  یماگنه  دراد  یتاجرد  تیاده  تسا  یهیدـب 
.درب یم رت  یلاع تاجرد  هب 

خـساپ دـنا  هداد رارق  نارگید  رب  رخاـفت  هلیـسو  ار  نآ  و  هدرک ، هیکت  اـیند  رد  ناشرذـگ  دوز  ياـهرویز  رب  هک  اـهنآ  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 
َو « ) تسا رتدنمـشزرا  شتبقاع  رتشیب و  شباوث  وت  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دنام  یم یقاب  ناسنا  زا  هک  یحلاص  لامعا  راثآ و  : » دهد یم

(. ادَرَم ٌْریَخ  ًاباَوث َو  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا 
103 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

103 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 19) میرم ةروس 

دوش یم ببس  و  تسین ! راگزاس  اهنآ  اب  اوقت  یکاپ و  نامیا و  هک  دندقتعم  مدرم  زا  یضعب  یفارحنا ! یفارخ و  رکفت  کی  هیآ 77 -) )
اهنآ تورث  لام و  و  درک ، دـهاوخ  ور  اهنآ  هب  ایند  اوقت ، نامیا و  طیحم  زا  نتفر  نوریب  اب  هک  یلاح  رد  دـنک ، تشپ  اـهنآ  هب  اـیند  هک 

هب رهاظت  لقا  ای ال  دنتشاد و  یکانرطخ  رادنپ  نینچ  هک  دندوب  ینادان  دارفا  ام - رصع  نوچمه  ربمایپ - نامز  رصع و  رد  دوش ! یم دایز 
.دندرک یم نآ 

نخـس نآ  تبقاـع  رکف و  زرط  نیا  زا  دـش - ناـیب  ناـملاظ  راـفک و  تشون  رـس  نوماریپ  ـالبق  هک  یثـحب  بساـنت  هب  اـجنیا - رد  نآرق 
.دیوگ یم

َأ «! ) دش دهاوخ  مبیصن  یناوارف  نادنزرف  لاوما و  املسم  تفگ : و  دش ، رفاک  ام  تایآ  هب  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 
(. ًاَدلَو ًالام َو  َّنَیَتوَُأل  َلاق  اِنتایِآب َو  َرَفَک  يِذَّلا  َْتیَأَرَف 

103 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 19) میرم ةروس 

هنیمز نیا  رد  ینامیپ  دـهع و  ادـخ  زا  ای  هدـش  هاگآ  بیغ  رارـسا  زا  وا  ایآ  : » دـیوگ یم خـساپ  نینچ  اهنآ  هب  نآرق  سپـس  هیآ 78 -) )
(. ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ  ( !؟» تسا هتفرگ 
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ام اریز  دشاب ، بیغ  رب  هاگآ  هک  دوش  لئاق  نادنزرف  لام و  ندش  اراد  رفک و  نایم  يا  هطبار دـنک و  ییوگـشیپ  نینچ  دـناوت  یم یـسک 
.تسا ینعم  یب زین  ینخس  نینچ  دشاب ، هتفرگ  ادخ  زا  ینامیپ  دهع و  ای  و  مینیب ، یمن ود  نیا  نایم  يا  هطبار چیه 

103 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 19) میرم ةروس 

دهاوخن یـسک  دـنزرف  لام و  ینوزف  هیام  ینامیا  یب رفک و  زگره   ) تسین نینچ  نیا  : » دـنک یم هفاضا  عطاـق  نحل  اـب  دـعب  هیآ 79 -) )
(. ُلوُقَی ام  ُُبتْکَنَس  اَّلَک  « ) میسیون یم دیوگ ، یم ار  هچنآ  يدوز  هب  ام  دش )

.دش دهاوخ  تبث  اهنآ  لامعا  هدنورپ  رد  همه  ددرگ  ناحول  هداس  زا  یضعب  فارحنا  هیام  تسا  نکمم  هک  هیاپ  یب نانخس  نیا  يرآ !
لام و نیا  ادَم .) ِباذَْعلا  َنِم  َُهل  ُّدُمَن  َو   ) رگید يالاب  یکی  یپ و  رد  یپ  ییاهباذع  تشاد » میهاوخ  رمتـسم  وا  رب  ار  دوخ  باذـع  ام  «و 

! اهنآ يارب  رمتسم  تسا  یباذع  دوخ  تسا ، یهارمگ  رورغ و  هیام  هک  نادنزرف 
104 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

104 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 19) میرم ةروس 

َو « ) دمآ دـهاوخ  ام  دزن  اهنت  کت و  تمایق  زور  و  میرب ، یم ثرا  هب  وا  زا  نادـنزرف ) لاوما و  زا   ) دـیوگ یم وا  ار  هچنآ  و  (- » هیآ 80 )
(. ًادْرَف انِیتْأَی  ُلوُقَی َو  ام  ُُهثَِرن 

، دوش یم رـضاح  راگدرورپ  لدـع  هاگداد  نآ  رد  یهت  تسد  اب  دور و  یم دراذـگ و  یم ار  يدام  تاناکما  نیا  همه  ماجنا  رـس  يرآ !
.تسا یلاخ  تانسح  زا  هایس و  ناهانگ  زا  شلامعا  همان  هک  یلاح  رد 

104 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 19) میرم ةروس 

ینادوبعم ادـخ  زا  ریغ  اهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  اـهتب  شتـسرپ  رد  دارفا  نیا  ياـه  هزیگنا زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 81 -) )
ادـخ هاگـشیپ  رد  اهنآ  يارب  و  ازِع .) ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِـهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َو  « ) دـشاب ناشتّزع  هیام  ات  دـنا  هدرک باختنا  دوخ  يارب 

؟ یماخ لایخ  تسردان و  رادنپ  هچ  اما  دنهد ، ناشیرای  تالکشم  رد  و  دننک ، تعافش 

104 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 19) میرم ةروس 

هب و  دنباذع ، تلذ و  همـشچ  رـس  هکلب  دوب ، دـنهاوخن  ناشتّزع  هیام  اهتب  اهنت  هن  دنتـشادنپ ، اهنآ  هک   ) تسین نینچ  زگره  (- » هیآ 82 )
رب هکلب ) دـنیوج  یم يرازیب  اهنآ  زا  و   ) دـش دـنهاوخ  نانآ  تداـبع  رکنم  اـهدوبعم ) زیخاتـسر  زور  رد  ینعی   ) يدوز هب  تهج ) نیمه 

(. ادِض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  ْمِِهتَدابِِعب َو  َنوُرُفْکَیَس  اَّلَک  « ) دننک یم مایق  ناشّدض 
دنهاوخ ناشّدض  رب  دـندرک  باختنا  ادـخ  زج  هک  ار  ییاهدوبعم  تمایق  زور  : » هک هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 

«. دنیوج یم يرازیب  ناشندرک  تدابع  زا  اهنآ و  زا  دوب و 

104 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 19) میرم ةروس 
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دنتـشگ ناشتلذ  یتخب و  دـب  هیام  هکلب  دـندوبن  ناشتزع  هیام  اهنت  هن  اهدوبعم  هک  دوش  یم ثحب  تقیقح  نیا  زا  اـجنیا  رد  هیآ 83 -) )
ور ریز و  هکلب  کـیرحت ، ناـشطلغ  هار  رد  ار  اـهنآ  هک  میداتـسرف  نارفاـک  يوس  هب  ار  نیطایـش  اـم  هک  يدـیدن  اـیآ  : » دـیوگ یم هیآ 

(. ازَأ ْمُهُّزُؤَت  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَْنلَسْرَأ  اَّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دنک یم
بلق و نورد  هب  دورو  هزاجا  نیطایـش  هب  هک  تسا  ناسنا  نیا  هکلب  تسین ، هاگآان  يرابجا و  طلـست  کـی  اـهناسنا  رب  نیطایـش  طلـست 

.دهد یم دوخ  ناج 

104 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 19) میرم ةروس 

اقیقد ار  اهنآ  لامعا  مامت  ام  نکم  هلجع  اهنآ  هراب  رد  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، ص )  ) ربمایپ هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 84 -) )
105 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  الَف  « ) مینک یم اصحا  هرامش و 

.درک میهاوخ  طبض  تبث و  دوش ، یم لیکشت  یهلا  لدع  هاگداد  هک  زور  نآ  يارب  ار  همه  و  ادَع .) ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت 
هاتوک اهنآ  رمع  ءاقب  تدـم  ینعی  تساهنآ ، ياهـسفن  هکلب  رمع ، مایا  ندرمـش  روظنم  هک  دراد  دوجو  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 

.دشاب یم ددع  هرامش و  تحت  تسا و 

105 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 19) میرم ةروس 

يزور يارب  ار  لامعا  نیا  همه  دنک  یم نایب  نینچ  ایوگ  هاتوک و  یتارابع  رد  ار  نیمرجم »  » و نیقتم »  » ییاهن ریسم  سپـس  هیآ 85 -) )
( وا ياهـشاداپ  و  ، ) ناـمحر دـنوادخ  يوـسب  مارتـحا ) تزع و  اـب   ) یعمج هتـسد  ار  ناراـک  زیهرپ  زور  نآ  رد  : » هـک مـیا  هدرک هریخذ 

(. ًاْدفَو ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی   ...« ) مینک یم روشحم 
: دومرف شترـضح  دش  ایوج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیامرف : یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ادخ دـنتخاس ، هشیپ  ار  يراک  زیهرپ  اوقت و  هک  دنتـسه  يدارفا  اهنآ  دـنبکرم  رب  راوس  هک  دـنیوگ  یم یناسک  هب  امتح  دـفو  یلع ! يا  »
«. دراذگ اهنآ  رب  نیقتم  مان  و  دش ، دونشخ  ناشلامعا  زا  و  دینادرگ ، دوخ  صوصخم  ار  نانآ  تشاد و  تسود  ار  اهنآ 

105 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 19) میرم ةروس 

یلِإ َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  َو  « ) مینار یم منهج  يوس  هب  دـنماک  هنـشت  هک  یلاح  رد  ار  نامرجم  ، » لـباقم رد  دـیوگ : یم سپـس  هیآ 86 -) )
.تسا شتآ  هکلب  تسین  یبآ  اجنیا  رد  اهتنم  دننار ، یم هاگبآ  يوس  هب  ار  هنشت  نارتش  هک  هنوگ  نامه  ًادْرِو .) َمَّنَهَج 

105 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 19) میرم ةروس 

تعافش کلام  زگره  اهنآ   » هک دننادب  دیاب  دنسرب ، ییاج  هب  دنناوت  یم تعافـش  قیرط  زا  اجنآ  رد  هک  دننک  روصت  رگا  و  هیآ 87 -) )
یـسک زا  هک  دنتـسین  نآ  رب  رداق  یلوا  قیرط  هب  و  دـنک ، یم تعافـش  اـهنآ  زا  یـسک  هن  َۀَـعافَّشلا .) َنوُِکلْمَی  ـال  « ) دنتـسین اـجنآ ) رد  )

.دننک تعافش 
(. ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  اَّلِإ  « ) دراد ینامیپ  دهع و  نامحر  دنوادخ  دزن  هک  یسک  رگم  »
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قیال هک  یناراکهنگ  زا  دنراد  ییاناوت  تسا و  رترب  مه  نیا  زا  ناشماقم  ای  دنوش و  یم ناعفاش  تعافش  لومشم  هک  دنا  هتـسد نیا  اهنت 
106 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  تعافش  دنتعافش 

هنوگ ره  و  قح ، يایلوا  بتکم  اب  دـنویپ  طابترا و  نینچمه  و  وا ، تعاـطا  تفرعم و  راـگدرورپ و  اـب  هطبار  هنوگ  ره  دـهع  زا  روظنم 
.دشاب یم حلاص  لمع 

106 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 19) میرم ةروس 

زا یکی  هب  ثحب  نایاپ  رد  دوب ، ناکرشم  راک  نایاپ  كرش و  زا  نخس  نیشیپ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  نتـشاد ! دنزرف  ادخ و  هیآ 88 -) )
و  » دنک یم وگ  زاب  نایب  نیرتعطاق  اب  ار  نخـس  نیا  یتشز  و  هدرک ، هراشا  ادـخ  يارب  دـنزرف  دوجو  هب  داقتعا  ینعی ، كرـش  ياه  هخاش

(. ًاَدلَو ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  «! ) هدرک باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  دنتفگ : اهنآ 
هراب رد  ناتـسرپ  تب  و  ریزع »  » هراب رد  زین  نایدوهی  هک  تسادخ  یقیقح  دنزرف  حیـسم ،»  » ترـضح دنتـشاد  هدـیقع  نایحیـسم  اهنت  هن 

.دنتشادنپ یم ادخ  نارتخد  ار  اهنآ  دنتشاد و  داقتعا نینچ  ناگتشرف » »

106 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. ادِإ ًاْئیَش  ُْمْتئِج  ْدََقل  «! ) دیتفگ يا  هدننز تشز و  بلطم  یتسار  : » دیوگ یم هدنبوک  ینحل  اب  هاگنآ  هیآ 89 -) )

106 ص :  ۀیآ 90 ....  (: 19) میرم ةروس 

تـسا هدش  انب  دیحوت  هیاپ  رب  هک  یتسه  ملاع  مامت  ییوگ  تسا ، دـیحوت  لصا  فلاخم  ییاوران  تبـسن  نینچ  هک  اجنآ  زا  هیآ 90 -) )
.دنور یم ورف  بارطضا  تشحو و  رد  اوران  تبسن  نیا  زا 

ورف تدش  هب  اههوک  دوش و  هتفاکش  نیمز  ددرگ و  یـشالتم  مه  زا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  اهنامـسآ  تسا  کیدزن  : » دنک یم هفاضا  اذل 
(. ادَه ُلابِْجلا  ُّرِخَت  ُضْرَْألا َو  ُّقَْشنَت  ُْهنِم َو  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  «! ) دزیر

106 ص :  ۀیآ 91 ....  (: 19) میرم ةروس 

ْنَأ « ) دـندرک اعدا  يدـنزرف  نامحر  دـنوادخ  يارب  هک  نیا  رطاخ  هب  : » دـیوگ یم عوضوم  تیمها  نایب  دـیکأت و  يارب  زاب  هیآ 91 -) )
(. ًاَدلَو ِنمْحَّرِلل  اْوَعَد 

106 ص :  ۀیآ 92 ....  (: 19) میرم ةروس 

هک تسین  راوازـس  نامحر ، دنوادخ  يارب  زگره   » دنتـسناد یم هن  رگ  دنا و  هتخانـشن هجو  چیه  هب  ار  ادخ  تقیقح  رد  اهنیا  هیآ 92 -) )
(. ًاَدلَو َذِخَّتَی  ْنَأ  ِنمْحَّرِلل  یِغَْبنَی  ام  َو  « ) دنیزگرب يدنزرف 

: دهاوخ یم زیچ  دنچ  زا  یکی  يارب  ار  دنزرف  ناسنا 
107 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دراد  لثم  دیلوت  هب  زاین  دوخ  لسن  ءاقب  يارب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای 
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شتردـق هن  درادـن ، ینعم  ادـخ  هراب  رد  میهافم  نیا  زا  کی  چـیه  اما  .دراد  تشحو  ییاهنت  زا  ای  دـبلط  یم يروای  رای و  کمک و  اـی 
.زاین هن  ییاهنت و  ساسحا  هن  دراد و  هار  وا  دوجو  رد  یتسس  فعض و  هن  دریگ ، یم نایاپ  وا  تایح  هن  تسا ، دودحم 

107 ص :  ۀیآ 93 ....  (: 19) میرم ةروس 

ُّلُک ْنِإ   ) شنامرف رب  رس  و  دنیوا » هدنب  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  هیآ 93 -) )
(. ًاْدبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم 

.دندنمزاین هک  دنتسه  اهنآ  هکلب  درادن  اهنآ  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  يزاین  دنتسه ، وا  فک  رب  لد  ناج و  ناگدنب  همه  هک  نیا  اب  و 

107 ص :  ۀیآ 94 ....  (: 19) میرم ةروس 

هک دینکن  روصت  زگره  ینعی  ادَع .) ْمُهَّدَع  ْمُهاصْحَأ َو  ْدََقل  « ) دناد یم ار  اهنآ  دادعت  اقیقد  هدرک و  هرامش  ار  اهنآ  همه  وا  (- » هیآ 94 )
.دشاب هتشاد  ار  اهنآ  باسح  تسا  نکمم  هنوگچ  ناگدنب  همه  نیا  دوجو  اب 

107 ص :  ۀیآ 95 ....  (: 19) میرم ةروس 

(. ًادْرَف ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  َو  « ) دنوش یم رضاح  وا  رضحم  رد  اهنت  کت و  زیخاتسر  زور  اهنآ  همه  و  (- » هیآ 95 )
هک تسابیزان  هچ  لاح  نیا  اب  دنتسه  وا  یمومع  مکح  نیا  لومشم  اهناسنا  یمامت  مه  ناگتشرف و  مه  ریزع ، مه  حیـسم ، مه  نیاربانب 

.میروآ یم نییاپ  هب  تمظع  جوا  زا  ار  وا  كاپ  تاذ  هزادنا  هچ  میوش و  لئاق  وا  يارب  يدنزرف 

107 ص :  ۀیآ 96 ....  (: 19) میرم ةروس 

نارگمتـس ناملاظ و  زین  ناـمیا و  اـب  ناـنمؤم  زا  نخـس  مه  زاـب  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  رد  تیبوبحم ! همـشچ  رـس  ناـمیا  هیآ 96 -) )
.تسا نآ  ياهراذنا  اهتراشب و  نآرق و  زا  نخس  و  نامیا ، یب

اهلد رد  نانآ  يارب  یتبحم  نامحر  دنوادخ  دنا  هداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  املـسم  : » دیامرف یم تسخن 
(. ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دهد یم رارق 

تاذ دریگ ، یم ارف  ار  شنیرفآ  هنهپ  مامت  نآ  زا  لصاح  تیبوبحم  عاعش  و  یتسه ، ملاع  تعـسو  هب  دراد  یباتزاب  حلاص  لمع  نامیا و 
هدـیزگرب رد  هک  ییاهناسنا  بولق  رد  تبحم  نیا  و  دـنبوبحم ، نامـسآ  لها  همه  دزن  دراد ، تسود  ار  یناـسک  نینچ  دـنوادخ  كاـپ 

108 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
.دوش یم نکفا  وترپ  دنتسه  نیمز 

هیآ نیا  راب  نیتسخن  دهد  یم ناشن  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  يددـعتم  تایاور 
لمکأ ّمتأ و  هنومن  کـی  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  یلو  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروـم  رد 

.دوب دهاوخن  بتارم ، هلسلس  اب  نانمؤم  همه  دروم  رد  نآ  موهفم  میمعت  زا  عنام  تسا و 

108 ص :  ۀیآ 97 ....  (: 19) میرم ةروس 
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ناسآ وت  نابز  رب  ار  نآرق  ام  : » دیوگ یم هدرک  هراشا  تسا  حلاص  لمع  نامیا و  شرورپ  همشچ  رس  هک  نآرق »  » هب سپـس  هیآ 97 -) )
ِِهب َرِّشَُبِتل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف  « ) ینک راذنا  ار  جوجل  تخس و  رس  نانمشد  و  یهد ، تراشب  نآ  هلیسو  هب  ار  ناراک  زیهرپ  ات  میتخاس ،

(. اُدل ًامْوَق  ِِهب  َرِْذُنت  َنیِقَّتُْملا َو 

108 ص :  ۀیآ 98 ....  (: 19) میرم ةروس 

رد هروس  نیا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  نانمؤم - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  يرادلد  ناونع  هب  هیآ  نیرخآ  هیآ 98 -) )
جوجل دونع و  نانمـشد  همه  هب  رادشه  دیدهت و  ناونع  هب  زین  و  دندوب - راشف  تحت  تخـس  ناناملـسم  زور  نآ  رد  هدش و  لزان  هکم 

يرثا هک  دندش  دوبان  وحم و  نانچ  نآ   ) میدرک دوبان  كاله و  اهنیا  زا  لبق  هک  يراکهنگ  نامیا و  یب ماوقا  رایـسب  هچ  و  : » دـیوگ یم
انْکَلْهَأ ْمَک  َو  ( ؟» يونـش یم نانآ  زا  ییادـص  نیرتمک  ای  ینک ؟ یم ساسحا  ار  اهنآ  زا  يدـحا  ربمایپ ! يا  وت  ایآ  دـنامن ) یقاب  اـهنآ  زا 

(. ًازْکِر ْمَُهل  ُعَمْسَت  ْوَأ  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُّسُِحت  ْلَه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق 
هب نانآ  زا  يا  هتسهآ يادص  یتح  هک  دندش  هدیبوک  مه  رد  نانچ  نآ  تقیقح  قح و  تخس  رـس  نانمـشد  رگمتـس و  ماوقا  نیا  ینعی 

.دسر یمن شوگ 
« میرم هروس  نایاپ  »

109 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

109 ص :  [ .... 20  ] هط هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 135  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

109 ص :  هروس .... : ياوتحم 

.دیوگ یم داعم »  » و أدبم »  » زا نخس  رتشیب  یّکم »  » ياه هروس ریاس  دننامه  زین  هروس  نیا 
.تسا راگدرورپ  لامج  لالج و  تافص  زا  یشخب  نآرق و  تمظع  هب  یهاتوک  هراشا  لوا : شخب 

.دیوگ یم نخس  ع )  ) یسوم ناتساد  زا  دریگ  یم رب  رد  ار  هیآ  داتشه  زا  شیب  هک  مود : شخب  رد  و 
.دیوگ یم نخس  زیخاتسر  تایصوصخ  زا  یتمسق  داعم و  هراب  رد  شخب : نیموس  رد 

.تسا نآ  تمظع  نآرق و  زا  نخس  مراهچ : شخب  رد 
، نیمز رد  ار  اـهنآ  طوبه  ماـجنا  رـس  سیلبا و  هسوـسو  يارجاـم  سپـس  تشهب و  رد  ار  اّوـح  مدآ و  تشذـگ  رـس  مجنپ : شخب  رد  و 

.دنک یم فیصوت 
.دراد یم نایب  نانمؤم  همه  يارب  يا ، هدننک رادیب  ياهزردنا  تحیصن و  تمسق ، نیرخآ  رد  هرخالاب  و 

109 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف 
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دراد یم تسود  دراد و  یم تسود  ار  نآ  ادخ  هک  ارچ  دینکن  كرت  ار  هط  هروس  توالت  : » میناوخ یم ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد 
شتـسار تسد  هب  ار  شلامعا  همان  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـهد  همادا  ار  نآ  توالت  سک  ره  دـننک ، توالت  ار  نآ  هک  ار  یناـسک 

110 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  و  دور ، یم تشهب  هب  باسح  نودب  و  دراپس ، یم
«. دوش یضار  هک  دهد  یم وا  هب  شاداپ  ردقنآ  ترخآ 

.دوش یّلجتم  ناسنا  راتفگ  لامعا و  مامت  رد  شراثآ  هک  يا  هشیدنا دشاب  هشیدنا  همدقم  هک  تسا  یتوالت  روظنم  هتبلا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

110 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 20) هط ةروس 

(. هط « ) ه ط ،  » دزیگنا یم رب  ار  ناسنا  يواکجنک  ّسح  هک  میوش ، یم ورب  ور  هعطقم ، فورح  اب  هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب  هیآ 1 -) )
بلاط هک  یـسک  يا   » هیلا يداهلا  ّقحلا ، بلاط  ای  نآ  ینعم  تسا و  ربمایپ  یماسا  زا  هط »  » میناوخ یم ع )  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد 

.تسا ینآ » يوس  هب  هدننک  تیاده  و  یقح ،
زا هدافتـسا  میناد  یم دـشاب ، یم هیلا » يداـه   » هب هراـشا  اـه »  » و ّقـحلا » بلاـط   » هب هراـشا  اـط »  » تسا يزمر  فرح  ود  زا  بکرم  هـط » »

.تسا هدافتسا  دروم  رایسب  ام  رصع  رد  اصوصخم  تسا ، هدوب  ناوارف  لاح ، هتشذگ و  نامز  رد  يراصتخا  میالع  يزمر و  فورح 
اجنآ ات  تسا ، هدمآ  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  يارب  صاخ » مسا   » تروص هب  اجیردت  نامز ، تشذـگ  رثا  رب  سی »  » دـننام هط »  » هملک و 

.تسا هدش  ریبعت  هط » نبای   » هبدن ياعد  رد  جع - يدهم - ترضح  زا  و  دنیوگ ، یم هط » لآ   » زین ار  ص )  ) ربمایپ لآ  هک 

110 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 20) هط ةروس 

هراشا

هیآ 2) )

110 ص :  لوزن .... : نأش 

وا ياهاپ  هک  ردقنآ  دش ، یم لوغـشم  تدابع  هب  هداتـسیا  اصوصخم  درک ، یم تدابع  رایـسب  نآرق ، یحو و  لوزن  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ
.نکن لیمحت  دوخ  رب  یتحاران  جنر و  همه  نیا  هک  داد  روتسد  ربمایپ  هب  دش و  لزان  هیآ  دیدرگ - یم مروتم 

110 ص :  ریسفت .... :

اْنلَْزنَأ اـم  « ) ینکفیب تمحز  هب  ار  دوخ  هک  میدرکن  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم  : » دـیامرف یم هدرک ، ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد 
(. یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع 

مروتم تیاهاپ  هک  ینک  لیمحت  دوخ  رب  ردـق  نآ  دـیابن  دراد ، یباسح  راک  ره  یلو  تساـهراک ، نیرتهب  زا  تداـبع  هک  تسا  تسرد 
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.دوش مک  داهج  غیلبت و  يارب  تیورین  ددرگ و 
111 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

111 ص :  ۀیآ 3 ....  (: 20) هط ةروس 

لزان دنسرت » یم ادخ  زا  هک  یناسک  يروآدای  يارب  زج   » ار نآرق  ام  دهد : یم حرش  نینچ  ار  نآرق  لوزن  فده  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
(. یشْخَی ْنَِمل  ًةَرِکْذَت  اَّلِإ   ) میدرکن

.دش دهاوخن  قیاقح  ياریذپ  دشابن ، یمدآ  رد  سرت ) تیشخ و   ) تیلوؤسم ساسحا  عون  کی  ات  دهد  یم ناشن  یشخی » نم   » ریبعت

111 ص :  ۀیآ 4 ....  (: 20) هط ةروس 

رتراکـشآ نآرق  تمظع  وا ، تخانـش  قیرط  زا  اـت  دزادرپ ، یم تسا  نآرق » هدـننک  لزاـن   » هک يدـنوادخ  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
َضْرَْألا َقَلَخ  ْنَّمِم  اًلیِْزنَت  « ) تسا هتشارفا  رب  دنلب و  ياهنامسآ  نیمز و  قلاخ  هک  هدش  لزان  یسک  يوس  زا  نآرق  نیا  : » دیوگ یم دوش ،

(. یلُْعلا ِتاوامَّسلا  َو 
.تساهنامسآ شیادتبا  نیمز و  نآ  ياهتنا  دنک ، یم نآرق  لوزن  ياهتنا  ادتبا و  هب  هراشا  فیصوت ، نیا  تقیقح  رد 

111 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 20) هط ةروس 

اج همه  شتمحر  ضیف  هک  نامحر   » تسا يدنوادخ  وا  دیوگ : یم هداد ، همادا  نآرق  هدـننک  لزان  راگدرورپ  یفرعم  هب  زاب  هیآ 5 -) )
(. يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  « ) تسا طلسم  شرع  رب  و  هتفرگ ، ارف  ار 

.تسا ملاع  رسارس  رد  شریبدت  نامرف و  رما و  ذوفن  یتسه و  ناهج  هب  تبسن  وا  لماک  هطاحا  راگدرورپ و  طلست  زا  هیانک  قوف  هلمج 

111 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 20) هط ةروس 

رد هچنآ  و  اهنامـسآ ، رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  : » دـیوگ یم نخـس  وا  تیکلام »  » زا یتسه  ملاع  رب  ادـخ  تیمکاح »  » لابند هب  هیآ 6 -) )
َتْحَت ام  امُهَْنَیب َو  اـم  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  َُهل  « ) تسا ناـهنپ )  ) كاـخ ریز  رد  هچنآ  و  ود ، نیا  ناـیم  هچنآ  و  نیمز ،

(. يرَّثلا

111 ص :  ۀیآ 7 ....  (: 20) هط ةروس 

نخـس رگا   » هک دراد  یملع  هطاحا  ردـق  نآ  وا  دـیوگ : یم هدرک ، هراشا  وا  تیملاع »  » ینعی نکر  نیمراـهچ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
(. یفْخَأ َّرِّسلا َو  ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف  ِلْوَْقلِاب  ْرَهْجَت  ْنِإ  َو  « ) دناد یم زین  ار  نآ - زا  رت  ناهنپ یتح  و  رارسا - وا  ینک ) یفخم  ای   ) ییوگب اراکشآ 

111 ص :  ۀیآ 8 ....  (: 20) هط ةروس 
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و تموـکح »  » و تقلخ »  » هناـگ راـهچ  داـعبا  رد  نآرق  هدـننک  لزاـن  هب  تبـسن  یلاـمجا  تخانـش  قوـف  تاـیآ  عوـمجم  زا  هیآ 8 -) )
112 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ددرگ  یم لصاح  ملع »  » و تیکلام » »

اـهمان و وا  يارب  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  يدـنوادخ  ناـمه  تسا  هّللا  وا  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیاش  و 
(. ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « ) تسا کین  تافص 

ءامسا نایم  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  کین  راگدرورپ  ياهمان  همه  هک  تسا  یهیدب  تسا و  کین  ياهمان  ینعم  هب  ینسحلا » ءامسا  »
.تسا هدش  هدیمان  ینسح » ءامسا   » ناونع هب  تسا ، يرتشیب  تیمها  ياراد  یضعب  ادخ  تافص  و 

112 ص :  ۀیآ 9 ....  (: 20) هط ةروس 

ياهشخب هیآ  داتشه  زا  شیب  رد  دوش و  یم عورش  ادخ  گرزب  ربمایپ  یسوم ، ناتـساد  اجنیا  زا  نابایب ! يوس  نآ  رد  یـشتآ  هیآ 9 -) )
نآ رد  هک  نانمؤم  و  ص )  ) ربمایپ يارب  دشاب  يرطاخ  تیلـست  يرادلد و  ات  ددرگ ، یم حیرـشت  وا  يارجام  رپ  تشذـگ  رـس  زا  یمهم 

.دندوب راشف  رد  نانمشد  يوس  زا  تخس  هکم ، رد  مایا 
: درک میسقت  شخب  راهچ  هب  ناوت  یم ار  تایآ  نیا 

.هتفگ نخس  یحو  ياه  هقرج نیلوا  یسوم و  تثعب  توبن و  زاغآ  زا  لوا : شخب 
.دیوگ یم نخس  یتسرپ  اتکی  نییآ  هب  ناینوعرف  نوعرف و  هب  تبسن  نوراه  شردارب  یسوم و  توعد  زا  مود : شخب 

.دنک یم ثحب  ناینوعرف  نوعرف و  لاگنچ  زا  اهنآ  تاجن  یگنوگچ  رصم و  زا  لیئارسا  ینب  یسوم و  جورخ  زا  موس : شخب 
.دیوگ یم نخس  يرماس  ياه  هسوسو شریذپ  كرش و  هب  دیحوت  نییآ  زا  لیئارسا  ینب  یفارحنا  دنت  شیارگ  نوماریپ  مراهچ : شخب 

(. یسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  َو  ( !؟» تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ربخ  ایآ  و  : » دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد 

112 ص :  ۀیآ 10 ....  (: 20) هط ةروس 

نم هک  دینک  ثکم  یکدنا  تفگ  دوخ  هداوناخ  هب  درک و  هدهاشم  رود ) زا   ) یـشتآ هک  نامز  نآ  رد  : » دـیوگ یم سپـس  هیآ 10 -) )
َلاقَف ًاران  يأَر  ْذِإ  « ) منک ادیپ  یهار  شتآ  نیا  هلیسو  هب  ای  مروایب و  امش  يارب  نآ  زا  يا  هلعش دیاش  مورب ) نآ  غارس  هب   ) مدید یـشتآ 

(. ًيدُه ِراَّنلا  یَلَع  ُدِجَأ  ْوَأ  ٍسَبَِقب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل 

112 ص :  ۀیآ 11 ....  (: 20) هط ةروس 

113 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  وا   ) هک دینش  ییادص  دمآ ، شتآ  دزن  یسوم  هک  یماگنه  سپ  (- » هیآ 11 )
(. یسُوم ای  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  «! ) یسوم يا  دیوگ : یم هتخاس ) بطاخم 

113 ص :  ۀیآ 12 ....  (: 20) هط ةروس 

َْکیَْلعَن ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اـَنَأ  یِّنِإ  « ) یتسه يوط  سدـقم  نیمزرـس  رد  وت  هک  رآ ، نوریب  ار  تیاهـشفک  ماوت ، راـگدرورپ  نم  (- » هیآ 12 )
(. ًيوُط ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ 
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.درک هطاحا  ار  شیاپ  ات  رس  یفیصوت  لباق  ریغ  تذل  دش و  هدز  ناجیه  ماوت » راگدرورپ  نم  : » رورپحور يادن  نیا  ندینش  اب  یسوم 
رگ هولج نآ  رب  یهلا  رون  هک  ینیمز  رـس  هداهن ، ماگ  یـسدقم  نیمز  رـس  رد  هک  ارچ  دروآ ، رد  ياپ  زا  ار  دوخ  شفک  ات  دش  رومأم  وا 
ماگ نیمز  رـس  نیا  رد  عضاوت  عوضخ و  تیاهن  اب  دـیاب  دوش ، یم تلاسر  تیلوؤسم  ياریذـپ  دونـش و  یم نآ  رد  ار  ادـخ  ماـیپ  تسا ،

.اپ زا  شفک  ندروآ  نوریب  لیلد  تسا  نیا  دهن ،

113 ص :  ۀیآ 13 ....  (: 20) هط ةروس 

وت هب  هچنآ  هب  نونکا  سپ  ما ، هدیزگ رب  تلاسر  ماقم  يارب  ار  وت  نم  و  : » دینـش زین  ار  نخـس  نیا  هدنیوگ  نامه  زا  سپـس  هیآ 13 -) )
(. یحُوی اِمل  ْعِمَتْساَف  َُکتْرَتْخا  اَنَأ  َو  «! ) هد ارف  شوگ  دوش  یم یحو 

113 ص :  ۀیآ 14 ....  (: 20) هط ةروس 

« تسین نم  زج  يدوـبعم  متـسه ، هّللا  نم   » درک تفاـیرد  تروـص  نیا  هب  یـسوم  ار  یحو  هلمج  نیتـسخن  نآ  لاـبند  هب  و  هیآ 14 -) )
(. اَنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِینَّنِإ  )

.كرش هنوگ  ره  زا  صلاخ  یتدابع  ِینُْدبْعاَف .) « ) نک تدابع  ارم  اهنت  تسا ) نینچ  هک   ) نونکا »
(. يِرْکِِذل َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  « ) یشاب نم  دای  هب  هشیمه  ات  راد ، ياپ  رب  ار  زامن  «و 

هرمث کی  ناونع  هب  هناگی  دـنوادخ  تدابع  عوضوم  تسا  دـیحوت  هلأـسم  هک  ءاـیبنا  توعد  لـصا  نیرتمهم  ناـیب  زا  سپ  هیآ  نیا  رد 
قلاخ و اب  قلخ  دـنویپ  نیرتمهم  تدابع و  نیرتگرزب  ینعی  زامن ، هب  روتـسد  نآ  لابند  هب  و  هدـش ، نایب  دـیحوت  ناـمیا و  تخرد  يارب 

.هدش هداد  وا  كاپ  تاذ  ندرکن  شومارف  يارب  هار  نیرترثؤم 

113 ص :  ۀیآ 15 ....  (: 20) هط ةروس 

هفاضا هیآ  نیا  رد  تسا  داعم »  » هلأسم یـساسا  لصا  نیمود  نآ ، ياهگرب  خاش و  و  دـیحوت »  » رکذ زا  دـعب  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 15 -) )
« دنیبب ازج  شیاهـششوک  یعـس و  ربارب  رد  سک  ره  ات  منک ، ناهنپ  ار  نآ  مهاوخ  یم نم  دمآ ، دهاوخ  عطق  روطب  زیخاتـسر  : » دنک یم

114 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یعْسَت .) اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  اهیِفْخُأ  ُداکَأ  ٌۀَِیتآ  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  )
شیاهـششوک شالت و  هب  ار  یـسک  ره  دـهاوخ  یم دـنوادخ   » هک تسا  نآ  قوف  هیآ  قبط  تماـیق ، خـیرات  نتـشاد  هاـگن  یفخم  تلع 

.دوش ادیپ  ناگمه  يارب  لمع  يدازآ  عون  کی  و  دهد » شاداپ 

114 ص :  ۀیآ 16 ....  (: 20) هط ةروس 

، هدرک هراـشا  تسا  قوـف  یتـیبرت  یتدـیقع و  ياـه  هماـنرب همه  يارجا  نماـض  هـک  یـساسا  لـصا  کـی  هـب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 16 -) )
یهاوخ كاله  هک  دراد  زاب  نآ  زا  ار  وت  دنک ، یم يوریپ  شیوخ  ياهسوه  زا  درادن و  نامیا  نآ  هب  هک  یسک  ادابم  سپ  : » دیامرف یم

(. يدْرَتَف ُهاوَه  َعَبَّتا  اِهب َو  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  اْهنَع  َکَّنَّدُصَی  الَف  «! ) دش
رد هن  و  نک ، تشحو  ناشیاه  هئطوت اهنآ و  هوبنا  زا  هن  تسیاب ، مکحم  ناـنآ  ياهینکـش  راـک  اـه و  هسوسو ناـمیا و  یب دارفا  ربارب  رد 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1377 

http://www.ghaemiyeh.com


.شاب هتشاد  يدیدرت  کش و  اهوهایه  نیا  زا  تبتکم  تلاصا  توعد و  تیناقح 

114 ص :  ۀیآ 17 ....  (: 20) هط ةروس 

سک ره  هن  رگ  دنراد و  هزجعم  هب  زاین  ادخ  اب  دوخ  طابترا  تابثا  يارب  ناربمایپ  کش  نودـب  اضیب ! دـی  یـسوم و  ياصع  هیآ 17 -) )
.دنک يربمایپ  ياعدا  دناوت  یم

هزجعم ود  ع )  ) یـسوم هرطاخ ، رپ  بش  نامه  رد  اذـل  دراد ، تفایرد  مه  ار  نآ  دنـس  دـیاب  توبن  نامرف  تفایرد  زا  سپ  ع )  ) یـسوم
.تشاد تفایرد  ادخ  زا  گرزب 

(. یسُوم ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو  ( ؟» یسوم يا  تسوت  تسار  تسد  رد  زیچ  هچ  و  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  ارجام  نیا  نآرق 

114 ص :  ۀیآ 18 ....  (: 20) هط ةروس 

(. َياصَع َیِه  َلاق  « ) تسا نم  ياصع  بوچ ) هعطق   ) نیا تفگ :  » خساپ رد  یسوم  هیآ 18 -) )
اجنآ زا  زین  و  دـهد ، همادا  تسا  هدوشگ  وا  يور  هب  ار  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوخ  بوبحم  اب  ار  شنخـس  دوب  لیام  هک  اـجنآ  زا  و 

: درک هفاضا  تسا ، نآ  دیاوف  راثآ و  ندرک  وگ  زاب  روظنم  هکلب  دشابن ، یفاک  تسا  نم  ياصع  نیا  نتفگ  اهنت  درک  یم رکف  دیاش  هک 
(. اْهیَلَع اُؤَّکَوَتَأ  « ) منک یم هیکت  نآ  رب  نم  »

رد زین  يرگید  ياهزاین  دیاوف و  نیا  رب  هوالع  (. » یِمَنَغ یلَع  اِهب  ُّشُهَأ  َو  « ) مزیر یم ورف  منادنفسوگ  يارب  نآ  اب  ار  ناتخرد  گرب  «و 
115 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرْخُأ .) ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو  « ) مراد نآ 

.میوگ یم مراد  یباوج  هچ  نم  تسا و  یلاؤس  هچ  نیا  دوب ، هتفر  ورف  یقیمع  بجعت  رد  یسوم 

115 ص :  ۀیآ 19 ....  (: 20) هط ةروس 

(. یسُوم ای  اهِْقلَأ  َلاق  «! ) نکفیب ار  تیاصع  یسوم  يا  داد : نامرف  وا  هب   » ناهگان هیآ 19 -) )

115 ص :  ۀیآ 20 ....  (: 20) هط ةروس 

َیِه اذِإَف  اهاْقلَأَف  « ) درک تکرح  هب  عورـش  دش و  یمیظع  رام  ناهگان  دنکفا ، ار  اصع  تقو ) توف  نودـب  و   ) اروف یـسوم  (- » هیآ 20 )
(. یعْسَت ٌۀَّیَح 

115 ص :  ۀیآ 21 ....  (: 20) هط ةروس 

اهْذُـخ َو ال َلاق  «! ) مینادرگ یم زاب  نیتسخن  تروص  نامه  هب  ار  نآ  ام  سرتن ، و  ریگب ، ار  نآ  دومرف : یـسوم  هب   » اجنیا رد  هیآ 21 -) )
(. یلوُْألا اَهَتَریِس  اهُدیُِعنَس  ْفَخَت 

115 ص :  ۀیآ 22 ....  (: 20) هط ةروس 
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بیع یب دیفس و  ات  ربب ، تنابیرگ  هب  ار  تتسد  و  : » دهد یم روتسد  وا  هب  هدرک  هراشا  یسوم  مهم  هزجعم  نیمود  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
(. يرْخُأ ًۀَیآ  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرْخَت  َکِحانَج  یلِإ  َكَدَی  ْمُمْضا  َو  « ) تسا دنوادخ ) يوس  زا   ) يرگید هناشن  نیا  دیآ ، نوریب 

115 ص :  ۀیآ 23 ....  (: 20) هط ةروس 

میداد رارق  وت  رایتخا  رد  ار  اهنیا  ام  دـیامرف : یم دـش  نایب  لبق  تایآ  رد  هچنآ  زا  يریگ  هجیتن  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
(. يْربُْکلا اَِنتایآ  ْنِم  َکَیُِرِنل  « ) میهد ناشن  وت  هب  ار  دوخ  گرزب  تایآ  ات  »

.دمآ الاب  رد  هک  تسا  یّمهم  هزجعم  ود  نامه  يربک » تایآ   » زا روظنم 

115 ص :  ۀیآ 24 ....  (: 20) هط ةروس 

میظع و رایـسب  یتلاسر  دوش ، یم رداص  یـسوم  مان  هب  تلاسر  نامرف  دـعب  هب  نیا  زا  یـسوم : هدـش  باسح  ياـه  هتـساوخ هیآ 24 -) )
نوعرف يوس  هب  : » دیامرف یم دوش ، یم عورـش  طیحم  مدرم  نیرتکانرطخ  نیرتدـنمروز و  هب  یهلا  نامرف  غالبا  زا  هک  یتلاسر  نیگنس ،

(. یغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  «! ) تسا هدرک  نایغط  هک  ورب 
.دوش یم هتفگ  توغاط »  » دارفا هنوگ  نیا  هب  تهج  نیمه  هب  یگدنز و  داعبا  مامت  رد  زرم  دح و  زا  زواجت  ینعی  نایغط 

هک اهنآ  زا  درک  عورش  رفک  همئا  داسف و  نارادمدرـس  زا  دیاب  هبناج  همه  بالقنا  کی  داجیا  دساف و  طیحم  کی  حالـصا  يارب  يرآ !
.دنراد شقن  هعماج  ناکرا  مامت  رد 

116 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

116 ص :  ۀیآ 25 ....  (: 20) هط ةروس 

اب هکلب  تساوخن ، دـنوادخ  زا  یفیفخت  نیرتمک  یتح  و  درکن ، تشحو  ینیگنـس  تیرومأم  نینچ  زا  اـهنت  هن  ع )  ) یـسوم هیآ 25 -) )
.تساوخ ادخ  زا  ار  تیرومأم  نیا  رد  يزوریپ  لیاسو  یهتنم  دومن ، لابقتسا  نآ  زا  زاب  شوغآ 

: درک ضرع   » تسا هنیـس  یگداشگ  رگید  ترابع  هب  اناوت و  لـقع  دـنلب و  رکف  گرزب ، حور  يزوریپ  هلیـسو  نیتسخن  هک  اـجنآ  زا  و 
(. يِرْدَص ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق  « ) رادب هداشگ  ارم  هنیس  نم ! راگدرورپ 

116 ص :  ۀیآ 26 ....  (: 20) هط ةروس 

درک اضاقت  ادخ  زا  مود  هلحرم  رد  دوش  یمن هدوشگ  ادخ  فطل  هب  زج  هک  دراد  یناوارف  تالکشم  هار  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 26 -) )
(. يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَی  َو  « ) نادرگ ناسآ  ارم  راک  و   » درک ضرع  درادرب ، شهار  رس  زا  ار  تالکشم  دنادرگ و  ناسآ  وا  رب  ار  اهراک  هک 

116 ص :  ۀیآ 27 ....  (: 20) هط ةروس 

ْنِم ًةَدـْقُع  ْلـُلْحا  َو  « ) اـشگب مناـبز  زا  هرگ  و  : » تشاد هضرع  درک و  رتـشیب  هچ  ره  ناـیب  تردـق  ياـضاقت  یـسوم  سپـس  هیآ 27 -) )
(. ِیناِسل
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116 ص :  ۀیآ 28 ....  (: 20) هط ةروس 

(. ِیلْوَق اوُهَقْفَی  « ) دننک كرد  ارم  نانخس  ات  : » درک نایب  نینچ  ار  نآ  تلع  اصوصخم  و  هیآ 28 -) )
يا هدنونـش ره  هک  میوگب  نخـس  ایوگ  اـسر و  غیلب و  حیـصف و  ناـنچ  نآ  ینعی ، .دـنک  یم ریـسفت  ار  لـبق  هیآ  تقیقح ، رد  هلمج  نیا 

.دنک كرد  یبوخ  هب  ارم  روظنم 

116 ص :  ۀیآ 29 ....  (: 20) هط ةروس 

اهتوغاط و اـب  هزراـبم  اـهناسنا و  يربهر  راـگدرورپ و  تلاـسر  راـب   ) دـصقم هب  نیگنـس  راـب  نیا  ندـناسر  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 29 -) )
ریزو ادنوادخ ! و  : » دوب نیا  راگدرورپ  زا  ع )  ) یسوم ياضاقت  نیمراهچ  تسین ، نکمم  ییاهنت  هب  و  دراد ، روای  رای و  هب  زاین  نارابج )

(. ِیلْهَأ ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  « ) هد رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يروای  و 

116 ص :  ۀیآ 30 ....  (: 20) هط ةروس 

(. یِخَأ َنوُراه  « ) ار نوراه  مردارب  : » تشاد هضرع  تشاذگ و  شیوخ  ردارب  يور  تشگنا  اصوصخم  سپس  هیآ 30 -) )
هـس تشاد  یلاع  كرد  ایوگ و  ینابز  اسر و  دـنلب و  یتماق  تشاد ، ینـس  هلـصاف  وا  اب  لاس  هس  دوب و  یـسوم  رتگرزب  ردارب  نوراـه ،

.تفگ كرت  ار  ایند  یسوم ، تافو  زا  لبق  لاس 
.دیشخب یسوم  هب  شتمحر  باب  زا  دنوادخ  هک  دوب ، لسرم  ناربمایپ  زا  زین  وا 

117 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

117 ص :  ۀیآ 31 ....  (: 20) هط ةروس 

مکحم وا  اب  ار  متـشپ  ! » ادنوادخ دنک : یم نایب  نینچ  تنواعم  ترازو و  هب  نوراه  نییعت  زا  ار  دوخ  فده  یـسوم  سپـس  هیآ 31 -) )
(. يِرْزَأ ِِهب  ْدُدْشا  « ) نک

117 ص :  ۀیآ 32 ....  (: 20) هط ةروس 

(. يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  « ) نادرگ کیرش  نم  راک  رد  ار  وا  و  : » دنک یم اضاقت  دصقم ، نیا  لیمکت  يارب  و  هیآ 32 -) )
مامت رد  یسوم  وریپ  وا  لاح  ره  هب  یلو  دیوج ، تکرـش  گرزب  همانرب  نیا  هدرک  هدایپ  رد  مه  و  دشاب ، تلاسر  ماقم  رد  کیرـش  مه 

.وا ياوشیپ  ماما و  یسوم  دوب و  اه  همانرب

117 ص :  ۀیآ 33 ....  (: 20) هط ةروس 

(. ًارِیثَک َکَحِّبَُسن  ْیَک  « ) مییوگ حیبست  رایسب  ار  وت  ات  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  دوخ  ياه  هتساوخ هجیتن  ماجنا  رس  هیآ 33 -) )

117 ص :  ۀیآ 34 ....  (: 20) هط ةروس 
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(. ًارِیثَک َكَرُکْذَن  َو  « ) مینک دای  رایسب  ار  وت  و  (- » هیآ 34 )

117 ص :  ۀیآ 35 ....  (: 20) هط ةروس 

(. ًاریَِصب اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  « ) يا هدوب هاگآ  ام  لاح  زا  هشیمه  وت   » هک ارچ  هیآ 35 -) )

117 ص :  ۀیآ 36 ....  (: 20) هط ةروس 

رد ار  وا  ياضاقت  دنوادخ  تشادن ، رتلماک  رتشیب و  تمدخ  زج  يرظن  شا  هناصلخم ياهاضاقت  نیا  رد  یسوم  هک  اجنآ  زا  هیآ 36 -) )
(. یسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاق  «! ) یسوم يا  دش  هداد  وت  هب  يدوب  هتساوخ  ار  هچنآ  تفگ : وا  هب   » دومرف تباجا  تقو  نامه 

یمارگ ار  شنامهیم  زین  وا  و  درک ، تساوخ  رد  ادـخ  زا  اجکی  تشاد  مزال  هچ  ره  زاس  تشونرـس ساسح و  تاظحل  نیا  رد  عقاو  رد 
نوچ و ای  طرـش  دـیق و  نآ  رد  هکنآ  یب هدرک  تباجا  شخبتایح  ییادـن  اـب  هاـتوک  هلمج  کـی  رد  ار  وا  ياـه  هتـساوخ همه  تشاد و 

.دنک ییارچ 

117 ص :  ۀیآ 37 ....  (: 20) هط ةروس 

نارود هب  طوبرم  هک  دنک  یم هراشا  ع )  ) یسوم یناگدنز  لوصف  زا  رگید  یکی  هب  دنوادخ  اجنیا  رد  ینابرهم ! يادخ  هچ  هیآ 37 -) )
تلاسر لصف  زا  لبق  یخیرات  لسلست  رظن  زا  هچ  رگ  لصف  نیا  تسا ، ناینوعرف  مشخ  لاگنچ  زا  شزیمآ  زاجعا  تاجن  وا و  یکدوک 

مود هجرد  رد  هدش ، رکذ  رمع ، زاغآ  زا  ع )  ) یسوم هب  تبسن  دنوادخ ، ياهتمعن  لومش  يارب  دهاش  ناونع  هب  نوچ  اما  هدوب ، توبن  و 
118 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دشاب  یم تلاسر  عوضوم  هب  تبسن  تیمها 

َْکیَلَع اَّنَنَم  ْدََقل  َو  « ) میتخاس شیوخ  ياهتمعن  لومـشم  ار  وت  و  میدراذگ ، تنم  وت  رب  زین  رگید  راب  ام  یـسوم ! يا  : » دیوگ یم تسخن 
(. يرْخُأ ًةَّرَم 

118 ص :  ۀیآ 38 ....  (: 20) هط ةروس 

: دیوگ یم دزادرپ ، یم نآ  طسب  حرش و  هب  لامجا  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 38 -) )
(. یحُوی ام  َکِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْذِإ  « ) دوش یحو  دیاب  هچنآ  وت  ردام  هب  میدرک  یحو  هک  ماگنه  نآ  رد  »

میلعت تردام  هب  ار  همه  دـش  یم زور  نآ  رد  ناینوعرف  لاگنچ  زا  ع )  ) یـسوم تاـجن  هب  یهتنم  هک  یطوطخ  ماـمت  هک : نیا  هب  هراـشا 
: میداد

118 ص :  ۀیآ 39 ....  (: 20) هط ةروس 

هاگتـسد دزیخ و  یم رب  لیئارـسا  ینب  زا  دـندوب  هدرک  ینیب  شیپ  هک  يدـنزرف  ندـمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  يارب  نوعرف  هیآ 39 -) )
هدـنز يرازگتمدـخ  يزینک و  يارب  ار  نارتـخد  و  دـنناسرب ، لـتق  هب  ار  اـهنآ  نارـسپ  دوـب  هداد  روتـسد  دـبوک ، یم مـه  رد  ار  نوـعرف 

.دنرادهگن
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گرزب یمایق  يارب  ار  كدوک  نیا  هک  ییادـخ  ماگنه  نیا  رد  .تسا  رطخ  رد  شدازون  ناج  هک  دـنک  یم ساسحا  رداـم  لاـح  ره  هب 
ِنَأ «! ) زادـنیب ایرد  هب  ار  قودنـص  نآ  سپـس  نکفیب ، یقودنـص  رد  ار  وا  : » درک ماهلا  نینچ  یـسوم  رداـم  بلق  هب  تسا ، هدرک  دزماـن 

(. ِّمَْیلا ِیف  ِهِیفِْذقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِْذقا 
نآ رد  ار  ناگدرم  هک  یقودنص  ینعم  هب  هشیمه  دنرادنپ  یم یضعب  هچنآ  سکع  هب  تسا و  یبوچ  قودنـص  ینعم  هب  توبات »  » هملک

.تسین دنهن  یم
رد و  دریگ » رب  ار  يو  وا  نمـشد  نم و  نمـشد  ماجنا  رـس  ات  دـنکفیب ، لحاس  هب  ار  نآ  هک  تسا  رومأم  اـیرد  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

(. َُهل ٌّوُدَع  ِیل َو  ٌّوُدَع  ُهْذُخْأَی  ِلِحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف  ! ) دهد شرورپ  شیوخ  ناماد 
زا يوترپ  دـنوادخ  دریگ ، رارق  یتظافح  رپس  کی  رد  دراد  شیپ  رد  هک  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  رد  دـیاب  ع )  ) یـسوم هک  اجنآ  زا  و 

هکلب دوب  دهاوخن  یضار  وا  نتـشک  هب  اهنت  هن  دوش ، یم وا  هتخابلد  دنیبب  ار  يو  سک  ره  هک  نانچ  نآ  دنکفا  یم وا  رب  ار  دوخ  تبحم 
َْکیَلَع ُْتیَْقلَأ  َو  « ) مدنکفا وت  رب  مدوخ  زا  یتبحم  نم  و  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  نآ  دوش ! مک  شرـس  زا  ییوم  هک  دوش  یمن یـضار 

119 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یِّنِم .) ًۀَّبَحَم 
هک راب  نیتسخن  اما  دـهدب ، نوعرف  راّبج  هاگتـسد  هب  ار  وا  دـلوت  شرازگ  تشاد  میمـصت  دوب و  ناینوعرف  زا  یـسوم  هلباق  دـنیوگ : یم
رد ار  وا  تبحم  هتشر  و  تخاس ، نشور  ار  هلباق  بلق  قامعا  هک  درک  نتـسج  وا  مشچ  زا  یقرب  ییوگ  داتفا  دازون  مشچ  رد  شمـشچ 

نم و هاگـشیپ  رد  هک  دوب  نیا  فده  : » دیامرف یم هیآ  نیا  نایاپ  رد  تخاس ! رود  وا  زغم  زا  ار  يدـب  رکف  هنوگ  ره  دـنکفا و  شندرگ 
(. ِیْنیَع یلَع  َعَنُْصِتل  َو  « ) یبای شرورپ  نم  ملع )  ) ناگدید ربارب  رد 

119 ص :  ۀیآ 40 ....  (: 20) هط ةروس 

جاوما ياشامت  هب  بآ  رانک  رد  شرـسمه  نوعرف و  هک  یلاح  رد  دوب ، هدـش  هتخاس  لین  طش  زا  يا  هشوگ رب  نوعرف  خاک  هیآ 40 -) )
، دنریگب بآ  زا  ار  قودنـص  داد  روتـسد  نارومأم  هب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  هجوت  زومرم  قودنـص  نیا  ناهگان  دـندوب ، لوغـشم 
ار نآ  لاـمتحا  یتـح  دـیاش  هک  يزیچ  دـندید ، نآ  رد  ار  ییاـبیز  دازوـن  بجعت  لاـمک  اـب  دـش  هدوـشگ  قودنـص  رد  هـک  یماـگنه 

.دنداد یمن
روتـسد تسا و  هدش  راتفرگ  یتشونرـس  نینچ  هب  نارومأم  سرت  زا  هک  دـشاب  لیئارـسا  ینب  زا  دـیاب  دازون  نیا  هک  دـش  هجوتم  نوعرف 

دومن نتسج  دازون  مشچ  زا  هک  يزومرم  عاعش  تسب و  لد  كدوک  هب  تخس  دوب  ازان »  » هک شرسمه  یلو  درک ، رداص  ار  وا  نتـشک 
.تخاس دوخ  هتفیرف  بوذجم و  ار  وا  و  درک ، ذوفن  نز  نآ  بلق  يایاوز  رد 

فرص شنتشک  زا  درک  اضاقت  دومن ، یم ریبعت  ٍْنیَع ) ُتَُّرق   ) نامـشچ رون  هب  كدوک  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دز و  نوعرف  نماد  هب  تسد 
.دناشنب یسرک  هب  ار  دوخ  نخس  دش  قفوم  هرخالاب  .دوش و  رظن 

وا ناتـسپ  دازون ، دندروآ  يا  هیاد ره  یلو  .دزیر  یم کشا  دنک  یم هیرگ  دهاوخ ، یم ریـش  هدش و  هنـسرگ  كدوک  رگید  يوس  زا  اما 
.تفرگن ار 

: میناوخ یم نآرق  نابز  زا  ار  ناتساد  هیقب  نونکا 
خاک یکیدزن  رد   ) ترهاوخ هک  ماگنه  نآ  رد   » یبایب شرورپ  ام  ملع )  ) ناگدید ربارب  رد  هک  میدوب  هدرک  ردقم  ام  یسوم  يا  يرآ !

.دوب وت  تشون  رس  عاضوا و  بقارم  ردام ، روتسد  هب  و  َُکتْخُأ .) یِشْمَت  ْذِإ  « ) تفر یم هار  نوعرف )
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120 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییاناوت  هک  منکب  یفرعم  امش  هب  ار  ینز  ایآ  تفگ : یم  » نوعرف نارومأم  هب  وا 
(. ُُهلُفْکَی ْنَم  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  ُلوُقَتَف  ( ؟» دراد ار  دازون  نیا  یتسرپ  رس 

.دش دهاوخ  اریذپ  ار  نآ  دازون  منئمطم  نم  هک  دراد  یکاپ  ریش  نز  نیا  درک : هفاضا  دیاش  و 
.دندرک تکرح  وا  هارمه  هب  دندش  لاحشوخ  نارومأم 

هکنآ یب زین  ردام  درک ، هاگآ  رما  ناـیرج  زا  ار  رداـم  داد ، یم ناـشن  هناـگیب ، سانـشان و  يدرف  تروص  هب  ار  دوخ  هک  یـسوم  رهاوخ 
، انـشآ ییوب  دینـش ، ار  ردام  يوب  كدوک  دنتخادنا  وا  نماد  هب  ار  كدوک  دمآ ، نوعرف  رابرد  هب  دهد ، تسد  زا  ار  دوخ  يدرـسنوخ 

نارضاح زا  يداش  ویرغ  دش ، ریش  ندیشون  لوغشم  رایسب ، هقالع  قشع و  اب  تفرگ و  رب  رد  نیریش  ناج  نوچمه  ار  وا  ناتسپ  ناهگان 
.دش نایامن  نوعرف  رسمه  نامشچ  رد  قوش  يدونشخ و  راثآ  تساخرب و 

هاـتوک يا  هلـصاف رد  داد  روتـسد  و  درک ، وا  تسارح  ظـفح و  هب  تبـسن  ناوارف  دـیکأت  شرـسمه  و  درپـس ، وا  هب  ار  كدوـک  نوـعرف 
.دناسرب وا  رظن  هب  ار  كدوک 

هار دوخ  هب  یهودـنا  مغ و  و  دوش ، نشور  وت  هب  شمـشچ  ات  میدـنادرگزاب  تردام  هب  ار  وت  ام  سپ  : » دـیوگ یم نآرق  هک  تساـجنیا 
(. َنَزْحَت اُهْنیَع َو ال  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  یلِإ  َكانْعَجَرَف  « ) دهدن

تروص هب  مک  مک  تفای ، شرورپ  ناما  نما و  یطیحم  دنوادخ و  تبحم  فطل و  زا  يا  هلاه نایم  رد  ع )  ) یـسوم و  تشذـگ ، اهلاس 
.دمآ رد  یناوجون 

نایطبق زا  يرگید  لیئارـسا و  ینب  زا  یکی  هک  دـید  لوغـشم  عازن  گـنج و  هب  دوخ  ربارب  رد  ار  رفن  ود  درک  یم روبع  یهار  زا  يزور 
رب مکحم  یتشم  وا ، زا  عافد  يارب  تفاتـش و  دوب  لیئارـسا  ینب  زا  هک  مولظم  کمک  هب  یـسوم  دوب ، نوعرف ) ناهاوخاوه  نایرـصم و  )

.تخاس ار  یطبق  راک  تشم  کی  نامه  و  دیسر ، یکیراب  ياج  هب  مولظم  زا  عافد  نیا  اما  دروآ ، دراو  یطبق  درم  رکیپ 
رد ناما  نما و  یطیحم  اجنآ  رد  تفاتش و  نیدم  يوس  هب  دمآ و  نوریب  رصم  زا  هنایفخم  شناتـسود ، زا  یـضعب  هیـصوت  قبط  یـسوم 

ص: ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درک  ادیپ  دمآ  دهاوخ  صصق  هروس  ریسفت  رد  ادخ  تساوخ  هب  نآ  حرـش  هک  ربمغیپ  بیعـش  رانک 
121

ییاـهر هودـنا  مغ و  زا  ار  وت  اـم  اـما  یتـفر ) ورف  هودـنا  رد  و   ) یتـشک ار  ناـینوعرف ) زا   ) یکی وـت  و  : » دـیوگ یم نآرق  هک  تساـجنیا 
(. ِّمَْغلا َنِم  َكاْنیَّجَنَف  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َو  « ) میدیشخب

(. ًانُوُتف َكاَّنَتَف  َو  « ) میدومزآ ثداوح ) ياه  هروک رد   ) ار وت  اهراب   » نآ زا  سپ  و 
(. َنَیْدَم ِلْهَأ  ِیف  َنِینِس  َْتِثبَلَف  « ) يدومن فقوت  نیدم  مدرم  نایم  رد  ینایلاس  نآ  زا  سپ  »

رد سپس   » يزوریپ يزارفا و  رس  اب  ثداوح  هروک  زا  ندمآ  نوریب  یمـسج و  یحور و  یگدامآ  ینالوط و  هار  نیا  ندومیپ  زا  دعب  و 
(. یسُوم ای  ٍرَدَق  یلَع  َْتئِج  َُّمث  !« ) یسوم يا  يدمآ  اجنیا  هب  دوب  رّدقم  تلاسر  نامرف  نتفرگ  يارب  هک  ینامز 

121 ص :  ۀیآ 41 ....  (: 20) هط ةروس 

(. یِسْفَِنل َُکتْعَنَطْصا  َو  « ) متخاس مداد و  شرورپ  مدوخ  يارب  ار  وت  نم  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 41 -) )
ياـهناروک رد  مداد و  شرورپ  ار  وـت  مناگدـنب ، يربـهر  تیادـه و  يارب  تلاـسر ، لوـبق  يارب  یحو ، تفاـیرد  نیگنـس  هفیظو  يارب 

! يا هدش هتخاس  رظن  ره  زا  دوش  یم هدراذگ  وت  شود  رب  گرزب  تیرومأم  نیا  هک  نونکا  مدیشخب و  ناوت  ورین و  مدومزآ و  ثداوح 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1383 

http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :  ۀیآ 42 ....  (: 20) هط ةروس 

، هتفرگ رارق  یـسوم  رایتخا  رد  مزال  لیاسو  مامت  و  هدش ، هار  هب  ور  زیچ  همه  هک  نونکا  راّبج : نوعرف  اب  دروخرب  نیتسخن  هیآ 42 -) )
« دـیورب ما  هدراذـگ ناترایتخا  رد  هک  نم  تایآ  اب  تردارب  وت و  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاـخم  مه  اـب  ار  ود  ره  نوراـه  شردارب  وا و 

(. ِیتایِآب َكوُخَأ  َْتنَأ َو  ْبَهْذا  )
زین دوخ  هک  ییاه  همانرب تاـمیلعت و  راـگدرورپ و  ياـه  هناـشن ریاـس  مه  و  دوش ، یم یـسوم  گرزب  هزجعم  ود  لـماش  مه  هک  یتاـیآ 

.تسوا توعد  تیناقح  رگنایب 
: دنک یم هفاضا  رتشیب ، هچ  ره  ششوک  شالت و  رب  دیکأت  اهنآ و  هیحور  تیوقت  يارب  و 
(. يِرْکِذ ِیف  اِینَت  َو ال  « ) دیهدن جرخ  هب  یتسس  میاهنامرف  يارجا  نم و  دای  رکذ و  رد  «و 

ربارب رد  و  دیـسارهن ، يا  هثداح چیه  زا  دیتسیاب و  مکحم  داد ، دـهاوخ  داب  رب  ار  امـش  تامحز  مامت  تیعطاق  كرت  یتسـس و  هک  ارچ 
.دیوشن تسس  یتردق ، چیه 

122 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

122 ص :  ۀیآ 43 ....  (: 20) هط ةروس 

: دیوگ یم هتخاس ، صخشم  دوش ، يریگ  تهج  نآ  يوس  هب  دیاب  هک  ار  يا  هطقن تکرح و  نیا  یلـصا  فده  نآ ، زا  دعب  هیآ 43 -) )
(. یغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  « ) تسا هدرک  نایغط  وا  هک  ارچ  دیورب ، نوعرف  يوس  هب  »

لبق تلم ، کی  یتخب  دب  ای  یتخبشوخ  یگداتفا ، بقع ای  تفرشیپ  لماع  هک  ارچ  تسوا ، روانهپ  نیمزرس  نیا  ياهیتخب  دب  مامت  لماع 
.تسا تلم  نآ  نارادمدرس  ناربهر و  زیچ ، ره  زا 

122 ص :  ۀیآ 44 ....  (: 20) هط ةروس 

دینک ذوفن  وا  رد  دیناوتب  هک  نیا  يارب  دیامرف : یم نایب  حرش ، نیا  هب  راک  زاغآ  رد  ار  نوعرف  اب  رثؤم  دروخرب  زرط  سپـس  هیآ 44 -) )
(. یشْخَی ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  « ) دسرتب ادخ  زا  ای  دوش  رکذتم  دیاش  دییوگب ، نخس  وا  اب  مرن  نخس  اب   » دیراذگب رثا  و 

122 ص :  ۀیآ 45 ....  (: 20) هط ةروس 

هزاوآ هک  ربکتـسم  دـنمروز  ردـلق  درم  نیا  تسا  نکمم  هک  دـندوب  نارگن  ینعم  نیا  زا  نوعرف  یـسوم و  لاح  نیا  اب  اـما  هیآ 45 -) )
اهنآ هدرک ، یتسد  شیپ  دننک ، توعد  غالبا  ع )  ) نوراه و  ع )  ) یسوم هک  نآ  زا  لبق  دوب  هدیچیپ  اج  همه  وا  یتخـس  رـس  تنوشخ و 

« دنک نایغط  ای  دهد ) رازآ  ار  ام  قح ، نایب  زا  لبق  و   ) دریگ یشیپ  ام  رب  هک  میـسرت  یم نیا  زا  اراگدرورپ ! دنتفگ : ، » اذل دربب  نیب  زا  ار 
(. یغْطَی ْنَأ  ْوَأ  اْنیَلَع  َطُْرفَی  ْنَأ  ُفاَخن  انَّنِإ  انَّبَر  الاق  ! ) دریذپن و 

122 ص :  ۀیآ 46 ....  (: 20) هط ةروس 

افاخَت َلاق ال  « ) منیب یم مونـش و  یم متـسه  امـش  اب  دوخ  نم  دیـسرتن ، زگره  امـش  دومرف :  » عطاق روطب  اهنآ  هب  دـنوادخ  اما  هیآ 46 -) )
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(. يرَأ ُعَمْسَأ َو  امُکَعَم  ِینَّنِإ 
یماح دنیب و  یم ار  زیچ  همه  و  دونش ، یم ار  اهنخس  همه  لیلد  نیمه  هب  تسامش و  اب  اج  همه  هک  ییاناوت  دنوادخ  دوجو  اب  نیا  رب  انب 

.درادن ییانعم  تشحو  سرت و  تسا ، امش  نابیتشپ  و 

122 ص :  ۀیآ 47 ....  (: 20) هط ةروس 

اهنآ يارب  اوتحم  رپ  عطاق و  هاتوک و  هلمج  جـنپ  رد  نوعرف  روضح  رد  ار  ناشتوعد  ندرک  هداـیپ  یگنوگچ  اـقیقد  سپـس  هیآ 47 -) )
یمراـهچ دنـس و  لـیلد و  یموس  تیرومأـم و  ياوتحم  ناـیب  يرگید  تسا و  تیرومأـم  لـصا  هب  طوبرم  یکی  هک  دـیامرف ، یم ناـیب 

123 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .نافلاخم  دیدهت  ماجنا  رس  ناگدنریذپ و  قیوشت 
(. َکِّبَر الوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  ُهاِیتْأَف  « ) میاوت راگدرورپ  ناگداتسرف  ام  دییوگب : وا  هب  دیورب و  وا  غارس  هب  امش  : » دیوگ یم تسخن 

(. ْمُْهبِّذَُعت َلِیئارْسِإ َو ال  ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأَف  « ) نکم رازآ  تیذا و  ار  اهنآ  تسرفب و  ام  هارمه  ار  لیئارسا  ینب  : » هک نیا  رگید 
َكاْنئِج ْدَـق  « ) میا هدروآ وت  يارب  تراگدرورپ  زا  يا  هناشن ام  : » دـییوگب وا  هب  دـیوگ  یم هدرک ، دوخ  كردـم  لیلد و  هب  هراشا  سپس 

(. َکِّبَر ْنِم  ٍۀَیِآب 
.يریذپب دوب  تسرد  رگا  یشیدنیب و  ام  نانخس  رد  لقا  تسا ال  مزال  لقع  مکح  هب  نیا  رب  انب 

(. يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  « ) دننک یم يوریپ  تیاده  زا  هک  اهنآ  رب  دورد  : » دنک یم هفاضا  نانمؤم  قیوشت  ناونع  هب  سپس 
اهجنر و اهیتحاران و  زا  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  تمالـس  هک  نیا  نآ  دـشاب و  هراشا  زین  يرگید  ینعم  هب  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
رد نیا  دـننک و  يوریپ  یهلا  تیادـه  زا  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  تالکـشم  و  یهلا ، كاندرد  ياهباذـع 

.تسا یسوم  توعد  ییاهن  هجیتن  تقیقح 

123 ص :  ۀیآ 48 ....  (: 20) هط ةروس 

یهلا باذع  هک  تسا  هدش  یحو  ام  هب  : » دییوگب دینامهفب و  وا  هب  زین  ار  توعد  نیا  زا  یچیپ  رـس  موش  تبقاع  ماجنا  رـس  هیآ 48 -) )
ْنَم یلَع  َباذَْعلا  َّنَأ  اْنَیلِإ  َیِحوُأ  ْدَق  اَّنِإ  «! ) تفرگ دهاوخ  دنیامن  یچیپ  رـس  شنامرف  زا  هدرک و  شتایآ  بیذکت  هک  ار  یناسک  ناماد 

(. یَّلَوَت َبَّذَک َو 
.دش یم هتفگ  نوعرف  هب  هدرپ  یب دیاب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  و 

123 ص :  ۀیآ 49 ....  (: 20) هط ةروس 

.دور یم نوعرف  اب  نوراه  یسوم و  ياهوگتفگ  غارس  هب  امیقتسم  دیجم  نآرق  اجنیا  رد  هیآ 49 -) )
وا هب  تلاسر  نامرف  ماگنه  هب  دـنوادخ  هک  ار  يرثؤم  هدـش و  باـسح  ياـه  هلمج تفرگ ، رارق  نوعرف  ربارب  رد  یـسوم  هک  یماـگنه 

.میدناوخ لبق  تایآ  رد  هک  درک  وگ  زاب  دوب  هتخومآ 
124 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  شلمعلا  سکع  نیتسخن  دینش  ار  نانخس  نیا  نوعرف  هک  یماگنه  سپس 

(. یسُوم ای  امُکُّبَر  ْنَمَف  َلاق  ( ؟» یسوم يا  تسیک  امش  راگدرورپ  منیبب  دییوگب  تفگ :  » دوب
: تفگ هکلب  تسیک ؟ دیتسه  یعدم  امش  هک  نم  راگدرورپ  دیوگب  دشن  رضاح  یتح  یضار  دوخ  زا  رورغم و  نوعرف  هک  نیا  بیجع 
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؟ تسیک امش  راگدرورپ 

124 ص :  ۀیآ 50 ....  (: 20) هط ةروس 

یـسک نامه  ام  راگدرورپ  تفگ :  » درک راگدرورپ  زا  یهاتوک  لاـح  نیع  رد  عماـج و  رایـسب  یفرعم  هلـصاف  ـالب  یـسوم  هیآ 50 -) )
« تسا هدومرف  تیاده  يربهر و  یتسه  لحارم  رد  ار  وا  سپـس  و  هداد ، تسا  هدوب  وا  شنیرفآ  همزال  هچنآ  يدوجوم  ره  هب  هک  تسا 

(. يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍء  ْیَش َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  )
يارب ینـشور  لقتـسم و  لیلد  کـی  ره  هک  دـنک  یم یتسه  شنیرفآ و  زا  یـساسا  لـصا  ود  هب  هراـشا  یـسوم  هاـتوک ، نخـس  نیا  رد 

.تسا راگدرورپ  ییاسانش 
صوصخم هن  رصم ، نیمز  رس  هب  رـصحنم  هن  تسا و  وت  هب  رـصحنم  هن  یتسه  ملاع  نیا  هک  دنامهفب  نوعرف  هب  دهاوخ  یم ع )  ) یـسوم

نیا رد  یـساسا  هلأسم  ود  وت و  هن  ما و  هدوب نآ  رد  نم  هن  هک  دراد  يا  هدـنیآ هتـشذگ و  رواـنهپ  ملاـع  نیا  هتـشذگ ، هن  تسا و  زورما 
یبوخ هب  اهنیا  تادوجوم ، تفرـشیپ  ریـسم  رد  تاناکما  اهورین و  نتفرگ  راـک  هب  سپـس  اهیدـنمزاین و  نیمأـت  تسا ، ریگمـشچ  ملاـع 

.دزاس انشآ  ام  راگدرورپ  هب  ار  وت  دناوت  یم

124 ص :  ۀیآ 51 ....  (: 20) هط ةروس 

فیلکت سپ  تسا ) نینچ  رگا  : ) تـفگ ، » درک حرطم  يرگید ، لاؤـس  بلاـج ، عماـج و  باوـج  نـیا  ندینـش  اـب  نوـعرف  هیآ 51 -) )
(. یلوُْألا ِنوُرُْقلا  ُلاب  امَف  َلاق  ( »؟ دش دهاوخ  هچ  ام  ناینیشیپ 

124 ص :  ۀیآ 52 ....  (: 20) هط ةروس 

راگدرورپ هاگ  چیه  تسا ، تبث  یباتک  رد  نم  راگدرورپ  دزن  هتشذگ ، ماوقا  تاصخـشم  مامت  تفگ :  » باوج رد  یـسوم  هیآ 52 -) )
(. یْسنَی یِّبَر َو ال  ُّلِضَی  ٍباتِک ال  ِیف  یِّبَر  َْدنِع  اهُْملِع  َلاق  « ) دنک یم شومارف  هن  دوش و  یمن هارمگ  اهنآ ) ظفح  يارب   ) نم

.دیسر دنهاوخ  ناشلامعا  رفیک  شاداپ و  هب  ماجنا  رس  و  تسا ، ظوفحم  اهنآ  باتک  باسح و  نیا  رب  انب 

124 ص :  ۀیآ 53 ....  (: 20) هط ةروس 

125 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیحوت  هلأسم  نوماریپ  ع )  ) یسوم نخس  زا  یشخب  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 53 -) )
دهم امـش  يارب  ار  نیمز  هک  يدـنوادخ  ناـمه  : » دراد یم ناـیب  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  لـصف  اـجنیا  رد  نآرق  دوب  ادـخ  ییاسانـش  و 

اًُلبُس اهِیف  ْمَُکل  َکَلَس  ًادْهَم َو  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  « ) داتسرف یبآ  نامـسآ ، زا  و  درک ، داجیا  نآ  رد  ییاههار  و  داد ، رارق  شیاسآ 
(. ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو 

(. یَّتَش ٍتابَن  ْنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْجَرْخَأَف  « ) میدروآ رب  هریت  كاخ  زا  ار  فلتخم  ناهایگ  زا  نوگانوگ  عاونا  بآ ، نیا  هلیسو  هب  ام  سپس  »
همه زا  لبق  دهد ، یم لیکـشت  ار  ناسنا  یگدنز  ياهتیولوا  هک  تسا : هدش  هراشا  ادخ  گرزب  ياهتمعن  زا  شخب  راهچ  هب  هیآ  نیا  رد 

.يزرواشک ياه  هدروآرف و  بآ ، سپس  یطابترا ، ياههار  نآ  لابند  هب  و  تسا ، مزال  شمارآ  تنوکس و  لحم  زیچ ،
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125 ص :  ۀیآ 54 ....  (: 20) هط ةروس 

یهایگ ياه  هدروآرف نیا  زا  دیوگ : یم هدرک ، یهلا  ياهتمعن  هلـسلس  نیا  زا  تمعن  نیرخآ  نیمجنپ و  هب  هراشا  ماجنا  رـس  هیآ 54 -) )
(. ْمُکَماْعنَأ اْوَعْرا  اُولُک َو  « ) دیربب ارچ  هب  نآ  رد  ار  دوخ  نایاپ  راهچ  مه  دیروخب و  ناتدوخ  مه  »

َّنِإ « ) هشیدـنا لقع و  نابحاص  يارب  تسا  ینـشور  ياه  هناشن روما ، نیا  رد  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اهتمعن  نیا  همه  هب  ناـیاپ  رد  و 
(. یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 

.دربب یپ  تیعقاو  نیا  هب  دناوت  یم لوؤسم  ياه  هشیدنا لقع و  ینعی ،

125 ص :  ۀیآ 55 ....  (: 20) هط ةروس 

هب هراشا  اب  زین  ار  داعم »  » هدش هدافتسا  نآ  ياهتمعن  نیمز و  شنیرفآ  زا  تایآ ، نیا  يدیحوت  نایب  رد  هک  نیا  بسانت  هب  و  هیآ 55 -) )
رگید راـب  ار  امـش  زین  نآ  زا  و  مینادرگ ، یم زاـب  نآ  رد  میدـیرفآ و  ار  امـش  نآ  زا  : » دـیامرف یم هدرک ، ناـیب  هیآ  نیا  رد  نیمز  نیمه 

(. يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  « ) میروآ یم نوریب 

125 ص :  ۀیآ 56 ....  (: 20) هط ةروس 

سکعنم نوعرف  و  ع )  ) یـسوم يریگرد  زا  يرگید  هلحرم  اجنیا  رد  دـنک : یم هدامآ  ییاـهن  هزراـبم  يارب  ار  دوخ  نوعرف  هیآ 56 -) )
کی چیه  اما   ) میداد ناشن  نوعرف  هب  ار  دوخ  تایآ  همه  ام  و  : » دنک یم عورـش  هلمج  نیا  اب  ار  تمـسق  نیا  دیجم ، نآرق  تسا ، هدش 

َبَّذَکَف َو اهَّلُک  اِنتایآ  ُهاْنیَرَأ  ْدََقل  َو  « ) دیزرو عانتما  اهنآ  شریذپ  زا  درک و  بیذکت  ار  همه  سپ  تشاذـگن ) رثا  وا  هریت  لد  رد  اهنآ  زا 
126 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یبَأ .)

عماـج توـعد  ياوـتحم   » و اـضیب » دـی   » و اـصع » هزجعم  ، » داد هئارا  نوـعرف  هب  توـعد  زاـغآ  رد  هک  تسا  یتازجعم  هب  طوـبرم  نـیا 
«. شینامسآ

126 ص :  ۀیآ 57 ....  (: 20) هط ةروس 

لومعم قبط  هنوگچ - ار  وا  و  تفگ ، هچ  وا  تازجعم  یـسوم و  ربارب  رد  جوجل  ربکتـسم و  رگنایغط ، نوعرف  مینیبب  نونکا  هیآ 57 -) )
»!؟ ینک نوریب  ترحس  اب  نامنطو  نیمز و  رـس  زا  ار  ام  هک  يا  هدمآ ایآ  یـسوم ! يا  تفگ : « ؟ تخاس مهتم  وگروز - نارادمامز  همه 

(. یسُوم ای  َكِرْحِِسب  انِضْرَأ  ْنِم  انَجِرُْخِتل  انَْتئِج  َلاق َأ  )
نوریب تموکح و  رب  هبلغ  يارب  هئطوت  یگمه  تازجعم  نیا  هئارا  و  دـیحوت ، هب  توعد  توبن و  هلأسم  میناد  یم اـم  هک : نیا  هب  هراـشا 

.تسا نامدادجا  ءابآ و  نیمز  رس  زا  نایطبق  ام و  ندرک 
رطخ رد  ار  دوخ  هاگ  ره  هک  دنا  هتشاد خیرات  لوط  رد  نارگ  رامعتسا  نایوگ و  روز  همه  هک  تسا  يا  هبرح نامه  تسرد  تمهت  نیا 
ینعی تـکلمم  دندیـشک  یم شیپ  درک ، یم دـیدهت  ار  تـکلمم  هـک  يرطخ  هلأـسم  دوـخ ، عـفن  هـب  مدرم  کـیرحت  يارب  دـندید ، یم

! اهنآ تیدوجوم  ینعی  شتیدوجوم  نایوگروز و  نیا  تموکح 
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126 ص :  ۀیآ 58 ....  (: 20) هط ةروس 

نیمه هب  نادـب  انیقی  سپ  ، » میروایب ار  وت  ياهرحـس  نیا  دـننامه  میتسین  رداق  ام  نکن  ناـمگ  درک : هفاـضا  سپـس  نوعرف  هیآ 58 -) )
(. ِِهْلثِم ٍرْحِِسب  َکَّنَِیتْأَنَلَف  « ) دروآ میهاوخ  وت  يارب  نآ  دننامه  يرحس  يدوز 

زا ام  هن  هک  دشاب  يا  هدع وت و  ام و  نایم  دیاب  نک ، نیعم  ار  شخیرات  نونکا  مه  : » تفگ دـهد  ناشن  يرتشیب  تیعطاق  هک  نیا  يارب  و 
ُنَْحن َو ُهُِفلُْخن  ًادِعْوَم ال  َکَْنَیب  انَْنَیب َو  ْلَعْجاَف  « ) دشاب ناسکی  ناگمه  هب  تبسن  هک  یناکم  رد  مه  نآ  نآ ، زا  وت  هن  مینک و  فلخت  نآ 

(. ًيوُس ًاناکَم  َْتنَأ  ال 

126 ص :  ۀیآ 59 ....  (: 20) هط ةروس 

تحارـص و اـب  دـهد  هار  لد  هب  یـساره  نوـعرف  لاـجنج  زا  دـهد و  تسد  زا  ار  دوـخ  يدرـسنوخ  هکنآ  یب یـسوم  یلو  هیآ 59 -) )
، تسا دـیع ) زور   ) تنیز زور  امـش  اـم و  داـعیم  منک ) نییعت  ار  نآ  تعاـس  زور و  نوـنکا  مه  ما ، هداـمآ مـه  نـم  : ) تـفگ  » تیعطاـق

ُساَّنلا َرَشُْحی  ْنَأ  ِۀَنیِّزلا َو  ُمْوَی  ْمُکُدِعْوَم  َلاق  « ) دنوش عمج  لحم  رد  دیآ  یم الاب  زور  هک  یماگنه  هب  یگمه  مدرم  هک  نیا  رب  طورـشم 
(. یًحُض

127 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

127 ص :  ۀیآ 60 ....  (: 20) هط ةروس 

شنایفارطا رد  تازجعم  نیا  یناور  ریثأـت  هدـهاشم  یـسوم و  روآ  تفگـش تازجعم  هدـهاشم  زا  دـعب  نوعرف  لاـح  ره  هب  هیآ 60 -) )
تفگ و كرت  ار  سلجم  نآ  سپ  ، » دراذـگ یـسوم  اب  ار  مزال  رارق  اذـل  دزیخرب ، وا  اب  هزرابم  هب  نارحاس  کـمک  اـب  تفرگ  میمـصت 

(. یتَأ َُّمث  ُهَْدیَک  َعَمَجَف  ُنْوَعِْرف  یَّلَوَتَف  « ) دروآ دوعوم  زور  رد  ار  همه  سپس  درک و  عمج  ار  دوخ  بیرف  رکم و  مامت 

127 ص :  ۀیآ 61 ....  (: 20) هط ةروس 

نارحاس نآ  زا  یهورگ  هک  یتیعمج  تفرگ ، رارق  تیعمج  هوبنا  ربارب  رد  ع )  ) یـسوم دیـسر ، ارف  دوعوم  زور  ماـجنا  رـس  هیآ 61 -) )
دادعت زین  رگید  یضعب  دیسر و  یم رفن  دص  راهچ  هب  رگید  یـضعب  هتفگ  هب  رفن و  نارسفم 72  زا  یضعب  هتفگ  هب  اهنآ  دادعت  دندوب و 

.دنا هتفگ يرتشیب 
ياه هدوت دوب  هتفای  لیکـشت  نآ  زا  تیرثکا  هک  موس  هورگ  هرخالاب  دـنداد و  یم لیکـشت  ار  وا  نایفارطا  نوعرف و  اـهنآ ، زا  یهورگ  و 

.دندوب مدرم  یچاشامت 
ار امش  هک  دیدنبن  ادخ  رب  غورد  امش ، رب  ياو  تفگ : نینچ  نانآ  هب   » درک و نارحاس  ناینوعرف و  ای  نارحاس و  هب  ور  اجنیا  رد  یسوم 

(. ٍباذَِعب ْمُکَتِحُْسیَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَت  ْمُکَْلیَو ال  یسُوم  ْمَُهل  َلاق  « ) تخاس دهاوخ  نک  هشیر  دوبان و  دوخ ، تازاجم  اب 
(. يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  « ) دنهد یم لطاب  تبسن  وا  هب  دندنب و  یم غورد  ادخ  رب  هک  تساهنآ  نآ  زا  نارسخ  يدیمون و  تسکش و  «و 

دنهد تبسن  رحس  هب  ار  ادخ  هداتسرف  تازجعم  هداد ، رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  ای  یسک  هک  تسا  نآ  ادخ ، رب  ءارتفا  زا  یسوم  روظنم 
.دنرادنپب دوخ  هلا  دوبعم و  ار  نوعرف  و 
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127 ص :  ۀیآ 62 ....  (: 20) هط ةروس 

نیتسار ناربمایپ  همه  توعد  گنهآ  شگنهآ  هکلب  تشادن ، نارحاس  نخس  هب  یتهابش  چیه  هک  یسوم  عطاق  نخـس  نیا  هیآ 62 -) )
کش و هب  یـضعب  و  دـندوب ، لمع  تدـش  رادـفرط  یـضعب  داتفا ، فالتخا  تیعمج  نایم  رد  و  تشاذـگ ، رثا  اهلد  زا  یـضعب  رب  دوب ،
وا و هداس  سابل  هک  صوصخب  ددرگ ، رثؤم  وا  ياهدـیدهت  دـشاب و  ادـخ  گرزب  ربمایپ  یـسوم  دـنداد  یم لاـمتحا  دـنداتفا و  دـیدرت 

ریـسفت هدـیزگرب  يروتف  فعـض و  ندوب ، اهنت  مغر  یلع  هک  اهنآ  ممـصم  هرهچ  و  دوب ، یناپوچ  هداس  سابل  نامه  نوراـه ، شردارب 
128 ص : ج3 ، هنومن ،

رد اهنآ  سپ  : » دیوگ یم نآرق  اذل  دـش ، یم بوسحم  اهنآ  ياه  همانرب راتفگ و  تلاصا  رب  يرگید  لیلد  تشگ ، یمن هدـهاشم  نآ  رد 
اوُّرَـسَأ ْمُهَْنَیب َو  ْمُهَْرمَأ  اوُعَزانَتَف  « ) دـنتفگ نخـس  مه  اب  یـشوگ  رد  هنایفخم و  و  دنتـساخرب ، عازن  هب  ناـشیاهراک  هراـب  رد  دوخ  ناـیم 

(. يوْجَّنلا

128 ص :  ۀیآ 63 ....  (: 20) هط ةروس 

قرط زا  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  دـندش و  زوریپ  لـمع ، تدـش  هزراـبم و  همادا  نارادـفرط  لاـح  ره  هـب  یلو  هیآ 63 -) )
.دنتخادرپ یسوم  اب  ناگدننک  هزرابم  کیرحت  هب  فلتخم ،

(. ِنارِحاَسل ِناذه  ْنِإ  اُولاق  «! ) دنرحاس املسم  ود  نیا  دنتفگ : : » تسخن
.دیروانهپ روشک  نیا  رد  رحس  نارادمدرس  ناگرزب و  امش  هک  ارچ  داد ، هار  دوخ  هب  دیابن  اهنآ  اب  هزرابم  زا  یتشحو  نیا ، رب  انب 

(. امِهِرْحِِـسب ْمُکِـضْرَأ  ْنِم  ْمُکاجِرُْخی  ْنَأ  ِنادـیُِری  « ) دـننک نوریب  ناشرحـس  اب  ناتنیمزرـس  زا  ار  امـش  دـنهاوخ  یم اهنآ   » هک نیا  رگید 
.دراد قلعت  امش  هب  مه  نآ  دیراد  قلعت  نآ  هب  تسا و  زیزع  امش  ناج  نوچمه  هک  ینیمزرس 

نییآ و   » دنهد رارق  هچیزاب  مه  ار  امـش  تاسدـقم  دـنهاوخ  یم اهنیا  دنتـسین ، عناق  ناتنطو  زا  امـش  ندرک  نوریب  هب  اهنت  اهنیا  هوالع  هب 
(. یْلثُْملا ُمُِکتَقیِرَِطب  ابَهْذَی  َو  «! ) دنربب نایم  زا  ار  امش  قح  بهذم  یلاع و 

128 ص :  ۀیآ 64 ....  (: 20) هط ةروس 

اوُعِمْجَأَف  ...« ) دینک عمج  ار  دوخ  هشقن  ورین و  مامت  و ) دـیهدن ، هار  دـیدرت  دوخ  هب  هجو  چـیه  هب   ) تسا نینچ  هک  نونکا  (- » هیآ 64 )
(. ْمُکَْدیَک

(. افَص اُوْتئا  َُّمث  « ) دییایب هزرابم ) نادیم  هب   ) فص کی  رد  «و 
.تسا زاس  تشون  رس  هزرابم  نیا  رد  امش  يزوریپ  زمر  داحتا  تدحو و  هک  ارچ 

ِنَم َمْوَْیلا  َحَْـلفَأ  ْدَـق  َو  « ) دـیامن تابثا  شفیرح ) رب   ) رب ار  دوخ  يرترب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  زورما ، يراگتـسر ، حالف و   » هرخـالاب و 
(. یْلعَتْسا

128 ص :  ۀیآ 65 ....  (: 20) هط ةروس 

، دنزیخرب هزرابم  هب  یـسوم  اب  هک  دندرک  مزج  ار  مزع  دندش و  دحتم  ارهاظ  نارحاس  دـیآ - یم نادـیم  هب  زین  ع )  ) یـسوم هیآ 65 -) )
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هدیزگرب لوا  هک  میـشاب  یناسک  ام  ای  ینکفا  یم ار ) دوخ  ياصع   ) لّوا وت  ایآ  یـسوم ! يا  دنتفگ :  » دنداهن نادیم  هب  ماگ  هک  یماگنه 
129 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

(. یْقلَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َیِْقُلت َو  ْنَأ  اَّمِإ  یسُوم  ای  اُولاق  « ) مینکفیب

129 ص :  ۀیآ 66 ....  (: 20) هط ةروس 

نآ زا  رظن  عطق  یتح  تشاد و  نانیمطا  الماک  دوخ  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  ارچ  دهدب ، ناشن  يا  هلجع هکنآ  یب یـسوم  یلو  هیآ 66 -) )
(. اوُْقلَأ َْلب  َلاق  «! ) دینکفیب لوا  امش  تفگ :  » اهنآ هب  اذل  دوش ، یمن مدقشیپ  هک  تسا  یسک  هدنرب  الومعم  اه  هزرابم هنوگ  نیا  رد 

ار یتیاور  رگا  و  دندنکفا ، نادیم  نایم  هب  هرابکی  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  ندرک  رحس  يارب  بانط  اصع و  هچنآ  دنتفریذپ و  زین  نارحاس 
یـصوصخم داوم  هک  بانط  اصع و  نارازه  هظحل  کی  رد  هک  دوش  یم نیا  شموهفم  میریذپب  دندوب  رفن  نارازه  اهنآ  دـیوگ : یم هک 

.دنتخادنا نادیم  طسو  هب  دوب ، هدش  هریخذ  اهنآ  نورد  رد 
اذِإَف «! ) دننک یم تکرح  دنراد  هک  دیسر  یم یـسوم  مدرم و )  ) رظن هب  نانچ  اهنآ ، رحـس  رطاخ  هب  ناشیاهاصع  اهبانط و  ناهگان  سپ  »

(. یعْسَت اهَّنَأ  ْمِهِرْحِس  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِصِع  ْمُُهلابِح َو 
.دندمآ رد  شوج  بنج و  هب  فلتخم  لاکشا  رد  گنراگنر  گرزب ، کچوک و  ییاهرام  تروص  هب  يرآ 

ماسجا و ییایمیـش  یکیزیف و  زومرم  صاوخ  زا  هدافتـسا  زرط  مه  دوب و  دایز  ناشدادـعت  مه  هک  نارحاس  دوب ، یبیجع  رایـسب  هنحص 
همه نیا  هک  دوش  ادیپ  اهنآ  يارب  رواب  نیا  هک  دننک  ذوفن  نارـضاح  راکفا  رد  نانچ  نآ  دنتـسناوت  دنتـسناد ، یم یبوخ  هب  ار  نآ  دننام 

.دنتفرگ ناج  ناج ، یب تادوجوم 
! دندیشک یم بقع  ار  دوخ  دندز و  دایرف  تشحو  سرت و  زا  یهورگ  تساخرب ، ناینوعرف  زا  يداش  ویرغ 

129 ص :  ۀیآ 67 ....  (: 20) هط ةروس 

تحت مدرم  دنکن  هک  یسُوم .) ًۀَفیِخ  ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأَف  « ) درک لد  رد  یفیفخ  سرت  ساسحا  یـسوم  ماگنه  نیا  رد  سپ  (- » هیآ 67 )
.دشابن ناسآ  اهنآ  ندنادرگزاب  هک  نانچ  نآ  دنوش ، عقاو  هنحص  نیا  ریثأت 

129 ص :  ۀیآ 68 ....  (: 20) هط ةروس 

هکنانچ درک ، صخشم  ار  وا  هفیظو  یحو  نامرف  دمآ و  یـسوم  غارـس  هب  یهلا  يرای  ترـصن و  عقوم ، نیا  رد  لاح  ره  هب  هیآ 68 -) )
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  یلْعَْألا .) َْتنَأ  َکَّنِإ  ْفَخَت  اْنُلق ال  «! ) يرترب املـسم  وت  هدـم  هار  دوخ  هب  سرت  میتفگ : وا  هب  : » دـیوگ یم نآرق 

130 ص : ج3 ،
.تفای زاب  دوب  هدش  لزلزتم  یهاتوک  تاظحل  هک  ار  شبلق  توق  یسوم ، هنوگ  نیا  و 

130 ص :  ۀیآ 69 ....  (: 20) هط ةروس 

«! دعلب یم دـنا  هتخاس اهنآ  هک  ار  هچنآ  مامت  هک  نکفیب  يراد  تسار  تسد  رد  ار  هچنآ  و  : » هک دـش  باطخ  وا  هب  اددـجم  هیآ 69 -) )
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(. اوُعَنَص ام  ْفَْقلَت  َِکنیِمَی  ِیف  ام  ِْقلَأ  (َو 
(. ٍرِحاس ُْدیَک  اوُعَنَص  امَّنِإ  « ) تسا رحاس  رکم  اهنت  اهنآ  راک  هک  ارچ  »

(. یتَأ ُْثیَح  ُرِحاَّسلا  ُِحْلُفی  َو ال  « ) دش دهاوخن  زوریپ  دورب  اجک  ره  رحاس  «و 
اذـل دریگ ، یم همـشچ  رـس  یهلا  لازی  نایاپ و ال  یب تردـق  زا  هزجعم  و  تسا ، یناسنا  دودـحم  يورین  هب  یکتم  رحاـس  راـک  هک  ارچ 

.تسا هتشاد  نیرمت  نآ  يور  البق  هک  دهد  ماجنا  دناوت  یم ار  ییاهراک  اهنت  رحاس 
ناونع هب  دـیاش  ریبـعت  نیا  نکفیب » يراد  تسار  تسد  رد  هچنآ  : » دـیوگ یم هکلب  نکفیب » ار  تیاـصع  : » دـیوگ یمن هک : نیا  بلاـج 
دشاب وا  هدارا  رگا  هک  تسادخ  نامرف  هدارا و  تسا  مهم  هچنآ  تسین  یمهم  هلأسم  اصع  هک  نیا  هب  هراشا  دشاب و  اصع  هب  ییانتعا  یب

! دنک ییامن  تردق  نینچ  دناوت  یم مه  نآ  زا  رتکچوک  رتمک و  تسا  لهس  هک  اصع 

130 ص :  ۀیآ 70 ....  (: 20) هط ةروس 

، دنکفا ار  دوخ  ياصع  یسوم  .دنکفیب  ار  دوخ  ياصع  دش  رومأم  یسوم  هک  میدیسر  اجنیا  هب  ع :)  ) یسوم میظع  يزوریپ  هیآ 70 -) )
، نوعرف داتفا  تیعمج  مامت  رد  يا  هلولو اغوغ و  دـیعلب ، ار  نارحاس  رحـس  تالآ  بابـسا و  مامت  دـش و  یمیظع  راـم  هب  لیدـبت  اـصع 

.دنام زاب  بجعت  زا  ناشاهناهد  شنایفارطا  و  دش ، شحوتم  تخس 
درم نیا  و  تسین ، یهلا  هزجعم  زج  يزیچ  رما ، نـیا  هـک  دـندرک  نـیقی  دنتخانـش ، یم رحـس  ریغ  زا  ار  رحـس  یبوـخ  هـب  هـک  نارحاـس 

.تسادخ هداتسرف 
« میدروآ نامیا  یـسوم  نوراه و  راگدرورپ  هب  ام  دنتفگ : دـنداتفا و  هدجـس  هب  یگمه  نارحاس  : » دـیوگ یم هیآ  هک  هنوگ  نامه  اذـل 

(. یسُوم َنوُراه َو  ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق  ًادَّجُس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  )

130 ص :  ۀیآ 71 ....  (: 20) هط ةروس 

131 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نوعرف  رکیپ  رب  ینیگنس  هبرض  نارحاس ، لمع  نیا  هک  تسا  یهیدب  هیآ 71 -) )
اب هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ اذـل  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  نآ  ناکرا  مامت  و  تخاس ، دراو  شرگدادـیب  هماک و  دوخ  راّبج و  تموکح  و 
ایآ تفگ :  » درک و نارحاس  يوس  هب  ور  دنک ، روج  عمج و  تشادن ، هک  ار  یتیثیح  هدنام  هت  دیدش  ظیلغ و  ياهدیدهت  دایرف و  داد و 

(. ْمَُکل َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  َُهل  ُْمْتنَمآ  َلاق  ( ؟» دیدروآ نامیا  وا  هب  مهد  نذا  امش  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
رایتخا رد  مه  امـش  بلق  دـیوگب  تساوخ  یم هکلب  دراد  تموکح  مدرم ، ناج  مسج و  رب  هک  دوب  یعدـم  اهنت  هن  ربکتـسم ، راـّبج  نیا 

.دریگب میمصت  نم  هزاجا  اب  دیاب  و  تسا ، نم  هب  قلعتم  نم و 
یسک وا  تسامش ، گرزب  وا  : » تفگ درک و  مهتم  ار  اهنآ  دینابـسچ و  نارحاس  ناماد  هب  يا  هلـصو اروف  درکن ، تعانق  نیا  هب  نوعرف 

(. َرْحِّسلا ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََکل  ُهَّنِإ  ! ) یلبق هشقن  اب  تسا  هئطوت  اهنیا  مامت  و  هتخومآ ،» امش  هب  رحس  هک  تسا 
عورـشمان تیعقوم  یتقو  نایوگ ، روز  اهردلق و  میناد  یم یلو  .تسا  غورد  نخـس  نیا  تشاد  نیقی  تسناد و  یم نوعرف  کش  نودب 

.دنرادن كاب  یتمهت  غورد و  چیه  زا  دننیبب  رطخ  رد  ار  دوخ 
تـسد هک  منک  یم دای  دنگوس  سپ  : » تفگ دومن و  گرم  هب  دیدهت  ینحل ، نیرتدیدش  اب  ار  نارحاس  درکن و  تعانق  زین  نیا  هب  هزات 

نم تازاـجم  تسناد  دـیهاوخ  مزیوآ و  یم راد  هب  لـخن  دـنلب  ياـه  هخاـش زارف  رب  و  منک ، یم عـطق  فلاـخم  روـطب  ار  امـش  ياـهاپ  و 
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ًاباذَـع َو ُّدَـشَأ  انُّیَأ  َّنُمَْلعََتل  ِلْخَّنلا َو  ِعوُذُـج  ِیف  ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  ٍفالِخ َو  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکَیِدـْیَأ َو  َّنَعِّطَقُأَلَف  « ) تسا رترادـیاپ  رتکاـندرد و 
(. یْقبَأ

131 ص :  ۀیآ 72 ....  (: 20) هط ةروس 

نادیم زا  دندشن و  بوعرم  اهنت  هن  اهنآ  دوب ؟ هچ  نوعرف  دیدش  ياهدیدهت  نیا  ربارب  رد  نارحاس  لمعلا  سکع  مینیبب  اما  هیآ 72 -) )
ار وت  زگره  تسا  هدیرفآ  ار  ام  هک  ییادخ  هب  دنتفگ :  » دندرک و تباث  يرتعطاق  روطب  هنحـص  رد  ار  دوخ  روضح  هکلب  دـنتفرن ، نوریب 

(. انَرَطَف يِذَّلا  ِتانِّیَْبلا َو  َنِم  انَءاج  ام  یلَع  َكَِرثُْؤن  َْنل  اُولاق  « ) تشاد میهاوخن  مدقم  هدمآ  ام  غارس  هب  هک  ینشور  لیالد  نیا  رب 
(. ٍضاق َْتنَأ  ام  ِْضقاَف  « ) نکب یهاوخ  یم یمکح  ره  وت  سپ  »

132 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ترخآ  رد  یلو  ینک » تواضق  ایند  نیا  یگدنز  رد  یناوت  یم اهنت  وت  نادب )  ) اما »
(. اْینُّدلا َةایَْحلا  ِهِذه  یِضْقَت  امَّنِإ   ) اهرفیک نیرتدیدش  هب  التبم  راتفرگ و  وت  میزوریپ و  ام 

132 ص :  ۀیآ 73 ....  (: 20) هط ةروس 

دـیاشخبب و يدرک  لیمحت  ام  رب  رحـس  زا  ار  هچنآ  نامناهانگ و  ات  میدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  اـم  : » دـندوزفا سپـس  هیآ 73 -) )
(. یْقبَأ ٌْریَخ َو  ُهَّللا  ِرْحِّسلا َو  َنِم  ِْهیَلَع  انَتْهَرْکَأ  ام  انایاطَخ َو  اَنل  َرِفْغَِیل  انِّبَِرب  اَّنَمآ  اَّنِإ  « ) تسا رترادیاپ  رتهب و  ادخ 

.تسادخ نیتسار  ربمایپ  اب  هزرابم  هلمج  زا  هتشذگ  ناهانگ  زا  ندش  كاپ  ام  فده  هک  نیا  هصالخ 

132 ص :  ۀیآ 74 ....  (: 20) هط ةروس 

راکهنگ نامیا و ) یب  ) سک ره  هک  ارچ   » تسا نشور  شلیلد  میا  هدروآ نامیا  ام  رگا  دنداد : همادا  نینچ  سپـس  نارحاس  هیآ 74 -) )
(. َمَّنَهَج َُهل  َّنِإَف  ًامِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَی  ْنَم  ُهَّنِإ  « ) تسوا يارب  خزود  نازوس  شتآ  دیایب  تمایق  رد  راگدرورپ  رضحم  رد 

گرم نایم  رد  امئاد  هکلب  ییْحَی .) اهِیف َو ال  ُتوُمَی  ال  « ) دوش یم هدنز  هن  دریم و  یم هن   » هک تسا  نیا  خزود  رد  وا  گرزب  تبیـصم  و 
.تسا رتراب  تقشم  رتخلت و  گرم  زا  هک  یتایح  دنز ، یم اپ  تسد و  یگدنز  و 

132 ص :  ۀیآ 75 ....  (: 20) هط ةروس 

ِِهتْأَی ْنَم  َو   ...« ) دـنراد یلاع  تاجرد  یناسک  نینچ  دـشاب ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  و  دـیآ ، وا  دزن  نامیا  اب  سک  ره  و  (- » هیآ 75 )
(. یلُْعلا ُتاجَرَّدلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَق  ًانِمُْؤم 

132 ص :  ۀیآ 76 ....  (: 20) هط ةروس 

يِرْجَت ٍنْدَع  ُتاَّنَج  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  نادیواج  ياهغاب  (- » هیآ 76 )
(. اهِیف َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم 

(. یَّکَزَت ْنَم  ُءازَج  َِکلذ  َو  « ) دنک هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  راگدرورپ ) تعاطا  نامیا و  اب   ) هک یسک  شاداپ  تسا  نیا  «و 
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یگداتسیا هناقشاع  نآ  هار  رد  دنوش و  اریذپ  ار  قح  دنتفرگ ، میمصت  هک  یماگنه  .دنتخاس  هزیکاپ  ار  دوخ  بوخ  هچ  نارحاس  نیا  و 
«! قح هار  راک  وکین  نادیهش  ناهاگماش  اما  رحاس ، دندوب و  رفاک  ناهاگحبص  ، » یسربط موحرم  گرزب  رسفم  هتفگ  هب  دننک و 

132 ص :  ۀیآ 77 ....  (: 20) هط ةروس 

نامیا اهنآ و  رب  شریگمـشچ  يزوریپ  نارحاس و  اب  یـسوم  هزرابم  يارجام  زا  دعب  ناینوعرف : قرغ  لیئارـسا و  ینب  تاجن  هیآ 77 -) )
ریسفت هدیزگرب  دنتفریذپن ، ار  نآ  نایطبق »  » تیرثکا دنچ  ره  دش ، رـصم  مدرم  راکفا  دراو  امـسر  وا  نییآ  میظع ، تیعمج  نآ  ندروآ 

133 ص : ج3 ، هنومن ،
تشذگ و لاونم  نیا  رب  اهلاس  دندوب و  ریگرد  ناینوعرف  اب  مئاد  روطب  نایرصم ، زا  یتیلقا  قافتا  هب  یسوم ، يربهر  تحت  لیئارسا  ینب 

.داد يور  ینیریش  خلت و  ثداوح 
یحو یـسوم ، هب  ام  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  رـصم ، زا  لیئارـسا  ینب  جورخ  همانرب  ینعی  اهارجام  نیا  زا  زارف  نیرخآ  هب  اجنیا  رد 

(. يِدابِِعب ِرْسَأ  ْنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْدََقل  َو  « ) ربب نوریب  رصم  زا  هنابش  ار  مناگدنب  هک  میداتسرف 
هاگآ ناینوعرف ، دندیسر  لین  ياه  هنارک هب  هک  یماگنه  اما  دندش ، نیطـسلف )  ) دوعوم نیمزرـس  يوس  هب  تکرح  هدامآ  لیئارـسا  ینب 

.دندید نمشد  ایرد و  هرصاحم  رد  ار  دوخ  اهنآ  درک ، بیقعت  ار  اهنآ  میظع  يرکشل  اب  نوعرف  دنتشگ و 
(. ًاسَبَی ِرْحَْبلا  ِیف  ًاقیِرَط  ْمَُهل  ْبِرْضاَف  «! ) اشگب ایرد  رد  اهنآ  يارب  کشخ  یهار  : » داد روتسد  نینچ  یسوم  هب  ادخ  اما 

(. یشْخَت ًاکَرَد َو ال  ُفاخَت  ال  « ) ایرد رد  ندش  قرغ  زا  هن  یسرت ، یم ناینوعرف  بیقعت  زا  هن   » يراذگب ماگ  نآ  رد  هاگره  هک  یهار 

133 ص :  ۀیآ 78 ....  (: 20) هط ةروس 

نیا رد  دـش ، ادـیپ  اهبآ  نتفر  رانک  اب  ایرد  نورد  رد  هک  دـندش  ییاه  هداـج دراو  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  بیترت  نیا  هب  و  هیآ 78 -) )
نایرکشل نوعرف  و   » دش ورب  ور  زیگنا  تفگش هرظتنم و  ریغ  هنحـص  نیا  اب  دیـسر و  ایرد  رانک  هب  شنایرکـشل  هارمه  هب  نوعرف  ماگنه 

(. ِهِدُونُِجب ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف  « ) دش اه  هداج نامه  دراو  زین  دوخ  داتسرف و  لیئارسا  ینب  لابند  هب  ار  دوخ 
.دیدرگ جراخ  لیئارسا  ینب  زا  رفن  نیرخآ  وس  نآ  زا  و  دش ، ایرد  دراو  نوعرف  رکشل  رفن  نیرخآ  وس  نیا  زا 

.دندرگ زاب  نیتسخن  ياج  هب  دش  هداد  نامرف  بآ  جاوما  هب  ماگنه  نیا  رد 
دوخ ناشورخ  جاوما  نایم  رد  ار  اهنآ  ایرد  سپ   » دـنتخیر ورف  هراب  کی  دننـشکب  ار  نآ  هیاپ  هک  يا  هدوسرف نامتخاس  دـننامه  جاوما 

(. ْمُهَیِشَغ ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِشَغَف  « ) لماک یندناشوپ  دناشوپ 
يارب يا  هدامآ همعط  دندش و  رو  هطوغ بآ  جاوما  نایم  رد  شراهق  دـنمورین و  رکـشل  اب  رگمتـس  راّبج  تردـق  کی  بیترت ، نیا  هب  و 

! ایرد نایهام 
134 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

134 ص :  ۀیآ 79 ....  (: 20) هط ةروس 

(. يدَه ام  ُهَمْوَق َو  ُنْوَعِْرف  َّلَضَأ  َو  « ) درکن ناشتیاده  زگره  تخاس و  هارمگ  ار  دوخ  موق  نوعرف ،  » يرآ هیآ 79 -) )
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134 ص :  ۀیآ 80 ....  (: 20) هط ةروس 

ار یگرزب  ياهتمعن  و  هدرک ، نامز  رـصع و  ره  رد  یلک و  روطب  لیئارـسا  ینب  هب  ار  نخـس  يور  اجنیا  رد  تاجن : هار  اهنت  هیآ 80 -) )
.دهد یم ناشن  نانآ  هب  ار  تاجن  هار  و  دوش ، یم روآ  دای  تسا  هدیشخب  نانآ  هب  دنوادخ  هک 

(. ْمُکِّوُدَع ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْدَق  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  « ) میدیشخب ییاهر  ناتنانمشد  لاگنچ  زا  ار  امش  ام  لیئارسا ! ینب  يا  : » دیوگ یم تسخن 
تـسار فرط  رد  میدرک ، توعد  یـسدقم  هاگداعیم  هب  ار  امـش  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  يونعم  مهم  ياهتمعن  زا  یکی  هب  سپس 

(. َنَْمیَْألا ِروُّطلا  َِبناج  ْمُکانْدَعاو  َو   ) یهلا یحو  زکرم  نآ  روط »
دنوادـخ هک  دوب  هاگداعیم  نیمه  رد  تسا ، روط  هاگداعیم  هب  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  قافتا  هب  ع )  ) یـسوم نتفر  نایرج  هب  هراشا  نیا 

.دندرک هدهاشم  ناگمه  ار  راگدرورپ  صاخ  هولج  تفگ و  نخس  وا  اب  درک و  لزان  یسوم  رب  ار  تاروت  حاولا 
، هدرک هراشا  تفرگ  یم همـشچ  رـس  لیئارـسا  ینب  هب  تبـسن  دـنوادخ  صاخ  فاـطلا  زا  هک  يداـم  مهم  تمعن  کـی  هب  ماـجنا  رـس  و 

(. يْولَّسلا َّنَْملا َو  ُمُْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  « ) میدرک لزان  امش  رب  ار  يولس  نم و  ام  : » دیامرف یم
هب يا  هزمـشوخ ذیذل و  ياذغ  زا  تفاتـش و  ناتیرای  هب  ادـخ  فطل  دـیتشادن ، یبسانم  ياذـغ  و  دـیدوب ، نادرگرـس  هک  ینابایب  نآ  رد 

.دیدرک یم هدافتسا  نآ  زا  داد و  رارق  ناترایتخا  رد  دیتشاد  جایتحا  نآ  هب  هک  يرادقم 

134 ص :  ۀیآ 81 ....  (: 20) هط ةروس 

هک يا  هزیکاپ ياهیزور  زا  : » دزاس یم بطاخم  نینچ  ار  اهنآ  شزرا  رپ  هناـگ  هس  ياـهتمعن  نیا  رکذ  لاـبند  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
ِهِیف اْوَغْطَت  ْمُکاْنقَزَر َو ال  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  « ) دوش دراو  امـش  رب  نم  بضغ  هک  دـینکن ، ناـیغط  نآ  رد  یلو  دـیروخب ، میداد  امـش  هب 

(. ِیبَضَغ ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف 
ار اهنآ  دـنک ، هدافتـسا  شیوخ  تداعـس  قیرط  ادـخ و  تعاطا  هار  رد  اهنآ  زا  هک  نیا  ياج  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  اهتمعن  رد  ناـیغط 

135 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نارفک  یساپسان و  هانگ ، يارب  يا  هلیسو
.دندرک نینچ  لیئارسا  ینب  هک  هنوگ  نامه  دهد ، رارق  يراکفارسا  یشکندرگ و  و 

(. يوَه ْدَقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  َو  « ) دنک یم طوقس  دوش  دراو  وا  رب  نم  بضغ  سک  ره  و  : » دیامرف یم نآ  لابند  هب  و 
طوقـس هب  هراشا  اجنیا  رد  هوالع  هب  تسا ، يدوبان  نآ ، هجیتن  ـالومعم  هک  تسا ، يدـنلب  زا  ندرک  طوقـس  ینعم  هب  لـصا  رد  يوه » »

.دشاب یم زین  شهاگرد  زا  ندش  هدنار  راگدرورپ و  برق  زا  يرود  یماقم و 

135 ص :  ۀیآ 82 ....  (: 20) هط ةروس 

یلـصا لماع  هک  ار  اجر  فوخ و  يورین  ات  دشاب  هارمه  تراشب ، قیوشت و  اب  دیدهت  رادشه و  دـیاب  هشیمه  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 82 -) )
هک ار  یناسک  نم  و  : » دیوگ یم نینچ  هیآ  نیا  رد  دـیاشگب ، ناراک  هبوت يور  هب  تشگزاب  ياهرد  و  دزیگنا ، رب  ناسکی  تسا  لماکت 

( دـنریگ رارق  یهلا  ناربهر  تیادـه  رتچ  ریز  رد  و   ) دـنبای تیادـه  سپـس  دـنهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  ناـمیا  دـننک و  هبوت 
(. يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  « ) مزرمآ یم

.دهد یم رارق  دوخ  شزرمآ  لومشم  اهراب  هک  راب  کی  اهنت  هن  ار  دارفا  نینچ  دنوادخ  هک  دهد  یم ناشن  راّفغ »  » هب ریبعت 
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135 ص :  ۀیآ 83 ....  (: 20) هط ةروس 

نتفر هب  طوبرم  نآ  هدـش و  حرطم  لیئارـسا  ینب  و  ع )  ) یـسوم یگدـنز  زا  يرگید  مهم  زارف  اجنیا  رد  يرماـس ! ياـغوغ  هیآ 83 -) )
.تساهنآ بایغ  رد  لیئارسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  سپس  روط و  هاگداعیم  هب  لیئارسا  ینب  ناگدنیامن  قافتا  هب  یسوم 

ریـسم نیا  رد  ار  وا  زین  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  و  دورب ، روط  هوک  هب  تاروـت ، ماـکحا  نتفرگ  يارب  ع )  ) یـسوم هک  دوـب  نیا  هماـنرب 
.دننک یهارمه 

.دیسر راگدرورپ  هاگداعیم  هب  اهنت  نارگید  زا  لبق  دوب ، رو  هلعش یسوم  لد  رد  راگدرورپ  اب  تاجانم  قوش  هک  اجنآ  زا  یلو 
ام َو  ( ؟» ینک هلجع  هار  نیا  رد  ییایب و  اجنیا  هب  تموق  زا  شیپ  هک  دـش  ببـس  زیچ  هچ  یـسوم ! يا  : » دـش لزان  وا  رب  یحو  اـجنیا  رد 

(. یسُوم ای  َکِمْوَق  ْنَع  َکَلَجْعَأ 

135 ص :  ۀیآ 84 ....  (: 20) هط ةروس 

، وت یحو  رـضحم  هاگداعیم و  هب  ندیـسر  يارب  نم  و  دننم ، لابند  هب  اهنآ  اراگدرورپ ! درک : ضرع   » هلـصاف الب  یـسوم  و  هیآ 84 -) )
136 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دونشخ  نم  زا  ات  مدرک  باتش 

(. یضْرَِتل ِّبَر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَع  يَِرثَأ َو  یلَع  ِءالوُأ  ْمُه  َلاق  « ) يوش
هب مریگب و  ار  وت  ماکحا  نیناوق و  رتدوز  هچ  ره  مدوب  قاتـشم  هکلب  هتخاـس ، رارق  یب ارم  تنخـس  ندینـش  وت و  تاـجانم  قشع  اـهنت  هن 

.تنامرف ندینش  قاتشم  ماوت و  ياضر  قشاع  نم  يرآ  منک ، بلج  رتهب  ار  وت  تیاضر  هار  نیا  زا  مناسرب و  تناگدنب 

136 ص :  ۀیآ 85 ....  (: 20) هط ةروس 

ینب نایم  رد  لبق  زا  هک  یفلتخم  ياه  هنیمز و  دش ، دـیدمت  بش  لهچ  هب  بش  یـس  زا  داعیم  رادـید ، نیا  رد  هرخالاب  یلو  هیآ 85 -) )
یلئاـسو زا  هدافتـسا  اـب  و  دـش ، رادـنایم  فرحنم  رایـشوه  درم  نآ  يرماـس  درک ، ار  دوخ  راـک  تشاد  دوجو  فارحنا  يارب  لیئارـسا 

.دناوخ ارف  نآ  شتسرپ  هب  ار  تیعمج  تخاس و  يا  هلاسوگ
هدهع زا  یلو   ) میدرک شیامزآ  وت  زا  دعب  ار  وت  موق  ام  دومرف :  » هاگداعیم نامه  رد  ع )  ) یـسوم هب  دـنوادخ  هک  دوب  اجنآ  رد  هرخالاب 

(. ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَضَأ  َكِدَْعب َو  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَق  اَّنِإَف  َلاق  « ) درک هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  و  دندماین ) نوریب  بوخ  ناحتما 

136 ص :  ۀیآ 86 ....  (: 20) هط ةروس 

: تفگ یم دوخ  هب  دـیاش  تشگ ، رو  هلعـش ییوگ  شدوجو  مامت  هک  تفـشآرب  ناـنچ  نآ  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  یـسوم  هیآ 86 -) )
اما متخاـس ، انـشآ  دـیحوت  هب  ار  تیعمج  نیا  اـت  مدـش  ورب  ور  رطخ  هنوگ  ره  اـب  مدیـشک  تمحز  مدروخ ، رگج  نوـخ  زارد  ناـیلاس 
موق يوس  هب  كانهودنا  نیگمـشخ و  یـسوم   » هلـصاف الب  اذل  تفر ! داب  رب  متامحز  نم ، تبیغ  زور  دنچ  اب  سوسفا ، دـص  سوسفا و 

(. ًافِسَأ َنابْضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یسُوم  َعَجَرَف  « ) تشگزاب دوخ 
هدـعو امـش  راگدرورپ  رگم  نم ! موق  يا  دروآ  رب  دایرف  ، » داـتفا یتسرپ  هلاـسوگ  هدـننز  رایـسب  هنحـص  نآ  هب  شمـشچ  هک  یماـگنه 

(. ًانَسَح ًادْعَو  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِعَی  َْمل  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  « ) دادن امش  هب  ییوکین 
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هدعو ای  دوب ، هدش  هداد  لیئارـسا  ینب  هب  نآ ، رد  ینامـسآ  ماکحا  نایب  تاروت و  لوزن  هنیمز  رد  هک  هدوب  يا  هدعو ای  وکین  هدعو  نیا 
همه ای  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  يارب  شزرمآ  ترفغم و  هدـعو  ای  و  ندـش ، نیمز  تموکح  ثراو  ناـینوعرف و  رب  يزوریپ  تاـجن و 

.روما نیا 
137 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َلاطَف  َأ  ( ؟» هدیماجنا لوط  هب  امش  زا  نم  ییادج  تدم  ایآ  سپ  : » دوزفا سپس 

(. ُدْهَْعلا ُمُْکیَلَع 
ْنَأ ُْمتْدَرَأ  ْمَأ  « ) دـیدرک تفلاخم  نم  هدـعو  اب  هک  دوش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  بضغ  دـیتساوخ  یم دوخ  تشز  لمع  نیا  اب  اـی  »

(. يِدِعْوَم ُْمتْفَلْخَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِحَی 

137 ص :  ۀیآ 87 ....  (: 20) هط ةروس 

ماجنا يدب  رایـسب  راک  یتسار  هب  دـندش  هجوتم  دـندید و  ع )  ) یـسوم دـیدش  ضارتعا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  لیئارـسا  ینب  هیآ 87 -) )
َكَدِعْوَم انْفَلْخَأ  ام  اُولاق  « ) میدرکن فّلخت  وت  هدعو  زا  دوخ  هدارا  لیم و  هب  ام  دنتفگ :  » دـندمآ و رب  یـشارت  رذـع  ماقم  رد  دـنا ، هداد

(. انِْکلَِمب
میتشاد دوخ  اب  هک  ار  موق  ياهرویز  زا  يرادـقم  هکلب  ، » میدرک یتسرپ  هلاسوگ  هب  شیارگ  دوخ  هدارا  هب  هک  میدوبن  اـم  نیا  عقاو  رد 

(. ُّيِِرماَّسلا یَْقلَأ  َِکلذَکَف  اهاْنفَذَقَف  ِمْوَْقلا  ِۀَنیِز  ْنِم  ًارازْوَأ  اْنلِّمُح  اَّنِکل  َو   ...« ) درک اقلا  نینچ  نیا  يرماس  میدنکفا و 

137 ص :  ۀیآ 88 ....  (: 20) هط ةروس 

نیا زج  یـشزرا  دوب و  هتفرگ  رارق  ناینوعرف  تسد  رد  هاـنگ  ملظ و  قیرط  زا  هک  تـالآ  تنیز  زا  يرماـس  تروص  ره  رد  هیآ 88 -) )
نوچمه ییادـص  هک  يا  هلاسوگ همـسجم  نانآ  يارب   » تالآ تنیز  نیا  عومجم  زا  يرآ  دوشب ، یمارح  راک  نینچ  جرخ  هک  تشادـن 

(. ٌراوُخ َُهل  ًادَسَج  اًلْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف  « ) دروآ دیدپ  تشاد  یعقاو )  ) هلاسوگ يادص 
: دنتفگ  » رگیدکی هب  دندرپس و  یشومارف  تسد  هب  ار  یـسوم  يدیحوت  تامیلعت  همه  ناهگان  دندید ، ار  هنحـص  نیا  هک  لیئارـسا  ینب 

(. یسُوم ُهلِإ  ْمُکُهلِإ َو  اذه  اُولاقَف  « ) تسا یسوم  يادخ  امش و  يادخ  نیا 
دناـشک یهارمگ  هب  ار  مدرم  و  درک » شومارف  یـسوم ) يادـخ  اـب  هکلب  یـسوم  اـب  ار  شناـمیپ  دـهع و  يرماـس   ) وا  » بیترت نیا  هب  و 

(. َیِسَنَف )

137 ص :  ۀیآ 89 ....  (: 20) هط ةروس 

خساپ هلاسوگ  نیا  هک  دننیب  یمن اهنآ  ایآ  سپ  : » دیوگ یم ناتـسرپ  تب  نیا  شنزرـس  خیبوت و  ناونع  هب  دنوادخ  اجنیا  رد  هیآ 89 -) )
ًالْوَق ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  اَّلَأ  َنْوَرَی  الَف  َأ  « ) دزاس یمن مهارف  اهنآ  يارب  یتعفنم  دنک و  یمن عفد  اهنآ  زا  يررـض  هنوگ  چیه  دـهد و  یمن ار  اهنآ 

(. ًاعْفَن ارَض َو ال  ْمَُهل  ُِکلْمَی  َو ال 
138 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنت  ایآ  دیوگ  خساپ  ار  شناگدنب  تالاؤس  دناوتب  دیاب  لقا  دح  یعقاو  دوبعم  کی 

يرگید و نایز  دوس و  کلام  هک  يدوجوم  هزات  دشاب ! شتسرپ  لیلد  دناوت  یم ییالط ، همـسجم  نیا  زا  هلاسوگ  يادص  ندش  هدینش 
!؟ دشاب دوبعم  دناوت  یم ایآ  تسین ، شدوخ  یتح 
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138 ص :  ۀیآ 90 .... (: 20) هط ةروس 

تشادن و رب  شیوخ  تلاسر  زا  تسد  ادخ  گرزب  ربمایپ  و  ع )  ) یسوم نیشناج  نوراه  اغوغ ، لاق و  نیا  رد  کش  نودب  هیآ 90 -) )
زا یـسوم  ندمآ  زا  لبق  نوراه  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  داد ، ماجنا  تشاد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  ار  داسف  فارحنا و  اب  هزرابم  هفیظو 

بیرف دـیا » هتفرگ رارق  یتخـس  شیاـمزآ  دروم  هلاـسوگ )  ) نآ هلیـسو  هب  امـش  هک  دوب  هتفگ  ار  نخـس  نیا  لیئارـسا  ینب  هب  هاـگداعیم 
(. ِِهب ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  ُْلبَق  ْنِم  ُنوُراه  ْمَُهل  َلاق  ْدََقل  َو   ) دیوشن فرحنم  دیحوت  هار  زا  دیروخن و 

َّنِإ َو  « ) هدرک تمحرم  امـش  هب  تمعن  همه  نیا  هک  تسا  يا  هدنـشخب دـنوادخ  نامه  املـسم  امـش  راـگدرورپ  و  : » درک هفاـضا  سپس 
(. ُنمْحَّرلا ُمُکَّبَر 

درم کی  يربهر  هیاس  رد  دیدوب  هدنکارپ  درک ، تیاده  دیدوب  هارمگ  دیشخب ، ییاهر  دیدوب  ریـسا  تخاس ، دازآ  ار  امـش  دیدوب  هدرب 
.دومن ناتتیاده  دیحوت  میقتسم  طارص  هب  و  دنکفا ، امش  رب  ملع  رون  دیدوب ، هارمگ  لهاج و  دومن ، دحتم  عمج و  ار  امش  ینامسآ ،

(. يِْرمَأ اوُعیِطَأ  ِینوُِعبَّتاَف َو  « ) دییامن نم  نامرف  تعاطا  دینک و  يوریپ  نم  زا  امش  تسا  نینچ  هک  نونکا  »
؟ دینک یم ینکش  نامیپ  ارچ  تسا  هدرک  ضرف  امش  رب  ار  متعاطا  هتخاس و  دوخ  نیشناج  ارم  یسوم ، مردارب  دیا  هدرک شومارف  رگم 

138 ص :  ۀیآ 91 .... (: 20) هط ةروس 

ربهر ادخ و  درم  نیا  نشور  لیالد  دنمورین و  قطنم  هک  دندوب  هدـیبسچ  هلاسوگ  نیا  هب  هناجوجل  نانچ  لیئارـسا  ینب  یلو  هیآ 91 -) )
همادا هلاسوگ  نیا  شتـسرپ  هب  نانچمه  ام  دـنتفگ :  » دـندرک و نوراه  اب  تفلاـخم  مـالعا  تحارـص  اـب  داـتفین ، رثؤم  اـهنآ  رد  زوسلد 

(. یسُوم اْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َنیِفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاق  « ) ددرگ زاب  ام  يوس  هب  یسوم  ات  میهد  یم
139 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامرف  مه  و  دنتشاذگ ، اپ  ریز  زا  ار  لقع  ملسم  نامرف  مه  بیترت  نیا  هب  و 

.ار ناشربهر  نیشناج 
تیرثکا هک  یلاح  رد  دـندش  ادـج  تیعمج  زا  مدـق  تباث  نانمؤم  زا  رفن  رازه  هدزاود  دودـح  رد  یتیلقا  اـب  نوراـه  لاـح ، ره  هب  یلو 

.دنناسرب لتق  هب  ار  وا  دوب  کیدزن  جوجل  لهاج و 

139 ص :  ۀیآ 92 .... (: 20) هط ةروس 

تشاد یتسرپ  هلاسوگ  زا  دیدش  شهوکن  رد  لیئارسا  ینب  اب  ع )  ) یسوم هک  یثحب  لابند  هب  يرماس ! كاندرد  تشونرـس  هیآ 92 -) )
.دنک یم سکعنم  يرماس  اب  سپس  و  ع )  ) نوراه شردارب  اب  ار  ع )  ) یسوم يوگتفگ  تسخن  اجنیا  رد  و 

ْذِإ َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاق   ...« ) دندش هارمگ  اهنآ  يدـید  هک  یماگنه  ارچ  نوراه ! يا  تفگ :  » هدرک نوراه  شردارب  هب  ور  تسخن 
(. اوُّلَض ْمُهَْتیَأَر 

139 ص :  ۀیآ 93 .... (: 20) هط ةروس 

(. يِْرمَأ َْتیَصَعَف  ِنَِعبَّتَت َأ  اَّلَأ  ( ؟» يدومن نایصع  ارم  نامرف  ایآ  يدرکن ؟ يوریپ  نم  زا  (- » هیآ 93 )
ار نادسفم  هار  زادرپب و  حالصا  هب  تیعمج  نیا  نایم  رد  شاب و  نم  نیشناج   » متفگن مورب  هاگداعیم  هب  متساوخ  یم هک  یماگنه  رگم 
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«. ریگم شیپ  رد 
.يدرکن يوریپ  یتسرپ  تب  هب  تبسن  لمع » تدش   » رد نم  تنس  شور و  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  ِنَِعبَّتَت » اَّلَأ   » هلمج زا  روظنم 

139 ص :  ۀیآ 94 .... (: 20) هط ةروس 

شیر هک  یلاح  رد  دز ، یم دایرف  وا  رب  تفگ و  یم شردارب  اب  ار  نانخس  نیا  رتمامت  هچ  ره  تینابصع  تدش و  اب  یـسوم  هیآ 94 -) )
.دیشک یم دوب و  هتفرگ  ار  وا  رس  و 

، ریگم ارم  رـس  شیر و  مردارب ] يا  ! ] مردام دنزرف  يا  تفگ :  » دـهاکب وا  باهتلا  زا  و  دروآ ، فطل  رـس  رب  ار  وا  هک  نیا  يارب  نوراه 
هب  ) مدیـسرت نیا ) زا  و  دتفا ، یم لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يدیدش  هقرفت  منک  ادیپ  يریگرد  مزیخرب و  هزرابم  هب  رگا  هک  مدرک  رکف   ) نم

ْذُخْأَت َّمُأ ال  َْنب  اَی  َلا  « یتسبن راک  هب  نم ) بایغ  رد   ) ارم شرافـس  يدـنکفا و  هقرفت  لیئارـسا  ینب  ناـیم  وت  ییوگب  تشگ ) زاـب  ماـگنه 
( ِیلْوَق ُْبقْرَت  َْمل  َلِیئارْسِإ َو  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  ْنَأ  ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِسْأَِرب  ِیتَیِْحِلب َو ال 

.درک تابثا  ار  دوخ  یهانگ  یب نوراه  بیترت  نیا  هب  .و 
140 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

140 ص :  ۀیآ 95 .... (: 20) هط ةروس 

وت هک  دوب  يراک  هچ  نیا  : ) تفگ  » تخادرپ و يرماس  همکاحم  هب  وا ، هئربت  نوراـه و  شردارب  اـب  وگتفگ  ناـیاپ  زا  دـعب  هیآ 95 -) )
(. ُّيِِرماس ای  َُکبْطَخ  امَف  َلاق  ( !؟» يرماس يا  دوب  وت  هزیگنا  زیچ  هچ  يداد و ) ماجنا 

140 ص :  ۀیآ 96 .... (: 20) هط ةروس 

(. ِِهب اوُرُْصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُصب  َلاق  « ) دندشن هاگآ  دندیدن و  اهنآ  هک  مدش  هاگآ  یبلاطم  نم  تفگ : خساپ  رد  وا  هیآ 96 -) )
رد ار  بلطم  نم  سفن  نینچ  نیا  مدـنکفا و  رود  هب  ار  نآ  سپـس  و  متفرگ ، ار  یـسوم )  ) ادـخ هداتـسرف  لوسر و  راثآ  زا  يزیچ  نم  »
(. یِسْفَن ِیل  َْتلَّوَس  َِکلذَک  اُهتْذَبَنَف َو  ِلوُسَّرلا  َِرثَأ  ْنِم  ًۀَْضبَق  ُتْضَبَقَف   ) .مدرک شیارگ  یتسرپ  تب  نییآ  يوس  هب  و  داد !» تنیز  مرظن 

140 ص :  ۀیآ 97 .... (: 20) هط ةروس 

ناـمرف یـسوم  اذـل  دوبن ، لوـبق  لـباق  هجو  چـیه  هب  ع )  ) یـسوم لاؤـس  ربارب  رد  يرماـس  رذـع  خـساپ و  هک  تسا  نشور  هیآ 97 -) )
ایند نیا  یگدنز  رد  وت  هرهب  هک  ورب ، تفگ :  » داد شا  هلاسوگ وا و  هراب  رد  روتسد  هس  درک و  رداص  هاگداد  نیا  رد  ار  وا  تیموکحم 

(. َساسِم َلوُقَت ال  ْنَأ  ِةایَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِإَف  ْبَهْذاَف  َلاق  « ) ریگن سامت  نم  اب  ییوگب : دوش ) کیدزن  وت  هب  سک  ره   ) هک تسا  نیا 
.دیناشک قلطم  ياوزنا  هب  ار  وا  درک و  درط  هعماج  زا  ار  يرماس  عطاق ، نامرف  کی  اب  بیترت  نیا  هب  و 

يراد شیپ  رد  یهاگ  هدـعو وت  و  : » تفگ درک ، دزـشوگ  وا  هب  تمایق  رد  ار  وا  رفیک  ع )  ) یـسوم هک  دوب  نیا  يرماـس  مود  تازاـجم 
(. ُهَفَلُْخت َْنل  ًادِعْوَم  ََکل  َّنِإ  َو  « ) دش دهاوخن  فلخت  نآ  زا  زگره  هک  یهلا ) كاندرد  باذع  هدعو  )

نآ ام  نیبب  نک و  هاگن  يدرک  یم تدابع  ار  وا  هتسویپ  هک  تدوبعم  نیا  هب  و  : » تفگ يرماس  هب  یسوم  هک  دوب  نیا  تازاجم  نیموس 
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ِْهیَلَع َْتلَظ  يِذَّلا  َکِـهلِإ  یلِإ  ْرُْظنا  َو   ) ددرگ دوباـن  وحم و  هشیمه  يارب  اـت  میـشاپ » یم اـیرد  هب  ار  نآ  تارذ  سپـس  مینازوـس و  یم ار 
(. ًافْسَن ِّمَْیلا  ِیف  ُهَّنَفِْسنََنل  َُّمث  ُهَّنَقِّرَُحَنل  ًافِکاع 

140 ص :  ۀیآ 98 .... (: 20) هط ةروس 

دوبعم : » تفگ نینچ  درک و  صخـشم  ار  هّللا  طخ  تیمکاح  دـیحوت ، هلأسم  يور  ناوارف  دـیکأت  اب  یـسوم ، هیآ  نیا  رد  و  هیآ 98 -) )
141 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  ییادخ  نامه  تسا ، هّللا  اهنت  امش 

(. ًاْملِع ٍء  ْیَش َّلُک  َعِسَو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  ُمُکُهلِإ  امَّنِإ  « ) هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  شملع  هک  ییادخ  نامه  تسین ، وا  زج  يدوبعم 
.دننک یم عفد  ار  ینایز  هن  دنیاشگ و  یم یلکشم  هن  دنیوگ ، یم یخساپ  هن  دنونش ، یم ینخس  هن  هک  یگتخاس  ياهتب  نوچمه  هن 

141 ص :  ۀیآ 99 .... (: 20) هط ةروس 

يور نآرق  زین  یلک  يریگ  هجیتن  کی  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  يارجام  رپ  خیرات  هب  طوبرم  ياهثحب  نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  هیآ 99 -) )
ْنِم َْکیَلَع  ُّصُقَن  َِکلذَک  « ) مینک یم وگ  زاب  يرگید ) زا  دعب  یکی   ) وت يارب  ار  هتـشذگ  رابخا  نینچ  نیا  : » دیوگ یم دـیامن و  یم نآ 

(. َقَبَس ْدَق  ام  ِءاْبنَأ 
ياهـسرد زا  تسّولمم  هک  ینآرق  ًارْکِذ .) اَّنُدـَل  ْنِم  َكاـْنیَتآ  ْدَـق  َو  « ) میداد وت  هب  ینآرق  دوخ  هیحاـن  زا  اـم  و  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 

.ناگدنیآ هدننک  رادیب  لئاسم  ناگتشذگ و  هدنزومآ  رابخا  یلقع ، لیالد  تربع ،

141 ص :  ۀیآ 100 .... (: 20) هط ةروس 

شوـمارف ار  خـیرات  تربـع  ياهـسرد  نآرق و  قیاـقح  هک  دـیوگ  یم نخـس  یناـسک  زا  هیآ  نیا  رد  تـهج  نـیمه  هـب  و  هیآ 100 -) )
ْنَم « ) دیـشک دهاوخ  شود  رب  تیلوؤسم ) هانگ و  زا   ) ینیگنـس راب  تمایق  رد  دنادرگب  يور  نآرق  زا  هک  یـسک  : » دیوگ یم دننک ، یم

(. ًارْزِو ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُلِمْحَی  ُهَّنِإَف  ُْهنَع  َضَرْعَأ 
يرکف و تاـفارحنا  ناـهانگ و  عاوـنا  زا  ینیگنـس  ياـهراب  هک  دـناشک  یم اـه  ههاریب ناـنچ  نآ  هـب  ار  ناـسنا  نآرق ، زا  ضارعا  يرآ !

.دهن یم وا  شود  رب  ار  یتدیقع 

141 ص :  ۀیآ 101 .... (: 20) هط ةروس 

(. ِهِیف َنیِِدلاخ  « ) دنام دنهاوخ  هنادواج  رزو  نیا  نایم  رد  اهنآ  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 101 -) )
(. اًلْمِح ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  َءاس  َو  « ) تمایق زور  رد  اهنآ  يارب  تسا  يراب  دب  هانگ ، نیگنس  راب  نیا  «و 

141 ص :  ۀیآ 102 .... (: 20) هط ةروس 

: دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، نآ  زاغآ  تمایق و  زور  فیصوت  هب  سپس  هیآ 102 -) )
ِروُّصلا ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  « ) مینک یم عمج  زور  نآ  رد  هریت  دوبک و  ياهندب  اب  ار  ناراکهنگ  و  دوش ، یم هدیمد  روص  رد  هک  يزور  نامه  »

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1399 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ًاقْرُز ٍِذئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  ُرُشَْحن  َو 

141 ص :  ۀیآ 103 .... (: 20) هط ةروس 

142 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملاع  رد  ناشفقوت  رادقم  هراب  رد  دوخ ، نایم  رد  نامرجم  لاح  نیا  رد  هیآ 103 -) )
ردقچ دنناد  یمن و  دیدرک » فقوت  خزرب ) مالع  رد  زور  هنابش  هد  اهنت  امش  دنیوگ ): یم یضعب   ) دننک یم وگتفگ  مه  اب  هتسهآ   » خزرب

(. ًارْشَع اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  ْمُهَْنَیب  َنُوتَفاخَتَی   ) تسا هدوب  ینالوط 
رثا رب  ای  دـهد و  یم تسد  اهنآ  هب  تمایق  هنحـص  هدـهاشم  زا  هک  تسا  يدـیدش  تشحو  بعر و  رطاخ  هب  ای  اهنآ  نتفگ  هتـسهآ  نیا 

.تسا یناوتان  فعض و  تدش 

142 ص :  ۀیآ 104 .... (: 20) هط ةروس 

.دنلب ای  دنیوگب  هتسهآ  هاوخ  َنُولوُقَی .) اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  « ) میرتهاگآ الماک  دنیوگ  یم هچنآ  هب  ام  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 104 -) )
(. ًامْوَی اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  ًۀَقیِرَط  ْمُُهلَْثمَأ  ُلوُقَی  ْذِإ  «! ) دیدرک گنرد  زور  کی  اهنت  امش  دیوگ : یم اهنآ  نیرت  شور وکین  هک  یماگنه  »

142 ص :  ۀیآ 105 .... (: 20) هط ةروس 

رد دوب ، تمایق  زاغآ  ایند و  نایاپ  هب  طوبرم  ثداوح  زا  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تمایق : زیگنا  لوه هنحـص  هیآ 105 -) )
.دنک یم يریگیپ  ار  هلأسم  نیمه  زین  اجنیا 

.دندوب هدرک  لاؤس  ایند  نتفرگ  نایاپ  ماگنه  هب  اههوک  تشونرس  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ زا  مدرم  هک  دیآ  یم رب  نینچ  هیآ  نیا  زا 
(. ِلابِْجلا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  « ) دننک یم لاؤس  اههوک  هراب  رد  وت  زا  و  : » دیوگ یم اذل 

(. ًافْسَن یِّبَر  اهُفِْسنَی  ْلُقَف  «! ) دهد یم داب  رب  سپس  هدرک  هزیرگنس  هب  لیدبت  یشالتم و  مه  زا  ار  اهنآ  نم  راگدرورپ  وگب : : » خساپ رد 
یط ار  یفلتخم  لحارم  زیخاتـسر  هناتـسآ  رد  اـهنآ  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  اـههوک  تشون  رـس  دروم  رد  نآرق  تاـیآ  عومجم  زا 

: دننک یم
.دنیآ یم رد  تکرح  هب  سپس  دنیآ  یم هزرل  هب  تسخن 

اهنآ داب  نافوت و  نانچ  نآ  هلحرم  نیرخآ  رد  دنیآ و  یم رد  نش  زا  یهوبنا  تروص  هب  دنوش و  یم یـشالتم  مه  زا  هلحرم  نیموس  رد 
(5 هعراق /  ) .دسر یم رظن  هب  هدش  هدز  ياهمشپ  نوچمه  هک  دشاپ  یم اضف  رد  دهد و  یم تکرح  اج  زا  ار 

142 ص :  ۀیآ 106 .... (: 20) هط ةروس 

ینیمز تروص  هب  ار  نیمز  هحفـص  دنوادخ  ، » نآ تارذ  ندش  هدنکارپ  اههوک و  ندـش  یـشالتم  اب  دـیوگ : یم هیآ  نیا  هیآ 106 -) )
143 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هایگ  بآ و  یب يوتسم و  فاص و 

(. ًافَصْفَص ًاعاق  اهُرَذَیَف  « ) دروآ یم

143 ص :  ۀیآ 107 .... (: 20) هط ةروس 
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(. ًاْتمَأ ًاجَوِع َو ال  اهِیف  يرَت  ال  « ) درک یهاوخن  هدهاشم  يدنلب  یتسپ و  جاجوعا و  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  نانچ  نآ  (- » هیآ 107 )

143 ص :  ۀیآ 108 .... (: 20) هط ةروس 

رب اهربق  زا  یگمه  و  تشاد » دنهاوخن  وا  تفلاخم  رب  تردق  و  هدومن ، يوریپ  یهلا  هدننک  توعد  زا  همه  زور ، نآ  رد  (- » هیآ 108 )
(. َُهل َجَوِع  َیِعاَّدلا ال  َنوُِعبَّتَی  ٍِذئَمْوَی   ) دنزیخ یم

.درادن ار  نآ  زا  فلخت  رب  تردق  سک  چیه  هک  تسا  ذفان  شنامرف  نانچ  نآ  دشاب  هک  سک  ره  هدننک  توعد  نیا 
َو « ) يونـش یمن يزیچ  هتـسهآ ، يادـص  زج  دوش و  یم عضاـخ  ناـمحر  راـگدرورپ  تمظع  ربارب  رد  اهادـص  همه  عقوم ) نیا  رد   ) «و

(. ًاسْمَه اَّلِإ  ُعَمْسَت  الَف  ِنمْحَّرِلل  ُتاوْصَْألا  ِتَعَشَخ 
سرت زا  ای  و  دننک ، یم عوضخ  شربارب  رد  ناگمه  هک  تسا  رشحم  هصرع  رب  یهلا  تمظع  هرطیـس  رطاخ  هب  ای  اهادص  یـشوماخ  نیا 

.ود ره  ای  لامعا و  هجیتن  باتک و  باسح و 

143 ص :  ۀیآ 109 .... (: 20) هط ةروس 

یناعیفـش هلیـسو  هب  دنـشاب و  هاـنگ  قرغ  تسا  نکمم  هک  دـنوش  هابتـشا  نیا  راـتفرگ  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  هیآ 109 -) )
: دنک یم هفاضا  هلصافالب  دنوش  تعافش 

اهنآ راتفگ  زا  و  هداد ، تعافـش  هزاجا  اهنآ  هب  نامحر  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  دـهد ، یمن يدوس  سک  چـیه  تعافـش  زور  نآ  رد  »
(. ًالْوَق َُهل  َیِضَر  ُنمْحَّرلا َو  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍِذئَمْوَی ال  « ) تسا یضار  هنیمز ) نیا  رد  )

تعافش دروم  رد  مه  و  هدننک ، تعافش  دروم  رد  مه  دراد  یقیقد  همانرب  هکلب  تسین ، باسح  یب اجنآ  رد  تعافش  هک : نیا  هب  هراشا 
.درادن ینعم  تعافش  دشاب ، هتشادن  دوجو  ندش  تعافش  يارب  دارفا  رد  یگتسیاش  قاقحتسا و  ات  و  هدنوش ،

143 ص :  ۀیآ 110 .... (: 20) هط ةروس 

، دراد اهنآ  راتفر  لامعا و  زا  دنوادخ  یهاگآ  هب  زاین  ازج ، باسح و  يارب  تمایق  هنحص  رد  مدرم  روضح  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 110 -) )
: دنک یم هفاضا  نینچ  هیآ  نیا  رد 

144 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنا ، هتشاذگ رس  تشپ  ایند ) رد   ) ار هچنآ  دنراد و  ور  شیپ  نامرجم )  ) ار هچنآ  دنوادخ  »
ربخ اب  همه  زا  دنراد ، شیپ  رد  هدنیآ  رد  هک  ار  يرفیک  شاداپ  هتشذگ و  رد  اهنآ  تاین  نانخس و  لاعفا و  مامت  زا  و   ) دناد یم ار  همه 

(. ًاْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  ْمُهَْفلَخ َو ال  ام  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  « ) دنرادن هطاحا  وا  ملع )  ) هب اهنآ  یلو  تسا )
نکر ود  تقیقح  رد  ود  نیا  و  اـهنآ ، يازج  هب  تبـسن  مه  تساـهنآ و  لاـمعا  هب  تبـسن  مه  دـنوادخ  یملع  هطاـحا  بیترت  نیا  هب  و 

.تسا هنالداع  لماک و  تواضق 

144 ص :  ۀیآ 111 .... (: 20) هط ةروس 

(. ِموُّیَْقلا ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو  « ) دنوش یم عضاخ  الماک  مّویق ، ّیح  دنوادخ  ربارب  رد  مدرم  همه  زور  نآ  رد  و  (- » هیآ 111 )
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زور هک  زیخاتـسر  هلأسم  اب  تفـص  ود  نیا  هک  تسا  یبسانت  رطاخ  هب  اـجنیا  رد  ادـخ  تافـص  ناـیم  زا  مویق » یح و   » تفـص باـختنا 
.دراد تسا  ناگمه  مایق  تایح و 

(. ًاْملُظ َلَمَح  ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  «! ) دراد شود  رب  یمتس  راب  هک  نآ  تسا  راکنایز ) و   ) سویأم و  : » دنک یم هفاضا  هیآ ، نایاپ  رد  و 
یهلا نادیواج  ياهتمعن  يوس  هب  وا  تفرشیپ  زا  دنک و  یم ینیگنس  ناسنا  شود  رب  هک  تسا  یمیظع  راب  نوچمه  متـس  ملظ و  ییوگ 

.دراد یم زاب 

144 ص :  ۀیآ 112 .... (: 20) هط ةروس 

نایب هب  زور ، نآ  رد  نامرجم  ناملاظ و  تشونرس  رکذ  زا  دعب  تسا  لئاسم  یقیبطت  نایب  ابلاغ  نآرق  شور  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 112 -) )
یمتـس ملظ و  زا  هن  اهنآ  دنراد ، نامیا  هک  یلاح  رد  دـنهد ، ماجنا  یحلاص  لامعا  هک  یناسک  اما  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ  نانمؤم  لاح 

(. ًامْضَه ًاْملُظ َو ال  ُفاخَی  الَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ِتاِحلاَّصلا َو  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  « ) ناشقح ناصقن  زا  هن  دنسرت و  یم
باریس نامیا )  ) حیحص داقتعا  كاپ و  هدیقع  زا  دیاب  دریگ  ماجنا  قیمع  راد و  هشیر  رمتـسم و  روطب  حلاص  لمع  هک  نیا  يارب  الوصا 

.ددرگ

144 ص :  ۀیآ 113 .... (: 20) هط ةروس 

دیعو دـعو و  تمایق و  هب  طوبرم  یتیبرت  لئاسم  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  عومجم  هب  دراد  يا  هراـشا اـجنیا  رد  نآرق  هیآ 113 -) )
: دیامرف یم تسا ، هدمآ 

دیاش میدومن ، نایب  فلتخم  تانایب  ترابع و  هب  ار  اهدـیدهت  عاونا  میدرک و  لزان  ایوگ ] حیـصف و   ] یبرع ینآرق  ار  نآ  هنوگ  نیا  «و 
ْوَأ َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  ِدـیِعَْولا  َنِم  ِهِیف  اْنفَّرَـص  اِیبَرَع َو  ًانآُْرق  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  « ) دروآ دـیدپ  يرکذـت  ناـنآ  يارب  اـی  دـننک  هشیپ  اوقت  اـهنآ 

145 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
( ًارْکِذ ْمَُهل  ُثِدُْحی 

، دـشاب یم نآ  میهافم  ندوب  اسر  نآرق و  تغالب  تحاصف و  هب  هراشا  اجنیا  رد  یلو  تسا ، یبرع  نابز  ینعم  هب  هچ  رگ  اّیبرع »  » هملک .
رگید .تسا  تایبدا  نیرتیوق  زا  نآ  تایبدا  و  تاغل ، نیرتاسر  زا  یکی  ناهج - ناسانـش  نابز  قیدـصت  هب  یبرع - ناـبز  ـالوصا  اریز :
ناـیب ساـبل  رد  یهاـگ  ار ، ناـمرجم  تازاـجم  دـیعو و  هلأـسم  ـالثم  دراد ، تـیعقاو  کـی  زا  یفلتخم  تاـنایب  نآرق  یهاـگ  هـک  نـیا 

هب هاگ  تمایق و  هنحص  رد  اهنآ  لاح  میسرت  لکش  رد  یهاگ  و  نارضاح ، هب  باطخ  تروص  هب  یهاگ  و  نیـشیپ ، ياهتما  تشذگرس 
.دنک یم نایب  رگید  ياهسابل 

145 ص :  ۀیآ 114 .... (: 20) هط ةروس 

(. ُّقَْحلا ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف  « ) تسا ّقح  رب  ناطلس  هک  يدنوادخ  تسا  هبترم  دنلب  سپ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  هیآ 114 -) )
یحو تفایرد  ماـگنه  هب  مدرم  يارب  نآ  ظـفح  نآرق و  يریگارف  هب  قشع  رطاـخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هاـگ  هک  اـجنآ  زا  و 

و : » دوش یم هداد  رکذـت  وا  هب  نینچ  هیآ  نیا  هلابند  رد  دـنک  ماـمت  ار  دوخ  نخـس  لـیئربج  اـت  داد  یمن تلهم  ـالماک  درک و  یم هلجع 
َْکَیلِإ یـضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلاـِب  ْلَْـجعَت  ـال  َو  « ) دوش ماـمت  وت  رب  نآ  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  نکم  هلجع  نآرق  توـالت )  ) هب تبـسن 
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(. ُُهیْحَو
(. ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  « ) نک نوزفا  ارم  ملع  اراگدرورپ ! وگب : «و 

نارگید هفیظو  دبلطب ، ملع  شیازفا  ادخ  زا  رمع ، نایاپ  ات  هک  دشاب  رومأم  یهاگآ  زا  ولمم  حور  راشرس و  ملع  نآ  اب  ربمایپ  هک  ییاج 
، تسا مومذم  روما  زا  يرایسب  رد  یبلط  نوزفا  دسانش ، یمن ار  يزرم  دح و  چیه  ملع  مالسا ، رظن  زا  تقیقح  رد  تسا ، نشور  الماک 

.درادن ینعم  ملع  رد  طارفا  یلو  تسا  دب  طارفا  تسا ، حودمم  ملع  رد  یلو 

145 ص :  ۀیآ 115 .... (: 20) هط ةروس 

.دیوگ یم نخس  نانآ  اب  سیلبا  ینمشد  هزرابم و  اّوح و  مدآ و  ناتساد  زا  اجنیا  رد  ناطیش ! يراکبیرف  مدآ و  هیآ 115 -) )
مدآ شنیرفآ  زاغآ  زا  تسین ، نوعرف  و  ع )  ) یـسوم زورید و  زورما و  هب  رـصحنم  لـطاب  قح و  هزراـبم  هک  هتکن  نیا  هب  هراـشا  دـیاش 

.دراد همادا  نانچمه  هدوب و 
146 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مدآ  زا  نیا ، زا  شیپ  : » دیامرف یم دیوگ ، یم نخس  ادخ  اب  مدآ  نامیپ  زا  تسخن 

َُهل ْدَِـجن  َْمل  َیِـسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِـهَع  ْدََـقل  َو  «! ) میتفاـین وا  يارب  يراوتـسا  مزع  و  درک ، شومارف  وا  اـما  میدوب ، هتفرگ  ناـمیپ 
(. ًامْزَع

.تسا عونمم  تخرد  هب  ندشن  کیدزن  هب  ریاد  ادخ  نامرف  دهع »  » نیا زا  روظنم 
نارود کی  تشهب  رد  مدآ  تنوکـس  نارود  الوصا  دز ، رـس  وا  زا  ییالوا  كرت  اهنت  هکلب  دـشن  یهاـنگ  بکترم  مدآ ، کـش  نودـب 

.دوب فیلاکت  تیلوؤسم  شریذپ  ایند و  رد  یگدنز  تهج  ندش  هدامآ  يارب  یشیامزآ 

146 ص :  ۀیآ 116 .... (: 20) هط ةروس 

: میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  ناتـساد  نیا  رگید  شخب  هب  سپـس  هیآ 116 -) )
اَّلِإ اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  « ) دیزرو عانتما  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجـس  یگمه  زین  اهنآ  دینک ، هدجـس  مدآ  يارب 

(. یبَأ َسِیْلبِإ 
نیتسخن زا  وا  اب  سیلبا  توادـع  انمـض  دوب  ناگتـشرف  دوجـسم  هک  یمدآ  دوش ، یم نشور  مدآ  تمظع  اب  ماـقم  یبوخ  هب  اـجنیا  زا  و 

.ددرگ یم راکشآ  ماگ 
رب انب  دشاب ، دوبعم  دناوت  یمن زیچ  چیه  سک و  چـیه  ادـخ  زا  ریغ  و  تسادـخ ، صوصخم  شتـسرپ  ینعم  هب  هدجـس  هک  تسین  کش 

: هک تمظع  اب  دوجوم  نیا  شنیرفآ  رطاخ  هب  یهتنم  دوب ، ادخ  ربارب  رد  ناگتشرف  هدجس  نیا 
! ینیط ءام و  یشقن ز  زیوآ  لد  نینچ  دراک  تسا  راگدیرفآ  نآ  شیاتس  هتسیاش 

146 ص :  ۀیآ 117 .... (: 20) هط ةروس 

وت نمشد  سیلبا  هک ) دش  لجسم  همانرب  نیا  اب   ) مدآ يا  میتفگ : سپ   » میدرک راطخا  مدآ  هب  عقوم  نیا  رد  ام  لاح  ره  هب  هیآ 117 -) )
ٌّوُدَع اذـه  َّنِإ  ُمَدآ  ای  اْنلُقَف  « ) داتفا یهاوخ  جـنر  درد و  هب  هک  دـنک  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ادابم  دیـشاب ) بظاوم   ) تسا ترـسمه  و 

(. یقْشَتَف ِۀَّنَْجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُْخی  الَف  َکِجْوَِزل  ََکل َو 
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146 ص :  ۀیآ 118 .... (: 20) هط ةروس 

هنسرگ اجنیا  رد  وت  : » دهد یم حرـش  نینچ  مدآ  يارب  ار  نآ  نوریب  طیحم  جنر  درد و  تشهب و  شیاسآ  دنوادخ  سپـس  هیآ 118 -) )
(. يْرعَت اهِیف َو ال  َعوُجَت  اَّلَأ  ََکل  َّنِإ  « ) يوش یمن هنهرب  دش و  یهاوخن 

146 ص :  ۀیآ 119 .... (: 20) هط ةروس 

هدـیزگرب یحْـضَت .) اهِیف َو ال  اُؤَمْظَت  َکَّنَأ ال  َو  « ) دـهد یمن ترازآ  نازوس  باـتفآ  دـش و  یهاوخن  هنـشت  نآ  رد  وت  و  (- » هیآ 119 )
147 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

هراشا باتفآ ) لباقم  رد  شـشوپ   ) نکـسم سابل و  بآ و  اذـغ و  هب  زاین  ینعی  ناسنا  ییادـتبا  یلـصا و  زاین  راهچ  هب  قوف  هیآ  ود  رد 
.تسا هدش 

147 ص :  ۀیآ 120 .... (: 20) هط ةروس 

هسوسو هب  عورش  سپ   » تسشنن مارآ  لیلد  نیمه  هب  دوب ، هتسب  مدآ  اب  ار  ینمشد  توادع و  رمک  ناطیـش  همه  نیا  اب  اما  هیآ 120 -) )
دهاوخ هدـنز  هشیمه  دروخب  نآ  هویم  زا  سک  ره  هک   ) مهدـب ناشن  وت  هب  ار  نادـیواج  رمع  تخرد  اـیآ  مدآ ! يا  تفگ : درک و  مدآ 

یلَع َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاق  ُناْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف  ( !؟» ینادـب یهاوخ  یم ار  یگـشیمه  تنطلـس  تموکح و  هب  ندیـسر  هار  ایآ  دوب )
(. یْلبَی ٍْکُلم ال  ِْدلُْخلا َو  ِةَرَجَش 

لاوز یب تردق  هب  ندیسر  نادیواج و  یگدنز  هب  لیامت  وا  هک  دیـسر  اجنیا  هب  تسیچ و  هب  مدآ  لیامت  درک  باسح  ناطیـش  عقاو  رد 
.درک هدافتسا  لماع  ود  نیا  زا  راگدرورپ  نامرف  تفلاخم  هب  وا  ندناشک  يارب  اذل  دراد ،

147 ص :  ۀیآ 121 .... (: 20) هط ةروس 

نآ لاـبند  هب  و   ) دـندروخ عونمم ) تخرد   ) نآ زا  ود  ره  اّوح ) مدآ و   ) سپ ، » دـش دوشب  تسیاـب  یمن هچنآ  ماـجنا  رـس  هیآ 121 -) )
(. امُُهتآْوَس امَُهل  ْتَدَبَف  اْهنِم  الَکَأَف  «! ) تشگ راکشآ  ناشتروع  تخیر ) ورف  ناشمادنا  زا  یتشهب  ياهسابل 

اقِفَط َو   ) دوخ مادنا  ندـناشوپ  يارب  دـنتخود » هماج  یتشهب  ناتخرد )  ) ياهگرب زا   » هلـصاف الب  دـندید  نینچ  اّوح  مدآ و  هک  یماگنه 
(. ِۀَّنَْجلا ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِصْخَی 

(. يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  « ) دش مورحم  وا  شاداپ  زا  درک و  ینامرفان  ار  شراگدرورپ  مدآ   » تبقاع يرآ !

147 ص :  ۀیآ 122 .... (: 20) هط ةروس 

هـسوسو رثا  رب  هک  اطخ  نیا  و  تشاد ، یم رب  ماگ  ادـخ  ياضر  قیرط  رد  دوب و  نمؤم  كاپ و  اتاذ  مدآ  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 122 -) )
ارجام نیا  زا  دعب   » هکلب تخاسن ، رود  هشیمه  يارب  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  تشاد ، ییانثتـسا  هبنج  تفرگ  ار  وا  نماد  ناطیش 

(. يدَه ِْهیَلَع َو  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث  « ) درک شتیاده  دش و  اریذپ  ار  شا  هبوت دیزگرب و  ار  وا  شراگدرورپ 
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147 ص :  ۀیآ 123 .... (: 20) هط ةروس 

هب  » دنوادخ اذل  دوبن و  ریذپ  ناکما نیتسخن  لاح  هب  تشگزاب  هک  دوب  هدرک  يراک  اما  دش ، هتفریذپ  مدآ  هبوت  هک  نیا  اب  هیآ 123 -) )
ریسفت هدیزگرب  ًاعیِمَج .) اْهنِم  اِطبْها  َلاق  « ) دییآ دورف  نیمز  هب  تشهب  زا  امش ) هارمه  ناطیش  نینچمه  و   ) ود ره  داد : روتسد  اّوح  وا و 

148 ص : ج3 ، هنومن ،
(. ٌّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  « ) دوب دیهاوخ  رگیدکی  نمشد  هک  یلاح  رد  »

زا کی  ره  دیایب  امـش  غارـس  هب  نم  تیادـه  هاگ  ره  سپ   » تسا هدوشگ  ناتیور  هب  تاجن  تداعـس و  هار  منک ، یم راطخا  امـش  هب  اما 
(. یقْشَی ُّلِضَی َو ال  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  « ) دنمتواقش هن  دوش و  یم هارمگ  هن  دنک  يوریپ  تیاده  نیا  زا  امش 

148 ص :  ۀیآ 124 .... (: 20) هط ةروس 

دای زا  هک  یـسک  و  : » دـنک یم هفاضا  ددرگ  نشور  زین  دـننک  یم شومارف  ار  قح  نامرف  هک  اهنآ  فیلکت  هک  نیا  يارب  و  هیآ 124 -) )
(. ًاْکنَض ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  « ) تشاد دهاوخ  یگنت  تخس و  یگدنز  دوش ، نادرگ  يور  نم 

(. یمْعَأ ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحن  َو  « ) مینک یم روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق  رد  «و 
زا سرت  هدـنیآ و  هب  نانیمطا  مدـع  رطاخ  هب  تسا ، یحور  يانغ  ندوبن  يونعم و  ياـهدوبمک  رطاـخ  هب  رتشیب  یگدـنز  یگنت  ـالوصا 

كاپ تاذ  هب  لد  دراد و  ادخ  هب  نامیا  هک  سک  نآ  و  تسا ، هدام  ناهج  هب  دح  زا  شیب  یگتـسباو  و  دوجوم ، تاناکما  ندـش  دوبان 
.تسا ناما  رد  اهینارگن  نیا  همه  زا  هتسب ، وا 

148 ص :  ۀیآ 125 .... (: 20) هط ةروس 

َِمل ِّبَر  َلاـق  ( !؟» مدوـب اـنیب  ـالبق  هـک  یلاـح  رد  يدرک  روـشحم  اـنیبان  ارم  ارچ  اراـگدرورپ ! دـنک : یم ضرع   » اـجنآ رد  هیآ 125 -) )
(. ًاریَِصب ُْتنُک  ْدَق  یمْعَأ َو  ِینَتْرَشَح 

148 ص :  ۀیآ 126 .... (: 20) هط ةروس 

زورما يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  و  دمآ ، وت  يارب  نم  تایآ  هک  هنوگ  نآ  دیامرف : یم ، » هک دونـش  یم خساپ  هلـصاف  الب  هیآ 126 -) )
راگدرورپ و ياهتمعن  ندید  زا  تمـشچ  و  یـْسُنت .) َمْوَْیلا  َِکلذَک  اهَتیِـسَنَف َو  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاق  « ) دش یهاوخ  شومارف  وت  زین 

.ددرگ یم انیبان  وا  برق  ماقم 

148 ص :  ۀیآ 127 .... (: 20) هط ةروس 

: دیامرف یم يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  کی  تروص  هب  ماجنا  رس  هیآ 127 -) )
يِزَْجن َِکلذَک  َو  « ) میهد یم ازج  دندرواین  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  نامیا  دـنتفرگ و  شیپ  ار  فارـسا  هار  هک  ار  یناسک  هنوگ  نیا  «و 

(. ِهِّبَر ِتایِآب  ْنِمُْؤی  َْمل  َفَرْسَأ َو  ْنَم 
(. یْقبَأ ُّدَشَأ َو  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  « ) تسا رترادیاپ  رتدیدش و  مه  نیا  زا  ترخآ  باذع  «و 
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148 ص :  ۀیآ 128 .... (: 20) هط ةروس 

149 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دیریگب : تربع  ناگتشذگ  خیرات  زا  هیآ 128 -) )
تـسا ناینیـشیپ  خیرات  هعلاطم  هک  يرادیب  قرط  نیرترثؤم  نیرتهب و  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  دمآ  نایم  هب  نامرجم  زا  یناوارف  ياهثحب 
یگدنز نیشیپ  نورق  رد  هک  ار  هتشذگ  ماوقا  زا  يرایسب  هک  تسین  یفاک  نیمه  اهنآ  تیاده  يارب  ایآ  : » دیوگ یم نینچ  هدرک ، هراشا 

(. ِنوُرُْقلا َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدْهَی  ْمَلَف  َأ  « ) میدرک كاله  دندرک  یم
ِیف َنوُشْمَی  « ) دـنراد دـمآ  تفر و  نانآ  هدـش ) ناریو   ) نکاسم رد  اهنیا   » دـندش و یهلا  كاندرد  تازاجم  راتفرگ  هک  یناسک  ناـمه 

(. ْمِِهنِکاسَم
ریز لزانم  ماش و  رفس  رد  دومث  موق  هدش  ناریو  نکاسم  نمی و  ياهرفـس  رد  داع  موق  ياه  هناخ هب  دوخ ، دمآ  تفر و  ریـسم  رد  اهنیا 

.دنریگ یمن تربع  سرد  یلو  دننیب ، یم ار  اهنآ  راثآ  دنرذگ ، یم نیطسلف  رفس  رد  طول  موق  هتشگ  ور  و 
(. یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) رادیب هشیدنا  لقع و  نابحاص  يارب  تسا  یناوارف  تایآ  نشور و  لیالد  اهنیا  رد   » يرآ

.تسا هدرک  هیکت  نآ  يور  دایز  یمالسا  ثیداحا  نآرق و  هک  تسا  یلئاسم  زا  ناینیشیپ  خیرات  زا  نتفرگ  تربع  عوضوم 
زا و  دریگن » زردـنا  ایند  ندـش  نوگرگد  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلفاغ  : » میناوخ یم ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 

.دنکن هشیدنا  راهن  لیل و  ینادرگ  قرو 

149 ص :  ۀیآ 129 .... (: 20) هط ةروس 

ار يا  همانرب ناـمه  دـنوادخ  ارچ  هک  نیا  نآ  دوش و  یم حرطم  اـجنیا  رد  هک  تسا  یلاؤس  هب  خـساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 129 -) )
تراـگدرورپ و ریدـقت  ّتنـس و  رگا  و  : » دـیوگ یم نآرق  دـهد ، یمن بیترت  هورگ  نـیا  يارب  داد  بـیترت  نیـشیپ  ناـمرجم  يارب  هـک 

ٌلَجَأ ًاماِزل َو  َناـَکل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  ـال  َْول  َو  « ) تفرگ یم ار  اـهنآ  ناـماد  یهلا  باذـع  يدوز  هب  دوبن ، رّرقم  ناـمز  هظحـالم 
(. یمَسُم

تلهم هنوگ  چـیه  نودـب  هلـصافالب و  یمرجم  ره  رگا  اریز  تساهناسنا ، يدازآ  هب  ریاد  شنیرفآ  نامرف  هب  يا  هراشا یهلا ، تنـس  نیا 
تازاجم زا  تشحو  سرت و  رطاخ  هب  رتشیب  و  دـنک ، یم ادـیپ  يرابجا  يرارطـضا و  هبنج  ابیرقت  حـلاص ، لمع  نامیا و  دوش ، تازاجم 

150 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دش  دهاوخن  تسا  یلصا  فده  هک  لماکت  هلیسو  نیا  رب  انب  دوب ، دهاوخ  يروف 
، نیا رب  انب  ( 61 لحن /  ) .دنام دـهاوخن  هدـنز  نیمز  يور  رد  یـسک  دـنوش ، تازاجم  اروف  نامرجم  همه  هک  دوش  مکح  رگا  هوالع  هب 

هار ناگدنیوپ  همه  هب  يزاس ، دوخ  يارب  یتصرف  مه  و  دنریگ ، شیپ  رد  حالـصا  هار  دنیآ و  دوخ  هب  ناراکهنگ  ات  دـشاب  یتلهم  دـیاب 
.دوش هداد  قح 

150 ص :  ۀیآ 130 .... (: 20) هط ةروس 

وت دنوش ) تازاجم  اروف ، ناراک  دب  نیا  تسین  انب  هک   ) نونکا : » دـیوگ یم هدرک ، ص )  ) ربمایپ هب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 130 -) )
(. َنُولوُقَی ام  یلَع  ِْربْصاَف  « ) شاب ابیکش  رباص و  دنیوگ  یم اهنآ  هچنآ  ربارب  رد 

عولط زا  لبق  : » دیوگ یم دهد و  یم ار  حیبست  زامن و  ادخ و  اب  زاین  زار و  روتسد  وا  رطاخ  یلست  و  ص )  ) ربمایپ هیحور  تیوقت  يارب  و 
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دونـشخ یـضار و  ات  روآ  اج  هب  ار  تراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  زور  فارطا  بش و  ءانثا  رد  نینچمه  نآ ، بورغ  زا  شیپ  باتفآ و 
ِءانآ ْنِم  اِهبوُرُغ َو  َْلبَق  ِسْمَّشلا َو  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو   ) دوشن تحاراـن  اـهنآ  روآ  درد  نانخـس  ربارب  رد  وت  بلق  و  يوش »

(. یضْرَت َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارْطَأ  ْحِّبَسَف َو  ِْلیَّللا 
نانخـس اهییوگ و  دـب  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  نیع  رد  یتسرپ  تب  كرـش و  اب  تسا  يا  هزراـبم حـیبست  دـمح و  نیا  کـش  نودـب 

.ناکرشم راجنهان 

150 ص :  ۀیآ 131 .... (: 20) هط ةروس 

يارب تسا  یلیمکت  و  تسا ، ناناملـسم  مومع  نآ  زا  روـظنم  تقیقح  رد  هک  هدـش  هداد  ربماـیپ  هب  یتاروتـسد  اـجنیا  رد  هیآ 131 -) )
.میدناوخ هتشذگ  هیآ  رد  ییابیکش »  » هنیمز رد  هک  یثحب 

َو ال !« ) نکفیم میا  هداد نافلاخم ) رافک و   ) اهنآ زا  ییاههورگ  هب  هک  يدام  ياهتمعن  هب  ار  دوخ  نامـشچ  زگره  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. ْمُْهنِم ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت 

هدرمژپ دفکـش و  یم دوز  هک  ییاـه  هفوکـش اْینُّدـلا .) ِةاـیَْحلا  َةَرْهَز  « ) تساـیند یگدـنز  ياـه  هفوکـش ، » رادـیاپان ياـهتمعن  نیا  يرآ !
.دنام یمن رادیاپ  رتشیب  یحابص  دنچ  و  دزیر ، یم نیمز  يور  رب  ددرگ و  یم رپرپ  دوش و  یم

151 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مییامزایب » نآ  رد  ار  نانآ  ام  هک  تسا  نآ  يارب   » همه اهنیا  لاح  نیع  رد 
(. ِهِیف ْمُهَِنتْفَِنل  )

(. یْقبَأ ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  َو  « ) تسا رترادیاپ  رتهب و  هداد  يزور  وت  هب  تراگدرورپ  هچنآ   » لاح ره  هب  و 
ماجنا رـس  هزیکاپ و  لالح و  ياهیزور  یهلا ، تایآ  نآرق و  مالـسا ، نامیا و  تسا ، هدیـشخب  وت  هب  ار  اهتمعن  بهاوم و  عاونا  دنوادخ 

.ینادواج دنرادیاپ و  اهیزور  نیا  ترخآ  نادواج  ياهتمعن 

151 ص :  ۀیآ 132 .... (: 20) هط ةروس 

دوخ هد و  روتـسد  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ  و  : » دیامرف یم وا  بلق  تیوقت  و  ص )  ) ربمایپ حور  فیطلت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 132 -) )
هیام تنادـناخ  وت و  يارب  زامن  نیا  هک  ارچ  اْهیَلَع .) ِْربَطْـصا  ِةالَّصلِاب َو  َکَـلْهَأ  ُْرمْأ  َو  « ) شاـب تماقتـسا  رپ  ابیکـش و  نآ  ماـجنا  رب  زین 

.تسادخ دای  ماود  حور و  تیوقت  بلق و  يافص  یکاپ و 
وت زا  ام   » تسامـش دوخ  هجوتم  اهنت  شتاکرب  عفاـنم و  تسا  هدـش  هداد  تنادـناخ  وت و  هب  زاـمن  روتـسد  رگا  دـنک : یم هفاـضا  سپس 

(. َُکقُزَْرن ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْسَن  ال  « ) میهد یم يزور  وت  هب  هکلب  میهاوخ  یمن يزور 
.تسا تیبرت  یلاع  سالک  اهناسنا و  امش  لماکت  يارب  یگرزب  هیامرس  هکلب  دیازفا ، یمن راگدرورپ  تمظع  رب  يزیچ  زامن  نیا 

(. يْوقَّتِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  « ) تساوقت نآ  زا  کین  ماجنا  رس  تبقاع و  و  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
ماجنا رـس  ناراـکزیهرپ  تسا ، يراـکزیهرپ  اوقت و  ناـمه  تسا  شخبتاـیح  هدـنزاس و  دـیفم و  شماـجنا  رـس  دـنام و  یم یقاـب  هچنآ 

.تسکش هب  موکحم  نایاوقت  یب دنزوریپ و 

151 ص :  ۀیآ 133 .... (: 20) هط ةروس 
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يوـس زا  يا  هزجعم ربماـیپ  ارچ  دـنتفگ : اـهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  راـفک  ياـهییوج  هناـهب  زا  یکی  هب  هـیآ  نـیا  هیآ 133 -) )
(. ِهِّبَر ْنِم  ٍۀَیِآب  انِیتْأَی  َْول ال  اُولاق  َو  « ) دروآ یمن میهاوخ ) یم ام  هک  نانچ  نآ   ) شراگدرورپ

؟» هدماین اهنآ  يارب  تسا  هدوب  هتشذگ  ینامسآ  بتک  رد  هک  نیشیپ ) ماوقا   ) نشور ياهربخ  ایآ  : » دیوگ یم خساپ  اهنآ  هب  هلـصاف  الب 
هدیزگرب هدهاشم  زا  سپ  دندرک و  یم ییوج  هناهب تازجعم  ندروآ  يارب  یپ  رد  یپ  هک  یلوُْألا .) ِفُحُّصلا  ِیف  ام  ُۀَـنَِّیب  ْمِِهتْأَت  َْمل  (َأ َو 

152 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
دنورب ار  هار  نیمه  زین  اهنیا  رگا  دنناد  یمن ایآ  تفرگ ، یم ار  ناشنماد  یهلا  دیدش  باذع  دنداد و  یم همادا  راکنا  رفک و  هب  تازجعم 

.تسا ناشراظتنا  رد  تشونرس  نامه 

152 ص :  ۀیآ 134 .... (: 20) هط ةروس 

ام رگا   » یتح دنـشاب  یم يا  هزات يریگ  هناهب  رکف  رد  امئاد  هکلب  دنتـسین  بلط  قح  یمدرم  نایوج  هناهب  نیا  لاـح  ره  هب  هیآ 134 -) )
يربمایپ ارچ  اراگدرورپ ! دـنتفگ : یم تمایق  رد  میدرک  یم كاله  تازاجم و  مالـسا  ربمایپ  ندـمآ  نآرق و  نیا  لوزن  زا  لبق  ار  اـهنآ 

انَّبَر اُولاَقل  ِِهْلبَق  ْنِم  ٍباذَِعب  ْمُهانْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  َو  ( !؟» میوش اوسر  لیلذ و  هک  نآ  زا  شیپ  مینک  يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتسرفن ، ام  يارب 
(. يزَْخن َّلِذَن َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال 

يا هناهب قح  زا  رارف  يارب  دنیوگ و  یم ینخس  زور  ره  هدمآ  اهنآ  غارـس  هب  تمظع  اب  باتک  نیا  اب  گرزب  ربمایپ  نیا  هک  نونکا  یلو 
.دنشارت یم

152 ص :  ۀیآ 135 .... (: 20) هط ةروس 

(. ٌصِّبَرَتُم ٌّلُک  ُْلق  « ) میراظتنا رد  امش  ام و  همه  وگب :  » نک و راطخا  اهنآ  هب  هیآ 135 -) )
.دریگب ار  ام  ناماد  بئاصم  تالکشم و  هک  دیتسه  نیا  راظتنا  رد  مه  امش  میراد ، امش  دروم  رد  ار  یهلا  ياه  هدعو راظتنا  ام 

(. اوُصَّبَرَتَف «! ) دیشاب راظتنا  رد  تسا  نینچ  هک  نونکا  »
( یهلا نادواج  تمعن  و  قح ، هاگلزنم  هب   ) یناسک هچ  دـنقح و  نییآ  میقتـسم و  هار  لها  یناـسک  هچ  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  اـما  »

(. يدَتْها ِنَم  ِّيِوَّسلا َو  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  « ) دنتفای تیاده 
.دهد یم نایاپ  اجنیا  رد  وج  هناهب جوجل و  نارکنم  نیا  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  ینعم  رپ  عطاق و  هلمج  نیا  اب  و 

« هط هروس  نایاپ  »
153 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

153 ص :  دیجم ....  نآرق  مهدفه  ءزج  زاغآ 

153 ص :  [ .... 21  ] ءایبنا هروس 

هراشا

تسا هیآ  و 112  هدش ، لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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153 ص :  هروس .... : ياوتحم 

ناشتالاح و زا  ییاهزارف  رکذ  اب  یـضعب ، ربمایپ ، هدزناش  مان  هک  ارچ  تسا ، ناربمایپ  هروس  تسادـیپ ، شمان  زا  هکنانچ  هروس  نیا  - 1
- نامیلس دواد - حون - بوقعی - قاحسا - طول - میهاربا - نوراه - یسوم - تسا - هدمآ  هروس  نیا  رد  هراشا  تروص  هب  اهنت  یضعب 

.ییحی ایرکز و  سنوی -)  ) نونلا اذ  لفکلا - اذ  سیردا - لیعامسا - بویا -
.تسا سکعنم  هروس  نیا  رد  الماک  دیوگ ، یم نخس  داعم  أدبم و  زا  اصوصخم  ینید ، دیاقع  زا  هک  یّکم »  » ياه هروس یگژیو  - 2

هتفگ نخـس  سیلبا ، دونج  رب  داد  لدـع و  نایرکـشل  كرـش و  رب  دـیحوت  لـطاب ، رب  قح  يزوریپ  زا  هروس ، نیا  زا  يرگید  شخب  - 3
.تسا هدش 

اب زین  نآ  نایاپ  و  هدـش ، زاغآ  باتک  باـسح و  زا  ربخ  یب لـفاغ و  مدرم  هب  تبـسن  دـیدش  ياهرادـشه  اـب  هروس  نیا  هک  نیا  بلاـج 
.ددرگ یم لیمکت  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياهرادشه 

153 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف 

: هدش لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
154 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هبساحم  رد  و   ) دنک یم ناسآ  ار  وا  باسح  دنوادخ  دناوخب  ار  ءایبنا  هروس  سک  ره  »

مالــس هدرک و  هحفاـصم  وا  اـب  هدـش  رکذ  نآرق  رد  وا  ماـن  هـک  يربماـیپ  ره  و  درک ) دـهاوخن  يریگتخــس  تماـیق  زور  رد  شلاـمعا 
«. دتسرف یم

.لمع نامیا و  يارب  يا  همدقم ندیشیدنا  و  ندیشیدنا ، يارب  تسا  يا  همدقم ندناوخ  تسادیپ 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

154 ص :  ۀیآ 1 ....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

باسح : » دیوگ یم هدننک ، رادیب  هدنهدناکت و  يرادشه  دوش ، یم زاغآ  مدرم  مومع  هب  دـنمورین  رادـشه  کی  اب  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
(. َنوُضِْرعُم ٍۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  ْمُُهباسِح َو  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا  « ) دننادرگ يور  دنتلفغ و  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  هدش ، کیدزن  اهنآ  هب  مدرم 

هب ناـمیا  ناـسنا  تسا  نکمم  هنوـگچ  هن  رگ  هتفرگ و  ار  ناـشدوجو  رـسارس  يربـخ  یب تلفغ و  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  اـهنآ  لـمع 
هنوگ ره  هدولآ  دریگب و  يرـسرس  ار  لئاسم  همه  نینچ  نیا  دشاب و  هتـشاد  قیقد ، هداعلا  قوف  يرگباسح  زا  مه  نآ  باسح ، یکیدزن 

؟ دشاب هانگ 
زیخاتـسر لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، مک  هتـشذگ  هچنآ  ربارب  رد  ایند  هدـنامیقاب  هک  تسا  نآ  تمایق  باسح و  ندـش  کـیدزن  زا  روظنم 

دننام تمایق  زور  نم و  تثعب  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  نیا  صوصخب  یبسن ) کیدزن   ) دوب دـهاوخ  کیدزن 
(. دومرف هراشا  دنراد  رارق  مه  رانک  رد  هک  یطسو »  » و هبابس »  » تشگنا هب  «! ) تسا ود  نیا 

154 ص :  ۀیآ 2 ....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

يروآ دای  چـیه  : » دـیامرف یم دـنک ، یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  اـهنآ  ینادرگ  يور  ضارعا و  ياـه  هناـشن زا  یکی  هیآ  نیا  هیآ 2 -) )
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ْنِم ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  «! ) دنهد یم شوگ  نآ  هب  یخوش ) و   ) يزاب اب  هکنآ  رگم  دیآ ، یمن اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  فرط  زا  يا  هزات
(. َنُوبَْعلَی ْمُه  ُهوُعَمَتْسا َو  اَّلِإ  ٍثَدُْحم  ْمِهِّبَر 

ادـیپ رییغت  هظحل  نامه  رد  اهنآ  یناگدـنز  ریـسم  اسب  هچ  دـننک  دروخ  رب  نآ  اب  يّدـج  تروص  هب  راـب  کـی  یتح  رگا  هک  یلاـح  رد 
.دنک یم

155 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

155 ص :  ۀیآ 3 .... (: 21) ءایبنألا ةروس 

(. ْمُُهبُوُلق ًۀَیِهال  « ) تسا هتفر  ورف  يربخ  یب وهل و  رد  ناشیاهلد  هک  دنتسه  یلاح  رد  اهنآ  : » دیوگ یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  هیآ 3 -) )
.دنرادنپ یم یخوش  يزاب و  بعل و  ار  يدج  لئاسم  همه  رهاظ  رظن  زا  اهنآ  اریز 

.تفای دنهاوخن  ار  تداعس  هار  زگره  یناسک  نینچ  تسا  یعیبط  و 
هئطوت يارب  هک   ) ار دوخ  یشوگ  رد  ياهوگتفگ  ناملاظ  نیا  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  یناطیش  ياه  هشقن زا  يا  هشوگ هب  دعب 

ْلَه اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَوْجَّنلا  اوُّرَسَأ  َو  ( ؟» تسامـش نوچمه  يداع  رـشب  کی  زج  نیا  ایآ  دنیوگ : یم و  دنراد ، یم ناهنپ  دنهد ) یم ماجنا 
(. ْمُُکْلثِم ٌرََشب  اَّلِإ  اذه 

سپ  » دشاب دناوت  یمن رحـس  زج  يزیچ  شنخـس  ذوفن  وا و  هداعلا  قراخ  ياهراک  نیا  دـبال  تسین  شیب  يداع  رـشب  کی  وا  هک  لاح 
(. َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ  َرْحِّسلا َو  َنُوتْأَتَف  َأ  ( ؟» دینیب یم هک  نیا  اب  دیور  یم رحس  غارس  هب  امش  ایآ 

دعب تاـیآ  رد  و  رحـس ، بـسچ  رب  يرگید  و  ص )  ) ربماـیپ ندوـب  رـشب  یکی  دنتـشاد ، هـیکت  زیچ  ود  يور  ناـشراتفگ  نـیا  رد  اـهنآ 
.دهد یم خساپ  اهنآ  هب  نآرق  هک  دمآ  دهاوخ  زین  يرگید  ياهبسچرب 

155 ص :  ۀیآ 4 .... (: 21) ءایبنألا ةروس 

هچ ار ، نانخس  همه  مراگدرورپ  تفگ : ربمایپ ) : ) دیوگ یم خساپ  نینچ  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  اهنآ  هب  یلک  تروص  هب  نآرق  هیآ 4 -) )
(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  ِیف  َلْوَْقلا  ُمَْلعَی  یِّبَر  َلاق  « ) تساناد اونش و  وا  دناد و  یم نیمز  رد  هچ  دشاب و  نامسآ  رد 

َوُه َو  « ) تساناد مه  اونـش و  مه  وا  هک  ارچ  ، » دـشاب یفخم  وا  رب  امـش  یناهنپ  ياـه  هئطوت هناـیفخم و  نانخـس  هک  دـینکن  روصت  نینچ 
اهزغم زا  هک  ییاه  هشیدـنا زا  هکلب  دونـش ، یم ار  نانخـس  اهنت  هن  تسا ، ربخ  اب  راک  همه  زا  دـناد و  یم ار  زیچ  همه  وا  ُمِیلَْعلا .) ُعیِمَّسلا 

.تسا هاگآ  تسا  ناهنپ  اه  هنیس رد  هک  ییاهمیمصت  و  درذگ ، یم

155 ص :  ۀیآ 5 ....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

: دنتفگ اهنآ  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  نآ  زا  رگید  تمـسق  راهچ  هب  نافلاخم ، ياهییوج  هناهب  زا  تمـسق  ود  رکذ  زا  دـعب  هیآ 5 -) )
ُثاغْـضَأ اُولاـق  ْلـَب  ! ) درادـنپ یم تیعقاو  تقیقح و  ار  اـهنآ  هک  تسا » هتفـشآ  ياـهباوخ  هـکلب  تـسین ) یحو  هدروآ  دـمحم  هـچنآ  )

156 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍمالْحَأ .)
(. ُهارَْتفا َِلب  «! ) هتسب ارتفا  ادخ  هب   » ار نانخس  نیا  هک  تسا  ییوگغورد  درم  وا  دنیوگ : یم دننک و  یم ضوع  ار  دوخ  نخس  نیا  هاگ  و 

(. ٌرِعاش َوُه  َْلب   ) تسوا هنارعاش  تالیخت  زا  يا  هعومجم تایآ  نیا  و  تسا » رعاش  کی  وا  هن  : » دنیوگ یم هاگ  و 
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ام يارب  يا  هزجعم دیاب  سپ   » تسادخ هداتسرف  هک  دیوگ  یم تسار  وا  رگا  میرذگب  هک  اهنیا  همه  زا  دنیوگ : یم هلحرم  نیرخآ  رد  و 
(. َنُولَّوَْألا َلِسْرُأ  امَک  ٍۀَیِآب  اِنتْأَْیلَف  « ) دندش هداتسرف  تازجعم  اب  نیشیپ  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دروایب 

هناهب ناشفده  هکلب  دندوبن ، بلط  قح  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیرتهب  دوخ  ص )  ) ربمایپ هب  ضیقن  دض و  ياهتبسن  نیا  ياهیسررب 
.تسا هدوب  تروص  ره  هب  تمیق و  ره  هب  نادیم  زا  فیرح  ندرک  نوریب  حالطصا  هب  ییوج و 

156 ص :  ۀیآ 6 ....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ص)  ) ربمایپ هب  مالسا  نانمشد  ضیقن  دض و  ياهداریا  زا  هنومن  شـش  هتـشذگ  تایآ  رد  دندوب : رـشب  عون  زا  همه  ناربمایپ  هیآ 6 -) )
، هدرک هراشا  يریگ  هناهب  ناونع  هب  نانآ  هاوخلد  تازجعم  داهنشیپ  هب  تسخن  هتخادرپ ، اهنآ  خساپ  هب  زین  اجنیا  رد  تسا ، هدش  وگزاب 
هک یماگنه  یلو  دندرک ، ار  تازجعم  هنوگ  نیا  ياضاقت   ) میدرک ناشکاله  اهنیا  زا  شیپ  هک  ییاهیدابآ  اهرهـش و  مامت  : » دـیوگ یم

(. َنُونِمُْؤی ْمُهَف  اهانْکَلْهَأ َأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  ْتَنَمآ  ام  ( !؟» دنروآ یم نامیا  اهنیا  ایآ  دندرواین ، نامیا  زگره  دش ) یلمع  ناشداهنشیپ 
يدوبان دـیرواین ، نامیا  دوش و  هتفگ  خـساپ  یحارتقا  تازجعم  هنیمز  رد  امـش  ياضاقت  هب  رگا  هک  دـنک  یم راطخا  اهنآ  هب  نمـض  رد 

! تسا یمتح  امش 

156 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هک ینادرم  زج  وت ، زا  شیپ  ام  : » دیوگ یم هتخادرپ ، ص )  ) ربمایپ ندوب  رـشب  هنیمز  رد  اهنآ  داریا  نیتسخن  خـساپ  هب  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
(. ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ام  َو   ) رشب سنج  زا  دندوب و  ناسنا  همه  میداتسرفن » میدرک ، یم یحو  نانآ  هب 

ُْمْتنُک ال ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  « ) دیسرپب ناهاگآ  زا  دیناد  یمن امـش  رگا   » دنهاگآ نآ  زا  ناگمه  هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  نیا 
(. َنوُمَْلعَت

157 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

157 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

دنروخن اذـغ  هک  ییاهرکیپ  ار  ناربمایپ  ام  و  : » دـیوگ یم دـهد ، یم ناربمایپ  ندوب  رـشب  دروم  رد  يرتشیب  حیـضوت  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
(. َنیِِدلاخ اُوناک  ام  َماعَّطلا َو  َنُولُکْأَی  ًادَسَج ال  ْمُهاْنلَعَج  ام  َو  « ) دنتشادن نادیواج  رمع  زگره  اهنآ  میدادن و  رارق 

و دنک ، سمل  ار  اهنآ  ياهدرد  ات  اه ، هقالع و  اهزاین ، اهساسحا ، فطاوع ، زیارغ ، نامه  اب  دشاب ، ناشدوخ  سنج  زا  دیاب  اهناسنا  ربهر 
همه رب  ار  تجح  دـشاب و  اهناسنا  همه  يارب  يا  هوسا وگلا و  ات  دـیامن ، باختنا  شتامیلعت  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  ار  ناـمرد  قیرط  نیرتهب 

.دنک مامت 

157 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هک میدوب  هداد  هدعو  نامناربمایپ  هب  ام  دیوگ : یم نینچ  جوجل  تخس و  رس  نارکنم  هب  يرادشه  دیدهت و  ناونع  هب  سپس  هیآ 9 -) )
میدرک افو  دوخ  هدعو  نیا  هب  ماجنا  رس  ام   » يرآ مینک ، بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  ياه  هشقن میـشخب و  یئاهر  نانمـشد  لاگنچ  زا  ار  اهنآ 
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ُمُهاْنقَدَص َُّمث  «! ) میدومن كاله  ار  نافرسم  میداد و  تاجن  میتساوخ  یم هک  ار  یناسک  مامت  اهنآ و  میتخاس ، راکـشآ  ار  نآ  قدص  و 
(. َنِیفِرْسُْملا اَنْکَلْهَأ  ُءاشَن َو  ْنَم  ْمُهاْنیَْجنَأَف َو  َدْعَْولا 

ياه هئطوت ربارب  رد  هک  دوب  ام  تنـس  مه  نیا  دوب ، رـشب  دارفا  ناـیم  زا  رـشب  ناربهر  ندرک  باـختنا  اـم  تنـس  هک  هنوگ  ناـمه  يرآ !
.میزاس كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  ار  نیمز  هحفص  داتفین ، رثؤم  اهنآ  رد  یپ  رد  یپ  ياهزردنا  رگا  مینک و  تیامح  اهنآ  زا  نافلاخم 

157 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

یباتک امـش  رب  ام  : » دـیوگ یم هداد ، خـساپ  اددـجم  ناکرـشم  ياهداریا  رثکا  هب  ینعم ، رپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  هیآ  نیا  هیآ 10 -) )
(. َنُولِقْعَت الَف  ْمُکُرْکِذ َأ  ِهِیف  ًاباتِک  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  ( !؟» دینک یمن لقعت  ایآ  تسا  نآ  رد  امش  يرادیب  هلیسو  هک  میدرک  لزان 

دناد یم یبوخ  هب  دنک  یـسررب  تساه  هعماج یکاپ  هشیدـنا و  تکرح  لد و  يرادـیب  رکذـت و  هیام  هک  ار  باتک  نیا  تایآ  سک  ره 
تهج زا  تسا - نایامن  نآ  رد  زاجعا  راثآ  فلتخم  تاهج  زا  هک  راکشآ  هزجعم  نیا  دوجو  اب  تسا ، نادیواج  نشور و  هزجعم  کی 

؟ دیتسه يرگید  هزجعم  روهظ  راظتنا  رد  زاب  ایآ  فراعم و -...  دیاقع و  نیناوق ، ماکحا و  اوتحم ، تهج  زا  هداعلا ، قوف  هبذاج 
158 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  طورشم  هکلب  درادن ، یمازلا  يرابجا و  هبنج  نآرق  ندوب  هدننک  رادیب  هتبلا 

.دیاشگب نآ  يور  هب  ار  شبلق  ياه  هچیرد دهاوخب و  شدوخ  ناسنا  هک  نیا  هب 

158 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نارفاک ناکرـشم و  هراب  رد  هک  ییاهوگتفگ  لاـبند  هب  اـجنیا  رد  دـندش ؟ راـتفرگ  باذـع  لاـگنچ  رد  نارگمتـس  هنوگچ  هیآ 11 -) )
.دنک یم صخشم  نیشیپ ، ماوقا  تشون  رس  اب  هسیاقم  اب  ار  اهنآ  تشون  رس  تشذگ  جوجل 

(. ًۀَِملاظ َْتناک  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْمَصَق  ْمَک  َو  « ) میتسکش مه  رد  ار  يرگمتس  ملاظ و  ياهیدابآ  اهرهش و  رایسب  هچ  : » دیوگ یم تسخن 
(. َنیِرَخآ ًامْوَق  اهَدَْعب  انْأَْشنَأ  َو  « ) میدروآ شیامزآ ) نادیم  هب  و   ) راک يور  هب  ار  يرگید  تیعمج  موق و  اهنآ  زا  دعب  «و 

158 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

رد ار  نانآ  یگراچیب  عضو  و  دـش ، یم هدرتسگ  اهنآ  يدابآ  رد  باذـع  هنماد  هک  یماگنه  هب  ار  اهنآ  لاـح  حرـش  هاـگنآ  هیآ 12 -) )
ار ناشنماد  دـهاوخ  یم یهلا  باذـع  دـندرک  ساسحا  اهنآ  هک  یماـگنه  سپ  : » دـیوگ یم دـنک ، یم صخـشم  یهلا  تازاـجم  لـباقم 

(. َنوُضُکْرَی اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف  « ) دندراذگ رارف  هب  اپ  دریگب ،
.دنوش یم هدنکارپ  وس  ره  هب  دننیب و  یم دوخ  رس  تشپ  ار  نمشد  هنهرب  ياهریشمش  هک  هدروخ  تسکش  رکشل  کی  دننامه  تسرد 

158 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب و  ناتتمعن ! زان و  رپ  یناگدنز  يوس  هب  دیدرگ  زاب  دینکن و  رارف  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  شنزرس  خیبوت و  ناونع  هب  اما  هیآ 13 -) )
ام یلِإ  اوُعِجْرا  اوُضُکْرَت َو  ال  « ) دننک اضاقت  امش  زا  و  دنیایب و ) نالئاس   ) دیاش ناترویز ، رز و  رپ  ياهنکسم  اهرـصق و  اهخاک و  يوس 

(. َنُولَئُْست ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاسَم  ِهِیف َو  ُْمْتفِْرتُأ 
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رد رب  ناگدننک  اضاقت  نالئاس و  دنتـشاد  هک  یتمعن  زان و  رپ  یگدنز  نیا  رد  هراومه  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  ترابع  نیا 
ترفن ياه  هنحص نامه  دیدرگ و  زاب  دیوگ : یم اهنآ  هب  دنتشگ  یم زاب  مورحم  دندمآ و  یم دیما  اب  دنتشاد ، دمآ  تفر و  ناشیاه  هناخ

.تسا شنزرس  ءازهتسا و  عون  کی  تقیقح  رد  نیا  و  دینک ، رارکت  ار  زیگنا 

158 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

شیوخ ربارب  رد  تروص  نیرت  يدج هب  دنتشادنپ  یم یخوش  البق  ار  هچنآ  دنوش ، یم رادیب  ماگنه  نیا  رد  اهنآ  لاح  ره  هب  هیآ 14 -) )
(. َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای  اُولاق  «! ) میدوب رگمتس  ملاظ و  هک  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ : یم  » دوش یم دنلب  ناشدایرف  دننیب و  یم

159 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

159 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

رد يرثا  و  تسا ، شزرا  یب دوش  یم ادیپ  سک  ره  يارب  باذع  يدج  ياه  هنحص ربارب  رد  هک  يرارطـضا  يرادیب  نیا  اما  هیآ 15 -) )
( میدوب رگمتـس  ملاظ و  ام  رب  ياو   ) ار نخـس  نیا  نانچمه  و  : » دـنک یم هفاـضا  هیآ  نیا  رد  نآرق  اذـل  درادـن ، اـهنآ  تشون  رـس  رییغت 

(. َنیِدِماخ ًادیِصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  امَف  « ) میتخاس شوماخ  هدرک و  ورد  ار  اهنآ  ات  دندرک  یم رارکت 

159 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نامیا یب ناملاظ  هک  دوب  سکعنم  تقیقح  نیا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  تسین : هچیزاـب  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  هیآ 16 -) )
يارب اجنیا  رد  دـیجم  نآرق  دنتـشادنپ ، یم فدـه  یب ار  ملاع  عقاو  رد  و  دـندوبن ، لـئاق  شون  شیع و  زج  دوخ  شنیرفآ  يارب  یفدـه 

نامـسآ و ام  : » دـیوگ یم نینچ  اهناسنا  اصوصخم  ناهج  لک  شنیرفآ  يارب  یـشزرا  اـب  فدـه  دوجو  تاـبثا  رکف و  زرط  نیا  لاـطبا 
(. َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  َءامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  َو  « ) میدیرفاین يزاب  يور  زا  تساهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و 

یمهم ضرغ  دهد ، یم ناشن  تساهنآ  هنحص  رد  هک  یعیدب  عونتم و  تادوجوم  همه  نیا  و  روانهپ ، نامـسآ  نیا  هدرتسگ ، نیمز  نیا 
يوس زا  و  شتمظع ، زا  يا  هناـشن دنـشاب و  گرزب  هدـننیرفآ  نآ  رگناـیب  وس  کـی  زا  هک  هدوب  نیا  فدـه  يرآ  تسا ، هدوب  راـک  رد 

.تشادن ینعم  زور  دنچ  نیا  يارب  اغوغ  همه  نیا  هن  رگ  دشاب و  داعم »  » رب یلیلد  رگید 

159 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

یمرگرـس شنیرفآ ، نیا  فده  هک  تسا  ملـسم  مه  نیا  تسین ، فده  یب ملاع  دش  ملـسم  هک  نونکا  دیوگ : یم هیآ  نیا  هیآ 17 -) )
يزیچ مینک  باختنا  یمرگ  رـس  میتساوخ  یم رگا  لاحم  ضرف  هب   » تسا یلوقعمان  یمرگرـس  نیا  هک  تسا  هدوبن  تقلخ  رما  هب  ادـخ 

(. َنِیلِعاف اَّنُک  ْنِإ  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْذَخَّتَال  ًاوَْهل  َذِخَّتَن  ْنَأ  انْدَرَأ  َْول  « ) میدرک یم باختنا  دوخ  بسانتم 
.دشاب نتشیوخ  یمرگ  رس  راگدرورپ  فده  تسا  لاحم  هک  نیا  تسخن  تسا : تقیقح  ود  يوگزاب  هیآ  نیا 

ملاع هن  نآ ، دننام  تادرجم و  ملاع  زا  دشاب ، وا  تاذ  بسانم  یمرگ  رـس  دیاب  دوب  یمرگ  رـس  فدـه  هک  ضرف  هب  دـیوگ : یم سپس 
.هدام دودحم 
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159 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

160 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  ایند  هک  ینادرخ  یب ماهوا  لاطبا  يارب  یعطاق  نحل  اب  سپس  هیآ 18 -) )
ساسا هک  تسین  نینچ  تیعقاو ، قح و  زا  تسا  يا  هعومجم ناهج ، نیا  دیوگ : یم نینچ  دنرادنپ  یم یمرگ  رس  هیام  اهنت  ای  فده  یب

َْلب « ) دوش یم دوبان  وحم و  لطاب  هنوگ  نیا  دزاس و  كاله  ار  نآ  ات  میبوک  یم لطاب  رـس  رب  ار  قح  ام  هکلب   » دـشاب هدوب  لـطاب  رب  نآ 
(. ٌقِهاز َوُه  اذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن 

(. َنوُفِصَت اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکل  َو  « ) دینک یم ملاع ) یفده  یب زا   ) هک یفیصوت  نیا  زا  امش  رب  ياو  اما  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 
رارق ناـیارگ  هدوـهیب  ماـهوا  اهرادـنپ و  ربارب  رد  ار  دوـخ  راکـشآ  تازجعم  نـشور و  تالالدتـسا  یلقع و  لـیالد  هراوـمه  اـم  ینعی 

.دوش دوبان  هدیبوک و  مه  رد  اهرادنپ  نیا  لقع ، نابحاص  نادنمشیدنا و  رظن  رد  ات  میهد ، یم

160 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

.اهناسنا يارب  تسا  يا  هدش باسح  یلماکت  فده  ياراد  یتسه  ملاع  هک  دوب  تیعقاو  نیا  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 19 -) )
دزادرپ و یم نخـس  نیا  خساپ  هب  دراد ؟ ام  تدابع  نامیا و  هب  يزاین  هچ  ادخ  هک  دیآ  دوجو  هب  مهوت  نیا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  « ) دنیوا نآ  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و  : » دیوگ یم
َنوُِربْکَتْـسَی ُهَْدنِع ال  ْنَم  َو  « ) دنوش یمن هتـسخ  زگره  و  دنزرو ، یمن رابکتـسا  شتدابع  زا  هاگ  چیه ناگتـشرف ]  ] دـنیوا دزن  هک  اهنآ  «و 

(. َنوُرِسْحَتْسَی ِِهتَدابِع َو ال  ْنَع 

160 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

َراـهَّنلا ال َلـْیَّللا َو  َنوُحِّبَُـسی  « ) دـنهد یمن هار  دوخ  هب  یتسـس  فعـض و  نیرتمک  دـنیوگ و  یم حـیبست  زور  بش و  ماـمت  (- » هیآ 20 )
(. َنوُُرتْفَی

، هداد امـش  هب  تیدوبع  یگدـنب و  حـلاص و  لمع  نامیا و  روتـسد  رگا  سپ  دراد ، امـش  تدابع  تعاط و  هب  يزاین  هچ  وا  لاح  نیا  اب 
.تسامش دوخ  هجوتم  شا  هدیاف دوس و 

160 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ریدم و دوبعم و  تدحو  هلأسم  هب  اجنیا  رد  دش  یفن  هتشذگ ، تایآ  رد  یتسه  ملاع  یفده  یب یگدوهیب و  هک  نآ  زا  سپ  هیآ 21 -) )
( ار هدـنز  تادوجوم   ) دـنناوت یم هک  ینایادـخ  دـندیزگرب ، نیمز  زا  ینایادـخ  اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، ناهج  نیا  ربدـم 

(. َنوُرِْشُنی ْمُه  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَِهلآ  اوُذَخَّتا  ِمَأ  ( !؟» دننک شخپ  ناهج  رد  دننیرفایب و 
161 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

161 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

، نیمز نامسآ و  رد  رگا  : » دنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  ناکرـشم  نایادخ  و  ههلآ »  » یفن نشور  لیالد  زا  یکی  هیآ  نیا  هیآ 22 -) )
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(. اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول   ) دروخ یم مه  رب  ناهج  ماظن  و  دندش » یم دساف  ود  ره  دوب  هّللا  زج  ینایادخ  اهدوبعم و 
(. َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُسَف  « ) دننک یم اهنآ  هک  یفیصوت  زا  شرع ، راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  كاپ  هّزنم و  سپ  »

ياهتبـسن نیا  اب  وا  كاپ  تاذ  ییایربک  ناماد  دنتـسین و  شیب  یماهوا  يرادنپ ، ههلآ  یگتخاس و  نایادـخ  نیا  و  اوران ، ياهتبـسن  نیا 
.ددرگ یمن هدولآ  اوران 

هنیمز نیا  رد  یفسلف  قیقد  نیهارب  زا  یکی  ینشور ، یگداس و  نیع  رد  تسا ، هدمآ  قوف ، هیآ  رد  ههلآ  یفن  دیحوت و  يارب  هک  یلیلد 
: درک نایب  ناوت  یم نینچ  ار  ناهرب  نیا  هصالخ  دننک ، یم دای  عنامت » ناهرب   » ناونع هب  نآ ، زا  نادنمشناد  هک  تسا 

زا هک  دـنک  یم تیاکح  نیا  زا  شنیرفآ  تاماظن  نیناوق و  یگنهامه  نیا  تسامرفمکح  ناـهج  نیا  رد  يدـحاو  ماـظن  کـش  نودـب 
ارچ تشادن  دوجو  زگره  یگنهامه  نیا  فلتخم ، اه  هدارا دوب و  ددعتم  اهأدبم  رگا  هک  ارچ  تسا  هتفرگ  همـشچ  رـس  يدـحاو  أدـبم 

.دییارگ یم داسف  هب  ناهج  ماجنا  رس  درک و  یم یثنخ  ار  يرگید  رثا  مادک  ره  تشاد و  ییاضتقا  کی  ره  هک 

161 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

: دیوگ یم هیآ  نیا  رد  دش ، تابثا  ناهج  نیا  هدننک  هرادا  ربدم و  دیحوت  دمآ  لبق  هیآ  رد  هک  یلالدتسا  اب  هک  نآ  زا  سپ  هیآ 23 -) )
وا راک  رب  دـناوت  یمن سک  چـیه   » يرآ تسین  نآ  رد  وگتفگ  داریا و  چـیه  ياج  هک  هدیـشخب  مظن  ار  ناـهج  هناـمیکح  ناـنچ  نآ  وا 
اَّمَع ُلَئُْسی  ال  « ) تسا رایسب  لاؤس  داریا و  ياج  ناشلاعفا  رد  دنتـسین و  نینچ  نارگید  هک  یلاح  رد  دنک ) لاؤس  نآ  زا  و   ) دریگب هدرخ 

(. َنُولَئُْسی ْمُه  ُلَعْفَی َو 
هنوگ نیا  دنادب ، ار  يراک  یعقاو  فده  یلصا و  هتکن  دهاوخ  یم ناسنا  هک  تسا  یحیـضوت  لاؤس  عون  کی  میراد ، لاؤس  هنوگ  ود 

.تسا زیاج  زین  ادخ  لاعفا  رد  لاؤس 
لاعفا رد  لاؤس  عون  نیا  املسم  هدوب  طلغ  تسردان و  هدش  ماجنا  لمع  تسا  نیا  شموهفم  هک  تسا ، یضارتعا  لاؤس  رگید ، عون  اما 

.تسا رایسب  نارگید  لاعفا  رد  لاؤس  هنوگ  نیا  ياج  یلو  درادن  ینعم  میکح  دنوادخ 
162 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

162 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

.دوش یم لیلد  هس  اعومجم  هتشذگ  لیلد  اب  هک  تسا ، كرش  یفن  هنیمز  رد  رگید  لیلد  ود  رب  لمتشم  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
؟ دنا هدرک باختنا  دوخ  يارب  ینادوبعم  ادخ  زج  اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 

(. ْمُکَناهُْرب اُوتاه  ُْلق  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  « ) دیروایب ار  دوخ  لیلد  وگب :
هنوگ چـیه  لقا  دـینک ال  رظن  فرـص  تسا  دـیحوت  رب  لیلد  یتسه  ملاع  ماظن  هک  نیا  هب  ریاد  هتـشذگ  لـیلد  زا  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا 

؟ دریذپ یم لیلد  یب ار  یبلطم  هنوگچ  لقاع  ناسنا  درادن ، دوجو  نایادخ  نیا  تیهولا  كرش و  تابثا  رب  یلیلد 
یناسک نخـس  نیا  ، » مییوگ یم دیحوت  زا  نخـس  هک  میتسین  مناهارمه  نم و  اهنت  نیا  دـیوگ : یم هدرک ، هراشا  لیلد  نیرخآ  هب  سپس 

(. ِیْلبَق ْنَم  ُرْکِذ  َیِعَم َو  ْنَم  ُرْکِذ  اذه  «! ) دندوب نم  زا  شیپ  هک  تسا  یناربمایپ ]  ] یناسک نخس  و  دنتسه ، نم  اب  هک  تسا 
.دنا هدرک رکذ  ادخ  یگناگی  هلأسم  رب  ناربمایپ  قافتا  عامجا و  ناونع  تحت  دیاقع  نادنمشناد  هک  تسا  یلیلد  نامه  نیا 

رثکا اما  : » دـنک یم هفاضا  نینچ  ددرگ ، دـیحوت  شریذـپ  زا  عنام  یـضعب  يارب  ناتـسرپ  تب  ترثک  یهاگ  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 
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(. َنوُضِْرعُم ْمُهَف  َّقَْحلا  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « ) دننادرگ يور  نآ  زا  اذل  دنناد  یمن ار  قح  اهنآ 
نیا رب  هیکت  نآرق  و  ناـهاگآان ، ضارعا  يارب  تسا ، هدوـب  یلیلد  اـه  هعماـج زا  يرایـسب  رد  ناداـن  تیرثـکا  ندرک  تفلاـخم  هشیمه 

.تسا هدرک  موکحم  ادیدش  ار  تیرثکا 

162 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ددعتم نایادخ  هب  توعد  هک  میراد  ع )  ) یـسیع دننام  یناربمایپ  ام  دـنیوگب  ناربخ  یب یـضعب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 25 -) )
یحو وا  هب  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  وت  زا  لـبق  اـم  و  : » دـیوگ یم ماـمت  تحارـص  اـب  هیآ  نیا  رد  نآرق  تسا ، هدرک 

اَنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِْهَیلِإ  یِحُون  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  « ) دـینک شتـسرپ  ارم  اـهنت  سپ  تسین ، نم  زج  يدوبعم  هک  میدومن 
(. ِنوُُدبْعاَف

.تسا تمهت  اهتبسن  هنوگ  نیا  و  دنا ، هدرکن كرش  هب  توعد  زگره  وا  ریغ  هن  یسیع و  هن  هک  دوش  یم تباث  بیترت  نیا  هب  و 
163 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

163 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نایم رد  كرش  هنوگ  ره  یفن  یهلا و  ناربمایپ  زا  نخس  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  رادربنامرف ! هتـسیاش و  ناگدنب  ناگتـشرف  هیآ 26 -) )
.تسا ناگتشرف  ندوب  دنزرف  یفن  دروم  رد  هیآ  نیا  ثحب  دوب 

ساسا یب یفارخ و  هدیقع  نیا  نآرق  دنتسه ، ادخ  نادنزرف  ناگتشرف ، هک  دنتشاد  هدیقع  برع  ناکرشم  زا  يرایـسب  هک : نیا  حیـضوت 
يارب يدنزرف  نامحر  دنوادخ  دـنتفگ : اهنآ  و  : » دـیوگ یم تسخن  دـنک ، یم نایب  فلتخم  لیالد  اب  ار  نآ  نالطب  هدرک و  موکحم  ار 

(. ًاَدلَو ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  « ) تسا هدرک  باختنا  دوخ 
لومعم برع  نایم  رد  هک  یگدـناوخ ) دـنزرف  « ) یّنبت  » رگا و  تسا ، ندوب  مسج  نآ  همزال  هک  دـشاب ، یقیقح  دـنزرف  ناشروظنم  رگا 

.تسا جایتحا  فعض و  رب  لیلد  زین  نآ  دشاب ، تسا  هدوب 
.درادن ینعم  وا  دروم  رد  دنزرف  زاین ، یب رظن  ره  زا  ینامسج و  ریغ  يدبا و  یلزا و  دوجو  کی  اما 

(. ُهَناْحبُس  ) صقن بیع و  نیا  زا  وا » تسا  كاپ  هزنم و  : » دیامرف یم هلصاف  الب  اذل 
: اهنآ ندوب  دنزرف  یفن  رب  تسا  ینشور  لیلد  اعومجم  هک  دنک  یم نایب  تمسق  شش  رد  ار  ناگتشرف  فاصوا  سپس 

(. ٌدابِع َْلب  « ) دنتسه ادخ  ناگدنب  اهنآ  - » 1
(. َنُومَرْکُم « ) هتشاد یمارگ  هتسیاش و   » یناگدنب - 2

رد ناشـصالخا  رطاخ  هب  ار  اـهنآ  زین  ادـخ  دـنهد  یم تمدـخ  هب  نت  یلوم ، راـشف  تحت  هک  دنتـسین  اـپ  زیرگ  ناگدـنب  نوچمه  اـهنآ 
.تسا هداد  شیازفا  اهنآ  هب  ار  شیوخ  بهاوم  هتشاد و  یمارگ  تیدوبع 

163 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ال « ) دنریگ یمن یشیپ  وا  رب  نتفگ  نخس  رد  زگره   » هک دنتـسه  ادخ  نامرف  رب  رـس  میلـست و  بدؤم و  ردق  نآ  اهنآ  موس : هیآ 27 -) )
(. ِلْوَْقلِاب ُهَنوُِقبْسَی 
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(. َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  « ) دننک یم ارجا  ار  وا  نامرف  اهنت  اهنآ   » زین لمع  رظن  زا  و  - 4
!؟ ناگدنب تافص  ای  تسا  نادنزرف  تافص  تافص ، نیا  ایآ 

164 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

164 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

لامعا هدـنیآ و  زورما و  لامعا   » دـنوادخ : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اـهنآ  هب  تبـسن  راـگدرورپ  یملع  هطاـحا  هب  سپـس  هیآ 28 -) )
ناشدوجو زا  لبق  مه  ناشترخآ ، زا  مه  تسا و  هاگآ  اهنآ  يایند  زا  مه  ْمُهَْفلَخ .) ام  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  « ) دناد یم ار  اهنآ  هتشذگ 

.ناشدوجو زا  دعب  مه  و 
هن اهنآ  هک  دوش  یم ببس  نافرع ، نیمه  و  دراد ، اهنآ  هب  یملع  هطاحا  نینچ  کی  ادخ  هک  دنهاگآ  عوضوم  نیا  زا  ناگتـشرف  املـسم 

.دننک یچیپ  رس  شنامرف  زا  هن  دنیوگب و  وا  زا  لبق  ینخس 
زگره : » تشاد هجوت  دیاب  یلو  دننک  یم تعافـش  نادنمزاین  يارب  دنتـسه  ادـخ  هتـسیاش  یمارگ و  ناگدـنب  هک  اهنآ  کش  نودـب  - 5

ِنَِمل اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال   ) تسا هداد  ار  وا  تعافـش  هزاجا  و  تسا » دونـشخ  وا  زا  ادخ  دـننادب  هک  یـسک  يارب  رگم  دـننک  یمن تعافش 
(. یضَتْرا

نآرق دننک ، تعافـش  ام  يارب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ات  مینک  یم تدابع  ار  ناگتـشرف  ام  دـنتفگ : یم هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  قوف  هلمج 
تعافـش هزاجا  یتح  دیهاوخب  ادخ  زا  امیقتـسم  دیاب  دیهاوخ  یم هچ  ره  دننکب و  دنناوت  یمن يراک  چیه  دوخ  شیپ  زا  اهنآ  دیوگ  یم

.ار ناعیفش 
ِِهتَیْـشَخ ْنِم  ْمُه  َو   ) دنهد یم هار  لد  هب  ار  وا  سرت  اهنت  و  دـنکانمیب » وا  سرت  زا  اهنآ  : » هک تسا  یهاگآ  تفرعم و  نیمه  رطاخ  هب  - 6

(. َنوُقِفْشُم
.دنکانمیب یلوا  كرت  ای  تدابع  رد  یهاتوک  زا  هکلب  دنشاب ، هداد  ماجنا  یهانگ  هک  دنسرت  یمن نیا  زا  اهنآ 

164 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

اما دننک ، یمن ییادخ  يوعد  زگره  صلاخ  تیدوبع  ماقم  زاتمم و  هتسج و  رب  تافـص  نیا  اب  ناگتـشرف  هک  تسا  نشور  هیآ 29 -) )
رفیک ار  ناـملاظ  نینچ  نیا  يرآ  میهد ، یم مـنهج  ار  وا  رفیک  اـم  متـسه  ادـخ  زج  يدوـبعم  نـم  دـیوگب : اـهنآ  زا  یـسک   » اـضرف رگا 

(. َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَک  َمَّنَهَج  ِهیِزَْجن  َِکلذَف  ِِهنوُد  ْنِم  ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلُقَی  ْنَم  َو  « ) داد میهاوخ 
165 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هعماج  رب  نتشیوخ و  رب  ملظ  نشور  قادصم  کی  تیهولا  يوعد  تقیقح  رد 

.تسا جرد  َنیِِملاَّظلا » يِزَْجن  َِکلذَک   » یلک نوناق  رد  تسا و 

165 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

مظنم ریبدت  یتسه و  ملاع  ماظن  رد  دنوادخ  ياه  هناشن زا  هلـسلس  کی  اجنیا  رد  یتسه : ناهج  رد  ادـخ  ياه  هناشن مه  زاب  هیآ 30 -) )
.دیحوت لیالد  نوماریپ  هتشذگ ، ياهثحب  رب  تسا  يدیکأت  و  هدیدرگ ، نایب  نآ 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» میدرک زاب  ار  اهنآ  ام  سپ  دندوب  هتـسویپ  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دندیدن  نارفاک  ایآ  و  : » دـیوگ یم تسخن 
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(. امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َّنَأ 
هک نیا  نیمز  یگتسویپ  مه  هب  زا  روظنم  دیراب و  یمن یناراب  زاغآ  رد  هک  دشاب  نیا  نامـسآ  یگتـسویپ  مه  هب  زا  روظنم  تسا  نکمم 
ره و   » .دـینایور ار  ناهایگ  عاونا  نیمز  زا  درک و  لزان  ناراب  نامـسآ  زا  دوشگ ، ار  ود  ره  ادـخ  اما  دـییور ، یمن یهایگ  ناـمز  نآ  رد 

(. ٍّیَح ٍء  ْیَش َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  بآ  زا  ار  يا  هدنز زیچ 
(. َنُونِمُْؤی الَف  َأ  « ) دنروآ یمن نامیا  مه ) زاب  اه ، هناشن تایآ و  نیا  هدهاشم  اب   ) ایآ »

: تسا روهشم  ریسفت  ود  بآ  زا  هدنز  تادوجوم  همه  شیادیپ  دروم  رد 
تـسا یناراب  نآ ، أدبم  هرخالاب  هک  یبآ  نیمه  دراد ، یگتـسب  بآ  هب  تاناویح - ناهایگ و  زا  معا  هدنز - تادوجوم  همه  تایح  - 1

.هدش لزان  نامسآ  زا  هک 
.دنیآ یم دوجو  هب  نآ  زا  الومعم  هدنز  تادوجوم  هک  تسا  هفطن  بآ  هب  هراشا  اجنیا  رد  ءام »  » هک نیا  رگید 

تایح و زاغآ  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هدش  ادیپ  اهایرد  قامعا  رد  تایح  هناوج  نیتسخن  هک  دندقتعم  زورما  نادنمـشناد  هک  نیا  بلاج 
نیط نامه  كاخ  زا  روظنم  مینک  شومارف  دـیابن  درمـش ، یم كاخ  زا  ار  ناـسنا  شنیرفآ  نآرق  رگا  و  دـنناد ، یم بآ  زا  ار  یگدـنز 

.كاخ بآ و  زا  تسا  یبیکرت  هک  تسا  لگ ) )

165 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نیمز رد  ام  و  : » دـیوگ یم هدرک ، دـنوادخ  گرزب  ياـهتمعن  دـیحوت و  ياـه  هناـشن زا  يرگید  تمـسق  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 31 -) )
، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  ْمِِهب .) َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَعَج  َو  « ) دـنازرلن ار  اهناسنا  ات  میدرک  داجیا  يرقتـسم  تباث و  ياهوک 

166 ص : ج3 ،
ياهزاگ راـشف  رثا  رب  هک  نیمز  دـیدش  ياهـشزرل  زا  هک  دوش  یم ببـس  نیا  دـنا و  هتفرگ رب  رد  ار  نیمز  هرک  یهرز  نوچمه  اـههوک 

.دنک يریگولج  يدایز  دح  ات  تسا  ینورد 
.دناسر یم لقا  دح  هب  هام  زا  یشان  دم  رزج و  لباقم  رد  ار  نیمز  هتسوپ  تاکرح  اههوک ، عضو  نیمه  هوالع  هب 

نامه دـش ، یمن هدـید  نآ  رد  یـشمارآ  تشاد و  رارق  اهداب  دـنت  ضرعم  رد  هراومه  نیمز  حطـس  دـندوبن  اههوک  رگا  رگید  يوس  زا 
.تسا نینچ  نازوس  کشخ و  ياهنابایب  اهریوک و  رد  هک  هنوگ 

، میظع ياـههوک  نیا  يـالبال  رد  اـم  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  تسوا  تمظع  ياـه  هناـشن زا  مه  نآ  هک  يرگید  تمعن  هـب  سپس 
(. َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  اًُلبُس  ًاجاِجف  اهِیف  اْنلَعَج  َو  « ) دنسرب دصقم  هب  دنوش و  تیاده  اهنآ  ات  میداد ، رارق  ییاههار  اه و  هرد

ادـج مه  زا  ناـنچ  نآ  ار  فلتخم  قطاـنم  نیمز ، رد  دوجوم  میظع  لاـبج  ياـه  هلـسلس دـندوبن ، اهفاکـش  اـه و  هرد نیا  رگا  یتسار  هب 
.تسا یباسح  همانرب و  قبط  اه  هدیدپ نیا  همه  هک  دهد  یم ناشن  نیا  و  دش ، یم هتسسگ  یلکب  نیمز  زا  ناشدنویپ  هک  دندرک  یم

166 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هتشاد ینمیا  زین  الاب  فرط  زا  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  ناسنا  یگدنز  شمارآ  يارب  ییاهنت  هب  نیمز  شمارآ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 32 -) )
: دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  دشاب 

« دننادرگ يور  تسا  روانهپ  نامسآ  نیا  رد  هک  دیحوت  ياه  هناشن تایآ و  زا  اهنآ  یلو  میداد  رارق  یظوفحم  فقس  ار  نامـسآ  ام  «و 
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(. َنوُضِْرعُم اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  ًاظوُفْحَم َو  ًافْقَس  َءامَّسلا  اَْنلَعَج  (َو 
رتم ولیک  اهدـص  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  نآ  تماخـض  و  هتفرگ ، ار  نیمز  درگ  ادرگ  هک  تسا  يّوج  اـجنیا  رد  نامـسآ  زا  روظنم 

زا یمحازم  دوجوم  ره  هک  تسا  تواقم  رپ  مکحم و  يردـق  هب  هدـش  لیکـشت  اهزاگ  اوه و  زا  هک  فیطل  ارهاظ  رـشق  نیا  دـشاب ، یم
يا هلوـلگ ره  زا  هک  باهـش »  » ياهگنـس يزور  هنابـش  ناراـبمب  ربارب  رد  ار  نیمز  هرک  و  دوـش ، یم دوباـن  دـیایب  نیمز  يوـس  هب  نوریب 

.دنک یم ظفح  دنرتکانرطخ 
167 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیفصت  نآ  هلیسو  هب  تسا  يرابگرم  ياهتمسق  ياراد  هک  باتفآ  هعشا  هوالع  هب 

.دنک یم يریگولج  تسا  ریزارس  نیمز  يوس  هب  وج ، نوریب  زا  هک  یناهیک  هدنشک  هعشا  ذوفن  زا  و  دوش ، یم

167 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هام دیـشروخ و  زور و  بش و  هک  تسوا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  شنیرفآ  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 33 -) )
(. َرَمَْقلا َسْمَّشلا َو  َراهَّنلا َو  َْلیَّللا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دیرفآ ار 

(. َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  « ) دنتکرح رد  يرادم  رد  اهنیا  زا  مادک  ره   » و

167 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ناسنا هلأسم  هب  ص )  ) ربمایپ توبن  رد  دیدرت  يارب  ناکرـشم  هک  میدـناوخ  هتـشذگ  تایآ  زا  یتمـسق  رد  دـنریم ! یم همه  هیآ 34 -) )
هب و  ربمایپ - هک  ییادص  رـس و  دنتفگ  یم اهنآ  هاگ  تساهنآ : تاداریا  زا  رگید  یـضعب  هب  هراشا  هیآ  نیا  .دـندش  یم لسوتم  وا  ندوب 
هک دنتـشادنپ  یم نینچ  هاگ  و  ( 30 روط /  ) .دـبای یم نایاپ  زیچ  همه  شگرم  اب  درادـن و  یماود  هتخادـنا  هار  هب  رعاش - نیا  اهنآ  هتفگ 

یلیلد هدنیآ  رد  وا  گرم  نیا  رب  انب  دشاب ، شیوخ  نییآ  ظفاح  ات  دریمن  زگره  دـیاب  تسا  ناربمایپ  متاخ  تسا  دـقتعم  درم  نیا  نوچ 
یگدنز وت  زا  لبق  يرـشب  چیه  يارب  ام  و  : » دـیوگ یم هداد ، خـساپ  اهنآ  هب  یهاتوک  هلمج  رد  نآرق  وا ! ياعدا  نالطب  رب  دوب  دـهاوخ 

(. َْدلُْخلا َِکْلبَق  ْنِم  ٍرَشَِبل  اْنلَعَج  ام  َو  « ) میدادن رارق  نادیواج 
.درادن نادیواج  یگدنز  سک  چیه  هک  تسا  شنیرفآ  ریذپان  رییغت  نوناق  نیا 

ُمُهَف َِّتم  ْنِإَف  َأ  ( !؟» دنراد نادیواج  یگدنز  ناشدوخ  رگم  يریمب  وت  رگا   » دـننک یم يداش  نونکا  مه  وت  گرم  زا  هک  اهنیا  یهگناو 
(. َنوُِدلاْخلا

.دنهد همادا  ار  وا  طخ  وا  نانیشناج  تسا  نکمم  .درادن  نآ  هدنروآ  ياقب  هب  زاین  نییآ  نید و  تعیرش و  ياقب 

167 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ار گرم  معط  یناـسنا  ره  : » دـنک یم وـگ  زاـب  نـینچ  ءانثتـسا  نودـب  سوـفن ، هـمه  هراـب  رد  ار  گرم  یلک  نوناـق  سپـس  هیآ 35 -) )
(. ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  « ) دشچ یم

هدیزگرب دراد ؟ يا  هدیاف هچ  تسیچ و  رادیاپان  تایح  نیا  زا  فده  هک  دوش  یم حرطم  لاؤس  نیا  گرم  یمومع  نوناق  رکذ  زا  دـعب 
168 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

هدـنادرگ زاب  ام  يوس  هب  ماـجنا  رـس  و  مینک ، یم شیاـمزآ  اـهیبوخ  اهیدـب و  اـب  ار  امـش  و  : » دـیوگ یم نخـس  نیمه  هلاـبند  رد  نآرق 
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.تسا رت  تخس اهالب  هلیسو  هب  شیامزآ  هتبلا  َنوُعَجُْرت .) اْنَیلِإ  ًۀَْنِتف َو  ِْریَْخلا  ِّرَّشلِاب َو  ْمُکُوْلبَن  َو  « ) دیوش یم
ناحتما نایاپ  زا  سپ  دییآ و  یم اجنیا  رد  یناحتما  نداد  يارب  اهنت  امش  تسا  رگید  ياج  هکلب  تسین ، ناهج  نیا  امش  یلـصا  هاگیاج 

.تفر دیهاوخ  تسا  ترخآ  يارس  هک  دوخ  یلصا  هاگیاج  هب  مزال  لماکت  بسک  و 

168 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هک مینک ، یم دروخ  رب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ربارب  رد  ناکرـشم  يریگ  عضوم اب  طابترا  رد  رگید  ياـهثحب  هب  اـجنیا  رد  زاـب  هیآ 36 -) )
هرخـسم زج  يراک  دننیب  یم ار  وت  نارفاک  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم تسخن  تسا  یلوصا  لئاسم  رد  اهنآ  یفارحنا  رکفت  زرط  رگنایب 

(. ًاوُزُه اَّلِإ  َکَنوُذِخَّتَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َكآَر  اذِإ  َو  « ) دنرادن وت  ندرک 
َأ ( ؟» دنک یم دای  يدب ) هب   ) ار امش  ياهتب  نایادخ و  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ایآ  : » دنیوگ یم هدرک ، هراشا  وت  هب  ییانتعا  یب اب  اهنآ 

(. ْمُکَتَِهلآ ُرُکْذَی  يِذَّلا  اَذه 
(. َنوُِرفاک ْمُه  ِنمْحَّرلا  ِرْکِِذب  ْمُه  َو  « ) دننک یم راکنا  ار  نامحر  دنوادخ  رکذ  دوخ  هک  یلاح  رد  »

دیوگب دیامن و  نایب  ار  تقیقح  هکلب  ییوگ  دب  هن  دنک - ییوگ  دب  یبوچ  یگنس و  ياهتب  نیا  زا  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  رد  بجعت 
دوش ینابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  رکنم  یـسک  رگا  اما  دننک ، یم بجعت  دنتـسه - شزرا  یب روعـش و  دقاف  حور و  یب تادوجوم  اهنیا 

.تسین بجعت  ياج  اهنآ  يارب  تسوا  تمحر  تمظع و  رب  یلیلد  زیچ  ره  رد  هتفرگ و  ار  ناهج  هنهپ  شتمحر  راثآ  هک 

168 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هلجع زا  ناسنا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  راب  دـنب و  یب ياهناسنا  نیا  هیور  یب تشز و  ياـهراک  زا  رگید  یکی  هب  سپـس  هیآ 37 -) )
(. ٍلَجَع ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  « ) هدش هدیرفآ 

هدـیرفآ هلجع »  » زا ییوگ  هک  تسا  لوجع  ناسنا  نانچ  نآ  ینعی  تسا  دـیکأت  عون  کی  ٍلَـجَع » ْنِم  ُناـْسنِْإلا  َِقلُخ   » ریبعت تقیقح  رد 
ریـسفت هدیزگرب  دنلوجع  ریخ  رد  مه  دـننینچ  يداع  مدرم  زا  يرایـسب  یتسار  هب  و  هتفای ! لیکـشت  نآ  زا  شدوجو  دوپ  رات و  و  هدـش ،

169 ص : ج3 ، هنومن ،
.رش رد  مه  و 

(. ِنُولِْجعَتْسَت الَف  ِیتایآ  ْمُکیِرُأَس  « ) داد مهاوخ  ناشن  امش  هب  يدوز  هب  ار  متایآ  نم  دینکن  هلجع  یلو  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
نیا درک و  یم دیدهت  نآ  اب  ار  نافلاخم  ص )  ) ربمایپ هک  دـشاب  ییاهتازاجم  اهالب و  باذـع و  ياه  هناشن هب  هراشا  تسا  نکمم  تایآ 

.یناسرت یم نآ  اب  ار  ام  هک  ییاهالب  نیا  دش  هچ  سپ  دنتفگ : یم ارارک  نازغم  کبس 
.تفرگ دهاوخ  ار  ناتناماد  هک  درذگ  یمن يزیچ  دینکن ، هلجع  دیوگ : یم نآرق 

169 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

رگا تمایق  هدـعو  نیا  دـنیوگ : یم اهنآ  و  : » دـیامرف یم هتـشاذگ ، اـهنآ  هنـالوجع  ياـهاضاقت  زا  یکی  يور  تشگنا  زاـب  هیآ 38 -) )
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( »!؟ دسر یم ارف  یک  دییوگ  یم تسار 
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169 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

زا ار  شتآ  ياه  هلعـش دـنناوت  یمن هک  ار  ینامز  دنتـسناد  یم نارفاک  رگا  : » دـیوگ یم و  دـهد ، یم خـساپ  اهنآ  هب  هیآ  نیا  هیآ 39 -) )
: دنتفگ یمن و  دندرک ، یمن باذع  رد  لیجعت  زگره  تفاتـش » دهاوخن  اهنآ  يرای  هب  سک  چـیه  و  دـنزاس ، رود  دوخ  تشپ  تروص و 

(. َنوُرَْصُنی ْمُه  ْمِهِروُهُظ َو ال  ْنَع  َراَّنلا َو ال  ُمِهِهوُجُو  ْنَع  َنوُّفُکَی  َنیِح ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمَْلعَی  َْول  « ) دسر یم ارف  یک  تمایق 

169 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ناشتوهبم هکنانچ  نآ  دـیآ  یم اهنآ  غارـس  هب  یناهگان  تروص  هب   » نازوس شتآ  یهلا و  تازاـجم  نیا  هک  نیا  بلاـج  و  هیآ 40 -) )
(. ْمُُهتَْهبَتَف ًۀَتَْغب  ْمِهِیتْأَت  َْلب  «! ) دنک یم

(. اهَّدَر َنوُعیِطَتْسَی  الَف  « ) دنرادن ار  نآ  عفد  رب  تردق  هک ) دزاس  یم ناشروهقم  ریگلفاغ و  نانچ  نآ   ) سپ »
هداد تلهم  اـهنآ  هب   » دـنیامن ریخأـت  تساوخ  رد  دـندرک  یم هلجع  تقو  نآ  اـت  هچنآ  فـالخ  رب  دـننک و  تلهم  ياـضاقت  رگا  یتـح 

(. َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  « ) دوش یمن

169 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ناونع هب  هیآ  نیا  دـنتفرگ ، یم ءازهتـسا  داب  هب  ار  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  راـفک ، ناکرـشم و  هک  میدـید  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هیآ 41 -) )
هدیزگرب زین  وت  زا  لبق  ناربمایپ   » يا هدش عقاو  ءازهتسا  دروم  هک  یتسین  وت  اهنت  نیا  دیوگ : یم وا  رطاخ  یلـست  و  ص )  ) ربمایپ يرادلد 

170 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
(. َِکْلبَق ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو  « ) دنتفرگ رارق  ءازهتسا  دروم 

اوُرِخَس َنیِذَّلِاب  َقاحَف  « ) تفرگ ار  ناگدننک  ازهتـسا  ناماد  دندوب ، هتفرگ  هرخـسم  داب  هب  یهلا ) ياهباذع  زا   ) ار هچنآ  ماجنا  رـس  یلو  »
(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم 

هدارا رد  ای  دراذـگب و  رثا  نیرتمک  وت  گرزب  حور  رد  دـیابن  نالهاج  لامعا  هنوگ  نیا  هدـم و  هار  دوخ  هب  یهودـنا  مغ و  نیا  رب  اـنب 
.دنک دراو  یللخ  تنینهآ 

170 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

تسا نیمه  زین  ایند  نیا  رد  دنک ، یمن عافد  امـش  زا  یـسک  تمایق ، رد  ادخ  باذع  ربارب  رد  اهنت  هن  دیوگ : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
ِْلیَّللِاب َو ْمُکُؤَلْکَی  ْنَم  ُْلق  ( !؟» دنک یم يرادهگن  ظفح و  نامحر  دنوادخ  تازاجم  ربارب  رد  زور  بش و  رد  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب : »

(. ِنمْحَّرلا َنِم  ِراهَّنلا 
رد زور  بش و  ار  امـش  هک  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  نیمه  دوب  هدادن  رارق  یظوفحم  فقـس  ار  نیمز » ّوج   » نامـسآ دنوادخ  رگا  عقاو  رد 

.دهد رارق  ینامسآ  ياهگنس  نارابمب  ضرعم 
ار يدنوادخ  یتح  هک  دیا  هدرک هانگ  ردـقچ  امـش  دـینیبب  ینعی  هتفر ، راک  هب  نمحر » «، » هّللا  » ياج هب  هیآ  نیا  رد  هک : نیا  هجوت  لباق 

.دیا هدروآ مشخ  هب  تسا  هماع  تمحر  نوناک  هک 
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(. َنوُضِْرعُم ْمِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُه  َْلب  « ) دننادرگ يور  ناشراگدرورپ  دای  زا  اهنآ  هکلب  : » دنک یم هفاضا  سپس 
يا هظحل هن  و  دـهد ، یم ناکت  ار  اهنآ  لد  شیاـهتمعن  ادـخ و  داـی  هن  و  دـنهد ، یم ارف  شوگ  وا  ناربماـیپ  ياهزردـنا  ظـعاوم و  هب  هن 

.دنزادنا یم راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  هشیدنا 

170 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

اهنآ ایآ  « ؟ دـنا هتـسب لد  زیچ  هچ  هب  یهلا  ياهرفیک  ربارب  رد  راکهنگ  ملاظ و  نارفاـک  نیا  دـسرپ : یم لاؤس  ناونع  هب  زاـب  هیآ 43 -) )
(. اِننوُد ْنِم  ْمُهُعَنْمَت  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  ْمَأ  ( !؟» دننک عافد  ام  ربارب  رد  نانآ  زا  دنناوت  یم هک  دنراد  ینایادخ 

(. ْمِهِـسُْفنَأ َرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ال  « ) دـننک عافد  نتـشیوخ  زا  دـنهد و  يرای  ار  ناشدوخ  دـنناوت  یمن یتح   » اهنآ یگتخاـس  نایادـخ  نیا 
171 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنُوبَحُْصی اَّنِم  ْمُه  َو ال  « ) دنوش یم یهارمه  يرای و  يونعم ) يورین  تمحر و  هلیسو  هب   ) ام هیحان  زا  هن  «و 

171 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ناشناردـپ هورگ و  نیا  هب  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، نامیا  یب دارفا  نایغط  یـشک و  رـس  مهم  لـلع  زا  یکی  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 44 -) )
(. ُرُمُْعلا ُمِْهیَلَع  َلاط  یَّتَح  ْمُهَءابآ  ِءالُؤه َو  انْعَّتَم  َْلب  « ) دندرک ادیپ  ینالوط  ياهرمع  هک  اجنآ  ات  میدیشخب  اهتمعن  عاونا 

قح تیدوبع  ناتـسآ  رب  رـس  هدرک و  کیرحت  اهنآ  رد  ار  يرازگ  رکـش  سح  ناوارف  تمعن  ینالوط و  رمع  نیا  هک  نیا  ياج  هب  اـما 
.دش ناشنایغط  رورغ و  هیام  دنراذگب 

و  ) نآ زا  و  هدـمآ ، نیمز  غارـس  هب  هتـسویپ  ام  هک  دـننیب  یمن ایآ   » تسین رادـیاپ  شیاهتمعن  ناهج و  نیا  هک  دـننیب  یمن اـهنآ  اـیآ  یلو 
(. اِهفارْطَأ ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  َنْوَرَی  الَف  َأ  ( »؟ میهاک یم شلها )

زا مشچ  دوب  اهنآ  هب  نیمز  ماوق  هک  اـملع  ناـگرزب و  نادنمـشناد و  یتح  دـنور و  یم دـنیآ و  یم يرگید  زا  دـعب  یکی  لـیابق  ماوقا و 
(. َنُوِبلاْغلا ُمُهَف  َأ  ( !؟ ام ای  دنبلاغ » اهنآ  ایآ  ! » دنتسب ورف  ناهج 

171 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

یحو قـیرط  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هفیظو  هـک  دـنک  یم وـگ  زاـب  ار  تـقیقح  نـیا  سپـس  هیآ 45 -) )
: دیوگ یم هدرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  دنک ، راذنا  ینامسآ 

(. ِیْحَْولِاب ْمُکُرِْذنُأ  امَّنِإ  ُْلق  « ) منک یم راذنا  ار  امش  یحو  هلیسو  هب  اهنت  میوگ ) یمن يزیچ  دوخ  شیپ  زا  نم  : ) وگب اهنآ  هب  »
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  هکلب  ینامـسآ ، یحو  ناـصقن  رب  یلیلد  هن  و  تسین ، بجعت  ياـج  دراذـگ  یمن رثا  امـش  تخـس  لد  رد  رگا  و 

(. َنوُرَْذُنی ام  اذِإ  َءاعُّدلا  ُّمُّصلا  ُعَمْسَی  َو ال  «! ) دنونش یمن ار  نانخس  دنوش  یم راذنا  هک  یماگنه  رک ، دارفا  »
هک هداتفا  اهنآ  رب  رورغ  تلفغ و  هاـنگ و  ياـه  هدرپ ناـنچ  نآ  هک  ییاهـشوگ  هن  دونـشب ، ار  ادـخ  نخـس  اـت  تسا  مزـال  اونـش  شوگ 

.تسا هداد  تسد  زا  یلکب  ار  قح  ییاونش 

171 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 
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نیا دـیوگ : یم هیآ ، نیا  رد  درک  یم سکعنم  ار  ناـمیا  یب دارفا  يربـخ  یب رورغ و  تلاـح  هک  هتـشذگ  تاـیآ  لاـبند  هـب  هیآ 46 -) )
172 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمعن  تلاح  رد  هک  رورغم  ناربخ  یب

شحوتم نانچ   ) دریگب ار  ناشنماد  تراـگدرورپ  باذـع  یمیـسن  زا  کـچوک و  هشوگ  رگا   » دنتـسین هدـنب  ار  ادـخ  زگره  شمارآ  و 
انَْلیَو ای  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ٌۀَْحفَن  ْمُْهتَّسَم  ِْنَئل  َو  «! ) میدوب رگمتـس  ملاظ و  یگمه  ام  ام ! رب  ياو  يا  دننز  یم دایرف  هک ) دنوش  یم

.درادن يدوس  اهنآ  لاح  هب  مه  يرارطضا  يرادیب  نیا  هک  دوس  هچ  یلو  َنیِِملاظ .) اَّنُک  اَّنِإ 

172 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هک ضرف  هب  دـننادب  رگمتـس  نامیا و  یب دارفا  ات  دـنک  یم تمایق  هنالداع  قیقد و  يازج  باسح و  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 47 -) )
.دریگ یم رارق  هبساحم  دروم  ناشلامعا  مامت  اقیقد  و  تسا ، یمتح  ترخآ  تازاجم  دریگن  ار  ناشناماد  ایند  نیا  باذع 

(. ِۀَمایِْقلا ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  « ) مینک یم اپ  رب  تمایق  زور  رد  ار  لدع  ياهوزارت  ام  و  : » دیامرف یم
ناشلامعا هدنورپ  رد  هک  دنتسه  یناکین  ناکاپ و  ناماما و  ناربمایپ و  تمایق ، رد  شجنـس  ياهنازیم  میناوخ : یم یمالـسا  ثیداحا  رد 

.درادن دوجو  یکیرات  هطقن 
: دـنک یم هفاضا  هلـصاف  الب  لیلد  نیمه  هب  .دـشاب و  یم تلادـع  نیع  ییوگ  هک  تسا  مظنم  قیقد و  نانچ  نآ  شجنـس  ياهوزارت  نیا 

هتـساک يزیچ  ناراـک  وـکین  شاداـپ  زا  هن  ًاْئیَـش .) ٌسْفَن  ُمَلُْظت  ـالَف  « ) دوـش یمن یمتـس  ملظ و  نیرتـمک  اـجنآ  رد  سک  چـیه  هب  سپ  »
.ددرگ یم هدوزفا  ناراک  دب  تازاجم  هب  هن  و  دوش ، یم

راک  ) لدرخ هناد  کی  ینیگنـس  رادـقم  هب  رگا   » هکلب دوش  یمن تقد  باـسح  رد  هک  تسین  نیا  شموهفم  متـس ، ملظ و  یفن  نیا  اـما 
(. اِهب اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو   ) میهد یم رارق  شجنس  دروم  و  میزاس » یم رضاح  ار  نآ  ام  دشاب  يدب ) کین و 

(. َنِیبِساح اِنب  یفَک  َو  « ) میشاب ناگدنب  لامعا  رگباسح  ام  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  «و 

172 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

يا هدنزومآ رایسب  تاکن  اب  هتخیمآ  هک  ناربمایپ  یناگدنز  زا  ییاهزارف  دعب  هب  تایآ  نیا  زا  ناربمایپ : ناتـساد  زا  يا  همـش هیآ 48 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  هب  هجوت  اب  نافلاخم ، اب  وا  يریگرد  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  توبن  هنیمز  رد  ار  هتـشذگ  ياهثحب  هک  هدـش ، نایب  تسا 

173 ص : ج3 ، هنومن ،
.دزاس یم رتنشور  تساهنآ ، رب  مکاح  هک  یکرتشم  لوصا 

زیهرپ يارب  يروآ  دای  رون و  و  میدیـشخب ، لطاب ) زا  قح  صیخـشت  هلیـسو   ) ناـقرف نوراـه  یـسوم و  هب  اـم  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد 
(. َنیِقَّتُْمِلل ًارْکِذ  ًءایِض َو  َناقْرُْفلا َو  َنوُراه  یسُوم َو  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) ناراک

173 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ناـهن بـیغ و  رد  ناـشراگدرورپ  زا  هـک  دنتــسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـنک یم یفرعم  نـینچ  ار  ناراـکزیهرپ »  » هـیآ نـیا  رد  هیآ 49 -) )
(. ِْبیَْغلِاب ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا   ) میظعت مارتحا و  اب  هتخیمآ  یسرت  دنسرت » یم

(. َنوُقِفْشُم ِۀَعاَّسلا  َنِم  ْمُه  َو  « ) دنراد میب  زیخاتسر  زور  زا  نانآ  «و 
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باتک باسح و  زا  لاح  نیا  اب  اما  تسا  یهلا  تمحر  شاداپ و  نوناک  نوچ  دندنم  هقالع رایـسب  تمایق  زور  هب  ناراک  زیهرپ  عقاو  رد 
.دنکانمیب زین  ادخ 

173 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

: دیوگ یم هداد ، رارق  نیشیپ  بتک  اب  هسیاقم  رد  ار  نآرق  هیآ  نیا  هیآ 50 -) )
(. ُهاْنلَْزنَأ ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه  َو  « ) میدرک لزان  امش ) رب   ) ار نآ  ام  هک  تسا  یکرابم  رکذ  نیا  «و 

(. َنوُرِْکنُم َُهل  ُْمْتنَأَف  َأ  « ) دینک یم راکنا  ار  نآ  امش  ایآ  سپ  »
دنمتداعـس و شهار  ناورهر  و  تسا ، راکـشآ  شتینارون  و  هتفهن ، شدوخ  رد  شتیناقح  لیالد  دراد ! راکنا  ياج  یباـتک ، نینچ  اـیآ 

.زوریپ

173 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

.تسا هدمآ  ءایبنا  تالاح  زا  يرایسب  ياهزارف  هروس  نیا  رد  میتفگ  هیآ 51 -) )
دـشر و هلیـسو  ام  و  : » دـیامرف یم تسخن  هتفای ، ساکعنا  ناتـسرپ  تب  اـب  ع )  ) میهاربا تازراـبم  یگدـنز و  زا  یمهم  شخب  اـجنیا  رد 
ِِهب اَّنُک  ُْلبَق َو  ْنِم  ُهَدْـشُر  َمیِهاْربِإ  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو  « ) میدوب هاـگآ  وا  یگتـسیاش )  ) هب و  میدراذـگ ، میهاربا  راـیتخا  رد  لـبق  زا  ار  تیادـه 

(. َنیِِملاع

173 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

وا موق  و  رزآ )  ) شردـپ هب  هک  ماگنه  نآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ع )  ) میهاربا ياـه  هماـنرب نیرتمهم  زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 52 -) )
ُْمْتنَأ ِیتَّلا  ُلِیثامَّتلا  ِهِذه  ام  ِهِمْوَق  ِهِیبَِأل َو  َلاق  ْذِإ  ( »؟ دینک یم شتسرپ  ار  اهنآ  هراومه  امش  هک  تسیچ  حور  یب ياه  همـسجم نیا  تفگ :

174 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُفِکاع .) اَهل 
.دیوگ یم با »  » ومع هب  هاگ  برع  اریز  تسا  رزآ  شیومع  هب  هراشا  شردپ ) « ) هیبال  » ریبعت

لاـثمت همـسجم و  نیمه  مینیب  یم اـهتب  زا  هچنآ  اریز  یتسرپ  تب  لاـطبا  يارب  تسا  ینـشور  لالدتـسا  تقیقح  رد  میهاربا  راـتفگ  نیا 
.مّهوت تسا و  لیخت  هیقب  تسا ،

174 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب دـننک و  ّدر  دوـخ  زا  ار  بلطم  هک  نیا  زج  دنتـشادن  اـیوگ  قـطنم  نیا  ربارب  رد  یباوـج  هنوـگ  چـیه  ناتـسرپ  تـب  یلو  هیآ 53 -) )
افو نامناکاین  تنس  هب  ام  و  دننک » یم شتـسرپ  ار  اهنیا  هک  میدید  ار  شیوخ  ناکاین  ناردپ و  ام  دنتفگ :  » اذل دنهد  طابترا  ناشناکاین 

(. َنیِِدباع اَهل  انَءابآ  انْدَجَو  اُولاق   ) میراد

174 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 
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نوچ تسا  سکع  هب  هیضق  ابلاغ  هکلب  دنـشاب ، دعب  ياهلـسن  زا  رتملاع  رتلقاع و  ناکاین  هک  میرادن  یلیلد  چیه  هک  اجنآ  زا  هیآ 54 -) )
رد عطق  روطب  ناتناردپ  مه  امـش و  مه  تفگ : خساپ   » اهنآ هب  هلـصافالب  میهاربا  دوش ، یم رت  هدرتسگ اهـشناد  ملع و  نامز  تشذـگ  اب 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَأ َو  ُْمْتنُک  ْدََقل  َلاق  « ) دیدوب يراکشآ  یهارمگ 

174 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

رد هدمآ  دوخ  هب  یمک  ناتـسرپ  تب  هک  دش  ببـس  تسا ، مامت  تیعطاق  زا  یکاح  اهدـیکأت و  عاونا  اب  مأوت  هک  ریبعت  نیا  هیآ 55 -) )
انَْتئِج اُولاـق َأ  «! ) ینک یم یخوش  اـی  يا  هدروآ اـم  يارب  یّقح  بلطم  اـیآ  دـنتفگ : : » هدرک میهاربا  يوس  هب  ور  دـنیآ ، رب  قیقحت  ددـص 

(. َنِیبِعاَّللا َنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب 

174 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

راگدرورپ امـش  راگدرورپ  هک ) تیعقاو  نیع  تسا و  يدـج  میوگ  یم هچنآ  : ) تفگ  » خـساپ اهنآ  هب  احیرـص  میهاربا  اما  هیآ 56 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  ْمُکُّبَر  َْلب  َلاق  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و 

(. َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُِکلذ  یلَع  اَنَأ  َّنُهَرَطَف َو  يِذَّلا  « ) ما هدیقع نیا  ناهاوگ  زا  نم  هدیرفآ و  ار  اهنآ  هک  ییادخ  نامه  »
.تسا تادوجوم  همه  نیمز و  اهنآ و  راگدیرفآ  هک  تسا  شتسرپ  هتسیاش  سک  نآ  داد  ناشن  شعطاق  راتفگ  نیا  اب  میهاربا 

174 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

جئاتن و  هداتـسیا ، اج  همه  ات  دوخ  هدیقع  رـس  رب  وا  تسا و  يدج  دص  رد  دص  هلأسم  نیا  دنک  تباث  هک  نیا  يارب  میهاربا  هیآ 57 -) )
175 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناج  اب  دشاب  هچ  ره  ار  نآ  مزاول  و 

ْمُکَمانْصَأ َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَت  َو  !« ) مشک یم ناتیاهتب  يدوبان  يارب  يا  هشقن امـش  بایغ  رد  دنگوس ، ادخ  هب  و  : » درک هفاضا  دریذپ  یم لد  و 
(. َنیِِربْدُم اوُّلَُوت  ْنَأ  َدَْعب 

175 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

لد هب  یساره  دیآ  یم دوجو  هب  لمع  نیا  رس  تشپ  هک  ینافوت  زا  ای  دسرتب و  راک  نیا  تارطخ  زا  هکنآ  یب وا  لاح  ره  هب  هیآ 58 -) )
همه نآ  هک  تفر  یلاشوپ  نایادخ  نیا  گنج  هب  ینامرهق  ایند  کی  اب  و  دـش ، نادـیم  دراو  هنادرم  بسانم  تصرف  کی  رد  دـهد  هار 

«! دنتـشاد هک  یگرزب  تب  زج  درک ، هعطق  هعطق  ار  اهنآ  همه  سپ  : » دـیوگ یم نآرق  هک  يروطب  دنتـشاد ، نادان  بصعتم و  دـنم  هقالع
(. ْمَُهل ًارِیبَک  اَّلِإ  ًاذاذُج  ْمُهَلَعَجَف  )

(. َنوُعِجْرَی ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل   ) دیوگب ار  اهینتفگ  مامت  مه  وا  و  دنیایب » وا  غارس  هب  ناتسرپ  تب  دیاش   » دوب نیا  شفده  و 
موهفم یتسرپ  تب  تب و  رظن  کی  زا  یلو  میوش ، یم یبوچ  یگنـس و  ياهتب  هجوتم  رتشیب  یتسرپ » تب   » ظفل زا  اـم  هک  تسا  تسرد 

هب ار  ناسنا  هچ  ره   » فورعم ثیدح  قبط  .دوش و  یم لماش  تروص  لکـش و  ره  رد  ار ، ادـخ  ریغ  هب  هجوت  عون  ره  هک  دراد  یعیـسو 
«! تسوا تب  دزاس  رود  ادخ  زا  لوغشم و  دوخ 
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175 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هناختب نآ  ياج  هب  دیرپ ، ناشرـس  زا  شوه  هک  دنتـشگ  ورب  ور  يا  هنحـص اب  دندش و  هناختب  دراو  ناتـسرپ  تب  ماجنا  رـس  هیآ 59 -) )
رس رب  ار  الب  نیا  یـسک  هچ  دندز : ادص   » دش دنلب  ناشدایرف  دندش ! ورب  ور  هتخیر  مه  هب  هتـسکش و  اپ  تسد و  ياهتب  زا  یلت  اب  دابآ ،

(. اِنتَِهلِآب اذه  َلَعَف  ْنَم  اُولاق  ( !؟» تسا هدروآ  ام  نایادخ 
(. َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  « ) تسا نارگمتس  ناملاظ و  زا  هدوب ) سک  ره   ) وا املسم  »

! شدوخ هب  مه  ام و  تیعمج  هعماج و  هب  مه  و  هدرک ، متس  ام  نایادخ  هب  مه  وا 

175 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ياهدوبعم نیا  اب  ار  وا  زیمآ  تناها راتفر  زرط  و  دنتـشاد ، رطاخ  رد  اهتب  هب  تبـسن  ار  میهاربا  ياهدـیدهت  هک  یهورگ  اـما  هیآ 60 -) )
: دنتفگ  » دنتسناد یم یگتخاس 

ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَـس  اُولاق  « ) تسا میهاربا  شمان  هک  درک  یم دای  يدب ) هب   ) اهنآ زا  تفگ و ) یم اهتب  زا  نخـس   ) یکناوج میدینـش  ام 
(. ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاُقی 

.درک یمن زواجت  لاس  هدزناش  زا  شنس  الامتحا  دوب و  ناوج  الماک  عقوم  نآ  رد  تایاور  زا  یضعب  قبط  میهاربا 
176 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

176 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  یصخش  ندرک  ادیپ  يارب  دهد  یم خر  يا  هطقن رد  یتیانج  هک  یماگنه  تسا  نیا  لومعم  الوصا  هیآ 61 -) )
راکفا مامت  اذل  و  دوبن ، زیوالگ  اهتب  اب  اراکشآ  میهاربا  زج  یسک  طیحم  نآ  رد  املـسم  و  دندرگ ، یم زیمآ  تموصخ ياهطابترا  لابند 

دنسانش و یم هک   ) اهنآ ات  دینک  رضاح  مدرم  مشچ  ربارب  رد  ار  وا  دیورب )  ) سپ تسا  نینچ  هک  نونکا  دنتفگ :  » تیعمج دش  وا  هجوتم 
(. َنوُدَهْشَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاق  « ) دنهد یهاوگ  دنراد ) ربخ 

176 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

تسا هاگآ  اهتب  هب  تبسن  وا  ییوگ  دب  میهاربا و  تموصخ  يارجام  زا  سک  ره  هک  دندز  دایرف  رهش  فارطا  رد  نایچراج  هیآ 62 -) )
.دوش رضاح 

تراظن ارجام  نیا  رب  زین  دورمن  دوخ  دنیوگ : یم یضعب  دندوب  عمج  اجنآ  رد  موق  يامعز  دش و  لیکشت  هاگداد  همکحم و  ماجنا  رس 
.تشاد

َْتلَعَف َْتنَأ  اُولاق َأ  «! ) میهاربا يا  يا ؟ هدرک ام  نایادـخ  اب  ار  راک  نیا  وت  اـیآ  دـنتفگ :  » دوب نیا  دـندرک  میهاربا  زا  هک  یلاؤس  نیتسخن 
(. ُمیِهاْربِإ ای  اِنتَِهلِآب  اذه 

176 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 
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هک يا  هرـصاحم داد ، رارق  هرـصاحم  رد  تخـس  ار  اـهنآ  هک  تفگ  یباوج  ناـنچ  نآ  میهاربا  میهاربا : نکـشنادند  ناـهرب  هیآ 63 -) )
نخـس رگا  دـینک  لاؤس  ناشدوخ  زا  هدرک ! اهنآ  گرزب  تب  نیا  ار  راک  نیا  هکلب  تفگ :  » میهاربا دنتـشادن  نآ  زا  تاـجن  رب  تردـق 

(. َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنِإ  ْمُهُولَئْسَف  اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق  «! ) دنیوگ یم
.تسا گرزب  تب  تسد  رد  مرج  راثآ  اجنیا  رد  دراد ، هارمه  ار  مرج  راثآ  هک  تسا  یسک  مهتم  دیوگ  یم یسانش  مرج  لوصا 

؟» دینک یمن مهتم  ار  ناتگرزب  يادخ  ارچ  دیدمآ ؟ نم  غارس  هب  امش  ارچ  الصا 
!؟ تسا هدیسر  اج  کی  ار  همه  باسح  هدرک و  ضرف  دوخ  هدنیآ  بیقر  ار  اهنآ  وا  دیهد  یمن لامتحا  ایآ 

176 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ار ناوارف  ياهرتسکاخ  هک  ینافوت  نوچمه  درک و  رادیب  ار  اهنآ  هتفخ  نادجو  داد ، ناکت  ار  ناتسرپ  تب  میهاربا ، نانخس  هیآ 64 -) )
رورغ لهج و  بصعت و  ياه  هدرپ تشپ  زا  ار  اهنآ  يدـیحوت  ترطف  دزاس ، راکـشآ  ار  نآ  غورف  دریگ و  رب  شتآ  ياه  هلعـش يور  زا 

177 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تخاس  راکشآ 
نادـجو و هب  اهنآ  سپ  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  دـندش ، رادـیب  از  گرم قیمع و  باوخ  نیا  زا  رذـگ  دوز  هاـتوک و  هظحل  کـی  رد 

: دنتفگ دوخ  هب  دنتشگ و  زاب  ناشترطف 
(. َنوُِملاَّظلا ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاقَف  ْمِهِسُْفنَأ  یلِإ  اوُعَجَرَف  « ) دیرگمتس ملاظ و  امش  هک  اقح 

.اهتمعن هدنشخب  راگدرورپ  سدقم  تحاس  هب  مه  دیراد و  قلعت  نآ  هب  هک  يا  هعماج رب  مه  دیدرک و  متس  ملظ و  نتشیوخ  هب  مه 

177 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نامرهق نیا  شخب  لقیـص  يادـن  اـب  هک  دوب  نآ  زا  رتشیب  هناروک  روک  دـیلقت  بصعت و  لـهج و  راـگنز  هک  سوسفا  یلو  هیآ 65 -) )
.دوش هدودز  یلکب  دیحوت 

ینمیرها و ياهورین  فرط  زا  ناشکیرات  هدولآ و  ریمـض  رد  و  دیماجناین ، لوط  هب  نادنچ  سدقم  یناحور و  يرادیب  نیا  هک  سوسفا 
سپـس : » دـنک یم نآرق  یفیطل  ریبعت  هچ  تشگزاب ، لوا  ياج  هب  زیچ  همه  تفرگ و  تروص  يدـیحوت  رون  نیا  دـض  رب  یمایق  لـهج 

(. ْمِهِسُؤُر یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  « ) دندش هنوگژاو  ناشاهرس  رب  اهنآ 
: دنتفگ دنروایب  يرذع  ناشناهد  هتسب  گنگ و  نایادخ  فرط  زا  هک  نیا  يارب  و 

(. َنوُقِْطنَی ِءالُؤه  ام  َتِْملَع  ْدََقل  «! ) دنیوگ یمن نخس  زگره  اهنیا  ینادیم  وت  »
.دننک نامتک  ار  اهتب  تلذ  ینوبز و  فعض و  دنتساوخ  یلاشوپ  رذع  نیا  اب  و  دننکش ! یمن ار  توکس  تهبا  دنشوماخ و  هشیمه  اهنیا 

177 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هجوتم ار  دوخ  تالمح  نیرتدیدش  ات  دش  هدوشگ  نامرهق  میهاربا  ربارب  رد  یقطنم  لالدتـسا  يارب  ینادـیم  هک  دوب  اجنیا  هیآ 66 -) )
ار ادخ  ریغ  ییاهدوبعم  امـش  ایآ  دز : دایرف  : » دهد رارق  هدـننک  رادـیب  یقطنم و  شنزرـس  زا  يرابگر  ریز  ار  ناشیاهزغم  و  دـنک ، اهنآ 
ًاْئیَش َو ال ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَتَف  َلاق َأ  « ) يررض نیرتکچوک  هن  دنراد و  امـش  لاح  هب  يدوس  نیرتمک  هن  هک  دیتسرپ  یم

(. ْمُکُّرُضَی
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177 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

رب فا  : » تفگ دیبوک و  ناشدرد  یب حور  رب  شنزرس  ياه  هنایزات اب  درب و  رتارف  مه  نیا  زا  ار  نخس  دیحوت ، ملعم  نیا  زاب  هیآ 67 -) )
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  ْمَُکل َو  ٍّفُأ  «! ) دیا هدرک باختنا  هّللا  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  نیا  رب  و  امش ،

(. َنُولِقْعَت الَف  َأ  ( ؟» دیرادن رس  رد  لقع  و  دینک ، یمن هشیدنا  چیه  ایآ  »
.دننک تجاجل  رتشیب  ادابم  دادن  تسد  زا  ار  تمیالم  ناششنزرس ، خیبوت و  رد  یلو 

178 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

178 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

یلو دـندش  موکحم  ناتـسرپ  تب  همه  میهاربا ، یقطنم  یلمع و  لالدتـسا  اـب  هچ  رگ  دوـش : یم ناتـسلگ  شتآ  هک  اـجنآ  هیآ 68 -) )
.دنتفرگ میهاربا  هراب  رد  یکانرطخ  دیدش و  رایسب  میمصت  لیلد  نیمه  هب  دش ، قح  شریذپ  زا  عنام  اهنآ  دیدش  بصعت  تجاجل و 

اُولاق « ) تسا هتخاس  امـش  تسد  زا  يراک  رگا  دینک  يرای  ار  دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  دـندز : دایرف  تیعمج  : » دـیوگ یم نآرق 
(. َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُْصنا  ُهُوقِّرَح َو 

نیدنچ ندنازوس  يارب  هک  مزیه  راب  دنچ  ياج  هب  هک  نانچنآ  دندناروش  میهاربا  دض  رب  ار  مدرم  دنتفگ و  رایسب  تالئاطال  نیا  لاثما 
.دندروآ دوجو  هب  شتآ  زا  ییایرد  نآ  لابند  هب  و  مزیه ، زا  یهوک  دنتخیر و  مه  يور  رب  راب  نارازه  تسا  یفاک  رفن 

178 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نآ دـش ، باترپ  شتآ  ياه  هلعـش نورد  هب  قینجنم  اب  مدرم  دایرف  ویرغ  يداش و  هلهله و  نایم  رد  ع )  ) میهاربا لاح  ره  هب  هیآ 69 -) )
.دش رتسکاخ  دوبان و  هشیمه  يارب  اهتب  هدننکش  ییوگ  هک  دندیشک  يداش  دایرف  مدرم  نانچ 

هدارا هتخومآ ، ناردام  هب  وا  ار  تبحم  زمر  و  هداد ، دای  شتآ  هب  وا  ار  یگدنزوس  یتح  تسوا ، نامرف  رب  رس  زیچ  همه  هک  ییادخ  اما 
اجنیا رد  نآرق  هکنانچ  دـیازفیب ، شراختفا  دانـسا  رب  يرگید  دنـس  ات  دـنامب ، ملاس  شتآ  يایرد  نیا  رد  صلاخ  نمؤم  هدـنب  نیا  درک 

(. َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  «! ) شاب میهاربا  رب  ملاس  درس و  شتآ ! يا  میتفگ : شتآ  هب  : » دیوگ یم
بآ و نامسآ و  نیمز و  هام و  دیشروخ و  هب  یتسه  ناهج  رد  هک  ینامرف  نامه  دوب  ینیوکت  نامرف  اجنیا  رد  ادخ  نامرف  کش  نودب 

.تسین هتخاس  يراک  یببس  چیه  زا  نامرف  نآ  نودب  دهد و  یم ناگدنرپ  ناهایگ و  شتآ و 
.دروخ یم مه  هب  امرس  تدش  زا  میهاربا  نادند  هک  دش  میالم  درس و  نانچ  نآ  شتآ  هک  تسا  نینچ  فورعم 

178 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

، دننک دوبان  هشقن  نیا  اب  ار  میهاربا  دنتـساوخ  یم اهنآ  : » دـیامرف یم هدرـشف ، هاتوک و  يریگ  هجیتن  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 70 -) )
179 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارق  مدرم  نیرتراکنایز  ار  اهنآ  ام  یلو 

(. َنیِرَسْخَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اوُدارَأ  َو  « ) میداد
بجعت زا  اهناهد  تسـشن ، ورف  يداش  ویرغ  دش ، نوگرگد  یلکب  هنحـص  شتآ ، نایم  رد  میهاربا  ندنام  ملاس  اب  هک  تسادـیپ  هتفگان 
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ارجام نیا  زا  ار  دوخ  هرهب  رادیب  ياهلد  دنچ  ره  دیدرگ ، لماک  روطب  قح  شریذـپ  زا  عنام  تجاجل  بصعت و  مه  زاب  یلو  دـنام ، زاب 
.دش هدوزفا  میهاربا  يادخ  هب  تبسن  ناشنامیا  رب  دندرب و 

179 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

، كانرطخ هلحرم  نیا  زا  شزیمآ  زاجعا  تاجن  میهاربا و  يزوس  شتآ  ناتساد  ناتـسرپ : تب  نیمزرـس  زا  میهاربا  ترجه  هیآ 71 -) )
دـنمورین و قطنم  ایوگ و  نابز  نآ  اب  دـنام ، یم یقاب  روشک  رهـش و  نآ  رد  لاح  نیا  اب  رگا  وا  دـنکفا  دورمن  تموکح  ناکرا  رب  هزرل 

.دوب هماکدوخ  رابج و  تموکح  نآ  يارب  يرطخ  نوناک  املسم  شریظن  یب تماهش 
.دوب هدیشاپ  نیمز  رس  نآ  رد  ار  یهاگآ  نامیا و  رذب  و  هداد ، ماجنا  نیمز  رس  نآ  رد  ار  دوخ  تلاسر  عقاو  رد  میهاربا  رگید  يوس  زا 
ردارب طول -»  » قافتا هب  ات  تفرگ  میمـصت  اذل  دـنک ، هدایپ  زین  اجنآ  رد  ار  دوخ  تلاسر  دورب و  يرگید  نیمز  رـس  هب  اجنیا  زا  دـیاب  وا 

.دنک ترجه  ماش  يوس  هب  نیمز  رس  نآ  زا  نانمؤم  زا  یکدنا  هورگ  الامتحا  و  هراس »  » شرسمه و  شا - هداز
ییاهر تاجن و  میدوب  هتخاس  تکرب  رپ  ناـیناهج  يارب  هک  ینیمز  رـس  يوس  هب  ار  طول  میهاربا و  اـم  و  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچنآ 

(. َنیَِملاْعِلل اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  ًاطُول  ُهاْنیََّجن َو  َو  « ) میدیشخب

179 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هراشا تسا  هتـسیاش  دنمورب و  یلـسن  حلاص و  يدنزرف  نتـشاد  هک  میهاربا  هب  ادـخ  بهاوم  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 72 -) )
(. ًۀَِلفان َبوُقْعَی  َقاحْسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  َو  « ) میدوزفا وا  رب  ار  قاحسا ) دنزرف   ) بوقعی میدیشخب و  ار  قاحسا  وا  هب  ام  و  : » دیامرف یم هدرک ،

(. َنیِِحلاص اْنلَعَج  الُک  َو  « ) میداد رارق  دیفم  هتسیاش و  حلاص و  ینادرم  ار  اهنآ  همه  «و 

179 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

180 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  یشخب  گرزب و  ناربمایپ  نیا  يربهر  تماما و  ماقم  هب  هیآ  نیا  هیآ 73 -) )
.دنک یم هراشا  یعمج  روطب  اهنآ  شزرا  رپ  مهم و  ياه  همانرب تافص و 

هدافتسا لبق  هیآ  زا  هک  ندوب  حلاص  هب  فیصوت  ندرک  هفاضا  اب  هک  هدش  هدرمش  رب  اهیگژیو  نیا  زا  تمسق » شش   » اعومجم اجنیا  رد 
.دهد یم لیکشت  ار  یگژیو  تفه  اعومجم  دوش  یم

(. ًۀَِّمئَأ ْمُهاْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  ینایاوشیپ  ار  اهنآ  ام  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. انِْرمَِأب َنوُدْهَی  « ) دندرک یم تیاده  ار ) مدرم   ) ام نامرف  هب  اهنآ  : » دنک یم وگ  زاب  ار  ماقم  نیا  هرمث  تیلعف و  دعب  هلحرم  رد 

هب ندـناسر  ندرک و  يریگتـسد  ینعم  هب  هکلب  دراد ، دوجو  تلاسر  توبن و  رد  هک  قیرط  هئارا  ییامنهار و  ینعم  هب  تیادـه  اهنت  هن 
.دوصقم لزنم  رس 

يادا زامن و  نتـشاد  اپ  رب  کین و  ياهراک  ماـجنا  اـهنآ  هب  اـم  و   » هک دوب  نیا  اـهنآ  یگژیو  تبهوم و  نیمجنپ  نیمراـهچ و  نیموس و 
(. ِةاکَّزلا َءاتیِإ  ِةالَّصلا َو  َماقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  « ) میدرک یحو  اهنآ  هب  ار  تاکز 

اَنل اُوناـک  َو  « ) دـندرک یم تداـبع  ار  اـم  طـقف  یگمه  اـهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  اـهنآ  تیدوـبع »  » ماـقم هب  زارف  نیرخآ  رد  و 
(. َنیِِدباع
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180 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

وا هب  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  میهاربا و  کیدزن  ناگتـسب  زا  طول  هک  اـجنآ  زا  ناـگدولآ ! نیمز  رـس  زا  طول  تاـجن  هیآ 74 -) )
هراشا وا  هب  تبسن  راگدرورپ  بهاوم  تلاسر و  غالبا  هار  رد  وا  ششوک  شالت و  زا  یـشخب  هب  میهاربا ، ناتـساد  زا  سپ  دروآ  نامیا 

(. ًاْملِع ًامْکُح َو  ُهاْنیَتآ  ًاطُول  َو  « ) میداد ملع  و  تلاسر ) توبن و  نامرف   ) مکح وا  هب  ام  هک  روآ  دای  هب  ار  طول  و  : » دنک یم
میهاربا زا  ادعب  و  درک ، ترجاهم  نیطسلف  هب  لباب  نیمز  رس  زا  وا  هارمه  و  دوب ، میهاربا  اب  رصع  مه  هک  تسا  یگرزب  ناربمایپ  زا  طول 

وا دندوب ، یـسنج  ياهیگدولآ  تافارحنا و  اصوصخم  هانگ ، داسف و  قرغ  هقطنم  نآ  مدرم  هک  ارچ  هدمآ  مودس »  » رهـش هب  دش و  ادج 
.دراذگ رثا  نالدروک  نآ  رد  رتمک  اما  درک ، رایسب  ششوک  شالت و  فرحنم  موق  نیا  تیاده  يارب 

181 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  طول - هداوناخ  زج  و  تفرگ ، ارف  ار  اهنآ  یهلا  دیدش  باذع  رهق و  ماجنا  رس 
.دندش دوبان  یگمه  شرسمه - يانثتسا 

دیلپ و ياهراک  هک  يراید  رهش و  زا  ار  وا  ام  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  تشاد  ینازرا  طول  هب  هک  تبهوم  نیا  هب  هیآ  هلابند  رد  اذل 
(. َِثئابَْخلا ُلَمْعَت  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  « ) میدیشخب ییاهر  دنداد  یم ماجنا  تشز 

(. َنیِقِساف ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دندوب هتفر  نوریب  ّقح  نامرف  تعاطا  زا  دندوب و  يدب  مدرم  اهنآ  هک  ارچ  »

181 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  طول »  » هراب رد  یهلا  تبهوم  نیرخآ  هب  سپس  هیآ 75 -) )
(. اِنتَمْحَر ِیف  ُهاْنلَخْدَأ  َو  « ) میدرک لخاد  شیوخ  صاخ  تمحر  رد  ار  وا  ام  «و 

(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّنِإ  « ) دوب حلاص  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  »

181 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

تشذگ رس  زا  یتمسق  رکذ  هب  طول ، میهاربا و  ناتـساد  زا  يا  هشوگ رکذ  زا  دعب  جوجل : نابـصعتم  لاگنچ  زا  حون  تاجن  هیآ 76 -) )
( طول میهاربا و   ) اهنآ زا  لبق  هک  یماـگنه  ار ، حون  روآ  داـی  هب  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، حون »  » ینعی گرزب  ناربماـیپ  زا  رگید  یکی 

(. ُْلبَق ْنِم  يدان  ْذِإ  ًاحُون  َو   ) درک نامیا  یب نافرحنم  لاگنچ  زا  تاجن  ياضاقت  و  دناوخ » ار  دوخ  راگدرورپ 
زا يدحا  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم هک  اجنآ  هدـش  لقن  هیآ 26 و 27  حون  هروس  رد  هک  تسا  ینیرفن  هب  هراشا  ارهاـظ  حون  يادـن  نیا 

رجاف رفاک و  زج  زین  اهنآ  هدنیآ  لسن  و  دننک ، یم هارمگ  ار  وت  ناگدـنب  دـننامب  رگا  هک  ارچ  راذـگم ! نیمز  يور  ار  نامیا  یب موق  نیا 
ییاهر گرزب  هودنا  مغ و  نآ  زا  ار  شا  هداوناخ وا و  میدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  ام  سپ  : » دنک یم هفاضا  سپـس  دوب !» دـهاوخن 

(. ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَّجَنَف َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  « ) میدیشخب
.ار وا  صاخ  ناتسود  مه  دوش و  یم لماش  ار  وا  نمؤم  ناگتسب  مه  هک  دراد  یعیسو  ینعم  اجنیا  رد  لها » »

181 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ِمْوَْقلا َنِم  ُهانْرَـصَن  َو  « ) میدرک يرای  دندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یموق  ربارب  رد  ار  وا  ام  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 77 -) )
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182 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اِنتایِآب .) اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 
(. َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف  ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) میدرک قرغ  ار  اهنآ  همه  اذل  دندوب ، يدب  موق  اهنآ  هک  ارچ  »

حلـصا باختنا  ساسا  رب  هکلب  درادـن ، یماقتنا  هبنج  زگره  یهلا  ياـهتازاجم  هک  تقیقح  نیا  رب  تسا  يدـیکأت  رگید  راـب  هلمج  نیا 
ای دنـشاب و  هّللا  یلا  ریـس  لماکت و  طخ  رد  هک  تسا  یهورگ  يارب  یگدنز  بهاوم  زا  هدافتـسا  تایح و  قح  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،

.دندرگ زاب  هدرک و  رظن  دیدجت  ادعب  دنداتفا  فارحنا  طخ  رد  يزور  رگا 

182 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب اـجنیا  رد  طول  حون و  میهاربا و  نوراـه و  یـسوم و  هب  طوـبرم  ياهتـشذگ  رـس  بیقعت  رد  نامیلـس : دواد و  تواـضق  هیآ 78 -) )
دواد هیحان  زا  هک  يرواد  تواضق و  کی  يارجام  هب  يا  هتسب رس  هراشا  زاغآ  رد  و  دنک ، یم هراشا  نامیلس  دواد و  یگدنز  زا  یشخب 

.دراد تفرگ  تروص  نامیلس  و 
ار نآ  هنابـش  موق  نادنفـسوگ  هک  دـندرک  یم تواضق  يرازتشک  هراب  رد  هک  یماـگنه  رآ ، داـی  هب  ار  نامیلـس  دواد و  و  : » دـیامرف یم

(. ِمْوَْقلا ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِنامُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُس  َدُواد َو  َو  « ) دندوب هدیرچ 
(. َنیِدِهاش ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو  « ) میدوب اهنآ  مکح  دهاش  ام  «و 

عیاض هدروخ و  ار  روگنا  ياه  هشوخ اهگرب و  و  دـنوش ، یم دراو  یناتـسکات  هب  هنابـش  ینادنفـسوگ  هلگ  هک : دوب  رارق  نیدـب  ناتـساد 
هب نادنفـسوگ  مامت  دـیاب  گرزب  تراسخ  نیا  ربارب  رد  هک  دـهد  یم مکح  دواد  درب ، یم دواد  دزن  تیاکـش  غاـب  بحاـص  دـننک ، یم

.دوش هداد  غاب  بحاص 
: دیوگ یم ردپ  نک ! لیدعت  هد و  رییغت  ار  مکح  نیا  ادخ ! گرزب  ربمایپ  يا  دـیوگ : یم ردـپ  هب  دوب  كدوک  نامز  نآ  رد  هک  نامیلس 

؟ هنوگچ
تـسد هب  غاب  و  دنک ، هدافتـسا  ناشمـشپ  ریـش و  اهنآ و  عفانم  زا  ات  دنوش  هدرپس  غاب  بحاص  اب  دیاب  نادنفـسوگ  دیوگ : یم خـساپ  رد 

، دوش یم هداد  لیوحت  شبحاص  هب  تشگ  زاب  لوا  لاح  هب  غاب  هک  یماگنه  دشوکب  نآ  حالصا  رد  ات  دوش  هداد  نادنفـسوگ  بحاص 
183 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مکح  دعب  هیآ  قبط  دنوادخ  و  ددرگ - یم رب  شبحاص  هب  زین  نادنفسوگ  و 

.درک دییأت  ار  نامیلس 

183 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ار تموکح  يرواد و  نیا  ام  سپ  : » دنک یم دییأت  تروص  نیا  هب  ناتساد  نیا  رد  ار  نامیلس  مکح  هیآ  نیا  رد  لاح  ره  هب  هیآ 79 -) )
(. َناْمیَلُس اهانْمَّهَفَف   ) تفایرد ار  همصاخم  نیا  لح  هار  نیرتهب  وا  ام  دییأت  اب  و  میدرک » میهفت  نامیلس  هب 

نیا زا  کی  ره  هب  ام  : » دـنک یم هفاضا  هلـصاف  الب  هک  ارچ  هدوب ، تسردان  هابتـشا و  دواد  مکح  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موهفم  ماـما 
(. ًاْملِع ًامْکُح َو  اْنیَتآ  الُک  َو  « ) میدیشخب ملع  يرواد و  یگتسیاش  یهاگآ و  ود ،

هک میتخاس  رخـسم  ار  اههوک  ام  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دوب  هداد  دواد  هب  ادـخ  هک  یتاراختفا  بهاوم و  زا  رگید  یکی  هب  سپس 
(. َْریَّطلا َنْحِّبَُسی َو  َلابِْجلا  َدُواد  َعَم  انْرَّخَس  َو  « ) ار ناگدنرپ  نینچمه  دنتفگ و  یم حیبست  دواد  هارمه 

(. َنِیلِعاف اَّنُک  َو  « ) میداد ماجنا  ار  راک  نیا  ام  و   » تسین یمهم  زیچ  ام  تردق  ربارب  رد  اهنیا 
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183 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب ار  هرز  نتخاس  ام  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هداد  گرزب  ربمایپ  نیا  هب  ادـخ  هک  یبهاوم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 80 -) )
ٍسُوَبل َۀَْعنَـص  ُهانْمَّلَع  َو  ( ؟» دینک یم رکـش  شیاهتمعن ) رب  ار  ادخ  امـش   ) ایآ سپ  دنک  ظفح  ناتیاهگنج  رد  ار  امـش  ات  میداد ، میلعت  وا 

(. َنوُرِکاش ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِسَْأب  ْنِم  ْمُکَنِصُْحِتل  ْمَُکل 

183 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

، هدرک هداد  ع )  ) نامیلس ینعی  ناربمایپ  زا  رگید  یکی  هب  ادخ  هک  یبهاوم  زا  یشخب  هب  اجنیا  رد  نامیلـس ! نامرف  رد  اهداب  هیآ 81 -) )
كرابم ار  نآ  ام  هک  ینیمز  رـس  يوس  هب  وا  نامرف  تحت  هک  میتخاس  نامیلـس  رخـسم  ار  از  نافوط دـیدش و  ياهداب  ام  و  : » دـیوگ یم

(. اهِیف انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  یلِإ  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  ًۀَفِصاع  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسل  َو  « ) درک یم تکرح  میدوب  هدرک 
(. َنیِِملاع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  اَّنُک  َو  « ) میتسه میدوب و  هاگآ  زیچ  همه  هب  ام   » هک ارچ  تسین ، بیجع  راک  نیا  و 

زا مه  و  دروآ ، نامرف  تحت  ناوت  یم ار  اهنآ  هنوگچ  میناد  یم میهاگآ ، نآ  رب  مکاح  تاـماظن  نیناوق و  یتسه و  ملاـع  رارـسا  زا  مه 
184 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ره  هب  و  راک ، نیا  ماجنا  رس  هجیتن و 

.تسا میلست  عضاخ و  ام  تردق  ملع و  ربارب  رد  زیچ  همه  لاح 

184 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

رارق وا  رّخـسم  زین  ار   ) نیطایـش زا  یهورگ  و  : » دنک یم وگ  زاب  ار  ع )  ) نامیلـس يراصحنا  بهاوم  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  هیآ 82 -) )
َنوُصوُغَی ْنَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم  َو  « ) دنداد یم ماجنا  وا  يارب  زین )  ) نیا زا  ریغ  ییاهراک  دندرک و  یم یـصاّوغ  شیارب  ایرد ) رد  هک  میداد ،

(. َِکلذ َنوُد  اًلَمَع  َنُولَمْعَی  َُهل َو 
(. َنیِِظفاح ْمَُهل  اَّنُک  َو  « ) میتشاد یم هاگن  وا ) نامرف  ربارب  رد  یشک  رس  درمت و  زا   ) ار اهنآ  ام  «و 

.دندوب فلتخم  ياهتراهم  اب  رگتعنص  دنمرنه و  لاعف ، شوه ، اب  يدارفا  اهنآ 

184 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ادخ گرزب  ناربمایپ  زا  رگید  یکی  هدنزومآ  تشذگ  رـس  زا  اجنیا  رد  میدیـشخب : ییاهر  تالکـشم  بادرگ  زا  ار  بّویا  هیآ 83 -) )
.تسا هدش  وا  یناگدنز  زا  يا  هشوگ هب  هراشا  ءایبنا  هروس  رد  هک  تسا  يربمایپ  نیمهد  و  بّویا »  » وا دیوگ  یم نخس 

راوگان ثداوح  ربارب  رد  اـصوصخم  وا  ییابیکـش  ربص و  دراد ، تهبا  اـب  هوکـش و  رپ  لاـح  نیع  رد  و  زیگنا ، مغ یتشذگرـس  بویا » »
.تسا یمیدق  لثملا  برض  کی  بویا » ربص   » هک يا  هنوگ هب  دوب ، بیجع 

يور نم  هب  تالکـشم  یلاـح و  دـب  تشاد :) هضرع  و   ) دـناوخ ار  شراـگدرورپ  هک  یماـگنه  روآ ) داـی  هب   ) ار بّویا  و  : » دـیامرف یم
(. َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو  «! ) ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هدروآ و 

184 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 
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« میتخاس فرطرب  ار  وا  یتحاران  جـنر و  میدرک و  تباجا  ار  شا  هتـساوخ بّویا ، ياعد  نیا  لاـبند  هب  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  هیآ 84 -) )
(. ٍّرُض ْنِم  ِِهب  ام  انْفَشَکَف  َُهل  اْنبَجَتْساَف  )

(. ْمُهَعَم ْمُهَْلثِم  ُهَلْهَأ َو  ُهاْنیَتآ  َو  « ) میدوزفا اهنآ  هب  ار  ناشدننامه  و  میدنادرگ ، زاب  وا  هب  ار  وا  هداوناخ  «و 
يرْکِذ انِدـْنِع َو  ْنِم  ًۀَـمْحَر  « ) راگدرورپ ناگدـننک  تدابع  يارب  يرکذـت  يروآ و  دای  مه  دـشاب و  اهنآ ) رب   ) ام هیحان  زا  یتمحر  ات  »

185 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِِدباْعِلل .)
زا يا  هشوگ اب  زاب  دنـشاب  هدرـشف  ردق  ره  نانمـشد  ناوارف و  ردق  ره  اهیراتفرگ  دشاب و  دایز  ردق  ره  تالکـشم  دـننادب  ناناملـسم  ات 
اب نارباص  شاداپ  ناونع  هب  دـنوادخ  یهاـگ  هکلب  دوش  یم ناربج  اـهنایز  اـهنت  هن  تسا ، یندـش  فرطرب  اـهنیا  همه  راـگدرورپ  فطل 

.دیازفا یم نآ  رب  زین  هتفر  تسد  زا  هچنآ  دننامه  تماقتسا 

185 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، یهلا  ناربمایپ  زا  رگید  رفن  هس  ییابیکش  ماقم  هب  هراشا  اجنیا  رد  نآرق  لفکلا : اذ  سیردا و  لیعامـسا و  هیآ 85 -) )
ٌّلُک ِلْفِْکلا  اَذ  َسیِرْدِإ َو  َلیِعامْسِإ َو  َو  « ) دندوب نایابیکش  نارباص و  زا  اهنآ  همه  هک  روآ ) دای  هب   ) ار لفکلا  اذ  سیردا و  لیعامسا و 

(. َنیِِرباَّصلا َنِم 
زگره دنداد و  جرخ  هب  تمواقم  ربص و  یگدنز  ياسرف  تقاط  تالکـشم  ای  نانمـشد و  ربارب  رد  دوخ  رمع  لوط  رد  اهنآ  زا  کی  ره 

.يدرمیاپ تماقتسا و  زا  دندوب  ییوگلا  کی  ره  دندزن و  وناز  ثداوح  نیا  ربارب  رد 

185 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

تمحر رد  ار  اهنآ  ام  و  : » دنک یم نایب  نینچ  نانآ  يارب  تماقتسا  ربص و  نیا  ربارب  رد  ار  یهلا  تبهوم  نیرتگرزب  سپـس  هیآ 86 -) )
(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْمُهَّنِإ  اِنتَمْحَر  ِیف  ْمُهاْنلَخْدَأ  َو  « ) دندوب ناحلاص  زا  اهنآ  هک  ارچ  میدرک ، لخاد  دوخ 

185 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نایب ار  سنوی »  » گرزب ربمایپ  تشذگ  رـس  زا  يا  هشوگ زین  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  كانتـشحو : نادـنز  نآ  زا  سنوی  تاجن  هیآ 87 -) )
اَذ َو  « ) تفر اهنآ  نایم  زا  شیوخ ) نامرفان  تسرپ و  تب  موق  رب   ) نیگمـشخ هک  یماگنه  رآ  داـی  هب  ار  نونلا  اذ  و  : » دـیوگ یم هدرک ،

(. ًابِضاغُم َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا 
(. ِْهیَلَع َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  « ) درک میهاوخن  گنت  وا  رب  ار ) یگدنز   ) ام هک  درک  یم نامگ  وا  »

رد هدرکن ، هنیمز  نیا  رد  ییالوا  كرت  یتح  تسا و  هداد  ماجنا  شنامرفان  موق  ناـیم  رد  ار  شیوخ  تلاـسر  ماـمت  درک  یم ناـمگ  وا 
رادیب دیاش  دراشفب  رگج  رب  نادند  دـهد و  جرخ  هب  تماقتـسا  ربص و  دـنامب و  اهنآ  نایم  رد  نیا  زا  شیب  هک  دوب  نیا  یلوا  هک  یلاح 
ریـسفت هدـیزگرب  وا  یمیظع  گنهن  میداد ، رارق  راـشف  رد  ار  وا  یلوا  كرت  نیمه  رطاـخ  هب  ماـجنا  رـس  دـنیآ  ادـخ  يوس  هب  دـنوش و 

186 ص : ج3 ، هنومن ،
(. َْتنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  « ) تسین يدوبعم  وت  زج  ادنوادخ ! دز  ادص  مکارتم  ياهتملظ  نآ  رد  وا  سپ   » دیعلب ار 

موق رب  مه  مدرک و  متـس  شیوخ  رب  مه  َنیِِملاَّظلا .) َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  «! ) مدوب ناراکمتـس  زا  نم  یهزنم ، كاـپ و  ادـنوادخ ! »
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هار هب  اهنآ  دـیاش  مداد  یم اه  هجنکـش همه  هب  نت  مدـش ، یم اریذـپ  ار  اهیتخـس  دـیادش و  تامیالمان و  نیا ، زا  شیب  تسیاب  یم دوخ ،
.دنیآ

186 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

(. ِّمَْغلا َنِم  ُهاْنیََّجن  َُهل َو  اْنبَجَتْساَف  « ) میدیشخب شیئاهر  هودنا  مغ و  زا  میدرک و  تباجا  ار  وا  ياعد  ام  ماجنا  رس  (- » هیآ 88 )
(. َنِینِمْؤُْملا یِْجُنن  َِکلذَک  َو  « ) میشخب یم تاجن  ار  نانمؤم  ام  هنوگ  نیا  و   » يرآ

تاذ زا  و  دروآ ، ادـخ  هاگرد  هب  رذـع  شیوخ ، ریـصقت  زا  نانمؤم  زا  سک  ره  هکلب  دوبن ، سنوی  يارب  یـصاصتخا  هماـنرب  کـی  نیا 
.درک میهاوخ  فرط  رب  ار  شهودنا  باجتسم و  ار  شیاعد  ام  دبلط  تمحر  ددم و  شکاپ 

186 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

یهلا گرزب  ناربمایپ  زا  رگید  تیـصخش  ود  تشذگرـس  زا  يا  هشوگ دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  ییاـهنت : زا  اـّیرکز  تاـجن  هیآ 89 -) )
.دنک یم نایب  ار  ییحی »  » و ایرکز » »

وت و  راذگم ، اهنت  ارم  اراگدرورپ ! تشاد : هضرع  دـناوخ و  ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  ار  اّیرکز  : » دـیوگ یم تسخن 
(. َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  ًادْرَف َو  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  اَّیِرَکَز  َو  « ) یتسه ناثراو  نیرتهب 

ازان میقع و  يرـسمه  رگید  يوس  زا  و  تشادـن ، يدـنزرف  زونه  اما  تسـشن ، شرـس  رب  يریپ  فرب  و  تشذـگ ، ایرکز  رمع  رب  اـهلاس 
.تشاد

دروآ و يور  ادـخ  هاگرد  هب  بلق  مامت  اب  ماگنه  نیا  رد  دـنک  بیقعت  ار  وا  یهلا  ياه  هماـنرب دـناوتب  هک  دوب  يدـنزرف  يوزرآ  رد  وا 
.درک يدنمورب  حلاص و  دنزرف  ياضاقت 

186 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هک نانچ  نآ  دیـشخب  ققحت  ار  وا  هتـساوخ  و  درک ، تباجا  ار  تقیقح  هب  قشع  زا  راشرـس  صلاخ و  ياـعد  نیا  دـنوادخ  هیآ 90 -) )
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ییْحَی .) َُهل  اْنبَهَو  َُهل َو  اْنبَجَتْـساَف  « ) میدیـشخب وا  هب  ار  ییحی  میدرک و  تباجا  ار  وا  ياعد  ام  سپ  : » دیامرف یم

187 ص : ج3 ،
(. ُهَجْوَز َُهل  انْحَلْصَأ  َو  « ) میدرک دنزرف ) ندروآ  هب  رداق  و   ) حالصا ار  وا  يازان  رسمه   » دوصقم نیا  هب  ندیسر  يارب  و 

« دندرک یم تعرس  ریخ ، ياهراک  ماجنا  رد  اهنآ  : » دیوگ یم نینچ  هدرک  هداوناخ  نیا  هتسجرب  تافص  زا  تمـسق  هس  هب  هراشا  سپس 
(. ِتاْریَْخلا ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناک  ْمُهَّنِإ  )

(. ًابَهَر ًابَغَر َو  انَنوُعْدَی  َو  « ) دندناوخ یم ار  ام  لاح  همه  رد  هانگ  زا  تشحو  تعاط و  هب  قشع  رطاخ  هب  اهنآ  «و 
اَنل اُوناک  َو   ) تیلوؤسم ساـسحا  اـب  هتخیمآ  سرت  مارتحا و  بدا و  اـب  هتخیمآ  یعوضخ  دنتـشاد » عوشخ  اـم  ربارب  رد  هراومه  اـهنآ  «و 

(. َنیِعِشاخ
نماد هک  ییاهرورغ  اهتلفغ و  راتفرگ  تمعن  هب  ندیسر  ماگنه  هب  اهنآ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هناگ  هس  تافص  نیا  رکذ 

.دندش یمن دریگ  یم تمعن  هب  لوصو  ماگنه  هب  ار  نامیالا  فیعض  تیفرظ و  مک  دارفا 
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187 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

، تسا هدش  هراشا  ع )  ) حیسم ترضح  شدنزرف  وا و  مارتحا  تمظع و  میرم و  ماقم  هب  هیآ  نیا  رد  نمادکاپ : يوناب  میرم  هیآ 91 -) )
(. اهَجْرَف ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َو  « ) تشاد هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  ار  ینز  روآ  دای  هب  و  : » دیوگ یم

(. انِحوُر ْنِم  اهِیف  انْخَفَنَف  « ) میدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  ام  سپس  »
(. َنیَِملاْعِلل ًۀَیآ  اهَْنبا  اهاْنلَعَج َو  َو  « ) میداد رارق  نایناهج  يارب  یگرزب  هناشن  ار  حیسم ]  ] شدنزرف وا و  «و 

187 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب اجنیا  رد  هدمآ ، اهنآ  تشذگ  رس  زا  یشخب  یهلا و  ناربمایپ  زا  یهورگ  مان  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هدحاو ! تما  هیآ 92 -) )
وریپ و  دندوب » يدحاو  تّما  همه  ناشناوریپ ) گرزب و  ناربمایپ   ) نیا : » دـیوگ یم نینچ  یلک  يریگ  هجیتن  يدـنب و  عمج  کی  ناونع 

(. ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ   ) فده کی 
هب اهـشور و  اهیگژیو و  ياراد  طیحم ، نامز و  فالتخا  اب  دـنچ  ره  تسا ، هدوب  یکی  زین  اـهنآ  دـصقم  فدـه و  یکی و  اـهنآ  هماـنرب 

همشچ رـس  أدبم  کی  زا  همه  هک  هدوب  نآ  رطاخ  هب  فده ، اه و  همانرب تدحو  یگناگی و  نیا  .دندوب  توافتم  ياهکیتکات  حالطـصا 
188 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

اَنَأ َو  « ) دینک شتسرپ  ارم  اهنت  سپ  متسه ، امش  راگدرورپ  نم  و  : » دیوگ یم هلـصاف  الب  اذل  و  اتکی ، دحاو  دنوادخ  هدارا  زا  هتفرگ ، یم
(. ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر 

.دریگ یم همشچ  رس  یحو  عبنم  دیحوت  زا  ءایبنا  یلمع  یتدیقع و  دیحوت  عقاو  رد 

188 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

راک اهنآ  و  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک  يدـیحوت  دـحاو  لـصا  نیا  زا  مدرم  زا  یمیظع  هورگ  فارحنا  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 93 -) )
(. ْمُهَْنَیب ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَت  َو  « ) دندناشک هیزجت  هقرفت و  هب  دوخ  نایم  رد  ار  دوخ 

يرازیب تئارب و  وا  زا  درک و  یم نیرفن  نعل و  ار  يرگید  هورگ  هورگ ، ره  و  دنداتـسیا ، مـه  ربارب  رد  هـک  دیـسر  ییاـج  هـب  ناـشراک 
زا فارحنا  هجیتن  دوب  نیا  و  دنتخیر ، ار  يدایز  ياهنوخ  دندیـشک و  هحلـسا  رگیدمه  يور  هب  دـندرکن  تعانق  زین  نیا  هب  تسج ، یم

.قح هناگی  نییآ  دیحوت و  یساسا  لصا 
(. َنوُعِجار اْنَیلِإ  ٌّلُک  « ) دندرگ یم زاب  ام  يوس  هب  ماجنا  رس  اهنآ  همه  اما  : » دنک یم هفاضا  هیآ  رخآ  رد  و 
.دنور یم تدحو  يوس  هب  یگمه  تمایق  رد  زاب  دوش و  یم هدیچ  رب  دراد  یضراع  هبنج  هک  فالتخا  نیا 

188 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ار هقرفت  هار  ندومیپ  نآ و  زا  فارحنا  ای  و  راگدرورپ ، شتـسرپ  قیرط  رد  هدـحاو » تما   » اب یگنهاـمه  هجیتن  هیآ  نیا  رد  هیآ 94 -) )
وا شـشوک  شالت و  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  ار  حـلاص  لامعا  زا  يزیچ  سک  ره  سپ  : » دـیامرف یم نایب  نینچ 

(. ِِهیْعَِسل َناْرفُک  الَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ِتاِحلاَّصلا َو  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  « ) تفرگ دهاوخن  رارق  یساپسان  دروم 
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(. َنُوِبتاک َُهل  اَّنِإ  َو  « ) تشون میهاوخ  اعطق  ار  وا  حلاص  لامعا  ام  و  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  و 
.درمش یم نامیا  ار  حلاص  لامعا  یلوبق  طرش  نآرق ، تایآ  زا  رگید  يرایسب  دننامه  هیآ  نیا 

188 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

189 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راک  وکین  نانمؤم   » زا نخس  لبق  هیآ  رد  زیخاتسر : هناتسآ  رد  نارفاک  هیآ 95 -) )
هب سفن  نیرخآ  اـت  هک  اـهنآ  دـنراد ، رارق  اـهنآ  لـباقم  هطقن  رد  هک  دـنک  یم هراـشا  يدارفا  هب  هیآ ، نیا  رد  دوـب و  لـمعلا » حـلاص  و 
زاب ایند  هب   ) میدرک دوبان  ناشناهانگ ) مرج  هب   ) ار اهنآ  هک  ییاهرهـش  رب  تسا  مارح  و  : » دـیامرف یم دـنهد ، یم همادا  داسف  تلـالض و 

(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّنَأ ال  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  یلَع  ٌمارَح  َو  « ) تشگ دنهاوخن  زاب  زگره  اهنآ  دندرگ )
تلفغ رورغ و  ياه  هدرپ خزرب ، ناهج  هب  نتفر  يدوبان و  زا  دعب  ای  یهلا ، باذع  هدهاشم  زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  تقیقح  رد 

اب نآرق  یلو  دنتشگ  یم زاب  ایند  هب  رگید  راب  اهاطخ  همه  نیا  ناربج  يارب  شاک  يا  دننک  یم وزرآ  دور  یم رانک  ناشناگدید  ربارب  زا 
.تسا هدنامن  یقاب  ناربج  يارب  یهار  تسا و  عونمم  ینعی  مارح ، یلکب  اهنآ  تشگزاب  دیوگ : یم تحارص 

189 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

.دراد همادا  نانچمه  ناهج  نایاپ  ات  یتخب  دب  نیا  و  دنتلفغ ، رورغ و  رد  امئاد  ناربخ  یب نیا  لاح  ره  هب  هیآ 96 -) )
يدنلب ره  زا  و ) دنوش ، شخپ  نیمز  رسارس  رد   ) اهنآ دوش و  هدوشگ  جوجأم  جوجأی و  رب  هار  هک  ینامز  ات  : » دیامرف یم نآرق  هکنانچ 

(. َنُولِْسنَی ٍبَدَح  ِّلُک  ْنِم  ْمُه  ُجوُجْأَم َو  ُجوُجْأَی َو  ْتَِحُتف  اذِإ  یَّتَح  « ) دنرذگب تعرس  اب  یعافترا  و 

189 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

(. ُّقَْحلا ُدْعَْولا  َبَرَْتقا  َو  « ) دوش یم کیدزن  تمایق ]  ] قح هدعو  و  : » دیوگ یم هلصاف  الب  و  هیآ 97 -) )
ٌۀَـصِخاش َیِه  اذِإَف   ) دـننک یم هاگن  هنحـص  نآ  هب  هریخ  هریخ  و  دـنام » یم زاب  تکرح  زا  تشحو  زا  نارفاک  ياهمـشچ  ماگنه  نآ  رد  »

(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُراْصبَأ 
هنحـص نیا  زا  ام  ام ! رب  ياو  يا   » دوش یم دنلب  ناشدایرف  دور و  یم رانک  ناشناگدـید  ربارب  زا  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ ماگنه  نیا  رد 

(. اذه ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَق  انَْلیَو  ای  « ) میدوب تلفغ  رد 
رگمتـس ملاظ و  ام  هکلب  هن ، : » دنیوگ یم تحارـص  اب  دننک  هئربت  ار  دوخ  دنناشوپب و  ار  شیوخ  هانگ  رذع ، نیا  اب  دـنناوت  یمن نوچ  و 

(. َنیِِملاظ اَّنُک  َْلب  «! ) میدوب
ياهسرد نینچمه  و  هدنهد ، ناکت  ثداوح  همه  نیا  ینامسآ و  بتک  یهلا و  ناربمایپ  همه  نیا  دوجو  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  الوصا 

190 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  هب  راگزور  هک  یتربع 
.نارگید نتشیوخ و  رب  ملظ  تسا و  ریصقت  هدز  رس  اهنآ  زا  هچنآ  دنشاب ، تلفغ  رد  دهد  یم

190 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 
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اهنآ هب  ار  نخس  يور  اجنیا  رد  درک  یم ثحب  رگمتس  ناکرشم  تشون  رـس  زا  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  منهج ! مزیه  هیآ 98 -) )
ام ْمُکَّنِإ َو  «! ) دیمّنهج هریگشتآ  دیتسرپ  یم ادخ  زا  ریغ  ار  هچنآ  امش و  : » دنک یم میسرت  نینچ  ار  ناشیاهدوبعم  اهنآ و  هدنیآ  هدرک و 

(. َمَّنَهَج ُبَصَح  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت 
مزیه ياه  هعطق نوچمه  و  تسامش ، یگتخاس  نایادخ  امش و  دوخ  دهد  یم لیکشت  ار  نآ  ياه  هلعـش هک  یمزیه  منهج و  هریگـشتآ 
(. َنوُدِراو اَهل  ُْمْتنَأ  « ) دیوش یم نآ  رب  دراو  امش  : » دنک یم هفاضا  سپس  دیوش ! یم باترپ  منهج  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  شزرا  یب

امش زا  دزیخ  یم رب  ناشدوجو  زا  هک  یشتآ  اب  ناتنایادخ  ییوگ  دیوش ، یم دراو  اهنآ  رب  امش  سپـس  دننکفا ، یم شتآ  رد  ار  اهتب  لوا 
.دننک یم ییاریذپ 

190 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

َْول « ) دندش یمن خزود  شتآ  دراو  زگره  دـندوب  ینایادـخ  اهتب ، نیا  رگا  : » دـیامرف یم یلک  يریگ  هجیتن  ناونع  هب  سپـس  هیآ 99 -) )
(. اهوُدَرَو ام  ًۀَِهلآ  ِءالُؤه  َناک 

(. َنوُِدلاخ اهِیف  ٌّلُک  َو  « ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج   » هکلب دنوش  یم خزود  دراو  اهنت  هن  دینادب  یلو 

190 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

اهنآ : » دـیوگ یم شزرا » یب نادوبعم   » نآ ربارب  رد  هارمگ ،» نادـباع   » نیا كاندرد ، عضو  نوماریپ  رتشیب  حیـضوت  يارب  هیآ 100 -) )
(. ٌرِیفَز اهِیف  ْمَُهل  « ) دنراد كاندرد  ياه  هلان اهدایرف و  خزود ، رد 

اهنآ اـب  رما  نیا  رد  زین  دـندوب  ناـشدوبعم  هک  ینیطایـش  هکلب  دـشابن ، نادـباع  هب  طوبرم  اـهنت  زیگنا  مغ  هلاـن  ریفز و  نیا  تسا  نکمم 
.دنشاب کیرش 

اهِیف ال ْمُه  َو  « ) دنونش یمن يزیچ  خزود  رد  اهنآ   » هکنیا نآ  دنک و  یم وگ  زاب  ار  اهنآ  كاندرد  ياهتازاجم  زا  رگید  یکی  دعب ، هلمج 
(. َنوُعَمْسَی

عمتـسم اهنت  و  دنونـش ، یمن اقلطم  دشاب  ناشیلاحـشوخ  رورـس و  هیام  هک  ینخـس  اهنآ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
191 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایخزود ، هاکناج  ياه  هلان

.دنتسه باذع  ناگتشرف  ياهدایرف  و 
هیام دوخ  نیا  دـنباذع و  رد  اـهنآ  اـهنت  ییوگ  دنونـش  یمن اـقلطم  ار  سک  چـیه  يادـص  اـهنیا  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنا  هتفگ یـضعب 

.تسا يرتشیب  تازاجم 

191 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

ود ره  عضو  رگیدـکی  اب  هسیاقم  رد  ات  دـنک  یم وگ  زاب  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  نیتسار و  ناـنمؤم  تـالاح  هیآ  نیا  هیآ 101 -) )
.دوش رت  صخشم

كانلوه و شتآ  نیا  زا  میا  هداد لبق  زا  اهنآ  هب  کـین  هدـعو  ناـشحلاص  لاـمعا  ناـمیا و  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم تسخن 
(. َنوُدَْعبُم اْهنَع  َِکئلوُأ  ینْسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنرود كانتشحو 
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شتآ زا  ندـش  رود  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  میهاوخ  افو  میا  هداد ناهج  نیا  رد  نانمؤم  هب  هک  ییاه  هدـعو مامت  هب  ام  هک  نیا  هب  هراـشا 
.تسا خزود 

191 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

: درمش یم رب  تسا  دنمتداعس  هورگ  نیا  لاح  لماش  هک  ار  یهلا  گرزب  تمعن  راهچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 102 -) )
(. اهَسیِسَح َنوُعَمْسَی  ال  « ) دنونش یمن ار  شتآ  يادص  اهنآ   » هک نیا  تسخن 

.دروخ یمن ناششوگ  هب  كانتشحو  ياهادص  نیا  زگره  دنرود  منهج  زا  نوچ  نیتسار  نانمؤم 
(. َنوُِدلاخ ْمُهُسُْفنَأ  ْتَهَتْشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو  « ) دنمعنتم نادواج  روطب  دنشاب  لیام  دنهاوخب و  هچنآ  رد  اهنآ  : » هک نیا  رگید 

هن مه  نآ  تساهنآ ، سرتسد  رد  ءانثتـسا  نودب  دنهاوخب  هک  يونعم  يدام و  تمعن  ره  درادـن ، ار  ناهج  نیا  تیدودـحم  اجنآ  ینعی 
! نادیواج رمع  کی  رد  هکلب  زور  ود  زور و  کی 

191 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

(. ُرَبْکَْألا ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  ال  « ) دنک یمن نیگمغ  ار  اهنآ  ربکا  عزف  : » هک نیا  موس  هیآ 103 -) )
.تسا رتگرزب  یتشحو  ره  زا  هک  دنا  هتسناد تمایق  زور  ياهتشحو  هب  هراشا  یضعب  ار  گرزب ) تشحو  « ) ربکا عزف  »

192 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدش  هراشا  اهنآ  هب  قوف  تایآ  رد  هک  یناسک  هراب  رد  ادخ  فطل  نیرخآ  هرخالاب 
نیا دـنهد ) یم تراشب  دـنیوگ و  یم شاب  داش  کـیربت و  اـهنآ  هب  و  « ) دنباتـش یم اـهنآ  لابقتـسا  هب  تمحر  ناگتـشرف   » هک تسا  نیا 

(. َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اذه  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّقَلَتَت  َو  « ) دش یم هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزور  نامه 

192 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

( گرزب تشحو  « ) ربکا عزف   » زا نیتسار  نانمؤم  میدـناوخ ، لبق  هیآ  رد  دوش ! یم هدـیچیپ  مه  رد  اهنامـسآ  هک  زور  نآ  هیآ 104 -) )
مـسجم ار  تشحو  نیا  تمظع  تلع  تـقیقح  رد  و  تـسا ، هدرک  زیگنا  تـشحو زور  نآ  زا  یفیـصوت  هـیآ  نـیا  دـنوش  یمن نـیگمغ 
هدیچیپ مه  رد  اه  همان راموط  هک  هنوگ  نامه  میچیپ  یم مه  رد  ار  نامـسآ  ام  هک  دبای  یم ققحت  يزور ،  » رما نیا  دیوگ : یم دزاس ، یم

(. ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  «! ) دوش یم
هدوشگ راموط  نیا  رـضاح  لاح  رد  تسا ، هدـش  ایند  نایاپ  رد  یتسه  ملاـع  راـموط  ندـیدرون  رد  هب  تبـسن  یفیطل  هیبشت  هیآ  نیا  رد 

نیا دـسر ، ارف  زیخاتـسر  نامرف  هک  یماگنه  اما  دراد ، رارق  ییاج  رد  کـی  ره  دوش و  یم هدـناوخ  نآ  طوطخ  شوقن و  ماـمت  هدـش و 
.دش دهاوخ  هدیچیپ  مه  رد  ششوقن ، طوطخ و  مامت  اب  میظع  راموط 

ربارب رد  یتخس  لکـشم و  راک  نیا  و  مینادرگ » یم رب  مه  زاب  میدرک  داجیا  ار  نآ  زاغآ  رد  ام  هک  هنوگ  نامه  : » دنک یم هفاضا  سپس 
(. ُهُدیُِعن ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک   ) تسین ام  میظع  تردق 

(. َنِیلِعاف اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادْعَو  « ) داد میهاوخ  ماجنا  ار  نآ  اعطق  میا و  هداد ام  هک  تسا  يا  هدعو نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
- نایرع هنهرب و  اپ  رگید  راب  اهناسنا  هک  تسا  نآ  لوا  تروص  هب  قلخ  تشگ  زاب  زا  روظنم  هک  دوش  یم هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا 

.تسا تسخن  تروص  هب  شنیرفآ  تشگزاب  ياه  هرهچ زا  یکی  نیا  دندرگ و  یم زاب  دندوب - شنیرفآ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نآ 
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192 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نانمؤم يورخا  ياهـشاداپ  زا  یتمـسق  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  نآ  زا  دعب  دوب : دهاوخ  ناحلاص  نآ  زا  نیمز  تموکح  هیآ 105 -) )
ییاویش نایب  اب  تسا  نیمز » يور  تموکح   » هک اهنآ  يویند  ياهشاداپ  نیرتنشور  زا  یکی  هب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دش  هراشا  حلاص 

193 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماجنا  رس  هک  میتشون  نینچ  رکذ  زا  دعب  روبز  رد  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا 
َيِداـبِع اـُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنـِم  ِروـُبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  « ) دـش دـنهاوخ  نـیمز  تموـکح )  ) ثراو نـم  حـلاص  ناگدـنب 

(. َنوُِحلاَّصلا
.ددرگ یم لماش  ار  ناهج  رسارس  دوش و  یم هتفگ  نیمز  هرک  عومجم  هب  ضرا » »

زا دـعب  روـبز ، رد  اـم ، ، » دوـش یم نینچ  هیآ  ینعم  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، تاروـت  ینعم  هـب  رکذ »  » و دواد ، باـتک  روـبز »  » زا روـظنم 
«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  نیا  هک  میتشون  نینچ  تاروت ،

؟ دننایک َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع   » ادخ حلاص  ناگدنب  هک  تسا  نیا  دنام  یم یقاب  اجنیا  رد  هک  يرگید  لاؤس 
زا یگتسیاش  دیآ ، یم نهذ  هب  نآ  زا  اهیگتسیاش  همه  دیحوت  نامیا و  رب  هوالع  هک  دراد ، یعیـسو  هدرتسگ و  ینعم  نوحلاص »  » هملک

كرد مظن و  ریبدـت و  رظن  زا  یگتـسیاش  و  توق ، تردـق و  رظن  زا  یگتـسیاش  یهاـگآ ، ملع و  رظن  زا  یگتـسیاش  اوقت ، لـمع و  رظن 
.یعامتجا

راکـشآ یلاع و  قادصم  کی  نایب  هک  تسا : هدش  جـع - يدـهم - ترـضح  نارای  هب  ریـسفت  هیآ  نیا  احیرـص  تایاور  زا  یـضعب  رد 
.دزاس یمن دودحم  ار  هیآ  موهفم  تیمومع  و  تسا ،

يزیچ نامه  نیا  و  دوب ، دهاوخ  تیناسنا  ناهج  رد  هدـنیآ ، رد  یعامتجا  حیحـص  ماظن  کی  شریذـپ  رب  ینـشور  لیلد  شنیرفآ  ماظن 
.دوش یم هدافتسا  هادف - انحاورا  يدهم - ترضح  یناهج » گرزب  حلصم   » مایق هب  طوبرم  ثیداحا  ثحب و  دروم  هیآ  زا  هک  تسا 

193 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

( صالخا اب   ) ار ادـخ  هک  یهورگ  يارب  تسا  ینـشور  غالبا  نخـس  نیا  رد  : » دـیوگ یم رتشیب  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 106 -) )
(. َنیِِدباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذه  ِیف  َّنِإ  « ) دننک یم شتسرپ 

193 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

داد و یم حـلاص  ناگدـنب  هب  ار  نیمز  يور  تموکح  تراشب  هتـشذگ  تایآ  هک  اجنآ  زا  نایناهج : يارب  تمحر  ربماـیپ  هیآ 107 -) )
هدـیزگرب هدرک ، هراشا  ص )  ) ربماـیپ دوجو  هّماـع  تمحر  هب  هیآ  نیا  رد  تسا  ناـهج  مدرم  همه  يارب  تمحر  هیاـم  یتموکح  نینچ 

194 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
(. َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  « ) میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام  : » دیوگ یم

تاـجن ببـس  هک  یتـفرگ  هدـهع  هب  ار  ینییآ  رـشن  هک  ارچ  دنتـسه ، وت  تمحر  نوهرم  همه  رفاـک  نمؤـم و  زا  معا  اـیند  مدرم  موـمع 
.تسا ناگمه 

194 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 
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هیآ نیا  رد  تسا  نآ  ياه  هولج دـیحوت و  هلاسم  نآ  ساسا  هیاپ و  نیرتمکحم  تمحر و  رهظم  نیرتمهم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 108 -) )
یحُوی امَّنِإ  ُْلق  « ) تسا يدحاو  دوبعم  امـش  دوبعم  هک  تسا  نیا  دوش  یم یحو  نم  رب  هک  يزیچ  اهنت  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم نینچ 

(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ 
(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ( !؟ دیراذگب رانک  ار  اهتب  و  دیوش » میلست  دیحوت ) یساسا  لصا  نیمه  ربارب  رد   ) دیرضاح امش  ایآ  سپ  »

رد داـقتعا ، رد  دـیحوت  تسا  دـیحوت  تمحر  یلـصا  هیاـپ  هک  نیا  تسخن  تسا ، هدـش  حرطم  يداـینب  هتکن  هس  هیآ ، نیا  رد  عقاو  رد 
.زیچ همه  رد  نوناق و  رد  دیحوت  و  فوفص ، دیحوت  هملک ، رد  دیحوت  لمع ،

نید مامت  دبلاک  رد  هک  تسا  یحور  دیحوت  دوش و  یم هصالخ  دیحوت  لصا  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  توعد  مامت  هک  نیا  رگید  هتکن 
.هدش هدیمد 

رهاظم كرش و  زا  ندمآ  نوریب  فلتخم و  لاکشا  رد  كرش  هب  یگدولآ  للم ، عماوج و  مامت  یلصا  لکشم  هک : نیا  هتکن  نیرخآ  و 
! یناسنا ياهتوغاط  اصوصخم  عون  ره  زا  اهتب  هک  یبوچ ، یگنس و  ياهتب  طقف  هن  تسا ، اهتب  نتسکش  يارب  نیتسآ  ندز  الاب  نآ و 

194 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب نم  وگب : دـنوش ، نادرگ  يور  دـندرکن و ) هجوت  ام  مایپ  توعد و  هب  زاب  شالت  همه  نیا  اـب   ) رگا دـیوگ : یم هیآ  نیا  هیآ 109 -) )
(. ٍءاوَس یلَع  ْمُُکْتنَذآ  ْلُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  « ) منک یم رطخ  مالعا  یهلا ) باذع  زا   ) ناسکی روطب  امش  همه 

تـسا هدش  هداد  امـش  هب  هک  باذع  هدـعو  ایآ  مناد  یمن نم  و  : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  يرتراکـشآ  تروص  هب  ار  دـیدهت  نیا  سپس 
195 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُدَعُوت .) ام  ٌدیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَق  يِرْدَأ َأ  ْنِإ  َو  ( !؟» رود ای  تسا  کیدزن 

.دشاب کیدزن  مه  رایسب  کیدزن و  مه  دیاش  تسا ، رود  هدعو  نیا  دینکن  رکف 
رد دـشاب ، ود  ره  ای  ایند و  تازاجم  اـی  تماـیق و  باذـع  تسا  نکمم  دـنا  هدـش دـیدهت  نآ  هب  اـجنیا  رد  هک  یتازاـجم  باذـع و  نیا 

یتـح هک  دـشاب  نآ  ناـمز  تاـیئزج و  هب  هراـشا  تسا  نکمم  موس  مود و  تروص  رد  تسادـخ و  صوـصخم  نآ  ملع  لوا  تروـص 
.دنتسین هاگآ  نآ  تایئزج  زا  ناربمایپ 

195 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

لامعا زا  ادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دوش  امش  تازاجم  رد  يریخأت  رگا  هک  دیهد  یم هار  دوخ  زغم  هب  زین  ار  روصت  نیا  هیآ 110 -) )
ُمَْلعَی ُهَّنِإ  « ) دـناد یم دـینک  یم نامتک  ار  هچنآ  مه  ار و  راکـشآ  نانخـس  مه  وا   » دـناد یم ار  همه  وا  هن ، تسین ، هاـگآ  امـش  نانخـس  و 

(. َنوُُمتْکَت ام  ُمَْلعَی  ِلْوَْقلا َو  َنِم  َرْهَْجلا 
دوهش بیغ و  تسا  نایاپ  یب شملع  هک  سک  نآ  يارب  اما  دراد ، موهفم  تسا  دودحم  ناتملع  هک  امش  يارب  راکـشآ  ناهنپ و  الوصا 

.دشاب یم ناسکی  اجنآ  رد  نلع  رس و  تسا و  یکی 

195 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

نم و   » دشابن هاگآ  امش  راک  زا  وا  هک  تسین  نآ  هطساوب  دریگ  یمن ار  امـش  نماد  اروف  یهلا  تازاجم  دینیب  یم رگا  زین  و  هیآ 111 -) )
(. ْمَُکل ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإ  َو  « ) تسامش يارب  یشیامزآ  نیا  دیاش  مناد  یمن
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یلِإ ٌعاتَم  َو   ) دنک تازاجم  دریگب و  ار  امش  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  سپـس  نیعم ، یتّدم » ات  ناهج ) نیا  ذئاذل  زا   ) يریگ هرهب  هیام  «و 
(. ٍنیِح

رد زگره  ادـخ  تسا ، شیامزآ  ناحتما و  هلأـسم  تسخن  تسا : هدـش  ناـیب  هفـسلف  ود  اـجنیا  رد  یهلا  تازاـجم  ریخأـت  يارب  عقاو  رد 
.دیامن تجح  مامتا  دنک و  یفاک  شیامزآ  ار  قلخ  ات  دنک ، یمن هلجع  باذع 

رفیک تخـس  هک  نیا  يارب  اما  تسا ، هدـیدرگ  یعطق  ناشتازاجم  هملک  هدـش و  مامت  اـهنآ  شیاـمزآ  هک  دنتـسه  يدارفا  هک  نیا  مود 
دنرو هطوغ ذـئاذل  رد  تخـس  هک  لاح  نامه  رد  تسرد  و  دـنوش ، تمعن  قرغ  الماک  اـت  دزاـس  یم هدرتسگ  اـهنآ  رب  ار  تمعن  دـننیبب 

.دننک ساسحا  یبوخ  هب  ار  ناگدیدمتس  نامورحم و  جنر  و  دشاب ، رتکاندرد  ات  دبوکب  اهنآ  رب  ار  باذع  هنایزات 
196 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

196 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 21) ءایبنألا ةروس 

هب و  دیوگ ، یم ربخ  یب مدرم  تلفغ  زا  نخس  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  نوچمه  تسا  ءایبنا  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هیآ 112 -) )
: دیوگ یم دنک و  یم سکعنم  تلفغ  رورغ و  همه  نیا  زا  ار  وا  یتحاران  دننام  نیرفن  ترابع  کی  رد  ص )  ) ربمایپ زا  لوق  لقن  ناونع 

: درک ضرع   » ینادرگیور ضارعا و  همه  نیا  هدهاشم  زا  دعب  ربمایپ 
(. ِّقَْحلِاب ْمُکْحا  ِّبَر  َلاق  ! ) هد رفیک  تتلادع  نوناق  قبط  ار  رگنایغط  هورگ  نیا  و  امرف » يرواد  قح  هب  نم ! راگدرورپ 

شسدقم هاگشیپ  زا  ام  تسا و  نامحر  دنوادخ  ام  همه  راگدرورپ  و  : » دیوگ یم هدرک و  نافلاخم  هب  ار  نخس  يور  هلمج  نیمود  رد 
(. َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُنمْحَّرلا  اَنُّبَر  َو  « ) میبلط یم دادمتسا  دیهد  یم وا  هب  امش  هک  ییاوران  ياهتبسن  ربارب  رد 

« ءایبنا هروس  نایاپ  »
197 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

197 ص :  [ .... 22  ] ّجح هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 78  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

197 ص :  هروس .... : ياوتحم 

.تسا هدش  هدیمان  ّجح » هروس   » مان هب  دیوگ  یم نخس  ّجح  نوماریپ  هک  شتایآ  زا  یشخب  رطاخ  هب  هروس  نیا 
هنیدـم رد  ناناملـسم  عضو  اب  بسانت  داهج ، روتـسد  نینچمه  و  نآ ، تایئزج  زا  یتمـسق  رکذ  اب  مه  نآ  ّجـح  روتـسد  هک  اـجنآ  زا  و 

.تسا یندم »  » ياه هروس هیبش  یتاهج  زا  هروس  نیا  تایآ  دراد ،
: درک میسقت  ناوت  یم شخب  دنچ  هب  ار  هروس  نیا  بلاطم  اوتحم  رظن  زا 

.تسا نآ  دننام  و  تمایق ، ياه  هنحص زا  لفاغ  مدرم  راذنا  و  نآ ، یقطنم  لئالد  و  داعم »  » هنیمز رد  نآ  زا  یناوارف  تایآ  - 1
.دیوگ یم نخس  ناکرشم ، كرش و  اب  هزرابم  زا  زین  يا  هظحالم لباق  شخب  - 2
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توعد دش  لزان  اهنآ  رب  هک  یهلا  كاندرد  ياهباذـع  ناگتـشذگ و  زیگنا  تربع تشون  رـس  یـسررب  هب  ار  مدرم  رگید  شخب  رد  - 3
.هدرک

.تسا نآ  یخیرات  هقباس  جح و  هلأسم  نوماریپ  رگید  شخب  و  - 4
.تسا مجاهم ، نانمشد  اب  هزرابم  نوماریپ  نآ  زا  یشخب  - 5

هب هجوت  لکوت و  تاکز و  زامن و  هب  قیوشت  یگدنز و  فلتخم  ياه  هنیمز رد  تسا  ییاهزردنا  دنپ و  نآ  زا  یتمسق  ماجنا  رـس  و  - 6
.دنوادخ

198 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

198 ص :  هروس .... : توالت  تلیضف 

: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
جح و هدنیآ  هتـشذگ و  رد  هک  یناسک  مامت  دادعت  هب  دهد  یم وا  هب  ار  هرمع  جح و  شاداپ  دنوادخ  دـناوخب  ار  جـح  هروس  سک  ره  »

تـسا یتوـالت  تسین ، یظفل  توـالت  يارب  اـهنت  میظع  تلیـضف  باوـث و  نیا  کـش  نودـب  دروآ !» دـنهاوخ  اـی  هدروآ  اـج  هـب  هرمع 
.رورپ لمع  تسا  يا  هشیدنا و  زاس ، هشیدنا

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

198 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 22) جحلا ةروس 

، دوش یم عورـش  نآ  تامدقم  زیخاتـسر و  نوماریپ  زیگنا  ناجیه هدنهد و  ناکت  هیآ  ود  اب  هروس  نیا  ریخاتـسر : میظع  هلزلز  هیآ 1 -) )
هجوتم تسوا  راظتنا  رد  هک  يزیگنا  لوه هدـنیآ  هب  و  درب ، یم نوریب  يداـم  يارذـگ  یگدـنز  نیا  زا  ار  ناـسنا  راـیتخا  یب هک  یتاـیآ 

.دزاس یم
هک دینک  هشیپ  يراک  زیهرپ  و  دیـسرتب ، ناتراگدرورپ  زا  مدرم ! يا  : » دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ءانثتـسا  نودب  ار  مدرم  مومع  تسخن 

(. ٌمیِظَع ٌء  ْیَش ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) تسا یمیظع  مهم و  نایرج  زیخاتسر ، هلزلز 
اهناکم و نورق و  راصعا و  نابز و  داژن و  رظن  زا  یضیعبت  توافت و  هنوگ  چیه  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  ُساَّنلا ،» اَهُّیَأ  ای   » باطخ

همه هدـنیآ  زورما و  نز  درم و  ناوج ، ریپ و  گرزب ، کچوک و  رفاک ، نمؤم و  و  تسین ، نآ  رد  لئابق  فئاوط و  ییایفارغج و  قطانم 
.دنکیرش نآ  رد 

198 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 22) جحلا ةروس 

دینیب یم ار  نآ  هک  يزور  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  هلمج  دـنچ  رد  ار  میظع  تشحو  نیا  باـتزاب  زا  ییاـه  هنوـمن هیآ  نـیا  هیآ 2 -) )
« دنک یم شومارف  ار  شراوخ  ریش  كدوک  یهدریش ، ردام  ره  هک ] دریگ  یم ارف  ار  همه  ياپ  ارـس  تشحو  نانچ  نآ  زیخاتـسر  هلزلز  ]

( ْتَعَضْرَأ اَّمَع  ٍۀَعِضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوَرَت  َمْوَی  )
( اهَلْمَح ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  « ) دنک یم طقس  ار  دوخ  نینج  دشاب ) هنحص  نآ  رد   ) يرادراب ره  و  .»

199 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسم  هک  یلاح  رد  ینیب ، یم ناتسم  تروص  هب  ار  مدرم  : » هک نیا  باتزاب  نیموس  .
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( يراکُِسب ْمُه  ام  يراکُس َو  َساَّنلا  يَرَت  َو  !« ) دنتسین
( ٌدیِدَش ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  « ) تسا دیدش  ادخ  باذع  یلو  .»

199 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 22) جحلا ةروس 

نیا رد  دوب  تمایق  هلزلز  عوقو  ماگنه  هب  مدرم  یمومع  تشحو  زا  یمیسرت  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  ناطیـش ! ناوریپ  هیآ 3 -) )
.دنلفاغ یمیظع  هثداح  نینچ  زا  هنوگچ  هک  دنک  یم سکعنم  ار  ناربخ  یب زا  یهورگ  لاح  هیآ 

ِْریَِغب ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) دنزیخ یم رب  هلداجم  هب  ادخ  هراب  رد  یـشناد  ملع و  چـیه  نودـب  مدرم  زا  یهورگ  : » دـیوگ یم
(. ٍْملِع

ناگدرم يایحا  هلأسم  هب  تبسن  ادخ  تردق  رد  هاگ  و  دننک ، یم لادج  کیرش  هنوگ  ره  یفن  قح و  یگناگی  دیحوت و  لصا  رد  هاگ 
.دنرادن دوخ  ياه  هتفگ رب  یلیلد  هنوگ  چیه  تروص  ره  رد  و  روشن ، ثعب و  و 

« دننک یم تیعبت  يدرمتم  شک و  رس  ناطیش  ره  زا   » دنتسین یشناد  قطنم و  هنوگ  چیه  عبات  هک  دارفا  هنوگ  نیا  دنک : یم هفاضا  سپس 
(. ٍدیِرَم ٍناْطیَش  َّلُک  ُِعبَّتَی  (َو 

یماد هلیح و  همانرب و  هشقن و  دوخ  يارب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  نج  سنا و  نیطایـش  زا  معا  اهناطیـش ! همه  زا  هک  ناطیـش  کـی  زا  هن 
.دنراد

199 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ملـسم روطب  دهن  ندرگ  رب  ار  شتیالو  تعاطا و  هقلح  سک  ره  هک  تسا  هدش  ررقم  هتـشون و  وا  رب  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 4 -) )
(. ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  ِهیِدْهَی  ُهُّلُِضی َو  ُهَّنَأَف  ُهاَّلَوَت  ْنَم  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  َِبتُک  « ) دنک یم شیئامنهار  نازوس  شتآ  هب  دزاس و  یم شهارمگ 

199 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 22) جحلا ةروس 

رد دوب  داعم »  » و ءدبم »  » رد نافلاخم  دیدرت  زا  وگتفگ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  ناهایگ : نینج و  ملاع  رد  داعم  لئالد  هیآ 5 -) )
نارود تـالوحت  هب  هجوـت  قـیرط  زا  یکی  تسا ، هدـش  لالدتـسا  ینامـسج  داـعم  تاـبثا  يارب  یقطنم  مکحم و  لـیلد  ود  هب  هیآ  نیا 

.ناهایگ ومن  ماگنه  هب  نیمز  تالوحت  قیرط  زا  يرگید  و  ینینج ،
امـش ام  هک ): دینک  هجوت  هتکن  نیا  هب   ) دیراد ّکش  زیخاتـسر  رد  رگا  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  اهناسنا  همه  تسخن 

هدیزگرب هک  هدش ] هدیوج  تشوگ  هیبش  يزیچ   ] هغضم زا  سپس  هدش و  هتسب  نوخ  زا  دعب ، و  هفطن ، زا  سپـس  میدیرفآ ، كاخ  زا  ار 
200 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

َُّمث ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) لکـش نودب  یـضعب  تسا و  تقلخ  لکـش و  ياراد  یـضعب 
(. ٍۀَقَّلَُخم ِْریَغ  ٍۀَقَّلَُخم َو  ٍۀَغْضُم  ْنِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم 

(. ْمَُکل َنِّیَُبِنل   ) میرداق زیچ  ره  رب  هک  میزاس » راکشآ  امش  يارب  ات   » تسا نآ  رطاخ  هب  اهنیا  همه 
ات یمَـسُم .) ٍلَجَأ  یلِإ  ُءاشَن  اـم  ِماـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو  « ) میهد یم رارق  نارداـم )  ) محر رد  ینیعم  تدـم  اـت  میهاوخب  هک  ار  ییاـهنینج  «و 

.میزاس یم شجراخ  رادم  زا  هار  همین  زا  مینک و  یم طقاس  میهاوخب  ار  هچنآ  و  دننک ، یط  ار  دوخ  یلماکت  نارود 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1443 

http://www.ghaemiyeh.com


َُّمث « ) میتـسرف یم نوریب  رداـم ) مکـش  زا   ) لـفط تروص  هب  ار  امـش  اـم  دوش و ) یم زاـغآ  دـیدج  یبـالقنا  نارود  کـی   ) سپ نآ  زا  »
(. اًْلفِط ْمُکُجِرُْخن 

افص و رون و  زا  ولمم  رتعیسو ، یطیحم  هب  مدق  و  دریذپ ، یم نایاپ  ردام  مکش  رد  امش  هتسباو  دودحم و  یگدنز  نارود  بیترت  نیا  هب 
.دیراذگ یم رتنوزف  رایسب  تاناکما 

نیا فدـه  سپـس   » دـیهد یم همادا  يورـشیپ  هب  هار  نیا  رد  عیرـس  نانچمه  و  دوش ، یمن فقوتم  امـش  یلماکت  تکرح  ياهخرچ  زاب 
(. ْمُکَّدُشَأ اوُُغْلبَِتل  َُّمث  « ) دیسرب لقع ) مسج و  لامک  و   ) غولب دشر و  ّدح  هب  هک  تسا 

.دوش یم لالقتسا  هب  لدبم  یگتسباو  ییاناوت و  تردق و  هب  لیدبت  یناوتان  فعض و  و  ییاناد ، هب  لیدبت  لهج  اجنیا  رد 
نیرتدب هب  هک  دننک  یم رمع  ردق  نآ  یضعب  دنریم و  یم امـش  زا  یـضعب  نایم  نیا  رد   » دنچ ره  ددرگ  یمن فقوتم  زاب  خرچ  نیا  یلو 

(. ِرُمُْعلا ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  یَّفَوَُتی َو  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  « ) دنسر یم يریپ ) و   ) یگدنز هلحرم 
(. ًاْئیَش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  !« ) دنناد یمن يزیچ  یهاگآ ، ملع و  زا  دعب  هک  نانچنآ  »

201 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیدج  یلاقتنا  هلحرم  کی  ندیسر  ارف  رب  لیلد  یگدرمژپ  یناوتان و  فعض و  نیا 
.تسا ییادج  هلحرم  هب  لوصو  نآ و  یگدیسر  رب  لیلد  تخرد  اب  هویم  دنویپ  یتسس  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

: دیوگ یم هتخادرپ ، تسا  ناهایگ  تایح  یگدنز و  هک  مود  لیلد  نایب  هب  سپس 
دـیآ و یم رد  تکرح  هب  میتسرف ، یم ورف  نآ  رب  ناراب  بآ  هک  یماگنه  اـما  ینیب ، یم هدرم  کـشخ و  ناتـسمز ) لـصف  رد   ) ار نیمز  »

ٍجْوَز ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َْتبَر َو  ْتَّزَتْها َو  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًةَدـِماه  َضْرَْألا  يَرَت  َو  « ) دـنایور یم ابیز  ناهایگ  عون  ره  زا  و  دـیور ، یم
(. ٍجیَِهب

201 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ییوگ زاب  نمـض  ار  لیلد  ود  نیا  نایب  زا  یلـصا  فده  یلک ، يریگ  هجیتن  يدـنب و  عمج  ناونع  هب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 6 -) )
: دنک یم حیرشت  هتکن  جنپ 

تسا نیا  يارب  دش  وگ  زاب  ناهایگ ) ناهج  اهناسنا و  دروم  رد  تایح  فلتخم  لحارم  زا  لبق  تایآ  رد   ) هچنآ : » دیوگ یم تسخن  - 1
(. ُّقَْحلا َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  « ) تسا قح  دنوادخ  دینادب )  ) هک

فده یب ناهج  نیا  نوچ  .دشاب و  فده  یب هدوهیب و  دناوت  یمن نیا  رب  انب  تسا ، قح  زین  هدـیرفآ  هک  ار  یماظن  تسا  قح  وا  نوچ  و 
.تسا راک  رد  يزیخاتسر  داعم و  هک  مینک  یم ادیپ  نیقی  میبای  یمن نآ  دوخ  رد  ار  یلصا  فده  رگید  يوس  زا  تسین و 
(. یتْوَْملا ِیُْحی  ُهَّنَأ  َو  « ) دنک یم هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  و  : » دیوگ یم ام  هب  تایح  ناهج  رب  مکاح  ماظن  نیا  - 2

ناج ار  هدرم  ياهنیمز  و  دزاس ، یم لدبم  یلماک  ناسنا  هب  ار  شزرا  یب هفطن  و  دناشوپ ، یم كاخ  نت  رب  تایح  سابل  هک  یسک  نامه 
.دشخب یم نیون  تایح  ار  ناگدرم  وا  دهد  یم

ِّلُک یلَع  ُهَّنَأ  َو   ) تسین نکمم  ریغ  وا  تردـق  ربارب  رد  يزیچ  و  تساـناوت » زیچ  ره  رب  ادـخ   » دـینادب هک  تـسا  نـیا  رگید  فدـه  - 3
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش

زا دعب  ار  ناسنا  هک  تسین  رداق  دربب  شیپ  تایح  لحارم  رد  ار  نآ  دنک و  هفطن  هب  لیدـبت  ار  ناج  یب كاخ  دـناوت  یم هک  یـسک  ایآ 
؟ دنادرگ زاب  دیدج  یگدنز  هب  گرم 
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202 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

202 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ٌۀَِیتآ ال َۀَعاَّسلا  َّنَأ  َو  « ) تسین نآ  رد  یّکـش  تسا و  یندمآ  زیخاتـسر  : » دـینادب هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  همه  زاب  و  مراهچ : هیآ 7 -) )
(. اهِیف َْبیَر 

« دنک یم هدنز  دنا  هدیمرآ اهربق  رد  هک  ار  یناسک  مامت  دـنوادخ  : » هک نیا  نآ  هجیتن و  نیرخآ  يارب  تسا  يا  همدـقم همه  اهنیا  و  - 5
(. ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  (َو 

.تفای دهاوخ  ققحت  اعطق  هکلب  تسا  ریذپ  ناکما اهنت  هن  ناگدرم  ثعب  زیخاتسر و  هجیتن  رد 

202 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هیاپ و یب لادـج  هب  داعم  ءدـبم و  نوماریپ  هک  تسا  یناگدـننک  هلداجم  زا  نخـس  زین  اـجنیا  رد  لـطاب : هب  هلداـجم  مه  زاـب  هیآ 8 -) )
.دنزادرپ یم ساسا  یب

هلداجم هب  ینشور  باتک  تیاده و  شناد و  ملع و  چیه  نودب  ادخ  هراب  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یهورگ  : » دیوگ یم تسخن 
(. ٍرِینُم ٍباتِک  ًيدُه َو ال  ٍْملِع َو ال  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) دنزیخ یم رب 

ای باتک  ای  لـقع  .ددرگ  لـئالد  نیا  زا  یکی  هب  یکتم  هک  دـشاب  شخب  رمث  دـناوت  یم یتروص  رد  یملع  لادـج  ثحب و  تقیقح  رد 
.ّتنس

هب رظان  هتـشذگ  هیآ  ارهاظ  .تشذگ و  موس  هیآ  رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  تسرد  ٍْملِع » ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » هلمج
.دشاب یم هارمگ  هورگ  نیا  ناربهر  هب  رظان  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  ربخ  یب هارمگ و  ناوریپ  لاح 

202 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 22) جحلا ةروس 

: دـیوگ یم هتخادرپ ، تلالـض  ناربهر  نیا  یهارمگ  فارحنا و  للع  زا  یکی  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  تراـبع  کـی  رد  سپـس  هیآ 9 -) )
َِیناث « ) دـنزاس هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم یلقع ) نشور  لئالد  یهلا و  نانخـس  هب  تبـسن   ) ییانتعا یب ربکت و  اـب  اـهنآ  »

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِهِفْطِع 
رد و  تسا ، یتخب  دب  یئاوسر و  ایند  نیا  رد  اهنآ  هرهب  : » دنک یم حیرشت  تروص  نیا  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دیدش  رفیک  سپس 

(. ِقیِرَْحلا َباذَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُقیُِذن  ٌيْزِخ َو  اْینُّدلا  ِیف  َُهل  « ) میناشچ یم اهنآ  هب  ار  هدنزوس  باذع  تمایق 

202 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 22) جحلا ةروس 

(. َكادَـی ْتَمَّدَـق  اِمب  َکـِلذ  « ) تسا هداتـسرف  وت  يارب  شیپ  زا  تیاهتـسد  هک  تسا  يزیچ  هجیتن  نیا  : » میئوگ یم وا  هب  و  هیآ 10 -) )
203 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  « ) دنک یمن متس  ملظ و  ناگدنب  هب  زگره  دنوادخ  «و 
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ضحم ضحم و  تلادـع  وا  هماـنرب  و  دـیازفا ، یم لـیلد  نودـب  یـسک  تازاـجم  نازیم  رب  هن  و  دـهد ، یم رفیک  تهج  یب ار  یـسک  هـن 
.تسا تلادع 

203 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هارمگ ناربهر  و  هارمگ ، ناوریپ  هورگ  دوب  نایم  رد  هورگ  ود  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد  دنرفک ! هاگترپ  بل  رب  هک  اهنآ  هیآ 11 -) )
.دنتسه نامیالا  فیعض  دارفا  نامه  هک  تسا  یموس  هورگ  زا  نخس  اجنیا  رد  اما  هدننک ،

یحطس رایسب  اهنآ  یبلق  نامیا  اما  دنتسرپ » یم نابز  اب  اهنت  ار  ادخ  مدرم  زا  یـضعب  و  : » دیوگ یم نینچ  هورگ  نیا  فیـصوت  رد  نآرق 
.دور یم انف  داب  رب  ناشنامیا  يزیچ  نیرتکچوک  اب  و  ٍفْرَح .) یلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   ) تسا فیعض  و 

هب يریخ  عفن و ) دـنک و  ور  اهنآ  هب  ایند   ) رگا هک  دـننانچ  اهنآ  سپ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اـهنآ  ناـمیا  لزلزت  حیرـشت  هب  نآرق  سپس 
یناشیرپ و اهیراتفرگ و  هلیـسو  هب  رگا  اما  دـنریگ ) یم مالـسا  تیناقح  رب  لیلد  ار  نآ  و  ! ) دـننک یم ادـیپ  نانیمطا  تلاح  دـسرب  ناـنآ 

ٌۀَْنِتف ُْهَتباصَأ  ْنِإ  ِِهب َو  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباصَأ  ْنِإَف  ! ) دـنروآ یم ور  رفک  هب  و  دـنوش » یم نوگرگد  دـنریگ  رارق  شیاـمزآ  دروم  تمعن  بلس 
(. ِهِهْجَو یلَع  َبَلَْقنا 

رگ دنناد و  یم قح  ار  نید  دش  نیمأت  فده  نیا  رگا  هک  دنا  هتفریذپ نایدام  هب  لین  هلیـسو  کی  ناونع  هب  ار  نامیا  نید و  اهنآ  یئوگ 
اْینُّدـلا َو َرِـسَخ  « ) ار ترخآ  مه  دـنا و  هداد تسد  زا  ار  ایند  مه  اهنآ   » بیترت نیا  هب  و  دـنک : یم هفاـضا  هیآ  ناـیاپ  رد  و  ساـسا ! یب هن 

(. َةَرِخْآلا
(. ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ   ) شیایند مه  دور و  داب  رب  شنید  مه  ناسنا  هک  تسا » راکشآ  نایز  نارسخ و  نامه  نیا   » و

203 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 22) جحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  ادخ  هب  نامیا  دـیحوت و  زا  فارحنا  زا  دـعب  اصوصخم  هورگ  نیا  دولآ  كرـش  هدـیقع  هب  هیآ  نیا  هیآ 12 -) )
(. ُهُعَْفنَی ام ال  ُهُّرُضَی َو  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُعْدَی  « ) يدوس هن  دناسرب و  وا  هب  دناوت  یم ینایز  هن  هک  دناوخ  یم ار  یسک  ادخ  زج  وا  »

204 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  غارس  هب  ارچ  سپ  دریگ ، یم ایند  رابدا  لابقا و  ار  نید  تیناقح  رایعم  لیلد  رگا 
یقیمع رایـسب  یهارمگ  نیا  ! » يرآ اهناسنا !؟ تشونرـس  رد  رثا  هنوگره  دـقاف  تیـصاخ و  یب دنتـسه  یتادوجوم  هک  دور  یم ییاـهتب 

(. ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  « ) تسا
.تسا مک  رایسب  قح  يوس  هب  ناشتشگزاب  دیما  هک  تسا  دایز  نانچ  نآ  میقتسم  طارص  طخ  زا  نآ  هلصاف 

204 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ْنََمل اوُعْدَـی  «! ) تسا رتکیدزن  شعفن  زا  شناـیز  هک  دـناوخ  یم ار  یـسک  وا  : » دـیوگ یم هدرب ، رتارف  نیا  زا  ار  بلطم  زاـب  هیآ 13 -) )
(. ِهِعْفَن ْنِم  ُبَْرقَأ  ُهُّرَض 

ار نازوس  شتآ  ترخآ  رد  و  دـنهد ، یم قوس  تافارخ  یتسپ و  طاطحنا و  هب  ار  اهنآ  رکف  ایند  رد  یگتخاس  ياـهدوبعم  نیا  هک  ارچ 
.دنروآ یم ناغمرا  هب  اهنآ  يارب 

(. ُریِشَْعلا َْسِئَبل  یلْوَْملا َو  َْسِئَبل  « ) يرشاعم سنوم و  دب  هچ  و  اهتب ، نیا  دنتسه  يروای  الوم و  دب  هچ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
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204 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 22) جحلا ةروس 

رتلماک و نآ  يریگ  هجیتن  ات  دنک  یم نایب  مه  اب  هسیاقم  رد  ار  دب  کین و  لئاسم  هک  تسا  نیا  نآرق  شور  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 14 -) )
: دیامرف یم هیآ  نیا  رد  دشاب  رتنشور 

شناتخرد ریز  زا  اهرهن  هک  دنک  یم دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  دنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  »
(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا يراج 

ناگتشرف ناحلاص و  ءادهش و  ءایبنا و  ناشسنوم  مدمه و  ادخ و  اهنآ  يالوم  صخشم ، اهنآ  یلمع  يرکف و  طخ  نشور ، اهنآ  همانرب 
.دوب دنهاوخ 

(. ُدیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دهد یم ماجنا  دنک  هدارا  ار  هچ  ره  ادخ  ! » يرآ
هداس وا  يارب  ناشهارمگ  ناربهر  جوجل و  ناکرـشم  تازاجم  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ناـسآ  لهـس و  وا  يارب  گرزب  ياهـشاداپ  نیا 

.تسا

204 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هراشا

هیآ 15) )

204 ص :  لوزن .... : نأش 

رس ادخ  میسرت  یم ام  دنتفگ : دندوب  هتسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  اب  هک  نافطغ » ینب   » و دسا » ینب   » هلیبق زا  یهورگ 
یئاذغ داوم  ام  هب  اهنآ  دوش و  عطق  دوهی  زا  نامیاهنامیپ  مه  اب  ام  هطبار  هجیتن  رد  دنکن و  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ماجنا 

.دومن تمذم  تخس  ار  اهنآ  درک و  راطخا  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  دنهدن ،
205 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

205 ص :  ریسفت ..... :

زا يرگید  هرهچ  زین  هیآ  نیا  رد  دوب  نامیالا  فیعض  هورگ  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تافالتخا ! همه  نایاپ  زیخاتـسر 
: دیوگ یم هدرک ، میسرت  ار  اهنآ 

زا يراک  ره  تسا ، ینابـصع  رظن  نیا  زا   ) درک و دـهاوخن  يرای  ترخآ  ایند و  رد  ار  شربماـیپ  ادـخ  هک  دـنک  یم ناـمگ  یـسک  ره  »
هبل اـت  و   ) دـنک عطق  ار  دوخ  سفن  و  زیوآ ، قلح  زا  ار  دوخ  دزیواـیب و  دوخ  هناـخ  فقـس  هب  ینامـسیر  دـنکب ) تسا  هتخاـس  شتـسد 

ْدُدْمَْیلَف ِةَرِخْآلا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُهَرُْـصنَی  َْنل  ْنَأ  ُّنُظَی  َناک  ْنَم  « ) دـناشن یم ورف  ار  وا  مشخ  راک  نیا  ایآ  دـنیبب  دور ) شیپ  گرم  هاگترپ 
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(. ُظیِغَی ام  ُهُْدیَک  َّنَبِهُْذی  ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْعَطْقَْیل  َُّمث  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِسب 
ناشراک یتقو  اهنآ  هک  دـنک  یم هراشا  نامیالا  فیعـض  ینابـصع و  هلـصوح و  مک  دارفا  اـب  طاـبترا  رد  یناور  هتکن  کـی  هب  هیآ  نیا 

.دنریگ یم زیمآ  نونج  ياهمیمصت  دنوش و  یم هچاپتسد  اروف  دسر  یم تسب  نب  هب  ارهاظ 

205 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 22) جحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هتشذگ  تایآ  رد  يدنب  عمج  کی  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 16 -) )
يارب یلئالد  ٍتانَِّیب .) ٍتایآ  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  « ) میدرک لزان  نشور  ياه  هناـشن تاـنیب و  تاـیآ  تروص  هب  ار  نآرق  اـم  هنوگ  نیا  «و 

.هدرم ياهنیمز  ندش  هدنز  ناهایگ و  دشر  و  ناسنا ، ینینج  نارود  یسررب  نوچمه  زیخاتسر  داعم و 
نایاپ رد  لیلد  نیمه  هب  تسا ، مزال  زین  قح  شریذـپ  یگدامآ  هکلب  تسین  یفاک  ییاـهنت  هب  نشور  لـئالد  نتـشاد  همه ، نیا  اـب  یلو 

(. ُدیُِری ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  « ) دنک یم تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  و  : » دیوگ یم هیآ 

205 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هراـشا ناملـسم  ریغ  هورگ  جـنپ  و  دـننمؤم ، ملـسم و  هورگ  کـی  هک  فلتخم  بهاذـم  ناوریپ  زا  هورگ  شـش  هب  هیآ  نیا  هیآ 17 -) )
زور اهنآ  نایم  رد  دـنوادخ  ناکرـشم ، و  سوجم ، و  اراصن ، و  نائباص ، و  دوهی ، و  دـنا ، هدروآ نامیا  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم هدرک ،

َسوُجَْملا َو يراـصَّنلا َو  َنِیِئباَّصلا َو  اوُداـه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دزاـس یم ادـج  لـطاب  زا  ار  قـح  و  دـنک ، یم يرواد  تماـیق 
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َهَّللا  َّنِإ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا 

206 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قح  ییادج  زور  لصفلا » موی   » تمایق ياهمان  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
.تسا تافالتخا  نتفرگ  نایاپ  زور  و  اهموتکم ، ندش  راکشآ  زور  زوربلا » موی   » تسا و لطاب  زا 

ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ربخ  اب  هاگآ و  زیچ  همه  زا  دنوادخ  هک  ارچ  : » دـهد یم نایاپ  تافالتخا  نیا  همه  هب  زور  نآ  رد  ادـخ  يرآ !
(. ٌدیِهَش ٍء  ْیَش

206 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هیآ نیا  دوب ، داعم  ءدبم و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دننک : یم هدجـس  وا  هاگـشیپ  رد  ناهج  تادوجوم  همه  هیآ 18 -) )
، هتخاـس بطاـخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنک ، یم لـیمکت  ار  داـعم  ءدـبم و  هـقلح  یـسانشادخ ، دـیحوت و  هلأـسم  حرط  اـب 
دیـشروخ و و  دننک ، یم هدجـس  ادخ  يارب  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  مامت  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  يدیدن  ایآ  : » دیوگ یم
ُسْمَّشلا َو ِضْرَْألا َو  ِیف  ْنَم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» ناگدـنبنج ناـتخرد و  اـههوک و  ناگراتـس و  هاـم و 

(. ُّباَوَّدلا ُرَجَّشلا َو  ُلابِْجلا َو  ُموُجُّنلا َو  ُرَمَْقلا َو 
ِساَّنلا َو َنِم  ٌرِیثَک  َو  « ) دنباذع قحتـسم  دنراد و ) ابا   ) رگید يرایـسب  هک  یلاح  رد  دننک ) یم هدجـس  وا  يارب   ) مدرم زا  يرایـسب  زین  «و 

(. ُباذَْعلا ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَک 
و دراد » یمارگ  ار  وا  دناوت  یمن سک  چیه  دزاس  شزرا  یب ادخ  ار  سک  ره  و   » دنشزرا یب راگدرورپ  دزن  اهنیا  دنک : یم هفاضا  سپس 

(. ٍمِرْکُم ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَم  َو   ) دنک باوث  تداعس و  لومشم 
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ُلَعْفَی َهَّللا  َّنِإ   ) دزاس یم راوخ  ار  نارکنم  یمارگ و  ار  نانمؤم  دهد » یم ماجنا  دنادب ) تحلصم  و   ) دهاوخب ار  راک  ره  دنوادخ  ! » يرآ
(. ُءاشَی ام 

«. یعیرشت دوجس   » و ینیوکت » دوجس  ، » دندوجس هنوگ  ود  ياراد  ملاع  تادوجوم  هدمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ینیوکت دوجـس  ناـمه  ناـهج  نیا  رب  مکاـح  ماـظن  شنیرفآ و  نیناوق  قـح و  هدارا  ربارب  رد  اـهنآ  طرـش  دـیق و  یب میلـست  عوـضخ و 

تارذ ماـمت  و  جوجل ، نارکنم  اـهدورمن و  اـهنوعرف و  زغم  ياهلولـس  یتـح  دوش ، یم لـماش  ار  تادوجوم  تارذ  ماـمت  هک  تساـهنآ 
.دنتسه ینیوکت  دوجس  نیا  لومشم  اهنآ  دوجو 

207 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنروعش ، كرد و  یعون  ياراد  ناهج  تارذ  یمامت  ناققحم  زا  یعمج  هتفگ  هب 
میریذپن ال ار  روعش  كرد و  عون  نیا  رگا  دنراد و  ةالص  دوجس و  و  دنیوگ ، یم ادخ  حیبست  دمح و  دوخ ، ملاع  رد  نآ  تازاوم  هب  و 

.تسین راکنا  لباق  هجو  چیه  هب  یتسه  تاماظن  همه  ربارب  رد  اهنآ  عوضخ  میلست و  لقا 
ققحت راـگدرورپ  ربارب  رد  تفرعم  كرد و  روعـش و  لـقع و  ناـبحاص  زا  هک  تسا  یعوضخ  تیاـهن  ناـمه  یعیرـشت » دوجـس   » اـما

.دبای یم

207 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هراشا

هیآ 19) )

207 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب دندمآ و  دربن  نادیم  هب  بلطملا ) دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  و  هزمح ، مالّـسلا و  هیلع  یلع   ) ناناملـسم زا  رفن  هس  ردـب ، گنج  زور  »
.دندروآ رد  ياپ  زا  ار  هعیبر » نب  ۀبیش   » و هعیبر » نب  ۀبتع   » و هبتع » نب  دیلو   » بیترت

.درک نایب  ار  نازرابم  نیا  تشون  رس  دش و  لزان  هیآ 
.دوش یمن هیآ  موهفم  تیمومع  عنام  زگره  صاخ  لوزن  نأش  دوجو  یلو 

207 ص :  ریسفت ..... :

ار اهنآ  اصوصخم  و  دوب ، هدش  هراشا  رافک  زا  یفلتخم  فئاوط  نانمؤم و  هورگ  هب  هتشذگ  تایآ  رد  مه ! ربارب  رد  مصاختم  هورگ  ود 
همصاخم و هب  ناشراگدرورپ  هراب  رد  نانمؤم ) ریغ  نانمؤم و   ) هتـسد ود  نیا  : » دیامرف یم اجنیا  رد  درک ، نایب  هورگ  شـش  تروص  هب 

(. ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  « ) دنتخادرپ لادج 
: دنک یم نایب  دندرک  راکنا  ار  قح  هناهاگآ  هتسناد و  هک  ار  ینارفاک  تازاجم  عون  راهچ  سپس 

َنیِذَّلاَف « ) دوش یم هدیرب  اهنآ  يارب  شتآ  زا  ییاهـسابل  دـندش  رفاک  هک  یناسک  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، عورـش  اهنآ  سابل  زا  تسخن 
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(. ٍران ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک 
هیانک ای  و  دوش ! یم هتخود  هدیرب و  اهنآ  يارب  سابل  تروص  هب  شتآ  زا  یتاعطق  اعقاو  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 

.دنک یم هطاحا  سابل  دننام  ار  اهنآ  وس  ره  زا  خزود  شتآ  هک  دشاب  نیا  زا 
(. ُمیِمَْحلا ُمِهِسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی  « ) دوش یم هتخیر  اهنآ  رس  رب  خزود  میمح  ناشوج  نازوس و  عیام  : » هک نیا  رگید 

207 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 22) جحلا ةروس 

208 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دنک  یم ذوفن  نانچ  نآ  اهنآ  ندب  رد  ناشوج  نازوس و  بآ  نیا  و  هیآ 20 -) )
(. ُدُولُْجلا ْمِِهنوُُطب َو  ِیف  ام  ِِهب  ُرَهُْصی  «! ) ار ناشنورب ) اهتسوپ و  مه  دیامن و  یم بوذ  ار  ناشنورد  مه  »

208 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 22) جحلا ةروس 

(. ٍدیِدَح ْنِم  ُعِماقَم  ْمَُهل  َو  « ) تسا هدامآ  اهنآ  يارب  نازوس  نهآ  زا  ییاهزرگ  ای  اه  هنایزات : » هک نیا  موس  هیآ 21 -) )

208 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هتفگ ناـنآ  هب   ) و دـننادرگ ، یم زاـب  نآ  هب  ار  اـهنآ  دـنوش  جراـخ  نآ  ياههودـنا  مغ و  خزود و  زا  دـنهاوخب  هاـگ  ره   » و هیآ 22 -) )
(. ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  اهِیف َو  اوُدیِعُأ  ٍّمَغ  ْنِم  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اوُدارَأ  امَّلُک  «! ) ار نازوس  باذع  دیشچب  دوش ) یم

.تساهنآ تازاجم  نیمراهچ  نیا  و 

208 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 22) جحلا ةروس 

و دوش ، صخـشم  الماک  هورگ  ود  ره  عضو  هسیاقم ، قیرط  زا  ات  دـنک  یم نایب  ار  حـلاص  نانمؤم  لاح  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  هیآ 23 -) )
دنا هداد ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن  هدرک ، وگ  زاب  ار  اهنآ  شاداپ  عون  جنپ  اجنیا  رد 

ِتاـِحلاَّصلا اوـُلِمَع  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا يراـج  اـهرهن  شناـتخرد  ریز  زا  هک  دـنک  یم دراو  تشهب  زا  ییاـهغاب  رد 
(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج 

.دنا هدیمرآ يراج  ياهرهن  رانک  رد  تشهب  ياهغاب  رد  اهنیا  دنرو و  هطوغ نازوس  شتآ  ياه  هلعش رد  لوا  هورگ 
ریرح زا  اجنآ  رد  ناشسابل  دنبای و  یم تنیز  دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتسد  اب  اهنآ  : » دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  سابل  تنیز و  هب  سپس 

(. ٌریِرَح اهِیف  ْمُهُساِبل  ًاُؤلُْؤل َو  ٍبَهَذ َو  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  « ) تسا
هیام هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دندوب  عونمم  اهتنیز  اهـسابل و  هنوگ  نیا  ندیـشوپ  زا  ناهج  نیا  رد  رگا  .تساهنآ و  رگید  شاداپ  ود  نیا  و 

هتشادرب اهتیعونمم  نیا  تسین  حرطم  لئاسم  نیا  هک  اجنآ  رد  یلو  تشگ ، یم رگید  هورگ  تیمورحم  ببـس  دش و  یم تلفغ  رورغ و 
.ددرگ یم ناربج  دوش و  یم

208 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 22) جحلا ةروس 
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اهنآ هک  تسا  نیا  دراد  یناحور  هبنج  افرـص  دراد و  یم ینازرا  اهنآ  هب  ادـخ  هک  یتبهوم  نیمجنپ  نیمراهچ و  هرخـالاب  و  هیآ 24 -) )
ج3، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  اه  هلمج و  رورپ ، حور  ینانخـس  ِلْوَْقلا .) َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  « ) دنوش یم تیاده  هزیکاپ  نانخـس  هب  »

209 ص :
.دهد یم ریس  لامک  جرادم  رد  ار  حور  هک  تیونعم  افص و  زا  رپ  یتاملک  نیرفآ و  طاشن  یظافلا  و 

ادخ و ییاسانـش  هار  ِدیِمَْحلا .) ِطارِـص  یلِإ  اوُدُه  َو  « ) دندرگ یم تیاده  شیاتـس  هتـسیاش  دیمح و  دنوادخ  هار  يوس  هب   » نینچمه و 
.نافرع قشع و  هار  وا ، راوج  برق  هب  یناحور  يونعم و  ندش  کیدزن 

.دهد یم قوس  یناحور  تاذل  هجرد  نیرخآ  هب  یناعم  نیا  يوس  هب  ندرک  تیاده  اب  ار  نانمؤم  دنوادخ  يرآ !

209 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 22) جحلا ةروس 

زا یصاخ  هورگ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  یلو  دوب ، نایم  رد  قلطم  روطب  رافک  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد  ادخ ! هناخ  ناعنام  هیآ 25 -) )
.دنتسه جح » هوکش  رپ  مسارم   » و مارحلا » دجسم   » اب هطبار  رد  اصوصخم  نیگنس  ناهانگ  تافلخت و  ياراد  هک  تسا  هدش  نانآ 

ِلِیبَس ْنَع  َنوُّدُصَی  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ   ...« ) دـننک یم يریگولج  ادـخ ، هار  زا  ار  مدرم  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ِهَّللا

ناسکی مدرم  همه  يارب  ار  نآ  هک  يزکرم  نامه  دنراد ، یم زاب  مارحلا  دجسم  دیحوت ) گرزب  نوناک   ) زا  » ار نامیا  اب  مدرم  نینچمه 
یباذـع قحتـسم  دـنیآ » یم نآ  يوس  هب  رود  طاقن  زا  هک  اـهنآ  هچ  دـننک و  یم یگدـنز  نیمزرـس  نآ  رد  هک  اـهنآ  هچ  میا ، هداد رارق 

(. ِداْبلا ِهِیف َو  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  ِساَّنِلل  ُهاْنلَعَج  يِذَّلا  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َو   ) دنکاندرد
وا هب  كاـندرد  باذـع  زا  اـم  دـیالایب  متـس  ملظ و  هب  تسد  و  ددرگ ، فرحنم  قح  قـیرط  زا  نیمز  رـس  نیا  رد  دـهاوخب  سک  ره  «و 

(. ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  « ) میناشچ یم
: دنا هدش گرزب  تیانج  هس  بکترم  قح ، راکنا  رب  هوالع  نارفاک  زا  هورگ  نیا  عقاو  رد 

.وا تعاط  نامیا و  ادخ و  هار  زا  يریگولج  - 1
210 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوخ  يارب  يزایتما  نداد  رارق  ادخ و  هناخ  راّوز  ناگدننک و  تدابع  زا  يریگولج  - 2

.دننز یم داحلا  هانگ و  ملظ و  هب  تسد  سدقم  نیمز  رس  نیا  رد  - 3

210 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 22) جحلا ةروس 

اجنیا رد  دـمآ  ادـخ  هناخ  نارئاز  مارحلا و  دجـسم  نوماریپ  هتـشذگ  هیآ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  ّجـح ! يارب  ماـع  توعد  هیآ 26 -) )
نیا ماـکحا  زا  یـشخب  و  نآ ، هفـسلف  و  ّجـح ، بوـجو  هلأـسم  سپـس  و  ع )  ) لـیلخ میهاربا  تسد  هب  هبعک  ياـنب  هچخیراـت  هب  تسخن 
لحم هک  ار  ینامز  روایب ) رطاخ  هب   ) و : » دیوگ یم هدرک ، عورـش  هبعک  يانب  دـیدجت  ناتـساد  زا  ادـتبا  دـنک ، یم هراشا  گرزب  تدابع 

(. ِْتیَْبلا َناکَم  َمیِهاْربِِإل  انْأََّوب  ْذِإ  َو   ) دنک هبعک  هناخ  يانب  هب  مادقا  ناکم  نآ  رد  ات  میتخاس » هدامآ  میهاربا  يارب  ار  هبعک  هناخ 
شراثآ ناریو و  حون  نافوط  رد  دوب و  هدـش  هتخاس  مدآ  نامز  رد  هک  ار  هبعک  هناـخ  ناـکم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـنأّوب »  » زا روظنم 

هدمآ يربا  هعطق  ای  تشگ ، راکشآ  هناخ  ياه  هیاپ درب و  بقع  هب  ار  اهکاخ  دیزو و  ینافوت  داد ، ناشن  ع )  ) میهاربا هب  دوب  هتشگ  وحم 
يرایمه اب  وا  و  تخاس ، هدامآ  مولعم و  میهاربا  يارب  ار  هناخ  یلـصا  لحم  دنوادخ  رگید  هلیـسو  ره  هب  ای  و  دـنکفا ، هیاس  اجنآ  رد  و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1451 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومن انب  دیدجت  ار  نآ  لیعامسا  شدنزرف 
: میدرک باطخ  میهاربا  هب  دش  هدامآ  هناخ  هک  یماگنه  دنک ، یم هفاضا  سپس 

عوکر ناگدـننک و  مایق  ناگدـننک و  فاوط  يارب  ار  ما  هناخ و  هدـم ، رارق  نم  کیرـش  ار  يزیچ   » و نک ، دـیحوت  نوناک  ار  هناخ  نیا 
(. ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َنیِِمئاْقلا َو  َنیِِفئاَّطِلل َو  َِیْتَیب  ْرِّهَط  ًاْئیَش َو  ِیب  ْكِرُْشت  ْنَأ ال  « ) نک كاپ  ناگدننک  دوجس  ناگدننک و 

رهاـظم تب و  هنوگ  ره  يونعم و  يرهاـظ و  یگدوـلآ  هنوـگ  ره  زا  ار  نآ  فارطا  هبعک و  هناـخ  دوـب  رومأـم  ع )  ) میهاربا تقیقح  رد 
هک ار  نیمز  رـس  نیا  تدابع  نیرتمهم  و  دنـشیدنین ، ادـخ  هب  زج  كاپ  ناکم  نیا  رد  ادـخ  ناگدـنب  اـت  دراد ، هزیکاـپ  كاـپ و  كرش 

.دنهد ماجنا  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  هتساریپ  یطیحم  رد  تسا  زامن  فاوط و 

210 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 22) جحلا ةروس 

یمومع توعد  ار  مدرم  و  : » دهد یم روتـسد  ع )  ) میهاربا هب  ادخ  ناگدننک ، تدابع  يارب  هبعک  هناخ  ندش  هدامآ  زا  دـعب  هیآ 27 -) )
هدـیزگرب َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  « ) دـنیایب وت  يوس  هب  يرود  هار  ره  زا  رغـال  ياـهبکرم  رب  هراوس  هداـیپ و  اـت  نک ، ّجـح  هب 

211 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
(. ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو 

مدرم شوگ  هب  نم  يادـص  ادـنوادخ ! درک : ضرع  تشاد  تفاـیرد  ار  يروتـسد  نینچ  میهاربا  هک  یماـگنه  : » میناوخ یم یتیاور  رد 
« مناسر یم اهنآ  شوگ  هب  نم  نک و  مالعا  وت  غالبلا ! ّیلع  ناذالا و  کیلع  : » دومرف وا  هب  ادخ  اما  دسر ، یمن

211 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 22) جحلا ةروس 

رـس نیا  هب  اهنآ  دـیامرف : یم هتخادرپ ، ّجـح  فلتخم  ياه  هفـسلف هب  ینعم  رپ  هدرـشف و  رایـسب  ترابع  کی  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. ْمَُهل َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  « ) دنیبب دوخ  مشچ  اب  ار  شیوخ  عفانم  ات   » دنیایب سدقم  نیمز 

ار همه  یقالخا  يداصتقا و  یسایس و  ياه  هفـسلف یعامتجا ، يدرف و  دئاوف  يدام ، جیاتن  يونعم و  تاکرب  عفانم و  مامت  عفانم »  » هملک
.دوش یم لماش 

.دنشاب عفانم  نیا  رظان  دهاش و  ات  دنروآ  ور  اجنآ  هب  اهرشق  مامت  نایم  زا  ناهج  طاقن  همه  زا  ناناملسم  دیاب  يرآ !
نایاپ مهدزیـس  هب  عورـش و  هجحلا  يذ  مهد  زا  هک   ) ینیعم مایا  رد  ار  ادخ  مان  و   » دننک ینابرق  دنیایب و  اهنآ  و  دـنک : یم هفاضا  سپس 
ْمُهَقَزَر ام  یلَع  ٍتامُوْلعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو  « ) دنربب حبذ ) ماگنه  هب   ) تسا هداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپ  راهچ  رب  دـبای ) یم

(. ِماْعنَْألا ِۀَمیَِهب  ْنِم 
نآ تشوگ  زا  هدافتـسا  تسوا و  هاگرد  لوبق  ادخ و  هب  ناشهجوت  مامت  ینابرق  حـبذ  ماگنه  هب  هلمج  زا  هشیمه  اهنآ  هک  نیا  هب  هراشا 

.دراد رارق  نآ  عاعشلا  تحت 
تـشذگ رـس  رد  هک  هنوگ  نامه  ادـخ ، هار  رد  ندـش  ینابرق  يارب  یگداـمآ  يارب  تسا  يزمر  تقیقح  رد  تاـناویح  ندرک  یناـبرق 

یتح دـنراثیا  هنوگ  ره  هدامآ  وا  هار  رد  هک  دـننک  یم مالعا  لمع  نیا  اب  اـهنآ  تسا ، هدـمآ  وا  یناـبرق  و  ع )  ) لیعامـسا و  ع )  ) میهاربا
.ناج لذب 

نیا و  دـندرب ، یم ار  اهتب  مان  ینابرق  ماگنه  هب  هک  دـنک  یم یفن  ار  ناتـسرپ  تب  دولآ  كرـش  هماـنرب  راـتفگ  نیا  اـب  نآرق  لاـح  ره  هب 
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212 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنتخاس  یم هدولآ  كرش  هب  ار  يدیحوت  مسارم 
اْهنِم اُولُکَف  « ) دییامن ماعطا  ار  ریقف  نایاونیب  مه  دیروخب و  ناتدوخ  مه  ینابرق ، تاناویح  تشوگ  زا  سپ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َریِقَْفلا َِسئاْبلا  اوُمِعْطَأ  َو 

212 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 22) جحلا ةروس 

اجنیا رد  تشذگ ، نیـشیپ  تایآ  رد  جح  کسانم  نوماریپ  هک  ییاهثحب  بیقعت  رد  ّجـح : کسانم  زا  يرگید  مهم  شخب  هیآ 29 -) )
فرط رب  ار  ندـب ) دـئاوز  و   ) اـهیگدولآ دـیاب  نآ  زا  دـعب  : » دـیوگ یم نینچ  تسخن  هدرک ، هراـشا  کـسانم  نیا  زا  يرگید  شخب  هب 

(. ْمُهَثَفَت اوُضْقَْیل  َُّمث  « ) دنزاس
(. ْمُهَروُُذن اُوفُوْیل  َو  « ) دننک افو  دوخ  ياهرذن  هب  «و 

(. ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیل  َو  « ) دننک فاوط  هبعک ، یمارگ  هناخ  درگ  رب  «و 
.تسا ءاسن » فاوط   » اجنیا رد  فاوط »  » زا روظنم 

212 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 22) جحلا ةروس 

نیا  » نآ کسانم  ّجـح و  همانرب  دـیوگ : یم هدرک ، هتـشذگ  تایآ  ياهثحب  هب  هراـشا  يدـنب  عمج  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 30 -) )
(. َِکلذ  ) دش هتفگ  هک  تسا »

ار اهنآ  مارتحا  درمـشب و  گرزب  ار  یهلا  ياه  همانرب سک  ره  و  : » دنک یم هفاضا  دیدرگ  نایب  هک  یفئاظو  تیمها  رب  دیکأت  يارب  دـعب 
(. ِهِّبَر َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  « ) تسا رتهب  شراگدرورپ  دزن  وا  يارب  دنک  ظفح 

نآ رب  زین  امومع  هکم  مرح  اصوصخ و  هبعک  هناخ  مارتحا  تسا  نکمم  تسا و  ّجـح » کسانم  لامعا و   » هب هراشا  اجنیا  رد  تامرح » »
.دوش هدوزفا 

( دنفسوگ واگ و  رتش و  نوچمه   ) نایاپ راهچ  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  نایاپ  راهچ  ندوب  لالح  هب  مارحا »  » ماکحا بسانت  هب  سپس 
ام اَّلِإ  ُماْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأ  َو   ) تشگ دهاوخ  رداص  شعنم  روتـسد  و  دوش » یم هدـناوخ  امـش  رب  هچنآ  رگم  تسا ، هدـش  لالح  امـش  رب 

(. ْمُْکیَلَع یْلُتی 
اهیدـیلپ زا  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  تیلهاج  ياهتنـس  اب  هزراـبم  جـح و  مسارم  اـب  هطبار  رد  رگید  روتـسد  ود  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد 

(. ِناثْوَْألا َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  « ) دینک بانتجا  اهتب  زا  ینعی ) )
213 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِروُّزلا .) َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو  « ) دیزیهرپب ساسا  یب لطاب و  نخس  زا  : » هک تسا  نیا  مود  روتسد 
ياـمن ماـمت  هنیئآ  هک  ار  کـیبل »  » اـهنآ اریز  تسا  تیلهاـج  رد  ّجـح  مسارم  رد  ناکرـشم  نتفگ  کـیبل »  » تیفیک هب  هراـشا  قوف  هیآ 

.دوب هدش  دولآ  كرش  تاریبعت  نیرت  هدننز رب  لمتشم  هک  دندوب  هدرک  فیرحت  نانچ  نآ  تسا  یتسرپ  هناگی  دیحوت و 
ره زا  زیهرپ  و  تروص ، لکـش و  ره  رد  تب  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  هک  نآ  موهفم  ندوب  یلک  زا  عنام  ناکرـشم  لاـمعا  هب  هیآ  هجوت  یلو 

.دشاب یمن تسا  تیفیک  عون و  ره  هب  لطاب  راتفگ 

213 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 22) جحلا ةروس 
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نیمه زین  اجنیا  رد  دوب ، هدش  یتسرپ  تب  تب و  هنوگ  ره  زا  بانتجا  دیحوت و  هلأسم  يور  دـیکأت  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 31 -) )
: دیوگ یم هدرک ، لابند  ار  مهم  هلأسم 

نآ رد  یکرـش  هنوگ  چیه  و  دشاب ، ادخ  يارب  صلاخ  امـش  همانرب  دصق و  : » هک دـیهد  ماجنا  یلاح  رد  ار  کیبل  نتفگ  جـح و  مسارم 
(. ِِهب َنیِکِرْشُم  َْریَغ  ِهَِّلل  َءافَنُح  « ) دباین هار 

حور هک  ارچ  دوش ، یم روآ  دای  یلک  روطب  تاداـبع  ّجـح و  رد  یلـصا  كرحم  ناونع  هب  ار  تبرق  دـصق  صـالخا و  هلأـسم  قوف  هیآ 
.دشابن نآ  رد  كرش  ییادخ و  ریغ  هزیگنا  هنوگ  چیه  هک  تسا  یتروص  رد  صالخا  تسا و  صالخا  نامه  تدابع 

یسک و  : » دیوگ یم نینچ  دنک و  یم اهنآ  يدوبان  یتخب و  دب  طوقس و  ناکرشم و  لاح  عضو  زا  يا  هدنز ایوگ و  رایسب  میـسرت  سپس 
تشوگ زا  هعطق  ره  و   ) دنیابر یم ار  وا  اوه  طسو  رد  ناگدنرپ  و  هدرک ، طوقـس  نامـسآ  زا  ییوگ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  کیرـش  هک 
باترپ یتسد  رود  ياج  هب  ار  وا  داب  دـنت  درذـگب ) تمالـس  هب  اهنآ  لاگنچ  زا  رگا   ) اـی و  دـتفا ) یم يراوخ  هدرم  هدـنرپ  راـقنم  رد  وا 

(. ٍقیِحَس ٍناکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  ْوَأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  « ) دنک یم
طوقس نامسآ  زا  هک  یـسک  املـسم  ددرگ ، یم نامـسآ  نیا  زا  طوقـس  ببـس  كرـش  تسا و  دیحوت »  » زا هیانک  نامـسآ  تقیقح  رد 

دور یم شیپ  یتسین  يوس  هب  دریگ  یم ینوزف  هظحل  ره  هک  یباتش  تعرس و  اب  دهد ، یم تسد  زا  ار  يریگ  میمـصت  تردق  دنک ، یم
.ددرگ یم دوبان  وحم و  شک  رس  ياهسوه  يوه و  ناطیش و  لاگنچ  رد  ماجنا  رس  و 

214 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

214 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هک تسا » نینچ  بلطم  : » دـیوگ یم هدرک ، یهلا  رئاعـش  میظعت  جـح و  لئاسم  يور  يدـنب  عمج  کـی  رگید  راـب  هیآ  نیا  هیآ 32 -) )
(. َِکلذ  ) دش هتفگ 

« تساهلد ياوقت  زا  نیا  دراذگب  مارتحا  وا ) تعاطا  ياهمچرپ  ادـخ و  نیئآ  ياه  هناشن هب   ) دراد و گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  «و 
(. ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  (َو 

دروخرب نیتسخن  رد  هچنآ  یلک و  ياه  همانرب یهلا و  نیئآ  ياهلصف  رس  لماش  هک  تسا  راگدرورپ » ياه  هناشن  » ینعم هب  هّللا » رئاعـش  »
.دزادنا یم ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  دشاب  یم ّجح  کسانم  هلمج  زا  تسا و  ریگمشچ  نییآ  نیا  اب 

تسا یهلا  رئاعش  دزادنا  یم وا  نیئآ  تمظع  ادخ و  دای  هب  ار  ناسنا  هدش و  دراو  ینید  ياه  همانرب رد  هچنآ  مامت  هک  نیا  نخس  هاتوک 
.تساهلد ياوقت  هناشن  نآ  تشادگرزب  و 

214 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 22) جحلا ةروس 

زا رگید  یکی  ای  يرتش  هک  یماگنه  دنتشاد  هدیقع  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  تایاور  زا  یـضعب  زا  هیآ 33 -) )
رـس يوس  هب  اجنآ  زا  و  هاگمارحا ، يوس  هب  دوخ  اب  ار  نآ  کیدزن  رود و  ياـههار  زا  دـش و  یم نییعت  یناـبرق  ناونع  هب  ناـیاپ  راـهچ 
دوخ زا  ار  نآ  یلکب  و  دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  دنـشودب و  ار  نآ  ریـش  دیابن  و  دش ، راوس  بکرم  نآ  رب  دـیابن  دـندروآ ، یم هّکم  نیمز 

ینیعم نامز  ات  تسامش  يارب  یعفانم  ینابرق ) تاناویح   ) نآ رد  : » دیوگ یم هدرک ، یفن  ار  یفارخ  رکفت  نیا  نآرق  دنتشادنپ ، یم ادج 
(. یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  « ) دسر ارف  اهنآ ] حبذ  زور  ]
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َیلِإ اهُّلِحَم  َُّمث  « ) تسا هبعک )  ) یمارگ یمیدق و  هناخ  نآ  لحم  سپس  : » دیوگ یم نینچ  ینابرق  راک  ماجنا  رـس  دروم  رد  هیآ  نایاپ  رد 
(. ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلا 

هب لوصو  زا  سپ  تفرگ و  هرهب  اهنآ  زا  ناوت  یم دنا  هدیـسرن هاگنابرق  لحم  هب  ینابرق  صوصخم  تاناویح  هک  مادام  بیترت  نیا  هب  و 
.داد ماجنا  اهنآ  هراب  رد  ار  ندرک  ینابرق  هفیظو  دیاب  هاگنابرق 

214 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 22) جحلا ةروس 

نیا هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  ینابرق  روتـسد  هلمج  زا  هتـشذگ و  تایآ  اب  طابترا  رد  هد ! تراشب  ار  ناـتبخم  هیآ 34 -) )
215 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مالسا  رد  هک  تسا  یتدابع  هنوگچ 

رد راک  نیا  ایآ  و  دراد ؟ ینابرق  هب  زاین  دـنوادخ  رگم  دـننک  ینابرق  ار  تاناویح  وا  ياضر  بلج  يارب  ادـخ و  يارب  هک  هدـش  عیرـشت 
؟ هدوب ناکرشم  صوصخم  ای  تسا  هدوب  زین  رگید  نایدا 

يارب  » دیراد ادخ  يارب  ینابرق  حبذ و  مسارم  هک  تسین  امـش  هب  رـصحنم  نیا  دـیوگ : یم نینچ  بلطم  نیا  نتخاس  نشور  يارب  نآرق 
اْنلَعَج ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو  « ) دنربب میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپ  راهچ  رب  ینابرق ) ماگنه  هب   ) ار ادخ  مان  ات  میداد  رارق  یهاگنابرق  یتما  ره 

(. ِماْعنَْألا ِۀَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَِیل  ًاکَْسنَم 
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإَف   ) تسا يدحاو  همانرب  مه  وا  همانرب  و  تسا » يدحاو  دوبعم  امش  يادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و 

(. اوُِملْسَأ ُهَلَف  « ) دیوش میلست  وا  نامرف )  ) ربارب رد  : » تسا نینچ  هک  نونکا 
(. َنِیِتبْخُْملا ِرَِّشب  َو  « ) ار راگدرورپ ) ياهنامرف  ربارب  رد   ) ناگدنوش میلست  ناعضاوتم و  هد  تراشب  «و 

215 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ود دراد و  یناور  يونعم و  هبنج  مسق  ود  هک  تمـسق - راـهچ  رد  ار  ناگدـننک ) عـضاوت  « ) نیتـبخم  » تافـص هیآ  نیا  رد  هیآ 35 -) )
: دهد یم حیضوت  ینامسج - هبنج  تمسق 

ُهَّللا َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  « ) ددرگ یم راـگدرورپ )  ) فوـخ زا  رپ  ناـشیاهلد  دوـش  یم هدرب  ادـخ  ماـن  نوـچ  هک  اـهنامه  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ْمُُهبُوُلق ْتَلِجَو 

ییاهتیلوؤسم رطاـخ  هب  سرت  نیا  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  کـش و  وا  تمحر  رد  اـی  و  دنـسرتب ، تهج  یب وا  بضغ  زا  هک  نیا  هن 
.تسادخ تمظع  اب  ماقم  كرد  رطاخ  هب  سرت  نیا  دنا ، هدرک یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  دیاش  دنراد و  شود  رب  هک  تسا 

یلَع َنیِِرباَّصلا  َو  « ) دنریگ یم شیپ  ییابیکـش  ربص و  دهد  یم خر  ناشیگدنز  رد  هک  یکاندرد  ثداوح  ربارب  رد  اهنآ  : » هک نیا  رگید 
(. ْمَُهباصَأ ام 

هـصالخ دنیاشگ و  یمن نارفک  هب  بل  دننز  یمن وناز  نآ  ربارب  رد  دشاب  نیگنـس  ردـق  ره  نآ  یتحاران  دایز و  ردـق  ره  هثداح  تمظع 
216 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنوش  یم زوریپ  دنور و  یم شیپ  دننک و  یم یگداتسیا 

اَّمِم ِةالَّصلا َو  یِمیِقُْملا  َو  « ) دـننک یم قافنا  میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دـنراد و  یم اـپ  رب  ار  زاـمن  اـهنآ  : » هک نیا  مراـهچ  موس و 
(. َنوُقِْفُنی  

َر

ْمُهاْنقَز
.مکحتسم ادخ  قلخ  اب  ناشدنویپ  رگید  يوس  زا  تسا و  مکحم  ناهج  قلاخ  اب  ناشطابترا  وس  کی  زا 
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216 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ياهرتش : » دیوگ یم تسخن  تسا ، ینابرق  هلأسم  یهلا و  رئاعش  جح و  مسارم  زا  نخس  اجنیا  رد  زاب  تسیچ ؟ يارب  ینابرق  هیآ 36 -) )
(. ِهَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  « ) میداد رارق  یهلا  رئاعش  زا  امش  يارب  جح ) مسارم  رد   ) ار هبرف  قاچ و 

ینابرق هک  ارچ  دنتسه ، گرزب  تدابع  نیا  رد  دنوادخ  ياه  هناشن رئاعـش و  زا  رگید  يوس  زا  و  دنراد ، قلعت  امـش  هب  وس  کی  زا  اهنآ 
.تسا تدابع  نیا  نشور  رهاظم  زا  یکی  ّجح 

(. ٌْریَخ اهِیف  ْمَُکل  « ) تسا تکرب  ریخ و  امش  يارب  اهنآ  رد  : » دنک یم هفاضا  سپس 
تدابع تشذگ و  راثیا و  نیا  رطاخ  هب  رگید  يوس  زا  دیئامن و  یم ماعطا  ار  نارگید  دینک و  یم هدافتـسا  اهنآ  تشوگ  زا  وس  کی  زا 

.دیئوج یم برقت  وا  هاگشیپ  هب  دش و  دیهاوخ  دنم  هرهب نآ  يونعم  جئاتن  زا  راگدرورپ 
فـص هب  هک  یلاح  رد  ندرک ) ینابرق  ماگنه   ) ار ادخ  مان  : » دـنک یم نایب  نینچ  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  ندرک  ینابرق  تیفیک  سپس 

(. َّفاوَص اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  « ) دیربب اهنآ  رب  دنا  هداتسیا
.تسا یفاک  دنربب  ار  ادخ  مان  هنوگ  ره  درادن و  یصاخ  تیفیک  رتش  ندرک  رحن  ای  تاناویح  حبذ  ماگنه  هب  ادخ  مان  رکذ  کش  نودب 
ماگنه هب  ات  دـندنبب  مه  اب  دـشاب  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  وناز  ات  چـم  زا  ار  ینابرق  رتش  تسد  ود  هک  تسا  نیا  َّفاوَص »  » هژاو زا  روظنم 

.دنکن رارف  دهدن و  دوخ  هب  ناکت  دایز  رحن ،
هیآ لیذ  رد  اذل  و  دباوخ ، یم نیمز  يور  هب  دوش و  یم تسـس  شیاهتـسد  دور  یم وا  نت  زا  نوخ  يرادـقم  هک  یماگنه  تسا  یعیبط 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  عناق  نادنمتـسم  دیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دنداد ) ناج  و   ) تفرگ مارآ  ناشیولهپ  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم
217 ص : ج3 ،

(. َّرَتْعُْملا َِعناْقلا َو  اوُمِعْطَأ  اْهنِم َو  اُولُکَف  اُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذِإَف  « ) دینک ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ناریقف  و 
نیا دیاش  و  دنروخب ، زین  ار  دوخ  ینابرق  زا  يزیچ  جاجح »  » تسا بجاو  هک  تسا  نیا  رد  رهاظ  دـیروخب ) نآ  زا  « ) اْهنِم اُولُکَف   » هلمج

.دشاب نادنمتسم  اهنآ و  نایم  تاواسم  تیاعر  يارب 
ْمَُکل اهانْرَّخَس  َِکلذَک  « ) دیروآ اج  هب  ار  ادخ  رکش  ات  میتخاس  ناترّخسم  ار  اهنآ  ام  هنوگ  نیا  : » دهد یم نایاپ  نینچ  ار  هیآ  ماجنا  رس 

(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل 
ار وا  ياهاپ  یناـسنا  دـهد  یم هزاـجا  هک  تسا  میلـست  ناـنچ  نآ  روز  تردـق و  یگرزب و  نآ  اـب  یناویح  تسا  بیجع  نیا  یتسار  و 

.دنک رحن  ار  وا  و  ددنبب ، مکحم 

217 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 22) جحلا ةروس 

؟ تسیچ ندرک  ینابرق  هفـسلف  الوصا  و  دراد ؟ ینابرق  هب  يزاین  هچ  ادخ  هک  لاؤس  نیا  هب  تسا  یخـساپ  عقاو  رد  هیآ  نیا  هیآ 37 -) )
اهُموُُحل َو ال َهَّللا  َلانَی  َْنل  « ) دسر یمن ادخ  هب  زگره  اهنآ  ياهنوخ  هن  اهتشوگ و  هن  : » دیامرف یم دراد  ادخ  لاح  هب  یعفن  راک  نیا  رگم 

(. اهُؤامِد
.تهج ره  زا  اهتنا  یب لماک و  تسا  يدوجو  وا  دنمزاین ، هن  تسا  مسج  هن  وا  درادن ، ینابرق  تشوگ  هب  يزاین  ادخ  الوصا 

(. ْمُْکنِم يْوقَّتلا  ُُهلانَی  ْنِکل  َو  « ) تسامش لامعا  یکاپ  يراکزیهرپ و  اوقت و  دسر  یم وا  هب  هچنآ  هکلب  »
ادـخ هب  زور  هب  زور  دـیریگ و  رارق  لـماک  ناـسنا  کـی  ریـسم  رد  اوقت  جرادـم  ندومیپ  اـب  امـش  هک  تسا  نآ  فدـه  رگید : ریبعت  هب 
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کمک سرد  و  دزومآ ، یم امش  هب  ادخ  هار  رد  تداهـش  يارب  یگدامآ  تشذگ و  يراک و  ادف  راثیا و  سرد  ینابرق  دیوش ، رتکیدزن 
.نادنمتسم نادنمزاین و  هب 

ینابرق ار  یناویح  هاگ  ره  هک  تسا  یلهاـج  بارعا  تشز  لاـمعا  هب  هراـشا  ارهاـظ  دـسر » یمن ادـخ  هب  زین  اـهنآ  نوخ   » هک ریبعت  نیا 
نیا رد  هک  دندوبن  لیم  یب هاگآان  ناناملـسم  زا  یـضعب  و  دندیـشاپ ، یم هبعک  راوید  رد و  رب  هاگ  اهتب و  رـس  رب  ار  نآ  نوخ  دندرک  یم

218 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درک  یهن  ار  اهنآ  دش و  لزان  قوف  هیآ  دننک ، تیعبت  اهنآ  زا  یفارخ  همانرب 
هب ار  ادخ  ات  درک  امش  رخسم  ار  نایاپ  راچ  دنوادخ )  ) هنوگ نیا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تاناویح  ریخـست  تمعن  هب  رگید  راب  سپس 

(. ْمُکادَه ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل  اهَرَّخَس  َِکلذَک  « ) دییوگ ریبکت  دیرمشب و  گرزب  هدرک  تیاده  ار  امش  هک  نیا  رطاخ 
ِرَِّشب َو  « ) ار ناراـکوکین  هد  تراـشب  و  : » دـیوگ یم هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل  و  دـیوش ، انـشآ  ادـخ  تمظع  هب  هک  تـسا  نـیا  ییاـهن  فدـه 

(. َنِینِسْحُْملا
اـصوصخم دنهد و  یم ماجنا  هجو  نیرتوکین  هب  ار  دوخ  فئاظو  دنریگ و  یم هرهب  وا  تعاطا  قیرط  رد  یهلا  ياهتمعن  نیا  زا  هک  اهنآ 

.دننک یمن یهاتوک  ادخ  هار  رد  قافنا  زا 

218 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 22) جحلا ةروس 

نیا مشخ  شتآ  تسا  نکمم  دـش  هراشا  نآ  هب  لـبق  تاـیآ  رد  هک  ناکرـشم  تاـفارخ  ربارب  رد  تمواـقم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 38 -) )
دوخ کمک  هب  ار  ناـنمؤم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دوش  گرزب  کـچوک و  ياـهیریگرد  ببـس  دزیگنا و  رب  ار  جوجل  بصعتم و  هورگ 

(. اُونَمآ َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دنک یم عافد  دنا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم هتخاس ، مرگلد 
هداد و رارق  راشف  تحت  ار  نانمؤم  ات  دنهدب  مه  تسد  هب  تسد  هریزج  هبش  ناکرشم  اراصن و  دوهی و  برع و  لئابق  فئاوط و  راذگب 

یهلا هدـعو  نیا  تمایق ! هنماد  ات  مالـسا  ياقب  هدـعو  تسا ، هداد  ار  اهنآ  زا  عاـفد  هدـعو  دـنوادخ  یلو  دـننک ، دوباـن  دوخ  ناـمگ  هب 
لابند هب  یهلا  عافد  هک  میـشاب  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » قادـصم ام  هک  تسا  نآ  مهم  نورق ، راصعا و  مامت  رد  يراـس  يراـج و  تسا  یمکح 

.تسا یمتح  نآ 
راکنایخ چـیه  دـنوادخ   » دزاس یم نشور  ترابع  نیا  اـب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  اـهنآ  ناکلـسم  مه  ناکرـشم و  عضوم  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

ماگنه هب  یتح  و  دنداد ، رارق  کیرـش  ادخ  يارب  هک  اهنامه  ٍروُفَک .) ٍناَّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  «! ) درادن تسود  ار  يا  هدننک نارفک 
.دندومن اهتب  مان  هب  حیرصت  کیبل »  » نتفگ

218 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ناناملسم ابترم  و  دنداد ، یم رازآ  ار  اهنآ  هتـسویپ  ناکرـشم  دندوب  هّکم  رد  ناناملـسم  هک  یماگنه  داهج : نامرف  نیتسخن  هیآ 39 -) )
داهج نذا  ياضاقت  و   ) دـندرک یم تیاکـش  دندیـسر و  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  هتـسکش  ياهرـس  اـب  هدروخ  کـتک 

219 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ترجه هک  نیا  ات  هدـشن  هداد  نم  هب  داهج  روتـسد  زونه  دـینک ، ربص  دومرف : یم اـه  نآ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـما  دنتـشاد )

يا هیآ نیتسخن  نیا  درک و  لزان  تسا  داهج  نذا  نمـضتم  هک  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـندمآ ، هنیدـم  هب  هّکم  زا  نیملـسم  دـش و  عورش 
.هدش لزان  داهج  هراب  رد  هک  تسا 
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فرط زا  گنج  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  هداد ، ار  نانمؤم  زا  عاـفد  هدـعو  دـنوادخ  هک  دـش  رکذ  لـبق  هیآ  رد 
(. اوُِملُظ ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  « ) دنا هتفرگ رارق  متس  دروم  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، هداد  داهج  هزاجا  هدش  لیمحت  اهنآ  رب  نانمشد 

اهنآ ندرک  يرای  رب  تردق  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هدرک ، لیمکت  لاعتم  رداق  دنوادخ  يوس  زا  يزوریپ  هدـعو  اب  ار  هزاجا  نیا  سپس 
(. ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) دراد ار 

ادخ يرای  راظتنا  رد  دریگ  یم نایاپ  امـش  تردق  هک  اجنآ  رد  دیریگ و  راک  هب  بابـسا  ملاع  نیا  رد  دـیراد  ناوت  رد  هچنآ  دـیاب  امش 
.دش یم زوریپ  تفرگ و  یم راک  هب  شتازرابم  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  يا  همانرب نامه  نیا  و  دیشاب ،

219 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 22) جحلا ةروس 

و دهد ، یم تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  عافد  نذا  هک  یناگدیدمتس  نیا  هراب  رد  يرتشیب  حیضوت  سپس  داهج - عیرشت  هفـسلف  هیآ 40 -) )
جارخا دوخ  رهـش  هناخ و  زا  قحان  هب  هک  یناسک  نامه  : » دـیوگ یم دزاس ، یم رتنـشور  داـهج  زا  شخب  نیا  هنیمز  رد  ار  مالـسا  قطنم 

(. ٍّقَح ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  « ) دندش
(. ُهَّللا اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ  «! ) تساتکی دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : یم هک  نیا  زج  »

عفد رگید  یضعب  هلیسو  هب  ار  مدرم  زا  یضعب  دنوادخ  رگا  و  : » دنک یم وگ  زاب  نینچ  نیا  ار  داهج  عیرـشت  ياه  هفـسلف زا  یکی  سپس 
ُْعفَد َْول ال  َو  « ) ددرگ یم ناریو  دوش ، یم هدرب  رایسب  نآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  و  اراصن ، دوهی و  دباعم  و  اه ، هعموص اهرید و  دنکن 

ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ًارِیثَک .) ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاسَم  ٌتاوَلَـص َو  ٌعَِیب َو  ُعِماوَص َو  ْتَمِّدَُـهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا 
220

اهنآ رگا  اذل  و  دنتـسرپب ! ار  اهنآ  ادـخ  نوچمه  مدرم  دـنهاوخ  یم هک  تسا  یناراّبج  ّدـض  رب  یتسرپ  ادـخ  هب  توعد  هنوگ  ره  الوصا 
.درک دنهاوخ  ناسکی  كاخ  اب  ار  زکارم  نیا  مامت  دننک  ادیپ  تصرف 

: دیوگ یم هدرک ، دیکأت  رارکت و  ار  یهلا  ترصن  هدعو  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ُهُرُْصنَی ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیل  َو  « ) دنک یم يرای  دنیامن ) عافد  شتدابع  زکارم  و  نییآ ) زا  و   ) دننک وا  يرای  هک  ار  یناسک  دنوادخ  «و 

(. ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا تسکش  لباق  ریغ  رداق و  يوق و  وا   » هک ارچ  تسا  یندش  ماجنا  ادخ  هدعو  نیا  کش  نودب  و 
نودـب اهنت و  تخـس  رـس  نانمـشد  میظع  هوبنا  ربارب  رد  و  لـطاب ، قح و  هزراـبم  نادـیم  نیا  رد  دـننکن  روصت  دـیحوت  طـخ  ناعفادـم 

.دنهاگ هیکت

220 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 22) جحلا ةروس 

: دـیوگ یم نینچ  تسا  هدـش  هداد  اهنآ  هب  يرای  هدـعو  لبق  هیآ  رد  هک  ادـخ  ناراـی  دروم  رد  تسا  يریـسفت  هک  هیآ  نیا  هیآ 41 -) )
فورعم و هب  رما  دننک و  یم ادا  ار  تاکز  دنراد و  یم اپ  رب  ار  زامن  میـشخب  تردق  اهنآ  هب  نیمز  رد  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  »

(. ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َةاکَّزلا َو  اُوَتآ  َةالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  « ) دنیامن یم رکنم  زا  یهن 
ورف یتسم  رورغ و  رد  و  دـنزادرپ ، یمن بعل  وهل و  شون و  شیع و  هب  نارابج ، ناگماکدوخ و  نوچمه  يزوریپ ، زا  سپ  زگره  اـهنآ 
قلخ اب  مکحم و  ادـخ  اب  ناشطابترا  دـنهد  یم رارق  هعماج  شیوخ و  نتخاس  يارب  ینابدرن  ار  اـهتیقفوم  اـهیزوریپ و  هکلب  دـنور ، یمن

فورعم هب  رما  و  قلخ ، اب  دنویپ  يارب  يزمر  تاکز »  » و تسا ، قلاخ  اب  دنویپ  لبمس  زامن ) « ) ةالـص  » هک ارچ  تسا  مکحتـسم  زین  ادخ 
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یفاک دارفا  نیا  یفرعم  يارب  تفـص  راهچ  نیمه  رد  دوش و  یم بوسحم  ملاس  هعماج  کی  نتخاس  یـساسا  ياه  هیاپ رکنم  زا  یهن  و 
.تسا مهارف  هتفرشیپ  نامیا و  اب  هعماج  کی  ياهیگژیو  حلاص و  لامعا  تادابع و  ریاس  نآ  هیاس  رد  تسا و 

221 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِرُومُْألا .) ُۀَِبقاع  ِهَِّلل  َو  « ) تسادخ نآ  زا  اهراک  همه  نایاپ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
اَّنِإ ِهَِّلل َو  اَّنِإ   » هک ددرگ  یم زاب  وا  هب  اهنیا  مامت  زین  ماجنا  رـس  دشاب  یم ادخ  هیحان  زا  يزوریپ  تردق و  ره  زاغآ  هک  هنوگ  نامه  ینعی ،

«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ 
.تسا هدش  هراشا  داهج  ياه  هفسلف زا  مهم  تمسق  ود  هب  تایآ  نیا  رد 

دزیخرب و دـهدن ، ملظ  هب  نت  هک  تسوا  یلقع  يرطف و  یعیبـط و  مّلـسم  ّقح  هک  رگمتـس » ملاـظ و   » ربارب رد  موـلظم »  » داـهج تسخن 
.دنک دایرف 

تـسا راکفا  يرادـیب  زکرم  هک  يدـباعم  نتخاس  ناریو  اهلد و  زا  ار  ادـخ  مان  وحم  دـصق  هک  تسا  ییاهتوغاط  ربارب  رد  داـهج  رگید 
.دنراد

221 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هتخاس مهارف  نانمؤم  يارب  مالـسا  نانمـشد  هک  دوب  ییاسرف  تقاط  تالکـشم  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 42 -) )
ار نارفاک  موش  تبقاع  رگید  يوس  زا  دـهد و  یم نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  يرادـلد  وس  کـی  زا  هیآ  نیا  رد  دـندوب ،
ار ناشناربمایپ  دومث ، داع و  حون و  موق  اهنآ  زا  شیپ  هک  ارچ  شابم ) نیگمغ   ) دننک بیذکت  ار  وت  رگا  و  : » دـیوگ یم هتخاس ، نشور 

(. ُدوُمَث ٌداع َو  ٍحُون َو  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو  « ) دندرک بیذکت 

221 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 22) جحلا ةروس 

(. ٍطُول ُمْوَق  َمیِهاْربِإ َو  ُمْوَق  َو   ) دندومن بیذکت  ار  گرزب  ربمایپ  ود  نیا  طول » موق  میهاربا و  موق  نینچمه  و  (- » هیآ 43 )

221 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 22) جحلا ةروس 

(. یسُوم َبِّذُک  َنَیْدَم َو  ُباحْصَأ  َو  « ) دش بیذکت  ناینوعرف ) يوس  زا   ) یسوم زین  و  بیعش ) موق   ) نیدم باحصا  و  (- » هیآ 44 )
، تشگن تلادع  قح و  دیحوت و  يوس  هب  ناشتوعد  رد  گرزب  ناربمایپ  نیا  یتسـس  بجوم  اهبیذکت  اهتفلاخم و  نیا  هک  هنوگ  نامه 

.دراذگ دهاوخن  رثا  زین  وت  تماقتسا  رپ  كاپ و  حور  رد  املسم 
نارفاک هب  هتشذگ ) رد   ) نم اما  : » دنهد همادا  نیگنن  ياه  همانرب نیا  هب  دنناوت  یم هشیمه  يارب  دننکن  روصت  لد  روک  نارفاک  نیا  یلو 
تابرـض ریز  ار  اهنآ  سپـس  دندرگ ) تمعن  زان و  قرغ  و  دوش ، تجح  مامتا  اهنآ  رب  و  دنهدب ، الماک  ار  دوخ  ناحتما  ات   ) مداد تلهم 

(. ْمُُهتْذَخَأ َُّمث  َنیِِرفاْکِلل  ُْتیَْلمَأَف  « ) متفرگ تازاجم 
222 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  متفگ ؟ خساپ  نانآ  هب  هنوگچ  و  مدومن » راکنا  ار ) اهنآ  لمع   ) هنوگچ يدید  »

(. ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  )
.مداد نآ  ضوع  رد  گرم  متفرگ و  ار  ناشتایح  مداد ، اهنآ  هب  یتخب  دب  تمقن و  متفرگ و  ار  اهنآ  ياهتمعن 
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222 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 22) جحلا ةروس 

رایسب هچ  : » دیامرف یم هدرک ، نایب  هدرتسگ  روطب  دوب  هتسب  رـس  لبق  هلمج  رد  هک  ار  ادخ  تازاجم  یگنوگچ  هیآ ، نیا  رد  هیآ 45 -) )
(. ٌۀَِملاظ َیِه  اهانْکَلْهَأ َو  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَکَف  « ) دندوب رگمتس  ملاظ و  اهنآ  هک  یلاح  رد  میدرک  كاله  ار  اهنآ  ام  هک  اهیدابآ  اهرهش و 

(. اهِشوُرُع یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَف  « ) دنتخیر ورف  دوخ  ياهفقس  رب  اهنآ  سپ  »
هک یبآ  رپ  ياههاچ  رایـسب  هچ  و  ! » اهفقـس يور  هب  اهراوید  دعب  تخیر و  ورف  اهفقـس  تسخن  هک  دوب  يردـق  هب  هثداح  تدـش  ینعی 

دشک و یم یبآ  اهنآ  زا  یسک  هن  ٍۀَلَّطَعُم ) ٍْرِئب  َو  « ) دندنام فرـصم  یب لطعم و  دوب و  هتفر  ورف  نیمز  رد  شیاهبآ  دوبان و ) شنابحاص  )
.ددرگ یم باریس  نآ  زا  يا  هنشت هن 

هب شنابحاص  دنتشگ و  ناریو  هدش » يراکچگ  ابیز  تروص  هب  هدیشک و  نامسآ  هب  رس  ياهخاک  هوکش و  رپ  ياهرصق  رایـسب  هچ  «و 
(. ٍدیِشَم ٍرْصَق  َو   ) دنتفاتش مدع  راید 

.دوب ناشیاهنیمز  يدابآ  هیام  هک  ییاهبآ  مه  دنام و  بحاص  یب اهنآ  مکحتسم  قرب و  قرز و  رپ  نکاسم  مه  بیترت  نیا  هب  و 

222 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هب ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دوب  يرگمتس  ملاظ و  ماوقا  زا  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  اهلد : يرادیب  ضرا و  رد  ریس  هیآ 46 -) )
ریـس اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم هلأسم  نیا  يور  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  تخاس ، ناریو  ار  ناشراید  رهـش و  دـیناسر و  ناشلامعا  رفیک 
ْمَلَف َأ  « ) دنونشب ار  قح  يادن  هک  ییاونـش  ياهـشوگ  ای  دننک ؟ كرد  ار  تقیقح  نآ  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دندرکن  نیمز  رد 

(. اِهب َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  ْوَأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی 
کی ره  دنتـسیز ، یم تردق  جوا  رد  يزور  هک  ناتـسرپ  ایند  نارابج و  هدـش  ناریو  نکاسم  نارگمتـس و  ياهخاک  ياه  هناریو يرآ !

223 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ره  اب  دنراد و  نابز  رازه  یشوماخ  نیع  رد 
.دنیوگ یم هتکن  نارازه  ینابز 

اونـش شوگ  نایب و  مشچ  ارهاظ  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دیوگ : یم نآرق  ددرگ ، رتراکـشآ  نخـس  نیا  تقیقح  هک  نیا  يارب  سپس 
زا ار  ییانیب  دراد ، ياج  اه  هنیـس رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوش ، یمن انیبان  رهاظ  ياهمـشچ  هک  ارچ  ، » دـننارک ناروک و  عقاو  رد  اما  دـنراد 

(. ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  ُراْصبَْألا َو  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  « ) دهد یم تسد 
، رت هاگآ همه  زا  دنتـسه  ینالد  نشور  هاگ  دنتـسین و  انیبان  روک و  دـنهد ، یم تسد  زا  ار  شیوخ  يرهاظ  مشچ  هک  اـهنآ  تقیقح  رد 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  اذل  دننک ! یمن كرد  ار  تقیقح  هدش و  روک  ناشبلق  مشچ  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نایانیبان 

«! تسا لد  ییانیبان  ییانیبان ، نیرتدب  : » میناوخ یم هلآ 

223 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 22) جحلا ةروس 

وت زا  هلجع  اب  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، میـسرت  ار  ناـمیا  یب نـالد  روک  يربخ  یب تلاـهج و  زا  يرگید  هرهچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 47 -) )
َکَنُولِْجعَتْـسَی َو  ( ؟ دریگ یمن ار  اـم  ناـماد  یهلا  تازاـجم  ارچ  سپ  ییوگ  یم تسار  رگا  دـنیوگ : یم و  دـننک » یم باذـع  ياـضاقت 

(. ِباذَْعلِاب
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(. ُهَدْعَو ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو  «! ) درک دهاوخن  فلخت  دوخ  هدعو  زا  زگره  دنوادخ  : » دینکن هلجع  دایز  وگب : اهنآ  هب  خساپ  رد 
ییاهلاس زا  لاس  رازه  دـننامه  وت  راگدرورپ  دزن  رد  زور  کی  هک  ارچ  : » دـنک یمن قرف  لاس  کی  زور و  کی  تعاس و  کی  وا  يارب 

(. َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  « ) دیرمش یم امش  هک  تسا 

223 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 22) جحلا ةروس 

نیا جوجل  نارفاک  هب  دـنک و  یم دـیکأت  دوب  هدـش  هیکت  لبق  هیآ  دـنچ  رد  هک  يا  هلأسم نامه  يور  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
رادیب هک  نیا  ات  مداد  تلهم   ) دندوب رگمتس  هک  یلاح  رد  مداد  تلهم  اهنآ  هب  هک  اهیدابآ  اهرهش و  رایسب  هچ  : » دهد یم رادشه  نینچ 

« متفرگ تازاجم  تابرض  ریز  ار  اهنآ  ناهگان  اما  دنور ) ورف  تمعن  زان و  رد  ات  مداد  تلهم  مه  زاب  دندشن  رادیب  هک  یماگنه  دنوش و 
224 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اُهتْذَخَأ .) َُّمث  ٌۀَِملاظ  َیِه  اَهل َو  ُْتیَْلمَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  (َو 

.دنتفرگ یم ناربمایپ  هدعو  نالطب  رب  لیلد  ار  نآ  دندرک و  یم هرخسم  دنتشاد و  تیاکش  باذع ، ندش  رید  زا  امش  لثم  زین  اهنآ 
دنام یم اهتورث  لاوما و  نیا  همه  دوش و  یم یهتنم  ادخ  هب  طوطخ  مامت  و  ُریِـصَْملا ) ََّیلِإ  َو  « ) دـندرگ یم زاب  نم  يوس  هب  همه  ! » يرآ

.تسوا همه  ثراو  و 

224 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 22) جحلا ةروس 

تاذ تیشم  هب  اهنت  هک  تسا  يا  هلأسم نیا  دوب و  یهلا  باذع  رد  نارفاک  لیجعت  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 49 -) )
نینچ ربماـیپ  هب  باـطخ  هیآ  نیا  تسین ، يراـیتخا  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  یتـح  دوـش و  یم طوـبرم  دـنوادخ  كاـپ 

: وگب : » دیوگ یم
(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  اَنَأ  امَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  « ) متسه يراکشآ  هدننک  راذنا  امش  يارب  اهنت  نم  مدرم ! يا 

224 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هعساو تمحر  هراومه  هک  اجنآ  زا  دنک و  یم میسرت  ار  راذنا  زا  يا  هرهچ تراشب و  هلأسم  زا  يا  هرهچ دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هیآ 50 -) )
ماجنا حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  سپ  : » دـیوگ یم نخـس  تراشب ، زا  تسخن  دراد  یـشیپ  شرفیک  باذـع و  رب  ادـخ 

(. ٌمیِرَک ٌقْزِر  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلاَف  « ) تساهنآ راظتنا  رد  یشزرا  رپ  يزور  ادخ و  شزرمآ  دنداد 
.دننک یم ادیپ  هیحان  نیا  زا  مارآ  ینادجو  هدوسآ و  يرطاخ  دنوش ، یم كاپ  هداد و  وشتـسش  یهلا  ترفغم  شزرمآ و  بآ  اب  تسخن 

.دندرگ یم وا  دنمشزرا  ياهتمعن  فاطلا و  عاونا  لومشم  سپس 
.دوش یم لماش  ار  يدام  يونعم و  ياهبنارگ  ياهتمعن  مامت  هک  دراد  یعیسو  موهفم  ٌمیِرَک » ٌقْزِر  »

224 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هدارا رب  دـنناوت  یم هک  دنتـشادنپ  یم نینچ  و  دـندرک ، شالت  ام  تایآ  وحم )  ) رد هک  اهنآ  دـنک : یم هفاـضا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 51 -) )
(. ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو  « ) دنخزود باحصا  دنوش ، بلاغ  ام  یمتح 
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224 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 22) جحلا ةروس 

نارفاک ناکرـشم و  شـشوک  شالت و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  ایبنا : ياهـشالت  رد  نیطایـش  ياه  هسوسو هیآ 52 -) )
هدـیزگرب ياه  هئطوت نیا  هک  دـهد  یم رادـشه  اجنیا  رد  دوب ، نایم  رد  نآ  هب  تبـسن  اهنآ  هیرخـس  ءازهتـسا و  یهلا و  نییآ  وحم  يارب 

225 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
.تسه هدوب و  ءایبنا  ربارب  رد  یناطیش  تائاقلا  نیا  هشیمه  تسین ، يا  هزات همانرب  نافلاخم 

يارب یحرط  و   ) درک یم وزرآ  هاگ  ره  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  يربمایپ  لوسر و  چـیه  ام  و  : » دـیوگ یم نینچ  تسخن 
اذِإ اَّلِإ  ٍِّیبَن  ٍلوُسَر َو ال  ْنِم  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  « ) درک یم حرط  نآ  رد  یتاـئاقلا  ناطیـش ، دیـشک ) یم دوخ  یهلا  فادـها  دربشیپ 

(. ِِهتَِّیْنمُأ ِیف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت 
، درب یم نایم  زا  ار  ناطیـش  تائاقلا  دنوادخ  سپ   » تشاذگ یمن اهنت  یناطیـش  تائاقلا  نیا  موجه  ربارب  رد  ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  اما 

(. ِِهتایآ ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  ُهَّللا  ُخَْسنَیَف  « ) دیشخب یم ماکحتسا  ار  دوخ  تایآ  سپس 
ياه هشقن اه و  هئطوت نیا  همه  زا  و  ٌمیِکَح .) ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) دشاب یم میکح  اناد و  دنوادخ   » هک ارچ  تسا  ناسآ  ادـخ  يارب  راک  نیا  و 

.دناد یم یبوخ  هب  ار  اهنآ  ندرک  یثنخ  زرط  تسا و  ربخ  اب  موش 

225 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 22) جحلا ةروس 

اذل داد ، یم لیکـشت  نارفاک  نانمؤم و  ناهاگآ و  يارب  یـشیامزآ  نادیم  نافلاخم ، یناطیـش  ياه  هئطوت نیا  هراومه  یلو  هیآ 53 -) )
تسا يرامیب  ناشبلق  رد  هک  اهنآ  يارب  ینومزآ  ار  ناطیش  ياقلا  دنوادخ  هک  دوب  نیا  يارب   » اهارجام نیا  دنک : یم هفاضا  هیآ  نیا  رد 

(. ْمُُهبُوُلق ِۀَیِساْقلا  ٌضَرَم َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  َلَعْجَِیل  « ) دهد رارق  دنلدگنس  هک  اهنآ  و 
(. ٍدیَِعب ٍقاقِش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  « ) دنا هتفرگ رارق  قح  زا  رود  يدیدش  تفلاخم  توادع و  رد  رگدادیب )  ) ناملاظ «و 

225 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 22) جحلا ةروس 

زا ار  یهلا  ياه  همانرب و  دـنهد ، صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح   ) هاگآ دـنملاع و  هک  اهنآ  دوب  نیا  ارجاـم  نیا  زا  فدـه   » زین و  هیآ 54 -) )
هب هجیتن  رد  تسا ، وت  راگدرورپ  يوس  زا  و  تسا ، قح  ادخ  نییآ  هک  دننادب  رگیدکی ) اب  هسیاقم  رد  دنزاس و  ادـج  یناطیـش  تائاقلا 
َُهل َِتبُْختَف  ِِهب  اوـُنِمُْؤیَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْـحلا  ُهَّنَأ  َمـْلِْعلا  اوـُتوُأ  َنـیِذَّلا  َمَْـلعَِیل  َو  « ) ددرگ عضاـخ  نآ  ربارب  رد  ناـشیاهلد  دـنروآ و  ناـمیا  نآ 

(. ْمُُهبُوُلق
226 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراذگ  یمن اهنت  رطخ  رپ  ریسم  نیا  رد  ار  بلط  قح  هاگآ و  نانمؤم  نیا  ادخ  هتبلا 

ٍطارِـص یلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداـَهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) دـنک یم تیادـه  میقتـسم  طارـص  يوس  هب  دـندروآ  ناـمیا  هک  ار  يدارفا  دـنوادخ   » هکلب
(. ٍمیِقَتْسُم

226 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هب هراشا  اجنیا  رد  تفگ  یم نخـس  یهلا  تایآ  وحم  يارب  ناـفلاخم  شـشوک  شـالت و  زا  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  هیآ 55 -) )
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.دنک یم تخس  رس  بصعتم و  دارفا  هیحان  زا  اهشالت  نیا  همادا 
ارف یناهگان  روطب  تمایق  زور  هک  نآ  ات  دنتـسه ، کش  رد  وت ) يدـیحوت  نییآ  و   ) نآرق هراب  رد  هراومه  نارفاک  : » دـیوگ یم تسخن 
ُْهنِم ٍۀَـیِْرم  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  َو ال  « ) دـیآ ناشغارـس  هب  دنتـسین ] هتـشذگ  ناربج  هب  رداق  هک  يزور  میقع -[  زور  باذـع  ای  دـسر ،

(. ٍمیِقَع ٍمْوَی  ُباذَع  ْمُهَِیتْأَی  ْوَأ  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتْأَت  یَّتَح 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دندش و  رادیب  هار  همادا  رد  يرایـسب  هک  ارچ  دنتـسین  اهنآ  همه  اجنیا  رد  نارفاک »  » زا روظنم  تسا  یهیدـب 

.دندرواین نامیا  زگره  هک  دنزوت  هنیک بصعتم و  هداعلا  قوف جوجل و  دارفا  اهنآ و  نارس  روظنم  دنتسویپ ، فوفص  هلآ و 

226 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 22) جحلا ةروس 

زور نآ  رد  ییاورناـمرف  تموکح و  : » دـیوگ یم هدرک  هراـشا ، زیخاتـسر  زور  رد  راـگدرورپ  هقلطم  تیمکاـح  هب  سپـس  هیآ 56 -) )
(. ِهَِّلل ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا  « ) تسادخ صوصخم 

نامز ره  زا  شیب  تمایق  هنحص  رد  یهتنم  تسادخ ، قلطم  کلام  مکاح و  هشیمه  زورما و  درادن ، تمایق  زور  هب  صاصتخا  نیا  هتبلا 
.تسوا اهنت  کلام  مکاح و  هک  ددرگ  یم راکشآ  تقیقح  نیا 

تموکح و رفاک ) نمؤم و  زا  معا   ) اهناسنا همه  نایم  رد  وا   » اذـل دوب ، دـهاوخ  وا  مه  یقیقح  مکاـح  تسوا ، یقیقح  کـلام  نوچ  و 
(. ْمُهَْنَیب ُمُکْحَی  « ) دنک یم يرواد 

رد دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لـمع  دـنا و  هدروآ ناـمیا  هک  اـهنآ  سپ  : » هدومرف نخـس  نیا  لاـبند  هب  نآرق  هک  تسا  ناـمه  نآ  هجیتن  و 
دوجوم نآ  رد  دـنهاوخب  هک  یتکرب  ریخ و  ره  تسا و  عمج  نآ  رد  بهاوم  همه  هک  ییاهغاب  دـنراد » رارق  تشهب  تمعن  رپ  ياـهغاب 

(. ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلاَف   ) تسا
227 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

227 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 22) جحلا ةروس 

اُوبَّذَک اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َو  « ) تساهنآ يارب  يا  هدننک راوخ  باذع  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  اهنآ  اما  (- » هیآ 57 )
(. ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  اِنتایِآب 

هب ار  اهنآ  ادخ  قلخ  ربارب  رد  رابکتسا  اهینیب و  رترب  دوخ  اهیـشکندرگ و  همه  نآ  ربارب  رد  دنک و  یم ریقح  تسپ و  ار  اهنآ  هک  یباذع 
.دناشک یم تلذ  هلحرم  نیرتنییاپ 

227 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 22) جحلا ةروس 

تیامح و  هّللا »  » مان رطاخ  هب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  هک  دمآ  نایم  هب  ینارجاهم  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 58 -) )
ادـخ هار  رد  هک  یناسک  و  : » دـیوگ یم هدرک ، داـی  زاـتمم  هورگ  کـی  ناونع  هب  اـهنآ  زا  هیآ  نیا  رد  دـندش ، هدـنار  نوریب  وا  نییآ  زا 

و  ) دهد یم ییوکین  يزور  اهنآ  همه  هب  دنوادخ  دنتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ای  دندیشون و  تداهش  تبرش  سپـس  دندرک ، ترجه 
اُوتام ْوَأ  اُوِلُتق  َُّمث  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  هک  ارچ  دنک ) یم رادروخ  رب  يا  هژیو ياهتمعن  زا 

(. َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  ًانَسَح َو  ًاقْزِر  ُهَّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل 
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دندمآ هنیدم  هب  نارجاهم  هک  یماگنه  : » تسا نینچ  شا  هصالخ هک  دـنا  هدرک رکذ  هیآ  نیا  يارب  یلوزن  نأش  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
ار تلیضف  مامت  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  دندیشون ، تداهش  تبرش  یضعب  هک  یلاح  رد  دنتفر ، ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  اهنآ  زا  یضعب 
زا نارسفم  زا  یضعب  اذل  درک ، یفرعم  یهلا  ياهتمعن  نیرتهب  لومشم  ار  هتسد  ود  ره  دش و  لزان  قوف  هیآ  دندش ، لئاق  نادیهش  يارب 
ره یعیبط ، گرم  قیرط  زا  هچ  دـشاب و  تداهـش  قیرط  زا  هچ  تسادـخ  هار  رد  نداد  ناـج  مهم  هک  دـنتفرگ  هجیتـن  نینچ  ریبـعت  نیا 

.تسا نادیهش  باوث  لومشم  دریمب  ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  سک 

227 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 22) جحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، وگ  زاب  ار  نسح  قزر  نیا  زا  يا  هنومن هیآ  نیا  رد  و  هیآ 59 -) )
(. ُهَنْوَضْرَی اًلَخْدُم  ْمُهَّنَلِخُْدَیل  « ) دوب دنهاوخ  دونشخ  یضار و  نآ  زا  هک  دنک  یم دراو  یلحم  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  »

ياج ییاوأم  لزنم و  رد  ار  اهنآ  رگید  ناهج  رد  دنوادخ  دندش  جارخا  دیعبت و  یتحاران  هب  دوخ  ياوأم  لزنم و  زا  ناهج  نیا  رد  رگا 
228 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تساهنآ  تیاضر  دروم  رظن  ره  زا  هک  دهد  یم

رابدرب لاح  نیع  رد  ربخ و  اب  شناگدـنب  لامعا  زا  ٌمِیلَح .) ٌمِیلََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) تسا رابدرب  اـناد و  دـنوادخ  و  : » دـیامرف یم ناـیاپ  رد  و 
.دنوش هدومزآ  دنبای و  شرورپ  شیامزآ  نادیم  نیا  رد  نانمؤم  ات  دنک  یمن هلجع  رفیک  تازاجم و  رد  تسا و 

228 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 22) جحلا ةروس 

هراشا

هیآ 60) )

228 ص :  لوزن .... : نأش 

هام نایاپ  هب  بش  ود  طقف  هک  یلاح  رد  دـندش  ورب  ور  ناناملـسم  اب  هّکم  ناکرـشم  زا  یعمج  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
دـننز و یمن راکیپ  هب  تسد  مرحم  هام  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نارای  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  ناکرـشم  دوب ، هدـنام  یقاب  مرحم 

مارح هام  نیا  رد  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  رارـصا  اب  تسخن  ناناملـسم  دندرک ، زاغآ  ار  هلمح  لیلد  نیمه  هب  دنناد و  یم مارح  ار  گنج 
ار اهنآ  دنوادخ  دـندیگنج و  هنادرم  دـندش و  لمع  دراو  دوخ  زا  عافد  يارب  راچان  دـندادن ، شوگ  اهنآ  یلو  دـننکن ، زاغآ  ار  گنج 

.درک زوریپ 

228 ص :  ریسفت .... :

هب تمایق  رد  دنوادخ  هک  یگرزب  شاداپ  ياه  هدعو دوب و  هّللا  لیبس  یف  نارجاهم  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  دـننایک ؟ نادـنمزوریپ 
.تسا هداد  اهنآ 
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رد یهلا - فطل  هیاـس  رد  اـهنآ - يزوریپ  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  تسا  ترخآ  صوصخم  یهلا ، هدـعو  هک  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب 
.دیوگ یم ناهج  نیا 

ملظ وا  رب  سپـس  دنز ، تازاجم  هب  تسد  هزادـنا  نامه  هب  هدـش  وا  هب  هک  یمتـس  ربارب  رد  سک  ره  تسا و  نینچ  هلأسم  : » دـیامرف یم
(. ُهَّللا ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َِکلذ َو  « ) درک دهاوخ  يرای  ار  وا  دنوادخ  دوش ،

.دنک مادقا  نآ  هب  تسا  زاجم  سک  ره  تسا و  یعیبط  قح  کی  متس ، ملظ و  لباقم  رد  عافد  هک  نیا  هب  هراشا 
رـس دـنا و  هتـشگ نامیـشپ  دوخ  راک  زا  هک  يدارفا  ات  دوش  هتخیمآ  تمحر ، وفع و  اب  دـیاب  تازاجم  صاصق و  هشیمه  هک  اـجنآ  زا  و 

ٌّوُفََعل َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هدـنزرمآ  هدنـشخب و  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  دـنریگ  رارق  نآ  شـشوپ  ریز  دـنا  هدروآ دورف  میلـست 
(. ٌروُفَغ

هب ار  وفع  روتـسد  رگید  يوس  زا  و  دـهد ، یم صاصق  هزاجا  مد  يایلوا  هب  فرط  کی  زا  هک  دـنام  یم صاـصق  تاـیآ  هب  تسرد  نیا 
229 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دروم  رد   ) تلیضف کی  ناونع 

.دراذگ یم نآ  رانک  رد  دنوفع ) هتسیاش  هک  یناسک 

229 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 22) جحلا ةروس 

اذل دشاب ، هدوب  ییاناوت  رداق و  صخـش  زا  هک  تسا  رثؤم  هدننک و  مرگلد  یماگنه  يرای  ترـصن و  هدـعو  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 61 -) )
دنوادـخ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دـنک یم وگ  زاب  نینچ  یتسه  ملاـع  هنهپ  رد  ار  ادـخ  ناـیاپ  یب تردـق  زا  يا  هشوگ هیآ  نیا  رد 

یکی زا  امئاد  ِْلیَّللا .) ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوی  ِراـهَّنلا َو  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوی  َهَّللا  َّنَأـِب  َکـِلذ  « ) دـنک یم لـخاد  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بش 
.تسا رارقرب  لاس  اهنویلیم  هکلب  نارازه  هک  هدش  باسح  الماک  رادیاپ و  یماظن  دیازفا ، یم يرگید  رب  ینیعم  ماظن  قبط  دهاک و  یم

(. ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  َو  « ) تسانیب اونش و  دنوادخ  و  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 
هنوگ نامه دباتش ، یم اهنآ  يرای  هب  شفطل  موزل ، عقوم  رد  تسا و  هاگآ  اهنآ  راک  لاح و  زا  و  دونـش ، یم ار  نانمؤم  کمک  ياضاقت 

.تسا ربخ  اب  قح  نانمشد  تاین  لامعا و  زا  هک 

229 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 22) جحلا ةروس 

، تسا قح  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دیوگ یم تشذگ ، البق  هچنآ  يارب  تسا  یلیلد  عقاو  رد  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 62 -) )
ِِهنوُد ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  ُّقَْحلا َو  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  « ) تسا گرزب  ماقم و  دنلب  دنوادخ  و  تسا ، لطاب  دـنناوخ  یم وا  زا  ریغ  ار  هچنآ  و 

(. ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  ُلِطاْبلا َو  َوُه 
اهنت ار  نارفاک  دباتـش و  یم نانمؤم  يرای  هب  ادـخ  فطل  دـنک ، یم ینیـشن  بقع  لطاب  دـنوش ، یم زوریپ  قح  نایرکـشل  دـینیب  یم رگا 

تسا یتسین  انف و  ناشتشونرس  دنتسه و  یتسه  ملاع  ماظن  فالخ  رب  اهنآ  قح ، نانیا  دنلطاب و  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دراذگ ، یم
.یتسه ناهج  نیناوق  اب  گنهامه  اهنیا  و 

229 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 22) جحلا ةروس 

اجنیا رد  دوب ، وا  تیناقح  دـنوادخ و  نایاپ  یب تردـق  زا  نخـس  هتـشذگ ، تایآ  رد  یتسه ! هنحـص  رد  ادـخ  ياـه  هناـشن هیآ 63 -) )
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.دنک یم نایب  ار  هقلطم  تیناقح  هدرتسگ و  تردق  نیا  زا  یفلتخم  ياه  هناشن
مّرخ زبـس و  نآ  هطـساو  هـب  هدرم ) هدیکــشخ و   ) نـیمز داتــسرف و  یبآ  نامــسآ  زا  دـنوادخ  هـک  يدـیدن  اـیآ  : » دـیوگ یم تـسخن 

230 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» ددرگ یم
(. ًةَّرَضُْخم ُضْرَْألا  ُِحبُْصتَف  ًءام  ِءامَّسلا 

هدـنز ناراب ، شخب  تایح  تارطق  لوزن  اب  تشاد  هریت  تشز و  سوبع و  يا  هرهچ دوب و  هتـسب  رب  تخر  وا  زا  تایح  راـثآ  هک  ینیمز 
.راکشآ وا  هرهچ  رد  یگدنز  دنخبل  تشگ و  نایامن  نآ  رد  تایح  راثآ  دش و 

(. ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ریبخ  فیطل و  دنیرفآ ) یم یگدنز  تایح و  همه  نیا  یگداس  هب  هک   ) يدنوادخ  » يرآ
درذگب دـح  زا  رگا  هک  تسا  لئاق  نآ  يارب  يا  هزادـنا شندوب  ریبخ  ياضتقم  هب  و  دتـسرف ، یم ار  ناراب  شفطل  ياضتقم  هب  دـنوادخ 

.دنوادخ ندوب  ریبخ  ندوب و  فیطل  ینعم  تسا  نیا  یگدرمژپ و  یلاسکشخ و  دشاب  دح  زا  رتمک  رگا  و  یناریو ، تسا و  لیس 

230 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 22) جحلا ةروس 

و اهنامسآ ، رد  هچنآ  : » دیوگ یم هک  تسا  نیا  دروآ  یم وا  كاپ  تاذ  تیناقح  نایاپ و  یب تردق  يارب  هک  يرگید  هناشن  هیآ 64 -) )
(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  « ) تسادخ نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

.دراد ییاناوت  زیچ  همه  رب  لیلد  نیمه  هب  و  تسوا ، زین  همه  کلام  و  تسوا ، همه  قلاخ 
ُِّینَْغلا َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) تسا شیاتـس  دمح و  هنوگ  ره  هتـسیاش  و  یتسه ) ملاع  رد   ) زاین یب ینغ و  اهنت  دـنوادخ   » لیلد نیمه  هب  زین  و 

(. ُدیِمَْحلا
اما دنتـسه  ینغ  هک  یناسک  دنرایـسب  الوا  هک  ارچ  تسا ، هدش  باسح  رایـسب  دنویپ  کی  مه  اب  دیمح ) ّینغ و   ) تفـص ود  نیا  دـنویپ 

دوج و و  یگدنـشخب ، فطل و  اب  تسا  مأوت  دـنوادخ  ندوب  ینغ  یلو  رورغ ، تلفغ و  قرغ  بلط و  راصحنا  رگرامثتـسا و  دـنلیخب و 
.دنک یم شیاتس  دمح و  هتسیاش  ار  وا  هک  ناگدنب  هب  تبسن  وا  ياخس 

230 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 22) جحلا ةروس 

ایآ : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  اـهناسنا  يارب  تادوجوم  ریخـست  هنیمز  رد  ناـیاپ  یب تردـق  نیا  زا  يرگید  هنوـمن  هب  زاـب  هیآ 65 -) )
هدیزگرب بهاوم  همه  و  ِضْرَْألا .) ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  « ) درک امـش  رخـسم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  يدـیدن 

231 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
.دیریگب هرهب  نآ  زا  دیهاوخب  هنوگ  ره  ات  داد  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  نآ  تاناکما  و 

اهدصقم يوس  هب  دنفاکـش و  یم ار  اهبآ  هنیـس  و  دـنیآ » یم رد  تکرح  هب  وا  نامرف  هب  اهایرد  رد  هک  یلاح  رد  ار  اهیتشک  نینچمه  «و 
(. ِهِْرمَِأب ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت  َْکلُْفلا  َو   ) دنور یم شیپ 

َعَقَت ْنَأ  َءامَّسلا  ُکِسُْمی  َو  « ) دـتفین دورف  وا  نامرف  هب  زج  نیمز  رب  ات  دراد  یم هگن  دوخ  ياج  رد  ار  نامـسآ  دـنوادخ   » هتـشذگ نیا  زا 
(. ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ِضْرَْألا  یَلَع 

(. ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میحر  نابرهم و  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذل 
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231 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 22) جحلا ةروس 

دیوگ یم نخس  گرم  تایح و  هلأسم  ینعی  یتسه ، ناهج  هلأسم  نیرتمهم  رد  راگدرورپ  تردق  زا  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رس  هیآ 66 -) )
(. ْمُکایْحَأ يِذَّلا  َوُه  َو   ) دیناشوپ امش  رب  تایح  سابل  دیدوب  ناج  یب كاخ  درک » هدنز  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  و  : » دیامرف یم و 

.دیدرگ یم زاب  دیتساخرب  نآ  زا  هک  كاخ  نامه  هب  و  ْمُُکتیُِمی .) َُّمث  « ) دناریم یم ار  امش  تایح ) هرود  یط  زا  دعب   ) سپس »
ازج باسح و  هدامآ  دیروآ و  یم رب  هدرم  كاخ  زا  رس  و  ْمُکِییُْحی .) َُّمث  « ) دشخب یم امش  هب  نیون  یتایح  زیخاتـسر ) رد   ) راب رگید  «و 

.دیوش یم
نارفک هتـشاد ) ینازرا  وا  هب  ناج  مسج و  رد  نامـسآ  نیمز و  رد  ادـخ  هک  ییاهتمعن  همه  نیا  ربارب  رد   ) ناسنا نیا   » لاح نیا  اـب  اـما 

(. ٌروُفََکل َناْسنِْإلا  َّنِإ   ) دنک یم راکنا  ار  وا  كاپ  تاذ  نشور ، ياه  هناشن همه  نیا  ندید  اب  و  تسا » ساپسان  هدننک و 

231 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 22) جحلا ةروس 

صوصخ روطب  ناکرشم  هک  اجنآ  زا  میتشاد ، ناکرشم  نوماریپ  ییاهوگتفگ  هتـشذگ  ياهثحب  رد  دراد : یتدابع  یتما  ره  هیآ 67 -) )
خسن و دنتشاد و  مالـسا  هزات  ماکحا  لئاسم و  نوماریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  ییاهثحب  رج و  مومع ، روطب  مالـسا  نافلاخم  و 

اهنت هن  اهینوگرگد  نیا  هک  یلاح  رد  دنتشادنپ  یم مالسا  تعیرش  يارب  یفعض  هطقن  ار  نیشیپ  عیارش  ماکحا  زا  ییاهتمسق  ینوگرگد 
رارق یتداـبع  یتـما  ره  يارب   » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذـل  دـش ، یم بوـسحم  ناـیدا  لـماکت  ياـه  هماـنرب زا  یکی  هکلب  دوـبن  فـعض 

232 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ُهوُکِسان ْمُه  ًاکَْسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  « ) دنهد ماجنا  ادخ ) هاگشیپ  رد   ) ار تدابع  نآ  ات  میداد 

رظن زا  صاخ  طیارـش  نآ  رد  هک  دنتـشاد  دوخ  هب  صوصخم  يا  همانرب مادـک  ره  نیـشیپ  ياـهتما  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  هیآ 
يرت هزات ماکحا  دوب  مزال  طیارـش  نآ  ندـش  نوگرگد  اب  املـسم  یلو  تسا ، هدوب  هماـنرب  نیرتلماـک  رگید  تاـهج  ناـکم و  ناـمز و 

.دوش اهنآ  نیشناج 
(. ِْرمَْألا ِیف  َکَّنُعِزاُنی  الَف  « ) دنزیخرب عازن  هب  وت  اب  رما  نیا  رد  دیابن  سپ  : » دنک یم هفاضا  نخس  نیا  لابند  هب  اذل 

َکِّبَر یلِإ  ُعْدا  َو   ) ییوپ یم وت  هک  تسا  نیمه  تسار  هار  و  يراد » رارق  میقتـسم  تیادـه  رب  هک  نک  توعد  تراـگدرورپ  يوـس  هب 
(. ٍمیِقَتْسُم ًيدُه  یلََعل  َکَّنِإ 

و تیاده ، وت  ریـسم  و  تسادخ ، يوس  هب  تتوعد  هک  دراذگن  يرثا  نیرتمک  وت  هیحور  رد  نانآ  هیاپ  یب ياهداریا  اهوگتفگ و  زگره 
! تسا میقتسم  تهار 

232 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 22) جحلا ةروس 

امش هک  یلامعا  زا  ادخ  وگب : اهنآ ) خساپ  رد  دراذگن  رثا  اهنآ  لد  رد  وت  نانخـس  و   ) دنزیخرب لادج  هب  وت  اب  اهنآ  رگا  و  (- » هیآ 68 )
(. َنُولَمْعَت اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِلُقَف  َكُولَداج  ْنِإ  َو  « ) تسا رتهاگآ  دیهد  یم ماجنا 

232 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 22) جحلا ةروس 
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ُْمْتنُک امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللا  « ) دنک یم يرواد  دیتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  امش  نایم  رد  تمایق  زور  دنوادخ  و  (- » هیآ 69 )
همه يارب  ار  قیاقح  تسا  تافالتخا  ندش  فرط  رب  یگچراپکی و  دیحوت و  هب  تشگزاب  هنحص  هک  تمایق  هنحص  رد  َنوُِفلَتْخَت .) ِهِیف 

.دزاس یم راکشآ  امش 

232 ص :  ۀیآ 70 ..... (: 22) جحلا ةروس 

همه هب  یعیـسو  یهاگآ  ملع و  هب  زاین  ناگدـنب  لامعا  تافالتخا و  هب  تبـسن  تمایق  رد  يرواد  تواضق و  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 70 -) )
اهنامـسآ و رد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  یناد  یمن ایآ  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک ، ادـخ  نایاپ  یب ملع  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  دراد ، اـهنآ 

(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  ( ؟» دناد یم تسا  نیمز 
(. ٍباتِک ِیف  َِکلذ  َّنِإ  « ) تسا تبث  یباتک  رد  اهنیا  همه   » يرآ

233 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لولعم ، تلع و  ناهج  یتسه و  ملاع  باتک  دنوادخ ، نایاپ  یب ملع  باتک 
.ددرگ یمن دوبان  دوش و  یمن مگ  نآ  رد  يزیچ  هک  یناهج 

یمامت اب  تادوجوم  یگمه  هک  ارچ  ٌریِـسَی .) ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  « ) تسا ناـسآ  دـنوادخ  رب  نیا  : » دـیامرف یم هلمج  نیرخآ  رد  اذـل  و 
.دنراد روضح  وا  دزن  ناشتایصوصخ 

233 ص :  ۀیآ 71 ..... (: 22) جحلا ةروس 

.دیوگ یم اهنآ  طلغ  ياه  همانرب ناکرشم و  زا  نخس  نآرق  زاب  هیآ 71 -) )
لمع نیا  زاوج  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  هنوگ  چیه  هک  تسا  نیا  یتسرپ  تب  كرـش و  نالطب  لئالد  نیرتنـشور  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  و 

: دیامرف یم هیآ  نیا  رد  دنک ، یمن تلالد 
َْمل ام  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  « ) تسا هدرکن  لزان  نآ  يارب  دنوادخ  یلیلد  هنوگ  چیه  هک  دنتسرپ  یم ار  ییاهزیچ  ادخ  زا  ریغ  اهنآ  «و 

(. ًاناْطلُس ِِهب  ْلِّزَُنی 
وا هاگرد  ناعیفـش  اهتب  نیا  و  هداد ، اهنآ  هب  ار  یتسرپ  تب  هزاجا  ادخ  دـندوب  دـقتعم  هک  تسا  ناتـسرپ  تب  داقتعا  لاطبا  نیا  عقاو  رد 

.دنشاب یم
هن ینعی  ٌْملِع .) ِِهب  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َو  « ) دنرادن اهنآ  تیناقح  هب  یـشناد  ملع و  : » هک دنتـسرپ  یم ار  ییاهدوبعم  اهنآ  دنک : یم هفاضا  سپس 

.دنرادن اقلطم  دوخ  راک  يارب  یناهرب  تجح و  چیه  لقع  لیلد  قیرط  زا  هن  و  یهلا ، روتسد  قیرط  زا 
هب مه  و  هدرک ، متـس  شیوخ  هب  مه  تسا ، رگمتـس  تسین ، ینـشور  لیلد  هب  یکتم  دوخ  لامعا  داقتعا و  رد  هک  یـسک  تسا  یهیدب 

: دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  درادن ، وا  زا  عافد  تردق  سک  چیه  یهلا  تازاجم  لاگنچ  رد  ندش  راتفرگ  ماگنه  هب  و  نارگید ،
(. ٍریِصَن ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  « ) تسین ییامنهار  روای و  ناراکمتس  يارب  «و 

233 ص :  ۀیآ 72 ..... (: 22) جحلا ةروس 

هراشا هاتوک  هلمج  کی  رد  اهنآ  بصعت  تجاجل و  تدـش  و  ادـخ ، تایآ  ربارب  رد  ناتـسرپ  تب  لمعلا  سکع  هب  سپـس  هیآ 72 -) )
هدـناوخ اـهنآ  رب  تسا ) ناـسآ  یلقع  بحاـص  ره  يارب  نآ  زا  يریگ  هرهب  هک   ) اـم نشور  تاـیآ  هک  یماـگنه  و  : » دـیوگ یم هدرک ،
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اوُرَفَک َنیِذَّلا  ِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  « ) ینک یم هدـهاشم  یبوخ  هب  ار  راکنا  راثآ  نارفاـک  هرهچ  رد  دوش ، یم
(. َرَْکنُْملا

نوچ و  دوش ، یم ادـیپ  اهنآ  هنالهاج  تابـصعت  نآرق و  هدـنز  قطنم  نایم  رد  يداضت  تاـنیب ، تاـیآ  نیا  ندینـش  ماـگنه  تقیقح  رد 
ریـسفت هدیزگرب  .ددنب  یم شقن  راکنا  تمالع  تروص  هب  ناشاه  هرهچ رد  نآ  راثآ  رایتخا  یب دنتـسین ، قح  ربارب  رد  میلـست  هب  رـضاح 

234 ص : ج3 ، هنومن ،
اب دـنزیخرب و  تسا  کـیدزن   » جاـجل بصعت و  تدـش  رثا  رب  هکلب  دوـش ، یم ناـنیامن  ناـشاه  هرهچ رد  یتحاراـن  راـکنا و  رثا  اـهنت  هن 

(. اِنتایآ ْمِْهیَلَع  َنُوْلتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطْسَی  َنوُداکَی  «! ) دننک هلمح  دنناوخ  یم اهنآ  رب  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  هب  دوخ  هدرک  هرگ  ياهتشم 
زا رتدب  هب  ار  امـش  نم  دیهاوخ ) یم  ) ایآ وگب : اهنآ  هب  : » دهد یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ناقطنم  یب نیا  ربارب  رد  نآرق 

(. ُراَّنلا ُمُِکلذ  ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ُْلق َأ  «! ) تسا خزود ]  ] هدنزوس شتآ  نامه  نیا ) زا  رتدب  ! ) مهد ربخ  نیا 
هب ار  نیا  زا  رتدب  نم ، تسین ، گنهامه  ناتتسردان  فرحنم و  راکفا  اب  نوچ  تسا ، رش  یهلا  تانیب  تایآ  نیا  امش  معز  هب  رگا  ینعی 

.تفرگ دهاوخ  ار  ناتناماد  ماجنا  رس  دانع  جاجل و  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  یهلا  كاندرد  تازاجم  نامه  هک  منک ، یم یفرعم  امش 
(. ُریِصَْملا َْسِئب  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  اَهَدَعَو  « ) تسا یماجنا  رس  دب  و  هداد ، هدعو  نارفاک  هب  دنوادخ  هک   » ینازوس شتآ  نامه 

زج یخساپ  تسا ، هتخورفا  ناشنورد  رد  هراومه  جاجل ، تیبصع و  ياه  هلعـش هک  رگـشاخرپ  ناجازم  شتآ  نیا  ربارب  رد  تقیقح  رد 
.دراد نایصع  هانگ و  یگنوگچ  اب  یکیدزن  بسانت  یهلا  تازاجم  هشیمه  هک  ارچ  تسین ! خزود  شتآ 

234 ص :  ۀیآ 73 ..... (: 22) جحلا ةروس 

فعض و و  یگتخاس ، ياهدوبعم  اهتب و  عضو  زا  ییایوگ  بلاج و  میسرت  هیآ  نیا  رد  سگم ! کی  زا  رتفیعـض  ینادوبعم  هیآ 73 -) )
.دزاس یم راکشآ  یهجو  نیرتنشور  هب  ار  ناکرشم  داقتعا  نالطب  و  دنک ، یم نایب  اهنآ ، یناوتان 

نآ هب  اـقیقد  و  دـیهد » ارف  نآ  هب  شوگ  تسا  هدـش  هدز  یلثم  اـجنیا  رد  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم هدرک ، مدرم  موـمع  هب  ار  نخـس  يور 
(. َُهل اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای   ) دیشیدنیب

تسد هب  تسد  دننک و  عامتجا  راک  نیا  يارب  دنچ  ره  دننیرفایب  یسگم  دنناوت  یمن زگره  دیناوخ  یم ادخ  زا  ریغ  امش  هک  ار  یناسک  »
235 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َُهل .) اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنهدب رگیدکی 

رب رداـق  دـنهدب  مه  تسد  هب  تسد  رگا  رـشب  ناـعرتخم  نارکفتم و  نادنمـشناد و  هـمه  یتـح  اـهنآ و  ياـهدوبعم  هـمه  اـهتب و  هـمه 
.دنتسین یسگم  شنیرفآ 

عون رازه  نارازه  نیمز و  اهنامسآ و  هدننیرفآ  هک  دیهد  رارق  یگرزب  راگدرورپ  فیدر  مه  ار  اهنیا  امـش  دیهاوخ  یم هنوگچ  نیاربانب 
.تسا نیمز  قامعا  اهلگنج و  اهارحص و  اهایرد و  رد  هدنز  دوجوم 

زا يزیچ  سگم  رگا   » هک ارچ  دنزجاع  زین  سگم  کی  اب  هلباقم  زا  هکلب  دننیرفایب  یـسگم  دنتـسین  رداق  اهنت  هن  دـنک : یم هفاضا  سپس 
(. ُْهنِم ُهوُذِْقنَتْسَی  ًاْئیَش ال  ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْسَی  ْنِإ  َو  «! ) دنریگ سپ  زاب  ار  نآ  دنناوت  یمن دیابرب  ار  اهنآ 

(. ُبُولْطَْملا ُِبلاَّطلا َو  َفُعَض   ) نادوبعم نآ  مه  نادباع و  نیا  مه  نابولطم » نآ  مه  دنناوتان و  ناگدننک  بلط  نیا  مه  ! » يرآ

235 ص :  ۀیآ 74 ..... (: 22) جحلا ةروس 
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اوُرَدَق ام  « ) دنتخانـشن دنـسانشب  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  : » هک دنک  یم يریگ  هجیتن  قوف ، هدـنز  لاثم  نایب  زا  دـعب  نآرق  هیآ 74 -) )
(. ِهِرْدَق َّقَح  َهَّللا 

رادقم یب فیعض و  ياهدوبعم  نیا  دح  رس  ات  ار  تمظع  نآ  اب  دنوادخ  هک  دنناوتان  فیعض و  ادخ ، ییاسانش  تفرعم و  رد  يردق  هب 
.دندیدنخ یم دوخ  هسیاقم  نیا  رب  دنتشاد  ادخ  هراب  رد  یتفرعم  نیرتمک  رگا  هک  دندرمش ، وا  کیرش  ار  اهنآ  و  دنداد ، لزنت 

(. ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ریذپان  تسکش يوق و  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.تسین وا  اب  هلباقم  تردق  ار  سک  چیه  تساناوت و  رداق و  زیچ  همه  رب  وا 

235 ص :  ۀیآ 75 ..... (: 22) جحلا ةروس 

هراشا

هیآ 75) )

235 ص :  لوزن ..... : نأش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندش  ثوعبم  ماگنه  هب  دش ) یم بوسحم  نانآ  رکفتم  زغم  هک  « ) هریغم نب  دیلو   » دننام ناکرشم  زا  یضعب 
: دنتفگ یم راکنا  بجعت و  اب 

؟» تسا هدش  لزان  ام ) تما  تسد  یهت  ریقف و  میتی  نیا   ) دّمحم رب  یهلا  یحو  ام  همه  نایم  زا  ایآ  : » اِنْنَیب ْنِم  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َأ 
هدوب اهنآ  تیونعم  رایعم  یگتـسیاش و  رایعم  يور  تلاسر  يارب  ناگتـشرف  ءایبنا و  باختنا  هک : تفگ  خساپ  اهنآ  هب  دـش و  لزان  هیآ 

.تسا
236 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

236 ص :  ریسفت ..... :

هک نیا  هب  هجوت  اب  و  دوب ، نایم  رد  ناکرـشم  يرادنپ  ياهدوبعم  كرـش و  دـیحوت و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
: دیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  دندیزگرب ، تدابع  يارب  ار  ناربمایپ  زا  یضعب  ای  ناگتشرف  مدرم ، زا  یعمج 

ُهَّللا « ) اـهناسنا زا  نینچمه  دـنیزگ و  یم رب  ینـالوسر  ناگتـشرف ، زا  دـنوادخ   » دنتـسه وا  ناـمرف  رب  رـس  ناگدـنب  یهلا ، نـالوسر  همه 
ناربماـیپ نوچمه  یناگداتـسرف  اـهناسنا  زا  و  لـیئربج ، نوچمه  ینـالوسر  ناگتـشرف  زا  ِساَّنلا .) َنِم  اًلُـسُر َو  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  یِفَطْـصَی 

(. ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسانیب اونش و  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  .یهلا و  گرزب 
ربخ اب  اهنآ  عضو  زا  هظحل  ره  رد  هکلب  دـشاب ، ربخ  یب ناشبایغ  رد  شنالوسر  راـک  زا  اـهناسنا  دـننام  دـنوادخ  هک  تسین  ناـنچ  ینعی 

.تسا
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236 ص :  ۀیآ 76 ..... (: 22) جحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، رگید  يوس  زا  اهنآ  هب  تبسن  یهلا  ياهتبقارم  وس و  کی  زا  تلاسر  غالبا  رد  تیلوؤسم  هب  هراشا  سپس  هیآ 76 -) )
(. ْمُهَْفلَخ ام  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  « ) دناد یم تساهنآ  رس  تشپ  هچنآ  اهنآ و  يور  شیپ  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  »

.دنا هداهن رس  تشپ  ار  هچنآ  هتشذگ و  زا  مه  تسا و  هاگآ  اهنآ  هدنیآ  زا  مه 
(. ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو   ) دنلوؤسم وا  ربارب  رد  همه  و  ددرگ » یم زاب  ادخ  هب  اهراک  همه  «و 

يزیچ دوخ  زا  و  وا ، هاگشیپ  رد  تیلوؤسم  ياراد  و  ادخ ، نامرف  رب  رس  دنتسه  یناگدنب  زین  یهلا  ناربمایپ  ناگتشرف و  دننادب  مدرم  ات 
.هّللا ربارب  رد  دنشاب  ینایادخ  نادوبعم و  هک  نیا  هن  تسا ، هداد  اهنآ  هب  ادخ  هچنآ  زج  دنرادن 

236 ص :  ۀیآ 77 ..... (: 22) جحلا ةروس 

یلک و تاروتسد  هلسلس  کی  هدرک و  نامیا  اب  دارفا  هب  ار  نخس  يور  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  مهم ! هدنزاس و  روتسد  جنپ  هیآ 77 -) )
.دریگ یم نایاپ  جح » هروس  ، » ماتخ نسح  نیا  اب  دراد و  یم نایب  تساه  هنحص مامت  رد  اهنآ  يزوریپ  ایند و  نید و  ظفاح  هک  ار  عماج 

و دـیروآ ، اج  هب  هدجـس  و  دـینک ، عوکر  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  مهم  روتـسد  راـهچ  هب  تسخن 
ْمُکَّبَر اوُُدبْعا  اوُدُجْـسا َو  اوُعَکْرا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیوش راگتـسر  ات  دـیهد  ماجنا  کین  راک  و  دـینک ، تدابع  ار  ناتراگدرورپ 

237 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  َو 

237 ص :  ۀیآ 78 ..... (: 22) جحلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، رداص  داهج  هنیمز  رد  ار  روتسد  نیمجنپ  سپس  هیآ 78 -) )
(. ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو  « ) دییامن ادا  ار  شداهج  ّقح  دینک و  داهج  ادخ  هار  رد  «و 

داهج  ) شک رس  ياهـسوه  اب  هزرابم  و  اهیکین ، ماجنا  يارب  شالت  ادخ و  هار  رد  شـشوک  داهج و  هنوگ  ره  ینعم  هب  اجنیا  رد  داهج » »
.تسا رغصا ) داهج   ) رگمتس ملاظ و  نانمشد  اب  راکیپ  و  ربکا )

لماش ار  همه  ّتین ، صولخ  هلمج  زا  تاهج  ریاس  نامز و  ناکم و  تیمک و  تیفیک و  رظن  زا  هک  دراد  یعیسو  ینعم  زین  داهج » ّقح  »
.دوش یم

رب هنوگچ  تسا  رتعیسو  رتعماج و  يرگید  زا  کی  ره  هک  نیگنـس  تاروتـسد  همه  نیا  دوش ، ادیپ  روصت  نیا  تسا  نکمم  اجنآ  زا  و 
لیلد همه  اهنیا  و  ْمُکابَتْجا .) َوُه  « ) دـیزگرب ار  امـش  وا  : » دـیامرف یم هیآ  هلابند  رد  تسا ؟ هدـش  هداد  رارق  فیعـض  ناگدـنب  اـم  شود 

.دش یمن هدراذگ  امش  شود  رب  اهتیلوؤسم  نیا  دیدوبن  ادخ  ناگدیزگرب  رگا  .تسامش  هب  تبسن  یهلا  فطل 
ْنِم ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  « ) تسا هدراذـگن  امـش  رب  مالـسا )  ) نید رد  یقاـش  نیگنـس و  راـک  وا  : » دـیامرف یم دـعب  ریبعت  رد  و 

.دنراگزاس گنهامه و  امش  كاپ  ترطف  اب  هکلب  دنتسین ، یقاش  فیلاکت  اهنیا  دیرگنب  تسرد  رگا  ینعی  ٍجَرَح .)
(. َمیِهاْربِإ ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم   ) دینک يوریپ  میهاربا » ناتردپ  نییآ  زا   » هتشذگ نیا  زا  دیوگ : یم ریبعت  نیموس  رد 

« ینامسآ باتک  نیا  رد  نینچمه  دیمان و  ناملسم  نیشیپ ، ياهباتک  رد  ار  امـش  وا  : » دیوگ یم دراد  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ریبعت  سپس 
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(. اذه ِیف  ُْلبَق َو  ْنِم  َنیِِملْسُْملا  ُمُکاَّمَس  َوُه  )
.تسا میلست  یهلا  ياهنامرف  همه  ربارب  رد  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  هک  تسا  یسک  ناملسم  و 

دـنک و یم یفرعم  اهتما  هوسا  وگلا و  ناونع  هب  ار  اهنآ  هدرک و  ناناملـسم  هراـب  رد  ار  نیرفآ  قوش  ریبعت  نیرخآ  نیمجنپ و  ماـجنا  رس 
238 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  هدوب  نیا  فده  : » دیامرف یم

َءادَهُش اُونوُکَت  ْمُْکیَلَع َو  ًادیِهَش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  «! ) مدرم رب  ناهاوگ  مه  امش  دشاب و  امش  رب  هاوگ  دهاش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
(. ِساَّنلا یَلَع 

هک  ) نونکا : » دـنک یم وگ  زاب  نینچ  دـیکأت  ناونع  هب  يرت  هدرـشف تاریبعت  رد  ار  نیـشیپ  هناگجنپ  فئاظو  رگید  راب  هیآ  نیا  نایاپ  رد 
( تیانع لیذ  قح و  نییآ   ) هب دـیهدب و  ار  تاکز  دـیراد ، اپ  رب  ار  زامن  دـیتسه ) تاراختفا  تازایتما و  نیا  ياراد  امـش  تسا و  نینچ 

(. ِهَّللِاب اوُمِصَتْعا  َةاکَّزلا َو  اُوتآ  َةالَّصلا َو  اوُمِیقَأَف  « ) دییوج کسمت  راگدرورپ 
(. ْمُکالْوَم َوُه  « ) تسوا امش  روای  رای و  تسرپ و  رس  یلوم و   » هک

(. ُریِصَّنلا َمِْعن  یلْوَْملا َو  َمِْعنَف  « ) يا هتسیاش روای  رای و  هچ  و  یبوخ ، تسرپرس  یلوم و  هچ  »
یلوم و نیرتهب  نیرترب و  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دییوج  کسمت  راگدرورپ  تیانع  لیذ  هب  اهنت  هدش  هداد  نامرف  امـش  هب  رگا  ینعی 

.تسا روای  رای و  نیرت  هتسیاش
« جح هروس  نایاپ  »

239 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

239 ص :  دیجم .....  نآرق  مهدجه  ءزج  زاغآ 

239 ص :  [ ..... 23  ] نونمؤم هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 118  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

239 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک میسقت  شخب  دنچ  هب  ناوت  یم ار  هروس  نیا  بلاطم  عومجم 
.تسا نانمؤم  يراگتسر  حالف و  هیام  هک  تسا  یتافص  رگنایب  دعب - هیآ  نیدنچ  ات  َنُونِمْؤُْملا » َحَْلفَأ  ْدَق   » هیآ زا  لوا - شخب 

.هدرک هراشا  یتسه ، ملاع  هنهپ  رد  راگدرورپ  یسفنا  یقافآ و  تایآ  و  یسانش ، ادخ  فلتخم  ياه  هناشن هب  مود  شخب 
.تسا هتخادرپ  گرزب  ناربمایپ  زا  یعمج  زیگنا  تربع تشذگ  رس  حرش  هب  موس  شخب  رد 

ات دهد ، یم رادشه  اهنآ  هب  هدنبوک  دنت و  تاریبعت  اب  هاگ  یقطنم و  لئالد  اب  و  هدرک ، ناربکتـسم  هب  ار  نخـس  يور  مراهچ  شخب  رد 
.دنک ادیپ  ار  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هار  دیآ و  دوخ  هب  هدامآ  ياهلد 

.تسا هدرک  نایب  داعم  هراب  رد  يا  هدرشف ياهثحب  مجنپ  شخب  رد 
.یتسه ملاع  رب  دنوادخ  تیمکاح  زا  مشش  شخب  رد  و 
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فدـه نایب  اب  و  دروآ ، یم نایم  هب  ناراک  دـب  رفیک  ناراک و  وکین  شاداپ  ازج و  باسح ، تماـیق ، زا  نخـس  مه  زاـب  متفه  شخب  رد 
.دهد یم نایاپ  ار  هروس  ناسنا  شنیرفآ 

240 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

240 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

دنوادـخ دـهد  همادا  ار  نآ  هعمج  ره  رد  دـناوخب و  ار  نونمؤم  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
«. نالوسر ناربمایپ و  هارمه  تسا ، نیرب ) تشهب   ) یلعا سودرف  رد  وا  هاگیاج  دهد و  یم رارق  تداعس  اب  ار  وا  یگدنز  نایاپ 

.تسا لمع  رب  میمصت  هشیدنا و  اب  ندناوخ  يارب  اهتلیضف  نیا  هتبلا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

240 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

- اهنآ تافـص  نایب  زا  شیپ  نانمؤم  راختفا - رپ  شخب و  تذل  تشون  رـس  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  نانمؤم ! هتـسجرب  تافـص  هیآ 1 -) )
.دنک هدنز  گرزب  راختفا  نیا  هب  ندیسر  يارب  اهلد  رد  ار  قشع  قوش و  ياه  هلعش ات  هدش  هراشا 

.دندیسر داعبا  مامت  رد  دوخ  ییاهن  فده  هب  و  َنُونِمْؤُْملا .) َحَْلفَأ  ْدَق  « ) دندش راگتسر  نانمؤم  : » دیامرف یم
دعب ود  ره  نانمؤم  دروم  رد  و  ار ، يونعم  مه  و  دوش ، یم لماش  ار  يدام  ياهیزوریپ  مه  هک  دراد  یعیسو  ینعم  يراگتـسر » حالف و  »

.تسا روظنم 

240 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

عوشخ ناشزامن  رد  هک  اهنآ  : » دیوگ یم هدراذگ ، زامن  يور  تشگنا  زیچ  ره  زا  لبق  هتخادرپ و  تافص  نیا  نایب  هب  سپـس  هیآ 2 -) )
(. َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  « ) دنراد

راگدرورپ هب  هجوت  تلاح  نانچ  نآ  زامن  ماگنه  هب  هکلب  تسین ، ینعم  دـقاف  حور و  یب یتاکرح  ظافلا و  اهنآ  زامن  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دندنویپ یم وا  هب  دندرگ و  یم ادج  وا  ریغ  زا  هک  دوش  یم ادیپ  اهنآ  رد  بلق  روضح  و 

وا رگا  : » دومرف دنک ، یم يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  لاح  رد  هک  دـید  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  میناوخ  یم یثیدـح  رد 
«. دش یم عشاخ  زین  شندب  ياضعا  دوب  عوشخ  شبلق  رد 

.دراذگ یم رثا  نورب  رد  هک  تسا  ینورد  تلاح  کی  عوشخ  هک  نیا  هب  هراشا 

240 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

241 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایب  نانمؤم  يارب  زامن  رد  عوشخ  تفص  زا  دعب  هک  ار  یتفص  نیمود  هیآ 3 -) )
(. َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دننادرگ يور  یگدوهیب  وغل و  زا  هک  اهنآ  و  : » هک تسا  نیا  دنک  یم

، اهراک ینعم  هب  وغل »  » هک ارچ  هدـنزاس  دـیفم و  یفدـه  دـنک ، یم لاـبند  ار  یفدـه  ناـنآ  یگدـنز  طوطخ  تاـکرح و  ماـمت  عقاو  رد 
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.تسا دیفم  هجیتن  نودب  فده و  یب راکفا  نانخس و 

241 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ماجنا ار  تاکز  هک  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دراد  یلام  یعامتجا و  هبنج  هک  نیتسار  نانمؤم  تفص  نیموس  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. َنُولِعاف ِةاکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دنهد یم

241 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نینچ هداد ، رارق  یـسنج  یگدوـلآ  هنوـگ  ره  زا  زیهرپ  و  لـماک ، تفع  ینمادـکاپ و  هلأـسم  ار  ناـنمؤم  یگژیو  نیمراـهچ  هیآ 5 -) )
(. َنوُِظفاح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دننک یم ظفح  یتفع ) یب  ) هب ندش  هدولآ  زا   ) ار دوخ  ناماد  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم

241 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ْمِهِجاوْزَأ یلَع  اَّلِإ  « ) دنوش یمن تمالم  نانآ  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  دنراد ، ناشنازینک  نارسمه و  هب  یـسنج  شزیمآ  اهنت  و  (- » هیآ 6 )
(. َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْوَأ 

241 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ناوارف يراکزیهرپ  اوقت و  هب  زاین  نآ  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  تسا و  ناسنا  زئارغ  نیرت  شکرس یسنج  هزیرغ  هک  اجنآ  زا  هیآ 7 -) )
ار قیرط  نیا  زا  ریغ  هک  یناسک  و  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیکأت  هلأسم  نیمه  يور  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  دراد ، دـنمورین  يوق و  ناـمیا  و 

(. َنوُداعلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  « ) دنرگزواجت دننک ، بلط 
.تسا ناوارف  یگدولآ  میب  دشابن ، هنیمز  نیا  رد  ریگ  یپ رمتسم و  تبقارم  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  جورف » تظفاحم  هب   » ریبعت

241 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ار دوخ  دـهع  اـهتناما و  هک  اـهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  ناـنمؤم  هتـسجرب  تفـص  نیمـشش  نیمجنپ و  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
(. َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دننک یم تیاعر 

ریـسفت هدـیزگرب  .تسا  نانمؤم  زراب  تافـص  زا  قلخ  قلاخ و  ربارب  رد  نامیپ  دـهع و  هب  ندوب  دـنبیاپ  نینچمه  تناما و  يادا  ظفح و 
242 ص : ج3 ، هنومن ،

کی ره  ادـخ  فلتخم  ياـهتمعن  تسا ، عمج  مدرم  ياـهتناما  نینچمه  یهلا و  ناربماـیپ  ادـخ و  ياـهتناما  تناـما »  » عیـسو موـهفم  رد 
اهتـسپ و نادنزرف و  لاوما و  نینچمه  قح و  هار  نایاوشیپ  ياهلمعلا  روتـسد  ینامـسآ ، بتک  قح ، نییآ  دنتـسه ، وا  تاناما  زا  یتناما 

.دنشوک یم اهنآ  قح  يادا  ظفح و  رد  نانمؤم  هک  دنیوا  ياهتناما  همه  اهماقم ،
.درپس شلها  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یهلا  ياه  هعیدو نیرتمهم  زا  تموکح  نینچمه 
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242 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

تبظاوم ناشزامن  رب  اهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  تساـهزامن  رب  تظفاـحم  هک  ار  ناـنمؤم  یگژیو  نیرخآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
(. َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دنیامن یم

زامن زا  تسا ، هدرمـش  زامن » رب  تظفاـحم   » ار اـهنآ  تفـص  نیرخآ  و  زاـمن » رد  عوشخ   » ار ناـنمؤم  یگژیو  نیتسخن  هک : نیا  بلاـج 
هنیمز دریگ  ماجنا  شبادآ  اـب  هاـگ  ره  هک  تسا  قلاـخ  قلخ و  هطبار  نیرتمهم  زاـمن  هک  ارچ  ددرگ  یم متخ  زاـمن  هب  دوش و  یم عورش 

.دوب دهاوخ  اهیکین  اهیبوخ و  همه  يارب  ینئمطم 

242 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ُمُه َِکئلوُأ  « ) دـنناثراو اهنآ  ! » يرآ دـنک : یم ناـیب  تروص  نیا  هب  ار  نآ  ییاـهن  هجیتن  زاـتمم ، تافـص  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 10 -) )
(. َنُوثِراْولا

242 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

اهِیف ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  « ) دـنام دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دـنرب و  یم ثرا  هب  ار  نیرب  تشهب  هک   » یناثراو ناـمه  هیآ 11 -) )
(. َنوُِدلاخ

ياراد هک  تسا  ینانمؤم  صوصخم  قوف  تاـیآ  رهاـظ  قبط  هک  دـشاب ، یم تشهب  ياـهغاب  نیرترب  نیرب و  تشهب  ینعم  هب  سودرف » »
.دنراد رارق  رت  نییاپ لحارم  رد  نایتشهب  رگید  بیترت  نیا  هب  دنتسه  الاب  تافص 

242 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ناشن ار  تفرعم  نایما و  لیـصحت  یـساسا  قرط  هدـنیآ ، تایآ  زا  یتمـسق  هیآ و  نیا  ردام : محر  رد  نینج  لماکت  لحارم  هیآ 12 -) )
نآ زا  دعب  هک  یتایآ  رد  و  دراد ، یم او  سفنا » ملاع  رد  ریس   » نورد و رارـسا  رد  شواک  هب  هتفرگ و  ار  ناسنا  تسد  تسخن  دهد ، یم

.دزادرپ یم یقافآ » ریس   » هب دهد و  یم هجوت  یتسه  ملاع  فرگش  تادوجوم  نورب و  ناهج  هب  ار  وا  دمآ  دهاوخ 
243 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْدََقل  َو  « ) میدیرفآ لگ  زا  يا  هصالخ هدیکچ و  زا  ار  ناسنا  ام  : » دیوگ یم تسخن 

(. ٍنیِط ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ 

243 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

(. ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  [ ) محر  ] نئمطم هاگرارق  رد  يا  هفطن ار  وا  سپس  (- » هیآ 13 )
لگ زا  دندرگ و  یم زاب  كاخ  هب  همه  هک  دـنک  یم هراشا  وا  نادـنزرف  مدآ و  زا  معا  اهناسنا  همه  دوجو  زاغآ  هب  لبق  هیآ  تقیقح  رد 

.دهد یم هجوت  محر  هاگرارق  رد  نتفرگ  رارق  هدام و  رن و  هفطن  بیکرت  قیرط  زا  مدآ  لسن  موادت  هب  هیآ  نیا  رد  اما  دنا ، هتساخرب
نیرتظوفحم رد  عقاو  رد  تسا ، ناسنا  ندـب  رد  محر  صاخ  تیعقوم  هب  هراـشا  ناـما ) نما و  هاـگرارق  « ) ٍنیِکَم ٍرارَق   » هب محر  زا  ریبعت 

نگل دـنمورین  ناوختـسا  وس ، کی  زا  اه  هدـند تارقف و  نوتـس  هتفرگ ، رارق  تسا  تظاـفح  تحت  ـالماک  فرط  ره  زا  هک  ندـب  هطقن 
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یگمه مراهچ ، يوس  زا  دیآ  یم لمع  هب  اهتسد  هیحان  زا  هک  یتظافح  موس  يوس  زا  مکش  ددعتم  ياهششوپ  رگید ، يوس  زا  هرـصاخ 
.تسا ناما  نما و  هاگرارق  نیا  دهاوش 

243 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

يرگید زا  دعب  یکی  هک  تقلخ  نوگانوگ  ياه  هرهچ ردام و  محر  رد  هفطن  ریس  روآ  تهب  روآ و  تفگش  لحارم  هب  دعب  هیآ 14 -) )
و هتـسب ،] نوخ   ] هقلع تروص  هب  ار  هفطن  سپـس  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دوش  یم رهاظ  رـشب  تسد  زا  رود  نما و  هاـگرارق  نآ  رد 

اهناوختـسا رب  و  میدروآ ، رد  ییاهناوختـسا  تروص  هب  ار  هغـضم  و  هدـش ] هدـیوج  تشوگ  هیبـش  يزیچ   ] هغـضم تروـص  هب  ار  هقلع 
(. ًامَْحل َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َۀَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  « ) میدناشوپ تشوگ 

رب دوبن  نشور  سک  چـیه  يارب  زور  نآ  رد  هک  هلأسم  نیا  يور  زا  هدرپ  هک  تسا  یملع  هزجعم  کی  ًاـمَْحل » َماـظِْعلا  اـَنْوَسَکَف   » هلمج
ناوختسا هب  لیدبت  ار  هغـضم  ام  دیوگ : یم هکلب  میدرک ، تشوگ  ناوختـسا و  هب  لیدبت  ار  هغـضم  ام  دیوگ : یمن نآرق  اریز  دراد ، یم

تشوگ نآ  زا  دعب  دوش و  یم ناوختـسا  هب  لیدبت  تسخن  هغـضم  هک  نیا  هب  هراشا  میدناشوپ ، تشوگ  سابل  اهناوختـسا  رب  میدرک و 
.دناشوپ یم ار  نآ  يور 

، هدرک هراشا  ینعم  رپ  هتـسب و  رـس  ریبعت  کـی  اـب  تسا  رـشب  شنیرفآ  هلحرم  نیرتمهم  عقاو  رد  هک  هلحرم  نیرخآ  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
244 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شنیرفآ  ار  نآ  ام  سپس  : » دیامرف یم

(. َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  « ) میداد يا  هزات
ندیمد « ) حور خفن   » هلحرم هب  ریبعت  نآ  زا  یمالسا  تایاور  رد  هک  دوش ، یم یناسنا  تایح  دراو  نینج  هک  تسا  يا  هلحرم نامه  نیا 
.دهد یم ار  نیمز  رد  ادخ  تفالخ  یگتسیاش  وا  هب  و  دزاس ، یم زاتمم  ناهج  همه  زا  ار  ناسنا  هک  تساجنیا  و  هدش ، دبلاک ) رد  حور 

(. َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  « ) تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  تکرب  رپ  گرزب و  سپ  »
یبآ هرطق  رب  اهیتفگـش ، بئاجع و  همه  نیا  اب  یعیدـب  ریوصت  نینچ  نیا  محر  هدـکتملظ  رد  هک  ریظن  یب ییامن  تردـق  نیا  رب  نیرفآ 

.دنز یم شقن 
وا و رب  نیرفآ  دـنک  یم داجیا  يزیچان  دوجوم  نینچ  رد  ار  یگتـسیاش  تقایل و  دادعتـسا و  همه  نیا  هک  یتمکح  ملع و  نآ  رب  نیرفآ 

.شریظن یب تقلخ  رب 

244 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

اب ناسنا  نیا  دیوگ : یم و  دوش ، یم لقتنم  داعم »  » هلأسم هب  یفیرظ  ابیز و  زرط  هب  ءدبم  تخانش  دیحوت و  هلأسم  زا  هیآ  نیا  هیآ 15 -) )
یگدنز نیا  زا  دعب  امش   » دزیر و یم ورف  مه  زا  بیجع  نامتخاس  نیا  هک  دسر  یم ارف  ینامز  دنام ، یمن هدنز  دبا  ات  شیاهیتفگش  همه 

(. َنُوتِّیََمل َِکلذ  َدَْعب  ْمُکَّنِإ  َُّمث  « ) دیریم یم یگمه 

244 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هوکش همه  نیا  اب  شنیرفآ  نیا  سپ  دریگ  یم نایاپ  زیچ  همه  ناسنا  ندرم  اب  هک  دیاین  شیپ  روصت  نیا  هک  نیا  يارب  یلو  هیآ 16 -) )
زاب یگدنز  هب  رگید  راب   ) تمایق زور  رد  سپس  : » دیازفا یم هلصاف  الب  تسا  هدوب  هدوهیب  يرما  یگدنز  زور  دنچ  نیا  يارب  تمظع  و 
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(. َنُوثَْعُبت ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث   ) رت هدرتسگ رتعیسو و  یناهج  رد  رتیلاع و  یحطس  رد  هتبلا  دیوش » یم هتخیگنا  رب  دیدرگ و ) یم

244 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

شنیرفآ تمظع  و  دزادرپ ، یم یقافآ  تایآ  نورب و  ناهج  هب  نونکا  یسفنا  تایآ  رکذ  زا  سپ  دیحوت : ياه  هناشن مه  زاب  هیآ 17 -) )
ْدََقل َو  « ) میداد رارق  نامـسآ ] هناگتفه  تاقبط   ] هار تفه  امـش  رـس  يالاب  رب  ام  : » دـیامرف یم دـنک  یم سکعنم  نیمز  نامـسآ و  رد  ار 

(. َِقئارَط َْعبَس  ْمُکَقْوَف  انْقَلَخ 
245 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رادم  تسا  نکمم  و  دشاب ، ناگتشرف  دمآ  تفر و  قرط  اههار  نیا  تسا  نکمم 

.میا هتفگ نخس  هرقب  هروس  هیآ 29  لیذ  لوا  دلج  رد  هناگتفه  ياهنامسآ  هراب  رد  نامسآ - ناگراتس  شدرگ 
دهاوخن بجوم  ملاع  تمظع  تعسو و  نیا  ایآ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  اهنآ  قرط  ملاوع و  دّدعت  هک  اجنآ  زا  و 

« میا هدوبن لفاغ  دوخ  قلخ )  ) شنیرفآ زا  زگره )  ) ام و  : » دیامرف یم هلـصاف  الب  هیآ  نایاپ  رد  ددرگ ، لفاغ  اهنآ  زا  راگدـیرفآ  هک  دـش 
(. َنِیِلفاغ ِْقلَْخلا  ِنَع  اَّنُک  ام  (َو 

245 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، هدرک هراشا  ناراب  ینعی  دوش  یم بوسحم  نیمز  ینامسآ و  تاکرب  زا  هک  یهلا  تردق  رهاظم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 18 -) )
(. ٍرَدَِقب ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  « ) میدرک لزان  نیعم  هزادنا  هب  یبآ  نامسآ  زا  و  : » دیوگ یم

.دندرگن باریس  تاناویح  ناهایگ و  ناهج  رد  ناماک  هنشت  هک  مک  ردقنآ  هن  و  دنک ، قرغ  دوخ  رد  ار  اهنیمز  هک  دایز  ردق  نآ  هن 
نیمز رد  ار  نآ  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تسا  ینیمز  ریز  عباـنم  رد  اـهبآ  هریخذ  هلأـسم  هک  هطبار  نیمه  رد  يرتمهم  هلأـسم  هب  سپس 

ِِهب ٍباـهَذ  یلَع  اَّنِإ  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ُهاَّنَکـْـسَأَف  « ) میرداـق ـالماک  نآ  ندرب  نـیب  زا  رب  اـم  میدوـمن و  نکاـس  یــصوصخم ) هاــگیاج  رد  )
(. َنوُرِداَقل

ار نیریز  رـشق  ریذپذوفن و  ار  الاب  رـشق  نانم  گرزب و  دـنوادخ  هتفای  لیکـشت  فلتخم  الماک  هقبط  ود  زا  نیمز  نیئور  رـشق  میناد  یم
، اه همـشچ قیرط  زا  ادعب  و  دـندرگ ، هریخذ  دـنوش و  راهم  ریذـپانذوفن  هقطنم  رد  دـنور و  ورف  نیمز  رد  اهبآ  ات  هداد  رارق  ریذـپانذوفن 

«. 1  » دننک ادیپ  یگدولآ  ای  دننک  تمحازم  دیلوت  دندنگب و  هکنآ  یب دنوش ، عقاو  هدافتسا  دروم  اهتانق  اههاچ و 

245 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هلیـسو هب  سپـس  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دیور  یم نآ  زا  هک  یتالوصحم  هب  ناراب  تکرب  رپ  تمعن  لابند  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
« دـیروخ یم نآ  زا  تسا و  رایـسب  ياه  هویم نآ  رد  هک  ییاهغاب  میدرک ، داـجیا  امـش  يارب  روگنا  لـخن و  ناـتخرد  زا  ییاـهغاب  نآ ،

(. َنُولُکْأَت اْهنِم  ٌةَرِیثَک َو  ُهِکاوَف  اهِیف  ْمَُکل  ٍبانْعَأ  ٍلیَِخن َو  ْنِم  ٍتاَّنَج  ِِهب  ْمَُکل  انْأَْشنَأَف  )
__________________________________________________

! دوش یم نآ  هیفصت  بجوم  ابلاغ  نیمز  ریذپذوفن  رشق  زا  هدولآ  ياهبآ  روبع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 1)
246 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

زین رگید  زا  یفلتخم  عاونا  هن  رگ  تساـهنآ و  شزرا  رپ  هدـمع و  لوـصحم  ود  نیا  هکلب  تسین  اـهنآ  لوـصحم  اـهنت  روـگنا  اـمرخ و 
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.دوش یم تفای  نآ  رد  اه  هویم

246 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هوالع زین   ) و : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دـبای  یم شرورپ  ناراب  بآ  نیمه  زا  هک  یتکرب  رپ  ناتخرد  زا  رگید  یکی  هب  دـعب  هیآ 20 -) )
يارب شروخ  نان  نغور و  نآ  زا  و  نوتیز ]  ] دـیور یم انیـس  روط  زا  هک  ار  یتخرد  رگید ) ياه  هویم روگنا و  لـخن و  ياـهغاب  نیا  رب 

(. َنِیلِکْآِلل ٍْغبِص  ِنْهُّدلِاب َو  ُُتْبنَت  َءاْنیَس  ِروُط  ْنِم  ُجُرْخَت  ًةَرَجَش  َو   ) میدیرفآ دیآ » یم مهارف  ناگدنروخ 

246 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

یمهم شخب  هب  دبای  یم شرورپ  ناراب  بآ  هلیـسو  هب  هک  ناهایگ  ناهج  رد  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  يا  هشوگ نایب  زا  دعب  هیآ 21 -) )
ِیف ْمَُکل  َّنِإ  َو  « ) تسا یگرزب  تربع  امـش  يارب  نایاپ  راهچ  رد  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تاـناویح  ناـهج  رد  وا  بهاوم  اـهتمعن و  زا 

(. ًةَْربَِعل ِماْعنَْألا 
(. اِهنوُُطب ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْسن  « ) مینک یم باریس  ار  امش  تساهنآ  نورد  رد  هچنآ  زا  ام  : » دهد یم حرش  نینچ  ار  تربع  نیا  سپس 

دینادب ات  میتسرف  یم نوریب  نآ  دـننام  نوخ و  يالبال  زا  تاناویح ، نیا  نورد  زا  ار  لماک  شخب و  ورین  ياذـغ  نیا  اراوگ  ریـش  يرآ !
.دتسرف نوریب  ییاراوگ  یکاپ و  نیا  هب  یندیشون  کی  يا  هدولآ ارهاظ  ءایشا  نینچ  نایم  زا  دراد  تردق  دنوادخ  هنوگچ 

تسا و يرایسب  عفانم  اهنآ  رد  امش  يارب   » هکلب تسین  ریـش  هب  رـصحنم  تاناویح  تاکرب  زیگنا و  تربع لئاسم  دنک : یم هفاضا  سپس 
(. َنُولُکْأَت اْهنِم  ٌةَرِیثَک َو  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  « ) دیروخ یم زین  اهنآ  تشوگ  زا 

246 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رب و   » هدرک هدافتسا  اهایرد  يارب  اهیتشک  زا  یکشخ و  رد  راوهار  ياهبکرم  ناونع  هب  نایاپ  راهچ  زا  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا  هیآ 22 -) )
( َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَع  اْهیَلَع َو  دیوش َ» یم راوس  اهیتشک  اهنآ و 

انـشآ تمعن  همه  نیا  هدـننیرفآ  هب  ار  ناـسنا  مه  تسا ، تربـع  هیاـم  یتـسار  هب  تاـناویح  نیا  رد  دـئاوف  صاوخ و  راـثآ و  همه  نیا  .
.دزیگنا یم رب  وا  رد  ار  يرازگ  رکش  سح  مه  دزاس و  یم

247 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

247 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ناهج رد  وا  تمظع  لئالد  دنوادخ و  تفرعم  دیحوت و  زا  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  رورغم : نالد  روک  قطنم  هیآ 23 -) )
.دنک یم نایب  اهنآ  خیرات  يالبال  رد  گرزب و  ناربمایپ  نابز  زا  هدنیآ  تایآ  هیآ و  نیا  رد  ار  بلطم  نیمه  دوب ، شنیرفآ 

وا سپ  میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  و  : » دیوگ یم هدرک ، عورـش  دیحوت  يدانم  مزعلا و  اولوا  ربمایپ  نیتسخن  حون  زا  تسخن 
ِمْوَق ای  َلاقَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) تسین امـش  يارب  يدوبعم  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  اتکی  دنوادخ  نم ! موق  يا  تفگ : اهنآ  هب 

(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا 
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(. َنوُقَّتَت الَف  َأ  ( ؟» دینک یمن زیهرپ  اهتب ) شتسرپ  زا  نشور  نایب  نیا  اب   ) ایآ »

247 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، دندوب رفاک  هک  حون  موق  زا  دنتـسه ) یلاخ  نورد  زا  دننک و  یم رپ  رهاظ  رد  ار  اهمـشچ  هک  رورغم  و   ) یفارـشا تیعمج  (- » هیآ 24 )
اَّلِإ اذه  ام  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاقَف  « ) دیوج يرترب  امـش  رب  دهاوخ  یم هک  تسین  امـش  نوچمه  يرـشب  زج  درم  نیا  دـنتفگ :

(. ْمُْکیَلَع َلَّضَفَتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب 
.تسا وج  هطلس درف  کی  وا  هک  دنتخاس  شمهتم  نآ  لابند  هب  دنتسناد و  شبیع  نیتسخن  ار  شندوب  ناسنا  بیترت  نیا  هب  و 

(. ًۀَِکئالَم َلَْزنََأل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) درک یم لزان  یناگتشرف  دتسرفب ) یلوسر   ) تساوخ یم ادخ  رگا  و  : » دندوزفا سپس 
دنک تّوبن  يوعد  یناسنا  هک  میا » هدینشن دوخ  نیشیپ  ناکاین  زا  ار  يزیچ  نینچ  زگره  ام  : » دنتفگ یهاو  لالدتسا  نیا  لیمکت  يارب  و 

(. َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  ! ) دنادب ادخ  هدنیامن  ار  دوخ  و 

247 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

يا هناشن داد و  یم همادا  دوخ  توعد  هب  نانچمه  حون  درکن و  رثا  گرزب  ربمایپ  نیا  حور  رد  ساـسا  یب نانخـس  نیا  یلو  هیآ 25 -) )
همه هک  دوب  یگناوید » نونج و   » ماهتا نآ  دنتخاس و  مهتم  يرگید  ماهتا  هب  ار  وا  اذل  دوبن ، وا  راک  رد  یبلط  هطلـس  ییوج و  يرترب زا 

، تسالتبم نونج  یعون  هب  هک  تسا  يدرم  طقف  وا  : » دنتفگ دنتخاس ، مهتم  نآ  هب  خـیرات  لوط  رد  ار  نیتسار  ناربهر  یهلا و  ناربمایپ 
248 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دبای ! ییاهر  يرامیب  نیا  زا  ای  دسر و  ارف  شگرم  ات  دینک » ربص  وا  هراب  رد  یتدم  سپ 

(. ٍنیِح یَّتَح  ِِهب  اوُصَّبَرَتَف  ٌۀَّنِج  ِِهب  ٌلُجَر  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  )

248 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

میدناوخ دندز  وا  هب  حون  نانمـشد  هک  ار  یئاوران  ياهتمهت  زا  یـشخب  هتـشذگ  تایآ  رد  شک ! رـس  موق  کی  رمع  نایاپ  هیآ 26 -) )
ره اب  هکلب  دوبن  روما  نیا  هب  رـصحنم  اهنت  شک  رـس  موق  نیا  رازآ  تیذا و  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  رگید  تاـیآ  زا  یلو 

نامیا یکدنا  هورگ  زج  دش و  سویأم  دوخ  ياهشالت  زا  هک  یماگنه  حون  دنداد و  رارق  یتخـس  راشف و  رد  ار  وا  دنتـسناوت  يا  هلیـسو
دندرک هک  ییاهبیذـکت  ربارب  رد  ارم  اراـگدرورپ ! تفگ : : » میناوخ یم هیآ  نیا  رد  هکناـنچ  درک  کـمک  ياـضاقت  ادـخ  زا  دـندرواین 

(. ِنُوبَّذَک اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  « ) نک يرای 

248 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

.دش مهارف  جوجل  ناکرشم  يدوبان  شکدنا و  نارای  حون و  تاجن  تامدقم  دیسر و  ارف  راگدرورپ  نامرف  اجنیا  رد  هیآ 27 -) )
(. اِنیْحَو اِنُنیْعَِأب َو  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  ِنَأ  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأَف  « ) زاسب ام  یحو  قباطم  ام  روضح  رد  ار  یتشک  هک : میدرک  یحو  حون  هب  ام  »

شـشوپ تحت  تساـم و  روضح  رد  هار  نیا  رد  وت  شـشوک  شـالت و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اـم ) ناگدـید  ربارب  رد  « ) اـِنُنیْعَِأب  » ریبعت
.ام تیامح 
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نافوط ندیـسر  ارف  هناشن  هک   ) دـشوجب رونت  زا  بآ  و  دـسر ، ارف  نانآ ) قرغ  يارب   ) ام نامرف  هک  یماگنه  سپ  : » دـیامرف یم همادا  رد 
ٍّلُک ْنِم  اهِیف  ُْکلْـساَف  ُروُّنَّتلا  َراف  انُْرمَأ َو  َءاج  اذِإَف  « ) نک راوس  یتشک  رد  هدام ) رن و   ) تفج کی  تاناویح  عاونا  زا  کی  ره  زا  تسا )

(. ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز 
ِْهیَلَع َقَبَس  ْنَم  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو  « ) تسا هدش  هداد  ناشکاله  هدعو  البق  هک  ترفاک ] دنزرف  رـسمه و   ] اهنآ رگم  ار  تا  هداوناخ نینچمه  «و 

(. ْمُْهنِم ُلْوَْقلا 
اهنآ هک  وگم  ینخـس  نم  اب  نارگید ) رب  مه  دـندرک و  متـس  شیوخ  رب  مه  هک   ) نارگمتـس هراـب  رد  رگید  و  : » دـنک یم هفاـضا  زاـب  و 

(. َنُوقَْرغُم ْمُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال   ) تسین وگتفگ  تعافش و  ياج  و  دش » دنهاوخ  قرغ  یگمه 

248 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ساپس  ) دیتفای رارقتسا  دیدش و  راوس  یتشک  رب  دنتسه  وت  اب  هک  یناسک  همه  وت و  هک  یماگنه  و  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
249 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمعن  نیا  رطاخ  هب  ار  ادخ 

یَلَع َکَعَم  ْنَم  َْتنَأ َو  َْتیَوَتْسا  اَذِإَف  « ) دیشخب تاجن  رگمتس  موق  زا  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  يارب  شیاتـس  وگب : و  روآ ) اج  هب  گرزب 
(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  اناََّجن  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  ِْکلُْفلا 

249 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نینچ شهاگرد  زا  ناملاظ ، لاگنچ  زا  تاـجن  ینعی  وا  گرزب  تمعن  نیتسخن  ربارب  رد  ادـخ  شیاتـس  دـمح و  زا  دـعب  و  هیآ 29 -) )
ًاکَرابُم ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  « ) یناگدـنروآ دورف  نیرتهب  وت  و  رآ ، دورف  تکرب  رپ  یهاگلزنم  رد  ارم  اراگدرورپ ! وگب :  » نک اضاقت 

(. َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَأ  َو 

249 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

تازاجم ناراکمتس و  رب  شیزوریپ  حون و  يارجام   ) نیا رد  : » دیوگ یم هدرک ، ناتـساد  نیا  عومجم  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
(. ٍتایَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ  «! ) تسا هشیدنا ) لقع و  نابحاص  يارب   ) ییاه هناشن تایآ و  هجو ) نیرتدیدش  هب  شک  رس  موق  نیا 

(. َنِیلَْتبَُمل اَّنُک  ْنِإ  َو  « ) مینک یم شیامزآ  ار ) ناگمه   ) ملسم روطب  ام  «و 

249 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

راک رس  رب  ع )  ) حون زا  دعب  هک  يرگید  ماوقا  نوماریپ  ثحب  هب  اجنیا  رد  دومث :) موق   ) رگید موق  کی  زیگنا  مغ تشونرـس  هیآ 31 -) )
و دـهد ، یم حرـش  ار  ناشکاندرد  تشون  رـس  نینچمه  و  هدوب ، نیـشیپ  رافک  قطنم  گـنهامه  هک  ار  اـهنآ  قطنم  و  هتخادرپ ، دـندمآ 

.دنک یم لیمکت  دش  رکذ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ار  ییاهثحب 
ْنِم اـنْأَْشنَأ  َُّمث   ) دـندمآ راـک  يور  هب  يا  هزاـت موق  و  میدروآ » دوجو  هب  اـهنآ  زا  دـعب  ار  يرگید  تیعمج  سپـس  : » دـیوگ یم تسخن 

(. َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدَْعب 
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249 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

قح و نییآ  دیحوت و  توعد  رشن  يارب  ار  یگرزب  ربمایپ  دنوادخ  دشاب  یهلا  ربهر  کی  نودب  دناوت  یمن رشب  هک  اجنآ  زا  هیآ 32 -) )
دیتسرپب ار  اتکی  راگدرورپ  هک : میداتـسرف  ناشدوخ  زا  یلوسر  اهنآ  نایم  رد  و  : » دیوگ یم هیآ  هکنانچ  داتـسرف  اهنآ  يوس  هب  تلادع 

(. ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  اْنلَسْرَأَف  « ) تسین امش  يارب  يدوبعم  وا  زج 
تاحالـصا همه  يانب  ریز  هک  دوب  دـیحوت  يادـن  نیا  داد  یم لیکـشت  ار  ناربمایپ  همه  توعد  هیاپ  نیتسخن  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا 

.تسا یعامتجا  يدرف و 
250 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُقَّتَت .) الَف  َأ  « ) دینک یمن زیهرپ  یتسرپ  تب  كرش و  زا  همه  نیا  اب  »

اهنآ تیادـه  يارب  حـلاص »  » یهلا گرزب  ربمایپ  دـندرک و  یم یگدـنز  زاجح  لامـش  رد  ینیمز  رـس  رد  هک  تسا  دومث » موق   » روظنم
.دنتفر نایم  زا  رابگرم ) يا  هقعاص  ) ینامسآ هحیص  هلیسو  هب  ماجنا  رس  دنتفرگ ، شیپ  نایغط  هار  هدیزرو و  رفک  اهنآ  دش ، ثوعبم 

250 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هیآ نیا  رد  نآرق  دوب ؟ هچ  گرزب  ربمایپ  نیا  يدیحوت  يادن  ربارب  رد  شک  رـس  موق  نیا  لمعلا  سکع  مینیبب  لاح  ره  هب  هیآ 33 -) )
نانآ هب  ایند  یگدنز  رد  و  دندرک ، یم بیذکت  ار  ترخآ  رادید  و  دندوب ، رفاک  هک  وا  موق  زا  هاوخ ) دوخ   ) نایفارـشا یلو  : » دیوگ یم
سپ دشون » یم دیشون  یم هچنآ  زا  و  دروخ ، یم دیروخ  یم امش  هچنآ  زا  امش ، لثم  تسا  يرـشب  نیا  دنتفگ : میدوب  هداد  تمعن  زان و 
ٌرََـشب اَّلِإ  اذه  ام  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهاْنفَْرتَأ  ِةَرِخْآلا َو  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  َو  ( ؟ دـشاب ربمایپ  دـناوت  یم هنوگچ 

(. َنُوبَرْشَت اَّمِم  ُبَرْشَی  ُْهنِم َو  َنُولُکْأَت  اَّمِم  ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِم 
هزیتس هب  ناشلیلد ، یب رابکتسا  عورشمان و  عفانم  محازم  دندید و  یم دوخ  ياهـسوه  فلاخم  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  توعد  نوچ  يرآ !

.دنتشاد حون  موق  ناشکرس  هک  یقطنم  نامه  اب  تسرد  دنتساخرب ،

250 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ًارََشب ُْمتْعَطَأ  ِْنَئل  َو  «! ) دیراکنایز عطق  روطب  دینک  تعاطا  ار  ناتدوخ  دننامه  يرشب  امـش  رگا  : » دنتفگ رگیدکی  هب  سپـس  هیآ 34 -) )
(. َنوُرِساَخل ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِم 

250 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نیا  ) ایآ : » دنتفگ هتخادرپ و  تسا  نانارسوه  ناگماک و  دوخ  هار  رـس  رب  يدس  نآ  لوبق  هشیمه  هک  داعم  راکنا  هب  سپـس  هیآ 35 -) )
تایح و  دـییآ » یم نوریب  اهربق  زا  مه  زاب  دـیدش  هدیـسوپ )  ) ناوختـسا كاخ و  دـیدرم و  هک  یماگنه  دـهد  یم هدـعو  امـش  هب  درم )

(. َنوُجَرُْخم ْمُکَّنَأ  ًاماظِع  ًاباُرت َو  ُْمْتنُک  ْمُّتِم َو  اذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدِعَی  َأ  ( !؟ دینک یم زاغآ  ار  ینیون 

250 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

اِمل َتاْهیَه  َتاْهیَه  ! ) یلاخ وت  ساسا و  یب ياـه  هدـعو دوش » یم هداد  امـش  هب  هک  ییاـه  هدـعو نیا  زا  تاـهیه ! تاـهیه ! (- » هیآ 36 )
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(. َنوُدَعُوت
نینچ ددرگ ؟ زاب  یگدـنز  هب  مه  زاب  تشگ  هدـنکارپ  وس  ره  هب  نآ  تارذ  دـش و  كاـخ  درم و  هک  یناـسنا  تسا  نکمم  رگم  الـصا 

! لاحم تسا  لاحم  يزیچ 
251 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

251 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، تسین راک  رد  يزیچ  ام  يایند  یگدنز  نیا  زا  ریغ  املسم  : » هک دندرک  يرتشیب  دیکأت  ار  داعم  راکنا  نخس ، نیا  اب  سپس  هیآ 37 -) )
رب زگره  اـم  و  تسین )! يربـخ  چـیه  رگید  گرم  زا  دـعب  و   ) دریگ یم ار  اـم  ياـج  يرگید  لـسن  میریم و  یم اـم  زا  یهورگ  هتـسویپ 

(. َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  ایَْحن َو  ُتوُمَن َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  «! ) دش میهاوخن  هتخیگنا 

251 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

يدرم طـقف  وا  : » دـنتفگ نـینچ  دنتـشاد  ناـشربمایپ  هـب  تبـسن  هـک  یماـهتا  رد  يدـنب  عـمج کـی  ناوـنع  هـب  ماـجنا  رــس  هـیآ 38 -) )
َُهل ُنَْحن  ام  ًابِذَـک َو  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ٌلُـجَر  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  «! ) دروآ میهاوخن  ناـمیا  وا  هب  زگره  اـم  و  هتـسب ، ارتفا  ادـخ  رب  هک  تسوگغورد 

(. َنِینِمْؤُِمب

251 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

زاس ناـسنا  توعد  تازجعم و  تلاـسر و  راـکنا  رد  ار  یمرـش  یب تشذـگ و  دـح  زا  اـهنآ  ناـیغط  رورغ و  هک  یماـگنه  هیآ 39 -) )
درک و ادـخ  هاگرد  هب  ور  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیا  دـش ، تجح  ماـمتا  اـهنآ  همه  رب  هصـالخ  و  دـندناسر ، دـح  نیرخآ  هب  ناـشربمایپ 

(. ِنُوبَّذَک اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  « ) نک يرای  اهنآ  ياهبیذکت  لباقم  رد  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : »
.امرف کمک  ارم  وت  دندز ، دنتساوخ  یم یتمهت  ره  دنتفگ و  دنتسناوت  هچ  ره  اهنآ 

251 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هک ار  یخلت  تخرد  هوـیم  و  تشگ » دـنهاوخ  نامیـشپ  دوـخ  راـک  زا  يدوز  هـب  اـهنآ  دوـمرف : وا  هـب   » ناـهج راـگدرورپ  هیآ 40 -) )
.درادن ناشلاح  هب  يدوس  هک  دنوش  یم نامیشپ  ینامز  اما  َنیِمِدان .) َّنُِحبُْصَیل  ٍلِیلَق  اَّمَع  َلاق   ) دیشچ دنهاوخ  دنا  هدناشن

251 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

(. ِّقَْحلِاب ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  « ) تفرگ ورف  دوخ  تابرض  ریز  قح  هب  ار  اهنآ  ینامسآ  هحیص  ناهگان   » دش روط  نیمه  و  هیآ 41 -) )
داـسجا و  درک ، ناریو  دـیبوک و  مه  رد  داد و  ناـکت  ار  اـج  همه  دـمآ ، دورف  بیهم  زیگنا و  تشحو  ییادـص  اـب  راـبگرم  يا  هقعاـص

نامه نورد  رد  دندرکن و  ادیپ  ناشاه  هناخ زا  رارف  تردق  یتح  هک  دوب  هدنبوک  عیرـس و  يردق  هب  تخیر ، مه  يور  ار  اهنآ  ناج  یب
.دنتشگ نوفدم  ناشیاه  هناخ
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252 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  كاشاخ  راخ و  نوچمه  ار  اهنآ  ام  : » دیوگ یم تایآ  نیا  نایاپ  رد  نآرق  هکنانچ 
(. ًءاثُغ ْمُهاْنلَعَجَف  « ) میداد رارق  بالیس  يور  هدش  هدیبوک  مه  رد 

(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ! ) دنوادخ تمحر  زا  رگمتس » موق  داب  رود  »
یهلا و تایآ  بیذـکت  راـکنا و  زا  دـش  هتفگ  ارجاـم  نیا  رد  هچنآ  هک  تسا  تاـیآ  نیا  لـک  زا  ییاـهن  يریگ  هجیتن  تقیقح  رد  نیا 

نارگمتس همه  هکلب  تسین ، ینیعم  هورگ  تیعمج و  صوصخم  نآ ، كاندرد  هجیتن  و  دریگ ، یم همـشچ  رـس  زیخاتـسر  داعم و  راکنا 
.دوش یم لماش  خیرات  لوط  رد  ار 

252 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هک يرگید  ماوقا  هب  اجنیا  رد  نآرق  دومث ، موق  ناتـساد  نایاپ  زا  سپ  دندش : كاله  يرگید  زا  دعب  یکی  شک  رـس  ماوقا  هیآ 42 -) )
َُّمث « ) میدروآ دیدپ  اهنآ  زا  سپ  ار  يرگید  ماوقا  سپـس  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دندمآ  راک  يور  ع )  ) یـسوم زا  لبق  اهنآ و  زا  دعب 

(. َنیِرَخآ ًانوُُرق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ 
رـشب عون  لماکت  هار  رـس  رب  یعنام  یهورگ  رگا  دنک و  یمن عطق  ار  دوخ  ضیف  هک  تسا  گرزب  دنوادخ  تنـس  نوناق و  نیا  هک  ارچ 

.درب یم شیپ  نانچمه  شریسم  رد  ار  هلفاق  نیا  هدز و  رانک  ار  اهنآ  دندش 

252 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

یمتح دیـسر  رـس  لجا و  رب  یتما  چیه   » دـندوب و ینیعم  لجا  نامز و  ياراد  مادـک  ره  نوگانوگ  فئاوط  ماوقا و  نیا  اما  هیآ 43 -) )
نایاپ یعطق  نامرف  هک  یماگنه  هکلب  َنوُرِخْأَتْسَی .) ام  اهَلَجَأ َو  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  ام  « ) دننک یمن زین  ریخأت  نآ  زا  دریگ و  یمن یـشیپ  دوخ 

.رترید هن  رتدوز و  هظحل  کی  هن  دنتفر ، یم نایم  زا  دش  یم رداص  اهنآ  تایح 

252 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

سپـس اـم  : » دـیامرف یم هدـشن ، عطق  هاـگ  چـیه خـیرات  لوط  رد  ناربماـیپ  توـعد  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  رظاـن  هیآ  نیا  هیآ 44 -) )
(. اْرتَت انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  َُّمث  « ) میداتسرف يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  نالوسر 

دندوب یقاب  دوخ  راـکنا  رفک و  رب  ناـنچمه  شکرـس  ماوقا  یلو  دـنتفر ، یم دـندمآ و  یم يرگید  زا  سپ  یکی  ینامـسآ  ناـملعم  نیا 
(. ُهُوبَّذَک اُهلوُسَر  ًۀَّمُأ  َءاج  ام  َّلُک  « ) دندرک یم بیذکت  ار  وا  دمآ  یم یموق  تیاده )  ) يارب یلوسر  نامز  ره   » هک يروطب 

يرگید زا  سپ  یکی  ار  شکرـس  ياهتما  نیا  ام   » دش تجح  مامتا  یفاک  ردق  هب  تشذگ و  دح  زا  بیذـکت  رفک و  نیا  هک  یماگنه 
253 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راگزور  هنحص  زا  و  میدومن » كاله 

(. ًاضَْعب ْمُهَضَْعب  انْعَْبتَأَف   ) میدرک ناشوحم 
(. َثیِداحَأ ْمُهاْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  یثیداحا  ار  اهنآ  ام  ! » يرآ .دنام  یقاب  اهنآ  زا  ییوگتفگ  مان و  اهنت  هک  دندش  دوبان  نانچ  نآ 

(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل ال  ًادُْعبَف  « ) دنروآ یمن نامیا  هک  یموق  ادخ ) تمحر  زا   ) داب رود  : » دیوگ یم نیشیپ  تایآ  نوچمه  هیآ ، نایاپ  رد  و 
.دنرود یهلا  تمحر  زا  زین  رگید  يارس  رد  هک  دندوب  ادخ  تمحر  زا  رود  ایند  نیا  رد  اهنت  هن  اهنآ 
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253 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

مزعلا اولوا  ربمایپ  ع )  ) یسوم زا  شیپ  هک  دوب  یماوقا  هراب  رد  نخس  اجنیا  ات  دسر : یم ارف  ناینوعرف  يدوبان  یـسوم و  مایق  هیآ 45 -) )
راک ماجنا  رس  ناینوعرف و  ربارب  رد  نوراه  یـسوم و  مایق  هب  یهاتوک  رایـسب  هراشا  اجنیا  رد  اما  دنتفر ، دندمآ و  راک  يور  راگدرورپ 

اْنلَسْرَأ َُّمث  « ) میداتسرف نشور  راکشآ و  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  نوراه  شردارب  یسوم و  سپس  : » دیامرف یم هدرک ، ربکتسم  موق  نیا 
(. ٍنِیبُم ٍناْطلُس  اِنتایِآب َو  َنوُراه  ُهاخَأ  یسُوم َو 

دنمورین و قطنم  نیبم ،» ناطلس   » زا روظنم  و  هناگ ) هن  تایآ   ) داد نارمع  نب  یـسوم  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتازجعم  تایآ »  » زا روظنم 
.تسا ناینوعرف  ربارب  رد  ع )  ) یسوم نکش  نادند  لئالد 

253 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رورغم یفارشا و  نایفارطا  نوعرف و  يوس  هب   » میداتـسرف نیبم  ناطلـس  تایآ و  نیا  اب  ار  نوراه  شردارب  یـسوم و  يرآ ! هیآ 46 -) )
(. ِِهئاَلَم َنْوَعِْرف َو  یلِإ  « ) وا

.دنوش حالصا  شنارادمدرس  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخن  حالصا  يروشک  چیه  دندوب و  اهنیا  داسف ، همه  هشیر  هک  نیا  هب  هراشا 
(. اوُرَبْکَتْساَف  ) دنتفرن نیبم  ناطلس  قح و  تایآ  راب  ریز  و  دندرک » رابکتسا  شنایفارطا ) نوعرف و   ) یلو »

(. َنِیلاع ًامْوَق  اُوناک  َو  « ) دندوب بلط  هطلس  وج و  يرترب  یمدرم  اهنآ  الوصا  «و 

254 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رد میروایب  نامیا  نامدوخ  دننامه  ناسنا  ود  هب  ام  ایآ  دـنتفگ :  » هک دوب  نیا  اهنآ  ییوج  يرترب  نشور  ياه  هناشن زا  یکی  هیآ 47 -) )
254 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لیئارسا ) ینب   ) اهنآ موق  هک  یلاح 

(. َنوُِدباع اَنل  امُهُمْوَق  اِنْلثِم َو  ِْنیَرَشَِبل  ُنِمُْؤن  اُولاقَف َأ  ( !؟» دنتسه ام  ناگدرب  ناگدنب و 

254 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

یگمه ماجنا  رـس  دـندرک و  بیذـکت  ار  نوراه  یـسوم و  سپ   » دنتـساخرب قح  اب  تفلاخم  هب  یهاو  تالالدتـسا  نیا  اـب  هیآ 48 -) )
(. َنیِکَلْهُْملا َنِم  اُوناکَف  امُهُوبَّذَکَف   ) تفر داب  رب  ناشتموکح  کلم و  و  دندش » دوبان  كاله و 

254 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نارود و  دنتفر ، نایم  زا  دندوب  نوراه  یسوم و  توعد  هار  دس  هک  لیئارسا  ینب  یلصا  نانمشد  بیترت  نیا  هب  ماجنا  رس  و  هیآ 49 -) )
.دیسر ارف  لیئارسا  ینب  یهلا  تیبرت  شزومآ و 

َباتِْکلا یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) دنوش تیاده  لیئارسا ] ینب   ] نانآ دیاش  میداد  ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  ام  : » هک دوب  هلحرم  نیمه  رد 
(. َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل 
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254 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

حیسم ترضح  هب  يرصتخم  هاتوک و  هراشا  ناربمایپ  تشذگ  رـس  حرـش  زا  هلحرم  نیرخآ  رد  ادخ : تایآ  زا  رگید  یتیآ  هیآ 50 -) )
رارق دوخ ) تردـق  تمظع و  زا   ) يا هناشن تیآ و  ار  شرداـم  میرم و  دـنزرف  اـم  و  : » دـیوگ یم هدرک ، میرم  شرداـم  نینچمه  و  (ع )

(. ًۀَیآ ُهَّمُأ  َمَیْرَم َو  َْنبا  اَْنلَعَج  َو  « ) میداد
نیمز رـس  رد  ار  اهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هدومرف  اطع  دـنزرف  ردام و  نیا  هب  هک  یگرزب  بهاوم  اهتمعن و  زا  یـشخب  هب  سپس 

(. ٍنیِعَم ٍرارَق َو  ِتاذ  ٍةَْوبَر  یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو  « ) میداد ياج  دوب  يراج  بآ  تینما و  شمارآ و  ياراد  هک  يدنلب 
ینما لحم  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ییاج  دـشاب ، سدـقملا  تیب  نابایب  رد  ع )  ) حیـسم دـلوت  لحم  هب  هراـشا  قوف  هلمج  هک  دراد  لاـمتحا 

.درک تمحرم  يزور  وا  هب  امرخ  هدیکشخ  تخرد  زا  تخاس و  يراج  نآ  رد  اراوگ  بآ  و  داد ، رارق  دنزرف  ردام و  نیا  يارب 
.دندرک یم تیامح  اهنآ  زا  هک  یناسک  دوخ و  نالوسر  هب  تبسن  دنوادخ  مئاد  رمتسم و  تیامح  رب  تسا  یلیلد  هیآ  لاح  ره  هب 

254 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ار ناربمایپ  همه  هیآ  نیا  رد  دوب ، ناشیاهتما  ناربمایپ و  تشذـگ  رـس  زا  نخـس  نیـشیپ  تاـیآ  رد  دـیدحاو : تما  یگمه  هیآ 51 -) )
ماجنا امـش  هچنآ  هب  نم  هک  دـیروآ  اج  هب  حـلاص  لمع  دـیروخب و  هزیکاـپ  ياهاذـغ  زا  ناربماـیپ ! يا  : » دـیوگ یم هتخاـس ، بطاـخم 

255 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اِمب  یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَهُّیَأ  ای  « ) مهاگآ دیهد  یم
(. ٌمِیلَع َنُولَمْعَت 

تهج زا  و  بلق ، يافـص  رب  كاپ  ياذغ  ریثأت  تهج  زا  تسا : هدـش  هتفرگ  کمک  حـلاص  لمع  ماجنا  يارب  تهج  هس  زا  هیآ  نیا  رد 
.تسا یمدآ  لامعا  رظان  دهاش و  ادخ  هک  نیا  هب  نداد  هجوت  تهج  زا  و  يرازگ ، رکش  سح  کیرحت 

255 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

يدـحاو تما  امـش  تما  نیا  و  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک ، توعد  اوقت  دـیحوت و  هب  ار  اهنآ  ناوریپ  ناربمایپ و  همه  سپـس  هیآ 52 -) )
(. ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  َو  « ) تسا

.تسین یگناگ  دنچ  یگناگ و  ود  رب  لیلد  زگره  ناتناربمایپ  نینچمه  امش و  نایم  ياهتوافت  و 
(. ِنوُقَّتاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو  « ) دیزیهرپب نم  نامرف  تفلاخم  زا  سپ  متسه ، امش  راگدرورپ  نم  «و 

هک هنوگ  نامه دنک ، یم توعد  ییادـج  ضیعبت و  هنوگ  ره  فذـح  و  یناسنا ، هعماج  یگناگی  تدـحو و  هب  قوف  هیآ  بیترت  نیا  هب 
.دنتسه دحاو  تما  زین  اهناسنا  تسا  دحاو  راگدرورپ  وا 

.دندرک یم توعد  يدحاو  نییآ  هب  زین  ناشناربمایپ  هک  هنوگ  نامه دننک  يوریپ  همانرب  کی  زا  دیاب  لیلد  نیمه  هب 

255 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ترابع نیا  اب  فالتخا  یگدنکارپ و  زا  ار  اهناسنا  دش - لبق  هیآ  رد  یگناگی  تدحو و  هب  هک  یتوعد  لابند  هب  هیآ - نیا  هیآ 53 -) )
ْمُهَْرمَأ اوُعَّطَقَتَف  « ) دنتفر یهار  هب  یهورگ  ره  دندناشک و  یگدنکارپ  هب  شیوخ  نایم  رد  ار  دوخ  ياهراک  اهنآ  اما  : » دراد یم رذح  رب 
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(. ًاُربُز ْمُهَْنَیب 
(. َنوُحِرَف ْمِْهیََدل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک   ) رازیب نارگید  زا  و  دنلاحشوخ » دنراد  دوخ  دزن  هچنآ  هب  هورگ  ره  : » هک نیا  بجع  و 

هار و کی  ره  هک  تساههورگ  بازحا و  هنالهاج  بصعت  نآ  دـنک و  یم وگ  زاب  ار  یعاـمتجا  یناور و  مهم  تقیقح  کـی  قوف  هیآ 
ّبح یهاوخدوخ و  زا  هک  تلاح - نیا  دنا  هتسب يرگید  نخـس  ره  يور  هب  ار  دوخ  زغم  ياه  هچیرد و  هدیزگرب ، دوخ  يارب  ار  ینیئآ 

.تساهتما تدحو  داحتا و  هب  ندیسر  قیاقح و  نییبت  نمشد  نیرتگرزب  دریگ - یم همشچ  رس  یطارفا  تاذ 
256 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

256 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ای دسر ، ارف  ناشگرم  هک  ینامز » ات  راذگب  ناشتلفغ  لهج و  رد  ار  اهنآ   » تسا نینچ  هک  نونکا  دیوگ : یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 54 -) )
(. ٍنیِح یَّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  ِیف  ْمُهْرَذَف   ) دنرادن نیا  زا  ریغ  یتشونرس  دارفا  لیبق  نیا  هک  دنوش  یهلا  باذع  راتفرگ 

256 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ياهرادنپ زا  رگید  یضعب  هب  دمآ  نایم  هب  بصعتم  جوجل و  ياههورگ  بازحا و  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 55 -) )
امَّنَأ َنُوبَـسْحَی  َأ   ...« ) میا هداد نانآ  هب  هک  ار  ینادـنزرف  لاوما و  دـننک  یم نامگ  اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ناـنآ  هناـنیب  دوخ 

(. َنِیَنب ٍلام َو  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِمن 

256 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

(. ِتاْریَْخلا ِیف  ْمَُهل  ُعِراُسن  ( !؟» مییاشگب اهنآ  يور  هب  تعرس  هب  ار  تاریخ  ياهرد  : » هک تسا  نیا  يارب  هیآ 56 -) )
ادخ هاگرد  رد  تمظع  برق و  هناشن  دنرادنپ و  یم دوخ  شور  تیناقح  رب  لیلد  ار  رایـسب  نادنزرف  راشرـس و  لاوما  نتـشاد  اهنآ  ایآ 

؟ دنناد یم
(. َنوُرُعْشَی َْلب ال  « ) دنمهف یمن اهنآ  هکلب   » تسین نینچ  زگره  هن ،

، تساهنآ يارب  رفیک  باذـع و  همدـقم  ای  تازاجم  باذـع و  عون  کی  تقیقح  رد  ناوارف  نادـنزرف  لاوما و  نیا  هک  دـنناد  یمن اهنآ 
باذع لمحت  یهلا ، رفیک  لاگنچ  رد  ندش  راتفرگ  ماگنه  هب  ات  درب  ورف  تمعن  زان و  رد  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم ادـخ  هک  دـنناد  یمن اهنآ 

.دشاب رتکاندرد  اهنآ  رب 

256 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هیآ دنچ  نمض  ار  تاریخ  رد  ناگدننک  تعرس  نانمؤم و  لاح  یگنوگچ  هاوخ ، دوخ  نالفاغ  نیا  ياهرادنپ  یفن  زا  دعب  هیآ 57 -) )
.دنک یم وگ  زاب 

(. َنوُقِفْشُم ْمِهِّبَر  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنکانمیب ناشراگدرورپ  فوخ  زا  هک  یناسک  املسم  : » دیوگ یم تسخن 

256 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 
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(. َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دنروآ یم نامیا  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  نانآ  و  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 58 -) )

256 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، دـسر یم ارف  کیرـش  هیبش و  هنوگ  ره  زا  وا  ندرمـش  كاـپ  هیزنت و  هلحرم  راـگدرورپ ، تاـیآ  هب  ناـمیا  هلحرم  زا  دـعب  هیآ 59 -) )
(. َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب ال  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  « ) دنزرو یمن كرش  ناشراگدرورپ  هب  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم

257 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

257 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، دـسر یم ارف  دـنراد  هلأـسم  نیا  هب  نیتسار  ناـنمؤم  هک  یـصاخ  هجوت  زیخاتـسر و  داـعم و  هب  ناـمیا  هلحرم  نیا ، زا  دـعب  هیآ 60 -) )
زا تسا  كانساره  ناشیاهلد  لاح  نیا  اب  دنهد و  یم جرخ  هب  تاعاط  ماجنا  رد  ار  ششوک  شالت و  تیاهن  هک  یناسک  و  : » دیوگ یم

(. َنوُعِجار ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  اْوَتآ َو  ام  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو  « ) دندرگ یم زاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ماجنا  رس  هکنیا 

257 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

یـشیپ نارگید  زا  دـننک و  یم تعرـس  تاریخ  رد  یناـسک  نـینچ  : » دـیامرف یم هناـگ  راـهچ  تافـص  نـیا  حرــش  زا  دـعب  هیآ 61 -) )
(. َنوُِقباس اَهل  ْمُه  ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  َِکئلوُأ   ) دنتسه ام  تایانع  لومشم  و  دنریگ » یم

اب هتخیمآ  سرت  زا  تسخن  تسا ، ماگـشیپ  نانمؤم  زا  هورگ  نیا  تافـص  نایب  يارب  یقطنم  الماک  میظنت  بلاج و  میـسرت  قوف  تاـیآ 
ادخ لدع  هاگداد  داعم و  هب  نامیا  هب  هدرک و  عورش  تسا - كرـش  هنوگ  ره  یفن  راگدرورپ و  هب  نامیا  هزیگنا  هک  میظعت - مارتحا و 

ناـیب ار  هجیتـن  کـی  یگژیو و  راـهچ  اـعومجم  ددرگ و  یم یهتنم  تـسا  کـین  راـک  ره  هزیگنا  تیلوؤـسم و  ساـسحا  بجوـم  هـک 
.دینک تقد  دنک - یم

257 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هراشا نآ  هب  لبق  تایآ  رد  تسا و  کین  راک  هنوگ  ره  ماجنا  همشچ  رس  هک  نانمؤم  هژیو  هتـسجرب و  تافـص  هک  اجنآ  زا  هیآ 62 -) )
.دیآ یمن رب  همه  هدهع  زا  و  تسین ، سک  همه  راک  لامعا ، نیا  ماجنا  تافص و  نیا  هب  فاصتا  هک  دزیگنا  یم رب  ار  لاؤس  نیا  دش ،

لقع و هزادنا  هب  سک  ره  زا  و  مینک » یمن فیلکت  شیئاناوت  رادقم  هب  زج  ار  سک  چیه  ام  : » دیوگ یم هتخادرپ ، خـساپ  هب  هیآ  نیا  رد 
(. اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َو ال   ) میهاوخ یم شتقاط 

ییاناوت تردق و  نازیم  زا  شیب  دروم  ره  رد  و  تسا ، اهناسنا  ییاناوت  دودـح  رد  یهلا  ماکحا  فئاظو و  هک  دـهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 
.تسا مدقم  اهنآ  رب  دراد و  تموکح  یمالسا  ماکحا  مامت  رب  هدعاق  نیا  لوصا ، ياملع  ریبعت  هب  دوش و  یم طقاس  دشاب 

باسح و دروم  گرزب ، کچوک و  زا  ناشلامعا  اـهناسنا  همه  نیا  هنوگچ  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  زاـب  و 
258 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دریگ ؟ یم رارق  یسررب 

لیلد نیمه  هب  و  دنک ) یم وگ  زاب  تبث و  ار  ناگدنب  لامعا  مامت  و   ) دیوگ یم نخس  قح  هب  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  و  : » دنک یم هفاضا 
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(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ِّقَْحلِاب َو  ُقِْطنَی  ٌباتِک  اْنیََدل  َو  « ) دوش یمن اهنآ  رب  یمتس  ملظ و  چیه 
.تسا ظوفحم  دنوادخ  دزن  تسا و  تبث  نآ  رد  یمدآ  ياهراک  همه  هک  تسا  ییاه  هدنورپ لامعا و  ياه  همان هب  هراشا  نیا 

258 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 23) نونمؤمةروس

هفاضا هلـصافالب  دـنراد  یهاگآ  يرادـیب و  رـصتخم  هک  دـنک  یم رثا  یناسک  رد  اهنت  تایعقاو  نیا  نایب  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 63 -) )
زج يرگید  تشز )  ) لامعا هتفر و  ورف  يربخ  یب رد  نآرق ) تایآ  باسح و  زور  و   ) لامعا هماـن  نیا  زا  اـهنآ  ياـهلد  یلو  : » دـنک یم

(. َنُوِلماع اَهل  ْمُه  َِکلذ  ِنوُد  ْنِم  ٌلامْعَأ  ْمَُهل  اذه َو  ْنِم  ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َْلب  « ) دنهد یم ماجنا  ار  نآ  هتسویپ  هک  دنراد  نیا 

258 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رد دـنتمعن ) زان و  قرغ  هک  نانآ   ) ار نیفرتم  هک  يزور  اـت   » دـننام یم یقاـب  ناـنچمه  يربخ  یب تلفغ و  نیا  رد  اـهنآ  اـما  هیآ 64 -) )
باذع و ینیگنس  زا  و  دزیخ » یم رب  نابایب  شوحو  هرعن  نوچمه  اهنآ  زیمآ  هثاغتـسا هرعن  ماگنه  نیا  رد  میزاس  راتفرگ  باذع  لاگنچ 

(. َنوُرَأْجَی ْمُه  اذِإ  ِباذَْعلِاب  ْمِهِیفَْرتُم  انْذَخَأ  اذِإ  یَّتَح   ) دنهد یم رس  هلان  یهلا  كاندرد  تازاجم 

258 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

َمْوَْیلا اوُرَأْجَت  ال  «! ) دش دیهاوخن  يرای  ام  هیحان  زا  زورما  امـش  هک  دینزن  هلان  دـینکن و  دایرف   » دوش یم باطخ  اهنآ  هب  یلو  هیآ 65 -) )
(. َنوُرَْصُنت اَّنِم ال  ْمُکَّنِإ 

258 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

: دیوگ یم تسا ، موش  تشون  رس  نیا  تلع  نایب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 66 -) )
دیزومایب و سرد  نآ ، زا  هک  نیا  ياج  هب   ) اما دش  یم هدناوخ  امش  رب  موادم  روطب  نم  تایآ  هتـشذگ  رد  : » هک دیا  هدرک شومارف  ایآ 

(. َنوُصِْکنَت ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  َْتناک  ْدَق  « ) دیتشگ یم زاب  بقع  هب  دیدرک و  یم ضارعا  دیوش ) رادیب 

258 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

« دـیتفرگ یم دوـخ  هب  رابکتـسا  تلاـح  نآ  ربارب  رد  : » هکلب دـیدرک ، یم درگ  بقع  یهلا  تاـیآ  ندینـش  ربارب  رد  اـهنت  هن  هیآ 67 -) )
(. ِِهب َنیِِربْکَتْسُم  )

(. َنوُرُجْهَت ًاِرماس  « ) دـیدومن یم ییوگ  دـب  نانمؤم ) نآرق و  ربمایپ و  زا   ) دـیداد و یم لیکـشت  ینیـشن  بش  تاسلج   » نیا رب  هوـالع  و 
259 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رادیب  ینالوط  تدم  ات  اهبش  ینعی 

.دیهد یم ازسان  شحف و  دییوگ و  یم نایذه  نارامیب  نوچمه  دینام و  یم

259 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 
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یّلص مالسا  ربمایپ  ربارب  رد  رافک  رابکتسا  ضارعا و  زا  نخس  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  نارکنم : گنراگنر  ياه  هناهب هیآ 68 -) )
نخـس نآ  نکـشنادند  خـساپ  دنـشارتب و  هنیمز  نیا  رد  دوخ  يارب  اهنآ  تسا  نکمم  هک  ییاـه  هناـهب زا  اـجنیا  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا 

: دوش یم هصالخ  تمسق  جنپ  رد  هک  دهد  یم حرش  زین  ار  اهنآ  ضارعا  یعقاو  للع  انمض  دیوگ ، یم
(. َلْوَْقلا اوُرَّبَّدَی  ْمَلَف  َأ  ( ؟» دندرکن هشیدنا  ربدت و  یهلا ) تایآ   ) راتفگ نیا  رد  اهنآ  ایآ  سپ  : » دیوگ یم تسخن 

.دش یم لح  اهنآ  تالکشم  دوب  رگا  هک  تسا ، وت  توعد  ياوتحم  رد  رکفت  هشیدنا و  لیطعت  اهنآ  یتخبدب  ملاع  نیتسخن  يرآ !
ُمُهَءابآ ِتْأَی  َْمل  ام  ْمُهَءاج  ْمَأ  ( !؟» هدماین ناشناکاین  يارب  هک  تسا  هدـمآ  اهنآ  يارب  یبلاطم  هک  نیا  ای  : » دـیوگ یم هلحرم  نیمود  رد 

(. َنِیلَّوَْألا
.تسا يروهظ  ون  نانخس  اهنیا  هک  دننک  هناهب  دوب  نکمم  دوب ، وت  هیحان  زا  اهنت  اهیکاپ  اهیکین و  هب  توعد  داعم و  دیحوت و  رگا  ینعی 

259 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

راـکنا ار  وا  اذـل  دنتـسین ) هاـگآ  وا  قباوس  زا  و   ) دنتخانـشن ار  ناـشربمایپ  اـهنآ  هک  نیا  اـی  : » دـیوگ یم هلحرم  نیموس  رد  هیآ 69 -) )
(. َنوُرِْکنُم َُهل  ْمُهَف  ْمَُهلوُسَر  اُوفِْرعَی  َْمل  ْمَأ  « ) دننک یم

شنانخـس رهاـظ  هب  ناوت  یمن دـنیوگب  دوب  نکمم  دوب  هتفرگ  تروص  یکوکـشم  اـی  زومرم  صخـش  هیحاـن  زا  توعد  نیا  رگا  ینعی 
.دروخ بیرف 

، دندوب فرتعم  وت  تناما  شناد و  لقع و  هب  دندناوخ  یم نیما » دّـمحم   » ار وت  هتـشذگ  رد  دـنناد ، یم یبوخ  هب  ار  وت  هقباس  اهنیا  یلو 
.تسین زین  اه  هناهب هنوگ  نیا  يارب  ییاج  سپ 

259 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

(. ٌۀَّنِج ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( !؟» تسا هناوید  وا  دنیوگ : یم هک  نیا  ای  : » دیوگ یم هلحرم  نیمراهچ  رد  هیآ 70 -) )
260 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میرادن ، نامیا  وا  رکف  لقع و  هب  اما  میسانش ، یم یبوخ  هب  ار  وا  صخش  ینعی 

.تسین گنهامه  طیحم  یمومع  راکفا  اب  هک  ارچ  دیوگ ، یم نونج  يور  زا  ار  نانخس  نیا  اسب  هچ 
تقیقح نیا  رب  هاوگ  شنانخـس  و  تسا » هدروآ  قح  اـهنآ  يارب  ربماـیپ  هکلب  : » دـیوگ یم ییوـج  هناـهب نیا  یفن  يارب  هلـصافالب  نآرق 

(. ِّقَْحلِاب ْمُهَءاج  َْلب   ) تسا
(. َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأ  َو  ! ) دننازیرگ و  دنراد » تهارک  قح  زا  اهنآ  رتشیب   » هک تساجنیا  راک  بیع 

260 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ناهج و   ) دنک يوریپ  اهنآ  ياهـسوه  زا  قح  رگا  و   » دـشاب مدرم  تالیامت  عبات  قح  هک  درادـن  یموزل  چـیه  هک  یلاح  رد  هیآ 71 -) )
ُّقَْحلا َعَبَّتا  َِول  َو  «! ) دـنوش یم هاـبت  دنتـسه  اـهنآ  رد  هک  یناـسک  همه  نیمز و  اهنامـسآ و  تشاد ) شدرگ  اـهنآ  لـیامت  قبط  رب  یتـسه 

زا يرایـسب  رد  هکلب  درادـن ، يا  هطباـض راـیعم و  مدرم  ياهـسوه  يوه و  اریز  َّنِهِیف .) ْنَم  ُضْرَأـْلا َو  ُتاواـمَّسلا َو  ِتَدَـسََفل  ْمُهَءاوْهَأ 
.دیارگ یم اهیتشز  يوس  هب  دراوم 

يارب فرـش ) تّزع و  و   ) يروآ دای  هیاـم  هک  میداد  اـهنآ  هب  ینآرق  اـم  یلو  : » دـیوگ یم عوضوم  نیا  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  سپس 
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(. َنوُضِْرعُم ْمِهِرْکِذ  ْنَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِِذب  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب  « ) دننادرگ يور  تسا )  ) ناشیروآ دای  هیام ) هچنآ   ) زا اهنآ  یلو  تساهنآ ،

260 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

اب یهاوخ  یم تتوعد ) ربارب  رد   ) يا هنیزه دزم و  رجا و  اـهنآ  زا  وـت  هک  نیا  اـی  : » دـیوگ یم هلحرم  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  هیآ 72 -) )
(. َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُه  ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُجارَخَف  ًاجْرَخ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ  « ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  و  رتهب ، تراگدرورپ  دزم  هک  نیا 

يارب هک  ییاهرذع  دنتسین و  قح  میلست  نالد  روک  نیا  هک  دزاس  یم نشور  هتـشاد  نایب  هلحرم  جنپ  نیا  رد  هک  ییایوگ  نایب  اب  نآرق 
.دنتسین شیب  ساسا  یب ياه  هناهب دننک  یم رکذ  دوخ  تفلاخم  هیجوت 

260 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

طارـص هب  ار  اهنآ  وت  نیقی  عطق و  روطب  : » دیوگ یم نینچ  تشذـگ  هچنآ  زا  یلک  يریگ  هجیتن  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 73 -) )
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهوُعْدََتل  َکَّنِإ  َو  « ) ینک یم توعد  میقتسم 

261 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  میقتسم » طارص   » یمالسا تایاور  زا  یضعب  رد  هچ  رگ 
نآرق و دننام  رگید  قیداصم  دوجو  اب  تافانم  چیه  و  تسا ، نشور  ياهقادـصم  زا  یـضعب  نایب  تایاور  هنوگ  نیا  یلو  هدـش  ریـسفت 

.درادن داهج  يوقت و  داعم و  ءدبم و  هب  نامیا 

261 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

روطب دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  و  : » دـنک یم وگ  زاـب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ناـمه  عوضوم  نیا  یعیبط  هجیتن  و  هیآ 74 -) )
(. َنُوبِکاَنل ِطارِّصلا  ِنَع  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  َو  « ) دنفرحنم طارص  نیا  زا  ملسم 

.تسا لبق  هیآ  رد  میقتسم  طارص  نامه  هیآ  نیا  رد  طارص »  » زا روظنم 
: ددرگ یم نشور  قح  هار  ناربهر  تافص  زا  یشخب  انمض  قوف  تایآ  زا 

يریثک هورگ  دنیاشوخان  دـنچ  ره  دـنزرو  یم رارـصا  قح  بتکم  جـیورت  رد  هک  اهیکین  هب  هدـش  هتخانـش  دـندوب  یمدرم  هشیمه  اهنآ 
.دشاب

.دنبلط یمن يدام  شاداپ  شیوخ  توعد  ربارب  رد  اهنآ  هک  نیا  رگید 

261 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رس يارب  قح  نارکنم  هک  دوب  یفلتخم  ياه  هناهب زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  یهلا : يزاس  رادیب  فلتخم  قرط  هیآ 75 -) )
.دیوگ یم نخس  اهنآ  يزاس  رادیب  تجح و  مامتا  قرط  زا  دنوادخ  اجنیا  رد  دندرک ، یم ناونع  ناربمایپ  توعد  زا  یچیپ 

ناشتالکشم اهیراتفرگ و  مینک و  محر  نانآ  هب  رگا  و   » دنوش رادیب  ات  میزاس  یم دوخ  تمعن  لومشم  ار  اهنآ  هاگ  دیامرف : یم تسخن 
َْول َو  «! ) دننام یم نادرگ  رـس  يداو ) نیا  رد   ) دنزرو و یم تجاجل  ناشنایغط  رد  هکلب ) دنوش ، یمن رادـیب  اهنت  هن   ) میزاس فرط  رب  ار 

(. َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُض  ْنِم  ْمِِهب  ام  انْفَشَک  ْمُهانْمِحَر َو 
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261 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رادیب هار  نیا  زا  دندشن  رادـیب  تمعن  تمحر و  قیرط  زا  رگا  ات  میهد  یم یلام  شوگ  كاندرد  ثداوح  اب  ار  اهنآ  هاگ  و  هیآ 76 -) )
ناشراگدرورپ ربارب  رد  هن  اهنآ  اما  میتخاس  راتفرگ  الب  باذـع و  هب  ار  اهنآ  اـم   » اریز تسین ، رثؤم  اـهنآ  رد  زین  راـک  نیا  یلو  دـنوش ،

ام ْمِهِّبَِرل َو  اُوناکَتْـسا  اَـمَف  ِباذَْـعلِاب  ْمُهانْذَـخَأ  ْدََـقل  َو  « ) دـننک یم عرـضت  هجوت و  وا  هاـگرد  هب  هن  دـنداد و  ناـشن  يداـیقنا  عـضاوت و 
(. َنوُعَّرَضَتَی

261 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رـس نایغط و  هب  زین  اهنآ  میهد و  یم همادا  نانچمه  هدـننک  رادـیب  ياهتازاجم  اـهتمعن و  اـهتمحر و  نیا  هب  اـم  لاـح  ره  هب  هیآ 77 -) )
یلکب ناهگان  هک  دـنوش  یم راتفرگ  ناـنچ  مییاـشگب و  اـهنآ  يور  هب  دـیدش  باذـع  زا  يرد  هک  یماـگنه  اـت  ، » ناـشتجاجل یـشک و 

262 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُه  اذِإ  ٍدیِدَش  ٍباذَع  اذ  ًاباب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  اذِإ  یَّتَح  « ) دندرگ سویأم 

لوا مسق  ياهتازاجم  رد  فدـه  لاصیتسا » يزاسکاپ و  ياهتازاجم   » و یتیبرت » ياهتازاجم   » دراد تازاـجم  عون  ود  دـنوادخ  عقاو  رد 
.دنوش هدایپ  رورغ  بکرم  زا  دنبایرد و  ار  دوخ  یناوتان  فعض و  دنریگ و  رارق  جنر  یتخس و  رد  هک  تسا  نآ 

نک هشیر  شنیرفآ  ناـمرف  مکح  هب  هک  تسا  نیا  دریگ  یم تروـص  حالـصا  لـباق  ریغ  دارفا  دروـم  رد  هک  مود  مسق  رد  فدـه  یلو 
.دنوش

262 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

اهنآ يرازگ  رکـش  سح  کـیرحت  يارب  یهلا  ياـهتمعن  رکذ  هب  دوش و  یم دراو  رگید  قـیرط  زا  ناـیب ، نیا  زا  دـعب  نآرق  هیآ 78 -) )
« دیروآ یم اج  هب  ار  وا  رکش  رتمک  اما  درک ، داجیا  لقع ]  ] بلق مشچ و  شوگ و  امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ،

(. َنوُرُکْشَت ام  اًلِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  (َو 
یسح لئاسم  دشاب ، یم هس  نیا  ناسنا  تخانـش  یلـصا  رازبا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لقع ) مشچ و  شوگ و   ) عوضوم هس  نیا  رب  هیکت 

.لقع يورین  هلیسو  هب  ار  یسح  ریغ  لئاسم  دنک و  یم كرد  شوگ  مشچ و  قیرط  زا  ابلاغ  ار 

262 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

و : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، یکاخ  نیمز  نیا  زا  ناسنا  تقلخ  ینعی  راگدرورپ ، تایآ  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 79 -) )
(. ِضْرَْألا ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دیرفآ نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا 

َو « ) دیوش یم روشحم  عمج و  وا  يوس  هب   » هدش هتخیگنا  رب  راب  رگید  دیدرگ و  یم زاب  نیمز  هب  زاب  دیا  هدـش هدـیرفآ  نیمز  زا  نوچ  و 
(. َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ 

ار داـعم  هلأـسم  ناـکما  زین  دیـسانشب و  ار  شخب  یتسه  هک  تسا  یفاـک  دیـشیدنیب ، شزرا  یب كاـخ  زا  ناـتدوخ  شنیرفآ  رد  رگا  و 
.دیبایرد
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262 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

راگدرورپ گرزب  تایآ  زا  هک  زور  بش و  دـش  دـمآ و  تایح و  گرم و  هلأـسم  هب  ناـسنا  شنیرفآ  هلأـسم  رکذ  زا  دـعب  هیآ 80 -) )
هشیدنا ایآ  تسوا ، نآ  زا  زور  بش و  دش  دمآ و  دناریم و  یم دنک و  یم هدنز  هک  تسا  یـسک  وا  و  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، تسا 

263 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولِقْعَت .) الَف  ِراهَّنلا َأ  ِْلیَّللا َو  ُفالِتْخا  َُهل  ُتیُِمی َو  ِییُْحی َو  يِذَّلا  َوُه  َو  ( !؟» دینک یمن
یـسفنا و تایآ  نیرتمهم  زا  یـشخب  رکذ  اب  هدرک و  عورـش  راگدرورپ  تخانـش  هزیگنا  زا  ریخا  هناـگ  هس  تاـیآ  رد  بیترت  نیا  هب  و 

.دهد یم نایاپ  ار  ثحب  یقافآ 

263 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نامه اهنآ  ، » دننک یم دیلقت  دوخ  ناکاین  زا  هناروک  روک  هدرک و  اهر  ار  لقع  هشیدـنا و  اهنیا  دـنک : یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
(. َنُولَّوَْألا َلاق  ام  َْلثِم  اُولاق  َْلب  « ) دنتفگ یم ناشناینیشیپ  هک  دنیوگ  یم

263 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رب رگید  راب  ایآ  میدـش  هدیـسوپ )  ) ناوختـسا كاخ و  میدرم و  ام  هک  یماـگنه  اـیآ  دـنتفگ : یم بجعت ) يور  زا   ) اـهنآ (- » هیآ 82 )
(. َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  ًاماظِع َأ  ًاباُرت َو  اَّنُک  اْنتِم َو  اذِإ  اُولاق َأ  ( !؟» دش میهاوخ  هتخیگنا 

263 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ْدََقل « ) تسا ناینیـشیپ  ياه  هناسفا طـقف  نیا  هدـش و  هداد  لـبق  زا  نامناردـپ  اـم و  هب  هدـعو  نیا  ! » تسین یندرک  رواـب  نیا  هیآ 83 -) )
(. َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  اذه  انُؤابآ  ُنَْحن َو  انْدِعُو 

263 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

فئاطل اه و  هناهب عاونا  اب  لیلد  نیمه  هب  دنتـشاد و  تشحو  داعم  هلأسم  زا  همه  زا  شیب  ناکرـشم  راـفک و  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 84 -) )
.دیوگ یم نخس  داعم  زا  دکؤم  روطب  احورشم و  زین  نآرق  دننک ، یلاخ  نآ  راب  ریز  زا  هناش  دنتساوخ  یم لیحلا 

.دنادرگ یم زاب  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  نخس  دریگ و  یم فارتعا  ناکرشم  دوخ  زا  دروم  ره  رد  هک  نیا  بلاج  و 
ُْمْتنُک ْنِإ  اهِیف  ْنَم  ُضْرَْألا َو  ِنَِمل  ُْلق  ( !؟» دـیناد یم امـش  رگا  تسیک ، نآ  زا  دـننیمز  رد  هک  یناسک  نیمز و  وگب : : » دـیوگ یم تسخن 

(. َنوُمَْلعَت

263 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

خساپ رد   ) يدوز هب   » دنراد یتسه  هدننیرفآ  دنوادخ  هب  هک  يداقتعا  ترطف و  يادن  ساسا  رب  اهنآ  دنک : یم هفاضا  سپس  هیآ 85 -) )
(. ِهَِّلل َنُولوُقَیَس  « ) تسادخ نآ  زا  همه  تسا ) نآ  رد  هچنآ  نیمز و  تیکلام  : ) دنیوگ یم وت )
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(. َنوُرَّکَذَت الَف  ُْلق َأ  « ) دیوش یمن رکذتم  ایآ  دیراد ) فارتعا  زین  امش  دوخ  و   ) تسا نینچ  هک  نونکا  وگب :  » اهنآ هب  وت  یلو 
رود گرزب  دنوادخ  ریگارف  تردق  زا  و  دیرمش ؟ یم دیعب  گرم  زا  دعب  ار  ناسنا  ندش  هدنز  هنوگچ  نشور  حیرص و  فارتعا  نیا  اب 

؟ دیناد یم
264 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

264 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

میظع شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامسآ  راگدرورپ  یـسک  هچ  وگب :  » نک و لاؤس  اهنآ  زا  دهد  یم روتـسد  راب  رگد  هیآ 86 -) )
(. ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  ِْعبَّسلا َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ُْلق  ( !؟» تسا

264 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نآ زا  اهنیا ) همه  : ) دنیوگ یم  » دـنراد یتسه  قلاخ  ناونع  هب  هّللا  هب  هک  يداقتعا  يدـیحوت و  ترطف  نامه  يور  اهنآ  زاب  هیآ 87 -) )
(. ِهَِّلل َنُولوُقَیَس  « ) تسادخ

ددجم تشگ  زاب  تمایق و  رکنم  و  دیسرت » یمن ادخ  زا  ارچ  دیفرتعم ) تیعقاو  نیا  هب  دوخ  هک   ) امش وگب   » اهنآ هب  راکـشآ  رارقا  نیا  اب 
(. َنوُقَّتَت الَف  ُْلق َأ  ( !؟ دیوش یم یگدنز  هب  ناسنا 

264 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رد ار  تادوجوم  همه  تموکح  یـسک  هچ  وگب :  » نک و لاؤس  نیمز  اهنامـسآ و  رب  تیمکاح  هراب  رد  اـهنآ  زا  رگید  راـب  هیآ 88 -) )
(. ٍء ْیَش ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ُْلق  ( !؟» دراد تسد 

(. ِْهیَلَع ُراُجی  ُریُِجی َو ال  َوُه  َو  ( !؟» درادن نداد  هانپ  هب  زاین  دهد و  یم هانپ  ناهانپ  یب هب  یسک  هچ  «و 
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  « ) دیهاگآ اهتیعقاو  نیا  زا  یتسار  رگا  »

264 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

رـصحنم ملاع ) نیا  رد  نداد  هانپ  تیامح و  تیمکاح و  توکلم و  : ) دنیوگ یم  » دنیاشگ و یم فارتعا  هب  نابز  راب  رگید  هیآ 89 -) )
(. ِهَِّلل َنُولوُقَیَس  « ) تسادخ هب 

(. َنوُرَحُْست یَّنَأَف  ُْلق  ( ؟» دیا هدش وا  روحسم  هدرک و ) رحس  ار  امش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دییوگ  یم  ) هنوگچ لاح  نیا  اب  وگب : »

264 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، رگید زیچ  هن  وداج و  هن  تسا و  رحس  هن  دیامرف : یم هاتوک  هدرشف و  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  کی  ناونع  هب  ماجنا  رس  هیآ 90 -) )
(. َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ِّقَْحلِاب َو  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب  « ) دنیوگ یم غورد  اهنآ  میتخاس و  نشور  میدروآ و  اهنآ  يارب  ار  قح  ام  هلب  »
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264 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، دش نایب  راگدرورپ  تیبوبر  تیکلام و  داعم و  هنیمز  رد  ییاهثحب  هتشذگ  تایآ  رد  دشک : یم یهابت  هب  ار  ناهج  كرـش  هیآ 91 -) )
.دیوگ یم خساپ  نآ  هب  و  هدرک ، حرطم  ار  ناکرشم  تافارحنا  زا  یتمسق  هتخادرپ ، كرش  یفن  هلأسم  هب  اجنیا  رد 

265 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوبعم  هدرکن و  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  زگره  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن 
(. ٍهلِإ ْنِم  ُهَعَم  َناک  ام  ٍَدلَو َو  ْنِم  ُهَّللا  َذَخَّتا  اَم  « ) تسین وا  اب  يرگید 

.دنتشادنپ یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  زین  ناکرشم  دنناوخ و  یم وا  یقیقح ! دنزرف  ار  یسیع  نایحیسم 
هرادا ریبدت و  ار  دوخ  تاقولخم  نایادخ  زا  کی  ره  دش ، یم نینچ  رگا  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، كرش  یفن  رب  لیلد  نایب  هب  سپس 

(. َقَلَخ اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک  َبَهََذل  ًاذِإ  « ) دندرک یم
.تسین راگزاس  مینیب  یم مکاح  نآ  رب  هک  یماظن  تدحو  اب  نیا  دش و  یم هرادا  یصاخ  ماظن  اب  ملاع  زا  یشخب  ره  اعبط  و 

نیا و  دنیوج » يرترب  رگید  یضعب  رب  یضعب   » دنتشاد یعـس  دوخ  تموکح  ورملق و  شرتسگ  يارب  نایادخ  نیا  زا  کی  ره  هوالع  هب 
(. ٍضَْعب یلَع  ْمُهُضَْعب  الََعل  َو   ) دش یم ناهج  ماظن  یگتخیسگ  مه  زا  يارب  يرگید  ببس  دوخ 

اَّمَع ِهَّللا  َناْحبُـس  « ) دـننک یم فیـصوت  نانآ  هچنآ  زا  ادـخ  تسا  هزنم  : » دـیامرف یم یلک  يریگ  هجیتن  کـی  ناونع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُفِصَی

265 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

: دیوگ یم تسا  وگ  هدوهیب  ناکرشم  نیا  هب  يرگید  خساپ  هیآ  نیا  هیآ 92 -) )
(. ِةَداهَّشلا ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  « ) تسا هاگآ  راکشآ ) ناهنپ و   ) دوهش بیغ و  زا  دنوادخ  »

.درادن غارس  دینک  یم اعدا  امش  هک  ینایادخ  مان  هب  ار  يزیچ  زگره  وا 
ناهج دوهش  بیغ و  تسامش و  قلاخ  هک  يدنوادخ  اما  دیـشاب  هاگآ  نآ  زا  امـش  دشاب و  يرگید  يادخ  ملاع  رد  تسا  نکمم  رگم 

؟ دشاب ربخ  یب نآ  زا  دناد  یم ار 
يارب دنیوگ و ) یم  ) اهنآ هچنآ  زا  تسا  رترب  دنوادخ  سپ  : » دشک یم اهنآ  یفارخ  ياهرادنپ  رب  نالطب  طخ  هلمج  نیا  اب  ماجنا  رـس  و 

(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَتَف  « ) دنوش یم لئاق  کیرش  وا 
دناد و یم ار  نانخس  نیا  مامت  تسا و  هاگآ  اهنآ  نورب  نورد و  رارسا  زا  دنوادخ  هک  تسا  ناکرشم  يارب  يدیدهت  انمـض  هلمج  نیا 

.درک دهاوخ  تازاجم  همکاحم و  شیوخ  لدع  هاگداد  رد  ار  نانآ  عقوم  هب 

265 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

: دیوگ یم دنک ، یم بیقعت  تسا ، یهلا  ياهباذع  هب  جوجل  ناکرـشم  رافک و  دیدهت  هک  ار  هتـشذگ  تایآ  فده  هیآ  نیا  هیآ 93 -) )
266 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگا  نم ! راگدرورپ  وگب : ! » ربمایپ يا 

(. َنوُدَعُوی ام  یِّنَیُِرت  اَّمِإ  ِّبَر  ُْلق   ) منیبب ار  نآ  میگدنز  رد  و  یهد » ناشن  نم  هب  دوش  یم هداد  هدعو  نانآ  هب  هک  ار  ییاهباذع 

266 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 
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(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  ِیف  ِیْنلَعْجَت  الَف  ِّبَر  « ) هدم رارق  رگمتس  هورگ  اب  اهباذع  نیا  رد  ارم  اراگدرورپ ! (- » هیآ 94 )
.تخاس ناکرشم  ریگنماد  دنوادخ  هک  تسا  يویند  ياهتازاجم  باذع  نیا  زا  روظنم 

266 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ربمایپ هب  رطاخ  یلست  يرادلد و  نانمـشد و  زا  دیدرت  کش و  هنوگ  ره  یفن  عوضوم و  نیا  يور  رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  و  هیآ 95 -) )
ناشن وت  هب  میهد  یم هدعو  اهنآ  هب  باذـع ) زا   ) ار هچنآ  هک  میرداق  ام  و  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. َنوُرِداَقل ْمُهُدِعَن  ام  َکَیُِرن  ْنَأ  یلَع  اَّنِإ  َو  « ) میهد
هلحرم هب  ردـب - گنج  هنحـص  رد  هلمج  زا  خـیرات - نآ  زا  دـعب  فلتخم  ياه  هنحـص رد  راـگدرورپ  تردـق  نیا  میناد  یم هکناـنچ  و 

.دمآ رد  تیلعف 

266 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

عفد شور  هار و  نیرتهب  هب  ار  يدب   » نک و ارادم  هورگ  نیا  اب  هک  دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپـس  هیآ 96 -) )
(. َۀَئِّیَّسلا ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ! ) هد یکین  هب  ار  يدب  خساپ  و  نک »

اِمب ُمَلْعَأ  ُنَْحن  « ) میرتهاـگآ دـننک  یم فیـصوت  دـنیوگ و ) یم اـهنآ   ) هچنآ هب  اـم   » نادـب دـشاب و  هتـشادن  یباتـش  هلجع و  هار  نیا  رد 
(. َنوُفِصَی

هک هد  خـساپ  یکین  اب  ار  يدـب  وت  اما  دـنک ، یم تحاران  ار  وت  اهنآ  رازآ  تیذا و  عاونا  نشخ و  راتفگ  تسیاشان و  تاکرح  میناد  یم
روتـسد نیا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  یلو  تسا  ناـگدروخ  بـیرف  نـالفاغ و  ندرک  رادـیب  يارب  اهـشور  نیرترثؤـم  زا  یکی  دوـخ  نـیا 

.دنکن هدافتسا  ءوس  نآ  زا  نمشد  هک  تسا  يدراوم  صوصخم 

266 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

: وگب و   » راپسب ادخ  هب  ار  تدوخ  مه  زاب  لاح  نیع  رد  یلو  هیآ 97 -) )
(. ِنیِطایَّشلا ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  « ) مرب یم هانپ  وت  هب  نیطایش  ياه  هسوسو زا  نم  اراگدرورپ !

266 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

267 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هانپ  وت  هب  : » وگب هکلب  اهنآ ، هدننک  لافغا  ياه  هسوسو زا  اهنت  هن  هیآ 98 -) )
(. ِنوُرُضْحَی ْنَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  َو  « ) دنوش رضاح  نم  دزن  اهنآ  هک  نیا  زا  مرب  یم

.تسا رابنایز  هدننک و  اوغا  زین  ناشروضح  هک  دنبای  روضح  نم  تاسلج  رد  و 
هاـنپ رد  رظن  نیا  زا  ار  دوـخ  هشیمه  دنـشاب و  رذـح  رب  یناطیـش  تاـئاقلا  زا  موادـم  روـطب  دـیاب  قـح  هار  ناورهر  همه  بیترت  نیا  هـب 

.دنهد رارق  راگدرورپ 

267 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 
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ناشلطاب ریـسم  رد  ناراکهنگ  ناکرـشم و  یتخـس  رـس  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  هک  ییاهثحب  بیقعت  رد  نکممان ! ياضاقت  هیآ 99 -) )
هار نیا  هب  اهنآ  دـنک : یم فیـصوت  نینچ  دـنریگ  یم رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یماگنه  هب  ار  ناشکاندرد  عضو  اـجنیا  رد  تشذـگ ،

(. ُتْوَْملا ُمُهَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  « ) دسر ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  ات   » دنهد یم همادا  نانچمه  دوخ  طلغ 
لباقم زا  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ دـنیب ، یم رگید  ناهج  رد  نتفرگ  رارق  ناهج و  نیا  زا  ندـیرب  لاـح  رد  ار  دوخ  هک  ماـگنه  نیا  رد 

ار ییاه  یهاتوک هتفر و  تسد  زا  ياه  هیامرس رمع و  دنیب ، یم مشچ  اب  ار  شیوخ  كاندرد  تشون  رس  ییوگ  دوریم  رانک  شناگدید 
.دنک یم هدهاشم  ار  نآ  موش  بقاوع  هدش ، بکترم  هک  ار  یناهانگ  هدرک و  هتشذگ  رد  هک 

(. ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاق  «! ) دینادرگ زاب  ارم  نم ! راگدرورپ  يا  دیوگ : یم  » دوش و یم دنلب  وا  دایرف  هک  تساجنیا 

267 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

یِّلََعل « ) مروآ اج  هب  متفگ  كرت  هچنآ  ربارب  رد  یحلاص  لمع  منک و ) ناربج  ار  دوخ  هتـشذگ   ) دـیاش  » دـینادرگ زاب  ارم  هیآ 100 -) )
(. ُتْکَرَت امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ 

هداد خساپ  نینچ  وا  هب  دهد ، یمن راک ، دب  هن  راک و  وکین  هن  سک ، چـیه  هب  ار  یتشگ  زاب  هزاجا  نینچ  شنیرفآ  نوناق  هک  اجنآ  زا  اما 
(. اَّلَک  ) درادن دوجو  یتشگ  زاب  هار  زگره » هن ! : » دوش یم

(. اُهِلئاق َوُه  ٌۀَِملَک  اهَّنِإ  « ) دیوگ یم نابز  هب  وا  هک  تسا  ینخس  نیا  »
ار دوخ  قباس  همانرب  نامه  زاب  دنیشنب  ورف  الب  جاوما  تقو  ره  تسا و  هتساوخن  رب  يدازآ  هدارا و  اب  شلد  قامعا  زا  زگره  هک  ینخس 

.دهد یم همادا 
268 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرک ، خزرب  زیمآ  رارسا  ناهج  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  رایسب  هراشا  هیآ ، نایاپ  رد  و 

«. 1 ( » َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  « ) دراد دوجو  یخزرب  دنوش  یم هتخیگنا  رب  هک  يزور  ات  اهنآ  رس  تشپ  رد  و  : » دیوگ یم

268 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

نخس اجنیا  رد  و  دوب ، نایم  رد  خزرب  ناهج  زا  نخس  میدید  هکنانچ  هتشذگ  تایآ  رد  ناراک : دب  تازاجم  زا  يا  هشوگ هیآ 101 -) )
.تسا ناهج  نآ  رد  نامرجم  تالاح  زا  یتمسق  تمایق و  زا 

زور نآ  رد  اهنآ  نایم  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  زا  کی  چیه  دوش  هدیمد  روپیش ]  ] روص رد  هک  یماگنه  سپ  : » دیوگ یم نینچ  تسخن 
ْمُهَْنَیب َباْسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف   ) تسین هتخاس  یـسک  زا  يراک  نوچ  دـننک » یمن کمک  ياضاقت  رگیدـکی  زا  دوب و  دـهاوخن 

(. َنُولَءاسَتَی ٍِذئَمْوَی َو ال 
رد هک  یناـسک  ماـمت  نآ  زا  سپ  و  ناـهج ، نیا  نتفرگ  ناـیاپ  ماـگنه  هب  راـب  کـی  دوش : یم روص » خـفن   » راـب ود  نآرق  تاـیآ  قـبط 

ددرگ یم زاغآ  ناگدرم  زیخاتسر  مود ، خفن  زا  سپ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ملاع  رسارس  گرم  دنریم و  یم دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و 
.دنوش یم ازج  باسح و  هدامآ  و  دندرگ ، یم زاب  نیون  تایح  هب  اهناسنا  و 

يدنواشیوخ و هطبار  اریز  تساهبـسن ، نداتفا  راک  زا  یکی  هدـش : هراشا  تمایق  ياه  هدـیدپ زا  تمـسق  ود  هب  قوف  هیآ  رد  لاح  ره  هب 
رد ای  و  دننک ، رارف  اهتازاجم  زا  يرایـسب  زا  مرجم  دارفا  هک  دوش  یم ببـس  تسا  ناهج  نیا  مدرم  یگدـنز  ماظن  رب  مکاح  هک  يا  هلیبق

ردارب و زا  یتح  دـناوت  یمن سک  چـیه  و  شلامعا ، تسا و  ناسنا  تمایق  رد  اما  دـنریگ ، کمک  نادـنواشیوخ  زا  ناشتالکـشم  لـح 
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.درخب ناج  هب  ار  وا  تازاجم  ای  دنک و  عافد  شردپ  دنزرف و 
لاؤس هجو  چـیه  هب  رگیدـکی  لاح  زا  یهلا  رفیک  باسح و  سرت  تدـش  زا  هک  دـنور  یم ورف  تشحو  رد  ناـنچ  اـهنآ  هک : نیا  رگید 
مدرم دـنک  یم شومارف  ار  دوخ  ردارب  ردارب ، و  دوش ، یم لـفاغ  شراوخ  ریـش  كدوـک  زا  رداـم  هک  تسا  يزور  زور  نآ  دـننک ، یمن

! تسا دیدش  ادخ  باذع  دنتسین ، تسم  یلو  دنسر  یم رظنب  ناتسم  نوچمه 
__________________________________________________

ایند و نایم  هک  یملاع  هب  تهج  نیمه  يور  دوش و  یم لئاح  ء  یـش ود  نایم  رد  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  لـصا  رد  خزرب »  » هژاو ( 1)
.دوش یم هتفگ  خزرب  هتفرگ  رارق  ترخآ  ملاع 

269 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

269 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

راک نیا  يارب  زور  نآ  رد  هک  یـصوصخم  نازیم  اب  تسا  لامعا  شجنـس  هلأسم  هلأـسم ، نیتسخن  تماـیق ، ماـیق  زا  دـعب  هیآ 102 -) )
هنزو هک  یناسک  : » دیامرف یم هورگ  نیا  هراب  رد  دنک ، یم نیگنـس  ار  لامعا  يوزارت  هک  دنراد  ینزو  رپ  لامعا  یهورگ  هدـش ، نییعت 

(. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  « ) دنناراگتسر نامه  تسا  نیگنس  ناشلامعا 
گرزب و ناـیاوشیپ  زور  نآ  رد  اـهناسنا  دوـخ  یتـح  اـهناسنا و  لاـمعا  شجنـس  نازیم  دـیآ  یم رب  فـلتخم  تاـیاور  زا  هـک  يروـطب 

.دنا هنومن ياهناسنا 
هچ ات  هک  دوش  یم نشور  هسیاقم  نیا  رد  و  دـننک ، یم هسیاقم  اهنآ  يایـصوا  گرزب و  ناربمایپ  اـب  ار  ناـشلامعا  اـهناسنا و  نیا  رب  اـنب 

.دنراد تهابش  اهنآ  هب  هزادنا 

269 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هک دنتـسه  یناسک  دـشاب  نزو ) یب ای   ) کبـس ناشلامعا  هنزو  حـلاص ) لـمع  ناـمیا و  نتـشادن  رثا  رب   ) هک اـهنآ  اـما  و  (- » هیآ 103 )
اوُرِـسَخ َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  « ) دنام دنهاوخ  هنادواج  منهج  رد  دندرک ) دایز  و   ) هداد تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرس 

(. َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَسُْفنَأ 
هب يدنمـشزرا  زیچ  نآ  ربارب  رد  هکنآ  یب دـنداد  تسد  زا  ایند  تراجت  رازاب  نیا  رد  ار  شیوخ  یتسه  ینعی  هیامرـس  نیرتگرزب  اـهنآ 

.دنروآ تسد 

269 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

: دهد یم حرش  نینچ  ار  اهنآ  كاندرد  ياهباذع  زا  یشخب  هیآ  نیا  هیآ 104 -) )
(. ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  ُحَْفلَت  « ) دوش یم هتخاون  اهنآ  ياهتروص  هب  ریشمش  نوچمه  شتآ ، نازوس  مرگ و  ياه  هلعش »

هک يروطب  َنوُِحلاـک .) اـهِیف  ْمُه  َو  « ) دـنراد هدیـشک ) مه  رد  و   ) سوـبع يا  هرهچ خزود  رد  باذـع ) یتحاراـن و  تدـش  زا   ) اـهنآ «و 
.دنام یم زاب  مه  زا  ناشیاهبل 
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269 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

اب ار  راگدرورپ  يوگتفگ  زا  يا  هشوگ نآ  بیقعت  رد  و  دوب ، نایخزود  كاندرد  تازاجم  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هیآ 105 -) )
هدـناوخ امـش  رب  نم  تایآ  ایآ  : » دـیامرف یم هتخاس ، بطاخم  زیمآ  باتع نخـس  نیا  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسخن  دـنک  یم وگ  زاب  اهنآ 

(. َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  َْمل  َأ  ( ؟» دیدرک یم بیذکت  ار  نآ  سپ  دش  یمن
270 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

270 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

و دش ، هریچ  ام  رب  ام ، یتخبدب  اراگدرورپ ! تسا ) نینچ  يرآ  : ) دنیوگ یم  » دننک و یم فارتعا  لاؤس  نیا  خساپ  رد  اهنآ  هیآ 106 -) )
(. َنیِّلاض ًامْوَق  اَّنُک  اُنتَْوقِش َو  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر  اُولاق  « ) میدوب یهارمگ  موق  ام 

270 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

زا ار  ام  اراگدرورپ ! : » دننک یم هفاضا  هلـصافالب  اذل  دـننک  راگدرورپ  تمحر  بلج  دـنهاوخ  یم تافارتعا  نیا  اب  دـیاش  هیآ 107 -) )
(. اْهنِم انْجِرْخَأ  انَّبَر   ) میهد ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگ  زاب  ایند  هب  و  ربب » نوریب  شتآ  نیا 

(. َنوُِملاظ اَّنِإَف  انْدُع  ْنِإَف   ) دوب میهاوخن  وت  وفع  هتسیاش  و  میرگمتس » اعطق  ام  میدرک  رارکت  ار  قباس  ياه  همانرب رگید  راب  هاگ  ره  »
هب تشگ  زاب  و  لمع ، هن  تسازج  راد  ترخآ  يارـس  هک  دنربخ  یب تیعقاو  نیا  زا  ییوگ  هک  دنیوگ  یم یلاح  رد  ار  نخـس  نیا  اهنآ 

.تسین ریذپ  ناکما رگید  ایند 

270 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

خزود رد  نانچمه  و   ) دـیوش رود  دـیوگ : یم  » دـنوادخ دوش  یم هداد  خـساپ  اـهنآ  هب  ماـمت  تیعطاـق  اـب  لـیلد  نیمه  هب  هیآ 108 -) )
(. ِنوُمِّلَُکت اهِیف َو ال  اُؤَسْخا  َلاق  «! ) دیئوگم نخس  نم  اب  و  دیوش ) شوماخ  دینامب ،

270 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ام اراگدرورپ ! دنتفگ : یم مناگدنب  زا  یهورگ  هک   » دیا هدرک شومارف  ایآ  دنک : یم نایب  نینچ  ار  نخس  نیا  لیلد  سپـس  هیآ 109 -) )
ْرِفْغاَف اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  يِدابِع  ْنِم  ٌقیِرَف  َناک  ُهَّنِإ  ( !؟» یناگدـننک محر  نیرتهب  وت  و  نک ، محر  ام  رب  شخبب و  ار  اـم  میدروآ ، ناـمیا 

(. َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  انْمَحْرا َو  اَنل َو 

270 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

امش دندرک و  لفاغ  نم  دای  زا  ار  امش  ات  دیدرک ) رارصا  راک  نیا  رد  ردقنآ  و   ) دیتفرگ هرخـسم  داب  هب  ار  اهنآ  امـش  اما  (- » هیآ 110 )
(. َنوُکَحْضَت ْمُْهنِم  ُْمْتنُک  يِرْکِذ َو  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح  ایِرْخِس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف  « ) دیدیدنخ یم نانآ  هب 
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270 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

ياـه هماـنرب رد  لزلزت  مدـع  ازهتـسا و  همه  نآ  لـباقم  رد   ) يدرمیاـپ تماقتـسا و  ربص و  نآ  رطاـخ  هب  زورما  نم  یلو  (- » هیآ 111 )
(. َنوُِزئاْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  « ) دنراگتسر زوریپ و  اهنآ  مداد ، شاداپ  ار  اهنآ  ناشیهلا )

دیشاب نینچ  مه  دیاب  دسر و  یمن ناتدایرف  هب  یـسک  دیراتفرگ و  باذع  نیرتکاندرد  تالاح و  نیرتدب  رد  زورما  امـش  امـش ...  اما  و 
.دیرفیک نیا  قحتسم  هک 

271 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

271 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

تروص هب  هک  نایخزود  یناور  ياهتازاجم  زا  رگید  یعون  اجنیا  رد  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  ناهج : نیا  رمع  یهاتوک  هیآ 112 -) )
يور رد  لاس  دنچ  دیوگ : یم  » هداد رارق  بطاخم  ار  اهنآ  دنوادخ  زور  نآ  رد  دیوگ : یم تسخن  هدش  حرطم  تسا  یهلا  ياهشنزرس 

(. َنِینِس َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ( ؟» دیدرک یگدنز ) و   ) فقوت نیمز 

271 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

، زور کی  هزادنا  هب  اهنت  ام  دنیوگ : یم خساپ  رد   » هک دننیب  یم هاتوک  يردـق  هب  ار  ایند  یگدـنز  هسیاقم  نیا  رد  اهنآ  اما  هیآ 113 -) )
(. ٍمْوَی َضَْعب  ْوَأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  « ) میتشاد فقوت  ایند  رد  زور ، کی  زا  یضعب  هزادنا  هب  نآ ) زا  رتمک  یتح   ) ای

نادیواج شیاهتمعن  مه  هک  ترخآ ، یگدـنز  ربارب  رد  دنتـسه  يرذـگ  دوز  ياه  هظحل ییوگ  ایند  رد  ینالوط  ياهرمع  تقیقح  رد 
.دودحمان شیاهتازاجم  مه  تسا و 

دنناوت یم هک  اـهنآ  زا  ! » ادـنوادخ دـننک : یم ضرع  دنـشاب ، هتفگ  يرتـقیقد  خـساپ  هک  نیا  يارب  اـی  دوـخ ، نخـس  دـیکأت  يارب  سپس 
(. َنیِّداْعلا ِلَئْسَف  «! ) سرپب دنرامشب 

271 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

: دیوگ یم  » اهنآ هب  خیبوت  شنز و  رس  ناونع  هب  دنوادخ  هک  تساجنیا  هیآ 114 -) )
(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاق  « ) دیتسناد یم رگا  دیدرک  فقوت  ایند ) رد   ) یمک رادقم  امش  يرآ ) )

271 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

دوـش و یم ثـحب  دراو  هورگ  نـیا  نتخاـس  رادــیب  يارب  هدــنزومآ  رثؤـم و  رایــسب  یهار  رگید ، یهار  زا  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 115 -) )
ْمُکانْقَلَخ امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  ( !؟» درک دیهاوخن  تشگزاب  ام  يوس  هب  و  میا ، هدیرفآ هدوهیب  ار  امـش  ام  هک  دـیدرک  نامگ  ایآ  : » دـیوگ یم

(. َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو 
یتسار رگا  هک  نیا  نآ  و  دنک ، یم نایب  ار  لامعا  يازج  باسح و  زیخاتـسر و  لئالد  نیرت  هدـنز زا  یکی  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  نیا 

نیا اب  دراد و  هک  یتالکشم  مامت  اب  ناهج  نیا  یگدنز  اریز  دوب ، دهاوخ  هدوهیب  ثبع و  ایند  یگدنز  دشابن  راک  رد  يداعم  تمایق و 
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ینعم یب چوپ و  رایسب  دشاب  زور  دنچ  نیمه  يارب  افرص  رگا  تسا  هدیچ  نآ  يارب  ادخ  هک  ییاه  همانرب تامدقم و  تالیکـشت و  همه 
.دشاب یم

271 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

272 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یمهم  نخس  تقلخ ، ندوبن  ثبع  ینعی  راتفگ  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 116 -) )
امـش هک  نیا  زا   ) تسا قح  ياورنامرف  هک  يدنوادخ  تسا  رترب  سپ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  دراد  مکحم  لیلد  هب  زاین  هک  تسا 
ُّبَر َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُّقَْحلا ال  ُکـِلَْملا  ُهَّللا  َیلاـعَتَف  « ) تسا میرک  شرع  راـگدرورپ  وا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  دـشاب ) هدـیرفآ  فدـه  یب ار 

(. ِمیِرَْکلا ِشْرَْعلا 

272 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

یفن دیحوت و  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دوب  داعم »  » هلأسم زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  ناراگتسران : ناراگتـسر و  هیآ 117 -) )
ار يرگید  دوبعم  ادـخ  اـب  سک  ره  و  : » دـیامرف یم هدرک ، لـیمکت  هلیـسو  نیا  هب  ار  داـعم » ءدـبم و   » ثحب هدرک و  كرـش  هنوـگ  ره 
َرَخآ ال ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَـی  ْنَم  َو  « ) دوب دـهاوخ  شراگدرورپ  دزن  وا  باـسح  تشاد - دـهاوخن  نآ  رب  یلیلد  چـیه  املـسم  و  دـناوخب -

(. ِهِّبَر َْدنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف  ِِهب  َُهل  َناهُْرب 
.دنوش یم اریذپ  لیلد  هنوگ  چیه  نتشادن  اب  ار  كرش  اما  دننک  یم راکنا  نشور  لئالد  نآ  اب  ار  داعم  ناکرشم  يرآ !

(. َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  « ) دش دنهاوخن  راگتسر  نارفاک  انیقی  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
تـسا نیا  و  دسر ، یم نایاپ  هب  شیاهثحب  َنوُِرفاْکلا » ُحـِْلُفی  ال   » اب دـش و  زاغآ  َنُونِمْؤُْملا » َحَْـلفَأ  ْدَـق   » اب هروس  نیا  هک  تسا  بلاج  هچ 

.ماجنا ات  زاغآ  زا  نارفاک  نانمؤم و  یگدنز  يامن  رود 

272 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 23) نونمؤم ةروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  یلک  يریگ  هجیتن  کی  ناونع  هب  هفیرش  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 118 -) )
ْرِفْغا َو ِّبَر  ُْلق  َو  « ) یناگدـننک محر  نیرتهب  وت  هد و  رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  و  شخبب ، ارم  اراگدرورپ ! وگب : : » دـیوگ یم هدرک ،

(. َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  ْمَحْرا َو 
تمحر فطل و  هانپ  رد  راپسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  وت  متـس ، ملظ و  راتفرگ  یعمج  دننادرگرـس و  كرـش  ههاریب  رد  یهورگ  هک  نونکا 

.بلطب نارفغ  شزرمآ و  وا  زا  هد و  رارق  وا 
« نونمؤم هروس  نایاپ  »

273 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

273 ص :  [ ..... 24  ] رون هروس 

هراشا
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تسا هیآ  هدش و 64  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

273 ص :  هروس .... : ياوتحم 

هدـش هدایپ  هلحرم  دـنچ  رد  هک  تسناد  یـسنج  ياهیگدولآ  اب  هزراـبم  تفع و  ینمادـکاپ و  هروس  ناوت  یم تقیقح  رد  ار  هروس  نیا 
.تسا

.هدیدرگ حرطم  مامت  تیعطاق  اب  هروس  نیا  هیآ  نیمود  رد  هک  تسا  راک  انز  درم  نز و  دیدش  تازاجم  نایب  لوا  هلحرم 
ینیگنـس طرـش  مالـسا  یئاضق  نیزاوم  رظن  زا  و  تسین ، يا  هداس هلأسم  دـیدش  دـح  نیا  يارجا  هک  دزادرپ  یم رما  نیا  هب  مود  هلحرم 

.دراد
ياـههار نیرتـمهم  زا  یکی  هب  دـنک  یم تعاـنق  راـکهنگ  تازاـجم  هماـنرب  هب  اـهنت  مالـسا  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  موس  هلحرم  رد 
عوضوم نادرم و  هب  تبـسن  ناـنز  ناـنز و  هب  تبـسن  نادرم  ینارچ  مشچ  زا  یهن  هلأـسم  هتخادرپ ، یـسنج  ياـهیگدولآ  زا  يریگـشیپ 
دهاوخن فرط  رب  اهیگدولآ  دنوشن  نک  هشیر  یباجح  یب ینارچ و  مشچ  هلأسم  ود  ات  هک  ارچ  هدیـشک  شیپ  ار  ناملـسم  نانز  باجح 

.دش
رداص ار  ناـسآ  لهـس و  جاودزا  روتـسد  تفع  یفاـنم  لاـمعا  هب  ندـش  هدولآ  زا  مهم  يریگـشیپ  کـی  ناونع  هب  زاـب  مراـهچ  هلحرم 

.دنک یم
.دنک یم نایب  هطبار  نیمه  رد  ار  ناردام  ناردپ و  هب  تبسن  نادنزرف  تیبرت  لوصا  ترشاعم  بادآ  زا  یشخب  مجنپ  هلحرم 

274 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ندوب  میلست  داعم و  ءدبم و  دیحوت و  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یشخب  مشش  هلحرم 
.دنک یم رکذ  ار  ربمایپ  نامرف  ربارب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  لمعلا  حلاص  نانمؤم  یناهج  تموکح  زا  نخس  حلاص  لمع  نامیا و  هب  طوبرم  ياهثحب  تبسانم  هب  انمض 

274 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هلیـسو هب  دـینک  ظفح  یتفع  یب گنن  زا  ار  دوخ  ناماد  فلت و  زا  ار  دوخ  لاوما  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
زور هنابـش  ره  رد  ار  هروس  نیا  تئارق  سک  ره  هک  دـیراد  نوصم  تافارحنا  زا  شتاروتـسد  وترپ  رد  ار  ناتنانز  و  رون ، هروس  توالت 

«. دش دهاوخن  تفع  یفانم  لمع  راتفرگ  رمع  نایاپ  ات  زگره  وا  هداوناخ  زا  يدحا  دهد  همادا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

274 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 24) رونلا ةروس 

.تسا هروس  تایآ  نیرتریگمشچ  زا  یکی  هک  رون  هیآ  رطاخ  هب  تسا  رون  هروس  هروس ، نیا  مان  میناد  یم هیآ 1 -) )
ورف ار  نآ  هک  تسا  يا  هروس  » نیا دـیوگ : یم دراد ، هروس  ياـهثحب  عومجم  هب  یلاـمجا  هراـشا  تقیقح  رد  هروـس  نیا  هیآ  نیتـسخن 

اهاْنلَْزنَأ َو ٌةَروُس  « ) دـیوش رکذـتم  امـش  دـیاش  میدرک  لزاـن  ینـشور  تاـیآ  نآ  رد  و  میدومن ، بجاو  ار ) نآ  هب  لـمع  و   ) میداتـسرف
(. َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  اهِیف  اْنلَْزنَأ  اهانْضَرَف َو 

اریز تسا  يا  هداعلا قوف  تیمها  ياراد  همه  تاروتـسد  بادآ و  دـئاقع و  زا  معا  هروس  نیا  بلاطم  ماکحا و  مامت  هک  نیا  هب  هراـشا 
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.تسا هدش  لزان  دنوادخ  فرط  زا  همه 

274 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 24) رونلا ةروس 

نز و زا  کی  ره  : » دیوگ یم هتخادرپ ، راک  انز  درم  نز و  نوماریپ  مکحم  عطاق و  روتسد  نیتسخن  هب  یلک ، نایب  نیا  زا  دعب  هیآ 2 -) )
(. ٍةَْدلَج َۀَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلا  ُۀَِیناَّزلا َو  « ) دینزب هنایزات  دص  ار  راک  انز  درم 

رگا دوش  عنام  یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک ) تبحم  و   ) تفأر دیابن  و  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  و 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  ِرِخْآلا .) ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَْفأَر  امِِهب  ْمُکْذُخْأَت  َو ال  « ) دیراد نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب 

275 ص : ج3 ،
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  یهلا  تازاجم  نیا  زا  يریگ  هجیتن  لیمکت  يارب  يرگید  هتکن  هب  هیآ  نیا  نایاپ  رد  ماجنا  رس 

(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْشَْیل  َو  « ) دننک هدهاشم  ار  ود  نآ  تازاجم  دنشاب و ) هتشاد  روضح   ) نانمؤم زا  یهورگ  دیاب  «و 
: تسا روتسد  هس  رب  لمتشم  هیآ  نیا  عقاو  رد 

.تسا یعرش  زوجم  نودب  رسمه و  ریغ  نز  درم و  یسنج  شزیمآ  انز  زا  روظنم  ءاشحف - هب  هدولآ  نادرم  نانز و  تازاجم  مکح  - 1
.دیوشن دروم  یب تاساسحا  اهتبحم و  راتفرگ  یهلا  دح  نیا  يارجا  رد  هک  نیا  رب  دیکأت  - 2

فده هکلب  دریگ ، تربع  راکهنگ  هک  تسین  نیا  اهنت  فده  هک  ارچ  تسا  تازاجم  هنحص  رد  نانمؤم  زا  یعمج  روضح  روتـسد  - 3
.دوشب مه  نارگید  تربع  ببس  وا  تازاجم  هک  تسا  نآ 

275 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هک دـیآ  یم شیپ  یلاؤس  تبـسانم  نیمه  هب  دـمآ  نایم  هب  راک  انز  درم  نز و  تازاـجم  زا  نخـس  لـبق  هیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 3 -) )
؟ دراد یمکح  هچ  نانز  نینچ  اب  عورشم  جاودزا 

زج ار  راک  انز  نز  دـنک و  یمن جاودزا  كرـشم  ای  راک  انز  نز  اب  زج  راک  انز  درم  : » دـیوگ یم خـساپ  نینچ  ار  لاؤس  نیا  هفیرـش  هیآ 
ًۀَکِرْشُم ْوَأ  ًۀَِیناز  اَّلِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال  «! ) تسا هدش  میرحت  نانمؤم  رب  راک  نیا  دروآ و  یمن رد  دوخ  جاودزا  هب  كرشم ، ای  راک  انز  درم 

(. َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  ٌكِرْشُم َو  ْوَأ  ٍناز  اَّلِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناَّزلا ال  َو 
« زاورپ دـنک  یم سنج  مه  اب  سنج  مه  ، » دـنور یم ناگدولآ  لابند  هشیمه  ناگدولآ  هک  دـنک  یم نایب  ار  ینیع  تیعقاو  کی  مه  هیآ 

.دنهد یمن هدولآ  نارسمه  باختنا  اهیگدولآ و  نینچ  هب  نت  زگره  نامیا  اب  كاپ و  دارفا  اما 
هک ارچ  دراد ، زاـب  راـک  اـنز  دارفا  اـب  جاودزا  زا  ار  ناناملـسم  دـهاوخ  یم اـصوصخم  تسا و  یهلا  یعرـش و  مکح  کـی  ناـیب  مه  و 

.تسا راد  ریگاو  ابلاغ  یمسج  ياهیرامیب  نوچمه  یقالخا  ياهیرامیب 
276 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

276 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 24) رونلا ةروس 

تـسا نکمم  دوب و  هدـش  نایب  راک  انز  درم  نز و  يارب  يدـیدش  تازاجم  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تمهت : تازاجم  هیآ 4 -) )
زا دـعب  هلـصافالب  دـنهد ، رارق  ماهتا  دروم  ار  كاـپ  دارفا  قیرط  نیا  زا  هک  اوقت  یب ضرغم و  دارفا  يارب  دوش  يزیواتـسد  عوضوم  نیا 
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.دنک یم نایب  ار  ناگدننز  تمهت  دیدش  تازاجم  ناراک ، انز  دیدش  تازاجم  نایب 
( دوخ ياعدـم  رب   ) دـهاش راهچ  سپـس  دـننک ، یم تفع ) یفانم  لمع  هب   ) مهتم ار  نمادـکاپ  نانز  هک  یناـسک  و  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ًةَْدلَج َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءادَهُش  ِۀََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  «! ) دینزب هنایزات  داتشه  ار  اهنآ  دنروآ ، یمن
: دنک یم هفاضا  زین  رگید  مکح  ود  دیدش ، تازاجم  نیا  لابند  هب  و 

(. ًاَدبَأ ًةَداهَش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  َو ال  « ) دیریذپن ار  اهنآ  تداهش  زگره  «و 
(. َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) دنناقساف نامه  اهنآ  «و 

الاب رد  هک  هنوگ  نامه  نآ  ّدح  دـشاب  هدوب  لکـش  ره  هب  نابز و  ره  هب  دریگ ، ماجنا  حیرـص  ظفل  اب  یـسومان ) ماهتا  « ) فذـق  » هاگره
.تسا ریزعت »  » مکح لومشم  دشاب  هتشادن  تحارص  رگا  و  تسا ، هنایزات  داتشه  دش  هتفگ 

.تسا سکعنم  مالسا  تامیلعت  زا  يرایسب  رد  تسین  اجنیا  هب  رصحنم  نمادکاپ ، مدرم  تیثیح  ظفح  دروم  رد  يریگتخس  نیا 
دزاس مهتم  تسین  وا  رد  هک  يزیچ  هب  ار  شناملسم  ردارب  یناملـسم  هک  یماگنه  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

«! بآ رد  کمن  دننامه  دوش ، یم بوذ  وا  بلق  رد  نامیا 

276 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 24) رونلا ةروس 

يزاسکاپ هب  قیوشت  ار  ناگدولآ  یتصرف  ره  رد  هکلب  ددـنب ، یمن یـسک  رب  ار  تشگزاب  هار  زگره  مالـسا  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 5 -) )
هک  ) دنیامن ناربج  دـننک و  هبوت  نآ  زا  دـعب  هک  یناسک  رگم  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  دـنک ، یم هتـشذگ  تاهابتـشا  ناربج  شیوخ و 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َِکلذ َو  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اریز  دشخب ) یم ار  اهنآ  دنوادخ 
277 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  قسف  مکح  مه  و  تسا ، لوبقم  هدنیآ  رد  اهنآ  تداهش  مه  تروص  نیا  رد  و 

.دوش یم هتشادرب  اهنآ  زا  یمالسا  ماکحا  اه و  هنیمز مامت 

277 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

هیآ 6) )

277 ص :  لوزن ..... : نأش 

ربمایپ يا  : » درک ضرع  نینچ  باحـصا  زا  یعمج  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تمدـخ  راـصنا ) گرزب   ) هداـبع نب  دـعس 
هنایزات داتـشه  دـیاب  دـنکن  تابثا  ار  نآ  رگا  هک  تسا  تازاجم  نیا  ياراد  یـسک  هب  تفع  یفانم  لـمع  نداد  تبـسن  هاـگ  ره  ادـخ !

رگا تسا ، یفالخ  لمع  لاـح  رد  نم  رـسمه  اـب  یقـساف  درم  مدـید  دوخ  مشچ  اـب  مدـش و  ما  هناـخ دراو  رگا  منکچ  نم  سپ  دروخب 
نم زا  یـسک  مناسرب  لتق  هب  ار  وا  مهاوخب  رگا  و  تسا ، هدرک  ار  دوخ  راک  وا  دـنهد  تداهـش  دـنیبب و  دـنیایب و  رفن  راهچ  ات  مراذـگب 

رب هنایزات  داتـشه  میوگب  تیاکـش  ناونع  هب  مدید  ار  هچنآ  میایب و  رگا  و  موش ، یم صاصق  لتاق  ناونع  هب  دریذپ و  یمن دهاش  نودـب 
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.داد هئارا  ناناملسم  هب  یقیقد  لح  هار  دش و  لزان  دعب  هیآ  راهچ  هیآ و  نیا  تفرگ !» دهاوخ  رارق  نم  تشپ 

277 ص :  ریسفت ..... :

رـسمه يرهوش  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  هدرک  نایب  فذق  مکح  رب  يا  هرـصبت ءانثتـسا و  کی  نآرق  اجنیا  رد  رـسمه ! هب  تمهت  تازاجم 
داتـشه  ) فذـق دـح  مدـید  يا  هناگیب درم  اب  فالخ  راک  نیا  ماجنا  لاح  رد  ار  وا  دـیوگب  دـنک و  تفع  یفانم  لـمع  هب  مهتم  ار  دوخ 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  نز  دروم  رد  زین  دهاش  لیلد و  نودب  وا  ياعدا  رگید  يوس  زا  و  دوش ، یمن ارجا  وا  دروم  رد  هنایزات )
تـسخن هک  نیا  نآ  .ددرگ و  یم لح  قیرط  نیرت  هنالداع تروص و  نیرتهب  هب  هلأـسم  هک  دـنک  یم داهنـشیپ  یلح  هار  نآرق  اـجنیا  رد 

.تسا وگتسار  اعدا  نیا  رد  هک  دهد  تداهش  راب  راهچ  رهوش  دیاب 
دیاب اهنآ  زا  کی  ره  دـنرادن ، ناشدوخ  زج  یناـهاوگ  دـننک و  یم مهتم  ار  دوخ  نارـسمه  هک  یناـسک  و  : » دـیامرف یم نآرق  هکناـنچ 

ُةَداهَشَف ْمُهُسُْفنَأ  اَّلِإ  ُءادَهُش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْمُهَجاوْزَأ َو  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا نایوگتسار  زا  هک  دهد  تداهـش  ادخ  مان  هب  هبترم  راهچ 
(. َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَش  َُعبْرَأ  ْمِهِدَحَأ 

277 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 24) رونلا ةروس 

َنِم َناک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  َّنَأ  ُۀَسِماْخلا  َو  « ) دـشاب نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  دـیوگب  راب  نیمجنپ  رد  و  (- » هیآ 7 )
(. َنِیبِذاْکلا

278 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نمل  ّینا  هّللاب  دهشا  : » دنک یم رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  راهچ  رهوش  بیترت  نیا  هب 
رد و  میوگ »! یم تسار  مداد  نز  نیا  هب  هک  انز  تبـسن  نیا  رد  هک  مهد  یم تداهـش  ادـخ  هب  نم  انّزلا » نم  هب  اهتیمر  اـمیف  نیقداّـصلا 

« مشاب وگغورد  رگا  داب  نم  رب  ادخ  تنعل  نیبذاکلا » نم  تنک  نا  ّیلع  هّللا  تنعل  : » دیوگ یم مجنپ  هبترم 

278 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 24) رونلا ةروس 

یبیترت هب  دوخ  زا  ماهتا  نیا  یفن  هب  رـضاح  ای  دنک و  قیدـصت  ار  درم  نانخـس  رگا  دراد  رارق  یهار  ود  رـس  رب  نز  اجنیا  رد  هیآ 8 -) )
.ددرگ یم تباث  وا  دروم  رد  انز  ّدح  تازاجم و  دوشن ، دیآ  یم دعب  تایآ  رد  هک 

یتبسن نیا  رد  درم  نآ  هک  دبلط  تداهش  هب  ار  ادخ  راب  راهچ  هک  قیرط  نیا  هب  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  انز )  ) رفیک دناوت  یم زین  نز  نآ  »
(. َنِیبِذاْکلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَش  ََعبْرَأ  َدَهْشَت  ْنَأ  َباذَْعلا  اَْهنَع  اُؤَرْدَی  َو  « ) تسا نایوگغورد  زا  دهد  یم وا  هب  هک 

278 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ْنِإ اْهیَلَع  ِهَّللا  َبَضَغ  َّنَأ  َۀَسِماْخلا  َو  « ) دشاب نایوگتـسار  زا  درم  نآ  رگا  داب  وا  رب  ادخ  بضغ  دـیوگب ):  ) مجنپ هبترم  رد  و  (- » هیآ 9 )
(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َناک 

نیا اب  راب  راهچ  دـهد  یم ماهتا  نیا  یفن  رب  یهاوگ  راب  جـنپ  وا ، یگدولآ  هب  رئاد  درم ، یهاوگ  راـب  جـنپ  ربارب  رد  نز  بیترت  نیا  هب  و 
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تسا هداد  نم  هب  هک  یتبسن  نیا  رد  وا  هک  مبلط  یم تداهش  هب  ار  ادخ  انّزلا » نم  هب  ینامر  امیف  نیبذاکلا  نمل  ّهنا  هّللاب  دهشا  : » ترابع
« .دیوگ یم غورد 

« .دیوگ یم تسار  وا  رگا  داب  نم  رب  ادخ  بضغ  نیقداّصلا » نم  ناک  نا  ّیلع  هّللا  بضغ  ّنا  : » دیوگ یم راب  نیمجنپ  رد  و 
ود نیا  يارب  یعطق  مکح  راهچ  هدش ، هدـیمان  ناعل »  » قوف تارابع  رد  نعل »  » هملک تبـسانم  هب  یمالـسا  هقف  رد  هک  همانرب  نیا  ماجنا 

: تشاد دهاوخ  یپ  رد  رسمه 
.دنوش یم ادج  مه  زا  اروف  قالط  هغیص  هب  زاین  نودب  هک  نیا  تسخن 

دوـجو رگیدـکی  اـب  ددـجم  جاودزا  هب  ناشتـشگزاب  ناـکما  ینعی  دـندرگ ، یم مارح  مه  رب  درم  نز و  نیا  هشیمه  يارب  هک  نیا  رگید 
.درادن

279 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم هتشادرب  نز  زا  انز  دح  درم و  زا  فذق  دح  هک  نیا  موس 
نز اب  شتبـسن  اما  تشاد ، دـهاوخن  یتبـسن  وا  هب  ینعی  تسا  یفتنم  درم  زا  هدـمآ  دوجو  هب  ارجام  نیا  رد  هک  يدـنزرف  هکنیا  مراـهچ 

.دوب دهاوخ  ظوفحم 

279 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 24) رونلا ةروس 

زا يرایسب  تسا » میکح  ریذپ و  هبوت  وا  هک  نیا  دوبن و  امـش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  : » دیوگ یم نایاپ  رد  هیآ 10 -) )
(. ٌمیِکَح ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنَأ  ُُهتَمْحَر َو  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ! ) دیدش یم یهلا  تخس  تازاجم  راتفرگ  امش 

تسا و یهلا  لضف  کی  ناعل »  » همانرب هک  دـهد  یم ناشن  اریز  تسا ، قوف  ماکحا  دـیکأت  يارب  یلامجا  هراـشا  کـی  هیآ  نیا  عقاو  رد 
.دنک یم لح  یحیحص  وحن  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  رسمه  ود  تابسانم  لکشم 

279 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هب ار  یهانگ  یب صخش  هک  دوش  یم هدافتـسا  ( 16 - 11  ) تایآ عومجم  زا  « 1 ( » میظع تمهت   ) کفا يارجام  رپ  ناتـساد  هیآ 11 -) )
.دوب هدش  شخپ  هعماج  رد  هعیاش  نیا  و  دندوب ، هدومن  تفع  یفانم  لمع  هب  مهتم  تایآ  نیا  لوزن  ماگنه 

هعماج نایز  هب  شیوخ و  عفن  هب  يدولآ  ضرغ  يرادرب  هرهب  هثداح  نیا  زا  دنتـساوخ  یم ناملـسم  رهاـظ  هب  ناـقفانم  زا  یهورگ  زین  و 
، درک دروخ  رب  هثداح  نیا  اب  يریظن  یب تیعطاق  اب  دش و  لزان  تایآ  نیا  هک  دننک  ربمایپ  یمومع  تهاج  نتخاس و  لزلزتم  یمالسا و 

.دناشن دوخ  ياج  رس  رب  مکحم  ار  لد  هریت  ناقفانم  نابز و  دب  نافرحنم  و 
.تسا يراج  نامز  رصع و  ره  طیحم و  ره  رد  ماکحا  نیا  تسا  یهیدب 

یهورگ دـندرک  حرطم  ار  میظع  تمهت  نآ  هک  یناـسک  املـسم  : » دـیوگ یم دـنک  حرطم  ار  هثداـح  لـصا  هکنآ  یب هیآ  نیا  رد  نآرق 
(. ْمُْکنِم ٌۀَبْصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دندوب امش  زا  رگ ) هئطوت لّکشتم و  )

نامگ اما  : » هک دهد  یم يرادلد  دندوب  هدش  تحاران  تخس  ینمادکاپ  صخش  هب  تبسن  یماهتا  نینچ  زورب  زا  هک  ینانمؤم  هب  سپس 
(. ْمَُکل ٌْریَخ  َوُه  َْلب  ْمَُکل  ارَش  ُهُوبَسْحَت  ال  « ) تسا نآ  رد  امش  ریخ  هکلب  تسا  دب  امش  يارب  ارجام  نیا  دینکن 

ناقفانم هدروخ و  تسکش  نانمشد  زا  یعمج  دیلپ  تاین  يور  زا  هدرپ  هک  ارچ 
__________________________________________________
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.دییامرف هعلاطم  هیآ  نیمه  لیذ  هنومن » ریسفت   » رد ار  ناتساد  نیا  حرش  ( 1)
280 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هتخانـشان ناـنچمه  اـهنآ  دوـبن و  هثداـح  نیا  رگا  اـسب  هچ  و  تخاـس ، اوـسر  ار  رهاـظ  شوـخ  ناتریـس  دـب  نیا  و  تشادرب ، لد  روـک 
.دندز یم يرتکانرطخ  رت و  تخس هبرض  هدنیآ  رد  دندنام  یم

یتخـس هب  راک  نیا  ربارب  رد  دیاب  دناشک  یم هایـس  ياهزور  هب  ار  اهنآ  نازاس ، هعیاش  زا  يوریپ  هک  داد  سرد  ناناملـسم  هب  ارجام  نیا 
.دنتسیاب

هک یهاـنگ  نیا  زا  ار  دوـخ  مهـس  مادـک  ره  اـهنآ  : » دـیوگ یم هک  نیا  تسخن  دـنک  یم هراـشا  هتکن  ود  هب  هـیآ  نـیا  هـمادا  رد  سپس 
(. ِْمثِْإلا َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  « ) دنراد دندش  بکترم 

.دوب دهاوخن  نارگید  تیلوؤسم  زا  عنام  زگره  هانگ  کی  ناراذگناینب  نارادمدرس و  میظع  تیلوؤسم  هک  نیا  هب  هراشا 
َُهل ْمُْهنِم  ُهَْربِک  یَّلَوَت  يِذَّلا  َو  « ) تسوا يارب  یمیظع  باذع  تشاد  هدهع  رب  ار  نآ  مهم  شخب  هک  یسک  نانآ  زا  و  : » هک نیا  مود  هتکن 

(. ٌمیِظَع ٌباذَع 

280 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 24) رونلا ةروس 

یط ادیدش  ار  اهنآ  هدرک و  دندش  عقاو  ریثأت  تحت  دندروخ و  بیرف  هثداح  نیا  رد  هک  ینانمؤم  هب  ار  نخس  يور  سپـس  هیآ 12 -) )
و  ) دوخ هب  تبـسن  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دیدینـش  ار  تمهت )  ) نیا هک  یماگنه  ارچ  : » دیوگ یم هداد ، رارق  شنزرـس  دروم  هیآ  دـنچ 

(. ًاْریَخ ْمِهِسُْفنَِأب  ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال  ( !؟» دندربن ریخ  نامگ  دوب ) اهنآ  دوخ  نوچمه  هک  یسک 
دوخ سفن  هلزنم  هب  هک  نانمؤم  رگید  هب  نظ  نسح  اب  دـیدرک  عامتـسا  نمؤم  دارفا  هراب  رد  ار  ناـقفانم  نخـس  هک  یماـگنه  ارچ  ینعی 

.دیدرکن دروخرب  دنتسه  امش 
(. ٌنِیبُم ٌْکفِإ  اذه  اُولاق  َو  « ) تسا راکشآ  گرزب و  یغورد  کی  نیا  دنتفگن  ارچ )  ) «و

.دیدش تکاس  ارچ  دیتسناد ، یم ار  ناقفانم  هورگ  نیا  ياوسر  تشز و  هقباس  هک  امش 

280 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 24) رونلا ةروس 

281 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تشاد  يونعم  یقالخا و  ياه  هبنج اهنآ  تمالم  شنزرس و  اجنیا  ات  هیآ 13 -) )
.دندرگ لد  روک  نازاس  هعیاش  تسد  تلآ  ای  دننک و  توکس  یتشز  تمهت  نینچ  ربارب  رد  نانمؤم  هک  دوبن  نیا  ياج  لاح  ره  هب  هک 

(. َءادَهُش ِۀََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  ُؤاج  َْول ال  ( ؟» دندرواین نآ  يارب  دهاش  راهچ  ارچ  : » دیوگ یم هدرک ، هجوت  هلأسم  یئاضق  دعب  هب  سپس 
(. َنُوبِذاْکلا ُمُه  ِهَّللا  َْدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  « ) دننایوگغورد ادخ  دزن  اهنآ  سپ  دندرواین  ار  ناهاوگ  نیا  هک  نونکا  »

تایآ زا  لبق  نآ ، مدع  تروص  رد  فذق  دح  نینچمه  هناگراهچ و  دوهـش  هماقا  روتـسد  هک  دهد  یم ناشن  شنز  رـس  هذخاؤم و  نیا 
.دوب هدش  لزان  کفا » »

281 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 24) رونلا ةروس 

لاح لماش  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  و  : » دیوگ یم هدرک ، يدنب  عمج  ار  اهشنزرس  نیا  مامت  ماجنا  رـس  هیآ 14 -) )
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ُُهتَمْحَر ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  « ) تفرگ یم ار  ناتناماد  یتخـس  باذع  دیدش  دراو  نآ  رد  هک  یهانگ  نیا  رطاخ  هب  دـش  یمن امش 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ِهِیف  ُْمتْضَفَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل  ِةَرِخْآلا  اْینُّدلا َو  ِیف 

281 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 24) رونلا ةروس 

لهس رثا  رب  گرزب  هانگ  نیا  رد  نانمؤم  یتح  اهنآ  هنوگچ  هک  تسا  هتـشذگ  ثحب  نییبت  حیـضوت و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 15 -) )
: دیوگ یم دندش ، رو  هطوغ يراگنا 

ُهَنْوَّقَلَت ْذِإ  « ) دیتفرگ یم رگیدکی  نابز  زا  ار  هعیاش  نیا  دیتفر و ) یم گرزب  غورد  نیا  لابقتـسا  هب   ) هک ار  یماگنه   » دـیروایب رطاخ  هب 
(. ْمُِکتَنِْسلَِأب

(. ٌْملِع ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو  « ) دیتشادن نیقی  ملع و  نآ  هب  هک  دیتفگ  یم ینخس  دوخ  ناهد  اب  «و 
(. ٌمیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  ًانِّیَه َو  ُهَنُوبَسْحَت  َو  « ) تسا گرزب  ادخ  دزن  رد  هک  یلاح  رد  تسا  یکچوک  هلأسم  نیا  دیدرک  یم نامگ  «و 

.درامشب کبس  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتدیدش  میناوخ : یم مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 
: دنک یم هراشا  اهنآ  گرزب  ناهانگ  زا  تمسق  هس  هب  هیآ  نیا  عقاو  رد 

.نتفرگ رگیدکی  نابز  زا  نتفر و  هعیاش  نیا  لابقتسا  هب  تسخن » »
282 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنتشادن  نآ  هب  نیقی  ملع و  هنوگ  چیه  هک  ار  يا  هعیاش نتخاس  رشتنم  مود » »

.ندرک هدافتسا  نآ  زا  یمرگ  رس  هلیسو  کی  ناونع  هب  هعیاش و  ندرمش  کچوک  موس » »

282 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 24) رونلا ةروس 

رد رگید  راب  دندوب  هدرمش  کچوک  کبس و  ار  نآ  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دوب  یمهم  رایـسب  هثداح  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 16 -) )
: دیوگ یم و  دزاون ، یم اهنآ  حور  رب  رتمکحم  يا  هنایزات و  دراب ، یم اهنآ  رب  شنزرس  زا  هزات  یجوم  و  هدرک ، هیکت  نآ  يور  هیآ  نیا 

یگرزب ناـتهب  نیا  وت ، یهزنم  ادـنوادخ ! مینک ، مّلکت  نخـس  نیا  هب  هک  میرادـن  قـح  اـم  دـیتفگن : دیدینـش  ار  نآ  هک  یماـگنه  ارچ  »
(. ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال  َو  «! ) تسا

هاگن دـندوب  هدـش  عقاو  ماهتا  دروم  هک  یناسک  هب  تبـسن  نظ  نسح  اب  ارچ  هک  دـندوب  هدـش  تمالم  نیا  رطاخ  هب  اـهنت  ـالبق  عقاو  رد 
، دییاشگب یتمهت  نینچ  هب  بل  هک  دیهدن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  تسیاب  یم امـش  نظ ، نسح  رب  هوالع  دیوگ  یم اجنیا  رد  اما  دـندرکن ،

.دیوش نآ  رشن  لماع  هک  دسر  هچ  ات 

282 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 24) رونلا ةروس 

یسومان ماهتا  يزاس و  هعیاش  كاندرد  موش و  بقاوع  و  کفا » ناتساد   » زا نخس  اجنیا  رد  زاب  تسا : عونمم  اشحف  هعاشا  هیآ 17 -) )
.تسا كاپ  دارفا  هب  تبسن 

« دیراد ازج ) زور  ادخ و  هب   ) نامیا رگا  دینکن  رارکت  ار  يراک  نینچ  زگره  هک  دهد  یم زردـنا  ار  امـش  دـنوادخ  : » دـیوگ یم تسخن 
(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ًاَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  ْنَأ  ُهَّللا  ُمُکُظِعَی  )

میـسرت ار  هبوت  ناـکرا  زا  یکی  روبزم  هلمج  تقیقح  رد  دورن ، میظع  ناـهانگ  نیا  غارـس  هب  ناـسنا  هک  تسا  ناـمیا  هناـشن  نیا  ینعی 
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.تفرگ میمصت  زین  هدنیآ  رد  هانگ  رارکت  مدع  هب  تبسن  دیاب  تسین  یفاک  هتشذگ  زا  ینامیشپ  اهنت  هک  ارچ  دنک ، یم

282 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 24) رونلا ةروس 

میلع و دنوادخ  نیا  هکلب  تسین ، یلومعم  يداع  نانخـس  نانخـس ، نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  رتشیب  دیکأت  يارب  دـعب  و  هیآ 18 -) )
امـش يارب  ار  تایآ  دنوادخ  و  : » دـیوگ یم دزاس ، یم نشور  ار  يزاس  تشون  رـس  قیاقح  هدـمآ و  رب  نییبت  ماقم  رد  هک  تسا  میکح 

283 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌمیِکَح .) ٌمِیلَع  ُهَّللا  ِتایْآلا َو  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َو  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنک و  یم نایب 
نآ اب  ار  شماکحا  تاروتـسد و  شتمکح  ياضتقم  هب  تسا و  هاگآ  ناترـش  ریخ و  لـماوع  امـش و  ياـهزاین  زا  شملع  ياـضتقم  هب 

.دزاس یم گنهامه 

283 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هداد و رییغت  عماج  یلک و  نوناق  کی  نایب  تروص  هب  یـصخش  هثداح  کی  لکـش  زا  ار  نخـس  يراک ، مکحم  يارب  زاـب  هیآ 19 -) )
ایند و رد  یکاندرد  باذـع  دـبای  هعاشا  نامیا  اب  دارفا  ناـیم  رد  حـیبق  ناـهانگ  اـهیتشز و  دـنراد  یم تسود  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم

(. ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنراد ترخآ 
.دوش یم لماش  ار  نآ  هعسوت  هب  کمک  حئابق و  اهیتشز و  هعاشا  داسف و  رشن  هنوگ  ره  هک  دراد  یعیسو  موهفم  ریبعت  نیا 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  َو  « ) دیناد یمن امش  دناد و  یم ادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
دـسانش یم دنزادرپ  یم موش  لمع  نیا  هب  هدنبیرف  ياهمان  ریز  هک  ار  یناسک  تسا و  هانگ  نیا  بح  ناشبلق  رد  یناسک  هچ  دناد  یم وا 

.دیسانش یمن دیناد و  یمن امش  اما 

283 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 24) رونلا ةروس 

راب تسا ، نمادـکاپ  نانمؤم  فذـق »  » و اشحف » هعاشا   » اـب هزراـبم  و  کـفا »  » تاـیآ نیرخآ  لاـح  نیع  رد  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 20 -) )
میحر نابرهم و  ادخ  هک  نیا  دوبن و  امـش  لاح  لماش  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  و  : » هک دنک  یم دیکأت  رارکت و  ار  تقیقح  نیا  رگید 

(. ٌمیِحَر ٌفُؤَر  َهَّللا  َّنَأ  ُُهتَمْحَر َو  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو   ) تفرگ یم ار  ناتناماد  یتخس  تازاجم  تسا »

283 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 24) رونلا ةروس 

، دوـش یم بوـسحم  ثحب  نآ  ياوـتحم  يارب  یلیمکت  یلو  دـنک  یمن لاـبند  ار  کـفا  ناتـساد  احیرـص  اـجنیا  رد  هچ  رگ  هیآ 21 -) )
رد اجنامه  دـیاب  دوش ، یم راکـشآ  رگید  هانگ  ره  ای  اشحف  هعاشا  ياـه  هسوسو نیتسخن  هاـگ  ره  هک  ناـنمؤم  همه  هب  تسا  يرادـشه 

.دنکن ادیپ  شرتسگ  یگدولآ  ات  داتسیا  نآ  لباقم 
زا سک  ره  و  دینکن ، يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم هدرک ، نانمؤم  هب  ار  نخس  يور  تسخن 

هدـیزگرب اشحف  هب  توعد  ناطیـش  هک  ارچ  دوش ) یم هدیـشک  رکنم  اشحف و  یهارمگ و  فارحنا و  هب   ) دـنک يوریپ  ناطیـش  ياـهماگ 
284 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
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(. ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلِاب َو  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَم  ِناْطیَّشلا َو  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دنک یم رکنم  و 
و درپس ، یم ار  هار  نیا  ماگ  هب  ماگ  هکلب  درک ، باترپ  داسف  شوغآ  رد  هبترم  کی  دوش  یمن ار  نامیا  اب  نمادکاپ و  ناسنا  کی  زگره 

ماگ هب  ماگ  ار  وا  هدرپس  يراکتیانج  تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  هک  دنام  یم یسک  هب  تسرد  دوش ، یم رئابک  نیرتدب  راتفرگ  ماجنا  رس 
«. ناطیش تاوطخ   » تسا نیا  يرآ  ددرگ ، دوبان  دنک و  طوقس  ات  درب ، یم هاگترپ  يوس  هب 

تمحر لـضف و  رگا  و  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک ، تیادـه  قیرط  رد  اـهناسنا  رب  شگرزب  ياـهتمعن  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هراـشا  سپس 
َْول َو  « ) تساناد اونش و  ادخ  دنک و  یم هیکزت  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  یلو  دش ، یمن كاپ  زگره  امش  زا  يدحا  دوبن  امـش  رب  یهلا 

(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  ًاَدبَأ َو  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  ام  ُُهتَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  ال 
نیا زا  یلو  ددرگ  یم لزان  یحو  قیرط  زا  هک  یماکحا  ربماـیپ و  دوجو  تبهوم  رگید  يوس  زا  و  هداد ، ار  لـقع  تبهوم  وس  کـی  زا 

نیرتمهم ددرگ  یم قحتـسم  دعتـسم و  هدامآ و  ياهناسنا  لاح  لـماش  هک  شیبیغ  ياهدادـما  وا و  صاـخ  تاـقیفوت  هتـشذگ  تبهوم 
.تسا هیکزت  یکاپ و  لماع 

284 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

هیآ 22) )

284 ص :  لوزن .... : نأش 

نیا رد  هک  یناسک  زا  کی  چیه  هب  هک  دندرک  دای  دنگوس  کفا » ناتـساد   » زا دعب  هک  دـش  لزان  هباحـص  زا  یهورگ  هراب  رد  هیآ  نیا 
لزان هیآ  دنیامنن ، تاساوم  اهنآ  اب  يدروم  چیه  رد  و  دـننکن ، یلام  کمک  دـندز  نماد  گرزب  تمهت  نیا  هب  دـندوب و  ریگرد  ارجام 

.داد تشذگ  وفع و  روتسد  تشاد و  زاب  تنوشخ  لمع و  تدش  نیا  زا  ار  اهنآ  دش و 

284 ص :  ریسفت .... :

دنگوس دیابن  دنتـسه  یگدنز  تعـسو  و  یلام )  ) يرترب ياراد  امـش  نایم  زا  هک  اهنآ  و  : » دـیوگ یم نآرق  دراد ! یباسح  مه  تازاجم 
اُولوُأ ِلَتْأَی  َو ال  « ) دنیامن عطق  ادخ  هار  رد  نارجاهم  نادنمتسم و  ناکیدزن و  هب  تبسن  ار  دوخ  قافنا  هک  دنریگب ) میمصت  ای   ) دننک دای 

285 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِکاسَْملا  یبْرُْقلا َو  ِیلوُأ  اُوتُْؤی  ْنَأ  ِۀَعَّسلا  ْمُْکنِم َو  ِلْضَْفلا 
(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َنیِرِجاهُْملا  َو 

، دندروخ ار  ناقفانم  بیرف  هک  دندوب  ادخ  هار  رد  نارجاهم  زا  دـندش  کفا  هدولآ  هک  یناسک  زا  یعمج  هک  دـهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 
دشاب قاقحتـسا  دح  زا  شیب  هک  ییاهمیمـصت  دننک و  درط  یمالـسا  هعماج  زا  ار  نانآ  هک  دادن  هزاجا  اهنآ  هقباس  رطاخ  هب  دنوادخ  و 

.دنریگب اهنآ  هراب  رد 
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َو « ) دـنیامن تشذـگ  دـننک و  وفع  دـیاب  و  : » دـنک یم هفاضا  ریخ  ياهراک  هنوگ  نیا  همادا  هب  ناناملـسم  بیغرت  قیوشت و  يارب  سپس 
(. اوُحَفْصَْیل اوُفْعَْیل َو 

ٌروُفَغ ُهَّللا  ْمَُکل َو  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َأ ال  « ) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  دزرماـیب و  ار  امـش  دـنوادخ  دـیراد  یمن تسود  اـیآ  »
(. ٌمیِحَر

.دینکن شومارف  ار  ششخب  وفع و  نارگید  دروم  رد  دیاب  دیراد  اهشزغل  ربارب  رد  ار  یهلا  وفع  راظتنا  امش  هک  هنوگ  نامه  سپ 
هب ناگدـننز  تمهت  دـیدش  تازاـجم  کـفا و  تاـیآ  تسا  یمالـسا  هعفاد »  » و هبذاـج »  » لداـعت زا  یمیـسرت  تقیقح  رد  قوف  تاـیآ 

ادـخ ندوب  میحر  روفغ و  تشذـگ و  وفع و  زا  نخـس  هک  ثحب  دروم  هیآ  و  دـهد ، یم لیکـشت  ار  هعفاد  میظع  يورین  مدرم  سیماون 
! تسا هبذاج  رگنایب  دیوگ  یم

285 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 24) رونلا ةروس 

دکؤم و روطب  و  هتـشگ ، زاب  یـسومان  ماهتا  هب  نامیا  اب  نمادکاپ  نانز  نتخاس  مهتم  و  فذـق »  » هلأسم هب  رگید  راب  سپـس  هیآ 23 -) )
ایند و رد  دنزاس  یم مهتم  اوران  ياهتبـسن  هب  ار  نمؤم  و  یگدولآ ) هنوگ  ره  زا   ) ربخ یب نمادکاپ و  نانز  هک  یناسک  : » دیوگ یم عطاق 

اْینُّدلا ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تساهنآ يارب  یگرزب  باذع  دنرودب و  یهلا  تمحر  زا  ترخآ 
(. ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  ِةَرِخْآلا َو  َو 

.ددرگ یم دراو  تمهت  قیرط  زا  اهنآ  رب  هک  یملظ  تیمها  رب  تسا  یلیلد  مادک  ره  هک  هدش  رکذ  نانز  نیا  يارب  تفص  هس  عقاو  رد 

285 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 24) رونلا ةروس 

باذع اهنآ  دـیوگ : یم هدرک ، صخـشم  ادـخ  گرزب  هاگداد  رد  ار  ناگدـننز  تمهت  هورگ  نیا  لاح  یگنوگچ  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
286 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  ياهنابز  هک  زور  نآ  رد   » دنراد یمیظع 

ْمُُهلُجْرَأ ْمِهیِْدیَأ َو  ْمُُهتَنِْـسلَأ َو  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی  « ) دنهد یم یهاوگ  دندش  بکترم  هک  یلامعا  هب  نانآ  دض  رب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  و 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب 

.دنک یم وگ  زاب  ار  قیاقح  دیآ و  یم رد  شدرگ  هب  دنشاب  لیام  ناشدوخ  هکنآ  یب اهنآ  نابز 
.دیوگ یم نخس  اهنآ  نت  تسوپ  نآرق  تایآ  قبط  یتح  دیآ و  یم رد  نخس  هب  زین  اهنآ  ياپ  تسد و 

.دنوش یم رهاظ  تساهیناهنپ  همه  ندش  راکشآ  زور  هک  اجنآ  رد  يرآ !

286 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ُمُهَنیِد ُهَّللا  ُمِهیِّفَُوی  ٍذـِئَمْوَی  « ) دـهد یم اهنآ  هب  تساک  مک و  یب ار  اهنآ  یعقاو  يازج  دـنوادخ  زور  نآ  : » دـیوگ یم سپـس  هیآ 25 -) )
(. َّقَْحلا

(. ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  « ) تسا راکشآ  ّقح  دنوادخ  هک  دنناد  یم  » زور نآ  رد  و 
ياه هناشن زور  نآ  رد  دـنناشکب  یهارمگ  هب  ار  مدرم  اـی  دـننک ، دـیدرت  کـش و  راـگدرورپ  تیناـقح  رد  اـیند ، نیا  رد  و  زورما ، رگا 

.دنک یم فارتعا  هب  راداو  ار  ناجوجل  نیرت  تخس رس  هک  دوش  یم حضاو  نانچ  نآ  شتیناقح  تردق و  تمظع و 
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286 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 24) رونلا ةروس 

نایب تسا و  نآ  زا  لبق  تایآ  کفا و  تایآ  رب  يدـیکأت  بیقعت و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دـنبلاط ... ! ار  ناـیرون  رم  ناـیرون  هیآ 26 -) )
.تسا گنهامه  نآ  اب  زین  عیرشت  هک  دشاب  یم شنیرفآ  ناهج  رد  یعیبط  تنس  کی 

َنِیثِیبَْخِلل َو ُتاثِیبَْخلا  « ) دـنراد ّقلعت  كاپان  نانز  هب  كاپان ، نادرم  هک  هنوگ  نامه  دـنکاپان ، نادرم  نآ  زا  كاـپان  ناـنز  : » دـیامرف یم
(. ِتاثِیبَْخِلل َنُوثِیبَْخلا 

َنُوبِّیَّطلا َنِیبِّیَّطِلل َو  ُتابِّیَّطلا  َو  « ) دـنکاپ ناـنز  نآ  زا  كاـپ  نادرم  و  دـنراد ، قلعت  كاـپ  نادرم  هب  كاـپ  ناـنز   » زین لـباقم  هطقن  رد  و 
(. ِتابِّیَّطِلل

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  نمادکاپ  نانز  نادرم و  ینعی  ریخا  هورگ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنُولوُقَی اَّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  « ) دنتسه اّربم  دوش  یم هداد  نانآ  هب  هک  یتسردان  ياهتبسن  زا  اهنآ  »

287 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  شزرا  رپ  يزور  نینچمه  یهلا و  ترفغم  شزرمآ و   » لیلد نیمه  هب  و 
(. ٌمیِرَک ٌقْزِر  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  « ) تساهنآ

287 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 24) رونلا ةروس 

طابترا هک  مالـسا  یعامتجا  ياهروتـسد  ترـشاعم و  بادآ  زا  یـشخب  اجنیا  رد  دـیوشن : دراو  مدرم  هناـخ  هب  نذا  نودـب  هیآ 27 -) )
.تسا هدش  نایب  دراد  یمومع  تفع  ظفح  هب  طوبرم  لئاسم  اب  یکیدزن 

هناخ نآ  لها  رب  دیریگب و  هزاجا  ات  دیوشن  دراو  دوخ  هناخ  زا  ریغ  ییاه  هناخ رد  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن 
(. اِهلْهَأ یلَع  اوُمِّلَُست  اوُِسنْأَتْسَت َو  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک مالس 

(. َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  « ) دیوش رکذتم  دیاش  تسا ، رتهب  امش  يارب  نیا  »
هب ندش  دراو  ایند  نیناوق  مامت  رد  لیلد  نیمه  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یفاک  تینما  دارفا  یـصوصخ  یگدـنز  طیحم  هناخ و  رد  دـیاب 

ییاهیراک هزیر  بادآ و  هدش و  هداد  دکؤم  رایسب  روتـسد  هنیمز  نیا  رد  زین  مالـسا  رد  تسا  عونمم  اهنآ  هزاجا  نودب  صاخـشا  هناخ 
: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  ربمایپ  : » هک میناوخ  یم یثیدـح  رد  هلمج ، زا  .دوش  یم هدـید  نآ  ریظن  رتمک  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد 

داتـسیا یمن رد  يورب  ور  دمآ  یم یـسک  هناخ  رد  هب  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  دوخ  و  تسیان »! رد  يورب  ور  نتفرگ  هزاجا  ماگنه  هب 
.تفرگ یم دورو  هزاجا  هلیسو  نیا  هب  مکیلع و  مالّسلا  دومرف : یم تفرگ و  یم رارق  پچ  ای  تسار  فرط  رد  هکلب 

287 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هب ات  دیوشن  نآ  دراو  دـیتفاین  هناخ  نآ  رد  ار  یـسک  رگا  سپ  : » دوش یم لیمکت  روتـسد  نیا  يرگید  هلمج  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. ْمَُکل َنَذُْؤی  یَّتَح  اهُولُخْدَت  الَف  ًادَحَأ  اهِیف  اوُدِجَت  َْمل  ْنِإَف  « ) دوش هداد  هزاجا  امش 

رایتخا و بحاص  دهد و  نذا  امـش  هب  هک  یـسک  یلو  دنتـسه  یناسک  هناخ  نآ  رد  هاگ  هک  دشاب  نآ  ریبعت  نیا  زا  روظنم  تسا  نکمم 
.تشاد دیهاوخن  دورو  قح  تروص  نیا  رد  امش  درادن  روضح  دشاب  تیبلا  بحاص 

288 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اریذپ  ار  نخس  نیا   ) دیدرگ زاب  دوش  هتفگ  امش  هب  رگا  و   » دنک یم هفاضا  سپس 
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(. ْمَُکل یکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلِیق  ْنِإ  َو  « ) تسرت هزیکاپ رتهب و  امش  يارب  هک  دیدرگ ، زاب  دیوش و )
.دوش یم تحاران  تلاح  نآ  رد  امش  ندید  زا  هک  تسا  یتلاح  رد  هناخ  بحاص  اسب  هچ  دنکن ، تحاران  ار  امش  در ، باوج  زگره  و 

، رد زرد  زا  هک  دنتفا  یم نیا  رکف  هب  دوش و  یم کیرحت  یضعب  يواکجنک  سح  یهاگ  یفنم  باوج  ندینش  ماگنه  هب  هک  اجنآ  زا  و 
دنوادخ و  : » دیامرف یم هیآ  نیمه  لیذ  رد  دـننک  فشک  ار  هناخ  نورد  رارـسا  زا  یبلاطم  عمـس  قارتسا  نداد و  ارف  شوگ  قیرط  زا  ای 

(. ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب 

288 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ماـجنا لوقعم  تروص  هب  ءانثتـسا  نآ  قـیرط  زا  تالکـشم  اهترورـض و  عـفر  هک  دراد  یئانثتـسا  مکح  ره  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 29 -) )
امـش هب  قلعتم  یعاتم  اجنآ  رد  هک  دـیوشب  ینوکـسم  ریغ  ياه  هناخ دراو  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  دوش  یم

(. ْمَُکل ٌعاتَم  اهِیف  ٍۀَنوُکْسَم  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  « ) دراد دوجو 
(. َنوُُمتْکَت ام  َنوُْدُبت َو  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) دناد یم دیراد  یم ناهنپ  دینک و  یم راکشآ  ار  هچنآ  ادخ  و  : » دیامن یم هفاضا  نایاپ  رد  و 

ینوکسم ریغ  ياه  هناخ دراو  مکح  نیا  هناهب  هب  هدرک و  هدافتسا  ءوس  انثتـسا  نیا  زا  دارفا  زا  یـضعب  هاگ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش 
زا ادخ  اما  دنوش  لخاد  تسا  ینوکـسم  میتسناد  یمن هک  هناهب  نیا  هب  ینوکـسم  یه  هناخ رد  ای  و  دننک ، يرارـسا  فشک  ات  دنوش  یم

.دسانش یم یبوخ  هب  ار  ناگدننک  هدافتسا  ءوس  تسا و  ربخ  اب  روما  نیا  همه 

288 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

هیآ 30) )

288 ص :  لوزن ..... : نأش 

ار ناوج  نآ  رظن  نز  نآ  هرهچ  .دش  ورب  ور  ینز  اب  دوخ  ریسم  رد  راصنا  زا  یناوج  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
دروخ و راوید  هب  شتروص  ناهگان  درک  یم هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  نانچمه  زاب  دـش  یگنت  هچوک  دراو  هکنیا  ات  درک  بلج  دوخ  هب 
مور و یم ربمایپ  تمدخ  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  دوخ  اب  تفاکش ! ار  شتروص  دوب  راوید  رد  هک  يا  هشیش هعطق  ای  ناوختـسا  يزیت 
ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  تسا ؟ هدـش  هچ  دومرف : داتفا  وا  هب  ادـخ  لوسر  مشچ  هک  یماگنه  منک ، یم وگ  زاب  ار  ارجام  نیا 

289
.دروآ ار  ثحب  دروم  هیآ  دش و  لزان  ادخ  یحو  کیپ  لیئربج ، ماگنه  نیا  رد  درک ، لقن  ار  ارجام  ناوج  و 

289 ص :  ریسفت ..... :
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زا يزاـسکاپ  ینمادـکاپ و  تفع و  هروس  تقیقح  رد  هروـس  نیا  هک  میا  هتفگ نیا  زا  شیپ  باـجح : كرت  ینارچ و  مشچ  اـب  هزراـبم 
.دراد یم نایب  ار  باجح  ینارچ و  مشچ  ندرک و  هاگن  ماکحا  اجنیا  رد  تسا ، یسنج  تافارحنا 

ُْلق « ) دـننک ظـفح  ار  دوخ  فاـفع  و  دـنریگ ، ورف  ناـمرحمان ) هب  هاـگن  زا   ) ار دوـخ  ياهمـشچ  وـگب : ناـنمؤم  هب  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَی  ْمِهِراْصبَأ َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل 

رد هدرک ، یهن  تسا  گنهامه  يرایـسب  لد  تساوخ  توهـش و  اب  هک  راک  نیا  زا  مالـسا  ارچ  هک  دسر  یم رظن  هب  هاگ  هک  اجنآ  زا  و 
(. ْمَُهل یکْزَأ  َِکلذ  « ) تسا رت  هزیکاپ اهنآ  يارب  نیا  : » دیامرف یم هیآ  هلابند 

دادـملق يرایتخا  ریغ  ار  نآ  هاگ  دـننکفا و  یم مرحمان  نانز  هب  هناهاگآ  دولآ و  سوه هاـگن  هک  یناـسک  يارب  راـطخا  ناونع  هب  سپس 
(. َنوُعَنْصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم دننک ، یم

289 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

، هدرک هراشا  دـنراد  نادرم  هباـشم  هک  یفیاـظو  هب  تسخن  دزادرپ ، یم هنیمز  نیا  رد  ناـنز  فیاـظو  حرـش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
: وگب نامیا  اب  نانز  هب  و  : » دیوگ یم

َّنِهِراـْصبَأ َو ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاـنِمْؤُْمِلل  ْلـُق  َو  « ) دـنیامن ظـفح  ار  دوخ  ناـماد  دـنریگ و  ورف  دولآ ) سوه هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ 
(. َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحَی 

هاـگن زا  تروـع  ندـناشوپ  و  دـشاب ، یم مارح  زین  ناـنز  رب  تسا  مارح  نادرم  رب  هـک  هنوـگ  ناـمه  ینارچ » مـشچ   » بـیترت نـیا  هـب  و 
.تسا بجاو  نادرم  دننامه  زین  نانز  يارب  نز  زا  هچ  درم و  زا  هچ  نارگید ،

: هدومرف هراشا  هلمج  هس  نمض  تسا  نانز  یگژیو  زا  هک  باجح  هلأسم  هب  سپس 
هدیزگرب اْهنِم .) َرَهَظ  ام  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  َو ال  « ) تسا رهاظ  اتعیبط  هک  رادقم  نآ  زج  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دیابن  اهنآ  و  - » 1

290 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
یتح بیترت  نیا  هب  دوشن و  نایامن  ناشمادنا  دنچ  ره  دـنزاس  راکـشآ  تسا  یناهنپ  الومعم  هک  ییاهتنیز  دـنرادن  قح  نانز  نیا  رب  انب 

نتخاس رهاظ  زا  نآرق  هک  ارچ  تسین ، زاجم  دنشوپ  یم رداچ  اب  يداع  سابل  ریز  رد  هک  ار  یصوصخم  یتنیز  ياهسابل  ندرک  راکشآ 
.تسا هدرک  یهن  ییاهتنیز  نینچ 

اب هنیـس  ندرگ و  ات  دننکفا » دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور فارطا )  ) و : » هک تسا  نیا  هدـش  نایب  هیآ  رد  هک  يرگید  مکح  - 2
(. َّنِِهبُویُج یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضَْیل  َو   ) دوش هدناشوپ  نآ 

هک يروطب  دـندنکفا ، یم رـس  تشپ  ای  اه  هناـش هب  ار  دوخ  يرـسور  هنماد  هیآ ، لوزن  زا  لـبق  ناـنز  هک  دوش  یم هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 
نآ مه  ندرگ و  مه  ات  دننکفیب  دوخ  نابیرگ  رب  ار  دوخ  يرـسور  دهد  یم روتـسد  نآرق  دش ، یم نایامن  اهنآ  هنیـس  زا  یمک  ندرگ و 

.ددرگ روتسم  تسا  نوریب  هک  هنیس  زا  تمسق 
نیا اب  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  ناهنپ  تنیز  دنریگ و  رب  ار  دوخ  باجح  اجنآ  رد  دنناوت  یم نانز  هک  ار  يدراوم  مکح  نیموس  رد  - 3

: دهد یم حرش  ترابع 
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(. َّنُهَتَنیِز َنیِْدُبی  َو ال  « ) دنزاس راکشآ  ار  دوخ  تنیز  دیابن  اهنآ  «و 
(. َّنِِهَتلوُُعِبل اَّلِإ  « ) ناشنارهوش يارب  - » 1 دروم ): هدزاود  رد   ) رگم »

(. َّنِِهئابآ ْوَأ  « ) ناشناردپ ای  - » 2
(. َّنِِهَتلوُُعب ِءابآ  ْوَأ  « ) ناشنارهوش ردپ  ای  - » 3

(. َّنِِهئاْنبَأ ْوَأ  « ) ناشنارسپ ای  - » 4
(. َّنِِهَتلوُُعب ِءاْنبَأ  ْوَأ  « ) ناشنارسمه نارسپ  ای  - » 5

(. َّنِِهناوْخِإ ْوَأ  « ) ناشناردارب ای  - » 6
(. َّنِِهناوْخِإ ِیَنب  ْوَأ  « ) ناشناردارب نارسپ  ای  - » 7

(. َّنِِهتاوَخَأ ِیَنب  ْوَأ  « ) ناشنارهاوخ نارسپ  ای  - » 8
(. َّنِِهئاِسن ْوَأ  « ) ناششیک مه  نانز  ای  - » 9

291 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َّنُُهناْمیَأ .) ْتَکَلَم  ام  ْوَأ   ) ناشنازینک ناشناگدرب » ای  - » 10
(. ِلاجِّرلا َنِم  َِۀبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  ِوَأ  « ) دنرادن نز  هب  یلیامت  هک  یهیفس  نادرم  ای  - » 11

(. ِءاسِّنلا ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  ِوَأ  « ) دنتسین هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  - » 12
ناشیناهنپ تنیز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  هب  اـهنآ  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  مکح  نیمراـهچ  هرخـالاب  و  - 4

(. َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی  َو ال   ) دسر شوگب  دنراد  اپرب  هک  لاخلخ  يادص  و  دوش » هتسناد 
شوگ هب  دـنراد  ياپ  رد  هک  یلاخلخ  يادـص  ندـناسر  زا  یتح  هک  دنـشاب  ریگتخـس  قیقد و  دـیاب  ناـنچ  نآ  تفع  تیاـعر  رد  اـهنآ 

.دننک يراددوخ  هناگیب  نادرم 
و : » دـیوگ یم هداد ، ناـیاپ  ار  هیآ  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  هب  نز  درم و  زا  معا  ناـنمؤم  همه  یمومع  توعد  اـب  ماـجنا  رـس  و 

(. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  « ) دیوش راگتسر  ات  نانمؤم ! يا  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه 
يوس هب  حالف  تاجن و  يارب  دـینک و  هبوت  دوخ  ياهاطخ  زا  نونکا  دـیا  هداد ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یفالخ  ياهراک  هتـشذگ  رد  رگا  و 

.تسوا هناخ  رد  رب  اهنت  يراگتسر  هک  دییآ  ادخ 

291 ص :  باجح ..... : هفسلف 

ار نانز  يرابودـنب  یب هدزبرغ ، دارفا  دـنا و  هدراذـگ یـسنج  يدازآ  یگنهرب و  رـصع  ار  نآ  مان  یـضعب  هک  ام  رـصع  رد  کش  نودـب 
! هتـشذگ ياهنامز  هب  قلعتم  تسا  يا  هناسفا هاگ  دـنیاشوخان و  هتـسد  نیا  يارب  نتفگ  باجح  زا  نخـس  دـنناد  یم وا  يدازآ  زا  یئزج 
هک هدش  ببـس  هدمآ  دوجو  هب  طرـش  دـیق و  یب ياهیدازآ  نیا  زا  هک  نوزفا  زور  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  باسح و  یب دـسافم  یلو 

.دوش ادیپ  نخس  نیا  يارب  ییاونش  شوگ  اجیردت 
رد یـسنج - شزیمآ  زج  سمل - رـصب و  عمـس و  قیرط  زا  یـشک  هرهب  يارب  دـیاب  ترذـعم ) تیاهن  اب   ) نانز ایآ  هک  تسا  نیا  هلأسم 

292 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ددرگ ؟ ناشنارسمه  صوصخم  روما  نیا  دیاب  ای  دنشاب و  نادرم  همه  رایتخا 
ریغ تسا و  نارسمه  هب  صوصخم  یسمل  يرصب و  یعمس و  ياهیریگ  تذل  شزیمآ و  زا  معا  یـسنج  ياهیبایماک  دیوگ : یم مالـسا 

.تسا نآ  هب  هراشا  قوف  تایآ  رد  ْمَُهل » یکْزَأ  َِکلذ   » هلمج هک  دشاب  یم هعماج  یکاپان  یگدولآ و  هیام  و  هانگ ، نآ  زا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1514 

http://www.ghaemiyeh.com


: اریز تسین  یناهنپ  موتکم و  زیچ  باجح  هفسلف 
کی رد  ار  ناناوج  اصوصخم  نادرم  دراد  هارمه  نآ  لاثما  يرگ و  هوشع شیارآ و  نوچمه  ییاهدـمایپ  اـعبط  هک  ناـنز  یگنهرب  - 1

همـشچ رـس  هاگ  یبصع و  هنوگرامیب  ياهناجیه  داجیا  اهنآ و  باصعا  ندیبوک  ببـس  هک  یکیرحت  دهد  یم رارق  مئاد  کیرحت  لاح 
.ددرگ یم یناور  ضارما 

همـشچ رـس  خـیرات  لوـط  رد  تسا و  یمدآ  هزیرغ  نیرتراد  هشیر  نیرتدـنمورین و  یـسنج  هزیرغ  هک  هتکن  نیا  هـب  هجوـت  اـصوصخم 
نآ رد  ینز  ياپ  هک  نیا  رگم  دینک  یمن ادیپ  ار  یمهم  هثداح  چیه  : » دنا هتفگ هک  اجنآ  ات  هدـش ، یکانلوه  تایانج  رابگرم و  ثداوح 
راک نیا  ایآ  تسین ؟ شتآ  اـب  يزاـب  نآ  نتخاـس  رو  هلعـش هزیرغ و  نیا  هب  یگنهرب  قیرط  زا  رمتـسم  ندز  نماد  اـیآ  تسا !» ناـیم  رد 

؟ تسا يا  هنالقاع
ایند رد  ییوشانز  یگدنز  یگتخیـسگ  مه  زا  قالط و  ناهج ، رد  یگنهرب  شیازفا  اب  هک  دهد  یم ناشن  دنتـسم  یعطق و  ياهرامآ  - 2

یشزیمآ ریغ  هلحرم  رد  لقاال   ) یکرتشم يالاک  تروص  هب  نانز  المع  هک  یگنهرب » دازآ  رازاب   » رد اریز  تسا ، هتفر  الاب  موادم  روطب 
.دشاب هتشاد  دناوت  یمن یموهفم  ییوشانز  نامیپ  تسادق  رگید  دنا  هدمآ رد  یسنج )

رد اصوصخم  نآ  لـئالد  تسا و  یباـجح  یب ياهدـمایپ  نیرتکاـندرد  زا  عورـشمان ، نادـنزرف  شیازفا  و  ءاـشحف ، هنماد  شرتسگ  - 3
.تسا نایامن  الماک  یبرغ  عماوج 

هنهرب مادنا  اب  ار  نز  هعماج  هک  یماگنه  تسا  ناوارف  تیمها  زئاح  زین  نایم  نیا  رد  وا » تیـصخش  طوقـس   » و نز » لاذـتبا   » هلأسم - 4
هدیزگرب قیرط  زا  ار  نز  هک  یماگنه  و  دراد ، وا  زا  رتنوزفا  ییامن  دوخ  رتشیب و  شیارآ  ياضاقت  زور  هب  زور  تسا  یعیبط  دـهاوخب ،

293 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
رد دهدب ، رارق  اهنیا  دننام  ناحایس و  نادرگناهج و  بلج  يارب  یلماع  و  راظتنا ، ياهقاتا  روکد  اهالاک و  غلبت  هلیسو  شیـسنج  هبذاج 
وا یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  و  دـنک ، یم طوقـس  شزرا  یب يالاک  کی  ای  کسورع ، کی  دـح  رـس  ات  نز  تیـصخش  يا  هعماج نینچ 

.دوش یم شیئامن  دوخ  ییابیز و  یناوج و  وا  راختفا  اهنت  و  دوش ، یم هدرپس  یشومارف  تسد  هب  یلکب 
وید ياهامن  ناسنا  راـکبیرف و  هدولآ  تشم  کـی  شک  رـس  ياهـسوه  عابـشا  يارب  دـش  دـهاوخ  يا  هلیـسو هب  لدـبم  بیترت  نیا  هب  و 
ماقم زئاح  و  دـنک ، هولج  شیئاناد  یهاگآ و  ملع و  شیقالخا ، ياهیگژیو  ای  دـناوت  یم نز  کـی  هنوگچ  يا  هعماـج نینچ  رد  تفص !

!؟ ددرگ یئالاو 

293 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ياـهیگدولآ زا  يریگـشیپ  يارب  یفلتخم  هدـش  باـسح  قرط  اـجنیا  هب  اـت  هروس  نیا  زاـغآ  زا  ناـسآ : جاودزا  هب  بیغرت  هیآ 32 -) )
.تسا هدش  حرطم  یسنج 

اریز هدـش ، هراشا  تسا ، فلکت  یب ایر و  یب و  ناسآ ، هداس و  جاودزا  هک  ءاشحف  اب  هزرابم  قرط  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  هب  اـجنیا  رد 
و : » دیامرف یم هفیرش  هیآ  دش ، دراو  زئارغ  عورشم  حیحص و  عابشا  قیرط  زا  دیاب  هانگ ، طاسب  ندیچرب  يارب  هک  تسا  ملسم  هتکن  نیا 
ْمُْـکنِم َو یماـیَْألا  اوُـحِْکنَأ  َو  « ) ار ناتراکتـسرد  حـلاص و  نازینک  ناـمالغ و  نـینچمه  و  دـیهد ، رــسمه  ار  رــسمه  یب ناـنز  نادرم و 

(. ْمُِکئامِإ ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا 
رد رما  نیا  هب  حیرصت  یلو  دننک  کمک  رگیدکی  هب  اه  هنیمز همه  رد  ناناملسم  هک  دنک  یم باجیا  یمالسا  نواعت  لصا  کش  نودب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1515 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نآ  هژیو  تیمها  رب  لیلد  جاودزا  دروم 
هک تسا  نآ  تعافـش  نیرتهب  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدـح  رد  هک  تسا  هیاـپ  نآ  هب  اـت  هلأـسم  نیا  تیمها 

هناـهب یموـمع و  اـبیرقت  رذـع  کـی  هک  اـجنآ  زا  و  دـسرب !» ناـماس  هب  رما  نـیا  اـت  ینک ، يرگیجناـیم  جاودزا  رما  يارب  رفن  ود  ناـیم 
هدـیزگرب نآ  خـساپ  هب  نآرق  تسا  یلام  تاناکما  نتـشادن  رقف و  هلأسم  هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و  راـب  ریز  زا  زارف  يارب  یناـگمه 

294 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
دنوادخ دنشاب  تسدگنت  ریقف و  رگا   » هک ارچ  دیشوکب  ناشجاودزا  رد  دیشابن و  نارگن  اهنآ  یتسدگنت  رقف و  زا  دیامرف : یم هتخادرپ ،

(. ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  « ) دزاس یم زاین  یب دوخ  لضف  زا  ار  اهنآ 
(. ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  « ) تسا میلع  عساو و  دنوادخ   » هک ارچ  تسه ، يراک  نینچ  رب  رداق  دنوادخ  و 

اصوصخم سک  همه  تاین  زا  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  وا  ملع  و  دریگ ، یم ارف  ار  یتسه  ملاع  هنهپ  هک  تسا  عیـسو  نانچ  نآ  شتردق 
دهاوخ رارق  دوخ  مرک  لضف و  لومـشم  ار  همه  و  تسا ، هاگآ  دـننک  یم جاودزا  هب  مادـقا  ینمادـکاپ  تفع و  ظفح  تین  هب  هک  اـهنآ 

.داد
يوربآ رـسمه و  ظـفح  لوؤسم  ادـیدش  ار  دوخ  دوش و  یم یعاـمتجا  تیـصخش  کـی  هب  لیدـبت  ناـسنا  تیـصخش  جاودزا ، زا  دـعب 

دریگ و یم راک  هب  ار  دوخ  دادعتـسا  راکتبا و  شوه و  مامت  لیلد  نیمه  هب  دنیب ، یم هدنیآ  نادـنزرف  یگدـنز  لئاسو  نیمأت  هداوناخ و 
یهلا ياهدادما  کش  نودب  دوش و  هریچ  رقف  رب  دناوت  یم یهاتوک  تدم  رد  دنک و  یم شالت  ییوج  هفرـص  دوخ و  ياهدمآ  رد ؟؟؟

جاودزا هب  مادـقا  دوخ  یکاـپ  ظـفح  یناـسنا و  هفیظو  ماـجنا  يارب  هک  دـیآ  یم دارفا  نینچ  کـمک  هب  زین  يونعم  زوـمرم  ياـهورین  و 
.دننک یم

294 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ددرگ و یمن مهارف  جاودزا  هلیـسو  دـننک  یم نارگید  ناسنا و  دوخ  هک  شـشوک  شالت و  مامت  اـب  هاـگ  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 33 -) )
هک دـننک  نامگ  دـنراد  رارق  هلحرم  نیا  رد  هک  یناسک  ادابم  دـنارذگب ، تیمورحم  اـب  ار  یتدـم  تسا  روبجم  ناـسنا  هاوخاـن  هاوخ و 
دنچ ره  ار  ییاسراپ  روتـسد  هیآ  نیا  رد  هلـصاف  الب  اذل  دـنک ، یم باجیا  نینچ  ترورـض  و  تسا ، زاجم  اهنآ  يارب  یـسنج  یگدولآ 
زاین یب شلضف  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ات  دننک ، هشیپ  تفع  دیاب  دنرادن  جاودزا  هلیسو  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم هداد ، اهنآ  هب  دشاب  لکـشم 

295 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهلْضَف .) ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  ِفِفْعَتْسَْیل  َو  « ) دزاس
زا دـهد ، یم ناشن  اهنآ  يدازآ  هب  یـصاخ  هجوت  تیانع و  دـیآ  نایم  هب  ناگدرب  زا  نخـس  تبـسانم  ره  هب  مالـسا  هک  اـجنآ  زا  سپس 
هب طاسقا  هب  یغلبم  نتخادرپ  نامالغ و  ندرک  راک  يارب  داد  رارق  نتـسب  هبتاکم -»  » قیرط زا  ناـگدرب  يدازآ  ثحب  هب  جاودزا ، ثحب 
داد رارق  اهنآ  اب  دـننک  یم يدازآ ) يارب   ) هبتاکم ياـضاقت  امـش  زا  هک  یناـگدرب  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ  ندـش - دازآ  دوخ و  کـلام 

ْمِهِیف ُْمتِْملَع  ْنِإ  ْمُهُوِبتاکَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  اَّمِم  َباتِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دـینک یم ساـسحا  ناـنآ  رد  حالـص  دـشر و  رگا  دـیدنبب ،
(. ًاْریَخ

هداد امش  هب  هک  دنوادخ  لام  زا  يزیچ   » هک دهد  یم روتسد  دنتفین  تمحز  هب  طاسقا  نیا  يادا  ماگنه  هب  ناگدرب  هک  نیا  يارب  سپس 
(. ْمُکاتآ يِذَّلا  ِهَّللا  ِلام  ْنِم  ْمُهُوتآ  َو  « ) دیهدب اهنآ  هب  تسا 

یـصالخ رتدوز  هچ  ره  ات  دنهد  رارق  دوخ  ياهکمک  شـشوپ  تحت  ار  فعـضتسم  هورگ  نیا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  یعقاو  فدـه 
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.دنبای
هب ار  دوخ  نازینک  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  ناگدرب  دروم  رد  ناتـسرپ  ایند  زا  یـضعب  تشز  رایـسب  لامعا  زا  یکی  هب  هیآ  هلاـبند  رد 

یَلَع ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  َو ال  «! ) دننامب كاپ  دنهاوخ  یم اهنآ  رگا  دـینکن ، یـشورف  دوخ  هب  روبجم  ایند  رذـگ  دوز  عاتم  لیـصحت  رطاخ 
(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل  ًانُّصَحَت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاِغْبلا 

مالسا روهظ  زا  دعب  یتح  هک  دندوب  یقالخا  طوقس  طاطحنا و  راتفرگ  مدرم  تیلهاج  رـصع  رد  دح  هچ  ات  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا 
هک ام  رـصع  رد  هنافـسأتم  اما  داد ، همتاخ  نیگنن  عضو  نیا  هب  دـش و  لزان  قوف  هیآ  هک  نیا  ات  دـنداد ، یم همادا  دوخ  راک  هب  اضعب  زین 
هب لمع  نیا  دـننز  یم رـشب  قوقح  ندـمت و  زا  مد  هک  اهروشک  زا  یـضعب  رد  دـنا  هداهن مان  متـسیب  نرق  تیلهاج  رـصع  ار  نآ  یـضعب 

.دراد همادا  تدش 
هبوت و هب  قیوشت  ار  اهنآ  هکلب  ددـنبن  ناراکهنگ  يور  هب  ار  تشگ  زاـب  هار  هک  نیا  يارب  تسا - نآرق  شور  هکناـنچ  هیآ - ناـیاپ  رد 
هدنزرمآ و اهنآ  هارکا  زا  دعب  دنوادخ  ددرگ ) نامیـشپ  سپـس   ) دـنک هارکا  راک  نیا  رب  ار  اهنآ  سک  ره  و  : » دـیوگ یم دـنک  حالـصا 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َّنِهِهارْکِإ  ِدَْعب  ْنِم  َهَّللا  َّنِإَف  َّنُهْهِرُْکی  ْنَم  َو  « ) تسا نابرهم 
296 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

296 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 24) رونلا ةروس 

، هدرک هتـشذگ  ياـهثحب  هب  هراـشا  يدـنب  عـمج  کـی  تروـص  هب  تـسا - نآرق  شور  هـک  هنوـگ  ناـمه  هـیآ - نـیا  رد  هیآ 34 -) )
(. ٍتانِّیَبُم ٍتایآ  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو  « ) دنک یم نییبت  ار  يرایسب  قئاقح  هک  میداتسرف  یتایآ  امش  رب  ام  : » دیامرف یم

َنیِذَّلا َنِم  اًلَثَم  َو  « ) تسامـش زورما  يارب  یتربع  سرد  اهنآ  تشون  رـس  و  دـندوب » امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  يرابخا  اهلثم و   » زین و 
(. ْمُِکْلبَق ْنِم  اْوَلَخ 

(. َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  « ) ناراکزیهرپ يارب  يزردنا  دنپ و  هظعوم و  «و 

296 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 24) رونلا ةروس 

اب هزرابم  تفع و  هلأسم  زا  نخس  نیشیپ  تایآ  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هتشذگ  تایآ  اب  هیآ  نیا  طابترا  دنویپ و  رون ! هیآ  هیآ 35 -) )
زئارغ ندرک  لرتنک  اصوصخم  یهلا ، ماکحا  همه  يارجا  نماض  هک  اجنآ  زا  و  دوب ، نوگانوگ  لـئاسو  قرط و  زا  هدافتـسا  اـب  ءاـشحف 

هب ار  ثحب  ماجنا  رس  تسین ، نکمم  نامیا »  » هناوتشپ زا  هدافتسا  نودب  تساهنآ  نیرتدنمورین  هک  یـسنج  هزیرغ  صوصخب  شک ، رس 
.دیوگ یم نخس  نآ  زا  هدیناشک و  نآ  دنمورین  رثا  نامیا و 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن 
ره زا  وا  تمظع  اب  ماقم  هچ  رگ  مینک - باختنا  ناهج  نیا  یـسح  تادوجوم  زا  یلیثمت  هیبشت و  ادـخ  كاـپ  تاذ  يارب  میهاوخب  رگا 

، تسا یتسه  ناهج  مامت  هدـنروآ  دـیدپ  هک  ییادـخ  ناـمه  درک !؟ هدافتـسا  ناوت  یم رون »  » هژاو زا  زج  اـیآ  تسا - رترب  ریظن  هیبش و 
وا تمعن  ناوخ  رـس  رب  تاـقولخم  همه  و  دـنا ، هدـنز وا  ناـمرف  تکرب  هب  هدـنز  تادوجوم  همه  تسا ، شنیرفآ  ملاـع  شخب  ینـشور 

.دنور یم ورف  یتسین  انف و  تملظ  رد  یگمه  دریگ  زاب  اهنآ  زا  ار  دوخ  فطل  يا  هظحل رگا  هک  دنتسه 
: دنک یم بسک  ییانشور  تینارون و  هزادنا  نامه  هب  دراد  طابترا  وا  اب  تبسن  ره  هب  يدوجوم  ره  هک  نیا  بلاج  و 
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.تسوا مالک  نوچ  تسا  رون  نآرق 
.تسوا نییآ  نوچ  تسا  رون  مالسا  نییآ 

297 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنیوا  ناگداتسرف  نوچ  دنرون  ناربمایپ 
.دنناربمایپ زا  دعب  وا  نییآ  ناظفاح  نوچ  دنتسه  یهلا  راونا  موصعم  ناماما 

.تسوا اب  دنویپ  زمر  نوچ  تسا  رون  نامیا » »
.تسوا اب  ییانشآ  ببس  نوچ  تسا  رون  ملع 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  نیا  رب  انب 
نیا رد  دـشاب » ریغ  هدـننک  رهاـظ  راکـشآ و  رهاـظ و  شتاذ  هک  يزیچ  ره   » ینعی میرب  راـک  هب  هملک  عیـسو  ینعم  هب  ار  رون  رگا  هکلب 

رتراکـشآ وا  زا  تقلخ  ملاع  رد  يزیچ  هک  ارچ  تشاد ، دـهاوخن  مه  هیبشت  هبنج  وا  كاپ  تاذ  رد  رون »  » هملک ندرب  راـک  هب  تروص 
.تسا راکشآ  وا  دوجو  تکرب  زا  تسوا  ریغ  هچنآ  مامت  و  تسین ،

.دوش یم یهتنم  وا  كاپ  تاذ  رون  هب  و  دریگ ، یم هیام  وا  رون  زا  یتسه  راونا  همه  بیترت  نیا  هب  و 
لثم : » دیامرف یم دـنک و  یم صخـشم  اجنیا  رد  ار  یهلا  رون  یگنوگچ  قیقد  ابیز و  لاثم  کی  رکذ  اب  قوف  تقیقح  نایب  زا  دـعب  نآرق 

فافـش و یباـبح  دریگ ، رارق  یباـبح  رد  غارچ  نآ  دـشاب ، غورف ) رپ   ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  یناد  غارچ دـننامه  دـنوادخ )  ) وا رون 
(. ٌّيِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهِیف  ٍةاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  « ) نازورف هراتس  کی  نوچمه  هدنشخرد 

ْنِم ُدَـقُوی  « ) یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  هدـش  هتفرگ  ینوـتیز  تکرب  رپ  تخرد  زا  هک  دوـش  یم هـتخورفا  ینغور  اـب  غارچ  نـیا   » و
(. ٍۀَِّیبْرَغ ٍۀَِّیقْرَش َو ال  ٍۀَنُوْتیَز ال  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَش 

َْمل َْول  ُء َو  یُِـضی اُهْتیَز  ُداکَی  «! ) دوش رو  هلعـش شتآ  اـب  ساـمت  نودـب  تسا  کـیدزن   » هک تسا  صلاـخ  فاـص و  ناـنچ  نآ  شنغور 
(. ٌران ُهْسَسْمَت 

(. ٍرُون یلَع  ٌرُون  « ) يرون زارف  رب  تسا  يرون  »
(. ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  « ) دنک یم تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ   » و

(. ِساَّنِلل َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو  « ) دنز یم اهلثم  مدرم  يارب  دنوادخ  «و 
298 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌمِیلَع .) ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  « ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  «و 

: تسا دوجوم  غورف  رپ  غارچ  کی  رد  هک  تسا  یلماع  راهچ  نامه  ياراد  تسا  نانمؤم  بلق  رد  هک  نامیا  رون  لثم : نیا  حیضوت 
.دوش یم رشتنم  نآ  زا  تیاده  غورف  ددرگ و  یم راکشآ  نمؤم  بلق  رد  هک  تسا  نامیا  ياه  هلعش نامه  ٌحابْصِم » »

.دنک یم میظنت  شدوجو  رد  ار  نامیا  هک  تسا  نمؤم  بلق  بابح  و  ٍۀَجاجُز » »
نافوط دنزگ  زا  ار  يو  نامیا  هک  تسوا  راکفا  مولع و  یهاگآ و  تیصخش و  هعومجم  رگید  ریبعت  هب  ای  نمؤم و  هنیـس  ٍةاکْـشِمَک »  » و

.دراد یم نوصم  ثداوح 
نانمؤم نامیا  دشاب و  یم یکاپ  افـص و  تیاهن  رد  نآ  هراصع  هک  تسا  یهلا  یحو  نامه  از ) يژرنا هدام  « ) ٍۀَنُوْتیَز ٍۀَـکَرابُم  ٍةَرَجَـش   » و

.ددرگ یم راب  رپ  رو و  هلعش نآ  هلیسو  هب 
مامت هدروآ و  رب  رـس  ناـنمؤم  بلق  نوناـک  زا  هتخاـس و  نشور  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يرون  ناـمه  تسادـخ ، رون  نیا  تقیقح  رد 

.دنک یم ینارون  نشور و  ار  اهنآ  یتسه  دوجو و 
.ددرگ یم ٍرُون  یلَع  ٌرُون  قادصم  دوش و  یم هتخیمآ  یحو  رون  اب  دنا  هتفایرد درخ  لقع و  زا  هک  ار  یلئالد 
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دروم رد  ُءاشَی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی   » نومـضم دـنوش و  یم تیادـه  یهلا  رون  نیا  هب  دعتـسم  هدامآ و  ياهلد  هک  تساجنیا  رد  مه  و 
.ددرگ یم هدایپ  نانآ 

رب دوش  یم نآ  ترودک  یگدیـسوپ و  بجوم  هک  یبرغ  یقرـش و  یفارحنا  يدام و  ياهـشیارگ  هب  یگدولآ  زا  دیاب  یحو  رون  نیا  و 
.دشاب رانک 

ار ناسنا  دوجو  ياهورین  مامت  رگید  زیچ  چـیه  هب  زاـین  نودـب  هک  فارحنا  طاـقتلا و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  لـالز و  فاـص و  ناـنچ  نآ 
.ددرگ ٌران » ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  ُء َو  یُِضی اُهْتیَز  ُداکَی   » قادصم و  دنک ، جیسب 

298 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هدهاشم غورف  رپ  غارچ  کی  هب  هیبشت  يالب  رد ال  ار  نامیا  تیاده و  رون  یهلا ، رون  نیا  تاصخشم  اهیگژیو و  اجنیا  هب  ات  هیآ 36 -) )
299 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ؟ هنوگچ  نآ  لحم  و  تساجک ؟ رد  رون  رپ  غارچ  نیا  دید  دیاب  نونکا  میدرک ،

زا ات  دنزاس » عفترم  دنرب و  الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاه  هناخ رد   » غورفرپ غارچ  نیا  دیامرف : یم هیآ 
(. َعَفُْرت ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف   ) دشاب ناما  رد  نازاب  سوه  نیطایش و  نانمشد و  دربتسد 

(. ُهُمْسا اَهِیف  َرَکُْذی  َو   ) دنناوخب نآ  رد  ار  یحو  قیاقح  نآرق و  تایآ  و  دوش » یم هدرب  نآ  رد  ادخ  مان  رکذ  هک ) ییاه  هناخ  ) «و
نـشور تسا  هدـش  رکذ  نآ  يارب  هیآ  لـیذ  رد  هک  ییاـهیگژیو  زا  نآ  خـساپ  تسیچ ؟ اـه ) هناـخ « ) ٍتُوُیب  » نیا زا  روظنم  هک  نیا  اـما 

(. ِلاصْآلا ِّوُدُْغلِاب َو  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  « ) دنیوگ یم وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبص و  ره  و  : » دیوگ یم هک  اجنآ  دوش ، یم

299 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ٌلاجِر ال « ) شورف دیرخ و  هن  دراد و  یم زاب  تاکز  يادا  زامن و  نتشاد  اپ  رب  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  تراجت  هن  هک  ینادرم  (- » هیآ 37 )
(. ِةاکَّزلا ِءاتیِإ  ِةالَّصلا َو  ِماقِإ  ِهَّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌةَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت 

(. ُراْصبَْألا ُبُولُْقلا َو  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  « ) دوش یم ور  ریز و  نوگرگد و  نآ  رد  اه  هدید اهلد و  هک  دنسرت  یم يزور  زا  اهنآ  »
تسادـخ و دای  زکرم  هتفای و  ماکحتـسا  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  هک : تسا  يزکارم  ناـمه  تویب  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  اـهیگژیو  نیا 

هناخ اصوصخم  ایلوا ، ءایبنا و  ياه  هناخ دجاسم ، هدرتسگ ، عیسو و  ینعم  نیا  رد  و  دبای ، یم رـشن  نآ  زا  ادخ  ماکحا  مالـسا و  قیاقح 
.تسا عمج  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

299 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 24) رونلا ةروس 

رطاخب نیا   » .دیوگ یم نینچ  هدرک ، هراشا  تقیقح  قح و  ناقشاع  تیاده و  رون  نارادساپ  نیا  گرزب  شاداپ  هب  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
ُهَّللا ُمُهَیِزْجَِیل  « ) دیازفیب اهنآ  شاداپ  رب  شلـضف  زا  دـهد و  شاداپ  دـنا  هداد ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ 

(. ِِهلْضَف ْنِم  ْمُهَدیِزَی  اُولِمَع َو  ام  َنَسْحَأ 
تیمها و مک  لامعا  یتح  دـهد ، یم شاداپ  ناشلامعا  نیرتهب  سایقم  رایعم و  رب  ار  اـهنآ  لاـمعا  ماـمت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم 

هتسیاش هک  اهنآ  يارب  دنوادخ  ضیف  اریز  تسین ، بجعت  ياج  نیا  و  دوب ! دهاوخ  شاداپ  رد  ناشلامعا  نیرتهب  فیدرمه  ناشطسوتم 
300 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ضیف 
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َو  ) دزاس یم دنم  هرهب شیوخ  ياهتنا  یب بهاوم  زا  و  دهد » یم يزور  باسح  یب دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ   » تسین دودـحم  دـنیوا 
(. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا 

300 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 24) رونلا ةروس 

نیا لیمکت  يارب  دوب ، تیاده ، نامیا و  رون  ادـخ ، رون  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  بارـس ! نوچمه  یلامعا  هیآ 39 -) )
لد و کـیرات  نارفاـک  و  یناـمیا ، یب لـهج و  رفک و  تملظ  زا  اـجنیا  رد  نارگید ، اـب  هسیاـقم  رد  اـهنآ  لاـح  ندـش  نشور  و  ثحب ،

.دیوگ یم نخس  هارمگ  ناقفانم 
، دنهد یم ناج  یگنـشت  زا  و  دنور ، یم بارـس  لابند  هب  بآ  ياج  هب  یگدـنز  نازوس  کشخ و  نابایب  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نخس 

.دنا هدیمرآ نآ  رانک  رد  هتفای و  ار  تیاده  لالز  همشچ  نامیا  وترپ  رد  نانمؤم  هک  یلاح  رد 
بآ رود ) زا   ) ار نآ  هنـشت  ناسنا  هک  ریوک ، کی  رد  تسا  یبارـس  نوچمه  ناشلامعا  دـندش  رفاک  هک  یناسک  و  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ًءام ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍۀَعیِِقب  ٍبارَسَک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) درادنپ یم
(. ًاْئیَش ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  « ) دبای یمن يزیچ  دیآ  یم نآ  غارس  هب  هک  یماگنه  اما  »

(. َُهباسِح ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع  َهَّللا  َدَجَو  َو  «! ) دنک یم فاص  ار  وا  باسح  دبای و  یم دوخ  لامعا  دزن  ار  ادخ  «و 
(. ِباسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللا  َو  «! ) تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  «و 

300 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هک روانهپ  سونایقا  کی  رد  تسا  یتاملظ  دننامه ) نارفاک ) نیا  لامعا   ) ای  » و دـیوگ : یم دزادرپ ، یم مود  لاثم  هب  سپـس  هیآ 40 -) )
ِِهقْوَف ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاُملُظَک  ْوَأ  « ) تسا کـیرات  يربا  نآ  زارف  رب  يرگید و  جوم  نآ  زارف  رب  هدـناشوپ و  ار  نآ  جوم 

(. ٌباحَس ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم 
(. ٍضَْعب َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ  «! ) هتفرگ رارق  يرگید  زارف  رب  یکی  هک  تسا  ییاهتملظ   » بیترت نیا  هب  و 

تسین نکمم  دروآ  نوریب  ار  دوخ  تسد  رگا   » هک تسا  یناملظ  کیرات و  ردق  نآ  دوش  راتفرگ  نآ  نایم  رد  سک  ره  هک  نانچ  نآ 
301 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْمل  ُهَدَی  َجَرْخَأ  اذِإ  «! ) دنیبب ار  نآ 

(. اهارَی ْدَکَی 
رون نیا  اما  دوب ، دهاوخ  یناملظ  رات و  هریت و  تایح  ياضف  نآ  نودب  تسا و  نامیا  رون  طقف  اهناسنا  یگدـنز  رد  یتقیقح  رون  يرآ !

َُهل امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  « ) تسین وا  يارب  يرون  هدادـن  رارق  شیارب  يرون  ادـخ  هک  یـسک  و   » تسادـخ يوس  زا  اهنت  نامیا 
(. ٍرُون ْنِم 

301 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 24) رونلا ةروس 

تلالض رفک و  مکارتم  تاملظ  نامیا و  تیاده و  رون  ادخ ، رون  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  دنتسه : وا  يوگ  حیبست  همه  هیآ 41 -) )
: دیوگ یم نخس  تسا ، تیاده  بابسا  یهلا و  راونا  ياه  هناشن هک  دیحوت  لئالد  زا  اجنیا  رد  و  دوب ،

ادخ يارب  دننیمز  اهنامسآ و  رد  هک  نانآ  مامت  يدیدن  ایآ  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
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(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  ُحِّبَُسی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» دننک یم حیبست 
(. ٍتاَّفاَص ُْریَّطلا  َو  ( !؟ دنتسه وا  حیبست  لوغشم  دنا » هدرتسگ لاب  نامسآ  زارف  رب  هک  یماگنه  هب  ناگدنرپ  نینچمه  «و 

(. ُهَحِیبْسَت ُهَتالَص َو  َِملَع  ْدَق  ٌّلُک  « ) دناد یم ار  دوخ  حیبست  زامن و  اهنآ  زا  کی  ره  »
.دشاب اعد  ینعم  هب  اجنیا  رد  زامن ) « ) ةالص  » زا روظنم  تسا  نکمم 

(. َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا ربخ  اب  دنهد  یم ماجنا  اهنآ  هک  یلامعا  مامت  زا  دنوادخ  «و 

301 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 24) رونلا ةروس 

تبـسن وا  تیکلام  رب  لیلد  وا  تیقلاخ  تسا و  راگدرورپ  تیقلاخ  رب  یلیلد  تادوجوم  یمومع  حیبست  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 42 -) )
يارب و  : » دـنک یم هفاـضا  دـندرگ ، یم زاـب  وا  يوس  هب  تادوجوم  همه  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  زین  و  تسا ، یتـسه  ناـهج  هعومجم  هب 

ِهَّللا َیلِإ  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُکـُْلم  ِهَِّلل  َو  « ) تسوا يوس  هب  تادوجوم  یماـمت  تشگزاـب  و  نیمز ، اهنامـسآ و  تیکلاـم  تسادـخ 
(. ُریِصَْملا

رارـسا یتسه و  ناـهج  ماـظن  هعومجم  ینعی  میماـن ، یم لاـح » ناـبز   » ار نآ  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دـمح »  » و حـیبست »  » زا روظنم 
ریسفت هدیزگرب  زا  راکشآ  روطب  تحارص و  اب  ینابز ، یب نابز  اب  تسا ، هتفهن  ملاع  نیا  تادوجوم  زا  کی  ره  رد  هک  يزیگنا  تفگش

302 ص : ج3 ، هنومن ،
، يزیگنا تفگـش رثا  ره  عیدب و  دوجوم  ره  هک  ارچ  دـنیوگ ، یم نخـس  وا  ياهتنا  یب تمکح  ملع و  و  دوخ ، قلاخ  تمظع  تردـق و 

تافـص وس  کی  زا  ینعی  دیوگ ، یم دوخ  هدننک  عادبا  حیبست  دـمح و  زغن ، ابیز و  رعـش  هعطق  کی  ای  یـشاقن  سیفن  ولبات  کی  یتح 
تمظع اب  ناهج  نیا  هب  دسر  هچ  ات  حیبست )  ) دنک یم یفن  وا  زا  ار  صقن  بیع و  رگید  يوس  زا  و  دمح )  ) دراد یم نایب  ار  وا  هتسجرب 

.شنایاپ یب ياهیتفگش  بیاجع و  همه  نآ  و 

302 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 24) رونلا ةروس 

تمکح و مـلع و  شنیرفآ و  ياهیتفگـش  زا  يرگید  هشوـگ  هـب  اـجنیا  رد  زاـب  شنیرفآ : ياهیتفگـش  زا  رگید  يا  هشوـگ هیآ 43 -) )
.دنیوا كاپ  تاذ  دیحوت  لئالد  همه  هک  مینک  یم دروخ  رب  تسا  هتفهن  نآ  ياروام  هک  یتمظع 

ار اهنآ  سپس  دنار ، یم یمارآ  هب  ار  ییاهربا  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور 
(. ًاماکُر ُُهلَعْجَی  َُّمث  ُهَْنَیب  ُفِّلَُؤی  َُّمث  ًاباحَس  یِجُْزی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» دزاس یم مکارتم  دعب  و  دهد ، یم دنویپ  مه  اب 

دنراب یم ورف  ارحـص  غاب و  تشد و  هوک و  رب  و  دـنوش » یم جراخ  اهربا  يالب  زا ال  هک  ینیب  یم ار  ناراـب  ياـه  هناد لاـح  نیا  رد  سپ 
(. ِِهلالِخ ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  )

ار تاناویح  ناسنا و  و  دـناشوپ ، یم ناهایگ  ناتخرد و  رکیپ  رد  تایح  سابل  دـنک ، یم هدـنز  ار  هدرم  ياهنیمز  هک  تسا  ناراب  يرآ !
.دنک یم باریس 

رد هک  ییاههوک  زا  نامـسآ ، زا  ادخ )  ) و : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهربا  نامـسآ و  زیگنا  تفگـش ياه  هدیدپ زا  رگید  یکی  هب  سپس 
(. ٍدََرب ْنِم  اهِیف  ٍلابِج  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  « ) دنک یم لزان  ار  گرگت  ياه  هناد تسا ، نامسآ 

.تسا هوک  ناسب  یگرزب  تمظع و  رد  هک  تسا ، ربا  میظع  ياه  هدوت اههوک ، زا  روظنم 
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(. ُءاشَی ْنَم  ِِهب  ُبیُِصیَف  « ) دناسر یم نایز  نآ  هلیسو  هب  دهاوخب  ار  سک  ره   » هک ییاهگرگت 
ج3، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  .دنتـسین  ناما  رد  نآ  بیـسآ  زا  اهناسنا  اهناویح و  هاگ  یتح  و  اهتعارز ، اه و  هویم ناتخرد ، ياه  هفوکش

303 ص :
(. ُءاشَی ْنَم  ْنَع  ُُهفِرْصَی  َو  « ) دزاس یم فرط  رب  ار  نایر  باذع و  نیا  دهاوخب  سک  ره  زا  «و 

راب و نایز  ياهگرگت  هب  لدـبم  ار  نآ  رییغت  رـصتخم  اب  هاگ  دـنک و  یم لزان  شخب  تایح  ناراب  یهاگ  ربا  کـی  زا  هک  تسوا  يرآ !
مه رانک  رد  ار  ناسنا  یگدنز  گرم و  نایز و  دوس و  هک  دهد  یم ناشن  ار  وا  تمظع  تردق و  تیاهن  نیا  و  دنک ، یم هدنـشک  یتح 

، هدرک هراشا  تسا  دیحوت  تایآ  زا  هک  ینامـسآ  ياه  هدیدپ زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نایاپ  رد  و  تسا ! هداد  رارق  مه  لد  رد  هکلب  هدیچ 
(. ِراْصبَْألِاب ُبَهْذَی  ِِهقَْرب  انَس  ُداکَی  « ) دربب ار  ناسنا  ياهمشچ  اهربا ، قرب  یگدنشخرد  تسا  کیدزن  : » دیوگ یم

زا یـشتآ »  » ناـنچ نآ  دوـش ، یم قرب  يورین  لـماح  هک  یماـگنه  هب  تـسا  هدـش  لیکـشت  بآ »  » تارذ زا  تـقیقح  رد  هـک  ییاـهربا 
، دنازرل یم ار  اج  همه  هاگ  و  دنک ، یم رپ  دوخ  يادص  زا  ار  اهـشوگ  شدعر  و  هریخ ، ار  اهمـشچ  شقرب  هک  دـهج  یم نوریب  شنورد 

! تسا زیگنا  تفگش یتسار  فیطل  راخب  نیا  يالبال  رد  میظع  يورین  نیا 

303 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ياهیگژیو زور و  بش و  تقلخ  نامه  هک  راـگدرورپ  تمظع  ياـه  هناـشن تقلخ و  تاـیآ  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
: دیامرف یم هدرک ، هراشا  تساهنآ 

َِکلذ ِیف  َّنِإ  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُهَّللا  ُبِّلَُقی  « ) تریـصب نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نیا  رد  و  دزاس ، یم نوگرگد  ار  زور  بش و  دـنوادخ  »
(. ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل 

يارب تسا  یتربع  سرد  و  دراد ، یتایح  هبنج  ناسنا  يارب  اهنآ - یجیردت  تارییغت  زور و  بش و  دـش  دـمآ و  ینعی  ینوگرگد - نیا 
«. راصبالا یلوا  »

303 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 24) رونلا ةروس 

رد تاـیح  هلأـسم  ینعی  تسا  دـیحوت  لـئالد  نیرتنـشور  زا  هک  شنیرفآ  ماـظن  ياـه  هرهچ نیرتـمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نـیا  هیآ 45 -) )
(. ٍءام ْنِم  ٍۀَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهَّللا  َو  « ) دیرفآ یبآ  زا  ار  يا  هدنبنج ره  دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  شعونتم  ياهتروص 

یمالـسا تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  مه  اریز  دـشاب ، دوجوم »  » نیتـسخن شیادـیپ  هب  هراـشا  دراد  لاـمتحا  تسا و  هفطن  بآ »  » زا روظنم 
304 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  هک  ار  يدوجوم  نیلوا 

رهاظ اهایرد  رد  تایح »  » هناوج نیتسخن  دیدج  یملع  ياه  هیـضرف قبط  مه  دیرفآ و  بآ  نآ  زا  ادـعب  ار  اهناسنا  هدوب و  بآ  هدـیرفآ 
.تسا هدش  مکاح  اهایرد  رانک  ای  قامعا  رب  اج  همه  زا  لبق  هدیدپ  نیا  و  هدش ،

اهنآ زا  یهورگ  سپ  : » دنراد يزیگنا  تفگش توافتم و  رایسب  ياهتقلخ  لاح  نیا  اب  ددرگ  یم زاب  بآ  هب  اهنآ  همه  لصا  هک  نیا  اب  و 
(. ِِهنَْطب یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ( ) ناگدنزخ « ) دنور یم هار  دوخ  مکش  رب 

(. ِْنیَلْجِر یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو   ) ناگدنرپ اهناسنا و  دنور » یم هار  اپ  ود  يور  رب  یهورگ  «و 
(. ٍَعبْرَأ یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو   ) نایاپ راهچ  دنور » یم هار  اپ  راهچ  يور  رب  یهورگ  «و 
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تارشح ای  دننک و  یم یگدنز  ایرد  رد  هک  یتادوجوم  زا  معا  دراد  عونتم  هداعلا  قوف ياه  هرهچ تایح  تسین و  اهنیا  هب  رصحنم  هزات 
(. ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُُقلْخَی  « ) دنیرفآ یم دنک  هدارا  ار  هچ  ره  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  تروص  نارازه  دنراد و  عون  نارازه  هک 

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  هک  ارچ  »

304 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

هیآ 46) )

304 ص :  لوزن ..... : نأش 

رهاظ قفانم  يدوهی ، درم  تشاد ، یعازن  يدوهی  درم  کی  اـب  ناـقفانم  زا  یکی  هدـش : لـقن  دـعب  هیآ  راـهچ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
فرـشا نب  بعک   » يرواد هب  ار  وا  و  تفرن ، راـب  ریز  قفاـنم  اـما  دـناوخ ، هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  يرواد  هـب  ار  ناملـسم 

.داد رارق  تمذم  شنز و  رس  دروم  ار  صاخشا  هنوگ  نیا  تخس  دش و  لزان  تایآ  نیا  درک  توعد  يدوهی !»

304 ص :  ریسفت ..... :

ناهج رد  وا  ياه  هناشن دـیحوت و  لئالد  ادـخ و  هب  نامیا  زا  نخـس  هتـشذگ ، تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  ادـخ - يرواد  شریذـپ  ناـمیا و 
.تسا تقیقح  قح و  ربارب  رد  وا  میلست  ناسنا و  یگدنز  رد  دیحوت  ياهباتزاب  نامیا و  راثآ  زا  نخس  اجنیا  رد  دوب ، نیوکت 

305 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍتایآ ) اْنلَْزنَأ  ْدََقل  « ) میدرک لزان  يرگنشور  نشور و  تایآ  ام  : » دیوگ یم تسخن 
کیراـت طـیحم  دـشخب و  یم افـص  روـن و  ار  اـهناسنا  راـکفا  دـنک ، یم نشور  دـیحوت  ناـمیا و  روـن  هب  ار  اـهلد  هک  یتاـیآ  ٍتاـنِّیَبُم .)

.دنک یم ضوع  ار  ناشیگدنز 
سک ره  ادخ   » هک ارچ  دراد ، یهلا  تیاده  ار  یلصا  شقن  یلو  دزاس ، یم مهارف  نامیا  يارب  ار  هنیمز  تانیبم » تایآ   » نیا دوجو  هتبلا 

(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  « ) دنک یم تیاده  میقتسم  طارص  هب  دهاوخب  ار 
.دنتسه نآ  شریذپ  هدامآ  هک  دنکفا  یم ییاهلد  هب  ار  تیاده  رون  وا  تسین ، باسح  یب وا  تیشم  دنوادخ و  هدارا  هک  میناد  یم و 

305 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 24) رونلا ةروس 

: دـیامرف یم تسین  نکفا  وترپ  اهنآ  لد  رد  ناـمیا  دـننز و  یم ناـمیا  زا  مد  هک  ناـقفانم  هورگ  زا  تمذـم  ناونع  هب  سپـس  هیآ 47 -) )
، دـنوش یم نادرگ  يور  اهنآ  زا  یهورگ  اعدا ، نیا  زا  دـعب  یلو  مینک ، یم تعاطا  میراد و  نامیا  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـنیوگ : یم اـهنآ  »

َِکئلوُأ اـم  َکـِلذ َو  ِدـَْعب  ْنـِم  ْمُْـهنِم  ٌقـیِرَف  یَّلَوَـتَی  َّمـُث  اـنْعَطَأ  ِلوُسَّرلاـِب َو  ِهَّللاـِب َو  اَّنَمآ  َنوـُلوُقَی  َو  « ) دنتـسین نمؤـم  تـقیقح  رد  اـهنآ 
(. َنِینِمْؤُْملِاب
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؟ ددرگ یمن رهاظ  ناشلامعا  رد  شوترپ  و  دور ؟ یمن رتارف  ناشنابز  زا  هک  تسا  ینامیا  هنوگچ  نیا 

305 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 24) رونلا ةروس 

: دیامرف یم اهنآ  ینامیا  یب يارب  نشور  لیلد  کی  ناونع  هب  دعب  هیآ 48 -) )
نادرگ يور  اهنآ  زا  یهورگ  دنک ، يرواد  نانآ  نایم  رد  ات  دنیایب  شربمایپ  ادـخ و  يوس  هب  هک  دوش  توعد  اهنآ  زا  هک  یماگنه  «و 

(. َنوُضِْرعُم ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َو  « ) دنوش یم

305 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 24) رونلا ةروس 

عفن هب  يرواد  و   ) دنـشاب هتـشاد  قح  رگا  یلو  : » دنک یم هفاضا  ناشیتسرپ  ایند  كرـش و  ندش  نشور  رتشیب و  دیکأت  يارب  هیآ 49 -) )
(. َنِینِعْذُم ِْهَیلِإ  اُوتْأَی  ُّقَْحلا  ُمَُهل  ْنُکَی  ْنِإ  َو  « ) دنیآ یم وا  يوس  هب  میلست  تعرس و  اب  دوش ) نانآ 

305 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 24) رونلا ةروس 

نایب هلمج  هس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرواد  ربارب  رد  میلـست  مدع  ياه  هزیگنا یلـصا و  ياه  هشیر هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
(. ٌضَرَم ْمِِهبُوُلق  ِیف  َأ   ) قافن يرامیب  تسا » يرامیب  اهنآ  ياهلد  رد  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ،

306 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یفارحنا  رطاخب  اما  دننک  یم نامیا  راهظا  هک  تسا  ناقفانم  تافص  زا  یکی  نیا 
ياهلد رب  قافن  يرامیب  رگا   ) ای  » دنتـسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ و  يرواد  میلـست  زگره  دـنراد  دـیحوت  لصا  زا  لد  رد  هک 

(. اُوباتْرا ِمَأ  ( ؟» دندیدرت کش و  رد  یتسار  هب  هدشن ) هریچ  اهنآ 
.دوب دهاوخن  نآ  مزاول  میلست  تسا  ددرم  نییآ  کی  شریذپ  رد  هک  یصخش  تسا  یعیبط  و 

ْمَأ ( !؟» دنک متـس  ملظ و  اهنآ  رب  شلوسر  ادـخ و  هک  دندیـسرت  یم یتسار  هب  ایآ   » دـننانمؤم زا  نیا و  هن  تسا و  نآ  هن  رگا  هک  نیا  ای 
(. ُُهلوُسَر ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َفیِحَی  ْنَأ  َنُوفاخَی 

دناد و یم وا  تلاسر  رگنایب  ادخ و  هداتسرف  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  یسک  تسا  يراکشآ  ضقانت  نیا  هک  یلاح  رد 
رگم دنک ؟ متس  یسک  هب  ادخ  دراد  ناکما  رگم  دهد ، وا  هراب  رد  متس  ملظ و  لامتحا  تسین  نکمم  درمش  یم ادخ  مکح  ار  شمکح 

.تسا كاپ  اهنیا  همه  زا  دنوادخ  سدقم  تحاس  تسین ؟ یهاوخ  دوخ  ای  زاین  ای  لهج  هدییاز  ملظ 
(. َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأ  َْلب  « ) دنرگمتس ملاظ و  اهنیا  دوخ  عقاو  رد  هکلب  »

اهنآ هب  نارگید  قح  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  دـنناد  یم نوچ  و  دنـشاب ، عناق  ناشدوخ  قح  هب  دـنهاوخ  یمن اـهنآ 
.دنوش یمن وا  يرواد  میلست  داد  دهاوخن 

306 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 24) رونلا ةروس 

رارق مکارتم  تاملظ  رد  هک  ار  لد  کیرات  ناقفانم  لمعلا  سکع  هتـشذگ  تایآ  رد  قح : ربارب  رد  قلطم  میلـست  ناـمیا و  هیآ 51 -) )
.میدید هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  يرواد  ربارب  رد  دنتشاد ،
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هب هک  یماگنه  نانمؤم ، نخـس  : » دـیوگ یم هدرک ، حیرـشت  یهلا  يرواد  نیا  اـب  ار  ناـنمؤم  دروخ  رب  ینعی  نآ  لـباقم  هطقن  اـجنیا  رد 
َناک امَّنِإ  «! ) میدرک تعاطا  میدینـش و  دنیوگ : یم هک  تسا  نیا  اهنت  دنک ، يرواد  نانآ  نایم  ات  دنوش  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس 

(. انْعَطَأ انْعِمَس َو  اُولوُقَی  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق 
يرواد تسا  نکمم  هنوگچ  ناگدنب ، همه  هب  نابرهم  میحر و  و  سک ، ره  زا  زاین  یب و  دناد ، یم زیچ  همه  هب  ملاع  ار  ادـخ  هک  یـسک 

307 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد ؟ حیجرت  وا  يرواد  رب  ار  یسک 
(. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) دنتسه یعقاو  ناراگتسر  نامه  اهنیا  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 

یگدنز رد  هچ  تسا ، زوریپ  زیچ  همه  رد  کش  نودب  دهد  رارق  رواد  مکاح و  ار  وا  و  دراپسب ، ادخ  تسد  هب  ار  دوخ  مامز  هک  یسک 
.يونعم هچ  يدام و 

307 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هّللا یّلـص  ربمایپ  ادـخ و  تعاـطا  هک  یناـسک  و  : » دـیامرف یم هدرک ، بیقعت  رت  یلک تروص  هب  ار  تقیقح  نیمه  هیآ  نیا  هیآ 52 -) )
َهَّللا َو َشْخَی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  « ) دننادنمزوریپ ناگتفای و  تاجن  اهنآ  دنیامن  هشیپ  اوقت  دنـسرتب و  ادخ  زا  دـننک و  هلآ  هیلع و 

(. َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهْقَّتَی 

307 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 24) رونلا ةروس 

زا یعمج  هک  دـهد  یم ناـشن  ندـش - دراو  نآ  دروم  رد  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  هک  یلوزن  نأـش  نینچمه  هیآ و  نیا  نحل  هیآ 53 -) )
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  دندش و  تحاران  تخـس  دوخ  عضو  زا  نآ  دـیدش  ياهتمالم  لبق و  تایآ  لوزن  زا  دـعب  ناقفانم 

اب اهنآ  : » تفگ اهنآ  هب  تیعطاق  اب  هدمآ و  رب  خـساپ  ماقم  رد  نآرق  میاوت  نامرف  میلـست  ام  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  ادـیدش  دـندمآ و 
صالخا قبط  رد  ار  ناج  و   ) دنور یم نوریب  دوخ ) لاوما  هناخ و  زا   ) یهدب نامرف  اهنآ  هب  رگا  هک  دندرک  دای  دـنگوس  دـیکأت  تیاهن 

هاگآ دینک  یم لمع  هچنآ  هب  ادخ  هک  دیهد  ناشن  هناقداص  هناصلاخ و  تعاط  امش  دینکن  دای  دنگوس  وگب : دننک ) یم میدقت  هدراذگ 
( َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ٌۀَفوُْرعَم  ٌۀَعاط  اوُمِسُْقت  ُْلق ال  َّنُجُرْخََیل  ْمُهَتْرَمَأ  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو  « ) تسا

ندوب وا  تمدـخ  رد  نتفر و  اج  ره  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  ای  یگدـنز و  لاوما و  زا  ندـش  جراـخ  جورخ »  » زا روظنم  .
.تسا

307 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 24) رونلا ةروس 

« دینک ار  شربمایپ  تعاطا  ادـخ و  تعاطا  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیکأت  ینعم  نیمه  يور  اددـجم  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
(. َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  ُْلق  )

لوؤسم ربمغیپ  دیوش  نادرگ  يور  دینک و  یچیپ  رـس  رگا  سپ   » دیتسین جراخ  لاح  ود  زا  نامرف  نیا  ربارب  رد  دـنک : یم هفاضا  سپس 
ْنِإَف  ) تسا هناقداص  تعاطا  امش  هفیظو  و  دیتسه » دوخ  لامعا  لوؤسم  مه  امش  و  هداد ) ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  و   ) تسا شیوخ  لامعا 

308 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْمْتلِّمُح .) ام  ْمُْکیَلَع  َلِّمُح َو  ام  ِْهیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت 
(. اوُدَتْهَت ُهوُعیُِطت  ْنِإ  َو  « ) دش دیهاوخ  تیاده  دینک ، تعاطا  وا  زا  رگا  اما  »
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.دنک یمن توعد  باوص  قح و  ادخ و  هار  هب  زج  هک  تسا  يربهر  وا  اریز 
(. ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  « ) تسین راکشآ  غالبا  زج  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  لاح ) ره  رد   ) «و

دوس و توعد ، نیا  شریذپ  مدـع  شریذـپ و  دـنریذپن  ای  دـنریذپب  هاوخ  دـناسرب  ناگمه  هب  اراکـشآ  ار  ادـخ  نامرف  تسا  فظوم  وا 
.دش دهاوخ  اهنآ  دوخ  هجوتم  شنایز 

308 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

هیآ 55) )

308 ص :  لوزن ..... : نأش 

یمامت دنتـشگ ، اریذپ  ار  اهنآ  زاب  شوغآ  اب  راصنا  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  »
حبص دنباوخب و  حالس  اب  ار  بش  دننکن ، رود  دوخ  زا  ار  هحلسا  دندوب  راچان  اهنآ  هک  دوب  نانچ  نآ  دندرک و  مایق  اهنآ  ّدض  رب  برع 

رب شمارآ  نانیمطا و  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  ینامز  ایآ  دنتفگ  یضعب  هدمآ ، تخس  ناناملـسم  رب  تلاح  نیا  همادا  .دنزیخ  رب  حالـس  اب 
ارف ینامز  نینچ  يرآ  هک  داد  ار  تراشب  نیا  اـهنآ  هب  دـش و  لزاـن  هیآ  میـسرتن ؟ سک  چـیه  زا  ادـخ  زا  زج  و  ددرگ ، اـمرف  مکح  اـم 

«. دیسر دهاوخ 

308 ص :  ریسفت ..... :

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  نامرف  ربارب  رد  میلست  تعاطا و  زا  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  نافعضتسم ! یناهج  تموکح 
تروص هب  و  دـنک ، یم نایب  تسا  یناهج  تموکح  ناـمه  هک  ار  تعاـطا  نیا  هجیتن  هداد و  همادا  ار  عوضوم  نیمه  هیآ  نیا  دوب ، هلآ 

اعطق ار  اهنآ  هک  دهد  یم هدعو  دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لامعا  دـنا و  هدروآ نامیا  امـش  زا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  : » دـیوگ یم دـکؤم 
اُولِمَع ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  « ) دیـشخب نیمز  يور  تفـالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوـگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  هفیلخ 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا 
کلام ناینوعرف  نوعرف و  تردـق  ندـش  هتـسکش  مه  رد  و  ع )  ) یـسوم روهظ  اب  اهنآ  اریز  تسا ، لیئارـسا  ینب  ناینیـشیپ »  » زا روظنم 

.دندش نیمز  يور  تموکح 
يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  « ) دزاس رقتـسم  نیمز  هحفـص  رد  اج  رب  اپ  راد و  هشیر  روطب  هدیدنـسپ ، اهنآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  «و 

309 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمَُهل .) یضَتْرا 
(. ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  « ) درک دهاوخ  لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار ، اهنآ  سرت  فوخ و  «و 

(. ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  « ) داد دنهاوخن  رارق  نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم ارم  اهنت   » هک دوش  یم نانچ  نآ  و 
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كرش هنوگ  ره  ینماان و  بارطضا و  هنوگ  ره  نتفر  نایم  زا  یهلا و  نییآ  رارقتسا  دیحوت و  تموکح  هرطیس  نیا  زا  دعب  تسا  ملسم 
(. َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  « ) دنتسه اهنآ  یعقاو  ناقساف  دنوش  رفاک  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  »

دیون هس  دنتسه  حلاص » لمع   » و نامیا »  » تفـص ود  ياراد  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  دنوادخ  هک  دیآ  یم رب  نینچ  هیآ  عومجم  زا 
: تسا هداد 

.نیمز يور  تموکح  ینیشناج و  - 1
.اج همه  رد  راد  هشیر یساسا و  روطب  قح  نییآ  رشن  - 2

.ینماان تشحو و  سرت و  فوخ و  بابسا  مامت  نتفر  نایم  زا  - 3
يارب یهیبش  کیرـش و  چیه  دنهن و  ندرگ  ار  وا  ياهنامرف  دنتـسرپب و  ار  ادخ  يدازآ  تیاهن  اب  هک  دش  دهاوخ  نآ  روما  نیا  هجیتن  و 

.دننارتسگب اج  همه  رد  ار  صلاخ  دیحوت  دنوشن و  لئاق  وا 
هب ار  لـماک  تینما  نییآ و  نید و  نیکمت  نـیمز و  يور  تموـکح  هدـعو  ادـخ  میدـناوخ  هـیآ  رد  تـسیک ؟ نآ  زا  یهلا  هدـعو  نـیا 

؟ تسا یصاخشا  هچ  یقادصم  رظن  زا  هورگ  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  اما  هداد  تسا  حلاص  ناشلامعا  دنراد و  نامیا  هک  یهورگ 
هعیش زا  معا  ناناملسم  مومع  هدیقع  قبط  هک  جع -)  ) يدهم ترضح  تموکح  دوش و  یم نیتسخن  ناناملـسم  لماش  هیآ  کش  نودب 
نیا لماک  قادصم  دشاب - هتفرگ  ار  اج  همه  روج  ملظ و  هک  نآ  زا  دعب  دنک  یم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  يور  رسارس  ننـست  لها  و 

.دوب دهاوخن  هیآ  موهفم  یگدرتسگ  تیمومع و  زا  عنام  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، هیآ 
310 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایم  رد  حلاص  لمع  نامیا و  ياه  هیاپ نامز  رصع و  ره  رد  هک  نیا  هجیتن 

.دش دنهاوخ  ذوفن  رپ  راد و  هشیر یتموکح  بحاص  اهنآ  دوش ، مکحتسم  ناناملسم 
همه یماظن ، يداصتقا و  یگنهرف و  یشزومآ و  ياه  همانرب ات  هتفرگ  حلص  گنج و  زا  شیاهـششوک  اهـشالت و  مامت  یتموکح  نینچ 

.تسا كرش  هنوگ  ره  زا  یلاخ  یگدنب  ادخ ، یگدنب  ریسم  رد 

310 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 24) رونلا ةروس 

رد دوب  هدش  هداد  حلاص  نانمؤم  هب  نیمز  يور  تفالخ  هدعو  هتـشذگ  هیآ  رد  تسین ! نکمم  وا  تازاجم  لاگنچ  زا  رارف  هیآ 56 -) )
.دنک یم جیسب  تموکح  نیا  تامدقم  ندرک  مهارف  يارب  ار  مدرم  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 

اهنآ رمتـسم  طابترا  و  تسا ، قلاخ  اب  قلخ  دنویپ  زمر  هک  يزامن  نامه  َةالَّصلا .) اوُمِیقَأ  َو  « ) دیراد اپ  رب  ار  زامن  و  : » دیوگ یم تسخن 
.دوش یم لئاح  رکنم  اشحف و  اهنآ و  نایم  و  دنک ، یم نیمضت  ادخ  اب  ار 

، اه هلصاف ندرک  مک  يارب  يرثؤم  هلیـسو  و  تسا ، ادخ » قلخ   » اب دنویپ  هناشن  هک  یتاکز  نامه  َةاکَّزلا .) اُوتآ  َو  « ) دیهدب ار  تاکز  «و 
.تسا یفطاع  ياهدنویپ  ماکحتسا  ببس  و 

دننیمز رب  تموکح  هتـسیاش  هک  حـلاص  نانمؤم  طخ  رد  ار  امـش  هک  یتعاطا  َلوُسَّرلا .) اوُعیِطَأ  َو  « ) دـینک تعاطا  ار  ادـخ )  ) لوسر «و 
.دهد یم رارق 

قح و تموکح  يراد  مچرپ هتـسیاش  و  َنوُمَحُْرت .) ْمُکَّلََعل  « ) دـیوش ادـخ )  ) وا تمحر  لومـشم  تاروتـسد ) نیا  ماـجنا  وـترپ  رد   ) اـت »
.دیدرگ تلادع 

310 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 24) رونلا ةروس 
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، دنوش یهلا  هدعو  ققحت  عنام  دنزادنیب و  گنـس  هار  نیا  رد  جوجل  دـنمورین  نانمـشد  تسا  نکمم  دـینک  یم رکف  رگا  و  هیآ 57 -) )
دنناوت یم رفاک  دارفا  هک  ربم  نامگ   » نیا رب  انب  تسا ، زیچان  ادخ  تردق  ربارب  رد  اهنآ  تردق  هک  ارچ  تسین ، ریذـپ  ناکما يرما  نینچ 

(. ِضْرَْألا ِیف  َنیِزِْجعُم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  ال  « ) دننک رارف  نیمز  هنهپ  رد  یهلا  تازاجم  لاگنچ  زا 
ُمُهاوْأَم َو  « ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  تسا و  شتآ  ناشهاگیاج   » ترخآ رد  هکلب   » دنتـسین نوصم  ادخ  تازاجم  زا  ایند  نیا  رد  اهنت  هن 

(. ُریِصَْملا َْسِئَبل  ُراَّنلا َو 
311 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

311 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هلأسم هدـش  بیقعت  هروس ، نیا  رد  هک  يا  هلأسم نیرتمهم  هک  اـجنآ  زا  رداـم : ردـپ و  یـصوصخ  هاـگیاج  هب  دورو  بادآ  هیآ 58 -) )
.دنک یم حیرشت  ار  نآ  تایصوصخ  هتخادرپ و  دراد  طابترا  هلأسم  نیا  اب  هک  يروما  زا  یکی  هب  زین  اجنیا  رد  تسا  یمومع  تفع 

غولب دـح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچمه  و  ناتناگدرب )  ) امـش ياه  كولمم دـیاب  دـیا ! هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم تسخن 
ْمُْکنِم َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  ْمُُکناْمیَأ َو  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دنریگب هزاجا  امش  زا  تقو  هس  رد  دنا  هدیسرن

(. ٍتاَّرَم َثالَث 
ِرْجَْفلا ِةالَص  ِْلبَق  ْنِم  « ) اشع زامن  زا  دعب  و  دیروآ ، یم نوریب  ار  دوخ  یلومعم )  ) ياهـسابل هک  یماگنه  زور  مین  حبـص و  زامن  زا  لبق  »

(. ِءاشِْعلا ِةالَص  ِدَْعب  ْنِم  ِةَریِهَّظلا َو  َنِم  ْمَُکباِیث  َنوُعَضَت  َنیِح  َو 
(. ْمَُکل ٍتارْوَع  ُثالَث  « ) تسامش يارب  یصوصخ  تقو  هس   » تقو هس  نیا 

غولب دـح  هب  زونه  اهنآ  هک  ارچ  دـننک ، همانرب  نیا  ماـجنا  هب  راداو  ار  اـهنآ  هک  تسا  لاـفطا  ياـیلوا  هجوتم  روتـسد  نیا  تسا  یهیدـب 
.دنشاب یهلا  فیلاکت  لومشم  ات  دنا  هدیسرن

.دوش یم رتخد  ناکدوک  مه  رسپ و  ناکدوک  لماش  مه  هیآ ، قالطا  انمض 
افـص و اب  و  دـیدرگب » رگیدـکی  درگ  رب  و  دـنوش ) دراو  نذا  نودـب  هک   ) تسین نانآ  رب  امـش و  رب  یهانگ  : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد 

(. ٍضَْعب یلَع  ْمُکُضَْعب  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  َّنُهَدَْعب  ٌحانُج  ْمِْهیَلَع  ْمُْکیَلَع َو ال  َْسَیل   ) دییامن تمدخ  رگیدکی  هب  تیمیمص 
ُهَّللا ِتایْآلا َو  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  « ) تسا میکح  اناد و  دـنوادخ  دـنک و  یم نییبت  امـش  يارب  ار  تاـیآ  دـنوادخ  نینچ  نیا   » يرآ

(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع 

311 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 24) رونلا ةروس 

( تاقوا همه  رد   ) دیاب دنـسر  غولب  نس  هب  امـش  لافطا  هک  یماگنه  و  : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  ار  ناغلاب  مکح  هیآ  نیا  رد  هیآ 59 -) )
اَمَک اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو  « ) دـنتفرگ یم هزاجا  دـندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یـصاخشا  هک  هنوگ  نامه دـنریگب  هزاـجا 

312 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمِِهْلبَق .) ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْسا 
ناردام ناردـپ و  یگدـنز  اب  اهنآ  یگدـنز  نوچ  دنتـسه ، نتفرگ  هزاجا  هب  فظوم  تقو  هس  رد  اـهنت  لـبق  هیآ  قبط  غلاـبان  ناـکدوک 

اهنآ یـسنج  تاساسحا  هتـشذگ  نیا  زا  و  دوب ، دـهاوخ  لکـشم  دـنریگب  هزاجا  لاح  همه  رد  دـنهاوخب  رگا  هک  تسا  هتخیمآ  ردـقنآ 
رد دنفظوم  هتـسناد  بجاو  اهنآ  يارب  قلطم  روطب  ار  نتفرگ  نذا  هک  هیآ  نیا  قبط  غلاب  ناناوجون  یلو  هدشن ، رادـیب  لماک  روطب  زونه 
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.دنبلطب نذا  ردام  ردپ و  رب  دورو  ماگنه  هب  لاح  همه 
هزاجا اهنآ  یمومع  قاتا  رد  ندش  دراو  هن  رگ  و  دننک ، یم تحارتسا  اجنآ  رد  ردام  ردـپ و  هک  تسا  یناکم  هب  صوصخم  مکح  نیا 

.درادن مزال  نتفرگ 
میکح ملاع و  دنوادخ  دنک و  یم نییبت  امـش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  : » دیامرف یم رتشیب  هجوت  دیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد 

(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  ِِهتایآ َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  « ) تسا

312 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 24) رونلا ةروس 

يدیما هک  يا  هداتفا راک  زا  نانز  و  : » دیوگ یم هدرک ، ینثتسم  نانز  باجح  مکح  زا  ار  هدروخلاس  ریپ و  نانز  هیآ  نیا  رد  هیآ 60 -) )
ییارآ دوخ  مدرم  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  دـنراذگب  نیمز  رب  ار  دوخ  نیئور )  ) ياهـسابل هک  تسین  نانآ  رب  یهاـنگ  دـنرادن  جاودزا  هب 

(. ٍۀَنیِِزب ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَضَی  ْنَأ  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ِیتاَّللا ال  ِءاسِّنلا  َنِم  ُدِعاوَْقلا  َو  « ) دننکن
: دراد دوجو  طرش  ود  انثتسا  نیا  يارب  عقاو  رد 

تـسد زا  ـالماک  ار  یـسنج  هبذاـج  رگید  ریبعت  هب  و  دـنرادن ، جاودزا  هب  يدـیما  ـالومعم  هک  دنـسرب  یلاـس  نس و  هب  هک  نیا  تسخن 
.دنا هداد

.دنیامنن تنیز  ار  دوخ  باجح  نتشاد  رب  لاح  رد  هک  نیا  رگید 
نآ زا  تایاور  یضعب  هک  تسا  نییور  ياهسابل  نتشاذگ  رانک  اهنت  هکلب  تسین  اهـسابل  همه  ندروآ  نوریب  ندش و  هنهرب  روظنم  هتبلا 

.تسا هدرک  يرسور  رداچ و  هب  ریبعت 
ْنَأ َو  « ) تسا رتـهب  اـهنآ  يارب  دـنناشوپب  ار  نتـشیوخ  دـننک و  ففعت  اـهنآ  رگا   » لاوـحا همه  اـب  هک  دـنک  یم هفاـضا  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

313 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َّنَُهل .) ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی 
.تسا رتکیدزن  یکاپ  اوقت و  هب  رت و  هدیدنسپ دنک  تیاعر  ار  باجح  فافع و  بناج  نز  ردق  ره  مالسا  رظن  زا  هک  ارچ 

هب نادرم  اب  انایحا  و  دننک ، هدافتسا  ءوس  عورشم  هدش و  باسح  يدازآ  نیا  زا  هدروخلاس  نانز  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 
: دیامرف یم راطخا  کی  ناونع  هب  هیآ  رخآ  رد  دنشاب  هتشاد  يا  هدولآ راکفا  لد  رد  نیفرط  ای  دنزادرپب و  بسانمان  ياهوگتفگ 

(. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  « ) تساناد اونش و  دنوادخ  «و 
.دناد یم دینارورپ  یم رس  رد  ای  دیراد و  لد  رد  ار  هچنآ  دونش و  یم دییوگ  یم ار  هچنآ 

313 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 24) رونلا ةروس 

روطب ای  نیعم  تاقوا  رد  دورو  نذا  زا  نخـس  قباس  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسا : زاجم  اهنآ  زا  ندروخ  اذغ  هک  ییاه  هناخ هیآ 61 -) )
یهورگ هک  تسا  مکح  نیا  رب  ییانثتـسا  عـقاو  رد  هیآ  نیا  دوـب ، رداـم  ردـپ و  یـصاصتخا  لزنم  رد  ندـش  لـخاد  ماـگنه  هـب  قـلطم 

.دنروخب اذغ  ناذیتسا  نودب  یتح  دنوش و  نآ  دننام  نادنواشیوخ و  لزنم  دراو  هزاجا  نودب  ینیعم  طیارش  رد  دنناوت  یم
راصحنا اه و  يرظن گـنت  دـشاب و  مکاـح  دـیاب  یمالـسا  هعماـج  رد  هک  تسا  یتیمیمـص  افـص و  تیاـهن  زا  یکاـح  تقیقح  رد  نیا 

.ددرگ رود  نآ  زا  اه  یهاوخدوخ اه و  یبلط
یَلَع ٌجَرَح َو ال  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل   ) دـنوش اذـغ  مه  امـش  اـب  هک  تسین » یهاـنگ  راـمیب  گـنل و  دارفا  اـنیبان و  رب  : » دـیامرف یم تسخن 
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(. ٌجَرَح ِضیِرَْملا  یَلَع  ٌجَرَح َو ال  ِجَرْعَْألا 
رب روضح  زا  ار  رامیب  لش و  انیبان و  دارفا  دنوش  اریذپ  ار  مالـسا  هک  نآ  زا  شیپ  هنیدـم  لها  تایاور ، زا  یـضعب  حیرـص  قبط  هک  ارچ 

.دنتشاد ترفن  راک  نیا  زا  دندش و  یمن اذغ  مه  اهنآ  اب  دندرک و  یم عنم  اذغ  هرفس  رس 
هناخ هک  ناتنارـسمه  ای  نادنزرف  ياه  هناخ  ] ناتدوخ ياه  هناخ زا  هک  تسین  یهانگ  زین  امـش  رب  و  : » دنک یم هفاضا  دیجم  نآرق  سپس 

(. ْمُِکتُوُیب ْنِم  اُولُکْأَت  ْنَأ  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َو ال  « ) دیروخب اذغ  یّصاخ ] هزاجا  نودب  دوش  یم بوسحم  امش  دوخ 
314 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُِکئابآ .) ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتناردپ ياه  هناخ ای  »

(. ْمُِکتاهَّمُأ ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتناردام ياه  هناخ ای  »
(. ْمُِکناوْخِإ ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتناردارب ياه  هناخ ای  »

(. ْمُِکناوْخِإ ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتنارهاوخ ياه  هناخ ای  »
(. ْمُکِمامْعَأ ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتیاهومع ياه  هناخ ای  »
(. ْمُِکتاَّمَع ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتیاه همع ياه  هناخ ای  »
(. ْمُِکلاوْخَأ ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتیاهیئاد ياه  هناخ ای  »

(. ْمُِکتالاخ ِتُوُیب  ْوَأ  « ) ناتیاه هلاخ ياه  هناخ ای  »
(. ُهَِحتافَم ُْمتْکَلَم  ام  ْوَأ  « ) تسامش رایتخا  رد  شیاهدیلک  هک  يا  هناخ ای  »

(. ْمُکِقیِدَص ْوَأ  « ) ناتناتسود ياه  هناخ ای  »
هب هک  دنک  یم باجیا  اهنآ  نایم  طابترا  و  دنراد ، رگیدـکی  اب  دـمآ  تفر و  هک  دـنکیدزن  صاخ و  ناتـسود  اجنیا  رد  نآ  زا  روظنم  و 

.دنروخب مه  ياذغ  زا  دنورب و  رگیدکی  لزنم 
.تسین زیاج  قوف  دراوم  زا  کی  چیه  رد  تهارک  هب  ملع  ای  حیرص  یهن  ای  ریذبت  فارسا و  تروص  رد  هتبلا 

ًاعیِمَج اُولُکْأَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  « ) دیروخب اذغ  هناگ  ادج  ای  یعمج  هتسد  روطب  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  : » دهد یم همادا  سپس 
(. ًاتاتْشَأ ْوَأ 

یتدم دنتفای  یمن ندش  اذغ  مه  يارب  ار  یـسک  رگا  دنتـشاد و  ابا  ییاهنت ، ندروخ  اذغ  زا  مالـسا  زاغآ  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  ایوگ 
.تسا زاجم  ود  ره  يدرف  یعمج و  تروص  هب  ندروخ  اذغ  هک  دهد  یم میلعت  اهنآ  هب  نآرق  دندنام ، یم هنسرگ 

، دننک ظفح  هرفـس  رـس  رب  یتحار  یتاقبط  هلـصاف  و  دنروخن ، اذغ  ناریقف  اب  اینغا  هک  دندوب  دـیقم  یعمج  هک : دـنا  هتفگ رگید  یـضعب 
.درک یفن  قوف  ترابع  اب  ار  هناملاظ  طلغ و  ّتنس  نیا  نآرق 

مالس و دینک ، مالس  نتشیوخ  رب  دیدش  يا  هناخ دراو  هک  یماگنه  سپ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  رگید  یقالخا  روتسد  کی  هب  سپس 
ریـسفت هدیزگرب  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ًۀَّیِحَت  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَف  « ) هزیکاپ تکرب و  رپ  یمالـس  دـنوادخ ، يوس  زا  یتیحت 

315 ص : ج3 ، هنومن ،
(. ًۀَبِّیَط ًۀَکَرابُم 

هشیدـنا و دـیاش  دـنک ، یم نییبت  امـش  يارب  ار  شیوخ )  ) تایآ دـنوادخ  هنوگ  نیا  : » دـهد یم نایاپ  ار  هیآ  هلمج  نیا  اب  ماجنا  رـس  و 
(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  « ) دینک رکفت 

ندرک مالس  دشابن ، یـسک  مه  رگا  و  رگیدکی ، رب  لزنم  لها  و  رگیدکی ، رب  نانمؤم  درک ، مالـس  دیاب  يا  هناخ ره  رد  دورو  ماگنه  هب 
.دراد شیوخ  رب  مالس  هب  تشگ  زاب  تقیقح  رد  اهنیا  همه  هک  ارچ  نتشیوخ ، رب 
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هّللا دابع  یلع  انیلع و  مالّسلا  ای  ام  راگدرورپ  يوس  زا  ام  رب  دورد  اّنبر ، لبق  نم  انیلع  مالّـسلا  تسا : ترابع  نیا  هب  نتـشیوخ  رب  مالس 
.ادخ حلاص  ناگدنب  رب  ام و  رب  دورد  نیحلاّصلا ،

315 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 24) رونلا ةروس 

هراشا

هیآ 62) )

315 ص :  لوزن ..... : نأش 

نآ يادرف  هک  بش  نامه  رد  هک  تسا  هدـش  لزاـن  شاـیع » یبأ  نب  ۀـلظنح   » دروم رد  هیآ  نیا  هک  میناوخ  یم تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
گنج هراب  رد  تروشم  هب  لوغشم  نارای  باحصا و  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنک ، یسورع  تساوخ  یم تفرگ  رد  دحا  گنج 

دزن ار  بش  نآ  دـهد  هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  هک  تشاد  هضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  وا  دوب ،
.داد هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنامب ، دوخ  رسمه 

رازراک هکرعم  دراو  لاح  نامه  اب  دـشن ، لسغ  ماجنا  هب  قفوم  هک  تشاد  داهج  همانرب  رد  تکرـش  يارب  هلجع  يردـق  هب  ناهاگحبص 
.دیشون تداهش  تبرش  ماجنا  رس  و  دیدرگ ،

زا دعب  اذل  دنهد !» یم لسغ  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  ار  هلظنح  هک  مدید  ار  ناگتـشرف  : » دومرف وا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.دش هدیمان  هکئالملا » لیسغ   » ناونع هب  هلظنح  نآ 

315 ص :  ریسفت ..... :

نوؤش زا  یکی  دوب و  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  موزل  زا  نخـس  لبق ، هیآ  دـنچ  رد  دـیراذگن ! اهنت  ار  ربمایپ 
هب نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذـل  دـننکن ، يراک  وا  نامرف  نذا و  نودـب  هک  تسا  نآ  تعاطا 

316 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باجیا  ار  تیعمج  روضح  هک  یمهم  راک  رد  هک  یماگنه  دنا و  هدروآ شلوسر  ادخ و 
ٍْرمَأ یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  « ) دنور یمن ییاج  هب  وا  هزاجا  نذا و  نودب  دنـشاب ، وا  اب  دـنک  یم

(. ُهُونِذْأَتْسَی یَّتَح  اُوبَهْذَی  َْمل  ٍعِماج 
یبـلطم هاوخ  دـشاب ، یتروـشم  مهم  هلأـسم  هاوـخ  تسا  مزـال  نآ  رد  مدرم  عاـمتجا  هک  تسا  یمهم  راـک  ره  ٍعِماـج » ٍْرمَأ   » زا روـظنم 

.نآ دننام  و  هداعلا ، قوف  طیارش  رد  هعمج  زامن  هاوخ  و  نمشد ، اب  هزرابم  داهج و  نوماریپ 
ارچ دشاب ، انتعا  یب نآ  هب  تبسن  دناوت  یمن مجسنم  لکشتم و  هورگ  تیعمج و  چیه  هک  تسا  یطابضنا  روتـسد  کی  نیا  تقیقح  رد 

.دناسر یم بیسآ  ییاهن  فده  هب  دوش و  یم مامت  نارگ  درف  کی  تبیغ  یتح  یهاگ  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  هک 
یـصوصخ راک  یهاگ  دنامب و  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهد و  یم هزاجا  وا  هب  دادـن ، صیخـشت  ّرـضم  ار  وا  تبیغ  ربهر ، رگا  یلو 
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.دنک رتمهم  فده  يادف  ار  دوخ 
« دـنا هدروآ شلوسر  ادـخ و  هب  نامیا  یتسار  هب  اهنآ  دـنریگ  یم هزاـجا  وت  زا  هک  یناـسک  : » دـنک یم هفاـضا  هلمج  نیا  لاـبند  رد  اذـل 

(. ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َکَنُونِذْأَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) دناوت نامرف  عیطم  ناج  حور و  اب  هکلب  تسین ، نابز  اب  اهنت  ناشنامیا 
( ینیب یم حالص  و   ) یهاوخ یم اهنآ  زا  سک  ره  هب  دنهاوخب  هزاجا  دوخ  مهم  ياهراک  زا  یضعب  يارب  وت  زا  هاگ  ره  تروص  نیا  رد  »

(. ْمُْهنِم َْتئِش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف  « ) هد هزاجا 
َو « ) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  نک  رافغتـسا  نانآ  يارب   » یهد یم هزاجا  اهنآ  هب  هک  یماگنه  دـیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ُمَُهل  ْرِفْغَتْسا 
زاب هزاجا  زا  سپ  یتح  هک  دـنیامن  راثیا  يراک و  ادـف  دـننک و  يراددوخ  هزاجا  نتفرگ  زا  دـنناوت  یم ات  هک  دـهد  یم ناـشن  ریبعت  نیا 

.دنهد رارق  مهم  ياه  همانرب نیا  نتفگ  كرت  هناهب  ار  یئزج  ثداوح  ادابم  تسا ، یلوا  كرت  اهنآ  لمع 
زا معا  یهلا - نایاوشیپ  ناربهر و  مامت  ربارب  رد  هکلب  تسا  هدوبن  شنارای  ربمایپ و  صوصخم  یمالسا  مهم  یطابضنا  روتسد  نیا  هتبلا 

317 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یئاملع  ماما و  ربمایپ و 
و دشاب ، یم حرطم  نآ  رد  یمالسا  هعماج  ماظن  نیملـسم و  تشونرـس  هلأسم  هک  ارچ  تسا ، مزال  نآ  تیاعر  دنتـسه - اهنآ  نیـشناج 

.تسا نآ  هب  مکاح  زین  قطنم  لقع و  دیجم ، نآرق  روتسد  رب  هوالع  یتح 

317 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 24) رونلا ةروس 

ربمایپ ندرک  ادص  دیوگ : یم هدرک ، نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ياهنامرف  اب  طابترا  رد  يرگید  روتسد  سپس  هیآ 63 -) )
(. ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعْجَت  ال  « ) دیهدن رارق  رگیدکی  ندرک  ادص  دننام  دوخ ، نایم  رد  ار 

و دینک ، یقلت  تیمها  اب  ار  نآ  دیاب  تسا ، ینید  یهلا و  مهم  عوضوم  کی  امتح  دناوخ  یم ارف  يا  هلأسم يارب  ار  امش  هک  یماگنه  وا 
.تسا راگدرورپ  توعد  شتوعد  ادخ و  نامرف  شنامرف  هک  دیتسیاب ، نآ  يور  يدج  روطب 

، دنوش یم ناهنپ  نارگید  رس  تشپ  ربمایپ ) مهم  ياه  همانرب زا  ندش  ادج  يارب   ) هک ار  امش  زا  یناسک  دنوادخ  ، » دهد یم همادا  سپس 
(. ًاذاِول ْمُْکنِم  َنُولَّلَسَتَی  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق   ) دنیب یم و  دناد » یم دننک  یم رارف  يرگید  زا  سپ  یکی  و 

« دـسرب اهنآ  هب  كاندرد  باذـع  ای  دریگب ، ار  ناشنماد  يا  هنتف هک  نیا  زا  دنـسرتب  دـیاب  دـننک  یم تفلاخم  ار  وا  نامرف  هک  اهنآ  سپ  »
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  ْوَأ  ٌۀَْنِتف  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  )

317 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 24) رونلا ةروس 

همه ماجنا  هزیگنا  هک  داـعم  ءدـبم و  هلأـسم  هب  تسا  ییاـنعم  رپ  فیطل و  هراـشا  تسا  رون  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هیآ 64 -) )
: دیامرف یم تسا  یهلا  ياهنامرف 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسادخ  يارب  هک  دیشاب  هاگآ  »
، امش شور  ِْهیَلَع ) ُْمْتنَأ  ام  ُمَْلعَی  ْدَق  « ) دیتسه نآ  رب  امش  ار  هچنآ  دناد  یم  » دریگ و یم رب  رد  ار  ناهج  همه  وا  شناد  ملع و  هک  ییادخ 

.تسا راکشآ  وا  يارب  همه  امش ، تین  هدیقع و  امش ، لامعا 
دنا هداد ماجنا  هک  یلامعا  زا  ار  اهنآ  دـندرگ  یم زاب  وا  يوس  هب  اهناسنا  هک  زور  نآ  و   » تسا تبث  وا  ملع  هحفـص  رب  روما  نیا  مامت  و 
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ج3، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  اُولِمَع .) اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ِْهَیلِإ  َنوُعَجُْری  َمْوَی  َو   ) دـهد یم اهنآ  هب  دـشاب  هچ  ره  ار  نآ  هجیتن  و  دزاس » یم هاگآ 
318 ص :

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  « ) تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  «و 
ناسنا هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هدـش  هیکت  اهناسنا  لامعا  هب  تبـسن  ادـخ  ملع  يور  راب  هس  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 

رواب داقتعا و  نیا  دنام  یمن یفخم  وا  رب  شراکشآ  ناهنپ و  زا  يا  هرذ و  تسوا ، بقارم  مئاد  روطب  یـسک  دنک ، ساسحا  هک  یماگنه 
.تسا ناهانگ  تافارحنا و  ربارب  رد  ناسنا  لرتنک  نماض  دراذگ و  یم وا  يور  هداعلا  قوف یتیبرت  رثا 

« رون هروس  نایاپ  »
319 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

319 ص :  [ ..... 25  ] ناقرف هروس 

هراشا

.دراد هیآ  هدش و 77  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

319 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دوش یم لیکشت  شخب  هس  زا  تقیقح  رد  هروس  نیا 
هدرک حرطم  ار  اهنآ  ياهییوج  هناهب  و  دبوک ، یم مه  رد  ادیدش  ار  ناکرشم  قطنم  دهد  یم لیکشت  ار  هروس  نیا  زاغآ  هک  لوا  شخب 

ییاهتمـسق نآ  لابند  هب  و  دهد ، یم میب  خزود  كاندرد  ياهتازاجم  تمایق و  باسح  ادخ و  باذع  زا  ار  اهنآ  و  دـیوگ ، یم خـساپ  و 
.دنک یم وگ  زاب  ار  نیشیپ  ماوقا  تشذگ  رس  زا 

.دنک یم نایب  ار  شنیرفآ  ناهج  رد  ادخ  تمظع  ياه  هناشن دیحوت و  لئالد  زا  یتمسق  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  مود  شخب  رد 
اب هسیاقم  رد  هک  تسادـخ  صلاخ  ناگدـنب  و  ِنمْحَّرلا » ُدابِع   » نیتسار نانمؤم  تافـص  زا  یبلاـج  عماـج و  رایـسب  هدرـشف  موس  شخب 

.دوش یم صخشم  الماک  هورگ  ود  ره  عضوم  دندوب ، حرطم  لوا  شخب  رد  هک  يا  هدولآ ریگ و  هناهب  بصعتم و  رافک 
تیلوؤسم ساسحا  دـهعت و  و  یفاک ، یهاگآ  نتـشاد  تاوهـش ، اب  هزرابم  حـلاص ، لمع  تاداقتعا ، زا  تسا  يا  هعومجم تافـص  نیا 

.یعامتجا
.دنک یم لطاب ) زا  قح  هدننک  ادج  « ) ناقرف  » هب ریبعت  نآرق  زا  هک  هدش  هتفرگ  نآ  لوا  هیآ  زا  هروس  نیا  مان  و 

319 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

رد دـشیدنیب و  نآ  ياوتحم  هب  و   ) دـناوخب ار  ناقرف  هروس  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
ریـسفت هدـیزگرب  تسا ، زیخاتـسر  هب  نانمؤم  فص  رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم ثوعبم  تمایق  زور  دریگ ) ماـهلا  نآ  زا  لـمع  داـقتعا و 

320 ص : ج3 ، هنومن ،
«. دنادرگ یم زاب  دیدج  یگدنز  هب  ار  ناگدرم  دنوادخ  دسر و  یم ارف  تمایق  هک  دنتشاد  نیقی  هک  یناسک 
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رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

320 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

نتـشاد تکرب  میناد  یم تسا و  تکرب »  » هدام زا  هک  دوش  یم زاغآ  َكَراـبَت »  » هلمج اـب  هروس  نیا  تخانـش : راـیعم  نیرترب  هیآ 1 -) )
.دشاب لماک  عفن  ریخ و  ماود و  ياراد  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  يزیچ 

َلََّزن يِذَّلا  َكَرابَت  « ) دشاب نایناهج  هدنهد  میب  ات  درک ، لزان  شا  هدنب رب  ار  نآرق  هک  یسک  تسا  تکرب  رپ  ریذپان و  لاوز : » دیامرف یم
(. ًاریِذَن َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا 

و هدش ، یفرعم  تسا  لطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  هک  ینآرق  ینعی  ناقرف ، لوزن  هلیـسو  هب  راگدرورپ  تاذ  ندوب  كرابم  هک  نیا  بلاج 
هتـشاد تسد  رد  لطاب - زا  قح  تخانـش  تخانـش - يارب  يا  هلیـسو ناسنا  هک  تسا  نآ  تکرب  ریخ و  نیرترب  هک  دـهد  یم ناشن  نیا 

هب ار  لطاب  زا  قح  تخانـش  ياهرایعم  ندـش  اریذـپ  ناقرف و  لوزن  یگتـسیاش  هک  تسا  صلاخ  یگدـنب  تیدوبع و  ماقم  هتبلا  دـشاب !
.دروآ یم دوجو 

320 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هیقب هیاـپ و  تقیقح  رد  یکی  هک  دـنک  یم فیـصوت  تفـص  راـهچ  هب  تسا  ناـقرف  هدـننک  لزاـن  هک  ار  دـنوادخ  هیآ ، نیا  هیآ 2 -) )
.تسا نآ  ياه  هخاش اه و  هجیتن

ِتاواـمَّسلا َو ُکـُْلم  َُهل  يِذَّلا  « ) تسوا هب  رـصحنم  نیمز  اهنامـسآ و  تموـکح  تیکلاـم و  هک  تسا  ییادـخ  وا  : » دـیوگ یم تـسخن 
(. ِضْرَْألا

.دشاب یمن نوریب  وا  تموکح  ورملق  زا  يزیچ  و  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  مامت  یتسه و  ملاع  لک  رب  مکاح  وا  يرآ !
: دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  زا  سپ  یکی  ناکرشم  دیاقع  یفن  هب  سپس 

(. ًاَدلَو ْذِخَّتَی  َْمل  َو  « ) درکن باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  هک ) ییادخ   ) «و
321 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  دنزرف  ع ) « ) حیسم  » ترضح هک  نیا  هب  ار  يراصن  داقتعا  بیترت  نیا  هب  و 

.دیامن یم یفن  ار  برع  ناکرشم  داقتعا  نینچمه  دنتسناد و  یم ادخ  دنزرف  ار  ریزع »  » هک دوهی  ای  تسا و 
(. ِْکلُْملا ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  « ) درادن یتسه  ملاع  رب  تیمکاح  تیکلام و  رد  یکیرش  وا  : » دیازفا یم سپس 

همه نآرق  .دنتشادنپ  یم ادخ  کیرـش  تدابع  رد  ار  اهنآ  و  دنتـشاد ، ییاهکیرـش  ای  کیرـش  دوجو  هب  داقتعا  برع ، ناکرـشم  رگا  و 
.دنک یم موکحم  یفن و  ار  تاموهوم  نیا 

اقیقد ار  اهنآ  يریگ  هزادـنا  ریبدـت و  ریدـقت و  هکلب  هدـیرفآ ) اهنت  هن   ) هدـیرفآ ار  تادوجوم  ماـمت  وا  : » دـیوگ یم هلمج  نیرخآ  رد  و 
(. ًاریِدْقَت ُهَرَّدَقَف  ٍء  ْیَش َّلُک  َقَلَخ  َو  « ) تسا هدرک  نیعم 

هب و  نمیرها !»  » قولخم ار  یـشخب  دنتـسناد و  یم نادزی »  » قولخم ار  ملاع  نیا  تادوجوم  زا  یـشخب  هک  نیّیونث »  » داـقتعا نوچمه  هن 
.دندرک یم میسقت  نمیرها  نادزی و  نایم  رد  ار  تقلخ  شنیرفآ و  بیترت  نیا 

321 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 
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رد ار  ناکرـشم  و  هداد ، همادا  ار  دوب  یتسرپ  تب  كرـش و  اب  هزراـبم  دروم  رد  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  ار  یثحب  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
نخـس هدـنبوک  عطاـق و  لاـح  نیع  رد  هداـس و  نـشور و  یقطنم  اـب  اـهنآ ، نادـجو  نـتخیگنارب  يارب  دـشک و  یم همکاـحم  هـب  عـقاو 
اقلطم هک  ینایادـخ )  ) دـندرک باختنا  تشذـگ ) البق  شفاصوا  هک   ) ملاع راگدرورپ  زا  ریغ  ینایادـخ  اـهنآ  : » دـیامرف یم دـیوگ ، یم

(. َنوُقَلُْخی ْمُه  ًاْئیَش َو  َنوُُقلْخَی  ًۀَِهلآ ال  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  « ) دنقولخم ناشدوخ  هکلب  دنتسین ، يزیچ  قلاخ 
تایح و گرم و  کلام  دوخ و  نایز  دوس و  کلام  یتح   » هک ییاهتب  دـشاب ؟ دـناوت  یم هچ  اهتب  شتـسرپ  يارب  اـهنآ  هزیگنا  یهگناو 

(. ًاروُُشن ًةایَح َو ال  ًاتْوَم َو ال  َنوُِکلْمَی  ًاعْفَن َو ال  ارَض َو ال  ْمِهِسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َو ال   ) نارگید هب  دسر  هچ  ات  دنتسین » شیوخ  زیخاتسر 
یسک رگا  یتسار  هب  زیخاتـسر و  یگدنز و  گرم و  نایز و  دوس و  هلأسم  تسا : رما  جنپ  نیمه  دراد  تیمها  ناسنا  يارب  هک  یلوصا 

322 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  هب  تبسن  روما  نیا  یلصا  کلام 
.تسا شتسرپ  هتسیاش  دشاب 

.تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک  زین  تمایق  رد  هک  دننک  یمن لح  دوخ  ناگدنب  يارب  ار  یلکشم  ایند  نیا  رد  اهنت  هن  اهتب  نیا 

322 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

نینچ هتخادرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  ربارب  رد  اهنآ ، ياهیئوج  هناهب رتحیحـص  ای  رافک و  ياهلیلحت  هب  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
َنیِذَّلا َلاق  َو  «! ) دنا هداد يرای  راک  نیا  رب  ار  وا  رگید  یهورگ  و  هتخاس ، وا  هک  تسا  یغورد  طقف  نیا  دـنتفگ : نارفاک  و  : » دـیوگ یم

(. َنوُرَخآ ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناعَأ  ُهارَْتفا َو  ٌْکفِإ  اَّلِإ  اذَه  ْنِإ  اوُرَفَک 
« دـندش لطاب  غورد و  ملظ و  بکترم  دوخ  نخـس  نیا  اب  اهنآ  : » هک نیا  نآ  دـیوگ و  یم هلمج  کی  طقف  اـهنآ  باوج  رد  نآرق  یلو 

(. ًاروُز ًاْملُظ َو  ُؤاج  ْدَقَف  )
اب ادـخ  رب  ارتفا  غورد و  هب  مهتم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  وگتـسار  كاپ و  نیما و  يدرم  هک  رظن  نیا  زا  ملظ » »

الماـک اـهنآ  نخـس  هک  رظن  نیا  زا  لـطاب  غورد و  و  دـندومن ، متـس  زین  دوخ  مدرم و  هب  و  دـندرک ، باـتک  لـها  زا  یعمج  یتسدـمه 
رد اهنآ  دوب و  هدرک  نآرق  نوچمه  یتایآ  اه و  هروس ندروآ  هب  توعد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اهراب  اریز  دوب ، ساسا  یب

.دندوب هدش  ناوتان  زجاع و  يدحت  نیا  ربارب 

322 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دـنتفگ اهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نآرق  دروم  رد  ناـنآ  یهاو  ياـه  هناـهب یفارحنا و  ياـهلیلحت  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 5 -) )
(. اهَبَتَتْکا َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو  «! ) هدرک سیون  ور  ار  نآ  يو  هک  تسا  ناینیشیپ  ياه  هناسفا نامه ) نیا  )

َیِهَف «! ) دوش یم الما  وا  رب  ماش  حبـص و  ره  تاملک  نیا  و   » دنک یم يریگ  هرهب نارگید  زا  زور  همه  دـصقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  وا 
(. اًلیِصَأ ًةَرُْکب َو  ِْهیَلَع  یلُْمت 

322 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دیامرف یم هیاپ  یب تاماهتا  نیا  هب  ییوگخساپ  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق  « ) دناد یم ار  نیمز  اهنامسآ و  رارسا  هک  تسا  هدرک  لزان  ار  نآ  یسک  وگب : »
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یتح و  يرشب ، ياهزاین  نیناوق و  نیشیپ ، ماوقا  خیرات  اهشناد ، مولع و  زا  هک  ینوگانوگ  رارسا  باتک و  نیا  ياوتحم  هک  نیا  هب  هراشا 
ریـسفت هدـیزگرب  تسین ، رـشب  زغم  هتخادرپ  هتخاس و  هک  دـهد  یم ناـشن  تسا  نآ  رد  هدـنیآ  زا  يراـبخا  تعیبط و  ملاـع  زا  يرارـسا 

323 ص : ج3 ، هنومن ،
زیچ همه  رب  وا  ملع  تسا و  نیمز  نامـسآ و  رارـسا  زا  هاـگآ  هک  تسا  یـسک  ملع  دولوم  هکلب  هدـشن ، میظنت  نآ  نیا و  کـمک  اـب  و 

.دراد هطاحا 
: دـیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  دراذـگ و  یم زاب  اوسر  نایوگغورد  ضرغم و  ناشیدـنا  جـک  نیا  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  همه  نیا  اـب  یلو 

ًاروُفَغ َناک  ُهَّنِإ  « ) تسه هدوب و  نابرهم  هدـنزرمآ و  وا  هک  ارچ   » تسا زاب  امـش  همه  يور  هب  ادـخ  يوس  هب  تشگ  زاب  هبوت و  ياـهرد 
(. ًامیِحَر

رد ار  امـش  باسح  یب ناهانگ  شتیروفغ  ياضتقم  هب  و  هدومن ، لزان  ار  ینامـسآ  بتک  لاـسرا و  ار  ناربماـیپ  شتمحر ، ياـضتقم  هب 
.دشخب یم هبوت  نامیا و  وترپ 

323 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

وا ربارب  رد  یموزخم » هیما  یبا  نب  هّللا  دـبع  ، » دوب هتـسشن  ادـخ  هناخ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور  لوزن : نأش  هیآ 7 -
همه قلاـخ  ناـیناهج و  راـگدرورپ  اـما  یناـیملاع ، راـگدرورپ  لوـسر  هک  يرادـنپ  یم نینچ  وـت  دّـمحم ! يا  : » تـفگ تـفرگ و  رارق 

اهرازاب رد  ام  نوچمه  و  يروخ ، یم اذغ  ام  دننامه  وت  دشاب ، هتـشاد  ام - دـننامه  یناسنا  وت - لثم  یلوسر  تسین ، هتـسیاش  تاقولخم 
ار هچنآ  یملاع ، زیچ  ره  هب  و  يونش ، یم ار  نانخس  همه  وت  اراگدرورپ ! راب  تشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يور »! یم هار 

اهنآ ياهیریگ  هناهب  هب  دـش و  لزان  نآ  زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  امرف ) نایب  ار  اهنآ  خـساپ  تدوخ   ) یناد یم دـنیوگ  یم وت  ناگدـنب 
.داد خساپ 

حرطم دـیجم  نآرق  هراب  رد  رافک  ياهداریا  زا  یـشخب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  درادـن ؟ اهغاب  اهجنگ و  ربمایپ  نیا  ارچ  ریـسفت :
خـساپ هدرک و  حرطم  تسا  ربماـیپ  صخـش  تلاـسر  هب  طوـبرم  هـک  ار  يرگید  شخب  اـجنیا  رد  دـش ، هداد  خـساپ  نآ  هـب  دـیدرگ و 

.دیوگ یم
یِـشْمَی َماعَّطلا َو  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  اُولاق  َو  ( !؟» دور یم هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم اذغ  لوسر ، نیا  ارچ  دنتفگ : اهنآ  : » دـیامرف یم

(. ِقاوْسَْألا ِیف 
تیـصخش اب  دارفا  دندوب  دقتعم  اهنآ  الوصا  دیامن ! تموکح  ام  همه  رب  مه  دنک و  یهلا  توعد  غالبا  مه  دهاوخ  یم وا  هک  یلاح  رد 

324 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوخ  جئاوح  عفر  يارب  اصخش  دیابن 
.دنتسرفب راک  نیا  لابند  هب  ار  ناراذگتمدخ  نارومأم و  دیاب  دنراذگب ، ماگ  اهرازاب  هب 

ار مدرم  وا ، هارمه  شتوعد ) قدص  هاوگ  ناونع  هب   ) هک هدشن  هداتـسرف  وا  رب  ادـخ ) يوس  زا   ) يا هتـشرف لقا  ارچ ال  : » دـندوزفا سپس 
(. ًاریِذَن ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ( !؟» دنک راذنا 

324 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

لام دقاف  تسد و  یهت  ناسنا  کی  ارچ  رخآ  یلو  دشاب ، ناسنا  دناوت  یم ادـخ  لوسر  مینک  لوبق  هک  ضرف  هب  بوخ  رایـسب  هیآ 8 -) )
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ْوَأ ( ؟» دنک شاعم  رارما  دروخب و  نآ  زا  هک  درادن  یغاب  ارچ  لقاال  ای  دوش و  یمن هتخادـنا  وا  يارب  نامـسآ  زا  یجنگ  ارچ  « ؟ تورث و 
(. اْهنِم ُلُکْأَی  ٌۀَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  ْوَأ  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  یْقُلی 

هیآ نیمه  نایاپ  رد  هکناـنچ  دـنتخاس  نونج  هب  مهتم  ار  وا  طـلغ  يریگ  هجیتن  کـی  اـب  ماـجنا  رـس  دـندرکن و  تعاـنق  اـهنیا  هب  زاـب  و 
رحـس دروم  هک  یـسک  نونجم و  ناسنا  کی  زا  اهنت  امـش  دـیا ) هدروآ نامیا  وا  هب  هک  یمدرم  يا  : ) دـنتفگ نارگمتـس  و  : » میناوخ یم

نارحاس دـندوب  دـقتعم  اهنآ  هک  ارچ  ًاروُحْـسَم .) اًـلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  َلاـق  َو  «! ) دـینک یم يوریپ  تسا  هتفرگ  رارق  نارحاـس 
؟ دنریگب اهنآ  زا  ار  لقع  هیامرس  دننک و  تلاخد  دارفا  شوه  رکف و  رد  دنناوت  یم

324 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دنک یم نایب  نینچ  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  اهنیا  همه  خساپ  هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
اُوبَرَـض َْفیَک  ْرُْظنا  « ) دنرادن ار  هار  ندرک  ادیپ  تردـق  هک  نانچنآ  دـندش ، هارمگ  نآ  لابند  هب  و  دـندز ، اهلثم  وت  يارب  هنوگچ  نیبب  »

(. اًلِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاْثمَْألا  ََکل 
اب شطابترا  ياـیوگ  دـهاش  نآ  ياوتحم  هک  ینآرق  قح و  توعد  لـباقم  رد  اـهنآ  هک  تیعقاو  نیا  زا  تسا  ییاـیوگ  ریبعت  هلمج  نیا 

.دنناشوپب ار  تقیقح  هرهچ  هیاپ ، یب ياهفرح  نیا  اب  دنهاوخ  یم هدز و  تسد  ساسا  یب یهاو و  نانخس  تشم  کی  هب  تسادخ 

324 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هک نیا  و  اهنآ ، نانخـس  ریقحت  ناونع  هب  هدرک - هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  لـبق  هیآ  دـننامه  هیآ  نیا  هیآ 10 -) )
، دـهد یم رارق  نیا  زا  رتـهب  وـت  يارب  دـهاوخب  رگا  هک  ییادـخ  تسا  گرزب  ریذـپان و  لاوز  : » دـیامرف یم تـسین - ییوـگباوج  لـباق 
ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  رارق  للجم  ياهرـصق  وت  يارب  دهاوخب ) رگا  و  ، ) دشاب يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  ییاهغاب 

325
(. ًاروُُصق ََکل  ْلَعْجَی  ُراْهنَْألا َو  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  َِکلذ  ْنِم  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَرابَت  « ) دهد یم

؟ ادخ زج  هداد  اهنآ  هب  یسک  هچ  ار  نارگید  ياهرصق  اهغاب و  رگم 
ار وت  تیـصخش  مدرم  دهاوخ  یمن زگره  وا  یلو  راگدرورپ ! زج  هدـیرفآ  ملاع  نیا  رد  ار  ییابیز  تمعن و  همه  نیا  یـسک  هچ  الوصا 

.دنوش لفاغ  یعقاو  ياهشزرا  زا  و  دننادب ، غاب  رصق و  تورث و  لام و  رد 

325 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

- دوب لبق  تایآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  دیحوت و  هلأسم  رد  رافک  فارحنا  زا  هک  یثحب  لابند  هب  اجنیا - رد  هیآ 11 -) )
رد اهنآ  هک  دوش  یم نشور  شخب  نیا  ناـیب  اـب  تقیقح  رد  و  دـیوگ ، یم داـعم  هنیمز  رد  اـهنآ  تاـفارحنا  زا  يرگید  شخب  زا  نخس 

هتشذگ تایآ  رد  نآ  تمسق  ود  هک  داعم ، رد  مه  توبن و  رد  مه  دیحوت و  رد  مه  دندوب ، فارحنا  لزلزت و  راتفرگ  نید  لوصا  مامت 
.میناوخ یم ار  شخب  نیموس  نونکا  و  هدمآ ،

(. ِۀَعاَّسلِاب اُوبَّذَک  َْلب  « ) دندرک بیذکت  ار  تمایق  اهنآ  هکلب  : » دیوگ یم تسخن 
هرخـسم داب  هب  ار  قیاـقح  اورپ  یب نینچ  نیا  دـشاب  هتـشاد  یهلا  رفیک  شاداـپ و  میظع و  هاـگداد  ناـنچ  هب  ناـمیا  یـسک  رگا  هک  ارچ 
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.دچیپ یمن رس  تسا  راکشآ  شتوبن  لئالد  هک  يربمایپ  توعد  زا  یهاو  ياه  هناهب رکذ  اب  دریگ و  یمن
اهنآ كاندرد  موش و  هدنیآ  هکلب  دندوبن ، لالدتـسا  قطنم و  لها  هورگ  نیا  هک  ارچ  هتخادرپن ، یلالدتـسا  خساپ  هب  اجنیا  رد  نآرق  اما 

.دزاس یم مسجم  ناشمشچ  ربارب  رد  ار 
(. ًاریِعَس ِۀَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  « ) میا هدرک ایهم  ینازوس  شتآ  دنک  راکنا  ار  تمایق  هک  یسک  يارب  ام  و  : » دیوگ یم تسخن 

325 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، نازوس  شتآ  نیا  زا  یبیجع  فیصوت  سپس  هیآ 12 -) )
سفن اب  هک  ار  وا  دولآ  مشخ كانتـشحو و  يادـص  هک ) دـیآ  یم ناجیه  هب  نانچ   ) دـنیبب رود  هار  زا  ار  اـهنآ  شتآ  نیا  هک  یماـگنه  »

(. ًارِیفَز ًاظُّیَغَت َو  اَهل  اوُعِمَس  ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ْمُْهتَأَر  اذِإ  «! ) دنونش یم تسا  هارمه  دیدش  ندز 
326 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شتآ  هک  دهد  یم ناشن  دهد و  یم ربخ  یهلا  باذع  نیا  تدش  زا  تاریبعت  نیا 

!. ادخ رب  هانپ  دشک - یم ار  هورگ  نیا  راظتنا  تسا  شیوخ  همعط  راظتنا  رد  هک  يا  هنسرگ هدنرد  ناویح  نوچمه  خزود  نازوس 

326 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دنک یم فیصوت  نینچ  خزود  شتآ  رد  ار  اهنآ  عضو  اما  دنیب ، یم رود  زا  ار  اهنآ  هک  یماگنه  هب  تسا  خزود  عضو  نیا  هیآ 13 -) )
دنلب ناشالیواو  دایرف  دـنوش  هدـنکفا  دـنریجنز  لغ و  رد  هک  یلاح  رد  شتآ )  ) نآ زا  يدودـحم  گـنت و  ناـکم  رد  هک  یماـگنه  «و 

(. ًارُوُبث َِکلانُه  اْوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاقِّیَض  ًاناکَم  اْهنِم  اوُْقلُأ  اذِإ  َو  « ) دوش یم
رد ناشندش  دراو  تایاور  زا  یضعب  قبط  هک  دننک  یم دودحم  نانچ  نآ  عیسو  ناکم  نیا  رد  ار  اهنآ  اما  تسا  یعیسو  ناکم  خزود » »

! تسا راوید  رد  خیم  ندش  دراو  نوچمه  خزود 

326 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

َمْوَْیلا اوُعْدَت  ال  « ) دـیهد رـس  الیواو  هلان  رایـسب  هکلب  دـییوگن ، الیواو  راب  کی  زورما  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  يدوز  هب  اما  هیآ 14 -) )
(. ًارِیثَک ًارُوُبث  اوُعْدا  ًادِحاو َو  ًارُوُبث 

ياهتازاجم دینامب و  هدنز  دـیاب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  راک  رد  یکاله  گرم و  دیـسر و  دـهاوخن  ییاج  هب  امـش  هلان  نیا  لاح  ره  رد  و 
.دیشچب ار  كاندرد 

326 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

، دـنک توـعد  يرواد  کـی  هب  ار  اـهنآ  دـهد  یم روتـسد  هدرک  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 15 -) )
یتشهب تسا ؟ هدش  هداد  هدعو  ناراک  زیهرپ  هب  هک  ینادیواج  تشهب  ای  تسا ، رتهب  كاندرد ) تشونرـس   ) نیا ایآ  وگب : : » دـیامرف یم

ًءازَج َو ْمَُهل  َْتناک  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِْدلُْخلا  ُۀَّنَج  ْمَأ  ٌْریَخ  َِکلذ  ُْلق َأ  « ) ناشهاگرارق هاگیاج و  مه  تسا و  اهنآ  لامعا  شاداپ  مه  هک 
(. ًاریِصَم

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1538 

http://www.ghaemiyeh.com


326 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

(. َنُؤاشَی ام  اهِیف  ْمَُهل  « ) تسا مهارف  اهنآ  يارب  اجنآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره   » هک یتشهب  نامه  هیآ 16 -) )
(. َنیِِدلاخ « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج   » هک یتشهب  نامه 

(. ًالُؤْسَم ًادْعَو  َکِّبَر  یلَع  َناک  « ) تسا هتفرگ  هدهع  رب  تراگدرورپ  هک  مّلسم  تسا  يا  هدعو نیا  »
ود رـس  رب  یهیدـب و  رما  کی  ربارب  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هتفخ  ياهنادـجو  نتخاـس  رادـیب  يارب  اهندـیبلط  يرواد  اـهلاؤس و  هنوگ  نیا 

.دنهد رارق  یهار 
327 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

327 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

تمایق و رد  ناکرـشم  نانمؤم و  تشونرـس  زا  نخـس  هتـشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هارمگ : نادباع  نادوبعم و  همکاحم  هیآ 17 -) )
ياهدوبعم زا  دنوادخ  هک  ار  یلاؤس  دهد و  یم همادا  يرگید  لکـش  هب  ار  عوضوم  نیمه  اجنیا  رد  دوب ، هورگ  ود  نیا  رفیک  شاداپ و 

.دیامرف یم نایب  رادشه  کی  ناونع  هب  اهنآ  باوج  هارمه  دنک  یم تمایق  رد  ناکرشم » »
عمج و دـندرک  یم شتـسرپ  هّللا »  » زا ریغ  هک  ار  ناشیاهدوبعم  اهنآ و  همه  دـنوادخ  هک  ار  يزور  روآ ) دای  هب   ) و : » دـیوگ یم تسخن 

نوچمه  ) یناطیـش ای  حیـسم ) نوچمه   ) یناسنا ياهدوبعم  روظنم ، ِهَّللا .) ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  اـم  ْمُهُرُـشْحَی َو  َمْوَی  َو  « ) دـنک یم روشحم 
.تسا ناگتشرف »  » ای و  نج )

يِدابِع ُْمْتلَلْـضَأ  ُْمْتنَأ  ُلوُقَیَف َأ  ( !؟» دندرک مگ  ار  هار  اهنآ  دوخ  ای  دـیدرک  هارمگ  ارم  ناگدـنب  نیا  امـش  ایآ  دـیوگ : یم اهنآ  هب  هاگنآ  »
(. َلِیبَّسلا اوُّلَض  ْمُه  ْمَأ  ِءالُؤه 

327 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

اُولاق « ) مینیزگرب وت  زا  ریغ  ییایلوا  هک  دوبن  هتـسیاش  ام  يارب  راـگدرورپ ! يا  وت  یهزنم  دـنیوگ : یم  » خـساپ رد  اـهنآ  اـما  هیآ 18 -) )
(. َءاِیلْوَأ ْنِم  َِکنوُد  ْنِم  َذِخَّتَن  ْنَأ  اَنل  یِغَْبنَی  َناک  ام  َکَناْحبُس 

دوخ و يارب  دوبعم  ار  وت  زا  ریغ  میدوب و  فرتعم  وت  تیدوبع  تیالو و  هب  ام  هکلب  میدرکن ، توعد  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  اـم  اـهنت  هن 
هب نانآ   ) يدومن رادروخ  رب  ایند  بهاوم  اـهتمعن و  زا  ار  ناشناردـپ  ناـنآ و  : » هک دوب  نیا  اـهنآ  فارحنا  تلع  میدـیزگن ! رب  نارگید 

ْمُهَتْعَّتَم َو ْنِکل  َو  « ) دـندرک شومارف  ار  وت  دای  ات  دـنتفر ) ورف  اهییوجماک  تاوهـش و  رد  دـنروآ  اج  هب  ار  تتمعن  رکـش  هک  نیا  ياـج 
(. َرْکِّذلا اوُسَن  یَّتَح  ْمُهَءابآ 

.تسا نیرفآ » رورغ   » تسا تسس  ناشنامیا  ياه  هیاپ و  دنرادن ، یفاک  تیفرظ  هک  یتیعمج  يارب  هّفرم  یگدنز  یتسار  هب  و 
(. ًارُوب ًامْوَق  اُوناک  َو  « ) دنتشگ كاله  هابت و   » لیلد نیمه  هب  و 

327 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

بیذکت دییوگ  یم هچنآ  رد  ار  امش  نادوبعم  نیا   » دینیبب دیوگ : یم هدرک ، ناکرـشم  هب  ار  نخـس  يور  دنوادخ  اجنیا  رد  هیآ 19 -) )
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328 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولوُقَت .) اِمب  ْمُکُوبَّذَک  ْدَقَف  « ) دندرک
غورد ار  امـش  هتفگ  اـهنآ  هک  یلاـح  رد  دـندومن  توعد  دوخ  تداـبع  يوـس  هب  دـندرک و  فرحنم  هار  زا  ار  امـش  اـهنیا  دـیتفگ : یم

.دنرمش یم
ار شیوخ  و   ) دـیزاس فرط  رب  ار  یهلا  باذـع  دـیناوت  یمن نونکا  ، » دـیا هدوب شیوخ  فارحنا  بکترم  دوـخ  تسا و  نینچ  نوـچ  و 

(. ًارْصَن ًافْرَص َو ال  َنوُعیِطَتْسَت  امَف  « ) دیبلطب يرای  یسک  زا  ای  دینک و ) يرای 
(. ًارِیبَک ًاباذَع  ُْهقُِذن  ْمُْکنِم  ِْملْظَی  ْنَم  َو  « ) میناشچ یم وا  هب  یگرزب  دیدش و  باذع  دنک ، متس  امش  زا  سک  ره  «و 

328 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هراشا

هیآ 20) )

328 ص :  لوزن ..... : نأش 

دندمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  ناکرشم  نارس  زا  یعمج  هک  دنا  هدروآ نینچ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  نارسفم  زا  یعمج 
زا يراد  لام  هب  هقالع  رگا  و  مینک ، یم دوخ  تسرپ  رـس  ار  وت  ام  یبلط  یم تسایر  رگا  یهاوخ ؟ یم هچ  ام  زا  وت  دّـمحم ! يا  دـنتفگ :

هداتسرف هنوگچ  وت  دنتفگ : دنتخادرپ و  ییوج  هناهب  هب  دشن  میلـست  ربمایپ  دندید  هک  یماگنه  اما  مینک ، یم عمج  وت  يارب  دوخ  لاوما 
شور هک  یلاح  رد  دوش ، ام  نارمکح  دهاوخ  یم وا  دنتفگ : و  ینک !؟ یم فقوت  اهرازاب  رد  يروخ و  یم اذـغ  هک  نیا  اب  یتسه  ادـخ 

نیـشیپ ناربمایپ  همه  شور  مالـسا  ربمایپ  شور  هک  تخاس  نشور  ار  تقیقح  نیا  دش و  لزان  هیآ  تسا ! ناهاشداپ  هریـس  فلاخم  وا 
.تسا

328 ص :  ریسفت ..... :

هتفگ نآ  يارب  هتسب  رس  یلامجا و  یباوج  دوب و  هدمآ  ناکرشم  ياهییوج  هناهب  زا  یکی  لبق  هیآ  دنچ  رد  دندوب ! نینچ  ناربمایپ  همه 
زا لبق  ار  نالوسر  زا  کی  چیه  ام  : » دیوگ یم هداد ، نآ  هب  رتحورشم  رتحیرـص و  یخـساپ  هتـشگ و  زاب  بلطم  نامه  هب  هیآ  نیا  دش ،

رـشن رـشح و  مدرم  اب  و  دـنتفر » یم هار  اهرازاب  رد  دـندروخ و  یم اذـغ  دـندوب ) رـشب  سنج  زا   ) اهنآ همه  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  وت 
(. ِقاوْسَْألا ِیف  َنوُشْمَی  َماعَّطلا َو  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّنِإ  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  َنِم  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ام  َو   ) دنتشاد

(. ًۀَْنِتف ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  رگید  ضعب  ناحتما  هلیسو  ار  امش  زا  یضعب   » لاح نیع  رد  و 
329 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییاهناسنا  زا  ناربمایپ  باختنا  هک  دشاب  قیرط  نیا  زا  تسا  نکمم  شیامزآ  نیا 

دوخ عونمه  راب  ریز  دـنراد  اـبا  یهورگ  هک  ارچ  تسا ، یگرزب  شیاـمزآ  دوخ  دـنزیخ  یم رب  مورحم  تیعمج  ياـه  هدوت ناـیم  زا  هک 
.دشاب هتشاد  رارق  ینییاپ  حطس  رد  لاس  نس و  ای  يدام و  تاناکما  رظن  زا  هک  یسک  صوصخب  دنورب 
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ارچ َنوُِربْصَت .) َأ  ( ؟» دینک یم هشیپ  ییابیکـش  ربص و  ایآ  : » دنک یم لاؤس  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ناگمه  نخـس ، نیا  لابند  هب  و 
.تسا يدرمیاپ  تماقتسا و  ربص و  اهشیامزآ  نیا  مامت  رد  يزوریپ  نکر  نیرتمهم  هک 

(. ًاریَِصب َکُّبَر  َناک  َو  « ) تسه هدوب و  انیب  ریصب و  هراومه  وت  راگدرورپ  : » دیامرف یم رادشه  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
وا دنام ، یم ناهنپ  موتکم و  دنوادخ  ملع  فاکـشوم  انیب و  هدـید  زا  یهلا  ياهنومزآ  ربارب  رد  امـش  راتفر  زا  يزیچ  دـینک  روصت  ادابم 

.دنیب یم دناد و  یم اقیقد  ار  همه 

329 ص :  دیجم .....  نآرق  مهدزون  ءزج  زاغآ 

329 ص :  ناقرف .....  هروس  همادا 

329 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

.دهد یم خساپ  نینچ  هدرک ، حرطم  ار  ناکرشم  ياه  هناهب زا  رگید  تمسق  ود  اجنیا  رد  گرزب : ياهاعدا  هیآ 21 -) )
لزان اـم  رب  ناگتـشرف  ارچ  دـنیوگ : یم دـننک ،) یم راـکنا  ار  زیخاتـسر  و   ) دـنرادن اـم  ياـقل  هب  يدـیما  هک  اـهنآ  : » دـیامرف یم تسخن 
(. انَّبَر يَرن  ْوَأ  ُۀَِکئالَْملا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  انَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو  « ) مینیب یمن دوخ  مشچ  اب  ار  نامراگدرورپ  ای  و  دنوش ، یمن

رطاـخ هب  ار  نانخـس  نیا  هک  نیا  يارب  لـیلد  نیرتهب  مینیبـن ! ار  وا  اـم  دوش و  لزاـن  وا  رب  اـهنت  یحو  کـیپ  هک  تسین  لوبق  لـباق  نیا 
تیؤر لباق  مسج  کی  دح  رـس  ات  ار  وا  دندرک و  راگدرورپ  هدهاشم  ياضاقت  هک  تسا  نیا  دنتفگ  یمن ربمایپ  توبن  نوماریپ  قیقحت 

هروس رد  نآ  حرـش  هک  دندینـش  ار  نآ  عطاق  خساپ  و  دنتـشاد ، زین  لیئارـسا  ینب  نامرجم  هک  یـساسا  یب ياضاقت  نامه  دـنداد ، لزنت 
.تسا هدمآ  هیآ 143  فارعا 

330 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندیزرو  ربکت  دوخ  دروم  رد  اهنآ  : » دیوگ یم اهاضاقت  نیا  خساپ  رد  نآرق  اذل 
(. ْمِهِسُْفنَأ ِیف  اوُرَبْکَتْسا  ِدََقل  « ) دندش ینیب  دوخ  ربک و  رورغ و  راتفرگ  و 

(. ًارِیبَک اُوتُع  اْوَتَع  َو  ( ؟» یگرزب نایغط  هچ  دندرک ، نایغط  «و 

330 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هک يزور   » اما دنـسر  یم دوخ  يوزرآ  هب  دننیبب ، ار  ناگتـشرف  دنراد  اضاقت  هک  اهنیا  دـیوگ : یم دـیدهت  ناونع  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
َمْوَی  ) تساهنآ لامعا  كاندرد  ياهرفیک  تازاجم و  زور  هک  ارچ  دوب » دـهاوخن  ناـمرجم  يارب  تراـشب  زور  دـننیب  یم ار  ناگتـشرف 

(. َنیِمِرْجُْمِلل ٍِذئَمْوَی  يرُْشب  َۀَِکئالَْملا ال  َنْوَرَی 
هب دـننیب  یم نانآ  هدـهاشم  هارمه  ار  باذـع  ياه  هناشن نوچ  هکلب  دـش ، دـنهاوخن  لاحـشوخ  ناگتـشرف  ندـید  زا  زور  نآ  رد  يرآ !

يراج نابز  رب  دنتفگ  یم نارگید  ربارب  رد  رطخ  ساسحا  ماگنه  هب  ایند  رد  هک  ار  يا  هلمج نامه  هک  دنور  یم ورف  تشحو  رد  يردق 
(. ًاروُجْحَم ًارْجِح  َنُولوُقَی  َو  « ) دیراد فاعم  ار  ام  دیهد ، ناما  ار  ام  دنیوگ : یم و   » دننک یم

.درادن اهنآ  موتحم  تشون  رس  رد  يرثا  نآ  ریغ  هن  هلمج و  نیا  هن  کش  نودب  یلو 

330 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 
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ماجنا اهنآ  هک  یلامعا  مامت  غارـس  هب  ام  و  : » دـیوگ یم هتخاـس ، مّسجم  ترخآ  رد  ار  ناـمرجم  نیا  لاـمعا  عضو  هیآ  نیا  هیآ 23 -) )
(. ًارُوْثنَم ًءابَه  ُهاـْنلَعَجَف  ٍلَـمَع  ْنِم  اُولِمَع  اـم  یلِإ  اْنمِدَـق  َو  «! ) مینک یم اوه  رد  هدـنکارپ  راـبغ  تارذ  نوچمه  ار  همه  میور و  یم دـنداد 

.درادن دوجو  یلمع  ییوگ  الصا  هک  دش  دهاوخ  رثا  یب شزرا و  یب يردق  هب  اهنآ  لامعا  ینعی ،
سدقم و ياهفده  یهلا و  هزیگنا  اب  نامیا ، اب  دارفا  تسا ، لمع  فده  ّتین و  دهد ، یم اوتحم  لکـش و  ناسنا  لمع  هب  هک  نینچ  اریز 

ینیب دوخ  رورغ و  بلقت و  يراک و  ایر  رهاظت ، راـتفرگ  اـبلاغ  ناـمیا  یب مدرم  هک  یلاـح  رد  دـنور  یم اـهراک  ماـجنا  غارـس  هب  كاـپ 
.دوش یم اهنآ  لامعا  ندش  شزرا  یب ببس  نیمه  و  دنتسه ،

330 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

زا هیآ  نیا  دوش ، نشور  ود  ره  عضو  هسیاقم ، اب  ات  دـهد  یم رارق  مه  ربارب  رد  ار  دـب  کین و  الومعم  نآرق  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 24 -) )
: دیامرف یم دیوگ و  یم نخس  نایتشهب 

(. اًلیِقَم ُنَسْحَأ  ارَقَتْسُم َو  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  « ) تسا رتوکین  ناشهاگتحارتسا  رتهب و  ناشهاگرارق  زور  نآ  رد  نایتشهب  »
331 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

331 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

دبای یم همادا  زور  نآ  رد  نامرجم  تشون  رـس  تمایق و  هراب  رد  ثحب  اـجنیا  رد  زاـب  دوش ! یم هتفاکـش  اـهربا  اـب  نامـسآ  هیآ 25 -) )
لزان یپ  رد  یپ  ناگتـشرف  دفاکـش و  یم مه  زا  اهربا  اب  نامـسآ  هک  تسا  يزور   » نامرجم هودنا  يراتفرگ و  زور  دـیوگ : یم تسخن 

(. اًلیِْزنَت ُۀَِکئالَْملا  َلُِّزن  ِمامَْغلِاب َو  ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  َو  «! ) دنوش یم
قبط ناگتـشرف ، دـنوادخ و  دنتـشاد  راظتنا  اهنآ  اریز  ناکرـشم ، ياهییوج  هناـهب  زا  رگید  یکی  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا 

هک هدمآ  زین  دوهی  ياه  هروطـسا رد  دننک ، توعد  قح  يوس  هب  ار  اهنآ  دنیایب و  ناشغارـس  هب  اهربا  نایم  رد  ناشیاه ، هناسفا ریطاسا و 
ياه هدرپ وس  کی  زا  مییوگب : تسا  نکمم  اهربا  اب  نامـسآ  ندـش  هتفاکـش  دروم  رد  دـش ! یم رهاظ  اهربا  يالب  رد ال  دـنوادخ  هاـگ 
دنوش یشالتم  ینامسآ  تارک  رگید  يوس  زا  و  دنک ، هدهاشم  ار  تعیبط  ءاروام  ملاع  دورب و  رانک  ناسنا  مشچ  لباقم  زا  هدام  ناهج 

زیخاتـسر زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  زور  زور ، نآ  دـشاب ، نایامن  ییاهفاکـش  اهنآ  يالبال  رد  و  دـندرگ ، راکـشآ  يراـجفنا  ياـهربا  و 
.جوجل ناراکمتس  نامیا و  یب نامرجم  يارب  تسا  یکاندرد  رایسب  زور  تسا ،

331 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، زور  نآ  تاصخشم  نیرتنشور  زا  یکی  هب  سپس  هیآ 26 -) )
(. ِنمْحَّرِلل ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا  « ) تسا نامحر  دنوادخ  نآ  زا  زور  نآ  رد  یقیقح  تموکح  »

و دنور ، یم رانک  تموکح  هنحص  زا  زین  دنتـشاد  رذگ  دوز  یناف و  دودحم و  يزاجم و  تموکح  یعون  ناهج  نیا  رد  هک  اهنآ  یتح 
.دوش یم وا  كاپ  تاذ  صوصخم  تاهج  مامت  رد  رظن و  ره  زا  تیمکاح 

نانمؤم يارب  هک  یلاح  رد  ًاریِـسَع .) َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ًامْوَی  َناـک  َو  « ) دوب دـهاوخ  نارفاـک  يارب  یتخـس  زور  زور  نآ   » لـیلد نیمه  هب  و 
.تسا ناسآ  لهس و  رایسب 
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331 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

نامز ره  دـندوب  یبا »  » و هبقع »  » مان هب  ناکرـشم  نایم  رد  تسود  رفن  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  لوزن : نأـش  هیآ 27 -
رـضحم هب  تشاد  یم تسود  لاـح  نـیع  رد  درک و  یم توـعد  ار  شموـق  فارـشا  داد و  یم بـیترت  ییاذـغ  دـمآ  یم رفـس  زا  هـبقع 

332 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دوب هتفریذپن  ار  مالسا  دنچ  ره  دسرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

توعد زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  نمـض  رد  درک ، توعد  ار  ناتـسود  داد و  اذغ  بیترت  لومعم  قبط  دـمآ و  رفـس  زا  يزور 
.دومن

هب تداهـش  ات  مروخ  یمن وت  ياذـغ  زا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـش  رـضاح  اذـغ  دـندرتسگ و  ار  هرفـس  هک  یماـگنه 
.درک يراج  نابز  رب  نیتداهش  هبقع » ، » یهد نم  تلاسر  ادخ و  تینادحو 

؟ يدش فرحنم  تنیئآ  زا  هبقع ! يا  تفگ : دیسر ، یبا »  » شتسود شوگ  هب  ربخ  نیا 
اذل دشاب  هدروخ  اذغ  هکنآ  یب دزیخرب  نم  هرفـس  زا  وا  هک  متـشاد  مرـش  نیا  زا  نم  .مدشن  فرحنم  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : وا 

ار راک  نیا  هبقع  ینک ! نیهوت  تخـس  یتسیاب و  وا  ربارب  رد  هک  نیا  رگم  موش  یمن یـضار  وت  زا  زگره  نم  تفگ : یبا  مداد ! تداهش 
.دش هتشک  دحا  گنج  رد  زین  یبا »  » شقیفر دیسر و  لتق  هب  رافک  فص  رد  ردب  گنج  رد  ماجنا  رس  و  دش ، دترم  درک و 

هب ار  وا  دوش و  یم شهارمگ  تسود  راـتفرگ  ناـهج  نیا  رد  هک  ار  يدرم  تشون  رـس  دـیدرگ و  لزاـن  نآ  زا  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا 
.داد حرش  دناشک  یم یهارمگ 

ناـشنرطاخ ار  يرگید  شخب  اـجنیا  رد  دـمآ و  هتـشذگ  تاـیآ  رد  نآ  زا  یـشخب  هک  دراد  یبیجع  ياـه  هنحـص تماـیق  زور  ریـسفت :
ملاظ هک  ار  يزور  روآ ) رطاخ  هب   ) و : » دیامرف یم تسخن  تسا  شیوخ  هتـشذگ  زا  ناملاظ  هداعلا  قوف ترـسح  هلأسم  نآ  و  دنک ، یم
یهار هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر   ) اـب شاـک  يا  دـیوگ : یم دزگ ، یم نادـند  هب  ترـسح  تدـش  زا  ار  شیوـخ  تسد  ود  ره 

(. اًلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  « ) مدوب هدیزگرب 
دـنناد و یم رـصقم  ار  دوخ  دـنرگن  یم ار  شیوخ  هتـشذگ  هک  یماـگنه  صاخـشا  هنوگ  نیا  هک  دـشاب  نیا  رطاـخ  هب  دـیاش  راـک  نیا 

.دنبای شمارآ  یمک  نآ  هیاس  رد  دنناوتب  ات  تسا  ماقتنا  یعون  نیا  دنریگ و  یم نتشیوخ  زا  ماقتنا  رب  میمصت 

332 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

333 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ییایند  رد  هک  رگدادیب  ملاظ  نیا  هک  دنک  یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
َْمل ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  « ) مدوب هدرکن  باـختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ  صخـش  نـالف  شاـک  نم ! رب  ياو  يا  : » دـیوگ یم هتفر  ورف  فسأـت 

(. اًلِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ 
.دوب هارمگ  تسود  نیا  اب  هطبار  لوبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  هطبار  كرت  رد  نم  یتخبدب  مامت  هک 

.هارمگ دنواشیوخ  ای  دب  تسود  ای  ناطیش  هدناشک : یهارمگ  هب  ار  وا  هک  تسا  صخش  نامه  نالف »  » زا روظنم 

333 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 
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«! دوب هدـمآ  نم  غارـس  هب  قح ) دای   ) هک نآ  زا  دـعب  تخاس  هارمگ  قح )  ) يروآ دای  زا  ارم  وا  : » دـیوگ یم هداد ، همادا  زاب  هیآ 29 -) )
(. ِینَءاج ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدََقل  )

هب ار  ناسنا  هک  ارچ  ًالوُذَخ .) ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  « ) تسا هدوب  ناسنا  هدـننک  راوخ  هشیمه  ناطیـش  و  : » دـیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.دور یم دوخ  راک  لابند  هب  هدرک و  اهر  نادرگرس  ار  وا  دعب  دناشک و  یم رطخ  قطانم  اه و  ههاریب

رب شیرای  کمک و  زا  تسد  ساسح  تاظحل  رد  تسرد  وا  یلو  ددـنبب  يرگید  يراـی  هب  لد  یـسک  هک  تسا  نیا  نالذـخ  تقیقح 
.دراد

ناشراثآ ابیز و  ناشرهاظ  دنا ، هنهرب ریشمش  نوچمه  هک  زیهرپب  نادب  ینیشنمه  زا  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یثیدح  رد 
«! تسا تشز  رایسب 

333 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

دارفا جوجل و  ناکرـشم  ياـهییوج  هناـهب  عاوـنا  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـج  نآ  زا  دـندرک ! كرت  ار  نآرق  مدرم  ایادـخ ، هیآ 30 -) )
نیا دروخ  رب  تیفیک  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تیاکش  یتحاران و  هیآ  نیا  دوب ، هدش  حرطم  نامیا  یب

زا دـنتفگ و  كرت  ار  نآرق  نم  موق  نیا  اراگدرورپ ! تشاد : هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  رب  ربمایپ  : » دـیوگ یم هدرک ، وگ  زاب  نآرق  اب  هورگ 
(. ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  َو  « ) دنتسج يرود  نآ 

هاگـشیپ هب  ناناملـسم  زا  یمیظع  هورگ  زا  هک  دراد ، همادا  نانچمه  زین  زورما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیاکـش  نیا  نخـس و  نیا 
اهر ار  نآرق  نیا  دشاب ، یم یگدنز  ياه  همانرب زا  ّولمم  هک  ینآرق  دندرپس ، یشومارف  تسد  هب  ار  نآرق  نیا  هک  درب  یم تیاکـش  ادخ 

334 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندرک ! زارد  نارگید  يوس  هب  ییادگ  تسد  ناشیئازج  یندم و  نیناوق  يارب  یتح  دنتخاس و 
هدنتـسرف ياههاگتـسد  زا  بلاج  يادـص  اب  ار  شظافلا  اهنت  تسا ، هدـمآ  رد  یتافیرـشت  باتک  کی  تروص  هب  اـهنآ  ناـیم  رد  نآرق 

و رفاسم ، ظفح  ای  و  ون ، هناخ  حاتتفا  يارب  تسا ، يراـمعم  رنه  ناونع  هب  دـجاسم  ياـهیراک  یـشاک  رد  نآ  ياـج  و  دـننک ، یم شخپ 
.دننک یم هدافتسا  نآ  زا  باوث  ناونع  هب  توالت  يارب  رثکا  دح  و  نارامیب ، يافش 

«! دنتشاد روجهم  ار  نآرق  نم  موق  ایادخ ! : » دنز یم دایرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مه  زورما  يرآ !

334 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

- دوب هجاوم  نانمشد  هنامصخ  يریگعضوم  نیا  اب  هک  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يرادلد  يارب  هیآ  نیا  هیآ 31 -) )
(. َنیِمِرْجُْملا َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  « ) میداد رارق  نامرجم  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  يارب  هنوگ  نیا  و  : » دیامرف یم

زا یهورگ  هک  دنتـشاد  رارق  یطیارـش  نینچ  رد  ناربمایپ  همه  يا ، هدـش ورب  ور  هورگ  نیا  هناتخـس  رـس  توادـع  اب  هک  یتسین  وت  طقف 
.دنتسب یم ار  نانآ  ینمشد  رمک  دنتساخ و  یم رب  اهنآ  تفلاخم  هب  نامرجم » »

(. ًاریِصَن ًایِداه َو  َکِّبَِرب  یفَک  َو  « ) تسوت روای  رای و  و  امنهار ، يداه و  ادخ  هک  سب  نیمه   » یتسین روای  نودب  اهنت و  وت  نادب  یلو 
ارچ دنکـشب  مه  رد  ار  وت  دناوت  یم اهنآ  ياه  هئطوت هن  و  تسادخ ، وت  يداه  هک  ارچ  دزاس  هارمگ  ار  وت  دناوت  یم اهنآ  ياه  هسوسو هن 

.تساهتردق همه  قوف  ام  شتردق  اهملع و  نیرترب  شملع  هک  تسا  راگدرورپ  تروای  هک 
: ییوگب دیاب  وت  هصالخ 
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كاب مرادن  نانمشد  زا  یتسود  وچ  ماوت  كاله دصق  دننک  یم را  منمشد  رازه 

334 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ارچ دـنتفگ : نارفاک  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  وج  هناهب  نامرجم  نیا  ياهییوج  هناـهب  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  زاـب  هیآ 32 -) )
(. ًةَدِحاو ًۀَلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( !؟» دوش یمن لزان  وا  رب  اجکی  نآرق 

دـنهاوخ و یم وا  زا  مدرم  هچ  ره  اـت  دـشاب  ربـخ  اـب  اـجکی  نآرق  نیا  ماـمت  زا  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوخ  دوب  رتـهب  ـالوصا 
335 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیوگ  خساپ  اروف  دنسرپ  یم

ار نآ  ور ) نیا  زا   ) میراد و مکحم  نآ  هلیـسو  هب  ار  وت  بلق  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دیوگ یم خساپ  نینچ  اهنآ  هب  هیآ  هلابند  رد 
(. اًلِیتْرَت ُهاْنلَّتَر  َكَداُؤف َو  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  « ) میدناوخ وت  رب  جیردت  هب 

رد فلتخم  ياهکیتکات  يژتارتسا و  زا  يا  هعومجم و  هظعوم ، خـیرات و  نیناوق ، ماـکحا و  یهاون ، رماوا و  زا  تسا  يا  هعومجم نآرق 
.تسا هدمآ  یم شیپ  ولج  يوس  هب  یمالسا  تما  ریسم  رد  هک  یثداوح  اب  دروخرب 

درادن ناکما  دـنک  یم ارجا  نییبت و  مدرم  یگدـنز  ياه  هنحـص رد  روضح  قیرط  زا  ار  یلک  نیناوق  یتح  همانرب  همه  هک  یباتک  نینچ 
رما و اه و  هینایب اه و  هیمالعا مامت  بالقنا  ندرک  هداـیپ  يارب  یگرزب  ربهر  هک  دـنام  یم نادـب  نیا  دوش ، میظنت  نیودـت و  اـجکی  ـالبق 

هنالقاع ار  ینخـس  نینچ  دناوت  یم سک  چیه  ایآ  دهد ، رـشن  دـسیونب و  اجکی  دوش  یم داریا  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  هک  ار  شیاه  یهن
!؟ دنادب

335 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ار ینخـس  ثحب و  چیه  و   ) دنروآ یمن وت  يارب  یلثم  چـیه  اهنآ  : » دـیامرف یم قوف  خـساپ  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 33 -) )
رد هک  نکش  نادند  یخساپ  و  رتهب » يریسفت  و  میروآ ، یم وت  يارب  ار  قح  ام  هک  نیا  رگم  دننک ) یمن حرط  وت  توعد  فیعضت  يارب 

(. ًاریِسْفَت َنَسْحَأ  ِّقَْحلِاب َو  َكاْنئِج  اَّلِإ  ٍلَثَِمب  َکَنُوتْأَی  َو ال  ! ) دنوش ناوتان  نآ  ربارب 

335 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هدرک جاتنتـسا  نینچ  دوخ  تاداریا  هعومجم  زا  دـعب  جوجل  بصعتم و  ناکرـشم  زوـت و  هنیک نانمـشد  نیا  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 34 -) )
رکذ نوچ  و  هّللاب - ذایعلا  دنیادخ - قلخ  نیرتدب  دنراد  هک  ییاه  همانرب نیا  باتک و  نیا  تافص و  نیا  اب  شنارای  دّمحم و  هک  دندوب 
لصا هکنآ  یب دزادرپ  یم نخـس  نیا  خساپ  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  تشادن  بسانت  نآرق  نوچمه  یغیلب  حیـصف و  مالک  اب  نخـس  نیا 

: دیوگ یم دنک ، لقن  ار  اهنآ  راتفگ 
َنیِذَّلا « ) دندارفا نیرت  هارمگ دنراد و  ار  لحم  نیرتدـب  دـنوش  یم روشحم  منهج  يوس  هب  ناشیاهتروص  رب  هک  نانآ   » یتسین هارمگ  وت 

(. اًلِیبَس ُّلَضَأ  ًاناکَم َو  ٌّرَش  َِکئلْوُأ  َمَّنَهَج  یلِإ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  َنوُرَشُْحی 
336 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربک  تیاهن  ایند  رد  اهنآ  هک  ارچ  تساهنآ ، ّتلذ  يراوخ و  هناشن  وس  کی  زا  نیا 

.ناهج نیا  رد  ناشیهارمگ  زا  تسا  یمّسجت  رگید  يوس  زا  و  دنتشاد ، ادخ  قلخ  هب  تبسن  ینیب  رترب  دوخ  رورغ و  و 
تـشهب يوس  هب  تعرـسب  دـنلب  ياهماگ  اب  هام ، نوچمه  یناشخرد  ياهتروص  دـنراد و  ورـس  نوچمه  ییاـهتماق  یهورگ  لـباقم  رد 
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.دنور یم

336 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

زا نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادلد  يارب  دیجم  نآرق  اجنیا  رد  يربخ ! یب همه  نیا  تربع و  سرد  همه  نیا  هیآ 35 -) )
: دیامرف یم تسخن  هدرک ، هراشا  اهنآ  موش  تشذگ  رس  هتشذگ و  ماوقا  خیرات  هب  رگید  يوس  زا  وج  هناهب ناکرشم  دیدهت  وس و  کی 

ُهاخَأ ُهَعَم  اْنلَعَج  َباتِْکلا َو  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  « ) میداد رارق  وا  روای  ار  نوراه  شردارب  و  میداد ، ینامـسآ )  ) باتک یـسوم ، هب  ام  «و 
(. ًاریِزَو َنوُراه 

336 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ِمْوَْقلا َیلِإ  ابَهْذا  اَْنلُقَف  « ) دـندرک بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  دـیورب  موق  نیا  يوس  هب  میتفگ : و   » میدرک باطخ  ود  نآ  هب  ام  هیآ 36 -) )
(. اِنتایِآب اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

زا دـندومن و  بیذـکت  المع  دراد  دوجو  یتسه  ملاع  مامت  رد  سفنا و  قافآ و  رد  هک  ار  ادـخ  ياه  هناشن تاـیآ و  وس  کـی  زا  اـهنآ 
.دندومن بیذکت  ار  اهنآ  و  هتفرگ ، هدیدان  زین  ار  نیشیپ  يایبنا  تامیلعت  رگید  يوس 

هار زاب  نشور ، عونتم و  میظع و  تازجعم  همه  نآ  ندـید  اب  و  دـنداد ، ماجنا  شردارب  یـسوم و  هک  یـششوک  شالت و  ماـمت  اـب  یلو 
(. ًاریِمْدَت ْمُهانْرَّمَدَف  « ) میدرک دوبان  میدیبوک و  مه  رد  ادیدش  ار  اهنآ  ام   » اذل دنتفرگ ، شیپ  ار  راکنا  رفک و 

336 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ینشور هناشن  ار  اهنآ  تشون ) رـس   ) میدومن و قرغ  دندرک ، بیذکت  ار  یهلا  نالوسر  هک  یماگنه  ار  حون  موق   » نینچمه هیآ 37 -) )
ْمُهاْنقَرْغَأ َو َلُسُّرلا  اُوبَّذَـک  اََّمل  ٍحُون  َمْوَق  َو  « ) میتخاـس مهارف  یکاـندرد  باذـع  نارگمتـس  همه  يارب  و  میداد ، رارق  مدرم  مومع  يارب 

(. ًامِیلَأ ًاباذَع  َنیِِملاَّظِلل  انْدَتْعَأ  ًۀَیآ َو  ِساَّنِلل  ْمُهاْنلَعَج 

336 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ًاداع َو َو   ) میدرک كاله  دندوب » نایم  نیا  رد  هک  ار  يرگید  رایـسب  ماوقا  سرلا و  باحـصا  دومث و  داع و  موق   » نینچمه هیآ 38 -) )
(. ًارِیثَک َِکلذ  َْنَیب  ًانوُُرق  ِّسَّرلا َو  َباحْصَأ  َدوُمَث َو 

337 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای   ) فاقحا نیمز  رس  زا  هک  دنتسه ، ادخ  گرزب  ربمایپ  دوه »  » موق نامه  داع  موق 
و دیدرگ ، ثوعبم  ماش ) هنیدم و  نایم   ) يرقلا يداو  نیمز  رس  زا  هک  دنتسه  حلاص »  » ادخ ربمایپ  موق  دومث ، موق  و  دش ، ثوعبم  نمی )

رهـش هدزاود  اهنآ  دندیتسرپ ، یم دوب - هدرک  سرغ  حون »  » دنزرف ثفای »  » هک ار - يربونـص  تخرد  هک  دندوب  یموق  سر » باحـصا  »
.دوب سر »  » مان هب  يرهن  رانک  رب  هک  دنتشاد  دابآ 

، دندرواین نامیا  اهنآ  اما  داتـسرف  اهنآ  يوس  هب  لیئارـسا  ینب  زا  يربمایپ  دنوادخ  دـنتفر ، ورف  یتسرپ  تب  رفک و  رد  اهنآ  هک  یماگنه 
.دیکشخ تخرد  نآ  دکشخب  تخرد  نآ  درک  اضاقت  ادخ  زا  داسف  هدام  علق  يارب  ربمایپ 
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نآ رد  ار  وا  دندنک و  قیمع  یهاچ  دنتفرگ ، ربمایپ  نآ  نتـشک  رب  میمـصت  و  دـندش ، تحاران  تخـس  دـندید  نینچ  هک  یماگنه  اهنآ 
.دندنکفا

.تخاس دوبان  درک و  راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ار  اهنآ  اهمتس  ملظ و  نیا  و  تشز ، لامعا  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ 

337 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

(. َلاْثمَْألا َُهل  اْنبَرَض  الُک  َو  « ) میدز اهلثم  اهنآ  زا  کی  ره  يارب   » هکلب میدرکن ، تازاجم  هناریگلفاغ  ار  اهنآ  زگره  ام  یلو  هیآ 39 -) )
تشون و رـس  و  میدوـمن ، راذـنا  میدرک ، راـطخا  دـننک ، یم وـت  هب  هک  ییاـهداریا  خـساپ  نوـچمه  میتـفگ ، خـساپ  اـهنآ  ياـهداریا  هب 

.میدرک وگ  زاب  اهنآ  يارب  ار  ناگتشذگ  ياهناتساد 
(. ًارِیْبتَت انْرَّبَت  الُک  َو  « ) میدرک كاله  میتسکش و  مه  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره   » دادن يدوس  اهنیا  زا  کی  چیه  هک  یماگنه  اما 

337 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

و هتفرگ ، رارق  ماش  هب  زاجح  مدرم  هار  رس  رد  هک  دنک  یم طول  موق  ياهرهش  ياه  هناریو هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رس  و  هیآ 40 -) )
هک يرهش  رانک  زا  هّکم ] ناکرـشم   ] اهنآ : » دیامرف یم تسا ، ناکرـشم  ناگدولآ و  نیا  كاندرد  تشون  رـس  زا  ییایوگ  هدنز و  ولبات 

هنحص نیا  ماش ) هب  ناشیاهرفس  رد   ) اهنآ ایآ  دنتشذگ  دش  هتخیر  ناشرس  رب  هدننک ] دوبان  ياهگنس  زا  یناراب   ] یتخب دب  ّرـش و  ناراب 
ریسفت هدیزگرب  اهَنْوَرَی .) اُونوُکَی  ْمَلَف  ِءْوَّسلا َأ  َرَطَم  ْتَرِْطمُأ  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  یَلَع  اْوَتَأ  ْدََقل  َو  ( !؟ دندیـشیدنین اهنآ  یگدنز  رد  و  دندیدن » ار 

338 ص : ج3 ، هنومن ،
اُوناک ال َْلب  «! ) دنرادن دیما  نامیا و  زیخاتـسر  هب  اهنآ   » هک ارچ  دـنتفرگن  تربع  سرد  زگره  یلو  دـندوب ، هدـید  ار  هنحـص  نیا  يرآ !

(. ًاروُُشن َنوُجْرَی 
.دنراد هیاپ  یب تسس و  رایسب  يداقتعا  دنشاب  دقتعم  مه  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  رگا  و  دنرمش ، یم یگدنز  نیا  نایاپ  ار  گرم 

338 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

.دنک یم وگ  زاب  ار  وا  نیتسار  توعد  مالسا و  ربمایپ  اب  اهنآ  دروخ  رب  تیفیک  ناکرشم و  قطنم  زا  يرگید  هنومن  هیآ  نیا  هیآ 41 -) )
و  ) دنریگ یم تا  هرخـسم داب  هب  هک ) تسا  نیا  دـنهد  یم ماجنا  هک  يراک  اهنت   ) دـننیب یم ار  وت  هک  یماگنه  اهنآ  : » دـیوگ یم تسخن 

اَذه ًاوُزُه َأ  اَّلِإ  َکَنوُذِخَّتَی  ْنِإ  َكْوَأَر  اذِإ  َو  « ) تسا هتخیگنا  رب  ربمایپ  ناونع  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ایآ  دنیوگ ): یم
(. ًالوُسَر ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا 

338 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دنک یم لقن  نینچ  اهنآ  نابز  زا  ناکرشم و  راتفگ  همادا  رد  نآرق  سپس  هیآ 42 -) )
ْنِإ  ) دـنک عطق  اهنآ  اب  ار  نامطابترا  و  دزاس » هارمگ  ار  ام  هک  تفر  یم نآ  میب  میدرک  یمن تماقتـسا  نامنایادـخ  شتـسرپ  رب  ام  رگا  »

(. اْهیَلَع انْرَبَص  ْنَأ  َْول ال  اِنتَِهلآ  ْنَع  انُّلُِضَیل  َداک 
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خـساپ نینچ  دـندوبن  قـطنم  لـها  هک  هورگ  نیا  هب  هدـنبوک  هلمج  کـی  اـب  تسخن  دـیوگ  یم خـساپ  اـهنآ  هـب  هار  دـنچ  زا  نآرق  یلو 
َنْوَرَی َنیِح  َنوُمَْلعَی  َفْوَـس  َو  ( !؟» تسا هدوـب  رتـهارمگ  یـسک  هچ  دـنمهف  یم يدوزب  دـننیبب  ار  یهلا  باذـع  هک  یماـگنه  : » دـهد یم

(. اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْنَم  َباذَْعلا 

338 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ناوـنع هب  هدرک ، ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  تسا ، هدـمآ  هیآ  نیا  رد  دـهد  یم اـهنآ  نانخـس  هب  نآرق  هک  یخـساپ  نیمود  هیآ 43 -) )
هک یسک  يدید  ایآ  : » دیامرف یم نانآ  يوس  زا  ربمایپ  توعد  شریذپ  مدع  یلـصا  لیلد  نایب  ناونع  هب  مه  رطاخ و  یّلـست  يرادلد و 

(. ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  ( !؟» هدیزگرب شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم 
(. اًلیِکَو ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَف  َأ  ( !؟» یتسه وا  زا  عافد  وا و  تیاده  هب  رداق  وت  تلاح  نیا  اب  ایآ  »

339 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهتفلاخم  عاونا  راکنا و  ءازهتسا و  هب  تسد  وت  توعد  ربارب  رد  اهنآ  رگا  ینعی ،
نیا رطاخ  هب  هکلب  تسا  دیدرت  کش و  ياج  تنیئآ  رد  هدـننک و  عناق  ریغ  وت  لئالد  فیعـض و  وت  قطنم  هک  هدوب  نآ  رطاخ  هن  دـندز 

يربخ و یب تلفغ و  همـشچ  رـس  یتسرپ  يوه  و  تسا ، ناشـسفن  ياوه  اهنآ  دوبعم  دنتـسین ، قطنم  لقع و  نامرف  وریپ  اـهنآ  هک  تسا 
.تسا ینامیا  یب رفک و 

339 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

رتشیب هک  ینک  یم نامگ  وت  ایآ  : » دیوگ یم هک  تسا  نیا  دهد  یم هارمگ  هورگ  نیا  هب  نآرق  هک  یخـساپ  نیموس  هرخالاب  هیآ 44 -) )
(. َنُولِقْعَی ْوَأ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسْحَت  ْمَأ  ( !؟» دنمهف یم ای  دنونش  یم اهنآ 

(. اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  «! ) دنرت هارمگ نانآ  هکلب  دننایاپ ، راهچ  دننام  اهنت  اهنآ  »
هب ار  نآ  دشاب و  لقع  ياراد  دوخ  دیاب  ای  یمدآ  نوچ  دنکن  تحاران  ار  وت  زگره  اهنآ  یقطنم  ریغ  هدننز و  نانخس  اه و  هیرخس ینعی 

دشاب َنوُعَمْسَی »  » قادصم دونشب و  نخس  نایاناد  زا  تسین  رادروخ  رب  شناد  ملع و  زا  رگا  ای  ددرگ و  َنُولِقْعَی »  » قادصم دریگ و  راک 
یعقوت ناوت  یمن اپ  راهچ  زا  هک  تسا  نشور  و  دـنرادن ، یتواـفت  ناـیاپ  راـهچ  اـب  لـیلد  نیمه  هب  و  نیا ، هن  دـننآ و  هن  هورگ  نیا  اـما 

.نداد ماجنا  یقطنم  ریغ  ياهراک  و  ندز ، دگل  ندیشک و  هرعن  زج  تشاد ،
يزور ناـنچ  هب  دـنراد و  اـهنیا  و  دـنرادن ، هشیدـنا  لـقعت و  ناـکما  اـهنآ  هک  دـنرتاونیب  رت و  تخب دـب  زین  ناـیاپ  راـهچ  زا  اـهنیا  هکلب 

! دنا هداتفا

339 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

.تسا یسانش  ادخ  دیحوت و  رارسا  نایب  ناونع  هب  یهلا  ياهتمعن  زا  یمهم  ياهتمـسق  زا  نخـس  اجنیا  رد  اه ! هیاس تکرح  هیآ 45 -) )
« ناراب لوزن   » و اهداب » شزو   » زور و ییانشور »  » و تحارتسا » باوخ و   » و بش »  » تاکرب تارثا و  سپس  و  اه » هیاس  » تمعن زا  نخس 

.تساهناسنا نایاپ و  راهچ  ندش » باریس   » و هدرم » ياهنیمز  ندش  هدنز   » و
(. َّلِّظلا َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» تخاس هدرتسگ  ار  هیاس  تراگدرورپ  هنوگچ  يدیدن  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 
340 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینادواج  یگشیمه و  يا  هیاس داد » یم رارق  نکاس  ار  نآ  تساوخ  یم رگا  «و 
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(. ًانِکاس ُهَلَعََجل  َءاش  َْول  (َو 
تساـمرفمکح و نـیمز  رب  باـتفآ  عوـلط  زا  لـبق  رجف و  عوـلط  زا  دــعب  هـک  تـسا  يا  هیاـس ناـمه  هدرتـسگ  هدیــشک و  هیاــس  نـیا 

.تسا نامه  تاعاس  اه و  هیاس نیرت  شخبتذل
(. اًلِیلَد ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  اَْنلَعَج  َُّمث  « ) میداد رارق  لیلد  هدرتسگ  هیاس  نیا  دوجو  رب  ار  دیشروخ  سپس  : » دیامرف یم نآ  لابند  هب  اریز 

.دیآ یم دوجو  هب  باتفآ  وترپ  زا  هیاس  الوصا  دش ، یمن نشور  هیاس  موهفم  دوبن  باتفآ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 

340 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

اْنَیلِإ ُهانْـضَبَق  َُّمث   ) میزاس یم مکاح  ار  باتفآ  هیاس و  ماظن  و  مینک » یم عمج  هتـسهآ  ار  نآ  سپـس  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
(. ًاریِسَی ًاْضبَق 

یلکب هیاس  قطانم  زا  یضعب  رد  هک  رهظ  ماگنه  هب  ات  دوش  یم هدیچ  رب  اه  هیاس اجیردت  دنک  یم عولط  دیـشروخ  هک  یماگنه  میناد  یم
هعفد کی  هن  و  دندرگ ، یم رهاظ  هعفد  کی  هن  اه  هیاس بیترت  نیا  هب  دسر و  یم دوخ  لقا  دح  هب  قطانم  رگید  رد  و  دوش ، یم مودـعم 

یناـهگان سکعلاـب ، تملظ و  هب  رون  زا  لاـقتنا  رگا  هک  ارچ  تسا ، راـگدرورپ  ياـهتمکح  زا  یکی  دوـخ  نیا  و  دـنوش ، یم هدـیچ  رب 
.دوب روآ  نایز تادوجوم  همه  يارب  تفرگ  یم تروص 

340 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

رارـسا زا  يرگید  هشوگ  هتخادرپ و  تسا  نآ  اب  بسانتم  الماک  هک  رگید  تمعن  ود  حرـش  هب  اه ، هیاس تمعن  رکذ  زا  دعب  هیآ 47 -) )
َوُه َو  « ) داد رارق  سابل  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم دزاس ، یم نشور  تسادخ  دوجو  رگنایب  هک  ار  یتسه  ماظن 

(. ًاساِبل َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
ظوفحم ساـبل ، نوچمه  ار  اـهنآ  دزاـس و  یم روتـسم  دوخ  رد  ار  نیمز  يور  تادوجوم  ماـمت  هک  اـهناسنا  اـهنت  هن  یناـملظ  هدرپ  نیا 

رب رد  ار  وا  دـنک ، یم هدافتـسا  نآ  زا  تحارتـسا  یکیراـت و  داـجیا  يارب  باوـخ  ماـگنه  هب  ناـسنا  هـک  یـششوپ  نوـچمه  دراد و  یم
.دریگ یم

ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ًاتابُـس .) َمْوَّنلا  َو   ) داد رارق  تحارتسا » ار  باوخ  و  : » دـیامرف یم هدرک ، باوخ  تمعن  هب  هراشا  دـعب 
341

شمارآ يارب  هلیـسو  نیرتهب  و  تردق ، هیام  نیرفآ و  طاشن  تسا و  ندب  ياهورین  مامت  هدـننک  دـیدجت  هزادـنا ، هب  عقوم و  هب  باوخ 
.تسا باصعا 

(. ًاروُُشن َراهَّنلا  َلَعَج  َو   ) داد رارق  تایح » تکرح و  هلیسو  ار  زور  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  زور »  » تمعن هب  هیآ  نایاپ  رد 
شخبمارآ روآ و  باوـخ یکیراـت ، هک  هنوـگ  ناـمه  تسا  نیرفآ  تکرح  ناـسنا ، مسج  حور و  رظن  زا  زور  ییانـشور  یتـسار  هـب  و 

.تسا

341 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

، هتخادرپ يرگید  مهم  رایسب  تبهوم  هب  تسا  اهناسنا  یگدنز  ياه  هیاپ نیرت  یساسا زا  هک  میظع  بهاوم  نیا  نایب  زا  دعب  هیآ 48 -) )
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َوُه َو  « ) میدرک لزان  هدننک  كاپ  یبآ  نامـسآ  زا  و  داتـسرف ، شتمحر  زا  شیپ  ینارگتراشب  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم
(. ًاروُهَط ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  ِِهتَمْحَر َو  ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا 

رـس رب  یناراب  هرطق  زگره  دندوبن  اهنآ  رگا  هک  ارچ  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یهلا  تمحر  لوزن  نالوارق  شیپ  ناونع  هب  اهداب  شقن 
لیدبت اهربا  رگید  راب  دننارن ، کشخ  ياهنیمز  يوس  هب  اهسونایقا  يالاب  زا  ار  راب  رپ  ياهربا  اهداب  رگا  اریز  دیراب  یمن یکـشخ  نیمز 

.دزیر یم ورف  ایرد  نامه  رد  ددرگ و  یم ناراب  هب 
داجیا يزیگنا  لد میسن  دنتسه ، یمیالم  تبوطر  اب  هتخیمآ  دنتکرح و  رد  ربا  ياه  هدوت شیپاشیپ  رد  هک  اهداب  نیا  زا  یتمـسق  هشیمه 

ربخ يزیزع  رفاسم  مودـق  زا  هک  دنتـسه  يا  هدـنهد تراشب  نوچمه  ناـنیا  دـسر ، یم ماـشم  هب  ناراـب  يوب  نآ  نورد  زا  هک  دـننک  یم
.دنهد یم

ناج مسج و  رس  ات  رس  زور  کی  رد  دوبن  رگا  دراد ، ار  هدننک  كاپ  مهم  هداعلا  قوف تیصاخ  یشخب ، تایح  تیـصاخ  رب  هوالع  بآ 
.دش یم هدولآ  فیثک و  ام  یگدنز  و 

مه شخبتایح  عیام  نیا  سپ  دریگ  یم ماجنا  بآ  اب  زین  وضو  لسغ و  هلیـسو  هب  اـهیگدولآ  زا  حور  ندرک  هزیکاـپ  میناد  یم هوـالع  هب 
.مسج مه  تسا و  حور  هدننک  كاپ 

341 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هفاـضا هیآ  نیا  رد  اذـل  هدـش ، هداد  رارق  مود  هجرد  رد  دراد  هک  یتـیمها  ماـمت  اـب  ندوب  هدـننک  كاـپ  تیـصاخ  نیا  اـما  هیآ 49 -) )
342 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاْتیَم .) ًةَْدَلب  ِِهب  َِییُْحِنل  « ) مینک هدنز  ار  يا  هدرم نیمز  رس  نآ ، هلیسو  هب  ات  : » دنک یم

ًاماْعنَأ َو انْقَلَخ  اَّمِم  ُهَیِقُْـسن  َو  « ) میناشون یم رایـسب - ياهناسنا  نایاپ و  راهچ  میا - هدـیرفآ هک  یتاقولخم  هب  ار  شخبتاـیح ) بآ   ) نآ «و 
(. ًارِیثَک َّیِسانَأ 

342 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

میداد رارق  اهنآ  نایم  رد  رثؤم  نوگانوگ و  ياهتروص  هب  ار  تایآ  نیا  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، نآرق »  » هب هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
َو « ) دندادن ناشن  نآ  ربارب  رد  يراک  رفک  راکنا و  زج  مدرم  زا  يرایـسب  اما  دنرب ) یپ  راگدرورپ  تردق  هب  نآ  زا  و   ) دنوش رکذـتم  ات 

(. ًاروُفُک اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  اوُرَّکَّذَِیل  ْمُهَْنَیب  ُهاْنفَّرَص  ْدََقل 

342 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

، يراید رهـش و  ره  رد  میتساوخ  یم رگا  و  : » دیامرف یم تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ماقم  تمظع  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 51 -) )
(. ًاریِذَن ٍۀَیْرَق  ِّلُک  ِیف  اْنثَعََبل  اْنئِش  َْول  َو   ) تشادن یموزل  راک  نیا  یلو  میتخیگنا » یم رب  يا  هدنهد میب 

.دوش یم یگدنکارپ  هقرفت و  هنوگ  ره  زا  يریگ  ولج  اهناسنا و  ماجسنا  تدحو و  ثعاب  درف  کی  دوجو  رد  تّوبن  زکرمت  اریز 
.وا تیلوؤسم  راب  ندوب  نیگنس  مه  يربهر و  تدحو  موزل  مه  و  ربمایپ ، ماقم  تمظع  رب  تسا  یلیلد  مه  هیآ  نیا 

342 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 
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تـسخن دنک ، یم نایب  دـهد  یم لیکـشت  ار  ناربمایپ  یـساسا  همانرب  ود  هک  ار  مهم  روتـسد  ود  هیآ  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  هیآ 52 -) )
(. َنیِِرفاْکلا ِعُِطت  الَف  « ) نکم تعاطا  نارفاک  زا  نیا  رب  انب  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور 

.تسادخ يوس  هب  توعد  تفآ  نافرحنم ، اب  يراکشزاس  هک  ریگم  شیپ  ار  اهنآ  تافارحنا  اب  شزاس  هار  مدق  چیه  رد 
تمظع هب  گرزب  يداهج  ًارِیبَک .) ًاداـهِج  ِِهب  ْمُهْدِـهاج  َو  « ) نک یگرزب  داـهج  اـهنآ  اـب  نآرق  هلیـسو  هب  : » هک نیا  مود  روتـسد  اـما  و 

يدام و ياه  هبنج دریگرب و  رد  ار  مدرم  رکف  حور و  داـعبا  ماـمت  هک  يداـهج  نیـشیپ ، ناربماـیپ  ماـمت  داـهج  تمظع  هب  و  تتلاـسر ،
.دوش لماش  ار  يونعم 

قیمع و ریثأـت  لالدتـسا و  ناـیب و  تردـق  هک  هدـنرب ، تسا  یحالـس  هک  ارچ  دـنک ، یم وگ  زاـب  زین  ار  نآرق  ماـقم  تمظع  ریبـعت  نیا 
.تساهناسنا تردق  روصت و  قوف  ام  شتیبذاج 

343 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

343 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

رد وا  ياهتمعن  نایب  قیرط  زا  دنوادخ  تمظع  رب  لالدتسا  هب  زاب  هیآ  نیا  رد  مه ! رانک  رد  روش  نیریـش و  بآ  يایرد  ود  هیآ 53 -) )
ياهبآ ندشن  طولخم  هب  هراشا  تشذگ  لبق  تایآ  رد  هک  ناراب  شخبتایح  تارطق  لوزن  نایب  بسانت  هب  و  دزادرپ ، یم شنیرفآ  ماظن 

و خلت ، روش و  رگید  نیریش و  اراوگ و  یکی  داد ، رارق  مه  رانک  رد  ار  ایرد  ود  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم هدرک ، روش  نیریش و 
ٌبْذَع اذه  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) این کیدزن  شاب و  رود  دیوگ ): یم يرگید  هب  کی  ره  ییوگ   ) داد رارق  یخزرب  اهنآ  نایم  رد 

(. ًاروُجْحَم ًارْجِح  ًاخَزَْرب َو  امُهَْنَیب  َلَعَج  ٌجاجُأ َو  ٌْحِلم  اذه  ٌتاُرف َو 
، یئرمان باجح  کی  هنوگچ  هک  دنک  یم میسرت  شنیرفآ  ناهج  رد  ار  راگدرورپ  تردق  زیگنا  تفگش رهاظم  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا 

.دنوش هتخیمآ  مه  اب  اهنآ  دهد  یمن هزاجا  دریگ و  یم رارق  نیریش  روش و  يایرد  نایم  رد  ادیپان  لئاح  و 
نزو  » توافت حالطـصا  هب  و  نیریـش » روش و  بآ  تظلغ  هجرد  توافت   » نامه یئرمان  باجح  نیا  هک  میناد  یم ار  نیا  ام  زورما  هتبلا 

.دنزیماین مه  هب  يدیدم  تدم  ات  دوش  یم ببس  هک  تسا  اهنآ  صوصخم »
یهاگ هک  دـشاب  زین  رما  نیا  رد  یهیبشت  هراشا و  تسا  نکمم  نامیا »  » و رفک »  » هب طوبرم  تایآ  نایم  رد  هیآ  نیا  نتفرگ  رارق  اـنمض 
نامیا یب دارفا  رانک  رد  دـنتارف  بذـع و  بآ  نوچمه  هک  نامیا  اب  يدارفا  هناخ  کی  رد  یتح  هاگ  و  رهـش ، کی  رد  هعماج ، کی  رد 

مه هب  هکنآ  یب دنریگ ، یم رارق  كاپان ، كاپ و  لمع  عون  ود  و  هدـیقع ، عون  ود  رکفت ، زرط  ود  اب  دـنجاجا ، حـلم و  بآ  نوچمه  هک 
.دنوش هتخیمآ 

343 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

نخس دنریگ  یم رارق  مه  رانک  رد  هک  نیریش  روش و  بآ  ياهایرد  نینچمه  ناراب و  لوزن  ثحب  تبـسانم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
(. ًارََشب ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دیرفآ ار  یناسنا  بآ  زا  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  بآ  زا  ناسنا  شنیرفآ  زا 

ناسنا دارفا  مامت  شیادیپ  مه  و  هدش ، هدیرفآ  بآ  زا  نیتسخن  رـشب  مه  ینعی  دشاب  عمج  هیآ  موهفم  رد  ینعم  دـنچ  هک  دراد  لامتحا 
ریـسفت هدـیزگرب  نیرت  هداس زا  هک  یبآ  دـهد ، یم لیکـشت  ار  ناسنا  ندـب  ناـمتخاس  هداـم  نیرتمهم  بآ  مه  و  تسا ، هفطن »  » بآ زا 

344 ص : ج3 ، هنومن ،
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.تسوا تردق  نشور  لیلد  نیا  تسا !؟ هدش  یفرگش  تقلخ  نینچ  شیادیپ  ءدبم  هنوگچ  دوش  یم بوسحم  ناهج  نیا  تادوجوم 
: دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  اهلسن  شرتسگ  زا  نخس  ناسنا ، شنیرفآ  لابند  هب 

(. ًارْهِص ًابَسَن َو  ُهَلَعَجَف   ) داد شرتسگ  قیرط  ود  نیا  زا  ار  وا  لسن  و  داد » رارق  ببس  بسن و  ار  وا  سپس  »
هب ناردارب  ای  دنزرف  ردپ و  طابترا  دننام  دـیآ ، یم دوجو  هب  دـلو  داز و  قیرط  زا  اهناسنا  نایم  رد  هک  تسا  يدـنویپ  بسن »  » زا روظنم 

رارق رب  هفیاـط  ود  ناـیم  قـیرط  نیا  زا  هک  تسا  ییاهدـنویپ  تسا ، داـماد »  » ینعم هـب  لـصا  رد  هـک  رهـص »  » زا روـظنم  اـما  رگیدـکی ،
.شرسمه ناکیدزن  اب  ناسنا  دنویپ  دننام  دوش ، یم

(. ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  َو  « ) تسه هدوب و  اناوت  هراومه  وت  راگدرورپ  و  : » دیامرف یم هتشذگ ، لئاسم  رب  دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 

344 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هک راـگدرورپ  تردـق  اـب  اـهتب  تردـق  هسیاـقم  قیرط  زا  دـیحوت ، لـصا  زا  ار  ناکرـشم  فارحنا  هیآ  نیا  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 55 -) )
اهنآ هب  يدوس  هن  هک  دنتـسرپ  یم ادـخ  زج  ییاهدوبعم  اهنآ  و  : » دـیوگ یم دزاس ، یم نشور  تشذـگ  لـبق  تاـیآ  رد  نآ  ياـه  هنومن

(. ْمُهُّرُضَی ْمُهُعَْفنَی َو ال  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  « ) ینایز هن  دناسر و  یم
چیه اهنآ  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  ریبعت  نیا  اب  نآرق  یلو  دـشاب ، شتـسرپ  راـیعم  دـناوت  یمن ناـیز  دوس و  دوجو  اـهنت  تسا  ملـسم 

.یفنم ای  تبثم  ریثأت  شزرا و  هنوگ  ره  دقاف  تیصاخ و  یب الماک  دنتسه  یتادوجوم  اهتب  هک  ارچ  دنرادن  شتسرپ  نیا  يارب  يا  هناهب
یلَع ُِرفاْکلا  َناک  َو  « ) دـنرگیدکی نابیتشپ  رفک ) قیرط  رد   ) ناشراگدرورپ ربارب  رد  هشیمه  نارفاک  و  : » دـنک یم هفاـضا  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. ًاریِهَظ ِهِّبَر 
.دنیامن یم جیسب  نیتسار  نانمؤم  شربمایپ و  ادخ و  نییآ  دض  رب  دننک ، جیسب  هّللا »  » ریسم رد  تسیاب  یم هک  ار  ییاهورین  و 

344 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

اقلطم هک  دوب  ییاهتب  شتسرپ  رب  ناتسرپ  تب  رارصا  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسامش ! تیاده  نم  شاداپ  هیآ 56 -) )
345 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیآ  نیا  رد  دنرادن ، ینایز  دوس و 

هدنهد و تراشب  ناونع  هب  زج  ار  وت  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، جوجل  نابـصعتم  نیا  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هفیظو  هب  هراشا 
(. ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  « ) میداتسرفن هدننک  راذنا 

.يداد ماجنا  تسا  راذنا  تراشب و  هک  ار  دوخ  هفیظو  وت  تسین ، وت  رب  يداریا  دنتفریذپن  ار  وت  توعد  اهنآ  رگا 
هورگ نیا  هب  ییانتعا  یب دیدهت و  یعون  مه  و  تسا ، وا  يارب  يرطاخ  یّلـست  مه  دـنک و  یم صخـشم  ار  ربمایپ  هفیظو  مه  نخـس  نیا 

.دشاب یم هارمگ 

345 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هنوگ چیه  ادـخ ) نییآ  غالبا   ) نآ ربارب  رد  نم  وگب :  » اهنآ هب  هک  دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپـس  هیآ 57 -) )
(. ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  « ) مبلط یمن امش  زا  یشاداپ 

یلِإ َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ   ) تسا نم  شاداپ  نیا  دنیزگرب » شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  هک  یـسک  رگم  : » دنک یم هفاضا  دعب 
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(. اًلِیبَس ِهِّبَر 
تبحم فطل و  تیاهن  ریبعت  نیا  و  رابجا ، هارکا و  هن  رایتخا  هدارا و  يور  زا  مه  نآ  تسامـش ، تیادـه  نم  شاداپ  رجا و  اـهنت  ینعی 

.درمش یم نانآ  یتخبشوخ  تداعس و  ار  دوخ  دزم  هک  ارچ  دزاس ، یم نشور  شناوریپ  هب  تبسن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

345 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دیامرف یم دزاس ، یم نشور  ار  ربمایپ  یلصا  هاگ  هیکت هیآ  نیا  هیآ 58 -) )
(. ُتوُمَی يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکَوَت  َو  « ) دریم یمن زگره  تسا و  هدنز  هک  نک  يدنوادخ  رب  لکوت  «و 

.نانآ هئطوت  نایز و  ررض و  زا  یتشحو  هن  و  يراد ، اهنآ  شاداپ  رجا و  هب  يزاین  هن  هاگهانپ  هاگ و  هیکت نیا  نتشاد  اب 
ْحِّبَـس َو   ) نک شیاتـس  ار  وا  تالامک  همه  ربارب  رد  و  رمـشب ، هزنم  اهـصقن  زا  روآ » اج  هب  وا  دمح  حـیبست و   » تسا نینچ  هک  نونکا  و 

(. ِهِدْمَِحب
« تسا هاگآ  شناگدنب  ناهانگ  زا  دنوادخ  هک  سب  نیمه   » شابم نارگن  نانمـشد  ياه  هئطوت ینکـش و  راک  زا  دنک : یم هفاضا  سپس 

(. ًارِیبَخ ِهِدابِع  ِبُونُِذب  ِِهب  یفَک  َو   ) دسر یم ار  اهنآ  باسح  عقوم  هب  و 

345 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دیامرف یم نئمطم ، هاگ  هیکت نیا  زا  تسا  يرگید  فیصوت  تسا و  یتسه  ناهج  هنهپ  رد  راگدرورپ  تردق  نایب  هیآ  نیا  هیآ 59 -) )
346 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  یسک  وا  »

امُهَْنَیب ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  « ) دیرفآ نارود ] شش   ] زور شـش  رد  تسا  ود  نآ  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و 
(. ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف 

(. ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث   ) تخادرپ ملاع  ریبدت  هب  و  تفرگ » رارق  تردق  شرع  رب  سپس  »
.دنک ظفح  يا  هثداح رطخ و  ره  ربارب  رد  ار  دوخ  رب  نالکوتم  دناوت  یم تسا  عیسو  تردق  نیا  ياراد  هک  یسک 

(. ُنمْحَّرلا « ) تسا نامحر  دنوادخ  وا  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
هرهب شغیرد  یب تمعن  ناوـخ  زا  رفاـک  نمؤـم و  یـصاع و  عـیطم و  و  هتفرگ ، رب  رد  ار  تادوـجوم  همه  شماـع  تـمحر  هـک  یـسک 

.دنریگ یم
(. ًارِیبَخ ِِهب  ْلَئْسَف  « ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  هاوخب  وا  زا   » یهاوخ یم يزیچ  رگا  اناوت ، رداق و  هدنشخب و  يراد  ییادخ  هک  نونکا 

346 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

و : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  وا  تمحر  تعـسو  مه  دوب و  ادـخ  تردـق  تمظع و  زا  نخـس  نیـشیپ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 60 -) )
ربک يور  زا   ) اهنآ دینک  هدجس  تسوا ) تمحر  قرغ  امش  دوجو  رـسارس  هک   ) نامحر دنوادخ  يارب  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه 

« نامحر  » الصا ام  ُنمْحَّرلا .) اَم  اُولاق َو  ِنمْحَّرِلل  اوُدُجْسا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( ؟» تسیچ نامحر  دنیوگ : یم ءازهتـسا ) رـس  زا  ای  و  رورغ ، و 
.میسانش یمن ار 

(. انُُرمْأَت اِمل  ُدُجْسَن  َأ  ( !؟» یهد یم روتسد  ام  هب  وت  هک  مینک  هدجس  يزیچ  يارب  ام  ایآ  »
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!. دش میهاوخن  نآ  نیا و  نامرف  عبات  میور و  یمن سک  چیه  راب  ریز  ام 
(. ًاروُُفن ْمُهَداز  َو  « ) دوش یم هدوزفا  ادخ  زا  ناشیرود  ترفن و  رب  و   » دنیوگ یم ار  نخس  نیا  »

346 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دنتفگ یم هک  اهنآ  لاؤس  هب  تسا  یخساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 61 -) )
تکرب و رپ  : » دیامرف یم هداد ، اهنآ  هب  يّدج  خساپ  نآرق  اما  دنتفگ  یم هیرخـس  يور  زا  ار  نخـس  نیا  اهنآ  دنچ  ره  تسیچ ؟ نامحر 
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ًاجوُُرب .) ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَرابَت  « ) داد رارق  ییاههاگلزنم  نامـسآ  رد  هک  ییادخ  نآ  تسا  تمظع  اب 

347 ص : ج3 ،
زا یکی  ربارب  رد  لاس  زا  یعقوم  ره  لصف و  ره  رد  هام  دیشروخ و  هک  تسا  یکلف  صوصخم  ياهتروص  هب  هراشا  ینامـسآ  ياهجرب 

« رمق  » ای و  دشاب ، یم لمح » یکلف  تروص   » يذاحم ینعی  هتفرگ ، رارق  لمح »  » جرب رد  دیـشروخ  دنیوگ  یم الثم  دنریگ  یم رارق  نانآ 
.هدش عقاو  برقع »  » یکلف تروص  ربارب  هام  هرک  ینعی  تسا ، برقع »  » رد

نشور غارچ  نآ  نایم  رد  و  : » دنک یم هفاضا  نآ  لابند  هب  و  هدرک ، هام  دیشروخ و  ینامـسآ  ياههاگلزنم  هب  هراشا  هیآ  بیترت  نیا  هب 
(. ًارِینُم ًارَمَق  ًاجارِس َو  اهِیف  َلَعَج  َو  « ) دیرفآ ینابات  هام  و 

!؟» ُنمْحَّرلا اَم  : » دییوگ یم دیسانش و  یمن ار  وا  زاب  هام  دیشروخ و  قیقد  عیدب و  لزانم  نیا  اب  نشور ، ياه  هناشن همه  نیا  اب  ایآ 

347 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

وا و  : » دـیوگ یم هدرک ، وگ  زاب  ار  یتسه  ماظن  زا  يرگید  شخب  هداد و  همادا  ملاع  راـگدرورپ  یفرعم  هب  زاـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 62 -) )
يراذگ رکـش  دنهاوخب  ای  دنوش و  رکذتم  دنهاوخب  هک  اهنآ  يارب  داد ، رارق  رگیدکی  نیـشناج  ار  زور  بش و  هک  تسا  یـسک  نامه 

(. ًاروُکُش َدارَأ  ْوَأ  َرَّکَّذَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ًۀَْفلِخ  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دننک
هک اـهنآ  يارب  دیـشک ، یم یهاـبت  هب  تملظ  یکیراـت و  اـی  ترارح  رون و  تدـش  رثا  رب  ناـسنا  یگدـنز  دوبن ، رگا  هک  یعیدـب  ماـظن 

.تسا یبلاج  لیلد  دنسانشب  ار  ادخ  دنهاوخ  یم

347 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

راگدرورپ صاخ  ناگدنب  هژیو  تافـص  نوماریپ  یبلاج  عماج و  ثحب  دعب  هب  نیا  زا  ادـخ : ّصاخ  ناگدـنب  هژیو  تافـص  هیآ 63 -) )
یلیمکت تقیقح  رد  دنک و  یم نایب  ار  نانآ  هژیو  تافص  زا  تفص  هدزاود  و  دوش ، یم حرطم  هدمآ ، ِنمْحَّرلا » ُدابِع   » ناونع تحت  هک 

: دـنتفگ یم رورغ  ءازهتـسا و  رـس  زا  دـش  یم هدرب  نامحر  دـنوادخ  مان  هک  یماـگنه  جوجل  ناکرـشم  هک  هتـشذگ  تاـیآ  يارب  تسا 
؟ تسیچ نامحر 

، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .درک  كرد  ناوت  یم رتهب  ار  نامحر  يادخ  تمظع  دنتیـصخش  اب  ماقم و  یلاع  ردق  نیا  وا  ناگدنب  هک  ییاج 
348 ص : ج3 ،

ُدابِع َو  « ) دنور یم هار  نیمز  يور  رب  ربکت  یب شمارآ و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نامحر  دنوادخ  صاخ  ناگدـنب  و  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ًانْوَه ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا 
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دوش یم راکـشآ  وا  نتفر  هار  تیفیک  رد  یتح  ناسنا و  لامعا  مامت  رد  هک  تسا  یهاوخ  دوخ  رورغ و  ربک و  یفن  فیـصوت  نیتسخن 
هار یگنوگچ  زا  هک  اجنآ  ات  دـنهد ، یم ناشن  ناسنا  تاکرح  راـتفگ و  لاـمعا و  يـالب  ـال  رد  ار  دوخ  هشیمه  یقـالخا  تاـکلم  اریز 

.درب یپ  وا  قالخا  زا  یهجوت  لباق  تمسق  هب  یفاکش  وم  تقد و  اب  ناوت  یم ناسنا  کی  نتفر 
.تسا نامیا  دیلک  عضاوت  و  دنعضاوتم ، اهنآ  يرآ !

باطخ دروم  ار  اهنآ  نالهاج  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم هیآ  نیمه  همادا  رد  نآرق  هکنانچ  تسا  يرابدرب  ملح و  اهنآ  فصو  نیمود 
اُولاق َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  « ) دـنیوگ یم مالـس  اهنآ  خـساپ  رد  دـنزادرپ ) یم تشز  نانخـس  لادـج و  لهج و  هب  و   ) دـنهد یم رارق 

یتسود دنویپ  تبحم و  هناشن  هک  تیحت  مالس  هن  فعض ، زا  یشان  هن  تسا ، يراوگرزب  اب  مأوت  ییانتعا  یب هناشن  هک  یمالـس  ًامالَس .)
.تسا

348 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، تسا  راگدرورپ  هناصلاخ  تدابع  هک  اهنآ  یگژیو  نیموس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 64 -) )
(. ًاماِیق ًادَّجُس َو  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دننک یم مایق  هدجس و  ناشراگدرورپ  يارب  هاگنابش 

هب هدرک و  مارح  دوخ  رب  ار  شوخ  باوخ  درادن  دوجو  ایر  رهاظت و  يارب  ییاج  تسا و  باوخ  رد  نالفاغ  مشچ  هک  بش  تملظ  رد 
بوـبحم اـب  تاـجانم  هـب  ار  بـش  زا  یـساپ  دزادرپ ، یم تـسوا  تـمظع  اـب  هاگــشیپ  رد  دوجــس  ماـیق و  ادـخ و  رکذ  نآ  زا  رتـشوخ 

.دننک یم نشور  وا  مان  دای و  اب  ار  دوخ  ناج  بلق و  و  دننارذگ ، یم

348 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

: دنیوگ یم هتسویپ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و   » تسا یهلا  رفیک  تازاجم و  زا  سرت  فوخ و  نانآ  هژیو  تفـص  نیمراهچ  هیآ 65 -) )
اَّنَع ْفِرْـصا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا ماود  رپ  دیدش و  تخـس و  شباذع  هک  نادرگ  فرط  رب  ام  زا  ار  منهج  باذـع  اراگدرورپ !

(. ًامارَغ َناک  اَهباذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباذَع 
349 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیز 

349 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

(. ًاماقُم ارَقَتْسُم َو  ْتَءاس  اهَّنِإ  « ) تسا یتماقا  لحم  دب  هاگیاج و  دب  منهج  هک  ارچ  (- » هیآ 66 )
ّولمم ناشبولق  مه  زاب  دنراد  یم رب  ماگ  هفیظو  ماجنا  ریسم  رد  اهزور  و  لوغشم ، شتدابع  هب  دنتسه و  ادخ  دای  هب  اهبش  اهنآ  هک  نیا  اب 

.تسا رتهب  رتشیب و  هفیظو  ماجنا  يوس  هب  تکرح  يارب  يدنمورین  لماع  هک  یسرت  نامه  تساهتیلوؤسم ، سرت  زا 

349 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

رد اصوصخم  اهراک  رد  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  يرود  لادتعا و  هک  نمحرلا » دابع   » زاتمم تفص  نیمجنپ  هب  سپـس  هیآ 67 -) )
هکلب يریگ ، تخس  هن  دننک و  یم فارسا  هن  قافنا ، ماگنه  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  تسا  قافنا  هلأسم 
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(. ًاماوَق َِکلذ  َْنَیب  َناک  اوُُرتْقَی َو  َْمل  اُوفِرُْسی َو  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  « ) دننک یم تیاعر  ار  لادتعا  دح  ود  نیا  نایم  رد 
هنالداع و یقافنا  دیوگ : یم و  دریگ - یم مّلسم  ار  ندرک  قافنا  لصا  درب - یم نانآ  قافنا  تیفیک  يور  ار  نخس  هک  نیا  هجوت  بلاج 

نآ هن  و  دننامب ، هنـسرگ  ناشدنزرف  نز و  هک  دننک  یـششخب  لذـب و  نانچ  نآ  هن  دـنراد ، يریگ  تخـس  فارـسا و  هنوگ  ره  زا  رود 
.دنریگن هرهب  اهنآ  بهاوم  زا  نارگید  هک  دنشاب  ریگتخس  نانچ 

349 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

یتسرپ هناگ  دـنچ  ای  هناگ و  ود  كرـش و  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  صلاخ  دـیحوت  نمحّرلا » دابع   » یگژیو نیمـشش  هیآ 68 -) )
.دزاس یم رود 

(. َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا ال  َو  « ) دنناوخ یمن دنوادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و  : » دیامرف یم
اهنآ حور  رکف و  نامسآ  زا  كرش  تملظ  یگریت و  هتخاس و  نشور  ار  ناشیعامتجا  يدرف و  یگدنز  اهنآ و  بلق  رسارس  دیحوت  رون 

.تسا هتسبرب  تخر  یلکب 
- هدرمـش مارح  ار ) شنوخ   ) دنوادخ هک  ار  یناسنا  زگره  اهنآ  و  : » تسا ناهانگ  یب نوخ  هب  یگدولآ  زا  اهنآ  یکاپ  تفـص ، نیمتفه 

(. ِّقَْحلِاب اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو ال  « ) دنناسر یمن لتق  هب  قح - هب  زج 
یلماوع رگم  تسا ، عونمم  اهنآ  نوخ  نتخیر  دـنمرتحم و  لـصا  رد  یناـسنا  سوفن  ماـمت  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا 

350 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  یتاذ  مارتحا  نیا  هک  دیآ  شیپ 
.ددرگ نوخ  نتخیر  زوجم  دهد و  رارق  عاعشلا  تحت 

(. َنُونْزَی َو ال  « ) دننک یمن انز  و   » دوش یمن هدولآ  زگره  ناشتفع  ناماد  هک : تسا  نیا  اهنآ  فصو  نیمتشه 
یهار ود  رس  رب  و  ار ، تینما  اهناج ، ینماان  تینما و  یهار  ود  رس  رب  و  دننک ، یم باختنا  ار  نامیا  نامیا ، رفک و  یهار  ود  رس  رب  اهنآ 
مهارف دوخ  شـشوک  شالت و  اب  یکاپان  یتفع و  یب ینماان و  كرـش و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  یطیحم  اهنآ  ار ، یکاپ  یگدولآ ، یکاـپ و 

.دنزاس یم
دهاوخ ار  شتازاجم  تبوقع و  دهد  ماجنا  ار  روما  نیا  زا  یکی  سک  ره  و  : » دنک یم هفاضا  رتشیب  هچ  ره  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ًاماثَأ َْقلَی  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  « ) دید

350 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

نیا بکترم  هک  یناسک  دیوگ : یم هدرک ، هیکت  نآ  يور  هیآ  نیا  رد  زاب  دراد  ار  تیمها  تیاهن  هانگ  هس  نیا  هک  اجنآ  زا  هیآ 69 -) )
َمْوَی ُباذَْعلا  َُهل  ْفَعاُضی  « ) دـنام دـنهاوخ  باذـع  رد  هنادواج  يراوخ ، اب  و  ددرگ ، یم فعاضم  تمایق  رد  اهنآ  باذـع   » دـنوش روما 

(. ًاناهُم ِهِیف  ُْدلْخَی  ِۀَمایِْقلا َو 
يا هناگ ادج  تازاجم  تسا  روکذـم  لبق  هیآ  رد  هک  هناگ  هس  ناهانگ  زا  کی  ره  رب  هک  تسا  نیا  باذـع  ندـش  فعاضم  زا  روظنم 

.تسا فعاضم  باذع  اعومجم  هک  دش  دهاوخ 
و ددرگ ، یم تامرحم  ماجنا  تابجاو و  كرت  ببس  هک  رفک  دننام  دوش ، یم رگید  ناهانگ  همشچ  رس  هانگ  کی  هاگ  هتـشذگ  نیا  زا 

.تسا یهلا  تازاجم  ندش  فعاضم  بجوم  دوخ  نیا 
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350 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هراشا

هب توعد  قیوشت و  ار  ناراکهنگ  ددـنب و  یمن نامرجم  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  هاگ  چـیه دـیجم  نآرق  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 70 -) )
: دیوگ یم نینچ  هیآ  نیا  رد  دنک ، یم هبوت 

و دنک ، یم لّدبم  تانـسح  هب  ار ) نانآ  ناهانگ   ) دنوادخ هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  رگم  »
َناک ٍتانَسَح َو  ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّلِإ  « ) تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ 

351 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًامیِحَر .) ًاروُفَغ  ُهَّللا 

351 ص :  تانسح ..... : هب  تائیس  لیدبت 

: دشاب لوبق  لباق  دناوت  یم همه  هک  تسا  ریسفت  دنچ  اجنیا  رد 
رد رگا  دوش ، یم تانـسح  هب  لیدـبت  هدـنیآ  رد  شلاـمعا  تائیـس  دروآ ، یم ادـخ  هب  ناـمیا  دـنک و  یم هبوت  ناـسنا  هک  یماـگنه  - 1

.دراذگ یم نآ  ياج  ار  ناملاظ  اب  هزرابم  نامولظم و  زا  عافد  هدنیآ  رد  دش  یم سفن  لتق  بکترم  هتشذگ 
نآ ياج  هب  و  دـنک ، یم وحم  ار  وا  لامعا  تائیـس  ندرک  هبوت  زا  دـعب  شماعنا  لـضف و  مرک و  فطل و  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگید  - 2

.دناشن یم تانسح 
نامیا دنک و  هبوت  هک  یماگنه  هتسشن ، ناسنا  ناج  حور و  رب  نآ  زا  هک  تسا  یئوس  راثآ  تائیس  زا  روظنم  هک  نیا  ریسفت  نیموس  - 3

.ددرگ یم ریخ  راثآ  هب  لیدبت  و  دوش ، یم هدیچ  رب  شناج  حور و  زا  ءوس  راثآ  نآ  دروآ 

351 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

ماجنا حـلاص  لمع  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  و  : » دـیوگ یم هدرک ، حیرـشت  ار  حیحـص  هبوت  یگنوگچ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 71 -) )
(. ًاباتَم ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َبات َو  ْنَم  َو   ) دریگ یم وا  زا  ار  دوخ  شاداپ  و  دنک » یم تشگزاب  ادخ  يوسب  دهد ،

يوس هب  تشگ  زاـب  تین و  صولخ  شا  هزیگنا نآ  رب  هوـالع  هکلب  دـشابن  هاـنگ  یتشز  رطاـخ  هب  اـهنت  دـیاب  هاـنگ  كرت  هبوت و  ینعی ،
.دشاب راگدرورپ 

351 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

هب تداهـش  زگره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ   » تسا نارگید  قوقح  ظـفح  مارتحا و  نمحّرلا  داـبع  هتـسجرب  تفـص  نیمهن  هیآ 72 -) )
.دننک یمن ادیپ  روضح  زین  لطاب  سلاجم  رد  و  َروُّزلا .) َنوُدَهْشَی  َنیِذَّلا ال  َو  « ) دنهد یمن لطاب 

روضح هاـنگ  لـطاب و  وهل و  سلاـجم  رد  هن  و  دـنهد ، یم غورد  هب  تداهـش  هن  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب  نمحرلا و  داـبع  بیترت  نیا  هب 
.تسا حور  بلق و  یگدولآ  همدقم  هانگ ، ياضما  رب  هوالع  سلاجم  نیا  رد  روضح  هک  ارچ  دنبای ، یم
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اهنآ و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  تسا  یگدـنز  رد  تبثم  فدـه  نتـشاد  هک  ناـنآ  هتـسجرب  تفـص  نیمهد  هـب  هـیآ  لـیذ  رد  سپس 
ریـسفت هدیزگرب  ًامارِک .) اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو  « ) دنرذگ یم نآ  رانک  زا  هناراوگرزب  دـننک ، دروخ  رب  یگدوهیب  وغل و  اب  هک  یماگنه 

352 ص : ج3 ، هنومن ،
.دنوش یم یگدوهیب  وغل و  هدولآ  هن  دننک و  یم ادیپ  روضح  لطاب  سلجم  رد  هن  اهنآ  تقیقح  رد 

352 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

تایآ اـب  دروخ  رب  ماـگنه  هب  اونـش  شوگ  و  اـنیب ، مشچ  نتـشاد  ادـخ ، صاـخ  ناگدـنب  زا  هورگ  نیا  تفـص  نیمهدزاـی  هیآ 73 -) )
نآ يور  روک  رک و  دوش  يروآ  دای  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  تایآ  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  : » دـیامرف یم تسا ، راـگدرورپ 

(. ًانایْمُع امُص َو  اْهیَلَع  اوُّرِخَی  َْمل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  «! ) دنتفا یمن
رهاظ هب  ای  ناقفانم  هورگ  روظنم  هکلب  دـنرادن ، ییانتعا  الـصا  یهلا  تایآ  هب  اهنآ  هک  ارچ  تسین ، رافک  لمع  هب  هراشا  روظنم  املـسم 
ماهلا نآ  زا  لمع  رد  و  دننک ، كرد  ار  نآ  تقیقح  هکنآ  یب دنتفا  یم ادخ  تایآ  رب  هتسب  شوگ  مشچ و  هک  تسا  يرـشق  ناناملـسم 

.دنریگ
هب ار  ناگتـسب  شوگ  مشچ و  هک  ارچ  تسا ، یگداتـسیا  يرادیاپ و  تمواقم و  یلـصا  همـشچ  رـس  بهذم  زا  هناهاگآ  كرد  الوصا 

تلالـض ینامیا و  یب رفک و  يداو  هب  ار  اهنآ  و  تخاس ، فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  بهذـم  فیرحت  اـب  و  داد ، بیرف  ناوت  یم یناـسآ 
.دناشک

352 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

يارب دـنراد و  شیوخ  هداوناـخ  دـنزرف و  تیبرت  هب  یـصاخ  هجوت  هک  تسا  نآ  نیتسار  ناـنمؤم  نیا  یگژیو  نیمهدزاـی  هیآ 74 -) )
: دنیوگ یم دنهاوخ و ) یم ادخ  هاگرد  زا   ) هتسویپ اهنآ  و   » دنلئاق يا  هداعلا قوف تیلوؤسم  اهنآ  ربارب  رد  دوخ 

انِجاوْزَأ ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  «! ) دندرگ ام  مشچ  ینـشور  هیام  هک  هد  رارق  یناسک  ام  نادنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ !
(. ٍُنیْعَأ َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو 

، تسا رما  نیا  رب  ناشینورد  قشع  قوش و  لیلد  اعد  هکلب  دننک ، اعد  دننیـشنب و  يا  هشوگ رد  اهنت  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا  یهیدـب 
.ششوک شالت و  زمر  و 

هب زگره  اهنآ  هک  نیا  تسا  فاصوا  نیا  نیرتمهم  رظن  کی  زا  هک  ادخ  صلاخ  ناگدـنب  نیا  هتـسجرب  فصو  نیمهدزاود  هرخالاب  و 
دنـشاب نانمؤم  تیعمج  ياوشیپ  ماما و  دنهاوخ  یم هک  تسالاو  نانچ  نآ  ناشتّمه  هکلب  دنرپسب  ار  قح  هار  دوخ  هک  دنتـسین  عناق  نیا 

353 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  توعد  هار  نیا  هب  زین  ار  نارگید  و 
قیرغ دنریگب  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  هکلب  دنـشک ، یمن نوریب  بآ  زا  ار  شیوخ  میلگ  اهنت  يوزنم ، ریگ و  هشوگ  نادهاز  نوچ  اهنآ 
اْنلَعْجا َو  « ) هد رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ماما و  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دیامرف : یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  ار !

(. ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل 
زا زین  ادخ  ناگدـنب  نیا  تمحر  دریگ ، یم ارف  ار  ناگمه  ادـخ  ماع  تمحر  هک  هنوگ  نامه  و  دـننامحر ، صاخ  ناگدـنب  اهنآ  يرآ !

ییاهقـشم رـس  اهنآ  .دنک  یم راک  ادخ  قلخ  تیاده  ریـسم  رد  هتـسویپ  ناشتردق  لام و  ملق و  نایب و  رکف و  ملع و  تسا ، ماع  یتاهج 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1558 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنوش یم بوسحم  ناراک  زیهرپ  يارب 

353 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

عمج کی  رد  و  هدرک ، اهیگژیو  نیا  مامت  اب  ادخ  صاخ  ناگدـنب  نیا  هب  هراشا  هناگ  هدزاود  فاصوا  نیا  لیمکت  زا  دـعب  هیآ 75 -) )
هب ناشتماقتـسا  ربص و  ربارب  رد  تشهب  یلاع  تاجرد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  نانآ  یهلا  شاداپ  هاتوک  يدنب 

(. اوُرَبَص اِمب  َۀَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکئلْوُأ  « ) دوش یم هداد  شاداپ  اهنآ 
ییابیکـش و هک  دراد  یعیـسو  موـهفم  اـجنیا  رد  تسا و  هتـشذگ  فاـصوا  ماـمت  يارجا  نماـض  هکلب  تسین  يا  هزاـت فـصو  ربـص » »

همه هانگ  لماوع  لباقم  رد  یگداتسیا  شک و  رس  ياهسوه  اب  هزرابم  داهج و  راگدرورپ و  تعاطا  هار  تالکشم  ربارب  رد  تماقتـسا 
.تسا عمج  نآ  رد 

(. ًامالَس ًۀَّیِحَت َو  اهِیف  َنْوَّقَُلی  َو  « ) دنوش یم ورب  ور  مالس  تیحت و  اب  یتشهب  ياه  هفرغ نآ  رد  : » دنک یم هفاضا  سپس 
.دیوگ یم تیحت  مالس و  اهنآ  هب  دنوادخ  رتالاب  همه  زا  و  اهنآ ، هب  ناگتشرف  دنیوگ و  یم مالس  تیحت و  رگیدکی  هب  نایتشهب 

353 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

؟» ییابیز تماقا  لحم  هچ  بوخ و  هاـگرارق  هچ  دـنام ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  : » دـیامرف یم رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 76 -) )
(. ًاماقُم ارَقَتْسُم َو  ْتَنُسَح  اهِیف  َنیِِدلاخ  )

353 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 25) ناقرفلا ةروس 

مامت يارب  تسا  يا  هجیتن تقیقح  رد  تسا  ناقرف  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  دـیتشادن ! یـشزرا  دوبن  امـش  ياعد  رگا  هیآ 77 -) )
354 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هک  ییاهثحب  يارب  مه  و  هروس ،

.تسا هدمآ  هتشذگ  تایآ  رد  نمحّرلا » دابع   » فاصوا هنیمز 
ياعد رگا  تسین  لئاق  ینزو  جرا و  امـش  يارب  نم  راگدرورپ  وگب : : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 

(. ْمُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  « ) دشابن امش 
.تسوا یگدنب  راگدرورپ و  هب  هجوت  اعد و  نامیا و  نامه  دهد  یم ادخ  هاگشیپ  رد  تمیق  شزرا و  نزو و  امش  هب  هچنآ  نیا  رب  انب 

امـش زا  و  تفرگ ، دهاوخ  ار  امـش  ناماد  بیذکت  نیا  و  دیدرک ، ادخ ) ناربمایپ  راگدرورپ و  تایآ   ) بیذکت امـش  : » دیازفا یم سپس 
(. ًاماِزل ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  « ) دش دهاوخن  ادج 

دیریگن شیپ  ار  وا  یگدنب  نامیا و  هار  دییاین و  ادخ  يوس  هب  رگا  دیدرک  بیذکت  ار  وا  ناربمایپ  ادخ و  تایآ  هتشذگ  رد  امـش  ینعی 
.تفرگ دهاوخ  ار  ناتناماد  اعطق  ناتبیذکت  ياهرفیک  و  تشاد ، دیهاوخن  وا  دزن  یماقم  شزرا و  چیه 

« ناقرف هروس  نایاپ  )
355 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

355 ص :  [ ..... 26  ] ءارعش هروس 
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هراشا

تسا هیآ  هدش و 227  لزان  هّکم  رد  رخآ - هیآ  راهچ  زج  هروس - نیا  تایآ  یمامت 

355 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

ناربمایپ توعد  داعم و  دـیحوت ، يداقتعا ، لوصا  يور  رتشیب  دـیدرگ  لزان  مالـسا  توعد  زاغآ  رد  هک  یکم  ياه  هروس رد  میناد  یم
.دنز یم رود  لئاسم  نیمه  نوماریپ  ءارعش  هروس  ياهثحب  مامت  ابیرقت  و  دش ، یم هیکت  نآرق  تیمها  ادخ و 

: درک هصالخ  شخب  دنچ  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم  ناوت  یم تقیقح  رد 
ربارب رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رطاخ  یّلست  نآرق و  ماقم  تمظع  سپـس  و  هعطقم ، فورح  زا  هک  تسا  هروس  هعیلط  لوا  شخب 

.دیوگ یم نخس  ادخ  تافص  دیحوت و  ياه  هناشن زا  یضعب  هب  يا  هراشا ناکرشم و  يرس  هریخ  يراشف و  اپ 
وگ زاب  ار  نانآ  ياهیرـس  هریخ  اهتجاجل و  و  ناشموق ، اب  ار  اهنآ  تازرابم  گرزب و  ربمایپ  تفه  تشذگرـس  زا  ییاهزارف  مود  شخب 

كاندرد باذع  يور  اصوصخم  زین  هتشاد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رصع  ناکرـشم  قطنم  اب  يدایز  تهابـش  هک  دنک  یم
نآ رد  مالـسا  ربمایپ  نافلاخم  يارب  يرثؤم  دیدهت  دوخ  هک  تسا  هدـش  هیکت  دـمآ  دورف  اهنآ  رب  هک  یکانتـشحو  ياهالب  ماوقا و  نیا 

.تسا طیارش 
تمظع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  نوماریپ  دراد - هتـشذگ  ياهـشخب  زا  يریگ  هجیتـن  هبنج  تقیقح  رد  هک  موس - شخب 

، دیوگ یم نخـس  نانمؤم  اب  دروخ  رب  یگنوگچ  و  توعد ، شور  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  هب  یتاروتـسد  ناکرـشم و  بیذـکت  نآرق و 
356 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دهد یم نایاپ  نارگمتس  دیدش  دیدهت  حلاص و  نانمؤم  هب  تراشب  اب  ار  هروس  و 
.تسا هدش  هتفرگ  دیوگ  یم نخس  فده  یب يارعش  نوماریپ  هک  رخآ  هیآ  دنچ  زا  هروس  نیا  مان  انمض 

356 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: میناوخ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
و دوب ، دهاوخ  وا  يارب  هنـسح  هد  تسا  هدرک  بیذکت  ای  قیدـصت و  ار  حون  هک  یـسک  ددـع  هب  دـناوخب  ار  ءارعـش  هروس  هک  یـسک  »

«. دنا هدرک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  قیدصت  یسیع و  بیذکت  هک  یناسک  مامت  ددع  هب  میهاربا و  حلاص و  بیعش ، دوه ، نینچمه 
.دشاب لمع  هدارا و  سپس  رکفت و  همدقم  هک  تسا  یتوالت  روظنم  هتبلا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

356 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. مسط « ) میم نیس ، اط ،  » میوش یم ورب  ور  نآرق  هعطقم  فورح  زا  يرگید  هنومن  اب  هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب  هیآ 1 -) )
نیا دهد  یم ناشن  همه  هک  هدش  لقن  مسط »  » ریـسفت رد  هباحـص  زا  یـضعب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يددـعتم  تایاور 

نآ دـننام  یتشهب و  ناتخرد  زا  یـضعب  ای  سدـقم و  ياهناکم  ای  و  نآرق ، ياهمان  ای  ادـخ ، ياهمان  زا  يراـصتخا  ياـهتمالع  فورح 
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.تسا
هروس زاغآ  رد  هچنآ  اب  لاح  نیع  رد  و  دنک ، یم دییأت  میدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  فارعا  هروس  زاغآ  رد  هک  ار  يریسفت  تایاور ، نیا 
تـسا هدـش  بیکرت  کـچوک  هداـس و  فورح  زا  گرزب  مـالک  نیا  هک  تسا  نآرق  تمظع  زاـجعا و  ناـیب  روظنم  هک  میدروآ  هرقب 

.درادن یتافانم 

356 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  « ) تسا نیبم  باتک  تایآ  اهنیا  : » دنک یم نایب  نینچ  نیا  ار  نآرق  تمظع  هیآ  نیا  هیآ 2 -) )
ناسنا هچ  ره  هک  دشاب  یم نآ  زاجعا  تمظع و  ندوب  راکـشآ  هب  هراشا  تسا  نایب »  » هدام زا  لصا  رد  هک  نیبم »  » هب نآرق »  » فیـصوت

.دوش یم رتانشآ  شندوب  هزجعم  هب  دنک  تقد  رتشیب  نآ  ياوتحم  رد 
357 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تداعس  هار  هدننک  راکشآ  و  لطاب »  » زا قح »  » هدننک نایب  نآرق  هتشذگ  نیا  زا 

.تسا یهارمگ  زا  تاجن  يزوریپ و  و 

357 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اهنآ هک  نیا  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  یهاوخ  یم ییوگ  : » دیوگ یم هتخادرپ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادلد  هب  سپـس  هیآ 3 -) )
(. َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  اَّلَأ  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلََعل  « ) یهد داب  رب  هودنا  تدش  زا  دنروآ  یمن نامیا 

.تسا هدمآ  وا  دروم  رد  نآرق  رد  ارارک  ریبعت  نیا  هک  مالسا  ربمایپ  اصوصخم  دندوب  زوسلد  نینچ  نیا  یهلا  ناربمایپ  همه  يرآ !
دیحوت هب  ار  هکم  لها  ابترم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  قوف  هیآ  لوزن  ببـس  هک  دـنیوگ  یم نینچ  نارـسفم  زا  یـضعب 
راکـشآ شا  هرهچ رد  نآ  راثآ  هک  دوب  هدش  تحاران  ردقنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنروآ ، یمن نامیا  اهنآ  اما  درک ، یم توعد 

.داد يرادلد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دش و  لزان  قوف  هیآ  دوب ،

357 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نامیا هب  راداو  رابجا  هب  ار  اـهنآ  همه  دـناوت  یم یتح  تسا  رداـق  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
ْأَشَن ْنِإ  « ) ددرگ عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناشیاهندرگ  هک  مینک  یم لزان  اهنآ  رب  يا  هیآ نامـسآ  زا  میهاوخب  ام  رگا  : » دیوگ یم نینچ  دنک 

(. َنیِعِضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن 
یگمه هک  میتسرفب  ورف  اهنآ  رب  یکانتـشحو  دـیدش و  باذـع  ای  هدـننک ، هریخ  هزجعم  هک  میراد  ار  تردـق  نیا  ام  هک  نیا  هب  هراـشا 

يور زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  مهم  درادن ، یشزرا  يرابجا  نامیا  نیا  یلو  دنوش ، میلست  دنروآ و  دورف  نآ  ربارب  رد  میظعت  رس  رایتخا  یب
.دندرگ عضاخ  قح  ربارب  رد  هشیدنا  كرد و  میمصت و  هدارا و 

357 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

دنوادخ يوس  زا  يا  هزات رکذ  چیه  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآرق  ربارب  رد  نارفاک  ناکرـشم و  يریگ  عضوم  هب  سپـس  هیآ 5 -) )
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ُْهنَع اُوناک  اَّلِإ  ٍثَدُْـحم  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَـی  اـم  َو  « ) دـنوش یم نادرگ  يور  نآ  زا  هک  نیا  رگم  دـیآ  یمن اـهنآ  يارب  ناـبرهم 
(. َنیِضِْرعُم

نودب ار  اهناسنا  همه  هک  دریگ  یم همشچ  رس  راگدرورپ  هماع » تمحر   » زا تایآ  نیا  لوزن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِنمْحَّرلا »  » هب ریبعت 
358 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم توعد  لامک  تداعس و  هب  ءانثتسا 

ياوتحم مادـک  ره  و  ددرگ ، یم لزان  يرگید  زا  سپ  یکی  نآرق  تایآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دـیدج ) هزات و  « ) ٍثَدُْـحم  » هب ریبعت  و 
.دراد يا  هزات

358 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

« ءازهتـسا  » رتدـب نآ  زا  و  بیذـکت »  » هلحرم هب  هـکلب  دـننک ، یمن تعاـنق  ضارعا »  » هـب اـهنت  اـهنیا  دـنک : یم هفاـضا  سپـس  هیآ 6 -) )
تازاجم زا  و  دـسر » یم نانآ  هب  دـنتفرگ  یم ءازهتـسا  هب  ار  هچنآ  رابخا  يدوز  هب  اما  دـندرک  بیذـکت  اـهنآ  : » دـیامرف یم دنـسر ، یم

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  اُؤْبنَأ  ْمِهِیتْأَیَسَف  اُوبَّذَک  ْدَقَف   ) دنوش یم ربخ  اب  دوخ  راک  كاندرد 
.دوش یم اهنآ  ریگنماد  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  هک  تسا  یتخس  ياهرفیک  اجنیا  رد  اُؤْبنَأ »  » زا روظنم 

زا ار  دوخ  هلـصاف  يدعاصت  روطب  یفارحنا  ياه  هداج رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  ناسنا  هک  دـهد  یم ناشن  لبق  هیآ  هیآ و  نیا  یـسررب 
.دنک یم رتشیب  قح 

زا زاب  دسر ، یم راکنا  بیذـکت و  هلحرم  هب  اجیردـت  اما  تسا ، قح  هب  تبـسن  ییانتعا  یب ندـنادرگ و  يور  ضارعا و  هلحرم  تسخن 
.دسر یم ارف  یهلا  تازاجم  نآ  لابند  هب  و  دریگ ، یم هیرخس  داب  هب  ار  قح  دور و  یم رتارف  هلحرم  نیا 

358 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اجنیا رد  دوب و  دـیجم  نآرق  ینعی  یعیرـشت  تایآ  زا  نارفاـک ، ضارعا  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  ناـهایگ : رد  تیجوز  هیآ 7 -) )
ربمایپ نانخس  رب  ار  دوخ  ناج  شوگ  اهنت ، هن  اهنآ  تسا ، شنیرفآ  هنهپ  رد  ادخ  ياه  هناشن ینیوکت و  تایآ  زا  اهنآ  ضارعا  زا  نخس 

.دنتخاس یم مورحم  دوخ  فارطا  رد  قح  ياه  هناشن ندید  زا  زین  ار  دوخ  ياهمشچ  هکلب  دنتسب ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نآ رد  هدـیاف  رپ  بلاج و  ابیز و  هدام ، رن و  فلتخم ، عاونا  زا  ناهایگ  رایـسب  هچ  دـندرکن  هاگن  نیمز  هب  اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ٍمیِرَک ٍجْوَز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  ْمَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  « ) میدیرفآ

358 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

( ادخ دوجو  رب   ) ینشور هناشن  دنمشزرا ) ناهایگ  تقلخ   ) نیا رد  : » دیامرف یم رتشیب  حیرصت  دیکأت و  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
(. ًۀَیَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) تسا

رد جاجل  رفک و  هک  ارچ  دـنتلفغ ، رد  مه  زاب  دـننیب ، یم ار  یهلا  تایآ  هنوگ  نیا  هک  دـنربخ  یب لفاغ و  نانچ  نآ  نـالد  روک  نیا  اـما 
359 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هدرک  خوسر  اهنآ  بلق 

(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  « ) دنا هدوبن نمؤم  زگره  اهنآ  رثکا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 
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359 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

وت راـگدرورپ  و  : » دـیامرف یم دـیما ، مه  تسا و  میب  مه  قیوشت ، مه  تسا و  دـیدهت  هناـشن  مه  هک  يریبـعت  اـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا نابرهم  دنمتردق و 

بیذکت هدنبوک  مه  رد  مه  و  دراد ، گرزب  تایآ  هئارا  رب  ییاناوت  مه  تسا ، ریذـپان  تسکـش هک  تسا  يدـنمتردق  ینعم  هب  زیزع » »
کی رد  وا  يوس  هب  يدـج  تشگ  زاب  و  هتفرگ ، ارف  ار  اج  همه  شا  هعـساو تمحر  تسا و  میحر »  » لاح نیا  اب  یلو  تسا ، ناگدـننک 

.دشک وفع  ملق  شا  هتشذگ ناهانگ  رب  دزاس و  ناسنا  هجوتم  ار  وا  فطل  رظن  مامت  هک  تسا  یفاک  هاتوک  هظحل 

359 ص :   ..... 10 ۀیآ (: 26) ءارعشلا ةروس 

سرد ناوـنع  هب  گرزب  ناربماـیپ  زا  نت  تفه  تشذـگ  رـس  هروـس  نیا  رد  میتـفگ  مالّـسلا : هـیلع  یـسوم  تلاـسر  زاـغآ  هیآ 10 -) )
.تسا هدش  نایب  نیتسخن  ناناملسم  اصوصخم  ناناملسم  مومع  يارب  يا  هدنزومآ

ملاظ و موق  نیا  قرغ  ماگنه  ات  ناینوعرف  اب  ار  شیریگرد  وا و  یگدنز  زا  یفلتخم  ياهشخب  دنک و  یم عورـش  ع )  ) یـسوم زا  تسخن 
.دهد یم حرش  رگمتس 

رپ تشذگ  رـس  نیا  زا  یـصاخ  شخب  يور  دروم  ره  رد  هک  دهد  یم ناشن  اهنآ  رد  تقد  اما  تسا ، ررکم  رهاظ  هب  هچ  رگ  اهثحب  نیا 
.تسا هدش  هیکت  ارجام 

رد دنمورین ، يوق و  رایسب  اهنآ  نانمشد  دنتشاد و  رارق  تیلقا  رد  تخس  ناناملسم  هک  دش  لزان  یماگنه  ثحب  دروم  تایآ  لثملا  یف 
يرهاظ فعـض  نمـشد و  میظع  تردق  نیا  دننادب  ات  دننک  نایب  نیـشیپ  ماوقا  زا  ار  یهباشم  ياهتـشذگرس  دـنوادخ  تسا  مزال  اجنیا 

دعب هک : نیا  بلاج  و  دنیازفیب ، دوخ  يراشف  اپ  تماقتـسا و  رب  ددرگ و  يوق  اهنآ  هیحور  ات  دش ، دهاوخن  تسکـش  ببـس  زگره  اهنآ 
نامیا اهنآ  رثکا  ُمیِحَّرلا ) ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َنِینِمُْؤم َو  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  اـم  َو   » هلمج هناـگتفه  ناربماـیپ  نیا  زا  کـی  ره  تشذگرـس  زا 
مالـسا ربمایپ  دروم  رد  هروس  نیمه  زاغآ  رد  هک  یترابع  نامه  تسرد  هدـش ، رارکت  تسا » میحر  اناوت و  وت  راـگدرورپ  دـندرواین و 

360 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .میدناوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
یعامتجا یناور و  صاخ  طیارش  رطاخ  هب  ایبنا ، ياهناتساد  زا  شخب  نیا  رکذ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  يا  هدنز دهاش  یگنهامه  نیا 

.تسا هدوب  نآ  هباشم  ینامز و  صاخ  عطقم  نآ  رد  ناناملسم 
يدان ْذِإ  َو  « ) ورب رگمتـس  موق  نآ  غارـس  هب  هک  درک  ادن  ار  یـسوم  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) و : » دـیوگ یم تسخن 

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  ِْتئا  ِنَأ  یسُوم  َکُّبَر 

360 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنوُقَّتَی َنْوَعِْرف َأ ال  َمْوَق  « ) دننک یمن زیهرپ  راگدرورپ ) نامرف  تفلاخم  زا   ) اهنآ ایآ  نوعرف ، موق  (- » هیآ 11 )
يا هدرتسگ عماج و  ینعم  ملظ  میناد  یم تسا و  ملظ  هدرک  هیکت  نآ  رب  هک  ناینوعرف  زا  ار  یتفـص  اهنت  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا 

زا يرگید  قادصم  زین  هجنکش  رجز و  همه  نآ  اب  لیئارسا  ینب  دابعتسا  رامثتسا و  و  تسا ، نآ  زراب  قیداصم  زا  یکی  كرش  هک  دراد 
فده ناوت  یم بیترت  نیا  هب  و  دندرک ، یم متـس  ناشدوخ  رب  سک  ره  زا  لبق  ناشفالخ  لامعا  اب  اهنآ  هتـشذگ  نیا  زا  دـشاب ، یم نآ 
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! درک هصالخ  داعبا  مامت  رد  متس  ملظ و  اب  هزرابم  رد  ار  ءایبنا  توعد 

360 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

تردـق توق و  ياضاقت  وا  زا  دـنک و  یم ضرع  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  میظع  تالکـشم  یـسوم  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 12 -) )
یِّنِإ ِّبَر  َلاق  « ) دـننک بیذـکت  ارم  هک  مراد  میب  نآ  زا  نم  اراگدرورپ ! درک  ضرع  : » دـیامن یم میظع  تلاسر  نیا  لمحت  يارب  رتشیب 

(. ِنُوبِّذَُکی ْنَأ  ُفاخَأ 
.دننک نوریب  هنحص  زا  ارم  دوخ  لاجنج  راج و  اب  و 

هک دندوب  رصم  روشک  عاضوا  رب  طلـسم  ردقنآ  شا  هتـسد راد و  نوعرف و  هک  ارچ  تشاد  قح  الماک  نخـس  نیا  رکذ  رد  ع )  ) یـسوم
.دندرک یم بوکرس  یمحر  یب تدش و  اب  ار  یفلاخم  همغن  هنوگ  ره  تشادن و  ار  اهنآ  اب  تفلاخم  يارای  يدحا 

360 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. يِرْدَص ُقیِضَی  َو  « ) درادن یفاک  تعسو  تلاسر  نیا  ماجنا  يارب  نم  هنیس   » هوالع هب  هیآ 13 -) )
(. ِیناِسل ُِقلَْطنَی  َو ال  « ) تسین ایوگ  یفاک  ردق  هب  نم  نابز   » هتشذگ نیا  زا 

361 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهدب » تلاسر  زین  نوراه  مردارب )  ) هب : » تسا نیا  نم  ياضاقت  تهج  نیمه  هب 
(. َنوُراه یلِإ  ْلِسْرَأَف   ) ددرگ تلاسر  نیا  يادا  رومأم  نم  هارمه  هب  ات 

.میروآ رد  ارجا  هب  رس  هریخ  نارگمتس  نآ  ربارب  رد  ار  گرزب  نامرف  نیا  میناوتب  رگیدکی  تدضاعم  اب  ات 

361 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ناینوعرف نیا  زا  یکی  نم  ٌْبنَذ .) َّیَلَع  ْمَُهل  َو  « ) دـنراد یهانگ  ناـشدوخ ) داـقتعا  هب   ) نم رب  اـهنآ   » هتـشذگ اـهنیا  همه  زا  هیآ 14 -) )
.ما هتشک دوخ  عطاق  هبرض  اب  دوب  ریگرد  مولظم  یلیئارسا  ینب  درم  کی  اب  هک  یماگنه  هب  ار  رگمتس 

(. ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف   ) دسرن نایاپ  هب  میظع  تلاسر  نیا  و  دنناسرب » لتق  هب  ارم  صاصق ) ناونع  هب   ) مسرت یم  » رظن نیا  زا 
دنوادـخ زا  اذـل  دـیآ ، رد  ياپ  زا  دـصقم  هب  ندیـسر  زا  لـبق  هک  تشاد  میب  نیا  زا  هکلب  تشادـن  دوخ  صخـش  يارب  یـسرت  یـسوم 

.دنک یم هزرابم  نیا  يارب  رتشیب  يورین  ياضاقت 

361 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

لتق هب  ار  وت  دـنناوتب  هک  اَّلَک .) َلاـق  « ) تسین نینچ  نیا  دوـمرف :  » درک تباـجا  ار  یـسوم  هناـقداص  ياـضاقت  نیا  دـنوادخ  هیآ 15 -) )
.ددرگن ایوگ  دشاب و  هتشاد  هرگ  تنابز  دنک و  یگنت  تا  هنیس ای  دنناسرب و 

موق نوعرف و  و  دـیورب » ام  تاـیآ  اـب  ود  ره  امـش  سپ   » مداد تیرومأـم  مه  وا  هب  مدرک و  تباـجا  زین  تردارب  دروم  رد  ار  وت  ياـعد 
(. اِنتایِآب ابَهْذاَف   ) دینک توعد  نم  يوس  هب  ار  شهارمگ 

اَّنِإ « ) میونـش یم ار  بلاطم  یبوخ  هب  میتسه و  امـش  اب  ام   » هکلب تسا ، یفخم  ام  رب  امـش  رما  نایرج  مرود و  امـش  زا  نم  دینکن  رکف  و 
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(. َنوُعِمَتْسُم ْمُکَعَم 
ماگ هار  نیا  رد  مکحم  دیورب و  شیپ  رطاخ  نانیمطا  اب  درک  مهاوخ  ناتیرای  تخس  ثداوح  رد  دراذگ و  مهاوخن  اهنت  ار  امش  زگره 

.دیرادرب

361 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

تلاسر یحو و  تفایرد  ینعی  ع )  ) یسوم تیرومأم  هلحرم  نیتسخن  هتشذگ  تایآ  رد  نوعرف : اب  عطاق  یقطنم و  دروخرب  هیآ 16 -) )
.تفای نایاپ  گرزب ، فده  نیا  هب  لین  لئاسو  ياضاقت  و 

362 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يوگتفگ  نوعرف و  اب  ندش  ورب  ور  ینعی  مود » هلحرم   » دعب هب  اجنیا  زا 
.هدش حرطم  تفرگ  ماجنا  نایم  نآ  رد  هک  زاس  تشونرس 

لوـسر اـم  دـییوگب : وا  هب  و  دـیورب ، نوـعرف  غارـس  هب  تسا ) هارب  ور  زیچ  همه  هـک   ) نوـنکا : » دـیامرف یم همدـقم  ناوـنع  هـب  تـسخن 
( َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  َنْوَعِْرف  اِیتْأ  «َ میتسه نایناهج  راگدرورپ 

362 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ْلِـسْرَأ ْنَأ  « ) تسرفب ام  اب  ار  لیئارـسا  ینب  : » دییوگب دینک و  هبلاطم  ار  لیئارـسا  ینب  يدازآ  دوخ ، تلاسر  نایب  لابند  هب  و  هیآ 17 -) )
(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  انَعَم 

ياضاقت هک  نیا  هن  دنیایب ، اهنآ  اب  دنناوتب  و  دنوش ، دازآ  ات  درادرب  اهنآ  زا  یگدرب  تراسا و  ریجنز  هک  هدوب  نیا  روظنم  تسا  یهیدـب 
.دشاب هدش  نوعرف  هلیسو  هب  اهنآ  نداتسرف 

362 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اهنآ تلاسر  یفن  يارب  زیمآ  تنطیش لاح  نیع  رد  و  هدش ، باسح  ییاه  هلمج اب  دوشگ و  نخـس  هب  نابز  نوعرف  اجنیا  رد  هیآ 18 -) )
َْمل َلاق َأ  ( ؟» میدادن شرورپ  دوخ  رهم ) ناماد   ) نایم رد  یکدوک  رد  ار  وت  ام  ایآ  تفگ :  » نینچ درک و  یسوم  هب  ور  تسخن  .دیشوک 

(. ًادِیلَو انِیف  َکِّبَُرن 
و میدرک ، توعد  تیارب  اه  هیاد میتفرگ ، درک  یم دـیدهت  يدوبان  هب  ار  تدوجو  هک  لین »  » نیگمـشخ ناـشورخ و  جاوما  نآ  زا  ار  وت 

نآ زا  دعب  و  یتفای ! شرورپ  تمعن  زان و  رد  ناما  نما و  یطیحم  رد  میدومن ، تفاعم  لیئارـسا  ینب  نادنزرف  گرم  تازاجم  نوناق  زا 
(. َنِینِس َكِرُمُع  ْنِم  انِیف  َْتِثَبل  َو  «! ) يدوب ام  نایم  رد  ترمع  زا  يدامتم  ياهلاس   » زین

362 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ار ام  نارادفرط  نایطبق و  زا  یکی  نتشک   ) مهم راک  نآ  وت  : » دیوگ یم هتخادرپ ، یسوم  هب  تبـسن  يرگید  داریا  هب  سپـس  هیآ 19 -) )
(. َْتلَعَف ِیتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو  « ) يداد ماجنا 

.یتسه يا  هقباس نینچ  ياراد  هک  یشاب  ربمایپ  یناوت  یم هنوگچ  وت  هک  نیا  هب  هراشا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1565 

http://www.ghaemiyeh.com


(. َنیِِرفاْکلا َنِم  َْتنَأ  َو  « ) ینک یم ام  ياهتمعن  نارفک  وت   » هتشذگ اهنیا  همه  زا  و 
363 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچ  اب  یتسکش ،! ار  نادکمن  يدروخ و  کمن  يدوب ، ام  هرفس  رس  رب  اهلاس 

؟ یشاب ربمایپ  یناوت  یم هنوگچ  تمعن  نارفک 
.دنک موکحم  دوخ  رادنپ  هب  ار  یسوم  يزاس  هدنورپ  هنوگ  نیا  قطنم و  نیا  اب  تساوخ  یم تقیقح  رد 

363 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

مود داریا  خساپ  تیمها  رظن  زا  یلو  تخادرپ ، داریا  هس  ره  زا  خساپ  هب  نوعرف  زیمآ  تنطیش نانخس  ندینش  زا  دعب  یسوم  هیآ 20 -) )
دوش یمن نآ  لیلد  زگره  یـسک  نداد  شرورپ  هک  ارچ  تسناد ، یمن خساپ  روخ  رد  ار  لوا  داریا  الوصا  ای  درمـش و  مدـقم  ار  نوعرف 

.دننکن تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  دوب  هارمگ  هدنهد  شرورپ  صخش  رگا  هک 
(. َنیِّلاَّضلا َنِم  اَنَأ  ًاذِإ َو  اُهْتلَعَف  َلاق  « ) مدوب ناربخ  یب زا  هک  یلاح  رد  مداد  ماجنا  ار  راک  نآ  نم  تفگ :  » نینچ لاح  ره  هب 

ادـیپ ار  قح  هار  ناـمز  نآ  رد  نم  هک  هدوب  نیا  شرهاـظ  هک  تفگ  ینخـس  هدرب و  راـک  هب  هیروت »  » عوـن کـی  اـجنیا  رد  ع )  ) یـسوم
هک نیا  نآ  تشاد و  يرگید  دوصقم  نطاب  رد  یلو  دیـشخب ، تلاسر  ماقم  داد و  ناـشن  نم  هب  ار  قح  هار  دـنوادخ  ادـعب  مدوب  هدرکن 

! تلادع نوناق  قباطم  دوب و  قح  راک  لصا  هن  رگ  دوش و  یم رس  درد  همه  نیا  هیام  راک  نیا  هک  متسناد  یمن نم 

363 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ملع و نم  هب  دنوادخ  و  مدرک ، رارف  مدیسرت  امش  زا  هک  یماگنه  هثداح  نیا  لابند  هب  نم  : » دنک یم هفاضا  یـسوم  سپـس  هیآ 21 -) )
(. َنِیلَسْرُْملا َنِم  ِینَلَعَج  ًامْکُح َو  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  « ) داد رارق  نالوسر  زا  ارم  و  دیشخب ، شناد 

363 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اب و  هتخادرپ ، دراذگ  وا  رب  یناوجون  تیلوفط و  نارود  رد  ششرورپ  دروم  رد  نوعرف  هک  یتّنم  خساپ  هب  یسوم »  » سپـس هیآ 22 -) )
!؟» یتخاس دوخ  هدرب  هدنب و  ار  لیئارسا  ینب  هک  يراذگ  یم نم  رب  وت  هک  تسا  یتنم  نیا  ایآ  : » دیوگ یم يزیمآ  ضارتعا عطاق و  نحل 

(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  َتْدَّبَع  ْنَأ  َّیَلَع  اهُّنُمَت  ٌۀَمِْعن  َْکِلت  (َو 
؟ يراذگب هدنز  تمدخ  يزینک و  يارب  ار  نارتخد  و  یناسرب ، لتق  هب  ار  رسپ  نادازون  يداد  هزاجا  دوخ  هب  هک  اجنآ  ات 

تساوخ و  دراپـسب ، لین  جاوما  هب  و  دراذگب ، قودنـص  رد  ارم  شدازون  ناج  ظفح  يارب  مردام  هک  دش  ببـس  وت  باسح  یب ملظ  نیا 
364 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یتشک  نآ  هک  دوب  نیا  یهلا 

مردـپ كاپ  هناـخ  زا  ارم  و  تخاـس ، تنم  نیا  نیهر  ارم  هک  دوب  وت  هزادـنا  یب ملظ  يرآ  دزادـنیب ، رگنل  وت  خاـک  راـنک  رد  کـچوک 
! داد رارق  وت  هدولآ  خاک  رد  تخاس و  مورحم 

364 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

مالک ریـسم  دش ، هدنامرد  رظن  نیا  زا  وا  تفگ و  خساپ  ار  نوعرف  نانخـس  يا  هدنبوک عطاق و  نحل  اب  یـسوم  هک  یماگنه  هیآ 23 -) )
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: تفگ نوعرف   » داد و رارق  لاؤس  دروم  منیملاعلا  ّبر  هداتسرف  لوسر و  نم  دوب  هتفگ  هک  ار  یسوم  داد و  رییغت  ار 
(. َنیَِملاْعلا ُّبَر  ام  ُنْوَعِْرف َو  َلاق  ( ؟» تسیچ نایملاع  راگدرورپ 

.درک حرطم  ریقحت ، لهاجت و  يارب  ار  نخس  نیا  نوعرف 

364 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

خـساپ هب  دریگب و  يدـج  ار  بلطم  هک  تشادـن  نیا  زج  یهار  هاگآ  رادـیب و  ناگدـننک  ثحب  همه  دـننامه  یـسوم  یلو  هیآ 24 -) )
زا و  دـنز ، شنیرفآ  هنهپ  رد  وا  راثآ  ناماد  هب  تسد  تسا ، نوریب  اهناسنا  راکفا  سرتسد  زا  ادـخ  تاذ  هک  اجنآ  زا  و  دزادرپب ، يدـج 

رگا دـشاب ، یم تسا  هتفرگ  رارق  ود  نیا  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  وا  تفگ :  » دروآ نایم  هب  نخـس  یقاـفآ  تاـیآ 
(. َنِیِنقُوم ُْمْتنُک  ْنِإ  اَمُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  َلاق  « ) دییوپ یم نیقی  هار  امش 

364 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

زا و  داد ، همادا  هیرخس  ءازهتسا و  هب  زاب  دشن ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ینامسآ ، گرزب  ملعم  مکحم  نایب  نیا  اب  نوعرف  اما  هیآ 25 -) )
ْنَِمل َلاق  ( !؟ دـیوگ یم هچ  درم  نیا  دیونـش » یمن ایآ  تفگ : هدرک  دوخ  ناـیفارطا  هب  ور   » درک يوریپ  رورغم  ناربکتـسم  هنیرید  شور 

(. َنوُعِمَتْسَت َُهلْوَح َأ ال 
ملظ و ناراکمه  روز و  رز و  ناـبحاص  زا  یهورگ  وا ، دوخ  شاـمق  زا  یـصاخشا  دـنا ، هتفرگ يدارفا  هچ  ار  نوعرف  فارطا  تسادـیپ 

.متس
نخـس کی  ار  نآ  و  دراذـگن ، يرثا  نیرتمک  هورگ  نیا  کـیرات  بلق  رد  یـسوم  نیـشنلد  یقطنم و  نخـس  نیا  هک  دوب  نیا  شفدـه 

.دنک یفرعم  تسین  كرد  لباق  شموهفم  هک  اوتحم  یب

364 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

وا تفگ :  » داد و همادا  همهاو  سرت و  هنوگ  چـیه  نودـب  دوـخ  هدـش  باـسح  یقطنم و  نانخـس  هب  ع )  ) یـسوم زاـب  یلو  هیآ 26 -) )
365 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِیلَّوَْألا .) ُمُِکئابآ  ُّبَر  ْمُکُّبَر َو  َلاق  « ) تسامش نیتسخن  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ 

.درک هراشا  یسفنا » تایآ   » هب مود  هلحرم  رد  دوب  هدرک  عورش  یقافآ » تایآ   » زا تسخن  هلحرم  رد  هک  یسوم  تقیقح  رد 

365 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هب یگناوید  نونج و  تبسن  هداهن  رتارف  ار  اپ  هیرخس  ءازهتسا و  هلحرم  زا  و  داد ، همادا  نانچمه  يرس  هریخ  هب  نوعرف  یلو  هیآ 27 -) )
نامه ٌنُونْجََمل .) ْمُْکَیلِإ  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر  َّنِإ  َلاق  «! ) تسا نونجم  اـعطق  هدـمآ  امـش  يوس  هب  هک  يربماـیپ  تفگ :  » داد و یـسوم 

.دنداد یم یهلا  ناحلصم  هب  خیرات  نارابج  همه  هک  یتبسن 

365 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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رد ادخ  راثآ  قیرط  زا  ار  دیحوت  یلـصا  طخ  نانچمه  تشاذـگن و  يرثا  ع ،)  ) یـسوم دـنلب  حور  رد  اوران  تبـسن  نیا  اما  هیآ 28 -) )
امش رگا  دشاب  یم تسا  ود  نیا  نایم  رد  هچنآ  برغم و  قرشم و  راگدرورپ  وا  تفگ :  » داد و همادا  سفنا ، قافآ و  رد  شنیرفآ ، هنهپ 

(. َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  ِبِْرغَْملا َو  ِقِرْشَْملا َو  ُّبَر  َلاق  « ) دیتفرگ یم راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  لقع و 
ناهج برغ  قرش و  مامت  نم  راگدرورپ  یعقاو  تموکح  يراد ، يرهاظ  تموکح  کی  رـصم »  » مان هب  یکچوک  هدودحم  رد  وت  رگا 

.دشخرد یم تادوجوم  نیبج  رد  اج  همه  رد  شراثآ  و  هتفرگ ، رب  رد  تساهنآ  نایم  ار  هچ  ره  و 

365 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

همه هک  دش  لسوتم  يا  هبرح هب  ماجنا  رـس  تخاس و  نیگمـشخ  تخـس  ار  نوعرف  ریذپان ، تسکـش دـنمورین و  قطنم  نیا  هیآ 29 -) )
زا ار  وت  ینک  باختنا  نم  ریغ  يدوبعم  رگا  تفگ :  » نینچ دنوش و  یم لسوتم  نآ  هب  یماکان  تسکش و  ماگنه  هب  قطنم  یب نادنمروز 

(. َنِینوُجْسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ  ًاَهلِإ  َتْذَخَّتا  ِِنَئل  َلاق  « ) داد مهاوخ  رارق  ناینادنز 
دیوگب نیا  زا  ریغ  سک  ره  و  منم ! نآ  دراد و  دوجو  گرزب  دوـبعم  هلا و  کـی  هک  مناد  یم نیمه  ممهف ، یمن ار  وـت  نانخـس  نیا  نم 

! تسا نیرفآ  گرم  نادنز  ای  گرم ، هب  موکحم 

365 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

.دومن گرم  نادنز و  هب  دیدهت  تردق و  رب  هیکت  ماجنا  رس  نوعرف  هک  میدید  لبق  هیآ  رد  هیآ 30 -) )
366 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شیپ  رد  يا  هزات شور  دیاب  زین  ع )  ) یسوم ددرگ و  یم رب  هنحص  هک  تساجنیا 

.دوش هدنامرد  ناوتان و  زین  هنحص  نیا  رد  نوعرف  هک  دریگ 
: تفگ  » درک و نوعرف  يوس  هب  ور  دریگ ، یم همشچ  رس  ریگمشچ  يا  هزجعم زا  هک  یهلا  یتردق  دنک  تردق  رب  هیکت  دیاب  زین  یسوم 

(. ٍنِیبُم ٍء  ْیَِشب َُکْتئِج  َْول  َلاق َأ َو  ( !؟ درک یهاوخ  نادنز  ارم  زاب  مهد » هئارا  متلاسر  يارب  يراکشآ  هناشن  نم  رگا  ایآ 

366 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هدرک و هداعلا  قوف همانرب  کی  هب  يا  هتسب هراشا س ع )  ) یـسوم هک  ارچ  دش  عقاو  تسب  نب  رد  تخـس  اجنیا  رد  نوعرف  هیآ 31 -) )
دنیوگ یم و  دننک ، یم ضارتعا  وا  رب  همه  دریگب  هدیدان  ار  وا  نخس  دهاوخب  نوعرف  رگا  تسا ، هتخاس  دوخ  هجوتم  ار  نارـضاح  رکف 

الا و  دش ، فرط  وا  اب  ناوت  یمن دوش ، یم مولعم  هک  دشاب  هتـشاد  ییاناوت  رگا  دـهد ، هئارا  ار  شمهم  راک  ع )  ) یـسوم يراذـگب  دـیاب 
.تشذگ یگداس  هب  ع )  ) یسوم نخس  نیا  زا  ناوت  یمن لاح  ره  رد  ددرگ ، یم راکشآ  شییوگ  هفازگ 

(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِِهب  ِتْأَف  َلاق  «! ) روایب ار  نآ  ییوگ  یم تسار  رگا  تفگ :  » راچان

366 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

« دش يراکشآ  میظع و  رام  راگدرورپ ) نامرف  هب   ) و دنکفا ، تشاد  تسد  هب  هک  ار  ییاصع  یسوم  ماگنه ) نیا  رد   ) سپ (- » هیآ 32 )
(. ٌنِیبُم ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یْقلَأَف  )
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366 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

َعََزن َو  «! ) دوب نشور  دیفـس و  ناگدـننیب  ربارب  رد  ناهگان  دروآ ، نوریب  درب و ) ورف  ناـبیرگ  رد   ) ار دوخ  تسد  سپـس  و  (- » هیآ 33 )
(. َنیِرِظاَّنِلل ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی 

.تراشب یمود  و  تسا ، راذنا  ماقم  بسانم  یلوا  دیما  رهظم  يرگید  دوب و  میب  رهظم  یکی  گرزب ، هزجعم  ود  نیا  تقیقح  رد 

366 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

شیوخ یناطیش  تردق  ظفح  يارب  اما  تفر  ورف  یقیمع  تشحو  رد  دروخ و  اج  تخـس  هنحـص ، نیا  هدهاشم  زا  نوعرف  هیآ 34 -) )
هیجوت ددـص  رد  اهنآ  هب  نداد  هیحور  نایفارطا و  داقتعا  ظفح  يارب  نینچمه  دوب و  هداتفا  رطخ  هب  تخـس  ع ،)  ) یـسوم روهظ  اـب  هک 

: تفگ نینچ  دوخ  نایفارطا  هب   » تسخن دمآ ، رب  یسوم  تازجعم 
(. ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َُهلْوَح  ِإَلَْمِلل  َلاق  «! ) تسا يرهام  هاگآ و  رحاس  درم ، نیا 

هدیزگرب .درب  یم مان  وا  زا  دنمشناد  میلع و  ناونع  هب  نونکا  دناوخ ، یم شنونجم  لبق  هظحل  دنچ  ات  هک  ار  یـسک  نامه  تسا ، بلاج 
367 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

367 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

شرحس اب  ناتنیمز  رـس  زا  ار  امـش  دهاوخ  یم وا  : » داد همادا  نینچ  دنک  جیـسب  وا  دض  رب  ار  تیعمج  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 35 -) )
(. ِهِرْحِِسب ْمُکِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدیُِری  «! ) دنک نوریب 

(. َنوُُرمْأَت اذ  امَف  ( !؟» دیهد یم روتسد  هچ ) دیشیدنا و  یم  ) هچ امش  »
نایفارطا هب  درمـش و  یم مدرم  کـلم  ار  نآ  نونکا  تسناد ، یم دوخ  ملـسم  کـلم  ار  رـصم  ماـمت  ـالبق  هک  تسا  ینوعرف  ناـمه  نیا 

؟ دینک یم رما  هچ  امش  دیوگ : یم
! فعض عضوم  زا  هنازجاع و  رایسب  یتروشم 

367 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

جیـسب  ) جیـسب يارب  ار  نارومأـم  هد و  تلهم  ار  شردارب  وا و  دـنتفگ :  » نوعرف هب  ناـیفارطا  ماـجنا  رـس  اـهتروشم  زا  دـعب  هیآ 36 -) )
(. َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ْثَْعبا  ُهاخَأ َو  ْهِجْرَأ َو  اُولاق  « ) نک مازعا  اهرهش  مامت  هب  نارحاس )

367 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٍمِیلَع ٍراَّحَس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی  « ) دنروآ وت  دزن  ار  يراک  هنهک  رهام و  رحاس  ره  ات  (- » هیآ 37 )
رد رترهام  نارحاس  ینعی  راّحس »  » ام تسا  رحاس  یسوم  رگا  دنرایسب ، رحس  نف  دیتاسا  رصم ، روانهپ  روشک  رد  هناتخبشوخ  دنتفگ : و 

! دننک اشفا  ار  یسوم  زار  ات  مینک  یم عمج  ار  رحس  ّنف  توف و  هب  دراو  نارحاس  ردق  نآ  و  میهد ، یم رارق  وا  ربارب 
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367 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رـصم فلتخم  ياهرهـش  هب  هدبز  نارومأم  زا  یعمج  نوعرف  نایفارطا  داهنـشیپ  لابند  هب  دندمآ ! درگ  اج  همه  زا  نارحاس  هیآ 38 -) )
يروآ عمج  نیعم  زور  هاگ  هدـعو يارب  نارحاس  تیعمج  ماجنا  رـس  ، » دـندرک وجتـسج  ار  رهاـم  نارحاـس  اـج  ره  رد  دـندش و  ناور 

.دندرک هدامآ  يزور  نانچ  رد  هزرابم  يارب  ار  اهنآ  و  ٍمُوْلعَم .) ٍمْوَی  ِتاقیِِمل  ُةَرَحَّسلا  َعِمُجَف  « ) دندش

367 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: دش توعد  هزرابم  نادیم  نیا  رد  روضح  يارب  زین  مدرم  زا  هیآ 39 -) )
(. َنوُعِمَتُْجم ُْمْتنَأ  ْلَه  ِساَّنِلل  َلِیق  َو  ( ؟» دینک یم عامتجا  هنحص  نیا  رد  امش  ایآ  دش : هتفگ  مدرم  هب  «و 

367 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

زا ام  تسام ) نایادـخ  يزوریپ  اهنآ  يزوریپ  هک   ) دـنوش زوریپ  نارحاس  رگا  هک  تسا  نیا  فدـه  : » دـش هتفگ  مدرم  هب  و  هیآ 40 -) )
368 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َةَرَحَّسلا  ُِعبَّتَن  انَّلََعل  « ) مینک يوریپ  نانآ 

.دور نوریب  نادیم  زا  هشیمه  يارب  ام  نایادخ  نمشد  هک  مییامن  غاد  مرگ و  ار  هنحص  نانچ  نآ  و  َنِیِبلاْغلا .) ُمُه  اُوناک  ْنِإ 

368 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نیا هب  دـندید  انگنت  رد  تخـس  ار  وا  و   ) دـندمآ نوعرف ) دزن   ) نارحاس هک  یماگنه   » رگید يوس  زا  وسکی ، زا  همه  اـهنیا  هیآ 41 -) )
يا هظحالم لباق  شاداپ  ام  يارب  ایآ  دنتفگ : نوعرف  هب  دنریگب ) وا  زا  یمهم  ياهزایتما  هدرک و  ار  يریگ  هرهب  نیرترب  هک  دنداتفا  رکف 

(. َنِیِبلاْغلا ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  َنْوَعْرِِفل َأ  اُولاق  ُةَرَحَّسلا  َءاج  اَّمَلَف  « ) میوش زوریپ  رگا  دوب  دهاوخ 

368 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هلـصاف الب  دـهدب ، اـهنآ  هب  ار  اـهزایتما  نیرترب  دـش  رـضاح  دوب  هدـنامرد  راـتفرگ و  تسب  نب  نیا  رد  تخـس  هک  نوعرف  هیآ 42 -) )
ًاذِإ ْمُکَّنِإ  ْمَعَن َو  َلاق  «! ) دوب دـیهاوخ  نم  هاگرد  ناـبرقم  زا  تروص  نیا  رد  امـش  هوـالع  هب  مهد ) یم دـیهاوخب  هچ  ره   ) يرآ تفگ : »

(. َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل 

368 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یتدم لالخ  رد  و  دنتفر ، راک  تامدـقم  هیهت  لابند  هب  دـندراذگ  نوعرف  اب  ار  دوخ  ياهرارق  لوق و  نارحاس  هک  یماگنه  هیآ 43 -) )
یـصوصخم ییایمیـش  هدام  هدرک و  یلاخ  ار  اـهنآ  نورد  ارهاـظ  هک  دـنتخاس  مهارف  رایـسب  ياـهاصع  اـهبانط و  دنتـشاد ، تصرف  هک 

.دنتخیر نآ  رد  دوش  یم راّرف  کبس و  باتفآ  شبات  ربارب  رد  هک  هویج ) نوچمه  )
.دندش عمج  هنحص  نآ  رد  مدرم  زا  یمیظع  هوبنا  و  دیسر ، ارف  دوعوم  زور  ماجنا  رس 
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ام اوُْقلَأ  یسُوم  ْمَُهل  َلاق   ) دیروآ نادیم  هب  دیراد  هچ  ره  و  دینکفیب » دیهاوخ  یم ار  هچنآ  تفگ : درک و  نارحاس  يوس  هب  ور  یـسوم  »
(. َنوُْقُلم ُْمْتنَأ 

368 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اهبانط  » دندوب راودیما  دوخ  يزوریپ  هب  هتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  رثکا  دح  دندوب و  توخن  رورغ و  قرغ  هک  نارحاس  هیآ 44 -) )
ُنْحََنل اَّنِإ  َنْوَعِْرف  ِةَّزِِعب  اُولاق  ْمُهَّیِـصِع َو  ْمَُهلابِح َو  اْوَْقلَأَف  «! ) میزوریپ اعطق  اـم  نوعرف  تزع  هب  دـنتفگ : دـندنکفا و  ار  دوخ  ياـهاصع  و 

(. َنُوِبلاْغلا
369 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کچوک  ياهرام  تروص  هب  صوصخم  ياهبانط  اهاصع و  ماگنه  نیا  رد 

نوـعرف و نامــشچ  رد  دـیما  قرب  تساـخ و  رب  مدرم  زا  يداـش  وـیرغ  ماـگنه  نـیا  رد  (، 66 هـط /  ) دـندمآ رد  تـکرح  هـب  گرزب  و 
.تفرگ ندیشخرد  شنایفارطا 

369 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

، دنکفا ار  شیاصع  یـسوم  سپـس  : » دیوگ یم نآرق  هک  روطنامه  دبای  همادا  عضو  نیا  هک  دادن  تلهم  نادنچ  یـسوم  اما  هیآ 45 -) )
(. َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقلَت  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یسُوم  یْقلَأَف  « ) دیعلب ار  اهنآ  نیغورد  لیاسو  مامت  ناهگان 

دندیـشک و یم دایرف  فدـه  یب یعمج  و  دـسر ، یم اجک  هب  راک  نایاپ  دـندوب  رظتنم  یهورگ  دنتـشاذگ ، رارف  هب  اپ  یهورگ  اجنیا  رد 
.دوب هدنام  زاب  بجعت  زا  نارحاس  ناهد 

369 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ع)  ) یـسوم اب  هزرابم  نوعرف و  اب  يراکمه  تنطیـش و  طخ  رد  هظحل  نآ  ات  هک  نارحاس  دـش ، ضوع  زیچ  همه  اجنیا  رد  هیآ 46 -) )
، تسین رحس  اعطق  هلأسم  نیا  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  دندوب ، ربخ  اب  رحس  نونف  مامت  زا  نوچ  دندمآ و  دوخ  هب  هبترم  کی  دنتـشاد  رارق 

(. َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  « ) دنداتفا هدجس  هب  اهنآ  همه  ناهگان  سپ   » تسا یهلا  گرزب  هزجعم  کی  نیا 

369 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اُولاق «! ) میدروآ نامیا  نایملاع  راگدرورپ  هب  ام  دـنتفگ :  » زین نابز  اب  دوب  اهنآ  نامیا  نشور  لیلد  هک  لمع  نیا  اب  هارمه  و  هیآ 47 -) )
(. َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ 

369 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هب : » دندرک هفاضا  دنک ، يرگید  ریسفت  ار  نخس  نیا  دناوتن  نوعرف  دنامن و  یقاب  دیدرت  ماهبا و  چیه  ياج  هک  نیا  يارب  و  هیآ 48 -) )
(. َنوُراه یسُوم َو  ِّبَر  « ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 

.دنداهن ماگ  نامیا  ییانشور  هب  قلطم  تملظ  زا  هاتوک  هظحل  کی  رد  يرآ !
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369 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ار شیوخ  تیدوجوم  تردق و  مامت  رگید  يوس  زا  و  دوب ، هتخاب  كاپ  ار  دوخ  هیحور  وس  کی  زا  نوعرف  ماگنه  نیا  رد  هیآ 49 -) )
تـسا نکمم  دراذـگ و  دـهاوخ  مدرم  هیحور  رد  یقیمع  ریثأت  هچ  نارحاس  ندروآ  نامیا  تسناد  یم اصوصخم  و  دـید ، یم رطخ  رد 

هب ایآ  تفگ :  » درک و نارحاس  هب  ور  دز  يا  هزات راکتبا  هب  تسد  دوخ  نامگ  هب  دنتفیب ، هدجس  هب  نارحاس  زا  يوریپ  هب  یمیظع  هورگ 
370 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمَُکل .) َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  َُهل  ُْمْتنَمآ  َلاق  « ) مهد هزاجا  امش  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  دیدروآ  نامیا  وا 
رگید هلمج  ود  و  درکن ، تعانق  مه  نیا  هب  نوعرف  یلو  دشاب  وا  هزاجا  رایتخا و  هب  زین  مدرم  رکف  لقع و  بلق و  هک  دوب  نیا  شراظتنا 

.تفگ
رب تسا  يا  هئطوت هتفرگ ، تروص  یـسوم  امـش و  نایم  هک  تسا  یلبق  هئطوت  ینابت و  کی  نیا  هک  تخاـس  مهتم  ار  نارحاـس  تسخن 
ارف وا  بتکم  زا  ار  رحـس  یگمه  امـش  و  هتخوـمآ » رحـس  امـش  هب  هک  تسامـش  داتـسا  گرزب و  وا  : » تـفگ رـصم ! مدرم  ماـمت  دـض 

(. َرْحِّسلا ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََکل  ُهَّنِإ  ! ) دیا هتفرگ
هفخ هفطن  رد  ار  هئطوت  نیا  نم  دیوش ، زوریپ  هئطوت  نیا  رد  هک  داد  مهاوخن  هزاجا  امش  هب  نم  اما  تفگ : هدرک ، دیدهت  ار  اهنآ  سپس 

ار امش  ياهاپ  اهتـسد و  ددرگ ) ناگمه  يارب  یتربع  سرد  هک  منک  یم یتازاجم  نانچ  ار  امـش   ) تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  ! » منک یم
«! مزیوآ یم راد  هب  ءانثتـسا  نودـب  ار  یگمه  و  تسار ) ياپ  پچ و  تسد  اـی  پچ  ياـپ  تسار و  تسد   ) منک یم عطق  فلاـخم  روطب 

(. َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  ٍفالِخ َو  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکَیِْدیَأ َو  َّنَعِّطَقَُأل  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَلَف  )

370 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رون هب  ناشبلق  نانچ  نآ  هظحل ، نیا  ناـنمؤم  و  شیپ ، هظحل  کـی  نارحاـس  اریز  دوب ، هدـناوخ  روک  اـجنیا  رد  نوعرف  اـما  هیآ 50 -) )
شقن ار  وا  یناطیـش  هشقن  دنتفگ و  خساپ  یعطاق  رایـسب  زرط  هب  تیعمج  روضح  رد  ار  نوعرف  دیدهت  نیا  هک  دوب  هدش  نشور  نامیا 

.دندرک بآ  رب 
نامراگدرورپ يوس  هب  ام  نکب ) یهاوخ  یم راک  ره  دیـسر  دهاوخن  ام  هب  راک  نیا  زا  ینایز  هنوگ  چیه  و   ) درادن یعنام  چیه  دنتفگ : »

(. َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َْریَض  اُولاق ال  « ) میرگ یم زاب 

370 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یسوم ادخ  نیتسار  ربمایپ  اب  هزرابم  رادمدرس  هنحص  نیا  رد  میا و  هدش بکترم  یناهانگ  هتـشذگ  رد  ام  دندوزفا : سپـس  هیآ 51 -) )
نامیا نیتسخن  ام  هک  ارچ  دشخبب  ار  ام  ياهاطخ  نامراگدرورپ  هک  میراودـیما  ام   » اما میدوب ، مدقـشیپ  قح  اب  زیتس  رد  و  میدـش ، (ع )

(. َنِینِمْؤُْملا َلَّوَأ  اَّنُک  ْنَأ  انایاطَخ  انُّبَر  اَنل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَن  اَّنِإ  « ) میدوب ناگدنروآ 
371 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اپ  تسد و  زا  هن  و  وت ، ياهدیدهت  زا  هن  میرادن ، تشحو  زیچ  چیه  زا  زورما  ام 

! لخن دنلب  ياه  هخاش زارف  رب  نوخ  رد  ندز 

371 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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یسوم هک  نیا  يارب  ار  يدعاسم  هنیمز  نیا  .دمآ و  نوریب  نادیم  زا  زوریپ  زاس  تشونرس  هنحص  نآ  رد  یسوم  ماجنا  رـس  هیآ 52 -) )
.تخاس مهارف  دنک  تجح  مامتا  دزادرپب و  غیلبت  توعد و  هب  دنامب و  مدرم  نآ  نایم  رد  دناوتب 

.داد ناشن  اهنآ  هب  يرگید  تازجعم  یسوم  و  تشذگ ، لاونم  نیا  هب  زارد  نایلاس 
هب لیئارسا  ینب  نداد  چوک  روتسد  دش ، صخشم  نارکنم  نانمؤم و  فوفص  و  درک ، مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  ع )  ) یـسوم هک  یماگنه 

.دش هداد  یسوم 
یلِإ اْنیَحْوَأ  َو  « ) دیتسه بیقعت  دروم  امـش  اریز  هد ، چوک  رـصم ) زا   ) ار مناگدنب  هنابـش  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  و  : » دیوگ یم هیآ 

(. َنوُعَبَّتُم ْمُکَّنِإ  يِدابِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ  یسُوم 

371 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

.داد تکرح  نامرف  هدرک  جیسب  ار  لیئارسا  ینب  هنابش  نانمشد  مشچ  زا  رود  و  درک ، ارجا  ار  نامرف  نیا  ع )  ) یسوم هیآ 53 -) )
يدوز هب  تشاد ، هگن  ناهنپ  يدایز  تدـم  يارب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  تمظع ، نیا  اب  هورگ  کی  تکرح  تسا  یهیدـب  اـما 

عمج ورین  ات  داتـسرف  اهرهـش  هب  ینارومأم )  ) نوعرف : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  و  دـنداد ، شرازگ  وا  هب  ار  بلطم  نوعرف ، ناـسوساج 
(. َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ُنْوَعِْرف  َلَسْرَأَف  « ) دننک

371 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یکدنا هورگ  اهنیا   » دننک نالعا  داد  روتـسد  دوش  هدامآ  یمومع  جیـسب  نیا  يارب  مدرم  یناور  هنیمز  هک  نیا  يارب  انمـض  هیآ 54 -) )
(. َنُولِیلَق ٌۀَمِذْرَِشل  ِءالُؤه  َّنِإ   ) تردق رظن  زا  كدنا  ناینوعرف و  لباقم  رد  دادعت  رظن  زا  كدنا  دنتسه »

.مییام هدنرب  هک  تسین  ینارگن  هنوگ  چیه  ياج  هورگ  نیا  اب  هزرابم  رد  نیا  رب  انب 

371 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

مشخ و هب  ار  ام  اهنیا  « !؟ مییامن ارادـم  شک  رـس  ناگدرب  نیا  اب  هزادـنا  هچ  ات  و  مینک ؟ هلـصوح  ردـقچ  ام  دوزفا : سپـس  هیآ 55 -) )
(. َنوُِظئاَغل اَنل  ْمُهَّنِإ  َو  « ) دنا هدروآ بضغ 

؟ دراد یم رب  نیمز  زا  یسک  هچ  روانهپ  روشک  نیا  رد  ار  نیگنس  ياهراب  دنک ؟ یم يرایبآ  یسک  هچ  ار  رصم  عرازم  ادرف 

371 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ٌعیِمََجل اَّنِإ  َو  « ) میراکیپ هدامآ  یگمه  ام  و   » میکانمیب دنورب - هچ  دنـشاب و  اجنیا  رد  هچ  هورگ - نیا  هئطوت  زا  ام  هوالع  هب  هیآ 56 -) )
(. َنوُرِذاح

372 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

372 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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ار لیئارـسا  ینب  يرادـمامز  اهنآ و  تموکح  لاوز  لامجا  روطب  و  دزادرپ ، یم ناینوعرف  راک  تبقاع  رکذ  هب  نآرق  سپـس  هیآ 57 -) )
: دیوگ یم دنک ، یم نایب 

(. ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ْنِم  ْمُهانْجَرْخَأَف  « ) میدنار نوریب  بآ  رپ  ياه  همشچ زبس و  رس  ياهغاب  زا  ار  اهنآ  ام  سپ  »

372 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٍمیِرَک ٍماقَم  ٍزُونُک َو  َو   ) میتخاس جراخ  هّفرم » نکاسم  ابیز و  ياهرصق  اهجنگ و  زا  و  (- » هیآ 58 )

372 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  اهاْنثَرْوَأ  َِکلذَک َو  « ) میتخاس ناینوعرف )  ) اهنآ ثراو  ار  لیئارسا  ینب  میدرک و  نینچ  نیا   » يرآ هیآ 59 -) )

372 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نآ و  تسا ، حرطم  نوعرف  یـسوم و  ناتـساد  زا  شخب  نیا  زا  هنحـص  نیرخآ  تایآ  نیا  رد  ناینوعرف ! كاندرد  تبقاـع  هیآ 60 -) )
.تسا لیئارسا  ینب  تاجن  يزوریپ و  ناینوعرف و  يدوبان  یگنوگچ 

هدامآ ورین  رکشل و  یفاک  هزادنا  هب  و  تشاد ، لیسگ  رصم  ياهرهش  هب  ار  دوخ  نارومأم  نوعرف  میدناوخ ، هتـشذگ  تایآ  رد  هکنانچ 
.دندرک تکرح  اهنآ  لابند  هب  .تخاس و 

(. َنِیقِرْشُم ْمُهوُعَْبتَأَف  « ) دندیسر اهنآ  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  دندرک و  بیقعت  ار  اهنآ  ناینوعرف  سپ  : » دیوگ یم هیآ  هکنانچ 

372 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هار و  میدش » راتفرگ  ناینوعرف  لاگنچ  رد  ام  عطق  روطب  دنتفگ : یـسوم  نارای  دندید ، ار  رگیدکی  هورگ  ود  هک  یماگنه  (- » هیآ 61 )
(. َنوُکَرْدَُمل اَّنِإ  یسُوم  ُباحْصَأ  َلاق  ِناعْمَْجلا  اَءارَت  اَّمَلَف  ! ) درادن دوجو  یتاجن 

تخس هک  یتیعمج  لماک ، تازیهجت  اب  راوخنوخ  رکشل  زا  ییایرد  ام  رـس  تشپ  رد  و  بآ ، ناشورخ  جاوما  ایرد و  ام  يور  شیپ  رد 
.دننیگمشخ ام  زا 

نامیا رد  يدایز  عمج  دیاش  تسا ، فیـصوت  لباق  ریغ  نآ  یخلت  هک  یتاظحل  تشذـگ ، لیئارـسا  ینب  رب  یکاندرد  تاظحل  اجنیا  رد 
.دندش لزلزتم  دوخ 

372 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

موق يدوبان  لیئارـسا و  ینب  تاجن  هراب  رد  ادـخ  ياـه  هدـعو تسناد  یم و  دوب ، نئمطم  مارآ و  ناـنچمه  ع )  ) یـسوم اـما  هیآ 62 -) )
373 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  ریذپان  فلخت  شکرس 

طلـسم اـم  رب  زگره  اـهنآ   ) تسین نینچ  تفگ :  » درک و لیئارـسا  ینب  هدزتـشحو  تیعمج  هب  ور  داـمتعا  ناـنیمطا و  اـیند  کـی  اـب  اذـل 
(. ِنیِدْهَیَس یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  َلاق  « ) درک دهاوخ  تیاده  ارم  يدوز  هب  تسا و  نم  اب  نم  راگدرورپ  هک  ارچ  دش ) دنهاوخن 
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373 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

تاظحل نیرخآ  ندیـسر  ارف  راظتنا  رد  نانچمه  دندینـش و  ار  یـسوم  نخـس  يروابان  اب  یـضعب  دـیاش  هک  ماگنه  نیا  رد  هیآ 63 -) )
.دش رداص  ییاهن  نامرف  دندوب  یگدنز 

َكاصَِعب ْبِرْـضا  ِنَأ  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأَف  «! ) نزب ایرد  هب  ار  تیاـصع  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  اـم  سپ  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچ 
(. َرْحَْبلا

لیئارسا ینب  ياهلد  اهمشچ و  رد  يداش  قرب  هک  تشگ  نایامن  یبیجع  هنحص  اجنیا  رد  دز ، ایرد  هب  ار  اصع  درک و  نینچ  ع )  ) یسوم
هتـشابنا مه  يور  میظع  یهوک  نوچمه  یـشخب  ره  و  دـندش ) هعطق  هعطق  اـهبآ   ) دـش هتفاکـش  اـیرد  ناـهگان  سپ  : » دـیدرگ ناـیامن 

(. ِمیِظَْعلا ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف   ) دش نایامن  اه  هداج اهنآ  نایم  رد  و  تشگ !»
.تسا لین »  » میظع دور  نامه  اجنیا  رد  ایرد »  » زا روظنم 

373 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

دندید یم ار  يراکشآ  نشور و  هزجعم  نینچ  دندوب و  هدش  توهبم  تام و  هنحـص ، نیا  ندید  زا  هک  ناینوعرف  نوعرف و  هیآ 64 -) )
، دنتفر شیپ  دوخ  ییاهن  تشون  رـس  يوس  هب  دـنتخادرپ و  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  بیقعت  هب  و  دـندشن ، هدایپ  رورغ  بکرم  زا  مه  زاب 

(. َنیِرَخْآلا َّمَث  انَْفلْزَأ  َو  « ) میتخاس کیدزن  ایرد ) هب   ) زین ار  نوعرف ] رکشل   ] نارگید اجنآ  رد  و  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ 
.دندش ییایرد  ياه  هداج دراو  زین  ناینوعرف  بیترت  نیا  هب 

373 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنیِعَمْجَأ ُهَعَم  ْنَم  یسُوم َو  اْنیَْجنَأ  َو  « ) میداد تاجن  دندوب  وا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  یسوم و  ام  : » دیوگ یم هیآ  نیا  هیآ 65 -) )

373 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نامرف دـش  ایرد  لخاد  ناینوعرف  زا  رفن  نیرخآ  دـمآ و  نوریب  اـیرد  زا  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  نیرخآ  هک  یماـگنه  تسرد  هیآ 66 -) )
نوچمه ار  شرکـشل  نوعرف و  دـنداهن ، مه  رب  رـس  دـنتخیر و  ورف  هبترم  کی  ناشورخ  جاوما  دـندرگ ، زاب  لوا  لاـح  هب  اـهبآ  میداد 

374 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندرک  دوبان  هدیبوک و  مه  رد  دندرب ، اج  ره  هب  دوخ  اب  هاک  ياهرپ 
(. َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث  « ) میدرک قرغ  ار  نارگید  سپس  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  ارجام  نیا  هاتوک  ترابع  کی  رد  نآرق 

نایاپ ناربکتـسم  نآ  نارود  دروخ  قرو  خیرات  دنتـشگ ، دوبان  راتفرگ و  رورغم  نارابج  دـندش و  دازآ  ریـسا  ناگدرب  بیترت  نیا  هب  و 
.دندش اهنآ  تموکح  کلم و  ثراو  نافعضتسم  تفرگ و 

374 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هتـسب و اهمـشچ  ییوگ  دـندرواین » نامیا  اهنآ  رثکا  اما  تسا ، یگرزب ) تربع  سرد  و   ) نشور هناشن  ارجام  نیا  رد   » يرآ هیآ 67 -) )
(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  ًۀَیَآل َو  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) تسا هتسب  ورف  باوخ  رد  اهبلق  رک و  اهشوگ 
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نارگن ناشنامیا  مدـع  زا  و  نکم ، بجعت  كرـشم  موق  نیا  زا  دـندرواین  نامیا  بیجع  ياه  هنحـص نآ  ندـید  اب  ناینوعرف  هک  ییاـج 
وا ناراـی  عمج  هب  دـندز و  یـسوم  نییآ  نماد  هب  تسد  ناـینوعرف  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  رتشیب ) « ) رثکا  » هب ریبعت  شاـبم !

.دنتسویپ

374 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

مه وت  راگدرورپ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ادـخ  نایاپ  یب تمحر  تردـق و  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کـی  رد  هیآ  نیا  هیآ 68 -) )
(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) نابرهم مه  تساناوت و 

نامرف تساهنآ  تایح  هیام  هک  یبآ  نامه  هب  دنک ، یم رداص  ار  یغای  ماوقا  يدوبان  نامرف  دـنک  هدارا  نامز  ره  هک  تسوا  تزع »  » زا
هک تسوا  تمحر »  » زا و  دوش ! یم اهنآ  ناتـسربق  دوب  ناینوعرف  تردق  تورث و  هیام  هک  لین  يایرد  نامه  و  دهد ، یم ار  اهنآ  گرم 
هک تسوا  تمحر  زا  زین  و  دنک ، یم تجح  مامتا  دتـسرف ، یم هزجعم  دهد ، یم تلهم  اهلاس  هکلب  دنک ، یمن هلجع  زگره  راک  نیا  رد 

.دشخب یم ییاهر  وگ  روز  ردلق و  نابابرا  نآ  لاگنچ  زا  ار  هدیدمتس  ناگدرب  نیا 

374 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ناکرـشم اـب  شتازراـبم  و  ع )  ) مـیهاربا شخب  ماـهلا  تشذـگ  رـس  هـب  نوـعرف  یـسوم و  زیگنا  تربـع ناتـساد  لاـبند  هـب  هیآ 69 -) )
.دنک یم زاغآ  هارمگ  موق  رزآ و  شیومع  اب  میهاربا  يوگتفگ  زا  ار  بلطم  نیا  و  دزادرپ ، یم

(. َمیِهاْربِإ َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  « ) ناوخب اهنآ  رب  ار  میهاربا  ربخ  و  : » دیوگ یم تسخن 
375 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

375 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: تفگ شموق  ردپ و  هب  هک  یماگنه  : » دنک یم هیکت  تمـسق  نیا  يور  گرزب  ربمایپ  نیا  هب  طوبرم  رابخا  مامت  نایم  زا  و  هیآ 70 -) )
(. َنوُُدبْعَت ام  ِهِمْوَق  ِهِیبَِأل َو  َلاق  ْذِإ  ( !؟» دیتسرپ یم ار  زیچ  هچ  امش 

375 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ُّلَظَنَف ًامانْـصَأ  ُُدبْعَن  اُولاق  « ) مییاهنآ تدابع  مزالم  زور  همه  میتسرپ و  یم ار  ییاهتب  ام  دـنتفگ :  » خـساپ رد  هلـصاف  الب  اهنآ  هیآ 71 -) )
(. َنیِفِکاع اَهل 

.دندرک یم راختفا  دوخ  راک  هب  رایسب  هکلب  دنتشادن  دوخ  راک  زا  یگدنمرش  ساسحا  اهنت  هن  اهنآ  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 

375 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هدـنبوک هلمج  ود  اب  داد و  رارق  دوخ  دـیدش  تاضارتعا  رابگر  ریز  ار  اهنآ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ع )  ) میهاربا لاـح  ره  هب  هیآ 72 -) )
َلاق ( !؟» دیناوخ یم ار  اهنآ  هک  یماگنه  دنونش  یم ار  امش  نخـس  اهنآ  ایآ  تفگ :  » .تخاس ور  هب  ور  یقطنم  تسب  نب  کی  اب  ار  اهنآ 
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(. َنوُعْدَت ْذِإ  ْمُکَنوُعَمْسَی  ْلَه 

375 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رد هک  يزیچ  لقا  دـح  َنوُّرُـضَی .) ْوَأ  ْمُکَنوُعَْفنَی  ْوَأ  ( !؟» دنـشخب یم ینایز  ای  دـنناسر  یم امـش  هب  يدوس  اـهنآ  هک  نیا  اـی  (- » هیآ 73 )
ناشن هک  يزیچ  اهتب  نیا  رد  اما  .دباتـشب  شیرای  هب  اـهیراتفرگ  رد  و  دونـشب ، ار  شیوخ  دـباع  يادـن  هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  دوبعم 

.دروخ یمن مشچ  هب  اهناسنا ، تشون  رس  رد  يریثأت  نیرتمک  ای  و  دنراد ، يروعش  كرد و  نیرتمک  اهنآ  دهد 

375 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نیا : ) دنتفگ  » دنتخادرپ و دوخ  يرارکت  یمیدـق و  خـساپ  نامه  هب  یقطنم  لاؤس  نیا  ربارب  رد  بصعتم  ناتـسرپ  تب  یلو  هیآ 74 -) )
(. َنُولَعْفَی َِکلذَک  انَءابآ  انْدَجَو  َْلب  اُولاق  «! ) دننک یم نینچ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناکاین  ام  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ) حرطم  لئاسم 

ع)  ) میهاربا هتفگ  هب  دنتسناوت  یم هک  دوب  یخـساپ  اهنت  دوب  ناشنادان  لهاج و  ناکاین  زا  اهنآ  هناروک  روک  دیلقت  رگنایب  هک  خساپ  نیا 
.تسا هتفهن  نآ  رد  شنالطب  لیلد  هک  یخساپ  دنهدب ،

375 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

تداـبع هتـسویپ  امـش  هک  ار  يزیچ  نیا  اـیآ  تفگ :  » درک و اـهتب  هجوـتم  ار  دوـخ  هلمح  زیت  هـبل  مـیهاربا  ماـگنه  نـیا  رد  هیآ 75 -) )
(. َنوُُدبْعَت ُْمْتنُک  ام  ُْمْتیَأَرَف  َلاق َأ  ( »!؟ دیدومن هدهاشم  دیدرک  یم

376 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

376 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنُومَْدقَْألا ُمُکُؤابآ  ُْمْتنَأ َو  « ) امش نیشیپ  ناردپ  مه  امش و  مه  (- » هیآ 76 )

376 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نم دننمشد و  نم  اب  اهنآ  همه  يرآ  َنیَِملاْعلا .) َّبَر  اَّلِإ  ِیل  ٌّوُدَع  ْمُهَّنِإَف  « ) نایملاع راگدرورپ  رگم  دننم  نمـشد  اهنآ  همه  (- » هیآ 77 )
.ریذپان یتشآ نمشد  اهنآ  اب 

376 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هک اهتب  اب  هسیاقم  اب  ات  دزادرپ  یم وا  يدام  يونعم و  ياهتمعن  رکذ  نایناهج و  راگدرورپ  فیـصوت  هب  ع )  ) میهاربا سپـس  هیآ 78 -) )
.دوش نشور  الماک  بلطم  دنراد  ینایز  دوس و  هن  و  دنونش ، یم ار  نادباع  ياعد  هن 

« دنک یم تیادـه  ارم  وا  مه  سپـس  دـیرفآ ، ارم  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم هدرک ، عورـش  تیادـه ، شنیرفآ و  تمعن  زا  تسخن 
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(. ِنیِدْهَی َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  )

376 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یـسک وا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يدام  ياهتمعن  هب  شنیرفآ ، زا  دعب  تیادـه  ینعی  تیبوبر ، هلحرم  نیتسخن  نایب  زا  سپ  هیآ 79 -) )
تسوپ و منیب ، یم وا  زا  ار  اـهتمعن  همه  نم  يرآ ! ِنیِقْـسَی .) ِینُمِعُْطی َو  َوُـه  يِذَّلا  َو  « ) دـنک یم باریـس  دـهد و  یم اذـغ  ارم  هک  تسا 

.تسوا تاکرب  زا  همه  نم ، ياذغ  بآ و  نم ، تشوگ 

376 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ُتْضِرَم اذِإ  َو  « ) دهد یم افش  ارم  هک  تسوا  موش  رامیب  هک  یماگنه   » هکلب میوا ، ياهتمعن  لومشم  متّحص  لاح  رد  اهنت  هن  هیآ 80 -) )
(. ِنیِفْشَی َوُهَف 

.دهد یم تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  نخس ، رد  بدا  تیاعر  يارب  اما  تسوا ، هیحان  زا  یهاگ  زین  يرامیب  هک  نیا  اب 

376 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هک دزاس  نشور  ات  دزادرپ  یم ترخآ  يارـس  رد  نادیواج  یگدنز  هب  هدراذگ ، رتارف  ار  اپ  ایند  یگدـنز  هلحرم  زا  سپـس  هیآ 81 -) )
.مه زین  ترخآ  رد  هک  ایند  رد  طقف  هن  ما  هتسشن وا  تمعن  ناوخ  رس  رب  اج  همه  نم 

(. ِنِییُْحی َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلا  َو  « ) دنک یم هدنز  رگید  راب  دناریم و  یم ارم  هک  تسا  یسک  وا  و  : » دیوگ یم
.تسوا هیحان  زا  یگدنز  هب  ددجم  تشگزاب  مه  تسوا و  زا  نم  گرم  مه  يرآ !

376 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ار مهانگ  مراد  عمط  هک  تسا  یسک  وا  : » هک ارچ  هدش  هتخود  وا  هب  مدیما  مشچ  موش ، رـشحم  هصرع  دراو  هک  یماگنه  و  هیآ 82 -) )
377 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِنیِّدلا .) َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلا  َو  « ) دزرمایب ازج  زور  رد 

، ناکین تانـسح  یهاگ  میا  هتفگ مه  هتـشذگ  رد  هکنانچ  یلو  دوش ، هدوشخب  هک  دـنرادن  یهانگ  دـنموصعم و  ناربمایپ  کش  نودـب 
راـک زا  هک  ارچ  تساوخ ، زاـب  لـباق  زین  بوخ  راـک  کـی  ماـجنا  هاـگ  ناـنآ  يـالاو  ماـقم  رد  و  دوش ، یم بوسحم  ناـبرقم  ناـهانگ 

.دنمان یم شیالوا  كرت  اذل  و  هدرک ، يریگولج  يرتوکین 

377 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

زا سپ  ییوگ  دوش ، یم عورـش  ادـخ  هاگـشیپ  زا  وا  ياهاضاقت  میهاربا و  ياهاعد  اجنیا  رد  ع :)  ) میهاربا راـب  رپ  ياـهاعد  هیآ 83 -) )
.دروآ یم يور  ادخ  هاگرد  هب  هدیرب و  اهنآ  زا  هراب  کی  راگدرورپ ، يوس  هب  هارمگ  موق  نآ  توعد 

ناحلاص هب  ارم  امرف و  تمحرم  ینیب  قح  شناد و  ملع و  نم  هب  اراگدرورپ ! : » تسا نیا  دنک  یم شهاگشیپ  زا  هک  ییاضاقت  نیتسخن 
(. َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  ًامْکُح َو  ِیل  ْبَه  ِّبَر  « ) نک قحلم 
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یلمع همانرب  چـیه  هک  ارچ  دـنک ، یم اضاقت  تیمکاح  اب  مأوت  حیحـص » قیمع و  تخانـش   » ادـخ زا  زیچ  ره  زا  لبق  ع )  ) میهاربا يرآ !
.تسین ریذپ  ناکما ییانب  ریز  نینچ  نودب 

، تسا یلمع » تمکح   » حالطصا هب  یلمع و  ياه  هبنج هب  هراشا  هک  دنک  یم اضاقت  ادخ  زا  ار  نیحلاص  هب  ندش  قحلم  نآ  لابند  هب  و 
.دوب يرظن » تمکح   » هب رظان  هک  لبق  ياضاقت  لباقم  رد 

ملع و زا  رتالاو  رتالاب و  بتارم  هب  زور  هب  زور  دـنک  یم اضاقت  وا  ندوب ، حـلاص  هن  تسا و  ینیعم  دـح  ياراد  تمکح  هن  هک  اجنآ  زا 
.دورب شیپ  هب  دراد و  رب  ماگ  هار  نیا  رد  هتسویپ  دسرب و  لمع 

377 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ناسل هدنیآ  ياهتما  نایم  رد  نم  يارب  ادنوادخ ! : » دنک یم ترابع  نیا  اب  يرگید  مهم  تساوخرد  اضاقت ، ود  نیا  زا  دـعب  هیآ 84 -) )
(. َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  « ) هد رارق  ریخ  رکذ  قدص و 

نم هب  هک  مشاب  ییوگلا  و  هوسا » ، » دـبای همادا  ناگدـنیآ  نایم  رد  نم  همانرب  طخ و  دـنامب و  اه  هرطاخ رد  نم  داـی  هک  نک  ناـنچ  نآ 
.دننک تکرح  وت  طخ  رد  و  دنزومایب ، ار  وت  هار  نآ  هلیسو  هب  هک  مشاب  یبتکم  راذگ  هیاپ  و  دننک ، ادتقا 

378 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

378 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

، هتخادرپ یمراهچ  ياـعد  هب  دـنک و  یم ترخآ  هنادواـج  يارـس  هجوتم  هتفرگ و  رب  اـیند  نیا  زا  ار  دوخ  دـید  قفا  سپـس  هیآ 85 -) )
(. ِمیِعَّنلا ِۀَّنَج  ِۀَثَرَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  « ) هد رارق  تمعن  رپ  تشهب  ناثراو  زا  ارم  ادنوادخ ! : » دیوگ یم

یتح ام  يارب  هک  ییاـهتمعن  یلـالم ، هن  و  دراد ، یلاوز  هن  هک  ییاـهتمعن  دـنز ، یم جوم  نآ  رد  يداـم  يونعم و  ياـهتمعن  هک  یتشهب 
! تسین كرد  لباق 

378 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

وت يارب  نم  هک  دوـب  هداد  وا  هـب  ـالبق  هـک  يا  هدـعو قـبط  هدرک و  شهارمگ  يوـمع  هجوـتم  ار  شرظن  اـعد  نـیمجنپ  رد  هیآ 86 -) )
: دیوگ یم نینچ  منک  یم رافغتسا 

(. َنیِّلاَّضلا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ِیبَِأل  ْرِفْغا  َو  « ) دوب ناهارمگ  زا  وا  هک  زرمایب  ار  میومع ] مردپ -[  ! » دنوادخ

378 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هـضرع ادخ  هاگـشیپ  هب  نینچ  نیا  تسا  نیـسپ  زاب  زور  نوماریپ  مه  نآ  هک  ار  دوخ  ياعد  نیرخآ  نیمـشش و  ماجنا  رـس  هیآ 87 -) )
(. َنُوثَْعُبی َمْوَی  ِینِزُْخت  َو ال  « ) نکم اوسر  دنوش  یم هتخیگنا  رب  مدرم )  ) هک يزور  رد  ارم  ! » ادنوادخ دراد : یم

دامتعا تیلوؤسم و  ساسحا  تیاهن  هناشن  نارگید ، يارب  تسا  یقشم  رـس  سرد و  هک  نیا  رب  هوالع  ع ،)  ) میهاربا هیحان  زا  ریبعت  نیا 
.تسا راگدرورپ  فطل  رب 
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378 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نمـض زیخاتـسر  زور  یگنوگچ  زا  یعماج  میـسرت  اجنیا  رد  دوب  داعم  هلأسم  تمایق و  زور  هب  یهاتوک  هراشا  لبق  هیآ  رد  هیآ 88 -) )
ناهارمگ و نارفاک و  ناـنمؤم و  تشون  رـس  نینچمه  دراد و  رادـیرخ  رازاـب  نآ  رد  هک  یعاـتم  نیرتمهم  و  هدـش ، ناـیب  هیآ  نیدـنچ 

.تسا هدش  وگ  زاب  ناطیش  رکشل 
(. َنُوَنب ٌلام َو ال  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  « ) دهد یمن يدوس  ینادنزرف  لام و  چیه  هک  تسا  يزور   » زیخاتسر زور  دیوگ : یم تسخن 

.تشاد دهاوخن  شنابحاص  يارب  يا  هجیتن نیرتمک  اجنآ  رد  یناسنا  ياهورین  لاوما و  ایند ، یگدنز  مهم  هیامرس  ود  نیا  تقیقح  رد 
.دنشاب هدش  هتفرگ  راک  هب  ادخ  ياضر  بلج  قیرط  رد  هک  تسین  ینادنزرف  لام و  روظنم  تسا  یهیدب 

378 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

379 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  هک  یسک  رگم  : » دیازفا یم نخس  نیا  رب  ءانثتسا  ناونع  هب  سپس  هیآ 89 -) )
ٍْبلَِقب َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  « ) دشاب هتشاد  هانگ ) هب  یگدولآ  رفک و  كرش و  هنوگ  ره  زا  ملاس   ) میلس بلق  هک  یلاح  رد  دیایب  ادخ  روضح 

(. ٍمِیلَس
نینچ هک  ارچ  حلاص ، لمع  هنوگ  ره  مه  و  دراد ، دوجو  نآ  رد  كاپ  تین  صلاخ و  نامیا  مه  هک  يریبعت  یبلاج ؟ عماج و  ریبعت  هچ 

.تشاد دهاوخن  كاپ  لمع  زج  يا  هرمث یکاپ ، بلق 

379 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

َو « ) ددرگ یم کیدزن  ناراک  زیهرپ  هب  تشهب   » ماگنه نآ  رد  دـیوگ : یم نینچ  هتخادرپ  خزود  تشهب و  حرـش  هب  سپـس  هیآ 90 -) )
(. َنیِقَّتُْمِلل ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ 

379 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنیِواْغِلل ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو  « ) دوش یم راکشآ  ناهارمگ  يارب  خزود  و  (- » هیآ 91 )
: دـننیب یم کیدزن  زا  ار  دوخ  هاگیاج  هرظنم  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  خزود  تشهب و  هب  اهنآ  دورو  زا  لبق  تقیقح  رد  نیا 

.تساهنآ رفیک  شاداپ و  ياه  همانرب نیتسخن  نیا  و  دنوش ، یم هدز  تشحو  ناهارمگ  رورسم و  نانمؤم 

379 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نینچ هتخادرپ  دوـش  یم هارمگ  هورگ  نـیا  اـب  ماـگنه  نـیا  رد  هـک  يزیمآ  باـتع راـب و  شنزرـس  ياـهوگتفگ  هـب  سپـس  هیآ 92 -) )
(. َنوُُدبْعَت ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َو  ( ؟» دیدرک یم تدابع  هتسویپ  هک  ار  ییاهدوبعم  دنتسه  اجک  دوش : یم هتفگ  اهنآ  هب  و  : » دیوگ یم

379 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  « ) ادخ زا  ریغ  ییاهدوبعم  (- » هیآ 93 )
(. ْمُکَنوُرُْصنَی ْلَه  ( !؟» دننک یم يرای  ار  امش  دیتسه ) ورب  ور  نآ  اب  نونکا  هک  اهیتخس  دیادش و  نیا  ربارب  رد   ) اهنآ ایآ  »

(. َنوُرِصَْتنَی ْوَأ  ( ؟» دیآ یم اهنآ  دوخ  يرای  هب  یسک  ای   » و دننک ، توعد  امش  يرای  هب  ار  یسک  دنناوت  یم ای 
.درادن اهنآ  زا  يراظتنا  نینچ  مه  یسک  دنرادن و  لاؤس  نیا  ربارب  رد  یباوج  اهنآ  یلو 

379 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنوُواْغلا ْمُه َو  اهِیف  اُوبِْکبُکَف  « ) دنوش یم هدنکفا  خزود  هب  هارمگ  نادباع  اب  نادوبعم  نآ  همه  ماگنه  نآ  رد  (- » هیآ 94 )

379 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

380 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُعَمْجَأ .) َسِیْلبِإ  ُدُونُج  َو  « ) امومع سیلبا  نایرکشل  نینچمه  و  (- » هیآ 95 )
رد یگمه  دـندوب ، فارحنا  هانگ و  نیا  نالالد  هک  ناطیـش  نایرکـشل  و  اهتب ، ناگدـننک  شتـسرپ  و  اهتب ، هورگ ، هس  نیا  تقیقح  رد 

.دننکفا یم نآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  هک  تروص  نیا  اب  اما  دنوش ، یم عمج  خزود 

380 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

مـسجم ار  یخزود  هورگ  هس  نیا  لادـج  عازن و  زا  يا  هنحـص نآ  لاـبند  هب  هـکلب  دریگ  یمن ناـیاپ  اـجنیا  هـب  نخـس  یلو  هیآ 96 -) )
: دزاس یم

(. َنوُمِصَتْخَی اهِیف  ْمُه  اُولاق َو  « ) دنیوگ یم هتخادرپ ، لادج  همصاخم و  هب  منهج  رد  اهنآ  »

380 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  اَّنُک  ْنِإ  ِهَّللاَت  « ) میدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ام  دنگوس  ادخ  هب  : » دنیوگ یم هارمگ  نادباع  يرآ ! هیآ 97 -) )

380 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکیِّوَُسن  ْذِإ  «! ) میتشادنپ یم ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  نیغورد  نادوبعم  امش  اریز  (- » هیآ 98 )

380 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنُومِرْجُْملا اَّلِإ  انَّلَضَأ  ام  َو  « ) نامرجم رگم  درکن  هارمگ  ار  ام  سک  چیه  اما  (- » هیآ 99 )
.دندرک تخب  دب  دندناشک و  هار  نیا  هب  ار  ام  شیوخ  عفانم  ظفح  يارب  دندوب و  ام  هعماج  ياسؤر  هک  ینامرجم  نامه 

380 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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(. َنیِِعفاش ْنِم  اَنل  امَف  « ) درادن دوجو  ام  يارب  یناگدننک  تعافش   » زورما هک  سوسفا  یلو  هیآ 100 -) )

380 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال   ) دنک يرای  ار  ام  دناوتب  هک  یتبحم » رپ  مرگ و  تسود  هن  و  (- » هیآ 101 )
.دنراد ار  ام  يرای  تردق  ناتسود  هن  و  میتشادنپ ، یم ایند  رد  ام  هکنانچ  نآ  دنزادرپ ، یم ام  تعافش  هب  نادوبعم  هن  هصالخ 

380 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

زا تسا ، ناربج  لمع و  راد  اجنآ  هن  دراد و  يدوس  اجنآ  رد  فسأـت  هن  هک  دـنوش  یم تیعقاو  نیا  هجوتم  يدوز  هب  اـما  هیآ 102 -) )
اَنل َّنَأ  ْوَلَف  « ) میـشاب نانمؤم  زا  میدرگ و  زاب  ایند ) هب   ) رگید راب  شاک  يا  : » دـنیوگ یم دـننک و  یم اـیند  هب  تشگزاـب  يوزرآ  ور ، نیا 

(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک 
381 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

381 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یـسوم و ناتـساد  نایاپ  رد  هک  ار  هدـنهد  ناکت  هیآ  ود  نامه  میهاربا  تشذـگ  رـس  زا  شخب  نیا  ناـیاپ  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 103 -) )
یگرزب هناشن  ارجام  نیا  رد  : » دیامرف یم رارکت  دـمآ ، دـهاوخ  هروس  نیمه  رد  زین  رگید  ءایبنا  ناتـساد  نایاپ  رد  دوب و  هدـمآ  نوعرف 

ًۀَیَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دندوبن نمؤم  ناشرتشیب  اما  نانمؤم ) يزوریپ  ناهارمگ و  كاندرد  ماجنا  رـس  ادخ و  تردـق  تمظع و  رب   ) تسا
(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو 

381 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا نابرهم  میحر و  ریذپان و  تسکش زوریپ و  وت  راگدرورپ  و  (- » هیآ 104 )
نمؤم ياهتیلقا  نینچمه  و  زور ، نآ  رد  كدنا  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  تسا  يرثؤم  يرادـلد  اه  هلمج نیا  رارکت 
يارب تسا  يدـیدهت  مـه  دنـشاب و  مرگلد  یهلا  تـمحر  تّزع و  هـب  دـننکن و  تـشحو  هارمگ  تیرثـکا  زا  اـت  ناـمز  رـصع و  ره  رد 

.تسا تمحر  رطاخ  هب  هکلب  تسا  فعض  تهج  زا  هن  دوش ، یم هداد  اهنآ  هب  یتلهم  رگا  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا ناهارمگ و 

381 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

.دروآ یم نایم  هب  رگید  هدنزومآ  يارجام  کی  ناونع  هب  حون  موق  زا  نخس  میهاربا  يارجام  نایاپ  زا  دعب  نآرق  هیآ 105 -) )
(. َنِیلَسْرُْملا ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  نالوسر  حون ، موق  : » دیوگ یم تسخن 

.دش یم بوسحم  نالوسر  همه  بیذکت  حون  بیذکت  دندوب و  یکی  لوصا  رظن  زا  ناربمایپ  همه  هک  ارچ 

381 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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، هدرک هراشا  دـش  لقن  یـسوم  میهاربا و  زا  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ییاـهزارف  هیبش  هک  وا  یگدـنز  زا  زارف  نیا  هب  سپـس  هیآ 106 -) )
ٌحُون َأ ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  « ) دینک یمن هشیپ  يراک  زیهرپ  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  حون  ناشردارب  هک  ار  یماگنه   » روایب رطاخ  هب  دیوگ : یم

(. َنوُقَّتَت ال 
هار ناربهر  همه  هب  دـنک و  یم صخـشم  يربارب  تاواسم و  ساـسا  رب  ار  زیمآ  تبحم دـنویپ  تیاـهن  هک  تسا  يریبعت  ردارب »  » هب ریبعت 

، دـننک تیاعر  ار  یبلط  قوفت  هنوگ  ره  زا  يرود  اب  مأوت  تیمیمـص  تبحم و  تیاهن  دوخ  توعد  رد  دـیاب  هک  دـشخب  یم ماـهلا  قح 
382 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.ددرگ قح  نییآ  بذج  هدیمر  ياهلد  ات 

382 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ینیما هداتـسرف  امـش  يارب  نم  : » دـنک یم هفاضا  تسا  تاجن  تیادـه و  هنوگ  ره  هیاـم  ریمخ  هک  اوقت  هب  توعد  زا  سپ  هیآ 107 -) )
(. ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  « ) متسه

382 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف   ) تسادخ تعاطا  نم  تعاطا  هک  دییامن » تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  (- » هیآ 108 )

382 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

، دزاس یم هاتوک  ار  نایوج  هناهب  نابز  هک  یلیلد  دـیوج ، یم کسمت  دوخ ، تیناـقح  رب  يرگید  لـیلد  هب  حون  راـب  رگد  هیآ 109 -) )
(. ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َو  « ) مبلط یمن يدزم  متوعد  نیا  ربارب  رد  امش  زا  نم  و  : » دیوگ یم

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و  »

382 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

، دوب هدرک  ناـیب  شیوخ  تناـما  تلاـسر و  رب  دـیکأت  زا  دـعب  هک  دـیوگ  یم ار  يا  هلمج ناـمه  هلمج  نیا  لاـبند  هب  زاـب  هیآ 110 -) )
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  « ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  : » دیوگ یم

382 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نیا هب  دـندید ، دودـسم  دوخ  يور  هب  ار  ییوج  هناهب ياههار  هک  یماگنه  رـس  هریخ  ناربکتـسم  جوجل و  ناکرـشم  اـما  هیآ 111 -) )
ُنِمُْؤن اُولاق َأ  ( !؟» دـنا هدرک يوریپ  وت  زا  شزرا  یب تسپ و  دارفا  هک  یلاح  رد  میروایب  نامیا  وت  هب  ام  ایآ  دـنتفگ :  » دـندیبسچ و هلأسم 

(. َنُولَذْرَْألا َکَعَبَّتا  ََکل َو 
اهنآ هک  دوب  نیا  ناشگرزب  هابتشا  یلو  تخانش ، ناوریپ  قیرط  زا  دیاب  ار  اوشیپ  هک  دندوب  بئاص  صیخشت  نیا  رد  اهنآ  تسا  تسرد 
نارگ ابیز و  بکرم  هناخ و  سابل و  تورث ، لام و  ار  اهـشزرا  شجنـس  راـیعم  اـهنآ  دـندوب ، هدرک  مگ  ار  تیـصخش  راـیعم  موهفم و 
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فارشا رد  دوب و  رایسب  دمآ  رد  مک  تاقبط  رد  هک  تیناسنا  یلاع  تافـص  ییوج و  قح  اوقت و  یکاپ و  زا  و  دندوب ، هداد  رارق  تمیق 
.دندوب لفاغ  مک ، رایسب 

382 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هعماج حالـصا  قح و  يوس  هب  ناگمه  توعد  نم  هفیظو  : ) تفگ  » درک و حالـس  علخ  اروف  اجنیا  رد  ار  اـهنآ  حون  یلو  هیآ 112 -) )
383 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولَمْعَی .) اُوناک  اِمب  یِْملِع  ام  َلاق َو  ( !؟» دنا هتشاد يراک  هچ  اهنآ  مناد  یم هچ  نم  تسا )
.دنا هدمآ رب  يزاس  دوخ  ماقم  رد  دنا و  هتفگ کیبل »  » ار یهلا  ربهر  توعد  هک  تسا  زورما  مهم  هتشذگ ، هدوب  هچ  ره  اهنآ  هتشذگ 

383 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

و دـیدیمهف » یم امـش  رگا  تسا  نم  راگدرورپ  اب  اهنت  اهنآ  باسح   » دـنا هدرک يدـب  ای  بوخ  راک  هتـشذگ  رد  اهنآ  رگا  هیآ 113 -) )
(. َنوُرُعْشَت َْول  یِّبَر  یلَع  اَّلِإ  ْمُُهباسِح  ْنِإ   ) دیتشاد یم صیخشت  كرد و 

383 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ناـمیا زگره  نم  و   » میاـشگب ناـیوج  قـح  همه  يارب  ار  دوـخ  لاـب  رپ و  نـم  هـک  تـسا  نـیا  تـسا  نـم  هـفیظو  هـچنآ  هیآ 114 -) )
(. َنِینِمْؤُْملا ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  « ) درک مهاوخن  درط  ار  ناگدنروآ 

383 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ  « ) مراکشآ يا  هدننک راذنا  اهنت  نم   » منک راذنا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  نم  هفیظو  اهنت  هیآ 115 -) )
يدام و عضو  ره  رد  دشاب و  هک  ره  تسا ، نم  وریپ  ددرگ  زاب  میقتـسم ، طارـص  هب  فارحنا  هار  زا  دونـشب و  ارم  رادشه  نیا  سک  ره 

.یعامتجا طیارش 

383 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

روز همه  هک  دوب  نامه  حون  ربارب  رد  جوجل  هارمگ و  موق  نیا  لـمعلا  سکع  هاوخ : دوخ  ناکرـشم  قرغ  حون و  تاـجن  هیآ 116 -) )
نیا زا  رگا  تسا ) سب   ) حون يا  دـنتفگ :  » دوـب يدوباـن  هب  دـیدهت  روز و  تردـق و  رب  هیکت  نآ  و  دنتـشاد ، خـیرات  لوـط  رد  ناـیوگ 
ِْنَئل اُولاق  «! ) دش یهاوخ  نارابگنس  عطق  روطب  يزاس ) کیرات  خلت و  تیاهوگتفگ  اب  ار  ام  هعماج  ياضف  و   ) ینکن يراددوخ  نانخس 

(. َنیِموُجْرَْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  ای  ِهَْتنَت  َْمل 

383 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یلیلق هدـع  رد  زج  ییابیکـش  ربص و  همه  نآ  اب  نشور و  قطنم  نیا  اب  ینالوط  رمتـسم و  توعد  نیا  دـنیب  یم هک  حون » (- » هیآ 117 )
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نیا لاگنچ  زا  تاـجن  ییادـج و  ياـضاقت  دوخ  لاـح  حرـش  نمـض  درب و  یم ادـخ  هاـگرد  هب  تیاکـش  ماـجنا  رـس  هدراذـگن ، ریثأـت 
.دنک یم قطنم  یب نارگمتس 

(. ِنُوبَّذَک یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  َلاق  « ) دندرک بیذکت  ارم  نم  موق  اراگدرورپ ! درک : ضرع  »

383 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

384 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هورگ  نیا  تیاده  يارب  یهار  چیه  هک  نونکا  دنک : یم ضرع  سپس  هیآ 118 -) )
(. ًاْحتَف ْمُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  ْحَْتفاَف   ) نک يرواد  تدوخ  ام  نایم  و  نکفیب » ییادج  اهنآ  نم و  نایم  سپ   » هدنامن یقاب 

(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َیِعَم  ْنَم  ِینَِّجن َو  َو  « ) هد تاجن  دنتسه  نم  اب  هک  ار  ینانمؤم  نم و  و  : » دنک یم هفاضا  سپس 

384 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ام : » دیامرف یم هکنانچ  دمآ  ناگدننک  بیذکت  غارـس  هب  شکاندرد  تازاجم  حون و  يرای  هب  دنوادخ  تمحر  اجنیا  رد  هیآ 119 -) )
ِیف ُهَعَم  ْنَم  ُهاْنیَْجنَأَف َو  « ) میدیـشخب ییاهر  دوب  تاناویح ) عاونا  ناسنا و  زا   ) رپ هک  یتشک  نآ  رد  دندوب  وا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  وا و 

(. ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا 

384 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنِیقاْبلا ُدَْعب  اْنقَرْغَأ  َُّمث  « ) میدرک دوبان  قرغ و  ار  هیقب  سپس  (- » هیآ 120 )

384 ص :  ۀیآ 121 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

.درک نایب  ع )  ) میهاربا و  ع )  ) یسوم يارجام  نایاپ  رد  هک  دیوگ  یم نامه  نخس ، نیا  نایاپ  رد  و  هیآ 121 -) )
تیآ و شنافلاخم ) يدوباـن  قرغ و  ماـجنا  رـس  و  شیئابیکـش ، ربص و  وا ، رمتـسم  ریگیپ و  توعد  و   ) حون يارجاـم  رد  : » دـیامرف یم

(. ًۀَیَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) ناگمه يارب  تسا » يا  هناشن
(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  « ) دندرواین نامیا  اهنآ  رثکا  دنچ  ره  »

تنارای وت و  تشون  رس  هک  هد ! جرخ  هب  یگداتـسیا  شابم ، نارگن  تموق  ناکرـشم  یتخـس  رـس  ضارعا و  زا  ربمایپ ! يا  وت  نیا  رب  انب 
.تسا ناگدش  قرغ  موش  ماجنا  رس  نامه  ناهارمگ  ماجنا  رس  و  تسوا ، نارای  حون و  تشون  رس 

384 ص :  ۀیآ 122 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا میحر  ریذپان و  تسکش وت  راگدرورپ   » نادب و  هیآ 122 -) )
ار وت  ماجنا  رـس  هک  دوش  یم ببـس  شتزع  و  دنک ، تجح  مامتا  دهد و  تلهم  یفاک و  تصرف  اهنآ  هب  هک  دـنک  یم باجیا  شتمحر 

.دیامن تسکش  اب  هجاوم  ار  اهنآ  زوریپ و 
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384 ص :  ۀیآ 123 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

یگدـنز و زا  يا  هشوگ هک  دـسر  یم دوه »  » ناشربمایپ و  داع »  » موق هب  تبون  نونکا  داع : موق  هیور  یب لامعا  تاـیانج و  هیآ 123 -) )
385 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یتربع  ياهسرد  اهنآ و  تشون  رس 

.دنک یم نایب  هیآ  هدجیه  نمض  تسا  هتفهن  نآ  رد  هک  ار 
(. َنِیلَسْرُْملا ٌداع  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  ادخ  ناگداتسرف  داع  شک ) رس   ) موق : » دیامرف یم تسخن 

.دندوب هدرک  بیذکت  ار  ایبنا  همه  عقاو  رد  دوب  ناربمایپ  همه  توعد  دوه  توعد  نوچ  اما  دندرک  بیذکت  ار  دوه  اهنت  اهنآ  هچ  رگ 

385 ص :  ۀیآ 124 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هـشیپ اوـقت  اـیآ  تفگ ، دوـه  ناـشردارب  هک  ماـگنه  نآ  رد  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، لیـصفت  هب  لاـمجا  نـیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 124 -) )
(. َنوُقَّتَت ٌدوُه َأ ال  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( ؟» دینک یمن

رب ردارب ) « ) خا  » هملک لیلد  نیمه  هب  درک و  توعد  اوقت  دـیحوت و  هب  ار  اهنآ  ردارب »  » کی نوچمه  ینابرهم  يزوسلد و  تیاهن  رد  وا 
.تسا هدش  قالطا  وا 

385 ص :  ۀیآ 125 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  « ) متسه ینیما  هداتسرف  امش  يارب  نم  : » دوزفا سپس  هیآ 125 -) )
.متشادن طاسب  رد  تقادص  قح و  زج  مدییوپن و  تنایخ  هار  زگره  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  امش  نایم  رد  نم  یگدنز  هقباس 

385 ص :  ۀیآ 126 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

تعاطا نم  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ   » دـیهاگآ یبوخ  هب  مه  امـش  تسا و  نینچ  هک  نونکا  دـنک  یم دـیکأت  زاب  هیآ 126 -) )
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف   ) تسادخ تعاطا  متعاطا  هک  دییامن »

385 ص :  ۀیآ 127 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نم  » دـینادب تسا  یماـقم  لاـم و  هب  ندیـسر  همدـقم  اـهنیا  منارورپ و  یم رـس  رد  لاـم  يادوس  نم  دـینک  یم رکف  رگا  و  هیآ 127 -) )
(. ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َو  « ) مهاوخ یمن امش  زا  توعد  نیا  ربارب  رد  يرجا  نیرتکچوک ) )

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و  »
.تسوا ام  همه  راگدرورپ  هک  مهاوخ ، یم وا  زا  مهاوخ  یم يزیچ  رگا  نم  تسوا و  زا  اهتمعن  تاکرب و  همه 

385 ص :  ۀیآ 128 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

386 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمسق  راهچ  رب  داع  موق  دوه و  تشذگ  رس  زا  شخب  نیا  رد  نآرق  هیآ 128 -) )
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.میدناوخ هتشذگ  تایآ  نمض  رد  هک  دوه  توعد  ياوتحم  تسخن  تسا : هدرک  هیکت 
ره رب  امـش  ایآ  : » دـیوگ یم دـنک ، یم يروآ  دای  اهنآ  هب  ار  عوضوم  هس  هتخادرپ و  اهنآ  تسردان  لاـمعا  اـهیژک و  زا  داـقتنا  هب  سپس 

(. َنُوثَبْعَت ًۀَیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت  َأ  ( !؟» دیزاس یم سوه  يوه و  يور  زا  يا  هناشن یعفترم  ناکم 
دننام جرب و  نوچمه  ، ) اه هپت اـههوک و  عفترم  طاـقن  رب  ییاـهانب  نارگید  رب  رخاـفت  ییاـمن و  دوخ  يارب  دـنمتورث  نکمتم و  موق  نیا 

ار دوخ  يورین  تردق و  دننک و  بلج  نآ  هب  ار  نارگید  هجوت  هک  نیا  زج  دوبن  نآ  يارب  یحیحـص  فده  چیه  هک  دـنتخاس  یم نآ )
.دنشکب نیریاس  خر  هب 

386 ص :  ۀیآ 129 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هک نانچ  نآ  دیزاس ، یم مکحم  ابیز و  ياه  هعلق اهرصق و  امـش  : » دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  زا  يرگید  داقتنا  هب  رگید  راب  هیآ 129 -) )
املسم نیرفآ  رورغ  از و  تلفغ ياهنامتخاس  نینچ  يرآ ! َنوُُدلْخَت .) ْمُکَّلََعل  َِعناصَم  َنوُذِخَّتَت  َو  « ) دنام دیهاوخ  هنادواج  ایند  رد  ییوگ 

.تسا مومذم 
نآ رگم  تسا ، نآ  بحاص  لابو  تمایق  زور  رد  ییانب  ره  : » دومرف هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 

«! تسا ریزگان  نآ  زا  ناسنا  هک  رادقم 

386 ص :  ۀیآ 130 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هک یماگنه  هب  امـش  : » دیوگ یم هتخادرپ ، لادج  عازن و  ماگنه  هب  داع  موق  یمحر  یب اب  هطبار  رد  رگید  داقتنا  هب  سپـس  هیآ 130 -) )
(. َنیِراَّبَج ُْمتْشََطب  ُْمتْشََطب  اذِإ  َو  « ) دیهد یم رفیک  نارابج  نوچمه  هدرک و  زواجت  دح  زا  دینک  یم تازاجم  ار  یسک 

.دیهن رتارف  تلادع  قح و  هداج  زا  مدق  دیابن  زگره  اما  دشاب ، تبوقع  بجوتسم  هک  دنک  يراک  یسک  تسا  نکمم 
یتسرپ ایند  رد  هدش و  جراخ  یگدـنب  مسر  هار و  زا  هک  دوب  هدـش  طلـسم  اهنآ  رب  ایند  قشع  نانچ  نآ  هک  دـهد  یم ناشن  هیآ  هس  نیا 

.دندوب قرغ 

386 ص :  ۀیآ 131 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هشیپ اوقت  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دیوگ یم هدرک ، توعد  اوقت  هب  ار  اهنآ  رگید  راب  هناگ  هس ياهداقتنا  نیا  نایب  زا  دعب  هیآ 131 -) )
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  « ) دییامن تعاطا  ارم  روتسد  دیسرتب و  ادخ  زا  دینک و 

386 ص :  ۀیآ 132 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

387 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهتمعن  حیرشت  هک  میسر  یم دوه  نایب  زا  موس  شخب  هب  سپس  هیآ 132 -) )
.دنیآ ادخ  يوس  هب  دیاش  دنک ، کیرحت  ار  اهنآ  يرازگ  رکش  سح  هار ، نیا  زا  ات  تسا ، ناگدنب  رب  یهلا 

ار نخس  يور  تسخن  دنک ، یم هدافتسا  تسا  دیفم  رایسب  اهثحب  ندرک  نیـشنلد  يارب  هک  لیـصفت  لامجا و  شور  زا  هنیمز  نیا  رد  و 
رد ار  اهنآ  مظنم  موادم و  روطب  و  درک » دادما  دیناد  یم هک  ییاهتمعن  هب  ار  امـش  هک  دیزیهرپب  ییادخ  زا  و  : » دیوگ یم هدرک ، اهنآ  هب 
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(. َنوُمَْلعَت اِمب  ْمُکَّدَمَأ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو   ) داهن امش  رایتخا 

387 ص :  ۀیآ 133 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، نآ  لیصفت  حرش و  هب  هاتوک  نایب  نیا  زا  دعب  سپس  هیآ 133 -) )
(. َنِیَنب ٍماْعنَِأب َو  ْمُکَّدَمَأ  « ) درک دادما  دنمورب ) قیال و   ) نارسپ نایاپ و  راهچ  هب  ار  امش  »

387 ص :  ۀیآ 134 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  َو   ) میداد رارق  ناترایتخا  رد  يراج » بآ  ياه  همشچ زبس و  رس  مرخ و  ياهغاب  و  : » دیازفا یم دعب  هیآ 134 -) )
رابرپ لقن  لمح و  لئاسو  يرادماد و  مه  و  يرادـغاب ، يزرواشک و  مه  یناسنا ، يورین  رظن  زا  مه  ار  امـش  یگدـنز  بیترت  نیا  هب  و 

.دیتخانشن ار  وا  دیتسشن و  وا  هرفس  رس  رب  زور  بش و  دیدرک ، شومارف  ار  اهتمعن  همه  نیا  هدنشخب  هک  دش  هچ  یلو  میتخاس ،

387 ص :  ۀیآ 135 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نارفک رگا  دـیوگ : یم هدرک ، راذـنا  دـیدهت و  یهلا  رفیک  هب  ار  اـهنآ  هتخادرپ و  شنانخـس  زا  هلحرم  نیرخآ  هـب  سپـس  هیآ 135 -) )
(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) مسرت یم گرزب  زور  باذع  زا  امش  رب  نم   » دینک

.دید دیهاوخ  دوخ  مشچ  اب  ار  راگدرورپ  زا  یگناگیب  یتسرپ و  يوه  رابکتسا و  رورغ و  متس و  ملظ و  همه  نآ  هجیتن  هک  يزور 

387 ص :  ۀیآ 136 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

شک رـس  موق  اب  ار  دوه » ، » زوسلد ربمایپ  زغم  رپ  ياهوگتفگ  نیـشیپ  تایآ  رد  دنک ! یمن رثا  ام  رد  هک  هدـم  زردـنا  ار  ام  هیآ 136 -) )
.مینک یسررب  ار  موق  نآ  هنایذوم  لوقعمان و  ياهخساپ  نونکا  میدید ، داع » »

رد ینکن » ای  ینک  راذنا  ار  ام  هچ  دنک  یمن توافت  ام  يارب  نکم ) هتـسخ  ار  دوخ  هدوهیب  : ) دنتفگ داع ] موق  اهنآ -[  : » دیوگ یم نآرق 
(. َنیِظِعاْولا َنِم  ْنُکَت  َْمل  ْمَأ  َتْظَعَو  اْنیَلَع َأ  ٌءاوَس  اُولاق  ! ) دراذگ دهاوخن  يرثا  نیرتمک  ام  لد 

388 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

388 ص :  ۀیآ 137 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ُُقلُخ اَّلِإ  اذه  ْنِإ  « ) تسا ناینیـشیپ  ياه ) هناسفا و   ) شور نامه  نیا   » تسین داریا  ياج  ینک  یم داریا  ام  هب  وت  ار  هچنآ  اما  هیآ 137 -) )
(. َنِیلَّوَْألا

388 ص :  ۀیآ 138 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ام  َو  ! ) رگید ناهج  رد  هن  ناهج و  نیا  رد  هن  دش » میهاوخن  تازاجم  زگره  ام  و   » وت هتفگ  فالخ  رب  و  هیآ 138 -) )
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388 ص :  ۀیآ 139 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ام سپ  دندرک ، بیذکت  ار  دوه  اهنآ  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  موق  نیا  كاندرد  تشون  رس  نآرق  نخس ، نیا  لابند  هب  و  هیآ 139 -) )
(. ْمُهانْکَلْهَأَف ُهُوبَّذَکَف  « ) میدرک ناشدوبان  مه 

.دش نایب  یسوم  میهاربا و  حون و  ناتساد  نایاپ  رد  هک  دیوگ  یم ار  يزیگنا  تربع ياوتحم  رپ  هلمج  ود  نامه  ارجام  نیا  نایاپ  رد  و 
هک یموش  ماـجنا  رـس  زا  و  ناربماـیپ ، تماقتـسا  زا  ادـخ ، تردـق  زا   ) تسا ینـشور  هناـشن  هیآ و  تشذـگ ، رـس  نیا  رد  : » دـیامرف یم

ْمُهُرَثْکَأ َناک  اـم  ًۀَـیَآل َو  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دـندرواین ناـمیا  اـهنآ  رتشیب  زاـب  همه  نیا  اـب  یلو  دـیدرگ ) ناراـبج  ناـشک و  رـس  ریگنماد 
(. َنِینِمُْؤم

388 ص :  ۀیآ 140 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا نابرهم  میحر و  و  ریذپان ، تسکش دنمتردق و  وت  راگدرورپ  و  (- » هیآ 140 )
نانچ تازاجم  ماگنه  هب  اما  دنک ، یم هئارا  ناهارمگ  تیادـه  يارب  نشور  لئالد  دـهد ، یم تصرف  دـنک ، یم ارادـم  یفاک  هزادـنا  هب 

! دنام یمن یقاب  يدحا  يارب  رارف  لاجم  هک  دریگ  یم مکحم 

388 ص :  ۀیآ 141 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ناـشربمایپ و  دومث »  » موق زا  یهاـتوک  هدرـشف و  تشذـگ  رـس  هدـمآ ، هروس  نیا  رد  هک  اـیبنا  ناتـساد  زا  شخب  نیمجنپ  هیآ 141 -) )
.دنتشاد یهفرم  یگدنز  ماش »  » و هنیدم »  » نایم يرقلا » يداو   » مان هب  ینیمز  رس  رد  هک  تسا  حلاص » »

موق : » دیامرف یم ددرگ ، یم رارکت  خیرات  هنوگچ  دهد  یم ناشن  و  تسا ، حون »  » و داع » موق   » ناتساد هیبش  الماک  ناتساد  نیا  زاغآ  رس 
(. َنِیلَسْرُْملا ُدوُمَث  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  ادخ  نالوسر  دومث 

388 ص :  ۀیآ 142 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ایآ تفگ : اهنآ  هب  حلاص  ناشزوسلد  ردارب  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم هتخادرپ ، لیصفت  هب  لامجا  نیا  رکذ  زا  دعب  و  هیآ 142 -) )
389 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْذِإ  ( !؟» دینک یمن هشیپ  يراک  زیهرپ 

(. َنوُقَّتَت ٌِحلاص َأ ال  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق 

389 ص :  ۀیآ 143 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نایم رد  نم  قباوس  و  ٌنیِمَأ ) ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ، ) منیما يا  هداتسرف امـش  يارب  نم  : » دیوگ یم شیوخ  یفرعم  يارب  سپـس  هیآ 143 -) )
.تساعدم نیا  يایوگ  دهاش  امش 

389 ص :  ۀیآ 144 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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يارب يزیچ  امش  تداعس  ریخ و  ادخ و  ياضر  زج  هک  دینک » تعاطا  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  دینک و  هشیپ  اوقت  نیا  رب  انب  (- » هیآ 144 )
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف   ) تسین حرطم  نم 

389 ص :  ۀیآ 145 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ْمُُکلَئْسَأ ام  َو   ) مرادن امش  زا  یتشاد  مشچ  و  مبلط » یمن امش  زا  توعد  نیا  ربارب  رد  یشاداپ  دزم و  نم   » لیلد نیمه  هب  و  هیآ 145 -) )
(. ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع 

یلَع اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و   » يرآ تسوا ، رب  مشاداپ  منک و  یم يراـک  يرگید  يارب  نم 
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر 

389 ص :  ۀیآ 146 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

کی رد  ار  نانآ  و  هدراذـگ ، اـهنآ  یگدـنز  داـقتنا  لـباق  ساـسح و  ياـه  هطقن يور  تشگنا  يرگید  شخب  رد  سپـس  هیآ 146 -) )
.دنک یم موکحم  ینادجو  همکاحم 

(. َنِینِمآ انُهاه  ام  ِیف  َنوُکَْرُتت  َأ  « ) دینام یم تساجنیا  هک  ییاهتمعن  رد  تینما  تیاهن  رد  هشیمه  دینک  یم روصت  امش  ایآ  : » دیوگ یم
دهاوـخن ار  ناـتنابیرگ  رفیک  ماـقتنا و  گرم و  تسد  و  تسا ، ینادواـج  از  تلفغ يداـم و  یگدـنز  نیا  هـک  دـیرادنپ  یم نـینچ  اـیآ 

!؟ تفرگ

389 ص :  ۀیآ 147 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

امش دیوگ : یم دنک ، یم حیرـشت  نینچ  ار  دوخ  هتـشذگ  هتـسب  رـس  هلمج  لیـصفت  لامجا و  شور  زا  هدافتـسا  اب  سپـس  هیآ 147 -) )
(. ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ِیف  « ... ) اه همشچ اهغاب و  نیا  رد   » دینک یم نامگ 

389 ص :  ۀیآ 148 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ٍعوُرُز َو َو  ( ؟ دـنام دـیهاوخ  هشیمه  يارب  دـنراد » هدیـسر  باداش و  نیریـش و  ياه  هویم هک  اهلخن  اـهتعارز و  نیا  رد  و  (- » هیآ 148 )
(. ٌمیِضَه اهُْعلَط  ٍلَْخن 

389 ص :  ۀیآ 149 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

شیع و هب  نآ  رد  دیشارت و  یم ییاه  هناخ اههوک  زا  امش  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  هّفرم  مکحم و  ياه  هناخ هب  سپس  هیآ 149 -) )
(. َنیِهِراف ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت  َو  « ) دیزادرپ یم شون 

389 ص :  ۀیآ 150 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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390 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شنانخس  زا  موس  شخب  هب  اهداقتنا  نیا  رکذ  زا  دعب  حلاص  ترضح  هیآ 150 -) )
( ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  « ) دینک تعاطا  ارم  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  سپ  : » دهد یم رادشه  اهنآ  هب  و  هتخادرپ ،

390 ص :  ۀیآ 151 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنِیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال  « ) دینکن تعاطا  ار  نافرسم  نامرف  و  (- » هیآ 151 )

390 ص :  ۀیآ 152 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنوُِحلُْصی ِضْرَْألا َو ال  ِیف  َنوُدِسُْفی  َنیِذَّلا  « ) دننک یمن حالصا  زگره  دننک و  یم داسف  نیمز  رد  هک  اهنامه  (- » هیآ 152 )
زا داسف و  بجوم  دح  زا  زواجت  هنوگ  ره  حیحص  ماظن  کی  رد  تسا و  عیرشت  نوناق  شنیرفآ و  نوناق  ّدح  زا  زواجت  نامه  فارسا » »

.داسف فارسا  هجیتن  تسا و  فارسا  داسف ، همشچ  رس  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یم یگتخیسگ  مه 

390 ص :  ۀیآ 153 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هارمگ موق  ربارب  رد  ار  حـلاص  هناـهاوخ  ریخ  لدتـسم و  قطنم  هتـشذگ  تاـیآ  رد  حـلاص : موـق  یتخـس  رـس  تجاـجل و  هیآ 153 -) )
.دیونشب وا  ربارب  رد  ار  موق  قطنم  اجنیا ، رد  نونکا  دیدینش ،

َنِم َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ! ) ییوگ یم ینوزومان  نانخـس  اذل  يا » هداد تسد  زا  ار  دوخ  لقع  يا و  هدش روحـسم  وت  حلاص ! يا  دنتفگ :  » اهنآ
(. َنیِرَّحَسُْملا

390 ص :  ۀیآ 154 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نوچمه یناسنا  زا  دهد  یمن هزاجا  یلقع  چیه  و  اُنْلثِم .) ٌرََشب  اَّلِإ  َْتنَأ  ام  « ) ییام نوچمه  يرـشب  طقف  وت   » هتـشذگ نیا  زا  هیآ 154 -) )
(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ٍۀَیِآب  ِتْأَف   ) میروایب نامیا  وت  هب  ام  ات  روایب » يا  هناشن تیآ و  ییوگ  یم تسار  رگا  ! » مینک تعاطا  نامدوخ 

390 ص :  ۀیآ 155 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اهنآ هب  دیاب  و  دندرک ، هزجعم  ياضاقت  ییوج  هناهب  رطاخ  هب  هک  یبلط  قح  رطاخ  هب  هن  شک ، رس  هورگ  نیا  لاح  ره  هب  هیآ 155 -) )
امـش يارب  و  تسا ، هیرق  بآ  زا  یمهـس  وا  يارب  هک  تسا  يا  هقان نیا  تفگ :  » دـنوادخ روتـسد  هب  حـلاص  اذـل  دـش ، یم تجح  مامتا 

(. ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ُبْرِش  ْمَُکل  ٌبْرِش َو  اَهل  ٌۀَقان  ِهِذه  َلاق  « ) ینیعم زور  مهس 
زور کی  هک  دوب  نیا  نآ  ياهیگژیو  زا  و  دمآ ، رب  هوک  لد  زا  ییاسآزجعم  زرطب  تسا و  هدوبن  یلومعم  يداع و  رتش  کی  هقان »  » نیا

.دیشون یم داد و  یم صیصخت  دوخ  هب  ار  يدابآ  بآ 

390 ص :  ۀیآ 156 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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391 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بیجع  رتش  نیا  دنک  مالعا  اهنآ  هب  هک  دوب  رومأم  حلاص  لاح  ره  هب  هیآ 156 -) )
دیناسرن نآ  هب  يرازآ  نیرتمک  : » داد روتـسد  و  دننک ، اهر  دوخ  لاح  هب  تسادـخ  نایاپ  یب تردـق  زا  يا  هناشن هک  ار  هداعلا  قراخ  و 

(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  ُباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  « ) تفرگ دهاوخ  ورف  ار  امش  میظع  زور  باذع  دینک ) نینچ  رگا   ) هک

391 ص :  ۀیآ 157 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

، دنتـسناد یم دوخ  عفانم  محازم  ار  مدرم  یهاگآ  دندوبن و  ناگدروخ  بیرف  يرادیب  هب  رـضاح  هک  یـشک  رـس  موق  هتبلا  هیآ 157 -) )
و دندروآ ، رد  اپ  زا  ار  نآ  هبرض ) دنچ  ای  کی  اب  و   ) هدومن هلمح  هقان )  ) نآ رب  ماجنا  رـس   » دندرک و حرط  ار  هقان  ندرب  نایم  زا  هئطوت 

(. َنیِمِدان اوُحَبْصَأَف  اهوُرَقَعَف   ) دندرک یم ساسحا  دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  یهلا  باذع  هک  ارچ  دندش » نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  سپس 

391 ص :  ۀیآ 158 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

تفرگ رارق  نیا  رب  ادخ  هدارا  دنتـسین  قح  شریذپ  هدامآ  هک  دنداد  ناشن  المع  تشذگ و  دح  زا  اهنآ  يرگنایغط  نوچ  هیآ 158 -) )
(. ُباذَْعلا ُمُهَذَخَأَف  « ) تفرگ ورف  ار  اهنآ  یهلا  باذع  ماگنه  نیا  رد   » دنک كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  ار  نیمز  هک 

رـس نیا  رد  : » دـیامرف یم درک ، ناـیب  میهاربا  حون و  دوه و  موـق  يارجاـم  ناـیاپ  رد  هک  دـیوگ  یم ناـمه  ارجاـم  نیا  ناـیاپ  رد  نآرق 
نآ تفلاخم  تجاجل و  یتخـس و  رـس  زین  و  اویـش ، قطنم  نآ  گرزب و  ربمایپ  نیا  لمحت  يدرمیاپ و  همه  نآ  حلاص و  موق   ) تشذگ

ناـمیا اـهنآ  رثـکا  اـما  تسا ، یتربـع  سرد  تیآ و  دـندش ) راـتفرگ  نآ  هب  هک  یموش  تشون  رـس  رگرادـیب و  هزجعم  اـب  ناـیور  هیس 
(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  ًۀَیَآل َو  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دندرواین

391 ص :  ۀیآ 159 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هب تبـسن  وا  تمحر  عناـم  میظع  تردـق  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  دوـش  هریچ  ادـخ  تردـق  رب  دـناوت  یمن سک  چـیه  يرآ  هیآ 159 -) )
(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و   » تسین نانمشد  هب  تبسن  یتح  ناتسود و 

391 ص :  ۀیآ 160 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

طول ترضح  هدمآ  هروس  نیا  رد  شهارمگ  موق  وا و  یگدنز  زا  يا  هشوگ هک  يربمایپ  نیمـشش  زواجتم ! نیگنن و  موق  هیآ 160 -) )
.تسا (ع )

(. َنِیلَسْرُْملا ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  ادخ  ناگداتسرف  طول  موق  : » دیوگ یم تسخن 

391 ص :  ۀیآ 161 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

392 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  گنهامه  هک  دنک  یم طول  ترضح  توعد  هب  يا  هراشا سپس  هیآ 161 -) )
!؟» دینک یمن هشیپ  اوقت  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  طول  ناشردارب  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم تسا  هتـشذگ  ناربمایپ  رگید  توعد  تیفیک 

(. َنوُقَّتَت ٌطُول َأ ال  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  )
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392 ص :  ۀیآ 162 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

.دیوگ یم نخس  ردارب  کی  نوچمه  هک  داد  یم ناشن  شا  هداعلا قوف قیمع و  يزوسلد  وا و  راتفگ  نحل  هیآ 162 -) )
(. ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  « ) متسه ینیما  لوسر  امش  يارب  نم  : » دوزفا سپس 

ار تناما  تیاعر  اعطق  امـش  راگدرورپ  مایپ  ندناسر  یهلا و  یحو  هب  تبـسن  زین  دعب  هب  نیا  زا  و  دیا ؟ هدید نم  زا  یتنایخ  نونکات  ایآ 
.درک مهاوخ 

392 ص :  ۀیآ 163 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

امـش تداعـس  هار  ربهر  هک  دییامن » تعاطا  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  و  دـینک ، هشیپ  يراک  زیهرپ  تسا ) نینچ  هک   ) نونکا (- » هیآ 163 )
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف   ) متسه

392 ص :  ۀیآ 164 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نیرتـمک نم  ، » هن دـنک ، یم بیقعت  ار  يداـم  فدـه  کـی  تسا و  ناـن  بآ و  يارب  يا  هلیـسو توعد ، نیا  دـینکن  رکف  هیآ 164 -) )
ْنِإ ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  َو  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اـهنت  مشاداـپ  رجا و  مهاوخ ، یمن امـش  زا  توعد  نیا  ربارب  رد  یـشاداپ 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ 

392 ص :  ۀیآ 165 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هطقن نیرتـمهم  هک  اـجنآ  زا  دزادرپ و  یم اـهنآ  یقـالخا  تاـفارحنا  زا  یـشخب  تسیاـشان و  لاـمعا  زا  داـقتنا  هـب  سپـس  هیآ 165 -) )
هب نایناهج  نایم  رد  امـش  ایآ  : » تفگ نینچ  درک و  هیکت  هلأسم  نیمه  يور  دوب  ییارگ  سنج  مه  یـسنج و  فارحنا  اـهنآ ، فارحنا 

(. َنیَِملاْعلا َنِم  َنارْکُّذلا  َنُوتْأَت  َأ  ( !؟» دیور یم روکذ  سنج  غارس 
یگدنز نانآ  اب  ملاس  حیحـص و  جاودزا  اب  دیناوت  یم هدـیرفآ و  امـش  يارب  فلاخم  سنج  زا  دارفا  همه  نیا  دـنوادخ  هک  نیا  اب  ینعی 

هدولآ ینیگنن  تسپ و  راـک  نینچ  هب  ار  دوخ  و  هدرک ، اـهر  ار  ادـخ  یعیبط  كاـپ و  تمعن  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  یـشخب  مارآ  كاـپ و 
! دیا هتخاس

392 ص :  ۀیآ 166 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ْنِم ْمُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  ام  َنوُرَذَت  َو  ( ؟» دینک یم اهر  تسا  هدیرفآ  امش  يارب  راگدرورپ  هک  ار  ینارـسمه  و  : » دوزفا سپـس  هیآ 166 -) )
(. ْمُکِجاوْزَأ

(. َنوُداع ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  «! ) دیتسه يرگزواجت  موق  امش  هکلب  »
393 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدناشکن  یفارحنا  راک  نیا  هب  ار  امش  یمسج  یحور و  زا  معا  یعیبط ، زاین  زگره 

.هدرک هدولآ  یگنن  نینچ  هب  ار  ناتناماد  هک  تسا  نایغط  زواجت و  هکلب  تسا ،
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393 ص :  ۀیآ 167 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

اب ار  یهلا  ربهر  نیا  ياهزردنا  هک  نیا  ياج  هب  دندوب  رورغ  توهش و  هداب  مرگ  رـس  هک  طول  موق  طول : موق  ماجنا  رـس  هیآ 167 -) )
يا دنتفگ :  » و دنتـساخرب ، وا  اب  هزرابم  هب  دنـشخب  ییاهر  دندوب  رو  هطوغ نآ  رد  هک  یبالجنم  زا  ار  دوخ  و  دـنوش ، اریذـپ  لد  ناج و 
اُولاق « ) دوب یهاوخ  راید ) رهـش و  نیا   ) ناگدـنوش جارخا  زا  ینکن  يراددوخ  نانخـس  نیا  زا  رگا  شاب ) شوماـخ  تسا ، سب  ! ) طول

(. َنیِجَرْخُْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُطُول  ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 
زا راختفا ! یگدولآ  یکاپان و  و  تسا ، بیع  نیرتگرزب  اهنآ  نایم  رد  اوقت  یکاپ و  هک  دـسر  یم ییاـج  هب  هدولآ  هارمگ و  مدرم  راـک 

رهـش و زا  البق  دندید ، یم دوخ  تشز  لامعا  محازم  هک  ار  كاپ  دارفا  زا  یهورگ  دـساف ، تیعمج  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا 
.دندوب هدنار  نوریب  دوخ  يدابآ 

393 ص :  ۀیآ 168 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

َلاق « ) متسه امش  لامعا  نمـشد  نم  تفگ : داد و  همادا  دوخ  نانخـس  هب  دنک  انتعا  اهنآ  ياهدیدهت  هب  هکنآ  یب طول  اما  هیآ 168 -) )
(. َنِیلاْقلا َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ 

ادـخ و هار  رد  نم  دـیهد ، ماجنا  تسا  هتخاـس  امـش  تسد  زا  يراـک  ره  داد ، مهاوخ  همادا  ناـنچمه  مدوخ  ياهـضارتعا  هب  نم  ینعی 
! مرادن اورپ  اهدیدهت  نیا  زا  اهیتشز  اب  هزرابم 

393 ص :  ۀیآ 169 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

مامتا تخاس ، لدبم  ینفعتم  رازنجل  هب  ار  اهنآ  هعماج  رسارس  داسف  دراذگن ، رثا  اهتحیصن  اهزردنا و  همه  نآ  ماجنا  رـس  هیآ 169 -) )
.دش یفاک  هزادنا  هب  تجح 

.تسا هدیسر  رخآ  هب  ع )  ) طول تلاسر 
: درک ضرع  نینچ  هدمآ  رب  دنوادخ  هاگشیپ  هب  اضاقت  شیاین و  ماقم  رد 

(. َنُولَمْعَی اَّمِم  ِیلْهَأ  ِینَِّجن َو  ِّبَر  « ) شخب ییاهر  دنهد  یم ماجنا  اهنیا  هچنآ  زا  ار  منادناخ  نم و  اراگدرورپ ! »

393 ص :  ۀیآ 170 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ُهَلْهَأ ُهاْنیَّجَنَف َو  « ) میداد تاجن  یگمه  ار  شنادـناخ  طول و  ام  : » دـیامرف یم هکنانچ  درک ، تباـجا  ار  اـعد  نیا  دـنوادخ  هیآ 170 -) )
(. َنیِعَمْجَأ

393 ص :  ۀیآ 171 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

394 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِِرباْغلا .) ِیف  ًازوُجَع  اَّلِإ  « ) دنام یقاب  هارمگ  هورگ  نآ  نایم  رد  هک  ینز  ریپ  زج  (- » هیآ 171 )
.درواین نامیا  طول  هب  زگره  هک  دوبن  طول  رسمه  زج  یسک  نز  ریپ  نیا 
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394 ص :  ۀیآ 172 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رب رفـس  تخر  ناگدولآ  راید  زا  ادـخ  نامرف  هب  هنابـش  اهنآ  داد ، تاجن  وا  اب  ار  كدـنا  ناـنمؤم  طول و  دـنوادخ ، يرآ  هیآ 172 -) )
هلزلز دیـسر ، ارف  یهلا  باذـع  نامرف  حبـص ، زاغآ  رد  دـنتخاس ، اهر  دوخ  لاح  هب  دـندوب  گـنن  داـسف و  قرغ  هک  ار  اـهنآ  و  دنتـسب ،

.درک ور  ریز و  یلکب  ار  اهنآ  نیمز  رس  یکانتشحو 
(. َنیِرَخْآلا اَنْرَّمَد  َُّمث  « ) میدرک دوبان  كاله و  ار  تیعمج  نآ  ام  سپس  : » دیامرف یم هاتوک  هلمج  کی  رد  اجنیا  رد  نآرق  هکنانچ 

394 ص :  ۀیآ 173 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ًارَطَم ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  « ) میداتسرف اهنآ  رب  یناراب  و  (- » هیآ 173 )
َءاسَف « ) ناگدـش راذـنا  ناراب  دوب  يدـب  ناراب  هچ  ! » درک وحم  اهرظن  زا  ار  اهنآ  ياه  هناریو یتح  هک  گنـس  زا  یناراب  یناراب ، هچ  اـما 

(. َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم 
.رگناریو دوب و  هدننک  دوبان  كانتشحو و  ناراب ، نیا  اما  هدننک ، هدنز  تسا و  شخبتایح  یلومعم  ياهناراب 

اهنآ رب  مکارتم  هزیرگنـس  زا  یناراب  سپـس  دـندش ، ور  ریز و  طول  موق  ياهرهـش  تسخن  هک  دوش  یم هدافتـسا  دوه  هروس  هیآ 82  زا 
.دمآ دورف 

394 ص :  ۀیآ 174 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

جنپ هراب  رد  هروس  نیا  رد  شهباشم  ياهارجام  نایاپ  رد  هک  میـسر  یم يا  هلمج ود  ناـمه  هب  ارجاـم  نیا  ناـیاپ  رد  زاـب  هیآ 174 -) )
(. ًۀَیَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) تسا یتیآ  اهنآ ) موش  تشون  رس  طول  موق  يارجام   ) نیا رد  : » دیامرف یم تسا ، هدمآ  رگید  گرزب  ربمایپ 

(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  « ) دندوبن نمؤم  ناشرتشیب  اما  »

394 ص :  ۀیآ 175 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و  (- » هیآ 175 )
رظن دـیدجت  تیادـه و  يارب  یفاـک  تلهم  اـهنآ  هب  دـنک و  یمن تازاـجم  اروـف  ار  هدوـلآ  نینچ  یماوـقا  هک  رترب  نیا  زا  یتـمحر  هچ 

.دهد یم
نارازه نایم  رد  نامیا  اـب  هداوناـخ  کـی  رگا  یتح  دـنازوس  یمن مه  اـب  ار  رت  کـشخ و  شتازاـجم  هک  رترب  نیا  زا  یتمحر  هچ  زین  و 

395 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  اهنآ  دشاب  هدولآ  هداوناخ  رازه 
.دشخب یم تاجن 

یقاب نآ  زا  يرثا  هک  دـنک  یم ور  ریز و  ار  ناگدولآ  راید  ناـنچ  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  هک  رتـالاب  نیا  زا  یتردـق  تزع و  هچ  و 
.دنام یمن

395 ص :  ۀیآ 176 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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نآ و  هدمآ ، هروس  نیا  رد  هک  تسا  ناربمایپ  ياهناتـساد  زا  هقلح  نیرخآ  نیمتفه و  نیا  هکیا !»  » باحـصا و  بیعـش » ((- » هیآ 176 )
.تسوا شک  رس  موق  و  بیعش »  » ادخ گرزب  ربمایپ  ناتساد 

.تشاد یگدنز  نیدم ) کیدزن  یفورعم  يدابآ  « ) هکیا  » و تاماش ) بونج  رد  يرهش  « ) نیدم  » نیمز رس  رد  ربمایپ  نیا 
(. َنِیلَسْرُْملا ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  ادخ )  ) نالوسر هکیا  باحصا  : » دیوگ یم تسخن 

395 ص :  ۀیآ 177 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ْذِإ ( ؟» دینک یمن هشیپ  ار  اوقت  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  بیعـش  هک  یماگنه  : » دیوگ یم هتخادرپ ، لامجا  نیا  حرـش  هب  سپـس  هیآ 177 -)) )
(. َنوُقَّتَت ٌْبیَعُش َأ ال  ْمَُهل  َلاق 

هشیر و هک  يراگزیهرپ  اوقت و  هب  توعد  دندرک  یم عورـش  ناربمایپ  ریاس  هک  دـش  عورـش  هطقن  نامه  زا  بیعـش  توعد  تقیقح  رد 
.تسا یعامتجا  یقالخا و  ياهینوگرگد  یحالصا و  ياه  همانرب همه  هیام  ریمخ 

395 ص :  ۀیآ 178 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  « ) متسه ینیما  لوسر  امش  يارب  نم  : » دوزفا سپس  هیآ 178 -)) )

395 ص :  ۀیآ 179 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف   ) تسوا تعاطا  متعاطا  هک  دییامن » تعاطا  ارم  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دینک و  هشیپ  ار  اوقت  سپ  ((- » هیآ 179 )

395 ص :  ۀیآ 180 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

راـگدرورپ رب  نم  دزم  رجا و  اـهنت  مبلط  یمن یـشاداپ  رجا و  امـش  زا  توـعد  نیا  ربارب  رد  نم   » هـک دـینادب  زین  ار  نـیا  هیآ 180 -)) )
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َو  « ) تسا نایملاع 

395 ص :  ۀیآ 181 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

دوخ یلک  توعد  زا  دعب  تسا  هدمآ  البق  هروس  نیا  رد  ناشخیرات  زا  يا  هشوگ هک  یناربمایپ  ریاس  دـننام  زین  بیعـش » ((- » هیآ 181 )
نآ و  دراذـگ ، تشگنا  طیحم  نآ  یعامتجا  یقالخا و  تافارحنا  يور  شتاـمیلعت  زا  مود  شخب  رد  ادـخ ، ناـمرف  تعاـطا  اوقت و  هب 

396 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
، دوب رامثتسا  یشک و  قح  شحاف و  ملظ  و  يداصتقا ، ياهیناماسبان  هفرم  موق  نیا  فارحنا  نیرتمهم  هک  اجنآ  زا  دیـشک و  دقن  ریز  ار 

.درک هیکت  لئاسم  نیا  يور  همه  زا  شیب 
(. َْلیَْکلا اُوفْوَأ   ) دینکن یشورف  مک  و  دینک » ادا  ار  هنامیپ  قح  : » دیوگ یم تسخن 

(. َنیِرِسْخُْملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  « ) دینکفین تراسخ  هب  ار  نارگید  «و 
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396 ص :  ۀیآ 182 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ِمیِقَتْسُْملا ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  َو  « ) دینک نزو  حیحص ، يوزارت  اب  و  ((- » هیآ 182 )

396 ص :  ۀیآ 183 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ْمُهَءایْشَأ َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال   ) دیهنن بیع  مدرم ، سانجا  ءایشا و  رب  و  دیراذگن » مک  ار  مدرم  قح  و  ((- » هیآ 183 )
(. َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  « ) دینکن داسف  يارب  شالت  نیمز  رد  «و 

396 ص :  ۀیآ 184 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

و : » دیوگ یم و  دنک ، یم توعد  اوقت  هب  ار  اهنآ  رگید  راب  نخس ، زا  شخب  نیا  رد  شروتسد  نیرخآ  رد  بیعش  سپـس  هیآ 184 -)) )
(. َنِیلَّوَْألا َۀَِّلبِْجلا  ْمُکَقَلَخ َو  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  « ) دیرفآ ار  نیشیپ  ماوقا  امش و  هک  دیزیهرپب  ییادخ  زا 

، اهنآ هتشذگ  دنتفر ، دندمآ و  رگید  ماوقا  ناتناردپ و  امـش  زا  لبق  دیا ، هداهن ماگ  نیمز  نیا  يور  هک  دیتسین  یتیعمج  موق و  اهنت  امش 
.دینکن شومارف  ار  شیوخ  هدنیآ  و 

396 ص :  ۀیآ 185 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

دندـید لیلد  یب بیعـش  یقطنم  ياهفرح  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  رگمتـس  ملاظ و  تیعمج  رـس ! هریخ  موق  نیا  تشون  رـس  هیآ 185 -)) )
.دنتخاس وا  هجوتم  ار  غورد  تمهت و  لیس  دنهد ، همادا  دوخ  یگماکدوخ  هب  هک  نیا  يارب 

«! یناگدش نوسفا  زا  طقف  وت  دنتفگ :  » دندز و وا  هب  دندز  یم ناربمایپ  هب  نارابج  نامرجم و  هک  ار  یگـشیمه  بسچ  رب  نامه  تسخن 
(. َنیِرَّحَسُْملا َنِم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  )

396 ص :  ۀیآ 186 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ام رب  يرترب  تلیضف و  هچ  الصا  میوش ، وت  وریپ  ام  هک  يراد  يراظتنا  هچ  ام » نوچمه  یتسه  يرشب  طقف  وت   » هوالع هب  هیآ 186 -)) )
(. اُنْلثِم ٌرََشب  اَّلِإ  َْتنَأ  ام  َو  ( ؟ يراد

(. َنِیبِذاْکلا َنَِمل  َکُّنُظَن  ْنِإ  َو  «! ) ینایوگغورد زا  هک  تسا  نیا  میراد  وت  هراب  رد  هک  ینامگ  اهنت  »

396 ص :  ۀیآ 187 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هلیـسو نیا  اب  دهاوخ  یم هک  بلط  تصرف  یناسنا  وگغورد و  ار  وا  یهاگ  هک  ضیقن  دض و  نانخـس  نیا  نتفگ  زا  دعب  هیآ 187 -)) )
هدیزگرب ییوگ  یم تسار  رگا  سپ   » بوخ رایسب  هک  دوب  نیا  ناشنخس  نیرخآ  دندناوخ ، نونجم  ار  وا  هاگ  و  دیوج ، يرترب  اهنآ  رب 

397 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
اهدیدهت نیا  زا  ام  ینادب  ات  زاس  التبم  ینک  یم نامدیدهت  نآ  هب  هک  ییالب  نامه  هب  ار  ام  و  زیر » ورف  ام  رـس  رب  ار  ینامـسآ  ياهگنس 
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(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  اْنیَلَع  ْطِقْسَأَف  ! ) میسرت یمن

397 ص :  ۀیآ 188 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نیا داد  هک  یخـساپ  اهنت  یهلا ، باذع  ياضاقت  و  هدننز ، تشز و  تاریبعت  و  نوزومان ، نانخـس  نیا  ربارب  رد  بیعـش » ((- » هیآ 188 )
(. َنُولَمْعَت اِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  َلاق  « ) تسا رتهاگآ  دیهد  یم ماجنا  امش  هک  یلامعا  هب  نم  راگدرورپ  تفگ :  » دوب

.دنک یم لزان  ار  باذع  دید  تازاجم  قحتسم  ار  امش  نامز  ره  تسا  ربخ  اب  ناتقاقحتسا  نازیم  زا  و 

397 ص :  ۀیآ 189 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

بیعش اهنآ  سپ  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دیـسر ، ارف  ناگدولآ  نیا  زا  نیمز  هحفـص  يزاسکاپ  نامز  لاح  ره  هب  یلو  هیآ 189 -)) )
(. ِۀَّلُّظلا ِمْوَی  ُباذَع  ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  «! ) تفرگ ورف  ار  اهنآ  نکفا  هیاس  ربا  زور  باذع  نآ  لابند  هب  دندرک و  بیذکت  ار 

(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  َناک  ُهَّنِإ  « ) دوب یگرزب  زور  باذع  باذع ، نیا   » و
دـش و رهاظ  نامـسآ  رد  يربا  هعطق  هاـگان  دـیزو ، یمن یمیـسن  اـقلطم  و  تفرگ ، ارف  ار  اـهنآ  نیمز  رـس  ینازوس  ياـمرگ  زور ، تفه 

.دندرب هانپ  ربا  هیاس  هب  یتحاران  تدش  زا  دنتخیر و  نوریب  دوخ  ياه  هناخ زا  اهنآ  تفرگ ، ندیزو  یمیسن 
، تخیر ورف  اهنآ  رـس  رب  شتآ  نآ  لابند  هب  و  شارخ ، شوگ  يادص  اب  يا  هقعاص تساخرب ، ربا  زا  رابگرم  يا  هقعاص ماگنه  نیا  رد 

.دندش دوبان  كاله و  یگمه  و  داتفا ، نیمز  رب  يا  هزرل و 

397 ص :  ۀیآ 190 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

.دوب هدمآ  گرزب  ءایبنا  زا  هتشذگ  ناتساد  شش  نایاپ  رد  هک  دیوگ  یم ار  نامه  ناتساد  نیا  نایاپ  رد  هیآ 190 -)) )
ياهبیذکت اهیتخس و  رس  اهتجاجل و  و  بیعش ، ناشربمایپ  رهم  رپ  توعد  و  هکیا »  » نیمز رـس  مدرم   ) تشذگ رـس  نیا  رد  : » دیامرف یم

(. ًۀَیَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) تسا یتربع  سرد  هناشن و  رابگرم ) هقعاص  اب  رگمتس  موق  نیا  يدوبان  ماجنا  رس  و  نانآ ،
(. َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  « ) دندرواین نامیا  اهنآ  رثکا  اما  »

397 ص :  ۀیآ 191 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

398 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ات  داد  یفاک  تلهم  اهنآ  هب  نابرهم  میحر و  دنوادخ  لاح  نیا  اب  هیآ 191 -)) )
راگدرورپ  » يرآ تفرگ ، ار  اهنآ  شراهق  تردق  اب  دندش  باذع  بجوتـسم  هک  یماگنه  و  دننک ، حالـصا  ار  نتـشیوخ  دنیآ و  دوخ 

(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) تسا میحر  ریذپان و  تسکش وت 
ياـه هروـس رد  ناربماـیپ  نیا  تشذـگ  رـس  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوـت  گرزب  ربماـیپ  تفه  نیا  تشذگرـس  ناـیاپ  رد  هتکن :

زین اـهنآ  همه  ناـیاپ  و  گـنهامه ، اـهنآ  همه  توعد  زاـغآ  هک  تسین  نینچ  يدروم  چـیه  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  زین  نآرق  زا  يرگید 
.دشاب هدش  نایب  گنهامه 

زاغآ و هک  دـندوب  يدـحاو  همانرب  ياراد  هک  دـهد ، یم ناـشن  اـیبنا  توعد  رد  ار  دـیحوت »  » ساـکعنا زیچ  ره  زا  لـبق  یگنهاـمه  نیا 
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.دوب یکی  شنایاپ 

398 ص :  ۀیآ 192 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رد هک  يزیگنا  تربع  ياهسرد  نیـشیپ و  يایبنا  يارجام  زا  ناتـساد  تفه  نایب  زا  دعب  نیـشیپ : بتک  رد  نآرق  تمظع  هیآ 192 -)) )
تیناقح نآرق و  تمظع  ثحب  دوب ، هدـش  زاغآ  نآ  اب  هروس  هک  ددرگ  یم زاب  یثحب  نامه  هب  نآرق  رگید  راب  دوب  هتفهن  اـهنآ  خـیرات 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو  « ) تسا هدش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  نیا  : » دیوگ یم یهلا ، نیبم  مالک  نیا 

398 ص :  ۀیآ 193 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ُنیِمَْألا ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  « ) تسا هدرک  لزان  دنوادخ ) يوس  زا   ) نیمالا حور  ار  نآ  : » دنک یم هفاضا  اذل  هیآ 193 -) )
لیطابا تافارخ و  هب  یگدولآ  زا  یلاـخ  كاـپ و  ناـشخرد و  نینچ  نیا  دوب ، هدرواـین  دـنوادخ  يوس  زا  ار  نآ  یحو  هتـشرف  نآ  رگا 

.دوبن

398 ص :  ۀیآ 194 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

َِکْبلَق یلَع  « ) یـشاب ناگدـننک  راذـنا  زا  ات  درک ) لزان  راگدرورپ  يوس  زا   ) وت بلق  رب   » ار نآرق  نیمـالا  حور  نیا  يرآ  هیآ 194 -) )
(. َنیِرِْذنُْملا َنِم  َنوُکَِتل 

فده تسا ، يرادیب  تیلوؤسم و  ساسحا  داجیا  فدـه  هدوبن  ییارـسناتساد  یمرگ و  رـس  ناونع  هب  ناگتـشذگ  خـیرات  نایب  فدـه 
.تسا يزاسناسنا  تیبرت و 

398 ص :  ۀیآ 195 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

درک لزان  راکـشآ » یبرع  نابز  هب   » ار نآ  دـنامن  یقاـب  یـسک  يارب  يا  هناـهب رذـع و  هنوگ  چـیه  ياـج  هک  نیا  يارب  و  هیآ 195 -) )
(. ٍنِیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  )

399 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییانشور  نآرق و  تحارص  يور  هکلب  تسین ، برع  نابز  يور  هیکت  فده  هتبلا 
.تسا نآ  میهافم 

399 ص :  ۀیآ 196 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  نآرق  تیناقح  لئالد  زا  رگید  یکی  هب  سپس  هیآ 196 -) )
(. َنِیلَّوَْألا ُِربُز  یَِفل  ُهَّنِإ  َو   ) دنا هداد تراشب  هدنیآ  رد  نآ  روهظ  زا  و  تسا » هدمآ  زین  ناینیشیپ  بتک  رد  باتک  نیا  فصو  »

399 ص :  ۀیآ 197 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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نآ زا  یبوخ  هب  لیئارـسا  ینب  ياملع  هک  تسین  یفاک  اهنآ  يارب  هناشن  نیمه  ایآ  : » دـنک یم هفاـضا  اـجنیا  رد  نآرق  اذـل  هیآ 197 -) )
(. َلِیئارْسِإ ِیَنب  ُءامَلُع  ُهَمَْلعَی  ْنَأ  ًۀَیآ  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» دنهاگآ

نینچ دوبن  نکمم  دندوب  روشحم  الماک  ناکرشم  اب  دنتـشاد و  دوجو  لیئارـسا  ینب  نادنمـشناد  همه  نآ  هک  یطیحم  رد  تسا  نشور 
رد هک  دهد  یم ناشن  دوخ  نیا  تساخ ، یمرب راکنا  گناب  وس  ره  زا  اروف  هک  ارچ  دیوگب ، شدوخ  هراب  رد  فازگ  هب  نآرق  ار  ینخس 

.تسا هتشادن  راکنا  ياج  هک  هدوب  نشور  هلأسم  نیا  يردق  هب  تایآ  لوزن  طیحم 

399 ص :  ۀیآ 198 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نآ زا  يریگـشیپ  رافک و  یلامتحا  ياه  هناهب زا  رگید  یکی  هب  تسخن  اـجنیا  رد  دوب !...  هدـش  لزاـن  مجع  رب  نآرق  رگا  هیآ 198 -) )
.دنک یم لیمکت  تسا  هدمآ  نیبم  یبرع  نابز  هب  نآرق  لوزن  هراب  رد  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ار  یثحب  هتخادرپ و 

ِضَْعب یلَع  ُهاـْنلََّزن  َْول  َو  « ... ) میدرک یم لزاـن  حیـصف ) ریغ  برع و  ریغ   ) مجع مدرم  زا  یـضعب  رب  ار  نآرق  نیا  اـم  رگا  و  : » دـیامرف یم
(. َنیِمَجْعَْألا

399 ص :  ۀیآ 199 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنِینِمُْؤم ِِهب  اُوناک  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف  « ) دندروآ یمن نامیا  يو  هب  زگره  دناوخ  یم اهنآ  رب  ار  تایآ  نیا  وا  و  (- » هیآ 199 )
عنام اهبـصعت  جاوما  دش ، یم لزان  برع  ریغ  يدرف  رب  نآرق  رگا  هک  تسا  دیدش  يردـق  هب  اهنآ  یموق  ياهبـصعت  یتسرپداژن و  ینعی 
بتک رد  و  هدش ، لزان  ایوگ ، اسر و  ینایب  اب  و  یبرع ، لیـصا  هداوناخ  زا  فیرـش  يدرم  رب  هک  الاح  هزات  دـیدرگ ، یم نآ  شریذـپ  زا 
دسر هچ  دنروآ ، یمن نامیا  اهنآ  زا  يرایسب  دنا ، هداد یهاوگ  نآ  هب  زین  لیئارسا  ینب  ياملع  و  هدمآ ، نآ  تراشب  زین  نیشیپ  ینامسآ 

.تشادن ار  یطیارش  نینچ  الصا  ناشربمایپ  رگا 
400 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

400 ص :  ۀیآ 200 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ِیف ُهانْکَلَـس  َِکلذَـک  « ) مینک یم دراو  نامرجم  ياـهلد  رد  ار  نآرق  اـم  هنوگ  نیا  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 200 -) )
(. َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق 

عوبطم ناسآ و  لهـس و  ار  نآ  شریذـپ  هک  یطیارـش  مامت  اب  تسا و  هتـساخرب  ناشدوخ  نایم  زا  هک  يدرم  نابز  اب  و  اسر ، یناـیب  اـب 
.دننک یم عانتما  نآ ، شریذپ  زا  رامیب  ياهلد  نیا  یلو  دزاس 

400 ص :  ۀیآ 201 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ال « ) دـننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  كاندرد  باذـع  ات  دـنروآ ، یمن نامیا  نآ  هب   » جوجل موق  نیا  لاح  نیا  اب  دـیامرف : یم اذـل  هیآ 201 -) )
(. َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ِِهب  َنُونِمُْؤی 

400 ص :  ۀیآ 202 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 
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ار ناشناماد  دنرادن  هجوت  اهنآ  هک  یلاح  رد  هناریگلفاغ و  روطب  یناهگان و  یهلا  باذع  ات   » دنروآ یمن نامیا  اهنآ  يرآ  هیآ 202 -) )
(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ًۀَتَْغب َو  ْمُهَِیتْأَیَف  « ) دریگ ورف 

تازاـجم هدـننک و  دوباـن  ياـهالب  اـیند و  ياهباذـع  دریگ ، یم ورف  یناـهگان  ار  اـهنآ  هـک  یهلا  باذـع  نـیا  زا  روـظنم  کـش  نودـب 
.تسا لاصیتسا » »

400 ص :  ۀیآ 203 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

كانتشحو هدنیآ  زا  و  نامیشپ ، دوخ  نیگنن  هتشذگ  زا  دنیآ و  یم دوخ  هب  اهنآ  لاح  نیا  رد  دیامرف : یم نآ  لابند  هب  اذل  هیآ 203 -) )
داـبآ ار  دوخ  بارخ  هتـشذگ  میرواـیب و  ناـمیا  اـت  دوش » یم هداد  تلهم  اـم  هب  اـیآ  دـنیوگ : یم  » دـنوش و یم نارگن  تخـس  شیوـخ 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  زگره  اضاقت  نیا  اما  َنوُرَْظنُم .) ُنَْحن  ْلَه  اُولوُقَیَف  ( !؟ میزاس

400 ص :  ۀیآ 204 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هدـهاشم زا  دـعب  ناراکهنگ ، نامرجم و  هک  دـش  متخ  هلمج  نیا  اـب  هتـشذگ  تاـیآ  هک  اـجنآ  زا  نآرق ! رب  رگید  یتمهت  هیآ 204 -) )
هار ود  زا  اجنیا  رد  دننک ، یم ناربج  يارب  تشگ  زاب  تلهم و  ياضاقت  دنریگ ، یم رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یماگنه  یهلا و  باذع 

.دیوگ یم خساپ  اهنآ  هب 
(. َنُولِْجعَتْسَی اِنباذَِعبَف  َأ  « ) دننک یم هلجع  ام  باذع  يارب  ایآ  : » هک نیا  تسخن 

400 ص :  ۀیآ 205 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ْمُهانْعَّتَم ْنِإ  َْتیَأَرَف  َأ  « ... ) میزاس دـنم  هرهب یگدـنز  نیا  زا  ار  اهنآ  ینایلاس  مه ) زاب   ) رگا هد ، ربخ  اـم  هب  : » هک نیا  رگید  هیآ 205 -) )
(. َنِینِس

400 ص :  ۀیآ 206 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

« ... دیایب ناشغارس  هب  هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  یباذع  سپس  (- » هیآ 206 )
(. َنوُدَعُوی اُوناک  ام  ْمُهَءاج  َُّمث  )

401 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

401 ص :  ۀیآ 207 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنوُعَّتَُمی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  ام  « ) تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  يارب  ایند  زا  يریگ  هرهب  عتمت و  نیا  (- » هیآ 207 )
رتشیب يریگ  هرهب  عتمت و  زج  يراک  ایآ  دش - دهاوخن  هداد  تجح  مامتا  زا  دعب  هک  دوش - هداد  يدـیدج  تلهم  اهنآ  هب  هک  ضرف  هب 

؟ تشاد دنهاوخ  يدام  بهاوم  زا 
.هن املسم  تخادرپ ؟ دنهاوخ  هتشذگ  ناربج  هب  اهنآ  ایآ 
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401 ص :  ۀیآ 208 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هچ هورگ  موق و  ره  هدـنیآ  هب  دـنوادخ  ملع  هب  هجوت  اب  الوصا  هک : نیا  نآ  دـیآ و  یم شیپ  ییاهلاؤس  ای  لاؤس  اجنیا  رد  هیآ 208 -) )
؟ تسا تلهم  هب  يزاین 

غیلبت راذـنا و  دـنیآ و  یم مه  رـس  تشپ  ناربمایپ  زاب  ارچ  دنتـساخرب ، ایبنا  بیذـکت  هب  یپ  رد  یپ  هتـشذگ  ياهتما  هک  نیا  اب  هوالع  هب 
؟ دننک یم

اهنآ يارب  یناگدننک  راذنا  هک  نیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  يراید  رهش و  چیه  ام   » هک تسا  ام  تنـس  نیا  دیوگ : یم خساپ  رد  نآرق 
(. َنوُرِْذنُم اَهل  اَّلِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو   ) دنتساخرب یفاک  زردنا  هظعوم و  تجح و  مامتا  هب  یناربمایپ  و  دوب »

401 ص :  ۀیآ 209 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. يرْکِذ  ) دنشاب هتشاد  تشگزاب  يارب  ناکما  و  دندرگ ، رادیب  و  دنوش » رّکذتم  ات  (- » هیآ 209 )
رد دوب ، ملظ  میدرک ، یم تازاجم  ار  اهنآ  راگدرورپ ، نالوسر  شاب  رادیب  یهلا و  ناگدـنهد  میب  هلیـسوب  تجح ، مامتا  نودـب  رگا  و 

(. َنیِِملاظ اَّنُک  ام  َو   ) تسین ام  هتسیاش  متس  ملظ و  الصا  و  میدوبن » راکمتس  زگره  ام   » هک یلاح 
.یفاک تجح  مامتا  نودب  ار  ناملاظ  ای  و  مینک ، كاله  ار  ملاظ  ریغ  یهورگ  هک  تسا  ملظ  نیا 

401 ص :  ۀیآ 210 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هّللا یّلـص  دّمحم  دنتفگ : یم هک  دزادرپ  یم نآرق  نانمـشد  ياوران  ياهتمهت  ای  اه ، هناهب زا  رگید  یکی  خـساپ  هب  سپـس  هیآ 210 -) )
يوس زا  تایآ  نیا  دنک  یم دیکأت  نآرق  هک  یلاح  رد  دهد ! یم شمیلعت  ار  تایآ  نیا  وا  و  تسا ، طوبرم  ّنج ! زا  يدرف  اب  هلآ  هیلع و 

.تسا هدش  لزان  نایناهج  راگدرورپ 
(. ُنیِطایَّشلا ِِهب  َْتلَّزَنَت  ام  َو  « ) دندرکن لزان  ار  تایآ  نیا  ناینج  نیطایش و  : » دنک یم هفاضا  اجنیا  رد 

402 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

402 ص :  ۀیآ 211 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، نانمشد  یهاو  تمهت  نیا  خساپ  نایب  هب  سپس  هیآ 211 -) )
(. ْمَُهل یِغَْبنَی  ام  َو   ) دننک لزان  ار  یباتک  نینچ  هک  تسین » راوازس  زگره  نیطایش ، ناینج و  يارب  «و 

ناشن یبوخ  هب  تسا  كرـش  هنوگ  ره  یفن  اوقت و  تلادع و  یکاپ و  هب  توعد  قح و  ریـسم  رد  هک  گرزب  باتک  نیا  ياوتحم  ینعی 
.درادن تهابش  هنوگ  چیه  نیطایش  تائاقلا  یناطیش و  راکفا  اب  هک  دهد  یم
(. َنوُعیِطَتْسَی ام  َو  « ) دنرادن يراک ) نینچ  رب   ) ییاناوت اهنآ   » هوالع هب 

نیطایـش اب  ناکرـشم - داقتعا  هب  نانهاک  دـننامه  نآرق - لوزن  طیحم  رد  هک  یناسک  ریاـس  دـیاب  دنتـشاد  یم یتردـق  نینچ  اـهنآ  رگا 
.دندنام زجاع  یگمه  هک  نیا  اب  دنروایب ، ار  نآ  دننامه  دنناوتب  دندوب  طوبرم 
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402 ص :  ۀیآ 212 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رد اهنآ  اب  هک  ینیطایـش  هطبار  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـلوت  زا  دـعب  هک  دـندوب  فرتعم  دوخ  ناـنهاک »  » هوـالع هب  هیآ 212 -) )
(. َنُولوُْزعََمل ِعْمَّسلا  ِنَع  ْمُهَّنِإ  « ) دنرانک رب  لوزعم و  نامسآ ) رابخا   ) ندینش زا  اهنآ  و   » دش عطق  اهنامسآ  رابخا  زا  دندوب  طابترا 

402 ص :  ۀیآ 213 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ناکرشم ياهیریگ  عضوم  هنیمز  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ییاهثحب  بیقعت  رد  نک : توعد  مالـسا  هب  ار  تکیدزن  ماوقا  هیآ 213 -) )
، روتسد جنپ  نایب  نمض  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  یـشم  طخ  همانرب و  اجنیا  رد  دنوادخ  دمآ ، نآرق  مالـسا و  ربارب  رد 

.دنک یم صخشم  نانآ  لباقم  رد 
همه توعد  ساـسا  هشیر و  هک  يدـیحوت  دـنک  یم دـیحوت  هب  رتخـسار  هچ  ره  داـقتعا  هب  توعد  ار  ربماـیپ  صخـش  زیچ ، ره  زا  لـبق 
َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  الَف  «! ) دوب یهاوخ  نیبّذعم  زا  هک  ناوخم  دنوادخ  اب  ار  يدوبعم  چیه  : » دیوگ یم دهد ، یم لیکـشت  ار  ناربمایپ 

(. َنِیبَّذَعُْملا َنِم  َنوُکَتَف 

402 ص :  ۀیآ 214 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: دهد یم روتسد  نینچ  هتخادرپ ، نآ  زا  رتارف  يا  هلحرم هب  سپس  هیآ 214 -) )
(. َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو   ) ناسرتب راگدرورپ  نامرف  تفلاخم  كرش و  زا  و  نک » راذنا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  «و 

403 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هقلح زا  دیاب  هدرتسگ  یبالقنا  همانرب  کی  هب  ندز  تسد  يارب  کش  نودب 
.درک عورش  رت  هدرشف رتکچوک و 

403 ص :  ۀیآ 215 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

: دیامرف یم هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  يرتعیسو  هریاد  موس  هلحرم  رد  هیآ 215 -) )
(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو  « ) رتسگب دننک  یم يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  رپ  لاب و  «و 

403 ص :  ۀیآ 216 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

« مرازیب دیهد  یم ماجنا  امش  هچنآ  زا  نم  وگب : دننک  ینامرفان  ار  وت  رگا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، روتسد  نیمراهچ  هب  سپس  هیآ 216 -) )
(. َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌء  يَِرب یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  )

403 ص :  ۀیآ 217 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

رب و  : » دـیوگ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هتـشذگ  ياه  همانرب لیمکت  يارب  روتـسد  نیمجنپ  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 217 -) )
(. ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  یَلَع  ْلَّکَوَت  َو  « ) امن لکوت  میحر  زیزع و  دنوادخ 
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تهاـگ هیکت یتـسین ، اـهنت  وـت  دراذـگن ، رثا  وـت  نینهآ  مزع  رد  ناوریپ  ناتـسود و  یمک  دـنکن و  درـسلد  ار  وـت  زگره  اـهتفلاخم  نیا 
.نابرهم میحر و  رایسب  ریذپان و  تسکش تسا  يدنوادخ 

403 ص :  ۀیآ 218 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

( ُموُقَت َنیِح  َكارَی  يِذَّلا  « ) دنیب یم يزیخ  یم رب  هک  یماگنه  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نامه  (- » هیآ 218 )

403 ص :  ۀیآ 219 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. َنیِدِجاَّسلا ِیف  َکَبُّلَقَت  َو   ) دنک یم هدهاشم  ناگدننک » هدجس  نایم  رد  ار  وت  تکرح  و  (- » هیآ 219 )

403 ص :  ۀیآ 220 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هراشا

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) اناد اونش و  يادخ  تسوا   » يرآ هیآ 220 -) )
: تسا هدـمآ  تاـیآ  نیا  رد  تسا  رت  شخب دـیما  هک  رگید  فـصو  هس  میحر ، زیزع و  هب  دـنوادخ  فیـصوت  زا  دـعب  بیترت  نیا  هـب  و 
هک ییادـخ  .تسا  ربخ  اب  وا  نوکـس  تکرح و  هدجـس و  مایق و  زا  و  دـنیب ، یم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تاـمحز  هک  ییادـخ 

.تسا هاگآ  وا  ياهزاین  اه و  هتساوخ زا  هک  ییادخ  .دونش و  یم ار  وا  يادص 

403 ص :  راّدلا ..... :) موی  ثیدح   ) کیدزن ناگتسب  راذنا 

ناگتـسب دـش  توعد  نیا  غالبا  رومأم  تثعب  موس  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدـمآ ، یمالـسا  خـیراوت  رد  هچنآ  ساـسا  رب 
404 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دعب  دندوب ، رفن  لهچ  دودح  زور  نآ  رد  اهنآ  درک ، توعد  بلاط  وبا  هناخ  هب  ار  شکیدزن 

توعد ار  امش  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  و  ما ، هدروآ امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دومرف ...« : نینچ  اذغ  فرص  زا 
؟ دشاب نم  نیشناج  ّیصو و  نم و  ردارب  ات  درک ، دهاوخ  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش  زا  کیمادک  منک ، نییآ  نیا  هب 

هار نیا  رد  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  تساخرب و  دوب  رتکچوک  همه  زا  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  زج  دندز  زاب  رس  یگمه  تیعمج 
.ماوت روای  رای و 

، تسامش نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  : » دومرف داهن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندرگ  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
«. دینک تعاطا  ار  شنامرف  دیونشب و  ار  وا  نخس 

404 ص :  ۀیآ 221 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

نآرق هک  نیا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نانمـشد  تمهت  نوماریپ  لبق  تاـیآ  ثحب  هب  رگید  راـب  اـجنیا  رد  هیآ 221 -) )
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.دهد یم خساپ  اهنآ  هب  اددجم  هدنبوک  اسر و  ینایب  اب  ددرگ و  یم زاب  تسا  نیطایش  تائاقلا 
(. ُنیِطایَّشلا ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ( !؟» دنوش یم لزان  یسک  هچ  رب  نیطایش  مهدب  ربخ  امش  هب  ایآ  : » دیوگ یم

404 ص :  ۀیآ 222 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

(. ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت  ( ؟» دندرگ یم لزان  راکهنگ  يوگغورد  ره  رب  اهنآ  (- » هیآ 222 )

404 ص :  ۀیآ 223 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

« دنتـسه وگغورد  ناشرثکا  دـننک و  یم ءاقلا  دوخ ) ناتـسود  هب  رایـسب  ياهغورد  اب  مأوت   ) دنونـش یم ار  هچنآ  نیطایـش  (- » هیآ 223 )
(. َنُوبِذاک ْمُهُرَثْکَأ  َعْمَّسلا َو  َنوُْقُلی  )

تسا يدوجو  ناطیش  تخانش ، زاب  ار  نآ  ناوت  یم اه  هناشن نآ  اب  هک  دراد  ینشور  ياه  هناشن یناطیش ، تائاقلا  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
نیا زا  کی  چـیه  دـنراکهنگ ، نایوگغورد  وا  ناـیرتشم  تسا و  بیرخت  داـسف و  ریـسم  رد  وا  تاـئاقلا  برخم و  يذوم و  رگناریو و 

.درادن نآ  اب  یتهابش  نیرتمک  و  دنک ، یمن قیبطت  نآ  هدنروآ  نآرق و  رب  روما 

404 ص :  ۀیآ 224 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

دندـناوخ یم رعاش  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  رافک  ياـهتمهت  زا  رگید  یکی  خـساپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 224 -) )
.دزادرپ یم

ینیب عقاو  زا  ولمم  یملاع  رد  وا  دننک و  یم تکرح  رادنپ  لایخ و  ملاع  رد  ارعش  تسادج ، ارعـش  طخ  زا  ربمایپ  یـشم  طخ  دیوگ : یم
405 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .یناسنا  ناهج  هب  ندیشخب  ماظن  يارب 

دنتـسیز یم زاجح  طیحم  رد  رـصع و  نآ  رد  هک  ینارعاش  اصوصخم  رای - لاخ  فلز و  دـنب  رد  و  دنـشون ، شیع و  بلاط  ابلاغ  ارعش 
.تسادیپ ناشراعشا  هنومن  زا  هکنانچ 

(. َنوُواْغلا ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  « ) دننک یم يوریپ  اهنآ  زا  ناهارمگ  هک ) دنتسه  یناسک   ) ارعش  » لیلد نیمه  هب  و 

405 ص :  ۀیآ 225 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ِیف ْمُهَّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» دننادرگ رـس  يداو  ره  رد  اهنآ  هک  يدـیدن  ایآ  : » دـنک یم هفاضا  ار  هلمج  نیا  نآ  لابند  هب  سپـس  هیآ 225 -) )
(. َنوُمیِهَی ٍداو  ِّلُک 

يداو ره  رد  دناشکب ، تمس  نآ  تمس و  نیا  هب  ار  اهنآ  اه  هیفاق هک  یماگنه  یتح  دنتشیوخ ، هنارعاش  تاهیبشت  اهرادنپ و  قرغ  اهنآ 
.دنوش یم نادرگ  رس 

یماگنه و  دشاب ! ینیعل  ناطیش  دنچ  ره  دنرب ، یم اهنامسآ  جوا  هب  دوخ  حیادم  اب  ار  وا  دنوش  دونشخ  یضار و  یـسک  زا  هک  یماگنه 
يدوجوم دـنچ  ره  دـنناشکب ، نیلفاـسلا  لفـسا  هب  ار  وا  دـنهاوخ  یم ییوـگ  هک  دـنزادرپ  یم وا  وـجه  هب  ناـنچ  دـنجنرب  یـسک  زا  هک 

.دشاب كاپ  ینامسآ و 
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405 ص :  ۀیآ 226 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

ایآ  ) و : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  اذل  لمع ، هن  دننخس  لها  مزر ، نارواگنج  هن  دنمزب  نادرم  الومعم  نارعاش  هوالع  هب  هیآ 226 -) )
(. َنُولَعْفَی ام ال  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  َو  « ) دننک یمن لمع  هک  دنیوگ  یم ینانخس  اهنآ  هک ) ینیب  یمن

تیمها شبیجع و  تماقتسا  خسار و  مزع  هب  ار  يو  وا  نانمـشد  یتح  و  تسا ، لمع  اپ  ات  رـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  اما 
؟ اجک مالسا  ربمایپ  اجک و  رعاش  دنیاتس  یم لئاسم  یلمع  ياه  هبنج هب  نداد 

405 ص :  ۀیآ 227 .....  (: 26) ءارعشلا ةروس 

هب هدننک  توعد  و  دنتقیقح ، لمع و  لها  هک  دنوش  یم ادـیپ  يرادـفده  كاپ و  دارفا  نارعاش  نایم  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 227 -) )
نامیا و اب  نادنمرنه  نیا  قح  هک  نیا  يارب  نآرق  دش - یم تفای  رتمک  طیحم  نآ  رد  نارعاش  شامق  نیا  زا  دنچ  ره  یکاپ - یتسار و 
هدروآ و نامیا  هک  یناسک  رگم  : » دـیوگ یم هدرک ، ادـج  نارگید  زا  ار  اهنآ  فص  انثتـسا  کی  اب  ددرگن ، عیاض  قداـص ، نارگـشالت 

406 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِتاِحلاَّصلا .) اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) دنا هداد ماجنا  حلاص  لمع 
دنوش و یمن راعشا  رد  قرغ  هک  ینارعاش  دنیوج ، یم یناسنا  یهلا  ياهفده  رعش ، رد  هکلب  تسین ، رعـش  اهنت  اهنآ  فده  هک  ینارعاش 

(. ًارِیثَک َهَّللا  اوُرَکَذ  َو   ) دراد یم او  ادخ  دای  هب  ار  مدرم  ناشراعشا  و  دننک » یم دای  رایسب  ار  ادخ   » هکلب ادخ ، زا  لفاغ 
اوُرَـصَْتنا َو  « ) دنزیخ یم اپ  هب  نانمؤم ) و   ) نتـشیوخ زا  عافد  يارب  شیوخ ) قوذ  نیا  زا   ) دنریگ یم رارق  متـس  دروم  هک  یماگنه  هب  «و 

(. اوُِملُظ ام  ِدَْعب  ْنِم 
ربارب رد   » و ندوب » ادـخ  دای  هب  رایـسب  « » حـلاص لمع  «، » نامیا : » هدرک نایب  فدـه  اب  نارعاش  نیا  يارب  تفـص  راهچ  بیترت  نیا  هب  و 

«. نتفرگ کمک  نآ  عفد  يارب  رعش  يورین  زا  نتساوخ و  اپ  هب  اهمتس 
، تسا نانمـشد  هوبنا  ربارب  رد  زور  نآ  كدنا  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  يرادلد  هروس  نیا  تایآ  رتشیب  هک  اجنآ  زا  و 

هروس هدش ، لزان  اوران  ياهتمهت  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  عافد  ماقم  رد  هروس  نیا  تایآ  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  زین  و 
هک دنناد  یم يدوز  هب  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  : » دـیوگ یم هداد ، نایاپ  جوجل  نانمـشد  نیا  هب  زیمآدـیدهت  ینعم و  رپ  هلمج  کی  اب  ار 

(. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  ! ) تسا هنوگچ  ناشتشون  رس  و  تساجک » هب  ناشتشگزاب 
« ءارعش هروس  نایاپ  »

407 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

407 ص :  [ ..... 27  ] لمن هروس 

هراشا

تسا هیآ  و 93  هدش ، لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

407 ص :  هروس ..... : ياوتحم 
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.دنک یم هیکت  داعم  ءدبم و  يور  رتشیب  يداقتعا  رظن  زا  تسا ، یکم  ياه  هروس ياوتحم  نامه  یلک  رظن  زا  هروس  نیا  ياوتحم 
فرحنم ماوقا  اب  اهنآ  تازرابم  و  یهلا ، گرزب  ربمایپ  جنپ  تشذـگ  رـس  زا  يا  هظحالم لباق  شخب  یقالخا ، یلمع و  لئاسم  رظن  زا  و 

و دنتشاد ، رارق  دیدش  تیلقا  رد  هکم  رد  زور  نآ  رد  اصوصخم  هک  دشاب  ینانمؤم  يارب  رطاخ  یّلست  يرادلد و  مه  ات  دنک ، یم ثحب 
.رگدادیب جوجل و  ناکرشم  يارب  دشاب  يرادشه  مه 

نخس و  دیحوت ، هب  وا  ندروآ  نامیا  یگنوگچ  و  أبـس » هکلم   » و نامیلـس »  » ناتـساد زا  یمهم  شخب  نایب  هروس  نیا  تازایتما  زا  یکی 
.تسا نامیلس  اب  هچروم ، نوچمه  یتارشح  و  دهده ، نوچمه  یناگدنرپ ، نتفگ 

نامیلـس هروس  مان  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  بجع  و  هدـش ، هدـیمان  هچروم ) « ) لـمن  » هروس ینعم ، نیمه  رطاـخ  هب  هروس  نیا 
.تسا هدمآ 

نخـس ناگدـنب  ناـیم  رد  وا  تیمکاـح  و  یتـسه ، ملاـع  رد  زیچ  همه  رب  وا  تراـظن  و  راـگدرورپ ، ناـیاپ  یب ملع  زا  هروس  نیا  اـنمض 
.دیوگ یم

هک نیا  هب  دـیدهت  و  هدروآ ، نانمؤم  يارب  نآرق  هک  یتراشب  دـبای ، یم ناـیاپ  دـیدهت »  » اـب و  دوش ، یم عورـش  تراـشب »  » اـب هروس  نیا 
.تسین لفاغ  ناگدنب  امش  لامعا  زا  دنوادخ 
408 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

408 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

دناوخب ار  لمن ) هروس   ) نامیلـس سط  هروس  سک  ره  : » تسا هدـمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
هب هنسح  هد  ار ، میهاربا  حلاص و  بیعـش و  دوه و  نینچمه  و  دندرک ، بیذکت  ای  قیدصت و  ار  نامیلـس  هک  یناسک  دادعت  هب  دنوادخ 

«. دهد یم رس  هّللا  ّالا  هلا  يادن ال  دیآ ، یم نوریب  شربق  زا  هک  زیخاتسر  ماگنه  هب  و  دهد ، یم وا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

408 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

« نیـس اـط ،  » مینک یم دروـخ  رب  نآرق  هعّطقم » فورح   » هب هروـس  نیا  زاـغآ  رد  زاـب  تـسا : ییاـناد  مـیکح  يوـس  زا  نآرق  هیآ 1 -) )
(. سط )

نیا هک  دشاب  نیا  نآ  رارـسا  زا  یکی  هک  دسر  یم رظن  هب  دیوگ  یم نخـس  نآرق  تمظع  زا  نآ  زا  دـعب  هلـصاف  الب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
زا ار  یعیدب  رثا  نینچ  هک  تسا  يراگدیرفآ  نآ  شیاتس ، هدنبیز  و  هتفای ، لیکـشت  ابفلا  هداس  فورح  زا  نیبم  تایآ  گرزب و  باتک 

.هدروآ دوجو  هب  يا  هداس داوم  نانچ 
(. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِنآْرُْقلا َو  ُتایآ  َْکِلت  « ) تسا نیبم  باتک  نآرق و  تایآ  نیا  : » دیازفا یم سپس 

408 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ًيدُه « ) تسا نانمؤم  يارب  تراشب  هلیسو  و  تیاده ، هیام   » هک ینآرق  هدش : نایب  نآرق  يارب  رگید  فیصوت  ود  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. َنِینِمْؤُْمِلل يرُْشب  َو 
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.دور یمن قح  لابند  هب  دشابن  ناسنا  لد  رد  اهتیعقاو  هب  نامیا  میلست و  اوقت و  زا  يا  هلحرم ات  هک  ارچ 

408 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

َةالَّصلا َو َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  « ) دـنراد نیقی  ترخآ  هب  دـننک و  یم ادا  ار  تاکز  دـنراد و  یماـپ رب  ار  زاـمن  هک  یناـسک  ناـمه  (- » هیآ 3 )
(. َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َةاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی 

هب يا  هراشا قوف  فاصوا  نیا  رب  انب  .قلخ  ادـخ و  اب  ناشدـنویپ  مه  و  تسا ، مکحم  داعم  أدـبم و  هب  اـهنآ  داـقتعا  مه  بیترت  نیا  هب  و 
.تساهنآ عماج  یلمع  همانرب  لماک و  داقتعا 

409 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

409 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

زاب نینچ  ار  ناشتالاح  نیرتکانرطخ  زا  یکی  هتخادرپ و  دنراد  رارق  نانمؤم  لباقم  هطقن  رد  هک  یهورگ  لاح  نایب  هب  سپس  هیآ 4 -) )
رـس ناریح و  یگدنز  قیرط  رد  سپ  میهد  یم تنیز  اهنآ  يارب  ار  ناشئوس  لامعا  دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  یناسک  : » دـنک یم وگ 

(. َنوُهَمْعَی ْمُهَف  ْمَُهلامْعَأ  ْمَُهل  اَّنَّیَز  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  « ) دنوش یم نادرگ 
.دوش یم بوسحم  يزوریپ  تداعس و  اهیزور  هیس  اهیتخب و  دب  و  راختفا ، اهیتسپ  ابیز ، اهنآ  دزن  اهیتشز  یکاپ ، اهنآ  رظن  رد  یگدولآ 

زا تسا  یگدـنز  ياـه  ههاریب رد  ندـش  نادرگرـس  شا  هجیتـن هک  ناـسنا ، رظن  رد  اـهرایعم  نتخیر  مه  هب  و  اهـشزرا ، ینوگرگد  نیا 
.دهد یم تسد  ناسنا  کی  هب  هک  دشاب  یم یتالاح  نیرتدب 

409 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هک دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دنک یم نایب  هنوگ  نیا  ار  یناسک  نینچ  راک  ماجنا  رس  هتخادرپ و  لامعا » نییزت   » هجیتن هب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ِباذَْعلا ُءوُس  ْمَُهل  َنیِذَّلا  َِکئلْوُأ  ( ) دنراد كاندرد ) دیدش و  و   ) دب یباذع 

.كانلوه یتازاجم  راتفرگ  ترخآ  رد  و  دوب ، دنهاوخ  ناشیرپ  سویأم و  نادرگ و  رس  ایند  رد 
(. َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُه  َو  « ) دنمدرم نیرتراکنایز  ترخآ  رد  اهنآ  «و 

زج دنیبب  ماجنا  رـس  اما  دریگ ، راک  هب  نآ  يارب  ار  دوخ  يورین  مامت  دـنیبب و  ابیز  ار  شتـشز  لامعا  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  ینایز  هچ 
.تسا هدرواین  راب  هب  يزور  هیس  یتخب و  دب 

409 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هک ایبنا  ياهناتساد  يارب  يا  همدقم و  نآرق ، ياوتحم  تمظع  هنیمز  رد  هتـشذگ  تاراشا  رب  یلیمکت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 6 -) )
یَّقَُلَتل َکَّنِإ  َو  « ) دوش یم اقلا  وت  رب  ییاناد  میکح  يوس  زا  نآرق  نیا  ملـسم  روطب  : » دـیامرف یم دوش  یم عورـش  نآ  زا  دـعب  هلـصاف  الب 

(. ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا 
زا میکح »  » و دهد ، یم ربخ  ادـخ  نایاپ  یب یهاگآ  زا  میلع »  » یلو تسا ، راگدرورپ  ییاناد  هب  هراشا  ود  ره  میلع »  » و میکح »  » هچ رگ 
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410 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  داجیا  رد  هک  یفده  باسح و 
.تسا هتفر  راک  هب  نآرق  ندرک  لزان  ملاع و 

410 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

جنپ تشذگ  رس  زا  يا  هشوگ نآرق ، تیمها  نایب  زا  دعب  هروس ، نیا  رد  میتفگ  هکنانچ  دیآ ! یم یسبق  دیما  هب  اجنیا  یـسوم  هیآ 7 -) )
.هدش وگ  زاب  ینشور  هب  اهنآ  رد  نارفاک  تازاجم  نانمؤم و  يزوریپ  هدعو  و  تسا ، هدمآ  نایم  هب  اهنآ  موق  گرزب و  ناربمایپ  زا  نت 

و دیشخرد ، وا  لد  رد  یحو  هقرج  نیتسخن  هک  يا  هظحل غارس  هب  امیقتسم  دنک و  یم عورـش  ع )  ) یـسوم مزعلا  اولوا  ربمایپ  زا  تسخن 
زا یـشتآ  نم  تفگ : دوخ  هداوناخ  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه   » روایب رطاخ  هب  دیوگ : یم و  دور ، یم دـش ، انـشآ  یهلا  نخـس  مایپ و  اب 

(. ًاران ُتْسَنآ  یِّنِإ  ِِهلْهَِأل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  «! ) مدید رود 
ْوَأ ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآَس  « ) دـیوش مرگ  ات  شتآ ، زا  يا  هلعـش ای  مروآ و  یم امـش  يارب  نآ  زا  ربخ  يدوز  هب  نم   » دـینک فقوت  اج  نیمه 

(. َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ٍسَبَق  ٍباهِِشب  ْمُکِیتآ 
و درک ، مگ  ار  هار  دمآ ، راتفرگ  یناملظ  کیرات و  ینابایب  رد  رصم  قیرط  رد  بیعش  رتخد  شرـسمه  اب  هک  دوب  یبش  نامه  رد  نیا  و 

نآ يامرگ  زا  هدافتـسا  شتآ و  نتخورفا  هب  يدـیدش  زاین  ساسحا  یـسوم  داد ، تسد  شرـسمه  هب  لمح  عضو  درد  لاـح  نیمه  رد 
، مور یم تفگ  و  تفرگ ، ییاهناسنا  ای  ناسنا  دوجو  رب  لیلد  ار  نآ  و  دش ، لاحـشوخ  دید  رود  زا  ار  شتآ  هلعـش  هک  نیمه  درک ، یم

.دیوش مرگ  نآ  اب  هک  یشتآ  هلعش  ای  مروآ و  یم يربخ  امش  يارب  ای 

410 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

شتآ دزن  هک  یماگنه  سپ   » درک تکرح  هدوب  هدـید  شتآ  هک  وس  نآ  هب  تشاذـگ و  اجنامه  رد  ار  شا  هداوناـخ یـسوم  هیآ 8 -) )
هک يدنوادخ  تسا  هزنم  و  تسا ، نآ  فارطا  رد  هک  یسک  و  تسا ، شتآ  رد  هک  سک  نآ  داب  كرابم  هک : تساخرب  ییادن  دیـسر ،

(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  اَهلْوَح َو  ْنَم  ِراَّنلا َو  ِیف  ْنَم  َكِرُوب  ْنَأ  َيِدُون  اهَءاج  اَّمَلَف  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ 
ردـقنآ هدوب ، هدـش  ناـیامن  زبـس  تخرد  ناـیم  زا  هک  شتآ  هلعـش  نآ  هب  هک  هدوـب  ع )  ) یـسوم تسا  شتآ  رد  هک  یـسک  زا  روـظنم 

411 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارق  نآ  نورد  رد  ییوگ  هک  هدیدرگ  کیدزن 
سدقم نیمز  رس  نآ  صاخ ، هظحل  نآ  رد  هک  تسا  راگدرورپ  برقم  ناگتشرف  دراد  رارق  نآ  فارطا  هک  یسک  زا  روظنم  و  تشاد ،

.دندوب هدرک  هطاحا  ار 
(. ع  ) یسوم دراد  رارق  نآ  درگ  رد  هک  یسک  دنشاب و  یم یهلا  ناگتشرف  دنشتآ  رد  هک  یناسک  زا  روظنم  سکع  هب  هک  نیا  ای  و 

411 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

: تفگ هتخاس ، بطاخم  ار  یسوم  تساخرب و  ییادن  رگید  راب  هیآ 9 -) )
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  یسُوم  ای  « ) ممیکح زیزع و  دنوادخ  نم  یسوم ! يا  »

وا اـب  هک  تسا  ناـیملاع  دـنوادخ  نیا  هک  دـنادب  و  دوش ، فرط  رب  یـسوم ، زا  دـیدرت  کـش و  هنوگ  ره  هک  دوـب  نیا  يارب  هلمج  نیا 
.تسا ریبدت » تمکح و  بحاص   » و ریذپان » تسکش  » هک يدنوادخ  تخرد  ای  شتآ  هلعش  هن  دیوگ  یم نخس 
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411 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ینطاب و يرهاظ و  توق  تردـق و  هب  زاین  نوعرف  نوچمه  يراّبج  ملاظ و  ربارب  رد  مه  نآ  تلاسر  تیرومأم  هک  اجنآ  زا  هیآ 10 -) )
(. َكاصَع ِْقلَأ  َو  « ) نکفیب ار  تیاصع  و   » دش هداد  روتسد  ع )  ) یسوم هب  اجنیا  رد  دراد ، مکحم  تیناقح  دنس 

نوچمه تعرـس  اب  دـید  دـنکفا ، نآ  هب  رظن  یـسوم  هک  یماگنه   » دـش یمیظع  رام  هب  لیدـبت  هاگان  دـنکفا ، ار  دوخ  ياـصع  یـسوم 
اَّمَلَف « ) درکن هاـگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  یتح  تشگرب و  بقع  هب  دیـسرت و )  ) دـنک یم تکرح  دود و  یم وس  ره  هب  کـچوک  ياـهرام 

(. ْبِّقَُعی َْمل  ًاِربْدُم َو  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر 
ْفَخَت یـسُوم ال  ای  « ) دنرادن یتشحو  سرت و  نم  دزن  رد  نالوسر  هک  سرتن  یـسوم ! يا  : » دـش باطخ  یـسوم  هب  رگید  راب  اجنیا  رد 

(. َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال 
! تسا قلطم  تینما  اب  مزالم  وا  روضح  و  یتسه ، گرزب  راگدرورپ  روضح  رد  وت  یسوم ! يا  ینعی 

411 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

دنک متـس  هک  یـسک  رگم  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  َنُولَـسْرُْملا » َّيَدـَل  ُفاخَی  یِّنِإ ال   » هلمج يارب  ییانثتـسا  هیآ  نیا  رد  اما  هیآ 11 -) )
زین وا  هب  مریذـپ و  یم ار  وا  هبوت  ممیحر ،» روفغ و  نم  هک  دـنک  یکین  هب  لیدـبت  ار  يدـب  دـیآ و ) رب  ناربـج  هبوت و  ماـقم  رد   ) سپس

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّنِإَف  ٍءوُس  َدَْعب  ًانْسُح  َلََّدب  َُّمث  َمَلَظ  ْنَم  اَّلِإ   ) مشخب یم تینما 
412 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

412 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

: دومرف درک ، هئارا  وا  هب  ار  ع )  ) یسوم هزجعم  نیمود  سپس  هیآ 12 -) )
ْلِخْدَأ َو  « ) دشاب نآ ، رد  یبیع  هکنآ  یب تسا  هدنشخرد  دیفـس و  دوش ، یم جراخ  هک  یماگنه  نک  لخاد  تنابیرگ  رد  ار  تتـسد  «و 

(. ٍءوُس ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرْخَت  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی 
کی دوجو  رگنایب  دوخ  هک  تسا  یبلاج  يدیفس  یگدنشخرد و  تینارون و  هکلب  تسین ، صرب »  » يرامیب زا  یشان  يدیفس  نیا  ینعی 

.تسا تداع  قراخ  رما  هزجعم و 
رصحنم وت  تازجعم  دیوگ : یم دهد ، تیاده  يارب  يرتشیب  ناکما  نافرحنم  هب  دنک و  يرتشیب  فطل  ع )  ) یـسوم هب  هک  نیا  يارب  زاب 

يوش یم هداتـسرف  شموق  نوعرف و  يوسب  اهنآ  اـب  وت  هک  تسا  يا  هناـگ هن تازجعم  هرمز  رد   » هزجعم ود  نیا  هکلب  تسین ، ود  نیا  هب 
ِهِمْوَق َنْوَعِْرف َو  یلِإ  ٍتایآ  ِعِْست  ِیف   ) ناوارف گرزب  تازجعم  هب  زهجم  دـنراد ، ییاـمنهار  هب  زاـین  و  دـنرگنایغط » دـساف و  یموق  ناـنآ 

(. َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ 
.نآ رب  هفاضا  هن  تسا  هدوب  یسوم  فورعم  هزجعم  هن  ءزج  هزجعم  ود  نیا  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  هیآ  نیا  رهاظ  زا 

412 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

نییآ يوس  هب  ار  اهنآ  دمآ و  ناینوعرف  نوعرف و  غارـس  هب  و  دـش ، حلـسم  هزجعم ، حالـس  نیرتیوق  اب  ع )  ) یـسوم هرخالاب  هیآ 13 -) )
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يراکشآ رحـس  نیا  دنتفگ : دمآ  نانآ  غارـس  هب  ام  شخب  ینـشور  تایآ  هک  یماگنه  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  درک  توعد  قح 
(. ٌنِیبُم ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ًةَرِْصبُم  اُنتایآ  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف  « ) تسا

ار رحـس  تمهت  ایبنا  اـب  دوخ  ياـهتفلاخم  هیجوت  يارب  جوجل  نابـصعتم  هکلب  دوبن ، ع )  ) یـسوم دروم  رد  اـهنت  تمهت  نیا  میناد  یم و 
.دندومن یم حرطم 

412 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

، دنـشاب دـیدرت  کش و  رد  یتسار  هک  دوبن  نآ  رطاخ  هب  تاـماهتا  نیا  دـنک : یم هفاـضا  نآرق  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  بلاـج  هیآ 14 -) )
اوُدَحَج َو  « ) دنتـشاد نانیمطا  نیقی و  نآ  هب  لد  رد  هک  یلاح  رد  دـندرک ، راکنا  ییوج  يرترب  ملظ و  يور  زا  ار  تازجعم   » اهنآ هکلب 

413 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اُولُع .) ًاْملُظ َو  ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو 
رد راـکنا  دوحج و  يور  زا  رفک  تسا  نکمم  و  دراد ، نیقی  ملع و  زا  ریغ  یتیعقاو  ناـمیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

.دنز رس  یهاگآ  ملع و  نیع 
اهنآ يدوبان  قرغ و  ناینوعرف و  موش  ماجنا  رـس  هب  ینعم  رپ  رایـسب  هاتوک و  هلمج  کی  اب  تربع  سرد  کـی  ناونع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا 
(. َنیِدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( ؟» دوب هنوگچ  نادسفم  ناراکهبت و  ماجنا  رس  رگنب  سپ  »

413 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ناربماـیپ زا  رگید  نت  ود  نوـماریپ  ثحب  هب  ع )  ) یـسوم ناتـساد  زا  يا  هشوـگ لـقن  لاـبند  هب  نامیلـس : دواد و  تموـکح  هیآ 15 -) )
خیراوـت اـب  اـهنآ  خـیرات  هک  یتواـفت  و  دـندوب ، لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  زین  اـهنیا  هک  دزادرپ ، یم نامیلـس »  » و دواد » ، » یهلا گرزب 
سیـسأت هب  تسد  دـنتفای  قـیفوت  لیئارـسا  ینب  یعاـمتجا  يرکف و  طـیحم  یگداـمآ  رثا  رب  اـهنیا  هک  تـسا  نـیا  دراد  رگید  ناربماـیپ 

هک رگید  ناربمایپ  تشذگ  رس  نحل  زا  اذل  دنهد ، شرتسگ  تموکح ، يورین  زا  هدافتـسا  اب  ار  یهلا  نییآ  و  دننزب ، یمیظع  تموکح 
.تسین يربخ  اجنیا  رد  دندش  یم ورب  ور  دوخ  موق  دیدش  تفلاخم  اب 

و : » دیوگ یم هدرک ، عورش  تسا  دنمورین  حلاص و  تموکح  کی  يانب  ریز  هک  ملع » تبهوم   » هلأسم زا  ار  نخس  نآرق  هک  نیا  بلاج 
(. ًاْملِع َناْمیَلُس  َدُواد َو  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) میدیشخب يا  هظحالم لباق  ملع  نامیلس  دواد و  هب  ام 

ملع نینچمه  و  ینید ، نیناوق  یبهذـم و  تاداقتعا  دـیحوت و  ملع  هک  دراد  یعیـسو  هدرتسگ و  ینعم  اجنیا  رد  ملع »  » هک تسا  نشور 
.دریگ یم رب  رد  تسا  هدوب  مزال  يدنمورین  عیسو و  تموکح  نانچ  لیکشت  يارب  هک  ار  یمولع  مامت  و  تواضق ،

: دنتفگ اهنآ  و  : » دنک یم لقن  نینچ  نامیلس  دواد و  نابز  زا  هلمج  نیا  لابند  هب  و 
یلَع انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  الاق  َو  « ) دیـشخب يرترب  شنمؤم  ناگدنب  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  دمح و 

(. َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک 
يرکـش ار  یتمعن  ره  دوش  نشور  ات  هدـمآ ، نایم  هب  رکـش »  » زا نخـس  ملع ،»  » گرزب تبهوم  نایب  زا  دـعب  هلـصاف  الب  هک  نیا  بلاج 

ود نیا  دوـش و  هدافتـسا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یهار  ناـمه  رد  تمعن  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رکـش  تقیقح  و  تـسا ، مزـال 
414 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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.دنتفرگ ار  هرهب  رثکا  دح  یهلا  تموکح  کی  هب  ندیشخب  ماظن  رد  ناشملع  تمعن  زا  گرزب  ربمایپ 

414 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

َثِرَو َو  « ) دـش دواد  ثراو  نامیلـس  : » دـیوگ یم هدرک ، دواد  شردـپ  زا  نامیلـس  ندرب  ثرا  هب  هراشا  تسخن  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
.درب ثرا  هب  ار  وا  بهاوم  همه  و  َدُواد .) ُناْمیَلُس 

(. ِْریَّطلا َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  َو  « ) هدش میلعت  ناگدنرپ  نتفگ  نخس  ام  هب  مدرم ! يا  تفگ : نامیلس  : » دیازفا یم نآرق  سپس 
(. ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ٍء  ْیَش ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  َو  « ) تسا يراکشآ  تلیضف  نیا  و  تسا ، هدش  هداد  ام  هب  زیچ  همه  زا  «و 

.تسا هدش  هداد  ام  هب  تسا  مزال  یهلا  تموکح  نیا  لیکشت  يارب  يدام  يونعم و  رظن  زا  هک  ار  یلئاسو  مامت  ینعی 

414 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ناتساد هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  أبـس  هروس  تایآ  زا  نینچمه  و  هروس ، نیا  تایآ  زا  ناگچروم ! يداو  رد  نامیلـس  هیآ 17 -) )
.دوب یفلتخم  تازجعم  تاداع و  قراخ  اب  مأوت  هکلب  تشادن ، يداع  هبنج  نامیلس  ترضح  تموکح 

.داد ناشن  دوب  نآ  رخسم  هک  ییاوق  میظع و  تموکح  نیا  نتخاس  رهاظ  رد  ار  دوخ  تردق  دنوادخ  تقیقح  رد 
ِْسنِْإلا َو ِّنِْجلا َو  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِسل  َرِـشُح  َو  « ) دندش عمج  وا  دزن  ناگدنرپ  سنا و  ّنج و  زا  نامیلـس  نایرکـشل  : » دیوگ یم تسخن 

(. ِْریَّطلا
(. َنوُعَزُوی ْمُهَف  « ) دنوش قحلم  مه  هب  ات  دندرک  یم فقوت  دیاب   » هک دندوب  دایز  ردقنآ 

414 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ِداو یلَع  اْوَتَأ  اذِإ  یَّتَـح  « ) دندیـسر ناـگچروم  نیمز  رـس  هب  اـت   » درک تکرح  میظع  رکـشل  نیا  اـب  نامیلـس  لاـح ، ره  هب  هیآ 18 -) )
(. ِلْمَّنلا

ات دـیوش  دوخ  ياه  هنال لخاد  ناـگچروم ! يا  تفگ : تخاـس و ) بطاـخم  ار  دوخ  ناـعونمه  ناـگچروم ، زا   ) يا هچروم  » اـجنیا رد 
ریـسفت هدیزگرب  ْمُکَنِکاسَم ) اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَلْمَن  َْتلاق  «! ) دنمهف یمن هک  یلاح  رد  دننکن  لامیاپ  ار  امـش  شنایرکـشل  نامیلس و 

415 ص : ج3 ، هنومن ،
(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ُهُدُونُج َو  ُناْمیَلُس َو  ْمُکَّنَمِطْحَی  ال 

415 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

(. اِهلْوَق ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  « ) دیدنخ درک و  مسبت  هچروم  نخس  نیا  ندینش  زا  نامیلس  (- » هیآ 19 )
.دومن اضاقت  دنچ  درک و  ادخ  هاگرد  هب  ور  نامیلس  اجنیا  رد 

ماهلا نم  هب  يا  هتـشاد ینازرا  مردام  ردـپ و  نم و  رب  هک  ار  ییاهتمعن  رکـش  مسر  هار و  اراـگدرورپ ! تشاد : هضرع  : » هک نیا  تسخن 
(. َّيَِدلاو یلَع  َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  َو  « ) امرف
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مریگ و راک  هب  تسوت  يدونـشخ  هیام  يا و  هداد نامرف  وت  هک  یهار  رد  ار  میظع  ياهتمعن  همه  نیا  میاهورین  همه  جیـسب  اب  مناوتب  اـت 
.مدرگن فرحنم  قح  ریسم  زا 

(. ُهاضْرَت ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  « ) يوش یم دونشخ  نآ  زا  وت  هک  مروآ  ياج  هب  یحلاص  لمع  ات   » راد قفوم  ارم  هک  نیا  رگید 
َو « ) نادرگ لخاد  تحلاص  ناگدـنب  هرمز  رد  تتمحر  هب  ارم  ! » اراگدرورپ تشاد : هضرع  هک  دوب  نیا  شیاـضاقت  نیموس  هرخـالاب  و 

(. َنیِِحلاَّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ 
يدونـشخ و بلج  يارب  تسا  يا  همدـقم زین  حـلاص  لمع  تسا و  حـلاص  لمع  ماجنا  تردـق ، ندروآ  تسد  هب  ییاـهن  فدـه  ینعی 

.تسا ییاهن  فده  هک  ادخ  ياضر 

415 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

دهده و يارجام  و  هدرک ، هراشا  نامیلس  زیگنا  تفگش یگدنز  زا  يرگید  زارف  هب  اجنیا  رد  ابـس : هکلم  دهده و  ناتـساد  هیآ 20 -) )
.دنک یم وگ  زاب  ار  ابس  هکلم 

(. َْریَّطلا َدَّقَفَت  َو  « ) دمآ رب  دهده ]  ] هدنرپ نآ  يوجتسج  رد  نامیلس  : » دیوگ یم تسخن 
کی تبیغ  یتـح  دوب و  دوخ  تموکح  عاـضوا  روشک و  عضو  بقارم  تقد  هب  وا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  حوضو  هب  ریبـعت  نیا 

، دیازفا یم نآرق  نخـس ، همادا  رد  هکنانچ  تسا ، دهده  نامه  اجنیا  رد  هدنرپ  زا  روظنم  کش  نودب  دنام ! یمن ناهنپ  وا  مشچ  زا  غرم 
416 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َدُهْدُْهلا .) يَرَأ  َِیل ال  ام  َلاقَف  « ) منیب یمن ار  دهده  هک  تسا  هدش  هچ  ارم  تفگ :  » نامیلس

(. َنِیِبئاْغلا َنِم  َناک  ْمَأ  « ) تسا نابئاغ  زا  وا  هک  نیا  ای  »
؟ تسا هدرک  تبیغ  یهجوم  رذع  اب  ای  درادن و  روضح  یهجوم  رذع  نودب  وا  ایآ  ینعی 

416 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هب دـسر  هچ  اـت  ناگدـنرپ - هیقب  يور  دـهده  تـبیغ  نمـض  رد  و  دـشاب ، هدرکن  یباـیغ  مـکح  هـک  نـیا  يارب  نامیلـس » (- » هیآ 21 )
ًاباذَع ُهََّنبِّذَعَُأل  «! ) داد مهاوخ  يدـیدش  رفیک  اعطق  ار  وا  نم  : » دوزفا دراذـگن  رثا  دنتـشاد - هدـهع  رب  یـساسح  ياهتـسپ  هک  ییاهناسنا 

(. ًادیِدَش
(. ُهَّنََحبْذََأل ْوَأ  «! ) منک یم حبذ  ار  وا  ای  »

(. ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  یِّنَِیتْأََیل  ْوَأ  « ) دهد هئارا  نم  هب  ینشور  لیلد  دیاب  شتبیغ ) يارب   ) ای »
میلست یفیعـض  هدنرپ  ربارب  رد  یتح  وا  هک  داد  ناشن  انمـض  دومن ، فلخت  توبث  تروص  رد  ار  مزال  دیدهت  ع )  ) نامیلـس تقیقح  رد 

.دنک یمن شیئاناوت  تردق و  رب  هیکت  زگره  تسا و  قطنم  لیلد و 

416 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

(. ٍدیَِعب َْریَغ  َثَکَمَف   ) دمآ دهده  هک  درکن » گنرد  نادنچ  (- » هیآ 22 )
کی ابس  نیمز  رس  زا  نم  يرادن ، یهاگآ  نآ  رب  وت  هک  متفای  یهاگآ  يزیچ  رب  نم  تفگ :  » نینچ نامیلس  هب  تحارص  اب  تشگزاب و 

(. ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ٍإَبَس  ْنِم  َُکْتئِج  ِِهب َو  ْطُِحت  َْمل  اِمب  ُتْطَحَأ  َلاقَف  ( ؟» ما هدروآ وت  يارب  لوا ) تسد  و   ) یعطق ربخ 
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416 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

تموکح اـهنآ  رب  هک  متفاـی  اـجنآ  رد  ار  ینز  مدوـب ) هتفر  ابـس  نیمز  رـس  هب   ) نم : » تفگ نینچ  ارجاـم  حرـش  رد  دـهده  هیآ 23 -) )
اَهل ٍء َو  ْیَـش ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  ْمُهُِکلْمَت َو  ًةَأَْرما  ُتْدَجَو  یِّنِإ  «! ) تشاد یمیظع  تخت  اصوصخم  دراد  رایتخا  رد  ار  زیچ  همه  و  دنک ، یم

(. ٌمیِظَع ٌشْرَع 
.درک وگ  زاب  نامیلس  يارب  ار  نآ  تموکح  زرط  ابس و  روشک  تاصخشم  مامت  ابیرقت  هلمج  هس  نیا  اب  دهده » »

416 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هلأسم تفگ : دوزفا  نآ  رب  يرگید  بلطم  دادن و  لاجم  وا  هب  دهده  یلو  تفر  ورف  رکف  رد  نخس  نیا  ندینش  زا  نامیلـس  هیآ 24 -) )
417 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  يا  هدننک تحاران  بیجع و 

«! دـننک یم هدجـس  هّللا - ربارب  رد  هن  دیـشروخ - ربارب  رد  شتلم  موـق و  نز و  نآ  مدرک  هدـهاشم  : » هک دوـب  نیا  مدـید  اـجنآ  رد  نـم 
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنوُدُجْسَی  اهَمْوَق  اُهتْدَجَو َو  )

َو ! ) دنیامن یم هدجس  باتفآ  ربارب  رد  هک  دننک  یم راختفا  و  هداد » تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  هتفای و ) طلـست  اهنآ  رب   ) ناطیـش «و 
(. ْمَُهلامْعَأ ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز 

(. ِلِیبَّسلا ِنَع  ْمُهَّدَصَف  « ) هتشاد زاب  قح  هار  زا  ار  اهنآ  ناطیش   » بیترت نیا  هب  و 
ْمُهَف ال « ) دـش دـنهاوخن  تیادـه  اهنآ   » دـندرگ رب  هار  نیا  زا  یناسآ  هب  منک  یمن رواب  نم  هک  دـنا  هتفر ورف  یتسرپ  تب  رد  نانچ  اـهنآ 

(. َنوُدَتْهَی

417 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

و دنک ، یم جراخ  تسا  ناهنپ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  دننک  یمن هدجـس  يدنوادخ  يارب  ارچ  اهنآ  : » دوزفا سپـس  هیآ 25 -) )
ِضْرَْألا َو ِتاوامَّسلا َو  ِیف  َء  ْبَْخلا ُجِرُْخی  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْـسَی  اَّلَأ  « ) دـناد یم دـیزاس  یم راکـشآ  ار  هچنآ  دـیراد و  یم یفخم  ار  هچنآ 

(. َنُوِنْلُعت ام  َنوُفُْخت َو  ام  ُمَْلعَی 
.دناد یم ار  نآ  هتفهن  رارسا  نیمز و  نامسآ و  بیغ  هک  دننک  یمن هدجس  يدنوادخ  يارب  ارچ  ینعی 

417 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

بحاص راگدرورپ و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  يدـنوادخ  ناـمه  : » دـهد یم ناـیاپ  نینچ  ار  دوخ  نخـس  ماـجنا  رـس  و  هیآ 26 -) )
(. ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « ) تسا میظع  شرع 

نایاپ هب  ار  دوخ  نخس  هدرک و  دیکأت  كرـش  هنوگ  ره  یفن  و  راگدرورپ ، تیبوبر » دیحوت   » و تدابع » دیحوت   » يور بیترت  نیا  هب  و 
.درب یم

417 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 27) لمنلا ةروس 
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میروآ یم لمع  هب  قیقحت  ام  تفگ :  » نینچ سپس  تفر ، ورف  رکف  رد  و  داد ، ارف  شوگ  دهده  نانخس  هب  تقد  اب  نامیلـس  هیآ 27 -) )
(. َنِیبِذاْکلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َْتقَدَص  ُرُْظنَنَس َأ  َلاق  ( !؟» یتسه نایوگغورد  زا  ای  یتفگ  تسار  وت  مینیبب 

.داد رارق  قیقحت  هیاپ  ار  نآ  هکلب  دومن ، قیدصت  لیلد  یب ار  وا  نخس  هن  و  درک ، موکحم  تخاس و  مهتم  ار  دهده  هن  نامیلس 
418 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

418 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

، نکفیب نانآ  رب  ربب و  ارم  همان  نیا  : » تفگ داد و  دهده  هب  تشون و  اوتحم  رپ  هاتوک و  رایـسب  يا  همان نامیلـس  لاح  ره  هب  هیآ 28 -) )
َّلَوَت َُّمث  ْمِْهَیلِإ  ْهِْقلَأَف  اذـه  ِیباتِِکب  ْبَهْذا  ( ؟» دـنهد یم ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  اـهنآ  نیبب  نک ) فقوت  يا  هشوگ رد  و   ) درگ رب  سپس 

(. َنوُعِجْرَی اذ  ام  ْرُْظناَف  ْمُْهنَع 

418 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

همان ياوتحم  دوب و  هدینش  ار  نامیلس  هزاوآ  مسا و  البق  نوچ  تفای و  یهاگآ  نآ  نومضم  زا  دوشگ و  ار  همان  ابـس  هکلم  هیآ 29 -) )
اب یتکلمم  مهم  لئاسم  رد  نوچ  و  تفر ، ورف  رکف  رد  تخس  هتفرگ ، ابس  نیمزرس  هراب  رد  يدیدش  میمصت  نامیلـس  هک  داد  یم ناشن 

يوس هب  يدنمشزرا  همان  ناگرزب ! فارشا و  يا  تفگ :  » هدومن اهنآ  يوس  هب  ور  درک ، توعد  اهنآ  زا  تسشن  یم روش  هب  شنایفارطا 
(. ٌمیِرَک ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َْتلاق  «! ) تسا هدش  هدنکفا  نم 

418 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هب تسا : نینچ  شیاوتحم  تسا و  نامیلـس  يوس  زا  همان  نیا  : » تفگ تخادرپ و  همان  نومـضم  رکذ  هب  ابـس  هکلم  سپـس  هیآ 30 -) )
(. ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َناْمیَلُس َو  ْنِم  ُهَّنِإ  « ) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان 

418 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

َّیَلَع َو اُوْلعَت  اَّلَأ  « ) دیوش قح  میلست  دییآ و  نم  يوس  هب  و  دینکن ، نم  ربارب  رد  ییوج  يرترب  تسا  نیا   » امش هب  ما  هیـصوت هیآ 31 -) )
(. َنیِِملْسُم ِینُوتْأ 

هلمج ود  اب  دوش و  عورـش  میحر  نامحر و  دـنوادخ  ماـن  اـب  هک  يراـگن  هماـن  زرط  يارب  تسا  ییوگلا  هدـمآ ، قوف  هیآ  ود  رد  هچنآ 
.ددرگ نایب  نخس  ناج  هدش  باسح 

418 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

بحاص فارـشا و  يا  تفگ :  » نینچ هدرک ، اهنآ  يوس  هب  ور  دوخ  تلم  نارـس  يارب  نامیلـس ، همان  ياوتحم  رکذ  زا  دـعب  هیآ 32 -) )
ماـجنا امـش  رظن  نودـب  امـش و  روضح  یب ار  یمهم  راـک  چـیه  نم  هک  دـیراد  زاربا  نم  يارب  مهم  راـک  نیا  رد  ار  دوـخ  يأر  نارظن !

(. ِنوُدَهْشَت یَّتَح  ًاْرمَأ  ًۀَعِطاق  ُْتنُک  ام  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َْتلاق  «! ) ما هدادن

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1615 

http://www.ghaemiyeh.com


418 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

اب ییاهن  میمـصت  یلو  میتسه ، ناوارف  یگنج  تردق  یفاک و  يورین  ياراد  ام  دنتفگ :  » نینچ وا  خـساپ  رد  موق » فارـشا  (- » هیآ 33 )
419 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روتسد  هچ  نیبب  تسوت ،

(. َنیُِرمْأَت اذ  ام  يِرُْظناَف  ِْکَیلِإ  ُْرمَْألا  ٍدیِدَش َو  ٍسَْأب  اُولوُأ  ٍةَُّوق َو  اُولوُأ  ُنَْحن  اُولاق  « ) یهد یم
نادـیم رد  روضح  تردـق و  رب  هیکت  هب  ار  دوخ  لـیامت  مه  و  دـنداد ، ناـشن  وا  تاروتـسد  ربارب  رد  ار  دوخ  میلـست  مه  بیترت  نیا  هب 

! گنج

419 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ورف يارب  تشادـن  راک  نیا  هب  لیامت  انطاب  دوخ  هک  یلاح  رد  درک ، هدـهاشم  گنج  هب  ار  اهنآ  لـیامت  هک  یماـگنه  هکلم  هیآ 34 -) )
دراو هک  یماـگنه  ناـهاشداپ  تفگ :  » نینچ دـنک ، دروخ ، رب  ناـیرج  نیا  اـب  هدـش  باـسح  هک  نیا  يارب  مه  و  شطع ، نیا  ندـناشن 

(. اهوُدَْسفَأ ًۀَیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  َْتلاق  «! ) دنناشک یم یناریو  داسف و  هب  ار  نآ  دنوش  يدابآ  هقطنم 
(. ًۀَّلِذَأ اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  « ) دنناشن یم تلذ  هب  ار  نآ  لها  نازیزع  «و 

(. َنُولَعْفَی َِکلذَک  َو  « ) دننک یم نینچ  نیا  يرآ  : » تفگ رتشیب  دیکأت  يارب  سپس 
داسف و : » دوش یم هصالخ  زیچ  ود  رد  اـهنآ  هماـنرب  هک  دوب  هتخانـش  بوخ  ار  ناـهاش  دوب ، یهاـشداپ  دوخ  هک  ابـس  هکلم  تقیقح  رد 

هشیمه اهنآ و  يدنلب  رس  يدابآ و  اهتلم و  عفانم  هب  هن  دنـشیدنا ، یم دوخ  عفانم  هب  اهنآ  هک  ارچ  نازیزع ،» نتخاس  لیلذ   » و يرگناریو »
.دنرگیدکی دض  رب  ود  نیا 

419 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

نامیلـس دـنا ؟ هراک هچ  یتسار  هب  مینیبب  مییامزایب و  ار  وا  نایفارطا  نامیلـس و  راک  ره  زا  لبق  دـیاب  ام  دوزفا : هکلم  سپـس  هیآ 35 -) )
، درک هدافتـسا  هیده  زا  دیاب  راک  نیا  يارب  و  تزع ؟ ای  دنناشک  یم تلذ  هب  ار  اهتلم  حلـصم ؟ ای  تسا  رگناریو  ربمایپ ؟ ای  تسا  هاشداپ 

یِّنِإ َو  « ) دنروآ یم ام  يارب  اهنآ  هیحان  زا  ار  یشنکاو  هچ  نم  ناگداتسرف  منیبب  ات  متسرف  یم اهنآ  يارب  يا  هظحالم لباق  هیده  نم   » اذل
(. َنُولَسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظانَف  ٍۀَّیِدَِهب  ْمِْهَیلِإ  ٌۀَلِسُْرم 

میلـست اهبنارگ  يایاده  اب  ناوت  یم ار  اهنآ  تساج ، نیمه  زین  اهنآ  ینوبز  فعـض و  هطقن  و  دنراد ، ایاده »  » هب دیدش  هقالع  ناهاشداپ 
رد تسادخ  ربمایپ  هن  رگ  و  میتسیا ، یم وا  ربارب  رد  تسا ! هاش »  » دوش یم مولعم  دـش ، میلـست  ایادـه  نیا  اب  نامیلـس  میدـید  رگا  درک ،

.درک دروخ  رب  هنالقاع  دیاب  تروص  نیا 
420 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

420 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

رقم ماش و  يوس  هب  دنتشاذگ و  رس  تشپ  ار  نمی  نیمز  رـس  ایاده ، ناوراک  اب  ابـس  هکلم  ناگداتـسرف  دیبیرفن ! لام  اب  ارم  هیآ 36 -) )
اما دیوگ ، یم شاب  داش  اهنآ  هب  و  دوش ، یم لاحشوخ  ایاده  نیا  هرظنم  هدهاشم  زا  نامیلس  هک  نیا  نامگ  هب  دندرک ، تکرح  نامیلس 
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لام اب  ارم  دـیهاوخ  یم تفگ : هکلب ) درکن  لابقتـسا  اهنآ  زا  اـهنت  هن  نامیلـس   ) دـمآ نامیلـس  دزن  ابـس ) هکلم  هداتـسرف   ) هک یماـگنه  »
ٍلاِمب ِنَنوُّدُِمت  َلاق َأ  َناْمیَلُـس  َءاج  اَّمَلَف  « ) تسا هداد  امـش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ  دیهد ) بیرف  و   ) دـینک کمک 

(. ْمُکاتآ اَّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َِیناتآ  امَف 
؟ دراد اوقت  تیاده و  شناد و  ملع و  توبن و  ماقم  ربارب  رد  یشزرا  هچ  لام 

(. َنوُحَْرفَت ْمُِکتَّیِدَِهب  ُْمْتنَأ  َْلب  « ) دیوش یم لاحشوخ  دوخ  يایاده  هب  هک  دیتسه  امش  هکلب  »
راک رد  شزرا  يارب  يرگید  ياهرایعم  هک  تخاس  نشور  درک و  ریقحت  اهنآ  رظن  رد  ار  شزرا  ياـهرایعم  نامیلـس ، بیترت  نیا  هب  و 

.تسا

420 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

: تفگ نینچ  ابـس  هکلم  صوصخم  هداتـسرف  هب  دـهد  ناشن  لطاب » قح و   » هلأسم رد  ار  دوخ  تیعطاق  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 37 -) )
ییاناوت هک  دمآ  میهاوخ  اهنآ  غارـس  هب  ییاهرکـشل  اب  يدوز  هب  ام  نادب ) اما  ربب  دوخ  اب  زین  ار  ایادـه  نیا  و   ) درگ زاب  نانآ  يوس  هب  »

(. اِهب ْمَُهل  َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا  « ) دنشاب هتشادن  ار  نآ  اب  هلباقم 
ًۀَّلِذَأ َو اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  َو  « ) دوب دـنهاوخ  ریقح  کچوک و  هک  یلاح  رد  مینک  یم جراخ  تلذ  اب  داـبآ  نیمز  رـس  نآ  زا  ار  اـهنآ  اـم  «و 

(. َنوُرِغاص ْمُه 
.دنتشگ دراو  بیرف  رکم و  رد  زا  دندشن و  میلست  قح ، نییآ  ربارب  رد  هک  ارچ 

420 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هب دندیچ و  رب  ار  دوخ  طاسب  ایاده و  ابس  هکلم  ناگداتسرف  ماجنا  رـس  تسا ! رـضاح  وا  تخت  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  هیآ 38 -) )
.دنتشگ زاب  ناشروشک  يوس 

تموکح کی  زین  شتموکح  تسادخ و  هداتـسرف  یتسار  هب  وا  هک  دنتـشاد  نایب  و  دنداد ، حرـش  شنایفارطا  هکلم و  يارب  ار  ارجام  و 
.تسا یهلا 

مولعم ات  دننک  یسررب  ار  مهم  هلأسم  نیا  اصخش  دنیایب و  نامیلس  يوس  هب  دنتفرگ  میمصت  شموق  فارشا  زا  يا  هدع اب  ابـس  هکلم  اذل 
421 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراد ؟ ینییآ  هچ  نامیلس  دوش 

تیعقاو هب  شیپ  زا  شیب  ار  اهنآ  ات  دنک  یفرگـش  ییامن  تردـق  تفرگ  میمـصت  و  دیـسر ، نامیلـس  هب  دوب  هک  یقیرط  ره  زا  ربخ  نیا 
.دزاس میلست  شتوعد  لباقم  رد  و  انشآ ، دوخ  زاجعا 

هک نآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  دراد  ییاـناوت  امـش  زا  کیمادـک  ناـگرزب ! هورگ  يا  تفگ :  » درک و دوـخ  ناـیفارطا  هب  ور  نامیلـس  اذـل 
(. َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  « ) دروایب نم  يارب  دنوش  میلست  دنیایب و  نم  دزن  ناشدوخ 

421 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

.دوب رتبیجع  يرگید  بیجع و  اهنآ  زا  یکی  هک  دندرک  یگدامآ  مالعا  رفن  ود  اجنیا  رد  هیآ 39 -) )
رب ياـج  زا  دریگ و ) ناـیاپ  وت  سلجم   ) هک نآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  نم  تفگ : درک و  نامیلـس  يوس  هب  ور  نج  زا  یتـیرفع   » تسخن
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(. َکِماقَم ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  « ) مروآ یم وت  دزن  يزیخ 
اـناوت و نآ  هب  تبـسن  نم   » هک ارچ  منک ، یمن یتناـیخ  زین  تمیق  نارگ  تناـما  نیا  رد  مهد و  یمن ماـجنا  تمحز  اـب  ار  راـک  نیا  نـم 

(. ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َو  «! ) منیما

421 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هراشا

: دـیوگ یم وا  قح  رد  نآرق  هکنانچ  تشاد ، یهلا » باتک   » زا يا  هظحالم لـباق  یهاـگآ  هک  دوب  یحلاـص  درم  رفن  نیمود  هیآ 40 -) )
يِذَّلا َلاق  «! ) دروآ مهاوخ  وت  دزن  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  لبق  ار  وا  تخت  نم  تفگ : تشاد  باتک  زا  یـشناد  ملع و  هک  یـسک  »

(. َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع 
« اـیخرب نب  فصآ   » ار وا  ماـن  خـیراوت  رد  اـبلاغ  و  تسا ، هدوب  نامیلـس  صاـخ  ناتـسود  و  ناـمیا ، اـب  ناـکیدزن  زا  یکی  صخـش  نیا 

.تسا هدوب  وا  هداز  رهاوخ  نامیلس و  ریزو  دنیوگ  یم و  دنا ، هتشون
مان نآ  ینعی  .دوب  ربخ  اب  یهلا » مظعا  مسا   » زا نامیا  اب  درم  نیا  دـنا  هتفگ اهنآ  ریغ  نارـسفم و  زا  يرایـسب  باتک » ملع   » هراب رد  اـما  و 

يرهظم دوخ  هک  دوب  هتفای  لماکت  نامیا  اوقت و  قالخا و  یهاگآ و  رظن  زا  نانچ  نآ  دوب و  هدرک  هدایپ  دوخ  ناـج  نورد  رد  ار  یهلا 
رد ار  یتاداع  قراخ  نینچ  رب  تردـق  تسا  یهلا  مظعا  مسا  نآ  زا  يوترپ  هک  یناحور  يونعم و  لـماکت  نیا  دوب ، هتـشگ  مسا  نآ  زا 

422 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم داجیا  ناسنا 
وا دزن  نیعلا » ۀفرط   » کی رد  ار  أبس  هکلم  تخت  دوخ  يونعم  يورین  زا  هدافتـسا  اب  وا  درک  تقفاوم  رما  نیا  اب  نامیلـس  هک  یماگنه  و 

لـضف زا  نیا  تفگ : دوـشگ و ) راـگدرورپ  رکـش  هب  ناـبز   ) دـید رقتـسم  دوـخ  دزن  ار  نآ  نامیلـس  هـک  یماـگنه  سپ  : » درک رـضاح 
اذه َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  ( !؟» منک یم نارفک  ای  مروآ  یم اج  هب  ار  وا  تمعن  رکـش  ایآ  هک  دیامزایب  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ 

(. ُرُفْکَأ ْمَأ  ُرُکْشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم 
ْنَم َو  « ) تسا میرک  ینغ و  نم  راگدرورپ  دنک  نارفک  یسک  ره  و  هدرک ، رکش  شیوخ  دوس  هب  دنک  رکـش  سک  ره  و  : » دوزفا سپس 

(. ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  َرَکَش 

422 ص :  ِباتِکْلا ..... :» ُمْلِع   » و ِباتِکْلا » َنِم  ٌمْلِع   » توافت

َنِم ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا   » ینعم زا  نم  دـیوگ : یم يردـخ » دیعـس  وبا   » هک تسا  هدـمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
« .دوب دواد  نب  نامیلس  مردارب  ّیصو  وا  : » دومرف مدرک  لاؤس  شرضحم  زا  ِباتِْکلا »

.دیوگ یم نخس  یسک  هچ  زا  ( 43 دعر / « ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  : » مدرک ضرع 
ار یئزج  ملع  هک  باـتکلا » نم  ملع   » تواـفت هب  هجوت  تسا !» بلاـط  یبا  نب  ّیلع  مردارب  وا  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یخا  كاذ  : » دومرف

هزادـنا هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع »  » و فـصآ »  » ناـیم هک  دزاـس  یم نشور  دـنک  یم ناـیب  ار  یلک » ملع   » هک باـتکلا » ملع   » و دـیوگ ، یم
!؟ تسا هدوب  توافت 
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422 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

نامیا يارب  يا  هنیمز زین  و  دیامزایب ، ار  ابس  هکلم  تیارد  لقع و  نازیم  هک  نیا  يارب  نامیلس  ابـس : هکلم  لد  رد  نامیا  رون  هیآ 41 -) )
شیارب ار  وا  تخت  تفگ :  » دنزاس سانشان  نوگرگد و  دندوب  هتخاس  رـضاح  هک  ار  وا  تخت  داد  روتـسد  دزاس ، مهارف  دنوادخ  هب  وا 

ای دسانـش  یم ار  دوخ  تخت  اـیآ  و  دـنبای » یمن تیادـه  هک  دوب  دـهاوخ  یناـسک  زا  اـی  دوش  یم تیادـه  اـیآ  مینیبـب  دـیزاس  سانـشان 
(. َنوُدَتْهَی َنیِذَّلا ال  َنِم  ُنوُکَت  ْمَأ  يِدَتْهَت  ْرُْظنَن َأ  اهَشْرَع  اَهل  اوُرِّکَن  َلاق  ( ؟ دسانش یمن

422 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

اذَکه َلِیق َأ  ْتَءاج  اَّمَلَف  ( ؟» تسا هنوگ  نیا  وت  تخت  ایآ  دش : هتفگ  وا ) هب  ، ) دش دراو  ابس  هکلم  هک  یماگنه   » لاح ره  هب  هیآ 42 -) )
423 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِکُشْرَع .)

(. َوُه ُهَّنَأَک  َْتلاق  «! ) تسا تخت  نآ  دوخ  ایوگ  تفگ :  » داد و ار  اهباوج  نیرت  هدش باسح  نیرت و  هناکریز ابس » هکلم  »
(. َنیِِملْسُم اَّنُک  اِهْلبَق َو  ْنِم  َْملِْعلا  اَنِیتوُأ  َو  «! ) میدوب هدروآ  مالسا  میدوب و  هاگآ  مه  نیا  زا  شیپ  ام  و  : » دوزفا هلصاف  الب  و 

زا رگید  ياـه  هناـشن اـب  نیا  زا  شیپ  اـم  میربـب  یپ  وا  زاـجعا  هب  اـم  هک  تسا  نیا  اـه  ینیچ همدـقم  نیا  زا  نامیلـس  روـظنم  رگا  ینعی ،
.میدوب هدروآ  نامیا  بیجع  تداع  قراخ  نیا  ندید  زا  لبق  یتح  میدوب و  هدش  هاگآ  وا  تیناقح 

423 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ُُدبْعَت  َْتناک  ام  اهَّدَص  َو  « ) تشاد زاب  دیتسرپ  یم ادخ  زا  ریغ  هچنآ  زا  ار  وا   » نامیلس بیترت  نیا  هب  و  هیآ 43 -) )
(. َنیِِرفاک ٍمْوَق  ْنِم  َْتناک  اهَّنِإ  « ) دوب رفاک  موق  زا  نآ  زا  لبق  وا   » دنچ ره 

423 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

صوصخم رـصق  رد  ابـس  هکلم  ندـش  لـخاد  يارجاـم  نآ  و  دوش ، یم وگ  زاـب  ارجاـم  نیا  زا  يرگید  هنحـص  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
.تسا نامیلس 

.دنهد رارق  يراج  بآ  نآ ، ریز  رد  دنزاسب و  رولب  زا  ار  اهرصق  زا  یکی  نحص  دوب ، هداد  روتسد  نامیلس 
( َحْرَّصلا ِیلُخْدا  اََهل  َلی  «ِ وش رصق  طایح  لخاد  دش : هتفگ  وا  هب   » دیسر اجنآ  هب  ابس  هکلم  هک  یماگنه 

رد درذگب  بآ  نآ  زا  ات  درک » هنهرب  ار  دوخ  ياهاپ  قاس  تسا و  یبآ  رهن  درک  نامگ  دـید ، ار  هنحـص  نآ  هکلم  هک  یماگنه  سپ  .»
( اْهیَقاس ْنَع  ْتَفَشَک  ًۀَُّجل َو  ُْهتَبِسَح  ُْهتَأَر  اََّمل  َ؟ دنک یم هچ  اجنیا  رد  بآ  رهن  هک  دوب  هتفر  ورف  بجعت  رد  تخس  هک  یلاح 

َلادرذگب نآ  زا  دنک و  هنهرب  ار  اپ  دهاوخب  هک  تسین  بآ  نیا  هدش » هتخاس  فاص  رولب  زا  رصق  طایح  هک  تفگ :  » وا هب  نامیلس  اما  .
( َریِراوَق ْنِم  ٌدَّرَمُم  ٌحْرَص  ُهَّنِإ 

قوف یتالمجت  هاگتسد  مد و  نینچ  ارچ  دوب  یهلا  گرزب  ربمایپ  کی  هک  نامیلس  هک : نیا  نآ  دیآ و  یم شیپ  یمهم  لاؤس  اجنیا  رد  .
هتـشاد ناربمایپ  ریاس  نوچمه  هداس  یطاسب  دـش  یمن رگم  یلو  اورمکح ، دوب و  ناطلـس  وا  هک  تسا  تسرد  دـشاب ؟ هتـشاد  يا  هداعلا

424 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشاب ؟
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هوکش اب  خاک  ابیز و  جات  تخت و  رد  ار  دوخ  تمظع  تردق و  مامت  هک  ابس  هکلم  ندرک  میلست  يارب  نامیلس  هک  دراد  یعنام  هچ  اما 
و دوش ، کچوک  ریقح و  وا  رظن  رد  شیتالمجت  هاگتسد  مامت  هک  دهد  ناشن  وا  هب  يا  هنحص تسناد  یم قرب  قرز و  رپ  تالیکـشت  و 

ربارب رد  هنیزه  نیا  رگید  ریبـعت  هب  ددرگ !؟ تیـصخش  راـیعم  اهـشزرا و  نازیم  رد  رظن  دـیدجت  يارب  وا  یگدـنز  رد  یفطع  هطقن  نیا 
.دوبن یمهم  بلطم  گنج ، هداعلا  قوف  هنیزه  زا  يریگ  ولج  و  قح ، نید  شریذپ  عیسو و  هقطنم  کی  شمارآ  تینما و 

( یِسْفَن ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلا  «! مدرک متس  نتشیوخ  رب  نم  اراگدرورپ ! تفگ :  » نینچ دید  ار  هنحص  نیا  ابس ، هکلم  هک  یماگنه  اذل  و 
( َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  َناْمیَلُس  َعَم  ُتْمَلْسَأ  مدروآ َ» مالسا  نامیلاع ، راگدرورپ  هّللا ، هاگشیپ  رد  نامیلس  اب  و  .»

.میاس یم تناتسآ  هب  میلست  رس  منامیشپ و  هتشذگ  زا  مدمآ ، وت  هاگرد  هب  نامیلس  مربهر  هارمه  نم  ادنوادخ ! .

424 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

- تشذگ هک  یتایآ  رد  نامیلـس -»  » و دواد »  » و یـسوم »  » تشذگ رـس  زا  یتمـسق  رکذ  زا  دعب  دومث : موق  ربارب  رد  حلاص  هیآ 45 -) )
.تسا دومث  موق  و  حلاص »  » ترضح ددرگ  یم حرطم  هروس  نیا  رد  شموق  وا و  یگدنز  زا  یشخب  هک  يربمایپ  نیمراهچ 

ْمُهاخَأ َدوُمَث  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) دیتسرپب ار  هناگی  يادخ  هک  میداتسرف  ار  حلاص  ناشردارب  دومث ، يوس  هب  ام  و  : » دیامرف یم تسخن 
(. َهَّللا اوُُدبْعا  ِنَأ  ًاِحلاص 

ناشماوقا هب  تبـسن  نانآ  يزوسلد  تبحم و  تیاهن  هب  هراـشا  هدـمآ  اـیبنا  زا  يرایـسب  ناتـساد  رد  هک  ناـشردارب ) « ) ْمُهاـخَأ  » هب ریبعت 
.دشاب یم

هراصع هک  ادخ ، یگدـنب  يرآ  تسا ، هدـش  هصالخ  َهَّللا » اوُدـُبْعا  ِنَأ   » هلمج رد  گرزب  ربمایپ  نیا  توعد  تلاسر و  مامت  لاح  ره  هب 
.تسا راگدرورپ  ناگداتسرف  تامیلعت  همه 

425 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندش  میسقت  فلتخم  هورگ  ود  هب  حلاص  توعد  ربارب  رد  اهنآ   » دیازفا یم سپس 
(. َنوُمِصَتْخَی ِناقیِرَف  ْمُه  اذِإَف   ) رگید يوس  زا  جوجل  نارکنم  وس و  کی  زا  نانمؤم  دنتساخرب » همصاخم  هب  و 

425 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هن اهنآ  اما  تشاد ، رذح  رب  ار  اهنآ  یهلا  كاندرد  ياهباذـع  زا  تخادرپ و  ناشراذـنا  هب  اهنآ  نتخاس  رادـیب  يارب  حـلاص  هیآ 46 -) )
رگا هک  دنتساوخ  وا  زا  رارـصا  اب  هتخاس و  شیوخ  تجاجل  يارب  یکـسمتسم  ار  بلطم  نیمه  هکلب  دندشن ، رادیب  دنتفرگن و  دنپ  اهنت 

.تسا هدمآ  احیرص  فارعا  هروس  هیآ 77  رد  بلطم  نیا  دریگ - یمن ورف  ار  ام  ناماد  یهلا  تازاجم  ارچ  ییوگ  یم تسار 
َلاق ( ؟» دیراد هلجع  اهیدب  باذع و  يارب  اهیکین ، بلج  يارب  شـشوک  شالت و  زا  شیپ  ارچ  نم ! موق  يا  تفگ :  » اهنآ هب  حلاص  یلو 

(. ِۀَنَسَْحلا َْلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِْجعَتْسَت  َِمل  ِمْوَق  ای 
همتاـخ ناـتتایح  هـب  دریگ ، ورف  ار  امـش  یهلا  باذـع  رگا  دـینک ، یم زکرمتم  یهلا  باذـع  ندیـسر  ارف  يور  ار  دوـخ  رکف  ماـمت  ارچ 

دیون امش  هب  نامیا  هیاس  رد  هک  یهلا  تمحر  تاکرب و  رد  ارم  راتفگ  قدص  دییایب  دنام ، دهاوخن  یقاب  نامیا  يارب  یلاجم  دهد و  یم
َْول ال « ) دـیوش عقاو  وا  تمحر  لومـشم  اـت  دـینک  یمن شیوـخ  ناـهانگ  شزرمآ  ياـضاقت  ادـخ  هاگـشیپ  زا  ارچ   » دـییامزایب دـهد  یم

(. َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  َنوُرِفْغَتْسَت 
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425 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

راک هب  دنونـشب و  ناـج  شوگ  هب  ار  گرزب  ربماـیپ  نیا  هنازوسلد  زردـنا  هک  نیا  ياـج  هب  شک  رـس  موق  نیا  لاـح  ره  هب  هیآ 47 -) )
مه تدوخ و  مه  ام  دنتفگ :  » هک نیا  هلمج  زا  دنتساخرب ، وا  اب  هزرابم  هب  هیاپ  یب ياهیریگ  هجیتن یهاو و  نانخس  هلـسلس  کی  اب  دندنب 

(. َکَعَم ْنَِمب  َِکب َو  انْرَّیَّطا  اُولاق  « ) میا هتفرگ دب  لاف  هب  دنتسه  وت  اب  هک  ار  یناسک 
نومیمان مودق  زا  همه  ام  تالکـشم  اهیراتفرگ و  نیا  دنتفگ : اهنآ  دوب ، ییاذغ  داوم  لوصحم و  دوبمک  یلاسکـشخ و  لاس  نآ  ایوگ 

.تسوت نارای  وت و 
ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) َْدنِع  ْمُکُِرئاط  َلاق  « ) تسادخ دزن  رد  امـش ) علاط  تخب و  و   ) دـب لاف  تفگ :  » خـساپ رد  وا  اما 

426
.هدش ببس  ار  یتازاجم  نینچ  وا  هاگشیپ  رد  هک  تسامش  لامعا  هتخاس و  بئاصم  نیا  راتفرگ  ناتلامعا  رطاخ  هب  ار  امش  هک  تسوا 

ٌمْوَـق ُْمْتنَأ  ْلـَب  « ) دـیوش یم شیاـمزآ  هک  دـیتسه  یهورگ  امـش  يرآ   » تسامـش يارب  یهلا  گرزب  شیاـمزآ  کـی  تـقیقح  رد  نـیا 
(. َنُونَتُْفت

.دننک حالصا  ار  دوخ  و  دنوش ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دنراد ، تیلباق  یگتسیاش و  هک  یناسک  ات  تسا ، یهلا  ياهشیامزآ  اهنیا 

426 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

شخب هک  میناوخ  یم ار  شموق  حـلاص و  ناتـساد  زا  يرگید  شخب  اجنیا  رد  يرقلا  يداو  رد  دـسفم  کهورگ  هن  هئطوت  هیآ 48 -) )
هئطوت ندش  یثنخ  قفانم و  رفاک و  کهورگ  هن  هیحان  زا  حلاص  لتق  هئطوت  هب  طوبرم  نآ  و  دهد ، یم نایاپ  هدرک و  لیمکت  ار  هتشذگ 

.تساهنآ
ِیف َناک  َو  « ) دندرک یمن حالصا  دندرک و  یم نیمز  رد  داسف  هشیمه )  ) هک دندوب  کهورگ  هن  يرقلا ) يداو   ) رهش نآ  رد  : » دیوگ یم

(. َنوُِحلُْصی ِضْرَْألا َو ال  ِیف  َنوُدِسُْفی  ٍطْهَر  ُۀَعِْست  ِۀَنیِدَْملا 

426 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

: دنتفگ  » هیآ نیا  قبط  هک  دوب  اجنیا  دش ، گنت  اهکهورگ  نیا  رب  هصرع  وا ، حلصم  كاپ و  نییآ  حلاص و  روهظ  اب  املـسم  هیآ 49 -) )
وا مد  ّیلو  هب  سپـس  میناسر ) یم لتق  هب  ار  اهنآ  و   ) مینز یم نوخیبش  شا  هداوناخ و  حـلاص ]  ] وا رب  هک  ادـخ  هب  دـینک  دای  مسق  دـییایب 
َُّمث ُهَلْهَأ  ُهَّنَتِّیَُبَنل َو  ِهَّللِاب  اوُمَـساقَت  اُولاق  «! ) میتسه قداص  دوخ  راتفگ  نیا  رد  میتشادن و  ربخ  وا  هداوناخ  تکاله  زا  زگره  ام  مییوگ : یم

(. َنُوقِداَصل اَّنِإ  ِِهلْهَأ َو  َِکلْهَم  انْدِهَش  ام  ِهِِّیلَِول  ََّنلوُقََنل 

426 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هرخـص درک و  شزیر  هوـک  دـندوب  هدرک  نیمک  شدـبعم  هب  حـلاص  هار  رـس  رب  هوـک  زا  يا  هشوـگ رد  اـهنآ  هک  یماـگنه  هیآ 50 -) )
یمهم هشقن  اهنآ  : » دیوگ یم نآرق  اذل  درک ! دوبان  دـیبوک و  مه  رد  هاتوک  يا  هظحل رد  ار  اهنآ  دـش و  ریزارـس  هوک  يالاب  زا  یمیظع 

(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ًارْکَم َو  انْرَکَم  ًارْکَم َو  اوُرَکَم  َو  «! ) دنتشادن ربخ  اهنآ  هک  یلاح  رد  میدیشک ، یمهم  هشقن  مه  ام  دندیشک و 
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427 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

427 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ار اهنآ  نارادـفرط  موق و  مامت  اهنآ و  همه  ام  هک  دوب  هنوگچ  اهنآ  رکم  هئطوت و  تبقاع  هک  رگنب  سپ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 51 -) )
(. َنیِعَمْجَأ ْمُهَمْوَق  ْمُهانْرَّمَد َو  اَّنَأ  ْمِهِرْکَم  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( !؟» میدرک دوبان 

427 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هب هک  تساهنآ  ياه  هناخ نیا  نیبب  سپ  : » دـیوگ یم نینچ  اـهنآ  ماـجنا  رـس  تکـاله و  یگنوگچ  دروم  رد  نآرق  سپـس  هیآ 52 -) )
(. اوُمَلَظ اِمب  ًۀَیِواخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف  «! ) هدنام یلاخ  هدش و ) طقاس   ) ناشمتس ملظ و  رطاخ 

.درک ناریو  دنازوس و  ار  همه  داتفا و  اهنآ  رد  متس  ملظ و  شتآ  يرآ !
ِیف َّنِإ  « ) دـنناد یم هک  یناسک  يارب  راگدرورپ ) تردـق  ناملاظ و  راک  نایاپ  زا   ) تسا ینـشور  هناشن  تربع و  سرد  ارجاـم  نیا  رد  »

(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ 

427 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

و هدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  ام   » تخوسن راکهنگ  شتآ  هب  هانگ  یب دـنتخوسن و  مه  اـب  رت  کـشخ و  ناـیم  نیا  رد  اـما  هیآ 53 -) )
اُوناک اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  َو  « ) دـندشن راـتفرگ  ناراـک  دـب  موش  تشون  رـس  هب  زگره  اـهنآ  و  میداد » تاـجن  دـندوب  هدرک  هشیپ  اوقت 

(. َنوُقَّتَی

427 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

طول ترـضح  ادخ  گرزب  ربمایپ  تسا ، هدش  هراشا  وا  یگدـنز  هب  هروس  نیا  رد  هک  يربمایپ  نیمجنپ  طول : موق  فارحنا  هیآ 54 -) )
.تسا

یلاح رد  دیور  یم حیبق  تشز و  رایسب  راک  غارس  هب  امش  ایآ  تفگ : شموق  هب  هک  یماگنه  روآ  دای  هب  ار  طول  و  : » دیوگ یم تسخن 
(. َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ  َۀَشِحاْفلا َو  َنُوتْأَت  ِهِمْوَِقل َأ  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  َو  « ) دینیب یم ار ) نآ  موش  جیاتن  یتشز و   ) هک

.تسا طاول »  » نیگنن لمع  ییارگ و  سنجمه  اجنیا  رد  هشحاف »  » زا روظنم 

427 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ْنِم ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  « ) دیور یم توهـش  يور  زا  نادرم  غارـس  هب  نانز  ياج  هب  امـش  ایآ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 55 -) )
(. ِءاسِّنلا ِنوُد 

: دیازفا یم تسا  ینادان  تلاهج و  لمع  نیا  هزیگنا  دزاس  نشور  هک  نیا  يارب  و 
(. َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  « ) دیتسه نادان  لهاج و  یموق  امش  هکلب  »
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! نیگنن هانگ  نیا  موش  راثآ  هب  لهج  تقلخ و  سیماون  شنیرفآ و  فده  هب  لهج  دنوادخ ، هب  لهج 
428 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

428 ص :  دیجم .....  نآرق  متسیب  ءزج  زاغآ 

428 ص :  لمن .....  هروس  همادا 

428 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هچ طول  یقطنم  راـتفگ  نیا  خـساپ  رد  هدولآ  فیثـک و  موق  نیا  مینیبـب  نوـنکا  تسا ! یگرزب  بیع  ینمادـکاپ  هک  اـجنآ  هیآ 56 -) )
؟ دنتفگ

هک ارچ  دینک ، نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  طول  نادناخ  دنتفگ : رگیدکی  هب  هک  دنتـشادن  نیا  زج  یخـساپ  اهنآ  : » دـیوگ یم نآرق 
ْمُِکتَیْرَق ْنِم  ٍطُول  َلآ  اوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف  ! ) دننک گنهامه  ام  اب  ار  دوخ  دنتـسین  رـضاح  و  دنکاپ » يدارفا  اهنیا 

(. َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ 
.دوب اهنآ  یقالخا  هداعلا  قوف طوقس  رکف و  طاطحنا  رگنایب  هک  یباوج 

و دـننکفا ، یم نادـنز  هب  ییاـسراپ  تفع و  مرج  هب  ار  نمادـکاپ  ياهفـسوی  بـیع ! تـسا و  مرج  یکاـپ  ناـگدولآ ، طـیحم  رد  يرآ !
دـندازآ و اهاخیلز  اـما  دـننک ، یم دـیدهت  دـیعبت  هب  گـنن  یگدولآ و  زا  ناـشزیهرپ  رطاـخ  هب  ار  طول »  » ادـخ گرزب  ربماـیپ  نادـناخ 

! دننامب هدوسآ  دوخ  راید  رهش و  رد  دیاب  طول  موق  و  ماقم ! بحاص 

428 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

شرـسمه يانثتـسا  هب  مه  نآ  شا - هداوناخ زج  یلو  درک  غیلبت  ار  اهنآ  لاس  یـس  دودح  طول  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هیآ 57 -) )
.دندرواین نامیا  وا  هب  دش - هدیقع  مه  ناکرشم  اب  هک 

هدیچیپ مه  رد  ناشیناگدـنز  راموط  دـیاب  دـنرادن و  تایح  ملاع  رد  یئاج  تسین  ناشحالـصا  دـیما  هک  یهورگ  نینچ  تسا  یهیدـب 
.دوش

ناگدنامیقاب ءزج  وا  میدرک  ردـقم  هک  شرـسمه  زج  هب  میدیـشخب  ییاهر  ار  شنادـناخ  طول و  ام  سپ  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  اذـل 
(. َنیِِرباْغلا َنِم  اهانْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَْجنَأَف َو  « ) دشاب

428 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هک نآ  زا  سپ  دوـب - گـنن  داـسف و  قرغ  رهـش  هـک  یبـش  هاگرحـس  رد  نـیعم - دـعوم  رد  اـهنآ  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  و  هیآ 58 -) )
زا دعب  نیا  و  دندش ، نوفدم  نآ  ریز  یگمه  هک  ًارَطَم .) ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو   ) میداتسرف اهنآ  رب  گنس ) زا   ) یناراب  » دیسر ارف  ناهاگحبص 

429 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درک  ور  ریز و  یلکب  ار  اهنآ  نیمز  رس  یکانتشحو  هلزلز  هک  دوب  نآ 
(. َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم  َءاسَف  « ) ناگدش راذنا  ناراب  تسا  دب  راوگان و  تخس و  هچ  «و 
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429 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

یمارگ ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  اهنآ ، موق  تشون  رـس  یهلا و  گرزب  ربماـیپ  جـنپ  لاـح  حرـش  ناـیاپ  زا  دـعب  هیآ  نیا  رد  هیآ 59 -) )
نینچ ناکرـشم ، اـب  وگتفگ  حرط  يارب  يا  همدـقم و  هتـشذگ ، زا  يریگ  هجیتـن  کـی  ناوـنع  هب  هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 

: دیامرف یم
(. ِهَِّلل ُدْمَْحلا  ُِلق  « ) تسادخ صوصخم  شیاتس  دمح و  وگب : »

ار نیمز  رـسارس  اهنآ  ياهیگدولآ  هنماد  ادابم  درک ، دوبان  ار  طول  موق  نوچمه  ینیگنن  ماوقا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتس 
.دریگ ارف 

(. یفَطْصا َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَس  َو  « ) شا هدیزگ رب  ناگدنب  رب  دورد  مالس و  و  : » دیازفا یم سپس 
.ناشنیتسار ناوریپ  ایبنا و  همه  رب  مالس  مالّسلا و  مهیلع  دواد  نامیلس و  طول ، حلاص ، یسوم ، رب  مالس 

ادخ کیرـش  اهنآ  هک  ار  ییاهتب  ای  تسا  رتهب  دراد ) تمعن  تبهوم و  تردق و  ییاناوت و  همه  نیا  هک   ) دنوادخ ایآ  : » دیوگ یم دـعب 
(. َنوُکِرُْشی اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ  ( !؟ دنتسین رثا  أدبم  اقلطم  و  دنهد » یم رارق 

429 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

- گرزب ربمایپ  جنپ  یگدـنز  زا  يا  هدـنهد ناکت  ياهـشخب  رکذ  زا  دـعب  لبق - هیآ  رد  دـیوش ! یم كرـشم  زاب  همه  نیا  اب  هیآ 60 -) )
اهنآ هک  یـشزرا  یب ياـهتب  اـی  تسا  رتـهب  ییاـناوت  تردـق و  همه  نیا  اـب  دـنوادخ  اـیآ   » هـک دـش  حرطم  ییاـنعم  رپ  هاـتوک و  لاؤـس 

«. دنا هتخاس
زاب تحت  ار  ناکرـشم  دوش  یم عورـش  هدش  باسح  لاؤس  جـنپ  اب  هک  هیآ  جـنپ  نمـض  هتخادرپ و  لاؤس  نآ  حرـش  هب  دـعب  هب  اجنیا  زا 
.دنک یم نایب  دنوادخ  گرزب  بهاوم  زا  هنومن  هدزاود  هب  هراشا  نمض  ار  دیحوت  لئالد  نیرتنشور  و  دهد ، یم رارق  همکاحم  یسرپ و 

دنتسه امش  دوبعم  هک  ییاهتب  ایآ  دیوگ : یم نینچ  هتخادرپ  نآ  زا  یـشان  تاکرب  ناراب و  لوزن  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  هب  تسخن 
هدیزگرب زیگنارورس  ابیز و  ياهغاب  نآ  اب  سپ  داتسرف  یبآ  نامسآ  زا  امش  يارب  هدیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  ای   » دنرتهب

430 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
(. ٍۀَجَْهب َتاذ  َِقئادَح  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَّمَأ  « ) میدنایور

َناک ام  « ) دینایورب ار  ابیز  ياهغاب  نیا  ناتخرد  هک  دیتشادن  تردق  امـش  : » دیوگ یم هدرک ، ناگدـنب  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  هلابند  رد 
(. اهَرَجَش اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل 

شخبتایح تارطق  باتفآ و  رون  هب  و  هدـیرفآ ، رذـب  نیا  لد  رد  ار  تایح  هک  یـسک  اما  تسا ، يرایبآ  یناشفارذـب و  اـهنت  امـش  راـک 
.تسادخ اهنت  دینایورب ، ار  اه  هناد نیا  هک  دهد  یم نامرف  كاخ  تارذ  ناراب و 

« دوبعم دیحوت   » يارب يا  هیاپ ناهج ) نیا  هدننک  ریبدت  دیحوت   ) تیبوبر رد  دیحوت  و  قلاخ ) دیحوت   ) تقلخ رد  دـیحوت  رگید : ریبعت  هب 
.تسا هدش  هدرمش 

(. ِهَّللا َعَم  ٌهلِإ  َأ  « ) تسادخ اب  يرگید  دوبعم  ایآ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و 
(. َنُولِدْعَی ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  « ) دنهد یم رارق  ناشراگدرورپ )  ) زارط مه  ار ) تاقولخم  ینادان ، يور  زا   ) هک دنتسه  یهورگ  اهنآ  هکلب  »
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430 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ایآ دـیوگ : یم هتخادرپ ، ناـهج  نیا  رد  ناـسنا  هاـگرارق  نیمز و  تاـبث  شمارآ و  تبهوـم  زا  ثحب  هب  لاؤـس  نـیمود  رد  هیآ 61 -) )
ناور يراـج ، بآ  ياـهرهن  نآ ، ناـیم  رد  و  داد ، رارق  مارآ  رقتـسم و  ار  نیمز  هک  یـسک  اـی   » تسا رتهب  اـهنآ  یگتخاـس  ياـهدوبعم 
َلَعَج ْنَّمَأ   ) دـنراد هاگن  شزرل  زا  ار  نیمز  رـشق  یهرز  نوچمه  ات  درک !؟» داجیا  اـج  رب  اـپ  تباـث و  ياـهوک  نیمز ، يارب  و  تخاـس ،

(. َیِساوَر اَهل  َلَعَج  ًاراْهنَأ َو  اَهلالِخ  َلَعَج  ًارارَق َو  َضْرَْألا 
(. ًازِجاح ِْنیَرْحَْبلا  َْنَیب  َلَعَج  َو   ) دنوشن طولخم  مه  اب  ات  داد » رارق  یعنام  روش ) نیریش و  بآ  زا   ) ایرد ود  نایم   » زین و 

.دننک یمن ییاعدا  نینچ  ناتسرپ  تب  یتح  دنراد !؟ زیگنا  تفگش عیدب و  ماظن  نیا  رد  یشقن  اهتب  ایآ 
(. ِهَّللا َعَم  ٌهلِإ  َأ  ( ؟» تسه هّللا  اب  يدوبعم  ایآ   » هک دنک  یم رارکت  ار  لاؤس  نیا  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد  اذل 

(. َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « ) ربخ یب دننادان و  ناشرتشیب  هکلب   » هن
431 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

431 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

، دـهد یم لیکـشت  ار  يونعم  همکاحم  یـسرپ و  زاب  کی  زا  يا  هعومجم هک  هناـگجنپ  تـالاؤس  نیا  زا  لاؤس ، نیموس  رد  هیآ 62 -) )
.تساهاعد تباجا  اهتسب و  نب  نتسکش  و  تالکشم ، لح  زا  نخس 

تباجا هب  دـناوخب  ار  وا  هک  یماگنه  ار  هدـنامرد  رطـضم و  ياـعد  هک  یـسک  اـی   » دـنرتهب امـش  شزرا  یب ياـهدوبعم  اـیآ  دـیوگ : یم
(. َءوُّسلا ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  ( !؟» دنک یم فرط  رب  ار  الب  يراتفرگ و  دناسر و  یم

یسک اهنت  ددرگ ، یم رطضم  هدنامرد و  رظن  ره  زا  دوش و  یم هتسب  ناسنا  يور  هب  بابـسا  ملاع  ياهرد  مامت  هک  ماگنه  نآ  رد  يرآ !
.وا ریغ  هن  تسوا و  كاپ  تاذ  دشاپب  اهلد  رد  دیما  رون  دیاشگب  ار  تالکشم  لفق  دناوت  یم هک 

نایم رد  هک  یماگنه  هب  زین  ناتـسرپ  تب  تساـهناسنا ، همه  ناـج  نورد  رد  يرطف  ساـسحا  کـی  ناونع  هب  تیعقاو  نیا  هک  اـجنآ  زا 
هک هنوگ  نامه  دـننز  یم هّللا »  » فطل نماد  هب  تسد  هدرک ، شومارف  ار  دوخ  ياهدوبعم  مامت  دـنوش  یم راتفرگ  ایرد  ناشورخ  جاوما 
«. دـنناد یم وا  صوـصخم  ار  شتــسرپ  هـک  یلاـح  رد  دـنناوخ  یم ار  ادـخ  دـنوش  یم یتـشک  راوـس  هـک  یماـگنه  : » دــیوگ یم نآرق 

َو « ) دهد یم رارق  نیمز  يافلخ  ار  امـش   » هکلب دزاس  یم فرط  رب  ار  اهیتحاران  تالکـشم و  اهنت  هن  دـیازفا : یم سپـس  ( 65 توبکنع / )
(. ِضْرَْألا َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی 

(. ِهَّللا َعَم  ٌهلِإ  َأ  ( ؟» تسادخ اب  يدوبعم  همه ) نیا  اب   ) ایآ »
.دیریگ یمن زردنا  دنپ و  نشور  لئالد  نیا  زا  و  َنوُرَّکَذَت .) ام  اًلِیلَق  « ) دیوش یم رکذتم  رتمک  امش  یلو  »

431 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ياهیکیرات رد  ار  امـش  هک  یـسک  ای   » دنرتهب اهتب  نیا  ایآ  دـیوگ : یم هدرک ، حرطم  ار  تیادـه  هلأسم  لاؤس  نیمراهچ  رد  هیآ 63 -) )
(. ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِتاُملُظ  ِیف  ْمُکیِدْهَی  ْنَّمَأ  ( ؟» دنک یم تیاده  ناگراتس ) هلیسو  هب   ) ایرد ارحص و 

(. ِِهتَمْحَر ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم  َو  « ) دتـسرف یم شتمحر  لوزن  زا  شیپ  ناگدـنهد  تراشب  ناونع  هب  ار  اهداب  هک  یـسک  «و 
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ج3، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .دـننک  یم تکرح  نآ  شیپاشیپ  تراشب ، صوصخم  کیپ  دـننامه  دـنناراب و  لوزن  رگنایب  هک  ییاهداب 
432 ص :

(. ِهَّللا َعَم  ٌهلِإ  َأ  ( !؟» تسادخ اب  يرگید  دوبعم  ایآ  : » دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  ناکرشم  رگید ، راب  هیآ ، نایاپ  رد  و 
َیلاعَت « ) دنهد یم رارق  کیرـش  وا  يارب  هچنآ  زا  تسا  رتالاب  رترب و  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  دشاب  اهنآ  باوج  رظتنم  هکنآ  یب سپس 

(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا 

432 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ای  » دنرتهب امش  نادوبعم  ایآ  دنک : یم حرطم  تروص  نیا  هب  تسا  داعم  أدبم و  دروم  رد  هک  ار  لاؤس  نیمجنپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 64 -) )
(. ُهُدیُِعی َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ْنَّمَأ  ( !؟» دنک یم هداعا  ار  نآ  سپس  درک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  یسک 

(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  َو  « ) دهد یم يزور  نیمز  نامسآ و  زا  ار  امش  ماجنا ) زاغآ و  نیا  نایم  رد   ) هک یسک  «و 
(. ِهَّللا َعَم  ٌهلِإ  َأ  « ) تسادخ اب  يدوبعم  هک ) دیدقتعم  مه  زاب  لاح  نیا  اب   ) ایآ »

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  « ) دییوگ یم تسار  رگا  دیروایب  ار  ناتلیلد  دیراد ) يداقتعا  نینچ  رگا  : ) وگب اهنآ  هب  »
هک تسا  یفلتخم  ییاذـغ  داوم  ناهایگ و  نیمز » قزر   » زا روظنم  و  تسا ، نآ  دـننام  باتفآ و  رون  ناراـب و  نامـسآ » قزر   » زا روظنم 
هک ینوگاـنوگ  داوم  نداـعم و  نینچمه  اـهماد ، نوچمه  دریگ  یم تأـشن  نیمز  زا  میقتـسم  ریغ  روطب  اـی  دـیور  یم نیمز  زا  امیقتـسم 

.دریگ یم هرهب  نآ  زا  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا 

432 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

دروم فلتخم  بناوج  زا  ار  هلأـسم  نیا  اـجنیا  رد  دـمآ  ناـیم  هب  زیخاتـسر  تماـیق و  زا  نخـس  لـبق  هیآ  رد  هک  اـج  نآ  زا  هیآ 65 -) )
.دهد یم رارق  یسررب 

؟ دوش یم اپ  رب  یک  تمایق  دنتفگ  یم دندوب و  هدرک  حرطم  ار  نآ  اهراب  ناکرشم  هک  دزادرپ  یم یلاؤس  خساپ  هب  تسخن 
هتخیگنا رب  یک  دنناد  یمن و  دنتسین ، هاگآ  بیغ  زا  ادخ - زج  دنتسه - نیمز  نامسآ و  رد  هک  یناسک  زا  سک  چیه  وگب : : » دیامرف یم

(. َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  ُهَّللا َو  اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  « ) دنوش یم
.دراذگب دهاوخب  سک  ره  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  زا  یشخب  دنوادخ  هک  درادن  نآ  اب  تافانم  نیا  یلو 

433 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

433 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

رد یحیحـص  عالطا  اهنآ  : » دیامرف یم ناشیربخ  یب دـیدرت و  کش و  تمایق و  زا  ناکرـشم  یهاگآ  مدـع  هراب  رد  سپـس  هیآ 66 -) )
ٍّکَـش ِیف  ْمُه  َْلب  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  َِلب  «! ) دـنیانیبان نآ  هب  تبـسن  هکلب  دـنراد  کش  نآ  لصا  رد  هکلب  دـنرادن  ترخآ  هراب 

(. َنوُمَع اْهنِم  ْمُه  َْلب  اْهنِم 
یناتخرد ندش  روراب  راهب ، لصف  رد  تایح  هب  هدرم  نیمز  تشگ  زاب  تسا : نایامن  ایند  نیمه  یگدنز  رد  ترخآ  ياه  هناشن هک  ارچ 

زا سپ  یگدنز  ناکما  رب  لیلد  یگمه  شنیرفآ ، هعومجم  رد  ادخ  تردق  تمظع  هدهاشم  دوب و  هداتفا  راک  زا  ناتسمز  لصف  رد  هک 
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.دنرذگ یم اه  هنحص نیا  رانک  زا  نایانیبان  نوچمه  اهنآ  اما  تسا ، گرم 

433 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

كاخ نامناردـپ  ام و  هک  یماگنه  ایآ  دـنتفگ : نارفاک   » دـنک یم نایب  هلمج  کی  رد  ار  زیخاتـسر  نارکنم  قطنم  هیآ  نیا  هیآ 67 -) )
(. َنوُجَرْخَُمل اَّنِإ  انُؤابآ َأ  ًاباُرت َو  اَّنُک  اذِإ  اوُرَفَک َأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( ؟» دش میهاوخ  هداتسرف  نوریب  كاخ ) لد  زا   ) مه زاب  میدش 

433 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

نایامن نآ  زا  يرثا  زگره  و  هدش » هداد  شیپ  زا  نامناردپ  ام و  هب  هک  تسا  يا  هیاپ یب هدعو  نیا  : » دـنیازفا یم اهنآ  سپـس  هیآ 68 -) )
(. ُْلبَق ْنِم  انُؤابآ  ُنَْحن َو  اذه  انْدِعُو  ْدََقل   ) تسین هدوبن و 

(. َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ   ) تسا تافارخ  ماهوا و  اهنیا  تسین ،» ناینیشیپ  ياه  هناسفا نامه  زج  اهنیا  »
.دنداد یم رارق  قلطم  راکنا  هیاپ  ار  نآ  دعب  دندرک و  یم عورش  داعبتسا  زا  تسخن  نیا  رب  انب 

تسا ساسا  یب هنهک و  ياه  هدعو زا  نیا  دنیوگب : دننک و  ریقحت  تمایق  دروم  رد  ار  ربمایپ  نخس  دنتساوخ  یم ریبعت  نیا  اب  اهنآ  انمض 
.دشاب هعلاطم  یسررب و  لباق  هک  دسر  یمن رظن  هب  يا  هزات بلطم  دنا و  هداد ام  ناکاین  هب  مه  نارگید  هک 

433 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

.دوب بصعتم  رافک  يوس  زا  داعم  راکنا  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 69 -) )
.دنک یم راذنا  دیدهت و  دنراد  شیپ  رد  هک  یهلا  ياهتازاجم  هب  ار  اهنآ  دنک  رکذ  اهنآ  يارب  یلیلد  هک  نیا  ياج  هب  اجنیا  رد 

ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  دـینک  ریـس  نیمز  يور  رد  وگب : : » دـیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 
434

َْفیَک اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق  ( ؟» دیـسر اجک  هب  ناراکهنگ  نامرجم و  راک  تبقاع  دیرگنب  سپ  دینیبب ) ار  ناگتـشذگ  راثآ  (و 
(. َنیِمِرْجُْملا ُۀَِبقاع  َناک 

؟ دندیدن مه  يررض  دندرکن و  انتعا  نآ  هب  زین  اهنآ  دش و  هداد  زین  ام  ناکاین  هب  اه  هدعو نیا  دییوگ  یم هنوگچ 

434 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

درب و یم جـنر  اهنآ  تفلاخم  راکنا و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  شابم ! نارگن  اهنآ  ياه  هئطوت زا  هیآ 70 -) )
دوب هجاوم  اهنآ  ياه  هئطوت اب  هراومه  رگید ، يوس  زا  دوب و  اهنآ  يرادـیب  تیادـه و  قشاع  تخوس و  یم اـهنآ  يارب  شلد  یتسار  هب 

ار اهنآ  هصغ  دایز  و  شابم » نیگمغ  اهنآ  راکنا ) بیذکت و  زا   ) و : » دیوگ یم هداد ، يرادـلد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هیآ ، نیا 
(. ْمِْهیَلَع ْنَزْحَت  َو ال   ) روخم

(. َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَض  ِیف  ْنُکَت  َو ال   ) میاوت روای  رای و  نابیتشپ و  ام  هک  دوشن » گنت  نانآ  هئطوت  زا  تا  هنیس «و 

434 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 27) لمنلا ةروس 
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دـنپ و نامرجم ، راک  تبقاع  هظحالم  نابرهم و  زوسلد و  ربماـیپ  رادـشه  نیا  زا  هک  نیا  ياـج  هب  جوجل  نارکنم  نیا  یلو  هیآ 71 -) )
دهاوخ عقاو  یک  یهلا ، باذع  هدعو  نیا  دییوگ  یم تسار  رگا  دنیوگ : یم و   » هدمآ رب  ءازهتسا  هیرخـس و  ماقم  رد  زاب  دنریگ ، زردنا 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( !؟» دش

434 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

دیاش وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، هنانیب  عقاو  الماک  ینحل  اب  اهنآ  زیمآ  هیرخـس راتفگ  نیا  خـساپ  هب  نآرق  اجنیا  رد  هیآ 72 -) )
(. َنُولِْجعَتْسَت يِذَّلا  ُضَْعب  ْمَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  «! ) دشاب امش  رانک  رد  کیدزن و  دینک  یم هلجع  ار  هچنآ  زا  یضعب 

! تسین یخوش  ادـخ  باذـع  رخآ  دـینک ؟ یمن محر  دوخ  هب  ارچ  دیرمـش ؟ یم کـچوک  ار  یهلا  تازاـجم  ارچ  دـینک ؟ یم هلجع  ارچ 
دیآ و دورف  امـش  رب  يدوز  نیمه  هب  دشاب و  هدـنکفا  هیاس  امـش  رـس  رب  ادـخ  بضغ  رهق و  ناتنانخـس  نیمه  رطاخ  هب  دـیهدب  لامتحا 

؟ تسیچ يارب  یتخس  رس  همه  نیا  دنک ، ناتدوبان 

434 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

رب شتمحر  لضف و  رطاخ  هب  دـنک ، یمن هلجع  امـش  تازاجم  رد  دـنوادخ  رگا  هک  دزادرپ  یم تیعقاو  نیا  نایب  هب  سپـس  هیآ 73 -) )
435 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شیوخ  حالصا  يارب  ات  تسامش ،

.دیشاب هتشاد  تلهم  یفاک  ردق  هب  هتشذگ  ناربج  و 
ٍلْـضَف وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) دنتـسین رازگرکـش  اهنآ  رثکا  یلو  دراد ، تمحر  لضف و  مدرم  همه  هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  و  : » دـیوگ یم

(. َنوُرُکْشَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنَِکل  ِساَّنلا َو  یَلَع 

435 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

رـس رد  هک  یتشز  ياه  هشیدنا ءوس و  تاین  زا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنآ  تازاجم  ریخأت  دـننک  یم روصت  رگا  و  هیآ 74 -) )
ار هچنآ  دراد و  یم ناـهنپ  دوخ  رد  ناـشاه  هنیـس ار  هچنآ  وـت  راـگدرورپ  : » هک ارچ  تسا  یگرزب  هابتـشا  تسا ، ربـخ  یب دـننارورپ  یم

(. َنُوِنْلُعی ام  ْمُهُروُدُص َو  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « ) دناد یم یبوخ  هب  دننک  یم راکشآ 
ناسکی وا  يارب  دوهـش  بیغ و  راکـشآ و  ناهنپ و  الوصا  و  نورب ، لامعا  زا  هک  تسا  هاگآ  ناشنورد  يایافخ  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  وا 

.تسا

435 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هک تسا  هدرتسگ  عیسو و  يردق  هب  وا  ملع  هکلب  دناد ، یم ار  اهنآ  نورب  نورد و  رارسا  دنوادخ ، اهنت  هن  دیازفا : یم سپس  هیآ 75 -) )
ْنِم ام  َو  « ) تسا تبث  راگدرورپ ) ملع   ) راکـشآ باتک  رد  هک  نآ  رگم  تسین  موتکم  ناـهنپ و  نیمز ، نامـسآ و  رد  يدوجوم  چـیه  »

(. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  ِیف  ٍۀَِبئاغ 

435 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 27) لمنلا ةروس 
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ار ثحب  نیا  نآرق ، تیناقح  و  توبن »  » هلأسم حرط  اب  اجنیا  رد  دوب  نایم  رد  داعم »  » و ءدبم »  » زا نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 76 -) )
.دنک یم لیمکت 

.دیوگ یم نخس  اهنآ  تافالتخا  دوهی و  نوچمه  رگید  رافک  زا  اجنیا  رد  و  دوب ، ناکرشم  اب  نخس  يور  هتشذگ  رد  هوالع  هب 
َنآْرُْقلا اَذـه  َّنِإ  « ) دـنک یم نایب  اهنآ  يارب  دـنراد  فالتخا  نآ  رد  لیئارـسا  ینب  هک  ار  ییاهزیچ  رثکا  نآرق ، نیا   » دـیامرف یم تسخن 

(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  َرَثْکَأ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلَع  ُّصُقَی 
هداد تاروت  رد  شتراشب  هک  يربمایپ  دروم  رد  و  یسیع »  » و میرم »  » دروم رد  دنتشاد ، فالتخا  مه  اب  يدایز  لئاسم  رد  لیئارـسا  ینب 

ادا ار  بلطم  قح  هنیمز  نیا  رد  دمآ و  نآرق  دنتـشاد  یتافالتخا  رگیدکی  اب  یبهذـم  ینید و  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  و  هدـش ،
.درک

436 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

436 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

یلک لـصا  کـی  تروـص  هب  هیآ  نیا  رد  تسا  تـمحر  تیادـه و  هیاـم  فـالتخا ، هنوـگ  ره  اـب  هزراـبم  هـک  اـجنآ  زا  و  هیآ 77 -) )
(. َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  ًيدَُهل َو  ُهَّنِإ  َو  « ) نانمؤم يارب  تسا  تمحر  تیاده و  نآرق ، : » دیامرف یم

.تافارخ اب  هزرابم  و  ییادز ، فالتخا  رظن  زا  تسا  تمحر  تیاده و  يرآ !

436 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

میلست دنداد و  جرخ  هب  تمواقم  زاب  دوب  هدرک  وگ  زاب  نآرق  هک  یقیاقح  ربارب  رد  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 78 -) )
َّنِإ « ) تساناد اناوت و  وا  و  دـنک ، یم يرواد  دوخ  مکح  هب  تمایق ) زور  رد   ) اهنآ نایم  وت  راگدرورپ  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  دـندشن ،

(. ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ِهِمْکُِحب َو  ْمُهَْنَیب  یِضْقَی  َکَّبَر 

436 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

رطاخ یگدوسآ  شمارآ و  يارب  يا  هلیسو لیئارسا ، ینب  دیدهت  نآرق و  تمظع  نایب  رب  هوالع  نانخـس  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 79 -) )
(. ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  « ) نک هیکت  لکوت و  دنوادخ  رب  نیا  رب  انب  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

.هاگآ ملاع و  زیچ  ره  هب  و  ریذپان ، تسکش تسا و  زیزع  هک  ییادخ  رب  لکوت 
(. ِنِیبُْملا ِّقَْحلا  یَلَع  َکَّنِإ  « ) یتسه راکشآ  قح  رب  وت  هک  ارچ   » سرتن اهنآ  ياهتفلاخم  زا  نک و  لکوت  وا  رب 

436 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

دعب تایآ  دـننک ، یم تفلاخم  نآ  اب  همه  نیا  ارچ  سپ  تسا ، راکـشآ  قح  نآرق  رگا  دوش  یم حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  هیآ 80 -) )
.تسا لاؤس  نیا  يوگباوج  عقاو  رد 

ارچ  » تسین بجعت  ياج  دنک  یمن رثا  اهنآ  درـس  بلق  رد  وت  مرگ  نانخـس  و  دنوش ، یمن اریذـپ  ار  نیبم  قح  نیا  اهنآ  رگا  دـیوگ : یم
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(. یتْوَْملا ُعِمُْست  َکَّنِإ ال  «! ) یناسرب ناگدرم  شوگ  هب  ار  تنخس  یناوت  یمن وت  هک 
رب رارمتـسا  تجاجل و  بصعت و  هک  امن  هدنز  ناگدرم  هن  دنراد ، بلط  قح  رادـیب و  هدـنز و  یحور  هک  اهنآ  دـنناگدنز ، وت  بطاخم 

.تسا هدرک  لیطعت  ار  اهنآ  هشیدنا  رکف و  هانگ ،
تشپ هک  یماگنه  اصوصخم ) ، ) یناسرب اهنآ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یمن تسا  رک  اهنآ  ياهـشوگ  اما ) دنا  هدنز  ) هک یناسک  یتح  »

(. َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َو ال  « ) دنوش رود  وت  زا  دننک و 
437 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

437 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

اما دیـسر ، یمن اهنآ  شوگ  هب  ادـص  هچ  رگ  تروص  نیا  رد  دنتـشاد ، ییاـنیب  مشچ  اونـش  شوگ  ياـج  هب  اـهنآ  رگا  زاـب  هیآ 81 -) )
زا ار  نایانیبان  یناوت  یمن وت  و   » دنتـسه مه  انیبان  اهنآ  هک  سوسفا  اما  دـننک ، ادـیپ  ار  میقتـسم  طارـص  هراشا  تمـالع و  اـب  دوب  نکمم 

(. ْمِِهَتلالَض ْنَع  ِیْمُْعلا  يِداِهب  َْتنَأ  ام  َو   ) ینک تیاده  و  ینادرگ » زاب  ناشیهارمگ 
.تسانیبان ناشاهمشچ  رک و  ناشاهشوگ  هدرم ، ناشیاهبلق  تسا ، هتسب  اهنآ  يور  هب  تقیقح  كرد  ياههار  مامت  بیترت  نیا  هب  و 

ْنِإ « ) دنمیلست قح  ربارب  رد  دنتسه و  ام  تایآ  هب  نامیا  شریذپ  هدامآ  هک  یناسرب  یناسک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخس  یناوت  یم طقف  وت  »
(. َنوُِملْسُم ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  اَّلِإ  ُعِمُْست 

437 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

.دوب زیخاتسر  ققحت  ای  باذع و  دروم  رد  رافک  لاجعتسا  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 82 -) )
ار جوجل  نارکنم  نیا  كاندرد  تشون  رس  و  هدرک ، دریگ  یم تروص  زیخاتسر  هناتسآ  رد  هک  یثداوح  زا  یتمـسق  هب  هراشا  اجنیا  رد 

.دزاس یم مسجم 
نانآ يارب  نیمز ، زا  ار  يا  هدبنبج دنریگ ) یم رارق  زیخاتـسر  هناتـسآ  رد  اهنآ  و   ) دسر یم ارف  باذع  نامرف  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم

ُلْوَْقلا َعَقَو  اذِإ  َو  « ) دندروآ یمن نامیا  ادخ )  ) ام تایآ  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  شنخـس  و  دیوگ ، یم نخـس  اهنآ  اب  هک  مینک  یم جراخ 
(. َنُوِنقُوی اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع 

ناوارف ثیداحا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  هدـش  قیبطت  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  صخـش  رب  يددـعتم  تایاور  رد  ِضْرَْألا » ُۀَّباَد  »
هداـعلا قوف تکرح  ماـیق و  ناـمز  رخآ  رد  هک  گرزب  ناـیاوشیپ  زا  کـی  ره  رب  هک  درک  هدافتـسا  ار  يرت  یلک موهفم  نآ  زا  ناوـت  یم

.دوش یم قبطنم  دنزاس  یم صخشم  مه  زا  ار  رفاک  نمؤم و  لطاب و  قح و  دننک و  یم

437 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  زیخاتسر  ياه  هناشن زا  رگید  یکی  هب  سپس  هیآ 83 -) )
ار اهنآ  و  مینک ، یم روشحم  دـندرک  یم بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  ار  یهورگ  یتما  ره  زا  اـم  هک  ار  يزور   » رواـیب رطاـخ  هب 

438 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َمْوَی  َو  « ) دنوش قحلم  رگیدکی  هب  ات  میراد  یم هگن 
(. َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1630 

http://www.ghaemiyeh.com


هناتـسآ رد  ایند  نیمه  هب  ناراک  وکین  ناراک و  دـب  زا  یهورگ  تشگزاـب  تعجر و  هلأـسم  هب  هراـشا  ار  هیآ  نیا  ناـگرزب  زا  يرایـسب 
.دنناد یم زیخاتسر 

438 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

رب قیقحت  ددـص  رد  دـیدرک و  بیذـکت  ارم  تایآ  ایآ  دـیوگ : یم نانآ ) هب  ، ) دـنیآ یم باـسح ) ياـپ  هب   ) هک یناـمز  اـت  (- » هیآ 84 )
(. ًاْملِع اِهب  اوُطیُِحت  َْمل  ِیتایِآب َو  ُْمْتبَّذَک  َلاق َأ  ُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ( ؟» دیدماین

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اذ  اَّمَأ  ( ؟» دیداد یم ماجنا  یلامعا  هچ  امش  »
.تساهنیا همه  ای  یهلا و  ياهنامرف  ای  ناربمایپ و  تازجعم  تایآ ، زا  روظنم  تسا و  دنوادخ  نخس  نیا  هدنیوگ 

438 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

: دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  اذل  دنهدب  هک  دنرادن  یخساپ  لاؤس  ود  نیا  زا  کی  چیه  لباقم  رد  نامرجم  نیا  تسا  یهیدب  هیآ 85 -) )
ُلْوَْقلا َعَقَو  َو  «! ) دـنیوگب هک  دـنرادن  ینخـس  اهنآ  دوش و  یم رداص  اـهنآ  دروم  رد  ناشمتـس  ملظ و  رطاـخ  هب  یهلا  باذـع  ناـمرف  «و 

(. َنوُقِْطنَی ْمُهَف ال  اوُمَلَظ  اِمب  ْمِْهیَلَع 
ینعم هب  ار  هیآ  رگا  تسا  ترخآ  باذع  ینعم  هب  و  مینادب ، « 1  » تعجر ینعم  هب  ار  هیآ  هاگ  ره  تسایند  باذع  ینعم  هب  باذـع  نیا 

.مینادب تمایق 

438 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

دنوادخ تمظع  تردق و  ياه  هناشن داعم و  أدبم و  هلأسم  هب  اجنیا  رد  رگید  راب  نآرق ! یملع  هزجعم  کی  نیمز ، تکرح  هیآ 86 -) )
َأ « ) میداد رارق  اهنآ  شمارآ  يارب  ار  بش  ام  هک  دندیدن  ایآ  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  زیخاتسر  ثداوح  نینچمه  و  یتسه ، ملاع  رد 

(. ِهِیف اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل 
(. ًارِْصبُم َراهَّنلا  َو  « ) شخب ینشور  ار  زور  «و 

ِیف َّنِإ  « ) دـننامیا شریذـپ  هدامآ  هک  یناسک  يارب  راگدرورپ ) تمکح  تردـق و  زا   ) تسا ینـشور  لئالد  اـه و  هناـشن روما  نیا  رد  »
(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ 

__________________________________________________

و جع )  ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  دعب  تسا : نینچ  هاتوک  ترابع  کی  رد  شریـسفت  تسا و  هعیـش  فورعم  دـیاقع  زا  تعجر » ( » 1)
یجرادم لوا  هورگ  دندرگ ، یم زاب  ناهج  نیا  هب  رورش » رایسب  نایغاط  رافک و   » و صلاخ » نانمؤم   » زا یهورگ  زیخاتـسر  هناتـسآ  رد 

.دننیب یم يدیدش  ياهرفیک  مود  هورگ  و  دننک ، یم یط  ار  لامک  زا 
439 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

439 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 27) لمنلا ةروس 
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دوش یم هدیمد  روص  رد  هک  ار  يزور  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و : » دیوگ یم دزادرپ و  یم نآ  تامدقم  زیخاتـسر و  هب  هیآ  نیا  هیآ 87 -) )
رد عوضخ  اب  یگمه  و  دهاوخب ، ادخ  هک  یناسک  زج  دـنور ، یم ورف  تشحو  رد  دنتـسه  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و 
(. َنیِرِخاد ُهْوَتَأ  ٌّلُک  ُهَّللا َو  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  َو  « ) دنوش یم رضاح  وا  هاگشیپ 

: دوش یم روص » خفن   » راب هس  ای  ود  هک  دوش  یم هدافتسا  نآرق  تایآ  هعومجم  زا 
.دریگ یم ارف  ار  همه  تشحو  هک  زیخاتسر ، هناتسآ  ایند و  نایاپ  رد  راب  کی 

.دنریم یم دننک و  یم یهت  بلاق  نآ  ندینش  اب  یگمه  مود  راب 
زاغآ ار  ینیون  یگدنز  دندرگ و  یم زاب  تایح  هب  ناگدرم  همه  روص  خـفن  اب  هک  تسا  تمایق  مایق  روشن و  ثعب و  ماگنه  هب  موس  راب 

.دننک یم
.دریگ یم تروص  ناهج  نایاپ  رد  هک  تسا  یلوا  هخفن  هب  هراشا  اجنیا  رد  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  رهاظ  یلو 

439 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

ینیب و یم ار  اههوک  و  : » دـیوگ یم هدرک ، یتسه  ملاع  هنهپ  رد  دـنوادخ  تمظع  تاـیآ  زا  رگید  یکی  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هیآ 88 -) )
(. ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  ًةَدِماج َو  اُهبَسْحَت  َلابِْجلا  يَرَت  َو  « ) دنتکرح رد  ربا  دننام  هک  یلاح  رد  يرادنپ  یم دماج  نکاس و  ار  اهنآ 

(. ٍء ْیَش َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  « ) هدیرفآ نقتم  ار  زیچ  همه  هک  تسا  يدنوادخ  شنیرفآ  عنص و  نیا  »
اِمب ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  امش  هک  ییاهراک  زا  املـسم   » تسوا شنیرفآ  همانرب  رد  مظن  باسح و  همه  نیا  هک  یـسک 

(. َنُولَعْفَت
سوسحم ام  يارب  هک  نیمز » هرک  تکرح   » هب تسا و  ایند  نیمه  رد  دـنوادخ  تمظع  ياـه  هناـشن دـیحوت و  تاـیآ  لـیبق  زا  قوف  هیآ 

.دنک یم هراشا  تسین 

439 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

شاداپ زا  نخس  هیآ  نیا  رد  دوب و  نایم  رد  نآ  هب  تبسن  دنوادخ  یهاگآ  ناگدنب و  لامعا  زا  ینخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 89 -) )
440 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  تمایق  زور  عزف  زا  اهنآ  ینمیا  لمع و 

ناما رد  زور  نآ  رد  تشحو  زا  اهنآ  تشاد و  دنهاوخ  نآ  زا  رتهب  یـشاداپ  دنهد  ماجنا  یکین  راک  هنـسح و  هک  یناسک  : » دـیامرف یم
(. َنُونِمآ ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  اْهنِم َو  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  « ) دوب دنهاوخ 

همئا تیالو  مالسا و  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هلمج  زا  دریگ ، یم رب  رد  ار  کین  لامعا  همه  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  اجنیا  رد  هنـسح » »
.دشاب عمج  هیآ  رد  زین  رگید  حلاص  لامعا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  دراد و  رارق  کین  راک  ره  سأر  رد  هک  مالّسلا  مهیلع 

440 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

شتآ رد  ور  هب  دـنهد  ماجنا  يدـب  راـک  و  هئیـس »  » هک یناـسک  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، هورگ  نیا  لـباقم  هطقن  هب  سپـس  هیآ 90 -) )
(. ِراَّنلا ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  «! ) دنوش یم هدنکفا 

ُْمْتنُک اـم  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَـه  ( !؟» تشاد دـیهاوخ  دـیدرک  یم لـمع  هـچنآ  زج  ییازج  اـیآ   » دنـشاب هتـشاد  دـنناوت  یمن یعقوـت  نـیا  زج  و 
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(. َنُولَمْعَت
نونکا دـندرک  یم لابقتـسا  هانگ  زا  تروص  نامه  اب  دـندنادرگ و  یم رب  ار  دوخ  تروص  دـندش ، یم قح  اب  هجاوم  هک  یماگنه  اـهنآ 

.دنوش یتازاجم  نینچ  راتفرگ  دیاب 

440 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هروس ، نیا  رخآ  هیآ  هس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیرومأم  نیرخآ  هیآ 91 -) )
، مهد یم ماجنا  ار  مدوخ  فیاظو  نم  وگب : اهنآ  هب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  عقاو  رد  هک  دـنک  یم وگ  زاب  ار  یقیاقح  هدرک و  هلآ 

.دیرواین هچ  دیروایب و  نامیا  جوجل  ناکرشم  امش  هچ 
(. ِةَْدلَْبلا ِهِذه  َّبَر  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  «! ) منک تدابع  ار  هّکم ) سّدقم   ) رهش نیا  راگدرورپ  مرومأم  نم  : » دیامرف یم تسخن 

امـش هب  شتاکرب  اب  ار  نآ  ادـخ  هک  یـسدقم  رهـش  دوش ، یم هصالخ  نآ  رد  ناتتیدوجوم  امـش و  راختفا  مامت  هک  یـسّدقم  رهـش  نیا 
.دینک یم نارفک  شتمعن ، رکش  ياج  هب  امش  یلو  هتشاد  ینازرا 

(. اهَمَّرَح يِذَّلا  « ) هداهن تمرح  ار  رهش  نیا  هک  منک ) تدابع   ) ار يراگدرورپ   » مرومأم نم  يرآ !
441 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملاع  رد   ) زیچ همه   » هکلب تسادخ  کلم  نیمز  رس  نیا  طقف  هک  دینکن  روصت  اما 

(. ٍء ْیَش ُّلُک  َُهل  َو  « ) دراد قلعت  وا  هب  یتسه )
هن راگدرورپ و  نامرف  ربارب  رد  قلطم  میلـست  مشاب » نیملـسم  زا  هک  مرومأـم  نم  و  : » تسا نیا  هدـش  هداد  نم  هب  هک  روتـسد  نیمود  و 

(. َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو   ) وا ریغ 
.دراد یم نایب  تسوا  نامرف » ربارب  رد  قلطم  میلست   » و هناگی » دنوادخ  شتسرپ   » هک ار  دوخ  یلصا  تیرومأم  ود  بیترت  نیا  هب  و 

441 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

(. َنآْرُْقلا اَُوْلتَأ  ْنَأ  َو  « ) منک توالت  ار  نآرق  مرومأم ) نم   ) و : » دنک یم نایب  نینچ  ار  فده  ود  نیا  هب  لوصو  رازبا  سپس  هیآ 92 -) )
نیا يرآ  منک ، هیکت  نآ  ییاـمنهار  رب  اـه  هماـنرب همه  رد  و  مشونب ، اـه  هعرج شخبتاـیح  بآ  همـشچ  زا  و  مریگ ، هلعـش  نآ  غورف  زا 
يارب يدوس  رتالاب  نآ  زا  ای  نم و  لاح  هب  يدوس  امـش  ندروآ  نامیا  دـینکن  روصت  دـنک : یم هفاضا  نآ  لابند  هب  و  تسا ! نم  هلیـسو 

(. ِهِسْفَِنل يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَمَف  « ) دبای یم تیاده  دوخ  يارب  دوش  تیاده  سک  ره  سپ   » هن دراد ، گرزب  دنوادخ 
.دوش یم وا  دوخ  دئاع  رگید  ناهج  رد  هچ  ناهج و  نیا  رد  هچ  تیاده  عفانم  مامت  و 

موش بقاوع  مناگدـنهد و  میب  ناگدـننک و  راذـنا  زا  طقف  نم  وگب : تسوا ) دوخ  ندرگ  هب  شلابو  رزو و  « ) دوش هارمگ  سک  ره  «و 
(. َنیِرِْذنُْملا َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  ْلُقَف  َّلَض  ْنَم  َو  « ) دریگ یمن ارم  نماد  نآ 

441 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 27) لمنلا ةروس 

تمعن اصوصخم  گرزب  ياهتمعن  همه  نیا  ربارب  رد  ار  ادـخ  هک  دـهد  یم روتـسد  ربمایپ  هب  هیآ  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 93 -) )
(. ِهَِّلل ُدْمَْحلا  ُِلق  َو  « ) تسادخ تاذ  صوصخم  شیاتس  دمح و  وگب : : » دیامرف یم نک  شیاتس  دمح و  تیاده ،

هک دـشاب  دـعب  هلمج  يارب  يا  همدـقم دـناوت  یم مه  یهلا و  تیادـه  مـه  ددرگ ، یم زاـب  نآرق  تـمعن  هـب  مـه  شیاتـس  دـمح و  نـیا 
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(. اهَنُوفِْرعَتَف ِِهتایآ  ْمُکیُِریَس  « ) دیسانشب ار  نآ  ات  دهد  یم ناشن  امش  هب  ار  شتایآ  يدوز  هب  : » دیوگ یم
442 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درخ  شناد و  ملع و  تفرشیپ  نامز و  تشذگ  اب  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ریبعت  نیا 

قمع تردـق و  تمظع  هب  زور  هب  زور  و  دوش ، یم هتـشادرب  یتـسه  ملاـع  زا  يا  هزاـت رارـسا  دـیدج و  تاـیآ  زا  هدرپ  زور  ره  یمدآ ،
.دراد همادا  نانچمه  رشب  رمع  لوط  رد  دوش و  یمن عطق  زگره  تایآ  هئارا  نیا  و  دیوش ، یم رتانشآ  راگدرورپ  تمکح 

« تسین لفاغ  دیهد  یم ماجنا  هک  ییاهراک  زا  زگره  امـش  راگدرورپ  : » دینادب دییامیپب ، فارحنا  فالخ و  هار  زاب  همه ، نیا  اب  رگا  اما 
(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  (َو 

.تسا ناگدنب  هب  شفطل  رطاخ  هب  دزادنا  یم ریخأت  ار  امش  رفیک  رگا  و 
« لمن هروس  نایاپ  »

443 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

443 ص :  [ ..... 28  ] صصق هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 88  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

443 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

مه و  دادعت ، تیعمج و  رظن  زا  مه  هک  ینانمـشد  دندوب ، راتفرگ  يدـنمورین  نانمـشد  لاگنچ  رد  نینمؤم  هک  یطیارـش  رد  هروس  نیا 
زا یعمج  هک  دـندوب ، تیرثکا  نآ  راشف  تحت  نانچ  ناملـسم ، تیلقا  نیا  .تسا  هدـش  لزان  دنتـشاد ، يرترب  اـهنآ  رب  توق  تردـق و 

.دندیسر یم رظن  هب  نارگن  كانمیب و  مالسا  هدنیآ 
ناتـساد ار  هروس  نیا  ياوتحم  زا  یـشخب  تشاد ، ناینوعرف  لاگنچ  رد  لیئارـسا  ینب  عضو  هب  يدایز  تهابـش  تلاح  نیا  هک  اجنآ  زا 

.دریگ یم رب  رد  ار  هروس  نیا  تایآ  زا  یمین  دودح  رد  هک  یشخب  دهد ، یم لیکشت  ناینوعرف »  » و لیئارسا » ینب   » و یسوم » »
وگ زاب  ار  ناملاظ  تکوش  نتـسکش  مه  رد  تراشب  نیفعـضتسم و  يارب  ار  تلادـع  قح و  تموکح  دـیون  شزاغآ  رد  اـصوصخم  و 

.نیرفآ تردق  شخب و  مارآ  یتراشب  دنک ، یم
هک دنک  یم وگ  زاب  تشاد  دوخ  تورث  ملع و  رب  هیکت  هک  ار  ربکتـسم  دنمتورث  درم  نآ  نوراق »  » ناتـساد هروس  نیا  زا  يرگید  شخب 

.كاخ رد  نیا  تفر و  ورف  بآ  رد  وا  درک  ادیپ  نوعرف  تشون  رس  نوچمه  یتشون  رس  رورغ ، رثا  رب 
هلأسم و  تمایق ، رد  ناکرـشم  لاح  عضو  و  نآرق ، تیمها  و  داـعم ، دـیحوت و  زا  يا  هدـنزرا هدـنز و  ياهـسرد  شخب  ود  نیا  ناـیم  و 

444 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  خساپ  و  تلالض ، تیاده و 
.مود شخب  يارب  تسا  يا  همدقم لوا و  شخب  زا  تسا  يا  هجیتن تقیقح  رد  هک  تسا  هدمآ  فیعض ، دارفا  ياهییوج  هناهب 

444 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هک یناسک  زا  کی  ره  دادعت  هب  دـناوخب  ار  صـصق  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
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زور هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يا  هتـشرف و  دش ، دـهاوخ  هداد  وا  هب  هنـسح  هد  دـندرک  بیذـکت  ای  قیدـصت  ار  یـسوم 
«. دهد یم وا  قدص  رب  یهاوگ  تمایق 

رارق شیوخ  لـمع  هماـنرب  دنـشیدنا و  یم دـنناوخ و  یم ار  هروـس  نیا  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  شاداـپ  رجا و  همه  نیا  تسا  یهیدـب 
.دنهد یم

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

444 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

، میوش یم ور  هب  ور  نآرق  ياه  هروس زاغآ  رد  هعطقم » فورح   » اب هک  تسا  راب  نیمهدراهچ  نیا  مسط .) « ) میم نیـس ، اط ، (- » هیآ 1 )
.تسا راب  نیرخآ  نیموس و  مسط »  » اصوصخم

یـسدقم ياـهناکم  اـی  و  ادـخ ، تافـص  زا  يراـصتخا  ياـهتمالع  فورح  نیا  هک  دـیآ  یم رب  يددـعتم  تاـیاور  زا  مسط »  » دروم رد 
نیا دهاوخ  یم دنوادخ  هک  دوب  دهاوخن  میا  هدرک دیکأت  نآ  يور  رب  اهراب  هک  فورعم  ریـسفت  نآ  زا  عنام  لاح  نیع  رد  اما  دشاب ، یم
لماک همانرب  دیدرگ و  رشب  خیرات  رد  گرزب  یبالقنا  همشچ  رس  هک  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  هک  دزاس  نشور  همه  رب  ار  تقیقح 

نآ هب  دناوت  یم یکدوک  ره  هک  هتفای  لیکشت  ءابفلا »  » فورح نوچمه  يا  هداس هلیسو  زا  دراد  رب  رد  ار  اهناسنا  شخبتداعـس  یگدنز 
ناگمه هک  دـنک  داجیا  يا  هداس داوم  نینچ  زا  ار  یتیمها  اب  هداعلا  قوف لوصحم  نانچ  نآ  هک  تسا  تمظع  تیاـهن  نیا  دـنک ، ظـفلت 

.دنراد رایتخا  رد  ار  نآ 

444 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

تایآ  ) نیا : » دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نآرق  تمظع  زا  نخس  هعطقم  فورح  نیا  زا  دعب  هلصاف  الب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و  هیآ 2 -) )
هار رگنـشور  مه  تسا و  نشور  دوخ  مه  هک  یباتک  ِنِیبُْملا .) ِباـتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  « ) تسا نآرق )  ) نیبم باـتک  تاـیآ  تمظع ) اـب 

.اهناسنا تداعس 
445 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

445 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

( یـشخب  ) وت رب  قح  هب  ام  : » دیوگ یم هدش ، نوعرف  و  یـسوم »  » تشذگ رـس  نایب  دراو  هاتوک  همدقم  نیا  رکذ  زا  دعب  نآرق  هیآ 3 -) )
ٍمْوَِقل ِّقَْحلاـِب  َنْوَعِْرف  یـسُوم َو  ِإَـبَن  ْنِم  َکـْیَلَع  اُوْلتَن  « ) دـنروآ یم ناـمیا  هک  یهورگ  يارب  میناوخ  یم ار  نوعرف  یـسوم و  ناتـساد  زا 

(. َنُونِمُْؤی
نآ زا  دـنناوت  یم هک  ینانمؤم  هتفرگ ، تروص  اهنآ  يارب  اهنآ و  رطاخ  هب  توالت  نیا  دـننانمؤم و  تاـیآ  نیا  زا  یلـصا  فدـه  يرآ !

.دنیاشگب تالکشم  هوبنا  نایم  رد  فده  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دنریگ و  ماهلا 

445 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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الَع َنْوَعِْرف  َّنِإ  « ) درک نیمز  رد  ییوج  يرترب  يرگ و ) هطلس رابکتسا و   ) نوعرف : » دیوگ یم هتخادرپ ، نآ  لیصفت  هب  سپس  هیآ 4 -) )
(. ِضْرَْألا ِیف 

.دومن ییادخ  يوعد  هک  تفرشیپ  اجنآ  ات  درک و  مگ  ار  دوخ  تیصخش  ینادان  لهج و  رثا  رب  هک  دوب  یفیعض  هدنب  وا 
.دز تسد  گرزب  تیانج  دنچ  هب  دوخ  رابکتسا  ياه  هیاپ تیوقت  يارب  وا  لاح  ره  هب 

(. ًاعَیِش اهَلْهَأ  َلَعَج  َو  « ) دومن میسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  ار  نیمز ] رس   ] نآ لها  : » تسخن
اهنآ تسین ! ریذـپ  ناکما نک » تموکح  زادـنیب و  هقرفت   » همانرب اـب  زج  گرزب  تیرثکا  کـی  رب  زیچاـن  تیلقا  کـی  تموکح  هک  ارچ 

.دنسرت یم تدش  هب  مدرم  فوفص  یگتسویپ  زا  اهنآ  دنراد ، هتشاد و  تشحو  دیحوت » هملک   » و هملک » دیحوت   » زا هشیمه 
: درک میسقت  صخشم  هورگ  ود  هب  ار  رصم  مدرم  اصوصخم  نوعرف  يرآ !

.دوب نانآ  رایتخا  رد  تموکح  ياهتسپ  اهتورث و  اهخاک و  یهافر و  لئاسو  مامت  و  دندوب ، نیمز  رس  نآ  نایموب  هک  نایطبق » »
.دندوب راتفرگ  اهنآ  لاگنچ  رد  نازینک  نامالغ و  ناگدرب و  تروص  هب  هک  لیئارسا  ینب  نارجاهم  ینعی  نایطبس »  » و

446 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم نآرق  دوب  نیمز  رس  نآ  مدرم  زا  یهورگ  فاعضتسا  وا  تیانج  نیمود 
هگن هدـنز  تمدـخ ) يارب   ) ار اهنآ  ناـنز  دـیرب و  یم رـس  ار  اـهنآ  نارـسپ  هک  دـیناشک  یناوتاـن  فعـض و  هب  ار  هورگ  نیا  ناـنچ  نآ  »

(. ْمُهَءاِسن ِییْحَتْسَی  ْمُهَءاْنبَأ َو  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْضَتْسَی  « ) تشاد یم
ناینوعرف اب  دنک و  مایق  تسناوت  یم هک  ار  اهنآ  روکذ  لسن  هک  دندوب  هدرک  حرط  ار  هشقن  نیا  لیئارـسا  ینب  فیعـضت  يارب  ناینوعرف 

.دنراذگب هدنز  يراکتمدخ  يارب  دنتشادن  هزرابم  مایق و  رب  تردق  ییاهنت  هب  هک  ار  نانز  نارتخد و  اهنت  و  دنزادنا ، رب  دگنجب 
َنِم َناک  ُهَّنِإ  « ) دوب نادسفم  زا  ملـسم  روطب  وا  : » دـیامرف یم تلع  نایب  زین  يدـنب و  عمج  کی  تروص  هب  هیآ  نیا  هلمج  نیرخآ  رد  و 

(. َنیِدِسْفُْملا
زاین هک  هعماج  عفانم  ظفح  اب  یصخش ، عفانم  ظفح  زگره  و  دنـشیوخ ، عفانم  ظفاح  اهنت  تسرپ  دوخ  وج و  يرترب  دارفا  تسا  یعیبط 

.یگدنز داعبا  همه  رد  تسا  داسف  شا  هجیتن دشاب  هچ  ره  نیا  رب  انب  و  دوب ، دهاوخن  گنهامه  دراد  راثیا  يراک و  ادف  تلادع و  هب 

446 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هنیمز نیا  رد  ار  رما  جنپ  هتشادرب و  نافعضتسم  دروم  رد  دوخ  تیـشم  هدارا و  يور  زا  هدرپ  دنوادخ  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 5 -) )
.دنراد کیدزن  طابترا  دنویپ و  مه  اب  هک  دنک  یم نایب 

اوُفِعُْـضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو   ) مییامن دوخ  بهاوم  لومـشم  ار  اهنآ  و  میهن » تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخ  یم ام  - » 1
(. ِضْرَْألا ِیف 

(. ًۀَِّمئَأ ْمُهَلَعَْجن  َو  « ) میهد رارق  نایاوشیپ  ار  اهنآ  میهاوخ ) یم ام   ) و - » 2
(. َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  « ) میهد رارق  نارابج ) تموکح   ) ناثراو ار  اهنآ  و  - » 3

446 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

(. ِضْرَْألا ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  « ) میزاس اج  رب  اپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح  و   » تردق بحاص  يوق و  دنمورین ، ار  اهنآ  مراهچ : هیآ 6 -) )
امُهَدُونُج َناماه َو  َنْوَعِْرف َو  َيُِرن  َو  « ) میهد ناشن  دنتشاد  میب  لیئارسا ] ینب   ] اهنآ زا  ار  هچنآ  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  هب  و  - » 5
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(. َنوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم 
447 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .رفک  رب  نامیا  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  هنیمز  رد  تسا  یتراشب  نیا 

.روج ملظ و  طاسب  ندش  هدیچ  رب  داد و  لدع و  تموکح  ناهاوخ  هدازآ و  ياهناسنا  همه  يارب  تسا  یتراشب  نیا 
.دوب ناینوعرف  تموکح  لاوز  لیئارسا و  ینب  تموکح  یهلا ، تیشم  نیا  ققحت  زا  يا  هنومن

.دوب مالسا  روهظ  زا  دعب  شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تموکح  شرتلماک  هنومن  و 
.تسا جع - يدهم - ترضح  هلیسو  هب  نیمز  هرک  مامت  رد  تلادع  قح و  تموکح  روهظ  نآ  رت  هدرتسگ هنومن  و 

نآ زا  شیپ  رتدودحم  ياهـسایقم  رد  یمالـسا  ياهتموکح  زا  عنام  زگره  راک  رخآ  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  هتبلا 
هراب رد  یهلا  تیـشم  یمتح و  هدعو  دنزاس  مهارف  ار  نآ  طیارـش  نامز  ره  و  دوب ، دهاوخن  ناربکتـسم  دـض  رب  نافعـضتسم  فرط  زا 

.دوش یم ناشبیصن  يزوریپ  نیا  تفای و  دهاوخ  ققحت  اهنآ 

447 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

حرـش دراو  ناربکتـسم  رب  نافعـضتسم  يزوریپ  زا  يا  هدـنز هنومن  میـسرت  يارب  دـیجم ، نآرق  اـجنیا  زا  نوعرف ! شوغآ  رد  هیآ 7 -) )
.دوش یم نوعرف  یسوم و  ناتساد 

رد ار  وا  يدیسرت  وا  رب  هک  یماگنه  هد و  ریش  ار  یسوم  هک  میدرک ) ماهلا  و   ) میداتـسرف یحو  یـسوم  ردام  هب  ام  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِّمَْیلا ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِضْرَأ  ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  «! ) نکفیب ایرد 

(. ِینَزْحَت ِیفاخَت َو ال  َو ال  « ) هدم هار  دوخ  هب  یهودنا  سرت و  «و 
(. َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  ِْکَیلِإ َو  ُهوُّداَر  اَّنِإ  « ) داد میهاوخ  رارق  نالوسر  زا  ار  وا  و  مینادرگ ، یم زاب  وت  هب  ار  وا  اعطق  ام  هک  ارچ  »

ارجام رپ  گرزب و  ناتـساد  کی  زا  تسا  يا  هصالخ اعومجم  هک  تسا  تراـشب  ود  و  یهن ، ود  و  رما ، ود  رب  لمتـشم  هاـتوک  هیآ  نیا 
: تسا نینچ  شا  هدرشف هک 

نانز بقارم  ینوعرف  ياه  هلباق یتح  و  دوب ، هداد  بیترت  لیئارسا  ینب  زا  رـسپ » نادازون   » نتـشک يارب  یعیـسو  همانرب  نوعرف  هاگتـسد 
.دندوب لیئارسا  ینب  راد  راب 

448 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لمح  تشاد - یتسود  هطبار  یسوم  ردام  اب  اه  هلباق نیا  زا  یکی  نایم  نیا  رد 
هدش کیدزن  دازون  دلوت  درک  ساسحا  هک  یماگنه  دوبن - نایامن  ردام  رد  لمح  زا  يراثآ  نادنچ  تفرگ و  تروص  هنایفخم  یسوم 

.مدنمزاین وت  یتسود  تبحم و  هب  زورما  مراد و  محر  رد  يدنزرف  تسا  نینچ  نم  يارجام  تفگ : داتسرف و  شا  هلباق تسود  غارس  هب 
.تسشن ورف  هلباق  بلق  قامعا  رد  تبحم  زا  یقرب  و  دیشخرد ، يزومرم  رون  وا  نامشچ  زا  تفای  دلوت  یسوم  هک  یماگنه 

ماجنا رس  ام  ییاهن  نمشد  منک  یم رکف  نم  نک ، تظافح  وا  زا  تقد  اب  دوش ، مک  وا  رس  زا  ییوم  متسین  یضار  یتح  تفگ : هلباق  نز 
، دـنوش هناخ  دراو  دـنتفرگ  میمـصت  دـندید و  ار  وا  تموکح  ناسوساج  زا  یـضعب  دـمآ ، نوریب  یـسوم  ردام  هناخ  زا  هلباق  دـشاب ! وا 
، تخادـنا رونت  رد  دـیچیپ و  يا  هچراـپ رد  ار  دازون  دـیدش  تشحو  نیا  ناـیم  رد  رداـم  داد ، ربـخ  رداـم  هب  ار  ارجاـم  یـسوم  رهاوـخ 
هک ییادخ  نامه  تسا - هدرک  مالـس  درب و  وا  يارب  ار  شتآ  دنوادخ  دندیدن ! شتآ  رونت  زج  يزیچ  اجنآ  رد  دـندش  دراو  نارومأم 

.دروآ نوریب  ملاس  ار  شدازون  درک و  تسد  تخاس - ملاس  درس و  میهاربا  يارب  ار  يدورمن  شتآ 
.دندوب وجتسج  تکرح و  رد  نارومأم  هک  ارچ  دوبن ، ناما  رد  ردام  زاب  اما 
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! دوب ناینوعرف  نایطبق و  زا  زین  وا  هک  يراجن  دمآ ، يرصم  راجن  کی  غارـس  هب  تخاس  نشور  ار  ردام  بلق  یهلا  ماهلا  کی  اجنیا  رد 
.دزاسب وا  يارب  یکچوک  قودنص  درک  تساوخرد  وا  زا 

هب قودنـص  هارمه  ار  دوخ  دازون  ردام  دوب ، هدش  نشور  یمک  اوه  دندوب و  باوخ  رد  رـصم  مدرم  زونه  هک  دوب  یناهاگحبـص  دیاش 
هک صوصخم  قودنـص  نآ  رد  ار  وا  سپـس  داد ، وا  هب  ار  ریـش  نیرخآ  و  تشاذـگ ، دازوـن  ناـهد  رد  ناتـسپ  دروآ ، لـین  دور  راـنک 

.داهن جاوما  يور  ار  نآ  تشاذگ و  دنک  تکرح  بآ  يور  رب  دوب  رداق  کچوک  یتشک  کی  نوچمه 
نانهاک هب  تفرگن ، يا  هجیتن دز  اـبطا  نماد  هب  تسد  درب ، یم جـنر  يدـیدش  يراـمیب  زا  هک  تشاد  يرتخد  نوعرف  هدـمآ : راـبخا  رد 

449 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يا  هک  دنتفگ : اهنآ  دش  لسوتم 
رامیب نیا  ندـب  هب  شناهد  بآ  زا  رگا  هک  دـهن  یم ماـگ  خاـک  نیا  هب  یناـسنا  اـیرد  نیا  نورد  زا  هک  مینک  یم ینیب  شیپ  اـم  نوعرف !
جاوما رب  هک  ار  يا  هچقودنـص يزور  ناهگان  هک  دندوب  ییارجام  نینچ  راظتنا  رد  هیـسآ  شرـسمه  نوعرف و  دبای ! یم يدوبهب  دنلامب 

.دنورب قودنص  غارس  هب  اروف  نارومأم  داد  روتسد  درک ، بلج  ار  اهنآ  رظن  دوب ، تکرح  رد 
و درک ، نتـسج  نآ  زا  یقرب  داتفا ، كدوک  مشچ  هب  نوعرف  رـسمه  مشچ  هک  یماـگنه  تفرگ ، رارق  نوعرف  ربارب  رد  زومرم  قودـنص 

.تفرگ ینوزف  تبحم  نیا  دش  رامیب  يافش  هیام  دازون  نیا  ناهد  بآ  هک  یماگنه  و  دنتفرگ ، لد  رد  ار  وا  رهم  یگمه 

449 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هیام نانآ و  نمـشد  ماجنا ) رـس   ) ات دـنتفرگ  رب  لین ) جاوما  يور  زا   ) ار یـسوم  نوعرف ، نادـناخ  سپـس  : » دـیوگ یم نآرق  هیآ 8 -) )
(. ًانَزَح اوُدَع َو  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف  «! ) ددرگ ناشهودنا 

اُوناک امُهَدُونُج  َناماه َو  َنْوَعِْرف َو  َّنِإ  « ) دندوب راک  اطخ  ود  نآ  نایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  املـسم  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنِیئِطاخ

؟ دندوب هدومن  انب  كرش  روج و  ملظ و  رب  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ هدراذگ  ار  تلادع  قح و  هار  هک  رترب  نیا  زا  ییاطخ  هچ 
ناشدوخ تسد  هب  ار  وا  دنوادخ  یلو  دننک ، دوبان  ار  هّللا » میلک   » ات دندیرب  رس  ار  لفط  نارازه  اهنآ  هک  رتنشور  نیا  زا  ییاطخ  هچ  و 

! دینک گرزب  دیهد و  شرورپ  ار  ناتنمشد  نیا  دیریگب و  تفگ : درپس و 

449 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

نیا رس  رب  اهنآ  نایفارطا  زا  یضعب  الامتحا  شرسمه و  نوعرف و  نایم  يریگ  رد  هرجاشم و  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هیآ 9 -) )
دیفم ام  يارب  دیاش  دیشکن ، ار  وا  تسا ، وت  نم و  مشچ  رون  نیا  تفگ : نوعرف  رسمه  : » دیوگ یم نآرق  هک  ارچ  دوب ، هتفرگ  رد  دازون 

(. ًاَدلَو ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهُوُلتْقَت  ََکل ال  ِیل َو  ٍْنیَع  ُتَُّرق  َنْوَعِْرف  ُتَأَْرما  َِتلاق  َو  «! ) مینک باختنا  رسپ  ناونع  هب  ار  وا  ای  دشاب ،
نیا رد  لیئارـسا  ینب  نادازون  هراب  رد  شراب  تیانج  نوناق  يارجا  ناهاوخ  تسا و  لیئارـسا  ینب  زا  دازون  نیا  هک  دوب  هتفایرد  نوعرف 

450 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دش ! دروم 
زا داتـسیا و  اهنآ  همه  لباقم  رد  دوب  هدـش  دازون  نیا  رهم  نوناک  شکاپ  بلق  تشادـن و  يرـسپ  دازون  هک  نوعرف  رـسمه  هیـسآ »  » اما

.دش زوریپ  دوخ  راک  رد  وا  تسا  نانز  اب  يزوریپ  ابلاغ  یگداوناخ  ياهشکمشک  هنوگ  نیا  رد  هک  اجنآ 
.دش دهاوخ  رتنشور  يریگرد  نیا  رد  هیسآ »  » يزوریپ لیلد  دوش  هدوزفا  نآ  هب  زین  نوعرف  رتخد  يافش  ناتساد  رگا  و 
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(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو   ) دننک یم هچ  دنتسناد » یمن اهنآ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کی  اب  نآرق  یلو 
نیرتمهم رد  ار  دازون  نیا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  دنوادخ  ریذپان  تسکش تیشم  یهلا و  ذفان  نامرف  هک  دنتسناد  یمن اهنآ  يرآ !

! تسین تیشم  هدارا و  نیا  اب  تفلاخم  يارای  ار  سک  چیه  و  دهد ، شرورپ  رطخ  نوناک 

450 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ینافوت ارجام  نیا  زا  دعب  اما  درپس ، لین  جاوما  هب  ار  شدنزرف  ع )  ) یـسوم ردام  میتفگ  ردام : شوغآ  هب  یـسوم  تشگزاب  هیآ 10 -) )
.دمآ وا  غارس  هب  یهلا  فطل  اما  دهد  رس  هلان  دنزرف  ییادج  زا  دشک و  دایرف  دوب  کیدزن  تفرگ ، ندیزو  وا  بلق  رد  دیدش 

( دـیما نامیا و  هلیـسو  هب   ) ار وا  لد  رگا  و  تشگ ، یهت  شدـنزرف ) دای  زج   ) زیچ همه  زا  یـسوم  ردام  بلق  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ 
یلَع انَْطبَر  ْنَأ  َْول ال  ِِهب  يِْدُبَتل  ْتَداک  ْنِإ  ًاغِراف  یـسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبْـصَأ  َو  « ) دنک اشفا  ار  بلطم  نیا  دوب  کیدزن  میدوب ، هدرکن  مکحم 

(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهْبلَق 

450 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

اذـل دوش ، ربخ  اب  شدـنزرف  تشون  رـس  زا  دـهاوخ  یم یلو  تفای ، زاب  ار  دوخ  شمارآ  راـگدرورپ  فطل  نیا  رثا  رب  رداـم  هیآ 11 -) )
: تفگ وا  رهاوخ  هب   » یسوم ردام 

(. ِهیُِّصق ِِهتْخُِأل  َْتلاق  َو  « ) نک يریگ  یپ  ار  وا  لاح 
تاجن قودنـص  هک  دـید  وا  ٍُبنُج .) ْنَع  ِِهب  ْتَرُـصَبَف  « ) درک هدـهاشم  ار  ارجام  رود  زا  و   » داد ماـجنا  ار  رداـم  روتـسد  یـسوم  رهاوخ 

.دنراد شوغآ  رد  هدروآ  نوریب  قودنص  زا  دنریگ ، یم بآ  زا  ناینوعرف  ار  یسوم 
(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  « ) دندوب ربخ  یب رهاوخ ) نیا  عضو  زا   ) اهنآ هک  یلاح  رد  »

450 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

451 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  دازون  نیا  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  هب  دنوادخ  هدارا  لاح  ره  هب  هیآ 12 -) )
اْنمَّرَح َو  « ) میدرک میرحت  وا  رب  لبق  زا  ار  هدریـش  نانز  همه  ام  : » دیامرف یم اذـل  دـشخب ، مارآ  ار  وا  بلق  ددرگ و  رب  شردام  هب  يدوز 

(. ُْلبَق ْنِم  َعِضارَْملا  ِْهیَلَع 
، دندرگ یم هیاد  لابند  ردبرد  دندرک و  تکرح  نارومأم  دوش ، یم هنسرگ  درذگ ، یم هک  تعاس  دنچ  راوخ  ریـش  دازون  تسا  یعیبط 

.دریگ یمن ار  يا  هیاد چیه  ناتسپ  هک  نیا  بیجع  اما 
.دوب هدرک  مارح  وا  رب  ار  اه  هیاد همه  هک  دوب  یهلا  ینیوکت  میرحت  نامه  نیا 

.دروآ یم رد  هزرل  هب  ار  هکلم  بلق  دچیپ و  یم نوعرف  رصق  نورد  وا  يادص  رس و  دنک و  یم هیرگ  یپ  رد  یپ  كدوک 
ار يا  هداوناخ نم  دیوگ : یم  » هک دننک  یم دروخ  رب  يرتخد  هب  رود  نادـنچ  هن  هلـصاف  رد  ناهگان  دـنیازفا  یم دوخ  شالت  رب  نارومأم 

ْلَه َْتلاقَف  ( ؟» منک ییامنهار  ار  امـش  دـیهاوخ  یم اـیآ  دنتـسه  وا  هاوخ  ریخ  دـننک و  تلاـفک  ار  دازون  نیا  دـنناوت  یم هک  مسانـش  یم
(. َنوُحِصان َُهل  ْمُه  ْمَُکل َو  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ 

رصق هب  ار  یسوم  ردام  دندش و  لاحشوخ  نارومأم  دراد  تبحم  رپ  یبلق  ریش و  رپ  یناتسپ  هک  مسانـش  یم ار  لیئارـسا  ینب  زا  ینز  نم 
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.درک نتسج  اهمشچ  زا  یلاحشوخ  قرب  درشف ، ناهد  رد  ار  شناتسپ  تخس  دینش  ار  ردام  يوب  هک  یماگنه  دازون  دندرب ، نوعرف 
همه نیا  نایم  رد  ارچ  یتسه ، وا  یعقاو  ردام  وت  منک  یم رکف  نم  تفگ  نوعرف  ریزو  ناماه ، درک  لوبق  ار  ردام  ناتـسپ  یـسوم  یتقو 

.تسا نیریش  رایسب  مریش  و  متسه ، وبشوخ  ینز  نم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هاشداپ ! يا  تفگ : ردام  تفریذپ ! ار  وت  ناتسپ  اهنت  نز 
.دنداد وا  هب  یتمیق  نارگ  هفحت  هیده و  مادک  ره  دندرک و  قیدصت  ار  نخس  نیا  نارضاح 

.دزیتسب ناکاپان  اب  دنک و  مایق  اهیکاپان  دض  رب  دناوتب  ات  دنک  هیذغت  شردام  ریش  نوچمه  یکاپ  ریش  زا  دیاب  وا  يرآ !

451 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

452 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شمشچ  ات  میدنادرگ  زاب  شردام  هب  ار  یسوم  ام   » بیترت نیا  هب  و  هیآ 13 -) )
ِهِّمُأ یلِإ  ُهانْدَدَرَف  « ) دنناد یمن مدرم  رثکا  هچ  رگا  تسا  قح  یهلا  هدعو  دـنادب  و  دـنامن ، یقاب  وا  لد  رد  یهودـنا  مغ و  دوش و  نشور 

(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  ٌّقَح َو  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َنَزْحَت َو  اُهْنیَع َو ال  َّرَقَت  ْیَک 

452 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ور هب  ور  ع )  ) یـسوم يارجاـم  رپ  تشذـگ  رـس  زا  شخب  نیموـس  اـب  اـجنیا  رد  ناـمولظم : زا  تیاـمح  قـیرط  رد  یـسوم  هیآ 14 -) )
هدش حرطم  وا  ترجه  هزیگنا  و  دورب ، نیدم »  » هب رـصم »  » زا هک  نآ  زا  شیپ  وا و  غولب  نارود  هب  طوبرم  یلئاسم  نآ  رد  هک  میوش  یم

.تسا
ازج ار  ناراـک  وکین  هنوگ  نیا  میداد و  وا  هب  شناد  تمکح و  دـش ، لـماک  دـنمورین و  یـسوم )  ) هک ř نه و  : » دـیوگ یم تسخن 

(. َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  ًاْملِع َو  ًامْکُح َو  ُهاْنیَتآ  يوَتْسا  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اََّمل  َو  « ) میهد یم
نآ دـننام  و  حیحـص ، تواضق  رب  تردـق  ینیب و  نشور  یهاـگآ و  ناـمه  هکلب  تسین ، توبن  یحو و  تمکح ، ملع و  نیا  زا  روظنم 

.داد یسوم  هب  يراک  وکین  یتسرد و  ینمادکاپ و  ناونع  هب  ادخ  هک  تسا 

452 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ْنِم ٍۀَْـلفَغ  ِنیِح  یلَع  َۀَـنیِدَْملا  َلَخَد  َو  « ) دـش رهـش  دراو  دـندوب  تلفغ  رد  رهـش  لـها  هک  یعقوم  رد   » یـسوم لاـح  ره  هب  هیآ 15 -) )
(. اِهلْهَأ

.تسا هدوب  رصم  تختیاپ  يوق  لامتحا  هب  رهش  نیا 
دنا و هدش زیوالگ  مه  اب  تخـس  هک  دید  ار  درم  رفن  ود   » دـیدرگ ورب  ور  يا  هنحـص اب  اجنآ  رد  دـش و  رهـش  دراو  یـسوم  لاح  ره  هب 

ِنالِتَتْقَی ِْنیَلُجَر  اهِیف  َدَجَوَف  « ) شنانمـشد زا  يرگید  دوب و  یـسوم  ناوریپ  نایعیـش و  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـسه  دروخ  دز و  لوغـشم 
(. ِهِّوُدَع ْنِم  اذه  ِِهتَعیِش َو  ْنِم  اذه 

ياضاقت شنمـشد  هیلع  دوب ) هجنپ  يوق  دـنمورین و  یناوج  هک   ) یـسوم زا   » داتفا یـسوم  هب  شمـشچ  یلیئارـسا  ینب  درم  هک  یماگنه 
(. ِهِّوُدَع ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْساَف  « ) درک کمک 

دوب و نوعرف  ناخابط  زا  یکی  دـنا  هتفگ یـضعب  هک  رگمتـس  ملاـظ  نمـشد  نیا  لاـگنچ  زا  ار  وا  اـت  تفاتـش  وا  يراـی  هب  ع )  ) یـسوم
453 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  ار  یلیئارسا  ینب  درم  تساوخ  یم
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ار وا  راک  تشم  کی  نیمه  اما  دز  ینوعرف  درم  هنیـس  رب  مکحم  یتشم  یـسوم  اجنیا  رد   » دـهد تاجن  دـشک  يراگیب  هب  مزیه  لـمح 
(. ِْهیَلَع یضَقَف  یسُوم  ُهَزَکَوَف  « ) درم داتفا و  نیمز  رب  تخاس و 

نمشد وا  هک  ارچ  دوب ، ناطیش  لمع  زا  نیا  تفگ :  » یـسوم هلـصاف  الب  اذل  تشادن  ار  ینوعرف  درم  نتـشک  دصق  یـسوم  کش  نودب 
(. ٌنِیبُم ٌّلِضُم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  اذه  َلاق  « ) تسا يراکشآ  هدننک  هارمگ 

رد اما  دندوب ، نیا  زا  شیب  قحتسم  ناینوعرف  هورگ  دنچ  ره  دنک ، ادج  یلیئارسا  ینب  نابیرگ  زا  ار  ینوعرف  درم  تسد  تساوخ  یم وا 
.دوبن تحلصم  يراک  نینچ  هب  مادقا  طیارش  نآ 

453 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

سپ شخبب ، ارم  مدرک ، متـس  نتـشیوخ  هب  نـم  اراـگدرورپ ! تـفگ : وا  : » دـیوگ یم نـینچ  یـسوم  لوـق  زا  نآرق  سپـس  هیآ 16 -) )
(. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  « ) تسا میحر  روفغ  وا  هک  دیشخب ، ار  وا  دنوادخ 

.دنک یطایتحا  یب نینچ  تسیاب  یمن هک  دز  رس  وا  زا  یئالوا  كرت  عقاو  رد  هکلب  دشن ، بکترم  یهانگ  اجنیا  رد  یسوم  املسم 

453 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

زگره یتخاسن ) راتفرگ  نانمشد  لاگنچ  رد  ارم  و   ) يداد نم  هب  هک  یتمعن  هنارکـش  هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع   » یـسوم هیآ 17 -) )
(. َنیِمِرْجُْمِلل ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق  « ) دوب مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ 

ینب ناگدیدمتـس  رانک  رد  هکلب  درک  مهاوخن  يراکمه  راکهنگ  مرجم و  ناینوعرف  اـب  زگره  نم  هک  دوب  نیا  هلمج  نیا  زا  شروظنم 
.دوب مهاوخ  لیئارسا 

453 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

.میوش یم ورب  ور  ارجام  رپ  تشذگ  رس  نیا  هنحص  نیمراهچ  اب  اجنیا  رد  دنک ! یم تکرح  نیدم  يوس  هب  هنایفخم  یسوم  هیآ 18 -) )
.دوب اهنابز  رس  رب  نایم  نیا  رد  مه  یسوم  مان  دیاش  دش و  سکعنم  رصم  رد  تعرسب  ناینوعرف  زا  یکی  نتشک  هلأسم 

« رابخا يوجتـسج  رد  و  يا ، هثداح راظتنا  رد  هظحل  ره  دوب و  ناسرت  رهـش ، رد  یـسوم  ارجاـم ، نیا  لاـبند  هب  : » میناوخ یم هیآ  نیا  رد 
454 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُبَّقَرَتَی .) ًاِفئاخ  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َحَبْصَأَف  )

کمک وا  زا  دشک و  یم دایرف  دوب  هدیبلط  يرای  وا  زا  زورید  هک  یلیئارـسا  ینب  نامه  دید ) دـش و  ورب  ور  يا  هزات هنحـص  اب   ) ناهگان »
(. ُهُخِرْصَتْسَی ِسْمَْألِاب  ُهَرَْصنَتْسا  يِذَّلا  اَذِإَف   ) تسا هدش  زیوالگ  يرگید  یطبق  اب  و  دهاوخ » یم

زیوالگ یسک  اب  زور  ره  ٌنِیبُم .) ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  یسُوم  َُهل  َلاق  «! ) یتسه یهارمگ  لهاج و  ناسنا  حوضو ، هب  وت  تفگ : وا  هب  یسوم   » اما
؟ ینیرفآ یم رس  درد  يوش و  یم

454 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

- هن ای  دشاب  هدرک  ریـصقت  تامدـقم  رد  هاوخ  دوب - هدـش  راتفرگ  يرگمتـس  لاگنچ  رد  هک  دوب  یمولظم  لاح  ره  هب  یلو  هیآ 19 -) )
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دوش ریگرد  دوب  اهنآ  يود  ره  نمشد  هک  یسک  اب  تساوخ  هک  یماگنه  اما   » دراذگن شیاهنت  دباتشب و  وا  يرای  هب  یسوم  تسیاب  یم
!؟» یتشک ار  یناسنا  زورید  هک  هنوگ  نامه  یـشکب  ارم  یهاوخ  یم یـسوم ! يا  تفگ : دش ) دنلب  شدایرف   ) ددرگ وا  عنام  تردق  اب  و 

(. ِسْمَْألِاب ًاسْفَن  َْتلَتَق  امَک  ِینَُلتْقَت  ْنَأ  ُدیُِرت  یسُوم َأ  ای  َلاق  امَُهل  ٌّوُدَع  َوُه  يِذَّلِاب  َشِْطبَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  )
ِیف ًاراَّبَج  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ُدیُِرت  ْنِإ  «! ) یشاب ناحلصم  زا  یهاوخ  یمن و  یشاب ، نیمز  يور  رد  يرابج  یهاوخ  یم طقف  وت   » مولعم رارق  زا 

(. َنیِِحلْصُْملا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُدیُِرت  ام  ِضْرَْألا َو 
.دوب هدرک  راهظا  نآ ، نوریب  رد  هچ  نوعرف و  خاک  رد  هچ  ار  دوخ  یبلط  حالصا  تین  البق  یسوم  هک  دهد  یم ناشن  هلمج  نیا 

454 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

دنداد لیکشت  یتروشم  هسلج  دنتفرگ ، دوخ  عضو  رب  يدیدهت  ار  لمع  نیا  رارکت  دیسر و  وا  نایفارطا  نوعرف و  هب  ارجام  هیآ 20 -) )
.دش رداص  یسوم  لتق  مکح  و 

زا  ) رهش تسد  رود  هطقن  زا  يدرم  : » هک نیا  نآ  دیـشخب و  ییاهر  یمتح  گرم  زا  ار  یـسوم  هرظتنم  ریغ  هثداح  کی  ماگنه  نیا  رد 
تروشم هب  وت  نتـشک  يارب  تیعمج  نیا  یـسوم ! يا  تفگ : دـناسر و  یـسوم  هب  ار  دوخ  تعرـسب  نوعرف ) خاـک  ناـینوعرف و  زکرم 

َأَلَْملا َّنِإ  یـسُوم  ای  َلاق  یعْـسَی  ِۀَـنیِدَْملا  یَْـصقَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  َو  « ) ماوت ناـهاوخ  ریخ  زا  نم  هک  وش  جراـخ  رهـش  زا  اروف  دـنا ، هتـسشن
(. َنیِحِصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی 

455 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فورعم  نوعرف » لآ  نمؤم   » ناونع هب  ادعب  هک  دوب  یسک  نامه  ارهاظ  درم  نیا 
.دوب نوعرف  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  و  لیقزح »  » شمان دنیوگ : یم دش ،

455 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

دش جراخ  رهـش  زا   » وا هیـصوت  هب  و  داهن ، جرا  نامیا  اب  درم  نیا  یهاوخ  ریخ  هب  تفرگ ، يدج  الماک  ار  ربخ  نیا  یـسوم  هیآ 21 -) )
(. ُبَّقَرَتَی ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  «! ) يا هثداح راظتنا  رد  هظحل  ره  دوب و  ناسرت  هک  یلاح  رد 

ارم نم ! راگدرورپ  تفگ :  » دز و وا  فطل  نماد  هب  تسد  گرزب  لکـشم  نیا  لح  يارب  درک و  راگدرورپ  هجوتم  ار  دوخ  بلق  ماـمت 
(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  « ) شخب ییاهر  ملاظ  موق  نیا  زا 

455 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

رصم و ورملق  زا  دوب و  زاجح  لامش  ماش و  بونج  رد  يرهش  هک  نیدم »  » نیمز رـس  يوس  هب  هک  تفرگ  میمـصت  یـسوم  هیآ 22 -) )
نامیا و هیامرـس  تشاد ، هارمه  گرزب  هیامرـس  کی  اهنت  تخـس ، رفـس  نیا  رد  وا  دورب ، دـش  یم بوسحم  ادـج  ناینوعرف  تموکح 

اََّمل َو  «! ) دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  مراودیما  تفگ : دـش  نیدـم  بناج  هجوتم  هک  یماگنه   » اذـل ادـخ ! رب  لکوت 
(. ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجَوَت 

455 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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رارق ناتـساد  نیا  زا  هنحـص » نیمجنپ   » ربارب رد  اـجنیا  رد  دوـشگ ! یـسوم  يور  هـب  ار  تاریخ  ياـهرد  کـین  راـک  کـی  هیآ 23 -) )
.تسا نیدم  رهش  هب  یسوم  دورو  هنحص  نآ  و  میریگ ، یم

ناـهایگ و زا  یگنـسرگ  عفر  يارب  .درک و  هلبآ  شیاـهاپ  هک  تفر  هار  ردـقنآ  دوـب ، هار  رد  زور  تشه  زاـبکاپ  ناوـج  نیا  دـنا : هتفگ
.دومن یم هدافتسا  ناتخرد  گرب 

وا رظن  یهورگ  عامتجا  دیسر ، رهش  کیدزن  تسـشن ، وا  بلق  رب  شمارآ  زا  یجوم  و  دش ، نایامن  قفا  رد  نیدم »  » يامن رود  مک  مک 
.دنا هدرک عامتجا  بآ  هاچ  فارطا  نادنفسوگ  هب  نداد  بآ  يارب  هک  دنتـسه  ییاهنابـش  اهنیا  دیمهف  يدوز  هب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار 

( هاچ بآ  زا  ار  دوخ  نایاپ  راچ   ) هک دـید  اجنآ  رد  ار  مدرم  زا  یهورگ  تفرگ  رارق  نیدـم  بآ  هاـچ  راـنک  رد  یـسوم  هک  یماـگنه  »
456 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُقْسَی .) ِساَّنلا  َنِم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَجَو  َنَیْدَم  َءام  َدَرَو  اََّمل  َو  « ) دننک یم باریس 

ِْنیَتَأَْرما ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  َو   ) دنوش یمن کیدزن  هاچ  هب  اما  دننک » یم تبقارم  ار  دوخ  نادنفـسوگ  هک  دـید  ار  نز  ود  اهنآ  رانک  رد  «و 
(. ِنادوُذَت

رکف رد  اهنت  تفلک  ندرگ  نابش  تشم  کی  دسر و  یمن اهنآ  داد  هب  یسک  دنا و  هداتـسیا يا  هشوگ رد  هک  تفع  اب  نارتخد  نیا  عضو 
!؟» تسیچ امش  راک  تفگ :  » دمآ و ود  نآ  کیدزن  درک ، بلج  ار  یسوم  رظن  دنهد ، یمن يرگید  هب  تبون  و  دنـشیوخ ، نادنفـسوگ 

(. امُُکبْطَخ ام  َلاق  )
نامولظم عفادم  وا  دوبن ، لمحت  لباق  متس  ملظ و  ضیعبت و  نیا  یسوم  يارب  دینک ؟ یمن باریس  ار  نادنفـسوگ  دیور و  یمن شیپ  ارچ 

.دوب هتشگ  هراوآ  نطو  زا  راک  نیمه  رطاخ  هب  دوب و 
جراخ دـنهد و  بآ  ار  دوخ  تاناویح  یگمه  ناـناپوچ  اـت  مینک  یمن باریـس  ار  دوخ  نادنفـسوگ  اـم  دـنتفگ :  » وا خـساپ  رد  نارتخد 

(. ُءاعِّرلا َرِدُْصی  یَّتَح  یِقْسَن  اَتلاق ال   ) مینک یم هدافتسا  بآ  هدنامیقاب  زا  ام  و  دنوش »
؟ دتـسرف یم راـک  نیا  لاـبند  هب  ار  اـهنآ  فیفع  نارتـخد  نیا  ردـپ  ارچ  هک  دـنامن  باوـج  یب یـسوم  يارب  لاؤـس  نیا  هک  نیا  يارب  و 

(. ٌرِیبَک ٌْخیَش  انُوبَأ  َو   ) هدروخلاس هتسکش و  يدرمریپ  تسا » یّنسم  درم  ریپ  ام  ردپ  : » دندوزفا

456 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

دنیوگ یم هک  يولد  دنکفا ، هاچ  رد  تفرگ و  ار  نیگنس  ولد  دمآ  ولج  دش ، تحاران  تخس  نخس  نیا  ندینش  زا  یـسوم  هیآ 24 -) )
نادنفـسوگ  » و دروآ ، نوریب  هاچ  زا  ار  نآ  هنت  کی  شدنمورین  ناوزاب  تردق  اب  دنـشکب ، نوریب  هاچ  زا  ار  نآ  تسیاب  یم رفن  نیدنچ 

(. امَُهل یقَسَف  « ) درک باریس  ار  ود  نآ 
ِّلِّظلا َیلِإ  یَّلَوَت  َُّمث  « ) مدنمزاین نآ  هب  یتسرف  نم  رب  یکین  ریخ و  ره  ایادخ ! درک : ضرع  ادخ  هاگرد  هب  دروآ و  يور  هیاس  هب  سپس  »

.دوب اهنت  بیرغ و  رهش  نآ  رد  هنسرگ و  هتسخ و  وا  يرآ ! ٌریِقَف .) ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ  ِّبَر  َلاقَف 

456 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

یـسوم یناگدنز  رد  يا  هزات لصف  نتـشادرب  ادـخ  يارب  مدـق  کی  دـنک ؟ یم ییامن  تردـق  هچ  هک  رگنب  ار  ریخ  راک  اما  هیآ 25 -) )
لابند هب  زارد  نایلاس  تسیاب  یم هک  ار  يا  هدـشمگ دروآ ، یم ناـغمرا  هب  وا  يارب  يونعم  يداـم و  تاـکرب  اـیند  کـی  و  دـیاشگ ، یم

457 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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.دراذگ یم شرایتخا  رد  ددرگب  نآ 
نخـس زا  دوب  ادـیپ  و   ) تشاد یم رب  ماگ  ایح  تیاـهن  اـب  هک  رتخد  ود  نآ  زا  یکی   » درک هظحـالم  هک  دوب  یناـمز  هماـنرب  نیا  زاـغآ  و 

یبآ دزم  شاداپ و  ات  دنک  یم توعد  وت  زا  مردپ  تفگ : ار ) هلمج  نیا  اهنت  و  دمآ ، وا  غارس  هب  دراد  مرش  هناگیب  ناوج  کی  اب  نتفگ 
َکَیِزْجَِیل َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ٍءایِْحتْـسا  یَلَع  یِـشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف  «! ) دـهدب وت  هب  يدیـشک  ام  نادنفـسوگ  يارب  هاچ  زا  هک  ار 

(. اَنل َْتیَقَس  ام  َرْجَأ 
تـسین رـضاح  یتح  هک  یـسانش  قح  درم  دش ، دهاوخ  ورب  ور  یگرزب  درم  اب  درک  ساسحا  ایوگ  درک  نتـسج  وا  لد  رد  يدیما  قرب 

.دنامب شاداپ  نودب  بآ  ولد  کی  ندیشک  هزادنا  هب  یتح  یناسنا ، تمحز 
.دوبن ادخ  ربمایپ  بیعش  زج  یسک  درم  ریپ  نآ  يرآ !

درک و یم تکرح  ور  شیپ  زا  ییاـمنهار  يارب  رتـخد  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  دـمآ ، بیعـش  هناـخ  يوـس  هب  درک و  تکرح  یـسوم 
هزاجا ع )  ) یـسوم تفع  ایح و  دـنز ، رانک  وا  مادـنا  زا  ار  سابل  دوب  نکمم  دـیزو و  یم رتخد  ساـبل  رب  داـب  شرـس ، تشپ  زا  یـسوم 

.نک ییامنهار  ارم  اهیهار  دنچ  اهیهار و  ود  رس  رب  مور  یم ولج  زا  نم  تفگ : رتخد  هب  دوش ، نینچ  داد  یمن
.درک وگ  زاب  وا  يارب  ار  دوخ  يارجام  دش و  بیعش  هناخ  دراو  یسوم 

تاجن ملاظ  موق  زا  سرتن ، تفگ : داد  حرش  ار  دوخ  تشذگ  رـس  دمآ و  بیعـش ]  ] دمآ وا  دزن  یـسوم  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق 
(. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفَخَت  َلاق ال  َصَصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَق  ُهَءاج َو  اَّمَلَف  « ) یتفای

.هتفای يدعتسم  قیال و  درگاش  درک  ساسحا  زین  بیعش  .تسا  هدرک  ادیپ  یگرزب  داتسا  دش  هجوتم  يدوز  هب  یسوم 

457 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

.تسا گرزب  يارجام  نیا  رد  یسوم  یگدنز  زا  هنحص  نیمشش  نیا  بیعش : هناخ  رد  یسوم  هیآ 26 -) )
هاتوک ترابع  نیا  اب  دوشگ و  نخس  هب  نابز  شنارتخد  زا  یکی  درک ، وگ  زاب  بیعش  يارب  ار  دوخ  تشذگ  رس  هک  نآ  زا  دعب  یسوم 

458 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داهنشیپ  ردپ  هب  ینعم  رپ  و 
یناوت یم هک  یسک  نیرتهب  هک  ارچ  نک ، مادختسا  ار  ناوج  نیا  ردپ ! يا  تفگ :  » درک نادنفسوگ  يرادهگن  يارب  یـسوم  مادختـسا 
َْتلاـق  ) ار يراکتـسرد  یکاـپ و  مه  هداد  ار  دوـخ  يدـنمورین  ناـحتما  مه  وا  دـشاب » نیما  يوـق و  هـک  تـسا  درف  نآ  ینک  مادختـسا 

(. ُنیِمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  ای  امُهادْحِإ 
.تناما تردق و  تسا - هدش  هصالخ  هاتوک  هلمج  نیا  رد  یلک  تروص  هب  تیریدم  طیارش  نیرتمهم 

458 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ود نیا  زا  یکی  مهاوخ  یم نم  تفگ :  » نینچ هدومن  یـسوم  هب  ور  درک ، لابقتـسا  شرتـخد  داهنـشیپ  زا  بیعـش  اـجنیا  رد  هیآ 27 -) )
ِْنیَتاه َّیَتَْنبا  يَدْحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ  َلاق  «! ) ینک راک  نم  يارب  لاس  تشه  هک  طرش  نیا  هب  مروآ  رد  وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد 

(. ٍجَجِح َِینامَث  ِینَرُجْأَت  ْنَأ  یلَع 
ْنِمَف ًارْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَـف  ! ) تسین بجاو  وـت  رب  اـما  يا » هدرک یتـبحم  ینک  لـیمکت  لاـس  هد  هب  ار  لاـس  تـشه  رگا  و  : » دوزفا سپس 

(. َكِْدنِع
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ْنَأ ُدیِرُأ  ام  َو  « ) مناحلاص زا  نم  هک  دـید  یهاوخ  يدوز  هب  هّللا  ءاش  نا  و  مریگب ، لکـشم  وت  رب  ار  راک  مهاوخ  یمن نم   » لاح ره  هب  و 
(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  َْکیَلَع  َّقُشَأ 

458 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

(. َکَْنَیب ِیْنَیب َو  َِکلذ  َلاق  « ) دشاب وت  نم و  نایم  يداد  رارق  نیا  تفگ :  » دقع نیا  لوبق  تقفاوم و  ناونع  هب  یسوم  هیآ 28 -) )
اَمَّیَأ « ) مدازآ نآ  باختنا  رد  دوب و  دـهاوخن  نم  رب  یملظ  مهد  ماجنا  ار  لاـس ) هد  اـی  لاـس  تشه   ) تدـم ود  نیا  زا  مادـک  ره   » هتبلا

(. َّیَلَع َناوْدُع  الَف  ُْتیَضَق  ِْنیَلَجَْألا 
ُلوُقَن ام  یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاوگ  دـهاش و  مییوگ  یم ام  هچنآ  رب  ادـخ  و  : » دوزفا راگدرورپ  مان  زا  دادمتـسا  يراـک و  مکحم  يارب  و 

(. ٌلیِکَو
! دش بیعش  داماد  یسوم  یگداس  نیمه  هب  و 

458 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

رب لاس  هد  نیا  رد  دناد  یمن اقیقد  سک  چیه  میـسر : یم ناتـساد  نیا  زا  هنحـص  نیمتفه  هب  اجنیا  رد  یحو ! هقرج  نیتسخن  هیآ 29 -) )
459 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  یسوم  رمع  ياهلاس  نیرتهب  زا  لاس  هد  نیا  کش  نودب  اما  تشذگ  هچ  یسوم 

هب دیاب  وا  دوب - منتغم  رایـسب  وا  يارب  بیعـش  رـضحم  دنچ  ره  دنک - ینابـش  رمع  نایاپ  ات  هک  تسین  عناق  نیا  هب  یـسوم  تسا  یهیدب 
.دنرو هطوغ يربخ  یب ینادان و  لهج و  رد  دنراتفرگ و  تراسا  ریجنز  رد  هک  دباتشب  دوخ  موق  يرای 

( رـصم يوس  هب  نیدـم  زا   ) شا هداوناخ هارمه  دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تدـم  یـسوم  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم نآرق  لاـح  ره  هب 
(. ًاران ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َسَنآ  ِِهلْهَِأب  َراس  َلَجَْألا َو  یَسُوم  یضَق  اَّمَلَف  «! ) دید یشتآ  روط  بناج  زا  درک ، تکرح 

اب ات  شتآ ، زا  يا  هلعـش ای  مروایب ، امـش  يارب  نآ  زا  يربخ  دیاش  مور ) یم  ) مدید یـشتآ  نم  هک  دینک  گنرد  تفگ : شا  هداوناخ هب  »
(. َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَوْذَج  ْوَأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاق  « ) دیوش مرگ  نآ 

.هدننک تحاران  درس و  دوب  یبش  و  دوب ، هدرک  مگ  ار  هار  وا  هک  دوش  یم هدافتسا  هیآ  لیذ  زا 

459 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

کی یگدـنزوس ، ترارح و  زا  یلاخ  رگید  ياهـشتآ  نوچمه  هن  تسا  یـشتآ  دـید   ) دـمآ شتآ  غارـس  هب  هک  یماگنه  (- » هیآ 30 )
دنلب نیمز  رس  نآ  رد  يداو  تسار  لحاس  زا  ناهگان  دوب ) هتفر  ورف  بجعت  رد  تخس  یـسوم  هک  لاح  نیمه  رد  افـص ، رون و  هچراپ 
ِداْولا ِئِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  « ) نایملاع راگدرورپ  دنوادخ  منم  یـسوم ! يا  هک : هدش  هداد  ادـن  تخرد  کی  نایم  زا  تکرب  رپ  و 

(. َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  ْنَأ  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْألا 

459 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ادخ يوس  زا  نآ  بسانت  هب  گرزب  یتازجعم  دیاب  دراد  هدهع  رب  یـسوم  هک  ینیگنـس  گرزب و  تیرومأم  هب  هجوت  اب  اما  هیآ 31 -) )
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.تسا هدش  هراشا  تایآ  نیا  رد  نآ  مهم  تمسق  ود  هب  هک  دوش  هداد  رارق  شرایتخا  رد 
نوچمه دید  درک  هاگن  نآ  هب  هک  یماگنه  دنکفا ) ار  اصع  یسوم  و   ) نکفیب ار  تیاصع   » هک دش  هداد  ادن  یسوم  هب  هک : نیا  تسخن 

َو «! ) درکن هاگن  ار  دوخ  رس  تشپ  یتح  تشگرب و  بقع  هب  دیسرت و )  ) یـسوم دنک ، یم تکرح  تدش  تعرـس و  اب  هک  تسا  يرام 
(. ْبِّقَُعی َْمل  ًاِربْدُم َو  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ 

460 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درگ  رب  یسوم ! يا  : » دیوگ یم وا  هب  هک  دینش  ار  ادن  یسوم  رگید  راب  ماگنه  نیا  رد 
(. َنِینِمْآلا َنِم  َکَّنِإ  ْفَخَت  ِْلْبقَأ َو ال  یسُوم  ای  «! ) یتسه ناما  رد  وت  سرتن  و 

460 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

زا یتیآ  هک  دورب  شرگید  هزجعم  غارـس  هب  هک  دوش  یم هداد  روتـسد  وا  هب  سپـس  دوب ، تشحو  زا  یتیآ  نیتسخن ، هزجعم  هیآ 32 -) )
: دش هداد  نامرف  وا  هب  دوب ، دهاوخ  تراشب »  » و راذنا »  » زا یبیکرت  ود  نآ  عومجم  تسا و  دیما  رون و 

ُْکلْسا « ) صقن بیع و  نودب  تسا ، هدنشخرد  دیفس و  دوش  یم جراخ  هک  یماگنه  روآ ) نوریب  و   ) نک تنابیرگ  رد  ار  دوخ  تسد  »
(. ٍءوُس ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرْخَت  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی 

شمارآ هک  نیا  يارب  و  داد ، ناکت  تخس  ار  یسوم  یلاخ ، نابایب  نآ  رد  کیرات و  بش  نآ  رد  بیجع ، تاداع  قراخ  نیا  هدهاشم 
.دش هداد  وا  هب  يرگید  روتسد  دبای  زاب  ار  شیوخ 

(. ِبْهَّرلا َنِم  َکَحانَج  َْکَیلِإ  ْمُمْضا  َو  « ) دوش رود  وت  زا  تشحو  سرت و  ات  راذگب  تا  هنیس رب  ار  تیاهتسد  و  : » دوب نیا  روتسد 
تـسوا نایفارطا  نوعرف و  يوسب  تراگدرورپ  زا  نشور  ناهرب  اضیب ] دی  اصع و  هزجعم   ] ود نیا  : » تفگ یـسوم  هب  ادن  نامه  سپس 

(. َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِِهئاَلَم  َنْوَعِْرف َو  یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ِناناهُْرب  َِکناذَف  « ) دنتسه یقساف  موق  اهنآ  هک 

460 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ینوعرف ياهورین  جیسب  یطبق و  ملاظ  درم  نتشک  هثداح  داتفا ، رصم  رد  شیگدنز  مهم  هثداح  دای  هب  ع )  ) یسوم اجنیا  رد  هیآ 33 -) )
.وا نوخ  یفالت  يارب 

نیا و  دنناسرب » لتق  هب  ارم  وا ) نوخ  یفالت  هب   ) مسرت یم ما ، هتـشک ار  رفن  کی  اهنآ  زا  نم  اراگدرورپ ! دنک : یم ضرع   » اجنیا رد  اذـل 
(. ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ًاسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق   ) دنامب مامتان  تیرومأم 

460 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

نم زا  شنابز  هک  تسرفب  نم  اب  زین  ار  نوراه  مردارب  و  ، » تسین حیـصف  ردـقنآ  مناـبز  متـسه و  اـهنت  نم  هتـشذگ  نیا  زا  هیآ 34 -) )
َو  ) دسرن ماجنا  هب  گرزب  راک  نیا  و  دننک » مبیذکت  منامب و  اهنت  هک  مراد  میب  نیا  زا  نم  دنک ، قیدـصت  يرای و  ارم  ات  تسا ، رتایوگ 

(. ِنُوبِّذَُکی ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُصی  ًاءْدِر  یِعَم  ُْهلِسْرَأَف  ًاناِسل  یِّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ 
461 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

461 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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( نوراه  ) تردارب هلیـسو  هب  ار  وت  ناوزاب  ام  : » دومرف داد و  یفاک  نانیمطا  وا  هب  و  درک ، تباجا  ار  وا  توعد  زین  دـنوادخ  هیآ 35 -) )
(. َکیِخَِأب َكَدُضَع  ُّدُشَنَس  َلاق  « ) مینک یم مکحم 

(. ًاناْطلُس امَُکل  ُلَعَْجن  َو  « ) میهد یم رارق  يرترب  هطلس و  لحارم ) مامت  رد   ) امش يارب  «و 
(. اِنتایِآب امُْکَیلِإ  َنُولِصَی  الَف  « ) دنبای یمن تسد  امش  هب  زگره  ام  تایآ  تکرب  هب  اهنآ   » دیشاب نئمطم  الماک 

(. َنُوِبلاْغلا اَمُکَعَبَّتا  ِنَم  اُمْتنَأ َو  « ) دیزوریپ بلاغ و  ناتناوریپ  امش و   » هکلب

461 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

.میوش یم ور  هب  ور  گرزب  يارجام  نیا  زا  هنحص  نیمتشه  اب  اجنیا  رد  نوعرف : ربارب  رد  یسوم  هیآ 36 -) )
دـمآ و رـصم  هب  دومن ، تفایرد  دـنوادخ  زا  سدـقم  نیمز  رـس  نآ  رد  کیرات و  بش  نآ  رد  ار  تلاسر  توبن و  ناـمرف  ع )  ) یـسوم

.دنتفر نوعرف  غارس  هب  ود  ره  تخاس ، ربخ  اب  ار  نوراه  شردارب 
هک تسین  رحس  زج  يزیچ  نیا  دنتفگ : اهنآ  دمآ ، اهنآ  غارـس  هب  ام  نشور  تازجعم  اب  یـسوم  هک  یماگنه  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ 

(. ًيرَتْفُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اِنتایِآب  یسُوم  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  «! ) تسا هدش  هتسب  ادخ ) هب   ) غورد هب 
(. َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  َو  «! ) میا هدینشن دوخ  ناکاین  رد  ار  يزیچ  نینچ  زگره  ام  »

لـسوتم نآ  هب  ایبنا  تازجعم  ربارب  رد  خیرات  لوط  رد  ناهارمگ  نارابج و  همه  هک  يا  هبرح نامه  دـندش  لسوتم  رحـس  هبرح  هب  اهنآ 
.دندش یم

461 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

: تفگ نینچ ) يزیمآدیدهت  نحل  اب  اهنآ  خساپ  رد   ) یسوم  » اما هیآ 37 -) )
ایند ماجنا  رـس  هک  یناسک  زا  نینچمه  و  تسا ، رت  هاگآ دنروآ  یم مدرم  يارب  وا  دزن  زا  ار  تیادـه  هک  یناسک  لاح  زا  نم  راگدرورپ 

(. ِراَّدلا ُۀَِبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم  ِهِْدنِع َو  ْنِم  يدُْهلِاب  َءاج  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  یسُوم  َلاق  َو  « ) تساهنآ زا  ترخآ  و 
462 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ره  تسا ، هاگآ  نم  توعد  تیناقح  نم و  لاح  زا  یبوخ  هب  ادخ  هک  نیا  هب  هراشا 

.دینک غورد  هب  مهتم  ارم  امش  دنچ 
(. َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  « ) دش دنهاوخن  راگتسر  زگره  ناملاظ  و   » متسه ملاظ  مشاب  وگغورد  نم  رگا  دیشاب  نئمطم  هتشذگ  نیا  زا 

462 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

.میوش یم هجاوم  هدنزومآ  ارجام و  رپ  خیرات  نیا  زا  هنحص  نیمهن  اب  اجنیا  رد  هیآ 38 -) )
داتفا رطخ  هب  تخـس  ناینوعرف  تموکح  تیعقوم  دیچیپ و  رـصم  رـسارس  رد  نارحاس  نامیا  نارحاس و  رب  ع )  ) یـسوم يزوریپ  هزاوآ 

ار مدرم  دـناوتب  هک  ینهذ  تایلوغـشم  هلـسلس  کـی  تخاـس و  فرحنم  هلأـسم  نیا  زا  تسه  هک  یتمیق  ره  هب  ار  یمومع  راـکفا  دـیاب 
.تخاس مهارف  دنک  قیمحت  لافغا و 

يا تفگ : نوـعرف  : » تسا هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  دیـسر  يزیچ  هب  شرکف  هجیتـن  رد  و  تسـشن ، تروـشم  هـب  هـنیمز  نـیا  رد  نوـعرف 
(. يِْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  «! ) مرادن غارس  امش  يارب  مدوخ  زج  ییادخ  نم  فارشا ! تیعمج 
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هب مهد و  یمن تسد  زا  ار  طاـیتحا  نم  یلو  تسین ، تـسد  رد  وا  دوـجو  رب  یلیلد  نامـسآ  يادـخ  اـما  و  مـنم ! املـسم  ینیمز  يادـخ 
زاـسب یمکحم  ياـهرجآ  و  زورفیب » لـگ  رب  یـشتآ  میارب  ناـماه ! يا  : » تفگ درک  ناـماه  شریزو  هب  ور  سپـس  مزادرپ ! یم قـیقحت 

(. ِنیِّطلا یَلَع  ُناماه  ای  ِیل  ِْدقْوَأَف  )
ِیل ْلَعْجاَف  «! ) تسا نایوگغورد  زا  وا  منک  یم نامگ  نم  دنچ  ره  مریگ  ربخ  یـسوم  يادـخ  زا  ات  هد  بیترت  يدـنلب  جرب  نم  يارب  «و 

(. َنِیبِذاْکلا َنِم  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  یسُوم َو  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  ًاحْرَص 
.تفر الاب  میظع  جرب  زا  اصخش  و  دمآ ، اجنآ  هب  یتافیرشت  اب  نوعرف  يزور  دیسر ، مامتا  هب  نامتخاس  هک  یماگنه 

شدوـخ یلبق  هئطوـت  قـبط  اـی  و  يا ، هدـنرپ هـب  تباـصا  رثا  رب  ریت  درک  باـترپ  نامـسآ  هـب  تشاذـگ  ناـمک  هـب  يریت  تـسا  فورعم 
امتح متـشک ! ار  یـسوم  يادـخ  دـشاب  تحار  ناترکف  دـیورب و  تفگ : مدرم  هب  دـمآ و  نییاـپ  اـجنآ  زا  نوعرف  تشگزاـب  دولآ  نوخ

463 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  تقو  تموکح  هتسب  شوگ  مشچ و  نادلقم  ناحول و  هداس  زا  یهورگ 
.دنتخاس رصم  مدرم  لافغا  يارب  يا  هزات یمرگ  رس  نآ  زا  و  دندومن ، شخپ  اج  همه  رد  دندرک و  رواب  ار  ربخ 

463 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

زا زین  اهنآ  تایانج  هشیر  هک  داعم -»  » و أدبم »  » ربارب رد  اهنآ  میلـست  مدـع  ناینوعرف و  نوعرف و  رابکتـسا  هب  سپـس  نآرق  هیآ 39 -) )
و  ) دندرک رابکتسا  نیمز  رد  قحان  هب  شنایرکشل  نوعرف و  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  تفرگ - یم همـشچ  رـس  لصا  ود  نیمه  راکنا 

زاب ام  يوس  هب  و ) تسین ، راک  رد  یتمایق   ) هک دـندرک  نامگ  و  دـندومن ) راـکنا  تسا  نامـسآ  نیمز و  گرزب  هدـننیرفآ  هک  ار  ادـخ 
(. َنوُعَجُْری اْنَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ِّقَْحلا َو  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُج  َوُه َو  َرَبْکَتْسا  َو  « ) دنوش یمن هدنادرگ 

463 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

: دیوگ یم نآرق  دیسر ، اجک  هب  رورغ  ربک و  نیا  ماجنا  رس  مینیبب  اما  هیآ 40 -) )
(. ِّمَْیلا ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  ُهانْذَخَأَف َو  «! ) میدرک باترپ  ایرد  رد  ار  اهنآ  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  وا و  ام  »

! میتخاس لدبم  ناشناتـسروگ  هب  دوب  اهنآ  تردـق  تمظع و  زمر  هک  ار  لین  و  میدرپس ، ناشتایح  لماع  تسد  هب  ار  اهنآ  گرم  يرآ !
َناک َْفیَک  ْرُْظناَف  ( ؟» دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاـع  نیبب  سپ  : » دـیامرف یم هدرک ، مالـسا  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع 

463 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

يرای زیخاتـسر  زور  دننک و  یم توعد  خزود )  ) شتآ هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناینوعرف ]  ] نانآ و  : » دیازفا یم دعب  هیآ 41 -) )
(. َنوُرَْصُنی ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  « ) دش دنهاوخن 

.دنخزود نایاوشیپ  زین  اجنآ  رد  دندوب ، لالض  همئا  ناهج  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه 

463 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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نانآ لابندب  یتنعل  زین  ایند  نیا  رد  و  : » دنک یم میسرت  نینچ  ترخآ ، ایند و  رد  ار  اهنآ  هرهچ  نآرق  رتشیب ، دیکأت  يارب  زاب  هیآ 42 -) )
(. َنیِحُوبْقَْملا َنِم  ْمُه  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَنَْعل َو  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  ْمُهانْعَْبتَأ  َو  « ) دننایور تشز  زا  تمایق  زور  میداد و  رارق 

راثن تقو  یب تقو و  ره  ماش و  حبص و  ره  تسا ، نیرفن  هک  نانمؤم  ناگتـشرف و  تنعل  و  تسا ، تمحر  زا  درط  نامه  هک  ادخ  تنعل 
.دوش یم اهنآ 

463 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

464 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  طوبرم  تایآ  زا  شخب  نیرخآ  ینعی  هنحص  نیمهد  هب  اجنیا  رد  هیآ 43 -) )
« توغاط یفن   » نارود هک  ینامز  ینعی  دیوگ : یم تاروت  و  ماکحا ، لوزن  زا  نخس  هک  میـسر ، یم ع )  ) یـسوم يارجام  رپ  ناتـساد  هب 

.دوش یم زاغآ  تابثا  یگدنزاس و  نارود  و  هتفرگ ، نایاپ 
يارب هک ) یباتک   ) میدرک كاله  ار  نیتسخن  نورق  ماوقا  هک  نآ  زا  دـعب  میداد  ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  اـم  و  : » دـیامرف یم تسخن 

یلوُْألا َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) دنوش رکذتم  ات  تمحر  تیادـه و  هیام  و  دوب ، نیرفآ  تریـصب  مدرم 
(. َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ًۀَمْحَر  ًيدُه َو  ِساَّنِلل َو  َِرئاَصب 

464 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

، میدرک نایب  نآ  قیقد  ياهیراک  هزیر  مامت  اب  نوعرف  یسوم و  هراب  رد  ار  هچنآ  هک  دزادرپ  یم تقیقح  نیا  نایب  هب  سپس  هیآ 44 -) )
نیا هکلب  يدـیدن  مشچ  اب  ار  ارجام  نیا  يدوبن و  رـضاح  زگره  اه  هنحـص نیا  رد  وت  هک  ارچ  وت ، نآرق  تیناـقح  رب  تسا  یلیلد  دوخ 

.درک لزان  وت  رب  مدرم  تیاده  يارب  ار  تایآ  نیا  هک  دوب  ادخ  فطل 
بوسحم اهارجام ) نیا   ) نادـهاش زا  وت  و  میداد ، یـسوم  هب  ار  توبن  نامرف  ام  هک  یماگنه  يدوبن  یبرغ  بناج  رد  وت  و  : » دـیوگ یم

(. َنیِدِهاَّشلا َنِم  َْتنُک  ام  َْرمَْألا َو  یَسُوم  یلِإ  اْنیَضَق  ْذِإ  ِِّیبْرَْغلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  « ) يدش یمن

464 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ایبنا راثآ  هک  تشذگ » اهنآ  رب  ینالوط  ياهنامز  و  میدرک ، قلخ  فلتخم  راصعا  رد  ار  یماوقا  ام  یلو  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 45 -) )
(. ُرُمُْعلا ُمِْهیَلَع  َلَواطَتَف  ًانوُُرق  انْأَْشنَأ  اَّنِکل  َو   ) میداتسرف تینامسآ  باتک  اب  ار  وت  سپ  دش  وحم  ناشیاهلد  زا 

َو « ) یناوخب هّکم ] ناکرـشم   ] اهنآ يارب  ار  ام  تایآ  یـشاب و ) هاگآ  نانآ  عضو  زا   ) ات یتشادن  تماقا  نیدـم  مدرم  نایم  رد  زگره  وت  »
(. اِنتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَت  َنَیْدَم  ِلْهَأ  ِیف  ًایِواث  َْتنُک  ام 

(. َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنِکل  َو   ) میداد رارق  ترایتخا  رد  ار  تایآ  نیا  و  میداتسرف » ار  وت  هک  میدوب  ام  یلو  »

464 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

یـسوم مان  هب  ار  تّوبن  نامرف  و  میداد » ادن  ام  هک  ینامز  يدوبن  روط  رانک  رد  وت  : » دیازفا یم ینعم  نیمه  دیکأت  يارب  زاب  هیآ 46 -) )
465 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اْنیَدان .) ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو   ) میدرک رداص 
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زا شیپ  هک  ینک  راذـنا  ار  یموق  نآ  هلیـسو  هب  ات  داهن ) وت  رایتخا  رد  ار  رابخا  نیا  هک   ) دوب تراـگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  نیا  یلو  »
َِکْلبَق ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْنِکل  َو  « ) دنوش رکذتم  دیاش  تسا  هدماین  اهنآ  يارب  يا  هدننک راذنا  چیه  وت 

(. َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل 

465 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لاسرا  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  دـنزیرگ ! یم قح  زا  يا  هناـهب هب  زور  ره  هیآ 47 -) )
، هدرک هراـشا  تسا  بترتـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوـجو  رب  هک  یفطل  هب  هیآ  نیا  رد  دوـب  هدـنهد  میب  هدـننک و  راذـنا  ناوـنع 

ارچ اراگدرورپ ! دـنتفگ : یم میدرک ، یم تازاجم  ناشلامعا  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  يربماـیپ ) نداتـسرف  زا  شیپ   ) اـم هاـگ  ره  : » دـیوگ یم
لامعا و تهج  هب  اهنآ  تازاجم  دوبن  نیا  رطاخ  هب  رگا  میـشاب » نانمؤم  زا  مینک و  يوریپ  ار  وت  تایآ  ات  يداتـسرفن  اـم  يارب  یلوسر 

َِعبَّتَنَف ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولوُقَیَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِصُم  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  َْول ال  َو   ) تشادن ربمایپ  لاسرا  هب  زاین  یتح  ناشرفک 
(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَن  َِکتایآ َو 

یتشز و  تسا ، یتسرپ  تب  كرـش و  نالطب  هب  مکاح  یلقع  ره  و  تسا ، نشور  قح  هار  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  هیآ  تقیقح  رد 
.دشاب یم لقع  مکح  تالقتسم  زا  اهمتس  ملاظم و  نوچمه  اهنآ  لامعا  زا  يرایسب 

465 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هب زاب  و  دنتـشادن ، رب  يریگ  هناهب  زا  تسد  زین  لسر  لاسرا  زا  دعب  اهنآ  هک  دـنک  یم هراشا  اهنآ  ياهیئوج  هناهب  هب  سپـس  هیآ 48 -) )
.دنداد همادا  دوخ  یفارحنا  ياههار 

اطعا دش  هداد  یـسوم  هب  هک  يزیچ  نامه  لثم  ربمایپ  نیا  هب  ارچ  دنتفگ : دـمآ  اهنآ  يارب  ام  دزن  زا  قح  هک  یماگنه  سپ  : » دـیوگ یم
(. یسُوم َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف  ( !؟» تسا هدیدرگن 

؟ دنوش یمن قرغ  شنانمشد  ارچ  دوش ؟ یمن هتفاکـش  وا  يارب  ایرد  ارچ  درادن ؟ اضیب  دی  ارچ  تسین ؟ وا  تسد  رد  یـسوم  ياصع  ارچ 
... !؟ ارچ ارچ و 

هداد یسوم  هب  هتشذگ  رد  هک  ار  یتازجعم  اهنیا ) دننامه  ینایوج  هناهب   ) رگم : » دیوگ یم هتخادرپ ، اه  ییوج هناهب  نیا  خساپ  هب  نآرق 
(. ُْلبَق ْنِم  یسُوم  َِیتوُأ  اِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» دندرکن راکنا  هدش 

466 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
مادک ره  هب  ام  دنتفگ : و  دننک ) هارمگ  ار  ام  ات   ) دنا هداد مه  تسد  هب  تسد  هک  دنرحاس  رفن  ود  نوراه ) یـسوم و   ) ود نیا  دـنتفگ : »

.َنوُِرفاک ٍّلُِکب  اَّنِإ  اُولاق  ارَهاظَت َو  ِنارْحِس  اُولاق  میرفاک !» اهنآ  زا 

466 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هتشادن یسوم  نوچمه  یتازجعم  مّلس  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ارچ  هک  دنتـشاد  رارـصا  جوجل  ناکرـشم  لاح  ره  هب  هیآ 49 -) )
نآرق هب  هن  و  دندرک ، یم دامتعا  مّلس  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مئالع  هراب  رد  تاروت  یهاوگ  اه و  هتفگ هب  هن  رگید  يوس  زا  و  تسا ؟

.شتمظعرپ تایآ  دیجم و 
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زا باتک  ود  نیا  هک   ) دییوگ یم تسار  امش  رگا  وگب : : » دیوگ یم و  هدرک ، مّلس  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  نآرق ، اذل 
ِْدنِع ْنِم  ٍباتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق  منک  يوریپ  نآ  زا  نم  ات  دیروایب  ادخ  يوس  زا  اهنآ  زا  رتشخب  تیادـه رتنـشور و  یباتک  تسین ) ادـخ  يوس 

.َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهِْعبَّتَأ  امُْهنِم  يدْهَأ  َوُه  ِهَّللا 
دنتـسین بلط  قح  اهنآ  یلو  درک ، یم تیاـفک  شتوعد  تیناـقح  تاـبثا  يارب  دوبن  نآرق  نیا  زج  مالـسا  ربماـیپ  تسد  رد  يزیچ  رگا 

.دننایوج هناهب یتشم  هکلب 

466 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

َْمل ْنِإَـف  دـننک !» یم يوریپ  دوخ  ياهـسوه  زا  ناـنآ  هک  نادـب  دـنریذپن  ار  وـت  داهنـشیپ  نیا  رگا  : » دـنک یم هفاـضا  سپـس  هیآ 50 -) )
.ْمُهَءاوْهَأ َنوُِعبَّتَی  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْسَی 

ْنَم َو  دوش ؟» یم ادـیپ  یـسک  هتفریذـپن  ار  یهلا  تیادـه  چـیه  هدرک و  شیوخ  سفن  ياوه  يوریپ  هک  یـسک  نآ  زا  رتهارمگ  اـیآ  «و 
.ِهَّللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ 

.َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  دنک !» یمن تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخ  املسم  »
هیکت شیوخ  يارآ  هب  اـهنت  دـنا و  هتفریذـپن ار  یهلا  ربـهر  ماـما و  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  یناـسک  هب  قوـف  هیآ  يددـعتم  تاـیاور  رد 

.دننک یم
رد یهاگ  تیاده  نیا  تسا ، یهلا  تیاده  هب  دـنمزاین  ناسنا  رگید  ریبعت  هب  تسا و  نشور  قادـصم  لیبق  زا  تقیقح  رد  تایاور  نیا 

467 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش ، یم سکعنم  ینامسآ  باتک 
.درخ لقع و  قطنم  رد  هاگ  و  شموصعم ، يایصوا  رد  هاگ  و  وا ، ّتنس  ربمایپ و  دوجو  رد  هاگ  و 

.ددرگ دنم  هرهب تیاده  راونا  نیا  زا  دناوتب  ات  سفن ، ياوه  هن  دشاب و  یهلا  تیاده  طخ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم 

467 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هراشا

هیآ 51

467 ص :  لوزن .....  نأش 

زا یهورگ  ندروآ  نامیا  اهنآ  همه  كرتشم  ردق  هک  هدش  لقن  ینوگانوگ  تایاور  نآ  زا  دـعب  هیآ  راهچ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد  : 
.تسا مّلس  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نآرق و  تایآ  هب  لدکاپ  دارفا  يراصن و  دوهی و  ياملع 

يارب ار  اهنآ  یشاجن »  » هک هدش  لزان  یحیسم  ياهشیشک  زا  رفن  داتفه  هراب  رد  تایآ  نیا  هک : هدش  لقن  ریبج » نب  دیعس   » زا هلمج : زا 
کـشا درک  توالت  اهنآ  يارب  ار  سی  هروس  مّلـس  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماـگنه  داتـسرف ، هّکم »  » هب هشبح »  » زا قیقحت 

.دندروآ مالسا  دنتخیر و  قوش 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1651 

http://www.ghaemiyeh.com


467 ص :  ریسفت ..... :

مدع يارب  ناکرـشم  هک  دوب  ییاه  هناهب زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دـنروآ ! یم نامیا  وت  نآرق  هب  باتک  لها  نابلط  قح 
ادیپ ار  قح  تایآ ، نیا  ندینـش  اب  هک  دیوگ  یم نخـس  يا  هدامآ ياهلد  زا  اجنیا  رد  دندرک ، یم حرطم  نآرق  قیاقح  لباقم  رد  میلـست 
يرثا نیرتمک  بصعتم  نالهاج  کیرات  ياهبلق  هک  یلاح  رد  دندش ، نآ  میلـست  لد  ناج و  و  دـندنام ، رادافو  تخـس  نآ  هب  هدرک و 

ُمَُهل اْنلَّصَو  ْدََقل  َو  دنوش » رکذتم  دیاش  میدروآ  اهنآ  يارب  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  نآرق  تایآ  ام  و  : » دـیامرف یم دادـن ! ناشن  دوخ  زا 
.َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا 

467 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

َنیِذَّلا دـنروآ » یم ناـمیا  نآرق ]  ] نآ هب  يراـصن ) دوـهی و  زا   ) میا هداد اـهنآ  هب  ینامـسآ  باـتک  ـالبق  هـک  یناـسک   » یلو ۀیآ 52 -) )
.دنا هتفای دوخ  ینامسآ  بتک  رد  هک  دننیب  یم ییاه  هناشن اب  گنهامه  ار  نآ  هک  ارچ  .َنُونِمُْؤی  ِِهب  ْمُه  ِِهْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ 

467 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

قح املسم  اهنیا  میدروآ ، نامیا  نآ  هب  دنیوگ : یم دوش  یم هدناوخ  اهنآ  رب  تایآ ) نیا   ) هک یماگنه  و  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 53 -) )
468 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .انِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  َو  تسا ، ام  راگدرورپ  يوس  زا  و  تسا ،

(. َنیِِملْسُم ِِهْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  « ) میدوب ناملسم  مه  نیا  زا  شیپ  ام   » هک میراگدرورپ  نانخس  میلست  زورما  اهنت  هن  دنک : یم هفاضا  سپس 

468 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

رجا و هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  بلط  قح  نکش و  دیلقت  هورگ  نیا  میظع  شاداپ  هب  نآرق  سپس  هیآ 54 -) )
(. اوُرَبَص اِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنْوَتُْؤی  َِکئلوُأ  «! ) دنراد یم تفایرد  راب  ود  ناشیئابیکش  ربص و  رطاخ  هب  ار  ناششاداپ 

نامیا رطاخ  هب  مه  راب  کی  و  دندوب ، دنبیاپ  رادافو و  نآ  هب  تبسن  یتسار  هب  هک  ناشدوخ  ینامسآ  باتک  هب  نامیا  رطاخ  هب  راب  کی 
.دوب هداد  ربخ  وا  زا  نیشیپ  بتک  هک  يدوعوم  ربمایپ  مالسا ، ربمایپ  هب  ندروآ 

تائیـس عفد   » زا دنترابع  لامعا  نیا  دنک  یم هراشا  تسا  رت  هدنزرا يرگید  زا  کی  ره  هک  اهنآ  حـلاص  لامعا  زا  هتـشر  کی  هب  سپس 
لبق هلمج  رد  هک  ییابیکش » ربص و   » مامضنا هب  هک  نالهاج » اب  هناراوگرزب  دروخ  رب   » و یهلا » ياهتمعن  زا  قافنا  « » تانسح هلیـسو  هب 

.دوش یم زاتمم  تفص  راهچ  دمآ ،
(. َۀَئِّیَّسلا ِۀَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  َو  « ) دننک یم عفد  ار  اهیدب  اهیکین ، هلیسو  هب  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 

(. َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  « ) دننک یم قافنا  میا  هداد يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  : » هک نیا  رگید 
یهلا ياهیزور  بهاوم و  همه  هک  ناشیعامتجا  تهاجو  یمسج و  يرکف و  يورین  شناد و  ملع و  زا  هک  ناشتورث  لاوما و  زا  اهنت  هن 

.دشخب یم نادنمزاین  هار  رد  تسا 

468 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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« دـننادرگ یم يور  نآ  زا  دنونـشب  ار  يا  هدوهیب وغل و  نخـس  هاگ  ره  : » هک تسا  نیا  نانآ  یلمع  زایتما  نیرخآ  هرخالاب  و  هیآ 55 -) )
(. ُْهنَع اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  اذِإ  (َو 

نآ زا  ام  لامعا  دنیوگ : یم  » نایوگ هدوهیب  هب  هکلب  دنهد ، یمن باوج  لهج  اب  ار  لهج  و  دـنیوگ ، یمن خـساپ  وغل »  » اب ار  وغل »  » زگره
(. ْمُُکلامْعَأ ْمَُکل  اُنلامْعَأ َو  اَنل  اُولاق  َو  «! ) ناتدوخ نآ  زا  امش  لامعا  تسام و 

469 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هنایذوم  نانخس  اب  هک  یناسک  وگ و  هدوهیب  نالهاج  اب  اهنآ  دیازفا : یم سپس 
بلاط ام  امش  رب  مالـس  : » تسا نیا  ناشراتفگ  دنیوگ و  یم عادو  دنزیرب ، مه  رد  ار  راک  وکین  نامیا و  اب  دارفا  باصعا  دننک  یم یعس 

(. َنِیلِهاْجلا یِغَْتبَن  ْمُْکیَلَع ال  ٌمالَس  «! ) میتسین نالهاج 
نیتسار نانمؤم  لماع و  ياملع  ریمض و  نشور  نادنمـشناد  ناهاوخ  ام  نآ ، ناهاوخ  هن  و  میداسف ، لهج و  ییوگ و  تشز  لها  هن  ام 

.میتسه
لزنم رـس  هب  ندیـسر  يارب  تامیالمان  عاونا  ربارب  رد  دنوش و  اریذپ  دوخ  رد  ار  نامیا  تلاسر  دـنناوت  یم هک  دـنناراوگرزب  نیا  يرآ !

.دنهد جرخ  هب  تمواقم  نامیا 

469 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

تـسود هک  ار  یـسک  یناوت  یمن وت  : » هک دراد  یم رب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  هیآ  نیا  تسادخ ! تسد  هب  اهنت  تیادـه  هیآ 56 -) )
ْنَم يِدْهَت  َکَّنِإ ال  « ) تسا رتهاگآ  ناگتفای  تیاده  زا  وا  و  دنک ، یم تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  ینک ، تیادـه  يراد 

(. َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ُءاشَی َو  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َْتبَبْحَأ َو 
هار ءانثتسا  نودب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یلـصا  راک  قیرط  هئارا  هک  ارچ  تسین ، قیرط » هئارا   » اجنیا رد  تیاده  زا  روظنم 

.تسا دوصقم  لزنم  رس  هب  ندیناسر  و  بولطم » هب  لاصیا   » اجنیا رد  تیاده  زا  روظنم  هکلب  دهد ، یم ناشن  همه  هب  ار 
زا كرـش  رب  رارـصا  هن  دنک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  يرادـلد  عون  کی  هیآ  نیا  لاح  ره  هب 
زا زگره  .اهاریحب و  اهناملس و  لاثما  نارجن و  ای  هشبح  مدرم  هناصلخم  نامیا  هن  و  تسا ، لیلد  یب هّکم  ناتـسرپ  تب  زا  یهورگ  هیحان 

.دهدن هار  دوخ  هب  ینارگن  لوا  هورگ  نامیا  مدع 

469 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

، یصخش عفانم  تاظحالم  يور  یلو  دندوب  فرتعم  مالسا  تیناقح  هب  لد  رد  هک  دیوگ  یم یناسک  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 57 -) )
رـس زا  ار  ام  مینک ) يوریپ  نآ  زا  و   ) میوش اریذپ  وت  هارمه  ار  تیاده  رگا  ام  دنتفگ : اهنآ  : » دـیامرف یم دـندوبن  نامیا  لوبق  هب  رـضاح 

(. انِضْرَأ ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاق  َو  «! ) دنیابر یم نامنیمز 
ار شنانمـشد  يرای و  ار  شنارای  وا  هنوگچ  دنناد  یمن دنرمـش و  یم زیچان  ار  راگدرورپ  تردق  هک  دـنیوگ  یم یناسک  ار  نخـس  نیا 

.دنکش یم مه  رد 
470 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ینما  مرح  ام  ایآ  : » دیوگ یم نینچ  اهنآ  خساپ  رد  نآرق  اذل 

ًامَرَح ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  َأ َو  ام !؟» بناج  زا  تسا  یقزر  دوش  یم هدروآ  نآ  يوس  هب  يراید ) رهش و  ره  زا   ) يزیچ ره  تارمث  هک  میدادن 
.اَّنَُدل ْنِم  ًاقْزِر  ٍء  ْیَش ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ 
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.َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  دنناد » یمن ناشرتشیب  یلو  »
هک تخاس  نآ  هجوتم  ار  اـهلد  ناـنچ  نآ و  داد ، رارق  نما  مرح  ار  یتخرد  بآ و  یب خالگنـس  راز و  هروش نیمزرـسه  مک  يدـنوادخ 

.تسا هداد  ناشن  یبوخ  هب ار  دوخ  تدق  دنروآ ، یم نآ  يوس  هب  ار  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  تالوصحم  نیرتهب 
.دیروایب نامیا  دیراد و  يوق  لد  دزاس ، مورحم  نآ  زا  ار  امش  مالسا  زا  دعب  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب 

470 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

دندش یم رذع  نیا  هب  لسوتم  راّفک  زا  یضعب  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  دبیرفن ! ار  امـش  ایند  ياهیگتـسبلد  هیآ 58 -) )
.دنار یم نوریب  نامنیمزرس  زا  ار  ام  دنک و  یم هلمح  ام  هب  برع  میروایب ، نامیا  ام  رگا  هک 

.تسا هدش  هداد  نآ  هب  رگید  خساپ  ود  اجنیا  رد 
شومارف اما  دیدرک ، ادیپ  يّدام  هّفرم و  یگدـنز  كرـش  رفک و  هیاس  دو ر  دـیتفریذپن  ار  نامیا  امـش  هک  ضرف  هب  دـیامرف : یم تسخن 

ْتَرَِطب ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  میدرک » ناشدوبان  دندوب  هّفرم  یگدنز  تمعن و  رورغم  تسم و  هک  ار  ییاهرهش  زا  يرایـسب  ام  : » دینکن
.اهَتَشیِعَم

هب ار  اهنآ  یناگدـنز  هشیر  ملظ  و  دـش ، يرگدادـیب  ملظ و  همـشچ  رـس  نایغط  و  درک ، توعد  ناـیغط  هب  ار  اـهنآ  تمعن  رورغ  يرآ !
.دیشک شتآ 

ْنِم ْنَکُْـست  َْمل  ْمُُهنِکاسَم  َْکِلتَف  درکن ، تنوکـس  نآ  رد  یـسک  یلیلق  تدـم  زج  نانآ  زا  دـعب  هک  تساهنآ  راید  اه و  هناـخ نیا  سپ  »
.اًلِیلَق اَّلِإ  ْمِهِدَْعب 

دارفا دندمآ  نآ  غارس  هب  یناسک  رگا  تسا و  هدنام  بحاص  نودب  شوماخ و  یلاخ و  نانچمه  اهنآ  ناریو  ياه  هناخ اهرهش و  يرآ !
.دوب یهاتوک  تدم  رد  مک و 

.َنِیثِراْولا ُنَْحن  اَّنُک  َو  میدوب !» اهنآ  ثراو  ام  «و 
471 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  زیچ ، همه هب  تبسن  دنوادخ  یقیقح  تیکلام  هب  تسا  يا  هراشا قوف  هلمج 

ثراو وا  ددرگ و  یم لئاز  همه  هک  درذـگ  یمن يزیچ  دـنک ، راذـگاو  اهناسنا  یـضعب  هب  اتقوم  ار  ایـشا  یـضعب  يرابتعا  تیکلام  رگا 
.دوب دهاوخ  ناگمه 

471 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

، دنک یم دوبان  ار  نارگنایغط  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  رگا  هک : نیا  نآ  تسا و  يردقم  لاؤس  باوج  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 59 -) )
شباذع اب  دنوشن  بکترم  هک  دوبن  یتیانج  لهج و  دندوب و  هدیناسر  العا  دـح  هب  ار  يرگنایغط  هک  زاجح  هّکم و  ناکرـشم  ارچ  سپ 

.درکن دوبان 
هک دتسرفب  يربمایپ  اهنآ  زکرم  نوناک و  رد  هک  نیا  ات  درک  یمن كاله  ار  اهیدابآ  اهرهش و  زگره  وت  راگدرورپ  و  : » دیوگ یم نآرق 

.اِنتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر  اهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَر  َناک  ام  َو  دناوخب » نانآ  رب  ار  ام  تایآ 
.درک میهاوخن  تازاجم  میتسرفن  حیرص  تاروتسد  اب  ار  ناربمایپ  مینکن و  تجح  مامتا  ات  يرآ ،

مینک یم ناشتازاجم  دندش  باذع  بجوتسم  دز و  رس  اهنآ  زا  یمتس  ملظ و  رگا  میتسه ، اهنآ  لامعا  بقارم  تجح  مامتا  زا  دعب  هزات 
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.َنوُِملاظ اُهلْهَأ  اَّلِإ َو  يرُْقلا  یِِکلْهُم  اَّنُک  ام  َو  دنشاب » رگمتس  ملاظ و  شلها  هک  نآ رگم  میدرک  یمن كاله  ار  ياهرهش  زگره  ام  «و 

471 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

: دنتفگ یم هک  ینایوج  هناهب راتفگ  يارب  تسا  یموس  خساپ  هیآ  نیا  هیآ 60 -) )
.دزیر یم مه  هب  ار  ام  یناگدنز  دنک و  یم موجه  ام  رب  برع  میروایب  نامیا  رگا 

.اُهتَنیِز اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ٍء  ْیَش ْنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  تسا » نآ  تنیز  ایند و  یگدنز  عاتم  هدش ، هداد  امش  هب  هچنآ  دیوگ : یم نآرق 
ِهَّللا َدـْنِع  ام  َو  تسا » رترادـیاپ  رتهب و  ایند ) نیا  رد  شیونعم  بهاوم  و  رگید ، ناهج  نایاپ  یب ياـهتمعن  زا   ) تسادـخ دزن  هچنآ  یلو  »

.یْقبَأ ٌْریَخ َو 
رطخ ررض و  زا  صلاخ  يدام  تمعن  چیه  تسا و  ینوگانوگ  تالکـشم  راوگان و  ضراوع  ياراد  ایند  يدام  ياهتمعن  مامت  هک  ارچ 

.دوش یمن تفای 
ایند عاتم  اب  هسیاقم  لـباق  اـیند  نیا  بهاوم  ندوب  رذـگ  دوز  اـهنآ و  یگنادواـج  رطاـخ  هب  تسا  دوخ  دزن  رد  هک  ییاـهتمعن  هوـالع  هب

472 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  رترادیاپ  مه  رتهب و  مه  نیاربانب  تسین ،
ایآ : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل  درک ، نیا  يادـف  ار  نآ  دـیابن  هک  دـمهف  یم یلقاع  ناسنا  ره  هداس  هسیاقم  کـی  رد  بیترت  نیا  هب 

(. َنُولِقْعَت الَف  َأ  ( !؟» دینک یمن هشیدنا 

472 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

رب ار  كرش  نامیا و  رب  ار  رفک  ایند  ياهتمعن  زا  يریگ  هرهب  عتمت و  رطاخ  هب  هک  دوب  یناسک  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 61 -) )
.دنک یم صخشم  نیتسار  نانمؤم  ربارب  رد  تمایق  رد  ار  هورگ  نیا  عضو  اجنیا  رد  دنا ، هداد حیجرت  دیحوت 

وا هب  هک  یـسک  ایآ  : » دیوگ یم دبلط و  یم يرواد  هب  ار  ناگمه  نادجو  هدش ، حرطم  ماهفتـسا  تروص  هب  هک  هسیاقم  کی  اب  تسخن 
باسح يارب   ) تمایق زور  سپس  میا  هداد وا  هب  ایند  یگدنز  عاتم  هک  تسا  یسک  دننامه  دیسر  دهاوخ  نآ  هب  و  میا ، هداد کین  هدعو 

َنِم ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َوُه  َُّمث  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َعاتَم  ُهانْعَّتَم  ْنَمَک  ِهِیقال  َوُهَف  ًانَـسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ  ( ؟» دوب دهاوخ  ناگدـش  راضحا  زا  ازج ) و 
(. َنیِرَضْحُْملا

472 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ندـب رب  وم  شروصت  زا  هک  ییاه  هنحـص دـنک  یم مّسجم  رافک  ربارب  رد  ار  زیخاتـسر  ياه  هنحـص نخـس ، نیا  لاـبند  هب  و  هیآ 62 -) )
.دروآ یم رد  هزرل  هب  ار  مادنا  دوش و  یم تسار 

نم يارب  هـک  یناـیاتمه  دنتــسه  اـجک  دـیوگ : یم دـهد و  یم ادـن  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هـک  دـیروایب ) رطاـخ  هـب   ) ار يزور  : » دـیوگ یم
(. َنوُمُعْزَت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( !؟» دیتشادنپ یم

.تسا تازاجم  شنز و  رس  عون  کی  لاؤس  نیا 

472 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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، دننک یم يرازیب  رفنت و  راهظا  اهنآ  زا  دنیآ و  یم رد  نخـس  هب  ناشیاهدوبعم  دـنزادرپ  خـساپ  هب  اهنآ  هک  نیا  ياج  هب  اما  هیآ 63 -) )
رد نیطایـش ، نج و  هاگ  و  حیـسم ، ناگتـشرف و  نوچمه  ینیـسدقم  هاگ  و  دندوب ، یبوچ  گنـس و  ياهتب  هاگ  نادوبعم  میناد  یم اریز 

: میناوخ یم هیآ  نیا  رد  ار  اهنآ  نخس  هک  دنیآ  یم نخس  هب  موس  هورگ  اجنیا 
: دنیوگ یم هدش ، ملسم  اهنآ  هراب  رد  باذع  نامرف  هک  نادوبعم ) زا   ) یهورگ »

هب اهنآ  یلو   ) میدش هارمگ  نامدوخ  هک  هنوگ  نامه  میدرک  هارمگ  ار  اهنآ  ام  يرآ )  ) میدرک هارمگ  ار  نادباع ]  ] اهنیا ام  اراگدرورپ !
سفن ياوه  هکلب  دندیتسرپ  یمن ار  ام  تقیقح  رد  نانآ  مییوج ، یم يرازیب  وت  يوس  هب  اهنآ ) زا   ) ام دـندمآ ) ام  لابند  هب  شیوخ  لیم 

473 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
اناَّیِإ اُوناک  ام  َْکَیلِإ  انْأَّرَبَت  اْنیَوَغ  امَک  ْمُهاْنیَوْغَأ  اْنیَوْغَأ  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  اـنَّبَر  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاـق  ! ) دـندرک یم شتـسرپ  ار  دوخ 

(. َنوُُدبْعَی

473 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

امـش دوش : یم هتفگ   » نانآ هب  دننام ، یم زجاع  خساپ  رد  اهنآ  دوش و  یم ناشیاهدوبعم  هراب  رد  اهنآ  زا  هک  یلاؤس  لابند  هب  هیآ 64 -) )
(. ْمُکَءاکَرُش اوُعْدا  َلِیق  َو  ! ) دنزیخ رب  امش  يرای  هب  ات  دیناوخب » دیتشادنپ ) یم ادخ  کیرش  هک   ) ار ناتیاهدوبعم 

ادـخ نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  ای  تشحو و  تدـش  رثا  رب  تسین ، هتخاس  نادوبعم  تسد  زا  يراک  اـجنآ  رد  دـنناد  یم هک  نیا  اـب  اـهنآ 
(. ْمُهْوَعَدَف « ) دنناوخ یم کمک  هب  ار  اهنآ   » دننک و یم زارد  ناشنادوبعم  يوس  هب  اضاقت  تسد 

(. ْمَُهل اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف   ) دنیوگ یمن کیبل  ار  اهنآ  توعد  و  دنهد » یمن اهنآ  هب  یباوج   » تسادیپ یلو 
(. َباذَْعلا اُوَأَر  َو  « ) دننیب یم دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار  یهلا  باذع   » هک تسا  ماگنه  نیا  رد 

(. َنوُدَتْهَی اُوناک  ْمُهَّنَأ  َْول  « ) دندوب هتفای  تیاده  شاک  يا  هک  دننک  یم وزرآ  «و 
حلاص لمع  نامیا و  تاجن  هار  اهنت  نوچ  تشاد ، دـهاوخن  يا  هجیتن ییاوسر  یماکان و  زج  دـننک  اجنآ  رد  ییاپ  تسد و  ره  هک  ارچ 

.دننآ دقاف  اهنآ  هک  هدوب 

473 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

يزور و  : » دـیامرف یم دوش ، یم ناربمایپ  ربارب  رد  نانآ  لمعلا  سکع  زا  يرگید  لاؤس  اهنآ ، ياهدوبعم  زا  لاؤس  لابند  هب  هیآ 65 -) )
ام ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( !؟» دیتفگ نم )  ) ناربمایپ هب  یخساپ  هچ  دیوگ : یم دهد و  یم ادن  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دیروایب ) رطاخ  هب   ) ار

(. َنِیلَسْرُْملا ُُمْتبَجَأ  اذ 
؟ درادن رادیرخ  هنحص  نآ  رد  غورد  تسا و  غورد  نیا  هک  میدرک  تباجا  ار  اهنآ  توعد  دنیوگب  ایآ  دنرادن ، یخساپ  اهنآ  املسم  و 

هناحلـسم راکیپ  هب  تسد  اهنآ  دض  رب  میدناوخ !؟ ناشنونجم  میدیمان  ناشرحاس  میدز ، تمهت  اهنآ  هب  میدرک ، ناشبیذکت  دنیوگب  ای 
! تسا ییاوسر  یتخب و  دب  هیام  دنیوگب  هچ  ره  .میدز 

473 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

رایتخا رد  نتفگ  يارب  یخـساپ  چـیه  و  دـنام » یم هدیـشوپ  اـهنآ  رب  راـبخا  همه  زور  نآ  رد  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 66 -) )
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474 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍِذئَمْوَی .) ُءاْبنَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَعَف   ) دنرادن
.َنُولَءاسَتَی ْمُهَف ال  دنونشب  مه  زا  یخساپ  و  دننک » یلاؤس  رگیدکی  زا  دنناوت  یمن یتح  »

ادـیپ دـیداد  هچ  ار  ناربماـیپ  باوج  همک  لاؤـس  نیا  ربارب  رد  یخـساپ  چـیه  دوـش ، یم هدیـشوپ  اـهنآ  رب  اـهربخ  همه  بیترت  نیا  هب  و 
.دننک یمن

474 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

يا هلحرم ره  رد  ات  دراذـگ  یم زاب  ناراکهنگ  نارفاک و  يور  هب  ار  اهرد  هشیمه  هک  تسا  نیا  نآرق  شور  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 67 -) )
حلاص لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  اما  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  دندرگرب ، قح  هار  هب  دنناوتب  دنـشاب  یگدولآ  داسف و  زا 

.َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  ْنَأ  یسَعَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  اَّمَأَف  دشاب » ناراگتسر  زا  تسا  دیما  دهد  ماجنا 

474 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

دهاوخب ار  هچ  ره  وت  راگدرورپ  و  : » دیامرف یم ناکرشم ، هدیقع  نالطب  كرش و  یفن  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 68 -) )
.ُراتْخَی ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  دنیزگ » یمرب دهاوخب ) ار  هچ  ره   ) و دنک ، یم قلخ 
.تسوا نامرف  هدارا و  هب  زین  شنیزگ  رایتخا و  ریبدت و  تسوا و  تسد  هب  شنیرفآ 

.ُةَرَیِْخلا ُمَُهل  َناک  ام  دنرادن » يرایتخا  وا  ربارب  رد  اهنآ  »
یگتسب زیچ  همه  رایتخا  هصالخ  تسوا ، هدارا  هب  زین  ناربمایپ  لاسرا  رایتخا  و  وا ، تسد  هب  تعافش  رایتخا  تسوا ، اب  شنیرفآ  رایتخا 

هیآ نایاپ  رد  اذل  دنور !؟ یم ادخ  ریغ  يوس  هب  هنوگچ  دنیوپ و  یم كرـش  هار  هنآ  هنوگچ  لاح  نیا  اب  .دراد  وا  كاپ  تاذ  تیـشم  هب 
.َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ِهَّللا َو  َناْحبُس  دنوش » یم لئاق  وا  يارب  هک  ینایاتمه  زا  تسا  رتالاب  رترب و  دنوادخ و  تسا  هزنم  : » دیامرف یم

474 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

لبق هیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیلد  ای  تسا و  يدیکأت  تقیقح  رد  دیوگ  یم دنوادخ  هدرتسگ  ملع  زا  نخس  هک  هیآ  نیا  هیآ 69 -) )
.دش نایب  دنوادخ  هدرتسگ  تیشم  رایتخا و  زا 

475 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هچنآ  و  دراد ، یم ناهنپ  ناشاه  هنیس ار  هچنآ  دناد  یم وت  راگدرورپ  و  : » دیامرف یم
.َنُوِنْلُعی ام  ْمُهُروُدُص َو  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعَی  َکُّبَر  َو  دننک ، یم راکشآ  هک  ار 

زا ادخ  دننکن  نامگ  هک  ناکشم  يارب  تسا  يدیدهت  انمض  زیچ و  همه  هب  تبـسن  وا  رایتخا  رب  تسا  یلیلد  زیچ  همه  رب  وا  هطاحا  نیا 
.تسین هاگآ  اهنآ  ياه  هئطوت تاین و 

475 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

زا فـصو  راـهچ  دراد ، كرـش  یفن  هنیمز  رد  هتـشذگ  تاـیآ  يارب  حیـضوت  يریگ و  هجیتـن مکح  تقیقح ، رد  هک  نـیا  هیآ 70 -) )
.تسوا ندوب  راتخم  تیقلاخ و  رب  عرف  همه  هک  دنک  یم سکعنم  ار  یهلا  فاصوا 
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.َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َوُه  َو  تسین ، يو  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادخ  وا  و  : » دیوگ یم تسخن 
.دنهابتشا رد  تخس  دننز ، یم اهتب  نماد  هب  تسد  نآ  دننام  تعافش و  هناهب  هب  هک  اهنآ  نیاربانب 

اذل دشاب ، یم وا  ۀـقلطم  تیقلاخ  همزال  نیا  و  تسوا ، ۀـیحان  زا  همه  ناهج  نآ  رد  هچ  ناهج و  نیا  رد  هچ  اهتمعن  مامت  هک  نیا  رگید 
.ِةَرِخْآلا یلوُْألا َو  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  رگید » ناهج  ناهج و  نیا  رد  تسوا  يارب  یشیاتس  دمح و  ره  : » دیازفا یم

.ُمْکُْحلا َُهل  َو  تسوا ، نآ  زا  زین )  ) تیمکاح : » هک نیا  موس 
.دوب دهاوخ  وا  رایتخا  رد  زین  عیرشت  نیوکت و  تیمکاح  دشاب ، وا  راتخم  قلاخ و  یتقو  تسا  یهیدب 

.َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  دیوش » یم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  رفیک ) شاداپ و  باسح و  يارب   ) امش همه  و  : » هک نیا  مراهچ 
يازج باسح و  نیاربانب  دشاب ، یم ءازجلا  موی  مکاح  هک  تسوا  تسا و  هاگآ  امش  لامعا  زا  هک  تسوا  و  هدیرفآ ، ار  امش  هک  تسوا 

.دوب دهاوخ  وا  تسد  هب  زین  امش 

475 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هلأـسم رب  تسا  یلیلد  مه  هک  دـیوگ  یم یهلا  بهاوـم  زا  یمیظع  شخب  زا  نخـس  اـجنیا  رد  بش : زور و  گرزب  تـمعن  هیآ 71 -) )
نآ رطاخ  هب  هک  دنوادخ  ياهتمعن  زا  تسا  يا  هنومن مه  و  دـنک - یم لیمکت  ار  هتـشذگ  ثحب  رظن  نیا  زا  و  كرـش - یفن  دـیحوت و 

476 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  شیاتس  دمح و  هتسیاش 
دیهد ربخ  نم  هب  وگب : : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  تسا  تکرح  شبنج و  ره  هیاـم  هک  زور  ییانـشور  رون و  گرزب  تمعن  هب  تسخن 

!؟» دیونش یمن ایآ  دروایب ؟ امـش  يارب  ییانـشور  دناوت  یم ادخ  زج  يدوبعم  ایآ  دزاس  نادواج  امـش  رب  تمایق  ات  ار  بش  دنوادخ  رگا 
(. َنوُعَمْسَت الَف  ٍءایِِضب َأ  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  )

476 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ات ار  زور  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب : : » دیامرف یم دروآ ، یم نایم  هب  یکیرات » تملظ و   » تمعن زا  نخس  هیآ  نیا  هیآ 72 -) )
ُْلق َأ ( !؟» دینیب یمن ایآ  دیبای ؟ شمارآ  نآ  رد  ات  دروایب  امش  يارب  یبش  هک  تسا  هّللا  زا  ریغ  يدوبعم  هچ  دنک  نادواج  امش  رب  تمایق 

(. َنوُرِْصُبت الَف  ِهِیف َأ  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَس  َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر 

476 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

بـش امـش  يارب  هک  تسا  یهلا  تمحر  زا  و  : » دیامرف یم تسا  لبق  هیآ  ود  زا  يریگ  هجیتن  تقیقح  رد  هک  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 73 -) )
دنوادـخ لضف  زا  يریگ  هرهب  یگدـنز و  نیمأـت  يارب  رگید  يوس  زا  و  دـینک ، ادـیپ  شمارآ  نآ  رد  وس  کـی  زا  اـت  داد ، رارق  زور  و 

ِِهلْـضَف َو ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِهِیف َو  اُونُکْـسَِتل  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم  َو  « ) دـیروآ اـج  هب  ار  وا  تمعن  رکـش  دـیاش  و  دـینک ، شـالت 
(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل 

.دنک نیمأت  ار  امش  تایح  لئاسو  مامت  هک  دنک  یم باجیا  ادخ  تمحر  هنماد  یگدرتسگ  يرآ !

476 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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زین هتشذگ  تایآ  رد  هک  دور  یم یلاؤس  نامه  غارس  هب  كرـش  لاطبا  دیحوت و  لئالد  زا  يا  هشوگ رکذ  زا  سپ  رگید  راب  هیآ 74 -) )
.دوب هدش  حرطم 

نم يارب  هـک  یناکیرــش  دـنیاجک  دــیوگ  یم دــهد و  یم ادــن  ار  اـهنآ  دــنوادخ  هـک  دــیروایب ) رطاـخ  هـب   ) ار يزور  : » دــیامرف یم
(. َنوُمُعْزَت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( !؟» دیتشادنپ یم

476 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

(. ًادیِهَش ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  انْعََزن  َو  « ) مینیزگ یم رب  یهاوگ  یتما  ره  زا   » زور نآ  رد  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 75 -) )
477 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناتکرش ) رب   ) ار دوخ  لیلد  مییوگ : یم  » هارمگ ربخ و  یب ناکرشم  هب  سپس 

(. ْمُکَناهُْرب اُوتاه  اْنلُقَف  ( !؟» دیروایب
(. ِهَِّلل َّقَْحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف  « ) تسادخ يارب  قح  هک  دنناد  یم اهنآ  و   » دوش یم یباتفآ  لئاسم  همه  هک  تساجنیا 

(. َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  «! ) دش دهاوخ  مگ  اهنآ  رظن )  ) زا دنتسب  یم ارتفا  ار  هچنآ  مامت  «و 
هیلع و هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  و  تسا ، شیوخ  تما  هاوگ  يربمایپ  ره  هک  دنناربمایپ  نامه  نآرق ، رگید  تایآ  هنیرق  هب  ناهاوگ  نیا 

.اهتما ایبنا و  همه  رب  هاوگ  تسایبنا  متاخ  هک  هلآ 

477 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هروس نیا  تاـیآ  زا  یـشخب  رد  نوعرف  اـب  وا  هزراـبم  یـسوم و  بیجع  تشذـگ  رـس  لیئارـسا : ینب  هاوخ  دوـخ  دـنمتورث  هیآ 76 -) )
.تشذگ احورشم 

هب نوراق  مان  هب  ناشدوخ  زا  شک  رـس  دنمتورث و  يدرم  اب  لیئارـسا  ینب  رگید  يریگ  رد  زا  نخـس  هروس  نیا  تایآ  زا  شخب  نیا  رد 
.دروآ یم نایم 

، تشاد يا  هظحالم لباق  تامولعم  تاروت  زا  یهاگآ  تاعالطا و  رظن  زا  و  دوب ، ع )  ) یسوم کیدزن  ناگتسب  زا  وا  هک  تسا  فورعم 
ادـخ ربمایپ  اب  هزراـبم  هب  ار  وا  داتـسرف ، نیمز  رعق  هب  دیـشک و  رفک  شوغآ  هب  ار  وا  تورث  رورغ  یلو  دوب ، ناـنمؤم  فص  رد  تسخن 

.دش ناگمه  يارب  یسرد  شزیگنا  تربع گرم  دومن و  راداو 
(. ْمِْهیَلَع یغَبَف  یسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َناک  َنوُراق  َّنِإ  « ) درک ملظ  متس و  اهنآ  رب  اما  دوب  یسوم  موق  زا  نوراق  : » دیوگ یم تسخن 

.دوب هدروآ  تسد  هب  يراشرس  تورث  هک  دوب  نآ  ملظ  یغب و  نیا  تلع 
ُهاْنیَتآ َو  « ) دوب لکـشم  دنمروز ، هورگ  کی  يارب  وا  نئازخ  لمح  هک  میداد  وا  هب  جنگ  رئاخذ و  لاوما و  ردـقنآ  ام  : » دـیوگ یم نآرق 

(. ِةَّوُْقلا ِیلوُأ  ِۀَبْصُْعلِاب  ُأُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  ام  ِزُونُْکلا  َنِم 
؟ دنتفگ هچ  نوراق  هب  لیئارسا  ینب  مینیبب 

هتـشادن ربکت ) تلفغ و  رورغ و  اب  هتخیمآ   ) یلاحـشوخ همه  نیا  دـنتفگ : وا  هب  شموق  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب  : » دـیوگ یم نآرق 
(. َنیِحِرَْفلا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاق  ْذِإ  « ) دراد یمن تسود  ار  رورغم  ناگدننک  يداش  ادخ  هک  شاب 

478 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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478 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ار لماک  هناگ  جنپ هقلح  کی  اعومجم  هک  دنهد  یم وا  هب  رگید  زاس  تشونرس  هیامرپ و  زردنا  راهچ  تحیصن ، نیا  زا  دعب  هیآ 77 -) )
.دهد یم لیکشت 

.َةَرِخْآلا َراَّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو  نک ، وجتسج  ار  ترخآ  يارس  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  رد  : » دنیوگ یم تسخن 
يریـسم هچ  رد  مینیبب  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ، يدـب  زیچ  ناشیدـنا ، جـک زا  یـضعب  رادـنپ  فالخ  رب  تورث  لام و  هک  نیا  هب  هراشا 

هک دوس  هچ  یلو  تشاد  ناوارف  یعامتجا  ریخ  ياهراک  تردـق  میظع ، لاوما  نآ  نتـشاد  اب  هک  دوب  یـسک  نوراق  .دـتفا و  یم راـک  هب
.دادن وا  هب  ار  قیاقح  ندید  ةزاجا  شرورغ 

.اْینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال  نکم » شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب مهس و  و  : » دندوزفا مود  تحیصن  رد 
سابل و فرـص  ای  وا ، ندـب  بذـج  هک  یلاوما  ینعی  دراد ، ایند  زا  يدودـحم  بیـصن  مهـس و  ناـسنا  ره  هک  تسا  تیعقاو  کـی  نیا 

.تسین بذج  لباق  هجو  چیه  هب  نآ  رب  دازام  و  تسا ، ینیعم  رادقم  دوش  یم وا  نکسم 
ماگنه هب  و  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم بکرم  دنچ  نکـسم و  دنچ  دشوپب ؟ سابل  هزادنا  هچ  دروخب ؟ اذغ  دناوت  یم ردقچ  رفن  کی  رگم 

ریما دومرف : ابیز  هچ  و  اهنآ ! راد  تناما ناسنا  تسا و  نارگید  مهـس  هاوخان  هاوخ و  هیقب  سپ  دربب ؟ دناوت  یم دوخ  اب  نفک  دنچ  ندرم 
نآ دروـم  رد  نارگید  راد  هنازخ يروآ  یم تسد  هب  تکاروـخ  رادـقم  زا  شیب  هـچ  ره  مدآ ! دـنزرف  يا  : » مالّـسلا هـیلع  یلع  ناـنمؤم 
ُهَّللا َنَسْحَأ  اـمَک  ْنِسْحَأ  َو  نک » یکین  مه  وت  تسا  هدرک  یکین  وت  هب  ادـخ  هک  هنوـگ  ناـمه : » هک نیا  زردـنا  نیموـس  دوـب !» یهاوـخ 

.َْکَیلِإ
.شخبب نارگید  هب  تسا  هدیشخب  وت  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه رگید  ریبعت  هب  و 

زگره ! » يریگ راک  هب داسفا  داسف و  هار  رد  ار  نآ  دـبیرفب و  ار  وت  يدام  تاناکما  نیا  هک  دـنکن  همک : نیا  زردـنا  نیمراـهچ  هرخـالاب 
.َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَت  َو ال  درادن » تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  نکم  نیمز  رد  داسف 

479 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نونج  رثا  رب  هاگ  نامیا  نادنمتورث ب  زا  يرایسب  هک  تسا  تیعقاو  کی  زین  نیا 
دوخ راصحنا  رد  ار  زیچ  همه دـنناشک  یم رقف  تیمورحم و  هب  ار  هعماج  دـننز  یم داسف  هب  تسد  ییوج  يرترب يارب  هاگ  یبلط و  نوزفا

.دنریگ یم

479 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

؟ تفگ خساپ  هچ  زوسلد  ناظعاو  نیا  هب  لیئارسا  ینب  رگمتس  یغای و  درم  مینیبب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تبون  نونکا  هیآ 78 -) )
هک یـشناد  هلیـسو  هب  ار  تورث  نیا  نم  تفگ :  » نینچ دش  یم یـشان  شباسح  یب تورث  زا  هک  يربکت  رورغ و  تلاح  نامه  اب  نوراق 

.يِْدنِع ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  ما !» هدروآ تسد  هب  تسا  نم  دزن 
هک دهد  یم اهنوراق - و  نوراق - هب  يا  هدنبوک خـساپ  نآرق  اجنیا  رد  منک ! هلماعم  هنوگچ  متورث  اب  نم  هک  تسین  امـش  هب  طوبرم  نیا 
َّنَأ ْمَْلعَی  َْمل  َأ َو  دندوب .؟» رتدنمتورث  و  رتهاگآ ) و   ) رتدنمورین وا  زا  هک  درک  كاله  وا  زا  لبق  ار  یماوقا  دـنوادخ  تسناد  یمن وا  ایآ  »

.ًاعْمَج ُرَثْکَأ  ًةَُّوق َو  ُْهنِم  ُّدَشَأ  َوُه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  َکَلْهَأ  ْدَق  َهَّللا 
ناوارف رتدـنمتورث  رتدـنمورین و  رتملاـع و  وـت  زا  هک  يدرک  شوـمارف  اـما  يراد ، تشناد  ملع و  قـیرط  زا  يراد  هچنآ  ییوـگ  یم وـت 

؟ دنبای ییاهر  یهلا  تازاجم  لاگنچ  زا  دنتسناوت  ایآ  دندوب ،
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زا نامرجم   » یهلا باذع  لوزن  ماگنه  هب  دـیامرف : یم دـهد و  یم وا  هب  يرگید  رادـشه  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  کی  اب  هیآ  نایاپ  رد  و 
عطاق و تسا  یباذـع  تسین ، خـساپ  شـسرپ و  يارب  یلاجم  الـصا  َنُومِرْجُْملا  ُمِِهبُونُذ  ْنَع  ُلَئُْـسی  َو ال  دـنوش » یمن لاؤس  ناـشناهانگ 

.یناهگان هدنبوک و  كاندرد و 
تجح مامتا  هک  یماگنه  اما  دنهد  یم وا  هب  خساپ  هشیدنا و  لاجم  دـننک و  یم تحیـصن  نوراق  هب  لیئارـسا  ینب  ناهاگآ  زورما  ینعی 

! نامه يدوبان  نامه و  یهلا  باذع  تسین ، دولآربک  نوزومان و  نانخس  ای  هشیدنا  يارب  یلاجم  رگید  دیسر ، ارف  یهلا  باذع  دش و 

479 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

شیاـمن نونج   » نآ هخاـش  کـی  دـنوش ، یم نونج  زا  یعاونا  راـتفرگ  رورغم  نادـنمتورث  ـالومعم  تورث ! شیاـمن  نونج  هیآ 79 -) )
480 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تورث  هک  نیا  زا  اهنآ  تسا ، تورث »

دنرذگب اه  هنهرب اپ  نایم  زا  دنوش و  دوخ  تمیق  نارگ  راوهار  بکرم  راوس  هک  نیا  زا  دنرب ، یم تذل  دنشکب  نارگید  خر  هب  ار  دوخ 
ینثتـسم نوناق  نیا  زا  نوراق  لاح  ره  هب  دننک ! یم رطاخ  شمارآ  ساسحا  دننک  ناشریقحت  دنناشفیب و  اهنآ  تروص  رب  رابغ  درگ و  و 

رد دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق  سپ  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  ار  نآ  هلمج  کی  رد  نآرق  دـش ، یم بوسحم  نآ  زراب  هنومن  هکلب  دوبن ،
(. ِِهتَنیِز ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  « ) دش رهاظ  لیئارسا ) ینب   ) شموق ربارب 

هآ داد و  ناـکت  اـج  زا  ار  ناـشبلق  هدـننک  ریخ  هنحـص  نیا  هک  تسرپ  اـیند  تیرثکا  دـندش : هورگ  ود  مدرم  لومعم - قبط  اـجنیا - رد 
یگدـنز هچ  هظحل ! کی  و  تعاس ، کی  و  زور ، کی  یتح  دـندوب ، نوراـق  ياـج  هب  شاـک  يا  هک  وزرآ  دندیـشک و  لد  زا  ینازوس 

؟ یشخب تذل  زیگناطاشن و  ملاع  هچ  یباذج  نیریش و 
تـسا هدـش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  لثم  مه  ام  شاـک  يا  دـنتفگ : دـندوب  اـیند  یگدـنز  بلاـط  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچ 

(. ُنوُراق َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاق  «! ) میتشاد
هاـج و هچ  شراشرـس ! تورث  نیا  رب  نوراـق و  رب  نیرفآ  ٍمیِظَع .) ٍّظَـح  وُذـَل  ُهَّنِإ  «! ) دراد اـهتمعن ) زا   ) یمیظع هرهب  وا  هک  یتـسار  هـب  »

؟ یلالج
يرـس هریخ ناحتما  دـیاب  و  هتفرگ ، رارق  هروک  طسو  رد  نوراق  وس  کی  زا  دـش ، غاد  یهلا  ناحتما  میظع  هروک  اـجنیا  رد  تقیقح  رد 

.دنا هتفرگ رارق  هروک  نیا  درگ  ادرگ  رد  لیئارسا  ینب  ناتسرپ  ایند  رگید  يوس  زا  و  دهدب ، ار  دوخ 

480 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

لئاسم نیا  زا  ناشرکف  قفا  هک  نامیا  اب  راـگزیهرپ و  دنمـشیدنا ، ملاـع و  یکدـنا  هورگ  میظع  هورگ  نیا  لـباقم  رد  یلو  هیآ 80 -) )
كوپ ياهزغم  نیا  هک  یناسک  دندیجنس ، یمن روز  رز و  رایعم  اب  ار  تیـصخش  هک  یناسک  دندوب ، رـضاح  اجنآ  رد  دوب  رتالاب  رترب و 

.دندوب اجنآ  رد  اهنآ  زا  یهورگ  يرآ  دندرک  یم ریقحت  ار 
باوث و دییوگ )؟ یم هچ  ! ) امـش رب  ياو  دـندز : ادـص  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  یهاگآ  ملع و  هک  یناسک  و  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ 

هدیزگرب ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  « ) تسا رتهب  دـنهد  یم ماجنا  حـلاص  لمع  دـنا و  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يارب  یهلا  شاداپ 
481 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

(. ًاِحلاص َلِمَع  َنَمآ َو  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباَوث 
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(. َنوُِرباَّصلا اَّلِإ  اهاَّقَُلی  َو ال  « ) دننک یمن تفایرد  ار  نآ  نارباص  زج  اما  : » دندوزفا سپس  و 

481 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

لقن يرگید  يارجام  اجنیا  رد  تایاور  خیراوت و  رد  یلو  دیناسر ، جوا  هب  ار  دوخ  یشک  رس  نایغط و  لمع ، نیا  اب  نوراق  هیآ 81 -) )
هک هداد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  تفگ : نوراق  هب  ع )  ) یسوم يزور  هک : نیا  نآ  تسا و  نوراق  یمرش  یب  تیاهن  هناشن  هک  تسا  هدش 

ینب نادـنمتورث  زا  یعمج  تساخرب و  ع )  ) یـسوم اـب  هزراـبم  هب  شیوخ  هئربت  يارب  و  دز ، زاـب  رـس  نوراـق  مریگب ، ار  تلاـم  تاـکز 
.تخاس هارمه  دوخ  اب  زین  ار  لیئارسا 

دورب و یسوم  غارس  هب  ات  میتسرفب  لیئارسا  ینب  شحاوف  زا  يا  هراک دب  نز  غارس  هب  دیاب  تفگ : دیـسر ، شرظن  هب  یناطیـش  رکف  کی 
.وسکی زا  نیا  تفریذپ ، ار  داهنشیپ  نیا  زین  وا  دنداتسرف  نز  نآ  غارس  هب  هتشاد ! يّرس  رس و  وا  اب  هک  دنک  مهتم  ار  وا 

، یناوخب اهنآ  رب  ار  دنوادخ  تاروتسد  ینک و  عمج  ار  لیئارسا  ینب  تسا  بوخ  تفگ : دمآ و  یسوم  غارس  هب  نوراق  رگید  يوس  زا 
.درک عمج  ار  اهنآ  تفریذپ و  یسوم 

انز درم  دروم  رد  و  دینک ، نانچ  نینچ و  دیروآ و  اج  هب  محر  هلص  دینکن ، شتـسرپ  ار  وا  زج  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  تفگ :
رگا یتح  يرآ ! تفگ : یـشاب ! وت  دوخ  رگا  یتح  دنتفگ : اجنیا  رد  دوش ! راسگنـس  دشاب ، هنـصحم  يانز  رگا  تسا  هداد  روتـسد  راک 
اروف يا و  هدـش لمع  نیا  بکترم  دوخ  وت  هک  میناد  یم ام  دـنتفگ : دـندناسر و  هجرد  نیرخآ  هب  ار  تحاقو  اجنیا  رد  مشاب ! نم  دوخ 

.دنداتسرف هراک  دب  نز  نآ  لابند  هب 
یتخس ناکت  نخس  نیا  ندینـش  اب  هراک  دب  نز  وگب ! شاف  ار  تقیقح  مهد  یم تدنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک و  وا  هب  ور  ع )  ) یـسوم

ار وت  دـندرک  توعد  نم  زا  اـهنیا  میوگ ، یم شاـف  ار  تقیقح  نم  ییوگ  یم نینچ  هک  نونکا  تفگ : دـش و  بلقنم  دـیزرل و  دروخ ،
482 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ییادخ ! لوسر  یکاپ و  وت  هک  مهد  یم یهاوگ  یلو  منک ، مهتم 

.تفگ ار  اهینتفگ  داد و  ناشن  دندوب  هداد  وا  هب  هک  ار  یلوپ  هسیک  ود  سپس 
.دش رداص  رگ  هئطوت تریس  تشز  نوراق  تازاجم  نامرف  هک  دوب  اجنیا  رد  تسیرگ ، داتفا و  هدجس  هب  ع )  ) یسوم

(. َضْرَْألا ِهِراِدب  ِِهب َو  انْفَسَخَف  « ) میدرب ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناخ وا و  ام  : » دیوگ یم دیجم  نآرق  هکنانچ 
و دوش ، یم ناینوعرف  يدوبان  رومأم  تسا  تایح  هیام  هک  یبآ  نیمز ، لاـمعا  رد  نوراـق  و  دور ، یم ورف  لـین  جاوما  رد  نوعرف  اـبجع !

.ناینوراق نوراق و  ناتسروگ  تسا  شمارآ  دهم  هک  ینیمز 
.شنارگنس مه  وا و  شنایفارطا ، وا و  دوبن ، اهنت  نوراق  هناخ ، نآ  رد  هک  تسا  ملسم 

ٍۀَِئف ْنِم  َُهل  َناک  امَف  «! ) دهد يرای  ار  نتشیوخ  تسناوت  یمن زین  دوخ  و  دننک ، يرای  یهلا  باذع  ربارب  رد  ار  وا  هک  تشادن  یهورگ  «و 
(. َنیِرِصَْتنُملا َنِم  َناک  ام  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  ُهَنوُرُْصنَی 

482 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

دندوب هدـمآ  رورـس  دـجو و  هب  نوراـق  لـالج  هاـج و  هدـهاشم  زا  هک  ار  زورید  ناـیچاشامت  بیجع  ینوـگرگد  هیآ  نیا  هیآ 82 -) )
هاگنآ  ) دنـشاب وا  ياج  هب  هک  دنتـشاد  وزرآ  زورید  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم تسا ، هدـنزومآ  بیجع و  یتسار  هب  هک  دـنک  یم سکعنم 

شناگدـنب زا  سک  ره  رب  ار  يزور  ادـخ  ییوـگ  اـم ! رب  ياو  دـنتفگ : یم دـندید ) نیمز  رعق  هب  ار  شتورث  وا و  نتفر  ورف  هنحـص  هـک 
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ُهَناکَم اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبْـصَأ  َو   ) تسوا تسد  رد  اهنت  نآ  دـیلک  و  دریگ » یم گـنت  دـهاوخب  سک  ره  رب  دـهد و  یم شرتسگ  دـهاوخب 
(. ُرِدْقَی ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأَْکیَو  َنُولوُقَی  ِسْمَْألِاب 

َْول ال «! ) درب یم ورف  نیمز  رعق  هب  مه  ار  ام  دوب ، هدراذگن  تنم  ام  رب  دنوادخ  رگا  : » دنتفگ دـندمآ و  رب  تمعن  نیا  رکـش  ماقم  رد  اذـل 
(. اِنب َفَسََخل  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْنَأ 

و مینیب ، یم دوخ  مشچ  اب  ار  تقیقح  نالا  َنوُِرفاْکلا .) ُحـِْلُفی  ُهَّنَأَْـکیَو ال  « ) دـنوش یمن راگتـسر  زگره  نارفاـک  هک  نیا  لـثم  ياو ! يا  »
.ار توهش  رفک و  ماجنا  رس  تلفغ و  رورغ و  هجیتن 

483 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

483 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

هیآ نیا  رد  نوراق ، ینعی  راکتیانج  دـنمتورث  هدـنهد  ناکت  يارجاـم  رکذ  زا  دـعب  ضرا : رد  داـسف  ییوج و  هطلـس  هجیتن  هیآ 83 -) )
يارب اـهنت )  ) ار ترخآ  يارـس  نیا   » يرآ دـیامرف : یم تسارجاـم ، نیا  زا  یلک  يریگ  هجیتن  کـی  تقیقح  رد  هک  تسا  هدـمآ  یناـیب 

ِیف اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َکـِْلت  « ) دـنرادن ار  داـسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یم رارق  یناـسک 
(. ًاداسَف ِضْرَْألا َو ال 

رد داسف   » و رابکتـسا ) « ) ییوج يرترب   » تسا ود  نیمه  تقیقح  رد  دوش  یم ترخآ  يارـس  بهاوم  زا  ناسنا  تیمورحم  ببـس  هچنآ 
.تسا عمج  نآ  رد  ناهانگ  همه  هک  نیمز »

(. َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  « ) تسا ناراک  زیهرپ  يارب  کین  تبقاع  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  نآرق  اذل 
.تسا رگید  ناهج  رد  شیاهتمعن  تشهب و  ناهج ، نیا  رد  يزوریپ  کین ، ماجنا  رس  هملک ، عیسو  موهفم  هب  تبقاع » »

483 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

زیهرپ صوصخم  هکلب  تسین  ناربکتسم  نایوج و  هطلـس  نآ  زا  شیاهتمعن  ترخآ و  يارـس  هک  تیعقاو  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 84 -) )
شاداپ دروم  رد  لضفت »  » و تلادـع »  » زا تسا  يا  هزیمآ هک  یلک - نوناق  کی  نایب  هب  هیآ  نیا  رد  تسا ، بلط  قح  عضاوتم و  ناراک 

(. اْهنِم ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  « ) تسا نآ  زا  رتهب  یشاداپ  وا  يارب  دهد  ماجنا  یکین  راک  هک  یسک  : » دیوگ یم هتخادرپ ، رفیک - و 
تیاعر ماگنه  هب  هک  تسین  مشچ  گـنت  مدرم  نوچمه  دـنوادخ  ینعی  تسا  ناراـک  وکین  هراـب  رد  یهلا  لـضفت »  » هلحرم ناـمه  نیا 

ار لمع  شاداپ  شنارک  یب فطل  زا  ربارب  نیدـنچ  یهاـگ  وا  دـشاب  لـمع  هزادـنا  هب  تسرد  شاداـپ  دزم و  دـننک  یم یعـس  تلادـع ،
.تسا ربارب  هد  نآ  لقا  دح  دهد و  یم

( رادقم هب   ) زج ناراک  دب  تازاجم  دنهد ، ماجنا  دب  ياهراک  هک  یناسک  هب  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، ناراک  دـب  تازاجم  رکذ  هب  سپس 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  اَّلِإ  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  « ) دوب دهاوخن  ناشلامعا 

.دنوش یمن رفیک  دنا  هداد ماجنا  هچنآ  زا  شیب  يا  هرذ هک  ارچ  تسا ، راگدرورپ  لدع »  » هلحرم نیا  و 
484 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

484 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 28) صصقلا ةروس 
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نیمز رـس  هب  دـمآ  یم هنیدـم  يوـس  هب  هّکم »  » زا ترجه  دـصق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  لوزن : نأـش  هیآ 85 -) )
.تشگ نایامن  شکرابم  هرهچ  رد  دوب  هتخیمآ  هودنا  رثأت و  اب  هک  قوش  نیا  راثآ  داتفا ، هّکم »  » شنطوم دای  هب  دیسر ، هک  هفحج » »

؟ يراد قایتشا  تهاگداز  رهش و  هب  یتسار  هب  ایآ  دیسرپ  دش و  لزان  لیئربج  ادخ  یحو  کیپ  اجنیا  رد 
( ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  : » هداتـسرف وت  يارب  ار  مایپ  نیا  دـنوادخ  درک : ضرع  لیئربج  يرآ ! دومرف : ربماـیپ 

ماجنا رس  گرزب  هدعو  نیا  میناد  یم و  .دنادرگ » یم زاب  تیلصا  نیمز  رس  هب  ار  وت  تسا  هدرک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  نیا  هک  سک  نآ 
.تفای ققحت 

هدرک نایب  طرـش  دیق و  چیه  نودب  عطق و  روطب  ار  يربخ  نینچ  هک  تسا  نآرق  زیمآزاجعا  ياهیئوگـشیپ  زا  یکی  قوف  هیآ  نیا  رب  انب 
.تفای ققحت  یهاتوک  تدم  زا  دعب  و 

یّلص ربمایپ  ریسم  رد  هفحج »  » نیمز رـس  رد  روهـشم  قبط  هیآ  نیا  هک  دمآ  لوزن  نأش  رد  ادخ - نما  مرح  هب  تشگزاب  هدعو  ریـسفت :
قشع و لاـح  نیا  اـب  اـما  دـنک ، لوسرلا » ۀـنیدم   » ار نآ  دورب و  برثـی »  » هب دـهاوخ  یم وا  دـش ، لزاـن  هنیدـم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

.دهد یم رازآ  ار  وا  تخس  هکم  هب  وا  یگتسبلد 
یسک نامه  : » دیوگ یم و  دهد ، یم وا  هب  ار  فولأم  نیمز  رس  هب  تشگزاب  تراشب  دبات و  یم شکاپ  بلق  هب  یحو  رون  هک  تساجنیا 

(. ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  « ) دنادرگ یم زاب  تهاگداز  هاگیاج و  هب  ار  وت  درک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک 
زا هلاس  هد  تبیغ  کی  زا  دـعب  ار  وا  هک  ییادـخ  نامه  دـنادرگ ، زاب  شردام  هب  تیلوفط  رد  ار  یـسوم  هک  ییادـخ  ناـمه  روخم  مغ 
وت تسد  اب  ار  دیحوت  غارچ  و  دنادرگ ، یم زاب  هکم  هب  مامت  توق  تردق و  اب  ار  وت  ادخ  نامه  دینادرگ ، زاب  شیلصا  هاگداز  هب  رـصم 

.دزورفا یم رب  سدقم  نیمزرس  نیا  رد 
يوس زا   ) ار تیاده  یسک  هچ  دناد  یم رتهب  همه  زا  نم  راگدرورپ  وگب :  » تخـس رـس  نافلاخم  يرـس  هریخ  ربارب  رد  دیازفا  یم سپس 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  يدُْهلِاب َو  َءاج  ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  « ) تسا نیبم  لالض  رد  یسک  هچ  و  هدروآ ، وا )
485 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتسخ  ار  دوخ  هدوهیب  اهنآ  راکشآ ، اهنآ  یهارمگ  تسا و  نشور  تیاده  هار 

.تسا هاگآ  تیعقاو  نیا  زا  زین  بلط  قح  ياهلد  دناد و  یم یبوخ  هب  ادخ  دننک ، یم

485 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

وت : » دـیوگ یم و  هتخادرپ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  راگدرورپ  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 86 -) )
ام َو  « ) درک باجیا  نینچ  وت  راگدرورپ  تمحر  نکل  ددرگ ، ءاقلا  وت  هب  ینامـسآ ) گرزب   ) باتک نیا  هک  یتشادن  ار  دیما  نیا  زگره 

(. َکِّبَر ْنِم  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  ُباتِْکلا  َْکَیلِإ  یْقُلی  ْنَأ  اوُجْرَت  َْتنُک 
(. َنیِِرفاْکِلل ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف  « ) نکم ینابیتشپ  نارفاک  زا  زگره   » گرزب تمعن  نیا  هنارکش  هب  نونکا  دیازفا : یم سپس 

485 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

مامت هیام  ریمخ  هک  يدیحوت  نوگانوگ ، تالالدتـسا  اهریبعت و  اب  دیحوت  هلأسم  رب  تسا  يدیکأت  هروس  نیا  نایاپ  هیآ  ود  هیآ 87 -) )
.تسا ینید  لئاسم 

عومجم و  تسا ، هدمآ  لمع  هب  راگدرورپ  زا  فیصوت  راهچ  هدش و  هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  روتسد  راهچ  هیآ  ود  نیا  رد 
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.دنک یم لیمکت  هدمآ  هروس  نیا  تایآ  رد  هک  ار  ییاهثحب 
َدَْعب ِهَّللا  ِتایآ  ْنَع  َکَّنُّدُصَی  َو ال  « ) دنراد زاب  دش  لزان  وت  رب  هک  نآ  زا  دعب  دنوادخ  تایآ  زا  ار  وت  رافک )  ) دیابن : » دیوگ یم تسخن 

(. َْکَیلِإ َْتلِْزنُأ  ْذِإ 
.تساهنآ ياه  هئطوت اهینکش و  راک  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میلست  مدع  شموهفم  اما  تسا ، رافک  هجوتم  یهن  هچ  رگ 

یتسیاب و نآ  يور  تیعطاق  اب  دیاب  دش  لزان  یهلا  تایآ  هک  یماگنه  دهد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  بیترت  نیا  هب  و 
.تسا وت  نابیتشپ  وت و  هارمه  ادخ  هک  يورب  شیپ  مکحم  ياهمدق  اب  دصقم  يوس  هب 

تراگدرورپ يوس  هب  و   » دـیوگ یم و  هدرک ، رداص  دراد  تابثا  هبنج  هک  ار  مود  روتـسد  تشاد ، یفن  هبنج  هک  روتـسد  نیا  لاـبند  هب 
(. َکِّبَر یلِإ  ُعْدا  َو  « ) نک توعد 

.دشاب یم وت  هدنهد  شرورپ  یبرم و  و  تسوت ، رایتخا  بحاص  وت و  کلام  هک  يدنوادخ 
َو ال « ) شابم ناکرـشم  زا  اعطق  و  : » دیوگ یم تسا ، یتسرپ  تب  كرـش و  هنوگ  ره  یفن  هّللا ، يوس  هب  توعد  زا  دـعب  روتـسد  نیموس 

(. َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت 
.دنمیقتسم طارص  رب  نآ  ناورهر  و  ینارون ، تسا و  راکشآ  دیحوت  هار  هک 

486 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

486 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 28) صصقلا ةروس 

ادخ اب  ار  يرگید  دوبعم  چیه  و  : » دیامرف یم كرـش ، هنوگ  ره  یفن  رب  تسا  يددـجم  دـیکأت  روتـسد ، نیمراهچ  هرخالاب  هیآ 88 -) )
(. َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  َو ال  « ) ناوخم

.دزاس یم نشور  یمالسا  ياه  همانرب رد  ار  دیحوت  هلأسم  تیمها  دنک ، یم دیکأت  ار  يرگید  مادک  ره  هک  یپ  رد  یپ  ياهروتسد  نیا 
.تسا دیحوت  هلأسم  رد  یپ  رد  یپ  دیکأت  زین  اهنآ  هک  دنک ، یم ادخ  زا  يا  هناگ راهچ  ياهفیصوت  هناگراهچ ، تاروتسد  نیا  لابند  هب 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسین وا  زج  يدوبعم  چیه  : » دیوگ یم تسخن 
(. ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍء  ْیَش ُّلُک  « ) دوش یم دوبان  یناف و  وا  كاپ  تاذ  زج  زیچ  همه  »

تاذ اب  يوحن  هب  زیچ  ره  دوش  یم نشور  تسادـخ  كاـپ  تاذ  دـنام  یم یقاـب  ملاـع  نیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت  میتسناد  هک  یماـگنه  و 
.تسین وا  يارب  كاله  انف و  رظن  نآ  زا  دشاب  هتشاد  طابترا  دنویپ و  وا  كاپ 

(. ُمْکُْحلا َُهل  « ) تسوا كاپ  تاذ  صوصخم  عیرشت ) نیوکت و  ناهج  رد   ) تیمکاح مکح و  »
(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  « ) دیوش یم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  همه  «و 

.تسا هدمآ  لوا  فیصوت  رد  هک  دشاب  یتسرپ  تب  هنوگ  ره  كرت  دیحوت و  تابثا  رب  یلیلد  دناوت  یم ریخا  هناگ  هس  ياهفیصوت 
« صصق هروس  نایاپ  »

487 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

487 ص :  [ ..... 29  ] توبکنع هروس 

هراشا
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تسا هیآ  ياراد 69  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

487 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دوش یم هصالخ  شخب  راهچ  رد  هروس  نیا  ياهثحب  تفگ  ناوت  یم یلک  روطب 
.دنراد مه  اب  ینتسسگان  دنویپ  ود  نیا  تسا و  ناقفانم » عضو   » و ناحتما »  » هلأسم نوماریپ  هک  هروس  نیا  زاغآ  شخب  - 1

زا ییاه  هشوگ نایب  قیرط  زا  نیتسخن  كدنا  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادـلد  يارب  تقیقح  رد  هک  يرگید  شخب  - 2
.تسا بیعش  طول و  میهاربا و  حون و  نوچمه  یگرزب  ناربمایپ  تشون  رس 

.دیوگ یم نخس  كرش ، اب  هزرابم  و  شنیرفآ ، ملاع  رد  ادخ  ياه  هناشن دیحوت ، زا  يرگید  شخب  - 3
نینچمه اـهنآ و  تفـص » توبکنع   » نادـباع و  یگتخاـس ، ياـهدوبعم  یناوتاـن  فعـض و  روحم  رب  هروس  نیا  زا  يرگید  تمـسق  - 4

ردـپ و هب  یکین  زامن ، نوچمه  یتیبرت  لئاسم  هلـسلس  کی  زین  نافلاخم و  تجاـجل  مالـسا و  ربماـیپ  تیناـقح  لـئالد  نآرق و  تمظع 
.دنز یم رود  حلاص  لامعا  و  ردام ،

هب هیبـشت  دـننک  یم ادـخ  ریغ  رب  هیکت  هک  ار  ناتـسرپ  تب  هک  هدـش  هتفرگ  نآ  هیآ 41  زا  توبکنع » هروـس   » هب هروـس  نیا  يراذـگمان 
488 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  داینب  یب تسس و  ياهرات  شهاگ ، هیکت هک  دنک  یم توبکنع 

دادعت هب  دناوخب  ار  توبکنع  هروس  سک  ره  : » تسا هدمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هروس : توالت  تلیضف 
«. دوش یم هتشون  وا  يارب  هنسح  هد  ناقفانم ، نانمؤم و  مامت 

ات تسا  هدـش  دراو  يا  هداعلا قوف تلیـضف  موس ، تسیب و  بش  رد  ناضمر  هام  رد  مور  توبکنع و  هروس  توـالت  هراـبرد  اـصوصخم 
موس تسیب و  بش  ناضمر  هام  رد  ار  مور  توبکنع و  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  اـجنآ 
نیا رد  دنوادخ  هک  مسرت  یمن و  منک ، یمن انثتـسا  هلأسم  نیا  زا  ار  سک  چیه  نم  و  تسا ، تشهب  لها  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک  توالت 

«. دراد جرا  رایسب  ادخ  هاگشیپ  رد  هروس  ود  نیا  املسم  و  دسیونب ، نم  رب  یهانگ  نم  عطاق  دنگوس 
هدـش هئارا  هروس  نیا  رد  هک  یلمع  هدـنزاس  ياه  همانرب و  نآ ، يدـیحوت  مهم  ياهـسرد  هروس و  ود  نیا  راب  رپ  ياوتحم  کش  نودـب 

.دهد قوس  نادیواج  تشهب  هب  دشاب  لمع  ماهلا و  هشیدنا و  لها  هک  ار  یناسنا  ره  هک  تسا  یفاک  تسا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

488 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

(. ملا « ) میم مال - فلا -  » هعّطقم فورح  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب  هیآ 1 -) )
.میا هدرک نایب  ار  نآ  ریسفت  اهراب  نونکات  هک  مینک  یم دروخ  رب 

488 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هلأسم هک  رـشب  یگدـنز  لـئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هعطقم  فورح  رکذ  زا  دـعب  نادـیواج : تنـس  کـی  یهلا  شیاـمزآ  هیآ 2 -) )
و  ) دننک نامیا  راهظا  هک  هزادـنا  نیمه  دـندرک  نامگ  مدرم  ایآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  یهلا  ياهنومزآ  اهراشف و  دـیادش و 

ْنَأ ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ( !؟» دـنوش یمن ناحتما  اهنآ  دـش و  دـنهاوخ  هدراذـگاو  دوخ  لاح  هب  دـنهد ) ربمایپ  تلاسر  دـیحوت و  هب  تداـهش 
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(. َنُونَتُْفی ْمُه ال  اَّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی 

488 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

صوصخم ناحتما  تسا ، یهلا  ینادواج  یگشیمه و  ّتنس  کی  ناحتما  هک  دزادرپ  یم تقیقح  نیا  رکذ  هب  هلصاف  الب  دعب  هیآ 3 -) )
اهنآ زا  لبق  هک  ار  یناسک  ام  : » دیامرف یم تسا ، هدوب  يراج  نیشیپ  ياهتما  مامت  رد  هک  تسا  یتنـس  تسین ، ناناملـسم  تیعمج  امش 

489 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمِِهْلبَق .) ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقل  َو  « ) میدرک شیامزآ  دندوب 
بصعتم و ربخ و  یب لهاج و  محر و  یب نانمـشد  راشف  رد  امـش  نوچمه  زین  اهنآ  میدنکفا ، ناحتما  تخـس  ياه  هروک رد  زین  ار  اهنآ 

.دنتشاد رارق  جوجل 
یفرعم ناسنا  نیرتراکادف  و  دهاجم ، نیرتالاب  نمؤم ، نیرترب  ار  دوخ  دـناوت  یم سک  ره  اعدا  ماقم  رد  هک  ارچ  دـشاب  نینچ  مه  دـیاب 

.دوش نشور  نومزآ  قیرط  زا  اهاعدا  نیا  شزرا  تمیق و  نزو و  دیاب  دنک ،
َّنَمَْلعََیل اُوقَدَـص َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَـمَْلعَیَلَف  « ) دنتـسه وـگغورد  یناـسک  هـچ  و  دـنیوگ ، یم تـسار  یناـسک  هـچ  دـنادب  ادـخ  دـیاب   » يرآ

(. َنِیبِذاْکلا
هرابرد ادـخ  ملع  دـیاب  ینعی  تسا ، یلمع  دـهاوش  راثآ و  روهظ  اجنیا  رد  ملع »  » زا روظنم  دـناد ، یم ار  اهنیا  همه  ادـخ  تسا  یهیدـب 

رفیک ازج و  باوـث و  اـت  دزیر ، نوریب  دراد  نورد  رد  ار  هـچنآ  سک  ره  و  دـبای ، ینیع  قـقحت  و  دوـش ، هداـیپ  جراـخ  رد  ـالمع  مدرم 
.دشاب هتشاد  موهفم 

489 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دیدـهت هیآ  نیا  و  دوب ، نانمؤم  یمومع  شیاـمزآ  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  تسین ! نکمم  ادـخ  تردـق  هزوح  زا  رارف  هیآ 4 -) )
اهنآ ناماد  اروف  یهلا  ياهتازاجم  دـنداد و  رارق  راشف  تحت  ار  نانمؤم  رگا  دـننکن  نامگ  ات  تسا ، ناراکهنگ  رافک و  يارب  يدـیدش 

.تسا لفاغ  اهنآ  زا  ادخ  تفرگن  ورف  ار 
ییاهر ام  رفیک  لاگنچ  زا  و   ) تفرگ دـنهاوخ  یـشیپ  ام  رب  دـندرک  ناـمگ  دـنهد  یم ماـجنا  ار  تائیـس  هک  یناـسک  اـیآ  : » دـیامرف یم

(. َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْسَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  «! ) دندرک یتواضق  دب  هچ  تفای )؟ دنهاوخ 
.تشگزاب هبوت و  يارب  یتصرف  تسا و  ینومزآ  اهنآ  يارب  زین  نیا  هک  دنکن  رورغم  ار  اهنآ  یهلا  تلهم 

489 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دیاب  ) دراد راگدرورپ  ءاقل  دیما  سک  ره  : » دیوگ یم دور  یم اهنآ  هب  زردنا  نانمؤم و  ياه  همانرب غارـس  هب  رگید  راب  سپـس  هیآ 5 -) )
َناک ْنَم  « ) دسر یم ارف  ماجنا ) رـس   ) هدرک نییعت  دـنوادخ  هک  ار  ینامز  اریز  دـنکن ) هقیاضم  وا  نامرف  تعاطا  زا  دراد  ناوت  رد  هچنآ 

.تسا ریذپان  فلخت یهلا  هدعو  نیا  يرآ ! ٍتَآل .) ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاِقل  اوُجْرَی 
490 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگآ  امش  تاین  لامعا و  زا  دونش و  یم ار  امش  نانخس  دنوادخ  هتشذگ  نیا  زا  و 

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  « ) تساناد اونش و  وا   » هک تسا 
اجنآ رد  هک  ارچ  تسا ، ینطاب  دوهـش  عون  کی  یناحور و  ياقل  کی  هک  تسا  یـسح  تاقالم  کی  هن  تمایق ، رد  راـگدرورپ  ياـقل 
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.دهد یم تسد  ناسنا  هب  دوهش  تلاح  و  دور ، یم رانک  ناسنا  ناج  مشچ  لباقم  زا  هدام  ملاع  میخض  ياه  هدرپ

490 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ءاقل  » هب نانمؤم  هدـش  هداد  روتـسد  هک  نیا  دـیوگ : یم تشذـگ ، لبق  هیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیلعت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 6 -) )
بئاصم و لمحت  و   ) دنک یـششوک  شالت و  داهج و  یـسک  ره   » هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دننکن  راذـگ  ورف  دـنراد  ناوت  رد  هچنآ  هّللا »

ُدِهاُجی امَّنِإَف  َدَهاج  ْنَم  َو  « ) تسا زاین  یب نایناهج  همه  زا  ادـخ  هک  ارچ  تسا ، هدرک  داهج  دوخ  يارب  تقیقح  رد  دـیامن ) یتالکـشم 
(. َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل 

ناسنا دوخ  دوس  هب  اوقت ، یکاپ و  نامیا و  ظفح  يارب  تخـس  رـس  نانمـشد  اب  هزرابم  و  سفن ، ياوه  اـب  داـهج  یهلا ، نومزآ  هماـنرب 
.تسا

490 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

تقیقح اجنیا  رد  دوب ، هدمآ  داهج »  » ناونع تحت  لبق  هیآ  رد  هتسب  رس  روطب  هچنآ  يارب  تسا  یلیمکت  حیـضوت و  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
َو « ) میناشوپ یم ار  اهنآ  ناهانگ  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دـنک یم وگ  زاب  نینچ  هتفاکـش و  ار  داهج 

(. ْمِِهتائِّیَس ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا 
، دوش یم ناسنا  دوخ  دـئاع  هک  تسا  ناهانگ  ندـناشوپ  ریفکت و  حـلاص ) لمع  نامیا و   ) گرزب داهج  نیا  هدـیاف  نیتسخن  نیا  رب  اـنب 

.دشاب یم ناشدوخ  نآ  زا  مه  نآ  باوث  هک  هنوگ  نامه
ْمُهَّنَیِزْجََنل َو  « ) میهد یم شاداپ  دـنداد  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اـهنآ  عطق  روطب  اـم  و  : » دـیوگ یم هیآ  ناـیاپ  رد  نآرق  هکناـنچ 

(. َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َنَسْحَأ 

490 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هراشا

هیآ 8) )

490 ص :  لوزن ..... : نأش 

دنتفرگ میمصت  دندش  هاگآ  هلأسم  نیا  زا  اهنآ  ناردام  هک  یماگنه  دنتفریذپ  ار  مالسا  نامیا و  دندوب  هّکم  رد  هک  ینادرم  زا  یـضعب  »
دندرکن و افو  دوخ  هتفگ  هب  ناردام  نیا  زا  مادک  چیه  هچ  رگ  دندرگ ! زاب  مالـسا  زا  ناشنادنزرف  ات  دنـشونن ، بآ  دـنروخن ، اذـغ  هک 
ج3، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هنیمز  رد  ردام  ردپ و  اب  دروخرب  رد  ینشور  یـشم  طخ  دش و  لزان  هیآ  یلو  دنتـسکش ، ار  اذغ  باصتعا 

491 ص :
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.داد ناگمه  تسد  هب  رفک  نامیا و  هلأسم 

491 ص :  ریسفت ..... :

یفطاع و ياهدنویپ  اب  اوقت ، نامیا و  طخ  داضت »  » هلأسم یهلا  ياهـشیامزآ  نیرتمهم  زا  یکی  ردام : ردـپ و  هب  تبـسن  هیـصوت  نیرترب 
.تسا هدرک  نایب  ینشور  هب  ار  ناناملسم  فیلکت  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا ، يدنواشیوخ 

هیصوت ناسنا  هب  ام  و  : » دیامرف یم دریگ - یم همشچ  رس  یـسانش  قح  فطاوع و  ياه  هشیر زا  هک  یلک - نوناق  کی  ناونع  هب  تسخن 
(. ًانْسُح ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  « ) دنک یکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن  میدرک 

رد ار  اهنآ  هب  یکین  میرکت و  مارتحا و  و  دـشاب ، سانـش  قح  ردام  ردـپ و  ربارب  رد  دـیاب  تسا  ناسنا  مان  هتـسیاش  سک  ره  نیا  رب  اـنب 
.دنک ادا  اهنآ  هب  ار  دوخ  نید  دناوت  یمن زگره  لامعا  نیا  اب  دنچ  ره  دنکن ، شومارف  رمع  مامت 

، ددرگ مکاح  نامیا  هلأسم  ادخ و  اب  ناسنا  دنویپ  رب  دناوت  یم ردام  ردپ و  اب  یفطاع  دنویپ  هک  دنکن  روصت  یسک  هک  نیا  يارب  سپس 
وت هب  دننک و  شـشوک  شالت و  ردام ) ردپ و   ) ود نآ  رگا  و  : » دیامرف یم هدرک ، نشور  هنیمز  نیا  رد  ار  بلطم  حیرـص  انثتـسا  کی  اب 

َْسَیل ام  ِیب  َكِرُْشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو  « ) نکم تعاطا  اهنآ  زا  يرادن ، ملع  نآ  هب  هک  يوش ، لئاق  یکیرش  نم  يارب  هک  دنزرو  رارـصا 
(. امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل 

« مزاس یم هاگآ  دـیداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  زا  ار  امـش  نم  سپ  تسا  نم  يوس  هب  امـش  همه  تشگ  زاب  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.تشاذگ مهاوخ  ناترایتخا  رد  تساکو  مک یب ار  نآ  رفیک  شاداپ و  و  َنُولَمْعَت .) ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  )

.دننک یم توعد  هار  نیا  هب  ار  نارگید  هک  یناسک  و  دنیوپ ، یم ار  كرش  هار  هک  یناسک  يارب  تسا  يدیدهت  تقیقح  رد  هلمج  نیا 

491 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

، هدرک دـیکأت  رارکت و  دـش ، نایب  دـنراد  حـلاص  لمع  نامیا و  هک  یناسک  دروم  رد  البق  هک  ار  یتقیقح  رگید  راـب  هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
َنیِذَّلا َو  « ) درک میهاوخ  لخاد  ناحلاص  هرمز  رد  ار  اهنآ  دـنهد  یم ماجنا  حـلاص  لـمع  دـنا و  هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم

(. َنیِِحلاَّصلا ِیف  ْمُهَّنَلِخُْدَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو 
492 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یحور  رظن  زا  ار  ناسنا  حلاص  لمع  دهد ، یم گنر  ناسنا  هب  ناسنا  لمع  الوصا 

«. ناحلاصان  » نادب و هرمز  رد  ءوس  لمع  و  دنک ، یم دراو  ناحلاص »  » هرمز رد  دروآ و  یم رد  دوخ  گنر  هب 

492 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

و حـلاص » ناـنمؤم   » زا یحیرـص  ياـهثحب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هـن ! تالکـشم  رد  اـما  دنکیرـش  اـهیزوریپ  رد  هیآ 10 -) )
هک دنتسه  یناسک  مدرم  زا  و  : » دیوگ یم دزادرپ ، یم ناقفانم »  » ینعی موس  هورگ  نوماریپ  وگتفگ  هب  هیآ  نیا  رد  دوب  هدمآ  ناکرشم » »

یهلا باذـع  نوچمه  ار  مدرم  رازآ  دـننیب ، یم رازآ  هجنکـش و  ادـخ  هار  رد  هک  یماـگنه  اـما  میا ! هدروآ ناـمیا  ادـخ  هب  دـنیوگ : یم
(. ِهَّللا ِباذَعَک  ِساَّنلا  َۀَْنِتف  َلَعَج  ِهَّللا  ِیف  َيِذوُأ  اذِإَف  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   ) دننک یم تشحو  تخس  نآ  زا  و  دنرامش » یم

: دنیوگ یم دیایب ، امش ) يارب   ) تراگدرورپ يوس  زا  يزوریپ  هک  یماگنه  یلو  »
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(. ْمُکَعَم اَّنُک  اَّنِإ  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ْنِم  ٌرْصَن  َءاج  ِْنَئل  َو   ) میکیرش يزوریپ  نیا  رد  و  میدوب » امش  اب  مه  ام 
؟ تسین ربخ  اب  ناشبلق  قامعا  زا  ادخ  دننک  یم نامگ  اهنیا  ایآ 

(. َنیَِملاْعلا ِروُدُص  ِیف  اِمب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ َو  ( ؟» تسین رتهاگآ  تسا  نایناهج  ياه  هنیس رد  هچنآ  هب  دنوادخ  ایآ  »

492 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ناقفانم دنوادخ  نیقی  روطب  زین  و  دسانش ، یم ار  نانمؤم  دنوادخ  عطق  روطب  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 11 -) )
(. َنیِِقفانُْملا َّنَمَْلعََیل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعََیل  َو  « ) دسانش یم زین  ار 

.دنهابتشا رد  تخس  دننامب  رود  ادخ  ملع  ورملق  زا  قیاقح  يافخا  اب  دنناوت  یم دننک  یم رکف  یناحول  هداس  رگا 
.دوش یم لماش  زین  دنهد  یم هدیقع  رییغت  يراشف  رصتخم  اب  هک  ار  ینامیالا  فیعض  دارفا  دراد و  یعیسو  ینعم  نیقفانم » »

492 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دییایب امش  دنتفگ : نانمؤم  هب  نارفاک  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  ناکرشم  چوپ  تسس و  ياهقطنم  زا  هنومن  کی  هب  هیآ  نیا  هیآ 12 -) )
اُونَمآ َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  « ) میریگ یم شود  هب  ار  امـش  هانگ  ام  دیـشاب ) هتـشاد  یهانگ  رگا   ) دـینک و يوریپ  اـم  نییآ  هار و  زا 

493 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکایاطَخ .) ْلِمْحَْنل  انَلِیبَس َو  اوُِعبَّتا 
رد ام ! ندرگ  هب  دراد  یهانگ  رگا  دـنیوگ  یم فالخ  لمع  کی  هب  توعد  ماگنه  هک  مینیب  یم ار  نارگ  هسوسو زا  يرایـسب  زین  زورما 

يرگید مرج  هب  ار  یـسک  تسا و  لداع  دنوادخ  هک  ارچ  دریگب ، ندرگ  هب  ار  يرگید  هانگ  دناوت  یمن سک  چـیه  میناد  یم هک  یلاح 
.دنک یمن تازاجم 

غورد اهنآ  تفرگ ، دـنهاوخن  شود  رب  ار  اهنیا  ناـهانگ  اـهاطخ و  زا  يزیچ  زگره  اـهنآ  : » دـیوگ یم تحارـص  اـب  دـعب  هلمج  رد  اذـل 
(. َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ٍء  ْیَش ْنِم  ْمُهایاطَخ  ْنِم  َنِیِلماِحب  ْمُه  ام  َو  « ) دنیوگ یم

493 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ناـشلمع نیا  ربارب  رد  ملظ ، یتـسرپ و  تب  كرـش و  رفک و  هب  ناگدـننک  توعد  نیا  دوـشن  روـصت  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 13 -) )
رب هفاضا  ار  يرگید  ياهراب  و  دنـشک ، یم شود  رب  ار  ناـشناهانگ  نیگنـس  ياـهراب  اـهنآ  ، » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  دـنرادن  یتازاـجم 

(. ْمِِهلاْقثَأ َعَم  ًالاْقثَأ  ْمَُهلاْقثَأ َو  َُّنلِمْحََیل  َو  «! ) ناشدوخ نیگنس  ياهراب 
.ندراذگ دب  تنس  راب  نامه  تسا ، هانگ  هب  نارگید  قیوشت  ندرک و  اوغا  لالضا و  هانگ  راب  نامه  یفاضا  هانگ  راب  نیا 

دوخ دـیاب  و  دـنوش » یم لاؤس  دنتـسب  یم هک  ییاـهغورد  اـهارتفا و  زا  تماـیق  زور  رد  عـطق  روـطب  اـهنآ  : » دـیازفا یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنوُرَتْفَی اُوناک  اَّمَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّنلَئُْسَیل  َو   ) دنشاب نآ  يوگباوج 

493 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هب اجنیا  زا  دوب  اهناسنا  یمومع  شیامزآ  زا  نخـس  هتـشذگ  ياهثحب  هک  اجنآ  زا  میهاربا : حون و  تشذگ  رـس  هب  يا  هراشا هیآ 14 -) )
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.دنک یم سکعنم  ار  نیشیپ  ماوقا  ایبنا و  تخس  ياهشیامزآ  زا  ییاهشخب  دعب 
بـسانتم رتشیب  هک  ار  شیناگدنز  زا  شخب  نآ  هاتوک  یترابع  رد  دنک و  یم عورـش  ع )  ) حون ینعی  مزعلا  اولوا  ربمایپ  نیلوا  زا  تسخن 

.دنک یم وگزاب  دوب  زور  نآ  ناناملسم  عضو 
ًاحُون اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) درک گنرد  لاس - هاجنپ  رگم  لاس - رازه  اهنآ  نایم  رد  وا  میداتسرف و  شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  و  : » دیوگ یم

494 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاماع .) َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ 
هتـسخ ریگ  یپ شالت  نیا  زا  و  دناوخ ، ارف  ادـخ  يوس  هب  لاس ! ینعی 950  دوب ، دـیحوت  يوس  هب  توعد  غیلبت و  لوغـشم  زور  بش و 

کی لاس  هدزاود  ره  طسوتم  روطب  ینعی  خیراوت  لقن  قبط  رفن  داتـشه  دودح  دندرواین - نامیا  یکدنا  هورگ  زج  همه  نیا  اب  اما  دشن 
!. رفن

لهـس و ع )  ) حون همانرب  لباقم  رد  امـش  همانرب  هک  دـیوشن  هتـسخ  تافارحنا  اب  هزراـبم  قح و  يوس  هب  توعد  هار  رد  امـش  نیا  رب  اـنب 
.تسا ناسآ 

رگمتس ملاظ و  هک  یلاح  رد  تفرگ ، ورف  ار  اهنآ  میظع  نافوط  ماجنا  رس  : » دیـسر اجک  هب  جوجل  رگمتـس و  موق  نیا  نایاپ  دینیبب  یلو 
(. َنوُِملاظ ْمُه  ُنافوُّطلا َو  ُمُهَذَخَأَف  « ) دندوب

494 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ُهاْنیَْجنَأَف « ) میداد رارق  نایناهج  يارب  یتیآ  ار  نآ  و  میدیشخب ، ییاهر  ار  یتشک  نانیشن  رس  وا و  ام  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
(. َنیَِملاْعِلل ًۀَیآ  اهاْنلَعَج  ِۀَنیِفَّسلا َو  َباحْصَأ  َو 

494 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دور یم مزعلا  اولوا  گرزب  ربمایپ  نیمود  ع )  ) میهاربا ناتساد  غارس  هب  شموق  و  ع )  ) حون هدرشف  يارجام  لابند  هب  سپـس  هیآ 16 -) )
نیا هک  دیزیهرپب  وا  زا  دـینک و  شتـسرپ  ار  هناگی  يادـخ  تفگ : شموق  هب  هک  یماگنه  میداتـسرف ) زین   ) ار میهاربا  ام  : » دـیامرف یم و 

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ُهوُقَّتا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  َمیِهاْربِإ  َو  « ) دینادب رگا  تسا  رتهب  امش  يارب 
.تسا نادیواج  تداعس  زین  امش  ترخآ  و  دهد ، یم تاجن  یتخب  دب  هانگ و  كرش و  ياهیگدولآ  زا  ار  ناتیایند  هک  ارچ 

494 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

، تسا یلیلد  نمـضتم  مادـک  ره  هک  فلتخم  ریبعت  دـنچ  اب  دزادرپ و  یم یتسرپ  تب  نـالطب  لـئالد  هب  ع )  ) میهاربا سپـس  هیآ 17 -) )
.دنک یم موکحم  ادیدش  ار  اهنآ  نییآ 

(. ًاناثْوَأ ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  امَّنِإ  « ) دیتسرپ یم ار  بوچ ) گنس و  زا   ) ییاهتب طقف  ادخ  زا  ریغ  امش  : » دیوگ یم تسخن 
یتسرپ تب  هدیقع  نالطب  رب  ییایوگ  لیلد  دوخ  اهنآ  هرظنم  یگنوگچ  هک  زیچ  همه  دقاف  روعـش و  لقع و  یب هدارا ، یب ییاه  همـسجم

.تسا
495 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دهد  یم ناشن  اهتب  نیا  عضو  اهنت  هن  دیوگ : یم دور و  یم رتارف  نیا  زا  دعب 

(. ًاْکفِإ َنوُُقلْخَت  َو   ) دیراذگ یم اهتب  نیا  رب  ار  دوبعم  مان  و  دیفاب » یم مه  هب  یغورد   » هک دیناد  یم زین  امش  هکلب  دنتسین ، دوبعم 
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، رگید ناهج  رد  ناتتشون  رس  ای  تسا و  يدام  عفانم  رطاخ  هب  ای  اهتب  نیا  هب  تبسن  امش  شتـسرپ  هک  دزادرپ  یم یموس  لیلد  هب  سپس 
َنیِذَّلا َّنِإ  « ) دنتسین امش  يارب  یقزر  چیه  کلام  دینک ، یم شتسرپ  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ   » هک ارچ  تسا ، لطاب  دشاب  مادک  ره  و 

(. ًاقْزِر ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت 
ادخ دزن  اهنت  ار  يزور  سپ   » تسوا زین  هدنهد  يزور  نیا  رب  انب  تسادـخ  قلاخ ، هکلب  دنتـسین ، قلاخ  اهتب  هک  دـیراد  لوبق  دوخ  امش 

(. َقْزِّرلا ِهَّللا  َْدنِع  اوُغَْتباَف  « ) دیبلطب
(. َُهل اوُرُکْشا  ُهوُُدبْعا َو  َو  « ) دیروآ اج  هب  ار  وا  رکش  دینک و  شتسرپ  ار  وا   » تسوا هدنهد  يزور  نوچ  و 

(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ! ) اهتب يوس  هب  هن  و  دیوش » یم هداد  تشگزاب  وا  يوسب  هک   » دینادب دیبلط  یم ار  رگید  يارس  یگدنز  رگا  و 
.اجنآ هن  دنتسه و  يرثا  أشنم  اجنیا  رد  هن  اهتب 

495 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دینک بیذـکت  ارم )  ) امـش رگا  : » دـیوگ یم اهنآ ، هب  تبـسن  ییاـنتعا  یب نینچمه  و  دـیدهت ، ناونع  هب  ع )  ) میهاربا سپـس  هیآ 18 -) )
ْنِإ َو   ) دـندش راتفرگ  یکاندرد  تشون  رـس  هب  و  دـندرک » بیذـکت  ار ) ناشناربمایپ   ) زین امـش  زا  شیپ  ییاهتما  تسین ) بجعت  ياـج  )

(. ْمُِکْلبَق ْنِم  ٌمَمُأ  َبَّذَک  ْدَقَف  اُوبِّذَُکت 
(. ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو   ) دنوشن ای  دنوش  اریذپ  هاوخ  تسین » راکشآ  غالبا  زج  ادخ  هداتسرف  لوسر و  هفیظو  »

.دندمآ راک  يور  اهنآ  زا  دعب  هک  دندوب  یماوقا  حون و  موق  نیشیپ ، ياهتما  زا  روظنم 

495 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

تـشاد شیوخ  تلاسر  نایب  دیحوت و  هنیمز  رد  میهاربا  هک  ار  یثحب  هدرک و  اهر  اتقوم  ار  میهاربا  ناتـساد  نآرق  اجنیا  رد  هیآ 19 -) )
.دنک یم لیمکت  داعم  رب  لیلد  رکذ  هلیسو  هب 

اْوَرَی َْمل  َأ َو  ( ؟» دـنادرگ یم زاب  ار  نآ  سپـس  دـنک  یم زاغآ  ار  شنیرفآ  دـنوادخ  هنوگچ  دـندیدن  داعم ، نارکنم  نیا  ایآ  : » دـیوگ یم
496 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهُدیُِعی .) َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک 

(. ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  « ) تسا ناسآ  لهس و  ادخ  يارب  راک  نیا  : » دیازفا یم دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 
هک یـسک  ربارب  رد  لکـشم  هداس و  هچ  رگ  دوش ، یم بوسحم  يرت  هداس هلأسم  تسخن  زور  داـجیا  ربارب  رد  تاـیح  دـیدجت  هک  ارچ 

.درادن یموهفم  تساهتنا  یب شتردق 

496 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

رد دـنک  یم توعد  داعم  هلأسم  رد  یقافآ » ریـس   » هب ار  مدرم  هیآ  نیا  رد  دـنک و  یم بیقعت  ار  داعم  ثحب  ناـنچمه  نآرق  هیآ 20 -) )
.تشاد یسفنا » ریس   » هبنج رتشیب  لبق ، هیآ  هک  یلاح 

ناهج هنوگ ) نیمه  هب   ) دنوادخ سپس  تسا ؟ هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  وگب : : » دیامرف یم
(. َةَرِخْآلا َةَأْشَّنلا  ُئِْشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  « ) دنک یم داجیا  ار  ترخآ 

ٍء ْیَـش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ   » يرآ تسا ، هدرک  تباث  ناگمه  رب  ار  شتردق  نیتسخن ، تقلخ  اب  وا  هک  ارچ 
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(. ٌریِدَق
.دنک یم تابثا  دنوادخ  تردق  تعسو  قیرط  زا  ار  داعم  ناکما  نآ ، زا  لبق  هیآ  مه  هیآ و  نیا  مه 

496 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

تمایق رد  وا  : » دـیوگ یم تسا  باذـع  تمحر و  هلأسم  نآ  و  دزادرپ ، یم داعم  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  یکی  رکذ  هب  سپـس  هیآ 21 -) )
هب و  دهد ، یم رارق  تمحر  دروم  دنیبب ) قیال  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  و  دـنک ، یم تازاجم  دـنادب ) قحتـسم  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره 

(. َنُوبَْلُقت ِْهَیلِإ  ُءاشَی َو  ْنَم  ُمَحْرَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُبِّذَُعی  « ) دینک یم تشگزاب  وا  يوس 
دیدهت ماقم  رد  هک  ارچ  تمحر ، دعب  دیوگ  یم باذع  زا  نخس  تسخن  اجنیا  رد  اما  هتفرگ  یشیپ  شبضغ  رب  یهلا  تمحر  هک  نیا  اب 

.تسا

496 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

روصت رگا  دیازفا : یم تسوا ، يوس  هب  همه  تشگ  زاب  و  تسادـخ ، تسد  هب  تمحر  باذـع و  هک  ثحب  نیا  لیمکت  رد  هیآ 22 -) )
امش  » هک ارچ  دیهابتشا  رد  تخس  دریگن ، ار  امش  نابیرگ  تازاجم  لاگنچ  دیور و  نوریب  دنوادخ  تموکح  ورملق  زا  دیناوت  یم دینک 

ِضْرَْألا َو ال ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  « ) دینک رارف  نامـسآ  ای  نیمز  رد  وا  تردق  تسد  زا  دیوش و  هریچ  دـنوادخ  هدارا  رب  دـیناوت  یمن
497 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِءامَّسلا .) ِیف 

يروای یلو و  ادخ ، زج  امـش  يارب   » اریز تسا  ضحم  هابتـشا  مه  نآ  دنک ، یم عافد  امـش  زا  يروای  تسرپ و  رـس  دینک  روصت  رگا  و 
(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  « ) تسین

.ددنب یم نامرجم  نیا  يور  هب  ار  یهلا  تازاجم  لاگنچ  زا  رارف  ياهرد  مامت  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 

497 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

َو « ) دنـسویأم نم  تمحر  زا  دندش  رفاک  وا  ياقل  ادـخ و  تایآ  هب  هک  یناسک  و  : » دـیامرف یم عطاق  روطب  هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 23 -) )
(. ِیتَمْحَر ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ  ِِهئاِقل  ِهَّللا َو  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو  « ) تسا یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  و  : » دیازفا یم دیکأت  يارب  سپس 
.تسادخ تمحر  زا  ندش  سویأم  همزال  میلا » باذع   » نیا

497 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ع)  ) میهاربا هناگ  هس  لئالد  ربارب  رد  هارمگ  موق  نیا  مینیبب  هک  تسا  نآ  تبون  لاح  ع )  ) میهاربا هب  ناربکتسم  خساپ  زرط  هیآ 24 -) )
رب هیکت  قطنم  یب ردلق  نادنمروز  همه  دـننام  اذـل  دنتـشادن و  یقطنم  خـساپ  اعطق  اهنآ  دـنتفگ ؟ هچ  داعم  توبن و  دـیحوت و  هنیمز  رد 

.دندومن رداص  ار  وا  لتق  نامرف  و  دندرک ، ناشیناطیش  تردق 
اَّلِإ ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف  «! ) دینازوسب ای  دیـشکب  ار  وا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  میهاربا ]  ] وا موق  باوج  اما  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ 
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(. ُهُوقِّرَح ْوَأ  ُهُوُلْتقا  اُولاق  ْنَأ 
.تسا شتآ  هب  ندنازوس  نامه  مادعا  عون  نیرتدب  دندوب  دقتعم  نوچ  دش  هتفریذپ  لوا  داهنشیپ  ماجنا  رس 

یلو : » میناوـخ یم هیآ  هلاـبند  رد  هزادـنا  نیمه  تسا ، هدـماین  ناـیم  هب  میهاربا  يزوـس  شتآ  یگنوـگچ  دروـم  رد  ینخـس  اـجنیا  رد 
(. ِراَّنلا َنِم  ُهَّللا  ُهاْجنَأَف  « ) دیشخب ییاهر  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ 

.تسا هدمآ   70 هیآ 68 - ایبنا  هروس  رد  يزوس  شتآ  يارجام  حرش 
(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنروآ یم نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن ارجام  نیا  رد  : » دیازفا یم نایاپ  رد 

498 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

498 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

اهنت هن  یلو  تفای ، ییاـهر  راـگدرورپ  فطل  هب  يا  هداـعلا قراـخ  تروص  هب  میظع  شتآ  نآ  زا  ع )  ) میهاربا لاـح  ره  هب  هیآ 25 -) )
.داد نآ  هب  يرتشیب  ترارح  تعرس و  باتش و  هکلب  تشادن  رب  دوخ  ياهفده  نایب  زا  تسد 

دـشاب ایند  یگدـنز  رد  امـش  نایم  تبحم  یتسود و  هیاـم  هک  يا  هدرک باـختنا  دوخ  يارب  ییاـهتب  ادـخ  زا  ریغ  امـش  تفگ :  » میهاربا
يارب يروای  رای و  چیه  تسا و  شتآ  امـش  هاگیاج  دینک و  یم نعل  ار  رگیدـکی  دـییوج و  یم يرازیب  رگیدـکی  زا  تمایق  زور  سپس 
ُنَْعلَی ٍضْعَِبب َو  ْمُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم  ًاناثْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُْمتْذَخَّتا  اَمَّنِإ  َلاق  َو  « ) دوب دـهاوخن  امش 

(. َنیِرِصان ْنِم  ْمَُکل  ام  ُراَّنلا َو  ُمُکاوْأَم  ًاضَْعب َو  ْمُکُضَْعب 
هتـشذگ نیا  زا  .درک  یم داجیا  ناشناکاین  اهنآ و  نایم  يدـنویپ  زین  دوب و  تدـحو  زمر  حالطـصا  هب  يا  هلیبق موق و  ره  يارب  شتـسرپ 

.دوب ناوریپ »  » و نارس »  » نیب یلاصتا  هقلح  نیا  دندرک و  یم اهتب  شتسرپ  هب  توعد  ار  دوخ  ناوریپ  رافک  نارس 
.دزادنا یم يرگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  کی  ره  دوش و  یم هتسسگ  مه  زا  یلاشوپ  هدیسوپ و  چوپ و  ياهدنویپ  نیا  همه  تمایق  رد  یلو 

498 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

: دیوگ یم دنک ، یم میهاربا  ترجه  طول و  نامیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
(. ٌطُول َُهل  َنَمآَف  « ) دروآ نامیا  میهاربا ]  ] وا هب  طول  «و 

هلزنم هب  گرزب  درف  کـی  يوریپ  هک  اـجنآ  زا  و  دوب - میهاربا  رهاوخ  رـسپ  دـنیوگ : یم دوـب - ادـخ  گرزب  ناربماـیپ  زا  دوـخ  طوـل » »
ات دیوگ : یم نخس  میهاربا  رـصاعم  يالاو  تیـصخش  نآ  طول  نامیا  زا  اصوصخم  اجنیا  رد  دنوادخ  تسا ، تلم  تما و  کی  يوریپ 

.دوبن مهم  دندرواین  نامیا  نارگید  رگا  دوش  نشور 
یِّنِإ َلاـق  َو  « ) تسا میکح  تردـق و  بحاـص  وا  هک  منک  یم ترجه  مراـگدرورپ  يوـسب  نم  تفگ : مـیهاربا )  ) و : » دـیازفا یم سپس 

(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ٌرِجاهُم 
دناوتب ات  درک ، تکرح  دیحوت ، ایبنا و  دهم  ماش ، نیمز  رس  يوس  هب  هراس - شرسمه  طول و  قافتا  هب  لباب - نیمز  رـس  زا  ع )  ) میهاربا

.دشخب تعسو  ار  دیحوت  توعد  اجنآ  رد 
499 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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499 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

.داد میهاربا  هب  گرزب  ترجه  نیا  زا  دعب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هناگ راهچ  بهاوم  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
و : » دیوگ یم دنرادهگن ، نشور  وا  نامدود  رد  ار  توبن  نامیا و  غارچ  دـنناوتب  هک  ینادـنزرف  دوب ، هتـسیاش  قیال و  نادـنزرف  تسخن 

(. َبوُقْعَی َقاحْسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  َو  « ) میدیشخب وا  هب  ار  بوقعی  قاحسا و  رمع ) رخاوا  رد  )
(. َباتِْکلا َةَُّوبُّنلا َو  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  شنامدود  رد  ار  ینامسآ  باتک  تّوبن و  : » هک نیا  رگید 

(. اْینُّدلا ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاْنیَتآ  َو  « ) میداد ایند  رد  ار  وا  شاداپ  و  : » هک نیا  موس 
ع)  ) میهاربا هب  همه  هک  ارچ  اهتما ، همه  نایم  رد  قدص  ناسل  کین و  مان  دننام  دشاب : یفلتخم  روما  هب  هراشا  تسا  نکمم  شاداپ  نیا 

.دنمان یم شیایبنالا  خیش  دننک و  یم راختفا  وا  دوجو  هب  دنراذگ ، یم مارتحا  نأشلا  میظع  ربمایپ  کی  ناونع  هب 
.تسا اهشاداپ  نیا  زا  رگید  یکی  وا  ياعد  هب  هکم  نیمز  رس  يدابآ 

ار تاراـختفا  زا  لـماک  هعومجم  کـی  نیا  و  َنیِِحلاَّصلا .) َنَِمل  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  « ) تسا ناـحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  : » هک نیا  مراـهچ 
.دهد یم لیکشت 

499 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

مه ربمایپ  تشذـگ  رـس  زا  یـشخب  رکذ  غارـس  هب  ع )  ) میهاربا يارجام  زا  يا  هشوگ نایب  زا  دـعب  رـس ! هریخ  نانماد  هدولآ  هیآ 28 -) )
یتشز رایسب  لمع  امش  تفگ : شموق  هب  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) میداتـسرف ار  طول  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، ع )  ) طول شرـصع 

ام َۀَشِحاْفلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  َو  « ) تسا هدادن  ماجنا  ار  نآ  امـش  زا  شیپ  ناهج  مدرم  زا  کی  چـیه  هک  دـیهد  یم ماجنا 
(. َنیَِملاْعلا َنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَس 

.تسا ییارگ » سنجمه   » زا هیانک  اجنیا  رد  َۀَشِحاْفلا » »

499 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

!؟» دیور یم نادرم  غارـس  هب  امـش  ایآ  : » تفگ تخاس و  نایب  رت  شاف ار  دوخ  دصقم  سپـس  گرزب  ربمایپ  نیا  ع ) « ) طول (- » هیآ 29 )
(. َلاجِّرلا َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  (َأ 

(. َلِیبَّسلا َنوُعَطْقَت  َو  ( !؟» دینک یم عطق  ار  ناسنا ) لسن  موادت   ) هار ایآ  «و 
500 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َرَْکنُْملا .) ُمُکیِدان  ِیف  َنُوتْأَت  َو  « ) دیهد یم ماجنا  دنسپان  لامعا  ناتسلجم  رد  «و 

.دوب هچ  ع )  ) طول ترضح  یقطنم  نانخس  ربارب  رد  نیگنن  هارمگ و  موق  نیا  خساپ  مینیبب  نونکا 
َباوَج َناک  امَف  « ) روایب ام  يارب  ار  یهلا  باذـع  ییوگ  یم تسار  رگا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ  اـما  : » دـیوگ یم نآرق 

(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِباذَِعب  اِنْتئا  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق 

500 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هودـنا مغ و  زا  هدـنکآ  یبلق  اب  دروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  ور  دـش ، هاـتوک  اـج  همه  زا  شتـسد  ع )  ) طول هک  دوب  اـجنیا  رد  هیآ 30 -) )
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(. َنیِدِسْفُْملا ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  « ) امرف يرای  راکهبت  موق  نیا  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ ! درک : ضرع  »
، دـنا هتخادـنا رـس  تشپ  ار  ینمادـکاپ  تفع  دـنا ، هداد داب  رب  ار  اوقت  قالخا و  دـنا ، هدیـشک یهابت  داسف و  هب  ار  نیمز  يور  هک  یموق 

.دنا هدرک دیدهت  یتسین  انف و  هب  ار  ناسنا  لسن  دنا و  هتخیمآ متس  ملظ و  قالخا و  داسف  اب  ار  یتسرپ  تب  كرش و 

500 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هک نآ  زا  لبق  دندوب  باذع  رومأم  هک  یناگتشرف  دش ، باجتـسم  طول  ياعد  ماجنا  رـس  ناگدولآ ! تشون  رـس  مه  نیا  و  هیآ 31 -) )
ینعی رگید ، یتلاسر  يادا  يارب  دوب  نآ  رد  ع )  ) میهاربا هک  ینیمز  رـس  هب  دـنیایب  دوخ  تیرومأـم  ماـجنا  يارب  ع )  ) طول نیمز  رـس  هب 

.دنتفر نادنزرف  دلوت  هب  ع )  ) میهاربا تراشب 
رهش و نیا  لها  ام  دنتفگ : دندروآ ، میهاربا  يارب  دنزرف ) دلوت   ) تراشب ناگتشرف ) زا   ) ام ناگداتـسرف  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم هیآ 

َمیِهاْربِإ اُنلُـسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو  « ) دنرگمتـس نآ  لها  هک  ارچ  درک ، میهاوخ  كاله  دـندرک ] هراشا  طول  موق  ياهرهـش  هب  و   ] ار يداـبآ 
(. َنیِِملاظ اُوناک  اهَلْهَأ  َّنِإ  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ِلْهَأ  اوُِکلْهُم  اَّنِإ  اُولاق  يرُْشْبلِاب 

500 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

َلاق «! ) تسا طول  يدابآ  نیا  رد  تفگ :  » دش و ادـخ  گرزب  ربمایپ  طول  نارگن  دینـش  ار  نخـس  نیا  میهاربا  هک  یماگنه  هیآ 32 -) )
(. ًاطُول اهِیف  َّنِإ 

ُنَْحن اُولاق  « ) میرت هاگآ دنتـسه  نآ  رد  هک  یناسک  هب  ام  شابم ) نارگن  : ) دنتفگ  » وا خساپ  رد  اروف  اما  دش !؟ دـهاوخ  هچ  وا  تشونرس 
، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  .تسا  هدـش  باسح  قیقد و  الماک  ام  همانرب  مینازوس و  یمن مه  اب  ار  کشخ  رت و  زگره  ام  اهِیف .) ْنَِمب  ُمَلْعَأ 

501 ص : ج3 ،
اَّلِإ ُهَلْهَأ  ُهَّنَیِّجَُنَنل َو  «! ) دـنام دـهاوخ  یقاب  راکهنگ )  ) موق نایم  رد  هک  شرـسمه  زج  میهد  یم تاجن  ار  شا  هداوناـخ وا و  : » دـندوزفا و 

(. َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما 

501 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

.دندش ع )  ) طول راید  هناور  اهنآ  تفرگ و  نایاپ  اجنیا  رد  میهاربا  اب  ناگتشرف  يوگتفگ  هیآ 33 -) )
ًاطُول اُنلُـسُر  ْتَءاج  ْنَأ  اََّمل  َو  « ) دش گنتلد  لاح و  دب  اهنآ  ندـید  زا  دـندمآ  طول  دزن  ام  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق 

(. ًاعْرَذ ْمِِهب  َقاض  ْمِِهب َو  َء  یِس
درد بجوم  طول  يارب  دوب  نکمم  يا ، هدولآ طیحم  نانچ  رد  ینانامهیم  نینچ  ندمآ  و  دندوب ، هفایق  شوخ  یناناوج  تروص  هب  اهنآ 

.دوش نانامهیم  دزن  يزیر  وربآ  الامتحا  رس و 
و سرتن ، دنتفگ : : » دندروآ نوریب  ینارگن  زا  ار  وا  هدومن و  یفرعم  ار  دوخ  يدوز  هب  دـندرک  كرد  ار  وا  یتحاران  هک  نانامهیم  یلو 

میهاوخ تاجن  ار  تا  هداوناخ وت و  ام  دش ) دـنهاوخ  دوبان  یگمه  يدوز  هب  تسین و  هتخاس  نامرـش  یب نیا  زا  يراک   ) شابم نیگمغ 
َکَتَأَْرما اَّلِإ  َکَلْهَأ  َكوُّجَنُم َو  اَّنِإ  ْنَزْحَت  ْفَخَت َو ال  اُولاق ال  َو   ) دوش یم كاله  و  دنام » یم یقاب  موق  نایم  رد  هک  ترـسمه  زج  داد ،

(. َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک 
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501 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

لها رب  ام  : » دندوزفا دنزاس  رتنـشور  دوخ  تیرومأم  همانرب  رد  ار  گنن  هب  هدولآ  هورگ  نیا  تشون  رـس  هک  نیا  يارب  دـعب  هیآ 34 -) )
َنِم ًازْجِر  ِۀَـیْرَْقلا  ِهِذـه  ِلْهَأ  یلَع  َنُولِْزنُم  اَّنِإ  «! ) تخیر میهاوخ  ورف  ناشهانگ  قسف و  رطاخ  هب  نامـسآ  زا  یباذـع  يدابآ  رهـش و  نیا 

(. َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا 

501 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ياه هناریو زا   ) اهیدابآ نآ  زا  ام  : » دیامرف یم هزادنا  نیمه  هدشن ، هداد  حیـضوت  اهنآ  كاندرد  باذع  یگنوگچ  اجنیا  رد  هیآ 35 -) )
یقاـب دـننک  یم هشیدـنا  هک  یناـسک  يارب  ینـشور  هناـشن  تربـع و  سرد  اـهنآ  هدـش ) دوباـن  هدـید و  ـالب  ياهرهـش  هتخیر و  مه  رد 

(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًۀَنَِّیب  ًۀَیآ  اْهنِم  انْکَرَت  ْدََقل  َو  « ) میدراذگ
ور ریز و  یلکب  ار  اهنآ  ياهرهش  يدیدش  هلزلز  تسخن  هک  تسا  هدمآ  دوه  هروس  هیآ 82  نینچمه  فارعا و  هروس  هیآ 84  رد  یلو 

.تخیر ورف  اهنآ  رب  ینامسآ  ياهگنس  زا  یناراب  سپس  درک و 
502 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

502 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

و بیعش » موق   » نوچمه يرگید  ماوقا  هب  تبون  شموق  طول و  ناتساد  زا  دعب  دندش : تازاجم  یعون  هب  رگمتس  هورگ  ره  هیآ 36 -) )
.دسر یم نوعرف »  » و دومث »  » و داع » »

(. ًاْبیَعُش ْمُهاخَأ  َنَیْدَم  یلِإ  َو  « ) میداتسرف ار  بیعش  ناشردارب  نیدم  يوس  هب  ام  : » دیوگ یم تسخن 
.تسا اهنآ  ییوج  هطلس مدع  ناشیاهتما و  هب  تبسن  ناربمایپ  نیا  تبحم  تیاهن  هب  هراشا  ردارب ، هب  ریبعت 

و هتفرگ ، رارق  هبقع » جـیلخ   » قرـش رد  دوـش ، یم هدـناوخ  ناـعم »  » ماـن هب  زورما  هک  ندرا »  » یبرغ بوـنج  رد  تـسا  يرهـش  نیدـم » »
.دنتسیز یم اجنآ  رد  شموق  بیعش و  ترضح 

زاغآ تسا  نییآ  نید و  ره  ساسا  هیاپ و  هک  داعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  زا  ار  دوخ  توعد  ادـخ  گرزب  ناربماـیپ  ریاـس  دـننام  بیعـش » »
(. َرِخْآلا َمْوَْیلا  اوُجْرا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  « ) دیشاب راودیما  تمایق  زور  هب  دیتسرپب و  ار  ادخ  نم ! موق  يا  تفگ : ، » درک

.تشاد دهاوخ  يا  هداعلا قوف  ریثأت  ناسنا  حالصا  تیبرت و  رد  املسم  لصا  ود  نیا  هب  داقتعا 
نیمز رد  داسف  رد  یعس  : » تفگ دریگ  یم رب  رد  ار  یعامتجا  ياه  همانرب مامت  هک  دوب  یلمع  عماج  روتسد  کی  بیعش »  » موس روتـسد 

(. َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  « ) دینکم
حالـص و نآ  لـباقم  هطقن  دریگ و  یم رب  رد  ار  ملظ  فارحنا و  يرگناریو و  یناـماسبان و  هنوگ  ره  هک  دراد  یعیـسو  موـهفم  داـسف » »

.تسا حالصا 

502 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ار وا   » هدمآ رب  تفلاخم  ماقم  رد  دنونـشب  ناج  شوگ  هب  ار  گرزب  حلـصم  نیا  ياهزردـنا  هک  نیا  ياج  هب  هورگ  نآ  اما  هیآ 37 -) )
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(. ُهُوبَّذَکَف « ) دندرک بیذکت 
(. ُۀَفْجَّرلا ُمُْهتَذَخَأَف  «! ) تفرگ ارف  ار  اهنآ  هلزلز  ببس  نیا  هب  «و 

(. َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  «! ) دندوب هدرم  هداتفا و  ور  هب  دوخ  ياه  هناخ رد  نادادماب  «و 
503 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

503 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

موق ود  نیا  اب  ناشیاهوگتفگ  و  حلاص ،) دوه و   ) اهنآ ربمایپ  زا  هکنآ  یب دیوگ ، یم دومث »  » و داع »  » موق زا  نخـس  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
.تسا هدمآ  ارارک  نآرق  رگید  تایآ  رد  ناشربمایپ  ناتساد  هدش و  هتخانش  دندوب  یماوقا  هک  ارچ  دروآ ، نایم  هب  ینخس  شک  رس 

(. َدوُمَث ًاداع َو  َو   ) میدرک كاله  ار  دومث » داع و  هفیاط  ام  : » دیامرف یم
رس رب  نمی  رجح و  نیمز  رس  رد  ناشیاهرهش  ياه  هناریو و  تسا » راکشآ  امـش  يارب  نانآ  هدش ) ناریو   ) نکاسم و  : » دیازفا یم سپس 

(. ْمِِهنِکاسَم ْنِم  ْمَُکل  َنَّیَبَت  ْدَق  َو   ) ناتهار
هار زا  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دوب ، هتـسارآ  اهنآ  يارب  ار  ناشلامعا  ناطیـش  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  یتخب  دـب  یلـصا  تلع  هب  سپس 

(. ِلِیبَّسلا ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  « ) تشاد زاب  ادخ ) )
(. َنیِرِْصبَتْسُم اُوناک  َو  « ) دندوب انیب  هک  یلاح  رد  »

.دندوب هداد  ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  یفاک  ردقب  زین  یهلا  ناربمایپ  و  دوب ، اوقت  دیحوت و  رب  اهنآ  ترطف 

503 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

نوراق و  : » دیوگ یم هدرب ، مان  دندوب  یناطیش  تردق  کی  زا  يزراب  هنومن  مادک  ره  هک  ناشکندرگ  زا  رفن  هس  زا  هیآ  نیا  هیآ 39 -) )
(. َناماه َنْوَعِْرف َو  َنوُراق َو  َو   ) میدرک كاله  زین » ار  ناماه  نوعرف و  و 

يارب ییوگلا  ناماه  و  تنطیـش ، اب  مأوت  يرابکتـسا  تردق  رهظم  نوعرف  تلفغ ، یهاوخ و  دوخ  رورغ و  اب  مأوت  تورث  رهظم  نوراق 
.دوب ربکتسم  ناملاظ  زا  تنواعم 

(. ِتانِّیَْبلِاب یسُوم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو   ) درک مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  و  دمآ » هس  نیا  غارس  هب  نشور  لئالد  اب  یسوم  : » دیازفا یم سپس 
(. ِضْرَْألا ِیف  اوُرَبْکَتْساَف  « ) دنتفرگ شیپ  نیمز  رد  ار  یشک  رس  رورغ و  رابکتسا و  هار  اهنآ  اما  »

ریـسفت هدیزگرب  َنیِِقباس .) اُوناک  ام  َو   ) دـننک رارف  وا  تردـق  لاگنچ  زا  و  دـنریگ » یـشیپ  ادـخ  رب  دنتـسناوتن  همه ) نیا  اب   ) اهنآ  » یلو
504 ص : ج3 ، هنومن ،

نامه رد  هکلب  دنبای ، ییاهر  یهلا  باذع  زا  و  دنزیرگب ، دنتشاد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  اب  ادخ  تردق  ورملق  زا  دنتـسناوتن  اهنآ  اریز 
.داتسرف مدع  راید  هب  ینوبز  تلذ و  اب  ار  اهنآ  درک  هدارا  دنوادخ  هک  يا  هظحل

504 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

(. ِِهْبنَِذب انْذَخَأ  الُکَف  « ) میتفرگ شهانگ  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ام  سپ  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 40 -) )
موق هورگ ، نیا  زا  روظنم  ًابِصاح .) ِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  « ) میداتـسرف هزیرگنـس  اب  مأوت  هدنبوک  دیدش و  ینافوت  اهنآ  زا  یـضعب  رب  »
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.تسا داع 
(. ُۀَْحیَّصلا ُْهتَذَخَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) تفرگ ورف  ینامسآ  هحیص  ار  رگید  یضعب  «و 

.دیدرگ لزان  رگید  ماوقا  یضعب  و  دومث ، موق  رب  هک  دوب  یباذع  نیا  و 
(. َضْرَْألا ِِهب  انْفَسَخ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) میدرب ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  زا  رگید  یضعب  «و 

(. اْنقَرْغَأ ْنَم  ْمُْهنِم  َو  « ) میدرک قرغ  ار  رگید  یضعب   » هرخالاب تفای و  ققحت  نوراق  دروم  رد  هک  دوب  یتازاجم  نیا 
.تساهنآ عابتا  ناماه و  نوعرف و  هب  هراشا  نیا 

هک دندرک  یم ورد  ار  یلوصحم  دندش و  شیوخ  ياهراک  لمعلا  سکع  راتفرگ  همه  اهنیا  هک  تیعقاو  نیا  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
متـس نتـشیوخ  رب  هک  دـندوب  اـهنآ  درکن ، متـس  ملظ و  اـهنآ  هـب  زگره  دـنوادخ  : » دـیامرف یم دـندوب ، هدیـشاپ  ناـشدوخ  ار  نآ  رذـب 

(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  ْمُهَِملْظَِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  َو  « ) دندرک یم
زاب حالـصا و  ياههار  مامت  هک  اجنآ  رد  اهناسنا ، لامعا  زا  تسا  یمـسجت  بات و  زاـب  رگید  ناـهج  ناـهج و  نیا  ياـهتازاجم  يرآ !

.دندنبب دوخ  يور  هب  ار  تشگ 

504 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دـسفم و ناکرـشم  زیگنا  مغ كاـندرد و  تشون  رـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  توبکنع ! هنـال  نوـچمه  تسـس  ياـههاگ  هیکت هیآ 41 -) )
ریغ هک  یناسک  يارب  ییایوگ  بلاج و  لاثم  اجنیا  رد  بسانت  نیمه  هب  دـش ، نایب  هاوخ  دوخ  رگدادـیب و  ناملاظ  جوجل و  ناربکتـسم 
لثم دـندیزگ ، رب  دوخ  ياـیلوا  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناـسک  لـثم  : » دـیامرف یم هدرک ، ناـیب  دـنهد  یم رارق  دوخ  یلو  دوبعم و  ار  ادـخ 

ریـسفت هدـیزگرب  رگا  تسا ، توبکنع  هناخ  اه ، هناخ نیرت  تسـس هک  یلاح  رد  هدرک ، باختنا  دوخ  يارب  يا  هناخ هک  تسا  توبکنع 
505 ص : ج3 ، هنومن ،

اُوناک َْول  ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  ًاْتَیب َو  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَـثَمَک  َءاـِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  «! ) دنتـسناد یم
(. َنوُمَْلعَی

.دنراد نیدالوپ  ّدس  رب  هیکت  دننک  یم هیکت  ادخ  رب  لکوت  نامیا و  رب  هک  اهنآ  یلو 
بیاجع زا  دوخ  دشاب  یم یتسس  رد  لثملا  برـض  هک  نیا  اب  وا  ياهرات  توبکنع و  هناخ  تسا : يرورـض  اجنیا  رد  زین  هتکن  نیا  رکذ 

.دنک یم رتانشآ  راگدیرفآ  تمظع  هب  ار  ناسنا  نآ  رد  تقد  هک  تسا  شنیرفآ 
زا یـصوصخ  ياه  هیاپ يور  رب  شیاهعاعـش  اب  دیـشروخ  کی  نوچمه  یبلاـج  هرظنم  مینک  تقد  توبکنع  ملاـس  ياـه  هناـخ هب  رگا 

روـصت نآ  زا  رت  تسـس عوـمجم  رد  یلو  تسا  یلآ  هدـیا بساـنم و  هناـخ  توـبکنع  يارب  هناـخ  نیا  هـتبلا  مـینک  یم هدـهاشم  اـهرات 
.دنتسرپ یم ادخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  تسا  نینچ  نیا  و  دوش ، یمن

505 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

وا زا  ریغ  اهنآ  ار  هچنآ  دنوادخ  : » دیوگ یم دـهد ، یم ربخ  یب لفاغ و  ناکرـشم  نیا  هب  يزیمآدـیدهت  رادـشه  هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
(. ٍء ْیَش ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دناد یم دنناوخ  یم

.تسین هدیشوپ  ادخ  رب  کی  چیه  ناشناهنپ ، یفخم و  كرش  و  اهنآ ، راکشآ  كرش 
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(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  « ) قالطالا یلع  میکح  ریذپان و  تسکش رداق  تسوا  «و 
هک دـنک  یم باـجیا  وا  تمکح  هکلب  تسا ، دودـحم  شتردـق  اـی  دـناد  یمن هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هن  دـهد ، یم اـهنآ  هب  تلهم  رگا 

.دندرگ تیاده  دنتیاده ، هتسیاش  هک  اهنآ  و  دوش ، تجح  مامتا  همه  رب  ات  دهد  یفاک  تصرف 

505 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دـندرک و یم وا  هب  اـهلاثم  نیا  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نانمـشد  هک  تسا  يداریا  هب  هراـشا  اـیوگ  هـیآ  نـیا  هیآ 43 -) )
.دنزب لاثم  اهنیا  دننام  تارشح و  سگم و  توبکنع و  هب  تسا  نامسآ  نیمز و  هدننیرفآ  هک  ییادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتفگ : یم
َْکِلت َو  « ) دـننک یمن كرد  ار  نآ  ناملاع  زج  مینز و  یم مدرم  يارب  ام  هک  تسا  ییاهلاثم  اـهنیا  و  : » دـیوگ یم اـهنآ  خـساپ  رد  نآرق 

(. َنوُِملاْعلا اَّلِإ  اُهلِقْعَی  ام  ِساَّنِلل َو  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَْألا 

505 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

506 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
(. َنِینِمْؤُْمِلل ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُهَّللا  َقَلَخ  « ) نامیا اب  دارفا  يارب  تسا  یمیظع  هناشن  نیا  رد  هدیرفآ و 

دوجوم رگا  و  تسا ، باسح  يور  دنز ، یم شداینب  یب تسـس و  هناخ  توبکنع و  هب  لاثم  رگا  درادـن ، هار  وا  راک  رد  هدوهیب  لطاب و 
.تسا ینامسآ  ياه  هموظنم اهناشکهک و  نیرتگرزب  هدننیرفآ  وا  هن  رگ  و  تسا ، قح  نایب  يارب  هدیزگرب  لیثمت  يارب  ار  یکچوک 

506 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

رب گرزب و  ناربمایپ  نیـشیپ و  ماوقا  تشذگ  رـس  زا  یفلتخم  ياهـشخب  نایاپ  زا  دعب  اهیدب : اهیتشز و  زا  هدـنراد  زاب  زامن  هیآ 45 -) )
تیوقت رطاخ و  یلـست  يرادلد و  يارب  ار - نخـس  يور  اهنآ ، یگدـنز  زیگنا  مغ نایاپ  و  یهلا ، ناربهر  نیا  اب  اهنآ  بولطم  ان  دروخ 

.دهد یم وا  هب  روتسد  ود  هدرک  ربمایپ  هب  عماج - یلک و  یشم  طخ  هئارا  هیحور و 
ناوخب و ِباتِْکلا .) َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلتا  « ) نک توالت  هدـش  یحو  وت  هب  نآرق )  ) ینامـسآ باتک  زا  ار  هچنآ  : » دـیوگ یم تسخن 

.دنب راک  هب  تیگدنز  رد 
و : » دیوگ یم تسا ، شرورپ  یلصا  هخاش  هک  دزادرپ  یم مود  روتـسد  هب  دراد ، شزومآ  هبنج  تقیقح  رد  هک  روتـسد  نیا  نایب  زا  دعب 

(. َةالَّصلا ِِمقَأ  َو  « ) راد اپ  رب  ار  زامن 
ِنَع یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  « ) دراد یم زاب  تارکنم  اـهیتشز و  زا  ار ) ناـسنا   ) زاـمن اریز  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، زاـمن  گرزب  هفـسلف  هب  سپس 

(. ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو 
زاب رثا  ياراد  دزادـنا  یم داـعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  ینعی  هدـنراد  زاـب  لـماع  نیرتدـنمورین  داـی  هب  ار  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  زاـمن  تعیبط 

.تسا رکنم  ءاشحف و  زا  یگدنراد 
تاجرد نیا  زا  یضعب  ياراد  طیارش  تیاعر  تبسن  هب  يزامن  ره  دراد و  يدایز  تاجرد  بتارم و  هلسلس  رکنم  اشحف و  زا  یهن  هتبلا 

.تسا
نیا ایآ  دـنیبب  دـیاب  هن ؟ ای  هدـش  یهلا  هاگرد  لوبقم  شزامن  ایآ  دـنیبب  دراد  تسود  هک  یـسک  : » دـیامرف یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ج3، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  تسا !» لوبق  شزامن  هتـشادزاب  هک  رادـقم  نامه  هب  هن ؟ ای  هتـشاد  زاب  تارکنم  اهیتشز و  زا  ار  وا  زاـمن ،
507 ص :

(. ُرَبْکَأ ِهَّللا  ُرْکَِذل  َو  « ) تسا رتالاب  رترب و  مه  نآ  زا  ادخ  رکذ  : » دیامرف یم هفاضا  هیآ  هلابند  رد 
زا یتح  هک  زامن  مهم  تاکرب  راثآ و  زا  رگید  یکی  ینعی  دـشاب ، یم زامن  يارب  يرتمهم  هفـسلف  ناـیب  هک  تسا  نیا  قوف  هلمج  رهاـظ 

، تسا تداعـس  ریخ و  ره  یلـصا  هیام  هشیر و  هک  دزادنا  یم ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  تسا  رتمهم  زین  رکنم  اشحف و  زا  یهن 
هـشیر تلع و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نآ  يرترب  عقاو  رد  دـشاب ، یم هّللا » رکذ   » نیمه زین  رکنم  اـشحف و  زا  یهن  یلـصا  لـماع  یتح  و 

.دوش یم بوسحم 
ادخ و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  تسا  توافتم  رایـسب  تادابع  ریاس  زامن و  رد  اهنآ  بلق  روضح  نازیم  اهناسنا و  تاین  هک  اجنآ  زا  و 

(. َنوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) دیهد یم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  دناد  یم
.دینک یم يراج  نابز  رب  هک  ینانخس  هچ  و  دیراد ، لد  رد  هک  ار  یتاین  هچ  راکشآ ، ای  دیهد  یم ماجنا  ناهنپ  رد  هک  ار  یلامعا  هچ 

507 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 21  زاغآ 

507 ص :  توبکنع .....  هروس  همادا 

507 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

لهاج جوجل و  ناتسرپ » تب   » اب دروخ  رب  هوحن  زا  نخس  رتشیب  هتشذگ  تایآ  رد  دینیزگ : رب  ار  شور  نیرتهب  ثحب  يارب  هیآ 46 -) )
هب دـیاب  هک  تسا  باتک » لها   » اب هلداجم  زا  نخـس  اجنیا  رد  و  تفگ ، یم نخـس  اـهنآ  اـب  دـنت ، یقطنم  اـب  لاـح  ياـضتقم  هب  هک  دوب 

.دشاب رتمیالم  تروص 
َیِه ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  ـال  َو  « ) دـینکن هلداـجم  تسا  رتهب  همه  زا  هک  یـشور  هب  زج  باـتک  لـها  اـب  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ُنَسْحَأ
گنهآ لدتـسم ، نآ  ياوتحم  هناتـسود ، نخـس  نحل  هنابّدؤم ، امـش  ظافلا  ینعی  تسا ، یقطنم  ياـهوگتفگ  ثحب و  اـجنیا  رد  روظنم 

.دریگ ماجنا  شور  هویش و  نیمه  رد  دیاب  همه  مارتحا ، کته  تنوشخ و  هنوگ  ره  لاجنج و  دایرف و  زا  یلاخ  ادص 
لباـقم فرط  اـی  و  دوش ، ینوـبز  فعـض و  رب  لـمح  تسا  نکمم  يدراوـم  رد  یمالـسا  هلداـجم  ثحب و  رد  یلک  لـصا  نیمه  هتبلا 

508 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  هک  دشاب  رورغم  تسم و  نانچنآ 
هک اهنآ  زا  یناسک  رگم  : » دیامرف یم انثتـسا  کی  تروص  هب  هیآ  هلابند  رد  اذل  دـیازفیب  شتراسج  تأرج و  رب  یناسنا ، دروخ  رب  زرط 

(. ْمُْهنِم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) دندش متس  ملظ و  بکترم 
هّللا یّلـص  مالـسا  ربمایپ  فاصوا  هب  مدرم  ات  دـندومن  نامتک  ار  یهلا  تایآ  زا  يرایـسب  دـندرک و  ملظ  نارگید  دوخ و  رب  هک  اـهنامه 

.دنوشن انشآ  هلآ  هیلع و 
، هدروآ نایم  هب  دشاب  ثحب  نیا  يارب  يا  هدنز يوگلا  دناوت  یم هک  ار  نسحا » هب  هلداجم   » نشور ياهقادـصم  زا  یکی  هیآ  رخآ  رد  و 
رد و  تسا ، یکی  امـش  ام و  دوبعم  میراد ، نامیا  تسا  هدـش  لزان  امـش  ام و  رب  ادـخ  يوس  زا  هچنآ  مامت  هب  ام  دـییوگب  : » دـیامرف یم

(. َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  ٌدِحاو َو  ْمُکُهلِإ  انُهلِإ َو  ْمُْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اْنَیلِإ َو  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو  « ) میتسه میلست  وا  ربارب 
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508 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

وت رب  ار  نآرق ]  ] باتک هنوگ  نیا  و  : » دـیامرف یم دـمآ ، لـبق  هیآ  رد  هک  يا  هناـگراهچ لوصا  رب  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 47 -) )
(. َباتِْکلا َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو  « ) میدرک لزان 

هلداجم و  قح ، نامرف  ربارب  رد  طرش  دیق و  یب میلست  نیتسار  ناربمایپ  همه  توعد  تدحو  دوبعم ، تدحو  ساسا  رب  نآرق  نیا  يرآ !
.هدش لزان  اه  هویش نیرتهب  اب 

ناـمیا باـتک  نیا  هب  دـندقتعم ) دـنبیاپ و  نآ  هب  یتـسار  هـب  و   ) مـیا هداد اـهنآ  هـب  ینامـسآ )  ) باـتک هـک  یناـسک  : » دـیازفا یم سپس 
(. ِِهب َنُونِمُْؤی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلاَف  « ) دنروآ یم

دوخ بتک  ياوـتحم  اـب  گـنهامه  یلک  لوـصا  رظن  زا  ار  شیاوـتحم  مه  و  دـنا ، هتفاـی دوـخ  بتک  رد  ار  نآ  ياـه  هناـشن مه  هک  ارچ 
.دننیب یم

(. ِِهب ُنِمُْؤی  ْنَم  ِءالُؤه  ْنِم  َو  « ) دنروآ یم نامیا  نآ  هب  زین  برع ) ناکرشم  هکم و  لها  زا   ) اهنیا زا  یهورگ  و  : » دیازفا یم دعب 
(. َنوُِرفاْکلا اَّلِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو  « ) دننک یمن راکنا  نارفاک  زج  ار  ام  تایآ  : » دیوگ یم هورگ  ود  ره  نارفاک  دروم  رد  نایاپ  رد  و 

509 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ظفح  يارب  ای  و  ناکاین ، زا  هناروک  روک  دیلقت  بصعت و  تجاجل و  رطاخ  هب  اهنآ 
.دنزیخ یم رب  راکنا  هب  رذگ  دوز  عورشمان  عفانم 

509 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

رب تسا  يدـیکأت  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  توـعد  تیناـقح  نشور  ياـه  هناـشن زا  رگید  یکی  هـب  سپـس  هیآ 48 -) )
یتـشون یمن يزیچ  دوخ  تسد  اـب  و  يدـناوخ ، یمن ار  یباـتک  نیا  زا  شیپ  زگره  وت  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  هتـشذگ  هیآ  ياوتحم 

هعلاطم هجیتن  هدروآ  وا  ار  هچنآ  دنیوگب  و  دننک » دیدرت  کش و  دنتـسه  وت  نانخـس  لاطبا  بیذکت و )  ) ددص رد  هک  ینانمـشد  ادابم 
(. َنُولِْطبُْملا َباتْرَال  ًاذِإ  َِکنیِمَِیب  ُهُّطُخَت  ٍباتِک َو ال  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو   ) تساهنآ زا  يرادرب  هخسن  نیشیپ و  بتک 

! يدش سّردم  دص  زومآ  هلأسم  یهلا ، یحو  هراشا  اب  اما  یتشونن ، طخ  یتفرن و  بتکم  هب  زگره  وت 

509 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

زا تسا  يا  هعومجم ینامـسآ  باـتک  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  نآرق  تیناـقح  يارب  يرگید  ياـه  هناـشن هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
(. َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  « ) دریگ یم رارق  ملع  نابحاص  ياه  هنیس رد  هک  تانیب  تایآ 

تایآ یناشیپ  رد  دروخ و  یم مشچ  هب  نآ  دوخ  رد  نآرق  تیناقح  ياـه  هناـشن هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  ٌتاـنَِّیب » ٌتاـیآ   » هب ریبعت 
.دشخرد یم

دنچ ره  دـنراد ، یهاـگآ  ملع و  زا  يا  هرهب هک  دنتـسه  یناـسک  نآ ، ناگدادـلد  ناـبلاط و  تاـیآ و  نیا  نارادـفرط  هتـشذگ ، نـیا  زا 
.تسا هنهرب  ناشیاپ  یهت و  ناشتسد 

(. َنوُِملاَّظلا اَّلِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو  « ) دننک یمن راکنا  دانع ) يور  زا   ) نارگمتس زج  ار  ام  تایآ  و  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد 
.تسا هدمآ  زین  نیشیپ  بتک  رد  تسا و  نشور  نآ  ياه  هناشن هک  ارچ 
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509 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

نایب ربارب  رد  یتمیق  چیه  هب  دندوبن  رضاح  لطاب ، رد  رارصا  تجاجل و  رثا  رب  هک  یناسک  تسین !؟ یفاک  نآرق  هزجعم  ایآ  هیآ 50 -) )
هیرخس يور  زا  اهنآ  دیوگ : یم هیآ  نیا  رد  نآرق  هکنانچ  .دندز  يا  هزات ییوج  هناهب  هب  تسد  .دنوش  میلـست  نآرق  یقطنم  لدتـسم و 

َْول ال اُولاق  َو  ( ؟» تسا هدشن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  یـسیع ) یـسوم و  تازجعم  نوچمه   ) یتازجعم ارچ  دنتفگ :  » ازهتـسا و 
(. ِهِّبَر ْنِم  ٌتایآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ 

510 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درادن ؟ احیسم  مد  اضیب و  دی  یسوم و  ياصع  وا  ارچ 
.دوش یم دراو  هار  ود  زا  جوجل ، نایوج  هناهب  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  نآرق 

اَمَّنِإ ُْلق  « ) تسادـخ دزن  همه  تازجعم  دریگ ) ماجنا  امـش  تالیامت  اـب  هک  تسین  نم  راـک  هزجعم  : ) وگب  » اـهنآ هب  دـیوگ : یم تسخن 
(. ِهَّللا َْدنِع  ُتایْآلا 

.تسا بسانتم  یماوقا  هچ  يارب  ینامز و  هچ  رد  يا  هزجعم هچ  دناد  یم وا 
(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  « ) مراکشآ هدنهد  میب  هدننک و  راذنا  طقف  نم  : » وگب و 

510 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هک میدرک  لزان  وت  رب  ار  ینامـسآ  باـتک  نیا  اـم  هک  تسین  یفاـک  اـهنآ  يارب  هزادـنا  نیمه  اـیآ  : » هک نیا  رگید  خـساپ  هیآ 51 -) )
(. ْمِْهیَلَع یْلُتی  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َأ َو  « ) دوش یم توالت  اهنآ  رب  هتسویپ 

زور بش و  هک  نادـیواج ، يا  هزجعم .تسا  يونعم  هزجعم  نیرترب  نآرق  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم ینامـسج  تازجعم  ياـضاقت  اـهنآ 
.دوش یم هدناوخ  اهنآ  رب  شتایآ 

رکذـت مه  تسا و  هتفهن  یگرزب  تـمحر  مـه  ینامـسآ  باـتک  نـیا  رد  : » دـیوگ یم رتـشیب  حیـضوت  دـیکأت و  يارب  هـیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  يرْکِذ  ًۀَمْحََرل َو  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنروآ یم نامیا  هک  یناسک  يارب  ییایوگ ،

تقیقح يور  هب  ار  دوخ  بلق  ياهرد  هک  اهنآ  يارب  نامیا  اب  هورگ  يارب  اـما  يروآداـی ، هلیـسو  مه  تسا و  تمحر  مه  نآرق  يرآ !
.دنا هدوشگ

510 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

امـش نم و  نایم  ادـخ  هک  سب  نیمه  وگب : : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  دراد  هاوگ  دـهاش و  هب  زاین  یعدـم  ره  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 52 -) )
(. ًادیِهَش ْمُکَْنَیب  ِیْنَیب َو  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  « ) تسا هاوگ 

ییادخ دنک : یم هفاضا  دعب  هلمج  رد  اذـل  تسا ، رتشیب  وا  تداهـش  شزرا  دـشاب  رتشیب  هاوگ  دـهاش و  یهاگآ  ردـق  ره  تسا  یهیدـب 
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  « ) دناد یم تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ   » مامت هک  تسا  نم  هاوگ 

دهد یم رارق  شربمایپ  رایتخا  رد  ار  نآرق  نوچمه  یگرزب  هزجعم  دنوادخ  یتقو  اریز  دشاب  یلمع  یهاوگ  یهاوگ ، نیا  تسا  نکمم 
.تسا هدرک  اضما  ار  وا  تیناقح  دنس 

511 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هدش  هداد  زین  یلوق  یهاوگ  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  قوف ، یلمع  یهاوگ  رب  هوالع 
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یهاگآ نآ  زا  یبوخ  هب  باتک  لها  ياملع  هک  نیشیپ  ینامسآ  بتک  رد  دشاب  دنوادخ  تداهـش  یهاوگ و  روظنم  تسا  نکمم  زین  و 
.دنتشاد

ناراکنایز دـندش  رفاک  هّللا  هب  دـندروآ و  نامیا  لطاب  هب  هک  یناـسک  و  : » دـیامرف یم دـیدهت  رادـشه و  کـی  ناونع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ِلِطاْبلِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  « ) دنتسه یعقاو 

! دنداد ناکرشم  هک  هنوگنآ  دهدب  تسد  زا  چیه  ربارب  رد  ار  دوخ  دوجو  ياه  هیامرس مامت  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  ینارسخ  هچ 

511 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  ياهییوج  هناهب  نیموس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 53 -) )
باذع رگا  دنیوگ  یم اهنآ  ِباذَْـعلِاب .) َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو  « ) دـنبلط یم وت  زا  ار  نآ  تعرـس  اب  دـننک و  یم هلجع  باذـع  دروم  رد  اهنآ  »

.دهد یم باوج  هس  نخس  نیا  خساپ  رد  نآرق  دیآ !؟ یمن ام  غارس  هب  ارچ  سپ  دریگ  یم ار  رافک  نماد  تسا و  قح  یهلا 
ُمُهَءاـَجل یمَـسُم  ٌلَـجَأ  ـال  َْول  َو  « ) دـمآ یم ناشغارـس  هب  اروف  یهلا  باذـع  دوب  هدـشن  نییعت  يررقم  دـعوم  رگا  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ُباذَْعلا
.ددرگ لصاح  اهنآ  رب  تجح  مامتا  ای  يرادیب  ینعی  یلصا  فده  هک  تسا  نآ  يارب  نیعم  نامز  نیا 

نیا  » هک ارچ  دریگن ؟ ار  ناـشنماد  یهلا  باذـع  هظحل  ره  هک  دـنراد  یناـنیمطا  هچ  دـنیوگ  یم ار  نخـس  نیا  هک  اـهنآ  هک  نـیا  رگید 
ْمُه ال ًۀَـتَْغب َو  ْمُهَّنَِیتْأََیل  َو  « ) دـیآ یم ناشغارـس  هب  دـنرادن  هجوت  دـنناد و  یمن اهنآ  هک  یلاح  رد  و  همدـقم ، نودـب  یناـهگان و  باذـع 

(. َنوُرُعْشَی
.دسر ارف  همدقم  نودب  دنشابن و  هاگآ  نیا  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  تحلصم  یلو  تسا  ررقم  نیعم و  عقاو  رد  باذع  دعوم  هچرگ 

511 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

رد دننک  یم هلجع  باذـع  دروم  رد  وت  ربارب  رد  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هیآ  نایب  نیا  رد  نآرق  ار  خـساپ  نیموس  هرخالاب  هیآ 54 -) )
ریسفت هدیزگرب  َنیِِرفاْکلِاب .) ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  ِباذَْعلِاب َو  َکَنُولِْجعَتْـسَی  «! ) تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  نونکا  مه  منهج  هک  یلاح 

512 ص : ج3 ، هنومن ،
نآ زا  یلعف  رما  کی  تروص  هب  نآرق  هک  تسا  ملـسم  نانچنآ  تسا  یعطق  دص  رد  دص  ترخآ  باذع  دتفیب  ریخأت  ایند  باذـع  رگا 

«! تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  نونکا  مه  ییوگ  منهج  : » دیوگ یم دنک و  یم دای 

512 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

دیشچب دیوگ : یم اهنآ  هب  و  دریگ ، یم ارف  ار  اهنآ  اپ ، نییاپ  زا  رـس و  يالاب  زا  یهلا  باذع  هک  زور  نآ  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 55 -) )
ام اُوقوُذ  ُلوُقَی  ْمِِهلُجْرَأ َو  ِتْحَت  ْنِم  ْمِِهقْوَف َو  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاشْغَی  َمْوَی   ) تسا یکاندرد  تخـس و  زور  دـیدرک » یم لمع  هک  ار  هچنآ 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک 

512 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 
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هراشا

هیآ 56) )

512 ص :  لوزن ..... : نأش 

دوخ یمالـسا  فیاظو  يادا  رب  ییاناوت  هک  يروطب  دندوب ، رافک  دیدش  راشف  تحت  هّکم  رد  هک  هدـش  لزان  ینانمؤم  هراب  رد  هیآ  نیا 
.دننک ترجه  نیمزرس  نآ  زا  دش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  .دنتشادن 

512 ص :  ریسفت ..... :

رد دوب  ناناملـسم  مالـسا و  ربارب  رد  ناکرـشم  فلتخم  ياهیریگعـضوم  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  درک ! دـیاب  یترجه 
ینعی دنراد  رافک  اب  طابترا  رد  هک  یتالکـشم  زا  یکی  ربارب  رد  ار  اهنآ  هفیظو  تیلوؤسم و  هتخادرپ و  ناناملـسم  دوخ  عضو  هب  اجنیا 

.دنک یم نایب  ار  اهنآ  راشف  تیدودحم و  رازآ و  تیذا و  لکشم 
نیمزرـس دیتسه ) نمـشد  راشف  تحت  دوخ  ینید  فیاظو  ماجنا  يارب  نونکا  مه  و   ) دیا هدروآ نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا  : » دیامرف یم

( ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌۀَعِساو  یِضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  « ) دیتسرپب ارم  دینک و ) ترجه  رگید  ياج  هب   ) تسا عیسو  نم 
.تسین ترجه  زج  یهار  دنامب  اپ  ریز  ییاهن  یساسا و  فده  نیا  هاگ  ره  .تسادخ  یگدنب  ناسنا  شنیرفآ  فده  هک  ارچ  . 

512 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

میسرت یم ام  هک  دوب  نیا  دندوبن  ترجه  هب  رضاح  دندنام و  یم كرش  دالب  رد  هک  یناسک  ياهرذع  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  هیآ 57 -) )
قارف هب  هوالع  هب  دـنک  دـیدهت  ار  اـم  رگید  لـماوع  اـی  یگنـسرگ ، اـی  نانمـشد ، هلیـسو  هب  گرم  رطخ  میورب و  نوریب  دوخ  راـید  زا 

: دیوگ یم اهنآ  هب  عماج  خساپ  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  میوش ، التبم  دوخ  راید  رهش و  نادنزرف و  نادنواشیوخ و  ناگتـسب و 
ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  « ) دیوش یم هدنادرگ  زاب  ام  يوس  هب  سپس  دشچ ، یم ار  گرم  یسک  ره   » و دنریم ، یم اهناسنا  همه  ماجنا  رس 

513 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َُّمث 
(. َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ 

يوس هب  و  گرزب ، راگدرورپ  يوس  هب  دـیدرگ » یم زاب  اـم  يوس  هب  امـش  همه   » هک ارچ  تسا ، زیچ  همه  ناـیاپ  گرم  دـینکن  ناـمگ 
.شنایاپ یب ياهتمعن 

513 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  نانمؤم  ياهشاداپ  زا  يا  هشوگ هب  هیآ  نیا  هیآ 58 -) )
يراج نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  میهد  یم ياج  تشهب  زا  ییاه  هفرغ رد  ار  اهنآ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  «و 
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(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ًافَرُغ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا
تسا هدوساین  نآ  رد  یمد  ناسنا  زونه  هک  تسین  ناهج  نیا  ياهرـصق  لزانم و  نوچمه  هک  تسا  نیا  یتشهب  ياه  هفرغ رگید  زایتما 

(. اهِیف َنیِِدلاخ  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  اهنآ   » هکلب دوش  یم هدز  لیحرلا »  » گناب
(. َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  « ) دننک یم لمع  ادخ  يارب  هک  اهنآ  شاداپ  تسا  بوخ  هچ  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

513 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

تالکـشم ربارب  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دـنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  لماع  ناـنمؤم  فاـصوا  نیرتمهم  هیآ  نیا  هیآ 59 -) )
(. َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلا  « ) دننک یم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  و  دنهد ، یم جرخ  هب  تماقتسا  ربص و 

.دننک یم ربص  دنوش و  یم ادج  دوخ  هناشاک  هناخ و  ناگتسب و  ناتسود و  دنزرف و  نز و  زا 
.دنتسه ابیکش  دنشچ و  یم ار  نطو  زا  یگراوآ  ياهیتخس  تبرغ و  ياهترارم 

تالکـشم عناوم و  ربارب  رد  تماقتـسا  لماع  ربص  تسا : لکوت »  » و ربص »  » نیمه یناسنا  لـئاضف  همه  هشیر  میـشیدنیب  تسرد  رگا  و 
.زارف بیشنرپ و  هار  نیا  رد  تکرح  هزیگنا  لکوت  و  تسا ،

513 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

: دنتفگ یم لاق  نابز  ای  لاح  نابز  هب  هک  یناسک  خساپ  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 60 -) )
؟ دهد یم يزور  ام  هب  یسک  هچ  مینک  ترجه  دوخ  راید  رهش و  زا  ام  رگا 

یناگدنبنج دنرایـسب   » هک امـش  اهنت  هن  تسادخ ، ناسر  يزور  دیریذپن ، ار  تراسا  تلذ و  گنن  دیروخن و  ار  يزور  مغ  دـیوگ : یم
514 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  دوخ  يزور  دنناوت  یمن یتح  هک 

دراذگ یمن هنـسرگ   ) ار اهنآ  ادخ  اما  دنهاوخ ) یم ون  يزورون  زور  ره  و  دـنرادن ، دوخ  هنال  رد  ییاذـغ  هریخذ  زگره  و   ) دـننک لمح 
(. ْمُکاَّیِإ اُهقُزْرَی َو  ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِمْحَت  ٍۀَّباَد ال  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  « ) دشخب یم يزور  زین  ار  امش  ومه  و  دهد ، یم يزور  و )

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  « ) تساناد اونش و  وا  و  : » دنک یم دیکأت  هیآ  نایاپ  رد 
زا يزیچ  تسا و  ربخاب  یبوخ  هب  همه  ياهزاین  زا  دناد  یم ار  ناگدبنج  همه  امـش و  لاح  نابز  یتح  و  دونـش ، یم ار  امـش  همه  نخس 

.تسین ناهنپ  وا  نایاپ  یب ملع  هریاد 

514 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هدرک كرد  ار  مالسا  تیناقح  هک  دوب  یناکرشم  اب  نخـس  يور  هتـشذگ  تایآ  رد  تب ! نابز  اب  دنیوگ و  یم ادخ  لد  رد  هیآ 61 -) )
یّلـص مالـسا  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  اجنیا  رد  دندوبن  ترجه  نامیا و  لوبق  هب  رـضاح  دوخ  يزور  عطق  زا  سرت  رطاخ  هب  اما  دندوب 

اهنآ هب  و  دنک ، یم نایب  ترطف »  » و تیبوبر »  » و تقلخ »  » قیرط زا  ار  دیحوت  لئالد  هدرک  نانمؤم - همه  هب  عقاو  رد  و  هلآ - هیلع و  هّللا 
هک اهتب  تسد  هب  هن  دـنبای ، یم ار  وا  راثآ  سفنا »  » و قافآ »  » رد هک  تسا  ییادـخ  تسد  هب  اهنآ  تشون  رـس  هک  دزاس  یم ناـشنرطاخ 

.دنرادن نایم  نیا  رد  یشقن  چیه  اهتب 
ینک لاؤس  اهنآ  زا  رگا  : » دـیوگ یم هتفرگ ، کمک  اهنآ  ینطاب  تاداقتعا  زا  هدرک و  هراشا  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  هلأـسم  هب  تسخن 
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؟ هدیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ 
َو « ) هّللا دنیوگ : یم خساپ  نابز  کی  همه  هدرک )؟ ناگدـنب  عفانم  قیرط  رد  شیوخ  نامرف   ) رخـسم ار  هام  دیـشروخ و  یـسک ) هچ   ) و

(. ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  َرَّخَس  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل 
کی هام  دیـشروخ و  هدـننک  ریخـست  نامـسآ و  نیمز و  قلاخ  دـیوگ  یمن سک  چـیه  اهنآ  ریغ  هن  ناتـسرپ و  تب  هن  تسا  ملـسم  اریز 

.تسا هدش  هتخادرپ  هتخاس و  ناسنا  تسد  هب  هک  تسا  یبوچ  گنس و  تشم 
کی تدابع  هب  لاعتم  قلاخ  دـنوادخ  تدابع  زا   ) اهنآ هنوگچ  لاح  نیا  اـب  : » دـیوگ یم نشور  لـیلد  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ ، ناـیاپ  رد 

515 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُکَفُْؤی .) یَّنَأَف  ( ؟» دنوش یم هدنادرگزاب  یبوچ ) یگنس و  ياهتب  تشم 
! دنوش یم هدیشک  یتسرپ  تب  يوس  هب  هدارا  یب دنرادن و  يریگ  میمصت رب  تردق  ییوگ 

515 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

ره يارب  ار  يزور  دـنوادخ  : » دـنک یم هفاـضا  تسوا ، قزار  مه  تسوا و  قلاـخ  مه  هک  ینعم  نیمه  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 62 -) )
ْنِم ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا  « ) دزاس یم گنت  دودحم و  دهاوخب ) سک  ره  يارب   ) دنک و یم هدرتسگ  دهاوخب  شناگدـنب  زا  سک 

(. َُهل ُرِدْقَی  ِهِدابِع َو 
همه هب  دـنوادخ   » هک ارچ  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نیا  تسین  هاگآ  اهنآ  لاح  زا  یلو  دراد ، تردـق  ادـخ  هک  دـننک  روصت  نینچ  رگا  و 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  « ) تساناد زیچ 
هاـگآ اـهنآ  عضو  زا  لاـح  نیع  رد  دـسرب و  تادوـجوم  هب  وا  ضیف  هظحل  هب  هظحل  دـشاب و  ربدـم  قلاـخ و  یـسک  تسا  نکمم  رگم 

.تسین روصت  لباق  نیا  دشابن ؟

515 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

اهنآ زا  رگا  : » دیامرف یم تسادخ ، هیحان  زا  قازرا  یلـصا  همـشچ  رـس  لوزن  و  یبوبر » دـیحوت   » زا نخـس  مود  هلحرم  رد  هیآ 63 -) )
«! هّللا دنیوگ : یم نابز  کی  همه  درک  هدنز  نآ  هلیسو  هب  ندرم  زا  دعب  ار  نیمز  سپ  درک  لزان  یبآ  نامسآ  زا  یـسک  هچ  ینک  لاؤس 

(. ُهَّللا َُّنلوُقََیل  اِهتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  (َو 
ّبر  » مه دنتسناد و  یم ادخ  ار  قلاخ »  » مه اهنآ  اریز  دنتـشادن ، ابا  نابز  اب  نآ  راهظا  زا  یتح  هک  تسا  ناتـسرپ  تب  ینطاب  داقتعا  نیا 

.ار ناهج » ربدم  و 
(. ِهَِّلل ُدْمَْحلا  ُِلق  « ) تسادخ صوصخم  شیاتس  دمح و  وگب : : » دیازفا یم دعب 

.تسوا هیحان  زا  اهتمعن  همه  هک  تسا  یسک  يارب  ساپس  دمح و 
: دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  تشاد ، ضقانت  مه  اب  رگید  يوس  زا  ناشلامعا  اهراتفگ و  و  وسکی ، زا  ناکرـشم  ياهوگتفگ  هک  اجنآ  زا  و 

(. َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « ) دننک یمن كرد  ناشرتشیب  هکلب  »
رد يریثأت  چـیه  هک  اهتب  ربارب  رد  و  دـنادب ، ادـخ  ار  ناهج  ربدـم  قزار و  قلاخ و  تسا  نکمم  هنوگچ  هدـیمهف  لقاع  ناـسنا  هن  رگ  و 

.دنک هدجس  دنرادن  نانآ  تشونرس 
516 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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516 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

رد دیاشگب  اهنآ  لقع  دید  ربارب  رد  يرتعیـسو  ناهج  درب و  رتارف  دودحم  یگدـنز  قفا  زا  ار  اهنآ  هشیدـنا  هک  نیا  يارب  و  هیآ 64 -) )
نایب نینچ  ینعم  رپ  رایـسب  هاتوک و  ترابع  کی  رد  رگید  يارـس  نادیواج  یگدنز  اب  هسیاقم  رد  ار  ایند  یگدـنز  یگنوگچ  هیآ  نیا 
اْینُّدلا ُةایَْحلا  ِهِذه  ام  َو   ) دوش یمن تفای  نآ  رد  یبلطم  يزاب  یمرگرس و  زج  تسین » يزیچ  بعل  وهل و  زج  ایند  یگدنز  نیا  : » دنک یم

(. ٌبَِعل ٌوَْهل َو  اَّلِإ 
(. َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو  « ) دنتسناد یم اهنآ  رگا  تسا  یعقاو  یگدنز  ترخآ  يارس  «و 

هـسیاقم کی  اب  دهاوخ  یم هکلب  دنک ، یفن  ناهج  نیا  رد  ار  یهلا  بهاوم  شزرا  ریبعت  نیا  اب  دـهاوخ  یمن زگره  نآرق  تسا  یهیدـب 
نیا ریـسا »  » هک دـهد  رادـشه  ناـسنا  هب  نیا  رب  هوـالع  دزاـس ، مسجم  یگدـنز  نآ  ربارب  رد  ار  یگدـنز  نیا  شزرا  نـشور  حـیرص و 

.دنکن هضواعم  اهنآ  اب  ار  دوخ  دوجو  لیصا  ياهشزرا  زگره  و  ددرگ ، اهنآ  رب  ریما »  » هکلب دشابن ، بهاوم 

516 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

اهناسنا ناج  نورد  رد  تالاح ، نیرت  ینارحب رد  دـیحوت  رون  یلجت  یناـسنا و  تشرـس  ترطف و  غارـس  هب  موس  هلحرم  رد  هیآ 65 -) )
ریغ و   ) دنناوخ یم لماک  صالخا  اب  ار  ادخ  دنوش  یم راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  : » دیامرف یم ییایوگ  رایـسب  لاثم  نمـض  دور و  یم

كرـشم زاب  دـناسر  یم یکـشخ  هب  دـشخب و  یم ییاهر  بادرگ  نافوط و  زا  ار  اـهنآ  هک  یماـگنه  اـما  دوش ) یم وحم  ناـشرظن  زا  وا 
(. َنوُکِرُْشی ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  «! ) دنوش یم

.تسا هتفهن  اـهناسنا  همه  ناـج  نورد  رد  دـیحوت  روـن  هک  ارچ  تسا ، یمدآ  ترطف  ییافوکـش  زاـس  هـنیمز اـهنافوط  دـیادش و  يرآ !
نیا ثداوح  ياهنافوط  اما  دنکفا ، یم نآ  رب  ییاه  هدرپ تمعن ، روفو  تمالـس و  ماگنه  هب  اصوصخم  رورغ ، تلفغ و  طلغ و  تامیلعت 

.دوش یم راکشآ  ینارون  هطقن  نآ  درد و  یم ار  اه  هدرپ

516 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هجاوم هدنبوک  دیدش و  يدـیدهت  اب  ار  نافلاخم  یتسرپ  ادـخ  دـیحوت و  رب  تالالدتـسا  همه  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ  نیا  رد  هیآ 66 -) )
اما دنربب ، هرهب  رذگ  دوز  تاذل  زا  يزور  دنچ  و  دنریگب ) هدیدان  ار  ام  ياهتمعن  و   ) دـننک راکنا  ار  ام  تایآ  اهنآ  : » دـیوگ یم هتخاس ،

517 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب 
دهاوخ راتفرگ  یموش  تشونرـس  هچ  هب  ار  اهنآ  و  دیـسر ؟ دـهاوخ  اجک  هب  اـهنآ  كرـش  رفک و  تبقاـع  هک  دـیمهف » دـنهاوخ  يدوز 

(. َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَِیل  ْمُهاْنیَتآ َو  اِمب  اوُرُفْکَِیل  ( ؟ تخاس

517 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

هراشا

هیآ 67) )
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517 ص :  لوزن ..... : نأش 

ار اـم  مدرم  میـسرت  یم هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـهنت  میوش  یمن وت  نید  رد  لـخاد  اـم  رگا  دّـمحم ! يا  دـنتفگ : ناکرـشم  زا  یهورگ  »
دسر ربخ  اهنآ  هب  هک  نیا  ضحم  هب  دنرایسب ، برع  ناکرـشم  تیعمج  تسا و  مک  ام  تیعمج  نوچ  دننک ) دوبان  تعرـسب  و   ) دنیابرب

هب دش و  لزان  اْوَرَی ...  َْمل  هیآ َأ َو  اجنیا  رد  میتسه ! اهنآ  زا  رفن  کی  كاروخ  و  دنیابر ، یم ار  ام  تعرسب  میا  هدش وت  نید  دراو  ام  هک 
« .تفگ خساپ  اهنآ 

517 ص :  ریسفت ..... :

لابند هب  مینک و  نامیا  راهظا  رگا  میـسرت  یم ام  هک  دوب  هدـش  هراشا  يرگید  تروص  هب  ناکرـشم  هناهب  نیا  هب  زین  هتـشذگ  تایآ  رد 
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  فلتخم  قرط  زا  نآرق  هک  ددرگ  لتخم  ام  یگدنز  مییامن  ترجه  نآ 

نیمز رـس  میداد » رارق  ینما ) مرح  اهنآ  يارب   ) ام هک  دندیدن  ایآ  : » دیامرف یم هداد ، خـساپ  اهنآ  هب  يرگید  قیرط  زا  نآرق  هیآ  نیا  رد 
(. ًانِمآ ًامَرَح  اْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو   ) هّکم سدقم  كاپ و 

؟» دنیابر یم مرح ) نیا  نوریب  رد   ) نانآ فارطا  رد  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  »
.تسا هدنام  یقاب  ناما  نما و  نانچمه  نیمز  رس  نیا  اما  راتشک ، تسا و  تراغ  اج  همه  ْمِِهلْوَح .) ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتی  (َو 

(. َنوُرُفْکَی ِهَّللا  ِۀَمِْعِنب  َنُونِمُْؤی َو  ِلِطاْبلِابَف  َأ  ( !؟» دننک یم نارفک  ار  ادخ  تمعن  دنروآ و  یم نامیا  لطاب  هب  لاح ) نیا  اب   ) ایآ »

517 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

سک نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  : » دـنک یم يدـنب  عمج يریگ و  هجیتن نینچ  هیآ  نیا  رد  نشور  لـیلد  نیا  رکذ  زا  سپ  هیآ 68 -) )
ْوَأ ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( ؟» دیامن بیذکت  هدمآ  شغارس  هب  هک  نآ  زا  سپ  ار  قح  ای  هتـسب  غورد  ادخ  رب  هک  تسا 

(. ُهَءاج اََّمل  ِّقَْحلِاب  َبَّذَک 
518 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسین  شتسرپ  هتسیاش  هّللا »  » زج هک  میدرک  هماقا  امش  يارب  يراکشآ  لیالد  ام 

.دیشارت یم وا  يارب  یناکیرش  دیدنب و  یم غورد  ادخ  رب  امش  اما 
و یتسرپ ، ماقم  یتسرپ ، يوه  دریگ ، یم همـشچ  رـس  نآ  زا  عقاو  رد  رگید  ياهمتـس  تسا و  یعامتجا  دسافم  همه  هیام  ریمخ  كرش 

.تسا كرش  زا  یعون  مادک  ره  یتسرپ  ایند 
(. َنیِِرفاْکِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ( ؟» تسین خزود  رد  نارفاک  هاگیاج  ایآ   » تسا ناکرشم  راظتنا  رد  یموش  تبقاع  دینادب  یلو 

518 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 29) توبکنعلا ةروس 

نیا مامت  زا  يا  هراـصع هک  دـنک  یم ناـیب  ار  یمهم  تیعقاو  تسا  توبکنع  هروس  هیآ  نیرخآ  لاـح  نیع  رد  هک  هیآ  نیا  هیآ 69 -) )
.تسا نآ  زاغآ  اب  گنهامه  هروس و 

، سنا نج و  نیطایـش  ياه  هسوسو رظن  زا  لکـشم  قح ، تخانـش  رظن  زا  لکـشم  دراد ، ناوارف  تالکـشم  هچرگ  ادخ  هار  دیامرف : یم
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هب هک  تسا  تقیقح  کی  اجنیا  رد  اما  یلامتحا  ياهشزغل  رظن  زا  لکشم  و  محر ، یب تخـس و  رـس  نانمـشد  تفلاخم  رظن  زا  لکـشم 
داهج ّتین ) صولخ  اب   ) ام هار  رد  هک  اهنآ  : » هک نیا  نآ  دـنک و  یم تیامح  دـهد و  یم نانیمطا  ورین و  تالکـشم  نیا  ربارب  رد  اـمش 

َهَّللا َّنِإ  انَُلبُـس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  و  درک ، میهاوخ  ناشتیاده  دوخ  ياههار  هب  اعطق  دننک 
(. َنِینِسْحُْملا َعََمل 

فادها هب  لوصو  روظنم  هب  وا و  يارب  ادـخ و  هار  رد  هک  ار  یـشالت  داهج و  هنوگ  ره  تسا و  یقلطم  عیـسو و  ریبعت  داهج »  » هب ریبعت 
ای تعاط ، رب  ربص  ای  نمـشد  اب  هزرابم  ای  سفن ، اب  داهج  ای  دـشاب ، تفرعم  بسک  قیرط  رد  هاوخ  دوش ، یم لماش  دریگ  تروص  یهلا 

.رگید کین  راک  ره  ماجنا  ای  و  فعضتسم ، دارفا  هب  کمک  ریسم  رد  ای  تیصعم ، هسوسو  ربارب  رد  ییابیکش 
.دنتسه یهلا  تیاده  تیامح و  لومشم  دننک  هدهاجم  ادخ  يارب  تروص  ره  لکش و  ره  هب  اههار  نیا  رد  هک  یناسک 

رد صالخا  ای  و  میا ، هدرک یهاتوک  داهج  رد  ای  تسا : زیچ  ود  زا  یکی  لولعم  دوش  ام  بیصن  یماکان  تسکش و  هنوگ  ره  نیا  رب  انب 
.تسا هدوبن  ام  راک 

« توبکنع هروس  نایاپ  »
519 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

519 ص :  [ ..... 30  ] مور هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 60  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

519 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.درک هصالخ  ناوت  یم شخب  تفه  رد  ار  هروس  نیا  بلاطم 
.دش یم ریگرد  هدنیآ  رد  هک  یگنج  رد  نایناریا  رب  نایمور  يزوریپ  زا  ییوگشیپ  - 1

.نامیا یب دارفا  تالاح  یگنوگچ  رکف و  زرط  زا  يا  هشوگ - 2
.اهناسنا دوجو  رد  نیمز و  نامسآ و  رد  دنوادخ  تمظع  تایآ  زا  یمهم  شخب  - 3

.یسفنا یقافآ و  لئالد  نایب  زا  دعب  يرطف  دیحوت  زا  نخس  - 4
.اهنآ ناهانگ  رثا  رب  نیمز  رد  داسف  روهظ  و  راکهنگ ، نامیا و  یب دارفا  تالاح  نییبت  حرش و  هب  تشگزاب  - 5

.يراوخابر زا  شهوکن  یبرقلا و  يذ  قح  تیکلام و  هلأسم  هب  يا  هراشا - 6
.داعم هب  طوبرم  لئاسم  قح و  ياه  هناشن دیحوت و  لئالد  هب  يددجم  تشگزاب  - 7

519 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  دش ، لقن  توبکنع  هروس  تلیضف  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  رب  هوالع 
حیبست نیمز  نامسآ و  نایم  رد  هک  يا  هتشرف ره  دادعت  هب  هنـسح  هد  لداعم  یـشاداپ  دناوخب  ار  مور  هروس  سک  ره  : » هدمآ نینچ  هلآ 
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520 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درک .» دهاوخ  ناربج  هداد  تسد  زا  بش  زور و  رد  ار  هچنآ  تشاد و  دهاوخ  دیوگ  یم ادخ 
، دنیبب دوخ  رد  هظحل  ره  رد  ار  راگدرورپ  تبقارم  دـهد و  ياج  دوخ  ناج  حور و  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم  هک  یـسک  تسا  یهیدـب 

.تسا یگرزب  شاداپ  نینچ  هتسیاش  هک  دنک  یم رپ  ار  شبلق  نانچ  یهلا  ياوقت 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

520 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

520 ص :  لوزن ..... : نأش 

تیلقا رد  نانمؤم  و  دوب ، هّکم »  » رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  دش  لزان  ببـس  نیدب  هروس  نیا  نیتسخن  تایآ 
.دندش زوریپ  نایناریا  دربن  نیا  رد  و  تفرگ ، رد  نایمور  نایناریا و  نایم  یگنج  دنتشاد ، رارق 

هناعطاق دش و  لزان  هروس  نیا  نیتسخن  تایآ  دنتـسناد ! دوخ  كرـش  تیناقح  رب  لیلد  دنتفرگ و  کین  لاف  هب  ار  نیا  هّکم »  » ناکرـشم
نامز دودـح  یتح  دروخ و  دـنهاوخ  تسکـش  نایمور  زا  هک  درذـگ  یمن يزیچ  اما  دـندش  زوریپ  دربن  نیا  رد  نایناریا  هچرگ  تفگ :

.تشاد نایب  زین  ار  ییوگشیپ  نیا 
ملاع هب  راگدرورپ  نایاپ  یب ملع  هب  نآ  هدـنروآ  اکتا  ینامـسآ و  باتک  نیا  زاجعا  هناشن  وس  کـی  زا  هک  نآرق  عطاـق  ییوگـشیپ  نیا 

زا یـضعب  دـنیوگ : یم یتح  هک  تخاـس  مرگلد  يروط  ار  ناناملـسم  دوب ، ناکرـشم  لأـفت  لـباقم  هطقن  رگید  يوس  زا  و  تسا ، بیغ 
.دوب هدشن  لزان  اهیدنب  طرش  هنوگ  نیا  میرحت  مکح  زونه  زور  نآ  دندرک -! یمهم  يدنبطرش  هلأسم  نیا  يور  ناکرشم  اب  نانآ 

520 ص :  ریسفت ..... :

(. ملا « ) میم مال ، فلا ،  » دوش یم زاغآ  هعطقم  فورح  اب  هک  تسا  يا  هروس ءزج 29  هروس  نیا  بیجع ! ییوگشیپ  کی 
دوش و یم زاغآ  هعطقم  فورح  اب  هک  ییاه  هروس زا  يرایـسب  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  دـنک  یم هجوت  بلج  اـجنیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت 

يزوریپ نایمور و  تسکـش  زا  نخـس  هکلب  میباـی ، یمن نآرق  تمظع  زا  یثحب  اـجنیا  رد  تسا  نآرق  تمظع  زا  نخـس  نآ  رـس  تشپ 
طوبرم یبیغ  ربخ  نیا  هک  ارچ  تسا ، نآرق  تمظع  نایب  زین  ثحب  نیا  هک  دوش  یم نشور  تقد  اب  یلو  تسا ، هدـنیآ  رد  اهنآ  ددـجم 

521 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زاجعا  ياه  هناشن زا  هدنیآ  هب 
.دوش یم بوسحم  ینامسآ  باتک  نیا  تمظع  و 

521 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 30) مورلا ةروس 
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(. ُموُّرلا ِتَِبلُغ  « ) دندش بولغم  نایمور  : » دیامرف یم هعطقم  فورح  رکذ  زا  دعب  هیآ 2 -) )

521 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. ِضْرَْألا یَنْدَأ  ِیف  « ) دش عقاو  یکیدزن  نیمزرس  رد  تسکش  نیا  و  (- » هیآ 3 )
ناریا و نایم  هطقن  نیرتکیدزن  هک  دش  عقاو  یلحم  رد  ینعی  تسا  هدوب  نایناریا  نیمزرس  کیدزن ) نیمزرس  « ) ضرالا یندا   » زا روظنم 

.دوب مور 
(. َنُوِبْلغَیَس ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  « ) درک دنهاوخ  هبلغ  يدوز  هب  تیبولغم  زا  دعب  نایمور )  ) اهنآ و  : » دنک یم هفاضا  سپس 

521 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. َنِینِس ِعِْضب  ِیف  «! ) لاس دنچ  رد  : » دنک یم نایب  ترابع  نیا  اب  ار  نآ  ياهلاس  دودح  سپس  هیآ 4 -) )
نیا زا  دـعب » هچ  لـبق و  هچ  تسادـخ  نآ  زا  اـهراک  همه   » هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـهد ، یم ربـخ  هدـنیآ  زا  دـنوادخ  دـینیب  یم رگا  و 

(. ُدَْعب ْنِم  ُْلبَق َو  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل   ) يزوریپ تسکش و 
وا زا  دراد  يزیچ  ره  سک  ره  تسوا و  قالطالا  یلع  کلام  تاّذـلاب و  رداق  هک  دزاـس  نشور  ار  هتکن  نیا  دـهاوخ  یم قوف  تراـبع 

.دراد
يزوریپ رطاـخ  هـب   ) ناـنمؤم زور  نآ  رد   » دـندش لاحـشوخ  ناکرـشم  دـندروخ  تسکــش  ناـیمور  هـک  زورما  رگا  دـیازفا : یم سپس 

(. َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  «! ) دش دنهاوخ  لاحشوخ  يرگید )

521 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. ِهَّللا ِرْصَِنب  « ) دنوادخ يرای  ببس  هب   » دنوش یم لاحشوخ  يرآ ! هیآ 5 -) )
(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُءاشَی َو  ْنَم  ُرُْصنَی  «! ) تسا میحر  تردق و  بحاص  وا  و  دنک ، یم يرای  دهاوخب  ار  هک  ره   » دنوادخ

: دندش لاحشوخ  یفلتخم  تاهج  زا  زور  نآ  رد  ناناملسم 
522 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  كرش  رب  یتسرپ  ادخ  هبلغ  زا  يا  هنحص هک  نایسوجم  رب  باتک  لها  يزوریپ  زا 

تاـحوتف زا  رگید  یکی  اـی  هیبیدـح » حلـص   » ـالامتحا هک  نآ  نراـقم  يزوریپ  زا  .نآرق و  زاـجعا  روهظ  رطاـخ  هب  يوـنعم  يزوریپ  زا 
.دوب نیملسم 

522 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. ِهَّللا َدْعَو  « ) تسا هداد  ادخ  هک  تسا  يا  هدعو نیا  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  مه  زاب  هیآ 6 -) )
ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  ُهَدـْعَو َو  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ال  « ) دـنناد یمن مدرم  رتشیب  دـنچ  ره  درک ، دـهاوخن  فلخت  شا  هدـعو زا  زگره  دـنوادخ  «و 

(. َنوُمَْلعَی
نیا زا  اذل  و  دنتخانـشن ، یتسرد  هب  ار  ادخ  اهنآ  تسوا  تردـق  ملع و  ادـخ و  هب  تبـسن  ناشتفرعم  مدـع  مدرم  یهاگآ  مدـع  تلع  و 
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هب ای  تسا و  لهج  رطاخ  هب  ای  هدـعو  زا  فلخت  هک  ارچ  دنتـسین ، هاگآ  تسرد  دـنک  فلخت  شا  هدـعو زا  تسا  لاحم  وا  هک  تقیقح 
.درادن هار  ادخ  رد  کی  چیه  تسا و  یناوتان  فعض و  رطاخ 

522 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هراشا

«! دـنربخ یب اهراک  نایاپ  ترخآ و  زا  دـننیب و  یم ار  ایند  یگدـنز  زا  يرهاظ  اهنت   » نیب هاـتوک  مدرم  نیا  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 7 -) )
(. َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  )

.دناد یم دوسرپ  یتراجت  دحوم »  » نیا هک  یلاح  رد  درمش ، یم نایز  نارسخ و  ببس  ار  قافنا  نیب » رهاظ   » ناسنا
.نایز یتخبدب و  لابو و  هیام  یکی  نیا  و  دمآ ، رد  شیازفا  هیام  ار  يراوخ  ابر  یکی  نآ 

.نایز یتخبدب و  لابو و  هیام  یکی  نیا  و  دمآ ، رد  شیازفا  هیام  ار  داهج  یکی  نآ 
نادـیواج تایح  ار  تداهـش  يدـنلب و  رـس  زمر  ار  داهج  یکی  نیا  يدوبان و  ینعم  هب  ار  تداهـش  رـسدرد و  هیام  ار  داـهج  یکی  نآ 

.درمش یم
یگدـنز نیا  رد  یفاک  تقد  هک  ارچ  دوب ، یفاک  ترخآ  تخانـش  يارب  دنتـسناد  یم زین  ار  ایند  یگدـنز  نیا  نورد  نطاب و  اـهنآ  رگا 

رد تقد  هک  هنوگ  نامه  گرزب ، ریسم  کی  زا  تسا  يا  هلحرم و  ینالوط ، هلسلس  کی  زا  تسا  يا  هقلح هک  دهد  یم ناشن  رذگ  دوز 
یگدـنز يارب  یتامدـقم  هلحرم  کـی  نیا  هکلب  تسین ، یگدـنز  نیا  دوخ  ییاـهن  فدـه  هک  دـهد  یم ناـشن  ینینج  نارود  یگدـنز 

523 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  يا  هدرتسگ

523 ص :  بیغ ..... ! ملع  هچیرد  زا  نآرق  زاجعا 

یط رد  هدـمآ ، ثحب  دروم  تایآ  نیمه  رد  نآ  نشور  هنومن  کی  هک  تسا  نآرق  یبیغ  ياهربخ  نآرق  زاـجعا  تاـبثا  قرط  زا  یکی 
کی ناونع  هب  ار  نآ  و  دهد ، یم ربخ  دعب  لاس  دنچ  رد  هدروخ  تسکـش  شترا  کی  گرزب  يزوریپ  زا  تادـیکأت  عاونا  اب  هیآ  دـنچ 

.دنک یم یفرعم  یهلا  ریذپان  فلخت هدعو 
نامز نامه  نراقم  و  دـندش ، زوریپ  نایناریا  رب  يدـیدج  دربن  رد  نایمور  هک : دوب  هتـشذگن  لاس  هن  زونه  هک  دـیوگ  یم اـم  هب  خـیرات 

.دندرک ادیپ  نانمشد  رب  يریگمشچ  يزوریپ  ردب ) گنج  رد  یتیاور  قبط  و   ) هیبیدح حلص  اب  ناناملسم 

523 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ملاع تمایق و  زا  و  دراد ، قلعت  هدام  ناـهج  اـیند و  هدودـحم  هب  ناـشرکف  قفا  اـهنت  هک  دوب  یناـنیبرهاظ  زا  نخـس  لـبق  هیآ  هیآ 8 -) )
.دنربخ یب تعیبط  ءاروام 

زیمآ ضارتعا ماهفتـسا  کی  تروص  هب  تسخن  دزادرپ  یم داعم  أدـبم و  نوماریپ  یعونتم  بلاطم  رکذ  هب  هدـنیآ  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد 
قح هب  زج  تسا  ود  نیا  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  دنوادخ  هک  دندرکن  رکفت  شیوخ  ناج  نورد  رد  اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم
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امُهَْنَیب ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َأ َو  « ) تسا هداد  رارق  ینیعم  نایاپ  لجا و  نآ  يارب  و  هدـیرفاین ؟
(. یمَسُم ٍلَجَأ  ِّقَْحلِاب َو  اَّلِإ 

: هک دـنوش  یم هاـگآ  رما  ود  نیا  زا  یبوخ  هب  دـننک  هعجارم  ناـشلقع  يرواد  دوخ و  نادـجو  هب  دنـشیدنیب و  تسرد  اـهنآ  رگا  ینعی 
.تسا ناهج  نیا  قلاخ  رد  لماک  تردق  لقع و  دوجو  رب  لیلد  هک  تسا  مکاح  نآ  رب  یتاماظن  و  هدش ، هدیرفآ  قح  ساسا  رب  ناهج 

رب لیلد  دـشاب  هدـیرفآ  ار  نآ  هدوهیب  تسین  نکمم  میکح  قلاخ  هک  اجنآ  زا  دور و  یم انف  لاوز و  هب  ور  ناـهج  نیا  هک : نیا  رگید  و 
.تشادن موهفم  ناهج  نیا  شنیرفآ  هن  رگ  و  دشاب ، یم ناهج  نیا  زا  دعب  تسا  اقب  يارس  هک  يرگید  ناهج  هک  تسا  نیا 

(. َنوُِرفاَکل ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  « ) دنرفاک ناشراگدرورپ  ياقل  هب  مدرم  زا  يرایسب  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذل 
ارچ دنرادن ، داعم  هب  يداقتعا  اهنآ  دـهد  یم ناشن  هک  تسا  نیگنن  هدولآ و  نانچ  نآ  ناشلمع  اما  دنتـسین  رکنم  نابز ، اب  هک  نیا  ای  و 

.دنشاب دسفم  دساف و  نینچ  نیا  دیابن  دندوب  دقتعم  رگا  هک 
524 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

524 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ماود و ناهج  نیا  یگدـنز  لاح  ره  هب  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  یمـسم » لجا   » هب ریبعت  هک  اجنآ  زا  ناراکدـب ! تبقاع  هیآ 9 -) )
تبقاع دـنرگنب  ات  دـندرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  ناتـسرپ ، ایند  همه  هب  تسا  يرادـشه  نیا  درادـن و  ییاـقب 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  َْمل  َأ َو   ) دش هدیشک  اجک  هب  دندوب » اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک 
َّدَـشَأ اُوناک  « ) دـندرک دابآ  دـنتخاس و  نوگرگد  نانیا  زا  شیب  يدابآ ) تعارز و  يارب   ) ار نیمز  دـندوب و  ناـنیا  زا  رتدـنمورین  اـهنآ  »

(. اهوُرَمَع اَّمِم  َرَثْکَأ  اهوُرَمَع  َضْرَْألا َو  اوُراثَأ  ًةَُّوق َو  ْمُْهنِم 
میلست قح  ربارب  رد  و  دندرک ، يرس  هریخ اهنآ  اما  ِتانِّیَْبلِاب .) ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  َو  « ) دندمآ ناشغارس  هب  راکشآ  لیالد  اب  ناشناربمایپ  «و 

.دندید ار  دوخ  رفیک  دندشن و 
(. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  ْمُهَِملْظَِیل َو  ُهَّللا  َناک  امَف  «! ) دندرک یم متس  ناشدوخ  هب  اهنآ  درکن ، متس  نانآ  هب  زگره  دنوادخ  »

524 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ییاج هب  دنداد  ماجنا  دب  لامعا  هک  یناسک  ماجنا  رـس  سپـس  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  اهنآ  رفک  هلحرم  نیرخآ  هیآ  نیا  هیآ 10 -) )
اُؤاسَأ َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  « ) دنتـساخ رب  نآ  ندرک  هرخـسم  ازهتـسا و  هب  رتدب ) نآ  زا   ) و دندرک ، بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  دیـسر 

(. َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  ِهَّللا َو  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا 
ییاج هب  راک  و  درب ، یم نیب  زا  دروخ و  یم ار  نامیا  حور  و  دـتفا ، یم ناسنا  ناج  هب  هروخ  يراـمیب  نوچمه  یگدولآ  هاـنگ و  يرآ !

تسین و رثؤم  يراذنا  زردنا و  ظعو و  چیه  رگید  هک  دسر  یم يا  هلحرم هب  دروآ و  یم رد  یهلا  تایآ  بیذـکت  زا  رـس  هک  دـسر  یم
! دنام یمن یقاب  یهار  یهلا  كاندرد  باذع  هنایزات  زج 

524 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 30) مورلا ةروس 

داب هب  ار  ادـخ  تایآ  هک  دـمآ  نایم  هب  یناگدـننک  بیذـکت  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  تمایق : رد  نامرجم  تشون  رـس  هیآ 11 -) )
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رد نیا  زا  شیپ  هک  ار  ییاهثحب  تمایق  رد  نامرجم  تشون  رـس  داعم و  ثحابم  زا  يا  هشوگ نایب  اـب  اـجنیا  رد  و  دـنتفرگ ، یم هرخـسم 
525 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم لیمکت  دش  هتفگ  لبق  تایآ  رد  داعم  هراب 

اُؤَْدبَی ُهَّللا  « ) دـیوش یم هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  دـعب  و  دـنک ، یم هداعا  سپـس  هدومن  زاغآ  ار  شنیرفآ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسخن 
(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا 

و تسا ، هدـمآ  يرگید  تارابع  هب  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  هدـش  نایب  داعم  هلأسم  يارب  ینعم  رپ  هاتوک و  لالدتـسا  کی  هیآ  رد 
تمکح نینچمه  تلادـع و  نوناـق  و  دراد ، مه  داـعم  رب  تردـق  تشاد  نیتسخن  شنیرفآ  رب  تردـق  هک  یـسک  ناـمه  : » هک نیا  نآ 

«. دبای ققحت  ددجم  شنیرفآ  نیا  هک  دنک  یم باجیا  دنوادخ 

525 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هودـنا مغ و  يدـیمون و  رد  نامرجم  دوش  یم اپ  رب  تمایق  هک  زور  نآ  : » دـنک یم مسّجم  نینچ  ار  ناـمرجم  عضو  هیآ  نیا  هیآ 12 -) )
(. َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  « ) دنور یم ورف 

ناربج ایند و  هب  تشگزاب  ناکما  هن  دـنراد و  يروای  رای و  هن  دـنا ، هدروآ رـشحم  هصرع  هب  دوخ  اب  یحلاص  لمع  ناـمیا و  هن  هک  ارچ 
.دراد دوجو  هتشذگ 

525 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. ُءاعَفُش ْمِِهئاکَرُش  ْنِم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  « ) دنرادن ناشنادوبعم  زا  یناعیفش  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 13 -) )
دنیوج یم يرازیب  رفنت و  اهنآ  زا  و  دنوش » یم رفاک  دندوب  هداد  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک  ییاهدوبعم  هب  تبـسن   » تهج نیمه  هب 

(. َنیِِرفاک ْمِِهئاکَرُِشب  اُوناک  (َو 

525 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 30) مورلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  زور  نآ  رد  مدرم  فلتخم  ياههورگ  هب  سپس  هیآ 14 -) )
(. َنُوقَّرَفَتَی ٍِذئَمْوَی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  « ) دندرگ یم ادج  مه  زا  مدرم  دوش  یم اپ  رب  تمایق  هک  يزور  »

525 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 30) مورلا ةروس 

، دوب دنهاوخ  رورسم  داش و  معنتم و  تشهب  زا  یغاب  رد  اهنآ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یهورگ  سپ  (- » هیآ 15 )
(. َنوُرَبُْحی ٍۀَضْوَر  ِیف  ْمُهَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  « ) ددرگ یم ادیوه  ناشیاه  هرهچ رد  يداش  راثآ  هک  نانچ  نآ 

525 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 30) مورلا ةروس 

اُوبَّذَک اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  « ) دنوش یم راضحا  یهلا  باذع  رد  دـندش ، رفاک  ترخآ  ياقل  ام و  تایآ  هب  هک  نانآ  اما  و  (- » هیآ 16 )
(. َنوُرَضُْحم ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأَف  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  اِنتایِآب َو 
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526 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

526 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 30) مورلا ةروس 

داعم و أدـبم و  دروم  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یناوارف  ياـهثحب  زا  دـعب  تسادـخ : يارب  لاـح  همه  رد  دـمح  حـیبست و  هیآ 17 -) )
كرـش و هنوگ  ره  زا  وا  سیدقت  هیزنت و  راگدرورپ و  دمح  حیبست و  هب  هیآ  نیا  رد  دمآ  ناکرـشم  رفیک  نانمؤم و  شاداپ  زا  یـشخب 

ِهَّللا َناْحبُـسَف  « ) دینک یم حبـص  هک  یماگنه  دینک و  یم ماش  هک  یماگنه  هب  دـنوادخ  تسا  هّزنم  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، بیع  صقن و 
(. َنوُِحبُْصت َنیِح  َنوُسُْمت َو  َنیِح 

526 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 30) مورلا ةروس 

دراو هک  یماگنه  و  رـصع ، ماگنه  هب  تسا ) هزنم   ) نیمز نامـسآ و  رد  تسوا  كاپ  تاذ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  و  (- » هیآ 18 )
(. َنوُرِهُْظت َنیِح  ایِشَع َو  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  « ) دیوش یم رهظ 
: هدش نایب  راگدرورپ  حیبست »  » يارب تقو  راهچ  قوف  هیآ  ود  رد  بیترت  نیا  هب 

.رهظ لاوز  ماگنه  هب  ناهاگرصع و  حبص  عولط  بش  زاغآ 

526 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 30) مورلا ةروس 

زا ار  هدـنز  : » دـیوگ یم خـساپ  نینچ  نارکنم  داعبتـسا  هب  يرگید  قیرط  زا  و  ددرگ ، یم زاب  داعم  هلأسم  هب  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
( اهروگ زا   ) تماـیق زور  هنوگ  نیمه  هب  و  دـشخب ، یم تاـیح  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنک و  یم جراـخ  هدـنز ، زا  ار  هدرم  و  هدرم ،

(. َنوُجَرُْخت َِکلذَک  اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  ِّیَْحلا َو  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  « ) دیوش یم هدروآ  نوریب 
امـش مشچ  ربارب  رد  ابترم  هدنز » زا  هدرم   » يرگید تسا و  هدرم » زا  هدنز   » جورخ یکی  هک  ایند » نایاپ  هنحـص   » و داعم » هنحـص   » ینعی

یگدنز هب  اهناسنا  همه  زیخاتـسر  رد  دـنریمب و  هدـنز  تادوجوم  همه  ناهج  نایاپ  رد  هک  بجعت  ياج  هچ  نیا  رب  انب  دوش ، یم رارکت 
هب نیمز  ناتـسمز  لـصف  رد  هک  تسا  نشور  همه  يارب  هدرم  ياـهنیمز  دروـم  رد  تـیم » زا  ّیح  جورخ   » اـما دـندرگ !؟ زاـب  يدـیدج 

و دوش ، یم ادـیپ  نیمز  رد  یـشبنج  ناراب  شخبتایح  تارطق  نتخیر  ورف  اوه و  لداعت  اب  راهب  لصف  رد  اما  دـیآ ، یم رد  هدرم  تروص 
.مینیب یم ناهج  نیا  رد  هک  تسا  داعم  هنحص  نیا 

زا هدـنز   » دوجوم ندـمآ  نوریب  دروم  رد  اما  تسین و  یناهنپ  هدیـشوپ و  زیچ  مه  نآ  هدـنز » زا  هدرم   » نتخاـس جراـخ  دروم  رد  اـما  و 
527 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملع  تاملسم  قبط  هچرگ  هدرم »

نیا هک  زاغآ  رد  املسم  یلو  .تسا  هدشن  هدید  يدروم  هرمزور  تادهاشم  يرـشب و  ياهـشیامزآ  رد  لقا  دح  رـضاح  لاح  رد  زورما 
فشک یتسرد  هب  ار  نآ  زونه  ملع  هک  یـصاخ  طیارـش  رد  ادعب  تشادن ، دوجو  يا  هدنز دوجوم  دوب ، شتآ  هچراپ  کی  یکاخ  هرک 

رد نیمز  هرک  یلعف  طیارـش  رد  عوضوم  نیا  اما  دـندش ، دـلوتم  گرزب  شهج  کی  اب  ناج  یب داوم  زا  هدـنز  تادوجوم  تسا  هدرکن 
.دوش یمن هدید  تسا  رشب  شناد  ملع و  سرتسد  رد  هک  اجنآ 

هدـنز تادوجوم  مادـنا  ءزج  اـمئاد  هدرم  تادوجوم  هک  تسا  نیا  تسا  كرد  سمل و  لـباق  ـالماک  سوـسحم و  اـم  يارب  هچنآ  اـما 
لیدبت دش  هک  ام  ندب  ءزج  اما  تسین ، يا  هدنز دوجوم  میروخ  یم ام  هک  ییاذغ  بآ و  دنناشوپ ، یم نت  رد  تایح  سابل  دـنوش و  یم
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.ددرگ یم هدوزفا  ام  ندب  ياهلولس  رب  يا  هزات ياهلولس  و  دوش ، یم هدنز  دوجوم  کی  هب 
لیلد نیمه  هب  دـیآ  یم نوریب  یگدـنز  لد  زا  گرم  گرم و  لد  زا  یگدـنز  تعیبط  ملاع  ماظن  رد  اـمئاد  تفگ : ناوت  یم نیا  رب  اـنب 

.دشاب یم رگید  ناهج  رد  ناگدرم  يایحا  هب  رداق  تسا  تعیبط  هدننیرفآ  هک  ییادخ 

527 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 30) مورلا ةروس 

یتسه ملاع  ماظن  رد  ار  راگدرورپ  ياه  هناشن دـیحوت و  لئالد  زا  یبلاج  تاکن  اـجنیا  رد  سفنا ! قاـفآ و  رد  ادـخ  تاـیآ  هیآ 20 -) )
.دیامن یم لیمکت  ار  هتشذگ  ياهثحب  و  هدرک ، وگزاب 

تـسا نیا  وا  ياه  هناشن زا  یکی  : » دیوگ یم دور و  یم تسوا  رب  یهلا  تبهوم  نیرتمهم  نیلوا و  هک  ناسنا  شنیرفآ  غارـس  هب  تسخن 
اذِإ َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) دیتشگ رشتنم  نیمز  يور  رد  هک  دیدش  ییاهناسنا  امش  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک 

(. َنوُرِشَْتنَت ٌرََشب  ُْمْتنَأ 
ناسنا نیتسخن  شنیرفآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  هک  كاخ  زا  ناسنا  شنیرفآ  یکی  هدـش : هراشا  یهلا  تمظع  هناـشن  ود  هب  هیآ  نیا  رد 

ریغ روطب  ای  امیقتسم  همه  ناسنا ، دوجو  هدنهد  لیکشت  ییاذغ  داوم  هک  ارچ  كاخ  زا  اهناسنا  همه  شنیرفآ  ای  دشاب ، هدوب  مدآ  ینعی 
528 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم هتفرگ  كاخ  زا  میقتسم 

.تسا نیمز  يور  رسارس  رد  مدآ  نادنزرف  راشتنا  ناسنا و  لسن  ریثکت  مود :

528 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 30) مورلا ةروس 

: دـیامرف یم هدرک ، حرطم  دراد  رارق  ناسنا  شنیرفآ  زا  دـعب  هلحرم  رد  هک  ار  یـسفنا  تایآ  زا  يرگید  شخب  زین  هیآ  نیا  هیآ 21 -) )
ْمَُکل َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) دیبای شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  نیا  وا  ياه  هناشن زا  «و 

(. اْهَیلِإ اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم 
و : » دنک یم هفاضا  نآ  لابند  هب  دراد  یناحور  یبلق و  شـشک  هبذاج و  کی  هب  زاین  نارـسمه ، نایم  رد  دنویپ  نیا  همادا  هک  اجنآ  زا  و 

(. ًۀَمْحَر ًةَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  تمحر  تّدوم و  امش  نایم  رد 
ٍمْوَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دننک یم رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن نیا  رد  : » دیامرف یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنوُرَّکَفَتَی
اهنآ یلماکت  هلحرم  کی  هک  ارچ  دنراد ، یصقان  دوجو  دننز  یم یهلا  تنس  نیا  هب  اپ  تشپ  هک  اهنآ  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم اجنیا  زا  و 

.دنک دّرجت  باجیا  یترورض  صاخ و  طیارش  یتسار  هب  هک  نآ  رگم  هدش  فقوتم 

528 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 30) مورلا ةروس 

زا : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هلأسم  هب  تسخن  تسا : یـسفنا  یقافآ و  تایآ  زا  ینوجعم  هیآ  نیا  هیآ 22 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  ادخ  گرزب  ياه  هناشن

زجاع نآ  تمظع  كرد  زا  ناسنا  زاورپ  دنلب  هشیدنا  هک  ییاهنامسآ  اهناشکهک ، اه و  هموظنم همه  نآ  اب  تارک ، همه  نآ  اب  اهنامسآ 
.ددرگ یم راکشآ  شتمظع  زا  يا  هزات ياه  هتکن دور  یم شیپ  ناسنا  شناد  ملع و  ردق  ره  دوش و  یم هتسخ  نآ  هعلاطم  زا  رکف  و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1697 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم هتخاس ، لقتنم  یسفنا  گرزب  تایآ  زا  یکی  هب  ار  نخس  سپس 
(. ْمُِکناْولَأ ْمُِکتَنِْسلَأ َو  ُفالِتْخا  َو  ! ) تسوا تمظع  تایآ  زا  زین  امش » ياهگنر  اهنابز و  فالتخا  «و 

هدـیزگرب .ار  اهداژن  اهنابز و  نینچمه  تسا و  هداد  رارق  فلتخم  ار  اهگنر  اهادـص و  دـنوادخ  رـشب  عامتجا  نتفاـی  ناـمزاس  يارب  هک 
529 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

(. َنیِِملاْعِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) نادنمشیدنا ناملاع و  يارب  تسا  ییاه  هناشن روما  نیا  رد  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  نآرق 
.دنوش یم هاگآ  رارسا  نیا  زا  سک  ره  زا  شیب  اهنآ  هک  ارچ 

529 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 30) مورلا ةروس 

رد سفنا  قافآ و  رد  راگدرورپ  تایآ  نوماریپ  هتشذگ  ياهثحب  لابند  هب  نورد : نورب و  رد  وا  تمظع  ياه  هناشن مه  زاب  هیآ 23 -) )
.دزادرپ یم گرزب  تایآ  نیا  زا  يرگید  شخب  نوماریپ  وگتفگ  هب  اجنیا 

، هداد رارق  هجوت  دروم  نآ  هدـننیرفآ  هناـمیکح  ماـظن  زا  يرادومن  شنیرفآ و  مهم  هدـیدپ  کـی  ناونع  هب  ار  باوخ »  » هدـیدپ تسخن 
و راگدرورپ » لضف  زا  يریگ  هرهب  يارب  امـش  شـشوک  شالت و  و  تسا ، زور  بش و  رد  امـش  باوخ  وا  ياه  هناـشن زا  و  : » دـیوگ یم

(. ِِهلْضَف ْنِم  ْمُکُؤاِغْتبا  ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللِاب َو  ْمُکُمانَم  ِِهتایآ  ْنِم  َو   ) شاعم نیمأت 
(. َنوُعَمْسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنراد اونش  شوگ  هک  اهنآ  يارب  تسا  ییاه  هناشن روما  نیا  رد  : » دیازفا یم نایاپ  رد  و 

عون کی  هک  باوخ  تلاح  زورب  اب  و  دوش ، سیورـس  حالطـصا  هب  ناـسنا  حور  مسج و  هک  دوش  یم ببـس  یهلا  گرزب  تبهوم  نیا 
.دنک ادیپ  يا  هزات يورین  طاشن و  تایح و  ناسنا  و  ددرگ ، لصاح  یگتسخ  عفر  شمارآ و  تسا  ندب  راک  لیطعت  هفقو و 

وا غارـس  هب  یگتـسکش  يریپ و  دوز  رایـسب  و  دـش ، یم هدوـسرف  هدرمژپ و  دوز  رایـسب  ناـسنا  مسج  حور و  دوـبن  باوـخ  رگا  املـسم 
.دمآ یم

529 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ناراب و هلأسم  و  دور ، یم یقافآ  تایآ  غارـس  هب  زاب  دـنک  یم نایب  ار  ادـخ  تمظع  تایآ  زا  تمـسق  نیمجنپ  هک  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
هیام مه  هک  ار  قرب  هک  تسا  نیا  ادخ  ياه  هناشن زا  و  : » دیوگ یم هداد ، رارق  هجوت  دروم  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  تایح  قرب و  دعر و 

(. ًاعَمَط ًافْوَخ َو  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) دهد یم ناشن  امش  هب  دیما ، هیام  مه  تسا  سرت 
هب قرب  دعر و  زا  دعب  ابلاغ  هک  ناراب  لوزن  رظن  زا  دیما »  » دیآ و یم رد  هقعاص »  » تروص هب  هاگ  هک  قرب  زا  یـشان  تارطخ  زا  سرت » »

530 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزیر  یم ورف  رابگر  تروص 
ِِهب ِییُْحیَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  « ) دـشخب یم تایح  شگرم  زا  دـعب  ار  نیمز  هک  دـنک  یم لزان  یبآ  نامـسآ  زا  و  : » دـیازفا یم سپس 

(. اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا 
ِیف َّنِإ  « ) دننک یم هشیدنا  لقعت و  هک  یتیعمج  يارب  تسا  ییاه  هناشن تایآ و  روما  نیا  رد  : » دیازفا یم دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 

(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ 
ياهترورض اهفداصت و  لولعم  دناوت  یمن زگره  تسا و  راک  رد  یتردق  تسد  هدش  باسح  همانرب  نیا  رد  دنمهف  یم هک  دنتـسه  اهنآ 

.دشاب رک  روک و 
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530 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 30) مورلا ةروس 

و : » دیامرف یم هداد ، همادا  اهنآ  ياقب  تابث و  نیمز و  نامـسآ و  ماظن  ریبدت  هنیمز  رد  ار  یقافآ  تایآ  زا  ثحب  هیآ  نیا  رد  هیآ 25 -) )
(. ِهِْرمَِأب ُضْرَْألا  ُءامَّسلا َو  َموُقَت  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) تساپ رب  وا  نامرف  هب  نیمز  نامسآ و  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا 

رگید یتـیآ  زین  اـهنآ  ماـظن  همادا  ییاـپ و  رب  هک  تسا  یتـیآ  دـش  هراـشا  نآ  هب  لـبق  تاـیآ  رد  هک  اهنامـسآ  شنیرفآ  اـهنت  هـن  ینعی 
لداعت هدیچیپ  هبـساحم  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  يدایز  روما  هب  جایتحا  دوخ  مظنم  شدرگ  رد  میظع  مارجا  نیا  هک  نیا  هچ  دشاب ، یم

.تسا هعفاد  هبذاج و  يورین 
یماگنه سپس  : » دیامرف یم هتخاس ، لقتنم  هلأسم  نیا  هب  ار  ثحب  داعم »  » يارب دیحوت »  » ندوب هنیمز  زا  هدافتـسا  اب  هیآ  نیا  نایاپ  رد  و 

ًةَوْعَد ْمُکاعَد  اذِإ  َُّمث   ) دیبای یم روضح  رشحم  هنحص  رد  و  دیوش » یم جراخ  همه  ناهگان  دناوخ  ارف  نیمز  زا  تمایق ) رد   ) ار امـش  هک 
(. َنوُجُرْخَت ُْمْتنَأ  اذِإ  ِضْرَْألا  َنِم 

530 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 30) مورلا ةروس 

نیا و  دوب ، هدمآ  تیبوبر » دـیحوت   » و تیقلاخ » دـیحوت   » نوماریپ ییاهثحب  هتـشذگ  تایآ  رد  دـنوادخ : تیکلام  دـیحوت  هیآ 26 -) )
نیمز اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  : » دیامرف یم دیوگ ، یم نخـس  تسا  تیکلام » دـیحوت   » هک دـیحوت  ياه  هخاش زا  یکی  زا  هیآ ،

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  « ) دنشاب یم وا  نآ  زا  دنتسه 
(. َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  « ) دنعیطم عضاخ و  وا  ربارب  رد  یگمه   » دنیوا نآ  زا  همه  نوچ  و 

.دننیوکت ناهج  رد  وا  نیناوق  میلست  هاوخان  هاوخ  همه  تسوا و  تسد  رد  همه  رما  مامز  شنیرفآ  نیناوق  رظن  زا  ینعی 
531 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زاغآ  رد  هک  یسک  تسوا : تیبوبر  تیقلاخ و  نامه  تیکلام »  » نیا لیلد 

.وا ریغ  هن  دشاب ، وا  دیاب  زین  یلصا  کلام  املسم  دراد ، هدهع  رب  ار  اهنآ  ریبدت  هدیرفآ و  ار  تادوجوم 

531 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 30) مورلا ةروس 

دوپ رات و  نوچمه  داعم  أدـبم و  هب  طوبرم  لئاسم  دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  زین  تشذـگ و  هک  یتایآ  هلـسلس  رد  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 27 -) )
زاغآ ار  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم ددرگ و  یم رب  داـعم  هلأـسم  هب  زاـب  هیآ  نیا  رد  هتفاـی ، ماجـسنا  مه  رد  هچراـپ  کـی 

(. ِْهیَلَع ُنَوْهَأ  َوُه  ُهُدیُِعی َو  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  يِذَّلا  َوُه  َو  «! ) دشاب یم رتناسآ  وا  يارب  راک  نیا  و  دنادرگ ، یم زاب  ار  نآ  سپس  دنک  یم
زا شنیرفآ  زاغآ  دـیدقتعم  امـش  دـیوگ : یم تسا ، هدرک  تاـبثا  ار  داـعم  ناـکما  هلأـسم  لالدتـسا ، نیرتهاـتوک  اـب  هیآ  نیا  رد  نآرق 

؟ دشابن وا  زا  ارچ  تسا  رتناسآ  نآ  زا  هک  ددجم  تشگ  زاب  تسوا ،
هک يدوجو  يارب  الا  و  تسام ، رکف  هچیرد  زا  ندوب  تخـس  ندوب و  ناسآ  هب  ریبعت  هک  تسا  يرورـض  اجنیا  رد  هتکن  کـی  هب  هجوت 

.درادن یتوافت  چیه  ناسآ »  » و تخس »  » تسا تیاهن  یب 
ِیف یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  َو  « ) نیمز اهنامسآ و  رد  رترب  فیـصوت  تسوا  يارب  و  : » دیامرف یم هیآ  لیذ  رد  هلـصافالب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو 
، مرک دوجو و  تمظع ، تیکلام ، تردق ، ملع ، زا  دـینک  روصت  يدوجوم  ره  هراب  رد  نیمز  نامـسآ و  رد  یلامک  فصو  ره  هک  ارچ 
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تسا و یـضراع  همه  فاصوا  ار ، شدودـحمان  وا  و  دـنراد ، ار  شدودـحم  همه  هک  ارچ  تسا ، ادـخ  دزن  نآ  لـمکا  متا و  قادـصم 
.تسا تالامک  همه  یلصا  عبنم  وا  یتاذ و  وا  فاصوا 

: دیوگ یم لیلد ، کی  ناونع  هب  ای  دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  ماجنا  رس 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  « ) میکح دنمناوت و  تسوا  «و 

تمکح قبط  رب  شلاعفا  همه  و  دـهد ، یمن ماجنا  باـسح  یب يراـک  شدودـحمان  تردـق  نیع  رد  اـما  ریذـپان  تسکـش تسا و  زیزع 
.تسا

531 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 30) مورلا ةروس 

کی نایب  تروص  هب  كرـش  یفن  رب  یلیلد  رکذ  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  داعم  دیحوت و  لئالد  زا  رگید  یتمـسق  نایب  زا  دـعب  هیآ 28 -) )
532 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوادخ  : » دیوگ یم هتخادرپ ، لاثم 

(. ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  اًلَثَم  ْمَُکل  َبَرَض  « ) تسا هدز  امش  يارب  ناتدوخ  زا  یلاثم 
میا هداد امـش  هب  هک  ییاهیزور  رد  امـش  ياه  هدرب نیا  ایآ   » دشاب امـش  رایتخا  رد  ییاهکولمم  ناگدرب و  رگا  هک  تسا  نیا  لاثم  نآ  و 

(. ْمُکاْنقَزَر ام  ِیف  َءاکَرُش  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِم  ْمَُکل  ْلَه  ( !؟» دنشاب یم امش  کیرش 
(. ٌءاوَس ِهِیف  ُْمْتنَأَف  « ) دیشاب يواسم  الماک  مه  اب  ود  ره  هک  نانچ  نآ  »

ْمُهَنُوفاـخَت « ) دـیراد میب  دوخ  دازآ ، ياکرـش  دروم  رد  هک  هنوـگ  نآ  دیـشاب  هتـشاد  میب  ناـنآ  هزاـجا  نودـب  لقتـسم و  فرـصت  زا  و 
(. ْمُکَسُْفنَأ ْمُِکتَفیِخَک 

.دینک ناتلاوما  رد  یفرصت  لخد و  اهنآ  هزاجا  نودب  دیتسین  رضاح  امش  هک  نانچ  نآ  ای 
هک ار  تاقولخم  هنوگچ  دـیناد ، یم طلغ  تسردان و  ار  يرما  نینچ  نیا  دنتـسه  امـش  يزاجم » کـلم   » هک ناـتناگدرب  دروم  رد  یتقو 
ای و  نج ، نوچمه  یتاقولخم  ای  ادخ ، ناگتـشرف  ای  حیـسم ، نوچمه  یناربمایپ  ای  دیرادنپ ؟ یم وا  کیرـش  دنتـسه  ادخ  یقیقح  کلم 

دیکأت يارب  هیآ  هلابند  رد  و  تسا !؟ یقطنم  زا  رود  تشز و  تواضق  هچ  نیا  دیرمـش ؟ یم ادـخ  ناـیاتمه  ار  یبوچ  یگنـس و  ياـهتب 
(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  « ) میهد یم حرش  دننک  یم لّقعت  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  : » دیامرف یم

.دیزادنا راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  ات  مینک  یم وگزاب  ار  قیاقح  امش  دوخ  یگدنز  نتم  زا  نشور  ياهلاثم  رکذ  اب  يرآ !

532 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 30) مورلا ةروس 

تـسرپ يوـه  ناـملاظ  هن  تسا ، هشیدـنا  ناـبحاص  يارب  نشور  حـضاو و  ياـهلاثم  هنوـگ  نیا  تاـنیب و  تاـیآ  نـیا  یلو  هیآ 29 -) )
.هدرک رات  هریت و  ار  اهنآ  رکف  ياضف  یلهاج  تابصعت  تافارخ و  و  هداتفا ، ورف  اهنآ  بلق  رب  ینادان  لهج و  ياه  هدرپ هک  یشناد  یب
دنتـسین یقطنم  چیه  عبات  و  دننک » یم يوریپ  یهاگآ  ملع و  نودـب  شیوخ  ياهـسوه  يوه و  زا  ناملاظ  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذـل 

533 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍْملِع .) ِْریَِغب  ْمُهَءاوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َِلب  )
تیاده هدرک  هارمگ  ادـخ  هک  ار  اهنآ  دـناوت  یم یـسک  هچ  و   » تسا هدـنکفا  تلالـض  يداو  رد  ناشلامعا  رطاخ  هب  دـنوادخ  ار  اهنیا 

(. ُهَّللا َّلَضَأ  ْنَم  يِدْهَی  ْنَمَف  ( !؟» دنک
ْمَُهل ام  َو  « ) دوب دهاوخن  يروای  رای و  چیه  اهنآ  يارب   » دنک راذگاو  نتـشیوخ  هب  دزاس و  ناشیاهر  ادـخ  هک  ار  یناسک  تسا  ملـسم  و 
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(. َنیِرِصان ْنِم 

533 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 30) مورلا ةروس 

.میا هتشاد شنیرفآ  ماظن  هدهاشم  قیرط  زا  یسانش  ادخ  دیحوت و  نوماریپ  یناوارف  ياهثحب  اجنیا  ات  هیآ 30 -) )
يرورـض كرد  ینطاب و  هدـهاشم  نورد و  قیرط  زا  ار  هلأسم  نامه  ینعی  تسا  يرطف  دـیحوت  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  نآ  لاـبند  هب  و 

: دیامرف یم هدرک ، بیقعت  ینادجو 
(. ًافِینَح ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  «! ) نک راگدرورپ  صلاخ  كاپ و  نییآ  هجوتم  ار  دوخ  لد )  ) يور سپ  »

َساَّنلا َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  « ) تسین ادـخ  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  هدـیرفآ ، نآ  رب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا   » هک ارچ 
رو هلعـش وا  ناج  نورد  رد  یهلا  رون  نیا  دراذـگ  یم یتسه  ملاع  هب  مدـق  ناسنا  هک  يزور  نیتسخن  زا  و  ِهَّللا .) ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اـْهیَلَع ال 

.تسا
(. ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ  « ) راوتسا مکحم و  نییآ  نید و  تسا  نیا  »

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  « ) دنناد یمن مدرم  رثکا  یلو  »
.تسا هدش  لیامتم  یتسرد  یتسار و  يوس  هب  اهیهارمگ  تافارخ و  فارحنا و  زا  اهیجک و  مامت  زا  هک  ینید  ینعی  فینح » نید  »

533 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 30) مورلا ةروس 

يوس هب  تشگ  زاب  امش  هک  تسا  یلاح  رد   » يرطف صلاخ و  فینح  نید  هب  امش  هیجوت  نیا  دیازفا : یم نینچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
(. ِْهَیلِإ َنِیبِینُم  « ) دینک یم راگدرورپ 

.دیدرگ زاب  لصا  نیمه  يوس  هب  دیاب  ماجنا  رس  تسا و  دیحوت  رب  امش  دوجو  ساسا  لصا و 
زا و  : » دـیامرف یم تسا ، یهلا  یهاوـن  رماوا و  همه  عماـج  هک  دـهد  یم اوـقت »  » هـب روتـسد  تـشگ ، زاـب  و  هباـنا »  » روتـسد لاـبند  هـب  و 

534 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهوُقَّتا .) َو  « ) دیزیهرپب دنوادخ  نامرف ) تفلاخم  )
زامن هک  ارچ  َةالَّصلا .) اوُمِیقَأ  َو  « ) دـیراد اپ  رب  ار  زامن  و  : » دـیوگ یم هدرک ، زامن  عوضوم  رب  دـیکأت  هیکت و  رماوا  مامت  نایم  زا  سپس 

.تسادخ هب  نامیا  دیحوت و  ياه  هیاپ تیوقت  هلیسو  نیرترثؤم  كرش و  اب  هزرابم  همانرب  نیرتمهم  شداعبا  مامت  رد 
هک ارچ  َنیِکِرْـشُْملا .) َنِم  اُونوُکَت  َو ال  « ) دیـشابن ناکرـشم  زا  و  : » دیوگ یم دنک ، یم هیکت  كرـش »  » يور زین  یهاون  مامت  نایم  زا  اذـل 

.تسا رئابک  ربکا  هانگ و  نیرتگرزب  كرش 

534 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هراشا

ناکرـشم زا  دـیوگ : یم هدرک ، نایب  ینعم  رپ  هاـتوک و  یتراـبع  رد  ار  كرـش  ياهدـمایپ  اـه و  هناـشن زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
(. ًاعَیِش اُوناک  ْمُهَنیِد َو  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم  « ) دندش میسقت  اههورگ  اه و  هتسد هب  و  دنتخاس ، هدنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناسک  زا   » دیشابن
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اِمب ٍبْزِح  ُّلُک  «! ) دنلاحـشوخ هتـسبلد و )  ) تساهنآ دزن  هچنآ  هب  یهورگ  ره   » دنتـشاد هک  یفالتخا  ّداضت و  مامت  اـب  هک  نیا  بجع  و 
(. َنوُحِرَف ْمِْهیََدل 

همـشچ رـس  و  تواـفتم ، ياهـشور  أـشنم  فلتخم  ياـهدوبعم  هک  ارچ  تسا ، هقرفت  یگدـنکارپ و  كرـش  ياـه  هناـشن زا  یکی  يرآ !
.تساهیگدنکارپ اهییادج و 

534 ص :  ینورد ..... ! دنمورین  هبذاج  کی  دیحوت 

دراد دوجو  ییاه  هبذاج اهـششک و  زین  وا  ناج  نورد  رد  دهد  یم تهج  ناسنا  هب  یقطنم  یلقع و  لئالد  هک  هنوگ  نامه  کش  نودب 
.دنک یم تهج  نییعت  وا  يارب  هک 

راک نیا  هک  ارچ  دنیـشنب ، قطنم  لقع و  راظتنا  هب  دـناوت  یمن هشیمه  ناـسنا  یتاـیح  لـئاسم  رد  هک  تسا  نیمه  اـهنآ  يدوجو  هفـسلف 
ام لدب  موزل   » قطنم زا  دهاوخب  یسنج ، شزیمآ  ای  اذغ ، ندروخ  يارب  ناسنا  رگا  الثم  دوش ، یم یتایح  ياهفده  لیطعت  ببـس  یهاگ 

ضرقنم وا  عون  نیا  زا  شیپ  اهتدم  دیاب  دـنک ، تکرح  نآ  قبط  دریگب و  ماهلا  لسانت » دـلاوت و  قیرط  زا  لسن  موادـت  موزل   » و للحتی »
ردق ره  و  دناشک ، یم فده  نیا  يوس  هب  ار  وا  رگید  يوس  زا  هیذـغت  هب  اهتـشا  وسکی و  زا  یـسنج  هبذاج  هزیرغ و  یلو  دـشاب ، هدـش 
هنوگ ود  رب  اه  هبذاج اهـششک و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ! رتدـنمورین  اه  هبذاـج نیا  دـشاب  رت  یمومع رت و  یتاـیح اهفدـه 

ج3، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زاین  نودب  ناویح  هک  هنوگ  نامه  درادن ، روعش  لقع و  تطاسو  هب  زاین  ینعی  تسا  هاگآان  یضعب  تسا :
535 ص :

.دوش یم بذج  فلاخم  سنج  اذغ و  يوس  هب  رکفت  هب 
باختنا هب  راداو  ار  وا  دراذـگ و  یم رثا  هشیدـنا  لقع و  رد  ینورد  هبذاـج  نیا  ینعی  تسا  هناـهاگآ  تروص  هب  نآ  ریثأـت  یهاـگ  اـما 

.دنک یم قیرط 
.دینک تقد  دنمان - یم ترطف »  » ار مود  مسق  و  هزیرغ »  » ار لوا  مسق 

.دراد رارق  اهناسنا  همه  ناج  نورد  رد  ترطف  کی  تروص  هب  یتسرپ  ادخ  ییارگ و  ادخ 
: دنک یم نشور  شلوصا  مامت  رد  ار  بهذم  هکلب  ییارگ » ادخ   » ندوب يرطف  هک  میراد  تسد  رد  ینوگانوگ  دهاوش 

تداع رگا  هک  ارچ  تسا ، نآ  ندوب  يرطف  رب  يا  هناشن دوخ  رـشب  يارجام  رپ  خیرات  لوط  رد  ادخ  هب  نامیا  یبهذم و  داقتعا  ماود  - 1
.دوب یگشیمه  یمئاد و  هن  و  تشاد ، یناگمه  یمومع و  هبنج  هن  دوب 

وحم يارب  ناهج  يدادبتـسا  ياهمیژر  زا  یـضعب  هک  یـششوک  شالت و  مامت  اب  دهد  یم ناشن  زورما  يایند  رد  ینیع  تادـهاشم  - 2
.دنزاس نک  هشیر  عماوج  نیا  قامعا  زا  ار  بهذم  دنا  هتسناوتن دنا  هداد جرخ  هب  فلتخم  قرط  زا  یبهذم  راثآ  بهذم و 

یسررب دنیوگ : یم اهنآ  تسا ، اعدم  نیا  رب  يرگید  دهاش  یناسنا  حور  داعبا  هنیمز  رد  ناسانـشناور  ناواکناور و  ریخا  تایفـشک  - 3
نیا هاگ  و  تسا ، ینادزی »  » و یسدق »  » اهنآ ریبعت  هب  ای  یبهذم » دعب   » نآ لیـصا  دعب  کی  هک  دهد  یم ناشن  ناسنا  حور  داعبا  هراب  رد 

.دنا هتسناد ییابیز »  » و ییوکین »  » و ملع ) « ) یتسار  » دعب ینعی  رگید  هناگ  هس  داعبا  همشچ  رس  ار  یبهذم  دعب 
.تسا یتسه  ناهج  تخانش  رد  ریگیپ  رمتسم و  يواکجنک  هزیگنا  اهشناد و  مولع و  عاونا  همشچ  رس  یتسار » سح  »

.دنک یم بذج  نآ  دننام  يراکادف و  تماهش و  تلادع و  نوچمه  یقالخا  میهافم  يوس  هب  ار  ناسنا  یکین » سح  »
رد ییاهلوحت  همـشچ  رـس  هاگ  و  دنک ، یم بذج  یقوذ  لئاسم  تایبدا و  اهییابیز ، لیـصا ، ياهرنه  يوس  هب  ار  ناسنا  ییابیز » سح  »
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536 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم هعماج  درف و  یگدنز 
.وا شیاین  شتسرپ و  یلاعتم و  أدبم  کی  هب  نامیا  ینعی  یبهذم » سح  »

ياهنافوط نتـسشن  ورف  تالکـشم و  لح  ياضاقت  یعیبط و  ياروام  زومرم  يورین  کی  هب  اهیتخـس  دـیادش و  رد  ناسنا  ندرب  هانپ  - 4
هک يدهاوش  ریاس  مامـضنا  هب  هک - تسا  يرطف  ماهلا  ینورد و  هبذاج  نیا  تلاصا  رب  يرگید  هاوگ  زین  وا ، هاگرد  زا  یگدنز  تخس 

.دزاس فقاو  ادخ  يوس  هب  نامدوجو  نورد  رد  يدنمورین  ششک  نینچ  دوجو  هب  ار  ام  دناوت  یم میتفگ -

536 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 30) مورلا ةروس 

رون نیا  ندش  افوکـش  دـیحوت و  ندوب  يرطف  هنیمز  رد  هتـشذگ  ثحب  رب  تسا  يدـیکأت  لالدتـسا و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 33 -) )
.اهیتخس دیادش و  رد  یهلا 

َّسَم اذِإ  َو  « ) دـننک یم هبانا  وا  يوس  هب  و  دـنناوخ ، یم ار  ناشراگدرورپ  دـسرب  اهناسنا  هب  يررـض  رـصتخم  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم
(. ِْهَیلِإ َنِیبِینُم  ْمُهَّبَر  اْوَعَد  ٌّرُض  َساَّنلا 

هک نیا  درجم  هب  هک  دنتـسه  دوخ  كرـشم  ناکاین  زا  هناروکروک  دـیلقت  بصعت و  ریـسا  رکف و  هاـتوک  تیفرظ و  مک  ناـنچ  نآ  یلو 
نانآ زا  یهورگ  دناشچ  یم اهنآ  هب  شدوخ  يوس  زا  یتمحر  دنوادخ   » دزو و یم شمارآ  میـسن  دوش و  یم فرط  رب  تخـس  ثداوح 

(. َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ًۀَمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث  « ) دنوش یم كرشم  ناشراگدرورپ  هب  تبسن 
كرـش تسا و  یتسرپ  ادخ  دیحوت و  ناسنا  ترطف  رد  ساسا  هیاپ و  هک  دـشاب  یم ینعم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  ِْهَیلِإ » َنِیبِینُم   » يور هیکت 

.ددرگ یم زاب  دیحوت  نامیا و  يوس  هب  هاوخان  هاوخ  دنک  یم دیما  عطق  نآ  زا  یتقو  هک  تسا  یضراع  رما 

536 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 30) مورلا ةروس 

یـشومارف تسد  هب  ار  ادـخ  اـهتمعن  هب  لـین  ماـگنه  هب  هک  كرـشم  تیفرظ  مک  دارفا  نیا  هب  دـیدهت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 34 -) )
دنهد ماجنا  تسا  هتخاس  ناشتـسد  زا  راـک  ره  و  دـننک » نارفک  میا  هداد اـهنآ  هب  اـم  هک  ار  ییاـهتمعن   » راذـگب دـیوگ : یم دنراپـس  یم

(. ْمُهاْنیَتآ اِمب  اوُرُفْکَِیل  )
537 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوُعَّتَمَتَف .) « ) دیریگ هرهب  ایند ) رذگ  دوز  ياهتمعن  نیا  زا  دیناوت  یم ات   ) سپ »

(. َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  « ) تسناد دیهاوخ  ار ) شیوخ  لامعا  موش  هجیتن   ) يدوز هب  اما  »

537 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 30) مورلا ةروس 

: دیوگ یم هدروآرد ، خیبوت  اب  هتخیمآ  ماهفتسا  بلاق  رد  ار  نخـس  كرـشم ، هورگ  نیا  نتخاس  موکحم  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 35 -) )
َوُهَف ًاناْطلُس  ْمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْمَأ  ( ؟ درامـش یم هّجوم  ار  نآ  و  دیوگ » یم نخـس  ناشکرـش  زا  هک  میداتـسرف  نانآ  رب  یمکحم  لیلد  ام  ایآ  »

(. َنوُکِرُْشی ِِهب  اُوناک  اِمب  ُمَّلَکَتَی 

537 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 30) مورلا ةروس 
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هک یماـگنه  و  : » دـیوگ یم نینچ  تسا  تیفرظ  مـک  نـالهاج  نـیا  هـیحور  رکف و  زرط  زا  يرگید  میـسرت  هـک  هـیآ  نـیا  هیآ 36 -) )
اهنآ هب  دـنا  هداد ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  يدرد  جـنر و  الب و  هاگ  ره  و  دـنوش ، یم رورغم  لاحـشوخ و  میناـشچب  مدرم  هب  یتمحر 

ْمُه اذِإ  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَمَّدَـق  اِمب  ٌۀَئِّیَـس  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  اـِهب َو  اوُحِرَف  ًۀَـمْحَر  َساَّنلا  اَْـنقَذَأ  اذِإ  َو  « ) دـندرگ یم دـیمون  سویأـم و  ناـهگان  دـسرب 
(. َنوُطَنْقَی

راتفرگ تبیصم ، ماگنه  هب  هن  دنوش و  یم تلفغ  رورغ و  راتفرگ  تمعن  ماگنه  هب  هن  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نانمؤم  هک  یلاح  رد 
شیوخ لامعا  هجیتن  ای  و  ناحتما ، نومزآ و  ار  تبیـصم  و  دنرب ، یم وا  هاگرد  هب  رکـش  دنناد و  یم ادخ  زا  ار  تمعن  يدیمون ، سأی و 

.دنروآ یم وا  هاگرد  هب  ور  دننک و  یم ربص  دنراد و  یم بوسحم 

537 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 30) مورلا ةروس 

زا یضعب  هک  دوب  هدمآ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  و  دیوگ ، یم نخـس  تیبوبر » دیحوت   » زا نانچمه  هیآ  نیا  هیآ 37 -) )
دنوادـخ هک  دـندیدن  ایآ  : » دـیامرف یم نینچ  دـنوش ، یم سویأم  الب ، ندـش  هجاوم  اـب  رورغم و  تمعن ، ندروآ  يور  اـب  ناـتیفرظ  مک 

ُءاشَی َو ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  « ) دزاس یم گنت  دهاوخب ) سک  ره  يارب  و   ) هدرتسگ دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور 
(. ُرِدْقَی

رایـسب دارفا  هاگ  هک  ارچ  تسین ، یگـشیمه  یلک و  هدـعاق  کی  نیا  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا  بابـسا  ملاـع  ملاـع ، هک  تسا  تسرد 
هک مینک  یم هدـهاشم  ار  اپ  تسد و  مک  دارفا  هاگ  سکع  هب  و  دنـسر ، یمن ییاج  هب  دـنود  یم هچ  ره  هک  مینیب  یم ار  یقیال  يدـج و 
هک يریثأت  مامت  اب  دـهد  ناشن  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  ایوگ  اهانثتـسا  نیا  تسا ! هدوشگ  اهنآ  يور  هب  وس  ره  زا  يزور  ياـهرد 

538 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد 
يرگید دنمورین  تسد  هاگتـسد ، نیا  تشپ  رد  هک  دننک  شومارف  دـیابن  و  دـنوش ، مگ  بابـسا  ملاع  رد  دـیابن  هدـیرفآ ، بابـسا  ملاع 

.دنادرگ یم ار  نآ  هک  تسا 
َِکلذ ِیف  َّنِإ  « ) دـنروآ یم نامیا  هک  یموق  يارب  ادـخ  تمظع  تردـق و  زا  تسا  ییاـه  هناـشن نیا  رد  : » دـیوگ یم هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل 

(. َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل 

538 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ربماـیپ هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  دروآ ، یم هارمه  ار  ییاـهتیلوؤسم  فیاـظو و  یتـبهوم ، تمعن و  ره  هـک  اـجنآ  زا  و  هیآ 38 -) )
رد نانیکسم و  قح )  ) نینچمه و  نک ، ادا  ار  ناکیدزن  ناگتـسب و  قح  سپ   » تسا نینچ  نوچ  دیوگ : یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. ِلِیبَّسلا َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  « ) ار ناگدنام  هار
ادا ار  اـهنآ  دوخ  قـح  دزادرپ  یم ناـسنا  يزیچ  رگا  دنکیرـش و  ناـسنا  لاوـما  رد  اـهنآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  ُهَّقَح »  » هب ریبـعت 

.دنک یم
ار ادخ  ياضر  اهنت  هک  یناسک  يارب  راک  نیا  : » دیامرف یم قافنا  یلوبق  طرش  نایب  انمـض  و  ناراکوکین ، قیوشت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ِهَّللا َهْجَو  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ  « ) تسا رتهب  دنبلط  یم
(. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  « ) دنناراگتسر دنهد  یم ماجنا  ار  یکین  راک  نینچ  هک  یناسک  «و 
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قح نتخادرپ  قافنا و  هلأـسم  اـهنت  هک  دـهد  یم ناـشن  هیآ  نیا  تسا ، راـگدرورپ  كاـپ  تاذ  ینعم  هب  هّللا » هجو   » هک نیا  هب  هجوت  اـب 
اـیر و هنوگ  ره  زا  هدوب و  مأوـت  كاـپ  تین  صـالخا و  اـب  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ، یفاـک  قوـقح  ناـبحاص  رگید  نادـنواشیوخ و 

.دشاب یلاخ  شاداپ  راظتنا  ریقحت و  تنم و  ییامندوخ و 

538 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 30) مورلا ةروس 

يرگید و  تسادـخ ، يارب  یکی  هک  اهقافنا  زا  هنومن  ود  هب  دوب  نایم  رد  صلاخ  قافنا  زا  هک  یثحب  بسانت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
ادـخ دزن  دـبای ، ینوزف  مدرم  لاوما  رد  ات  دـیزادرپ  یم اـبر  ناونع  هب  هچنآ  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  اـیند  لاـم  هب  ندیـسر  روظنم  هب 

هک یناسک  تسا و ) تکرب  هیام   ) دـیبلط یم ار  ادـخ  ياضر  اـهنت  دـیزادرپ و  یم تاـکز  ناونع  هب  ار  هچنآ  و  تفاـی ، دـهاوخن  ینوزف 
هدیزگرب ٍةاکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  ِهَّللا َو  َْدنِع  اُوبْرَی  الَف  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ِیف  اَُوبْرَِیل  ًابِر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو  « ) دـنفعاضم شاداپ  ياراد  دـننک  یم نینچ 

539 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
(. َنوُفِعْضُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِرت 

لام و نابحاص  اصوصخم  نارگید - يارب  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  ییایاده  روظنم  اجنیا  رد  تسا و  شیازفا  ینعم  هب  لصا  رد  ابر » »
.دنراد تفایرد  اهنآ  زا  رتهب  رتشیب و  یشاداپ  هک  روظنم  نیا  هب  دنرب ، یم تورث -

نیا هب  هجوت  ماـمت  هکلب  اـهتیولوا ، اهیگتـسیاش و  هن  و  دوش ، یم هتفرگ  رظن  رد  فرط  قاقحتـسا  هن  ایادـه  هنوگ  نیا  رد  تسا  یهیدـب 
رد صالخا  هبنج  هک  ایاده  نینچ  نیا  تسا  یعیبط  و  دنک ! دیـص  ار  يرتشیب  غلبم  دـناوتب  هک  دوش  هداد  ییاج  هب  هیدـه  نیا  هک  تسا 

.دشاب یم شزرا  دقاف  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  تسین  نآ 

539 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ادخ و  ددرگ ، یم زاب  دوب  هروس  نیا  تایآ  زا  يرایسب  رد  یساسا  عوضوم  هک  داعم  أدبم و  هلأسم  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 40 -) )
: دیامرف یم داعم ، رب  یلیلد  مه  و  دشاب ، كرش  اب  هزرابم  دیحوت و  هب  يا  هراشا مه  ات  دنک  یم فیصوت  فصو ، راهچ  اب  ار 

ْمُکَقَزَر َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) دنک یم هدنز  دعب  دناریم و  یم دعب  داد ، يزور  سپس  دیرفآ ، ار  امش  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ  »
(. ْمُکِییُْحی َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث 

ْنِم ُلَعْفَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ( ؟» دراد اهراک  نیا  زا  يزیچ  رب  ییاناوت  دیا  هتخاس ادخ  يارب  امـش  هک  یناکیرـش  زا  کی  چیه  ایآ  »
(. ٍء ْیَش ْنِم  ْمُِکلذ 

(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  « ) دنهد یم رارق  وا  يارب  کیرش  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  رترب  و  ادخ ، تسا  هزنم  »
تـسد هب  اـهنآ  يزور  هک  نیا  اـی  هتفرگ ، تروـص  اـهتب  هلیـسو  هب  شنیرفآ  هک  دـندوبن  دـقتعم  ناکرـشم ، زا  کـی  چـیه  تسا  ملـسم 

.ناشرمع نایاپ  ای  و  تساهتب ،
.دشاب یم يراکنا  ماهفتسا  ماهفتسا ، تسا و  یفنم  تالاؤس  نیا  خساپ  نیا  رب  انب 

رد هک  دندروآ  نییاپ  هداعلا  قوف  ار  راگدرورپ  ماقم  اهنآ  هک  دـنک  یم وگزاب  ار  تقیقح  نیا  َنوُکِرُْـشی » اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُـس َو   » هلمج
.دنهد یم رارق  یگتخاس  نادوبعم  اهتب و  رانک 
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539 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 30) مورلا ةروس 

مامت یلصا  هشیر  میناد  یم دوب و  نایم  رد  كرش  زا  نخس  هتشذگ ، تایآ  رد  تسا ! مدرم  دوخ  لامعا  داسف ، همـشچ  رـس  هیآ 41 -) )
540 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

لامعا رطاخ  هب  نیمز  رد  داسف  روهظ  زا  نخـس  اجنیا  رد  اذل  تسا ، كرـش  هب  ندروآ  يور  دـیحوت و  یلـصا  ندرک  شومارف  دـسافم 
َرَهَظ « ) تسا هدـش  راکـشآ  دـنا  هداد ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  داـسف  : » دـیوگ یم هدروآ ، ناـیم  هب  مدرم 

تـسردان راک  ره  هک  ارچ  تسا  مدرم  لامعا  باتزاب  دوش  رهاظ  يداسف  اـج  ره  ِساَّنلا .) يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداـسَْفلا 
.دراد یبولطمان  لمعلا  سکع 

َضَْعب ْمُهَقیُِذِیل  «! ) دندرگ زاب  قح  يوس  هب  دیاش  دناشچب ، نانآ  هب  ار  ناشلامعا  زا  یـضعب  هجیتن  دـهاوخ  یم ادـخ  : » دـیامرف یم سپس 
(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا 

540 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 30) مورلا ةروس 

دوخ مشچ  اب  اهناسنا  هانگ  رطاـخ  هب  نیمز  رد  داـسف  روهظ  هلأـسم  رد  ار  يا  هدـنز دـهاوش  مدرم  هک  نیا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
دیزادرپب شدرگ  هب  نیمز  يور  رد  امش  وگب : : » دیامرف یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دهد و  یم ار  ضرا » رد  ریس   » روتـسد دننیبب ،

امش زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دینیبب  دیهد ) رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  تشون  رس  لامعا و  و  دینک ، وجتسج  ار  نیـشیپ  ياهتما  لاح  )
(. ُْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  ( !؟» دیسر اجک  هب  دندوب 

ار اهنآ  هدش  هدنکارپ  دـنمورین  تیعمج  دـینک ، اشامت  ار  اهنآ  هتفر  جارات  هب  نئازخ  دـیرگنب ، ار  اهنآ  هدـش  ناریو  ياهخاک  اهرـصق و 
.دیرگنب ار  اهنآ  هدیسوپ  ياهناوختسا  هتسکش و  مه  رد  ياهربق  ماجنا  رس  و  دییامن ، هدهاشم 

.دش اهنآ  یهابت  هیام  داسفلا و  ما  كرش  و  َنیِکِرْشُم .) ْمُهُرَثْکَأ  َناک  « ) دندوب كرشم  ناشرتشیب   » يرآ

540 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 30) مورلا ةروس 

يور هیآ  نیا  رد  تسین ، رثؤم  دیفم و  هشیمه  ادخ ، يوس  هب  نتشگزاب  سپـس  و  ندش ، رادیب  نتفرگ و  دنپ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 43 -) )
نییآ  ) اـج رب  اـپ  میقتـسم و  نییآ  نید و  يوس  هب  ار  دوخ  تروـص  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخس 

همانرب و   ) دنادرگ زاب  ادـخ  زا  ار  زور  نآ  درادـن  تردـق  سک  چـیه  هک  دـسر  رارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  هد ، رارق  صلاخ ) دـیحوت 
رد یهورگ  تشهب و  رد  یهورگ  ددرگ » یم ادج  مه  زا  فوفـص  دنوش و  یم هورگ  هورگ  مدرم  زور  نآ  رد  و  دـنک ) لیطعت  ار  یهلا 
541 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُعَّدَّصَی .) ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِمِّیَْقلا  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف   ) خزود

.دنسرب ار  شیوخ  راک  باسح  نارگید  هک  تسا  نیا  يارب  دنک ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هجوتم  ار  باطخ  هک  نیا 

541 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 30) مورلا ةروس 

نایز رب  شرفک  دش  رفاک  یسک  ره  : » دیامرف یم تمایق ، رد  فوفص  ییادج  نیا  يارب  تسا  یحرـش  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 44 -) )
(. ُهُْرفُک ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَم   ) وا ریگنماد  شلابو  و  تسوا » دوخ 
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ْمِهِـسُْفنَِألَف ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  َو  « ) دنزاس یم ایهم  هدامآ و  ناشدوخ  دوس  هب  ار ) یهلا  شاداپ   ) دنداد ماجنا  یحلاص  لمع  هک  اهنآ  اما  «و 
(. َنوُدَهْمَی

541 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هک يرتشیب  بهاوم  ادخ  هکلب  دننیب ، یم اجنآ  رد  ار  دوخ  لامعا  اهنت  هن  هک  دهد  یم حیضوت  نانمؤم  دروم  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 45 -) )
لمع و  دنا ، هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ )  ) هک تسا  نیا  فدـه  : » دـیوگ یم دـشخب ، یم اهنآ  هب  تسوا  مرک  لضف و  هتـسیاش 

(. ِِهلْضَف ْنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  « ) دهد شاداپ  شلضف  زا  دنا  هداد ماجنا  حلاص 
(. َنیِِرفاْکلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  « ) درادن تسود  ار  نارفاک  ادخ  هک  ارچ  ، » دوش یمن نارفاک  لاح  لماش  یهلا  لضف  نیا  املسم 

541 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 30) مورلا ةروس 

اب مادـک  ره  هک  هدـش  نایب  هیآ  تفه  رد  راگدرورپ  ياه  هناشن دـیحوت و  لئالد  زا  يا  هظحالم لـباق  شخب  هروس ، نیا  رد  هیآ 46 -) )
.دشاب یم اهنآ  نیرخآ  هیآ  نیا  و  میدناوخ ، یپ  رد  یپ  تروص  هب  البق  ار  نآ  تمسق  شش  .دوش  یم زاغآ  ِِهتایآ » ْنِم  َو   » هلمج

.دشاب یم نآ  رب  زین  يدیکأت  يدیحوت  لئالد  نایب  دوب ، حلاص  لمع  نامیا و  زا  نخس  لبق  هیآ  رد  هک  اج  نآ  زا  و 
َلِـسُْری ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) دتـسرف یم ینارگتراشب  ناونع  هب  ار  اـهداب  هک  تسا  نیا  ادـخ  تردـق ) تمظع و   ) تاـیآ زا  و  : » دـیامرف یم

(. ٍتارِّشَبُم َحایِّرلا 
کشخ ياهنیمزرس  يوس  هب  و  دندنویپ ، یم مه  هب  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  ربا  هدنکارپ  تاعطق  دننک ، یم تکرح  ناراب  شیپاشیپ  رد  اهنآ 

.دـننک یم ناراب  شزیر  هدامآ  ار  اهربا  وج ، ترارح  هجرد  نتخاس  نوگرگد  اـب  دـنناشوپ و  یم ار  نامـسآ  هحفـص  دـنرب ، یم هنـشت  و 
542 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

امش و  دننک ، تکرح  شنامرف  هب  اهیتشک  ات  دناشچب ، دوخ  تمحر  زا  ار  امش  ببـس  نیدب  دهاوخ  یم ادخ  : » میناوخ یم هیآ  هلابند  رد 
ِِهلْـضَف َو ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِهِْرمَِأب َو  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ْمُکَقیُِذِیل  َو  « ) دینک يرازگ  رکـش  دیاش  دیریگ و  هرهب  وا  تمحر  لضف و  زا 

(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل 
ببس ماجنا  رس  و  لقن ، لمح و  هلیسو  مه  و  دنتـسه ، يرادماد  يزرواشک و  هنیمز  رد  ناوارف  ياهتمعن  دیلوت  هلیـسو  مه  اهداب  يرآ !

.تسا تراجت  رما  قنور 
.فلتخم تاهج  رد  دنتسه  یناگدنهد  تراشب  اهنآ  يرآ !

542 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 30) مورلا ةروس 

رب اـهداب  شزو  تمعن  هب  رگید  راـب  نآ  زا  دـعب  هیآ  هک  یلاـح  رد  تسا ، یهلا  ناربماـیپ  نداتـسرف  زا  نخـس  هیآ  نـیا  رد  هیآ 47 -) )
هتـشاد هضرتعم  هبنج  دـیوگ  یم نخـس  اهداب  دوجو  تمعن  هراب  رد  هک  هیآ  ود  ناـیم  رد  هیآ  نیا  نتفرگ  رارق  تسا  نکمم  ددرگ ، یم

.دشاب داعم  أدبم و  هب  طوبرم  لئاسم  لیمکت  يارب  اهثحب  نیا  رانک  رد  تّوبن  هلأسم  رکذ  تسا  نکمم  .دشاب و 
( ْمِهِمْوَق یلِإ  اًلُسُر  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  میداتسرف َ» ناشموق  يوس  هب  ار  یناربمایپ  وت  زا  لبق  ام  : » دیوگ یم نینچ  هیآ  لاح  ره  هب 

( ِتانِّیَْبلِاب ْمُهُؤاج  «َ دندروآ ماوقا  نیا  يارب  لقع ) قطنم  تازجعم و  زا   ) راکشآ نشور و  لئالد  اهنآ  .»
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ماقتنا نامرجم  زا  ام   » دادن يدوس  اهرادشه  اهزردـنا و  هک  یماگنه  اما  دنتـساخ  رب  تفلاخم  هب  یهورگ  و  دـندروآ ، نامیا  یهورگ  .
( اُومَرْجَأ َنیِذَّلا  َنِم  انْمَقَْتنا  «!َ میتفرگ

( َنِینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  مینک َ» يرای  ار  نانمؤم  هک  تسا  هدوب  ام  رب  قح  نیا  هراومه  و   » میدرک يرای  ار  نانمؤم  .و 

542 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 30) مورلا ةروس 

ار اهداب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، اـهداب  شزو  تمعن  حیـضوت  هب  رگید  راـب  هیآ  نیا  هیآ 48 -) )
(. ًاباحَس ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) دنروآ رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  دتسرف  یم

ج3، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُءاشَی .) َْفیَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُهُطُْـسبَیَف  « ) دنارتسگ یم دهاوخب  هک  هنوگ  نآ  نامـسآ  هنهپ  رد  ار  اهربا  سپـس  »
543 ص :

(. ًافَسِک ُُهلَعْجَی  َو  « ) دزاس یم مکارتم  و   » هدروآ رد  یتاعطق  تروص  هب  ار  اهنآ 
(. ِِهلالِخ ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  « ) دنوش یم جراخ  اهنآ  يالبال  زا  هک  ینیب  یم ار  ناراب  ياه  هناد هک  تساجنیا  »

.تسا هدش  هتشاذگ  اهداب  هدهع  رب  ناراب  لوزن  ماگنه  مهم ، ياهشقن  زا  یکی  يرآ !
اهنآ ناـهگان  دـناسرب ، دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  شخبتاـیح  ناراـب  نیا  هـک  یماـگنه  سپ  : » دـیازفا یم هـیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اذِإ  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  َباصَأ  اذِإَف  « ) دنوش یم رورسم  لاحشوخ و 

543 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. َنیِِسْلبَُمل ِِهْلبَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  « ) دندوب سویأم  دوش ، لزان  نانآ  رب  هک  نآ  زا  شیپ  اعطق  و  (- » هیآ 49 )
یکیدزن رایسب  دنویپ  ناشیگدنز  تایح و  درگنابایب  ياهبرع  نوچمه  هک  دننک  یم كرد  یبوخ  هب  یناسک  ار  تراشب  نآ  سأی و  نیا 

.دراد ناراب  ياه  هرطق نیمه  اب 

543 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هنوگچ هک  رگنب  یهلا  تمحر  راثآ  هب  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
(. اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  « ) دنک یم هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز 

.تسا فلتخم  تاهج  زا  نآ  تکرب  رپ  راثآ  هب  هراشا  ناراب ، دروم  رد  یهلا » تمحر   » هب ریبعت 
اب ار  هدرم  نیمز  هک   ) یـسک نینچ  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دـنراد  فلتخم  لئاسم  رد  داـعم  أدـبم و  هک  يدـنویپ  هب  هجوت  اـب  سپس 

یلَع َوُه  یتْوَْملا َو  ِیْحَُمل  َِکلذ  َّنِإ  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  وا  و  تسا ، تمایق ) رد   ) یناگدرم هدـننک  هدـنز  درک ) هدـنز  ناراـب  لوزن 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک 

543 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 30) مورلا ةروس 

رد دنتـسه ، از  تمحر ياهناراب  نالوارقـشیپ  هک  دوب  نایم  رد  یتکربرپ  ياهداب  زا  نخـس  هتـشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 51 -) )
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و مومـس ) اب  مأوت  ای  کشخ و  درـس و  ای  نازوس  غاد و   ) میتسرفب يداب  ام  رگا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، رابنایز  ياهداب  هب  هراشا  هیآ  نیا 
544 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  نآ  زا  سپ  هدش و ) سویأم   ) دننیبب هدرمژپ  درز و  ار  دوخ  غاب  تعارز و  نآ ، رثا  رب 

(. َنوُرُفْکَی ِهِدَْعب  ْنِم  اوُّلََظل  ارَفْصُم  ُهْوَأَرَف  ًاحیِر  اْنلَسْرَأ  ِْنَئل  َو   ) دنهد یم همادا  نانچمه  هار  نیا  هب  و  دنریگ » یم شیپ  نارفک 
يزور رگا  و  دنداش ، رایسب  نآ ، لوزن  زا  دعب  سویأم و  ناراب  ندمآ  زا  لبق  هک  دننانچ  نآ  دنتسه و  یتیفرظ  مک  فیعض و  دارفا  اهنآ 

.دنیاشگ یم رفک  هب  نابز  دوش و  یم دنلب  ناشدایرف  ددرگ ، یتالکشم  راتفرگ  اتقوم  نانآ  یگدنز  دزوب و  یمومس  داب 
یگدنز ياهینوگرگد  ابیکش ، دنروبص و  تالکشم  بئاصم و  رد  رازگرکش و  دنداش و  ادخ  تمعن  زا  هک  نیتسار  نانمؤم  سکع  هب 

شزو اب  نمؤم و  داب  کی  شزو  اب  نامیالا  فیعـض  نالدروک  نوچمه  و  دنک ، یمن دراو  یللخ  نیرتمک  اهنآ ، نامیا  رد  زگره  يدام 
.دنوش یمن رفاک  رگید  داب 

544 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 30) مورلا ةروس 

: دنک یم میسقت  هورگ  راهچ  هب  ار  مدرم  دمآ ، لبق  هیآ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 52 -) )
.دنا هدنز ارهاظ  دنچ  ره  دننک  یمن كرد  ار  یتقیقح  چیه  هک  اهنآ  ینعی  ناگدرم ، هورگ 

.دنرادن قح  نخس  ندینش  يارب  یگدامآ  هک  نایاونشان  هورگ  و 
.دنمورحم قح  هرهچ  ندید  زا  هک  یهورگ  و 

.دنراد انیب  ییاهمشچ  و  اونش ، ییاهشوگ  و  اناد ، ییاهلد  هک  نیتسار  نانمؤم  هورگ  ماجنا  رس  و 
رثا دـنا  هدرملد هک  نانآ  لد  رد  وت  ياهزردـنا  و  یناسرب » ناـگدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  قح  نانخـس  یناوت  یمن وت  : » دـیوگ یم تسخن 

(. یتْوَْملا ُعِمُْست  َکَّنِإَف ال   ) درادن
ُعِمُْـست ـال  َو  « ) دـننک یم تشپ  دـننادرگ و  یم يور  هک  یماـگنه  اـصوصخم  یناـسرب  نارک  شوگ  هب  ار  تنخـس  یناوت  یمن وت   » زین و 

(. َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا 

544 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 30) مورلا ةروس 

(. ْمِِهَتلالَض ْنَع  ِیْمُْعلا  ِداِهب  َْتنَأ  ام  َو  « ) ینک تیاده  ناشیهارمگ  زا  ار  نایانیبان  یناوت  یمن وت   » نینچمه و  هیآ 53 -) )
اَّلِإ ُعِمُْـست  ْنِإ  « ) دنمیلـست قح  ربارب  رد  دـنروآ و  یم نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسرب  یناسک  شوگ  هب  یناوت  یم ار  تقح  نانخـس  اهنت  »

545 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُِملْسُم .) ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم 
دـید و گرم و  تایح و  زا  يرترب  عون  يرهاظ ، ییانیب »  » و ییاونـش »  » نینچمه ینامـسج و  يدام و  گرم »  » و تایح »  » زا ریغ  نآرق 

.دیوگ یم نخس  نآ  زا  تایآ  نیا  .تسا و  نآ  رد  ناسنا  یتخبدب  ای  تداعس  یلصا  هشیر  هک  تسا  لئاق  دونش ،

545 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 30) مورلا ةروس 

نیا رـس  ات  رـس  رد  هک  ار  ییاهثحب  دـنک و  یم هراشا  تسا  انغ  رقف و  لیلد  هک  دـیحوت  لئالد  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
ناوتان فیعـض و  هک  یلاح  رد   ) ار امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ  : » دیوگ یم دیامن ، یم لیمکت  هدمآ  دـیحوت  نوماریپ  هروس ،

زا دعب  زاب  و  دمآ ) اهورین  ییافوکش  یناوج و  نارود  و   ) دیـشخب توق  یناوتان ، زا  دعب  سپـس  یناوتان ، زا  دعب  سپـس  دیرفآ ، دیدوب )
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(. ًۀَْبیَش ًافْعَض َو  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ًةَُّوق  ٍفْعَض  ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفْعَض  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) داد رارق  يریپ  فعض و  تردق 
(. ُریِدَْقلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  « ) تساناوت اناد و  دنیرفآ و  یم دهاوخب  هچ  ره  وا   » يرآ

هگن ار  شیوخ  ناهد  بآ  ای  دـینک  رود  دوخ  زا  ار  یـسگم  دـیتشادن  تردـق  یتح  هک  دـیدوب  ناوتان  فیعـض و  ناـنچ  نآ  زاـغآ  رد 
هک ار  ینابرهم  ردام  ردپ و  یتح  دیتسناد » یمن زیچ  چیه  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ال   » قادـصم هب  يرکف  رظن  زا  و  ینامـسج ، رظن  زا  نیا  دـیراد ،

.دیتخانش یمن دندوب  امش  بقارم  امئاد 
.دیدرک ادیپ  عیسو  یکرد  اناوت و  یلقع  يوق و  يرکف  دنمورین و  یمادنا  دیدش ، تردق  دشر و  ياراد  مک  مک  یلو 

فرط زا  هدیـسر  هّلق  زارف  هب  يدنلب  هوک  هنماد  زا  هک  یناسنا  دننامه  تسرد  دیراد و  هگن  ار  تردـق  نیا  دـیتسناوت  یمن لاح  نیا  اب  و 
.دیدیسر یحور  یمسج و  یناوتان  فعض و  هّرد  رعق  هب  زاب  و  دیدرک ، عورش  ار  یبیشارس  رگید 

زا ود  ره  هکلب  فعـض ، نآ  هن  و  دوب ، امـش  زا  توق  نآ  هن  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  لـیلد  نیرتهب  اهبیـشن ، زارف و  اـهینوگرگد و  نیا 
.دوب يرگید  هیحان 

تسا هاگآ  امش  تاّین  لامعا و  همه  زا  ادخ  هک  راذنا  مه  تسا و  تراشب  مه  تسادخ ، تردق  ملع و  هب  هراشا  هک  هیآ  هلمج  نیرخآ 
.دراد امش  رفیک  شاداپ و  رب  ییاناوت  زین  و 
546 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

546 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 30) مورلا ةروس 

مّـسجم زور  نآ  رد  ار  نامرجم  لاح  زا  يرگید  كاندرد  هنحـص  ددرگ و  یم زاب  زیخاتـسر  هلأسم  هب  رگید  راـب  اـجنیا  رد  هیآ 55 -) )
.دزاس یم

َمْوَی َو  «! ) دندرکن گنرد  خزرب ) ملاع  رد   ) یتعاس زج  هک  دـننک  یم دای  دـنگوس  نامرجم  دوش ، اپ  رب  تمایق  هک  يزور  و  : » دـیوگ یم
(. ٍۀَعاس َْریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت 

(. َنوُکَفُْؤی اُوناک  َِکلذَک  « ) دنوش یم هدنادرگ  زاب  تقیقح  كرد  زا  نینچ  نیا   » يرآ

546 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 30) مورلا ةروس 

وگزاب دـنرادن  یتسرد  عالطا  تمایق  خزرب و  عضو  زا  هک  یهاگآان  نامرجم  نانخـس  هب  ار  هاگآ  ناـنمؤم  خـساپ  هیآ  نیا  هیآ 56 -) )
.دنک یم

گنرد خزرب ) ملاع  رد   ) تمایق زور  ات  ادخ  نامرف  هب  امـش  دنیوگ : یم هدـش ، هداد  اهنآ  هب  نامیا  ملع و  هک  یناسک  یلو  : » دـیامرف یم
ِمْوَی یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َنامیِْإلا  َْملِْعلا َو  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  « ) دـیتسناد یمن امـش  اما  تسا ، زیخاتـسر  زور  نونکا  و  دـیدرک ،

(. َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  ِْثعَْبلا َو  ُمْوَی  اذهَف  ِْثعَْبلا 
.تسا نامیا  هیاپ  ملع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نامیا »  » رب ملع »  » نتشاد مدقم 

546 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هبوت یهاوخ و  رذـع  ماقم  رد  دـننیب  یم ورب  ور  تمایق  زور  كاندرد  تایعقاو  اب  ار  دوخ  نامرجم  هک  یماگنه  لاح  ره  هب  هیآ 57 -) )
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: دیوگ یم نآرق  یلو  دنیآ ، یم رب 
ْمُُهتَرِذْعَم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ٍِذئَمْوَیَف ال  « ) تسین هتفریذپ  زین  نانآ  هبوت  درادـن و  ناشلاح  هب  يدوس  ناملاظ  یهاوخ  رذـع  زور  نآ  رد  »

(. َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َو ال 
.دنزادنیب قافن  رفک و  نارادمدرس  ندرگ  هب  ار  دوخ  ناهانگ  هک  تسا  نیا  اهنآ  ياهرذع  زا  یکی 

.دننک تمالم  شیاه  هسوسو رب  ار  وا  دنزادنیب و  ناطیش  ندرگ  هب  ار  دوخ  فارحنا  دننک  یم یعس  یهاوخ  رذع  ماقم  رد  هاگ  و 

546 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 30) مورلا ةروس 

زا نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام  : » دیامرف یم دـش  نایب  هروس  نیا  رد  هک  یبلاطم  لک  هب  تسا  يا  هراشا تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 58 -) )
(. ٍلَثَم ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَض  ْدََقل  َو  « ) میدرک نایب  یبلطم  لاثم و  هنوگ  ره 

547 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  أدبم  لئالد  یسفنا ، یقافآ و  تایآ  راذنا ، تراشب و  یهن ، رما و  دیعو ، دعو و 
.میتشاد ینایب  دراذگب  تبثم  رثا  تسا  نکمم  اهناسنا  سوفن  رد  هک  زیچ  ره  زا  هصالخ  و  یبیغ ، رابخا  داعم و  و 

رادـیب لئاسم  زا  تسا  يا  هعومجم صوصخلاـب  میتسه  نآ  ناـیاپ  لـحارم  رد  نونکا  هک  مور  هروس  و  یلک ، روطب  نآرق  تقیقح ، رد 
.هدیقع رکف و  زرط  ره  يارب  هورگ و  رشق و  ره  يارب  هدننک 

اهنآ يارب  يا  هیآ رگا  و  ، » دراذگ یمن يرثا  ناشهایس  کیرات و  بولق  رد  روما  نیا  زا  کی  چیه  هک  دنتسه  یهورگ  لاح  نیا  اب  یلو 
اَّلِإ ُْمْتنَأ  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ٍۀَـیِآب  ْمُهَْتئِج  ِْنَئل  َو  ! ) تسوداج رحـس و  اهنیا  و  دـیتسه » لطاب  لها  امـش  دـنیوگ : یم نارفاک  يروایب 

(. َنُولِْطبُم
.دریگ یم رب  رد  ار  قح  نارادفرط  ایبنا و  هب  ناکرشم  ياوران  ياهتبسن  اهبسچرب و  همه  هک  تسا  یعماج  ریبعت  نولطبم »  » هب ریبعت 

547 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 30) مورلا ةروس 

باسح و دح و  یب تجاجل  يریذپانذوفن و  نیا  دیوگ : یم دنک ، یم نایب  ینـشور  هب  ار  هورگ  نیا  تفلاخم  لیلد  هیآ  نیا  هیآ 59 -) )
، دنا هداد تسد  زا  تجاجل  هانگ و  ترثک  رثا  رب  ار  دوخ  كرد  صیخشت و  سح  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تقیقح ، ره  اب  ینمـشد 

ُعَبْطَی َِکلذَک  « ) دهن یم رهم  دـنرادن  یهاگآ  ملع و  هک  یناسک  ياهلد  رب  دـنوادخ  نینچ  نیا   » يرآ دـننک ، یمن كرد  يزیچ  ادـبا  و 
(. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا 

.قح ربارب  رد  میلست  مدع  رفک و  هیاپ  لهج  هیآ  نیا  رد  و  هدش ، هتخانش  نامیا  هیاپ  ملع  هتشذگ ، تایآ  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 

547 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 30) مورلا ةروس 

هیلع هّللا  یّلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  گرزب  تراشب  کی  مهم و  روتـسد  ود  تسا ، مور  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هیآ 60 -) )
توعد تماقتـسا  هب  تخـس ، رـس  نادرخ  یب و  لهاج ، ناجوجل  نیا  ربارب  رد  رمتـسم  ریگ و  یپ هزرابم  نیا  رد  ار  وا  ات  دهد ، یم هلآ  و 

.دنک
ربص ییابیکـش و  اوراـن ) ياهتبـسن  اهینکـشراک و  اـهرازآ و  همه  ثداوح ، همه  ربارب  رد   ) تسا نینچ  هک  نونکا  : » دـیوگ یم تسخن 

548 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِْربْصاَف .) « ) نک هشیپ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1711 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا يزوریپ  یلصا  دیلک  تماقتسا  ربص و  ییابیکش و  هک 
(. ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  « ) تسا قح  ملسم  روطب  ادخ  هدعو  : » دیازفا یم دنک  رتمرگلد  هار  نیا  رد  ار  ربمایپ  هک  نیا  يارب  و 

ریگ یپ تخس و  هزرابم  نیا  رد  نتفرن  رد  اج  زا  حالطصا  هب  و  شمارآ ، تناتم و  ظفح  باصعا و  رب  طلست  هب  روتسد  روتسد ، نیمود 
َنیِذَّلا ال َکَّنَّفِخَتْـسَی  َو ال  « ) دـننک ینابـصع  نیگمـشخ و  ار  وت  دـنرادن  نیقی  نامیا و  هک  یناسک  دـیابن  زگره  و  : » دـیامرف یم تسا ،

(. َنُوِنقُوی
.دشاب یم تسا ، دارفا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ربهر  کی  هتسیاش  هک  یتناتم  ظفح  رتشیب و  هچ  ره  هلصوح  لمحت و  يرابدرب و  وت  هفیظو 

ربص و ار  نآ  یلـصا  طرـش  یلو  دریگ ، یم نایاپ  زین  يزوریپ  هدـعو  اب  و  دـش ، زاغآ  نانمـشد  رب  نانمؤم  يزوریپ  هدـعو  اب  هروس  نیا 
.تسا هدرمش  تماقتسا 
« مور هروس  نایاپ  »

549 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

549 ص :  [ ..... 31  ] نامقل هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 34  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

549 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دوش یم هصالخ  شخب  جنپ  رد  هروس  نیا  ياوتحم  یلک  روطب 
هژیو تافـص  دجاو  هک  ینانمؤم  يارب  نآ  ندوب  تمحر  تیادـه و  نآرق و  تمظع  هب  هراشا  هعطقم  فورح  رکذ  زا  دـعب  لوا  شخب 

.دنک یم دنتسه 
و نـیمز ، رد  اـههوک  شنیرفآ  و  نوتـس ، هنوـگ  چـیه نودـب  نآ  نتـشاد  اـپرب  نامــسآ و  شنیرفآ  رد  ادـخ  ياـه  هناـشن زا  مود  شخب 

.دیوگ یم نخس  ناهایگ  شرورپ  ناراب و  لوزن  و  فلتخم ، ناگدنبنج 
.دنک یم لقن  شدنزرف  زردنا  ماگنه  هب  ار  یهلا  درم  نآ  نامقل  زیمآ  تمکح نانخس  زا  یتمسق  موس  شخب 

شهوکن راگدرورپ و  رفاو  ياهتمعن  نیمز و  نامسآ و  ریخست  زا  نخـس  و  ددرگ ، یم زاب  دیحوت  لئالد  هب  رگید  راب  مراهچ  شخب  رد 
.دیوگ یم نخس  دنداتفا ، یهارمگ  يداو  نیا  رد  ناکاین  زا  دیلقت  ساسا  رب  اهنت  هک  یناتسرپ  تب  قطنم  زا 

.دراد یم رب  هدرپ  ینشور  لاثم  رکذ  اب  ادخ  نایاپ  یب هدرتسگ و  ملع  زا  زین  و 
هب رورغم  هک  دـهد  یم رادـشه  ناسنا  هب  دراد ، گرم  زا  سپ  یگدـنز  داعم و  هلأسم  هب  يا  هدـنهد ناکت  هاتوک و  هراـشا  مجنپ  شخب 

.دوشن ایند  نیا  یگدنز 
550 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  طابترا  رد  زیچ  همه  زا  هک  راگدرورپ  بیغ  ملع  زا  يا  هشوگ رکذ  اب  ار  بلطم  نیا 

.دهد یم نایاپ  ار  هروس  هدرک و  لیمکت  تسا  هاگآ  تسا  ردام  مکش  رد  هک  ینینج  یتح  وا و  گرم  هظحل  هلمج  زا  ناسنا 

550 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 
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و تسوا ، تسود  قیفر و  تمایق  رد  نامقل  دناوخب  ار  نامقل  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
هداد وا  هب  هنـسح  هد  اهنآ ) ربارب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مکح  هب   ) دـنا هداد ماـجنا  دـب  اـی  کـین  راـک  هک  یناـسک  ددـع  هب 

«. دوش یم
رومأم ار  هتشرف  یس  دنوادخ  دناوخب ، بش  رد  ار  نامقل  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

سیلبا و زا  بورغ  هب  ات  ار  وا  هتشرف  یس  نیا  دناوخب  زور  رد  رگا  و  دنک ، یم ناطیـش  رکـشل  ناطیـش و  ربارب  رد  حبـص  هب  ات  وا  ظفح 
«. دنیامن یم تظفاحم  شرکشل 

هشیدـنا و يارب  تسا  يا  همدـقم توالت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نآرق  هروس  کی  ندـناوخ  يارب  راـختفا  باوث و  تلیـضف و  همه  نیا 
.تشاد راظتنا  ار  تلیضف  همه  نیا  دیابن  ناسل  هقلقل  اب  اهنت  لمع و  يارب  تسا  يا  همدقم زین  نآ  رکف و 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

550 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 31) نامقل ةروس 

نیمه هب  یفیطل  هراشا  زین  نآ  يادـتبا  رد  هعطقم  فورح  نایب  و  دوش ، یم زاغآ  نآرق  تیمها  تمظع و  رکذ  اـب  هروس ، نیا  هیآ 1 -) )
ار اهناسنا  تشون  رـس  هک  دراد  یلاع  گرزب و  یئاوتحم  نانچ  هتفای ، بیکرت  ابفلا  هداس  فورح  زا  هک  تاـیآ  نیا  هک  تسا ، تقیقح 

(. ملا « ) میم مال ، فلا ،  » دزاس یم نوگرگد  یلکب 

550 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 31) نامقل ةروس 

ُتاـیآ َکـِْلت   ) راوتـسا اوتحم و  رپ  یباـتک  تسا » میکح  باـتک  تاـیآ  نیا  : » دـیوگ یم هعطقم » فورح   » رکذ زا  دـعب  اذـل  هیآ 2 -) )
(. ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا 

هفارخ هنوگ  ره  و  دـبای ، یمن هار  نآ  هب  لطاب  زگره  هک  ارچ  تسا ، نآ  ياوتحم  ماکحتـسا  رطاخب  ای  ُمیِکَْحلا »  » هب ِباتِْکلا »  » فیـصوت
.دزاس یم رود  دوخ  زا  ار 

میلعت دـیوگ ، یم نخـس  نابز  رازه  اـب  یـشوماخ  نیع  رد  هک  تسا  یمیکح  دنمـشناد  نوچمه  نآرق  نیا  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  اـی  و 
551 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قیوشت  دیوگ ، یم زردنا  دهد ، یم

، زاغآ رـس  نیا  و  تسا ، تمکح  ياراد  ینعم  مامت  هب  هصـالخ  و  دـنک ، یم ناـیب  زیگنا  تربع ياهناتـساد  دـیامن ، یم راذـنا  دـنک ، یم
.هدمآ نایم  هب  ثحب  نآ  زا  هروس  نیا  رد  هک  میکح » نامقل   » نانخس اب  دراد  یمیقتسم  بسانت 

551 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 31) نامقل ةروس 

وکین يارب  تمحر  تیادـه و  هیام   » میکح باتک  نیا  دـنک : یم وگزاب  ترابع  نیا  اب  ار  نآرق  لوزن  یئاهن  فدـه  هیآ  نیا  هیآ 3 -) )
(. َنِینِسْحُْمِلل ًۀَمْحَر  ًيدُه َو  « ) تسا ناراک 

دنک یم ادیپ  ار  تقیقح  نآرق  رون  وترپ  رد  تسخن  ناسنا  هک  ارچ  راگدرورپ ،» تمحر   » يارب تسا  يا  همدـقم تقیقح  رد  تیادـه » »
ناـیاپ یب ياـهتمعن  هعـساو و  تمحر  لومـشم  نآ  لاـبند  هب  و  ددـنب ، یم راـک  هب  ار  نآ  دوـخ  لـمع  رد  و  دوـش ، یم دـقتعم  نآ  هـب  و 

.ددرگ یم راگدرورپ 
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551 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 31) نامقل ةروس 

دنزادرپ یم ار  تاکز  و  دنراد ، یم اپ  رب  ار  زامن  هک  نانامه  دیوگ : یم هدرک ، فیـصوت  فصو ، هس  اب  ار  نینـسحم  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
(. َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َةاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َةالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  « ) دنراد نیقی  ترخآ  هب  اهنآ  و 

تسا يدنمورین  هزیگنا  تمایق  هاگداد  هب  اهنآ  نیقی  تسا و  یعطق  تاکز ، قیرط  زا  ادخ  قلخ  اب  و  زامن ، قیرط  زا  قلاخ  اب  اهنآ  دنویپ 
.فیاظو ماجنا  يارب  هانگ و  زا  زیهرپ  يارب 

551 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 31) نامقل ةروس 

: دنک یم نایب  نینچ  ار  نینسحم »  » راک ماجنا  رس  تبقاع و  هیآ  نیا  و  هیآ 5 -) )
(. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  « ) ناراگتسر دننانآ  و  دنناشراگدرورپ ، زا  تیاده  قیرط  رب  اهنآ  »

551 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 31) نامقل ةروس 

هراشا

-( هیآ 6 )

551 ص :  لوزن ..... : نأش 

.تسا هدش  لزان  ثراح » نب  رضن   » هراب رد  هیآ  نیا 
دّمحم رگا  تفگ : یم و  دومن ، یم وگزاب  شیرق  يارب  ار  نایناریا  ياهناتساد  نمض ، رد  و  درک ، یم رفس  ناریا  هب  دوب و  يرجات  درم  وا 

زاب ار  مجع  نیطالـس  يرـسک و  رابخا  و  رایدنفـسا ، متـسر و  ياهناتـساد  نم  دـنک ، یم لقن  ار  دومث  داـع و  تشذـگ  رـس  امـش  يارب 
.دنتفگ یم كرت  ار  نآرق  عامتسا  هتفرگ ، ار  وا  رود  اهنآ  میوگ ! یم

552 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زینک  هک  هدش  لزان  يدرم  هراب  رد  تایآ  زا  تمسق  نیا  هک  دنا  هتفگ رگید  یضعب 
.تخاس یم لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  وا  درک و  یم یگدنناوخ  وا  يارب  زور  بش و  دوب و  هدرک  يرادیرخ  ار  يا  هدنناوخ

552 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

دنراد رارق  نینمؤم »  » و نینسحم »  » هورگ لباقم  رد  تسرد  هک  تسا  یهورگ  زا  نخس  اجنیا  رد  نیطایش ! گرزب  ياهماد  زا  یکی  انغ 
.دندوب حرطم  هتشذگ  تایآ  رد  هک 

ار ترخآ  ایند و  یتخبدب  و  دریگ ، یم راک  هب  مدرم  نتخاس  هارمگ  یگدوهیب و  يارب  ار  دوخ  ياه  هیامرس هک  تسا  یتیعمج  زا  نخس 
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يور زا  ار ) ادخ  قلخ   ) ات دننک  یم يرادیرخ  ار  هدوهیب  لطاب و  نانخـس  مدرم ، زا  یـضعب  و  : » دـیامرف یم تسخن  درخ ! یم دوخ  يارب 
(. ٍْملِع ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) دنزاس هارمگ  ادخ  هار  زا  ینادان ، لهج و 

(. ًاوُزُه اهَذِخَّتَی  َو  « ) دنریگ هیرخس  ءازهتسا و  هب  ار  ادخ  تایآ  «و 
(. ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تسا هورگ  نیا  نآ  زا  هدننک  راوخ  باذع  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 

هب ار  ناـسنا  هک  از  تلفغ هدـننک و  مرگ  رـس  ياـهگنهآ  اـی  نانخـس  هنوگ  ره  هک  دراد  يا  هدرتـسگ عیـسو و  موـهفم  ثیدـحلا » وـهل  »
هاوخ و  دشاب ، دولآ  سوه  زیگنا و  توهـش ياهگنهآ  ناحلا و  و  انغ »  » لیبق زا  هاوخ  دریگ ، یم رب  رد  دناشک  یم یهارمگ  ای  یگدوهیب 

.دهد یم قوس  داسف ، یگدوهیب و  هب  ار  ناسنا  اوتحم  قیرط  زا  هکلب  گنهآ ، قیرط  زا  هن  هک  ینانخس 

552 ص :  انغ ..... : میرحت 

.دراد قافتا  عامجا و  ّدح  رد  یترهش  تسا و  مارح  املع  روهشم  رظن  زا  لامجا  روطب  انغ  کش  نودب 
داسف هانگ و  لها  روجف و  قسف و  سلاجم  بسانتم  هک  تسا  ییاهگنهآ  انغ » : » هک دوش  یم هدافتسا  مالـسا  ياهقف  تاملک  عومجم  زا 

.دیامن یم کیرحت  ناسنا  رد  ار  یناوهش  ياوق  و  دشاب ، یم
هک بیترت  نیا  هب  نآ ، ياوتحم  مه  تسا و  لـطاب  وهل و  اـنغ و  شدوخ  مه  گـنهآ »  » کـی هاـگ  هک  تسا  هجوـت  لـباق  زین  هتکن  نیا 

553 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهگنهآ  اب  ار  زیگناداسف  یقشع و  راعشا 
یگنهآ هب  ار  تاـجانم  اـعد و  نآرق و  تاـیآ  اـی  اوتحم  رپ  راعـشا  هک  بیترت  نیا  هب  تساـنغ  گـنهآ ، اـهنت  هاـگ  و  دـنناوخب ، برطم 

.دشاب یم مارح  تروص  ود  ره  رد  و  تسا ، نادساف  ناشاّیع و  سلاجم  بسانم  هک  دنناوخب 
يرگید ثحب  نآ  تمرح  یقیـسوم و  تـالآ  زا  هدافتـسا  اـما  و  تسا ، یگدـنناوخ  هب  طوبرم  میتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  هکنیا  رگید  هتکن 

.تسا جراخ  نخس  نیا  عوضوم  زا  هک  دراد 

553 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 31) نامقل ةروس 

وهل ربارب  رد  ناشلمعلا  سکع  اب  ار  نآ  عقاو  رد  و  هدرک ، هراـشا  یهلا  تاـیآ  ربارب  رد  هورگ  نیا  لـمعلا  سکع  هب  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
: دیوگ یم دنک و  یم هسیاقم  ثیدحلا 

شیاهـشوگ الـصا  ییوگ  هدینـشن ، ار  نآ  ییوگ  دـنادرگ ، یم رب  يور  هناربکتـسم  دوش  یم هدـناوخ  وا  رب  اـم  تاـیآ  هک  یماـگنه  «و 
(. ًاْرقَو ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْسُم  یَّلَو  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو   ) دونش یمن ار  ینخس  چیه  و  تسا » نیگنس 

(. ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهْرِّشَبَف  «! ) هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  وا  : » دنک یم وگزاب  هنوگ  نیا  ار  یسک  نینچ  كاندرد  رفیک  نایاپ ، رد  و 

553 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 31) نامقل ةروس 

نانآ هب  زین  نایاپ  رد  دش ، عورـش  نانآ  زا  هسیاقم  نیا  زاغآ  رد  هک  ددرگ  یم زاب  نیتسار  نانمؤم  لاح  حرـش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
« تسا اهنآ  نآ  زا  تشهب  تمعن  رپ  ياهغاب  دـنا ، هداد ماجنا  حـلاص  لمع  دـنا و  هدروآ نامیا  هک  یناسک  : » دـیامرف یم ددرگ ، یم متخ 

(. ِمیِعَّنلا ُتاَّنَج  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
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553 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 31) نامقل ةروس 

(. اهِیف َنیِِدلاخ  « ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه   » تسا هنادواج  اهنآ  يارب  یتشهب ، تمعن  رپ  ياهغاب  نیا  هکنیا  رتمهم  هیآ 9 -) )
(. اقَح ِهَّللا  َدْعَو   ) ریذپان فلخت يا  هدع و  تسا » یهلا  یمتح  هدعو  نیا  »

ریذپان و تسکش میکح » زیزع و  تسوا   » هک ارچ  تسا ، زجاع  دوخ  ياه  هدعو هب  يافو  زا  هن  و  دهد ، یم نیغورد  هدعو  هن  دنوادخ  و 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو   ) اناد

553 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 31) نامقل ةروس 

يداقتعا لوصا  نیرت  یساسا زا  رگید  یکی  هک  دیحوت  لئالد  زا  هیآ  نیا  دنا ؟ هدیرفآ هچ  نارگید  تسادخ ، شنیرفآ  نیا  هیآ 10 -) )
.دیوگ یم نخس  تسا 

554 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنراد  مه  اب  ینتسسگان  دنویپ  هک  راگدرورپ  شنیرفآ  زا  تمسق  جنپ  هب  تسخن 
، نیمز تابث  ظفح  يارب  اههوک  شنیرفآ  زین  اضف و  رد  تارک  ندوب  قلعم  و  نامـسآ ، شنیرفآ  زا : دنترابع  دراوم  نیا  دنک ، یم هراشا 

.تساهنآ هیذغت  هلیسو  هک  ناهایگ  بآ و  نآ  زا  دعب  و  ناگدنبنج ، شنیرفآ  سپس  و 
(. اهَنْوَرَت ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  « ) دیرفآ دشاب  تیؤر  لباق  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ  دنوادخ  : » دیامرف یم

دوخ ياج  رد  ار  ینامسآ  تارک  یئرمان  اما  دنمورین  رایسب  ینوتـس  نوچمه  هک  هعفاد  هبذاج و  نوناق  هب  تسا  یفیطل  هراشا  ریبعت  نیا 
رد  ) دعر هروس  هیآ 2  لیذ  رد  ار  نآ  رتشیب  حرـش  هک  تسا  دـیجم  نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  قوف  هلمج  نیا ، رب  اـنب  هتـشاد  هگن 

.میدروآ مود ) دلج 
یْقلَأ َو  « ) دنکن لزلزتم  برطـضم و  ار  امـش  ات  دنکفا  ییاههوک  نیمز  رد  دنوادخ  : » دیوگ یم اههوک  شنیرفآ  هفـسلف  هراب  رد  سپس 

(. ْمُِکب َدیِمَت  ْنَأ  َیِساوَر  ِضْرَْألا  ِیف 
عاونا شنیرفآ  هب  تبون  دـش  نیمأت  اـههوک  هلیـسو  هب  نیمز  شمارآ  و  شیئرماـن ، نوتـس  هلیـسو  هب  نامـسآ  شمارآ  تمعن  هک  لاـح 

زا نیمز  يور  رد  و  : » دیوگ یم دنراذگب ، تایح  هصرع  هب  مدق  دنناوتب  مارآ  یطیحم  رد  هک  دسر  یم اهنآ  شمارآ  هدنز و  تادوجوم 
(. ٍۀَّباد ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو  « ) تخاس رشتنم  يا  هدنبنج ره 

زا و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  عوضوم  ود  نیا  هب  دـعب  ياه  هلمج رد  اذـل  دـنراد ، اذـغ  بآ و  هب  زاین  ناگدـنبنج  نیا  هک  تسادـیپ  اما 
َنِم اـْنلَْزنَأ  َو  « ) میدـنایور شزرارپ  ناـهایگ  ياـهتفج  زا  ینوگاـنوگ  عاوـنا  نیمز ) يور  رد   ) نآ هلیـسو  هب  میداتـسرف و  یبآ  نامـسآ 

(. ٍمیِرَک ٍجْوَز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا 
تمظع و رب  تسا  یلیلد  شنیرفآ ، رظن  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نیمز  يور  رـس  اـت  رـس  رد  عونتم  ياهاذـغ  اـب  هدرتسگ  تسا  يا  هرفس

.راگدرورپ تردق 
، نامز نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، نآرق  یملع  تازجعم  زا  زین  نآ  هک  دـنک  یم هراشا  ناـهایگ » ناـهج  رد  تیجوز   » هب رگید  راـب  هیآ  نیا 

.تشادرب هدرپ  نآ  زا  نآرق  و  دوب ، هدشن  تباث  هدرتسگ  روطب  ناهایگ  ناهج  رد  هدام ) رن و  سنج  دوجو   ) تیجوز

554 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 31) نامقل ةروس 
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555 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هرهچ و  شنیرفآ ، ناهج  رد  دنوادخ  تمظع  رکذ  زا  دعب  هیآ 11 -) )
، تسادخ شنیرفآ  نیا  : » دـیوگ یم دـهد ، یم رارق  تساوخ  زاب  دروم  ار  اهنآ  هدرک و  ناکرـشم  هب  ار  نخـس  يور  تقلخ  زا  یفلتخم 

(. ِِهنوُد ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ  اذه  ( !؟» دنا هدیرفآ ار  زیچ  هچ  وا  ریغ  نادوبعم  دیهد  ناشن  نم  هب  اما 
فرتعم تیقلاخ  دیحوت  هب  اهنآ  نیا  رب  انب  دنتسه ، اهتب  قولخم  ناهج  نیا  تاقولخم  زا  کی  چیه  دننک  اعدا  دنتسناوت  یمن اهنآ  املسم 

تیبوبر و دـیحوت  رب  لیلد  تیقلاـخ  دـیحوت  هک  ارچ  دـننک ، هیجوت  ار  تداـبع  رد  كرـش  دنتـسناوت  یم هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  دـندوب ،
.تسا تیدوبع  دیحوت  رب  لیلد  مه  نآ  و  ملاع ، ربدم  یگناگی 

ِیف َنوُِملاَّظلا  َِلب  « ) دنراکـشآ یهارمگ  رد  ناملاظ  یلو  : » دیوگ یم هدرمـش ، لالـض  ملظ و  رب  قبطنم  ار  اهنآ  لمع  هیآ ، نایاپ  رد  اذل 
(. ٍنِیبُم ٍلالَض 

تدابع و ناکرشم  هک  اجنآ  زا  و  دوش ، یم شدوخ  لحم  ریغ  رد  زیچ  ره  نداد  رارق  لماش  هک  دراد  يا  هدرتسگ ینعم  ملظ »  » میناد یم
.دندوب تلالض  ملظ و  نیرتگرزب  بکترم  دنتشاذگ  یم اهتب  رایتخا  رد  ار  ناهج  ریبدت  هاگ 

555 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 31) نامقل ةروس 

هب ینامسآ  باتک  نیا  رد  هک  یتمکح  نآرق و  تمظع  تیمها و  كرـش و  دیحوت و  نوماریپ  هتـشذگ  ياهثحب  بسانت  هب  هیآ 12 -) )
دیحوت و هنیمز  رد  یهلا  درم  نیا  مهم  ياهزردنا  زا  یشخب  و  میکح » نامقل   » زا نخـس  نآ ، زا  دعب  هیآ  دنچ  هیآ و  نیا  رد  هتفر ، راک 

نایب یبلاج  زرط  هب  ار  يداقتعا  لئاسم  مه  هدش  نایب  هیآ  شـش  یط  رد  هک  هناگهد  ياهزردـنا  نیا  هدـمآ ، نایم  هب  كرـش  اب  هزرابم 
.ار یقالخا  ثحابم  مه  و  ینید ، فیاظو  لوصا  مه  و  دنک ، یم

ربمایپ نامقل  هک  میوگ  یم قح  هب  : » میناوخ یم نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  دوب ؟ هک  ناـمقل »  » هک نیا  رد 
، تشاد تسود  ار  وا  زین  ادخ  و  تشاد ، یم تسود  ار  ادخ  دوب ، یلاع  شنیقی  نامیا و  درک ، یم رکف  رایسب  هک  دوب  يا  هدنب یلو  دوبن ،

 ...«. دومرف ینازرا  وا  رب  تمکح  تمعن  و 
دوس هب  اهنت  دـنک ، يرازگ  رکـش  سک  ره  روآ ، ياجب  ار  ادـخ  رکـش  میتفگ ): وا  هب  و   ) میداد تمکح  نامقل  هب  ام  : » دـیامرف یم هیآ 
اْنیَتآ ْدََـقل  َو  « ) تسا هدوتـس  زاین و  یب دـنوادخ ، هک  ارچ  دـناسر ) یمن ادـخ  هب  یناـیز   ) دـنک نارفک  سک  ره  و  هدرک ، رکـش  شیوخ 

556 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنامُْقل 
(. ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  ْرُکْشَی  ْنَم  ِهَِّلل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  َۀَمْکِْحلا 

اوقت كاپ و  قالخا  و  ملع ، تفرعم و  زا  يا  هعومجم  » دوب هدومرف  اطع  نامقل  هب  دنوادخ  دیوگ و  یم نخس  نآ  زا  نآرق  هک  یتمکح 
.تسا هدوب  تیاده » رون  و 

و تسناد ، یم ار  نآ  دربراـک  یهلا و  ياـهتمعن  فدـه  وا  تخادرپ  شراـگدرورپ  رکـش  هب  تمکح  نـیا  نتـشاد  رطاـخ  هـب  ناـمقل » »
ره نتـسب  راک  هب  : » تسا نیمه  تمکح  الـصا  و  تسب ، یم راک  هب  دندوب  هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  یفدـه  نامه  رد  ار  اهنآ  تسرد 

.دندرگ یم زاب  هطقن  کی  هب  تمکح »  » و رکش »  » نیا رب  انب  دوخ » ياج  رد  زیچ 

556 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 31) نامقل ةروس 

شدـنزرف هب  هیـصوت  نیرتمهم  لاـح  نیع  رد  هک  يو  زردـنا  نیتسخن  هب  وا  تمکح  ملع و  ماـقم  ناـمقل و  یفرعم  زا  دـعب  هیآ 13 -) )
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: دیامرف یم هدرک ، هراشا  دشاب  یم
رارق ادـخ  ياتمه  ار  يزیچ  مرـسپ ! تفگ : درک - یم هظعوم  ار  وا  هک  یلاح  رد  شدـنزرف - هب  نامقل  هک  ار  یماگنه   » رواـیب رطاـخ  هب 

(. ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای  ُهُظِعَی  َوُه  ِِهْنبِال َو  ُنامُْقل  َلاق  ْذِإ  َو  « ) تسا یگرزب  ملظ  كرش  هک  هدم 
نتـشیوخ هراب  رد  مه  و  دـنهد ، رارق  وا  ياتمه  ار  یـشزرا  یب دوجوم  هک  هتفرگ  ماجنا  ادـخ  دروم  رد  مه  هک  رتالاب  نیا  زا  یملظ  هچ 

! دننک طوقس  وا  ریغ  شتسرپ  تلذ  هّرد  رعق  هب  راگدرورپ  تیدوبع  تزع  جوا  زا  هک 

556 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 31) نامقل ةروس 

يوس زا  نامقل  ياهزردنا  يالبال  رد  هک  تسا  يا  هضرتعم ياه  هلمج تقیقح  رد  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  ردام : ردپ و  مارتحا  هیآ 14 -) )
ردام و ردـپ و  دوجو  تمعن  زا  ثحب  هیآ ، ود  نیا  رد  اریز  دراد ، ناـمقل  نانخـس  اـب  ینـشور  طاـبترا  هک  تسا ، هدـش  ناـیب  دـنوادخ 

«. هّللا  » رکش رانک  رد  ردام  ردپ و  رکش  نداد  رارق  تساهنآ و  قوقح  تامدخ و  تامحز و 
رفاو و هقالع  نیا  اب  رداـم  ردـپ و  هک  ارچ  دوش  یم بوسحم  زین  شدـنزرف  هب  ناـمقل  ياهزردـنا  ندوب  صلاـخ  رب  يدـیکأت  هوـالع  هب 

.دننک وگزاب  ناشیاهزردنا  رد  ار  دنزرف  حالص  ریخ و  زج  تسین  نکمم  ّتین  صولخ 
ج3، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ِْهیَِدلاِوب .) َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  « ) میدرک شرافـس  شردام  ردپ و  هراب  رد  ناسنا  هب  ام  و  : » دیامرف یم تسخن 

557 ص :
يرادراب ماگنه  هب  و  درک » لمح  یناوتان  يور  یناوتان  اب  ار  وا  شردام  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ردام  هداعلا  قوف  تامحز  هب  هاـگنآ 

(. ٍنْهَو یلَع  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح   ) .دش یم لّمحتم  ار  يا  هزات یتحاران  جنر و  زور  ره 
دوـخ نینج  شرورپ  هب  ار  ناشناوختـسا  زغم  ناـج و  هریـش  هک  ارچ  دـنوش ، یم یتسـس  نـه و  راـتفرگ و  يرادراـب  نارود  رد  نارداـم 

.دنراد یم وا  میدقت  ار  شنیرتهب  دوخ  دوجو  یتایح  داوم  مامت  زا  و  دنهد ، یم صاصتخا 
«. تسا ردام  ناج  هریش  ریش ،  » هک ارچ  دبای ، یم همادا  زین  نداد  ریش  عاضر و  نارود  رد  بلطم  نیا  یتح 
(. ِْنیَماع ِیف  ُُهلاِصف  َو  « ) دبای یم نایاپ  لاس  ود  رد  وا  یگراوخ  ریش  نارود  و  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  اذل 

هتبلا ( 233 هرقب / « ) دـنهد یم ریـش  مامت  لاس  ود  ار  ناشنادـنزرف  ناردام  : » تسا هدـش  هراشا  زین  نآرق  رگید  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه 
.دوش ماجنا  نآ  زا  رتمک  یهاگ  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا  یگراوخ  ریش  لماک  نارود  روظنم 

(. َْکیَِدلاِول ِیل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  « ) روآ اج  هب  رکش  تردام  ردپ و  يارب  نم و  يارب  : » هک مدرک  هیصوت  دیوگ : یم سپس 
هک ار  تردام  ردـپ و  رکـش  مه  ما و  هداد وت  هب  ینابرهم  ردام  ردـپ و  نینچ  متـسه و  وت  یلـصا  معنم  قلاخ و  هک  روآ  اج  هب  ارم  رکش 

.دنشاب یم وت  هب  نم  ياهتمعن  لاقتنا  راد  هدهع ضیف و  نیا  هطساو 
(. ُریِصَْملا ََّیلِإ  « ) تسا نم  يوس  هب  امش ) همه   ) تشگزاب : » دیامرف یم تسین  باتع  دیدهت و  زا  یلاخ  هک  ینحل  اب  هیآ  نایاپ  رد  و 
باسح وم  هب  وم  دریگ و  یم رارق  یـسررب  دروم  تامدـخ  تامحز و  قوقح و  نیا  مامت  اجنآ  رد  دـینک  یهاتوک  اجنیا  رد  رگا  يرآ !

.دوش یم

557 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 31) نامقل ةروس 

رد یتح  هک  دـنک  داجیا  یـضعب  يارب  ار  مّهوت  نیا  تسا  نکمم  رداـم ، ردـپ و  دروم  رد  یکین  هب  هیـصوت  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 15 -) )
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558 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  اب  دیاب  نامیا ، رفک و  دئاقع و  هلأسم 
( لقا دـح   ) نآ زا  هک  یهد  رارق  نم  ياتمه  ار  يزیچ  وت  هک  دـننک  شـالت  ود ، نآ  هاـگره  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  درک ، تاـشامم 

الَف ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  َو  « ) نکم تعاطا  ناشیا  زا  تسا ) لطاب  یناد  یم هکلب   ) يرادـن یهاـگآ 
(. امُهْعُِطت

داقتعا رب  مکاح  يدنواشیوخ  فطاوع  دـیابن  زگره  و  دـشاب ، ادـخ  اب  وا  هطبار  رب  مدـقم  شردام ، ردـپ و  اب  ناسنا  هطبار  دـیابن  زگره 
.ددرگ وا  یبتکم 

لـمع و تدـش  دـیاب  كرـشم ، رداـم  ردـپ و  ربارب  رد  هک  دروآ  دوـجو  هب  ار  مّهوـت  نیا  ناـمرف ، نیا  تسا ، نکمم  هـک  اـجنآ  زا  زاـب 
اهنآ اب  قلطم  هطبار  عطق  رب  لیلد  كرـش ، رفک و  هلأسم  رد  اهنآ  تعاطا  مدـع  هک  دـنک  یم هفاـضا  هلـصافالب  داد ، جرخ  هب  یتمرح  یب

(. ًافوُْرعَم اْینُّدلا  ِیف  امُْهبِحاص  َو  « ) نک راتفر  يا  هتسیاش زرط  هب  ایند  رد  ود ، نآ  اب   » لاح نیع  رد  هکلب  تسین 
ياهداهنشیپ راکفا و  میلست  یبهذم ، ياه  همانرب داقتعا و  رظن  زا  و  نک ، تفطالم  تبحم و  رهم و  اهنآ  اب  يدام  یگدنز  ایند و  رظن  زا 

.تسا عمج  نآ  رد  ردام ، ردپ و  ادخ و  قوقح  هک  تسا  لادتعا  یلصا  هطقن  تسرد  نیا  شابم ، اهنآ 
ْنَم َلِیبَس  ِْعبَّتا  َو   ) نیتسار نانمؤم  ربمایپ و  هار  دنا » هدمآ نم  يوس  هب  نانک  هبوت هک  نک  يوریپ  یناسک  هار  زا  و  : » دـیازفا یم ادـعب  اذـل 

(. ََّیلِإ َبانَأ 
شاداپ و نآ  قبط  رب  و  منک » یم هاگآ  دیدرک  یم لمع  ایند ) رد   ) هچنآ زا  ار  امش  نم  تسا و  نم  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  سپس  »

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث   ) مهد یم رفیک 

558 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 31) نامقل ةروس 

.دنک یم لیمکت  ار  داعم »  » و أدبم »  » هقلح هک  تسا  داعم  لامعا و  باسح  هراب  رد  نامقل  زردنا  نیمود  هیآ 16 -) )
نیمز اهنامسآ و  زا ) يا  هشوگ  ) رد ای  یگنس  لد  رد  و  دشاب ، دبای ) کین  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنس  هزادنا  هب  رگا  مرسپ ! : » دیوگ یم

َّیَُنب ای  « ) تسا هاگآ  قیقد و  دـنوادخ  هک ) ارچ  دـسر  یم ار  نآ  باسح  و   ) دروآ یم تمایق ) هاـگداد  رد   ) ار نآ  دـنوادخ  دریگ ، رارق 
559 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْوَأ  ٍةَرْخَص  ِیف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اهَّنِإ 

(. ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  ْوَأ 
.دشاب یم لثملا  برض  تراقح  یکچوک و  رد  هک  تسا  یکچوک  رایسب  هایس  ياه  هناد ياراد  هک  تسا  یهایگ  لدرخ » »

نورد رد  هک  یلدرخ  دـننامه  دـشاب ، ناهنپ  یفخم و  ردـق  ره  و  شزرا ، مک  کچوک و  ردـق  ره  دـب  کین و  لامعا  هک  نیا  هب  هراشا 
گرزب کچوک و  تادوجوم  مامت  زا  هک  ریبخ  فیطل و  دنوادخ  دشاب ، یفخم  اهنامـسآ  زا  يا  هشوگ رد  ای  نیمز ، قامعا  رد  یگنس 
هاگتسد نیا  رد  يزیچ  و  دنک ، یم رـضاح  رفیک  شاداپ و  و  باسح ، يارب  ار  نآ  تسا  هاگآ  یتسه  ملاع  رـسارس  رد  ریبک  ریغـص و  و 
يورین تسا و  یعاـمتجا  يدرف و  تاحالـصا  همه  هیاـم  ریمخ  ناـسنا ، لاـمعا  زا  راـگدرورپ  یهاـگآ  نیا  هب  هجوـت  دوـش ! یمن مـگ 

.تساهیدب رورش و  زا  رثؤم  هدنراد  زاب  تاریخ و  يوس  هب  يوق  كرحم 

559 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 31) نامقل ةروس 

زاـمن هلأـسم  ینعی  لاـمعا  نیرتمهم  هب  تسا  یبـتکم  تاداـقتعا  همه  ساـسا  هک  داـعم  أدـبم و  ياـه  هیاـپ میکحت  زا  دـعب  هیآ 17 -) )
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(. َةالَّصلا ِِمقَأ  َّیَُنب  ای  « ) راد اپرب  ار  زامن  مرسپ ! : » دیوگ یم هتخادرپ ،
.دزاس یم نشور  ار  وت  یگدنز  و  اّفصم ، ار  وت  حور  رادیب و  ار  وت  بلق  زامن  تسا ، قلاخ  اب  وت  دنویپ  نیرتمهم  زامن  هک  ارچ 

.دراد یم زاب  تارکنم  اشحف و  زا  ار  وت  و  دراد ، یم نکفا  وترپ  تبلق  يارس  رد  ار  نامیا  رون  دیوش ، یم تناج  زا  ار  هانگ  راثآ 
اهیکین و هب  ار ) مدرم   ) و : » دـیوگ یم هتخادرپ ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  یعامتجا  روتـسد  نیرتمهم  هب  زامن  همانرب  زا  دـعب 

(. ِرَْکنُْملا ِنَع  َْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمْأ  َو  « ) رادزاب اهیتشز  تارکنم و  زا  نک و  توعد  فورعم 
، هتخادرپ تسا ، نت  هب  تبـسن  رـس  نوـچمه  ناـمیا  ربارب  رد  هک  تماقتـسا  ربـص و  هلأـسم  هـب  یلمع  مـهم  روتـسد  هـس  نـیا  زا  دـعب  و 

ََکباصَأ ام  یلَع  ِْربْصا  َو  « ) تسا یناسنا ) ره   ) مهم ياهراک  زا  نیا  هک  شاب  ابیکـش  دسر  یم وت  هب  هک  یبئاصم  ربارب  رد  و  : » دیوگ یم
(. ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ 

560 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

560 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 31) نامقل ةروس 

هیصوت ار  یئورشوخ  ینتورف و  عضاوت و  تسخن  هتخادرپ ، نتشیوخ  مدرم و  اب  طابترا  رد  یقالخا  لئاسم  هب  نامقل  سپس  هیآ 18 -) )
(. ِساَّنِلل َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال  « ) نادرگم يور  مدرم  زا  یئانتعا  یب اب  : » دیوگ یم هدرک ،

(. ًاحَرَم ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  « ) ورم هار  نیمز  رب  هنارورغم  «و 
(. ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) درادن تسود  ار  يرورغم  ربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ارچ  »

تسا یعامتجا  هنامیمص  طباور  ندیشاپ  مه  زا  هیام  هک  دنـسپان  تشز و  رایـسب  تفـص  ود  زا  اجنیا  رد  میکح  نامقل  بیترت  نیا  هب  و 
زا یملاع  رد  ار  ناسنا  هک  دنکرتشم  تهج  نیا  رد  ود  ره  هک  يدنـسپ  دوخ  رورغ و  رگید  و  یئانتعا ، یب ربکت و  یکی  دنک : یم هراشا 

.دننک یم عطق  نارگید  زا  ار  وا  هطبار  و  دنرب ، یم ورف  ینیبرترب  دوخ  رادنپ و  مّهوت و 
یناسک و  نیمز ، دور  هار  نیمز  يور  ربکت ، رورغ و  يور  زا  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

«! دننک یم تنعل  ار  وا  همه  دنتسه ، نیمز  يور  هک  اهنآ  و  دنا ، هتفخ نیمز  ریز  رد  هک 

560 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 31) نامقل ةروس 

ناـیب تشاد - یفن  هبنج  هک  هتـشذگ  هماـنرب  ود  ربارب  رد  دراد - یتاـبثا  هبنج  هک  ار  یقـالخا  رگید  هماـنرب  ود  هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
(. َِکیْشَم ِیف  ْدِْصقا  َو  « ) دنک تیاعر  ار  لادتعا  نتفر  هار  رد  ! » مرسپ دیوگ : یم هدرک ،

(. َِکتْوَص ْنِم  ْضُضْغا  َو   ) نزم دایرف  زگره  و  هاکب » دوخ  يادص  زا  »
(. ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ  «! ) تسا نارخ  يادص  اهادص  نیرت  تشز هک  ارچ  »

ببس یکی  هک  يدنـسپ ،» دوخ   » و ینیب ،» رترب  دوخ   » زا یهن » : » هدش رما  تفـص ، ود  هب  یهن و  تفـص ، ود  زا  هیآ  ود  نیا  رد  عقاو  رد 
هجیتن رد  و  درادـنپ ، لامک  دـح  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  دوش  یم ببـس  يرگید  و  دـنک ، ربکت  ادـخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  ناسنا  دوش  یم

.دنکن هسیاقم  يرگید  اب  ار  دوخ  دنچ  ره  ددنبب  دوخ  يور  هب  ار  لماکت  ياهرد 
561 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  رد  لادتعا  يور  هیکت  اریز  نخس ،»  » و لمع »  » رد لادتعا  تیاعر  هب  رما »  » و

.تسا لاثم  ناونع  هب  تقیقح  رد  ادص  گنهآ  ای  نتفر 
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رد و  بوبحم ، مدرم  ناـیم  رد  تسا ، يزوریپ  تخبـشوخ و  قفوم و  ناـسنا  دراد  ار  هناـگ  راـهچ  تافـص  نیا  هک  یـسک  یتسار  هب  و 
.تسا زیزع  ادخ  هاگشیپ 

ياوقت دنوش  تشهب  دراو  نآ  رطاخ  هب  نم  تما  دوش  یم ببـس  هک  يزیچ  نیرتشیب  : » هدـش لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
«. تسا قلخ  نسح  یهلا و 

561 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 31) نامقل ةروس 

نآ لیمکت  يارب  نآرق  یگدنز ، مسر  داعم و  أدبم و  هنیمز  رد  نامقل  هناگهد  ياهزردـنا  نایاپ  زا  دـعب  نئمطم ! هاگ  هیکت هیآ 20 -) )
تعاطا هزیگنا  و  هّللا » ۀفرعم   » همشچ رس  هک  يرکـش  دزیگنا ، رب  ار  مدرم  يرازگ  رکـش  ّسح  ات  دور  یم یهلا  ياهتمعن  نایب  غارـس  هب 

.دوش یم وا  نامرف 
هک درک » امش  نامرف  رخسم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  دیدیدن  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، اهناسنا  همه  هب  ار  نخس  يور 

(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَت  َْمل  َأ  ( ؟ دنک تکرح  امش  دوس  عفانم و  ریسم  رد 
ْمُْکیَلَع َغَبْـسَأ  َو  « ) تخاس نوزفا  هدرتسگ و  امـش  رب  نطاب - رهاظ و  ياـهتمعن  زا  معا  ار - دوخ  ياـهتمعن  دـنوادخ  : » دـیازفا یم سپس 

(. ًۀَنِطاب ًةَرِهاظ َو  ُهَمَِعن 
نارفک هدرک ، هطاـحا  ار  ناـسنا  نورب ، نورد و  زا  هـک  ار  یهلا  گرزب  ياـهتمعن  هـک  دـیوگ  یم نخــس  یناـسک  زا  هـیآ  ناـیاپ  رد  و 

شناد و چیه  نودب  دنوادخ  هراب  رد  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  : » دیامرف یم دنزیخ ، یمرب قح  ربارب  رد  زیتس  لادج و  هب  و  دننک ، یم
(. ٍرِینُم ٍباتِک  ًيدُه َو ال  ٍْملِع َو ال  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  « ) دننک یم هلداجم  ینشور ، باتک  تیاده و 

تجاجل لهج و  رـس  زا  راـکنا ، كرـش و  يوس  هب  ور  دنـسانشب ، ار  ناـهن  راکـشآ و  ياـهتمعن  همه  نآ  هدنـشخب  هک  نیا  ياـج  هب  و 
.دنروآ یم

، دنیوج یم دادمتسا  یهلا  یحو  زا  هن  و  دنتـسه ، يربهر  امنهار و  لابند  هب  هن  و  دنراد ، یـشناد  دوخ  هن  جوجل  هورگ  نیا  تقیقح  رد 
.دنا هدش هدیشک  نیطایش  يداو  یهارمگ و  يداو  هب  نآ  كرت  اب  اذل  تسا  رصحنم  رما  هس  نیا  رد  تیاده  هار  نوچ  و 

562 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

562 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 31) نامقل ةروس 

هچنآ زا  دوش ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هارمگ  هورگ  نیا  تسـس  فیعـض و  قطنم  هب  هیآ  نیا  هیآ 21 -) )
ُمَُهل َلِیق  اذِإ  َو  «! ) میا هتفای نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هک  مینک  یم يوریپ  يزیچ  زا  ام  هن ، دـنیوگ : یم دـینک ، يوریپ  هدرک  لزاـن  دـنوادخ 

(. انَءابآ ِْهیَلَع  انْدَجَو  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا 
هب نآ  زا  نآرق  تسین ، قوـف  نیرفآ  تیادـه  هناـگ  هس  قرط  زا  کـی  چـیه  ءزج  فرحنم ، لـهاج و  ناـکاین  زا  يوریپ  هک  اـجنآ  زا  و 

تیعبت مه  زاـب  دـنک » نازورف  شتآ  باذـع  هب  توـعد  ار  اـهنآ  ناطیـش  یتـح  رگا  اـیآ  : » دـیامرف یم هدرک ، داـی  یناطیـش  هار  ناوـنع 
(. ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  ْمُهوُعْدَی  ُناْطیَّشلا  َناک  َْول  َأ َو  ( !؟ دننک یم

562 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 31) نامقل ةروس 
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رد هچنآ  اب  هسیاقم  رگیدـکی و  اب  هسیاقم  رد  ار  اهنآ  هتخادرپ ، هدولآ  رافک  صلاخ و  نمؤم  هورگ  ود  لاح  نایب  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
ادخ میلست  ار  دوخ  يور  هک  یـسک  : » دیوگ یم هداد ، رارق  هجوت  دروم  هدرک ، نایب  ناکاین  رک  روک و  نادلقم  ناطیـش و  ناوریپ  دروم 

ُهَهْجَو ِْملُْـسی  ْنَم  َو   ) تسا هدرک  هیکت  ینئمطم  هاگ  هیکت هب  و  هدز » گنچ  یمکحم  هریگتـسد  هب  دـشاب ، راک  وکین  هک  یلاح  رد  دـنک 
(. یْقثُْولا ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ِهَّللا َو  َیلِإ 

نیرتدنلب هب  اقترا  يرگیّدام و  هّرد  رعق  زا  تاجن  يارب  ناسنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  یفیطل  هیبشت  مکحم ، هریگتـسد  هب  ندز  گنچ 
، تسین حلاص  لمع  نامیا و  زج  يزیچ  هلیـسو  نیا  دراد  نئمطم  مکحم و  هلیـسو  کی  هب  زاین  تیناحور  تیونعم و  تفرعم و  ياه  هّلق

همه هیقب  و  تسا ، هلیـسو  نیا  دـنام  یم یقاب  هچنآ  نیا  رب  هوالع  تسا ، گرم  طوقـس و  هیام  یندـش و  هراپ  هدیـسوپ و  همه  نآ ، ریغ 
(. ِرُومُْألا ُۀَِبقاع  ِهَّللا  َیلِإ  َو  « ) تسادخ يوس  هب  اهراک  همه  تبقاع  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  یندش ! دوبان  یناف و 

: هدمآ نینچ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 
ضرع دـننز ، گـنچ  یقثولا  ةورع  هب  هک  دـنبای  یم ییاـهر  نآ  زا  یناـسک  اـهنت  دوب  دـهاوخ  یناـملظ  کـیرات و  يا  هنتف نم  زا  دـعب  »

؟ تسیچ یقثولا  ةورع  ادخ ! لوسر  يا  دندرک :
563 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  ایصوا  دیس  تیالو  دومرف :

؟ تسیک ایصوا  دیس  هّللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 
.نانمؤم ریما  دومرف :

؟ تسیک نانمؤم  ریما  دندرک : ضرع 
.نم زا  دعب  نانآ  ياوشیپ  ناناملسم و  يالوم  دومرف :

؟ تسیک وا  دندرک : ضرع  دنریگب ، يرتحیرص  خساپ  هک  نیا  يارب  زاب 
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردارب  دومرف :

هّللا یّلـص  دـمحم  لآ  یتسود  ای  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتسود  یقثولا » ةورع   » زا روظنم  هک  هنیمز  نیمه  رد  زین  يرگید  تاـیاور 
.هدش لقن  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  ای  هلآ  هیلع و 

نآ دـننام  اوقت و  دـیحوت و  نوچمه  يرگید  قیداصم  اب  تاـفانم  و  تسا ، نشور  ياهقادـصم  ناـیب  اهریـسفت  نیا  هک  میا  هتفگ اـهراب 
.درادن

563 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 31) نامقل ةروس 

وا رفک  دنک ) راکنا  ار  نشور  قیاقح  نیا  و   ) دوش رفاک  هک  یـسک  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، مود  هورگ  لاح  نایب  هب  سپـس  هیآ 23 -) )
ملظ نتـشیوخ  رب  هک  تسوا  يا ، هداد ماجنا  یبوخ  هب  ار  تا  هفیظو وت  هک  ارچ  ُهُْرفُک .) َْکنُزْحَی  الَف  َرَفَک  ْنَم  َو  « ) دزاـسن نیگمغ  ار  وت 

.دنک یم متس  و 
راـتفرگ و  دـنمعنتم ، یهلا  ياـهتمعن  زا  دـننک ، یم متـس  ملظ و  دـنزرو و  یم رفک  هک  نیا  اـب  اـیند  رد  یهورگ  هک  شاـبم  نارگن  زین  و 

هاگآ نآ ) موش  جـیاتن  و   ) ناشلامعا زا  ار  اهنآ  اـم  تساـم و  يوس  هب  اـهنآ  همه  تشگ  زاـب   » تسا هدـشن  رید  اریز  دنتـسین ، تازاـجم 
(. اُولِمَع اِمب  ْمُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  « ) میزاس یم

هاگآ تساه  هنیـس نورد  هچنآ  هب  دـنوادخ  اریز   » میربخ اب  زین  ناـشیاهلد  نورد  رارـسا  تاـین و  زا  هک  میهاـگآ  ناـشلامعا  زا  اـهنت  هن 
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(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا

563 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 31) نامقل ةروس 

میراذگ یم نانآ  رایتخا  رد  ایند  عاتم  زا  یکدنا  ام  ، » دنکن هدز  تفگـش ار  وت  ایند  یگدنز  زا  اهنآ  هرهب  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 24 -) )
كاندرد رمتـسم و  یباذـع  میزاس » یم راداو  يدـیدش  باذـع  لمحت  هب  ار  اـهنآ  سپـس  تسا ) زیچاـن  مک و  دـشاب ، هچ  ره  عاـتم  (و 

564 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍظِیلَغ .) ٍباذَع  یلِإ  ْمُهُّرَطْضَن  َُّمث  اًلِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن  )
دهاوخ یم وا  دوخ  دنجراخ ، دنوادخ  تردق  هضبق  زا  ناهج  نیا  رد  دننکن ، روصت  اهنآ  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 

.دراذگب دازآ  رگید  يدصاقم  تجح و  مامتا  شیامزآ و  يارب  ار  اهنآ 

564 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 31) نامقل ةروس 

هک تسا  هدش  نایب  دنوادخ  تافـص  زا  يا  هعومجم نآ  زا  دـعب  هیآ  جـنپ  هیآ و  نیا  رد  راگدرورپ : فاصوا  زا  فصو  هد  هیآ 25 -) )
: دنک یم نایب  ار  ینسحلا  ءامسا  زا  مسا  هد  ای  هدمع  تفص  هد  تقیقح  رد 

.ریبک یلع و  قح ، ریبخ ، ریصب ، عیمس ، میکح ، زیزع ، دیمح ، ینغ ،
موس هیآ  رد  هقلطم » تیکلام   » زا مود  هیآ  رد  دیوگ و  یم نخس  دنوادخ  تیقلاخ »  » زا هیآ  نیا  رد  رگید  يوس  زا  و  رظن ، کی  زا  نیا 

«. شیهانتمان تردق   » زا مجنپ  مراهچ و  هیآ  رد  دنک و  یم ثحب  شیاهتنا » یب ملع   » زا
.دنچوپ چیه و  لطاب و  همه  وا  زا  ریغ  تسا و  قح »  » تسا تافص  نیا  ياراد  هک  یسک  دریگ  یم هجیتن  هیآ  نیرخآ  رد  و 

ْمُهَْتلَأَس ِْنَئل  َو  « ) هّللا دنیوگ : یم املسم  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  نانآ  زا  هاگره  و  : » دیامرف یم تسخن 
(. ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم 

دیحوت ندوب  يرطف  رب  لیلد  رگید  يوس  زا  و  دندوبن ، قلاخ  دیحوت  رکنم  زگره  ناکرشم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  وس  کی  زا  ریبعت  نیا 
.تساهناسنا همه  تشرس  رد  یهلا  رون  نیا  یلجت  و 

هک دنناد » یمن نانآ  رتشیب  یلو  دیفرتعم ) امـش  دوخ  هک   ) هّلل دـمحلا  وگب :  » دـنفرتعم قلاخ  دـیحوت  هب  اهنآ  هک  لاح  دـیوگ : یم سپس 
(. َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق   ) دشاب ناهج  قلاخ  هب  رصحنم  دیاب  تدابع 

564 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 31) نامقل ةروس 

، تسین وا  تیکلام  رب  يرگید  لـیلد  هب  زاـین  تیقلاـخ  توبث  زا  دـعب  هک  ارچ  دزادرپ  یم قح  تیکلاـم »  » هلأـسم هب  سپـس  هیآ 26 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  « ) تسادخ نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  : » دیامرف یم

565 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دشاب  یم زین  ناهج  روما  ربدم  تسا  کلام »  » و قلاخ »  » هک سک  نآ  تسا  یهیدب 
ینغ دنوادخ  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا  شیاتس  هنوگ  ره  هتـسیاش  زاین و  یب زیچ  همه  زا  تسا  نینچ  هک  یـسک  و 

(. ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا دیمح  و 
زا دراد  هچ  ره  سک  ره  و  ددرگ ، یم زاب  وا  هب  تسا  ناهج  رد  یتبهوم  ره  هک  ارچ  تسا ، رظن  ره  زا  دـیمح  و  قالطالا ، یلع  ّینغ  وا 

.دراد وا 
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565 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 31) نامقل ةروس 

رگا و  : » دیوگ یم تسا ، هدـش  مّسجم  اسر  ایوگ و  رایـسب  یلاثم  رکذ  اب  هک  تسادـخ ، نایاپ  یب ملع  زا  یمیـسرت  هیآ  نیا  هیآ 27 -) )
یلو دوش  یم مامت  همه  اهنیا  دوش  هدوزفا  نآ  هب  هچایرد  تفه  و  ددرگ ، بّکرم  نآ  يارب  ایرد  و  دوش ، ملق  نیمز  يور  ناـتخرد  همه 
ُۀَْعبَـس ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  « ) تسا میکح  زیزع و  دـنوادخ  دریگ ، یمن نایاپ  ادـخ  تاملک 

(. ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ 
« هّللا ۀـملک   » يدوجوم ره  هب  دـنیوا ، تردـق  ملع و  ادـخ و  كاپ  تاذ  رگنایب  مادـک  ره  ناهج  نیا  نوگانوگ  تاقولخم  هک  اـجنآ  زا 

.تسا هتفر  راک  هب  راگدرورپ  شناد  ملع و  ینعم  هب  هّللا » تاملک   » تبسانم نیمه  هب  و  هدش ، قالطا 

565 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 31) نامقل ةروس 

نتخیگنا رب  شنیرفآ و  : » دیامرف یم هدروآ ، نایم  هب  وا  ياهتنا  یب تردـق  زا  نخـس  راگدرورپ ، نایاپ  یب ملع  رکذ  زا  دـعب  هیآ 28 -) )
ٍسْفَنَک اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  ْمُکُْقلَخ َو ال  ام  « ) تسانیب اونش و  دنوادخ  تسین ، شیب  درف  کی  دننامه  تمایق ) رد   ) امش همه  هرابود ) یگدنز  (و 

(. ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ٍةَدِحاو 

565 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 31) نامقل ةروس 

يدیدن ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  دنوادخ ، هعـساو  تردق  يارب  تسا  يرگید  نایب  دیکأت و  هیآ  نیا  هیآ 29 -) )
و ِْلیَّللا .) ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  ِراهَّنلا َو  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( ؟» دـنک یم لخاد  بش  رد  ار  زور  و  زور ، رد  ار  بش  دـنوادخ  هک 

(. َرَمَْقلا َسْمَّشلا َو  َرَّخَس  َو  ( ؟» هتخاس رّخسم  اهناسنا ) عفانم  ریسم  رد   ) ار هام  دیشروخ و   » دنوادخ هک  يدیدن  ایآ  زین 
ص: ج3 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  یمَـسُم .) ٍلَجَأ  یلِإ  يِرْجَی  ٌّلُک  « ) دنهد یم همادا  دوخ  تکرح  هب  ینیعم  دـمآ  رـس  ات  مادـک  ره  «و 

566
(. ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  َو  ( ؟» تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ   » هک نیا  و 

566 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 31) نامقل ةروس 

: دیامرف یم یلک  عماج و  يریگ  هجیتن  کی  تروص  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 30 -) )
هبترم گرزب  ماقم و  دنلب  دـنوادخ  و  تسا ، لطاب  دـنناوخ  یم وا  زا  ریغ  هچنآ  و  تسا ، قح  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه  اهنیا  »

(. ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  ُلِطاْبلا َو  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  ُّقَْحلا َو  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  « ) تسا
تابثا ار  روما  نیا  دوب ، هدـمآ  راگدرورپ  ياهتنا  یب تردـق  ملع و  تیکلام و  تیقلاخ و  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  هک  ییاهثحب  عومجم 
رتالاب فیصوت  زا  رترب و  زیچ  ره  زا  هک  ریبک » ّیلع و   » و تسا ، دنمزاین  دودحم و  لطاب و  لئاز و  وا  ریغ  تسوا و  اهنت  قح »  » هک درک 

.دشاب یم وا  كاپ  تاذ  تسا 

566 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 31) نامقل ةروس 
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هک ار  ییاهثحب  اعومجم  تسا و  يرطف  دیحوت  زا  نخـس  دعب  هیآ  رد  و  دـیآ ، یم نایم  هب  مظن  لیلد  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
.دنک یم لیمکت  دمآ  لبق  تایآ  رد 

َْکلُْفلا َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» دننک یم تکرح  وا  تمعن  تکرب )  ) هب و  ادخ ، نامرف  هب  اهایرد  هحفـص )  ) رب اهیتشک  يدـیدن  ایآ  : » دـیوگ یم
(. ِهَّللا ِتَمِْعِنب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت 

(. ِِهتایآ ْنِم  ْمُکَیُِرِیل  « ) دهد ناشن  امش  هب  ار  شتایآ  زا  یشخب  ات  : » تسا نیا  فده 
(. ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دنرازگ رکش  ابیکش و  رایسب  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن اهنیا  رد   » يرآ

.تسا شنیرفآ  نیناوق  زا  يا  هعومجم هجیتن  اهسونایقا  هحفص  رب  اهیتشک  تکرح  کش  نودب 

566 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 31) نامقل ةروس 

نیرتدـیفم نیرتگرزب و  زورما ، مه  هتـشذگ و  رد  مه  هک  اهایرد  رد  اهیتشک  تکرح  تمعن  نایب  زا  دـعب  الب ! بادرگ  رد  هیآ 32 -) )
هک یماگنه  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هلأسم  نیمه  رگید  ياه  هرهچ زا  یکی  هب  هراشا  تسا ، هدوب  اهالاک  اهناسنا و  لـقن  لـمح و  هلیـسو 
اذِإ َو  « ) دنناوخ یم صالخا  اب  ار  ادخ  دریگ ) رارق  ناشرس  يالاب  دور و  الاب  و   ) دناشوپب ار  نانآ  اهربا  نوچمه  یجوم  ایرد ) رفـس  رد  )

567 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  ْمُهَیِشَغ 
(. َنیِّدلا َُهل 

، تسا هدـنکفا  هیاس  نانآ  رـس  رب  يربا  ییوگ  هک  دـنک  یم هطاـحا  ار  اـهنآ  فارطا  و  دزیخ ، یم رب  ناـنچ  نآ  اـیرد  میظع  جاوما  ینعی 
.زیگنا لوه كانتشحو و  يا  هیاس

.دنیب یم ناوتان  زیچان و  فیعض و  ار  دوخ  هدرک ، بذج  بلج و  شیوخ  يارب  هک  يرهاظ  ياهتردق  مامت  اب  ناسنا  هک  تساجنیا 
.دناد یم وا  صوصخم  ار  شتسرپ  نیئآ و  نید و  و  دنک ، یم هطاحا  ار  وا  بلق  همه  صلاخ  دیحوت  هک  تساجنیا  و 

دوخ نامیا  هب  و  دـنریگ » یم شیپ  ار  لادـتعا  هار  یـضعب  داد ، تاجن  دـناسر و  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  یتقو  اما  : » دـنک یم هفاـضا  سپس 
(. ٌدِصَتْقُم ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف   ) دنریگ یم شیپ  ار  رفک  هار  هدرک  شومارف  رگید  یضعب  هک  یلاح  رد  دننام ، یم رادافو 

ام َو  « ) دننک یمن راکنا  ساپسان  نانکش  نامیپ  زج  سک  چیه  ار  ام  تایآ  یلو  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  مود  هورگ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  اَّلِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی 

567 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 31) نامقل ةروس 

ادخ هب  ار  اهناسنا  همه  داعم ، دیحوت و  لئالد  و  هتـشذگ ، ياهزردنا  ظعاوم و  زا  يدنب  عمج  کی  تروص  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
لومش دنوادخ و  ملع  هنماد  تعـسو  هب  دعب  دراد ، یم رذح  رب  ناطیـش  ایند و  زا  یـشان  رورغ  زا  سپـس  دهد ، یم هجوت  تمایق  زور  و 

.دزادرپ یم زیچ  همه  هب  تبسن  نآ 
دنزرف هن  دنک و  یم لمحت  ار  شدنزرف  لامعا )  ) رفیک ردپ  هن  هک  يزور  زا  دیـسرتب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  مدرم ! يا  : » دـیامرف یم

ِهِِدلاو ْنَع  ٍزاج  َوُه  ٌدُولْوَم  ِهَِدلَو َو ال  ْنَع  ٌدـِلاو  يِزْجَی  ًامْوَی ال  اْوَشْخا  ْمُکَّبَر َو  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) ار شردـپ  لامعا )  ) رفیک زا  يزیچ 
(. ًاْئیَش

.داعم هب  هجوت  مود  روتسد  و  تسا ، أدبم  هب  هجوت  لوا ، روتسد  تقیقح  رد 
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ود نیا  هک  یـسک  کش  نودب  و  ار ، رفیک  شاداپ و  ساسحا  مود  روتـسد  و  دنک ، یم هدـنز  ناسنا  رد  ار  تبقارم  يورین  لوا ، روتـسد 
.دوش یم داسف  هانگ و  هدولآ  رتمک  ددنب  راک  هب  ار  روتسد 

568 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مخ  چیپ و  رد  تسا و  لوغشم  دوخ  هب  نانچ  سک  ره  زور  نآ  رد  لاح  ره  هب 
رکف هب  مادـک  چـیه  دـنراد  مه  اب  ار  اه  هطبار نیرتکیدزن  هک  دـنزرف  ردـپ و  یتح  دزادرپ ، یمن يرگید  هب  هک  راـتفرگ  شیوخ  لاـمعا 

.دنتسین يرگید 
ار امـش  اـیند  یگدـنز  اداـبم  سپ  .تسا  قح  یهلا  هدـعو  نیقی  هب  : » دـیامرف یم دراد ، یم رذـحرب  زیچ  ود  زا  ار  اـهناسنا  هیآ  ناـیاپ  رد 

ِهَّللِاب ْمُکَّنَّرُغَی  اْینُّدلا َو ال  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  «! ) دزاس رورغم  ادخ  مرک )  ) هب ار  امش  راکبیرف  ناطیـش )  ) ادابم و  دبیرفب ،
(. ُروُرَْغلا

568 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 31) نامقل ةروس 

، هدـمآ نایم  هب  لبق  هیآ  رد  زیخاتـسر  زور  نوماریپ  هک  یثحب  بسانت  هب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  دـنوادخ ! ملع  تعـسو  هیآ 34 -) )
َّنِإ « ) تسادخ صوصخم  تمایق  مایق  نامز  زا  یهاگآ  : » دیوگ یم تسا  راگدرورپ  صوصخم  هک  دروآ  یم نایم  هب  یمولع  زا  نخس 

(. ِۀَعاَّسلا ُْملِع  ُهَْدنِع  َهَّللا 
(. َْثیَْغلا ُلِّزَُنی  َو   ) تسا هاگآ  نآ  لوزن  تایئزج  مامت  زا  و  دنک » یم لزان  ار  ناراب  هک  تسوا  «و 

(. ِماحْرَْألا ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  « ) دناد یم تسا  ناردام ) ي   ) اهمحر رد  هک  ار  هچنآ   » زین و 
(. ًادَغ ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  « ) دروآ یم تسد  هب  هچ  ادرف  دناد  یمن سک  چیه  «و 

(. ُتوُمَت ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  ( ؟» دریم یم ینیمز  رس  هچ  رد  دناد  یمن سک  چیه  «و 
(. ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  ملاع و  دنوادخ  »

ربمایپ زا  شیرق  ناکرـشم  اهراب  هک  یلاؤس  نامه  دوش  یم حرطم  تماـیق  هنیمز  رد  هک  تسا  یلاؤس  هب  خـساپ  هیآ  نیا  عومجم  ییوگ 
« نامقل هروس  نایاپ  ( » 51 ءارسا / «. ) دوب دهاوخ  یک  تمایق  زور  َوُه  یتَم  : » دنتفگ دندرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

569 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

569 ص :  ( ..... 32  ] هدجس هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 30  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

569 ص :  هروس ..... : نیا  ياهمان 

نتخاس صخشم  يارب  هاگ  و  تسا ، هدجس » ملا   » ای هدجس » هروس   » نارـسفم روهـشم  ناسل  رد  تایاور و  زا  یـضعب  رد  هروس  نیا  مان 
.تسا هتفرگ  رارق  نامقل  هروس  زا  دعب  هک  ارچ  دنناوخ ، یم نامقل » هدجس   » مان هب  ار  نآ  هدجس  مح  هروس  زا  نآ 

.تسا هدش  دای  لیزنت » ملا   » هب نآ  زا  زین  تایاور  زا  یضعب  رد 
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569 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

و تراشب »  » و داـعم »  » و أدـبم »  » زا ثحب  ینعی  یکم  ياـه  هروس یلـصا  طوطخ  تسا  یّکم »  » ياـه هروس زا  هکنآ  مکح  هب  هروس  نیا 
.دنک یم هجوت  بلج  شخب  دنچ  نآ  رد  هتفر  مه  يور  دنک و  یم بیقعت  ایوق  ار  راذنا » »

.تسا نآرق  تمظع  زا  نخس  زیچ  ره  زا  لبق  - 1
.دراد نیمز  نامسآ و  رد  دنوادخ  ياه  هناشن نوماریپ  یثحب  سپس  - 2

شناد مـلع و  يریگارف  لــئاسو  ياــطعا  و  یهلا » حور   » و هـفطن » بآ   » و كاــخ »  » زا ناــسنا  شنیرفآ  نوـماریپ  يرگید  ثـحب  - 3
.دشاب یم

.دیوگ یم نخس  گرم  ینعی  نآ  زا  لبق  ثداوح  زیخاتسر و  زا  نآ  زا  دعب  - 4
.دراد راذنا  تراشب و  زا  يا  هدنهد ناکت  رثؤم و  ياهثحب  5 و 6 -

يرادزاب و  اوقت ، يوس  هب  تکرح  زا  يدنمورین  جوم  داجیا  داعم و  أدبم و  هب  نامیا  ینابم  تیوقت  هروس  یلـصا  فدـه  بیترت  نیا  هب 
.تسا نایغط  یشکرس و  زا 

570 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

570 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

نآ دننام  دناوخب  ار  كرابت  لیزنت و  ملا  هروس  هک  یسک  : » تسا هدمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
«. دشاب هتفرگ  ایحا  ار  ردق  بش  هک  تسا 

همان دنوادخ  دناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  هدجـس  هروس  سک  ره  : » هدش لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
دهاوخ وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ناتسود  زا  و  دشخب ، یم ار  وا  هتـشذگ  و  دهد ، یم وا  تسار  تسد  هب  ار  وا  لامعا 

«. دوب
ار ناسنا  نانچ  نآ  دناوت  یم دشاب ، هدوب  تکرح  يریگ و  میمـصت أدبم  هک  يا  هشیدنا و  هشیدنا ، همـشچ  رـس  هک  یتوالت  کش  نودب 

.ددرگ راختفا  تلیضف و  همه  نیا  لومشم  هک  دزاسب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

570 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

نیا میوـش و  یم ور  هب  ور  ملا .) « ) میم مـال ، فـلا ،  » هعطقم فورح  اـب  هروـس  نیا  رد  زاـب  داـعم : أدـبم و  و  نآرق ، تـمظع  هیآ 1 -) )
.میبای یم ار  فورح  هنوگ  نیا  ینآرق  ياه  هروس زاغآ  رد  هک  تسا  راب  نیمهدزناپ 

هب هراـشا  ملا »  » هک تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  رگید  راـب  تسا  هدـمآ  فورح  نیا  زا  دـعب  هلـصافالب  نآرق  تیمها  هراـب  رد  هک  یثـحب 
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  نادیواج  هزجعم  هک  اوتحم  رپ  گرزب و  باتک  نینچ  هک  تسا  راگدرورپ  میظع  ییامن  تردق  نآرق و  تمظع 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  ابفلا »  » هداس فورح  زا  تسا  هلآ  و 

570 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 
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ِباتِْکلا ُلیِْزنَت  « ) تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  هدش و  لزان  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دیامرف یم هیآ 2 -) )
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ال 

: دـیوگ یم خـساپ  رد  دوش ، یم لاؤـس  ینامـسآ  باـتک  نیا  ياوـتحم  زا  تسخن  ییوـگ  تسا ، لاؤـس  ود  هب  خـساپ  عـقاو  رد  هیآ  نیا 
خـساپ رد  دـیآ ، یم نایم  هب  نآ  هدـننک  عادـبا  هراب  رد  لاؤس  سپـس  تسین ، دـیدرت  کـش و  نیرتمک  ياـج  تسا و  قح  نآ  ياوتحم 

.تسا َنیَِملاْعلا » ِّبَر   » يوس زا  باتک  نیا  دیوگ : یم

570 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

571 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باتک  نیا  هب  نامیا  یب ناقفانم  ناکرشم و  اهراب  هک  یتمهت  هب  سپس  هیآ 3 -) )
هیحان زا  و  تسا » هتسب  تسادخ  هب  غورد  هب  ار  اهنیا  دّمحم ) : ) دنیوگ یم اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  دندوب  هتسب  ینامـسآ  گرزب 

(. ُهارَْتفا َنُولوُقَی  ْمَأ   ) تسین نایناهج  راگدرورپ 
(. َکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  « ) تراگدرورپ يوس  زا  تسا  یقح  نخس  هکلب  ، » تسین ارتفا  نیا  دیوگ : یم اهنآ  لیلد  یب ياعدا  خساپ  رد 

.تسا نایامن  راکشآ و  نآ  دوخ  رد  نآ  تیناقح  لیلد  و 
يارب يا  هدننک راذنا  چیه  وت  زا  شیپ  هک  ینک  راذنا  ار  یهورگ  هک  هدوب  نیا  فده  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نآ  لوزن  فدـه  هب  سپس 

(. َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  َِکْلبَق  ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  « ) دنوش تیاده  دنریگ و ) دنپ   ) دیاش تسا ، هدماین  اهنآ 
راکشآ هدرتسگ  عیسو و  یطیحم  رد  تازجعم و  اب  مأوت  اراکشآ و  ار  دوخ  توعد  هک  تسا  یگرزب  ربمایپ  اجنیا  رد  ریذن »  » زا روظنم 

.دوب هدرکن  مایق  هّکم »  » لئابق نایم  رد  ناتسبرع و  هریزج  رد  يا  هدننک راذنا  نینچ  میناد  یم و  دزاس ،

571 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

ینعی یمالـسا  دئاقع  ياه  هیاپ نیرتمهم  زا  رگید  یکی  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلاسر  نآرق و  تمظع  نایب  زا  دـعب  هیآ 4 -) )
زور شش  رد  تسا  ود  نیا  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  هک  یسک  دنوادخ  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  تکرـش  یفن  دیحوت و 

(. ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) دیرفآ نارود ] شش  ]
رارق تردـق  شرع  رب  دـنوادخ  سپـس  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یتسه  ملاـع  رب  دـنوادخ » تیمکاـح   » هلأـسم هب  شنیرفآ  هلأـسم  زا  دـعب 

(. ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث   ) درک تموکح  یتسه  ملاع  لک  رب  و  تفرگ »
.ملاع لک  رب  مکاح  مه  و  تسا ، یتسه  ناهج  قلاخ  مه  وا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  شرع  رب  دنوادخ  نتفرگ  رارق 

یعیفـش یلو و  وا  زج  : » دـیامرف یم هدرک ، لماک  ار  دـیحوت  لحارم  تعافـش »  » و تیالو »  » دـیحوت هلأسم  هب  هراشا  اـب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
572 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍعیِفَش .) ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  « ) تسین امش  يارب 

(. َنوُرَّکَذَتَت الَف  َأ  ( !؟» دیوش یمن رکذتم  ایآ  « ؟ دینز یم اهتب  نماد  هب  تسد  دیور و  یم ههاریب  ارچ  نشور  لیلد  نیا  اب 
تیقلاخ دـیحوت  دوش ، یم بوسحم  يرگید  رب  یلیلد  مادـک  ره  تسا  سکعنم  قوف  هیآ  رد  هک  دـیحوت  هناگ  هس  لحارم  تقیقح  رد 

.دوبعم عیفش و  یلو و  دیحوت  رب  لیلد  تیمکاح  دیحوت  تسا و  تیمکاح  دیحوت  رب  لیلد 

572 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 
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رد هک  دیحوت  هخاش  هس  بیترت  نیا  هب  و  دنک ، یم هراشا  داعم »  » هلأسم هب  سپس  راگدرورپ و  دیحوت  هب  تسخن  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
هب اهنت  یتسه  ناهج  ریبدت  ینعی  تیبوبر - دیحوت  رکذ  اب  اجنیا  رد  تیدوبع ) تیمکاح و  تیقلاخ و  دیحوت   ) هدش نایب  هتشذگ  تایآ 

.ددرگ یم لیمکت  دنوادخ - هلیسو 
(. ِضْرَْألا َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  « ) دنک یم ریبدت  نیمز  يوس  هب  دوخ  برق  ماقم  زا  ار  ناهج  نیا  روما  دنوادخ  : » دیامرف یم

« ددرگ یم زاب  وا  يوس  هب  دیرامش  یم امـش  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  نآ  رادقم  هک  يزور  رد  روما  ریبدت  سپـس  : » دیازفا یم و 
(. َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  )

رب ار  ریبدت  نیا  ناهج  نایاپ  رد  یلو  هدیشخب ، مظن  یصاخ  ریبدت  اب  ار  ناهج  نیا  دنوادخ  ینعی  تسا  تمایق  زور  زور ، نیا  زا  روظنم 
.دوش یم زاغآ  رگید  ناهج  ایند  نیا  نایاپ  زا  سپ  ینعی  ددرگ ، یم عادبا  رتعیسو  یناهج  نیون و  یحرط  نآ  لابند  هب  دنیچ و  یم

572 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

راهچ رد  تشذگ و  لبق  تایآ  رد  هک  يدـیحوت  ياهثحب  رب  تسا  يدـیکأت  هیآ  نیا  ناسنا : شنیرفآ  زیگنا  تفگـش لحارم  هیآ 6 -) )
يدنوادخ وا   » دش هتفگ  تافـص  نیا  اب  هک  یـسک  دیامرف : یم تیبوبر ) تیالو و  تیمکاح  تیقلاخ ، دیحوت   ) دش یم هصالخ  هلحرم 

(. ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  ِةَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  َِکلذ  « ) تسا نابرهم  ریذپان و  تسکش تسا و  ربخ  اب  راکشآ  ناهنپ و  زا  هک  تسا 

572 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

روطب وا  لماکت  لـحارم  ناـسنا و  تقلخ  ناـیب  يارب  يزاغآرـس  و  مومع ، روطب  شنیرفآ  نسحا  ماـظن  هب  يا  هراـشا هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
573 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  : » دیامرف یم تسا ، صوصخ 

(. ُهَقَلَخ ٍء  ْیَش َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  « ) دیرفآ وکین  دیرفآ  ار  هچ  ره  هک  تسا  یسک  نامه 
رتلماک نآ  زا  هک  درک  راوتـسا  یمظن  نانچ  رب  ینعی  نسحا » ماظن   » رب ار  تقلخ  میظع  خاک  يانب  داد و  تشاد  زاین  هچنآ  زیچ  ره  هب  و 

.دش یمن روصت 
! داد نآ  شتمکح  دید  ازس  هچنآ  هک  ره  هب  داد  ناج  لگ  هب  تهکن و  لگ  هب  هک  يا  هدنهد

دیحوت هخاش  دنچ  زا  یقافآ  تایآ  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یم یسفنا »  » ثحب دراو  یقافآ »  » همدقم نیا  رکذ  اب  سپـس  نآرق 
.دیوگ یم نخس  اهناسنا  دروم  رد  گرزب  تبهوم  دنچ  زا  زین  اجنیا  رد  تفگ  نخس 

دوخ تردق  تمظع و  مه  ات  ٍنیِط .) ْنِم  ِناْسنِْإلا  َْقلَخ  َأََدب  َو  « ) داد رارق  لگ  زا  ار  ناسنا  شنیرفآ  زاغآ   » دـنوادخ دـیامرف : یم تسخن 
.تفر یهاوخ  اجک  هب  يا و  هدمآ اجک  زا  وت  هک  دهد  رادشه  ناسنا  نیا  هب  مه  دهد و  ناشن  ار 

نیا رهاظ  و  تسا ، حرطم  دـعب  هیآ  رد  وا  لسن  همادا  هک  ارچ  اـهناسنا ، همه  هن  دـیوگ ، یم مدآ »  » شنیرفآ زا  نخـس  هیآ  نیا  تسادـیپ 
.تسا هتفرگ  تروص  لگ  زا  هطساو  نودب  هک  ناسنا  لقتسم  تقلخ  رب  تسا  ینشور  لیلد  هیآ 

573 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

ار وا  لسن  سپـس  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دعب  لحارم  رد  مدآ  نادنزرف  دلوت  یگنوگچ  ناسنا و  لسن  شنیرفآ  هب  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
(. ٍنیِهَم ٍءام  ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث  « ) دیرفآ ردق  یب زیچان و  بآ  زا  يا  هراصع زا 
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573 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

زا شنیرفآ  ماگنه  هب  مدآ  هک  یلحارم  نینچمه  و  محر ، ملاع  رد  ناسنا  لماکت  هدـیچیپ  لحارم  هب  تسا  يا  هراـشا هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
: دیامرف یم دومن ، یط  كاخ 

(. ُهاَّوَس َُّمث  « ) هتخاس نوزوم  ار  وا  مادنا )  ) سپس »
(. ِهِحوُر ْنِم  ِهِیف  َخَفَن  َو  «! ) دیمد يو  رد  شیوخ  حور  زا  «و 

(. َةَِدْئفَْألا َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  اهلد  اهمشچ و  شوگ و  امش  يارب  «و 
(. َنوُرُکْشَت ام  اًلِیلَق  « ) دیروآ یم اج  هب  ار  وا  ياهتمعن )  ) رکش رتمک  اما  »

574 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ، یتابن » تایح   » عون کی  ياراد  اهنت  دوش  یم دقعنم  هفطن  هک  زاغآ  رد 
هناشن هک  تاکاردا  هوق  نینچمه  تسا و  یناویح » تایح   » هناـشن هک  تکرح  سح و  زا  یلو  دراد ، ومن  دـشر و  هیذـغت و  طـقف  ینعی 

.تسین يربخ  نآ  رد  تسا  یناسنا » تایح  »
و دوش ، یم هدنز  نآ  رد  یناسنا  رگید  ياوق  اجیردت  دنک و  یم تکرح  هب  عورـش  هک  دـسر  یم يا  هلحرم هب  محر  رد  هفطن  لماکت  اما 

.دنک یم حور  خفن  هب  ریبعت  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  يا  هلحرم نامه  نیا 
ادـخ حور  تسا  راوازـس  هک  تفارـش  رپ  ردـقنارگ و  حور  کی  ینعی  تسا ، یفیرـشت » هفاضا   » حالطـصا هب  ادـخ »  » هب حور »  » هفاـضا

.دش هدیمد  ناسنا  رد  دوش  هدیمان 

574 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

رد ار  نامرجم »  » لاح سپس  دنک ، یم زاغآ  داعم »  » هراب رد  ار  یئایوگ  ثحب  اجنیا  رد  نآرق  تشگزاب ! ياضاقت  تمادن و  هیآ 10 -) )
میناد یم اریز  تفگ ، یم نخـس  أدـبم »  » نوماریپ هک  هتـشذگ  ياهثحب  يارب  تسا  یلیمکت  اـعومجم  و  دـنک ، یم وگزاـب  رگید  ناـهج 

.تسا رگیدکی  اب  مأوت  ابلاغ  دیجم  نآرق  رد  داعم »  » و أدبم »  » زا ثحب 
میهاوخ يا  هزاـت شنیرفآ  میدـش ، مگ  نیمز  رد  میدـش و ) كاـخ  میدرم و   ) اـم هک  یماـگنه  اـیآ  دـنتفگ : اـهنآ  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ٍدیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  ِضْرَْألا َأ  ِیف  اْنلَلَض  اذِإ  اُولاق َأ  َو  ( !؟» تفای
نآ زا  يا  هرذ ره  و  اهکاخ ، ریاس  دـننامه  دوش ، یم كاخ  ندرم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نیمز » رد  ندـش  مگ   » هب ریبعت 

تماـیق رد  ار  نآ  اـت  دـسر  یمن رظن  هب  یقاـب  وا  زا  يزیچ  رگید  و  دوش ، یم باـترپ  يا  هشوـگ هب  یعیبـط  ریغ  یعیبـط و  لـماوع  رثا  رب 
.دننادرگزاب هرابود 

اب دنهاوخ  یم و  دننک » یم راکنا  ار  ناشراگدرورپ  ياقل  نانآ  هکلب   » دنتـسین راک  نیا  رب  دـنوادخ  تردـق  رکنم  تقیقح  رد  اهنآ  یلو 
(. َنوُِرفاک ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب   ) دنهد همادا  شیوخ  ینارسوه  هب  هنادازآ  داعم ، راکنا 

ياهناوختـسا ام  دنک  یم نامگ  ناسنا  ایآ  : » دـیوگ یم هک  اجنآ  دراد  تمایق  هروس  نیتسخن  تایآ  اب  يدایز  تهابـش  هیآ  نیا  عقاو  رد 
نیا ناسنا  فده  یلو  مینادرگزاب ! نیتسخن  ماظن  هب  ار  وا  ناتـشگنا  رـس  طوطخ )  ) میرداق یتح  ام  درک ! میهاوخن  عمج  ار  وا  هدنکارپ 

575 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هانگ  هب  تمایق ) راکنا  اب   ) دراد شیپ  رد  ایند  نیا  رد  هک  ار  یمایا  هک  تسا 
، دنتـسین گنل  لالدتـسا  رظن  زا  اهنآ  نیا  رب  انب  ( 6 - 3 تمایق / ( ؟» دوب دهاوخ  یک  تمایق  زور  دـنک  یم لاؤس  اذـل  دـنارذگب  روجف  و 

.تسا داعم  هلأسم  لوبق  عنام  ناشئوس  تاین  و  هدنکفا ، ناشبلق  رب  یباجح  اهنآ  تاوهش  هکلب 
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575 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

ینامـسج ندب  نیمه  هب  امـش  تیـصخش  دینکن  روصت  دیوگ : یم دـنک ، یم نایب  يرگید  قیرط  زا  ار  اهنآ  خـساپ  هیآ  نیا  هیآ 11 -) )
هدـش رومأم  امـش  رب  هک  گرم  هتـشرف  وگب :  » تسا ظوفحم  وا  و  دـهد ، یم لیکـشت  امـش  حور  ار  ناتتیـصخش  ساسا  هکلب  تسامش ،

یلِإ َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  « ) دیوش یم هدـنادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  دریگ ، یم ار  امـش  حور ) )
(. َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر 

یگدنکارپ امـش  لکـشم  رگا  هک : دـهد  یم خـساپ  نینچ  داعم  نارکنم  هب  قوف  هیآ  ود  هک  تفگ  نینچ  ناوت  یم يدـنب  عمج  کی  رد 
تیـصخش يدوبان  لالحمـضا و  لکـشم  رگا  و  دیتسین ، نآ  رکنم  دیراد و  لوبق  ار  ادـخ  تردـق  ناتدوخ  هک  تسا  ینامـسج  يازجا 

.هتفرگ رارق  حور  رب  ناسنا  تیصخش  هیاپ  هک  ارچ  تسین  تسرد  زین  نآ  تسا  یگدنکارپ  نیا  رثا  رب  ناسنا 

575 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

دوخ هتـشذگ  زا  نآ  فلتخم  ياه  هنحـص هدـهاشم  اب  تمایق  رد  هک  ار  داعم  نارکنم  رفاک و  ناـمرجم  نیمه  عضو  سپـس  هیآ 12 -) )
رس ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  هک  یماگنه  ار  نامرجم  ینیبب  رگا  و  : » دیوگ یم هدرک ، مّسجم  نینچ  دنوش  یم نامیـشپ  مدان و  تخس 
يا هتـسیاش راک  ات  نادرگزاب  ار  ام  مینامیـشپ ) ام   ) میدینـش میدید و  يدوب  هدرک  هدعو  هچنآ  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم هدـنکفا  ریز  هب 
انَّبَر ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمِهِـسُؤُر  اوُسِکاـن  َنوـُمِرْجُْملا  ِذِإ  يرَت  ْوـَل  َو   ) تفر یهاوـخ  ورف  بجعت  رد  میراد » نیقی  تماـیق )  ) هب اـم  میهد ، ماـجنا 

(. َنُوِنقُوم اَّنِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَس  انْرَْصبَأ َو 
چیه ربارب  رد  ایند  رد  هک  دنتـسه  شومچ  شکرـس و  نارورغم  نامه  مداـن  ریز و  هب  رـس  دارفا  نیا  اـیآ  هک  ینک  یم بجعت  یتسار  هب 

.دندروآ یمن دورف  رس  یتقیقح 
.دنتمایق نارکنم  صوصخب  نارفاک و  اجنیا ، رد  نامرجم »  » زا روظنم 

575 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

یئاناوت دنوادخ  هک  دـنک  داجیا  ار  مّهوت  نیا  تسا  نکمم  نامیا ، شریذـپ  يارب  دـیکأت  رارـصا و  همه  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 13 -) )
576 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  بلق  رد  ار  نامیا  رون  درادن 

َو « ) میداد یم میهدب ) رابجا  يور  زا   ) ار شمزال  تیادـه  یناسنا  ره  هب  میتساوخ  یم رگا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  دـنک ، نکفا  وترپ 
(. اهادُه ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِش  َْول 

قلعت نیا  رب  ام  هدارا  درادـن ، ینادـنچ  شزرا  دـبای  ققحت  ام  مازلا  رابجا و  قیرط  زا  هک  یناـمیا  یلو  میراد ، یتردـق  نینچ  اـم  املـسم 
.دشاب راتخم »  » ناسنا عون  هک  هتفرگ 

نامیا و یب دارفا  زا   ) ار خزود  هک  تسا  قح  ما  هدـعو نخـس و  ما و ) هدراذـگ دازآ  ار  اـهنآ  نم   ) یلو : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل 
(. َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  ِۀَّنِْجلا َو  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو  «! ) منک رپ  یگمه  سنا  نج و  زا  راکهنگ )

نانآ زا  ار  خزود  هک  نیا  رب  میراد  عطاق  هدارا  مه  ام  و  دنتازاجم ، قحتـسم  دنا و  هدرک یط  ار  هار  نیا  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  اهنآ  يرآ !
.مینک رپ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1731 

http://www.ghaemiyeh.com


576 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

رادـید هک  نیا  رطاـخ  هب  ار ) منهج  باذـع   ) دیـشچب : » تفگ میهاوـخ  ناـیخزود  نیا  هب  اـم  دـیوگ : یم هـیآ  نـیا  رد  اذـل  هیآ 14 -) )
(. ْمُکانیِسَن اَّنِإ  اذه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِسَن  اِمب  اُوقوُذَف  «! ) میدرک شومارف  ار  امش  زین  ام  دیدرک ، شومارف  ار  ناتزورما 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ِْدلُْخلا  َباذَع  اُوقوُذ  َو  « ) دیداد یم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ار  نادواج  باذع  دیشچب  «و 
نیا رد  و  تسا ، یمدآ  ياهیتخب  دب  یلصا  همشچ  رـس  تمایق  لدع  هاگداد  ندرک  شومارف  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  رگید  راب 

تازاـجم هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  زین  و  دـنیب ، یم دازآ  ملاـظم  اهینکـش و  نوناـق  ربارب  رد  ار  دوـخ  هک  تسا  تروـص 
.رگید زیچ  هن  دهد و  یم ماجنا  ناسنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  يدبا 

576 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

هسیاقم رد  ار  قیاقح  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  نآرق  شور  میناد  یم تسین ! هاگآ  نآ  زا  سک  چیه  هک  یمیظع  ياهشاداپ  هیآ 15 -) )
.ددرگ نیشنلد  موهفم و  الماک  ات  دنک ، یم نایب  رگیدکی  اب 

، دزادرپ یم نیتسار  نانمؤم  هتسج  رب  تافص  هب  دش  نایب  نیـشیپ  تایآ  رد  نارفاک  نامرجم و  هراب  رد  هک  یحرـش  زا  دعب  زین  اجنیا  رد 
.دراد یم نایب  تفص ، تشه  رکذ  اب  هیآ  ود  نمض  هدرشف  روطب  ار  اهنآ  یلمع  ياه  همانرب یتدیقع و  لوصا  و 

577 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  تقو  ره  هک  دنروآ  یم نامیا  ام  تایآ  هب  یناسک  اهنت  : » دیامرف یم تسخن 
ُنِمُْؤی امَّنِإ  « ) دننک یمن ربکت  دنروآ و  یم اج  هب  ار  ناشراگدرورپ  دمح  حیبست و  و  دنتفا ، یم هدجـس  هب  دوش  يروآدای  نانآ  هب  تایآ 

«. 1 ( » َنوُِربْکَتْسَی ْمُه ال  ْمِهِّبَر َو  ِدْمَِحب  اوُحَّبَس  ًادَّجُس َو  اوُّرَخ  اِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتایِآب 
: هدش نایب  اهنآ  تافص  زا  تمسق  راهچ  هیآ  نیا  رد 

.دنتفا یم هدجس  هب  یهلا  تایآ  ندینش  ضحم  هب  - 1
هراب رد  دنوادخ  هکنانچ  تسا ، هدش  رکذ  ایبنا  تافص  نیرت  هتسجرب زا  یکی  ناونع  هب  نآرق  تایآ  زا  رگید  یـضعب  رد  یگژیو  نیمه 

هدجـس دنداتفا و  یم كاخ  هب  دـش  یم هدـناوخ  نانآ  رب  نامحر  دـنوادخ  تایآ  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم گرزب  ناربمایپ  زا  یهورگ 
وـس کی  زا  تسا ، راگدرورپ  دمح »  » و حیبست »  » اهنآ موس  مود و  هناشن  2 و 3 - ( 58 میرم / « ) دنداد یم رس  قوش  هیرگ  دندرک و  یم

.دنیامن یم شیاتس  دمح و  شلامج ، لامک و  تافص  رطاخ  هب  ار  وا  رگید  يوس  زا  و  دنرمش ، یم هزنم  كاپ و  صئاقن  زا  ار  ادخ 
.تسا رابکتسا  هنوگ  ره  كرت  ینتورف و  عضاوت و  اهنآ  رگید  فصو  - 4

577 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

اپ هـب  و  « 2 « » دوـش یم رود  بش  لد  رد  اـهرتسب  زا  ناـشیاهولهپ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  اـهنآ  مجنپ  فـصو  هب  سپـس  هیآ 16 -) )
(. ِعِجاضَْملا ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت   ) دنروآ یم ادخ  هاگرد  هب  ور  دنزیخ و  یم

ایر تدابع و  یگدولآ  رطخ  هتفرگارف و  ار  اج  همه  یـشوماخ  شمارآ و  تسا و  باوخ  رد  نالفاغ  مشچ  هک  یماگنه  هب  اهنآ  يرآ !
دنراد لد  رد  هچنآ  دنروآ و  یم دوبعم  هاگرد  هب  ور  ناشدوجو  مامت  اب  تسا ، مهارف  بلق  روضح  طیارش  نیرتهب  دراد و  دوجو  رتمک 

.دنراذگ یم نایم  رد  وا  اب 
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(. ًاعَمَط ًافْوَخ َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  « ) دنناوخ یم دیما  میب و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  اهنآ  : » دیازفا یم متفه  مشش و  فصو  رد  و 
، دندرگ یم سویأم  شتمحر  زا  هن  و  دنوش ، یم نمیا  وا  باذع  بضغ و  زا  هن 

__________________________________________________

.دراد بجاو  هدجس  هیآ  نیا  ( 1)
.تسا بش  لد  رد  راگدرورپ  تدابع  بش و  زامن  هب  نتخادرپ  باوخ و  زا  نتساخ  رب  زا  هیانک  ریبعت  نیا  ( 2)

578 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نیا و  دراد ، یم او  تلفغ  رورغ و  هب  ار  ناسنا  عمط  اجر و  هبلغ  .دناشک و  یم یتسـس  سأی و  هب  ار  ناسنا  دیما ، رب  فوخ  هبلغ  هک  ارچ 

.تسادخ يوس  هب  وا  ریس  رد  ناسنا  یلماکت  تکرح  نمشد  ود  ره 
(. َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  « ) دننک یم قافنا  میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  و  : » هک تسا  نیا  اهنآ  یگژیو  نیمتشه  نیرخآ و 

يرکف ياه  هتخودـنا هبرجت و  بئاص و  يأر  تردـق ، ورین و  شناد ، ملع و  زا  هک  دنـشخب  یم نادـنمزاین  هب  شیوخ  لاوما  زا  اـهنت  هن 
.دنرادن هقیاضم  نادنمزاین  زا  دوخ ،

578 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

ریبعت اب  هتخادرپ ، دنتـسه  لبق  هیآ  ود  رد  روکذم  ياه  هناشن ياراد  هک  نیتسار  نانمؤم  مهم  میظع و  شاداپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
هیام هک  یمهم  ياهـشاداپ  هچ  دـناد  یمن سک  چـیه  : » دـیامرف یم دـنک ، یم نانآ  شاداپ  هداـعلا  قوف  تیمها  زا  تیاـکح  هک  یبلاـج 

(. ٍُنیْعَأ ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  «! ) هدش هتفهن  اهنآ  يارب  تساهمشچ  ینشور 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  « ) دنداد یم ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  شاداپ  نیا  »

مهارف یئاهتمعن  محلاص  ناگدنب  يارب  نم  دیامرف : یم ادخ  : » دـیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  میناوخ  یم یثیدـح  رد 
«! تسا هتشذگن  یسک  رکف  رب  و  هدینشن ، یشوگ  چیه  و  هدیدن ، یمشچ  چیه  هک  ما  هدرک

578 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

دشاب نامیا  اب  هک  یسک  ایآ  : » دیوگ یم دزاس  یم نشور  رتحیرـص  روطب  دوب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ار  يا  هسیاقم هیآ  نیا  هیآ 18 -) )
(. َنوُوَتْسَی ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  « ) دنتسین ربارب  ود  نیا  زگره  هن  تسا !؟ قساف  هک  تسا  یسک  دننامه 

لماش ار  رفک  مه  هک  دراد  يا  هدرتسگ موهفم  قسف ، هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  هتفرگ ، رارق  نمؤم »  » لباقم رد  قساـف » ، » هیآ نیا  رد 
.ار رگید  ناهانگ  مه  و  دوش ، یم

578 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

ياهراک دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اما  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  يرت  هدرتسگ تروص  هب  ار  تاواـسم  مدـع  نیا  هیآ ، نیا  هیآ 19 -) )
ریـسفت هدیزگرب  ْمُهَلَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّمَأ  « ) دوب دـهاوخ  اهنآ  نآ  زا  نادـیواج  تشهب  ياهغاب  دـنداد  ماجنا  هتـسیاش 

579 ص : ج3 ، هنومن ،
( يوْأَْملا ُتاَّنَج 
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اُوناک اِمب  ًالُُزن  « ) دـنداد یم ماـجنا  هچنآ  شاداـپ  هب  تساـهنآ  زا  دـنوادخ )  ) ییاریذـپ هلیـسو  يوأـم ) تاـنج   ) نیا  » دـیازفا یم سپـس  .
(. َنُولَمْعَی

579 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

( دـندز زاب  رـس  ادـخ  تعاطا  زا  و   ) دـندش قساف  هک  یناسک  اما  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اـهنآ  لـباقم  هطقن  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 20 -) )
(. ُراَّنلا ُمُهاوْأَمَف  اوُقَسَف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  « ) تسا خزود )  ) شتآ اهنآ  یگشیمه  هاگیاج 

: هک يا  هنوگ هب  دنسوبحم  ینادنز و  كانتشحو  هاگیاج  نیا  رد  هشیمه  يارب  اهنآ 
(. اهِیف اوُدیِعُأ  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اوُدارَأ  امَّلُک  « ) دنوش یم هدنادرگزاب  نآ  هب  دنوش  جراخ  نآ  زا  دنهاوخب  نامز  ره  »

ِِهب ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اُوقوُذ  ْمَُهل  َلـِیق  َو  « ) دـیدرک یم راـکنا  هتـسویپ  هک  ار  یـشتآ  باذـع  دیـشچب  دوـش : یم هتفگ  ناـنآ  هب  «و 
(. َنُوبِّذَُکت

«. لمع  » ربارب رد  وا  شاداپ  باوث و  هتفرگ و  رارق  بیذکت » رفک و   » ربارب رد  یهلا  باذع  هک  مینیب  یم اجنیا  رد  رگید  راب 
ره تسا  یفاک  باذـع  يارب  یئاهنت  هب  رفک »  » یلو دـشاب  لمع  رب  هزیگنا  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  یئاهنت  هب  ناـمیا »  » هکنیا هب  هراـشا 

.دشابن نآ  هارمه  یلمع  دنچ 

579 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

هب اجنیا  رد  تشذگ ، لبق  تایآ  رد  اهنآ  كاندرد  تازاجم  ناراکهنگ و  نوماریپ  هک  یثحب  لابند  هب  یتیبرت : ياهتازاجم  هیآ 21 -) )
دوش مولعم  ات  دـنک ، یم هراشا  تسا  هدـننک  رادـیب  يویند و  فیفخ  ياهتازاجم  نامه  هک  نانآ  دروم  رد  یهلا  ّیفخ  فاـطلا  زا  یکی 

هدافتـسا اهنآ  تاجن  يارب  هدننک  رادیب  لئاسو  مامت  زا  لیلد  نیمه  هب  دوش ، نادیواج  باذع  راتفرگ  يا  هدنب دـهاوخ  یمن زگره  ادـخ 
.دنک یم

َو « ) دـندرگ زاـب  دـیاش  میناـشچ ، یم ترخآ )  ) گرزب باذـع  زا  شیپ  اـیند ) نیا  باذـع   ) کـیدزن باذـع  زا  ناـنآ  هـب  : » دـیامرف یم
(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنوُد  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل 

.دریگ یم رب  رد  ار  یتالامتحا  هک  دراد  يا  هدرتسگ ینعم  یندا » باذع   » املسم
580 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تساهجنر  درد و  بئاصم و  روظنم  هک  نیا  هلمج  زا 

اهرادرم هشال  زا  دنتشگ  روبجم  هک  اجنآ  ات  دندش ، راتفرگ  نآ  هب  هّکم  رد  ناکرشم  هک  يا  هلاس تفه  دیدش  یلاسکـشخ  یطحق و  ای 
.دش دراو  ردب »  » گنج رد  اهنآ  رکیپ  رب  هک  تسا  يدیدش  هبرض  ای  دننک ! هیذغت 

.تسا رتکاندرد  رتگرزب و  یتازاجم  ره  زا  هک  تسا  تمایق  زور  باذع  ینعم  هب  ربکا » باذع   » اما و 

580 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

زا راگدرورپ  ماقتنا  زج  یهار  دـهدن  دوس  یهلا  تازاجم  یتح  هدـننک ، رادـیب  لئاسو  زا  کی  چـیه  هاگ  ره  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 22 -) )
تاـیآ هـک  سک  نآ  زا  تـسا  رتراکمتـس  یــسک  هـچ  : » دـیامرف یم هـیآ  نـیا  رد  .درادـن  دوـجو  دـندارفا  نیرتملاـظ  هـک  هورگ  نـیا 

(. اْهنَع َضَرْعَأ  َُّمث  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  « ) تسا هدنادرگ  يور  نآ  زا  وا  هدش و  يروآ  دای  وا  هب  شراگدرورپ 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1734 

http://www.ghaemiyeh.com


(. َنوُمِقَْتنُم َنیِمِرْجُْملا  َنِم  اَّنِإ  « ) تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نامیا  یب نامرجم  نیا  زا  ام  املسم  »
نیا رب  انب  وا ، هدنهد  رادشه  يالب  باذع و  هن  و  هداتفا ، رثؤم  اهنآ  رد  یهلا  ياهتمعن  بهاوم و  هن  هک  دنتسه  یناسک  تقیقح  رد  اهنیا 

!؟ دوش هتفرگ  ماقتنا  یسک  هچ  زا  دوشن  هتفرگ  ماقتنا  اهنآ  زا  رگا  و  تسین ، یسک  اهنیا  زا  رتملاظ 

580 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ات  دنک  یم لیئارسا » ینب   » و یسوم »  » ناتـساد هب  يرذگ  دوز  هاتوک و  هراشا  اجنیا  رد  هیآ 23 -) )
.دهد يرادلد  یّلست و  ار  نیتسخن  نانمؤم 

(. َباتِْکلا یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) میداد ینامسآ  باتک  یسوم ، هب  ام  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِِهئاِقل ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْنُکَت  الَف  « ) تشاد تفایرد  ار  یهلا  تایآ  وا ، هک  شاب  هتشادن  کش  «و 

(. َلِیئارْسِإ ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  لیئارسا  ینب  تیاده  هلیسو  ار  تاروت ) یسوم ، ینامسآ  باتک   ) نآ ام  «و 

580 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

نارگید يارب  یسرد  ات  دنک ، یم هراشا  دش  نامیا  تماقتسا و  هیاس  رد  لیئارـسا  ینب  بیـصن  هک  یتاراختفا  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
581 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناماما  اهنآ  زا  و  : » دیامرف یم دشاب ،

نیقی ام  تایآ  هب  دندرک و  یئابیکـش  اهنآ  اریز  دـنتفرگ  هدـهع  رب  ار  ادـخ  قلخ  تیادـه  رما  ام  نامرف  هب  هک  میداد ، رارق  ینایاوشیپ  و 
(. َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  اوُرَبَص َو  اََّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  « ) دنتشاد

تماقتـسا و ربص و  رگید  یهلا ، تایآ  هب  نیقی  نامیا و  یکی  هدرمـش : زیچ  ود  ار  تماـما  ییاوشیپ و  طرـش  يزوریپ و  زمر  اـجنیا  رد 
.یئابیکش

581 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

ياـههار دـندز  فـالتخا  هب  تسد  زاـب  نیتسار  ناـیاوشیپ  نیا  زا  دـعب  مما - ریاـس  نوچمه  لیئارـسا - ینب  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 25 -) )
رد اهنآ  نایم  وت  راگدرورپ  : » دـیوگ یم يزیمآدـیدهت  نحل  اب  هیآ  نیا  رد  دـندش ، مدرم  نایم  رد  هقرفت  أـشنم  دـندومیپ و  ار  یفلتخم 

ْمُهَْنَیب ُلِصْفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ   ) دناسر یم شلامعا  يازس  هب  ار  سک  ره  و  دنک ،» یم يرواد  دنتـشاد  هک  یتافالتخا  دروم  رد  تمایق  زور 
(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

رد اهسوه  يوه و  هک  تسا  يزور  تمایق  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، اهسوه » يوه و   » اب قح »  » نتخیمآ هشیمه  فالتخا  همشچ  رـس  يرآ !
.دوش یم وحم  گنر و  یب نآ 

.تسا داعم  ياه  هفسلف زا  رگید  یکی  نیا  و  دهد ، یم نایاپ  تافالتخا  هب  دوخ  نامرف  اب  دنوادخ  هک  تساجنیا 

581 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

: دـیامرف یم تسا ، دـیدهت  نیا  رب  یلیمکت  حیـضوت و  هیآ  نیا  و  دوب ، هتخیمآ  نامیا  یب نامرجم  دـیدهت  اب  هتـشذگ  تایآ  هیآ 26 -) )
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میدرک و كاله  دنتـشاد  یگدـنز  اهنآ  زا  شیپ  نورق  رد  هک  یمدرم  زا  يدایز  دارفا  هک  تسین  یفاک  اهنآ  تیادـه  يارب  نیمه  ایآ  »
(. ِنوُرُْقلا َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدْهَی  َْمل  َأ َو  ( ؟» میدناسر ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ 

(. ْمِِهنِکاسَم ِیف  َنوُشْمَی   ) دننیب یم دوخ  مشچ  اب  ار  هدش  نیرفن  ماوقا  نآ  راثآ  و  دنور » یم هار  نانآ  هدش  ناریو  نکاسم  رد  اهنیا  »
ِیف َّنِإ  ( ؟» دنونـش یمن ایآ  نامرجم ) كاندرد  تازاجم  دنوادخ و  تردق  زا   ) تسا یئاه  هناشن نیا  رد  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل 

(. َنوُعَمْسَی الَف  ٍتایَآل َأ  َِکلذ 

581 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

تسا هدنز  تادوجوم  همه  تایح  هلیسو  اهنیمزرس و  همه  يدابآ  هیام  هک  یهلا  ياهتمعن  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
ریـسفت هدیزگرب  رب  تردق  دراد ، ناراکهبت  نیمز  رـس  نتخاس  ناریو  رب  تردق  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دوش  نشور  ات  دنک  یم هراشا 

582 ص : ج3 ، هنومن ،
.دراد شناگدنب  هب  ار  تبهوم  هنوگ  همه  ياطعا  و  هدرم ، ناریو و  ياهنیمز  ندرک  دابآ 

مه هـک  میناـیور  یم ییاـهتعارز  نآ  هلیــسو  هـب  و  مـینار ، یم کـشخ  ياـهنیمز  يوـس  هـب  ار  بآ  اـم  هـک  دـندیدن  اـیآ  : » دـیامرف یم
ِزُرُْجلا ِضْرَْألا  َیلِإ  َءاْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  ( ؟» دـننیب یمن اـیآ  دـننک ؟ یم هیذـغت  ناـشدوخ  مه  و  دـنروخ ، یم نآ  زا  ناـشنایاپراچ 

(. َنوُرِْصُبی الَف  ْمُهُسُْفنَأ َأ  ْمُهُماْعنَأ َو  ُْهنِم  ُلُکْأَت  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف 

582 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

، داد یم يزوریپ  ییاوشیپ و  تماما و  هب  تراشب  ار  نانمؤم  و  ماقتنا ، هب  دـیدهت  ار  نامرجم  هتـشذگ  تاـیآ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 28 -) )
؟ دش دهاوخ  یلمع  یک  اهدیعو  اه و  هدعو نیا  هک  دننک  یم حرطم  ار  لاؤس  نیا  توخن  رورغ و  يور  زا  رافک  اجنیا  رد 

ُْحتَْفلا اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( !؟» دوب دهاوخ  یک  امـش  يزوریپ  نیا  دـییوگ  یم تسار  رگا  دـنیوگ : یم نانآ  : » دـیامرف یم نآرق  هکنانچ 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ 

582 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

: دهد یم روتسد  ربمایپ  هب  دیوگ و  یم خساپ  اهنآ  هب  هلصافالب  نآرق  هیآ 29 -) )
هداد تلهم  چیه  اهنآ  هب  و  تشاد ، دهاوخن  نارفاک  لاح  هب  يدوس  ندروآ  نامیا  زور ) نآ  رد  اما  دـسر ، یم ارف   ) يزوریپ زور  وگب : »

(. َنوُرَْظُنی ْمُه  ْمُُهنامیِإ َو ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ِْحتَْفلا ال  َمْوَی  ُْلق  «! ) دوش یمن
رید رگید  زور  نآ  دیروایب ، نامیا  دینیبب و  دیا  هدینـش ربمایپ  نابز  زا  هک  ار  یهلا  ياه  هدعو قدـص  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  رگا  ینعی 

.درادن يا  هدیاف چیه  امش  يارب  نامیا  و  تسا ، هدش 

582 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 32) هدجسلا ةروس 

نینچ هک  نونکا  ! » ربمایپ يا  دـیوگ : یم هداد ، نایاپ  ار  نخـس  ینعم  رپ  ایوگ و  دـیدهت  کی  اب  هیآ  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 30 -) )
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(. َنوُرِظَْتنُم ْمُهَّنِإ  ْرِظَْتنا  ْمُْهنَع َو  ْضِرْعَأَف  « ) دنرظتنم زین  اهنآ  شاب ، رظتنم  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  تسا 
وا ریغ  دنسانشب و  ار  وا  شنیرفآ ، هنهپ  رد  یهلا  راثآ  هدهاشم  اب  ات  دنقطنم  لها  هن  راذنا ، هن  دنک و  یم رثا  اهنآ  رد  تراشب  هن  هک  الاح 

رظتنم وت  .نادرگب  يور  اهنآ  زا  دـنهد ، ارف  شوگ  دـیحوت  همغن  هب  ناج  نورد  زا  هک  دـنراد  رادـیب  ینادـجو  هن  دـننکن و  شتـسرپ  ار 
« هدجس هروس  نایاپ  ! » دنباذع قیال  طقف  اهنآ  هک  وا ، باذع  رظتنم  اهنآ  شاب و  ادخ  تمحر 

583 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

583 ص :  [ ..... 33  ] بازحا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 73  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

583 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

بیقعت مالسا  عورف  لوصا و  هنیمز  رد  ار  یمهم  رایـسب  عونتم و  لئاسم  و  تسا ، دیجم  نآرق  ياه  هروس نیرترابرپ  زا  یکی  هروس  نیا 
.دنک یم

: درک میسقت  شخب  تفه  هب  ناوت  یم تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  ار  ییاهثحب 
نارفاـک و زا  تـیعبت  كرت  دـنوادخ و  تعاـطا  هـب  ار  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـک  تـسا  هروـس  زاـغآ  رـس  لوا  شخب 

.دنک یم توعد  ناقفانم  ياهداهنشیپ 
، دنتسناد یم مه  زا  درم  نز و  یئادج  قالط و  هلیـسو  ار  نآ  هک  راهظ »  » هلأسم دننام  تیلهاج  نامز  تافارخ  زا  يا  هراپ هب  مود  شخب 

.دشک یم اهنآ  رب  نالطب  ملق  هدرک و  هراشا  یّنبت )  ) یگدناوخ رسپ  هلأسم  نینچمه  و 
زیمآزاـجعا يزوریپ  و  نآ ، هدـنهد  ناـکت  ثداوـح  بازحا و  گـنج  هب  طوـبرم  تسا  هروـس  نـیا  شخب  نیرتـمهم  هـک  موـس  شخب 

.تسا رافک  رب  نیملسم 
.دنشاب ناملسم  نانز  يارب  هوسا  وگلا و  زیچ  همه  رد  دیاب  هک  تسا  ربمایپ  نارسمه  هب  طوبرم  مراهچ  شخب 

ادج وا  زا  دوب و  دیز »  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هدـناوخ  رـسپ  رـسمه  يزور  هک  شحج »  » رتخد بنیز »  » ناتـساد هب  مجنپ  شخب 
.دنک یم هراشا  دش 

هدـیزگرب .دـنک  یم هیـصوت  یمالـسا  روتـسد  نیا  تیاعر  هب  ار  نامیا  اب  نانز  همه  دـیوگ و  یم نخـس  باجح  هلأسم  زا  مشـش  شخب 
584 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

نینچمه میظع و  هصرع  نآ  رد  تاجن  هار  و  دراد ، داعم »  » مهم هلأسم  هب  يا  هراشا دهد ، یم لیکشت  ار  شخب  نیرخآ  هک  متفه  شخب 
.دهد یم حرش  ار  وا  تیلوؤسم  فیلکت و  دهعت و  هلأسم  ینعی  ناسنا  گرزب  يراد  تناما  هلأسم 

.تسا هدش  باختنا  نآ  يارب  مان  نیا  دزادرپ  یم قدنخ ) « ) بازحا گنج   » يارجام هب  هروس  نیا  زا  یمهم  شخب  هک  اجنآ  زا 

584 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 
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دهد میلعت  دوخ  هداوناخ  هب  دنک و  توالت  ار  بازحا  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
«. دوب دهاوخ  ناما  رد  ربق  باذع  زا 

وا نادـناخ  ربمایپ و  راوج  رد  تمایق  رد  دـنک  توالت  رایـسب  ار  بازحا  هروس  هک  یـسک  : » هدـش لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
«. دوب دهاوخ 

دزاس نشور  نانچ  ار  ناسنا  رکف  قفا  هک  يا  هشیدنا ددرگ و  هشیدـنا  أدـبم  هک  تسا  یتوالت  يارب  تاراختفا  لئاضف و  هنوگ  نیا  هتبلا 
.ددرگ رهاظ  وا  لامعا  رد  شوترپ  هک 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

584 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

584 ص :  لوزن ..... : نأش 

هدش لزان  كرش  رفک و  نارـس  زا  رگید  یـضعب  و  نایفـس » وبا   » دروم رد  تایآ  نیا  دنا : هتفگ دعب ، هیآ  ود  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دندش و  هنیدم  دراو  دنتفرگ و  ناما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا » ربمایپ   » زا دحا »  » گنج زا  دـعب  هک 

شتـسرپ يارب  اـهنآ  وـگب  و  نک ، رظن  فرـص  اـم  نایادـخ  هب  ییوگدـب  زا  اـیب و  دّـمحم ! يا  : » دـندرک ضرع  دـندمآ و  هـلآ  هـیلع و 
« .دننک یم تعافش  ناشناگدننک 

! منارذـگب ریـشمش  مد  زا  ار  اهنآ  ات  هد  هزاـجا  تفگ : تساـخ و  رب  رمع  درک ، تحاراـن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  داهنـشیپ  نیا 
.دننک نوریب  هنیدم  زا  ار  اهنآ  داد  روتسد  اما  تسین » نکمم  يزیچ  نینچ  مداد  ناما  اهنآ  هب  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

.دنکن انتعا  اهداهنشیپ  هنوگ  نیا  هب  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دش و  لزان  تایآ  نیا 
585 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

585 ص :  ریسفت ..... :

ياهداهنــشیپ هلأــسم  دراد  رارق  گرزب  ناربــهر  هار  رــس  رب  هـک  ییاــههاگترپ  نیرتکاــنرطخ  زا  نــک ! يوریپ  یهلا  یحو  زا  اــهنت 
.ددرگ یم حرطم  نافلاخم  هیحان  زا  هک  تسا  يا  هناراکشزاس

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هناراکشزاس  ياهداهنـشیپ  حرط  اب  هک  دندیـشوک  اهراب  هنیدم »  » ناقفانم و  هّکم »  » ناکرـشم
.دنزاس فرحنم  دیحوت »  » طخ زا  ار 

رد شا  هناعطاق شور  همادا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  داد و  نایاپ  اهنآ  هئطوت  هب  دـش و  لزان  بازحا  هروس  تایآ  نیتسخن  اـما 
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.دومن توعد  شزاس  نیرتمک  نودب  دیحوت  طخ 
: دهد یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  مهم  روتسد  راهچ  اعومجم  تایآ  نیا 

هـشیپ یهلا  ياوقت  ربمایپ ! يا  : » دیامرف یم دشاب ، یم يرگید  همانرب  ره  زاس  هنیمز  هک  تسا  يراکزیهرپ  اوقت و  هنیمز  رد  لوا : روتـسد 
(. َهَّللا ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) نک

يا هدـنزاس همانرب  چـیه  لابند  هب  ناسنا  دـشابن  تیلوؤسم  ساـسحا  نیا  اـت  تسا و  ینورد  تیلوؤسم  ساـسحا  ناـمه  اوقت »  » تقیقح
.دنک یمن تکرح 

َنیِِرفاـْکلا َو ِعُِـطت  ـال  َو  «! ) نکم تعاـطا  ناـقفانم  نارفاـک و  زا  و  : » دـیامرف یم تـسا ، ناـقفانم  نارفاـک و  تعاـطا  یفن  مود : روتـسد 
(. َنیِِقفانُْملا

نامرف رگا  ًاـمیِکَح .) ًاـمِیلَع  َناـک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا میکح  ملاـع و  دـنوادخ  : » دـیوگ یم عوضوم  نیا  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد  و 
.تسوا نایاپ  یب تمکح  ملع و  يور  دهد  یم وت  هب  ار  اهنآ  يوریپ  كرت 

محازم ياهراخ  ندومن  نک  هشیر  رایغا و  زا  لد  هحفـص  يوشتـسش  هفیظو ، نیتسخن  تیلوؤسم ، ساسحا  اوقت و  زا  دـعب  لاح ، ره  هب 
.تسا نیمز  رس  نیا  زا 

585 ص :  ۀیآ 2 ..... (: 33) بازحألا ةروس 

يوـس زا  هچنآ  زا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، حرطم  ار  یهلا  یحو  زا  تیعبت  دـیحوت و  یناـشفا  رذـب  هلأـسم  روتـسد  نیموـس  رد  هیآ 2 -) )
(. َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو  « ) نک يوریپ  دوش  یم یحو  وت  هب  تراگدرورپ 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  ًارِیبَخ .) َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  دـیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  هک   » نادـب شاب و  بقارم  و 
586 ص : ج3 ،

.دیآ رد  هتشرف  ات  دنار  نوریب  ناج  نورد  زا  ار  وید  دیاب  تسخن  نیا  رب  انب 
.ددرگ نآ  نیشناج  یهلا  ماظن  هّللا و  تموکح  ات  درک  ییادز  توغاط  دیاب 

586 ص :  ۀیآ 3 ..... (: 33) بازحألا ةروس 

هب ار  روتسد  نیمراهچ  دایز ، رایسب  ینکـشراک  هئطوت و  دیدهت و  تسا و  ناوارف  تالکـشم  هار  نیا  همادا  رد  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 3 -) )
: دنک یم رداص  تروص  نیا 

(. ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَت  َو  ! ) سرتن ناشیاه  هئطوت زا  و  نک » لکوت  ادخ  رب  «و 
، دنراد ار  وت  تکاله  دصق  نمـشد  رازه  رگا  اًلیِکَو .) ِهَّللِاب  یفَک  َو  « ) دشاب ناسنا )  ) عفادم ظفاح و  یلو و  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  «و 

.شاب هتشادن  یکاب  نانمشد  زا  ماوت  روای  تسود و  نم  نوچ 
رد ناهج  ناناملسم  همه  و  نانمؤم ، همه  يارب  تسا  يروتسد  هک  تسادیپ  یلو  تسا ، ربمایپ  صخـش  تایآ  نیا  رد  بطاخم  هچ  رگ 

.نامز ره  رصع و  ره 

586 ص :  ۀیآ 4 ..... (: 33) بازحألا ةروس 
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دنک تیعبت  یهلا  یحو  زا  اهنت  داد  یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هدوهیب ! ياهاعدا  هیآ 4 -) )
تافارخ و تشم  کی  هب  ار  ناسنا  ناـنآ  زا  يوریپ  هک  دـنک  یم سکعنم  ار  اـهنآ  زا  تیعبت  هجیتن  اـجنیا  رد  ناـقفانم ، نارفاـک و  زا  هن 

.تسا هدش  نایب  هیآ  نیا  رد  نآ  دروم  هس  هک  دیامن  یم توعد  تافارحنا  لیطابا و 
(. ِِهفْوَج ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  «! ) هدیرفاین شنورد  رد  لد  ود  سک  چیه  يارب  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن 

هک اهنآ  دـجنگ ، یمن دوبعم  کی  قشع  زج  بلق  نیا  رد  درادـن و  رتشیب  بلق  کی  ناسنا  هک  نیا  نآ  دراد و  یقیمع  ینعم  قوف  هلمج 
رد اذل  دنزاس ! يدوبعم  قشع  نوناک  ار  کی  ره  ات  دنشاب  هتشاد  يددعتم  ياهبلق  دیاب  دننک ، یم ددعتم  ياهدوبعم  كرش و  هب  توعد 

: دومرف هک  میناوخ  یم هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح 
تسود یکی  اب  هک  تسا  هدادن  رارق  بلق  ود  ناسنا  کی  يارب  ادخ  هک  ارچ  دجنگ  یمن بلق  کی  رد  ام  نمشد  یتسود  ام و  یتسود  »

587 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرگید  اب  درادب و 
، دنادب ار  تقیقح  نیا  دهاوخ  یم سک  ره  دوش  یم صلاخ  هروک  رد  الط  هک  هنوگ  نامه دنصلاخ  ام  یتسود  رد  ام  ناتسود  نمـشد ،

«. میتسین وا  زا  مه  ام  تسین و  ام  زا  تسا  هتخیمآ  ام  تبحم  اب  شبلق  رد  ام  نانمشد  تبحم  زا  يزیچ  رگا  دنک  شیامزآ  ار  دوخ  بلق 
اتقیقح دناوت  یمن ناسنا  هک  ارچ  دنک  یم ارجا  ار  يدحاو  یلمع  همانرب  مه  نآ  تسا و  يدـحاو  داقتعا  نوناک  دـحاو ، بلق  نیا  رب  انب 

.دوش ادج  نآ  زا  لمع  رد  اما  دشاب  يزیچ  هب  دقتعم 
تحاران دوخ  رـسمه  زا  هک  یماـگنه  اـهنآ  تسا ، راـهظ »  » هفارخ نآ  دزادرپ و  یم تیلهاـج  رـصع  زا  يرگید  هفارخ  هب  سپـس  نآرق 

ردام تشپ  دـننام  نم  هب  تبـسن  وت  یّما  رهظک  ّیلع  تنا  : » دـنتفگ یم وا  هب  دـننک  رفنت  راـهظا  وا  هب  تبـسن  دنتـساوخ  یم دـندش و  یم
: دـیوگ یم هیآ  نیا  هلاـبند  رد  نآرق  قـالط ! هلزنم  هب  ار  نخـس  نیا  دنتـشادنپ و  یم دوـخ  رداـم  هلزنم  هب  ار  وا  هـتفگ  نـیا  اـب  و  ینم !»

هدرکن ررقم  نانآ  دروم  رد  ار ، ردام  ماکحا  و  هدادن » رارق  امـش  ناردام  دیهد  یم رارق  راهظ  دروم  هک  ار  ناتنارـسمه  زگره  دـنوادخ  »
(. ْمُِکتاهَّمُأ َّنُْهنِم  َنوُرِهاُظت  ِیئاَّللا  ُمُکَجاوْزَأ  َلَعَج  ام  َو   ) تسا

قح دـیوگ  یم ار  نخـس  نیا  هک  یـصخش  هک : نیا  نآ  داد و  رارق  یتازاجم  نآ  يارب  هکلب  درکن ، اضما  ار  یلهاج  هماـنرب  نیا  مالـسا 
رـسمه دـماین  زین  دوخ  رـسمه  غارـس  هب  دادـن و  هرافک  رگا  و  دزادرپب ، ار  مزال  هراـفک  هک  نیا  اـت  دـنک  یکیدزن  شرـسمه  اـب  درادـن 

ادج وا  زا  دهد و  قالط  ار  وا  مالـسا  نوناق  قبط  امـسر و  ای  دـنک  راک  ود  زا  یکی  هب  راداو  ار  وا  عرـش » مکاح   » هب لسوت  اب  دـناوت  یم
.دهد همادا  قباس  نوچمه  ییوشانز  یگدنز  هب  دهد و  هرافک  ای  و  دوش ،

هدادن رارق  امـش  یقیقح  دنزرف  ار ، امـش  ياه  هدـناوخ دـنزرف  دـنوادخ ) زین ،  ) و : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یلهاج  هفارخ  نیموس  هب  سپس 
(. ْمُکَءاْنبَأ ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو  « ) تسا

588 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ار  ناکدوک  زا  یضعب  هک  هدوب  لومعم  تیلهاج  رصع  رد  هکنیا : حیضوت 
زا رـسپ  کی  هک  ار  یقوقح  مامت  يراذگمان  نیا  لابند  هب  دندناوخ و  یم دوخ  رـسپ  ار  نآ  و  دـندرک ، یم باختنا  دوخ  دـنزرف  ناونع 

رـسمه ای  ردپ  نز  میرحت  و  دش ، یم وا  ثراو  زین  هدناوخ  ردپ  درب و  یم ثرا  شا  هدناوخ ردپ  زا  دـندش  یم لئاق  وا  يارب  تشاد  ردـپ 
.دوب مکاح  اهنآ  دروم  رد  دنزرف 

.درک یفن  تدش  هب  ار  یفارخ  یقطنم و  ریغ  تاررقم  نیا  مالسا ،
ْمُُکلْوَق ْمُِکلذ   ) هیاپ یب لـطاب و  ینخـس  دـییوگ » یم دوخ  ناـهد  هب  هک  تسامـش  نخـس  نیا  : » دـیازفا یم هلمج  نیا  زا  دـعب  نآرق  اذـل 

(. ْمُکِهاْوفَِأب
امـش ناهد  ياضف  رد  طقف  یتوص  جاوما  نیا  تسین ، نینچ  اعطق  دیناد  یم لد  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، نم  رـسپ  سک  نالف  دییوگ  یم
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.دریگ یمن همشچ  رس  یبلق  داقتعا  زا  زگره  و  دوش ، یم جراخ  دچیپ و  یم
يِدْهَی َوُه  َّقَْحلا َو  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  « ) دنک یم تیادـه  تسار  هار  هب  وا  دـیوگ و  یم ار  قح  دـنوادخ  اما   » تسین شیب  یلطاب  نانخـس  اهنیا 

(. َلِیبَّسلا
همه حـلاصم  اب  گنهامه  تسا  يدادرارق  بلطم  کی  رگا  اـی  دـنک ، قیبطت  ینیع  تیعقاو  اـب  هک  دوش  یم هتفگ  ینخـس  هب  قح  نخس 

دح ات  ار  رگید  نادنزرف  قوقح  هک  یگدناوخ » رسپ   » ای و  تیلهاج ، رـصع  رد  راهظ »  » دنـسپان هلأسم  میناد  یم و  دشاب ، هیـضق  فارطا 
.دوب مومع  تحلصم  ظفاح  يدادرارق  هن  تشاد و  ینیع  تیعقاو  هن  درک  یم لامیاپ  يدایز 

588 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

ناشناردپ مان  هب  ار  اهنآ  : » دیازفا یم نینچ  مالـسا  یقطنم  حیحـص و  طخ  نتخاس  نشور  رتشیب و  دـیکأت  يارب  نآرق  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ِهَّللا َْدنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئابِآل  ْمُهوُعْدا  « ) تسا رت  هنالداع ادخ  دزن  راک  نیا  هک  دیناوخب 

اوُمَْلعَت َْمل  ْنِإَـف  « ) دنتـسه امـش  یلاوم  ینید و  ناردارب  اـهنآ  دیـسانش  یمن ار  ناشناردـپ  رگا  و  : » دـنک یم هفاـضا  اـه  هناـهب عفر  يارب  و 
(. ْمُکِیلاوَم ِنیِّدلا َو  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  ْمُهَءابآ 

دیناوت یم هکلب  دیراذگب ، اهنآ  رب  ردپ »  » ناونع هب  ار  يرگید  صخـش  مان  هک  دوش  یمن نیا  رب  لیلد  اهنآ  ناردـپ  تخانـش  مدـع  ینعی 
589 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسود  ای  ینید  ردارب  ناونع  هب  ار  اهنآ 

.دینک باطخ  نامیپ  مه  و 
ریغ هب  ار  یسک  تسا  نکمم  دارفا ، بسن  صیخشت  رد  هابتـشا  ای  و  ناسل ، قبـس  ای  هتـشذگ ، تداع  رثا  رب  ناسنا  هاگ  هک  اجنآ  زا  یلو 

.درک دهاوخن  تازاجم  ار  یسک  نینچ  میکح ، لداع و  دنوادخ  تسا ، نوریب  ناسنا  رایتخا  هزوح  زا  نیا  دهد و  تبسن  شردپ 
ادص نارگید  مان  هب  ار  اهنآ  هجوت  یب و  دنز » یم رـس  امـش  زا  هک  ییاهاطخ  رد  تسین  امـش  رب  یهانگ  اما  : » دیازفا یم هیآ  لیذ  رد  اذـل 

(. ِِهب ُْمتْأَطْخَأ  امِیف  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  َو   ) دینز یم
(. ْمُُکبُوُلق ْتَدَّمَعَت  ام  ْنِکل  َو   ) داد دهاوخ  رارق  باسح  دروم  دییوگ » یم رایتخا  دمع و  يور  زا  ار  هچنآ  یلو  »

ار اطخ  هابتشا و  نایـسن و  وهـس و  دشخب ، یم امـش  رب  ار  اه  هتـشذگ ًامیِحَر .) ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ ، «و 
.دهد یم رارق  وفع  دروم 

588 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

.دزادرپ یم تاخاؤم »  » ماظن لاطبا  ینعی  يرگید  مهم  هلأسم  هب  هیآ  نیا  هیآ 6 -) )
رد هک  ناشکرشم  ناگتسب  اب  ار  اهنآ  هطبار  دنویپ و  مالـسا  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ناناملـسم  هک  یماگنه  هکنیا : حیـضوت 

رارق رب  اهنآ  ناـیم  رد  ار  يردارب  ناـمیپ  توخا و  دـقع  هلأـسم  یهلا ، ناـمرف  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیرب  یلکب  دـندوب  هکم 
ردارب ود  نوچمه  اـهنآ  و  دـش ، دـقعنم  يردارب  توخا و  ناـمیپ  ود ) هب  ود  « ) راـصنا  » و نارجاـهم »  » ناـیم هک  بیترت  نیا  هب  .تخاـس 

.دوب هداعلا  قوف تلاح  نیا  هب  صوصخم  تقوم و  مکح  کی  نیا  یلو  دندرب ، یم ثرا  رگیدکی  زا  یقیقح 
نادـنواشیوخ صوصخم  ار  نآ  دـننام  ثرا و  مکح  درک و  لاطبا  دوش  بسن  نیـشناج  هکیروطب  ار  تاخاؤم » ماظن   » دـش و لزان  هیآ 

.داد رارق  یقیقح 
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ندوب  » و نینمؤم ،» هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتیولوا   » ینعی رگید ، مکح  ود  هب  هتکن ، نیا  رکذ  زا  لبق  هیآ  نیا  رد  یهتنم 
590 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  رکذ  همدقم ، ناونع  هب  ردام » هلزنم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز 

هّللا یّلص  مالسا  ربمایپ  ینعی ، ْمِهِسُْفنَأ .) ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  « ) تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ  : » دیامرف یم
ره زا  توـعد ، تواـضق و  مه  و  تموـکح ، هب  طوـبرم  لـئاسم  رد  مه  یـصوصخ ، يدرف و  مه  یعاـمتجا و  لـئاسم  رد  هلآ  هـیلع و 

.دشاب یم يو  تساوخ  هدارا و  رب  مدقم  وا ، تساوخ  هدارا و  و  تسا ، رتراوازس  شدوخ  هب  تبسن  یناسنا 
.دریگ یمن رظن  رد  ار  درف  هعماج و  حالص  ریخ و  زج  ادخ  هدنیامن  تسا و  موصعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هتبلا 

(. ْمُُهتاهَّمُأ ُهُجاوْزَأ  َو  « ) دنوش یم بوسحم  نانمؤم ]  ] اهنآ ناردام  وا  نارسمه  «و 
.تسا تما  يونعم  یناحور و  ردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه یناحور ، يونعم و  ردام  هتبلا 

اب دنتشاد ، قح  ناناملسم  ینعی  دوب ، ربمایپ  نانز  اب  جاودزا » تمرح   » و مارتحا » ظفح   » هلأسم شریثأت  اهنت  يونعم ، دنویپ  طابترا و  نیا 
هاگن ّتیمرحم و  هلأسم  زین  و  دـنک ، جاودزا  دـناوت  یمن دوخ  رداـم  رتخد  اـب  سک  چـیه  هک  یلاـح  رد  دـننک ، جاودزا  ربماـیپ  نارتخد 

.دوبن زاجم  اهنآ  مراحم  زج  سک  چیه  يارب  ربمایپ  نارسمه  هب  ندرک 
، دنرب یمن ثرا  اهنآ  زا  هاگ  چیه دنتـسه ، نینمؤم  ناردام  هلزنم  هب  وا  نارـسمه  و  ردپ ، هلزنم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  نیا  اب 

.دندرگ ثراو  اه  هدناوخ رسپ  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم هنوگچ 
اُولوُأ َو  « ) دنتسه یلوا  تسا  هتشاد  رّرقم  ادخ  هچنآ  رد  نارجاهم ، نانمؤم و  زا  رگیدکی ، هب  تبـسن  نادنواشیوخ  و  : » دیازفا یم سپس 

(. َنیِرِجاهُْملا َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا 
دنتـسه اهنآ  هقالع  دروم  هک  یناسک  ناتـسود و  يارب  دنناوتب  ددـنبن و  ناناملـسم  يور  هب  یلکب  ار  هار  هک  نیا  يارب  لاح  نیا  اب  یلو 

هدیزگرب هک  نیا  رگم  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  دشاب - لام  ثلث  هب  تبـسن  تیـصو  قیرط  زا  دنچ  ره  دـنراذگب - ثرا  هب  يزیچ 
591 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 

(. ًافوُْرعَم ْمُِکئاِیلْوَأ  یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  اَّلِإ   ) دیهدب اهنآ  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یمهس  و  دینک » یکین  ناتناتسود  هب  تبسن  دیهاوخب 
: دیامرف یم ریخا ، مکح  ای  هتشذگ ، ماکحا  همه  دیکأت  يارب  هلمج  نیرخآ  رد  و 

(. ًاروُطْسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  « ) تسا هدش  هتشون  یهلا )  ) باتک رد  مکح  نیا  »

591 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

رد دـش ، نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هدرتسگ  عیـسو و  تارایتخا  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  یهلا : مکحم  نامیپ  هیآ 7 -) )
اب مأوت  تارایتخا  هراومه  میناد  یم اریز  دـنک ، یم نایب  ار  گرزب  ناربمایپ  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نیگنـس  فئاظو  اـجنیا 

.تساهتیلوؤسم
یـسوم و میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  نینچمه )  ) میتـفرگ و ناـمیپ  ناربماـیپ  زا  هک  ار  یماـگنه   » رواـیب رطاـخ  هب  دـیامرف : یم تسخن 

َنِم انْذَخَأ  ْذِإ  َو  ! ) دننکن یهاتوک  تلاسر  غیلبت و  تیلوؤسم  يادا  رد  هک  میتفرگ » یمکحم  نامیپ  نانآ  همه  زا  ام  و  میرم ، نب  یـسیع 
(. ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَخَأ  َمَیْرَم َو  ِْنبا  یَسیِع  یسُوم َو  َمیِهاْربِإ َو  ٍحُون َو  ْنِم  َْکنِم َو  ْمُهَقاثیِم َو  َنیِِّیبَّنلا 

اهنآ زاغآ  رد  هک  درب  یم مان  مزعلا  اولوا  ربمایپ  جنپ  زا  سپـس  دـنک ، یم حرطم  قاثیم  هلأسم  رد  ار  ناربمایپ  مامت  تسخن  بیترت  نیا  هب 
.تسا هدمآ  دراد  هک  یتمظع  تفارش و  رطاخ  هب  مالسا  ربمایپ  صخش 
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.تسا داعبا  اه و  هنیمز مامت  رد  مدرم  تیاده  يربهر و  تلاسر و  غیلبت و  تیلوؤسم  ندرک  ادا  نامه  دکؤم  نامیپ  نیا 
، دـنزاس هداـمآ  دـعب  ناربماـیپ  شریذـپ  يارب  ار  دوـخ  ياـهتما  نیـشیپ ، ناربماـیپ  و  دـنیامن ، دـییأت  ار  رگیدـکی  دـندوب  فـظوم  زین  و 

.دنیامن دیکأت  قیدصت و  ار  نیشیپ  ناربمایپ  توعد  دیاب  دعب  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه

591 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

تـسا نیا  فده  : » دنک یم نایب  نینچ  تسا  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هک  ار  يدکؤم  نامیپ  ءایبنا و  تثعب  زا  فدـه  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
ْمِِهقْدِص َو ْنَع  َنِیقِداَّصلا  َلَئْسَِیل  « ) تسا هتخاس  هدامآ  كاندرد  باذع  نارفاک  يارب  دنک و  شسرپ  نایوگتسار  قدص  زا  دنوادخ  هک 

592 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًامِیلَأ .) ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ 
ناج لذب  و  تالکشم ، ربارب  رد  یگداتـسیا  داهج و  و  ادخ ، نییآ  زا  تیامح  نادیم  رد  هک  دنـشاب  یم ینانمؤم  َنِیقِداَّصلا »  » زا روظنم 

.دنا هدناسر توبث  هب  ار  دوخ  ییوگتسار  تقادص و  لام ، و 

592 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

دهد یم لیکـشت  ار  هیآ  هدـفه  اعومجم  هک  نآ  زا  دـعب  هیآ  نیدـنچ  هیآ و  نیا  بازحا : نادـیم  رد  یهلا  گرزب  شیاـمزآ  هیآ 9 -) )
.دیوگ یم نخس  لمع  رد  اهنآ  راتفگ  قدص  ناحتما  و  ناقفانم »  » و نانمؤم »  » دروم رد  یهلا  ياهنومزآ  نیرتگرزب  زا  یکی  نوماریپ 

.دنک یم ثحب  دش  عقاو  يرجه  مجنپ  لاس  رد  هک  بازحا ، گنج  ینعی  مالسا ، خیرات  ثداوح  نیرتمهم  زا  یکی  زا  تایآ  نیا 
اب هک  دوب  یفلتخم  ياههورگ  مالـسا و  نانمـشد  مومع  هیحان  زا  يا  هبناج همه  هزراـبم  تسادـیپ  شماـن  زا  هکناـنچ  بازحا »  » گـنج

.داتفا یم رطخ  هب  ناشعورشمان  عفانم  نییآ  نیا  تفرشیپ 
ربمایپ اب  گنج  هب  ار  شیرق »  » هفیاط دـندمآ و  هّکم  هب  هک  دـش  نشور  ریـضن » ینب   » دوهی زا  یهورگ  هیحاـن  زا  گـنج  هقرج  نیتسخن 

، دنتفر نافطغ »  » هلیبق غارس  هب  سپس  دنتسیاب ، ناشرانک  رد  سفن  نیرخآ  ات  دنداد  لوق  اهنآ  هب  دندرک و  قیوشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
.دندرک رازراک  هدامآ  زین  ار  اهنآ  و 

، دندوب هدرک  ساسحا  ار  رطخ  یگمه  نوچ  و  دندرک ، توعد  زین  میلـس » ینب   » و دسا » ینب   » هلیبق دننام  دوخ  نانامیپ  مه  زا  لئابق  نیا 
.دننک هرسکی  هشیمه  يارب  ار  مالسا  راک  ات  دنداد  مه  تسد  هب  تسد 

یقدنخ ار  هنیدم  فارطا  یسراف ، ناملس  داهنشیپ  اب  زیچ  ره  زا  لبق  دنتسشن و  روش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامرف  هب  ناناملـسم 
.تسا قدنخ  گنج  گنج ، نیا  ياهمان  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  و  دندنک -

هوبنا تیعمج  دندوب ، هداتفا  وپاکت  هب  تخس  مالسا  رکشل  نایم  رد  نیقفانم  تشذگ  ناناملسم  رب  یکانرطخ  تخـس و  رایـسب  تاظحل 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  رفن  رازه  هس  ار  مالسا  رکشل  و  رازه ، هد  ار  رفک  رکشل  دادعت  اهنآ - لباقم  رد  مالسا  نایرکشل  یمک  نمشد و 

593 ص : ج3 ،
.تخاس یم مسجم  ناناملسم  مشچ  ربارب  رد  ار  یکاندرد  تخس و  هدنیآ  یگنج  تازیهجت  رظن  زا  اهنآ  یگدامآ  و  دنا - هتشون

.دزاس صخشم  نیملسم  فوفص  زا  زین  ار  نیقفانم  فصو  دیآ  دورف  رفک  رکیپ  رب  هبرض  نیرخآ  اجنیا  رد  تساوخ  یم ادخ  یلو 
ار رافک  یگدنز  هاگرخ و  همیخ و  تفرگ ، ندیزو  ادخ  نامرف  هب  تخس  ینافوط  دش ، مامت  ناناملسم  يزوریپ  هب  هوزغ  نیا  ماجنا  رس 

.داتسرف ناناملسم  يرای  هب  ار  ناگتشرف  یبیغ  ياهورین  و  دنکفا ، اهنآ  بلق  رد  يدیدش  تشحو  بعر و  تخیر ، مه  رد 
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و دـش ، هدوزفا  نآ  رب  دو » دـبع  نب  ورمع   » ربارب رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ییامن  تردـق نوچمه  یفرگـش  ياـهییامن  تردـق 
.دندراذگ رارف  هب  اپ  دنهد  ماجنا  يراک  دنناوتب  هکنآ  یب ناکرشم 

مالـسا ییاهن  يزوریپ  يارب  مهم  هثداح  نیا  زا  هجو  نیرتیلاع  هب  دوخ  هنارگاشفا  هدنبوک و  ياهلیلحت  اب  دش و  لزان  هناگ  هدـفه تایآ 
.درک يریگ  هرهب  ناقفانم  ندیبوک  و 

.دزادرپ یم نآ  تایصوصخ  نایب  هب  رگید  هیآ  هدزناش  رد  سپس  دنک  یم هصالخ  هیآ  کی  رد  تسخن  ار  ارجام  نیا  نآرق 
هب میظع )  ) ییاهرکـشل هک  ماگنه  نآ  رد  دیروآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم

(. ٌدُونُج ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دندمآ امش  غارس 
اْنلَسْرَأَف  ) میتسکش مه  رد  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  و  دیدید » یمن ار  اهنآ  هک  ینایرکشل  میداتسرف و  اهنآ  رب  یتخس  نافوط  داب و  ام  یلو  »

(. اهْوَرَت َْمل  ًادُونُج  ًاحیِر َو  ْمِْهیَلَع 
َناک َو  « ) تسا هدوب  انیب  دـنداد ) ماجنا  گرزب  نادـیم  نیا  رد  هورگ  ره  هک  ییاهراک  و   ) دـیهد یم ماجنا  هچنآ  هب  هشیمه  دـنوادخ  «و 

(. ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا 

593 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

زا يرایـسب  دـیدش  ینارگن  و  نانمـشد ، یگنج  میظع  تردـق  و  بازحا ، گـنج  ینارحب  عـضو  زا  یمیـسرت  هک  هیآ  نـیا  هیآ 10 -) )
594 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطاخ  هب  دیوگ : یم نینچ  تسا  ناملسم 

اهمشچ هک  ار  یماگنه  و  دندرک ) هرصاحم  ار  هنیدم  و   ) دندش دراو  امش  رب  رهـش )  ) نییاپ الاب و  فرط  زا  اهنآ  هک  ار  ینامز   » دیروایب
ْمُِکقْوَف َو ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ  « ) دیدرب یم ادخ  هب  يدـب  نوگانوگ  ياهنامگ  و  دوب ، هدیـسر  بل  هب  اهناج  هدـش و  هریخ  تشحو  تدـش  زا 

( اَنُونُّظلا ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َرِجانَْحلا َو  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ُراْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  ْمُْکنِم َو  َلَفْسَأ  ْنِم 

594 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

دندش و شیامزآ  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دش ، غاد  تخس  یهلا  ناحتما  هروک  هک  دوب  اجنیا  هیآ 11 -) )
(. ًادیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َنُونِمْؤُْملا َو  َِیُلْتبا  َِکلانُه  « ) دندروخ یتخس  ناکت 

بارطـضا و رد  و  دـنام ، یمن رانک  رب  نافوط  نیا  زا  زین  وا  مسج  دوش ، یم يرکف  ياهنافوط  راتفرگ  ناـسنا  هک  یماـگنه  تسا  یعیبط 
.دور یم ورف  لزلزت 

هدیدبآ و ات  دنریگ  رارق  تخس  ثداوح  هروک  رد  دیاب  زین  نیتسخن  ناناملـسم  دوش ، هدیدبآ  ات  دنرب  یم غاد  هروک  رد  ار  دالوف  يرآ !
.دنوش مواقم 

594 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

ناحتما نیا  رد  یگمه  و  دـش ، غاد  بازحا  گنج  ناحتما  هروک  میتفگ  بازحا  هنحـص  رد  اـهنامیالا  فیعـض  ناـقفانم و  هیآ 12 -) )
.دندش ریگرد  گرزب 

دارفا یعمج  ناـنمؤم ، صاوخ  یهورگ  دـندوب ، نیتـسار  ناـنمؤم  یعمج  دـندش : میـسقت  یفلتخم  ياـههورگ  هب  ناناملـسم  اـجنیا  رد 
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، دندوب رارف  رکف  رد  نتشیوخ و  یگدنز  هناخ و  رکف  رد  یهورگ  تخس ، رـس  جوجل و  قفانم  یعمج  قفانم ، یعمج  نامیالا ، فیعض 
.دننک مکحم  نیقفانم  اب  ار  دوخ  داحتا  هتشر  دندرک  یم شالت  یهورگ  دنراد و  زاب  داهج  زا  ار  نارگید  دنتشاد  یعس  یعمج 

.تسا هدش  سکعنم  نالدرامیب  ناقفانم و  يوگتفگ  هیآ  نیا  رد 
نیغورد ياه  هدعو زج  يزیچ  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : یم نالدرامیب  ناقفانم و  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  زین )  ) و : » دـیامرف یم

(. ًاروُرُغ اَّلِإ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  اَنَدَعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َنوُِقفانُْملا َو  ُلوُقَی  ْذِإ  َو  «! ) دنا هدادن ام  هب 
595 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  قدنخ  رفح  يانثا  رد  هک ، تسا  هدمآ  نینچ  بازحا  گنج  خیرات  رد 

یگنلک چیه  هک  دندرک  دروخ  رب  یگرزب  تخس و  گنس  هعطق  هب  يزور  دندوب  قدنخ  زا  یشخب  ندنک  لوغـشم  کی  ره  ناناملـسم 
رانک رد  و  دـش ، قدـنخ  دراو  اصخـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنداد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ربخ  درک ، یمن رثا  نآ  رد 

دش و یشالتم  نآ  زا  یتمسق  دروآ ، دورف  گنس  زغم  هب  ار  مکحم  هبرض  نیتسخن  تفرگ و  تسد  هب  ار  یگنلک  تفرگ و  رارق  گنس 
.دنتفگ ریبکت  یگمه  زین  ناناملسم  تفگ ، يزوریپ  ریبکت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  درک ، نتسج  نآ  زا  یقرب 

تفگ و ریبکت  ربمایپ  دومن  نتسج  نآ  زا  یقرب  تسکش و  مه  رد  يرگید  تمسق  تفوک  ورف  گنس  رب  يرگید  دیدش  هبرض  مود  راب 
.دنتفگ ریبکت  زین  ناناملسم 

هیلع هّللا  یّلص  ترضح  دش ، یشالتم  گنس  هدنامیقاب  و  درک ، نتسج  قرب  دروآ و  دورف  گنـس  رب  ار  هبرـض  نیموس  ربمایپ  ماجنا  رس 
.درک لاؤس  ارجام  نیا  زا  ناملس  دندرک ، دنلب  ریبکت  هب  ادص  زین  ناناملسم  تفگ و  ریبکت  زاب  هلآ  و 

تراشب نم  هب  لیئربج  و  مدید ، ار  ناریا  ناهاشداپ  ياهرصق  هریح و  نیمز  رس  لوا  قرب  نایم  رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
داد تراشب  نم  هب  لیئربج  و  تشگ ، نایامن  مور  ماش و  ماف  خرـس ياهرـصق  مود  قرب  رد  و  دنوش ! یم زوریپ  اهنآ  رب  نم  تما  هک  داد 
رب متما  هک  داد  ربخ  نم  هب  زاب  لیئربج  مدید و  ار  نمی  اعنـص و  ياهرـصق  موس  قرب  رد  دـش ! دـنهاوخ  زوریپ  زین  اهنآ  رب  نم  تما  هک 

و یبیجع ؟ نانخس  هچ  دنتفگ : دندرک و  رگیدکی  هب  یهاگن  ناقفانم  ناناملـسم !» يا  امـش  رب  داب  تراشب  دش ، دنهاوخ  زوریپ  زین  اهنآ 
رد دهد ، یم امش  هب  ار  نآ  حتف  ربخ  و  دنیب ، یم ار  يرسک  نئادم  هریح و  نیمز  رس  دراد  هنیدم  زا  وا  یساسا ؟ یب لطاب و  ياهفرح  هچ 

تیب هب  دـیناوت  یمن یتح  و  دـیا ) هتفرگ دوخ  هب  یعافد  تلاح  و   ) دـیراتفرگ برع  تشم  کی  لاـگنچ  رد  امـش  نونکا  مه  هک  یلاـح 
.)!؟ یماخ رادنپ  لطاب و  لایخ  هچ   ) دیورب رذحلا 

، تسا هدادن  ام  هب  يا  هدعو غورد  بیرف و  زج  شربمغیپ  ادخ و  دنیوگ  یم نالد  رامیب  ناقفانم و  نیا  هک  تفگ  دـش و  لزان  قوف  هیآ 
( .دنربخ یب راگدرورپ  نایاپ  یب تردق  زا  اهنآ  )

596 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

596 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

يرتشیب یگدولآ  تثابخ و  نارگید  هب  تبـسن  هک  لد  رامیب  ناقفانم  نیمه  زا  یکانرطخ  هورگ  لاح  حرـش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
(! هنیدـم مدرم  يا  ! ) برثی لها  يا  دـنتفگ : اهنآ  زا  یهورگ  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاـخ  هب  زین )  ) و : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دنتـشاد 

(. اوُعِجْراَف ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  ْذِإ  َو  « ) دیدرگ زاب  دوخ  ياه  هناخ هب  تسین ، امش  فقوت  ياج  اجنیا 
ربمایپ زا  نانآ  زا  یهورگ  و   » رگید يوس  زا  وسکی ، زا  نیا  دننک  ادج  مالسا  رکشل  زا  ار  راصنا  تیعمج  دنتساوخ  یم بیترت  نیا  هب  و 

زا  ) دنتـساوخ یم طقف  اهنآ  دوبن  ظافح  یب هک  یلاح  رد  تسا ، ظافح  یب ام  ياه  هناـخ دـنتفگ : یم دنتـساوخ و  یم تشگ  زاـب  هزاـجا 
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(. ًاراِرف اَّلِإ  َنوُدیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  ٌةَرْوَع َو  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْسَی  َو  « ) دننک رارف  گنج )
ۀنیدـم مان  مک  مک نآ  زا  دـعب  دـنک ، ترجه  اـجنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هنیدـم  یمیدـق  ماـن  برثی » »

.دوب هنیدم »  » نامه نآ  ففخم  هک  دش  هدراذگ  نآ  رب  ربمغیپ ) رهش   ) لوسرلا

596 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

نانآ رب  هنیدم  فارطا  زا  نانمـشد  رگا  هک  دندوب  نانچ  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  هورگ  نیا  نامیا  یتسـس  هب  هیآ  نیا  هیآ 14 -) )
( هار نیا  باختنا  يارب   ) یمک تّدـم  زج  و  دـنتفریذپ ، یم دـندرک  یم نانآ  هب  كرـش  يوس  هب  تشگ  زاـب  داهنـشیپ  دـندش و  یم دراو 

(. ًاریِسَی اَّلِإ  اِهب  اُوثَّبَلَت  ام  اهْوَتَآل َو  َۀَْنتِْفلا  اُوِلئُس  َُّمث  اهِراْطقَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ْتَلِخُد  َْول  َو  « ) دندرک یمن گنرد 
.ادخ هار  رد  تداهش  ياریذپ  هن  دننمشد و  اب  راکیپ  هدامآ  هن  دنا  هنشاپ یب فیعض و  نینچ  نیا  هک  یمدرم  تسادیپ 

596 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

: دیوگ یم دشک و  یم همکاحم  هب  ار  قفانم  هورگ  نیا  نآرق ، سپس  هیآ 15 -) )
ربمایپ مالـسا و  دیحوت و  زا  عافد  رد  دوخ  دهع  رـس  رب   ) و دننکن ، نمـشد  هب  تشپ  هک  دـندوب  هتـسب  نامیپ  دـهع و  ادـخ  اب  البق  اهنآ  »

ْنِم َهَّللا  اوُدَهاع  اُوناک  ْدََقل  َو   ) دنلوؤسم نآ  ربارب  رد  و  تفرگ » دهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  یهلا  دهع  هک ) دنناد  یمن اهنآ  رگم  دنتـسیاب ،
597 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًالُؤْسَم .) ِهَّللا  ُدْهَع  َناک  َرابْدَْألا َو  َنوُّلَُوی  ُْلبَق ال 

ّدح رس  ات  نآرق  مالسا و  زا  هک  هتسب  وا  اب  ار  دهع  نیا  دنک  یم تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  دروآ و  یم نامیا  یسک  ره  الوصا 
.دنک عافد  ناج 

597 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

گنج هنحـص  زا  رارف  هکلب  تسین ، ناشیاه  هناخ ظفح  ناـشروظنم  هک  درک  اـشفا  ار  ناـقفانم  ّتین  دـنوادخ  هکنآ  زا  دـعب  هیآ 16 -) )
.دیوگ یم خساپ  اهنآ  هب  لیلد  ود  اب  تسا ،

نآ رد  تشاد و  دهاوخن  امـش  لاح  هب  يدوس  رارف  نیا  دـینک  رارف  ندـش  هتـشک  ای  گرم  زا  رگا  وگب : : » دـیامرف یم ربمایپ  هب  تسخن 
(. اًلِیلَق اَّلِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  ِْلتَْقلا َو  ِوَأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق  « ) تفرگ دیهاوخن  یناگدنز  زا  یمک  هرهب  زج  ماگنه 

597 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

وا تیـشم  تردق و  هزوح  زا  دیناوت  یمن زگره  و  تسادـخ ، تسد  هب  امـش  تشون  رـس  مامت  دـیناد  یمن رگم  هکنیا  رگید  هیآ 17 -) )
.دینک رارف 

امـش يارب  ار  یتمحر  ای  يدب  وا  رگا  دنک  ظفح  ادخ  هدارا  ربارب  رد  ار  امـش  دناوت  یم یـسک  هچ  وگب :  » اهنآ هب  ربمایپ ! يا  دیامرف : یم
(. ًۀَمْحَر ْمُِکب  َدارَأ  ْوَأ  ًاءوُس  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ْمُکُمِصْعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ُْلق  «! ) دنک هدارا 

(. ًاریِصَن اِیلَو َو ال  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  « ) تفای دنهاوخن  دوخ  يارب  يروای  تسرپ و  رس  چیه  ادخ  زج  اهنآ  «و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1746 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگشیپ رد  ایند و  رد  يدنلب  رس  تزع و  هیام  هک  داهج  هنیمز  رد  ار  وا  نامرف  تسوا  تسد  هب  امش  تاردقم  همه  هک  نونکا  نیا  رب  انب 
.دینک لابقتسا  نآ  زا  زاب  شوغآ  اب  دیآ  امش  غارس  هب  هار  نیا  رد  تداهش  رگا  یتح  و  دیریذپب ، ناج  هب  تسادخ 

597 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هب توعد  زین  ار  نارگید  دـندرک و  يریگ  هرانک  بازحا  گنج  نادـیم  زا  هک  نیقفاـنم  زا  رگید  یهورگ  عضو  هب  سپـس  هیآ 18 -) )
فرـصنم گنج  زا  ار  مدرم  دنتـشاد  شـشوک  هک  ار  امـش  زا  یهورگ  نآ  دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دندومن  یم يریگ  هرانک 

(. ْمُْکنِم َنِیقِّوَعُْملا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق  « ) دناد یم دنزاس 
َنِیِلئاـْقلا َو  ! ) دـیرادرب كاـنرطخ  راـکیپ  نیا  زا  تسد  و  دـییایب » اـم  يوـس  هب  دـنتفگ  یم ناـشناردارب  هب  هـک  ار  یناـسک  نـینچمه  «و 

598 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اْنَیلِإ .) َُّملَه  ْمِِهناوْخِِإل 
َو ال « ) دنور یمن گنج  غارـس  هب  ایر ) ای  هارکا و  يور  زا  مه  نآ   ) یمک رادـقم  زج  و   » دنتـسین راکیپ  گنج و  لها  هک  یناسک  نامه 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی 

598 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

: هک تسا  نیا  اهینکشراک  نیا  مامت  هزیگنا  دیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
(. ْمُْکیَلَع ًۀَّحِشَأ  « ) دنلیخب امش  هب  تبسن  زیچ  همه  رد  اهنآ  »

و قدـنخ ، رفح  يارب  یندـب  ياهکمک  رد  و  گنج ، لئاسو  هیهت  يارب  یلام  ياـهکمک  رد  هک  دربن  نادـیم  رد  ناـج  لذـب  رد  اـهنت  هن 
ره زا  هقیاضم  اهنآ و  لخب  نایب  زا  دـعب  نوزفا ! زور  یـصرح  صرح و  اب  مأوت  یلخب  دـنزرو ، یم لخب  زین  يرکف  ياـهکمک  رد  یتح 

هتخادرپ دراد  نورق  راصعا و  مامت  رد  ناقفانم  همه  رد  یمومع  هبنج  اـبیرقت  هک  اـهنآ  زا  يرگید  فاـصوا  ناـیب  هب  يرگراـثیا ، هنوگ 
ناشیاهمشچ دننک و  یم هاگن  وت  هب  نانچ  نآ  ینیب  یم دیآ ، یم شیپ  ینارحب ) و   ) سرت تاظحل )  ) هک یماگنه  سپ  : » دیوگ یم نینچ 

یـشُْغی يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ  ُروُدَت  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف  «! ) دننک یهت  بلاق  دنهاوخ  یم ییوگ  هک  دخرچ  یم هقدح  رد 
(. ِتْوَْملا َنِم  ِْهیَلَع 

رارق یتخـس  هثداح  ربارب  رد  هک  یماگنه  دـنرادن ، یگدـنز  رد  یمکحم  هاـگ  هیکت دنتـسین و  رادروخرب  یتسرد  ناـمیا  زا  نوچ  اـهنآ 
.دننک ناشحور  ضبق  دنهاوخ  یم ییوگ  دنهد ، یم تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  لرتنک  دنریگ 

مشخ و زا  یهوبنا  اب  ار  دوخ  نشخ  دـنت و  ياهنابز  تسـشن ، ورف  سرت  فوخ و  تلاح  هک  یماـگنه  اـه  نیمه اـما  : » دـیازفا یم سپس 
َبَهَذ اذِإَف  « ) دـنلیخب صیرح و  زین  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننک ) یم هبلاطم  مئاـنغ  زا  ار  دوخ  مهـس  و   ) دـنیاشگ یم امـش  رب  تینابـصع 

(. ِْریَْخلا یَلَع  ًۀَّحِشَأ  ٍدادِح  ٍۀَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَس  ُفْوَْخلا 
نامیا زگره )  ) اهنآ : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  دشاب  یم ناشیاهیتخبدـب  همه  هشیر  عقاو  رد  هک  اهنآ  فیـصوت  نیرخآ  هب  هیآ  نایاپ  رد 

(. اُونِمُْؤی َْمل  َِکئلوُأ  « ) دنا هدرواین
یهلا و هزیگنا  اب  مأوت  زگره  ناشلامعا  هک  ارچ  ْمَُهلامْعَأ .) ُهَّللا  َطَبْحَأَف  « ) درک دوبان  طـبح و  ار  ناـشلامعا  دـنوادخ  لـیلد  نیمه  هب  «و 

.تسا هدوبن  صالخا 
(. ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  « ) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک  نیا  «و 
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599 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

599 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

( هک دنا  هدش هدز  تشحو يردـق  هب   ) اهنآ : » دـیوگ یم تسا ، هورگ  نیا  سرت  نبج و  تلاح  زا  يرتایوگ  میـسرت  هیآ  نیا  هیآ 20 -) )
(. اُوبَهْذَی َْمل  َبازْحَْألا  َنُوبَسْحَی  « ) دنا هتفرن بازحا  رکشل  زونه  دننک  یم نامگ 

هنهرب ار  اهریـشمش  دـنور ، یم هژر  ناشنامـشچ  لباقم  زا  ابترم  رفک  نازابرـس  ییوگ  هدـنکفا ، هیاس  اهنآ  رکف  رب  یکانتـشحو  سوباک 
بارعا نایم  رد  دنراد  یم تسود  نانآ ) سرت  زا   ) دندرگرب رگا  و  : » دنک یم هفاضا  سپـس  دـننک ! یم هلاوح  اهنآ  هب  ار  اه  هزین هدرک و 

(. ِبارْعَْألا ِیف  َنوُداب  ْمُهَّنَأ  َْول  اوُّدَوَی  ُبازْحَْألا  ِتْأَی  ْنِإ  َو  « ) دنوش ناهنپ ) و   ) هدنکارپ نیشن  هیداب 
يایوج يرفاسم  ره  زا  هظحل  هب  هظحل  ْمُِکئاْبنَأ .) ْنَع  َنُولَئْـسَی  « ) دندرگ ایوج  امـش  رابخا  زا  ابترم )  ) و  » دننامب اجنآ  رد  دنورب و  يرآ !

امش رس  رب  ار  تنم  نیا  و  دتفیب ! اهنآ  هناخ  راوید  هب  اهنآ  هیاس  و  دنشاب ، هدش  کیدزن  اهنآ  هقطنم  هب  بازحا  ادابم  دنوش ، ربخ  نیرخآ 
راکیپ یکدنا  زج  دنشاب  امـش  نایم  رد  رگا  و  : » دیازفا یم هلمج  نیرخآ  رد  و  میدوب ! امـش  عضو  لاح و  يایوج  هراومه  هک  دنراذگب 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  اُولَتاق  ام  ْمُکِیف  اُوناک  َْول  َو  « ) دننک یمن
! رتهب ناشندوب  زا  ناشندوبن  دنتیصاخ و  یب شزرا و  یب يدارفا  هک  لاحشوخ ، ناشدوجو  زا  هن  دیشاب ، نارگن  اهنآ  نتفر  زا  هن 

599 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هب نخـس  بازحا »  » هوزغ رد  اهنآ  ياه  همانرب فلتخم و  ياههورگ  زا  نونکاـت  بازحا : گـنج  رد  نیتسار  ناـنمؤم  شقن  هیآ 21 -) )
.دمآ نایم 

داهج نیا  رد  نانآ  ياهیگژیو  ریاس  تماقتـسا و  يدرمیاپ و  یلاع و  هیحور  و  نیتسار » نانمؤم   » زا نخـس  نیا  ناـیاپ  رد  دـیجم  نآرق 
.دیوگ یم نخس  گرزب ،

رد امـش  يارب  : » دـیوگ یم دـنک ، یم عورـش  دوب  ناـنآ  هوـسا  گرزب و  اوـشیپ و  هک  مالـسا  ربماـیپ  صخـش  زا  ار  ثحب  نیا  همدـقم  و 
زیخاتـسر زور  ادخ و  تمحر )  ) هب دیما  هک  اهنآ  يارب  دوب  ییوکین  قشمرـس  بازحا ) نادیم  رد  وا  درکلمع  و   ) ادخ لوسر  یگدنز ) )

(. ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهَّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  « ) دننک یم دای  رایسب  ار  ادخ  دنراد و 
600 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  یگدنز ، مامت  رد  هک  نادیم  نیا  رد  اهنت  هن  امش  يارب  وگلا  نیرتهب 
دوخ هب  یگچاپتسد  یتسس و  فعض و  نیرتمک  دوش  یم اهنافوط ، نیرت  تخس راتفرگ  شا  هنیفـس هک  یماگنه  هب  گرزب  يادخان  نیا 
ناـج حور و  تحار  شمارآ و  هیاـم  مه  و  تسا ، تیادـه  غارچ  مه  یتـشک ، نیا  نئمطم  رگنل  مه  تسادـخان  مه  وا  دـهد ، یمن هار 

.نانیشنرس
يوریپ یسأت و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رد  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  شموهفم  ٌۀَنَـسَح » ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل   » هلمج

.دیریگ رارق  میقتسم » طارص   » ریسم رد  حالصا و  ار  دوخ  طوطخ  وا  هب  ندرک  ادتقا  اب  دیناوت  یم تسا ، یبوخ 
هانپ هّللا  لوسر  هب  ام  دش  یم رو  هلعـش تخـس  گنج ، شتآ  هاگ  ره  : » دـیامرف یم مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 

«. دوبن وا  زا  رتکیدزن  نمشد  هب  ام  زا  کی  چیه  میدرب و  یم
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600 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

ار بازحا  نایرکـشل  نانمؤم ، هک  یماگنه  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نیتسار  ناـنمؤم  لاـح  ناـیب  هب  همدـقم  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 22 -) )
راکشآ نآ  هیالط  و   ) هدومرف هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  دنتفگ : هکلب ) دندادن  هار  لد  هب  یلزلزت  اهنت  هن   ) دندید

ام اذه  اُولاق  َبازْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  َأَر  اََّمل  َو  « ) دوزفین اهنآ  میلست  نامیا و  رب  زج  ارجام  نیا  و  دنا ، هتفگ تسار  شلوسر  ادخ و  و  هتـشگ )
(. ًامِیلْسَت ًانامیِإ َو  اَّلِإ  ْمُهَداز  ام  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  َقَدَص  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  اَنَدَعَو 

امـش فلتخم  نانمـشد  برع و  لئابق  يدوز  هب  هک  دوب  هتفگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ـالبق  هک  تسا  ینخـس  هب  هراـشا  هدـعو  نیا 
.تسامش اب  يزوریپ  ماجنا  رس  دینادب  اما  دنیآ ، یم امش  غارس  هب  دنهد و  یم مه  تسد  هب  تسد 

راتفگ قدص  هجوتم  بازحا  هدهاشم  اب  اهنآ  و  دش ، دیهاوخ  هدومزآ  یتخـس  شیامزآ  ياه  هتوب رد  امـش  هک  دوب  هدـش  هتفگ  اهنآ  هب 
.دوزفا ناشنامیا  رب  دندش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و 

600 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

601 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  یّسأت  رد  هک  تسا  نانمؤم  زا  یصاخ  هورگ  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 23 -) )
نیرخآ سفن و  نیرخآ  ات  يراکادف  ینعی  ادـخ  اب  ناشنامیپ  دـهع و  رـس  رب  و  دـندوب ، رتماگـشیپ  همه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.دنداتسیا نوخ  هرطق 
رخآ هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دنا ، هداتـسیا هناقداص  دنتـسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد  : » دیامرف یم

ْمُْهنِمَف ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  « ) دنراظتنا رد  رگید  یضعب  و  دندیـشون ) تداهـش  تبرـش  وا  هار  رد  و   ) دندرب
(. ُرِظَْتنَی ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم 

(. اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  « ) دندادن دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  «و 
موش رکف  زور  ره  و  دنکفا ، یم فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اهنآ  ثداوح  نافوط  هک  نامیالا  فیعـض  نانمؤم  ای  ناقفانم و  سکع  هب 

.دندنارورپ یم دوخ  ناوتان  زغم  رد  يا  هزات و 
هار رد  تداهش  هماج  هک  اهنآ  هچ  دوش ، یم لماش  نامز  ره  رصع و  ره  رد  ار  نیتسار  نانمؤم  مامت  هک  دراد  یعیسو  موهفم  نانچ  هیآ 

داهج و هدامآ  دـنا و  هداتـسیا شیوخ  يادـخ  اب  نامیپ  دـهع و  رـس  رب  لزلزت  هنوگ  چـیه  نودـب  هک  اـهنآ  هچ  دندیـشوپ و  نت  رب  ادـخ 
.دنتداهش

601 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

نیا فده  : » دنک یم وگزاب  نینچ  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  ناقفانم  نانمؤم و  ياهدرکلمع  ییاهن  فدـه  هجیتن و  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
( دـننک هبوت  رگا   ) ای دـنک و  باذـع  دـهاوخب  هاگ  ره  ار  ناقفانم  و  دـهد ، شاداپ  ناشقدـص  رطاـخ  هب  ار  ناـقداص  دـنوادخ  هک  تسا 

ْنِإ َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُعی  ْمِِهقْدِِـصب َو  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  « ) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  ارچ  دریذـپب ، ار  اهنآ  هبوت  دـشخبب و 
(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْوَأ  َءاش 

.رفیک نودب  ناقفانم  ياهینکشراک  اه و  یتسس هن  و  دنام ، یم شاداپ  نودب  صلخم  نانمؤم  يرادافو  یتسار و  قدص و  هن 
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601 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

عمج هاتوک  یترابع  رد  دـهد  یم همتاخ  ثحب  نیا  هب  دـیوگ و  یم بازحا  گـنج  هراـب  رد  ار  نخـس  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هیآ 25 -) )
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  دنادرگ  زاب  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  ار  نارفاک  ادخ  : » دـیامرف یم لوا  هلمج  رد  هدرک  ارجام  نیا  زا  ینـشور  يدـنب 

602 ص : ج3 ،
(. ًاْریَخ اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  « ) دنشاب هتفرگ  دوخ  راک  زا  يا  هجیتن هکنآ  یب

ُهَّللا یَفَک  َو   ) درک ناشبیـصن  ار  يزوریپ  و  تخاس » زاین  یب گنج  زا  ار  نانمؤم  نادیم ) نیا  رد   ) دنوادخ و  : » دـیازفا یم دـعب  هلمج  رد 
(. َلاتِْقلا َنِینِمْؤُْملا 

تاعیاض تاراـسخ و  لـمحتم  ناـنمؤم  دـشاب و  يا  هدرتسگ عیـسو و  يریگرد  هب  جاـیتحا  هکنآ  یب هک  درک  مهارف  یلماوع  ناـنچ  نآ 
بعر و رگید  يوس  زا  و  تخیر ، مه  هب  ار  ناکرشم  عاضوا  يدرس  دیدش و  نافوط  وسکی  زا  اریز  تفرگ ، نایاپ  گنج  دنوش  يدایز 

بلاط یبا  نب  ّیلع   » هک يا  هبرض موس  يوس  زا  و  دنکفا ، اهنآ  بلق  رب  تسا  ادخ  یئرمان  ياهرکشل  زا  مه  نآ  هک  ار  تشحو  سرت و 
نتخیر ورف  ببـس  داتـسرف ، مدـع  راید  هب  ار  وا  تخاس و  دراو  دو » دـبع  نب  ورمع   » نمـشد ناـمرهق  نیرتگرزب  رکیپ  رب  مالّـسلا » هیلع 

.دنتشگ زاب  دوخ  لئابق  هب  ماکان  دنتسکش و  ار  هنیدم  هرصاحم  دندرک و  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دش ، اهنآ  دیما  ياه  هیاپ
(. ًازیِزَع ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا ریذپان  تسکش يوق و  دنوادخ  : » دیامرف یم هلمج  نیرخآ  رد  و 

يوق و  » اهنت یلو  دوش ، زوریپ  نانآ  رب  يرتیوق  صخش  ینعی  دنشابن  ریذپان  تسکـش  و  زیزع »  » اما دنـشاب  يوق »  » یناسک تسا  نکمم 
.تساهتنا یب شتردق  توق و  هک  تسادخ  ملاع  رد  ریذپان » تسکش

عفن هـب  هـشیمه  يارب  ار  یـسایس  یماـظن و  نزاوـت  دوـب و  مالـسا  خـیرات  رد  یفطع  هـطقن  بازحا  گـنج  بازحا : گـنج  ياهدـمایپ 
: درک نایب  هلمج  دنچ  رد  ار  گنج  نیا  راب  رپ  ياهدمایپ  ناوت  یم هصالخ  روطب  دز ، مهب  ناناملسم 

.اهنآ ییاهن  تردق  نیرترب  ندش  هتسکش  مه  رد  نمشد و  شالت  نیرخآ  ندنام  ماکان  فلا )
.یلخاد كانرطخ  نانمشد  نیا  لماک  ندش  اشفا  نیقفانم و  تسد  ندش  ور  ب )

.دحا تسکش  كاندرد  هرطاخ  ناربج  ج )
603 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .نانمشد  بولق  رد  نانآ  تبیه  شیازفا  و  ناناملسم ، یگدیزرو  د )

.دندرک هدهاشم  نادیم  نآ  رد  هک  یگرزب  تازجعم  رطاخ  هب  نیملسم  تیونعم  هیحور و  حطس  نتفر  الاب  ه )
.هنیدم جراخ  لخاد و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیعقوم  تیبثت  و )

.هظیرق ینب  دوهی  ّرش  زا  هنیدم  هیفصت  يارب  هنیمز  ندش  مهارف  ز )

603 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

«، هظیرق ینب  : » دـندرک یم یگدـنز  دوـهی  زا  فورعم  هفیاـط  هس  هنیدـم  رد  رگید ! گرزب  يزوریپ  کـی  هظیرق  ینب  هوزغ  هیآ 26 -) )
«. عاقنیق ینب   » و ریضنلا » ینب  »

.دننکن یسوساج  اهنآ  عفن  هب  يراکمه و  وا  نانمشد  اب  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  اب  هورگ  هس  ره 
ار دوخ  نامیپ  يا  هناهب هب  مادـک  ره  ترجه ، مراـهچ  لاـس  رد  ریـضن » ینب   » هفیاـط ترجه و  مود  لاـس  رد  عاـقنیق » ینب   » هفیاـط یلو 

نوریب هنیدم  زا  تسکش و  مه  رد  اهنآ  تمواقم  ماجنا  رس  دندز ، تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  يورایور  هزرابم  هب  دنتسکش و 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1750 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندش هدنار 
ناکرـشم هب  هک  دـندوب ، هدـنام  یقاب  هنیدـم  رد  هظیرق » ینب   » هفیاط اهنت  داد ، خر  بازحا »  » هوزغ هک  ترجه  مجنپ  لاس  رد  نیا  رب  انب 

.دندیشک ریشمش  ناناملسم  يور  هب  دنتسویپ و  برع 
: تفگ و  دش ، دراو  ربمغیپ  رب  ادخ  نامرف  هب  لیئربج  بازحا ، هوزغ  نایاپ  زا  سپ 

هرـسکی اهنآ  راک  و  ینک ، تکرح  هظیرق » ینب   » يوس هب  دیاب  نونکا  مه  دـنراکیپ ، هدامآ  ناگتـشرف  يدراذـگ ؟ نیمز  رب  حالـس  ارچ 
.دوش

ناناملـسم دینک ، تکرح  هظیرق  ینب  يوس  هب  رـصع  زامن  ندناوخ  زا  شیپ  هک  دز  ادـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فرط  زا  يدانم 
.دندروآ رد  دوخ  هرصاحم  هقلح  رد  ار  هظیرق  ینب  مکحم  ياه  هعلق هک  دوب  هدرک  بورغ  باتفآ  هزات  دندش و  گنج  هدامآ  تعرسب 

رب يرگید  گرزب  يزوریپ  دندیسر و  لتق  هب  یهورگ  دندش ، میلـست  یگمه  ادعب  دیماجنا و  لوط  هب  هرـصاحم  نیا  زور  جنپ  تسیب و 
تروـص هب  ار  ارجاـم  نیا  هرطاـخ  و  دـش ، لزاـن  يزوریپ  نیا  لوـصح  زا  سپ  دـعب ، هیآ  هـیآ و  نـیا  هدـش  هدوزفا  ناناملـسم  يزوریپ 

604 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.داد حرش  یهلا  گرزب  تبهوم  تمعن و  کی 

ياـه هـعلق زا  دـندرک  تیاـمح  برع ] ناکرــشم   ] ناـنآ زا  هـک  ار  دوـهی ]  ] باـتک لـها  زا  یهورگ  دـنوادخ  و  : » دــیامرف یم تـسخن 
(. ْمِهیِصایَص ْنِم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهوُرَهاظ  َنیِذَّلا  َلَْزنَأ  َو  « ) دیشک نییاپ  ناشمکحم 

زا عافد  هب  اهنآ  ياهجرب  زارف  رب  دندوب و  هتخاس  یعفترم  هطقن  رد  هنیدـم  رانک  رد  ار  دوخ  ياه  هعلق دوهی  هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا 
.دندش یم لوغشم  نتشیوخ 

(. َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو  « ) دنکفا بعر  سرت و  اهنآ  ياهلد  رد  دنوادخ  و  : » دیازفا یم سپس 
َنوُرِـسْأَت َنُوُلتْقَت َو  ًاقیِرَف  « ) دـیدرک یم ریـسا  ار  یهورگ  دـیدناسر و  یم لتق  هب  ار  یهورگ   » هک دیـسر  ییاج  هب  ناشراک  ماجنا  رـس  و 

(. ًاقیِرَف

604 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

(. ْمَُهلاْومَأ ْمُهَرایِد َو  ْمُهَضْرَأ َو  ْمُکَثَرْوَأ  َو  « ) دراذگ امش  رایتخا  رد  ار  اهنآ  لاوما  اه و  هناخ اهنیمز و  و  (- » هیآ 27 )
(. اهُؤَطَت َْمل  ًاضْرَأ  َو  « ) دیدوب هداهنن  ماگ  نآ  رد  زگره  هک  داد ) رارق  امش  رایتخا  رد   ) ینیمز نینچمه  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

، تشادـن ار  نآ  هب  دورو  قح  يدـحاو  دوب  هظیرق » ینب   » رایتخا رد  هک  تسا  یـصوصخم  یـضارا  تاغاب و  هب  هراشا  هلمج  نیا  ارهاظ 
.دندیشوک یم تخس  دوخ  لاوما  راصحنا  ظفح و  رد  دوهی  هک  ارچ 

(. ًاریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تساناوت رداق و  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  «و 
: هلمج زا  تشاد  ناناملسم  يارب  يراب  رپ  جیاتن  جوجل  رگمتس و  هورگ  نیا  رب  يزوریپ  هظیرق : ینب  هوزغ  ياهدمایپ 

.دوهی ياهسوساج  زا  ناملسم  رطاخ  ندش  هدوسآ  هنیدم و  یلخاد  ههبج  ندش  كاپ  فلا )
.نورد زا  یشروش  زا  نانآ  دیما  عطق  هنیدم و  رد  برع  ناکرشم  هاگیاپ  نتخیر  ورف  ب )

605 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  .گنج  نیا  میانغ  هلیسو  هب  نیملسم  یلام  هینب  تیوقت  ج )
لخاد رد  نمشد  تسود و  رظن  رد  یمالسا  تموکح  تیعقوم  تیبثت  ه ) ربیخ ! حتف  اصوصخم  هدنیآ ، ياهیزوریپ  هار  ندش  راومه  د )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1751 

http://www.ghaemiyeh.com


.هنیدم جراخ  و 

605 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 28) )

605 ص :  لوزن ..... : نأش 

ياـهاضاقت تفرگ  رارق  نیملـسم  راـیتخا  رد  يراشرـس  مئاـنغ  هک  تاوزغ  زا  يا  هراـپ زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  نارـسمه 
.دنتشاد یگدنز  نوگانوگ  مزاول  ای  هقفن  شیازفا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یفلتخم 

و تساوخ ، يا  هلح هنومیم »  » درک و اضاقت  يرازگتمدخ  زینک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ »  » زا هملس » ما  ، » ریسافت زا  یـضعب  لقن  قبط 
میلگ هدوـس »  » و تساوـخ ، صوـصخم  ساـبل  هیریوـج » ، » يرـصم هماـج  هصفح »  » ینمی و صوـصخم  هچراـپ  شحج  تنب  بـنیز » »

.دندومن یتساوخ  رد  مادک  ره  هصالخ  يربیخ !
يارب یبقاوع  هچ  درادـن  ینایاپ  الومعم  هک  اهتـساوخرد  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ندـش  میلـست  تسناد  یم هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

هیآ نیا  هک  نیا  ات  دومن ، يریگ  هرانک  اهنآ  زا  مامت  هام  کی  دز و  زاب  رس  اه  هتساوخ نیا  ماجنا  زا  تشاد ، دهاوخ  رب  رد  توبن » تیب  »
قرز و رپ  یگدنز  رگا  هک  داد  رادشه  اهنآ  هب  تمحر  تفأر و  اب  مأوت  لاح  نیع  رد  عطاق و  نحل  اب  دش و  لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  هس  و 

لوسر ادخ و  هب  رگا  و  دیورب ، دیهاوخ  یم اجک  ره  هب  دـیوش و  ادـج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دـیناوت  یم دـیهاوخ  یم ایند  قرب 
ياهـشاداپ زا  دینامب و  دیتسه  عناق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  زیمآراختفا  هداس و  یگدـنز  هب  دـیا و  هتـسب لد  ازج  زور  ادـخ و 

.دیوش رادروخ  رب  راگدرورپ  گرزب 

605 ص :  ریسفت ..... :

ربمایپ نانز  رس  رب  يراختفا  جات  دنوادخ  هروس  نیا  تسخن  تایآ  رد  هک  دیا  هدرکن شومارف  ایند ! قرب  قرز و  ای  نادواج  تداعـس  ای 
ساسح و تاـماقم  هشیمه  تسا  یهیدـب  هدومن ، یفرعم  ناـنمؤم ) رداـم  « ) نینمؤملا ّما   » ناونع هب  ار  اـهنآ  هدز و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رکف و یلو  دنـشاب  نینمؤملا  ما  دنناوت  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  هنوگچ  دراد ، هارمه  زین  ینیگنـس  فئاظو  نیرفآ ، راختفا 

؟ دشاب ایند  قرب  قرز و  ورگ  رد  ناشبلق 
لئاسو تمیقنارگ و  تارهاوج  قرغ  شنانز  و  قرب ، قرز و  رپ  دشاب  هتشاد  یئارسمرح  هک  تسین  هاشداپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

606 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنشاب  یتالمجت 
ار اـیند  یگدـنز  امـش  رگا  وگب : تنارـسمه  هب  ربماـیپ ! يا  : » دـیوگ یم هتخاـس ، بطاـخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هیآ  نیا  رد 
تموصخ و هکنآ  یب مزاس » اهر  ییوکین  زرط  هب  ار  امـش  و  مهد ، امـش  هب  يا  هیدـه دـییایب  دـیتسه ، نآ  تنیز  بلاـط  و  دـیهاوخ ، یم
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ًاحارَـس َّنُکْحِّرَـسُأ  َّنُکْعِّتَمُأ َو  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیِز  اْینُّدـلا َو  َةایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) دـشاب راـک  رد  يا  هرجاـشم
(. اًلیِمَج

606 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

يدام و رظن  زا  هداس  یگدنز  هب  و   ) دیهاوخ یم ار  ترخآ  يارـس  شربمایپ و  ادخ و  امـش  رگا  اما  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 29 -) )
َهَّللا َو َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َو  « ) تسا هتخاس  هدامآ  یمیظع  شاداپ  امـش  ناراک  وکین  يارب  دـنوادخ  سپ  دـیتسه ) عناـق  اـهتیمورحم  اـنایحا 

(. ًامیِظَع ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َُهلوُسَر َو 
دیاب زین  یلمع  ياه  همانرب تسین ، یفاک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگید و  يارـس  ادـخ و  هب  هقـالع  قشع و  راـهظا  اـهنت  نیا  رب  اـنب 

.دشاب نآ  اب  گنهامه 
هـشیمه يارب  دنـشاب  نامیا  اب  نانز  هوسا  وگلا و  دـیاب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نارـسمه  فیلکت  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب  و 

.تخاس نشور 
یناسک اصوصخم  دوش ، یم لماش  ار  ناگمه  نآ ، هجیتن  تایآ و  ياوتحم  یلو  دـنربمایپ ، نارـسمه  نانخـس ، نیا  رد  بطاخم  هچرگ 

.دنا هتفرگ رارق  مدرم  یسأت  ییاوشیپ و  قلخ و  يربهر  ماقم  رد  هک 

606 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

زاتمم ماقم  نینچمه  و  دب ، کین و  ياهراک  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  تیعقوم  نایب  هب  هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 30 -) )
یـشحاف راکـشآ و  هانگ  امـش  زا  مادـک  ره  ربمایپ ! نارـسمه  يا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نشور  یتارابع  اب  اـهنآ ، نیگنـس  تیلوؤسم  و 
ْفَعاُضی ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  « ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  نیا  و  دوب ، دهاوخ  نادـنچ  ود  وا  باذـع  دوش  بکترم 

(. ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  ِْنیَفْعِض َو  ُباذَْعلا  اََهل 
نیا رب  انب  اهنآ ، يارب  تسا  یقشم  رس  ناتلامعا  دننک و  یم هاگن  امش  هب  نارگید  دینک ، یم یگدنز  توبن  زکرم  یحو و  هناخ  رد  امش 

607 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  رتمیظع  ادخ  هاگشیپ  رد  ناتهانگ 
.دوش یم هداد  طیحم  رد  نآ  ریثأت  نینچمه  و  یهاگآ ، نازیم  تفرعم و  قبط  رب  باذع  مه  باوث و  مه  هک  ارچ 

607 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 22  زاغآ 

607 ص :  بازحا .....  هروس  همادا 

607 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

لمع دـنک و  تعاطا  عوضخ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ و  ربارب  رد  امـش  زا  سک  ره  و   » زین لـباقم  هطقن  رد  اـما  هیآ 31 -) )
ِهَِّلل َو َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  َو  « ) میا هتخاس مهارف  وا  يارب  ار  یـشزرارپ  يزور  و  داد ، میهاوخ  نادنچ  ود  ار  وا  شاداپ  دروآ  اج  هب  یحلاص 

(. ًامیِرَک ًاقْزِر  اَهل  انْدَتْعَأ  ِْنیَتَّرَم َو  اهَرْجَأ  اِهتُْؤن  ًاِحلاص  ْلَمْعَت  ِِهلوُسَر َو 
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607 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  نیگنس  تیلوؤسم  تیعقوم و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  دنشاب ! نینچ  دیاب  ربمایپ  نارسمه  هیآ 32 -) )
.دهد یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  هب  مهم  روتسد  تفه  یتایآ  یط  دبای و  یم همادا  نانچمه  عوضوم  نیا  دوب ، هلآ  و 

ای « ) دـینک هشیپ  اوقت  رگا  دـیتسین  یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچمه  امـش  ربمایپ ! نارـسمه  يا  : » دـیامرف یم یهاتوک  همدـقم  رد  تسخن 
(. َُّنْتیَقَّتا ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن 

، دیشاب نانز  همه  يارب  یقشم  رس  دیناوت  یم هک  دیتسه  یصاخ  تیعقوم  ياراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ناتباستنا  رطاخ  هب  امش 
.هانگ ریسم  رد  هچ  اوقت و  ریسم  رد  هچ 

رد ار  روتـسد  نیتسخن  دـهد - یم تیـصخش  اهنآ  هب  دزاس و  یم هدامآ  اهتیلوؤسم  شریذـپ  يارب  ار  نانآ  هک  همدـقم - نیا  لابند  هب  و 
نـشور دوخ  هب  دوخ  هطبار  نیا  رد  رگید  لـئاسم  اـت  دور  یم کـیراب  هتکن  کـی  غارـس  هب  اـصوصخم  دـنک و  یم رداـص  تفع  هنیمز 

يِذَّلا َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضْخَت  الَف  « ) دننک عمط  امـش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه يا  هنوگب سپ  : » دیامرف یم ددرگ ،
(. ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف 

اب دنراد  یعـس  هک  تیـصخش  مک  نانز  نوچمه  هن  دـییوگب ، نخـس  یلومعم  روطب  کشخ و  يدـج و  نتفگ ، نخـس  ماگنه  هب  هکلب 
.دییوگب نخس  دنکفا  یم هانگ  رکف  هب  ار  نار  توهش دارفا  هک  تسا  یـصوصخم  راوطا  ادا و  اب  مأوت  هاگ  هک  هدننک  کیرحت  تاریبعت 

608 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
هّللا یّلص  ربمایپ  ادخ و  ياضر  دروم  هک   ) يا هتسیاش تروص  هب  دیاب  امـش  : » دهد یم حرـش  هنوگ  نیا  ار  روتـسد  نیمود  هیآ  نایاپ  رد 

(. ًافوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  َو  « ) دییوگب نخس  دشاب ) تلادع  قح و  اب  مأوت  هلآ و  هیلع و 

608 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

دینامب و دوخ  ياه  هناخ رد  امش  و  : » دنک یم نایب  نینچ  تسا  تفع  تیاعر  هنیمز  رد  زین  نآ  هک  ار  روتسد  نیموس  سپس  هیآ 33 -) )
َو  ) دیهدن رارق  نارگید  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  لئاسو  مادنا و  و  دیوشن » رهاظ  مدرم ) نایم  رد   ) نیتسخن ّتیلهاج  نوچمه 

(. یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َّنُِکتُوُیب َو ال  ِیف  َنْرَق 
رد هدمآ  خیراوت  رد  هک  يروطب  و  هدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  نراقم  هک  تسا  یتیلهاج  نامه  یلوا » ّتیلهاج   » زا روظنم 

هنیس و زا  یتمسق  ولگ و  هک  يروطب  دنتخادنا  یم رس  تشپ  هب  ار  دوخ  ياه  يرسور هلابند  و  دنتشادن ، یتسرد  باجح  نانز  عقوم  نآ 
زاب لامعا  هنوگ  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  نآرق  بیترت  نیا  هب  و  دوب ، ناـیامن  اـهنآ  ياـه  هراوشوگ دـنبندرگ و 

.دراد یم
.تسا رتشیب  دیکأت  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  رب  تایآ  هیکت  و  تسا ، ماع  مکح  کی  نیا  کش  نودب 

، دیراد اپ  رب  ار  زامن   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  امش  دیامرف : یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  مشش  مجنپ و  مراهچ و  روتسد  هرخالاب 
(. َُهلوُسَر َهَّللا َو  َنْعِطَأ  َةاکَّزلا َو  َنِیتآ  َةالَّصلا َو  َنِْمقَأ  َو  « ) دینک تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  دیزادرپب و  ار  تاکز  و 

ناگمه يارب  هکلب  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  هب  صوصخم  قوف  ماکحا  هک  دهد  یم ناشن  زین  هناگ  هس  تاروتـسد  نیا 
.دراد يرتشیب  دیکأت  نانآ  دروم  رد  دنچ  ره  تسا 

امَّنِإ « ) دزاس كاپ  ار  امـش  الماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دـهاوخ  یم طقف  دـنوادخ  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 
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(. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  هژیو  تبهوم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا ، رصح  يارب  الومعم  هک  اّمنا »  » هب ریبعت 

609 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطاخ  هب  ناموصعم  ینعی  تسا  راگدرورپ  ینیوکت  هدارا  هب  هراشا  دیری »  » هلمج
.دنور یمن هانگ  غارس  هب  ندرک  هانگ  يارب  رایتخا  تردق و  نتشاد  نیع  رد  هک  دنتسه  نانچ  شیوخ ، كاپ  لامعا  یهلا و  تادییأت 

دنک و یم یفن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  همه  لومـش  هدش  دراو  هعیـش  تنـس و  لها  عبانم  رد  هک  يدایز  رایـسب  تایاور 
همطاف و  مالّسلا ، هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنرفن : جنپ  ارـصحنم  تیب » لها   » زا روظنم  قوف و  هیآ  رد  بطاخم  دیوگ : یم

.مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  مالّسلا و  اهیلع 

609 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

زا ندرک  هدافتـسا  يارب  نانآ  همه  هب  تسا  يرادشه  هدش و  نایب  ربمایپ  نارـسمه  هفیظو  نیرخآ  و  نیمتفه »  » هیآ نیا  رد  هیآ 34 -) )
تایآ زا  امـش  ياه  هناخ رد  ار  هچنآ  و  : » دـیامرف یم هتفرگ ، رارق  مالـسا  قیاقح  رب  یهاگآ  يارب  ناـنآ  راـیتخا  رد  هک  یتصرف  نیرتهب 

َو  ) دیراد رایتخا  رد  ار  تصرف  نیرتهب  هک  دـیزاسب  نآ  وترپ  رد  ار  دوخ  و  دـینک » دای  دوش ، یم هدـناوخ  شناد  تمکح و  دـنوادخ و 
(. ِۀَمْکِْحلا ِهَّللا َو  ِتایآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی  ام  َنْرُکْذا 

(. ًارِیبَخ ًافیَِطل  َناک  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ریبخ  فیطل و  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  ماجنا  رس 
نورد رارـسا  زا  و  دـناد ، یم یبوخ  هب  ار  امـش  تاـّین  و  تسا ، هاـگآ  ربخاـب و  لـئاسم  نیرتکیراـب  نیرتقیقد و  زا  وا  هک  نیا  هب  هراـشا 

.تسا ربخاب  امش  ياه  هنیس

609 ص :  متسیب ..... ! نرق  تیلهاج 

هک دننک  رواب  دنتـسناوتن  ییوگ  دندش  دیدرت  ّکش و  راتفرگ  ثحب  دروم  تایآ  رد  یلوالا » ۀـّیلهاجلا   » ریـسفت رد  نارـسفم  زا  یعمج 
لباقم رد  مالسا  زا  لبق  برع  تیلهاج  هک  تشاذگ  دهاوخ  دوجو  هصرع  هب  اپ  ناهج  رد  تیلهاج  رگید  یعون  مالـسا ، روهظ  زا  دعب 

.دوب دهاوخ  یتیمها  مک  عوضوم  نآ 
باسح هب  ار  نآ  دیاب  و  تسا ، هدش  ّلح  الماک  میتسه  متـسیب  نرق  كانتـشحو  تیلهاج  رهاظم  دهاش  هک  ام  يارب  رما  نیا  زورما  یلو 

.دراذگ دیجم  نآرق  زیمآزاجعا  ياهیئوگشیپ  زا  یکی 
هناقمحا ياهیزیرنوخ  هنحـص  ظاکع  رازاب  راب  نیدـنچ  لثملا  یف  و  تشاد ، يرگتراغ  گنج و  یلوا ، تیلهاـج  رـصع  رد  برع  رگا 

610 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندش ، هتشک  نت  دنچ  هک  دیدرگ 
هقلخلا صقان  حورجم و  نآ  زا  شیب  ینابرق و  نآ  رد  رفن  نویلیم  تسیب  هاگ  هک  دـهد  یم خر  یناهج  ياهگنج  ام  رـصع  تیلهاج  رد 

زا يرادقم  هک  يا  هنوگ هب  دندز  یم رانک  ار  دوخ  ياهیرـسور  و  دندرک ، یم تنیز » هب  جربت  ، » نانز برع  تیلهاج  رد  رگا  دنوش ! یم
هک ناگنهرب - پولک  مان  هب  دوش  یم لیکـشت  ییاـهپولک  اـم  رـصع  رد  تشگ ، یم ناـیامن  اـهنآ  هراوشوگ  دـنبندرگ و  ولگ و  هنیس و 
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ایرد رانک  ياهژالپ  ياهیئاوسر  دنوش ، یم دازردام  هنهرب  نآ  رد  دارفا  ترذعم  تیاهن  اب  هک  تسا - فورعم  ناتـسلگنا  رد  نآ  هنومن 
.تسا ینتفگن  یمومع  رباعم  یتح  اهرختسا و  و 

توعد دوخ  يوس  هب  ار  دارفا  ات  دـندز  یم دوخ  هناـخ  رد  رب  مچرپ  هک  دـندوب  مـالعالا » تاوذ  هدولآ  ناـنز  ، » برع تیلهاـج  رد  رگا 
رکذ زا  ملق  هک  دـننک  یم حرطم  هنیمز  نیا  رد  ار  یبلاطم  صوصخم  ياه  همانزور رد  هک  دنتـسه  يدارفا  ام  نرق  تیلهاـج  رد  دـننک ،!

.دراد فرش  دص  نآ  رب  برع  تیلهاج  و  دراد ، مرش  ادج  نآ 
و تسا ، رتهب  شنتفگان  هک  دراد  دوجو  ام  رـصع  نامیا  ياهنم  ینیـشام  يداـم  ندـمت  رد  هک  يدـسافم  عضو  زا  مییوگ  هچ  هصـالخ 

.درک هدولآ  نآ  اب  ار  ریسفت  نیا  دیابن 
هاگشناد و نارازه  نتشاد  اب  و  دنریگ ، یم هلصاف  ادخ  زا  هک  دوب  یناسک  یگدنز  نداد  ناشن  يارب  راورخ  زا  یتشم  طقف  میتفگ  هچنآ 

رایتخا رد  ناشنادنمـشناد  یملع و  زکارم  نیمه  یهاگ  یتح  و  دـنرو ، هطوغ داسف  بـالجنم  رد  فورعم ، نادنمـشناد  یملع و  زکارم 
.دنریگ یم رارق  دسافم  عیاجف و  نامه 

610 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 35) )

610 ص :  لوزن ..... : نأش 

هّللا یّلص  ربمایپ  نارـسمه  ندید  هب  تشگزاب  هشبح »  » زا شرهوش  اب  بلاط » یبا  نب  رفعج   » رـسمه سیمع » تنب  ءامـسا   » هک یماگنه 
اهنآ تسا ؟ هدـش  لزان  نانز  هراب  رد  نآرق  تایآ  زا  يزیچ  ایآ  دوب : نیا  درک  حرطم  هک  یتـالاؤس  نیتسخن  زا  یکی  دـمآ ، هلآ  هیلع و 

نارسخ و راتفرگ  نز  سنج  ادخ  لوسر  يا  : » درک ضرع  دمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هب  ءامـسا » ! » هن دنتفگ : خساپ  رد 
611 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ارچ ؟ دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا ! نایز 
.تسا هدماین  نادرم  دننامه  اهنآ  هراب  رد  یتلیضف  نآرق  مالسا و  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  درک : ضرع 

.دنناسکی تلزنم  برق و  رظن  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  درم  نز و  هک  داد  نانیمطا  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  هک  دوب  اجنیا 

611 ص :  ریسفت ..... :

تایآ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نارـسمه  فئاـظو  هراـب  رد  هک  ییاـهثحب  لاـبند  هب  مالـسا - رد  نز  ماـقم  شزرا  تیـصخش و 
نمض و  تسا ، هدش  نایب  اهنآ  هتسج  رب  تافص  نادرم و  نانز و  همه  هراب  رد  اوتحمرپ  عماج و  ینخس  هیآ  نیا  رد  هدش  رکذ  هتـشذگ 

.تسا هدرمش  رب  هیآ  نایاپ  رد  ار  اهنآ  میظع  شاداپ  نانآ ، یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  فاصوا  زا  فصو  هد  ندرمش  رب 
(. ِتاِملْسُْملا َنیِِملْسُْملا َو  َّنِإ  « ) ناملسم نانز  ناملسم و  نادرم  : » دیوگ یم
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(. ِتانِمْؤُْملا َنِینِمْؤُْملا َو  َو  « ) هنمؤم نانز  نمؤم و  نادرم  «و 
یلو دنک ، یم اهنآ  ماکحا  لومشم  و  دهد ، یم رارق  نیملسم  فص  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نابز  هب  رارقا  نامه  مالـسا  هک  نیا  هب  هراشا 

.دیآ یم نآ  لابند  هب  هک  یلامعا  تسا و  لد  بلق و  هب  قیدصت  نامیا 
(. ِتاِتناْقلا َنِیِتناْقلا َو  َو  « ) دننک یم تعاطا  قح  نامرف  زا  هک  ینانز  دنتسه و  ادخ  نامرف  عیطم  هک  ینادرم  «و 

« وگتسار نانز  وگتـسار و  نادرم  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، نابز  ظفح  ینعی  نیتسار ، نانمؤم  تافـص  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  هب  سپس 
(. ِتاقِداَّصلا َنِیقِداَّصلا َو  (َو 

رد تسا  رس »  » شقن نوچمه  ناسنا  تایونعم  رد  نآ  شقن  و  تسا ، تالکشم  لباقم  رد  ییابیکش  ربص و  نامیا ، هشیر  هک  اجنآ  زا  و 
َنیِِرباَّصلا َو َو  « ) ابیکـش رباـص و  ناـنز  ابیکـش و  رباـص و  نادرم  و  : » دـنک یم وگزاـب  هنوـگ  نیا  ار  اـهنآ  فـصو  نـیمجنپ  نـت »  » ربارب

(. ِتاِرباَّصلا
نیمـشش رد  اذـل  عوشخ ،»  » نآ لـباقم  هطقن  و  تسا ، هاـج  بح  رورغ و  ربـک و  یقـالخا ، تاـفآ  نیرتدـب  زا  یکی  میناد  یم یفرط  زا 
612 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِتاعِشاْخلا .) َنیِعِشاْخلا َو  َو  « ) عوشخ اب  نانز  عوشخ و  اب  نادرم  و  : » دیامرف یم فیصوت 

قافنا نآ  لباقم  هطقن  و  كاندرد ، تسا  یتراسا  نآ ، لاگنچ  رد  تراسا  و  تسا ، یگرزب  تفآ  زین  لام ، بح  هاج ، بح  زا  هتـشذگ 
َنِیقِّدَصَتُْملا َو َو  « ) هدننک قافنا  نانز  رگ و  قافنا نادرم  و  : » دـیوگ یم فیـصوت  نیمتفه  رد  اذـل  تسا ، نادـنمزاین  هب  ندرک  کمک  و 

(. ِتاقِّدَصَتُْملا
توهش مکش و  نابز و  تسا ، ناما  رد  یقالخا  تافآ  رورـش و  زا  يرایـسب  زا  دنامب  ناما  رد  نآ  رـش  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  زیچ  هس 
نیتسار نانمؤم  فصو  نیمهن  نیمتـشه و  رد  موس  مود و  تمـسق  هب  اما  دـش ، هراشا  فیـصوت  نیمراهچ  رد  لوا  تمـسق  هب  یـسنج ،

(. ِتاِمئاَّصلا َنیِِمئاَّصلا َو  َو  « ) دنراد یم هزور  هک  ینانز  دنراد و  یم هزور  هک  ینادرم  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا 
ْمُهَجوُُرف َو َنیِِظفاـْحلا  َو  « ) دـنکاپ فـیفع و  هک  یناـنز  و  دـننک ، یم ظـفح  یتـفع  یب هـب  یگدوـلآ  زا  ار  دوـخ  ناـماد  هـک  ینادرم  «و 

(. ِتاِظفاْحلا
رایسب هک  ینادرم  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، دراد  نآ  هب  یگتـسب  نیـشیپ  فاصوا  مامت  موادت  هک  تفـص  نیرخآ  نیمهد و  هب  ماجنا  رس 

(. ِتارِکاَّذلا ًارِیثَک َو  َهَّللا  َنیِرِکاَّذلا  َو  « ) دننک یم ادخ  دای  رایسب  هک  ینانز  و  دنتسه ، ادخ  دای  هب 
تازمه اه و  هسوسو دننز ، یم رانک  دوخ  بلق  زا  ار  يربخ  یب تلفغ و  ياه  هدرپ طیارـش ، ره  رد  لاح و  ره  رد  ادخ  دای  اب  اهنآ  يرآ !

.دنیآ یم رب  ناربج  ماقم  رد  اروف  دنز ، رس  نانآ  زا  یشزغل  رگا  دنزاس و  یم رود  ار  نیطایش 
: دـنک یم ناـیب  نینچ  دنتـسه  قوـف  هناـگ  هد  ياـهیگژیو  ياراد  هـک  ار  یناـنز  نادرم و  زا  هورگ  نـیا  گرزب  شاداـپ  هـیآ ، ناـیاپ  رد 

(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ًةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  « ) تسا هتخاس  مهارف  یمیظع  شاداپ  ترفغم و  اهنآ  يارب  دنوادخ  »
هک یمیظع  شاداـپ  سپـس  دـیوش ، یم تسا - اـهنآ  ناـج  حور و  یگدوـلآ  بجوـم  هـک  ار - اـهنآ  ناـهانگ  ترفغم  بآ  اـب  تـسخن 

.دهن یم ناشرایتخا  رد  دناد  یمن یسک  وا  زج  ار  شتمظع 

612 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا
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هیآ 36) )

612 ص :  لوزن ..... : نأش 

یّلص ربمایپ  هدش  دازآ  هدرب  هثراح  نب  دیز  اب  مالسا ) یمارگ  ربمایپ  هّمع  رتخد   ) شحج تنب  بنیز  جاودزا  ناتساد  دروم  رد  هیآ  نیا 
613 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا 

.تسا هدش 
دومن يرادیرخ  دیز »  » مان هب  يا  هدرب هجیدخ  درک  جاودزا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  هجیدخ  هک  نآ  زا  دعب  تثعب و  نامز  زا  لبق 
ربمایپ دـندنار  دوخ  زا  ار  وا  شا  هفئاط نوچ  و  دومرف ، دازآ  ار  وا  ترـضح  دیـشخب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نآ  ادـعب  هک 

.داهن وا  رب  دوخ » دنزرف   » مان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رتخد هیما »  » رتخد هک  شحج » تنب  بنیز   » زا دنیزگرب  يرسمه  دیز »  » يارب تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  درک  یم روصت  نینچ  تسخن  بنیز »  » دومن يراگتساوخ  وا  يارب  دوب  شا ) هّمع رتخد  « ) بلطملا دبع  »
، تسا دیز »  » يارب وا  زا  يراگتـساوخ  دیمهف  هک  ادعب  یلو  داد ، تیاضر  دش و  لاحـشوخ  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  وا  دـهاوخ  یم

.دومن تفلاخم  یتخس  هب  رما  نیا  اب  زین  هّللا » دبع   » شردارب دز ، زاب  رس  دش و  تحاران  تخس 
ار يراک  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  دـنناوت  یمن اهنآ  هک  داد  رادـشه  هّللا  دـبع  بنیز و  لاثما  هب  دـش و  لزان  هیآ  هک  دوب  اجنیا  رد 

.دندش میلست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  دندینش  ار  هلأسم  نیا  هک  اهنآ  دننک ، تفلاخم  دنناد  یم مزال 
.دش قالط  هب  رجنم  نیفرط ، نایم  یقالخا  ياهیراگزاسان  رثا  رب  دییاپن و  يرید  جاودزا  نیا  اما 

.دیزگرب دوخ  يرسمه  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  وا  جاودزا ، رد  بنیز  تسکش  نیا  ناربج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپس 

613 ص :  ریسفت ..... :

اب نآرق  زا  یفلتخم  تایآ  رد  ینعم  نیا  ادـخ » نامرف  ربارب  رد  طرـش  دـیق و  یب میلـست   » مه نآ  تسا ، میلـست »  » مالـسا حور  میناد  یم
ادخ و هک  یماگنه  درادـن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  سکعنم  نوگانوگ  تارابع 
ُهَّللا َو یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  َو  « ) دنـشاب هتـشاد  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  دوخ  زا  يرایتخا  دـننادب  مزال  ار  یبلطم  شربمایپ 

ناشدوجو ياپ  ات  رـس  هک  هنوگ  نامه  دـننک ، قح  هدارا  عبات  ار  دوخ  هدارا  دـیاب  اـهنآ  ْمِهِْرمَأ .) ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر 
614 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسوا  هب  هتسباو 

میلـست متاروتـسد  ربارب  رد  هک  مزادرپ  یم وت  نامرد  هب  یتروص  رد  دـیوگب  رامیب  هب  رهام  بیبط  کی  هک  دـنام  یم نآ  هب  تسرد  نیا 
یبیبط نینچ  زا  ادخ  دهد و  یم ناشن  رامیب  هب  تبـسن  ار  بیبط  يزوسلد  تیاهن  نیا  یـشاب ، هتـشادن  يا  هدارا دوخ  زا  و  يوش ، ضحم 

.تسرتالاب رترب و 
يراکـشآ یهارمگ  راتفرگ  دـنک  ار  شربمایپ  ادـخ و  ینامرفان  هک  یـسک  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  هیآ  نایاپ  رد  اذـل 

(. ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  َو  « ) تسا هدش 
.دوش یم هدیشک  یتخبدب  ههاریب و  هب  دنک و  یم مگ  تداعس  هار 
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614 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هّللا یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  یناگدنز  ساسح  لئاسم  زا  یکی  هک  بنیز »  » شرسمه و  دیز »  » فورعم ناتساد  هب  سپس  هیآ 37 -) )
: دیوگ یم هتخادرپ ، دراد - تشذگ  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  هلأسم  اب  طابترا  تسا و  هلآ  هیلع و 
ار ترسمه  یتفگ  یم يدوب  هدیـشخب  تمعن  وا  هب  زین  وت  و  دوب ، هداد  تمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  هب  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب  »

َْکیَلَع ْکِْـسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوـُقَت  ْذِإ  َو  ! ) يدرک یم رارکت  ار  رما  نیا  هتـسویپ  و  زیهرپـب » ادـخ  زا  رادـهاگن و 
(. َهَّللا ِقَّتا  َکَجْوَز َو 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  تمعن  و  دوب ، هدرک  هثراح » نب  دیز   » بیصن هک  تسا  نامیا  تیاده و  تمعن  نامه  دنوادخ » تمعن   » زا روظنم 
.تشاد شیمارگ  شیوخ  دنزرف  نوچمه  درک و  دازآ  ار  يو  هک  دوب  نیا  هلآ  و 

ییادـج و هناتـسآ  رد  تفاـی و  همادا  هرجاـشم  نیا  دوب و  هتفرگ  رد  يا  هرجاـشم بنیز ، دـیز و  ناـیم  هک  دوش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.تشاد یم زاب  قالط  ییادج و  زا  درک و  یم تحیصن  ار  وا  ارمتسم  ارارک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  تفرگ ، رارق  قالط 

هک یلاـح  رد  يدیـسرت  یم مدرم  زا  و  دـنک ، یم راکـشآ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتـشاد  یم ناـهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  وت  : » دـیازفا یم دـعب 
هدـیزگرب ُهاشْخَت .) ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َساَّنلا َو  یَـشْخَت  ِهیِدـْبُم َو  ُهَّللا  اَم  َکِـسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  «! ) یـسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ 

615 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
یـصخش تاظحالم  راگدرورپ  رطاخ  هب  دیاب  هک  هدش  ماجنا  هفیظو  کی  ناونع  هب  جاودزا  نیا  هک  دهد  یم ناشن  ادخ  زا  سرت  هلأسم 

.ددرگ مامت  نالدروک  نابز  مخز  تمیق  هب  دنچ  ره  دوش ، نیمأت  یهلا  سدقم  فده  کی  ات  دراذگب  رانک  ار 
رد وت  يرـسمه  هب  ار  وا  ام  دـش ) ادـج  وا  زا  و   ) دروآ رـس  هب  نز  نآ  زا  ار  شزاین  دـیز  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم هیآ  هلاـبند  رد  اذـل 

اَّمَلَف « ) دـشابن دـنریگب - قالط  اهنآ  زا  هک  یماگنه  ناشیاه - هدـناوخ رـسپ  نارـسمه  اب  جاودزا  رد  نانمؤم  يارب  یلکـشم  ات  میدروآ ،
(. ًارَطَو َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یضَق 

(. ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  « ) تسا یندش  ماجنا  ادخ  نامرف  و   » دوشب ماجنا  تسیاب  یم هک  دوب  يراک  نیا  و 
جاودزا تمرح  یلهاج  طلغ  ّتنس  ود  نتسکش  يارب  يرثؤم  هلیـسو  زین  دوب و  یناسنا  یقالخا و  هلأسم  کی  یهلا ، جاودزا  نیا ، رب  انب 

.هدش دازآ  هدرب  مالغ و  کی  هقلطم  رسمه  اب  جاودزا  حبق  و  هدناوخ ، رسپ  هقلطم  رسمه  اب 

615 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

وا يارب  ادـخ  هچنآ  رد  ربماـیپ  رب  یجرح  یتخـس و  هنوگ  چـیه  : » دـیوگ یم نینچ  هتـشذگ  ياـهثحب  لـیمکت  رد  هیآ  نیا  هیآ 38 -) )
(. َُهل ُهَّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام  « ) تسین تسا  هدرک  بجاو 

ارجا هلحرم  هب  دیاب  ارچ  نوچ و  چیه  نودب  تسین و  زیاج  نآ  ربارب  رد  يرما  چیه  هظحالم  دـهد ، یم وا  هب  ینامرف  دـنوادخ  هک  اجنآ 
.دیآرد

نیا هب  دیابن  زگره  ناربمایپ  و  تسا ، مأوت  ادص  رس و  اب  هراومه  یناسنا  ریغ  یفارخ و  موسر  بادآ و  ندیچ  رب  ینکش و  تنس  الوصا 
.دننک انتعا  اهادص  رس و 

ْنِم اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُـس  « ) تسا هدوب  يراج  زین  نیـشیپ  مما  رد  ناربمایپ  دروم  رد  یهلا  تنـس  نیا  : » دیامرف یم دعب  هلمج  رد  اذل 
(. ُْلبَق
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.دنا هدوب اهیتحاران  نیا  راتفرگ  طلغ  ياهتنس  نتسکش  ماگنه  هب  ایبنا  همه  هکلب  یلکشم ، نیا  راتفرگ  هک  یتسین  وت  اهنت 
616 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیامرف : یم يداینب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  تیعطاق  تیبثت ، يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  « ) دیآ رد  ارجا  هلحرم  هب  دیاب  تسا و  یقیقد  همانرب  باسح و  يور  هراومه  ادخ  نامرف  »

616 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

نیرتـمهم زا  یکی  هب  هیآ  نیا  تشذـگ  ناربماـیپ  هراـب  رد  لـبق  هـیآ  رد  هـک  یثـحب  بساـنت  هـب  دـننایک ؟ نیتـسار  ناـغّلبم  هیآ 39 -) )
وا زا  دـندرک و  یم یهلا  ياـهتلاسر  غیلبت  هک  دـندوب  یناـسک   » نیـشیپ ناربماـیپ  دـیامرف : یم هدرک ، هراـشا  اـیبنا  یموـمع  ياـه  هماـنرب

(. َهَّللا اَّلِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  ُهَنْوَشْخَی َو ال  ِهَّللا َو  ِتالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  « ) دنتشادن همهاو  ادخ  زج  سک  چیه  زا  دندیسرت و  یم
لحارم زا  يرایـسب  رد  ناربماـیپ  راـک  ـالوصا  یـشاب ! هتـشاد  یـسک  زا  یتشحو  نیرتمک  دـیابن  راـگدرورپ  ياـهتلاسر  غیلبت  رد  زین  وت 

دش دنهاوخن  زوریپ  دوخ  تلاسر  ماجنا  رد  دنهدب  هار  دوخ  هب  یتشحو  سرت و  نیرتمک  دنهاوخب  رگا  تسا و  طلغ  ياهتنس  نتـسکش 
همادا دوخ  ياه  همانرب هب  اهیزاسوج  هب  انتعا  یب دـنوش و  رادـیرخ  ناج  هب  ار  نایوگدـب  نوزومان  ياـهفرح  دـنور ، شیپ  دـیاب  هناـعطاق 

.تسادخ تسد  هب  اهباسح  همه  هک  ارچ  دنهد 
ِهَّللِاب یفَک  َو  « ) تسا اهنآ ) هدنهد  ازج  و   ) رگباسح ناگدنب و ) لامعا  ظفاح   ) دـنوادخ هک  سب  نیمه  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل 

(. ًابیِسَح
ار نانمشد  ییارس  هوای  نوزومان و  نانخـس  مه  دهد و  یم شاداپ  دراد و  یم هگن  هار  نیا  رد  ار  ناربمایپ  يراکادف  راثیا و  باسح  مه 

.دهد یم رفیک  هبساحم و 
چیه زا  تشحو  مدـع  صالخا و  تیعطاق و  یتاغیلبت  لئاسم  رد  تفرـشیپ  يارب  یـساسا  طرـش  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  لـیلد  هیآ  نیا 

.تسادخ زا  زج  سک 

616 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

اب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  جاودزا  هلأسم  اب  طاـبترا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ینخـس  نیرخآ  هیآ  نیا  تیمتاـخ : هلأـسم  هیآ 40 -) )
تیمتاخ هلأسم  هک  ار - يرگید  مهم  تقیقح  انمـض  و  دراد ، یم نایب  یلهاج ، طلغ  تنـس  کـی  نتـسکش  يارب  دـیز » هقلطم  رـسمه  »

ْنِم ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  « ) تسین هدوبن و  امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  دـمحم  : » دـیامرف یم دـنک ، یم نایب  نآ  لـیذ  رد  تسا -
(. ْمُِکلاجِر

617 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کی  اهنت  نیا  دندراذگ  وا  رب  دّمحم  رسپ  مان  زور  کی  رگا  و  يرگید ، هن  و  دیز »  » هن
.يدنواشیوخ یعیبط و  هطبار  کی  هن  دش  هدیچ  رب  نآرق  لوزن  مالسا و  دورو  اب  هک  دوب  ّتنس  تداع و 

(. َنیِِّیبَّنلا َمَتاخ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  َو  « ) تسا ناربمایپ  نیرخآ  هدننک و  متخ  ادخ و  لوسر  وا )  ) یلو : » دیازفا یم سپس 
تابثا ار  تیمتاـخ  تلاـسر و  زا  یـشان  يونعم  طاـبترا  هیآ  لـیذ  و  دـنک ، یم عطق  یلک  روطب  ار  یبسن  طاـبترا  هیآ  ردـص  نیا  رب  اـنب 

.دوش یم نشور  لیذ  ردص و  دنویپ  اجنیا  زا  و  دیامن ، یم
رد تایئزج  تایلک و  عورف و  لوصا و  زا  هدراذـگ ، وا  رایتخا  رد  هدوب  مزال  هنیمز  نیا  رد  ار  هچنآ  همه  هاگآ  ملاع و  دـنوادخ  هتبلا  و 

(. ًامِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و  اه ، هنیمز مامت 
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617 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

ربمایپ نیگنـس  فئاظو  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  ناـنمؤم : ياـشگهار  ناگتـشرف  ادـخ و  دورد  تمحر و  هیآ 41 -) )
مامت رد  نآ  هنماد  شرتسگ  غیلبت و  نیا  هنیمز  ندروآ  مهارف  يارب  اجنیا  رد  دوب ، تلاسر  غیلبت  ماـقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 

ناـمیا هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم نینچ  هدرک  اـهنآ  هـمه  هـب  ار  نخـس  يور  دـنک ، یم ناـیب  ار  ناـنمؤم  فئاـظو  زا  یـشخب  طـیحم 
(. ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینک دای  ناوارف  ار  ادخ  دیا ! هدروآ

617 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

(. اًلیِصَأ ًةَرُْکب َو  ُهوُحِّبَس  َو  « ) دییامن هیزنت  حیبست و  ار  وا  ماش  حبص  و  (- » هیآ 42 )
ددرگ یم باترپ  ناسنا  فرط  هب  وس  ره  زا  نیطایـش  هسوسو  ياـهریت  ناوارف و  رایـسب  يداـم  یگدـنز  رد  تلفغ  لـماوع  نوچ  يرآ !

.تسین لاح  همه  رد  ریثک » رکذ   » زج یهار  نآ  اب  هزرابم  يارب 
.ناسل هقلقل  نابز و  اب  اهنت  هن  دنوادخ » هب  دوجو  مامت  اب  هجوت   » ینعی هملک  یعقاو  ینعم  هب  ریثک » رکذ  »

«. داد دهاوخ  ياج  نیرب  تشهب  رد  دوخ  فطل  هیاس  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  ادخ  دای  رایسب  سک  ره  : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
618 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

618 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

دورد و امـش  رب  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم تسا ، موادـم  حـیبست  رکذ و  ییاـغ  تلع  هجیتـن و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 43 -) )
نوریب رفک ) كرـش و  لهج و   ) تاملظ زا  ار  امـش  ات  دـننک ) یم تمحر  ياضاقت  امـش  يارب   ) زین وا  ناگتـشرف  و  دتـسرف ، یم تمحر 

(. ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئالَم  ْمُْکیَلَع َو  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه  « ) دوش نومنهر  اوقت ) ملع و  نامیا و   ) رون يوس  هب  دروآ و 
(. ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو  « ) تسا نابرهم  میحر و  نانمؤم  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  »

.تسا هدومن  اهنآ  دادما  رومأم  زین  ار  شناگتشرف  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  اهنآ  يربهر  تیاده و  لیلد  نیمه  هب  و 
دنمورین یـششک  قوشعم  بناـج  زا  هک  دـهد  یم دـیون  اـهنآ  هب  قـح و  هار  ناـکلاس  همه  يارب  گرزب  تسا  یتراـشب  هیآ  نیا  يرآ !

تاوهـش و ماهوا و  تاملظ  زا  ار  نانمؤم  هک  تسادـخ  صاخ  تمحر  نیا  يرآ ! دـسرب ! ییاج  هب  هراچیب  قشاـع  شـشوک  اـت  تسا ،
هار نیا  دوـبن  وا  تمحر  رگا  هک  ددرگ  یم نوـمنهر  سفن  رب  طلـست  ناـنیمطا و  نیقی و  روـن  هب  دروآ و  یم نوریب  یناطیـش  سواـسو 

.دش یمن هدومیپ  زگره  مخ  چیپرپ و 

618 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

تیحت : » دـیوگ یم هدرک ، میـسرت  ترابع  نیرتهاتوک  رد  هجو و  نیرتیلاع  هب  ار  اهنآ  شاداـپ  ناـنمؤم و  ماـقم  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
(. ٌمالَس ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیِحَت  « ) تسا مالس  دننک  یم رادید  ار  وا  هک  يزور  تمایق ) زور   ) رد اهنآ  هب  یهلا  ناگتشرف 

.نانیمطا شمارآ و  اب  مأوت  تسا  یمالس  تسا ، یتحاران  جنر و  درد و  هنوگ  ره  زا  باذع و  زا  تمالس  هناشن  هک  تسا  یمالس  نیا 
شاداپ اهنآ  يارب  دنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک ، اهنآ  راک  نایاپ  هب  هراشا  تسا  راک  زاغآ  هب  طوبرم  تقیقح  رد  هک  ّتیحت  نیا  زا  دـعب 
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(. ًامیِرَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  « ) تسا هتخاس  مهارف  یشزرارپ 

618 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

نیا هب  نانمؤم و  يارب  نآ  هجیتن  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  نخـس  يور  اجنیا  رد  ینازورف ! غارچ  وت  هیآ 45 -) )
619 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  یشخب  نوماریپ  هک  ار  هتشذگ  تایآ  بیترت 

.دنک یم لیمکت  درک  یم ثحب  نانمؤم  فیاظو 
همه هک  تسا  هفیظو  جنپ  نایب  نآ  زا  دعب  هیآ  ود  رد  و  هدمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  فیـصوت  جنپ  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد 

.دنشاب یم رگیدکی  لمکم  طوبرم و  رگیدکی  هب 
(. ًادِهاش َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) میداتسرف هاوگ  دهاش و  ناونع  هب  ار  وت  ام  ربمایپ ! يا  : » دیامرف یم تسخن 

اهنآ هک  تسا  نیـشیپ  يایبنا  رب  هاوگ  دـهاش و  رگید  يوس  زا  دـنیب و  یم ار  اهنآ  لامعا  هک  ارچ  تسا ، تما  لاـمعا  هاوگ  وسکی  زا  وا 
اب تناشخرد و  قباوس  اب  تا ، هدـنزاس ياه  همانرب اب  تقالخا ، فاصوا و  اب  وت  دوجو  موس  يوس  زا  دـندوب و  شیوخ  تما  هاوگ  دوخ 

.تسا راگدرورپ  تردق  تمظع و  رب  هاوگ  دهاش و  و  تبتکم ، تیناقح  رب  هاوگ  دهاش و  درکلمع 
(. ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  َو   ) میداد رارق  هدننک » راذنا  هدنهد و  تراشب  ار  وت  ام  : » دیامرف یم هتخادرپ ، موس  مود و  فیصوت  هب  سپس 

.راختفا رپ  تیقفوم  يزوریپ و  هب  نادواج ، تداعس  تمالس و  هب  راگدرورپ ، نایاپ  یب شاداپ  هب  ناراکوکین  هدنهد  تراشب 
رد یتخبدب  ناماد  رد  طوقس  زا  و  يدوجو ، ياه  هیامرس مامت  تراسخ  زا  یهلا ، كاندرد  باذع  زا  ناقفانم  نارفاک و  هدننک  راذنا  و 

.ترخآ ایند و 

619 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  ربمایپ  فصو  نیمجنپ  نیمراهچ و  هب  هیآ  نیا  هیآ 46 -) )
(. ًارِینُم ًاجارِس  ِِهنْذِِإب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو  « ) شخب ینشور  غارچ  مه  و  میداد ) رارق   ) وا نامرف  هب  هّللا  يوس  هب  هدننک  توعد  ار  وت  ام  »
هّجوتم دوخ  يوس  هب  ار  اهلد  اهمـشچ و  و  دـیادز ، یم ار  تاملظ  اهیکیرات و  تسا ، شیوخ  هاوگ  شدوخ  هک  تسا  ینـشور  غارچ  وا 

.تسوا تیناقح  لیلد  زین  وا  دوجو  باتفآ » لیلد  دمآ  باتفآ   » هک هنوگ  نامه و  دنک ، یم
هیام هصالخ  و  قالخا ، نامیا و  حور  ّومن  شرورپ و  نامیا و  نید و  نادزد  رارف  و  شمارآ ، هیام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوجو 

.تسا عوضوم  نیا  هدنز  هاوگ  دهاش و  وا  یگدنز  خیرات  و  تسا ، تکرح  شبنج و  تایح و 
620 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

620 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

لابند هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  مهم  فئاظو  زا  هفیظو  جنپ  نایب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  میتفگ  هک  روط  نامه  هیآ 47 -) )
.تسا هناگ  جنپ  فاصوا  نایب 

َنِم ْمَُهل  َّنَِأب  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو  « ) تسا یگرزب  شاداپ  لضف و  ادـخ  يوس  زا  اهنآ  يارب  هک  هد  تراشب  ناـنمؤم  هب  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ًارِیبَک اًلْضَف  ِهَّللا 
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نآ دـنوادخ  هکلب  دوش ، یمن نانمؤم  کین  لامعا  شاداپ  هب  دودـحم  اهنت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ریـشبت »  » هلأسم هکنیا  هب  هراـشا 
.دنز یم مه  رب  یلکب  ار  شاداپ  لمع و  نایم  هنزاوم  هک  دشخب  یم اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  ردق 

620 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

َنیِِرفاـْکلا َو ِعُِطت  ـال  َو  « ) نکم تعاـطا  ناـقفانم  نارفاـک و  زا  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، موس  مود و  روتـسد  هب  نآ  زا  دـعب  هیآ 48 -) )
(. َنیِِقفانُْملا

هب هک  تسا  يردق  هب  عوضوم  تیمها  اما  تشادن ، ناقفانم  نارفاک و  زا  یتعاطا  زگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  کش  نودب 
هیکت اصوصخم  عوضوم  نیا  يور  نارگید ، يارب  یقـشم  رـس  رادـشه و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صخـش  يارب  دـیکأت  ناونع 
ریـسم ءاـنثا  رد  ندـش  هدیـشک  میلـست  شزاـس و  هب  دراد  رارق  نیتسار  ناربهر  هار  رـس  رب  هک  یمهم  تارطخ  زا  هک  نیا  هچ  دـنک ، یم

.تسا
ادـخ هک  سب  نیمه  امن و  لکوت  ادـخ  رب  نکم ، اهنآ  ياهرازآ  هب  ییانتعا  : » دـیوگ یم نینچ  روتـسد  نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد  سپس 

(. اًلیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  ِهَّللا َو  یَلَع  ْلَّکَوَت  ْمُهاذَأ َو  ْعَد  َو  « ) تسوت عفادم  یماح و 
و دندوب ، هداد  رارق  راشف  رد  تخس  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نتخاس  میلـست  يارب  اهنآ  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  زا  تمـسق  نیا 
وا و هب  تبـسن  يداصتقا  هرـصاحم  هچ  و  یندـب ، رازآ  قیرط  زا  هچ  و  تراسج ، ییوگدـب و  ناـبز و  مخز  قیرط  زا  هچ  اـهرازآ  عاونا 

.دنتشاد یم اور  شنارای 
دـنداد و جرخ  هب  یگداتـسیا  اهرازآ  عاونا  لباقم  رد  هوک  نوچمه  نیتسخن  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیوگ  یم خـیرات 

.دندش زوریپ  دوخ  فادها  رد  ماجنا  رس  و  دنتفریذپن ، ار  تسکش  میلست و  گنن  زگره 

620 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

621 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فلتخم  ياهتمسق  هتسیاش : ییادج  قالط و  ماکحا  زا  يا  هشوگ هیآ 49 -) )
یـضعب هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  یـضعب  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ياـه  هعومجم تروص  هب  بازحا )  ) هروس نیا  تاـیآ 

.دشاب یم نانمؤم  همه  هب  باطخ 
جاودزا نامیا  اب  نانز  اب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم تسا ، نامیا  لها  همه  هب  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  « ) دیراد هاگن  ار  نآ  باسح  دیهاوخب  هک  تسین  اهنآ  رب  امش  يارب  يا  هّدع دیداد  قالط  ندش  رتسبمه  زا  لبق  و  دیدرک ،
(. اهَنوُّدَتْعَت ٍةَّدِع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  اذِإ  اُونَمآ 

مزال هدع  نتـشاد  هاگن  دوش  عقاو  لوخد  زا  لبق  قالط  رگا  هک  هدومرف  نایب  هقّلطم  نانز  هّدع  مکح  يارب  یئانثتـسا  دـنوادخ  اجنیا  رد 
.تسا هدوب  هدش  نایب  هدع  مکح  هیآ ، نیا  زا  لبق  هک  دیآ  یم تسد  هب  ریبعت  نیا  زا  و  تسین ،

هراشا نآ  هب  زین  هرقب  هروس  رد  هک  دزادرپ - یم دـنا  هتفرگ قالط  یـسنج  شزیمآ  زا  لبق  هک  ینانز  ماـکحا  زا  يرگید  مکح  هب  سپس 
(. َّنُهوُعِّتَمَف « ) دیزاس دنم  هرهب یبسانم ) هیده  اب   ) ار اهنآ  : » دیامرف یم تسا - هدش 

.دشاب هدشن  نییعت  وا  يارب  يرهم  هک  تسا  بجاو  ییاج  رد  نز  هب  بسانم  هیده  نتخادرپ  کش  نودب 
: تسا هدومرف  هدرک و  نایب  ـالامجا  ار  نآ  هرقب  هروس  هیآ 236  رد  دیجم  نآرق  دشاب ؟ دیاب  هزادنا  هچ  هیده »  » نیا رادـقم  هک  نیا  رد 
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«. شدوخ هزادنا  هب  تسا  تسدگنت  هک  سک  نآ  شیئاناوت و  هزادنا  هب  دراد  ییاناوت  هک  سک  نآ  فراعتم  بسانم و  يا  هیده »
ادـج اهنآ  زا  یحیحـص  تروص  هب  و  دـینک » ناشیاهر  يا  هتـسیاش زرطب   » ار هقّلطم  ناـنز  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  مکح  نیرخآ 

(. اًلیِمَج ًاحارَس  َّنُهوُحِّرَس  َو   ) دیوش

621 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

اجنیا رد  لبق ، هیآ  رد  نانز  نداد  قـالط  هب  طوبرم  ماـکحا  زا  يا  هراـپ رکذ  زا  دـعب  ینک ! جاودزا  یناوت  یم ناـنز  نیا  اـب  هیآ 50 -) )
حرش هدوب  زاجم  ربمایپ  يارب  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ار  يا  هناگتفه دراوم  و  هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخـش  هب  ار  نخـس  يور 

622 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم
ََکل اْنلَلْحَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) میدرک لالح  وت  يارب  يا  هتخادرپ ار  اهنآ  رهم  هک  ار  وت  نارـسمه  ام  ربمایپ ! يا  : » دـیوگ یم تسخن  - 1

(. َّنُهَروُجُأ َْتیَتآ  ِیتاَّللا  َکَجاوْزَأ 
وا اب  دنتـشادن و  يدـنواشیوخ  هطبار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اـب  هک  دنتـسه  یناـنز  دـعب  ياـه  هلمج هنیرق  هب  ناـنز  نیا  زا  روظنم 

هوـالع هب  دـندرک ، یم تخادرپ  ادـقن  ار  هیرهم  نادـنواشیوخ  ریغ  اـب  جاودزا  ماـگنه  هب  هک  تسا  هدوب  موـسرم  اریز  دـندرک ، جاودزا 
ءزج راـک  نیا  لاـح  ره  هب  یلو  تسا ، رتـهب  دـشاب ، هتـشاد  نآ  هب  زاـین  رـسمه  هک  يدروـم  رد  اـصوصخم  رهم ، نتخادرپ  رد  لـیجعت 

.دنامب اضعب  ای  الک  جوز  هدهع  رد  همذ  تروص  هب  رهم  تسا  نکمم  نیفرط  قفاوت  اب  و  تسین ، تابجاو 
(. َْکیَلَع ُهَّللا  َءافَأ  اَّمِم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  َو  « ) تسا هدیشخب  وت  هب  ادخ  لافنا ، مئانغ و  قیرط  زا  هک  ار  ینازینک  و  - » 2

وت رب  زین  اـهنیا  دـنا » هدرک ترجاـهم  وت  اـب  هک  ییاـه  هلاـخ نارتخد  وت و  یئاد  نارتخد  اـه و  همع نارتخد  وت و  يومع  نارتـخد  و  - » 3
(. َکَعَم َنْرَجاه  ِیتاَّللا  َِکتالاخ  ِتاَنب  َِکلاخ َو  ِتاَنب  َِکتاَّمَع َو  ِتاَنب  َکِّمَع َو  ِتاَنب  َو   ) دنلالح

مدـع و  هدوب ، نامیا  رب  لیلد  ترجه  زور  نآ  رد  هک  تسنآ  رطاخ  هب  ترجاهم  دـیق  یلو  تسا ، نشور  هورگ  راهچ  نیا  رد  راـصحنا 
تیـصخش و اب  نانز  نایب  هیآ  رد  فده  دـهد و  یم اهنآ  هب  يرتشیب  زایتما  ترجه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  رفک و  رب  لیلد  ترجاهم 

.دنشاب یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرسمه  بسانم  هک  تسا  تلیضف  اب 
وا اب  دناوت  یم دـهاوخب  ربمایپ  رگا  دوشن ) لئاق  دوخ  يارب  يرهم  هنوگ  چـیه  و   ) دـشخبب ربمایپ  هب  ار  دوخ  ینامیا  اب  نز  هاگره  و  - » 4

(. اهَحِْکنَتْسَی ْنَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو  « ) دنک جاودزا 
(. َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  ََکل  ًۀَِصلاخ  « ) نانمؤم ریاس  يارب  هن  تسا  زاجم  وت  يارب  اهنت  یجاودزا  نینچ  اما  »

ْدَق ( ؟ تسا هدرک  یم باجیا  هچ  اـهنآ  حـلاصم  و  میراد » ررقم  یمکح  هچ  ناـشنازینک  نارـسمه و  دروم  رد  اـهنآ  يارب  میناد  یم اـم  »
623 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُُهناْمیَأ .) ْتَکَلَم  ام  ْمِهِجاوْزَأ َو  ِیف  ْمِْهیَلَع  انْضَرَف  ام  انِْملَع 

رد هک  تسا  هدوب  یحلاصم  يور  میا  هدش لئاق  یتیدودـحم  دراوم  یـضعب  رد  اهنآ  يارب  جاودزا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  رگا  نیا  رب  انب 
.تسین باسح  یب تاررقم  ماکحا و  نیا  زا  کی  چیه  و  هدوب ، مکاح  وت  اهنآ و  یگدنز 

و ٌجَرَح .) َْکیَلَع  َنوُکَی  ْالیَِکل  « ) دشاب هدوبن  وت  رب  تلاسر ) يادا  رد   ) یجرح لکـشم و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دیازفا یم سپس 
.ینک ادا  ار  دوخ  ياهتیلوؤسم  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  یناوتب 

(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  «و 
یّلص ربمایپ  دیوگ : یم هلمج  نیا  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  صوصخم  ماکحا  نیا  هفـسلف  هب  هراشا  ریخا  هلمج 
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هک هدوب  نیا  فدـه  ینعی ، .تسا  هدـش  ماکحا  رد  توافت  ببـس  توافت  نیمه  دـنرادن و  نارگید  هک  دراد  یطئارـش  هلآ  هیلع و  هّللا 
.دوش هتشادرب  ماکحا  نیا  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شود  زا  تالکشم  اهتیدودحم و  زا  یتمسق 

623 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 51) )

623 ص :  لوزن ..... : نأش 

لقن نارـسفم  هچنآ  رب  اـنب  ربماـیپ - نارـسمه  زا  یعمج  هک  میتـفگ  اـهنآ  لوزن  نأـش  ناـیب  هروـس و  نـیمه  و 29  هـیآ 28  ریـسفت  رد 
میـسقت یگنوگچ  رد  هتـشذگ  نیا  زا  ازفیب  ام  یگدـنز  هنیزه  هقفن و  رب  هک  دـندرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـنا - هدرک

همه نآ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دنتـشاد  ییاهتباقر  مه  اب  زین  اهنآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یگدنز  تاقوا 
تیاعر اهنآ  نایم  رد  تلادع  هنیمز  رد  ار  مزال  شـشوک  ترـضح  نآ  دـنچ  ره  داد ، یم رارق  هقیـضم  رد  مهم  تالاغتـشا  يراتفرگ و 

.درک یم
.تشاذگ دازآ  الماک  اهنآ  نایم  رد  شتاقوا  میسقت  رد  ار  ربمایپ  دش و  لزان  هیآ 

623 ص :  ریسفت ..... :

مه نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچمه  یهلا  گرزب  ربهر  کی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یگدنز  زا  رگید  لکـشم  کی  عفر 
رکف دناوت  یمن دـننیچ ، یم وا  يارب  جراخ  لخاد و  زا  یکانرطخ  ياه  هئطوت و  تسا ، راتفرگ  تخـس  ثداوح  هروک  رد  هک  ینامز  رد 

هب دناوتب  ات  دشاب  یبسن  شمارآ  ياراد  دوخ  یلخاد  یگدنز  رد  دیاب  دـنک ، شیـصوصخ  یـصخش و  یگدـنز  لوغـشم  دایز  ار  دوخ 
624 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزادرپب  رطاخ  تغارف  اب  تسا  هدرک  هطاحا  ار  وا  وس  ره  زا  هک  یتالکشم  هوبنا  لح 

رب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  نورد  رد  ینافوط  اهنآ ، لوادـتم  هنانز  ياـهتباقر  نارـسمه و  ناـیم  فـالتخا  هاـگ  لاـح  نیع  رد 
.تسا هتشاد  یم لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  و  هتخیگنا ، یم

و داد ، نایاپ  اهشکمشک  اهارجام و  نیا  هب  هشیمه  يارب  و  هدش ، لئاق  شربمایپ  يارب  ار  اهیگژیو  زا  رگید  یکی  دنوادخ  هک  تساجنیا 
.درک لابلا  غراف  رطاخ و  هدوسآ  رظن  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

دزن یهاوخب  ار  مادک  ره  يزادنا و  ریخأت  هب  یناوت  یم یهاوخب  ار  نانز  نیا  زا  کی  ره  دـعوم ) : ) دومرف میناوخ  یم هیآ  رد  هکنانچ  و 
(. ُءاشَت ْنَم  َْکَیلِإ  يِوُْؤت  َّنُْهنِم َو  ُءاشَت  ْنَم  یِجُْرت  « ) یهد ياج  دوخ 

، دنک میسقت  هنالداع  روطب  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  تاقوا  رهوش  هک  تسا  نآ  ددعتم  نارسمه  دروم  رد  مالسا  ماکحا  زا  یکی  میناد  یم
.دننک یم ریبعت  مسق » قح   » ناونع هب  یمالسا  هقف  بتک  رد  عوضوم  نیا  زا  و 
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وا زا  هیآ  نیا  مکح  هب  مسق  قح  تیاعر  یگدنز ، صاخ  طئارش  رطاخ  هب  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صیاصخ  زا  یکی 
.درک یم تیاعر  ار  تلادع  تاواسم و  ناکمالا  یتح  لاح  نیا  اب  وا  دنچ  ره  دوب  طقاس 

َْتیَغَْتبا ِنَم  َو  « ) تسین وت  رب  یهانگ  یهد  ياج  دوخ  دزن  یهاوخب  يا  هتخاس رانک  رب  هک  ار  اهنآ  زا  یضعب  هاگره  و  : » دیازفا یم سپس 
(. َْکیَلَع َحانُج  الَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم 

.تسا رارق  رب  رییخت  نیا  زین  راک  همادا  رد  تسوت ، اب  رایتخا  زاغآ ، رد  اهنت  هن  بیترت  نیا  هب  و 
دندرگ يراذـگ  یم ناشرایتخا  رد  هچنآ  هب  یـضار  اهنآ  همه  دـنوشن و  نیگمغ  هک  نیا  اهنآ و  مشچ  ینـشور  يارب  یهلا  مکح  نیا  »

(. َّنُهُّلُک َّنُهَْتیَتآ  اِمب  َْنیَضْرَی  َّنَزْحَی َو  َّنُُهُنیْعَأ َو ال  َّرَقَت  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  « ) تسا رتکیدزن 
اب دـیاب  اهنآ  نیا  رب  انب  هدـش ، عیرـشت  یمهم  حـلاصم  يارب  ادـخ  هیحان  زا  هک  تساهنآ  همه  هراب  رد  یمومع  مکح  کـی  نیا  هک  ارچ 

.دنهد نت  نآ  هب  تبغر  اضر و 
حلاصم لامعا و  همه  زا   ) دنوادخ و  دـناد ، یم تسامـش  بولق  رد  ار  هچنآ  ادـخ  : » دـنک یم متخ  هلمج  نیا  اب  ار  بلطم  هیآ  نایاپ  رد 

625 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  و  تسا ، ربخاب ) ناگدنب 
(. ًامِیلَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  ْمُِکبُوُلق َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو   ) دنک یمن هلجع  اهنآ  رفیک  رد  و  تسا » میلح  لاح  نیع 

.دیتسه دونشخان  نیمادک  ربارب  رد  و  دیراد ، میلست  اضر و  ابلق  مکح  نیمادک  ربارب  رد  امش  دناد  یم ادخ  يرآ !

625 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

یّلص ربمایپ  نارسمه  هب  طوبرم  ماکحا  زا  يرگید  مکح  هیآ  نیا  رد  ربمایپ  نارـسمه  اب  طابترا  رد  رگید  مهم  مکح  کی  هیآ 52 -) )
: دیامرف یم هدش ، نایب  هلآ  هیلع و  هّللا 

یهد و قـالط  ار  یـضعب   ] ینک لّدـبم  يرگید  نارـسمه  هب  ار  تنارـسمه  یناوت  یمن و  تسین ، لـالح  وـت  رب  ینز  رگید  نیا  زا  دـعب  »
رد وت  کلم  رد  زینک  تروص  هب  هک  هچنآ  رگم  دوش ، عقاو  وت  هجوت  دروم  اهنآ  لامج  دـنچ  ره  ینیزگرب ] وا  ياج  هب  يرگید  رـسمه 

ال  ) میتشادرب وت  زا  نانآ  زا  رـسمه  رایتخا  رد  ار  برع  لیابق  راـشف  مکح  نیا  اـب  و  تسا » زیچ  ره  رب  بقارم  رظاـن و  دـنوادخ  و  دـیآ ،
ٍء ْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َُکنیِمَی َو  ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ  َّنُُهنْـسُح  َکَبَجْعَأ  َْول  ٍجاوْزَأ َو  ْنِم  َّنِِهب  َلَّدَـبَت  ْنَأ  ـال  ُدـَْعب َو  ْنِم  ُءاـسِّنلا  َکـَل  ُّلِـحَی 

(. ًابِیقَر

625 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 53) )

625 ص :  لوزن ..... : نأش 

.داد مدرم  هب  یلصفم  اتبسن  همیلو  درک ، جاودزا  شحج » تنب  بنیز   » اب ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
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ار شباحصا  هک  داد  روتسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صوصخم  مداخ  هک  سنا 
هک نیا  ات  دـندش ، یم جراخ  قاـتا  زا  دـندروخ و  یم اذـغ  دـندمآ و  یم هتـسد  هتـسد  مدرک ، توعد  ار  همه  نم  منک ، توعد  اذـغ  هب 

عمج ار  هرفـس  تسا  نینچ  هک  نونکا  دومرف : مشاب ، هدرکن  توعد  ار  وا  نم  هک  هدـنامن  یقاـب  یـسک  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدرک : ضرع 
ثحب لوغشم  دندنام و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  قاتا  رد  نانچمه  رفن  هس  اما  دندش ، هدنکارپ  تیعمج  دنتشادرب و  ار  هرفـس  دینک ،

.دندوب وگتفگ  و 
لومعم قبط  مدرم  ریاس  ناگیاسمه و  یهاگ  هک  دوش  یم هدافتسا  نئارق  یضعب  زا  زین  درک و  نایب  ار  مزال  تاروتـسد  دش و  لزان  هیآ 

هّللا یّلص  ربمایپ  نارسمه  تیثیح  ظفح  يارب  دندمآ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  زا  یـضعب  دزن  یئایـشا  نتفرگ  تیراع  يارب 
ریسفت هدیزگرب  .دنریگب  هدرپ  تشپ  زا  دنریگب  اهنآ  زا  يزیچ  دنهاوخ  یم هاگره  هک  داد  روتسد  نانمؤم  هب  دش و  لزان  هیآ  هلآ  هیلع و 

626 ص : ج3 ، هنومن ،
ناهج زا  مشچ  وا  هاگره  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نافلاخم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
عونمم یلکب  وا  زا  دعب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  اب  جاودزا  دش و  لزان  هیآ  درک ! میهاوخ  جاودزا  وا  نارـسمه  اب  ام  دشوپب 

.داد نایاپ  زین  هئطوت  نیا  هب  و  تخاس ،

626 ص :  ریسفت ..... :

ربمایپ اب  ترـشاعم  بادآ  هب  طوبرم  هچنآ  اصوصخم  مالـسا  ماکحا  زا  رگید  یـشخب  تسا و  ناـنمؤم  هب  هیآ  نیا  رد  نخـس  يور  زاـب 
.دنک یم نایب  حیرص  ایوگ و  هاتوک و  ياه  هلمج نمض  تسا  هدوب  توبن  هداوناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

اذغ فرـص  يارب  هک  نیا  رگم  دیوشن ، لخاد  هدز  رـس  ربمایپ  ياهقاتا  رد  زگره  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم تسخن 
اذـغ تقو  راظتنا  رد  دـییایب و  لبق  یتدـم  زا  هک  نیا  هن  دـیوش ) دراو  عقوم  هب  هک  نیا  هب  طورـشم  مه  نآ  ، ) دوش هداد  هزاجا  امـش  هب 

(. ُهانِإ َنیِرِظان  َْریَغ  ٍماعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دینیشنب
توعد هک  یماگنه  هب  هوالع  هب  .دش  یسک  هناخ  دراو  دیابن  هزاجا  نودب  دروم  چیه  رد  درادن ، ربمایپ  هب  صاصتخا  مکح  نیا  املـسم 

.دننکن مهارف  هناخ  بحاص  يارب  عقوم  یب تمحازم  دنشاب و  سانش  تقو  دیاب  دنوش  یم ماعط  هب 
هدـنکارپ دـیدروخ  اذـغ  هک  یماـگنه  و  دـیوش ، دراو  دـیدش  توعد  هک  یماـگنه  یلو  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، مکح  نیمود  هب  سپس 

(. اوُرِشَْتناَف ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  « ) دیوش
َو « ) دیهدن لیکشت  يرگید ) نابزیم  چیه  ربمایپ و  هناخ  رد   ) وگتفگ سنا و  سلجم   » اذغ فرـص  زا  سپ  دیامرف : یم مکح  نیموس  رد 

(. ٍثیِدَِحل َنیِِسنْأَتْسُم  ال 
.تسانثتسم تروص  نیا  رد  دشاب  یسنا  سلجم  نینچ  ناهاوخ  نابزیم  تسا  نکمم  هتبلا 

قح نایب  زا  دنوادخ  یلو  درک ، یم مرش  امـش  زا  وا  اما  داد ، یم رازآ  ار  ربمایپ  راک  نیا  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  مکح  نیا  تلع  سپس 
ج3، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ِّقَْحلا .) َنِم  ِییْحَتْـسَی  ُهَّللا ال  ْمُْکنِم َو  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  « ) درادـن ابا  دـنک و  یمن مرش 

627 ص :
زا صاخـشا  قح  نایب  یلو  درک  یمن ابا  چـیه  تشادـن  یـصوصخ  یـصخش و  هبنج  هک  يدراوم  رد  قح  نایب  زا  زین  ادـخ  ربماـیپ  هتبلا 

.تسابیز بلاج و  رگید  ناسک  هیحان  زا  اما  تسین  ابیز  ناشدوخ  هیحان 
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ربمایپ نارـسمه  زا  یگدنز  لئاسو  عاتم و  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و  : » دراد یم نایب  نینچ  باجح »  » هنیمز رد  ار  مکح  نیمراهچ  سپس 
(. ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو  « ) دیهاوخب هدرپ )  ) باجح تشپ  زا  دیهاوخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هداد روتسد  اذل  دوبن  یبوخ  راک  دشاب ) یمالـسا  باجح  اب  دنچ  ره   ) مدرم دید  ضرعم  رد  ربمایپ  نارـسمه  نتفرگ  رارق  تسا  نشور 
.دنریگب رد  تشپ  ای  هدرپ  تشپ  زا  هک  هدش 

ْمُِکبُولُِقل َو ُرَهْطَأ  ْمُِکلذ  « ) تسا رتهب  نانآ  امش و  ياهلد  یکاپ  يارب  نیا  : » دیامرف یم نایب  نینچ  ار  نآ  هفسلف  روتسد  نیا  زا  دعب  نآرق 
(. َّنِِهبُوُلق

(. ِهَّللا َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو  « ) دیهد رازآ  ار  ادخ  لوسر  دیرادن  قح  امش  : » دیامرف یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  مکح  نیمجنپ 
.دوش یم لماش  ار  رازآ  تیذا و  هنوگ  ره  تسا و  ماع  هیآ  موهفم  یلو  تسا  سکعنم  هیآ  نیا  دوخ  رد  یئاذیا  لمع  هچرگ 

قح زگره  امـش  : » دـنک یم نایب  نینچ  وا  زا  دـعب  ربمایپ  نارـسمه  اـب  جاودزا  تمرح  هنیمز  رد  ار  مکح  نیرخآ  نیمـشش و  ماـجنا  رس 
ُهَجاوْزَأ اوُحِْکنَت  ْنَأ  َو ال  « ) تسا میظع  ادخ  دزن  رد  راک  نیا  هک  دیروآ  رد  شیوخ  يرـسمه  هب  وا  زا  دعب  ار  وا  نارـسمه  هک  دـیرادن 

(. ًامیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ًاَدبَأ  ِهِدَْعب  ْنِم 

627 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هاگآ روما  همه  زا  دنوادخ  دیراد  ناهنپ  ای  دینک  راکـشآ  ار  يزیچ  رگا  : » دیوگ یم هداد ، رادشه  ادیدش  مدرم  هب  هیآ  نیا  هیآ 54 -) )
(. ًامِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ًاْئیَش  اوُْدُبت  ْنِإ  « ) تسا

رد هک  اهنآ  هچ  دندرک و  يراج  نابز  رب  هک  اهنآ  هچ  تسین ، ربخ  اب  شربمایپ  هب  تبـسن  امـش  یئاذیا  ياه  همانرب زا  ادخ  دینکن  نامگ 
.دنک یم راتفر  شتّین  راک و  بسانتم  سک  ره  اب  و  دناد ، یم یبوخ  هب  ار  همه  دنتشاد  میمصت  لد 

628 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

628 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 55) )

628 ص :  لوزن ..... : نأش 

: دندرک ضرع  شتمدخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارـسمه  ناگتـسب  نادنزرف و  ناردپ و  هتـشذگ ) هیآ   ) باجح هیآ  لوزن  زا  دعب 
؟ مییوگ نخس  هدرپ  تشپ  زا  اهنآ  اب  زین  ام  ادخ ! لوسر  يا 

.دوش یمن امش  لماش  مکح  نیا  هک  تفگ  خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ 

628 ص :  ریسفت ..... :
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یّلص ربمایپ  نارسمه  دروم  رد  باجح  هراب  رد  یقلطم  مکح  هتـشذگ  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسا  انثتـسم  باجح  نوناق  زا  هک  يدراوم 
اهنت دنتسه و  نآ  يارجا  هب  فظوم  زین  اهنآ  مراحم  هک  دروآ  یم دوجو  هب  ار  مّهوت  نیا  مکح  نیا  قالطا  دوب و  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا 

.داد حرش  ار  هلأسم  نیا  مکح  دش و  لزان  هیآ  دنریگب ، سامت  اهنآ  اب  دیاب  هدرپ  تشپ  زا 
و دوخ ، نارهاوخ  نادنزرف  ناردارب ، نادنزرف  ناردارب ، نادنزرف ، ناردپ ، اب  هک  تسین  یهانگ  ربمایپ ] نارـسمه   ] نانآ رب  : » دـیامرف یم

ِءاْنبَأ َّنِِهناوْخِإ َو ال  َّنِِهئاْنبَأ َو ال  َّنِِهئابآ َو ال  ِیف  َّنِْهیَلَع  َحانُج  ال   ) دشاب هتـشاد  سامت  باجح  نودـب  دوخ » ناگدرب  و  ناملـسم ، نانز 
(. َّنُُهناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  َّنِِهئاِسن َو ال  َّنِِهتاوَخَأ َو ال  ِءاْنبَأ  َّنِِهناوْخِإ َو ال 

.دنشاب یم انثتسم  دنهورگ  شش  نیا  رد  رصحنم  هک  اهنآ  مراحم  رگید  ریبعت  هب  و 
يزیچ ره  رب  دـنوادخ  هک  دـینک  هشیپ  ار  اوقت  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ًادیِهَش ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َنیِقَّتا  َو   ) تسین ناهنپ  یفخم و  وا  رب  زیچ  چیه  و  تسا » هاگآ 
دـشابن رگا  هک  تساوقت  نامه  یلـصا  هشیر  تسین ، شیب  هانگ  زا  ظفح  يارب  یلئاسو  همه  اهنیا  دـننام  و  هدرپ ، باجح و  هک  نیا  هچ 

.دیشخب دهاوخن  يدوس  زین  لئاسو  نیا  یتح 

628 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

یّلص ربمایپ  تمرح  ظفح  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ییاهثحب  لابند  هب  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دورد  مالـس و  هیآ 56 -) )
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبـسن  ناگتـشرف  دنوادخ و  صاخ  هقالع  زا  نخـس  تسخن  اجنیا  رد  هدمآ  وا  ءاذیا  مدع  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هّللا یّلـص  ربمایپ  ناگدنهد  رازآ  موش  كاندرد و  بقاوع  سپـس  و  دـهد ، یم نانمؤم  هب  روتـسد  هنیمز  نیا  رد  دـعب  و  دـیوگ ، یم هلآ 
ریـسفت هدـیزگرب  ءاذـیا  ار  ناـنمؤم  تمهت  قـیرط  زا  هک  ار  یناـسک  گرزب  هاـنگ  هلحرم  نیرخآ  رد  دزاـس و  یم حرطم  ار  هلآ  هیلع و 

629 ص : ج3 ، هنومن ،
.دنک یم وگزاب  دننک 

(. ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  « ) دنتسرف یم دورد  تمحر و  ربمایپ  رب  ناگتشرف  دنوادخ و  : » دیامرف یم تسخن 
رب قح  نامرف  هب  ناهج  نیا  ریبدت  هک  یناگتشرف  مامت  یتسه و  ملاع  راگدیرفآ  هک  تسالاو  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماقم 
يا ، » دیوش گنهامه  یتسه  ناهج  مایپ  نیا  اب  زین  امش  تسا  نینچ  هک  نونکا  دنتسرف ، یم دورد  وا  رب  تسا  هدش  هدراذگ  اهنآ  هدهع 
ِْهیَلَع اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیشاب میلـست  وا  نامرف  ربارب  رد  دییوگب و  مالـس  دیتسرفب و  دورد  وا  رب  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک 

(. ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو 
جرا و ادابم  دیرمـشب ، شنازرا  ادابم  هتفرگ  رارق  امـش  سرتسد  رد  یهلا  فطل  هب  رگا  و  تسا ، شنیرفآ  ملاع  ردقنارگ  رهوگ  کی  وا 

.دینک شومارف  اهنامسآ  همه  ناگتشرف  دزن  رد  راگدرورپ و  هاگشیپ  رد  ار  وا  ماقم 
تیب لها  تنس و  لها  قرط  زا  هک  يرامش  یب تایاور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولـص  تیفیک  هراب  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 

.دییازفیب دّمحم »  » رب تاولص  ماگنه  هب  ار  دّمحم » لآ   » هک تسا  هدمآ  احیرص  هدیسر 
«. دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » تروص نیا  هب 

629 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 33) بازحألا ةروس 
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دننک یم ءاذیا  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  : » دـیوگ یم دـنک ، یم نایب  ار  هتـشذگ  هیآ  لباقم  هطقن  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 57 -) )
َنیِذَّلا َّنِإ  « ) تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننک راوخ  باذـع  نانآ  يارب  دزاس و  یم رود  دوخ  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ 

(. ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ءاذـیا  اما  دروآ و  یم مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  تسا  داحلا  رفک و  نامه  راگدرورپ » ءاذـیا   » زا روظنم 

.دوش یم لماش  دهد  رازآ  ار  وا  هک  يراک  هنوگ  ره  و  دراد ، یعیسو  موهفم 
هیلع یلع  اصوصخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  رازآ  هک  دوش  یم هدافتسا  نینچ  هدش  دراو  هیآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  زا  یتح 

630 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدوب  هیآ  نیمه  لومشم  زین  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شرتخد  مالّسلا و 
«. درازآ یم ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  زا  يا  هراپ همطاف  : » دومرف ادخ  لوسر 

.تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ینعم  نیمه  هیبش 

630 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

قوـف تیمها  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ادـخ و  ءاذـیا  زا  دـعب  نآ  يارب  دـیوگ و  یم نخـس  ناـنمؤم  ءاذـیا  زا  هیآ  نیا  هیآ 58 -) )
، دـنهد یم رازآ  دـنا  هدادـن ماجنا  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  نامیا  اب  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک  و  : » دـیامرف یم دوش ، یم لـئاق  يا  هداـعلا

(. ًانِیبُم ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنا هدش يراکشآ  هانگ  ناتهب و  لمحتم 
هتفرگ رارق  شربمایپ  ادـخ و  فیدر  رد  اجنیا  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ، شربماـیپ  ادـخ و  اـب  يدـنویپ  ناـمیا  قیرط  زا  نمؤم  هک  ارچ 

.تسا
ناتهب ار  یناملـسم  نز  ای  درم  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  نینچ  هدرک  لقن  ربمایپ  شدج  زا  اضرلا » یـسوم  نب  یلع  ماما   » هک یثیدح  رد 

رب هتفگ  هچنآ  هدهع  زا  ات  دهد  یم رارق  شتآ  زا  یلت  يور  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  تسین  وا  رد  هک  دیوگب  ینخس  وا  هراب  رد  ای  دنز 
«! دیآ

630 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 59) )

630 ص :  لوزن ..... : نأش 

يارب هک  یعقوم  بش  ماگنه  دندراذگ ، یم زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  دنتفر و  یم دجـسم  هب  ناملـسم  نانز  مایا  نآ 
رازآ ار  اهنآ  اوران  نانخـس  حازم و  اب  دنتـسشن و  یم اهنآ  هار  رـس  رب  شابوا  هزره و  ناناوج  زا  یـضعب  دـنتفر  یم ءاشع  برغم و  زاـمن 

.دندش یم نانآ  محازم  دنداد و  یم
ادیپ تمحازم  هناهب  یسک  دنوش و  هتخانش  یبوخ  هب  ات  دننک  تیاعر  لماک  روطب  ار  دوخ  باجح  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ 
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.دنکن

630 ص :  ریسفت ..... :

رد هتشذگ ، تایآ  رد  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ءاذیا  زا  یهن  لابند  هب  نانکارپ ! هعیاش  نامحازم و  هب  دیدش  راطخا 
.دنک یم مادقا  قیرط  ود  زا  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  هدرک و  هیکت  ءاذیا  دراوم  زا  یکی  يور  اجنیا 

631 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم لوا  تمسق  رد 
رتهب دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هک  نیا  يارب  راک  نیا  دننکفا  ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ] ياه  يرـسور  ] اهبابلج وگب :

َنِینْدـُی َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َِکتاَنب َو  َکِجاوْزَِأل َو  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی   ) دـننک هبوت  هدز  رـس  اـهنآ  زا  یهاـتوک  اـطخ و  نونکاـت  رگا  و  تسا »
(. َْنیَذُْؤی الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیباَلَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع 

نیع رد  هک  رابودـنب  یب نانز  زا  یـضعب  لثم  دنـشابن  انتعا  یب راگنا و  لهـس باجح  ندیـشوپ  رد  ناملـسم  ناـنز  هک  تسا  نیا  فدـه 
هزره دارفا  هجوت  ینعم  نیمه  تسا و  نایامن  نانآ  ياهندب  زا  ییاهتمسق  ابلاغ  هک  دنتـسه  یلاباال  اورپ و  یب نانچ  نآ  باجح  نتـشاد 

.دنک یم بلج  اهنآ  هب  ار 
دنوادـخ : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  تخاس ، یم ناشیرپ  هتـشذگ  هب  تبـسن  ار  نامیا  اب  نانز  زا  یعمج  مکح ، نیا  لوزن  هک  اجنآ  زا  و 

(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه 
دینک هبوت  دیشخب ، دهاوخ  ار  امـش  دنوادخ  تسا  هدوب  ینادان  لهج و  رثا  رب  نوچ  هدش  یهاتوک  رما  نیا  رد  نونکات  امـش  زا  هاگ  ره 

.دیهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  ششوپ  تفع و  هفیظو  و  دیدرگ ، زاب  وا  يوس  هب  و 

631 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هراشا

هیآ 60) )

631 ص :  لوزن ..... : نأش 

تاوزغ زا  یـضعب  هب  هک  یماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوماریپ  ار  تاـعیاش  عاونا  دـندوب و  هنیدـم  رد  نیقفاـنم  زا  یهورگ 
ییاناوت هک  یناناملـسم  هدش ، ریـسا  دنتفگ : یم هاگ  و  هدش ، هتـشک  ربمایپ  دنتفگ : یم هاگ  دـنتخاس ، یم رـشتنم  مدرم  نایم  رد  تفر  یم

.دندروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  تیاکش  دندش ، یم تحاران  تخس  دندوب  هدنام  هنیدم  رد  دنتشادن و  ار  گنج 
.درک دیدهت  ار  نانکارپ  هعیاش  نیا  تخس  دش و  لزان  هیآ 

631 ص :  ریسفت ..... :
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شابوا لذارا و  هناـیذوم  ياـهتیلاعف  ینعی  هلأـسم  نیا  رگید  دـعب  هب  دـش  هداد  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب  شیپ  هیآ  رد  هک  يروتـسد  لاـبند  هب 
دننک یم شخپ  هنیدـم  رد  غورد  رابخا  هک  یناسک  زین  تسا و  يراـمیب  ناـشبلق  رد  هک  یناـسک  ناـقفانم و  رگا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ،
سپس تخاس ) میهاوخ  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  وت  یمومع  هلمح  کی  اب  و   ) میناروش یم نانآ  دض  رب  ار  وت  ام  دنرادن  رب  ناشراک  زا  تسد 

632 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  دنناوت  یمن یهاتوک  تدم  زج 
َُّمث ال ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  َنوـُفِجْرُْملا  ٌضَرَم َو  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َنوُِقفاـنُْملا َو  ِهَْتنَی  َْمل  ْنـَِئل  «! ) دـننامب رهـش  نـیا  رد  وـت  راـنک 

(. اًلِیلَق اَّلِإ  اهِیف  َکَنوُرِواُجی 

632 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

و دنوش ، یم درط  اج  همه  زا   » دنتشگ درط  یمالسا  تموکح  تیامح  تحت  زا  دندش و  هدنار  رهـش  نیا  زا  هک  یماگنه  و  هیآ 61 -) )
(. اًلِیتْقَت اُولُِّتق  اوُذِخُأ َو  اوُفُِقث  امَْنیَأ  َنِینوُْعلَم  «! ) دیسر دنهاوخ  لتق  هب  یتخس  هب  دش و  دنهاوخ  هتفرگ  دنوش  هتفای  اج  ره 

راید هب  دننک و  یم ادیپ  وجتـسج و  تقد  اب  ار  اهنآ  و  دوب ، دـنهاوخن  ناما  رد  اج  چـیه  رد  یمومع  هلمح  نیا  زا  دـعب  هک  نیا  هب  هراشا 
.دنوش یم هداتسرف  مدع 

632 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هدوب نیـشیپ  ماوقا  رد  هک  یگـشیمه  یهلا و  تسا  یتنـس  نیا  ، » تسین يا  هزات روتـسد  نیا  دـیازفا : یم هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 62 -) )
ِهَّللا َۀَّنُـس   ) دوش یم رداص  اهنآ  هب  یمومع  هلمح  نامرف  دننارذگب  دح  زا  ار  هئطوت  یمرـش و  یب راکبارخ  ياههورگ  هاگ  ره  هک  تسا »

(. ُْلبَق ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف 
َو « ) یبای یمن يرییغت  لیدبت و  دنوادخ  تنـس  يارب   » هک ارچ  دش  دهاوخن  نوگرگد  زگره  تسا  یهلا  تنـس  کی  مکح  نیا  نوچ  و 

(. اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدِجَت  َْنل 
لیدبت رییغت و  تسا و  راد  هشیر یعطق و  الماک  بلطم  دننادب  هک  دنک  یم صخـشم  ار  دیدهت  نیا  ندوب  يدـج  تقیقح  رد  ریبعت  نیا 

.دنشاب یکاندرد  تشون  رس  نینچ  راظتنا  رد  ای  دنهد و  نایاپ  دوخ  نیگنن  لامعا  هب  دیاب  ای  درادن ، هار  نآ  رد 
.درادن یصاخشا  ناکم و  نامز و  هب  صاصتخا  یمالسا  ماکحا  ریاس  دننام  مکح  نیا 

ورب ور  يدـج  تارطخ  اب  ار  یمالـسا  هعماج  و  دـیآ ، رد  نایرج  کی  تروص  هب  درذـگب و  دـح  زا  هئطوت  یـشاپمس و  یتسار  هب  رگا 
مدرم و  دروآ ، رد  ارجا  هب  تسا  هدش  هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  ار  قوف  تایآ  روتسد  دناوت  یم یمالـسا  تموکح  دزاس 

!؟ دنک جیسب  داسف  ياه  هشیر ندیبوک  مه  رد  يارب  ار 

632 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

یکی هب  اجنیا  رد  تفگ ، یم رارـشا  ناقفانم و  ياه  هئطوت زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  دوش ؟ یم اپ  رب  یک  تمایق  دنـسرپ : یم هیآ 63 -) )
هدیزگرب بولق  رد  دیدرت  کش و  داجیا  روظنم  هب  ای  ءازهتـسا و  ناونع  هب  هاگ  هک  تسا  هدـش  هراشا  اهنآ  برخم  ياه  همانرب زا  رگید 

633 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
؟ دوش یم اپ  رب  یک  دهد  یم ربخ  نآ  زا  دّمحم  هک  یفاصوا  همه  نآ  اب  تمایق  هک  دندرک  یم حرطم  ار  لاؤس  نیا  نالد  هداس 
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(. ِۀَعاَّسلا ِنَع  ُساَّنلا  َُکلَئْسَی  « ) دننک یم لاؤس  تمایق  مایق  نامز  نوماریپ  وت  زا  مدرم  : » دیامرف یم
نیا زا  وا  زج  سک  چـیه  و  تسادـخ » دزن  اـهنت  عوضوم  نیا  رب  یهاـگآ  ربماـیپ )! يا  : ) وـگب : » دـیوگ یم خـساپ  نینچ  اـهنآ  هب  سپس 

.دنربخ یب نآ  زا  زین  برقم  ناگتشرف  لسرم و  ناربمایپ  یتح  ِهَّللا .) َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق   ) تسین هاگآ  عوضوم 
(. ًابیِرَق ُنوُکَت  َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو  « ) دشاب کیدزن  تمایق  مایق  دیاش  یناد ؟ یم هچ  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  و 

633 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

دوخ تمحر  زا  ار  نارفاک  دنوادخ  : » دیامرف یم هتخادرپ ، اهنآ  كاندرد  تازاجم  زا  يا  هشوگ نارفاک و  دیدهت  هب  سپس  هیآ 64 -) )
(. ًاریِعَس ْمَُهل  َّدَعَأ  َنیِِرفاْکلا َو  َنََعل  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هدرک  مهارف  يا  هدننازوس شتآ  نانآ  يارب  هتخاس و  رود 

633 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

َنوُدِجَی ًاَدبَأ ال  اهِیف  َنیِِدلاخ  « ) تفای دنهاوخن  يروای  تسرپ و  رـس  دـنام و  دـنهاوخ  نازوس  شتآ  نیا  رد  هنادواج  اهنآ  (- » هیآ 65 )
(. ًاریِصَن اِیلَو َو ال 

ار ناسنا  هک  تسا  یـسک  ریـصن »  » یلو دریگ  یم هدـهع  رب  ار  راک  مامت  ماجنا  ّیلو »  » هک تساجنیا  رد  ریـصن »  » و ّیلو »  » نایم تواـفت 
.يریصن هن  دنراد و  ییلو  هن  تمایق  رد  نارفاک  نیا  اما  دسرب ، دوخ  دوصقم  هب  ات  دهد  یم کمک 

633 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هک رواـیب  رطاـخ  هب  ار  يزور  : » دـیامرف یم هدرک ، ناـیب  تماـیق  رد  ار  اـهنآ  كاـندرد  باذـع  زا  يرگید  تمـسق  سپـس  هیآ 66 -) )
(. ِراَّنلا ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی  « ) دوش یم نوگرگد  خزود  شتآ  رد  اهنآ  ياهتروص 

رب نتفرگ  رارق  رظن  زا  اـی  و  هدرمژپ ، درز و  هاـگ  دوـش و  یم دوـبک  خرـس و  هاـگ  هک  تساـه  هرهچ گـنر  رظن  زا  اـی  ینوـگرگد  نـیا 
(. هّللاب ذوعن   ) رگید تمس  هاگ  و  دریگ ، یم رارق  شتآ  رب  اهنآ  تروص  تمس  نیا  هاگ  هک  تسا  شتآ  ياه  هلعش

َنُولوُقَی « ) میدوب هدرک  تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  ام  شاک  يا  دنیوگ : یم  » دوش و یم دـنلب  ناشراب  ترـسح  ياهدایرف  هک  تساجنیا 
634 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َالوُسَّرلا .) اَنْعَطَأ  َهَّللا َو  اَنْعَطَأ  انَْتَیل  ای 

.دوبن ام  راظتنا  رد  یکاندرد  تشون  رس  نینچ  میدرک  یم تعاطا  رگا  هک 

634 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

اَّنِإ انَّبَر  اُولاق  َو  « ) دنتخاس هارمگ  ار  ام  اهنآ  سپ  میدرک  تعاطا  دوخ  ياهرتگرزب  اسؤر و  زا  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم و  (- » هیآ 67 )
(. اَلِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  انَءارَبُک  انَتَداس َو  انْعَطَأ 

634 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

دـنهاوخ و یم ادـخ  زا  ار  دوخ  ناگدـننک  هارمگ  دـیدش  تازاجم  دـنیآ و  یم ناـجیه  هب  هارمگ  ناـیخزود  نیا  اـجنیا  رد  هیآ 68 -) )
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َنِم ِْنیَفْعِـض  ْمِِهتآ  انَّبَر  ! ) ام ندرک  هارمگ  رب  یباذع  ناشیهارمگ و  رب  یباذع  نک » باذع  نادنچ  ود  ار  اهنآ  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم
(. ِباذَْعلا

(. ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  «! ) یگرزب نعل  نک  نعل  ار  اهنآ  «و 
هارمگ يارب  هک  تسا  یـششوک  شالت و  رطاخ  هب  ریبک » نعل   » و فعاضم » باذـع   » یلو دنتـسه  نعل  باذـع و  قحتـسم  اهنآ  املـسم 

.دنا هتشاد نارگید  ندرک 

634 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

كرت هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماقم  مارتحا  نوماریپ  هک  ییاهثحب  لابند  هب  دنداد ؟ ع )  ) یـسوم هب  اوران  ياهتبـسن  هچ  هیآ 69 -) )
هک یناسک  يا  : » دیوگ یم هدرک ، نانمؤم  هب  ار  نخـس  يور  اجنیا  رد  دمآ ، هتـشذگ  تایآ  رد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ءاذیا  هنوگ  ره 

و دومن ، كاپ  اّربم و  اوران  ياهتبسن  همه  زا  ار  وا  ادخ  اما  دندرک ، رازآ  تیذا و  ار  یسوم  هک  دیـشابن  یناسک  دننام  دیا ! هدروآ نامیا 
َناک اُولاق َو  اَّمِم  ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یـسُوم  اْوَذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  « ) دوب تلزنم  گرزب  دـنموربآ و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا 

(. ًاهیِجَو ِهَّللا  َْدنِع 
يربمایپ ره  زا  شیب  لیئارـسا  ینب  نایذوم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنتفرگ  رارق  ءاذـیا  دروم  هک  یناربمایپ  مامت  نایم  زا  یـسوم  باختنا 

.دنداد رازآ  ار  وا 
ءاذـیا ار  ع )  ) یـسوم فلتخم  ياه  هبنج زا  لیئارـسا  ینب  اریز  تسا  عماـج  یلک و  مکح  کـی  اـجنیا  رد  ع )  ) یـسوم ءاذـیا  زا  روظنم 
شخپ دـننام  دوبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  تبـسن  هنیدـم  مدرم  زا  یـضعب  رازآ  هب  تهابـش  یب هک  یئاهءاذـیا  دـندرک ،

لیذ رون  هروس  ریـسفت  رد  نآ  حرـش  هک  دـنداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـسمه  هب  هک  ییاوران  تبـسن  بیذاکا و  لقن  تاعیاش و 
635 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تشذگ  ات 20  تایآ 11 

ربارب رد  وا  زا  عافد  هب  ادخ  دشاب  تلزنم  ردق و  بحاص  هیجو و  ادخ  هاگشیپ  رد  یـسک  هاگ  ره  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم هیآ  نیا  زا 
.دزادرپ یم دنهد  یم وا  هب  اوران  ياهتبسن  هک  يذوم  دارفا 

635 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

نابزدـب نایذوم  نانکارپ و  هعیاش  هراب  رد  هک  ییاهثحب  لابند  هب  هیآ  نیا  دوش : حالـصا  ناـتلامعا  اـت  دـییوگب  قح  نخـس  هیآ 70 -) )
ناـمیا هک  یناـسک  يا  : » دـیوگ یم تـسا ، یعاـمتجا  گرزب  درد  نـیا  ناـمرد  تـقیقح  رد  هـک  دـنک  یم رداـص  يروتـسد  تشذـگ 

(. ًادیِدَس ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ...« ) دییوگب قح  نخس  و  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا ! هدروآ
.دریگ یم ار  لطاب  داسف و  جاوما  ولج  مکحم  دس  کی  نوچمه  هک  تسا  ینخس  دیدس » لوق  »

635 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

: دیامرف یم نایب  نینچ  ار  قح  نخس  و  دیدس » لوق   » هجیتن هیآ  نیا  هیآ 71 -) )
(. ْمَُکبُونُذ ْمَُکل  ْرِفْغَی  ْمَُکلامْعَأ َو  ْمَُکل  ِْحلُْصی  « ) دزرمایب ار  ناتناهانگ  دنک و  حالصا  ار  امش  ياهراک  ات  »

حالـصا و  لامعا ، حالـصا  رثؤم  لماوع  زا  یکی  قح  راـتفگ  و  تسا ، قح  راـتفگ  همـشچ  رـس  ناـبز و  حالـصا  هیاـپ  اوقت  تقیقح  رد 
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(. 114 دوه / «. ) دنرب یم نیب  زا  ار  ناهانگ  کین  لامعا  ِتائِّیَّسلا  َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ   » هک ارچ  تسا ، ناهانگ  شزرمآ  ببس  لامعا 
ِعُِطی ْنَم  َو  « ) تسا هتفای  تسد  یمیظع  يزوریپ ) و   ) يراگتـسر هب  دنک  شلوسر  ادخ و  تعاطا  سک  ره  و  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 

(. ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو 
دیفس ور  ادخ  هاگـشیپ  رد  دوش و  هدوشخب  شناهانگ  و  ددرگ ، كاپ  ناسنا  لامعا  هک  رتالاب  رترب و  نیا  زا  يزوریپ  يراگتـسر و  هچ 

!؟ ددرگ

635 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 33) بازحألا ةروس 

هک ار  یمهم  لئاسم  تسا  بازحا  هروس  تایآ  نیرخآ  هک  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رـشب : راختفا  نیرتگرزب  یهلا  تناما  لمح  هیآ 72 -) )
ریسفت هدیزگرب  ناشن  و  دنک ، یم لیمکت  تسا  هدمآ  قالخا  و  بدا ، تفع ، راثیا ، داهج ، حلاص ، لمع  نامیا ، هنیمز  رد  هروس  نیا  رد 

636 ص : ج3 ، هنومن ،
.دشاب یهلا  میظع  تلاسر  لماح  دناوت  یم هک  تسا  يزاتمم  رایسب  تیعقوم  ياراد  هنوگچ  ناسنا  هک  دهد  یم

تیالو و  فیلکت ، دـهعت ،  ) تناما ام  : » دـیوگ یم هدومرف ، نایب  تقلخ  ناهج  ماـمت  رب  ار  ناـسنا  زاـیتما  نیرتمهم  نیرتگرزب و  تسخن 
(. ِلابِْجلا ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ  « ) میتشاد هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ار  هیهلا )

(. اْهنِم َنْقَفْشَأ  اهَْنلِمْحَی َو  ْنَأ  َْنَیبَأَف  « ) دندیساره نآ  زا  دنتفات و  رب  رس  نآ  لمح  زا  تقلخ ) ملاع  گرزب  میظع و  تادوجوم   ) اهنآ اما  »
عوضخ هجوت و  اب  هتخیمآ  ساره  سرت و  ینعی  قافشا  اب  مأوت  اهنآ  ندرک  ابا  هکلب  دوبن  رابکتـسا  رـس  زا  نانآ  ندرک  ابا  تسا  یهیدب 

.دوب
(. ُناْسنِْإلا اَهَلَمَح  َو  «! ) دیشک شود  رب  ار  نآ  دمآ و ) ولج  شنیرفآ  ملاع  هبوجعا  نیا   ) ناسنا اما  »

(. ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ! ) درک متس  دوخ  هب  تخانشن و  ار  میظع  ماقم  نیا  ردق  نوچ  دوب » لهاج  ملاظ و  رایسب  وا   » هک سوسفا  یلو 
صاخ هدـنب  لماک و  ناسنا  ماقم  هب  ندیـسر  و  رایتخا ، هدارا و  اب  هتخیمآ  دودـحمان ، تروص  هب  لماکت  تیلباـق  ناـمه  یهلا » تناـما  »

.تسا هیهلا  تیالو  شریذپ  ادخ و 
اب تناما ، نیا  هک  یماگنه  ینعی  تسا  ندومن  هسیاقم  نامه  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  تناـما  نیا  نتـشاد » هضرع   » زا روظنم  اـما 

.دندرک مالعا  گرزب  تناما  نیا  شریذپ  يارب  ار  شیوخ  یگتسیاش  مدع  دادعتسا  لاح و  نابز  هب  اهنآ  دش  هسیاقم  اهنآ  دادعتسا 
.تسا جراخ  ام  هدهع  زا  تناما  نیا  لمح  هک  دندیشک  دایرف  لاح  نابز  اب  همه  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  بیترت  نیا  هب 

رد و  ددرگ ، اریذـپ  ار  هیهلا  تیالو  و  دـشک ، شود  رب  ار  تیلوؤسم  دـهعت و  تسناوت  یم هک  دوب  هدـش  هدـیرفآ  نانچ  نآ  ناسنا  یلو 
هدـیزگرب .درپسب  شراگدرورپ  زا  دادمتـسا  اب  دوخ و  ياپ  اب  ار  هار  نیا  و  دـنک ، ریـس  لازیال  دوبعم  يوس  هب  لامک  تیدوبع و  هداـج 

637 ص : ج3 ، هنومن ، ریسفت 
.دادعتسا ملاع  بسح  رب  ینیوکت  تسا  یشریذپ  هکلب  هدوبن ، یتافیرشت  يدادرارق و  شریذپ  کی  شریذپ  نیا  هتبلا 

ردق و زا  یهاگآ  مدـع  ناشدوخ و  رب  ندرک  ملظ  اهناسنا و  بلاغ  يراک  شومارف  رطاخ  هب  لوهج »  » و مولظ »  » هب ناسنا  فیـصوت  اما 
.دراد همادا  زین  نونکا  مه  دش و  عورش  نایلباق  طخ  و  لیباق »  » هلیسو هب  مدآ  لسن  رد  زاغآ  زا  هک  يراک  نامه  تسا ، یمدآ  تلزنم 

637 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 33) بازحألا ةروس 
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نیا لمح  زا  دعب  ناسنا  دارفا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  نایب  تسا ، ناسنا  هب  تناما  نیا  هضرع  تلع  نایب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 73 -) )
قفانم نادرم  دنوادخ ، هک  هدوب  نیا  فده  : » دیامرف یم نانمؤم ، ناکرـشم و  ناقفانم ، دندش : میـسقت  هورگ  هس  هب  یهلا  گرزب  تناما 
نامیا اب  نانز  نامیا و  اـب  نادرم  رب  دـنوادخ  زین  و  دـهد ، رفیک  دـنک و  باذـع  ار  كرـشم  ناـنز  كرـشم و  نادرم  و  قفاـنم ، ناـنز  و 

یَلَع ُهَّللا  َبُوتَی  ِتاکِرْشُْملا َو  َنیِکِرْشُْملا َو  ِتاِقفانُْملا َو  َنیِِقفانُْملا َو  ُهَّللا  َبِّذَُعِیل  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دتسرف و  تمحر 
(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  ِتانِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْملا َو 

« بازحا هروس  نایاپ  »

مراهچ دلج 

19 ص :  راتفگشیپ ..... 

هب هار  یمالسا ، تسایـس  یگدنز ، همانرب  ماکحا ، فراعم ، .تسا  دیجم  نآرق  ناناملـسم  ام  هیامرـس  نیرتگرزب  هنومن ! ریـسفت  هدیزگ 
.میبای یم ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رد  ار  همه  همه و  ادخ ، برق  يوس 

.وسکی زا  نیا  دوش  رتانشآ  زور  هب  زور  دوخ  ینید  گرزب  باتک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ناملسم  ره  هفیظو  نیا ، ربانب 
هدیچیپ ناهج  رسارس  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  صوصخب  و  ام ، رـصع  رد  نیملـسم  يرادیب  رثا  رب  هک  مالـسا  هزاوآ  رگید  يوس  زا 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا ، هتخیگنارب  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  ناهج  ناملـسم  ریغ  مدرم  يواکجنک  سح  تسا ،
نیا يارب  یفاک  ییوگباوج  هنافسأتم  دنچ  ره  دسر ، یم ایند  هدنز  ياهنابز  هب  نآرق  ریـسفت  همجرت و  ياضاقت  اج  همه  زا  رـضاح  لاح 

.مینک بولطم  ياهاضاقت  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  هدامآ  ار  دوخ  درک و  شالت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، اهاضاقت 
نایراق دـنک ، یم ادـیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ام  روشک  طیحم  رد  صوصخب  ناهج و  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  روضح  هناتخبـشوخ 

20 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگآ  نارسفم  دنمجرا ، ناظفاح  گرزب ،
مهم یصصخت  ياه  هتشر زا  یکی  تروص  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  ریسفت  یصصخت  هتـشر  دنتـسین ، مک  هّللا  دمحب  ام  زورما  هعماج  رد 

ریسفت  » اتسار نیمه  رد  و  تسا ، یناحتما  داوم  زا  اه و  هزوح یمسر  سورد  زا  زین  ریسفت  سرد  دراد ، يرایـسب  نایـضاقتم  هدمآ و  رد 
یکی دیاش  و  نامز ، ياهزاین  زور و  لئاسم  هب  رظان  اوتحم و  رپ  لاح  نیع  رد  ناور و  سیلس و  تسا  يریـسفت  هک  دش ، هتـشون  هنومن »

.تسا دیجم  نآرق  هب  مدرم  یمومع  لابقا  نیمه  نآ  عیرس  شرتسگ  لیالد  زا 
اضر دمحم  نایاقآ : مالسا  ججح  نادنمـشناد و   ) مق هیملع  هزوح  یمارگ  يالـضف  زا  یهورگ  قافتا  هب  ریـسفت  نیا  هیهت  يارب  هچ  رگ 

- یئابطابط هّللا  رون  دیس  یعاجش - نسح  دیس  ینسح - لوسرلا  دبع  ینامیا - هّللا  دسا  یماهلا - دواد  یماما - رفعج  دمحم  ینایتشآ -
هب هجوت  اب  یلو  دش ، هدیشک  يدایز  تامحز  لاس  هدزناپ  تدم  رد  يدراهتشا ) يدمحم  دمحم  یتئارق و  نسحم  یهللا - دبع  دومحم 

فرط رب  نآ  هیهت  یگتـسخ  مامت  دـمآ ، لمع  هب  نآ  زا  ننـست  لها  ناردارب  یتح  اهرـشق و  مامت  يوس  زا  هک  يا  هداـعلا قوف  لابقتـسا 
.ادخ هاگشیپ  رد  لوبقم  تسا  يرثا  هّللا  ءاش  نا  هک  دمآ  دوجوب  ناتسود  لد  رد  دیما  نیا  تشگ و 

هدیـسر پاچ  هب  اهراب  زین  دلج  ( 27  ) رد ودرا »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  هدـش ، رـشتنم  پاچ و  راب  اههد  ریـسفت  نیا  یـسراف  نتم 
ياهروشک فلتخم  طاقن  رد  دیسر و  پاچ  هب  توریب  رد  اریخا  لثمألا »  » ریـسفت مان  هب  زین  یبرع »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  تسا ،

.تفای راشتنا  یمالسا 
رهاـظ یمالـسا  تاـعوبطم  قـفا  رد  يدوز  هب  مه  نآ  میراودـیما  هک  تسا  هیهت  تسدرد  نوـنکا  مه  یـسیلگنا »  » ناـبز هب  نآ  همجرت 
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.ددرگ
.دندش نآ  هصالخ »  » رشن ناهاوخ  يریثک  هورگ  هنومن  ریسفت  راشتنا  زا  دعب 

رد و  دـنوش ، انـشآ  يا  هدرـشف حرـش  و  تایآ ، یلامجا  ياوتحم  هب  رتمک  هنیزه  اـب  رتهاـتوک و  تقو  رد  دـنناوتب  دـندوب  لـیام  هک  ارچ 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دوش  يریگ  هرهب نآ  زا  یسرد  نتم  ناونع  هب  تسا  هجوت  دروم  نآرق  ریسفت  هک  یسرد  ياهـسالک  زا  یـضعب 

21 ص : ج4 ،
نیا یلو  میتفیب  دلج  جنپ  رد  هنومن ، ریـسفت  يدلج  ( 27  ) هرود ماـمت  صیخلت  رکف  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  رّرکم ، تساوخرد  نیا 

بانج مرتحم  لضاف  هک  نیا  ات  دـمآ  لمع  هب  مزال  ياهیـسررب  دـش و  يزیر  هماـنرب هعلاـطم و  نآ  هراـب  رد  یتدـم  دوبن ، یناـسآ  راـک 
رب هنومن » ریسفت  یعوضوم  تسرهف   » هیهت رد  ناشیا  هقیلـس  نسح  راکتـشپ و  تیلاعف و  هقباس  هک  یئاباب  یلع  دمحا - ياقآ  باطتـسم 

ماجنا ناشیا  هلیسو  هب  ّمهم  نیا  يزور  هنابش  رمتسم  راک  لاس  هس  تدم  رد  دیدرگ و  ّمهم  نیا  ماجنا  راد  هدهع دوب  مّلـسم  نشور و  ام 
.دیدرگ

ییاناوت هزادـنا  هب  دوب  ییامنهار  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  مدرک و  تراظن  ناشیا  ياه  هتـشون رب  ارارک  دوخ  رـصاق  رکف  اب  زین  بناـجنیا 
سیلس همجرت  اب  نآرق  مه  هک  هدمآ  دوجو  هب  رابرپ  هدنزرا و  يرثا  هّللا  دمحب  منک  یم رکف  عومجم  رد  و  مداد ، رکذت  ار  مزال  لئاسم 

، دـنوش هاگآ  تاـیآ  ریـسفت  زا  عیرـس  هعجارم  کـی  اـب  دـنهاوخ  یم هک  یناـسک  يارب  ییاـیوگ ، هدرـشف و  ریـسفت  مه  درادرب و  رد  ار 
.دشاب یم

.دش هداهن  هنومن  ریسفت  هدیزگرب  نآ  مان  و 
زا تسا  يا  هدـیزگ هک  هدرـشف  هصالخ و  نیا  مراودـیما  منک ، یم ینادردـق  رکـشت و  ناـشیا  غیرد  یب تاـمحز  زا  دوخ  هبون  هب  نم  و 
يا هریخذ ددرگ و  نآرق  هب  دنم  هقالع ياهرشق  مومع  رظن و  لها  لوبق  دروم  زین  لصفم ، نآ  زا  یلمجم  ثیدح  و  ساسح ، ياهتمـسق 

.دشاب ءازجلا » موی   » رد ام  همه  يارب 
/10 اب 6 / قباطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤم  ریما  دوعـسم  دالیم  زور  بجر 1414  يزاریش 13  مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق -

1372
23 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

23 ص :  ءزج 22 .....  همادا 

23 ص :  [ ..... 34  ] أبس هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 54  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

23 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: تسا بلطم  جنپ  هب  رظان  هدش - هدیمان  ابس »  » مان هب  أبس »  » موق تشذگرس  حرش  تبسانم  هب  هک  هروس - نیا  ياهثحب 
«. ّتیهولا  » و ّتیبوبر » « » دیحوت  » هلمج زا  وا  كاپ  تافص  و  یتسه ، ملاع  رد  دنوادخ  ياه  هناشن زا  یتمسق  و  دیحوت » هلأسم  - » 1
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.هدش حرطم  رتشیب  هروس  نیا  رد  لئاسم  همه  زا  هک  داعم » هلأسم  - » 2
تازجعم زا  يا  هراپ نایب  و  وا ، هراب  رد  نانمشد  ياهیئوج  هناهب  هب  خساپ  و  مالسا » ربمایپ  اصوصخم  نیـشیپ و  يایبنا  توبن  هلأسم  - » 3

.فلس يایبنا 
نامیلس یگدنز  زا  يا  هشوگ نایب  نمض  ناگدننک ، نارفک  نارازگرکش و  تشونرـس  دنوادخ و  گرزب  ياهتمعن  زا  یـشخب  نایب  - 4

.ابس موق  و 
.حلاص لمع  نامیا و  هشیدنا و  رکفت و  هب  توعد  - 5

23 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: میناوخ یم نینچ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
«. دننک یم هحفاصم  وا  اب  یگمه  و  دوب ، دنهاوخ  وا  نیشنمه  قیفر و  نالوسر  ایبنا و  مامت  تمایق  رد  دناوخب  ار  أبس  هروس  هک  یسک  »
هروس  ) دوش یم زاغآ  دمح  اب  هک  ار  يا  هروس ود  هک  یـسک  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

24 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  مامت  دناوخب ، بش  کی  رد  رطاف ) أبس و 
ریخ زا  ردق  نآ  و  دـسر ، یمن وا  هب  یهورکم  چـیه  دـناوخب  زور  رد  ار  ود  نآ  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  یهلا  تسارح  ظفح و  رد  ار  بش 

ياهشاداپ نیا  املـسم  تسا !» هدیـسرن  نآ  هب  شیوزرآ  رکف و  و  هدرکن ، روطخ  شبلق  هب  زگره  هک  دوش  یم هداد  وا  هب  ترخآ  ایند و 
ندیـشیدنا يارب  دشاب  يا  همدقم دیاب  ندناوخ  هکلب  دـننک ، تعانق  نابز  هقلقل  ندـناوخ و  هب  اهنت  هک  دوش  یمن یناسک  بیـصن  میظع 

.تسا لمع  هزیگنا  زین  نآ  هک 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

24 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 34) إبس ةروس 

هک دوش  یم عورـش  راگدرورپ  دمح  اب  دیجم  نآرق  ياه  هروس زا  هروس  جـنپ  تسا : زیچ  همه  هب  ملاع  زیچ و  همه  کلام  وا  هیآ 1 -) )
(. ماعنا و  رطاف ، أبس ، هروس   ) تسا رگید  تادوجوم  نیمز و  نامسآ و  شنیرفآ  رطاخ  هب  دنوادخ  شیاتس  دمح و  هروس ، هس  رد 

.دشاب یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  نآرق  لوزن  رطاخ  هب  شیاتس  دمح و  نیا  فهک ) هروس   ) هروس کی  رد  و 
«. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » دریگ یم رب  رد  ار  روما  نیا  همه  هک  هدش  یعماج  ریبعت  دمح  هروس  رد  هک  یلاح  رد 

.ترخآ ایند و  رد  وا  تیمکاح  تیکلام و  رطاخ  هب  تسادخ  ساپس  دمح و  زا  أبس »  » هروس زاغآ  رد  نخس  لاح  ره  هب 
ِیف ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  « ) تسوا نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  مامت  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  دـمح  : » دـیامرف یم

(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو 
(. ِةَرِخْآلا ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  « ) تسا ترخآ  يارس  رد  وا  يارب  ساپس  دمح و  زین  «و 

.دراد وا  كاپ  تاذ  هب  قلعت  همه  یبیجع ، فرگش و  نوزوم و  تقلخ  ره  و  یتکرب ، هدیاف و  ره  و  یتمعن ، ره  هک  ارچ 
هب و  ددرگ ، یم رب  وا  كاپ  تاذ  هب  ماجنا  رـس  شیاتـس  دـمح و  نیا  دـنک  يزیچ  زا  یـشیاتس  حدـم و  ملاع  نیا  رد  سک  ره  نیا  ربانب 

25 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رعاش : هتفگ 
میکح وا  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  تسوا و  زا  ملاع  همه  هک  ملاع ، همه  رب  مقـشاع  تسوا  زا  مّرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مّرخ  ناهج  هب 
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(. ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  « ) تسا ریبخ  و 
هب زیچ  ره  هک  تسوا  یهاگآ  ملع و  ساسا  رب  و  دـنک ، یم تموکح  ناـهج  رب  بیجع  ماـظن  نیا  هک  تسوا  هغلاـب  تمکح  ساـسا  رب 

.دراد رایتخا  رد  دراد  زاین  هک  ار  هچنآ  يدوجوم  ره  و  هتفرگ ، رارق  دوخ  ياج 
شوه شوگ  هب  وا  حـیبست  دـمح و  همزمز  زین  یتسه  ناهج  تارذ  مامت  زا  هک  تسا  ناگتـشرف  اـهناسنا و  ناـبز  زا  اـهنت  هن  دـمح  نیا 

.دیوگ یم وا  حیبست  دمح و  هک  نیا  زج  تسین  يدوجوم  چیه  دسر ، یم

25 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 34) إبس ةروس 

لبق هیآ  رد  ریبـخ »  » و میکح »  » هب دـنوادخ  فیـصوت  بساـنت  هب  راـگدرورپ  ناـیاپ  یب ملع  زا  يا  هشوـگ حرـش  هب  هیآ  نـیا  هیآ 2 -) )
ام ِضْرَْألا َو  ِیف  ُجـِلَی  ام  ُمَْلعَی  « ) دـناد یم دوش  یم جراـخ  نآ  زا  ار  هچنآ  دور و  یم ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ،

(. اْهنِم ُجُرْخَی 
اجنآ رد  دنـسر و  یم ریذـپان  ذوـفن  هقبط  هب  دـنور و  یم ورف  نیمز  قاـمعا  رد  هـک  بالیـس  جاوـما  ناراـب و  تارطق  ماـمت  زا  وا  يرآ !

.تسا هاگآ  دنوش  یم هریخذ  اهناسنا  يارب  زکرمتم و 
.تسا ربخ  اب  دندرگ  یم لیدبت  یتوارط  رپ  هایگ  ای  زبسرس  تخرد  هب  يزور  دنور و  یم ورف  نیمز  رد  هک  ناهایگ  ياه  هناد زا  وا 

.دننک یم يورشیپ  نیمز  قامعا  هب  اذغ  بآ و  يوجتسج  رد  هک  یماگنه  هب  ناتخرد  ياه  هشیر زا 
داـسجا اـه و  هنیفد اـهجنگ و  زا  زین  و  دـننک ، یم ذوـفن  نیمز  لـخاد  هب  هک  اوـه  تارذ  فـلتخم و  ياـهزاگ  زا  هتـسیرتکلا ، جاوـما  زا 

.تسا ربخ  اب  اهنیا  همه  زا  يرآ  دنوش ، یم نفد  هدرتسگ  نیمز  نیا  رد  هک  اهناسنا  ریغ  اهناسنا و  زا  معا  ناگدرم 
زا دـشوج ، یم نآ  زا  هک  ییاـه  همـشچ زا  دـنا ، هتـساخرب نآ  زا  هک  اـهناسنا  زا  دـنوش ، یم جراـخ  نیمز  زا  هـک  یناـهایگ  زا  نـینچمه 

26 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  دزیخ ، یم رب  نآ  زا  هک  ییاهزاگ 
میناد یم ام  هچنآ  زا  معا  دنزیر ، یم نوریب  نیمز  قامعا  زا  هک  یتادوجوم  مامت  زا  هصالخ  و  دشک ، یم هنابز  نآ  زا  هک  ییاهناشفشتآ 

.تسا هاگآ  علطم و  اهنآ  همه  زا  وا  میناد ، یمن و 
ُجُْرعَی ام  ِءامَّسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  « ) تسا ربخاب  دور  یم ـالاب  نامـسآ  هب  اـی  دوش و  یم لزاـن  نامـسآ  زا  هچنآ  زا  وا  : » دـیازفا یم سپس 

(. اهِیف
ای تلاسر  غالبا  يارب  هک  یناگتشرف  زا  ینامسآ ، عیارش  یحو و  دنمورین  جاوما  زا  دیشروخ ، شخب  تایح هعشا  زا  ناراب ، ياه  هناد زا 

اهباهــش و زا  دوـش ، یم لزاـن  نـیمز  هـب  ّوـج  ءارواـم  زا  هـک  یناـهیک  هعــشا  زا  دـننک ، یم لوزن  نـیمز  هـب  رگید  ياـهتیرومأم  ماـجنا 
.تسا علطم  اهنیا  همه  زا  وا  دنوش ، یم بذج  نیمز  يوس  هب  هک  اضف  نادرگرس  ياه  هزیرگنس

زا دـندرگ ، یم زاب  نامـسآ  هب  دوخ  تلاسر  يادا  زا  سپ  هک  یناگتـشرف  زا  دـنک ، یم جورع  نامـسآ  هب  هک  ناگدـنب  لاـمعا  زا  زین  و 
لیکـشت ار  اـهربا  نامـسآ  زارف  رب  دزیخ و  یم رب  اـیرد  زا  هک  ییاـهراخب  زا  دـنور ، یم اهنامـسآ  هب  عمـس  قارتـسا  يارب  هک  ینیطاـیش 

.تسا هاگآ  اهنیا  همه  زا  يرآ  دنک ، یم دوعص  نامسآ  هب  دزیخ و  یم رب  یمولظم  لد  زا  هک  یهآ  زا  دهد ، یم
(. ُروُفَْغلا ُمیِحَّرلا  َوُه  َو  « ) هدنزرمآ نابرهم و  تسوا  : » دیازفا یم نایاپ  رد  و 

26 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 34) إبس ةروس 
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تفگ یم نخـس  ادـخ  تافـص  دـیحوت و  زا  هک  نیا  نیع  رد  هتـشذگ  تایآ  دـمآ ! دـهاوخ  تماـیق  دـنگوس  راـگدرورپ  هب  هیآ 3 -) )
.دوش یمن لح  قح  نایاپ  یب ملع  قیرط  زا  زج  داعم  ثحب  اریز  دوب ، داعم  هلأسم  زاس  هنیمز

َنیِذَّلا َلاق  َو  «! ) دیآ یمن ام  غارس  هب  تمایق  زگره  میراد ) شیپ  رد  یتمایق  هک  تسا  غورد  نیا  : ) دنتفگ نارفاک  و  : » دیوگ یم هیآ  اذل 
(. ُۀَعاَّسلا اَنِیتْأَت  اوُرَفَک ال 

باتک و باسح و  هک  دـیما  نیا  هب  تسا - هتخاس  ناشتـسد  زا  يراک  ره  دـننک و  ادـیپ  لمع  يدازآ  قیرط  نیا  زا  دنتـساوخ  یم اـهنآ 
.دنهد ماجنا  تسین - راک  رد  يداد  لدع و 

27 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تروص  هب  عطاق و  هلمج  کی  اب  نآرق  تسا  نشور  تمایق  لئالد  هک  اجنآ  زا  اما 
« دمآ دهاوخ  امـش  همه  غارـس  هب  تمایق  هک  دنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ ، وگب : : » دیوگ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هجیتن  نایب 

(. ْمُکَّنَِیتْأََتل یِّبَر  یَلب َو  ُْلق  )
اهناسنا یبرم  کلام و  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، ّتیبوبر  نوؤش  زا  تمایق  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ّبر »  » هملک يور  هیکت 

تالاکشا زا  یکی  هک  اجنآ  زا  و  دریگ ! نایاپ  زیچ  همه  گرم  اب  دنک و  اهر  هراک  همین  اما  دربب  شیپ  لماکت  ریـسم  رد  ار  اهنآ  دشاب و 
دناوت یم یـسک  هچ  نیمز ، فارطا  رد  نآ  يازجا  ندـش  هدـنکارپ  و  ناسنا ، ندـب  ندـش  كاخ  ماگنه  هب  هک  هدوب  نیا  داعم  نافلاخم 

هب دنک و  عمج  دسانـشب و  ار  اهنآ  دناوت  یم یـسک  هچ  رگید  يوس  زا  دـنادرگزاب ؟ نیون  یگدـنز  هب  دـنک و  عمج  دسانـشب و  ار  اهنآ 
نورب نورد و  راکشآ و  ناهن و  رد  ار  ناگدنب  لامعا  همه  نیا  باسح  دناوت  یم یسک  هچ  رگید  يوس  زا  دنادرگ ؟ زاب  نیون  یگدنز 

هزادـنا هب  تسا و  ربخاب  یناـهنپ  روما  ماـمت  زا  وا  : » دـنک یم هفاـضا  هیآ  هلاـبند  رد  اذـل  دـسرب ؟ اـهباسح  نیا  هب  عقوم  هب  دراد و  هاـگن 
ٍةَّرَذ ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع  « ) دوب دـهاوخن  نوریب  وا  نایاپ  یب ملع  هزوح  زا  نیمز  رد  هن  اهنامـسآ و  مامت  رد  يا  هرذ ینیگنس 

(. ِضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف 
َِکلذ َو ال ْنِم  ُرَغْـصَأ  َو ال  « ) تسا طبـض  تبث و  نیبم  باـتک  رد  اـهنیا  همه  هک  نیا  رگم  نآ ، زا  رتگرزب  هن  و  هرذ ، زا  رتکچوک  هن  «و 

(. ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ُرَبْکَأ 

27 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 34) إبس ةروس 

ناهج زا  دـعب  ار  یملاع  نینچ  موزل  رب  لیلد  رگید  ریبعت  هب  ای  و  دـنک ، یم نایب  ار  تمایق  مایق  فدـه  هیآ  ود  نمـض  سپـس  هیآ 4 -) )
شاداپ دنا  هداد ماجنا  حلاص  لمع  دـنا و  هدروآ نامیا  هک  ار  اهنآ  تسا  نیا  فدـه  : » دـیامرف یم هداد ، حرـش  نارکنم  ربارب  رد  ینونک 

(. ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  « ) دهد
(. ٌمیِرَک ٌقْزِر  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تسا یشزرارپ  يزور  ترفغم و  اهنآ  يارب   » يرآ

؟ ددرگ یمن لیطعت  تسا  تقلخ  لوصا  نیرت  یساسا زا  هک  تلادع  لصا  دنسرن  دوخ  شاداپ  هب  لمعلا  حلاص  نانمؤم  رگا  ایآ 

27 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 34) إبس ةروس 

هک یناسک  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  تسا  نامرجم  ناراکهنگ و  تازاـجم  دروم  رد  تلادـع  رگید  شخب  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 5 -) )
28 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  تایآ  بیذکت )  ) رد یعس 

اِنتایآ ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو  « ) تشاد دنهاوخ  كاندرد  دب و  یباذع  دنزیرگب ، دـنناوت  یم ام  تردـق  هزوح  زا  دـندرک  نامگ  و  دنتـشاد ،
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(. ٌمِیلَأ ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم 

28 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 34) إبس ةروس 

همه نآ  اب  ار  داعم  هناـعطاق  هک  دوب  یلدروک  ناربخ  یب زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  دـنناد : یم قح  ار  وت  توعد  ناـملاع ، هیآ 6 -) )
.دندرک یم راکنا  لئالد ،

نآ شریذپ  هب  نارگید  قیوشت  یهلا و  تایآ  قیدصت  هب  هک  دیوگ  یم ینادنمشیدنا  ناملاع و  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  تبسانم  نیمه  هب 
هب هک  دنناد  یم قح  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  هدـش ، هداد  ملع  ناشیا  هب  هک  یناسک  : » دـیامرف یم دـنزادرپ ، یم

ِطارِـص یلِإ  يِدْهَی  َّقَْحلا َو  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو  « ) دنک یم تیادـه  دـیمح  زیزع و  دـنوادخ  هار 
(. ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا 

.دریگ یم رب  رد  ناکم  نامز و  ره  رصع و  ره  رد  ار  نادنمشیدنا  نادنمشناد و  همه  َْملِْعلا ) اُوتوُأ  َنیِذَّلا  )
ایوگ و رایسب  تافارتعا  اهنآ  رد  هک  هتفای  فیلأت  نآرق  مالسا و  هراب  رد  یقرـش  یبرغ و  نادنمـشناد  يوس  زا  یفلتخم  ياهباتک  زورما 

.دوش یم هدید  قوف  هیآ  قدص  مالسا و  تمظع  رب  ینشور 

28 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 34) إبس ةروس 

، دنک یم لیمکت  يرگید  تروص  هب  ار  هتـشذگ  ياهثحب  ددرگ و  یم زاب  زیخاتـسر  تمایق و  هلأسم  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
: دنتفگ نارفاک  و  : » دیامرف یم

ره دش و  ادج  رگیدکی  زا  امـش  ندـب  تارذ  دـیدش و  كاخ  یگمه  هک  یماگنه  دـهد  یم ربخ  هک  میهد  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  ایآ 
َو ( !؟» دیدرگ یم زاب  يا  هزات شنیرفآ  هب  رگید  راب  دش ) يرگید  ناسنا  ای  ناویح  ندب  ءزج  دیاش  ای  و   ) تفرگ رارق  يا  هشوگ رد  کی 

(. ٍدیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ُْمْتقُِّزم  اذِإ  ْمُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکُّلُدَن  ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق 
ربمایپ هک  يداعم  دنتشادنپ  یم نینچ  هک : نیا  تسخن  هتفرگ ، همـشچ  رـس  رما  ود  زا  داعم  راکنا  هلأسم  رب  اهنآ  رارـصا  دسر  یم رظن  هب 

لوبق یتح  ای  داعم و  هب  داقتعا  هک  نیا  رگید  ریذپ ! بیـسآ تسا  یبلطم  ینامـسج ) داعم   ) درک یم حرطم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 
29 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا  رد  لاح  ره  هب  نآ  یلامتحا 

.دش یم بوسحم  كانرطخ  تخس  رفک  نارادمدرس  يارب  هک  دوب  یبلطم  نیا  و  دنک ، یم دهعت  تیلوؤسم و  داجیا 

29 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 34) إبس ةروس 

ادخ رب  وا  ایآ  : » دـنتفگ یم و  دـنتفرگ ، یم شا  هدـنیوگ نونج  ای  ییوگغورد و  رب  لیلد  ار  نخـس  نیا  اهنآ  هک  نیا  بجع  و  هیآ 8 -) )
؟» دراد نونج  یعون  ای  هتسب ؟ غورد 

هب نآرق  یلو  دیاشگب !؟ ینخـس  نینچ  هب  بل  تسا  نکمم  هنوگچ  لقاع  وگتـسار و  مدآ  هن  رگ  و  ٌۀَّنِج .) ِِهب  ْمَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ  )
دنرادـن ترخآ  هب  نامیا  هک  اـهنآ  هکلب   » وگغورد هن  تسا و  هناوید  وا  هن  تسین  نینچ  دـیوگ : یم خـساپ  نینچ  اـهنآ  هب  یعطاـق  زرط 

نیا زا  یهارمگ  هچ  ِدیِعَْبلا .) ِلالَّضلا  ِباذَْعلا َو  ِیف  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َِلب  « ) دنتـسه يرود  یهارمگ  باذع و  رد  نونکا ) مه  )
.دوش داعم  رکنم  ناسنا  هک  رتراکشآ 
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نیمه هب  دش  یم یکانتـشحو  سوباک  یناسنا  ره  يارب  گرم  روصت  دوب  ایند  رمع  زور  دنچ  نیمه  هب  دودحم  یگدـنز  رگا  یتسار  هب 
ار گرم  داـعم  هب  ناـنمؤم  هک  یلاـح  رد  دـنرب  یم رـس  هب  میلا  باذـع  هاـکناج و  ینارگن  عوـن  کـی  رد  هـشیمه  داـعم  نارکنم  لـیلد 

.دنرمش یم نادنز  نیا  زا  يدازآ  سفق و  ندش  هتسکش  يارب  يا  هلیسو و  اقب ، ناهج  يوس  هب  يا  هچیرد

29 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 34) إبس ةروس 

ور شیپ  هچنآ  هب  ایآ  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  جوجل ، نالفاغ  دیدهت  اب  مأوت  یلیلد  داعم ، نوماریپ  يرگید  لیلد  هب  سپس  هیآ 9 -) )
(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُهَْفلَخ  ام  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ام  یلِإ  اْوَرَی  ْمَلَف  َأ  ( ؟» دندرکن هاگن  هتفرگ  رارق  نیمز  نامسآ و  زا  نانآ  رس  تشپ  و 

رب لیلد  نیرتایوگ  شبهاوم ، تاکرب و  هدنز و  تادوجوم  مامت  اب  نیمز  نیا  نینچمه  رایس و  تباث و  نارتخا  همه  نیا  اب  نامـسآ  نیا 
.تسا راگدیرفآ  تردق 

سی هروس  هیآ 82  رد  هلمج  زا  هدش  لالدتسا  نآ  هب  داعم  نارکنم  ربارب  رد  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  تسا  تردق » ناهرب   » نامه نیا 
.ءارسا هروس  هیآ 99  و 

، دندنبب قیاقح  همه  يور  هب  مشچ  دنراد  رارـصا  هک  لد  هریت  بصعتم  هورگ  نیا  دیدهت  يارب  تسا  يا  همدـقم هلمج  نیا  نمـض ، رد 
30 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  رگا  : » دیامرف یم نآ  لابند  هب  اذل 

نفد نآ  ناـیم  رد  درادرب و  فاکـش  نیمز  دوش ، داـجیا  يا  هلزلز درب » ورف  دوخ  رد  ار  اـهنآ  رکیپ  میهد  یم روتـسد  نیمز  هب  میهاوخب 
(. َضْرَْألا ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ  ! ) دندرگ

دبوکب مه  رد  ار  ناشیگدنز  هناخ و  ناشدوخ و  و  دراب » ورف  اهنآ  رب  ینامسآ  ياهگنـس  تاعطق  میهد  یم نامرف  میهاوخب ) رگا   ) ای «و 
(. ِءامَّسلا َنِم  ًافَسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْسن  ْوَأ  )

ادـخ يوس  هب  هک  يا  هدـنب ره  يارب  اما  زیچ ، همه  رب  وا  ییاـناوت  دـنوادخ و  تردـق  رب   ) تسا ینـشور  هناـشن  عوضوم ، نیا  رد   » يرآ
(. ٍبِینُم ٍْدبَع  ِّلُِکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) دریگ راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  رکف و  و  ددرگزاب »

هزوح زا  میناوت  یم هنوگچ  ای  و  مینک ! راکنا  داعم  رب  ار  شیئاـناوت  میناوت  یم هنوگچ  میراد  رارق  وا  تردـق  هضبق  رد  وس  ره  زا  هک  اـم 
.میئامن رارف  وا  تموکح 

30 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 34) إبس ةروس 

فیصوت نیا  میناد  یم دوب و  راک  هبوت هدنب  و  بینم » دبع   » زا نخـس  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  دواد ! رب  ادخ  گرزب  بهاوم  هیآ 10 -) )
شدـنزرف گرزب و  ربمایپ  نیا  لاح  زا  يا  هشوگ هک  رتهب  هچ  تسا  هدـش  رکذ  ربمایپ  دواد  يارب  ( 24 ص /  ) نآرق تایآ  زا  یضعب  رد 

.ددرگ لیمکت  هتشذگ  ثحب  دوش و  وگزاب  وگلا  کی  ناونع  هب  نامیلس 
تردـق هکیرا  رب  هک  یماـگنه  هب  دـنرپس و  یم یـشومارف  تسد  هب  ار  ادـخ  ياـهتمعن  هک  یناـسک  همه  يارب  دـشاب  يرادـشه  اـنمض 

.دنتسین هدنب  ار  ادخ  دننیشن  یم
(. اًلْضَف اَّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) میدیشخب گرزب  یتمعن  دوخ  لضف  زا  دواد  هب  ام  : » دیوگ یم هیآ 

حرش هنوگ  نیدب  ار  دواد  يدام  ياهتلیضف  زا  یشخب  يونعم و  لئاضف  زا  یتمسق  دزادرپ و  یم نآ  حرش  هب  هتسب  رس  هراشا  نیا  زا  دعب 
رکذ و وا  هاگ  ره  و  دـیدرگ » زاوآ  مه  وا  اب  ناگدـنرپ  يا  امـش  نینچمه  دـیوش و  ادـص  مه  دواد  اب  اههوک ! يا   » میتفگ اـم  دـهد : یم
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(. َْریَّطلا ُهَعَم َو  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای   ) دیهد رس  ار  همزمز  دیوگ  یم ادخ  حیبست 
درک یم توالت  ار  روبز  هک  یماگنه  و  دش ، جراخ  نابایب  تشد و  يوس  هب  دواد  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

31 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دش .» یم ادص  مه  وا  اب  هک  نیا  رگم  دوبن  يا  هدنرپ گنس و  هوک و  چیه 
: دیوگ یم هتخادرپ ، يّدام  تلیضف  کی  رکذ  هب  يونعم  تلیضف  نیا  رکذ  زا  دعب 

(. َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  « ) میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  ام  «و 
.تفرگ یم ماجنا  زاجعا  تروص  هب  یهلا و  نامرف  هب  دواد  تسد  رد  نهآ  ندش  مرن  هک ، تسا  نیا  هیآ  رهاظ 

دواد ینک ، یم قازترا  لاملا  تیب  زا  هک  نیا  زج  یتسه  یبوخ  هدـنب  وت   » داتـسرف یحو  دواد  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
 ... تخاس یم یهرز  زور  ره  و  درک ، مرن  وا  يارب  ار  نهآ  دنوادخ  تساوخ ) یلح  هار  ادخ  زا  و   ) درک هیرگ  زور  لهچ 

«. دش زاین  یب لاملا  تیب  زا  هلیسو  نیا  هب  و 

31 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 34) إبس ةروس 

میتفگ وا  هب  ام  دیوگ : یم تسا ، هنیمز  نیا  رد  راگدرورپ  ینعم  رپ  رایسب  نامرف  دواد و  نتخاس  هرز  يارب  یحرش  هیآ  نیا  هیآ 11 -) )
(. ِدْرَّسلا ِیف  ْرِّدَق  ٍتاِغباس َو  ْلَمْعا  ِنَأ  « ) نک بسانتم  هزادنا و  هب  ار  اهنآ  ياه  هقلح و  زاسب ، لماک  ياههرز  »

روتـسد دـشاب ، ناهج  نامیا  اب  نارگراـک  نارگتعنـص و  همه  يارب  یقـشمرس  دـیاب  هک  دـهد  یم يروتـسد  دواد  هب  دـنوادخ  عقاو  رد 
نآ زا  دنناوتب  یتحار  یبوخ و  هب  ناگدننک  فرصم  هک  نانچ  نآ  تاعونصم ، رد  تیمک  تیفیک و  رد  تقد  تیاعر  يراک و  مکحم 

.دشاب رادروخرب  لماک  ماکحتسا  زا  و  دننک ، هدافتسا 
دیهد یم ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  نم  هک  دیروآ  اج  هب  حـلاص  لمع  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  شنادـناخ  دواد و  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  َو  « ) متسه انیب  ریصب و 
هرهب نآ  زا  دواد  مه  هک  ریـسم  نآ  رد  تسا  يا  هلیـسو اهنیا  و  تسا ، حلاص  لمع  فده  تسین ، دمآرد  بسک  هرز و  نتخاس  فدـه 

.شموق نادناخ و  مه  تفرگ و  یم

31 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 34) إبس ةروس 

شدـنزرف هب  ار  نخـس  دوب  هداد  دواد  هب  ادـخ  هک  یبهاوم  زا  ثحب  لاـبند  هب  وا ! زیگنا  تربـع  گرم  نامیلـس و  تمـشح  هیآ 12 -) )
: دیامرف یم دنک ، یم ثحب  تسا - روانهپ  روشک  کی  هرادا  مهم  لماوع  زا  هک  گرزب - تبهوم  هس  زا  و  دناشک ، یم نامیلس 

َناْمیَلُِسل َو  «! ) ار هام  کی  ریـسم  ناهاگرـصع  دومیپ و  یم ار  هام  کی  ریـسم  ناهاگحبـص  هک  میتخاس  رّخـسم  ار  داب  نامیلـس  يارب  «و 
32 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌرْهَش .) اهُحاوَر  ٌرْهَش َو  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا 

یلو فیطل ! رایـسب  دوجوم  دنزرف  يارب  دنک و  یم رّخـسم  ار  نهآ  ینعی  یمکحم  هداعلا  قوف  نشخ و  مسج  ردپ  يارب  هک  نیا  بلاج 
.دنزیمآ زاجعا  هدنزاس و  راک  ود  ره 

میناد یم ردـق  نیمه  تسین ، نشور  ام  رب  دروآ ، یم رد  تکرح  هب  ار ) وا  شرف  اـی  یـسرک   ) نامیلـس هاگتـسد  هنوگچ  داـب  هک  نیا  رد 
.دشاب یمن هدیچیپ  لکشم و  ادخ  تردق  ربارب  رد  زیچ  چیه 

اْنلَسَأ َو  «! ) میتخاس ناور  ار  باذم )  ) سم همشچ  وا  يارب  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  نامیلس  هب  تبسن  یهلا  تبهوم  نیمود  هب  سپس 
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(. ِرْطِْقلا َْنیَع  َُهل 
.دوب گرزب  ربمایپ  نیا  هراب  رد  یهلا  فاطلا  زا  هک  میناد  یم هزادنا  نیمه  تسین ، نشور  ام  رب  اقیقد  زین  رما  نیا  یگنوگچ 

و : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، نج  زا  یمیظع  هورگ  ریخـست  ینعی  نامیلـس  هب  تبـسن  راـگدرورپ  تبهوم  نیموـس  ناـیب  هب  هرخـألاب  و 
(. ِهِّبَر ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  « ) دندرک یم راک  شیارب  راگدرورپ  نذا  هب  وا  يور  شیپ  نج  زا  یهورگ 

ُْهقِذـُن انِْرمَأ  ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزَی  ْنَم  َو  « ) میدرک یم تازاجم  نازوس  شتآ  اب  ار  وا  درک  یم یچیپرـس  ام  نامرف  زا  اهنآ  زا  یـسک  هاـگره  «و 
(. ِریِعَّسلا ِباذَع  ْنِم 

32 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 34) إبس ةروس 

نینچ هدرک ، هراـشا  دـنداد  یم ماـجنا  نامیلـس  ناـمرف  هب  هک  نج  هورگ  يدـیلوت  مهم  ياـهراک  زا  یـشخب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
و دوـب ، گرزب  ياـه  ضوـح نوـچمه  هک  اذـغ  گرزب  ياـهفرظ  و  اـهلاثمت ، و  اهدـبعم ، زا  تساوـخ  یم هچ  ره  نامیلـس  : » دـیوگ یم

(. ٍتایِسار ٍروُُدق  ِباوَْجلاَک َو  ٍنافِج  َلِیثامَت َو  َبیِراحَم َو  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی  « ) دندرک یم هیهت  وا  يارب  تباث  میظع  ياهگید 
نایرکـشل و میظع  تیعمج  اـهناسنا و  ینامـسج  ياـهزاین  اـب  یـشخب  و  دوب ، يداـبع  يونعم و  لـئاسم  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یـشخب  هک 

.تشاد بسانت  شنارازگراک 
يرازگرکـش دواد ! لآ  يا  : » دـیامرف یم هدرک ، دواد  ترـضح  نامدود  هب  باـطخ  دـنوادخ  بهاوم  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ ، ناـیاپ  رد 

(. ًارْکُش َدُواد  َلآ  اُولَمْعا  « ) دینک
(. ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  «! ) دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یمک  هدع  اما  »

33 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بهاوم  زا  هدافتسا  ینعی  تسا  لمع » رد  رکش   » اجنیا رد  يرازگرکش  زا  روظنم 
هب دوخ  ياج  رد  امومع  ار  یهلا  بهاوم  هک  یناسک  تسا  ملـسم  و  دنا ، هدش اطعا  هدیرفآ و  نآ  رطاخ  هب  هک  یفادها  نامه  ریـسم  رد 

.دنتسین شیب  یکدنا  دنریگ  راک 

33 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 34) إبس ةروس 

ربمایپ نیا  زیگنا  تربع  بیجع و  گرم  زا  تسا ، اـجنیا  رد  نامیلـس »  » نوماریپ نخـس  نیرخآ  لاـح  نیع  رد  هک  هیآ  نیا  هیآ 14 -) )
هنوگچ تهبا ، تردق و  نآ  اب  ینارمکح  و  تمظع ، نآ  اب  ربمایپ  هک  دزاس  یم نشور  ار  تیعقاو  نیا  و  دیوگ ، یم نخس  ادخ  گرزب 

.درپس نیرفآ  ناج هب  ناج  یناسآ  هب 
هک نیمز  زا  يا  هدنبنج رگم  تخاسن ، هاگآ  وا  گرم  زا  ار  مدرم  یسک  میدرک  ررقم  نامیلس  يارب  ار  گرم  هک  یماگنه  : » دیامرف یم

ُلُکْأَت ِضْرَْألا  ُۀَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَضَق  اَّمَلَف   ) داتفا ورف  نامیلـس  رکیپ  تسکـش و  اصع  ات  دروخ » یم ار  وا  ياصع 
(. ُهَتَأَْسنِم

یقاب هدننکراوخ  باذع  رد  دندوب  هاگآ  بیغ  زا  رگا  هک  دندیمهف  ناینج  داتفا  ورف  نامیلـس  هک  یماگنه  : » دـیازفا یم نآ  زا  دـعب  اذـل 
(. ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  « ) دندنام یمن

تمحز رد  تدم  نیا  رد  دندوب  هاگآ  بیغ  رارسا  زا  رگا  هک  دندیمهف  دندوبن و  هاگآ  نامیلـس  گرم  زا  نج  هورگ  نامز  نآ  ات  ینعی 
.دندنام یمن یقاب  نیگنس  ياهراک  جنر  و 
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33 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 34) إبس ةروس 

ینازرا نامیلـس  دواد و  هب  دـنوادخ  هک  یمهم  ياـهتمعن  ناـیب  زا  دـعب  تفر ! داـب  رب  نارفک  رثا  رب  هـک  یناـشخرد  ندـمت  هیآ 15 -) )
، دنتـشاد رارق  اهنآ  لباقم  هطقن  رد  هک  دروآ  یم نایم  هب  يرگید  موق  زا  نخـس  يرازگرکـش ، هفیظو  هب  ربمایپ  ود  نیا  ماـیق  و  تشاد ،

.دندوب ابس » موق   » اهنآ و  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  نارفک  هار  یلو  دیشخب ، اهنآ  هب  ار  اهتمعن  عاونا  ادخ  هک  دندوب  یموق 
ناشتنوکـس لحم  رد  ابـس  موق  يارب  : » دـیوگ یم تسخن  هدرک ، نایب  هیآ  جـنپ  نمـض  ار  اـهنآ  زیگنا  تربع  تشذگرـس  دـیجم  نآرق 

(. ٌۀَیآ ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِسل  َناک  ْدََقل  « ) دوب یهلا ) تردق  زا   ) يا هناشن
34 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ابس  تسا  نکمم  یلو  تسا ، نمی »  » بارعا ردپ  مان  ابس »  » هک تسا  نیا  فورعم 

.هدیدرگ لقتنم  زین  اهنآ  نیمزرس  هب  مسا  نیا  دعب  و  دنا ، هدش هدیمان  مان  نآ  هب  وا  موق  نادنزرف و  مامت  سپس  هدوب ، یسک  مان  ادتبا  رد 
فرط زا  دوب  گرزب )  ) غاـب ود  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ  تشاد  رارق  ابـس  موـق  راـیتخا  رد  هک  یهلا  تیآ  نیا  حرـش  هب  نآرق  سپس 

(. ٍلامِش ٍنیِمَی َو  ْنَع  ِناتَّنَج  « ) پچ تسار و 
رد ار  یناوارف  ياهبالیـس  دـنتخاس  اپ  رب  هیحان  نآ  مهم  ياههوک  نایم  رد  هک  یمیظع  ّدـس  اب  دنتـسناوت  ابـس  موق  هک  دوب  نینچ  ارجام 

.دنروآرد تشک  ریز  ار  يا  هدرتسگ عیسو و  ياهنیمزرس  بیترت  نیا  هب  و  دننک ، هریخذ  میظع  دس  نآ  تشپ 
اوُرُکْـشا ْمُکِّبَر َو  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  « ) دـیروآ اج  هب  ار  وا  رکـش  دـیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا   » میتفگ اهنآ  هب  ام  دـیازفا : یم سپس 

(. َُهل
(. ٌروُفَغ ٌّبَر  ٌۀَبِّیَط َو  ٌةَْدَلب  « ) نابرهم هدنزرمآ و  يراگدرورپ  هزیکاپ و  تسا  يرهش  »

يونعم تمعن  رظن  زا  اما  رابرپ و  یناتخرد  زیخلـصاح و  ینیمزرـس  و  تشاد ، ازفا  حرف  یمیـسن  كاپ و  ییاوه  يدام  ياـهتمعن  رظن  زا 
ار ناشنیمزرـس  باذـع و  لومـشم  ار  اهنآ  و  درک ، یم رظن  فرـص  اهنآ  یهاتوک  ریـصقت و  زا  دوب ، اهنآ  لاح  لـماش  دـنوادخ  نارفغ 

.تخاس یمن الب  راتفرگ 

34 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 34) إبس ةروس 

« دـندش نادرگ  يور  ادـخ  زا  اـهنآ  : » دـیامرف یم اذــل  دــندماین  نوریب  ملاـس  شیاـمزآ  هتوـب  زا  مدرم  ساپــسان  نـیا  اـما  هـیآ 16 -) )
(. اوُضَرْعَأَف )

.دنتشگ تمعن  تسم  و  دندش ، لفاغ  قح  دای  زا  دنتشاگنا ، هداس  ار  تینما  يدابآ و  نارمع و  دندرمش ، زیچان  ار  ادخ  ياهتمعن 
: دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دش ، هتخاون  اهنآ  رکیپ  رب  تازاجم  قالش  هک  دوب  اجنیا 

(. ِمِرَْعلا َْلیَس  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف   ) دش لّدبم  يا  هناریو هب  اهنآ  دابآ  نیمزرس  و  میداتسرف » اهنآ  رب  ار  نک  ناینب كانتشحو و  لیس  ام  سپ  »
اب شزرا  یب غاـب  ود  هب  ار  اـهنآ  تمعنرپ  عیـسو و  عاـب  ود  اـم  : » دـنک یم فیـصوت  نینچ  ار  نیمزرـس  نیا  نیـسپزاب  عضو  نآرق  سپس 

35 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فرصم  یب ناتخرد  خلت و  ياه  هویم
(. ٍلِیلَق ٍرْدِس  ْنِم  ٍء  ْیَش ٍْلثَأ َو  ٍطْمَخ َو  ٍلُکُأ  ْیَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلََّدب  َو  « ) میتخاس لدبم  ردس  تخرد  زا  یکدنا  زگ و  هروش

! دمآ ناشدابآ  نیمزرس  اهنآ و  رس  رب  هچ  هک  لمجم ، نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت 

35 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 34) إبس ةروس 
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َِکلذ « ) میداد اهنآ  هب  ناشنارفک  رطاـخ  هب  ار  رفیک  نیا  : » دـیوگ یم تحارـص  اـب  يریگ  هجیتن کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. اوُرَفَک اِمب  ْمُهاْنیَزَج 

لامعا ياراد  هک  یناسک  همه  هب  تبسن  نآ  تیمومع  هکلب  دوب ، هورگ  نیا  هب  صوصخم  تشونرس  نیا  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  اما 
(. َروُفَْکلا اَّلِإ  يِزاُجن  ْلَه  َو  ( ؟» میهد یم رفیک  ار  هدننک  نارفک  زج  ایآ  و  : » دیازفا یم نینچ  تسا  ملسم  دنتسه  یهباشم 

35 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 34) إبس ةروس 

هب دهد ، یم أبس  موق  نوماریپ  يرتشیب  لیصفت  حرش و  هیآ  نیا  رد  دندش ! لثملا  برـض  هک  میدرک  یـشالتم  ار  اهنآ  نانچ  هیآ 18 -) )
.هدنزومآ مهم و  رایسب  تسا  یسرد  هدنونش  ره  يارب  هک  يا  هنوگ

ار ییاهنیمزرس  اهنآ و  نایم   » هکلب میتخاس  تمعن  قرغ  ار  ناشیاهرهش  اهنت  هن  هک  میدرک  دابآ  دح  نآ  ات  ار  اهنآ  نیمزرس  دیامرف : یم
(. ًةَرِهاظ ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  راکشآ  ییاهیدابآ  اهرهش و  میدوب  هداد  نآ  هب  تکرب  هک 

دوب مک  يا  هزادنا هب  اهیدابآ  نیا  هلصاف  و  تشاد ، دوجو  يا  هریجنز لصتم و  ياهیدابآ  كرابم  نیمزرـس  اهنآ و  نایم  رد  تقیقح  رد 
.دندید یم ار  يرگید  کی  ره  زا  هک 

.راکشآ ياهیدابآ  ةرهاظ » يرق   » ینعم تسا  نیا  و  - 
.تسا هدش  عقاو  نمی  هقطنم  رد  ود  ره  هک  دشاب  یم برأم »  » ای ءاعنص » « » كرابم ياهنیمزرس   » زا روظنم 

اهیداـبآ نیا  ناـیم  رد  اـم  : » دـنک یم هفاـضا  تسا  تینما »  » نآ یـساسا  مهم و  طرـش  و  تسین ، یفاـک  نارمع  اـهنت  هـک  اـجنآ  زا  یلو 
36 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْریَّسلا .) اَهِیف  انْرَّدَق  َو  « ) میدرک رّرقم  کیدزن  بسانم و  ياه  هلصاف

(. َنِینِمآ ًاماَّیَأ  َِیلاَیل َو  اهِیف  اوُریِس  « ) دینک ترفاسم  لماک  تینما  رد  اهزور  اهبش و  اه  هیرق نیا  نایم  رد  : » میتفگ اهنآ  هب  و 

36 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 34) إبس ةروس 

.دندیدرگ انتعا  یب یهلا  تاروتسد  هب  هدش و  فرحنم  قح  ریسم  زا  دندش ، تلفغ  رورغ و  راتفرگ  ساپسان  مدرم  نیا  اما  هیآ 19 -) )
: دـنتفگ سپ  ، » دـنکفا هلـصاف  اهنآ  ياهرفـس  ناـیم  رد  دـندرک  اـضاقت  دـنوادخ  زا  هک  دوب  نیا  اـهنآ  زیمآ  نونج ياـهاضاقت  هلمج  زا 

(. انِرافْسَأ َْنَیب  ْدِعاب  انَّبَر  اُولاقَف  ! ) دننک رفس  اینغا  شود  هب  شود  دنناوتن  نایاونیب  ات  نکفیب » يرود  ام  ياهرفس  نایم  اراگدرورپ !
اـینغا و هک  تهج  نیا  هب  دوـش ، ادـیپ  یکـشخ  ياـهنابایب  دـتفیب و  يا  هلـصاف داـبآ  ياـه  هیرق نیا  ناـیم  رد  هـک  دوـب  نـیا  ناـشروظنم 

ییوگ دنورب ! بکرم  هشوت و  داز و  یب دنهاوخ  یم اج  ره  هب  و  دـننک ، رفـس  اهنآ  دـننامه  دـمآرد  مک  دارفا  دـندوبن  لیام  نادـنمتورث 
.دوب تورث  تردق و  هناشن  اهنآ و  تاراختفا  زا  رفس 

(. ْمُهَسُْفنَأ اوُمَلَظ  َو  « ) دندرک متس  ناشدوخ  هب  ناشلمع ) نیا  اب   ) اهنآ  » لاح ره  هب 
.دنتفاکش یم ار  دوخ  هنیس  دندوب و  هتشادرب  يرجنخ  دندوب ، هابتشا  رد  دندرک  یم متس  نارگید  هب  دندرک  یم رکف  رگا  يرآ !

تازاجم ار  اهنآ  نانچ  دـیوگ : یم دـنک ، یم نایب  اهنآ  كاـندرد  تشونرـس  هراـب  رد  هک  هلمج  نیا  لاـبند  هب  نآرق  یبلاـج ! ریبعت  هچ 
ْمُهاـْنلَعَجَف «! ) مـیداد رارق  نارگید  يارب  يراـبخا  ناتـساد و  تشذگرـس و  ار  اـهنآ   » هـک میدـیچیپ  مـه  رد  ار  ناشیگدـنز  و  مـیدرک ،

(. َثیِداحَأ
يروطس و  اه ، هرطاخ رد  يدای  و  اهنابز ، رـس  رب  يرابخا  زج  يزیچ  هدرتسگ  ناشخرد و  نّدمت  قنور و  اب  یناگدنز  همه  نآ  زا  يرآ !
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(. ٍقَّزَمُم َّلُک  ْمُهاْنقَّزَم  َو  « ) میتخاس هدنکارپ  یشالتم و  تخس  ار  اهنآ  و  ، » دنامن یقاب  اهخیرات  تاحفص  رب 
یگدنکارپ هک  نانچ  نآ  دنروآ  يور  ییوس  هب  یهورگ  ره  دندش  روبجم  یگدنز  همادا  يارب  هک  تشگ  ناریو  اهنآ  نیمزرـس  نانچ 

اوقّرفت : » دنتفگ یم دندش ، یـشالتم  تخـس  تیعمج  نالف  دنیوگب  دنتـساوخ  یم هاگره  هک  دـمآ  رد  لثملا » برـض   » تروص هب  اهنآ 
37 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنا !» هدش هدنکارپ  اهنآ  ياهتمعن  ابس و  موق  دننامه  ابس » يدایا 

ٍراَّبَـص ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) رازگرکـش هدننک  ربص  ره  يارب  تسا  یتربع  ياه  هناشن ارجام  نیا  رد  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٍروُکَش

رپ یصاعم  ربارب  رد  دننک و  یم راهم  ار  سوه  يوه و  شکرس  بکرم  ناشتماقتـسا  ربص و  هطـساو  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
.دنریگ یم تربع  یبوخ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنرادیب  هدامآ و  ادخ  تعاطا  قیرط  رد  ناشیرازگرکش  رطاخ  هب  و  دنتردق ،

37 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 34) إبس ةروس 

، هدرک ابس » موق   » ناتساد زا  یلک  يریگ  هجیتن عون  کی  اجنیا  رد  تسین ! ناطیـش  ياه  هسوسو يوریپ  هب  روبجم  سک  چیه  هیآ 20 -) )
َقَّدَـص ْدََـقل  َو  «! ) تفای ققحم  دـننک ) يوریپ  سیلبا  زا  هک  یتیعمج  ره  و   ) اـهنآ هراـب  رد  ار  دوخ  ناـمگ  سیلبا  نیقی  هب  : » دـیامرف یم

(. ُهَّنَظ ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع 
(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  « ) نانمؤم زا  یکدنا  هورگ  زج  دندرک  يوریپ  وا  زا  یگمه  نانآ  سپ  »

هب : » تفگ دـنوادخ  ییاـیربک  هاـگرد  زا  ندـش  درط  مدآ و  يارب  هدجـس  زا  یچیپرـس  زا  دـعب  هک  سیلبا  ینیب  شیپ  رگید  ریبعت  هب  اـی 
(19 لمن /  ) .دمآرد بآ  زا  تسرد  هورگ  نیا  هراب  رد  درک » مهاوخ  هارمگ  تصلخم  ناگدنب  زج  ار  اهنآ  همه  هک  دنگوس  تتزع 

37 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 34) إبس ةروس 

نیا زا  نوریب  هک  اـهنآ  و  دـنریگ ، یم رارق  وا  ذوفن  هزوـح  رد  هک  یناـسک  سیلبا و  ياـه  هسوـسو اـب  هطبار  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
دناوت یمن دوخ  يوریپ  هب  ار  یـسک  و  تشادن » اهنآ  رب  يا  هطلـس ناطیـش  : » دیوگ یم تسخن  دـنک ، یم هراشا  بلطم  ود  هب  دـنا ، هزوح

(. ٍناْطلُس ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُهل  َناک  ام  َو   ) دنک روبجم 
مه امش  مدرک و  توعد  ار  امش  هک  نیا  زج  متشادن  امش  رب  يا  هطلـس نم  : » دنک یم لقن  ناطیـش  دوخ  راتفگ  زا  رگید  ياج  رد  نآرق 

(. 22 میهاربا /  ) .دیدومن تباجا  ارم  توعد 
دوجو رب  ار  دوخ  هطلـس  ياه  هیاپ دنیـشن و  یمن مارآ  وا  تسرپ  يوه نامیا و  یب دارفا  هیحان  زا  وا  توعد  تباجا  زا  دعب  تسادیپ  یلو 

.دنک یم مکحتسم  نانآ 
یناسک نامیا و  یب دارفا  زا  ترخآ  هب  نانمؤم  هک  دوب ، نیا  شیاه ) هسوسو رد  سیلبا  يدازآ  زا   ) فده : » دیازفا یم هیآ  هلابند  رد  اذل 

38 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اَّلِإ  « ) دنوش هتخانش  دنّکش  رد  هک 
( ٍّکَش ِیف  اْهنِم  َوُه  ْنَّمِم  ِةَرِخْآلِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َمَْلعَِنل 

َکُّبَر َو  « ) تسا نآ  نابهاگن  زیچ و  همه  ظفاح  وت  راگدرورپ  و  : » دـیوگ یم ناگدـنب  همه  هب  رادـشه  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  .و 
(. ٌظیِفَح ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع 

.دنک یم شومارف  ار  نآ  دنوادخ  ای  دور  یم نیب  زا  ناهج  نیا  رد  اهنآ  راتفگ  لامعا و  زا  يزیچ  دننکن  روصت  ناطیش  ناوریپ  ات 
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38 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 34) إبس ةروس 

اهنآ دـنویپ  زا  و  دـیوگ ، یم نخـس  قح  تاداقتعا  داـعم و  أدـبم و  نوماریپ  هروس  نیا  تاـیآ  زا  يا  هظحـالم لـباق  شخب  هیآ 22 -) )
.دوش یم لصاح  نیتسار  فراعم  زا  يا  هعومجم

قطنم ندوب  هیاپ  یب و  دروآ ، یم رد  وناز  هب  ار  اهنآ  یقطنم  تالاؤس  هدـنبوک  تابرـض  اب  دـشک ، یم همکاحم  هب  ار  ناکرـشم  اجنیا  رد 
.دزاس یم راکشآ  اهتب  تعافش  هنیمز  رد  ار  اهنآ  هدیسوپ 

اما ِهَّللا .) ِنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  « ) دیناوخب دـنرادنپ  یم دوخ ) دوبعم   ) ادـخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب : اهنآ  هب  : » دـیامرف یم
.دنیاشگ یمن ناتراک  زا  یهرگ  دننک و  یمن تباجا  ار  امش  ياعد  زگره  اهنآ  دینادب 

نامـسآ و رد  يا  هرذ کلام  هن  یگتخاس  ياهدوبعم  نیا   » هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـیوگ : یم هتخادرپ ، نخـس  نیا  لـیلد  هب  سپس 
ال «! ) دـنا هدوب شنیرفآ  رد  دـنوادخ  روای  اهنآ  زا  کی  چـیه  هن  و  دـنراد ، اهنآ  تیکلام  تقلخ و  رد  یبیـصن  تکرـش و  هن  و  دـننیمز ،

(. ٍریِهَظ ْنِم  ْمُْهنِم  َُهل  ام  ٍكْرِش َو  ْنِم  امِهِیف  ْمَُهل  ام  ِضْرَْألا َو  ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  َنوُِکلْمَی 
یهار دوش  هتـشادرب  اهنآ  زا  شفطل  رظن  يا  هظحل رگا  هک  دنیوا ، هب  هتـسباو  دوجولا و  نکمم  همه  هیقب  و  تسا ، یکی  دوجولا  بجاو 

«! اهبلاق دنزیر  ورف  مد ، کی  دنک  يزان  رگا   » دنوش یم مدع  راید 

38 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 34) إبس ةروس 

؟ دوش یم هچ  ناعیفش  تعافش »  » هلأسم سپ  تسا  نینچ  رگا  هک  دیآ  یم نهذ  هب  لاؤس  نیا  اروف  اجنیا  رد  هیآ 23 -) )
39 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگرد  رد  یناعیفش  رگا  دیوگ : یم نینچ  هتخادرپ ، لاؤس  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا  رد 

ُعَْفنَت َو ال  « ) درادن هدیاف  هداد  نذا  هک  یناسک  يارب  زج  وا  دزن  یتعافـش  چیه  : » اریز تسوا ، نامرف  نذا و  هب  مه  نآ  دنراد  دوجو  ادخ 
(. َُهل َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُۀَعافَّشلا 

عطق هلیـسو  نیا  هـب  ( 18 سنوی / «! ) دـنیادخ دزن  ام  ناعیفـش  اـهنیا  : » دـنتفگ یم هک  اـهتب  شتـسرپ  يارب  ناتـسرپ  تب هناـهب  نیا ، رباـنب 
.تسا هدادن  اهنآ  هب  یتعافش  هزاجا  زگره  ادخ  هک  ارچ  دوش ، یم

تعافـش مه  ناگدـننک و  تعافـش  مه  دوش  یم هریچ  اـهلد  رب  یتـشحو  بارطـضا و  زور  نآ  رد  دـیوگ : یم نینچ  هلمج  نیا  زا  دـعب 
؟ دهد یم تعافش  هزاجا  یناسک  هچ  هب  دنوادخ  دننیبب  هک  دنتسه  نیا  راظتنا  رد  و  دنوش ، یم بارطضا  رد  قرغ  ناگدنوش 

لیاز اهنآ  ياهلد  زا  بارطـضا  عزف و  هک  ینامز  ات   » دـبای یم همادا  نانچمه  ینارگن  بارطـضا و  تلاح  نیا  و  یناسک ؟ هچ  هراب  رد  و 
(. ْمِِهبُوُلق ْنَع  َعُِّزف  اذِإ  یَّتَح   ) دوش رداص  ادخ  هیحان  زا  نامرف  و  ددرگ »

هچ امـش  راگدرورپ  دنـسرپ ) یم ناـعفاش  زا  ناـمرجم  اـی   ) دنـسرپ یم  » مه زا  دـننک و  یم رگیدـکی  هب  ور  هورگ  ود  ره  هک  تساـجنیا 
(. ْمُکُّبَر َلاق  اذ  ام  اُولاق  ( ؟» داد يروتسد 

(. َّقَْحلا اُولاق  « ) درک نایب  ار  قح  دنوادخ  دنیوگ : یم  » خساپ رد 
.دشاب یمن دنا  هدرکن عطق  ادخ  هاگرد  زا  یلکب  ار  دوخ  هطبار  هک  اهنآ  هراب  رد  تعافش  هزاجا  زج  يزیچ  قح »  » و

(. ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  « ) هبترم گرزب  ماقم و  دنلب  دنوادخ  تسوا  و  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  و 
روتـسد رب  قبطنم  یتیعقاو  ره  تیعقاو و  نیع  دـهد  یم يروتـسد  ره  تسا  ریبـک  یلع و  دـنوادخ  نوچ  دـنیوگ : یم اـهنآ  تقیقح  رد 

.تسوا
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39 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 34) إبس ةروس 

« ّتیقلاخ  » هلأسم زا  دـعب  ار  ّتیقزار »  » هلأـسم دوش و  یم دراو  ناکرـشم  دـئاقع  لاـطبا  يارب  يرگید  قیرط  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
: وگب : » دیوگ یم دنک ، یم ناونع 

ِتاوامَّسلا َو َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  ( !؟ دراذگ یم ناترایتخا  رد  ار  نآ  تاکرب  و  دهد » یم يزور  نیمز  اهنامسآ و  زا  ار  امش  یـسک  هچ 
40 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِضْرَْألا .)

زا ار  ناهایگ  دـننک ، یم لزان  نامـسآ  زا  ار  ناراب  یبوچ  یگنـس و  ياهتب  نیا  دـیوگب  تسناوت  یمن اهنآ  زا  سک  چـیه  تسا  یهیدـب 
.دننایور یم نیمز 

: دیامرف یم هلصاف  الب  دشاب  اهنآ  خساپ  راظتنا  رد  هک  نآ  نودب  هک  نیا  بلاج 
(. ُهَّللا ُِلق  « ) هّللا وگب : »

فاصنا و تیاهن  اب  مأوت  هنانیب و  عقاو  یلیلد  دـهد ، لیکـشت  ار  یلیلد  هیاپ  دـناوت  یم دوخ  هک  دـنک  یم یبلطم  هب  هراشا  هیآ  ناـیاپ  رد 
تیاده رب  امش  ای  ام  املـسم  : » دیوگ یم دزادرپب ، رکف  هشیدنا و  هب  و  دیآ ، نییاپ  رورغ  جاجل و  بکرم  زا  فرط  هک  يا  هنوگ هب  بدا ،

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  ْوَأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  ْوَأ  اَّنِإ  َو  «! ) میتسه يراکشآ  تلالض  ای 
نیـضیقن و نیب  عمج  هک  ارچ  دشاب ، قح  ود  ره  تسین  نکمم  نیا  ربانب  دراد ، ینـشور  داضت  مه  اب  امـش  ام و  هدیقع  هک  نیا  هب  هراشا 

.درادن ناکما  نیدض 

40 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 34) إبس ةروس 

رورغ تجاجل و  بکرم  زا  ار  مصخ  هک  يا  هنافـصنم نحل  نامه  اب  و  يرگید - لکـش  هب  ار  لالدتـسا  نامه  زاـب  هیآ  نیا  هیآ 25 -) )
« دوب میهاوخن  لوؤسم  امـش  لامعا  ربارب  رد  زین  ام  و  دـیتسین ، ام  ناهانگ  لوؤسم  امـش  وگب : : » دـیوگ یم دـهد ، یم همادا  دروآ - دورف 

(. َنُولَمْعَت اَّمَع  ُلَئُْسن  اْنمَرْجَأ َو ال  اَّمَع  َنُولَئُْست  ُْلق ال  )
هب ریبعت  نافلاخم  دروم  رد  و  دنک ، مرج »  » هب ریبعت  شدوخ  دروم  رد  تسا  رومأم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اجنیا  رد  هک  نیا  بیجع 

شیوخ رادرک  لامعا و  يوگخـساپ  دـیاب  سک  ره  هک  دزاس  نشور  ار  تقیقح  نیا  بیترت  نیا  هب  و  دـنهد ! یم ماـجنا  هک  ییاـهراک 
.دسر یم وا  دوخ  هب  ابیز  هچ  تشز و  هچ  یناسنا  ره  لامعا  جیاتن  هک  ارچ  دشاب ،

40 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 34) إبس ةروس 

قح رب  هورگ  ود  ام  زا  یکی  هک  درک  راطخا  اهنآ  هب  هک  یماگنه  اریز  تسا ، لـبق  هیآ  ود  هجیتن  ناـیب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 26 -) )
هک دزادرپ  یم تقیقح  نیا  ناـیب  هب  میتـسه ، نتـشیوخ  لاـمعا  لوؤـسم  اـم  زا  مادـک  ره  هـک  درک  راـطخا  زین  و  میلطاـب ، رب  يرگید  و 

.دوش یم یگدیسر  یگمه  عضو  هب  هنوگچ 
ار ام  و  دنک » یم يرواد  قح  هب  ام  نایم  رد  سپس  دنک ، یم عمج  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ام  همه  ام  راگدرورپ  وگب : اهنآ  هب  : » دیامرف یم

ریسفت هدیزگرب  دنـسرب  ناشلامعا  هجیتن  هب  مادک  ره  و  دنوش ، هتخانـشزاب  ناهارمگ  زا  ناگدش  تیاده  ات  دزاس ، یم ادج  رگیدکی  زا 
41 ص : ج4 ، هنومن ،
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(. ِّقَْحلِاب انَْنَیب  ُحَتْفَی  َُّمث  انُّبَر  انَْنَیب  ُعَمْجَی  ُْلق  )
ادـیپ همادا  هشیمه  يارب  عضو  نیا  متاجن ، لها  مقح و  رب  نم  دـنک  یم اـعدا  یـسک  ره  دـنا و  هتخیمآ مه  اـب  همه  زورما  دـینیب  یم رگا 

زا هرـس »  » هک دنک  یم اضتقا  نینچ  راگدرورپ  تیبوبر »  » هک ارچ  دیـسر ، دهاوخارف  ماجنا  رـس  فوفـص  ییادج  زور  و  درک ، دـهاوخن 
.دنریگ رارق  شیوخ  رتسب  رد  مادک  ره  و  دنوش ، ادج  ماجنا  رس  لطاب »  » زا قح »  » و صلاخان »  » زا صلاخ »  » و هرسان » »

راگدرورپ تالاؤس  يارب  یخـساپ  ایآ  و  تفرگ ؟ دیهاوخ  رارق  فص  نیمادک  رد  و  درک ؟ دـیهاوخ  هچ  زور  نآ  رد  دیـشیدنیب  نونکا 
؟ دیا هدرک هدامآ  زور  نآ  رد 

: دیازفا یم تسا  یندش  اعطق  راک  نیا  دزاس  نشور  هک  نیا  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. ُمِیلَْعلا ُحاَّتَْفلا  َوُه  َو  « ) هاگآ هدننک  ادج  رواد و  تسوا  »

ملع هب  يرگید  و  دـنک ، یم فوفـص  يزاسادـج  هلأـسم  رب  وا  تردـق  هب  هراـشا  یکی  تسا ، یهلا  ینـسحلا  ءامـسا  زا  هک  ماـن  ود  نیا 
.تسین نکمم  ود  نیا  نودب  رگیدکی  زا  لطاب  قح و  فوفص  نتخاس  ادج  هک  ارچ  وا ، نایاپ  یب

41 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 34) إبس ةروس 

زاغآ نآ  زا  ار  نخس  هک  دیحوت  هلأسم  هب  رگید  راب  دشاب  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نامرف  نیمجنپ  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
.دهد یم همتاخ  ار  ثحب  هلأسم  نیا  اب  ددرگ و  یم زاب  دوب  هدرک 

ِِهب ُْمتْقَْحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ْلـُق  « ) دـیهد هئارا  نم  هب  دـیا  هتخاـس قحلم  دـنوادخ  هب  کیرـش  ناونع  هب  هک  ار  یناـسک  وـگب : : » دـیامرف یم
(. َءاکَرُش

(. اَّلَک «! ) تسین نینچ  زگره  هن  : » دیوگ یم هدیشک  ماهوا  نیا  همه  رب  نالطب  طخ  هملک  کی  اب  هلمج  نیا  لابند  هب  اذل 
.دیوش رادیب  تسا  سب  تسین ، تیعقاو  زا  يزیچ  امش  ياهرادنپ  نیا  رد  و  دنرادن ، ار  ندوب  دوبعم  شزرا  زگره  اهنیا 

(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  « ) میکح زیزع و  دنوادخ  تسوا  اهنت  هکلب  : » دیوگ یم نخس  نیا  میکحت  دیکأت و  يارب  ماجنا  رس  و 
42 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  یسک  شتیبوبر  میرح  رد  هک  دنک  یم باجیا  شیریذپان  تسکش  تزع و 

.دنک فرص  اج  هب  ار  تردق  نیا  هک  دنک  یم اضتقا  شتمکح  و  دباین ،

42 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 34) إبس ةروس 

دعب تایآ  و  دیوگ ، یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  زا  نخـس  هیآ  نیا  یتسه ! نایناهج  همه  يارب  ثوعبم  وت  هیآ 28 -) )
.دنک یم ثحب  داعم  نوماریپ  نآ  زا 

ار وـت  اـم  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  اـهناسنا  همه  هب  وا  توـبن  تیموـمع  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توـعد  تعـسو  هب  تسخن 
راذنا یهلا  باذع  زا  و  یهد ، یم تراشب  یهلا  گرزب  ياهـشاداپ  هب  ار  ناگمه  هک  یلاح  رد  ناهج  مدرم  همه  يارب  رگم  میداتـسرفن 

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  ًاریِذَن َو  ًاریَِشب َو  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  « ) دنربخ یب ینعم  نیا  زا  مدرم  رتشیب  یلو  ینک ، یم

42 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 34) إبس ةروس 

نایم هدرک و  عمج  زیخاتـسر  زور  رد  ار  مدرم  همه  دـنوادخ  هک  دوب  هدـش  هراشا  ینعم  نیا  هب  لبق  تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 29 -) )
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دییوگ یم تسار  رگا  دنیوگ : یم اهنآ  : » دنک یم لقن  تروص  نیا  هب  داعم  نارکنم  هیحان  زا  یلاؤس  هیآ  نیا  رد  دـنک ، یم يرواد  اهنآ 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( !؟» تسا ینامز  هچ  رد  زیخاتسر  هدعو  نیا 

42 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 34) إبس ةروس 

نیا دنک  یم دیکأت  دنک و  یم يراددوخ  زیخاتـسر  عوقو  نامز  نییعت  بلطم و  نیا  هب  حیرـص  خساپ  زا  هراومه  نآرق  یلو  هیآ 30 -) )
.تسین هاگآ  نآ  زا  وا  زج  يدحا  و  تسادخ ، صوصخم  نآ  ملع  هک  تسا  يروما  زا 

ریخأت نآ  زا  یتعاس  هن  هک  دوب  دهاوخ  يزور  امـش  هدعو  وگب : : » دـیامرف یم هدرک ، وگزاب  يرگید  ترابع  اب  ار  ینعم  نیمه  هیآ  نیا 
(. َنُومِدْقَتْسَت ًۀَعاس َو ال  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْسَت  ٍمْوَی ال  ُداعیِم  ْمَُکل  ُْلق  « ) تفرگ دیهاوخ  یشیپ  نآ  رب  یتعاس  هن  و  درک ، دیهاوخ 

دهاوخ یم دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هلا - هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  صخـش  رب  یتح  تمایق - مایق  خیرات  ندنام  یفخم  نیا 
شنامز هاگره  دش  یم نییعت  تمایق  خیرات  رگا  هک  ارچ  دنشاب ، هتـشاد  یمئاد  شاب  هدامآ  تلاح  اب  مأوت  لمع  يدازآ  عون  کی  مدرم 

تـسد زا  ار  لـمع  يدازآ  دوب  نکمم  دوـب  کـیدزن  شناـمز  هاـگره  و  دـنتفر ، یم ورف  يربـخ  یب رورغ و  تلفغ و  رد  همه  دوـب  رود 
.دنام یم میقع  ناسنا  یتیبرت  ياهفده  تروص  ود  ره  رد  و  دنک ، ادیپ  يرارطضا  هبنج  ناشلامعا  دنهدب و 

43 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

43 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 34) إبس ةروس 

زا یـضعب  اـجنیا  رد  دوب  داـعم  هلأـسم  ربارب  رد  ناکرـشم  يریگعـضوم  نوماریپ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  یثـحب  بساـنت  هب  هیآ 31 -) )
.دندرگ فقاو  شیوخ  راک  ماجنا  رس  هب  ات  دزاس  یم مسجم  اهنآ  يارب  ار  داعم  كاندرد  ياه  هنحص

َو « ) دروآ میهاوخن  نامیا  هدوب  نآ  زا  لبق  هک  يرگید  ینامـسآ  ياهباتک  نآرق و  نیا  هب  زگره  ام  دنتفگ : نارفاک  : » دیوگ یم تسخن 
(. ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلِاب  ِنآْرُْقلا َو ال  اَذِهب  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق 

ربمایپ ياه  هناشن هک  دـنک  یم هیکت  بلطم  نیا  يور  نآرق  هک  هدوب  روظنم  نیا  هب  دـیاش  نیـشیپ  ياـیبنا  بتک  هب  تبـسن  ناـمیا  راـکنا 
زین ار  رگید  ینامسآ  بتک  مالسا  ربمایپ  تّوبن  یفن  يارب  اهنآ  تسا ، هدمآ  حوضو  هب  لیجنا  تاروت و  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

.دننک یم یفن 
نیا هک  یماگنه  ینیبب  رگا  : » دـیوگ یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هتخادرپ  تمایق  رد  اـهنآ  عضو  هب  سپس 

ندرگ هب  ار  دوخ  هانگ  مادک  ره  هک  یلاح  رد  دنا  هدـش هتـشاد  هگن  یـسرداد ) باسح و  يارب   ) ناشراگدرورپ هاگـشیپ  رد  نارگمتس 
(. َلْوَْقلا ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  ُعِجْرَی  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يرَت  َْول  َو   ) ینک یم بّجعت  اهنآ  عضو  زا  دزادنا » یم يرگید 

َْول ال اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  « ) میدوب نمؤم  ام  دیدوبن  امـش  رگا  دنیوگ : یم ناربکتـسم  هب  نافعـضتسم   » لاح نیا  رد 
(. َنِینِمُْؤم اَّنَُکل  ُْمْتنَأ 

دندوبن رـضاح  ایند  رد  دنچ  ره  دنزادنیب ، محر  یب ناربکتـسم »  » نیا ندرگ  رب  ار  شیوخ  ناهانگ  مامت  هلیـسو  نیا  هب  دنهاوخ  یم اهنآ 
.دنشاب هتشاد  اهنآ  اب  یعطاق  دروخرب  نینچ 

43 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 34) إبس ةروس 
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دعب میتشاد  زاب  تیاده  قیرط  زا  ار  امش  ام  ایآ  دنیوگ : یم نیفعضتسم  هب  خساپ  رد   » دننام و یمن شوماخ  ناربکتسم  یلو  هیآ 32 -) )
َنیِذَِّلل اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َلاق   ) دنتفگ ار  اه  ینتفگ ناربمایپ  دش و  تجح  مامتا  یفاک  ردق  هب  و  دمآ » امـش  غارـس  هب  تیادـه  هک  نآ  زا 

(. ْمُکَءاج ْذِإ  َدَْعب  يدُْهلا  ِنَع  ْمُکانْدَدَص  ُنَْحن  اوُفِعُْضتْسا َأ 
(. َنیِمِرُْجم ُْمْتنُک  َْلب  « ) دیدوب راکهنگ  امش  دوخ  هکلب  ، » میتسین لوؤسم  ام  هن 

44 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يور  داحلا  رفک و  هب  دیدش ، ام  ساسا  یب نانخس  میلست  هدارا  يدازآ  نتشاد  اب  هک 
.دیدرپس یشومارف  تسد  هب  ار  ایبنا  یقطنم  نانخس  دیدروآ و 

44 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 34) إبس ةروس 

هک یماگنه  دش ) ام  یهارمگ  هیام   ) زور بش و  رد  امش  هناراکبیرف  ياه  هسوسو دنیوگ : یم ناربکتسم  هب  نافعـضتسم  و  (- » هیآ 33 )
ُرْکَم َْلب  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  َو  «! ) میهد رارق  وا  يارب  ینایاتمه  میوش و  رفاک  دنوادخ  هب  هک  دیداد  یم روتـسد  ام  هب 

(. ًاداْدنَأ َُهل  َلَعَْجن  ِهَّللِاب َو  َرُفْکَن  ْنَأ  انَنوُُرمْأَت  ْذِإ  ِراهَّنلا  ِْلیَّللا َو 
هکلب راکهنگ ، دـیلوؤسم و  داـسف  لـماع  ناونع  هب  مه  امـش  یلو  راـکهنگ ، رـصقم و  میدوب و  دازآ  شریذـپ  رد  اـم  هک  تسا  تسرد 

.دیتفگ یم نخس  ام  اب  تردق  عضوم  زا  هراومه  هک  نیا  صوصخب  دش ، هتشاذگ  امش  كاپان  تسد  هب  لوا  گنس 
نیا طرش  دیق و  یب شریذپ  زا  نافعضتسم  نارگید و  نتخاس  هارمگ  زا  ناربکتسم  دنوش ، یم نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  هورگ  ود  ره  اذل 

لغ و ام  و  دـنوش ) اوسر  رتشیب  ادابم   ) دـننک یم نامتک  ار  دوخ  تمادـن  دـننیب  یم ار  یهلا  باذـع  هک  یماگنه  اما  ، » موش ياه  هسوسو
(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  ِقانْعَأ  ِیف  َلالْغَْألا  اَْنلَعَج  َباذَْعلا َو  اُوَأَر  اََّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَسَأ  َو  « ) میهن یم نارفاک  ندرگ  رب  ریجنز 

هـصیصخ نیمه  و  دنتـشادن ، ار  تمادـن  راهظا  تعاجـش  دـندش  یم مدان  دـندرب و  یم یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ایند  رد  تقو  ره  اهنآ  يرآ !
؟ دوس هچ  اما  دنریگ  یم راک  هب  زین  تمایق  رد  ار  دوخ  یقالخا 

!؟» دنراد دنداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  زج  ییازج  اهنآ  ایآ   » دنا هتخاس مهارف  شیپ  زا  هک  تسا  ناشدوخ  لامعا  هجیتن  اهنیا  لاح  ره  هب 
(. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه  )

.دوش یم هدراذگ  اهنآ  ياپ  تسد و  ندرگ و  رب  تراسا  ياهریجنز  تروص  هب  هک  تسا  نیمرجم  رافک و  رادرک  لامعا و  نیا  يرآ !

44 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 34) إبس ةروس 

سکعنم ار  يرگاوـغا  نیا  زا  يا  هشوـگ اـجنیا  رد  دوـب  ناربکتـسم  يرگاوـغا  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هـک  اـجنآ  زا  هیآ 34 -) )
رورغم نامعنتم  نامه   ) نیفرتم هک  نیا  رگم  میداتسرفن  يا  هدننک راذنا  ربمایپ  يراید  رهش و  چیه  رد  زگره  ام  و  : » دیوگ یم دزاس ، یم

45 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میرفاک » دیا  هدش هداتسرف  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : یم تمعن ) تسم  و 
(. َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  ام  َو   ) میرادن لوبق  دیهن  یم یهلا  مایپ  شمان  ار  هچنآ  و 

هب رـس  هورگ  نیا  دوش  هتـشادرب  يدـهاجم  ملاع  حلـصم و  دنمـشناد  ره  هیحان  زا  یحالـصا  مدـق  ره  ربارب  رد  هک  ایبنا  ربارب  رد  اهنت  هن 
.دنراد یم رب  تفلاخم 

45 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 34) إبس ةروس 
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نآ هب  دوخ  يرترب  تابثا  يارب  ینامز  ره  رد  هک  اهنآ  یلاشوپ  قطنم  هب  هیآ  نیا  تسین ! ادـخ  هب  برق  لیلد  دـنزرف  لاـم و  هیآ 35 -) )
َو « ) میرتدالوا رپ  رتدـنمتورث و  همه  زا  ام  دـنتفگ : اهنآ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـنتخادرپ  یم ماوع  لافغا  هب  دـندش و  یم لسوتم 

(. ًادالْوَأ ًالاْومَأ َو  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاق 
ام و قح  رد  وا  فطل  رب  لیلد  نیا  و  رایـسب ، یناسنا  يورین  مه  و  هداـهن ، اـم  راـیتخا  رد  ناوارف  لاوما  مه  دراد  تبحم  اـم  هب  دـنوادخ 

(. َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ام  َو  «! ) دش میهاوخن  تازاجم  زگره  اه ) یمشچ رون   ) ام و   » تسوا دزن  رد  ام  تیعقوم  ماقم و  هناشن 
! تسام ترخآ  يدابآ  رب  ینشور  لیلد  ام  يایند  يدابآ  هصالخ  داد ؟ یم ام  هب  ارچ  تمعن  همه  نیا  میدوب  وا  هاگرد  دورطم  ام  رگا 

45 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 34) إبس ةروس 

هب ار  نخـس  يور  دـبوک ، یم مهرد  دـهد و  یم خـساپ  یهجو  نیرتیلاع  هب  ار  هناـبیرف  ماوع  یلاـشوپ و  قطنم  نیا  هیآ  نیا  هیآ 36 -) )
و دـهد ، یم شرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  وگب : اـهنآ  هب  : » دـیامرف یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

(. ُرِدْقَی ُءاشَی َو  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق  « ) دریگ یم تخس  دهاوخب ) سک  ره  يارب  )
ادخ هاگرد  رد  ماقم  ردـق و  هب  یطبر  دـناد و  یم مزال  ناسنا  یگدـنز  ماظن  قلخ و  نومزآ  يارب  هک  تسا  یحلاصم  قبط  همه  اهنیا  و 

.درادن
تیعقاو نیا  زا  مدرم  رثکا  اما   » درمـش تواقـش  رب  لیلد  ار  يزور  یگنت  و  تداعـس ، رب  لیلد  ار  يزور  تعـسو  دـیابن  زگره  نیا  ربانب 

.دنتسه نینچ  ربخ  یب هاگآان و  تیرثکا  هتبلا  َنوُمَْلعَی .) ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  « ) دنربخ یب

45 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 34) إبس ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، بیقعت  ار  ینعم  نیمه  يرتشیب  تحارص  اب  سپس  هیآ 37 -) )
(. یْفلُز انَدـْنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو ال  اـم  َو  « ) دزاـس بّرقم  اـم  دزن  ار  امـش  ناـتدالوا  لاوما و  هک  تسین  ناـنچ  زگره  »

46 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نتـشاد هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب  درادرب ، یگدـنز  يارب  مزال  شـشوک  شالت و  زا  تسد  ناـسنا  هک  تسین  ینعم  نادـب  نخـس  نیا 

.دوش یمن ادخ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  يونعم  شزرا  رایعم  زگره  ناوارف  یناسنا  يورین  يداصتقا و  تاناکما 
رگم : » دیوگ یم انثتسا  کی  تروص  هب  هتخادرپ و  دوش  یم ادخ  هاگرد  هب  برقت  هیام  هچنآ  اهناسنا و  ياهشزرا  یلصا  رایعم  هب  سپس 

یتشهب ياه  هفرغ رد  و  تسا ، فعاضم  شاداپ  ناشلامعا  ربارب  رد  اهنآ  يارب  هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  هک  یناسک 
(. َنُونِمآ ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  اُولِمَع َو  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  ْنَم  اَّلِإ  « ) دنرب یم رس  هب  تینما  تیاهن  رد 

«. حلاص  » لمع و  نامیا »  » ددرگ یم زاب  رما  ود  نیا  هب  اهرایعم  مامت  نیا  ربانب 
راـگدرورپ هب  برق  لـماوع  هنیمز  رد  یفارخ  یفارحنا و  ياهرادـنپ  ماـمت  رب  نـالطب  ملق  شریظن  یب تحارـص  اـب  نآرق  هک  تساـجنیا 

.هدیشک

46 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 34) إبس ةروس 

شـشوک شالت و  ام  تایآ  لاطبا  راکنا و  يارب  هک  اهنآ  اما  : » دیوگ یم هدرک ، فیـصوت  ار  اهنآ  لباقم  هورگ  هیآ  نیا  رد  هیآ 38 -) )
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زا دنناوت  یم هک  دنرادنپ  یم نینچ  هک  یلاح  رد  دنهن ) ماگ  قح  هار  رد  نارگید  دنهد  یم هزاجا  هن  دـنراد و  نامیا  دوخ  هن   ) دـننک یم
َِکئلوُأ َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنْوَعْـسَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنوش یم راضحا  تمایق  زور  كاندرد  باذع  رد  اهنآ  دـننک ، رارف  ام  تردـق  لاگنچ 

(. َنوُرَضُْحم ِباذَْعلا  ِیف 
لوغـشم ادـخ  قلخ  هسوسو  هب  هتخادرپ و  ایبنا  بیذـکت  هب  دوخ  تارفن  دالوا و  لاوما و  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اـهنآ 

.دندش

46 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 34) إبس ةروس 

رد شیوخ  برق  رب  لیلد  ار  دوخ  دالوا  لاوما و  هک  اهنآ  راتفگ  خـساپ  هب  اجنیا  رد  رگید  راب  نادـباع : زا  نادوبعم  يرازیب  هیآ 39 -) )
شناگدنب زا  سک  ره  يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  وگب : : » دیوگ یم دیکأت  ناونع  هب  و  ددرگ ، یم زاب  دنتـشادنپ  یم دـنوادخ  هاگرد 

(. َُهل ُرِدْقَی  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق  « ) دنک یم دودحم  ای  هدرتسگ  دهاوخب 
ُْمتْقَْفنَأ ام  َو  « ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  دنک و  یم رپ  ار  نآ  ياج  دنوادخ  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  هچنآ  : » دیازفا یم سپس 

47 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍء  ْیَش ْنِم 
( َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُه  َو 

دنمتواخس ندرک  قافنا  رد  دشاب  هتشاد  نیشناج  ضوع و  هب  نیقی  هک  یسک  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  .
«. دوب دهاوخ 

.دهد یمن تکرب  دنک و  یمن لوبق  ار  نآ  ریغ  ادخ  هک  دشاب  عورشم  لالح و  لاوما  زا  قافنا  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  اما 
: دراد یگزات  تهج  ود  زا  یلو  تسا  هتشذگ  بلطم  رب  دیکأت  هیآ  نیا  ياوتحم  هچ  رگ 

نانمؤم هب  رظان  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دوب  رافک  دالوا  لاوما و  هب  رظاـن  رتشیب  دوب  موهفم  نیمه  شموهفم  هک  هیآ 37  هک  نیا  تسخن 
.تسا

هراشا تسا  نکمم  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  درک  یم نایب  فلتخم  هورگ  ود  هراب  رد  ار  تشیعم  یگنت  تعـسو و  لـبق  هیآ  هک  نیا  رگید 
.تسا دودحم  گنت و  هاگ  هدرتسگ و  شیزور  هاگ  هک  دشاب  ناسنا  کی  زا  فلتخم  تلاح  ود  هب 

47 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 34) إبس ةروس 

ار ناگتـشرف  ام  هک  دـندرک  یم اعدا  دـندوب و  ناکرـشم  هرمز  رد  یغاـط  ملاـظ و  نادـنمتورث  زا  هورگ  نیا  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 40 -) )
روایب رطاخ  هب  و  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  زین  ساسا  یب ياعدا  نیا  خـساپ  هب  نآرق  دنتـسه ، تمایق  رد  ام  ناعیفـش  اهنآ  میتسرپ و  یم

بطاخم ار  ناگتـشرف  سپـس  دنک ، یم روشحم  ار  ناگدنوش ) تدابع  هچ  ناگدـننک و  تدابع  هچ   ) اهنآ همه  دـنوادخ  هک  ار  يزور 
(. َنوُُدبْعَی اُوناک  ْمُکاَّیِإ  ِءالُؤه  ِۀَِکئالَْمِلل َأ  ُلوُقَی  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَی  َو  ( !؟» دندرک یم تدابع  ار  امش  اهنیا  ایآ  دیوگ : یم هتخاس 

و دنوش ، هدنمرـش  هدنکفا و  رـس  هدننک  تدابع  هورگ  نیا  ات  دوش ، هتفگ  قیاقح  ناگتـشرف  نایب  زا  هک  تسا  نیا  قوف  لاؤس  زا  فده 
.دنرازیب الماک  اهنیا  لمع  زا  اهنآ  دننادب 

47 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 34) إبس ةروس 
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؟ دنیوگ یم هچ  راگدرورپ  لاؤس  خساپ  رد  ناگتشرف »  » مینیبب نونکا  هیآ 41 -) )
هب هک  اوران  ياهتبسن  نیا  زا  راگدرورپ »! يا  وت  یهزنم  دننک : یم ضرع   » نینچ هدرک  باختنا  ار  خساپ  نیرت  هنابدؤم نیرتعماج و  اهنآ 

(. َکَناْحبُس اُولاق   ) دنا هداد تسدقم  تحاس 
48 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ » هن  یتسه  ام  ّیلو  وت  اهنت   » میا هتشادن طابترا  هورگ  نیا  اب  هجو  چیه  هب  ام 

(. ْمِِهنوُد ْنِم  انُِّیلَو  َْتنَأ  )
ْمِِهب ْمُهُرَثْکَأ  َّنِْجلا  َنوُُدبْعَی  اُوناک  َْلب  « ) دنتشاد نامیا  ناینج  هب  ناشرثکا  دندیتسرپ و  یم ار  نج  هکلب   » دندرک یمن شتـسرپ  ار  ام  اهنآ 

(. َنُونِمُْؤم
تدابع زا  دارم  نیا  ربانب  دـندرک ، یم قیوشت  لمع  نیا  هب  ار  ناتـسرپ  تب هک  تسا  یثیبخ  تادوجوم  ریاـس  ناطیـش و  نج »  » زا روظنم 

.تساهنآ ياه  هسوسو شریذپ  نامرف و  زا  يوریپ  تعاطا و  نامه  نج 

48 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 34) إبس ةروس 

نـشور اهنآ  يارب  تقیقح  نیا  حوضو  هب  دوش و  یم لیدـبت  لماک  يدـیمون  هب  زور  نآ  رد  ناکرـشم  دـیما  بیترت  نیا  هب  هیآ 42 -) )
.دنرازیب رفنتم و  نانآ  زا  هکلب  دوشگ ، دنهاوخن  ناشراک  زا  یهرگ  نیرتکچوک  اهنآ  نادوبعم  هک  ددرگ  یم

ینایز دوس و  کلام  يرگید  هب  تبـسن  امـش  زا  کی  چیه  زورما  سپ  : » دیوگ یم ینعم  رپ  يریگ  هجیتن کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  اذل 
(. ارَض ًاعْفَن َو ال  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ُِکلْمَی  َمْوَْیلاَف ال  « ) تسین

ماجنا یکمک  دنناوت  یم رگیدکی  هب  تبـسن  اهنآ  هن  و  دننک ، یتعافـش  دـنناوت  یم دـندوب  اهنآ  دوبعم  ارهاظ  هک  ناگتـشرف  هن  نیا  ربانب 
.دنهد

َباذَع اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َو  « ) دیدرک یم بیذکت  ار  نآ  هک  ار  یشتآ  باذع  دیشچب  مییوگ : یم ناملاظ  نیا  هب   » هک تساجنیا 
(. َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِراَّنلا 

48 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 34) إبس ةروس 

؟ دننک یم راکنا  ار  ام  تایآ  قطنم  مادک  اب  هیآ 43 -) )
هتخادرپ ایند  نیا  رد  اهنآ  عضو  هب  رگید  راب  اجنیا  رد  تفگ ، یم نخـس  تمایق  رد  نامیا  یب دارفا  ناکرـشم و  عضو  زا  هتـشذگ  تایآ 

يریگعـضوم نیا  لولعم  تمایق  رد  موش  تشونرـس  نآ  دوش  نشور  ات  دـنک ، یم وگزاب  نآرق  ندینـش  ربارب  رد  ار  نانآ  لمعلا  سکع 
.تسایند رد  یهلا  تایآ  لباقم  رد  طلغ 

هچنآ زا  ار  امـش  دـهاوخ  یم طقف  درم  نیا  دـنیوگ : یم دوش  یم هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  رگنـشور  تایآ  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم تسخن 
ُُدبْعَی َناک  اَّمَع  ْمُکَّدُـصَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ٌلُجَر  اَّلِإ  اذـه  ام  اُولاـق  ٍتاـنَِّیب  اـُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  « ) دراد زاـب  دـندرک  یم شتـسرپ  ناـتناکاین 

49 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکُؤابآ .)
حرطم بصعتم  موق  نیا  رد  تیبصع  سح  کیرحت  روظنم  هب  هک  تسا  تانیب » تایآ   » نیا ربارب  رد  اـهنآ  لـمعلا  سکع  نیتسخن  نیا 

.دندرک یم
اهنآ و  : » دـیامرف یم دـنک ، یم نایب  دـنتخاس  یم حرطم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توعد  لاـطبا  يارب  هک  ار  يراـتفگ  نیمود  سپس 
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(. ًيرَتْفُم ٌْکفِإ  اَّلِإ  اذه  ام  اُولاق  «! ) تسین يرگید  زیچ  هدش  هتسب  ادخ  هب  هک  یگرزب  غورد  زج  نآرق )  ) نیا دنیوگ : یم
یناسک : » میناوخ یم هیآ  نایاپ  رد  هکنانچ  دوب ، رحـس »  » تمهت دنتـسب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  ار  یماهتا  نیموس  هرخألاب  و 

اََّمل ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  «! ) تسین راکـشآ  رحـس  زج  يزیچ  نیا  دـنتفگ : دـمآ  ناشغارـس  هب  قح  هک  یماـگنه  دـندش  رفاـک  هک 
(. ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ْمُهَءاج 

49 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 34) إبس ةروس 

ياهاعدا مامت  تسا ، نشور  شنالطب  هتفگان  دـنچ  ره  دـشک ، یم نالطب  طـخ  اـهنآ  ياـهاعدا  ماـمت  رب  هیآ  نیا  رد  نآرق  هیآ 44 -) )
و  ) دنناوخب ار  نآ  هک  میا  هدادن اهنآ  هب  ار  ینامـسآ  ياهباتک  زا  يزیچ  البق  ام  : » دیوگ یم دهد ، یم خساپ  هلمج  کی  اب  ار  اهنآ  یهاو 
اهَنوُسُرْدَی َو ٍُبتُک  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ام  َو  « ) میداتـسرفن زین  اهنآ  يارب  يربمایپ  چیه  وت  زا  لبق  و  دنزادرپب ) وت  توعد  راکنا  هب  نآ  ساسا  رب 

(. ٍریِذَن ْنِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  ام 
ياوتحم هدروآ و  وا  يارب  ینامسآ  باتک  هدمآ و  وا  غارس  هب  يربمایپ  البق  هک  تسا  حرط  لباق  یسک  زا  اهاعدا  نیا  هک  نیا  هب  هراشا 

.دزیخ یم رب  بیذکت  هب  دنیب و  یم فلاخم  نآ  اب  ار  هزات  توعد 
درادن قح  هتفاب  مه  هب  یتافارخ  ملع ، زا  يا  هرهب نتشادن  اب  و  ینامسآ - یحو  هنوگ  چیه  نودب  دوخ - رکف  اکتا  هب  اهنت  هک  یـسک  اما 

.دنک تواضق  نینچ 

49 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 34) إبس ةروس 

اهنیا زا  لبق  هک  یناسک  : » دیوگ یم نینچ  هداد ، رارق  دیدهت  دروم  ایوگ  رثؤم و  ینایب  اب  ار  شکرس  هورگ  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 45 -) )
(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َو  « ) دندرک بیذکت  ار  یهلا  تایآ  زین  دندوب 

ام َراـشْعِم  اوـُغََلب  اـم  َو  « ) دنـسر یمن میداد  نیـشیپ  ماوـقا  هب  هچنآ  مهد  کـی  هب  یتـح ) تردـق  توـق و  رظن  زا   ) اـهنیا هـک  یلاـح  رد  »
(. ْمُهاْنیَتآ

50 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندرک ، بیذکت  ارم  نالوسر  اهنآ   » يرآ دیسر ؟ اجک  هب  اهنآ  تشونرس  دینیبب  اما 
(. ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ِیلُسُر  اُوبَّذَکَف  ( !؟» دوب هنوگچ  اهنآ  هب  تبسن  نم  تازاجم  دیرگنب  سپ 

ار اهنآ  دراد ، رارق  ماش  يوس  هب  ناتریـسم  رد  امـش و  یکیدزن  رد  یهلا  تازاجم  هدنبوک  تابرـض  ریز  رد  اهنآ  هدـش  ناریو  ياهرهش 
! دیرترب اهنآ  زا  امش  هن  تسا و  ریذپ  رییغت  یهلا  ّتنس  هن  هک  دیریگب ، تربع  هنییآ 

50 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 34) إبس ةروس 

راب دهد  یم لیکـشت  ار  هروس  نیا  رخاوا  ياهثحب  هک  هدنیآ  تایآ  هیآ و  نیا  رد  لیـصا : بالقنا  ره  هشیر  يرکف  بالقنا  هیآ 46 -) )
زاب یهارمگ  زا  و  دنک ، توعد  قح  يوس  هب  فلتخم  لئالد  اب  ار  اهنآ  هک  دهد  یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  رگید 

.دراد
رد و  هدرک ، هراـشا  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس و  یقـالخا و  یعاـمتجا و  ياـهینوگرگد  تـالوحت و  همه  هیاـم  ریمخ  هـب  تـسخن 

ادـخ يارب  هک  نیا  نآ  و  مهد ، یم زردـنا  زیچ  کی  هب  ار  امـش  اهنت  نم  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم اوتحمرپ  هاتوک و  رایـسب  ییاه  هلمج
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َُّمث يداُرف  یْنثَم َو  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍةَدِـحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق  « ) دـینک هشیدـنا  سپـس  رفن ، کی  رفن ، کی  اب  رفن ، ود  رفن ، ود  دـینک  ماـیق 
(. اوُرَّکَفَتَت

تـسخن دیاب  راک  ره  رد  هصالخ  و  کچوک ، لئاسم  رد  مهم ، لئاسم  رد  يدام ، یگدنز  رد  يونعم ، یگدنز  رد  زیچ ، همه  رد  ینعی 
: تسا لاؤس  راهچ  نیا  خساپ  ندرک  ادیپ  يارب  هشیدنا  رتمهم ، همه  زا  یلو  درک ، هشیدنا 

؟ متسه اجک  رد  نونکا  و  مور ؟ یم اجک  هب  دوب ؟ هچ  رهب  مندمآ  ما ؟ هدمآ  اجک  زا 
(. ٍۀَّنِج ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  « ) درادن نونج  يرکف و  فارحنا  هنوگ  چیه  دّمحم )  ) امش نیشنمه  تسود و  نیا  »

(. ٍدیِدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  « ) یهلا دیدش  باذع  ربارب  رد  تسامش  هدنهد  میب  طقف  وا   » هکلب
.دناد یم رکفت  هشیدنا و  نیمه  ار  ناسنا  تفرشیپ  لماکت و  هیام  ریمخ  نید و  هراصع  قوف  هیآ 

50 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 34) إبس ةروس 

هیآ نیا  رد  .دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یحور  لداعت  مدع  هنوگ  ره  یفن  و  رکفت ، هب  توعد  زا  نخس  لبق  هیآ  رد  هیآ 47 -) )
51 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربارب  رد  دزم  رجا و  هبلاطم  مدع  زا  نخس 

.تسا تلاسر 
(. ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  « ) تسامش يارب  متساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  وگب : : » دیوگ یم

(. ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  « ) تسا دنوادخ  رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و  »
دوس هچ  منک ؟ راذنا  یهلا  دیدش  باذع  زا  ار  امش  نم  هک  هدش  ببس  زیچ  هچ  دیـشیدنیب ، نونکا  مدرک ، رکفت  هب  توعد  ار  امـش  نم 

؟ دوش یم نم  دئاع  راک  نیا  زا  يّدام 
امـش هب  ما  هدروآ راگدرورپ  يوس  زا  هک  منانخـس  زا  یـضعب  رد  نم  دـینیب  یم رگا  و  ما ، هتـساوخن یـشاداپ  رجا و  امـش  زا  ـالوصا  نم 

ارچ دنک  یم تشگزاب  امش  دوخ  هب  شدوس  زین  نیا  (. 23 يروش / « ) منادنواشیوخ یتسود  زج  مبلط  یمن یشاداپ  امش  زا  نم  : » ما هتفگ
يرورض امش  تیاده  همادا  يارب  زین  نآ  هک  تسا  تّوبن » طخ  موادت   » و تیالو » تماما و   » هلأسم هب  تشگزاب  یبرقلا  يذ  تّدوم  هک 

.تسا
(. ٌدیِهَش ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  « ) تسا هاوگ  دهاش و  زیچ  ره  رب  وا  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.تسا هاگآ  نم  تاین  لامعا و  همه  زا  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مهاوخ  یم وا  زا  ار  مشاداپ  نم  رگا 

51 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 34) إبس ةروس 

یتیعقاو نآرق  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  دـش ، هتفگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  تیناـقح  نوماریپ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  هیآ 48 -) )
تسا و بویغلا  ماّلع  وا  هک  دنکفا  یم ار  قح  نم  راگدرورپ  وگب :  » تسا هدش  اقلا  ربمایپ  بلق  رب  ادخ  هیحان  زا  هک  ریذـپان  راکنا  تسا 

(. ِبُویُْغلا ُماَّلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق  « ) تسا هاگآ  ناهن  رارسا  مامت  زا 
ثیدح هب  تهابـش  یب نیا  .تسا و  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ایبنا و  بولق  رب  یهلا  یحو  ینامـسآ و  بتک  ینعی  قح »  » ندـنکفا روظنم 
دنیبـب هتـسیاش  دـهاوخب و  هک  یناـسک  ياـهلد  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يروـن  ملع  ءاـشی ) نم  بلق  یف  هّللا  هفذـقی  روـن  مـلعلا   ) فورعم

.تسین دنکفا » یم
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51 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 34) إبس ةروس 

يزیچ رگزاغآ  دـناوت  یمن تسین و ) هتخاس  نآ  زا  يراک   ) لطاب دـمآ و  قح  وگب : : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 49 -) )
52 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َءاج  ُْلق  « ) نآ هدننک  دیدجت  هن  دشاب و 

( ُدیُِعی ام  ُلِطاْبلا َو  ُئِْدُبی  ام  ُّقَْحلا َو 
هک ارچ  يرارکت  شقن  کی  هن  رگزاغآ و  دـیدج و  شقن  کی  هن  تشاد ، دـهاوخن  یـشقن  هنوگ  چـیه  قح  ربارب  رد  بیترت  نیا  هب  .و 

.دیادزب اه  هرطاخ زا  ار  نآ  رثا  دناشوپب و  ار  قح  رون  دناوت  یمن لیلد  نیمه  هب  تسرد  تسا و  بآ  رب  شقن  شیاه  هشقن

52 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 34) إبس ةروس 

یهلا یحو  رد  و  تسوا ، هیحان  زا  یتیاده  ره  و  تسادخ ، يوس  زا  دیوگ  یم هچنآ  هک  دزاس  نشور  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 50 -) )
هلیـسو هب  مبای  تیاده  رگا  و  موش ، یم هارمگ  نتـشیوخ  هیحان  زا  موش  هارمگ  نم  رگا  وگب : : » دیازفا یم دهد ، یمن خر  ییاطخ  زگره 

(. یِّبَر ََّیلِإ  یِحُوی  اِمبَف  ُْتیَدَتْها  ِنِإ  یِسْفَن َو  یلَع  ُّلِضَأ  امَّنِإَف  ُْتلَلَض  ْنِإ  ُْلق  « ) مبای یم تیاده  دنک  یم یحو  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ 
نکمم راگدرورپ  ددم  هب  زج  اهلطاب  هوبنا  نایم  زا  قح  هار  ندرک  ادـیپ  هک  ارچ  موش ، یم هارمگ  منامب  دوخ  لاح  هب  رگا  زین  نم  ینعی 

.تسوا یحو  رون  درادن  هار  نآ  رد  یهارمگ  چیه  هک  یتیاده  رون  و  تسین ،
.تسا نشور  نارگید  فیلکت  دسرن  ییاج  هب  یهلا  تیاده  نودب  شیهاگآ  ملع و  مامت  اب  ربمایپ  هک  ییاج  لاح  ره  هب 

(. ٌبیِرَق ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  « ) تسا کیدزن  اونش و  وا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 
! دونش یمن ار  امش  ام و  نانخس  دینک  رکف  ادابم 

52 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 34) إبس ةروس 

ار نخس  يور  تشذگ ، نیشیپ  تایآ  رد  جوجل  ناکرشم  نوماریپ  هک  ییاهثحب  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد  دنرادن : رارف  هار  اهنآ  هیآ 51 -) )
هک دزاس  یم مّسجم  یهلا  باذـع  لاگنچ  رد  يراتفرگ  ماگنه  هب  ار  هورگ  نیا  لاـح  هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  رگید  راـب 

.تشاد دهاوخن  يدوس  ناشنامیا  اما  دنتفا  یم نامیا  رکف  هب  يراتفرگ  زا  سپ  اهنآ  هنوگچ 
زا ار  اهنآ  و  دنزیرگب ، یهلا  باذع  لاگنچ  زا  و  دننک ، رارف  دنناوت  یمن اما  دوش  یم دنلب  ناشدایرف  هک  یماگنه  ینیبب  رگا  : » دیامرف یم
ْنِم اوُذِـخُأ  َتْوَف َو  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يرَت  َْول  َو   ) درک یهاوخ  بجعت  اهنآ  یگراچیب  زا  دـنزاس  یم راـتفرگ  و  دـنریگ » یم یکیدزن  ناـکم 

53 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍبیِرَق .) ٍناکَم 
هروـس نیمه  هیآ  نیرخآ  رد  هک  ارچ  تسا ، نداد  ناـج  هظحل  اـی  و  لاـصیتسا ، باذـع  اـیند و  هب  طوـبرم  یباـتیب  عزف و  داـیرف و  نـیا 

يرگید ياههورگ  هراب  رد  نآ  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم هدنکفا  ییادـج  دوب  اهنآ  هقالع  دروم  هچنآ  اهنآ و  نایم  : » دـیوگ یم
«. تفرگ ماجنا  لمع  نیا  رافک  زا 

رارف ادـخ  تردـق  هزوح  زا  دـنناوت  یمن اهنت  هن  رگمتـس  نامیا و  یب دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  ٍبیِرَق » ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ   » هلمج زا  روظنم 
! تسا کیدزن  اهنآ  هب  رایسب  هک  دنک  یم راتفرگ  ییاج  زا  ار  اهنآ  ادخ  هکلب  دننک 

53 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 34) إبس ةروس 
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هب ام  دنیوگ : یم اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، نایب  یهلا  تازاجم  لاگنچ  رد  ندـش  راتفرگ  ماگنه  هب  ار  اهنآ  لاح  هیآ  نیا  رد  هیآ 52 -) )
(. ِِهب اَّنَمآ  اُولاق  َو  « ) میدروآ نامیا  داعم ) أدبم و  شا و  هدنروآ نآرق و   ) نآ

(. ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو  ( !؟» دننک ادیپ  نآ  هب  یسرتسد  رود  هلصاف  نآ  زا  دنناوت  یم اهنآ  هنوگچ  یلو  »
ياهیراک فـالخ  ناربج  ناـسنا و  ناـیم  و  دوش ، یم هتـسب  یلکب  تشگزاـب  ياـهرد  لاـصیتسا  باذـع  گرم و  ندیـسرارف  اـب  يرآ !

.دریگ یم ماجنا  یتسد  رود  هطقن  زا  ییوگ  ماگنه  نآ  رد  نامیا  راهظا  لیلد  نیمه  هب  ددرگ ، یم داجیا  یمکحم  ّدس  ییوگ  هتشذگ 
.درادن یشزرا  دراد ، يرارطضا  هبنج  هک  ینامیا  نینچ  الوصا 

53 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 34) إبس ةروس 

ناـمیا دـنیآرب و  شیوخ  ياـهاطخ  ناربج  ماـقم  رد  هتفرگ  ناـیاپ  زیچ  همه  هک  يا  هظحل نیا  رد  دـنناوت  یم هنوگچ  اـهنآ  هیآ 53 -) )
اوُرَفَک ْدَق  َو  ( !؟» دندش رفاک  نآ  هب  دندوب ) هدارا  يدازآ  رایتخا و  تیاهن  رد  هک  یتلاح  نامه  رد   ) نآ زا  شیپ  هک  یلاح  رد   » دـنروایب

(. ُْلبَق ْنِم  ِِهب 
و تعیبط ، ءاروام  ملاع   ) بیغ ناهج  هراـب  رد   » دنتـسب و وا  تاـمیلعت  مالـسا و  ربماـیپ  هب  ار  تاـماهتا  عاونا  هکلب  دـندش  رفاـک  اـهنت  هن 

ٍناکَم ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَی  َو  « ) دنداد یم نآ  هب  ییاهتبـسن  یتسدرود  هطقن  زا  دندرک و  یم یتسردان  ياهیرواد  ربمایپ ) توبن  تمایق و 
(. ٍدیَِعب

54 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

54 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 34) إبس ةروس 

نامه دوش ، یم هدـنکفا  ییادـج  گرم ) هلیـسوب   ) دوب نانآ  هقالع  دروم  هچنآ  اهنآ و  نایم  ماجنا  رـس  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 54 -) )
(. ُْلبَق ْنِم  ْمِهِعایْشَِأب  َلُِعف  امَک  َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  َلیِح  َو  « ) دش لمع  نینچ  لبق  زا  اهنآ  هباشم  ياههورگ  اب  هک  هنوگ 

، دوش یم ادـج  اهنآ  زا  هک  دـننیب  یم ار  دوخ  ياهوزرآ  مامت  و  اهماقم ، اهخاک و  مامت  اهتورث ، لاوما و  مامت  كاندرد  هظحل  کـی  رد 
تـشاد دنهاوخ  یلاح  هچ  دندنک  یمن رب  يدام  تاناکما  نیرتمک  زا  لد  دندوب و  هدـیبسچ  رانید  مهرد و  کی  هب  تخـس  هک  ییاهنآ 

؟ دنرادرب ماگ  كانتشحو  کیرات و  يا  هدنیآ يوس  هب  و  دنشوپب ، مشچ  و  دنیوگ ، عادو  هرابکی  نآ  همه  اب  دیاب  هک  هظحل  نآ  رد 
و دـندرب » یم رـس  هب  دـیدرت  کش و  لاح  رد  هتـسویپ  اهنآ   » هک تسا  نآ  لئاسم  نیا  همه  تلع  دـیوگ : یم هلمج  نیرخآ  رد  هرخألاب 

(. ٍبیُِرم ٍّکَش  ِیف  اُوناک  ْمُهَّنِإ   ) دوب اهنآ  راظتنا  رد  یتشونرس  نینچ  اعبط 
« أبس هروس  نایاپ  »

55 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

55 ص :  [ ..... 35  ] رطاف هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 45  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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55 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

هدـیمان هکئالم »  » هروس هاگ  و  رطاف »  » هروس هاگ  دوش - یم عورـش  هکئالم »  » و رطاف »  » ناونع اب  هک  نآ  زاغآ  رـس  رطاخ  هب  هروس - نیا 
.درک هصالخ  ناوت  یم شخب  جنپ  رد  ار  نآ  تایآ  هدش و 

.دیوگ یم نخس  دیحوت  لئالد  یتسه و  ملاع  رد  دنوادخ  تمظع  ياه  هناشن نوماریپ  یمهم  شخب  - 1
ثحب وا  لـماکت  لـحارم  كاـخ و  زا  ناـسنا  شنیرفآ  وا و  تـیقزار  تیقلاــخ و  راــگدرورپ و  تیبوـبر  زا  نآ  زا  يرگید  شخب  - 2

.دنک یم
هراب رد  وا  ریذپان  فلخت  ّتنـس  و  ناهج ، نیا  رد  یهلا  هدرتسگ  تمحر  و  ترخآ ، رد  لامعا  جـیاتن  داعم و  نوماریپ  رگید  شخب  - 3

.تسا ناربکتسم 
هیلع هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  يرادلد  تخسرس و  جوجل و  نانمشد  اب  ناشرمتسم  ریگ و  یپ هزرابم  ایبنا و  يربهر  هلأسم  هب  یتمسق  - 4

.دشاب یم هنیمز  نیا  رد  هلا  و 
.تسا فلتخم  ياه  هنیمز رد  یهلا  ياهزردنا  ظعاوم و  نایب  نآ  زا  یشخب  ماجنا  رس  - 5

.تساه هنیمز مامت  رد  دنوادخ  تیرهاق  هلأسم  نآ  دنا و  هدرک هصالخ  هقلح  کی  رد  ار  هروس  نیا  مامت  نارسفم  زا  یضعب 
56 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

56 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ار رطاف  هروس  سک  ره  : » تسا هدـمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  میدـناوخ  أبـس  هروس  زاغآ  رد  هک  یتیاور  رب  هوـالع 
هجوت اب  وش !» دراو  یهاوخ  یم مادک  ره  زا  هک  دنک  یم توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  تشهب ، ياهرد  زا  رد  هس  تمایق  زور  رد  دـناوخب 

نیا تسا  نکمم  دوـش ، یم تشهب  هب  لوـصو  ببـس  هک  تسا  یحلاـص  لاـمعا  دـئاقع و  ناـمه  تشهب  ياـهرد  میناد  یم هک  نیا  هـب 
.دشاب هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تلاسر  داعم و  دیحوت ، هب  داقتعا  هناگ  هس  باوبا  هب  هراشا  تیاور 

تـسا يا  هلیـسو زین  نآ  و  نامیا ، رکفت و  يارب  تسا  يزاغآ  رـس  نآ  توالت  و  تسا ، لـمع  هماـنرب  نآرق  میا  هتفگ مه  ـالبق  هکناـنچ 
.دینک تقد  دبای - یم ققحت  طئارش  نیمه  اب  اج و  نیمه  زا  زین  میظع  ياهشاداپ  همه  نیا  نآ و  ياوتحم  هب  لمع  يارب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

56 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 35) رطاف ةروس 

شنیرفآ رطاخ  هب  وا  شیاتـس  دمح و  دوش ، یم عورـش  راگدرورپ  دمح  اب  هروس  نیا  زاغآ  تسوا ! هتـسب  ياهرد  هدـنیاشگ  هیآ 1 -) )
.یتسه روانهپ  ناهج 

دوج يذ  دوجو  زا  یتسه  بهاوم  اهتمعن و  همه  و  تسا » نیمز  اهنامـسآ و  قلاخ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دـمح  : » دـیامرف یم
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) دریگ یم همشچ  رس  وا 

ندمآ نوریب  و  مدع ، تملظ  ندش  هتفاکش  دننامه  تادوجوم  شنیرفآ  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، نتفاکش  ینعم  هب  روطف »  » هدام زا  رطاف » »
.دور یم راک  هب  شنیرفآ  تقلخ و  دروم  رد  ریبعت  نیا  تسا ، یتسه  رون 
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الب هدش ، هدراذگ  ناگتشرف  هدهع  رب  تسا - بابـسا  ملاع  ملاع ، هک  نیا  مکح  هب  راگدرورپ - يوس  زا  ملاع  نیا  ریبدت  هک  اجنآ  زا  و 
.دیوگ یم نخس  هدراذگ  ناشرایتخا  رد  راگدرورپ  هک  یمیظع  ياهتردق  اهنآ و  شنیرفآ  زا  هلصاف 

ِیلوُأ اًلُسُر  ِۀَِکئالَْملا  ِلِعاج  « ) دنا هناگ راهچ  هناگ و  هس  هناگ و  ود  ياهلاب  ياراد  هک  داد  رارق  ینالوسر  ار  ناگتـشرف   » هک يدنوادخ 
(. َعابُر َثُالث َو  یْنثَم َو  ٍۀَِحنْجَأ 

57 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تلاسر   » مه هک  هتفر  راک  هب  يا  هدرتسگ عیسو و  ینعم  رد  اجنیا  رد  تلاسر 
نتفرگ هدـهع  هب  ینعی  ار  ینیوکت » تلاـسر   » مه دوـش و  یم لـماش  ار  اـیبنا  يارب  ادـخ  يوـس  زا  ندروآ  ماـیپ  ناـمه  ینعی  یعیرـشت »

.شنیرفآ ناهج  رد  فلتخم  ياهتیرومأم 
ُءاشَی ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  « ) تساناوت رداق و  يزیچ  ره  رب  وا  هک  ارچ  دیازفا  یم شنیرفآ  رد  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  : » دـیازفا یم سپس 

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 

57 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 35) رطاف ةروس 

يانب ریز  هک  دروآ  یم نایم  هب  وا  تمحر  زا  نخس  دنا  ضیف هطساو  هک  ناگتشرف  تلاسر  راگدرورپ و  تیقلاخ  نایب  زا  دعب  هیآ 2 -) )
.تسا یتسه  ملاع  مامت 

الَف ٍۀَمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَتْفَی  ام  « ) دریگب ار  نآ  ولج  دناوت  یمن یـسک  دیاشگب  مدرم  يارب  تمحر  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  : » دـیامرف یم
(. اَهل َکِسْمُم 

(. ِهِدَْعب ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  ام  َو  « ) تسین نآ  نداتسرف  هب  رداق  وا  زا  دعب  یسک  دنک  كاسما  دراد و  زاب  ار  هچنآ  «و 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  « ) هاگآ میکح و  لاح  نیع  رد  ریذپان و  تسکش  تسا  يدنمتردق  وا  هک  ارچ  »

.دزاس یم نآ  لومشم  دنیبب  قیال  ار  سک  ره  تسوا و  دزن  تمحر  نئازخ  مامت  هک  نیا  هصالخ 

57 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 35) رطاف ةروس 

تمعن مدرم ! يا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  تیقزار » تیقلاخ و  دـیحوت   » ساسا رب  تدابع » دـیحوت   » هلأـسم هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
(. ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیروآ دای  هب  ناتدوخ  رب  ار  دنوادخ 

أشنم دیرو  هطوغ نآ  رد  هتفرگ و  رارق  امش  رایتخا  رد  هک  یتایح  تاناکما  همه  نیا  و  تاکرب ، بهاوم و  همه  نیا  دینک : رکف  تسرد 
ِهَّللا ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ( ؟» دـهد یم يزور  امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  ادـخ ، زا  ریغ  یقلاخ  ایآ  « !؟ تسیک اهنآ  همـشچ  رـس  یلـصا و 

(. ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُُکقُزْرَی 
هتسیاش اهنت  شتسرپ  تدابع و  و  درادن » دوجو  وا  زج  يدوبعم   » دینادب سپ  تسوا ، تاکرب  نیا  همه  همشچ  رـس  دیناد  یم هک  نونکا 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) تسوا كاپ  تاذ 
(. َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ! ) دینک یم هدجس  اهتب  ربارب  رد  هّللا  ياج  هب  و  دیوش » یم فرحنم  لطاب  يوس  هب  قح ) قیرط  زا   ) هنوگچ لاح  نیا  اب  »

58 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

58 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 35) رطاف ةروس 
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هب تسخن  ار  نخـس  يور  دوب ، تیقزار  تیقلاخ و  دیحوت  نوماریپ  هک  ینخـس  لابند  هب  هروس  نیا  تایآ  زا  مود  شخب  رد  هیآ 4 -) )
حیرـشت هتـشذگ  یتدـیقع  ياه  هماـنرب لاـبند  هب  ار  اـهنآ  یلمع  ياـه  هماـنرب هدرک  مدرم  مومع  هب  دـعب  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

.دنک یم
بیذکت ار  وت  رگا  : » دیامرف یم تسا ، نیمه  وا  يارب  سرد  نیرتمهم  هک  دهد  یم شهار  ریسم  رد  تماقتـسا  سرد  ربمغیپ  هب  تسخن 

ْنِم ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو  « ) دنتفرگ رارق  بیذکت  دروم  زین  وت  زا  لبق  ناربمایپ  تسین ) يا  هزات زیچ  نیا  روخم ، مغ   ) دننک
.دندرک تمواقم  هار  نیا  رد  زین  اهنآ  َِکْلبَق .)

ِهَّللا َیلِإ  َو   ) تساـهراک همه  هدـننک  باـسح  زیچ و  همه  رب  رظاـن  وا  و  ددرگ » یم زاـب  ادـخ  يوـس  هب  اـهراک  همه   » هک تسا  نیا  مهم 
(. ُرُومُْألا ُعَجُْرت 

.دراذگ یمن رفیک  یب ار  جوجل  نافلاخم  نیا  ياهبیذکت  هک  هنوگ  نامه  دریگ ، یمن هدیدان  هار  نیا  رد  ار  وت  تامحز  زگره  وا 

58 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 35) رطاف ةروس 

َدْعَو َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ) تسا قح  دـنوادخ  هدـعو  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اهناسنا  همانرب  نیرتمهم  نایب  هب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ٌّقَح ِهَّللا 

.میکح رداق  دنوادخ  يوس  زا  ریذپان  فلخت  تسا  ییاه  هدعو ران  تنج و  رفیک و  تازاجم و  نازیم و  باتک و  باسح  تمایق و 
ادخ مرک  وفع و  هب  و  دهد » بیرف  ار  امش  هدننک  رورغم  ناطیش  ادابم  و  دبیرفب ، ار  امـش  ایند  یگدنز  ادابم   » قح هدعو  نیا  هب  هجوت  اب 

(. ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  اْینُّدلا َو ال  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف   ) دزاس رورغم 
گرزب هدـعو  نآ  زا  و  دـنکرپ ، ار  امـش  بلق  مامت  دـهاوخ  یم ناهج  نیا  بیرف  لد  ياهقرب  قرز و  و  هدـننک ، مرگرـس  لماوع  يرآ !

.دیشاب اهنآ  بقارم  دزاس  لفاغ  یهلا 

58 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 35) رطاف ةروس 

، دوـب هدـش  حرطم  لـبق  هیآ  رد  هک  ناطیـش  ياـه  هسوـسو هلأـسم  اـب  طاـبترا  رد  ناـنمؤم  همه  هب  تسا  يرادـشه  هیآ  نـیا  هیآ 6 -) )
توادع اوُدَع .) ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  « ) دینادب دوخ  نمشد  ار  وا  زین  امش  تسامش ، نمشد  ملسم  روطب  ناطیـش  : » دیوگ یم

.دش عورش  مدآ  شنیرفآ  زور  نیتسخن  زا  وا 
59 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  توعد  نیا  يارب  ار  شبزح  طقف  وا  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  هلابند  رد 

(. ِریِعَّسلا ِباحْصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  اوُعْدَی  امَّنِإ  « ) دنشاب مّنهج  نازوس  شتآ  لها  هک  دنک  یم
توعد منهج  شتآ  هب  ماـجنا  رـس  متـس و  ناـیغط و  كرـش و  هب  تاوهـش ، ياهیدـیلپ  هب  هاـنگ ، یگدولآ و  هب  ار  دوخ  بزح  ناـطیش 

.دنک یم

59 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 35) رطاف ةروس 

رفاک هک  یناسک  : » دـنک یم نایب  نینچ  نیا  ار  ناطیـش » بزح   » كاندرد تبقاع  و  هّللا » بزح   » راک ماـجنا  رـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
« دنراد گرزب  شاداپ  ترفغم و  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  تساهنآ ، نآ  زا  كاندرد  باذـع  دـندش 
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(. ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ٌدیِدَش َو  ٌباذَع  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  )
.دوب دهاوخن  تاجن  هیام  لمع  نودب  نامیا  یلو  تسا  باذع  بجوم  ییاهنت  هب  رفک  هیآ  نیا  قبط 

59 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 35) رطاف ةروس 

رد هک  ار  هورگ  ود  نیا  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  دندش  میسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 8 -) )
ار نآ  و  هدش ، هداد  تنیز  وا  رظن  رد  شلمع  یتشز  هک  یسک  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  تساهنآ  ياه  همانرب ریاس  همـشچ  رـس  عقاو 

ُهآَرَف ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ  ( ؟ دنک یم كرد  ابیز  تشز و  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  تایعقاو  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنیب » یم ابیز 
(. ًانَسَح

تاوهـش و اب  ندوب  گنهامه  رطاخ  هب  ناشتـشز  لامعا  هک  تسا  جوجل  هارمگ و  ماوقا  ياهیتخبدب  همه  دـیلک  هلأسم  نیا  تقیقح  رد 
.تسابیز ناشرظن  رد  ناشهایس  ياهبلق 

؟ دهد یم هولج  ناشرظن  رد  ار  ناراکدب  ءوس  لامعا  یسک  هچ  اما 
زین ادخ  هب  ار  نآ  ناوت  یم هدـیرفآ  اهنآ  لامعا  رد  ار  رثا  نیا  ادـخ  نوچ  اما  تسا ، ناطیـش  سفن و  ياوه  یلـصا ، لماع  کش  نودـب 

رارکت ار  نآ  ردق  ره  اما  دنوش ، یم تحاران  دوخ  لمع  زا  زاغآ  رد  دنوش  یم بکترم  ار  یهانگ  هک  یماگنه  اهناسنا  اریز  داد ، تبسن 
ابیز ناشرظن  رد  اهیتشز  دننک  رارکت  مه  زاب  رگا  و  دنسر ، یم یتوافت  یب هلحرم  هب  اجیردت  .دوش  یم هتـساک  اهنآ  یتحاران  زا  دننک  یم

60 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم
ار سک  ره  دـنک و  یم هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، هورگ  ود  نیا  تواـفت  تلع  ناـیب  هـب  نآرق  سپس 

(. ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف  « ) دیامن یم تیاده  دهاوخب 
.دهد یم تسا  قیال  هچنآ  سک  ره  هب  تسوا و  تمکح  اب  مأوت  یهلا  تیشم  نیا  تسا  نشور 

َکُـسْفَن ْبَهْذَت  الَف  « ) یهد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  اهنآ  عضو  رب  ترـسح  فسأت و  تدش  رثا  رب  ادابم  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل 
(. ٍتارَسَح ْمِْهیَلَع 

ٌمِیلَع َهَّللا  َّنِإ   ) دهد یم اهنآ  هب  دننآ  هتـسیاش  ار  هچنآ  و  تسا » هاگآ  اهنآ  لامعا  زا  دـنوادخ  هک  نیا  يارب  « ؟ يروخن ترـسح  ارچ  اما 
(. َنوُعَنْصَی اِمب 

60 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 35) رطاف ةروس 

ینـشور هاتوک و  نایب  هب  تشذـگ  رفک  نامیا و  تلالـض و  تیادـه و  نوماریپ  ـالبق  هک  ییاـهثحب  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
نامه دـنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک ، نیرق  بلاج  لیلد  کی  رد  داعم »  » تابثا اـب  ار  أدـبم »  » تاـبثا دزادرپ و  یم داـعم  أدـبم و  نوماریپ 

(. ًاباحَس ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  َو  « ) دنروآ رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  داتسرف  ار  اهداب  هک  تسا  یسک 
(. ٍتِّیَم ٍدََلب  یلِإ  ُهانْقُسَف  « ) مینار یم یکشخ  هدرم و  نیمزرس  يوس  هب  ار  اهربا  نیا  ام  سپ  »

(. اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اْنیَیْحَأَف  « ) مینک یم هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ  هلیسو  هب  سپس  »
(. ُروُشُّنلا َِکلذَک  «! ) تسا هنوگ  نیمه  زین  گرم  زا  دعب  ناگدرم  ندش  هدنز  يرآ ! »

نآ لابند  هب  و  ناراب ، شخب  تایح  ياه  هرطق لوزن  نآ  زا  دعب  و  اهربا ، تکرح  سپـس  و  اهداب ، تکرح  رب  هک  يا  هدـش باسح  ماظن 
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نیا تشپ  رد  یمیکح  تردـق  تسد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  لـیلد و  نیرتهب  دوخ  تسا ، مکاـح  هدرم  ياـهنیمز  ندـش  هدـنز 
.دنک یم ریبدت  ار  نآ  دراد و  رارق  هاگتسد 

60 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 35) رطاف ةروس 

، هدرک هراـشا  دنتـساوخ ، یم اـهتب  زا  ار  شیوـخ  تزع  هـک  ناکرـشم  گرزب  هابتـشا  هـب  يدـیحوت ، ثـحب  نـیا  لاـبند  هـب  هیآ 10 -) )
61 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنهاوخ  یم تزع  هک  یناسک  : » دیامرف یم

(. ًاعیِمَج ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم  « ) تسادخ نآ  زا  تزع  مامت  هک ) ارچ  دنبلطب  ادخ  زا  )
زا دـنک  یم بسک  یتزع  سک  ره  و  تسوا ، نآ  زا  تزع  مامت  اذـل  تسا ، ریذـپان  تسکـش  هک  تسوا  كاـپ  تاذ  اـهنت  هک  اـجنآ  زا 

.تسوا ياهتنا  یب يایرد  تکرب 
یبا نب  ةدانج   » مان هب  نارای  زا  یکی  هک  یماگنه  شرمع  رخآ  تاعاس  رد  هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تـالاح  رد 
هلیبق نتـشاد  نودب  یهاوخب  هاگ  ره  : » دوب نیا  هلمج  زا  هک  دومرف  نایب  وا  يارب  يرثؤم  هدنزرا و  حیاصن  تساوخ  زردنا  وا  زا  نایفس »
رارق وا  تعاطا  تزع  هانپ  رد  يآرد و  هب  ادخ  تیصعم  تلذ  هیاس  زا  یـشاب ، هتـشاد  تبیه  تموکح و  تردق  نودب  یـشاب و  زیزع » »

ُدَعْصَی ِْهَیلِإ  « ) دنک یم دوعص  وا  يوس  هب  كاپ  دیاقع  هزیکاپ و  نانخس  : » دنک یم حیرـشت  نینچ  ار  تزع »  » هب لوصو  هار  سپـس  ریگ !»
(. ُبِّیَّطلا ُِملَْکلا 

(. ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  « ) درب یم الاب  وا  ار  حلاص  لمع  «و 
.تسا هدش  ریسفت  دنوادخ  نییآ  داعم و  أدبم و  هب  تبسن  حیحص  تاداقتعا  هب  ّبیّطلا » ملکلا  »

َنوُرُکْمَی َنیِذَّلا  َو  « ) تساهنآ يارب  يدیدش  باذع  دنشک  یم ءوس  هشقن  هک  یناسک  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، نآ  لباقم  هطقن  هب  سپس 
(. ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  ِتائِّیَّسلا 

(. ُرُوبَی َوُه  َِکئلوُأ  ُرْکَم  َو   ) دسر یمن ییاج  هب  و  ددرگ » یم دوبان  اهنآ  دساف  كاپان و  هدولآ و  ششوک  شالت و  «و 

61 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 35) رطاف ةروس 

هب تسخن  هیآ  نیا  رد  دوب ، نایم  رد  ادخ  تافـص  داعم و  دیحوت و  هلأسم  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هیآ 11 -) )
(. ٍباُرت ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو  « ) دیرفآ كاخ  زا  ار  امش  دنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  فلتخم  لحارم  رد  ناسنا  شنیرفآ 

(. ٍۀَفُْطن ْنِم  َُّمث  « ) هفطن زا  سپس  »
(. ًاجاوْزَأ ْمُکَلَعَج  َُّمث  « ) دروآرد رگیدکی  نارسمه  تروص  هب  ار  امش  نآ  زا  دعب  »

يداوم مامت  هک  رظن  نیا  زا  مه  و  هدش ، هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  اهناسنا ، ّدج  هک  رظن  نیا  زا  مه  تسا  كاخ  زا  ناسنا  هک  تسا  ملـسم 
62 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  دهد و  یم لیکشت  ار  ناسنا  مسج  هک 

.دوش یم یهتنم  تسا  هتفهن  اهکاخ  رد  هک  يداوم  هب  ماجنا  رس  همه  دوش  یم دقعنم  نآ  زا  وا  هفطن  ای  و  دنک ، یم هیذغت  نآ  زا  ناسنا 
، هدیـشک شیپ  ار  اـهنآ  لـمح » عضو   » و نارداـم » يرادراـب   » عوـضوم هدـش ، ناـسنا  تاـیح  هلحرم  نیمجنپ  نیمراـهچ و  دراو  سپس 

اَّلِإ ُعَضَت  یْثنُأ َو ال  ْنِم  ُلِمْحَت  ام  َو  « ) راگدرورپ ملع  هب  رگم  دنک  یمن لمح  عضو  دوش و  یمن رادراب  يا  هدام سنج  چـیه  : » دـیوگ یم
(. ِهِْملِِعب
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لیکـشت نفعتم  بآ  هرطق  دـنچ  زا  هک  شزرا  یب هفطن  اجک !؟ راکتبارپ  رایـشوه و  لقاع و  هدـنز  ناسنا  اجک و  هدرم  ناج و  یب كاخ 
نیا متفه »  » و مشـش »  » هلحرم هب  دعب  اجک !؟ نوگانوگ  ياههاگتـسد  فلتخم و  ساوح  هب  زهجم  ابیز و  دیـشر و  یناسنا  اجک و  هدـش 

، هدرک هراـشا  فـلتخم  لـماوع  رثا  رب  نآ  یتساـک  ینوزف و  رمع و  فـلتخم  لـحارم  هـب  هـتخادرپ و  رگید  هـقلح  رد  فرگـش  هماـنرب 
: دیوگ یم

نیناوق زا  و  تسا » تبث  دنوادخ ) ملع   ) باتک رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن هتـساک  شرمع  زا  ای  دنک ، یمن ینالوط  رمع  یناسنا  چـیه  «و 
(. ٍباتِک ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی  ٍرَّمَعُم َو ال  ْنِم  ُرَّمَُعی  ام  َو   ) تسوا تردق  ملع و  اهنآ  رب  مکاح  هک  دنک  یم تیعبت  ییاه  همانرب و 

(. ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  « ) تسا ناسآ  دنوادخ  رب  اهنیا  همه  : » دهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ماجنا  رس  و 
، رمع یتساک  شیازفا و  و  لمح ، عضو  و  يرادراب ، و  تیجوز ، و  تیسنج ، هب  طوبرم  لئاسم  نینچمه  بیجع و  دوجوم  نیا  شنیرفآ 
زا هک  دنتـسه  یـسفنا  تایآ  زا  يا  هشوگ اهنیا  و  تسا ، هداـس  لهـس و  وا  يارب  همه  هبـساحم  ملع و  رظن  زا  هچ  و  تردـق ، رظن  زا  هچ 

.دنوش یم بوسحم  داعم  ناکما  هلأسم  رب  يا  هدنز لئالد  رگید  يوس  زا  دننک و  یم انشآ  طوبرم و  یتسه  ملاع  أدبم  هب  ار  ام  وس  کی 
، تسا هدش  هتخانـش  نونک  ات  رـشب  يارب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـنراد  تلاخد  رمع  یهاتوک  ای  شیازفا  رد  یعیبط  لماوع  هلـسلس  کی 

تامیالمان رد  ار  ناسنا  دناوتب  هک  يوق  نامیا  نتـشاد  و  موادم ، تاناجیه  زا  يرود  موادـم ، تکرح  راک و  حیحـص ، هیذـغت  دـننامه 
63 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دشخب  تردق  شمارآ و  یگدنز 

هجوت ریز  تیاور  ود  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ، هدش  دیکأت  نآ  يور  یمالسا  تایاور  رد  هک  دراد  دوجو  یلماوع  اهنیا  رب  هوالع  یلو 
: دییامرف

«. دنک یم ینالوط  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اه  هناخ محر  هلص  ادخ و  هار  رد  قافنا  : » دیامرف یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  یمارگ  ربمغیپ  فلا )
«. دنک یم نوزفا  ار  رمع  و  هتخاس ، فرط  رب  ار  رقف  یناهنپ  قافنا  يراکوکین و  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ب )

63 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 35) رطاف ةروس 

تردق تمظع و  ياه  هناشن هک  یقافآ  تایآ  زا  يرگید  شخب  هب  هیآ  نیا  رد  دنتسین ! ناسکی  روش  نیریـش و  بآ  يایرد  هیآ 12 -) )
اراوگ و یکی  نیا  دنتـسین ، ناسکی  ایرد  ود  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  دئاوف  تاکرب و  یخرب  اهایرد و  شنیرفآ  دروم  رد  دـنیوا 

ٌْحِلم اذه  ُُهبارَـش َو  ٌِغئاس  ٌتاُرف  ٌبْذَع  اذه  ِنارْحَْبلا  يِوَتْـسَی  ام  َو  « ) خلت روش و  رگید  نآ  و  تسا ، راوگـشوخ  ندیـشون  يارب  نیریش و 
(. ٌجاجُأ

هـشیر کی  زا  ود  ره  و  دـنا ، هدـش لزان  نیمز  رب  نامـسآ  زا  اراوگ  نیریـش و  ناراب  تارطق  تروص  هب  تسخن  زور  ود ، ره  هک  نآ  اب 
.دنا هتشگ رهاظ  توافتم  دئاوف  اب  فلتخم  الماک  هرهچ  ود  رد  اما  دنقتشم ،

(. ایِرَط ًامَْحل  َنُولُکْأَت  ٍّلُک  ْنِم  َو  « ) دیروخ یم هزات  تشوگ  ود  ره  زا  : » هک نیا  بیجع  و 
(. اهَنوُسَْبلَت ًۀَْیلِح  َنوُجِرْخَتْسَت  َو  « ) دینک یم جارختسا  ندیشوپ  يارب  یتنیز  لئاسو  ود  ره  زا  «و 

ار اهایرد  فرط  ره  زا  هک  ینیب  یم ار  اهیتشک   » اذـل دـیریگب  هرهب  اهعاتم  دوخ و  تالاقتنا  لـقن و  يارب  دـیناوت  یم ود  ره  زا  هوـالع  هب 
ْنِم اوُغَْتبَِتل  َرِخاوَم  ِهِیف  َْکلُْفلا  يَرَت  َو  « ) دینک ادا  ار  وا  رکش  قح  دیاش  دیریگ و  هرهب  دنوادخ  لضف  زا  ات  دنور ، یم شیپ  دنفاکش و  یم

(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهلْضَف َو 

63 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 35) رطاف ةروس 
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هب نداد  یهاگآ  نمـض  ات  دنک  یم هراشا  راگدرورپ  نایاپ  یب ياهتمعن  دیحوت و  تایآ  زا  يرگید  تمـسق  هب  اجنیا  رد  زاب  هیآ 13 -) )
هدیزگرب دنک  یم لخاد  زور  رد  ار  بش  وا  : » دیامرف یم دزیگنارب ، یقیقح  دوبعم  تخانش  ریسم  رد  ار  نانآ  يرازگرکـش  ّسح  ناسنا 

64 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
(. ِْلیَّللا ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  ِراهَّنلا َو  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  « ) بش رد  ار  زور  و 

(. َرَمَْقلا َسْمَّشلا َو  َرَّخَس  َو  « ) هدرک امش )  ) رّخسم ار  هام  دیشروخ و  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  هام  دیشروخ و  ریخست  هلأسم  هب  دعب 
یگدـنز رد  تاکرب  عاونا  همـشچ  رـس  و  دـننک ، یم تکرح  ناسنا  عفاـنم  ریـسم  رد  اـهنآ  همه  هک  رتـالاب  رترب و  نیا  زا  يریخـست  هچ 

.دنرشب
یماظن دنناسنا  يارب  یبوخ  قیال و  رازگتمدخ  دندرگ و  یم دوخ  ریسم  رد  مظنم  الماک  روطب  هک  نیا  نیع  رد  هام  دیـشروخ و  نیا  اما 

.تسین ینادواج  تساهنآ  رب  مکاح  هک 
(. یمَسُم ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  « ) دهد یم همادا  دوخ  تکرح  هب  ینیعم  دمآ  رس  ات  کی  ره  : » دیازفا یم ریخست  ثحب  لابند  هب  اذل 

يدنوادخ ْمُکُّبَر .) ُهَّللا  ُمُِکلذ  « ) امـش راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  نیا  : » دـیامرف یم يدـیحوت  ثحب  نیا  زا  يریگ  هجیتن ناونع  هب  سپس 
.تسا هدومرف  رّرقم  ناشتاکرب  مامت  اب  ار  هام  دیشروخ و  هدش  باسح  تاکرح  تملظ و  رون و  ماظن  هک 

(. ُْکلُْملا َُهل  « ) تسوا صوصخم  ملاع  رد  تیمکاح  »
هدش هدیشک  امرخ  هتسه  يور  هک  یکزان  تسوپ  هزادنا ) هب   ) تیکلام تیمکاح و  یتح  دیناوخ  یم وا  زج  امـش  هک  ار  ییاهدوبعم  «و 

(. ٍریِمِْطق ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  « ) دنرادن یتسه ) ملاع  رساترس  رد  )

64 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 35) رطاف ةروس 

ْمُهوُعْدَت ال ْنِإ  « ) دنونـش یمن ار  امـش  يادص  زگره  دیناوخب  دوخ ) تالکـشم  لح  يارب   ) ار اهنآ  رگا  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 14 -) )
(. ْمُکَءاعُد اوُعَمْسَی 

زگره دنونشب  ار ) امش  حاحلا  رارصا و  هلان و   ) هک ضرف  هب  و  ! » روعش یب دندامج و  دنتـسین  شیب  بوچ  گنـس و  زا  یتاعطق  هک  ارچ 
(. ْمَُکل اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْول  َو  « ) دنرادن امش  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  ییاناوت 

.دنتسین یتسه  ناهج  رد  ینایز  دوس و  کلام  ییامرخ  هتسه  كزان  تسوپ  هزادنا  هب  یتح  دش  نشور  هک  ارچ 
هدیزگرب ْمُکِکْرِِشب .) َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  « ) دنوش یم رکنم  ار  امش  كرش  شتـسرپ و  اهنآ  دوش  یم هک  تمایق  زور   » رتالاب نیا  زا  و 

65 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
.دندیتسرپ یم تقیقح  رد  ار  شیوخ  سفن  ياوه  هکلب  دندرک  یمن ام  شتسرپ  اهنیا  ادنوادخ ! دنیوگ : یم و 

َو ال « ) دزاس یمن ربخ  اب  ار  وت  تسا  هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  يدـنوادخ  دـننام  سک  چـیه  : » دـیامرف یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی 

نیا زا  یـسک  اریز  دـینکن ، بجعت  دـنیوج ، یم يرازیب  امـش  زا  و  دـننک ، یم راـکنا  ار  امـش  شتـسرپ  تماـیق  رد  اـهتب  دـیوگ : یم رگا 
.تسا هاگآ  نآ  هّرذ  هّرذ  یتسه و  ملاع  مامت  زا  هک  دهد  یم ربخ  عوضوم 

65 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 35) رطاف ةروس 
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دوب هدمآ  یتسرپ  تب  كرـش و  هنوگ  ره  اب  هزرابم  دـیحوت و  يوس  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  يدـکؤم  توعد  بیقعت  رد  هیآ 15 -) )
؟ دراد ام  شتسرپ  هب  يزاین  هچ  دنوادخ  هک  دیآ  شیپ  یضعب  يارب  مّهوت  نیا  تسا  نکمم 

اَهُّیَأ ای  « ) تسا شیاتس  دمح و  هتسیاش  زاین و  یب رظن  ره  زا  دنوادخ  دیتسه و  ادخ  هب  دنمزاین  امـش  مدرم ! يا  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد 
(. ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا 

اپ ات  رـس  تادوجوم  همه  هکلب  اهناسنا  همه  تسا ، ادـخ  وا  تسا و  یکی  یتسه  ملاع  ماـمت  رد  تاذـلاب  مئاـق  یقیقح و  زاـین  یب يرآ !
.چوپ دنچیه و  دوش  عطق  ناشطابترا  يا  هظحل رگا  هک  لقتسم  دوجو  نآ  هب  هتسباو  رقف و  دنمزاین و 

هب هظحل  شتیدوبع  وترپ  رد  ضیف  نایاپ  یب أدـبم  نآ  هب  مییامیپ و  یم ار  لماکت  هار  وا ، تعاطا  تداـبع و  قیرط  زا  هک  میتسه  اـم  نیا 
.میوش یم رتکیدزن  هظحل 

دـمح و هنوگ  ره  هتـسیاش  هک  تسا  نابرهم  هدنـشخب و  ردـقنآ  يزاـین  یب نیع  رد  ینعی  دـیمح »  » مه تسا و  ینغ »  » مه وا  نیا  رباـنب 
.تسا يرازگساپس 

65 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 35) رطاف ةروس 

ار يدـیدج  قـلخ  درب و  یم ار  امـش  دـهاوخب  رگا  : » دـیامرف یم وا  هب  اـهناسنا  زاـین  رقف و  نیمه  دـیکأت  يارب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 16 -) )
.ناتناهانگ زا  یمیب  هن  دراد و  امش  تعاط  هب  يزاین  هن  وا  ٍدیِدَج .) ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنِإ  « ) دروآ یم

65 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 35) رطاف ةروس 

(. ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  ام  َو  « ) تسین نکممان  ادخ  يارب  راک  نیا  و  : » دیامرف یم ددجم  دـیکأت  ناونع  هب  زاب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 17 -) )
66 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دوش یم دوجوم  هلصافالب  زین  نآ  شاب  دوجوم  دهد  یم نامرف  نآ  هب  دنک  هدارا  ار  هچ  ره  وا  يرآ !

66 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 35) رطاف ةروس 

: دنک یم هراشا  لبق  تایآ  اب  طابترا  رد  هتکن »  » جنپ هب  هیآ  نیا  هیآ 18 -) )
نیا دروآ » یم امـش  ياج  هب  ار  يرگید  موق  درب و  یم ار  امـش  دـهاوخب  ادـخ  رگا   » هک دوب  هدـمآ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  نیا  تسخن 

تـسا نکمم  ایآ  دنتـسین ، راکهنگ  دارفا  زا  همه  هیآ  نیا  نیبطاخم  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  لاؤس  نیا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  نخس 
؟ دندرگ انف  هب  موکحم  دنوش و  نارگید  ناهانگ  بقاوع  راتفرگ  زین  حلاص  نانمؤم 

(. يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرِزَت  َو ال  « ) دشک یمن شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراکهنگ  چیه  و  : » دیامرف یم هک  تساجنیا 
تدـش هب  رگید  يوـس  زا  و  درمـش ، یم دوـخ  راـک  ورگ  رد  ار  سک  ره  هک  دراد  دـنوادخ  لدـع  هب  طاـبترا  وـس  کـی  زا  هلمج  نـیا 

.دراد هراشا  زیخاتسر  زور  تازاجم 
: دیوگ یم دنک ، یم حرطم  يرگید  تروص  هب  ار  هلأسم  نیمه  مود  هلمج  رد 

رب ار  نآ  زا  يزیچ  دهد و ) یم وا  توعد  هب  یفنم  خساپ   ) دناوخب دوخ  ناهانگ  لمح  يارب  ار  يرگید  يراب ، نیگنس  صخـش  رگا  «و 
(. یبُْرق اذ  َناک  َْول  ٌء َو  ْیَش ُْهنِم  ْلَمُْحی  اِهلْمِح ال  یلِإ  ٌۀَلَْقثُم  ُعْدَت  ْنِإ  َو  « ) دشاب وا  ناکیدزن  زا  دنچ  ره  تفرگ  دهاوخن  شود 
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رثا هداـمآ  ياـهلد  رد  اـهنت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياهراذـنا  هـک  دراد  یم رب  تـقیقح  نـیا  زا  هدرپ  هـلمج  نیموـس  رد  هرخـألاب 
امَّنِإ « ) دنراد یم اپ  رب  ار  زامن  دنـسرت و  یم یناهنپ  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  یهد  یم میب  ار  یناسک  طقف  وت  : » دیامرف یم دراذـگ ، یم

(. َةالَّصلا اُوماقَأ  ِْبیَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُرِْذُنت 
ار بلق  هک  زامن  ماجنا  اب  و  دنکن ، دوخ  رب  يونعم  يورین  کی  تبقارم  ساسحا  راکـشآ  ناهن و  رد  و  دـشابن ، ادـخ  فوخ  یلد  رد  ات 

.دوب دهاوخ  رثا  یب ایلوا  ایبنا و  ياهراذنا  دناسرن ، ددم  ینورد  ساسحا  نیا  هب  دراد  یم او  ادخ  دای  هب  دنک و  یم هدنز 
دنک هشیپ  اوقت ) و   ) یکاپ سک  ره  و  : » دـیازفا یم تسا ، زاین  یب ناگمه  زا  ادـخ  هک  ددرگ  یم رب  تقیقح  نیا  هب  زاب  مراهچ  هلمج  رد 

67 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِسْفَِنل .) یَّکَزَتَی  امَّنِإَف  یَّکَزَت  ْنَم  َو  « ) ددرگ یم زاب  شدوخ  هب  نآ  هجیتن 
مهم دنـسرن  ناهج  نیا  رد  دوخ  لامعا  جـئاتن  هب  نادـب  ناـکین و  رگا  هک  دـهد  یم رادـشه  هلمج  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  ماـجنا  رـس  و 

(. ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ! ) دیسر دهاوخ  ار  همه  باسح  ماجنا  رس  و  تسادخ » يوس  هب  ناگمه )  ) تشگزاب  » هک ارچ  تسین 

67 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 35) رطاف ةروس 

لاثم راهچ  اجنیا  رد  دوب ، هتـشذگ  تایآ  رد  رفک  نامیا و  نوماریپ  هک  ییاـهثحب  بساـنت  هب  تسین ! ناـسکی  تملظ  رون و  هیآ 19 -) )
.تسا هدش  مّسجم  نآ  رد  هجو  نیرتنشور  هب  رفک »  » و نامیا »  » راثآ هک  دنک  یم رکذ  رفاک  نمؤم و  يارب  بلاج 

: دیوگ یم هدرک ، هیبشت  انیب »  » و انیبان »  » هب ار  نمؤم »  » و رفاک »  » لاثم نیتسخن  رد 
(. ُریِصَْبلا یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی  ام  َو  « ) دنتسین يواسم  انیب  روک و  زگره  »

و یکیرات ، تسا و  تملظ  رفک  اما  دهد ، یم یهاگآ  ییانـشور و  یگدـنز  مامت  و  لمع ، و  داقتعا ، و  ینیب ، ناهج  رد  ناسنا  هب  نامیا 
.يربخ حلاص  لمع  تسرد و  داقتعا  زا  هن  و  تسا ، یتسه  ملاع  لک  زا  یحیحص  شنیب  هن  نآ  رد 

67 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 35) رطاف ةروس 

لماع ود  نیا  کمک  اب  ناسنا  اـت  دـشاب ، زین  يرون  ییانـشور و  دـیاب  تسین  یفاـک  ییاـهنت  هب  اـنیب  مشچ  هک  اـج  نآ  زا  و  هیآ 20 -) )
(. ُروُّنلا َال  ُتاُملُّظلا َو  َال  َو  « ) دنربارب رون  اب  اهیکیرات  هن  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  دنک ، هدهاشم  ار  تادوجوم 

شبنج و تکرح و  یگدـنز و  تایح و  أشنم  ییانـشور  رون و  اـما  تسا ، دوکر  نوکـس و  لـماع  یهارمگ و  أـشنم  یکیراـت  هک  ارچ 
.تسا لماکت  ومن و  دشر و 

67 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 35) رطاف ةروس 

(. ُروُرَْحلا َال  ُّلِّظلا َو  َال  َو  « ) دنتسین ناسکی  نازوس  غاد و  داب  اب  شخب ) مارآ   ) هیاس زگره  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 21 -) )
.دزوس یم جنر  یتحاران و  رد  شرفک  رطاخ  هب  رفاک  اما  درب ، یم رس  هب  ناما  نما و  شمارآ و  رد  شنامیا  هیاس  رد  نمؤم 

67 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 35) رطاف ةروس 

َال ُءاـیْحَْألا َو  يِوَتْـسَی  اـم  َو  «! ) دنتـسین ناـسکی  ناـگدرم  ناگدـنز و  زگره  و  : » دـیوگ یم هیبـشت  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 22 -) )
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(. ُتاْومَْألا
هن یتوارط ، هن  هک  تسا  يا  هدیکـشخ بوچ  نوچمه  رفاک  اما  شبنج ، تکرح و  شـشوک و  شـالت و  ياراد  و  دـنناگدنز ، ناـنمؤم 

68 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسین  دیفم  ندنازوس  يارب  زج  دراد و  هیاس  هن  یلگ و  هن  یگرب ،
هب ار  قح  توعد  ات  ُءاشَی .) ْنَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دناسر یم دهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دنوادخ  : » دیازف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.دیوگ کیبل  دیحوت  نایدانم  يادن  هب  و  دونشب ، ناج  شوگ 
(. ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  «! ) یناسرب دنا  هتفخ روگ  رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخس  یناوت  یمن وت  «و 

ندش رو  هطوغ هانگ و  رد  رارـصا  رثا  رب  هک  یناسک  ناگدرم و  دشاب ، ایوگ  و  نیـشنلد ، هزادنا  ره  تنانخـس  و  اسر ، ردـق  ره  وت  دایرف 
.دنرادن وت  توعد  شریذپ  يارب  یگدامآ  املسم  دنا  هداد تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  حور  داسف  ملظ و  دانع و  بصعت و  رد 

68 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 35) رطاف ةروس 

َْتنَأ ْنِإ  « ) يا هدنهد میب  اهنت  وت   » تسا راذنا  غالبا و  وت  هفیظو  نکم ، یباتیب  و  شابم ، نارگن  اهنآ  نامیا  مدـع  زا  نیا  ربانب  هیآ 23 -) )
(. ٌریِذَن اَّلِإ 

68 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 35) رطاف ةروس 

ناگدرم و نوچمه  دنتـسه  يدارفا  هک  میدیـسر  اجنیا  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  تسین  بیجع  دـنرواین  نامیا  نالدروک  رگا  هیآ 24 -) )
نیا رد  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نیا  يارب  اجنیا  رد  نآ  لابند  هب  درادن ، يرثا  نیرتمک  نانآ  لد  رد  ایبنا  نانخـس  هک  نایانیبان 

راذنا هک  نیا  رگم  دوبن  هتـشذگ  رد  یتما  چیه  و  میداتـسرف ، راذنا  تراشب و  يارب  قح  هب  ار  وت  ام  : » دـیامرف یم دـهد ، يرادـلد  هنیمز 
(. ٌریِذَن اهِیف  الَخ  اَّلِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  ًاریِذَن َو  ًاریَِشب َو  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  « ) تشاد يا  هدننک

دنوش اریذپ  هاوخ  ناسرتب ، ار  اهنآ  راگدرورپ  ياهرفیک  زا  و  هد ، تراشب  یهلا  ياهـشاداپ  هب  ناسرب ، نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  يادن  وت 
.دنتسیاب جاجل  دانع و  رس  رب  ای 

68 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 35) رطاف ةروس 

زین دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  اریز  شابم ) نیگمغ  تسین و  بیجع   ) دننک بیذکت  ار  وت  رگا  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 25 -) )
و زردـنا ، دـنپ و  يوتحم  ياهباتک  و  نشور ، لئالد  تازجعم و  اب  اهنآ  ناگداتـسرف  هک  یلاح  رد  دـندرک ، بیذـکت  ار ) ناـشناربمایپ  )

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُـکی  ْنِإ  َو  « ) دـندمآ ناشغارـس  هب  شخب ، ینـشور  نیناوق  ماکحا و  رب  لمتـشم  ینامـسآ  ياهباتک 
(. ِرِینُْملا ِباتِْکلِاب  ُِربُّزلِاب َو  ِتانِّیَْبلِاب َو  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج 

68 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 35) رطاف ةروس 

69 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نانچ  دیامرف : یم هدرک ، هراشا  هورگ  نیا  كاندرد  رفیک  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
تازاجم تخـس  و  متفرگ » ار  نارفاک  سپـس ، ، » دـنهد همادا  دوخ  ياهبیذـکت  هب  امئاد  و  دـننامب ، نوصم  یهلا  رفیک  زا  اـهنآ  هک  دوبن 
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(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُتْذَخَأ  َُّمث   ) مدرک
مهرد هلزلز  هقعاص و  ینامـسآ و  هحیـص  هلیـسوب  ار  یعمج  و  رگناریو ، دابدنت  راتفرگ  ار  یهورگ  میتخاس ، نافوط  راتفرگ  ار  یعمج 

: دیوگ یم اهنآ  تازاجم  تدش  تمظع و  نایب  دیکأت و  يارب  نایاپ  رد  سپس  میدیبوک !
(. ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ( !؟» دوب هنوگچ  اهنآ  هب  تبسن  نم  تازاجم  »

؟ دوب هنوگچ  نم  راک  دنک  یم لاؤس  نارضاح  زا  دعب  دهد و  یم ماجنا  ار  یمهم  لمع  یصخش  هک  دنام  یم نآ  هب  تسرد  نیا 

69 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 35) رطاف ةروس 

باتک زا  يا  هزات هحفص  و  ددرگ ، یم زاب  دیحوت  هلأسم  هب  رگید  راب  اجنیا  رد  دوجو ! راوید  رد و  رب  بجع  شقن  همه  نیا  هیآ 27 -) )
.دشاب دیحوت  تخسرس  نارکنم  جوجل و  ناکرشم  هب  نکش  نادند  یخساپ  ات  دیاشگ ، یم اهناسنا  ناگدید  ربارب  رد  ار  نیوکت 

َْمل َأ  « ) فلتخم ناولا  اب  میدروآ  دوجو  هب  ییاه  هویم نآ  هلیـسوب  درک و  لزان  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  يدیدن  ایآ  : » دیوگ یم تسخن 
(. اُهناْولَأ ًاِفلَتُْخم  ٍتارَمَث  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت 

ياه هویم زا  یفلتخم  ياهگنر  همه  نیا  گنر  کـی  ياراد  اـهنت  يرگید  گـنر و  یب یکی  دـحاو  نیمز  بآ و  زا  هک  دـینیب  یم يرآ !
.تسا هدمآ  دوجو  هب  فلتخم  ياه  هرهچ رد  اه ، هفوکش اهگرب و  ابیز ، ياهلگ  نوگانوگ ،

صاوـخ ناـمتخاس و  معط و  رد  تواـفت  زا  هیاـنک  تسا  نکمم  دـشاب و  اـه  هوـیم يرهاـظ  ياـهگنر  ینعم  هـب  تـسا  نـکمم  ناوـلا » »
.دشاب هدوب  اهنآ  نوگانوگ 

زا و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دوش  یم رگیدکی  زا  اه  هداج تخانش  ببـس  و  دراد ، دوجو  اههوک  رد  هک  یقرط  عونت  هب  هیآ  هلابند  رد 
ٌدَدُج ِلابِْجلا  َنِم  َو  « ) هایس الماک  گنر  هب  هاگ )  ) توافتم و ییاهگنر  اب  خرـس ، دیفـس و  گنر  هب  هدش  هدیرفآ  ییاه  هداج زین  اههوک 

(. ٌدوُس ُبِیبارَغ  اُهناْولَأ َو  ٌِفلَتُْخم  ٌرْمُح  ٌضِیب َو 

69 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 35) رطاف ةروس 

راهچ ناگدـنبنج و  اهناسنا و  زا  : » دـیوگ یم هدرک ، حرطم  رگید  نارادـناج  اهناسنا و  رد  ار  ناولا  عونت  هلأسم  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
70 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک ) هدش  هدیرفآ  يدارفا   ) زین نایاپ 

(. ُُهناْولَأ ٌِفلَتُْخم  ِماْعنَْألا  ِّباَوَّدلا َو  ِساَّنلا َو  َنِم  َو  « ) دنراد یتوافتم  ياهگنر 
یـضعب فرب ، نوچمه  دیفـس  یـضعب  دنتوافتم ، الماک  ياهگنر  اهداژن و  ياراد  دنردام  ردـپ و  کی  زا  همه  هک  نیا  اب  اهناسنا  يرآ !

.تسا رایسب  اهگنر  نایم  رد  توافت  زین  داژن  کی  رد  یتح  بکرم ، نوچمه  هایس 
.تسا فلتخم  عونتم و  الماک  ناشیاهقوذ ، دادعتسا و  و  اهنآ ، ياهوخ  قلخ و  و  اهنآ ، ینطاب  ياهگنر  يرهاظ ، هرهچ  زا  هتشذگ 
(. َِکلذَک « ) تسا نینچ  بلطم  يرآ  : » دیوگ یم يدنب  عمج  کی  تروص  هب  نایاپ  رد  يدیحوت  ياه  هناشن نیا  نایب  زا  سپ 

هیآ هلاـبند  رد  تـسا  دنمــشناد  دــنمدرخ و  ناگدــنب  يارب  هـمه  زا  شیب  شنیرفآ  گرزب  تاـیآ  نـیا  زا  يریگ  هرهب هـک  اـجنآ  زا  و 
(. ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  « ) دنسرت یم ادخ  زا  هک  دندنمشناد  ملاع و  ناگدنب  اهنت  : » دیامرف یم

« راگدرورپ ماقم  تمظع  كرد  اب  مأوت  تیلوؤسم  زا  سرت   » ینعی تیشخ  یلاع  ماقم  هب  هک  دننادنمشناد  ناگدنب ، مامت  نایم  زا  يرآ !
شنیرفآ فده  و  راگدرورپ ، تردق  ملع و  زا  یهاگآ  یسفنا و  یقافآ و  تایآ  رد  ریس  دولوم  تیشخ »  » تلاح نیا  دندرگ ، یم لئان 
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.تسا
گنهامه اهنآ  ناشلامعا  هک  دنتسه  یناسک  املع  زا  روظنم  : » میناوخ یم هیآ  نیمه  ریسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

«. تسین ملاع  دشابن  گنهامه  شرادرک  اب  شراتفگ  هک  یسک  دشاب  ناشنانخس  اب 
َهَّللا َّنِإ  « ) تسا هدنزرمآ  ریذپان و  تسکـش  ياناوت  دنوادخ  : » دیامرف یم تشذـگ  هچنآ  رب  هاتوک  لیلد  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٌروُفَغ ٌزیِزَع 
ببس تسوا  ياهتنا  یب تمحر  هناشن  هک  شتیروفغ »  » و تسا ، نادنمشیدنا  تیشخ  فوخ و  همشچ  رس  شنایاپ  یب تردق  و  تزع » »
میناد یم و  دراد ، یم هگن  ءاجر  فوخ و  ناـیم  رد  ار  ادـخ  ناگدـنب  سدـقم ، ماـن  ود  نیا  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، ناـنآ  دـیما  ءاـجر و 

.تسین نکمم  فصو  ود  نیا  هب  فاصتا  نودب  لماکت  يوس  هب  موادم  تکرح 

70 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 35) رطاف ةروس 

71 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فوخ  ماقم  هب  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  راگدرورپ ! اب  دوسرپ  هلماعم  هیآ 29 -) )
ار یهلا  باتک  هک  یناسک  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اـهنآ  ءاـجر » دـیما و   » ماـقم هب  هیآ  نیا  رد  دوب  هدـش  هراـشا  ناـملاع  تیـشخ  و 

یتراجت دیما  اهنآ  دننک ، یم قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  رد  میا  هداد يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  و  دنراد ، یم اپ  رب  ار  زامن  و  دننک ، یم توالت 
ًۀَِینالَع ارِـس َو  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َةالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِهَّللا َو  َباتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسین نآ  رد  داسک  داـسف و  يدوباـن و  هک  دـنراد 

(. َرُوبَت َْنل  ًةَراِجت  َنوُجْرَی 
رکف همـشچ  رـس  هک  تسا  یندناوخ  تسین ، هشیدنا  رکفت و  زا  یلاخ  يرـسرس و  تئارق  ینعم  هب  اجنیا  رد  توالت »  » هک تسا  یهیدب 

زا و  تسا ، زامن  نآ  رهظم  هک  دهد  دنویپ  ادخ  هب  ار  ناسنا  وس  کی  زا  هک  یلمع  ددرگ ، حـلاص  لمع  همـشچ  رـس  هک  يرکف  دـشاب ،
.تسا قافنا  نآ  رهظم  هک  دهد  طابترا  ادخ  قلخ  هب  رگید  يوس 

«. اّرس  » دشاب لماک  صالخا  هناشن  ات  دریگ  یم تروص  هنایفخم  یهاگ  قافنا  نیا 
«. ۀینالع  » دوش رئاعش  میظعت  ددرگ و  نارگید  قوشم  ات  اراکشآ  هاگ  و 

.تسا يراودیما  ءاجر و  هیام  دراد  يرثا  نینچ  هک  یملع  يرآ !

71 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 35) رطاف ةروس 

رجا و دنوادخ  ات  دنهد ) یم ماجنا  ار  حلاص  لامعا  نیا   ) اهنآ : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  نیتسار  نانمؤم  نیا  فدـه  هیآ  نیا  هیآ 30 -) )
ْنِم ْمُهَدـیِزَی  ْمُهَروُجُأ َو  ْمُهَیِّفَُوِیل  « ) تسا روکـش  هدـنزرمآ و  وا  هک  دـیازفیب  اهنآ  رب  شلـضف  زا  و  دزادرپب ، لماک  روطب  ار  ناشـشاداپ 

(. ٌروُکَش ٌروُفَغ  ُهَّنِإ  ِِهلْضَف 
هوالع دنوادخ  و  دنرادن ، رظن  یهلا  شاداپ  هب  زج  دوخ  کین  لامعا  رد  هک  تساهنآ  صالخا  تیاهن  هب  هراشا  تقیقح  رد  هلمج  نیا 
لـضف زا  یبهاوم ، و  دـیازفا ، یم ناـنآ  رب  دوخ  لـضف  زا  تسا  لـمع  ربارب  نارازه  اـی  اهدـص  یهاـگ  دوخ  نآ  هک  یلومعم  شاداـپ  رب 

.دشخب یم اهنآ  هب  شا  هدرتسگ

71 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 35) رطاف ةروس 
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راک هب  دننک و  یم توالت  ار  یهلا  باتک  تایآ  هک  دوب  نایم  رد  یلدکاپ  نانمؤم  زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 31 -) )
هک ار  یثحب  و  دیوگ ، یم نخـس  باتک  یعقاو  نالماح  نینچمه  نآ و  قدص  لئالد  ینامـسآ و  باتک  نیا  زا  هیآ  نیا  رد  دـندنب ، یم

یحو وت  رب  باتک  زا  هچنآ  و  : » دـیامرف یم هدرک ، لیمکت  تسا  توبن  نوماریپ  هک  ثحب  نیا  اب  دوب  دـیحوت  نوماریپ  نیـشیپ  تایآ  رد 
72 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بتک  رد  ار  هچنآ  و  تسا ، قح  میداتسرف 

اِمل ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  « ) تسانیب هاگآ و  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنک ، یم قیدصت  هدمآ  نیشیپ 
(. ٌریَِصب ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَدَی  َْنَیب 

يدنوادخ يوس  زا  هک  ارچ  تساهزاین ، اهتیعقاو و  اب  نآ  یگنهامه  نآرق و  تیناقح  تلع  رگنایب  ٌریَِـصب ) ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِإ   ) هلمج
.تسانیب ریصب و  ناشیاهزاین  هب  تبسن  دسانش و  یم یبوخ  هب  ار  دوخ  ناگدنب  هک  هدش  لزان 

ياه هدیدپ رهاوظ و  هب  تبسن  ییانیب  ینعم  هب  ریصب »  » و ناسنا ، یحور  نامتخاس  تاین و  دئاقع و  نطاوب و  زا  یهاگآ  ینعم  هب  ریبخ » »
.تسوا ینامسج 

72 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 35) رطاف ةروس 

نامه ینامـسآ ، گرزب  باتک  نیا  نالماح  ینعی  هطبار - نیا  رد  یمهم  عوضوم  هب  هیآ  نیا  ایبنا : ثاریم  یقیقح  ناـثراو  هیآ 32 -) )
رگید راصعا  نورق و  نامز و  نآ  رد  ار  نازورف  لعـشم  نیا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  نآرق  لوزن  زا  دـعب  هک  یناـسک 
ثرا هب  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  سپـس  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دـندومن - يرادـساپ  ظفح و 

(. انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  « ) میداد
.تسا دیجم  نآرق  اجنیا  رد  باتک »  » زا روظنم 

رد هنوگ  نیا  ار  گرزب  رایسب  باتک  نیا  دنوادخ  و  دیآ ، یم تسد  هب  تمحز  دتس و  داد و  نودب  هک  دوش  یم هتفگ  يزیچ  هب  ثرا » »
.دراد رارق  ناناملسم  رایتخا 

هار یهورگ  و  دندرک ، متـس  نتـشیوخ  هب  يا  هدـع اهنآ  نایم  زا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، هنیمز  نیا  رد  مهم  يدـنب  میـسقت کی  هب  سپس 
ٌِملاظ ْمُْهنِمَف  « ) تسا یگرزب  تلیـضف  نیا  و  دنتفرگ ، یـشیپ  نارگید  رب  اهیکین  رد  ادخ  نامرف  هب  یهورگ  و  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  هنایم 

(. ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  ٌدِصَتْقُم َو  ْمُْهنِم  ِهِسْفَِنل َو 
نیا نایم  رد  یلو  تسادخ ، هدیزگرب  هک  یتما  هتشاذگ ، تما  نیا  هدهع  رب  شربمایپ  زا  دعب  ار  ینامسآ  باتک  نیا  يرادساپ  دنوادخ 

یهاتوک شماکحا  هب  لمع  باتک و  نیا  زا  يرادـساپ  رد  دوخ  گرزب  هفیظو  هب  یـضعب  دـنوش : یم تفاـی  یفلتخم  ياـههورگ  تما 
.دندومن متس  نتشیوخ  رب  تقیقح  رد  و  هدرک ،

دوخ راک  رد  ییاهیئاسران  اهـشزغل و  دنچ  ره  دنا ، هدومن مایق  باتک  هب  لمع  يرادـساپ و  هفیظو  نیا  هب  يدایز  دـح  ات  رگید  یهورگ 
73 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنا  هتشاد زین 

یـشیپ ناـگمه  رب  گرزب  هقباـسم  نادـیم  نیا  رد  و  هداد ، ماـجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  نیگنـس  فئاـظو  يزاـتمم  هورگ  هرخـألاب  و 
.دنراد رارق  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هورگ  نیا  سأر  رد  هک  دنا  هتفرگ

73 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 35) رطاف ةروس 
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هتـشذگ تایآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  يا  هجیتن تقیقح  رد  تایآ  نیا  یگدـنامرد ! هن  و  یجنر ، هن  تسا ، یمغ  هن  هک  اجنآ  هیآ 33 -) )
« دـنوش یم دراو  نآ  رد  یگمه  هک  تسا  تشهب  نادـیواج  ياهغاب   » اهیکین تاریخ و  رد  ناماگـشیپ  شاداـپ  دـیامرف : یم دوب ، هدـمآ 

(. اهَنُولُخْدَی ٍنْدَع  ُتاَّنَج  )
هب رظان  زین  یتمسق  و  ینطاب ، يونعم و  هبنج  یضعب  و  يرهاظ ، دراد و  يدام  هبنج  یـضعب  هک  یتشهب  ياهتمعن  زا  شخب  هس  هب  سپس 
هب نادــیواج  تـشهب  نآ  رد  تاریخ  رد  ناماگــشیپ  نـیا  : » دــیوگ یم هدرک ، هراــشا  تـسا  مــحازم  عناــم و  هنوــگ  ره  درط  یفن و 

اهِیف ْمُهُساِبل  ًاُؤلُْؤل َو  ٍبَهَذ َو  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  «! ) تسا ریرح  اجنآ  رد  ناشسابل  دنا و  هتسارآ دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتـسد 
(. ٌریِرَح

نیرتهب رگید  ناهج  رد  اهنیا  ناربج  هب  دنوادخ  دندوبن ، رخاف  ياهـسابل  دـنب  رد  دـندرک ، ییانتعا  یب اهقرب  قرز و  هب  ایند  نیا  رد  اهنآ 
.دناشوپ یم اهنآ  رب  ار  اهرویز  اهسابل و 

73 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 35) رطاف ةروس 

يارب شیاتس ) و   ) دمح دنیوگ : یم اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  یصاخ  يونعم  تمعن  هب  يدام  تمعن  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 34 -) )
(. َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  « ) هتخاس فرط  رب  ام  زا  ار  هودنا  هک  تسا  يدنوادخ 

(. ٌروُکَش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  « ) تسا رازگساپس  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  : » دنیازفا یم یتشهب  نانمؤم  نیا  سپس 
هیاس زگره  هک  ینادواج  بهاوم  شتیروکش  فصو  اب  و  هتخاس ، فرط  رب  ار  ناهانگ  اهـشزغل و  نیگنـس  هودنا  شتیروفغ  فصو  اب 

.هتشاد ینازرا  ام  هب  دتفا  یمن اهنآ  رب  مغ  موش 

73 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 35) رطاف ةروس 

زا هتفر ، تسا  بعت  جنر و  یگتسخ و  تقشم و  لماوع  یتحاران و  ضراوع  ندوبن  هک  تمعن  نیرخآ  غارس  هب  ماجنا  رـس  هیآ 35 -) )
هدـیزگرب داد  ياج  نادـیواج )  ) تماقا يارـس  نیا  رد  ار  ام  دوخ  لضف  اـب  هک  تسا  یـسک  نآ   » يارب شیاتـس  دـیوگ : یم اـهنآ  لوق 

74 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
انُّسَمَی ٌبَصَن َو ال  اهِیف  انُّسَمَی  ِِهلْـضَف ال  ْنِم  ِۀَماقُْملا  َراد  انَّلَحَأ  يِذَّلا  «! ) یگدـناماو یتسـس و  هن  دـسر و  یم ام  هب  یجنر  اجنآ  رد  هن  هک 

(. ٌبوُُغل اهِیف 
.تسا يربخ  یحور  جنر  بابسا  زا  هن  دراد ، دوجو  ینامسج  راب  تقشم لماوع  هن  اجنآ  رد  بیترت  نیا  هب  و 

74 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 35) رطاف ةروس 

تـسا یلماکت  تکرح  هزیگنا  هک  ار  اجر  فوخ و  لماع  ود  ات  دزادرپ  یم اهراذـنا »  » هب اهتراشب »  » رانک رد  نآرق  ـالومعم  هیآ 36 -) )
.تسا يونعم  يدام و  ياهتازاجم  زا  نخس  اجنیا  رد  اذل  .دنک  تیوقت 

(. َمَّنَهَج ُران  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) تساهنآ يارب  خزود  شتآ  دنتفرگ  شیپ  ار  رفک  هار  هک  اهنآ  : » دیامرف یم تسخن 
.تسا يدبا  هاگیاج  هورگ  نیا  يارب  زین  خزود  تسا ، نادیواج  يارس  ماقم و  راد  تشهب  هک  هنوگ  نامه 

(. اُوتوُمَیَف ْمِْهیَلَع  یضُْقی  ال   ) دنبای ییاهر  ملا  جنر و  نیا  زا  و  دنریمب » ات  دوش  یمن رداص  اهنآ  گرم  نامرف  زگره  : » دیازفا یم سپس 
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رگید و هچیرد  دنام  یم یقاب  هدش ، هتسب  هچیرد  نیا  هتـشذگ  هلمج  اب  اما  تسا ، تاجن  هچیرد  کی  صاخـشا  هنوگ  نیا  يارب  گرم 
نیا دشاب ، جنر  درد و  فیفخت  نآ  هجیتن  ات  دیازفیب  ار  اهنآ  لمحت  ای  و  دبای ، فیفخت  اجیردت  ناشتازاجم  دننامب و  هدـنز  هک  نیا  نآ 
ْمُْهنَع ُفَّفَُخی  َو ال  « ) دش دهاوخن  هداد  فیفخت  اهنآ  زا  خزود  باذـع  زا  يزیچ  : » دـیوگ یم ددـنب ، یم يرگید  هلمج  اب  زین  ار  هچیرد 

(. اِهباذَع ْنِم 
َِکلذَک «! ) میهد یم ازج  ار  يا  هدـننک نارفک  ره  هنوگ  نیا  : » دـیامرف یم یهلا  دـیعو  نیا  تیعطاق  رب  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٍروُفَک َّلُک  يِزَْجن 
لامعا راکفا و  ار  شمزیه  هتخورفا و  دوخ  تسد  اب  هک  یـشتآ  تسا ، شتآ  كاندرد  باذع  رد  نتخوس  هدننک  نارفک  يازج  يرآ !

.دهد یم لیکشت  وا  دوجو  و 

74 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 35) رطاف ةروس 

تـشگنا و  هتخادرپ ، اهنآ  كاندرد  باذـع  زا  يرگید  تمـسق  هب  هیآ  نیا  میهد ! ماجنا  حـلاص  لمع  ات  دـینادرگزاب  ار  ام  هیآ 37 -) )
ص: ج4 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  دننز : یم دایرف  خزود  رد  اهنآ  : » دـیوگ یم هدراذـگ ، هنیمز  نیا  رد  ساسح  تاکن  زا  یـضعب  يور 

75
ْلَمْعَن انْجِرْخَأ  انَّبَر  اهِیف  َنوُخِرَطْصَی  ْمُه  َو  « ) میداد یم ماجنا  هچنآ  زا  ریغ  میروایب  اج  هب  یحلاص  لمع  ات  نک  جراخ  ار  ام  اراگدرورپ !

(. ُلَمْعَن اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  ًاِحلاص 
ماجنا يارب  دـننک  یم ایند  هب  تشگزاب  ياضاقت  و  دـنور ، یم ورف  یقیمع  تمادـن  رد  دوخ  ءوس  لامعا  جـیاتن  هدـهاشم  اب  اـهنآ  يرآ !

.حلاص لامعا 
ره هک  يا  هزادنا هب  ار  امـش  ایآ  : » دیامرف یم دوش ، یم هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  يوس  زا  عطاق  خـساپ  کی  اضاقت  نیا  ربارب  رد  لاح  ره  هب 

(. َرَّکَذَت ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی  ام  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َأ َو  ( !؟» میدادن رمع  دوش  یم رکذتم  نآ  رد  تسا  رکذت  لها  سک 
(. ُریِذَّنلا ُمُکَءاج  َو  ( !؟» دماین امش  غارس  هب  یهلا  هدنهد  میب  ایآ )  ) «و

نونکا  » دیـشاب راتفرگ  اـج  نیمه  رد  دـیاب  دـیتفرگن  هرهب  نآ  زا  هدوب و  ناـترایتخا  رد  تاـجن  لـئاسو  ماـمت  تسا و  نینچ  هک  نونکا 
(. ٍریِصَن ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  امَف  اُوقوُذَف  «! ) تسین يروای  نارگمتس  يارب  هک  دیشچب 

75 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 35) رطاف ةروس 

اهنامسآ بیغ  دنوادخ  : » دیوگ یم هداد ، خساپ  دنراد  ایند  هب  تشگزاب  يارب  خزود  رد  راّفک  هک  ییاضاقت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 38 -) )
ٌمِیلَع ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِْبیَغ  ُِملاع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  تساهلد  نورد  رد  هچنآ  زا  املـسم  ییادخ  نینچ  دـناد ، یم ار  نیمز  و 

( ِروُدُّصلا ِتاِذب 
دنهاوخ همادا  ار  هتـشذگ  لامعا  نامه  دندرگرب  ایند  هب  زاب  دوش و  هتفگ  تبثم  خساپ  نایخزود  تساوخرد  هب  رگا  دناد  یم وا  يرآ ! .

.داد
.دنشاب هتشادن  رظن  رد  ار  یسک  ادخ  زج  دنشوکب و  شیوخ  تاّین  صالخا  رد  هک  نانمؤم  همه  هب  تسا  يرادشه  هیآ  نیا ، رب  هوالع 
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75 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 35) رطاف ةروس 

اهنآ يرگید  قیرط  زا  اجنیا  رد  دوب ، هدمآ  ناکرـشم  رافک و  تشونرـس  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ییاهثحب  لابند  هب  هیآ 39 -) )
.دزاس یم نشور  يراکشآ  لئالد  اب  ار  اهنآ  هقیرط  نالطب  هداد ، رارق  تساوخزاب  دروم  ار 

(. ِضْرَْألا ِیف  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  « ) داد رارق  نیمز  رد  نانیشناج  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگ یم تسخن 
76 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  تاناکما  نیا  زا  ندرک  هدافتسا  هقیرط  و  هداد ، شوه  رکف و  روعش و  لقع و  وا 

.دیدرک شومارف  ار  دوخ  یلصا  تمعن  یلو  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، هتخومآ  اهناسنا  امش  هب 
رگید ماوقا  نیـشناج  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  تسین ، ینادواج  يدبا و  اهنآ  نارود  دننادب  هک  اهناسنا  همه  هب  تسا  يرادشه  هلمج ، نیا 

.دش دنهاوخ  اهنآ  نیشناج  يرگید  ماوقا  دنور و  یم زین  اهنآ  يزور  دنچ  زا  سپ  دندش 
(. ُهُْرفُک ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَمَف  « ) دوب دهاوخ  شدوخ  نایز  هب  وا  رفک  دوش  رفاک  سک  ره  سپ  : » دیوگ یم هلصاف  الب  لیلد  نیمه  هب 

مـشخ ًاتْقَم .) اَّلِإ  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدیِزَی  َو ال  « ) دیازفا یمن بضغ  مشخ و  زج  يزیچ  ناشراگدرورپ  دزن  رد  نارفاک  رفک  «و 
.دنا هدش یتشز  لامعا  بکترم  هک  تسا  یناسک  زا  فطل  نتشاد  غیرد  تمحر و  هنماد  ندیچ  رب  ینعم  هب  یهلا 

(. ًاراسَخ اَّلِإ  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدیِزَی  َو ال  « ) دیازفا یمن نانآ  هب  نارسخ  نایز و  زج  يزیچ  ناشرفک   » لاح ره  هب  و 

76 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 35) رطاف ةروس 

دنک یم تیعبت  يزیچ  زا  ناسنا  رگا  هک  دزاس  یم ناشن  رطاخ  اهنآ  هب  دهد و  یم ناکرـشم  هب  يرگید  عطاق  خساپ  هیآ  نیا  هیآ 40 -) )
رایتخا رد  ار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  امـش  یعطق ، لقن  زا  یلیلد  ای  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رب  لـقع  زا  یلیلد  دـیاب  ددـنب  یم لد  نآ  هب  اـی 

.تشاد دیهاوخن  رورغ  بیرف و  زج  یهاگ  هیکت  دیرادن 
ُْمْتیَأَر ْلـُق َأ  «! ) دـنا هدـیرفآ ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  دـیهد  ناـشن  نم  هب  دـیناوخ  یم ادـخ  زج  هک  ار  ینادوـبعم  نـیا  وـگب : : » دـیامرف یم

(. ِضْرَْألا َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  ُمُکَءاکَرُش 
(. ِتاوامَّسلا ِیف  ٌكْرِش  ْمَُهل  ْمَأ  ( !؟» دنکیرش نامسآ  شنیرفآ  رد  هک  نیا  ای  »

ياعدم يارب  یلقع  لیلد  چیه  دش  تباث  هک  لاح  تسا ، ندوب  قلاخ  رب  عرف  ندوب  دوبعم  دراد !؟ یلیلد  هچ  اهنآ  شتـسرپ  لاح  نیا  اب 
راک رب  نآ  زا  ینشور  لیلد  اهنآ  میا و  هدراذگ اهنآ  رایتخا  رد  ینامسآ )  ) یباتک ایآ  « ؟ دیراد رایتخا  رد  لقن  زا  یلیلد  ایآ  تسین ، امش 

(. ُْهنِم ٍۀَنَِّیب  یلَع  ْمُهَف  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  ( ؟» دنراد دوخ 
77 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنرادن  رایتخا  رد  یهلا  بتک  زا  ینشور  ناهرب  هنیب و  لیلد و  چیه  اهنآ  هن 

ُدِعَی ْنِإ  َْلب  « ) دنهد یمن نیغورد  ياه  هدـعو زج  رگیدـکی  هب  نارگمتـس  نیا  هکلب   » تسین بیرف  رکم و  زج  يزیچ  اهنآ  هیامرـس  سپ 
(. ًاروُرُغ اَّلِإ  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َنوُِملاَّظلا 

77 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 35) رطاف ةروس 

و تسا ، نیمز  اهنامسآ و  هعومجم  رب  ادخ  تیمکاح  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  تساپرب ! وا  تردق  تسد  اب  نیمز  اهنامـسآ و  هیآ 41 -) )
: دـیامرف یم هتخادرپ ، تیبوبر  تیقلاخ و  دـیحوت  تابثا  هب  یتسه  ناـهج  رد  یگتخاـس  ياـهدوبعم  تلاـخد  یفن  زا  دـعب  تقیقح  رد 
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(. الوُزَت ْنَأ  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُکِسُْمی  َهَّللا  َّنِإ  « ) دنوشن فرحنم  دوخ  ماظن  زا  ات  دراد  یم هاگن  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  »
شنیرفآ هظحل  ره  اهنآ  هکلب  تسوا ، تردق  تسد  هب  زین  اهنآ  ظفح  ریبدـت و  يرادـهگن و  هک  تسادـخ  اب  زاغآ  رد  شنیرفآ  اهنت  هن 

انف و هار  دوش  عطق  گرزب  أدبم  نآ  اب  اهنآ  هطبار  يا  هظحل رگا  هک  دـسر ، یم اهنآ  هب  هظحل  هب  هظحل  یتسه  ضیف  دـنراد و  يدـیدج 
.دنریگ یم شیپ  ار  یتسین 

! اهبلاق دنزیر  ورف  مدکی  دنک  يزان  رگا 
امُهَکَْـسمَأ ْنِإ  اَتلاز  ِْنَئل  َو  « ) دراد هاگن  ار  اهنآ  دناوت  یمن وا  زج  یـسک  دندرگ ، فرحنم  هاگره  و  : » دـیازفا یم دـیکأت  ناونع  هب  سپس 

(. ِهِدَْعب ْنِم  ٍدَحَأ  ْنِم 
.تسین راک  نیا  رب  رداق  سک  چیه  اهنآ ، ریغ  هن  و  ناگتشرف ، هن  امش ، یگتخاس  ياهتب  هن 

وا : » دـیامرف یم دـهد  اهنآ  هب  هلحرم  ره  رد  تشگزاب  هزاجا  ددـنبن و  هارمگ  ناکرـشم  يور  هب  ار  هبوت  هار  هک  نیا  يارب  هیآ  نایاپ  رد 
(. ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  « ) تسا روفغ  رابدرب و 

دـشاب هک  هلحرم  ره  رد  شطئارـش  اب  ار  اهنآ  هبوت  شتیروفغ  ياضتقم  هب  دـنک و  یمن لیجعت  اـهنآ  تازاـجم  رد  شملح  ياـضتقم  هب 
.دوش یم اریذپ 

77 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 35) رطاف ةروس 

هراشا

هیآ 42) )

77 ص :  لوزن ..... : نأش 

هب ار  اهنآ  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  یهلا  ناربمایپ  دوهی ، نوچمه  نیـشیپ  ياهتما  زا  یـضعب  دندینـش  یم هک  یماـگنه  برع  ناکرـشم  »
یلو دوب ! میهاوخ  اهتما  نیرتریذپ  تیاده  ام  دیایب  ام  غارس  هب  یهلا  هداتسرف  رگا  متـسین ! نینچ  ام  یلو  دنتفگ : یم دندناسر ، تداهش 

78 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قفا  زا  مالسا  باتملاع  باتفآ  هک  یماگنه  اهنامه 
دنتفریذـپن اهنت  هن  دـمآ  ناشغارـس  هب  ینامـسآ  باتک  نیرتگرزب  هارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  درک و  عولط  ناشنیمزرس 

.دندمآرب بیرف  رکم و  عاونا  هزرابم و  بیذکت و  ماقم  رد  هکلب 
.داد رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  ساسا  یب یلاخ و  وت  ياهاعدا  نیا  رب  ار  اهنآ  دش و  لزان  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا 

78 ص :  ریسفت ..... :

رد ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  تشونرس  ناکرـشم و  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  دوب  اهنآ  ياهیتخبدب  همـشچ  رـس  يرگ ، هلیح رابکتـسا و 
.دوب نایم 
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اهتما همه  زا  ملـسم  روطب  دیایب  ناشغارـس  هب  يا  هدننک راذنا  رگا  دـندرک  دای  دـنگوس  دـیکأت  تیاهن  اب  اهنآ  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد 
(. ِمَمُْألا يَدْحِإ  ْنِم  يدْهَأ  َُّننوُکََیل  ٌریِذَن  ْمُهَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو  « ) دوب دنهاوخ  رت  هتفای تیاده 

دنتشاد و دوخ  هراب  رد  اعدا  هنوگ  همه  دندرک و  یم بجعت  رایسب  دندوب ، هتشذگ  خیرات  تاحفـص  رگاشامت  هک  یماگنه  اهنآ  يرآ !
.دندز یم اهفال 

زا زین  اهنآ  هک  دنداد  ناشن  دش  یلمع  اهنآ  هتـساوخ  دش و  غاد  تخـس  ناحتما  هروک  و  نایم » هب  دـمآ  هبرجت  کحم   » هک یماگنه  اما 
زا نتفرگ  هلـصاف  رارف و  زج  دمآ  یهلا  هدـننک  راذـنا  هک  یماگنه  سپ  : » هدومرف هیآ  نیمه  هلابند  رد  نآرق  هکیروطب  دنـشامق ، نامه 

(. ًاروُُفن اَّلِإ  ْمُهَداز  ام  ٌریِذَن  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  «! ) دوزفین اهنآ  رب  يزیچ  قح 
اهنآ نایم  رد  هک  ار  میهاربا  نییآ  زا  یتمـسق  دـندوبن ، قح  رادـفرط  ناشیاهاعدا  فالخ  رب  زین  البق  اهنآ  هک  دـهد  یم ناـشن  ریبعت  نیا 

.دندرمش یمن مرتحم  تشاد  دوجو 

78 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 35) رطاف ةروس 

: دیوگ یم تشذگ ، لبق  هیآ  رد  هچنآ  رب  تسا  یحیضوت  هیآ  نیا  هیآ 43 -) )
دنوش میلست  قح  ربارب  رد  دندشن  رضاح  زگره  و  دنتفرگ » شیپ  ار  نیمز  رد  رابکتسا  قیرط  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب   » قح زا  اهنآ  يرود 

(. ِضْرَْألا ِیف  ًارابِْکتْسا  )
(. ِئِّیَّسلا َرْکَم  َو   ) دندرک هشیپ  ار » دب  تشز و  ياهیرگ  هلیح  » هک دوب  نآ  رطاخ  هب  زین  و 

(. ِِهلْهَِأب اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  « ) دریگ یم ار  شنابحاص  ناماد  اهنت  ءوس  ياهیرگ  هلیح نیا  یلو  »
79 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم راسمرش  یهلا  هاگشیپ  رد  و  اونیب ، اوسر و  ادخ  قلخ  ربارب  رد  ار  وا 

زا وا  هب  ندز  هبرـض  يارب  هکلب  دندرکن ، تعانق  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیا  زا  ندرک  يرود  هب  اهنت  اهنآ  دـیوگ : یم هیآ  نیا  تقیقح  رد 
.دوب قح  لباقم  رد  عوضخ  مدع  رورغ و  ربک و  نآ  یلصا  هزیگنا  و  دنتفرگ ، کمک  دوخ  تردق  ناوت و  مامت 

يراظتنا اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، دیدهت  يا  هدنهد ناکت  ینعم و  رپ  هلمج  اب  ار  راکتنایخ  راکم و  ربکتسم  هورگ  نیا  هیآ  هلابند  رد 
(. َنِیلَّوَْألا َتَّنُس  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  ( !؟» دنوش ناینیشیپ  تشونرس  نامه  راتفرگ  هک  دنراد  نیا  زج 

موق و  دومث ، و  داع ، و  حون ، موق  نوچمه  يرگنایغط  شکندرگ و  ماوقا  موش  ياهتـشونرس  ماـمت  هب  دراد  يا  هراـشا هاـتوک  هلمج  نیا 
.دندش راتفرگ  یمیظع  يالب  هب  مادک  ره  هک  نوعرف 

یهاوخن ینوگرگد  یهلا  تنس  يارب  زگره  و  یبای ، یمن یلیدبت  رییغت و  یهلا  تنس  يارب  زگره  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  سپس 
(. اًلیِوْحَت ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  َْنل  اًلیِْدبَت َو  ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت  ْنَلَف  « ) تفای

لداع میکح و  ملاع و  هک  يراگدرورپ  یلو  دراد ، يدودـحم  یهاگآ  هک  دوش  یم روصت  یـسک  هراب  رد  اهتنـس  ینوگرگد  ناسون و 
.تسا ریذپان  رییغت  تباث و  شیاهتنس  تسا ، هدوب  ناینیشیپ  هراب  رد  هک  تسا  نامه  ناگدنیآ  هراب  رد  شتنس  تسا 

79 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 35) رطاف ةروس 

توـعد دـندش  راـتفرگ  نآ  هب  هک  یتشونرـس  ناگتـشذگ و  راـثآ  يریگیپ  هب  ار  مرجم  كرـشم و  هورگ  نیا  هیآ  نـیا  رد  هیآ 44 -) )
: دیامرف یم دننیبب ، ناشراثآ  يالبال  رد  و  اهنآ ، هب  قلعتم  ياهنیمزرس  رد  مشچ  اب  دنا  هدینش اهنآ  هراب  رد  خیرات  زا  ار  هچنآ  ات  دنک ، یم
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اوُرُْظنَیَف ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» دـش هچ  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  راک  تبقاع  دـنرگنب  اـت  دـندرکن  نیمز  رد  ریـس  اـیآ  »
(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک 

َو « ) دندوب رت  تردق رپ  رتیوق و  اهنیا  زا  اهنآ   » هک ارچ  دنهابتـشا ، رد  تخـس  دنرتدنمورین  نانآ  زا  هک  دـننک  یم روصت  نینچ  اهنیا  رگا 
(. ًةَُّوق ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک 

هن نامـسآ ، رد  يزیچ  هن   » هک ارچ  تسا ، رفـص  دنوادخ  تردق  ربارب  رد  اهنآ  تردق  دنـشاب  يوق  دنمورین و  ردق  ره  اهناسنا  هوالع  هب 
80 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارف  وا  تردق  هزوح  زا  نیمز ، رد 

(. ِضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف  ٍء  ْیَش ْنِم  ُهَزِْجُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  « ) تخاس دهاوخن  ناوتان  زجاع و  ار  وا  و  درک ، دهاوخن 
(. ًاریِدَق ًامِیلَع  َناک  ُهَّنِإ  « ) تساناوت اناد و  وا   » اریز

.دوش یم هریچ  وا  رب  یسک  هن  و  تسا ، لکشم  شتردق  ربارب  رد  يراک  هن  و  دنام ، یم ناهنپ  یفخم و  شرظن  زا  يزیچ  هن 

80 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 35) رطاف ةروس 

ياهدیدهت دـنت و  ياهثحب  تسا  رطاف »  » هروس هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  دوبن ! نیمز  تشپ  رب  يا  هدـنبنج دوبن  وا  فطل  رگا  هیآ 45 -) )
اب ار  هروس  نیا  هک  هنوگ  نامه  دـهد ، یم نایاپ  نیمز  يور  مدرم  رب  راگدرورپ  تمحر  فطل و  نایب  اـب  ار  هروس  نیا  هتـشذگ  دـیدش 

.درک زاغآ  مدرم  رب  ادخ  تمحر  شیاشگ 
دزاس یم حرطم  نارگید  اهنآ و  زا  يرایسب  يارب  ار  لاؤس  نیا  درک  یم ناینیشیپ  تشونرس  هب  دیدهت  ار  نامیا  یب نامرجم  هک  لبق  هیآ 
خساپ رد  دنک !؟ یمن تازاجم  ار  هّکم  شکرس  كرشم و  موق  نیا  ارچ  سپ  تسا  نینچ  ناشکندرگ  همه  هراب  رد  یهلا  تنس  رگا  هک 

حالـصا و يارب  یتلهم  چیه  و   ) دنک تازاجم  دـنا  هداد ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ار  مدرم  همه  دـنوادخ  رگا  : » دـیامرف یم لاؤس  نیا 
ام اُوبَـسَک  اِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاُؤی  َْول  َو  « ) تشاذگ دهاوخن  یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  يا  هدنبنج دهدن ) نانآ  هب  يزاسدوخ  رظن و  دـیدجت 

(. ٍۀَّباَد ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكَرَت 
ياج نیمز  هک  دـیبوک  یم مه  رد  ار  ملاظ  ناراکهنگ  اهنافوط  اه و  هلزلز اه و  هقعاص دـش و  یم لزان  یپ  رد  یپ  ياهتازاجم  نانچ  نآ 

.دوبن یسک  يارب  یگدنز 
َو  ) دـهد یم حالـصا  هبوت و  يارب  تصرف  اهنآ  هب  و  دزادـنا » یم ریخأت  هب  ینیعم  نامز  ات  ار  اـهنآ  شمرک ) فطل و  هب   ) دـنوادخ یلو  »

(. یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل 
ره  ) دـسرارف اهنآ  لجا  هک  یماگنه  اما  ، » دـشاب هدیـسرن  ارف  اهنآ  لجا  هک  تسا  ینامز  ات  دراد ، یباسح  یهلا  تصرف  ملح و  نیا  اـما 
زا مه  دنیب و  یم ار  اهنآ  لامعا  مه  تسانیب » ریصب و  شناگدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  هک ) ارچ  دهد  یم ازج  شلمع  ياضتقم  هب  ار  سک 

(. ًاریَِصب ِهِدابِِعب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإَف   ) تسا ربخ  اب  اهنآ  تاین 
« رطاف هروس  نایاپ  »

81 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

81 ص :  [ ..... 36  ] سی هروس 

هراشا
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دراد هیآ  هدش و 83  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

81 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دوش یم هدید  اصوصخم  هدمع  شخب  راهچ  هروس  نیا  رد 
.تسا ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  لوزن  زا  فده  دیجم و  نآرق  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تلاسر  زا  نخس  تسخن  - 1

اهنآ ياسرفتقاط  ریگ و  یپ هزرابم  دـیحوت و  يوس  هب  اهنآ  توعد  یگنوگچ  و  یهلا ، ناربمایپ  زا  رفن  هس  تلاـسر  زا  رگید  شخب  - 2
.دیوگ یم نخس  كرش  اب 

تایآ زا  ایوگ  نایب  و  يدیحوت ، بلاج  تاکن  زا  ولمم  دراد  همادا  هیآ 44  ات  دوش و  یم عورش  هیآ 33  زا  هک  هروس  نیا  زا  یشخب  - 3
.تسا یتسه  ملاع  رد  راگدرورپ  تمظع  ياه  هناشن و 

باوج لاؤس و  و  رشن ، رشح و  یگنوگچ  نآ و  نوگانوگ  لئالد  و  داعم »  » هب طوبرم  لئاسم  رد  هروس  نیا  زا  يرگید  مهم  شخب  - 4
يرادـیب و يارب  هدـنهد  ناکت  یتایآ  اهثحب  نیا  يـالبال  رد  و  دـیوگ ، یم نخـس  خزود  تشهب و  و  ناـهج ، ناـیاپ  و  تماـیق ، زور  رد 

.دراد اهناج  اهلد و  رد  دنمورین  يرثا  هک  تسا  هدمآ  ناربخ  یب نالفاغ و  يرایشه 

81 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

.تسا هدش  هدیمان  نآرق » بلق   » ناونع هب  ثیداحا  رد  سی »  » هروس
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  تسا .» سی  نآرق  بلق  و  دراد ، یبلق  زیچ  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 

82 ص : ج4 ،
هک نآ  زا  شیپ  زور  رد  ار  نآ  سک  ره  : » دیازفا یم نآ  لیذ  رد  تسا و  هدمآ  ینعم  نیمه  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

دنوادخ دناوخب  نتفخ  زا  شیپ  بش  رد  ار  نآ  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  يزور  رپ  ظوفحم و  زور  لوط  مامت  رد  دـناوخب  دوش  بورغ 
زین يرگید  مهم  لئاضف  نآ  لابند  هب  و  دننک »...  ظفح  یتفآ  ره  میجر و  ناطیـش  ره  زا  ار  وا  هک  دـنک  یم رومأم  وا  رب  ار  هتـشرف  رازه 

.دیامرف یم نایب 
.تسا هروس  نیا  میظع  ياوتحم  رطاخ  هب  تمظع  نیا 

وا لاـمعا  رد  هشیدـنا  نیا  دـنک و  هشیدـنا  نآ  رد  ناـسنا  یتـقو  هک  ازاوـقت  نـیرفآ و  تیلوؤـسم  شخب و  ناـمیا  رگرادـیب  ییاوـتحم 
.دروآ یم ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ددرگ  نکفاوترپ 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

82 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 36) سی ةروس 

فرح ود  راب  نیا  و  دوش ، یم زاغآ  هعطقم  فورح  اب  دیجم  نآرق  رگید  هروس  دننامه 28  هروس  نیا  نآرق » بلق   » زاغآ رس  هیآ 1 -) )
.دهد یم لیکشت  ار  هروس  لوا  هیآ  سی .) « ) نیس ای - »

: دومرف هک  میناوخ  یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  سی »  » هروس صوصخ  رد 
«. یتسه میقتسم  طارص  رب  نیلسرم و  زا  وت  دیامرف  یم نآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلد  تسادخ و  لوسر  مان  سی  »
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82 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 36) سی ةروس 

هب دـیجم  نآرق  زا  نخـس  هدـش - زاغآ  هعطقم  فورح  اب  هک  ییاه  هروس زا  يرایـسب  دـننامه  هعطقم - فورح  نیا  لابند  هب  هیآ 2 -) )
(. ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  َو  « ) میکح نآرق  هب  دنگوس  : » دیوگ یم هدرک ، دای  دنگوس  نآ  هب  اجنیا  رد  اهتنم  دروآ ، یم نایم 

.دیاشگب اهناسنا  يور  هب  ار  تمکح  ياهرد  دناوت  یم هک  دنک  یم یفرعم  اوشیپ  ربهر و  لقاع و  هدنز و  يدوجوم  ار  نآرق  ییوگ 
و بلطم ، يور  دیکأت  تسخن  تسا : مهم  هدـیاف  ود  ياراد  هراومه  نآرق  ياهدـنگوس  یلو  درادـن ، دـنگوس  هب  يزاین  دـنوادخ  هتبلا 

.دوش یم دای  دنگوس  نآ  هب  هک  يزیچ  تمظع  نایب  رگید 
83 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

83 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 36) سی ةروس 

دنوادخ نالوسر  زا  وت  املـسم  : » دیامرف یم دنک ، یم وگزاب  تسا  هدوب  نآ  رطاخ  هب  لبق  هیآ  دـنگوس  هک  ار  يزیچ  هیآ  نیا  هیآ 3 -) )
(. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  « ) یتسه

83 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 36) سی ةروس 

(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  « ) میقتسم طارص  رب  وت  ندوب   » تسا و تقیقح  اب  مأوت  هک  یتلاسر  هیآ 4 -) )

83 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 36) سی ةروس 

(. ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  َلیِْزنَت  « ) هدش لزان  میحر  زیزع و  دنوادخ  هیحان  زا   » هک تسا  ینآرق  نیا  دیازفا : یم سپس  هیآ 5 -) )
رایتخا رد  ار  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  هتخیمآ و  مه  اب  تسا  تراـشب »  » رهظم يرگید  و  راذـنا »  » رهظم یکی  هک  شتمحر  تّزع و 

.تسا هدراذگ  اهناسنا 

83 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 36) سی ةروس 

: دهد یم حرش  هنوگ  نیا  ار  نآرق  لوزن  یلصا  فده  هیآ  نیا  هیآ 6 -) )
َرِْذُنِتل « ) دنا هتفر ورف  تلفغ  رد  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دندشن و  راذنا  اهنآ  ناردپ  هک  ینک  راذـنا  ار  یموق  ات   » میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق 

(. َنُوِلفاغ ْمُهَف  ْمُهُؤابآ  َرِْذنُأ  ام  ًامْوَق 
.دزاس رادیب  ار  ناگدز  باوخ  و  رایشوه ، ار  لفاغ  مدرم  ات  دش  لزان  نآرق 

83 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 36) سی ةروس 

رثکا رب  یهلا  هدعو  نامرف و  : » دیوگ یم كرـش  نارادمدرـس  رفک و  نارـس  هراب  رد  ییوگـشیپ  کی  ناونع  هب  نآرق  سپـس  هیآ 7 -) )
(. َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  ْمِهِرَثْکَأ  یلَع  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََقل  « ) دنروآ یمن نامیا  لیلد  نیمه  هب  هتفای و  ققحت  اهنآ 
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قالخا تشز و  لامعا  اب  ار  دوخ  يدـیحوت  ترطف  هک  تسا  تیادـه  لباق  ریذـپ و  حالـصا  یتروص  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هتـسب وا  يارب  دـیما  ياـه  هنزور ماـمت  دـش و  دـهاوخ  هریچ  وا  بلق  رب  قلطم  یکیراـت  هن  رگ  دـشاب و  هدرکن  لاـمیاپ  یلکب  شا  هدولآ

.دوش یم

83 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 36) سی ةروس 

ییاهلغ اهنآ  ياهندرگ  رد  ام  : » دیوگ یم اهنآ  فیـصوت  نیتسخن  رد  تسا ، ریذپان  ذوفن  هورگ  نیا  فیـصوت  همادا  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
َیلِإ َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  اْنلَعَج  اَّنِإ  « ) تسا هتـشاد  هاگن  ـالاب  هب  ار  اـهنآ  ياهرـس  و  دراد ، همادا  اـهنآ  ياـه  هناـچ اـت  هک  میداد  رارق 

(. َنوُحَمْقُم ْمُهَف  ِناقْذَْألا 
84 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  اهنآ  نارس  اصوصخ  جوجل  ناتسرپ  تب  لاح  زا  هک  یهیبشت  تسا  بلاج  هچ 

اهنآ ياهلغ  دنا و  هتـسب دوخ  ياپ  تسد و  ندرگ و  رب  ار  یفارخ » موسر  تاداع و   » ریجنز و  دیلقت »  » قوط اهنآ  هدش ، ییاهناسنا  نینچ 
تردق هن  هک  دنتـسه  یناریـسا  اهنآ  هتخاس ، مورحم  قیاقح  ندید  زا  هتـشادهاگن و  الاب  ار  اهنآ  رـس  هک  تسا  هدرتسگ  نهپ و  ردـقنآ 

لاح نایب  مه  و  دشاب ، ایند  رد  نامیا  یب هورگ  نیا  لاح  زا  یمیـسرت  دناوت  یم مه  قوف  هیآ  دید ! تردق  هن  دنراد و  تکرح  تیلاعف و 
.ناهج نیا  لئاسم  زا  تسا  یمسجت  هک  ترخآ  رد  اهنآ 

84 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 36) سی ةروس 

شیپ رد  ام  و  : » دیامرف یم اهنآ ، يریذپان  ذوفن  لماوع  زا  ییایوگ  میسرت  و  تسا ، دارفا  نیمه  زا  يرگید  فیصوت  هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
(. ادَس ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  « ) يدس ناشرس  تشپ  رد  میداد و  رارق  يدس  اهنآ  يور 

ار ناشنامـشچ   » لاـح نیمه  رد  و  تشگزاـب ! هار  هن  دـنراد و  شیپ  هار  هن  هک  دـنا  هدـش هرـصاحم  ناـنچ  دـس  ود  نـیا  ناـیم  رد  اـهنآ 
(. َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  « ) دننیب یمن اذل  میا  هدناشوپ

! قیاقح هرهچ  ربارب  رد  جوجل  نابصعتم  و  رک ، روک و  نادلقم  و  نیبدوخ ، هاوخدوخ و  ناربکتسم  لاح  تسا  نینچ  و 

84 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 36) سی ةروس 

ناـمیا ینکن ، اـی  ینک ، راذـنا  ار  اـهنآ  هچ  تسا ، ناـسکی  اـهنآ  يارب  : » دـیوگ یم احیرـص  هـیآ  نـیا  رد  لـیلد  نـیمه  هـب  هیآ 10 -) )
(. َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  ْمِْهیَلَع َأ  ٌءاوَس  َو  «! ) دنروآ یمن

.تشاذگ دهاوخن  ریثأت  دوشن  دراو  هدامآ  هنیمز  رد  ات  دشاب ، رثؤم  ردق  ره  ینامسآ  یحو  و  ذفان ، ردق  ره  وت  راتفگ 

84 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 36) سی ةروس 

شریذپ یگدامآ  هجو  چیه  هب  هک  دوب  نایم  رد  یهورگ  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  دنریذپ ؟ یم ار  وت  راذنا  یناسک  هچ  هیآ 11 -) )
اب ات  دـیوگ ، یم نخـس  دـنا  هتفرگ رارق  اـهنآ  لـباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  يرگید  هورگ  زا  اـجنیا  رد  اـما  دـنرادن ، ار  یهلا  ياهراذـنا 

.دوش رتنشور  هلأسم  تسا - ثحب  رد  نآرق  شور  هک  هنوگ  نامه  رگیدکی - اب  هسیاقم 
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85 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوادخ  زا  و  دنک ، يوریپ  رکذ  زا  هک  ینک  یم راذنا  ار  یسک  اهنت  وت  : » دیامرف یم
هک یسک  ِْبیَْغلِاب .) َنمْحَّرلا  َیِشَخ  َرْکِّذلا َو  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِْذُنت  امَّنِإ   ) دسانشب ار  وا  لالدتـسا  ناهرب و  قیرط  زا  و  دسرتب » ناهنپ  رد  نامحر 

.دراد هدامآ  بلق  اونش و  شوگ 
(. ٍمیِرَک ٍرْجَأ  ٍةَرِفْغَِمب َو  ُهْرِّشَبَف  « ) هد شزرا  رپ  شاداپ  ترفغم و  هب  تراشب  ار  وا  تسا  نینچ  هک  یسک  «و 

85 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 36) سی ةروس 

هدمآ ایبنا  ياهراذنا  ناگدنریذپ  نانمؤم و  شزرا  رپ  شاداپ  رجا و  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  سپـس  هیآ 12 -) )
هدنز ار  ناگدرم  ام  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  ازج » باسح و  يارب  لامعا  طبض  تبث و  زیخاتـسر و  داعم و   » هلأسم هب  هیآ  نیا  رد  دوب 

(. یتْوَْملا ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  « ) مینک یم
(. ْمُهَراثآ اُومَّدَق َو  ام  ُُبتْکَن  َو  « ) میسیون یم ار  اهنآ  راثآ  مامت  «و 

.دوب دهاوخ  ظوفحم  باسح  زور  يارب  لامعا  همان  رد  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخن  راذگورف  يزیچ  نیا  ربانب 
ٍمامِإ ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍء  ْیَـش َّلُک  َو  « ) میا هدرک اصحا  راکـشآ  باتک  رد  ار  زیچ  همه  ام  و  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ٍنِیبُم

85 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 36) سی ةروس 

یّلص مالسا  ربمایپ  توبن  نآرق و  هنیمز  رد  هک  ییاهثحب  بیقعت  رد  تسا  یتربع  اهنآ  يارب  هیرقلا » باحصا   » تشذگرـس هیآ 13 -) )
و هدش ، حرطم  هنیمز  نیمه  رد  نیـشیپ  ياهتما  عضو  زا  يا  هنومن اجنیا  رد  تشذگ  جوجل  نارکنم  نیتسار و  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نایب ار  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  نت  دنچ  زا  یتشذگرـس  دهد  یم لیکـشت  ار  هیآ  هدجه  اعومجم  هک  دعب  هیآ  نیدنچ  هیآ و  نیا  نمـض  رد 
لاح ره  هب  زور ، نآ  كدنا  نانمؤم  ربمایپ و  يارب  دشاب  يرادلد  یلـست و  مه  و  هکم ، ناکرـشم  يارب  دشاب  يرادشه  مه  ات  دنک ، یم

نآ ناناملـسم  تیعقوم  اب  هک  تسا  یماـمت  تهابـش  رطاـخ  هب  تسا  نآرق  بلق  دوخ  هک  هروس  نیا  بلق  رد  تشذگرـس  نیا  رب  هیکت 
.دراد زور 

اًلَثَم ْمَُهل  ْبِرْضا  َو  « ) دندمآ اهنآ  يوس  هب  ادخ  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  نزب  لاثم  ار  هیرق  باحـصا  اهنآ  يارب  و  : » دیامرف یم تسخن 
86 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولَسْرُْملا .) اَهَءاج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َباحْصَأ 

اتسور هب  اهنت  یلومعم  یسراف  نابز  رد  دنچ  ره  ار ، اهاتسور  مه  ددرگ و  یم لماش  ار  اهرهـش  مه  هک  دراد  يا  هدرتسگ موهفم  هیرق » »
.دوش یم قالطا 

.تسا هدوب  تاماش  ياهرهش  زا  یکی  هیکاطنا »  » اجنیا رد  هیرق »  » زا روظنم  هک  تسا  نیا  نارسفم  نایم  رد  روهشم 
اب هزرابم  دـیحوت و  يوس  هب  اهنآ  توعد  يارب  نـالوسر  نیا  دـندوب و  تسرپ  تب  رهـش  نیا  لـها  هک  دـیآ  یم رب  هروس  نیا  تاـیآ  زا 

.دندوب هدمآ  كرش 

86 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 36) سی ةروس 

زا رفن  ود  هک  نامز  نآ  رد  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، ارجام  حرش  هب  هتـسب ، رـس  یلامجا و  نایب  نیا  زا  دعب  نآرق  سپـس  هیآ 14 -) )
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لاـسرا یموس  صخـش  ود ، نآ  تیوقت  يارب  اذـل  دـندرک ، بیذـکت  ار  اـم  نـالوسر  اـهنآ  اـما  میداتـسرف ، اـهنآ  يوس  هب  ار  نـالوسر 
ٍِثلاِثب انْزَّزَعَف  امُهُوبَّذَکَف  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  « ) میراگدرورپ فرط  زا  امـش  يوس  هب  ناگداتـسرف  ام  دـنتفگ : یگمه  اهنآ  میدومن ،

(. َنُولَسُْرم ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  اُولاقَف 

86 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 36) سی ةروس 

هک ار  يا  هناهب نامه  دیوگ : یم نآرق  دـنداد ، ناشن  یـشنکاو  هچ  نالوسر  توعد  لباقم  رد  هارمگ  موق  نآ  مینیبب  نونکا  هیآ 15 -) )
ام دننامه  يرشب  امـش  دنتفگ : باوج ) رد   ) نانآ  » دندومن حرطم  دندیـشک  شیپ  یهلا  ناربمایپ  ربارب  رد  شکرـس  نارفاک  زا  يرایـسب 

ٍء ْیَـش ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  اُنْلثِم َو  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق  «! ) دییوگ یم غورد  طقف  امـش  هدرکن ، لزان  يزیچ  نامحر  دنوادخ  دیتسین و 
(. َنُوبِذْکَت اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 

نالوسر و بیذکت  يارب  لیلد  ار  نیمه  و  ام ، نوچمه  یناسنا  هن  دشاب  یبرقم  هتشرف  دیاب  دیایب  ادخ  فرط  زا  يا  هداتـسرف دوب  انب  رگا 
.دنتشادنپ یهلا  نامرف  لوزن  راکنا 

86 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 36) سی ةروس 

و دندادن ، هار  دوخ  هب  یتسس  فعـض و  دندشن و  سویأم  هارمگ  موق  نآ  هناتخـسرس  تفلاخم  زا  ناربمایپ  نیا  لاح  ره  هب  هیآ 16 -) )
: دنتفگ  » نینچ اهنآ  خساپ  رد 

(. َنُولَسْرَُمل ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  ُمَْلعَی  انُّبَر  اُولاق  « ) میتسه امش  يوس  هب  وا  ناگداتسرف  اعطق  ام  هک  دناد  یم ام  راگدرورپ 

86 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 36) سی ةروس 

(. ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  اْنیَلَع  ام  َو  « ) تسین نشور  راکشآ و  روطب  تلاسر  غالبا  زج  يزیچ  ام  هدهع  رب  و  (- » هیآ 17 )
87 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

87 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 36) سی ةروس 

هلحرم زا  و  دـندوزفا ، دوخ  تنوـشخ  رب  هکلب  دـندشن ، میلـست  تازجعم  نشور و  قـطنم  نآ  ربارب  رد  نـالدروک  نیا  یلو  هیآ 18 -) )
تسا و موش  امـش  دوجو  میا » هتفرگ دب  لاف  هب  ار  امـش  ام  دنتفگ :  » دنداهن ماگ  لمع  تدش  دیدهت و  هلحرم  هب  هداهن  رتارف  اپ  بیذکت 

(. ْمُِکب انْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاق  ! ) ام راید  رهش و  یتخبدب  هیام 
رادشه ناونع  هب  ای  ناشناهانگ و  رثا  رب  راید  نآ  مدرم  یگدـنز  رد  تالکـشم  یـضعب  یهلا  ناربمایپ  نیا  ندـمآ  نراقم  تسا  نکمم 

رهاظ ار  دوخ  تشز  موش و  تاـین  راکـشآ  حیرـص و  يدـیدهت  اـب  هکلب  دـندرکن ، تعاـنق  مه  نیا  هب  زاـب  دـشاب ، هدـش  لـصاح  یهلا 
امـش هب  ام  زا  یکاندرد  تازاجم  و  درک ، میهاوخ  راسگنـس  ار  امـش  املـسم  دیرادنرب  تسد  نانخـس  نیا  زا  رگا  : » دنتفگ و  دـنتخاس ،

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  اَّنِم  ْمُکَّنَّسَمََیل  ْمُکَّنَمُجْرََنل َو  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  «! ) دیسر دهاوخ 
.دوش امش  گرم  هیام  ات  میهد  یم همادا  ردقنآ  ار  امش  ندومن  راسگنس  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  میلا » باذع   » رکذ تسا  نکمم 
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87 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 36) سی ةروس 

ناتدوخ زا  امـش  یموش  دنتفگ :  » و دنتخادرپ ، اهنآ  ياهنایذه  خـساپ  هب  دوخ  يایوگ  قطنم  اب  یهلا  نالوسر  هک  دوب  اجنیا  هیآ 19 -) )
(. ُْمتْرِّکُذ ْنِإ  ْمُکَعَم َأ  ْمُکُِرئاط  اُولاق  « ) دش دیهاوخ  فقاو  تقیقح  نیا  هب  دیشیدنیب  تسرد  رگا  تسا 

ار نآ  لماع  هتسب ، رب  تخر  امش  نایم  زا  یهلا  تاکرب  و  هتفرگارف ، ار  امـش  هعماج  طیحم  موش  ثداوح  يزور و  هریت  یتخبدب و  رگا 
.ام توعد  رد  هن  دینک ، وجتسج  ناتموش  تشز و  لامعا  طحنم و  راکفا  رد  دوخ ، ناج  نورد  رد 

(. َنُوفِرْسُم ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  « ) دیراکفارسا یهورگ  امش  : » هک دوب  نیا  نانآ  هب  راگدرورپ  ناگداتسرف  نیا  نخس  نیرخآ  ماجنا  رس  و 
تشونرس راتفرگ  امش  هعماج  رگا  و  تسا ، قح  زا  زواجت  فارسا و  نآ  لیلد  دیروآ ، یم يور  كرـش  هب  هدرک ، راکنا  ار  دیحوت  رگا 

.تسا تاوهش  هب  یگدولآ  هانگ و  رد  فارسا  زین  نآ  ببس  تسا  هدش  موش 

87 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 36) سی ةروس 

هدـمآ هدـش ، هراشا  اهنآ  هب  ناتـساد  نیا  رد  هک  ینالوسر  تازرابم  زا  يرگید  شخب  اـجنیا  رد  فک ! رب  ناـج  يدـهاجم  هیآ 20 -) )
88 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تیامح  هب  طوبرم  نآ  و  تسا ،

زا ناج  دح  رـس  ات  دنداتـسیا و  جوجل  كرـشم و  رفاک و  تیرثکا  ربارب  رد  هک  تساهنآ  زا  كدـنا  نانمؤم  هناعاجـش  هدـش و  باسح 
.دندرک عافد  یهلا  ناربمایپ 

موق يا  تفگ : دمآ و  نارفاک ) هورگ  غارس  هب   ) باتش تعرـس و  اب  رهـش  تسد  رود  هطقن  زا  نامیا ) اب   ) يدرم و  : » دیامرف یم تسخن 
(. َنِیلَسْرُْملا اوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َلاق  یعْسَی  ٌلُجَر  ِۀَنیِدَْملا  اَْصقَأ  ْنِم  َءاج  َو  « ) دینک يوریپ  ادخ  ناگداتسرف  زا  نم !

یهلا ناربماـیپ  نـیا  رب  مدرم  رهـش  بـلق  رد  دیـسر ، ربـخ  وا  هـب  هـک  یماـگنه  دـنا  هدرک رکذ  راّـجن » بیبـح   » ار شماـن  هـک  درم  نـیا 
دیناسر و رهش  زکرم  هب  ار  دوخ  باتش  تعرس و  اب  تسنادن ، زاجم  ار  توکس  دنراد ، ار  اهنآ  ندرک  دیهش  دصق  دیاش  و  دنا ، هدیروش

.درکن راذگورف  قح  زا  عافد  رد  تشاد  ناوت  رد  هچنآ 
رد و  تشادـن ، یتکوش  تردـق و  دوب ، يداع  درف  کی  وا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراـشا  دـیاش  هتخانـشان ، تروص  هب  لـجر »  » هب ریبعت 

دنریگب قشمرس  دندوبن  شیب  یلیلق  هدع  هک  مالسا  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رـصع  نانمؤم  ات  دوب ، اهنت  کت و  دوخ  ریـسم 
.تسین زئاج  وا  يارب  توکس  تسا و  تیلوؤسم  ياراد  زین  اهنت  نمؤم  رفن  کی  یتح  دننادب  و 

88 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 36) سی ةروس 

؟ تشگ لسوتم  شنایرهشمه  هجوت  بلج  يارب  یلیلد  قطنم و  هچ  هب  دهاجم  نمؤم  نیا  مینیبب  نونکا  هیآ 21 -) )
ْنَم ال اوُِعبَّتا  « ) دـنهاوخ یمن دوخ ) توعد  ربارب  رد   ) يدزم رجا و  امـش  زا  هک  دـینک  يوریپ  یناـسک  زا  : » دـش دراو  رد  نیا  زا  تسخن 

(. ًارْجَأ ْمُُکلَئْسَی 
، ماقم هاج و  هن  و  دنهاوخ ، یم یلام  امـش  زا  هن  دنرادن ، ناشتوعد  رد  يدام  تعفنم  چیه  هک  تساهنآ  قدص  هناشن  نیتسخن  دوخ  نیا 
زا يا  هناشن ناونع  هب  گرزب  يایبنا  دروم  رد  نآرق  تاـیآ  رد  اـهراب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  يرازگـساپس ، رکـشت و  یتح  هن  و 

.تسا هدیدرگ  رارکت  رجا » نم  هیلع  مکلئسا  ام  و   » هلمج راب  جنپ  ارعش »  » هروس رد  اهنت  هدش ، هیکت  نآ  يور  صالخا 
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ْمُه َو  « ) دـنا هتفاـی تیادـه  يدارفا  دـیآ ) یم رب  ناشنانخـس  توعد و  ياوتحم  زا  هکناـنچ   ) نـالوسر نیا   » هوـالع هب  دـیازفا : یم سپس 
(. َنوُدَتْهُم

88 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 36) سی ةروس 

89 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دیحوت  لصا  غارس  هب  دزادرپ و  یم يرگید  لیلد  هب  سپس  هیآ 22 -) )
ام َو  ( ؟» تسا هدیرفآ  ارم  هک  منکن  شتسرپ  ار  یـسک  ارچ  نم  : » دیوگ یم دور و  یم تسا  هدوب  نالوسر  نیا  توعد  هتکن  نیرت  هدمع

(. ِینَرَطَف يِذَّلا  ُُدبْعَأ  َِیل ال 
نانآ زا  يراک  چیه  هک  اهتب  نیا  هن  دشاب  بهاوم  هدنشخب  کلام و  قلاخ و  هک  تسا  شتسرپ  هتسیاش  یـسک  دیوگ : یم میلـس  ترطف 

.تسین هتخاس 
(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  « ) دیدرگ یم زاب  وا  يوس  هب  اهنت  ماجنا  رس  امش  همه   » دیشاب بقارم  هک  دهد  یم رادشه  نآ  لابند  هب  و 

وا تردـق  تسد  رد  امـش  تشونرـس  مامت  زین  رگید  ناـهج  رد  هک  تسوا  اـب  ناـهج  نیا  یگدـنز  رد  امـش  راـک  رـس و  اـهنت  هن  ینعی 
.هتفرگ تسد  هب  ار  امش  تشونرس  ناهج  ود  ره  رد  هک  دیورب  یسک  غارس  هب  يرآ  دشاب ، یم

89 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 36) سی ةروس 

لیمکت اهتب  زا  تیدوبع  یفن  اـب  دـنوادخ  يارب  ار  تیدوبع  تاـبثا  و  هتخادرپ ، اـهتب  عضو  هب  دوخ  لالدتـسا  نیموس  رد  و  هیآ 23 -) )
تعافـش دناسرب  نم  هب  ینایز  دهاوخب  نمحر  دـنوادخ  رگا  هک  منک  باختنا  ار  ینادوبعم  دـنوادخ  زا  ریغ  ایآ  : » دـیوگ یم دـنک ، یم

ِنْدُِری ْنِإ  ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَأ  « ) داد دـنهاوخن  تاجن  زگره  وا  تازاجم  زا  ارم  و  تشاد ، دـهاوخن  نم  يارب  يا  هدـیاف نیرتمک  اهنآ 
(. ِنوُذِْقُنی ًاْئیَش َو ال  ْمُُهتَعافَش  یِّنَع  ِنُْغت  ٍّرُِضب ال  ُنمْحَّرلا 

.دنسرب ار  دوخ  راک  باسح  نارگید  و  دشاب ، هتشادن  تیرمآ  مّکحت و  هبنج  ات  دیوگ  یم نخس  شدوخ  زا  اجنیا  رد  زاب 

89 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 36) سی ةروس 

کیرش ار  اهنآ  منک و  شتسرپ  ار  ییاهتب  نینچ  نم  هاگ  ره  : » دوزفا رتشیب  حیضوت  دیکأت و  يارب  دهاجم  نمؤم  نیا  سپس  هیآ 24 -) )
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  یِّنِإ  « ) دوب مهاوخ  راکشآ  یهارمگ  رد  مهد  رارق  راگدرورپ 

قلاخ رانک  رد  ار  اهنآ  دـنز و  وناز  روعـش  یب تادوجوم  نیا  ربارب  رد  روعـش  اب  لـقاع و  ناـسنا  هک  رتراکـشآ  نیا  زا  یهارمگ  مادـک 
.دهد رارق  نامسآ  نیمز و 

89 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 36) سی ةروس 

: درک مالعا  عمج  روضح  رد  اسر  يادـص  اب  اریگ  رثؤم و  تاغیلبت  تالالدتـسا و  نیا  زا  سپ  زرابم  رگـشالت و  نمؤم  نیا  هیآ 25 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  ْمُکِّبَِرب .) ُْتنَمآ  یِّنِإ   ) ما هدـش اریذـپ  ار  نالوسر  نیا  توعد  و  ما » هدروآ نامیا  امـش  راـگدرورپ  هب  نم   » دـینادب همه 

90 ص : ج4 ، هنومن ،
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دوس هب  هک  دـیدنب  راـک  هب  ارم  راـتفگ  منمؤم و  نـالوسر  نیا  توـعد  هب  نم  دـینادب  و  ِنوُعَمْـساَف .) « ) دیونـشب ارم  نانخـس  نیا  رباـنب  »
.تسامش

90 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 36) سی ةروس 

یلو دروآ ، یمن نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  نآرق  دوب ؟ هچ  زابکاپ  نمؤم  نیا  ربارب  رد  جوجل  موق  نیا  لمعلا  سکع  مینیبب  اـما  هیآ 26 -) )
.دندرک شدیهش  دندیروش و  وا  رب  اهنآ  هک  دوش  یم هدافتسا  دعب  تایآ  نحل  زا 

(. َۀَّنَْجلا ِلُخْدا  َلِیق  «! ) وش تشهب  دراو  دش  هتفگ  وا  هب  : » دیوگ یم هدرک ، نایب  يا  هتسب رس  بلاج و  هلمج  اب  ار  تقیقح  نیا  نآرق 
.نامه تشهب  رد  وا  ندش  لخاد  و  نامه ، نمؤم  درم  نیا  تداهش  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 

تشهب هک  دوش  یم هدافتسا  تایاور  زا  مه  تایآ و  زا  مه  هک  ارچ  تسا ، یخزرب  تشهب  اجنیا  رد  تشهب  زا  روظنم  تسا  نشور  هتبلا 
.تسا نینچ  ناراکدب  دروم  رد  زین  خزود  هک  هنوگ  نامه  دش  دهاوخ  نانمؤم  بیصن  تمایق  رد  نادیواج 

نیا شیوزرآ  اهنت  اجنآ  رد  و  تفاتـش ، یتشهب ، میعن  رد  یهلا و  تمحر  برق  راوج  رد  اهنامـسآ ، هب  درم  نیا  كاپ  حور  لاح  ره  هب 
زا تسا و  مدرم  تیادـه  قشاـع  نمؤم ، نینچ  نیا  و  َنوُمَْلعَی .) یِمْوَق  َْتَیل  اـی  َلاـق  « ) دنتـسناد یم نم  موق  شاـک  يا  تفگ :  » هک دوـب 

.درب یم جنر  نانآ  یهارمگ 

90 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 36) سی ةروس 

اِمب « ) داد ياج  نایمارگ  فص  رد  داد و  رارق  شیوخ  وفع  شزرمآ و  لومشم  ارم  مراگدرورپ  : » هک دنتسناد  یم شاک  يا  هیآ 27 -) )
(. َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَج  یِّبَر َو  ِیل  َرَفَغ 

دنرگنب ار  ادخ  مارتحا  مارکا و  تمعن و  همه  نیا  ات  ینعی  دننیبب  تسا  هدرپ  نیا  تشپ  رد  ار  هچنآ  دنتشاد و  ینیب  قح  مشچ  شاک  يا 
! سوسفا اما  دندروآ  یم نامیا  دندید و  یم شاک  يا  تسا ، هدومرف  نم  قح  رد  یفطل  هچ  دنوادخ  اهنآ  ياهتناها  لباقم  رد  دننادب  و 

91 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

91 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 23  زاغآ 

91 ص :  سی .....  هروس  همادا 

91 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 36) سی ةروس 

هچ ناشراک  ماجنا  رـس  مینیبب  نونکا  دـندرک  مایق  یهلا  ناربمایپ  اب  تفلاـخم  هب  هنوگچ  هیکاـطنا »  » رهـش مدرم  هک  میدـید  هیآ 28 -) )
؟ دش

نینچ ام  تنـس  الوصا  و  میداتـسرفن ، نامـسآ  زا  يرکـشل  چـیه  يو  تداهـش )  ) زا دـعب  وا  موق  رب  ام  : » دـیوگ یم هنیمز  نیا  رد  نآرق 
ام ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍْدنُج  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  « ) میوش روما  نیا  هب  لسوتم  شکرس  ماوقا  نیا  نتخاس  دوبان  يارب  هک  تسین 

(. َنِیلِْزنُم اَّنُک 
یگدـنز مامت  میتسرفب و  مدـع  راید  هب  میزاس و  شوماخ  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  یفاک  هراشا  کی  اهنت  میرادـن ، روما  نیا  هب  زاـین  اـم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1826 

http://www.ghaemiyeh.com


.میبوکب مه  رد  ار  اهنآ 

91 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 36) سی ةروس 

شوماخ یگمه  ناهگان  رابگرم ، هدـنهد و  ناکت  يا  هحیـص تفای ، ققحت  ینامـسآ  هحیـص  کی  اهنت  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 29 -) )
(. َنوُدِماخ ْمُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ  «! ) دندش

ار همه  هک  دوب  یناکت  و  درک ، شوماخ  ار  اهدایرف  همه  هک  دوب  يدایرف  دوبن ، شیب  رذـگ ، دوز  هظحل  کی  رد  مه  نآ  هحیـص ، کـی 
! تخاس تکرح  یب

! ار يرب  یب رم  تسا  نیمه  دوخ  ازس  رب  یب ناتخرد  بوچ  دنزوسب 

91 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 36) سی ةروس 

ثحب دروم  اج  کی  ادـخ  ناربمایپ  توعد  اب  ار  خـیرات  ناشکرـس  مامت  دروخرب  رثؤم  اریگ و  رایـسب  ینحل  اـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
« دنتفرگ ازهتـسا  داب  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  دماین  اهنآ  تیاده  يارب  يربمایپ  چیه  هک  ناگدنب  نیا  رب  اترـسح  او  : » دـیوگ یم هداد ، رارق 

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًةَرْسَح  ای  )
.دنزیخرب اهنآ  هیرخس  ازهتسا و  هب  هکلب  دنهدن ، ناربهر  يادن  هب  شوه  شوگ  اهنت  هن  هک  یهورگ  اهنآ  تداعس  زا  مورحم  هراچیب و 

91 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 36) سی ةروس 

لوط رد  ناهج  مدرم  زا  یمیظع  هورگ  رمتـسم  تلفغ  هراب  رد  لـبق  هیآ  رد  هک  یثحب  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  رد  مئاد : تلفغ  هیآ 31 -) )
هدیزگرب رثا  رب   ) ار اهنآ  زا  نیـشیپ  ماوقا  نورق و  زا  يدایز  دارفا  ام  هک  دندیدن  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم تشذگ ، نیـشیپ  نورق  راصعا و 

92 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
(. ِنوُرُْقلا َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ  ( !؟» میدناسر تکاله  هب  ناشملظ ) نایغط و 

تاحفـص رب  هک  اهنآ  كاندرد  تشونرـس  و  دندرک ، یم یگدـنز  ناهج  نیا  رد  يرگید  شکرـس  ماوقا  دنتـسین ، هورگ  نیتسخن  اهنیا 
نیا ایآ  دراد ، رارق  اهنآ  مشچ  ربارب  رد  هدـنام  ياج  رب  اهنآ  دابآ  ياهرهـش  ياه  هناریو رد  هک  ناشزیگنا  مغ  راثآ  تسا و  تبث  خـیرات 

ْمِْهَیلِإ ال ْمُهَّنَأ  « ) دـننک یمن تشگزاب  ناشیا  يوس  هب  زگره  اهنآ  : » دـیازفا یم هیآ  ناـیاپ  رد  تسین !؟ یفاـک  تربع  سرد  يارب  رادـقم 
اهلپ نانچ  دنرادن ، ار  هتشذگ  ياهیتخبدب  ناهانگ و  ناربج  ایند و  هب  تشگزاب  ناکما  هک  تساجنیا  گرزب  تبیـصم  ینعی  َنوُعِجْرَی .)

! تسین نکمم  زگره  ناشتشگزاب  هک  هتشگ  ناریو  نانآ  رس  تشپ  رد 

92 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 36) سی ةروس 

اْنیَدـَل ٌعـیِمَج  اََّمل  ٌّلُـک  ْنِإ  َو  « ) دـنوش یم رـضاح  اـم  دزن  تماـیق  زور  رد  انثتـسا  نودـب  اـهنآ  همه  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
(. َنوُرَضُْحم

راک زاغآ  تقیقح  رد  گرم  هن  تسا ، مامت  هلأسم  دـندرگزاب  ناـهج  نیا  هب  دنتـسناوتن  دـندش و  كـاله  رگا  هک  تسین  روطنیا  ینعی 
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، یهلا كاـندرد  تازاـجم  نآ  زا  دـعب  و  دـنوش ، یم يروآدرگ  باـسح  يارب  رـشحم  هـصرع  رد  یگمه  يدوز  هـب  ناـیاپ ، هـن  تـسا 
.تساهنآ راظتنا  رد  ریگ  یپ رمتسم و  یتازاجم 

92 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 36) سی ةروس 

تب كرـش و  اب  راگدرورپ  ناگداتـسرف  هزرابم  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  ثحب  هک  اـجنآ  زا  رگید : ياـه  هناـشن مه  نیا  هیآ 33 -) )
ات دـنک  یم نایب  امأوت  ار  داعم  دـیحوت و  زا  ییاه  هناشن اجنیا  رد  دوب  هدـش  داعم  هلأسم  هب  يا  هراـشا لـبق  هیآ  رد  نینچمه  دوب ، یتسرپ 

.داعم أدبم و  هب  نامیا  نارکنم و  يرادیب  يارب  دشاب  يا  هلیسو
هناشن اهنآ  يارب  هدرم  ياهنیمز  : » دـیامرف یم هدرک ، ثحب  دوش  یم اهناسنا  دـئاع  نآ  زا  هک  یتاکرب  هدرم و  ياهنیمز  يایحا  زا  تسخن 

ُمَُهل ٌۀَیآ  َو  « ) دننک یم هیذغت  نآ  زا  اهنآ  میتخاس و  جراخ  نآ  زا  ییاه  هناد و  میدرک ، هدنز  ار  نآ  ام  داعم ) أدبم و  زا   ) تسا يراکشآ 
(. َنُولُکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اْهنِم  انْجَرْخَأ  اهاْنیَیْحَأ َو  ُۀَْتیَْملا  ُضْرَْألا 

هچ ریثأت  تحت  دناد  یمن یتسرد  هب  یسک  زونه  یملع  ياهتفرـشیپ  مامت  اب  تسا و  دیحوت  لئالد  نیرتمهم  زا  یگدنز  تایح و  هلأسم 
93 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  تسخن  زور  رد  یلماوع 
؟ تسا هدش  هدنز  ياهلولس  هب  لیدبت  ناج  یب تادوجوم 

93 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 36) سی ةروس 

نآ رد  ام  و  : » دیامرف یم دنک ، یم نایب  ار  هدرم  ياهنیمز  تایح  یگنوگچ  تسا و  لبق  هیآ  رب  یحیرشت  حیضوت و  هیآ  نیا  هیآ 34 -) )
اهِیف انْرَّجَف  ٍبانْعَأ َو  ٍلیَِخن َو  ْنِم  ٍتاَّنَج  اهِیف  اْنلَعَج  َو  « ) میتخاس يراج  نآ  زا  ییاه  همـشچ میداد و  رارق  اهروگنا  اهلخن و  زا  ییاـهغاب 

(. ِنُویُْعلا َنِم 
زراب هنومن  ود  هک  دیوگ  یم نخس  يذغم  شخب و  ورین  ياه  هویم زا  اجنیا  رد  اما  دوب ، نایم  رد  ییاذغ  ياه  هناد زا  نخـس  لبق  هیآ  رد 

.دوش یم بوسحم  لماک  ییاذغ  کی  ره  هک  تسا  روگنا »  » و امرخ »  » اهنآ لماک  و 

93 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 36) سی ةروس 

: دنک یم نایب  نینچ  ار  راب  رپ  ناتخرد  نیا  شنیرفآ  فده  هیآ  نیا  هیآ 35 -) )
هب ار  ادخ  رکـش  ایآ  هتـشادن ، یتلاخد  نیرتمک  نآ  نامتخاس  رد  اهنآ  تسد  هک  یلاح  رد  دنروخب ، نآ  هویم  زا  هک  تسا  نیا  ضرغ  »

(. َنوُرُکْشَی الَف  ْمِهیِْدیَأ َأ  ُْهتَلِمَع  ام  ِهِرَمَث َو  ْنِم  اُولُکْأَِیل  «! ) دنروآ یمن اج 
رگید تارییغت  ای  نتخپ و  هب  يزاین  نیرتمک  هکنآ  یب دوش  یم رهاظ  ناتخرد  راسخاش  رب  لماک  ياذغ  تروص  هب  هک  ییاه  هویم يرآ !
ناـشن اـهناسنا  هراـب  رد  ار  راـگدرورپ  تمظع  فـطل و  تیاـهن  نیا  و  تسا ، هدافتـسا  لـباق  تخرد  زا  ندـیچ  درجم  هب  دـشاب  هتـشاد 

.دهد یم
تفرعم هلحرم  رد  مدـق  يرازگ  رکـش  قیرط  زا  ات  دـنک  کیرحت  ار  اـهناسنا  يرازگ  رکـش  یـسانش و  قح  سح  هک  تسا  نآ  فدـه 

.تسا راگدرک  تفرعم  ماگ  نیتسخن  معنم  رکش  هک  دنراذگب ، راگدرورپ 
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93 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 36) سی ةروس 

نخس نآ  زا  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ناکرشم  كرش  رب  نالطب  طخ  دیوگ ، یم راگدرورپ  هیزنت  حیبست و  زا  نخـس  هیآ  نیا  هیآ 36 -) )
زا دیرفآ ، ار  اهجوز  مامت  هک  یـسک  تسا  هزنم  : » دیامرف یم دهد ، یم ناشن  ناگمه  هب  ار  یتسرپ  اتکی  دـیحوت و  هار  و  دـشک ، یم دوب 

ْمِهِـسُْفنَأ َو ْنِم  ُضْرَْألا َو  ُِتْبُنت  اَّمِم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبُـس  «! ) دنناد یمن هچنآ  زا  و  نانآ ، دوخ  زا  و  دنایور ، یم نیمز  هچنآ 
(. َنوُمَْلعَی اَّمِم ال 

94 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  دنک ، هیزنت  حیبست و  ار  نتشیوخ  هک  درادن  نیا  هب  زاین  دنوادخ  تسا  یهیدب 
.لماکت طخ  ندومیپ  يارب  تسا  یلمعلا  روتسد  ناگدنب و  يارب  تسا  یمیلعت 

يرایـسب قیاقح  ناهج  نیا  رد  هک  دهد  یم ناشن  دنک و  یم نایب  ار  ناسنا  ملع  ندوب  دودـحم  هک  تسا  یتایآ  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا 
.تسا هدیشوپ  ام  شناد  ملع و  زا  هک  ناهج - تادوجوم  رد  ّتیجوز »  » هلمج زا  تسا -

94 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 36) سی ةروس 

نایب یتسه  ناهج  رد  ار  ادـخ  تمظع  ياه  هناـشن زا  يرگید  شخب  اـجنیا  رد  دنتـسه : یتیآ  هاـم  دیـشروخ و  زا  کـی  ره  هیآ 37 -) )
.دنک یم

(. ُْلیَّللا ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو   ) ادخ تمظع  زا  تسا » يا  هناشن هیآ و  اهنآ  يارب  بش  : » دیامرف یم تسخن 
، میراد یم رب  نآ  زا  ار  زور  باـتفآ و  روـن  اـم   » هدـش هدـنار  بقع  هب  تملظ  هاپـس  هتفرگارف و  ار  اـج  همه  باـتفآ  روـن  هک  یلاـح  رد 

(. َنوُِملْظُم ْمُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  « ) دریگ یم ارف  ار  اهنآ  همه  یکیرات  ناهگان 
هک یضراع  تسا  یتفص  ییانشور  رون و  تسا ، یکیرات  نیمز  هرک  یلصا  تعیبط  هک  دنک  یم وگزاب  ار  هتکن  نیا  ریبعت  نیا  رد  تقد 
نت یعیبط  گنر  دروآ  نوریب  ار  سابل  نآ  هاگره  هک  دـنناشوپب  یـسک  نت  رب  هک  ساـبل  نوچمه  دوش ، یم هداد  وا  هب  يرگید  عبنم  زا 

! دوش یم راکشآ 

94 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 36) سی ةروس 

زین دیشروخ  و  : » دیوگ یم تسا ، باتفآ  ییانشور و  رون و  تیآ  هدش  هراشا  نآ  هب  بش  تیآ  زا  دعب  هک  يا  هناشن نیموس  هیآ 38 -) )
(. اَهل ٍّرَقَتْسُِمل  يِرْجَت  ُسْمَّشلا  َو  «! ) تسا تکرح  رد  شهاگرارق  يوس  هب  هتسویپ  هک  تسا ) یتیآ  اهنآ  يارب  )

ریسفت نیرتدیدج  .تسیچ  تکرح  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  اما  دنک ، یم نایب  رمتـسم  روطب  ار  دیـشروخ  تکرح  حوضو  هب  هیآ  نیا 
هب ام  ناشکهک  طـسو  رد  یـسمش  هموظنم  هعومجم  اـب  دیـشروخ  تکرح  نآ  دـنا و  هدرک فشک  نادنمـشناد  اریخا  هک  تسا  ناـمه 

.دشاب یم دنا  هدیمان اگو »  » هراتس ار  نآ  هک  یتسد  رود  هراتس  نیعم و  تمس  کی  يوس 
مه نآ  تسا  رتگرزب  نیمز  هرک  زا  هبترم  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  هک  یمیظع  رایسب  هرک  نیا  دیشروخ  نداد  تکرح  لاح  ره  هب 

95 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  رد  هدش  باسح  تکرح  اب 
.تساهتنا یب ششناد  ملع و  اهتردق و  همه  قوف  شتردق  هک  يدنوادخ  زا  زج  تسین  رسیم  سک  چیه  زا  نارکیب  ياضف 

(. ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  « ) تساناد رداق و  دنوادخ  ریدقت  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  تهج  نیمه  هب  و 
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یگدنز هب  ددرگ و  یم لصاح  اهجرب  رد  دیـشروخ  تکرح  زا  هک  یـسمش  لاس  ماظن  هب  ینعم  رپ  تسا  يا  هراشا هیآ  نیا  تاریبعت  رد 
.دهد یم همانرب  مظن و  رشب 

95 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 36) سی ةروس 

و دـیوگ ، یم نخـس  تسا ، هام  مایا  شخب  ماظن  هک  نآ  لزانم  هاـم و  تکرح  زا  ثحب  نیا  لـیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 39 -) )
یـسوق هنهک  هخاش  تروص  هب  ماجنا  رـس  درک  یط  ار  اهلزنم  نیا  هک  یماگنه  هب  و  میداد ، رارق  ییاهلزنم  هام  يارب  اـم  و  : » دـیامرف یم

(. ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو  «! ) دیآ یم رد  امرخ  گنر  درز  لکش و 
.دنک یم یط  قلطم  یکیرات  و  قاحم »  » زا لبق  هام  هک  تسا  يا  هناگتشه تسیود و  ياههاگلزنم  نامه  لزانم »  » زا روظنم 

نآ ندناوخ  ییاناوت  داوس  یب داوس و  اب  هک  تسا  ینامـسآ  یعیبط  میوقت  کی  و  دشخب ، یم مظن  اهناسنا  یگدنز  هب  بیجع  ماظن  نیا 
.دراد ار 

95 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 36) سی ةروس 

اهنآ يارب  يا  همانرب نانچ  نآ  راگدرورپ  تسا ، زور ، بش و  و  هاـم ، لاـس و  مظن  نیا  ماود  تاـبث و  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 40 -) )
.ددرگ یم میظنت  الماک  تابث  نیمه  رطاخ  هب  رشب  خیرات  دوش و  یمن ادیپ  اهنآ  عضو  رد  ینوگرگد  نیرتمک  هک  هدرک  میظنت 

دوخ ریـسم  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دریگ ، یم یـشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دـسر ، هام  هب  هک  تسا  راوازـس  دیـشروخ  يارب  هن  : » دـیامرف یم
(. َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  ِراهَّنلا َو  ُِقباس  ُْلیَّللا  َال  َرَمَْقلا َو  َكِرُْدت  ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال  «! ) دنروانش

شیوخ ياههاگلزنم  هام  هرک  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم یط  لاس  کی  رد  هناگ  هدزاود  ياهجرب  رد  ار  دوخ  نارود  دیـشروخ  میناد  یم
.دنک یم یط  هام  کی  رد  ار 

زگره دیشروخ  دیامرف : یم اذل  تسا ، رتعیرس  شرادم  رد  دیشروخ  تکرح  زا  راب  هدزاود  شریـسم  رد  هام  ینارود  تکرح  نیا  ربانب 
96 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هام  ياپ  هب  دوخ  تکرح  رد 

.دروخ مه  رب  هنایلاس  ماظن  دهد و  ماجنا  هام  کی  رد  ار  دوخ  هلاس  کی  تکرح  ات  دسر  یمن
.تسا ام  سح  بسحب  نآ  تکرح  ثحب  نیا  رد  دیشروخ  تکرح  زا  روظنم  هک  دوش  یم نشور  میتفگ  هچنآ  زا 

96 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 36) سی ةروس 

هام و باتفآ و  شنیرفآ  رد  راگدرورپ  ياه  هناشن زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  تسا ! یتیآ  زین  اهایرد  رد  اـهیتشک  تکرح  هیآ 41 -) )
تکرح ینعی  ایرد  بهاوم  اهتمعن و  زا  یـشخب  اـهایرد و  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  و  دوب ، نیمز  تاـکرب  نیمز و  نینچمه  زور و  بش و 

.دشاب یم اهنآ  هنحص  رب  يربرفاسم  يراجت و  ياهیتشک 
ولمم هک  ییاهیتشک  رد  ار  ناشنادنزرف  ام  هک  راگدرورپ  تمظع  زا  تسا  يا  هناشن تیآ و  اهنآ  يارب  زین  نیا  : » دیامرف یم تسخن  اذـل 

(. ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَیآ  َو  « ) میدرک لمح  تسا  یگدنز ) لئاسو  زا  )
ربارب نارازه  تسا  هتخاـس  اـهنآ  زا  هک  يراـک  و  دـشاب ، یم رـشب  لـقن  لـمح و  هلیـسو  نیرتـمهم  نیرتـگرزب و  هـک  اـهیتشک  تـکرح 

رد  ) اـهداب تیـصاخ  و  هدـش ، هتخاـس  نآ  زا  یتشک  هک  یماـسجا  صوصخم  نزو  بآ و  هژیو  صاوخ  هجیتن  تسا ، رگید  ياـهبکرم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1830 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم دنک ) یم راک  متا  يورین  اب  هک  ییاهیتشک  رد   ) یمتا يژرنا  و  ینابداب ) ياهیتشک 
.تسا یهلا  تایآ  زا  یتیآ  اهنآ  هعومجم  زین  اهنآ و  زا  کی  ره  هتخاس و  ناسنا  رّخسم  ادخ  هک  تسا  ییاهورین  اوق و  اهنیا  همه  و 

96 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 36) سی ةروس 

ياـهبکرم اـهنآ  يارب  اـم  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  تساـهیتشک  دادادـخ  بکرم  اـهنت  هک  دوـشن  مّهوـت  هک  نـیا  يارب  و  هیآ 42 -) )
(. َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو  « ) میدیرفآ نآ  دننام  يرگید 

.دنک یم لمح  دوخ  شود  رب  ار  اهنآ  لئاسو  اهناسنا و  و  دور ، یم هار  اضف  اوه و  رد  ای  یکشخ  رد  هک  ییاهبکرم 

96 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 36) سی ةروس 

ناـیب دـیآ  یم دوـجو  هب  تمعن  نیا  ندـش  نوـگرگد  زا  هک  ار  یتلاـح  گرزب  تمعن  نیا  نتخاـس  رتنـشور  يارب  هیآ  نیا  هیآ 43 -) )
« دـنوش هداد  تاـجن  هن  و  دنـشاب ، هتـشاد  یـسردایرف  هن  هک  ناـنچ  نآ  مینک ، یم قرغ  ار  اـهنآ  میهاوـخب  رگا  و  : » دـیوگ یم دـنک ، یم

97 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. َنوُذَْقُنی ْمُه  ْمَُهل َو ال  َخیِرَص  الَف  ْمُْهقِْرُغن  ْأَشَن  ْنِإ  (َو 

ورف دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  میهد  یم تیرومأم  بادرگ  کی  هب  اـی  دـنک ! نوگژاو  ار  اـهنآ  یتشک  میهد  یم ناـمرف  میظع  جوم  کـی  هب 
ار ماظن  نیا  هک  مییام  نیا  دنک ! باترپ  جاوما  طسو  رد  درادرب و  هاک  رپ  کی  دننام  ار  اهنآ  میهد  یم روتـسد  نافوط  کی  هب  ای  دـعلب !
رد هک  ار  یتمعن  تیمها  هک  تسا  نیا  يارب  میتسرف  یم لیبق  نیا  زا  یثداوح  هاگهگ  رگا  و  دـنریگ ، هرهب  اهنآ  اـت  میـشخب ، یم موادـت 

.دننادب دنقرغ  نآ 

97 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 36) سی ةروس 

نامز ات  و  دوش ، اهنآ  لاح  لماش  ام  تمحر  مه  زاب  رگم  : » دـیازفا یم قوف  نخـس  لـیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 44 -) )
(. ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  اَّنِم َو  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  « ) دنریگ هرهب  یگدنز  نیا  زا  تساهنآ ) یگدنز  نایاپ  هک   ) ینیعم

.دباتشب اهنآ  يرای  هب  ام  فطل  دزوب و  ام  تمحر  میسن  هک  نیا  زج  دنبای  تاجن  دنناوت  یمن اهنآ  يا  هلیسو چیه  اب  يرآ !

97 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 36) سی ةروس 

سکع اجنیا  رد  دوب ، یتسه  ناهج  هنهپ  رد  راگدرورپ  تایآ  زا  یمهم  ياهثحب  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 45 -) )
.دنک یم نایب  راگدرورپ  باذع  هب  راذنا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  نینچمه  و  یهلا ، تایآ  ربارب  رد  ار  جوجل  رافک  لمعلا 

ات دـیزیهرپب ، یهلا  ياهباذـع  زا  تسامـش  رـس  تشپ  ور و  شیپ  هچنآ  زا  دوش  یم هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و  : » دـیامرف یم تسخن 
ْمُکَّلََعل ْمُکَْفلَخ  ام  ْمُکیِدـْیَأ َو  َْنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو   ) دـنوش یم نادرگ  يور  دـننک و  یم ضارعا  دـیوش » یهلا  تمحر  لومـشم 

(. َنوُمَحُْرت
ياهتازاجم مکفلخ » ام   » زا روظنم  و  هدـش ، رکذ  لبق  تایآ  رد  نآ  زا  يا  هنومن هک  تساـیند  ياـهتازاجم  مکیدـیا » نیب  اـم   » زا روظنم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1831 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرح رد  ناسنا  رس  تشپ  ییوگ  هدماین ، زونه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  رس » تشپ   » هب ریبعت  و  دنراد ، رـس  تشپ  رد  هک  تسا  ترخآ 
نآ لماوع  هک  تسا  نیا  اهتازاجم  نیا  زا  ندرک  زیهرپ  زا  روظنم  و  دریگ ، یم ار  شناماد  دـسر و  یم وا  هب  يزور  ماـجنا  رـس  و  تسا ،

98 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگید  ریبعت  هب  دننکن و  داجیا  ار 
.ددرگ تابوقع  نیا  بجوتسم  هک  دننکن  يراک 

98 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 36) سی ةروس 

تایآ نتفرگ  هدـیدان  رد  ار  نالدروک  نیا  يراشفاپ  تجاجل و  دـنک و  یم دـیکأت  ینعم  نیمه  يور  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
نآ زا  هک  نیا  رگم  دیآ  یمن اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  تایآ  زا  يا  هیآ چیه  : » دـیامرف یم هتخاس ، صخـشم  ناربمایپ  تامیلعت  یهلا و 

(. َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتْأَت  ام  َو  « ) دنوش یم نادرگ  يور 
هب اهنآ  یهلا ، تمحر  هب  دیون  تراشب و  هن  و  راذنا ، دـیدهت و  هن  یقافآ ، تایآ  حرـش  هن  و  تسا ، رثؤم  اهنآ  رد  یـسفنا  تایآ  نایب  هن 

قرف بش  یکیراـت  تملظ و  زا  ار  باـتفآ  رون  یتـح  دـننک و  یمن هدـهاشم  ار  دوخ  فارطا  ءایـشا  نیرتـکیدزن  هک  دـننام  یم یناروک 
! دنهن یمن

98 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 36) سی ةروس 

هتفگ اهنآ  هب  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم هدراذگ ، اهنآ  ضارعا  تجاجل و  مهم  دراوم  زا  یکی  يور  تشگنا  نآرق  سپس  هیآ 47 -) )
هک مینک  ماعطا  ار  یـسک  ام  ایآ  دنیوگ : یم نانمؤم  هب  نارفاک  دینک  قافنا  وا ) هار  رد   ) تسا هدرک  يزور  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  زا  دوش 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  «! ) دیراکشآ یهارمگ  رد  اهنت  امش  درک ، یم ریـس  ار  وا  تساوخ  یم ادخ  رگا 
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهَمَعْطَأ  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَم  ُمِعُْطن  اُونَمآ َأ  َنیِذَِّلل 

رگا دنیوگ : یم هک  دوش  یم حرطم  لیخب  هاوخدوخ و  دارفا  هیحان  زا  نامز  رصع و  ره  رد  هک  تسا  يا  هناماوع رایـسب  قطنم  نامه  نیا 
لومـشم هک  میا  هداد ماجنا  یلمع  دـب  میتسه ال  ینغ  ام  رگا  و  دـنامب ، ریقف  دـهاوخ  یم ادـخ  هک  هدرک  يراک  دـبال  تسا  ریقف  ینـالف 

شیامزآ و نادـیم  ناهج  هک  نیا  زا  لفاغ  تسین ! تمکح  یب مادـک  چـیه  ام  يانغ  هن  اـهنآ و  رقف  هن  نیا  رباـنب  میا ، هدـش ادـخ  فطل 
اب نامز  ود  رد  ار  ناسنا  کی  هاگ  و  تورث ، انغ و  اب  ار  يرگید  و  دـنک ، یم شیامزآ  یتسد  گنت  اب  ار  یکی  دـنوادخ  تسا ، ناـحتما 

همه ای  دروآ ؟ یم اج  هب  ار  يرازگ  رکـش  بتارم  عبط و  تعانم  تناما و  رقف ، ماگنه  هب  ایآ  هک  دهد  یم رارق  ناحتما  هتوب  رد  ود ، نیا 
99 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  انغ  ماگنه  هب  و  دراذگ ، یم اپ  ریز  ار 

! هن ای  دنک  یم قافنا  وا  هار  رد  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  زا 

99 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 36) سی ةروس 

رد تشذـگ ، لبق  تایآ  رد  هک  اهقافنا  دروم  رد  رافک  هنایوج  هناهب  تسـس و  قطنم  رکذ  لابند  هب  زیخاتـسر ! ياه  هحیـص هیآ 48 -) )
عطاق باوج  اب  داعم  راکنا  دروم  رد  ار  اهنآ  هدیـسوپ  قطنم  و  دنک ، یم عورـش  تمایق  مایق  هب  تبـسن  اهنآ  يازهتـسا  زا  ار  نخـس  اجنیا 

.دبوک یم مهرد 
: دنیوگ یم اهنآ  : » دیامرف یم هدرک ، لیمکت  داعم  ياهثحب  اب  دش  نایب  دیحوت  هنیمز  رد  نیـشیپ  تایآ  یط  رد  هک  ار  ییاهثحب  هوالع  هب 
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(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( !؟» دمآ دهاوخ  یک  دیهد  یم امش  هک  ار  يا  هدعو نیا  دییوگ  یم تسار  رگا 
! دیتسین قداص  دوخ  راتفگ  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دینک  نییعت  تمایق  مایق  يارب  یخیرات  دیناوت  یمن امش  هک  نیا 

99 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 36) سی ةروس 

يارب ناهج  نیا  نایاپ  تمایق و  مایق  دـیوگ : یم هداد ، يدـج  مکحم و  خـساپ  کی  هیرخـس  اـب  مأوت  لاؤس  نیا  هب  هیآ  نیا  هیآ 49 -) )
ناهگان ار  نانآ  دسرارف و  ینامسآ  میظع  هحیص  کی  هک  دنشک  یمن راظتنا  نیا  زج  اهنآ  : » تسین یلکشم  راک  و  هدیچیپ ، هلأسم  ادخ 

ْمُه ْمُهُذُـخْأَت َو  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ام  «! ) دنتـسه شیوخ ) يایند  دروم  رد   ) لادـج گنج و  لوغـشم  هک  یلاـح  رد  دریگورف 
(. َنوُمِّصِخَی

دنتـسه هک  یتلاح  نامه  ناکم و  نامه  رد  مادک  ره  هاتوک ، هظحل  کی  رد  ار  همه  هک  تسا  یفاک  ینامـسآ  میظع  دایرف  کی  نیمه 
ییایند هب  ار  دوخ  ياج  تسا  نانآ  یمئاد  گنج  نادـیم  اـهاوعد و  هکرعم  هک  اـهنآ  يداـم  ياـغوغ  رپ  یگدـنز  و  دـنک ، حور  ضبق 

.دهدب ادص  رس و  ره  زا  یلاخ  شوماخ و 
تسا هناریگلفاغ  نانچ  نآ  ینامسآ  هحیص  نیا  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یمالـسا  تایاور  رد 

و دبای ! یم نایاپ  ناهج  دنچیپب  دننیچرب و  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دنا  هلماعم لوغشم  دنا و  هدوشگ ار  يا  هچراپ هک  یلاح  رد  رفن  ود  هک 
دسر و یم ارف  ینامسآ  هحیـص  دسرب  اهنآ  ناهد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اما  هتـشادرب  فرظ  زا  اذغ  همقل  هظحل  نآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک 

100 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دبای ! یم نایاپ  ناهج 
تمایق دنوش  باریس  نایاپ  راهچ  هکنآ  زا  شیپ  دننک  باریس  ار  نایاپ  راهچ  ات  دنضوح  یلام  لگ  ریمعت و  لوغشم  هک  دنتسه  یناسک 

اپ رب  هناریگلفاغ  یناهگان و  روطب  تمایق  هک  دـهد  یم رادـشه  اهنآ  هب  عطاـق  هاـتوک و  ریبعت  نیا  اـب  نآرق  لاـح  ره  هب  دوش !» یم اـپ  رب 
ناـیاپ زیچ  همه  هحیـص  کـی  اـب  دـنزیخرب ، همـصاخم  ثحب و  هب  شناـکما  رد  اـهنآ  هک  تسین  يا  هدـیچیپ عوضوم  اـیناث  و  دوـش ، یم

.دسر یم رخآ  هب  ایند  دریگ و  یم

100 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 36) سی ةروس 

تیـصو و رب  ییاناوت  یتح   » هک تسا  هناریگلفاـغ  اـسآ و  قرب  عیرـس و  يردـق  هب  هلأـسم  نیا  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 50 -) )
ًۀَیِصْوَت َو ال َنوُعیِطَتْسَی  الَف  «! ) دننک یمن ادیپ  ار  دوخ  ياهلزنم  هداوناخ و  يوس  هب  تعجارم  تصرف  یتح  و  تشاد ، دنهاوخن  شرافس 

(. َنوُعِجْرَی ْمِِهلْهَأ  یلِإ 
اج ره  دنک  یم یعـس  هدـش ، کیدزن  شرمع  نایاپ  دـنک  یم ساسحا  ناسنا  دـهد و  یم تسد  ناسنا  هب  يا  هثداح هک  یماگنه  الومعم 

تـشونرس مامت و  همین  ياهراک  سپـس  دریگ ، رارق  شنادنزرف  رـسمه و  نایم  رد  و  دناسرب ، شیوخ  ياوأم  لزنم و  هب  ار  دوخ  تسه 
.دنکب نارگید  هب  ار  اهنآ  شرافس  دراذگب و  نآ  نیا و  هدهع  رب  تیصو  قیرط  زا  ار  دوخ  ناگدنامزاب 

ياه هیـصوت هک  دنام  یم هدـنز  یـسک  رگم  دـشاب  یلاجم  هک  نیا  ضرف  هب  ای  و  دـهد ؟ یم لاجم  یـسک  هب  ایند  نایاپ  هحیـص  رگم  اما 
؟ دونشب ار  ناسنا 

100 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 36) سی ةروس 
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هدـیمد روـص  رد  رگید  راـب  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  تسا  گرم  زا  دـعب  تاـیح  هلحرم  هک  رگید  هـلحرم  هـب  سپـس  هیآ 51 -) )
ِیف َخـُِفن  َو  « ) دـنوش یم راپـسهر  ناشراگدرورپ  هاگداد )  ) يوس هب  ناباتـش  هدـمآ ، نوریب  اـهربق  زا  اـهنآ  همه  ناـهگان  سپ  دوش ، یم

(. َنُولِْسنَی ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف  ِروُّصلا 
همکاحم و يارب  و  دـنروآ ، یم رب  رـس  ربق  زا  و  دنـشوپ ، یم نت  رد  تایح  سابل  راگدرورپ  ناـمرف  هب  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  اـهکاخ و 
( روص رد  ندیمد  « ) هخفن  » کی اب  دندرم  یگمه  هحیـص »  » کی اب  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ، یم رـضاح  بیجع  هاگداد  نآ  رد  باسح 

101 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  و  دراد ، یلکشم  ادخ  يارب  اهنآ  گرم  هن  دنوش ، یم هدنز  دنریگ و  یم ناج 
.اهنآ يایحا 

101 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 36) سی ةروس 

نامهاگباوخ زا  ار  ام  یـسک  هچ  ام ! رب  ياو  يا  دـنیوگ : یم  » داعم زیخاتـسر و  نارکنم  ماـگنه  نیا  رد  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 52 -) )
(. انِدَقْرَم ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق  ( !؟» تخیگنارب

َقَدَـص ُنمْحَّرلا َو  َدَـعَو  ام  اذـه  «! ) دـنتفگ تسار  وا  ناگداتـسرف  و  تسا ، هداد  هدـعو  نمحر  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  »
(. َنُولَسْرُْملا

زج و  درپس ، یم یـشومارف  تسد  هب  ار  یفارخ  لـطاب و  لـئاسم  همه  ناـسنا  هک  تسا  زیگنا  تشحو  اـیوگ و  ناـنچ  نآ  هنحـص  يرآ !
هکنانچ باوخ ، زا  ندش  رادیب  هب  ار  زیخاتـسر  و  دـنک ، یم هیبشت  یهاگباوخ  هب  ار  اهربق  دـبای ، یمن یهار  اهتیعقاو  هب  حیرـص  فارتعا 

هدنز دیزیخ ، یم رب  باوخ  زا  هک  هنوگ  نامه  دیریم و  یم دیباوخ ، یم هک  هنوگ  نامه  : » تسا هدـش  دراو  زین  فورعم  ثیدـح  رد  هک 
«. دیوش یم

101 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 36) سی ةروس 

میظع يدایرف  تسین ، شیب  يدحاو  هحیص  نآ  : » دیامرف یم روص ، خفن  نیا  عوقو  تعرس  یگنوگچ  حیضوت  يارب  سپـس  هیآ 53 -) )
(. َنوُرَضُْحم اْنیََدل  ٌعیِمَج  ْمُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ  « ) دنوش یم رضاح  ام  دزن  یگمه  ناهگان  دزیخ ، یم رب 

نامه تسین ، مزال  يدایز  نامز  راگدرورپ  لدـع  هاگداد  رد  ناشروضح  اهربق و  زا  اهنآ  نتـساخرب  ناگدرم و  يایحا  يارب  نیا  ربانب 
تاـیح و یگدـنز و  داـیرف  مود  هحیـص  و  تسا ، گرم  داـیرف  لوا  هحیـص  دوبن ، مزـال  ینـالوط  ناـمز  اـهناسنا  گرم  يارب  هک  هنوگ 

! راگدرورپ لدع  هاگداد  رد  روضح 

101 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 36) سی ةروس 

راک ماجنا  رس  حیرشت  هب  و  درذگ ، یم نآ  زا  هدراذگ و  هتسب  رس  ار  رـشحم  رد  باسح  یگنوگچ  نوماریپ  ثحب  اجنیا  رد  هیآ 54 -) )
(. ًاْئیَش ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َمْوَْیلاَف ال  « ) دوش یمن متس  يا  هّرذ سک  چیه  هب  زورما  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، حلاط  نارفاک  حلاص و  نانمؤم 

ملظ يرگدادیب و  دایز و  مک و  نزوس  رس  کی  ردق  هب  یتح  و  ددرگ ، یم نوزفا  یسک  رفیک  هن  و  دوش ، یم هتساک  یسک  شاداپ  زا  هن 
102 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درادن  دوجو  متس  و 

: دـیامرف یم تسا  گرزب  هاـگداد  نآ  رد  ملظ  دوـجو  مدـع  يارب  يا  هدـنز نشور و  لـیلد  تقیقح  رد  هک  دزادرپ  یم یناـیب  هب  سپس 
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(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  َو ال  « ) دیوش یمن هداد  ازج  دیدرک  یم لمع  ار  هچنآ  زج  امش  »

102 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 36) سی ةروس 

يور زیچ  ره  زا  لبق  و  هتخادرپ ، نانمؤم  ياهـشاداپ  زا  يا  هشوگ هب  اـجنیا  رد  يونعم ! يداـم و  بهاوم  رد  قرغ  ناـیتشهب  هیآ 55 -) )
رب هدننک  تحاران  هشیدنا  ره  زا  هک  دنلوغـشم » ادـخ  ياهتمعن  هب  زورما  نایتشهب  : » دـیوگ یم هدراذـگ ، تشگنا  رطاخ  شمارآ  هلأسم 

(. ٍلُغُش ِیف  َمْوَْیلا  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  َّنِإ   ) دنشاب یم رانک 
(. َنوُهِکاف « ) دنرب یم رس  هب  يداش  رورس و  تیاهن  رد  «و 

102 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 36) سی ةروس 

رگید ياهتمعن  حرش  هب  تسا ، بهاوم  همه  زا  هدافتـسا  طرـش  و  اهتمعن ، همه  هیام  ریمخ  هک  رطاخ  شمارآ  تمعن  زا  دعب  هیآ 56 -) )
ْمُهُجاوْزَأ ْمُه َو  « ) دنا هدرک هیکت  اههاگتولخ  رد  اهتخت ، رب  شخب ، تذل  ياه  هیاس رد  ناشنارـسمه  اهنآ و  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ،

(. َنُؤِکَّتُم ِِکئارَْألا  یَلَع  ٍلالِظ  ِیف 
.دنتشاد ایند  نیا  رد  هک  تسا  ینامیا  اب  نارسمه  ای  و  یتشهب ، نارسمه  ینعم  هب  جاوزا » »

عوبطم هیاس  رد  اهنآ  يرآ ! هدـنهد  رازآ  یباتفآ  هن  یلو  دراد  دوجو  یباتفآ  زین  اجنآ  رد  هک  دـهد  یم ناشن  اه ) هیاس « ) لالظ  » هب ریبعت 
.دنراد يرگید  رورس  طاشن و  یتشهب  ناتخرد 

102 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 36) سی ةروس 

ٌۀَهِکاف اهِیف  ْمَُهل  « ) دوب دهاوخ  اهنآ  رایتخا  رد  دنهاوخب  هچ  ره  و  تسا ، یشخب  تذل  رایـسب  هویم  اهنآ  يارب   » نیا رب  هوالع  هیآ 57 -) )
(. َنوُعَّدَی ام  ْمَُهل  َو 

هداـمآ و اـجنآ  رد  اـهتمعن  بهاوـم و  عاوـنا  زا  دـنکن  روـطخ  وا  رکف  زا  هچنآ  دـجنگب و  ناـسنا  رکف  رد  زورما  هچنآ  بیترت  نیا  هب  و 
.دوش یم ماجنا  نکمم  حطس  نیرتالاب  رد  دوخ  نانامهیم  زا  دنوادخ  ییاریذپ  و  تسایهم ،

102 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 36) سی ةروس 

تینهت مالـس و  اهنآ  يارب  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يونعم  بهاوم  نامه  همه  زا  رتمهم  اما  هیآ 58 -) )
ج4، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  ٍمیِحَر .) ٍّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَـس  « ) اهنآ نابرهم  میحر و  راگدرورپ  هیحاـن  زا  تسا  ینخـس  نیا  تسا ، یهلا 

103 ص :
يداش و تذل و  وا  هب  و  دـنک ، یم قرغ  دوخ  رد  ار  ناسنا  حور  نانچ  وا  تبحم  رهم و  زا  ّولمم  شخب و  طاشن  ازفا و  حور  يادـن  نیا 
ات رـس  فطل ، زا  هدنکآ  و  تبحم ، اب  هتخیمآ  ییادن  بوبحم ، يادن  ندینـش  يرآ  تسین ، ربارب  یتمعن  چیه  اب  هک  دـشخب ، یم تیونعم 

بوذـجم ار  اهنآ  نانچ  .دراد و  يرترب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  مامت  رب  نآ  هظحل  کی  هک  دـنک ، یم رورـس  قرغ  ار  ناـیتشهب  ياـپ 
.دنراپس یم یشومارف  تسد  هب  لاح  نآ  رد  ار  یتشهب  ياهتمعن  همه  و  دنوش ، یم لفاغ  وا  زج  زیچ  همه  زا  هک  دنک  یم
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103 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 36) سی ةروس 

رد و  تشذـگ ، لبق  تایآ  رد  نایتشهب  راختفا  رپ  زیگنا و  قوش  تشذگرـس  زا  یـشخب  دـینک !؟ یم ناطیـش  شتـسرپ  ارچ  هیآ 59 -) )
.دنک یم هراشا  ناطیش  ناگدنب  نایخزود و  تشونرس  زا  یتمسق  هب  اجنیا 

َو «! ) ناراکهنگ يا  زورما  دیوش  ادج  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  دنوش و  یم بطاخم  زیمآ  ریقحت  یباطخ  اب  زور  نآ  رد  هک  نیا  تسخن 
(. َنُومِرْجُْملا اَهُّیَأ  َمْوَْیلا  اوُزاْتما 

ناشرابتعا تیثیح و  زا  و  دـیدمآ ، یم رد  اهنآ  گنر  هب  هاگ  دـیدوب و  هدز  اج  ناـنمؤم  فوفـص  رد  ار  دوخ  اـیند  رد  هک  دـیدوب  اـمش 
! دیوش رهاظ  دوخ  یلصا  هرهچ  رد  و  دیزاس ، ادج  اهنآ  زا  ار  دوخ  فوفص  زورما  دیدرک ، یم هدافتسا 

103 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 36) سی ةروس 

ایآ : » دیوگ یم نینچ  هدرک ، هراشا  تمایق  زور  رد  نامرجم  هب  تبـسن  دنوادخ  ینعم  رپ  ياهـشنزرس  اهتمالم و  هب  هیآ  نیا  هیآ 60 -) )
؟» تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکم  تعاطا  شتسرپ و  ار  ناطیش  هک  مدآ  نادنزرف  يا  مدرکن  دهع  امش  اب 

(. ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  (َأ 
ناسنا هب  لقع  ياطعا  نابز  هب  نیوکت »  » ملاع رد  نامیپ  نیا  رگید  يوس  زا  دش ، يراج  یهلا  نالوسر  نابز  رب  ررکم  روطب  راطخا  نیا 

تسخن زور  زا  هک  دنک  تعاطا  ار  یـسک  نامرف  دیابن  ناسنا  دهد  یم یهاوگ  ینـشور  هب  یلقع  لئالد  هک  ارچ  تسا ، هدش  هتفرگ  زین 
.تسا هدروخ  شنادنزرف  ياوغا  هب  دنگوس  هدرک و  نوریب  تشهب  زا  ار  وا  هتسب  وا  ینمشد  هب  رمک 

ناسنا زا  نامیپ  نیا  زین  راگدرورپ  كاپ  تاذ  يارب  تعاطا  راصحنا  و  دیحوت ، رب  اهناسنا  همه  یهلا  ترطف  تشرس و  اب  موس  يوس  زا 
104 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  هب  و  تسا ، هدش  هتفرگ 

.تسا هدش  اضما  زاس  تشونرس  نامیپ  دهع و  نیا  هتفای و  ققحت  یهلا  هیصوت  نیا  نابز  نیدنچ  اب  هک  نابز  کی  اب  هن  بیترت 

104 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 36) سی ةروس 

ارم : » هک مدرکن  دهع  امـش  هب  نم  ایآ  دـیامرف : یم تسا  مدآ  نادـنزرف  هفیظو  هچنآ  نایب  رتشیب و  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 61 -) )
(. ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأ  َو  « ) تسا نیمه  میقتسم  هار  هک  دینک  تعاطا  نم  زا  دیتسرپب و 

.هتخاس راکشآ  تسخن  زور  زا  ار  دوخ  توادع  ینمشد و  وا  هک  ارچ  دننکن ، ناطیش  تعاطا  هک  هتفرگ  نامیپ  وس  کی  زا 
تقیقح رد  نیا  و  تسا » نیمه  میقتـسم  طارـص   » هک دهد  یم رارق  نیا  ار  شلیلد  و  دننک ، تعاطا  وا  زا  هک  هتفرگ  نامیپ  لباقم  رد  و 

.تساهناسنا كرحم  نیرتهب 
یهاگرذـگ زا  هک  دـنهد  یم هئارا  یـسک  هب  ار  هار  هک  ارچ  تسین ، تماقا  يارـس  ناهج  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  اـنمض 

.دراد شیپ  رد  يدصقم  دنک و  یم روبع 

104 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 36) سی ةروس 

ایآ درک ، هارمگ  ار  امـش  زا  يدایز  هورگ  وا  : » دـیازفا یم كانرطخ  یمیدـق  نمـشد  نیا  رتشیب  هچ  ره  ییاسانـش  يارب  زاب  هیآ 62 -) )
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(. َنُولِقْعَت اُونوُکَت  ْمَلَف  ًارِیثَک َأ  اِلبِج  ْمُْکنِم  َّلَضَأ  ْدََقل  َو  ( !؟» دیدرکن هشیدنا 
هچ هب  وا  ناگدنب  دینیبب  ات  دیدرکن  هعلاطم  ار  ناینیـشیپ  خیرات  ایآ  هدروآ ؟ دوخ  ناوریپ  رـس  رب  ناطیـش  ییاهیتخبدب  هچ  دـینیب  یمن ایآ 

؟ دندش راتفرگ  یکاندرد  موش و  تشونرس 
و دـیزیر ، یم یتسود  حرط  وا  اب  زاب  دـیریگ ؟ یمن يّدـج  تسا  هداد  اهراب  اهراب و  ار  دوخ  توادـع  ناـحتما  هک  ار  ینمـشد  ارچ  سپ 

.دینک یم باختنا  شیوخ  يامنهار  یلو و  ربهر و  ار  وا  یتح 
: رعاش هتفگ  هب  و 

؟ گنج هب  قح  اب  میحلص و  هب  وا  اب  هک  گنن  راع و  نیا  زا  میآ  رس  رب  اجک 

104 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 36) سی ةروس 

نیمه اجنیا  رد  درک ، وگزاب  تمایق  رد  نامرجم  هب  ار  وا  ياـهوگتفگ  دـنوادخ و  ياهـشنزرس  زا  یـشخب  هتـشذگ  تاـیآ  هیآ 63 -) )
105 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم همادا  يرگید  شخب  رد  ار  ینعم 

هب باطخ  هدرک  هراشا  نآ  هب  هتفرگ  رارق  نامرجم  ناگدـید  ربارب  رد  منهج  رو  هلعـش نازوس و  شتآ  هک  یلاح  رد  زور  نآ  رد  يرآ !
(. َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  «! ) دش یم هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا  : » دیوگ یم نامرجم 

105 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 36) سی ةروس 

هب ار  همه  امش  یلو  دنتـشاد ، رذح  رب  یـشتآ  نینچ  زور و  نینچ  زا  ار  امـش  دندمآ و  يرگید  زا  دعب  یکی  یهلا  ناربمایپ  هیآ 64 -) )
.دیتفرگ هرخسم  یخوش و 

ُْمْتنُک اـِمب  َمْوَْـیلا  اَهْوَلـْـصا  « ) دـیتشاد هـک  تـسا  يرفک  يازج  نـیا  هـک  دـیزوسب  نآ  نازوـس  شتآ  اـب  و  دـیوش ، دراو  نآ  رد  زورما  »
(. َنوُرُفْکَت

105 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 36) سی ةروس 

اهنآ نانخـس  راکنا  يارب  ییاج  دـنناسنا و  دوخ  رکیپ  ءزج  هک  یناهاوگ  دـنک ، یم هراـشا  تماـیق  زور  ناـهاوگ  هب  سپـس  هیآ 65 -) )
ماجنا هک  ار  ییاهراک  اهنآ  ياهاپ  دـیوگ و  یم نخـس  ام  اب  اهنآ  ياهتـسد  و  میهن ، یم رهم  اـهنآ  ناـهد  رب  زورما  : » دـیامرف یم تسین ،

(. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْشَت  ْمِهیِْدیَأ َو  انُمِّلَُکت  ْمِهِهاْوفَأ َو  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  « ) دنهد یم تداهش  ام  يارب  دنداد  یم
میلـست هدرک  ادـج  ناسنا  دوجو  لک  زا  ار  دوخ  باسح  اـهنآ  دنتـسین ، وا  تـالیامت  میلـست  ناـسنا  ياـضعا  رگید  زور ، نآ  رد  يرآ !
هاگداد هچ  و  دـنزاس ، یم راکـشآ  دوخ  تداهـش  اب  ار  قیاقح  و  دـنروآ ، یم دورف  رـس  وا  سدـقم  ناتـسآ  رب  و  دـنوش ، یم راگدرورپ 
اـضعا یهاوگ  هتبلا  هداد ! ماجنا  نآ  اـب  ار  هاـنگ  هک  تسا  يرازبا  ناـمه  تسا ، ناـسنا  دوخ  رکیپ  ياـضعا  نآ  هاوگ  هک  تسا  یبیجع 
یهاوگ نمؤم  ّدـض  رب  ناسنا  رکیپ  ياضعا  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یثیدـح  رد  اذـل  تسا  ناـمرجم  راّـفک و  هب  طوبرم 

وا تسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  نمؤم  اما  و  هدش ، مّلـسم  وا  رب  باذع  نامرف  هک  دهد  یم یـسک  ّدـض  رب  یهاوگ  هکلب  دـهد ، یمن
هدش هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  اهنآ  : » هدومرف لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دناوخ ) یم ار  نآ  شدوخ  و   ) دنهد یم

«. دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک  دنناوخ و  یم ار  دوخ  لامعا  همان  راختفا ) يزارفرس و  اب  )
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105 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 36) سی ةروس 

التبم نآ  هب  ار  مرجم  هورگ  نیا  ایند  نیمه  رد  دنوادخ  تسا  نکمم  هک  دـنک  یم ییاهباذـع  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 66 -) )
106 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ازتشحو ، كاندرد و  یباذع  دزاس ،

(. ْمِِهُنیْعَأ یلَع  انْسَمََطل  ُءاشَن  َْول  َو  «! ) مینک یم وحم  ار  ناشنامشچ  میهاوخب  رگا  و  : » دیامرف یم
هنوگچ اما  دنریگب ، یشیپ  رگیدکی  رب  دنهاوخ  یم هار ، زا  روبع  يارب  سپس  ، » دریگ یم ارف  ار  اهنآ  هداعلا  قوف  یتشحو  لاح  نیا  رد  و 

(. َنوُرِْصُبی یَّنَأَف  َطارِّصلا  اوُقَبَتْساَف  ( ؟» دننیبب دنناوت  یم
مدق میقتـسم  طارـص  رد  دننک و  ادیپ  ار  قح  هار  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دنام ، دـنهاوخ  زجاع  دوخ  هناخ  هار  ندرک  ادـیپ  زا  یتح  اهنآ 

! دنراذگب

106 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 36) سی ةروس 

دقاف حور و  یب ییاه  همـسجم هب   ) مینک یم خـسم  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  : » هک نیا  رگید  كاندرد  تازاـجم  هیآ 67 -) )
َْول َو  « ) دـندرگزاب بقع  هب  ای  دـنهد و  همادا  ار  دوخ  هار  دـنناوتن  هک  يا  هنوگ هب  مییامن ) یم لیدـبت  جـیلفا  یناویح  لاکـشا  ای  تکرح 

(. َنوُعِجْرَی ایِضُم َو ال  اوُعاطَتْسا  اَمَف  ْمِِهتَناکَم  یلَع  ْمُهانْخَسََمل  ُءاشَن 
.تسایند ياهباذع  هب  طوبرم  قوف  هیآ  ود  هک  تسا  نشور 

106 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 36) سی ةروس 

هب دشاب  يرادـشه  مه  ات  دـنک  یم هراشا  مسج  لقع و  یناوتان  فعـض و  رظن  زا  رمع  نایاپ  رد  ناسنا  عضو  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 68 -) )
رمع یمک  ندرگ  هب  ار  دوخ  تاریصقت  هک  یناسک  هب  دشاب  یخـساپ  مه  و  دننک ، یم ادرف  زورما و  تیاده  هار  باختنا  يارب  هک  اهنآ 
کی یناوتان  فعـض و  هب  ار  دنمورین  ناسنا  کی  دناوت  یم هک  هنوگ  نامه  وا  هک  دـنوادخ  تردـق  رب  دـشاب  یلیلد  مه  و  دـننکفا ، یم

.اهنآ نتشادزاب  تکرح  زا  نامرجم و  نتخاس  انیبان  نینچمه  و  داعم ، هلأسم  رب  تسا  رداق  دنادرگزاب ، دازون 
ِْقلَْخلا َأ ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو  ( ؟» دننک یمن هشیدنا  ایآ  مینک ، یم هنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد  رمع  لوط  هک  ار  سک  ره  : » دیامرف یم

(. َنُولِقْعَی الَف 
.درک روصت  ناوت  یم تمحز  هب  ار  نآ  یتحاران  قمع  هک  كاندرد  رایسب  دسر  یم ارف  ییاهزور  یتسار  هب 

106 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 36) سی ةروس 

يداقتعا لوصا  نوماریپ  یعماج  هدـنز و  ياهثحب  هروس  نیا  رد  میتفگ  تسا ! ناگدـنز  هدـننک  راذـنا  وا  تسین ، رعاـش  وا  هیآ 69 -) )
ج4، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزاس  یم لقتنم  يرگید  هب  یکی  زا  ار  نخس  یتوافتم  ياهعطقم  رد  و  هدش ، حرطم  توبن  داعم ، دیحوت ،

107 ص :
یکی و  ددرگ ، یم زاب  توبن  ثحب  هب  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دوب ، حرطم  داعم  دـیحوت و  نوماریپ  یفلتخم  ياهثحب  هتـشذگ  تایآ  رد 

ینکـش و نادـند  خـساپ  هدرک  ناوـنع  دـندرک  یم حرطم  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مالــسا  ربماـیپ  يارب  هـک  ار  یتاـماهتا  نیرتـجئار  زا 
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« تسین وا  هتسیاش  میتخوماین و  ربمایپ ]  ] وا هب  رعش  زگره  ام  : » دیوگ یم تسا ، يرعاش  رعش و  ماهتا  نآ  و  دهد ، یم نآ  هب  يا  هدنزومآ
(. َُهل یِغَْبنَی  ام  َْرعِّشلا َو  ُهانْمَّلَع  ام  َو   ) دشاب �اش هک 

، دوبن راکنا  لباق  نآ  تغـالب  تحاـصف و  ینعم و  ظـفل و  ياـهییابیز  و  دوب ، سوسحم  سک  همه  يارب  اـهلد  رد  نآرق  ذوفن  هبذاـج و 
هّللا یّلص  ربمایپ  هاگلزنم  یکیدزن  هب  هنایفخم  روطب  هنابش  هاگ  هک  دندش  یم نآرق  نایب  گنهآ و  بوذجم  نانچ  ناکرـشم  دوخ  یتح 

.دنونشب بش  لد  رد  ار  وا  توالت  همزمز  ات  دندمآ  یم هلا  هیلع و 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرعاش  رعـش و  همزمز  ینامـسآ ، یحو  نیا  زا  مدرم  لافغا  و  گرزب ، هدـیدپ  نیا  هیجوت  يارب  هک  دوب  اـجنیا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هتسیاش  ارچ  اما  نآرق ! هداعلا  قوف  ذوفن  هب  ینمض  دوب  یفارتعا  دوخ  نیا  هک  دنداد ، رس  اج  همه  رد  ار  هلآ 
: اریز تسادج ، الماک  رعش »  » طخ زا  یحو »  » طخ هک  نیا  رطاخب  دشاب  رعاش  هک  تسین 

اهتیعقاو روـحم  رب  دریگ و  یم همـشچ  رـس  یتـسه  أدـبم  زا  یحو  هک  یلاـح  رد  تسا ، رادـنپ  لـیخت و  رعـش  همـشچ  رـس  ـالومعم  - 1
.ددرگ یم

ینامـسآ تباث  قیاقح  رگنایب  یحو  هک  یلاح  رد  تسا ، ینوگرگد  لاح  رد  اـمئاد  و  دـشوج ، یم یناـسنا  ریغتم  فطاوع  زا  رعـش  - 2
.دشاب یم

رعش نیرتهب  هبذکا  رعّشلا  نسحا  : » دنا هتفگ هک  اجنآ  ات  تسا ، نآ  ياه  هغلابم اهیئوگ و  قارغا  رد  دراوم  زا  يرایسب  رد  رعش  فطل  - 3
.تسین يزیچ  تقادص  زج  یحو  رد  هک  یلاح  رد  تسا !» نآ  نیرتزیمآ  غورد 

« یحو  » اما دـنک ، یم زاورپ  نامـسآ  هب  نیمز  زا  هک  تسا  ییاهقوش  هعومجم  رعـش » : » نارـسفم زا  یکی  يابیز  ریبعت  هب  ماـجنا  رـس  - 4
ج4، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  تسا ! توافتم  الماک  طخ  ود  نیا  و  ددرگ ، یم لزاـن  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  یقئاـقح  هعومجم 

108 ص :
باسح دـنزاس  یم راـنک  رب  ار  دوخ  رعـش ، بولطماـن  ضراوع  زا  دـنراد و  یم رب  ماـگ  یـسدقم  فادـها  طـخ  رد  هک  ینارعاـش  هتبلا 

.دنراد يا  هناگادج
« تسین راکشآ  نآرق  يرادیب و  هلیـسو  زج  يزیچ  تایآ  نیا  : » دنک یم هفاضا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رعـش  یفن  ربارب  رد  نآرق 

(. ٌنِیبُم ٌنآُْرق  ٌرْکِذ َو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  )

108 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 36) سی ةروس 

اهنآ رب  باذع  نامرف  ات  دوش ) تجح  مامتا  نارفاک  رب   ) و دنک ، راذنا  دنا  هدـنز هک  ار  يدارفا  هک  تسا  نیا  نآ  زا  فدـه  (- » هیآ 70 )
(. َنیِِرفاْکلا یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  ایَح َو  َناک  ْنَم  َرِْذُنِیل  « ) ددرگ مّلسم 

هدرپ هنوگ  چـیه  نودـب  ار  قح  هک  تسا  نیبم » نآرق   » تایآ نیا  يرادـیب ، هلیـسو  يروآدای و  هیاـم  تسا و  رکذ »  » تاـیآ نیا  يرآ !
.تسا یگدنز  تایح و  يرادیب و  لماع  لیلد  نیمه  هب  و  دنک ، یم نایب  تحارص  تیعطاق و  اب  یشوپ 

108 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 36) سی ةروس 

ندرمشرب نمـض  و  ددرگ ، یم زاب  كرـش  دیحوت و  هلأسم  هب  دیجم  نآرق  رگید  راب  امـش : يارب  نایاپ  راهچ  راشرـس  عفانم  هیآ 71 -) )
اهتب ییاونیب  یناوتان و  فعـض و  هب  ادخ ، يوس  زا  اهنآ  ياهیدـنمزاین  عفر  و  اهناسنا ، یگدـنز  رد  ادـخ  تمظع  ياه  هناشن زا  یتمـسق 
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.دزاس یم راکشآ  ار  كرش  طخ  نالطب  و  دیحوت ، طخ  تیناقح  نشور ، هسیاقم  کی  رد  هدرک ، هراشا 
کلام نانآ  هک  میدیرفآ  اهنآ  يارب  ینایاپ  راهچ  میا  هدروآ لمع  هب  دوخ  تردق  اب  هچنآ  زا  هک  دندیدن  اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم تسخن 

(. َنوُِکلام اَهل  ْمُهَف  ًاماْعنَأ  انیِْدیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  « ) دنتسه نآ 

108 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 36) سی ةروس 

(. ْمَُهل اهاْنلَّلَذ  َو  « ) میتخاس ناشیا  مار  ار  اهنآ   » دنریگ هرهب  نایاپ  راهچ  نیا  زا  دنناوتب  یبوخ  هب  هک  نیا  يارب  و  هیآ 72 -) )
دنوش یم كانرطخ  نانچ  دنراد ، یم رب  نایغط  نایـصع و  هب  رـس  ادخ  نامرف  هب  ردان ، روطب  هاگ  هک  تردـق  رپ  دـنمروز  تاناویح  نیا 

یکدوک تسد  هب  هتـسب و  ینامـسیر  هب  ار  رتش  راطق  کی  یهاگ  يداع  تلاح  رد  یلو  دوش ، یم زجاع  نانآ  لـباقم  رد  رفن  اـههد  هک 
.دنراپس یم هلاس  دنچ 

109 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیذغت  اهنآ  زا  مه  و  دنزاس ، یم مهارف  دوخ  يارب  راوهار  بکرم  اهنآ  زا  مه  سپ  »
(. َنُولُکْأَی اْهنِم  ْمُُهبوُکَر َو  اْهنِمَف  « ) دننک یم

109 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 36) سی ةروس 

َو « ) تسا ییاراوگ  ياهیندیـشون  تاناویح و  نیا  رد  رگید  عفانم  نانآ  يارب   » هکلب دوش ، یمن متخ  اج  نیمه  هب  اهنآ  عفانم  هیآ 73 -) )
(. ُبِراشَم ُِعفانَم َو  اهِیف  ْمَُهل 

نآ زا  ناسنا  ییاذغ  داوم  زا  یمهم  تمسق  و  دوش ، یم هتفرگ  فلتخم  نایاپ  راهچ  زا  هک  تسا  ییاهریـش  هب  هراشا  براشم »  » هب ریبعت 
.ددرگ یم نیمأت  نآ  ياه  هدروارف و 

الَف َأ   ) تسا تمعن  یلو  تخانـش  هّللا و  تفرعم  هلیـسو  هـک  يرکـش  دـنروآ !؟» یمن اـج  هـب  ار  اـهتمعن  نـیا  رکـش  لاـح  نـیا  اـب  اـیآ  »
(. َنوُرُکْشَی

109 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 36) سی ةروس 

: دیوگ یم نینچ  هتخادرپ  ناکرشم  لاح  حیرشت  هب  هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 74 -) )
َو  ) دنریگ رارق  ناتب  تیامح  دروم  و  دنوش » يرای  اهنآ  يوس  زا  هک  دیما  نیا  هب  دندیزگرب  شیوخ  يارب  ینادوبعم  ادـخ  زا  ریغ  اهنآ  »

(. َنوُرَْصُنی ْمُهَّلََعل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا 
رد نارگید ، هب  دسر  هچ  ات  دنرادن  نتشیوخ  زا  عافد  رب  یتردق  چیه  هک  ار  فیعـض  تادوجوم  نیا  هک  یلطاب ؟ رکف  ماخ و  لایخ  هچ 

؟ دنبلط يرای  نانآ  زا  یگدنز  لکشم  ثداوح  رد  و  دنهد ، رارق  بهاوم  همه  نآ  هدنشخب  نامسآ و  نیمز و  قلاخ  رانک 

109 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 36) سی ةروس 

رکشل تمایق  رد  نادباع  نیا  و  دنتسین ، شیوخ  ناگدننک  تدابع  يرای  ترصن و  هب  رداق  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 75 -) )
(. َنوُرَضُْحم ٌْدنُج  ْمَُهل  ْمُه  ْمُهَرْصَن َو  َنوُعیِطَتْسَی  ال  « ) دنبای یم روضح  خزود  شتآ  رد  یگمه  دوب و  دنهاوخ  اهنآ 
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ادـخ لدـع  هاگداد  رد  یگمه  و  دـنریگ ، رارق  اهتب  رـس  تشپ  ینایرکـشل  تروص  هب  زور  نآ  رد  ناوریپ  نیا  هک  تسا  كاـندرد  هچ 
خزود هب  یگمه  نآ  زا  دعب  و  تسا - اهنآ  تراقح  هناشن  دنشاب  هتـشاد  لیامت  ناشدوخ  هکنآ  یب دارفا  نتخاس  رـضاح  دنبای - روضح 

.دنیاشگب دوخ  رکشل  راک  زا  ار  یهرگ  دنناوتب  هکنآ  یب دنوش ، هداتسرف 
110 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

110 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 36) سی ةروس 

اهینکش و راک  همه  نیا  ربارب  رد  وا  هیحور  تیوقت  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادلد  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رـس  هیآ 76 -) )
: دیامرف یم یفارخ ، لامعا  راکفا و  اهیزیگنا و  هنتف 

يرگید ياهتمهت  هاگ  رحاس و  یهاگ  دنناوخ و  یم رعاش  ار  وت  یهاگ  هک   ) دـنکن نیگمغ  ار  وت  اهنآ  نانخـس  تسا  نینچ  هک  نونکا  »
اَّنِإ ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  الَف  « ) میناد یم ام  ار  همه  دنزاس  یم راکـشآ  نابز  اب  ای  دنراد و  یم یفخم  لد  رد  اهنآ  ار  هچنآ  هک  ارچ  دندنب ) یم

(. َنُوِنْلُعی ام  َنوُّرُِسی َو  ام  ُمَْلعَن 
باسح میناد و  یم ار  همه  ناشراکشآ ، ياهتنطیـش  اهبیذکت و  هن  و  اهنآ ، هنایفخم  ياه  هئطوت هن  و  تسا ، هدیـشوپ  ام  رب  اهنآ  تاین  هن 

.تشاد میهاوخ  ناما  رد  زین  ناهج  نیا  رد  اهنآ  رش  زا  ار  وت  میراد و  یم هگن  باسح  زور  يارب  ار  اهنآ 

110 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 36) سی ةروس 

هراشا

هیآ 77) )

110 ص :  لوزن ..... : نأش 

اب تفگ : درک و  ادیپ  ار  يا  هدیسوپ ناوختسا  هعطق  لئاو » نب  صاع   » ای و  فلخ » نب  ۀیما   » ای فلخ » نب  ّیبا   » مان هب  ناکرشم  زا  يدرم 
مالـسا ربمایپ  دزن  تشادرب و  ار  نآ  منک  یم لاطبا  داعم  هراب  رد  ار  وا  نخـس  و  مزیخ ، یم رب  دـمحم  اب  همـصاخم  هب  مکحم  لـیلد  نیا 

ياهناوختـسا نیا  دناوت  یم یـسک  هچ  تفگ  و  تخیر ) نیمز  يور  هب  درک و  مرن  ربمایپ  روضح  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  دـیاش  و   ) دـمآ
(. دنک یم رواب  ار  نآ  لقع  مادک  و   ) دنک هدنز  ون  زا  ار  هدیسوپ 

مه وا و  هب  ینکـش  نادند  یقطنم و  خساپ  و  دـش ، لزان  دـهد  یم لیکـشت  ار  هیآ  تفه  اعومجم  هک  نآ  زا  دـعب  هیآ  شـش  هیآ و  نیا 
.داد وا  نارکف 

110 ص :  ریسفت ..... :

نیرتیوق هک  مجـسنم  هیآ  تفه  اب  و  دش ، زاغآ  توبن  هلأسم  اب  دـیجم  نآرق  زا  هروس  نیا  داعم  رب  تسا  یعطاق  لیلد  نیتسخن  شنیرفآ 
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.دبای یم نایاپ  درادرب  رد  داعم  هراب  رد  ار  تانایب 
او هشیدـنا  هب  ار  وا  و  درب ، یم دوبن  شیب  یـشزرا  یب هفطن  هک  زور  نآ  رد  شدوخ  تایح  زاغآ  هب  دریگ و  یم ار  ناـسنا  تسد  تسخن 

قطن روعـش و  تردق و  بحاص  دنمورین و  يوق و  نانچ  نآ   ) وا میدیرفآ و  هفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دیدن  ناسنا  ایآ  : » دیوگ یم دراد ، یم
ٍۀَفُْطن ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» دش يراکشآ  هدننک  همصاخم  تساخرب و ) شراگدرورپ  ربارب  رد  هلداجم  هب  یتح  هک  دش 

111 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌنِیبُم .) ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف 
« هّللا  » توعد ربارب  رد  يرگـشاخرپ  هب  داد  هزاـجا  دوخ  هب  هک  دـش  دـنمورین  يوـق و  ناـنچ  نآ  ناوتاـن  فیعـض و  دوـجوم  نیا  يرآ !

.دوش نیبم » میصخ   » نشور قادصم  و  دراپسب ، یشومارف  تسد  هب  ار  شیوخ  هدنیآ  هتشذگ و  و  دزیخرب ،

111 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 36) سی ةروس 

هک یلاح  رد  و  درک ) ادیپ  ینکـش  نادند  لیلد  شدوخ  رادنپ  هب  و   ) دز ام  يارب  یلثم  وا   » هک سب  نیمه  وا  يربخ  یب يارب  هیآ 78 -) )
هدیـسوپ هک  یلاح  رد  دنک  هدنز  ار  اهناوختـسا  نیا  دـناوت  یم یـسک  هچ  تفگ : هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  نیتسخن  شنیرفآ 

(. ٌمیِمَر َیِه  َماظِْعلا َو  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  اًلَثَم َو  اَنل  َبَرَض  َو  ( !؟» تسا
.تسا یلک  بلطم  کی  تابثا  روظنم  هب  قادصم  رکذ  لالدتسا و  نایب  اجنیا  رد  لثملا  برض  زا  روظنم 

لئالد رتشیب و  حیـضوت  نآ  رـس  تشپ  دنچ  ره  تسا  هداد  ار  وا  خساپ  مامت  هقلخ » یـسن  و   » هاتوک هلمج  اب  دیجم  نآرق  هک  نیا  بلاج 
.هدرک رکذ  زین  رتنوزفا 

ناـسنا يا  يدز ، یمن تسد  یتسـس  یهاو و  لالدتـسا  نـینچ  هـب  زگره  يدوـب  هدرکن  شوـمارف  ار  شیوـخ  شنیرفآ  رگا  دـیوگ : یم
وت نت  رب  تاـیح  زا  يا  هزاـت ساـبل  زور  ره  و  يدوب ، يزیچاـن  هفطن  هنوگچ  رگنب ، ار  دوخ  شنیرفآ  و  درگزاـب ، بقع  هب  راکـشومارف !
زا يدزرـس ، ناویح  زا  يدرم ، زین  تاتابن  ناهج  زا  و  يدش ، یمان  يدرم  يدامج  زا  یتسه ، داعم  گرم و  لاح  رد  امئاد  وت  دیناشوپ ،

ناوختسا نیا  یسک  هچ  یـسرپ  یم لاح  يدز  نایـسن  قاط  هب  ار  اهنیا  همه  راکـشومارف  يوت  اما  .يدش  ناسنا  يدرم ، زین  ناویح  ملاع 
؟ يدوبن كاخ  لوا  زور  رگم  دوش ، یم كاخ  هزات  دسوپب  الماک  هاگ  ره  ناوختسا  نیا  دنک !؟ یم هدنز  ار  هدیسوپ 

111 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 36) سی ةروس 

وا یسک  وگب :  » راکشومارف رورغم و  رس  هریخ نیا  هب  هک  دهد  یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  هلصافالب  اذل  هیآ 79 -) )
(. ٍةَّرَم َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  « ) درک داجیا  ار  وا  تسخن  زور  رد  هک  دنک  یم هدنز  ار 

دسانشب ار  ازجا  نآ  دناوت  یم یسک  هچ  تشگ  هدنکارپ  اج  همه  رد  دش و  كاخ  هک  یتقو  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  دینک  یم رکف  رگا  و 
112 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يروآدرگ  فلتخم  طاقن  زا  و 

(. ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو   ) دناد یم ار  اهنآ  ياهیگژیو  مامت  و  تسا » هاگآ  یقولخم  ره  زا  وا   » تسا نشور  زین  نآ  خساپ  دنک ؟
.درک دهاوخن  داجیا  شیارب  یلکشم  ناگدرم  يایحا  داعم و  هلأسم  تسا  یتردق »  » نانچ و  ملع »  » نینچ ياراد  هک  یسک 

112 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 36) سی ةروس 

شتآ زبس  تخرد  زا  امش  يارب  هک  یسک  نامه  : » دیامرف یم داعم  ناکما  هلأسم  نوماریپ  ثحب  همادا  رد  اهیژرنا ! زیخاتسر  هیآ 80 -) )
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يِذَّلا  ) دـناشوپب تایح  سابل  رگید  راب  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  رب  هک  تسا  رداق  دـیزورفا » یم شتآ  نآ  هلیـسو  هب  امـش  دـیرفآ و 
(. َنوُِدقُوت ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج 

اهیژرنا زیخاتـسر  ار  نآ  ماـن  اـم  هک  مـیا  هتفاـی تـسد  نآ  رب  زورما  ياهـشناد  کـمک  هـب  هـک  دراد  دوـجو  یقیقد  ریـسفت  اـج  نـیا  رد 
.مینک یمن ّدر  زین  ار  رگید  ياهریسفت  هتبلا  .میا - هدراذگ

ياه هتخای زلولـس  نیا  .تسا  یتابن » زلولـس   » نتخاس و  اوه ، زا  يریگ » نبرک   » هلأسم ناهایگ  مهم  ياـهراک  زا  یکی  هک : نیا  حیـضوت 
دوخ دوجو  رد  ار  نبرک  و  هتخاس ، دازآ  ار  نآ  نژیـسکا  دـننک ، یم هیزجت  ار  نآ  هتفرگ و  اوه  زا  ار  نبرک - زاگ  ناهایگ - ناتخرد و 

.دزاس یم نآ  زا  ار  ناتخرد  بوچ  هدرک و  بیکرت  بآ  اب  ار  نآ  سپس  و  دراد ، یم هاگن 
یلـصا يژرنا  بذج  اب  مأوت  دیاب  ای  دـبای  یم ماجنا  هک  ییایمیـش  بیکرت  ره  یعیبط  مولع  یهاوگ  قبط  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  یلو 

.دینک تقد  نآ - ندرک  دازآ  ای  دشاب و 
زا اجنیا  رد  و  دـنراد ، يژرنا  کی  دوجو  هب  جایتحا  نوناق  نیا  قبط  دنلوغـشم ، يریگ  نبرک لـمع  هب  ناـتخرد  هک  یماـگنه  نیا  رباـنب 

.دننک یم هدافتسا  لاعف  يژرنا  کی  ناونع  هب  باتفآ  رون  امرگ و 
اهبوچ هک  یماگنه  هب  دوش و  یم هریخذ  اهنآ  لد  رد  زین  باتفآ  يژرنا  زا  يرادقم  ناتخرد  ياهبوچ  لیکـشت  ماگنه  هب  بیترت  نیا  هب 

هدش و بیکرت  اوه  نژیسکا »  » اب نبرک »  » رگید راب  اریز  ددرگ ، یم دازآ  باتفآ  هدش  هریخذ  يژرنا  نامه  مینازوس  یم حالطـصا  هب  ار 
113 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بآ ) يرادقم   ) نژوردیئ نژیسکا و  و  دهد ، یم لیکشت  ار  نبرک  زاگ 

.ددرگ یم دازآ 
.تسا نیمه  شیاه  هرهچ زا  یکی  ددرگ  یم زاب  باتفآ  يژرنا  هب  نیمز  هرک  رد  اهیژرنا  همه  دنیوگ  یم هک  نیا  و 

ناـتخرد و گرب  دوـش و  یم هدـنکارپ  اـضف  نیا  رد  هک  یترارح  روـن و  مینیب  یم و  میـسر ، یم اـهیژرنا » زیخاتـسر   » هـب هـک  تساـجنیا 
نورد رد  اهناسنا  اـم  مشچ  زا  رود  و  هداد ، هرهچ  رییغت  هکلب  تسا ، هدـشن  دوباـن  زگره  دـهد  یم شرورپ  شزاون و  ار  اـهنآ  ياـهبوچ 

زیخاتـسر دـسر ، یم هدیکـشخ  بوچ  هب  شتآ  هلعـش  کی  هک  یماگنه  و  تسا ، هدـش  ناهنپ  ناتخرد  گرب  هخاـش و  بوچ و  تارذ 
هکنآ یب ددرگ ، یم رهاظ  شروشن » رـشح و   » هظحل نآ  رد  دوب  ناهنپ  تخرد  رد  باتفآ  يژرنا  زا  هچنآ  مامت  و  دوش ، یم عورـش  اهنآ 

.دینک تقد  مه  زاب  دشاب -! هدش  مک  نآ  زا  هاتوک  نامز  کی  رد  عمش  کی  ییانشور  هزادنا  هب  یتح 

113 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 36) سی ةروس 

شنیرفآ و  نیتـسخن ، شنیرفآ  هب  نداد  هجوت  قـیرط  زا  داـعم  لـئالد  رکذ  زا  دـعب  تسا ! زیچ  همه  رب  مکاـح  کـلام و  وا  هیآ 81 -) )
.تسادخ نایاپ  یب تردق  قیرط  زا  نآ  دنک و  یم بیقعت  یموس  قیرط  زا  ار  هلأسم  هیآ  نیا  زبس  تخرد  زا  شتآ 

هک درادن  ییاناوت  هدـیرفآ ) زیگنا  تفگـش تاماظن  بیاجع و  تمظع و  همه  نآ  اب   ) ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  ایآ  : » دـیامرف یم
هدننیرفآ وا  و  دناوت ، یم يرآ  دنادرگزاب ) يدـیدج  یگدـنز  تایح و  هب  ار  اهنآ  و  ( ؟ دـنیرفایب ار  هدـش  كاخ  ياهناسنا  نیا  دـننامه 

(. ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُه  یَلب َو  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َأ َو  « ) تساناد هاگآ و 

113 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 36) سی ةروس 

ربارب رد  يداـجیا  هنوگ  ره  هک  تقیقح  نیا  رب  تسا  يدـیکأت  تشذـگ ، لـبق  تاـیآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يدـیکأت  هیآ  نیا  هیآ 82 -) )
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.تسا ناسکی  وا  يارب  کچوک  هرشح  کی  داجیا  اب  یکاخ ، هرک  و  میظع ، ياهنامسآ  داجیا  تسا ، ناسآ  لهس و  وا  تردق  هدارا و 
: دیوگ یم نآ  هب  دنک  هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  وا  نامرف  : » دیامرف یم

114 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ   ) هتساوخ ادخ  هک  هنوگ  نامه  دوش » یم دوجوم  مه  نآ  شاب ! دوجوم 
( ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش 

هب ناگدرم  ءایحا  رد  هک  دراد  نیا  ياج  ایآ  تسا  یتردـق  نینچ  ياراد  هک  یـسک  تسا و  هتـسب  وا  نامرف  هراشا و  کی  هب  زیچ  همه  .
؟ دوش دیدرت  وا  هلیسو 

تـسا یحیـضوت  همه  نک »  » هلمج و  لوق »  » و رما »  » هب ریبعت  و  تسا ! نامه  نآ  ندـش  دوجوم  و  نامه ، يزیچ  هب  وا  هدارا  قلعت  يرآ !
.یهلا هدارا  قلعت  زا  دعب  ایشا  عیرس  ققحت  رگنایب  و  داجیا ، قلخ و  هلأسم  يارب 

114 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 36) سی ةروس 

هراشا

زرط هب  ار  ثحب  نیا  داعم  أدبم و  هلأسم  رد  یلک  يریگ  هجیتن کی  تروص  هب  تسا  سی »  » هروس هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  هیآ 83 -) )
.دهد یم نایاپ  ییابیز 

« دـیدرگ یم زاـب  وا  يوـس  هب  امـش  همه  تسوا و  تردـق  تسد  رد  زیچ  هـمه  توـکلم  هـک  يدـنوادخ  تـسا  هزنم  سپ  : » دـیوگ یم
(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ٍء َو  ْیَش ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  )

114 ص :  اه ..... : هتکن

هراشا

: مینک یم بلج  تسا ، داعم  لئاسم  نوماریپ  يا  هدرشف ثحب  هک  ریز  هناگشش  ثحابم  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  اجنیا  رد 

114 ص :  تسا .....  يرطف  رما  کی  داعم  هب  داقتعا  - 1

رد درب ، تذل  رمع  نایاپ  رد  و  عقوم - هب  گرم  دـنچ  ره  گرم - زا  و  دـشاب ، انف »  » قشاع دـیاب  دوب  هدـش  هدـیرفآ  انف  يارب  ناسنا  رگا 
نآ زا  شدوجو  مامت  اب  تسا ، لهـس  هدوبن ، دـنیاشوخ  یناـمز  چـیه  رد  ناـسنا  يارب  یتسین  ینعم  هب  گرم  هفاـیق  مینیب  یم هک  یلاـح 

، رصم مارها  نوچمه  ینادیواج  رباقم  نتخاس  ندرک و  ییایموم  قیرط  زا  ناگدرم  مسج  نتـشادهگن  یقاب  يارب  شـشوک  دزیرگ ! یم
.تسا اقب  هلأسم  هب  ناسنا  نازوس  قشع  زا  ینشور  لیلد  تسا ، رمع  لوط  هیام  هچنآ  و  یناوج ، ریسکا  و  تایح ، بآ  لابند  ندیود  و 

هدوهیب و لقا  دـح  محازم و  هقالع  کی  زج  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوت  یم یموهفم  هچ  اقب  هب  هقالع  نیا  میدـش  هدـیرفآ  اـنف  يارب  اـم  رگا 
115 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فرصم ! یب

ام دوجو  رد  وا  هچ  ره  میدـقتعم  ام  مینک ، یم لابند  اناد  میکح و  دـنوادخ  دوجو  شریذـپ  زا  دـعب  ار  داعم  ثحب  اـم  دـینکن  شومارف 
ملاع نیا  زا  دعب  ناهج  شنیرفآ و  اب  یگنهامه  نآ  و  دشاب ، هتشاد  یباسح  دیاب  زین  اقب  هب  قشع  نیا  ربانب  تسا ، باسح  يور  هدیرفآ 
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.تسا
رگا نینچمه  دراد ، دوجو  جراخ  رد  یبآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دـیرفآ ، ار  شطع  ام  دوجو  رد  شنیرفآ  هاگتـسد  رگا  رگید  ریبعت  هب 
هبذاج هن  رگ  و  تسه ، جراخ  رد  یفلاخم  سنج  هک  تسا  نیا  هناشن  دراد  دوجو  ناسنا  رد  فلاخم  سنج  هب  هقـالع  یـسنج و  هزیرغ 

.تسین راگزاس  شنیرفآ  تمکح  اب  ددرگ  بوذجم  نآ  هب  هک  يزیچ  نودب  ششک  و 
داقتعا رب  یناوارف  ياه  هناشن مینک  یم یـسررب  ماـیا  نیرتیمیدـق  تسدرود و  ياـهنامز  زا  ار  رـشب  خـیرات  هک  یماـگنه  رگید  يوس  زا 

.میبای یم گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  ناسنا  خسار 
تیفیک ناگدرم ، نفد  زرط  اصوصخم  تسا ، اـم  تسد  رد  خـیرات - زا  لـبق  ياـهناسنا  یتح  نیـشیپ - ياـهناسنا  زا  زورما  هک  يراـثآ 

زا دـعب  یگدـنز  هب  داقتعا  اهنآ  هاگآان  نادـجو  نورد  رد  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ناگدرم ، هارمه  یئایـشا  نفد  یتح  و  روبق ، نتخاـس 
.تسا هدوب  هتفهن  گرم 

اریز دنا ، هدوب بهذم  یعون  ياراد  رشب  نیتسخن  فئاوط  هک  دهد  یم ناشن  قیقد  تاقیقحت  : » دیوگ یم فورعم  ناسانـشناور  زا  یکی 
ار دوخ  هدیقع  قیرط  نیا  هب  و  دـنداهن ، یم ناشرانک  رد  ار  ناشراک  رازبا  دـندرپس و  یم كاخ  هب  صوصخم  زرط  هب  ار  دوخ  ناگدرم 

.دندناسر یم توبث  هب  رگید  يایند  دوجو  هب 
نینچ و  دـندومیپ ، یم اطخ  هار  نآ  ریـسفت  رد  دـنچ  ره  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ماوقا  نیا  هک  دـهد  یم ناشن  اهنیا 

.تسا یگدنز  نیمه  هیبش  تسرد  یگدنز  نآ  هک  دنتشادنپ  یم
ریـسفت هدـیزگرب  .تسناد  تداع  نیقلت و  کی  هجیتن  افرـص  ای  تشادـنپ و  هداس  ناوت  یمن ار  راد  هشیر یمیدـق  داقتعا  نیا  لاح  ره  هب 

116 ص : ج4 ، هنومن ،
.تسا داعم  ندوب  يرطف  رب  يرگید  هاوگ  نادجو »  » مان هب  ینورد  همکحم  دوجو  موس  يوس  زا 

لباق یملق  نایب و  چـیه  اب  هاگ  هک  یـشمارآ  دـنک ، یم شمارآ  ساـسحا  شنادـجو  نورد  رد  کـین  راـک  ماـجنا  ربارب  رد  یناـسنا  ره 
.تسین فیصوت 

هب تسد  هدـش  هدـید  رایـسب  هک  اـجنآ  اـت  دـنک ، یم یتحاراـن  ساـسحا  گرزب ، تاـیانج  اـصوصخم  ناـهانگ ، ربارب  رد  سکع  هـب  و 
.دناد یم نادجو  هجنکش  زا  یئاهر  ار  نآ  لیلد  و  دنک ، یم راد  هبوچ  تازاجم و  میلست  ار  دوخ  ای  دنز و  یم یشکدوخ 

يا همکحم هاـگداد و  نینچ  ياراد  نم  دوجو  نوچمه  یکچوک  ملاـع  تسا  نکمم  هنوگچ  دـسرپ : یم دوـخ  زا  ناـسنا  لاـح  نیا  اـب 
؟ دشاب یهت  یهاگداد  نادجو و  نینچ  زا  گرزب  ملاع  اما  دشاب ،

.دوش یم نشور  ام  رب  فلتخم  قرط  زا  گرم  زا  سپ  یگدنز  داعم و  هلأسم  ندوب  يرطف  بیترت  نیا  هب  و 
.ءاقب هب  اهناسنا  یمومع  قشع  هار  زا 

.رشب خیرات  لوط  رد  نامیا  نیا  دوجو  قیرط  زا 
.ناسنا ناج  نورد  رد  نآ  کچوک  هنومن  دوجو  هار  زا  و 

116 ص :  اهناسنا .....  یگدنز  رد  داعم  باتزاب  - 2

رکف و رب  يدنمورین  رایـسب  رثا  رـش ، ریخ و  زا  معا  وا  ياهراک  یگنادواج  و  یمدآ ، لامعا  راثآ  ياقب  گرم و  زا  سپ  ملاع  هب  داقتعا 
.دوش رثؤم  دناوت  یم اهیتشز  اب  هزرابم  اهیکین و  هب  قیوشت  رد  يرثؤم  لماع  کی  ناونع  هب  دراذگ و  یم اهناسنا  تالضع  باصعا و 
رگراثیا دهاجم و  راکادـف و  دارفا  قیوشت  فرحنم و  دـساف و  دارفا  حالـصا  رد  دـناوت  یم گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  نامیا  هک  یتارثا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1845 

http://www.ghaemiyeh.com


یلومعم ياههاگداد  اب  زیخاتسر  هاگداد  تاصخـشم  هک  ارچ  تسا  یلومعم  ياهرفیک  اههاگداد و  تارثا  زا  شیب  بتارم  هب  دراذگب 
117 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روز  رز و  هن  و  دراد ، دوجو  رظن  دیدجت  هن  هاگداد  نآ  رد  تسا ، توافتم  رایسب 

.تسا نامز  لوط  هب  دنمزاین  نآ  تافیرشت  هن  و  دراد ، يا  هدیاف نآ  رد  نیغورد  كرادم  هئارا  هن  دراذگ ، یم رثا  شنارظان  رکف  يور 
دـش دهاوخ  هتفریذپ  وا  زا  یتعافـش  هن  دوش و  یمن هداد  ازج  يرگید  ياجب  سک  چیه  هک  دیزیهرپب  يزور  زا  : » دیوگ یم دیجم  نآرق 
رگا هدرک ، متـس  ملظ و  هـک  اـهنآ  زا  سک  ره  : » دـیوگ یم زین  و  ( 48 هرقب / «. ) دـیآ یم وا  يراـی  هب  یـسک  هن  و  لدـب ، تمارغ و  هن  و 

ار یهلا  باذـع  هک  یماـگنه  و  دـهد ، یم شیوـخ  تاـجن  يارب  ار  همه  زور  نآ  رد  دـشاب ، هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  نـیمز  يور  یماـمت 
دهاوخن اهنآ  رب  یمتس  دوش و  یم يرواد  تلادع  هب  اهنآ  نایم  رد  و  دنوش ) رتاوسر  ادابم   ) دنراد یم موتکم  ار  دوخ  ینامیشپ  دننیب  یم
دنوادـخ هک  ارچ  دـهد  ازج  هداد  ماـجنا  هچنآ  هب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  فدـه  : » میناوـخ یم زین  و  ( 54 سنوی / «. ) تفر

هب مشچ  کی  رد  دنوادخ  : » تایاور زا  یضعب  قبط  هک  تسا  عطاق  عیرس و  وا  باسح  يردق  هب  ( 51 میهاربا / «. ) تسا باسحلا  عیرس 
، هدش رکذ  ازج  زور  ندرک  شومارف  ناهانگ  زا  يرایسب  همشچ  رس  دیجم  نآرق  رد  لیلد  نیمه  هب  دسر »! یم ار  همه  باسح  ندز  مه 
زا يا  هراپ زا  یتح  ( 14 هدجس / ملا  «. ) دیدرک شومارف  ار  زورما  تاقالم  هکنیا  رطاخ  هب  ار  خزود  شتآ  دیشچب  : » دیامرف یم هک  اجنآ 

يراددوخ فـالخ  لاـمعا  زا  يرایـسب  ماـجنا  زا  زین  دـشاب  هتـشاد  تماـیق  هراـب  رد  یناـمگ  رگا  ناـسنا  هک  دوش  یم هدافتـسا  تاریبعت 
.دنک یم

(4 نـیففطم / «. ) دـنوش یم ثوـعبم  یگرزب  زور  يارب  هـک  دـننک  یمن ناـمگ  اـهنآ  اـیآ  : » دــیامرف یم ناـشورف  مـک  هراـب  رد  هکناـنچ 
يراکادـف راثیا و  تشذـگ و  و  دـننیرفآ ، یم داهج  ياهنادـیم  رد  زورما  هتـشذگ و  رد  مالـسا  نادـهاجم  هک  ینادـیواج  ياه  هسامح

همه دـنهد ، یم ناـشن  نافعـضتسم  ناـمورحم و  زا  تیاـمح  یمالـسا و  ياـهروشک  زا  عاـفد  هنیمز  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هـک  یمیظع 
اه هدیدپ هنوگ  نیا  هک  هداد  ناشن  فلتخم  تایبرجت  نادنمـشناد و  تاعلاطم  تسا ، رگید  يارـس  نادیواج  یگدنز  هب  داقتعا  باتزاب 

118 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  زج  هدرتسگ  عیسو و  سایقم  رد 
.تسین ریذپ  ناکما  دراد  يا  هژیو ياج  نآ  رد  گرم  زا  سپ  یگدنز  هک  يا  هدیقع قیرط 

: وگب ِْنیَیَنْسُْحلا » يَدْحِإ  اَّلِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت  ْلَه  ُْلق  : » تسا نیا  شقطنم  هک  يزابرس 
هب ندیسر  ای  امـش و  رب  يزوریپ  ای  « ) راختفا تداعـس و  ریخ و  ود  زا  یکی  هب  ندیـسر  زج  دیـشیدنا ؟ یم هچ  ام  هراب  رد  نانمـشد  امش 

.ریذپان تسکش  تسا  يزابرس  اعطق  ( 52 هبوت / ( ) تداهش راختفا 
، دنزیرگ یم دنک  یعادـت  ار  نآ  هک  زیچ  ره  نآ و  مان  زا  یتح  و  تسا ، زیگنا  تشحو  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  هک  گرم  هرهچ 

ندـش دازآ  سفق و  نتـسکش  گرزب ، یناهج  هب  يا  هچیرد هکلب  تسین ، ابیزان  اـهنت  هن  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  نادـنم  هدـیقع يارب 
.تسا قلطم  يدازآ  هب  ندیسر  و  نت ، نادنز  ياهرد  ندش  هدوشگ  ناسنا ، حور 

: دراد دوجو  اجنیا  رد  فلتخم  هاگدید  ود  هک  ارچ  تسا ، نییدام  ناتسرپادخ و  گنهرف  لصاف  طخ  أدبم ، زا  دعب  داعم  هلأسم  الوصا 
.دریگ یم نایاپ  نآ  اب  زیچ  همه  هک  ارچ  دزیرگ ، یم نآ  زا  شدوجو  مامت  اب  و  دنیب ، یم قلطم  يدوبان  انف و  ار  گرم  هک  یهاگدید 

نارکیب نامـسآ  رد  ندوشگ  رپ  و  نشور ، روانهپ و  عیـسو و  یملاع  هب  نداـهن  ماـگ  دـیدج و  دـلوت  کـی  ار  گرم  هک  یهاگدـید  و 
.درمش یم

اب هکلب  دـنهد ، یمن هار  دوخ  هب  یتشحو  سرت و  فدـه  هار  رد  تداهـش  گرم و  زا  اـهنت  هن  بتکم  نیا  نارادـفرط  هک  تسا  یعیبـط 
رتشیب گرم  هب  شا  هقالع بلاط  یبا  دـنزرف  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـیامرف یم هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بتکم  زا  نتفرگ  ماـهلا 

.دننک یم لابقتسا  فده  هار  رد  گرم  زا  ردام » ناتسپ  هب  راوخریش  كدوک  زا  تسا 
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تزف و : » دومرف تسشن  ورف  شکرابم  زغم  رب  مجلم » نب  نمحرلا  دبع   » راگزور راکتیانج  ریشمش  هبرض  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  و 
مدآ فده ، یب وسرت و  ناسنا  زا  داعم  هب  نامیا  هکنیا  نخـس  هاتوک  مدـش »! تحار  راگتـسر و  زوریپ و  هبعک ، يادـخ  هب  ۀـبعکلا  ّبر 

.تساوقت یکاپ و  اهراثیا و  اه و  هسامح زا  ولمم  شیگدنز  هک  دنیرفآ  یم يرادفده  تماهش و  اب  عاجش و 
119 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

119 ص :  داعم .....  یلقع  لئالد  - 3

هراشا

یلقع لئالد  دوش  یم هنیمز  نیا  رد  هیآ  اهدـص  لماش  تسا و  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  داـعم  يارب  هک  یناوارف  یلقن  لـئالد  زا  هتـشذگ 
: دوش یم يروآدای  نآ  زا  یتمسق  اجنیا  رد  هدرشف  روطب  هک  دراد  دوجو  رما  نیا  رب  زین  ینشور 

119 ص :  تمکح ..... : ناهرب  فلا -

یگدـنز هک  دـنام  یم نیا  هب  تسرد  دوـب ، دـهاوخ  ینعم  یب چوـپ و  میریگب  رظن  رد  رگید  ناـهج  نودـب  ار  ناـهج  نیا  یگدـنز  رگا 
.مینک ضرف  ایند  نیا  یگدنز  نودب  ار  ینینج  نارود 

؟ درک یم هولج  موهفم  یب ینینج  نارود  ردقچ  دندرم  یم دندش و  یم هفخ  دـلوت  هظحل  رد  اهنینج  مامت  هک  دوب  نیا  تقلخ  نوناق  رگا 
.تشاد دهاوخ  دوجو  یمگ  رد  رس  نیا  دوش  روصت  رگید  ناهج  زا  هدیرب  ناهج  نیا  یگدنز  رگا  نینچمه 

هبرجت یب ماخ و  یتدـم  مینز ؟ اپ  تسد و  تالکـشم  نایم  رد  ایند  نیا  رد  رتشیب  رتمک و  اـی  لاـس  داـتفه  اـم  هک  دراد  یموزل  هچ  اریز 
ییاج هب  تامولعم  رظن  زا  هک  یماگنه  میشاب  شناد  ملع و  لیـصحت  لابند  هب  یتدم  تسا »! مامت  رمع  یماخ ، دوش  هتخپ  ات  و   » میـشاب

ساـبل و تسد  دـنچ  ندیـشوپ  اذـغ و  يرادـقم  ندروـخ  مینک ؟ یم یگدـنز  هچ  يارب  هزاـت  هتـسشن ! اـم  رـس  رب  يریپ  فرب  میدیـسر 
، هدرتسگ نامـسآ  نیا  یتسار  هب  ایآ  لاس !؟ اههد  ار  يرارکت  هدننک  هتـسخ  همانرب  نیا  نداد  همادا  ررکم و  ياهندش  رادیب  ندیباوخ و 

هزیر نیا  گرزب و  ياـه  هناـخباتک همه  نیا  ناـیبرم و  ناداتـسا و  همه  نـیا  تارخؤـم و  تامدـقم و  هـمه  نـیا  رواـنهپ و  نـیمز  نـیا 
يداـم یگدـنز  ندیـشوپ و  ندیـشون و  ندروخ و  ناـمه  يارب  همه  هتفر ، راـک  هب  تادوجوم  ریاـس  اـم و  شنیرفآ  رد  هک  ییاـهیراک 

؟ تسا
تاجن یـشکدوخ و  هب  مادقا  اهنآ  زا  یهورگ  دننک و  یم یگدنز  نیا  یچوپ  هب  فارتعا  دنرادن ، لوبق  ار  داعم  هک  اهنآ  هک  تساجنیا 

120 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنرمش ! یم راختفا  هیام  ای  زاجم و  ار  ینعم  یب چوپ و  یگدنز  نیا  زا 
يارب يا  همدقم هکنآ  یب ار  ناهج  نیا  یگدـنز  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  وا  نایاپ  یب تمکح  دـنوادخ و  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 

؟ درمشب هجوت  لباق  دشاب  رگید  ناهج  نادیواج  یگدنز 
رگا ینعی  ( 115 نونمؤم / ( »؟ دـیدرگ یمن زاب  اـم  يوس  هب  دـیا و  هدـش هدـیرفآ  هدوهیب  دـیدرک  ناـمگ  اـیآ  : » دـیوگ یم دـیجم  نآرق 

.دوب هدوهیب  ثبع و  ناهج  نیا  یگدنز  دوبن  ادخ  يوس  هب  تشگزاب 
يا هعرزم ار  ناهج  نیا  هک  دوش  یم راگزاس  يدنوادخ  تمکح  اب  دنک و  یم ادیپ  ینعم  موهفم و  ایند  نیا  یگدـنز  یتروص  رد  يرآ 
ارـس نآ  يارب  يا  هناختراجت رگید و  ناهج  يارب  یهاگـشناد  هیهت و  سالک  عیـسو و  ملاع  نآ  يارب  یهاگرذگ  رگید و  ناهج  يارب 

قدـص و هاگیاج  ایند  نیا  : » دومرف هغـالبلا  جـهن  رد  شیاوتحمرپ  تاـملک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  هنوگناـمه  مینادـب ،
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يارـس و  دمهفب ، يزیچ  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسردنت  هناخ  دنک و  راتفر  یتسار  هب  نآ  اب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسار 
ناتـسود دجـسم  دریگ ، زردـنا  نآ  زا  هـکنآ  يارب  تـسا ، زردـنا  لـحم  و  دریگرب ، هشوـت  نآ  زا  هـک  سک  نآ  يارب  تـسا  يزاـین  یب

«. تسا قح  ءایلوا  هناختراجت  یهلا و  یحو  لوزن  لحم  راگدرورپ و  ناگتشرف  هاگزامن  تسادخ ،
امـش : » تسا نآ  رـس  تشپ  يرگید  ملاع  هکنیا  رب  دـهد  یم یهاوگ  یبوخ  هب  ناهج  نیا  عضو  یـسررب  هعلاطم و  هکنیا  نخـس  هاتوک 

(62 هعقاو / ( »؟ تسا يرگید  ناهج  نآ  یپ  زا  هک  دیوش  یمن رکذتم  ارچ  دیدید  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  شنیرفآ  یلوا و  هئشن 

120 ص :  تلادع ..... : ناهرب  ب -

.تسا هدش  باسح  نآ  زیچ  همه  هک  دهد  یم ناشن  شنیرفآ  نیناوق  یتسه و  ماظن  رد  تقد 
گرم ای  يرامیب  ببـس  دـهد  یم خر  ینوزومان  رییغت و  نیرتمک  هاگره  هک  تسامرفمکح  يا  هنالداع ماظن  نانچنآ  ام  نت  نامزاس  رد 

رد هک  تسا  قیقد  ماظن  نامه  لومـشم  ام  نت  ياهلولـس  ءزج  ءزج  ام و  مشچ  ياه  هدرپ ام ، نوخ  شدرگ  ام ، بلق  تاـکرح  دوش ، یم
ص: ج4 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  دـشاب ؟ روانهپ  ملاع  نیا  رد  روجان  هلـصو  کی  دـناوت  یم ناسنا  ایآ  .دـنک  یم تموکح  ملاع  لک 

121
رگا یلو  دنک ، یط  ار  لماکت  ریـسم  نآ  هیاس  رد  دـیامزایب و  ار  وا  ات  هداد  رایتخا  هدارا و  يدازآ  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد 
نیا زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ناگدـننک  هارمگ  ناهارمگ و  نارگمتـس ، ناـملاظ و  رگا  دوش ؟ یم هچ  درک ، هدافتـسا  ءوس  يدازآ  زا  ناـسنا 

؟ دنک یم اضتقا  هچ  دنوادخ  لدع  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  یهلا  تبهوم 
اما دنسر ، یم نآ - زا  یتمـسق  لقاال  ای  دوخ - لامعا  رفیک  هب  دنوش و  یم تازاجم  ایند  نیا  رد  ناراکدب  زا  یهورگ  هک  تسا  تسرد 

، دنـسرب ناهج  نیا  رد  دوخ  لامعا  شاداپ  هب  ناکین  ناکاپ و  همه  و  دننیبب ، ار  دوخ  رفیک  همه  نامرجم ، همه  هک  تسین  نانچ  املـسم 
؟ دنشاب ناسکی  راگدرورپ  تلادع  هّفک  رد  هورگ  ود  نیا  تسا  نکمم  ایآ 

مکح هنوگچ  میهد ، رارق  نامرجم  نوچمه  دنمیلـست  تلادع  قح و  هب  ادـخ  نوناق  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  ایآ  : » دـیجم نآرق  هتفگ  هب 
(28 ص / ( »؟ میهد رارق  نارجاف  نوچمه  ار  ناراگزیهرپ  تسا  نکمم  ایآ  : » دـیامرف یم رگید  ياج  رد  و  35 و 36 ) ملق / ( »؟ دینک یم
و ناهج » نیا  تافاکم   » هاگداد تیافک  مدـع  هک  هنوگ  نامه  تسین  دـیدرت  ياج  قح  نامرف  تعاطا  رد  اهناسنا  تواـفت  لاـح  ره  هب 

لوبق دـیاب  نیا  ربانب  دـسر ، یمن رظن  هب  یفاک  ییاهنت  هب  زین  تلادـع  يرارقرب  يارب  ناـهانگ » ياـهلمعلا  سکع   » و نادـجو » همکحم  »
باسح اجنآ  رد  دب  کین و  راک  نزوس  رـس  هک  دـشاب  یماع  لدـع  هاگداد  همکحم و  تسا  مزال  یهلا  تلادـع  يارجا  يارب  هک  درک 

.دش دهاوخن  نیمأت  تلادع  لصا  هن  رگ  دوش و 
ياهوزارت ام  : » دـیوگ یم دـیجم  نآرق  زیخاتـسر ، داعم و  دوجو  لوبق  اب  تسا  يواسم  ادـخ  لدـع  لوبق  هک  تفریذـپ  دـیاب  نیا  رباـنب 

دوش و یم مکح  تلادـع  هب  اهنآ  نایم  رد  تماـیق  زور  رد  : » دـیامرف یم زین  و  ( 47 ءایبنا / «. ) مینک یم اپ  رب  تماـیق  زور  رد  ار  تلادـع 
(54 سنوی / «. ) دش دهاوخن  اهنآ  رب  یمتس  ملظ و 

121 ص :  فده ..... : ناهرب  ج -

و لماکت »  » هب نآ  زا  یفـسلف  تاریبعت  رد  هک  تسا  هدوب  یفدـه  ناسنا  شنیرفآ  يارب  یهلا ، ینیب  ناهج  رد  نییدام ، رادـنپ  فالخ  رب 
ج4، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ّنج  نم  : » تسا هدش  ریبعت  یگدنب  تدابع و  ای  ادخ و  هب  برق  هب  نآ  زا  یهاگ  ثیدح  نآرق و  ناسل  رد 

122 ص :
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هار نم  برق  میرح  هب  دـنوش و  لماک  یگدـنب  تداـبع و  هیاـس  رد  و  دـننک » شتـسرپ  ارم  هک  روظنم  نیا  هب  رگم  مدـیرفاین  ار  سنا  و 
؟ ددرگ یم نیمأت  گرزب  فده  نیا  دشاب  زیچ  همه  نایاپ  گرم  رگا  ایآ  ( 56 تایراذ /  ) .دنبای

.تسا یفنم  لاؤس  نیا  خساپ  کش  نودب 
رد یتح  و  دنک ، ورد  اجنآ  رد  ار  هعرزم  نیا  لوصحم  و  دبای ، همادا  نآ  رد  ناسنا  لماکت  طخ  دشاب و  ناهج  نیا  زا  دعب  یناهج  دیاب 

.دشاب هدش  نیمأت  ییاهن  فده  ات  دبای  همادا  ریس  نیا  زین  رگید  ناهج 
عطق گرم  زا  سپ  ناهج  زا  ار  یگدـنز  نیا  طابترا  رگا  تسین و  نکمم  داعم  شریذـپ  نودـب  شنیرفآ  فدـه  نیمأت  هکنیا  هصـالخ 

.تشاد میهاوخن  اهارچ  يارب  یخساپ  دریگ و  یم دوخ  هب  امعم  لکش  زیچ  همه  مینک 

122 ص :  فالتخا ..... : یفن  ناهرب  د -

يزور مینک  یم وزرآ  همه  و  میرب ، یم جـنر  دراد  دوجو  ناهج  نیا  رد  اهبهذـم  اهبتکم و  نایم  رد  هک  یتافالتخا  زا  ام  همه  کـش  یب
و هدرک ، لولح  ایند  نیا  یگدـنز  تعیبط  رد  تافالتخا  نیا  هک  دـهد  یم ناشن  نئارق  همه  هک  یلاح  رد  دوش  هدـیچرب  تاـفالتخا  نیا 
زا يرایسب  دنچ  ره  یناهج  دحاو  تموکح  هدننک  اپ  رب  نآ  جع - يدهم - ترـضح  مایق  زا  دعب  هک  دوش  یم هدافتـسا  یلئالد  زا  یتح 

هنماد ات  اراصن  دوهی و  : » دـیجم نآرق  هتفگ  هب  و  دوش ، یمن هدـیچرب  یلک  هب  اهبتکم  فـالتخا  زاـب  یلو  دـش  دـهاوخ  لـح  تاـفالتخا 
هب ماـجنا  رـس  درب  یم تدـحو  يوـس  هب  ار  زیچ  همه  هـک  يدـنوادخ  یلو  ( 14 هدـئام / « ) .دـنام دـنهاوخ  یقاب  ناشتافالتخا  هب  تمایق 

، تسین ریذـپ  ناکما  ایند  نیا  رد  لماک  روطب  رما  نیا  هدام  ملاـع  میخـض  ياـه  هدرپ دوجو  اـب  نوچ  و  داد ، دـهاوخ  ناـیاپ  تاـفالتخا 
ددرگ یم یباتفآ  نانچنآ  قیاقح  و  دش ، دهاوخ  یلمع  هلأسم  نیا  ماجنا  رـس  تسا  روهظ  زورب و  ملاع  هک  يرگید  ناهج  رد  میناد  یم

.دوش یم هدیچرب  یلک  هب  هدیقع  بتکم و  فالتخا  هک 
تمایق زور  رد  دنوادخ  : » دـیامرف یم اج  کی  رد  تسا ، هدـش  هیکت  هلأسم  نیا  يور  دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  هکنیا  بلاج 

123 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  هچنآ  رد  دنک  یم يرواد  اهنآ  نایم  رد 
هک ار  یناـسک  دـنوادخ  هک  دـندرک  داـی  دـکؤم  دـنگوس  اـهنآ  : » دـیامرف یم رگید  ياـج  رد  و  ( 113 هرقب / «. ) دنتـشاد فـالتخا  مه 

دنناد یمن مدرم  رثکا  یلو  دنک ) هدنز  ار  اهنآ  همه  هک   ) تسادخ یعطق  هدعو  نیا  .تسین  نینچ  یلو  دنک ، یمن هدنز  زگره  دنریم  یم
«. دنتفگ یم غورد  دـننادب  دـندش  رکنم  هک  یناسک  ات  دزاس  نشور  اهنآ  يارب  دنتـشاد  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  فدـه 

38 و 39) لحن / )

123 ص :  داعم .....  هلأسم  نآرق و  - 4

هجرد رد  شیگنهرف  یتیبرت و  راثآ  اهیگژیو و  اب  داعم  هلأسم  تسا  ءایبنا  تامیلعت  رد  هلأـسم  نیرت  یـساسا هک  دـیحوت  هلأـسم  زا  دـعب 
.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  یسانشادخ  دیحوت و  زا  دعب  ار  تایآ  نیرتشیب  ینآرق  ياهثحب  رد  اذل  دراد ، رارق  لّوا 

هاگ هک  هدـنبوک  رثؤم و  تانیقلت  یباطخ و  ياهثحب  تروص  هب  هاگ  تسا و  یقطنم  ياهلالدتـسا  تروص  هب  هاگ  داعم  ینآرق  ثحابم 
حور ناج و  قامعا  رد  تالالدتـسا  نوچمه  هک  تسا  نانچ  مالک  هناقداص  نحل  و  دوش ، یم تسار  ناسنا  ندـب  رب  وم  نآ  ندینـش  زا 

.دنک یم ذوفن  ناسنا 
لاحم ار  نآ  ابلاغ  نارکنم  هک  ارچ  دـنک ، یم هیکت  داعم  ناـکما  عوضوم  يور  رتشیب  نآرق  یقطنم ، تالالدتـسا  ینعی  لّوا ، شخب  رد 
تایح هب  هدش  كاخ  هدیسوپ و  ماسجا  تشگزاب  مزلتسم  هک  ینامـسج » داعم   » تروص هب  مه  نآ  داعم  دندوب  دقتعم  و  دنتـشادنپ ، یم
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.تسین ریذپ  ناکما  تسا ، نیون  یگدنز  و 
هلأـسم نآ  ددرگ و  یم متخ  اـج  کـی  هب  همه  هک  یقرط  و  دوـش ، یم دراو  عوـنتم  نوگاـنوگ و  ـالماک  قرط  زا  نآرق  شخب ، نـیا  رد 

.تسا داعم » یلقع  ناکما  »
: دیوگ یم نشور  ایوگ و  هاتوک و  ترابع  کی  رد  و  دنک ، یم مسجم  ناسنا  رظن  رد  ار  نیتسخن  یگدنز  هاگ 

همه هک  ار  اهنآ  زیخاتـسر  و  ناهایگ ، گرم  یگدـنز و  هاگ  ( 29 فارعا / «. ) دیدرگ یم زاب  دـیرفآ  زاغآ  زا  ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  »
124 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مینیب  یم مشچ  اب  لاس 

.تسا هنوگ  نیمه  زین  امش  زیخاتسر  دیوگ : یم نآ  نایاپ  رد  هدرک و  مسجم 
نیمزرس نآ  هلیـسو  هب  و  هدش ...  ورد  ياه  هناد میدنایور و  زبسرـس  ياهغاب  نآ  هلیـسو  هب  میداتـسرف و  یتکرب  رپ  بآ  نامـسآ  زا  ام  »

یـسک نامه  دنوادخ  : » دـیوگ یم رگید  ياج  رد  ات 11 )  9 ق / ( »؟ تسا هنوگ  نیمه  زین  امـش )  ) زیخاتـسر میدرک ، هدـنز  ار  يا  هدرم
زا دـعب  ار  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  میدـنار و  هدرم  نیمزرـس  يوس  هب  ار  نآ  دـنروآرد و  تکرح  هب  ار  اهربا  ات  داتـسرف  ار  اهداب  هک  تسا 

حرطم نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  ار  دنوادخ  تردـق  هلأسم  هاگ  ( 9 رطاف / !« ) تسا نینچ  زین  زیخاتسر  میدیـشخب ، تایح  شگرم 
: دیوگ یم هدرک ،

يرآ دنک ؟ هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  رداق  دشن  هتـسخ  اهنآ  شنیرفآ  زا  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدنوادخ  دـنناد  یمن ایآ  »
زا يا  هنومن ناونع  هب  ار  زبس  تخرد  نورد  زا  شتآ  ندیرپ  نوریب  اهیژرنا و  زیخاتـسر  هاگ  و  ( 33 فاقحا / «. ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا 

: دیوگ یم هدرک ، حرطم  بآ ، لد  رد  شتآ  نتفرگ  رارق  و  وا ، تردق 
رد ار  ینینج  یگدنز  هاگ  ( 80 سی / !« ) دیرفآ شتآ  امـش  يارب  زبس  تخرد  زا  هک  دناشوپ  یم تایح  سابل  ار  ناگدرم  ییادـخ  نآ  »

، میدیرفآ كاخ  زا  ار  امـش  ام  هک  دینکن  شومارف  دیراد  کش  زیخاتـسر  رد  رگا  مدرم ! يا  : » دیوگ یم دزاس و  یم مسجم  ناسنا  رظن 
ياراد یـضعب  هک  هدش ) هدیوج  تشوگ  نوچمه  یتشوگ  هراپ   ) هغـضم زا  سپـس  هدش ) هتـسب  نوخ   ) هقلع زا  دـعب  و  هفطن ، زا  سپس 

هک ار  ییاهنینج  و  میرداق ) زیچ  ره  رب  هک   ) میزاس نشور  امش  يارب  ام  هک  تسا  نیا  فده  .لکش  یب یضعب  تسا و  تقلخ  لکش و 
و ( 5 ّجـح / «. ) میتسرف یم ایند  ملاع  هب  یلفط  تروص  هب  ار  امـش  سپـس  میراد ، یم هاـگن  نارداـم  محر  رد  ینیعم  تدـم  اـت  میهاوخب 

دننام دـشاب - گرم  دوخ  یتاهج  زا  هکلب  تسا  گرم  ردارب  هک  ییاهباوخ  ینـالوط - ياـهباوخ  رد  ار  زیخاتـسر  حبـش  هاـگ  هرخـالاب 
: دیامرف یم اهنآ  يرادیب  باوخ و  نوماریپ  ییابیز  بلاج و  حرـش  زا  دعب  و  دهد ، یم ناشن  فهک  باحـصا  هلاس  هن  دصیـس و  باوخ 

125 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زیخاتسر  هدعو  دننادب  ات  میدرک  اهنآ  لاح  هجوتم  ار  مدرم  نینچ  نیا  »
يارب نآرق  تایآ  يال  هب  رد ال  هک  تسا  فلتخم  هار  شـش  نیا  ( 21 فهک / «. ) تسین يدیدرت  تمایق  مایق  رد  تسا و  قح  دـنوادخ 

.تسا هدش  حرطم  داعم  ناکما  نایب 
لیئارسا ینب  زا  يا  هتشک ناتـساد  و  ( 259 هرقب /  ) ریزع تشذگرـس  و  ( 260 هرقب /  ) میهاربا هناگ  راهچ  ناغرم  ناتـساد  نیا  رب  هوـالع 

رکذ هنیمز  نیا  رد  نآرق  هک  تسا  يرگید  لـئالد  دـهاوش و  تسا  هلأـسم  نیا  يارب  یخیراـت  هنوـمن  کـی  مادـک  ره  هـک  ( 73 هرقب / )
.دنک یم

نیا رد  هک  ییایوگ  لئالد  و  دراد ، نآ  جـیاتن  تامدـقم و  نآ و  ياه  هرهچ داعم و  زا  دـیجم  نآرق  هک  یمیـسرت  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
ریثأت تحت  دشاب  هتـشاد  رادیب  نادجو  زا  يا  هرهب نیرتمک  سک  ره  هک  تسا  هدـننک  عناق  هدـنز و  يردـق  هب  تسا  هدرک  حرطم  هنیمز 

.دریگ یم رارق  نآ  قیمع 
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125 ص :  ینامسج .....  داعم  - 5

اماوت مسج  حور و  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  دـنک ، یم تشگزاب  رگید  ناهج  رد  مسج  اهنت  هک  تسین  نیا  ینامـسج  داعم  زا  روظنم 
.تسا مسج  تشگزاب  زا  وگتفگ  تسا ، ملسم  حور  تشگزاب  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یم ثوعبم 

و تسا ، ناسنا  اب  ناهج  نیا  رد  اهنت  هک  دنتسناد  یم یبکرم  ار  مسج  و  دندوب ، دقتعم  یناحور  داعم  هب  اهنت  نیـشیپ  هفـسالف  زا  یعمج 
.دباتش یم حاورا  ملاع  هب  دزاس و  یم اهر  ار  نآ  دوش ، یم زاین  یب نآ  زا  گرم  زا  دعب 

هب دیقم  یضعب  اجنیا  رد  .دریگ  یم تروص  ینامسج  یناحور و  هبنج  ود  ره  رد  داعم  هک  تسا  نیا  مالسا  گرزب  ياملع  هدیقع  یلو 
تسوا حور  هب  ناسنا  تیصخش  نوچ  و  دراذگ ، یم حور  رایتخا  رد  ار  یمـسج  دنوادخ  دنیوگ : یم و  دنتـسین ، قباس  مسج  صوصخ 

ادـخ نامرف  هب  هتـشگ ، یـشالتم  كاخ و  هک  یمـسج  ناـمه  دـندقتعم  نیققحم  هک  یلاـح  رد  دوش ! یم بوسحم  وا  مسج  مسج  نیا 
126 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  و  دناشوپ ، یم نآ  رب  ینیون  تایح  سابل  و  دوش ، یم يروآ  عمج

.تسا هدش  هتفرگ  دیجم  نآرق  تایآ  نوتم  زا  هک  تسا  يا  هدیقع
یناحور رد  رـصحنم  ار  داعم  هک  اـهنآ  تفگ : ناوت  یم نیقی  روطب  هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ  دـیجم  نآرق  رد  ینامـسج  داـعم  دـهاوش 

هک تسا  نشور  يردق  هب  نآرق  تایآ  رد  داعم  ندوب  ینامسج  هن  رگ  دنا و  هدرکن داعم  ناوارف  تایآ  رد  يا  هعلاطم نیرتمک  دنناد  یم
.تسین دیدرت  هنوگ  چیه  ياج 

هک دوب  نیا  زا  شبجعت  ینابایب  برع  درم  هک  ارچ  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  حوضو  هب  میدناوخ  سی  هروس  رخآ  رد  هک  یتایآ  نیمه 
؟ دنک هدنز  دناوت  یم یسک  هچ  دراد  تسد  رد  هک  ار  هدیسوپ  ناوختسا  نیا 

هدنز درک  داجیا  عادبا و  ار  نآ  تسخن  زور  هک  ییادخ  ار  هدیسوپ  ناوختسا  نیمه  وگب : : » دیوگ یم وا  خساپ  رد  تحارص  اب  نآرق  و 
«. دنک یم

رد ام  ياهکاخ  میدش و  كاخ  ام  یتقو  هنوگچ  : » هک دوب  بلطم  نیمه  رـس  رب  داعم  هلأسم  رد  اهنآ  تفلاخم  ناکرـشم و  بجعت  مامت 
دهد یم هدـعو  امـش  هب  درم  نیا  هنوگچ  : » دـنتفگ یم اهنآ  ( 10 هدجـس / ملا  ( »؟ مینک یم نت  رد  تایح  سابل  هراـبود  دـش ، مگ  نیمز 

دندرک یم بجعت  هلأسم  نیا  زا  يردـق  هب  اهنآ  ( 35 نونمؤم / «. ) دیدرگ یمزاب یگدنز  هب  رگید  راب  دـیدش  كاخ  دـیدرم و  هک  یتقو 
.دنتشادنپ یم ادخ  رب  غورد  ای  نونج و  هناشن  ار  نآ  راهظا  هک 

شنیرفآ راب  رگید  دیدش  هدنکارپ  كاخ و  الماک  هک  یماگنه  دهد  یم ربخ  امش  هب  هک  میهد  ناشن  امش  هب  ار  يدرم  : » دنتفگ نارفاک 
رود ینامـسج  داعم  نیمه  روحم  رب  داعم  ناکما  هراب  رد  نآرق  تالالدتـسا  اـمومع  لـیلد  نیمه  هب  7 و 8 ) أبـس / «. ) دیبای یم يدیدج 

.تساعدم نیا  هاوگ  دهاش و  همه  تشذگ  لبق  لصف  رد  هک  يا  هناگشش تانایب  و  دنز ، یم
داعم هب  طوبرم  اـهربق  ( 7 رمق / - 51 سی /  ) دـیوش یم جراخ  اهربق  زا  تمایق  رد  امـش  هک  دـنک  یم ناـشن  رطاـخ  ارارک  نآرق  هوـالعب 

.تسا ینامسج 
127 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  ندش  هدنز  ریزع و  ناتساد  نینچمه  و  میهاربا ، هناگ  راهچ  ياهغرم  ناتساد 

.دیوگ یم نخس  ینامسج  داعم  زا  تحارص  اب  همه  لیئارسا ، ینب  لوتقم  يارجام  و  گرم ، زا  دعب 
مه مسج و  هلحرم  رد  مه  داعم  هک  دهد  یم ناشن  همه  هدرک ، تشهب  يونعم  يدام و  بهاوم  زا  دـیجم  نآرق  هک  يدایز  ياهفیـصوت 

ینعم يونعم  بهاوم  راـنک  رد  يداـم  ذـئاذل  یتـشهب و  ياهاذـغ  عاونا  روـصق و  روـح و  هن  رگ  و  دریذـپ ، یم قـقحت  حور  هلحرم  رد 
.درادن
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ریبعت هب  و  دـنک ، راکنا  ار  ینامـسج  داعم  دـشاب و  هتـشاد  نآرق  گنهرف  قطنم و  زا  یهاگآ  نیرتمک  یـسک  تسین  نکمم  لاح  ره  هب 
هنیمز نیا  رد  زین  یلقع  دهاوش  یلقن ، لئالد  نیا  رب  هوالع  داعم ! لصا  راکنا  اب  تسا  يواسم  نآرق  رظن  زا  ینامـسج  داعم  راکنا  رگید 

.دشک یم ازارد  هب  نخس  میوش  نآ  دراو  میهاوخب  رگا  هک  دراد  دوجو 

127 ص :  خزود .....  تشهب و  - 6

.رتبلاج رتلماک و  یلکش  رد  یهتنم  تسا ، ناهج  نیا  هیبش  الماک  گرم  زا  سپ  ملاع  هک  دنرادنپ  یم نینچ  يرایسب 
، تسا ناهج  نآ  ناـهج و  نیا  ناـیم  تیمک  تیفیک و  رظن  زا  يداـیز  هلـصاف  دـهد  یم ناـشن  هک  میراد  تسد  رد  يداـیز  نئارق  یلو 

رظن هب  یلماک  هسیاقم  زاب  مینک  یم هیبشت  عیـسو  ياـیند  نیا  اـب  نینج  کـچوک  ملاـع  ناـیم  تواـفت  هب  ار  هلـصاف  نیا  رگا  هکنیا  یتح 
.دسر یمن

هدرکن روطخ  یناسنا  رکف  زا  یتح  و  هدینشن ، یـشوگ  هدیدن و  یمـشچ  هک  تسا  ییاهزیچ  اجنآ  رد  تایاور  زا  یـضعب  حیرـص  قبط 
.تسا

/ هدجـس «. ) هدش هتـشادهگن  ناهنپ  وا  يارب  تسا  مشچ  ینـشور  هیام  هک  ییاهزیچ  هچ  دناد  یمن یناسنا  چیه  : » دیوگ یم دـیجم  نآرق 
رد دوهـش  ناونع  هب  دارفا  اجنیا  رد  .دراد  تواـفت  ـالماک  تسا  مکاـح  ملاـع  نیا  رد  هچنآ  اـب  زین  ناـهج  نآ  رب  مکاـح  تاـماظن  ( 17

128 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسد  اجنآ  رد  یلو  دنوش  یم رضاح  هاگداد 
زا یحبـش  اهنت  دوش  هتفگ  رگید  ناهج  هراب  رد  هچنآ  لاح  ره  هب  ( 21 تلّصف / - 65 سی /  ) .دهد یم تداهـش  نت  تسوپ  یتح  اپ و  و 

اجنیا زا  تسین و  نآ  یقیقح  فیـصوت  هب  رداق  ناهج  نیا  رد  ام  يرکف  گنهرف  ام و  يابفلا  الوصا  و  دنک ، یم مسجم  ام  رظن  رد  رود 
.دش دهاوخ  هداد  خساپ  شیاهباذع  اهتمعن و  یگنوگچ  خزود و  تشهب و  هنیمز  رد  تالاؤس  زا  يرایسب  هب 

رد اهباذع  نیرتدیدش  زا  تسا  ینوناک  خزود  و  تسا ، يونعم  يدام و  زا  معا  یهلا  بهاوم  عاونا  نوناک  تشهب  میناد  یم ردق  نیمه 
.تهج ود  ره 

هروس نایاپ  ! » دناد یمن دنیبن  یسک  ات  ار  نآ  لیصفت  اما  میتسه  نمؤم  نآ  هب  ام  هک  دراد  یتاراشا  نآرق  ود ، نیا  تایئزج  دروم  رد  اما 
« سی

129 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

129 ص :  [ ..... 37  ] تاّفاص هروس 

هراشا

تسا هیآ  و 182  هدش ، لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

129 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دوش یم هصالخ  شخب  جنپ  رد  هروس  نیا  ياوتحم  یلک  روطب 
تـشونرس شکرـس و  نیطایـش  زا  یهورگ  اهنآ  لباقم  رد  و  دنوادخ ، ناگتـشرف  هکئالم و  زا  یئاههورگ  نوماریپ  یثحب  لوا : شخب 
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.دزاس یم حرطم  ار  اهنآ 
رد اهنآ  مامت  يراتفرگ  و  دیوگ ، یم نخـس  تمایق  رد  اهنآ  راک  تبقاع  و  داعم ، توبن و  هب  تبـسن  ناشراکنا  و  رافک ، زا  مود : شخب 

.دهد یم حرش  ار  نایتشهب  ياهیماکداش  اهیئابیز و  تاذل و  یتشهب و  مهم  ياهتمعن  زا  یشخب  زین  و  یهلا ، باذع  لاگنچ 
و طول »  » و ساـیلا »  » و نوراـه »  » و یـسوم »  » و قاحـسا »  » و میهاربا »  » و حون »  » دـننام یگرزب ، ياـیبنا  خـیرات  زا  یتمـسق  موـس : شخب 
، نکـش تب  نامرهق  میهاربا »  » هراب رد  ثحب  یلو  دـنک ، یم وگزاب  ذـفان  رثؤم و  رایـسب  لاح  نیع  رد  هدرـشف و  تروص  هب  ار  سنوی » »

.تسا هدمآ  رتحورشم 
نایم يدـنواشیوخ  هطبار  هب  داقتعا  ینعی  .تسناد  كرـش » عون  نیرتدـب   » ار نآ  ناوت  یم هک  كرـش  عاونا  زا  یکی  زا  مراـهچ : شخب 

.دنک یم ثحب  ناگتشرف  دنوادخ و  نج و  دنوادخ و 
رفک رکشل  رب  ار  قح  رکشل  يزوریپ  هدش ، حرطم  هاتوک  هیآ  دنچ  رد  و  تسا ، هروس  نیا  شخب  نیرخآ  هک  مجنپ  شخب  ماجنا  رـس  و 

.دراد یم نایب  راگدرورپ  سیدقت  هیزنت و  نمض  یهلا ، باذع  لاگنچ  رد  ار  اهنآ  ندش  راتفرگ  و  قافن ، كرش و  و 
130 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

130 ص :  هروس .....  توالت  تلیضف 

: تسا هدمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  : 
هلـصاف وا  زا  درمتم  نیطایـش  و  دوـش ، یم هداد  وا  هـب  هنـسح  هد  یناطیـش  نـج و  ره  ددـع  هـب  دـناوخب  ار  تاـفاص  هروـس  هـک  یـسک  »

هب هک  دـنهد  یم تداهـش  وا  هراب  رد  تماـیق  رد  دنتـسه  وا  ظـفح  رومأـم  هک  يا  هتـشرف ود  دوش و  یم كاـپ  كرـش  زا  و  دـنریگ ، یم
«. تسا هتشاد  نامیا  دنوادخ  نالوسر 

ره زا  دـناوخب  هعمج  زور  ره  رد  ار  تاـفاص  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
وا و  دراذگ ، یم شرایتخا  رد  ار  يزور  نیرتعیسو  دنوادخ  ددرگ ، یم عفد  وا  زا  ایند  یگدنز  رد  یئالب  ره  و  دنام ، یم ظوفحم  یتفآ 

دورب ایند  زا  بش  زور و  نآ  رد  رگا  و  دزاس ، یمن دونع  ناشکندرگ  میجر و  ناطیـش  ياهنایز  راتفرگ  ندـب ، نادـنزرف و  لام و  رد  ار 
«. دزاس یم هجرد  مه  ادهش  اب  تشهب  رد  ار  وا  و  دناریم ، یم دیهش  و  دنک ، یم ثوعبم  دیهش  ار  وا  دنوادخ 

تیفیک نیا  اب  ار  هروس  نیا  توالت  هک  یـسک  کش  نودـب  و  تسا ، لمع  نآ  زا  دـعب  داقتعا و  سپـس  هشیدـنا و  توـالت ، زا  فدـه 
رد حلاص  لامعا  حیحـص و  داقتعا  نتـشاد  اب  و  ددرگ ، یم كاپ  كرـش  زا  مه  دنام ، دهاوخ  ظوفحم  نیطایـش  رـش  زا  مه  دهد  ماجنا 

.تفرگ دهاوخ  رارق  نادیهش  هرمز 
.تسا نآ  لوا  هیآ  تبسانم  هب  تاّفاص »  » مان هب  هروس  نیا  يراذگمان  انمض 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

130 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اهدـنگوس اب  نآ  تایآ  نیلوا  هک  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هروس  نیتسخن  هروس  نیا  دـنتیرومأم : ماجنا  هداـمآ  هک  یناگتـشرف  هیآ 1 -) )
.دناشک یم ناهج  نیا  فلتخم  بناوج  هب  دوخ  هارمه  ار  ناسنا  رکف  هک  زیگنا ، هشیدنا  یئاهدنگوس  دوش ، یم عورش 

ار دنگوس  لکشم  هتکن  ود  هب  هجوت  یلو  درادن ، دنگوس  هب  يزاین  و  تسا ، رتوگتسار  نایوگتـسار  همه  زا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد 
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.درک دهاوخ  لح  میراد  راک  رس و  نآ  اب  هاگهگ  دعب  هب  نیا  زا  هک  نآرق  تایآ  مامت  رد 
131 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  ربانب  دننک ، یم دای  مهم  شزرا و  رپ  روما  هب  دنگوس  هشیمه  هک : نیا  تسخن 

.هدش دای  دنگوس  اهنآ  هب  هک  تسا  يروما  تیمها  تمظع و  رب  لیلد  نآرق  ياهدنگوس 
يدج الماک  روما  زا  هدش  دای  دنگوس  نآ  يارب  هک  يروما  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  و  تسا ، دیکأت  يارب  هشیمه  دـنگوس  هک  نیا  رگید 

.تسا دکؤم  و 
.تسا هدش  دای  دنگوس  اهنآ  هب  هک  مینک  یم دروخرب  هورگ  هس  مان  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  لاح  ره  هب 

(. افَص ِتاَّفاَّصلا  َو  «! ) دنا هتخاس مظنم  ار  دوخ  فوفص  دنا و  هدیشک فص  هک  اهنآ  هب  مسق  : » دیامرف یم تسخن 

131 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ًارْجَز ِتارِجاَّزلاَف  « ) دنراد یم زاب  دننک و  یم یهن  ایوق  هک  اهنامه  (- » هیآ 2 )

131 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ًارْکِذ ِتاِیلاَّتلاَف  « ) دننک یم رکذ  توالت  یپ  رد  یپ  هک  اهنآ  و  (- » هیآ 3 )
.ناگتشرف زا  یئاههورگ  يارب  تسا  یفاصوا  قوف  تافیصوت  هک  تسا  نآ  روهشم  فورعم و 

.دننامرف هدامآ  هداتسیا و  فص  هب  یتسه  ملاع  رد  یهلا  نامرف  ماجنا  يارب  هک  یئاههورگ 
ای و  دننک ، یم یثنخ  اهنآ  بولق  رد  ار  نیطایش  ياه  هسوسو و  دنراد ، یم زاب  هانگ  یصاعم و  زا  ار  اهناسنا  هک  ناگتشرف  زا  یئاههورگ 

.دننک یم کشخ  ياهنیمزرس  يرایبآ  هدامآ  دننار و  یم وس  ره  هب  ار  اهنآ  دننامسآ و  ياهربا  رومأم 
.دنناوخ یم ناربمایپ  رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  ار  ینامسآ  بتک  تایآ  هک  ناگتشرف  زا  یئاههورگ  هرخالاب  و 

131 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

؟ تسا هدوب  يروظنم  هچ  يارب  اهناسنا  ناگتشرف و  فوفص  هب  دنگوس  اوتحم  رپ  ياهدنگوس  نیا  مینیبب  نونکا  هیآ 4 -) )
(. ٌدِحاَول ْمُکَهلِإ  َّنِإ  « ) تساتکی املسم  امش  دوبعم  : » دیوگ یم هتخاس ، نشور  ار  بلطم  نیا  هفیرش  هیآ 

.تسین راگدرورپ  يارب  يریظن  هیبش و  کیرش و  هنوگ  چیه  و  دنداب ، رب  همه  اهتب  دش  هتفگ  هک  یتاسدقم  نآ  هب  دنگوس 

131 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

132 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  نامه  : » دیازفا یم سپس  هیآ 5 -) )
(. ِقِراشَْملا ُّبَر  امُهَْنَیب َو  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  «! ) اهقرشم راگدرورپ  و  دراد ، رارق  ود  نآ  نایم  رد 

ردقنآ رگیدکی  اب  طاقن  نیا  هلـصاف  و  دـنک ، یم عولط  دـعب  لبق و  زور  هطقن  زا  ریغ  يا  هطقن زا  لاس  زا  زور  ره  رد  نامـسآ  دیـشروخ 
رارق رب  سمـش » قراـشم   » مظن هک  تسا  لاـس  رازه  نارازه  و  دوش ، یمن داـیز  مک و  هیناـث  مرازه  کـی  یتـح  هک  تسا  قیقد  مظنم و 

.تسامرفمکح ماظن  نیمه  زین  رگید  ناگراتس  بورغ  عولط و  رد  .دشاب  یم
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132 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هطقن زا  اجنیا  رد  دوب و  یهلا  ناگتشرف  فلتخم  فوفص  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  نیطایـش ! ذوفن  زا  نامـسآ  يرادساپ  هیآ 6 -) )
زا یعمج  داقتعا  لاطبا  يارب  دشاب  يا  همدقم دناوت  یم و  دـیوگ ، یم نخـس  اهنآ ، تشونرـس  نیطایـش و  ياههورگ  ینعی  اهنآ ، لباقم 

.دنداد یم رارق  دوخ  دوبعم  ار  نج  نیطایش و  هک  ناکرشم 
(. ِبِکاوَْکلا ٍۀَنیِِزب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ  « ) میتسارآ ناگراتس  اب  ار  نیئاپ ]  ] کیدزن نامسآ  ام  : » دیوگ یم تسخن 

دوجو مامت  زا  ار  یگتـسخ  هکلب  دوش ، یمن هتـسخ  نآ  ندید  زا  مشچ  زگره  هک  تسابیز  ردقنآ  نامـسآ  ناگراتـس  هرظنم  یتسار  هب 
ینامسآ اعبط  و  دنرو ، هطوغ اه  هناخراک دود  رد  هک  ینانیشن  رهش  يارب  ام  نامز  رصع و  رد  لئاسم  نیا  دنچ  ره  دنک  یم نوریب  ناسنا 
ناگراتس اب  نامسآ  نییزت  ینعی  ینآرق  هتفگ  نیا  رظان  دنناوت  یم زونه  نانیشناتسور  یلو  تسین ، موهفم  نادنچ  دنراد  هایس  کیرات و 

.دنشاب ناشخرد 

132 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ثیبخ و ناطیـش  ره  زا  ار  نآ  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  نیطایـش  ذوفن  زا  نامـسآ  هنحـص  ندوب  ظوفحم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
(. ٍدِرام ٍناْطیَش  ِّلُک  ْنِم  ًاظْفِح  َو  « ) میدرک ظفح  یکین  ریخ و  زا  يراع 

132 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

وـس ره  زا  دـننک ) نینچ  هاگره  و   ) دـنهد ارف  شوگ  الاب  ملاع  ناگتـشرف  نانخـس )  ) هب دـنناوت  یمن اهنآ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 8 -) )
(. ٍِبناج ِّلُک  ْنِم  َنُوفَذُْقی  یلْعَْألا َو  ِإَلَْملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی  ال  «! ) دنریگ یم رارق  باهش ) ياهریت   ) فده

132 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

« تسا مئاد  یتازاجم  نانآ  يارب  و  دندرگ ) یم درط  نامـسآ  هنحـص  زا  و   ) دـنوش یم هدـنار  بقع  هب  تدـش  هب  اهنآ   » يرآ هیآ 9 -) )
133 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌبِصاو .) ٌباذَع  ْمَُهل  ًاروُحُد َو  )

زین مئاد  باذـع  راتفرگ  ماجنا  رـس  هکلب  دـنوش  یم درط  عنم و  نامـسآ  هصرع  هب  ندـش  کیدزن  زا  نیطایـش  اهنت  هن  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دندرگ یم

133 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، دننک یم نامـسآ  دنلب  هصرع  هب  دوعـص  دـصق  هک  دـنک  یم هراشا  روسج  شکرـس و  نیطایـش  زا  یهورگ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
« دنک یم بیقعت  ار  اهنآ  بقاث  باهش  هک  دنوش  کیدزن  نامـسآ  هب  عمـس  قارتسا  يارب  هاتوک  يا  هظحل رد  هک  اهنآ  رگم  : » دیامرف یم

(. ٌِبقاث ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ   ) دنازوس یم و 
تروص هب  نامـسآ  رد  هک  ینیـشتآ  ياه  هلعـش هب  و  دشک ، یم هنابز  هتخورفا  شتآ  زا  هک  تسا  يا  هلعـش ینعم  هب  لصا  رد  باهـش » »

.دنیوگ یم زین  دوش  یم هدید  دتمم  طخ 
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رد هک  یماگنه  و  دنا ، هدنکارپ اضف  رد  هک  دنتسه  یکچوک  ياهگنـس  تاعطق  دنناگراتـس ، هیبش  هکلب  دنتـسین ، هراتـس  اهنیا  میناد  یم
لعتشم نیمز  فارطا  ياوه  اب  اهنآ  دروخرب  تدش  تعرس و  رثا  رب  و  دنوش ، یم بذج  نیمز  يوس  هب  دنریگ  رارق  نیمز  هبذاج  هزوح 

.دنوش یم هتخورفارب  و 
هدرک و خاروس  ار  نآ  دنک  تباصا  يدوجوم  ره  هب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد  و  تسا ، هدـننک  خاروس  ذـفان و  ینعم  هب  بقاث » »

.دنز یم شتآ 

133 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هب دنک و  یم بیقعت  ار  جوجل  نارکنم  تفلاخم  زیخاتسر و  هلأسم  نانچمه  نآرق  دنوش ! یمن اریذپ  ار  قح  زگره  هک  اهنآ  هیآ 11 -) )
نانآ داعم ) و   ) شنیرفآ ایآ  سرپب  اهنآ  زا  : » دیامرف یم زیچ  همه  رب  نیمز  نامـسآ و  قلاخ  دـنوادخ و  تردـق  زا  هتـشذگ  ثحب  لابند 

(. انْقَلَخ ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  ْمِِهتْفَتْساَف َأ   ) نیمز اهنامسآ و  و  ناگتشرف » شنیرفآ  ای  تسا  رت  تخس
(. ٍبِزال ٍنیِط  ْنِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ  «! ) میدیرفآ يا  هدنبسچ لگ  زا  ار  اهنآ  ام   » يرآ

، دنتـشاد راهظا  ناگتـشرف  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  دروم  رد  هتـشذگ  تایآ  ندینـش  زا  دعب  دـندوب  داعم  رکنم  هک  ناکرـشم  ایوگ 
.تسا رتمهم  نآ  زا  ام  شنیرفآ 

دنتـسه ملاوع  نیا  رد  هک  یناگتـشرف  روانهپ و  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  لباقم  رد  اهناسنا  شنیرفآ  دـیوگ : یم اهنآ  خـساپ  رد  نآرق 
134 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شنیرفآ  أدبم  هک  ارچ  تسین ، یمهم  زیچ 

.تسا هدوبن  شیب  هدنبسچ  كاخ  تشم  کی  ناسنا 
هب دـعب  دـمآرد و  یئوبدـب » نجل  تروص   » هب مک  مک  دـش ، هتخیمآ  بآ »  » اب سپـس  دوب  كاـخ »  » تسخن ناـسنا  شنیرفآ  أدـبم  اریز 

.دوش یم عمج  دیجم  نآرق  تایآ  رد  نوگانوگ  تاریبعت  نایم  نایب  نیا  اب  دش و  يا » هدنبسچ لگ   » تروص

134 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

َْتبِجَع َو َْلب  « ) دننک یم هرخسم  ار ) داعم   ) اهنآ یلو  ینک  یم بجعت  داعم ) هب  تبسن  اهنآ  راکنا   ) زا وت  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 12 -) )
(. َنوُرَخْسَی

ار نآ  ردـقنآ  نالد  كاپان  نیا  اما  و  يور ، یم ورف  یتفگـش  رد  نآ  راکنا  زا  هک  ینیب  یم حـضاو  ار  هلأسم  تکاـپ  بلق  اـب  ردـقنآ  وت 
.دنزیخ یم رب  ازهتسا  هب  هک  دنرمش  یم لاحم 

134 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

دوش يروآدای  اهنآ  هب  هک  یماگنه   » اذـل تسا ، دانع  تجاجل و  هکلب  تسین ، لهج  ینادان و  اـهنت  اهیراکتـشز  نیا  لـماع  هیآ 13 -) )
اوُرِّکُذ ال اذِإ  َو   ) دـنهد یم همادا  شیوـخ  هار  هـب  ناـنچمه  و  دـندرگ » یمن رکذـتم  زگره  یهلا ) تازاـجم  داـعم و  لـئالد  يروآداـی  )

(. َنوُرُکْذَی

134 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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ار نارگید  هکلب ) دنزادرپ  یم ازهتسا  هیرخس و  هب  اهنت  هن   ) دننیبب ار  وت ) تازجعم  زا   ) يا هزجعم هاگره   » رتالاب نیا  زا  یتح  هیآ 14 -) )
(. َنوُرِخْسَتْسَی ًۀَیآ  اْوَأَر  اذِإ  َو  «! ) دنراد یم او  ندرک  هرخسم  هب  زین 

134 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اُولاق  َو  ! ) رگید زیچ  هن  و  تسا » يراکشآ  رحس  طقف  نیا  دنیوگ : یم و  (- » هیآ 15 )

134 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

.دهد یم همادا  ار  اهنآ  هب  خساپ  داعم و  نارکنم  ياهوگتفگ  نانچمه  نآرق  میوش ؟ یم هدنز  نامناردپ  ام و  ایآ  هیآ 16 -) )
كاـخ و میدرم و  اـم  هک  یماـگنه  اـیآ  : » دـنتفگ یم اـهنآ  دـنک : یم سکعنم  تروـص  نیا  هب  ار  زیخاتـسر  نارکنم  داعبتـسا  تـسخن 

(. َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  ًاماظِع َأ  ًاباُرت َو  اَّنُک  اْنتِم َو  اذِإ  َأ  ( !؟» دش میهاوخ  هتخیگنارب  رگید  راب  میدش  ناوختسا 

134 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َأ َو  ( !؟» دنوش یم هتخیگنارب  زین  ام  نیتسخن  ناردپ  ایآ  و   » هک نیا  رتالاب  نیا  زا  و  هیآ 17 -) )
135 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یقاب  ناشدوجو  هدنکارپ  ياهکاخ  ای  هدیسوپ ، ناوختسا  یتشم  زج  هک  اهنامه 

؟ دناشوپب نانآ  رب  تایح  سابل  دناوت  یم یسک  هچ  و  دنک ؟ عمج  ار  قرفتم  يازجا  نیا  دناوت  یم یسک  هچ  تسا ، هدنامن 
کـش ادخ  تردق  رد  رگا  دـندش ، هدـیرفآ  كاخ  زا  و  دـندوب ، كاخ  همه  تسخن  زور  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  نالدروک  نیا  اما 

راب کی  مه  نآ  دندوب ، ددرم  كاخ  تیلباق  رد  رگا  و  دوب ، هداد  ناشن  اهنیا  هب  ار  دوخ  تردق  راب  کی  دنوادخ  دـننادب  دـیاب  دنتـشاد 
.دوب هدیسر  توبث  هب 

135 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: وگب اهنآ  هب  : » دیامرف یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هب  هتخادرپ ، اهنآ  ربارب  رد  اهخساپ  نیرت  هدنبوک هب  نآرق  سپس  هیآ 18 -) )
(. َنوُرِخاد ُْمْتنَأ  ْمَعَن َو  ُْلق  ( !؟» دوب دیهاوخ  کچوک  راوخ و  لیلذ و  هک  یلاح  رد  دیوش ) یم ثوعبم  ناتناکاین  و  امش ، همه   ) يرآ

135 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ینیگنـس مهم  لمع  و  تسا ، یلکـشم  راک  اناوت  رداق و  دنوادخ  يارب  ناینیـشیپ  همه  امـش و  ندرک  هدنز  دـینک  یم نامگ  هیآ 19 -) )
دنریگ یم ناج  و  دنزیخ ، یمرب اهربق  زا   ) همه ناهگان  دوش ) یم هدز  راگدرورپ  رومأم  هیحان  زا   ) میظع هحیص  کی  اهنت   » هن دشاب ؟ یم

(. َنوُرُْظنَی ْمُه  اذِإَف  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  «! ) دننک یم هاگن  دندرک ) یم بیذکت  زور  نآ  ات  هک  ار  رشحم  هنحص  دوخ  مشچ  اب  و 

135 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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و ، » دزیخ یم رب  تساـهنآ  یگراـچیب  ینوـبز و  فعـض و  هناـشن  هک  رـس  هریخ رورغم و  ناکرـشم  نیا  هلاـن  هک  تساـجنیا  هیآ 20 -) )
(. ِنیِّدلا ُمْوَی  اذه  انَْلیَو  ای  اُولاق  َو  «! ) تسازج زور  نیا  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ : یم

رایتخا یب دتفا  یم تازاجم  ياه  هناشن مئالع و  و  هاگداد ، نیا  تاضق  دوهش و  و  یهلا ، لدع  هاگداد  هب  ناشمـشچ  هک  یماگنه  يرآ !
اهنآ يارب  ار  یلکـشم  چیه  دناوت  یمن هک  یفارتعا  دننک ، یم زیخاتـسر  تیناقح  هب  فارتعا  دوجو  مامت  اب  دنهد و  یم رـس  دایرف  هلان و 

.دنک لح 

135 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نآ امش  هک  تسا  یئادج  زور  نامه  زورما   » يرآ دوش  یم باطخ  اهنآ  هب  وا  ناگتشرف  ای  دنوادخ  هیحان  زا  هک  تساجنیا  هیآ 21 -) )
ریسفت هدیزگرب  زا  ناراکدب  فوفص  یئادج  لطاب ، زا  قح  یئادج  َنُوبِّذَُکت .) ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذه  « ) دیدرک یم بیذکت  ار 

136 ص : ج4 ، هنومن ،
.گرزب راگدرورپ  يرواد  زور  و  ناراکوکین ،

.دشاب یم رگیدکی  زا  ود  نیا  یئادج  زیخاتسر  تعیبط  هک  یلاح  رد  تسا ، لطاب  قح و  طالتخا  شزیمآ و  ایند  نیا  تعیبط 

136 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اهنآ و نافیدر  مه  ناملاظ و  : » دهد یم نامرف  دـنخزود  هب  نامرجم  نداد  چوک  رومأم  هک  یناگتـشرف  هب  دـنوادخ  سپـس  هیآ 22 -) )
(. َنوُُدبْعَی اُوناک  ام  ْمُهَجاوْزَأ َو  اوُمَلَظ َو  َنیِذَّلا  اوُرُشْحا  « ) دینک يروآ  عمج  دندیتسرپ  یم ار  هچنآ 

136 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

یلِإ ْمُهوُدْهاَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  «! ) دینک ناشتیاده  خزود  يوس  هب  دـیهد و  تکرح  دـندیتسرپ ) یم  ) ادـخ زج   » ار هچنآ  يرآ  هیآ 23 -) )
(. ِمیِحَْجلا ِطارِص 

دنوش و تیاده  میحج » طارـص   » هب دیاب  زورما  اما  دنتـشگن ، اریذـپ  یلو  دـندش  تیادـه  میقتـسم » طارـص   » يوس هب  زور  کی  يرآ !
.دنازوس یم ار  اهنآ  حور  قامعا  هک  رابنارگ  تسا  یشنزرس  نیا  دنریذپب ! دنروبجم 

136 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

دنهد یم چوک  اج  کی  نیغورد  نادوبعم  اهتب و  همیمض  هب  ار  اهنآ  نارکفمه  ناملاظ و  تازاجم ، ناگتـشرف  هک  میتسناد  هیآ 24 -) )
.دننک یم تیاده  منهج  هداج  يوس  هب  و 

رارق یـسرپزاب  دروم  دـیاب  نوچ  دـیزاس  فقوتم  ار  اهنآ   » دوش یم رداص  باطخ  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم نآرق  نخـس  نیا  همادا  رد 
(. َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  « ) دنریگ

زا هک  تسا  هدمآ  هدـش  لقن  هعیـش  تنـس و  لها  قرط  زا  هک  یفورعم  تیاور  رد  دوش ؟ یم لاؤس  زیچ  هچ  نوماریپ  هک  نیا  رد  يرآ !
«. دوش یم لاؤس  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  »
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راتفگ و زا  تیـالو ، و  دـیحوت ، زا  دـئاقع ، زا  دوش ، یم لاؤس  زیچ  همه  زا  زور  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، نشور  قادـصم  کـی  نیا  یلو 
.تسا هدراذگ  ناسنا  رایتخا  رد  ادخ  هک  یبهاوم  اهتمعن و  زا  و  رادرک ،

136 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نیا رد  ددرگ ، یم هاتوک  هدیرب و  اج  همه  زا  ناشتسد  دنوش  یم تیاده  منهج  ریسم  هب  هک  اونیب  نایخزود  نیا  لاح  ره  هب  هیآ 25 -) )
زا اجنیا  رد  ارچ   » دیتفرگ یم کمک  رگیدکی  زا  و  دیدرب ، یم هانپ  مه  هب  تالکـشم  رد  ایند  رد  هک  امـش  دوش  یم هتفگ  اهنآ  هب  ماگنه 

137 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُرَصانَت .) ْمَُکل ال  ام  ( !؟» دیبلط یمن يرای  مه 
کمک دـیناوت  یم رگیدـکی  زا  هن  تسا ، هتـشگ  ناریو  اجنیا  رد  همه  دـیتشادنپ  یم دوخ  يارب  ایند  رد  هک  یئاههاگ  هیکت  ماـمت  يرآ !

.دنراتفرگ هراچیب و  زین  دوخ  اهنآ  هک  دنباتش ، یم امش  يرای  هب  ناتیاهدوبعم  هن  و  دیریگب ،

137 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

دوجو راهظا  هنوگ  چیه  تردق  و  دنعـضاخ » میلـست و  ادخ  نامرف  ربارب  رد  زور  نآ  رد  اهنآ  هکلب  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
(. َنوُِملْسَتْسُم َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب   ) دنرادن تفلاخم  هب  دسر  هچ  ات 

137 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، دزادنیب يرگید  ندرگ  هب  ار  شیوخ  هانگ  دراد  رارـصا  کی  ره  دنزیخ و  یم رب  رگیدکی  شنزرـس  هب  اهنآ  هک  تساجنیا  هیآ 27 -) )
مه زا  هدرک و  رگیدکی  هب  ور   » لاح نیا  رد  و  ار ، دوخ  ناوریپ  نایاوشیپ  و  دنرمش ، یم رـصقم  ار  دوخ  نایاوشیپ  اسؤر و  ناور ، هلابند 

(. َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأ  َو   ...« ) دنسرپ یم

137 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

قیرط زا  رهاـظ ) هـب  هـک  دـیدوب  یهارمگ  ناربـهر  امــش  : ) دـنیوگ یم  » دوـخ هدــننک  هارمگ  ناـیاوشیپ  هـب  هارمگ  ناوریپ  هیآ 28 -) )
(. ِنیِمَْیلا ِنَع  انَنُوتْأَت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  اُولاق  ! ) دوبن ناتراک  رد  يزیچ  بیرف  زج  اما  دیدش » دراو  یکین  یهاوخریخ و 

امـش ندرگ  هب  ام  ناهانگ  مامت  يرآ  میتفگ ، کیبل  ار  امـش  توعد  میدوب  اهتداعـس  اهیکاپ و  اهیکین و  بلاط  ترطف  مکح  هب  هک  اـم 
طاـسب رد  يزیچ  گـنرین  بیرف و  زج  زین  وـگغورد  ناتریـس  وـید  امـش  میتشادـن و  يا  هیامرـس یلدـکاپ  تین و  نسح  زج  اـم  تـسا ،

! دیتشادن

137 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ام ریصقت  دیدوبن » نامیا  لها  ناتدوخ  امـش  دنیوگ : یم  » خساپ رد  درک و  دنهاوخن  توکـس  زین  اهنآ  نایاوشیپ  لاح  ره  هب  هیآ 29 -) )
(. َنِینِمُْؤم اُونوُکَت  َْمل  َْلب  اُولاق  ! ) تسیچ

ایبنا و توعد  هب  ارچ  دیدمآ ؟ یم ام  غارس  هب  اجک  دیدوبن ، تنطیش  رـش و  بلاط  دوخ  امـش  رگا  دوبن ، فارحنا  هدامآ  امـش  جازم  رگا 
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؟ دیتفگن خساپ  ناکاپ  ناکین و 
! دینک تمالم  ار  ناتدوخ  دیورب و  تسامش ، دوخ  رد  بیع  دوش  یم مولعم  سپ  دیدیود ؟ رس  اب  میدرک  تراشا  کی  ام  هک  نیمه  و 

137 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

138 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میتشادن » امش  رب  يا  هطلس هنوگ  چیه  ام   » تسا نشور  ام  لیلد  هیآ 30 -) )
(. ٍناْطلُس ْنِم  ْمُْکیَلَع  اَنل  َناک  ام  َو  ! ) دوبن راک  رد  يرابجا  روز و  و 

(. َنیِغاط ًامْوَق  ُْمْتنُک  َْلب   ) دش ناتیتخبدب  ثعاب  امش  يرگمتس  يوخ  قلخ و  و  دیدوب » زواجتم  رگنایغط و  یموق  امش  دوخ  هکلب  »
، تسا هدرک  مهارف  ار  وا  یتخبدب  تابجوم  دوب  هتـسب  وا  هب  لد  رمع  کی  هک  وا  ياوشیپ  ربهر و  دنیبب  ناسنا  هک  تسا  كاندرد  هچ  و 

.دیوج یم يرازیب  وا  زا  سپس 
.دنیوگ یم تسار  یتهج  زا  هورگ  ود  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسا  نیا  تقیقح 

138 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دـنیوگ یم دـننک ، یم فارتعا  تیعقاو  نیا  هب  هارمگ  نایاوشیپ  نیا  ماجنا  رـس  و  دـسر ، یمن ییاج  هب  اـهوگتفگ  نیا  اذـل  هیآ 31 -) )
« میـشچ یم وا  باذع  زا  یگمه  و  هدیدرگ ) رداص  همه  هراب  رد  باذع  مکح  و   ) هدش مّلـسم  ام  همه  رب  نامراگدرورپ  نامرف  نونکا  »

(. َنوُِقئاَذل اَّنِإ  انِّبَر  ُلْوَق  اْنیَلَع  َّقَحَف  )
.هدننک هارمگ  هارمگ و  مه  ام  و  تسا ، نیمه  نارگنایغط  تشونرس  دیدوب و  یغاط  امش 

138 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنیِواغ اَّنُک  اَّنِإ  ْمُکاْنیَوْغَأَف  « ) میدوب هارمگ  دوخ  هک  هنوگ  نامه  میدرک  هارمگ  ار  امش  ام  (- » هیآ 32 )
؟ میشاب کیرش  اهباذع  بئاصم و  نیا  رد  یگمه  هک  بجعت  ياج  هچ  نیا  ربانب 

138 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رد هک  خزود  رانک  رد  تمایق  رد  هارمگ  نایاوشیپ  ناوریپ و  همصاخم  نایب  لابند  هب  ناوریپ : نآ  نایاوشیپ و  نیا  تشونرس  هیآ 33 -) )
نایب مه  هک  دهد  یم حرش  ار  اهنآ  یتخبدب  لماوع  و  هدرک ، نایب  اج  کی  ار  هورگ  ود  ره  تشونرس  هیآ  نیا  رد  دمآ ، هتـشذگ  تایآ 

.نامرد رکذ  مه  تسا و  درد 
ِباذَْـعلا ِیف  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَّنِإَـف  « ) دـنکرتشم یهلا  باذــع  رد  زور  نآ  رد  هارمگ ] ناوریپ  ناـیاوشیپ و   ] اـهنآ هـمه  : » دــیامرف یم تـسخن 

(. َنوُکِرَتْشُم
هک یـسک  املـسم  هک  ارچ  تسین ، یهلا  باذع  خزود و  رد  اهنآ  تاکرد  فالتخا  اهتوافت و  عنام  باذع  لصا  رد  اهنآ  كارتشا  هتبلا 

.دوب دهاوخن  هارمگ  يداع  درف  کی  ناسمه  تازاجم ، رد  زگره  تسا  هدش  ناسنا  نارازه  فارحنا  هیام 

138 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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139 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راتفر  نامرجم  اب  هنوگ  نیا  ام  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  سپس  هیآ 34 -) )
(. َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلذَک  اَّنِإ  « ) مینک یم

.تسا هتفرگ  تأشن  تلادع  نوناق  زا  هک  یتنس  تسام ، یگشیمه  ّتنس  نیا 

139 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  یتخبدب  یلصا  هشیر  نایب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 35 -) )
اَّلِإ َهلِإ  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دندرک یم رابکتسا  دش  یم هتفگ  نانآ  هب  هّللا  الا  هلا  دیحوت و ال  هملک  یتقو  هک  دندوب  نانچ  اهنآ  »

(. َنوُِربْکَتْسَی ُهَّللا 
رارـصا و لـطاب  دـیلاقت  طـلغ و  ياهتنـس  رـس  رب  نتفرن و  قح  راـب  ریز  و  ینیب ، رت  رب  دوخ  ربـکت و  اـهنآ  تاـفارحنا  ماـمت  هشیر  يرآ !

.دوب نتسیرگن  ریقحت  هدید  اب  نآ  زا  ریغ  زیچ  همه  هب  و  ندیزرو ، تجاجل 

139 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

دوخ ياهتب  نایادخ و  ام  ایآ  دنتفگ : یم هتسویپ  و   » دندروآ یم هانگ  زا  رتدب  يرذع  دوخ  گرزب  هانگ  نیا  يارب  اهنآ  یلو  هیآ 36 -) )
(. ٍنُونْجَم ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  اَّنِإ  َنُولوُقَی َأ  َو  ( !؟» مینک اهر  يا  هناوید رعاش  رطاخ  هب  ار 

نیرتنوزوم یئوگ  هک  درب  یم دوخ  هارمه  ار  اهناسنا  فطاوع  تشاد و  ذوفن  اهلد  رد  نانچ  نآ  شنانخـس  نوچ  دـندیمان  یم شرعاـش 
دوـخ هب  طـیحم  گـنر  هک  نیا  رطاـخ  هب  دـندناوخ  یم شنوـنجم  و  دوـبن ، رعـش  ادـبا  شراـتفگ  هـک  یلاـح  رد  دیارـس ، یم ار  راعـشا 

راـحتنا و عون  کـی  هارمگ  ياـه  هدوت رظن  زا  هک  يراـک  دوب ، هداتـسیا  جوـجل  نابـصعتم  هوـبنا  یفارخ  دـئاقع  ربارب  رد  و  تفرگ ، یمن
! دشن طئارش  نیا  میلست  هک  دوب  نیمه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  راختفا  نیرتگرزب  هک  یلاح  رد  تسا ، زیمآ  نونج  یشکدوخ 

139 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نینچ : » دیازفا یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تلاسر  یحو و  ماقم  زا  عافد  ساسا و  یب نانخس  نیا  یفن  يارب  نآرق  سپس  هیآ 37 -) )
(. َنِیلَسْرُْملا َقَّدَص  ِّقَْحلِاب َو  َءاج  َْلب  « ) تسا هدرک  قیدصت  ار  نیشیپ  ناربمایپ  هدروآ و  قح  وا  تسین ،
.تسوا راتفگ  قدص  لیلد  رگید  يوس  زا  ایبنا  توعد  اب  نآ  یگنهامه  و  وس ، کی  زا  وا  نانخس  ياوتحم 

139 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ْمُکَّنِإ « ) دیـشچ دـیهاوخ  ار  یهلا  كاندرد  باذـع  ملـسم  روطب  نابزدـب ) ناهارمگ  لدروک و  ناربکتـسم  يا   ) امـش اـما  (- » هیآ 38 )
(. ِمِیلَْألا ِباذَْعلا  اوُِقئاَذل 

139 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

140 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماقتنا  دهاوخ  یم تسا و  وجماقتنا  دنوادخ  هک  دینکن  نامگ  یلو  هیآ 39 -) )
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(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ام  َو  « ) دیوش یمن هداد  رفیک  دیداد  یم ماجنا  هچنآ  هب  زج   » امش تسین  نینچ  دریگب  امش  زا  ار  شربمایپ 
.دهد یم رازآ  هجنکش و  ار  امش  دنام و  یم امش  اب  دوش و  یم مسجم  امش  ربارب  رد  هک  تسامش  لامعا  نامه  تقیقح  رد 

140 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

صلخم ناگدنب  زج  : » دیوگ یم هدرک ، انثتـسا  ار  هورگ  کی  هدنیآ  ياهثحب  يارب  تسا  يا  همدقم تقیقح  رد  هک  هیآ  نیا  هیآ 40 -) )
(. َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  « ) دنرانکرب رود و  هب  اهرفیک  نیا  همه  زا  هک  تسا ) هدرک  صلاخ  ار  اهنآ  ادخ  هک  یناسک   ) راگدرورپ
شاداپ باسح  یب دـنک و  یم راتفر  اهنآ  اب  مرک  لضف و  اب  ادـخ  هکلب  دـنوش ، یمن هداد  ازج  ناشلامعا  هب  هک  دـنهورگ  نیا  اهنت  يرآ !

.دنریگ یم

140 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ياهتمعن بهاوم و  اجنیا  رد  دـمآ ، نایم  هب  َنیِـصَلْخُْملا ) ِهَّللا  َداـبِع   ) زا نخـس  لـبق  هیآ  رد  یتشهب : ياـهتمعن  زا  يا  هشوگ هیآ 41 -) )
.درک هصالخ  شخب  تفه  رد  ار  نآ  ناوت  یم هک  دنک  یم نایب  دراد ، یم ینازرا  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ار  يرامش  یب

(. ٌمُوْلعَم ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تسا يا  هژیو نیعم و  يزور  صلخم ] ناگدنب   ] نانآ يارب  : » دیوگ یم تسخن 
قـشع روهط  هداـب  زا  ندـش  تسمرـس  و  قح ، كاـپ  تاذ  ياـه  هولج كرد  یناـحور و  تاذـل  يونعم و  بهاوم  هب  هراـشا  هلمج  نیا 

.دناد یمن دنیبن  یسک  ات  هک  یتذل  نامه  تسوا ،

140 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، دوـش یم هداد  ناـیتشهب  هب  مارتـحا  تیاـهن  اـب  هک  ییاـهتمعن  مـه  نآ  هـتخادرپ ، یتـشهب  رگید  ياـهتمعن  ناـیب  هـب  سپـس  هیآ 42 -) )
ياهنامهیم تروص  هب  و  َنُومَرْکُم .) ْمُه  ُهِکاوَف َو   ...« ) دـنوش یم هتـشاد  یمارگ  اهنآ  و  شزرا ) رپ  نوگاـنوگ  ي   ) اـه هویم : » دـیوگ یم

.دوش یم یئاریذپ  اهنآ  زا  مارتحا  تیاهن  اب  يزیزع 

140 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیامرف یم دیآ ، یم نایم  هب  اهنآ  هاگیاج  زا  نخـس  میرذگب  هک  تشاد  یمارگ  مارتحا و  گنراگنر و  ياه  هویم تمعن  زا  هیآ 43 -) )
(. ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  « ) تسا تشهب  تمعن  رپ  و  زبسرس )  ) ياهغاب رد   » اهنآ هاگیاج 

141 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  ربارب  رد  دننک  هدارا  هچ  ره  تسه و  اجنآ  رد  دنهاوخب  یتمعن  ره 
.تسا رضاح 

141 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رد تسافـص ، اـب  گـنرکی و  ناتـسود  اـب  سنا  سلجم  زا  نتفرگ  هرهب  ناـسنا  تاذـل  نیرتـگرزب  زا  یکی  هـک  اـجنآ  زا  و  هیآ 44 -) )
یلَع « ) دـنا هدز هیکت  رگیدـکی  يور  هب  ور  اهتخت  رب  هک  یلاح  رد  نایتشهب  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  تمعن  نیا  هب  هلحرم  نیمراـهچ 
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(. َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس 

141 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ناشدرگادرگ و  : » دـیامرف یم تساهنآ ، روهط  بارـش  هباـشون و  زا  نخـس  ناـیتشهب ، بهاوم  ناـیب  زا  هلحرم  نیمجنپ  رد  هیآ 45 -) )
(. ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَِکب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  « ) دننادرگ یم ار  روهط  بارش  زا  زیربل  ياهحدق 

اهنآ درگ  ْمِْهیَلَع ) ُفاـُطی   ) ریبـعت ياـضتقم  هب  هکلب  دـننک ، نآ  زا  یماـج  ياـضاقت  اـهنآ  هـک  هـتفرگن  رارق  يا  هشوـگ رد  اـهفرظ  نـیا 
! دننادرگ یم

141 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

« ناگدنشون يارب  شخب  تذل  هدنشخرد و  دیفس و  یبارش  : » دیوگ یم هتخادرپ ، روهط  بارـش  نآ  زا  یفیـصوت  هب  سپـس  هیآ 46 -) )
(. َنِیبِراَّشِلل ٍةََّذل  َءاْضَیب  )

.فافش دیفس و  یناطیش ، ياهگنر  زا  یلاخ  كاپ ، یبارش 

141 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اب هیآ  نیا  رد  هلصافالب  دنک  یعادت  ناهذا  رد  يرگید  میهافم  تسا  نکمم  اهنیا  دننام  هنامیپ و  بارـش و  مان  هک  اجنآ  زا  هیآ 47 -) )
لقع یهابت  هیام  نآ  رد  هن  هک  یبارـش  : » دـیوگ یم دـیوش و  یم ناگدنونـش  نهذ  زا  ار  میهافم  نیا  همه  یئایوگ  هاتوک و  هلمج  رکذ 

(. َنُوفَْزُنی اْهنَع  ْمُه  ٌلْوَغ َو ال  اهِیف  ال  « ) دنوش یم تسم  نآ  زا  هن  و  تسا ،
.تسین نآ  رد  يزیچ  یناحور  تذل  طاشن و  يرایشوه و  زج  و 

141 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هب زج  هک  تسا  ینارـسمه  اهنآ  دزن  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  یتشهب  كاپ  نارـسمه  هب  هلحرم  نیمـشش  رد  ماجنا  رـس  و  هیآ 48 -) )
(. ٌنیِع ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو  « ) دنراد ابیز  تشرد و  نامشچ  دننک و  یمن هاگن  نانآ  ریغ  هب  دنزرو ، یمن قشع  دوخ  نارهوش 

141 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نایب تراـبع  نیا  اـب  ار  اـهنآ  تسادـق  یکاـپ و  هدرک و  ناـیب  یتشهب  نارـسمه  نیمه  يارب  يرگید  فیـصوت  هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
یناسنا تسد  و  هدـنام » ناهنپ  غرم ) رپ  لاب و  ریز  رد   ) هک دنتـسه  ییاـهغرم  مخت  نوچمه  يدیفـس ) تفاـطل و  زا   ) ییوگ : » دـنک یم

142 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ٌنُونْکَم ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَک  ! ) تسا هدرکن  سمل  ار  نآ  زگره 

تقیقح هچ  رگ  تسا ، يونعم  يدام و  بهاوم  زا  يا  هعومجم دـش  رکذ  هتـشذگ  تایآ  رد  نایتشهب  هراـب  رد  هک  ینوگاـنوگ  بهاوم 
! دنبایرد دننیبب و  دنورب و  هک  نیا  زج  دوب ، دهاوخ  موتکم  ایند  لها  زا  تسه  هک  هنوگ  نآ  یتشهب  ياهتمعن 
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142 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

يدام يونعم و  ياـهتمعن  عاونا  قرغ  هتـشذگ  تاـیآ  قبط  هک  راـگدرورپ  صلخم  ناگدـنب  یمّنهج ! تسود  زا  وجتـسج  هیآ 50 -) )
ياج دندرک و  ادج  ار  دوخ  هار  هک  یناتـسود  نامه  دنتفا ، یم ایند  ناتـسود  دوخ و  هتـشذگ  رکف  هب  اهنآ  زا  یـضعب  ناهگان  دنتـشهب ،

.دیسر اجک  هب  اهنآ  تشونرس  دننادب  دنهاوخ  یم تسا ، یلاخ  نایتشهب  عمج  رد  اهنآ 
َلَْبقَأَف  ...« ) دنسرپ یم هدرک  رگید  یضعب  هب  ور  یضعب   » دنیوگ یم ینخس  يرد  ره  زا  دنتسه و  وگتفگ  قرغ  اهنآ  هک  یلاح  رد  يرآ !

(. َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب 

142 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رد  ) ینیـشنمه نم  دـیوگ : یم هدرک و ) نارگید  يوس  هب  ور  دوش  یم مسجم  شرظن  رد  یتارطاخ   ) اهنآ زا  یکی   » ناهگان هیآ 51 -) )
(. ٌنیِرَق ِیل  َناک  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق   ...«! ) متشاد ایند )

142 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

وت یتسار ) هب   ) ایآ تفگ : یم هتسویپ  وا  ، » تفرگ رارق  زیخاتـسر  نارکنم  طخ  رد  هدش و  هدیـشک  فارحنا  هب  وا  هنافـسأتم  هیآ 52 -) )
 ...« يا هدرک رواب  ار  نخس  نیا 

(. َنِیقِّدَصُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  ُلوُقَی َأ  )

142 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نیا هک  نم  دش » میهاوخ  هداد  ازج  میوش و  یم هدنز  رگید ) راب   ) میدش لّدبم  ناوختسا  كاخ و  هب  میدرم و  ام  یتقو  هک  (- » هیآ 53 )
(. َنُونیِدََمل اَّنِإ  ًاماظِع َأ  ًاباُرت َو  اَّنُک  اْنتِم َو  اذِإ  َأ  ! ) مرادن رواب  ار  نانخس 

؟ تسا یطئارش  هچ  رد  و  تساجک ؟ وا  نآلا  متسناد  یم شاک  ناتسود ! يا 
! تسا یلاخ  ام  نایم  رد  وا  ياج  هآ 

142 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُِعلَّطُم ُْمْتنَأ  ْلَه  َلاق  «! ) دیریگب يربخ  وا  زا  دیناوت  یم امش  ایآ  ناتسود )! يا  : ) دیازفا یم  » سپس هیآ 54 -) )

142 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

143 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ار  وا  ناهگان  دنک  یم خزود ) يوس  هب   ) یهاگن هک  تساجنیا  (- » هیآ 55 )
(. ِمیِحَْجلا ِءاوَس  ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف  «! ) دنیب یم خزود  نایم 

143 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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َتْدِـک ْنِإ  ِهَّللاَت  َلاق  «! ) یناـشکب تکـاله  هب  زین )  ) ارم دوب  کـیدزن  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  » هتخاـس بطاـخم  ار  وا  هیآ 56 -) )
(. ِنیِدُْرَتل

143 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

يدوب نآ  رد  هک  یفارحنا  طـخ  ناـمه  هب  ارم  و  دراذـگب ، رثا  نم  فاـص  بلق  رد  وت  ياـه  هسوسو هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  هیآ 57 -) )
َْول ال َو  «! ) مدوب خزود ) رد   ) ناگدـش راضحا  زا  زین  نم  دوبن  مراگدرورپ  تمعن  دوب و ) هدـشن  نم  رای  یهلا  فطل   ) رگا و   » ینک دراو 

(. َنیِرَضْحُْملا َنِم  ُْتنَُکل  یِّبَر  ُۀَمِْعن 
.درک يربهر  داد و  شزاون  ارم  هک  دوب  شتیاده  فطل  تسد  نیا  و  دش ، نم  هار  قیفر  هک  دوب  یهلا  قیفوت  نیا 

143 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ُنَْحن امَف  َأ  ( ؟ دوب میهاوخ  هنادواج  تشهب  رد  و  میریم » یمن زگره  ام  ایآ  ! » ناتـسود يا  دـیوگ : یم دوخ  ناراـی  هب  سپـس  هیآ 58 -) )
(. َنِیتِّیَِمب

143 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ُنَْحن ام  یلوُْألا َو  اَنَتَتْوَم  اَّلِإ  « ) دش میهاوخن  باذع  زگره  ام  و  دـمآ ، دـهاوخن  ام  غارـس  هب  یگرم  لوا  گرم  نامه  زج  و  (- » هیآ 59 )
(. َنِیبَّذَعُِمب

143 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، هداد ناـیاپ  تادـیکأت  عاوـنا  هب  دـکؤم  زیگنا و  ساـسحا  رایـسب  ینعم و  رپ  هـلمج  کـی  اـب  ار  وـگتفگ  نـیا  لاـح  ره  هـب  هیآ 60 -) )
(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  « ) تسا گرزب  يزوریپ  نامه  نیا  یتسار  : » دیوگ یم

؟ دشاب یهلا  فاطلا  عاونا  لومشم  يدبا و  تایح  ینادواج و  تمعن  قرغ  ناسنا  هک  رترب  نیا  زا  يراگتسر  يزوریپ و  هچ 

143 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

يارب : » دیامرف یم هداد ، همتاخ  ثحب  نیا  هب  ینعم  رپ  هدننک و  رادـیب  هاتوک و  هلمج  کی  اب  گرزب  دـنوادخ  ماجنا  رـس  و  هیآ 61 -) )
(. َنُوِلماْعلا ِلَمْعَْیلَف  اذه  ِْلثِِمل   ) دنشوکب نارگشالت  بهاوم  نیا  رطاخ  هب  و  دننک » لمع  ناگدننک  لمع  دیاب ، نیا  لثم 

زا رپ  و  یناـحور ، تاذـل  زا  ولمم  یتشهب  يارب  دـننک ، شـالت  دـیاب  یفدـه  نینچ  نیا  يارب  نارگـشالت  دـیوگ : یم یئاـبیز ! ریبعت  هچ 
لد رب  یمغ  شیافـصاب  ناتـسود  ینیـشنمه  و  درب ، یم ورف  یتوـکلم  يا  هئـشن رد  ار  ناـسنا  شروـهط  بارـش  هک  ینامـسج  ياـهتمعن 

.دراذگ یمن
144 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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144 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ياهباذـع ناـیب  هـب  یتـشهب ، شزرا  رپ  شخب و  حور  ياـهتمعن  ناـیب  زا  دـعب  ناـیخزود : هاـکناج  ياهباذـع  زا  يا  هشوـگ هیآ 62 -) )
دعتـسم سوفن  رد  نیـشیپ  ياهتمعن  اب  هسیاقم  رد  هک  دـنک  یم نآ  زا  یمیـسرت  نانچ  نآ  و  دزادرپ ، یم یخزود  زیگنا  مغ  كاندرد و 

.دراد یم زاب  یکاپان  یتشز و  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  دراذگ و  یم رثا  اقیمع 
ُةَرَجَـش ْمَأ  ًالُُزن  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ  ( !؟» موقز زیگنا ) ترفن   ) تخرد اـی  تسا  رتهب  یتشهب  نادـیواج  ياـهتمعن   ) نیا اـیآ  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ِموُّقَّزلا
اجنیا رد  نآ  زا  روـظنم  هک  دـهد  یم ناـشن  نئارق  و  دـیآ ، یم زین  هاـیگ  ینعم  هب  هاـگ  تسین  تخرد »  » ینعم هب  هـشیمه  هرجـش »  » هژاو

.تسا هایگ » »

144 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اَّنِإ « ) میداد رارق  ناملاظ  جـنر  درد و  هیام  ار  نآ  ام  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، هایگ  نیا  ياهیگژیو  زا  یـضعب  هب  نآرق  سپـس  هیآ 63 -) )
(. َنیِِملاَّظِلل ًۀَْنِتف  اهاْنلَعَج 

نیا شیامزآ  يارب  يا  هلیـسو ور  نیا  زا  دـنتخادرپ و  ازهتـسا  هیرخـس و  هب  دندینـش  ار  موقز »  » مان هک  یماگنه  اـهنآ  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دش نارگمتس 

144 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ِمیِحَْجلا ِلْصَأ  ِیف  ُجُرْخَت  ٌةَرَجَش  اهَّنِإ  « ) دیور یم منهج  رعق  رد  هک  تسا  یتخرد  نآ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 64 -) )
اـجک و شتآ  دـیورب ؟ منهج  رعق  زا  یتـخرد  اـی  هاـیگ  تسا  نکمم  رگم  دـنتفگ : دـنداد و  همادا  هیرخـس  هب  رورغم  ناـملاظ  نیا  یلو 

؟ اجک هایگ  تخرد و 
.دراد توافت  رایسب  ناهج  نیا  اب  تسا  مکاح  ترخآ )  ) ناهج نآ  یگدنز  رب  هک  یلوصا  هک  دندوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  اهنآ  ایوگ 

144 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ِنیِطایَّشلا ُسُؤُر  ُهَّنَأَک  اهُْعلَط  «! ) تسا نیطایش  ياهرس  دننام  نآ  هفوکش  : » دیازفا یم سپس  هیآ 65 -) )
.تسا نآ  زیمآ  رفنت  هرهچ  یتشز و  تیاهن  نایب  يارب  هیبشت  نیا 

144 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

َنُِؤلامَف اْهنِم  َنُولِکَآل  ْمُهَّنِإَف  «! ) دننک یم رپ  نآ  زا  ار  اهمکش  دنروخ و  یم نآ  زا  نامرجم ]  ] اهنآ دیوگ : یم نآرق  ماجنا  رس  هیآ 66 -) )
(. َنوُُطْبلا اَْهنِم 

نآ اب  خـلت  معط  دـب و  يوب  نآ  اب  یخزود  هایگ  نیا  زا  ندروخ  دـش ، هراشا  نآ  هب  لبق  تاـیآ  رد  هک  تسا  یباذـع  هنتف و  ناـمه  نیا 
145 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یگدنزوس  هیام  ندب  اب  شسامت  هک  يا  هریش
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.كاندرد تسا  یباذع  دایز ، رادقم  هب  ندروخ  مه  نآ  تسا ، مروت  و 

145 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

َُّمث « ) دنـشون یم ینفعتم  غاد  بآ  نآ  يور  سپـس  ، » تسا روآ  یگنـشت خلت  راوگان و  ياذغ  نیا  زا  ندروخ  تسا  یهیدب  هیآ 67 -) )
(. ٍمیِمَح ْنِم  ًابْوََشل  اْهیَلَع  ْمَُهل  َّنِإ 

145 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

تشگزاب سپس  : » دیوگ یم نآرق  دنور ، یم اجک  هب  یئاریذپ  نیا  زا  دعب  اما  نانآ ، هباشون  مه  نیا  و  نایخزود ، ياذغ  نآ  هیآ 68 -) )
(. ِمیِحَْجلا َیلَِإل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث  «! ) تسا منهج  يوس  هب  اهنآ 

145 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ینعم رپ  هاتوک و  هلمج  ود  رد  كاندرد  ياهتازاجم  نیا  لاگنچ  رد  ار  نایخزود  يراتفرگ  یلصا  لیلد  نآرق  هیآ  نیا  رد  هیآ 69 -) )
(. َنیِّلاض ْمُهَءابآ  اْوَْفلَأ  ْمُهَّنِإ  « ) دنتفای هارمگ  ار  دوخ  ناردپ  اهنآ  هک  ارچ  : » دیوگ یم دنک ، یم نایب 

145 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُعَرُْهی ْمِهِراثآ  یلَع  ْمُهَف  « ) دنوش یم هدناشک  نانآ  لابند  هب  تعرسب  لاح  نیا  اب   » اما هیآ 70 -) )
نیا دـنناود و  یم ناشلابند  هب  رایتخا  یب تعرـسب و  ار  اهنآ  یئوگ  هک  دـنا  هتخاب ناـکاین  دـیلقت  رب  نید  لد و  ناـنچ  هک  نیا  هب  هراـشا 

.تسا ناکاین  تافارخ  هب  اهنآ  یگتفیش  بصعت و  تیاهن  هب  هراشا 

145 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نامز و زا  یـصاخ  عطقم  هب  صاصتخا  ناملاظ  نامرجم و  اب  هطبار  رد  هتـشذگ  لـئاسم  هک  اـجنآ  زا  نیـشیپ : هارمگ  ماوقا  هیآ 71 -) )
زا يرایـسب  لاوحا  حرـش  يارب  ار  هنیمز  هدرـشف  هاتوک و  هیآ  دـنچ  نمـض  و  دزادرپ ، یم نآ  شرتسگ  میمعت و  هب  نآرق  درادـن  ناـکم 

.دزاس یم مهارف  تسا - هتشذگ  ثحابم  يارب  یئایوگ  دنس  ناشلاوحا  رب  عالطا  هک  نیشیپ - ياهتما 
(. َنِیلَّوَْألا ُرَثْکَأ  ْمُهَْلبَق  َّلَض  ْدََقل  َو  « ) دندش هارمگ  ناینیشیپ  رتشیب  اهنآ  زا  لبق  : » دیامرف یم تسخن 

145 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

« میداتسرف یناگدننک  راذنا  اهنآ  نایم  رد  ام  ، » دوبن امنهار  ربهر و  نتشادن  رطاخ  هب  اهنآ  یهارمگ  دنک : یم هفاضا  سپـس  هیآ 72 -) )
(. َنیِرِْذنُم ْمِهِیف  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  (َو 

هب ار  اــهنآ  و  دــنداد ، یم مـیب  نارگید  زا  هناروــکروک  دــیلقت  يرگدادــیب و  مــلظ و  رفک و  كرــش و  زا  ار  اــهنآ  هــک  یناربماــیپ 
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.دنتخاس یم انشآ  ناشیاهتیلوؤسم 
146 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

146 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اجک هب  هارمگ  جوجل  ماوقا  نیا  ناگدنوش و  راذنا  تبقاع  رگنب  نونکا  : » دیوگ یم ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  سپس  هیآ 73 -) )
(. َنیِرَْذنُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( ؟» دیسر

146 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  « ) ادخ صلخم  ناگدنب  رگم  : » دیامرف یم انثتسا  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 74 -) )
كاله و  میدرک ، راتفرگ  یکاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  هنوگچ  هک  رگنب  ار  ماوقا  نیا  تبقاع  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  عقاو  رد 

.دندرب رد  هب  ملاس  ناج  هکلهم  نیا  زا  هک  صلخم  نامیا و  اب  ناگدنب  زج  میدومن ،

146 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

روطب نیشیپ  تایآ  رد  هک  دوش  یم زاغآ  ادخ  گرزب  ناربمایپ  زا  رفن  هن  ناتساد  حرـش  اجنیا  زا  حون : ناتـساد  زا  يا  هشوگ هیآ 75 -) )
ياعد هب  زیچ  ره  زا  لبق  و  دنک ، یم عورش  مزعلا  اولوا  ربمایپ  نیتسخن  ایبنالا و  خیش  حون »  » زا تسخن  دوب ، هدش  هراشا  نآ  هب  هتـسب  رس 

تباـجا ار  وا  ياـعد  اـم  و   ) دـناوخ ار  اـم  حون  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  دـش  سویأـم  شموق  تیادـه  زا  هک  یماـگنه  وا  زوس  رپ 
(. َنُوبیِجُْملا َمِْعنَلَف  ٌحُون  انادان  ْدََقل  َو  « ) میتسه يا  هدننک تباجا  بوخ  هچ  و  میدرک )

زا يدحا  اراگدرورپ ! تفگ : حون   » تسا هدـمآ  هیآ 26 و 27  حون  هروس  رد  هک  دـشاب  ییاعد  نامه  هب  هراشا  تسا  نکمم  اـعد  نیا 
 ...« دننک یم هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  ارچ  راذگم ، نیمز  يور  رب  ار  نارفاک 

146 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

َنِم ُهَلْهَأ  ُهاْنیََّجن َو  َو  « ) میدیـشخب ییاهر  گرزب  هودـنا  زا  ار  شنادـناخ  وا و  و  : » دـیامرف یم هلـصاف  الب  هیآ  نیا  رد  اذـل  و  هیآ 76 -) )
(. ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا 

وا و هب  تبـسن  نیهوت  یکاته و  اهنآ و  ینابز  ياهرازآ  و  رورغم ، رفاک و  موق  ياـه  هیرخـس هب  هراـشا  تسا  نکمم  گرزب  هودـنا  نیا 
.جوجل موق  نیا  یپ  رد  یپ  ياهبیذکت  هب  هراشا  ای  و  دشاب ، شناوریپ 

146 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنِیقاْبلا ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  نیمز ) يور   ) ناگدنامزاب نامه  ار  شنادنزرف  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 77 -) )

146 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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147 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهتما  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  و   » لیمج ءانث  ریخ و  رکذ  هوالع  هب  هیآ 78 -) )
(. َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکَرَت  َو  « ) میداهن یقاب  دعب 

.دنمان یم ءایبنالا » خیش   » ار وا  و  دننک ، یم دای  نابرهم  زوسلد و  عاجش و  مواقم و  ربمایپ  کی  ناونع  هب  وا  زا 

147 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  « ) نایناهج نایم  رد  حون  رب  داب  دورد  مالس و  (- » هیآ 79 )

147 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیازفا یم ددرگ ، شخب  ماهلا  نارگید  يارب  همانرب  نیا  هک  نآ  يارب  و  هیآ 80 -) )
(. َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  «! ) میهد یم شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام  »

147 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  « ) دوب ام  نامیا  اب  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  (- » هیآ 81 )
فطل یلـصا  لیلد  هدـمآ ، ریخا  هیآ  ود  رد  هک  يراکوکین  ناسحا و  اب  مأوت  ناـمیا  نینچمه  یگدـنب و  تیدوبع و  ماـقم  تقیقح  رد 
بیقعت زین  نارگید  هیحان  زا  همانرب  نیا  رگا  هک  دوب  وا  رب  یهلا  دورد  مالـس و  گرزب و  هودـنا  زا  شتاـجن  حون و  هب  تبـسن  دـنوادخ 

.درادن یصوصخ  یصخش و  هبنج  راگدرورپ  فاطلا  هک  ارچ  دنفطل  تمحر و  نامه  لومشم  دوش 

147 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

سپـس : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  ار  زوت  هنیک  رورـش و  ملاظ و  موق  نآ  تشونرـس  هدـنبوک  هاتوک و  يا  هلمج اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 82 -) )
(. َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث  « ) میدرک قرغ  ار  وا ] نانمشد   ] نارگید

ار نارگدادیب  ياهخاک  دش ! لدبم  یمطالت  رپ  سونایقا  هب  نیمز  هرک  رس  ات  رس  و  دیـشوج ، بآ  نیمز  زا  و  دمآ ، بالیـس  نامـسآ  زا 
! دنام یقاب  بآ  هحفص  رب  ناشناج  یب ياهدسج  و  دیبوک ، مهرد 

147 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

زا يا  هظحالم لباق  شخب  اـجنیا  رد  حون  يارجاـم  رپ  خـیرات  زا  ییاـه  هشوگ لاـبند  هب  میهاربا ! ینکـش  تب  بلاـج  حرط  هیآ 83 -) )
.دنک یم رکذ  ار  میهاربا  یگدنز 

ِِهتَعیِـش ْنِم  َّنِإ  َو  « ) دوب میهاربا  حون  ناوریپ  زا  و  : » دـیامرف یم هداد ، دـنویپ  حون  يارجام  اب  تروص  نیا  هب  ار  میهاربا  يارجام  تسخن 
(. َمیِهاْربَِإل

کی ناغلبم  همه  ایبنا  هک  تشاد ، یم رب  ماگ  دوب  حون  تنـس  هک  صالخا  اوقت و  ریـسم  نامه  رد  لدـع ، دـیحوت و  طـخ  ناـمه  رد  وا 
.دنهاگشناد کی  ناداتسا  بتکم و 
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148 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

148 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، نآ  لیصفت  هب  لامجا  نیا  نایب  زا  دعب  هیآ 84 -) )
(. ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ْذِإ  « ) دمآ شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  میلس  بلق  اب  هک  ار  یماگنه   » روایب رطاخ  هب 

ادخ هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  : » میناوخ یم هک  اجنآ  رد  هدومرف  نایب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  میلـس » بلق   » يارب ار  ریـسفت  نیرتبلاج 
«. دشابن نآ  رد  وا  زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار 

هیآ 88 ءارعش  هروس  رد  هکنانچ  هدرمش ، تمایق  زور  تاجن  هیامرس  اهنت  ار  نآ  دیجم  نآرق  هک  سب  نیمه  میلس  بلق  تیمها  هراب  رد 
یسک زج  دنشخب ، یمن ناسنا  لاح  هب  يدوس  نادنزرف  لاوما و  هک  يزور  : » میناوخ یم ع )  ) میهاربا گرزب  ربمایپ  نیمه  نابز  زا  و 89 

«. دبای روضح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  میلس  بلق  اب  هک 

148 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ردپ زا  و  دش ، ناتـسرپ  تب  اب  هزرابم  رومأم  خـسار  یمزع  دـنمورین و  يا  هدارا كاپ و  حور  میلـس و  بلق  اب  میهاربا  يرآ ! هیآ 85 -) )
هک تسیچ  اهنیا  تفگ : شموق  ردـپ و  هب  هک  ار  یماگنه   » روایب رطاخ  هب  دـیوگ : یم نآرق  هکنانچ  درک ، زاغآ  شدوخ  موق  و  ومع ) )

(. َنوُُدبْعَت اذ  ام  ِهِمْوَق  ِهِیبَِأل َو  َلاق  ْذِإ  ( !؟» دیتسرپ یم
!؟ تساجک ناتلقع  دنک ؟ میظعت  شزرا  یب بوچ  گنس و  یتشم  لباقم  رد  درخ  لقع و  یتاذ و  تفارش  نآ  اب  ناسنا  تسین  فیح 

148 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

قح رب  هک   ) ادخ زا  ریغ  ایآ  : » تفگ درک و  لیمکت  يرگید  هلمج  اب  دوب  اهتب  راکشآ  ریقحت  اب  مأوت  هک  ار  ریبعت  نیا  سپس  هیآ 86 -) )
(. َنوُدیُِرت ِهَّللا  َنوُد  ًۀَِهلآ  ًاْکفِإ  َأ  ( ؟» دیور یم نیغورد  نادوبعم  نیا  غارس  هب  تسا )

148 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هچ نایملاع  راگدرورپ  هراب  رد  امـش  : » تفگ داد و  نایاپ  عطقم  نیا  رد  يرگید  هدـنبوک  هلمج  اب  ار  شنخـس  ماـجنا  رـس  هیآ 87 -) )
(. َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکُّنَظ  امَف  ( !؟» دیرب یم نامگ 

رارق وا  فیدرمه  ار  یـشزرا  یب تادوـجوم  لاـح  نیا  اـب  هدرک ، هطاـحا  ار  امـش  دوـجو  رـسارس  وا  بهاوـم  دـیروخ ، یم ار  وا  يزور 
.دیا هداد

148 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

149 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مسارم  لاس  ره  لباب  ناتسرپ  تب  هک  تسا  هدمآ  ریسافت  خیراوت و  رد  هیآ 88 -) )
سپـس دوش ، كربتم  اهاذغ  هک  رادنپ  نیا  هب  دندیچ  یم اجنآ  رد  دـندرک و  یم هدامآ  هناختب  رد  یئاهاذـغ  دنتـشاد  یـصوصخم  دـیع 
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.دندمآ یم هناختب  هب  اذغ  فرص  شیاین و  يارب  دنتشگ و  یم زاب  زور  نایاپ  رد  دنتفر و  یم رهش  نوریب  هب  یعمج  هتسد 
(. ِموُجُّنلا ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف   ...« ) دنکفا ناگراتس  هب  یهاگن  وا   » دندرک مسارم  نیا  رد  تکرش  هب  توعد  وا  زا  بش  رد  هک  یماگنه  اذل 

149 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

! تساوخ ار  دوخ  رذع  بیترت  نیا  هب  و  ٌمیِقَس .) یِّنِإ  َلاقَف  ! ) میآ یمن نشج  مسارم  هب  امش  اب  و  مرامیب » نم  تفگ : سپ  (- » هیآ 89 )

149 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنیِِربْدُم ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف   ) دندش رود  تعرسب  و  دندرک » تشپ  وا  هب  هتفاترب و  يور  وا  زا  اهنآ  (- » هیآ 90 )

149 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

فارطا هب  یهاگن  میهاربا  دنتفر ، نوریب  هدرک و  یلاخ  ار  رهش  ناتسرپ  تب  دنام و  رهش  رد  اهنت  ع )  ) میهاربا بیترت  نیا  هب  هیآ 91 -) )
هنت کی  دـیاب  دیـسر ، ارف  دیـشک  یم ار  شراظتنا  لبق  اهتدـم  زا  هک  ار  یتاـظحل  تشگ ، ناـیامن  شنامـشچ  رد  قوش  قرب  درک ، دوخ 

دـهد و ناکت  ار  ناتـسرپ  تب  هتفخ  ياهزغم  هک  يا  هبرـض دزاس ، دراو  نانآ  رکیپ  رب  یتخـس  هبرـض  و  دورب ، اهتب  گـنج  هب  دزیخرب و 
.دنک رادیب 

( اهاذــغ نـیا  زا   ) ارچ تـفگ : رخــسمت  يور  زا  درک و  ناـشنادوبعم  هـب  یهاـگن  هناــیفخم   » دــش هناــختب  دراو  وا  دــیوگ : یم نآرق 
(. َنُولُکْأَت َلاقَف َأ ال  ْمِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف  «! ) دیروخ یمن

149 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُقِْطنَت ْمَُکل ال  ام  ! ) دیتسه هتسب  نهد  لال و  ارچ  دیئوگ ؟» یمن نخس  ارچ   » الصا دوزفا : سپس  هیآ 92 -) )

149 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اهنآ رکیپ  رب  تسار  تسد  اب  مکحم  يا  هبرـض و  تفرگ ) تسد  هب  ار  ربت  دز  ـالاب  ار  نیتسآ   ) تفر اـهنآ  يوس  هب  سپـس  (- » هیآ 93 )
(. ِنیِمَْیلِاب ًابْرَض  ْمِْهیَلَع  َغارَف   ) تسکش مهرد  ار  همه  گرزب ، تب  زج  و  دروآ » دورف 

.تخاس كانتشحو  يا  هناریو ابیز  دابآ و  هناختب  نآ  زا  هک  تشذگن  يزیچ  و 

149 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

تام و دـنچ  یتاـظحل  يروآ ! تهب كانتـشحو و  هرظنم  هچ  دـندمآ ، هناـختب  غارـس  هب  دنتـشگزاب و  رهـش  هب  ناتـسرپ  تب هیآ 94 -) )
150 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگن  هناریو  نآ  هب  هریخ  هریخ  توهبم ،

يزیچ و  رگمتـس !؟ مادـک  هدرک ؟ ار  راـک  نیا  یـسک  هچ  داد ...  داـیرف  هرعن و  شورخ و  هب  ار  دوـخ  ياـج  توکـس  سپـس  .دـندرک 
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« دـندروآ يور  وا  هب  تعرـس  اب  اهنآ   » میهاربا ماـن  هب  دراد ، دوجو  رهـش  نیا  رد  یتسرپادـخ  ناوج  دـمآ  ناـشرطاخ  هب  هک  تشذـگن 
(. َنوُّفِزَی ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأَف  )

150 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رارق لاؤس  دروم  ار  وا  .دندناشک  هاگداد  هب  ماهتا  نیمه  هب  ار  میهاربا  ماجنا  رـس  دروخ : یم تسکـش  ناکرـشم  ياه  هشقن هیآ 95 -) )
.دهد حیضوت  دنتساوخ  وا  زا  هداد و 

نخـس نیرخآ  نآ  دـنک و  یم تعانق  نآ  ساسح  زارف  کی  هب  اهنت  اـجنیا  رد  هدرک و  ناـیب  اـیبنا  هروس  رد  ار  ارجاـم  نیا  حرـش  نآرق 
دوـخ تسد  اـب  هک  دـیتسرپ  یم ار  يزیچ  اـیآ  تفگ :  » میهاربا دـیوگ : یم تسا  یتـسرپ  تب  ندوـب  لـطاب  هـنیمز  رد  ناـنآ  اـب  مـیهاربا 

؟ دنک یم شتسرپ  ار  دوخ  عونصم  یلقاع  مدآ  چیه  ایآ  َنُوتِْحنَت .) ام  َنوُُدبْعَت  َلاق َأ  ( !؟» دیشارت یم

150 ص :  ۀیآ 96 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ار امـش  مه  دنوادخ  : » دینک ادیپ  ار  یقیقح  دوبعم  دیرگنب و  تسرد  نونکا  وا ، قولخم  هن  دـشاب  ناسنا  قلاخ  دـیاب  دوبعم  هیآ 96 -) )
(. َنُولَمْعَت ام  ْمُکَقَلَخ َو  ُهَّللا  َو  « ) دیزاس یم هک  ار  یئاهتب  مه  و  هدیرفآ ،

شیاین شتسرپ و  ار  وا  داهن و  یقلاخ  نینچ  ناتـسآ  رب  رـس  دیاب  تسوا ، زا  همه  ناکم  نامز و  دنیوا و  قولخم  همه  نیمز  نامـسآ و 
.درک

.دنتشادن نآ  لباقم  رد  یخساپ  چیه  هک  نکش  نادند  يوق و  رایسب  تسا  یلیلد  نیا 

150 ص :  ۀیآ 97 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ار يدیحوت  قطنم  نیا  تفرـشیپ  نوچ  و  دـنا ، هدوبن انـشآ  لالدتـسا  قطنم و  اب  زگره  ناردـلق  نایوگروز و  میناد  یم یلو  هیآ 97 -) )
: دنتفگ  » دندرک شیوخ  تردق  رب  هیکت  دندمآ ، نادیم  هب  شتآ  هزینرس و  روز و  قطنم  اب  دندید  یم شیوخ  عفانم  محازم 

ِیف ُهوُْقلَأَف  ًاناْیُنب  َُهل  اُوْنبا  اُولاق  «! ) دینکفیب شتآ  زا  یمنهج  رد  ار  وا  و  دـیزورفیب ) شتآ  نآ  نایم  رد  و   ) دـیزاسب وا  يارب  یعفترم  يانب 
(. ِمیِحَْجلا

150 ص :  ۀیآ 98 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

151 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایبنا  هروس  رد  هک  هلأسم  نیا  تایئزج  اهیراک و  هزیر  هب  نآرق  اجنیا  رد  هیآ 98 -) )
يارب یحرط  اهنآ  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  ارجام  نیا  نایاپ  بلاج  هدرـشف و  يدـنب  عمج  کی  رد  اهنت  دـنک ، یمن هراـشا  تسا  هدـمآ 

(. َنِیلَفْسَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اوُدارَأَف  « ) میتخاس بولغم  تسپ و  ار  نانآ  ام  یلو  دندوب ، هتخیر  میهاربا  يدوبان 

151 ص :  ۀیآ 99 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رب میمـصت  دـید  یم هتفاـی  ناـیاپ  لـباب  رد  ار  دوـخ  تلاـسر  نوـچ  و  دـمآ ، نوریب  تمالـس  هب  هکلهم  نیا  زا  ع )  ) مـیهاربا هیآ 99 -) )
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ٌبِهاذ یِّنِإ  َلاق  َو  « ) درک دهاوخ  تیاده  ارم  وا  مور ، یم مراگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ : و   » تفرگ ماش  سدقم  یـضارا  هب  ترجاهم 
(. ِنیِدْهَیَس یِّبَر  یلِإ 

.تسادخ يوس  هب  ترجاهم  ایبنا  نیمزرس  كاپ و  طیحم  هب  هدولآ  طیحم  زا  ترجاهم  اما  درادن  یناکم  دنوادخ  تسا  یهیدب 

151 ص :  ۀیآ 100 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

دناوتب هک  يدنزرف  دوب ، حلاص  دنزرف  ياضاقت  تسا  سکعنم  قوف  تایآ  رد  هک  ادخ  زا  شیاضاقت  نیتسخن  اجنیا  رد  و  هیآ 100 -) )
زا نم  هب  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  هک  دوب  اجنیا  دـناسرب ، نایاپ  هب  ار  شمامت  همین  ياه  هماـنرب و  دـشخب ، موادـت  ار  وا  تلاـسر  طـخ 

(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  « ) شخبب حلاص ] نادنزرف   ] ناحلاص
.دومرف تمحرم  وا  هب  قاحسا »  » و لیعامسا »  » نوچمه یحلاص  نادنزرف  و  درک ، باجتسم  ار  اعد  نیا  زین  دنوادخ 

151 ص :  ۀیآ 101 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هب ار  میهاربا ]  ] وا ام  سپ  : » دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  میهاربا  ياعد  نیا  تباجا  زا  نخـس  اجنیا  رد  هاگنابرق ! رد  میهاربا  هیآ 101 -) )
(. ٍمِیلَح ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  « ) میداد تراشب  روبص  رابدرب و  یناوجون 

هب تراشب  و  یناوجون ، نینس  هب  وا  ندیسر  تراشب  و  رـسپ ، يدنزرف  دلوت  تراشب  تسا  هدش  عمج  هلمج  نیا  رد  تراشب  هس  عقاو  رد 
.ملح يالاو  تفص 

151 ص :  ۀیآ 102 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

تـشپ ار  تیلوفط  نارود  تخاس ، نشور  ار  ردپ  بلق  و  دش ، دلوتم  یهلا  تراشب  قبط  میهاربا  دوعوم  دنزرف  ماجنا  رـس  هیآ 102 -) )
.دیسر یناوجون  نس  هب  تشاذگ و  رس 

ج4، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َیْعَّسلا .) ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  « ) دیسر ششوک  یعس و  ماقم  هب  وا  اب  هک  یماگنه  سپ  : » دیوگ یم نآرق  اجنیا  رد 
152 ص :

.دهد يرای  ار  وا  دنک و  ششوک  شالت و  ردپ  هارمه  یگدنز  فلتخم  لئاسم  رد  تسناوت  یم هک  دیسر  يا  هلحرم هب  ینعی 
دنیب یم يزیگنا  تفگـش  بیجع  باوخ  میهاربا  هک  دوب  هلاس  هدزیـس  تقو  نآ  رد  شدـنزرف  نارـسفم ، زا  یعمج  هتفگ  هب  لاح  ره  هب 

وا هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  دـنیب  یم باوخ  رد  تسا ، نأشلا  میظع  ربمایپ  نیا  دروم  رد  رگید  گرزب  شیامزآ  کی  عورـش  رگنایب  هک 
.دربب رس  دنک و  ینابرق  دوخ  تسد  اب  ار  شا  هناگی دنزرف  ات  دش  هداد  روتسد 

.دراذگب قح  نامرف  رب  رس  دنزب و  ایرد  هب  لد  دیاب  زین  راب  نیا  دوب ، هدمآ  نوریب  زارفرس  یهلا  ناحتما  غاد  هروک  زا  اهراب  هک  میهاربا 
: تفگ  » درک و وا  يوس  هب  ور  دنک ، راک  نیا  هدامآ  ار  دنزرف  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  یلو 

اذ ام  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ  ِماـنَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  ( !؟» تسیچ وت  رظن  منک ، یم حـبذ  ار  وت  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  مرـسپ !
(. يرَت

هدناوخ وا  بتکم  رد  شهاتوک  رمع  نیمه  رد  ار  نامیا  تماقتسا و  ربص و  سرد  دوب و  رگراثیا  ردپ  دوجو  زا  يا  هخسن هک  شدنزرف 
يراد روتسد  ره  مردپ  تفگ :  » تیعطاق تحارـص و  اب  و  درک ، لابقتـسا  یهلا  نامرف  نیا  زا  رطاخ  بیط  يور  زا  زاب و  شوغآ  اب  دوب ،

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1873 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ُرَمُْؤت ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  « ) نک ارجا 
(. َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  « ) تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  ادخ  تساوخ  هب   » هک دشاب  تحار  وت  رکف  نم  هیحان  زا  و 

يارب دنک و  یم حرطم  هلاس  هدزیس  دنزرف  اب  ار  حبذ  هلأسم  تحارص  اب  ردپ  وس  کی  زا  تسا  ینعم  رپ  ردقچ  رسپ  ردپ و  تاریبعت  نیا 
.دشاب خسار  شمیمصت  مزع و  رد  ردپ  دهاوخ  یم مه  دنزرف  رگید  يوس  زا  دوش ، یم لئاق  هدارا  يدازآ  لقتسم و  تیصخش  وا 

.دننارذگ یم لماک  يزوریپ  اب  ار  گرزب  شیامزآ  نیا  هلحرم  نیتسخن  رسپ  مه  ردپ و  مه  بیترت  نیا  هب  و 

152 ص :  ۀیآ 103 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

بیجع يارجاـم  نیا  ساـسح  طاـقن  يور  اـهنت  و  هدرک ، يراددوخ  نآ  حرـش  زا  نآرق  تشذـگ ؟ اـه  هچ ناـیم  نیا  رد  هیآ 103 -) )
153 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دراذگ  یم تشگنا 

ات دنبب  مکحم  ار  نامـسیر  مردپ  تفگ : دنک ، کمک  تیرومأم  نیا  ماجنا  رد  ار  ردپ  هک  نیا  يارب  راکادف  دنزرف  دـنا : هتـشون یـضعب 
میولگ رب  تعرـس  اب  نک و  زیت  ار  دراک  ناـج ! ردـپ  دوش ! هتـساک  مشاداـپ  زا  مسرت  یم منزن ، اـپ  تسد و  یهلا  ناـمرف  يارجا  ماـگنه 

میب هک  ارچ  دوشن ، هدولآ  نوخ  هب  هک  نک  نوریب  نت  زا  ار  منهاریپ  ـالبق  مردـپ ! دـشاب ! رتناـسآ  وت ) رب  و   ) نم رب  شلمحت  اـت  نارذـگب 
.دور نوریب  شفک  زا  ربص  نانع  دنیبب  ار  نآ  مردام  نوچ  مراد 

ياهدرد نیکـست  رطاخ و  یلـست  ثعاـب  هک  ربب  شیارب  ار  منهاریپ  يدـیدن  یعناـم  رگا  ناـسرب و  مرداـم  هب  ار  ممالـس  دوزفا : هاـگنآ 
ار شنورد  زوـس  دراـشف و  یم شوـغآ  رد  ار  نآ  دوـش  گـنتلد  هاـگره  و  تفاـی ، دـهاوخ  نآ  زا  ار  شدـنزرف  يوـب  هک  ارچ  تسوا ،

.داد دهاوخ  فیفخت 
.دنداتفا هیرگ  هب  هظحل  نیا  رد  ود  ره  و  دیشک ، شوغآ  رد  ار  وا  دید  ار  دنزرف  میلست  ماقم  هک  میهاربا  دیسرارف  یساسح  ياه  هظحل

 ...« داهن كاخ  رب  ار  وا  نیبج  میهاربا  دندش و  میلست  ود  ره  هک  یماگنه  : » دیوگ یم ینعم  رپ  هاتوک و  یترابع  رد  هزادنا  نیمه  نآرق 
(. ِنِیبَْجِلل ُهَّلَت  امَلْسَأ َو  اَّمَلَف  )

ورف ناجیه  رد  شحور  هک  یلاح  رد  دراذگ  دنزرف  يولگ  رب  ار  دراک  تردق  تعرـس و  اب  داهن و  كاخ  رب  ار  دنزرف  تروص  میهاربا 
! .... دراذگن يرثا  نیرتمک  دنزرف  فیطل  يولگ  رد  هدنرب  دراک  اما  دوب ، هتفر 

.داتفین رگراک  زاب  یلو  دروآرد  تکرح  هب  ار  دراک  رگید  راب  تفر  ورف  تریح  رد  میهاربا 
.دراد وا  نامرف  رب  شوگ  اهنت  دراک  و  ربن ! دهد  یم نامرف  لیلج »  » دنوادخ اما  ربب ! دیوگ : یم لیلخ »  » میهاربا يرآ !

153 ص :  ۀیآ 104 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ادـن ار  وا   » ماگنه نیا  رد  دـیوگ : یم هداد ، نایاپ  اهراظتنا  همه  هب  ینعم  رپ  هاـتوک و  هلمج  کـی  اـب  نآرق  هک  تساـجنیا  هیآ 104 -) )
(. ُمیِهاْربِإ ای  ْنَأ  ُهاْنیَدان  َو  !« ) میهاربا يا  هک : میداد 

154 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

154 ص :  ۀیآ 105 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ایْؤُّرلا َْتقَّدَص  ْدَق   ) يدرک لمع  دوخ  تیرومأم  هب  و  يدیشخب » ققحت  ار  ایؤر  نآ  (- » هیآ 105 )
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(. َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  « ) میهد یم ازج  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام  »
.دورب تسد  زا  ناشدنبلد  دنزرف  میراذگ  یمن مه  و  میهد ، یم ناحتما  رد  يزوریپ  قیفوت  اهنآ  هب  مه 

154 ص :  ۀیآ 106 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ُنِیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  « ) تسا راکشآ  ناحتما  نامه  املسم  نیا  : » دیازفا یم سپس  هیآ 106 -) )
راک هدوب ، يدنزرف  نینچ  راظتنا  رد  رمع  کی  هک  يردـپ  يارب  قیال ، دـنمورب و  يدـنزرف  مه  نآ  دوخ ، تسد  اب  دـنزرف  ندرک  حـبذ 

.تسین یناسآ  هداس و 
هب راگدرورپ  فطل  هب  رطاخ  ناـنیمطا  اـب  زاـب و  شوغآ  اـب  هک  دوب ، ناـمرف  نیا  ربارب  رد  ناوجون  نیا  قلطم  میلـست  رت  بیجع نآ  زا  و 

.تفاتش حبذ  لابقتسا 

154 ص :  ۀیآ 107 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، دوش هدروآرب  میهاربا  يوزرآ  دـشاب و  هدرک  ینابرق  ادـخ  هاگـشیپ  رد  و  دـنامن ، مامتان  میهاربا  همانرب  هک  نیا  يارب  اما  هیآ 107 -) )
دوخ زا  ینم »  » نیمزرـس و  جح »  » مسارم رد  ناگدـنیآ  يارب  یتنـس  دـنک و  ینابرق  دـنزرف  ياج  هب  ات  داتـسرف  گرزب  یچوق  دـنوادخ 

(. ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  « ) میدرک وا  يادف  ار  یمیظع  حبذ  ام  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  دراذگب ،
زا شیب  لاس  ره  رد  نآلا  و  هتفای ، يرتشیب  تعـسو  لاس  هب  لاس  نامز  تشذـگ  اب  هک  تسا  نآ  حـبذ  نیا  تمظع  ياـه  هناـشن زا  یکی 

.دنراد یم هگن  هدنز  ار  شا  هرطاخ دننک و  یم حبذ  میظع  حبذ  نآ  دای  هب  نویلیم  کی 

154 ص :  ۀیآ 108 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، تخاس نادـیواج  ار  نآ  هرطاخ  هکلب  دوتـس ، زور  نآ  رد  گرزب  ناـحتما  نیا  رد  ار  میهاربا  يزوریپ  دـنوادخ  اـهنت  هن  هیآ 108 -) )
(. َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکَرَت  َو  « ) میداهن یقاب  دعب  ياهتما  رد  ار  وا  کین  مان  و  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ 

154 ص :  ۀیآ 109 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَس   ) زابکاپ صلخم و  هدنب  نآ  میهاربا » رب  مالس  (- » هیآ 109 )

154 ص :  ۀیآ 110 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هراشا

نادواج یشاداپ  ایند ، تمظع  هب  یشاداپ  َنِینِسْحُْملا .) يِزَْجن  َِکلذَک  « ) میهد یم شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا   » يرآ هیآ 110 -) )
155 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یشاداپ  نامز ، رسارس  رد 

! گرزب دنوادخ  دورد  مالس و  روخ  رد 
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155 ص :  تسیک ..... ؟ هّللا  حیبذ 

.تسا هدوب  لیعامسا »  » حیبذ هک  تسا  نیا  تسا  گنهامه  نآرق  فلتخم  تایآ  رهاوظ  اب  هچنآ 
.قاحسا هن  تسا  هدوب  لیعامسا »  » حیبذ دهد  یم ناشن  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  عبانم  رد  زین  يرایسب  تایاور 

155 ص :  ۀیآ 111 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

اجنیا رد  ار  شنادـنزرف  میهاربا و  يارجاـم  هک  تسا  یتاـیآ  نیرخآ  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  ادـخ : نمؤـم  هدـنب  میهاربا  هیآ 111 -) )
.دنک یم لیمکت  بیقعت و 

(. َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  « ) تسام نامیا  اب  ناگدنب  زا  وا  : » دیوگ یم تسخن 
شیوخ و دوجو  یتـسه و  همه  میهاربا  رگا  هک  دـنک  یم ناـیب  ار  تیعقاو  نیا  تشذـگ و  هچنآ  رب  تسا  یلیلد  هلمج  نیا  تقیقح  رد 

.دوب شیوق  قیمع و  نامیا  رطاخ  هب  درک  شیوخ  دوبعم  هار  يادف  دراذگ و  صالخا  قبط  رد  اج  کی  ار  شزیزع  دنزرف  یتح 

155 ص :  ۀیآ 112 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیوگ یم نخس  میهاربا  هب  ادخ  بهاوم  زا  رگید  یکی  هب  سپس  هیآ 112 -) )
(. َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َقاحْسِِإب  ُهانْرََّشب  َو  « ) میداد تراشب  ناگتسیاش - زا  يربمایپ  قاحسا - هب  ار  وا  ام  : » دیامرف یم

155 ص :  ۀیآ 113 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هب ام  : » دیامرف یم تشاد ، ینازرا  قاحـسا  شدنزرف  میهاربا و  هب  ادخ  هک  تسا  نایم  رد  یتکرب  زا  نخـس  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 113 -) )
(. َقاحْسِإ یلَع  ِْهیَلَع َو  انْکَراب  َو  « ) میداد تکرب  قاحسا  وا و 

.زیچ همه  رد  بتکم و  خیرات و  رد  هدنیآ ، ياهلسن  رد  یگدنز ، رمع و  رد  زیچ ، همه  رد  تکرب 
بتکم و بهذـم و  اـب  طاـبترا  رد  هکلب  دراد  يا  هلیبق بسن و  هبنج  میهاربا  نادـناخ  رد  تکرب  نیا  هک  دوشن  مّهوت  هک  نیا  يارب  اـما 
هب اراکـشآ  نامیا ) مدع  رطاخ  هب  هک   ) يدارفا راکوکین و  دـندوب  يدارفا  ود ، نآ  نامدود  زا  و  : » دـیازفا یم هیآ  رخآ  رد  تسا ، نامیا 

(. ٌنِیبُم ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ٌنِسُْحم َو  امِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  « ) دندرک متس  دوخ 
156 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ام  دندرک  یم راختفا  هک  يراصن  دوهی و  زا  یهورگ  هب  قوف  هیآ  بیترت  نیا  هب  و 

یبتکم يرکف و  دنویپ  هیاس  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، راختفا  یئاهنت  هب  يدنواشیوخ  دـنویپ  هک  دـیوگ  یم خـساپ  میتسه  ایبنا  نادـنزرف 
.دریگ رارق 

156 ص :  ۀیآ 114 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هراشا نوراه »  » شردارب و  یـسوم »  » هب تبـسن  یهلا  فاطلا  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد  نوراـه : یـسوم و  رب  یهلا  بهاوم  هیآ 114 -) )
یسُوم َو یلَع  اَّنَنَم  ْدََقل  َو   ) میتخاس دوخ  ياهتمعن  نوهرم  ار  اهنآ  و  میدیـشخب » تنم  نوراه  یـسوم و  هب  ام  : » دیوگ یم تسخن  هدش ،
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(. َنوُراه

156 ص :  ۀیآ 115 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ِبْرَْکلا َنِم  امُهَمْوَق  امُهاْنیََّجن َو  َو  « ) میداد تاجن  گرزب  هودنا  زا  ار  ناشموق  ود و  نآ  و  دـیامرف : یم هلحرم  نیتسخن  رد  هیآ 115 -) )
(. ِمیِظَْعلا

و دندیرب ، یم رـس  ار  ناشنارـسپ  دندوب ؟ راتفرگ  راوخنوخ  رابج و  ناینوعرف  لاگنچ  رد  لیئارـسا  ینب  هک  رتگرزب  نیا  زا  یهودـنا  هچ 
.دنتشاد یم او  يراگیب  یگدرب و  هب  ار  نادرم  يراکتمدخ و  هب  ار  ناشنانز 

156 ص :  ۀیآ 116 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

زوریپ دوـخ ) نانمـشد  رب   ) اـت میدرک  يراـی  ار  لیئارـسا ) ینب  نوراـه و  یـسوم و   ) اـهنآ و  : » دـیامرف یم مود  هلحرم  رد  هیآ 116 -) )
(. َنِیِبلاْغلا ُمُه  اُوناکَف  ْمُهانْرَصَن  َو  « ) دندش

ینب دـمآرد ، تکرح  هب  نوعرف  صخـش  اـهنآ  شیپاـشیپ  رد  میظع و  يورین  تردـق و  اـب  ینوـعرف  راوـخنوخ  رکـشل  هک  زور  نآ  رد 
رد ار  ناینوعرف  دمآ ، اهنآ  يرای  هب  ادخ  فطل  تسد  اما  دندوب ، یفاک  حالس  یگنج و  نادرم  دقاف  ناوتان و  فیعض و  یموق  لیئارسا 

.درپس اهنآ  هب  ار  ناینوعرف  ياهجنگ  اهغاب و  تورث و  اهخاک و  دیشخب و  یئاهر  باقرغ  زا  ار  اهنآ  و  درک ، نفد  جاوما  نایم 

156 ص :  ۀیآ 117 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نآ هب  ام  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دومرف  تیانع  هتـسر  دـنب  زا  موق  نیا  هب  ادـخ  هک  يونعم  بهاوم  هب  هلحرم  نیموس  رد  هیآ 117 -) )
(. َنِیبَتْسُْملا َباتِْکلا  اَمُهاْنیَتآ  َو  « ) میداد رگنشور  باتک  ود 

خـساپ زور  نآ  رد  لیئارـسا  ینب  ياـیند  نید و  ياهیدـنمزاین  ماـمت  هب  و  دوب ، رگنـشور  باـتک  ینعی  نیبتـسم  باـتک  تاروـت »  » يرآ
رون و مه  دوب و  تیاده  نآ  رد  مه  هک  میدرک  لزان  ار  تاروت  ام  : » میناوخ یم زین  هدئام  هروس  هیآ 44  رد  هک  هنوگ  نامه  تفگ ، یم

«. یئانشور
157 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

157 ص :  ۀیآ 118 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

و : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  میقتسم - طارص  هب  تیاده  تبهوم  يونعم - بهاوم  زا  رگید  یکی  هب  زاب  مراهچ  هلحرم  رد  هیآ 118 -) )
(. َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَمُهاْنیَدَه  َو  « ) میدومن تیاده  تسار  هار  هب  ار  ود  نآ 

نآ رد  طوقـس  یهارمگ و  فارحنا و  رطخ  و  تسا ، اـیلوا  اـیبنا و  هار  هک  جاـجوعا  یجک و  هنوـگ  ره  زا  یلاـخ  تـسار و  هار  ناـمه 
.درادن دوجو 

157 ص :  ۀیآ 119 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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یقاب دعب  ماوقا  رد  ار  ناشکین  مان  و  : » دـیوگ یم هتفر ، اهنآ  کین  مان  ياقب  بتکم و  موادـت  غارـس  هب  هلحرم  نیمجنپ  رد  هیآ 119 -) )
(. َنیِرِخْآلا ِیف  امِْهیَلَع  انْکَرَت  َو   ) دنریگ ماهلا  نانآ  خیرات  شور و  زا  ناهج  مدرم  و  دنوش ، هتخانش  هوسا  ود  ناونع  هب  ات  میدراذگ »

157 ص :  ۀیآ 120 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

« نوراه یسوم و  رب  مالـس  : » دیامرف یم تسا  نوراه  یـسوم و  رب  دنوادخ  دورد  مالـس و  زا  نخـس  هلحرم  نیمـشش  رد  هیآ 120 -) )
(. َنوُراه یسُوم َو  یلَع  ٌمالَس  )

.تسا بهذم  طخ و  رد  و  بتکم ، داقتعا و  رد  نامیا ، نید و  رد  تمالس  زمر  هک  یمالس 
.تسا ناهج  نآ  ناهج و  نیا  باذع  تازاجم و  زا  تینما  تاجن و  رگنایب  هک  یمالس 

157 ص :  ۀیآ 121 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نینچ نـیا  اـم  ! » يرآ دــیوگ : یم هـتخادرپ ، اـهنآ  هـب  دوـخ  گرزب  شاداـپ  ازج و  هـب  هـلحرم  نـیرخآ  نـیمتفه و  رد  و  هیآ 121 -) )
(. َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  « ) میهد یم شاداپ  ار  ناراکوکین 

دیاب یناسک  نینچ  و  راکوکین ، راکادف و  صلخم و  نمؤم و  دندوب ، نسحم  اهنآ  دوبن ، لیلد  یب دندش  لئان  تاراختفا  نیا  هب  اهنآ  رگا 
.دنوش شاداپ  همه  نیا  لومشم 

157 ص :  ۀیآ 122 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ود نآ  : » دیوگ یم دمآ ، نآ  زا  لبق  حون  میهاربا و  ناتـساد  رد  هک  دـنک  یم هراشا  یلیلد  نامه  هب  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رـس  هیآ 122 -) )
(. َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  امُهَّنِإ  « ) دندوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  نوراه ) یسوم و  )

.دور یم اوقت  یکاپ و  يراکوکین و  ناسحا و  غارس  هب  هک  دزاس  یم دنمورین  نشور و  نانچ  ار  ناسنا  حور  هک  تسا  نامیا 
158 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

158 ص :  ۀیآ 123 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

تـشذگرس تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  نیـشیپ  ءایبنا  زا  هک  یتشذگرـس  نیمراهچ  ناکرـشم : ربارب  رد  سایلا  ادـخ  ربمایپ  هیآ 123 -) )
(. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َساْیلِإ  َّنِإ  َو  « ) دوب ام )  ) نالوسر زا  سایلا  و  : » دیامرف یم تسا ، سایلا »  » زا يا  هدرشف

158 ص :  ۀیآ 124 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، لیصفت  هب  لامجا  نیا  حرش  يارب  سپس  هیآ 124 -) )
(. َنوُقَّتَت ِهِمْوَِقل َأ ال  َلاق  ْذِإ  ( ؟» دینک یمن هشیپ  اوقت  ایآ  تفگ : شموق  هب  هک  ار  یماگنه   » روایب رطاخ  هب 

158 ص :  ۀیآ 125 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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اهر ار  اهراگدیرفآ  نیرتهب  دیناوخ و  یم ار  لعب  تب  ایآ  : » دیوگ یم نخس  هلأسم  نیا  زا  يرتشیب  تحارص  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 125 -) )
(. َنیِِقلاْخلا َنَسْحَأ  َنوُرَذَت  اًْلَعب َو  َنوُعْدَت  َأ  ( !؟» دیزاس یم

رب غلاـب  وا  همدـخ  و  تشاد ، تروص  راـهچ  و  دیـسر ! یم عارز  تسیب  هب  شلوط  هک  دوـب  گرزب  يردـق  هب  یئـالط  تب  نیا  دـنا  هتفگ
! دوب رفن  دص  راهچ 

158 ص :  ۀیآ 126 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

راگدرورپ هک  دینک ) یم اهر  ار   ) یئادخ : » داد همادا  و  درک ، شهوکن  تخس  ار  تسرپ  تب  موق  نیا  سایلا »  » لاح ره  هب  هیآ 126 -) )
(. َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ  َّبَر  ْمُکَّبَر َو  َهَّللا  « ) تسامش ناکاین  راگدرورپ  امش و 

وا زا  ریغ  تسا ، رـسیم  وا  تردق  تسد  اب  یلکـشم  ره  لح  و  تسوا ، زا  دیراد  یتمعن  ره  تسه ، هدوب و  وا  امـش  همه  یبرم  کلام و 
.یتفآ رش و  هدننک  عفد  هن  دراد و  دوجو  یتکرب  ریخ و  همشچ  رس  هن 

158 ص :  ۀیآ 127 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، دندادن ارف  یهلا  گرزب  ربمایپ  نیا  نشور  ياهتیاده  و  لدتـسم ، ياهزردنا  هب  شوگ  هاوخدوخ  رـس و  هریخ موق  نیا  اما  هیآ 127 -) )
(. ُهُوبَّذَکَف « ) دنتساخرب وا  بیذکت  هب  «و 

راضحا یهلا ) لدـع  هاگداد  رد   ) یگمه نیقی  هب  یلو  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  اـهنآ  تازاـجم  مه  دـنوادخ 
(. َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإَف  « ) دنوش یم

.دیسر دنهاوخ  دوخ  موش  تشز و  لامعا  رفیک  هب  و 

158 ص :  ۀیآ 128 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، ددرگن شومارف  اهنآ  قح  هکنآ  يارب  دندروآ ، نامیا  سایلا  هب  ناصلاخ  ناکین و  ناکاپ و  زا  یکدـنا  هورگ  ارهاظ  یلو  هیآ 128 -) )
159 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناگدنب  رگم  : » دیامرف یم هلصاف  الب 

(. َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  « ) ادخ صلخم 

159 ص :  ۀیآ 129 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نوراه و یـسوم و  رگید - ناربمایپ  ياهتـشذگرس  رد  هک  ار  يا  هناگ راهچ  لئاسم  ناـمه  ناتـساد  نیا  ریخا  تمـسق  رد  هیآ 129 -) )
.تسا هدش  رارکت  دراد  هک  یتیمها  رطاخ  هب  دوب  هدمآ  حون - میهاربا و 

(. َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکَرَت  َو  « ) میدراذگ یقاب  دعب  ياهتما  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  ام  : » دیامرف یم تسخن 
لمع هب  ار  شـشوک  شالت و  ياهتنم  نامیا  رذب  يرایبآ  و  دیحوت ، طخ  يرادـساپ  رد  هک  ار  گرزب  ءایبنا  نیا  تامحز  رگید  ياهتما 

.تسا نادیواج  زین  اهنآ  بتکم  دای و  تسا  رارقرب  ایند  ات  و  درک ، دنهاوخن  شومارف  زگره  دندروآ ،

159 ص :  ۀیآ 130 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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(. َنیِسای ْلِإ یلَع  ٌمالَس  « ) نیسایلا رب  مالس  : » دیازفا یم مود  هلحرم  رد  هیآ 130 -) )

159 ص :  ۀیآ 131 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  « ) میهد یم شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام  : » دیامرف یم موس  هلحرم  رد  هیآ 131 -) )

159 ص :  ۀیآ 132 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ناگدنب زا  سایلا )  ) وا املـسم  : » دـیوگ یم هدرک ، حرط  تسا  نامیا »  » هک ار  اهنیا  همه  یلـصا  هشیر  مراهچ  هلحرم  رد  و  هیآ 132 -) )
(. َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  « ) تسام نمؤم 

.تسا ندش  ادخ  مالس  لومشم  نیصلخم و  فص  رد  نتفرگ  رارق  لماع  ناسحا  ناسحا و  همشچ  رس  تیدوبع »  » و نامیا » »

159 ص :  ۀیآ 133 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هک تسا ، طول »  » هدمآ نایم  هب  شمان  هروس ، نیا  رد  هک  يربمایپ  نیمجنپ  تسامـش ! ربارب  رد  موق  نیا  هدزالب  نیمزرـس  هیآ 133 -) )
.تسا هدوب  ع )  ) میهاربا اب  رصاعم  نامزمه و  نآرق  حیرص  قبط 

(. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  ًاطُول  َّنِإ  َو  « ) تسا ام )  ) نالوسر زا  طول  و  : » دیوگ یم تسخن 

159 ص :  ۀیآ 134 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

، هتخادرپ وا  يارجاـم  زا  یتمـسق  حرـش  هـب  دراد  نآرق  هـک  لیـصفت  لاـمجا و  شور  قـبط  لاـمجا  نـیا  ناـیب  زا  دـعب  و  هیآ 134 -) )
(. َنیِعَمْجَأ ُهَلْهَأ  ُهاْنیََّجن َو  ْذِإ  « ) میداد تاجن  یگمه  ار  شنادناخ  وا و  هک  ار  ینامز   » روایب رطاخ  هب  دیوگ : یم

160 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

160 ص :  ۀیآ 135 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنیِِرباْغلا ِیف  ًازوُجَع  اَّلِإ  « ) دش راتفرگ  نانآ  تشونرس  هب  و  دوب » ناگدنامزاب  زا  هک  ینز  ریپ  شرسمه )  ) رگم (- » هیآ 135 )

160 ص :  ۀیآ 136 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

( َنیِرَخْآلا اَنْرَّمَد  َُّمث  « ) میدرک دوبان  ار  هیقب  سپس  (- » هیآ 136 )
« توبکنع  » و ارعـش »  » و دوه »  » ياـه هروس رد  نآ  حرـش  هک  تسا  موـق  نیا  يارجاـم  رپ  خـیرات  هب  یتاراـشا  قوـف  هاـتوک  ياـه  هلمج .

.تشذگ

160 ص :  ۀیآ 137 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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امـش و  : » دنک یم هفاضا  نخـس  نیا  نایاپ  رد  رورغم  نالفاغ  ندرک  رادـیب  يارب  تسا  يا  همدـقم اهنیا  همه  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 137 -) )
( َنیِِحبْصُم ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِإ  َو   ...« ) دیرذگ یم اهنآ  ياهرهش ) ياه  هناریو  ) رانک زا  ناهاگحبص  هتسویپ 

160 ص :  ۀیآ 138 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

( َنُولِقْعَت الَف  ِْلیَّللِاب َأ  َو  ( ؟» دیشیدنا یمن ایآ  دینک ) یم روبع  اجنآ  زا  زین   ) هاگنابش نینچمه )  ) و (- » هیآ 138 )
ياهرفس رد  اهنیا  و  تشاد ، رارق  ماش  يوس  هب  زاجح  مدرم  ياهناوراک  ریسم  رد  طول  موق  ياهرهش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ریبعت  نیا  .

ار هدـیدالب  راکهنگ  موق  نیا  هاکناج  شارخلد و  دایرف  دنتـشاد  اونـش  شوگ  رگا  دـندرک  یم روبع  نآ  راـنک  زا  دوخ  هنابـش  هنازور و 
.دندینش یم

.دنمک ناگدنریگ  تربع  اما  تسا  رایسب  تربع  سرد  يرآ !

160 ص :  ۀیآ 139 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

تشذگرس هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  تسا  نیشیپ  ماوقا  ایبنا و  تشذگرس  نیرخآ  نیمشش و  نیا  ناحتما : هتوب  رد  سنوی  هیآ 139 -) )
.شراک هبوت  موق  و  سنوی » »

َّنِإ َو  « ) تسا ام )  ) نالوسر زا  سنوی  و  : » دـیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  وا  تلاـسر  ماـقم  زا  نخـس  هتـشذگ  ياهناتـساد  نوچمه  تسخن 
( َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َُسنُوی 

جئار طیحم  رد  هک  يدسافم  اب  سپس  و  درک ، عورـش  یتسرپ  تب  اب  هزرابم  دیحوت و  زا  ار  دوخ  توعد  ایبنا  ریاس  دننامه  ع )  ) سنوی .
.دندشن میلست  وا  توعد  ربارب  رد  موق  نآ  اما  تخادرپ ، هزرابم  هب  دوب 

.دندروآ نامیا  وا  هب  یملاع  دباع و  دندرکن  زواجت  رفن  ود  زا  دیاش  هک  یکدنا  هورگ  اهنت 
161 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  هب  درک ، نیرفن  اهنآ  هب  دش و  سویأم  اهنآ  زا  ابیرقت  هک  درک  غیلبت  ردقنآ  سنوی 

نایم زا  دـباع  درم  هارمه  سنوی  دـش  کیدزن  باذـع  دـعوم  هک  یماگنه  دوش ، یم لزان  یهلا  باذـع  نامز  نالف  رد  هک  دـمآ  یحو 
و درک ، هدهاشم  ار  راب  تیعمج و  زا  رپ  یتشک  کی  اجنآ  رد  دیـسر  ایرد  لحاس  هب  ات  دوب ، نیگمـشخ  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  اهنآ 

.دنربب دوخ  هارمه  زین  ار  وا  هک  دومن  شهاوخ  اهنآ  زا 

161 ص :  ۀیآ 140 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا  هیآ 140 -) )
( ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ  « ) درک رارف  راب ) تیعمج و  زا   ) رپ یتشک  يوس  هب  هک  ار  یماگنه   » روایب رطاخ  هب 

161 ص :  ۀیآ 141 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

یئوگ درک  زاب  ناهد  تفرگ ، یتشک  رب  ار  هار  رـس  یمیظع  یهام  تایاور  قبط  دـش ، یتشک  رب  راوس  سنوی  لاح  ره  هب  هیآ 141 -) )
يا هراچ و  دوش ، یهام  نیا  همعط  دیاب  هک  تسام -! نایم  رد  يراکهانگ  دسر  یم رظن  هب  دنتفگ : یتشک  نانیـشنرس  دبلط ، یم یئاذـغ 
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ارجام نیا  هب  هاتوک  هلمج  کی  اب  اجنیا  رد  نآرق  دـمآرد ! سنوی  ماـن  هب  هعرق  دـندنکفا  هعرق  اـجنیا  رد  تسین - هعرق  زا  هدافتـسا  زج 
( َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  «! ) دش بولغم  سپ  داتفا ) وا  مان  هب  هعرق  و   ) دنکفا هعرق  اهنآ  اب  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا 

161 ص :  ۀیآ 142 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

«! دوب شنزرـس  قحتـسم  هک  یلاح  رد  دیعلب ، ار  وا  یمیظع  یهام  و   » دندنکفا ایرد  هب  ار  وا  دـیوگ : یم نآرق  لاح  ره  هب  هیآ 142 -) )
(. ٌمِیُلم َوُه  ُتوُْحلا َو  ُهَمَقَْتلاَف  )

وا زا  هک  دوب  یئالوا  كرت  اهنت  نآ  تلع  هکلب  دوبن ، يا  هریغـص ای  هریبک  هانگ  باکترا  رطاخ  هب  شنزرـس  تمالم و  نیا  تسا  ملـسم 
.دوب نانآ  زا  ترجه  شیوخ و  موق  كرت  رد  هلجع  نآ  و  دز ، رس 

عطق وا  زا  ار  يدنویپ  چیه  و  نکـشم ، وا  زا  ار  یناوختـسا  چیه  هک  داتـسرف  یحو  یهام  نآ  هب  دـنوادخ  : » هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
«! نکم

161 ص :  ۀیآ 143 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رافغتـسا شیوخ  يالوا  كرت  زا  و  دروآ ، ادـخ  هاگرد  هب  ور  شدوجو  مامت  اب  و  دـش ، ارجاـم  هجوتم  دوز  یلیخ  سنوی  هیآ 143 -) )
.درک

رکذ هب  نافرع  لـها  ناـیم  رد  و  هدـمآ ، اـیبنا  هروس  هیآ 87  رد  هک  هدـش  لـقن  سنوـی  لوـق  زا  ییاوـتحم  رپ  فورعم و  رکذ  اـجنیا  رد 
162 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يدانف  : » تسا فورعم  هّیسنوی » »

، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  دز  دایرف  مکارتم  ياهتملظ  نایم  رد  وا  نیملاّظلا  نم  تنک  ّینا  کناحبـس  تنا  اـّلا  هلا  ـال  نا  تاـملّظلا  یف 
رگا و  : » دیوگ یم هاتوک  هلمج  کی  رد  دیوگ ؟ یم هچ  هنیمز  نیا  رد  هیآ  منیبب  نونکا  مدوب !» ناراکمتـس  ناملاظ و  زا  نم  وت ، یهزنم 

(. َنیِحِّبَسُْملا َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال   ...« ) دوبن ناگدننک  حیبست  زا  وا 

162 ص :  ۀیآ 144 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

کی هب  لیدـبت  تقوم  نادـنز  نیا  و  َنُوثَْعُبی .) ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  «! ) دـنام یم یقاب  یهام  مکـش  رد  تمایق  زور  اـت  (- » هیآ 144 )
! تشگ یم وا  ناتسروگ  هب  لدبم  مئاد  نادنز  نآ  و  دش ، یم مئاد  نادنز 

162 ص :  ۀیآ 145 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رامیب هک  یلاح  رد  میدنکفا ، هایگ  تخرد و  زا  یلاخ  کشخ و  نیمزرـس  کی  رد  ار  وا  ام  : » دیامرف یم دنوادخ  سپـس  هیآ 145 -) )
(. ٌمیِقَس َوُه  ِءارَْعلِاب َو  ُهانْذَبَنَف  « ) دوب

نیا تسادیپ  اما  دنکفا ، نوریب  دوب  دایز  وا  زا  هک  ار  يا  همقل ادخ  نامرف  هب  و  دـمآ ، یهایگ  یب کشخ و  لحاس  رانک  رد  میظع  یهام 
.دش دازآ  نادنز  نیا  زا  ناوتان  رامیب و  دوب ، هدز  مه  رب  ار  سنوی  مسج  تمالس  بیجع  نادنز 

162 ص :  ۀیآ 146 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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لحاس باتفآ  دوب ، ناوتان  هتسخ و  شمادنا  و  هدرزآ ، رامیب و  شندب  هک  ارچ  دمآ ، وا  غارس  هب  یهلا  فطل  اجنیا  رد  زاب  هیآ 146 -) )
.دمارایب نآ  ریز  رد  شندب  ات  دوب  مزال  فیطل  یششوپ  داد ، یم رازآ  ار  وا 

ًةَرَجَـش ِْهیَلَع  اْنتَْبنَأ  َو   ) دبایب شمارآ  شبوطرم  نهپ و  ياهگرب  هیاس  رد  ات  میدنایور » وا  رب  یئودک  هتوب  ام  : » دـیوگ یم اجنیا  رد  نآرق 
(. ٍنیِطْقَی ْنِم 

162 ص :  ۀیآ 147 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

.میور یم شموق  غارس  هب  مینک و  یم اهر  اجنیا  رد  ار  سنوی » (- » هیآ 147 )
دندروخ و یتخـس  ناکت  دش ، رهاظ  اهنآ  رب  زین  یهلا  مشخ  تامدقم  و  درک ، اهر  ار  موق  بضغ  مشخ و  تلاح  اب  سنوی  هک  یماگنه 

دنداد رـس  هیرگ  دندمآرب ، هبوت  ماقم  رد  وا  يربهر  اب  و  دنتفرگ ، دوب  اهنآ  نایم  رد  هک  ار  يدنمـشناد  ملاع و  فارطا  دندمآ ، دوخ  هب 
.دندرک هبوت  دنتشاد  سنوی  ادخ  ربمایپ  هراب  رد  هک  یتاریصقت  شیوخ و  ناهانگ  زا  هناصلخم  و 

163 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تیعمج  و  تخیر ، اههوک  رب  هثداح  تفر و  رانک  باذع  ياه  هدرپ اجنیا  رد 
.دنتفای تاجن  یهلا  فطل  هب  راک  هبوت  نمؤم 

تـسرپ تب  همه  شترجه  زور  رد  اهنآ  هنوگچ  هک  تفر  ورف  بجعت  رد  .دمآ  شموق  غارـس  هب  ارجام  نیا  زا  دعب  سنوی  هک  یماگنه 
؟ دنا هدش تسرپ  ادخ  دحوم  همه  نونکا  یلو  دندوب 

ْوَأ ٍفـْلَأ  ِۀـَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَـسْرَأ  َو  «! ) میداتـسرف رتـشیب - اـی  يرفن - رازه  دـصکی  تـّیعمج  يوـس  هـب  ار  وا  و  : » دـیوگ یم اـجنیا  رد  نآرق 
(. َنوُدیِزَی

163 ص :  ۀیآ 148 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هراشا

یلِإ ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف  « ) میتخاس دنم  هرهب یگدـنز  بهاوم  زا  ار  نانآ  یمولعم  تدـم  ات  ور  نیا  زا  دـندروآ ، نامیا  اهنآ  (- » هیآ 148 )
(. ٍنیِح

وا تاروتـسد  تاـمیلعت و  سنوی و  شربماـیپ  ادـخ و  هب  لیـصفت  روطب  اـهنآ  ناـمیا  یلو  دوب ، ـالبق  اـهنآ  هبوت  یلاـمجا و  ناـمیا  هتبلا 
.تشگزاب اهنآ  نایم  هب  سنوی »  » هک تفرگ  تروص  یماگنه 

163 ص :  گرزب ..... : ياهسرد 

باـتک تـسین  ناتـساد  باـتک  نآرق  هـک  ارچ  تـسا  یتـیبرت  ياهفدـه  يارب  هـمه  دـیجم  نآرق  رد  اهتــشذگرس  نـیا  حرط  مـیناد  یم
.تسا تیبرت  يزاسناسنا و 

: تفرگ ناوت  یم یگرزب  ياهدنپ  بیجع  تشذگرس  نیا  زا 
ار دوخ  خیرات  ریـسم  تاظحل  نیرخآ  رد  دنناوت  یم باذـع  قحتـسم  راکهنگ و  موق  کی  هنوگچ  هک  دـهد  یم ناشن  ارجام  نیا  فلا )
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.دنبای تاجن  دندرگزاب و  یهلا  تمحر  رهم و  رپ  شوغآ  هب  و  دننک ، ضوع 
هجوتم زین  ار  ایند  يرهاظ  بهاوم  يونعم  تاکرب  راثآ و  رب  هوالع  هاـنگ  زا  هبوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  دـهد  یم ناـشن  ارجاـم  نیا  ب )

.دوش یم تایح  بهاوم  زا  يریگ  هرهب رمع و  لوط  هیام  و  دنیرفآ ، یم يدابآ  نارمع و  دزاس ، یم ناسنا 
ناهد رد  ار  یناسنا  دناوت  یم هک  دح  نآ  ات  تسین ، لکشم  نآ  ربارب  رد  يزیچ  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  ردقنآ  دنوادخ  تردق  ج )

.دتسرف نوریب  ملاس  و  درادهگن ، ملاس  یکانتشحو  میظع و  روناج  مکش  و 

163 ص :  ۀیآ 149 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

164 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تشذگرس  زا  ناتساد  شش  رکذ  زا  دعب  اوسر : تشز و  ياهتمهت  هیآ 149 -) )
برع ناکرشم  هب  هک  يرگید  بلطم  هب  هداد ، رییغت  ار  نخس  عوضوم  دوب  هتفهن  کی  ره  رد  هک  يا  هدنزومآ ياهسرد  نیـشیپ و  ءایبنا 

.دزادرپ یم هتشاد  طابترا  تخس 
سایق دوخ  اب  ار  ادـخ  شناد  ملع و  هنوگ  چـیه  نتـشادن  يرکف و  طاـطحنا  رطاـخ  هب  برع  ناکرـشم  زا  یعمج  هک  تسا  نیا  هلأـسم 

.دندوب لئاق  رسمه  یهاگ  دنزرف و  وا  يارب  دندرک و  یم
ُمَُهل ُتانَْبلا َو  َکِّبَِرل  ْمِِهتْفَتْـساَف َأ  ( !؟» تساهنآ نآ  زا  نارـسپ  دراد و  ینارتخد  تراگدرورپ  ایآ  سرپب : ناـنآ  زا  : » دـیامرف یم تسخن 

(. َنُونَْبلا
رفنتم تخـس  رتخد  زا  هک  تساهنآ  لطاب  هدـیقع  قبط  نخـس  نیا  دـیتسه ! لـئاق  ادـخ  يارب  دیدنـسپ  یمن دوخ  يارب  ار  هچنآ  هنوگچ 

تیصخش رایعم  دنناسکی و  شزرا  رظن  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  یناسنا و  رظن  زا  رتخد  رـسپ و  هن  رگ  و  دنمقالع ، تخـس  رـسپ  هب  دندوب و 
.تساوقت یکاپ و  ود  ره 

164 ص :  ۀیآ 150 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

میدیرفآ و ثنؤم  ار  ناگتـشرف  ام  ایآ  : » دیوگ یم يراکنا  ماهفتـسا  قیرط  هب  زاب  هتخادرپ ، هلأسم  یـسح  لیلد  هب  سپـس  هیآ 150 -) )
(. َنوُدِهاش ْمُه  ًاثانِإ َو  َۀَِکئالَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ  ( ؟» دندوب رظان  اهنآ 

ناگتـشرف تقلخ  ماگنه  هب  ار  دوخ  روضح  دنتـسناوت  یمن مادک  چـیه  هک  نیا  هچ  دوب ، یفنم  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  باوج  کش  نودـب 
.دننک اعدا 

164 ص :  ۀیآ 151 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

تمهت نیا  اب  اهنآ  دـینادب  : » دـیوگ یم ددرگ و  یم زاب  هدـش  هتفرگ  اهنآ  ینهذ  تاملـسم  زا  هک  یلقع  لیلد  هب  رگید  راب  هیآ 151 -) )
(. َنُولوُقََیل ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ  :« ) دنیوگ یم ناشگرزب 

164 ص :  ۀیآ 152 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُهَّللا َو  ََدلَو  «! ) دنیوگ یم غورد  نیقی  هب  اهنآ  یلو  هدروآ ، دنزرف  دنوادخ  (- » هیآ 152 )
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164 ص :  ۀیآ 153 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هداد حیجرت  نارسپ  رب  ار  نارتخد  ایآ  : » دیامرف یم هداد ، رارق  شنزرس  باتع و  دروم  ار  اهنآ  دنوادخ  رگید  راب  اجنیا  رد  هیآ 153 -) )
(. َنِینَْبلا یَلَع  ِتانَْبلا  یَفَطْصَأ  ( !؟» تسا

164 ص :  ۀیآ 154 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

165 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیمهف  یم چیه  دینک !؟» یم مکح  هنوگچ  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  (- » هیآ 154 )
(. َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  ام  ( ؟ دیئوگ یم هچ 

165 ص :  ۀیآ 155 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

؟» دیوش یمن رکذتم  تایآ  « ؟ دیرادرب تسد  اوسر  تشز و  تافارخ  تالئاط و  نیا ال  زا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  هیآ 155 -) )
(. َنوُرَّکَذَت الَف  (َأ 

ار نآ  ندوب  لطاب  دـنک  هشیدـنا  دـشاب و  هتـشاد  تیارد  لقع و  هرذ  کی  یمدآ  رگا  هک  تسا  هیاپ  یب لطاب و  يردـق  هب  نانخـس  نیا 
.دیامن یم كرد 

165 ص :  ۀیآ 156 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

یلقن لیلد  هک  دزادرپ  یم لیلد  نیموس  هب  یلقع ، لیلد  کی  یـسح و  لیلد  کی  اـب  اـهنآ  یفارخ  ياـعدا  لاـطبا  زا  دـعب  هیآ 156 -) )
ینشور لیلد  امش  ای   » دشاب نیـشیپ  بتک  رد  نآ  زا  يرثا  دیاب  تشاد  تحـص  دیئوگ  یم امـش  هک  يزیچ  نینچ  رگا  دیوگ : یم تسا ،

(. ٌنِیبُم ٌناْطلُس  ْمَُکل  ْمَأ  ( !؟» دیراد هراب  نیا  رد 

165 ص :  ۀیآ 157 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

( َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباتِِکب  اُوتْأَف  «! ) دیئوگ یم تسار  رگا  دیروایب  ار  ناتباتک  سپ   » دیراد رگا  هیآ 157 -) )
!؟ تسا هدش  لزان  ربمایپ  مادک  رب  و  هدمآ ، يزیچ  نینچ  ینامسآ  یحو  مادک  رد  و  هتشون ؟ مادک  رد  باتک ؟ مادک  رد  .

165 ص :  ۀیآ 158 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

لئاـق نج »  » و ادـخ »  » ناـیم هک  تسا  یتبـسن  نآ  و  دزادرپ ، یم برع  ناکرـشم  تاـفارخ  زا  رگید  یکی  هب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 158 -) )
نیا زا  شیب  هک  دنـشزرا  یب نانچ  اهنآ  یئوگ  دنک ، یم حرطم  بئاغ »  » تروص هب  هدروآرد و  باطخ »  » تروص زا  ار  نخـس  دـندوب !

یتبـسن يدنواشیوخ و )  ) نج و  دنوادخ ]  ] وا نایم  ناکرـشم ]  ] اهنآ : » دیامرف یم دنرادن ، ار  نخـس  رد  یئورایور  تقایل  یگتـسیاش و 
(. ًابَسَن ِۀَّنِْجلا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اُولَعَج  َو  «! ) دندش لئاق 

برع ناکرشم  زا  یعمج  هک  میناد  یم و  دشاب ، هتـشادن  يدنواشیوخ  هبنج  دنچ  ره  تسا ، هطبار  تبـسن و  هنوگ  ره  بسن »  » زا روظنم 
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.دندوب لئاق  دنوادخ  اهنآ و  نایم  يا  هطبار بیترت  نیا  هب  و  دنتشادنپ ، یم ادخ  کیرش  ار  اهنآ  دندیتسرپ و  یم ار  نج 
تب نیا  هک  دـنناد  یم یبوخ  هب  ناینج  هک  یلاح  رد  : » دـیوگ یم هدرک ، راکنا  تخـس  ار  یفارخ  هدـیقع  نیا  دـیجم  نآرق  لاـح  ره  هب 

(. َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإ  ُۀَّنِْجلا  ِتَِملَع  ْدََقل  َو  « ) دنوش یم راضحا  یهلا  هاگداد  رد  ناتسرپ 
166 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

166 ص :  ۀیآ 159 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  « ) دننک یم فیصوت  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  : » دیازفا یم دعب  هیآ 159 -) )

166 ص :  ۀیآ 160 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

وا دروم  رد  یهاگآ  يور  زا  ادخ » صلخم  ناگدنب  هچنآ )  ) رگم  » تسین راگدرورپ  سدقم  تاذ  هتسیاش  یفیصوت  چیه  هیآ 160 -) )
(. َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ   ) دنراد

فیصوت هداد  هزاجا  شدوخ  هچنآ  هب  زج  ار  ادخ  و  دنتـسه ، اربم  یهارمگ  لهج و  سفن و  ياوه  كرـش و  هنوگ  ره  زا  هک  یناگدنب 
.دننک یمن

رد داجس  ماما  زغم  رپ  ياهاعد  مالّسلا و  هیلع  یلع  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانخـس  غارـس  هب  دیاب  يرآ !
.تخانش ار  ادخ  ادخ ، صلخم  ناگدنب  نیا  ياهفیصوت  وترپ  رد  و  تفر ، هیداجس  هفیحص 

166 ص :  ۀیآ 161 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

بیقعت ار  هلأسم  نیمه  نآرق  دمآ ، نایم  هب  نیکرـشم  فلتخم  ياهدوبعم  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  نیغورد ! ياهاعدا  هیآ 161 -) )
بولق اهنت  و  درادن ، يرثا  ناکین  ناکاپ و  ياهلد  رد  ناتـسرپ  تب  امـش  ياه  هسوسو هک  دروآ  یم نایم  هب  ار  ثحب  نیا  تسخن  هدرک ،

شتسرپ ار  هچنآ  امش و  : » دیامرف یم دزاس ، یم اه  هسوسو نیا  میلست  ار  دوخ  هک  تسامـش  داسف  هب  لیامتم  یخزود و  حاورا  هدولآ و 
(. َنوُُدبْعَت ام  ْمُکَّنِإَف َو   ...« ) دینک یم

166 ص :  ۀیآ 162 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنِیِنتاِفب ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام   ) دیزاس فرحنم  دنوادخ  زا  داسف  هنتف و  اب  و  دیهد » بیرف  نآ ) اب   ) ار یسک  دیناوت  یمن زگره  (- » هیآ 162 )

166 ص :  ۀیآ 163 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. ِمیِحَْجلا ِلاص  َوُه  ْنَم  اَّلِإ  «! ) دنوش یم دراو  خزود  شتآ  رد  هک  اهنآ  رگم  (- » هیآ 163 )

166 ص :  ۀیآ 164 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 
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هس نمض  دزاس ، یم نشور  ناتـسرپ  تب  يرگاوغا  یئوج و  هنتف  ربارب  رد  ار  اهناسنا  رایتخا  هلأسم  هک  هیآ  هس  نیا  زا  دعب  هیآ 164 -) )
و دنتـشادنپ ، یم ادخ  نارتخد  ار  اهنآ  ناتـسرپ  تب  هک  یناگتـشرف  نامه  دـیوگ ، یم نخـس  ادـخ  ناگتـشرف  يالاو  ماقم  زا  رگید  هیآ 

: دیوگ یم هدرک ، نایب  اهنآ  دوخ  نابز  زا  ار  نخس  هک  نیا  بلاج 
(. ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو  « ) دراد یمولعم  ماقم  هکنآ  زج  تسین  ام  زا  کی  چیه  «و 

166 ص :  ۀیآ 165 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

167 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میا » هداتسیا فص  هب  دنوادخ  نامرف  تعاطا  يارب   ) یگمه ام  و  (- » هیآ 165 )
(. َنوُّفاَّصلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو   ) میراد وا  رما  رب  مشچ  و 

167 ص :  ۀیآ 166 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُحِّبَسُْملا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو   ) میرمش یم هزنم  تسین  شکاپ  تاذ  قیال  هچنآ  زا  ار  وا  و  میتسه ،» وا  يوگ  حیبست همه  ام  و  (- » هیآ 166 )
ادـخ يدـنزرف  اجک و  اـم  میا ، هدرپس شناـمرف  رب  شوگ  و  رما ، رب  مشچ  هراومه  میراد ، فک  رب  لد  ناـج و  هک  میناگدـنب  اـم  يرآ !

؟ اجک
هک دنراد  یتلزنم  هبتر و  مادک  ره  هک  نیا  تسخن  دنک : یم هراشا  ناگتشرف  تافص  زا  تمسق  هس  هب  قوف  هناگ  هس  تایآ  تقیقح  رد 

.دننک یمن زواجت  نآ  زا 
.دنتسه یتسه  ملاع  هنهپ  رد  وا  رماوا  يارجا  شنیرفآ و  هصرع  رد  ادخ  نامرف  تعاطا  هدامآ  امئاد  اهنآ  هک  نیا  رگید 

.دنرمش یم هزنم  تسین  شماقم  قیال  هچنآ  زا  ار  وا  دنیوگ و  یم ادخ  حیبست  هتسویپ  اهنآ  هک  نیا  موس 

167 ص :  ۀیآ 167 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

بلاطم یتسرپ و  تب  هلأسم  نیمه  اب  طابترا  رد  ناکرـشم  نیا  هجومان  ياهرذـع  زا  یکی  هب  رگید  هیآ  راـهچ  رد  سپـس  هیآ 167 -) )
(. َنُولوُقََیل اُوناک  ْنِإ  َو  :« ) دنتفگ یم هتسویپ  اهنآ  : » دیامرف یم دهد ، یم خساپ  هدرک و  هراشا  رگید 

167 ص :  ۀیآ 168 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنِیلَّوَْألا َنِم  ًارْکِذ  انَْدنِع  َّنَأ  َْول  « ) دوب ام  دزن  ناینیشیپ  ياهباتک  زا  یکی  رگا  (- » هیآ 168 )

167 ص :  ۀیآ 169 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّنَُکل  « ) میدوب ادخ  صلخم  ناگدنب  ام  نیقی  هب  (- » هیآ 169 )
میهاربا و حون و  نوچمه  یگرزب  ناربمایپ  و  يوگم ، نخـس  تسا  هدرک  صلاخ  ناشیادـخ  هک  ناـنآ  صلخم و  ناگدـنب  زا  همه  نیا 
رد دش ، یم لزان  ام  رب  ینامـسآ  بتک  زا  یکی  میدوب و  هدش  ادـخ  فطل  لومـشم  رگا  مه  ام  شکم ، ام  خر  هب  ار  اهنآ  ریغ  یـسوم و 

! میدوب صلخم  ناگدنب  نیا  هرمز 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1887 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :  ۀیآ 170 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نآرق  » ادـخ ینامـسآ  باتک  نیرتگرزب  هدیـشوپ و  دوخ  هب  لمع  هماج  نونکا  مه  اـهنآ  يوزرآ  نیا  دـیوگ  یم هیآ  نیا  هیآ 170 -) )
( دـندمآرد ینمـشد  راکنا و  تفلاخم و  رد  زا  و   ) دـندش رفاـک  نآ  هب   » اـعدا رپ  نازادرپ  غورد  نیا  اـما  هدـش ، لزاـن  ناـنآ  رب  دـیجم »

168 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف  « ) تسناد دنهاوخ  ار ) دوخ  راک  هجیتن   ) يدوز هب  یلو 

168 ص :  ۀیآ 171 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ناکرـشم ياهینکـشراک  گرزب و  يایبنا  تازراـبم  نوماریپ  هک  ینوگاـنوگ  ياـهثحب  لاـبند  هب  تسا ! زوریپ  هّللا  بزح  هیآ 171 -) )
هطبار نیا  رد  ار  هلأسم  نیرتمهم  میوش  یم کـیدزن  هروس  تاـیآ  نیرخآ  هب  هک  نونکا  تسا ، هدـمآ  هروس  نیا  تاـیآ  یط  ناـمیا  یب

نیا هب  نامز  رصع و  ره  رد  نانمؤم  ات  تسا ، قح  نانمشد  ناطیـش و  رکـشل  رب  ادخ  رکـشل  یئاهن  يزوریپ  زا  ربخ  نآ  و  دنک ، یم نایب 
.دندرگ مواقم  هدامآ و  لطاب  رکشل  اب  هزرابم  همادا  يارب  دنوش و  مرگلد  یهلا  گرزب  هدعو 

 ...« هدش مّلسم  شیپ  زا  ام  هداتسرف  ناگدنب  يارب  ام  یعطق  هدعو  : » دیامرف یم
(. َنِیلَسْرُْملا اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقل  (َو 

168 ص :  ۀیآ 172 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُروُْصنَْملا ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  « ) دنناگدش يرای  نانآ  هک  (- » هیآ 172 )

168 ص :  ۀیآ 173 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

( َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  دنزوریپ َ» اه ) هنحص مامت  رد   ) ام رکشل  و  (- » هیآ 173 )
!؟ یشخب دیما  رورپ و  حور  هدعو  هچ  و  ایوگ ، حیرص و  ترابع  نوچ  .

168 ص :  ۀیآ 174 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

دیدهت مه  و  يزوریپ ، رب  دـیکأت  نانمؤم و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادـلد  يارب  مه  تایآ ، نیا  همادا  رد  سپـس  هیآ 174 -) )
(. ٍنیِح یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف   ) دسرارف داهج  نامرف  هک  ینّیعم » نامز  ات  نادرگب  يور  نارفاک ]  ] اهنآ زا  : » دیوگ یم ربخ  یب ناکرشم 

168 ص :  ۀیآ 175 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

يدوز هب  اما  تساوتحم ) یب هچ   ) رگنب ار  اهنآ  عضو  : » دـیامرف یم هدرک ، دـیکأت  يرگید  دـیدهت  اـب  ار  هلمج  نیا  سپـس  هیآ 175 -) )
نیا رد  ار  دوخ  راب  تلذ  تسکش  و  نانمؤم ، وت و  يزوریپ  يدوز  هب  َنوُرِْصُبی .) َفْوَسَف  ْمُهْرِْـصبَأ  َو  « ) دننیب یم ار ) دوخ  لامعا  هجیتن  )

.دید دنهاوخ  رگید  ناهج  رد  ار  یهلا  تازاجم  و  ایند ،
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168 ص :  ۀیآ 176 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

رگا و  دش ؟ هچ  یهلا  باذع  هدعو  هک  دـندرک  یم رارکت  ار  نخـس  نیا  هتـسویپ  مرـش  یب نارـس  هریخ نیا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 176 -)) )
؟» دننک یم هلجع  ام  باذع  يارب  اهنیا  ایآ  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  زیمآدیدهت  ینحل  اب  نآرق  یلطعم ؟ ارچ  یئوگ  یم تسار 

(. َنُولِْجعَتْسَی اِنباذَِعبَف  (َأ 
169 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یک  يزوریپ  نیا  دنیوگ  یم هاگ  و  دش ؟ هچ  یهلا  هدعو  نیا  دنیوگ : یم هاگ 

؟ دمآ دهاوخ 

169 ص :  ۀیآ 177 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

َلََزن اذِإَف  « ) تشاد دنهاوخ  يدب  هاگحبـص  ناگدش  راذنا  دیآ  دورف  ناشیاه  هناخ هناتـسآ  رد  ام  باذع  هک  یماگنه  اما  ((- » هیآ 177 )
(. َنیِرَْذنُْملا ُحابَص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب 

ناـشن بارطـضا  تشحو و  زا  ینوناـک  هب  ار  اـهنآ  شمارآ  نوناـک  ندـش  لدـبم  اـهنآ و  یگدـنز  نتم  رد  ار  باذـع  لوزن  ریبعت  نیا 
.دهد یم

169 ص :  ۀیآ 178 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

نیتسار و نانمؤم  ربمایپ و  يرادـلد  يارب  تسا  يا  هلیـسو تقیقح  رد  هروس  نیا  رخآ  تایآ  میتفگ  نکم ! انتعا  اهنآ  هب  هیآ 178 -)) )
.جوجل رافک  يارب  تسا  يدیدهت 

َّلَوَت َو  « ) ینّیعم نامز  ات  راذگاو ) دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  و   ) نادرگب يور  اهنآ  زا  : » دـیامرف یم زیمآ  دـیدهت  ینحل  اب  رگید  راب  هیآ  نیا 
(. ٍنیِح یَّتَح  ْمُْهنَع 

169 ص :  ۀیآ 179 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

(. َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْرِْصبَأ  َو  «! ) دننیب یم ار ) دوخ  لامعا  هجیتن   ) يدوز هب  زین  اهنآ  نیبب ، ار  ناشراک  عضو  و  ((- » هیآ 179 )
ار دوخ  یماکان  تسکـش و  تازاجم و  يدوز  هب  هک  تسا  یعطق  هلأسم  کی  نیا  دـننادب  اـهنآ  هک  تسا  دـیکأت  رطاـخ  هب  رارکت  نیا 

.تسا ملسم  یعطق و  زین  نانمؤم  يزوریپ  دنوش و  یم راتفرگ  ناشلامعا  راب  ترارم  جئاتن  هب  و  دید ، دنهاوخ 

169 ص :  ۀیآ 180 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

.دبای یم نایاپ  نایناهج »  » و ناربمایپ »  » و دنوادخ »  » هراب رد  ینعم  رپ  هلمج  هس  اب  هروس  سپس  هیآ 180 -)) )
َناْحبُس « ) دننک یم فیـصوت  نالهاج ] ناکرـشم و   ] نانآ هچنآ  زا  تردق ) و   ) تّزع راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هزنم  : » دیامرف یم

(. َنوُفِصَی اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر 
تاعطق نوچمه  یـشزرا  یب تادوجوم  هاگ  و  دـنوش ، یم لئاق  یتبـسن  نج  وا و  نایم  رد  هاگ  دـنمان ، یم وا  نارتخد  ار  ناگتـشرف  هاگ 

.دنهد یم رارق  وا  فیدرمه  ار  بوچ  گنس و 
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169 ص :  ۀیآ 181 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

ٌمالَـس َو  « ) نالوسر رب  مالـس  و  : » دـیوگ یم هداد ، رارق  شیوخ  ناـیاپ  یب فطل  دروم  ار  ناربماـیپ  همه  مود  هلمج  رد  و  هیآ 181 -)) )
(. َنِیلَسْرُْملا یَلَع 

170 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمایق ، زور  رفیک  باذع و  هنوگره  زا  تیفاع  تمالس و  هناشن  هک  یمالس 
.تسا نانمشد  رب  يزوریپ  رب  لیلد  اهتسکش و  ربارب  رد  ناما  هک  یمالس 

170 ص :  ۀیآ 182 .....  (: 37) تافاصلا ةروس 

هک تـسا  يدـنوادخ  صوـصخم  شیاتـس  دـمح و  و  : » دـیوگ یم هداد ، ناـیاپ  یهلا  دـمح  اـب  ار  نخـس  ماـجنا  رــس  و  هیآ 182 -)) )
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  « ) تسا نایناهج  راگدرورپ 

دیحوت و نوماریپ  هروس  نیا  زا  یمهم  شخب  هک  ارچ  دشاب ، هروس  نیا  لئاسم  مامت  رب  یلامجا  يرورم  هراشا و  دناوت  یم ریخا  هیآ  هس 
.دنک یم وگزاب  ار  همه  ناکرشم ، ياهفیصوت  زا  دنوادخ  هیزنت  حیبست و  اب  لوا  هیآ  و  دوب ، كرش  عاونا  اب  هزرابم 

.تساهنآ هب  يا  هراشا مّود  هیآ  دوب ، گرزب  ربمایپ  تفه  تالاح  زا  یئاه  هشوگ نایب  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب 
، تفگ یم نخس  رفک  رکـشل  رب  یهلا  دونج  يزوریپ  و  یتشهب ، ياهتمعن  عاونا  اصوصخم  یهلا ، ياهتمعن  زا  يرگید  شخب  هرخالاب  و 

.تساهنیا همه  هب  يا  هراشا راک  نایاپ  رد  ادخ  شیاتس  دمح و  و 
دیاب دوش  هداد  لماک  گرزب و  هنامیپ  اـب  وا  شاداـپ  رجا و  تماـیق  زور  رد  دـهاوخ  یم هک  یـسک  : » میناوخ یم يددـعتم  تاـیاور  رد 

دمحلا نیلسرملا و  یلع  مالس  نوفصی و  اّمع  ةّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبس  دشاب : هدوب  نیا  دنیشن  یم هک  یسلجم  ره  رد  شنخـس  نیرخآ 
«. نیملاعلا ّبر  هّلل 

« تاّفاص هروس  نایاپ  »
171 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

171 ص :  [ ..... 38  ] هروس ص

هراشا

تسا هیآ  ياراد 88  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

171 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

هروس يدـنب  ناوختـسا  اب  يداـیز  تهابـش  شبلاـطم  يدـنب  ناوختـسا  و  تسا ، تاـفاص »  » هروس يارب  یلمکم  تقیقح  رد  هروس  نیا 
.دراد تافاص » »

: درک هصالخ  ناوت  یم شخب  جنپ  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم 
نانمـشد تجاجل  یتخـسرس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  هلأسم  كرـش و  اب  هزرابم  دـیحوت و  هلأـسم  زا  لوا : شخب 
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.دیوگ یم نخس  رما  ود  نیا  ربارب  رد  كرشم 
ثحب بویا »  » و نامیلـس »  » و دواد »  » زا صوصخلاب  و  هتخاس ، سکعنم  ار  ادـخ  ناربمایپ  زا  رفن  هن  خـیرات  زا  یئاـه  هشوگ مود : شخب 

.دراد يرتشیب 
ناکرشم هب  و  دیوگ ، یم نخس  خزود  رد  اهنآ  لادج  گنج و  مصاخت و  تمایق و  رد  یغای  یغاط و  رافک  تشونرس  زا  موس : شخب 

.دیسر دهاوخ  اجک  هب  اهنآ  راک  نایاپ  هک  دهد  یم ناشن  نامیا  یب دارفا  و 
.دیوگ یم نخس  مدآ  يارب  ناگتشرف  ندرک  هدجس  وا و  يالاو  ماقم  ناسنا و  شنیرفآ  زا  شخب : نیمراهچ 

نیا نایب  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  يارب  تسا  يرطاخ  یلـست  و  جوجل ، نانمـشد  همه  يارب  تسا  يدیدهت  شخب  نیمجنپ 
.دبلط یمن یسک  زا  يدزم  رجا و  هنوگ  چیه  دوخ  توعد  رد  وا  هک  تیعقاو 

172 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

172 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  هدش - هدیمان  ص »  » هروس مان  هب  شزاغآ  رطاخ  هب  هک  هروس - نیا  تلیضف  رد 
هدولآ زا  و  دهد ، یم وا  هب  هنسح  دوب  هدومرف  دواد  رخـسم  ادخ  هک  یهوکره  هزادنا  هب  دناوخب  ار  ص »  » هروس هک  یـسک  : » میناوخ یم

«. دنک یم ظفح  ریبک  ریغص و  هانگ  رب  رارصا  ندش و 
ترخآ ایند و  ریخ  زا  دناوخب  هعمج  بش  رد  ار  ص »  » هروس هک  یـسک  : » هدمآ نینچ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 

وا و ادخ  و  برقم ، ناگتـشرف  و  لسرم ، ناربمایپ  زج  هدشن ، هداد  سک  چیه  هب  هک  دوش  یم هدیـشخب  وا  هب  دنوادخ ) يوس  زا   ) ردقنآ
«. هدرک یم تمدخ  وا  هب  هک  يراذگتمدخ  یّتح  دنک ، یم تشهب  دراو  دنتسه  وا  هقالع  دروم  شا  هداوناخ زا  هک  ار  یناسک  مامت 

رد ار  هروس  ياوتحم  و  ددرگ ، لـمع  هزیگنا  هک  یمیمـصت  هشیدـنا و  نیرفآ ، میمـصت  و  زیگنارب ، هشیدـنا  تسا  یتوـالت  روـظنم  هتبلا 
.دنک هدایپ  ناسنا  یگدنز 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

171 ص :  ۀیآ 1 .....  ةروس ص(38 :)

هراشا

(- هیآ 1 )

171 ص :  لوزن ..... : نأش 

دـندمآ و هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  بلاط  وبا  دزن  شیرق  زا  یتعامج  و  لهج » وبا  : » هک هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا 
نایادخ زا  تسد  هد  روتـسد  وا  هب  ناوخب و  ار  وا  تسا ! هتخاس  تحاران  زین  ار  ام  نایادخ  و  هداد ، رازآ  ار  ام  تردارب  دـنزرف  دـنتفگ :

ربمایپ هک  یماگنه  داتـسرف ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  ار  یـسک  بلاط  وبا  میئوگن ! وا  يادـخ  هب  ازـسان  مه  ام  ات  درادرب  ام 
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.داد حرش  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  نانخس  بلاط  وبا  دش  هناخ  دراو  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 
یشیپ برع  مامت  رب  نآ  هیاس  رد  دننک و  تقفاوم  نم  اب  ار  يا  هلمج دنرضاح  اهنآ  ایآ  : » دومرف باوج  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

؟ تسا هلمج  مادک  تروظنم  میقفاوم ، هلب  تفگ : لهج  وبا  دننک !؟» تموکح  دنریگ و 
گنن و یتخبدـب و  هیام  هک  ار  اهتب  نیا  و  تسین !» هّللا  زج  يدوبعم  دـیئوگب  هّللا  ّالا  هلا  نولوقت ال  : » دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 

.دیزیرب رود  تسامش  یگداتفا  بقع 
173 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  اهتشگنا  هک  دندرک  تشحو  نانچ  نآ  دندینش  ار  هلمج  نیا  راضح  هک  یماگنه 

.تسا غورد  کی  نیا  میا ، هدینشن نونک  ات  ار  يزیچ  نینچ  دنتفگ : یم و  دندش ، جراخ  تعرس  اب  دندراذگ و  شوگ 
.دش لزان  ص »  » هروس زاغآ  تایآ  هک  دوب  اجنیا 

173 ص :  ریسفت ..... :

نیا ریـسفت  رد  نیـشیپ  ياهوگتفگ  نامه  و  ص .) « ) ص  » مینک یم دروخرب  هعطقم  فورح  زا  یکی  هب  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  رد  زاـب 
.دوش یم حرطم  هعطقم  فورح 

ارچ دنا ، هدرک هیکت  نآ  ریغ  ای  هّللا » ءامسا   » هب تبسن  ص »  » ندوب يراصتخا  تمالع  يور  اصوصخم  اجنیا  رد  نارـسفم  زا  یعمج  اما 
رد هک  تسا  هّللا » قدص   » هلمج هب  هراشا  ای  و  عناص »  » و دمص »  » و قداص »  » دننام دوش  یم عورـش  ص »  » اب هّللا  ءامـسا  زا  يرایـسب  هک 

.تسا هدش  هصالخ  فرح  کی 
(. ِرْکِّذلا يِذ  ِنآْرُْقلا  َو   ) تسا یهلا  هزجعم  باتک ، نیا  یقح و  رب  وت  هک  تسا » رکذ  ياراد  هک  ینآرق  هب  دـنگوس  : » دـیامرف یم سپس 

.رکذ ياراد  مه  تسا و  رکذ  شدوخ  مه  نآرق 
دای و  زیخاتـسر ، گرزب  هاگداد  داـی  وا ، ياـهتمعن  داـی  ادـخ ، داـی  لد ، هحفـص  زا  تلفغ  راـگنز  ندودز  يروآداـی و  ینعم  هب  رکذ » »

.تسا ناسنا  تقلخ  فده 

173 ص :  ۀیآ 2 .....  ةروس ص(38 :)

نیا رطاخ  هب  هن  دنوش  یمن میلست  هدننک  رادیب  نآرق  رگنشور و  تایآ  نیا  ربارب  رد  اهنآ  ینیب  یم رگا  دیوگ : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. ٍقاقِش ٍةَّزِع َو  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  « ) دنفالتخا رورغ و  راتفرگ  نارفاک  هکلب   » هداتفا قح  مالک  نیا  رب  يا  هدرپ هک  تسا 

173 ص :  ۀیآ 3 .....  ةروس ص(38 :)

رورغم ماوقا  تشونرس  و  درب ، یم رشب  خیرات  هتشذگ  هب  هتفرگ ، ار  اهنآ  تسد  لفاغ  نارورغم  نیا  نتخاس  رادیب  يارب  سپس  هیآ 3 -) )
هب  ) ار اهنآ  ام  دندوب و  اهنآ  زا  لبق  هک  یماوقا  رایـسب  هچ  : » دیوگ یم دنریگ ، تربع  دیاش  دهد ، یم ناشن  اهنآ  هب  ار  جوجل  ربکتم و  و 

(. ٍنْرَق ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  « ) میدرک كاله  هانگ ) ملظ و  یهلا و  تایآ  راکنا  ناربمایپ و  بیذکت  رطاخ 
(. ٍصانَم َنیِح  َتال  اْوَدانَف َو  «! ) دوب هتـشذگ  تاـجن  تقو  یلو  دنتـساوخ ) یم کـمک  و   ) دـندز یم داـیرف  باذـع  لوزن  ماـگنه  هب  «و 

174 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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اونـش شوگ  اـهنت  هن  دنتـشاد  رذـح  رب  ناـشلامعا  موش  تبقاـع  زا  دـنداد و  زردـنا  ار  اـهنآ  قح  ياـیلوا  یهلا و  ناربماـیپ  هک  زور  نآ 
ناریو رـس  تشپ  ياهلپ  تفر و  تسد  زا  اهتـصرف  و  دـنتخادرپ ، اهنآ  لتق  یتح  ناـنمؤم و  رازآ  هیرخـس و  ازهتـسا و  هب  هکلب  دنتـشادن 

ياهدایرف دوب و  هدـش  هتـسب  همه  تشگزاب  هبوت و  ياهرد  هک  دـش  لزاـن  اـهنآ  يدوباـن  يارب  لاـصیتسا  باذـع  یلاـح  رد  و  تشگ ،
! دیسرن ییاج  هب  اهنآ  هثاغتسا 

174 ص :  ۀیآ 4 .....  ةروس ص(38 :)

هراشا

(- هیآ 4 )

174 ص :  لوزن ..... : نأش 

دـندمآ و بلاط  وبا  دزن  شیرق  نارـس  درک  راکـشآ  ار  شتوعد  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  هدـش : لقن  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  هراب  رد 
رد و  هدومن ، دساف  ار  ام  ناناوج  دیوگ ، یم ازـسان  ام  نایادخ  هب  و  دناوخ ، یم زغم  کبـس  ار  ام  تردارب  دنزرف  بلاط ! وبا  يا  دـنتفگ :
هک مینک  یم يروآ  عـمج  وا  يارب  لاـم  ردـقنآ  اـم  تسا  یلاـم  دوـبمک  رطاـخ  هب  اـهراک  نیا  رگا  تسا ، هدـنکفا  هـقرفت  اـم  تـیعمج 

.مینیزگرب تسایر  هب  ار  وا  میرضاح  یّتح  و  دوش ، شیرق  درم  نیرتدنمتورث 
.درک ضرع  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هب  ار  مایپ  نیا  بلاط  وبا 

لیامت نآ  هب  نم  دنراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  نم و  تسار  تسد  رد  ار  دیشروخ  اهنآ  رگا  : » دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
زین برع  ریغ  و  دننک ، تموکح  برع  رب  نآ  هیاس  رد  ات  دنیامن  تقفاوم  نم  اب  هلمج ، کی  اه ) هدـعو همه  نیا  ياج  هب   ) یلو مرادـن ،
ياج هب  میرـضاح  دـنتفگ : اهنآ  دـیناسر ، اهنآ  هب  ار  مایپ  نیا  بلاط  وبا  دوب !» دـنهاوخ  تشهب  نیطالـس  اهنآ  دـنیآرد و  اهنآ  نیئآ  هب 

.)؟ تسا وت  روظنم  هلمج  مادک   ) میریذپب ار  هلمج  هد  هلمج  کی 
«. متسه ادخ  لوسر  نم  تسین و  هّللا  زج  يدوبعم  هک  دیهد  یهاوگ  : » دومرف اهنآ  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

!؟ یبیجع زیچ  هچ  میورب ؟ ادخ  کی  غارـس  هب  اهنت  مینک  اهر  ار  ادـخ  ام 360  دنتفگ : دندرک و ) تشحو  تخـس  نخـس  نیا  زا   ) اهنآ
!(. دوش یمن هدید  زگره  هک  ییادخ  مه  نآ  )

! دش لزان  روبزم  تایآ  اجنیا  رد 
175 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

175 ص :  ریسفت ..... :

هچنآ زج  ار  يزیچ  ارگ » قلطم   » مه دنریذپان و  ذوفن  مه  هاوخدوخ  رورغم و  دارفا  میریذپب !؟ ار  ادخ  کی  ادخ ، همه  نیا  ياج  هب  ایآ 
.دنسانش یمن تیمسر  هب  دنا  هدرک كرد  ناشصقان  دودحم و  راکفا  اب 
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ددع هک  گرزب  کچوک و  ياهتب  دض  رب  تشارفارب و  هّکم  رد  ار  دـیحوت  مچرپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  اذـل 
ْنَأ اُوبِجَع  َو  ( ؟» تسا هتـساخرب  اهنآ  نایم  زا  يا  هدننک راذنا  ربمایپ  ارچ  هک  دندرک  یم بجعت   » درک مایق  دش  یم تب  رب 360  غلاب  اهنآ 

(. ْمُْهنِم ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج 
.تساهنآ دوخ  زا  رفن  کی  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  دوب  نیا  زا  اهنآ  بجعت 

بجعت نآ  زا  دـندرک و  یم یقلت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توـعد  رد  کـیرات  هطقن  کـی  ناوـنع  هب  ار  گرزب  زاـیتما  نـیا  اـهنآ 
.دنتشاد

(. ٌباَّذَک ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  َو  «! ) تسا ییوگغورد  رحاس  نیا  دنتفگ : نارفاک  و   » دنتفر رتارف  زین  هلحرم  نیا  زا  هاگ 
دوب و راکفا  رد  وا  هداعلا  قراخ  ذوفن  راکنا و  لباق  ریغ  تازجعم  هدهاشم  رطاخ  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  رحـس  نداد  تبـسن 

بوسحم طیحم  نآ  تاملـسم  ءزج  هک  یطحنم  راکفا  یفارخ و  ياهتنـس  فـالخ  رب  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  وا  هب  بذـک  نداد  تبـسن 
.تشاد ادخ  يوس  زا  تلاسر  يوعد  درک و  مایق  دش  یم

175 ص :  ۀیآ 5 .....  ةروس ص(38 :)

ياـهزیچ دـیئایب  دـنتفگ : یم دـندرک و  یم رگیدـکی  هب  هاـگن  دومن  راکـشآ  ار  دوخ  يدـیحوت  توعد  ربماـیپ  هک  یماـگنه  هیآ 5 -) )
ًادِحاو ًاهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَج  َأ  ( !؟» تسا یبیجع  زیچ  یتسار  نیا  هداد ؟ رارق  ادخ  کی  نایادـخ  همه  نیا  ياج  هب  وا  ایآ   » دیونـشب هدینـشان 

(. ٌباجُع ٌء  ْیََشل اذه  َّنِإ 
ياهتیعقاو زا  هک  دـهد  یم رییغت  ار  ناسنا  تواضق  شنیب و  ناـنچ  نآ  طـیحم  داـسف  يرگن و  قلطم  یهاوخدوخ و  رورغ و  هاـگ  يرآ 

.تسا دنب  ياپ تخس  یهاو  ياهرادنپ  تافارخ و  هب  هک  یلاح  رد  دنک  یم بجعت  نشور 

175 ص :  ۀیآ 6 .....  ةروس ص(38 :)

و دندمآ ، نوریب  وا  دزن  زا  دندش  دیماان  سویأم و  وا  يرگیجنایم  بلاط و  وبا  هب  هعجارم  زا  هک  یماگنه   ) اهنآ ناگدرکرس  (- » هیآ 6 )
176 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  ناتنایادخ  دیورب و  دنتفگ ):

ْمُِکتَِهلآ یلَع  اوُِربْصا  اوُْشما َو  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو   ) دننک هارمگ  نآ  اب  ار  امـش  دـنا » هتـساوخ هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیبسچب ، مکحم 
(. ُداُری ٌء  ْیََشل اذه  َّنِإ 

ناشتاداقتعا رتشیب  هچ  ره  طوقـس  زا  و  دـننک ، تیوقت  ار  دوخ  ناوریپ  لزلزتم  هیحور  نخـس ، نیا  اـب  دنتـساوخ  یم ناتـسرپ  تب  نارس 
!؟ يا هدوهیب شالت  هچ  اما  دنروآ  لمع  هب  يریگولج 

176 ص :  ۀیآ 7 .....  ةروس ص(38 :)

اهنت نیا  میا ، هدینـشن نییآ  نیرخآ  رد  يزیچ  نینچ  زگره  ام  : » دـنتفگ شیوخ  نتخاس  عناق  اـی  مدرم و  لاـفغا  يارب  سپـس  هیآ 7 -) )
(. ٌقالِتْخا اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  «! ) تسا یگتخاس  نییآ  کی 

اهنآ زا  ام  و  دنـشاب ، هدرک  كرد  ار  نآ  تیـصخش ! تمظع و  نآ  اب  ام  ناردـپ  دـیاب  تشاد  یتیعقاو  اـهتب  یفن  دـیحوت و  ياـعدا  رگا 
! تسا هقباس  یب نیغورد و  راتفگ  کی  نیا  اما  میشاب ، هدینش 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1894 

http://www.ghaemiyeh.com


176 ص :  ۀیآ 8 .....  ةروس ص(38 :)

نیا زین  اجنیا  رد  دوب ، مالسا  ربمایپ  تلاسر  دیحوت و  طخ  ربارب  رد  نافلاخم  یفنم  يریگ  عضوم  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 8 -) )
.دراد همادا  نخس 

لافغا يارب  دـش ، رو  هلعـش اهنآ  لد  رد  دـسح  هنیک و  شتآ  و  دـندید ، رطخ  رد  ار  دوخ  عورـشمان  عفانم  هک  یماـگنه  هکم  ناکرـشم 
، دندز یم تسد  ینوگانوگ  تسس  ياه  قطنم هب  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  اب  تفلاخم  دروم  رد  شیوخ  ندرک  عناق  مدرم و 
(. اِنْنَیب ْنِم  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َأ  ( !؟» هدش لزان  دّمحم ]  ] وا رب  اهنت  نآرق  ام  همه  نایم  زا  ایآ  : » دنتفگ یم راکنا  بجعت و  يور  زا  هلمج  زا 

لزان وا  رب  ار  شنآرق  ادخ  هک  دشن  ادیپ  یسک  ایآ  سانـشرس  دنمتورث و  نارادلوپ  همه  نیا  لاس ، نسرپ و  نادرمریپ  همه  نیا  نایم  زا 
نم یحو  لصا  رد  تقیقح  رد  اهنآ  ، » تسا يرگید  زیچ  اهنآ  درد  دیامرف  یم هیآ  هلابند  رد  نآرق  تسدیهت !؟ میتی  دّـمحم  زج  دـنک ،

(. يِرْکِذ ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  « ) دنراد دیدرت 
.تساهتداسح ایند و  بح  اهسوه و  يوه و  نآ  همـشچ  رـس  هکلب  تسین ، شیب  يا  هناهب هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  صخـش  هب  داریا 

177 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
هناروسج هنوگ  نیا  هک  ِباذَع .) اُوقوُذَی  اََّمل  َْلب  « ) دنا هدیشچن ارم  باذع  زونه  اهنآ  : » دنک یم دیدهت  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  ماجنا  رـس  و 

.دنا هتساخرب یهلا  یحو  ربارب  رد  گنج  هب  یهاو  نانخس  نیا  اب  و  دنا ، هداتسیا ادخ  هداتسرف  ربارب  رد 

177 ص :  ۀیآ 9 .....  ةروس ص(38 :)

لیم سک  ره  هب  ات  تساهنآ » دزن  تا  هدنـشخب اـناوت و  راـگدرورپ  تمحر  نئازخ  رگم  : » دـیازفا یم اـهنآ  خـساپ  رد  سپـس  هیآ 9 -) )
(. ِباَّهَْولا ِزیِزَْعلا  َکِّبَر  ِۀَمْحَر  ُِنئازَخ  ْمُهَْدنِع  ْمَأ  ( ؟ دنهدب دنراد 

177 ص :  ۀیآ 10 .....  ةروس ص(38 :)

اهنامـسآ و تیمکاح  تیکلاـم و  هک  نیا  اـی  : » دـیوگ یم هدرک ، بیقعت  يرگید  قیرط  زا  ار  ینعم  نیمه  هیآ  نیا  رد  زاـب  هیآ 10 -) )
رب ار  یحو  لوزن  ولج  و  دنورب » اهنامسآ  هب  نکمم  هلیـسو  ره  اب  تسا ) نینچ  رگا  ( ؟ تساهنآ نآ  زا  تسا  ود  نیا  نایم  هچنآ  نیمز و 

(. ِبابْسَْألا ِیف  اوُقَتْرَْیلَف  امُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  ْمَُهل  ْمَأ  ! ) دنریگب دّمحم  كاپ  بلق 
: تفگ یم اجنآ  رد  هتشذگ ، ثحب  رب  تسا  یلیمکت  تقیقح  رد  نخس  نیا 

لاـح دیـشخبب » تسا  گـنهامه  ناـتدولآ  سوه  تـالیامت  اـب  هک  سک  ره  هب  هک  تسین  امـش  تسد  رد  راـگدرورپ  تمحر  نئازخ  »
هب هک  تسا  نیا  دـیراد  شیپ  رد  هک  یهار  اهنت  تسادـخ ، رایتخا  رد  طـقف  تسین و  امـش  تسد  هب  نئازخ  نیا  هک  نونکا  دـیوگ : یم

! دیناوتان زجاع و  تخس  زین  راک  نیا  زا  هک  دیناد  یم دوخ  و  دیوش ، وا  لوزن  عنام  دیورب و  اهنامسآ 

177 ص :  ۀیآ 11 .....  ةروس ص(38 :)

زا يا  هدروخ تسکش  کچوک  رکشل  اهنیا  : » دیوگ یم شورف  رخف  زغم و  کبس  نارورغم  نیا  ریقحت  ماقم  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 11 -) )
(. ِبازْحَْألا َنِم  ٌموُزْهَم  َِکلانُه  ام  ٌْدنُج  «! ) دنبازحا
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یکچوک رکـشل  تخـسرس  نانمـشد  نیا  : » تفگ تیعطاق  اب  نآرق  یلو  دوب ، هدماین  شیپ  نینح  بازحا و  ردب و  ياهیزوریپ  زور  نآ 
«. دش دنهاوخ  تسکش  راچد  هک  دنتسه 

دهد یم دنا  هتفرگ رارق  رگمتس  زواجتم و  ياهتردق  هرـصاحم  رد  وس  ره  زا  هک  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  تراشب  نیمه  نآرق  مه  زورما 
178 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیتسخن  ناناملسم  نوچمه  رگا  هک 

.دیشخب دهاوخ  ققحت  بازحا  دونج  تسکش  هنیمز  رد  ار  شدوخ  هدعو  زین  وا  دنتسیاب  ادخ  نامیپ  دهع و  رس  رب 

178 ص :  ۀیآ 12 .....  ةروس ص(38 :)

، داد یم ربخ  هدنیآ  رد  ناکرشم  تسکش  زا  هک  لبق  هیآ  بیقعت  رد  دنک ! یم هرسکی  ار  ناشراک  ینامسآ  هحیص  کی  اهنت  هیآ 12 -) )
هب دـندرک و  ناربمایپ  بیذـکت  هک  ار  بازحا  نیا  زا  یهورگ  اجنیا  رد  درک ، یم یفرعم  بولغم  بازحا  زا  یکچوک  رکـشل  ار  اهنآ  و 

.دنک یم یفرعم  دندش  راتفرگ  یموش  تشونرس 
ُمْوَق ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک  « ) دـندرک بیذـکت  ار ) ام  ناربمایپ   ) تردـق بحاص  نوعرف  و  دوه ] موق   ] داع حون و  موق  اهنآ  زا  لبق  : » دـیوگ یم

(. ِداتْوَْألا وُذ  ُنْوَعِْرف  ٌداع َو  ٍحُون َو 

178 ص :  ۀیآ 13 .....  ةروس ص(38 :)

َو  ) دنتساخرب ناربمایپ  بیذکت  هب  هک  دندوب » یبازحا  اهنیا  بیعش ] موق   ] هکیألا باحـصا  طول و  موق  دومث و  موق  زین )  ) و (- » هیآ 13 )
(. ُبازْحَْألا َِکئلوُأ  ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  ٍطُول َو  ُمْوَق  ُدوُمَث َو 

یهلا باذع  ماجنا  رـس  اما  .دـندرک  مایق  یگرزب  ناربمایپ  دـض  رب  هک  دـندوب  تسرپ  تب  یلهاج و  بازحا  زا  هورگ  شـش  اهنیا  يرآ !
.تفرگ ار  ناشناماد 

178 ص :  ۀیآ 14 .....  ةروس ص(38 :)

َبَّذَـک اَّلِإ  ٌّلُک  ْنِإ  « ) تفای ققحت  اهنآ  هراب  رد  یهلا  باذـع  دـندرک و  بیذـکت  ار  نالوسر  اـههورگ ) نیا  زا   ) کـی ره  (- » هیآ 14 )
(. ِباقِع َّقَحَف  َلُسُّرلا 

يا هناریو هب  ناشراید  رهـش و  یهاتوک  تدـم  رد  دـندرپس و  ناج  یئالب  هب  اـهنآ  زا  یهورگ  ره  هنوگچ  هک  دـهد  یم ناـشن  خـیرات  و 
! حور یب یئاهدسج  هب  ناشتارفن  و  دش ، لیدبت 

178 ص :  ۀیآ 15 .....  ةروس ص(38 :)

اهنآ لامعا  هک  یلاح  رد  دنـشاب ؟ هتـشاد  دـنناوت  یم اهنآ  زا  رتهب  یتشونرـس  دوخ  ياهراک  نیا  اب  هکم  ناکرـشم  نیا  اـیآ  هیآ 15 -) )
نیا اب   ) اهنیا : » دیوگ یم هدـنبوک  عطاق و  دـیدهت  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  اذـل  تنـس !؟ نامه  دـنوادخ  تنـس  تسا و  لامعا  نامه 

دوبان ار  یگمه  و  درادـن » دوجو  نآ  يارب  یتشگزاب  تلهم و  چـیه  هک  دنـشک  یمن راـظتنا  ار  ینامـسآ  هحیـص  کـی  زج  ناـشلامعا )
179 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍقاوَف .) ْنِم  اَهل  ام  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  ِءالُؤه  ُرُْظنَی  ام  َو   ) دزاس یم
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هک ادص ، رپ  يا  هزرل نیمز  ای  كانتشحو ، يا  هقعاص دمآ ، دورف  نیشیپ  ماوقا  رب  هک  دشاب  ییاه  هحیص دننامه  تسا  نکمم  هحیص  نیا 
.دیبوک مهرد  ار  اهنآ  یگدنز 

.دوش یم لوا » روص  هخفن   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  دشاب  ناهج » نایاپ  میظع  هحیص   » هب هراشا  تسا  نکمم  زین  و 

179 ص :  ۀیآ 16 .....  ةروس ص(38 :)

: دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـنتفگ - یم ازهتـسا  هیرخـس و  يور  زا  هک  نارکنم - راـفک و  نانخـس  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 16 -) )
: دنتفگ يرس ) هریخ يور  زا   ) اهنآ »

(. ِباسِْحلا ِمْوَی  َْلبَق  انَِّطق  اَنل  ْلِّجَع  انَّبَر  اُولاق  َو  «! ) هدب ام  هب  باسح  زور  زا  لبق  رتدوز ) هچره  تباذع  زا   ) ار ام  هرهب  اراگدرورپ !
.دنتفرگ یم هرخسم  داب  هب  ار  شلدع  هاگداد  یهلا و  باذع  یتح  هک  دندوب  رورغ  هداب  تسم  نانچ  نآ  رورغم  نالدروک  نیا 

179 ص :  ۀیآ 17 .....  ةروس ص(38 :)

و ناتسرپ ، تب  ناکرشم و  ياهینکشراک  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یئاهثحب  لابند  هب  زومایب ! سرد  دواد  یگدنز  زا  هیآ 17 -) )
هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادـلد  يارب  اجنیا  رد  نآرق  دوب ، هدـمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  نانآ  ياوران  ياهتبـسن 

.دنک یم حرطم  ار  دواد  ناتساد  زور  نآ  كدنا  نانمؤم 
هدننک هبوت  رایـسب  وا  هک  ار  تردق  بحاص  دواد  ام  هدنب  روایب  رطاخ  هب  و  شاب ، ابیکـش  دنیوگ  یم هچنآ  ربارب  رد  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ِْدیَْألا  اَذ  َدُواد  انَْدبَع  ْرُکْذا  َنُولوُقَی َو  ام  یلَع  ِْربْصا  «! ) دوب
یگنس هلیسو  هب  دنمورین  هبرض  کی  اب  رگمتس  رابج  تولاج »  » اب لیئارـسا  ینب  گنج  نادیم  رد  هک  دوب  يدح  رد  شینامـسج  يورین 

.دناطلغ دوخ  نوخ  رد  و  دنکفا ، كاخ  يور  هب  بکرم  يالاب  زا  ار  تولاج  درک  اهر  نخالف  زا  هک 
بارحم فارطا  رد  دنا  هتفگ یتح  داتسیا ، یم نانمشد  ربارب  رد  مامت  تردق  اب  هک  تشاد  دنمورین  یتموکح  یسایس ، تردق  رظن  زا  و 
ینازرا وا  هب  ار  ینطاب  يرهاظ و  معن  عاونا  دنوادخ  اهتمعن  رظن  زا  دـندوب ! شاب  هدامآ  لاح  هب  حبـص  هب  ات  بش  رفن  نارازه  وا  تدابع 

ص: ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  شناد و  ملع و  رد  تدابع ، رد  اهگنج ، رد  دنمورین  دوب  يدرم  دواد  هک  نیا  هصالخ  دوب ، هتشاد 
180

.ناوارف تمعن  بحاص  مه  و  تموکح ،

180 ص :  ۀیآ 18 .....  ةروس ص(38 :)

یلامجا نایب  زا  دعب  تسا ، لومعم  فلتخم  لئاسم  رکذ  ماگنه  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  لیصفت  لامجا و  شور  قبط  سپـس  هیآ 18 -) )
هاگماش و ره  هک  میتخاـس  وا  رّخـسم  ار  اـههوک  اـم  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، نآ  زا  یتمـسق  حرـش  هب  دواد ، رب  دـنوادخ  ياـهتمعن 

(. ِقارْشِْإلا ِّیِشَْعلِاب َو  َنْحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِْجلا  اَنْرَّخَس  اَّنِإ  «! ) دنتفگ یم حیبست  ار ) ادخ   ) وا اب  هاگحبص 

180 ص :  ۀیآ 19 .....  ةروس ص(38 :)
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(. ًةَروُشْحَم َْریَّطلا  َو   ) دنیوگ ادخ  حیبست  وا  هارمه  ات  میدرک » وا  رّخسم  یعمج  هتسد  زین  ار  ناگدنرپ   » هک اههوک  اهنت  هن  هیآ 19 -) )
(. ٌباَّوَأ َُهل  ٌّلُک  « ) دندوب وا  يوس  هب  هدننک  تشگزاب   » وا و اب  ادصمه  دواد و  نامرف  عیطم  اههوک  ناگدنرپ و  نیا  همه 

ناهج تادوجوم  یمامت  تسا و  ملاع  تارذ  نطاب  رد  هک  هدوب  روعـش  كرد و  یعون  اب  هارمه  يرهاظ و  يادص  اب  مأوت  حـیبست  نیا 
وا اب  دندینـش  یم تاجانم  تقو  هب  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  زیگنا  لد  يادـص  هک  یماگنه  و  دـنرادروخ ، رب  روعـش  لـقع و  عون  کـی  زا 

.تخیمآ یم مه  رد  اهنآ  حیبست  هلغلغ  و  دندش ، یم ادصمه 

180 ص :  ۀیآ 20 .....  ةروس ص(38 :)

َو « ) میدیـشخب ماکحتـسا  ار  وا  تموکح  و  : » دـیامرف یم هداد ، همادا  دواد  رب  دـنوادخ  ياهتمعن  رکذ  هب  ناـنچمه  هیآ  نیا  هیآ 20 -) )
(. ُهَْکُلم انْدَدَش 

.دندرب یم باسح  وا  زا  نانمشد  نایغاط و  ناشکرس و  همه  هک  نانچ  نآ 
(. َۀَمْکِْحلا ُهاْنیَتآ  َو  « ) میداد وا  هب  شناد   » نیا رب  هوالع 

(. ِباطِْخلا َلْصَف  َو   ) میداد هنالداع » يرواد  تواضق و  ملع   » وا هب  ام  دیامرف : یم هک  دوب  نیا  دواد  رب  ادخ  گرزب  تمعن  نیرخآ 
رد درک  یم تیاکح  هشیدـنا ، قمع  و  دـنلب ، رکف  زا  هک  يدـنمورین  قطنم  دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  لاـمتحا  نیا 

.درک یم نایب  ار  نخس  نیرخآ  رخآ و  نخس  اج  همه  رد  هک  يرواد  ماقم  رد  اهنت  هن  دراذگ ، دواد  رایتخا 

180 ص :  ۀیآ 21 .....  ةروس ص(38 :)

نآرق درک  یم نایب  وا  رب  ار  ادخ  گرزب  بهاوم  و  دواد »  » هژیو تافـص  هک  هتـشذگ  تایآ  لابند  هب  دواد ! گرزب  نومزآ  هیآ 21 -) )
181 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کی  رد  هک  ار  یئارجام 

.دهد یم حرش  دمآ  شیپ  دواد  يارب  یسرداد 
دنتفر الاب  دواد )  ) بارحم زا  هک  یماگنه  نایکاش  ناتساد  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  تسخن 

(. َبارْحِْملا اوُرَّوَسَت  ْذِإ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  ْلَه  َو  ( !؟» تسا هدیسر  وت  هب 

181 ص :  ۀیآ 22 .....  ةروس ص(38 :)

بارحم راوید  زا  یلومعم  هار  ریغ  زا  عازن  نیفرط  تشاد ، دوخ  فارطا  رد  یناوارف  نیبقارم  نیظفاـحم و  دواد »  » هک نیا  اـب  هیآ 22 -) )
( همدقم یب  ) هک ماگنه  نآ  رد  : » دیوگ یم ثحب  نیا  همادا  رد  نآرق  هکنانچ  دنتشگ ، رهاظ  وا  ربارب  رد  ناهگان  و  دنتفر ، الاب  وا  رصق  و 

َعِزَفَف َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ   ) دـنراد وا  هراـب  رد  یئوس  دـصق  درک  یم رکف  اریز  درک » تشحو  اـهنآ  ندـید  زا  وا  دـندش و  دراو  دواد  رب 
(. ْمُْهنِم

يارب و  هدرک » متـس  يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میتسه  یکاش  رفن  ود  سرتن ، دنتفگ :  » دـندرب و نیب  زا  ار  وا  تشحو  يدوز  هب  اهنآ  اما 
(. ٍضَْعب یلَع  انُضَْعب  یَغب  ِنامْصَخ  ْفَخَت  اُولاق ال   ) میدمآ وت  دزن  یسرداد 

انِدْها ْطِطُْشت َو  ِّقَْحلِاب َو ال  انَْنَیب  ْمُکْحاَف  « ) نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  و  رادم ، اور  متس  و  نک ، يرواد  قح  هب  ام  نایم  رد  نونکا  »
(. ِطارِّصلا ِءاوَس  یلِإ 
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181 ص :  ۀیآ 23 .....  ةروس ص(38 :)

امـش بوخ ، رایـسب  هک  دوب  یقاب  وا  يارب  زونه  لاؤس  نیا  دـیاش  یلو  دـش ، مک  اـجنیا  رد  دواد  تشحو  ینارگن و  املـسم  هیآ 23 -) )
؟ دوب يروظنم  هچ  يارب  لومعم  ریغ  هار  نیا  زا  ندمآ  یلو  تسا ، یضاق  دزن  تیاکش  ناتفده  و  دیرادن ، یئوس  دصق 

، دراد شیم  هن  دون و  وا  تسا ، نم  ردارب  نیا  : » تفگ دش  مدقـشیپ  تیاکـش  حرط  يارب  یکی  دندادن و  دواد  هب  يدایز  لاجم  اهنآ  اما 
یِخَأ اذه  َّنِإ  « ) تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخس  رد  و  راذگاو ! نم  هب  مه  ار  یکی  نیا  هک  دنک  یم رارـصا  وا  اما  مرادن  شیب  یکی  نم  و 

(. ِباطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  اهِیْنلِفْکَأ َو  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَْجعَن  َِیل  ًۀَْجعَن َو  َنوُعِْست  ٌعِْست َو  َُهل 

181 ص :  ۀیآ 24 .....  ةروس ص(38 :)

درک و یکاش  هب  ور  تسا - نآرق  تایآ  رهاـظ  هکناـنچ  دونـشب - ار  لـباقم  فرط  راـتفگ  هک  نآ  زا  شیپ  دواد  اـجنیا  رد  هیآ 24 -) )
َِکتَْجعَن ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  َلاق  «! ) هدومن متـس  وت  رب  شیاهـشیم  هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  املـسم  تفگ : »

182 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهِجاِعن .) یلِإ 
یلَع ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاطَلُْخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  « ) دننک یم متـس  رگیدکی  هب  ناتـسود ) و   ) ناکیرـش زا  يرایـسب  و   » درادن یگزات  نیا  اما 

(. ٍضَْعب
(. ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « ) دنا هداد ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  »

(. ْمُه ام  ٌلِیلَق  َو  « ) تسا مک  اهنآ  هدع  اما  »
دنرادـن اور  دوخ  ناتـسود  رب  يدـعت  نیرتمک  دـننک و  تیاـعر  لـماک  روطب  ار  نارگید  قح  یتـسود  ترـشاعم و  رد  هک  اـهنآ  يرآ !

یفاک هرهب  حلاص  لمع  نامیا و  هیامرس  زا  هک  دننک  ادا  هنالداع  الماک  روطب  ار  نایانشآ  ناتسود و  قح  دنناوت  یم یناسک  اهنت  دنمک ،
.دنشاب هتشاد 

.دنتفگ كرت  ار  دواد  سلجم  و  دندش ، عناق  نخس  نیا  ندینش  اب  عازن  نیفرط  هک  دسر  یم رظن  هب  نینچ  لاح  ره  هب 
لوبق ار  یکاش  ياعدا  فرط  رگا  هک  نیا  هچ  هدرک  يا  هنالداع تواضق  تسناد  یم هک  نیا  اب  تفر و  ورف  رکف  رد  اجنیا  رد  دواد  یلو 

لاح نیا  اب  یلو  هدرک ، حرطم  یکاش  هک  تسا  نامه  هلأسم  هک  هدوب  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  وا  توکس  درک ، یم ضارتعا  امتح  تشادن 
سپـس دومن  یم لاؤس  اصخـش  لـباقم  فرط  زا  هکلب  درک ، یمن هلجع  دوخ  راـتفگ  رد  دواد  هک  دـنک  یم باـجیا  اـضق  سلجم  بادآ 

.دش نامیشپ  تخس  دوخ  راک  نیا  زا  اذل  درک ، یم يرواد 
(. ُهاَّنَتَف امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  « ) میا هدومزآ ارجام ) نیا  اب   ) ار وا  ام  هک  تسناد  دواد  و  : » دیوگ یم نآرق  هک  روط  نامه 

(. َبانَأ ًاعِکار َو  َّرَخ  ُهَّبَر َو  َرَفْغَتْساَف  « ) درک هبوت  داتفا و  هدجس  هب  دومن و  شزرمآ  بلط  شراگدرورپ  زا  و   » دمآرب رافغتسا  ماقم  رد 
تـسا يا  همدقم عوکر  ای  و  هدـمآ ، تغل  رد  زین  هدجـس  ینعم  هب  عوکر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  ثحب  دروم  هیآ  رد  اعکار »  » هب ریبعت 

.هدجس يارب 

182 ص :  ۀیآ 25 .....  ةروس ص(38 :)

نیا رد  نآرق  هکنانچ  دیـشخب  یلوا  كرت  نیا  رد  ار  وا  شزغل  داد و  رارق  دوخ  فطل  لومـشم  ار  وا  دـنوادخ  لاـح  ره  هب  هیآ 25 -) )
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183 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  رب  ار  لمع  نیا  ام  : » دیوگ یم هیآ 
(. َِکلذ َُهل  انْرَفَغَف  « ) میدیشخب

(. ٍبآَم َنْسُح  یْفلَُزل َو  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  « ) تسوکین یماجنا  رس  الاو و  ماقم  ياراد  ام  دزن  وا  «و 

183 ص :  ۀیآ 26 .....  ةروس ص(38 :)

بطاخم ار  يو  نخـس ، نیرخآ  ناونع  هب  و  دواد ، ناتـساد  لابند  هب  اـمنم ! يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  تلادـع  هب  مکح  هیآ 26 -) )
: دیامرف یم هداد ، حرش  انعم  رپ  یتاریبعت  عطاق و  ینحل  اب  ار  يو  نیگنـس  ياهتیلوؤسم  فئاظو و  وا ، يالاو  ماقم  نایب  نمـض  هتخاس و 

نکم يوریپ  سفن  ياوه  زا  و  نک ، يرواد  قحب  مدرم  نایم  رد  سپ  میداد  رارق  نیمز  رد  دوخ ) هدنیامن  و   ) هفیلخ ار  وت  ام  دواد ! يا  »
باسح زور  ندرک  شومارف  رطاخ  هب  يدیدش  باذع  دنوش  هارمگ  دـنوادخ  هار  زا  هک  یناسک  دزاس ، فرحنم  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک 

َنوُّلِـضَی َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلِاب َو ال  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  « ) دـنراد
(. ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 

هراـب رد  هک  ینیغورد  ياـه  هناـسفا هک  دـهد  یم ناـشن  دـیوگ  یم نخـس  وا  مهم  هفیظو  دواد و  يـالاو  ماـقم  زا  هک  هیآ  نیا  ياوـتحم 
«. 1  » تسا هیاپ  یب هزادنا  هچ  ات  دنا  هتفاب مه  هب  ایروا »  » رسمه اب  وا  جاودزا 

یتموکح دـشاب  قیرط  نیا  ریغ  زا  یتموکح  ره  دریگ و  تأشن  یهلا  تموکح  زا  دـیاب  نیمز  رد  تموکح  هک  دـهد  یم ناشن  هیآ  نیا 
.هنابصاغ هناملاظ و  تسا 

183 ص :  ۀیآ 27 .....  ةروس ص(38 :)

نایم هب  یتسه  ناـهج  ندوب  رادـفده  زا  نخـس  نیمز ، رد  وا  یهلا  تفـالخ  دواد و  تشذگرـس  زا  ثحب  لاـبند  هب  سپـس  هیآ 27 -) )
نایم رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  و  : » دـیامرف یم ددرگ ، صخـشم  تسا  نآ  زا  یئزج  هک  نیمز  رب  تموکح  تهج  اـت  دروآ  یم

امُهَْنَیب ام  َضْرَْألا َو  َءامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  َو  ! ) خزود شتآ » زا  نارفاک  رب  ياو  تسا ، نارفاک  ناـمگ  نیا  میدـیرفاین ، هدوهیب  تسا  ود  نیا 
(. ِراَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  اًلِطاب 

تقلخ ندوب  رادفده  دریگ  یم همشچ  رس  نآ  زا  قوقح  مامت  هک  یمهم  هلأسم 
__________________________________________________

.دییامرف هعلاطم  هروس ص  هیآ 21  لیذ  هنومن » ریسفت   » رد ار  ارجام  نیا  رتشیب  حرش  ( 1)
184 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

، هدشن هدیرفآ  هدوهیب  گرزب  دـنوادخ  هیحان  زا  عیـسو  ملاع  نیا  هک  میتفریذـپ  ار  بلطم  نیا  دوخ  ینیب  ناهج  رد  هک  یماگنه  تسا ،
، دوش یم هصالخ  تیبرت »  » و میلعت »  » و لماکت »  » ياوتحم رپ  هاتوک و  ياه  هملک رد  هک  یفده  میور ، یم نآ  فده  لابند  هب  هلصافالب 

لماکت هیام  دننک و  مکحم  ار  تیبرت  میلعت و  ياه  هیاپ دنرادرب ، ماگ  طخ  نیمه  رد  دیاب  زین  اهتموکح  هک  میریگ  یم هجیتن  اجنآ  زا  و 
.دنوش اهناسنا  يونعم 

184 ص :  ۀیآ 28 .....  ةروس ص(38 :)
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نوچمه دنا  هداد ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  تسا ) نکمم   ) ایآ : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. ِضْرَْألا ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ( !؟» میهد رارق  نیمز  رد  نادسفم 

(. ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ( ؟» میهد رارق  نارجاف  نوچمه  ار  ناراکزیهرپ  ای  »
رب ماـگ  شنیرفآ  فادـها  ریـسم  رد  لوا  هورگ  هک  ارچ  ناـحلاط ، ناـحلاص و  تاواـسم  هن  و  تسا ، نـکمم  تـقلخ  رد  یفدـه  یب هـن 

.دنا هتفرگ رارق  فلاخم  تهج  رد  مود  هورگ  اما  دنور ، یم شیپ  دصقم  يوس  هب  دنراد و  یم

184 ص :  ۀیآ 29 .....  ةروس ص(38 :)

رپ یباـتک  نیا  : » دـیامرف یم تسا ، شنیرفآ  فدـه  هدـننک  نیمأـت  تقیقح  رد  هک  دـنک  یم هراـشا  یبـلطم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 29 -) )
اوُرَّبَّدَِیل ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  « ) دنوش رکذتم  نادنمدرخ  و  دننک ، ربدـت  نآ  تایآ  رد  ات  میا ، هدرک لزان  وت  رب  هک  تسا  تکرب 

(. ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  ِِهتایآ َو 
.تسا شنیرفآ  فده  قیرط  رد  ناسنا  ربهار  شخبتایح و  شیاه  همانرب و  راد ، هشیر قیمع و  شتاروتسد  و  نادیواج ، شتامیلعت 

رـس شتایآ  هک  هدوب  نیا  فدـه  هکلب  دـننک  تعانق  ناـبز  هقلقل  توـالت و  هب  اـهنت  هک  هدوبن  نیا  گرزب  باـتک  نیا  لوزن  زا  فدـه 
.دنیرفایب لمع  ریسم  رد  یتکرح  دوخ  هبون  هب  زین  نآ  ددرگ و  اهنادجو  يرادیب  هیام  و  هشیدنا ، رکف و  همشچ 

184 ص :  ۀیآ 30 .....  ةروس ص(38 :)

، هیآ نیا  رد  دـهد و  یم همادا  دواد  نوماریپ  ار  هتـشذگ  ثحب  نانچمه  نآرق  دـنیب  یم ناس  دوخ  یمزر  يورین  زا  نامیلـس  هیآ 30 -) )
نامیلس ام  : » دیوگ یم دوب ، وا  تلاسر  تموکح و  هدنهد  همادا  هک  دهد  یم وا  هب  نامیلس »  » نوچمه يدنمورب  دنزرف  ندیشخب  زا  ربخ 

185 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدنب  هچ  میدیشخب ، دواد  هب  ار 
(. ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  َناْمیَلُس  َدُواِدل  اْنبَهَو  َو   ) دوب وا  دای  هب  و  درک » یم تشگزاب  ادخ  يوس  هب  هراومه  اریز  یبوخ !

زا نامیلس  دلوت  دروم  رد  هک  تسا  یتشز  ساسا و  یب تاماهتا  ّدر  يارب  دیاش  تسا  نامیلـس  ماقم  تمظع  هدنهد  ناشن  هک  ریبعت  نیا 
.هدوب عیاش  طیحم  نآ  رد  نآرق  لوزن  رصع  رد  تسا و  هدمآ  هتفای  فیرحت  تاروت  رد  ایروا »  » رسمه

185 ص :  ۀیآ 31 .....  ةروس ص(38 :)

ناهاگآان يوس  زا  اضعب  هک  هدش  نآ  يارب  ینوگانوگ  ياهریسفت  هک  دوش  یم عورش  نامیلس  ياهبسا  ناتساد  هیآ  نیا  زا  هیآ 31 -) )
.هدوب

ِّیِـشَْعلِاب ِْهیَلَع  َضِرُع  ْذِإ  « ) دنتـشاد هضرع  وا  رب  ار  وردنت  کباچ  نابـسا  ناهاگرـصع  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم نآرق 
(. ُدایِْجلا ُتاِنفاَّصلا 

185 ص :  ۀیآ 32 .....  ةروس ص(38 :)

نم تفگ : ، » دراد یتسرپ  ایند  هبنج  تردـق  رپ  ياهبـسا  نیا  هب  وا  هقالع  هک  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  اـجنیا  رد  نامیلـس  هیآ 32 -) )
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ْنَع ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاقَف   ) منک هدافتـسا  داهج  رد  اهنآ  زا  مهاوخ  یم و  مراد » تسود  مراگدرورپ  دای  رطاخ  هب  ار  نابـسا  نیا 
(. یِّبَر ِرْکِذ 

درک و یم هاگن  ار  اهنآ  نانچمه  دوب  هدش  دنسرخ  نمشد  اب  راکیپ  داهج و  يارب  هدامآ  کباچ و  ياهبـسا  نیا  هدهاشم  زا  هک  نامیلس 
(. ِباجِْحلِاب ْتَراوَت  یَّتَح  « ) دندش ناهنپ  شناگدید  زا  ات   » دوب هتخود  اهنآ  هب  مشچ 

185 ص :  ۀیآ 33 .....  ةروس ص(38 :)

رگید راب  : » داد روتـسد  وا  هک  دوب  روآ  طاشن  نامیلـس  نوچمه  گرزب  هدنامرف  کی  يارب  ابیز و  بلاج و  ردـقنآ  هنحـص  هیآ 33 -) )
(. َّیَلَع اهوُّدُر  « ) دینادرگ زاب  نم  دزن  ار  اهنآ 

و  » داد رارق  شزاون  دروم  ار  اهنآ  اصخـش  نامیلـس  دندنادرگ  زاب  ار  اهبـسا  دـندرک و  تعاطا  ار  نامرف  نیا  شنارومأم  هک  یماگنه  هب 
(. ِقانْعَْألا ِقوُّسلِاب َو  ًاحْسَم  َقِفَطَف  « ) دیشک اهنآ  ياهندرگ  اهقاس و  هب  تسد 

یبکرم زا  دنهاوخ  یم هک  یماگنه  تسا  لومعم  اریز  دومن ، ینادردـق  اهنآ  زا  مه  و  درک ، قیوشت  ار  اهنآ  نایبرم  مه  هلیـسو  نیا  هب  و 
هک يرثؤم  هلیـسو  ربارب  رد  يا  هقالع زاربا  نینچ  و  دنـشک ، یم شیاپ  رب  اـی  ندرگ ، لاـی و  تروص و  رـس و  رب  تسد  دـننک  ینادردـق 

186 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.تسین روآ  بجعت نامیلس  نوچمه  یگرزب  ربمغیپ  زا  دنک  یم کمک  شیالاو  ياهفده  رد  ار  ناسنا 

186 ص :  ۀیآ 34 .....  ةروس ص(38 :)

، دنک یم وگزاب  ار  نامیلس  تشذگرس  زا  يرگید  تمسق  نانچمه  نآرق  وا  هدرتسگ  تموکح  نامیلس و  تخس  شیامزآ  هیآ 34 -) )
هک یبلطم  تسادـخ ، هیحان  زا  تسه  هچ  ره  و  درادـن ، يزیچ  دوخ  زا  زاب  دـسرب  تردـق  زا  يا  هیاپ ره  هب  ناسنا  هک  دـهد  یم ناشن  و 

.دنز یم رانک  ناسنا  مشچ  لباقم  زا  ار  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ نآ  هب  هجوت 
هب و  دوب ، هارمه  یلوا » كرت   » اب هک  یشیامزآ  درک ، نامیلس  هراب  رد  ادخ  هک  دیوگ  یم نخـس  یئاهـشیامزآ  زا  یکی  هراب  رد  تسخن 

.درک هبوت  یلوا » كرت   » نیا زا  دروآ و  يور  ادخ  هاگرد  هب  نامیلس  نآ  لابند 
وا يوس  هب  و  درک ، هبوـت  دـنوادخ  هاـگرد  هب  سپـس  میدـنکفا ، يدـسج  وا  یـسرک  رب  میدوـمزآ و  ار  نامیلـس  اـم  : » دـیوگ یم نآرق 

(. َبانَأ َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َناْمیَلُس َو  اَّنَتَف  ْدََقل  َو  « ) تشگزاب
هب نانمشد  اب  داهج  اصوصخم  روشک و  هرادا  رد  هک  دوش  شبیصن  یعاجش  دنمورب  نادنزرف  تشاد  وزرآ  نامیلس » : » هک نیا  حیضوت 
هب و  ددرگ ، مبیـصن  يددعتم  نادنزرف  ات  موش  یم رتسبمه  اهنآ  اب  نم  تفگ : دوخ  اب  دوب  ددـعتم  نارـسمه  ياراد  وا  دـننک ، کمک  وا 

همه رد  ادـخ  هب  ناسنا  ياکتا  رگنایب  هک  يا  هلمج نامه  هّللا -» ءاشنا   » درک و تلفغ  اجنیا  رد  نوچ  یلو  دـننک ، کمک  نم  ياهفدـه 
هک حور  یب يدسج  نوچمه  هقلخلا ، صقان  يدنزرف  زج  تفاین ، دلوت  شنارـسمه  زا  يدنزرف  چـیه  نامز  نآ  رد  تفگن  تسا - لاح 

، هدرک تلفغ  ادخ  زا  هظحل  کی  ارچ  هک  دش  تحاران  و  تفر ، ورف  رکف  رد  تخس  نامیلـس  دندنکفا ! وا  یـسرک  رب  دندروآ و  ار  نآ 
.تشگزاب ادخ  هاگرد  هب  درک و  هبوت  تسا ، هدرک  هیکت  شدوخ  يورین  رب  و 

186 ص :  ۀیآ 35 .....  ةروس ص(38 :)
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، هدرک وگزاب  يرتحورـشم  تروص  هب  دوب  هدـمآ  لبق  هیآ  هلمج  نیرخآ  رد  هک  ار  نامیلـس  هبوت  هلأـسم  هیآ  نیا  رد  نآرق  هیآ 35 -) )
187 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِیل .) ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق  « ) شخبب ارم  اراگدرورپ ! تفگ : : » دیامرف یم

یِغَْبنَی ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  َو  « ) يا هدنـشخب رایـسب  وت  هک  دشابن  سک  چـیه  راوازـس  نم  زا  دـعب  هک  نک  اطع  نم  هب  یتموکح  کلم و  «و 
(. ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  يِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَِأل 

صوصخم هزجعم  يربمایپ  ره  میناد  یم اریز  .دشاب  هدوب  يا  هژیو تازجعم  اب  مأوت  هک  تساوخ  یم تموکح  عون  کی  دـنوادخ  زا  وا 
.دننک يا  هژیو هزجعم  ياضاقت  دوخ  يارب  هک  دوش  یمن بوسحم  یصقن  بیع و  ناربمایپ  يارب  نیا  هتشاد و  دوخ  هب 

187 ص :  ۀیآ 36 .....  ةروس ص(38 :)

اب یتموکح  تفریذـپ و  ار  نامیلـس  ياـضاقت  ادـخ  هک  دـنک  یم ناـیب  ار  بلطم  نیا  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  نآرق  سپـس  هیآ 36 -) )
.درک هصالخ  عوضوم  جنپ  رد  ناوت  یم ار  اهنآ  هک  دراذگ  وا  رایتخا  رد  گرزب  یبهاوم  هژیو و  تازایتما 

یمرن هب  شنامرف  قباطم  ات  میتخاس  وا  رّخـسم  ار  داب  اـم  سپ  : » دـیامرف یم هکناـنچ  راوهار ، بکرم  کـی  ناونع  هب  اـهداب  ریخـست  - 1
(. َباصَأ ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  َحیِّرلا  َُهل  انْرَّخَسَف  « ) دورب دیامن  هدارا  وا  اجره  هب  و  دنک ، تکرح 

ناربمایپ رایتخا  رد  هک  دوب  یتاداع  قراوخ  هلمج  زا  نیا  هک  میناد  یم ردـق  نیمه  ام  تسین ، نشور  اـم  رب  زومرم  هلیـسو  نیا  تاـیئزج 
.تفرگ یم رارق 

187 ص :  ۀیآ 37 .....  ةروس ص(38 :)

ماـجنا يارب  وا  راـیتخا  رد  نآ  نداد  رارق  شکرـس و  تادوجوم  ریخـست  هلأـسم  ع )  ) نامیلـس هب  دـنوادخ  تبهوم  نیمود  هیآ 37 -) )
.دوب تبثم  ياهراک 

ٍءاََّنب َو َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو   ) میداهن وا  نامرف  رب  رس  ار » اهنآ  زا  یـصاّوغ  اّنب و  ره  و  میتخاس ) وا  رخـسم   ) ار نیطایـش  و  : » دیوگ یم هکنانچ 
.دنشاب لوغشم  یصاوغ  هب  ایرد  رد  یهورگ  دنزاسب و  وا  يارب  دهاوخ  یم ییانب  ره  یکشخ  رد  یهورگ  ات  ٍصاَّوَغ .)

عبانم جارختسا  یگدنزاس و  ریـسم  رد  هک  دندش  وا  رخـسم  نانچ  نآ  تسا  یـشکرس  درمت و  ناشتعیبط  هک  نیطایـش  بیترت  نیا  هب  و 
.دنتفرگ رارق  اهبنارگ 

187 ص :  ۀیآ 38 .....  ةروس ص(38 :)

نیطایـش ناـیم  رد  لاـح  ره  هب  اریز  دوب ، برخم  ياـهورین  زا  یهورگ  ندرک  راـهم  نامیلـس  هب  دـنوادخ  تبهوم  نیموس  هیآ 38 -) )
دنب رد  اهنآ  هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ و  دندمآ ، یمن باسح  هب  هدافتـسا  لباق  هدنزاس  دیفم و  يورین  کی  ناونع  هب  هک  دندوب  يدارفا 

188 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم نآرق  هکنانچ  دنامب ، ناما  رد  اهنآ  تمحازم  رش  زا  هعماج  ات  دنشاب ،
(. ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو  « ) میداد رارق  وا ) هطلس  تحت   ) ریجنز لغ و  رد  ار  نیطایش ) زا   ) يرگید هورگ  «و 

188 ص :  ۀیآ 39 .....  ةروس ص(38 :)

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1903 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراذگ یم زاب  عنم  اطعا و  رد  ار  وا  تسد  هک  دوب  یناوارف  تارایتخا  نامیلس  هب  دنوادخ  تبهوم  نیمراهچ  هیآ 39 -) )
یهاوخ یم سک  ره  زا  شخبب و  ینیب ) یم حالـص  و   ) یهاوخ یم سک  ره  هب  تسام  ياطع  نیا  : » میتفگ وا  هب  دیوگ : یم هیآ  هکنانچ 

(. ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه   ) یتسه نیما  وت  تسین » وت  رب  یباسح  نک و  كاسما 

188 ص :  ۀیآ 40 .....  ةروس ص(38 :)

تمحرم وا  هب  شیاهیگتـسیاش  هیاس  رد  ادـخ  هک  دوب  وا  يونعم  تاماقم  نامیلـس  رب  دـنوادخ  تبهوم  نیرخآ  نیمجنپ و  هیآ 40 -) )
.دوب هدرک 

(. ٍبآَم َنْسُح  یْفلَُزل َو  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  « ) تسوکین یماجنا  رس  دنمجرا و  یماقم  ام  دزن  نامیلس ]  ] وا يارب  و  : » دیامرف یم هیآ  هکنانچ 
هک هدـمآ  تاروت  رد  هک  دـشاب  یئاوراـن  تبـسن  هب  هراـشا  تسا  نکمم  دـهد  یم وا  کـین  تبقاـع  زا  ربخ  هک  بآـم » نسح   » هب ریبعت 

نآرق دز ! يا  هناختب نتخاس  هب  تسد  یتح  و  درک ! ادیپ  لیامت  یتسرپ  تب  نیئآ  هب  ماجنا  رس  ناتـسرپ  تب  اب  جاودزا  رطاخ  هب  نامیلس 
.دشک یم تافارخ  ماهوا و  نیا  مامت  رب  نالطب  طخ  ریبعت  نیا  اب 

يدام تاناکما  اب  دـنمورین  تموکح  کی  نتـشاد  هک : تسا  نیا  هتفای  تینیع  نامیلـس  ناتـساد  يالبال  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  هتکن :
.درادن یناسنا  یهلا و  ياهشزرا  يونعم و  تاماقم  اب  یتافانم  زگره  ناشخرد  ندمت  هدرتسگ و  داصتقا  ناوارف و 

188 ص :  ۀیآ 41 .....  ةروس ص(38 :)

حرطم وا  یگدـنز  زا  يا  هشوگ هروس  نیا  رد  هک  تسا  ربمایپ  نیموس  بویا  شربص : ماـقم  بویا و  يارجاـم  رپ  یگدـنز  هیآ 41 -) )
اـسرف تقاط  تالکـشم  زا  ات  دنک  وگزاب  ناناملـسم  يارب  و  دروآ ، دای  هب  ار  وا  تشذگرـس  دیدرگ  فظوم  ام  گرزب  ربمایپ  و  هدـش ،

.دنوشن سویأم  زگره  ادخ  تمحر  فطل و  زا  دنسارهن و 
رب دـنک ، یم نییبت  تیبثت و  ار  وا  توبن  ماقم  هک  هدـمآ  رگید  ناربمایپ  فیدر  رد  نآرق  زا  هروس  نیدـنچ  رد  بویا  تشذگرـس  ای  مان 

ریسفت هدیزگرب  نادنزرف  لاوما و  ياراد  راکوکین  نکمتم و  يا  هدنب هکلب  هدرمـشن  ناربمایپ  هرمز  رد  ار  وا  هک  ینونک  تاروت  فالخ 
189 ص : ج4 ، هنومن ،

.دناد یم رایسب 
جنر هب  ارم  ناطیش  اراگدرورپ )! تفگ : و   ) دناوخ ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  ار  بویا  ام  هدنب  روایب  رطاخ  هب  و  : » دیوگ یم تسخن 

(. ٍباذَع ٍبُْصِنب َو  ُناْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  انَْدبَع  ْرُکْذا  َو  « ) تسا هدنکفا  باذع  و 
رـس هراشا  هک  نیا  رگید  و  دوش ، یم هدافتـسا  یبوخ  هب  ام ) هدـنب  « ) اندـبع  » ناونع هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  بویا  يـالاو  ماـقم  هیآ  نیا  زا 

.بویا ناوارف  جنر  درد و  اسرف و  تقاط  دیدش و  ياهیراتفرگ  هب  تسا  يا  هتسب
؟ دوب هچ  يارب  دش  بویا  ریگنماد  هک  یئالب  درک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش 

نایناهج يارب  یئوگلا  ار  وا  و  دزاس ، نشور  ناگمه  رب  ار  بویا  صالخا  هک  نیا  يارب  دنوادخ  دومرف : وا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
.ددرگ طلسم  وا  يایند  رب  هک  داد  هزاجا  ناطیش  هب  دنشاب  رباص  رکاش و  ود  ره  جنر »  » و تمعن »  » ماگنه هب  هک  دهد  رارق 

تدم رد  اهالب  تافآ و  دنورب ، نایم  زا  وا  نادنزرف  نینچمه  شنادنفسوگ و  تعارز و  بویا ، راشرس  لاوما  تساوخ  ادخ  زا  ناطیش 
رب راب  نیا  هک  تساوخ  ادـخ  زا  وا  تشگ ! هدوزفا  هکلب  دـشن  هتـساک  بویا  رکـش  ماقم  زا  اهنت  هن  یلو  درب ، نایم  زا  ار  اـهنآ  یهاـتوک 
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.ددرگ رتسب  ینادنز  ریسا و  دچیپب و  دوخ  هب  يروجنر  درد و  تدش  زا  هک  دوش  رامیب  نانچ  نآ  و  ددرگ ، طلسم  بویا  ندب 
.تساکن يزیچ  وا  رکش  ماقم  زا  زین  نیا 

ینب ناـبهار  زا  یعمج  هک  نیا  نآ  و  تخاـس ، راد  هحیرج تخـس  ار  وا  حور  تسکـش و  ار  بوـیا  بلق  هک  دـمآ  شیپ  یناـیرج  یلو 
زا ار  ربص  هتـشر  زاب  بویا  يا !؟ هدـش راتفرگ  میلا  باذـع  نیا  هب  هک  يا  هدرک یهانگ  هچ  وت  دـنتفگ : دـندمآ و  شندـید  هب  لیئارـسا 

یبوخ هب  یهلا  تاناحتما  هدـهع  زا  نوچ  دومن و  نایب  ار  هفیرـش ) هیآ   ) ـالاب ياـه  هلمج دروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  ور  اـهنت  دادـن ، فک 
سپ یکی  ار  هتفر  تسد  زا  ياهتمعن  و  دوشگ ، ابیکـش  رباص و  هدنب  نیا  يور  هب  رگید  راب  ار  شتمحر  ياهرد  دـنوادخ  دوب  هدـمآرب 

190 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینازرا  وا  هب  ار  نآ  زا  شیب  یتح  يرگید و  زا 
«. دنبایرد ار  رکش  یئابیکش و  ربص و  کین  ماجنا  رس  ناگمه  ات  تشاد ،

190 ص :  ۀیآ 42 .....  ةروس ص(38 :)

.دوب نانمشد  تتامش  هلأسم  داد  یم رازآ  ار  بویا  حور  رتشیب  هچنآ  اهجنر  اهیتحاران و  مامت  نایم  رد  هیآ 42 -) )
: داد روتـسد  وا  هب  هک  دش  زاغآ  اجنیا  زا  ادـخ  تمحر  نامرف  و  دـمآرد ، هب  ملاس  یهلا  شیامزآ  نیا  غاد  هتوب  زا  بویا  ماجنا  رـس  اما 

(. ٌبارَش ٌدِراب َو  ٌلَسَتْغُم  اذه  َِکلْجِِرب  ْضُکْرا  « ) تسا ندیشون  وشتسش و  يارب  یبآ  همشچ  نیا  بوکب ! نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  »
«. نورد  » و نورب »  » ياهیرامیب زا  شخبافش  اراوگ و  کنخ و  يا  همشچ

هنوگ نامه  نت ، تمالـس  دوبهب و  يارب  درـس  بآ  اب  وشتـسش  صوصخم  ریثأت  هب  دشاب  يا  هراشا دیاش  ندوب  کنخ  هب  بآ  فیـصوت 
.تسا هدش  تباث  زین  زورما  بط  رد  هک 

190 ص :  ۀیآ 43 .....  ةروس ص(38 :)

بهاوم و تشگزاـب  تبون  تشگزاـب ، بویا  هب  دوب  تمالـس  يدوبهب و  تیفاـع و  هک  یهلا  تمعن  نیرتـمهم  نیتـسخن و  هیآ 43 -) )
(. ُهَلْهَأ َُهل  اْنبَهَو  َو  « ) میدیشخب وا  هب  ار  شا  هداوناخ و  : » دیوگ یم نآرق  هنیمز  نیا  رد  و  دیسر ، رگید  ياهتمعن 

(. ْمُهَعَم ْمُهَْلثِم  َو  « ) میدوزفا نانآ  رب  ار  اهنآ  دننامه  «و 
(. ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکِذ  اَّنِم َو  ًۀَمْحَر  « ) نادنمشیدنا يارب  يرکذت  و  دشاب ، ام  يوس  زا  یتمحر  ات  »

190 ص :  ۀیآ 44 .....  ةروس ص(38 :)

دید وا  زا  یفلخت  هک  نیا  نآ  دوب و  هدروخ  شرسمه  دروم  رد  هک  دوب  يدنگوس  دوب  هدنام  بویا  يارب  هک  یلکـشم  اهنت  هیآ 44 -) )
يدوبهب زا  دـعب  اما  دـنزب ، وا  رب  رتمک  ای  هبرـض  دـص  کـی  دـنک  ادـیپ  تردـق  هاـگره  هک  درک  داـی  دـنگوس  يراـمیب  لاـح  نآ  رد  و 

.دوب نایم  رد  ادخ  مان  دنگوس و  هلأسم  یلو  دشخبب ، ار  وا  شتامدخ  اهیرادافو و  ساپ  هب  تساوخ  یم
نآ اب  و  ریگرب ، ار  نآ ) دننام  ای   ) مدنگ ياه  هقاس زا  يا  هتـسب  » میتفگ وا  هب  دـیامرف : یم درک  لح  وا  يارب  زین  ار  لکـشم  نیا  دـنوادخ 
191 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْثَنْحَت .) ِِهب َو ال  ْبِرْضاَف  ًاثْغِض  َكِدَِیب  ْذُخ  َو  «! ) نکشم ار  دوخ  دنگوس  نزب و  ار ) ترسمه  )

« دوب ادخ ) يوس  هب   ) هدننک تشگزاب  رایـسب  هک  یبوخ  هدنب  هچ  میتفای ، ابیکـش  ار  وا  ام  : » دـیامرف یم ناتـساد  نیا  نایاپ  رد  هرخالاب  و 
(. ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  اَّنِإ  )
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راشف رد  ار  ناسنا  وس  ره  زا  الب  ثداوح و  جاوما  هک  یماگنه  تسا  هتفهن  ارجاـم  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  هتکن  تدـش » زا  دـعب  جرف  »
یهلا تمحر  ياـهرد  ندـش  هدوـشگرب  يا  همدـقم هناـشن و  ار  نآ  دـیاب  هکلب  تشگ ، دـیمون  سویأـم و  دـیابن  اـهنت  هن  دـهد ، یم رارق 

و تسا ، کـیدزن  جرف  دـسر  یم دوخ  جوا  هب  اهیتخـس  هک  یماـگنه  هب  : » دـیامرف یم مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هکناـنچ  تسناد ،
«. دسر یم ارف  یگدوسآ  یتحار و  دوش  یم رتگنت  الب  ياه  هقلح هک  یماگنه 

191 ص :  ۀیآ 45 .....  ةروس ص(38 :)

و هدرب ، ار  یهلا  ناربمایپ  نیرتگرزب  زا  رگید  نت  شش  مان  اجنیا  رد  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  رگید : گرزب  ربمایپ  شـش  هیآ 45 -) )
.دراد یم نایب  هدرشف  روطب  دشاب  اهناسنا  همه  يارب  هوسا  وگلا و  دناوت  یم هک  ار  اهنآ  هتسجرب  فاصوا 

بوقعی قاحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  روایب  رطاخ  هب  : » دیوگ یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
(. َبوُقْعَی َقاحْسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  انَدابِع  ْرُکْذا  َو  « ) ار

.نداهن وا  نامرف  رب  رس  لاح  همه  رد  و  نتشادن ، يا  هدارا دوخ  زا  وا  هدارا  ربارب  رد  ینعی  وا ، هب  قلطم  یگتسباو  ینعی  ادخ  یگدنب 
راـختفا فرـش و  نیرترب  ناـسنا و  لـماکت  جوا  ناـمه  نیا  نتخود ، وا  فطل  رب  مشچ  اـهنت  وا و  ریغ  زا  يزاـین  یب ینعی  ادـخ  یگدـنب 

.تسوا
(. ِراْصبَْألا يِْدیَْألا َو  ِیلوُأ   ) انیب ي  اهمشچ » و  دنمورین ) ي   ) اهتسد نابحاص  : » دنک یم هفاضا  سپس 

.تسا هدرک  فیصوت  راک  ماجنا  يارب  یفاک » تردق  توق و   » و يوق » شنیب  صیخشت و  كرد و   » نتشاد هب  ار  ناربمایپ  نیا  دنوادخ 
.دندرگ حلسم  هدنرب  حالس  ود  نیا  اب  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  ماقم  زا  دعب  هک  قح  هار  ناورهر  همه  يارب  تسا  یئوگلا  نیا 

192 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هکلب  تسین ، صوصخم  وضع  ود  ینعم  هب  اجنیا  رد  مشچ  تسد و  نیا  ربانب 
.تسا تردق » ملع و   » تفص ود  زا  هیانک 

192 ص :  ۀیآ 46 .....  ةروس ص(38 :)

(. ٍۀَِصلاِخب ْمُهانْصَلْخَأ  اَّنِإ  « ) میدرک صلاخ  يا  هژیو صولخ  اب  ار  اهنآ  ام  : » دیوگ یم نانآ  زا  فیصوت  نیمراهچ  رد  هیآ 46 -) )
(. ِراَّدلا يَرْکِذ  « ) دوب ترخآ  يارس  يروآدای  نآ  «و 

نادیواج يارـس  رذگ  دوز  یگدنز  نیا  ياروام  رد  اهنآ  دش ، یمن دودحم  نآ  تاذل  ایند و  نیا  هزور  دنچ  یگدنز  رد  اهنآ  دید  قفا 
.دنتشاد ششوک  شالت و  نآ  يارب  هراومه  و  دندید ، یم ار  شنایاپ  یب ياهتمعن  اب 

192 ص :  ۀیآ 47 .....  ةروس ص(38 :)

َْنیَفَطْـصُْملا َنَِمل  انَْدنِع  ْمُهَّنِإ  َو  « ) دـنناکین ناگدـیزگرب و  زا  ام  دزن  اهنآ  و  : » دـیامرف یم اهنآ  مشـش  مجنپ و  فیـصوت  رد  هیآ 47 -) )
(. ِرایْخَْألا

.دزاس رختفم  تلاسر  توبن و  بصنم  هب  دنیزگرب و  ناگدنب  نایم  زا  ار  نانآ  ادخ  هک  هدش  ببس  اهنآ  حلاص  لمع  نامیا و 

192 ص :  ۀیآ 48 .....  ةروس ص(38 :)
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روآدای هب  و  : » دـیامرف یم دـسر ، یم رگید  گرزب  ربمایپ  هس  هب  تبون  قوف ، ربمایپ  هس  هتـسجرب  تاماقم  هب  هراـشا  زا  دـعب  هیآ 48 -) )
(. ِرایْخَْألا َنِم  ٌّلُک  ِلْفِْکلا َو  اَذ  َعَسَْیلا َو  َلیِعامْسِإ َو  ْرُکْذا  َو  « ) دندوب ناکین  زا  همه  هک  ار  لفکلا  اذ  عسیلا و  لیعامسا و 

ار دوخ  ناج  دش  هدامآ  هک  لیعامـسا  اصوصخم  دندوب ، ادـخ  نامرف  تعاطا  تماقتـسا و  ربص و  رد  يا  هوسا وگلا و  اهنآ  زا  کی  ره 
.دش هدیمان  هّللا » حیبذ   » لیلد نیمه  هب  دنک و  وا  هار  يادف 

ار راثیا  يراکادف و  اوقت و  حور  و  تسا ، شخب  ماهلا  نیملسم  همه  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  نانآ  یگدنز  هب  هجوت 
.دزاس یم مواقم  تخس  ثداوح  تالکشم و  ربارب  رد  و  دنک ، یم هدنز  اهنآ  رد 

زا وا  هک  دهد  یم ناشن  ماعنا  هروس  هیآ 86  عسیلا »  » هراب رد  اما  تسا  رت  هتخانش رتفورعم و  همه  زا  لیعامـسا »  » ربمایپ هس  نیا  نایم  رد 
.تسا هدوب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  و  میهاربا ، نامدود 

نیا رب  هاوگ  هیآ 85  ءایبنا  هروس  رد  ناربمایپ  مان  فیدر  رد  وا  مان  رکذ  و  هدوب ، ناربماـیپ  زا  هک  تسا  نیا  روهـشم  لـفکلا » اذ   » اـما و 
.تسا ینعم 

193 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

193 ص :  ۀیآ 49 .....  ةروس ص(38 :)

ار نیقتم  ناراکزیهرپ و  هک  دوش  یم زاغآ  هروس  نیا  تایآ  زا  يرگید  لصف  اجنیا  زا  تسا : ناراکزیهرپ  يارب  هدـعو  نیا  هیآ 49 -) )
.دهد یم حرش  تمایق  رد  ار  هورگ  ود  ره  تشونرس  و  هدرک ، هسیاقم  یغاط  ناشکندرگ  اب 

يروآدای کی  نیا  : » دـیامرف یم اهنآ  یگدـنز  هدـنزومآ  تاکن  نیـشیپ و  ياـیبنا  تشذگرـس  زا  يدـنب  عمج  کـی  ناونع  هب  تسخن 
(. ٌرْکِذ اذه  « ) تسا

.دوب رکذت  رکذ و  فده  دوبن ، یئارسناتساد  نانآ  هوکشرپ  خیرات  زا  ییاهزارف  نایب  زا  فده  يرآ !
هک تسا  یناناملـسم  رد  يرادیاپ  تمواقم و  يورین  ندوزفا  و  یهاگآ ، تفرعم و  حطـس  ندرب  الاب  اه ، هشیدـنا نتخاس  رادـیب  فدـه 

.تسا هدش  لزان  اهنآ  يارب  تایآ  نیا 
مومع روطب  ار  نیقتم  تشونرـس  دـهد ، یم نآ  هب  یلک  لکـش  هدروآرد ، ایبنا  یگدـنز  نایب  یـصوصخ و  تروص  زا  ار  هلأسم  سپس 

: دیامرف یم هداد ، رارق  ثحب  دروم 
(. ٍبآَم َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو  « ) تسا یئوکین  ماجرف  ناراکزیهرپ  يارب  «و 

193 ص :  ۀیآ 50 .....  ةروس ص(38 :)

- لیصفت لامجا و  شور  زا  هدافتسا  اب  دنک ، یم میسرت  الامجا  ار  اهنآ  لاح  یبوخ  هک  هتسب  رس  هاتوک و  هلمج  نیا  زا  دعب  هیآ 50 -) )
نانآ يور  هب  شیاـهرد  هک  تشهب  نادـیواج  ياـهغاب   » هب اـهنآ  تشگزاـب  دـیوگ : یم هتخادرپ ، نآ  حرـش  هب  تسا - نآرق  شور  هک 

(. ُباْوبَْألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  « ) تسا هدوشگ 
راظتنا رد  تشهب  یئوگ  درادـن ، دوجو  نایتشهب  يارب  اهرد  ندوشگ  تمحز  یتح  تسا  نآ  هب  هراشا  باوبـالا » مهل  ۀـّحتفم   » هب ریبعت 

! دنک یم توعد  نورد  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم زاب  شوغآ  دتفا  یم نانآ  هب  ناشمشچ  هک  یماگنه  و  تساهنآ ،
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193 ص :  ۀیآ 51 .....  ةروس ص(38 :)

و دنا ، هدرک هیکت  اهتخت  رب  نآ  رد  هک  یلاح  رد  : » دنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  نایتشهب  صاخ  مارتحا  شمارآ و  سپس  هیآ 51 -) )
اهِیف َنوُعْدَی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم   ) دوش یم رضاح  ناشدزن  اروف  دنبلط ، یم ار  نآ  نامز  ره  تسا » نانآ  رایتخا  رد  اهیندیشون  رایسب و  ياه  هویم

(. ٍبارَش ٍةَرِیثَک َو  ٍۀَهِکاِفب 

193 ص :  ۀیآ 52 .....  ةروس ص(38 :)

194 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم هدروآ ، نایم  هب  یتشهب  كاپ  نارسمه  زا  نخس  نآ  زا  دعب  هیآ 52 -) )
(. ٌباْرتَأ ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو  « ) دنلاس نس و  مه  و  دنا ، هتخود ناشنارهوش  هب  مشچ  اهنت  هک  تسا  ینارسمه  نانآ  دزن  «و 

194 ص :  ۀیآ 53 .....  ةروس ص(38 :)

هک تسا  يزیچ  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دوب  هدـمآ  لبق  تایآ  رد  هک  نایتشهب  گرزب  تمعن  تفه  ماـمت  هب  سپـس  هیآ 53 -) )
زا يا  هدعو زیگنا ، طاشن  ریذپان و  فلخت  يا  هدعو ِباسِْحلا .) ِمْوَِیل  َنوُدَعُوت  ام  اذه  « ) دوش یم هداد  هدـعو  امـش  هب  باسح  زور  يارب 

.گرزب دنوادخ  يوس 

194 ص :  ۀیآ 54 .....  ةروس ص(38 :)

ناـیاپ زگره  هـک  تـسا ) یئاـطع  ، ) تساـم يزور  قزر و  نـیا  : » دـیازفا یم بهاوـم  نـیا  یگنادواـج  رب  دــیکأت  يارب  و  هیآ 54 -) )
(. ٍدافَن ْنِم  َُهل  ام  اُنقْزَِرل  اذه  َّنِإ  « ) تسین روصتم  نآ  يارب  یئانف  دریگ و  یمن

نآ رد  یتساک  یتح  و  درادـن ، دوجو  اجنآ  رد  هداتفا  ناهج  نیا  ياهتمعن  رب  یموش  هیاـس  نوچمه  هک  يدوباـن  لاوز و  مغ  نیا  رباـنب 
.دوش یمن رهاظ 

194 ص :  ۀیآ 55 .....  ةروس ص(38 :)

اب اـجنیا  رد  ناراـکزیهرپ  يارب  راـگدرورپ  غیرد  یب بهاوـم  هناـگتفه و  ياـهتمعن  ناـیب  زا  دـعب  ناـیغاط ! رفیک  مه  نیا  و  هیآ 55 -) )
ناشکرـس نایغاط و  نوگانوگ  ياهرفیک  موش و  تشونرـس  دریگ  یم راک  هب  ار  نآ  دایز  نآرق  هک  هسیاقم  هلباقم و  شور  زا  هدافتـسا 

.درمش یم رب  دنوادخ  ربارب  رد  ار 
َّرََـشل َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  اذـه َو  «! ) تسا تشگزاب  لـحم  نیرتدـب  نارگناـیغط  يارب  و  تسا ) ناراـکزیهرپ  شاداـپ   ) نیا : » دـیوگ یم تسخن 

(. ٍبآَم

194 ص :  ۀیآ 56 .....  ةروس ص(38 :)

عجرم موش و  تشگزاب  نیا  دیوگ : یم هتخادرپ ، هتسب  رس  هلمج  نیا  حرش  هب  لیصفت  لامجا و  شور  زا  هدافتسا  اب  سپـس  هیآ 56 -) )
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(. ُداهِْملا َْسِئبَف  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج  « ) تسا يدب  رتسب  هچ  و  دنزوس ) یم نآ  شتآ  هب  و   ) دنوش یم دراو  نآ  رد  هک  خزود  نامه   » ءوس
ناشرتسب هک  یناسک  عضو  دوب  دهاوخ  هنوگچ  اما  دشاب ، عبط  قفاوم  لاح و  بسانم  رظن  ره  زا  دـیاب  و  تسا ، تحارتسا  هاگیاج  رتسب 

!؟ دشاب یم منهج  شتآ 

194 ص :  ۀیآ 57 .....  ةروس ص(38 :)

تـسا هریت ] نازوس و  عیام  ود   ] قاسغ میمح و  هباشون  نیا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  ياهباذع  زا  يرگید  عاونا  هب  سپـس  هیآ 57 -) )
195 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اذه  « ) دنشچب نآ  زا  دیاب  هک 

( ٌقاَّسَغ ٌمیِمَح َو  ُهُوقوُذَْیلَف 
نت تسوـپ  زا  هک  یتارطق  هب  قاـسغ »  » و دـشاب ، یم تسا  ناـیخزود  ياـه  هباـشون زا  یکی  هک  نازوـس  غاد و  بآ  ینعم  هـب  مـیمح » .»

.تسا هدش  ریسفت  دیآ  یم نوریب  اهنآ ) ندب  تاحارج  و   ) نایخزود

195 ص :  ۀیآ 58 .....  ةروس ص(38 :)

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  كاندرد  ياهباذع  زا  يرگید  عاونا  هب  زاب  هیآ 58 -) )
(. ٌجاوْزَأ ِِهلْکَش  ْنِم  ُرَخآ  َو  « ) دنراد نآ  دننامه  يرگید  ياهرفیک  اهنیا ، زج  «و 

195 ص :  ۀیآ 59 .....  ةروس ص(38 :)

هک یماگنه  دیوگ : یم هتخاس ، حرطم  تسا  شنزرس  زا  ّولمم  ینابز  اب  دب  نانیـشنمه  هک  ار  اهنآ  تازاجم  نیرخآ  سپـس  هیآ 59 -) )
: دنیوگ یم رگیدکی  هب  دنروآ  یم خزود  تمـس  هب  زین  ار  ناوریپ  هک  دـننیب  یم دوخ  مشچ  اب  دـنوش و  یم خزود  دراو  لالـض  ياسؤر 

(. ْمُکَعَم ٌمِحَتْقُم  ٌجْوَف  اذه   ) دنیهارمگ نارس  نامه  اهنیا  دنوش » یم خزود  دراو  امش  هارمه  هک  تسا  یهورگ  نیا  »
(. ْمِِهب ًابَحْرَم  ال  «! ) دابم اهنآ  رب  دماشوخ  »

(. ِراَّنلا اُولاص  ْمُهَّنِإ  « ) تخوس دنهاوخ  شتآ  رد  یگمه  »

195 ص :  ۀیآ 60 .....  ةروس ص(38 :)

ور دندرگ ، یم نیگمشخ  تخـس  تلالـض  ياسؤر  نتفگ  دماشوخان  زا  دسر و  یم ناوریپ  شوگ  هب  ادص  نیا  لاح  ره  هب  هیآ 60 -) )
تسا یهاگرارق  دب  هچ  دیتخاس ، مهارف  ام  يارب  امـش  ار  باذع  نیا  هک  دابم  امـش  رب  دماشوخ  هکلب  دنیوگ : یم ، » هدرک اهنآ  يوس  هب 

(. ُرارَْقلا َْسِئبَف  اَنل  ُهوُُمْتمَّدَق  ُْمْتنَأ  ْمُِکب  ًابَحْرَم  ُْمْتنَأ ال  َْلب  اُولاق  ( !؟» اجنیا
رد زین  تلالـض  ياسؤر  امـش  هک  دراد  ار  نسح  نیا  تسه  هچ  ره  دنیوگب  دنهاوخ  یم اهنآ  هک  تسا  نیا  ریبعت  نیا  زا  ناوریپ  فده 

.تسام بلق  یفشت  هیام  نیا  و  دیکرتشم ، ام  اب  رما  نیا 

195 ص :  ۀیآ 61 .....  ةروس ص(38 :)
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دوخ زا  دندوب  مرج  یلصا  لماع  هک  ار  تلالض  ياسؤر  هک  ارچ  دنوش ، یمن یضار  نخس  نیا  هب  ناوریپ  لاح  نیا  اب  یلو  هیآ 61 -) )
یباذـع هتخاـس  مهارف  اـم  يارب  ار  باذـع  نیا  سک  ره  اراـگدرورپ ! دـنیوگ : یم  » هدرک ادـخ  هاـگرد  هب  ور  اذـل  دـنناد  یم رتقحتـسم 

196 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِراَّنلا .) ِیف  ًافْعِض  ًاباذَع  ُهْدِزَف  اذه  اَنل  َمَّدَق  ْنَم  انَّبَر  اُولاق  « ) ازفیب وا  رب  خزود  شتآ  رد  فعاضم 
.ام ندرک  هارمگ  رطاخ  هب  یباذع  ناشدوخ و  یهارمگ  رطاخ  هب  یباذع 

موش جـیاتن  یتقو  هک  دـندرک  تعیب  تلالـض  فارحنا و  هار  رد  دنتـسب و  یتسود  نامیپ  مه  اب  هک  یناسک  ماجنا  رـس  تسا  نیا  يرآ !
.دنزیخ یم رب  رگیدکی  رب  نیرفن  ینمشد و  تمصاخم و  هب  دننیب  یم ار  دوخ  لامعا 

تمـسق رد   ) دراد نارگنایغط  ياهباذع  اهتازاجم و  رکذ  زا  يرتشیب  عونت  ناراکزیهرپ  ياهتمعن  رکذ  تایآ  نیا  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
تـسوا بضغ  رب  ادخ  تمحر  نتفرگ  یـشیپ  رطاخ  هب  دیاش  نیا  هدش ) هراشا  باذع  جنپ  هب  مود  تمـسق  رد  تبهوم و  تفه  هب  لوا 

«! هبضغ هتمحر  تقبس  نم  ای  »

196 ص :  ۀیآ 62 .....  ةروس ص(38 :)

یماگنه تلالض  نارادمدرس  دیامرف : یم هداد ، همادا  نینچ  ار  نایخزود  ياهوگتفگ  اجنیا  رد  خزود ! باحصا  همـصاخم  هیآ 62 -) )
ام اُولاق  َو  ( !؟» مینیب یمن اجنیا ) رد   ) میدرمـش یم رارـشا  زا  ام  هک  ار  ینادرم  ارچ  دنیوگ : یم  » دنرگن یم خزود  رد  دوخ  فارطا  هب  هک 

(. ِرارْشَْألا َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن  اَنل ال 
خزود رد  اهلالب »  » و اهبیهص »  » و اهبابخ » « » اهرسای رامع   » زا يرثا  دننیب  یم هک  یماگنه  اهبهلوب »  » و اهلهجوب »  » نوچمه يدارفا  يرآ !

؟ دندش هچ  دارفا  نیا  سپ  دننک : یم ار  لاؤس  نیا  رگیدکی  زا  دنیآ و  یم دوخ  هب  تسین ،

196 ص :  ۀیآ 63 .....  ةروس ص(38 :)

ْتَغاز ْمَأ  ایِرْخِـس  ْمُهانْذَخَّتَأ  « ) دنیب یمن ار  اهنآ  اهمـشچ  هک ) دنریقح  يا  هزادـنا هب   ) ای میتفرگ  هرخـسم  هب  ار  نانآ  ام  ایآ  (- » هیآ 63 )
(. ُراْصبَْألا ُمُْهنَع 

ار اهنآ  میدرمش و  یم رت  نیئاپ زین  هلحرم  نیا  زا  یتح  هاگ  و  میتفرگ ، یم هرخسم  داب  هب  ار  تیـصخش  اب  گرزب و  نادرم  نیا  ام  يرآ !
.تسا ناشهاگیاج  تشهب  نآلا  دندوب و  ادخ  هاگرد  نابرقم  اهنآ  اما  دندمآ ، یمن مشچ  هب  الصا  هک  میتسناد  یم يریقح  دارفا 

اب دـیاب  هشیمه  تسا ، قیاقح  اب  یخوش  ازهتـسا و  لئاسم و  نتفرگن  يدـج  اهتیعقاو  كرد  مدـع  لـماوع  زا  یکی  هک  نیا  هجوت  لـباق 
.ددرگ نشور  تقیقح  ات  تخادرپ  اهتیعقاو  یسررب  هب  يدج  میمصت 

196 ص :  ۀیآ 64 .....  ةروس ص(38 :)

197 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایخزود  نایم  هک  یئاهوگتفگ  زا  يریگ  هصالخ کی  ناونع  هب  سپس  هیآ 64 -) )
ٌّقََحل َکـِلذ  َّنِإ  « ) ناـیخزود هنامـصخ  ياـهوگتفگ  تسا  تیعقاو  کـی  نیا  : » دـیامرف یم تشذـگ  هچنآ  رب  دـیکأت  دوـش و  یم عـقاو 

(. ِراَّنلا ِلْهَأ  ُمُصاخَت 
یـسک اب  زور  ره  و  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  لادـج  عازن و  يرگـشاخرپ و  حور  دـنعازن و  مصاخت و  راتفرگ  زین  ناهج  نیا  رد  نایخزود 

.دنتفا یم مه  ناج  هب  منهج  رد  و  ددرگ ، یم رهاظ  دنتشاد  نورد  رد  هچنآ  تمایق  رد  و  دنوش ، یم زیوالگ  ریگرد و 
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گنج و لاح  رد  نایخزود  هک  یلاح  رد  دنلوغـشم  هناتـسود  ياهوگتفگ  هب  هدز ، هیکت  اهتخت  اهریرـس و  رب  ناـیتشهب  هک  نیا  بلاـج 
! كاندرد تسا  یباذع  نیا  و  گرزب ، تسا  یتبهوم  دوخ  نآ  هک  دنلادج 

197 ص :  ۀیآ 65 .....  ةروس ص(38 :)

ناملاظ ناشکرس و  ناکرـشم و  يارب  دیدهت  راذنا و  هبنج  همه  هتـشذگ  ياهثحب  مامت  هک  اجنآ  زا  ما ! هدنهد میب  کی  نم  هیآ 65 -) )
(. ٌرِْذنُم اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  «! ) ما هدنهد میب  کی  اهنت  نم  وگب : : » دیوگ یم هدرک ، بیقعت  ار  هلأسم  نیمه  اجنیا  رد  دراد ،

يارب راذـنا  و  تسا ، ناـنمؤم  يارب  تراـشب  نوـچ  یلو  دـشاب ، یم زین  هدـنهد  تراـشب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  تـسرد 
.تسا هدش  راذنا  رب  هیکت  اهنت  تسا ، ریخا  هورگ  اب  نخس  يور  اجنیا  رد  و  نادسفم ، ناکرشم و 

(. ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  « ) تسین راّهق  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  و  : » دیازفا یم سپس 
رفک و بادرگ  رد  و  درمشن ، نمیا  ار  دوخ  وا  رهق  زا  و  ددرگن ، رورغم  وا  فطل  هب  یسک  ات  تسا ، روظنم  نیمه  هب  زین  وا  رهق  رب  هیکت 

.دوشن رو  هطوغ هانگ 

197 ص :  ۀیآ 66 .....  ةروس ص(38 :)

نیمز و اهنامـسآ و  راگدرورپ  : » دـیازفا یم راگدرورپ  تدابع  تیهولا و  دـیحوت  يارب  لـیلد  رکذ  ناونع  هب  هلـصاف  ـالب  و  هیآ 66 -) )
(. ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا  اَمُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُّبَر  « ) راّفغ زیزع و  راگدرورپ  تسا ، ود  نآ  نایم  هچنآ 

موس مود و  تسا ، یتسه  ملاـع  ماـمت  هب  تبـسن  وا  تیبوبر »  » هلأـسم تسخن  هدـش  ناـیب  دـنوادخ  فاـصوا  زا  فصو  هس  هیآ  نیا  رد 
هوالع هک  تسا  شتسرپ  هتسیاش  یسک  اهنت  هک  ارچ  تسوا ، تیهولا »  » رب يرگید  لیلد  هک  دشاب  یم رافغ »  » و زیزع »  » هب وا  فیـصوت 

198 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  تردق  رب  هوالع  و  دراد ، زین  تازاجم  رب  تردق  تیبوبر »  » رب
.تسا هدوشگ  زین  وا  ترفغم  تمحر و  ياهرد  تازاجم ،

198 ص :  ۀیآ 67 .....  ةروس ص(38 :)

( نآرق  ) نیا وگب : : » دـیامرف یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باـطخ  هدـنهد  ناـکت  هاـتوک و  يا  هلمج رد  سپـس  هیآ 67 -) )
(. ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُْلق  « ) تسا گرزب  يربخ 

198 ص :  ۀیآ 68 .....  ةروس ص(38 :)

(. َنوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمْتنَأ  « ) دینادرگ يور  نآ  زا  امش  هک  (- » هیآ 68 )

198 ص :  ۀیآ 69 .....  ةروس ص(38 :)

ناگتـشرف هک  دـح  نآ  اـت  ناـسنا  دوجو  يـالاو  شزرا  و  مدآ ، شنیرفآ  يارجاـم  رکذ  يارب  يا  همدـقم ناوـنع  هب  سپـس  هیآ 69 -) )
( مدآ شنیرفآ  هراب  رد   ) هک یماـگنه  هب  ـالاب ) ملاـع  ناگتـشرف  و   ) یلعا ـألم  زا  نم  : » دـیامرف یم دـندرک ، هدجـس  وا  ربارب  رد  یگمه 
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(. َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام  « ) مرادن ربخ  دندرک  یم همصاخم 

198 ص :  ۀیآ 70 .....  ةروس ص(38 :)

يراکـشآ هدـننک  راذـنا  نم  هک  تسا  نیا  دوش  یم یحو  نم  هب  هک  يزیچ  اهنت   » و تسا ، یحو  قیرط  زا  اهنت  نم  یهاگآ  هیآ 70 -) )
(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  اَّلِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ  « ) متسه

یهاوخ یم ایآ  : » دندرک ضرع  دـنوادخ  هب  هک  هزادـنا  نیمه  یلو  دنتـشادن ، راگدرورپ  اب  يا  همـصاخم لادـج و  ناگتـشرف ، هچ  رگ 
.تسا يزاجم  قالطا  کی  هک  .تسا  هدش  قالطا  همصاخم »  » اهوگتفگ نیا  هب  دنک ؟» يزیرنوخ  داسف و  هک  ینیرفایب  ار  یسک 

198 ص :  ۀیآ 71 .....  ةروس ص(38 :)

رد وگتفگ  و  سیلبا »  » و یلعا » ألم  همـصاخم   » رب تسا  یحیـضوت  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  دش ! ادخ  هاگرد  هدـنار  درک و  ربکت  هیآ 71 -) )
«. مدآ  » شنیرفآ هراب 

َکُّبَر َلاق  ْذِإ  « ) منیرفآ یم لگ  زا  ار  يرـشب  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  : » دیامرف یم تسخن 
(. ٍنیِط ْنِم  ًارََشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل 

198 ص :  ۀیآ 72 .....  ةروس ص(38 :)

ار نآ  هک  یماگنه  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  تسا  یکاخ  دـعب  نامه  یناسنا  دوجو  دـعب  هک  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  اما  هیآ 72 -) )
(. َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِإَف  « ) دیتفا هدجس  هب  وا  يارب  مدیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  و  مدیشخب ، ماظن 

198 ص :  ۀیآ 73 .....  ةروس ص(38 :)

199 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لگ   » و ادخ » حور  ، » تفریذپ نایاپ  ناسنا  شنیرفآ  بیترت  نیا  هب  هیآ 73 -) )
يدوجوم و  تفای ، شنیرفآ  دوب  اهتنا  یب ود  ره  شیلوزن  يدوعـص و  سوق  هک  هقباس  یب بیجع و  يدوجوم  و  دـنتخیمآ ، مه  هب  هریت »

همه ماـگنه  نآ  رد   » تشاذـگ یتـسه  هصرع  هب  مدـق  دـشاب ، یهللا » ۀـفیلخ   » ماـقم هتـسیاش  تسناوت  یم هک  هداـعلا  قوف  دادعتـسا  اـب 
(. َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  « ) دندرک هدجس  ناگتشرف 

199 ص :  ۀیآ 74 .....  ةروس ص(38 :)

(. َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َرَبْکَتْسا َو  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  « ) دوب نارفاک  زا  درک و  ّربکت  هک  سیلبا  زج  (- » هیآ 74 )
او یـشکرس  درمت و  هب  و  دزاس ، یم مورحم  قیاقح  كرد  زا  ار  وا  هک  تسا  رورغ  ربک و  نیمه  زین  ناسنا  ناـج  يـالب  نیرتدـب  يرآ !

تسا نایغاط  نایغای و  فص  هک  نارفاک  فص  رد  و  دنکفا ، یم نوریب  تسادخ  عیطم  ناگدنب  فص  هک  نانمؤم  فص  زا  و  دراد ، یم
.دهد یم رارق 
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199 ص :  ۀیآ 75 .....  ةروس ص(38 :)

.تفرگ رارق  یسرپزاب  هذخاؤم و  دروم  دنوادخ  يوس  زا  سیلبا  هک  دوب  اجنیا  هیآ 75 -) )
ْنَأ َکَعَنَم  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  ( ؟» دیدرگ مدـیرفآ  دوخ  تردـق  اب  هک  یقولخم  رب  ندرک  هدجـس  زا  وت  عنام  زیچ  هچ  سیلبا ! يا  دومرف : »

(. َّيَدَِیب ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْسَت 
.تسا تردق  زا  هیانک  اجنیا  رد  تسد ) ود  « ) يدی  » هب ریبعت 

َنِم َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ   ) دوش هداد  وت  هب  دوجـس  ناـمرف  هک  نیا  زا  رترب  يدوب ؟» اـهنیرترب  زا  اـی  يدرک  ربکت  اـیآ  : » دـیازفا یم سپس 
(. َنِیلاْعلا

.دنک هدجس  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  قوف  ام  شتلزنم  ردق و  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن يدحا  کش  نودب 

199 ص :  ۀیآ 76 .....  ةروس ص(38 :)

، دوش هداد  وا  هب  يروتـسد  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دوب  دقتعم  و  درک ، باختنا  ار  مود  قش  بجعت  تیاهن  اب  سیلبا  اما  هیآ 76 -) )
يا هدیرفآ شتآ  زا  ارم  مرتهب ، مدآ )  ) وا زا  نم  تفگ :  » دمآرب و ادخ  نامرف  اب  شتفلاخم  رد  لالدتـسا  ماقم  هب  تراسج  لامک  اب  اذـل 

(. ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍران َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  «! ) لگ زا  ار  وا  و 
ریسفت هدیزگرب  .درمشب  ذخأم  یب هّللاب - ذوعن  ار - وا  رما  مه  دنک و  یفن  ار  ادخ  تمکح  مه  تساوخ  یم نخـس  نیا  اب  وا  تقیقح  رد 

200 ص : ج4 ، هنومن ،
ربارب رد  هک  داد  روتـسد  فرـشا  دوجوم  هب  دیابن  زگره  تسا و  كاخ  زا  فرـشا  شتآ  تشادنپ ، هک  دوب  نیا  رد  سیلبا  هابتـشا  مامت 

.دوب ریخا  همدقم  ود  نیا  رد  سیلبا  هابتشا  مامت  و  دنک ! هدجس  فرشا  ریغ 
راختفا و همه  نیا  اجک و  كاخ  هن  رگ  و  دـش ، هدـیمد  نآ  رد  هک  دوب  یهلا  حور  نآ  زا  شتمظع  هکلب  دوبن ، كاخ  زا  اـهنت  مدآ  اریز 

تایح یگدنز و  مامت  تسا ، نآ  زا  رترب  بتارم  هب  هکلب  تسین ، شتآ  زا  رتمک  اهنت  هن  كاخ  هک : نیا  مود  اجک !؟ لماکت  دادعتسا و 
.دنریگ یم ددم  كاخ  زا  هدنز  تادوجوم  مامت  اهلگ و  ناهایگ و  دزیخ ، یم رب  كاخ  زا  یتایح  عبانم  و 

زا ندرک  هدافتـسا  يارب  تسا  يرازبا  اهنت  و  دـسر ، یمن نآ  ياپ  هب  زگره  دراد  یگدـنز  رد  هک  یتیمها  مامت  اـب  شتآ  هک  یلاـح  رد 
.رگناریو كانرطخ و  يرازبا  مه  نآ  یکاخ ، عبانم 

200 ص :  ۀیآ 77 .....  ةروس ص(38 :)

وا هب  دـنوادخ  اذـل  ددرگ ، جارخا  الاب  ملاع  ناگتـشرف  یلعا و  ألم  فوفـص  زا  دـیلپ  دوجوم  نیا  تسیاب  یم هک  دوب  اجنیا  هیآ 77 -) )
: دومرف  » درک و باطخ 

(. ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  «! ) ینم هاگرد  هدنار  وت  هک  وش  جراخ  هکئالم ) فوفص  و   ) اهنامسآ زا 
.نالد کیرات  ناشکرس و  ناگدولآ و  ياج  هن  تسا ، نابرقم  ناکاپ و  ياج  اجنیا 

200 ص :  ۀیآ 78 .....  ةروس ص(38 :)
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َّنِإ َو   ) دوب یهاوخ  نم  تمحر  زا  دورطم  هشیمه  و  دوب » دهاوخ  تمایق  زور  ات  وت  رب  نم  تنعل  املـسم  و  : » دوزفا سپـس  و  هیآ 78 -) )
(. ِنیِّدلا ِمْوَی  یلِإ  ِیتَنَْعل  َْکیَلَع 

200 ص :  ۀیآ 79 .....  ةروس ص(38 :)

اما دتفیب ، ناربج  رکف  هب  و  دوش ، رادیب  دریگ  یم یموش  هجیتن  دوخ  تشز  لامعا  زا  هک  یماگنه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  هیآ 79 -) )
نیا دهد و  همادا  هاگترپ  يوس  هب  دوخ  ریـسم  هب  و  ددرگ ، راوس  جاجل  رورغ و  بکرم  رب  نانچمه  هک  تسین  نآ  زا  رتکانرطخ  يزیچ 

.تفرگ ار  سیلبا »  » نماد هک  دوب  یموش  تشونرس  نامه 
.راد هشیر تخس و  يا  هنیک دش ، هنیک »  » هب لیدبت  دسح »  » هک دوب  اجنیا 

یلِإ ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر  َلاق  « ) هد تلهم  دـنوش  یم هتخیگنارب  اهناسنا  هک  يزور  ات  ارم  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  : » دـیوگ یم نآرق  هکناـنچ 
201 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  هک  یتلهم  َنُوثَْعُبی .) ِمْوَی 

.مناشکب یهارمگ  هب  ار  همه  و  مریگ ، ماقتنا  مدآ  نادنزرف 
فیلکت نارود  ناـیاپ  زیخاتـسر  زور  هک  ارچ  دزادرپب ، مدآ  نادـنزرف  ياوغا  هب  نکمم  تصرف  نیرخآ  اـت  تساوخ  یم وا  تقیقح  رد 

، دنامب هدنز  تمایق  ات  و  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  گرم  تساوخرد  نیا  اب  نیا  رب  هوالع  درادـن ، یموهفم  اوغا  هسوسو و  رگید  و  تسا ،
.دنورب ایند  زا  نایناهج  همه  دنچ  ره 

201 ص :  ۀیآ 80 .....  ةروس ص(38 :)

، دوش هدروآرب  سیلبا  هتـساوخ  نیا  هک  دومن  اضتقا  درک - میهاوخ  هراشا  يدوز  هب  هک  یلئالد  هب  یهلا - ّتیـشم  اجنیا  رد  هیآ 80 -) )
َنِم َکَّنِإَـف  َلاـق  « ) یناگدـش هداد  تلهم  زا  وت  تفگ : : » دـیامرف یم هفیرـش  هیآ  هکناـنچ  طورـشم ، تروص  هب  هک  قلطم ، روطب  هن  اـما 

(. َنیِرَْظنُْملا

200 ص :  ۀیآ 81 .....  ةروس ص(38 :)

(. ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  « ) ینیعم نامز  زور و  ات   » هکلب قیالخ  ندش  ثوعبم  زیخاتسر و  زور  ات  هن  یلو  هیآ 81 -) )
.دـنام یم دـنوادخ  كاپ  تاذ  اهنت  و  دـنریم ، یم هدـنز  تادوجوم  همه  زور  نآ  رد  هک  ارچ  تسا  ناهج  نیا  نایاپ  هب  هراشا  ریبعت  نیا 

(88 صصق / )

200 ص :  ۀیآ 82 .....  ةروس ص(38 :)

و داد ، ناشن  نادیواج  رمع  ياضاقت  زا  ار  شیئاهن  فدـه  و  تخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  رطاخ  نونکم  سیلبا  هک  دوب  اجنیا  هیآ 82 -) )
(. َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق  «! ) درک مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  همه  هک  دنگوس  تتّزع  هب  تفگ : »

دوخ راتفگ  رس  رب  سفن  نیرخآ  ات  و  دراد ، هتـشاد و  شیوخ  میمـصت  رد  ار  يراشفاپ  تیاهن  وا  هک  دهد  یم ناشن  تزع »  » هب دنگوس 
.تسا هداتسیا 
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200 ص :  ۀیآ 83 .....  ةروس ص(38 :)

رارق وا  هسوسو  هزوح  ذوفن و  هقطنم  رد  یتمیق  چیه  هب  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  زا  یهورگ  هک  دوب  تیعقاو  نیا  هجوتم  یلو  هیآ 83 -) )
ُمُْهنِم َكَداـبِع  اَّلِإ  «! ) اـهنآ ناـیم  زا  وـت  صلخم  ناگدـنب  رگم  : » تـفگ درک و  انثتـسا  ـالاب  راـتفگ  زا  ار  اـهنآ  راـچان  اذـل  دـنریگ ، یمن

(. َنیِصَلْخُْملا
ناشـصلاخ يا ، هدش اریذپ  ار  اهنآ  زین  وت  دنراد ، یم رب  ماگ  افـص  قدص و  صالخا و  يور  زا  وت  یگدنب  تفرعم و  هار  رد  هک  اهنامه 

202 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .يا  هداد رارق  دوخ  تظافح  هزوح  رد  و  يا ، هدرک
ایند ملاع  هک  تسا  نیا  خساپ  درکن !؟ شدوبان  اروف  ارچ  و  تفریذپ ، شتایح  همادا  هراب  رد  ار  ناطیش  تساوخرد  دنوادخ  ارچ  لاؤس :

نانمـشد ربارب  رد  زج  شیامزآ  میناد  یم و  تساهناسنا - لماکت  شرورپ و  هلیـسو  هک  یـشیامزآ  تسا - ناـحتما  شیاـمزآ و  نادـیم 
.تسین ریذپ  ناکما  اهنارحب  اهنافوط و  تخسرس و 

رونت نیا  ناطیـش  دوجو  اب  اما  داد ، یم رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ار  ناسنا  یناسفن  ياـه  هسوسو سفن و  ياوه  دوبن  مه  ناطیـش  رگا  هتبلا 
! نورد زا  تسا  یلماع  سفن  ياوه  نورب و  زا  تسا  یلماع  ناطیش  هک  ارچ  دش ، رتغاد  شیامزآ 

202 ص :  ۀیآ 84 .....  ةروس ص(38 :)

هروـس و نیا  ياوـتحم  ماـمت  زا  تسا  يا  هصـالخ تقیقح  رد  هروـس ص  رخآ  هیآ  دـنچ  سیلبا ! هراـب  رد  نخـس  نـیرخآ  هیآ 84 -) )
.تسا هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  یفلتخم  ياهثحب  يارب  تسا  يا  هجیتن

قح و  دنگوس ، قح  هب  دومرف :  » دنوادخ دنک - یم اوغا  نیـصلخم »  » زج هب  ار  اهناسنا  مامت  درک  دـیدهت  هک  سیلبا - خـساپ  رد  تسخن 
(. ُلُوقَأ َّقَْحلا  ُّقَْحلاَف َو  َلاق  « ) میوگ یم

202 ص :  ۀیآ 85 .....  ةروس ص(38 :)

ْمُْهنِم َکَِعبَت  ْنَّمِم  َْکنِم َو  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  « ) درک مهاوخ  رپ  دـنک ، يوریپ  وت  زا  هک  نانآ  زا  مادـک  ره  وت و  زا  ار  منهج  هک  (- » هیآ 85 )
(. َنیِعَمْجَأ

هار شناوریپ  ناطیـش و  يارب  هک  دـهدن  هار  دوخ  هب  هراـب  نیا  رد  یکـش  دـیدرت و  نیرتمک  یـسک  هک  تسا  نیا  يارب  تادـیکأت  نیا 
.ددرگ یم یهتنم  راوبلا » راد و   » اهنآ طخ  همادا  تسین و  یتاجن 

202 ص :  ۀیآ 86 .....  ةروس ص(38 :)

لوا هلحرم  رد  دـنک ، یم نایب  هاتوک  یتارابع  رد  ار  مهم  بلطم  راهچ  هدرک و  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  ناـیاپ  رد  سپـس  هیآ 86 -) )
(. ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  « ) مبلط یمن یشاداپ  رجا و  چیه  امش  زا  نم  وگب : : » دیامرف یم

شاداپ متسه ، امش  تداعـس  تاجن و  بلاط  اهنت  نم  هک  دزاس  یم نشور  و  دهد ، یم نایاپ  نایوج  هناهب  ياه  هناهب هب  بیترت  نیا  هب  و 
هدیزگرب تسا  هدش  حیرصت  نآ  هب  أبس  هروس  هیآ 47  لیبق  زا  دیجم  نآرق  زا  يرگید  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسادخ ، رب  اهنت  نم 

203 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
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«. ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  »
.تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  قدص  لئالد  زا  یکی  دوخ  نیا 

(. َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  « ) متسین نیفلکتم  زا  نم  و  : » دیوگ یم مود  هلحرم  رد 
ماهبا و هنوگره  زا  یلاخ  منانخس  نشور و  متارابع  درادن ، دوجو  نآ  رد  یفلکت  هنوگ  چیه  و  تسا ، قطنم  لیلد و  هب  نورقم  منانخس 

.تسا یگدیچیپ 

203 ص :  ۀیآ 87 .....  ةروس ص(38 :)

( نآرق  ) نیا : » دـیامرف یم هدرک ، ناـیب  ار  ینامـسآ  باـتک  نیا  لوزن  گرزب و  توعد  نیا  یلـصا  فدـه  موس  هلحرم  رد  هیآ 87 -) )
(. َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  « ) تسا نایناهج  همه  يارب  يرکذت 

.دنزادرپ هشیدنا  رکفت و  هب  دنیآرد و  هب  تلفغ  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  مهم  يرآ !

203 ص :  ۀیآ 88 .....  ةروس ص(38 :)

زا دعب  ار  نآ  ربخ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیدهت  ینعم  رپ  هاتوک و  یتارابع  اب  ار  نافلاخم  هلحرم  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  و  هیآ 88 -) )
(. ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  «! ) دیونش یم یتدم 

ياهنادیم رد  ناهج  نیا  رد  مه  دش ، دهاوخ  راکشآ  نم  راتفگ  قدص  يدوز  هب  اما  دیریگن ، يدج  ار  نانخـس  نیا  امـش  تسا  نکمم 
ادـخ كاـندرد  ياـهتازاجم  رگید و  ملاـع  رد  مه  و  یهلا ، ياـهتازاجم  رد  يرکف ، یعاـمتجا و  ذوفن  هقطنم  رد  رفک ، مالـسا و  دربـن 

.دمآ دهاوخ  دورف  ناملاظ  ناربکتسم و  هدرگ  رب  يدوز  هب  تسا و  هدامآ  یهلا  هنایزات  هصالخ  دید ، دیهاوخ 
هروس ص» نایاپ  »

205 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

205 ص :  [ ..... 39  ] رمز هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 75  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

205 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: تسا هتفای  لیکشت  مهم  شخب  دنچ  زا  هروس  نیا 
داعبا و مامت  رد  هیـصوت  دـشاب ، یم صلاخ  دـیحوت  هب  توعد  هلأسم  تسا  سکعنم  هروس  نیا  رـسارس  رد  همه  زا  شیب  هک  يزیچ  - 1

.دنک یم بذج  دناشک و  یم صالخا  يوس  هب  ار  ناسنا  بلق  هک  تسا  رثؤم  نانچ  نآ  هنیمز  نیا  رد  شتاریبعت  شیاه و  هخاش
نیـشتآ ياـهنابیاس  و  یتشهب ، ياـه  هفرغ ازج ، باوث و  هلأـسم  تسادـخ ، تلادـع  گرزب  هاـگداد  و  داـعم »  » هلأـسم رگید  هلأـسم  - 2

.گرزب هنحص  نآ  رد  اهنآ  دوخ  ندش  رهاظ  و  لامعا ، جیاتن  ندش  راکشآ  و  تمایق ، زور  تشحو  سرت و  هلأسم  یخزود ،
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لیکـشت ار  هچراپ  کی  دوپ  رات و  یئوگ  هک  تسا  هتخیمآ  يدـیحوت  لئاسم  اب  نانچ  نآ  دـنز  یم رود  داـعم  روحم  رب  هک  لـئاسم  نیا 
.دهد یم

.تسا دیجم  نآرق  تیمها  دنک  یم لاغشا  ار  نآ  زا  یهاتوک  تمسق  اهنت  هک  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  - 3
ناگدننک بیذکت  هب  تبسن  یهلا  كاندرد  تازاجم  نیشیپ و  ماوقا  تشونرـس  نایب  تسا  هاتوک  اتبـسن  مه  نآ  هک  يرگید  شخب  - 4

.دشاب یم قح  تایآ 
، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  .تسادـخ  يوس  هب  تشگزاب  ياهرد  ندوب  زاب  هبوت و  هلأـسم  نوماریپ  زین  هروس  نیا  زا  یـشخب  هرخـالاب  - 5

206 ص : ج4 ،
.هدش هتفرگ  هروس  نیا  هیآ 71 و 73  زا  هک  تسا  فورعم  رمز »  » هروس مان  هب  هروس  نیا 

206 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

تمحر زا   ) ار شدـیما  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  رمز  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
«. دنک یم اطع  وا  هب  دنسرت  یم ادخ  زا  هک  ار  یناسک  شاداپ  و  درک ، دهاوخن  عطق  دوخ )

ایند و فرـش  دـنوادخ  دـنک  توالت  ار  رمز  هروس  هک  یـسک  : » هدـش لـقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
باسح وا  زا  دنیبب  ار  وا  سک  ره  هک  نانچ  نآ  دشخب ، یم وا  هب  تزع  تردـق و  هلیبق  لام و  نتـشاد  نودـب  و  دـهد ، یم وا  هب  ترخآ 

«. دنک یم مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  ندب  و  درب ، یم
ار توـالت »  » هک تسا  یناـسک  نآ  زا  اهـشاداپ  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوخ  هب  هروس  نیا  ياوـتحم  اـب  قوـف  ياـه  تلیـضف هسیاـقم 

.دنهد یم رارق  لمع » نامیا و   » يارب يا  هلیسو ار  هشیدنا »  » و هشیدنا »  » يارب يا  همدقم
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

206 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

حرطم ادخ  كاپ  تاذ  ینعی  نآرق  لوزن  أدـبم  هیآ  کی  رد  هک  هدـش  زاغآ  دـیجم  نآرق  لوزن  هراب  رد  هیآ  ود  اب  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
.نآرق فده  اوتحم و  رگید  هیآ  رد  و  تسا ،

(. ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  « ) تسا هدش  لزان  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دیوگ یم تسخن 

206 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

اَّنِإ « ) میدرک لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نآ  فدـه  ینامـسآ و  باتک  نیا  ياوتحم  هب  سپـس  هیآ 2 -) )
(. ِّقَْحلِاب َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ 

هنـشت دـنور و  یم نآ  لابند  هب  نابلط  قح  ور  نیمه  زا  ینک  یمن هدـهاشم  نآ  رد  قح »  » زج یبلطم  و  تسین ، نآ  رد  قح »  » زج يزیچ 
.دننآ ياوتحم  يوجتسج  رد  تقیقح  يداو  ناماک 

ار دوخ  نید  نک و  شتسرپ  ار  ادخ  سپ  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  تساهناسنا  هب  صلاخ  نید  نداد  نآ  لوزن  زا  فده  هک  اجنآ  زا  و 
207 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نادرگ » صلاخ  وا  يارب 
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(. َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  ُِدبْعاَف  )
وا يارب  ار  دوخ  یگدـنز  نؤش  مامت  دـیاب  ادـخ  صلاخ  ناگدـنب  و  دریگ ، یم رب  رد  ار  ناسنا  يدام  يونعم و  تاـیح  هعومجم  نید » »

.دننادرگ صلاخ 

207 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، دیکأت  صالخا »  » هلأسم يور  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
(. ُِصلاْخلا ُنیِّدلا  ِهَِّلل  الَأ  «! ) تسادخ نآ  زا  صلاخ  نید  هک  دیشاب  هاگآ  »

: دراد ینعم  ود  بات  ترابع  نیا 
.تسوا نامرف  ربارب  رد  طرش  دیق و  یب میلست  صلاخ و  نید  اهنت  دریذپ  یم ادخ  ار  هچنآ  هک : نیا  تسخن 

و تساسران ، تساهناسنا  راکفا  هتخادرپ  هتخاـس و  هچ  ره  هک  ارچ  تفرگ ، دـیاب  ادـخ  زا  اـهنت  ار  صلاـخ  نیئآ  نید و  هک : نیا  رگید 
.تسا هابتشا  اطخ و  اب  هتخیمآ 

: دـیازفا یم اجنیا  رد  و  نک ، تدابع  صالخا  يور  ار  ادـخ  دـیوگ : یم اجنآ  رد  تسا ، لبق  هیآ  يارب  لـیلد  ناـیب  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
.دریذپ یم ار  صلاخ  لمع  اهنت  ادخ  دینادب 

نینچ هتخادرپ ، دنا  هدش نادرگرس  كرـش  ههاریب  رد  هدرک و  اهر  ار  صالخا  هار  هک  ناکرـشم  یهاو  تسـس و  قطنم  لاطبا  هب  سپس 
هب ار  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  میتسرپ  یمن ار  اهنیا  هک : دوب  نیا  ناشلیلد  دنداد و  رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادخ  ریغ  هک  اهنآ  و  : » دـیوگ یم

یهابت داسف و  هک  تساجنآ  و  دـنک » یم يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  نانآ  نایم  تمایق  زور  دـنوادخ  دـننک ، کیدزن  دـنوادخ 
ُمُکْحَی َهَّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو   ) دوش یم راکشآ  ناگمه  رب  ناشراکفا  لامعا و 

(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  ْمُه  ام  ِیف  ْمُهَْنَیب 
قئاقح ندش  راکشآ  تافالتخا و  ندش  فرط  رب  زور  هک  تمایق  زور  رد  هک  ناکرشم  يارب  عطاق  تسا  يدیدهت  تقیقح  رد  هیآ  نیا 

ناگمه ربارب  رد  رـشحم  هنحـص  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دـناسر ، یم ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  و  دـنک ، یم يرواد  اـهنآ  ناـیم  رد  تسا 
.دنوش یم اوسر 

208 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  چیه  نودب  ناسنا  هک  دنک  یم دیکأت  هتکن  نیا  يور  اصوصخم  دیجم  نآرق 
.دریگ سامت  دوخ  يادخ  اب  دناوت  یم يا  هطساو

روضح اج  همه  رد  تسا ، رتکیدزن  ام  هب  رگید  سک  ره  زا  وا  دـشاب ، هطـساو  هب  يزاین  ات  میرود ، وا  زا  ام  هن  و  تسا ، رود  ام  زا  وا  هن 
.تسوا ياج  ام  بلق  نورد  رد  و  دراد ،

لمع کـی  یبوچ - یگنـس و  ياـهتب  شتـسرپ  هاوخ  و  دنـشاب ، اـهنآ  دـننام  نج و  ناگتـشرف و  هاوخ  اـه - هطـساو شتـسرپ  نیا  رباـنب 
هن تسا  شتسرپ  راوازس  تمعن  هدنشخب  هک  ارچ  دوش ، یم بوسحم  راگدرورپ  ياهتمعن  نارفک  هوالع  هب  تسا ، نیغورد  ساسا و  یب

.زاین اپارس  ای  ناج  یب تادوجوم  نیا 
ْنَم يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنک یمن تیاده  زگره  تسا  هدننک  نارفک  وگغورد و  هک  ار  سک  نآ  دنوادخ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 

(. ٌراَّفَک ٌبِذاک  َوُه 
.تسا هتخاس  مهارف  ار  تیاده  ياهرد  ندش  هتسب  تامدقم  دوخ  هک  ارچ 
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208 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

؟ دراد دنزرف  هب  يزاین  هچ  تسا ، زیچ  همه  رب  مکاح  وا  هیآ 4 -) )
دننام دوخ  نادوبعم  زا  یـضعب  هراب  رد  يرگید  هدـیقع  دنتـسناد  یم ادـخ  دزن  ناعیفـش  هطـساو و  ار  اـهتب  هک  نیا  رب  هوـالع  ناکرـشم 

.دنتشادنپ یم ادخ  نارتخد  ار  اهنآ  هک  دنتشاد  ناگتشرف 
نایم زا  دنک  باختنا  يدـنزرف  تساوخ  یم ادـخ  لاحم ) ضرف  هب   ) رگا : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تشز  رادـنپ  نیا  خـساپ  هب  هفیرـش  هیآ 

(. ُءاشَی ام  ُُقلْخَی  اَّمِم  یفَطْصَال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَأ  َْول  « ) دیزگ یم رب  تساوخ  یم ار  هچنآ  شتاقولخم 
(. ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  َوُه  ُهَناْحبُس  « ) تسا زوریپ  ياتکی  دنوادخ  وا  دشاب ) هتشاد  يدنزرف  هک  نیا  زا   ) تسا هزنم  »

نینچ هب  زاین  دنوادخ  هک  لاحم  ضرف  هب  تسا ، یحور » سنا   » ای کمک »  » يارب دبال  دـنزرف  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ددـص  رد  هیآ 
ارچ دننک  نیمأت  ار  فده  نیا  هک  دیزگ  یم رب  ار  یناسک  دوخ  فیرـش  تاقولخم  نایم  زا  هکلب  تشادن ، یموزل  دـنزرف  تشاد  يزیچ 

؟ دنک باختنا  دنزرف 
209 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يدبا  یلزا و  زیچ و  همه  رب  بلاغ  رهاق و  هناگی و  دحاو و  وا  هک  اجنآ  زا  یلو 

هن ددرگ و  فرط  رب  يزیچ  اـب  نتفرگ  سنا  قیرط  زا  هک  دوش  یم روصت  وا  رد  یتـشحو  هن  و  دراد ، یـسک  کـمک  هب  يزاـین  هن  تسا 
.یباختنا دنزرف  ای  دشاب و  یقیقح  دنزرف  هاوخ  دنزرف  نتشاد  زا  تسا  كاپ  هزنم و  وا  نیا  ربانب  دراد ، لسن  همادا  هب  جایتحا 

209 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

شتمظع دیحوت و  زا  یئاه  هناشن نایب  يارب  زین  و  درادن ، تاقولخم  هب  يزاین  چیه  ادـخ  هک  تیعقاو  نیا  تیبثت  يارب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  « ) دیرفآ قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  : » دیامرف یم

، ناسنا اهنآ  شیپاشیپ  رد  و  تادوجوم ، لماکت  زج  يزیچ  نآ  هک  هدوب  راک  رد  گرزب  یفدـه  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اـهنآ  ندوب  قح 
.تسین زیخاتسر  هب  ندش  یهتنم  سپس  و 

هراشا اهنآ  رب  مکاـح  فرگـش  تاـماظن  هدـش و  باـسح  تارییغت  بیجع و  ریبدـت  زا  يا  هشوگ هب  گرزب  شنیرفآ  نیا  ناـیب  زا  دـعب 
(. ِْلیَّللا یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  ِراهَّنلا َو  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی  « ) بش رب  ار  زور  دچیپ و  یم زور  رب  ار  بش  : » دیوگ یم هدرک ،

، شدرگ نیا  رثا  رب  دـنک و  یم شدرگ  دوـخ  رود  هب  تسا و  يورک  نیمز  هک  تسا  نیا  هتفهن  ینآرق ، ریبـعت  نیا  رد  هک  یفیطل  هـتکن 
دیفس رب  هایس  راون  رگید  يوس  زا  هایس و  رب  دیفس  راون  وسکی  زا  یئوگ  دندرگ ، یم نآ  درگ  امئاد  زور  دیفـس  راون  بش و  هایـس  راون 

.دوش یم هدیچیپ 
يا هتکن هب  مادـک  ره  هک  دراد  ینوگاـنوگ  تاریبـعت  زور  بش و  شیادـیپ  تملظ »  » و رون »  » ماـظن دروم  رد  دـیجم  نآرق  لاـح  ره  هب 

.درگن یم نآ  هب  یصاخ  هیواز  زا  دنک و  یم هراشا 
: دیوگ یم هتخادرپ ، ناهج  نیا  مظن  ریبدت و  زا  يرگید  هشوگ  هب  سپس 

َرَّخَـس َو  « ) دـنهد یم همادا  دوخ  تکرح  هب  ینیعم  دـمآ  رـس  اـت  مادـک  ره  هک  داد  رارق  شیوـخ  ناـمرف  رخـسم  ار  هاـم  دیـشروخ و  «و 
(. یمَسُم ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو 

شیپ ناشکهک  زا  یـصاخ  هطقن  يوس  هب  یـسمش  هموظنم  عومجم  اب  هک  یتکرح  ای  دراد ، دوخ  درگ  هب  هک  یتکرح  رد  دیـشروخ  هن 
لاـح همه  رد  و  شدوـخ ، رود  هب  نیمز و  رود  هـب  دوـخ  تـکرح  رد  هاـم  هـن  و  دـهد ، یم ناـشن  دوـخ  زا  یمظن  یب نیرتـمک  دور  یم
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210 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دنهد یم همادا  دوخ  عضو  هب  ناشرمع  دمآ  رس  ات  دنیوا ، شنیرفآ » نیناوق  رخسم  ، » دنراد وا  نامرف  رب  رس 

رداق و وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  : » دـیامرف یم تیاـنع  فطل و  تشگزاـب و  هار  ندوشگ  نیع  رد  ناکرـشم  دـیدهت  ناونع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  الَأ  «! ) تسا هدنزرمآ 

شتیرافغ ياضتقم  هب  و  دزیرگب ، شباذـع  لاگنچ  زا  دـناوت  یمن یکرـشم  راکهنگ و  چـیه  شیاهتنا  یب تردـق  تزع و  ياـضتقم  هب 
.دهد یم رارق  شتمحر  هیاس  رد  ار  اهنآ  دنکفا و  یم ناراک  هبوت  ناهانگ  بویع و  يور  رب  هدرپ 

210 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

زا يرگید  تمـسق  نایب  دـنوادخ و  شنیرفآ  تمظع  تایآ  زا  نخـس  اجنیا  رد  زاـب  دـیرفآ : يدـحاو  سفن  زا  ار  امـش  همه  هیآ 6 -) )
.تساهناسنا دروم  رد  وا  نوگانوگ  ياهتمعن 

قلخ وا  لگ ) هدنامیقاب   ) زا ار  شرـسمه  و  دیرفآ ، سفن  کی  زا  ار  امـش  وا  : » دیامرف یم دـیوگ ، یم نخـس  ناسنا  شنیرفآ  زا  تسخن 
(. اهَجْوَز اْهنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  « ) درک

و تقلخ ، عونت  اب  رـشب  دارفا  همه  نیا  هک  تسام ، نیتسخن  دـج  مدآ  شنیرفآ  هلأسم  هب  هراشا  دـحاو » سفن   » زا اـهناسنا  همه  شنیرفآ 
.تسا مدآ »  » نآ هک  ددرگ  یم زاب  هشیر  کی  هب  همه  فلتخم ، ياهقوذ  اهدادعتسا و  و  توافتم ، يوخ  قلخ و 

.درک قلخ  وا  لگ  هدنامیقاب  زا  ار  شرسمه  سپس  دیرفآ  ار  مدآ  ادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  عقاو  رد  اهَجْوَز » اْهنِم  َلَعَج  َُّمث   » هب ریبعت 
، تسا هتفرگ  تروص  وا  لـگ  هدـنامیقاب  زا  هکلب  هدوبن  مدآ  دوخ  دوجو  يازجا  زا  مدآ  رـسمه  شنیرفآ  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 

.هدش حیرصت  نآ  هب  یمالسا  تایاور  رد  هکنانچ 
تـشوگ ریـش و  زا  دوخ  هیذغت  يارب  وس  کی  زا  تساهناسنا - یگدـنز  مهم  لئاسو  زا  هک  نایاپ  راهچ  شنیرفآ  هلأسم  هب  نآ  زا  دـعب 

ناونع هب  موس  يوس  زا  و  دـنزاس ، یم یگدـنز  لئاسو  عاونا  سابل و  اهنآ  مشپ  تسوپ و  زا  رگید  يوس  زا  و  دـننک ، یم هدافتـسا  اهنآ 
211 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  دنریگ - یم هرهب  اهنآ  زا  لقن  لمح و  هلیسو  بکرم و 

(. ٍجاوْزَأ َۀَِینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  « ) درک داجیا  نایاپ  راهچ  زا  جوز  تشه  امش 
.تسا هدام  رن و  واگ  رتش و  هدام ، رن و  زب  دنفسوگ و  جوز » تشه   » زا روظنم 

رد ار  امـش  وا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دـشاب  هدوب  نینج  تقلخ  تاروطت  هک  راـگدرورپ  شنیرفآ  ياـه  هقلح زا  يرگید  هقلح  هب  سپس 
ِدَْعب ْنِم  ًاْقلَخ  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی  « ) دشخب یم هناگ  هس  ياهیکیرات  نایم  رد  رگید  شنیرفآ  زا  دعب  یشنیرفآ  ناتناردام  مکش 

(. ٍثالَث ٍتاُملُظ  ِیف  ٍْقلَخ 
( تسا هتفرگ  رارق  نآ  رد  نینج  هک  یـصوصخم  هسیک   ) همیـشم و  محر ، تملظ  و  ردام ، مکـش  تملظ  هب  هراـشا  هناـگ  هس  ياـهتملظ 

.هدش هدیشک  نینج  يور  رب  هک  تسا  میخض  هدرپ  هس  تقیقح  رد  هک  دشاب  یم
نینچ وا  هاگـشیپ  هب  دنوادخ  تردق  تمعن و  ندرمـشرب  ماگنه  هب  هفرع »  » فورعم ياعد  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلا ، دـیس 

تسوپ و تشوگ و  نایم  رد  هناگ ، هس  ياهتملظ  رد  ارم  سپـس  يداد ، رارق  ینم  زیچان  تارطق  زا  ارم  شنیرفآ  زاغآ  : » دنک یم ضرع 
یتایح روما  زا  کیچیه  و  يداد ، همادا  متقلخ  تاروطت  هب  هاگیفخم  نآ  رد  و  یتخاـسن ، راکـشآ  ارم  شنیرفآ  يدومن ، نکاـس  نوخ 

«. یتخاس لقتنم  ملاس  لماک و  ایند  هب  ارم  سپس  يدرکن ، راذگاو  نم  هب  ارم 
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نیا : » دـیوگ یم نینج ، تاروطت  و  نایاپراهچ ، و  ناسنا ، تقلخ  نوماریپ  يدـیحوت  هناگ  هس  ياـه  هقلح رکذ  زا  دـعب  هیآ و  ناـیاپ  رد 
قح هار  زا  هنوـگچ  سپ  تسین  وا  زج  يدوـبعم  چـیه  تسوا ، نآ  زا  یتـسه ) ملاـع   ) تموـکح هک  امـش  راـگدرورپ  دـنوادخ ، تـسا 

(. َنُوفَرُْصت یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُْکلُْملا ال  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ( !؟» دیوش یم فرحنم 
هراشا شـسدقم  تاذ  هب  سپـس  هدناسر ، راگدرورپ  تاذ  دوهـش  ماقم  هب  يدیحوت  گرزب  راثآ  نیا  هدهاشم  زا  دـعب  ار  ناسنا  یئوگ 

« امش راگدرورپ  دوبعم و  دنوادخ و  تسا  نیا  : » دیوگ یم هدرک ،
ار وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب  نم  هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

211 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

یسررب دروم  ار  نآ  بناوج  هتخادرپ و  نارفک » رکش و   » هلأسم هب  هیآ  نیا  رد  راگدرورپ ، گرزب  ياهتمعن  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 7 -) )
212 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم رارق 

نینچمه و  تسا » زاین  یب امـش  زا  دنوادخ  دینک ، نارفک  رگا   » ددرگ یم زاب  ناتدوخ  هب  امـش  رکـش  نارفک و  هجیتن  دیوگ : یم تسخن 
(. ْمُْکنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ   ) درادن نآ  هب  يزاین  دیروآ  اج  هب  ار  وا  تمعن  رکش  رگا 

هک ارچ  دزاس ، نارفک  زا  عونمم  رکـش و  هب  فلکم  ار  امـش  هک  تسین  نآ  زا  عنام  راـگدرورپ  يزاـین  یب اـنغ و  نیا  دـیازفا : یم سپس 
دیروآ اج  هب  ار  وا  رکش  رگا  و  ددنـسپ ، یمن شناگدنب  يارب  ار  نارفک  زگره  وا   » يرآ تسا ، يرگید  تمعن  فطل و  دوخ  فیلکت » »

(. ْمَُکل ُهَضْرَی  اوُرُکْشَت  ْنِإ  َْرفُْکلا َو  ِهِدابِِعل  یضْرَی  َو ال  « ) ددنسپ یم امش  يارب  ار  نآ 
ارچ تسا » شیوخ  لـمع  ربارب  رد  سک  ره  تیلوؤسم   » نآ و  دزادرپ ، یم هطبار  نیا  رد  یموس  هلأـسم  هب  بلطم  ود  نیا  ناـیب  زا  دـعب 
ُرِزَت َو ال  «! ) دشک یمن شود  رب  ار  يرگید  هانگ  يراکهنگ  چیه  و  : » دیامرف یم دوش ، یمن لماک  ینعم  نیا  نودـب  فیلکت »  » هلأسم هک 

(. يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو 
تـشگزاب سپـس  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  داعم  هلأسم  هب  مراهچ  هلحرم  رد  درادن ، ینعم  شاداپ  رفیک و  نودب  فیلکت  هک  اجنآ  زا  و 

اِمب ْمُُکئِّبَُنیَف  ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  « ) دزاس یم هاگآ  دـیداد  یم ماجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  وا  و  تسا ، ناتراگدرورپ  يوس  هب  امـش  همه 
(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک 

وا هک  ارچ  : » دهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  تسین ، ریذپ  ناکما  ناهن  رارسا  زا  یهاگآ  ملع و  نودب  ازج  هبـساحم و  هلأسم  نوچ  و 
(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  « ) تسا هاگآ  تساه  هنیس رد  هچنآ  هب 

رد ار  رفیک  شاداپ و  ازج و  هلأسم  اهناسنا و  تیلوؤسم  نینچمه  و  نآ ، تایصوصخ  فیلکت و  هفـسلف  زا  يا  هعومجم بیترت  نیا  هب  و 
.دراد یم نایب  مجسنم  هاتوک و  ییاه  هلمج

212 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

.دوب سفنا  قافآ و  رد  وا  تمظع  تایآ  هعلاطم  قیرط  زا  راگدرورپ  تفرعم  یلالدتسا و  دیحوت  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هیآ 8 -) )
ماـظن هعلاـطم  درخ و  لـقع و  قـیرط  زا  ناـسنا  هک  ار  هچنآ  دزاـس  یم نشور  دروآ و  یم ناـیم  هـب  نخـس  يرطف  دـیحوت  زا  اـجنیا  رد 

هدیزگرب .دهد  یم ناشن  ار  دوخ  ثداوح ، ياهنافوط  رد  هک  دراد  دوجو  شناج  قامعا  رد  يرطف  تروص  هب  دنک  یم كرد  شنیرفآ 
213 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
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یلاح رد  دناوخ  یم ار  دوخ  راگدرورپ  دریگ ) یم ندیـشخرد  شبلق  رد  دیحوت  رون   ) دسر ینایز  ار  ناسنا  هک  یماگنه  و  : » دیامرف یم
(. ِْهَیلِإ ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو   ) تسا نامیشپ  دوخ  تلفغ  هانگ و  زا  و  ددرگ » یم زاب  وا  يوس  هب  هک 

ُْهنِم ًۀَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  « ) درب یم دای  زا  دـناوخ  یم ار  ادـخ  البق  نآ  رطاخ  هب  ار  هچنآ  دـنک ، اطع  وا  هب  دوخ  زا  یتمعن  هک  یماگنه  اما  »
(. ُْلبَق ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام  َیِسَن 

َّلُِـضِیل ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو  « ) دزاس فرحنم  وا  هار  زا  ار  مدرم  شیوخ ) یهارمگ  رب  هوالع   ) ات دهد  یم رارق  ینایاتمه  دـنوادخ  يارب  «و 
(. ِِهلِیبَس ْنَع 

قح نادرم  ناگدرورپ  تسد  هن  رگ  و  تسا ، ءایبنا  تاـمیلعت  وترپ  رد  هتفاـیان  تیبرت  يداـع و  ياـهناسنا  اـجنیا  رد  ناـسنا »  » زا روظنم 
نماد هب  تسد  و  دنتسه ، وا  دای  هب  هراومه  اهیبایماک  اهیماکان و  رد  اهیتحار ، اهیتحاران و  رد  ءاّرض »  » و ءاّرـس »  » رد نانآ  دوخ  نوچمه 

.دنراد وا  فطل 
دنچ و   ) ریگ هرهب  ترفک  زا  وگب : وا  هب  : » دـیوگ یم هتخاـس ، بطاـخم  عطاـق  حیرـص و  يدـیدهت  اـب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. ِراَّنلا ِباحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  اًلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ُْلق  « ) ینایخزود زا  هک  نادب ) اما  نک  یط  رورغ  تلفغ و  هب  ار  يزور 
.دشاب هتشاد  دناوت  یم نیا  زا  ریغ  یتشونرس  هدننک  هارمگ  هارمگ و  رکف  هتوک  ناسنا  نینچ  رگم 

213 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

فلتخم لئاسم  میهفت  يارب  نآرق  هدش  هتخانـش  شور  هک  هسیاقم - شور  زا  هیآ  نیا  رد  دـنناسکی ؟ نالهاج  ناملاع و  ایآ  هیآ 9 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هدافتسا  تسا -

ترخآ باذع  زا  مایق ، هدجس و  لاح  رد  و  تسا ، لوغشم  تدابع  هب  بش  تاعاس  رد  هک  یـسک  ای   » تسا شزرا  اب  یـسک  نینچ  ایآ 
(. ِهِّبَر َۀَمْحَر  اوُجْرَی  َةَرِخْآلا َو  ُرَذْحَی  ًاِمئاق  ًادِجاس َو  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  « ) تسا راودیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  دسرت و  یم

ار ادخ  ءاجر  فوخ و  اب  هک  ینارون  لد و  رادیب  ناسنا  نیا  اجک و  هدننک  هارمگ  هارمگ و  نولتم و  راکشومارف و  كرشم و  ناسنا  نآ 
نامز ره  زا  ایر  هب  یگدولآ  رتشیب و  بلق  روضح  تاعاس  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  بش  تاـعاس  يور  هیکت  اـجک !؟ دـناوخ ، یم

214 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  رتمک 
ْلَه ُْلق  ( !؟» دـنناسکی دـنناد  یمن هک  یناسک  اب  دـنناد  یم هک  یناسک  ایآ  وگب : : » دـیامرف یم هتخاس ، بطاخم  ار  ربماـیپ  هیآ  هلاـبند  رد 

(. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی 
(. ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  « ) دنوش یم رکذتم  نادنمدرخ  اهنت   » دنتسین ناسکی  هن ،

ناکرـشم نآ  دـنناد  یم هک  یناـسک  اـیآ  ینعی  لـبق  لاؤس  هب  تسا  يا  هراـشا یلو  هدرتـسگ  عیـسو و  تسا  یلاؤس  قوف  لاؤس  هچ  رگ 
؟ دنیواسم دنتسین  هاگآ  نشور  تیعقاو  نیا  زا  هک  یناسک  اب  دنرباربان  صلخم  ریمض و  نشور  كاپ و  نانمؤم  نیا  اب  لدروک  جوجل و 

دوش یم مولعم  و  دزاس ، یم نشور  نالهاج  ربارب  رد  ار  ناملاع  ملع و  ماقم  تمظع  هک  تسا  مالسا  یساسا  ياهراعش  ءزج  هلمج  نیا 
رد هن  ترخآ ، رد  هن  و  دـنراد ، رارق  فص  کی  رد  ایند  رد  هن  هاـگآ ، قلخ  رظن  رد  هن  و  دـنناسکی ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  هن  هورگ  ود  نیا 

.نطاب رد  هن  دنناسکی و  رهاظ 
مولع  » حالطصا هب  و  ءایشا ، نایم  رد  يدام  طباور  ای  تاحالطـصا  تشم  کی  نتـسناد  ینعم  هب  نآرق  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  رد  ملع 

زا سرت  و  راـگدرورپ ، تعاـطا  ینعی  تونق »  » هب ار  ناـسنا  هک  تسا  یـصاخ  یهاـگآ  تفرعم و  نآ  زا  روـظنم  هکلب  تسین ، یمـسر »
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دـشاب یتفرعم  نینچ  تمدخ  رد  رگا  زین  یمـسر  مولع  و  ملع ، تقیقح  تسا  نیا  دنک ، یم توعد  ادـخ  تمحر  هب  دـیما  وا و  هاگداد 
.تسین شیب  یلاق » لیق و   » دوش ضرا  رد  داسف  ملظ و  تلفغ و  رورغ و  هیام  رگا  و  تسا ، ملع 

214 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

عیطم نانمؤم  رورغم و  ناکرـشم  نایم  يا  هسیاقم هک  هتـشذگ  تایآ  تقیقح  رد  صلخم : ناگدـنب  هماـنرب  یلـصا  طوطخ  هیآ 10 -) )
تفه  » نمـض ار  صلخم  نیتسار و  ناگدنب  ياه  همانرب یلـصا  طوطخ  اجنیا  رد  دوب ، هدـش  نالهاج  ناملاع و  نایم  زین  ادـخ و  نامرف 

.تسا هدش  نایب  دوش  یم عورش  لق »  » باطخ اب  هیآ  ره  هدمآ و  هیآ  دنچ  یط  رد  هک  روتسد »
ص: ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناگدنب  يا  وگب : : » دهد یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دنک و  یم عورـش  اوقت  زا  تسخن 

215
(. ْمُکَّبَر اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  ای  ُْلق  « ) دیزیهرپب ناتراگدرورپ  تفلاخم   ) زا دیا ! هدروآ نامیا  هک  نم 

ناگدـنب همانرب  نیتسخن  تسا  قح  هاگـشیپ  رد  دـهعت  تیلوؤسم و  ساـسحا  و  هاـنگ ، ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  ناـمه  هک  اوقت  يرآ !
.تسا راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ناسنا  تمارک  تیصخش و  رایعم  ادخ و  نمؤم 

ار مدرم  ناسحا ، هجیتن  نایب  قیرط  زا  و  هتخادرپ ، تسا  لمع  راد  هک  ایند  نیا  رد  يراکوکین » ناسحا و   » هلأـسم هب  روتـسد  نیمود  رد 
ِیف اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  « ) تسا یکین  شاداپ  دنا  هدرک یکین  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  : » دیامرف یم دنک ، یم صیرحت  قیوشت و  نآ  هب 

(. ٌۀَنَسَح اْینُّدلا  ِهِذه 
، ناگناگیب هب  تبـسن  و  ناتـسود ، هب  تبـسن  رکفت  هشیدـنا و  زرط  رد  لمع ، رد  راتفگ ، رد  ایند  نیا  رد  قلطم  روطب  يراـکوکین  يرآ !

.تشاد دهاوخن  کین  هجیتن  زج  یکین  هک  تسا  ناهج  ود  ره  رد  میظع  شاداپ  زا  يرادروخرب  شا  هجیتن
ضئارف و ماجنا   » و هانگ » كرت   » اـعومجم هک  نیرفآ  تکرح  لـماع  کـی  ناـسحا  و  تسا ، هدـنرادزاب  لـماع  کـی  اوقت  تقیقح  رد 

.دوش یم لماش  ار  تابحتسم »
رگا تسا » عیـسو  دـنوادخ  نیمز  و  : » دـیوگ یم تسا  هاـنگ  هب  هدولآ  رفک و  كرـش و  زکارم  زا  ترجه »  » هب قیوشت  روتـسد  نیموـس 

(. ٌۀَعِساو ِهَّللا  ُضْرَأ  َو   ) دینک ترجاهم  دیدوب  رفک  نارس  راشف  تحت 
ناکرشم تموکح  هرطیس  رطاخ  هب  هکم  نیمزرس  رد  ام  دنتفگ : یم هک  يا  هدارا تسس  نایوج  هناهب  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  هک 

، تسا روانهپ  ایند  هنیدم ، دشن  هکم  تسین ، هکم  هب  دودحم  ادخ  نیمزرـس  دیوگ : یم نآرق  میتسین ، دوخ  یهلا  فیاظو  ماجنا  هب  رداق 
.دینک ناکم  لقن  رگید  ياج  هب 

رذـع ادـخ  هاگـشیپ  رد  هجو  چـیه  هب  دراد  دوجو  ترجه  ناکما  هک  اجنآ  رد  طیحم  ناقفخ  راشف و  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  نیا 
.تسین

ربص و هراب  رد  ار  روتـسد  نیمراهچ  تسا  یگدـنز  فلتخم  ياه  هبنج رد  یناوارف  تالکـشم  اب  هارمه  الومعم  ترجه  هک  اـجنآ  زا  و 
216 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک : یم نایب  تروص  نیا  هب  تماقتسا 

(. ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  « ) دنراد یم تفایرد  باسح  یب ار  دوخ  شاداپ  رجا و  نارباص  »
هب یلمع  چیه  تیمها  و  دنراد ، ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  شاداپ  رجا و  نیرترب  تماقتـسا  اب  نارباص  هک  دهد  یم ناشن  باسح » ریغب   » ریبعت

.دسر یمن تماقتسا  ربص و  هیاپ 
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216 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

نحل اجنیا  رد  اما  هدمآ ، نایم  هب  كرش ، هبئاش  هنوگ  ره  زا  صلاخ  دیحوت  و  صالخا ، هلأسم  زا  نخس  روتسد  نیمجنپ  رد  هیآ 11 -) )
مرومأم نم  وگب : : » دیامرف یم دیوگ ، یم نخس  شدوخ  ياهتیلوؤسم  فئاظو و  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوش و  یم ضوع  مالک 

(. َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  « ) مشاب هدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  منک  شتسرپ  ار  ادخ  هک 

216 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

َلَّوَأ َنوُکَأ  ْنَأـِل  ُتِْرمُأ  َو  «! ) مشاـب ناملـسم  نیتسخن  هک  مرومأـم  و  : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  روتـسد  نیمـشش  هب  سپـس  هیآ 12 -) )
(. َنیِِملْسُْملا

216 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

، هدـش ناونع  نحل  نیمه  اب  زین  تسا  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  تازاـجم  زا  فوخ  هلأـسم  هک  روتـسد  نیرخآ  نیمتفه و  هیآ 13 -) )
یِّبَر ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  « ) مسرت یم تماـیق )  ) گرزب زور  باذـع  زا  منک  مراـگدرورپ  یناـمرفان  رگا  نم  وگب : : » دـیامرف یم

(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع 
تسا هناصلاخ  شتسرپ  هب  رومأم  زین  وا  تسا ، ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب زین  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوش  نشور  تقیقح  نیا  ات 

.تسوا تیناقح  تمظع و  رب  ینشور  هناشن  دوخ  نیا  و  دشاب ، یم فئاخ  یهلا  رفیک  زا  و 

216 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هلأسم هک  اجنآ  زا  فوخ ) و  میلست ، صالخا ، ربص ، ترجه ، ناسحا ، اوقت ،  ) قوف تایآ  يا  هدام تفه  همانرب  رکذ  زا  دعب  هیآ 14 -) )
نامه اب  و  هتفر ، نآ  غارـس  هب  دـیکأت  يارب  رگید  راب  دراد  یـصاخ  یگژیو  كرـش  فلتخم  ياه  هزیگنا ربارب  رد  اصوصخم  صـالخا 

(. ِینیِد َُهل  ًاِصلُْخم  ُُدبْعَأ  َهَّللا  ُِلق  « ) منک یم صلاخ  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  متسرپ  یم ار  ادخ  اهنت  وگب : : » دیامرف یم نحل 

216 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

217 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْمْتئِش  ام  اوُُدبْعاَف  « ) دیتسرپب دیهاوخ  یم وا  زج  ار  سک  ره  امش  (- » هیآ 15 )
( ِِهنوُد ْنِم 

ار ناشناگتسب  شیوخ و  دوجو  هیامرـس  هک  دننانآ  یعقاو  ناراکنایز  هک ) ارچ  تسا  ناراکنایز  هار  هار ، نیا  وگب : : » دیازفا یم سپـس  .
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا  َّنِإ  ُْلق  «! ) دنا هداد تسد  زا  تمایق  زور  رد 

هیام هن  دنتـسه و  اهنآ  تاجن  هلیـسو  ناشنادـنزرف  هداوناـخ و  هن  يا ، هجیتن رمع  هیامرـس  زا  هن  و  دـنتفرگ ، يا  هرهب شیوخ  دوجو  زا  هن 
يارب ار  باذـع  نیرتکاندرد  نیرت و  تخـس میظع ، ياه  هیامرـس نیا  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  هزاـت  قح ، هاگـشیپ  رد  تعافـش  وربآ و 

.دنا هتخاس مهارف  دوخ 
(. ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  «! ) تسا نیمه  راکشآ  نایز  دیشاب  هاگآ  »
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217 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

یئاهنابیاس ناشرس  يالاب  زا  اهنآ  يارب  : » دنک یم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  راکشآ  نایز  ياه  هرهچ زا  یکی  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
(. ٌلَلُظ ْمِِهتْحَت  ْنِم  ِراَّنلا َو  َنِم  ٌلَلُظ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل  ! ) تسا شتآ  زا  یئاهنابیاس » زین  ناشیاپ  ریز  رد  و  شتآ ، زا 

!؟ رتکاندرد نیا  زا  یباذع  هچ  و  رتالاب ؟ نیا  زا  ینارسخ  هچ  دنا ، هدش هرـصاحم  شتآ  ياه  هلعـش اب  فرط  ره  زا  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و 
ار اهنآ  وس  ره  زا  و  دوب ، هدرک  هطاحا  ناشدوجو  مامت  هب  ملظ  رفک و  لهج و  هک  تساهنآ  يایند  تالاح  زا  یمسجت  تقیقح  رد  نیا 

.دناشوپ یم
نم ینامرفان  زا  نم ! ناگدنب  يا  دناسرت ، یم ار  شناگدنب  نآ  اب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  : » دیازفا یم تربع  دیکأت و  يارب  سپس 

(. ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ  «! ) دیزیهرپب
، تسوا تمحر  فطل و  رطاخ  هب  مه  نآ  دنک  یم باذع  هب  يدیدهت  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ناگدـنب ) « ) دابع  » هب ریبعت 

.دنوشن یموش  تشونرس  نینچ  راتفرگ  قح  ناگدنب  ات 

217 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

یجوجل بصعتم و  ناکرـشم  لباقم  رد  و  هدرک ، يریگ  هرهب هسیاقم  شور  زا  نآرق  اجنیا ، رد  زاب  ادـخ : یقیقح  ناگدـنب  هیآ 17 -) )
یناسک و  دـیوگ : یم هدروآ ، نایم  هب  راگدرورپ  يوج  تقیقح  صاـخ و  ناگدـنب  زا  نخـس  دـنرادن  خزود  شتآ  زج  یتشونرـس  هک 

218 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
اهوُُدبْعَی َو ْنَأ  َتوُغاَّطلا  اُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  َو  « ) تساهنآ نآ  زا  تراشب  دنتـشگزاب  ادـخ  يوس  هب  دـندرک و  زیهرپ  توغاط  تدابع  زا  هک 

(. يرُْشْبلا ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبانَأ 
راّبج و نامکاح  ربارب  رد  میلـست  یتسرپ و  ناطیـش  یتسرپ و  يوه  یتسرپ و  تب  كرـش و  هنوگ  ره  زا  يرود  توغاـط » زا  باـنتجا  »

روخ رد  یناسک  نینچ  هتبلا  و  تسا ، نامیا  يراکزیهرپ و  اوقت و  حور  عماج  ِهَّللا » َیلِإ  اُوباـنَأ   » دریگ و یم ارف  ار  راکمتـس  نارگ  هطلس 
.دنتراشب

(. ِدابِع ْرِّشَبَف  « ) هد تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  : » دیوگ یم هژیو  ناگدنب  نیا  یفرعم  يارب  سپس 

218 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

(. ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  « ) دننک یم يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  و  دنونش ، یم ار  نانخس  هک  یناسک  نامه  (- » هیآ 18 )
(. ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  ُهَّللا َو  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) دننادنمدرخ اهنآ  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »

یبوخ هب  فلتخم  لئاسم  رد  ار  اهنآ  يرگباختنا  و  ناناملسم ، یشیدنا  دازآ  هدمآرد ، یمالـسا  راعـش  کی  تروص  هب  هک  هیآ  ود  نیا 
.دهد یم ناشن 

218 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هک اهنآ  فارحنا  زا  و  تشاد ، هقالع  تخـس  ناکرـشم  ناهارمگ و  تیادـه  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 19 -) )
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ناحتما يدازآ و  ملاـع  ملاـع ، نیا  هک  تقیقح  نیا  ناـیب  قیرط  زا  وا  هب  هیآ  نیا  درب  یم جـنر  دنتـشادن  قیاـقح  ربارب  رد  اونـش  شوگ 
وا هراب  رد  یهلا  باذع  نامرف  هک  ار  یسک  یناوت  یم وت  ایآ  : » دیوگ یم هداد ، يرادلد  دنشتآ  بجوتـسم  ماجنا  رـس  یهورگ  و  تسا ،

ُۀَِملَک ِْهیَلَع  َّقَح  ْنَمَف  َأ  ( ؟ یهد تاـجن  يریگرب و  تسا  شتآ  نورد  رد  هک  ار  یـسک  یناوت  یم وـت  اـیآ  یـشخب ، ییاـهر  هدـش  یعطق 
(. ِراَّنلا ِیف  ْنَم  ُذِْقُنت  َْتنَأَف  ِباذَْعلا َأ 

.دنا هدش بکترم  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  هکلب  هتشادن ، يرابجا  هبنج  هورگ  نیا  هراب  رد  باذع  نامرف  ندش  یعطق  تسا  یهیدب 

218 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ياوقت هک  اهنآ  یلو  : » دیوگ یم نینچ  هیآ  نیا  رد  نانمؤم ، يراودـیما  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بلق  يداش  يارب  اما  هیآ 20 -) )
219 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دنراد  تشهب  رد  ییاه  هفرغ دندرک  هشیپ  یهلا 

(. ٌۀَِّیْنبَم ٌفَرُغ  اِهقْوَف  ْنِم  ٌفَرُغ  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  « ) هدش انب  يرگید  ياه  هفرغ اهنآ  زارف  رب 
هک ارچ  اهرـصق ، زارف  رب  ییاهرـصق  و  اه ، هفرغ زارف  رب  دنراد  ییاه  هفرغ نایتشهب  دـنراد ، رارق  شتآ  ياه  هدرپ نایم  رد  نایخزود  رگا 

.تسا رتریذپلد  شخب و  تذل  اه  هفرغ زارف  زا  اهغاب  اهرهن و  اهبآ و  اهلگ و  هرظنم  ندید 
اهرهن اهنآ  ریز  زا  و  : » دیامرف یم هیآ  هلابند  رد  اذل  هدـش  نییزت  دوش  یم يراج  نآ  ریز  زا  هک  یئاهرهن  اب  یتشهب  يابیز  ياه  هفرغ نیا 

(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  « ) تسا يراج 
(. َداعیِْملا ُهَّللا  ُِفلُْخی  ِهَّللا ال  َدْعَو  « ) دنک یمن فّلخت  دوخ  هدعو  رد  دنوادخ  و  تسا ، یهلا  هدعو  نیا   » يرآ

219 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

رفک و نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ار  ییاهثحب  و  ددرگ ، یم زاب  داعم  دـیحوت و  لـئالد  هب  نآرق  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
.دنک یم لیمکت  دوب  نامیا 

زا دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ  : » دـیامرف یم نانمؤم ، همه  يارب  یقـشمرس  ناونع  هب  هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 
ِیف َعِیبانَی  ُهَکَلَـسَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( !؟» دومن دراو  نیمز  رد  یئاـه  همـشچ تروصب  ار  نآ  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ 

(. ِضْرَْألا
« ریذپان ذوفن   » رـشق هب  ات  دریذـپ و  یم نورد  هب  ار  اهنآ  نیمز  ریذـپ » ذوفن   » رـشق دوش ، یم لزان  نامـسآ  زا  ناراب  شخبتایح  ياه  هرطق

.دتسرف یم نوریب  اههاچ  اهتانق و  اه و  همشچ تروصب  سپس  دنک ، یم هریخذ  دزاس و  یم فقوتم  ار  اهنآ  دسر  یم
(. ُُهناْولَأ ًاِفلَتُْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث  « ) دراد فلتخم  ياهگنر  هک  دزاس  یم جراخ  ار  یتعارز  نآ  اب  سپس  : » دیازفا یم دعب 

، نآ يرهاـظ  گـنر  مه  و  تسا ، تواـفتم  نآ  ياـهتیفیک  مه  و  ترذ ، جـنرب و  وج و  مدـنگ و  نوچمه  تسا ، فلتخم  نآ  عاونا  مه 
 ...! نینچمه فیطل و  کیراب و  ياهگرب  یضعب  و  هدرتسگ ، نهپ و  ياهگرب  ياراد  یـضعب  گنرمک ، زبس  یـضعب  هریت ، زبس  یـضعب 

220 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
حور یب درز و  ار  نآ  هک  يا  هنوگ هب  دوـش  یم کـشخ  هاـیگ  نآ  دـعب  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، هاـیگ  نیا  تاـیح  رگید  لـحارم  هب  دـعب 

(. ارَفْصُم ُهارَتَف  ُجیِهَی  َُّمث  «! ) ینیب یم
ُُهلَعْجَی َُّمث  « ) دنک یم درخ  هتـسکش و  مهرد  ار  نآ  سپـس   » دـنک یم اج  زا  تسا  هدـش  تسـس  هک  ار  نآ  و  دزو ، یم وس  ره  زا  داب  دـنت 
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(. ًاماطُح
(. ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) ایند يرادیاپان  زا  نادنمدرخ » يارب  تسا  يرکذت  لاثم  نیا  رد  »

نایاپ زا  تسا  يرکذـت  زین  و  میظع ، هنحـص  نیا  رد  راگدرورپ  تیبوبر  یتسه و  ملاع  تمظع  اب  هدـشباسح و  ماظن  زا  تسا  يرکذـت 
.ناگدرم تایح  دیدجت  و  زیخاتسر ، هلأسم  سپس  و  تایح ، ياه  هلعش ندش  شوماخ  یگدنز و 

220 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

دزاس نشور  ار  تقیقح  نیا  ات  هتخادرپ  رفاک  نمؤم و  نایم  رد  يا  هسیاـقم هب  داـعم  دـیحوت و  گرزب  سرد  نیا  لاـبند  هب  هیآ 22 -) )
هدامآ ياهنیمز  اهنت  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم لزان  اهلد  نیمزرس  رب  هک  تسا  ناراب  ياه  هناد نوچمه  زین  ینامـسآ  یحو  نآرق و  هک 

یگدامآ و يزاسدوخ  وا و  فطل  هیاس  رد  هک  دریگ  یم هرهب  یهلا  تایآ  زا  یئاهلد  اـهنت  دوش  یم عفتنم  ناراـب  شخبتاـیح  تارطق  زا 
.تسا هدرک  ادیپ  شرتسگ 

نالدروک نوچمه  هتفرگ » رارق  یهلا  رون  زا  یبکرم  زارف  رب  تسا و  هداشگ  مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس ادخ  هک  یـسک  ایآ  : » دـیامرف یم
(. ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  َأ  ( !؟ تسا هارمگ 

(. ِهَّللا ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِساْقِلل  ٌْلیَوَف  « ) دنراد ادخ  رکذ  ربارب  رد  تخس  یئاهبلق  هک  اهنآ  رب  ياو  : » دیازفا یم سپس 
.دروآ یم رد  تکرح  هب  ار  نآ  نآرق  هدنهدناکت  تایآ  هن  تراشب ، راذنا و  هن  تسا ، رثؤم  نآ  رد  دنمدوس  ظعاوم  هن 

(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  « ) دنتسه يراکشآ  یهارمگ  رد  اهنآ   » يرآ
ذوفن نآ  رد  تیادـه  رون  و  ددرگ ، یمن میلـست  مرن و  و  دـهد ، یمن ناشن  دوخ  زا  یفاطعنا  تیادـه  قح و  رون  ربارب  رد  هک  یئاـهلد  هب 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  .مینک  یم ریبعت  یلدگنـس  هب  تواسق  زا  یـسراف  رد  و  دوش ، یم هتفگ  دـنمتواسق  ای  هیـساق » ياهبلق   » دـنک یمن
221 ص : ج4 ،

يارس زا  ندش  ادج  و  دیواج ، يارس  هب  هجوت  ردص  حرش  هناشن  : » دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هک  میناوخ  یم یتیاور  رد 
«. تسا نآ  لوزن  زا  شیپ  گرم  زا  لابقتسا  يارب  نتشگ  هدامآ  و  رورغ ،

221 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هراشا

هیآ 23) )

221 ص :  لوزن ..... : نأش 

يا دـندرک : ضرع  دـندوب  هدرک  ادـیپ  يرطاخ  تلالم  هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هباحـص  زا  یعمج  يزور  هک : دـنا  هدرک لـقن 
؟ دیادزب ام  ياهلد  زا  تلالم  راگنز  ات  يدرک  یم نایب  ام  يارب  یثیدح  دش  یم هچ  ادخ ! لوسر 

.درک یفرعم  ِثیِدَْحلا » َنَسْحَأ   » ناونع هب  ار  نآرق  دش و  لزان  هیآ  اجنیا  رد 
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221 ص :  ریسفت ..... :

تبسانم نیمه  هب  اجنیا  رد  دننیزگ ، یمرب ار  اهنآ  نیرتهب  دنونش و  یم ار  بلاطم  هک  دوب  نایم  رد  یناگدنب  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد 
.دشخب لماکت  توبن »  » لئالد رکذ  اب  ار  داعم  دیحوت و  ياه  هقلح هتشذگ  ياهثحب  لیمکت  نمض  ات  دیآ  یم نایم  هب  نآرق  زا  نخس 

(. ِثیِدَْحلا َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  « ) تسا هدرک  لزان  ار  نخس  نیرتهب  دنوادخ  : » دیوگ یم تسخن 
: دـیامرف یم هداد ، حرـش  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  گرزب  تازایتما  فیـصوت  هس  نایب  نمـض  هتخادرپ و  نآرق  ياـیازم  حرـش  هب  سپس 

(. ًاِهباشَتُم ًاباتِک  « ) تسا رگیدکی  دننامه  اوتحم ) قمع و  یئابیز و  فطل و  رد   ) شتایآ هک  تسا  یباتک  »
داضت و هنوگ  چیه  دـشاب ، یم گنهامه  گنرمه و  رگیدـکی  اب  نآ  فلتخم  ياهتمـسق  هک  تسا  یمالک  اجنیا  رد  هباشتم »  » زا روظنم 

.درادن دب  بوخ و  تسین ، نآ  نایم  رد  یفالتخا 
هاوخاـن هاوـخ  ددرگ  عیـسو  هدرتـسگ و  هک  یماـگنه  دوـش  تقد  نآ  رد  ردـق  ره  هـک  تساـهناسنا  تاـملک  فـالخ  رب  تـسرد  نـیا 

هدنز هاوگ  زین  مظن  رثن و  زا  معا  گرزب  فورعم و  ناگدنسیون  راثآ  یسررب  دوش ، یم ادیپ  نآ  رد  یئاهداضت  اهضقانت و  تافالتخا و 
.تسا بلطم  نیا 

، هنومن ریسفت  هدیزگرب  َِیناثَم .)  ) زیگنا قوش يرارکت  اب  دراد » ررکم  یتایآ  : » هک تسا  نیا  باتک  نیا  رگید  یگژیو  دیازفا : یم سپس 
222 ص : ج4 ،

زگره هک  يرارکت  اما  دشاب ، هدوب  اهزردنا  ظعاوم و  اهتـشذگرس ، اهناتـساد ، فلتخم  ثحابم  رارکت  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
.تسا تحاصف  مهم  لوصا  زا  یکی  نیا  و  نیرفآ ، طاشن  تسا و  زیگنا  قوش  هکلب  تسین ، روآ  تلالم

ندینش زا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، نآ  هداعلا  قوف  قیمع و  ذوفن  هلأسم  ینعی  ثحب  نیا  رد  نآرق  یگژیو  نیرخآ  هب  فیصوت  نیا  زا  دعب 
ُْهنِم ُّرِعَشْقَت  « ) دوش یم ادخ  رکذ  هجوتم  مرن و  ناشنورد  نورب و  دتفا  یم دنسرت  یم ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  مادنا  رب  هزرل  شتایآ 

(. ِهَّللا ِرْکِذ  یلِإ  ْمُُهبُوُلق  ْمُهُدُولُج َو  ُنِیلَت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج 
هک یفوخ  دنک ، یم داجیا  یـسرت  فوخ و  نآ  رد  تسخن  هدامآ ، ياهلد  رد  نآرق  تایآ  بیجع  ذوفن  زا  یئابیز  بلاج و  میـسرت  هچ 

.دزاس یم شفلتخم  ياهتیلوؤسم  هجوتم  ار  ناسنا  هک  یسرت  و  تسا ، تکرح  زاغآ  يرادیب و  هیام 
.دبای یم شمارآ  نآ  لابند  هب  دشخب و  یم وا  هب  قح  نخس  شریذپ  شمرن و  تلاح  دعب  هلحرم  رد 

ورف شهانگ  دوش  نازرل  ادـخ  فوخ  زا  يا  هدـنب ندـب  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
«. ناتخرد زا  کشخ  گرب  هک  هنوگ  نامه  دزیر  یم

َِکلذ « ) دنک یم ییامنهار  نآ  اب  دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسا  یهلا  تیاده  نیا  : » دیوگ یم فاصوا  نیا  نایب  زا  دـعب  هیآ ، نایاپ  رد 
(. ُءاشَی ْنَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا  يَدُه 

هرهب شتیادـه  رون  زا  ناراگزیهرپ  نایوج و  تقیقح  نابلط و  قح  اهنت  اما  هدـش  لزان  ناـگمه  تیادـه  يارب  نآرق  هک  تسا  تسرد 
دانع و رثا  رب  هکلب  دـنریگ ، یمن نآ  زا  يا  هرهب اهنت  هن  تسامرف  مکح  اهنآ  حور  رب  تجاجل  بصعت و  یکیرات  هک  اهنآ  و  دـنریگ ، یم

.دوش یم هدوزفا  ناشتلالض  رب  ینمشد 
ْنِم َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  « ) دوب دهاوخن  وا  يارب  یئامنهار  دزاس  هارمگ  دنوادخ  ار  سک  ره  و  : » دیامرف یم نخس  نیا  لابند  رد  اذل 

(. ٍداه
لیلد نیمه  هب  و  هتفای ، ماکحتـسا  ناشتـسردان  لامعا  هلیـسوب  شیانب  ریز  و  هدش ، هدراذگ  وا  دوخ  تسد  هب  نآ  ياه  هیاپ هک  یتلالض 
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.درادن اهناسنا  هدارا  يدازآ  رایتخا و  لصا  اب  یتافانم  نیرتمک 
223 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

223 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

نیا رد  ات  دـنک ، یم هسیاقم  دـش  نایب  البق  ناشلاح  عضو  هک  یناـنمؤم  هورگ  اـب  ار  ناـمرجم  ناـملاظ و  هورگ  هیآ  نیا  رد  هیآ 24 -) )
رود تماـیق  زور  رد  ار  یهلا )  ) كاـندرد باذـع  دوخ  تروص  اـب  هک  یـسک  اـیآ  : » دـیامرف یم ددرگ ، نشور  رتهب  اـهتیعقاو  هسیاـقم 

(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِباذَْعلا  َءوُس  ِهِهْجَِوب  یِقَّتَی  ْنَمَف  َأ   ) دسر یمن وا  هب  خزود  شتآ  زگره  هک  تسا  یسک  دننامه  دزاس » یم
لغ و رد  اهنآ  ياـپ  تسد و  هک  ارچ  دـننک ، عاـفد  دوخ  زا  تروص  اـب  دـیاب  هک  تسا  يا  هنوگ هب  زور  نآ  رد  یخزود  ناـملاظ  لاـح 

.تسا ریجنز 
َو ! ) دیداد یم ماجنا  و  دـیدروآ » یم تسد  هب  ار  هچنآ  دیـشچب  دوش : یم هتفگ  ناملاظ  هب   » زور نآ  رد  دـیازفا : یم هیآ  نایاپ  رد  سپس 

(. َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ  َنیِِملاَّظِلل  َلِیق 
رارق امـش  رانک  رد  هک  تسامـش  لامعا  نامه  اهنیا  هک  دـننک  یم ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  كاـندرد  تیعقاو  نیا  باذـع  ناگتـشرف  يرآ !

.دهد یم ناترازآ  و  هتفرگ ،

223 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

يایند باذع  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  تمایق و  رد  نانآ  كاندرد  ياهباذـع  هب  دوب  یهاتوک  هراشا  دـش  هتفگ  نونکات  هچنآ  هیآ 25 -) )
.زین دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  : » دیامرف یم دوب ، دنهاوخ  ناما  رد  ایند  یگدنز  نیا  رد  هک  دننک  روصت  ادابم  دیوگ ، یم اهنآ 

ُمُهاتَأَف ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  « ) دمآ ناشغارـس  هب  دـندرک  یمن رکف  هک  یئاج  زا  یهلا )  ) باذـع و  دـندومن ، بیذـکت  ار ) ام  تایآ  )
(. َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا 

223 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

، تسا هدوـب  زین  یناور  رفیک  هکلب  هتـشادن ، ینامـسج  هـبنج  اـهنت  اـهنآ  يوـیند  باذـع  هـک  دـهد  یم ناـشن  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 26 -) )
(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  َيْزِْخلا  ُهَّللا  ُمُهَقاذَأَف  « ) دیناشچ اهنآ  هب  ایند  نیا  یگدنز  رد  ار  يراوخ  دنوادخ  : » دیامرف یم

ناج تلذ  يراوخ و  اب  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ، مهم  دراپـسب  ناج  دـنلب  رـس  دـنموربآ و  اما  دوش  یتبیـصم  راتفرگ  ناسنا  رگا  يرآ !
.دوش باذع  لاگنچ  راتفرگ  یئاوسر  یئوربآ و  یب اب  و  دهد ،

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  َنوُمَْلعَی .) اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  « ) دنتـسناد یم رگا  تسا  رتدیدش  ترخآ  باذـع   » همه نیا  اب  یلو 
224 ص : ج4 ،

.تسا باذع  یتخس  تدش و  زا  هیانک  رتگرزب ) « ) ربکا  » هب ریبعت 

224 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 39) رمزلا ةروس 
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ار هتشذگ  ياهثحب  تسا و  نآ  ياهیگژیو  دیجم و  نآرق  زا  ثحب  نانچمه  اجنیا  رد  تسین : نآ  رد  يژک  چیه  هک  ینآرق  هیآ 27 -) )
.دنک یم لیمکت  هنیمز  نیا  رد 

ِیف ِساَّنِلل  اْنبَرَض  ْدََقل  َو  « ) میدز یلثم  عون  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام  : » دیوگ یم نخـس  نینچ  نآرق  تیعماج  هلأسم  زا  تسخن 
(. ٍلَثَم ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه 

ماظن تقلخ و  رارسا  زا  اهزردنا ، اهدنپ و  عاونا  زا  هانگ ، كانلوه  بقاوع  زا  نیشیپ ، ناشکرـس  نارگمتـس و  كاندرد  تشذگرـس  زا 
.میداد حرش  اهنآ  يارب  لاثما  سابل  رد  دوب  مزال  اهناسنا  تیاده  يارب  هچ  ره  هصالخ  نقتم ، نیناوق  ماکحا و  زا  شنیرفآ ،

(. َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل   ) دندرگزاب تسار  هار  هب  اطخ  هار  زا  و  دنوش » رکذتم  دیاش  »

224 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

« یتسرداـن یجک و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  حیـصف و  تسا  ینآرق  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نآرق  زا  يرگید  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 28 -) )
(. ٍجَوِع يِذ  َْریَغ  اِیبَرَع  ًانآُْرق  )

« دـننک هشیپ  يراکزیهرپ  مدرم )  ) اهنآ دـیاش   » هک تسا  هدوب  نیا  فاصوا  همه  نیا  اب  نآرق  لوزن  زا  فدـه  دـیوگ : یم هیآ  ناـیاپ  رد 
(. َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  )

224 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

میسرت نینچ  ابیز  ایوگ و  یلثم  بلاق  رد  ار  كرشم  دحوم و  تشونرس  هتخادرپ و  لاثما  نیا  زا  یلاثم  رکذ  هب  نآرق  سپس  هیآ 29 -) )
: تسا هدز  یلاثم  دنوادخ  : » دنک یم

ُءاکَرُـش ِهِیف  اًـلُجَر  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  « ) دنلوغـشم هرجاـشم  هب  مـه  اـب  هتـسویپ  وا  هراـب  رد  هـک  تـسا  یناکیرـش  كوـلمم  هـک  ار  يدرم 
.دهد یم روتسد  يراک  هب  ار  وا  مادک  ره  و  َنوُسِکاشَتُم .)

زین رظن  نیا  زا  و  نیا ، هب  رگید  نآ  و  دـهد ، یم هلاوح  يرگید  هب  ار  وا  یکی  نیا  یگدـنز  ياهزاین  نیمأت  يارب  هک  نیا  رتدـب  نآ  زا  و 
(. ٍلُجَِرل ًامَلَس  اًلُجَر  َو  « ) تسا رفن  کی  میلست  اهنت  هک  يدرم  و   » تسا نادرگرس  اون و  یب هراچیب و  مورحم و 

یحور اب  ضقانت ، هن  داضت و  هن  ینادرگرـس ، هن  تسا و  دـیدرت  راتفرگ  هن  تسا ، مولعم  وا  رایتخا  بحاص  صخـشم ، وا  همانرب  طخ و 
.دراد یمرب ماگ  مارآ 

(. اًلَثَم ِنایِوَتْسَی  ْلَه  ( !؟» دنناسکی ود  نیا  ایآ  »
225 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهداضت  عاونا  نایم  رد  ناکرشم  دحوم :»  » و كرشم »  » لاح تسا  هنوگ  نیا  و 

.دنا هدیزگرب ار  وا  ملاع  مامت  زا  دنراد ، ادخ  قشع  ورگ  رد  لد  نادحوم  اما  دندنب ، یم يدوبعم  هب  لد  زور  ره  دنرو ، هطوغ اهضقانت  و 
(. ِهَِّلل ُدْمَْحلا  « ) تسادخ صوصخم  دمح  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 

تقیقح هب  شکرس  تاوهش  ایند و  ّبح  رطاخ  هب  نشور  لئالد  نیا  دوجو  اب  و  َنوُمَْلعَی .) ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « ) دنناد یمن نانآ  رتشیب  یلو  »
.دنرب یمن هار 

225 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 39) رمزلا ةروس 
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هنحص رد  كرش  دیحوت و  جیاتن  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  دوب  كرش  دیحوت و  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 30 -) )
.دیوگ یم تمایق 

، هتخاس نشور  اهناسنا  همه  هب  تبـسن  ار  گرم  نوناق  تیمومع  و  دنک ، یم عورـش  تسا  تمایق  هزاورد  هک  گرم »  » هلأسم زا  تسخن 
(. َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  «! ) درم دنهاوخ  زین  اهنآ  و  يریم ، یم وت  : » دیوگ یم

.دنناسکی نآ  رد  اهناسنا  همه  هک  تسا  یلئاسم  زا  گرم »  » يرآ
وا ماجنا  رس  هک  دندوب  لاحشوخ  دندیشک و  یم ار  وا  گرم  راظتنا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانمـشد  دنا : هتفگ نارـسفم  زا  یـضعب 

؟ دینام یم هدنز  امش  ایآ  دریمب  ربمایپ  رگا  هک  دیوگ  یم خساپ  اهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  درم ! دهاوخ 

225 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

امش سپس  : » دیامرف یم و  دنک ، یم مّسجم  رشحم  هنحص  رد  ار  ناگدنب  همـصاخم  هدرب ، تمایق  هاگداد  هب  ار  ثحب  سپـس  هیآ 31 -) )
(. َنوُمِصَتْخَت ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث  « ) دینک یم همصاخم  ناتراگدرورپ  دزن  تمایق  زور 

دهاوخ رگید  يوس  زا  نابذـکم  ناکرـشم و  و  وس ، کی  زا  نانمؤم  ناربمایپ و  نایم  رد  همـصاخم  نیا  هک  دـهد  یم ناشن  دـعب  تاـیآ 
.دوب

225 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 24  زاغآ 

225 ص :  رمز ......  هروس  همادا 

225 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

همادا ار  ثحب  ناـمه  زین  اـجنیا  رد  دوـب ، گرزب  هاـگداد  نآ  رد  همـصاخم  تماـیق و  هنحـص  رد  مدرم  روـضح  زا  نخـس  هیآ 32 -) )
.دنک یم میسقت  ناقّدصم »  » و نابذکم »  » هورگ ود  هب  ار  مدرم  و  دهد ، یم

226 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رتراکمتس  یسک  هچ  سپ  : » دیامرف یم هکنانچ  دنفصو ، ود  ياراد  لوا  هورگ 
َبَذَک ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  « ) دنک بیذکت  هدمآ  وا  غارـس  هب  هک  یماگنه  ار  تسار  نخـس  ددنبب و  غورد  ادخ  رب  هک  یـسک  نآ  زا  تسا 

(. ُهَءاج ْذِإ  ِقْدِّصلِاب  َبَّذَک  ِهَّللا َو  یَلَع 
، دنتفگ یم وا  رسپ  ار  یسیع  هاگ  دندناوخ ، یم وا  نارتخد  ار  ناگتشرف  هاگ  دنتسب ، یم ادخ  رب  غورد  رایـسب  كرـشم  نامیا و  یب  دارفا 
، دنداد یم تبسن  وا  هب  دندرک و  یم لعج  مارح  لالح و  هنیمز  رد  ینیغورد  ماکحا  هاگ  و  دنتسناد ، یم وا  هاگرد  ناعیفـش  ار  اهتب  هاگ 

.اهنیا دننام  و 
.دوب دیجم  نآرق  ینامسآ  یحو  نامه  دندرک  بیذکت  دمآ و  اهنآ  غارس  هب  هک  یقدص  نخس  اما  و 

َأ ( !؟» تسین نارفاک  يارب  یهاگیاج  منهج  رد  ایآ  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  دارفا  هنوگ  نیا  رفیک  هاتوک  هلمج  کی  رد  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنیِِرفاْکِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل 

.تسا هدش  هصالخ  نآ  رد  زین  كاندرد  ياهباذع  هیقب  دوش  یم هدرب  منهج »  » مان هک  یماگنه 
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226 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ار نآ  هک  یـسک  و  درواـیب ، تسار  نخـس  هـک  یـسک  اـما  : » دـیامرف یم هدرک ، رکذ  فیـصوت  ود  زین  مود  هورگ  هراـب  رد  هیآ 33 -) )
(. َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَص  ِقْدِّصلِاب َو  َءاج  يِذَّلا  َو  « ) دنناراکزیهرپ نانآ  دنک  قیدصت 

نخس یحو و  بتکم  هک  تساهنآ  زا  نخس  نآ ، هب  هدننک  لمع  مه  دنقدص و  هدنروآ  مه  هک  تسا  یناسک  زا  نخـس  بیترت  نیا  هب 
نییبـت موصعم و  ناـماما  ناربماـیپ و  زا  معا  دـننک ، یم لـمع  دنتـسه و  نمؤم  نآ  هب  دوـخ  و  هداد ، رـشن  ملاـع  رد  ار  راـگدرورپ  قـح 

.اهنآ بتکم  ناگدننک 

226 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ناـشراگدرورپ دزن  دـنهاوخب  هچنآ  : » دـیامرف یم تسخن  دراد : یم ناـیب  هورگ  نیا  يارب  گرزب  شاداـپ  هس  هیآ  نـیا  رد  هیآ 34 -) )
(. َنِینِسْحُْملا ُءازَج  َِکلذ  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  « ) ناراکوکین يازج  تسا  نیا  تسا و  دوجوم  نانآ  يارب 

ام مهو  روصت و  رد  هچنآ  دوش ، یم لماش  ار  يدام  ياـهتمعن  يونعم و  بهاوم  ماـمت  هک  تسا  يردـق  هب  هیآ  نیا  موهفم  یگدرتسگ 
؟ دجنگن ای  دجنگب 

226 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

227 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ات  : » دنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  نانآ  شاداپ  نیموس  نیمود و  هیآ 35 -) )
ماجنا هک  لاـمعا  نیرتهب  هب  ار  اـهنآ  دزرماـیب و  اـهنآ ) تقادـص  ناـمیا و  هیاـس  رد   ) دـنا هداد ماـجنا  هک  ار  یلاـمعا  نیرتدـب  دـنوادخ 

(. َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَیِزْجَی  اُولِمَع َو  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َرِّفَُکِیل  « ) دهد شاداپ  دنداد  یم
زا اه  هکل نیا  هبوت  بآ  اب  و  دوش ، هدناشوپ  یهلا  فطل  هیاس  رد  ناشلامعا  نیرتدب  هک  دنراد  ار  اضاقت  نیا  وسکی  زا  یبلاج ! ریبعت  هچ 

لامعا همه  دهد و  رارق  شاداپ  رایعم  ار  ناشلامعا  نیرتهب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ناشیاضاقت  رگید  يوس  زا  و  ددرگ ، كاپ  ناشناماد 
ار نیرتدب  تسا ، هتفریذپ  ار  نانآ  تساوخرد  هدومرف  نایب  تایآ  نیا  رد  هک  يریبعت  اب  زین  دـنوادخ  و  دریذـپب ! نآ  باسح  هب  ار  اهنآ 

.دهد یم رارق  شاداپ  رایعم  ار  نیرتهب  و  دشخب ، یم

227 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هراشا

هیآ 36- )

227 ص :  لوزن ..... : نأش 

اهنآ زا  دنتفگ : یم و  دنتـشاد ، یم رذـح  رب  اهتب  بضغ  مشخ و  زا  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکم  ناتـسرپ  تب  هک : دـنا  هدرک لقن 
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(. تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  ! ) دنناسر یم رازآ  دننک و  یم هناوید  ار  وت  هک  امنم  مادقا  اهنآ  فالخ  رب  و  نکم ، یئوگدب 

227 ص :  ریسفت ..... :

شربمایپ هب  هک  یئاه  هدعو و  دومرف ، نایب  ناکرشم  هب  تبسن  هتـشذگ  تایآ  رد  دنوادخ  هک  یئاهدیدهت  لابند  هب  تسا ! یفاک  ادخ » »
رد  ) شا هدنب زا ) عافد  تاجن و   ) يارب دنوادخ  ایآ  : » دیوگ یم دروآ و  یم نایم  هب  رافک  ياهدـیدهت  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  تسا  هداد 

(. ِِهنوُد ْنِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  ُهَْدبَع َو  ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  « ) دنناسرت یم وا  ریغ  زا  ار  وت  اهنآ  اما  تسین ؟ یفاک  نانمشد ) ربارب 
تیاهن اهنآ  هب  تبـسن  تسا و  هاگآ  یبوخ  هب  شناگدـنب  تالکـشم  اهزاین و  زا  تساهتردـق و  همه  زا  رترب  شتردـق  هک  يدـنوادخ 

؟ دراذگب اهنت  نانمشد  توادع  جوم  ثداوح و  نافوط  ربارب  رد  ار  شنامیا  اب  ناگدنب  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد  ار  تمحرم  فطل و 
، دشاب شا  هدنب نابیتشپ  وا  هک  یماگنه 

! يادخ دهاوخن  نوچ  یگر  دربن  ياج  دبنجب ز  ملاع  غیت  رگا 
، دنک يرای  ار  یسک  دهاوخب  هک  یماگنه  و 

كاب مرادن  نانمشد  زا  یتسود  وت  مرگ  كاله  دصق  دننک  یم را  منمشد  رازه 
228 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دنتیصاخ یب شزرا و  یب یتادوجوم  هک  اهتب  هب  دسر  هچ 
وـس ره  زا  دنراد و  رارق  تیلقا  رد  هک  یئاهطیحم  رد  اصوصخم  نیتسار  نانمؤم  قح و  هار  ناگدنیوپ  همه  يارب  تسا  يدیون  هیآ  نیا 

.دندیدهت دروم 
هک نیا  و  هتفای » تیاده   » و هارمگ »  » هورگ ود  هب  مدرم  میـسقت  و  تلالـض »  » و تیاده »  » هلأسم هب  هراشا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  هلابند  رد 
خر ملاع  رد  يزیچ  وا  تساوخ  یب و  دـنیوا ، هاگرد  دـنمزاین  ناگدـنب  یمامت  دوش  نشور  ات  دـنک ، یم تسا  ادـخ  هیحان  زا  اـهنیا  همه 

(. ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  « ) درادن يا  هدننک تیاده  چیه  دنک  هارمگ  دنوادخ  ار  سک  ره  و  : » دیامرف یم دهد ، یمن

228 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هراشا

(. ٍّلِضُم ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو  « ) تشاد دهاوخن  يا  هدننک هارمگ  چیه  دنک  تیاده  ادخ  ار  سک  ره  و  (- » هیآ 37 )
ناسنا و دوخ  تساوخ  رب  تسا  یموادـت  کـی  ره  هکلب  باـسح ، یب تیادـه  نیا  هن  و  تسا ، لـیلد  یب تلالـض  نآ  هن  تسا  یهیدـب 

.وا شالت 
یئوگ دـنا ، هتفرگ ربـج  بتکم  رب  هاوگ  ار  نآ  هدـیرب و  نآرق  رگید  تاـیآ  زا  ار  تاـیآ  هنوـگ  نیا  هطبار  هک  یناـسک  دـنربخیب  هچ  و 

.دننک یم ریسفت  ار  رگیدکی  نآرق  تایآ  هک  دنناد  یمن
: دیامرف یم هک  ارچ  تسا ، ینعم  نیا  رب  یئایوگ  دهاش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  هکلب 

(. ٍماِقْتنا يِذ  ٍزیِزَِعب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  ( ؟» تسین تازاجم  ياراد  اناوت و  دنوادخ  ایآ  »
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وا لالـضا  هک  دـهد  یم ناشن  نیا  هدـش ، ماجنا  هک  تسا  یفالخ  لامعا  ربارب  رد  تازاجم  ینعم  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  ماـقتنا  میناد  یم
صلاخ و لامعا  لمعلا  سکع  شاداپ و  هبنج  زین  وا  تیادـه  اعبط  و  تساهناسنا ، دوخ  لامعا  لـمعلا  سکع  و  دراد ، تازاـجم  هبنج 

.دراد هّللا »  » قیرط رد  هدهاجم  كاپ و 

228 ص :  تسادخ ..... ! يوس  زا  تلالض  تیاده و 

و قیرط » هئارا  : » دـنا هدرک میـسقت  هبعـش  ود  هب  ار  نآ  تسا و  تقد  فـطل و  اـب  مأوـت  یئاـمنهار  تلـالد و  ینعم  هب  تغل  رد  تیادـه 
229 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینیوکت .» تیاده   » و یعیرشت » تیاده   » رگید ریبعت  هب  و  بولطم » هب  لاصیا  »

هار و ندومیپ  اما  دـهد ، یم ناشن  تیانع  فطل و  مامت و  تقد  اـب  تسا  نآ  بلاـط  هک  یـسک  هب  ار  هار  ناـسنا  هاـگ  هک : نیا  حیـضوت 
.تسوا دوخ  هدهع  رب  دوصقم  هب  ندیسر 

.دناسر یم دصقم  هب  ار  وا  قیرط  هئارا  رب  هوالع  دریگ و  یم ار  هار  بلاط  تسد  هاگ  یلو 
.تسا لالضا »  » نآ لباقم  هطقن  هتبلا 

وا هب  ار  ود  ره  و  درمـش ، یم ادـخ  لعف  ار  تلالـض  تیادـه و  نآرق  هک  دزاس  یم نشور  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  هب  یلامجا  هاگن  کی 
.دهد یم تبسن 

ریز دنتفیب و  تلالـض »  » هب اهنآ  ریـسفت  رد  یهورگ  هک  تسا  هدش  ببـس  اهنآ  قیمع  ینعم  كرد  مدـع  تایآ و  نیا  یحطـس  هعلاطم 
.دندرگ نوفدم  ربج »  » بتکم ياهراوآ 

هک تسا  نیا  دـنک  یم ریـسفت  یبوخ  هب  ار  اهنآ  همه  تسا و  راـگزاس  تلالـض  تیادـه و  تاـیآ  همه  اـب  هک  يریـسفت  نیرتقیقد  اـما 
: میئوگب

هروس هیآ 3  رد  هکنانچ  تسین ، نآ  رد  یطرـش  دـیق و  چـیه  دراد و  یناگمه  یمومع و  هبنج  قیرط ، هئارا  ینعم  هب  یعیرـشت  تیادـه 
همه وت  : » میناوخ یم نارمع  لآ  هروـس  هیآ 51  رد  و  نارفک » ای  دـنک  يرازگرکـش  هاوخ  میداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ام  : » هدـمآ رهد 
ادـخ زا  دراد  وا  هچ  ره  هک  ارچ  تسادـخ  توعد  رهظم  ربماـیپ  توعد  تسا  یهیدـب  ینک » یم توعد  میقتـسم  طارـص  هب  ار  اـهناسنا 

.دراد
: تسا هدمآ  مجن  هروس  هیآ 23  رد  ناکرشم  نافرحنم و  زا  یعمج  هراب  رد  و 

«. دمآ اهنآ  غارس  هب  راگدرورپ  يوس  زا  یهلا  تیاده  »
ظفح و و  هار ، ياهمخ  چـیپ و  مامت  زا  اـهنآ  ندـنارذگ  ناگدـنب و  تسد  نتفرگ  بولطم و  هب  لاـصیا  ینعم  هب  ینیوکت  تیادـه  اـما 
، دشاب یمن طرـش  دیق و  یب زگره  تسا  نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  ثحب  عوضوم  هک  تاجن  لحاس  هب  ندناسر  ات  اهنآ  زا  تیامح 

صوـصخم زین  تسا  نآ  لـباقم  هطقن  هک  لالـضا  هدـش و  ناـیب  نآرق  رد  اـهنآ  فاـصوا  هک  تسا  یهورگ  صوـصخم  تیادـه  نیا 
230 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هتشگ  نایب  زین  نانآ  فاصوا  هک  تسا  یهورگ 

هیکت رگید  ياج  رد  ( 26 هرقب /  ) .هدش هدرمش  یهلا  نامرف  تعاطا و  زا  جورخ  قسف و  ار  تلالض  همشچ  رس  اج  کی  رد  دیجم  نآرق 
یهارمگ زاس  هنیمز  ناونع  هب  رفک  رگید  ياـج  رد  و  ( 258 هرقب /  ) .هدرک یفرعم  تلالـض  زاس  هنیمز  ار  نآ  هدـش و  ملظ  هلأسم  يور 

نآرق هک  نیا  هجیتن  ( 28 رفاغ /  ) .تسا هدرمـش  یهارمگ  لماع  ار  یئوگغورد  فارـسا و  رگید  هیآ  رد  زاـب  ( 264 هرقب /  ) .هدش رکذ 
«. نارفک  » و فارسا » «، » غورد «، » قسف «، » ملظ «، » رفک : » دنفاصوا نیا  ياراد  هک  درمش  یم یناسک  صوصخم  ار  یهلا  تلالض 
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زین تیاده »  » دروم رد  اما  و  تلالض ، هلأسم  هنیمز  رد  نیا  دنتسین !؟ یهارمگ  تلالـض و  هتـسیاش  دنفاصوا  نیا  ياراد  هک  یناسک  ایآ 
.تسین یهلا  تمکح  فالخ  رب  و  تلع ، نودب  مه  نآ  دهد  یم ناشن  هک  هدش  نایب  نآرق  رد  یفاصوا  طئارش و 

هبوت رگید  ياج  رد  ( 16 هدئام /  ) .تسا هدش  هدرمـش  یهلا  تیاده  زاس  هنیمز  وا ، يدونـشخ  بلج  و  ادخ ، نامرف  يوریپ  اج  کی  رد 
ناونع هب  ادخ  هار  رد  هناصلخم و  داهج  مه  نآ  داهج  رگید  هیآ  رد  و  ( 27 دعر /  ) .تسا هدش  هدرمش  تیاده  قاقحتسا  لماع  هبانا  و 
یطرـش ناونع  هب  تیادـه  هار  زا  يرادـقم  ندومیپ  رگید  هیآ  رد  هرخـالاب  و  ( 69 توبکنع /  ) .تسا هدش  رکذ  تیادـه  یلـصا  طرش 

وریپ ات  دشابن ، يا  هبانا هبوت و  ناگدـنب  يوس  زا  ات  هک  نیا  هجیتن  ( 17 دمحم /  ) .تسا هدش  رکذ  دـنوادخ  فطل  هب  هار  نیا  همادا  يارب 
لماش یهلا  فطل  دـنرادنرب ، قح  ریـسم  رد  ار  نیتسخن  ياهماگ  ات  و  دریگن ، تروص  یـششوک  شالت و  داهج و  ات  دنـشابن  وا  ناـمرف 

.دنک یمن بولطم  هب  لاصیا  دریگ و  یمن ار  نانآ  تسد  دوش ، یمن نانآ  لاح 
! دوش یم بوسحم  تیاده  ندوب  يربج  رب  لیلد  ای  تسا و  باسح  یب دنفاصوا  نیا  ياراد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تیادـه  لومـش  ایآ 

231 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهتنم  تسایوگ ، نشور و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  دینک  یم هظحالم 
و دنا ، هدش یکانرطخ  هابتشا  نانچ  راتفرگ  دننک  تلالض  تیاده و  تایآ  زا  یحیحص  يدنب  عمج  دنا  هتساوخن ای  هتسناوتن  هک  یناسک 

یهلا تیـشم  لاح  ره  هب  دنا ! هتخاس مهارف  ناشدوخ  زین  ار  تلالـض »  » نیا هنیمز  تفگ  دیاب  دندز » هناسفا  هر  تقیقح ، دندیدن  نوچ  »
دروم ره  رد  هکلب  تسین ، تمکح  زا  یلاخ  لیلد و  یب تیـشم  ینعم  هب  زگره  هدش ، هیکت  نآ  يور  تلالـض  تیاده و  تایآ  رد  هک 

.دنک یم وا  ندوب  میکح  اب  گنهامه  ار  نآ  هک  دراد  یصاخ  طئارش 

231 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ناکرـشم و یفارحنا  هدـیقع  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دـنراد ؟ یلکـشم  لح  رب  یئاناوت  امـش  نادوبعم  اـیآ  هیآ 38 -) )
.دنک لیمکت  لیلد  رکذ  اب  ار  هتشذگ  ثحب  ات  دیوگ  یم نخس  دیحوت  لئالد  زا  اجنیا  رد  دوب ، نآ  موش  بقاوع 

؟ هدیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  و  : » دیامرف یم تسخن 
(. ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  !« ) ادخ دنیوگ : یم امتح 

هچ ات  دـشاب  ینیمز  يدوجوم  قولخم  تمظع ، همه  نآ  اب  روانهپ  عیـسو و  ملاـع  نیا  هک  دریذـپ  یمن يدرخ  نادـجو و  چـیه  هک  ارچ 
ات درب ، یم ترطف  نادـجو و  مکح  لقع و  يرواد  هب  ار  اـهنآ  نآرق  بیترت  نیا  هب  و  روعـش ، لـقع و  دـقاف  حور و  یب ياـهتب  هب  دـسر 

.دنک مکحم  اهنآ  بولق  رد  تسا  نیمز  نامسآ و  تیقلاخ  هلأسم  هک  ار  دیحوت  هیاپ  نیتسخن 
نیا رد  یـشقن  چیه  اهتب  دنک  تباث  ات  دروآ ، یم نایم  هب  ناسنا  راضم  عفانم و  رد  ریثأت  نایز و  دوس و  هلأسم  زا  نخـس  دـعب  هلحرم  رد 

نم يارب  ینایز  ادخ  رگا  هک  دینک  یم هشیدنا  دیناوخ  یم ادخ  زا  ریغ  هک  ینادوبعم  هراب  رد  چیه  ایآ  وگب : : » دـیازفا یم دـنرادن ، هنیمز 
ار وا  تمحر  ولج  دنناوت  یم اهنآ  ایآ  دهاوخب  نم  يارب  یتمحر  رگا  ای  و  دـنزاس ؟ فرط  رب  ار  وا  دـنزگ  دـنناوت  یم اهنآ  ایآ  دـهاوخب 

ُتاکِـسْمُم َّنُه  ْلَه  ٍۀَمْحَِرب  ِینَدارَأ  ْوَأ  ِهِّرُـض  ُتافِـشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَرَف  ُْلق َأ  ( !؟» دنریگب
(. ِِهتَمْحَر

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  دراد ؟ ینعم  هچ  اهنآ  شتـسرپ  دنراد  ینایز » دوس و  رب  تردق   » هن تساهنآ و  نآ  زا  تیقلاخ »  » هن هک  نونکا 
232 ص : ج4 ،

لکوت وا  رب  اهنت  نالکوتم  همه  و  تسا ، یفاـک  ارم  ادـخ  وگب : : » دـیامرف یم یئاـهن  یلک و  يریگ  هجیتن کـی  ناونع  هب  هک  تساـجنیا 
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(. َنُولِّکَوَتُْملا ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َِیبْسَح  ُْلق  « ) دننک یم
.تسا هدمآ  نآرق  تایآ  رد  ارارک  دنتسناد  یم دنوادخ  صوصخم  ار  نیمز  نامسآ و  تیقلاخ  ناکرشم  هک  نخس  نیا 

دیحوت  » هک ارچ  كرش  لاطبا  رب  تسا  يدنس  نیرتهب  دوخ  نیا  و  تسا ، هدوب  ملـسم  الماک  اهنآ  دزن  بلطم  هک  دهد  یم ناشن  رما  نیا 
ادـخ و كاپ  تاذ  رب  لکوت  نآ  هجیتن  و  تسا ، تیدوبع » دـیحوت   » رب لیلد  نیرتهب  دوخ  یتسه  ملاع  تیبوبر » تیکلام و  تیقلاـخ و 

.تسوا ریغ  زا  نتفرگرب  مشچ 

232 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

، هتخاس بطاخم  رثؤم  یهلا و  دـیدهت  کی  اـب  دنتـسین  میلـست  نادـجو  لـقع و  قطنم  ربارب  رد  هک  ار  یئاـهنآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
: وگب  » اهنآ هب  دیامرف : یم

ِمْوَق ای  ُْلق  « ) تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  اما  منک ، یم لمع  دوخ  هفیظو  هب  زین  نم  دیهد ، ماجنا  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  امش  نم ! موق  يا 
(. َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا 

232 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

رد  ) نادـیواج یباذـع  سپـس )  ) دـیآ و یم شغارـس  هب  اـیند ) رد   ) يا هدـننک راوخ  باذـع  یـسک  هچ   » تسناد دـیهاوخ  هیآ 40 -) )
(. ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  « ) ددرگ یم دراو  وا  رب  ترخآ )

رد ای  دیهد و  ارف  شوگ  نادجو  يادن  هب  دیوش و  درخ  لقع و  قطنم  میلست  ای  هک  دیوگ  یم اهنآ  هب  ار  نخس  نیرخآ  بیترت  نیا  هب  و 
: دیشاب كاندرد  باذع  ود  راظتنا 

یئاهباذـع نامه  اهنیا  و  تسا ، یگـشیمه  ینادواج و  هک  ترخآ  رد  یباذـع  و  تسا ، یئاوسر  يراوخ و  ثعاـب  هک  اـیند  رد  یباذـع 
.دیا هتخورفا هدرک و  عمج  ناتدوخ  ار  نآ  مزیه  هک  تسا  یشتآ  و  دیا ، هدرک مهارف  دوخ  تسد  اب  هک  تسا 

232 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هک دـهد  یم حیـضوت  ار  تقیقح  نیا  هیآ  نیا  رد  نادـحوم ، ناکرـشم و  تشذگرـس  نایب  و  دـیحوت ، لئالد  رکذ  زا  دـعب  هیآ 41 -) )
دزرو یم رارـصا  هنیمز  نیا  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  و  تسا ، ناتدوخ  هجوتم  شنایز  دوس و  امـش  شریذپ  مدع  شریذپ و 

233 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن 
: دیامرف یم تسا ، یهلا  هفیظو  ماجنا  افرص  هکلب  دوش ، وا  دئاع  هک  تسا  یعفن  رطاخ  هب 

(. ِّقَْحلِاب ِساَّنِلل  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ  « ) میدرک لزان  قح  هب  مدرم  يارب  ار  ینامسآ )  ) باتک نیا  ام  »
يدَتْها ِنَمَف  « ) ددرگ یم هارمگ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنیزگرب  ار  یهارمگ  سک  ره  و  تسوا ، دوخ  عفن  هب  دریذـپ  ار  تیادـه  سک  ره  »

(. اْهیَلَع ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو 
(. ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو   ) تسا راذنا  غالبا و  اهنت  وت  هفیظو  یتسین » تیاده  هب  اهنآ  رابجا  رومأم  وت  «و 

233 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 39) رمزلا ةروس 
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دنوادخ : » دـیوگ یم تسادـخ  تسد  هب  ناشگرم  تایح و  هلمج  زا  اهناسنا و  زیچ  همه  دزاس  نشور  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 42 -) )
(. اِهتْوَم َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  « ) دنک یم ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا 

(. اهِمانَم ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو   ) دریگ یم باوخ » ماگنه  هب  زین  دنا  هدرمن هک  ار  یحاورا  «و 
.نآ زا  یفیعض  لکش  تسا و  گرم »  » ردارب باوخ »  » بیترت نیا  هب  و 

رادـیب باوخ  زا  زگره  هک  يا  هنوگ هب   ) دراد یم هگن  هدرک  رداص  ار  اهنآ  گرم  نامرف  هک  ار  یناسک  حاورا  سپـس  : » دـیازفا یم دـعب 
َتْوَْملا َو اَْهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  « ) نیعم يدمآ  رـس  ات  دـنادرگ  یم زاب  دـننامب ) هدـنز  دـیاب  هک   ) ار يرگید  حاورا  و  دـنوش ) یمن

(. یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری 
(. َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دننک یم هشیدنا  هک  یناسک  يارب  تسا  ینشور  ياه  هناشن رما  نیا  رد   » يرآ

233 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

يرادـیب باوخ و  تایح و  گرم و  ماظن  قیرط  زا  وا  ریبدـت  ناـسنا و  دوجو  رب  هّللا »  » تیمکاـح لـبق  هیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 43 -) )
نامه تعافـش  کلام  دنک  تباث  اهنآ  هب  ات  دروآ  یم نایم  هب  تعافـش  هلأسم  رد  ناکرـشم  فارحنا  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  دش  ملـسم 

: دیامرف یم روعش ، دقاف  ياهتب  هن  تسا ، یمدآ  تایح  گرم و  کلام 
(. َءاعَفُش ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  « ) دنا هتفرگ یناعیفش  ادخ  زا  ریغ  اهنآ  ایآ  »

234 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهتب  شتسرپ  دروم  رد  ناتسرپ  تب  فورعم  ياه  هناهب زا  یکی  هک  میناد  یم
«. دنشاب هدوب  هّللا  دزن  ام  ناعیفش  هک  میتسرپ  یم نیا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  ام  : » دنتفگ یم هک  دوب  نیا 

اهنآ خساپ  رد  هیآ  هلابند  رد  تیمکاح ، تیکلام و  تردق و  رب  عرف  ایناث  تسا و  روعش  كرد و  رب  عرف  الوا  تعافش  هک  اجنآ  زا  یلو 
اهنآ يارب  يروعـش  كرد و  و  دنـشابن ، يزیچ  کـلام  دـنچ  ره  دـیبلط ) یم تعافـش  اـهنآ  زا   ) اـیآ وـگب :  » اـهنآ هب  دـیامرف : یم نینچ 

(. َنُولِقْعَی ًاْئیَش َو ال  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْول  ُْلق َأ َو  ( ؟» دشابن
زا رگا  و  تسادـخ ، هیحان  زا  دـنراد  هچ  ره  دـنرادن ، يزیچ  دوخ  زا  اهنآ  دـیناد  یم هسدـقم  حاورا  ناگتـشرف و  ار  دوخ  ناعیفـش  رگا 

.دنرادن يروعش  لقع و  نیرتمک  تیکلام  مدع  رب  هوالع  اهنآ  دیبلط  یم تعافش  یبوچ  یگنس و  ياهتب 

234 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

(. ًاعیِمَج ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق  « ) تسادخ نآ  زا  تعافش  مامت  وگب : : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 44 -) )
ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  « ) دیوش یم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  امش  همه  سپس  و  تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاح   » اریز

(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث 
نذا هب  زج  زین  تعافش  دیوگ : یم تسا  مکاح  ملاع  لک  رب  هک  يدیحوت  هک  ارچ  دنک ، یم حالـس  علخ  یلکب  ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و 

.تسین نکمم  راگدرورپ 

234 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

تشز و رایسب  ياه  هرهچ زا  یکی  تسا و  كرش  دیحوت و  زا  نخـس  اجنیا  رد  مه  زاب  دنراد ! تشحو  ادخ  مان  زا  هک  اهنآ  هیآ 45 -) )
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داـی یگناـگی  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  و  : » دـیامرف یم هتخاـس ، سکعنم  دـیحوت  اـب  دروخرب  رد  ار  داـعم  نارکنم  ناکرـشم و  هدـننز 
، دوش یم دای  رگید  ياهدوبعم  زا  هک  یماگنه  اما  ددرگ ، یم رفنتم ) و   ) زئمـشم دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  ياـهلد  دوش  یم

ْمُه اذِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنـیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  ِةَرِخآـْلِاب َو  َنوـُنِمُْؤی  ـال  َنـیِذَّلا  ُبوـُُلق  ْتَّزَأَمْـشا  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو  « ) دـنوش یم لاحـشوخ  ناـنآ 
زا تحاران و  قح  مان  ندینـش  زا  هک  دوش  یم هناـگیب  اـهیکین  اـهیکاپ و  زا  دریگ و  یم وخ  اـهیتشز  هب  ناـنچ  ناـسنا  هاـگ  َنوُرِْـشبَتْسَی .)

.ددرگ یم داش  رورسم و  لطاب  ندینش 
دنراد هچ  ره  دنرضاح  هک  دنوش  یم شسدقم  مان  بوذجم  نانچ  هناگی  دنوادخ  مان  ندینش  زا  هک  دنتـسه  ینانمؤم  اهنآ  لباقم  هطقن 

.دننک وا  هار  راثن 
235 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

235 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

رفنتم هناگی  دنوادخ  مان  ندینش  زا  یتح  رورغم  نالهاج  نیا  جوجل و  هورگ  نیا  هک  دسر  یم اجنیا  هب  نخـس  هک  یماگنه  هیآ 46 -) )
نامیا زا  یکاح  هک  ینحل  اب  دروآ ، ادـخ  هاگرد  يوس  هب  ور  و  دـنادرگب ، يور  اـهنآ  زا  هک  دـهد  یم روتـسد  شربماـیپ  هب  دـنرازیب  و 
هودنا زا  هدنکآ  هک  ار  دوخ  بلق  مه  ات  درب ، وا  هاگرد  هب  ار  هورگ  نیا  تیاکش  و  دیوگ ، نخس  وا  اب  تسوا  قشع  زا  راشرـس  قیمع و 

.دهد لفاغ  هتفخ  حاورا  نآ  هب  یناکت  هار  نیا  زا  مه  و  دشخب ، شمارآ  تسا 
فالتخا هچنآ  رد  تناگدنب  نایم  رد  وت  راکشآ ، ناهن و  رارسا  زا  هاگآ  و  نیمز ، اهنامسآ و  هدننیرفآ  يا  ادنوادخ ! وگب : : » دیامرف یم

ِهِیف اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکْحَت  َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  َِملاع  ِضْرَْألا  ِتاواـمَّسلا َو  َرِطاـف  َّمُهَّللا  ِلـُق  « ) درک یهاوخ  يرواد  دنتـشاد 
(. َنوُِفلَتْخَی

!؟ دوس هچ  اما  دنتفا ، یم ناربج  رکف  هب  هک  تساجنآ  دنرب و  یم یپ  دوخ  هابتشا  هب  جوجل  ناهارمگ  نیا  تمایق  زور  يرآ !

235 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

، دوش هدوزفا  نآ  رب  زین  نآ  دننامه  دنشاب و  کلام  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  مامت  ناراکمتس  رگا  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  هیآ 47 -) )
ِیف ام  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َْول  َو   ) تسین نکمم  يزیچ  نینچ  اما  دنبای » یئاهر  تمایق  زور  دیدش  باذع  زا  ات  دننک  ادـف  ار  همه  دنرـضاح 

(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِباذَْعلا  ِءوُس  ْنِم  ِِهب  اْوَدَْتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  ًاعیِمَج َو  ِضْرَْألا 
اُونوُکَی َْمل  ام  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ادـَب  َو  « ) دـندرک یمن نامگ  زگره  هک  دوش  یم رهاظ  يروما  اهنآ  يارب  ادـخ  يوس  زا  و  : » دـیازفا یم سپس 

(. َنُوبِسَتْحَی
! درک یمن روطخ  اهنآ  رکف  هب  زگره  هک  دننیب  یم دوخ  مشچ  اب  ار  یئاهباذع  و 

235 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ماجنا هک  ار  يدب  لامعا   » زور نآ  رد  دیامرف : یم تشذـگ  لبق  هیآ  رد  هک  تسا  یبلطم  يارب  لیمکت  ای  حیـضوت  هیآ  نیا  هیآ 48 -) )
(. اُوبَسَک ام  ُتائِّیَس  ْمَُهل  اَدب  َو  « ) دوش یم راکشآ  اهنآ  يارب  دنا  هداد

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  « ) ددرگ یم عقاو  اهنآ  رب  دندرک  ازهتسا  ار  هچنآ  «و 
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235 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

236 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نخس ، عوضوم  اجنیا  رد  زاب  اما !...  دنتسه ، ادخ  دای  هب  اهیتخس  رد  هیآ 49 -) )
.دنک یم سکعنم  ار  اهنآ  تشز  ياه  هرهچ زا  يرگید  هرهچ  و  دنناملاظ ، نامیا و  یب دارفا 

َّسَم اذِإَف  « ) دناوخ یم شلکـشم ) لح  يارب   ) ار ام  دـسر ، يرقف ) جـنر و  درد و  و   ) ینایز ار  ناسنا  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم تسخن 
(. اناعَد ٌّرُض  َناْسنِْإلا 

ياطع فطل و  میزاس  فرط  رب  ار  شجنر  درد و  و   ) میهد یتمعن  وا  هب  دوخ  بناج  زا  هک  یماـگنه  سپـس   » تسا یتقوم  مه  نآ  اـما 
َلاق اَّنِم  ًۀَمِْعن  ُهاْنلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  « ) دنا هداد نم  هب  مدوخ  ینادراک  رطاخ  هب  ار  تمعن  نیا  دیوگ : یم و ) دراپس ، یم یشومارف  تسد  هب  ار  ام 

(. ٍْملِع یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ 
.تسادخ يوس  زا  یتبهوم  زین  شناد  ملع و  نآ  هک  دننک  یمن رکف  چیه  ربخ  یب نالفاغ  نیا 

: دـیوگ یم نینچ  دـننک  یم مگ  ار  دوخ  يدوز  هب  دنـسر  یتـمعن  هب  نوچ  هک  تیفرظ  مک  نیبدوخ و  دارفا  نیا  خـساپ  رد  نآرق  سپس 
(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  ٌۀَْنِتف َو  َیِه  َْلب  « ) دنناد یمن ناشرتشیب  یلو  تسا  اهنآ )  ) شیامزآ هلیسو  تمعن )  ) نیا یلو  »

.دننک راکشآ  دنراد  نورد  رد  ار  هچنآ  گرزب ، ياهتمعن  هب  ندیسر  نآ  لابند  هب  و  تخس ، ثداوح  زورب  اب  هک  تسا  نیا  فده 

236 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ام ياهتمعن  هک  دـندرک  یم اعدا  زین  اهنآ   ) دـنتفگ دـندوب  اهنآ  زا  لـبق  هک  یناـسک  ار  نخـس  نیا  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
ْمُْهنَع ینْغَأ  امَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اََهلاق  ْدَق  « ) تشادن يدوس  اهنآ  يارب  دندروآ  یم تسد  هب  ار  هچنآ  یلو  تسام ) تقایل  ملع و  هدیئاز 

(. َنُوبِسْکَی اُوناک  ام 
مـشچ اهنت  و  هدرک ، شومارف  شیوخ  رب  ار  یهلا  بهاوم  دنتـشادنپ و  یم ناشدوخ  تقایل  دولوم  ار  ناشلاوما  رورغم  ياـهنوراق  يرآ !

.دندوب هتخود  يرهاظ  بابسا  هب 

236 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

، نافوط یهلا ، ياهباذع  زا  یعون  هب  مادک  ره  و  اُوبَسَک .) ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهباصَأَف  « ) دیـسر اهنآ  هب  ناشلامعا  ياهیدب  سپـس  (- » هیآ 51 )
237 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنتفر  نایم  زا  و  دندش ، راتفرگ  ینامسآ ، ياه  هحیص و  هزرل ، نیمز  بالیس ،

ماجنا هک  یلامعا  ياهیدب  راتفرگ  يدوز  هب  زین  هّکم ] لها   ] هورگ نیا  ناملاظ  و   » دوبن اهنآ  هب  رـصحنم  تشونرـس  نیا  دیازفا : یم دعب 
اُوبَسَک َو ام  ُتائِّیَس  ْمُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  « ) دنزیرگب یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دنناوت  یمن زگره  و  دش ، دنهاوخ  دنا  هداد

(. َنیِزِْجعُِمب ْمُه  ام 
.دوش یم لماش  نورق  راصعا و  مامت  رد  ار  ادخ  زا  ربخ  یب رورغم و  نارگمتس  همه  دور و  یم رتارف  زین  اهنآ  زا  هکلب 

237 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هک درک  دزـشوگ  اهنآ  هب  تسام  دوخ  یئاناوت  یهاگآ و  دولوم  اـم  ياـهتمعن  دـنتفگ : یم هک  نخـس  نیا  خـساپ  رد  نآرق  هیآ 52 -) )
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کی نیا  دندش - راتفرگ  یئاهباذـع  بئاصم و  هچ  هب  دـنتفگ و  نارگید  ار  نخـس  نیمه  دـینیبب  دـینزب و  ناگتـشذگ  خـیرات  هب  يرس 
.تسا یخیرات  باوج 

دهاوـخب سکره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  دنتـسنادن  اـهنآ  اـیآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یلقع  باوـج  کـی  هـب  هـیآ  نـیا  رد  سپس 
(. ُرِدْقَی ُءاشَی َو  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» دزاس یم گنت  ای  هدرتسگ 

، دنمعنتم رظن  ره  زا  هک  یناوتان  فیعض و  دارفا  رایـسب  هچ  و  دنتـسه ، يوزنم  مورحم و  یگدنز  رد  هک  يا  هتـسیاش دارفا  دنرایـسب  هچ 
نینچ دـهاش  دیــشابن  دـمآ  یم تـسد  هـب  اـهنآ  ياـهتقایل  دارفا و  دوـخ  شــشوک  شـالت و  هیاـس  رد  یگمه  يداـم  ياـهیزوریپ  رگا 

.میشاب یئاه  هنحص
ٍمْوَِقل ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دـنروآ یم ناـمیا  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاـه  هناـشن تاـیآ و  نیا ، رد  : » دـیازفا یم هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل 

(. َنُونِمُْؤی
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  هنوگ  نامه  ادخ  كاپ  تاذ  يارب  یئاه  هناشن

مهرد اه و  هرگ ندش  هدوشگ  اهمیمـصت ، ندروخ  مه  رب  هلیـسوب  ار  ادخ  نم  ممهلا  ضقن  دوقعلا و  ّلح  مئازعلا و  خـسفب  هّللا  تفرع  »
«. متخانش اه  هدارا نتسکش 

.ددرگن ینیبدوخ  رورغ و  راتفرگ  دنکن و  مگ  ار  دوخ  ات  ناسنا  یناوتان  فعض و  زا  تسا  ییاه  هناشن اهنیا 

237 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

238 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  يررکم  ياهدیدهت  لابند  هب  دزرمآ : یم ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هیآ 53 -) )
ناراـکهنگ همه  يور  هب  يراودـیما  اـب  مأوت  ار  تشگزاـب  هار  اـجنیا  رد  دوب  هدـمآ  ناـملاظ  ناکرـشم و  دروم  رد  هتـشذگ  تاـیآ  رد 

فطل و تیاهن  زا  هدنکآ  ینحل  اب  تنوشخ ، یئوجماقتنا و  هن  تسا  تیاده  تیبرت و  روما  نیا  همه  زا  یلـصا  فده  اریز  دـیاشگ  یم
نم ناگدـنب  يا  وگب : اهنآ  هب  : » دـیامرف یم هدومن ، رداص  ار  اهنآ  وفع  نامرف  هدرک و  زاب  ناگمه  يور  هب  ار  شتمحر  شوغآ  تبحم 

هدنزرمآ و وا  هک  اریز  دزرمآ  یم ار  ناهانگ  همه  ادـخ  هک  دـیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا  هدرک متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک 
(. ًاعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  « ) تسا نابرهم 

یگدرتسگ و  تسا ، ناراکهنگ  همه  هب  تبـسن  دـیجم  نآرق  تایآ  نیرت  شخب دـیما  زا  هک  دـهد  یم ناـشن  هیآ  نیا  تاریبعت  رد  تقد 
«. تسین هیآ  نیا  زا  رتعیسو  يا  هیآ نآرق  مامت  رد  : » دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یتیاور  قبط  هک  تسا  يدح  هب  نآ 

، دنروآ ادخ  هاگرد  يوس  هب  ور  دنهد ، ریسم  رییغت  و  دنیآ ، دوخ  هب  هانگ  باکترا  زا  دعب  هک : تسا  نیا  رب  طورـشم  نارفغ  هدعو  نیا 
.دنهد ناشن  هبانا  هبوت و  نیا  رد  ار  دوخ  تقادص  لمع ، اب  دنشاب و  میلست  شنامرف  ربارب  رد 

238 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

: دـیامرف یم دـهد ، یم ناشن  ناراکهنگ  نامرجم و  همه  هب  ار  یهلا  تمحر  نارک  یب ياـیرد  نیا  رد  دورو  هار  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
(. ْمُکِّبَر یلِإ  اُوبِینَأ  َو   ) دینک حالصا  ار  دوخ  یگدنز  ریسم  و  دیدرگ » زاب  ناتراگدرورپ  هاگرد  هب  «و 

، دیآ امش  غارس  هب  یهلا )  ) باذع هک  نآ  زا  شیپ  دیدرگ ) اریذپ  دیونشب و  ناج  شوگ  هب  ار  شنامرف  و   ) دیوش میلـست  وا  ربارب  رد  «و 
(. َنوُرَْصُنت َُّمث ال  ُباذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َُهل  اوُِملْسَأ  َو  «! ) دیوشن يرای  سک  چیه  يوس  زا  سپس 
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238 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

زا و  : » دـیازفا یم هدروآ ، ناـیم  هب  تسا  لـمع »  » هلحرم هک  موـس  هلحرم  زا  نخـس  مالـسا  هباـنا و  هلحرم  ندوـمیپ  زا  دـعب  هیآ 55 -) )
امش غارـس  هب  ناهگان  یهلا )  ) باذع هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، يوریپ  هدش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هک  یتاروتـسد  نیرتهب 

(. َنوُرُعْشَت ُْمْتنَأ ال  ًۀَتَْغب َو  ُباذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا  َو  « ) دیرادن ربخ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیآ 
239 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

: تسین رتشیب  ماگ  هس  ادخ  تمحر  هب  لوصو  ریسم  بیترت  نیا  هب  و 
.تسادخ يوس  هب  ندروآ  يور  هانگ و  زا  ینامیشپ  هبوت و  لوا  ماگ 

.تسا حلاص  لمع  موس  ماگ  و  وا ، نامرف  ربارب  رد  میلست  نامیا و  مود  ماگ 

239 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

هدمآ هتـشذگ  لامعا  ناربج  حالـصا و  هبوت و  يارب  يدکؤم  روتـسد  هتـشذگ  تایآ  رد  تسا : هدوهیب  ینامیـشپ  زور  نآ  هیآ 56 -) )
زا نـم  رب  سوـسفا  دـیوگب : تماـیق ) زور   ) یــسک اداـبم   » تـسا نآ  يارب  اهروتــسد  نـیا  دـیوگ : یم نآ  بـیقعت  رد  اـجنیا  رد  دوـب ،

ُتْطَّرَف ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  «! ) مدوب وا ) تایآ   ) ناگدننک هرخـسم  زا  و  مدرک ! ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  یئاهیهاتوک 
(. َنیِرِخاَّسلا َنَِمل  ُْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا َو  ِْبنَج  ِیف 

اهیدـج نتفرگ  یخوش  و  اهیراکفالخ ، اهیراک و  هحماسم  و  اهطیرفت ، هجیتن  دوش و  یم رـشحم  هصرع  دراو  ناسنا  هک  یماگنه  يرآ !
رب ار  دوخ  ینورد  تلاح  نیا  و  دـنکفا ، یم هیاس  وا  بلق  رب  قیمع  یتمادـن  اب  مأوت  نیگنـس  یهودـنا  دـنیب ، یم دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار 

.دراد یم نایب  قوف  ياه  هلمج تروص  هب  هدروآ و  نابز 

239 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ُْتنَُکل ِینادَه  َهَّللا  َّنَأ  َْول  َلوُقَت  ْوَأ  « ) مدوب ناراکزیهرپ  زا  درک  یم تیاده  ارم  دنوادخ  رگا  دـیوگب : ای  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 57 -) )
(. َنیِقَّتُْملا َنِم 

هب تانـسح  زا  رپ  تسد  اب  هک  دـنیب  یم ار  یهورگ  دـنروآ ، یم باسح  نازیم  ياپ  هب  ار  وا  هک  دـیوگ  یم یناـمز  اـیوگ  ار  نخـس  نیا 
.دورب یهلا  ياهتمعن  يوس  هب  نانآ  هارمه  دشاب و  نانآ  فص  رد  دنک  یم وزرآ  زین  وا  دنوش ، یم هناور  تشهب  يوس 

239 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ناراکوکین زا  متشگ و  یم زاب  ایند ) هب   ) رگید راب  شاک  يا  دیوگب : دنیب  یم ار  یهلا  باذع  هک  یماگنه  ای  : » دیازفا یم زاب  هیآ 58 -) )
(. َنِینِسْحُْملا َنِم  َنوُکَأَف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  َْول  َباذَْعلا  يَرَت  َنیِح  َلوُقَت  ْوَأ  ( !؟» مدوب

زا یهآ  دـتفا ، یم نآ  كاندرد  باذـع  هرظنم  نازوس و  شتآ  هب  شمـشچ  دـنرب و  یم خزود  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  یماگنه  نیا  و 
.ددرگ زاب  ایند  هب  ات  دش  یم هداد  هزاجا  وا  هب  شاک  يا  دنک  یم وزرآ  دشک و  یم رب  لد 
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239 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

240 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم خساپ  نینچ  مود  راتفگ  هس  نیا  ربارب  رد  نآرق  هیآ 59 -) )
َْتبَّذَکَف ِیتایآ  َْکتَءاج  ْدَق  یَلب  « ) يدوب نارفاک  زا  و  يدومن ، ربکت  و  يدرک ، بیذـکت  ار  نآ  اما  دـمآ  وت  غارـس  هب  نم  تایآ  يرآ  »

(. َنیِِرفاْکلا َنِم  َْتنُک  َتْرَبْکَتْسا َو  اِهب َو 
بتک همه  نیا  زج  تسیچ ؟ یهلا  تیادـه  مدوب » ناراکزیهرپ  زا  دوب  هدـمآ  نم  غارـس  هب  یهلا  تیادـه  رگا   » یئوگ یم هک  نیا  ینعی 

؟ سفنا قافآ و  رد  قح  ياه  هناشن تایآ و  ادخ و  ناگداتسرف  ینامسآ و 
؟ دوب هچ  نآ  لباقم  رد  وت  لمعلا  سکع  يدینش  يدید و  ار  تایآ  نیا  همه 

نآ هجیتن  و  یهلا » تایآ  بیذـکت   » نآ لابند  هب  تسا و  یلـصا  هشیر  رابکتـسا »  » لمع هس  نیا  ناـیم  زا  رفک ! رابکتـسا و  بیذـکت و 
.تسا نامیا » یب رفک و  »

240 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

نامیشپ دوخ  هدرک  زا  تمایق  زور  رد  هک  دوب  يربکتسم  زادرپ و  غورد  ناکرشم  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 60 -) )
نخـس نیمه  همادا  رد  اـجنیا  رد  لوبق - لـباق  ریغ  لـصاح و  یب یئاـضاقت  دـننک - یم ناـهج  نیا  هب  تشگزاـب  ياـضاقت  دـنوش و  یم
اُوبَذَک َنیِذَّلا  يَرَت  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  «! ) تسا هایس  ناشیاهتروص  هک  ینیب  یم دنتسب  غورد  ادخ  رب  هک  ار  یناسک  تمایق  زور  و  : » دیوگ یم

(. ٌةَّدَوْسُم ْمُهُهوُجُو  Р هَّللا یَلَع 
(. َنیِرِّبَکَتُْمِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ( !؟» تسین ناّربکتسم  يارب  یهاگیاج  منهج  رد  ایآ  : » دیازفا یم سپس 

240 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

: دیامرف یم تسا ، نایم  رد  تمایق  رد  اهنآ  تداعس  ناراکزیهرپ و  هورگ  ینعی  هورگ  نیا  لباقم  هطقن  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  هیآ 61 -) )
(. ْمِِهتَزافَِمب اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ُهَّللا  یِّجَُنی  َو  « ) دشخب یم ییاهر  يراگتسر  اب  دندرک  هشیپ  اوقت  هک  ار  یناسک  دنوادخ  «و 

: دهد یم حیضوت  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  ود  نیا  اب  ار  يزوریپ  حالف و  نیا  سپس 
(. َنُونَزْحَی ْمُه  ُءوُّسلا َو ال  ُمُهُّسَمَی  ال  « ) دش دنهاوخن  نیگمغ  زگره  دسر و  یمن اهنآ  هب  يدب  چیه  »

بهاوم مامت  تقیقح  رد  هاتوک  ریبعت  نیا  درادن ، دوجو  يزیچ  رورـس  دجو و  یکاپ و  یکین و  زج  هک  دـننک  یم یگدـنز  یناهج  رد 
.تسا هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  یهلا 

241 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

241 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

، هداد همادا  تشاد  ناکرـشم  اب  هک  ار  یئاهوگتفگ  ددرگ و  یم زاب  كرـش  اب  هزرابم  دیحوت و  هلأسم  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  هیآ 62 -) )
ٍء ْیَـش ِّلُک  یلَع  َوُه  ٍء َو  ْیَـش ِّلُـک  ُِقلاـخ  ُهَّللا  « ) تسا ایـشا  همه  رب  رظاـن  ظـفاح و  تسا و  زیچ  همه  راگدـیرفآ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم

(. ٌلیِکَو
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«. تیبوبر دیحوت   » هب هراشا  مود  هلمج  تسا و  تیقلاخ » دیحوت   » هب هراشا  لوا  هلمج 
.دنا هدوب فرتعم  نآ  هب  ابلاغ  ناکرشم  یتح  هک  تسا  يزیچ  تیقلاخ  دیحوت  هلأسم 

رد دنتـسناد و  یم اهتب  ار  دوخ  ياهراک  ربدـم  ناـبهگن و  ظـفاح و  هاـگ  دـندوب  هدـش  فارحنا  راـتفرگ  تیبوبر  دـیحوت  رد  اـهنآ  یلو 
.دندرب یم هانپ  اهنآ  هب  تالکشم 

241 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

اهنامـسآ و ياهدـیلک  : » دـیوگ یم هدرک ، لیمکت  ار  لبق  هیآ  يدـیحوت  ثحب  دـنوادخ  تیکلام  دـیحوت  رکذ  اـب  هیآ  نیا  هیآ 63 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُدِیلاقَم  َُهل  « ) تسوا نآ  زا  نیمز 

.تسا ینالف  تسد  هب  راک  نیا  دیلک  میئوگ : یم هکنانچ  تسا ، يزیچ  رب  هطلس  ای  تیکلام و  زا  هیانک  الومعم  ریبعت  نیا 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  « ) دـنناراکنایز دـندش  رفاـک  دـنوادخ  تاـیآ  هب  هک  یناـسک  و  : » دـنک یم يریگ  هجیتـن  نینچ  هلمج  نیا  زا  دـعب  نآرق 

(. َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِتایِآب 
مامت هک  یـسک  زا  دنا ، هدش نادرگرـس  اه  ههاریب رد  هدرک و  اهر  ار  تاکرب  تاریخ و  همه  یعقاو  همـشچ  رـس  یلـصا و  عبنم  هک  ارچ 
هتخاس اهنآ  زا  يراک  اـقلطم  هک  دـنا  هتفر یناوتاـن  تادوجوم  غارـس  هب  هتفاـت و  رب  يور  تسوا  تسد  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ياهدـیلک 

.تسین

241 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

رد دـیحوت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم یبوخ  هب  دـش  رکذ  هتـشذگ  تایآ  رد  دـیحوت  ياه  هخاش هراب  رد  هچنآ  عومجم  زا  هیآ 64 -) )
اهتب ربارب  رد  هک  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـیابن  یلقاع  هدـیمهف و  ناسنا  چـیه  هک  اجنآ  اـت  تسا ، راـکنا  لـباق  ریغ  تقیقح  کـی  تداـبع 

242 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نم  هب  ایآ  وگب : : » دیوگ یم زیمآ  ددشت  عطاق و  ینحل  اب  نآ  لابند  هب  اذل  دنک ، هدجس 
(. َنُولِهاْجلا اَهُّیَأ  ُُدبْعَأ  یِّنوُُرمْأَت  ِهَّللا  َْریَغَف  ُْلق َأ  ( !؟» نالهاج يا  متسرپب  ار  ادخ  ریغ  هک  دیهد  یم روتسد 

نایادخ هک  دندرک  یم توعد  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  یهاگ  ناکرشم  رافک و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  نخـس  نیا 
تحارص اب  و  دنک ، یم ادیپ  يرتقیمع  موهفم  دزیهرپب  اهتب  هب  تبسن  داقتنا  یئوجبیع و  زا  لقا  دح  ای  و  دنک ، شتسرپ  مارتحا و  ار  اهنآ 

ماـمت رد  دـیاب  كرـش  درک ، شزاـس  هلماـعم و  نآ  رـس  رب  ناوتب  هک  تسین  یبـلطم  كرـش  یفن  دـیحوت و  هلأـسم  هک  دراد  یم مـالعا 
! ددرگ وحم  ناهج  هحفص  زا  دوش و  هدیبوک  مهرد  شیاه  هرهچ

242 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

نآ زا  لبق  تایآ  رد  هک  ار  دیحوت  كرـش و  هب  طوبرم  لئاسم  نانچمه  نآرق  دور ! یم داب  رب  تلامعا  يوش  كرـشم  رگا  هیآ 65 -) )
.دنک یم بیقعت  دوب  نخس 

مامت يوش  كرشم  رگا  هک  هدش  یحو  نیـشیپ  ناربمایپ  همه  وت و  هب  : » دیامرف یم هدرک ، وگزاب  ار  كرـش  رطخ  عطاق  نحل  اب  تسخن 
َُکلَمَع َو َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َکـَْیلِإ َو  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو  « ) دوب یهاوخ  ناراـکنایز  زا  دوش و  یم هاـبت  تلاـمعا 

(. َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل 
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.دنوش كرشم  لاحم  ضرف  هب  رگا  یهلا  ناربمایپ  دروم  رد  یتح  دراد  كانرطخ  دمایپ  ود  كرش  بیترت  نیا  هب 
.ندش یگدنز  نایز  نارسخ و  راتفرگ  مود  و  تسا ، لامعا  طبح  هلأسم  تسخن 

تسا و دیحوت  لصا  هب  داقتعا  لامعا  یلوبق  طرش  هک  ارچ  تسا  كرش  رطاخ  هب  لمع  شاداپ  راثآ و  وحم  ینعم  هب  لامعا » طبح   » اما
.تسین هتفریذپ  یلمع  چیه  نآ  نودب 

رازاب نیا  رد  تساهبنارگ  رمع  درخ و  لقع و  هک  ار  دوخ  ياه  هیامرـس نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـهنآ  ندـش  راـکنایز  اـما  و 
«! دندیرخن یعاتم  هودنا  ترسح و  زج   » هداد و تسد  زا  ایند  تراجت  گرزب 

242 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ُْدبْعاَف َو َهَّللا  َِلب  « ) شاب نارازگرکـش  زا  نک و  تدابع  ار  دنوادخ  اهنت  هکلب  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 66 -) )
243 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِرِکاَّشلا .) َنِم  ْنُک 

.دشاب هّللا »  » كاپ تاذ  ارصحنم  دیاب  وت  دوبعم  ینعی 

243 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ار ادخ  اهنآ  : » دیوگ یم هدرک ، رکذ  ار  اهنآ  فارحنا  یلصا  هشیر  هتخادرپ ، كرـش  یفن  يارب  يرگید  نایب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 67 -) )
مه هک  دـنداد  لزنت  اجنآ  ات  ار  وا  سدـقم  مان  لیلد  نیمه  هب  و  ِهِرْدَـق .) َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  َو  « ) دنتخانـشن تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ 

.دنداد رارق  اهتب  فیدر 
ره زا  دودحمان  نایاپ و  یب تسا  يدوجو  وا  دنادب  هک  یسک  تسا ، دنوادخ  هراب  رد  حیحص  تفرعم  مدع  كرـش  همـشچ  رـس  يرآ !
زا دـندنمزاین و  وا  دوجو  ضیف  هب  هظحل  ره  دوخ  ياـقب  رد  یتـح  تسوا و  هیحاـن  زا  تادوـجوم  همه  شنیرفآ  رگید  يوـس  زا  رظن و 
مه یتعافـش  رگا  یتح  و  تسوا ، تردـق  اـب  تسد  هب  قازرا  همه  تالکـشم و  ماـمت  هرگ  ندوشگ  یتسه و  ملاـع  ریبدـت  موس  يوس 

.درآ يرگید  يوس  هب  ور  درادن  ینعم  دوب ، دهاوخ  وا  نامرف  نذا و  هب  دریگ  ماجنا 
نکمم ریغ  ـالقع  تاـهج  عیمج  زا  دودـحمان  دوجو  ود  اریز  تسا  لاـحم  وا  يارب  یگناـگود  تافـص ، نیا  اـب  يدوجو  نینچ  الـصا 

.دینک تقد  تسا -
رد تمایق  زور  رد  نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  : » دیوگ یم هدرک ، هدافتـسا  ابیز  یئانک  ریبعت  ود  زا  وا  تردـق  تمظع و  نایب  يارب  سپس 

(. ِِهنیِمَِیب ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  ِۀَمایِْقلا َو  َمْوَی  ُُهتَْضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو  « ) وا تسد  رد  هدیچیپ  اهنامسآ  تسوا و  هضبق 
تـسد « ) نیمی  » باختنا اصوصخم  دراد ، نآ  رب  ار  طلـست  نیرتلماک  هتفرگ  تسار  تسد  رد  هدـیچیپ و  مهرد  ار  يراموط  هک  یـسک 

نآ رد  يرتشیب  تردـق  توق و  دـنهد و  یم ماجنا  تسار  تسد  اب  ار  مهم  ياـهراک  صاخـشا  بلاـغ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تسار )
.دننک یم ساسحا 

ات تسا ، رگید  ناـهج  رد  یتـسه  ملاـع  رب  راـگدرورپ  هقلطم  هطلـس  زا  هیاـنک  تاریبـعت  تاـهیبشت و  نیا  همه  هک : نیا  نخـس  هاـتوک 
هب نآ  دننام  تعافـش و  هناهب  هب  ات  تسا ، دنوادخ  تردق  فک  رد  تالکـشم  لح  تاجن و  دیلک  زین  تمایق  ملاع  رد  دـننادب  ناگمه 

.دنورن رگید  ياهدوبعم  اهتب و  غارس 
244 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  وا  تردق  هضبق  رد  تروص  نیمه  هب  نامسآ  نیمز و  زین  ایند  نیا  رد  هتبلا 
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رایتخا رد  وا و  نآ  زا  زیچ  همه  هک  دنبای  یم رد  ینـشور  هب  یگمه  تسا و  رتراکـشآ  نامز  ره  زا  دـنوادخ  تردـق  زور  نآ  رد  یلو 
.تسوا

زا تسا  ماقم  دـنلب  هزنم و  دـنوادخ  : » دـیامرف یم ایوگ  هدرـشف و  يریگ  هجیتن  کـی  رد  هیآ  رخآ  رد  قوف  تاـنایب  زا  دـعب  لاـح  ره  هب 
(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  « ) دنرادنپ یم وا  يارب  هک  ییاهکیرش 

تب كرـش و  ياه  ههاریب هب  زگره  دـندرک  یمن تواضق  وا  كاپ  تاذ  هراب  رد  دوخ  ياه  هشیدـنا کچوک  ياهـسایقم  اب  اـهناسنا  رگا 
.دنداتفا یمن یتسرپ 

244 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ار هلأسم  نیمه  هیآ  نیا  رد  دمآ ، نایم  رد  تمایق  زا  نخـس  لبق  هیآ  رد  ناگدـنب : یمومع  تایح  گرم و  و  روص » هخفن  (- » هیآ 68 )
همه سپ  دوش  یم هدیمد  روص  رد  و  : » دیامرف یم هدرک ، عورش  ایند  نایاپ  زا  تسخن  دنک ، یم بیقعت  تایصوصخ  زا  يرایـسب  رکذ  اب 

ْنَم ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  « ) دهاوخب ادخ  هک  یناسک  رگم  دنریم ، یم دنتسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک 
(. ُهَّللا َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف 

یتسه ملاع  رـساترس  رد  هک  يا  هنوگ هب  دـنریم  یم ماجنا  رـس  زین  هدـنامیقاب  هورگ  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  تایاور  زا  هتبلا 
«. تومی ّیح ال   » دنوادخ زج  دوب ، دهاوخن  هدنز  يدوجوم 

يرْخُأ ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  «! ) دنتـسه ازج ) باسح و   ) راظتنا رد  دنزیخ و  یم اپ  هب  یگمه  ناهگان  دوش ، یم هدـیمد  روص  رد  رگید  راب  سپس 
(. َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف 

همه لوا  هثداح  رد  دـهد : یم خر  یناهگان  هثداـح  ود  زیخاتـسر  زاـغآ  ناـهج و  ناـیاپ  رد  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
اپ هب  و  دـنوش ، یم هدـنز  ناهگان  اـهناسنا  همه  دریگ  یم تروص  يا  هلـصاف اـب  هک  مود  هثداـح  رد  و  دـنریم ، یم اروف  هدـنز  تادوجوم 

.دنباسح راظتنا  رد  دنزیخ و  یم

244 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

.دبای یم همادا  نانچمه  تمایق  هب  طوبرم  ياهثحب  هیآ  نیا  رد  دوش ! یم نشور  ادخ  رون  هب  نیمز  هک  زور  نآ  هیآ 69 -) )
245 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش » یم نشور  شراگدرورپ  رون  هب  زور ) نآ   ) رد نیمز  و  : » دیامرف یم تسخن 

(. اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  (َو 
ریسفت ود  همه  زا  رتمهم  هک  تسا  هدش  هتفگ  یفلتخم  ياهریسفت  تسیچ ؟ یهلا  رون  هب  یئانشور  و  قارشا »  » نیا زا  روظنم  هک  نیا  رد 

: تسا ریز 
.دنک یم ینارون  نآ  اب  زور  نآ  رد  ار  نیمز  هحفص  دنوادخ  هک  تسا  تلادع  قح و  بر ، رون  زا  روظنم  دنا : هتفگ یعمج  - 1

تسا تمایق  زور  تایـصوصخ  زا  هک  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  ندش  نشور  زا  دارم  دیوگ : یم نازیملا »  » هدنـسیون ردقیلاع  رـسفم  - 2
نایصع و تعاطا و  رش و  ریخ و  زا  اهناسنا  لامعا  ءایـشا و  قیاقح  ندش  رهاظ  اهباجح و  اه و  هدرپ نتفر  رانک  ءاطغ و  فاشکنا  نامه 

َْکنَع انْفَـشَکَف  اذـه  ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  : ) تسا هدرک  لالدتـسا  ینعم  نیا  رب  هروس ق  هیآ 22  هب  سپـس  دـشاب ، یم لطاب  قح و 
هب تمـشچ  زورما  میدز و  رانک  تمـشچ  ربارب  زا  ار  هدرپ  اـم  يدوب ، عوضوم  نیا  زا  تلفغ  رد  وت  ( » ٌدـیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاـطِغ 
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هب نایم  نیا  رد  نیمز  صوصخ  رکذ  یلو  دوش  یم لماش  ار  زیچ  همه  زور  نآ  رد  یهلا  قارـشا  نیا  هک  تسا  تسرد  دنیب !» یم یبوخ 
.تسا زور  نآ  رد  نیمز  يور  مدرم  لاح  نایب  یلصا  فده  هک  تسا  نآ  رطاخ 

- يدهم ترـضح  مایق  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  یـضعب  رد  مینیب  یم رگا  تسا و  تمایق  هب  طوبرم  هیآ  نیا  کش  نودب 
- جع يدهم - ترـضح  مایق  ماگنه  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  رب  يدـیکأت  و  تسا ، هیبشت  قیبطت و  یعون  تقیقح  رد  هدـش  ریـسفت  جـع -

ایند تعیبـط  هک  اـج  نآ  اـت  نیمز  يور  رد  قح ، هب  ماـما  نآ  هلیـسو  هب  داد  لدـع و  و  دـش ، دـهاوخ  تماـیق  هنحـص  زا  يا  هنومن اـیند 
.دش دهاوخ  امرفمکح  دریذپ  یم

َو  ) دـننک یم یگدیـسر  نآ  هب  و  دـنهن » یم شیپ  ار  لامعا  ياه  همان و  : » دـیوگ یم تسا  لامعا  هماـن  زا  نخـس  هیآ  نیا  مود  هلمج  رد 
(. ُباتِْکلا َعِضُو 

.تسا عمج  نآ  رد  گرزب  کچوک و  ناسنا  لامعا  یمامت  هک  ییاه  همان
(. ِءادَـهُّشلا َنیِِّیبَّنلاـِب َو  َء  یِج َو  « ) دـنزاس یم رـضاح  ار  ناـهاوگ  ناربماـیپ و  و  : » دـیازفا یم تسا  ناـهاوگ  زا  نخـس  هک  دـعب  هلمج  رد 

246 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
َو : » میناوخ یم فارعا  هروس  هیآ 6  رد  هک  هنوگ  نامه  دنیوگ ، نخـس  نامرجم  هب  دوخ  تلاسر  يادا  زا  ات  دنوش  یم راضحا  ناربمایپ 

«. درک میهاوخ  لاؤس  عطق  روطب  نالوسر  زا  ام  َنِیلَسْرُْملا » َّنَلَئْسََنل 
دیکأت يارب  یلو  تسا ، هاگآ  زیچ  همه  زا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  دـنهد ، یهاوگ  لدـع  همکحم  نآ  رد  هک  نیا  يارب  ناهاوگ »  » و

.تسا مزال  دوهش  روضح  تلادع  بتارم 
(. ِّقَْحلِاب ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  « ) دوش یم يرواد  قح  هب  اهنآ  نایم  و  : » دیوگ یم هلمج  نیمراهچ 

(. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  « ) دش دهاوخن  متس  نانآ  هب  و  : » دیازفا یم هلمج  نیمجنپ  رد  و 
.درادن یموهفم  يرگدادیب  ملظ و  یهاگداد  نینچ  رد  دشاب ، ادخ  مکاح ، هک  یماگنه  تسا  یهیدب 

246 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، لیمکت  ار  نخس  نیا  هیآ  نیا  رد  هلمج  نیمشش  و  هیآ 70 -) )
(. ْتَلِمَع ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  « ) دوش یم هداد  تساک  مک و  یب تسا  هداد  ماجنا  هچنآ  سک  ره  هب  «و 

ناـسنا لـمع  هک  رترب  نیا  زا  يرفیک  شاداـپ و  هچ  و  دوش ! یم هداد  اـهنآ  هب  ناـشلامعا  دوخ  هک  ناـشلامعا  رفیک  شاداـپ و  ازج و  هن 
.دوش هداد  لیوحت  وا  هب  لماک  روطب 

نیرخآ نیمتفه و  رد  اذل  دراد  هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  هک  یـسک  دنک  ارجا  اقیقد  ار  تلادـع  ياه  همانرب نیا  دـناوت  یم یـسک  هچ 
(. َنُولَعْفَی اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  « ) تسا رتهاگآ  همه  زا  دنداد  یم ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  وا  و  : » دیامرف یم هلمج 

.دنک راضحا  ار  ناهاوگ  هک  دنک  یم باجیا  شتلادع  فطل و  اما  تسا ، ملعا  دوهش  همه  زا  وا  هک  تسین  دوهش  هب  يزاین  یتح 

246 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

لامجا تروص  هب  ار  هچنآ  و  دهد ، یم همادا  ار  داعم  ياهثحب  نانچمه  نآرق  دنوش : یم خزود  دراو  هورگ ، هورگ  هک  اهنآ  هیآ 71 -) )
.دنک یم نایب  لیصفت  روطب  هدمآ  نارفاک  نانمؤم و  رفیک  شاداپ و  دروم  رد  هتشذگ  تایآ  رد 
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247 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هورگ  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  : » دیوگ یم دنک و  یم عورش  نایخزود  زا  تسخن 
(. ًارَمُز َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِس  َو  «! ) دنوش یم هدنار  منهج  يوس  هب  هورگ 

يور زا   ) خزود نانابهگن  دوش و  یم هدوشگ  نآ  ياهرد  دنـسر  یم خزود  هب  یتقو   » اـت دـنک  یم ادـیپ  همادا  رما  نیا  دـیازفا : یم سپس 
زا دـنناوخب و  امـش  يارب  ار  ناتراگدرورپ  تایآ  هک  دـندماین  ناـتیوس  هب  امـش  ناـیم  زا  ینـالوسر  اـیآ  دـنیوگ : یم اـهنآ  هب  تمـالم )

ْمُْکیَلَع َنُوْلتَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهل  َلاق  اُهباْوبَأ َو  ْتَِحُتف  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ( !؟» دـنراد رذـح  رب  ار  امـش  زور  نیا  تاقالم 
(. اذه ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِْذُنی  ْمُکِّبَر َو  ِتایآ 

هک یماگنه  اهنادنز  ياهرد  دـننامه  تسرد  تسا  هتـسب  اهنآ  دورو  زا  لبق  منهج  ياهرد  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 
اما دـنک ، یم باجیا  اهنآ  رد  يرتشیب  تشحو  یناهگان  هدـهاشم  نیا  دوش و  یم هدوشگ  نانآ  يور  هب  ناهگان  دنـسر  یم نآ  کیدزن 

.دوب مهارف  امش  يارب  تیاده  بابسا  مامت  دنیوگ  یم اهنآ  هب  هک  دنریگ  یم رارق  خزود  نانزاخ  تمالم  رابگر  ریز  رد  زیچ  ره  زا  لبق 
.تفرگ ار  امش  ناماد  يزور  هریت  نیا  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

ام رب  ار  یهلا  تایآ  دـندمآ و  ناربمایپ   ) يرآ دـنیوگ : یم  » هداد خـساپ  اـهنآ  هب  دولآ  درد  هاـتوک و  هلمج  کـی  اـب  اـهنآ  لاـح  ره  هب 
یَلَع ِباذَْعلا  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  یَلب َو  اُولاق  « ) تسا هدش  ملـسم  نارفاک  رب  یهلا  باذـع  نامرف  یلو  میدرک ) تفلاخم  ام  و  دـندناوخ ،

(. َنیِِرفاْکلا
دنهاوخن نیا  زا  رتهب  یتشونرس  اعبط  دنتفرگ و  شیپ  ار  یهلا  تایآ  راکنا  ایبنا و  بیذکت  هار  هک  دننک  یم فارتعا  اهنآ  بیترت  نیا  هب 

.تشاد

247 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

نآ رد  هنادواـج  دـیوش ، دراو  منهج  ياـهرد  زا  دوش : یم هتفگ  ناـنآ  هب   » منهج هناتـسآ  رد  هاـتوک  يوگتفگ  نیا  زا  سپ  هیآ 72 -) )
(. َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْدا  َلِیق  ( !؟» ناربکتم هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب  هچ  دینامب ،

تـسا هدش  میظنت  اهناسنا  لامعا  بسح  رب  هک  دـشاب  یئاهرد  ینعم  هب  تسا  نکمم  میا - هدرک هراشا  مه  البق  هکنانچ  منهج - ياهرد 
، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  .تسا  نینچ  زین  تشهب  ياهرد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنرب ، یم خزود  هب  دوخ  لـمع  بساـنت  هب  ار  یهورگ  ره  و 

248 ص : ج4 ،
، دـننک یم هیکت  ربکت »  » هلأسم يور  درب  یم خزود  هب  ار  وا  هک  ناسنا  هلیذر  فاصوا  ماـمت  ناـیم  زا  باذـع  ناگتـشرف  هک  نیا  بلاـج 

.تسا قح  ربارب  رد  میلست  مدع  رورغ و  ربک و  همه  زا  شیب  هانگ  فارحنا و  رفک و  یلصا  همشچ  رس  هک  نیا  هب  هراشا 
دوجو شبلق  رد  ربک ، يا  هرذ رادـقم  هب  هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  زا  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و 

«! دوش یمن تشهب  لخاد  دشاب  هتشاد 

248 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

ار داعم  هب  طوبرم  ياهثحب  نانچمه  هروس  نیا  تایآ  نیرخآ  رد  نآرق  دنوش ! یم تشهب  دراو  هورگ  هورگ  تیعمج  نیا  و  هیآ 73 -) )
نانمؤم دورو  یگنوگچ  زا  نخـس  اجنیا  رد  دوب  منهج  هب  نارفاک  دورو  یگنوگچ  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  نوچ  و  دهد ، یم همادا 

.ددرگ رتراکشآ  رتنشور و  لئاسم  هلباقم  هنیرق  هب  ات  تسا ، تشهب  رد  راکزیهرپ 
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ْمُهَّبَر اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  « ) دـنوش یم هدرب  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندرک  هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  یناسک  و  : » دـیوگ یم تسخن 
(. ًارَمُز ِۀَّنَْجلا  َیلِإ 

بتارم هلـسلس  رگناشن  هک  فلتخم  ياـههورگ  رد  ناـیتشهب  هک  دـهد  یم ناـشن  تسا  کـچوک  ياـههورگ  ینعم  هب  هک  رمز »  » هملک
.دنور یم تشهب  يوس  هب  تساهنآ  يونعم  تاماقم 

نآ نانابهگن  ماگنه ) نیا  رد   ) و تسا ، هدش  هدوشگ  اهنآ  يارب  لبق  زا  نآ  ياهرد  هک  یلاح  رد  دنـسر  یم تشهب  هب  اهنآ  هک  نیا  ات  »
اذِإ یَّتَح  «! ) دینامب هنادواج  دـیوش و  تشهب  لخاد  اهتمعن  نیا  داب  ناتیاراوگ  امـش ! رب  مالـس  دـنیوگ : یم اهنآ  هب  تمحر ] ناگتـشرف  ]

(. َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  اُهباْوبَأ َو  ْتَِحُتف  اهُؤاج َو 
ناـیتشهب دروم  رد  یلو  دوش ، یم هدوشگ  شیاـهرد  دنـسر  یم خزود  هب  هک  یماـگنه  دـیوگ  یم ناـیخزود  دروم  رد  هک  نیا  بلاـج 

.دنلئاق اهنآ  يارب  هک  تسا  یصاخ  مارکا  مارتحا و  هب  هراشا  نیا  و  هدش ، هدوشگ  لبق  زا  شیاهرد  دیوگ  یم
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  .تساهنآ  هب  تخـس  شنزرـس  تمالم و  باذع  ناگتـشرف  نخـس  نیتسخن  هک  میدـناوخ  نایخزود  دروم  رد 

249 ص : ج4 ،
.تسا مارکا » مارتحا و  دورد و  مالس و   » نخس نیتسخن  نایتشهب  دروم  رد  یلو 

249 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

لقن اهنآ  زا  تسا  نایتشهب  رطاخ  تیاضر  يدونـشخ و  تیاـهن  زا  یکاـح  هک  ینعم  رپ  هاـتوک و  هلمج  راـهچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
ِهَِّلل ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  « ) درک افو  ام  هراب  رد  شیوخ  هدعو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  دنیوگ : یم اهنآ  : » دـنک یم

(. ُهَدْعَو انَقَدَص  يِذَّلا 
(. َضْرَْألا اَنَثَرْوَأ  َو  « ) دیشخب ام  هب  داد و  رارق  ام  ثاریم  ار  تشهب )  ) نیمز و  : » دیازفا یم دعب  ياه  هلمج رد 

اهنآ هب  یمک  تمحز  ربارب  رد  تمعن  همه  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ثرا »  » هب ریبعت  و  تسا ، تشهب  نیمز  اـجنیا  رد  نیمز  زا  روظنم 
یناسنا ره  هک  تسا  رظن  نیا  زا  ای  و  تسا ، هدیـشکن  یتمحز  الومعم  نآ  يارب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  ثاریم  میناد  یم و  هدـش ، هداد 

ره دنراپـس و  یم نارگید  هب  ار  وا  یتشهب  ناکم  دوش  یخزود  شلامعا  رطاخ  هب  هاـگ  ره  خزود  رد  یلحم  دراد و  تشهب  رد  یناـکم 
.دنام یم یقاب  نارگید  يارب  شیخزود  ناکم  دوش  یتشهب  هاگ 

میهاوخب ار  تشهب  زا  اج  ره  ام  : » دـننک یم نایب  نینچ  راگدرورپ  عیـسو  تشهب  زا  هدافتـسا  رد  ار  دوخ  لـماک  يدازآ  موس  هلمج  رد 
(. ُءاشَن ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  « ) میهد یم رارق  دوخ  هاگلزنم 

(. َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف   ) راگدرورپ تاروتسد  هب  ناگدننک » لمع  شاداپ  تسوکین  هچ  : » دنیوگ یم هلمج  نیرخآ  رد  هرخالاب 
نینچ نآ  وترپ  رد  ات  تسا  مزال  حلاص  لمع  نامیا و  دنهد ، یمن هناهب »  » هب دـنهد ، یم اهب »  » هب ار  عیـسو  بهاوم  نیا  هک  نیا  هب  هراشا 

.دوش لصاح  یگتسیاش 

249 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 39) رمزلا ةروس 

زور نآ  رد  دـیوگ : یم هتخاـس ، بطاـخم  ار  هلا  هیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  رمز ، هروـس  هـیآ  نـیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 75 -) )
َو « ) دنیوگ یم حیبست  ناشراگدرورپ  شیاتـس  اب  و  دـننک ) یم فاوط  و   ) دـنا هدز هقلح  ادـخ  شرع  درگ  رب  هک  ینیب  یم ار  ناگتـشرف  »
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(. ْمِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشْرَْعلا  ِلْوَح  ْنِم  َنیِّفاَح  َۀَِکئالَْملا  يَرَت 
250 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  شرع  فارطا  رد  ناگتشرف  عضو  هب  هراشا 

.دنک نایب  یهلا  رماوا  يارجا  يارب  ار  اهنآ  یگدامآ 
(. ِّقَْحلِاب ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  « ) دوش یم يرواد  قح  هب  ناگدنب  نایم  رد  و  : » دیوگ یم نآ  لابند  هب  اذل 

رد تسا  ساپـس  دـمح و  هنوگ  ره  يارب  شکاـپ  تاذ  یگتـسیاش  لـئالد  و  راـگدرورپ ، تیبوبر  ياـه  هناـشن روما  نیا  هک  اـجنآ  زا  و 
ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلِیق  َو  « ) تسا نایناهج  راـگدرورپ  ادـخ  صوصخم  دـمح  دـش  دـهاوخ  هتفگ   » زور نآ  رد  دـیازفا : یم هلمج  نیرخآ 

(. َنیَِملاْعلا
همه رکف و  لـقع و  ناـبحاص  همه  هماـنرب  یهلا  ساپـس  دـمح و  هک  ارچ  دـنناراکزیهرپ  ناـیتشهب و  ناگتـشرف و  نخـس  نیا  هدـنیوگ 

.تسا نابرقم  ناصاخ و 
« رمز هروس  نایاپ  »

251 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

251 ص :  [ ..... 40 « ] رفاغ  » نمؤم هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 85  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

251 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  شش  رد  ناوت  یم ار  نآ  ياوتحم  .تسا و  « 1 « » میماوح  » زا هروس  نیتسخن  نمؤم  هروس 
.دزیگنا یم رب  اهلد  رد  ار  ءاجر  فوخ و  هچنآ  اصوصخم  وا ، يانسح  ءامسا  زا  یتمسق  دنوادخ و  هب  تسا  یهجوت  لوا : شخب 

تایـصوصخ و رکذ  اـب  تماـیق  ياهباذـع  و  ناـهج ، نیا  ياهباذـع  نوـماریپ  راـبج  نارفاـک  هب  تبـسن  تسا  ییاهدـیدهت  مود : شخب 
.نآ تایئزج 

زا یعیـسو  شخب  دـهد و  یم قوس  نوعرف  لآ  نمؤم  هب  ار  نخـس  نوـعرف  و  ع )  ) یـسوم ناتـساد  ندرک  حرطم  زا  سپ  موـس : شخب 
.دهد یم صاصتخا  ناینوعرف  اب  عاجش  دنمشوه  درم  نیا  ياهوگتفگ  حرش  هب  ار  هروس 

دیحوت و ياه  هناشن زا  یتمـسق  و  هدروآ ، نایم  هب  تسا  ناسنا  یگدنز  هلأسم  نیرتمهم  هک  ار  كرـش  دـیحوت و  هلأسم  مراهچ : شخب 
.دنک یم حرطم  ار  كرش  نالطب  لئالد 

زا يا  هشوگ رکذ  تشذگ و  هروس  نیا  رگید  ياهشخب  رد  هچنآ  زا  يا  هصالخ ییابیکش  ربص و  هب  ربمایپ  توعد  نمـض  مجنپ : شخب 
.دهد یم نایاپ  ار  هروس  یهلا ، ياهتمعن 

__________________________________________________

.تسا یّکم  ياه  هروس زا  همه  هتفرگ و  رارق  مه  رس  تشپ  دوش و  یم عورش  مح »  » اب هک  تسا  نآرق  زا  هروس  تفه  میماوح  ( 1)
252 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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هب نآ  يراذـگمان  هک  روط  نامه  دـنک ، یم ناـیب  نوعرف  لآ  نمؤم  هراـب  رد  هک  تسا  یـشخب  رطاـخ  هب  نمؤم »  » هب هروس  يراذـگمان 
.تسا نآ  هیآ  نیموس  زاغآ  رطاخ  هب  رفاغ » »

252 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

یثیدح رد  و  تسا !» نآرق  جات  مح  هناگتفه )  ) ياه هروس نآرقلا  جات  میماوحلا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 
نیا توالت  ظفح و  اـب  دـیئوگ و  ساپـس  ار  ادـخ  تسا ، نآرق  ياـهلگ  میماـح  ياـه  هروس : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

لد رطع  يوب  تمایق ) رد   ) شناهد زا  دـناوخب  میماح  ياـه  هروس دزیخرب و  باوخ  زا  هک  يا  هدـنب ره  دـیراذگ ، رکـش  ار  وا  اـه  هروس
ناتـسود و ناگیاسمه و  زین  دـنک و  یم تمحر  ار  اه  هروس نیا  هدـنناوخ  دـنوادخ  و  دوش ، یم جراـخ  ربنع  کـشم و  زا  رتهب  يزیگنا 

برقم ناگتشرف  یـسرک و  شرع و  تمایق  رد  و  دهد ، یم رارق  شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  رود  کیدزن و  نارای  مامت  نایانـشآ و 
«. دننک یم رافغتسا  وا  يارب  ادخ 

و يداقتعا »  » دعب رد  ناسنا  یگدـنز  رد  هاگره  هک  ییاوتحم  دراد ، هتـسجرب  ياوتحم  نآ  اب  يدـنویپ  گرزب  لئاضف  نیا  تسا  نشور 
روظنم هدـمآ ، نایم  هب  توالت  زا  نخـس  تایاور  نیا  رد  رگا  و  تسا ، میظع  لئاضف  نیا  قحتـسم  کش  نودـب  دوش  هداـیپ  وا  یلمع » »

.دشاب لمع  نامیا و  يارب  يا  همدقم هک  تسا  یتوالت 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

252 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

(. مح « ) میم اح - : » تسا نآ  زا  يا  هزات عون  زا  اجنیا  رد  هک  مینک  یم دروخرب  هعطقم » فورح   » هب زین  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
رد هکنانچ  تسا ، هدـش  ریـسفت  دوش  یم زاغآ  فرح  ود  نیا  اب  هک  ادـخ  ياهمان  هب  هروس  نیا  زاغآ  فرح  ود  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 

.تسا هدیدرگ  ریسفت  دیجم »  » و دیمح »  » هب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 
ریـسفت دـیجم »  » و کلام »  » و کـلم »  » دـننام ییاـهمان  هب  ار  م »  » و ناـنح »  » و میلح »  » و دـیمح »  » دـننام ییاـهمان  هب  ار  ح »  » زین یـضعب 

.دنا هدرک
253 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  هراشا  م »  » و تیمکاح »  » هب هراشا  ح »  » هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

.دشاب هدوب  دنوادخ » تیکلام  »
.دشاب عمج  هیآ  ینعم  رد  همه  تسا  نکمم  درادن و  یتافانم  مه  اب  اهریسفت  نیا  هک  تسا  نشور 

253 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ماقم تمظع  زا  نخس  هعطقم » فورح   » رکذ زا  دعب  تسا - نآرق  شور  هک  هنوگ  نامه  هیآ - نیا  رد  شخب ! دیما  یفاصوا  هیآ 2 -) )
زا میظع  نانچ  یئانب  هتفای ، بیکرت  ابفلا  هداس  فورح  زا  تمظع  همه  نیا  اب  باـتک  نیا  هک  نیا  هب  هراـشا  دروآ ، یم ناـیم  هب  نآرق » »

.تسا نآ  زاجعا  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  کچوک ، نینچ  یحلاصم 
(. ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  « ) تسا هدش  لزان  اناد  رداق و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دیامرف یم

، لامک هجرد  یلعا  رد  نآ  ياوتحم  هک  هدیدرگ  ببـس  شملع  و  دنک ، يربارب  نآ  اب  دناوتن  يدحا  هک  هدش  بجوم  شتردق  تزع و 
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.دشاب لماکت  قیرط  رد  اهناسنا  ياهزاین  همه  ریگارف  و 

253 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

فیـصوت تسا  نیرفآ  فوخ  یـضعب  نیرفآ و  دیما  یـضعب  هک  شگرزب  تافـص  زا  رگید  فصو  جنپ  هب  ار  ادـخ  هیآ  نیا  هیآ 3 -) )
(. ِْبنَّذلا ِِرفاغ   ) تسا هانگ » هدنزرمآ  هک  يدنوادخ  : » دیوگ یم هدرک ،

(. ِبْوَّتلا ِِلباق  َو  « ) هبوت هدنریذپ  «و 
(. ِباقِْعلا ِدیِدَش  « ) تخس تازاجم  ياراد  »

(. ِلْوَّطلا يِذ   ) تسا ناوارف » تمعن  بحاص  «و 
(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسین وا  زج  يدوبعم  چیه  »

(. ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  « ) تسوا يوس  هب  امش ) همه   ) تشگزاب «و 
.تسا رفیک  شاداپ و  کلام  تیدوبع و  هتسیاش  وا  طقف  تسا  فاصوا  نیا  دجاو  هک  یسک  يرآ !

253 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هب یهورگ  زا  نخـس  تسا  اـجر  فوخ و  هزیگنا  هک  یتافـص  هب  وا  فیـصوت  دـنوادخ و  يوس  زا  نآرق  لوزن  رکذ  زا  دـعب  هیآ 4 -) )
ییاـه هلمج نمـض  ار  هورگ  نیا  تشونرـس  و  دـنزیخ ، یم رب  يرگـشاخرپ  هلداـجم و  هب  یهلا  تاـیآ  نیا  ربارب  رد  هک  دروآ  یم ناـیم 

254 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ام « ) دـنا هدـش رفاک  دانع ) يور  زا   ) هک دـننک  یم هلداجم  یهلا  تایآ  رد  یناسک  اهنت  : » دـیامرف یم هتخاـس ، نشور  هدـنبوک  هاـتوک و 

(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی 
تردـق و   ) اهرهـش رد  ناـنآ  ياهدـمآ  تفر و  اداـبم   » یلو دـنراد ، یتردـق  تـیعمج و  ورین و  اـنایحا  هورگ  نـیا  هـک  تـسا  تـسرد 

(. ِدالِْبلا ِیف  ْمُُهبُّلَقَت  َكْرُْرغَی  الَف  «! ) دبیرفب ار  وت  ناشیاهیئامن )
ادابم دنک  دزشوگ  دندوب  مورحم  رشق  زا  ابلاغ  هک  مالـسا  زاغآ  نانمؤم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  نیا  قوف  هیآ  فده 
هنوگ نیا  ایند  دـننادب ، اهنآ  یعقاو  تردـق  ای  و  تیناقح ، رب  یلیلد  ار  رابج  نارفاـک  یعاـمتجا  یـسایس و  تردـق  و  یلاـم ، تاـناکما 

دننامه دندوب ، ناوتان  فیعـض و  یهلا  ياهتازاجم  ربارب  رد  هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم ناشن  خیرات  و  دراد ، رطاخ  هب  دایز  ار  صاخـشا 
.نازخ دابدنت  ربارب  رد  يزیئاپ  هدرمژپ  ياهگرب 

254 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نایب هنوگ  نیا  هب  هدـنبوک  هاـتوک و  یتاراـبع  رد  ار  نیـشیپ  شکرـس  هارمگ و  ماوقا  زا  یـضعب  تشونرـس  هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 5 -) )
ٍحُون َو ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک  « ) دـندرک بیذـکت  ار ) ناشناربمایپ   ) دـندوب ناـشیا  زا  دـعب  هک  یماوقا  حون و  موق  اـهنآ  زا  شیپ  : » دـنک یم

(. ْمِهِدَْعب ْنِم  ُبازْحَْألا 
يوه و عورـشمان و  عفاـنم  اـب  ناـشتوعد  هک  یهلا  ناربماـیپ  بیذـکت  هب  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  هک  دـندوب  یبازحا  اـهنآ  يرآ !

.دنتساخرب دوبن  گنهامه  اهنآ  ياهسوه 
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َو  ) دهد رازآ  و  دریگب » ار  شربمایپ  دنک و  هئطوت  هک  دوب  نآ  یپ  رد  یتما  ره  و   » دـندرکن تعانق  زین  رادـقم  نیا  هب  دـیازفا : یم سپس 
(. ُهوُذُخْأَِیل ْمِِهلوُسَِرب  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ْتَّمَه 

اُولَداج َو   ) دندیزرو رارصا  مدرم  نتخاس  هارمگ  يارب  و  دندز » تسد  لطاب  هلداجم  هب  قح  وحم  يارب  و   » دندرکن افتکا  مه  نیا  هب  زاب 
(. َّقَْحلا ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطاْبلِاب 

!؟» دوب هنوگچ  نم  تازاجم  هک  نیبب  مدرک ) تازاجم  تخس  و   ) متفرگ ار  اهنآ  نم   » عقوم هب  تفاین و  همادا  هشیمه  يارب  روما  نیا  اما 
(. ِباقِع َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَخَأَف  )

تاحفص رب  ناشکیرات  هایس و  تبقاع  موش و  تشونرـس  و  دروخ ، یم مشچ  هب  امـش  ياهترفاسم  ریـسم  رد  اهنآ  ياهرهـش  ياه  هناریو
255 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هنیس خیرات و 

.دیریگ تربع  دیرگنب و  تسا ، تبث  نالد  بحاص 

255 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ناـمرف هنوـگ  نیا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  رگید  يارـس  رد  اـهنآ  تازاـجم  هـب  يوـیند ، تازاـجم  رب  هوـالع  هـیآ  نـیا  هیآ 6 -) )
اوُرَفَک َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  َِکلذَک  َو  « ) دنشتآ لها  همه  اهنآ  هک  هدش  مّلسم  دندش  رفاک  هک  یناسک  هراب  رد  تراگدرورپ 

(. ِراَّنلا ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ 
راگدرورپ نامرف  ندش  ملسم  تسا  یهیدب  و  دوش ، یم لماش  ماوقا  همه  زا  ار  جوجل  نارفاک  تسا و  هدرتسگ  عیسو و  هیآ  ینعم  رهاظ 

.دنداد ماجنا  دوخ  هدارا  اب  هک  تسا  یفالخ  لامعا  رمتسم و  ناهانگ  لابند  هب  موق  نیا  هراب  رد 

255 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هدش لزان  یماگنه  تایآ  نیا  هک  داد  یم ناشن  نیشیپ  تایآ  نحل  دننک  یم اعد  نامیا  لها  هب  هتـسویپ  یهلا  شرع  نالماح  هیآ 7 -) )
.تردق جوا  رد  نانمشد  و  دندوب ، تیمورحم  تیلقا و  رد  ناناملسم  هک 

.دیتسین اهنت  زگره  امش  هک  دهد  تراشب  نیتسار  نانمؤم  هب  هک  هدش  لزان  نیا  يارب  تقیقح  رد  دعب  تایآ  نآ  لابند  هب  و 
ار ناـشراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  دـننک ) یم فاوـط   ) نآ درگادرگ  رد  هـک  اـهنآ  دنـشرع و  نـالماح  هـک  یناگتـشرف  : » دـیامرف یم

َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر َو  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  َُهلْوَح  ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  « ) دننک یم رافغتسا  نانمؤم  يارب  دنراد و  نامیا  وا  هب  دنیوگ و  یم
(. اُونَمآ َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَی  ِِهب َو 

يربـخ و اـب  تناگدـنب  ناـهانگ  زا  وت   ) هتفرگارف ار  زیچ  همه  وت  ملع  تمحر و  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم هک  تسا  نیا  اـهنآ  راـتفگ 
« راد هاگن  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  زرمایب و  دننک  یم يوریپ  ار  وت  هار  دنا و  هدرک هبوت  هک  ار  اهنآ  ادـنوادخ )! یمیحر  اهنآ  هب  تبـسن 

(. ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمِِهق  َکَلِیبَس َو  اوُعَبَّتا  اُوبات َو  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  ًۀَمْحَر َو  ٍء  ْیَش َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر  )
زا لبق  دییوگ ، یم ار  وا  دمح  حیبست و  و  دـینک ، یم دـنوادخ  تدابع  هک  دـیتسین  امـش  اهنت  دـیوگ  یم نانمؤم  هب  وس  کی  زا  هیآ  نیا 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  .دنیوگ  یم شحیبست  دـمح و  ادـخ  شرع  ناگدـننک  فاوط  نالماح و  دـنوادخ و  ناگتـشرف  نیرتبرقم  امش 
256 ص : ج4 ،

.درادن یسک  نامیا  هب  يزاین  ادخ  تسین ، مهم  امش  ندرواین  ای  ندروآ  نامیا  هک  دهد  یم رادشه  رافک  هب  رگید  يوس  زا 
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- دیـشاب تیلقا  رد  دوخ  یگدنز  طیحم  رد  دنچ  ره  دیتسین - اهنت  ناهج  نیا  رد  امـش  هک  دـهد  یم یهاگآ  نانمؤم  هب  موس  يوس  زا  و 
.دنتسه امش  يوگاعد  امش و  نابیتشپ  ملاع  یبیغ  ياهتردق  نیرتدنمورین 

256 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

تـشهب نادیواج  ياهغاب  رد  ار  اهنآ  اراگدرورپ ! : » دـیازفا یم نانمؤم  هراب  رد  شرع  نالماح  ياهاعد  همادا  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
(. ْمُهَتْدَعَو ِیتَّلا  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأ  انَّبَر َو  « ) نک دراو  يا  هدومرف هدعو  اهنآ  هب  هک 

(. ْمِِهتاَّیِّرُذ ْمِهِجاوْزَأ َو  ْمِِهئابآ َو  ْنِم  َحَلَص  ْنَم  َو  « ) دندوب حلاص  هک  مادک  ره  ناشنادنزرف  نارسمه و  ناردپ و  زا  نینچمه  «و 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  « ) یمیکح اناوت و  وت  هک   » ارچ

.تسا هداد  مدرم  هب  ناربمایپ  هلیسو  هب  دنوادخ  اهراب  هک  تسا  يا  هدعو نامه  هدش  هراشا  نآ  هب  تایآ  نیا  رد  هک  یهلا  هدعو 
الماـک دـنوادخ  رماوا  يوریپ  رد  و  دـنراد ، رارق  لوا  فـیدر  رد  یهورگ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  هورگ  ود  هـب  ناـنمؤم  میـسقت 
ياعد لومشم  زین  اهنآ  هب  ناشباستنا  لوا و  هورگ  زا  یبسن  يوریپ  رطاخ  هب  ماما  دنتـسین  دح  نیا  رد  يرگید  هورگ  اما  دنتـسه ، اشوک 

.دنناگتشرف

256 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

: دنیوگ یم نینچ  نانمؤم  قح  رد  ناشیاعد  نیمراهچ  رد  اهنآ  سپس  هیآ 9 -) )
ِقَت ْنَم  ِتائِّیَّسلا َو  ُمِِهق  َو  « ) يا هتخاس تتمحر  لومـشم  يرادهاگن  اهیدب  زا  زور  نآ  رد  ار  سک  ره  هک  رادهاگن  اهیدب  زا  ار  اهنآ  «و 

(. ُهَتْمِحَر ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ِتائِّیَّسلا 
(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  « ) میظع يراگتسر  نامه  تسا  نیا  و  : » دنهد یم نایاپ  ینعم  رپ  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  ياعد  هرخألاب  و 

رد و  دوش ، یهلا  تمحر  لومـشم  ددرگ ، رود  وا  زا  اهیدـب  باذـع و  دوش ، هدوشخب  ناسنا  ناهانگ  هک  رترب  نیا  زا  یتاجن  زوف و  هچ 
.دندرگ قحلم  وا  هب  زین  شا  هقالع دروم  ناگتسب  دراذگب و  مدق  شنادیواج  تشهب 

257 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

257 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

؟ تسه یناربج  هار  ایآ  میفرتعم  دوخ  هانگ  هب  ام  هیآ 10 -) )
دارفا رب  راگدرورپ  بضغ »  » یگنوگچ زا  نخس  اجنیا  رد  و  دوب ، نانمؤم  هب  تبسن  یهلا  تمحر »  » لومش زا  نخس  هتـشذگ  تایآ  رد 

.ددرگ رتنشور  ثحب  ود  ره  هلباقم  هنیرق  اب  ات  تسا ، نامیا  یب
توادع و زا  امش  هب  تبـسن  راگدرورپ  مشخ  توادع و  هک  دننز  یم ادص  تمایق  زور  دندش  رفاک  هک  ار  یناسک  : » دیامرف یم تسخن 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دـیتفرگ یم شیپ  ار  رفک  هار  یلو  دـیدش  یم ناـمیا  يوس  هب  توعد  هک  ارچ  تسا  رتـشیب  ناـتدوخ  هب  امـش  مشخ 
(. َنوُرُفْکَتَف ِنامیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعُْدت  ْذِإ  ْمُکَسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداُنی 

یئادن نینچ  اهنآ  ندرک  اوسر  شنزرس و  تمالم و  يارب  باذع  ناگتشرف  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنک ؟ یم ادن  نینچ  ار  اهنآ  یـسک  هچ 
.دنشاب یم حلاص  نامیا و  اب  مدرم  مارتحا  مارکا و  هدامآ  هراومه  تمحر  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم رس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1953 

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ دنا ، هداد ماجنا  ایند  رد  دوخ  قح  رد  ار  ینمشد  نیرتگرزب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناشدوخ  هب  تبسن  رافک  توادع  مشخ و  زا  روظنم 
تداعس هار  ایند  هزور  دنچ  عاتم  زا  يریگ  هرهب  سفن و  ياوه  يوریپ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم رتدیدش  نیا  زا  نتشیوخ  اب  ینمشد 

.دیاشگب ار  يدبا  باذع  ياهرد  ددنبب و  شیوخ  يور  هب  ار  نادیواج 

257 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

تلفغ باوخ  زا  اهنآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  مشخ  رب  یهاگآ  تماـیق و  لاوحا  عاـضوا و  هدـهاشم  اـب  ناـمرجم  لاـح  ره  هب  هیآ 11 -) )
رد ام  و   ) يدرک هدنز  راب  ود  يدناریم و  راب  ود  ار  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  » هداتفا هراچ  رکف  رد  دنوش و  یم رادـیب  شیوخ  ینالوط 

خزود و زا   ) ندـش جراخ  يارب  یهار  ایآ  سپ  مینک ، یم فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  نونکا  میدـیمهف ) ار  زیچ  همه  اهتایح  گرم و  نیا 
(. ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُِذب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  ِْنیَتَْنثا َو  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق  ( !؟ دراد دوجو  تاف ) ام  ناربج  ایند و  هب  تشگزاب 
هانگ هب  فارتعا  زج  يا  هراچ اذـل  دوش ، یم زاـب  ناـسنا  نیب  تقیقح  مشچ  و  دور ، یم راـنک  تلفغ  رورغ و  ياـه  هدرپ اـجنآ  رد  يرآ !

258 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درادن 
يایحا یخزرب و  يایحا  ایحا ، هبترم  ود  زا  روظنم  و  تسا ، خزرب  ناـیاپ  رد  گرم  رمع و  ناـیاپ  رد  گرم  ندـناریم ، راـب  ود  زا  روظنم 

.تسا تمایق  رد 
نیا نایاپ  رد  و  میریم ، یم ینامـسج  تایح  زا  رمع  نایاپ  رد  یخزرب ، تایح  کـی  میراد و  ینامـسج  تاـیح  کـی  اـم  بیترت  نیا  هب 

.تمایق زور  تایح  و  یخزرب ، تایح  میتسه : گرم  ود  نیا  لابند  هب  تایح  ود  ياراد  زین  یخزرب و  تایح  زا  ناهج 

258 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هتـشذگ دوخ  نامگ  هب  ات  دندرگرب  ایند  هب  دنیآ و  نوریب  خزود  زا  هک  نارفاک  ياضاقت  نیا  خساپ  هک  تسادیپ  هتفگان  اما  هیآ 12 -) )
نایم هب  نآ  زا  ینخـس  ثحب  دروم  تایآ  رد  یتح  هک  تسا  نشور  يردق  هب  نآ  ندوب  یفنم  تسا و  یفنم  دـنیامن  ناربج  ار  کیرات 

: دیامرف یم تسا ، نآ  لیلد  هلزنم  هب  هک  دنک  یم رکذ  یبلطم  هیآ  نیا  رد  اهنت  هدماین ،
نامیا دنتـشادنپ  یم ییاتمه  وا  يارب  رگا  دـیدرک و  یم راکنا  دـش  یم هدـناوخ  یگناگی  هب  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  »

(. اُونِمُْؤت ِِهب  ْكَرُْشی  ْنِإ  ُْمتْرَفَک َو  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَِأب  ْمُِکلذ  « ) دیروآ یم
كرـش و قاـفن و  رفک و  زا  اـج  ره  و  دیدیـشک ، یم مهرد  هرهچ  دوب  قح  ناـمرف  اوـقت و  یکاـپ و  دـیحوت و  زا  نخـس  اـج  ره  يرآ !

.دیرادن نیا  زا  ریغ  یتشونرس  لیلد  نیمه  هب  و  دیدش ، یم ناداش  لاحشوخ و  دمآ  یم نایم  هب  نخس  یگدولآ 
دنلب دنوادخ  صوصخم  يرواد  نونکا  : » دیامرف یم دنک ، سویأم  هشیمه  يارب  ار  كرشم  نالدکیرات  نیا  هک  نآ  يارب  هیآ  نایاپ  رد 

(. ِرِیبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف   ) دهد یم رفیک  دوخ  لدع  قباطم  ار  امش  و  تسا » گرزب  هبترم و 
هن ددرگ ، یم یـسک  بوـلغم  هـن  تـسا  ریبـک »  » و ّیلع »  » وا نوـچ  و  تـسین ، هـمکحم  نـیا  رد  یـسرداد  هاوـخداد و  یــضاق و  وا  زج 

.درادن دوجو  شمکح  ربارب  رد  يرارف  هار  چیه  و  دوش ، یم رثؤم  وا  رد  يا  هیصوت

258 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دنوادخ و تینادحو  دیحوت و  رب  تسا  یلالدتـسا  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  دندنـسپن  نارفاک  دنچ  ره  دـیناوخب  ار  ادـخ  اهنت  هیآ 13 -) )
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.یتسرپ تب  كرش و  یفن  و  وا ، تیبوبر 
259 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َوُه  « ) دهد یم ناشن  امش  هب  ار  شتایآ  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگ یم تسخن 

( ِِهتایآ ْمُکیُِری  يِذَّلا 
.تسا هدرک  رپ  ار  یتسه  ملاع  مامت  هک  یسفنا  یقافآ و  ياه  هناشن تایآ و  نامه  .

َنِم ْمَُکل  ُلِّزَُنی  َو  « ) دتـسرف یم یـشزرا ) رپ   ) يزور امـش  يارب  نامـسآ  زا  وا  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، تاـیآ  نیا  زا  یکی  ناـیب  هـب  سپس 
(. ًاقْزِر ِءامَّسلا 

ناهایگ تاناویح و  همه  تایح  هیام  هک  یئاوه  و  تسا ، تادوجوم  مامت  هدـننک  هدـنز  هک  باتفآ  رون  ناراب ، شخب  تایح  ياـه  هناد
.دوش یم لزان  نامسآ  زا  همه  دشاب  یم

هدـش هدـنکفا  اهنآ  رب  باجح  هک  یبولق  انیبان و  ياهمـشچ  یتسه  ناهج  هنهپ  رد  تایآ  همه  نیا  دوجو  اب  دـیازفا : یم هیآ  نایاپ  رد  و 
.دنیوشب اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  ناج  بلق و  و  دندرگ » زاب  ادخ  يوس  هب  هک  دنوش  یم رکذتم  یناسک  اهنت   » دننیب یمن يزیچ 

(. ُبِیُنی ْنَم  اَّلِإ  ُرَّکَذَتَی  ام  (َو 

259 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

« دینک صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  دیناوخب و  ار  ادخ  تسا ) نینچ  هک   ) نونکا : » دـنک یم يریگ  هجیتن  نینچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
(. َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَف  )

.دینک وحم  دوخ  عامتجا  گنهرف و  رکف و  هحفص  زا  ار  همه  و  دیتفیب ، ناکرشم  ياهتب  ناج  هب  نامیا  هشیت  اب  دیزیخرب و 
ار دوخ  نیئآ  دـیهدن ، هار  دوخ  هب  یـساره  سرت و  یلو  دـنک  یم تحاراـن  تخـس  ار  بصعتم  جوـجل و  نارفاـک  امـش  راـک  نیا  هتبلا 

(. َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  « ) دنشاب دونشخان  نارفاک  دنچ  ره   » دینک صلاخ 

259 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

« درب یم الاب  ار  حلاص ) ناگدنب   ) تاجرد وا  : » دیوگ یم هدرک ، فیصوت  شفاصوا  زا  مهم  فصو  دنچ  اب  ار  ادخ  هیآ  نیا  هیآ 15 -) )
(. ِتاجَرَّدلا ُعِیفَر  )

يامه هک  تسالاب  عفترم و  ردـق  نآ  شلامج  لامک و  فاصوا  ماـمت  هبترم ، دـنلب  زین  شتردـق  رد  و  تسا ، هبترم  دـنلب  شملع  رد  وا 
.دسر یمن نآ  جوا  هب  زگره  يرشب  شناد  زاورپ و  دنلب 

(. ِشْرَْعلا وُذ  « ) تسا شرع  بحاص  وا  : » دیازفا یم سپس 
260 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسوا  تموکح  تردق و  تحت  یتسه  ملاع  رس  ات  رس 

ْنِم َحوُّرلا  یِْقُلی  « ) دنک یم ءاقلا  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  یسک  ره  رب  شنامرف  هب  ار  سدقم )  ) حور : » دیوگ یم فیـصوت  نیموس  رد 
(. ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ 

.تسا یناسنا  رکیپ  رد  حور  دننامه  اهلد و  تایح  هیام  هک  تسا  یحو  توبن و  ماقم  نآرق و  نامه  حور  نیا 
قزر یحو و  لوزن  زا  نخـس  اـجنیا  رد  دوـب و  ناـیم  رد  ینامـسج  قازرا  ناراـب و  لوزن  زا  نخـس  نیـشیپ  تاـیآ  رد  هک  نـیا  بلاـج 

.تسا یناحور 
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هچ يارب  ار  تقشم  رپ  ینالوط و  زارف و  بیـشن و  رپ  هار  نیا  اهنآ  و  تسیچ ؟ ناربمایپ  رب  سدقلا » حور   » ياقلا زا  فده  مینیبب  نونکا 
؟ دننک یم بیقعت  یفده 

میب زیخاتـسر ] زور   ] تاقالم زور  زا  ار ) مدرم   ) ات  » تسا نیا  فده  : » دیوگ یم هدش ، هداد  خـساپ  لاؤس  نیا  هب  هیآ  هلمج  نیرخآ  رد 
(. ِقالَّتلا َمْوَی  َرِْذُنِیل  «! ) دهد

.دننک یم تاقالم  ینطاب  دوهش  قیرط  زا  ناشراگدرورپ  اب  ناگدنب  هک  يزور 
.دنراد یقالت  مه  اب  همه  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  هک  يزور 

.ناشناوریپ اب  لطاب  قح و  نایاوشیپ  تاقالم  زور 
.مولظم ملاظ و  تاقالم  نیربکتسم و  نیفعضتسم و  ياقل  زور 

.ناگتشرف اهناسنا و  رادید  زور 
.دنوادخ لدع  هاگداد  اب  شرادرک و  راتفگ و  لامعا و  اب  ناسنا  یقالت  زور  هرخألاب  و 

260 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

رد و  تسا ، تمایق  ياهمان  زا  هک  قالتلا » موی   » يارب تسا  يریسفت  حیضوت و  نآ  زا  دعب  هیآ  دنچ  هیآ و  نیا  یقالت ! زور  هیآ 16 -) )
.دش هراشا  نآ  هب  لبق  هیآ 

دور و یم رانک  اهباجح  اه و  هدرپ مامت  و  َنوُزِراب .) ْمُه  َمْوَی  « ) دنوش یم راکـشآ  نانآ  همه  هک  يزور   » یقالت زور  دیامرف : یم تسخن 
.ددرگ یم راکشآ  ناگمه  نورد  رارسا 

(. ٌء ْیَش ْمُْهنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ال  « ) دنام دهاوخن  ناهنپ  ادخ  رب  مدرم  زا  يزیچ  : » دیازفا یم زور  نآ  زا  فیصوت  نیمود  رد 
261 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلو  تسین ، یفخم  رداق  ملاع و  دنوادخ  رب  يزیچ  زین  زورما  ناهج و  نیا  رد 

هلأسم دنوادخ  دروم  رد  دنوش  هاگآ  مه  رارـسا  زا  زین  نارگید  هک  ییاج  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  دیکأت  زا  زور  نآ  رد  ءایـشا  روهظ 
.درادن وگتفگ  ثحب و  هب  زاین 

تموکح : » دوش یم هتفگ  زور  نآ  رد  دـیامرف : یم هیآ  هلابند  رد  هکنانچ  تسا ، راگدرورپ  هقلطم  تیمکاـح  زور  نآ  یگژیو  نیموس 
(. َمْوَْیلا ُْکلُْملا  ِنَِمل  ( ؟» تسیک يارب  زورما 

(. ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  « ) تسا راّهق  ياتکی  دنوادخ  يارب  : » دنیوگ یم خساپ  رد  و 
رفاک و نمؤم و  ناسنا ، هتشرف و  قولخم ، قلاخ و  يوس  زا  هک  تسا  یلاؤس  دوش  یمن ناونع  یصاخ  درف  يوس  زا  باوج  لاؤس و  نیا 
هب ینعی  دنیوگ ، یم خساپ  نآ  هب  لاح  نابز  اب  زین  یگمه  و  تسا ، حرطم  انثتـسا  نودـب  یتسه  ملاع  راوید  رد  دوجو و  تارذ  مامت  زا 

.تسا رهاظ  نآ  رد  وا  تیرهاق  ياه  هناشن ینک  هاگن  هچ  ره  رب  تسا و  نایامن  وا  تیمکاح  راثآ  يرگنب  اج  ره 
.يونش یم نآ  زا  راّهقلا » دحاولا  هّلل   » خساپ رد  و  دیوگ ، یم کلملا » نمل   » یهدارف شوگ  يا  هرذ ره  همزمز  هب 

261 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

رد یـسکره  زورما  : » دیامرف یم هفیرـش  هیآ  رد  هکنانچ  تسا ، رفیک  شاداپ و  زور  هک  تسا  نیا  زور  نآ  مراهچ  یگژیو  هیآ 17 -) )
(. ْتَبَسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوَْیلا  « ) دوش یم هداد  ازج  هداد  ماجنا  هک  يراک  ربارب 
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تقیقح نیا  رب  نشور  تسا  یلیلد  همه  وا  تیراهق  تیکلاـم و  تیمکاـح و  دـنوادخ و  یملع  هطاـحا  نآ  زورب و  روهظ و  نآ  يرآ !
.نیرفآ میب  شخب و  دیما  گرزب و 

(. َمْوَْیلا َْملُظ  ال  « ) دوب دهاوخن  سک ) چیه  رب   ) یمتس ملظ و  چیه  زورما  : » دیازفا یم دعب  هلمج  رد  هک  تسا  نامه  مجنپ  یگژیو 
هب ای  .دراد  یملع  هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  هک  تسا  لهج  رطاخ  هب  ای  ملظ  هک  یلاح  رد  دبای  ققحت  یمتـس  ملظ و  تسا  نکمم  هنوگچ 

.تسا زیچ  همه  رب  مکاح  کلام و  رهاق و  وا  هک  تسا  زجع  رطاخ 
« تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  هکنانچ  تسا ، ناگدنب  لامعا  هبـساحم  تعرـس  یگژیو  نیرخآ  نیمـشش و 

262 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِباسِْحلا .) ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  )
ندز مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  ناگدنب  همه  باسح  دـنوادخ  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  تسا  يردـق  هب  اجنآ  رد  شباسح  تعرس 

« دسر یم

262 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

.تسا تمایق  فیصوت  همادا  نانچمه  هیآ  نیا  دسر ! یم بل  هب  اهناج  هک  يزور  هیآ 18 -) )
(. ِۀَفِزْآلا َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو  « ) ناسرتب کیدزن  زور  زا  ار  اهنآ  : » دیوگ یم تسخن 

دنوادخ يوس  زا  یخیرات  چیه  نوچ  و  تسین ، شیب  يرذـگ  دوز  هظحل  تمایق  رمع  ربارب  رد  ایند  رمع  هعومجم  میرگنب  تسرد  رگا 
.دوب نآ  زا  لابقتسا  هدامآ  هشیمه  دیاب  تسا  هدشن  مالعا  ناربمایپ  هب  یتح  یسک  هب  نآ  يارب 

(. ِرِجانَْحلا يََدل  ُبُولُْقلا  ِذِإ  «! ) دسر یم هاگولگ  هب  اهلد  سرت ) لوه و  تدش  زا   ) زور نآ  رد  : » هک نیا  فیصوت  نیمود 
(. َنیِمِظاک  ) دنرادن ار  نآ  راهظا  ییاناوت  اما  ددرگ » یم هودنا  زا  ولمم  اهنآ  دوجو  یمامت  : » دیوگ یم موس  فیصوت  رد 

یتح اجنآ  رد  هک  سوسفا  اما  دریگ ، مارآ  یمک  تسا  نکمم  دـنک  دایرف  دـناوتب  اما  دوش  یهاکناج  مغ  هودـنا و  راـتفرگ  ناـسنا  رگا 
يدوس هچ  دایرف  تسا ، قیالخ  عیمج  روضح  و  راگدرورپ ، لدع  رضحم  قح و  يرواد  هاگشیپ  اجنآ  تسین ، ندز  هرعن  دایرف و  ياج 

(. ٍمیِمَح ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  « ) درادن دوجو  یتسود  ناراکمتس  يارب  : » هک نیا  فیصوت  نیمراهچ  دراد !؟
راک راـتفرگ  همه  دـندوب ، هتفرگ  ار  اـهنآ  فارطا  تردـق  ماـگنه  هب  ینیریـش  درگ  ناـسگم  نوچمه  هک  ناتـسود  لـغد  زا  هورگ  نآ 

.ندرک لد  درد  يارب  يراوخمغ  هن  دراد و  دوجو  ناسنا  يارب  یتسود  هن  زور  نآ  رد  يرآ  دنزادرپ ، یمن يرگید  هب  و  دنشیوخ ،
(. ُعاُطی ٍعیِفَش  َو ال  « ) دوش هتفریذپ  شتعافش  هک  يا  هدننک تعافش  هن  و  : » دیامرف یم فیصوت  نیمجنپ  رد 

ناتـسرپ تب رادـنپ  رب  نالطب  ملق  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، راگدرورپ  نذا  هب  زین  ءاـیلوا  اـیبنا و  دـننام  نیتسار  ناـعفاش  تعافـش  هک  ارچ 
.دشک یم

263 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

263 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

: دیوگ یم تسا ، تمایق  یگنوگچ  يارب  یفیصوت  نمض  رد  هک  دنک  یم نایب  ار  ادخ  فاصوا  زا  یکی  هلحرم  نیمشش  رد  هیآ 19 -) )
ام ُِنیْعَْألا َو  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی   ) دناد یم دنراد » یم ناهنپ  اه  هنیـس رد  ار  هچنآ  و  دناد ، یم دنک  یم شدرگ  تنایخ  هب  هک  ار  ییاهمـشچ  ادخ  »

(. ُروُدُّصلا یِفُْخت 
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تواضق یـسرداد و  قیالخ  هراب  رد  زور  نآ  رد  تسا  هاگآ  اه  هنیـس نورد  رارـسا  اهمـشچ و  هنایفخم  تاکرح  زا  هک  یئادـخ  يرآ !
.دنک یم

263 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

يرواد قح  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم هدش ، حرطم  دنوادخ  فیصوت  تروص  هب  زین  نآ  هک  تمایق  زا  فیـصوت  نیمتفه  رد  هیآ 20 -) )
(. ِّقَْحلِاب یِضْقَی  ُهَّللا  َو  « ) دنک یم

(. ٍء ْیَِشب َنوُضْقَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنرادن يرواد  هنوگ  چیه  دنناوخ  یم وا  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  «و 
.دنک یمن يرواد  قح  هب  زج  مه  وا  و  تسادخ ، هب  صوصخم  يرواد  ماقم  زور  نآ  يرآ !

َوُه َهَّللا  َّنِإ  « ) تسانیب اونش و  دنوادخ  : » دهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  نخس  تشذگ  تایآ  نیا  رد  هچنآ  رب  دیکأت  ناونع  هب  ماجنا  رس 
(. ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا 

هب رصحنم  وا  دزن  اهیندید  اهیندینش و  مامت  تارصبم و  تاعومـسم و  همه  روضح  ینعی  هملک ، یعقاو  ینعم  هب  یئاونـش  یئانیب و  هکلب 
ریـصب عیمـس و  یـسک  ات  هک  ارچ  قح  هب  وا  يرواد  و  زیچ ، همه  رب  وا  یهاـگآ  ملع و  رب  تسا  يدـیکأت  نیا  و  تسادـخ ، كاـپ  تاذ 

.دوب دهاوخن  قح  رواد  دشابن  قلطم 

263 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

رکذ زا  دـعب  هک  تسا  نیا  تایآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق  شور  هک  اجنآ  زا  دـیرگنب ! ار  رگمتـس  ناینیـشیپ  كاندرد  تبقاع  هیآ 21 -) )
هتـشذگ ياهوگتفگ  زا  دـعب  زین  اجنیا  رد  دزیمآ ، یم سوسحم  یئزج و  لئاسم  اب  ار  نآ  یلوصا  ساـسح و  لـئاسم  دروم  رد  تاـیلک 

.دنک یم توعد  ناینوعرف  نوعرف و  عضو  هلمج  زا  ناینیشیپ و  تالاح  هعلاطم  هب  ار  مدرم  داعم  أدبم و  نوماریپ 
264 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  ریس  نیمز  يور  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  اُوناک  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» دوب هنوگچ  دندوب  نانآ  زا  شیپ 
و دشک ، یم دایرف  ینابز  یب نابز  اب  هک  تسا  يا  هدنز خیرات  نیا  دوش ، دیدرت  نآ  تحـص  تلاصا و  رد  هک  تسین  نودـم  خـیرات  نیا 

.دهد یم حرش  تساک  مک و  یب ار  یعقاو  خیرات 
« دـندوب رتدـنمورین  اهنیا  زا  نیمز  رد  یمهم  راـثآ  ندروآ  دوجو  هب  تردـق و  توق و  رد  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنآ  : » دـیازفا یم سپس 

(. ِضْرَْألا ِیف  ًاراثآ  ًةَُّوق َو  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  ْمُه  اُوناک  )
شیب يا  هچیزاب اهنآ  ربارب  رد  هّکم  ناکرشم  یگدنز  هک  دنتشاد  ناشخرد  يدام  ندمت  میظع و  نایرکشل  يوق و  تموکح  نانچ  نآ 

هب ار  اـهنآ  دـنوادخ  یلو  : » دـنک یم وگزاـب  نینچ  هاـتوک  هلمج  کـی  رد  ار  شکرـس  ماوـقا  نیا  تشونرـس  هـیآ  ناـیاپ  رد  و  تـسین !
(. ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َناک  ام  ْمِِهبُونُِذب َو  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  «! ) دنتشادن یعفادم  وا  باذع  ربارب  رد  تفرگ و  ناشناهانگ 

.ناشباسح یب تورث  لام و  تکوش و  تردق و  هن  و  دش ، یهلا  باذع  زا  عنام  اهنآ  تارفن  ترثک  هن 

264 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دوب نیا  رطاخب  یهلا ) كاندرد  تازاجم   ) نیا : » دیامرف یم هداد ، حرش  تسا  هتفگ  البق  لامجا  روطب  ار  هچنآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 22 -) )
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ْمِهِیتْأَت َْتناک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) دـندرک یم راکنا  ار  همه  اهنآ  دـندمآ و  یم ناشغارـس  هب  نشور  لئالد  اب  هتـسویپ  اـهنآ  ناگداتـسرف  هک 
(. اوُرَفَکَف ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر 

یپ رد  یپ  اهنآ  نالوسر  هن  ددرگ ، تجح  مامتا  مدـع  زا  یـشان  ناـشهانگ  رفک و  اـی  و  دنـشاب ، ربخ  یب لـفاغ و  اـهنآ  هک  دوبن  ناـنچ 
.دندشن میلست  یهلا  رماوا  ربارب  رد  زگره  اهنآ  اما  دندمآ  یم

(. ُهَّللا ُمُهَذَخَأَف  « ) داد رفیک  تفرگ و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دوب  اجنیا  »
(. ِباقِْعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  « ) تسا دیدش  شتازاجم  يوق و  وا  اریز  »

265 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بضغ  مشخ و  ياج  رد  و  تسا ، نیمحارلا » محرا   » تمحر ياج  رد 
« نیبقاعملا دشا  »

265 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نیا زا  یکی  حرـش  هب  اجنیا  رد  دوب  هدـمآ  نیـشیپ  ماوقا  كاندرد  تشونرـس  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  هک  يا  هراشا لابند  هب  هیآ 23 -) )
.دراذگ یم نوراق  ناماه و  نوعرف و  یسوم و  ناتساد  يور  تشگنا  و  هتخادرپ ، اهارجام 

 ...« میداتسرف نشور  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  یسوم  ام  : » دیامرف یم تسخن 
(. ٍنِیبُم ٍناْطلُس  اِنتایِآب َو  یسُوم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  (َو 

ربارب رد  یسوم  هک  تسا  ینکش  نادند  لئالد  دنمورین و  قطنم  ینعم  هب  نیبم » ناطلس   » و یسوم » تازجعم   » هب هراشا  تایآ »  » هب ریبعت 
.تشاد ناینوعرف 

نایاپ ربکتـسم  نادنمتورث  يّدعت  و  نئاخ ، نارادمتـسایس  تنطیـش  و  رگدادیب ، نامکاح  ملظ  هب  دوب  رومأم  ع )  ) یـسوم بیترت  نیا  هب 
.دزاسب يداصتقا  یگنهرف و  یسایس و  رظن  زا  داد  تلادع و  ساسا  رب  يا  هعماج دهد و 

265 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

یلِإ «! ) تسوگغورد رایسب  يرحاس  وا  دنتفگ : اهنآ  اما  نوراق ، ناماه و  نوعرف و  يوس  هب   » میداتسرف ار  یـسوم  ام  يرآ ! هیآ 24 -) )
(. ٌباَّذَک ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َناماه َو  َنْوَعِْرف َو 

265 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، وگزاب  ار  اهنآ  یناطیش  ياهحرط  زا  یشخب  هیآ  نیا  هیآ 25 -) )
نارـسپ دنتفگ : و ) دنتـساخرب ، هلباقم  هب  دنرمـشب  منتغم  ار  نآ  هک  نیا  ياج  هب   ) دـمآ اهنآ  غارـس  هب  ام  دزن  زا  قح  هک  یماگنه  سپ  »

ْمُهَءاج اَّمَلَف  «! ) دـیراذگب هدـنز  تمدـخ ) تراسا و  يارب   ) ار ناشنانز  و  دـیناسرب ، لتق  هب  دـنا  هدروآ نامیا  یـسوم  اـب  هک  ار  یناـسک 
(. ْمُهَءاِسن اُویْحَتْسا  ُهَعَم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َءاْنبَأ  اُوُلْتقا  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب 

هکلب هدوبن ، ع )  ) یسوم دلوت  زا  لبق  نارود  رد  اهنت  نارتخد  نتشادهگن  هدنز  رـسپ و  نادنزرف  لتق  هلأسم  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 
.دش رارکت  راک  نیا  زین  وا  توبن  مایق و  زا  دعب 

يارب ار  لاعف  ریغ  ياهورین  دنناشک و  یم يدوبان  هب  ار  لاعف  ياهورین  هک  تسا  یناطیـش  ياهتموکح  رمتـسم  موش و  هشقن  کی  نیا  و 
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.دنراد یم هگن  هدنز  یشک  هرهب 
266 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُْدیَک  ام  َو  « ) تسین یهارمگ  رد  زج  نارفاک  هشقن  اما  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  نآرق 

( ٍلالَض ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا 
اه هعجاف دنرادن ، رواب  زگره  هک  ییاجنآ  زا  .دروخ و  یم گنـس  هب  دـننک و  یم باترپ  لالـض  لهج و  یکیرات  رد  هک  تسا  ییاهریت 

.دننک هبلغ  لطاب  يورین  رب  ماجنا  رس  قح  ياهورین  هک  تسا  یهلا  تیشم  نیا  دوش ، یم ناشریگنماد 

266 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

.تفرگ الاب  رگید  يوس  زا  شنارادفرط  نوعرف و  و  وس ، کی  زا  شناوریپ  و  ع )  ) یسوم نایم  عازن  يریگرد و  هیآ 26 -) )
ِینوُرَذ ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  ! ) دـهد شتاجن  ات  دـناوخب » ار  شراـگدرورپ  وا  مشکب و  ار  یـسوم  دـیراذگب  تفگ : نوعرف  : » دـیوگ یم نآرق 

(. ُهَّبَر ُعْدَْیل  یسُوم َو  ُْلْتقَأ 
لالدتـسا رما  نیا  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  لـقا  ـال  اـی  دـندوب  یـسوم  لـتق  عناـم  هک  نارواـشم  تیرثکا  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبـعت  نیا  زا 

نوعرف اما  دـنک ، لزان  ام  رب  باذـع  شیادـخ  دـنک و  ینیرفن  تسا  نکمم  یـسوم  هداعلا  قراخ  ياهراک  هب  هجوت  اـب  هک  دـندرک  یم
؟ شنایفارطا يارب  لیلد  ود  یسوم  لتق  میمصت  هیجوت  يارب  نوعرف  سپس  داب ! اداب  هچنآ  ره  مشک  یم ار  وا  نم  دیوگ : یم رورغم 

ار امش  نییآ  هک  مسرت  یم نیا  زا  نم  : » دیوگ یم يدام  يویند و  هبنج  رگید  و  دراد ، يونعم  ینید و  حالطصا  هب  هبنج  یکی  دنک : یم
(. ْمُکَنیِد َلِّدَُبی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ! ) دنز مه  رب  ار  ناتناکاین  نید  و  دنک »! ضوع 

(. َداسَْفلا ِضْرَْألا  ِیف  َرِهُْظی  ْنَأ  ْوَأ  « ) دزاس راکشآ  نیمز  يور  رب  يداسف  هک  نیا  ای  »
هب يدیدش  يریگرد  دنک و  یم ادیپ  يرایسب  ناهاوخاوه  میامن  یـسوم  اب  هزرابم  هب  مادقا  یتدم  زا  دعب  منک و  توکـس  زورما  رگا  و 
وا رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  نیا  تحلصم  نیا  ربانب  دوب ، دهاوخ  روشک  حطـس  رد  یمارآان  داسف و  يزیرنوخ و  هیام  هک  دیآ  یم دوجو 

.مناسرب لتق  هب  ار 

266 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

؟ داد ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  ارهاظ  هک  ع )  ) یسوم مینیبب  نونکا  هیآ 27 -) )
نامیا باـسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مرب  یم هاـنپ  امـش  راـگدرورپ  مراـگدرورپ و  هب  نم  تفگ : یـسوم  : » دـیوگ یم هفیرـش  هیآ 

267 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُتْذُع  یِّنِإ  یسُوم  َلاق  َو  «! ) دروآ یمن
( ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  یِّبَِرب َو 

ياهمدآ دنـشاب  تمایق » زور  هب  نامیا  مدع   » و ربکت »  » یگژیو ود  ياراد  هک  يدارفا  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  ع )  ) یـسوم راتفگ  نیا  .
.دنوش یم بوسحم  یکانرطخ 

! درب هانپ  ادخ  هب  يدارفا  نینچ  زا  دیاب  و 

267 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

؟ دنشک یم ادخ  يوس  هب  توعد  رطاخ  هب  ار  یسک  ایآ  هیآ 28 -) )
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نآ تسا و  هدش  حرطم  هروس  نیا  رد  اهنت  دـیجم  نآرق  رد  هک  دوش  یم عورـش  نوعرف  و  ع )  ) یـسوم خـیرات  زا  يرگید  زارف  اجنیا  زا 
راکـشآ ار  دوخ  نامیا  یلو  تفریذپ  دیحوت  هب  ار  ع )  ) یـسوم توعد  دوب  نوعرف  ناکیدزن  زا  هک  تسا ، نوعرف » لآ  نمؤم   » ناتـساد

رثؤم تانایب  اب  داهن و  شیپ  مدق  هنادرم  هداتفا  رطخ  هب  ع )  ) یـسوم ناج  نوعرف  دـیدش  مشخ  اب  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  درک ، یمن
.دز مه  رب  ار  وا  لتق  هئطوت  دوخ 

هب دیـشکب  ار  يدرم  دـیهاوخ  یم ایآ  تفگ : درک  یم نامتک  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  ینمؤم  درم  و  : » دـیامرف یم هیآ  هکناـنچ 
َیِّبَر َلوُقَی  ْنَأ  اًلُجَر  َنُوُلتْقَت  ُهَنامیِإ َأ  ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُجَر  َلاـق  َو  ( !؟» تسا هّللا  نم  راـگدرورپ  دـیوگ : یم هک  نیا  رطاـخ 

(. ُهَّللا
(. ْمُکِّبَر ْنِم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُکَءاج  ْدَق  َو  « ) تسا هدروآ  دوخ  اب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینشور  لئالد  تازجعم و  هک  یلاح  رد  »

؟ دینک راکنا  اضیب » دی   » و اصع »  » هزجعم دننام  ار  وا  تازجعم  دیناوت  یم امش  ایآ 
دیهاوخ نامیـشپ  هن  رگ  دیـشیدنیب و  تسرد  دوخ  راک  تبقاع  رد  و  دینزن ، يا  هدز باتـش  هنالوجع و  راک  هب  تسد  دینک ، رکف  بوخ 

.دش
وگتـسار رگا  و  تفرگ ، دـهاوخ  ار  شدوخ  نماد  شغورد  دـشاب  وگغورد  وا  رگا  : » تسین جراخ  لاـح  ود  زا  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 

ًاقِداص ُکَی  ْنِإ  ُُهبِذَک َو  ِْهیَلَعَف  ًابِذاک  ُکَی  ْنِإ  َو  « ) تفرگ دهاوخ  ار  امـش  نماد  دهد  یم هدعو  هک  ار  ییاهباذع  زا  یـضعب  لقا  دشاب ال 
(. ْمُکُدِعَی يِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِصی 

268 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تیاده  تسوگغورد  رایسب  راکفارسا و  هک  ار  یسک  دنوادخ  : » دوزفا سپس 
(. ٌباَّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  « ) دنک یمن

دیشاب نینچ  امـش  رگا  و  دش ، دهاوخن  یهلا  تیاده  لومـشم  املـسم  دشاب  هتفرگ  شیپ  ار  غورد  فارـسا و  زواجت و  هار  یـسوم  رگا 
.تشگ دیهاوخ  مورحم  شتیاده  زا  زین  امش 

268 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

بطاـخم ار  اـهنآ  هناـهاوخریخ  هناتـسود و  ینحل  اـب  داد ، همادا  زاـب  درکن و  تعاـنق  مه  رادـقم  نیا  هب  نوعرف  لآ  نمؤـم  هیآ 29 -) )
دیزوریپ بلاغ و  رظن  ره  زا  و  تسامـش ، نآ  زا  رـصم ) روانهپ  نیمزرـس  نیا  رد   ) تموکح زورما  نم ! موق  يا  : » تفگ نینچ  هتخاـس ،

ُْکلُْملا ُمَُکل  ِمْوَق  ای  ( !؟» درک دهاوخ  يرای  ار  ام  یـسک  هچ  دیآ  ام  غارـس  هب  یهلا  باذع  رگا  دینکن ) نارفک  ار  ناوارف  ياهتمعن  نیا  )
(. انَءاج ْنِإ  ِهَّللا  ِسَْأب  ْنِم  انُرُْصنَی  ْنَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِرِهاظ  َمْوَْیلا 

.تساک ورف  ناشمشخ  زا  و  تخاس ، میالم  ار  اهنآ  دوبن ، رثا  یب نوعرف » نایفارطا   » رد ارهاظ  نانخس  نیا 
(. يرَأ ام  اَّلِإ  ْمُکیِرُأ  ام  ُنْوَعِْرف  َلاق  « ) مهد یمن هئارا  امش  هب  مدقتعم  ار  هچنآ  زج  نم  تفگ : نوعرف   » یلو

(. ِداشَّرلا َلِیبَس  اَّلِإ  ْمُکیِدْهَأ  ام  َو   ) تسا یسوم  لتق  نامه  روتسد  منک » یمن ییامنهار  حیحص  هار  هب  زج  ار  امش  دینادب )  ) «و
.دنرادنپ یم دوخ  يأر  ار  باوص  يأر  هشیمه  هک  زورما  هتشذگ و  رد  و  خیرات ، لوط  رد  اهتوغاط  ناراّبج و  همه  لاح  تسا  نینچ  و 

268 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ياهوگتفگ دـندوب  داوس  اـب  ندـمتم و  اتبـسن  زین  ناـمز  نآ  رد  هک  نیا  مکح  هب  رـصم  مدرم  منک ! یم راـطخا  امـش  هب  نم  هیآ 30 -) )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1961 

http://www.ghaemiyeh.com


تـشادن اهنآ  زا  يدایز  هلـصاف  ابلاغ  اـهنآ  نیمزرـس  هک  دومث  داـع و  حون و  موق  نوچمه  یماوقا  نیـشیپ ، ماوقا  هراـب  رد  ار  ناـخروم 
.دنتشاد ربخ  شیب  مک و  اهنآ  كاندرد  تشونرس  زا  و  دندوب ، هدینش 

روتسد هک  دش  ورب  ور  نوعرف  هناتخس  رس  تمواقم  اب  تخادرپ و  تفلاخم  هب  یسوم  لتق  هشقن  اب  هک  نآ  زا  دعب  نوعرف  لآ  نمؤم  اذل 
دیاش دربب ، ناینیـشیپ  خـیرات  قامعا  هب  هتفرگ و  ار  شکرـس  موق  نیا  تسد  راـب  نیا  هک  داـتفا  رکف  نیا  هب  درک  دـییأت  اددـجم  ار  لـبق 

269 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
: تفگ نامیا  اب  درم  نآ  : » دیوگ یم هیآ  .دننک  رظن  دیدجت  دوخ  میمصت  رد  دنوش و  رادیب 

ِمْوَی َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  « ) مکانمیب نیـشیپ  ماوقا  باذع )  ) زور دننامه  يزور  زا  امـش  رب  نم  نم ! موق  يا 
(. ِبازْحَْألا

269 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

زا دعب  هک  یناسک  دومث و  داع و  حون و  موق  تداع  نوچمه  یتداع  زا  و  : » تفگ تخادرپ و  نخـس  نیا  حرـش  هب  سپـس  هیآ 31 -) )
(. ْمِهِدَْعب ْنِم  َنیِذَّلا  َدوُمَث َو  ٍداع َو  ٍحُون َو  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم   ) مکانمیب نایغط  رفک و  كرش و  زا  دندوب » اهنآ 

؟ دندش راتفرگ  نانچ  نآ  هک  دندوب  هدرک  هچ  اهنآ  رگم  تفرگ ؟ دهاوخن  ار  ناتناماد  یهلا  ياهباذـع  هنوگ  نیا  هک  دـیراد  یلیلد  ایآ 
؟ دندرک بیذکت  ای  و  دنتشک ، ار  ناربمایپ  یهاگ  دنداتسیا و  یهلا  ناربمایپ  توعد  ربارب  رد  هک  نیا  زج 

ُدیُِری ُهَّللا  اَم  َو  « ) دهاوخ یمن شناگدنب  رب  یمتس  ملظ و  دنوادخ  هک  ارچ   » تسامش دوخ  هیحان  زا  دیآ  امش  رـس  رب  هچ  ره  دینادب  یلو 
(. ِدابِْعِلل ًاْملُظ 

269 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دـنبلط و یم يراـی  مه  زا  دـننز » یم ادـص  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  مسرت  یم يزور  زا  امـش  رب  نم  موـق ! يا  : » دوزفا سپـس  هیآ 32 -) )
(. ِدانَّتلا َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َو  ! ) دسر یمن ییاج  هب  ناشیادص 

هب دراـک  هک  یناـمز  رد  تسا  یگراـچیب  زجع و  تیاـهن  هناـشن  ریبـعت  نیا  و  تسا ، رگیدـکی » نداد  ادـن  زور   » شموهفم داـنّتلا » موی  »
.دسر یمن ییاج  هب  ناشدایرف  دننک و  یم ادص  ار  رگیدکی  هدیرب  اج  همه  زا  ناشتسد  هک  يدارفا  و  دسر ، یم ناوختسا 

راشف تحت  ار  همه  تخـس  ثداوح  اهنارحب و  دوش ، یم لزان  یهلا  باذـع  هک  ییاهزور  تسا ، ناوارف  دانّتلا » موی   » زین ناـهج  نیا  رد 
! دنشک یم دایرف  همه  و  درادن ، دوجو  یهاگهانپ  اما  دنیوج  یم یهاگهانپ  و  دهد ، یم رارق 

269 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

يا هدنرادهگن هاگهانپ و  چیه  اما  دینک ، یم رارف  دینادرگ و  یم يور  هک  يزور  : » دـیوگ یم دانتلا  موی  ریـسفت  رد  هیآ  نیا  هیآ 33 -) )
(. ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  « ) تسین امش  يارب  یهلا  باذع  ربارب  رد 

(. ٍداـه ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  « ) تسین وا  يارب  يا  هدـننک تیادـه  هتخاـس  هارمگ  شلاـمعا ) رثا  رب   ) ادـخ هـک  ار  یـسک  يرآ ! »
270 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

تشهب و قیرط  زا  ترخآ  رد  و  دنور ، یم ورف  تلالـض  لهج و  زا  یباجح  رد  دـنوش و  یم هارمگ  تیادـه  قیرط  زا  ایند  نیا  رد  اهنآ 
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.دش دنهاوخ  هارمگ  یهلا  ياهتمعن 

270 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هک دسر  یم رظن  هب  نینچ  هدنیآ  هتشذگ و  تایآ  رد  یلامجا  یسررب  کی  رد  دنمورحم : حیحـص  كرد  زا  راّبج  ناربکتم  هیآ 34 -) )
لکش و جنپ  رد  ار  دوخ  نانخـس  اهنآ  زا  رفک  ربک و  راگنز  ندودز  ناینوعرف و  نوعرف و  هریت  بلق  رد  ذوفن  يارب  نوعرف » لآ  نمؤم  »

: درک حرطم  عطقم 
.دوب لمتحم  ررض  زا  زیهرپ  هب  رگنایغط  رفاک  موق  نآ  توعد  زیمآ و  طایتحا  هبناج و  ود  نانخس  لوا » عطقم  »

.دنک یم توعد  نیشیپ  ماوقا  لاوحا  رد  هعلاطم  ریس و  هب  ار  اهنآ  مود » عطقم   » رد
تـسا فسوی »  » تّوبن هلأسم  نآ  درادن و  اهنآ  زا  هلـصاف  نادنچ  هک  دوش ، یم رکذتم  ار  ناشدوخ  خـیرات  زا  یتمـسق  موس » عطقم   » رد

.دنک یم حرطم  ار  وا  توعد  اب  اهنآ  دروخرب  زرط  و  دوب ، یسوم  دادجا  زا  هک 
(. ِتانِّیَْبلِاب ُْلبَق  ْنِم  ُفُسُوی  ْمُکَءاج  ْدََقل  َو  « ) دمآ امش  تیاده  يارب  نشور  لئالد  اب  فسوی  نیا ، زا  شیپ  و  : » دیوگ یم

(. ِِهب ْمُکَءاج  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتلِز  امَف  « ) دیتشاد دیدرت  ّکش و  وا  توعد  رد  نانچمه  امش  اما  »
یتخـسرس اهیگماکدوخ ، همادا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن ، یفاک  وا  لـئالد  اـه و  هناـشن و  تشاد ، یگدـیچیپ  وا  توعد  هک  تهج  نیا  زا  هن 

.دیداد ناشن 
ینامز ات   » دیهد همادا  شیوخ  ینارسوه  یگماکدوخ و  هب  دینک و  صالخ  تیلوؤسم  دهعت و  هنوگره  زا  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  سپس 

ْنِم ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ُْمْتُلق  َکَلَه  اذِإ  یَّتَح  « ) درک دـهاوخن  ثوعبم  یلوسر  وا  زا  دـعب  دـنوادخ  زگره  دـیتفگ : تفر  ایند  زا  فسوی )  ) هک
(. ًالوُسَر ِهِدَْعب 

ار رگ  هسوسو هدننک  دیدرت  راکفارـسا  ره  دنوادخ  هنوگ  نیا   » يرآ دیدشن ، یهلا  تیادـه  لومـشم  ناتتـسردان  شور  نیا  رطاخ  هب  و 
271 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  « ) دنک یم هارمگ 

( ٌباتُْرم ٌفِرْسُم  َوُه 
هـسوسو دـیدرت و  کش و  زیچ  همه  رد  رگید  يوس  زا  و  دـیتفرگ ، شیپ  ار  یهلا  دودـح  زا  زواـجت  فارـسا و  هار  وس  کـی  زا  امـش  .

.دزاس اهر  تلالض  يداو  رد  ار  امش  و  دریگرب ، امش  زا  ار  شفطل  هنماد  دنوادخ  هک  دش  ببس  راک  ود  نیا  و  دیدومن ،

271 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دـشاب هدمآ  ناشیارب  یلیلد  هکنآ  یب ادخ  تایآ  رد  هک  اهنامه  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، باترم » نافرـسم   » یفرعم هب  هیآ  نیا  هیآ 35 -) )
نانخس يارب  لقن  لقع و  زا  ینشور  لیلد  چیه  هکنآ  یب ْمُهاتَأ .) ٍناْطلُس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  « ) دنزیخ یم رب  هلداجم  هب 

.دنشاب هتشاد  دوخ 
نانآ دزن  دنوادخ و  دزن  یمیظع  مشخ   » قح لباقم  رد  ساسا  یب  لادج  هنوگ  نیا  دیازفا : یم لمع  نیا  یتشز  نداد  ناشن  يارب  سپس 

(. اُونَمآ َنیِذَّلا  َْدنِع  ِهَّللا َو  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  « ) دروآ یم راب  هب  دنا  هدروآ نامیا  هک 
بابسا مه  و  ناگدننک ، هلداجم  یهارمگ  هیام  مه  یهلا  تایآ  ربارب  رد  قطنم  یب لیلد و  یب يریگعـضوم  و  لطاب » هب  لادج   » هک ارچ 

.تسا نارگید  تلالض 
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: دیامرف یم هدرک ، هراشا  قح  لباقم  رد  اهنآ  میلست  مدع  لیلد  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  «! ) دهن یم رهم  يراّبج  ّربکتم  ره  لد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  »

.دریگ یم وا  زا  ار  صیخشت  سح  دزادنا و  یم ناسنا  رکف  رب  یناملظ  يا  هدرپ قح  ربارب  رد  دانع  اهتجاجل و 

271 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هک تشاذـگ  ار  رثا  نیا  نوعرف » لآ  نمؤم   » نانخـس هچ  رگ  مریگ ! ربخ  یـسوم  يادـخ  زا  اـت  مور  نامـسآ  هب  مهاوخ  یم هیآ 36 -) )
.دروآ نییاپ  رورغ  بکرم  زا  ار  نوعرف  تسناوتن  یلو  تشادزاب ، یسوم  لتق  میمصت  زا  ار  نوعرف 

یِّلََعل ًاحْرَـص  ِیل  ِْنبا  ُناماه  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  « ) مبای تسد  یلئاسو  هب  دـیاش  زاـسب  یعفترم  ياـنب  نم  يارب  ناـماه ! يا  تفگ : نوعرف  »
(. َبابْسَْألا ُُغْلبَأ 

271 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

َبابْـسَأ « ) دـشاب وگغورد  وا  منک  یم ناـمگ  دـنچ  ره  موش ، هاـگآ  یـسوم  يادـخ  زا  اـت  اهنامـسآ  هب ) دوعـص   ) لـئاسو (- » هیآ 37 )
272 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یِّنِإ  یسُوم َو  ِهلِإ  یلِإ  َِعلَّطَأَف  ِتاوامَّسلا 

( ًابِذاک ُهُّنُظََأل 
ِِهلَمَع َو ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَک  َو  « ) دش هتـشادزاب  قح  هار  زا  درک و  هولج  هتـسارآ  شرظن  رد  نوعرف  دـب  لامعا  نینچ  نیا   » يرآ .

(. ِلِیبَّسلا ِنَع  َّدُص 
(. ٍبابَت ِیف  اَّلِإ  َنْوَعِْرف  ُْدیَک  ام  َو  « ) دماجنا یمن يدوبان  نایز و  هب  زج  نوعرف  رکم  هئطوت و  اما  »

: دز يراک  نینچ  هب  تسد  فده  دنچ  ناونع  هب  نوعرف  تسا  نیا  رهاظ 
.دروآ مهارف  لیئارسا  ینب  مایق  یسوم و  توبن  هلأسم  زا  اهنآ  نهذ  فارصنا  مدرم و  يرکف  لاغتشا  يارب  يا  هلیسو تساوخ  یم وا  - 1

ناراک یب يارب  تقوم  دـنچره  يراک  و  دـنک ، شک  تمحز ياه  هدوت هب  يداـصتقا  يداـم و  کـمک  قیرط  نیا  زا  تساوخ  یم وا  - 2
.ددرگ رتشیب  وا  هنیزخ  هب  يداصتقا  رظن  زا  مدرم  یگتسباو  دننک و  شومارف  ار  وا  ملاظم  یمک  ات  دزاس  مهارف 

دنک و باترپ  دراذگ و  نامک  رد  يریت  الامتحا  دـنک و  نامـسآ  هب  یهاگن  دور و  نآ  زارف  رب  انب  نایاپ  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  همانرب  - 3
: دیوگب مدرم  قیمحت  يارب  و  ددرگ ، زاب 

! دشاب تحار  ناترکف  و  دیورب ، دوخ  راک  غارس  هب  دش ! مامت  دوب  هچ  ره  یسوم  يادخ 

272 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نایب عطقم  دـنچ  رد  ار  دوخ  نانخـس  نوعرف » لآ  نمؤم   » میتفگ مهد  ناـشن  امـش  هب  ار  تسار  هار  اـت  دـینک  يوریپ  نم  زا  هیآ 38 -) )
هب نداد  هجوـت  نآ  و  دـنک ، یم لاـبند  يرگید  قـیرط  زا  ار  دوـخ  دوـصقم  هک  هدـمآ  وا  نانخـس  زا  عـطقم  نیمراـهچ  اـجنیا  رد  درک ،

.دراد اهناسنا  تیبرت  رد  یقیمع  ریثأت  کش  نودب  اهنآ  هب  هجوت  تسا و  رشن » رشح و  داعم و  هلأسم   » و ایند » یگدنز  يرادیاپان  »
َو « ) منک داشرا  قح  هار  هب  ار  امش  نم  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  نم ! موق  يا  دز : ادص  دوب  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  و  : » دیوگ یم تسخن 

(. ِداشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق 
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272 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

يارـس ترخآ  و  تسا ، يرذـگ  دوز  عاـتم  اـیند  یگدـنز  نیا  هک ) دـیدنبن  لد  اـیند  نیا  هب  ! ) نم موـق  يا  : » دوزفا سپـس  هیآ 39 -) )
273 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِرارَْقلا .) ُراد  َیِه  َةَرِخْآلا  َّنِإ  ٌعاتَم َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ِهِذه  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  « ) تسامش يدبا  یگشیمه و 
هب ام  ناماد  و  مینک ، زارد  متـس  ملظ و  عاونا  هب  تسد  میزادـنا ، رـس  تشپ  ار  قح  میوش و  زوریپ  اـم  نوسف ، رکم و  رازه  اـب  هک  مریگ 

؟ دوب دهاوخ  هزادنا  هچ  ناهج  نیا  رد  ام  رمع  رگم  دوش ، هتشغآ  ناهانگ  یب ياهنوخ 

273 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

يدـب لمع  سک  ره  : » تسازج باسح و  هلأسم  مهم  تسین ، ترخآ  يارـس  ندوب  یقاب  ایند و  نیا  ندوب  یناف  اهنت  هلأـسم  هیآ 40 -) )
هک یلاح  رد  نز - ای  درم  هاوخ  دـهد - ماجنا  یحلاص  لمع  هک  یـسک  اما  دوش ، یم هداد  رفیک  وا  هب  نآ  هزادـنا  هب  طـقف  دـهد  ماـجنا 
ْنَم اهَْلثِم َو  اَّلِإ  يزُْجی  الَف  ًۀَئِّیَـس  َلِمَع  ْنَم  « ) دـش دـهاوخ  هداد  ناشیا  هب  یباسح  یب يزور  دـنوش و  یم تشهب  دراو  نانآ  دـشاب  نمؤم 

(. ٍباسِح ِْریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُْری  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع 
.دنک یم نامرجم  دروم  رد  دنوادخ  تلادع  هب  هراشا  وسکی  زا  شا  هدش باسح  نانخس  نیا  رد  وا 

.دوش یم هداد  نانمؤم  هب  باسح  یب شاداپ  حلاص  لمع  کی  لباقم  رد  هک  وا  ياهتنا  یب لضف  هب  هراشا  موس  رگید  زا  و 
.دوش یم روآدای  ار  حلاص  لمع  نامیا و  ندوب  مأوت  موزل  موس  يوس  زا  و 

.دنک یم حرطم  ار  یناسنا  ياهشزرا  رد  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  نز  درم و  تاواسم  مراهچ  يوس  زا  و 
دناوت یم یلو  رادیاپان ، تسا و  زیچان  هچرگ  ناهج  نیا  عاتم  هک  دنک  یم نایب  ار  تیعقاو  نیا  دوخ  هاتوک  نخـس  نیا  اب  وا  لاح  ره  هب 

!؟ رتدوسرپ نیا  زا  يا  هلماعم هچ  ددرگ ، باسح  یب شاداپ  هب  ندیسر  هلیسو 

273 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دوخ نامیا  تسناوتن  نآ  زا  شیب  و  دز ، رانک  ار  اه  هدرپ نوعرف » لآ  نمؤم  ، » هلحرم نیرخآ  نیمجنپ و  رد  نخس ! نیرخآ  هیآ 41 -) )
.تفگ دوب  ینتفگ  هچنآ  دراد ، موتکم  ار 

.دندومن توعد  یتسرپ  تب  هب  ار  وا  و  دنتفگ ، نخس  كرش  يایازم  زا  الباقتم  رورغم  جوجل و  موق  نآ  هک  دیآ  یم رب  نئارق  زا 
274 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  توعد  تاجن  يوس  هب  ار  امش  نم  ارچ  موق ! يا  : » تفگ دز و  دایرف  وا  اذل 

(. ِراَّنلا َیلِإ  ِینَنوُعْدَت  ِةاجَّنلا َو  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  ِیل  ام  ِمْوَق  ای  َو  ( !؟» دیناوخ یم شتآ  يوس  هب  ارم  امش  اما  منک  یم
.دیناوخ یم ههاریب  هب  ارم  امش  مناوخ و  یم تیاده  هارهاش  هب  ار  امش  نم  ارم ، یتخبدب  امش  و  مبلط ، یم ار  امش  تداعس  نم 

274 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

رد مهد ، رارق  وا  يارب  مرادن  ملع  نآ  هب  هک  ییاهکیرش  موش و  رفاک  هناگی  يادخ  هب  هک  دینک  یم توعد  ارم  امـش   » يرآ هیآ 42 -) )
اَنَأ ٌْملِع َو  ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  ِِهب  َكِرْـشُأ  ِهَّللاـِب َو  َرُفْکَأـِل  ِینَنوُعْدَـت  « ) منک یم توعد  راّـفغ  زیزع  دـنوادخ  يوس  هب  ار  امـش  نم  هک  یلاـح 

(. ِراَّفَْغلا ِزیِزَْعلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ 
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اهتب و تیهولا  یفن  هب  يا  هراشا رگید  يوس  زا  تسا و  دـیما  میب و  گرزب  أدـبم  نیا  هب  هراـشا  وس  کـی  زا  راـفغ »  » و زیزع »  » هب ریبعت 
! یتشذگ وفع و  هن  تسا و  نانآ  رد  یتزع  هن  هک  هنعارف 

274 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ِینَنوُعْدَـت امَّنَأ  َمَرَج  ال  « ) ترخآ رد  هن  دراد و  ایند  رد  یتوعد  هن  دـیناوخ  یم نآ  يوس  هب  ارم  هچنآ  اـعطق  : » دوزفا سپـس  هیآ 43 -) )
(. ِةَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو ال  ِیف  ٌةَوْعَد  َُهل  َْسَیل  ِْهَیلِإ 

رب تیمکاح  دـنناوت  یم ترخآ  رد  هن  دـننک و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  دـنا  هداتـسرفن مدرم  يوس  هب  ینالوسر  زگره  اهتب  نیا 
(. ِهَّللا َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  « ) تسادخ يوس  هب  تمایق  رد  ام  تشگزاب  اهنت   » دینادب دیاب  لیلد ، نیمه  هب  دنشاب و  هتشاد  يزیچ 
.دهد یم رفیک  شاداپ و  ناشلامعا  ربارب  رد  ار  اهنآ  هک  تسوا  و  هداتسرف ، اهناسنا  تیاده  يارب  ار  دوخ  نالوسر  هک  تسوا 

(. ِراَّنلا ُباحْصَأ  ْمُه  َنِیفِرْسُْملا  َّنَأ  َو  « ) دنخزود لها  نازواجتم  ناراکفارسا و   » هک دینادب  دیاب  زین  و 

274 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دیهاوـخ رطاـخ  هب  میوـگ  یم امـش  هب  زورما  نم  ار  هچنآ  يدوز  هب  : » تفگ ینعم  رپ  يدـیدهت  اـب  شنخـس  نـیرخآ  رد  و  هیآ 44 -) )
(. ْمَُکل ُلُوقَأ  ام  َنوُرُکْذَتَسَف  « ) دروآ

275 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  دریگب  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ار  ناتناماد  یهلا  بضغ  مشخ و  شتآ  هک  یماگنه  و 
.دیرب یم یپ  نم  راتفگ  قدص 

باذـع لوزن  ماگنه  هب  دـشاب  ایند  رد  رگا  و  درادـن ، دوجو  تشگزاب  هار  دـشاب  ترخآ  رد  رگا  تسا ، رید  نامز  نآ  هک  سوسفا  اـما 
.دوش یم هتسب  هبوت  ياهرد  مامت 

ُضِّوَفُأ َو  « ) تسانیب شناگدـنب  هب  تبـسن  وا  هک  منک  یم راذـگاو  اتکی  هناگی  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ياهراک  ماـمت  نم  و  : » دوزفا سپس 
(. ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ 

.دنکفا یم تشحو  هب  ارم  نم  ییاهنت  امش و  تردق  ترثک و  هن  و  مسرت ، یم امش  ياهدیدهت  زا  هن  لیلد  نیمه  هب  و 

275 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

موش ياه  هشقن زا  ار  وا  دنوادخ  : » میناوخ یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ  تشاذگن ، اهنت  ار  دهاجم  نمؤم  هدـنب  نیا  مه  دـنوادخ  هیآ 45 -) )
(. اوُرَکَم ام  ِتائِّیَس  ُهَّللا  ُهاقَوَف  « ) تشاد هگن  اهنآ  ءوس  و 

(. ِباذَْعلا ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلِآب  َقاح  َو  « ) دیدرگ لزان  نوعرف  لآ  رب  يدیدش  ياهباذع   » لباقم رد  یلو 

275 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دنوادـخ هک  دـهد  یم ناشن  لـبق  هیآ  رد  باذـعلا » ءوس   » هب ریبعت  اـما  تسا ، كاـندرد  شا  همه یهلا  تازاـجم  باذـع و  هیآ 46 -) )
: دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دومرف  باختنا  هورگ  نیا  يارب  يرتکاندرد  باذع 
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(. ایِشَع اوُدُغ َو  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  « ) دنوش یم هضرع  نآ  رب  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  شتآ  نامه   » اهنآ كاندرد  تازاجم 
اُولِخْدَأ ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  « ) دینک دراو  باذع  نیرتدـیدش  رد  ار  نوعرف  لآ  دـهد ) یم روتـسد   ) ددرگ یم اپ  رب  تمایق  هک  يزور  «و 

(. ِباذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ 

275 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هلأسم هب  ار  ناینوعرف  تیعمج  شنانخـس  نایاپ  رد  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  اجنآ  زا  خزود ! رد  ناربکتـسم  افعـض و  هّجاـحم  هیآ 47 -) )
يوگتفگ زا  ییاه  هنحص و  دنک ، یم لابند  هتفرگ و  تسد  هب  هنیمز  نیمه  رد  ار  نخس  هتـشر  نآرق  داد ، هجوت  خزود  باذع  تمایق و 

.دزاس یم سکعنم  شتآ  لد  رد  ار  نایخزود  هنارگشاخرپ 
ناربکتـسم هب  افعـض  سپ  دـننک ، یم وـگتفگ  هجاـحم و  خزود  شتآ  رد  اـهنآ  هک  ار  یماـگنه  رواـیب  رطاـخ  هب  : » دـیامرف یم تـسخن 

276 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نونکا  ایآ  میدوب ، امش  ناوریپ  ام  دنیوگ : یم
اوُرَبْکَتْسا َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ْذِإ  َو  ( ؟» دیوش یم اریذپ  ام  ياج  هب  ار  خزود  شتآ  زا  یبیـصن  باذع و  زا  یمهس 

(. ِراَّنلا َنِم  ًابیِصَن  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ 
تکرح رفک  نارادمدرس  لابند  هب  هتسب  شوگ  مشچ و  دنتشادن ، يرکف  لالقتـسا  یفاک و  ملع  هک  دنتـسه  یناسک  افعـض »  » زا روظنم 

.تسا هدرک  دای  ناربکتسم  ناونع  هب  اهنآ  زا  نآرق  هک  دندرک  یم

276 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

اهنآ ینوبز  فعـض و  تیاهن  زا  هک  دنیوگ  یم یباوج  اما  دننک  یمن توکـس  نخـس  نیا  خساپ  رد  ناربکتـسم  لاح  ره  هب  هیآ 48 -) )
اریز میتسه  شتآ )  ) نآ رد  یگمه  ام  دنیوگ : یم ناربکتـسم  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هفیرـش  هیآ  رد  هکنانچ  دراد ، تیاکح 

(. ِدابِْعلا َْنَیب  َمَکَح  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  اهِیف  ٌّلُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  «! ) تسا هدرک  مکح  تلادع  هب  شناگدنب  نایم  رد  دنوادخ 

276 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نیا و   » دـننک یم باذـع  نارومأـم  خزود و  ناـنزاخ  يوس  هب  ور  دوـش  یم هاـتوک  يا  هلیـسو ره  زا  اـهنآ  تسد  هک  اـجنیا  هیآ 49 -) )
: دنیوگ یم منهج  نانزاخ  هب  نایخزود 

ًامْوَی اَّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِۀـَنَزَِخل  ِراَّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق  َو  « ) درادرب ام  زا  ار  باذـع  زور  کی  دـیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  اـمش 
(. ِباذَْعلا َنِم 

دوش هتـشادرب  نانآ  زا  یهلا  باذع  زور  کی  هک  تسا  نیا  ناشیاضاقت  اهنت  تسین ، یندش  فرط  رب  یهلا  تازاجم  هک  دنناد  یم اهنآ 
! دنتسه عناق  نیمه  هب  و  دنیاسایب ، یکدنا  و  دننک ، هزات  یسفن  دنریگب  فیفخت  زور  کی 

276 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

مامتا امـش  يارب  یفاک  ردـقب  ایآ  و  دـندرواین ؟» ناتیارب  نشور  لئالد  امـش  ناربمایپ  ایآ  دـنیوگ : یم  » خزود ناـبقارم  یلو  هیآ 50 -) )
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(. ِتانِّیَْبلِاب ْمُُکلُسُر  ْمُکِیتْأَت  ُکَت  َْمل  اُولاق َأ َو  ( ؟ دشن تجح 
(. یَلب اُولاق  « ) يرآ دنیوگ : یم  » خساپ رد 

رد زج  دـسر و ) یمن ییاج  هب   ) نارفاک ياعد  یلو  دـیناوخب  ار ) ادـخ   ) دـیهاوخ یم هچ  ره  سپ  دـنیوگ : یم نانآ   » هب خزود  ناـنزاخ 
277 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٍلالَض .) ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  اوُعْداَف َو  اُولاق  « ) تسین تلالض 

دینک اعد  هچ  ره  نیا  ربانب  دـیدش ، رفاک  دـیدرکن و  انتعا  اهنآ  هب  اما  دـندمآ ، نشور  لئالد  اـب  یهلا  ناربماـیپ  هک  دـیفرتعم  دوخ  اـمش 
.درادن يدوس 

277 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ریظن مک  زرابم  دهاجم و  درم  نآ  نوعرف » لآ  نمؤم   » زا نخس  نیشیپ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  میهد ! یم يرای  ار  نانمؤم  ام  هیآ 51 -) )
ترخآ ایند و  رد  نانمؤم  ناربمایپ و  زا  ار  شیوخ  تیامح  یلک  نوناق  کی  ناونع  هب  اجنیا  رد  دوب ، حرطم  وا  زا  دـنوادخ  تیاـمح  و 

.دراد یم نایب 
دنزیخ یم اپ  رب  ناهاوگ  هک  تمایق  زور  ایند و  یگدنز  رد  دنا  هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  دوخ و  نالوسر  ملسم  روطب  ام  : » دیامرف یم

(. ُداهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  انَلُسُر َو  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  « ) میهد یم يرای 
رد يزوریپ  ای  نایب ، قطنم و  رد  يزوریپ  زا  معا  دراد ، لابند  هب  ار  اهیزوریپ  عاونا  تهج  نیمه  هب  تسا و  طرـش  دیق و  یب هک  یتیامح 

یهلا فطل  هب  ار  حور  تیوقت و  ار  بلق  هک  یبیغ  ياهدادـما  ای  نانآ و  ندرک  دوبان  نافلاخم و  رب  یهلا  باذـع  نداتـسرف  ای  اهگنج ،
.دزاس یم يوق  دنمورین و 

.دنشاب یم اهناسنا  لامعا  ناهاوگ  هک  دننانمؤم  ناربمایپ و  ناگتشرف و  داهشا »  » زا دوصقم 

277 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

رذـع هک  يزور  ناـمه  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هکناـنچ  تسا ، ناـملاظ  نارفاـک و  یتخبدـب  ییاوسر و  زور  زور  نآ  اـما  هیآ 52 -) )
َمْوَی « ) دراد قلعت  اهنآ  هب  زین  دب  هاگیاج  هناخ و  و  تساهنآ ، صوصخم  ادـخ  تنعل  و  دـشخب ، یمن ناشلاح  هب  يدوس  ناملاظ  یهاوخ 

(. ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  ُۀَنْعَّللا َو  ُمَُهل  ْمُُهتَرِذْعَم َو  َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  ال 

277 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، ناونع  نانمـشد  رب  یهلا  تیامح  وترپ  رد  ار  اهنآ  يزوریپ  نالوسر و  يرای  دراوم  زا  یکی  نآرق  سپـس  هیآ 53 -) )
يدُْـهلا َو یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  « ) میداد رارق  تاروت )  ) ینامـسآ باتک  ناثراو  ار  لیئارـسا  ینب  میدیـشخب و  تیادـه  یـسوم  هب  ام  «و 

(. َباتِْکلا َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنثَرْوَأ 
باـتک مه  و  دوش ، یم لـماش  ار  یحو  توبن و  ماـقم  مه  هک  دراد  يا  هدرتـسگ ینعم  تشاد  ینازرا  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  یتیادـه 

278 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مه  و  تاروت ، ینعی  ینامسآ 
.تفرگ رارق  وا  رایتخا  رد  هک  یتازجعم  و  دش ، هداد  وا  هب  شتلاسر  ماجنا  ریسم  رد  هک  ییاهتیاده 
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278 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ِیلوُأـِل يرْکِذ  ًيدُـه َو  « ) دوب لـقع  ناـبحاص  يارب  رّکذـت  تیادـه و  هیاـم   » ینامـسآ باـتک  نیا  دـیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
(. ِباْبلَْألا

هک تسا  یلئاسم  ربارب  رد  يروآدای  ناونع  هب  رکذت »  » اما تسا ، راک  زاغآ  رد  تیاده  هک  تسا  نیا  رد  يرکذ »  » و تیادـه »  » توافت
تیاده رگزاغآ  مه  ینامسآ  بتک  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، هدش  وحم  شرطاخ  هحفص  زا  اما  هدروآ  نامیا  نآ  هب  هدینش و  البق  ناسنا 

.نآ شخب  موادت  مه  تسا 
هن جوجل و  نادرخبان  هن  دـنرب ، یم هشیدـنا  زغم و  نابحاص  و  باـبلالا » اولوا   » ار یعقاو  هرهب  راـک ، همادا  رد  مه  و  زاـغآ ، رد  مه  یلو 

.هتسب شوگ  مشچ و  نابصعتم 

278 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

یموـمع و تسا  یتاروتـسد  تقیقح  رد  هک  دـهد  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  مهم  روتـسد  هس  هیآ  نیا  رد  هیآ 55 -) )
هدعو هک  نک  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  سپ  : » دیوگ یم تسخن  .تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  بطاخم  دـنچ  ره  یناگمه 

(. ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  « ) تسا قح  ادخ 
.نک ربص  نانآ  ینکشراک  نانمشد و  تجاجل  دانع و  ربارب  رد 

.نک ربص  نانآ  رازآ  انایحا  يراگنا و  لهس  یتسس و  ناتسود و  زا  یعمج  ینادان  لباقم  رد 
.امن ییابیکش  زین  بضغ  مشخ و  شکرس و  ياهسوه  سفن و  تالیامت  ربارب  رد  و 

رب هبلغ  نآ  نودـب  زین  زورما  و  دوب ، تماقتـسا  ربص و  نیمه  هیاس  رد  دـش  نیتسخن  ناناملـسم  ربمایپ و  بیـصن  هک  ییاـهیزوریپ  ماـمت 
.تسین نکمم  دایز  تالکشم  ناوارف و  نانمشد 

(. َِکْبنَِذل ْرِفْغَتْسا  َو  « ) نک رافغتسا  تهانگ  يارب  و  : » دیامرف یم مود  روتسد  رد 
رد دـیجم  نآرق  رد  تاریبعت  هنوگ  نیا  میا  هتفگ هکنانچ  یلو  دـش ، یمن یهانگ  بکترم  تمـصع  ماقم  رطاـخ  هب  ربماـیپ  تسا  ملـسم 

یتح تلفغ و  هظحل  کی  هک  ارچ  .تسا  یبسن  ناهانگ  هب  هراشا  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمغیپ  دروم 
279 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  كرت  کی 

.دننک یم رافغتسا  نآ  زا  دنز ، رس  اهنآ  زا  هاگره  دنشاب و  رانکرب  روما  نیا  همه  زا  دیاب  و  تسین ، راوازس  اهنآ  دروم  رد  یلوا 
ِّیِـشَْعلِاب َو َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  « ) روآ اـج  هب  ار  تراـگدرورپ  دـمح  حـیبست و  ماـش  حبـص و  ره  و  : » دـیامرف یم روتـسد  نیرخآ  رد 

(. ِراْکبِْإلا

279 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نوزومان و ياه  همغن نافلاخم و  لباقم  رد  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنوادخ  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 56 -) )
.دهد یم حرش  قح  لباقم  رد  ار  نانآ  ياهیئوج  هزیتس  هلداجم و  هزیگنا  اجنیا  رد  درک ، یم توعد  اهنآ  موش  ياه  هئطوت

ناشاه هنیس رد  دننک ، یم هلداجم  یهلا  تایآ  رد  دشاب  هدمآ  اهنآ  يارب  ادخ  يوس  زا  هک  یلیلد  قطنم و  نودب  هک  یناسک  : » دیوگ یم
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(. ٌْربِک اَّلِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسین ربکت  زج 
يروحم دوخ  رورغ و  ربـک و  اـه ، هلداـجم هنوگ  نیا  یلـصا  همـشچ  رـس  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  يا  هدـنز هاوگ  هیآ  بیترت  نیا  هب  و 

.تسا
(. ِهیِِغلاِبب ْمُه  ام  « ) دیسر دنهاوخن  دوخ  روظنم  هب  زگره  اهنآ  : » دیازفا یم سپس 

يا هرهب ندوب  تسد  ریز  تلذ و  زج  اما  دننک ، تموکح  هعماج  رب  دنـشورفب و  رخف  دننیبب ، گرزب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  نانآ  فدـه 
.تفرگ دنهاوخن 

، دربب هانپ  ادخ  هب  قطنم  یب هاوخدوخ و  رورغم و  دارفا  هنوگ  نیا  ّرش  زا  هک  دهد  یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هیآ  نایاپ  رد 
(. ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  « ) تسانیب اونش و  وا  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دیامرف یم

.دنیب یم ار  ناشتشز  لامعا  اه و  هئطوت مه  دونش و  یم ار  اهنآ  ساسا  یب  نانخس  مه 

279 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ندـش هدـنز  داعم و  هلأسم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ربارب  رد  راـفک  هلداـجم  مهم  دراوم  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 57 -) )
زا نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  : » دـیامرف یم هدـش ، رکذـتم  ار  داعم  هلأسم  نشور  نایب  کی  اـب  هیآ  نیا  رد  دوب ، گرم  زا  دـعب  اـهناسنا 

َرَثْکَأ َّنِکل  ِساَّنلا َو  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ُْقلََخل  « ) دـنناد یمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، رتـالاب  رتـمهم و  اـهناسنا  شنیرفآ 
280 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُمَْلعَی .) ِساَّنلا ال 

دنک ریبدـت  هرادا و  و  دـنیرفایب ، تمظع  همه  نآ  اـب  ار  هدرتـسگ  عیـسو و  ياـهناشکهک  میظع و  تارک  نیا  دراد  ییاـناوت  هـک  یـسک 
؟ دوب دهاوخ  ناوتان  زجاع و  ناگدرم  يایحا  زا  هنوگچ 

« ربـک  » هلأـسم لـبق  تاـیآ  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، لـهج »  » نآ هک  هدرک  رکذ  ار  لـطاب  هلداـجم »  » لـماوع زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  رد 
ای دوخ  ردق  تخانـش  مدع  و  ینادان » لهج و  « » ربک  » همـشچ رـس  هک  ارچ  دنراد ، مه  اب  کیدزن  هطبار  ود  ره  نیا  و  دوب ، هدـش  حرطم 

.تسا نتشیوخ  ییاناد  ملع و  رادقم 

280 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

: دـیوگ یم هتخاس ، نشور  هاگآ ، نانمؤم  لباقم  رد  ار  لهاج  ناربکتم  نیا  لاح  عضو  نشور  هسیاقم  کی  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 58 -) )
«. دنتسین يواسم  زگره  انیب  انیبان و  »

(. ُریِصَْبلا یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی  ام  (َو 
اُولِمَع اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو   ) دوب دـنهاوخن  ناسکی  ناراکدـب » اب  دـنا ، هداد ماجنا  حـلاص  لـمع  دـنا و  هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  نینچمه  »

(. ُء یِسُْملا َال  ِتاِحلاَّصلا َو 
(. َنوُرَّکَذَتَت ام  اًلِیلَق  « ) دیوش یم رکذتم  رتمک   » لهج یهاوخدوخ و  رثا  رب  امش  اما 

و دـهد ، یمن وا  هب  ار  قیاقح  كرد  هزاجا  و  هداتفا ، شنامـشچ  رب  رورغ  ربک و  ياه  هدرپ هک  تسا  يربخ  یب نادان و  مدآ  نامه  اـنیبان 
!؟ دنربارب مه  اب  ود  نیا  ایآ  دنک ، یم هدهاشم  ار  قح  یقطنم ، تالالدتسا  ملع و  رون  وترپ  رد  هک  تسا  یسک  انیب 
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280 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

، دمآ دهاوخ  ملـسم  روطب  تمایق ) زور   ) تعاس : » دیوگ یم هداد ، تمایق  عوقو  زا  ربخ  تحارـص  تیعطاق و  اب  هیآ  نیا  رد  هیآ 59 -) )
(. َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  اهِیف َو  َْبیَر  ٌۀَِیتَآل ال  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  « ) دنروآ یمن نامیا  مدرم  رتشیب  یلو  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  کش و  و 

280 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هدـمآ رورغم  ربکتم و  نامیا و  یب دارفا  هب  تبـسن  یتادـیدهت  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  منک ! تباجا  ات  دـیناوخب  ارم  هیآ 60 -) )
.دیاشگ یم ناگدننک  هبوت  يور  هب  ار  شتمحر  شوغآ  و  دزیمآ ، یم ینابرهم  فطل و  اب  ار  نآ  اجنیا  رد  دوب ،

281 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  امش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  تسا : هتفگ  امش  راگدرورپ  : » دیوگ یم تسخن 
(. ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو  « ) مریذپب

هب تبـسن  يدـیدش  دـیدهت  نمـض  رد  هدـش و  قالطا  نآ  رب  تدابع  هژاو  هیآ  لیذ  رد  هک  ارچ  تسا ، تداـبع  عون  کـی  دوخ  اـعد » »
« دنوش یم خزود  دراو  ّتلذ  اب  يدوز  هب  دـنزرو  یم ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  : » دـیوگ یم دـنراد ، ابا  ندرک  اعد  زا  هک  یناسک 

(. َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
رگا و  دیـسر ، نآ  هب  ناوت  یمن اضاقت  اعد و  اب  زج  هک  تسا  یماقم  ادخ  دزن  : » هک تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

، دوش اطع  وت  هب  ات  هاوخب  ادخ  زا  سپ  دش ، دـهاوخن  هداد  وا  هب  يزیچ  دـنکن  اضاقت  يزیچ  ددـنب و  ورف  اعد  زا  ار  دوخ  ناهد  يا  هدـنب
«. دش دهاوخ  هدوشگ  ماجنا  رس  دینک  رارصا  دیبوکب و  ار  يرد  ره  هک  ارچ 

281 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

حطـس هک  دـیوگ  یم نخـس  یقیاقح  زا  هیآ  نیا  رد  تسا  دـنوادخ  تفرعم  رب  عرف  ادـخ  زا  ياضاقت  اعد و  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 61 -) )
.دهد یم شیازفا  تسا  تباجا  هب  دیما  هک  ار  اعد  طئارش  زا  یکی  و  درب ، یم الاب  ار  یمدآ  تفرعم 

(. ِهِیف اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) دییاسایب نآ  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یسک  دنوادخ  : » دیامرف یم
هیام شخب و  مارآ  یکیرات  دوخ  رگید  يوس  زا  و  تسا ، هنازور  ياه  همانرب يرهق  لیطعت  بجوم  وس  کـی  زا  بش  یکیراـت  هک  ارچ 

.تکرح شبنج و  هیام  رون  و  تسا ، حور  باصعا و  نت و  تحارتسا 
(. ًارِْصبُم َراهَّنلا  َو   ) داد رارق  شخب » ینشور  انیب و  ار  زور  و  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  اذل 

.دنک هدامآ  تیلاعف  هنوگ  ره  يارب  دزاس و  نشور  ار  اهناسنا  یگدنز  طیحم  ات 
وَُذل َهَّللا  َّنِإ  « ) دننک یمن يرازگ  رکـش  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، مرک  لضف و  بحاص  مدرم  هب  تبـسن  دنوادخ  : » دـنک یم هفاضا  سپس 

(. َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  ِساَّنلا َو  یَلَع  ٍلْضَف 
ناراـب و  دـنیبب ، تسا  هدرتسگ  اـج  همه  هک  ار  یهلا  غیرد  یب تمعن  ناوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  اـناد  یبلق  اـنیب و  یمـشچ  ناـسنا  رگا  اـما 

282 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اج  همه  هک  ار  شباسح  یب تمحر 
کچوک و تمحر  تمظع و  همه  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  دیاشگ و  یم وا  يانث  رکش و  هب  نابز  رایتخا  یب دنک ، هدهاشم  تسا  هدیـسر 

.دنیب یم نویدم 
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282 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

سک نآ  دیامرف : یم دـنک ، یم متخ  تیبوبر  تیقلاخ و  دـیحوت  هب  هدرک و  عورـش  راگدرورپ  تیبوبر  دـیحوت  زا  هیآ  نیا  هیآ 62 -) )
(. ْمُکُّبَر ُهَّللا  ُمُِکلذ  « ) امش راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  نیا   » هتشاد ینازرا  امش  رب  ار  اهتمعن  همه  نیا  هک 

(. ٍء ْیَش ِّلُک  ُِقلاخ  « ) تسا زیچ  همه  هدننیرفآ   » هک يدنوادخ  نامه 
(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) تسین وا  زج  يدوبعم  چیه  »

.تسوا تیربدم  تیبوبر و  رب  لیلد  یهلا  ناوارف  ياهتمعن  دوجو  تقیقح  رد 
اریز تساـهنآ ، یبرم  کـلام و  تادوجوم  قلاـخ  هک  ارچ  تسا ، تیبوـبر  رد  وا  یگناـگی  رب  يرگید  لـیلد  ندوـب  زیچ  همه  قلاـخ  و 

.دوش یم هضافا  یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  رب  وا  هیحان  زا  دوجو  ضیف  هظحل  هب  هظحل 
هناگی دـنوادخ  شتـسرپ  زا  ارچ  و  َنوُکَفُْؤت .) یَّنَأَف  ( ؟» دـیوش یم فرحنم  قح  هار  زا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  : » دـیازفا یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 

!؟ دیروآ یم يور  اهتب  يوس  هب  اتکی 

282 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

: دیامرف یم هتشذگ  بلاطم  دیکأت  حیضوت و  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 63 -) )
ِهَّللا ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَفُْؤی  َِکلذَک  « ) دنوش یم هدنادرگ  زاب  قح  قیرط  زا  هنوگ  نیا  دندرک  یم راکنا  ار  ادـخ  تایآ  هک  یناسک  »

(. َنوُدَحْجَی

282 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

، دهد یم همادا  ار  ناگدنب  هب  تبسن  نآ  لومش  یهلا و  گرزب  بهاوم  زا  ثحب  نانچمه  نآرق  امش : راگدرورپ  تسا  نیا  هیآ 64 -) )
.دنوش رادروخرب  تباجا  زا  دنیآرب و  اعد  ماقم  هب  نآ  وترپ  رد  ات  يرتنوزفا  دیما  مه  و  دنک ، اطع  اهنآ  هب  يرتشیب  تخانش  مه  ات 

َضْرَْألا ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) داد رارق  یمارآ  نئمطم و  هاـگیاج  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ  : » دـیامرف یم
(. ًارارَق

حابم هدرتسگ و  رایـسب  ناسنا ، زاین  دروم  لئاسو  همه  رب  لمتـشم  نوگانوگ ، عبانم  ياراد  ناسنا ، مسج  حور و  نامتخاس  اب  گنهامه 
283 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ناگیار  و 

(. ًءاِنب َءامَّسلا  َو   ) داد رارق  ناترس  يالاب  یفقس » نوچمه  ار  نامسآ  و  : » دیازفا یم سپس 
مامت رب  يا  همیخ نوچمه  و  هتفرگارف ، ار  نیمز  درگادرگ  هک  تسا  يا  هدرـشف ياوه  ّوج و  نامه  رتشیب  اـجنیا  رد  نامـسآ »  » زا روظنم 

.تسا هدش  هدیشک  نیمز  هرک 
، یناـهیک راـبگرم  هعـشا  نینچمه  و  باـتفآ ، هعـشا  دوبن  رگا  هک  دـهاک  یم باـتفآ  رون  شباـت  تدـش  زا  مه  یهلا  گرزب  همیخ  نیا 

ياهـسابل زا  اـهوترپ  نیا  ربارب  رد  اـمئاد  دـنروبجم  ییاـضف  نارفاـسم  لـیلد  نیمه  هـب  و  تشاذـگ ، یمن نـیمز  رب  ار  يا  هدـنز دوـجوم 
.دننک هدافتسا  یتمیق  نارگ  نیگنس و  صوصخم 

نیتسخن رد  ار  اهنآ  و  دریگ ، یم دـنوش  یم بذـج  نیمز  هرک  هب  هتـسویپ  هک  ار  ینامـسآ  ياهگنـس  طوقـس  ولج  همیخ  نیا  هوـالع  هب 
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.دنیشنب نیمز  رب  مارآ  اهنآ  رتسکاخ  ات  دنز  یم شتآ  دنراد  هک  يراشف  تعرس و  رطاخ  هب  دروخرب 
وکین ار  ناتتروص  و  درک ، يرگتروص  ار  امـش  هک ) تسا  یـسک   ) وا و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یـسفنا  تایآ  هب  یقافآ  تاـیآ  زا  سپس 

(. ْمُکَرَوُص َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو  « ) دیرفآ
هب هک  دهد  یم ناکما  ناسنا  هب  هژیو  نامتخاس  نیمه  ماکحتـسا و  مظن  تیاهن  رد  ریذـپلد ، ابیز و  یتروص  اب  تسار ، نوزوم و  یتماق 

هرهب تایح  بهاوم  زا  دنک و  یگدـنز  یتحار  هب  فلتخم  ياضعا  نتـشاد  اب  و  دـنز ، تسد  نیگنـس  ای  فیرظ  عیانـص  اهراک و  عاونا 
.دریگ

زا ار  امش  وا  و  : » دیامرف یم هدرک ، حرطم  ار  هزیکاپ  ياهیزور  عوضوم  هلسلس ، نیا  زا  تمعن  نیرخآ  نیمراهچ و  نایب  رد  ماجنا  رس  و 
(. ِتابِّیَّطلا َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  « ) داد يزور  تابیط 

ار هزیکاپ  نانخـس  یتح  اهبکرم ، اه ، هناخ نارـسمه ، ساـبل ، اذـغ ، زا  معا  هزیکاـپ  زیچ  ره  هک  دراد  يا  هدرتسگ رایـسب  ینعم  تاـبّیط » »
.دوش یم لماش 

- اـهناسنا هب  نآ  زا  یمین  و  ددرگ ، یم رب  نیمز  نامـسآ و  هب  نآ  زا  یمین  هک  گرزب - تمعن  راـهچ  نـیا  ناـیب  زا  دـعب  هـیآ  ناـیاپ  رد 
284 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکُّبَر .) ُهَّللا  ُمُِکلذ  « ) امش راگدرورپ  دنوادخ  تسا  نیا  : » دیامرف یم

(. َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَتَف  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  تکرب  رپ  دیواج و   » تسا نینچ  نوچ  و 

284 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

دنوادخ هب  یعقاو  ینعم  هب  تایح  راصحنا  قیرط  نآ  و  دنک ، یم بیقعت  رگید  قیرط  زا  ار  تیدوبع  دیحوت  هلأسم  هیآ  نیا  هیآ 65 -) )
(. ُّیَْحلا َوُه  « ) یعقاو هدنز  تسوا  : » دیامرف یم تسا ،

دنوادـخ اـهنت  تسا ، هنادواـج  درادـن و  هار  گرم  نآ  رد  هک  تسا  یتاـیح  تسین ، ریغ  هب  یکتم  تسوا و  تاذ  زا  شتاـیح  هـک  ارچ 
كاـپ تاذ  زا  ار  تقوـم  دودـحم و  تاـیح  نیا  و  دـنراد ، گرم  هب  هتخیمآ  یتاـیح  وا  زا  ریغ  هدـنز  تادوـجوم  همه  و  تسا ، نـینچ 

.دنریگ یم دنوادخ 
وا زج  يدوبعم  چیه  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  اذـل  قلطم ، تایح  ياراد  تسا و  هدـنز  هک  هدرک  شتـسرپ  دـیاب  ار  یـسک  تسا  نشور 

(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  « ) درادن دوجو 
(. َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْداَف  « ) دینک صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  و  دیناوخب ، ار  وا  اهنت  تسا  نینچ  هک  نونکا  «و 

.دنوش یم یناف  همه  هک  دیراذگب  رانک  تسوا  ریغ  هچ  ره  و 
ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  « ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  : » دـهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  و 

(. َنیَِملاْعلا
مامت هک  ییاهتمعن  دـش ، هراشا  لبق  تایآ  رد  هک  ییاـهتمعن  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  هک  ناگدـنب  يارب  تسا  یمیلعت  تقیقح  رد  هلمج  نیا 

.دنیوگ ساپس  رکش و  و  دننک ، شیاتس  دمح و  یگدنز ، تایح و  تمعن  اصوصخم  هتفرگارف ، ار  ناسنا  دوجو 

284 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ناتـسرپ تب  ناکرـشم و  نتخاس  سویأـم  يارب  هتـشذگ و  يدـیحوت  ياـهثحب  زا  يریگ  هجیتن  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 66 -) )
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ادـخ زا  ریغ  امـش  هک  ییاهدوبعم  هک  نیا  زا  ما  هدـش یهن  نم  وگب : : » دـیامرف یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 
َنیِذَّلا َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق  « ) تسا هدمآ  نم  يارب  مراگدرورپ  يوس  زا  نشور  لئالد  تانّیب و  هک  ارچ  منک ، شتـسرپ  دـیناوخ  یم

(. یِّبَر ْنِم  ُتانِّیَْبلا  ِینَءاج  اََّمل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت 
285 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راگدرورپ  ربارب  رد  اهنت  مرومأم  : » هکلب متسرپن  ار  وا  ریغ  هک  ما  هدش یهن  اهنت  هن 

(. َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  َِملْسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  « ) مشاب میلست  نایملاع 
هکنآ یب دیـسرب ، ار  شیوخ  باسح  ناـتدوخ  امـش  ینعی  ما » هدـش یهن  نینچ  نم  ما و  هتفاـی تیرومأـم  نینچ  نم  : » دـیوگ یم هک  نیا 

.دنک کیرحت  ار  ناشتجاجل  سح 

285 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

روطت لحارم  هتخادرپ  یـسفنا » تایآ   » زا یـشخب  هب  يدیحوت  تایآ  همادا  رد  رگید  راب  ناسنا : تقلخ  هناگ  تفه  لحارم  هیآ 67 -) )
تمظع مه  ات  دـنک ، یم نایب  هلحرم  تفه  رد  گرم ، ماگنه  ات  ایند  رد  تایح  نارود  و  ینینج ، نارود  و  كاـخ ، زا  ار  ناـسنا  تقلخ 

.ناگدنب رب  شیاهتمعن  بهاوم و  مه  دوش و  نشور  وا  تیبوبر  تردق و 
تروصب ار  امش  سپـس  هدش ) هتـسب  نوخ   ) هقلع زا  سپـس  هفطن ، زا  سپـس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم

( نایم نیا  رد   ) و دـیوش - یم ریپ  نآ  زا  دـعب  دیـسر و  یم دوخ  تّوق  لامک  هلحرم  هب  دـعب  دتـسرف ، یم نوریب  رداـم ) مکـش  زا   ) یلفط
َوُه « ) دینک لّقعت  دـیاش  دیـسر و  یم دوخ  رمع  دـمآ  رـس  هب  تیاهن  رد  و  دـنریم - یم هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  زا  شیپ  امـش  زا  یهورگ 
ْنِم یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  ًاخُویُـش َو  اُونوُکَِتل  َُّمث  ْمُکَّدُـشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْـلفِط  ْمُکُجِرُْخی  َُّمث  ٍۀَـقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا 

(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  یمَسُم َو  اًلَجَأ  اوُُغْلبَِتل  ُْلبَق َو 
تقلخ ای  و  دشاب ، یم كاخ  زا  ام  نیتسخن  دج  مدآ  شنیرفآ  هب  هراشا  هک  تسا  كاخ  بارت و  هلحرم  هلحرم ، نیتسخن  بیترت  نیا  هب 

همه یهایگ  یناویح و  داوم  زا  معا  دهد  یم لیکـشت  ار  وا  هفطن  یتح  ناسنا و  دوجو  هک  ییاذغ  داوم  هک  ارچ  كاخ ، زا  اهناسنا  همه 
.دریگ یم هیام  كاخ  زا 

.تساوح شرسمه  مدآ و  زج  اهناسنا  همه  هب  طوبرم  هک  تسا  هفطن  هلحرم  مود  هلحرم 
هدـمآ رد  هتـسب  نوخ  هعطق  کـی  تروص  هب  و  هدومن ، يا  هظحـالم لـباق  ومن  و  هتفاـی ، لـماکت  هفطن  هک  تسا  يا  هلحرم موـس  هلحرم 

.تسا
رد نآرق  هک  تسا  تکرح  سح و  هلحرم  ءاضعا ، روهظ  هلحرم  و  هدش ) هدیوج  تشوگ  هب  هیبش  يزیچ  « ) هغضم  » هلحرم نیا ، زا  دعب 

ص: ج4 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  رگید  تایآ  رد  دنچ  ره  هدرواین  نایم  هب  هلحرم  هس  نیا  زا  ینخـس  اجنیا 
286

نآ یضعب  هک  یمسج  توق  تردق و  لماکت  هلحرم  ار  مجنپ  هلحرم  و  دنک ، یم رکذ  نینج  دلوت  هلحرم  ار  هلحرم  نیمراهچ  اجنیا  رد 
هتبلا دنا ، هتفگ رتشیب  ای  رتمک  ار  نآ  یضعب  دوش و  یم لصاح  ینامـسج  ياوق  ومن  رثکا  دح  نآ  رد  هک  دنناد  یم یگلاس  یـس  نس  ار 

.تسا هدرک  دشا » غولب   » هب ریبعت  نآ  زا  نآرق  دشاب و  توافتم  دارفا  رد  تسا  نکمم 
.دسر یم ارف  تسا  مشش  هلحرم  هک  يریپ  نارود  اجیردت  دوش و  یم زاغآ  اهورین  نداد  تسد  زا  درگ و  بقع  هلحرم  دعب  هب  نآ  زا 

.دبای یم ققحت  نادیواج  يارس  هب  ارس ، نیا  زا  لاقتنا  هدیسر و  ارف  تسا  هلحرم  نیرخآ  هک  رمع  نایاپ  ماجنا  رس 
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فاطلا و یتسه و  ملاع  أدـبم  تمظع  تردـق و  رد  دـیدرت  ياج  مه  زاب  هدـش ، باسح  و  مظنم ، تارّوطت  تارییغت و  همه  نیا  اب  اـیآ 
؟ دراد دوجو  وا  بهاوم 

286 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ود ناـمه  دروآ ، یم ناـیم  هب  گرم  تاـیح و  هلأـسم  ینعی  راـگدرورپ  تردـق  رهاـظم  نیرتـمهم  زا  نخـس  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 68 -) )
دـنک و یم هدـنز  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم تسا ، هدوشگان  ياهاّمعم  ءزج  زونه  يرـشب  مولع  تفرـشیپ  مامت  اـب  هک  يا  هدـیدپ

(. ُتیُِمی ِییُْحی َو  يِذَّلا  َوُه  « ) دناریم یم
ات هتفرگ ، یناملظ  کیرات و  ياهـسونایقا  قامعا  زا  رکیپ و  لوغ  تاناویح  ات  هتفرگ ، یلولـس  کت  هدـنز  تادوجوم  زا  هک  نیا  بلاج 
ات تسا ، روانـش  سوناـیقا  جاوما  يـالبال  رد  هک  یکچوک  رایـسب  ینیب  هرذ هاـیگ  زا  دـننک ، یم زاورپ  اهنامـسآ  جوا  رب  هک  یناگدـنرپ 

تبـسن نیمه  هب  دنـشاب و  یم دوخ  هب  صوصخم  یطئارـش  تایح و  یعون  ياراد  کیره  دـنراد ، تماق  لوط  رتم  اههد  هک  یناـتخرد 
نیرتزیگنا باـجعا  تقلخ و  ناـهج  ياـه  هرهچ نـیرت  عوـنتم تاـیح  ياـه  هرهچ کـش  نودـب  و  تـسا ، تواـفتم  زین  اـهنآ  ياـهگرم 

.تساهنآ
هدارا و ضحم  هب  و  درادـن ، یلکـشم  یتخـس و  وا  تردـق  ربارب  رد  هدـیچیپ  مهم و  لئاسم  نیا  زا  کـی  چـیه  هک  نیا  هجوت  لـباق  اـما 

.دریگ یم تروص  شنامرف 
287 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیوگ : یم نآ  هب  اهنت  دنک  رّرقم  يراک  هک  یماگنه  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 

(. ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإَف  «! ) دوش یم دوجوم  گنرد  یب شاب ! دوجوم 

287 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

.دنزیخ یم رب  هلداجم  هب  یهلا  تایآ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نخس  اجنیا  رد  مه  زاب  رورغم : نایوج  هزیتس  تشونرس  هیآ 69 -) )
َیلِإ َرَت  َْمل  َأ  « ) دـنوش یم فرحنم  قح  هار  زا  هنوگچ  دـننک  یم هلداجم  ادـخ  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » دـیوگ یم تسخن 

(. َنُوفَرُْصی یَّنَأ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا 
طارص زا  اهنآ  هک  دوش  یم ببـس  هیاپ  یب ياهبـصعت  هناروکروک و  ياهدیلقت  نیا  دانع ، تجاجل و  اب  مأوت  ياهوگتفگ  هلداجم و  نیا 

.ددرگ یم راکشآ  ییوج  قح  حور  وترپ  رد  اهنت  قیاقح  هک  ارچ  دنوش ، هدیشک  ههاریب  هب  میقتسم 

287 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ار دوخ  نالوسر  هچنآ  و  ینامـسآ )  ) باتک هک  یناسک  نامه  : » دیازفا یم هتخادرپ ، اهنآ  هراب  رد  رتشیب  حیـضوت  هب  سپـس  هیآ 70 -) )
(. انَلُسُر ِِهب  اْنلَسْرَأ  اِمب  ِباتِْکلِاب َو  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  « ) دندرک بیذکت  میا  هداتسرف نادب 

(. َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  « ) دنمهف یم ار ) دوخ  راک  موش  هجیتن   ) يدوز هب  نانآ  : » دنک یم دیدهت  نخس  نیا  اب  ار  اهنآ  هیآ  نایاپ  رد  و 

287 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 40) رفاغ ةروس 
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ِیف ُلالْغَْألا  ِذِإ  « ) دنـشک یم ار  اـهنآ  ریجنز  لـغ و  نیا  اـب  هتفرگ و  رارق  اـهنآ  ندرگ  رب  اـهریجنز  اـهلغ و  هک  ماـگنه  نآ  (- » هیآ 71 )
(. َنُوبَحُْسی ُلِسالَّسلا  ْمِِهقانْعَأ َو 

287 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

(. َنوُرَجُْسی ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف  «! ) دنوش یم هدنازوس  خزود  شتآ  رد  سپس  و  ناشوج ، بآ  نورد  هب  (- » هیآ 72 )

287 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نامه هلمج  زا  دـننک ، یم تازاجم  یحور  كاندرد  ياهباذـع  هلـسلس  کی  اب  ار  اهنآ  ینامـسج  ياهباذـع  نیا  رب  هوـالع  هیآ 73 -) )
!؟» دیداد یم رارق  ادخ  ياتمه  ار  هچنآ  دـنیاجک  دوش : یم هتفگ  اهنآ  هب  سپـس  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا 

(. َنوُکِرُْشت ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َُّمث  )

287 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

ياهباذع نیا  نایم  زا  دننک و  تعافش  امـش  زا  ات  ِهَّللا .) ِنوُد  ْنِم  « ) دیدرک یم شتـسرپ  ادخ  زج   » هک ار  ییاهدوبعم  نامه  هیآ 74 -) )
288 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شتآ  مطالتم  جاوما  كاندرد و 

تفر اجک  سپ  دنـشاب ؟ ام  ناعیفـش  هک  مینک  یم شتـسرپ  نآ  رطاـخ  هب  ار  اـهنیا  اـم  هک  دـیتفگن  اـهراب  رگم  دنـشخب ، ییاـهر  خزود 
(. اَّنَع اوُّلَض  اُولاق  « ) دندش مگ  ناهنپ و  ام  رظن  زا  همه  دنیوگ : یم  » خساپ رد  یگتسکشرس  یگدنکفا و  رس  اب  اهنآ  یلو  ناشتعافش !؟

ام : » دنیوگ یم دنیآ و  یم رب  راکنا  ماقم  رد  اذل  تسا ، ناشیناشیپ  رب  یگنن  غاد  اهتب  تیدوبع  هب  فارتعا  لصا  هک  دننیب  یم اهنآ  سپس 
(. ًاْئیَش ُْلبَق  ْنِم  اوُعْدَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب  «! ) میدرک یمن شتسرپ  يزیچ  نیا  زا  لبق  الصا 

ییاهمـسا اهنآ  هک  هدـش  نشور  اـم  يارب  زورما  اـما  میتشادـنپ ، یم ییاـهتیعقاو  ار  اـهنآ  اـم  هک  دـندوبن  شیب  یتـالایخ  ماـهوا و  اـهنیا 
کی اـهنآ  نیا  رباـنب  دوبن ، چـیه  یگدوـهیب  یهارمگ و  تلالـض و  زج  اـهنآ  شتـسرپ  هک  دـنموهفم  ینعم و  یب یظاـفلا  یمـسم و  یب

.دننک یم وگزاب  ار  راکنا  لباق  ریغ  تیعقاو 
(. َنیِِرفاْکلا ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  « ) دزاس یم هارمگ  ار  نارفاک  دنوادخ  هنوگ  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

رد دـنهن و  یم ماگ  ههاریب  رد  هدراذـگ ، ار  قح  میقتـسم  هار  اذـل  دوش ، یم اهنآ  رکف  بلق و  رب  یباـجح  هدرپ و  اـهنآ  تجاـجل  رفک و 
.دزاس یم هارمگ  ار  نارفاک  دنوادخ  نینچ  نیا  يرآ  دنوش ، یم هدیشک  خزود  ههاریب  هب  هدش  مورحم  تشهب  هار  زا  زین  تمایق 

288 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هب اهباذـع  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  باذـع  تبیـصم و  ـالب و  همه  نیا  رد  هورگ  نیا  ياـهیراتفرگ  تلع  هب  هیآ  نیا  هیآ 75 -) )
اِمب ْمُِکلذ  «! ) دیتخادرپ یم یلاحشوخ  هب  تاوهـش )  ) یتسم رورغ و  يور  زا  دیدرک و  یم يداش  نیمز  رد  قحان  هب  هک  تسا  نآ  رطاخ 

(. َنوُحَرْمَت ُْمْتنُک  اِمب  ِّقَْحلا َو  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُحَْرفَت  ُْمْتنُک 
همه نآ  هرافک  دیاب  نونکا  دـیدرب ، یم تذـل  نافعـضتسم  نامورحم و  ندراذـگ  راشف  رد  نانمؤم و  نتـشک  ناربمایپ و  اب  تفلاخم  زا 
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.دیهدب شتآ  ياه  هلعش يالبال  رد  و  اهریجنز ، لغ و  نیا  نایم  رد  ار  توهش  یتسم  تلفغ و  رورغ و  اج و  یب يداش 

288 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

َباْوبَأ اُولُخْدا  « ) دـینامب نآ  رد  هنادواج  و  منهج ، ياهرد  زا  دـیوش  دراو  : » هک دوش  یم باـطخ  اـهنآ  هب  هک  تساـج  نیا  هیآ 76 -) )
289 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهِیف .) َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج 
(. َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  « ) ناّربکتم هاگیاج  تسا  دب  هچ  «و 

.تسا هدوب  رورغ  ربک و  نامه  اهنآ  ياهتخبدب  یلصا  همشچ  رس  هک  نیا  رب  تسا  يددجم  دیکأت  هلمج  نیا 

289 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

تایآ هب  تبسن  اهنآ  بیذکت  رورغ و  ربک و  رافک و  ياهینکـشراک  هنیمز  رد  هتـشذگ  ياهثحب  لابند  هب  نک : ربص  مه  زاب  هیآ 77 -) )
.دنک یم تالکشم  نیا  لباقم  رد  تماقتسا  ربص و  هب  رما  هداد ، يرادلد  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دعب ، هیآ  هیآ و  نیا  رد  یهلا 

(. ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  « ) تسا قح  ادخ  هدعو  هک  نک  ربص  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دیامرف یم تسخن 
تسا و قح  ود  ره  هدـننک ، بیذـکت  رورغم و  ناربکتـسم  كاـندرد  تازاـجم  هدـعو  مه  و  هدـش ، هداد  وت  هب  هک  يزوریپ  هدـعو  مه 

.دبای یم ققحت  کش  نودب 
باذـع رفیک و  لاگنچ  زا  دـنناوت  یم دـهد  خر  يریخأت  ناـشتازاجم  رد  رگا  هک  دـننکن  روصت  نینچ  قح  نانمـشد  هکنیا  يارب  سپس 

: دنک یم هفاضا  دنزیرگب  یهلا 
نانآ هک  نآ  زا  شیپ   ) ار وت  ای  و  میهد ، هئارا  وت  هب  تتایح  لاح  رد  میا  هداد هدـعو  اهنآ  هب  هک  ار  ییاـهتازاجم  زا  یتمـسق  هاـگ  ره  «و 

رد دوخ  ياه  هدـعو هب  ام  و  دـننادرگ » یم زاب  ام  يوسب  اهنت  ار  نانآ  همه  هک  ارچ  تسین ) مهم   ) میربب ایند  زا  دـنوش ) باذـع  راـتفرگ 
(. َنوُعَجُْری اْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  ْوَأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَف   ) درک میهاوخ  لمع  نانآ  هراب 

زین نافلاخم  يارب  و  ددرگ ، نشور  وت  غیلبت  وترپ  رد  رادـیب  ياهلد  ات  تسا ، ناگمه  رب  تجح  ماـمتا  راکـشآ و  غـالبا  اـهنت  وت  هفیظو 
! شاب هتشادن  یگتسبلد  هفیظو ، نیا  ماجنا  هب  زج  يزیچ  چیه  هب  وت  دنامن ، یقاب  يا  هناهب رذع و  ياج 

289 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

نینچ راتفرگ  زین  اهنآ  هک  دـنک ، یم نیـشیپ  ناربمایپ  هباشم  عضو  هب  هراشا  ربمایپ  يرادـلد  رطاخ و  یلـست  دـیزم  يارب  زاب  هیآ 78 -) )
ینـالوسر وت  زا  شیپ  اـم  : » دـیامرف یم دـنتفرگ ، شوغآ  رد  ار  يزوریپ  و  دـنداد ، همادا  دوخ  هار  هب  ناـنچمه  یلو  دـندوب  یتالکـشم 

نایب وت  يارب  ار  رگید  یهورگ  تشذگرس  دنچ  ره  میا ، هدرک وگزاب  وت  يارب  نآرق ) رد   ) ار نانآ  زا  یهورگ  تشذگرـس  میداتـسرف ،
ص: ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َْکیَلَع .) ْصُصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َْکیَلَع َو  انْصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اًلُسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) میدومنن

290
ربکتم و جوجل و  ماوقا  اهنآ  لباقم  رد  و  دـندوب ، نابیرگ  هب  تسد  اسرف  تقاـط  یتالکـشم  لـیبق و  نیا  زا  ییاـه  هنحـص اـب  مادـک  ره 

.دندش بولغم  نامرجم  ناملاظ و  تشگ و  زوریپ  قح  نییآ  ماجنا  رس  یلو  دنتشاد ، رارق  ناوارف  رورغم 
.دندوب رفن  رازه  یهلا 124  ناربمایپ  هک  هدش  دراو  یمالسا  فلتخم  عبانم  رد  يدّدعتم  رابخا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1977 

http://www.ghaemiyeh.com


ناکرشم و  دنتشاد ، ار  دوخ  هاوخلد  هزجعم  ياضاقت  یهلا  يایبنا  ربارب  رد  زور  ره  جوجل  وج و  هناهب نارفاک  ناکرشم و  هک  اجنآ  زا  و 
قح يربمایپ  چیه  : » دنک یم هفاضا  نخـس  نیا  هلابند  رد  نآرق  دندرک ، یم رارکت  ار  هویـش  نیمه  زین  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز 

(. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  «! ) دروایب ادخ  نامرف  هب  زج  يا  هزجعم تسناوت  یمن تشادن و 
.دشاب دناوت  یمن رافک  تسد  هچیزاب  و  تسادخ ، رایتخا  رد  تازجعم  همه  الوصا 

رادشه دـیآ  یمن ام  غارـس  هب  یهلا  باذـع  ارچ  ییوگ  یم تسار  رگا  دـنتفگ  یم هک  یناسک  هب  زیمآدـیدهت  يّدـج و  ینحل  اب  سپس 
و دـش ، دـهاوخ  يرواد  قح  هب  اهنآ  نایم  رد  دوش  رداص  جوجل ) نارکنم  نیا  تازاجم  يارب   ) یهلا نامرف  هک  یماگنه  : » هک دـهد  یم

(. َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  ِّقَْحلِاب َو  َیُِضق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج  اذِإَف  « ) درک دنهاوخ  نایز  ماگنه  نآ  رد  لطاب  ناوریپ 
هداد و فک  زا  ار  دوخ  یتسه  ياه  هیامرـس مامت  هک  دننیب  یم ینـشور  هب  لطاب  هار  ناورهر  دوش و  یم هتـسب  هبوت  ياهرد  زور  نآ  رد 

.دندیرخن یعاتم 

290 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

زاـب اـهناسنا  هب  تبـسن  شا  هدرتسگ بهاوم  دـنوادخ و  تردـق  ياـه  هناـشن هب  رگید  راـب  ناـیاپ : راـهچ  نوگاـنوگ  عفاـنم  هیآ 79 -) )
يا هلیـسو هک  ار  يرازگ  رکـش  ّسح  مه  و  دنوش ، رتانـشآ  وا  تمظع  هب  مه  ات  دهد ، یم حرـش  ار  نآ  زا  يرگید  هشوگ  و  ددرگ ، یم

.دزیگنارب اهنآ  رد  تسا  هّللا  تفرعم  يارب 
ُهَّللا « ) دینک هیذـغت  اهنآ  زا  و  دـیوش ، راوس  اهنآ  رب  ات  دـیرفآ ، امـش  يارب  ار  نایاپ  راهچ  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنوادخ  : » دـیامرف یم

291 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولُکْأَت .) اْهنِم  اْهنِم َو  اُوبَکْرَِتل  َماْعنَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
دننام هیذغت  يارب  مه  يراوس و  يارب  مه  یضعب  و  دنفسوگ ، نوچمه  دنریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  هیذغت  يارب  اهنت  اهنآ  زا  یـضعب 

! نایمدآ هیذغت  يارب  يا  هلیسو مه  تسا و  نازوس  کشخ و  ياهنابایب  یتشک  مه  هک  رتش 

291 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

، هدرک هراـشا  نآ  هـب  هفیرـش  هـیآ  هـک  هنوـگ  ناـمه دوـش ، یم اـهنآ  زا  زین  يرگید  ناوارف  ياـه  هدافتـسا هتـشذگ  نـیا  زا  هیآ 80 -) )
(. ُِعفانَم اهِیف  ْمَُکل  َو  « ) تسا اهنیا ) زج   ) يرایسب عفانم  اهنآ  رد  امش  يارب  و  : » دیامرف یم

هدافتـسا لباق  هریغ  يزرواشک و  رد  زین  اهنآ  ندـب  تالوضف  یتح  دـینک و  یم هدافتـسا  اـهنآ  يازجا  ریاـس  تسوپ و  مشپ و  ریـش و  زا 
.تسا

ًۀَجاح اْهیَلَع  اوُُغْلبَِتل  َو  « ) دیسرب دیراد  لد  رد  هک  يدصقم  هب  اهنآ  هلیسوب  ات  : » هدوب نیا  اهنآ  شنیرفآ  زا  رگید  روظنم  دیازفا  یم سپس 
(. ْمُکِروُدُص ِیف 

.دشاب نآ  دننام  تهبا و  بسک  هاگ  اه و  هقباسم تحایس ، ترجه و  یحیرفت ، ياه  هدافتسا هب  هراشا  دناوت  یم قوف  ریبعت 
راوس اهیتشک  رب  و  نایاپ ) راهچ   ) اهنآ رب  و  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دنتـسه ، یکـشخ  رد  ترفاسم  هلیـسو  همه  اـهنیا  هک  اـجنآ  زا  و 

(. َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَع  اْهیَلَع َو  َو  « ) دیوش یم
هک هداد  رارق  مظنم  نانچ  نآ  ار  اهداب  نایرج  و  دـنامب ، یقاب  بآ  يور  رب  ینیگنـس  لقث و  مامت  اـب  هک  دـیرفآ  یتیـصاخ  اـهیتشک  رد 

«. دیسر انشآ  رادید  هب  نآ  اب   » درک و هدافتسا  هتسویپ  ینیعم  ياهریسم  رد  اهنآ  زا  ناوت  یم
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291 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

سپ دـهد ، یم ناشن  امـش  هب  هراومه  ار  شتایآ  ادـخ  و  : » دـیامرف یم ناـگمه  زا  رارقا  نتفرگ  دـیکأت و  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 81 -) )
( َنوُرِْکُنت ِهَّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ِِهتایآ  ْمُکیُِری  دینک َ!؟» راکنا  دیناوت  یم ار  ادخ  تایآ  زا  کیمادک  دییوگب ) )

؟ سفنا رد  ار  وا  تایآ  ای  دینک  راکنا  دیناوت  یم قافآ »  » رد ار  وا  ياه  هناشن تایآ و  ایآ  .
؟ دنریگ یم شیپ  ار  راکنا  هار  یهورگ  ارچ  تسا  نشور  ناگمه  يارب  وا  ياه  هناشن تایآ و  هک  نیا  اب  یتسار  هب 

292 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

292 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

.تسا هتشذگ  ياهثحب  زا  يریگ  هجیتن  عون  کی  تقیقح  رد  نمؤم  هروس  تایآ  نیرخآ  هیآ 82 -) )
اوُریِـسَی ْمَلَف  َأ  ( !؟» دش هنوگچ  دنتـسیز  یم اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  ریـس  نیمز  رد  اهنآ  ایآ  دـیوگ : یم تسخن 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف 
ْمُْهنِم َو َرَثْکَأ  اُوناک  « ) دوب رتنوزف  اهنآ  زا  نیمز  رد  ناشراثآ  توق و  رظن  زا  و  رتشیب ، اهنآ  زا  تارفن  دادـعت  رظن  زا  هک   » یناـسک ناـمه 

(. ِضْرَْألا ِیف  ًاراثآ  ًةَُّوق َو  َّدَشَأ 
هب ریبعت  هدـنام ! راگدای  هب  اهنآ  زا  هچنآ  زا  نیمز  رد  ار  ناـشراثآ  تردـق و  و  تخانـش ، ناوت  یم ناـشروبق  زا  ار  اـهنآ  تارفن  ترثک 

هراشا ای  و  هدمآ - مور  هروس  هیآ 9  رد  هکنانچ  دـشاب - اهنآ  يزرواشک  هدرتسگ  تفرـشیپ  هب  هراشا  تسا  نکمم  ضرالا » یف  اراثآ  »
نایب ارعش  هروس  هیآ 128 و 129  رد  هکنانچ  اهتشد - هنحص  رب  اههوک و  لد  رد  نیـشیپ  ماوقا  مکحم  ياهانب  میظع و  ياهنامتخاس  هب 

.تسا هدش 
زاین یب ار  اهنآ  تسناوتن  یهلا ) باذـع  الب و  نافوط  شزو  ماـگنه  هب   ) زگره دـنروآ  یم تسد  هب  هک  ار  ییاـهورین   » لاـح ره  هب  یلو 

.دندش هدیبوک  مهرد  هاتوک  یتاظحل  رد  اهتردق  نیا  مامت  هکلب  َنُوبِسْکَی .) اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  « ) دهد تاجن  دزاس و 

292 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

هک یماگنه  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  ایبنا  نشور  لئالد  تازجعم و  ناربمایپ و  اب  اـهنآ  دروخرب  یگنوگچ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 83 -) )
لد دنتـشاد  دوخ  هک  یتامولعم  هب  اهنت  و ) دندنادرگ ، يور  نانآ  زا   ) دـندمآ اهنآ  غارـس  هب  نشور  لئالد  تازجعم و  اب  اهنآ  نالوسر 

(. ِْملِْعلا َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف   ) دندرمش چیه  ار  نآ  ریغ  و  دندوب » لاحشوخ  دنتسب و 
ام ْمِِهب  َقاح  َو  « ) دیآ دورف  نانآ  رـس  رب  دـنتفرگ  یم ازهتـسا  داب  هب  یهلا  ياهدـیدهت  باذـع و  زا  ار  هچنآ   » ات دـش  ببـس  رما  نیمه  و 

(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک 
293 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  تاداقتعا  یلقع و  فراعم  رد  هاوخ  يرشب ، دودحم  مولع  هب  ياکتا  اب  ینعی 

داب هب  دندرک و  یم یفن  دوب  هدش  رداص  یحو  همـشچ  رـس  زا  هک  ار  یمولع  دنتـشادنپ ، یم ملع  ار  نآ  هک  یهاو  تاهبـش  ای  ایند و  رد 
.دندید یم زاین  یب ایبنا  زا  یلکب  ار  نتشیوخ  دندوب و  لاحشوخ  كدنا  مولع  هب  و  دنتفرگ ، یم ازهتسا 

293 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 40) رفاغ ةروس 
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ار ام  باذـع  تدـش  هک  یماگنه  سپ  : » هدرک نایب  نینچ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  ار  رورغ  یهاوخدوخ و  نیا  هجیتن  نآرق  هیآ 84 -) )
زا تشاد ، هارمه  هب  ناشیدوبان  هنیمز  رد  ار  راگدرورپ  یعطق  نامرف  دوب و  هدش  لزان  اهنآ  ندرک  نک  هشیر  يارب  هک  یباذع   ) دـندید

: دنتفگ دش و ) دنلب  ناشدایرف  دندروآ و  قح  هاگرد  هب  ور  دندید و  ناوتان  فیعـض و  يدوجوم  ار  دوخ  دـندش ، نامیـشپ  دوخ  هدرک 
اَّنَمآ اُولاق  انَسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  «! ) میدش رفاک  میدرمش  یم وا  کیرـش  هک  ییاهدوبعم  هب  تبـسن  و  میدروآ ، نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  نونکا 

(. َنیِکِرْشُم ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  ُهَدْحَو َو  ِهَّللِاب 

294 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 40) رفاغ ةروس 

اْوَأَر اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  « ) تشادن يدوس  ناشلاح  هب  اهنآ  نامیا  دندرک  هدهاشم  ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  اما  (- » هیآ 85 )
.دوش یم هتسب  هبوت  ياهرد  لاصیتسا » باذع   » لوزن ماگنه  هب  هک  ارچ  انَسَْأب .)

رد هک  تسا  یهلا  تنس  نیا  : » دیوگ یم نخـس  نیمه  لابند  رد  نآرق  هکنانچ  هکلب  تسین ، ینیعم  ماوقا  ای  دارفا  صوصخم  مکح  نیا 
(. ِهِدابِع ِیف  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَّنُس  « ) تسا هدش  ارجا  زین  هتشذگ  ناگدنب  دروم 

نارفاـک ناـیز  نارـسخ و  تفرگ ) ورف  ار  ناـشناماد  یهلا  باذـع  هک   ) ماـگنه نآ  رد  و  : » دـهد یم ناـیاپ  هلمج  نیا  اـب  ار  هـیآ  سپس 
(. َنوُِرفاْکلا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  « ) دش راکشآ 

.دوبن شیب  یبارس  دندرک  یم لایخ  تایح  بآ  ار  هچنآ  و  دنتشادن ، رادنپ  رورغ و  یتشم  زج  يا  هیامرس هک  دندیمهف  زور  نآ 
! دـبای یم همتاخ  اهنآ  كاندرد  یگدـنز  نایاپ  اب  دوب ، هدـش  زاغآ  رورغم  نارفاک  لاـح  فیـصوت  اـب  هک  نمؤم  هروس  بیترت  نیا  هب  و 

« نمؤم هروس  نایاپ  »
295 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

295 ص :  [ ..... 41  ] تلّصف هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 54  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

295 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  دنچ  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم 
.نآ نوماریپ  یناوارف  ياهثحب  نآرق و  هب  هجوت  - 1

نیمز و هرک  شیادیپ  لحارم  و  ناخد )  ) لکش يزاگ  هدام  زا  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  اصوصخم  نیمز ، نامسآ و  شنیرفآ  هب  هجوت  - 2
.تاناویح ناهایگ و  اههوک و 

هب یهاتوک  هراشا  اهنآ و  كاندرد  تشونرس  و  دومث ، داع و  موق  هلمج  زا  نیشیپ ، شکرس  رورغم و  ماوقا  تشذگرس  هب  یتاراشا  - 3
(. ع  ) یسوم ناتساد 

تـسوپ یتح  ندب  ياضعا  یهاوگ  تمایق و  هراب  رد  يا  هدنهد ناکت  تایآ  رکذ  اب  اصوصخم  نارفاک  ناکرـشم و  دیدهت  راذـنا و  - 4
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.دنریگ یم رارق  یهلا  باذع  ربارب  رد  هک  یماگنه  هب  اهنآ  هب  تبسن  راگدرورپ  دیدش  خیبوت  و  ناسنا ، نت 
.نآ ياهیگژیو  تایصوصخ و  تمایق و  زیخاتسر و  لئالد  زا  يا  هراپ - 5

نایاپ داعم  هلأسم  رب  یتشگزاب  و  راـگدرورپ » یـسفنا  یقاـفآ و  تاـیآ   » نوماریپ یهاـتوک  بلاـج و  ثحب  اـب  ار  هروس  ماـجنا  رـس  - 6
.دشخب یم

295 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هب هنسح  هد  نآ  زا  یفرح  ره  دادعت  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  هدجس » مح   » هک سک  ره  : » میناوخ یم مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دنک یم اطع  وا 

ص: ج4 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  رگم  تفر  یمن باوخ  هب  بش  چیه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : هدش  لقن  يرگید  ثیدـح  رد 
296

.دناوخ یم ار  هدجس » مح   » و كرابت »  » هروس هک  نیا 
دوش و یم زاغآ  مح »  » اـب هک  تسا  تهج  نیا  زا  هدجـس » مح   » هب و  هدـش ، هتفرگ  نآ  موس  هیآ  زا  تلّـصف »  » هب هروس  نیا  يراذـگمان 

.تسا هدجس  هیآ  نآ  هیآ 37 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

296 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ار ناکرـشم  ياهتب  هتـسویپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  نآرق : تمظع  مه  زاـب  هیآ 1 -) )
یـضعب و  تسا ، دـمحم  رعـش  نیا  دـنتفگ : یم اهنآ  اما  دـندرگ ، زاب  دـیحوت  هار  هب  ات  دـناوخ  یم اـهنآ  رب  ار  نآرق  و  درک ، یم تمذـم 

: دنتفگ یم
اهنیا دـنتفگ : یم یـضعب  و  دنتـشاد ) ناینج  اب  طابترا  دوخ  ياعدا  هب  یهورگ  هک  دوب  ییاهییوگ  بیغ  تناـهک   ) تسا تناـهک »  » نیا

(. تسا هتشاذگ  نآرق »  » ار شمان  و   ) دناوخ یم وا  هک  تسا  ییابیز  ياه  هبطخ
؟ تسیچ دیوگ : یم دمحم  هک  ار  ییاهنیا  سمش » دبع  ابا   » يا تفگ : هریغم » نب  دیلو   » هب لهج » وبا   » يزور

مـالک هکلب  تسین ، رعـش  دومرف : ناوـخب ! نم  يارب  ار  تراعـشا  زا  يزیچ  دّـمحم ! يا  تفگ : مونـشب ، ار  شنانخـس  دـیراذگب  تفگ :
.هداتسرف یم نآ  اب  ار  شنالوسر  ناربمایپ و  هک  تسادخ 

ْنِإَـف  » هیآ هب  هک  یماـگنه  درک ، زاـغآ  ار  هدجـس  مح  هروـس  تئارق  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناوـخب ! تسه  هچ  ره  تفگ :
شنت رب  وم  دیزرل و  نآ  ندینـش  زا  دـیلو » ، » دیـسر هروس ) نیمه  هیآ 13  « ) َدوُمَث ٍداع َو  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَـقِعاص  ْمُُکتْرَذـْنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ 

دح هچ  ات  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  تیاور  نیا  دماین ! شیرق  غارـس  هب  تفر و  دوخ  هناخ  يوس  هب  تساوخرب و  اج  زا  دش ، تسار 
ریـسفت هدـیزگرب  ار  یلمعلا  سکع  نینچ  برع  بصعتم  دنمـشیدنا  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـنهد  ناکت  هبذاج و  رپ  هروس  نیا  تایآ 

297 ص : ج4 ، هنومن ،
.دراذگ یم  اجب 

.میدرگ زاب  تایآ  ریسفت  هب 
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(. مح « ) میم اح - : » مینک یم دروخرب  هعطقم » فورح   » هب هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب 
م»  » و دیمح »  » هب هراشا  ار  ح »  » ای هروس و  مان  ار  مح »  » یـضعب هک  دنک ، یم ییامندوخ  نآرق  ياه  هروس زاغآ  رد  راب  نیمود  يارب  هک 

.دنا هتسناد تسا  دنوادخ  گرزب  ياهمان  زا  مان  ود  هک  دیجم »  » هب هراشا  ار 

297 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 41) تلصف ةروس 

« تسا هدش  لزان  میحر  نمحر و  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، نآرق  تمظع  هب  هراشا  سپـس  هیآ 2 -) )
(. ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  )

.تسا هدش  ببس  ار  تایآ  نیا  لوزن  دنا و  هداد مه  تسد  هب  تسد  وا  هصاخ » تمحر   » دنوادخ و هماع » تمحر  »

297 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 41) تلصف ةروس 

نایب ینامـسآ  باتک  نیا  يارب  يا  هناگ جـنپ  فاصوا  و  هتخادرپ ، یلیـصفت  نایب  هب  نآرق  هراب  رد  قوف  یلامجا  نایب  زا  دـعب  هیآ 3 -) )
.دراد رب  رد  نآرق  یلصا  هرهچ  زا  ییایوگ  نشور و  میسرت  هک  یفاصوا  دنک ، یم

مامت لیـصفت  حرـش و  و  ُُهتایآ .) ْتَلُِّصف  ٌباـتِک  « ) هدرک وگزاـب  دوخ  ياـج  رد  ار  یبلطم  ره  شتاـیآ  هک  یباـتک  : » دـیوگ یم تسخن 
.تسا هدومن  رکذ  اه  هنیمز مامت  رد  ار  ناسنا  ياهیدنمزاین 

(. اِیبَرَع ًانآُْرق  « ) تسایوگ حیصف و  هک  یلاح  رد  »
(. َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  « ) دنهاگآ هک  یتیعمج  يارب  »

297 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 41) تلصف ةروس 

(. ًاریِذَن ًاریَِشب َو  « ) تسا هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  هک  ینآرق  (- » هیآ 4 )
.دنک یم دیدهت  ار  نامرجم  دهد و  یم تراشب  ار  ناکین 

(. َنوُعَمْسَی ْمُهَف ال  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف  « ) دنونش یمن يزیچ  ور  نیا  زا  دندش  نادرگ  يور  اهنآ  رتشیب  یلو  »
هدـش حیرـشت  نییبت و  نآ  رد  رـشب  زاین  دروم  فلتخم  لئاسم  هک  تسا  نیا  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  زایتما  نیتسخن  بیترت  نیا  هب 

.دنونش یمن چیه  دنرک و  ییوگ  دنرادن ، اونش  شوگ  جوجل  نابصعتم  هک  سوسفا  یلو  تسا ،
298 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

298 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنتـشاد  شـشوک  شالت و  هکلب  دش ، یمن متخ  اج  نیمه  هب  نالدروک  نیا  یفنم  لمعلا  سکع  اما  هیآ 5 -) )
هدوهیب و  تسین ، راید  نیا  رد  ییاونـش  شوگ  وت  توعد  لباقم  رد  هک  دـننک  تباـث  وا  هب  و  دـنزاس ، سویأـم  دوخ  توعد  زا  ار  هلا  و 
نیگنـس ام  ياهـشوگ  و  هتفرگ ، رارق  ییاهـششوپ  رد  وت  توعد  ربارب  رد  ام  ياهبلق  دنتفگ : اهنآ  : » دـیوگ یم هفیرـش  هیآ  نکم ! شالت 

(. ٌباجِح َِکْنَیب  اِنْنَیب َو  ْنِم  ٌْرقَو َو  اِنناذآ  ِیف  ِْهَیلِإ َو  انوُعْدَت  اَّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاق  َو  «! ) دراد دوجو  یباجح  وت  ام و  نایم  و  تسا ،
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انَّنِإ ْلَمْعاَف  « ) مینک یم لـمع  دوخ  يارب  مه  اـم  شاـب ، دوخ  لـمع  لاـبند  هب  وت   » شاـب هتـشادن  اـم  راـک  هب  راـک  تسا  نینچ  هک  لاـح 
(. َنُوِلماع

.دشاب نازیرگ  قح  زا  نینچ  نیا  شدوجو  مامت  اب  ناسنا  هک  تسا  ینادان  یمرش و  یب تحاقو و  تیاهن  نیا 

298 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هب تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  و  دـیوگ ، یم نارفاک  ناکرـشم و  زا  نخـس  نانچمه  هیآ  نیا  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  ناکرـشم  هیآ 6 -) )
.هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  هنیمز  رد  هابتشا  مّهوت و  هنوگ  ره  عفد  و  هدش ، لقن  لبق  تایآ  رد  اهنآ  زا  هک  يراتفگ 

ُْلق « ) تسا یکی  طقف  امش  دوبعم  هک  دوش  یم یحو  نم  رب  هتسویپ  تقیقح  نیا  متـسه و  امـش  لثم  یناسنا  اهنت  نم  وگب : : » دیامرف یم
(. ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ 

نیا اب  متـسه  امـش  نوچمه  یناسنا  هکلب  متـسه  ادخ  دنزرف  هن  دنوادخ و  هن  رترب و  داژن  کی  زا  یناسنا  هن  و  مندوب ، هتـشرف  یعدم  هن 
.دوش یم یحو  نم  هب  دیحوت  نامرف  هتسویپ  هک  توافت 

رافغتـسا هبوت و  هانگ ) كرـش و  زا   ) دـینک و اتکی  دوبعم  نیا  هب  ار  شیوخ  هجوت  ماـمت  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دـهد یم همادا  سپس 
(. ُهوُرِفْغَتْسا ِْهَیلِإ َو  اوُمیِقَتْساَف  « ) دییامن

(. َنیِکِرْشُْمِلل ٌْلیَو  َو  « ) ناکرشم رب  ياو  : » دیازفا یم رطخ  مالعا  رادشه و  ناونع  هب  سپس 
299 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

299 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 41) تلصف ةروس 

: دیامرف یم تسا  هیآ  نیا  هب  رـصحنم  هک  دـنک  یم وگزاب  هنیمز  نیا  رد  ار  يا  هلمج و  هتخادرپ ، ناکرـشم  یفرعم  هب  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
(. َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َةاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا ال  « ) دنرفاک ترخآ  هب  تبسن  دننک و  یمن ادا  ار  تاکز  هک  یناسک  نامه  »

داعم هب  نامیا  مدـع  فیدر  رد  لیلد  نیمه  هب  تسادـخ و  هب  اهنآ  نامیا  مدـع  هناشن  هک  تسا  یقافنا  كرت  تاـکز ، كرت  زا  روظنم 
.تسا نآ  بوجو  راکنا  اب  مأوت  تاکز  كرت  ای  و  هدش ، رکذ 

ءادا اب  زج  هک  هداد  رارق  يا  هضیرف اینغا  لاوما  رد  ناریقف  يارب  گرزب  دنوادخ  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
هدراذـگ اـهنآ  رب  ناملـسم  ماـن  دـننک و  یم ظـفح  ار  دوخ  نوخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  تاـکز  نآ  و  دنتـسین ، شیاتـس  هتـسیاش  نآ 

«. دوش یم

299 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هتخادرپ اـهنآ ، يازج  و  دـنراد ، رارق  ناـمیا  یب لـیخب و  ناکرـشم  نیا  لـباقم  هطقن  رد  هک  یهورگ  یفرعم  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 8 -) )
اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنراد یندشان  عطق  ینادواج و  یـشاداپ  رجا و  دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دـیوگ یم

(. ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 

299 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 41) تلصف ةروس 
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رد ادـخ  تردـق  ملع و  تمظع و  ياه  هناشن یقاـفآ و  تاـیآ  زا  يا  هنومن اـجنیا  رد  نیمز : اهنامـسآ و  شنیرفآ  ياـهنارود  هیآ 9 -) )
نارفاک و دهد  یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دنک و  یم رکذ  ار  تادوجوم  تقلخ  زاغآ  نامـسآ و  نیمز و  شنیرفآ 

دنناوت یم زگره  تسا  هدرتسگ  روانهپ و  ملاوع  نیا  أدـبم  هک  ار  يدـنوادخ  ایآ  دـنک  لاؤس  اـهنآ  زا  هتخاـس و  بطاـخم  ار  ناکرـشم 
.دنک رادیب  ار  اهنآ  شوه  لقع و  نادجو و  قیرط  نیا  زا  ات  دننک ؟ راکنا 

ِیف َضْرَْألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَّنِإ  ُْلق َأ  ( !؟» دیتسه رفاک  دیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  یسک  نآ  هب  امـش  ایآ  وگب : : » دیامرف یم
(. ِْنیَمْوَی

(. ًاداْدنَأ َُهل  َنُولَعْجَت  َو  « ) دیوش یم لئاق  ییاهریظن  هیبش و  وا  يارب  «و 
300 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیَِملاْعلا .) ُّبَر  َِکلذ  « ) تسا نایناهج  راگدرورپ  وا  »

؟ تسین نیمز  نامسآ و  نیا  قلاخ  وا  دنک ، یم ریبدت  نونکا  مه  ار  ناهج  نیا  هک  یسک  ایآ 

300 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ییاههوک نیمز  رد  وا  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ییاذـغ  داوم  و  نیمز ، تاکرب  نداـعم و  و  اـههوک ، شنیرفآ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
اهِیف َلَعَج  َو  « ) دوب زور  راهچ  رد  همه  اهنیا  دومرف ، ردـقم  ار  نآ  فلتخم  ییاذـغ  داوم  و  دـیرفآ ، نآ  رد  یعفانم  تاکرب و  داد و  رارق 

(. ٍماَّیَأ ِۀََعبْرَأ  ِیف  اهَتاْوقَأ  اهِیف  َرَّدَق  اهِیف َو  َكَراب  اِهقْوَف َو  ْنِم  َیِساوَر 
(. َنِیِلئاَّسِلل ًءاوَس  « ) تسا ناگدننک  اضاقت  نادنمزاین و  زاین  هزادنا  هب  تسرد  ییاذغ  داوم  نیا  »

.هدیرفآ تسا  هدوب  مزال  هچنآ  اهنآ  همه  يارب  و  هدرک ، ینیب  شیپ  ار  نادنمزاین  همه  ياهیدنمزاین  دنوادخ  بیترت  نیا  هب 
هدافتسا تکرب و  هیام  هک  تسا  بآ  عبانم  اهرهن و  ناتخرد و  ینیمز و  يور  ینیمز و  ریز  عبانم  نداعم و  هب  هراشا  اهیف » كراب   » ریبعت

.دشاب یم نیمز  هدنز  تادوجوم  همه 

300 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 41) تلصف ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، اهنامـسآ  شنیرفآ  زا  ثحب  هب  نآ  یلماکت  لحارم  نیمز و  شنیرفآ  هب  طوبرم  نانخـس  نایاپ  زا  دعب  هیآ 11 -) )
دییآ و دوجو  هب  دومرف : نیمز  نامسآ و  هب  ماگنه  نیا  رد  دوب - دود  تروص  هب  هک  یلاح  رد  دومن - نامـسآ  شنیرفآ  هدارا  سپـس  »

(. ًاهْرَک ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  اَهل َو  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  ِءامَّسلا َو  َیلِإ  يوَتْسا  َُّمث  « ) هارکا هچ  تعاط و  يور  زا  هچ  دیریگ ، لکش 
(. َنیِِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاق  « ) مییآ یم نامرف  لاثتما  تعاط و  يور  زا  ام  دنتفگ : اهنآ  »

300 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ِیف ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاضَقَف  « ) درک لماک  دیرفآ و  زور  ود  رد  نامـسآ  تفه  تروص  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  (- » هیآ 12 )
(. ِْنیَمْوَی

رد ار  فلتخم  تاقولخم  تادوجوم و  و  اهَْرمَأ .) ٍءامَـس  ِّلُـک  ِیف  یحْوَأ  َو  « ) داد ناـمرف  رما و  تساوخ  یم ار  هچنآ  نامـسآ  ره  رد  «و 
.دیشخب ماظن  اهنآ  هب  دیرفآ و  اهنآ 

اْینُّدلا َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  « ) میدرک ظفح  نیطایـش ) هنخر  زا  اهباهـش  اب   ) و میدیـشخب ، تینز  ناگراتـس ]  ] ییاهغارچ اب  ار  نییاپ  نامـسآ  «و 
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301 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاظْفِح .) َحِیباصَِمب َو 
(. ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  « ) اناد اناوت و  دنوادخ  ریدقت  تسا  نیا   » يرآ

ياـهزاگ هدوت  زا  اهنامـسآ  شنیرفآ  زاـغآ  هک  دـهد  یم ناـشن  دوـب ) دود  تروـص  هب  زاـغآ  رد  اهنامـسآ  « ) ٌناـخُد َیِه  َو   » هلمج - 1
.تسا گنهامه  الماک  شنیرفآ  زاغآ  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  نیرخآ  اب  نیا  و  تسا ، هدوب  یمیظع  هدرتسگ و 

، دشاب هدش  هتفگ  ظفل  اب  ینخـس  اعقاو  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دییآرد » دوخ  لکـش  هب  دومرف  نیمز  نامـسآ و  هب  دـنوادخ   » هلمج - 2
( هارکا ای  تعاطا  يور  زا  « ) اـهرک وا  اـعوط   » هب ریبعت  و  تسا ، شنیرفآ  رما  رب  وا  هدارا  و  ینیوکت ، ناـمرف  ناـمه  دـنوادخ  هتفگ  هکلب 
هب داوم  نآ  تسیاب  یم تروص  ره  رد  دوب و  هتفای  قلعت  نیمز  اهنامسآ و  نتفرگ  لکش  هب  دنوادخ  یعطق  هدارا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 

.دنهاوخن ای  دنهاوخب  دنیآرد  یبولطم  تروص  نینچ 
رد نارود  ود  دوجو  هب  هراشا  دـیرفآ ) زور  ود  رد  نامـسآ  تفه  تروص  هب  ار  اهنآ  « ) ِْنیَمْوَی ِیف  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاضَقَف   » هلمج - 3

يرگید راودا  هب  دوخ  هبون  هب  نارود  ره  و  هدیماجنا ، لوط  هب  لاس  اهدرایلیم  ای  اهنویلیم  نآ  زا  ینارود  ره  هک  تساهنامـسآ  شنیرفآ 
هب باذم  داوم  لیدـبت  نارود  و  باذـم ، داوم  عیام و  هب  هدرـشف  ياهزاگ  لیدـبت  نارود  تسا  نکمم  نارود  ود  نیا  دوش ، یم میـسقت 

.دشاب هدوب  دماج 
زین و  میدـیرفآ ، يرامـش  یب تارک  ناوارف و  ياهنامـسآ  ینعی  دـشاب  ریثـکت » ددـع   » اـجنیا رد  تسا  نکمم  تفه ) « ) عبـس  » ددـع - 4

تباوث و ناگراتس  بکاوک و  زا  هچنآ  مامت  هک  دیق  نیا  اب  تسا ، تفه  تسرد  اهنامسآ  ددع  ینعی  دشاب ، دادعت » ددع   » تسا نکمم 
هعوـمجم تفه  زا  شنیرفآ  ملاـع  بیترت  نیا  هب  تسا ، لوا  نامـسآ  ءزج  هیآ  نیا  رد  دـعب  هلمج  یهاوـگ  قـبط  مینیب  یم ار  تاراـیس 

.تسا هتفرگ  رارق  اهناسنا  ناگدید  ربارب  رد  نآ  هعومجم  کی  اهنت  هک  هتفای  لیکشت  گرزب 
هک تسا  نیا  رب  لیلد  میدیـشخب ) تنیز  ناگراتـس  نشور  ياهغارچ  هب  ار  نییاپ  نامـسآ  « ) َحـِیباصَِمب اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو   » هلمج - 5

ریسفت هدیزگرب  اهنابایب  ناگدشمگ  يارب  کیرات  ياهبش  رد  هکلب  تنیز ، اهنت  هن  دنشاب و  یم لوا  نامسآ  شخب  تنیز  ناگراتس  همه 
302 ص : ج4 ، هنومن ،

.دنزاس یم نیعم  ار  تکرح  تهج  تمس و  مه  و  دننک ، یم ییامنهار  دوخ  ییانشور  اب  مه  هک  دنتسه  ییاهغارچ 

302 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 41) تلصف ةروس 

رد دنوادخ  ییاسانـش  دـیحوت و  هنیمز  رد  هک  يرثؤم  راتفگ  لابند  هب  دیـسرتب ! دومث  داع و  هقعاص  نوچمه  يا  هقعاص زا  هیآ 13 -) )
هدرک و راذنا  ادیدش  دنریگ  یم هدیدان  ار  تانیب  تایآ  نشور و  ياه  هناشن همه  نیا  هک  ار  جوجل  نافلاخم  اجنیا  رد  دـمآ ، لبق  تایآ 

هقعاص نوچمه  يا  هقعاص هب  ار  امـش  نم  وگب : اهنآ  هب  دنوش  نادرگ  يور  لئالد  همه  نیا  اب  رگا  : » دـیوگ یم هداد ، رادـشه  نانآ  هب 
(. َدوُمَث ٍداع َو  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  « ) منک یم دیدهت  دومث  داع و  موق 

.دهد همتاخ  امش  نیگنن  یگدنز  هب  دیایب و  امش  غارس  هب  هدنبوک  مهرد  از و  شتآ رابگرم و  ياه  هقعاص نامه  هک  دیسرتب  نآ  زا 

302 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 41) تلصف ةروس 

و  ) دندمآ ناشغارـس  هب  وس ) ره  زا  و   ) رـس تشپ  ور و  شیپ  زا  نالوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 14 -) )
(. َهَّللا اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِهیِْدیَأ َو  ِْنَیب  ْنِم  ُلُسُّرلا  ُمُْهتَءاج  ْذِإ  « ) دیتسرپن ار  دنوادخ  زج  هک  دندرک ) توعد  ار  نانآ 
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.دننک ذوفن  نالد  هایس  نیا  لد  رد  ات  دندش  دراو  يرد  ره  زا  و  دندرک ، هدافتسا  غیلبت  تیاده و  لئاسو  مامت  زا  یهلا  ناربمایپ  ینعی 
ام راگدرورپ  رگا  دنتفگ : اهنآ  : » دـیامرف یم دـنتفگ !؟ یخـساپ  هچ  یهلا  نالوسر  نیا  هدرتسگ  میظع و  شالت  ربارب  رد  اهنآ  مینیبب  اما 

َلَْزنََأل اـنُّبَر  َءاـش  َْول  اُولاـق   ) اـم دوخ  دـننامه  ییاـهناسنا  هن  دـننک  غـالبا  اـم  هب  ار  وا  توعد  اـت  درک » یم لزاـن  یناگتـشرف  تساوخ  یم
(. ًۀَِکئالَم

میناد یمن دنوادخ  يوس  زا  ار  اهنیا  الصا  و  میرفاک » دیا  هدش هداتسرف  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ملسم  روطب  ام  سپ   » تسا نینچ  هک  نونکا 
(. َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإَف  )

302 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 41) تلصف ةروس 

303 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لیصفت  هب  لامجا  رکذ  زا  دعب  تسا - نآرق  شور  هکنانچ  اجنیا - رد  هیآ 15 -) )
ام زا  یـسک  هچ  دـنتفگ : هک ) اـجنآ  اـت   ) دـندیزرو ربکت  نیمز  رد  قحاـن  هب  داـع  موق  اـما  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دومث  داـع و  هراـب  رد 

(. ًةَُّوق اَّنِم  ُّدَشَأ  ْنَم  اُولاق  ِّقَْحلا َو  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْساَف  ٌداع  اَّمَأَف  ( !؟» تسا رتدنمورین 
َّنَأ اْوَرَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» تسا رتیوق  اهنآ  زا  هدیرفآ  ار  نانآ  هک  يدنوادخ  دنتـسناد  یمن اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم اعدا  نیا  خـساپ  رد  نآرق  اما 

(. ًةَُّوق ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َوُه  ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا 
.تسا نیمز  اهنامسآ و  مامت  قلاخ  هک  اهنآ  قلاخ  اهنت  هن 

(. َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  َو  « ) دندرک یم راکنا  ار  ام  تایآ  هتسویپ  ساسا ) یب رادنپ  نیا  رثا  رب   ) اهنآ و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 

303 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 41) تلصف ةروس 

یتح و  دراد ، یم رب  نایغط  هب  رـس  دنک  ساسحا  دوخ  رد  یتردق  رـصتخم  هک  یماگنه  تیفرظ  مک  هیام و  یب ناسنا  يرآ ! هیآ 16 -) )
هب ار  ناشتایح  لماوع  هراشا  کی  اب  ناسآ  هداس و  ردقچ  گرزب  دـنوادخ  و  دزیخ ، یم رب  ادـخ  تردـق  اب  هزرابم  هب  يدرخ  یب زا  هاگ 

ادص و رپ  دیدش و  يداب  دنت  ماجنا  رـس  : » دنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  داع  يارجام  نیمه  رد  هکنانچ  دـنک ، یم لیدـبت  ناشگرم  لماع 
اهنآ هب  ایند  یگدـنز  رد  ار  هدـننک  راوخ  باذـع  ات  میداتـسرف ، اـهنآ  رب  راـبغ ، رپ  موش و  ییاـهزور  رد  تخـس ، درـس و  زیگنا و  لوه

(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُهَقیُِذِنل  ٍتاسَِحن  ٍماَّیَأ  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  « ) میناشچب
ياه هنت نوچمه  دـیبوک ، یم نیمز  درک و  یم دـنلب  نیمز  زا  ار  اهنآ  نانچ  هدـمآ  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  هکناـنچ  بیجع  داـب  دـنت  نیا 

.دشاب هدش  هدنک  هشیر  زا  هک  امرخ  تخرد 
نآ زا  يا  هناریو زج  و  دـیبوک ، یم مهرد  ار  رورغم  هاوـخدوخ  راـّبج  موـق  نیا  یگدـنز  ماـمت  و  دـیزو ، یم زور  تشه  بـش و  تـفه 

.دنامن یقاب  راشرس  لاوما  هّفرم و  یگدنز  هوکش و  رپ  ياهرصق 
(. يزْخَأ ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  « ) تسا رت  هدننک راوخ  مه  نآ  زا  ترخآ  باذع  و  ، » تسا ایند  باذع  نیا  هزات  دیوگ : یم هیآ  نایاپ  رد 

(. َنوُرَْصُنی ْمُه ال  َو  « ) دنوش یمن يرای  وس  چیه  زا  و   » دباتش یمن اهنآ  يرای  هب  سک  چیه  هک : نیا  رت  تخس همه  زا  و 
304 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

304 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 41) تلصف ةروس 
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موق زا  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دمآ  داع  موق  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یحیضوت  زا  دعب  دومث : شکرس  موق  تشونرس  هیآ 17 -) )
: دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخس  دومث 

رب ار  یهارمگ  ییاـنیبان و  اـهنآ  یلو  میداتـسرف ) اـهنآ  يوس  هب  نشور  لـئالد  اـب  ار  حـلاص  ناـمربمایپ   ) میدرک تیادـه  ار  دومث  اـما  »
(. يدُْهلا یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاْنیَدَهَف  ُدوُمَث  اَّمَأ  َو  «! ) دنداد حیجرت  تیاده 

ِنوُْهلا ِباذَْعلا  ُۀَقِعاص  ْمُْهتَذَخَأَف  « ) تفرگ ورف  ار  اهنآ  ناماد  دـنداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  هدـننک  راوخ  باذـع  هقعاص  اذـل  »
(. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب 

304 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 41) تلصف ةروس 

سپ دـننک : لاؤـس  یناـسک  تسا  نکمم  دـندوب و  هدروآ  ناـمیا  حـلاص  هـب  كدـنا  دـنچ  ره  یهورگ  هـک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 18 -) )
: دیازفا یم هیآ  نیا  رد  نآرق  دنتخوس ؟ نارگید  شتآ  هب  زین  اهنآ  ایآ  دش ؟ هچ  هقعاص  كانتشحو  جوم  نایم  رد  اهنآ  تشونرس 

(. َنوُقَّتَی اُوناک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَْنیََّجن  َو  « ) میدیشخب تاجن  دندوب  راکزیهرپ  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  «و 
.دندروآ نامیا  حلاص  هب  رفن  اهنت 110  دنا : هتفگ نارّسفم  زا  یضعب 

.تخاس یهلا  باذع  راتفرگ  ناشئوس  لامعا  رفک و  ار  یغاط  هورگ  نآ  و  داد ، تاجن  ناشیاوقت  نامیا و  ار  هورگ  نیا 

304 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 41) تلصف ةروس 

نخـس اهنآ  ترخآ  باذع  زا  اجنیا  رد  اما  دوب ، مرجم  ناملاظ  رورغم و  رافک  يویند  تازاجم  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  هیآ 19 -) )
.دیوگ یم

ِهَّللا ُءادْعَأ  ُرَـشُْحی  َمْوَی  َو  « ) دنرب یم خزود  يوس  هب  هدرک  عمج  ار  ادـخ  نانمـشد  هک  ار  يزور  دـیروایب  رطاخ  هب  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ِراَّنلا َیلِإ 

ْمُهَف  ) دـنوش قحلم  اهنآ  هب  دـعب  ياهفـص  ات  دـنراد » یم هگن  ار  نیـشیپ  فوفـص   » دـشاب هتـسویپ  مه  هب  اـهنآ  فوفـص  هک  نیا  يارب  و 
(. َنوُعَزُوی

304 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 41) تلصف ةروس 

اهُؤاج ام  اذِإ  یَّتَح  «! ) دهد یم یهاوگ  دندرک  یم هچنآ  هب  ناشنت  ياهتـسوپ  اهمـشچ و  اهـشوگ و  دنـسر  یم نآ  هب  یتقو  (- » هیآ 20 )
(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  ْمُهُراْصبَأ َو  ْمُهُعْمَس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَش 

305 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  ار  یلامعا  دوخ  هبون  هب  نت  ياضعا  همه  هک  دیآ  یم رب  تایاور  يا  هراپ زا 
.دنهد یم یهاوگ  دنا  هداد ماجنا 

رضاح و اه  هنحـص همه  رد  هک  ارچ  تسین ، راکنا  لباق  هجو  چیه  هب  ناشتداهـش  و  دنناسنا ، دوخ  رکیپ  وضع  هک  یبیجع ! نادهاش  هچ 
اپ رب  مّنهج  رانک  رد  اهنآ  هاـگداد  هک  دـهد  یم ناـشن  اـهُؤاج » اـم  اذِإ  یَّتَح   » هلمج دـنا ! هدـمآ نخـس  هب  یهلا  ناـمرف  هب  و  هدوب ، رظاـن 

.دوش یم
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305 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ار وا  رارسا  یمامت  هدمآرد  نخس  هب  ناسنا  دوجو  مامت  هک  تسا  يزور  تسا ، گرزب  ییاوسر  زور  زور ، نآ  لاح  ره  هب  هیآ 21 -) )
رب امش  ارچ  دنیوگ : یم ناشنت  ياهتـسوپ  هب  اهنآ   » هک تساجنیا  درب ، یم ورف  یقیمع  تشحو  رد  ار  ناراکهنگ  مامت  و  دننک ، یم شاف 

(. اْنیَلَع ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو  ( ؟» دیداد یهاوگ  ام  ّدض 
نیا ارچ  امـش  میدومن ، ییاریذـپ  تفاـظن و  وشتـسش و  میدرک ، ظـفح  اـمرگ  امرـس و  زا  میداد ، شزاون  ار  امـش  زارد  ناـیلاس  هک  اـم 
اُولاق « ) تسا هدروآ  رد  نخـس  هب  ار  اـم  هدروآ ، رد  قطن  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادـخ  ناـمه  دـنیوگ : یم  » خـساپ رد  اـهنآ  نینچ !؟

(. ٍء ْیَش َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ 
.میرادن وا  نامرف  تعاطا  زج  يا  هراچ ام  و  هدراذگ ، ام  هدهع  رب  گرزب  هاگداد  نیا  زور و  نیا  رد  ار  يرگاشفا  تیرومأم  دنوادخ 

(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ٍةَّرَم َو  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  « ) تسوا يوس  هب  ناتتشگزاب  و  دیرفآ ، راب  نیتسخن  ار  امش  وا  و  : » دنهد یم همادا  سپس 

305 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 41) تلصف ةروس 

اهمـشچ و شوـگ و  تداهـش  زا  هک  دوـب  نیا  رطاـخ  هب  هن  دـیدرک  یم یفخم  ار  ناـتناهانگ  رگا  امـش  : » دـنیازفا یم زاـب  و  هیآ 22 -) )
ْمُْکیَلَع َدَهْشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْسَت  ُْمْتنُک  ام  َو   ) دنهد یهاوگ  امش  دض  رب  اهنیا  يزور  دیدرک  یمن رواب  امش  هکلب  دیتشاد » میب  ناتنت  ياهتـسوپ 

(. ْمُکُدُولُج ْمُکُراْصبَأ َو ال  ْمُکُعْمَس َو ال 
َو « ) دناد یمن دیهد  یم ماجنا  هک  ار  یلامعا  زا  يرایـسب  دـنوادخ  دـیدرک  یم نامگ  هک ) دوب  نیا  رطاخ  هب  امـش  يراک  یفخم   ) هکلب »

306 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولَمْعَت .) اَّمِم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْنِکل 
نارومأم مه  و  تسا ، هاگآ  امش  نورب  نورد و  رارسا  زا  و  تسامش ، لامعا  رب  رظان  دهاش و  اج  همه  رد  دنوادخ  مه  هک  نیا  زا  لفاغ 

؟ دیهد ماجنا  یلمع  ناتنت  تسوپ  یتح  شوگ و  مشچ و  زا  ناهنپ  دیناوت  یم زگره  ایآ  دنتسه ، امش  اب  اج  همه  وا  تبقارم 

306 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 41) تلصف ةروس 

: دیازفا یم تسا ، ناسنا  نت  ياضعا  نانخس  همادا  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
َو « ) دیدش ناراکنایز  زا  ماجنا  رس  و  دیدرگ ، امـش  تکاله  بجوم  نامه  و  دیتشاد ، ناتراگدرورپ  هراب  رد  هک  دوب  يدب  نامگ  نیا  »

(. َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ 
باذـع تکاله و  بجوم  هاگ  هک  تسا  كانرطخ  يردـق  هب  دـنوادخ  هراب  رد  دـب  نامگ  هک  دـهد  یم یهاوگ  یبوخ  هب  قوف  تایآ 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  تاجن  بجوم  دنوادخ  هراب  رد  نظ  نسح  سکع ، هب  ددرگ  یم ناسنا  يدبا 

306 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هیآ و نیا  رد  دمآ  ِهَّللا ) ُءادْعَأ   ) ادخ نانمـشد  تشونرـس  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  بیقعت  رد  دب : نانیـشنمه  هیآ 24 -) )
.دنک یم هراشا  ایند  ترخآ و  رد  اهنآ  كاندرد  تازاجم  زا  تمسق  ود  هب  دعب  هیآ 

ناکما نآ  زا  ییاهر  و  تسا » ناشهاگرارق  خزود  شتآ  دـننکن ) ای   ) دـننک ییابیکـش  ربص و  اهنآ  رگا  : » دـیامرف یم دـنوادخ  تسخن 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 1988 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ْمَُهل ًيْوثَم  ُراَّنلاَف  اوُِربْصَی  ْنِإَف   ) تسین ریذپ 
وفع دروم  دـسر و ) یمن ییاج  هب   ) دـننک راگدرورپ  وفع  تیاضر و  ياضاقت  اـهنآ  رگا  و  : » دـیازفا یم بلطم  نیا  دـیکأت  يارب  سپس 

(. َنِیبَتْعُْملا َنِم  ْمُه  امَف  اُوِبتْعَتْسَی  ْنِإ  َو  « ) دنریگ یمن رارق 

306 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 41) تلصف ةروس 

، میداد رارق  تریس ) تشز   ) ینانیـشنمه اهنآ  يارب  ام  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  يویند  كاندرد  تازاجم  هب  سپـس  هیآ 25 -) )
(. ْمُهَْفلَخ ام  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُونَّیَزَف  َءانَُرق  ْمَُهل  انْضَّیَق  َو  « ) دنداد هولج  ناشرظن  رد  اهنآ  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  اهیتشز  هک 
نامحر دنوادخ  دای  زا  هک  اهنآ  رب  : » دـیامرف یم هک  اجنآ  هدـمآ  فرخز  هروس  تایآ 36 و 37  رد  يرتاـیوگ  تروص  هب  ینعم  نیمه 

307 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ّطلسم  ار  نیطایش  دنوش  نادرگ  يور 
تیادـه دـننک  یم نامگ  هک  یلاح  رد  دـنراد  یم زاب  قح  هار  زا  ار  اـهنآ  نیطایـش  نیا  دنتـسه ، نیرق  ناـنآ  اـب  هراومه  هک  میزاـس  یم

«. دنا هتفای
نج و زا  یهارمگ  ماوقا  تشونرـس  هب  و  تفای ، ققحت  اهنآ  هراب  رد  یهلا  باذع  نامرف   » رابفـسا عضو  نیا  ببـس  هب  دیازفا : یم سپس 

(. ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َو  « ) دندش راتفرگ  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  سنا 
(. َنیِرِساخ اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دندوب راکنایز  املسم  اهنآ   » دهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ماجنا  رس 

307 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هتشذگ تایآ  رد  نیشیپ ، ماوقا  یضعب  هراب  رد  هک  ییاهثحب  بسانت  هب  دنونـشن ! ار  نآرق  زاون  لد  يادص  ات  دینک  لاجنج  هیآ 26 -) )
دب فارحنا و  زا  يا  هشوگ اجنیا  رد  دنهد  یم هولج  هنوراو  ناسنا  رظن  رد  ار  قیاقح  هک  یتریـس  دـب  نانیـشنمه  بسانت  هب  زین  و  دـمآ ،

دیهدن و ارف  نآرق  نیا  هب  شوگ  دنتفگ : نارفاک  و  : » دیوگ یم هتخاس ، مسجم  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رـصع  ناکرـشم  یـشیدنا 
(. َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلا  ِنآْرُْقلا َو  اَذِهل  اوُعَمْسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  «! ) دیوش بلاغ  دیاش  دینک  لاجنج  نآ  توالت  ماگنه  هب 

يارب هک  دراد  همادا  يرتکانرطخ  رت و  هدرتسگ تروص  هب  زین  زورما  هک  تسا  قح  ذوفن  ربارب  رد  هزرابم  يارب  یمیدق  شور  کی  نیا 
سک چیه  هک  دننک ، یم لاجنج  زا  رپ  نانچ  نآ  ار  طیحم  تلادع ، قح و  نایدانم  يادـص  ندرک  هفخ  مدرم و  راکفا  نتخاس  فرحنم 

.دونشن ار  اهنآ  يادص 
.ریفص توس و  لاجنج و  راج و  اب  هاگ 

.نیغورد یفارخ و  ياهناتساد  اب  هاگ 
.زیگنا سوه  یقشع و  ياه  هناسفا اب  هاگ 

و هدـننک ، مرگرـس  ياوتحم  یب  تاعوبطم  و  لذـتبم ، ياهملیف  عاونا  و  داسف ، یمرگرـس و  زکارم  هتفر ، رتارف  زین  نخـس  هلحرم  زا  هاگ 
دوـجو هب  دزاـس  فرحنم  قـح  روـحم  زا  ار  مدرم  راـکفا  هک  يزیچ  ره  هصـالخ  و  بذاـک ، ياـهناجیه  یـسایس و  نـیغورد  ياـهیزاب 

.دنروآ یم
308 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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308 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 41) تلصف ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  دارفا  هنوگ  نیا  دیدش  تازاجم  هب  هیآ  نیا  هیآ 27 -) )
يدـیدش باذـع  دنتـشاد ) یم زاـب  یهلا  تاـیآ  ندینـش  زا  ار  مدرم  هـک  يدارفا  اـهنآ ، مدـقم  فـص  رد  و   ) نارفاـک هـب  ملـسم  روـطب  »

(. ًادیِدَش ًاباذَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیُِذنَلَف  « ) میناشچ یم
ره ای  و  ترخآ ، رد  ای  و  دشاب ، مالسا  دنمرفظ  نایرکشل  تسد  هب  ندش  هتـشک  تراسا و  تروص  هب  ایند  رد  تسا  نکمم  باذع  نیا 

.ود
(. َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  « ) میهد یم رفیک  دنداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  نیرتدب  هب  ار  اهنآ  «و 

؟ تسا قح  نانخس  ندینش  زا  مدرم  ندش  عنام  و  یهلا ، تایآ  راکنا  و  كرش ، رفک و  زا  رتدب  یلمع  هچ 

308 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ِهَّللا ِءادْعَأ  ُءازَج  َِکلذ  ! ) منهج نازوس  شتآ  تسادـخ » نانمـشد  رفیک  شتآ  نیا  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 28 -) )
(. ُراَّنلا

(. ِْدلُْخلا ُراد  اهِیف  ْمَُهل  « ) دوب دهاوخ  نآ  رد  ناشدیواج  يارس   » هکلب رذگ  دوز  یتقوم و  یشتآ  هن  اما 
اِنتاـیِآب اُوناـک  اـِمب  ًءازَج  « ) دـندرک یم راـکنا  ار  اـم  تاـیآ  هک  نـیا  رطاـخ  هـب  تـسا  يرفیک   » كاـندرد دـیدش و  باذـع  نـیا  يرآ !

(. َنوُدَحْجَی

308 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 41) تلصف ةروس 

یلـصا ببـسم  رکف  هب  دـشاب  ینیگنـس  تخـس و  يالب  رگا  اصوصخم  دوش  یم ـالتبم  یئـالب  هب  یتقو  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  هیآ 29 -) )
هیآ اذل  دنک ، هعطق  هعطق  ار  یلـصا  لماع  دسرب  شتـسد  رگا  دهاوخ  یم هاگ  دریگب ، وا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دنک و  ادیپ  ار  وا  ات  دـتفا ، یم

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  دوش  یم ادیپ  خزود  رد  رافک  يارب  هک  یتلاح  نینچ  هب  هفیرش 
و  ) میهن دوخ  ياپ  ریز  ار  اهنآ  ات  هد  ناشن  ام  هب  دـندرک  هارمگ  ار  ام  سنا  نج و  زا  هک  ار  ییاهنآ  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم نارفاک  «و 

َتْحَت امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  اناَّلَـضَأ  ِْنیَذَّلا  اـَنِرَأ  اـنَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  «! ) دنـشاب مدرم  نیرت  تسپ زا  اـت  مینک )! ناشلامدـگل 
.دیهدن دمحم  نانخس  هب  شوگ  دنتفگ : یم ام  هب  هک  یناسک  نامه  َنِیلَفْسَْألا .) َنِم  انوُکَِیل  انِماْدقَأ 

309 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

309 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ربارب رد  ار  داضتم  روما  هک  تسا  نیا  بلاطم  نییبت  يارب  نآرق  شور  میناد  یم تماقتـسا : اـب  ناـنمؤم  رب  ناگتـشرف  لوزن  هیآ 30 -) )
نارکنم زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ ، نشور  یبوخ  هب  اـهنآ  عضو  رگیدـکی  اـب  هسیاـقم  اـب  اـت  دـهد  یم رارق  مه 

و دنتـسه ، اجرب  اپ  خـسار و  ناشنامیا  رد  هک  تسا  ینانمؤم  زا  نخـس  اجنیا  رد  دنتـشاد ، يراـشفاپ  رفک  رب  هک  دوب  ناـیم  رد  یجوجل 
.دنک یم هراشا  هداد  رارق  اهنآ  يارب  هک  تبهوم  شاداپ و  تفه  هب  دنوادخ 
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اهنآ رب  یهلا  ناگتـشرف  دندرک  تماقتـسا  سپـس  تسا ، هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  نیقی  هب  : » دـیوگ یم تسخن 
هن اُونَزْحَت .) اُوفاخَت َو ال  اَّلَأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دیشابم نیگمغ  دیـسرتن و  هک  دنوش  یم لزان 

.دیهد هار  لد  هب  یمغ  دوخ  هتشذگ  ناهانگ  زا  هن  دیشاب و  نارگن  هدنیآ  كانمیب  ثداوح  زا 
نافوط ربارب  رد  یتقو  هک  دنناوتان  تسـس و  يدارفا  دنرادن ، تماقتـسا  لمع  رد  یلو  دننز ، یم هّللا »  » قشع زا  مد  هک  یناسک  دنرایـسب 
نامیا نامه  دـتفا  یم رطخ  هب  ناشعفانم  هک  یماگنه  و  دـنوش ، یم كرـشم  لمع  رد  و  هدرک ، عادو  نامیا  اـب  دـنریگ  یم رارق  تاوهش 

.دنهد یم تسد  زا  زین  ار  رصتخم  فیعض و 
ذوفن قمع و  هک  یماـگنه  ناـمیا  اریز  تسا  ناـمیا »  » تخرد هویم  حـلاص » لـمع   » نوچمه تماقتـسا »  » هک درک  شومارف  دـیابن  هتبلا 

و دیازفا ، یم نامیا  قمع  رب  زین  قح  ریـسم  رد  تماقتـسا  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  تماقتـسا  هب  توعد  ار  ناسنا  دنک  ادـیپ  یفاک 
.دنراد لباقتم  ریثأت  ود  نیا 

: درک ضرع  شتمدخ  یصخش  هک  هدمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. موش تاجن  لها  ترخآ  ایند و  رد  منز و  گنچ  نآ  هب  هک  هد  نم  هب  يروتسد  »

« .تسیاب دوخ  هتفگ  نیا  رب  تسا و  هّللا  نم  راگدرورپ  وگب : مقتسا  ّمث  هّللا  ّیبر  لق  : » دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
تراشب و  : » دـنیوگ یم هلحرم  نیموس  رد  .دـش  هراشا  نآ  هب  هک  نزح »  » و فوخ »  » مدـع دروم  رد  تراـشب  نیمود  نیتسخن و  زا  سپ 

310 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب 
(. َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  َو  « ) تسا هدش  هداد  هدعو 

310 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ِیف ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنَْحن  « ) میتسه ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  امـش  ناراکددـم  نارای و  ام  : » دـنیازفا یم تراشب  نیمراهچ  رد  و  هیآ 31 -) )
( ِةَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا 

.دیوش تشهب  دراو  ات  مییامن  یم ظفح  ار  امش  اهشزغل  زا  مینک و  یم کمک  امش  هب  اهیکین  رد  میراذگ  یمن اهنت  ار  امش  زگره  .
یطرش دیق و  چیه  و  تسا » مهارف  اهتمعن  بهاوم و  زا  دهاوخب  ناتلد  هچ  ره  امـش  يارب  تشهب  رد  و  : » دنیوگ یم تراشب  نیمجنپ  رد 

( ْمُکُسُْفنَأ یِهَتْشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو   ) تسین راک  رد 
بلط يونعم ) بهاوم  زا   ) هچنآ  » هکلب دـسر ، یم امـش  هب  تسامـش  هاوخلد  هچنآ  يدام و  ياهتمعن  اهنت  هن  هک  نیا  تراشب  نیمـشش  .

( َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  « ) دوش یم هداد  امش  هب  دینک 

310 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 41) تلصف ةروس 

دیتسه وا  نادیواج  تشهب  رد  ادخ  نامهیم  امـش  هک  تسا  نیا  دنهد  یم اهنآ  هب  هک  يا  هدژم نیرخآ  نیمتفه و  هرخألاب  و  هیآ 32 -) )
هتـشاد ینازرا  امـش  هب  میحر  روفغ و  راگدرورپ  يوس  زا  یمارگ  نامهیم  کی  زا  نابزیم  کی  ییاریذـپ  ناونع  هب   » اهتمعن نیا  همه  و 

(. ٍمیِحَر ٍروُفَغ  ْنِم  ًالُُزن  « ) دوش یم
: دنیوگ یم تماقتسا  اب  نانمؤم  هب  تراشب  نیمراهچ  رد  ناگتشرف  هک  نیا  هتکن :

ناگتـشرف زا  دـنا  هدـنز ایند  رد  اهنآ  هک  یماگنه  هب  ار  اه  هدژم نیا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  میتسه » ترخآ  ایند و  رد  امـش  ناتـسود  ام  »
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رد اهیراتفرگ  تالکـشم و  رد  و  دنونـش ، یم ناج  شوگ  اب  نانمؤم  هک  ییاهتراشب  هکلب  ظافلا ، نابز و  اب  یتراشب  هن  اـما  دنونـش ، یم
.دهد یم مدق  تابث  اهنآ  هب  اههاگشزغل  اههاگترپ و  رد  .دنبای و  یم شمارآ  دننک و  یم ساسحا  لد  قامعا 

310 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 41) تلصف ةروس 

یهن نآرق  تایآ  ندینـش  زا  ار  مدرم  هک  دوب  ناـیم  رد  یناـسک  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  نک ! عفد  یکین  اـب  ار  يدـب  هیآ 33 -) )
شوخ یـسک  هچ  : » دـیامرف یم دـیوگ ، یم نخـس  تسا  راتفگ  نیرتهب  ناشراتفگ  هک  اهنآ  لباقم  هطقن  زا  اـجنیا  رد  یلو  دـندرک ، یم
311 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد  یم ماجنا  حلاص  لمع  دنک و  یم ادخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراتفگ 

َلاق ًاِحلاص َو  َلِمَع  ِهَّللا َو  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو   ) ما هتفریذـپ ار  مالـسا  مدوجو  ماـمت  اـب  و  مناناملـسم ؟» زا  نم  دـیوگ : یم و 
(. َنیِِملْسُْملا َنِم  ِینَّنِإ 

میلـست و  حلاص ، لمع  هّللا ، هب  توعد  دنفـصو : هس  نیا  ياراد  هک  هدرک  یفرعم  یناسک  ار  ناگدـنیوگ  نیرتهب  تحارـص ، اب  هیآ  نیا 
.قح ربارب  رد 

311 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 41) تلصف ةروس 

یکین و زگره  : » دیوگ یم هداد ، حرـش  ار  توعد  شور  هّللا ، یلا  نایعاد  فاصوا  دنوادخ و  يوس  هب  توعد  نایب  زا  دعب  هیآ 34 -) )
(. ُۀَئِّیَّسلا َال  ُۀَنَسَْحلا َو  يِوَتْسَت  ال  « ) تسین ناسکی  يدب 

یکاپ امش  حالس  دیاب  دنرادن ، اهمتس  اهراشف و  عاونا  ءازهتسا و  هیرخس و  ارتفا و  ییوگدب و  زج  یحالـس  قح  نافلاخم  هک  یلاح  رد 
.دشاب تبحم  شمرن و  قح و  نخس  اوقت و  و 

هنوگ نامه  تسا ، عمج  هنسح  موهفم  رد  تاکرب  تاریخ و  اهیبوخ و  اه و  یکین مامت  دراد ، یعیسو  موهفم  هئّیس »  » و هنسح »  » هچ رگ 
و هنـسح »  » زا يا  هخاـش نآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  یلو  تسا ، هدـش  هصـالخ  هئیـس  موهفم  رد  باذـع  یتـشز و  فارحنا و  هنوگ  ره  هک 

.دشاب یم روظنم  تسا  یغیلبت  ياهشور  هب  طوبرم  هک  هئیس » »
(. ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  « ) نک عفد  یکین  اب  ار  يدب  : » دیازفا یم نخس  نیا  لیمکت  يارب  سپس 

يدب زگره  زیخرب ، اهتنوشخ  اب  هلباقم  هب  تشذگ  وفع و  اب  و  ار ، تنوشخ  لهج و  ارادم ، ملح و  اب  و  نک ، عفد  ار  لطاب  قح  هلیسو  هب 
.ددرگ یم نافرحنم  یتخسرس  تجاجل و  بجوم  تسا و  نایوجماقتنا  شور  نیا  هک  يوگم ، خساپ  یتشز  اب  ار  یتشز  و  يدب ، اب  ار 

وت نایم  هک  سک  نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  هاتوک  هلمج  کی  رد  همانرب  نیا  قیمع  هفسلف  هب  هیآ  نایاپ  رد 
(. ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  «! ) تسا یمیمص  مرگ و  تسود  ییوگ  تسا  ینمشد  وا  و 

311 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 41) تلصف ةروس 

قیمع يزاسدوخ  هب  زاین  یماقم  نینچ  هب  ندیـسر  و  تسین ، یناسآ  هداس و  راک  نافلاخم  اب  يدروخرب  نینچ  هک  اـجنآ  زا  هیآ 35 -) )
312 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینابم  هیآ  نیا  رد  دراد ، یقالخا 

ربص و ياراد  هک  یناسک  زج  اما  : » دـیامرف یم هدرک ، ناـیب  ینعم  رپ  هاـتوک و  یتراـبع  رد  ار  نانمـشد  اـب  دروخرب  هنوگ  نیا  یقـالخا 
(. اوُرَبَص َنیِذَّلا  اَّلِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو  « ) دنسر یمن ماقم  نیا  هب  دنتماقتسا 
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(. ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  اَّلِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو  « ) دندرگ یمن لئان  نآ  هب  دنراد  اوقت ) نامیا و  زا   ) یمیظع هرهب  هک  یناسک  زج  «و 
وا حور  ردقنآ  اوقت  نامیا و  وترپ  رد  دیاب  ددرگ  هریچ  شیوخ  بضغ  مشخ و  رب  دناوتب  ات  دـنک  يزاسدوخ  دـیاب  اهتدـم  ناسنا  يرآ !

.ددرگن رثأتم  نانمشد  رازآ  زا  یناسآ  هب  هک  دوش  يوق  عیسو و 

312 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 41) تلصف ةروس 

فلتخم لاکـشا  رد  یناطیـش  ياه  هسوسو دراد و  دوجو  یعناوم  گرزب  فدـه  نیا  هب  لوصو  هار  رـس  رب  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 36 -) )
هاگ ره  و  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاـخم  وگلا  ناونع  هب  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صخـش  هیآ  نیا  رد  دوش ، یم عناـم  ار  اـهناسنا 
ٌغَْزن ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو  « ) تساناد هدنونش و  وا  هک  هاوخب  هانپ  ادخ  زا  ددرگ ، وت  هجوتم  ریسم  نیا  رد  ناطیش  زا  ییاه  هسوسو

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف 
: دننک یم لیبق  نیا  زا  ییاه  هیصوت شیدنا  تحلصم  حالطصا  هب  دارفا  ای  و  درذگ ، یم نهذ  زا  یتاروطخ  الومعم  عقاوم  هنوگ  نیا  رد 
هب هلباقم  دـنهاوخ  یم اه  هسوسو نیا  اب  و  اهنیا ، دـننام  و  تسـش » دـیاب  نوخ  اب  ار  نوخ  « » درک حالـصا  ناوت  یمن روز  اب  زج  ار  مدرم  »

.دنیوگ خساپ  يدب  هب  ار  يدب  و  دننک ، هیصوت  اج  همه  رد  ار  لثم 
.دینک تنوشخ  رب  هیکت  ییانثتسا  صاخ و  دراوم  رد  زج  و  دیوش ، اه  هسوسو نیا  راتفرگ  ادابم  دیوگ : یم نآرق 
« .درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  یناطیش  ياه  هسوسو همه  ربارب  رد  : » دیوگ یم دراد و  یعیسو  موهفم  قوف  هیآ  هتبلا 

312 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 41) تلصف ةروس 

توبن و نایب  و  داعم ، دـیحوت و  هنیمز  رد  هروس ، نیا  رد  يا  هزات لصف  دـعب  هب  هیآ  نیا  زا  دـینک ! هدجـس  ادـخ  يارب  طـقف  هیآ 37 -) )
، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  توعد  هک  ناکرـشم  ربارب  رد  هّللا » یلا  توعد   » زا نشور  تسا  یقادصم  تقیقح  رد  و  تسا ، نآرق  تمظع 

313 ص : ج4 ،
.دندرک یم تب  يوس  هب 

، وا ياه  هناشن زا  و  : » دیامرف یم دیامن ، یم توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  یقافآ  تایآ  قیرط  زا  هدرک ، عورش  دیحوت  هلأسم  زا  تسخن 
(. ُرَمَْقلا ُسْمَّشلا َو  ُراهَّنلا َو  ُْلیَّللا َو  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) تسا هام  دیشروخ و  زور و  بش و 

مظنم و شدرگ  هب  ار  اهناسنا  یگدنز  ياهخرچ  امأوت  ود  نیا  و  تسا ، تکرح  شبنج و  هلیـسو  زور  ییانـشور  و  شمارآ ، هیام  بش 
.دنروآ یم رد  یبوانتم 

زا همه  ناهایگ ، ندـییور  و  اهناراب ، لوزن  شبنج و  تکرح و  امرگ و  رون و  تساـم ، هموظنم  رد  يداـم  تاـکرب  همه  عبنم  دیـشروخ 
.تسوا دوجو  وترپ 

زین دوخ  دـم  رزج و  اب  و  تساهارحـص ، ناگدـشمگ  اهنابایب و  ناورهر  يابیز  غورف و  رپ  غارچ  و  رات ، ياهبـش  شخب  ینـشور  زین  هام 
.دنیرفآ یم یناوارف  تاکرب 

، دندومن یم شتـسرپ  ار  اهنآ  دـندرک و  یم هدجـس  نامـسآ  غورف  رپ  بکوک  ود  نیا  لباقم  رد  یهورگ  تاکرب ، نیمه  رطاخ  هب  یلو 
.دننیبب ار  بابسالا  ببسم  هکنآ  یب هدنام ، فقوتم  بابسا ، ملاع  رد  اهنآ 

دینک هدجس  تساهنآ  هدننیرفآ  هک  ییادخ  يارب  دینکن ، هدجس  هام  دیشروخ و  يارب  : » دیوگ یم هلصاف  الب  نایب  نیا  زا  دعب  نآرق  اذل 
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«. 1 ( » َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْسا  ِرَمَْقِلل َو  ِسْمَّشِلل َو ال  اوُدُجْسَت  ال  « ) دییامن تدابع  ار  وا  دیهاوخ  یم رگا 
ریسا دوخ  هک  دیتسرپ  یم ار  یتادوجوم  ارچ  دییاس ؟ یمن وا  ناتسآ  رب  رس  ارچ  دیور ؟ یمن تاکرب  نیا  همـشچ  رـس  غارـس  هب  ارچ  امش 

.دنا شنیرفآ نیناوق 

313 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 41) تلصف ةروس 

دنتفر و يزاجم  ياهدوبعم  اهتب و  غارـس  هب  مه  زاب  تشاذگن و  رثا  اهنآ  رکف  رد  یقطنم  لیلد  نیا  رگا  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 38 -) )
دزن هک  یناـسک  دـننک ، ّربـکت  راـگدرورپ ) تداـبع  زا   ) رگا و   » شاـبن نارگن  زگره  دـندرپس ، یـشومارف  تـسد  هـب  ار  یقیقح  دوـبعم 

َکِّبَر َدـْنِع  َنیِذَّلاَف  اوُرَبْکَتْـسا  ِنِإَف  « ) دـنوش یمن هتـسخ  هاـگ ) چـیه   ) دـنیوگ و یم حـیبست  وا  يارب  زور  بش و  دنتـسه  وت  راـگدرورپ 
(. َنُومَأْسَی ْمُه ال  ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللِاب َو  َُهل  َنوُحِّبَُسی 

__________________________________________________

.دراد بجاو  هدجس  هیآ  نیا  ( 1)
314 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ناگتـشرف زا  تسا  رپ  عیـسو  ملاع  نیا  تسین  يا  هلأـسم دـننکن  هدجـس  شکاـپ  تاذ  ربارب  رد  ربخ  یب لـهاج و  ناداـن و  یهورگ  رگا 
ارچ دنیوا ، تدابع  دنمزاین  اهنآ  درادن ، زین  اهنآ  تدابع  هب  يزاین  هزات  دنحیبست ، دمح و  دوجـس و  عوکر و  لاح  رد  امئاد  هک  برقم 

.تسوا تیدوبع  هیاس  رد  تسا  تانکمم  يارب  یلامک  راختفا و  ره  هک 

314 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 41) تلصف ةروس 

.ددرگ یم زاب  تسا  داعم  هلأسم  زاس  هنیمز  هک  دیحوت  تایآ  هب  رگید  راب  هیآ 39 -) )
هب میتسرف  یم نآ  رب  ار  ناراب )  ) بآ هک  یماگنه  اما  ینیب ، یم ناج ) یب و   ) کـشخ ار  نیمز  هک  تسا  نیا  وا  تاـیآ  زا  و  : » دـیامرف یم

(. َْتبَر ْتَّزَتْها َو  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِشاخ  َضْرَْألا  يَرَت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) دنک یم ّومن  و  دیآ ، یم رد  شبنج 
نـشور هلأسم  نیا  زا  سپـس  اـجک ! نآ  نوگاـنوگ  ياـه  هولج تاـیح و  راـثآ  همه  نیا  و  اـجک ، تکرح  یب هدرم و  کـشخ و  ینیمز 

هلأسم هب  بلاج  عیرس و  لاقتنا  کی  اب  هدشن - فشک  نادنمشناد  نیرتگرزب  يارب  شرارـسا  زونه  هک  تایح -»  » هلأسم ینعی  يدیحوت 
يِذَّلا َّنِإ  «! ) دـنک یم هدـنز  تمایق ) رد   ) زین ار  ناـگدرم  درک  هدـنز  ار  هدرم ) نیمز   ) نآ هک  سک  ناـمه  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، داـعم 

(. یتْوَْملا ِیْحَُمل  اهایْحَأ 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  وا   » يرآ

داعم هلأسم  رد  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دـینیب ، یم دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  ياه  هناشن لاـس  همه  تسا و  ناـیامن  اـج  همه  رد  شتردـق  لـئالد 
؟ دینک یم دیدرت 

314 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 41) تلصف ةروس 

دیدـهت زا  نخـس  نونکا  نیـشیپ ، تایآ  رد  راگدرورپ  ياه  هناشن یهلا و  تاـیآ  ناـیب  زا  دـعب  قح ! تاـیآ  نارگ  فیرحت  هیآ 40 -) )
هک یناسک  : » دـیوگ یم دـنزادرپ ، یم مدرم  نتخاس  هارمگ  لافغا و  هب  و  دـننک ، یم فیرحت  ار  دـیحوت  ياـه  هناـشن هک  تسا  یناـسک 
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(. اْنیَلَع َنْوَفْخَی  اِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دوب دنهاوخن  هدیشوپ  ام  رب  دننک  یم فیرحت  ار  ام  تایآ 
راظنا زا  ار  دوخ  دننکفیب و  هدرپ  دوخ  نیگنن  تشز و  لمع  نیا  رب  تسا  نکمم  و  دنبیرفب ، ار  مدرم  هطسفس  هطلاغم و  اب  تسا  نکمم 

315 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زگره  اما  دنراد ، روتسم  مدرم 
.دنیامن ناهنپ  ام  زا  ار  دوخ  لمع  نیرتمک  دنناوت  یمن

هدـنکفا شتآ  رد  هک  یـسک  اـیآ  : » دـیوگ یم هدرک ، ناـیب  نشور  هسیاـقم  کـی  اـب  ثحب  نیا  همادا  رد  ار  اـهنآ  همه  تازاـجم  نآرق 
ِیف یْقُلی  ْنَمَف  َأ  ( !؟» دراذگ یم رشحم  هصرع  هب  مدق  تمایق  رد  ناما  نما و  تیاهن  رد  نامیا  هیاس  رد  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  دوش  یم

(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ًانِمآ  ِیتْأَی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا 
هیاس رد  هک  اهنآ  دـنوش و  شتآ  همعط  زور  نآ  رد  دـیاب  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  مدرم  نامیا  دـئاقع و  داسف  کش و  داجیا  اب  هک  اهنآ 

ام لامعا  همه  زور  نآ  رد  رگم  دنرب ، رس  هب  تینما  تیاهن  رد  تمایق  رد  دیاب  دندیرفآ  يرـشب  هعماج  يارب  یناما  نما و  طیحم  نامیا 
؟ دبای یمن مسجت 

رد نکب ، یهاوخ  یم يراک  ره  دـنیوگ : یم دـننک ، یم اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دـنوش  سویأـم  یـسک  تیادـه  زا  یتقو  هک  اـجنآ  زا  و 
(. ُْمْتئِش ام  اُولَمْعا  «! ) دیهد ماجنا  دیهاوخ  یم هچره  : » دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  اهنآ  هیآ  نیا  همادا 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک   » دینادب اما 
چیه هک  اهنآ  هب  تبـسن  تسا  يدـیدهت  هکلب  تسین ، راک  ره  ماـجنا  هب  مازلا  اـی  و  اـهنآ ، لـمع  يدازآ  ینعم  هب  رما  نیا  تسا  یهیدـب 

.دور یمن ورف  ناششوگ  رد  یقح  فرح 

315 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 41) تلصف ةروس 

قطنم یب جوجل و  نارفاک  هب  رادـشه  تروص  هب  زاب  و  دـناشک ، یم توبن  نآرق و  هب  داـعم  دـیحوت و  زا  ار  نخـس  هیآ  نیا  هیآ 41 -) )
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنِإ   ) دنام دنهاوخن  یفخم  ام  رب  زین  دندش » رفاک  دمآ  ناشغارس  هب  هک  یماگنه  نآرق ]  ] رکذ نیا  هب  هک  اهنآ  : » دیامرف یم

(. ْمُهَءاج اََّمل  ِرْکِّذلِاب 
(. ٌزیِزَع ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو   ...« ) ریذپان تسکش  اعطق  تسا  یباتک  نیا  و  : » دیازفا یم نآرق  تمظع  نایب  يارب  دعب  و 

، اـیوگ مکحم و  شقطنم  ریظن ، یب تسا  یباـتک  دـنک ، هبلغ  نآ  رب  درواـیب و  ار  نآ  دـننامه  دـناوت  یمن سک  چـیه  هـک  تـسا  یباـتک 
اب گـنهامه  شتاروتـسد  ماـکحا و  و  هیاـم ، رپ  راد و  هشیر شتاـمیلعت  قیمع ، مجـسنم و  شتاریبـعت  دـنمورین ، يوـق و  شتالالدتـسا 

316 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.یگدنز داعبا  مامت  رد  اهناسنا  یعقاو  ياهزاین 

316 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 41) تلصف ةروس 

زا هن  یلطاب ، هنوگ  چـیه  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، ینامـسآ  باتک  نیا  تمظع  هراب  رد  ییاـیوگ  مهم و  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 42 -) )
(. ِهِْفلَخ ْنِم  ِْهیَدَی َو ال  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال  «! ) دیآ یمن نآرق  غارس  هب  رس ، تشپ  زا  هن  ور ، شیپ 

.تسا نآ  میهافم  رد  یضقانت  هن  ینعی 
.تشاد دهاوخ  تفلاخم  نآ  اب  هدنیآ  یملع  تافاشتکا  هن  و  دشاب ، یم نآ  دض  رب  نیشیپ  مولع  بتک و  زا  يزیچ  هن 
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.ددرگ یم خوسنم  هدنیآ  رد  هن  و  دنک ، لاطبا  ار  نآ  قیاقح  دناوت  یم یسک  هن 
.دوش یم فشک  ادعب  یفالخ  هن  دراد و  دوجو  یفالخ  شیاهربخ  اهزردنا و  نیناوق و  فراعم و  رد  هن 

ناـماد زا  ناگدـننک  فـیرحت  تسد  رگید  ریبـعت  هب  و  دوـش ، یم نوزفا  نآ  رب  يزیچ  هن  و  هدـش ، مک  نآ  زا  يا  هملک یتـح  هـیآ و  هـن 
.تسه هدوب و  هاتوک  شدنلب 

(. ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  « ) تسا هدش  لزان  دیمح  میکح و  دنوادخ  يوس  زا   » هک ارچ 
.دشاب یم شیاتس  دمح و  هنوگ  ره  هتسیاش  اذل  تسا و  یتسرد  لامک و  تیاهن  رد  تمکح و  يور  شلاعفا  هک  يدنوادخ 

316 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 41) تلصف ةروس 

دـندوب و هدرک  زاغآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  مالـسا و  نییآ  اب  ار  هزرابم  نیرتدـیدش  هّکم  رافک  هک  اجنآ  زا  هیآ 43 -) )
یلـست ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  داد ، یم ربخ  یهلا  تایآ  هب  تبـسن  ناشبیذـکت  رفک و  دـیحوت و  لئالد  رد  اهنآ  داحلا  زا  هتـشذگ  تاـیآ 

، دـنریگ یم رارق  نانمـشد  راشف  رد  هک  نیملـسم  همه  هب  يدرمیاـپ  تماقتـسا و  سرد  نتخومآ  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رطاـخ 
ْدَق ام  اَّلِإ  ََکل  ُلاُقی  ام  « ) هدـش هتفگ  زین  وت  زا  لبق  ناربمایپ  هراب  رد  هک  تسا  نامه  دـنیوگ  یم وت  هراب  رد  اوران  هب  هچنآ  : » دـیامرف یم

(. َِکْلبَق ْنِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق 
نیا زا  زین  اهنآ  دنمان  یم تیوگغورد  رگا  و  دـنداد ، ار  اهتبـسن  نیمه  نیـشیپ  گرزب  ناربمایپ  هب  دـنناوخ ، یم ترحاس  نونجم و  رگا 

هدـیزگرب بیذـکت  تمهت و  هن  و  تسا ، يا  هزات بلطم  قح  دـیحوت و  نییآ  يوس  هب  وت  توعد  هن  هصالخ  دـندوبن ، ناـما  رد  تبـسن 
317 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 

.نکم انتعا  نانخس  نیا  هب  تسیاب و  مکحم  اهنآ ،
وُذـَل َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا كاندرد  تازاجم  ياراد  مه  شزرمآ و  ترفغم و  ياراد  مه  وت  راـگدرورپ  : » دـیازفا یم هیآ  ناـیاپ  رد  سپس 

(. ٍمِیلَأ ٍباقِع  وُذ  ٍةَرِفْغَم َو 
.دنزیخرب تفلاخم  هب  دننز و  تمهت  دننک و  بیذکت  هک  اهنآ  يارب  میلا  باذع  و  دنوش ، اریذپ  هک  اهنآ  يارب  شزرمآ  تمحر و 

317 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 41) تلصف ةروس 

زا یکی  خـساپ  هدروآ و  ناـیم  هب  جوـجل  دارفا  نیا  ییوـج  هناـهب  زا  نخـس  هـیآ  نـیا  رد  ناـمرد : تـسا و  تیادـه  نآرق  هیآ 44 -) )
تیمها نآ  يارب  ام  ات  تسا  هدـشن  لزان  مجع  نابز  هب  نآرق  ارچ  دـنتفگ : یم اهنآ  هک  نیا  نآ  دـنک و  یم حرطم  ار  بیجع  ياه  هناـهب

.دنریگ هرهب  نآ  زا  زین  برع  ریغ  میشاب و  لئاق  يرتشیب 
نـشور شتایآ  ارچ  دـنتفگ : یم اـمتح  میداد  یم رارق  یمجع  ینآرق  ار  نآ  هاـگ  ره  : » دـیوگ یم اـهنآ  خـساپ  رد  نآرق  هک  تساـجنیا 

(. ُُهتایآ ْتَلُِّصف  َْول ال  اُولاَقل  ایِمَجْعَأ  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  َْول  َو  ! ) میروآ یمن رد  رس  نآ  زا  ام  و  تسا ؟ هدیچیپ  ارچ  تسین ؟»
(. ٌِّیبَرَع ٌّیِمَجْعَأ َو  ( ؟» یبرع يربمغیپ  زا  یمجع  ینآرق   » تسا بیجع  یتسار  دندرک : یم هفاضا  سپس 

؟» یبرع یتّما  يارب  یمجع  تسا  یباتک  : » دنتفگ یم ای 
يا هناـهب و  دـننک ، یم يداریا  نآ  هـب  ددرگ  هداـیپ  يا  هماـنرب ره  دوـش و  هـتخیر  یحرط  ره  هـک  دنتــسه  ینـالد  راـمیب  اـهنآ  هصـالخ 

.دنشارت یم
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( هیام  ) دـنا هدروآ نامیا  هک  یناسک  يارب  ینامـسآ ) باتک   ) نیا وگب : : » دـیازفا یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  سپس 
(. ٌءافِش ًيدُه َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  « ) تسا نامرد  تیاده و 

(. ٌْرقَو ْمِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو   ) دننک یمن كرد  ار  نآ  و  تسا » ینیگنس  ناشیاهشوگ  رد  دنروآ  یمن نامیا  هک  یناسک  اما  »
(. یًمَع ْمِْهیَلَع  َوُه  َو  « ) دننیب یمن ار  نآ  دنتسه و  انیبان  ییوگ  «و 

، هنومن ریسفت  هدیزگرب  ٍدیَِعب .) ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ  «! ) دنوش یم هدز  ادص  رود  هار  زا  ییوگ ) هک  دنتسه  یناسک  نوچمه   ) اهنآ »
318 ص : ج4 ،

! دننیب یم هن  دنونش و  یم هن  یناسک  نینچ  تسا  مولعم  و 

318 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ییوج هناهب  تجاجل و  راکنا و  زا  دیامرف : یم نیتسخن  نانمؤم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رطاخ  یلست  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 45 -) )
یـضعب دـش » فالتخا  نآ  رد  سپـس  میداد  ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  ام   » دراد ینالوط  هقباس  نیا  شاـبم ، نارگن  رـس  هریخ موق  نیا 

(. ِهِیف َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو   ) دندمآ رد  راکنا  رد  زا  یضعب  دنتشگ و  اریذپ 
دنک یم باجیا  یتیبرت  حلاصم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مینک  یمن لیجعت  جوجل  نانمـشد  نیا  تازاجم  رد  ام  ینک  یم هدـهاشم  رگا  و 
دوب هدشن  رداص  هنیمز  نیا  رد  تراگدرورپ  هیحان  زا  ینامرف  رگا  و  ، » دوش تجح  مامتا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  و  دنشاب ، دازآ  اهنآ 

ْنِم ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو  ! ) دندیـسر یم رفیک  هب  و  دـش » یم يرواد  اهنآ  نایم  رد  دوش ) تّجح  مامتا  ات  داد  تلهم  نانآ  هب  دـیاب  هک  )
(. ْمُهَْنَیب َیِضَُقل  َکِّبَر 

رد هدـش و  يراج  هتـشذگ  ماوقا  مامت  نایم  رد  تنـس  نیا  و  هدوب ، تجح  مامتا  اهناسنا و  تیادـه  حـلاصم  ساسا  رب  یهلا  نامرف  نیا 
.تسا يراج  زین  وت  موق  هراب 

(. ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  «! ) دنراد زیگنا  تمهت  یّکش  نآ  هراب  رد  زونه  اهنآ  یلو  »

318 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 41) تلصف ةروس 

یلیمکت و  دـنک ، یم نایب  اهناسنا  لامعا  اب  طابترا  رد  هدرک  دـیکأت  نآ  يور  اهراب  نآرق  هک  یلک  نوناق  کی  هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
.یهلا ضیف  همشچ  رس  نیا  زا  نامیا  یب دارفا  ندنام  مورحم  و  نآرق ، زا  نانمؤم  يریگ  هرهب  هنیمز  رد  هتشذگ  ثحب  رب  تسا 

و هدرک ، يدـب  نتـشیوخ  هب  دـنک  يدـب  یـسک  ره  و  تسوا ، دوـخ  يارب  شدوـس  دـهد  ماـجنا  یحلاـص  لـمع  سک  ره  : » دـیامرف یم
(. ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  اْهیَلَعَف َو  َءاسَأ  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  « ) دنک یمن متس  ناگدنب  هب  زگره  تراگدرورپ 

اهیبوخ و هک  ارچ  وت ، هب  هن  و  دـنناسر ، یم ینایز  دـنوادخ  هب  هن  دـنرواین  نامیا  گرزب  نییآ  نیا  باتک و  نیا  هب  اـهنآ  رگا  نیا  رباـنب 
.ددرگ یم زاب  شنابحاص  هب  همه  اهیدب 

319 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآرق  تایآ  زا  رگید  یضعب  رد  اجنیا و  رد  هدننک ) ملظ  رایسب  « ) ماّلظ  » هب ریبعت 
وا زا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  رایسب  ملظ  قادصم  هشیمه  گرزب  دنوادخ  يوس  زا  لیلد  یب تازاجم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم 

دهاوخ ماّلظ »  » قادصم دنک  یمتس  رـصتخم  سک  ره  رب  رگا  دراد  یناوارف  ناگدنب  وا  هک  نیا  صوصخب  تسین  يراظتنا  نینچ  زگره 
دوب
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319 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 25  زاغآ 

319 ص :  تلصف .....  هروس  همادا 

319 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هب ینمـض  هراشا  هک  دوب  اهنآ  نابحاص  هب  دب  کین و  لامعا  تشگزاب  زا  نخـس  لبق  هیآ  رد  تسوا : دزن  زیچ  همه  رارـسا  هیآ 47 -) )
.تشاد تمایق  زور  يازج  باوث و  هلأسم 

لاؤس نیا  خساپ  رد  تسخن  نآرق  دمآ !؟ دهاوخ  یک  ییوگ  یم هک  تمایق  نیا  هک  دش  یم حرطم  ناکرـشم  يارب  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
یبرقم هتـشرف  لسرم و  ربمایپ  چیه  ِۀَعاَّسلا .) ُْملِع  ُّدَُری  ِْهَیلِإ  « ) ددرگ یم زاب  ادـخ  هب  اهنت  نآ ) عوقو  هظحل  و   ) تمایق هب  ملع  : » دـیوگ یم

.تسین هاگآ  نآ  زا  زین 
شراکـشآ ناهنپ و  تادوجوم  ملاع و  نیا  رارـسا  هب  ملع  تسادخ ، صوصخم  تمایق  مایق  نامز  رب  یهاگآ  اهنت  هن  دـیازفا : یم سپس 

ملع هب  رگم  دنک  یمن لمح  عضو  و  ددرگ ، یمن رادراب  ینز  چـیه  و  دوش ، یمن جراخ  دوخ  فالغ  زا  يا  هویم چـیه   » تسوا نآ  زا  زین 
(. ِهِْملِِعب اَّلِإ  ُعَضَت  یْثنُأ َو ال  ْنِم  ُلِمْحَت  ام  اهِمامْکَأ َو  ْنِم  ٍتارَمَث  ْنِم  ُجُرْخَت  ام  َو  « ) وا

ناـمرف هب  رگم  دـبای  یمن دـلوت  ددرگ و  یمن روراـب  دوـش و  یمن دـقعنم  يا  هفطن ناـسنا  ناوـیح و  ملاـع  رد  هن  ناـهایگ و  ملاـع  رد  هن 
.وا تمکح  ملع و  ياضتقم  هب  گرزب و  دنوادخ 

ار اهنآ  دوش ) یم اپ  رب  تمایق   ) هک زور  نآ  رد  ، » دنریگ یم ءازهتسا  داب  هب  ای  دننک ، یم راکنا  ار  تمایق  هک  هورگ  نیا  دیازفا : یم سپس 
ریسفت هدیزگرب  چیه  هک  میتشاد  هضرع  ام  اراگدرورپ )! : ) دنیوگ یم دیتشادنپ ! یم نم  يارب  هک  یناکیرـش  دنتـسه  اجک  دهد : یم ادن 

320 ص : ج4 ، هنومن ،
(. ٍدیِهَش ْنِم  اَّنِم  ام  َكاَّنَذآ  اُولاق  ِیئاکَرُش  َْنیَأ  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  « ) میرادن دوخ  ياه  هتفگ رب  یهاوگ 

هدوب ساسا  یب لطاب و  اهاعدا  نیا  هزادـنا  هچ  هک  میمهف  یم نامز  ره  زا  رتهب  زورما  دوب ، هیاپ  یب ساسا و  یب نانخـس  میتفگ  یم هچنآ 
.تسا

320 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ْنِم َنوُعْدَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  « ) دنوش یم مگ  وحم و  دندناوخ  یم البق  هک  ار  ینادوبعم  همه   » دـننیب یم لاح  نیا  رد  و  هیآ 48 -) )
(. ُْلبَق

.دوش یم دوبان  وحم و  ناشرظن  زا  زین  اهتب  هرطاخ  هک  تسا  كانتشحو  اهنآ  يارب  نانچ  نآ  تمایق  هنحص  الصا 
(. ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  « ) دنرادن یهاگزیرگ  چیه  هک  دنناد  یم زور  نآ  رد   » يرآ

320 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 41) تلصف ةروس 

رد دوب ، هدش  نایب  اهنآ  تشونرـس  ناکرـشم و  هراب  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  تیفرظ ! مک  ياهناسنا  نیا  هیآ 49 -) )
.هدش نامیا  یب فیعض و  ياهناسنا  نیا  لاح  زا  یمیسرت  اجنیا 
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(. ِْریَْخلا ِءاعُد  ْنِم  ُناْسنِْإلا  ُمَأْسَی  ال  « ) دوش یمن هتسخ  تمعن ) و   ) یکین ياضاقت  زا  زگره  ناسنا  : » دیامرف یم تسخن 
.دوش یمن ریس  زاب  دنهدب  وا  هب  هچ  ره  و  دهاوخ ، یم رتشیب  زاب  دنک  یم ادیپ  رتشیب  هچ  ره  دتفا ، یمن یمرگ  زا  وا  صرح  رونت  زگره 

ُّرَّشلا ُهَّسَم  ْنِإ  َو  « ) دوش یم دیمون  سویأم و  رایـسب  دسر  وا  هب  يدب  رـش و  و ) ددرگ ، لئاز  وا  ياهتمعن  دـنک ، تشپ  وا  هب  ایند  رگا   ) اما »
(. ٌطُونَق ٌسُؤَیَف 

تیلوؤسم ساسحا  و  راگدرورپ ، نامیا  یهلا و  تفرعم  رون  هب  شبلق  هک  تسا  يا  هتفایان » تیبرت  ناسنا   » اـجنیا رد  ناـسنا »  » زا روظنم 
.هدشن نشور  ازج  زور  رد 

320 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 41) تلصف ةروس 

یـضار دوخ  زا  رورغ و  تلاح  ینعی  نامیا  ملع و  زا  هدـنام  رود  ياهناسنا  بولطمان  تالاح  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
: دیامرف یم هدرک ، هراشا  ندوب 

یگتـسیاش و رطاخ  هب  نیا  دـیوگ : یم میناشچب ، هدیـسر  وا  هب  هک  یتحاران  زا  دـعب  دوخ ، يوس  زا  یتمحر  ناـسنا )  ) ار وا  هاـگ  ره  «و 
321 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  « ) تسا هدوب  نم  قاقحتسا 

( ِیل اذه  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  ْنِم  اَّنِم  ًۀَمْحَر 
.دوش الب  راتفرگ  دیاب  تمعن  نیا  ياج  هب  دوبن  ادخ  فطل  رگا  هک  دنک  یم شومارف  رورغم  ياونیب  نیا  .

َو « ) دشاب راک  رد  یتمایق  مرادن  رواب  نم  : » دیوگ یم دناشک و  یم ترخآ  راکنا  هب  ار  وا  ماجنا  رـس  رورغ  نیا  دیازفا : یم هیآ  هلابند  رد 
(. ًۀَِمئاق َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام 

وا دزن  نم  يارب  زا  رایسب  بهاوم  کین و  ياهـشاداپ  مدرگ  زاب  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  هاگ  ره   » دشاب راک  رد  یتمایق  هک  ضرف  هب  و 
رتهب ترخآ  رد  امتح  هتـشاد  یمارگ  نینچ  نیا  ارم  ایند  رد  هک  ییادخ  ینْـسُْحَلل .) ُهَْدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُْتعِجُر  ِْنَئل  َو  « ) تسا هدامآ 

يدوز هب  ام  : » هک دنک  یم دیدهت  نینچ  هیآ  نیا  نایاپ  رد  ار  رـس  هریخ رورغم و  دارفا  نیا  دنوادخ  یلو  درک ! دـهاوخ  ییاریذـپ  نیا  زا 
اُولِمَع َو اِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَئِّبَُننَلَف  « ) میناشچ یم اهنآ  هب  دیدش  باذع  زا  و  درک ، میهاوخ  هاگآ  دنا  هداد ماجنا  هک  یلامعا  زا  ار  نارفاک 

(. ٍظِیلَغ ٍباذَع  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل 

321 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 41) تلصف ةروس 

دنک یم وگزاب  دـهد  یم خر  يدام  يایند  رابدا  لابقا و  ماگنه  هب  اهناسنا  هنوگ  نیا  يارب  هک  ار  یتلاح  نیموس  هیآ  نیا  رد  هیآ 51 -) )
.تسا تبیصم  ماگنه  هب  عزف  عزج و  و  تمعن ، تقو  هب  يراکشومارف  تلاح  هک 

انْمَْعنَأ اذِإ  َو  « ) دوش یم رود  قح  زا  ّربکت  لاح  اب  و  دـنادرگ ، یم يور  میهد  تمعن  ربخ ) یب لفاغ و   ) ناسنا هب  هاـگ  ره  و  : » دـیامرف یم
(. ِِهِبناِجب يَأن  َضَرْعَأ َو  ِناْسنِْإلا  یَلَع 

ٍءاعُد وُذَـف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  « ) دراد نآ ) ندـش  فرطرب  يارب   ) رّمتـسم ناوارف و  ياضاقت  دـسر  وا  هب  یتحاراـن  رـصتخم  هاـگ  ره  یلو  »
(. ٍضیِرَع

و صیرح »  » اـهتمعن ندروآ  يور  ماـگنه  هب  تسا ، راـتفرگ  تـالاح  نیا  هب  اـمئاد  هک  اوـقت  ناـمیا و  دـقاف  ناـسنا  تـسا  نـینچ  يرآ !
«. عزجرپ  » دیمون و و  سویأم »  » اهتمعن ندرک  تشپ  ماگنه  هب  و  راکشومارف »  » و رورغم » »
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ار اـهنآ  اـهتمعن  ندروآ  يور  هن  هـک  دـنا  هیاـمرپ تـیفرظرپ و  ناـنچ  نآ  اـیبنا  بـتکم  نیتـسار  ناوریپ  قـح و  نادرم  لـباقم ، رد  یلو 
322 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فیعض  ایند  رابدا  هن  و  دزاس ، یم نوگرگد 

.سویأم ناوتان و  و 

322 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 41) تلصف ةروس 

ینایب اب  ار  لمتحم  ررض  عفد  فورعم  یلقع  لصا  و  دراذگ ، یم نایم  رد  جوجل  دارفا  نیا  اب  ار  نخـس  نیرخآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 52 -) )
دشاب دنوادخ  يوس  زا  نآرق  نیا  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب : : » دیامرف یم هدرک ، ربمایپ  هب  باطخ  دنک ، یم حیرـشت  اهنآ  يارب  نشور 

ُْلق َأ ( !؟» دراد رارق  دیدش  یهارمگ  رود و  تفلاخم  رد  هک  سک  نآ  زا  دوب  دـهاوخ  رتهارمگ  یـسک  هچ  دـیوش ، رفاک  نآ  هب  امـش  و 
(. ٍدیَِعب ٍقاقِش  ِیف  َوُه  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  َُّمث  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر 

یثیدـح رد  هکناـنچ  دـندرک  یم حرطم  هلحرم  نیرخآ  رد  جوجل  دارفا  ربارب  رد  مالّـسلا  مهیلع  نید  همئا  هک  تسا  ینخـس  ناـمه  نیا 
ییوگ یم وت  هک  دشاب  نیا  بلطم  رگا  : » دومرف دوخ  رـصع  دـحلم  يدام و  ءاجوعلا » یبا  نبا   » هب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  میناوخ : یم

و مییوگ ، یم ام  هک  دشاب  نیا  بلطم  رگا  یلو  وت ، مه  میتاجن و  لها  ام  مه  تسین ، نینچ  املسم  هک  دشابن ) راک  رد  یتمایق  ادخ و  (و 
«. يوش یم كاله  وت  دوب و  میهاوخ  تاجن  لها  ام  تسا ، نیمه  زین  قح 

322 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 41) تلصف ةروس 

بلطم ود  هب  دریگ ، یم نایاپ  نآ  اب  تلّصف  هروس  هک  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  کچوک : گرزب و  ناهج  رد  قح  ياه  هناشن هیآ 53 -) )
دیوگ یم نخس  نآرق ) اب   ) دیحوت هراب  رد  لوا  هیآ  هدش  هراشا  تسا  هروس  نیا  ياهثحب  زا  يدنب  عمج  عون  کی  تقیقح  رد  هک  مهم 

.داعم هراب  رد  مود  هیآ  و 
ناشن نانآ ، هب  اهنآ ، دوخ  ناج  نورد  رد  نینچمه  و  ناهج ، فارطا  قافآ و  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن تایآ و  يدوز  هب  اـم  : » دـیامرف یم

(. ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  « ) تسا قح  دنوادخ  هک  دوش  نشور  اهنآ  يارب  ات  میهد ، یم
نارادـناج و عاونا  شنیرفآ  و  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  هک  یقیقد  ماظن  اب  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  شنیرفآ  نوچمه  یقافآ » تاـیآ  »

يا هزات رارسا  نامز  ره  هک  شزیمآ ، رارسا  نوگانوگ  تادوجوم  و  شرامـش ، یب ياهیتفگـش  بئاجع و  اب  اهایرد  اههوک و  ناهایگ و 
323 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تیناقح  رب  تسا  يا  هناشن هیآ و  کی  ره  .دوش  یم فشک  اهنآ  تقلخ  زا 

زغم و زیگنا  تریح  نامتخاس  رب  هک  یماظن  ناسنا و  مسج  فلتخم  ياههاگتـسد  شنیرفآ  نوچمه  یـسفنا » تایآ   » و وا ! كاـپ  تاذ 
رارـسا و رتـالاب  نآ  زا  و  نارداـم ، مـحر  رد  نـینج  شرورپ  هـفطن و  داـقعنا  و  اهناوختـسا ، اـهتفاب و  قورع و  بـلق و  مـظنم  تاـکرح 

نیا هیآ  نیا  نایاپ  رد  و  ناهج ! قلاخ  راگدرورپ و  تفرعم  زا  تسا  یباتک  نآ  زا  يا  هشوگ ره  هک  .دـشاب  یم ناسنا  حور  ياـهیتفگش 
زیچ ره  رب  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ  : » دـیازفا یم هدرک ، لـیمکت  يرگید  ياـنعمرپ  اـبیز و  هلمج  اـب  ار  بلاـج  فیطل و  ناـیب 

(. ٌدیِهَش ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َأ َو  « ) تسا هاوگ  دهاش و 
ياهگرب هحفـص  رب  تسا ، هتـشون  تادوجوم  همه  یناشیپ  رب  ار  شیوخ  تردـق  نیوکت  طخ  اب  هک  رتالاب  رترب و  نیا  زا  یتداهـش  هچ 

بلق رب  نامـسآ و  هحفـص  رب  مشچ ، فیرظ  ياه  هدرپ يور  رب  و  زغم ، زیمآرارـسا  تاـقبط  ناـیم  رد  اـهگربلگ ، يـالبال  رد  ناـتخرد ،
.تسا هداد  ینیوکت  یهاوگ  هتشون و  ار  دوخ  دیحوت  ياه  هناشن زیچ  همه  رب  هصالخ  و  نیمز ،
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323 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 41) تلصف ةروس 

هاگآ : » دیوگ یم هدرک ، نایب  ار  ملاظ  دساف و  كرشم و  هورگ  نیا  ياهیتخبدب  یلصا  همـشچ  رـس  هروس ، نیا  هیآ  نیرخآ  هیآ 54 -) )
(. ْمِهِّبَر ِءاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْمُهَّنِإ  الَأ  « ) دندیدرت کش و  رد  زیخاتسر ) و   ) ناشراگدرورپ ياقل  زا  اهنآ  هک  دیشاب 

ُهَّنِإ الَأ  « ) دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  دـنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  و   » دـننز یم یتیانج  ره  هب  تسد  دـنرادن  ازج  باسح و  هب  نامیا  نوچ  و 
(. ٌطیُِحم ٍء  ْیَش ِّلُِکب 

.دش دهاوخ  طبض  تبث و  تمایق  گرزب  هاگداد  يارب  نآ  مامت  و  تسا ، نشور  شملع  هاگشیپ  رد  اهنآ  تاین  راتفگ و  لامعا و  همه 
ياهکاخ نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک : نیا  هلمج  زا  داعم ، دروم  رد  راّفک  تاهبش  زا  یضعب  هب  تسا  یخساپ  ریخا  هلمج  تقیقح  رد 

لوط رد  اهناسنا  همه  راتفگ  لامعا و  تاین و  زا  هاگآ  یـسک  هچ  هتـشذگ  نیا  زا  و  ددرگ ؟ ادج  مه  زا  هدش  هتخیمآ  مه  هب  هدنکارپ و 
.تسا رشب  خیرات 

324 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراد  هطاحا  زیچ  همه  هب  هک  ییادخ  دیوگ : یم تالاؤس  نیا  همه  خساپ  رد  نآرق 
نکمم هنوگچ  تسا ، ءایـشا  همه  هب  تبـسن  وا  ریبدـت  زیچ  همه  رب  وا  یملع  هطاحا  رب  لیلد  و  تسا ، نشور  وا  يارب  لـئاسم  نیا  ماـمت 

هب ناشتاذ  رد  تادوجوم  همه  یگتـسباو  زیچ  همه  هب  راگدرورپ » هطاحا   » زا روظنم  دـشاب !؟ ربخ  یب ناهج  عضو  زا  ملاـع  ربدـم  تسا 
.تسوا سدقم  دوجو 

وا هب  هتـسباو  یکتم و  همه  هیناکما  تادوجوم  هیقب  و  تسین ، شیب  تاذ  هب  مئاق  لیـصا و  دوجو  کـی  یتسه  ملاـع  رد  رگید  ریبعت  هب 
.دنوش یم مودعم  یناف و  همه  دوش  هتشادرب  نایم  زا  طابترا  نیا  مدکی  رگا  هک  دنتسه 

« تلّصف هروس  نایاپ  »
325 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

325 ص :  [ ..... 42  ] يروش هروس 

هراشا

تسا هدش  لزان  هّکم »  » رد تسوگتفگ - لحم  هک  هیآ  دنچ  زج  نآ - همه  دراد و  هیآ  هروس 53  نیا 

325 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: تسا نینچ  هصالخ  روطب  هک  دراد  یفلتخم  ياهثحب  هروس  نیا 
زومرم قیرط  نیا  زا  ناربمایپ  اب  دنوادخ  طابترا  یحو و  نوماریپ  ثحب  دهد  یم لیکشت  ار  هروس  نیا  شخب  نیرتمهم  هک  لوا : شخب 

.تسا
.دنک یم لیمکت  ار  یحو  ثحب  هک  سفنا  قافآ و  رد  دنوادخ  تایآ  و  دیحوت ، لئالد  هب  ینعم  رپ  تسا  یتاراشا  مود : شخب 

.دراد تمایق  رد  رافک  تشونرس  داعم و  هلأسم  هب  یتاراشا  موس : شخب 
.تسا یقالخا  ثحابم  هلسلس  کی  مراهچ : شخب 

.دنک یم روما  رد  تروشم  هب  توعد  ار  ناناملسم  هک  تسا  هیآ 38  رطاخ  هب  مان  نیا  هب  هروس  نیا  يراذگمان 
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325 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هدنـشخرد دیفـس و  یتروص  اب  تمایق  زور  دـناوخب  ار  يروش  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
یلاح رد  يداد ، موادت  ار  قسع  مح ، هروس  تئارق  نم ! هدنب  دیامرف : یم دیآ ، یم ادخ  هاگشیپ  هب  ات  دوش ، یم روشحم  باتفآ  نوچمه 

شاداپ زورما  نم  یلو  يدش ، یمن هتسخ  نآ  تئارق  زا  هاگ  چیه  دراد  یـشاداپ  هچ  یتسناد  یم رگا  اما  یتسناد ، یمن ار  نآ  شاداپ  هک 
«. یتشهب هژیو  ياهتمعن  رد  قرغ  دننک و  تشهب  دراو  ار  وا  دهد  یم روتسد  سپس  داد ، مهاوخ  وت  هب  ار  وت 

326 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

326 ص :  یلا 2 .....  تایآلا 1  (: 42) يروشلا ةروس 

نیرتلـصفم زا  یکی  رد  هک  يا  هعطقم فورح  میوـش ، یم ورب  ور  هعطقم » فورح   » اـب هروـس  نیا  لوا  هـیآ  ود  رد  زاـب  و 2 -) هیآ 1  )
(. قسع مح - « ) فاق نیس ، نیع ، میم - اح ،  » فرح جنپ  ینعی  هدش ، سکعنم  لاکشا 

.تسا هدش  هدوزفا  نآ  رب  زین  قسع »  » يروش هروس  صوصخ  رد  اهتنم  تسا  دیجم  نآرق  هروس  تفه  زاغآ  رد  مح » »

326 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

میکح زیزع و  دنوادخ  هنوگ  نیا  : » دیامرف یم دوش ، یم عورش  نآرق  یحو و  زا  نخـس  لومعم  قبط  هعطقم ، فورح  زا  دعب  هیآ 3 -) )
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  یِحُوی  َِکلذَک  « ) دنک یم یحو  دندوب  وت  زا  لبق  هک  یناربمایپ  وت و  هب 

مامت هب  تبـسن  تایلک  لوصا و  رد  زین  یحو  ياوتحم  و  تسا ، راگدرورپ  تردق  ملع و  نآ  و  تسا ، یکی  اج  همه  یحو  همـشچ  رس 
.تسا یکی  ناربمایپ 

باجیا وا  تمکح  و  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  میظع  ياوتحم  یحو و  رب  ییاناوت  هک  دـنک  یم باجیا  وا  ریذـپان  تسکـش  تردـق  تزع و 
.دشاب اهناسنا  لماکت  ياهزاین  اب  گنهامه  هنامیکح و  رظن  ره  زا  یهلا  یحو  هک  دنک  یم

326 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ِیف اـم  َُهل  « ) تسا گرزب  هبترم و  دـنلب  وا  و  تسوا ، نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 4 -) )
(. ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو 

دنـشابن و هناـگیب  اـهنآ  تشونرـس  دوـخ و  تاـقولخم  زا  هک  دـنک  یم باـجیا  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  هب  تبـسن  وا  تیکلاـم 
.دنک لزان  اهنآ  رب  یحو  قیرط  زا  ار  اهنآ  ياهزاین 

326 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ُداـکَت « ) دـنوش یـشالتم  ـالاب  زا  ناکرـشم ) ياوراـن  ياهتبـسن  رطاـخ  هب   ) اهنامـسآ تسا  کـیدزن  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. َّنِِهقْوَف ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا 
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327 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دمح  حیبست و  هتسویپ  ناگتشرف  و  : » دیازفا یم هیآ  هلابند  رد  سپس 
ْمِهِّبَر َو ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِـکئالَْملا  َو  « ) دـننک یم رافغتـسا  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  دـنروآ و  یم اـج  هب  ار  ناـشراگدرورپ 

(. ِضْرَْألا ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْسَی 
اج هب  ادـخ  حـیبست  دـمح و  هتـسویپ  ینامـسآ  گرزب  یحو  نیا  لـماح  ناگتـشرف  هک  تسا  نـینچ  لـبق  هـلمج  اـب  هـلمج  نـیا  هـطبار 

هلـسلس کـی  گرزب  یحو  نیا  ياوتحم  رد  نوچ  و  دنرمـش ، یم هزنم  یـصقن  ره  زا  و  دنیاتـس ، یم یلاـمک  ره  هب  ار  وا  .دـنروآ و  یم
.دنباتش یم نانمؤم  يرای  هب  اهنآ  دیوگ  یم دیآ ، شیپ  ییاهـشزغل  نانمؤم  يارب  تسا  نکمم  انایحا  و  تسا ، یهلا  فئاظو  فیلاکت و 

.دننک یم شزرمآ  بلط  ادخ  زا  اهنآ  ياهشزغل  يارب  و 
هلأسم اب  یکیدزن  بسانت  تسا و  تمحر  نارفغ و  هنیمز  رد  مه  نآ  هک  راگدرورپ  فاصوا  زا  رگید  فصو  ود  هب  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد 

َّنِإ الَأ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیشاب  هاگآ  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  دراد  نانمؤم  فئاظو  دروم  رد  نآ  ياوتحم  یحو و 
(. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َهَّللا 

یفیطل هراشا  نمـض  رد  و  دـنک ، یم نایب  یحو  هلأسم  اـب  هطبار  رد  ار  دـنوادخ  يانـسح  يامـسا  زا  یلماـک  هعومجم  بیترت  نیا  هب  و 
.نانمؤم يارب  رافغتسا  دروم  رد  ناگتشرف  ياعد  تباجا  رب  تسا 

327 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ناشریـسم ياهتنا  ناکرـشم و  راک  هجیتن  هب  هیآ  نیا  رد  هدـش ، كرـش  هلأسم  هب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  يا  هراشا بساـنت  هب  هیآ 6 -) )
ناشتاین زا  و  دراد ، یم هگن  ار  اهنآ  لامعا  همه  باسح  دـنوادخ  دـندیزگرب  دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  ریغ  هک  یناسک  : » دـیوگ یم هتخادرپ ،

.دهدب اهنآ  هب  ار  مزال  رفیک  دسرب و  ار  اهنآ  باسح  عقوم  هب  ات  ْمِْهیَلَع .) ٌظیِفَح  ُهَّللا  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا هاگآ 
ام َو  « ) ینک قح  لوبق  هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  یتسین  رومأم  وت  : » دـیوگ یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  سپس 

(. ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ 
.تسا ناگدنب  همه  هب  ادخ  مایپ  ندیناسر  و  تلاسر ، غالبا  اهنت  وت  هفیظو 

327 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

رد دوب  نایم  رد  نخـس  یحو  لصا  زا  لبق  تایآ  رد  رگا  و  ددرگ ، یم زاب  یحو  هلأـسم  هب  رگید  راـب  يرقلا !» ّما   » زا یماـیق  هیآ 7 -) )
328 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یحو  ییاهن  فده  زا  نخس  اجنیا 

راذنا ار  نآ  نوماریپ  مدرم  و  هّکم ]  ] يرقلا ّما  ات  میدرک  یحو  وت  رب  ار  ایوگ ] حیـصف و   ] یبرع ینآرق  هنوگ  نیا  و  : » دـیامرف یم تسا ،
(. اَهلْوَح ْنَم  يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِْذُنِتل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  « ) ینک

ِعْمَْجلا ال َمْوَی  َرِذـُْنت  َو  « ) یناسرتب تسین  نآ  رد  يدـیدرت  کش و  دـنوش و  یم عمج  زور  نآ  رد  قیالخ  همه  هک  يزور  زا  ار  اـهنآ  «و 
(. ِهِیف َْبیَر 

ٌقیِرَف ِۀَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف  « ) خزود نازوس  شتآ  رد  یهورگ  و  دنتشهب ، رد  یهورگ   » دنوش یم میسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  هک  زور  نآ  زا 
.تسا دیدش  كاندرد و  رایسب  شیئاوسر  اهناسنا  مومع  عامتجا  رطاخ  هب  هک  يزور  ِریِعَّسلا .) ِیف 
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328 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ار اهنآ  همه  تساوخ  یم ادـخ  رگا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  دوب ، هورگ  ود  هب  مدرم  میـسقت  رگناـیب  لـبق  هیآ  هک  اـجنآ  زا  هیآ 8 -) )
(. ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ْمُهَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  « ) داد یم رارق  يدحاو  تما 

یعقاو لماکت  ددرگ ؟ یناسنا  لامک  رایعم  دناوت  یم هنوگچ  و  دراد ؟ یشزرا  هچ  يرابجا  نامیا  اما  درک  یم تیاده  رابجا  مکح  هب  و 
.دنک یط  يدازآ  رایتخا و  تیاهن  رد  و  شیوخ ، هدارا  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ 

ریغ تنـس  نیا  تسا ، هدوشگ  وا  يور  هب  دودحمان  تروص  هب  ار  لماکت  هار  و  هداد ، وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يزایتما  نیرتگرزب  نیا 
.تسا یهلا  رییغت  لباق 

هب هک  یهورگ  ربارب  رد  دنتداعـس  تشهب و  لـها  هک  ار  یهورگ  فیـصوت  دزادرپ و  یم هطبار  نیا  رد  يرگید  مـهم  هلأـسم  هـب  سپس 
يارب و  دـنک ، یم دراو  دوخ  تمحر  رد  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  یلو  : » دـنک یم ناـیب  تراـبع  نیا  اـب  دـنوش  یم هداتـسرف  خزود 

(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ْمَُهل  ام  َنوُِملاَّظلا  ِِهتَمْحَر َو  ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ْنِکل  َو  « ) تسین يروای  یلو و  ناملاظ 

328 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

اجنیا رد  تسین ، دنوادخ  زج  يروای  ّیلو و  چیه  هک  هدـش  نایب  تیعقاو  نیا  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسادـخ : قلطم  ّیلو  هیآ 9 -) )
.دنک یم حرطم  يا  هدنز لئالد  ادخ  ریغ  تیالو  یفن  تیعقاو و  نیا  دییأت  يارب 

329 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رارق  دوخ  ّیلو  ار  ادخ  ریغ  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم راکنا  بجعت و  سابل  رد  تسخن 
(. َءاِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  ( ؟» دنداد

(. ُِّیلَْولا َوُه  ُهَّللاَف  « ) تسادخ اهنت  ّیلو   » هک نیا  اب 
.دننیزگرب ار  ادخ  دیاب  دننیزگرب  یتسرپرس  یلو و  دوخ  يارب  دنهاوخ  یم رگا  سپ 

(. یتْوَْملا ِیُْحی  َوُه  َو  « ) دشخب یم تایح  ار  ناگدرم  هک  تسوا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  لیلد  هب  سپس 
تسد دیاب  نیا  ربانب  تسا ، گرم  زا  دعب  وا  یگدنز  یگنوگچ  ناسنا  ینارگن  نیرتگرزب  و  تسوا ، تسد  هب  زیخاتسر  داعم و  نوچ  و 

.وا ریغ  هن  دز و  وا  يالاو  نماد  هب 
(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  « ) تساناوت يزیچره  رب  هک  تسوا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، یموس  لیلد  رکذ  هب  سپس 

.تسوا یقیقح  رداق  تسا و  تردق  ندوب  اراد  ّیلو »  » یلصا طرش  هک  نیا  هب  هراشا 

329 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

يرواد و دـینک  فـالتخا  زیچ  ره  رد  و  : » دـهد یم حرـش  تروـص  نیا  هـب  ار  وا  تیـالو  لـیلد  نیمراـهچ  هـیآ  نـیا  رد  و  هیآ 10 -) )
(. ِهَّللا َیلِإ  ُهُمْکُحَف  ٍء  ْیَش ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَم  َو   ) دهد نایاپ  امش  تافالتخا  هب  دناوت  یم هک  تسوا  اهنت  و  تسادخ ، اب  شمکح 

.دهد نایاپ  شحیحص  يرواد  اب  دنتسه  وا  تیالو  تحت  هک  یناسک  تافالتخا  هب  دناوتب  هک  تسا  نآ  تیالو  نوؤش  زا  یکی  يرآ !
نیا : » دیوگ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  لوق  زا  دنوادخ  كاپ  تاذ  رد  تیالو  ماقم  راصحنا  رب  فلتخم  لئالد  نیا  رکذ  زا  دعب 

(. یِّبَر ُهَّللا  ُمُِکلذ   ) هیلامک فاصوا  نیا  اب  نم » راگدرورپ  دنوادخ  تسا 
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زاب اهـشزغل ) اهیراتفرگ و  تالکـشم و  رد   ) وا يوس  هب  مدرک و  لکوت  وا  رب   » ما هدـیزگرب دوخ  روای  یلو و  ار  وا  نم  لیلد  نیمه  هب  و 
(. ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  « ) مدرگ یم

329 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

لکوت و يارب  وا  یگتسیاش  تیبوبر و  ماقم  رب  یلیلد  ای  دشاب ، راگدرورپ  هقلطم  تیالو  رب  یمجنپ  لیلد  دناوت  یم هیآ  نیا  هیآ 11 -) )
330 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدننیرفآ  وا  : » دیامرف یم هبانا ،

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرِطاف  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و 
.دراد دوجو  اهنآ  نایم  اهنآ و  رد  هک  تسا  یتادوجوم  نیمز و  اهنامسآ و  مامت  اجنیا  رد  نیمز  اهنامسآ و  زا  روظنم  هتبلا 

نایاپراهچ زا  ییاهتفج  داد و  رارق  امش  يارب  ینارسمه  امـش  سنج  زا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، وا  لاعفا  زا  يرگید  فیـصوت  هب  سپس 
(. ِهِیف ْمُکُؤَرْذَی  ًاجاوْزَأ  ِماْعنَْألا  َنِم  ًاجاوْزَأ َو  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  « ) دنک یم دایز  نارسمه ] هلیسوب   ] هلیسو نیا  هب  ار  امش  دیرفآ و 
.وا دوجو  موادت  لثم و  ریثکت  لسن و  ءاقب  هیام  رگید  يوس  زا  و  دنتسه ، ناسنا  ناج  حور و  شمارآ  هیام  وس  کی  زا  نارسمه  دوجو 

(. ٌء ْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  « ) تسین وا  دننامه  زیچ  چیه  : » دیامرف یم هدش ، رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یموس  فیصوت  رد 
ناوت یمن راگدرورپ  فاصوا  زا  کی  چیه  هب  نآ  هب  هجوت  نودب  هک  تسادخ  تافص  مامت  تخانش  یلصا  هیاپ  تقیقح  رد  هلمج  نیا 

رد ار  ادخ  هک  تسا  هیبشت »  » هاگترپ نامه  دراد  رارق  هّللا » ۀفرعم   » قیرط ناگدنیوپ  هار  رس  رب  هک  یهاگترپ  نیرتکانرطخ  اریز  درب ، یپ
.دننک طوقس  كرش  هّرد  هب  هک  دوش  یم ببس  رما  نیا  دننادب  شتاقولخم  هیبش  فاصوا  زا  یفصو 

، رمع رظن  زا  رظن ، ره  زا  تسا  یهانتم  دودحم و  تسوا ، ریغ  هچره  رظن و  ره  زا  دودحمان  نایاپ و  یب تسا  يدوجو  وا  رگید  ریبعت  هب 
.تسا تانکمم  صئاقن  زا  دنوادخ  ندرمش  كاپ  و  هیزنت »  » طخ نامه  نیا  و  زیچ ، همه  هصالخ  و  لعف ، هدارا ، تایح ، ملع ، تردق ،

(. ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  « ) تسانیب اونش و  وا  و  : » دیوگ یم شسدقم  تاذ  رگید  فاصوا  نایب  هیآ و  نایاپ  رد  و 
.درادن دننام  ریظن و  هیبش و  لاح  نیع  رد  و  انیب ، مه  تساونش و  مه  ربدم ، مه  و  تسا ، قلاخ  مه  وا  يرآ !

330 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

331 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاذ  لعف و  تافص  زا  رگید  تمسق  هس  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  هیآ 12 -) )
.دهد یم ناشن  یصاخ  دعب  رد  ار  وا  تیبوبر  تیالو و  هلأسم  مادک  ره  هک  تسا  راگدرورپ 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُدِیلاقَم  َُهل  « ) تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک  : » دیامرف یم تسخن 
نیمز اهنامـسآ و  نئازخ »  » هکلب اهدیلک »  » اهنت هن  دهاوخب ، وا  زا  دیاب  دـهاوخ  یم هچ  ره  و  تسوا ، زا  دراد  هچ  ره  سک  ره  نیا  ربانب 

.تسوا نآ  زا  زین 
: دیازفا یم لبق ، فیصوت  يارب  تسا  يا  هجیتن تقیقح  رد  هک  دعب  فیصوت  رد 

ُءاشَی ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  « ) دزاس یم دودحم  گنت و  دهاوخب ) سک  ره  يارب   ) دـهد و یم شرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  »
(. ُرِدْقَی َو 

تمکح زا  هک  شتیـشم  قبط  رب  و  دراد ، رارق  وا  تردـق  هضبق  رد  زین  اهیزور  قزر و  مامت  تسوا  تسد  رد  ملاع  نئازخ  هک  اـجنآ  زا 
.دنک یم میسقت  ار  نآ  تسا  ظوحلم  نآ  رد  ناگدنب  حلاصم  دریگ و  یم همشچ  رس  وا 
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ریاـس لـحم و  تاـجایتحا و  رادـقم  زا  یهاـگآ  ملع و  هـب  زاـین  اـهیزور  زا  هدـنز  تادوـجوم  هـمه  نتخاـس  دـنم  هرهب هـک  اـجنآ  زا  و 
(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّنِإ  « ) تساناد زیچ  همه  هب  وا  : » دنک یم هفاضا  فیصوت  نیرخآ  رد  دراد ، اهنآ  تایصوصخ 

نایب لعف ) فاصوا  تاذ و  فاصوا  زا  معا   ) راگدرورپ هیلاـمک  فاـصوا  زا  رگید  فصو  هدزاـی  قوف  هیآ  راـهچ  رد  بیترت  نیا  هب  و 
.تسا هدش 

331 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

نیا اجنیا  رد  تسا ، ناکرـشم  ربارب  رد  هروس  نیا  ياهثحب  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  زا  تساـیبنا ! همه  نییآ  هراـصع  وت  نییآ  هیآ 13 -) )
.تسین يا  هزات توعد  دیحوت  هب  مالسا  توعد  هک  دزاس  یم نشور  ار  تقیقح 

َنِم ْمَُکل  َعَرَـش  « ) دوب هدرک  هیـصوت  مزعلا ) اولوا  ربماـیپ  نیتـسخن   ) حون هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم
(. ًاحُون ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا 

اْنیَّصَو ام  َْکَیلِإ َو  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  « ) میدرک شرافس  نآ  هب  ار  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  و  میداتـسرف ، یحو  وت  رب  ار  هچنآ  نینچمه  »
(. یسیِع یسُوم َو  َمیِهاْربِإ َو  ِِهب 

ریـسفت هدـیزگرب  يراد !» اـهنت  وت  دـنراد  همه  ناـبوخ  هچنآ   » تسوت و تعیرـش  رد  هدوـب  اـیبنا  همه  عیارـش  رد  هچنآ  بیترت  نیا  هب  و 
332 ص : ج4 ، هنومن ،

اپرب ار  نید  : » هک میدرک  هیـصوت  اهنآ  همه  هب  دـیازفا : یم گرزب  ناربمایپ  نیا  همه  هب  یلک  روتـسد  کی  ناونع  هب  هیآ  هلاـبند  رد  اذـل 
(. ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  َنیِّدلا َو ال  اوُمِیقَأ  ْنَأ  « ) دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و 

ام َنیِکِرْشُْملا  یَلَع  َُربَک  !« ) دینک یم توعد  شیوس  هب  ار  نانآ  امش  هچنآ  تسا  نارگ  ناکرـشم  رب   » دنچ ره  دیازفا : یم نآ  لابند  هب  و 
(. ِْهَیلِإ ْمُهوُعْدَت 

هک هدرک  لولح  ناشدوجو  قامعا  رد  دـنا و  هتفرگ وخ  یتسرپ  تب  كرـش و  هب  ناـنچ  نآ  زارد  ناـیلاس  بصعت  لـهج و  رثا  رب  اـهنآ 
.تساهنآ تشحو  هیام  دیحوت  هب  توعد 

ار سک  ره  دـنوادخ   » تسوا تسد  هب  زین  مدرم  تیادـه  تسادـخ ، تسد  هب  ناربماـیپ  شنیزگ  هـک  هنوـگ  ناـمه لاـح  نـیا  اـب  یلو 
(. ُبِیُنی ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ِْهَیلِإ  ِیبَتْجَی  ُهَّللا  « ) دنک یم تیاده  ددرگزاب  وا  يوس  هب  هک  ار  یسک  و  دنیزگ ، یم رب  دهاوخب 

هک ارچ  هلا ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  یـسیع و  یـسوم ، میهاربا و  حون و   ) هدـش هراشا  ادـخ  ناربمایپ  زا  نت  جـنپ  هب  اهنت  هیآ  نیا  رد 
ناربمایپ راصحنا  هب  تسا  يا  هراشا هیآ  تقیقح  رد  و  دنتسه ، نت  جنپ  نیا  اهنت  دیدج  نییآ  نید و  نابحاص  ینعی  مزعلا  اولوا  ناربمایپ 

.رفن جنپ  نیا  رد  تعیرش  بحاص 

332 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هلأسم نیا  يور  اهنآ  همه  انئمطم  تسا و  نید  رد  هقرفت  مدـع  مزعلا  اولوا  ياـیبنا  توعد  نکر  ود  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 14 -) )
؟ تساجک زا  یبهذم  تافالتخا  همه  نیا  همشچ  رس  سپ  دیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  دندرک ، غیلبت 

رگم دنتفرگن  شیپ  ار  هقرفت  هار  اهنآ  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  ینید  تافالتخا  یلصا  همشچ  رـس  هتخادرپ ، لاؤس  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا 
تسایر و ایند و  بح  رطاخ  هب  ییوج  هقرفت  نیا  و  دیـسر ، اهنآ  هب  یفاک  یهاگآ  ملع و  و ) دـش ، اهنآ  رب  تجح  مامتا   ) هکنآ زا  دـعب 
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(. ْمُهَْنَیب ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  ام  َو  « ) دوب توادع  دسح و  ملظ و 
333 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یغب  هکلب  دوبن ، يربخ  یب لهج و  یبهذم  ياهفالتخا  همشچ  رس  بیترت  نیا  هب 

.دوب یصخش  ياهرظن  لامعا  قح و  زا  فارحنا  ملظ و  و 
.دنداهن ناینب  ار  تافالتخا  نیا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  زوت » هنیک  بصعتم و  ياهماوع   » و بلط » ایند  نادنمشناد  »

لوط رد  یناوارف  ياهیزیرنوخ  و  هدرک ، فالتخا  داجیا  رـشب  ناـیم  رد  بهذـم  دـنیوگ  یم هک  اـهنآ  هب  تسا  ینـشور  خـساپ  هیآ  نیا 
.تسا هدروآ  راب  هب  خیرات 

دنوادخ دنـشاب  دازآ  هدنز و  ینیعم  دمآ  رـس  ات  اهنآ  هک  دوب  هدشن  رداص  وت  راگدرورپ  يوس  زا  ینامرف  رگا  : » دیازفا یم نآرق  سپس 
ٍلَجَأ یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو   ) زوریپ ار  قح  ناوریپ  تخاس و  یم دوبان  ار  لطاب  نارادفرط  درک » یم يرواد  اهنآ  نایم  رد 

(. ْمُهَْنَیب َیِضَُقل  یمَسُم 
تسا دنوادخ  ینیوکت  نامرف  نیا  تسین ، ریذپ  ناکما  لمع  يدازآ  نودب  نیا  و  تسا ، لماکت  شرورپ و  نومزآ و  يارس  ایند  يرآ !

لح ترخآ  يارـس  تازایتما  زا  یلو  تسایند ، یگدـنز  تعیبط  نیا  درادـن ، هار  نآ  رد  ینوگرگد  هدوب و  ناسنا  تقلخ  زاـغآ  زا  هک 
.تسا لماک  یگچراپکی  هب  تیناسنا  ندیسر  تافالتخا و  نیا  مامت 

كرد ار  ناربمایپ  دهع  هک  یهورگ  دندمآ ، راک  رس  رب  هورگ  نیا  زا  دعب  هک  دزادرپ  یم یناسک  لاح  حیـضوت  هب  هلمج  نیرخآ  رد  و 
ءوس ینیبدب و  اب  مأوت  یکش  دندیدرت ، کش و  رد  نآ  زا  دندش  ینامـسآ  بتک  ناثراو  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  : » دیامرف یم دندرکن ،

(. ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َباتِْکلا  اُوثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  «! ) نظ

333 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

فارحنا ملظ و  یغب و  رثا  رب  اهتما  هقرفت  هلأسم  لـبق  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  نک ! تماقتـسا  يا  هدـش رومأـم  هک  هنوگ  نآ  هیآ 15 -) )
نیا رد  و  دشوکب ، ایبنا  نییآ  يایحا  تافالتخا و  لح  يارب  هک  دهد  یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  هدش ، حرطم 

.دهد جرخ  هب  ار  تماقتسا  تیاهن  هار 
(. ُعْداَف َِکلِذلَف  « ) نک توعد  یهلا ) دحاو  نییآ  نیا  يوس  هب  ار  اهناسنا   ) زین وت  رطاخ  نیمه  هب  سپ  : » دیامرف یم

هدیزگرب َتِْرمُأ .) امَک  ْمِقَتْسا  َو  « ) امن تماقتسا يا  هدش رومأم  هک  نانچ  نآ  و  : » دیوگ یم هداد ، هار  نیا  رد  تماقتسا  هب  روتسد  سپس 
334 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 

ياهسوه يوه و  زا  و  : » دیازفا یم روتسد  نیموس  رد  تسا ، هار  گرزب  عناوم  زا  ریـسم  نیا  رد  مدرم  ياهـسوه  يوه و  هک  اجنآ  زا  و 
(. ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  َو ال  « ) نکم يوریپ  اهنآ 

یگدنکارپ و هقرفت و  شماجنا  رس  هک  یتوعد  نامه  دننک ، یم توعد  دوخ  یـصخش  عفانم  تالیامت و  هب  ار  وت  یهورگ  ره  هک  ارچ 
.تسا قافن 

روتـسد نیمراهچ  رد  و  دـهد ، یم رارق  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوخ  ار  نآ  عورـش  هطقن  دراد ، یعورـش  هطقن  یتوعد  ره  نوچ  و 
(. ٍباتِک ْنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ُْتنَمآ  ُْلق  َو  « ) تسا هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  هک  یباتک  ره  هب  ما  هدروآ نامیا  نم  وگب : : » دیامرف یم

« تلادع لصا   » تیاعر تدحو  داجیا  يارب  هک  اجنآ  زا  و  مسانش ، یم تیمـسر  هب  ار  همه  مهن ، یمن قرف  ینامـسآ  بتک  نایم  رد  نم 
ُتِْرمُأ َو  « ) منک تلادع  امـش  همه  نایم  رد  هک  مرومأم  نم  : » وگب دیامرف  یم هدرک ، حرطم  ار  نآ  روتـسد  نیمجنپ  رد  دراد ، ترورض 
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(. ُمُکَْنَیب َلِدْعَِأل 
.رگید لئاسم  یعامتجا و  قوقح  رد  هچ  اهیرواد ، تواضق و  رد  هچ 

ادخ : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  هدـش ، هصالخ  تمـسق  جـنپ  رد  مه  نآ  هک  ماوقا  همه  كرتشم  تاهج  هب  روتـسد ، جـنپ  نیا  لابند  هب 
(. ْمُکُّبَر انُّبَر َو  ُهَّللا  « ) تسامش ام و  راگدرورپ 

(. ْمُُکلامْعَأ ْمَُکل  اُنلامْعَأ َو  اَنل  « ) امش نآ  زا  امش  لامعا  تسام و  نآ  زا  ام  لامعا  هجیتن  »
(. ُمُکَْنَیب انَْنَیب َو  َۀَّجُح  ال  « ) تسین ام  نایم  رد  یصخش  تموصخ  »

ُعَمْجَی ُهَّللا  « ) دنک یم عمج  تمایق )  ) اجکی رد  ار  امـش  ام و  دنوادخ   » میوش و یم عمج  اج  کی  رد  ام  همه  ماجنا ، رـس  هتـشذگ  نیا  زا 
(. انَْنَیب

(. ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  « ) تسوا يوس  هب  همه )  ) تشگزاب  » يرآ تسا  یکی  زور  نآ  رد  ام  همه  یضاق  و 
همه هتشذگ  نیا  زا  نامروما و  عجرم  هاگداد و  یضاق  مه  تساج و  کی ام  ماجنا  رـس  مه  و  تسا ، یکی  ام  يادخ  مه  بیترت  نیا  هب 

335 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میلوؤسم ، ناملامعا  ربارب  رد 
.میرادن كاپ  لمع  نامیا و  هب  زج  يرگید  رب  يزایتما  کی  چیه  و 

335 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ياوتحم هب  مارتحا  نمض  دوب  رومأم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دمآ  نایم  هب  نخس  نیا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 16 -) )
لیمکت يارب  اجنیا  رد  دنک ، كرت  ار  اهنآ  اب  هجاحم  تموصخ و  هنوگره  دنک و  ارجا  مدرم  همه  نایم  رد  ار  تلادـع  ینامـسآ  بتک 

دنزیخ یم رب  هّجاحم  هب  اتکی  دـنوادخ  هراب  رد  هک  اهنآ  : » دـیامرف یم درادـن ، لیلد  هب  زاین  مالـسا  ربمایپ  تیناقح  هک  نیا  نخـس و  نیا 
ِیف َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو  « ) تسا ساسا  یب لطاب و  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  لـیلد  دـش  هتفریذـپ  مدرم  يوس  زا  وا  توعد  هک  نآ  زا  دـعب 

(. ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌۀَضِحاد  ْمُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتْسا  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا 
.دنهد یم همادا  دوخ  تفلاخم  هب  دمع  ملع و  يور  زا  نوچ  ٌبَضَغ .) ْمِْهیَلَع  َو  « ) تساهنآ رب  راگدرورپ  بضغ  مشخ و  «و 

(. ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  َو  « ) تساهنآ نآ  زا  تمایق ) رد   ) زین یهلا  دیدش  باذع  «و 
.درادن نیا  زج  يا  هرمث دانع  تجاجل و  هک  ارچ 

ضرغ یب لد و  كاـپ مدرم  ياـه  هدوت شریذـپ  دـش ) تباـجا  وا  توعد  هک  نآ  زا  دـعب  « ) هل بیجتـسا  اـم  دـعب  نم   » هلمج زا  روـظنم 
رد میلست  رس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  نوگانوگ  تازجعم  یحو و  ياوتحم  هدهاشم  یهلا و  ترطف  زا  ماهلا  اب  هک  دشاب  یم

.دندروآ دورف  وا  ربارب 

335 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

تابثا نمضتم  لاح  نیع  رد  هک  راگدرورپ - تردق  دیحوت و  لئالد  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  دیآ ! یم تمایق  دینکن ، باتش  هیآ 17 -) )
قح هب  ار  ینامـسآ  باتک  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، قطنم  یب ناگدـننک  جاجتحا  لباقم  رد  تسا - توبن 

(. َنازیِْملا ِّقَْحلِاب َو  َباتِْکلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) ار نازیم  نینچمه  درک و  لزان 
یعامتجا يرطف و  ياهزاین  اب  گنهامه  ياه  همانرب حیحـص و  رابخا  نینچمه  و  هّقح ، دئاقع  فراعم و  هک  تسا  یعماج  هملک  قح » »
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.دوش یم لماش  تسا  لیبق  نیا  زا  هچنآ  ار و 
336 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حیحص  نوناق  و  شجنس ، رایعم  هنوگره  هب  یئانک  ینعم  رد  نازیم »  » نینچمه

لطاب زا  قح  صیخشت  رایعم  ناشدوجو  هک  مالّسلا  مهیلع  نیتسار  ناماما  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  صخـش  یتح  و  یهلا ،
.ینعم نیا  زا  تسا  يا  هنومن زین  تمایق  زور  نازیم  ددرگ و  یم قالطا  تسا 

.اهشزرا یبایزرا  نازیم  مه  و  تسا ، قح  مه  هک  تسا  هدرک  لزان  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رب  یباتک  دنوادخ  بیترت  نیا  هب 
: دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  تسا  تمایق  رد  نازیم  تلادع و  قح و  لماک  روهظ  زورب و  اصوصخم  لئاسم ، نیا  همه  هجیتن  هک  اجنآ  زا  و 

(. ٌبیِرَق َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو  ( !؟» دشاب کیدزن  زیخاتسر ) مایق   ) تعاس دیاش  یناد  یم هچ  وت  »
ینیگنس هزادنا  هب  یتح  هک  یشجنس  نازیم  ربارب  رد  و  دنبای ، یم روضح  شلدع  هاگداد  رد  ناگمه  دوش  اپ  رب  یتقو  هک  یتمایق  نامه 

.دریگ یم رارق  دنجنس  یم اقیقد  ار  نآ  زا  رتکچوک  لدرخ و  هناد  کی 

336 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

نآ هراب  رد  دـنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  اهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نآ  ربارب  رد  ناـنمؤم  راـفک و  يریگ  عضوم  هب  سپـس  هیآ 18 -) )
(. اِهب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْسَی  ( !؟ دمآ دهاوخ  یک  تمایق  نیا  دنیوگ : یم و  دننک » یم باتش 

راکنا هرخسم و  ءازهتسا و  يور  زا  هکلب  دنیوگ ، یمن ار  نخـس  نیا  بوبحم ، ياقل  هب  ندیـسر  تمایق و  هب  قشع  رطاخ  هب  زگره  اهنآ 
.دنراد ییاضاقت  نینچ 

َنیِذَّلا َو  « ) دـمآ دـهاوخ  تسا و  قح  نآ  دـنناد  یم و  دنتـسه ، نآ  بقارم  ساره  فوخ و  اب  هتـسویپ  دـنا  هدروآ نامیا  هک  اـهنآ  یلو  »
(. ُّقَْحلا اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  اْهنِم َو  َنوُقِفْشُم  اُونَمآ 

لامتحا هظحل  ره  هک  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  یهلا  لدـع  گرزب  هاـگداد  تماـیق و  هب  ناـمیا  هک  دوش  یم نشور  اـجنیا  زا  و 
.دراد نانمؤم  رد  یقیمع  یتیبرت  ریثأت  هچ  دور  یم نآ  عوقو 

رد دانع  جاجل و  اب  و   ) دننک یم دیدرت  تمایق  رد  هک  یناسک  دیـشاب  هاگآ  : » دـیامرف یم یمومع ، مالعا  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
ریسفت هدیزگرب  ٍدیَِعب .) ٍلالَـض  یَِفل  ِۀَعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  « ) دنتـسه یقیمع  یهارمگ  رد  دنزادرپ ) یم هّجاحم  هب  نآ  دروم 

337 ص : ج4 ، هنومن ،
وغل و ناهج ، نیا  شنیرفآ  نآ ، نودـب  هک  رگید ، ناهج  يارب  تسا  يا  همدـقم هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  ناـهج  نیا  ماـظن  هک  ارچ 

.وا تلادع  اب  هن  تسا و  راگزاس  دنوادخ  تمکح  اب  هن  تسا ، ینعم  یب

337 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

حرطم داعم  نارکنم  هیحان  زا  ییاضاقت  زین  و  دـمآ ، نایم  هب  دـنوادخ  دـیدش  باذـع  زا  یثحب  لبق  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 19 -) )
ندرک باتـش  هب  ییوگخـساپ  يارب  و  فطل »  » اـب رهق »  » نآ نتخیمآ  يارب  هیآ  نیا  دوش ؟ یمن اـپ  رب  رتدوز  تماـیق  ارچ  هک  دوـب  هدـش 

(. ِهِدابِِعب ٌفیَِطل  ُهَّللا  « ) دراد یهاگآ ) و   ) فطل شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  : » دیامرف یم داعم  نارکنم  ینعم  یب
.تسوا فطل  زا  مه  نآ  دنک  یمن لیجعت  رورغم  نالهاج  تازاجم  رد  رگا 

يزور دـهاوخب  ار  سکره  : » دـیوگ یم هدرک ، حرطم  تسوا - هدرتسگ  يزور  هک  ار - شمیمع  فطل  گرزب  رهاـظم  زا  یکی  سپس 
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(. ُءاشَی ْنَم  ُقُزْرَی  « ) دهد یم
.دهاوخب سک  ره  هراب  رد  تسا  يزور  هعسوت  روظنم  هکلب  دنمورحم ، وا  يزور  زا  یهورگ  هک  تسین  نیا  روظنم 

دنوادـخ رگا   » هک ارچ  تسا ، ینیعم  باـسح  يور  وا  يزور  تیدودـحم  یگدرتـسگ و  میناوـخ : یم زین  هروـس  نیمه  زا  هیآ 27  رد 
«. درک دنهاوخ  نایغط  نیمز  رد  دزاس  هدرتسگ  همه  يارب  ار  يزور 

.یناحور مه  ینامسج و  مه  ار ، يدام  مه  دوش و  یم لماش  ار  يونعم  قازرا  مه  اجنیا  رد  يزور »  » هک تسا  نشور 
(. ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُه  َو  « ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  وا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 

.تسین فلخت  وا  ياه  هدعو رد  زگره  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  یم رما  نیا  ماجنا  رب  رداق  دهد  یم ناگدنب  هب  فطل  يزور و  هدعو  رگا 

337 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هدافتـسا یگنوگچ  راگدرورپ و  ياهیزور  ربارب  رد  ار  ناهج  مدرم  ابیز ، هیبشت  کی  اب  هیآ  نیا  رد  ترخآ ! اـیند و  هعرزم  هیآ 20 -) )
ود نیا  زا  کی  ره  هجیتن  و  اـیند ، يارب  یهورگ  و  دـننک ، یم تشک  ترخآ  يارب  یهورگ  هک  دـنک  یم هیبشت  ینازرواـشک  هب  نآ ، زا 

338 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم صخشم  ار  تعارز 
َثْرَح ُدـیُِری  َناـک  ْنَم  « ) مییازفا یم شلوـصحم  رب  میهد و  یم تکرب  وا  هب  دـشاب  بلاـط  ار  ترخآ  تـعارز  هـک  یـسک  : » دـیامرف یم

(. ِِهثْرَح ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخْآلا 
زا یمک  اهنت  دـشاب ) یناف  رذـگ و  دوز  عاتم  نیا  زا  يریگ  هرهب يارب  ناشـشوک  شالت و  و   ) دـننک تشک  ایند  يارب  طـقف  هک  اـهنآ  «و 

اْهنِم َو ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  َو  « ) تشاد دنهاوخن  يا  هرهب بیـصن و  چیه  ترخآ  رد  اما  میهد  یم اهنآ  هب  دنبلط  یم ار  هچنآ 
(. ٍبیِصَن ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام 

هورگ هک  توافت  نیا  اب  اما  دنوش ، یم مورحم  ایند  زا  ترخآ  نابلاط  هن  دنسر و  یم دنهاوخ  یم هچنآ  هب  ناتـسرپ  ایند  هن  بیترت  نیا  هب 
دنعراز یگمه  اهناسنا  تسا : ییابیز  هیانک  بلاج و  هیبشت  رپ ! ياهتسد  اب  مود  هورگ  دنور و  یم ترخآ  يارس  هب  یلاخ  تسد  اب  لوا 
توافتم رایـسب  اهرذـب  نیا  اما  دراب  یم نآ  رب  هک  تسا  یناراب  یهلا  تاناکما  نآ و  ياهرذـب  اـم  لاـمعا  تساـم  هعرزم  ناـهج  نیا  و 

رایـسب شتالوصحم  رگید  یـضعب  اما  هویم ، رپ  زبسرـس و  مّرخ و  هشیمه  شناتخرد  ینادواج و  دودـحمان ، شلوصحم  یـضعب  .تسا 
.دراد راوگان  خلت و  ییاه  هویم رذگ و  دوز  هاتوک و  شرمع  مک ،

338 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

همادا رد  دوب  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  هلیسو  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  نید  عیرشت  زا  نخـس  هروس  نیمه  هیآ 13  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 21 -) )
يراذـگنوناق قح  الوصا  و  درادـن ، تیمـسر  یهلا  نوناق  ربارب  رد  ینوناق  چـیه  هک  نیا  و  نارگید ، عیرـشت  یفن  يارب  هیآ  نیا  رد  نآ 

ْمَُهل ْمَأ  « ) دـنا هدرک عیرـشت  نانآ  يارب  دـنوادخ  نذا  یب ینییآ  نید و  هک  دـنراد  ینادوبعم  اهنآ  ایآ  : » دـیامرف یم تسادـخ  صوصخم 
(. ُهَّللا ِِهب  ْنَذْأَی  َْمل  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُهل  اوُعَرَش  ُءاکَرُش 

: دیوگ یم هداد  رادشه  لطاب  ناگدننک  عیرشت  هب  زیمآ  دیدهت  ینحل  اب  نآ  لابند  هب 
رداص ناشباذع  روتسد  دش » یم يرواد  اهنآ  نایم  رد  دوبن  صاخـشا  هنوگ  نیا  هب  نداد  تلهم  هب  رئاد  دنوادخ  یمتح  نامرف  هاگ  ره  »

(. ْمُهَْنَیب َیِضَُقل  ِلْصَْفلا  ُۀَِملَک  َْول ال  َو   ) داد یمن اهنآ  هب  یلاجم  تشگ و  یم
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339 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باذع  ناملاظ  يارب   » هک دننک  شومارف  ار  تقیقح  نیا  دیابن  اهنآ  لاح  نیع  رد 
(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  « ) تسا یکاندرد 

339 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

، هتخادرپ اهنآ ، لباقم  رد  نانمؤم » شاداپ   » هراب رد  يرتشیب  حیضوت  و  نیملاظ » باذع   » هراب رد  یهاتوک  حیضوت  هب  سپس  هیآ 22 -) )
تازاـجم هک ) هدـیاف  هچ   ) اـما دـنکانمیب ، تخـس  دـنا  هداد ماـجنا  هـک  یلاـمعا  زا  هـک  ینیب  یم ار  نارگمتـس   » زور نآ  رد  دـیوگ : یم

(. ْمِِهب ٌِعقاو  َوُه  اُوبَسَک َو  اَّمِم  َنیِقِفْشُم  َنیِِملاَّظلا  يَرَت  « ) دریگ یم ورف  ار  اهنآ  ناشلامعا 
َنیِذَّلا َو  « ) دـنراد ياج  تشهب  ياهغاب  نیرتزبسرـس  نیرتهب و  رد  دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لمع  دـنا و  هدروآ نامیا  هک  یناـسک  اـما  «و 

(. ِتاَّنَْجلا ِتاضْوَر  ِیف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو 
دنهاوخب هچ  ره   » هک دنتـسه  وا  فاطلا  لوغـشم  نانچ  اهنآ  دوش ، یمن متخ  اج  نیمه  هب  لمعلا  حـلاص  نانمؤم  هراب  رد  یهلا  لضف  اما 

(. ْمِهِّبَر َْدنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  « ) تسا مهارف  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن 
.تسا دودحمان  رظن  ره  زا  ناششاداپ  هکلب  درادن ، دوجو  اهنآ » شاداپ   » و لمع »  » نیب يا  هنزاوم چیه  بیترت  نیا  هب  و 

یتبهوم هچ  تساهنآ ، هراب  رد  دنوادخ  باسح  یب فطل  رگنایب  هک  دـشاب  یم ناشراگدرورپ ) دزن  « ) مّهبر دـنع   » ریبعت رتبلاج  نآ  زا  و 
؟ دنبای هار  ادخ  برق  ماقم  هب  هک  رتالاب  نیا  زا 

(. ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  « ) گرزب لضف  تسا  نیا  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  هک  تسین  تهج  یب

339 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هراشا

هیآ 23) )

339 ص :  لوزن ..... : نأش 

هک تسا  هدش  لقن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هروس  نیا  ات 26  تایآ 23  يارب  یلوزن  نأش  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 
: تسا نینچ  شلصاح 

هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  ام  دـنتفگ  راصنا  دـیدرگ ، مکحم  مالـسا  ياه  هیاپ دـش و  هنیدـم  دراو  ربمایپ  هک  یماگنه  »
.دراد رارق  وت  رایتخا  رد  طرش  دیق و  هنوگ  چیه  نودب  ام  لاوما  نیا  دش  ادیپ  یلام  تالکشم  رگا  مینک : یم ضرع  میسر و  یم

340 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   ) هیآ دندرک  ضرع  شتمدخ  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه 
( یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ 

اما دـندمآ ، نوریب  شرـضحم  زا  میلـست  اضر و  یلاحـشوخ و  اب  اهنآ  درک ، توالت  اهنآ  رب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  و  دـش ، لزاـن 
لیلذ شنادنواشیوخ  ربارب  رد  دوخ  زا  دعب  ار  ام  هک  تسا  نیا  شفده  و  هتـسب ، ارتفا  ادخ  رب  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  دـنتفگ : ناقفانم 
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داتسرف نانآ  غارـس  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ ، خساپ  اهنآ  هب  و  ًابِذَک ،) ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ   ) دش لزان  دعب  هیآ  دنک ،
يِذَّلا َوُه  َو  : ) دیدرگ لزان  موس  هیآ  دنتشگ  تحاران  تخس  دندرک و  هیرگ  دندش و  نامیـشپ  یهورگ  درک ، توالت  اهنآ  رب  ار  هیآ  و 

(. ِهِدابِع ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی 
.تسادخ هاگرد  لوبقم  نانآ  هناصلاخ  هبوت  هک  داد  تراشب  ار  اهنآ  داتسرف و  اهنآ  غارس  هب  ربمایپ 

340 ص :  ریسفت ..... :

نایب يارب  هیآ ، نیا  رد  درک  یم نایب  ار  نانمؤم  شاداپ  هک  لبق  هیآ  لاـبند  هب  تسا : تلاـسر  شاداـپ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تدوم 
ماجنا حـلاص  لمع  دـنا و  هدروآ نامیا  هک  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  : » دـیازفا یم گرزب  شاداپ  نیا  تمظع 

(. ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَدابِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ  « ) دهد یم دیون  نآ  هب  دنا  هداد
.دیاین تخس  اهنآ  رب  نانمشد  ربارب  رد  داهج  سفن و  ياوه  اب  هزرابم  یگدنب و  تعاط و  ياهجنر  ات  دهد  یم تراشب 

رجا هچ  وا  هک  درک  یم داجیا  ار  مّهوت  نیا  هاگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  يوس  زا  تلاسر  نیا  غالبا  هک  اجنآ  زا  و 
رب امـش  زا  یـشاداپ  چیه  نم  وگب : : » دهد یم روتـسد  ربمایپ  هب  نخـس  نیا  لابند  هب  دبلط  یم مدرم  زا  دوخ  تلاسر  ربارب  رد  یـشاداپ  و 

(. یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  [« ) متیب لها   ] مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک  یمن تساوخرد  متلاسر 
هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامدود  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  يربهر  لوبق  تیالو و  هلأسم  هب  تشگزاب  یبرقلا  يوذ  یتسود 

لوبق هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  هیهلا  تیالو  هلأسم  همادا  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يربهر  طخ  موادـت  تقیقح  رد  هک  دـنک  یم
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  هب  شا  هجیتن تساهناسنا و  دوخ  تداعس  ببس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  دننامه  يربهر  تیالو و  نیا 

341 ص : ج4 ،
.دنک یم تشگزاب  اهنآ  دوخ 

ْمُُکلَئْسَأ ُْلق ال   » هیآ هک  یماگنه  : » دنک یم لقن  نینچ  رماع  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  دوخ  دنس  اب  هباحـصلا » لئاضف   » رد لبنح » نب  دمحا  »
بجاو ام  رب  اهنآ  تدوم  هک  وت  نادـنواشیوخ  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  باحـصا  دـش  لزان  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

؟ دننایک تسا 
«! دومرف رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  و  ود ، نآ  دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  : » دومرف

341 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

.تسا تیب  لها  یبرقلا و  يذ  تدوم  و  تلاسر ، رجا  تلاسر و  هنیمز  رد  لبق  هیآ  همادا  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
هب هک  تسوا  دوخ  رکف  هدیئاز  اهنیا  و  هتـسب » غورد  ادخ  رب  وا  دـنیوگ : یم ایآ   » دـنوش یمن اریذـپ  ار  یهلا  یحو  نیا  اهنآ  دـیامرف : یم

(. ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( ؟ دهد یم تبسن  ادخ 
ِإَـشَی ْنِإَف   ) دریگ یم وت  زا  ار  تایآ  نیا  راهظا  تردق  ییوگب  فالخ  رگا  دهن و » یم رهم  وت  بلق  رب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  یلاح  رد  »

(. َِکْبلَق یلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا 
تسد و رب  تاـنیب  تاـیآ  تازجعم و  دـنک و  توبن  يوعد  یـسک  رگا  هک  تسا  یفورعم  یقطنم  لالدتـسا  هب  هراـشا  تقیقح  رد  نیا 
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نآ هک  دنک  یم باجیا  دنوادخ  تمکح  ددـنب  غورد  ادـخ  رب  وا  اما  دریگ ، رارق  یهلا  ترـصن  تیامح و  دروم  و  دوش ، رهاظ  وا  نابز 
.دزاس شیاوسر  و  دریگب ، وا  زا  ار  شتیامح  تازجعم و 

ُحْمَی َو  « ) دزاس یم اجرب  اپ  ققحم و  شنامرف  هب  ار  قح  و  دنک ، یم وحم  ار  لطاب  دنوادخ  و  : » دیازفا یم بلطم  نیا  دـیکأت  يارب  سپس 
(. ِِهتاِملَِکب َّقَْحلا  ُّقُِحی  َلِطاْبلا َو  ُهَّللا 

رب یـسک  دهد  یم هزاجا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دزاس ، اوسر  ار  لطاب  راکـشآ و  ار  قح  شتمکح  ساسارب  هک  تسا  دنوادخ  هفیظو  نیا 
؟ ددنب غورد  وا 

رد هچنآ  هب  وا  هک  ارچ   » تسا یگرزب  هابتـشا  دنز  يراک  نینچ  هب  تسد  ادخ  ملع  زا  ناهنپ  ربمایپ  تسا  نکمم  هک  دوش  روصت  رگا  و 
(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  « ) تسا هاگآ  تساهلد  نورد 

342 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

342 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

زا تمذم  زا  دعب  نآرق  تایآ  رد  ارارک  دراذـگ  یم زاب  ناگدـنب  يور  هب  هراومه  ار  تشگزاب  هار  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 25 -) )
: دیازفا یم قباس  راتفگ  زا  سپ  زین  اجنیا  رد  هدرک  هراشا  هبوت  ياهرد  ندوب  هدوشگ  هلأسم  هب  ناراکهنگ  ناکرشم و  تشز  لامعا 

ِنَع اوُفْعَی  ِهِدابِع َو  ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دـشخب یم ار  ناهانگ  و  دوش ، یم اریذـپ  شناگدـنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  یـسک  وا  «و 
(. ِتائِّیَّسلا

دهاوخ یفخم  راگدرورپ  ملع  نیبزیت  هدید  زا  هک  دینکن  روصت  دـیهد ، ماجنا  رگید  يراک  افخ  رد  یلو  دـینک ، هبوت  هب  رهاظت  رگا  اما 
(. َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َو  « ) دناد یم دیهد  یم ماجنا  ار  هچنآ  وا   » هن دنام ،

342 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

دنوادـخ دـیامرف : یم هدرک ، نایب  هاتوک  ییاه  هلمج رد  ار  نارفاک  كاندرد  باذـع  نانمؤم و  گرزب  شاداـپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
اوـُلِمَع اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  َو  « ) دـنک یم تباـجا  دـنا  هداد ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنا و  هدروآ ناـمیا  هک  ار  یناـسک  تساوـخرد  »

(. ِتاِحلاَّصلا
نیا و  ِِهلْـضَف .) ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو   ) دشخب یم اهنآ  هب  دنا  هدرکن تساوخرد  هک  ار  یبلاطم  یتح  و  دیازفا » یم ناشیا  رب  دوخ  لضف  زا  هکلب  »

.تسا نانمؤم  هراب  رد  دنوادخ  تمحرم  فطل و  تیاهن 
(. ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  « ) تسا يدیدش  باذع  نارفاک  يارب  اما  »

نیا ریـسفت  زاغآ  رد  هک  یلوزن  نأش  و  تسا ، هدش  لزان  هنیدـم  رد  ات 26 -) هیآ 23   ) هیآ راهچ  نیا  هک  دـندقتعم  نارـسفم  زا  یعمج 
ود مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یتایاور  تسا ، ینعم  نیا  رب  هاوگ  میدرک  لقن  تایآ 

هیلع یلع  جاودزا  میناد  یم اریز  تسا ، ینعم  نیمه  بسانم  زین  دـنک  یم ریـسفت  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اهنآ  دـنزرف 
- يرجه مراهچ  موس و  ياهلاس  رد  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دلوت  و  تفرگ ، ماجنا  هنیدم  رد  مالـسا  يوناب  مالّـسلا و 

.تسا هدوب  فورعم - لقن  قبط 
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342 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هراشا

هیآ 27) )

242 ص :  لوزن ..... : نأش 

ناوارف لاوما  هب  ام  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دـش ، لزان  اـم  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  لـقن  فورعم  یباحـص  ترا » نب  باـبخ   » زا
ص: ج4 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  يا  هک  میتشاد  وزرآ  و  میدـنکفا ، رظن  دوهی  زا  عاقنیق » ینب   » و ریـضن » ینب   » و هظیرق » ینب   » فیاوط

343
نایغط دنک  هدرتسگ  شناگدنب  يارب  ار  يزور  دنوادخ  رگا  هک  داد  رادشه  ام  هب  دـش و  لزان  هیآ  میتشاد ، یلاوما  نینچ  مه  ام  شاک 

.درک دنهاوخ 

243 ص :  ریسفت ..... :

تـساوخرد دنوادخ  هک  دوب  هدمآ  لبق  هیآ  رد  هک  دـشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  هتـشذگ  تایآ  اب  هیآ  نیا  دـنویپ  رگنایغط ! نیهّفرم 
تـساوخرد هچ  ره  و  دنریقف ، یهورگ  اهنآ  نایم  رد  ارچ  سپ  هک  دیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  نآ  لابند  هب  و  دـنک ، یم تباجا  ار  نانمؤم 

؟ دسر یمن یئاج  هب  دننک  یم
ُهَّللا َطََسب  َْول  َو  « ) دننک یم متـس  یـشکرس و  نایغط و  نیمز  رد  دشخب  تعـسو  شناگدنب  يارب  ار  يزور  دنوادخ  هاگ  ره  : » دیامرف یم

(. ِضْرَْألا ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا 
(. ُءاشَی ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل  َو  « ) دنک یم لزان  ار  يزور  دنیب ) یم تحلصم  و   ) دهاوخ یم هک  يرادقم  هب  اذل  «و 

هب تبـسن  وا  هک  ارچ   » دراد ناگدـنب  هراـب  رد  راـگدرورپ  هک  تسا  یقیقد  باـسح  ساـسا  رب  يزور  میـسقت  هلأـسم  بیترت  نـیا  هـب  و 
يزور وا  هب  وا  تحلصم  قبط  دناد و  یم ار  سکره  يدوجو  تیفرظ  هنامیپ و  وا  ٌریَِـصب .) ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  « ) تسانیب هاگآ و  شناگدنب 

.دوش دنلب  ناشدایرف  رقف  زا  هک  نادنچ  هن  دننک و  نایغط  هک  دهد  یم نادنچ  هن  دهد  یم

343 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

مورحم ار  اهنآ  هک  تسین  نانچ  اما  دننکن  نایغط  ناگدنب  ات  دـنک  یم لزان  باسح  اب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  هیآ 28 -) )
دنک و یم لزان  دـندش  سویأم  مدرم  هک  نآ  زا  دـعب  ار  عفان  ناراب  هک  تسا  یـسک  وا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذـل  دزاس ، عونمم  و 

(. ُهَتَمْحَر ُرُْشنَی  اوُطَنَق َو  ام  ِدَْعب  ْنِم  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دنارتسگ یم ار  شیوخ  تمحر  هنماد 
(. ُدیِمَْحلا ُِّیلَْولا  َوُه  َو  « ) شیاتس هتسیاش  تسا  یتسرپرس  ّیلو و  وا  هک  ارچ   » دشاب نینچ  مه  دیاب  و 
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ناراب لوزن  هک  ارچ  دیوگ ، یم نخـس  زین  دیحوت  ياه  هناشن تایآ و  زا  تسا  راگدرورپ  فطل  تمعن و  نایب  هک  نیا  نیع  رد  هیآ  نیا 
.دراد يا  هدش باسح  قیقد و  رایسب  ماظن 

344 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

344 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

: دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخس  راگدرورپ  تردق  ملع و  تایآ  نیرتمهم  زا  یکی  زا  هیآ  نیا  رد  تبسانم  نیمه  هب  زاب  و  هیآ 29 -) )
ِِهتایآ ْنِم  َو  « ) تسا هتخاس  هدنکارپ  قلخ و  اهنآ  رد  ناگدنبنج  زا  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  تسوا  ياه  هناشن تایآ و  زا  «و 

(. ٍۀَّباد ْنِم  امِهِیف  ََّثب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْقلَخ 
(. ٌریِدَق ُءاشَی  اذِإ  ْمِهِعْمَج  یلَع  َوُه  َو  « ) تساهنآ ندرک  عمج  رب  رداق  دهاوخب  هاگ  ره  وا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

تمایق رد  لامعا  يازج  باـسح و  يارب  عمج  ینعم  هب  نارـسفم  زا  يرایـسب  ار  هیآ  نیا  رد  ناگدـنبنج » ماـمت  ندرک  عمج   » زا روظنم 
هب هراـشا  ثب »  » هک ینعم  نیا  هب  دـشاب ، ندـنکارپ ) « ) ثب  » لـباقم هطقن  عمج »  » زا روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  دـنا  هتـسناد
ای دوبان  هدرک و  عمج »  » ار اهنآ  دهاوخب  ادخ  هاگره  دیامرف  یم سپس  تسا ، ناگدنبنج  هدنز و  تادوجوم  عاونا  شرتسگ  شنیرفآ و 

.دزاس یم ضرقنم 
زا دعب  ینامز  رد  و  هدرک ، ادیپ  یبیجع  شرتسگ  نیمز  يور  رد  ناگدنبنج  عاونا  زا  يرایسب  نونک  ات  خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه 

.اهنآ عمج  مه  تسادخ و  تسد  هب  اهنآ  شرتسگ  مه  دنا ، هدش عمج  ضرقنم و  نآ 

344 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

نیا هک  دزیگنا  یم رب  ار  لاؤس  نیا  اعبط  نخـس  نیا  دوب و  نایم  رد  ادـخ  تمحر  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 30 -) )
؟ تساجک زا  مینابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  ام  هک  یبئاصم 

ْنِم ْمَُکباصَأ  ام  َو  « ) دیا هداد ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  دـسر  امـش  هب  یتبیـصم  ره  : » دـیوگ یم خـساپ  لاؤس  نیا  هب  هفیرـش  هیآ 
(. ْمُکیِْدیَأ ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم 

(. ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو  « ) دنک یم وفع  زین  ار  يرایسب   » هک ارچ  تسین  امش  ياوران  لامعا  تازاجم  مامت  نیا  هزات 
.تسا ناهانگ  هرافک  یهلا و  تازاجم  یگدنز  تالکشم  كاندرد و  ثداوح  ياه  هفسلف زا  یکی  بیترت  نیا  هب 

345 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ملاظ  يارب  اهالب  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 
«. تسا ماقم  تمارک و  ءایلوا  يارب  و  هجرد ، ناربمایپ  يارب  و  ناحتما ، نانمؤم  يارب  و  تسا ، بیدأت 

345 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

، دنزیرگب یهلا  ریذـپان  بانتجا  تنـس  یمتح و  نوناق  نیا  زا  دـنناوت  یم هک  دـننک  روصت  يدارفا  تسا  نکمم  لاح  ره  هب  هیآ 31 -) )
امش يارب  ییاج  زین  اهنامـسآ  رد  دینک » رارف  نیمز  رد  دنوادخ  تردق  لاگنچ  زا  دیناوت  یمن زگره  امـش  : » دیامرف یم هفیرـش  هیآ  اذل 

(. ِضْرَْألا ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو   ) تسین
راگدرورپ عزانم  الب  تموکح  هصرع  یتسه  ملاع  مامت  هک  یلاح  رد  دیزیرگب  وا  تیمکاح  تردق و  هطیح  زا  دیناوت  یم امش  هنوگچ 
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.تسا
ْمَُکل ام  َو  « ) تسین امـش  يارب  يروای  یلو و  چیه  دنوادخ  زا  ریغ   » دینادب دباتـشب  امـش  کمک  هب  دناوت  یم یـسک  دـینک  روصت  رگا  و 

(. ٍریِصَن ٍِّیلَو َو ال  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم 
.ار راگدرورپ  تمحر  تلادع و  لبق  هیآ  دنک و  یم مسجم  ار  ناسنا  یناوتان  فعض و  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

345 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

، هتخادرپ دـیحوت  لئالد  راگدرورپ و  ياه  هناشن نایب  هب  رگید  راب  تسوا  تایآ  زا  اهیتشک  تکرح  مظنم و  ياهداب  شزو  هیآ 32 -) )
.دهد یم همادا  هدمآ  لبق  تایآ  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یثحب  و 

نانیـشن و لحاس  اصوصخم  دـنراد ، راک  رـس و  رایـسب  نآ  اب  دوخ  يداـم  یگدـنز  رد  اـهناسنا  هک  دور  یم یبلطم  غارـس  هب  اـجنیا  رد 
رد تکرح  هب  اهایرد  هحفـص  رب  هک  اههوک  نوچمه  تسا  ییاهیتشک  دـنوادخ  ياه  هناشن تاـیآ و  زا  : » دـیوگ یم اـهایرد ، نارفاـسم 

(. ِمالْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ِراوَْجلا  ِِهتایآ  ْنِم  َو  « ) دیآ یم

345 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

نکاس و ایرد  تشپ  رب  اهیتشک  ات  دزاس  یم نکاس  ار  داـب  دـنک  هدارا  دـنوادخ  رگا  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 33 -) )
(. ِهِرْهَظ یلَع  َدِکاوَر  َْنلَلْظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکُْسی  ْأَشَی  ْنِإ  «! ) دنوش فقوتم 

َّنِإ « ) تسا رکـش  ربص و  ماقم  ياراد  هک  سکره  يارب  تسا  ییاه  هناشن نیا  رد  : » دـنک یم هفاـضا  يریگ  هجیتن  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 

346 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماظن  و  اهایرد ، شنیرفآ  و  اهیتشک ، نایرج  و  اهداب ، تکرح  نیا  رد  يرآ !
.تسوا كاپ  تاذ  يارب  ینوگانوگ  ياه  هناشن تسامرفمکح  روما  نیا  رب  هک  یصوصخم  یگنهامه  و 

اهیراتفرگ تالکـشم و  رد  نمؤم  هک  ارچ  تسا ، نامیا  تقیقح  زا  ییایوگ  میـسرت  اـعومجم  روکـش »  » و راّبـص »  » فصو ود  رب  هیکت 
.تسا روکش  اهتمعن  رد  روبص و 

«. تسا رکش  نآ  زا  یمین  و  ربص ، نآ  زا  یمین  تسا ، همین  ود  نامیا  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  اذل 

346 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

رطاـخ هب  ار  اـهیتشک  نیا  دـهاوخب ) رگا   ) اـی : » دـیازفا یم یهلا  تمعن  نیا  تمظع  نتخاـس  مسجم  يارب  هـیآ  نـیا  رد  زاـب  هیآ 34 -) )
(. اُوبَسَک اِمب  َّنُهِْقبُوی  ْوَأ  « ) دزاس یم كاله  دوبان و  دنا  هدش بکترم  شنانیشنرس  نارفاسم و  هک  یلامعا 

(. ٍرِیثَک ْنَع  ُفْعَی  َو  « ) دشخب یم ار  يرایسب  و   » تسا ناسنا  لاح  لماش  دنوادخ  فطل  لاح  نیا  اب  یلو 
.دوب دنهاوخن  رانکرب  نوصم و  یهلا  تازاجم  زا  ناکاپ  ناصاخ و  نیموصعم و  زج  سک  چیه  دشخبن  رگا  هک 

346 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 42) يروشلا ةروس 
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كاپ تاذ  زج   ) یهاگهانپ چیه  دننادب  دنزیخ ) یم رب  راکنا  تفلاخم و  هب  و   ) دننک یم هلداجم  ام  تایآ  رد  هک  یناسک  ات  (- » هیآ 35 )
(. ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اِنتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َمَْلعَی  َو  « ) دنرادن دنوادخ )

شتمحر وـفع و  زا  اـهنآ  دـنهد ، یم همادا  ییوـج  هزیتـس  هـب  جاـجل  توادـع و  يور  زا  و  هتـساخرب ، تفلاـخم  هـب  هناـهاگآ  هـک  ارچ 
.دنعونمم

346 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

یناف يایند  یگدنز  رذگ  دوز  عاتم  هدش  اطع  امش  هب  هچنآ  سپ  : » دیوگ یم هدرک ، ناگمه  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 36 -) )
(. اْینُّدلا ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ٍء  ْیَش ْنِم  ُْمتِیتوُأ  امَف  « ) تسا

شوماـخ يدوز  هب  دـهج و  یم تسا  یقرب  تسا ، امـش  راـیتخا  رد  هشیمه  دـینک  روصت  و  دزاـس ، لـفاغ  دـهد و  بیرف  ار  امـش  اداـبم 
.نافوط ریسم  رد  تسا  يرابغ  و  بآ ، حطس  رب  تسا  یبابح  داب و  ربارب  رد  تسا  يا  هلعش دوش ، یم

347 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یناسک  يارب  تسا  رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هک  یبهاوم  اهشاداپ و  یلو  »
(. َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  اُونَمآ َو  َنیِذَِّلل  یْقبَأ  ٌْریَخ َو  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  « ) دننک یم لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنا و  هدروآ نامیا 

! ریظن یب تسا  یتیقفوم  و  هدش ، امـش  بیـصن  دوسرپ  یتراجت  دینک  هلدابم  نادواج  هیامرـس  نآ  اب  ار  رذگ  دوز  عاتم  نیا  دـیناوتب  رگا 
هک تسا  نیا  لثم  ترخآ  ربارب  رد  ایند  دـنگوس  ادـخ  هب  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  اذـل 

!؟» تسا هتشادرب  نآ  اب  ار  ایرد  بآ  رادقم  هچ  دید  دیاب  دروآ ، نوریب  سپس  دنز و  ایرد  هب  ار  دوخ  تشگنا  امش  زا  یکی 

347 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هک يا  همانرب دـنک ، یم هراشا  اهنآ  یلمع  ياه  همانرب زا  تمـسق  تفه  هب  نانمؤم  هراـب  رد  لـکوت  ناـمیا و  فصو  زا  دـعب  هیآ 37 -) )
.تسا دنمتردق  حلاص و  تموکح  اب  ملاس  هعماج  کی  ناکرا  رگنایب 

رترادـیاپ رتهب و   ) یناسک يارب   » تسادـخ دزن  هچنآ  یهلا و  شاداپ  دـیامرف : یم دـنک ، یم عورـش  يزاس  كاـپ  زا  ار  فصو  نیتسخن 
(. َشِحاوَْفلا ِْمثِْإلا َو  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  « ) دنزرو یم بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  تسا )

شتآ تازاجم  دنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  هریبک  ناهانگ  : » هدـش ریـسفت  تروص  نیا  هب  رئابک »  » مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد 
«. تسا هتشاد  رّرقم  نآ  يارب 

.تسا هریبک  ناهانگ  زا  بانتجا  زیهرپ و  لکوت  نامیا و  ياه  هناشن نیتسخن  بیترت  نیا  هب 
تسا ناسنا  لاح  نیرت  ینارحب هک  بضغ  مشخ و  ماگنه  هب  سفن  رب  طلست  هراب  رد  دراد  يزاسکاپ  هبنج  زین  نآ  هک  مود  فیصوت  رد 

: دیامرف یم دیوگ ، یم نخس 
(. َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو  « ) دننک یم وفع  دنوش  نیگمشخ  هک  یماگنه  «و 

وفع و بآ  اب  هکلب  دـننز ، یمن تایانج  تشز و  لامعا  هب  تسد  و  دوش ، یمن هدوبر  ناشفک  زا  راـیتخا  ماـمز  بضغ  عقوم  رد  اـهنت  هن 
ادـیپ قح  رب  لکوت  نیتسار و  نامیا  وترپ  رد  زج  هک  تسا  یتفـص  نیا  دـنهد و  یم وشتـسش  اه  هنیک زا  ار  نارگید  دوخ و  بلق  نارفغ 

.دوش یمن
348 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  و  هقالع ، قوش و  ماگنه  هب  هک  یسک  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
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« دنک یم مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  ندب  دنوادخ  دشاب  نتشیوخ  سفن  کلام  بضغ  مشخ و  ماگنه  و  تشحو ، سرت و  ماگنه 

348 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

تباجا ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  اهنآ  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اـهنآ  فاـصوا  نیمـشش  اـت  نیموس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 38 -) )
(. ْمِهِّبَِرل اُوباجَتْسا  َنیِذَّلا  َو  « ) دنا هتفریذپ لد  ناج و  زا  ار  وا  ياهنامرف  و  هدرک ،

(. َةالَّصلا اُوماقَأ  َو  « ) دنا هتشاد اپ  رب  ار  زامن  «و 
(. ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  « ) دریگ یم تروص  اهنآ  نایم  رد  تروشم  يروش و  قیرط  هب  اهنآ  راک  «و 

(. َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  « ) دننک یم قافنا  دنوادخ  هار  رد  میا ، هداد يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  «و 
ناشدوجو يزاسزاب  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  اما  دوب ، بضغ  مشخ و  رب  هبلغ  ناهانگ و  زا  ناشدوجو  يزاس  كاپ  زا  نخـس  لبق  هیآ  رد 

.تسوا نامرف  ربارب  رد  میلست  راگدرورپ و  توعد  تباجا  رتمهم  همه  زا  هک  تسا  فلتخم  ياه  هبنج رد 

348 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

دـسر نانآ  هب  یمتـس  هاگ  ره  هک  یناسک  و  : » دـیامرف یم تسا  نیتسار  نانمؤم  فیـصوت  نیمتفه  هک  رگید  فیـصوت  رد  هیآ 39 -) )
(. َنوُرِصَْتنَی ْمُه  ُیْغَْبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  « ) دنبلط یم يرای  نارگید  زا  دنوش و  یمن ملاظ  میلست 

.دنتسه وا  ییوگخساپ  هب  فظوم  رگید  نانمؤم  مه  و  تسا ، ندروآرب  دایرف  ملاظ و  ربارب  رد  تمواقم  هب  فظوم  مولظم  مه 
هب اهنآ  ربارب  رد  و  دننیـشن ، یمن تکاس  نانمؤم  دنیالایب  متـس  هب  تسد  رگا  هک  دهد  یم رادشه  ناملاظ  هب  هدنزاس  تبثم و  همانرب  نیا 

.دنباتش یم اهنآ  يرای  هب  نارگید  دننک  هثاغتسا  رگا  هک  دشخب  یم دامتعا  نامولظم  هب  مه  و  دنزیخ ، یم اپ 

348 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

زا زواجت  و  يزوت ، هنیک و  ییوجماقتنا ، هب  و  دوش ، جراخ  تلادـع  ریـسم  زا  دـیابن  رگیدـکی  ندرک  يرای  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 40 -) )
َو « ) تسا نآ  دننامه  یتازاجم  يدب ، رفیک   » دیشاب هتشاد  هجوت  دیازفا : یم هتخاس ، طورشم  ار  نآ  اروف  هیآ  نیا  رد  ددرگ ، یهتنم  دح 

349 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  اُهْلثِم .) ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج 
رطاخ هب  هدش ، هئّیس »  » هب ریبعت  نآ  زا  هیآ  رد  رگا  و  تسین ، هئّیس »  » املسم وا  رفیک  اما  دوش ، هدیمان  يدب  و  هئّیـس »  » دیاب ملاظ  راک  هتبلا 
یبوـخ راـک  ملاـظ  رفیک  صاـصق و  ماـگنه  هب  دـنچ  ره  تسا ، دـب  اـتاذ  ءاذـیا  رازآ و  تسا و  ءاذـیا  رازآ و  تازاـجم ، هک  تسا  نیا 

.دوش یم بوسحم 
هچ ره  تازاجم  دیامرف : یم ییوگ  هدمآ ، دـعب  هلمج  رد  هک  وفع  روتـسد  يارب  دـشاب  يا  همدـقم دـناوت  یم ریبعت  نیا  لاح  ره  هب  یلو 

.تسا وفع  هتسیاش  دشاب  هدش  نامیشپ  فرط  رگا  و  تسا ، رازآ  عون  کی  دشاب 
یَلَع ُهُرْجَأَف  َحَلْـصَأ  افَع َو  ْنَمَف  « ) تسادـخرب وا  شاداپ  رجا و  دـنک  حالـصا  وفع و  سک  ره   » هک ارچ  دـینک  وفع  دراوم  هنوگ  نیا  رد 

(. ِهَّللا
(. َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  « ) درادن تسود  ار  ناملاظ  اعطق  دنوادخ  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

عـضوم زا  دـشخب  یم رگا  و  دراد ، ماـقتنا  رب  تردـق  ناـسنا  هک  تسا  ییاـج  رد  وفع  دراد ، يا  هژیو ياـج  مادـک  ره  تازاـجم  وفع و 
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.تسا هدنزاس  وفع  نیا  تسین ، فعض 
مکحم ار  دوخ  تردق  ياه  هیاپ مولظم  هدشن ، هدایپ  ناطیش  بکرم  زا  ملاظ  زونه  هک  تسا  ییاج  رد  لثم  هب  هلباقم  ماقتنا و  رفیک و  و 

.دنک تازاجم  هب  مادقا  دیاب  هک  تساجنیا  تسا ، فعض  عضوم  زا  وفع  و  هدرکن ،

349 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

و ملاظ ، تازاجم  و  راصتنا ، هنیمز  رد  هتـشذگ ، تایآ  دیکأت  يارب  زاب  تسا  بیع  ندرک  ملظ  تسین ، بیع  ندـیبلط  يرای  هیآ 41 -) )
َدَْعب َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو  « ) تسین وا  رب  يداریا  دبلطب  يرای  ندش  مولظم  زا  دعب  هک  یـسک  و  : » دیامرف یم بسانم  دراوم  رد  تشذـگ  وفع و 

ناسنا ره  هفیظو  نامولظم  يرای  و  تسا ، یمولظم  ره  مّلـسم  قح  دادمتـسا ، راـصتنا و  هک  ارچ  ٍلـِیبَس .) ْنِم  ْمِْهیَلَع  اـم  َکـِئلوُأَف  ِهِْملُظ 
.تسا يرادیب  هدازآ و 

349 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ُلِیبَّسلا اَمَّنِإ  « ) دـنراد یم اور  ملظ  قح  انب  نیمز  رد  و  دـننک ، یم متـس  مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  رب  تازاجم  داریا و  اـهنت  (- » هیآ 42 )
350 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِّقَْحلا .) ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  َساَّنلا َو  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع 

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تسا ناشراظتنا  رد  یکاندرد  باذع  زین  ترخآ  رد  ، » ایند رد  تازاجم  رفیک و  رب  هوالع  اهنآ 

350 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ماقتنا قح  هک  دـنک  دـیکأت  تقیقح  نیا  رب  رگید  راب  ات  دور  یم وفع  ییابیکـش و  ربص و  هلأـسم  غارـس  هب  زاـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 43 -) )
یناسک اما  : » دـیامرف یم تسین ، شـشخب  وفع و  تشذـگ و  هلأسم  زا  عنام  زگره  ملاظ  ربارب  رد  مولظم  يارب  رفیک  صاصق و  يریگ و 

ِمْزَع ْنَِمل  َکـِلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َرَبَـص َو  ْنََمل  َو  « ) تسا شزرا  رپ  ياـهراک  زا  نیا  دـنهد  رارق  وـفع  دروـم  ار  فرط  و  دـننک ، ییابیکـش  هـک 
(. ِرُومُْألا

خـسن زگره  هداد و  ناـمرف  نآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهراک  زا  نیا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نـکمم  رومـالا » مزع   » هـب ریبـعت 
.دشاب هتشاد  خسار  مزع  نآ  هب  تبسن  دیاب  ناسنا  هک  تسا  ییاهراک  زا  ای  دوش و  یمن

350 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ماجنا رـس  هب  اجنیا  رد  دوب  نازواجتم  نارگدادیب و  ناملاظ و  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  دراد ؟ دوجو  یتشگزاب  هار  ایآ  هیآ 44 -) )
.دنک یم هراشا  نانآ  ياهتازاجم  زا  ییاه  هشوگ هورگ و  نیا  راک 

يروای یلو و  دنک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یسک  : » دیامرف یم دنرادن ، یتسرپرـس  یلو و  چیه  هک  درمـش  یم یناهارمگ  زا  ار  اهنآ  تسخن 
(. ِهِدَْعب ْنِم  ٍِّیلَو  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  « ) تشاد دهاوخن  وا  زا  دعب 

ادـخ هک  دـهد  یم ماجنا  يراـک  ناـسنا  هاـگ  تساـهناسنا ، لاـمعا  میقتـسم  هجیتن  هکلب  تلالـض ، هن  دراد ، يراـبجا  هبنج  تیادـه  هن 
.دزاس یم اهر  یهارمگ  تاملظ  رد  ار  وا  و  دریگ ، یم وا  بلق  زا  ار  تیاده  رون  هدرک و  بلس  وا  زا  ار  شقیفوت 
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.تسا ناملاظ  نیا  ياهتازاجم  نیرتکاندرد  زا  یکی  نیا  لاح  ره  هب 
و) دـنوش ، یم نامیـشپ  تخـس   ) دـننک یم هدـهاشم  ار  یهلا  باذـع  یتقو  هک  ینیب  یم تماـیق  زور  رد  ار  ناـملاظ  : » دـیازفا یم سپس 

یلِإ ْلَه  َنُولوُقَی  َباذَْعلا  اُوَأَر  اََّمل  َنیِِملاَّظلا  يَرَت  َو  ( !؟» دراد دوجو  اهیتخبدب ) نیا  ناربج  و   ) تشگزاب يوس  هب  یهار  ایآ  دـنیوگ : یم
.دش دهاوخ  ورب  ور  یفنم  خساپ  اب  اضاقت  نیا  یلو  ٍلِیبَس .) ْنِم  ٍّدَرَم 

350 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

351 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زور  نآ  رد  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  هورگ  نیا  تازاجم  نیموس  هیآ  نیا  هیآ 45 -) )
هاـگن نآ  هب  هناـیفخم  یمـشچ و  ریز  و  دنعـشاخ ، يراوـخ  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  دـنوش ، یم هـضرع  شتآ  رب  هـک  ینیب  یم ار  اـهنآ 

(. ٍّیِفَخ ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِشاخ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ْمُهارَت  َو  « ) دننک یم
لاـح نیع  رد  دـنیبب و  شمـشچ  ماـمت  اـب  ار  نآ  دـهاوخ  یمن دـسرت و  یم يزیچ  زا  ادـیدش  هک  یـسک  تلاـح  زا  تسا  یمیـسرت  نیا 

ندینـش هدـش  نایب  اجنیا  رد  هک  یتازاجم  نیرخآ  مشچ ! هشوگ  اب  اما  تسا  نآ  بقارم  هتـسویپ  راچان  دـنامب ، لفاغ  نآ  زا  دـناوت  یمن
ناراکنایز دنیوگ : یم دنا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  و  : » تسا هدـمآ  هیآ  نایاپ  رد  هکنانچ  تسا ، نانمؤم  كاندرد  شنزرـس  تمالم و 

َّنِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  « ) دنا هدرک نایز  و  هداد ، تسد  زا  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  هداوناخ  ناج و  ياه  هیامرـس هک  دنتـسه  اهنآ  یعقاو 
(. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا 

باذع نورد  رد  و  ار ، دوخ  ناگتسب  دنزرف و  رسمه و  سپس  و  دهد ، تسد  زا  ار  نتـشیوخ  یتسه  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  ینایز  هچ 
.دوشب زین  قارف  ترسح و  شتآ  راتفرگ  یهلا 

(. ٍمیِقُم ٍباذَع  ِیف  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  الَأ  « ) دنمئاد باذع  رد  زور ) نآ   ) ناملاظ هک  دینادب   » همه رشحم ! لها  يا  دنیازفا : یم سپس 
.تسا نارفاک  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  ناملاظ  نیا  يارب  نادیواج » باذع   » هک تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 

351 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

و دـننک » يرای  ار  نانآ  هک  دـنرادن  یناروای  ایلوا و  ادـخ  زج  اهنآ  : » دـیوگ یم هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  زین  هیآ  نیا  هیآ 46 -) )
(. ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  ْمُهَنوُرُْصنَی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو   ) دنیامن عفد  اهنآ  زا  ار  یهلا  باذع 

رد زین  يدام  ياهتردق  دنرادن ، يروای  رای و  اجنآ  رد  اذل  دنا ، هدیرب ایلوا  ایبنا و  اب  صلاخ  ناگدـنب  اب  ار  دوخ  طابترا  ياه  هتـشر اهنآ 
.دنریگ یم رارق  یهلا  باذع  ربارب  رد  اهنت  کت و  لیلد  نیمه  هب  و  دتفا ، یم راک  زا  همه  اجنآ 

352 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دزاس  هارمگ  دنوادخ  ار  سک  ره  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  ینعم  نیا  دیکأت  يارب  و 
(. ٍلِیبَس ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  « ) تسین وا  يارب  یتاجن  هار 

352 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

رد هدـش ، سکعنم  ناملاظ  نارفاک و  تشحو  لوه و  كاـندرد و  تازاـجم  زا  يا  هشوگ هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 47 -) )
توـعد دـنوش  یموـش  تشونرـس  ناـنچ  راـتفرگ  هکنآ  زا  شیپ  دـهد  یم رادـشه  اـهنآ  هب  هدرک ، مدرم  همه  هب  ار  نخـس  يور  اـجنیا 

.دنیآ زاب  قح  هار  هب  هدرک  تباجا  ار  ناشراگدرورپ 
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هدارا ربارب  رد  نآ  يارب  یتشگزاب  رگید  هک  دسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  تباجا  ار  شیوخ  راگدرورپ  توعد  : » دـیامرف یم
(. ِهَّللا َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَِرل  اُوبیِجَتْسا  « ) تسین راگدرورپ 

نآ رد   » هک ارچ  تسا ، هابتـشا  دراد  دوجو  وا  تمحر  زج  یعفادـم  و  وا ، فطل  هیاـس  زج  یهاـگهانپ  زور  نآ  رد  دـینک  روصت  رگا  و 
ْنِم ْمَُکل  ام   ) دنک عافد  امش  زا  هک  يروای » رای و  هن  و  دهد ) ناتهانپ  یهلا  باذع  ربارب  رد  هک   ) تسا یهانپ  أجلم و  هن  امـش  يارب  زور 

(. ٍریِکَن ْنِم  ْمَُکل  ام  ٍِذئَمْوَی َو  ٍإَْجلَم 

352 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

همه نیا  اب  دیامرف : یم ترضح  نآ  زا  يرادلد  ناونع  هب  هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
َكاْنلَـسْرَأ امَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  « ) میا هدادـن رارق  ناشرابجا ) رومأم  و   ) ناـنآ ظـفاح  ار  وت  اـم  شاـبم ) نیگمغ   ) دـنوش نادرگ  يور  رگا  »

(. ًاظیِفَح ْمِْهیَلَع 
(. ُغالَْبلا اَّلِإ  َْکیَلَع  ْنِإ   ) دنوشن ای  دنوش  اریذپ  هاوخ  تسا » تلاسر  غالبا  اهنت  وت  هفیظو  »

يدایز هورگ  دنچ  ره  دریذپ  یم ار  نآ  هدامآ  ياهلد  ینک ، تجح  مامتا  اهنآ  رب  و  غالبا ، لماک  وحن  هب  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  دـیاب  وت 
.يرادن هنیمز  نیا  رد  یتیلوؤسم  وت  دننک ، ضارعا  ربخ  یب

: دیوگ یم هدرک ، هدننک  ضارعا  نامیا و  یب تیعمج  نیا  لاح  زا  یمیسرت  سپس 
(. اِهب َحِرَف  ًۀَمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  اَّنِإ  َو  « ) دوش یم شوخلد  نآ  هب  میناشچب  ناسنا  هب  دوخ  يوس  زا  یتمحر  ام  هک  یماگنه  «و 

353 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نارفک  هب   ) دسر اهنآ  هب  دنا  هداد ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ییالب  هک  یماگنه  «و 
(. ٌروُفَک َناْسنِْإلا  َّنِإَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  « ) تسا هدننک  نارفک  رایسب  ناسنا  هک  ارچ  دنزادرپ ) یم

هب هک  ییاهتازاجم  هن  دراد ، یم او  وا  تعاطا  تفرعم و  يرازگرکـش و  هب  رادیب و  ار  وا  معنم  رکـش  هزیگنا  قیرط  زا  یهلا  ياهتمعن  هن 
.دراذگ یم رثا  وا  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  هن  و  دنک ، یم رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  دوش  یم شریگنماد  ناهانگ  رطاخ 

353 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

زا ملاع  نیا  رد  تمحر  تمعن و  هنوگره  هک  تیعقاو  نیا  نداد  ناشن  يارب  هیآ  نیا  رد  دنتـسه : وا  يایاده  همه  نادنزرف  هیآ 49 -) )
: دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  نشور  قادصم  کی  یلک و  هلأسم  کی  هب  درادن ، يزیچ  دوخ  زا  یسک  و  تسادخ ، يوس 

ام ُُقلْخَی  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ُکـُْلم  ِهَِّلل  « ) دـنیرفآ یم دـهاوخب  ار  هچ  ره  تسادـخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاـح  تیکلاـم و  »
(. ُءاشَی

دنک هدارا  سک  ره  هب  : » هک نیا  تسوا  هیحان  زا  تسه  هچ  ره  و  درادن ، يزیچ  دوخ  زا  سک  چـیه  هک  تیعقاو  نیا  زا  ینـشور  هنومن 
(. َروُکُّذلا ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  ًاثانِإ َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  « ) رسپ دهاوخب  سک  ره  هب  دشخب و  یم رتخد 

353 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

ْوَأ « ) دراذـگ یم دـنزرف  یب میقع و  دـهاوخب  ار  سک  ره  و  دـهد ، یم اـهنآ  هب  ودره - رتـخد - رـسپ و  دـهاوخب ) رگا   ) اـی (- » هیآ 50 )
(. ًامیِقَع ُءاشَی  ْنَم  ُلَعْجَی  ًاثانِإ َو  ًانارْکُذ َو  ْمُهُجِّوَُزی 
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رتخد هک  اهنآ  و  دنتـسه ، يرتخد  يوزرآ  رد  دـنراد و  رـسپ  اهنت  هک  ییاهنآ  دـنوش : یم میـسقت  هورگ  راهچ  هب  مدرم  بیترت  نیا  هب  و 
.دشک یم رپ  نآ  يوزرآ  رد  ناشبلق  دندنزرف و  هنوگره  دقاف  هک  یهورگ  و  دنراد ، ار  ود  ره  هک  اهنآ  و  يرسپ ، يوزرآ  رد  دنراد و 

زا ود  نیا  نایم  نتـشاذگ  قرف  و  نارـسپ ، مه  دنتـسه و  یهلا  هیده  نارتخد  مه  هک  تسا  ینـشور  لیلد  دـشخب ) یم « ) بهی  » هب ریبعت 
.دنشاب یم وا  هبه »  » ود ره  تسین ، حیحص  نیتسار  ناملسم  کی  هاگدید 

میکح هاگآ و  تسا  يرداق  وا  و  تسا ، قلطم  مکاح  دنوادخ  تیـشم  زیچ  همه  رد  هک  نادنزرف  دـلوت  عوضوم  رد  اهنت  هن  لاح  ره  هب 
354 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیرق  مه  اب  شتردق  ملع و  هک 

(. ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  « ) تسا رداق  اناد و  وا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  تسا ،

354 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هراشا

هیآ 51) )

354 ص :  لوزن ..... : نأش 

: دندرک ضرع  دندمآ و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  دوهی  زا  یعمج 
وا هب  تفگ و  نخـس  وا  اب  ع )  ) یـسوم هک  هنوگ  نامه  يربمایپ  رگا  ینک ؟ یمن هاـگن  وا  هب  و  ییوگ ؟ یمن نخـس  دـنوادخ  اـب  وت  ارچ 
هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یهد ، ماـجنا  ار  راـک  نیمه  هک  نیا  رگم  میروآ  یمن ناـمیا  وت  هب  زگره  اـم  نک ، نینچ  زین  وت  درک  هاـگن 

.درک حیرشت  لاعتم  دنوادخ  اب  ار  ناربمایپ  طابترا  یگنوگچ  دش و  لزان  هیآ  هک  دوب  اجنیا  دیدن ، ار  ادخ  زگره  یسوم  دومرف :

354 ص :  ریسفت ..... :

توبن یحو و  هلأسم  يور  یـصاخ  هیکت  هروس  نیا  رد  میتفگ  هروس  نیا  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ - اب  ناربمایپ  طابترا  قرط 
.دبای یم نایاپ  یحو  هلأسم  اب  و  دش ، زاغآ  یحو  هلأسم  اب  هروس  تسا ، هدش 

وا بهاوم  نیرترابرپ  راگدرورپ و  ياهتمعن  نیرتمهم  زا  اجنیا  دوب  نایم  رد  نخـس  یهلا  ياهتمعن  زا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  و 
.دیوگ یم نخس  تسادخ  اب  ءایبنا  طابترا  یحو و  هلأسم  نامه  هک  تیناسنا  ناهج  يارب 

مسج و زا  هزنم  وا  هک  ارچ  ددرگ ، ورب  ور  وا  اـب  و   ) دـیوگب نخـس  وا  اـب  ادـخ  هک  تسین  یناـسنا  چـیه  هتـسیاش  : » دـیامرف یم تـسخن 
(. ًایْحَو اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  « ) وا بلق  هب  زومرم  ماهلا  یحو و  قیرط  زا  رگم  تسا ) تینامسج 

(. ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  ْوَأ  « ) باجح تشپ  زا  راگدرورپ  نانخس  ندینش  ای  »
(. ًالوُسَر َلِسُْری  ْوَأ   ) دنک غالبا  وا  هب  ار  یهلا  مایپ  هک  یلوسر » نداتسرف  قیرط  زا  ای  «و 

(. ُءاشَی ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  « ) دنک یم یحو  شربمایپ ) هب   ) دهاوخ یم ادخ  ار  هچنآ  راگدرورپ  نامرف  هب  یهلا ) هداتسرف   ) ماگنه نیا  رد  »
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و ٌمیِکَح .) ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  « ) تسا میکح  ماقم و  دنلب  وا  هک  ارچ   » تسین هار  هس  نیا  زج  ناگدنب  اب  دنوادخ  نتفگ  نخـس  يارب  یهار  يرآ !
.تسا هنامیکح  شلاعفا  مامت  و  دیوگ ، نخس  نابز  اب  ای  دوش  هدید  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 

355 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يربخ  یب رطاخ  هب  هک  يدارفا  هب  نشور  تسا  یخساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
.دنیوگ یم نخس  وا  اب  و  دننیب ، یم ار  ادخ  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یحو  هلأسم  دننک  مّهوت  تسا  نکمم 

355 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

لوزن زا  اجنیا  رد  دـمآ  لبق  هیآ  رد  یحو  هراب  رد  هک  یمومع  یلک و  ثحب  لابند  هب  ادـخ : بناـج  زا  تسا  یحور  نآرق  هیآ 52 -) )
قرط زا  نیـشیپ ، ناربمایپ  رب  هک   ) هنوگ نامه  : » دیامرف یم هتفگ ، نخـس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  صخـش  رب  یحو 

(. انِْرمَأ ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  « ) میدرک یحو  دوخ  نامرف  هب  ار  یحور  زین  وت  رب  میداتسرف ) یحو  فلتخم 
.تساهناج یگدنز  اهلد و  تایح  هیام  هک  تسا  دیجم  نآرق  اجنیا  رد  حور »  » زا روظنم 

سک ره  نآ  هلیـسو  هب  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نآ  ام  یلو  يدوبن ، هاگآ  نامیا  باتک و  زا  نیا  زا  شیپ  وت  : » دـیازفا یم هیآ  هلابند  رد 
ْنِم ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  ُنامیِْإلا َو  َال  ُباتِْکلا َو  اَم  يِرْدَت  َْتنُک  ام  « ) مینک یم تیادـه  میهاوخب  ار  شیوخ  ناگدـنب  زا 

(. انِدابِع
.يدرک ادیپ  نآ  ياوتحم  مامت  هب  نامیا  تشگ و  لزان  وت  رب  ینامسآ  یحو  نیا  و  دش ، وت  لاح  لماش  هک  دوب  ادخ  فطل  نیا 

(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  « ) ینک یم تیاده  ار  مدرم  میقتسم  هار  يوس  هب  وت  مّلسم  روطب  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 
کی نیا  میقتـسم ، طارـص  يوس  هب  نایناهج  يارب  یتیادـه  هلیـسو  و  تسا ، ناگمه  يارب  يرون  هک  تسوت  يارب  يرون  نآرق  اهنت  هن 

.ناماک هنشت  همه  يارب  تسا  یتایح  بآ  قح و  هار  ناورهر  يارب  تسا  یهلا  میظع  تبهوم 

355 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 42) يروشلا ةروس 

هراشا

نیمز رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  مامت  هک  يدنوادخ  هار  : » دـیازفا یم میقتـسم » طارـص   » رب يریـسفت  ناونع  هب  سپـس  هیآ 53 -) )
ملاـع قلاـخ  هب  هک  تسا  یهار  زا  رتفاـص  یهار  هچ  ِضْرَأـْلا .) ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطارِـص  « ) تسوا نآ  زا  تسا 

؟ دسر یم یتسه 
356 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  تسا  يروش  هروس  هلمج  نیرخآ  لاح  نیع  رد  هک  هیآ  نیا  هلمج  نیرخآ 

همه هک  دیـشاب  هاگآ  : » دـیامرف یم دور ، یم ادـخ  يوس  هب  هک  تسا  یهار  اـهنت  میقتـسم  هار  هک  ینعم  نیا  يارب  تسا  یلیلد  تقیقح 
(. ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  « ) ددرگ یم زاب  ادخ  يوس  هب  اهنت  اهراک 

هب اهنآ  همه  تشگزاب  هک  ناراـکهنگ  ناـملاظ و  يارب  تسا  يدـیدهت  و  ناراـگزیهرپ ، يارب  تسا  یتراـشب  لاـح  نیع  رد  هلمج  نیا 
.تسادخ يوس 

.تسوا يوس  هب  اهنآ  ریبدت  ءایشا و  همه  تشگزاب  هک  ارچ  دشاب ، ادخ  يوس  زا  اهنت  دیاب  یحو  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  زین  و 
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356 ص :  تشاد ..... ؟ ینیئآ  هچ  تّوبن  زا  لبق  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 

تقیقح رد  و  هدرک ، یم لمع  نآ  قبط  رب  هک  هتشاد  دنوادخ  يوس  زا  یصاخ  همانرب  اصخـش  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مییوگب  دیاب 
.تشگ لزان  وا  رب  مالسا  هک  ینامز  ات  دوب ، شدوخ  صوصخم  نییآ 

دش هتفرگزاب  ریـش  زا  ادخ  لوسر  هک  نامز  نآ  زا  دنوادخ  : » دیوگ یم هک  هدمآ ، هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  یثیدح  نخـس  نیا  دهاش 
«. دهد قوس  کین  قالخا  قرط  و  مراکم ، ياههار  هب  ار  وا  زور  بش و  ات  تخاس ، يو  نیرق  ار  يا  هتشرف نیرتگرزب 

.تسا یصاصتخا  همانرب  کی  دوجو  رب  لیلد  يا  هتشرف نینچ  تیرومأم 
« يروش هروس  نایاپ  »

357 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

357 ص :  [ ..... 43  ] فرخز هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 89  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

357 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  تفه  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ثحابم 
.دیوگ یم نخس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  توبن  دیجم و  نآرق  تیمها  زا  لوا : شخب 

.درمش یم رب  اهناسنا  رب  ار  دنوادخ  نوگانوگ  ياهتمعن  و  قافآ »  » رد ار  دیحوت  لئالد  زا  یتمسق  مود : شخب 
لیمکت هناروکروک ، ياهدیلقت  اب  هزرابم  دنوادخ و  هب  اوران  ياهتبسن  یفن  كرش و  اب  هزرابم  قیرط  زا  ار  تقیقح  نیمه  موس : شخب 

.دنک یم
.دنک یم لقن  ار  اهنآ  ماوقا  نیشیپ و  يایبنا  تشذگرس  زا  یتمسق  قیاقح  نیا  نتخاس  مسجم  يارب  مراهچ : شخب  رد 

رادشه ار  نامرجم  يوق  ياهراذنا  اهدیدهت و  اب  هدش و  حرطم  رافک  موش  تشونرس  نانمؤم و  شاداپ  داعم و  هلأسم  مجنپ : شخب  رد 
.دهد یم

رد ساسا  یب ياهشزرا  نیا  رطاخ  هب  هک  تسه  هدوب و  نامیا  یب دارفا  راکفا  رب  مکاح  هک  تسا  یلطاب  ياهشزرا  هب  رظان  مشش : شخب 
.دنوش یم هابتشا  عاونا  راتفرگ  یگدنز  مهم  لئاسم  هراب  رد  دوخ  یبایزرا 

ج4، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیوگ  یم نخس  رگید  ياهـشخب  ندرک  لیمکت  يارب  رابرپ  رثؤم و  ياهزردنا  ظعاوم و  زا  متفه : شخب 
358 ص :

.دیوگ یم نخس  نآ ) دننام  الط و  « ) فرخز  » يدام و ياهشزرا  زا  هک  هدش  هتفرگ  هیآ 35  زا  هروس  مان 

358 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 
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تمایق زور  هک  تسا  یناسک  زا  دنک  توالت  ار  فرخز  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
«. دیوش تشهب  دراو  باسح  نودب  یمغ ، هن  و  تسامش ، رب  یسرت  هن  زورما  نم ! ناگدنب  يا  دوش : یم بطاخم  باطخ  نیا  هب 

توـالت هک  ارچ  دوـش ، یمن لـصاح  لـمع  ناـمیا و  هشیدـنا و  زا  یلاـخ  توـالت  اـب  اـهنت  باـسح  یب تلیـضف  گرزب و  تراـشب  نیا 
.تسا نآ  زا  يا  هرمث لمع »  » و نامیا »  » و هشیدنا ، يارب  تسا  يا  همدقم

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

358 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

(. مح « ) میم ءاح ، « » هعطقم فورح   » اب زاب  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
.میا هدرک ثحب  البق  نآ  هراب  رد  هک  هدش ، زاغآ  مح »  » اب هک  تسا  يا  هروس نیمراهچ  نیا  میوش ، یم ورب  ور 

358 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

(. ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو   ) رگنشور و  نیبم » باتک  هب  دنگوس  : » دیامرف یم هدرک ، دای  دنگوس  دیجم  نآرق  هب  هیآ  نیمود  رد  هیآ 2 -) )
نیبم حـضاو و  شتیادـه  ياههار  و  نایامن ، شقدـص  لئالد  و  نشور ، شمیهاـفم  و  راکـشآ ، شقیاـقح  هک  یباـتک  نیا  هب  دـنگوس 

.تسا

358 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  « ) دینک كرد  ار  نآ  امش  ات  میداد  رارق  یبرع  ینآرق  ار  نآ  ام   » هک هیآ 3 -) )
هب ای  .دـشاب و  یم قیاقح  نایب  يارب  ناهج  ياـهنابز  نیرت  هدرتسگ زا  هک  تسا  برع  ناـبز  هب  نآ  لوزن  ینعم  هب  اـی  نآرق  ندوب  یبرع 

رارق تحاصف  تیاهن  رد  ار  نآ  هک  نیا  هب  هراـشا  تسا - حیـصف »  » ناـمه یبرع  یناـعم  زا  یکی  هک  ارچ  تسا - نآ  تحاـصف »  » ینعم
.دننک كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  ناگمه  و  ددرگ ، رهاظ  شیاه  هلمج تاملک و  يالبال  زا  یبوخ  هب  قیاقح  ات  میداد 

359 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

359 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

حول  ] باتکلا ما  رد  نآ  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، ینامـسآ  باـتک  نیا  هراـب  رد  يرگید  هناـگ  هس  فاـصوا  ناـیب  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  «! ) تسا راوتسا  هیاپ و  دنلب  ام  دزن  ظوفحم ]

« راگدرورپ ملع   » باتک نامه  نیا  .دـشاب  یم ینامـسآ  بتک  همه  ساسا  لصا و  هک  تسا  یباتک  ینعم  هب  ردام ) باتک  « ) باتکلا ّما  »
هب سک  چـیه  تسا و  جرد  نآ  رد  ینامـسآ  بتک  همه  هتـشذگ و  هدـنیآ و  ثداوح  همه  ملاع و  قیاقح  همه  تسوا و  دزن  هک  تسا 

.دنک اشفا  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  زج  درادن  هار  نآ 
رد لیلد  نیمه  هب  .تسوا و  دزن  شساسا  لصا و  هتفرگ و  همشچ  رس  قح  نایاپ  یب ملع  زا  هک  نآرق  يارب  تسا  یگرزب  فیصوت  نیا 
«. میکح ّیلعل   » تسا هدش  باسح  نیتم و  مکحتسم ، زومآ ، تمکح  ماقمالاو ، ام  دزن  رد  باتک  نیا  دیوگ : یم موس  مود و  فیصوت 
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359 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هیاـم هک   ) ار نآرق ]  ] رکذ نیا  اـیآ  : » دـیوگ یم هتخاـس ، بطاـخم  ار  نآرق ، زا  ناگدـننک  ضارعا  و  نارکنم ، هـیآ  نـیا  رد  هیآ 5 -) )
ًامْوَق ُْمْتنُک  ْنَأ  ًاْحفَص  َرْکِّذلا  ُمُْکنَع  ُبِرْضَنَف  َأ  ( !؟» دیراکفارسا یموق  هک  نیا  رطاخ  هب  میریگزاب  امش  زا  تسامش ) يروآدای  يرادیب و 

(. َنِیفِرْسُم
عیـسو و يردق  هب  دنوادخ  تمحر  فطل و  یلو  دـیا ، هدرکن راذـگورف  يزیچ  قح ، اب  تفلاخم  ینمـشد و  رد  امـش  هک  تسا  تسرد 

كدنا هک  ییاهلد  ات  دنک ، یم لزان  امـش  رب  یپرد  یپ ار  باتک  نیا  مه  زاب  دنیب ، یمن دوخ  هار  رـس  رب  عنام  ار  اهنیا  هک  تسا  هدرتسگ 
رب رد  ار  نمـشد  تسود و  هک  راگدرورپ  تینامحر  هماع و  تمحر  ماقم  تسا  نیا  و  دنیآ ، هار  هب  دنروخب و  ناکت  دـنراد ، یگدامآ 

.دریگ یم

359 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

يدیدهت نمض  رد  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرادلد  یّلست و  مه  و  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  هاوگ  دهاش و  ناونع  هب  سپـس  هیآ 6 -) )
نیـشیپ ماوـقا  ناـیم  رد  تیادـه  يارب  هک  ار  ناربماـیپ  زا  رایـسب  هچ  : » دـیامرف یم مـکحم  هاـتوک و  یتراـبع  رد  جوـجل ، نارکنم  يارب 

(. َنِیلَّوَْألا ِیف  ٍِّیبَن  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْمَک  َو  « ) میداتسرف

359 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

360 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ازهتسا  ار  وا  هک  نیا  رگم  دمآ  یمن ناشغارس  هب  يربمایپ  چیه  یلو  (- » هیآ 7 )
(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو  « ) دندرک یم

همه رب  هک  تسا  يدوجو  هتفای ، همادا  دـبا  هب  ات  لزا  زا  هک  تسا  یـضیف  نیا  دوبن ، یهلا  فطل  عنام  زگره  اه  هیرخـس اهتفلاخم و  نیا 
.دنک یم ناگدنب 

360 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

تازاجم هک  دـش - دـهاوخ  راک  نایاپ  رد  اهنآ  تازاجم  عنام  دـنوادخ  باسح  یب فطل  هک  دـننکن  روصت  هک  نیا  يارب  اما  هیآ 8 -) )
انْکَلْهَأَف « ) میدرک كاله  دـندوب  اهنآ  زا  رتدـنمورین  هک  ار  یناسک  اـم  یلو  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  تسوا - تمکح  ياـضتقم  دوخ ، زین 

(. ًاشَْطب ْمُْهنِم  َّدَشَأ 
(. َنِیلَّوَْألا ُلَثَم  یضَم  َو  « ) تشذگ ناینیشیپ  ناتساد  «و 

وت رب  اهنآ  لاح  حرـش  و  دنا ، هدـش حرطم  رگنایغط  شکرـس و  ماوقا  نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن میا ، هدرک لزان  وت  رب  البق  هک  یتایآ  رد 
.دومث داع و  موق  ناینوعرف و  نوعرف و  نوچمه  ناوارف  دادعتسا  رگشل و  تارفن و  تورث و  تاناکما و  اب  یماوقا  هدیدرگ  لزان 

360 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

يارب اهناسنا  تشرس  ترطف و  زا  تسخن  دوش ، یم عورش  كرش  دیحوت و  نوماریپ  ثحب  اجنیا  زا  دیحوت : لئالد  زا  یشخب  هیآ 9 -) )
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دنوادخ دنیوگ : یم املسم  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یـسرپب  اهنآ  زا  هاگ  ره  : » دیامرف یم دریگ ، یم کمک  دیحوت  تابثا 
(. ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  « ) تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  اناد  رداق و 

360 ص :   ..... 10 ۀیآ (: 43) فرخزلا ةروس 

هراشا تسادخ  تایآ  زا  یتیآ  شنیرفآ و  ماظن  زا  يا  هنومن کی  ره  هک  ادـخ  گرزب  ياهتمعن  زا  تمـسق  جـنپ  هب  سپـس  هیآ 10 -) )
.دنک یم

و ًادْهَم .) َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  « ) داد رارق  امش  شمارآ  لحم  ار  نیمز  هک  یسک  نامه  : » دیامرف یم هدرک ، عورش  نیمز  زا  تسخن 
.تسا رگید  ياهتمعن  زا  يریگ  هرهب  یلصا  هیاپ  تینما  شمارآ و  تمعن  میناد  یم

اهِیف ْمَُکل  َلَعَج  َو   ) دیسرب دصقم  هب  و  دیوش » تیاده  ات  داد  رارق  ییاههار  نیمز  رد  امـش  يارب  وا  : » دیازفا یم مود  تمعن  نایب  يارب  و 
(. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  اًُلبُس 

361 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياههوک  هتفرگارف و  رایسب  ياهیگدروخ  نیچ  ار  اهیکشخ  رسارس  ابیرقت  میناد : یم
ییاهیگدیرب ابلاغ  ایند  لابج  هلسلس  نیرتگرزب  نایم  رد  هک  نیا  بلاج  و  تسا ، هدناشوپ  ار  نآ  فلتخم  ياه  هپت کچوک و  گرزب و 

ییادـج هیاـم  یلکب  اـههوک  نیا  هک  دـتفا  یم قاـفتا  رتـمک  و  دـنک ، ادـیپ  اـهنآ  ناـیم  زا  ار  دوخ  هار  دـناوت  یم ناـسنا  هک  دراد  دوجو 
.تسا ناگدنب  رب  رب  یهلا  بهاوم  زا  شنیرفآ و  ماظن  رارسا  زا  یکی  نیا  و  دندرگ ، نیمز  فلتخم  ياهشخب 

تیمومع رد  زین  دوخ  نیا  هک  دـنوش  یم طوبرم  رگیدـکی  هب  ییایرد  ياـههار  هلیـسو  هب  نیمز  ياهتمـسق  زا  يرایـسب  هتـشذگ  نیا  زا 
.تسا دراو  هیآ  موهفم 

361 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

دنک یم حرطم  تروص  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  تسا  هدرم  ياـهنیمز  ياـیحا  ناراـب و  بآ  لوزن  هلأـسم  هک  ار  تبهوم  نیموس  هیآ 11 -) )
(. ٍرَدَِقب ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو  « ) نّیعم رادقمب  داتسرف  یبآ  نامسآ  زا  هک  یسک  نامه  »

(. ًاْتیَم ًةَْدَلب  ِِهب  انْرَْشنَأَف  « ) میدیشخب تایح  ار  يا  هدرم نیمزرس  نآ  هلیسو  هب  «و 
« دـش دـیهاوخ  جراخ  اهربق ) زا  و  هدـنز ، گرم  زا  دـعب  زین  امـش  دـنوش  یم هدـنز  ناراـب  لوزن  اـب  هدرم  ياـهنیمز  هک   ) هنوگ نیمه  «و 

(. َنوُجَرُْخت َِکلذَک  )

361 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

نامه : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تاناویح  عاونا  شنیرفآ  هب  ناهایگ  تایح  ناراب و  لوزن  رکذ  زا  دـعب  هلحرم  نیمراهچ  رد  هیآ 12 -) )
(. اهَّلُک َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َو  « ) دیرفآ ار  اهجوز  همه  هک  یسک 

.دمآ لبق  تایآ  رد  هک  ناهایگ  هنیرق  هب  تسا ، تاناویح  عاونا  زا  هیانک  اهجوز ) « ) جاوزا  » هب ریبعت 
.تسین نوناق  تیلک  زا  عنام  ییانثتسا  ردان و  دارفا  دشاب و  یم نارادناج  همه  رد  تایح  نوناق  تیجوز ، نوناق  میناد  یم و 

ياههار ندومیپ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهبکرم  زا  نخـس  دـنک  یم ناـیب  هلـسلس  نیا  رد  ار  تمعن  نیرخآ  هک  هلحرم  نیمجنپ  رد 
راوس نآ  رب  هک  داد  رارق  ییاهبکرم  نایاپ  راهچ  اهیتشک و  زا  امـش  يارب  و  : » دـیامرف یم هدراذـگ ، رـشب  رایتخا  رد  یکـشخ  ییایرد و 
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(. َنُوبَکْرَت ام  ِماْعنَْألا  ِْکلُْفلا َو  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  « ) دیوش یم
362 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عاونا  رد  هک  تسا  رشب  عون  هب  تبسن  دنوادخ  ياهمارکا  بهاوم و  زا  یکی  نیا 

.دوش یمن هدید  هدنز  تادوجوم  زا  رگید 

362 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

سپـس دـیریگ  رارق  یبوـخ  هب  اـهنآ  تشپ  رب  اـت  : » دـنک یم وگزاـب  نینچ  ار  بکارم  نیا  شنیرفآ  ییاـهن  فدـه  هیآ  نیا  هیآ 13 -) )
ام رّخـسم  ار  نیا  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  دـییوگب : دـیوش و  رّکذـتم  ار  ناتراگدرورپ  تمعن  دـیدش ، راوس  اهنآ  رب  هک  یماگنه 

َناْحبُس اُولوُقَت  ِْهیَلَع َو  ُْمْتیَوَتْسا  اَذِإ  ْمُکِّبَر  َۀَمِْعن  اوُرُکْذَت  َُّمث  ِهِروُهُظ  یلَع  اوُوَتْـسَِتل  « ) میتشادن ار  نآ  ریخـست  ییاناوت  ام  هن  رگ  و  تخاس ،
(. َنِینِْرقُم َُهل  اَّنُک  ام  اذه َو  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا 

362 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

يوـس هب  اـم  و  : » دـنک یم لـیمکت  هنوـگ  نیا  بکرم  رب  ندـش  راوـس  ماـگنه  هب  ار  نیتـسار  ناـنمؤم  راـتفگ  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 14 -) )
(. َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َو  « ) میدرگ یم زاب  نامراگدرورپ 

.دزاس یم زین  داعم  هجوتم  ار  ناسنا  أدبم ، راگدیرفآ و  هب  هجوت  هشیمه  هک  ارچ  تسا  داعم  هلأسم  هب  يا  هراشا هلمج  نیا 
ایند قرب  قرز و  رد  و  دیوش ، رورغم  راوهار  ياهبکرم  نیا  رب  ّطلـست  ندـش و  راوس  ماگنه  ادابم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  يا  هراشا زین  و 

.دیشاب رگید  ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  ناتگرزب  لاقتنا  دای  هب  هکلب  دیور ، ورف 

362 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

؟ دیناوخ یم ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  هنوگچ  هیآ 15 -) )
هطقن هب  اجنیا  رد  وا ، بهاوم  اهتمعن و  یتسه و  ماظن  رد  دـنوادخ  ياـه  هناـشن ندرمـش  رب  قیرط  زا  دـیحوت  ياـه  هیاـپ میکحت  زا  دـعب 

ناگتـشرف شتـسرپ  ینعی  نآ  ياه  هخاش زا  یکی  غارـس  هب  تسخن  هتخادرپ  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  كرـش و  اـب  هزراـبم  ینعی  نآ  لـباقم 
(. ًاءْزُج ِهِدابِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَج  َو  « ) دنداد رارق  یئزج  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  يارب  اهنآ  : » دیامرف یم دور و  یم

ردام ردپ و  دوجو  زا  یئزج  دنزرف  هشیمه  اریز  دندرمـش  یم ادخ  نادنزرف  ار  ناگتـشرف  اهنآ  هک  تسا  نیا  رگنایب  مه  ءزج »  » هب ریبعت 
.دوش یم ادج  اهنآ  زا  هفطن  تروص  هب  هک  تسا 

هدیزگرب .دندرک  یم روصت  دنوادخ  لباقم  رد  نادوبعم  زا  یئزج  ار  ناگتـشرف  هک  ارچ  تساهنآ  تیدوبع  شریذـپ  هدـننک  نایب  زین  و 
363 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 

(. ٌنِیبُم ٌروُفََکل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  « ) تسا يراکشآ  هدننک  نارفک  ناسنا  : » دیازفا یم سپس 
.دور یم شتاقولخم  غارس  هب  هتفرگ  شیپ  نارفک  هار  دیاسب  دوخ  تمعن  یلو  قلاخ و  ناتسآ  رب  رس  هک  نیا  ياج  هب 

363 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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سنج اهنآ  هک  ارچ  دنک ، یم هدافتسا  اهنآ  دوخ  تاملسم  تاینهذ و  زا  یفارخ  رکفت  نیا  ندرک  موکحم  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
دوخ يارب  ار  نارتخد  شتاقولخم  نایم  زا  ایآ  : » دیامرف یم دندرمش ، یم دوخ  گنن  ار  رتخد  الوصا  و  دنداد ، یم حیجرت  نز  رب  ار  درم 

(. َنِینَْبلِاب ْمُکافْصَأ  ٍتاَنب َو  ُُقلْخَی  اَّمِم  َذَخَّتا  ِمَأ  « ) تسا هدیزگرب  امش  يارب  ار  نارسپ  هدرک و  باختنا 
رـسپ ار  دوـخ  مهـس  و  رتـخد ، ار  وا  مهـس  دـیهد ؟ یم حـیجرت  ادـخ  رب  ار  دوـخ  هنوـگچ  تـسا ، رت  نییاـپ رتـخد  ماـقم  امـش  رادـنپ  هـب 

!؟ دیرادنپ یم

363 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هک يزیچ  نامه  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگره  هک  یلاح  رد  : » دـیوگ یم هدرک ، بیقعت  يرگید  ناـیب  هب  ار  بلطم  نیمه  زاـب  هیآ 17 -) )
نیگمـشخ و  دوش ، یم هایـس  یتحاراـن ) طرف  زا   ) شتروـص دـنهد  تراـشب  رتـخد ] دـلوت  هب   ] هداد رارق  هیبـش  ناـمحر  دـنوادخ  يارب 

(. ٌمیِظَک َوُه  ادَوْسُم َو  ُهُهْجَو  َّلَظ  اًلَثَم  ِنمْحَّرِلل  َبَرَض  اِمب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  «! ) ددرگ یم
ندینـش زا  هنوگچ  هک  تسا  رتخد  دنزرف  دلوت  دروم  رد  تیلهاج  رـصع  رد  هلبا  ناکرـشم  یفارخ  رکفت  زا  یکاح  یبوخ  هب  ریبعت  نیا 

! دنتسناد یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  لاح  نیع  رد  دندش  یم تحاران  رتخد  تدالو  ربخ 

363 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

نییبت هب  رداق  لادج  ماگنه  هب  و  دبای ، یم شرورپ  اهتنیز  يالبال  رد  هک  ار  یـسک  ایآ  : » دیازفا یم نخـس  نیا  همادا  رد  زاب  هیآ 18 -) )
(. ٍنِیبُم ُْریَغ  ِماصِْخلا  ِیف  َوُه  ِۀَْیلِْحلا َو  ِیف  اُؤَّشَُنی  ْنَم  َأ َو   ) دیناوخ یم ادخ  دنزرف  تسین » دوخ  دوصقم 

دروم دریگ  یم همـشچ  رـس  نانآ  یفطاع  هبنج  زا  دوش و  یم هدـید  اهنآ  بلاغ  رد  هک  ار  ناـنز  تافـص  زا  تفـص  ود  نآرق  اـجنیا  رد 
همـصاخم ماگنه  هب  دوخ  دوصقم  تابثا  رب  یفاک  تردـق  مدـع  رگید  و  تالآ ، تنیز  هب  اهنآ  دـیدش  هقالع  تسخن  هداد ، رارق  ثحب 

364 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.مرش ایح و  رطاخ  هب  ثحب  رج و  و 

364 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، حرطم  يرتشیب  تحارص  اب  ار  بلطم  هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
ُدابِع ْمُه  َنیِذَّلا  َۀَِکئالَْملا  اُولَعَج  َو   ) دندرک یفرعم  ادخ  نارتخد  و  دنتـشادنپ » ثنؤم  دننامحر  دنوادخ  ناگدنب  هک  ار  ناگتـشرف  اهنآ  »

(. ًاثانِإ ِنمْحَّرلا 
(. ْمُهَْقلَخ اوُدِهَش  َأ  « ) دندوب ناگتشرف )  ) شنیرفآ دهاش  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم اهنآ  خساپ  رد  يراکنا  ماهفتسا  تروص  هب  سپس 

تـساوخ زاب  نآ ) زا   ) دوش و یم هتـشون  ناشلامعا ) ياه  همان رد  ساـسا  یب هدـیقع  نیا  رب   ) اـهنآ یهاوگ  : » دـیازفا یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. َنُولَئُْسی ْمُُهتَداهَش َو  ُبَتُْکتَس  «! ) دش دنهاوخ 

364 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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؟ دنرادن لهاج  ناکاین  زا  دیلقت  زج  یلیلد  اهنآ  هیآ 20 -) )
اجنیا رد  دش  هداد  دنتشادنپ  یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  هک  ناتـسرپ  تب یفارخ  هدیقع  هب  یقطنم  خساپ  نیتسخن  هتـشذگ  تایآ  رد 
روطب ار  اـهنآ  یهاو  لـئالد  زا  یکی  تسخن  دزادرپ ، یم يرگید  قرط  زا  تشز  هفارخ  نیا  لاـطبا  هب  هدرک ، يریگ  یپ  ار  ینعم  نیمه 

شتـسرپ زگره  ار  اـهنآ  اـم  تساوـخ  یم ناـمحر  دـنوادخ  رگا  دـنتفگ : ناـنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، لـقن  نآ  باوـج  اـب  هارمه  هدرـشف 
(. ْمُهانْدَبَع ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  اُولاق  َو  ! ) میا هتخادرپ نانآ  شتسرپ  هب  ام  هک  تسا  هدوب  وا  تساوخ  نیا  میدرک » یمن

دنوادخ هدارا  هب  دوش  یم رداص  ام  زا  هچ  ره  دـنتفگ  یم و  دـندوب ، ربج  هب  دـقتعم  اهنآ  هک  دـشاب  ینعم  نیا  هب  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
.تسوا تیاضر  دروم  میهد  یم ماجنا  يراک  ره  و  تسا ،

ملع دننک  یم اعدا  هک  يزیچ  نینچ  هب  اهنآ  : » دـیوگ یم خـساپ  ناتـسرپ  تب یهاو  لالدتـسا  نیا  هب  هاتوک  هلمج  نیا  اب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  « ) دنیوگ یمن يزیچ  غورد  زج  و  دنرادن ،

نامرجم ناتـسرپ و  يوه  زا  يرایـسب  دـننام  هکلب  دـنرادن  نامیا  ملع و  ناشلامعا  هب  دـنوادخ  تیاضر  ای  ربج و  هلأـسم  هب  یتح  اـهنآ 
هدـیزگرب ار  ام  ریدـقت  تسد  دـنیوگ : یم دنـشک و  یم شیپ  ار  ربج  عوضوم  داـسف  هاـنگ و  زا  نتـشیوخ  هئربت  يارب  هک  دنتـسه  رگید 

365 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
! هدیناشک هار  نیا  هب 

365 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ار یباتک  ام  هک  نیا  ای  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  دـننک  لالدتـسا  نآ  هب  اهنآ  تسا  نکمم  هک  يرگید  لیلد  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. َنوُکِسْمَتْسُم ِِهب  ْمُهَف  ِِهْلبَق  ْنِم  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  ( !؟» دنیوج یم کّسمت  نآ  هب  اهنآ  میا و  هداد اهنآ  هب  باتک  نیا  زا  شیپ 

زا یلیلد  هن  و  دنراد ، لقع  زا  یلیلد  هن  هک  یلاح  رد  لقن ، هب  ای  دنوش ، کسمتم  لقع  لیلد  هب  ای  دیاب  اعدا  نیا  تابثا  يارب  اهنآ  ینعی 
.دندرک دیحوت  هب  توعد  زین  ینامسآ  بتک  ایبنا و  همه  و  دنک ، یم دیحوت  هب  توعد  یلقع  لئالد  مامت  لقن ،

365 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هدـش يرگید  هفارخ  هیاـپ  هک  تسین  شیب  يا  هفارخ عـقاو  رد  مه  نآ  هک  هدرک  هراـشا  ناـنآ  یلـصا  هناـهب  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 22 -) )
اَّنِإ اُولاق  َْلب  « ) میا هدـش تیادـه  اهنآ  راثآ  هب  زین  ام  میتفای و  یبهذـم  رب  ار  دوخ  ناکاین  اـم  دـنیوگ : یم اـهنآ  هکلب  : » دـیامرف یم تسا ،

(. َنوُدَتْهُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  ٍۀَّمُأ َو  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو 
هتفای تیاده  دیلقت  نیا  اب  ار  دوخ  هک  نیا  بجع  دنتـشادن و  دوخ  ناکاین  ناردپ و  زا  هناروکروک » دیلقت   » زج یلیلد  اهنآ  تقیقح  رد 

نآ دشاب  دیلقت  رب  یکتم  دناوت  یمن يا  هدازآ هدیمهف و  ناسنا  چیه  يرکف  ییانب  ریز  يداقتعا و  لئاسم  رد  هک  یلاح  رد  دنتشادنپ ، یم
«. لهاج زا  لهاج   » دیلقت تروص  هب  مه 

365 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

، هداد همادا  دوب  ناکاین  دیلقت  هلأسم  هک  یتسرپ  تب يارب  ناکرشم  یلـصا  هناهب  هنیمز  رد  ار  هتـشذگ  تایآ  ثحب  اجنیا  رد  هیآ 23 -) )
هدـننک راذـنا  يربـمغیپ  وـت  زا  شیپ  يراـید  رهـش و  چـیه  رد  اـم  هنوـگ  نیمه  ، » تسین برع  ناکرـشم  ياـعدا  اـهنت  نـیا  دـیوگ : یم
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َو « ) مینک یم ادتقا  نانآ  راثآ  هب  ام  و  میتفای ، یبهذم  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ : رورغم  تسم و  نادـنمتورث  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن 
(. َنوُدَتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  ٍۀَّمُأ َو  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َِکلذَک 

365 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ایآ تفگ : نانآ  هب  ناشربمایپ  : » دیوگ یم دنک ، یم نایب  حوضو  هب  دنداد  یم اهنآ  هب  نیشیپ  يایبنا  هک  ار  یخـساپ  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
َْول َلاق َأ َو  ( !؟ دینک یم راکنا  ار  نآ  مه  زاب  مشاب » هدروآ  دیتفای  نآ  رب  ار  ناتناردپ  هچنآ  زا  رت  هدننک تیاده  رتنشور و  ینیئآ  نم  رگا 

366 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُکَءابآ .) ِْهیَلَع  ُْمتْدَجَو  اَّمِم  يدْهَِأب  ْمُُکْتئِج 
راد هحیرج هجو  چـیه  هب  اـهنآ  فطاوع  هک  درک  ناـیب  رورغم  جوجل و  یموق  لـباقم  رد  ناوت  یم هک  تسا  يریبـعت  نیرت  هناـبدؤم نیا 

.دزومآ یم ام  هب  رورغم  نالهاج  لباقم  رد  اصوصخم  ار  هّجاحم  ثحب و  رد  بدا  ینآرق ، تاریبعت  هنوگ  نیا  دوشن و 
عقاو رثؤم  اهنآ  رد  زین  هنابدؤم  هدش و  باسح  راتفگ  نیا  هک  دندوب  جاجل  بصعت و  لهج و  رد  قرغ  اهنآ  يردـق  هب  همه  نیا  اب  یلو 

(. َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  «! ) میرفاک دیتسه  ثوعبم  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ :  » ناشئایبنا خساپ  رد  طقف  اهنآ  دشن ،

366 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

لزان یهلا  باذع  دیاب  دوز  ای  رید  و  تسین ، تایح  اقب و  هتـسیاش  یقطنم  یب جوجل و  رگنایغط و  موق  نینچ  تسا  یهیدـب  هیآ 25 -) )
میدرک ناشتازاجم  تخس  و  میتفرگ » ماقتنا  اهنآ  زا  ام  اذل  : » دیامرف یم هفیرش  هیآ  درادرب ، هار  رس  زا  ار  اهکاشاخ  راخ و  نیا  ددرگ و 

(. ْمُْهنِم انْمَقَْتناَف  )
ینامرف اـب  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  هصـالخ  و  هقعاـص ، دابدـنت و  اـب  ار  یعمج  و  رگناریو ، هلزلز  اـب  ار  یهورگ  و  ناـفوط ، اـب  ار  یهورگ 

.میدرک كاله 
سپ : » دـیوگ یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  دـنریگ  تربع  زین  هکم  ناکرـشم  هک  نیا  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( !؟» دوب هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  راک  نایاپ  رگنب 
! دنشاب یموش  تشونرس  نینچ  راظتنا  رد  دیاب  زین  هکم  جوجل  ناکرشم  تیعمج 

366 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هدش لباب  تسرپ  تب موق  اب  وا  يارجام  میهاربا و  تشذگرـس  هب  یهاتوک  هراشا  اجنیا  رد  ءایبنا : نادـیواج  نخـس  دـیحوت  هیآ 26 -) )
همه هک  دوب  برع  ياین  نیرتگرزب  ع )  ) میهاربا الوا  اریز  دنک ، لیمکت  دوب  هدمآ  لبق  تایآ  رد  هک  ار  دیلقت  شهوکن  ثحب  ات  تسا ،

.دننک ادتقا  وا  هب  دیاب  دنیوگ  یم تسار  رگا  زین  اهنیا  درد  یم ار  دیلقت  ياه  هدرپ وا  هک  یماگنه  دندرمش ، یم مرتحم  ار  وا 
زگره میهاربا  و  دندرک ، یم هیکت  ناردپ ) زا  يوریپ   ) یهاو لالدتسا  نیمه  هب  درک  مایق  اهنآ  لباقم  رد  میهاربا  هک  یناتـسرپ  تب ایناث :

.تفریذپن اهنآ  زا  ار  نآ 
367 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شیومع   ] شردپ هب  میهاربا  هک  یماگنه  روایب  رطخ  هب  : » دیامرف یم تسخن 

(. َنوُُدبْعَت اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَق  ِهِیبَِأل َو  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  «! ) مرازیب دیتسرپ  یم امش  هچنآ  زا  نم  تفگ  شتسرپ  تب موق  و  رزآ ]
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367 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

رگم : » دیوگ یم هدرک ، ءانثتسا  ار  وا  هلصافالب  میهاربا  دندرک  یم شتسرپ  زین  ار  ادخ  ناتسرپ  تب زا  يرایسب  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 27 -) )
(. ِنیِدْهَیَس ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  اَّلِإ  « ) درک دهاوخ  متیاده  وا  هک  هدیرفآ  ارم  هک  ییادخ  نآ 

ربدم قلاخ و  هک  تسا  یـسک  دوبعم  اریز  دـنک  یم رکذ  راگدرورپ  هب  تیدوبع  راصحنا  يارب  یلالدتـسا  مه  هاتوک  ترابع  نیا  رد  وا 
ار نآ  فطل  نوناق  هک  تسادـخ  یعیرـشت  ینیوکت و  تیادـه  هلأسم  هب  هراشا  مه  تسادـخ و  قلاـخ  هک  دنتـشاد  لوبق  همه  و  تسا ،

.دنک یم باجیا 

367 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

شـشوک شالت و  مامت  هکلب  دوب ، یتسرپ  تب هنوگره  اب  هزرابم  دـیحوت و  لصا  رادـفرط  دوخ  تاـیح  رد  اـهنت  هن  میهاربا  هیآ 28 -) )
.دنامب رارقرب  یقاب و  ناهج  رد  هشیمه  دیحوت  هملک   ) هک تفرگ  راک  هب  ار  دوخ 

َو « ) دندرگزاب ادخ  يوس  هب  ات  داد  رارق  دوخ  باقعا  نادنزرف و  رد  هیقاب  هملک  ار  دیحوت  هملک   ) نآ وا  : » دیوگ یم هفیرش  هیآ  هکنانچ 
(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج 

هـس و  دنریگ ، یم ماهلا  ع )  ) میهاربا يدیحوت  تامیلعت  زا  دـننز  یم دـیحوت  زا  مد  نیمز  هرک  رد  هک  ینایدا  مامت  زورما  هک  نیا  بلاج 
ییوگشیپ قدص  لیلد  نیا  و  دنتـسه ، وا  نامدود  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  و  ع ) « ) یـسیع  » و ع ) « ) یـسوم  » یهلا گرزب  ربمایپ 

.تسا هنیمز  نیا  رد  نآرق 

367 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

رد رگم  دنک ؟ یمن باذع  ار  هکم  ناکرـشم  دـنوادخ  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا : لاؤس  نیا  هب  خـساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 29 -) )
ناکرشم  ] هورگ نیا  هکلب  : » دیوگ یم خساپ  رد  میتفرگ !؟» ماقتنا  دندرک  بیذکت  ار  ایبنا  هک  هتشذگ  ماوقا  زا  ام   » میدناوخن لبق  تایآ 

ِءالُؤه َو ُْتعَّتَم  َْلب  « ) دـمآ نانآ  غارـس  هب  یهلا  راکـشآ  هداتـسرف  قح و  اـت  متخاـس  دـنم  هرهب اـیند  بهاوم  زا  ار  اـهنآ  ناردـپ  و  هّکم ]
368 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌنِیبُم .) ٌلوُسَر  ُّقَْحلا َو  ُمُهَءاج  یَّتَح  ْمُهَءابآ 

ار اهنآ  تجح  مامتا  يارب  و  میدرکن ، تعاـنق  دـیحوت  هب  ناشنادـجو  مکح  یتسرپ و  تب كرـش و  نـالطب  هب  لـقع  مکح  هب  اـهنت  اـم 
.دنک مایق  نانآ  تیاده  يارب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  گرزب  ربمایپ  نیا  و  تسا ، قح  رسارس  هک  ینامسآ  باتک  نیا  ات  میداد  تلهم 

368 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هتشذگ ياهاطخ  ناربج  حالصا و  هب  هک  نیا  ياج  هب   ) دمآ اهنآ  غارـس  هب  نآرق )  ) قح هک  یماگنه  : » هک نیا  بجع  یلو  هیآ 30 -) )
اُولاق ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اََّمل  َو  « ) میرفاک نآ  هب  تبسن  ام  تسا و  رحس  نیا  دنتفگ : دنتساخرب و ) تفلاخم  هب  يریثک  هورگ  دنزادرپ  شیوخ 

(. َنوُِرفاک ِِهب  اَّنِإ  ٌرْحِس َو  اذه 

368 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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؟ هدشن لزان  نادنمتورث  زا  یکی  رب  نآرق  ارچ  هیآ 31 -) )
یهاو و ياـه  هناـهب زا  رگید  یکی  هب  اـجنیا  رد  دوـب ، ناربماـیپ  توـعد  ربارب  رد  ناکرـشم  ياـهیئوج  هناـهب  زا  نخـس  لـبق  تاـیآ  رد 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  نانآ  ساسا  یب
اَذه َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  ( !؟» تسا هدشن  لزان  فئاط ) هّکم و   ) رهـش ود  نیا  زا  يدـنمتورث )  ) گرزب و درم  رب  نآرق  نیا  ارچ  دـنتفگ : «و 

(. ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا 

368 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ار یمالسا  یهلا و  هاگدید  دهد و  یم ینکش  نادند  ياهخساپ  یفارخ  تشز و  رکفت  زرط  نیا  ندیبوک  يارب  دیجم  نآرق  هیآ 32 -) )
ات َکِّبَر .) َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ  ( !؟» دننک یم میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  اهنآ  ایآ  : » دیوگ یم تسخن  دزاس ، یم مسجم  الماک 

.دننک لزان  وا  رب  ینامسآ  باتک  و  دنشخب ، توبن  دنهاوخب  سک  ره  هب 
تاماقم رد  اهنآ  تواـفت  لـیلد  زگره  دراد  دوجو  اـهناسنا  ناـیم  رد  یگدـنز  حطـس  رظن  زا  یفـالتخا  تواـفت و  رگا  هتـشذگ  نیا  زا 
رگیدکی ات  میداد  يرترب  یضعب  يارب  ار  یضعب  میدرک و  میسقت  ناشنایم  رد  ایند  تایح  رد  ار  اهنآ  تشیعم  ام  : » هکلب تسین ، يونعم 

َذِخَّتَِیل ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر  اْینُّدـلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن   ) دـنیامن نواـعت  مه  اـب  و  هدرک » رخـسم  ار 
(. ایِرْخُس ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب 

لباقتم تمدخ  نواعت و  قیرط  زا  زج  یگدنز  نیا  هرادا  و  تسا ، یعمج  هتسد  یگدنز  کی  رـشب  یگدنز  هک  دنا  هدرک شومارف  اهنآ 
.تسین ریذپ  ناکما 

اَّمِم ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو  « ) تسا رتهب  رترب و  ماقم ) هاـج و  لاـم و  زا   ) دـننک یم يروآ  عمج  هچنآ  ماـمت  زا  تراـگدرورپ  تمحر  «و 
369 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُعَمْجَی .)

.درادن تمیق  نزو و  یسگم  لاب  هزادنا  هب  راگدرورپ  برق  یهلا و  تمحر  ربارب  رد  اهتورث  اهماقم و  نیا  مامت  هکلب 

369 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

مدع مالسا و  یـشزرا  ماظن  نوماریپ  ثحب  نانچمه  نآرق  نیغورد ) ياهـشزرا  ! ) يا هرقن ياهفقـس  اب  هوکـش  اب  ياهرـصق  هیآ 33 -) )
.دهد یم همادا  ار  يدام  تاماقم  تورث و  لام و  ندوب  رایعم 

یناسک يارب  ام  دنوش  یهارمگ )  ) دحاو تما  مدرم  همه  هک  دش  یمن ببـس  يدام ) بهاوم  زا  راّفک  نّکمت   ) رگا : » دیامرف یم تسخن 
ْنَأ َْول ال  َو  « ) دنور الاب  نآ  زا  هک  ییاهنابدرن  هرقن و  زا  ییاهفقـس  اب  میداد  یم رارق  ییاه  هناخ دندش  یم رفاک  نمحر  دنوادخ )  ) هب هک 

(. َنوُرَهْظَی اْهیَلَع  َجِراعَم  ٍۀَِّضف َو  ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی 

369 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ْمِِهتُوُیِبل َو  « ) دـننک هیکت  نآ  رب  هک  میداد  یم رارق  ییاهتخت  اهرد و  نانآ  ياه  هناخ يارب   » نیا رب  هوالع  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 34 -) )
(. َنُؤِکَّتَی اْهیَلَع  ًارُرُس  ًاباْوبَأ َو 
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369 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

میداد یم رارق  اهنآ  يارب  تالآ » تنیز  یلمجت و  لئاسو  عاونا   » اهنیا همه  رب  هوالع  دیازفا : یم هدرکن  افتکا  مه  نیا  هب  زاب  هیآ 35 -) )
(. ًافُرْخُز (َو 

اهرد و و  هرقن ، زا  ییاهفقـس  اب  هبوکـشا  دـنچ  للجم و  ییاهرـصق  ددرگ ، لیمکت  رظن  ره  زا  ناشقرب  قرز و  رپ  يداـم و  یگدـنز  اـت 
.تسا ناتسرپ  ایند  دوبعم  دوصقم و  بولطم و  هکنانچ  نآ  راگن  شقن و  هنوگره  و  یتنیز ، لئاسو  عاونا  و  ددعتم ، ياهتخت 

ُّلُک ْنِإ  َو  « ) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تراگدرورپ  دزن  ترخآ  تسا و  يدام  يایند  یگدـنز  عاـتم  اـهنیا  همه  اـما  : » دـیازفا یم سپس 
(. َنیِقَّتُْمِلل َکِّبَر  َْدنِع  ُةَرِخْآلا  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ُعاتَم  اََّمل  َِکلذ 

تسیاب یم هک  تسا  شزرا  یب راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  يردق  هب  ایند  یتالمجت  لئاسو  نیا  يدام و  ياه  هیامرـس هک  نیا  نخـس  هاتوک 
رفک یناـمیا و  یب يوس  هب  بلط  اـیند  تیفرظ و  مک  مدرم  رگا  و  دـشاب ، قـح  نارکنم  راّـفک و  نوـچمه  شزرا  یب دارفا  بیـصن  اـهنت 

370 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دورطم  روفنم و  هورگ  نیا  بیصن  اهنت  ار  اه  هیامرس نیا  دنوادخ  دندش  یمن لیامتم 
.تسین روما  نیا  ناسنا  تیصخش  شزرا و  سایقم  دننادب  ناگمه  ات  درک ، یم

هن و  تساهنآ ، تیـصخش  رب  لیلد  يدام  بهاوم  نیا  زا  ناملاظ  رافک و  زا  یهورگ  ندوب  دـنم  هرهب هن  هک  دوش  یم نشور  اـجنیا  زا  و 
ناـسنا ياوقت  ناـمیا و  هب  يررـض  رازبا ، کـی  تروص  هب  لوقعم ، دـح  رد  روـما  نیا  زا  هدافتـسا  هن  و  نآ ، زا  ناـنمؤم  ندوـب  مورحم 

.ینآرق یمالسا و  حیحص  رکفت  تسا  نیا  و  دنز ، یم

370 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

یبایزرا يدام  ياهرایعم  رب  ار  زیچ  همه  هک  دوب  یناتسرپ  ایند  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  نیطایـش ! نیـشنمه  هیآ 36 -) )
: دیامرف یم دیوگ ، یم نخس  تسادخ  زا  یگناگیب  هک  ایند  هب  یگتسبلد  رابگرم  راثآ  زا  یکی  زا  اجنیا  رد  دننک ، یم

ِرْکِذ ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  «! ) تسوا نیرق  هراوـمه  سپ  میتـسرف ، یم وا  غارـس  هب  ار  یناطیـش  دوـش  نادرگ  يور  ادـخ  داـی  زا  سک  ره  «و 
(. ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا 

ّطلسم ناسنا  رب  یناطیش  هک  دوش  یم بجوم  نآ ، قرب  قرز و  هب  یگتخابلد  و  ایند ، تاذل  رد  ندش  قرغ  ادخ و  رکذ  زا  تلفغ  يرآ !
«! تسوا هاوخ  رطاخ  هک  اجره  درب  یم ، » هدنکفا شندرگ  رد  يا  هتشر و  دشاب ، وا  نیرق  هراومه  ددرگ و 

370 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

.دنهد یم ماجنا  نالفاغ  نیا  هراب  رد  نیطایش  هک  مهم  رما  ود  هب  سپس  هیآ 37 -) )
(. ِلِیبَّسلا ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  « ) دنراد یم زاب  ادخ  هار  زا  ار  هورگ  نیا  نیطایش ]  ] اهنآ و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا 

.دندرگن زاب  میقتسم  طارص  هب  زگره  ات  دننک  یم داجیا  یعنام  دننکفا و  یم اهنآ  هار  رس  رب  یگنس  دننک  تشگزاب  هدارا  تقو  ره 
َنُوبَـسْحَی َو  «! ) دنتـسه اهنآ  یقیقح  ناگتفای  تیاده  دننک  یم نامگ  : » هک دنهد  یم تنیز  اهنآ  رظن  رد  ار  یهارمگ  قیرط  نانچ  نآ  و 

(. َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ 

370 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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ات وا  لالـضا  رد  نیطایـش  و  شیوخ ، یهارمگ  رد  ربخ  یب لفاغ و  ناسنا  دـنک  یم ادـیپ  همادا  نانچمه  عضو  نیا  هصـالخ  هیآ 38 -) )
شنیرق یلو و  دنیب  یم  ) دوش یم رـضاح  ام  دزن  هک  ینامز  ات  ، » دوش یم زاب  وا  نیب  تقیقح  مشچ  و  دور ، یم رانک  اه  هدرپ هک  یماگنه 

قرشم هلصاف  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ : یم دنز و ) یم دایرف  هدوب ! وا  ياهیتخبدب  همه  لماع  هک  یسک  نامه  تسوا ، اب  نانچمه 
371 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب ! برغم  و 

(. ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یَّتَح  «! ) وت یتسه  ینیشنمه  نیرق و  دب  هچ 
.تسا یکی  اجنآ  اب  اجنیا  ربهر  تسود و  نیرق و  ناهج و  نیا  ياه  هنحص زا  هدرتسگ  تسا  یمسجن  تمایق  هنحص  يرآ !

371 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

: دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذـل  دـتفا ، یمن یئادـج  زگره  نیطایـش  اهنآ و  نایم  و  دـسر ، یمن یئاـج  هب  زگره  وزرآ  نیا  یلو  هیآ 39 -) )
َو « ) دیکرتشم باذع  رد  همه  هجیتن  رد  و  دیدرک ، ملظ  امـش  هک  ارچ  درادن ، يدوس  امـش  لاح  هب  زورما  تمادن  وگتفگ و  نیا  زگره  »

(. َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل 
.دینیبب هشیمه  يارب  رگید  ياهباذع  اب  ار  ءوس  نیشنمه  نیا  باذع  دیاب 

نیا لمحت  تساسرف  تقاـط  هچ  دـنک و  یم سأـی  هب  لدـبم  هشیمه  يارب  نیطایـش  زا  ییادـج  دروم  رد  ار  اـهنآ  دـیما  بیترت  نیا  هب  و 
!؟ ینیشنمه

371 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

زا هدرک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يوـس  هب  ار  نخـس  يور  دراذـگ و  یم دوـخ  لاـح  هب  ار  هورگ  نـیا  نآرق  اـجنیا  رد  هیآ 40 -) )
، دش هتفگ  نخـس  اهنآ  زا  لبق  تایآ  رد  هک  دندوب  یهورگ  نامه  شامق  زا  و  دندرک ، یم بیذکت  ار  وا  هتـسویپ  هک  یلدروک  نالفاغ 

يراکشآ یهارمگ  رد  هک  ار  یناسک  ناروک و  ای  یناسرب ؟ نارک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یم وت  ایآ  : » دیامرف یم هدرک ، ثحب 
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َناک  ْنَم  َیْمُْعلا َو  يِدْهَت  ْوَأ  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َْتنَأَف  َأ  « ) ینک تیاده  دنتسه 

371 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هب ار ، نخـس  يور  اجنیا  رد  تفگ  یم نخـس  رگمتـس  ریذـپان و  تیادـه  جوجل و  رافک  زا  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 41 -) )
رطاخ شمارآ  یّلست و  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیدهت و  ادیدش  ار  هورگ  نیا  هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمرگ  ربمایپ 
َِکب َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف  «! ) مینک یم ناشتازاجم  تفرگ و  مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  امتح  مربب ، اهنآ  نایم  زا  ار  وت  هاگ  ره  : » دیامرف یم دشخب  یم

(. َنوُمِقَْتنُم ْمُْهنِم  اَّنِإَف 
.تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافو  موق ، نآ  نایم  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندرب  زا  روظنم 

371 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

طلسم اهنآ  رب  ام  زاب  میهد  ناشن  وت  هب  میا  هداد هدعو  نانآ  هب  باذع  زا  ار  هچنآ  و   » ینامب هدنز  مه  رگا  دیازفا : یم سپـس  هیآ 42 -) )
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372 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میتسه »
(. َنوُرِدَتْقُم ْمِْهیَلَع  اَّنِإَف  ْمُهانْدَعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  ْوَأ  )

همادا تروص  رد  یهلا  ماقتنا  تازاجم و  و  یـشابن ، هچ  یـشاب و  اهنآ  ناـیم  رد  هچ  دنتـسه  اـم  تردـق  لاـگنچ  رد  اـهنآ  لاـح  ره  هب 
.تسا یمتح  ناشیاهراک 

372 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هک ریگب  مکحم  هدش  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  سپ  : » دهد یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  اهرادشه  نیا  زا  دعب  هیآ 43 -) )
(. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِإ  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلِاب  ْکِسْمَتْساَف  «! ) يراد رارق  میقتسم  طارص  رب  وت 

اب وت  دوب  دهاوخن  وت  تیناقح  یفن  رب  لیلد  نانآ  زا  یهورگ  شریذپ  مدـع  و  تسین ، وت  همانرب  باتک و  رد  یجک  جاجوعا و  نیرتمک 
.تسام اب  هیقب  هدب ، همادا  شیوخ  هار  هب  تیدج  تیاهن 

372 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

(. َکِمْوَِقل ََکل َو  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  َو  « ) تسوت موق  وت و  يروآدای  هیام  هدش ) یحو  وت  رب  هک  ینآرق   ) نیا  » دیازفا یم سپس  هیآ 44 -) )
.تسا ناشفئاظو  هب  اهنآ  ندومن  انشآ  اهناسنا و  نتخاس  رادیب  نآ  لوزن  زا  فده 

(. َنُولَئُْست َفْوَس  َو  ( !؟ دیدرک هچ  ینامسآ  یحو  نیا  یهلا و  همانرب  نیا  اب  هک  تفرگ » دیهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  يدوزب  «و 

372 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

وت زا  لبق  هک  ینالوسر  زا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  لیلد  هب  نیکرـشم  دـئاقع  لاـطبا  یتسرپ و  تب یفن  يارب  سپـس  هیآ 45 -) )
اِنلُسُر َأ ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  ( !؟» میداد رارق  اهنآ  شتسرپ  يارب  ییاهدوبعم  نمحر ، دنوادخ  زا  ریغ  ایآ  سرپب ، میداتسرف 

(. َنوُدَبُْعی ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنوُد  ْنِم  اْنلَعَج 
ربمایپ نیا  ربانب  دنا ، هدومن موکحم  ار  یتسرپ  تب عطاق  روطب  یگمه  و  دنا ، هدرک دـیحوت  هب  توعد  یهلا  يایبنا  مامت  هک  نیا  هب  هراشا 

.تسا هدومن  ایحا  ار  ایبنا  یگشیمه  تنس  هکلب  هدادن ، ماجنا  يا  هقباس یب  راک  اهتب  اب  شتفلاخم  رد  مالسا 

372 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

اب وا  دروـخرب  و  نارمع » نب  یـسوم   » ادـخ ربـمغیپ  يارجاـم  زا  يا  هشوـگ هب  اـجنیا  رد  نکـش : ناـمیپ  رورغم و  ناـینوعرف  هیآ 46 -) )
زا ار  يدرم  ارچ  دتـسرفب  يربمایپ  تساوخ  یم ادـخ  رگا   » هک ناکرـشم  ساسا  یب راتفگ  هب  دـشاب  یخـساپ  اـت  هدـش ، هراـشا  نوعرف » »

373 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درکن ؟» باختنا  گرزب  تیرومأم  نیا  يارب  فئاط  هّکم و  نادنمتورث 
یـسُوم اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو  « ) میداتـسرف وا  نایرابرد  نایفارطا و  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  ياه  هناشن تایآ و  اـب  ار  یـسوم  اـم  : » دـیامرف یم

(. ِِهئاَلَم َنْوَعِْرف َو  یلِإ  اِنتایِآب 
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاقَف  « ) منایناهج راگدرورپ  هداتسرف  نم  تفگ : اهنآ  هب  یسوم  سپ  »
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373 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

؟ دوب هچ  یسوم  نشور  تازجعم  یقطنم و  لئالد  اب  ناینوعرف  نوعرف و  دروخرب  نیلوا  منیبب  نونکا  هیآ 47 -) )
اْهنِم ْمُه  اذِإ  اِنتایِآب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  « ) دـندیدنخ یم نآ  زا  یگمه  دـمآ  اهنآ  غارـس  هب  ام  تایآ  اب  یـسوم  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم نآرق 

(. َنوُکَحْضَی
.اهنآ لئالد  توعد و  نتفرگن  يدج  تسا ، نیتسار  ناربهر  ربارب  رد  ربکتسم  نالهاج  اهتوغاط و  همه  دروخرب  نیتسخن  نیا 

373 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ناـشن اـهنآ  هب  يا  هزجعم يا و  هیآ چـیه  و   » میداتـسرف يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  دوـخ  تاـیآ  تـجح ، ماـمتا  يارب  اـم  اـما  هیآ 48 -) )
(. اِهتْخُأ ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  اَّلِإ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن  ام  َو  « ) دوب رتمهم  رتگرزب و  يرگید  زا  هک  نیا  رگم  میداد  یمن

ناشن اهنآ  هب  ار  اهنیا  ریغ  و  عدافـض »  » و لـمق »  » و دارج »  » و ناـفوط »  » تازجعم اـضیب » دـی   » و اـصع »  » هزجعم زا  دـعب  بیترت  نیا  هب  و 
.میداد

َو « ) دندرگزاب قح  هار  هب  دنوش و ) رادیب   ) دیاش میدومن  راتفرگ  هدنهد ) رادـشه  ياهتازاجم  و   ) اهباذـع هب  ار  اهنآ  : » دـیازفا یم سپس 
(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَخَأ 

373 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ار ام  ات   ) ناوخب تسا  هدرک  وت  اب  هک  يدهع  هب  ار  تراگدرورپ  رحاس ! يا  دـنتفگ : اهنآ  : » میناوخ یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ  هیآ 49 -) )
اَهُّیَأ ای  اُولاق  َو  «! ) تفرگ میهاوخ  شیپ  ار  تیادـه  هار  اـم  هک  شاـب  نئمطم  و ) دـشخب ، ییاـهر  تبیـصم  ـالب و  جـنر و  درد و  نیا  زا 

(. َنوُدَتْهَُمل انَّنِإ  َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُعْدا  ُرِحاَّسلا 
وا هب  موس  يوس  زا  و  دـننز ! یم شنماد  هب  تسد  الب  عفر  يارب  رگید  يوس  زا  و  دـنناوخ ، یم شرحاس  وس  کـی  زا  یبیجع ! ریبعت  هچ 

374 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنهد ! یم تیاده  لوبق  هدعو 
.ناشمسر هار و  ناشقطنم و  تسا  نینچ  دننیشن  یم تردق  هکیرا  رب  هک  یماگنه  رورغم  نازغم  کبس  يرآ !

374 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

يرس هریخ  زا  و  تشادنرب ، اهنآ  تیاده  زا  تسد  زگره  نهوم  راد و  شین تاریبعت  نیا  رطاخ  هب  یـسوم  لاح  ره  هب  یلو  هیآ 50 -) )
.تسشن ورف  دنیشن و  ورف  اهالب  نافوط  ات  درک  اعد  اهراب  داد  همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه  دشن ، هتسخ  سویأم و  اهنآ 

هب دنتـسکش و  یم ار  دوخ  ياهنامیپ  اهنآ  میتخاـس  یم فرط  رب  اـهنآ  زا  ار  باذـع  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم هفیرـش  هیآ  هکناـنچ  اـما 
(. َنُوثُْکنَی ْمُه  اذِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  « ) دنداد یم همادا  دوخ  راکنا  تجاجل و 

زا هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  يارب  تسا  يرطاخ  تیلـست  ناناملـسم و  يارب  اـیوگ  هدـنز و  تسا  ییاهـسرد  همه  اـهنیا 
.دنوشن هتسخ  زگره  نافلاخم  یتخسرس  تجاجل و 

راک ماجنا  رس  دنتسین ، رتدنمتردق  رتیوق و  ناینوعرف  نوعرف و  زا  زگره  اهنآ  هک  تخسرس  جوجل و  نانمـشد  هب  تسا  يرادشه  زین  و 
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ș شیوخ  راک  تبقاع  رد  دننیبب و  ار  اهنآ 

374 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

؟ درادن الط  دنبتسد  ارچ  تسا  ربمایپ  رگا  هیآ 51 -) )
.تخاس لزلزتم  نوعرف  هب  تبسن  ار  مدرم  ياه  هدوت راکفا  رگید  یئوس  زا  شنوگانوگ  تازجعم  و  وس ، کی  زا  یسوم  قطنم 

نآرق هکنانچ  دریگب ، رـصم  مدرم  راکفا  رد  ار  یـسوم  ذوفن  ولج  تساوخ  یم يراک  هطلغم  يزاب و  هطـسفس  اـب  نوعرف  هک  دوب  اـجنیا 
نامرف تحت  اهرهن  نیا  و  تسین ؟ نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  ایآ  نم ! موق  يا  تفگ : داد و  ادن  دوخ  موق  نایم  رد  نوعرف  : » دـیوگ یم

ِیل َْسَیل  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يدان  َو  ( »؟ دینیب یمن ایآ  درذـگ )؟ یمن نم  ياهغاب  عرازم و  رـصق و  زا  و  ( ؟ درادـن نایرج  نم 
(. َنوُرِْصُبت الَف  ِیتْحَت َأ  ْنِم  يِرْجَت  ُراْهنَْألا  ِهِذه  َرْصِم َو  ُْکُلم 

! هنیمشپ سابل  کی  اصع و  کی  چیه ، دراد ؟ هچ  یسوم  یلو 

374 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

دیوگب نخـس  حیـصف  دـناوت  یمن زگره  و  دراد ، تسپ  يداژن  ماقم و  هک  درف  نیا  زا  نم  کش  نودـب  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 52 -) )
375 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ  « ) مرترب

( ُنِیُبی ُداکَی  ٌنیِهَم َو ال 
( نابز تنکل  و  رقف ،  ) یسوم يارب  فعض  هطقن  ود  و  لین ) تیکلام  و  رصم ، تموکح   ) دوخ يارب  گرزب  راختفا  ود  بیترت  نیا  هب  .و 

.درک نایب 
« ِیناِسل ْنِم  ًةَدـْقُع  ُْللْحا  َو  : » تشاد هضرع  تثعب  ماگنه  هب  هک  ارچ  تشادـن ، ناـبز  تنکل  ناـمز  نآ  رد  زگره  یـسوم  هک  یلاـح  رد 

.تسا نآ  رب  هاوگ  زین  نآرق  دش و  باجتسم  شیاعد  املسم  و  ( 27 هط / « ) اشگب نم  نابز  زا  ار  هرگ  ادنوادخ !

375 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ارچ هک  نیا  ای  هدـشن ؟ هداد  وا  هب  ـالط  زا  یئاهدنبتـسد  ارچ  سپ  : » تفگ هدـش  ثبـشتم  رگید  هناـهب  ود  هب  نوعرف  سپـس  هیآ 53 -) )
(. َنِینِرَتْقُم ُۀَِکئالَْملا  ُهَعَم  َءاج  ْوَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال  ( !؟ دننک قیدصت  ار  وا  راتفگ  ات  دنا » هدماین وا  هارمه  ناگتشرف 

.دننک تنیز  ار  دوخ  الط  دنب  ندرگ  دنبتسد و  اب  دیاب  اسؤر  هک  دنتشاد  هدیقع  ناینوعرف  دنیوگ  یم
ياهشزرا و  دننک ، لاطبا  ار  نیغورد  بذاک و  ياهشزرا  نیا  دنتـساوخ  یم اصوصخم  لئاسم  نیا  زا  يریگ  هرانک  اب  یهلا  ناربمایپ  اما 

.دنزاس نآ  نیشناج  ار  یکاپ  اوقت و  ملع و  ینعی  یناسنا  لیصا 

375 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

يرابتعا یب هب  و  دوبن ، لفاغ  نادنچ  رما  تیعقاو  زا  نوعرف  هک : نیا  نآ  و  دنک ، یم هراشا  یفیطل  هتکن  هب  نآرق  هیآ  نیا  رد  هیآ 54 -) )
تعاطا يو  زا  هجیتن  رد  درمـش  کبـس  ار ) اـهنآ  لوقع  و  درک ، قیمحت   ) ار دوخ  موق  وا   » یلو تشاد ، هجوت  شیب  مک و  اهـشزرا  نیا 
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(. ُهوُعاطَأَف ُهَمْوَق  َّفَخَتْساَف  «! ) دندرک
رکف و زا  ینیئاپ  حطـس  رد  ار  مدرم  دـیاب  یگماـک  دوخ  همادا  يارب  هک  تسا  نیا  دـساف  راـبج و  ياـهتموکح  همه  مسر  هار و  ـالوصا 

.دننک قیمحت  ار  اهنآ  لئاسو  عاونا  اب  و  دنرادهگن ، هشیدنا 
اب اوق  مامت  اب  هک  تسا  یناطیـش  هماکدوخ و  ياهتموکح  نمـشد  نیرتگرزب  اهتلم  يرکف  دشر  یهاگآ و  اهتلم و  ندش  رادیب  هک  ارچ 

ج4، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  قساف  یموق  اهنآ   » دهد یم نایاپ  لیمکت و  هلمج  نیا  اب  ار  قوف  هیآ  هک  نیا  بلاج  دـننک ! یم هزرابم  نآ 
376 ص :

(. َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دندوب
یتاهرت تاغیلبت و  نینچ  میلـست  دـندوبن  لقع  مکح  ادـخ و  نامرف  تعاـطا  زا  جراـخ  قساـف و  رگا  هارمگ  موق  نیا  هک  نیا  هب  هراـشا 

.دندش یمن
.دندرک یم تیعبت  یقساف  زا  هک  دندوب  یناقساف  اهنآ  يرآ !

376 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

نآ زا  دـعب  مینیبب  نونکا  اما  یـسوم  یهلا  هداتـسرف  لباقم  رد  ناشیاهیراک  هطلغم  ناـینوعرف و  نوعرف و  تاـیانج  دوب  نیا  هیآ 55 -) )
!؟ دیـسر اجک  هب  اهنآ  راک  ماجنا  رـس  قح ، لباقم  رد  اـهنآ  میلـست  مدـع  و  نوگاـنوگ ، قرط  زا  اـهتجح  ماـمتا  داـشرا و  ظـعو و  همه 

انوُفَـسآ اَّمَلَف  «! ) میدرک قرغ  ار  همه  و  میتفرگ ، ماقتنا  اهنآ  زا  دـندروآ  مشخ  هب  ناـشلامعا ) اـب   ) ار اـم  هک  یماـگنه  اـما  : » دـیامرف یم
(. َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتنا 

راـختفا و تکوش  تزع و  ماـمت  هک  ارچ  دوـمن ، باـختنا  اـهنآ  يارب  ار  قرغ  تازاـجم  اـهتازاجم  ماـمت  ناـیم  زا  اـصوصخم  دـنوادخ 
هیکت نآ  يور  شتردـق  عباـنم  ماـمت  ناـیم  زا  نوعرف  هک  دوـب  شناوارف  گرزب و  ياـه  هخاـش لـین و  میظع  دور  ناـمه  اـب  ناشتردـق 

.درک یم

376 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

یتربع و  باذـع ) رد   ) ناماگـشیپ ار  اهنآ  ام  : » دـیامرف یم نخـس  نیا  عومجم  زا  يریگ  هجیتن  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 56 -) )
(. َنیِرِخْآِلل اًلَثَم  ًافَلَس َو  ْمُهاْنلَعَجَف  « ) میداد رارق  ناگدنیآ  يارب 

376 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هراشا

هیآ 57) )

376 ص :  لوزن ..... : نأش 
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اب هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تساخرب ، هلباقم  هب  ثراح » نب  رـضن  ، » تفگ نخـس  شیرق  نارـس  زا  یهورگ  يارب  يزور  ادخ  لوسر 
ادـخ زا  ریغ  هچنآ  امـش و   » دـناوخ اـهنآ  رب  ار  هیآ  نیا  سپـس  تخاـس ، موـکحم  ار  وا  یتـسرپ ) تـب نـالطب  نوـماریپ   ) یقطنم لـئالد 

«. دیوش یم دراو  نآ  رد  یگمه  دوب و  دیهاوخ  منهج  مزیه  دیتسرپ  یم
لباقم رد  ثراح » نب  رضن  : » تفگ هّللا » دبع   » هب هریغم » نب  دیلو  ، » تسویپ عمج  نآ  هب  دمآ و  يرعبز » نب  هّللا  دبع   » ارجام نیا  زا  دعب 

.دش هدنامرد  دّمحم 
ایآ دیـسرپب  هلا ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم   ) وا زا  مداد ، یم ار  شخـساپ  مدـید  یم ار  وا  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : هـّللا » دـبع  »

؟ دنخزود رد  ناشنادباع  اب  نادوبعم  همه  هک  تسا  تسرد 
377 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نب  یسیع   » يراصن ار و  زیزع »  » دوهی و  میتسرپ ، یم ار  ناگتشرف  ام  تسا  نینچ  رگا 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  ار  نخس  نیا  میشاب )! حیسم  زیزع و  نوچ  یناربمایپ  ناگتشرف و  اب  ام  هک  دراد  یبیع  هچ   ) ار میرم »
نیا دوب ، دهاوخ  خزود  رد  شنادباع  اب  مه  وا  دوش  عقاو  دوبعم  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  سک  ره  يرآ ! : » دومرف هّللا  لوسر  دـنتفگ ،

«. داد یم روتسد  اهنآ  هب  ناطیش  هک  ار  زیچره  و  دندیتسرپ ، یم ار  نیطایش  تقیقح  رد  ناتسرپ  تب
.دیدرگ لزان  اًلَثَم )...  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّمل  َو   ) ثحب دروم  هیآ  زین  دش و  لزان  ایبنا  هروس  هیآ 101  هک  دوب  اجنیا 

377 ص :  ریسفت ..... :

اهتب وا و  تیهولا  هراب  رد  ناکرشم  راتفگ  یفن  حیسم و  ترـضح  تیدوبع  ماقم  نوماریپ  اجنیا  رد  نآرق  دنخزود ؟ رد  نادوبعم  مادک 
ینوعرف ناتـسرپ  تب اب  وا  هزرابم  یـسوم و  توعد  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ییاـهثحب  يارب  تسا  یلیمکت  هک  دـیوگ  یم نخس 

.دمآ
اََّمل َو   ) دـندش یم نادرگ  يور  و  دـندیدنخ » یم نآ  زا  وت  موق  دـش  هدز  یلثم  میرم  دـنزرف  هراب  رد  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم تسخن 

(. َنوُّدِصَی ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض 
ُبَـصَح ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  ام  ْمُکَّنِإ َو   » هفیرـش هیآ  ندینـش  ماگنه  هب  ءازهتـسا  ناونع  هب  ناکرـشم  هک  تسا  نامه  لاـثم  زا  روظنم 

عقاو دوبعم  زین  میرم  نب  یـسیع  هک  دوب  نیا  نآ  دـنتفگ و  ( 98 ایبنا / « ) دیخزود مزیه  دیتسرپ  یم ادـخ  زا  ریغ  ار  هچنآ  امـش و  َمَّنَهَج »
هرخـسم دندیدنخ و  دـنتفگ و  میـشاب ! یـسیع  هیاسمه  زین  نامیاهتب  ام و  هک  رتهب  هچ  دـشاب  خزود  رد  دـیاب  هیآ  نیا  مکح  هب  هدـش و 

! دندرک

377 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

(. َوُه ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  اُولاق َأ  َو  ( ؟»] حیسم  ] وا ای  تسا  رتهب  ام  نایادخ  ایآ  دنتفگ :  » سپس هیآ 58 -) )
(. ًالَدَج اَّلِإ  ََکل  ُهُوبَرَض  ام  « ) دنا هدزن وت  يارب  لادج  يور  زا  زج  ار  لثم  نیا  و   » دنناد یم ار  تقیقح  اهنآ  نادب  یلو 

(. َنوُمِصَخ ٌمْوَق  ْمُه  َْلب   ) دنوش یم لسوتم  لطاب  هب  قح  زا  يریگولج  يارب  و  دنرگشاخرپ ،» زوت و  هنیک  یهورگ  اهنآ  هکلب  »
378 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

378 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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َوُه ْنِإ   ) میدرک ثوعبم  قلخ  يربهر  تّوبن و  هب  ار  وا  و  میدیشخب » وا  هب  تمعن  ام  هک  دوب  يا  هدنب طقف  حیـسم ]  ] وا  » هکلب هیآ 59 -) )
(. ِْهیَلَع انْمَْعنَأ  ٌْدبَع  اَّلِإ 

(. َلِیئارْسِإ ِینَِبل  اًلَثَم  ُهاْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  لیئارسا  ینب  يارب  یئوگلا  هنومن و  ار  وا  «و 
شدوخ هک  هنوگ  ناـمه  و  درک ، توعد  وا  تیدوبع  هب  ار  همه  و  تشاد ، فارتـعا  راـگدرورپ  تیدوبع  ماـقم  هب  شرمع  ماـمت  رد  وا 

زا دعب  ار  ثیلثت  ای  حیسم  تیهولا  هفارخ  هکلب  دادن ،» یسک  هب  دیحوت  ریسم  زا  فارحنا  هزاجا  دوب  تّما  نایم  رد  هک  مادام  : » دیوگ یم
.دندروآ دوجو  هب  وا 

378 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

دنک یم ناـشنامیا  رب  رارـصا  هک  دراد  اـهنآ  یگدـنب  تیدوـبع و  هب  يزاـین  ادـخ  دـننکن  مّهوـت  هک  نیا  يارب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 60 -) )
ْمُْکنِم اْنلَعََجل  ُءاـشَن  َْول  َو  « ) دنـشاب امـش  نیـشناج  هک  میهد  یم رارق  نیمز  رد  یناگتـشرف  امـش  ياـج  هب  میهاوخب  اـم  رگا  : » دـیامرف یم

(. َنوُُفلْخَی ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَِکئالَم 
.دنسانش یمن ار  يراک  وا  یگدنب  تعاطا و  زج  و  دنراد ، قح  نامرف  رب  رس  هک  یناگتشرف 

378 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

« تسا تمایق  زور  رب  یهاگآ  ببس  یـسیع )  ) وا : » دیامرف یم تسا  حیـسم  ترـضح  ياهیگژیو  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ 61 -) )
(. ِۀَعاَّسِلل ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  (َو 

لح نآ  وترپ  رد  گرم  زا  دعب  یگدـنز  هلأسم  هک  دـنوادخ  نایاپ  یب تردـق  رب  تسا  یلیلد  ردـپ  نودـب  وا  دـلوت  هک  تهج  نیا  زا  ای 
.دوش یم

کیدزن رب  لیلد  دریگ و  یم تروص  نامز  رخآ  رد  یمالسا  ددعتم  تایاور  قبط  نامسآ  زا  حیسم  ترـضح  لوزن  هک  رظن  نیا  زا  ای  و 
.تسا تمایق  مایق  ندش 

هار دوخ  هب  نآ  هیحان  زا  دـیدرت  کش و  زگره  و   » تسا کیدزن  نآ  عوقو  یعطق و  تمایق  مایق  دـیامرف : یم نآ  لاـبند  هب  لاـح  ره  هب 
(. اِهب َّنُرَتْمَت  الَف  « ) دیهدن

.دینکن راتفر  تمایق  زا  نالفاغ  نوچمه  لمع  رظن  زا  هن  و  هدیقع ، رظن  زا  هن 
(. ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِنوُِعبَّتا  َو  « ) تسا میقتسم  هار  نیا  هک  دینک  يوریپ  نم  زا  «و 

379 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

379 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

زا ادخ و  هار  زا   ) ار امش  ناطیش   » دیشاب شوه  هب  درادهگن ، يربخ  یب تلفغ و  رد  ار  امش  هتسویپ  دهاوخ  یم ناطیـش  یلو  هیآ 62 -) )
ٌّوُدَع ْمَُکل  ُهَّنِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُصَی  َو ال  « ) تسامـش يارب  يراکـشآ  نمـشد  وا  هک  ارچ  درادـن ، زاب  زیخاتـسر ) رد  ناتتـشونرس  هب  هجوت 

(. ٌنِیبُم
ناشن تشهب  زا  اهنآ  جارخا  اوح و  مدآ و  ناتردام  ردـپ و  هسوسو  ماگنه  هب  راب  کـی  تسخن  زور  زا  ار  دوخ  ینمـشد  توادـع و  وا 
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.تخاس دهاوخ  هارمگ  ار  نیصلخم »  » زج مدآ  نادنزرف  همه  هک  دومن  دای  دنگوس  هک  یماگنه  هب  رگید  راب  و  داد ،

379 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

یسیع هک  یماگنه  : » دیامرف یم اجنیا  رد  دش  هراشا  حیسم  ترضح  یگدنز  ياهیگژیو  زا  يا  هشوگ هب  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 63 -) )
هک ار  يروما  ضعب  ات  ما ) هدمآ  ) ما و هدروآ تمکح  امش  يارب  نم  تفگ : دمآ ، یهلا ) تایآ  تازجعم و   ) تانیب نتـشاد  تسد  رد  اب 

يِذَّلا َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  ِۀَمْکِْحلِاب َو  ْمُُکْتئِج  ْدَق  َلاق  ِتانِّیَْبلِاب  یـسیِع  َءاج  اََّمل  َو  « ) منک نییبت  امـش  يارب  دیراد  فالتخا  هتـسویپ  نآ  رد 
(. ِهِیف َنوُِفلَتْخَت 

هب و  دراد ، یم زاب  لمع  نامیا و  رد  فارحنا  هنوگره  زا  ار  ناسنا  هک  یگدـنز - حیحـص  ياه  همانرب و  قح ، دـئاقع  مامت  هب  تمکح » »
.تسا هدش  قالطا  دزادرپ - یم وا  قالخا  سفن و  بیذهت 

ار هعماج  ماظن  اهنآ  دوجو  هک  تسا  یتافالتخا  نتخاس  فرطرب  نآ  دراد و  لابند  هب  زین  يرگید  فدـه  اـهنیا  رب  هوـالع  تمکح  نیا 
.دیامن یم هیکت  هلأسم  نیا  يور  شنانخس  نتم  رد  حیسم  ترضح  اذل  و  دنک ، یم هراچیب  نادرگرس و  ار  مدرم  و  دزیر ، یم مه  هب 

« دـیئامن تعاطا  ارم  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  تسا ) نیا  نم  توعد  ياوتحم  تسا و  نینچ  هک   ) نونکا : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  )

379 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

راگدرورپ دنوادخ  عطق  روطب  : » دیوگ یم دزاس  فرط  رب  دوخ  تیدوبع  هنیمز  رد  ار  یماهبا  هنوگره  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 64 -) )
(. ْمُکُّبَر یِّبَر َو  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسامش راگدرورپ  نم و 

380 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  متسه ، يربدم  قلاخ و  هب  دنمزاین  امش  دننامه  میتسه  دوجو و  مامت  رد  زین  نم 
.تسا نم  يامنهار  نم و  کلام  وا 

، تسین شتـسرپ  قیال  وا  ریغ  هک  ارچ  ُهوُُدبْعاَف .) « ) دینک شتـسرپ  ار  وا  تسا ) نینچ  هک   ) نونکا : » دنک یم هفاضا  رتشیب  دیکأت  يارب  و 
.تسا ّبر  وا  دنبوبرم و  همه 

اذه « ) میقتـسم طارـص  تسا  نیا  : » دیوگ یم دنامن  یقاب  يا  هناهب چیه  ياج  ات  دنک  یم دیکأت  يرگید  هلمج  اب  ار  دوخ  نخـس  مه  زاب 
(. ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص 

.تسین نآ  رد  جاجوعا  فارحنا و  هک  تسا  یهار  تسا ، راگدرورپ  یگدنب  تیدوبع و  هار  نامه  تسار  هار  يرآ !

380 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

َفَلَتْخاَف « ) دـندرک فالتخا  حیـسم ) هراب  رد   ) اهنآ نایم  زا  ییاههورگ   » مه زاب  تادـیکأت  همه  نیا  اـب  هک  نیا  بجع  اـما  هیآ 65 -) )
(. ْمِِهْنَیب ْنِم  ُبازْحَْألا 

.دندناوخ یم شیادخ  دنزرف  رگید  یضعب  هدش ! لزان  نیمز  هب  هک  دنتشادنپ  یم ادخ  ار  وا  یضعب 
.دنتسناد یم سدقلا ) حور  نبا و  با و  سدقم  تاذ  هس   ) هناگ هس  ياهمونقا  زا  یکی  ار  وا  یضعب 

ثیلثت و هلأسم  دش  بلاغ  تیرثکا  هدیقع  ماجنا  رس  یلو  دندرمش ، یم وا  هداتـسرف  ادخ و  هدنب  ار  وا  دندوب  تیلقا  رد  هک  یهورگ  اهنت 
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.تفرگ ارف  ار  تیحیسم  ناهج  هناگ ، هس  نایادخ 
میقتسم طارص  زا  و   ) دندرک متس  هک  یناسک  رب  ياو  : » دیامرف یم هدرک ، دیدهت  تمایق  زور  كاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  هیآ  نایاپ  رد 

(. ٍمِیلَأ ٍمْوَی  ِباذَع  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  « ) كاندرد زور  باذع  زا  اهنآ ) رب  ياو  دندش ، فرحنم 
، كاندرد شهودـنا  ترـسح و  كاندرد ، شتازاجم  باذـع و  كاـندرد ، شباـسح  لوط  تسا ، یکاـندرد  زور  تماـیق  زور  يرآ !

.تسا كاندرد  زین  شتحیضف  یئاوسر و 

380 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

ناکرشم نافرحنم و  نینچمه  و  جوجل ، ناتسرپ  تب  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  ترخآ ؟ باذع  زج  دیتسه  هچ  راظتنا  رد  هیآ 66 -) )
ریـسفت هدیزگرب  زج  دنـشک ، یم راظتنا  ار  يزیچ  هچ  اهنیا  : » دـیامرف یم هدرک ، مسجم  ار  اهنآ  راک  نایاپ  اجنیا  رد  و  دوب ، یـسیع  تّما 

381 ص : ج4 ، هنومن ،
(. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ًۀَتَْغب َو  ْمُهَِیتْأَت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ( !؟» دنتسین هجوتم  هک  یلاح  رد  دیآ  اهنآ  غارس  هب  تمایق  ناهگان  هک  نیا 

حصان چیه  تحیـصن  هب  شوگ  هک  يدرف  تمذم  ماقم  رد  هک  نیا  لثم  تسا ، دارفا  هنوگ  نیا  یعقاو  لاح  نایب  تقیقح  رد  لاؤس  نیا 
! تسا شیوخ  گرم  راظتنا  رد  اهنت  وا  مییوگ : یم دزاس  یم مهارف  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  يدوبان  لماوع  دهد و  یمن ارف  یقفشم 

381 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

، هتشادرب هدرپ  دنهد  یم مه  هب  تدوم  تسد  ایند ، قرب  قرز و  ای  و  داسف ، هانگ و  ریسم  رد  هک  یناتـسود  تلاح  زا  سپـس  هیآ 67 -) )
(. َنیِقَّتُْملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  «! ) ناراکزیهرپ رگم  دنرگیدکی  نمشد  زور  نآ  رد  ناتسود  : » دیوگ یم

یگراچیب یتخبدب و  لماع  ار  يرگید  اهنآ  زا  مادکره  هک  ارچ  تسا ، یعیبط  زور  نآ  رد  توادع  هب  اهیتسود  هنوگ  نیا  ندش  لیدبت 
و دـنز ، یم رود  ینادواج  ياهـشزرا  روحم  رب  هک  ارچ  تسا ، ینادواج  اـهنآ  یتسود  دـنویپ  هک  دـنناراکزیهرپ  اـهنت  درمـش ، یم دوخ 

.دوش یم رتراکشآ  تمایق  رد  شراب  رپ  جیاتن 

381 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

.اهنآ راختفارپ  تشونرس  زا  تسا  ینایب  و  نیقتم »  » تالاح فاصوا و  يارب  تسا  يریسفت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 68 -) )
ٌفْوَخ ِدابِع ال  ای  « ) دیوش یم نیگهودنا  هن  و  تسامـش ، رب  یـسرت  هن  زورما  نم ! ناگدنب  يا  : » دیوگ یم اهنآ  هب  دـنوادخ  زور  نآ  رد 

(. َنُونَزْحَت ُْمْتنَأ  َمْوَْیلا َو ال  ُمُْکیَلَع 
هک یمایپ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دوش ، یم زاغآ  اهفیـصوت  نیرتهب  اب  هک  یمایپ  دـنوادخ ، يوس  زا  هطـساو  نودـب  یمایپ  یبلاج ! ماـیپ  هچ 

يرآ دیادز ، یم لد  زا  ار  هتـشذگ  زا  هودنا  مغ و  هنوگره  هک  یمایپ  دنک ، یم لئاز  ینارگنرپ  زور  نآ  رد  ار  ناسنا  ینارگن  نیرتمهم 
.تسالاب تیزم  راهچ  ياراد  مایپ  نیا 

381 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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هب هک  یناسک  نامه  : » دـیامرف یم هتخاس ، رتصخـشم  رگید  هلمج  ود  اب  ار  یمارگ  ناگدـنب  ناراکزیهرپ و  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 69 -) )
382 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربارب  رد   ) دندروآ و نامیا  ام  تایآ 

(. َنیِِملْسُم اُوناک  اِنتایِآب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  « ) دندوب میلست  ام ) روتسد  نامرف و 

382 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

رد هک  ار  یحلاص  نانمؤم  ادخ و  صلاخ  ناگدـنب  شاداپ  اجنیا  رد  درب !...  تذـل  شندـید  زا  مشچ  دـهاوخب و  لد  هچنآ  هیآ 70 -) )
.دهد یم دیون  اهنآ  هب  هدنزرا  تمعن  تفه  اب  ار  نادیواج  تشهب  و  دنک ، یم نایب  دوب  هدمآ  نایم  هب  اهنآ  فیصوت  لبق  تایآ 

(. َۀَّنَْجلا اُولُخْدا  « ) دیوش تشهب  دراو   » دوش یم باطخ  اهنآ  هب  نانم  گرزب و  دنوادخ  يوس  زا  دیامرف : یم تسخن 
.تسادخ اهنآ  زا  یعقاو  هدننک  ییاریذپ  بیترت  نیا  هب 

(. ْمُکُجاوْزَأ ُْمْتنَأ َو  « ) ناتنارسمه امش و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  تمعن  نیتسخن  هب  سپس 
ایند هودنا  رد  رگا  هک  ناشنانز  يارب  مه  تسا و  شخب  تذل  نادرم  يارب  مه  نابرهم  نامیا و  اب  نارسمه  رانک  رد  ندوب  تسا  نشور 

.دنشاب کیرش  زین  ترخآ  يداش  رد  دندوب  کیرش 
(. َنوُرَبُْحت «! ) دیوش تشهب  دراو  ینامداش  تیاهن  رد   » دیشاب و يداش  رورس و  قرغ  یگمه  : » دنک یم هفاضا  سپس 

382 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

« دننادرگ یم اهنآ  درگادرگ  ار  روهط ) بارـش   ) یئالط ياهماج  و  اذـغ ) ي   ) اهفرظ : » دـیامرف یم تمعن  نیموس  نایب  رد  و  هیآ 71 -) )
(. ٍباوْکَأ ٍبَهَذ َو  ْنِم  ٍفاحِِصب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  )

.دنوش یم ییاریذپ  رسدرد  چیه  نودب  و  افص ، شیاسآ و  شمارآ و  تیاهن  رد  اذغ ، نیرتهب  زا  و  فورظ ، نیرتهب  رد  اهنآ 
: دـیامرف یم تسا  عمج  نآ  رد  ناهج  يونعم  يدام و  ياهتمعن  مامت  هک  دـنک  یم هراشا  رگید  تمعن  ود  هب  مجنپ  مراهچ و  هلحرم  رد 

(. ُُنیْعَْألا ُّذَلَت  ُسُْفنَْألا َو  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  َو  « ) تسا دوجوم  درب  یم تذل  نآ  زا  اهمشچ  دنهاوخ و  یم اهلد  هچنآ  تشهب  رد  «و 
رطاخ هدوسآ  رظن  نیا  زا  ار  نایتشهب  فیـصوت ، نیمـشش  رد  دشاب ، ینادواج  هک  تسا  یماگنه  تمعن  شزرا  هک  اجنآ  زا  لاح  ره  هب 

383 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  : » دیامرف یم هتخاس ،
(. َنوُِدلاخ اهِیف  ُْمْتنَأ  َو  « ) دنام دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

383 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

نیا : » دیازفا یم دـنهد  یمن هناهب »  » هب دـنهد و  یم اهب »  » هب ار  یتشهب  ياهتمعن  همه  نیا  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  اجنیا  رد  هیآ 72 -) )
(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  َو  « ) دیداد یم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دیوش  یم نآ  ثراو  امش  هک  تسا  یتشهب 

هک دراد  يرترب  ردقنآ  ناتلامعا  اب  هسیاقم  رد  دیراد  یم تفایرد  هچنآ  یلو  تسامش ، تاجن  یلصا  هیاپ  امش  لامعا  هک  نیا  هب  هراشا 
! دیا هدروآ تسد  هب  یهلا  لضف  زا  ناگیار  ار  همه  ییوگ 

383 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 
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يارب : » دـیامرف یم دـشاب ، یم یهلا  ياهتمعن  نیرتهب  زا  هک  تسا  یتشهب  ياـه  هویم زا  نخـس  تمعن  نیمتفه  نیرخآ و  رد  هیآ 73 -) )
(. َنُولُکْأَت اْهنِم  ٌةَرِیثَک  ٌۀَهِکاف  اهِیف  ْمَُکل  « ) دینک یم لوانت  اهنآ  زا  هک  تسا  یناوارف  ياه  هویم تشهب  رد  امش 

383 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

رد ات  هدـش  حیرـشت  تماـیق  رد  نارفاـک  ناـمرجم و  تشونرـس  اـجنیا  رد  میوش ! تحار  باذـع  زا  میریمب و  میراد  وزرآ  هیآ 74 -) )
.ددرگ رتنشور  بلطم  دعب  ود  ره  دنتشاد  راگدرورپ  رادربنامرف  نانمؤم  هک  يزیگنا  قوش  تشونرس  اب  هسیاقم 

(. َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِباذَع  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  « ) دنام دنهاوخ  هنادواج  خزود  باذع  رد  نامرجم  : » دیامرف یم تسخن 

383 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هیآ ددرگ  هتـساک  نآ  تدش  زا  اجیردت  و  دـبای ، فیفخت  نامز  تشذـگ  اب  مئاد » باذـع   » تسا نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 75 -) )
« دنسویأم زیچ  همه  زا  اجنآ  رد  و  تسین ) نانآ  يارب  یتاجن  هار  هنوگ  چیه  و   ) دبای یمن فیفخت  اهنآ  باذع  زگره  : » دیازفا یم هفیرش 

(. َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُه  ْمُْهنَع َو  ُرَّتَُفی  (ال 
.تدش رظن  زا  مه  و  تسا ، یمئاد  نامز  رظن  زا  مه  اهنآ  باذع  بیترت  نیا  هب  و 

383 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

شیوخ يارب  دوخ  اهنآ  هک  تسا  يزیچ  یهلا  كاـندرد  باذـع  نیا  هک  دزاـس  یم ناـشن  رطاـخ  ار  هتکن  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 76 -) )
: دیامرف یم دنا ، هتخاس مهارف 

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  َنیِِملاَّظلا .) ُمُه  اُوناک  ْنِکل  ْمُهانْمَلَظ َو  ام  َو  « ) دـنا هدوب راکمتـس  دوخ  اهنآ  یلو  میا  هدرکن یمتـس  اهنآ  هب  ام  »
384 ص : ج4 ،

دوخ يارب  یهورگ  هک  يرادنپ  لئاسم  هن  درمش  یم وا  لامعا  ناسنا و  دوخ  ار  اهتواقش  اهتداعس و  همه  یلصا  همشچ  رس  نآرق  يرآ !
.دنا هدرک تسرد 

384 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  یگراچیب  زا  يرگید  هشوگ  نایب  هب  سپس  هیآ 77 -) )
ای اْوَدان  َو  ! ) میوش هدوسآ  كاندرد  باذع  نیا  زا  ات  دناریمب » ار  ام  تراگدرورپ  شاک ) يا   ) خزود کلام  يا  دنشک : یم دایرف  اهنآ  »

(. َکُّبَر اْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلام 
ادـخ زا  هک  دروآ  یم راشف  ناسنا  رب  بئاصم  نانچ  یهاگ  اما  تسا ، تایح  همادا  ناـهاوخ  دزیرگ و  یم گرم  زا  سک  ره  هک  نیا  اـب 

دراد و یموـمع  هبنج  ناـمرجم  يارب  اـجنآ  رد  دوـش  عـقاو  یـضعب  يارب  اـیند  رد  رگا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـنک ، یم گرم  ياـنمت 
.دننک یم گرم  يانمت  یگمه 

درادن دوجو  گرم  قیرط  زا  یتح  یتاجن  و  دیتسه » یندـنام  اجنیا  رد  امـش  دـیوگ : یم  » خـساپ اهنآ  هب  خزود  کلام  هک  دوس  هچ  اما 
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(. َنُوثِکام ْمُکَّنِإ  َلاق  )

384 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

یلو میدروآ ، امـش  يارب  ار  قح  ام  : » دـیوگ یم خزود  شتآ  رد  اهنآ  دولخ  يارب  تسا  یتلع  تقیقح  رد  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 78 -) )
(. َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکل  ِّقَْحلِاب َو  ْمُکاْنئِج  ْدََقل   ) دیتسین میلست  نآ  ربارب  رد  و  دیراد » تهارک  قح  زا  امش  رثکا 

داعم و دیحوت و  هلأسم  لوا  هجرد  رد  دنچ  ره  دوش  یم لماش  ار  زاس  تشونرس  قیاقح  همه  هک  دراد  يا  هدرتسگ ینعم  قح »  » هب ریبعت 
.دراد رارق  نآرق 

نیا و  دـیدوب ، قح  فلاـخم  امـش  الـصا  دـیدوبن  فلاـخم  یهلا  ناربماـیپ  اـب  اـهنت  امـش  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تقیقح  رد  ریبعت  نیا 
.دروآ ناغمرا  هب  امش  يارب  ار  نادیواج  باذع  تفلاخم ،

384 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هکلب : » دیامرف یم هتخاس ، سکعنم  لطاب  زا  ار  اهنآ  يرادفرط  قح و  زا  ار  اهنآ  يرازیب  تهارک و  زا  يا  هشوگ هیآ  نیا  رد  هیآ 79 -) )
(. َنُومِْربُم اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  « ) میراد اهنآ ) هراب  رد   ) يریذپان رییغت  مکحم و  هدارا  زین  ام  دنتفرگ  هئطوت ) رب   ) یمکحم میمصت  اهنآ 

رب هبرض  دنناوتب  یقیرط  ره  زا  و  دنناسر ، لتق  هب  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  دننک ، شوماخ  ار  مالسا  رون  ات  دندیچ  اه  هئطوت اهنآ 
385 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  دراو  نیملسم 

.میهد رفیک  تخس  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ار  اهنآ  میا  هدرک هدارا  زین  ام 

385 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

یناهنپ و رارـسا  ام  هک  دنرادنپ  یم اهنآ  ایآ  : » دـیامرف یم تساهنآ ، ياهیرگ  هئطوت  للع  زا  یکی  نایب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 80 -) )
(. ْمُهاوَْجن ْمُهَّرِس َو  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ  ( ؟» میونش یمن ار  اهنآ  یشوگ  رد  نانخس 

یَلب َو « ) دنـسیون یم ار ) اهنآ  ياوجن   ) دنرـضاح و نانآ  دزن  اـم  ناگتـشرف )  ) نـالوسر و  » مه و  میونـش ، یم اـم  مه  تسین ، نینچ  یلو 
(. َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر 

385 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

يارب دـنزرف  دوجو  هب  ناشداقتعا  برع و  ناکرـشم  زا  وگتفگ  هروس  زاغآ  رد  اصوصخم  هتـشذگ ، تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 81 -) )
يدـنزرف دوجو  زا  مد  هک  اهنآ  هب  دـیامرف : یم هدـش  دراو  لطاب  دـیاقع  نیا  یفن  يارب  يرگید  قیرط  زا  اـجنیا  رد  .دوب  ناـیم  رد  ادـخ 

يو زا  مدراذگ و  یم مارتحا  وا  هب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  دشاب  يدـنزرف  نمحر  دـنوادخ  يارب  رگا  وگب :  » دـننز یم ادـخ  يارب 
(. َنیِِدباْعلا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌَدلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  ُْلق  « ) مدرک یم تعاطا 

مدراذگ یم مارتحا  وا  دنزرف  هب  امش  زا  لبق  نم  و  تسا ، رتنوزف  میهاگآ  تفرعم و  رتشیب و  ادخ  هب  مداقتعا  نامیا و  امـش  همه  زا  اریز 
.مدرک یم تعاطا  يو  زا 
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385 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

اهنامـسآ و راگدرورپ  تسا  هزنم  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، یهاو  ياهاعدا  نیا  یفن  رب  ینـشور  لـیلد  هب  نخـس  نیا  زا  دـعب  هیآ 82 -) )
(. َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِّبَر  َناْحبُس  « ) دننک یم اهنآ  هک  یفیصوت  زا  شرع  راگدرورپ  نیمز ،

؟ دراد دنزرف  هب  يزاین  هچ  دشاب ، یم میظع  شرع  راگدرورپ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  ربدم  کلام و  هک  یسک 

385 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

تـسا دارفا  شاـمق  نیا  اـب  ثحب  شور  زا  رگید  یعوـن  دوـخ  هک  ناـجوجل  نـیا  دـیدهت  یئاـنتعا و  یب ناوـنع  هـب  سپـس  هیآ 83 -) )
هب هک  ار  يزور  ات  يزاب ! مرگرـس  و  دنـشاب ، رو  هطوغ لطاب  رد  ات  راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  تسا ) نینچ  هک   ) نونکا : » دـیازفا یم

اُوبَْعلَی اوُضوُخَی َو  ْمُهْرَذَف   ) دننیچب ار  دوخ  نیگنن  تشز و  راکفا  لامعا و  خلت  ياه  هویم و  دننک » تاقالم  تسا  هدش  هداد  هدـعو  اهنآ 
386 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُدَعُوی .) يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح 

دوعوم زور  هب  دنگوس  ِدوُعْوَْملا » ِمْوَْیلا  َو  : » تسا هدـش  دای  دـنگوس  نآ  هب  هیآ 2  جورب  هروس  رد  هک  تسا  يدوعوم  موـی  ناـمه  نیا 
[« زیخاتسر زور  ]

386 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

رظن کی  زا  لبق و  تایآ  يارب  تسا  يا  هجیتن رظن  کی  زا  هک  تسا  دیحوت  هلأسم  نوماریپ  نخس  همادا  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هیآ 84 -) )
.تسا رثؤم  دیحوت  ینابم  میکحت  رد  همه  هک  تسا  هدمآ  دنوادخ  يارب  فیصوت  تفه  نآ  رد  نآ و  لیمکت  میکحت و  يارب  یلیلد 

يادخ ارحـص ، يادخ  ایرد ، يادخ  یتح  دـندوب و  لئاق  هناگادـج  دوبعم  هلا و  نیمز  نامـسآ و  يارب  هک  ناکرـشم  لباقم  رد  تسخن 
رد هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم دندوب ، هتخاس  دوخ  رادنپ  رد  تادوجوم  عاونا  قباطم  یفلتخم  نایادخ  و  حلـص ، يادـخ  گنج و 

(. ٌهلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) دوبعم نیمز  رد  تسا و  دوبعم  نامسآ 
(. ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  « ) تسا میلع  میکح و  وا  : » دیازفا یم موس  مود و  فیصوت  رد  سپس 

دناد و یم یبوخ  هب  ار  ناگدنب  لامعا  بیترت  نیا  هب  و  ربخ ، اب  هاگآ و  زیچ  همه  زا  و  تسا ، تمکح  باسح و  يور  شیاهراک  مامت 
.دهد یم رفیک  شاداپ و  ار  اهنآ  شتمکح  قبط  رب 

386 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

نخـس نیمز  اهنامـسآ و  هب  تبـسن  شتیکلاـم  وا و  دوـجو  مئاد  ناوارف و  تاـکرب  زا  فیـصوت ، نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد  هیآ 85 -) )
َو « ) دـشاب یم تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  کلام  هک  یـسک  تسا  ریذـپان  لاوز  تکرب و  رپ  : » دـیامرف یم دـیوگ ، یم

(. امُهَْنَیب ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  َكَرابَت 
زاـب وا  يوس  هب  یگمه  و  تسوا ، تاذ  صوصخم  تماـیق  ماـیق  زا  یهاـگآ  : » دـیازفا یم فیـصوت  نیمتفه  نیمـشش و  رد  هرخـالاب  و 

(. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ِۀَعاَّسلا َو  ُْملِع  ُهَْدنِع  َو  « ) دیوش یم هدنادرگ 
رد امش  عجرم  و  تسوا ، تسد  هب  تمایق  رد  امش  تشونرس  هک  ارچ  اهتب  زا  هن  دیهاوخب  وا  زا  دیهاوخ  یم یتکرب  ریخ و  رگا  نیا  ربانب 
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.تسادخ اهنت  زور  نآ 
387 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

387 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

، تسا ناکرشم  خلت  ماجنا  رس  كرش و  هدیقع  لاطبا  هراب  رد  نخس  نانچمه  اجنیا  رد  تسا ؟ تعافش  رب  رداق  یـسک  هچ  هیآ 86 -) )
نادوبعم نیا  غارـس  هب  تعافـش  نامگ  هب  اهنآ  رگا  دـیامرف : یم تسخن  دزاس ، یم راکـشآ  ار  اهنآ  داقتعا  نالطب  يرگید  لـئالد  اـب  و 

َنیِذَّلا ُِکلْمَی  َو ال  « ) دنتسین یتعافـش  هنوگ  چیه  رب  رداق  کلام و  دنناوخ  یم ادخ  زا  ریغ  اهنآ  هک  ینادوبعم   » هک دننادب  دیاب  دنور  یم
(. َۀَعافَّشلا ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی 

رگم : » دـیامرف یم هدرک ، انثتـسا  ار  اهنآ  هیآ  لیذ  رد  دنتـشاد  دوجو  نانآ  دـننام  ناگتـشرف و  اهنآ  نادوبعم  نایم  رد  هک  اـجنآ  زا  یلو 
(. ِّقَْحلِاب َدِهَش  ْنَم  اَّلِإ  « ) دنا هداد قح  هب  تداهش  هک  یناسک 

اهنآ  » هکلب دننک ، تعافـش  دشاب  دیحوت  نییآ  زا  فرحنم  كرـشم و  تسرپ و  تب دـنچ  ره  سکره ، يارب  اهنآ  هک  تسین  نانچ  یلو 
(. َنوُمَْلعَی ْمُه  َو   ) دنراد تعافش  هزاجا  یسک  هچ  يارب  دنناد » یم یبوخ  هب 

387 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

هچ ینک  لاؤس  اهنآ  زا  رگا  و  : » دیوگ یم هداد ، نکـش  نادـند  خـساپ  اهنآ  هب  هتفرگ ، ناکرـشم  دوخ  تادـقتعم  زا  سپـس  هیآ 87 -) )
(. ُهَّللا َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  «! ) هّللا دنیوگ : یم ملسم  روطب  تسا ؟ هدیرفآ  ار  اهنآ  یسک 

زاـب وا  ریغ  يوس  هب  ادـخ  تداـبع  زا  هنوگچ  تسا ) نینچ  هک   ) نوـنکا : » دـیوگ یم شنزرـس  تمـالم و  ناوـنع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل 
(. َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ( !؟» دنوش یم فرحنم  هدنادرگ و 

387 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

زا هنوگچ  اـهنآ  : » دـیامرف یم هتفگ ، نخـس  قـطنم  یب جوـجل و  موـق  نیا  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ربماـیپ  تیاکـش  زا  هیآ  نیا  هیآ 88 -) )
ای ِِهلِیق  َو  ( ؟ دنوش یم لفاغ  دنروآ » یمن نامیا  هک  دنتسه  یموق  اهنیا  اراگدرورپ ! دیوگ : یم هک  دنوادخ ) هاگـشیپ  رد   ) ربمایپ تیاکش 

(. َنُونِمُْؤی ٌمْوَق ال  ِءالُؤه  َّنِإ  ِّبَر 
يارب ار  نیـشیپ  ماوقا  كاندرد  تشذگرـس  مدش ، دراو  راذنا  تراشب و  قیرط  زا  متفگ ، نخـس  اهنآ  اب  زور  بش و  نم  دـیوگ : یم وا 

وت دندرواین ، نامیا  تشاذـگن و  رثا  اهنآ  درـس  بلق  رد  نم  مرگ  نانخـس  همه  نیا  اب  اما  متفگ  دوب ، ینتفگ  هچنآ  و  مدرمـش ، رب  اهنآ 
.اهنآ یناد و  یم

388 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

388 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 43) فرخزلا ةروس 

(. ْمُْهنَع ْحَفْصاَف  « ) نادرگرب يور  اهنآ  زا  تسا ) نینچ  هک   ) نونکا : » دهد یم روتسد  وا  هب  هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 89 -) )
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ُْلق َو  « ) امش رب  مالس  وگب : اهنآ  هب   » هکلب دشابن  يرگشاخرپ  تنوشخ و  اب  مأوت  یئادج  رهق و  ینعم  هب  وت  ینادرگ  يور  لاح  نیع  رد 
(. ٌمالَس

.یگناگیب یئادج و  ناونع  هب  هکلب  تیحت ، یتسود و  ناونع  هب  یمالس  هن 
هک یماگنه  ًامالَس » اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  : » تسا هدمآ  ناقرف  هروس  هیآ 63  رد  هک  تسا  یمالس  هیبش  تقیقح  رد  مالس  نیا 

مأوت ییانتعا  یب هناشن  هک  یمالس  مالس » دنیوگ : یم اهنآ  خساپ  رد  دنهد  رارق  باطخ  دروم  دوخ ) تشز  نانخس  اب   ) ار اهنآ  نالهاج 
.تسا يراوگرزب  اب 

اهنآ اب  يراک  ادخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  عادو  یئادج و  نیا  دننکن  نامگ  ات  دنک ، یم دـیدهت  ینعمرپ  يا  هلمج اب  ار  اهنآ  لاح  نیا  اب 
(. َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  « ) تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  اما  : » دیامرف یم درادن ،

هروس نایاپ  « !؟ دـنا هتخاـس مهارف  نتـشیوخ  يارب  دوخ  ياـهتجاجل  اـب  یکاـندرد  باذـع  نازوس و  شتآ  هچ  تسناد  دـنهاوخ  يرآ !
« فرخز

389 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

389 ص :  [ ..... 44  ] ناخد هروس 

هراشا

تسا هیآ  و 59  هدش ، لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

389 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  تفه  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياهشخب 
راب نیلوا  يارب  ردق  بش  رد  ار  نآ  لوزن  هک  هفاضا  نیا  اب  تسا ، دیجم  نآرق  تمظع  نایب  سپس  هعطقم و  فورح  زا  هروس  زاغآ  - 1

.دنک یم نایب 
.دیوگ یم نخس  یتسه  ناهج  رد  وا  تمظع  ياه  هناشن زا  یضعب  نایب  ادخ و  یگناگی  دیحوت و  زا  رگید  شخب  رد  - 2

.تساهنآ كاندرد  ياهرفیک  عاونا  و  رافک ، تشونرس  هروس  نیا  زا  یمهم  شخب  - 3
تـسکش ناینوعرف و  لباقم  رد  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  تشذگرـس  زا  یتمـسق  نالفاغ  نیا  نتخاس  رادیب  يارب  يرگید  شخب  رد  - 4

.دنک یم وگتفگ  ناشتکاله ، يدوبان و  و  اهنآ ، تخس 
ار هروس  نیا  تایآ  زا  يرگید  تمسق  ناراکزیهرپ  رورپ  حور بلاج و  ياهـشاداپ  نایخزود و  كاندرد  ياهباذع  تمایق و  هلأسم  - 5

.دهد یم لیکشت 
.تسا هدش  حرطم  هروس  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  عوضوم  نیمز  نامسآ و  تقلخ  شنیرفآ و  زا  فده  نینچمه  - 6

390 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم نایاپ  دوب  هدش  زاغآ  هک  هنوگ  نامه  نآرق  تمظع  نایب  اب  ار  هروس  ماجنا ، رس  - 7
.تسا هتفرگ  مان  ناخد »  » هروس ناونع  هب  هروس  نیا  هدمآ  نایم  هب  نیبم » ناخد   » زا نخس  هروس  نیا  مهد  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  و 

390 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 
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: تسا هدمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دنک یم انب  وا  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ دنوادخ  دناوخب  هعمج  زور  بش و  ار  ناخد  هروس  هک  یسک  »

دنوادخ دناوخب  هلفان  هضیرف و  ياهزامن  رد  ار  ناخد  هروس  هک  یسک  : » هدش لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
ار باسح  و  دهد ، یم رارق  شـشرع  هیاس  رد  ار  وا  دنک و  یم ثوعبم  دنرب  یم رـس  هب  تینما  رد  تمایق  زور  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  وا 

«. دهد یم شتسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  دریگ و  یم ناسآ  وا  رب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

390 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

تفه اعومجم  هک  هدنیآ  هروس  ود  هتـشذگ و  هروس  راهچ  دننامه  زین  هروس  نیا  يادـتبا  رد  تکربرپ : یبش  رد  نآرق  لوزن  هیآ 1 -) )
.میوش یم ور  هب  ور  مح .) « ) میم اح -  » هعطقم فورح  اب  دهد  یم لیکشت  ار  هروس 

390 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو  « ) راکشآ باتک  نیا  هب  مسق  : » دیامرف یم هدرک ، دای  دنگوس  دیجم  نآرق  هب  هیآ  نیمود  رد  هیآ 2 -) )
.تسا هدش  باسح  شیاه  همانرب و  هدنزاس ، شماکحا  هدنز ، شتامیلعت  راکشآ ، شفراعم  نشور ، شیاوتحم  هک  یباتک 

390 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

روطب : » دـیوگ یم هتخاـس ، نشور  ار  تقیقح  نیا  هفیرـش  هیآ  تسا ؟ هدـش  رکذ  يروظنم  هچ  يارب  دـنگوس  نیا  مینیبب  اـما  هیآ 3 -) )
(. ٍۀَکَرابُم ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  « ) میدرک لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  تسا ) مالسا  ربمایپ  تیناقح  دنس  هک   ) ار نآرق  ام  ملسم 

ناسکی تاردقم  قیالخ و  تشونرس  هک  یبش  تفر ، دوخ  هب  يا  هزات گنر  نآرق  لوزن  اب  تیرشب  ناهج  تاردقم  هک  یتکرب  رپ  بش 
391 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش ، یم هدز  مقر  نآ  رد 

.دش لزان  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  ردق  بش  رد  زاس ، تشونرس  یبش  رد  نآرق  يرآ !
« میدوب هدننک  راذنا  هراومه  ام  : » دـیامرف یم هدـش ، هراشا  نآ  هب  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  نامه  دوب ؟ هچ  نآ  لوزن  زا  یلـصا  فدـه  اما 

(. َنیِرِْذنُم اَّنُک  اَّنِإ  )
ربمایپ نداتسرف  و  میهد ، یم تیرومأم  ناکرـشم  ناملاظ و  نداد  میب  يارب  ار  دوخ  ناگداتـسرف  هک  تسام  یگـشیمه  تنـس  کی  نیا 

.تسا هلسلس  نیا  زا  هقلح  نیرخآ  زین  نیبم  باتک  نیا  اب  مالسا 

391 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

قبط رب  روما  زا  يرما  ره  نآ  رد   » هک تسا  یبش  ردق  بش  دیوگ : یم ردق ، بش  يارب  تسا  یحیـضوت  فیـصوت و  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
رد دیوگ : یم هک  تسا  يرایـسب  تایاور  اب  گنهامه  نایب  نیا  ٍمیِکَح .) ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  « ) دوش یم نییبت  لیـصفت و  هیهلا  تمکح 

نییبت قیرفت و  بش  نآ  رد  رگید ، روما  و  اهرمع ، دـمآ  رـس  و  قازرا ، و  ددرگ ، یم نییعت  اهناسنا  همه  لاس  کی  تاردـقم  ردـق  بش 
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.دوش یم

391 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

زا دوب  ینامرف   » ردق بش  رد  نآرق  لوزن  يرآ  دیامرف : یم تسادخ  هیحان  زا  نآرق  هک  ینعم  نیا  رب  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنِإ  انِْدنِع  ْنِم  ًاْرمَأ  « ) میداتسرف ار ) دمحم   ) ام ام  يوس 

391 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

یتمحر رطاخ  هب   » اهنیا همه  دـیازفا : یم ردـق  بش  تاردـقم  ربمایپ و  لاـسرا  نآرق و  لوزن  یلـصا  تلع  ناـیب  يارب  سپـس  هیآ 6 -) )
(. َکِّبَر ْنِم  ًۀَمْحَر  « ) تراگدرورپ يوس  زا  تسا 

.دتسرفب اهنآ  يارب  امنهار  همانرب و  و  دنکن ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناگدنب  هک  دنک  یم باجیا  وا  نارک  یب تمحر  يرآ !
وا : » دیامرف یم تسوا  دیحوت  ماقم  رگنایب  یگمه  هک  درمـش  یم دنوادخ  يارب  يا  هناگتفه فاصوا  دعب  تایآ  هیآ و  نیمه  لیذ  رد  و 

(. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  « ) تسا میلع  عیمس و 
.تسا هاگآ  اهنآ  ياهلد  نورد  رارسا  هب  دونش و  یم ار  ناگدنب  ياضاقت 

391 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

هتفرگ رارق  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  : » دیامرف یم فیصوت  نیموس  نایب  رد  سپس  هیآ 7 -) )
392 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  رگا  دشاب ، یم تسا 

(. َنِیِنقُوم ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِّبَر  « ) دیراد نیقی 
رد .دنتشادنپ  یم یبر  تادوجوم  عاونا  زا  عون  ره  يارب  و  دندوب ، لئاق  يددعتم  بابرا  نایادخ و  هب  ناکرشم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا 

تادوجوم همه  راگدرورپ  هک  دنک  یم تابثا  دشک و  یم همه  رب  نالطب  طخ  امُهَْنَیب » ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِّبَر   » هلمج اب  هیآ  نیا 
.تسا یکی  ملاع 

392 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

اَّلِإ َهلِإ  ال  « ) دناریم یم دنک و  یم هدنز  تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  : » دیامرف یم فیـصوت  نیمـشش  نیمجنپ و  نیمراهچ و  رد  هیآ 8 -) )
(. ُتیُِمی ِییُْحی َو  َوُه 

ُمُِکئاـبآ ُّبَر  ْمُکُّبَر َو  « ) تسامـش نیتـسخن  ناردـپ  راـگدرورپ  امـش و  راـگدرورپ  وا  : » دـیازفا یم فیـصوت  نیرخآ  نـیمتفه و  رد  و 
(. َنِیلَّوَْألا

دوجو دناوت  یمن وا  زج  يدوبعم  نیا  ربانب  .تسوا  نایناهج  همه  ناتناردپ و  امش و  راگدرورپ  و  تسوا ، تسد  هب  امش  گرم  تایح و 
؟ دوش عقاو  دوبعم  دناوت  یم تسا ، گرم  تایح و  کلام  هن  و  دراد ، تیبوبر  ماقم  هن  هک  یسک  ایآ  دشاب ، هتشاد 

392 ص :  دریگ ..... : یم ارف  ار  نامسآ  همه  هدنشک  يدود  هک  زور  نآ  هیآ 9 -) )
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، تسا مهارف  ناوارف و  نیقی  لیصحت  بابسا  دنشاب  نیقی  بلاط  اهنآ  رگا  هک  دوب  نایم  رد  نیا  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا 
ٍّکَـش ِیف  ْمُه  َْلب  «! ) دننک یم يزاب  قیاقح  اب  دنّکـش و  رد  اهنآ  هکلب  ، » دنتـسین قح  بلاط  نیقی و  يایوج  اهنآ  دیازفا : یم هیآ  نیا  رد 

(. َنُوبَْعلَی
نیا زا  هکلب  تسا ، يا  هدـیچیپ هلأسم  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب  دـنراد  دـیدرت  وت  توبن  ینامـسآ و  باـتک  نیا  تیناـقح  رد  اـهنآ  رگا 

.دننک یم دروخرب  نآ  اب  یخوش  هب  و  دنریگ ، یمن يّدج  ار  نآ  هک  تسا  تهج 

392 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  هک  یلاح  رد  و  هتخادرپ ، تخـسرس  جوجل و  نارکنم  نیا  دیدهت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
(. ٍنِیبُم ٍناخُِدب  ُءامَّسلا  ِیتْأَت  َمْوَی  ْبِقَتْراَف  «! ) دروآ دیدپ  يراکشآ  دود  نامسآ  هک  شاب  يزور  رظتنم  سپ  »

392 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. َساَّنلا یَشْغَی  «! ) دریگ یم ارف  ار  مدرم  مامت   » هک يدود  هیآ 11 -) )
393 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌمِیلَأ .) ٌباذَع  اذه  «! ) تسا یهلا  كاندرد  باذع  نیا  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  سپس  و 

ارف هناشن  و  دـناشوپ ، یم ار  نامـسآ  هحفـص  تمایق  هناتـسآ  رد  ناهج و  نایاپ  رد  هک  تسا  یظیلغ  دود  نامه  نیبم » ناخد   » زا روظنم 
.تسا نادسفم  ناملاظ و  يارب  یهلا  میلا  باذع  زاغآ  رس  ایند و  رخآ  تاظحل  ندیسر 

393 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

هابتـشا هب  و  دور ، یم رانک  ناشمـشچ  لباقم  زا  تلفغ  ياه  هدرپ و  دریگ ، یم ارف  ار  اهنآ  دوجو  ماـمت  بارطـضا  تشحو و  هیآ 12 -) )
ناـمیا هک  نک  فرط  رب  اـم  زا  ار  باذـع  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم دـنروآ و  یم ادـخ  هاـگرد  هب  ور  دـنوش  یم فـقاو  دوـخ  گرزب 

(. َنُونِمُْؤم اَّنِإ  َباذَْعلا  اَّنَع  ْفِشْکا  اَنَّبَر  «! ) میروآ یم

393 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

زاب دوخ  هار  زا  و   ) دـنوش یم رکذـتم  اجک  زا  هنوگچ و  اهنیا  : » دـیامرف یم هدز ، ناـمرحمان  نیا  هنیـس  رب  در  تسد  وا  یلو  هیآ 13 -) )
ٌلوُسَر ْمُهَءاج  ْدَـق  يرْکِّذـلا َو  ُمَُهل  یَّنَأ  ( !؟» دـمآ اهنآ  غارـس  هب  نشور ) لئالد  تازجعم و  اب   ) راکـشآ لوسر  هک  نیا  اب  دـندرگ ) یم

(. ٌنِیبُم
.دوب حضاو  نیبم و  همه  شتازجعم  لئالد و  اه و  همانرب تامیلعت و  مه  دوب و  راکشآ  شدوخ  مه  هک  یلوسر 

393 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

زا  » دنوش اریذپ  ناج  هب  ار  شتاروتسد  دنروآ و  نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  دنهن و  وا  نامرف  رب  رـس  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  اما  هیآ 14 -) )
ٌمَّلَعُم اُولاـق  ُْهنَع َو  اْوَّلَوَـت  َُّمث  «! ) دـنا هدرک اـقلا  وا  هب  ار  بلاـطم  نیا  نارگید  هـک  تـسا  يا  هناوـید وا  دـنتفگ : دـندش و  نادرگ  يور  وا 
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(. ٌنُونْجَم

393 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

دوخ ياهراک  هب  رگید  راب  دیریگ و ) یمن تربع  یلو   ) میزاس یم فرط  رب  امـش  زا  ار  باذع  یمک  ام  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 15 -) )
(. َنوُِدئاع ْمُکَّنِإ  اًلِیلَق  ِباذَْعلا  اوُفِشاک  اَّنِإ  « ) دیدرگ یم زاب 

393 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

ماقتنا ام  يرآ  تفرگ  میهاوخ  تردـق  اب  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  رد   » میریگ یم ماـقتنا  اـهنآ  زا  اـم  دـیامرف : یم هیآ  نیا  رد  و  هیآ 16 -) )
(. َنوُمِقَْتنُم اَّنِإ  يْربُْکلا  َۀَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی  « ) میا هدنریگ

393 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

هب اجنیا  رد  تفگ ، یم نخس  قح  لباقم  رد  اهنآ  میلست  مدع  برع و  ناکرشم  یـشکرس  زا  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 17 -) )
394 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیمه  زین  اهنآ  هک  نیشیپ  مما  زا  يا  هنومن

يارب دشاب  يرطاخ  یلست  مه  ات  دنک ، یم هراشا  دندش ، التبم  شحاف  یتسکش  كاندرد و  یباذع  هب  ماجنا  رس  دندرک و  یط  ار  ریـسم 
ار نوعرف  موـق  اـهنیا  زا  شیپ  اـم  : » دـیامرف یم تسا ، نوـعرف  یـسوم و  ناتـساد  نآ  .جوـجل و  نارکنم  يارب  يدـیدهت  مه  ناـنمؤم و 

(. َنْوَعِْرف َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََقل  َو  « ) میدومزآ
(. ٌمیِرَک ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  َو  « ) دمآ ناشغارس  هب  يراوگرزب  لوسر  ماگنه ) نیا  رد  «و 

394 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

هب ار  ادخ  ناگدنب   » روما تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  تبحم  زا  هدنکآ  ریذـپلد و  هنابّدؤم و  رایـسب  ینحل  اب  یـسوم  هیآ 18 -) )
(. ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ  « ) متسه امش  يارب  ینیما  هداتسرف  نم  هک  دیراذگاو  نم 

394 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

نیا نم  رگید  تیرومأم  دـیوگ : یم لیئارـسا  ینب  نتخاس  دازآ  ای  دـنوادخ  تعاطا  هب  اهنآ  توعد  زا  دـعب  یـسوم  سپـس  هیآ 19 -) )
ياه هتفگ رب   ) ینشور لیلد  امـش  يارب  نم  هک  دیرادهگن ) شیوخ  ّدح  و   ) دیزرون ربکت  دنوادخ  ربارب  رد  : » میوگب امـش  هب  هک  تسا 

(. ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  ْمُکِیتآ  یِّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  ْنَأ ال  َو  « ) ما هدروآ دوخ )
.نشور یقطنم  لئالد  مه  و  راکشآ ، تازجعم  مه 

394 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 
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تمهت و هنوگ  چـیه  زا  دـننیبب  دوخ  عورـشمان  عفانم  فلاخم  تهج  رد  ار  سک  ره  تسرپ  ایند  ناربکتـسم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 20 -) )
امش راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  و  : » دیازفا یم يرگـشیپ  ناونع  هب  یـسوم  دننک ، یمن راذگ  ورف  مادعا ، لتق و  یتح  و  ازـسان ،

(. ِنوُمُجْرَت ْنَأ  ْمُکِّبَر  یِّبَِرب َو  ُتْذُع  یِّنِإ  َو  « ) دینک راسگنس  ای - مهتم  ارم - هک  نیا  زا  مرب  یم هانپ 
ظفاح و ادـخ  ما و  هداتـسیا سفن  نیرخآ  اـت  و  مرادـن ، كاـب  امـش  ياهدـیدهت  زا  نم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 

.تسا نم  نابهاگن 

394 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

يریگ هرانک و  دینک ، اهر  ارم  لقا  دیروآ ال  یمن نامیا  نم  هب  رگا  : » هک دـیوگ  یم اهنآ  هب  ار  شنخـس  نیرخآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. ِنُولِزَتْعاَف ِیل  اُونِمُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو   ) دیوشن مدرم  ندروآ  نامیا  محازم  و  دینک »

نینچ دننیـشنب و  شوماـخ  دـننیب  یم رطخ  رد  ار  ناشعورـشمان  عفاـنم  یناطیـش و  تردـق  هک  رورغم  ناراـبج  تـسا  نـکمم  رگم  یلو 
؟ دنریذپب ار  يداهنشیپ 

395 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

395 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

ناینوعرف رد  يرثا  چـیه  یلو  درک ، هدافتـسا  نامرجم  نیا  کیرات  ياهلد  رد  ذوفن  يارب  تیادـه  لئاسو  ماـمت  زا  یـسوم  هیآ 22 -) )
ماظن رظن  زا  دشابن  ناشتیاده  هب  يدیما  چیه  هک  يدساف  موق  هک  ارچ  دـیدن ، اهنآ  هب  نیرفن  زج  يا  هراچ دـش و  سویأم  اذـل  دیـشخبن ،

.دنرادن تایح  قح  شنیرفآ 
َّنَأ ُهَّبَر  اعَدَـف  « ) دـنراکهنگ مرجم و  یموق  اهنیا  هک  تشاد  هضرع  شراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  یـسوم  سپ  : » دـیوگ یم هفیرـش  هیآ  اذـل 

(. َنُومِرُْجم ٌمْوَق  ِءالُؤه 
یهورگ اـهنیا  ادـنوادخ ! دـیوگ : یم هزادـنا  نیمه  هکلب  نک ، ناـنچ  نینچ و  ار  اـهنآ  ادـنوادخ ! دـیوگ  یمن يا ؟ هناـبدؤم نـیرفن  هـچ 

.هدنامن یقاب  ناشتیاده  هب  يدیما  هک  دنمرجم 

395 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

روتسد وا  هب  لیئارسا  ینب  تاجن  ناینوعرف و  رب  باذع  لوزن  همدقم  ناونع  هب  و  درک ، تباجا  ار  یسوم  ياعد  زین  دنوادخ  هیآ 23 -) )
ْمُکَّنِإ اًْـلَیل  يِداـبِِعب  ِرْـسَأَف  «! ) دـیوش یم بیقعت  شنایرکـشل ) نوـعرف و  فرط  زا   ) امـش هک  هد  تکرح  هنابـش  ارم  ناگدـنب  : » دـش هداد 

(. َنوُعَبَّتُم
.دنیآ راتفرگ  تساهنآ  راظتنا  رد  هک  یتشونرس  هب  ات  دننک  بیقعت  ار  امش  اهنآ  تسا  مزال  شابن ، نارگن  اما 

395 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

ِكُْرتا َو   ) رذگب و  راذـگب » هداشگ  مارآ و  ار  ایرد   » دـیتشذگ تمالـس  هب  یگمه  ایرد  زا  هک  یماگنه  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 24 -) )
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(. ًاوْهَر َرْحَْبلا 
.تسا لین  میظع  دور  نامه  تایآ  نیا  رد  ایرد  زا  روظنم 

نیا دـنراذگب و  مه  رب  رـس  اهبآ  رگید  راب  دنتـشذگ  ایرد  زا  دوخ  هک  یماگنه  دـندوب  لـیام  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  هک  تسا  یعیبط 
نوعرف و دـیراذگب  دـینکن ، هلجع  لـین  ياـیرد  زا  نتـشذگ  ماـگنه  هب  هک  دـش  هداد  روتـسد  اـهنآ  هب  یلو  دـننک ، رپ  ار  میظع  هلـصاف 

نایاپ رد  اذـل  تسا ! هدـش  هداد  لین  ناشورخ  جاوما  هب  اهنآ  يدوبان  گرم و  نامرف  هک  ارچ  دـنوش ، دراو  رفن  نیرخآ  اـت  شنایرکـشل 
(. َنُوقَْرغُم ٌْدنُج  ْمُهَّنِإ  « ) دوب دنهاوخ  هدش  قرغ  يرکشل  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ 

396 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

396 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

ققحت يزیگنا  تربع  ياهارجام  هچ  ناینوعرف  نوعرف و  قرغ  زا  دعب  مینیبب  نونکا  دنتفر ! دـندراذگ و  ار  اه  جـنگ اهغاب و  هیآ 25 -) )
نایب تساهنآ  یگدنز  مامت  تسرهف  هک  عوضوم  جنپ  ّیط  دیسر  لیئارـسا  ینب  هب  هک  ار  اهنآ  میظع  ثاریم  دعب  تایآ  رد  نآرق  .تفای 

(. ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ْنِم  اوُکَرَت  ْمَک  «! ) دنتفر دنتشاذگ و  اج  هب  دوخ  زا  هک  اه  همشچ اهغاب و  رایسب  هچ  : » دیامرف یم تسخن  هدرک ،
.دوب اهنآ  لاوما  نیرت  هدنزرا نیرتبلاج و  زا  هیامرس  ود  اه ، همشچ و  اهغاب ،

396 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. ٍمیِرَک ٍماقَم  ٍعوُرُز َو  َو  « ) شزرارپ ابیز و  بلاج و  ياهرصق  و  اهتعارز ، و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 26 -) )
نینچمه دـندرک و  یم هدافتـسا  نآ  زا  رـصم  رـساترس  رد  لین  رتسب  رد  هک  یمیظع  ياهتعارز  دوب ، اهنآ  رگید  مهم  هیامرـس  ود  نیا  و 

.تسا بسانم  نکسم  ناسنا  یگدنز  لئاسو  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دابآ  نکاسم  اهرصق و 

396 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

هلمج کـی  رد  زین  اـهنآ  همه  هب  دنتـشاد ، يرگید  ناوارف  معنت  لـئاسو  قوـف  هناـگراهچ  مهم  روـما  زا  ریغ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 27 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  هاتوک 

(. َنیِهِکاف اهِیف  اُوناک  ٍۀَمْعَن  َو  « ) دندرک یم یگدنز  تمعن  زان و  رد  دندوب و  معنتم  نآ  رد  هک  يرگید  ناوارف  ياهتمعن  «و 

396 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

يارب ثاریم  ار  ناینوعرف ) كرت  ام  اه و  هیامرـس و   ) اهنیا همه  ام  و  اهنآ ) يارجام   ) دوب نینچ  نیا   » يرآ دیازفا : یم سپـس  هیآ 28 -) )
(. َنیِرَخآ ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َِکلذَک َو  «! ) میداد رارق  يرگید  ماوقا 

و دنتشگزاب ، رـصم  نیمزرـس  هب  ناینوعرف  قرغ  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  هک  دهد  یم ناشن  ءارعـش »  » هروس رد  نآ  دننامه  هیآ  قوف و  هیآ 
.دندرک تموکح  اجنآ  رد  دندش و  هنعارف  ثاریم  ثراو 

396 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 
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«! دـش هداد  یتلهم  اهنآ  هب  الب  لوزن  ماگنه  هب  هن  و  نیمز ، هن  تسیرگ و  اـهنآ  رب  نامـسآ  هن  سپ  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 29 -) )
(. َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  ُضْرَْألا َو  ُءامَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  )

397 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  تراقح  زا  هیانک  تسا  نکمم  اهنآ  رب  نیمز  نامسآ و  ندرکن  هیرگ 
.دشاب اهنآ  يارب  زوسلد  روای و  رای و  دوجو  مدع  و 

397 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

اهنآ و تکوش  تردق و  يدوبان  ناینوعرف و  تکاله  قرغ و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  شیامزآ : هتوب  رد  لیئارـسا  ینب  هیآ 30 -) )
لیئارسا ینب  ام  : » دیوگ یم نخس  نینچ  لیئارـسا  ینب  یئاهر  تاجن و  زا  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  زا  اجنیا  رد  دوب ، نارگید  هب  نآ  لاقتنا 

(. ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  َنِم  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیََّجن  ْدََقل  َو  « ) میدیشخب یئاهر  هدننک  راوخ  باذع  زا  ار 
.درک یم ذوفن  اهنآ  ناج  قامعا  ات  هک  یحور  یمسج و  ياسرف  تقاط  تخس و  ياه  هجنکش زا 

397 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

یئاـهر خـیرات  كافـس  ناـملاظ  نیا  لاـگنچ  زا  نارمع  نب  یـسوم  یهلا  ماـیق  وترپ  رد  ار  مولظم  موق  نیا  دـنوادخ  يرآ ! هیآ 31 -) )
: دیازفا یم نآ  لابند  هب  اذل  دیشخب ،
(. َنْوَعِْرف ْنِم  « ) نوعرف لاگنچ )  ) زا »

(. َنِیفِرْسُْملا َنِم  ًاِیلاع  َناک  ُهَّنِإ  «! ) دوب نازواجتم  ناراکفارسا و  زا  ربکتم و  يدرم  وا  هک  ارچ  »

397 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

رب شیوخ  ملع  يور  زا  ار  اهنآ  ام  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  لیئارسا  ینب  هب  دنوادخ  بهاوم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
(. َنیَِملاْعلا یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََقل  َو  « ) میدیزگرب میداد و  يرترب  نامز ) رصع و  نآ  رد   ) نایناهج

.دندش تازاجم  دندرک و  نارفک  دنتسنادن و  ار  اهتمعن  نیا  ردق  اهنآ  یلو 
رد هن  تسا  نامز  رـصع و  نآ  رد  ناهج  مدرم  نیملاع »  » زا روظنم  اریز  دـندوب ، شیوخ » رـصع  هدـیزگرب  تما   » اهنآ بیترت  نیا  هب  و 

.راصعا نورق و  مامت 

397 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

زا ییاه  هناشن تاـیآ و  اـم  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  دوب  هداد  اـهنآ  هب  ادـخ  هک  رگید  بهاوم  زا  یـضعب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
(. ٌنِیبُم اُؤَلب  ِهِیف  ام  ِتایْآلا  َنِم  ْمُهاْنیَتآ  َو  « ) دوب يراکشآ  شیامزآ  نآ  رد  هک  میداد  نانآ  هب  شیوخ  تردق  تمظع و 

رد ناحتما  ماد  هک  دـنروآ ، یم تسد  هب  یهلا  فطل  زا  هک  یبهاوم  اهیزوریپ و  دروم  رد  اـهتلم  اـهتما و  همه  هب  تسا  يراـطخا  نیا  و 
.تسا تخس  ماگنه  نیا 

398 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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398 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

ناشراکنا رفک و  تبقاع  ناینوعرف و  نوعرف و  یگدنز  زا  يا  هنحص میسرت  زا  دعب  تسین ! راک  رد  يزیچ  گرم  نیمه  زج  هیآ 34 -) )
هب دوب - هدمآ  هروس  زاغآ  رد  هک  داعم - هلأسم  رد  ار  اهنآ  دیدرت  و  دروآ ، یم نایم  هب  ناکرشم  زا  نخس  رگید  راب  هتشذگ ، تایآ  رد 

(. َنُولوُقََیل ِءالُؤه  َّنِإ  « ) دنیوگ یم نینچ  اهنیا  : » دنک یم وگزاب  يرگید  لکش 

398 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

ُنَْحن ام  یلوُْألا َو  اَُنتَتْوَم  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  « ) دـش میهاوخن  هدـنز  رگید  راـب  زگره  اـم  و  تسین ، لوا  گرم  ناـمه  زج  اـم  گرم  (- » هیآ 35 )
(. َنیِرَْشنُِمب

مادک چیه  دـیوگ : یم خزود  تشهب و  رفیک و  شاداپ و  گرم و  زا  دـعب  تایح  داعم و  نوماریپ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هچنآ  و 
! تسین راک  رد  يرشن  رشح و  الصا  درادن ، تیعقاو 

398 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

رگا : » دنتفگ یم هدز و  تسد  یساسا  یب یهاو و  لیلد  هب  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  هک  دنک  یم لقن  ار  اهنآ  نخس  سپـس  هیآ 36 -) )
امـش راتفگ  قدص  رب  ات  دیروایب » ام  دزن  دینک و  هدنز  ار  ام  ناردـپ  سپ  تسا ) راک  رد  یتایح  گرم ، زا  دـعب  هک   ) دـییوگ یم تسار 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوتْأَف  ! ) دنهد یهاوگ 

398 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

تـسا یتکربرپ  دابآ و  ياهنیمزرـس  زا  دراد  رارق  ناتـسبرع  هریزج  بونج  رد  هک  نمی  نیمزرـس  عّبت !»  » موق ای  دنرتهب  اهنآ  هیآ 37 -) )
مدرم هک  نیا  رطاخ  هب  دنتشاد ، مان  عبت »  » هک دندرک  یم تموکح  نآ  رب  یناهاشداپ  تسا ، هدوب  یناشخرد  ندمت  دهم  هتشذگ  رد  هک 

.دندمآ یم راک  يور  يرگید  زا  دعب  یکی  هک  رظن  نیا  زا  ای  و  دندرک ، یم تیعبت »  » اهنآ زا 
« عبت موق   » تشذگرـس هب  هراشا  اب  هدـمآ  داعم  هب  تبـسن  اهنآ  راکنا  تجاجل و  هّکم و  ناکرـشم  نوماریپ  هک  یثحب  لابند  هب  اـجنیا  رد 
راکهنگ و موق  نوچمه  یتشونرـس  زین  ایند  نیا  رد  هک  تسا  ناشراظتنا  رد  تمایق  رد  یهلا  باذع  اهنت  هن  هک  دنک  یم دیدهت  ار  اهنآ 

.درک دنهاوخ  ادیپ  عبت  رفاک 
« دندوب مرجم  اهنآ  هک  ارچ  میدرک ، كاله  ار  اهنآ  ام  دندوب !؟ نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  و  عبت ، موق  ای  دـنرتهب ، اهنآ  ایآ  : » دـیامرف یم

(. َنیِمِرُْجم اُوناک  ْمُهَّنِإ  ْمُهانْکَلْهَأ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ٍعَُّبت َو  ُمْوَق  ْمَأ  ٌْریَخ  ْمُه  (َأ 

398 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

399 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  یفیطل  لالدتسا  اب  ددرگ و  یم زاب  داعم  هلأسم  هب  رگید  راب  سپس  هیآ 38 -) )
اَنْقَلَخ ام  َو  « ) میدیرفاین فده  یب هدوهیب و  تسا  ود  نیا  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  : » دـیوگ یم هدرک ، تابثا  ار  تیعقاو 

(. َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو 
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.دوب دهاوخ  هدوهیب  وغل و  بعل و  شنیرفآ  نیا  تسا  یگدنز  نایاپ  هطقن  گرم  امش  هتفگ  هب  رگا 

399 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. ِّقَْحلِاب اَّلِإ  امُهانْقَلَخ  ام  « ) میدیرفاین قح  هب  زج  ار  ود  نآ  ام  : » دیازفا یم نخس  نیا  دیکأت  يارب  سپس  هیآ 39 -) )
.تسین نکمم  رگید  ناهج  دوجو  نودب  نآ  و  دشاب ، هتشاد  یلوقعم  فده  هک  دنک  یم باجیا  هاگتسد  نیا  ندوب  ّقح 

(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  « ) دنناد یمن ار ) قیاقح  نیا   ) اهنآ بلاغ  یلو  »
.تسا راکشآ  حضاو و  داعم  أدبم و  لئالد  هن  رگ  و  دنریگ ، یمن راک  هب  ار  دوخ  رکف  هشیدنا و  هک  ارچ 

399 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

زیخاتـسر دوجو  يارب  ناـهج » نیا  شنیرفآ  تمکح   » قیرط زا  داـعم  هلأـسم  دروـم  رد  هتـشذگ  تاـیآ  رد  اهیئادـج ! زور  هیآ 40 -) )
« تساهنآ همه  هاگ  هدعو اهیئادج  زور  لصفلا و  موی  : » هک دنک  یم يریگ  هجیتن نینچ  لالدتسا  نیا  زا  هفیرش  هیآ  دوب ، هدش  لالدتـسا 

(. َنیِعَمْجَأ ْمُُهتاقیِم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  )

399 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، یئادج  زور  نیا  هراب  رد  یهاتوک  حرش  هب  سپس  هیآ 41 -) )
وـس چیه  زا  و  دنک ، یمن شتـسود  هب  یکمک  نیرتمک  یتسود  چیه  دـسر و ) یمن يرگید  دایرف  هب  سک  چـیه   ) هک يزور  نامه  رد  »

(. َنوُرَْصُنی ْمُه  ًاْئیَش َو ال  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال  «! ) دنوش یمن يرای 
هک ینعم  ره  هب  یلوم  و  دوش ، یم ادـج  شلمع  زج  زیچ  همه  زا  ناـسنا  هک  تسا  يزور  تسا ، یئادـج  لـصف و  زور  زور ، نآ  يرآ !

تالکـشم زا  ار  یلکـشم  نیرتکچوک  لح  یئاناوت  نآ - دننام  و  روای ، هیاسمه ، دنواشیوخ ، تمعن ، یلو  تسرپرـس ، تسود ، دشاب -
.درادن یسک  يارب  تمایق 

399 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

هداد رارق  تمحر  دروم  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  رگم  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه  انثتـسم  هورگ  کی  اـهنت  هیآ 42 -) )
400 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اَّلِإ  « ) تسا میحر  اناوت و  وا  هک  ارچ  تسا ،

( ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم 
.دنحلاص لمع  ياراد  هک  دوش  یم ینانمؤم  لماش  اهنت  تسین و  باسح  یب یهلا  تمحر  نیا  کش  نودب  .

400 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

لبق تایآ  ثحب  هک  هدش  سکعنم  یخزود  ياهباذع  زا  يا  هدنهد ناکت  كانتـشحو و  فیـصوت  اجنیا  رد  مّوقز ! تخرد  هیآ 43 -) )
.دنک یم لیمکت  زیخاتسر  زور  و  لصفلا » موی   » دروم رد  ار 
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(. ِموُّقَّزلا َةَرَجَش  َّنِإ   ...« ) مّوقز تخرد  امّلسم  : » دیامرف یم

400 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. ِمِیثَْألا ُماعَط  «! ) تسا ناراکهنگ  ياذغ  (- » هیآ 44 )
.دنروخ یم هدنشک  معط و  دب  وبدب و  خلت و  هایگ  نیا  زا  هک  دنتسه  اهنیا 

400 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. ِنوُُطْبلا ِیف  ِیْلغَی  ِلْهُْملاَک  «! ) دشوج یم اهمکش  رد  هتخادگ  زلف  دننامه  : » دیازفا یم سپس  هیآ 45 -) )

400 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

(. ِمیِمَْحلا ِْیلَغَک  « ) نازوس بآ  نوچمه  یششوج  (- » هیآ 46 )
و دنک ، یم ادیپ  نایلغ  ناشوج  یبآ  نوچمه  و  هدرک ، داجیا  يا  هداعلا قوف  ترارح  دوش ، یم اهنآ  مکش  دراو  موقز  هایگ  هک  یماگنه 

.دنیرفآ یم جنر  درد و  باذع و  یتخبدب و  ددرگ  تردق  توق و  هیام  اذغ  نیا  هک  نیا  ياج  هب 

400 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

«! دینک شباترپ  خزود  نایم  هب  و  دـیریگب ، ار  هانگرپ ) رفاک   ) نیا : » دوش یم باطخ  خزود  نارومأم  هب  دـیامرف : یم سپـس  هیآ 47 -) )
(. ِمیِحَْجلا ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتْعاَف  ُهوُذُخ  )

400 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  كاندرد  ياهتازاجم  زا  رگید  یکی  هب  زاب  هیآ 48 -) )
(. ِمیِمَْحلا ِباذَع  ْنِم  ِهِسْأَر  َقْوَف  اوُّبُص  َُّمث  « ) دیزیرب نازوس  باذع  زا  وا ، رس  رب  هک ) دوش ، یم هداد  روتسد  خزود  نارومأم  هب   ) سپس »
رب نازوس  بآ  زین  شتآ  طـسو  رد  و  دریگ ، یم ارف  شتآ  ار  ناـشدوجو  ماـمت  نوریب  زا  مه  دـنزوس و  یم نورد  زا  مه  بیترت  نیا  هب 

.دنزیر یم اهنآ 

400 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

راکهانگ مرجم  نیا  هب  دوش  یم عورـش  اـهنآ  یناور  هاـکناج  تازاـجم  ینامـسج  كاـندرد  ياهباذـع  همه  نیا  زا  دـعب  و  هیآ 49 -) )
401 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش : یم هتفگ  نامیا  یب شکرس و 

(. ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ  « ) يدوب مرتحم  دنمتردق و  رایسب  دوخ ) رادنپ  هب   ) هک شچب  »
وت نامـشچ  ربارب  رد  هک  ار  تلاـمعا  هجیتـن  شچب  نونکا  يدـش ، بکترم  ار  یتیاـنج  ره  رورغ  همه  نآ  اـب  هک  يدوـب  وـت  نیا  يرآ !
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نازوس بآ  اب  یهلا و  رهق  شتآ  رد  تنورب  نورد و  نونکا  يدـنازوس  ار  مدرم  ناـج  مسج و  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا ، هدـش  مسجم 
.دزوس یم

401 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

دیدرت کـش و  نآ  هراـب  رد  هتـسویپ  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  نـیا  : » دوـش یم باـطخ  اـهنآ  هـب  دـیازفا : یم هـیآ  نـیا  رد  هیآ 50 -) )
(. َنوُرَتْمَت ِِهب  ُْمْتنُک  ام  اذه  َّنِإ  « ) دیدرک یم

.دش دزشوگ  امش  هب  زور  نیا  تیناقح  تیعقاو و  لئالد ، عاونا  اب  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  ردقچ 
! دیتشادن اونش  شوگ  هک  سوسفا 

401 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

اجنیا رد  دوب  حرطم  نایخزود  كاندرد  ياهرفیک  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  یتشهب : ياـهتمعن  عاونا  ناراـکزیهرپ و  هیآ 51 -) )
.ددرگ رتراکشآ  ود  نیا  زا  کیره  تیمها  هلباقم  هنیرق  زا  ات  درمش  یم ار  نایتشهب  ياهشاداپ  بهاوم و 

: هدش هصالخ  تمسق  تفه  رد  اهشاداپ  نیا 
(. ٍنیِمَأ ٍماقَم  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  « ) دنتسه یناما  نما و  هاگیاج  رد  ناراکزیهرپ  : » هک نیا  تسخن 

نیطایـش و زا  اههودـنا ، مغ و  زا  اهالب ، تاـفآ و  زا  لـماک  تینما  رد  و  دـسر ، یمن اـهنآ  هب  ینمااـن  یتحاراـن و  هنوگ  چـیه  نیا  رباـنب 
.دنرب یم رس  هب  اهتوغاط 

401 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

وس ره  زا  اهنآ  هاگیاج  و  دنرب » یم رس  هب  اه  همـشچ اهغاب و  نایم  رد   » اهنآ دیوگ : یم هتخادرپ ، مود  تمعن  رکذ  هب  سپـس  هیآ 52 -) )
( ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ي  ِهدش هطاحا  اه  همشچ ناتخرد و  اب 

401 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

و دنـشوپ ، یم میخـض  كزان و  ریرح  زا  ییاهـسابل  اهنآ  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  يابیز  ياهـسابل  هب  موس  هلحرم  رد  هیآ 53 -) )
402 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِیِلباقَتُم .) ٍقَْربَتْسِإ  ٍسُدنُس َو  ْنِم  َنوُسَْبلَی  « ) دنراد ياج  اهتخت ) رب   ) رگیدکی ربارب  رد 

عونتم و ياهـسابل  هب  هراشا  اهنیا  هکلب  دوش ، عفد  سابل  ندیـشوپ  هلیـسو  هب  ات  درادـن  دوجو  يدـیدش  يامرـس  امرگ و  تشهب  رد  هتبلا 
.تسا یتشهب  نوگانوگ 

402 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

جیوزت نیعلا  روح  اب  ار  اهنآ  و  نایتشهب ، دننینچ  نیا  يرآ  : » دیوگ یم دسر ، یم اهنآ  نارـسمه  هب  تبون  مراهچ  هلحرم  رد  هیآ 54 -) )
(. ٍنیِع ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َِکلذَک َو  «! ) مینک یم
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402 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

رارق ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  ار  يا  هویم عون  ره  اجنآ  رد  اهنآ  : » دیازفا یم هتخادرپ ، نایتشهب  تمعن  نیمجنپ  رکذ  هب  سپس  هیآ 55 -) )
(. َنِینِمآ ٍۀَهِکاف  ِّلُِکب  اهِیف  َنوُعْدَی  « ) دنرب یم رس  هب  تینما  تیاهن  رد  دریگ و  یم

402 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

لاصو ماگنه  هب  ار  ناسنا  رکف  هچنآ  هک  ارچ  تسا ، نیقتم  رب  یهلا  تبهوم  نیمشش  یتشهب  ياهتمعن  تشهب و  یگنادواج  هیآ 56 -) )
ال «! ) دیشچ دنهاوخن  دندیشچ ) ایند  رد  هک   ) لوا گرم  نامه  زج  یگرم  چیه  اهنآ  : » دیامرف یم اذل  تسا ، قارف  میب  دنک  یم تحاران 

(. یلوُْألا َۀَتْوَْملا  اَّلِإ  َتْوَْملا  اَهِیف  َنُوقوُذَی 
: دنک یم نایب  نینچ  هلسلس  نیا  رد  ار  تمعن  نیرخآ  نیمتفه و  ماجنا  رس 

(. ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمُهاقَو  َو  « ) تسا هدرک  ظفح  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  «و 
.دنک یمن نارگن  دراد و  یمن لوغشم  دوخ  هب  ار  نایتشهب  تازاجم ، رکف  باذع و  لامتحا  هک  تسا  نیا  رد  اهتمعن  نیا  لامک 

هک تسا  هداد  نانیمطا  اهنآ  هب  و  هدیشخب ، ار  اهنآ  شمرک  فطل و  هب  ادخ  دنا  هتشاد مه  ییاهشزغل  ناراکزیهرپ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
.دنهدن هار  دوخ  هب  ینارگن  رظن  نیا  زا 

402 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

لضف ناونع  هب   » اهنیا همه  دیوگ : یم يدنب  عمج  کی  تروص  هب  هدرک ، هناگتفه  ياهتمعن  نیا  مامت  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 57 -) )
ْنِم اًلْـضَف   ) دوش یم ناراکزیهرپ  لاح  لـماش  هک  تسا » یگرزب  يزوریپ  میظع و  زوف  نیا  تسا و  وت  راـگدرورپ  يوس  زا  یـششخب  و 

(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َکِّبَر 
تمعن همه  نیا  زیچان  لامعا  نآ  هنالداع  شاداپ  املـسم  یلو  دنا ، هداد ماجنا  ایند  رد  يرایـسب  تانـسح  ناراکزیهرپ  هک  تسا  تسرد 

.هدراذگ اهنآ  رایتخا  رد  ار  شاداپ  همه  نیا  هک  تسادخ  لضف  نیا  تسین  ینادواج  نایاپ و  یب
403 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

403 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 

قیمع ریثأت  رگنایب  مه  نآ  هک  هیآ  نیا  اب  و  تسا ، هدـش  عورـش  نآرق  تایآ  قمع  تمظع و  نایب  اب  ناخد » هروس  : » میتفگ هیآ 58 -) )
.دشاب گنهامه  شماجنا  اب  هروس  زاغآ  ات  دریگ ، یم نایاپ  تسا  نآرق  تایآ 

(. َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف  « ) دنوش رّکذتم  نانآ  دیاش  میتخاس  ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآرق ]  ] نآ ام  : » دیامرف یم
همه يارب  هدافتـسا  لـباق  مهف و  سک  همه  ناور ، هداـس ، تسا ، هدرتـسگ  رایـسب  شداـعبا  قیمع و  هداـعلا  قوف  شیاوـتحم  هک  نیا  اـب 

.تساهرشق

403 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 44) ناخدلا ةروس 
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دروم ار  اهنآ  هیآ  نیرخآ  رد  دـنوش  یمن میلـست  قح  مالک  ربارب  رد  یهورگ  زاب  فاصوا  نیا  همه  اـب  هک  اـج  نآ  زا  یلو  هیآ 59 -) )
(. َنُوبِقَتُْرم ْمُهَّنِإ  ْبِقَتْراَف  «! ) دنرظتنم زین  اهنآ  شاب ، رظتنم  وت  سپ   » دنوشن اریذپ  اهنآ  همه  نیا  اب  رگا  دیوگ : یم هداد ، رارق  دیدهت 

.دنشاب تسکش  رظتنم  اهنآ  و  شاب ، رافک  رب  يزوریپ  هنیمز  رد  یهلا  ياه  هدعو رظتنم  وت 
« ناخد هروس  نایاپ  »

405 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

405 ص :  [ ..... 45  ] هیثاج هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 37  و  هدش ، لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

405 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  تفه  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم 
.نآ تیمها  دیجم و  نآرق  تمظع  - 1

.ناکرشم ربارب  رد  دیحوت  لئالد  زا  يا  هشوگ نایب  - 2
.نآ هب  عطاق  خساپ  و  ناکلسم » یعیبط   » ياهاعدا زا  يا  هراپ رکذ  - 3

.لیئارسا ینب  نوچمه  نیشیپ  ماوقا  زا  یضعب  تشونرس  هب  یهاتوک  هراشا  - 4
.دنراد دوخ  یفارحنا  دئاقع  رب  يراشفاپ  رارصا و  هک  یناهارمگ  هب  تبسن  دیدش  دیدهت  - 5

.قح ریسم  زا  فارحنا  مدع  تیعطاق و  نیع  رد  تشذگ  وفع و  هب  توعد  - 6
.تمایق هدنهد  ناکت  ثداوح  هب  ییایوگ  تاراشا  - 7

زا يرایـسب  عضو  هب  هراشا  و  هدـمآ - رد  وناز  هب  هک  یـسک  ینعی  هیثاـج  هروس - نیا  هیآ 28  بسانت  هب  تسا  هیثاـج »  » هروس نیا  ماـن 
.تسا یهلا  لدع  هاگداد  رد  تمایق  هنحص  رد  مدرم 

405 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

یگدنز رد  دنک و  هشیدـنا  نآ  رد  هتبلا  و   ) دـناوخب ار  هیثاج  هروس  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
«. دزاس یم لدبم  شمارآ  هب  ار  وا  تشحو  سرت و  دناشوپ و  یم تمایق  زور  ار  وا  بویع  دنوادخ  ددنب ) راک  هب  دوخ 

406 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

406 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

.تسا هدش  زاغآ  مح .) « ) میم اح -  » هعطقم فورح  اب  هک  تسا  يا  هروس نیمشش  هروس  نیا  تسوا : ياه  هناشن اج  همه  هیآ 1 -) )
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تسا و هروـس  نیا  ماـن  مح »  » دوـش هتفگ  هک  تـسا  نـیا  نخـس  نیرتـهب  دـیوگ : یم هروـس  نـیا  زاـغآ  رد  یـسربط »  » فورعم رّـسفم 
.هدش لیکشت  ابفلا  فورح  زا  تسا  زاجعا  اپارس  هک  نآرق  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مح »  » هب هروس  نیا  يراذگمان 

406 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

لزان میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، دای  نآرق  تمظع  زا  هلـصافالب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  هیآ 2 -) )
(. ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  « ) تسا هدش 

يور شلاعفا  مامت  تسا و  هاگآ  زیچ  همه  رارسا  زا  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  میکح »  » و ریذپان ، تسکـش  دنمتردق و  ینعم  هب  زیزع » »
.دشاب یم تمکح  باسح و 

406 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

ياه هناشن نیمز  اهنامـسآ و  رد  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، سفنا  قافآ و  رد  ادـخ  تمظع  ياه  هناـشن تاـیآ و  ناـیب  هب  سپـس  هیآ 3 -) )
(. َنِینِمْؤُْمِلل ٍتایَآل  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  َّنِإ  « ) دنقح بلاط  دننامیا و  لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  یناوارف 

فارحنا و نیرتمک  نودب  اهنآ  ياه  همانرب درذـگ و  یم لاس  اهنویلیم  هک  اهنآ - زیگنا  تفگـش  ماظن  و  وس ، کی  زا  اهنامـسآ  تمظع 
.تسادخ تایآ  زا  یتیآ  کی  ره  موس  يوس  زا  نآ  بئاجع  نیمز و  نامتخاس  و  رگید ، يوس  زا  دبای - یم همادا  ینوگرگد 

406 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

نیمز رـسارس  رد  هک  یناگدـنبنج  امـش و  شنیرفآ  رد  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یـسفنا  تایآ  هب  یقاـفآ  تاـیآ  نیا  زا  سپ  هیآ 4 -) )
(. َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ٍۀَّباد  ْنِم  ُُّثبَی  ام  ْمُکِْقلَخ َو  ِیف  َو  « ) دننیقی لها  هک  یتیعمج  يارب  تسا  ییاه  هناشن زین  هتخاس  هدنکارپ 

.تسا شنیرفآ  أدبم  نایاپ  یب تردق  تمکح و  ملع و  زا  يا  هناشن تیآ و  دوخ  هبون  هب  کی  ره  يرآ !

406 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

407 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تایح  رد  یمهم  شقن  کی  ره  هک  گرزب  تبهوم  هس  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
: درب یم مان  تسادخ ، تایآ  زا  یتیآ  کی  ره  و  دراد ، رگید  هدنز  تادوجوم  ناسنا و 

«. اوه  » و بآ »  » و رون »  » هلأسم
تایح شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ  هلیسو  هب  هدرک و  لزان  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  ار  یقزر  و  زور ، بش و  دش  دمآ و  رد  : » دیامرف یم

ام ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا  َو  « ) دـننک یم هشیدـنا  لقعت و  هک  یتیعمج  يارب  تسا  ییاه  هناشن اـهداب ، شزو  رد  نینچمه  و  هدیـشخب ،
(. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرْصَت  اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ 

باسح رایـسب  دوش  یم يرگید  هفیلخ  نیـشناج و  یـصاخ  ماظن  اب  کی  ره  هک  زور  بش و  دـش  دـمآ و  و  تملظ » رون و   » ماظن هلأسم 
.تسا زیگنا  تفگش  هدش و 

رد هن  و  تسا ، یمـالک  شعبط  تفاـطل  رد  هن  هک  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ناراـب ، ینعی  ینامـسآ ، شخبتاـیح  قزر  زا  مود  هـلحرم  رد 
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.تسا یئابیز  توارط و  یگدنز و  هناشن  اج  همه  و  ینخس ، شیرگ  ایحا  تردق 
نارادـناج راـیتخا  رد  و  دـننک ، یم اـج  هباـج ار  هدـنز  نژیـسکا  رپ  ياوه  هک  ییاـهداب  تسا  اـهداب  شزو  زا  نخـس  موـس  دروـم  رد  و 

اهیدابآ اهرهش و  هب  هیفصت  زا  سپ  و  دنتسرف ، یم اهارحص  اهلگنج و  اهتـشد و  هب  هیفـصت  يارب  ار  نبرک  هب  هدولآ  ياوه  دنراذگ ، یم
یلوا دـننک ، یم لمع  مه  دـض  رب  تسرد  ناهایگ »  » و تاناویح »  » ینعی هدـنز  تادوجوم  زا  هتـسد  ود  نیا  هک  نیا  بجع  و  دـنرب ، یم

و ددرگ ، رارقرب  تایح  ماظن  رد  لداعت  ات  دهد  یم نژیـسکا  دریگ و  یم ار  نبرک  یمود  و  دهد ، یم نبرک  زاگ  دریگ و  یم ار  نژیـسکا 
.دوشن دوبان  نیمز  دیفم  ياوه  هریخذ  نامز  تشذگ  اب 

و فلتخم ، ياهنیمزرـس  رد  اهرذـب  عاونا  هدـنناشفا  و  اـهنآ ، هدـننک  روراـب  و  ناـهایگ ، رگ  حـیقلت  نیا ، رب  هوـالع  هک  ییاـهداب  شزو 
بآ و  دشخب ، یم تکرح  تایح و  ایرد  هب  هک  یجوم  تساهـسونایقا ، لد  رد  نیرفآ  جوم  و  اهلگنج ، یعیبط و  عتارم  هدنهد  شرورپ 

.دنروآ یم رد  تکرح  هب  اهسونایقا  هحفص  رب  ار  اهیتشک  اهداب  نیمه  زین  و  دنک ، یم ظفح  داسف  تنوفع و  زا  ار 

407 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

408 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهثحب  هب  تبسن  يدنب  عمج  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  سپس  هیآ 6 -) )
« مینک یم توـالت  وت  رب  قح  هب  ار  نآ  اـم  هک  تسا  یهلا  تاـیآ  اـهنیا  : » دـیامرف یم نآرق ، تاـیآ  تیمها  تمظع و  ناـیب  و  هتـشذگ ،

(. ِّقَْحلِاب َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  )
؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  زیچ  هچ  هب  دنرواین  نامیا  تایآ  نیا  هب  اهنآ  رگا  یتسار  هب 

ٍثیِدَح ِّيَِأبَف  ( !؟» دنروآ یم نامیا  شتایآ  ادخ و  نخـس  زا  دعب  نخـس  مادک  هب  رفاک  هورگ  نیا  سپ  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل  و 
(. َنُونِمُْؤی ِِهتایآ  ِهَّللا َو  َدَْعب 

یلد ره  هک  دراد  زردنا  دنپ و  رظن  زا  نینچمه  يدیحوت و  نیهارب  لالدتـسا و  رظن  زا  یئاوتحم  نانچ  نآ  دیجم  نآرق  یتسار  هب  يرآ !
دـشخبن رثا  یـسک  رد  تانیب  تایآ  نیا  هاگره  دـنک ، یم توعد  اوقت  یکاپ و  ادـخ و  يوس  هب  ار  وا  دـشاب ، نآ  رد  یگدامآ  نیرتمک 

.تسین وا  تیاده  هب  يدیما  زگره 

408 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

يدیحوت و لئالد  عاونا  اب  یهلا  نانخـس  هک  دنتـسه  یهورگ  هک  داد  یم ناشن  هتـشذگ  تایآ  راکهنگ ! يوگغورد  رب  ياو  هیآ 7 -) )
نخـس حورـشم  روـطب  اـهنآ  لاـمعا  بقاوـع  هورگ و  نیا  زا  اـجنیا  رد  دـنک ، یمن رثا  اـهنآ  رد  یلو  دنونـش  یم ار  اهزردـنا  ظـعاوم و 

.دیوگ یم
(. ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو  «! ) راکهنگ يوگغورد  ره  رب  ياو  : » دیامرف یم تسخن 

هتفگ دشابن  مه  دایز  دنچ  ره  دیوگ  یم گرزب  غورد  هک  یـسک  هب  هاگ  و  دـیوگ ، یم غورد  رایـسب  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  كاّفا » »
.هدش

هانگ و هدولآ  اپ  ات  رـس  هک  تسا  یناـسک  راـک  یهلا  تاـیآ  ربارب  رد  هنامـصخ  يریگ  عضوم  هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
.وگتسار ناداهن  كاپ  هن  دنغورد ، بذک و 
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408 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

: دیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  ياهیریگ  عضوم  یگنوگچ  هب  سپس  هیآ 8 -) )
ار نآ  الـصا  یئوگ  دراد  تفلاـخم  رب  رارـصا  هراومه  ربـکت  رثا  رب  اـما  دونـش  یم دوـش  یم توـالت  وا  رب  هک  ار  یهلا  تاـیآ  هتـسویپ  »

(. اهْعَمْسَی َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْسُم  ُّرُِصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا  ِتایآ  ُعَمْسَی  « ) هدینشن
ُهْرِّشَبَف «! ) هد تراشب  كاندرد  باذـع  هب  ار  یـسک  نینچ  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیدهت  یتخـس  رفیک  هب  ادـیدش  ار  اهنآ  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ٍمِیلَأ ٍباذَِعب 
409 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باذع  هب  ار  وا  زین  ام  هدروآ  درد  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ و  لد  وا  هک  هنوگ  نامه 

.میزاس یم التبم  یکاندرد 

409 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

ازهتـسا داب  هب  ار  نآ  دوش  هاگآ  نآ  زا  دـنادب و  ار  ام  تاـیآ  زا  يزیچ  جوجل ) ربکتـسم  نیا   ) هاـگ ره  و  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 9 -) )
(. ًاوُزُه اهَذَخَّتا  ًاْئیَش  اِنتایآ  ْنِم  َِملَع  اذِإ  َو  « ) دریگ یم

يربخ یب لهج و  تیاهن  نیا  و  دریگ ! یم هیرخس  ازهتسا و  هب  هتسنادن - هک  ار  اهنآ  هچ  هتـسناد و  هک  ار  اهنآ  هچ  ار - ام  تایآ  همه  وا 
.تساهنآ دانع  جاجل و  لیلد  نیرتهب  نیا  و  تسا ، هدیمهفن  الصا  هک  دنک  هرخسم  ای  راکنا  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسا 

(. ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  « ) تسا يا  هدننک راوخ  باذع  اهنآ  يارب  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  هورگ  نیا  تازاجم  هیآ  نایاپ  رد  و 

409 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

(. ُمَّنَهَج ْمِِهئارَو  ْنِم  « ) تسا خزود  ناشرس  تشپ  : » دهد یم حرش  نینچ  ار  نیهم » باذع   » هیآ نیا  هیآ 10 -) )
لابقا اهنآ  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  دنـسر ، یم نآ  هب  هدـنیآ  رد  و  دراد ، رارق  اهنآ  ولج  خزود  هک  نیا  اب  رـس ، تشپ  هب  ریبعت 

.دنا هتخادنا رس  تشپ  هتفرگ و  هدیدان  ار  یهلا  باذع  ترخآ و  و  هدرک ، ایند  هب 
اهنآ راک  زا  یهرگ  ناشیگتخاس ، نایادـخ  اهتب و  و  راشرـس ، لاوما  دـننک  یم نامگ  اهنآ  رگا  دـیازفا : یم هیآ  هلابند  رد  لاـح  ره  هب  و 

یئایلوا هن  دشخب و  یمن تاجن  یهلا ) باذع  زا   ) ار اهنآ  دندروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره   » هک ارچ  دنهابتـشا ، رد  تخـس  دـیاشگ  یم
ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  اَم  ًاْئیَـش َو ال  اُوبَـسَک  ام  ْمُْهنَع  ِینُْغی  ـال  َو   ) دوب دـنهاوخ  ناـشتاجن  هیاـم  دـندیزگرب » دوخ  يارب  ادـخ  زا  ریغ  هک 

(. َءاِیلْوَأ
ٌباذَـع ْمَُهل  َو  « ) تساـهنآ يارب  یگرزب  باذـع  و   » دـننامب یهلا  بضغ  رهق و  شتآ  رد  دـیاب  تسین  یتاـجن  رارف و  هار  چـیه  نوچ  و 

(. ٌمیِظَع
اهنآ هب  میظع  باذع  زین  ادخ  دنتخورف  یگرزب  اهنآ  دنک ، یم گرزب  ار  اهنآ  باذع  دـنوادخ  دندرمـش ، کچوک  ار  یهلا  تایآ  اهنآ 

.دهد یم

409 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 
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410 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتشذگ  ياه  هیآ رد  یهلا  تایآ  تمظع  هراب  رد  هک  یئاهثحب  لابند  هب  هیآ 11 -) )
(. ًيدُه اذه  « ) تسا تیاده  هیام  نآرق )  ) نیا : » دیوگ یم هدرک ، بیقعت  ار  ینعم  نیمه  اجنیا  رد  هدمآ 

دوصقم لزنم  رـس  هب  هتفرگ  ار  قح  هار  ناورهر  تسد  و  دـنک ، یم نشور  ار  ناسنا  یگدـنز  هنحـص  دزاـس ، یم ادـج  لـطاب  زا  ار  قح 
.دناسر یم

ْنِم ٌباذَع  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دنراد كاندرد  تخـس و  یباذـع  دـندش  رفاک  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یناسک  «و 
(. ٌمِیلَأ ٍزْجِر 

410 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

هدش حرطم  هروس  نیا  نیتسخن  تایآ  رد  هک  دیحوت  ثحب  هب  ار  نخس  هتشر  سپس  رادربنامرف ! هتشگرس و  وت  رهب  زا  همه  هیآ 12 -) )
.دهد یم ناکرشم  هب  یسانشادخ  دیحوت و  زا  يرثؤم  ياهسرد  دناشک و  یم

رد شنامرف  هب  اهیتشک  ات  درک  رّخسم  امش  يارب  ار  ایرد  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  : » دیوگ یم هدز ، گنچ  اهنآ  فطاوع  رد  هاگ 
َيِرْجَِتل َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  يِذَّلا  ُهَّللا  « ) دیروآ اج  هب  ار  شیاهتمعن  رکـش  دیاش  دیریگ و  هرهب  وا  لضف  زا  دـیناوتب  و  دـننک ، تکرح  نآ 

(. َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهلْضَف َو  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِهِْرمَِأب َو  ِهِیف  ُْکلُْفلا 

410 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

روطب تادوجوم  ریاس  ریخـست  هلأسم  هب  دراد  اهناسنا  هرم  زور  یگدـنز  اب  یکیدزن  سامت  هک  اهیتشک  تمعن  ناـیب  زا  دـعب  هیآ 13 -) )
َرَّخَس َو  « ) تخاس امـش  رّخـسم  شدوخ  هیحان  زا  ار  همه  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، یلک 

(. ُْهنِم ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل 
غارـس هب  ناسنا  ارچ  سپ  دـشاب  یم وا  كاپ  تاذ  همه ، راگدرورپ  ربدـم و  قلاخ و  تسوا و  هیحان  زا  بهاوم  همه  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

؟ دنامب لفاغ  یقیقح  معنم  تفرعم  زا  و  دراذگب ؟ فیعض  تاقولخم  ناتسآ  رب  رس  و  دور ؟ وا  ریغ 
ٍمْوَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  « ) دننک یم هشیدـنا  رکفت و  هک  یناسک  يارب  تسا  یمهم  ياه  هناشن نیا ، رد  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل 

(. َنوُرَّکَفَتَی
نکمم نابز  ره  اب  هک  ینابرهم  يادخ  هچ  اهنآ ، ياه  هشیدنا لوقع و  زا  اجنیا  رد  و  دـش ، یم هدافتـسا  اهناسنا  فطاوع  زا  لبق  هیآ  رد 

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  شیب  زیچ  کی  اهنیا  همه  رد  فدـه  و  رکف ، نابز  اب  هاگ  و  لد ، نابز  اب  هاگ  دـیوگ ، یم نخـس  شناگدـنب  اب 
411 ص : ج4 ،

.تسا هّللا  یلا  ریس  رد  اهنآ  ندروآ  رد  تکرح  هب  لفاغ و  ياهناسنا  يرادیب  نآ  و  تسین ،

411 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

دنک لیمکت  هلیسو  نیا  هب  ار  قباس  یقطنم  ياهثحب  ات  دزادرپ  یم رافک  اب  دروخرب  رد  یقالخا  روتسد  کی  رکذ  هب  سپـس  هیآ 14 -) )
( زیخاتـسر زور   ) هّللا مایا  هب  دـیما  هک  ار  یناـسک  وگب : ناـنمؤم  هب  : » دـیامرف یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور 

(. ِهَّللا َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق  « ) دنریگن تخس  اهنآ  هب  تبسن  و  دنهد ، رارق  وفع  دروم  دنرادن 
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يا هدـننز تشز و  تاریبـعت  و  بولطماـن ، نشخ و  ياـهدروخرب  یهلا  تیبرت  ناـمیا و  يداـبم  زا  ندوب  رود  رثا  رب  اـهنآ  تسا  نکمم 
هلـصاف و  دنیازفیب ، دوخ  تجاجل  رب  ادابم  دینک ، دروخرب  صاخـشا  هنوگ  نیا  اب  ردص  هعـس  يراوگرزب و  اب  دیاب  امـش  دنـشاب ، هتـشاد 

.دوش رتشیب  قح  زا  اهنآ 
نآ رطاخ  هب  نیا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دننکن  هدافتسا  ءوس  تشذگ  وفع و  يراوگرزب و  نیا  زا  دارفا  هنوگ  نیا  هک  نیا  يارب  یلو 

(. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًامْوَق  َيِزْجَِیل  « ) دهد ازج  دنداد  یم ماجنا  هک  یلامعا  هب  ار  یموق  ره  زور ) نآ  رد  دنوادخ   ) هک تسا 

411 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

هب دهد  ماجنا  يدب  راک  هک  یـسک  و  تسا ، هدروآ  اج  هب  دوخ  دوس  هب  دروآ  اج  هب  یحلاص  لمع  هک  یـسک  : » دیامرف یم هیآ 15 -) )
ًاِحلاص َلِمَع  ْنَم   ) دیبای یم ار  دوخ  لامعا  هجیتن  و  دیوش » یم هدنادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  امش  همه  سپـس  تسوا ، دوخ  نایز 

(. َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو 
يارب ام  نایـصع  تعاطا و  دنیوگ  یم هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  تسا  هدمآ  فلتخم  تارابع  اب  ارارک و  نآرق  تایآ  رد  هک  ریبعت  نیا 

؟ دراد ینایز  دوس و  هچ  ادخ 
هجوتم شنایز  دوس و  اهنیا  همه  دیوگ : یم تایآ  نیا  دوش !؟ یم وا  تیصعم  زا  یهن  تعاطا و  هنیمز  رد  هک  تسا  يرارصا  هچ  نیا  و 

هدرک طوقـس  هانگ  مرج و  رثا  رب  هک  دیتسه  امـش  نیا  و  دیبای ، یم لماکت  حلاص  لامعا  وترپ  رد  هک  دیتسه  امـش  نیا  تسامـش ، دوخ 
.دیوش یم يدبا  تنعل  راتفرگ  وا  تمحر  زا  دعب  بضغ و  هاگترپ  رد 

411 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

ياـهتمعن عاوـنا  نوـماریپ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  ییاـهثحب  بیقعت  رد  یلو !...  میداد  لیئارـسا  ینب  هب  تبهوـم  همه  نـیا  هیآ 16 -) )
412 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدمآ ، حلاص  لمع  يرازگرکش و  دنوادخ و 

.دهد یم حرش  دندرک  نارفک  اما  دندش  دنوادخ  ياهتمعن  لومشم  هک  ار  نیشیپ  ماوقا  یضعب  ماوقا  یگدنز  زا  يا  هنومن اجنیا  رد 
رب ار  نانآ  و  میدرک ، اطع  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  زا  و  میداد ، تّوبن  تموکح و  ینامـسآ و  باتک  لیئارـسا  ینب  هب  ام  : » دـیامرف یم

ْمُهاْنلَّضَف ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َةَُّوبُّنلا َو  َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  « ) میدیشخب يرترب  دوخ ) رـصع  مه   ) نایناهج
(. َنیَِملاْعلا یَلَع 

.دنک یم نایب  هدرک ، اطع  لیئارسا  ینب  هب  دنوادخ  هک  ار  تبهوم  جنپ  اعومجم  هیآ  نیا  رد 
.دوب تداعس  تیاده و  قرط  مارح و  لالح و  ینید و  فراعم  نّیبم  هک  تسا ، تاروت »  » ینعی ینامسآ  باتک  هلأسم  تسخن 

.تواضق تموکح و  ماقم  مود 
.دیزگرب اهنآ  زا  ار  يرایسب  يایبنا  دنوادخ  هک  دوب  توبن »  » ماقم اهنآ  رب  یهلا  تمعن  نیموس 

رفن رازه  راهچ  لیئارـسا  ینب  يایبنا  يرگید  تیاور  رد  و  دش » یم رفن  رازه  رب  غلاب  لیئارـسا  ینب  يایبنا  ددع  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد 
.تسا هدش  رکذ 

.تسا هزیکاپ  ياهیزور  يدام و  بهاوم  تبهوم  نیمراهچ 
.دوب اهنآ  عزانم  الب  تردق  يرترب و  تبهوم ، نیمجنپ  و 
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412 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

ینشور لئالد  ام  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  داد  سانشن  قح  موق  نیا  هب  ادخ  هک  یگرزب  تبهوم  نیمـشش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. ِْرمَْألا َنِم  ٍتانَِّیب  ْمُهاْنیَتآ  َو  « ) میدراذگ اهنآ  رایتخا  رد  تعیرش ) توبن و  رما  زا  )

تـسد يدوز  هب  ناگدننک  نارفک  نیا  یلو  تشادـن ، دوجو  فالتخا  يارب  ییاج  نشور  نّیب و  لئالد  گرزب و  بهاوم  نیا  دوجو  اب 
.دندز فالتخا  هب 

رـس دمآ و  ناشغارـس  هب  یهاگآ  ملع و  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرکن  فالتخا  اهنآ  سپ  : » دـیوگ یم هیآ  نیمه  هلابند  رد  نآرق  هکنانچ 
ریـسفت هدیزگرب  ْمُهَْنَیب .) ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اوُفَلَتْخا  اَمَف  « ) دوب یئوج  يرترب  تسایر و  بح  نامه  فالتخا  نیا  همـشچ 

413 ص : ج4 ، هنومن ،
دندومن فالتخا  هچنآ  هراب  رد  اهنآ  نایم  رد  تمایق  زور  وت  راگدرورپ  : » دـهد یم رادـشه  ترابع  نیا  اب  ار  اهنآ  هیآ  ناـیاپ  رد  نآرق 

(. َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  « ) دنک یم يرواد 
ار ترخآ  تازاجم  مه  دـنداد و  تسد  زا  ایند  رد  ار  دوخ  تردـق  تمظع و  مه  فالتخا  داـجیا  تمعن و  نارفک  اـب  بیترت  نیا  هب  و 

.دندیرخ دوخ  يارب 

413 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

دروآ یم نایم  هب  یمیظع  تبهوم  زا  نخـس  دندرک ، نارفک  دوب و  هداد  لیئارـسا  ینب  هب  دنوادخ  هک  یبهاوم  نایب  زا  دـعب  هیآ 18 -) )
نییآ يوس  هب  يریسم  تعیرش و  رب  ار  وت  ام  سپـس  : » دیامرف یم تشاد ، ینازرا  نیملـسم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  هک 

(. ِْرمَْألا َنِم  ٍۀَعیِرَش  یلَع  َكاْنلَعَج  َُّمث  « ) میداد رارق  قح 
يوریپ نآ  زا  سپ   » دهد یم روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نآ  لابند  هب  تسا  يزوریپ  تاجن و  ریسم  ریـسم ، نیا  هک  اجنآ  زا  و 

(. اهِْعبَّتاَف « ) نک
ياهسوه يوه و  زا  و  : » دیازفا یم هیآ  رخآ  رد  تسین ، نالهاج  سوه  يوه و  زا  يوریپ  زج  يزیچ  نآ  لباقم  هطقن  هک  اجنآ  زا  زین  و 

(. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  « ) نکم يوریپ  دنرادن  یهاگآ  هک  یناسک 

413 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

دنناوت یمن زگره  اهنآ  : » دیوگ یم ناکرـشم  داهنـشیپ  ربارب  رد  ندش  میلـست  زا  یهن  يارب  تسا  یتلع  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 19 -) )
(. ًاْئیَش ِهَّللا  َنِم  َْکنَع  اُونُْغی  َْنل  ْمُهَّنِإ   ) دنناهرب شباذع  زا  و  دننک » زاین  یب دنوادخ  ربارب  رد  ار  وت 

نخس يور  هچرگ  دنباتشب ، وت  کمک  هب  دنناوت  یمن زگره  دریگب  ار  وت  ناماد  یهلا  باذع  ینک و  يوریپ  اهنآ  لطاب  نیئآ  زا  هاگ  ره 
.دنشاب یم نانمؤم  همه  روظنم  یلو  تسا  ربمایپ  هب  تایآ  نیا  رد 

(. ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  « ) دنرگیدکی ّیلو ) تسود و  و   ) روای رای و  ناملاظ  و  : » دیازفا یم سپس 
نامیا اب  دارفا  وت و  هک  نکن  نامگ  اما  دنناوتان ! فیعـض و  یگمه  سابرک و  کی  هت  رـس و  ریـسم و  کی  رد  دنـشامق و  کی  زا  همه 

414 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يروای  رای و  دیتسه  تیلقا  رد  نونکا  هک 
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(. َنیِقَّتُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  « ) تسا ناراکزیهرپ  روای  رای و  دنوادخ   » دیرادن
يزیچان هّرذ  قح  ياهتنا  یب تردق  ربارب  رد  یلو  دـنراد  يا  هظحالم لباق  تورث  تردـق و  میظع و  یتیعمج  ارهاظ  اهنآ  تسا  تسرد 

.دنتسین شیب 

414 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

تعیرـش نآرق و  نیا  : » دـیوگ یم یهلا  نییآ  نیا  زا  يوریپ  هب  توـعد  تشذـگ و  هچنآ  رب  دـیکأت  ناوـنع  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 20 -) )
ٌۀَمْحَر ًيدُه َو  ِساَّنِلل َو  ُِرئاَصب  اذـه  « ) دنتـسه نیقی  لها  هک  تسا  یهورگ  يارب  تمحر  تیادـه و  هیام  مدرم و  يارب  اهیئانیب  هلیـسو 

(. َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل 
رگوجتـسج دنهار و  ورهر  هک  اهنآ  يارب  دـنک  یم تیاکح  ینامـسآ  باتک  نیا  قمع  ریثأت و  تمظع و  زا  هک  تسا  یئابیز  ریبعت  نیا 

.قح

414 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

ای نارفاک ،»  » و نانمؤم »  » هورگ ود  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  تسین ! ناـسکی  هورگ  ود  نیا  گرم  تاـیح و  هیآ 21 -) )
ایآ : » دـیوگ یم هداد ، رارق  مه  ربارب  رد  یلوـصا  هسیاـقم  کـی  رد  ار  ود  نیا  هیآ  نـیا  رد  دوـب  ناـیم  رد  ناـمرجم »  » و ناراـکزیهرپ » »

ماجنا حـلاص  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  میهد  یم رارق  یناـسک  نوچمه  ار  اـهنآ  دـندرک  ناـمگ  دـندش  تائیـس  بکترم  هک  یناـسک 
ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ( !؟» دـشاب ناسکی  ناـشگرم  تاـیح و  هک  دـنا  هداد

( ْمُُهتامَم ْمُهایْحَم َو  ًءاوَس 
( َنوُمُکْحَی ام  َءاس  «! ) دننک یم يرواد  دب  هچ  . »

ناـسنا یگدـنز  رد  يریثأـت  هاـنگ ، رفک و  اـی  حـلاص ، لـمع  ناـمیا و  دـننک  روـصت  هک  تسا  طـلغ  رادـنپ  کـی  نیا  دـیوگ : یم هیآ  .
.تسا توافتم  مه  اب  الماک  هورگ  ود  نیا  گرم  یگدنز و  تسین  نینچ  دراذگ ، یمن

414 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

هدـیرفآ قـح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  و  : » دـیامرف یم لـبق ، هیآ  يارب  تسا  یلیلعت  ریـسفت و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 22 -) )
(. ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُهَّللا  َقَلَخ  َو  « ) تسا

َو « ) دـش دـهاوخن  یمتـس  ملظ و  اـهنآ  هب  و  دوـش ، هداد  ازج  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  ربارب  رد  سک  ره  هک  تسا  نآ  فدـه  «و 
415 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُمَلُْظی .) ْمُه ال  ْتَبَسَک َو  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل 

.تسا مکاح  تلادع  قح و  اج  همه  رد  و  هداد ، رارق  قح  روحم  رب  ار  نآ  ناهج  نیا  هدننیرفآ  هک  دهد  یم ناشن  ملاع  رسارس 
.دهد رارق  ناسکی  ار  نامیا  یب نامرجم  لمعلا و  حلاص  نانمؤم  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

415 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 
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هک ار  یـسک  يدـید  ایآ  : » دـیامرف یم نانمؤم ، نارفاک و  تاواسم  مدـع  يارب  تسا  يرگید  لیلعت  حیـضوت و  زین  هیآ  نیا  هیآ 23 -) )
(. ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  ( !؟» هدادرارق شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم 

.درمش مدقم  قح  تعاطا  رب  ار  نآ  تعاطا  داتفا و  سفن  ياوه  لد و  تساوخ  لابند  هب  و  هدرک ، اهر  ار  ادخ  نامرف  و 
(. ٍْملِع یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَضَأ  َو  « ) هتخاس هارمگ  تسین ) تیاده  هتسیاش  هک  نیا  رب   ) یهاگآ اب  ار  وا  دنوادخ  «و 

یلَع َمَتَخ  َو   ) دـنامب نادرگرـس  هراومه  تلالـض  يداو  رد  اـت  تسا » هدـنکفا  يا  هدرپ شمـشچ  رب  و  هدز ، رهم  شبلق  شوـگ و  رب  «و 
(. ًةَواشِغ ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَس َو 

(. ِهَّللا ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  « ) دنک تیاده  ار  وا  ادخ  زا  ریغ  دناوت  یم یسک  هچ  لاح  نیا  اب  »
؟ دیمهف یمن دنا  هتفای ار  دوخ  هار  قح  رون  وترپ  رد  هک  اهنآ  اب  ار  یسک  نینچ  توافت  و  َنوُرَّکَذَت .) الَف  َأ  ( ؟» دیوش یمن رکذتم  ایآ  »

اـیوگ و هچ  و  ددـنب ، یم ناـسنا  يور  هب  ار  تاـجن  قرط  تمحر و  ياـهرد  ماـمت  هک  یتسرپ  يوه  تسا  یکاـنرطخ  تب  هچ  یتـسار 
ادخ دزن  رتضوغبم  يدوبعم  نامسآ  ریز  رد  زگره  : » هدش لقن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  هک  یثیدح  تسا  ینعمرپ 
قوس و  هدننک ، اوغا  سوه  يوه و  تب  یلو  دنتیـصاخ ، یب یتادوجوم  یلومعم  ياهتب  هک  ارچ  تسا !» هدشن  شتـسرپ  سفن ، ياوه  زا 

.تسا فارحنا  هانگ و  عاونا  يوس  هب  هدنهد 

415 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

416 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیحوت  نارکنم  نوماریپ  يرگید  ثحب  اجنیا  رد  نییرهد : دیاقع  هیآ 24 -) )
راـکنا یتـسه  ملاـع  رد  ار  میکح  عناـص  دوـجو  اـقلطم  هک  درب  یم ماـن  نـییرهد »  » ینعی اـهنآ  زا  یـصاخ  هورگ  زا  اـهنت  اـهتنم  تـسا ،

.دنتسناد یم وا  هاگرد  ناعیفش  ار  اهتب  دنتشاد و  نامیا  ادخ  هب  ارهاظ  ناکرشم  رثکا  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم
و دنوش » یم هدنز  یهورگ  دنریم و  یم ام  زا  یهورگ  تسین ، راک  رد  ایند  رد  ام  یگدنز  نیمه  زج  يزیچ  دنتفگ  اهنآ  و  : » دـیامرف یم

(. ایَْحن ُتوُمَن َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو   ) دبای یم موادت  نانچمه  رشب  لسن  و  دنریگ ، یم ار  اهنآ  ياج 
(. ُرْهَّدلا اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  « ) دنک یمن كاله  ار  ام  راگزور  تشذگ  رهد و  زج  يزیچ  «و 

.أدبم راکنا  هب  رظان  دعب  هلمج  تسا و  داعم  راکنا  هب  رظان  تسخن  هلمج 
، دروخ یم مشچ  هب  زین  نآرق  زا  يرگید  دراوم  رد  هک  هدرک  نایب  یئاوتحمرپ  هاتوک و  هلمج  نایوگ  هدوهیب  نیا  خساپ  رد  دیجم  نآرق 

يا هیاپ یب نامگ  اهنت  هکلب  دنرادن ، نیقی  تسا ) رهد  زین  ناهج  أدبم  تسین و  يداعم  دـنیوگ  یم هک   ) نخـس نیا  هب  اهنآ  : » دـیامرف یم
(. َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  َو  « ) دنراد

416 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

تایآ هک  یماگنه  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  داعم  دروم  رد  هورگ  نیا  ساسا  یب ياهیئوج  هناـهب  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 25 -) )
ناردپ دیئوگ ، یم تسار  رگا  دنیوگ : یم هک  تسا  نیا  دنراد  نآ  ربارب  رد  هک  یلیلد  اهنت  دوش  یم هدناوخ  اهنآ  رب  ام  راکشآ  تانیب و 

اُوْتئا اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُهَتَّجُح  َناک  ام  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو   ) دنهد یهاوگ  امـش  راتفگ  قدص  رب  ات  دـیروایب » دـینک و  هدـنز  ار  ام 
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب 

هب فلتخم  قرط  زا  ناگدرم  ياـیحا  رب  ار  شیوخ  تردـق  دـنوادخ  هک  ارچ  یهاو ، تسـس و  یلیلد  دوب ، اـهنآ  لـیلد  اـهنت  نیا  يرآ !
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.تسا هداد  ناشن  اهناسنا 

416 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

دندوب داعم  أدـبم و  رکنم  هک  نییرهد  نخـس  هب  يرگید  خـساپ  اجنیا  رد  دـنیآ ! یم رد  وناز  هب  همه  لدـع  هاـگداد  نآ  رد  هیآ 26 -) )
زور رد  باسح  يارب  دشخب و ) یم تایح  رگید  راب   ) سپس دناریم  یم سپـس  دنک ، یم هدنز  ار  امـش  دنوادخ  وگب : : » دیامرف یم هداد ،

ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ْمُکُعَمْجَی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق  « ) دـنک یم يروآ  عمج  تسین  يدـیدرت  ّکش و  نآ  رد  هک  يزور  تماـیق ،
417 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

( ِهِیف َْبیَر  ال 
يور هک  ارچ  تسا ، تمـسق  ود  ره  يارب  لالدتـسا  تقیقح  رد  هیآ  نیا  ياوتحم  و  ار ، ازج  زور  هن  دنتـشاد و  لوـبق  ار  ادـخ  هن  اـهنآ  .

.تسین نآ  هداعا  رب  رداق  هنوگچ  تسا  نیتسخن  تایح  رب  رداق  هک  یسک  رگید ، يوس  زا  هدش ، هیکت  نیتسخن  تایح  هلأسم 
َّنِکل َو  « ) دـنناد یمن مدرم  رثکا  یلو  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دـننک  یمن تقد  لمأت و  لئالد  نیا  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  و 

(. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ 

417 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

تیکلاـم و : » دـیامرف یم میا ، هدـناوخ نآرق  رگید  تاـیآ  رد  ار  نآ  هیبش  هک  تسا  داـعم  هلأـسم  رب  يرگید  لـیلد  هیآ  نیا  هیآ 27 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  « ) تسادخ نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تیمکاح 

وا تردـق  ربارب  رد  يراک  نینچ  و  دراد ، ار  ناگدرم  يایحا  رب  تردـق  املـسم  تسا ، یتسه  ملاع  هنهپ  مامت  رب  مکاح  کلام و  هک  وا 
.تسین لکشم  زگره 

هیآ ناـیاپ  رد  اذــل  تـسا ، هداد  رارق  گرم ، زا  سپ  ملاـع  يارب  يدوـسرپ  هناـختراجت  و  تماــیق ، يارب  يا  هـعرزم ار  ناــهج  نـیا  وا 
(. َنُولِْطبُْملا ُرَسْخَی  ٍِذئَمْوَی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  « ) دننیب یم نایز  لطاب  لها  دوش  اپ  رب  تمایق  هک  زور  نآ  و  : » دیازفا یم

چیه نآ  هب  تبـسن  هک  يرذگ  دوز  عاتم  اب  ار  اهنآ  نایارگ  لطاب  تسا  ناسنا  ياه  هیامرـس یگدـنز  بهاوم  شوه و  لقع و  تایح و 
اب ار  دوخ  ندوب  راکنایز  دیآ  یم راک  هب  حلاص  لمع  نامیا و  میلس و  بلق  اهنت  هک  زیخاتسر  زور  و  دننک ، یم هلدابم  تسین  دنمـشزرا 

.دننک یم هدهاشم  مشچ 

417 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

تدش زا  هک   ) ینیب یم ار  یتماره  زور  نآ  رد  : » دیوگ یم هدرک ، میسرت  یئایوگ  رایـسب  زرط  هب  ار  تمایق  هنحـص  هیآ  نیا  هیآ 28 -) )
(. ًۀَِیثاج ٍۀَّمُأ  َّلُک  يرَت  َو  « ) هتسشن وناز  رب  تشحو ) سرت و 

: هک دنک  یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  تمایق  ياه  هنحص زا  هنحص  نیمود  سپس 
ٍۀَّمُأ ُّلُک  « ) دنهد یم امـش  هب  دیداد  یم ماجنا  ار  هچنآ  يازج  زورما  دنیوگ ): یم اهنآ  هب  و   ) دوش یم هدـناوخ  شباتک  يوس  هب  یتماره  »

418 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنُولَمْعَت .) ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  اَِهباتِک  یلِإ  یعُْدت 
.تسا تبث  نآ  رد  اهناسنا  رادرک  راتفگ و  ياهیئابیز  اهیتشز و  اهیدب ، اهیکین و  مامت  هک  تسا  یلامعا  همان  نامه  باتک  نیا 
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زین یتما  ره  تسا  دوجوم  هناگادـج  یناسنا  ره  يارب  هک  یلامعا  همان  رب  هوالع  هک  دـهد  یم ناشن  اَِهباتِک » یلِإ  یعْدـُت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک   » ریبعت
.دراد دوخ  هورگ  عمج و  هب  قلعتم  یلامعا  همان 

418 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

امـش اب  قح  هب  هک  تسا  ام  باتک  نیا  : » دیوگ یم دـیکأت  ناونع  هب  دوش و  یم باطخ  اهنآ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  رگید  راب  هیآ 29 -) )
(. ِّقَْحلِاب ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  ! ) دنک یم وگزاب  ار  امش  لامعا  و  دیوگ » یم نخس 

ار هچنآ  ام   » یلو دوش ، تبث  ییاج  رد  ناتلامعا  هک  دـیدرک  یمن رواب  زگره  دـیداد  یم ماـجنا  دـیتساوخ  یم هچ  ره  امـش  هک  زور  نآ 
(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اَّنُک  اَّنِإ  « ) میتشون یم دیداد  یم ماجنا 

418 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

.دنسر یم دوخ  لامعا  هجیتن  هب  یهورگره  هک  اجنآ  دنک ، یم نایب  ار  تمایق  یسرداد  یئاهن  هلحرم  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
اَّمَأَف « ) دنک یم دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اما  : » دـیامرف یم

(. ِِهتَمْحَر ِیف  ْمُهُّبَر  ْمُُهلِخُْدیَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا 
(. ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  « ) تسا راکشآ  يزوریپ  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

418 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

رفاک هک  یناسک  اما  و  : » دـیامرف یم هدـش ، روآدای  دـنهورگ  نیا  لباقم  هطقن  هک  ار  يرگید  هورگ  تشونرـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
یموق و  دیدش ) یمن قح  میلست  و   ) دیدرک یم رابکتسا  امش  دش و  یمن هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  رگم  دوش ) یم هتفگ  اهنآ  هب   ) دندش

(. َنیِمِرُْجم ًامْوَق  ُْمْتنُک  ُْمتْرَبْکَتْساَف َو  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  ْمَلَف  اوُرَفَک َأ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  « ) دیدوب راکهانگ  مرجم و 
، هدـشن رکذ  یهلا  باذـع  هب  لوخد  لماع  کی  ناونع  هب  ءوس  لامعا  اما  و  تسا ، رفک  زا  نخـس  اهنت  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 

.تسا باذع  بجوم  ییاهنت  هب  رفک  هلأسم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
419 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

419 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

یهلا و تایآ  ربارب  رد  نارفاک  رابکتسا  هلأسم  رب  تسا  یحیضوت  هیآ  نیا  دوش ! یم راکشآ  ناسنا  ءوس  لامعا  هک  زور  نآ  هیآ 32 -) )
رد تسا و  قح  یهلا  هدـعو  دـش  یم هتفگ  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم دوب ، هدـش  نایب  یلامجا  تروص  هب  لبق  هیآ  رد  هک  اـیبنا  توعد 

نیقی هجو  چـیه  هب  میراد و  هراب  نیا  رد  ینامگ  اـهنت  اـم  تسیچ ؟ تماـیق  میناد  یمن اـم  دـیتفگ : یم امـش  تسین  یّکـش  چـیه  تماـیق 
(. َنِینِْقیَتْسُِمب ُنَْحن  ام  انَظ َو  اَّلِإ  ُّنُظَن  ْنِإ  ُۀَعاَّسلا  اَم  يِرْدَن  ام  ُْمْتُلق  اهِیف  َْبیَر  ُۀَعاَّسلا ال  ٌّقَح َو  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو  « ) میرادن

419 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 26  زاغآ 
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419 ص :  هیثاج .....  هروس  همادا 

419 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

، درادـن اـم  ياـیند  يدادرارق  ياـهتازاجم  اـب  تهابـش  هک  يرفیک  دـیوگ ، یم نخـس  اـهنآ  رفیک  تازاـجم و  زا  هـیآ  نـیا  هیآ 33 -) )
(. اُولِمَع ام  ُتائِّیَس  ْمَُهل  اَدب  َو  « ) دوش یم راکشآ  اهنآ  يارب  ناشلامعا  تائّیس  اجنآ  رد  : » دیامرف یم

امئاد دنتـسه و  اـهنآ  نیـشنمه  مدـمه و  و  دـنوش ، یم راکـشآ  اـهنآ  ربارب  رد  و  دـنریگ ، یم ناـج  دـنبای ، یم مّسجت  اهیدـب  اـهیتشز و 
(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  « ) دریگ یم ارف  ار  اهنآ  دندرک  یم ازهتسا  ار  هچنآ  ماجنا  رس  و  ! » دنهد یم ناشرازآ 

419 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

ار امـش  زورما  دوش : یم هتفگ  و  : » ددرگ یم باطخ  اهنآ  هب  میحر  نمحر و  دـنوادخ  يوس  زا  هک  نیا  رتکاندرد  همه  زا  و  هیآ 34 -) )
(. اذه ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِسَن  امَک  ْمُکاْسنَن  َمْوَْیلا  َلِیق  َو  «! ) دیدرک شومارف  ار  ناتزورما  رادید  امش  هک  هنوگ  نامه  مینک  یم شومارف 

(. ُراَّنلا ُمُکاوْأَم  َو  «! ) تسا خزود  امش  هاگیاج  و  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  دیازفا : یم هیآ  هلابند  رد 
ْنِم ْمَُکل  ام  َو  « ) تسین امش  يارب  يروای  رای و  چیه   » میئوگ یم امش  هب  هناعطاق  دباتـش  یم امـش  يرای  هب  یـسک  دینک  یم نامگ  رگا  و 

(. َنیِرِصان

419 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

دیتفرگ هیرخس  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  « ؟ دیدش یتشونرـس  نینچ  راتفرگ  امـش  لیلد  هچ  هب  ارچ و  اما  هیآ 35 -) )
420 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درک » رورغم  ار  امش  ایند  یگدنز  و 

(. اْینُّدلا ُةایَْحلا  ُمُْکتَّرَغ  ًاوُزُه َو  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْذَخَّتا  ُمُکَّنَِأب  ْمُِکلذ  )
زا اهنآ  زورما  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیکأت  رارکت و  يرگید  ریبعت  هب  دوب  هدـمآ  لبق  هیآ  رد  هک  ار  هچنآ  رگید  راب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  اْهنِم َو ال  َنوُجَرُْخی  َمْوَْیلاَف ال  « ) تسین هتفریذپ  اهنآ  زا  يرذع  هنوگ  چیه  و  دنوش ، یمن جراخ  خزود  شتآ 
يروای دومرف  یم اجنآ  رد  تسا ، خزود  زا  اهنآ  جورخ  مدـع  زا  نخـس  اجنیا  رد  دوب و  اهنآ  تباث  هاگیاج  يوأم و  زا  نخـس  اجنآ  رد 

اهنآ زا  يرذع  دیوگ  یم اجنیا  رد  و  دنرادن ، يروای  دومرف  یم اجنآ  رد  تسا ، خزود  زا  اهنآ  زا  يرذع  دیوگ  یم اجنیا  رد  و  دنرادن ،
.تسین اهنآ  يارب  یتاجن  هار  هجیتن  رد  و  دوش ، یمن هتفریذپ 

420 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

هیآ ود  نمـض  تفرگ ، یم رب  رد  ار  هروس  نیا  ثحابم  نیرتشیب  هک  داعم  دیحوت و  ثحب  لیمکت  يارب  هروس  نیا  نایاپ  رد  هیآ 36 -) )
تسخن دزاس ، یم سکعنم  ار  ادخ  تافص  زا  فصو  جنپ  هدرک و  نایب  ار  وا  تمکح  تردق و  دنوادخ و  تمظع  تیبوبر و  تدحو 

(. ُدْمَْحلا ِهَِّللَف  « ) تسادخ صوصخم  شیاتس  دمح و  مامت  سپ  : » دیوگ یم
ِّبَر ِضْرَأـْلا  ِّبَر  ِتاواـمَّسلا َو  ِّبَر  « ) تسا ناـیناهج  همه  راـگدرورپ  و  نیمز ، راـگدرورپ  و  اهنامـسآ ، همه  راـگدرورپ   » وا هک  ارچ 
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(. َنیَِملاْعلا

420 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 45) ۀیثاجلا ةروس 

اـیربک و تسوا  يارب  و  : » دـیازفا یم فیـصوت  نیموس  رد  تیبوـبر »  » و دـمح »  » ماـقم هب  وا  كاـپ  تاذ  فیـصوت  زا  دـعب  هیآ 37 -) )
نامـسآ و هنهپ  رد  شتمظع  راـثآ  هک  ارچ  ِضْرَأـْلا .) ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ُءاـیِْربِْکلا  َُهل  َو  « ) نیمز اهنامـسآ و  رد  تعفر  ّوـلع و  تمظع و 

.تسا راکشآ  ناهج  مامت  نیمز و  رسارس 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  « ) تسا قالطالا  یلع  میکح  ریذپان و  تسکش  رداق  وا  : » دیوگ یم فیصوت  نیمجنپ  نیمراهچ و  رد  هرخالاب  و 

ياوتحم رسارس  و  دبای ، یم نایاپ  فاصوا  نیمه  اب  هدش  زاغآ  میکح » زیزع و   » هب دنوادخ  فیـصوت  اب  هک  هیثاج  هروس  بیترت  نیا  هب 
.تسوا نایاپ  یب تمکح  تّزع و  رب  هاوگ  زین  نآ 

« هیثاج هروس  نایاپ  »
421 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

421 ص :  [ ..... 46  ] فاقحا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 35  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

421 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دنک یم بیقعت  ار  ریز  فادها  هروس  نیا 
.نآرق تمظع  نایب  - 1

.یتسرپ تب  كرش و  هنوگره  دض  رب  عطاق  هزرابم  - 2
.راگدرورپ لدع  هاگداد  داعم و  هلأسم  رد  مدرم  هیجوت  - 3

ناـیب دـندوب  فاـقحا »  » نیمزرـس نکاـس  هک  ار  داـع  موق  ناتـساد  زا  يا  هشوـگ ناـمرجم  ناکرـشم و  هب  رادـشه  ناوـنع  هب  انمـض  - 4
.تسا هدش  هتفرگ  اج  نیمه  زا  زین  هروس  مان  دراد - یم

.دوش یم لماش  زین  ار  نج  هفیاط  ینعی  اهناسنا  زا  ریغ  هک  اجنآ  ات  مالسا ، ربمایپ  توعد  تیمومع  شرتسگ و  هب  هراشا  - 5
.ءاجر فوخ و  يدابم  داجیا  نارفاک و  راذنا  نانمؤم و  قیوشت  - 6

.تماقتسا ربص و  هب  مالسا  ربمایپ  توعد  - 7

421 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ایند تشحو  دنوادخ  دـناوخب  هعمج ، ره  ای  بش ، ره  ار  فاقحا  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
«. دراد یم ناما  رد  زین  تمایق  زور  تشحو  زا  و  دراد ، یم رب  وا  زا  ار 
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نامیا ریسم  رد  رگرادیب  هدنزاس و  تسا  یتوالت  هکلب  تسین  ظافلا  توالت  رطاخ  هب  اهنت  تاجرد  تانـسح و  هنوگ  نیا  تسا  یهیدب 
.دشاب لمع  هدامآ  تقیقح و  بلاط  ناسنا  رگا  دراد ، ار  يرثا  نینچ  یتسار  هب  فاقحا  هروس  ياوتحم  و  اوقت ، و 

422 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

422 ص :  ۀیآ 1 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

« میماوح  » اعومجم هک  تسا  مح »  » هناگتفه ياه  هروس زا  هروس  نیرخآ  هروس  نیا  تسا : قح  ساسا  رب  ناهج  نیا  شنیرفآ  هیآ 1 -) )
.مینک یم دروخرب  مح .) « ) میم اح -  » هعطقم فورح  هب  زین  هروس  نیا  لوا  هیآ  رد  .دراد و  مان 

، ابفلا هداس  فورح  زا  نآرق  ياوتحمرپ  نیرفآ و  تکرح  هدنهد و  ناکت  تایآ  نیا  هک  میئوگ  یم ردـق  نیمه  فورح  نیا  ریـسفت  رد 
يا هداس تادرفم  نینچ  زا  ار  یمیظع  بیکرت  نانچ  هک  سب  نیمه  دـنوادخ  تمظع  رد  و  هتفای ، بیکرت  نآ ، دـننام  و  میم » اـح و   » زا

.هدروآ دوجو  هب 

422 ص :  ۀیآ 2 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

« تسا هدش  لزان  اناوت ) رداق و   ) میکح زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا  : » دیازفا یم هلـصاف  الب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  و  هیآ 2 -) )
(. ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  )

.تسا هدمآ  فاقحا ، هیثاج و  نمؤم - مح »  » ياه هروس زا  هروس  هس  زاغآ  رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  نیا 
.دنک لزان  ار  یباتک  نینچ  ات  تسا  مزال  نارک  یب  یتمکح  ریذپان و  تسکش  یتردق  تسا  ملسم 

422 ص :  ۀیآ 3 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

، دـیوگ یم نخـس  نـیمز  اهنامـسآ و  تیناـقح  تـمظع و  زا  و  هـتخادرپ ، نیوـکت »  » باـتک هـب  نیودـت »  » باـتک زا  سپـس  هیآ 3 -) )
ایند نآ  ندیسر  رارف  اب  هک  میدیرفاین » ینیعم  دمآ  رس  يارب  قح  هب  زج  تسا  ود  نیا  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  : » دیامرف یم

(. یمَسُم ٍلَجَأ  ِّقَْحلِاب َو  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام   ) دوش یم یناف 
تفاـی قـح  فلاـخم  نوزوماـن و  يزیچ  شتقلخ  ملاـع  هعوـمجم  رد  هن  و  تسا ، قـح  فـالخ  رب  يا  هـملک شینامـسآ  باـتک  رد  هـن 

.دوش یم
اَّمَع اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) دننادرگ يور  دنا  هدش راذـنا  هچنآ  زا  جوجل  نارفاک   » قح زین  ناهج  شنیرفآ  و  تسا ، قح  نآرق  هک  نیا  اب  اما 

423 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُضِْرعُم .) اوُرِْذنُأ 
شنیرفآ ناهج  رگید  يوس  زا  و  دیراد ، شیپ  رد  یگرزب  هاگداد  هک  دـهد  یم میب  راذـنا و  ار  اهنآ  یپرد  یپ نآرق  تایآ  وس  کی  زا 

.نآ هب  هن  و  دننک ، یم یهجوت  نیا  هب  هن  ربخ  یب نالفاغ  نیا  اما  تسا ، راک  رد  یباسح  هک  دهد  یم رادشه  زین  دوخ  صاخ  تاماظن  اب 

423 ص :  ۀیآ 4 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 
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زیزع و دـنوادخ  زا  اهنیا  همه  هک  دوب  نایم  رد  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  مدرم ! نیرتهارمگ  هیآ 4 -) )
: وگب ناکرشم )  ) نانآ هب  : » دیامرف یم هدرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  و  تسا ، میکح 

َنوُعْدَت ام  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  ( !؟» دنا هدیرفآ ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  دـیهد  ناشن  نم  هب  دـینک  یم شتـسرپ  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  نیا 
(. ِضْرَْألا َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم 

(. ِتاوامَّسلا ِیف  ٌكْرِش  ْمَُهل  ْمَأ  ( ؟» دنراد اهنآ ) ریبدت  تیکلام و  و   ) اهنامسآ شنیرفآ  رد  یتکرش  ای  »
تاکرب بلج  ای  تالکـشم  لح  يارب  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دنرادن  شنیرفآ  رد  یتلاخد  هنوگ  چیه  اهتب  دـیراد  لوبق  امـش  هک  یماگنه 

تقلخ و رما  رد  یتکرـش  اهنآ  دـییوگ  یم اضرف  رگا  و  دـینز !؟ یم روعـش  لقع و  دـقاف  تیـصاخ و  یب تادوجوم  نیا  نماد  هب  تسد 
( دشاب امـش  راتفگ  قدص  لیلد  هک   ) دیروایب نم  يارب  ناگتـشذگ  زا  یملع  رثا  ای  نیا ، زا  شیپ  ینامـسآ  یباتک   » دـنا هتـشاد شنیرفآ 

(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراثَأ  ْوَأ  اذه  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  « ) دیئوگ یم تسار  رگا 

423 ص :  ۀیآ 5 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

ار ادخ  زا  ریغ  یتادوجوم  هک  اهنآ  زا  تسا  رتهارمگ  یـسک  هچ  : » دیازفا یم ناکرـشم  نیا  یهارمگ  قمع  نایب  يارب  سپـس  هیآ 5 -) )
ْنَم ال ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو  ( ؟» دـنیوگ یمن ناشخـساپ  دـنناوخب  ار  ناـنآ  مه  تماـیق  اـت  رگا  هک  دـننک  یم شتـسرپ 

(. ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَی 
(. َنُوِلفاغ ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  «! ) دنلفاغ اهنآ  يادن  اعد و  زا  و   » دنونش یمن ار  ناشنانخس  الصا  دنهد ، یمن ار  اهنآ  خساپ  اهنت  هن 

424 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

424 ص :  ۀیآ 6 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

دنهاوخ اهنآ  نانمشد  اهنآ  ياهدوبعم  دنوش  یم روشحم  تمایق  رد  كرشم  مدرم  هک  یماگنه  : » هک نیا  رترابفـسا  نآ  زا  و  هیآ 6 -) )
(. َنیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  ًءادْعَأ َو  ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِشُح  اذِإ  َو  «! ) دننک یم راکنا  ار  اهنآ  تدابع  یتح  دوب 

يربت زین  ناگتشرف  و  دیوج ، یم يرازیب  دوخ  نادباع  زا  حیـسم  ترـضح  دنزیخ ، یم رب  ینمـشد  هب  امـسر  دنراد  لقع  هک  ییاهدوبعم 
هب ات  دشخب  یم اهنآ  هب  لقع  تایح و  دـنوادخ  دـندوب  لقع  یب هک  اهنآ  و  دـننک ، یم رفنت  راهظا  زین  نج  نیطایـش و  یتح  دـنیوج ، یم

.دننک راهظا  نادباع  نیا  زا  ار  دوخ  ترفن  ینمشد و  بتارم  دنیآ و  رد  نخس 

424 ص :  ۀیآ 7 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

تایآ اب  اهنآ  دروخرب  یگنوگچ  هب  و  دنک ، یم وگتفگ  ناکرشم  عضو  زا  نانچمه  نآرق  متسین ! يروهظ  ون  ربمایپ  نم  وگب : هیآ 7 -) )
: دیوگ یم هدرک ، هراشا  یهلا 

رحـس نیا  دنیوگ : یم تسا  هدـمآ  اهنآ  يوس  هب  هک  یقح  دروم  رد  نارفاک  دوش  یم هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ  هک  یماگنه  «و 
(. ٌنِیبُم ٌرْحِس  اذه  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  « ) تسا راکشآ 

دننک یم حرطم  راکـشآ » رحـس   » ناونع هب  یفارحنا  ریـسفت  کی  اب  اهلد  قامعا  رد  ار  نآرق  بیجع  هبذاج  قیمع و  عیرـس و  ذوفن  اهنآ 
« نآرق تایآ   » نامه هب  هراشا  قوف  هیآ  رد  قح » ! » اهناسنا بولق  رد  نآرق  هداعلا  قوف  ریثأت  هب  تسا  ینـشور  ینمـض  فارتعا  دوخ  هک 
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.تسا

424 ص :  ۀیآ 8 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

ادخ رب  ار  تایآ  نیا  دنیوگ : یم تحارص ) اب  هداهن ، رتارف  نآ  زا  ار  اپ   ) هکلب  » دننک یمن تعانق  تمهت  نیا  هب  اهنت  اهنآ  یلو  هیآ 8 -) )
(. ُهارَْتفا َنُولوُقَی  ْمَأ  « ) هتسب ارتفا 

هب ار  نآ  نم  رگا  وگب :  » اهنآ هب  دیامرف : یم دیوگ ، خساپ  اهنآ  هب  ینـشور  لیلد  اب  هک  دهد  یم روتـسد  شربمایپ  هب  دـنوادخ  اجنیا  رد 
ُُهْتیَرَْتفا ِنِإ  ُْلق  « ) دینک عافد  نم  زا  دنوادخ  ربارب  رد  دیناوت  یمن امش  و  دنک ) اوسر  ارم  هک  تسا  مزال   ) مشاب هداد  تبسن  ادخ  هب  غورد 

(. ًاْئیَش ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِکلْمَت  الَف 
425 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  ار  ینادواج  هزجعم  نیا  و  تانیب » تایآ   » نیا دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ 

.تسا رود  دنوادخ  فطل  تمکح و  زا  نیا  دزاس !؟ رهاظ  ییوگغورد  تسد 
امش عقوم  هب  و  دناد » یم دیوش  یم دراو  نآ  رد  امـش  هک  ار  ییاهراک  سک  ره  زا  رتهب  دنوادخ  اما  : » دیازفا یم دیدهت  ناونع  هب  سپس 

(. ِهِیف َنوُضیُِفت  اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه   ) دهد یم رفیک  تخس  ار 
: دیازفا یم هنابدؤم  يدروخرب  اب  مأوت  رتشیب  دیکأت  ناونع  هب  دعب  هلمج  رد  و 

(. ْمُکَْنَیب ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ِِهب  یفَک  « ) دشاب امش  نم و  نایم  هاوگ  دنوادخ  هک  سب  نیمه  »
نیمه و  دنیب ، یم زین  ار  امش  ینکشراک  ارتفا و  غورد و  و  دناد ، یم تلاسر  غالبا  رد  ار  میاهـششوک  شالت و  و  نم ، توعد  قدص  وا 

.تسا یفاک  امش  نم و  يارب 
(. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دهد  ناشن  اهنآ  هب  زین  ار  تشگزاب  هار  هک  نیا  يارب  و 

.دزاس یم دوخ  هعساو  تمحر  لومشم  ار  اهنآ  و  دشخب ، یم ار  ناراک  هبوت 

425 ص :  ۀیآ 9 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

َنِم ًاعْدـِب  ُْتنُک  ام  ُْلق   ) مشاـب تواـفتم  ناربماـیپ  ریاـس  اـب  هک  متـسین » يروهظ  ون  ربماـیپ  نم  وگب : : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
(. ِلُسُّرلا

(. ْمُِکب ِیب َو ال  ُلَعُْفی  ام  يِرْدَأ  ام  َو  ( ؟» دش دهاوخ  هچ  امش  نم و  اب  مناد  یمن «و 
(. ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  « ) منک یم يوریپ  دوش  یم یحو  نم  رب  هچنآ  زا  اهنت  نم  »

(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ام  َو  « ) متسین يراکشآ  هدنهد  میب  زج  نم  «و 

425 ص :  ۀیآ 10 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

: وگب : » دیازفا یم هدمآ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
تداهش نآ  رب  لیئارـسا  ینب  زا  يدهاش  هک  یلاح  رد  دیوش ، رفاک  نآ  هب  امـش  دشاب و  ادخ  يوس  زا  نآرق  نیا  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب 

ار ملاظ  موق  دنوادخ  املسم  دوب )!؟ دهاوخ  رتهارمگ  امش  زا  یـسک  هچ   ) دیوشن میلـست  دینک و  ربکت  امـش  دروایب و  نامیا  وا  و  دهد ،
َهَّللا َّنِإ  ُْمتْرَبْکَتْسا  َنَمآَف َو  ِِهْلثِم  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَـش  ِِهب َو  ُْمتْرَفَک  ِهَّللا َو  ِْدنِع  ْنِم  َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  « ) دنک یمن تیاده 
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(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ال 
.تسویپ نیملسم  هب  دروآ و  نامیا  هنیدم  رد  هک  دوب  مالس » نب  هّللا  دبع   » دوهی فورعم  دنمشناد  یلیئارسا  ینب  دهاش  نیا 

426 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

426 ص :  ۀیآ 11 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

هراشا

هیآ 11) )

426 ص :  لوزن ..... : نأش 

عفاـنم مـه  هـک  ارچ  تـفرگ  رارق  لابقتـسا  دروـم  تعرـسب  تسدـیهت  نیـشن و  هیداـب  ریقف و  ياهرـشق  فرط  زا  مالـسا  هـک  یماـگنه 
زابسوه شاّیع و  هّفرم و  رشق  زا  رتکاپ  یئاهبلق  مه  و  دوبن ، هتشابنا  رورغ  داب  زا  اهنآ  زغم  مه  و  دتفیب ، رطخ  هب  هک  دنتشادن  یعورـشمان 

.دنتشاد
بتکم رگا  دنناگدرب ؟ نازینک و  تسدیهت و  ریقف و  نیـشن  هیداب  یهوبنا  شناوریپ  هک  تسا  ینیئآ  هچ  نیا  دنتفگ : ربکتـسم  نارورغم 

غارچ مشچ و  میراد و  رارق  الاب  حطس  رد  هک  ام  اما  دننک  لابقتسا  نآ  زا  عامتجا  طحنم  نیئاپ و  حطـس  دارفا  دیابن  زگره  دوب  یلوقعم 
.داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  مینامب ! بقع  میتسه  هعماج 

426 ص :  ریسفت ..... :

یـسررب و ثحب و  دروـم  ار  اـهنآ  تاـفارحنا  نارفاـک و  راـتفگ  لاـمعا و  ناـنچمه  نآرق  تـسا - تماقتـسا  ناـمیا و  يزوریپ ، طرش 
نینچ نانمؤم  هراب  رد  نارفاک  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  قطنم  زا  رود  زیمآ و  رورغ  راتفگ  نیا  هب  تسخن  دهد ، یم رارق  شهوکن 

ام ًاْریَخ  َناک  َْول  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  «! ) دـنتفرگ یمن یـشیپ  ام  رب  اهنآ  زگره  دوب  یبوخ  زیچ  مالـسا  نامیا و  رگا  دـنتفگ :
(. ِْهَیلِإ انوُقَبَس 

لابقا نآ  هب  دـنمهفب و  ار  قح  اهنآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنتفرعم ! مک  هدرب و  یئاتـسور و  اپ ، رـس و  یب ریقف و  دارفا  تشم  کی  اـهنیا 
، هداد خساپ  اهنآ  هب  فیطل  ریبعت  نیا  اب  هیآ  نایاپ  رد  اذل  مینامب !؟ ربخ  یب لفاغ و  نآ  زا  هعماج  نیا  ياهغارچ  مشچ و  ام  یلو  دـننک ،
ِِهب اوُدَتْهَی  َْمل  ْذِإ  َو  «! ) تسا یمیدق  غورد  کی  نیا  دنیوگ : یم يدوز  هب  دندشن  تیادـه  نآرق  هلیـسو  هب  اهنآ  دوخ  نوچ  : » دـیوگ یم

(. ٌمیِدَق ٌْکفِإ  اذه  َنُولوُقَیَسَف 
.تشاد يدوبمک  نآرق  تیاده  هک  نیا  هن  دنوش ، تیاده  نآرق  هلیسو  هب  دنا  هتساوخن اهنآ  ینعی 

426 ص :  ۀیآ 12 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 
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تـسا یمیدق  غورد  کی  نیا  دـنتفگ : یم هک  ناکرـشم  تمهت  یفن  نآرق و  تیناقح  تابثا  يارب  يرگید  لیلد  هب  سپـس  هیآ 12 -) )
هدیزگرب تمحر  اوشیپ و  هک  یـسوم  باتک  نآ ، زا  شیپ  : » هک تسا  نیا  گرزب  باتک  نیا  قدص  ياه  هناشن زا  دـیوگ : یم هتخادرپ ،

427 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
اذه ًۀَـمْحَر َو  ًامامِإ َو  یـسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  « ) تسا تاروت  ياه  هناشن اب  گنهامه  باتک  نیا  و  هدرک ) نایب  ار  نآ  ياه  هناشن  ) دوب

(. ٌقِّدَصُم ٌباتِک 
ینامـسآ باتک  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دیازفا : یم نآ  لابند  هب  و  تسا !؟ یمیدق  غورد  کی  نیا  دـیئوگ  یم هنوگچ  لاح  نیا  اب 

(. اِیبَرَع ًاناِسل   ) دنوش دنم  هرهب نآ  زا  ناگمه  هک  تسایوگ » حیصف و  یبرع و  نابز  هب  »
ار ناملاظ  هک  هدوب  نیا  فدـه  : » دـهد یم حرـش  تروص  نیا  هب  هاتوک  هلمج  ود  رد  ار  نآرق  لوزن  زا  یئاـهن  فدـه  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. َنِینِسْحُْمِلل يرُْشب  اوُمَلَظ َو  َنیِذَّلا  َرِْذُنِیل  « ) دهد تراشب  ار  ناراک  وکین  راذنا و 

427 ص :  ۀیآ 13 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

هک یناسک  : » دـیامرف یم دوب ، هدـمآ  لبق  هیآ  رد  هک  ناراـک ) وکین  « ) نینـسحم  » يارب تسا  يریـسفت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 13 -) )
ُهَّللا اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دنوش یم نیگهودنا  هن  تساهنآ و  يارب  یسرت  هن  دندرک ، تماقتسا  سپس  تسا ، هّللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ :

(. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  اُوماقَتْسا  َُّمث 
.دنربص تماقتسا و  طخ  رد  لمع  رظن  زا  و  دیحوت ، طخ  رد  يداقتعا  رظن  زا  هک  دنتسه  یناسک  نینسحم »  » نیا ربانب 

427 ص :  ۀیآ 14 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

نآ رد  هنادواج  دنتـشهب و  لها  اـهنآ  : » دـیامرف یم دـهد و  یم راـک  وکین  نادـحوم  هب  ار  تراـشب  نیرتمهم  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 14 -) )
(. اهِیف َنیِِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  « ) دننام یم

(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  « ) دنداد یم ماجنا  هک  تسا  یلامعا  شاداپ  هب  نیا  »

427 ص :  ۀیآ 15 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

و ملاظ »  » هورگ ود  هراـب  رد  تسا  یحیـضوت  تقیقح  رد  هدـنیآ  تاـیآ  هیآ و  نیا  نک  یکین  ردـپ  رداـم و  هب  ناـسنا ! يا  هیآ 15 -) )
.تسا هدش  هراشا  الامجا  اهنآ  تشونرس  هب  لبق  تایآ  رد  هک  نسحم » »

رکـش يارب  تسا  يا  همدـقم هک  اـهنآ  تاـمحز  رکـش  رداـم و  ردـپ و  هب  یکین  هلأـسم  زا  و  هتخادرپ ، ناراـک » وکین   » عضو هب  تسخن 
ِْهیَِدلاِوب َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  « ) دـنک یکین  شردام  ردـپ و  هراب  رد  هک  میدرک  هیـصوت  ار  ناسنا  ام  : » دـیامرف یم هدرک ، عورـش  راگدرورپ 

428 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًاناسْحِإ .)
رب یتحاران  اب  و  دـنک ، یم لمح  یتحاران  هارکا و  اب  ار  وا  ردام ، : » دـیوگ یم هتخادرپ ، ردام  ربارب  رد  یـسانش  قح  موزل  لیلد  هب  سپس 

َنُوثالَث ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  « ) تسا هام  یـس  شنتفرگ  زاب  ریـش  زا  لمح و  نارود  و  دراذـگ ، یم نیمز 
(. ًارْهَش

زا اـهنت  اـجنیا  رد  نآرق  هکنیا  دـهد و  یم ماـجنا  شدـنزرف  دروم  رد  ار  يراکادـف  راـثیا و  نیرتـگرزب  هاـم  یـس  نیا  لوط  رد  رداـم » »
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رد زین  ردـپ  هک  ارچ  تسا ، نآ  تیمها  مدـع  رطاخ  هب  هن  تسین  نایم  رد  ردـپ  زا  ینخـس  هدروآ و  ناـیم  هب  نخـس  رداـم  ياـهیتحاران 
.تسا هدش  هیکت  وا  يور  رتشیب  دراد  يرتشیب  مهس  ردام  نوچ  یلو  تسا ، ردام  کیرش  تالکشم  نیا  زا  يرایسب 

هب دوزفا ، يراوخ  ریش  نارود  رادقم  رب  دیاب  دوش  هتساک  لمح  رادقم  زا  ردق  ره  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم ینآرق  ریبعت  نیا  زا  انمض 
.ددرگ لماش  ار  مامت  هام  یس  اعومجم  هک  يا  هنوگ

یگلاس لهچ  زرم  هب  و  دسر ، ینامـسج  يورین  تردق  لامک  هب  هک  ینامز  ات   » دـبای یم همادا  نانچمه  ناسنا  تایح  دـیازفا : یم سپس 
(. ًۀَنَس َنیَِعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  « ) دوش دراو 

دیوگ یم دشک و  یم دننکن  هبوت  هانگ  زا  دنسرب و  یگلاس  لهچ  هب  هک  یناسک  تروص  هب  ار  شتسد  ناطیش  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد 
!. تسین يراگتسر  رون  ناسنا  نیا  نیبج  رد  و  دوش !» یمن راگتسر  زگره  هک  داب  يا  هرهچ يادف  مردپ 

اـضاقت ادـخ  زا  ار  زیچ  هس  دیـسر  یگلاس  لهچ  هب  هک  یماگنه  ناـمیا  اـب  قیـال و  ناـسنا  نیا  دـیازفا : یم نخـس  نیا  هلاـبند  رد  نآرق 
هب یتشاد  ینازرا  مردام  ردپ و  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  رکش  ات  شخب  قیفوت  هد و  ماهلا  نم  هب  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  » تسخن دنک : یم

(. َّيَِدلاو یلَع  َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  « ) مروآ اج 
ْنَأ َو  « ) یـشاب دونـشخ  نآ  زا  وت  هک  یلمع  مروآ ، اج  هب  حلاص  لمع  ات   » هد قیفوت  نم  هب  ادنوادخ ! دراد : یم هضرع  اضاقت  نیمود  رد 

(. ُهاضْرَت ًاِحلاص  َلَمْعَأ 
429 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حالص  ! » ادنوادخ دنک : یم ضرع  شیاضاقت  نیموس  رد  هرخالاب  و 

(. ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  « ) شخب موادت  نم  نامدود  نادنزرف و  رد  ار  يراکتسرد  و 
نیا رد   ) نم ! » اراگدرورپ دـیوگ : یم تسا ، رثؤم  یلمع  همانرب  کی  رگنایب  مادـک  ره  هک  دراد  یم مالعا  ار  بلطم  ود  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. َْکَیلِإ ُْتُبت  یِّنِإ  « ) منک یم هبوت  مدرگ و  یم زاب  وت  يوس  هب  لاس ) نس و 
.دبای همادا  نانچمه  رمع  رخآ  هب  ات  و  ددرگ ، نییعت  نم  یگدنز  طوطخ  دیاب  هک  ما  هدیسر يا  هلحرم هب 

(. َنیِِملْسُْملا َنِم  یِّنِإ  َو  « ) متسه نیملسم  زا  نم  و  : » دیوگ یم هک  نیا  رگید 

429 ص :  ۀیآ 16 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

شاداپ هس  هب  هک  راک  هبوت  لمعلا و  حـلاص  رازگ  رکـش  نانمؤم  زا  هورگ  نیا  شاداپ  رجا و  زا  تسا  یئایوگ  نایب  هیآ  نیا  هیآ 16 -) )
.تسا هدش  هراشا  نآ  رد  مهم 

(. اُولِمَع ام  َنَسْحَأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  « ) مینک یم لوبق  ار  ناشلامعا  نیرتهب  ام  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : » دیامرف یم تسخن 
لـضف و هب  ار  اـهنآ  تیمها  مـک  و  ود ، هـجرد  لاـمعا  یّتـح  دـهد و  یم رارق  شریذـپ  راـیعم  ار  اـهنآ  لاـمعا  نیرتـهب  دـنوادخ  ینعی 

.دراذگ یم کی  هجرد  لامعا  باسح  هب  شتمحر ،
(. ْمِِهتائِّیَس ْنَع  ُزَواجَتَن  َو  « ) میراذگ یم ناشناهانگ  زا  ام  و  : » دیوگ یم تساهنآ ، يزاسکاپ  مود  تبهوم 

(. ِۀَّنَْجلا ِباحْصَأ  ِیف  « ) دنراد ياج  نایتشهب  نایم  رد  هک  یلاح  رد  »
یناکاپ ناکین و  رانک  رد  هداد ، وشتـسش  دـنا  هتـشاد ییاهـشزغل  هک  نیا  اب  ار  نانآ  هک  تساهنآ  هب  تبـسن  یهلا  تبهوم  نیموس  نیا  و 

.دنیوا هاگرد  نابرقم  زا  هک  دهد  یم ياج 
« تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  هتـسویپ  هک  تسا  یقدـص  هدـعو  نیا  : » دـیازفا یم دـش ، هتفگ  هک  اهتمعن  نیا  رب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
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(. َنوُدَعُوی اُوناک  يِذَّلا  ِقْدِّصلا  َدْعَو  )

429 ص :  ۀیآ 17 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

حلاص و لمع  نامیا و  وترپ  رد  هک  دوب  نایم  رد  ینانمؤم  زا  نخـس  لبق  تایآ  رد  ردام : ردـپ و  قوقح  ناگدـننک  لامیاپ  هیآ 17 -) )
430 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  هجوت  و  قح ، ياهتمعن  رکش 

یناسک زا  نخـس  اجنیا  رد  .دنوش  یم وا  صاخ  فاطلا  لومـشم  و  دـنبای ، یم هار  یهلا  برق  ماقم  هب  نادـنزرف ، ردام و  ردـپ و  قوقح 
.ردام ردپ و  قاع  سانشن و  قح  نامیا و  یب يدارفا  دنراد ، رارق  اهنآ  لباقم  هطقن  رد  هک  تسا 

ثوعبم تماـیق ) زور   ) نم هک  دـیهد  یم هدـعو  نم  هب  اـیآ  امـش ! رب  فا  دـیوگ : یم شرداـم  ردـپ و  هب  هک  یـسک  نآ  و  : » دـیامرف یم
ِیِننادِعَت امَُکل َأ  ٍّفُأ  ِْهیَِدلاِول  َلاق  يِذَّلا  َو  ! ) دـندشن ثوعبم  زگره  دـندرم و  و  دـندوب » يدایز  ماوقا  نم  زا  لبق  هک  یلاح  رد  موش ؟ یم

(. ِیْلبَق ْنِم  ُنوُرُْقلا  ِتَلَخ  ْدَق  َجَرْخُأ َو  ْنَأ 
رب ياو  هک  دنبلط  یم يرای  هب  ار  ادخ  دنـشک و  یم دایرف  اهنآ   » دندش یمن میلـست  رـس  هریخ دنزرف  نیا  لباقم  رد  نمؤم  ردام  ردپ و  اما 

(. ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو  َهَّللا  ِناثیِغَتْسَی  امُه  َو  « ) تسا قح  ادخ  هدعو  هک  روایب  نامیا  دنزرف )! يا   ) وت
ناینیشیپ ياه  هناسفا زج  يزیچ  اهنیا  دیوگ : یم  » یئانتعا یب ربکت و  اب  و  دهد ، یم همادا  دوخ  يرـس  هریخ  تجاجل و  هب  نانچمه  وا  اما 

(. َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ام  ُلوُقَیَف  «! ) تسین
ربارب رد  زگره  نم  و  تسا ، هتشذگ  ماوقا  نیغورد  ياهناتساد  تافارخ و  زا  تسا  راک  رد  یباتک  باسح و  داعم و  دییوگ  یم هک  نیا 

.دش مهاوخن  میلست  نآ 
نانچمه وا  دوشن  یهلا  كاندرد  باذع  راتفرگ  دنبلد  دنزرف  نیا  ات  دـننک  یم شـشوک  شالت و  هچ  ره  وا  زوسلد  ردام  ردـپ و  يرآ !

.دننک یم اهر  ار  وا  راچان  ماجنا  رس  دنک و  یم يراشف  اپ  دوخ  رفک  رد 

430 ص :  ۀیآ 18 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

روسج و نارفاک  راک  ماجنا  رـس  اجنیا  رد  هدـش ، نایب  لمعلا  حـلاص  ناـنمؤم  شاداـپ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هیآ 18 -) )
: دیامرف یم هدرک ، نایب  زین  ار  رس  هریخ

دندوب اهنآ  زا  لبق  هک  سنا  نج و  زا  رفاک  ماوقا  هارمه  و  هدـش ، لجـسم  نانآ  هراب  رد  یهلا  باذـع  نامرف  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  »
ِّنِْجلا َو َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  « ) دـنخزود لـها  دـنوش و  یم كاـندرد  تازاـجم  راـتفرگ 

(. ِْسنِْإلا
431 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنیِرِساخ .) اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دندوب ناراکنایز  زا  همه  اهنآ  هک  ارچ  »

.دندیرخ دوخ  يارب  ار  ادخ  بضغ  مشخ و  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  ياه  هیامرس مامت  هک  رتدب  نیا  زا  ینایز  هچ 

431 ص :  ۀیآ 19 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

زا مادـک  ره  يارب  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  بتارم  تاجرد و  تواـفت  هب  تسخن  هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
(. اُولِمَع اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو  « ) دنا هداد ماجنا  هک  یلامعا  قبط  رب  تسا  یتاجرد  اهنآ 
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ّتین و صولخ  بسانت  هب  و  ناشلامعا ، توافت  هب  زین  اهنآ  هکلب  دنـشاب ، هجرد  کی  رد  همه  ناـیخزود  اـی  ناـیتشهب  هک  تسین  ناـنچ 
.تسا مکاح  اجنیا  رد  اقیقد  تلادع ، لصا  و  دنراد ، یتوافتم  تاماقم  ناشتفرعم ، نازیم 

(. ْمَُهلامْعَأ ْمُهَیِّفَُوِیل  َو  « ) دهد لیوحت  نانآ  هب  تساک  مک و  یب ار  اهنآ  لامعا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  فده  : » دیازفا یم سپس 
و تمحر ، هیام  شکین  لامعا  دوب ، دـهاوخ  وا  اب  یمدآ  لامعا  اجنآ  رد  هک  لامعا » مسجت   » هلأـسم هب  تسا  يرگید  هراـشا  ریبعت  نیا 

.باذع جنر و  یتحاران و  الب و  هیام  شتشز  لامعا  و  تسوا ، شمارآ 
تفایرد ار  ناشدوخ  لامعا  هک  ارچ  َنوُمَلُْظی .) ْمُه ال  َو  « ) دش دهاوخن  یمتـس  چیه  اهنآ  هب  و  : » دیوگ یم دـیکأت  ناونع  هب  نایاپ  رد  و 

.دنراد یم

431 ص :  ۀیآ 20 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

دهد یم همادا  نامرجم  نارفاک و  تازاجم  نوماریپ  ار  هتـشذگ  تایآ  ثحب  نانچمه  هیآ  نیا  ترخآ : يارب  هریخذ  دهز و  هیآ 20 -) )
هب  ) دننک یم هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  زور  نآ  : » دیامرف یم هدرک ، وگزاب  ار  اهنآ  یحور  ینامـسج و  ياهباذع  زا  ییاه  هشوگ و 
هب راب  تلذ  باذع  زورما  اما  دیتفرگ  هرهب  نآ  زا  دیدرک و  هدافتـسا  دوخ  يایند  یگدـنز  رد  ذـئاذل  تابیط و  زا  دوش ): یم هتفگ  اهنآ 

َنیِذَّلا ُضَْرُعی  َمْوَی  َو  «! ) دوب دهاوخ  امش  يازج  دیداد  یم ماجنا  هک  یناهانگ  رطاخ  هب  دیدرک و  قح  انب  نیمز  رد  هک  يرابکتسا  رطاخ 
ِضْرَْألا ِیف  َنوُِربْکَتْـسَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَـع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلاَف  اِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اْینُّدـلا َو  ُمُِکتاـیَح  ِیف  ْمُِکتاـبِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک 

(. َنوُقُسْفَت ُْمْتنُک  اِمب  ِّقَْحلا َو  ِْریَِغب 
432 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  رد  طرش  دیق و  یب يدازآ  رطاخ  هب  و  دیدوب ، تاّذل  رد  قرغ  امش  يرآ !

.دشاب زاب  الماک  ناتتسد  ات  دیدرک  راکنا  ار  داعم »  » تمسق
ياهتمـسق مامت  شتآ  رد  دورو  زا  لبق  نایخزود  هک  تسا  كانلوه  كاـندرد و  باذـع  عون  کـی  دوخ  شتآ  رب  نتـشاد  هضرع  نیا 

.دنشک یم رجز  دننک و  یم هدهاشم  ار  شیوخ  موش  تشونرس  دننیب و  یم دوخ  مشچ  اب  نوریب  زا  ار  منهج 

432 ص :  ۀیآ 21 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

نآ هظحالم  لباق  ياهقادـصم  نایب  هب  یلک  يایاضق  رکذ  زا  دـعب  دـیجم  نآرق  هک  اـجنآ  زا  راـبگرم ! داـب  دـنت  داـع و  موق  هیآ 21 -) )
هک داع  موق  ناتـساد  رکذ  هب  نارـسوه  شکرـس و  ناربکتـسم  لاح  حرـش  زا  دعب  زین  اجنیا  رد  دـنک ، هدایپ  ار  تایلک  نآ  ات  دزادرپ  یم

.دزادرپ یم تسا  نآ  زا  یحضاو  هنومن 
(. ٍداع اخَأ  ْرُکْذا  َو  « ) نک يروآ  دای  ار  داع  موق  ردارب  دوه )  ) تشذگرس هکم ) ناکرشم  نیا  يارب   ) و : » دیوگ یم

رد وا  زا  لـبق  يرایـسب  ناربماـیپ  هـک  یلاـح  رد  درک ، راذـنا  فاـقحا  نیمزرــس  رد  ار  شموـق  هـک  ماـگنه  نآ  رد  : » دـیازفا یم سپس 
ْنِم ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُرُذُّنلا  ِتَلَخ  ْدَق  ِفاقْحَْألِاب َو  ُهَمْوَق  َرَذـْنَأ  ْذِإ  « ) دـنتخادرپ ماوقا  نیا  راذـنا  هب  دـندمآ و  کیدزن  رود و  ياه  هتـشذگ

(. ِهِْفلَخ
اوُُدبْعَت اَّلَأ  « ) دیتسرپن ار  هناگی  دـنوادخ  زج  : » تفگ اهنآ  هب  دـیازفا : یم نآرق  دوب  هچ  گرزب  ربمایپ  نیا  توعد  ياوتحم  مینیبب  نونکا 

(. َهَّللا اَّلِإ 
(. ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  « ) مسرت یم یگرزب  زور  باذع  زا  امش  رب  نم  : » تفگ هدرک ، دیدهت  ار  اهنآ  سپس 
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432 ص :  ۀیآ 22 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

يا هدمآ ام  يوس  هب  وت  ایآ  دنتفگ :  » دوه هب  و  دـندرک ، یگداتـسیا  یهلا  توعد  نیا  ربارب  رد  شکرـس  جوجل  موق  نیا  اما  هیآ 22 -) )
(. اِنتَِهلآ ْنَع  انَِکفْأَِتل  انَْتئِج  اُولاق َأ  « ) ینادرگرب نامنایادخ  زا  تیاهغورد  اب  ار  ام  هک 

(. َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف  «! ) روایب یهد  یم هدعو  ام  هب  هک  ار  یباذع  یئوگ  یم تسار  رگا  سپ  »

432 ص :  ۀیآ 23 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

َْدنِع ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  َلاق  « ) تسا دـنوادخ  دزن  اهنت  یهاگآ  ملع و  تفگ :  » نینچ هنادرخبان  ياـضاقت  نیا  خـساپ  رد  دوه »  » یلو هیآ 23 -) )
(. ِهَّللا

433 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  دنک  لزان  لاصیتسا  باذع  یطئارش  هچ  اب  و  نامز ، هچ  رد  دناد  یم هک  تسوا 
.نم هدارا  لیم و  هب  هن  و  تسا ، طوبرم  امش  ياضاقت  هب 

(. ِِهب ُْتلِسْرُأ  ام  ْمُکُغَِّلبُأ  َو  « ) منک غالبا  امش  هب  مدش  هداتسرف  نآ  هب  ار  هچنآ   » هک تسا  نیا  نم  یلصا  هفیظو  دوزفا : سپس 
(. َنُولَهْجَت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  « ) دیراد رارصا  ینادان  لهج و  رد  هتسویپ  هک  منیب  یم یهورگ  ار  امش  نم  یلو  »

ار ادخ  ناگداتسرف  توعد  هعلاطم  هزاجا  امش  هب  هک  رورغ  ربک و  تجاجل و  اب  ماوت  یلهج  تسا  لهج  نیمه  زین  امـش  یتخبدب  هشیر 
.دهد یمن

433 ص :  ۀیآ 24 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

رد تخس  قح  شریذپ  ياج  هب  و  تشاذگن ، ریثأت  نالدگنـس  نآ  رد  دوه »  » هناردارب ياهیربهر  رثؤم و  حیاصن  ماجنا  رـس  هیآ 24 -) )
ییوگ یم تسار  رگا  هک  دندرک  یم بیذکت  نخس  نیا  اب  ار  دوه »  » یتح و  دندومن ، يراشف  اپ  و  دندرک ، تجاجل  دوخ  لطاب  هدیقع 

؟ دش هچ  تدوعوم  باذع  سپ 
رب ار  هدننک  نک  هشیر باذع  نامه  لاصیتسا » باذع   » هک دنک  یم باجیا  یهلا  تمکح  هدش ، یفاک  ردـق  هب  تجح  مامتا  هک  نونکا 

.دتسرفب اهنآ 
.دش هدرتسگ  تعرسب  نامسآ  رد  و  تشگ ، رهاظ  قفا  رد  يربا  دندرک  هدهاشم  ناهگان 

يربا نیا  دنتفگ : و ) دندش ، لاحـشوخ   ) دروآ یم ور  اهنآ  ياهریگبآ  اه و  هّرد يوس  هب  هک  دـندرک  هدـهاشم  ار  ربا  نیا  هک  یماگنه  »
(. انُرِطْمُم ٌضِراع  اذه  اُولاق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْسُم  ًاضِراع  ُهْوَأَر  اَّمَلَف  !« ) از ناراب  تسا 

باتـش شندـمآ  يارب  هک  تسا  یکانتـشحو  باذـع  ناـمه  نیا  هکلب   » تـسین از  ناراـب  ربا  نـیا  دـش : هـتفگ  اـهنآ  هـب  يدوز  هـب  یلو 
(. ِِهب ُْمْتلَْجعَتْسا  اَم  َوُه  َْلب  « ) دیدرک یم

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحیِر  « ) تسا یکاندرد  باذع  نآ  رد  هک  تسا  يدیدش  دابدنت  نیا  »
ار نخس  نیا  دینش  ار  اهنآ  يداش  قوش و  ياهدایرف  هک  یماگنه هب  دوه  ترضح  ای  تسا ، گرزب  دنوادخ  نخـس  نیا  هدنیوگ  ارهاظ 

.تفگ اهنآ  هب 

433 ص :  ۀیآ 25 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 
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434 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامرف  هب  ار  زیچ  همه   » هک رگناریو  تسا  يداب  دنت  يرآ ! هیآ 25 -) )
(. اهِّبَر ِْرمَِأب  ٍء  ْیَش َّلُک  ُرِّمَُدت  « ) دنک یم دوبان  دبوک و  یم مهرد  شراگدرورپ 

.تساهنآ لاوما  نایاپ و  راهچ  اهناسنا و  زیچ » همه   » زا روظنم 
« دروـخ یمن مشچ  هب  اـهنآ  ياـه  هناـخ نکاـسم و  زج  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دـندرک  حبـص  اـهنآ  سپ  : » دـیازفا یم دـعب  هلمج  رد  اریز 

(. ْمُُهنِکاسَم اَّلِإ  يُری  اوُحَبْصَأَف ال  )
ياهنابایب هب  داب  دنت  هلیـسو  هب  زین  ناشلاوما  داسجا و  و  دـندش ، كاله  ناشدوخ  اما  دوب ، ملاس  اهنآ  نکاسم  هک  دـهد  یم ناشن  نیا  و 

.دش هدنکفا  ایرد  رد  ای  و  تسد ، رود 
رفیک ار  مرجم  موق  هنوگ  نیا  ام   » هکلب دوبن ، هارمگ  موق  نیا  صوصخم  تشونرـس  نیا  هک  دـنک  یم هراشا  تقیقح  نیا  هب  نایاپ  رد  و 

(. َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلذَک  « ) میهد یم
یتشونرس دینک  یط  ار  ریـسم  نیمه  رگا  زین  امـش  هک  هاوخدوخ  جوجل و  نارفاک  ناراکهنگ و  نامرجم و  همه  هب  تسا  يرادشه  نیا 

.تشاد دیهاوخن  نآ  زا  رتهب 

434 ص :  ۀیآ 26 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

تازاجم دروم  رد  هک  تسا  هتـشذگ  تایآ  زا  يریگ  هجیتن  دـعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  دـیتسین ! رتیوق  داع  موق  زا  زگره  امـش  هیآ 26 -) )
.تفگ یم نخس  داع  موق  كاندرد 

ْنِإ امِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْدََـقل  َو  « ) میدادـن امـش  هب  هک  میداد  یتردـق  داع ] موق   ] اهنآ هب  اـم  : » دـیامرف یم هتخاـس ، بطاـخم  ار  هّکم  ناکرـشم 
(. ِهِیف ْمُکاَّنَّکَم 

.رتاناوت امش  زا  يدام  تاناکما  تورث و  لام و  رظن  زا  مه  و  دندوب ، رتدنمورین  امش  زا  ینامسج  تردق  رظن  زا  مه 
.امش هب  دسر  هچ  ات  دندرواین  تمواقم  بات  یهلا  تازاجم  نافوط  ربارب  رد  لاح  نیا  اب 

(. ًةَِدْئفَأ ًاراْصبَأ َو  ًاعْمَس َو  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  « ) میداد رارق  بلق  مشچ و  شوگ و  اهنآ  يارب  ام  : » دیازفا یم سپس 
دوخ يدام  دـصاقم  نیمأت  رد  دادادـخ  لئاسو  نیا  زا  و  دـندوب ، دـنمورین  يوق و  زین  اـهتیعقاو  صیخـشت  دـید و  كرد و  رظن  زا  اـهنآ 

435 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنتفرگ  یم هرهب  الماک 
تایآ هتـسویپ  هک  ارچ  دیـشخبن ، يدوس  هجو  چـیه  هب  یهلا  باذـع  لوزن  ماگنه  هب  ار  اهنآ  ناشلوقع  هن  مشچ و  هن  شوگ و  هن  یلو  »

(. ِهَّللا ِتایِآب  َنوُدَحْجَی  اُوناک  ْذِإ  ٍء  ْیَش ْنِم  ْمُُهتَِدْئفَأ  ْمُهُراْصبَأ َو ال  ْمُهُعْمَس َو ال  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  « ) دندرک یم راکنا  ار  ادخ 
(. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  « ) دش دراو  اهنآ  رب  دندرک  یم ازهتسا   » هچنآ ماجنا  رس  و 

435 ص :  ۀیآ 27 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

داع موق  اهنت  هن  دـیوگ : یم هتخاس ، بطاخم  ار  هّکم  ناکرـشم  رتشیب ، زردـنا  دـنپ و  و  بلطم ، نیا  رب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 27 -) )
(. يرُْقلا َنِم  ْمَُکلْوَح  ام  انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو  « ) میدرک كاله  دندرک  یم یگدنز  امش  فارطا  رد  هک  ار  یشکرس  ماوقا  ام   » هکلب

.دوب ناشهاگیاج  برع  هریزج  درگادرگ  رد  ابیرقت  تسین و  رود  نادنچ  امش  زا  اهنآ  نیمزرس  هک  یماوقا 
ْمُهَّلََعل ِتایْآلا  اَْنفَّرَـص  َو  « ) دندرک زاب  دیاش  میدرک ، نایب  اهنآ ) يارب   ) نوگانوگ ياهتروص  هب  ار  دوخ  تایآ  ام  : » دـنک یم هفاضا  دـعب 
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(. َنوُعِجْرَی

435 ص :  ۀیآ 28 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

ادخ ریغ  هک  ار  ینادوبعم  ارچ  سپ  : » دنک یم موکحم  ادیدش  نایب  نیا  اب  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  اهنآ  هیآ ، نیا  رد  هیآ 28 -) )
ْوَلَف ال ( !؟» دنتفاتـشن اهنآ  يرای  هب  ساسح  تخـس و  تاظحل  نآ  رد  دـننک  یم کیدزن  ادـخ  هب  ار  اـهنآ  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـندیزگرب 

(. ًۀَِهلآ ًانابُْرق  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَصَن 
كانلوه ياهباذع  لاگنچ  زا  و  دندرکن ، يرای  ساسح  عقاوم  نآ  رد  ار  دوخ  ناوریپ  ارچ  سپ  دندوب  قح  رب  نادوبعم  نیا  رگا  یتسار 

؟ دندادن ناشتاجن 
(. ْمُْهنَع اوُّلَض  َْلب  « ) دندش مگ  اهنآ  نایم  زا  هکلب   » دندرکن یکمک  نانآ  هب  اهنت  هن  دیازفا : یم سپس 

هتـسیاش هنوگچ  دـنوش ، یم روگ  مگ و  هثداح  ماگنه  هب  و  دنتـسین ، يرثا  چـیه  أدـبم  هک  شزرا  یب هضرع و  یب نینچ  نیا  یتادوجوم 
ام ْمُهُْکفِإ َو  َِکلذ  َو  «! ) دنتـسب یم ارتفا  ار  هچنآ  و  اـهنآ ، غورد  هجیتن )  ) دوب نیا  : » دـیوگ یم هیآ  ناـیاپ  رد  و  دـنتیدوبع !؟ شتـسرپ و 

(. َنوُرَتْفَی اُوناک 
436 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  نادوبعم  ندش  مگ  نیا  و  كاندرد ، ياهباذع  نیا  یتخبدب ، تکاله و  نیا 

.دوب اهنآ  ياهارتفا  اهرادنپ و  اهغورد و  هجیتن  هثداح ، نامز 

436 ص :  ۀیآ 29 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

هراشا

هیآ 29) )

436 ص :  لوزن ..... : نأش 

رازاـب يوس  هب  هکم  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  نآ ، زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
وا توعد  هب  يدحا  اما  دنک ، توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  روظنم  نیا  هب  دوب ، وا  اب  هثراح » نب  دیز   » و دمآ ، فئاط  رد  ظاکع 

نآرق توالت  هب  بش  لد  رد  دـندیمان ، یم نج  يداو  ار  اـجنآ  هک  دیـسر  یلحم  هب  اـت  تشگزاـب  هکم  يوس  هب  راـچان  تفگن ، خـساپ 
توـالت هک  یماـگنه  دندینـش ، ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نآرق  تئارق  دنتـشذگ ، یم اـجنآ  زا  نـج  هفیاـط  زا  یعمج  تـخادرپ ،

، دـندرک توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  نانآ  و  دـنتفر ، دوخ  موق  يوس  هب  یناغلبم  ناونع  هب  دـندروآ و  نامیا  اهنآ  تفای  ناـیاپ  ترـضح 
هب ار  مالسا  تامیلعت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  و  دندیـسر ، ترـضح  نآ  رـضحم  هب  مه  اب  دندروآ و  نامیا  اهنآ  زا  یهورگ 

.دیدرگ لزان  نج  هروس  تایآ  هیآ و  راهچ  نیا  هک  دوب  اجنیا  داد ، دای  اهنآ 

436 ص :  ریسفت ..... :
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هیلع و هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  نج  هفئاط  زا  یهورگ  ندروآ  نامیا  نوماریپ  يا  هدرـشف ثحب  اجنیا  رد  دنروآ ! یم نامیا  نج  هفیاط 
.تسا هدمآ  وا  ینامسآ  باتک  هلا و 

.تسا يرگید  رادشه  نج »  » هفیاط نامیا  ناتساد  دوب و  هکم  ناکرشم  يارب  يرادشه  داع  موق   » ناتساد تقیقح  رد 
ْذِإ َو  « ) دـنهد ارف  شوگ  نآرق  هب  هک  میتخاـس  هجوتم  وت  يوس  هب  ار  نج  زا  یهورگ  هک  یعقوم  رواـیب  رطاـخ  هب  : » دـیامرف یم تسخن 

(. َنآْرُْقلا َنوُعِمَتْسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َْکَیلِإ  اْنفَرَص 
دیـشاب شوماخ  دنتفگ  رگیدکی  هب  دندینـش ) ار  نآ  رورپ  حور  تایآ  و   ) دنتفای روضح  نآرق  ربارب  رد  هک  یماگنه  : » دیازفا یم سپس 

(. اُوتِْصنَأ اُولاق  ُهوُرَضَح  اَّمَلَف  « ) دیونشب و 
.دومرف یم توالت  ار  نآرق  تایآ  حبص  زامن  تئارق  ماگنه  هب  ای  بش  لد  رد  ربمایپ  هک  دوب  یعقوم  نیا  و 

هک یماگنه   » اذـل دـندرک ، سمل  دوخ  ناج  نورد  رد  ار  نآرق  تایآ  تیناـقح  و  تفرگ ، ندـیبات  اـهنآ  لد  رد  ناـمیا  رون  ماـجنا  رس 
437 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  یناغلبم  نوچمه  تفای  نایاپ  نآرق  توالت 

ْمِهِمْوَق یلِإ  اْوَّلَو  َیُِـضق  اَّمَلَف   ) دـنتخاس هاـگآ  دوب  هدـش  ناشبیـصن  هک  یتـقیقح  زا  و  دـندرک » راذـنا  ار  اـهنآ  دـنتفر و  دوخ  موق  يوس 
(. َنیِرِْذنُم

437 ص :  ۀیآ 30 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

باسح مجسنم ، یتوعد  تساهنآ ، يوس  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دوخ  موق  زا  هورگ  نیا  توعد  یگنوگچ  رگنایب  هیآ  نیا  هیآ 30 -) )
: دنتفگ ، » انعم رپ  هاتوک و  هدش ،

ِدَْعب ْنِم  َلِْزنُأ  ًاباتِک  انْعِمَـس  اَّنِإ  انَمْوَق  ای  اُولاق  « ) تسا هدـش  لزاـن  نامـسآ  زا  یـسوم  زا  دـعب  هک  میدرک  عامتـسا  ار  یباـتک  اـم  موق ! يا 
(. یسُوم

ياوتحم اب  گنهامه  نآ  ياوتحم  و  دنک » یم قیدـصت  ار  دوخ  زا  لبق  ینامـسآ  ياهباتک  : » هک نیا  تسخن  دراد ، یفاصوا  باتک  نیا 
(. ِْهیَدَی َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم   ) دوش یم هدید  یبوخ  هب  نآ  رد  تسا  هدمآ  نیشیپ  بتک  رد  هک  ییاه  هناشن و  تساهنآ ،

ترطف لـقع و  سک  ره  هک  يا  هنوـگ هب  ِّقَْـحلا .) َیلِإ  يِدـْهَی  « ) دـیامن یم تیادـه  قـح  يوـس  هب   » ار ناـگمه  هک  نیا  رگید  فـصو 
.دبای یم نآ  رد  ینشور  هب  ار  تیناقح  ياه  هناشن دریگ  راک  هب  ار  شیوخ 

(. ٍمیِقَتْسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو   ) دنک یم توعد  میقتسم » هار  يوس  هب  : » هک نیا  فصو  نیرخآ  و 

437 ص :  ۀیآ 31 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

ِهَّللا َو َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  ای  « ) دـیروآ نامیا  وا  هب  و  دـینک ، تباـجا  ار  یهلا  هدـننک  توعد  اـم ! موق  يا  : » دـندوزفا سپـس  هیآ 31 -) )
(. ِِهب اُونِمآ 

ْنِم ْمَُکل  ْرِفْغَی  « ) دـهد یم هاـنپ  میلا  باذـع  زا  ار  امـش  و  دـشخب ، یم ار  ناـتناهانگ  : » دراد یم ینازرا  امـش  هـب  گرزب  شاداـپ  ود  هـک 
(. ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  ْمُِکبُونُذ َو 

437 ص :  ۀیآ 32 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 
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یهلا یعاد  توعد  سک  ره  و  : » دنتفگ دوخ  موق  هب  اهنآ  دنک : یم وگزاب  نینچ  ار  ّنج  ناغلبم  نخـس  نیرخآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 32 -) )
(. ِضْرَْألا ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاد  ْبُِجی  ْنَم ال  َو  « ) دنک رارف  نیمز  رد  یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دناوت  یمن دیوگن  خساپ  ار 

(. ُءاِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  َُهل  َْسَیل  َو  « ) دوب دهاوخن  وا  يارب  ادخ  زا  ریغ  یتسرپرس  روای و  «و 
(. ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  « ) دنراکشآ یهارمگ  رد  هورگ  نیا   » اذل و 

438 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربمایپ  قح و  اب  یئوج  هزیتس  هب  ناسنا  هک  رتراکشآ  رتدب و  نیا  زا  یهارمگ  هچ 
شروشک طـیحم  زا  دـناوت  یم ناـسنا  هن  دراد و  دوجو  یهاـگهانپ  وا  زج  یتسه  ملاـع  ماـمت  رد  هن  هک  دزیخرب  ادـخ  اـب  یتح  و  ادـخ ،

.دنک رارف  يرگید  ياج  هب  دزیرگب و 

438 ص :  ۀیآ 33 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

.دوب هدمآ  داعم »  » هلأسم هب  هراشا  دش  لقن  نج  ناغلبم  نابز  زا  هک  هتشذگ  تایآ  نیرخآ  رد  هیآ 33 -) )
نخـس مالـسا  ربماـیپ  توبن  تاـبثا  دـیجم و  نآرق  تمظع  دـیحوت و  هلأـسم  زا  تسخن  ياهـشخب  رد  فاـقحا »  » هروس رگید  يوس  زا 

.دیوگ یم
.دنک یم لیمکت  ار  يداقتعا  هناگ  هس  لوصا  بیترت  نیا  هب  و  دشک ، یم شیپ  ار  داعم »  » هلأسم هروس  نیا  زا  شخب  نیرخآ  رد  و 

، هدشن ناوتان  هتـسخ و  زگره  اهنآ  شنیرفآ  زا  و  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدنوادخ  دنناد  یمن اهنآ  ایآ  : » دـیامرف یم تسخن 
َیْعَی َْمل  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  ( !؟» تساناوت زیچ  ره  رب  وا  يرآ  دـنک  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  رداق 

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب 
«. داعم ناکما   » هلأسم رب  نکش  نادند  تسا  یلیلد  نیا 

438 ص :  ۀیآ 34 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

رطاخ هب  ار  يزور  : » دـیامرف یم هدرک ، مسجم  ار  داـعم  نارکنم  ناـمرجم و  كاـندرد  تازاـجم  زا  يا  هنحـص هیآ  نیا  رد  هیآ 34 -) )
(. ِراَّنلا یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو  « ) دننک یم هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  دیروایب 

دـننک و یم هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاـک  هک  یماـگنه  خزود ! رب  ار  نارفاـک  هاـگ  و  دـننک ، یم هـضرع  نارفاـک  رب  ار  خزود  هاـگ  يرآ !
(. ِّقَْحلِاب اذه  َْسَیل  َأ  « ) تسین قح  نیا  ایآ  : » دوش یم دنتفگ  اهنآ  هب  دننیب  یم ار  نآ  كانتشحو  رکیپ و  هوک  نازوس و  ياه  هلعش

یفارخ ياه  هناسفا زا  نیا  دـیئوگب  و  دـینک ، راـکنا  ار  وا  رفیک  شاداـپ و  ادـخ و  لدـع  هاـگداد  زیخاتـسر و  دـیناوت  یم مه  زورما  اـیآ 
قح نیا  هک  انِّبَر .) یَلب َو  اُولاق  « ) نامراگدرورپ هب  دنگوس  يرآ  دـنیوگ : یم  » دـنرادن فارتعا  زج  يا  هراچ هک  اهنآ  تسا !؟ ناینیـشیپ 
439 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .میتشادنپ  یم قح  ان  ار  نآ  هک  میدوب  هارمگ  ام  تسین ، نآ  رد  دیدرت  کش و  ياج  تسا و 

اُوقوُذَـف َلاق  « ) دـیدرک یم راکنا  هچنآ  رطاخ  هب  ار  باذـع  دیـشچب  سپ  دـیوگ : یم  » یهلا باذـع  رومأـم  اـی  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد 
(. َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا 

اهنآ لاـح  هب  يدوس  هک  يرارقا  فارتعا و  دـننک ، یم فارتعا  دـننیب و  یم دوخ  مشچ  اـب  ار  قیاـقح  همه  زور  نآ  رد  بیترت  نیا  هب  و 
.درادن
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439 ص :  ۀیآ 35 ......  (: 46) فاقحألا ةروس 

هراشا

نارفاک رفیک  داعم و  دروم  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  فاقحا »  » هروس هیآ  نیرخآ  رد  شاب ! ابیکش  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  نوچمه  هیآ 35 -) )
« دندرک یئابیکـش  ربص و  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  نک  ربص  سپ  : » دهد یم روتـسد  دوخ  ربمایپ  هب  تشذگ  لبق  تایآ  رد 

(. ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  )
تماقتسا دندوب و  ورب  ور  تالکشم  نیا  اب  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  همه  يا ، هدش هجاوم  موق  نیا  توادع  تفلاخم و  اب  هک  یتسین  وت  اهنت 

.دندرک
بازحا هروس  هیآ 7  رد  هک  اهنامه  دنا ، هدوب تعیرش  بحاص  هک  تسا  گرزب  ناربمایپ  زا  یـصاخ  هورگ  هب  هراشا  لسّرلا » نم   » ریبعت

نب یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  و  میتفرگ ، نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  : » هدش هراشا  نانآ  هب  زین 
«. میتفرگ یمکحم  نامیپ  اهنآ  همه  زا  میرم ،

.دندوب نت  جنپ  نیمه  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  زین  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  یناوارف  تایاور 
(. ْمَُهل ْلِْجعَتْسَت  َو ال  « ) نکم باتش  هلجع و  نارفاک )  ) اهنآ هراب  رد  : » دیازفا یم نخس  نیا  لابند  رد  نآرق  سپس 

هب دنوش و  یم تازاجم  تخـس  دـننیب ، یم دوخ  مشچ  اب  دنتـشاد  باتـش  نآ  هراب  رد  ار  هچنآ  دـسر و  یم ارف  يدوز  هب  تمایق  هک  ارچ 
.دنرب یم یپ  دوخ  تاهابتشا 

ساـسحا دـننیب  یم دـش  یم هداد  اـهنآ  هب  هک  ییاـه  هدـعو اـهنآ  هک  یماـگنه  : » هک تسا  هاـتوک  ترخآ  ربارب  رد  اـیند  رمع  يردـق  هب 
(. ٍراهَن ْنِم  ًۀَعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  «! ) دنتشادن فقوت  زور  کی  زا  یتعاس  زج  ایند  رد  ایوگ  هک  دننک  یم
تیدوبع طـخ  زا  هک  یناـسک  ماـمت  يارب  ٌغـالَب .)  ) همه يارب  تسا » یغـالبا  نیا  : » دـیازفا یم اـهناسنا  همه  هب  رادـشه  ناوـنع  هب  دـعب 

440 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یناسک  يارب  دندش ، جراخ  راگدرورپ 
.رادیاپان ناهج  نیا  نانکاس  همه  يارب  تسا  یغالبا  هرخالاب  و  دنتشگ ، نآ  تاوهش  ایند و  رذگ  دوز  یگدنز  رد  قرغ 

اَّلِإ ُکَلُْهی  ْلَهَف  ( ؟» دنوش یم كاله  قساف  موق  زج  ایآ  : » دیامرف یم زیمآ  دـیدهت  ینعم و  رپ  ماهفتـسا  کی  نمـض  هلمج  نیرخآ  رد  و 
(. َنوُقِساْفلا ُمْوَْقلا 

440 ص :  دوب ..... ! تماقتسا  ربص و  هروطسا  مالسا  ربمایپ 

ثداوح ربارب  رد  اهنآ  رـصح  دح و  یب تمواقم  رگنایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  اصوصخم  ادـخ  گرزب  ناربمایپ  یگدـنز 
دیاب قح  هار  ناورهر  تسا  تالکشم  هنوگ  نیا  ياراد  هشیمه  قح  ریسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، اسرف  تقاط  تالکشم  تخس و 

.دنریگب ماهلا  ریسم  نیا  رد  اهنآ  زا 
ار اهتیعقاو  تسا  هتشذگ  هب  هدنیآ  زا  هک  شرگن  نیا  و  میرگن ، یم نیشیپ  کیرات  ياهزور  هب  مالسا  خیرات  نشور  هطقن  زا  الومعم  ام 

يا هناشن چیه  دوب ، اهنت  کت و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  مینک  روصت  زور  نآ  رد  ار  دوخ  دیاب  ام  دنک ، یم مسجم  يرگید  روط 
.دروخ یمن مشچ  هب  وا  یگدنز  قفا  رد  يزوریپ  زا 
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وا نانچ  نآ  دنتشاد ! رارق  هزرابم  نیا  لوا  فص  رد  شکیدزن  نادنواشیوخ  یّتح  و  دندوب ، هتسب  رمک  وا  يدوبان  يارب  جوجل  نانمشد 
زا یـضعب  دـش ، هتـسب  شکدـنا  ناوریپ  وا و  يور  هب  اـههار  ماـمت  هـک  دـنداد  رارق  یـسایس  يداـصتقا و  یعاـمتجا و  هرـصاحم  رد  ار 

.دروآرد ياپ  زا  يرامیب  ار  یضعب  و  دندش ، فلت  یگنسرگ 
« فئاط  » هب مالسا  يوس  هب  مدرم  توعد  يارب  هک  یماگنه  تسا ، لکـشم  ملق  نایب و  اب  نآ  فیـصوت  هک  تشذگ  ربمایپ  رب  ییاهزور 

.دش يراج  شیاهاپ  زا  نوخ  هک  دندز  وا  رب  گنس  ردقنآ  هکلب  دنتفگن  تباجا  ار  شتوعد  اهنت  هن  دمآ 
يادـخ اب  و  تسـشن ، یتخرد  هیاس  رد  درب  هانپ  یغاب  هب  راچان  دـنهد ، مانـشد  ار  وا  دـننز و  دایرف  هک  دـندرک  کیرحت  ار  ناداـن  دارفا 

: درک زاین  زار و  نینچ  نیا  شدوخ 
، يرتمیحر نامیحر  همه  زا  هک  یسک  يا  منک ، یم تیاکش  وت  هاگـشیپ  هب  ار  مدرم  یتمرح  یب مدوخ و  یئاسران  یناوتان و  ادنوادخ ! »

هدـیزگرب هدیـشک  مهرد  هرهچ  اـب  هک  تسد  رود  دارفا  هب  يراذـگ ؟ یم او  هک  هب  ارم  ینم ، راـگدرورپ  نیفعـضتسم و  راـگدرورپ  وـت 
441 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 

ارم یـشاب  دونـشخ  نم  زا  وت  هک  هزادـنا  نیمه  اراگدرورپ ! دـنریگ ؟ تسد  هب  ارم  رما  مامز  هک  ینانمـشد  هب  ای  دـنوش ؟ ورب  ور  نم  اـب 
«. تسا یفاک 

.دندرک باطخ  شا  هناوید هاگ  و  دندناوخ ، شرحاس  هاگ 
.تخیر یم نوخ  شکرابم  ندب  زا  هک  نانچ  نآ  دندرک ، یم شنارابگنس  هاگ  و  دنتخیر ، شرس  رب  رتسکاخ  هاگ 

.داد همادا  تماقتسا  ییابیکش و  ربص و  هب  نانچمه  لاوحا  نیا  مامت  اب  اما 
زورما و  تفرگرب ، رد  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  ناتـسبرع ، هریزج  اهنت  هن  وا  نییآ  دیـشچ ، ار  تخرد  نیا  نیریـش  هویم  ماجنا  رـس  و 

.دسر یم شوگ  هب  ناهج ، هراق  جنپ  مامت  رد  و  ایند ، هشوگ  راهچ  زا  ماش  حبص و  ره  تسا  وا  يزوریپ  دایرف  هک  ناذا  گناب 
«. ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف   » ینعم تسا  نیا  و 

« فاقحا هروس  نایاپ  »
443 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

443 ص :  [ ..... 47  ] دّمحم هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 38  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

443 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  دنچ  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم  یلک  روطب 
.رگید ناهج  ناهج و  نیا  رد  نارفاک  نانمؤم و  لاح  هسیاقم  رفک و  نامیا و  هلأسم  - 1

.یگنج ناریسا  هراب  رد  روتسد  نانمشد و  اب  راکیپ  داهج و  هلأسم  نوماریپ  یحیرص  ایوگ و  ياهثحب  - 2
.دنتشاد يدایز  یبیرخت  ياهتیلاعف  هنیدم  رد  تایآ  نیا  لوزن  ماگنه  هب  هک  تسا  ناقفانم  لاح  حرش  يرگید  تمسق  - 3
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.دیوگ یم نخس  تربع  سرد  کی  ناونع  هب  نیشیپ  ماوقا  تشونرس  یسررب  و  نیمز » رد  ریس   » هلأسم زا  رگید  شخب  - 4
.تسا حرطم  یهلا  شیامزآ  هلأسم  هروس  تایآ  زا  یتمسق  رد  - 5

.هدمآ نایم  هب  نخس  تسا  داهج  یعون  زین  نآ  هک  قافنا »  » هلأسم زا  رگید  یتمسق  رد  - 6
یهن نآ  زا  حرطم و  دشاب ) تلذ  تسکش و  هیام  هک  یحلـص   ) رافک اب  حلـص  هلأسم  تبـسانم  نیمه  هب  هروس  تایآ  زا  یـضعب  رد  - 7

.تسا هدش 
444 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدش - رکذ  نآ  رد  مالسا  ربمایپ  مان  هک  نآ - مود  هیآ  رطاخ  هب  هروس  نیا 

نیرتمهم مالسا  نانمـشد  اب  گنج  داهج و  هلأسم  عقاو  رد  و  تسا ، گنج ) هروس  « ) لاتق  » هروس شرگید  مان  دراد و  مان  دمحم  هروس 
.هدنکفا هیاس  هروس  نیا  رب  هک  تسا  یعوضوم 

444 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

نید رد  دیدرت  کش و  زگره  دناوخب  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هروس  سک  ره  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هراومه و  تشاد ، دهاوخن  یناطلـس  زا  یـسرت  زگره  و  دزاس ، یمن التبم  نید  رد  رقف  هب  ار  وا  دنوادخ  زگره  و  دهد ، یمن هار  دوخ  هب 

هک دنک  یم رومأم  ار  هتـشرف  رازه  دنوادخ  دریم  یم هک  یماگنه  و  دوب ، دـهاوخ  ناما  رد  ظوفحم و  رفک  كرـش و  زا  شرمع  رخآ  ات 
نما لحم  رد  رشحم  هصرع  رد  ات  دنتسه  وا  اب  نانچمه  هتشرف  رازه  نیا  و  تسوا ، نآ  زا  ناشیاهزامن  باوث  دنناوخب و  زامن  شربق  رد 

«. تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ادخ و  ناما  رد  هتسویپ  و  دننک ، فقوتم  ار  وا  یناما  و 
دیدرت قطنم ، یب محر و  یب تخس و  رس  نانمشد  اب  راکیپ  رد  دننک و  هدایپ  دوخ  ناج  رد  ار  تایآ  نیا  ياوتحم  هک  اهنآ  تسا  نشور 

و دـش ، دـهاوخ  هدـیچرب  اهنآ  زا  رقف  ّتلذ و  سرت و  مه  و  دوش ، یم يوق  ناشنامیا  نید و  ياه  هیاپ مه  دـنهدن ، هار  دوخ  هب  لزلزت  و 
.دنمعنتم یهلا  تمحر  راوج  رد  تمایق  رد  مه 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

444 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 47) دمحم ةروس 

مهم روتـسد  کی  يارب  تسا  يا  همدقم تقیقح  رد  نآ  زا  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  لطاب : وریپ  نارفاک  دـنقح و  وریپ  نانمؤم  هیآ 1 -) )
.تسا هدش  هداد  مراهچ  هیآ  رد  هک  یگنج 

، دـنک یم هسیاقم  مه  اب  ار  ود  نآ  موس  هیآ  رد  و  هدرک ، نایب  ار  نانمؤم  لاح  عضو  مود  هیآ  رد  و  نارفاک ، لاح  عضو  تسخن  هیآ  رد 
.دوش لصاح  رگمتس  محر و  یب نانمشد  اب  یبتکم  راکیپ  يارب  یگدامآ  طوطخ  نیا  ندش  نشور  اب  ات 

مگ دناشک و  یم يدوبان  هب  ار  ناشلامعا  دـنوادخ  دنتـشاد  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دـندش و رفاک  هک  یناسک  : » دـیامرف یم تسخن 
445 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْنَع  اوُّدَص  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  « ) دنک یم

( ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس 
.تسا هکم  ناکرشم  رفک و  نارادمدرس  هب  هراشا  نیا  .

445 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 47) دمحم ةروس 
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دندروآ نامیا  هک  یناسک  و  : » دیامرف یم دنراد ، رارق  رافک  نآ  لباقم  هطقن  رد  هک  نانمؤم  عضو  زا  تسا  یفیصوت  هیآ  نیا  هیآ 2 -) )
دنوادخ دندروآ  نامیا  زین  تسا - راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  قح  هک  هدش - لزان  دمحم  رب  هچنآ  هب  و  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  و 

یلَع َلُِّزن  اِمب  اُونَمآ  ِتاِحلاَّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دنک یم حالصا  ترخآ ) ایند و  رد   ) ار ناشراک  دشخب و  یم ار  ناشناهانگ 
(. ْمَُهلاب َحَلْصَأ  ْمِِهتائِّیَس َو  ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  ٍدَّمَُحم َو 

445 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 47) دمحم ةروس 

هب نیا  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  اـیوگ  هدرـشف و  هسیاـقم  کـی  رد  ار  تسکـش  نآ  يزوریپ و  نیا  یلـصا  هتکن  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
َّنَِأب َِکلذ  « ) دـندرک يوریپ  دوب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  یقح  زا  نانمؤم  و  دـندرک ، يوریپ  لطاب  زا  نارفاـک  هک  تسا  نآ  رطاـخ 

(. ْمِهِّبَر ْنِم  َّقَْحلا  اوُعَبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنَأ  َلِطاْبلا َو  اوُعَبَّتا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
و ناـسنا ، یگدـنز  هب  طوبرم  قئاـقح  نآ  لاـبند  هب  و  تسا ، راـگدرورپ  كاـپ  تاذ  رتـالاب  همه  زا  هک  ینیع  ياـهتیعقاو  ینعی  قـح » »

.تسا رگیدکی  اب  اهنآ  هطبار  و  ادخ ، اب  وا  هطبار  رب  مکاح  هک  ینیناوق 
رب مکاح  نیناوق  زا  فارحنا  هنوگ  ره  و  فدـه ، یب هدوهیب و  ياهراک  یفارخ ، ياه  هناـسفا اـهگنرین ، اـهلایخ ، اهرادـنپ ، ینعی  لـطاب » »

.یتسه ملاع 
تـسکش اهنآ و  يزوریپ  رب  لـیلد  نیمه  و  لـطاب ، زا  راـفک  دـش و  هتفگ  هک  ینعم  ناـمه  هب  دـننک ، یم قح  زا  يوریپ  ناـنمؤم  يرآ !

.تساهنیا
(. ْمَُهلاْثمَأ ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک  « ) دنک یم نایب  ار  ناشیگدنز  ياهلثم  مدرم  يارب  دنوادخ  هنوگ  نیا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 

نایب تایآ  نیا  رد  ار  اهنآ  راـک  جـئاتن  یلمع و  ياـه  هماـنرب تاداـقتعا و  و  راـفک ، ناـنمؤم و  یگدـنز  طوطخ  هک  هنوگ  نیمه  ینعی 
.دزاس یم صخشم  ار  اهنآ  راک  تبقاع  تایح و  تشونرس  هدومرف ،

445 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 47) دمحم ةروس 

446 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تایآ  میتفگ  البق  هک  هنوگ  نامه  تسا : مزال  تیعطاق  دربن  نادیم  رد  هیآ 4 -) )
، تسا هدـش  حرطم  هـیآ  نـیا  رد  هـک  یگنج  مـهم  روتـسد  کـی  ناـیب  يارب  ناناملـسم  نتخاـس  هداـمآ  يارب  دوـب  يا  همدـقم هتـشذگ 
دـینک و) هلمح  اـهنآ  هب  تردـق  ماـمت  اـب   ) دـیدش ورب  ور  گـنج  نادـیم  رد  هشیپ ) تیاـنج   ) نارفاـک اـب  هک  یماـگنه  و  : » دـیامرف یم

(. ِباقِّرلا َبْرَضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف  «! ) دینزب ار  ناشیاهندرگ 
نیا صوصخ  ماجنا  يارب  ار  دوخ  شـشوک  نایوجگنج  هک  درادن  یترورـض  نیا  ربانب  تسا ، لتق  زا  هیانک  ندز  ندرگ  تسا  یهیدـب 

.دنرب راک  هب  رما 
تخـس و تالمح  رتشیب  هچ  ره  تیعطاق  اب  رگا  دوش  یم ورب  ور  دربن  نادیم  رد  راوخنوخ  ینمـشد  اب  ناسنا  هک  یماگنه  تسا  یهیدب 

.تسا یقطنم  الماک  روتسد  کی  روتسد  نیا  و  دش ، دهاوخ  دوبان  شدوخ  دنکن  دراو  نمشد  رب  هدنبوک  تابرض 
رد دیروآ ) رد  وناز  هب  و   ) دیبوکب مهرد  ار  نمشد  یفاک  هزادنا  هب  ات   » دبای همادا  نانچمه  دیاب  هدنبوک  تالمح  نیا  دیازفا : یم سپس 

(. َقاثَْولا اوُّدُشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  اذِإ  یَّتَح  « ) دیدنبب مکحم  ار  ناریسا  ماگنه  نیا 
نتفرگ هب  مادـقا  دـیابن  نمـشد  تمواقم  یعطق  نتـسکش  مهرد  زا  شیپ  هک  تسا  یگنج  هدـش  باسح  روتـسد  کی  رگنایب  قوف  هیآ 
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ناریسا و رما  هب  نتخادرپ  و  دش ، دهاوخ  گنج  رد  ناناملسم  تیعقوم  لزلزت  ببس  یهاگ  رما  نیا  هب  نتخادرپ  هک  ارچ  درک ، ناریـسا 
.دراد یم زاب  یلصا  هفیظو  زا  ار  اهنآ  ههبج  تشپ  رد  اهنآ  هیلخت 

ای سپـس  : » دیامرف یم دوش ، ارجا  اهنآ  دروم  رد  دـیاب  گنج  همتاخ  زا  دـعب  هک  دـنک  یم نایب  ار  یگنج  ناریـسا  مکح  دـعب  هلمج  رد 
( ًءاِدف اَّمِإ  ُدَْعب َو  انَم  اَّمِإَف  « ) دیریگب تمارغ ]  ] هیدف اهنآ  زا  يدازآ  ربارب  رد  ای  و  دینک ) ناشدازآ  ضوع  نودب  و   ) دیراذگ اهنآ  رب  تنم 

«. 1»
__________________________________________________

رظن رد  هک  یحلاـصم  قبط  نیملـسم  ربهر  هکلب  دـناسر ، لـتق  هب  گـنج  ناـیاپ  زا  دـعب  ناوت  یمن ار  یگنج  ریـسا  بیترت  نیا  هب  و  ( 1)
هک تسا  یگنج  تمارغ  عون  کـی  تقیقح  رد  ضوع  نیا  و  دزاـس ، یم دازآ  ضوع ، اـب  هاـگ  ضوـع ، نودـب  هاـگ  ار  اـهنآ  دریگ  یم

.دزادرپب دیاب  نمشد 
یمازلا روتـسد  کـی  نآ  یلو  دـنروآ ، رد  ناـگدرب  تروـص  هب  ار  ناریـسا  هک  تسه  مالـسا  رد  زین  هطبار  نیا  رد  یموـس  مکح  هتبلا 

نتم رد  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و  دنیبب ، مزال  ار  نآ  یـصاخ  فورظ  طئارـش و  رد  نیملـسم  ربهر  هک  تسا  یتروص  رد  هکلب  دشاب ، یمن
 ].....[ .تسا سکعنم  یمالسا  تایاور  رد  اهنت  و  هدماین ، احیرص  نآرق 

447 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رد تراسا  هب  ار  یهورگ  و  دیبوکب ، نانچمه  دیاب  ار  نانمـشد  و  دبای ، همادا  نانچمه  دـیاب  عضو  نیا  دـیازفا : یم هیآ  هلابند  رد  سپس 

(. اهَرازْوَأ ُبْرَْحلا  َعَضَت  یَّتَح  « ) دهن نیمز  رب  ار  دوخ  نیگنس  ياهراب  گنج  ات   » دیروآ
.ددرگ شوماخ  گنج  شتآ  و  دیشاب ، هتسکش  مهرد  ار  نمشد  هلباقم  ناوت  هک  دیشکب  تسد  یتقو  اهنت 

(. َِکلذ « ) تسا نیا  همانرب   » يرآ دنک : یم هفاضا  سپس 
(. ْمُْهنِم َرَصَْتنَال  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  َو  « ) درک یم تازاجم  ار  اهنآ  شدوخ  تساوخ  یم ادخ  رگا  «و 

( ادخ  ) اما ، » دش یم لیطعت  شیامزآ  نادیم  تروص  نیا  رد  یلو  رگید ، ياهالب  و  اهداب ، دنت  اه ، هلزلز ینامسآ ، ياه  هقعاص قیرط  زا 
(. ٍضْعَِبب ْمُکَضَْعب  اَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  « ) دیامزایب رگید  یضعب  اب  ار  امش  زا  یضعب  دهاوخ  یم

لها هک  اهنآ  یعقاو و  نانمؤم  فوفـص  اـهراکیپ  نیا  رد  تسا ، لـطاب  قح و  يریگرد  یلـصا  هتکن  گـنج و  هفـسلف  تقیقح  رد  نیا 
یناسنا رگید  ياهـشزرا  نامیا و  تردق  شرورپ  یگدومزآ و  هک  ایند  یگدنز  یلـصا  فده  و  دنوش ، یم ادج  نخـس  لها  زا  دنلمع 

.ددرگ یم نیمأت  تسا 
نخس دنراد ، یمالسا  هعماج  رب  یگرزب  قح  و  دنهد ، یم تسد  زا  ار  دوخ  نیریش  ناج  اهراکیپ  نیا  رد  هک  ینادیهش  زا  هیآ  رخآ  رد 

: دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب 
(. ْمَُهلامْعَأ َّلُِضی  ْنَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َو  « ) دنک یمن دوبان  زگره  ار  ناشلامعا  دنوادخ  دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  »

447 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 47) دمحم ةروس 

: دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  رگید  تبهوـم  ود  هب  هیآ  نیا  رد  دـش ، هراـشا  نادیهـش  رب  یهلا  بهاوـم  زا  یکی  هب  لـبق  هیآ  رد  هیآ 5 -) )
(. ْمِهیِدْهَیَس « ) دنک یم تیاده  ار  اهنآ  دنوادخ  »

.هّللا ناوضر  و  گرزب ، زوف  و  هیلاع ، تاماقم  هب  تیاده 
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(. ْمَُهلاب ُِحلُْصی  َو  « ) دیامن یم حالصا  ار  اهنآ  لاح  عضو  : » هک نیا  رگید 
448 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشخب ، یم اهنآ  هب  تیناحور  تیونعم و  طاشن  رطاخ و  نانیمطا  حور و  شمارآ 

.دزاس یم دنمدمه  اهنآ  اب  هک  یهلا  ناگتشرف  تیونعم  افص و  اب  گنهامه  و 

448 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 47) دمحم ةروس 

َو « ) دنک یم دراو  تسا  هدرک  وگزاب  نانآ  يارب  ار  شفاصوا  هک  شنادیواج  تشهب  رد  ار  اهنآ  : » هک نیا  تبهوم  نیرخآ  و  هیآ 6 -) )
(. ْمَُهل اهَفَّرَع  َۀَّنَْجلا  ُمُُهلِخُْدی 

زین ار  اهنآ  یتشهب  ياهرـصق  ياه  هناشن فاصوا و  هکلب  هدرک ، نایب  اهنآ  يارب  ار  ناوضر  هضور  نیرب و  تشهب  یلک  فاصوا  اهنت  هن 
! دنور یم شیوخ  ياهرصق  يوس  هب  رسکی  دنوش  یم تشهب  دراو  یتقو  هک  يا  هنوگ هب  دزاس  یم صخشم 

448 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 47) دمحم ةروس 

، تسا قح  نانمشد  اب  راکیپ  هلأسم  هب  نانمؤم  قیوشت  همادا  نانچمه  هیآ  نیا  دنک : یم يرای  ار  امش  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  هیآ 7 -) )
اَهُّیَأ ای  « ) دراد یم راوتسا  ار  ناتیاهماگ  و  دنک ، یم يرای  ار  امـش  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  دیا  هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم

(. ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
.تسا قح  نانمشد  اب  راکیپ  نیتسار  نامیا  ياه  هناشن زا  یکی  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نامیا »  » هلأسم رب  هیکت 

.تسوا تامیلعت  تعیرش و  و  وا ، ربمایپ  ندرک  يرای  وا ، نییآ  ندرک  يرای  ینعم  هب  ادخ  ندرک  يرای 
؟ تسیچ هداد ، نادهاجم  هب  شنییآ  زا  عافد  ربارب  رد  دنوادخ  هک  ار  يا  هدعو مینیبب  اما 

شمارآ امـش  رکف  رد  تردـق ، امـش  هدارا  رد  اوـقت ، امـش  حور  رد  ناـمیا و  روـن  امـش  بلق  رد  دـنک » یم يراـی  ار  امـش  : » دـیوگ یم
.دنکفا یم

لیامتم امـش  هب  ار  مدرم  بولق  دـهد ، یم ریـسم  رییغت  امـش  عفن  هب  ار  ثداوح  دتـسرف ، یم امـش  يراـی  هب  ار  ناگتـشرف  رگید  يوس  زا 
.دنک یم هطاحا  ار  نورب  نورد و  ناج و  مسج و  ادخ  يرای  يرآ ! .دنک  یم

448 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 47) دمحم ةروس 

دوـخ هب  ار  قـح  هار  نادـهاجم  رکف  وا ، تازیهجت  عاوـنا  تیعمج و  هوـبنا  نمـشد و  مکارتـم  يورین  یهاـگ  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 8 -) )
: دیازفا یم هفیرش  هیآ  دراد ، یم لوغشم 

(. ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ْمَُهل َو  ًاسْعَتَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « ) داب دوبان  ناشلامعا  و  نانآ ! رب  گرم  دندش  رفاک  هک  یناسک  «و 
449 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

449 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 47) دمحم ةروس 

: دنک یم نایب  نینچ  ار  ناشلامعا  يدوبان  اهنآ و  طوقس  تلع  هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
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« تسا هدرک  دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  دنوادخ  اذل  دنتشاد ، تهارک  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  »
(. ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  )

ملظ و هب  و  دندنکفا ، رـس  تشپ  ار  همه  اهنآ  اما  داد  اوقت  یکاپ و  تلادـع و  قح و  هب  روتـسد  دومرف ، لزان  ار  دـیحوت  نییآ  دـنوادخ 
.دندروآ يور  داسف 

ریسم رد  ناشیاهششوک  اهشالت و  مامت  دنتشاد و  یمن رب  ریسم  نیا  رد  یماگ  اعبط  دنتـشاد  ترفن  روما  نیا  زا  اهنآ  هک  یماگنه  يرآ !
.ددرگ دوبان  طبح و  یلامعا  نینچ  هک  تسا  یعیبط  و  دوب ، لطاب 

449 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ار اهنآ  زین  اجنیا  رد  دهد  یم هئارا  شکرس  ناملاظ  هب  ار  یسح  ياه  هنومن دراوم  زا  يرایسب  رد  دیجم  نآرق  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 10 -) )
دندوب اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  ریـس  نیمز  رد  ایآ  : » دـیامرف یم هدرک ، توعد  هتـشذگ  ماوقا  لاوحا  هعلاطم  هب 

ِیف اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  « ) درک كـاله  دـیبوک و  مهرد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـنتفرگ و ) شیپ  ار  ناـیغط  رفک و  هار  هک  اـهنامه  ( ؟ دوب هنوگچ 
(. ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َرَّمَد  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا 

: دیازفا یم تشاد  یـصوصخ  هبنج  دوب  نیـشیپ  رگنایغط  ياهتما  يارب  هک  یکاندرد  تشونرـس  دننکن  نامگ  اهنآ  هک  نیا  يارب  سپس 
(. اُهلاْثمَأ َنیِِرفاْکِلل  َو  « ) دوب دهاوخ  اهتازاجم  نیا  لاثما  زین  نارفاک  ناکرشم و  يارب  «و 

ار ناگتـشذگ  راثآ  دـنورب  دـننامب ، رانک  رب  نوصم و  هباشم  ياهرفیک  زا  اهنآ  هباشم  لامعا  ماجنا  اـب  هک  دنـشاب  هتـشادن  راـظتنا  اـهنآ 
.دننیبب نانآ  یگدنز  هنیئآ  رد  ار  دوخ  هدنیآ  دنرگنب و 

449 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 47) دمحم ةروس 

هب نیا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، رگنایغط  نارفاک  يدوبان  نانمؤم و  زا  راگدرورپ  هبناـج  همه  تیاـمح  لـیلد  رکذ  هب  هیآ  نیا  هیآ 11 -) )
َّنَأ اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  « ) دـنرادن یئالوم  نارفاک  اـما  تسا  ناـنمؤم  تسرپرـس  یلوم و  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاـخ 

450 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمَُهل .) یلْوَم  َنیِِرفاْکلا ال 
تابث مه  و  دنوش ، یم يرای  تالکشم  رد  مه  دنـشاب  دنوادخ  كاپ  تاذ  صوصخم  تیانع  تیالو و  تحت  هک  یناسک  تسا  نشور 
تبقاع دوبان و  طبح و  ناشلامعا  دنجراخ  شـشوپ  نیا  ریز  زا  هک  اهنآ  اما  دنوش ، یم لئان  دوخ  دوصقم  هب  ماجنا  رـس  و  دـنراد ، مدـق 

.تسا تکاله  ناشراک 

450 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 47) دمحم ةروس 

تفگ یم نخس  رفک  نامیا و  لطاب و  قح و  رمتسم  راکیپ  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  هک  اجنآ  زا  رافک : نانمؤم و  تشونرـس  هیآ 12 -) )
ایند یگدنز  رد  اهنت  هورگ  ود  نیا  هک  دوش  نشور  ات  دنک ، یم حیرشت  ار  رافک  نانمؤم و  تشونرـس  نشور  هسیاقم  کی  رد  اجنیا  رد 

: دیامرف یم دنتوافتم  مه  اب  هداعلا  قوف  زین  ترخآ  رد  هکلب  دنتسین  توافتم 
ناتخرد و  ) ریز زا  اهرهن  هک  دـنک  یم تشهب  زا  یئاهغاب  دراو  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  »

(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا يراج  شیاهرصق )
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هاگیاج خزود  شتآ  ماجنا  رس  دنروخ و  یم نایاپ  راهچ  نوچمه  و  دنریگ ، یم هرهب  ایند  نیا  رذگ  دوز  عاتم  زا  نارفاک  هک  یلاح  رد  »
(. ْمَُهل ًيْوثَم  ُراَّنلا  ُماْعنَْألا َو  ُلُکْأَت  امَک  َنُولُکْأَی  َنوُعَّتَمَتَی َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  «! ) تساهنآ

ناـنمؤم هک  تساـجنیا  تواـفت  یلو  دـنوش ، یم دـنم  هرهب نآ  بهاوم  زا  دـننک و  یم یگدـنز  اـیند  رد  هورگ  ود  ره  هک  تسا  تسرد 
.تسا حلاص  لامعا  ماجنا  ناشفده 

.تسا تایح  تاذل  زا  ندرب  هرهب  ندیباوخ و  ندروخ و  نیمه  ناشفده  مامت  نارفاک  و 

450 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ایوگ یترابع  اب  دنک و  یم نیـشیپ  ناتـسرپ  تب  هکم و  ناکرـشم  نایم  رد  يا  هسیاقم فده ، نیا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
تـسا اهنآ  اب  گنج  زاوج  رب  یلیلد  هک  اهنآ  گرزب  مئارج  زا  یـضعب  يور  نمـض  رد  دـهد و  یم رارق  دـیدهت  دروم  ادـیدش  ار  اهنآ 

میدرک و دوبان  ار  اهنآ  همه  ام  دندوب ، رتدنمورین  درک  نوریب  ار  وت  هک  يرهش  زا  هک  ییاهرهـش  رایـسب  هچ  و  : » دیامرف یم هدرک ، هیکت 
(. ْمَُهل َرِصان  الَف  ْمُهانْکَلْهَأ  َْکتَجَرْخَأ  ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  ْنِم  ًةَُّوق  ُّدَشَأ  َیِه  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  « ) دنتشادن يروای  چیه 

451 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیرتسّدقم  زا  ار  یهلا  هداتسرف  نیرتگرزب  هک  دنا  هدش روسج  ردقنآ  هک  یناسک 
ار ههربا  رکـشل  هنعارف و  دومث و  داع و  موق  هک  يدنوادخ  تفای ، دهاوخ  همادا  عضو  نیا  هشیمه  دنربن  نامگ  دـننک  یم نوریب  اهرهش 

.تسا هداس  رایسب  وا  يارب  زین  اهنآ  نتسکش  مهرد  دیبوک  مهرد  یناسآ  هب 

451 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ياراد یکی  هک  زیچ  همه  رد  توافتم  هورگ  ود  زا  دـیوگ ، یم نخـس  رافک »  » و نانمؤم »  » نیب يرگید  هسیاـقم  زا  هیآ  نیا  هیآ 14 -) )
تیـالو رتـچ  ریز  رد  یکی  هک  یهورگ  ود  زا  یناوـیح ، ینعم  ماـمت  هب  یگدـنز  کـی  ياراد  يرگید  تـسا و  حـلاص  لـمع  ناـمیا و 

.تسرپ رس  یلوم و  یب يرگید  و  هتفرگ ، رارق  راگدرورپ 
هتـسارآ شرظن  رد  شلامعا  یتشز  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دراد ، شراگدرورپ  يوس  زا  ینـشور  لیلد  هک  یـسک  اـیآ  : » دـیامرف یم

(. ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  ِِهلَمَع َو  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ( !؟» دننک یم يوریپ  ناشسفن  ياوه  زا  و  هدش ،
شکرس ياهسوه  يوه و  زا  يوریپ  رثا  رب  مود  هورگ  اما  دنرادروخرب ، یعطق  ناهرب  لیلد و  نیقی و  حیحص و  تخانـش  زا  لوا  هورگ 

هورگ ود  نیا  زگره  دننادرگرـس ، ماهوا  تاملظ  رد  هدـش ، فدـه  ریـسم و  یکیرات  تیعقاو و  كرد  مدـع  صیخـشت و  ءوس  راتفرگ 
.دنتسین ناسکی 

رگید یلقع  لـئالد  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  تازجعم  نآرق و  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  تسا و  راکـشآ  لـیلد  ینعم  هب  هنّیب » »
.تسا

451 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ياراد یکی  هک  نمؤم  رفاـک و  هورگ  ود  تشونرـس  يارب  تسا  یفیـصوت  ناـنچمه  هیآ  نیا  تشهب : زا  يرگید  فیـصوت  هیآ 15 -) )
.هدش هتسارآ  شرظن  رد  هک  تسا  ینیگنن  تشز و  لامعا  يرگید  حلاص و  لامعا 

ود نیا  راک  تبقاع  هتـشادرب و  هدرپ  نایخزود ، كاـندرد  تخـس و  ياـهرفیک  عون  ود  و  ناـیتشهب ، بهاوم  عون  شـش  زا  هیآ  نیا  رد 
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.دنک یم صخشم  ار  هورگ 
وبدب هک  فاص  بآ  زا  تسا  ییاهرهن  نآ  رد  تسا : نینچ  هدش  هداد  هدعو  ناراکزیهرپ  هب  هک  یتشهب  فیـصوت  : » دیامرف یم تسخن 

(. ٍنِسآ ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم  « ) هدشن
452 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا » هتشگن  نوگرگد  نآ  معط  هک  ریش  زا  ییاهرهن  و  : » دیازفا یم سپس 

(. ُهُمْعَط ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  (َو 
.دوش یمن نوگرگد  نامز  تشذگ  اب  یتشهب  یئاذغ  داوم  تسین و  یهابت  داسف و  ياج  اجنآ  الوصا 

َو «! ) تسا ناگدنشون  تذل  هیام  هک  روهط )  ) بارش زا  ییاهرهن  و  : » دیوگ یم هتفر ، یتشهب  ياهرهن  زا  تمـسق  نیموس  غارـس  هب  دعب 
(. َنِیبِراَّشِلل ٍةََّذل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ 

، تسا هدمآ  هیآ 47  تافاص  هروس  رد  هک  هنوگ  نامه  درادن ، ایند  هدولآ  بارش  رمخ و  اب  یطابترا  هنوگ  چیه  یتشهب  بارـش  رمخ و 
«. دوش یم یتسم  بجوم  هن  تسا و  لقع  داسف  هیام  هن  بارش  رمخ و  نآ  : » دیامرف یم

.تسین نآ  رد  يزیچ  یناحور  تذل  طاشن و  يرایشوه و  زج  و 
ٌراْهنَأ َو  « ) تسافـصم لسع  زا  ییاهرهن  و  : » دنک یم نایب  تروص  نیا  هب  ار  یتشهب  ياهرهن  زا  تمـسق  نیرخآ  نیمراهچ و  هرخالاب  و 

(. یفَصُم ٍلَسَع  ْنِم 
هب نخـس  یتشهب  ياه  هویم عاونا  زا  تبهوم  نیمجنپ  رد  هدـش - هدـیرفآ  يروظنم  هب  مادـک  ره  هک  نوگانوگ - ياهرهن  نیا  رب  هوالع 

(. ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ْمَُهل  َو  « ) تسا دوجوم  اه  هویم عاونا  مامت  زا  تشهب  رد  اهنآ  يارب  و  : » دیازفا یم هدروآ ، نایم 
یـشزرمآ  » اهنآ يارب  و  دـیوگ : یم دراد ، یناحور  يونعم و  هبنج  یلبق ، يدام  بهاوم  فالخ  رب  هک  تبهوم  نیمـشش  رد  هرخـالاب  و 

(. ْمِهِّبَر ْنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  « ) ناشراگدرورپ يوس  زا  تسا 
؟ تشاد دنهاوخ  یتشونرس  هچ  اهنآ  لباقم  هورگ  مینیبب  نونکا 

ینازوـس ناـشوج و  بآ  زا  و  دـننادیواج ، خزود  شتآ  رد  هـک  دنتـسه  یناـسک  دـننامه  هورگ  نـیا  اـیآ  دـیامرف : یم هـیآ  هلاـبند  رد 
(. ْمُهَءاْعمَأ َعَّطَقَف  ًامیِمَح  ًءام  اوُقُس  ِراَّنلا َو  ِیف  ٌِدلاخ  َوُه  ْنَمَک  ( !؟» دنک یم یشالتم  مه  زا  ار  اهنآ  ءاعما  هک  دنوش  یم هدیناشون 

دنناشون یم اهنآ  هب  هاوخلد ، هب  هن  و  روز ، هب  ار  میمح  نازوس  بآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  دنوش ) یم هدیناشون  « ) اوقـس  » هب ریبعت 
لوا لاح  هب  زاب  تسا  خزود  تعیبط  هک  روطنامه  دنک و  یم یـشالتم  ار  اهنآ  ءاعما  نازوس ، شتآ  نآ  رد  ندـش  باریـس  ياج  هب  هک 

! تسین یگرم  اجنآ  رد  هک  ارچ  ددرگ  یم رب 
453 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

453 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 47) دمحم ةروس 

هلأسم هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخـس  تایآ و  یهلا و  یحو  اب  ناشدروخرب  رد  ناقفانم  عضو  زا  یمیـسرت  اجنیا  رد  هیآ 16 -) )
: دیوگ یم هدرک ، مالسا  نانمشد  اب  هزرابم  گنج و 

هک یناـسک  هب  دـنوش  یم جراـخ  وت  دزن  زا  هک  یماـگنه  اـما  دـنهد ، یم ارف  شوگ  تنانخـس  هب  دـنیآ ) یم وـت  دزن   ) ناـنآ زا  یهورگ  »
یَّتَح َْکَیلِإ  ُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( !؟» تفگ هچ  نآلا  درم ) نیا  : ) دنیوگ یم ءازهتسا ) يور  زا   ) هدیشخب شناد  ملع و  اهنآ ) هب  دنوادخ  )

(. ًاِفنآ َلاق  اذ  ام  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاق  َكِْدنِع  ْنِم  اوُجَرَخ  اذِإ 
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دوب زیمآ  ریقحت  هدننز و  تشز و  يردق  هب  ترضح  نآ  ياوتحم  رپ  نانخس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  دروم  رد  اهنآ  ریبعت 
.دنا هدرواین نامیا  ینامسآ  یحو  هب  الصا  اهنآ  داد  یم ناشن  هک 

هدوـبن و موهفماـن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نانخـس  دـیامرف : یم هـتفگ ، اـهنآ  هـب  ینکـش  نادـند  خـساپ  هـیآ  ناـیاپ  رد  نآرق  یلو 
« دنا هدرک يوریپ  ناشیاهسوه  يوه و  زا  هداهن و  رهم  ناشیاهبلق  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ   » هکلب درادن ، یـصاخ  یگدیچیپ 

(. ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ! ) دنمهف یمن نآ  زا  يزیچ  اذل 

453 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 47) دمحم ةروس 

رب دنوادخ  دنا  هتفای تیاده  هک  یناسک  و  : » دیوگ یم اهنآ  هراب  رد  هفیرش  هیآ  هک  دنتسه  نیتسار  نانمؤم  اهنآ  لباقم  هطقن  هیآ 17 -) )
(. ْمُهاْوقَت ْمُهاتآ  ًيدُه َو  ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  َو  « ) دشخب یم اهنآ  هب  يراک  زیهرپ  اوقت و  حور  و  دیازفا ، یم ناشتیاده 

سپـس دـنا ، هتفرگ راک  هب  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  ترطف  درخ و  لقع و  و  هتـشادرب ، اصخـش  ار  تیادـه  ياهماگ  نیتسخن  اـهنآ  يرآ !
.دنک یم رتشیب  یئامنهار  تیاده و  ار  شهار  نادهاجم  تسا  هداد  هک  يا  هدعو قبط  دنوادخ 

453 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ایآ : » دیامرف یم هدـننک ، ءازهتـسا  نامیا  یب هورگ  نآ  هب  يرادـشه  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هدـش ! رهاظ  زیخاتـسر  ياه  هناشن هیآ 18 -) )
نآ ياه  هناشن نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دـنروآ ) نامیا  هاگنآ   ) دـسر ارف  ناهگان  تماـیق  هک  دـنراد  يراـظتنا  نیا  زج  نارفاـک ]  ] اـهنآ
َءاج ْدَقَف  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتْأَت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  «! ) تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  نامیا ) و   ) رکذـت دـیایب  هک  یماگنه  اما  تسا ، هدـمآ 

454 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهارْکِذ .) ْمُْهتَءاج  اذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف  اهُطارْشَأ 
میلـست قـح  ربارب  رد  و  دـنهد ، یم جرخ  هب  تجاـجل  یتخـس و  رـس  تـسا  دـیفم  دـنروایب و  ناـمیا  دـیاب  هـک  یعقوـم  نآ  اـهنآ  يرآ !

و دـنتفا ، یم تشحو  هب  دارفا  هنوگ  نیا  دروآ  یم رد  هزرل  هب  ار  ناهج  تمایق  زاغآ  كاـنلوه  ثداوح  هک  ناـمز  نآ  یلو  دـنوش ، یمن
.درادن ناشلاح  هب  يدوس  چیه  هک  دننک ، یم نامیا  عوضخ و  راهظا 

454 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 47) دمحم ةروس 

نارفاک نانمؤم و  تشونرـس  رفک و  ناـمیا و  نوماریپ  لـبق  تاـیآ  رد  هک  ییاـهوگتفگ  زا  يریگ  هجیتن  ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 19 -) )
(. ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  « ) تسین هّللا  زج  يدوبعم  هک  نادب  سپ  : » دیامرف یم دوب ، هدمآ 

لبق تایآ  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  دیحوت  نیمه  تاجن  هلیسو  نیرتهب  شخب و  افـش  يوراد  هک  تسیاب  مکحم  دیحوت  طخ  يور  ینعی 
.دش نایب 

نامیا اب  نانز  نادرم و  دوخ و  هانگ  يارب  و  : » دـیازفا یم هتفر ، هانگ  زا  یکاپ  اوقت و  هلأسم  غارـس  هب  زاب  یتدـیقع  هلأـسم  نیا  لاـبند  هب 
(. ِتانِمْؤُْملا َنِینِمْؤُْمِلل َو  َِکْبنَِذل َو  ْرِفْغَتْسا  َو  « ) نک رافغتسا 

كرت  » هلأسم هب  هراشا  ای  اهریبعت  هنوگ  نیا  هدشن ، یهانگ  بکترم  زگره  تمصع  ماقم  مکح  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسادیپ 
.ناناملسم يارب  تسا  یقشمرس  ای  و  تسا ، نیبّرقملا » تائّیس  راربالا  تانسح   » و یلوا »

(. ْمُکاْوثَم ْمُکَبَّلَقَتُم َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) دناد یم ار  امش  هاگ  رارق  تکرح و  لحم  دنوادخ  : » دیامرف یم تلع  نایب  ناونع  هب  هیآ  لیذ  رد  و 
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وفع بلط  وا  هاگرد  زا  دیورب و  وا  يوس  هب  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا ، ربخ  اب  امـش  ياوجن  ّرـس و  نورب  نورد و  راکـشآ و  رهاظ و  زا 
.دینک

454 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 47) دمحم ةروس 

نـشور داهج  نامرف  ربارب  رد  ار  ناقفانم »  » و نانمؤم »  » فلتخم ياهیریگ  عضوم  اجنیا  رد  دـنراد ! تشحو  زین  داهج  مان  زا  هیآ 20 -) )
َْتلُِّزن َْول ال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ( !؟» دوش یمن لزاـن  يا  هروس ارچ  دـنیوگ : یم دـنا  هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم دزاـس ، یم

(. ٌةَروُس
هک يا  هروس دزاس ، نشور  قطنم  یب راوخنوخ و  لدگنس و  نانمـشد  ربارب  رد  ار  ام  فیلکت  و  دشاب ، داهج  نامرف  نآ  رد  هک  يا  هروس

455 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشاپب ، ام  بلق  رب  تیاده  رون  شتایآ 
.دیامن نشور  شغورف  اب  ار  ام  ناج  حور و  و 

.نیتسار نانمؤم  لاح  عضو  نیا 
ینیب یم ار  لد  رامیب  ناقفانم  تسا ، گنج  زا  ینخـس  نآ  رد  هک  ددرگ  یم لزان  ینـشور  حـضاو و  هروس  هک  یماگنه  ناقفانم )  ) اما »

وت هب  هداتـسیا ) راک  زا  اهنآ  هقدـح  هک  ینامـشچ  و  توهبم ، تام و  یهاگن  اب   ) هتفرگ رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یـسک  نوچمه  هک 
َنِم ِْهیَلَع  ِّیِـشْغَْملا  َرَظَن  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ُلاتِْقلا  اَهِیف  َرِکُذ  ٌۀَـمَکُْحم َو  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإَف  «! ) دـننک یم هاگن 

(. ِتْوَْملا
سرت ینادـیم  نینچ  رد  و  تسا ، يزوریپ  تمواقم و  يرادـیاپ و  نادـیم  بوبحم و  هب  قشع  راهظا  نادـیم  نانمؤم  يارب  داهج  نادـیم 

.درادن ینعم 
کیرات و تسا  ینادیم  تسایند ، تاذل  زا  یئادـج  تسکـش و  نادـیم  تسا ، یتخبدـب  يدوبان و  گرم و  نادـیم  ناقفانم »  » يارب اما 

نانآ يارب  يدوبان  گرم و   » هک اهنآ  رب  ياو  دیوگ : یم هاتوک  هلمج  کی  رد  هیآ  نایاپ  رد  مهبم ! كانتـشحو و  يا  هدنیآ اب  یناملظ ،
(. ْمَُهل یلْوَأَف  « ) تسرتراوازس

455 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 47) دمحم ةروس 

هدیجنـس نخـس  تعاطا و   » نیا دنیامنن  یچیپ  رـس  داهج  نامرف  زا  و  دننک ، تعاطا  اهنآ  رگا  یلو  دـیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. ٌفوُْرعَم ٌلْوَق  ٌۀَعاط َو  « ) تسا رتهب  نانآ  يارب 

رد زا  دـنیوگ و  تسار  ادـخ  هب  دـبای  یم تیعطق  داهج  نامرف  دوش و  یم مکحم  اـه  هماـنرب هک  یماـگنه  اـهنآ  رگا  : » دـیازفا یم سپس 
(. ْمَُهل ًاْریَخ  َناَکل  َهَّللا  اُوقَدَص  ْوَلَف  ُْرمَْألا  َمَزَع  اذِإَف  « ) تسا رتهب  اهنآ  يارب  دنیآرد  افص  قدص و 

.دنوش یم لئان  میظع  زوف  گرزب و  شاداپ  هب  ترخآ  رد  مه  و  تساهنآ ، يدنلب  رس  ثعاب  ایند  نیا  رد  مه 

455 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 47) دمحم ةروس 

عطق داـسف و  نیمز  رد  هک  دور  یم راـظتنا  نیا  زج  دـیوش ، نادرگ  يور  اهروتـسد ) نیا  زا   ) رگا : » دـیازفا یم هـیآ  نـیا  رد  هیآ 22 -) )
ص: ج4 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ْمُکَماحْرَأ .) اوُعِّطَُقت  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  « ) دـینک يدـنواشیوخ  دـنویپ 
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456
رد داسف   » زج يزیچ  یلهاج  ياه  همانرب و  دـیدرگ ، یم زاـب  تیلهاـج  يوس  هب  اـعطق  دـیوش  نادرگ  يور  دـیحوت  نآرق و  زا  رگا  اریز 

.دوبن نارتخد » نادنواشیوخ و  نتشک  «، » يزیرنوخ تراغ و  لتق و  «، » نیمز

456 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 47) دمحم ةروس 

هک دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  دـسفم  يوج  هناـهب  قفاـنم و  هورگ  نیا  یئاـهن  تشونرـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
دنونش یم ار  یتقیقح  هن  تسا ،» هدومن  روک  ار  ناشیاهمشچ  رک و  ار  ناشیاهـشوگ  سپ  هتخاس ، ناشرود  شیوخ  تمحر  زا  دنوادخ 

(. ْمُهَراْصبَأ یمْعَأ  ْمُهَّمَصَأَف َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   ) دننیب یم ار  یتیعقاو  هن  و 
رد هک  ار  یتایانج  همه  نآ  اما  دـنرادنپ ، یم ضرالا  یف  داسف  محر و  عطق  تسا  تلادـع  قح و  رایعم  رب  هک  ار  یمالـسا  داـهج  اـهنآ 
داب اهنآ  رب  ادخ  تنعل  تلادع ! قح و  اب  قباطم  دنتخیر  ناشتموکح  نارود  رد  هک  ار  یناهانگ  یب ياهنوخ  دندش و  بکترم  تیلهاج 

! انیب مشچ  هن  دنراد و  اونش  شوگ  هن  هک 

456 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ّربدـت نآرق  تاـیآ  رد  اـهنآ  اـیآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تخب  نوـگن  موـق  نیا  فارحنا  یعقاو  تلع  رکذ  هب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 24 -) )
َنآْرُْقلا َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  ( !؟» تسا هدش  هداهن  لفق  اهنآ  ياهلد  رب  ای  دنهد ) ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  دـنبای و  رد  ار  تقیقح  ات   ) دـننک یمن

(. اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ 
هب وم  ار  شتاروتسد  دنهد  رارق  شیوخ  هوسا  هودق و  ار  نآ  دریگ و  رارق  ناناملسم  یگدنز  نتم  رد  دیجم  نآرق  دیاب  بیترت  نیا  هب  و 

.دنزاس گنهامه  نآ  اب  ار  شیوخ  یگدنز  طوطخ  مامت  و  دننک ، ارجا  وم 
رب رگا  هک  ارچ  دـنک ، یم کمک  يزاس  دوخ  هب  زین  نآرق  دوخ  دـنچ  ره  دراد ، يزاس  دوخ  عون  کی  هب  زاین  نآرق  زا  يریگ  هرهب  اـما 

.دهد یمن نآ  هب  قح  رون  دورو  هزاجا  بصعت ، تجاجل و  رورغ ، ربک و  سوه ، يوه و  زا  یئاهلفق  دشاب ، اهلفق  اهلد 

456 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 47) دمحم ةروس 

، دهد یم همادا  اهنآ  فلتخم  ياهیریگ  عضوم  ناقفانم و  نوماریپ  ثحب  هب  نانچمه  نآرق  دننک !؟ یمن ربدـت  نآرق  رد  ارچ  هیآ 25 -) )
ریسفت هدیزگرب  ناشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لامعا  ناطیـش  دندرک ، تشپ  دنتـشگزاب و  قح  ندش  نشور  زا  دعب  هک  یناسک  : » دیامرف یم

457 ص : ج4 ، هنومن ،
ُناْطیَّشلا يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَـتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) تسا هتفیرف  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ار  اهنآ  و  هداد ، تنیز 

(. ْمَُهل یْلمَأ  ْمَُهل َو  َلَّوَس 

457 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 47) دمحم ةروس 

یناسک هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دهد یم حرـش  نینچ  ار  یناطیـش  تانییزت  تالیوست و  نیا  تلع  هفیرـش  هیآ  هیآ 26 -) )
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اُولاق ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) مینک یم يوریپ  امـش  زا  روما  زا  یـضعب  رد  ام  دنتفگ : دـندوب  تحاران  مالـسا ) ربمایپ  هب   ) یهلا یحو  لوزن  زا  هک 
(. ِْرمَْألا ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَس  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل 

هب دشاب  هتشادن  كرتشم  ردق  وا  اب  تاهج  مامت  رد  رگا  و  ددرگ ، یم فلاخم  هدروخ و  رـس  دارفا  لابند  هب  هک  تسا  نیمه  قفانم  راک 
.دنک یم تعاطا  هکلب  يراکمه ، تسا  دوجوم  كرتشم  هوجو  هک  رادقم  نامه 

زا دعب  اما  دندوب ، مالسا  ناغلبم  زا  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  هک  هظیرق » ینب   » و ریضن » ینب   » دوهی دندمآ ، دوهی  غارس  هب  زین  هنیدم  ناقفانم 
ربمایپ اب  تفلاخم  هک  اـجنآ  زا  و  دنتـسناد ، دـنیاشوخان  ار  مالـسا  روهظ  ناـشعفانم  نداـتفا  رطخ  هب  ربک و  دـسح و  رطاـخ  هب  شروهظ 

.دنداد اهنآ  هب  يراکمه  لوق  دوب  دوهی  ناقفانم و  نایم  رد  یکرتشم  ردق  وا  دض  هئطوت  مالسا و 
ُمَْلعَی ُهَّللا  َو  « ) دـناد یم ار  اهنآ  رارـسا  اهیراک و  یفخم  دـنوادخ  : » دـیوگ یم هدرک ، دـیدهت  هاـتوک  یتراـبع  اـب  ار  اـهنآ  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. ْمُهَرارْسِإ
.درک دهاوخ  تازاجم  ار  اهنآ  عقوم  هب  و  دوهی ، کمک  اب  اهنیچ  هئطوت  زا  مه  و  تسا ، هاگآ  ناشقافن  اهنآ و  ینطاب  رفک  زا  مه 

457 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 47) دمحم ةروس 

یماگنه دوب  دهاوخ  هنوگچ  اهنآ  لاح  سپ  : » دیامرف یم هتـسب  رـس  دیدهت  نیا  يارب  تسا  یحیـضوت  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 27 -) )
ُۀَِکئـالَْملا ُمُْهتَّفَوَـت  اذِإ  َفـْیَکَف  « ) دـننز یم اـهنآ  تشپ  تروـص و  رب  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم ضبق  ار  ناـشحور  گرم  ناگتـشرف  هک 

(. ْمُهَرابْدَأ ْمُهَهوُجُو َو  َنُوبِرْضَی 
یهلا تایآ  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  دننز  یم اهنآ  تشپ  رب  و  دنا ، هتفر ادخ  نانمـشد  يوس  هب  ور  هک  نیا  يارب  دنبوک ، یم اهنآ  تروص  هب 

.دندرک تشپ  شربمایپ  و 

457 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 47) دمحم ةروس 

458 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  گرم  هناتسآ  رد  یهلا  باذع  نیا  تلع  نایب  هب  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
ار هچنآ  و  دندرک ، يوریپ  دروآ  یم مشخ  هب  ار  دنوادخ  هچنآ  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  رفیک  باذع و  نیا  : » دیوگ یم هتخادرپ ،

اوُهِرَک َهَّللا َو  َطَخْسَأ  ام  اوُعَبَّتا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  « ) درک دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  دنوادخ  اذل  دنتـشاد ، تهارک  تسوا  يدونـشخ  بجوم 
(. ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَناوْضِر 

.تسادخ ياضر  ششوک  شالت و  هنوگ  ره  لامعا و  یلوبق  طرش  هک  ارچ 

458 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 47) دمحم ةروس 

هراشا نیقفانم  ياه  هناشن تافـص و  زا  رگید  یـشخب  هب  مه  زاب  اجنیا  رد  تخانـش : ناوت  یم ناشراتفگ  نحل  زا  ار  ناقفانم  هیآ 29 -) )
هّللا یّلص  ربمایپ  زا  ار  دوخ  ینورد  هرهچ  دنناوت  یم هشیمه  يارب  دننکن  روصت  اهنیا  هک  دراد  دیکأت  ینعم  نیا  رب  اصوصخم  دنک و  یم

.دنراد موتکم  نانمؤم  هلا و  هیلع و 
( نانمؤم ربمایپ و  هب  تبـسن   ) ار ناـشیاه  هنیک ادـخ  دـندرک  ناـمگ  تسا  يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هک  یناـسک  اـیآ  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ْمُهَناغْضَأ ُهَّللا  َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  « ) دنک یمن راکشآ 
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458 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 47) دمحم ةروس 

َْول َو  «! ) یـسانشب ناشیاه  هفایق اب  ار  اهنآ  ات  میهد ، یم ناشن  وت  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  ام  رگا  و  : » دیازفا یم هفیرـش  هیآ  رد  اذل  هیآ 30 -) )
(. ْمُهامیِِسب ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن 

.ینیبب ار  اهنآ  نیعلا  يأر  هب  و  يوش ، هاگآ  ناشقافن  زا  تمالع  نآ  هدهاشم  اب  هک  میراذگ  یم یتمالع  اهنآ  ياه  هرهچ رد 
(. ِلْوَْقلا ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  « ) یسانشب ناشنانخس  زرط  زا  ار  اهنآ  یناوت  یم دنچ  ره  : » دیازفا یم سپس 

.تخانش ناوت  یم ناش  هناقفانم هنایذوم و  تاریبعت  اهشین و  اه و  هیانک زا  ار  لد  رامیب  ناقفانم  نیا  ینعی 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ضغب  لوقلا  نحل  زا  روظنم  : » دیوگ یم هک  تسا  هدش  لقن  يردخ » دیعس  وبا   » زا یفورعم  ثیدح  رد 

« .میتخانش یم مالّسلا  هیلع  یلع  اب  توادع  قیرط  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  رد  ار  ناقفانم  ام  و  تسا ،
459 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لئاسم  رد  ناشفالخ  ياهیریگ  عضوم  لوق و  نحل  زا  ناقفانم  نتخانش  مه  زورما 

.دنوش یم یئاسانش  ناشراتفر  راتفگ و  زا  تقد  یمک  اب  تسین و  یلکشم  راک  اهگنج  ای  اهنارحب  رد  اصوصخم  و  یعامتجا ، مهم 
(. ْمَُکلامْعَأ ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  « ) دناد یم ار  امش  همه  لامعا  دنوادخ  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 

زا ایآ  دنراد  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  یلـصا  هرهچ  دـنناوتب  هک  ضرف  هب  ار ، ناقفانم  لامعا  مه  و  نانمؤم ، راکـشآ  یفخم و  لامعا  مه 
!؟ دنراد موتکم  دنناوت  یم تساهنآ  اب  تولج  تولخ و  نطاب و  رهاظ و  رد  هک  ادخ 

459 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 47) دمحم ةروس 

اعطق ار  امــش  هـمه  اـم  : » دـیازفا یم ناـقفانم  زا  ناـنمؤم  تخانــش  قرط  نداد  ناـشن  رتـشیب و  دــیکأت  يارب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 31 -) )
َو ( !؟ نایک قفانم  نارـصنع  تسـس  اهامن و  دـهاجم  و  دـننایک » امـش  نایم  زا  نارباص  یعقاو و  نادـهاجم  دوش  مولعم  اـت  میئاـمزآ ، یم

(. َنیِِرباَّصلا ْمُْکنِم َو  َنیِدِهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل 
(. ْمُکَرابْخَأ اَُوْلبَن  َو  « ) مییامزآ یم ار  امش  رابخا   » نیا رب  هوالع  دیامرف : یم هیآ  لیذ  رد  و 

.ار اهنآ  رابخا  راتفگ و  مه  دیامزآ و  یم ار  اهناسنا  لامعا  مه  دنوادخ  بیترت  نیا  هب 
نانمؤم و  دوش ، صخـشم  مه  زا  ناتفوفـص  ات  میئامزآ  یم ار  امـش  هک  دـنک  یم مالعا  مدرم  هب  دـنوادخ  هک  تسین  راـب  نیتسخن  نیا  و 
لئاسم تسا - هدـش  حرطم  ناحتما  ءالتبا و  هلأسم  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  دـنوش ، هتخانـش  ناقفانم  اهنامیالا و  فیعـض  زا  نیتسار 

.تسا هدمآ  احورشم  توبکنع  هروس  زاغآ  رد  نینچمه  هرقب و  هروس  هیآ 155  لیذ  رد  یهلا  شیامزآ  هب  طوبرم 

459 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 47) دمحم ةروس 

زا يرگید  عمج  نوماریپ  اجنیا  رد  دـش ، نایب  هتـشذگ  تایآ  رد  ناـقفانم  عضو  نوماریپ  هک  ینوگاـنوگ  ياـهثحب  زا  دـعب  هیآ 32 -) )
: دیامرف یم و  دنک ، یم ثحب  رافک 

لوسر اب  تفلاخم  هب  زاب )  ) نانآ يارب  تیاده  ندـش  نشور  زا  دـعب  دنتـشاد و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دـندش و رفاک  هک  یناسک  »
ماـجنا مه  يریخ  راـک  رگا  یتح  دـنک » یم دوباـن  ار  ناـشلامعا  دـنوادخ )  ) و دـنناسر ، یمن ادـخ  هب  یناـیز  زگره  دنتـساخرب ، ادـخ ) )

460 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2101 

http://www.ghaemiyeh.com


ُمَُهل َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَـش  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) دوش یم طـبح  هدوبن  نیرق  ناـمیا  اـب  نوچ  دـنا  هداد
(. ْمَُهلامْعَأ ُِطبُْحیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل  يدُْهلا 

.ود ره  ای  و  هنیدم ، دوهی  رافک  ای  و  دنشاب ، هّکم  ناکرشم  نامه  تسا  نکمم  هورگ  نیا 

460 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 47) دمحم ةروس 

: دنک یم نییبت  نینچ  زین  ار  اهنآ  طخ  رافک ، نیقفانم و  طوطخ  نایب  زا  دعب  و  هدرک ، نانمؤم  هب  ار  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
اَهُّیَأ ای  « ) دـیزاسم لطاب  ار  دوخ  لامعا  و  ار ، ادـخ  لوسر  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »

(. ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َلوُسَّرلا َو ال  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ناشلامعا ظفح  لوسر و  دـنوادخ و  تعاطا  هلأسم  رد  هک  دـنا  هدوب يدارفا  زین  زور  نآ  نانمؤم  نایم  رد  هک  دـهد  یم ناشن  هیآ  نحل 

.دنک یم راطخا  اهنآ  هب  هیآ  نیا  اب  دنوادخ  هک  دنا  هتشاد یهاتوک  ندش  لطاب  زا 

460 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 47) دمحم ةروس 

لبق تایآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  يدیکأت  حیـضوت و  هیآ  نیا  دش ! دـنهاوخن  هدوشخب  زگره  دـنریمب  رفک  لاح  رد  هک  اهنآ  هیآ 34 -) )
: دیامرف یم دهد ، یم ناشن  دنشاب  لیام  هک  اهنآ  هب  ار  تشگزاب  هار  نمض  رد  و  دوب ، هدمآ  رافک  نوماریپ 

ار اهنآ  زگره  ادخ  دنتفر  ایند  زا  رفک  لاح  نامه  رد  سپـس  دنتـشاد  زاب  ادخ  هار  ندومیپ  زا  زین ) ار  مدرم   ) دندش و رفاک  هک  یناسک  »
(. ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُه  اُوتام َو  َُّمث  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  «! ) دیشخب دهاوخن 

شود رب  ود  ره  ار  نارگید  یهارمگ  لالـضا و  ناـشدوخ و  رفک  نیگنـس  راـب  اـهنیا  دوـش ، یم هتـسب  هبوـت  ياـهرد  گرم  اـب  هک  ارچ 
؟ دشخبب ار  اهنآ  دنوادخ  دراد  ناکما  هنوگچ  دنشک ، یم

460 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 47) دمحم ةروس 

« داهج  » نوماریپ مهم  تاکن  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  داهج  هلأسم  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  راب ! تلذ  اـج و  یب حلـص  هیآ 35 -) )
حلص هلأسم  ابلاغ  گنج  نادیم  تالکـشم  داهج و  راب  ریز  زا  رارف  يارب  نامیالا  فیعـض  تسـس و  دارفا  هک  نیا  نآ  دنک و  یم هراشا 

461 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوخ  ياج  رد  اما  تسا  بوخ  رایسب  حلص  املسم  دننک ، یم حرطم  ار 
( راب تلذ   ) حلـص هب  ار ) نانمـشد   ) دیوشن و تسـس  زگره  دیدینـش ) ار  هتـشذگ  ياهروتـسد  هک   ) نونکا سپ  : » دیامرف یم ور  نیا  زا 

(. َنْوَلْعَْألا ُُمْتنَأ  ِْملَّسلا َو  َیلِإ  اوُعْدَت  اُونِهَت َو  الَف  « ) دیرترب امش  هک  یلاح  رد  دینکن  توعد 
تسا تسکش  ینیشن و  بقع  شموهفم  هک  حلـص  داهنـشیپ  اب  هنوگچ  هدش  راکـشآ  امـش  يرترب  يزوریپ و  ياه  هناشن هک  الاح  ینعی 
همشچ رس  ینوبز  یتسس و  زا  هک  تسا  یـشزاس  میلـست و  نیا  تسین ، حلـص  تقیقح  رد  نیا  دیراذگ ؟ یم میقع  ار  دوخ  ياهیزوریپ 

.دروآ یم راب  هب  كانرطخ  كاندرد و  بقاوع  هک  تسا  یتشز  یبلط  تیفاع  عون  کی  نیا  دریگ ، یم
مک ار  ناـتلامعا  باوـث ) زا  يزیچ   ) و تسامـش ، اـب  دـنوادخ  و  : » دـیازفا یم دـهاجم  ناناملـسم  هیحور  تیوـقت  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. ْمَُکلامْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  ْمُکَعَم َو  ُهَّللا  َو  « ) دنک یمن
هار دوخ  هب  یتسـس  فعـض و  دـنک ، یمن یئاهنت  ساسحا  زگره  دراد ، راـیتخا  رد  ار  يزوریپ  لـماوع  همه  تسوا  اـب  ادـخ  هک  یـسک 
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.دهد یمن داب  هب  ساسح  تاظحل  رد  ار  نادیهش  ياهنوخ  ياه  هدروآرف و  دوش ، یمن نمشد  میلست  حلص ، مان  هب  دهد ، یمن

461 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 47) دمحم ةروس 

.دریگ یم نایاپ  داهج  هلأسم  اب  هدش و  زاغآ  داهج  هلأسم  زا  تسا ، داهج »  » هروس دّمحم »  » هروس میتفگ  هیآ 36 -) )
هچ ره  کیرحت  قیوشت و  يارب  و  دزادرپ ، یم هطبار  نیا  رد  اهناسنا  یگدـنز  لئاسم  زا  رگید  یکی  هب  زین  هروس  نیا  تایآ  نیرخآ  رد 

: دیامرف یم دنک ، یم حرطم  ار  ایند  یگدنز  ندوب  شزرا  یب اصوصخ  داهج  هلأسم  امومع و  دنوادخ  تعاطا  هنیمز  رد  ناناملسم  رتشیب 
(. ٌوَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنِإ  « ) تسا یمرگرس  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  »

« وـهل  » و تسا ، یلاـیخ  فدـه  کـی  هب  لوـصو  يارب  یلاـیخ  مظن  عوـن  کـی  ياراد  هک  دوـش  یم هتفگ  یئاـهراک  هب  يزاـب ) « ) بعل »
.دزاس فرحنم  یلوصا  لئاسم  زا  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  دوش  یم هتفگ  يراک  ره  هب  یمرگرس ) )

.تسا یمرگرس »  » و يزاب »  » ایند یگدنز  یتسار  هب  و 
462 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهشاداپ  دنوادخ  دینک  هشیپ  اوقت  دیروآ و  نامیا  رگا  و  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب 

ْمُکَروُجُأ َو ال ْمُِکتُْؤی  اوُقَّتَت  اُونِمُْؤت َو  ْنِإ  َو  « ) دـبلط یمن ار  امـش  لاوما  نآ ) ربارب  رد   ) و دـهد ، یم هتـسیاش ) لـماک و  وـحن  هب   ) ار اـمش 
(. ْمَُکلاْومَأ ْمُْکلَئْسَی 

، ددرگ یم فرصم  امـش  دوخ  يارب  مه  نآ  دوش  یم هتفرگ  رگید  یعرـش  قوقح  تاکز و  ناونع  هب  ناتلاوما  زا  يزیچان  رادقم  رگا  و 
شمارآ مظن و  يرارقرب  ناتروشک و  لالقتسا  تینما و  زا  عافد  يارب  و  امش ، ناگدنام  هار  رد  نادنمتـسم و  نامیتی و  يرادهگن  يارب 

.تسامش راید  رهش و  يدابآ  نارمع و  اهیدنمزاین و  نیمأت  و 
هیآ و موهفم  نیب  یـضقانت  بیترت  نیا  هب  و  دنزاین ، یب ناگمه  زا  شربمایپ  ادخ و  هک  تسامـش  دوخ  يارب  زین  رادـقم  نیمه  نیا  ربانب 

.درادن دوجو  نآ  دننام  تاکز و  قافنا و  تایآ 

462 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 47) دمحم ةروس 

ار امش  لاوما  هاگ  ره  : » دیازفا یم یصخش  ياهتورث  لاوما و  هب  مدرم  بلاغ  یگتسبلد  نازیم  نداد  ناشن  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 37 -) )
اهوُمُْکلَئْـسَی ْنِإ  «! ) دزاس یم راکـشآ  ار  امـش  مشخ  اه و  هنیک رتالاب ) نآ  زا   ) هکلب دـینک ، یم لخب  دزرو  رارـصا  یتح  و  دـنک ، هبلاطم 

(. ْمُکَناغْضَأ ْجِرُْخی  اُولَْخبَت َو  ْمُکِفُْحیَف 
شیوخ ندرگ  زا  ار  لاوما  یگدرب  تراسا و  ریجنز  ات  دزاس ، یم رادـیب  ار  اهناسنا  هتفخ  حور  تمالم  هناـیزات  نیا  اـب  بیترت  نیا  هب  و 

اضر و اوقت و  نامیا و  ضوع  رد  دننک ، راثن  وا  ياپ  رب  ار  همه  و  دنرذگب ، زیچ  همه  زا  تسود  هار  رد  هک  دنوش  نانچ  نآ  دـنرادرب و 
.دنبلطب ار  وا  يدونشخ 

462 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 47) دمحم ةروس 

دیکأـت هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هروـس  هیآ  نیرخآ  دـهد ! یم يرگید  هورگ  هب  ار  تلاـسر  نیا  دـینک  یچیپ  رـس  رگا  هیآ 38 -) )
.تسا هدمآ  ادخ  هار  رد  قافنا  نآ و  هب  مدرم  ياهیگتسبلد  يدام و  لئاسم  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يرگید 

ار یهلا  نامرف  نیا   ) امـش زا  یـضعب  دـیوش ، یم توعد  ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دـیتسه  یهورگ  ناـمه  امـش  يرآ ! : » دـیامرف یم
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(. ُلَْخبَی ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنِتل  َنْوَعُْدت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  « ) دنزرو یم لخب  یضعب ) هک  یلاح  رد  دننک  یم تعاطا 
هب روتسد  هیآ  نیا  رد  هنوگچ  دنک  یمن هبلاطم  ار  امـش  لاوما  دنوادخ  دش  هتفگ  لبق  تایآ  رد  هک  دوش  یم حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

463 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  هار  رد  قافنا 
؟ تسا هدش  هداد 

.دهد یم خساپ  هار  ود  زا  لاؤس  نیا  هب  تقیقح  رد  هیآ  دوخ  هلابند  یلو 
(. ِهِسْفَن ْنَع  ُلَْخبَی  امَّنِإَف  ْلَْخبَی  ْنَم  َو  « ) تسا هدرک  لخب  دوخ  هب  تبسن  دزرو  لخب  قافنا ) رد  هک   ) یسک ره  و  : » دیوگ یم تسخن 

مکح هعماج  رد  تینما  شمارآ و  دوش ، یم مک  یتاقبط  ياه  هلصاف اریز  ددرگ ، یم زاب  امش  دوخ  هب  ایند  رد  مه  اهقافنا  هجیتن  هک  ارچ 
.تسامش يویند  شاداپ  نیا  دریگ  یم ار  توادع  هنیک و  ياج  تیمیمص  افص و  تبحم و  ددرگ ، یم امرف 

هدرکن روطخ  يرـشب  رکف  هب  زگره  هک  دراد  یم ینازرا  امـش  هب  یئاـهتمعن  بهاوم و  يراـنید  مهرد و  مه  ربارب  رد  ترخآ  رد  مه  و 
داهج يارب  قافنا  هب  رظان  رتشیب  اجنیا  رد  قافنا  هلأسم  رگید  ریبعت  هب  دـیا ! هدرک لخب  ناتدوخ  هب  دـینک  لخب  ردـق  ره  نیا  ربانب  تسا ،

.تسا هعماج  کی  فرش  لالقتسا و  تیدوجوم و  ظفح  نماض  داهج  رما  تفرشیپ  هب  کمک  هنوگ  ره  هک  تسا  حضاو  تسا و 
(. ُءارَقُْفلا ُُمْتنَأ  ُِّینَْغلا َو  ُهَّللا  َو  « ) دیدنمزاین همه  امش  تسا و  زاین  یب دنوادخ  و  : » هک نیا  رگید  خساپ 

وا شاداپ  تمحر و  فطل و  هب  زاـین  ترخآ  اـیند و  رد  هک  دـیتسه  امـش  نیا  ناـتتعاطا ، زا  مه  و  تسا ، زاـین  یب امـش  قاـفنا  زا  مه  وا 
.دیراد

امئاد ناشدوجو  لصا  رد  یتح  اهنآ  تسادخ ، اهنت  تاّذـلاب  ّینغ  و  دـنزاین ، رقف و  اپ  ات  رـس  هّللا  يوس  ام  هیناکما و  تادوجوم  الوصا 
یتسه دنک  ضیف  عطق  اهنآ  زا  هظحل  کی  رگا  هک  دنریگ  یم ددـم  وا  دوجو  ضیف  لازی  عبنم ال  زا  هظحل  هب  هظحل  و  دـنیوا ، هب  هتـسباو 
میظع تبهوم  گرزب و  تمعن  نیا  ردق  هک  ناناملسم  همه  هب  تسا  يرادشه  هلمج  نیرخآ  اهبلاق !» دنزیر  ورف  و   » دور یم داب  رب  همه 

، دـینک یچیپرـس  هاگ  ره  و   » دیـشاب وا  ربمایپ  ناروای  نید و  نایماح  ات  داد  رارق  شکاـپ  نیئآ  رادـساپ  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـینادب  ار 
ریسفت هدیزگرب  قافنا  ادخ  هار  رد  هنادنمتواخس  و  دوب » دنهاوخن  امش  دننام  اهنآ  سپ  دروآ  یم امـش  ياج  ار  يرگید  هورگ  دنوادخ 

464 ص : ج4 ، هنومن ،
(. ْمَُکلاْثمَأ اُونوُکَی  َُّمث ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو   ) دننک یم

لذب يراکادـف و  راثیا و  رد  هک  یموق  دزیگنا  یم رب  ار  يرگید  موق  دـنوادخ  دـیریگب ، هدـیدان  ار  میظع  تلاسر  نیا  امـش  رگا  يرآ !
هروس هیآ 54  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  یگرزب  دـیدهت  نیا  دنـشاب ! رتالاب  رترب و  امـش  زا  بتارم  هب  هّللا  لیبس  یف  قاـفنا  لاـم و  ناـج و 

: تسا هدمآ  زین  هدئام 
ار یتیعمج  هدنیآ  رد  دنوادخ  دناسر ) یمن ینایز  ادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امش  زا  سک  ره  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »

تـسکش دنمورین و  نارفاک  ربارب  رد  و  عضاوتم ، نانمؤم  ربارب  رد  دنراد ، تسود  ار  ادخ  زین  اهنآ  دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآ  یم
لقن نارـسفم  رثکا  دنهد » یمن هار  دوخ  هب  یـساره  ناگدننک  شنزرـس  زا  زگره  دننک و  یم داهج  ادخ  هار  رد  هک  ینادرم  دـنریذپان ،

رد دنوادخ  هک  یهورگ  نیا  : » دندرک ضرع  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یعمج  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  هک : دنا  هدرک
: دومرف دز و  ناملـس - هناش  رب  یتیاور  قبط  و  ناملـس - ياپ  رب  تسد  ربماـیپ  ماـگنه  نیا  رد  دـننایک !؟» هدرک  هراـشا  اـهنآ  هب  هیآ  نیا 

نادرم زا  یهورگ  دـشاب  هتـسب  اـیرث  هب  ناـمیا  رگا  تسوا ، تسد  هب  مناـج  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  تسوا ، موـق  درم و  نیا  روـظنم  »
.تسا قوف  ثیدح  لمکم  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  دنروآ !» یم گنچ  هب  ار  نآ  سراف 

«. دومرف اهنآ  نیشناج  اهنآ  زا  رتهب  برع  ریغ  زا  ار  یهورگ  هدرک و  افو  دوخ  هدعو  نیا  هب  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2104 

http://www.ghaemiyeh.com


« دّمحم هروس  نایاپ  »
465 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

465 ص :  [ ..... 48  ] حتف هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 29  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

465 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

هاوخ عطاق  ریگمـشچ و  يزوریپ  مالـسا ، نانمـشد  رب  يزوریپ  تسا ، يزوریپ  حـتف و  روآ  مایپ  تسادـیپ  شمان  زا  هکناـنچ  هروس  نیا 
.قلطم روطب  يزوریپ  ای  ربیخ  حتف  ای  هیبیدح  حلص  ای  دشاب  هکم  حتف  هب  طوبرم  يزوریپ 

هرهچ لاح  نیمه  رد  و  داتـسیا ، زاـب  تکرح  زا  شبکرم  دـمآ  یم هنیدـم  يوس  هب  هیبیدـح  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یعقوم 
.دش لزان  نم  رب  حتف  هروس  تایآ  نونکا  مه  دومرف : تشگ و  يا  هقباس یب  ینامداش  رورس و  قرغ  شکرابم 

.تسا هتفای  لیکشت  شخب  تفه  زا  هروس  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم یسررب  کی  رد 
ربمایپ باوخ  ققحت  رب  دـیکأت  و  تسا ، طوبرم  هلأسم  نیمه  هب  زین  نآ  ماجنا  تایآ  و  دوش ، یم زاغآ  حـتف  تراشب  هلأسم  اـب  هروس  - 1

.تسا هرمع  کسانم  ماجنا  هکم و  هب  ندش  دراو  هب  رئاد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 
« ناوضر تعیب   » هلأسم نانمؤم و  ياهلد  رب  شمارآ  و  هنیکس » لوزن   » و هیبیدح » حلص   » هب طوبرم  ثداوح  هروس  زا  يرگید  شخب  - 2

.دنک یم وگزاب  ار 
.دیوگ یم نخس  وا  يالاو  فده  ربمایپ و  ماقم  زا  يرگید  شخب  رد  - 3

هدرپ داهج  نادیم  رد  تکرش  مدع  دروم  رد  ناشیهاو  ياهرذع  زا  یئاه  هنومن ناقفانم و  ياه  ینکـش راک  زا  يرگید ، تمـسق  رد  - 4
.دراد یم رب 

466 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزاس  یم سکعنم  ار  ناقفانم  ياجبان  ياهاضاقت  زا  یتمسق  رگید  شخب  رد  - 5
.دنک یم یفرعم  دنروذعم  داهج  نادیم  رد  تکرش  زا  هک  ار  یناسک  سپس  - 6

نخـس اهنآ  صوصخم  تافـص  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  یبتکم  طخ  ناوریپ  ياهیگژیو  زا  زین  یـشخب  رد  هرخـالاب  و  - 7
.دیوگ یم

466 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ظفح فلت  زا  انحتف » ّانا   » تئارق اب  تسامش  کلم  رد  ار  هچنآ  نارسمه و  لاوما و  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
.دینک

صلخم ناگدنب  زا  وت  دنونـش : یم قئالخ  همه  هک  نانچ  نآ  دنز  یم ادـص  يدانم  تمایق  زور  دـنک  توالت  ار  نآ  هتـسویپ  هک  یـسک 
ناـیتشهب صوـصخم  هباـشون  زا  و  دـینک ، دراو  ار  وا  تشهب  تمعن  رپ  ياـهغاب  رد  و  دـیزاس ، قـحلم  محلاـص  ناگدـنب  هـب  ار  وا  ینم ،
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«. دیئامن شباریس 
قیبطت توالت ، زا  یلصا  فده  هکلب  دوش ، یمن لصاح  لمع  هشیدنا و  زا  یلاخ  توالت  اب  راختفا  تلیضف و  همه  نیا  تسادیپ  هتفگان 

.تسا تایآ  نیا  دافم  رب  شیوخ  يوخ  قلخ و  لامعا و 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

466 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هراشا

قبط هک  یتراشب  تسا ، هدـش  هداد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  یمیظع  تراـشب  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  رد  نیبملا ! حـتف  هیآ 1 -) )
مهارف يراکـشآ  يزوریپ  وت  يارب  ام  : » دـیامرف یم دوب ، ناـهج  ماـمت  زا  رتبوبحم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دزن  تاـیاور  زا  یـضعب 

(. ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  ! ...« ) میتخاس
.دش ناناملسم  بیصن  هیبیدح » حلص   » زا هک  تسا  یمیظع  يزوریپ  حتف  نیا  زا  روظنم 

لوزن نأش  هلزنم  هب  هک  میروایب  اجنیا  رد  ار  هیبیدح  ناتساد  زا  يا  هدرـشف زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  تایآ  نیا  ریـسفت  ندش  نشور  يارب  اما 
.تسا نآ 

466 ص :  هیبیدح ..... : حلص  ناتساد 

ار ناناملسم  همه  درک و  تکرح  هکم  يوس  هب  هرمع  دصق  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هدعقلا  يذ  هام  ترجه  مشش  لاس  رد 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  راصنا  نارجاهم و  زا  يریثک  عمج  یلو  دندرک ، يراددوخ  یهورگ  اما  دومن ، رفس  نیا  رد  تکرـش  هب  قیوشت 

467 ص : ج4 ،
.دندش هکم  مزاع  شتمدخ  رد  نیشن  هیداب  بارعا  و 

نارفاسم هحلـسا  هک  ریـشمش  زج  دنتـشاد و  نت  رب  مارحا  سابل  یگمه  دندوب  رفن  دص  راهچ  رازه و  کی  دودـح  رد  هک  تیعمج  نیا 
.دنتشادنرب دوخ  اب  یگنج  حالس  چیه  دش  یم بوسحم 

يریگوـلج هکم  هب  وا  دورو  زا  دـنا  هتفرگ میمـصت  شیرق  هک  دـش  ربـخ  اـب  دیـسر  هکم  یکیدزن  رد  نافـسع »  » هب ربماـیپ  هک  یماـگنه 
دور هکم  هب  هک  دومرف  داهنشیپ  رمع »  » هب هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیسر  هیبیدح »  » هب هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  نیا  ات  دنیامن ،

هب نامثع  دزرو ، تردابم  راک  نیا  هب  ناـمثع »  » هک تسا  نیا  رتهب  تفگ : رمع  دزاـس ، هاـگآ  رفـس  نیا  فدـه  زا  ار  شیرق  فارـشا  و 
هب میمـصت  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اجنیا  رد  دنا ، هتـشک ار  وا  دش  عیاش  ناناملـسم  نایم  رد  هک  تشذگن  يزیچ  دمآ و  هکم  يوس 
اب و  دـش ، فورعم  ناوضر » تعیب   » مان هب  هک  درک  تعیب  دـیدجت  شنارای  اب  دوب  اجنآ  رد  هک  یتخرد  ریز  رد  تفرگ و  لـمع  تدـش 
نب لیهس   » شیرق وا  لابند  هب  تشگزاب و  ملاس  نامثع  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دننک ، تمواقم  سفن  نیرخآ  ات  هک  تسب  دهع  نانآ 

.داتسرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هحلاصم  يارب  ار  ورمع »
ياهگنج هب  هک  دوب  هبناج  همه  ضرعت  مدع  نامیپ  کی  تقیقح  رد  نامیپ  نیا  .دـش  دـقعنم  یحلـص  نامیپ  دایز  ياهوگتفگ  زا  دـعب 
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.داد یم نایاپ  اتقوم  ناکرشم  ناناملسم و  نیب  ررکم  موادم و 
نمحّرلا هّللا  مسب  سیوـنب :  » داد روتـسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـک  دوـب  رارق  نـیا  زا  حلـص » ناـمیپ  نـتم  »

«. میحّرلا
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ّمهّللا ! کمسب  سیونب  متسین ، انشآ  يا  هلمج نینچ  اب  نم  تفگ : دوب  ناکرـشم  هدنیامن  هک  ورمع » نب  لیهـس  »

نب لیهـس  اب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دمحم  هک  تسا  يزیچ  نیا  سیونب  دومرف : سپـس  ّمهّللا !» کمـسب  سیونب : : » دومرف هلا 
مـسا و  تدوخ ، مسا  اـهنت  میدرک ، یمن گـنج  وت  اـب  میتـسناد  یم هّللا » لوسر   » ار وـت  رگا  اـم  تفگ : لیهـس » ! » هدرک هحلاـصم  ورمع 

468 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .سیونب  ار  تردپ 
هدرک حلص  ورمع  نب  لیهـس  اب  هّللا » دبع  نب  دّمحم   » هک تسا  يزیچ  نیا  : » سیونب درادن ، یعنام  دومرف : هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 

.دنبای زاب  ار  دوخ  تینما  مدرم  ات  دوش  گنج  هکراتم  لاس  هد  هک 
.شیرق نامیپ  رد  دهاوخ  یم سک  ره  دوش و  دراو  دّمحم  نامیپ  رد  دهاوخ  یم سک  ره  دندازآ  همه  نیا  رب  هوالع 

میور و یم نوریب  هکم  زا  زور  هس  تدـم  هب  اـم  هدـنیآ  لاـس  اـما  دوـش ، یمن هکم  دراو  ددرگ و  یم زاـب  لاـسما  دّـمحم  هتـشذگ  نیزا 
.دننکن فقوت  زور  هس  زا  شیب  اما  دنیایب  شنارای 

دوخ ياهرس  دننک ، ینابرق  اجنامه  رد  دندوب  هدروآ  هارمه  هب  هک  ار  ینابرق  ياهرتش  داد  روتسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اجنیا  رد 
.دوب راوگان  تخس  ناناملسم  زا  یعمج  يارب  رما  نیا  اما  .دنیآ  رد  هب  مارحا  زا  دنشارتب و  ار 

یئانثتسا نیا  هک  دومن  میهفت  ناناملسم  هب  و  دمآ ، نوریب  مارحا  زا  و  دومرف ، رحن  ار  ینابرق  نارتش  و  دش ، ماگشیپ  اصخـش  ربمغیپ  یلو 
.تسا هدش  هداد  رارق  دنوادخ  يوس  زا  هک  ینابرق  مارحا و  نوناق  رد  تسا 

هنیدـم گنهآ  اجنامه  زا  دـش و  ارجا  اقیقد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روتـسد  دـندش و  میلـست  دـندید  نینچ  هک  یماگنه  نیملـسم 
دنتشادن ربخ  یلو  دوب  تسکش  یماکان و  کی  هیضق  رهاظ  هک  ارچ  دومن ، یم ینیگنس  اهنآ  بلق  رب  هودنا  مغ و  زا  یهوک  اما  دندرک ،

حتف هروس  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  و  تسا ، هتفهن  مالسا  هدنیآ  ناناملسم و  يارب  یئاهیزوریپ  هچ  هیبیدح  حلص  ناتساد  تشپ  رد  هک 
.داد مالسا  یمارگ  ربمایپ  هب  ار  یمیظع  حتف  تراشب  دش و  لزان 

یمیظع هورگ  لاس  هس  ضرع  رد  دش و  نیزگیاج  اهنآ  بولق  رد  مالسا  دنتفای و  طابترا  ناناملسم  اب  نیکرشم  هیبیدح  حلص  لابند  هب 
.تفرگ ینوزف  اهنآ  اب  ناناملسم  تیعمج  و  دندروآ ، مالسا 

468 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

لبق هیآ  رد  هک  هیبیدح ) حلـص  « ) نیبم حتف   » تکرب رپ  جیاتن  زا  یتمـسق  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  نیبملا ! حـتف  گرزب  جـیاتن  هیآ 2 -) )
469 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هدش  حیرشت  تسا  هدمآ 

تباث ار  وت  تیناقح  و   ) دـشخبب دـنداد  یم تبـسن  وت  هب  هک  ار  يا  هدـنیآ هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  ات   » دوب نیا  فدـه  دـیامرف : یم
ُهَتَمِْعن َِّمُتی  َرَّخَأَت َو  ام  َِکْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغَِیل  « ) دـیامرف تتیادـه  تسار  هار  هب  دـنک و  ماـمت  وت  رب  ار  شتمعن  و  هدومن )

(. ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  َکَیِدْهَی  َْکیَلَع َو 

469 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 48) حتفلا ةروس 
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هراشا

(. ًازیِزَع ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو  « ) دنک وت  بیصن  يریذپان  تسکش  يزوریپ  و  (- » هیآ 3 )
تیادـه و تمعن ، لـیمکت  ترفغم ، درک : شربماـیپ  بیـصن  نیبـم  حـتف  نیا  هیاـس  رد  میظع  تبهوم  راـهچ  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب  و 

.ترصن

469 ص :  مهم ..... : لاؤس  کی  هب  خساپ 

؟ تسیچ هلمج  نیا  زا  روظنم  تسا  كاپ  یهانگ  ره  زا  تمصع  ماقم  مکح  هب  ربمایپ  هک  نیا  اب 
یلـصا دیلک  هک  مینک  ادیپ  هانگ » شزرمآ   » هلأسم اب  ار  هیبیدح » حتف   » هطبار ام  هک  تسا  نیا  مهم  خساپ ، نیرتعماج  هب  ندرب  یپ  يارب 

.تسا هتفهن  نآ  رد  قوف  لاؤس  هب  خساپ 
، دزارفا یم رب  دـق  دوش و  یم رهاظ  نیتسار  یبتکم  هک  یماگنه  میـسر : یم هجیتن  نیا  هب  یخیراـت  ياهدادـیور  ثداوح و  رد  تقد  اـب 

.دندنب یم نآ  هب  اوران  تبسن  تمهت و  هنوگ  ره  دننیب  یم رطخ  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  یفارخ  ننس  هب  نارادافو 
نافلاخم تسد  هب  اوران  ياهتبـسن  تاـبثا  يارب  مکحم  يزیواتـسد  دوش ، تسکـش  هب  هجاوم  دوخ  تفرـشیپ  ریـسم  رد  بتکم  نیا  رگا 

؟ تسا نانچ  میتفگن  تسا ، نینچ  میتفگن  دنشک  یم دایرف  و  دتفا ، یم
بآ رب  شقن  اوران  ياهتبـسن  مامت  دروآ ، نوریب  قفوم  شیامزآ  هتوب  زا  ار  دوخ  ياه  همانرب ددرگ و  لئان  يزوریپ  هب  هک  یماـگنه  اـما 

دروم رد  اصوصخم  دـهد ! یم اه » میتسنادـن  » هب ار  دوخ  ياـج  ددرگ و  یم لدـبم  تمادـن  سوسفا و  هب  اـه » میتفگن  » ماـمت و  دوش ، یم
هب انتعا  یب زورفا ، شتآ  بلط ، گنج  ار  وا  دوب ، ناوارف  رایسب  يرادنپ  ناهانگ  اوران و  ياهتبسن  نیا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 

470 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندرمش  یم نآ  دننام  و  مهافت ، لباق  ریغ  نیتسار ، ياهتنس 
.تسا یهلا  ورشیپ و  نیئآ  کی  دنرادنپ  یم نانمشد  هچنآ  فالخ  رب  وا  نیئآ  هک  داد  ناشن  یبوخ  هب  هّیبیدح  حلص 

همه یتسار  هب  وا  تسا  باسح  قطنم و  لها  وا  دنک ، یمن هلمح  یتیعمج  موق و  هب  لیلد  یب زگره  دراذگ ، یم مارتحا  ادـخ  هناخ  هب  وا 
.تسا شمارآ  حلص و  بلاط  وا  دننکن  لیمحت  وا  رب  ار  گنج  شنانمشد  رگا  و  دنک ، یم توعد  هّللا »  » ناشبوبحم يوس  هب  ار  اهناسنا 

رد یتح  ارجام و  نیا  زا  لبق  هک  یناهانگ  مامت  ای  ترجه  زا  دـعب  و  ترجه ، زا  لـبق  هک  یناـهانگ  ماـمت  هیبیدـح  حـتف  بیترت  نیا  هب 
ناوت یم دومن  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بیصن  ار  يزوریپ  نیا  دنوادخ  نوچ  و  تسش ، ار  همه  دنهد  تبسن  وا  هب  دوب  نکمم  هدنیآ 

.درک وشتسش  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  تفگ 
هیآ 14 رد  هکنانچ  اهنآ ، رواب  رد  مدرم و  راکفا  رد  يرادـنپ و  دوب  یناـهانگ  هکلب  دوبن ، یعقاو  ناـهانگ  ناـهانگ ، نیا  هک  نیا  هجیتن 

مسرت یم هک  دنراد  یهانگ  نم  رب  ناینوعرف  : » تشاد هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  یسوم  هک  میناوخ  یم ع )  ) یسوم ناتساد  رد  ارعش  هروس 
ناینوعرف زا  يرگمتـس  ندیبوک  لیئارـسا و  ینب  زا  یمولظم  درف  يرای  زج  يزیچ  وا  هانگ  هک  یلاح  رد  دنـشکب » ارم  هانگ  نآ  مرج  هب 

.دوبن

470 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 48) حتفلا ةروس 
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حلـص  ) نیبم حتف  وترپ  رد  ادخ  هک  دوب  یگرزب  بهاوم  میدناوخ  هتـشذگ  تایآ  رد  هچنآ  نانمؤم ! ياهلد  رب  هنیکـس  لوزن  هیآ 4 -) )
ثحب هدوـمرف  تمحرم  ناـنمؤم  همه  رب  هک  یمیظع  تبهوـم  زا  هیآ  نیا  رد  اـما  درک ، هلا  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  بیـصن  هّیبیدـح )

َلَْزنَأ يِذَّلا  َوُه  « ) دـنیازفیب ناشنامیا  رب  یناـمیا  اـت  درک  لزاـن  نمؤم  ياـهلد  رد  ار  شمارآ  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم دـنک ، یم
(. ْمِِهنامیِإ َعَم  ًانامیِإ  اوُدادْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َۀَنیِکَّسلا 

میکح اناد و  دـنوادخ  و  تسادـخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  نایرکـشل   » هک یلاح  رد  دـیاین  دورف  اـهنآ  لد  رب  شمارآ  هنیکـس و  ارچ 
(. ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  « ) تسا

471 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  يرطاخ  نانیمطا  شمارآ و  ینعم  هب  نوکس »  » هدام زا  لصا  رد  هنیکس » »
.دراد یم مدق  تباث  ثداوح  نافوط  رد  ار  وا  دنک و  یم لئاز  ناسنا  زا  ار  تشحو  دیدرت و  کش و  هنوگ  ره  هک 

مدق و تابث  هک  يا  هنوگ هب  یلمع ، هبنج  ای  دزاس ، فرط  رب  ار  داقتعا  لزلزت  و  دشاب ، هتـشاد  یتدـیقع  هبنج  تسا  نکمم  شمارآ  نیا 
.تسا لوا  ینعم  هب  رظان  رتشیب  اجنیا  رد  هیآ  دوخ  تاریبعت  هتبلا  دشخب ، ناسنا  هب  یئابیکش  تمواقم و 

471 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

ربمغیپ هب  ترـصن »  » و تیاده »  » و تمعن » مامتا   » و نیبم » حتف   » تراشب هک  یماگنه  دنا  هدرک لقن  نیبملا ! حـتف  رگید  هجیتن  هیآ 5 -) )
ضرع دندوب  گنتلد  هیبیدح »  » ثداوح زا  هک  ناناملسم  زا  یضعب  دش  هداد  هروس  نیا  تسخن  تایآ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 
دهاوخ هچ  ام  هب  هدرک ، نایب  دهد  یم هداد و  وت  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  ادخ ! لوسر  يا  یهلا  بهاوم  همه  نیا  وت  رب  داب  اراوگ  : » دـندرک

.هدش مهارف  یگرزب  ياهشاداپ  زین  اهنآ  يارب  هک  داد  تراشب  نانمؤم  هب  دش و  لزان  هیآ  اجنیا  رد  داد »؟
و دـیوگ ، یم نخـس  نآ  راـب  رپ  جـیاتن  و  مدرم ، راـکفا  رد  نآ  فـلتخم  ياـهباتزاب  و  هیبیدـح »  » حلـص اـب  طاـبترا  رد  ناـنچمه  نآرق 

.دزاس یم صخشم  گرزب  شیامزآ  هتوب  نیا  رد  ار  هورگ  ره  تشونرس 
هک دـنک  دراو  تشهب ) زا   ) یئاهغاب رد  ار  نامیا  اب  ناـنز  نادرم و  هک  دوب  نیا  نیبم ) حـتف  نیا  زا   ) رگید فدـه  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  َلِخُْدِیل  « ) تسا يراج  شناتخرد )  ) ریز زا  اهرهن 
(. اهِیف َنیِِدلاخ   ) دوش یمن بلس  نانآ  زا  زگره  گرزب  تمعن  نیا  و  دننام ،» یم نآ  رد  هنادواج   » هک یلاح  رد 

(. ْمِِهتائِّیَس ْمُْهنَع  َرِّفَُکی  َو  « ) دشخب یم ار  ناشناهانگ  «و 
(. ًامیِظَع ًازْوَف  ِهَّللا  َْدنِع  َِکلذ  َناک  َو  «! ) تسا یگرزب  يراگتسر  ادخ  دزن  نیا  «و 

ینازرا ناـنمؤم  هب  زین  میظع  تبهوـم  ود  داد ، نیبـملا  حـتف  رد  شربماـیپ  هب  هک  یتـبهوم  راـهچ  نآ  ربارب  رد  دـنوادخ  بیترت  نـیا  هـب 
ایند نیا  رد  هک  یحور  شمارآ  هنیکس و  رب  هوالع  اهنآ ، ياهـشزغل  زا  تشذگ  وفع و  و  شیاهتمعن ، مامت  اب  نادیواج  تشهب  تشاد :

472 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  یگرزب  يزوریپ  میظع و  زوف  تمعن ، هس  نیا  هعومجم  و  دیشخب ، اهنآ  هب 
.دندمآ نوریب  ملاس  ناحتما  هتوب  نیا  زا  هک  یناسک  يارب 

472 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

و : » هدش میسرت  هنوگ  نیا  ناشتشونرس  هیآ  نیا  رد  هک  دندوب  نامیا  یب ناکرـشم  ناقفانم و  هورگ  هورگ ، نیا  ربارب  رد  یلو  هیآ 6 -) )
تازاجم دنرب  یم دب  نامگ  ادـخ  هب  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  و  قفانم ، نانز  نادرم و  دـنوادخ ) هک  تسا  نیا  رگید  فدـه  زین  )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2109 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ِءْوَّسلا َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاکِرْشُْملا  َنیِکِرْشُْملا َو  ِتاِقفانُْملا َو  َنیِِقفانُْملا َو  َبِّذَُعی  َو  « ) دنک
ملاس زگره  هورگ  نیا  هک  دنتشاد  نامگ  هنیدم  زا  نانمؤم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تکرح  ماگنه  هب  ناکرـشم  ناقفانم و  يرآ !

.تشگ دهاوخن  زاب  هنیدم  هب 
هک  ) يراوگان ثداوح   » يرآ دـیوگ : یم هداد ، حرـش  ار  نآ  ناونع  راهچ  تحت  هتخادرپ و  تازاجم  باذـع و  نیا  حیـضوت  هب  سپس 

(. ِءْوَّسلا ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  « ) دوش یم لزان  ناشدوخ  رب  اهنت  دنشک ) یم راظتنا  نانمؤم  يارب 
(. ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َبِضَغ  َو  « ) هدرک بضغ  نانآ  رب  دنوادخ  : » هک نیا  رگید 
(. ْمُهَنََعل َو  « ) هتخاس ناشرود  دوخ  تمحر  زا  ار ) نانآ  دنوادخ  زین   ) «و

(. ًاریِصَم ْتَءاس  َمَّنَهَج َو  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  « ) تسا یماجنا  رس  دب  هچ  و  هدرک ، هدامآ  نونکا ) مه  زا   ) اهنآ يارب  ار  منهج  «و 

472 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

تسادخ و نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  نایرکـشل  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـنوادخ  تردـق  تمظع  هب  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
(. ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  « ) تسا میکح  ریذپان و  تسکش  دنوادخ 

ات ناکرـشم ، ناقفانم و  تازاجم  لیذ  رد  اجنیا  رد  مه  راب  کی  و  دـمآ ، نامیا  لها  بهاوم  تاماقم و  لـیذ  رد  راـب  کـی  نخـس  نیا 
هاگ ره  نیا ، رب  یئاناوت  مه  دراد  نآ  رب  تردق  مه  دنراد  رارق  شنامرف  تحت  نیمز  نامـسآ و  دونج  مامت  هک  يدنوادخ  دوش  نشور 

تردق ار  یمرجم  دشک  هنابز  شبضغ  رهق و  شتآ  هاگ  ره  و  دوش ، یم لماش  دنشاب  اج  ره  ار  ناگتـسیاش  دنز  جوم  شتمحر  يایرد 
.تسین نآ  زا  رارف 

472 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

ناهاگآان زا  یضعب  يوس  زا  هیبیدح  حلص  میتفگ  وا  ربارب  رد  مدرم  فئاظو  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیعقوم  میکحت  هیآ 8 -) )
473 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تفرگ  رارق  ماقتنا  دروم  ادیدش 

ثداوح نیا  عومجم  دوبن  ترضح  نآ  هب  تبسن  یتمرح  یب زا  یلاخ  هک  دنتفگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربارب  رد  یتاریبعت  یتح  و 
.دریگ رارق  دیکأت  دروم  رگید  راب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمظع  ای  تیعقوم  هک  درک  یم باجیا 

و هدنهد ، تراشب  و  اهنآ ) لامعا  رب   ) هاوگ ار  وت  ام  نیقی  هب  : » دیوگ یم هداد ، رارق  بطاخم  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هیآ  نیا  اذل 
.اهتما همه  رب  هاوگ  ینعم  کی  هب  هکلب  مالسا  تما  مامت  رب  هاوگ  ًاریِذَن .) ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  « ) میداتسرف هدنهد  میب 

473 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

ود هک  هدش  نایب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نیـشیپ  فاصوا  يارب  یفدـه  هجیتن و  ناونع  هب  مهم  روتـسد  جـنپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
هّللا یّلص  ربمایپ  ماقم  میظعت »  » و عافد »  » و تعاطا »  » هراب رد  روتسد  هس  و  تسوا ، شیاین  حیبست و  دنوادخ و  تعاطا  هراب  رد  روتـسد 

.تسا هلا  هیلع و 
ار ادخ  و  دیراد ، گرزب  ار  وا  دینک و  عافد  وا  زا  و  دیروایب ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  مدرم ) امـش   ) ات  » تسا نیا  فدـه  دـیامرف : یم

(. اًلیِصَأ ًةَرُْکب َو  ُهوُحِّبَُست  ُهوُرِّقَُوت َو  ُهوُرِّزَُعت َو  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمُْؤِتل  « ) دییوگ حیبست  ماش  حبص و 
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473 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

- تسا هدمآ  رتحورشم  روطب  هروس  نیمه  هیآ 18  رد  هک  دـنک - یم ناوضر » تعیب   » هلأسم هب  یهاتوک  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
َنیِذَّلا َّنِإ  « ) تساهنآ تسد  يالاب  ادخ  تسد  دننک و  یم تعیب  ادخ  اب  اهنت  تقیقح ) رد   ) دننک یم تعیب  وت  اب  هک  یناسک  : » دیوگ یم

(. ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی 
(. ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  « ) تسا هتسکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنک  ینکش  نامیپ  سک  ره  سپ  : » دیازفا یم سپس 

ُْهیَلَع َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  « ) داد دهاوخ  وا  هب  یمیظع  شاداپ  يدوز ، هب  دنک ، افو  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  تبـسن  هک  سک  نآ  «و 
(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا 

دنهاوخ یمیظع  شاداپ  دننامب  دوخ  دهع  نامیپ و  رـس  رب  رگا  هک  دهد  یم رادشه  ناگدـننک  تعیب  همه  هب  دـیجم  نآرق  هیآ ، نیا  رد 
.دنناسر یم يررض  ادخ  هب  دننکن  روصت  تساهنآ ، دوخ  هجوتم  شنایز  دننکشب  ار  نآ  رگا  اما  تشاد ،

473 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

ناگدنامزاب نافلختم و  عضو  اجنیا  رد  لبق ، تایآ  رد  ناکرـشم  ناقفانم و  تشونرـس  رکذ  زا  دعب  نافلختم ! یـشارت  رذع  هیآ 11 -) )
474 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ات  دنک ، یم وگزاب  ار  نامیالا  فیعض 

.ددرگ لیمکت  ثحب  نیا  تاقلح 
دوخ هب  ار  ام  ام ، ياه  هداوناخ لاوما و  ظفح ) : ) دنیوگ یم هدرک ) یشارت  رذع   ) نیـشن هیداب  بارعا  زا  نافلختم  يدوز  هب  : » دیامرف یم

ِبارْعَْألا َنِم  َنوُفَّلَخُْملا  ََکل  ُلوُقَیَس  «! ) نک شزرمآ  بلط  ام  يارب  مینک ) یهارمه  ار  وت  هیبیدح  رفس  رد  میتسناوتن  و   ) تشاد لوغشم 
(. اَنل ْرِفْغَتْساَف  انُولْهَأ  اُنلاْومَأ َو  اْنتَلَغَش 

قداص دوخ  هبوت  رد  یتح  اهنآ  ْمِِهبُوُلق .) ِیف  َْسَیل  اـم  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقَی  « ) دـنرادن لد  رد  هک  دـنیوگ  یم يزیچ  دوخ  ناـبز  هب  اـهنآ  »
.دنتسین

هدارا یعفن  رگا  ای  دهاوخب و  امـش  يارب  ینایز  هاگ  ره  دـنک  عافد  امـش  زا  دـنوادخ  ربارب  رد  دـناوت  یم یـسک  هچ  وگب :  » اهنآ هب  یلو 
(. ًاعْفَن ْمُِکب  َدارَأ  ْوَأ  ارَض  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق   ) ددرگ عنام  دنک »

(. ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َْلب  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هک  ییاهراک  همه  هب  دنوادخ   » يرآ
.تسامش نامیا  فعض  سرت و  دیدرت و  کش و  دراد  تیعقاو  هچنآ  درادن  تیعقاو  اه  هناهب رذع و  نیا  هک  دناد  یم یبوخ  هب  وا 

474 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هب زگره  نانمؤم  ربمایپ و  دـیدرک  نامگ  امـش  یلو  : » دـیازفا یم هدز  راـنک  ـالماک  ار  اـه  هدرپ رتشیب  حیـضوت  يارب  سپـس  هیآ 12 -) )
(. ًاَدبَأ ْمِهِیلْهَأ  یلِإ  َنُونِمْؤُْملا  ُلوُسَّرلا َو  َِبلَْقنَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  َْلب  « ) تشگ دنهاوخن  زاب  دوخ  ياه  هداوناخ

ادخ هب  هک  دوب  ینظ  ءوس  یلـصا  لماع  هکلب  دوبن ، دنزرف  نز و  لاوما و  هلأسم  یخیرات  رفـس  نیا  رد  امـش  تکرـش  مدع  تلع  يرآ !
تسا و نانمؤم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رمع  ینایاپ  رفس  رفـس ، نیا  هک  دیدرک  یم رکف  نینچ  دوخ  طلغ  تابـساحم  اب  و  دیتشاد ،

.درک يریگ  هرانک  نآ  زا  دیاب 
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(. ِءْوَّسلا َّنَظ  ُْمْتنَنَظ  ْمُِکبُوُلق َو  ِیف  َِکلذ  َنِّیُز  َو  « ) دیدرک دب  نامگ  دوب و  هتفای  تنیز  امش  ياهلد  رد  طلغ ) رادنپ   ) نیا «و 
دهاوخن تیامح  اهنآ  زا  هدرپس و  نانمـشد  لاگنچ  هب  ار  اهنآ  و  هداتـسرف ، رفـس  نیا  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  دـیدرک  یم رکف  هک  ارچ 

475 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درک !
(. ًارُوب ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  «! ) دیدش كاله  دیداتفا و ) ناطیش  ماد  رد   ) ماجنا رس  «و 

نآ لابند  هب  و  دـیدش ، مورحم  رگید  تاراـختفا  ناوضر و  تعیب  و  یخیراـت ، رفـس  نیا  رد  تکرـش  زا  هک  رتدـب  نیا  زا  یتکـاله  هچ 
.تسا ترخآ  كاندرد  باذع  هدنیآ  رد  و  دوب ، گرزب  یئاوسر 

475 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هب هک  یسک  نآ  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  تفرگ  یم همـشچ  رـس  نامیا  مدع  زا  هاگ  طلغ  ياهیریگعـضوم  نیا  هک  اجنآ  زا  هیآ 13 -) )
ْنِمُْؤی َْمل  ْنَم  َو  « ) میا هدرک هدامآ  نازورف  شتآ  نارفاک  يارب  ام  هک  ارچ  تسا ) خزود  شتـشونرس   ) هدرواـین ناـمیا  شربماـیپ  ادـخ و 

(. ًاریِعَس َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإَف  ِِهلوُسَر  ِهَّللِاب َو 

475 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

نیمز اهنامسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و  : » دیامرف یم ناقفانم  نارفاک و  تازاجم  رب  دنوادخ  تردق  تابثا  يارب  ماجنا  رس  و  هیآ 14 -) )
هدنزرمآ و دنوادخ  و  دنک ، یم تازاجم  دهاوخب  ار  سک  ره  دشخب و  یم دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  تسادـخ ، نآ  زا 

(. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  ُءاشَی َو  ْنَم  ُبِّذَُعی  ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  « ) تسا میحر 

475 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

تکرش ناناملسم  ادخ  نامرف  هب  تشگ  یم زاب  هیبیدح »  » زا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  بلط ! هدامآ  نافلختم  هیآ 15 -) )
یگنج مئاـنغ  و  دـننک ، تکرـش  اـهنآ  طـقف  راـکیپ  نیا  رد  هک  دوـمرف  حیرـصت  داد و  ربـیخ » حـتف   » هب تراـشب  ار  هیبیدـح  رد  هدـننک 

.تساهنآ صوصخم 
زوریپ اـعطق  دراد  شیپ  رد  هک  یگنج  نیا  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـندیمهف  نئارق  زا  هک  نیمه  وـسرت  ناتـسرپ  اـیند  نـیا  اـما 

و دندمآ ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هدرک ، هدافتسا  تصرف  زا  داتفا ، دهاوخ  مالـسا  هاپـس  تسد  هب  یناوارف  مئانغ  دوش و  یم
.دوب هتخاس  شاف  ار  اهنآ  ّرس  و  دوب ، هدش  لزان  لبق  زا  نآرق  تایآ  هک  نیا  زا  لفاغ  دنتساوخ ! ربیخ »  » نادیم رد  تکرش  هزاجا 

دیراذگب دنیوگ : یم هیبیدح )  ) نافلختم دـینک  تکرح  یمئانغ  ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  یماگنه  : » میناوخ یم هیآ  رد  هکنانچ 
(. ْمُکِْعبَّتَن اـنوُرَذ  اهوُذُـخْأَِتل  َِمناـغَم  یلِإ  ُْمتْقَلَْطنا  اَذِإ  َنوـُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَـس   ) مینک تکرـش  داـهج  نـیا  رد  و  میئاـیب » امـش  یپ  رد  مـه  اـم 

476 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
َمالَک اُولِّدَُبی  ْنَأ  َنوُدیُِری  « ) دنهد رییغت  ار  ادخ  مالک  دنهاوخ  یم اهنآ  : » دـیوگ یم بلط  تصرف  وجدوس و  هورگ  نیا  خـساپ  رد  نآرق 

(. ِهَّللا
(. انوُِعبَّتَت َْنل  ُْلق   ) دینک تکرش  نادیم  نیا  رد  دیرادن  قح  و  دیئایب » ام  لابند  هب  دیابن  زگره  امش  وگب : اهنآ  هب  : » دیازفا یم سپس 

« تسا هتخاـس ) ربـخ  اـب  امـش  هدـنیآ  زا  ار  اـم  و   ) هتفگ لـبق  زا  دـنوادخ  هنوگ  نیا   » میوـگب دوـخ  شیپ  زا  نم  هک  تسین  ینخـس  نیا 
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(. ُْلبَق ْنِم  ُهَّللا  َلاق  ْمُِکلذَک  )
نافلختم نیا  یلو  دـنکن ! تکرـش  رما  نیا  رد  اهنآ  اب  يدـحا  دـشاب و  هیبیدـح » لها   » صوصخم ربیخ » مئانغ   » هداد روتـسد  دـنوادخ 

( تسین نینچ  بلطم  : ) دـنیوگ یم يدوز  هب  و   » دـننک یم تداسح  هب  مهتم  ار  امـش  دـنور و  یمن رد  نادـیم  زا  زاب  اعدا ، رپ  مرـش و  یب
(. انَنوُدُسْحَت َْلب  َنُولوُقَیَسَف  «! ) دیزرو یم دسح  ام  هب  تبسن  امش  هکلب 

هوزغ  » رد تکرـش  زا  ار  اهنآ  عنم  هشیر  و  دننک ، یم بیذـکت  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ینمـض  روطب  یتح  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و 
(. اًلِیلَق اَّلِإ  َنوُهَقْفَی  اُوناک ال  َْلب  «! ) دنمهف یمن یکدنا  زج  اهنآ  یلو  : » دیوگ یم هلمج  نیرخآ  رد  نآرق  دنرمش ! یم تداسح  ربیخ »

و دـنوادخ ، دروم  رد  لهج  تسا ، هدوب  اهنآ  ریگنماد  هشیمه  هک  تسا  يربخ  یب ینادان و  لهج و  اهنآ  ياهیتخبدـب  مامت  هشیر  يرآ !
.ایند تورث  يرادیاپان  هب  هجوت  مدع  و  اهناسنا ، تشونرس  زا  يربخ  یب هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماقم  تفرعم  مدع 

476 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

يور هب  ار  تشگزاب  هار  و  هدرک ، اهنآ  هب  يداهنـشیپ  هفیرـش  هیآ  هیبیدـح »  » ناـفلختم اـب  وگتفگ  ثحب و  نیمه  همادا  رد  هیآ 16 -) )
: دیامرف یم دیاشگ و  یم نینچ  اهنآ 

اهنآ اب  و  دیورب ، وجگنج  دـنمورین و  یموق  يوس  هب  هک  دوش  یم توعد  امـش  زا  يدوز  هب  وگب : نیـشن ) هیداب   ) بارعا زا  نافلختم  هب  »
(. َنوُِملُْسی ْوَأ  ْمُهَنُوِلتاُقت  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  ٍمْوَق  یلِإ  َنْوَعُْدتَس  ِبارْعَْألا  َنِم  َنیِفَّلَخُْمِلل  ُْلق  « ) دنروایب مالسا  ات  دینک  راکیپ 

یچیپ رـس  زین  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دـینک - یچیپرـس  رگا  و  دـهد ، یم امـش  هب  یکین  شاداپ  دـنوادخ  دـینک  تعاـطا  رگا  سپ  »
477 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  باذع  اب  ار  امش  دنوادخ  دیدرک -

(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتیَّلَوَت  امَک  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  ًانَسَح َو  ًارْجَأ  ُهَّللا  ُمُِکتُْؤی  اوُعیُِطت  ْنِإَف  « ) دهد یم رفیک  یکاندرد 
رد و  ندرک ، بانتجا  تخـس  ياهنادـیم  زا  هن  رگ  و  دـیهدب ، يرگید  نیگمهـس  تخـس و  نادـیم  رد  ار  دوخ  تقادـص  ناـحتما  دـیاب 

.تسین نکمم  هجو  چیه  هب  ندومن  تکرش  تمینغ  رپ  تحار و  ياهنادیم 
؟ دندوب یتیعمج  هچ  هدرک  هراشا  اهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تردق  رپ  وجگنج و  موق  نیا 

روبجم ار  اهنآ  اریز  دندوبن ، باتک  لها  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دنروایب ) مالـسا  ات  دـینک  راکیپ  اهنآ  اب  « ) َنوُِملُْـسی ْوَأ  ْمُهَنُوِلتاُقت   » هلمج
ناناملـسم و اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  همذ و  لها  طئارـش  شریذپ  ای  ندروآ  مالـسا  نایم  ریخم  هکلب  دننک ، یمن مالـسا  شریذـپ  هب 

یتسرپ تب مالسا  اریز  دوش ، یمن هتفریذپ  نانآ  زا  مالسا  زج  يزیچ  هک  دنتسه  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  اهنت  دننک ، یم هیزج  تخادرپ 
.تسا زیاج  یتسرپ  تب  كرت  رد  رابجا  و  دسانش ، یمن نید »  » کی ناونع  هب  ار 

هوزغ و  هکم » حتف   » زج ناکرـشم  اب  یمهم  هوزغ  هیبیدـح  يارجام  زا  دـعب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و 
هفیاط زا  یشوک  تخـس  يوجگنج  نادرم  هک  نینح  هوزغ  اصوصخم  دشاب ، اهنآ  هب  هراشا  دناوت  یم قوف  هیآ  تشادن ، دوجو  نینح » »

.دنتشاد تکرش  نآ  رد  دعس  ینب  نزاوه و 

477 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هلا هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  نارامیب  ای  نیلولعم  زا  یعمج  میلا » باذع   » هب نافلختم  دیدهت  لبق و  هیآ  لوزن  زا  دعب  هیآ 17 -) )
وگزاب نینچ  ار  اهنآ  مکح  دش و  لزان  هیآ  نیا  اجنیا  رد  تسیچ ؟ نایم  نیا  رد  ام  فیلکت  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـندمآ و 
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ٌجَرَح ِجَرْعَْألا  یَلَع  ٌجَرَح َو ال  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل   ) دننکن تکرـش  داهج  نادـیم  رد  رگا  تسین » یهانگ  رامیب  گنل و  انیبان و  رب  : » درک
(. ٌجَرَح ِضیِرَْملا  یَلَع  َو ال 

اهنآ هلمج  زا  هک  دراد  یمومع  طئارـش  هلـسلس  کی  یهلا  فیلاکت  مامت  تسا ، یئاـناوت  تردـق و  هب  طورـشم  هک  تسین  داـهج  اـهنت 
478 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  ارارک  نآرق  تایآ  رد  تسا و  تردق » یئاناوت و  »

دربشیپ مالـسا و  ياوق  تیوقت  يارب  دوخ  ناوت  رادقم  هب  دیاب  زین  اهنآ  اما  دـنفاعم  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا  هچ  رگ  هورگ  نیا  هتبلا 
.دنشوکب نآ  یهلا  فادها 

ار وا  دیامن  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  سک  ره  و  : » دیامرف یم هک  دشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  زین  ثحب  دروم  هیآ  ریخا  هلمج  دیاش  و 
باذـع هب  ار  وا  دـنک  یچیپ  رـس  هک  سک  نآ  و  تسا ، يراج  شناتخرد )  ) ریز زا  اـهرهن  هک  دـنک  یم دراو  تشهب ) زا   ) یئاـهغاب رد 

(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ُْهبِّذَُعی  َّلَوَتَی  ْنَم  ُراْهنَْألا َو  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  «! ) دزاس یم راتفرگ  یکاندرد 

478 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ »  » نایم یئارفس  هیبیدح  يارجام  رد  میتفگ  ناوضر  تعیب  رد  ناگدننک  تکرش  زا  ادخ  يدونـشخ  هیآ 18 -) )
داتـسرف هکم  ناکرـشم  دزن  هدنیامن  ناونع  هب  ار  نافع » نب  نامثع   » هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هلمج  زا  دش ، لدب  در و  شیرق »  » هلا و

هلا هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدش  هتـشک  نامثع  هک  دش  عیاش  ناناملـسم  نیب  رد  نآ  لابند  هب  و  دندرک ، فیقوت  اتقوم  ار  نامثع  شیرق 
.منک راکیپ  هورگ  نیا  اب  ات  منک  یمن تکرح  اجنیا  زا  نم  دومرف :

یهاتوک ناکرـشم  اب  راکیپ  رد  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  و  درک ، تعیب  دـیدجت  مدرم  اـب  و  دـمآ ، دوب  اـجنآ  رد  هک  یتخرد  ریز  هب  سپس 
.دنکن داهج  نادیم  هب  تشپ  یسک  و  دننکن ،

رد یفطع  هطقن  تخادنا و  ناکرـشم  مادنا  رب  هزرل  و  دـش ، فورعم  دـنوادخ ) يدونـشخ  تعیب  « ) ناوضر تعیب   » ناونع هب  تعیب  نیا 
.دوب مالسا  خیرات 

- دندرک تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  یماگنه  نانمؤم - زا  دنوادخ  : » دیامرف یم دیوگ ، یم نخـس  ارجام  نیا  زا  اجنیا  رد  نآرق 
(. ِةَرَجَّشلا َتْحَت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل  « ) دش دونشخ  یضار و 

نازیم ندوـمزآ  و  راـکفا ، شجنـس  یمزر ، یگداـمآ  دـیدجت  هیحور ، تیوـقت  اـهورین ، رتـشیب  هچ  ره  ماجـسنا  تعیب »  » نیا زا  فدـه 
.دوب رادافو  ناتسود  يراکادف 

هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  دوب ، وا  يدونـشخ  تیاضر و  رتمهم  همه  زا  هک  داد  گرزب  شاداپ  راهچ  راکادـف  ناـنمؤم  نیا  هب  دـنوادخ  و 
: میناوخ یم زین  هبوت  هروس   72

479 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا .» رترب  یتشهب  ياهتمعن  همه  زا  دنوادخ  يدونشخ  اضر و  و  ُرَبْکَأ » ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  «َو 
دوب هتفهن  نامیپ ) نیا  هب  تبـسن  يرادافو  یگداـمآ و  ناـمیا و  تقادـص و  زا   ) ناـشیاهلد نورد  رد  ار  هچنآ  ادـخ  : » دـیازفا یم سپس 

(. ْمِْهیَلَع َۀَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  َِملَعَف  « ) درک لزان  ناشیاهلد  رب  ار  شمارآ  ور  نیا  زا  تسناد ، یم
نیمود نیا  .دـنداد و  یمن هار  لد  هب  یتشحو  سرت و  اهنآ  هدامآ  ياهحالـس  نایم  رد  نانمـشد  هوبنا  نایم  رد  هک  یـشمارآ  ناـنچ  نآ 

.دوب اهنآ  هب  تبسن  یهلا  تبهوم 
ْمَُهباثَأ َو  « ) دومرف اهنآ  بیـصن  شاداپ  ناونع  هب  یکیدزن  يزوریپ  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  تبهوم  نیموس  هب  هیآ  نیا  نایاپ  رد  و 
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(. ًابیِرَق ًاْحتَف 
.دوب رگراثیا  نانمؤم  نیا  يارب  یهلا  شاداپ  نیموس  دوب - ربیخ » حتف   » نارسفم رثکا  هتفگ  هب  هک  حتف - نیا  يرآ !

.تسا ربیخ » حتف   » روظنم هک  نیا  رب  تسا  يدییأت  يدوز ) هب  « ) ابیرق  » هب ریبعت  و 

479 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هراشا

: دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دوب  يدام  ناوارف  مئانغ  دش  ناناملسم  بیصن  ناوضر  تعیب  لابند  هب  هک  یتمعن  نیمراهچ  هیآ 19 -) )
(. اهَنوُذُخْأَی ًةَرِیثَک  َِمناغَم  َو  « ) دنروآ یم تسد  هب  ار  نآ  هک  يرایسب  مئانغ   » رگید شاداپ 

.دریگ رب  رد  داد  خر  ربیخ  حتف  زا  دعب  هک  ار  یمالسا  ياهگنج  مئانغ  مامت  دناوت  یم ریبعت  نیا 
میکح ریذپان و  تسکـش  دنوادخ  و  : » دیازفا یم هیآ  رخآ  رد  دـننک  نانیمطا  الماک  یهلا  هدـعو  نیا  هب  ناناملـسم  دـیاب  هک  اجنآ  زا  و 

(. ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تسا
دهد یم ناوارف  مئانغ  بیرق و  حتف  هدعو  امـش  هب  رگا  و  دوب ، تمکح  ساسا  رب  دینک  حلـص  هیبیدح  رد  هک  داد  روتـسد  امـش  هب  رگا 

.دناشوپب لمع  هماج  دوخ  ياه  هدعو هب  هک  دراد  ار  یئاناوت  نیا 
ربخ و یب ناقفانم  هک  یلاح  رد  دـندروآ ، تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  يزوریپ  ناوضر  تعیب  هیاس  رد  رگراثیا  ناناملـسم  بیترت  نیا  هب 

؟ دنتخوس ترسح  شتآ  رد  وسرت  ياهنامیالا  فیعض 

479 ص :  نآ ..... : تایصوصخ  تعیب و 

، تسا هتـشاد  جاور  برع  نایم  رد  مالـسا  زا  لبق  هک  هدوب  یتنـس  هکلب  تسین ، نیملـسم  تاعادـبا  زا  تعیب  هک  دـهد  یم ناـشن  نئارق 
480 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هیلع هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  اب  دندمآ و  هکم  هب  هنیدم  زا  جح  عقوم  رد  جرزخ »  » و سوا »  » هفیاط هک  مالـسا  زاغآ  رد  لیلد  نیمه  هب  و 
هّللا یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  نآ  زا  دعب  دوب ، انـشآ  رما  کی  اب  دروخرب  تعیب  هلأسم  اب  اهنآ  دروخرب  دـندرک  تعیب  هبقع  رد  هلا  و 

و دوب ، هیبیدح  رد  ناوضر » تعیب   » نیمه نآ  زا  دروم  کی  هک  درک  تعیب  دـیدجت  ناناملـسم  اب  فلتخم  ياهتـصرف  رد  زین  هلا  هیلع و 
.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  نآ  حرش  هنحتمم » هروس   » ریسفت رد  هک  تفرگ  ماجنا  هکم  حتف  زا  دعب  هک  دوب  یتعیب  رت  هدرتسگ نآ  زا 
مالعا لاق  ای  لاح  نابز  اب  هداد و  یم هدنوش  تعیب  تسد  هب  تسد  هدننک  تعیب  هک  هدوب  رارق  نیا  زا  یلک  روطب  تعیب »  » یگنوگچ اما 

دح رـس  ات  لام ، ياپ  ات  تعیب  الثم  دـش ، یم لئاق  نآ  يارب  يدودـح  طئارـش و  تعیب  نمـض  رد  هاگ  و  دومن ، یم يرادافو  تعاـطا و 
.ناج

فرظ داد  یم روتـسد  هدـمآ ، خـیراوت  رد  هکناـنچ  هکلب  نداد ، تسد  قـیرط  زا  هن  اـما  تفریذـپ ، یم زین  ار  ناـنز  تعیب  مالـسا  ربماـیپ 
.رگید فرط  رد  هدننک  تعیب  نانز  و  درب ، یم ورف  فرظ  فرط  کی  رد  ار  دوخ  تسد  وا  دننک ، رضاح  بآ  زا  یگرزب 
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480 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

و دنک ، یم وگزاب  ار  نآ  زا  دعب  عیاقو  و  هیبیدح » حلص   » هب طوبرم  ياهثحب  نانچمه  نآرق  هیبیدح ! حلـص  تاکرب  مه  زاب  هیآ 20 -) )
.دهد یم حرش  دش  ناناملسم  دئاع  رذگهر  نیا  زا  هک  ار  يدئاوف  تاکرب و 

امـش يارب  رتدوز  ار  یکی  نیا  یلو  دیروآ ، یم تسد  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  هدعو  امـش  هب  یناوارف  مئانغ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ِهِذه ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُخْأَت  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو  « ) تخاس مهارف 

هاتوک رد  هچ  درک ، ناناملـسم  بیـصن  دـنوادخ  هک  تسا  یمئانغ  مامت  اجنیا  رد  ناوارف  مئانغ  زا  روظنم  هک  دـهد  یم ناـشن  هیآ  نحل 
.تدم زارد  رد  هچ  تدم و 

[ نانمشد  ] مدرم يدعت  تسد  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  ارجام  نیا  رد  ناناملسم  هب  تبسن  يدنوادخ  فاطلا  زا  رگید  یکی  هب  سپس 
(. ْمُْکنَع ِساَّنلا  َيِْدیَأ  َّفَک  َو  « ) تشادزاب امش  زا  ار 

481 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مه  نآ  یفاک  یگنج  رازبا  نتشادن  تارفن و  یمک  اب  اهنآ  هک  دوب  یگرزب  فطل  نیا 
دنکفا نانمـشد  لد  رد  نانآ  زا  یتشحو  بعر و  نانچ  و  دنتفرگن ، رارق  مجاهت  دروم  نمـشد ، شوگ  خـیب  نطو و  زا  رود  يا  هطقن رد 

.دندرک يراددوخ  هلمح  مادقا و  هنوگ  ره  زا  هک 
يا هناشن عیاقو ) نیا  هک  دوب  نیا  فدـه   ) و : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  یهلا  بهاوم  زا  رگید  گرزب  تمعن  ود  هب  هیآ  همادا  رد  سپس 

ْمُکَیِدـْهَی َنِینِمْؤُْمِلل َو  ًۀَـیآ  َنوُکَِتل  َو  « ) دـنک تیادـه  تسار  هار  هب  ار  امـش  دـنوادخ  و  دـشاب ، ناـنمؤم  يارب  وت ) توعد  تیناـقح  رب  )
(. ًامیِقَتْسُم ًاطارِص 

481 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

امـش هک  دنک ) یم ناتبیـصن   ) يرگید تاحوتف  مئانغ و  زین  و  : » دـیوگ یم هداد ، ناناملـسم  هب  يرتشیب  تراشب  هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
َطاحَأ ْدَق  اْهیَلَع  اوُرِدْقَت  َْمل  يرْخُأ  َو  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  و  دراد ، هطاحا  نآ  هب  ادـخ  تردـق  یلو  دـیرادن  ار  نآ  یئاناوت 

(. ًاریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  اِهب َو  ُهَّللا 
هّللا یّلـص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  یمئانغ  تاحوتف و  ای  و  نینح »  » مئانغ و  هّکم »  » حتف هب  هراشا  اهیزوریپ  تمینغ و  هدعو  نیا  تسا  نکمم 

.دشاب اهنآ  همه  هب  هراشا  ای  و  رصم - مور و  ناریا و  حتف  دننام  دش - یمالسا  تما  بیصن  هلا  هیلع و 
تسویپ و عوقو  هب  یهاتوک  تدم  رد  اهیزوریپ  نیا  تسا ، هدنیآ  ثداوح  هراب  رد  دیجم  نآرق  ياهیئوگشیپ  یبیغ و  رابخا  زا  هیآ  نیا 

.تخاس نشور  ار  تایآ  نیا  تمظع 

481 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

هراـشا هطبار  نیا  رد  مهم  هتکن  ود  هـب  و  دـنک ، یم وگزاـب  ار  هیبیدـح »  » مـیظع يارجاـم  زا  يرگید  داـعبا  ناـنچمه  نآرق  هیآ 22 -) )
.دنک یم

گنج هدنرب  ناکرـشم  داد ، یم خر  هکم  ناکرـشم  امـش و  نایم  يریگرد  هیبیدـح »  » نیمزرـس رد  رگا  دـینکن  روصت  هک : نیا  تسخن 
ّیلو و سپـس  دـندرک ، یم رارف  يدوز  هب  دـندرک  یم راکیپ  امـش  اـب  هیبیدـح ) نیمزرـس  رد   ) نارفاـک رگا  و   » تسین نینچ  دـندش ، یم
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(. ًاریِصَن اِیلَو َو ال  َنوُدِجَی  َُّمث ال  َرابْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَلَتاق  َْول  َو  « ) دنتفای یمن يروای 

481 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

یلیدبت رییغت و  یهلا  ّتنس  يارب  زگره  و  تسا ، هدوب  زین  هتشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنس  نیا   » تسین امش  هب  رصحنم  نیا  هیآ 23 -) )
482 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اًلیِْدبَت .) ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدِجَت  َْنل  ُْلبَق َو  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَّنُس  « ) تفای یهاوخن 

هب صلاخ  یتین  كاپ و  یبلق  اب  و  دنهدن ، ناشن  یتسس  فعـض و  داهج  رما  رد  نانمؤم  رگا  هک  تسا  یهلا  یگـشیمه  نوناق  کی  نیا 
.دنک یم زوریپ  ار  اهنآ  ادخ  دنزیخرب ، نانمشد  اب  هزرابم 

ار كدنا  هورگ  نیا  میدرکن و  مایق  ام  هک  سوسفا  دنیوگب  دننیـشنن و  شیرق  هک  تسا  نیا  دنک  یم بیقعت  تایآ  نیا  هک  یمهم  هتکن 
! سوسفا سوسفا و  میدرک ، تلفغ  نآ  زا  دمآ و  هناخ  هب  دیص  هک  سوسفا  میدیبوکن ، مهرد 

482 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

: دیامرف یم هک  تسا  نیا  هدش  نییبت  تایآ  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  هیآ 24 -) )
اهنآ رب  ار  امـش  هک  نآ  زا  دـعب  درک ، هاتوک  هّکم  لد  رد  نانآ  زا  ار  امـش  تسد  امـش و  زا  ار  رافک ]  ] اـهنآ تسد  هک  تسا  یـسک  وا  »

ْنَأ ِدَْعب  ْنِم  َۀَّکَم  ِنْطَِبب  ْمُْهنَع  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُْکنَع َو  ْمُهَیِْدیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُه  َو  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  تخاس ، زوریپ 
(. ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ْمُکَرَفْظَأ 

نودـب دودـحم  یتـیعمج  هدـیزگرب ، نآ  يارب  نآرق  هک  یفیـصوت  ناـمه  دوـب  نیبـملا » حـتف   » نشور قادـصم  ارجاـم  نیا  یتـسار  هـب 
مهرد يارب  یبیجع  شالت  و  هدرک ، یـشک  رکـشل  هنیدم  هب  اهراب  هک  ینمـشد  دنوش ، نمـشد  نیمزرـس  دراو  یگنج  یفاک  تازیهجت 

.دنک حلص  داهنشیپ  هک  دوش  بوعرم  نانچ  دنا  هدراذگ وا  راید  رهش و  رد  مدق  هک  نونکا  یلو  هتشاد ، اهنآ  نتسکش 

482 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

( امش نانمشد   ) اهنآ : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  هفسلف  هیبیدح و  حلص  هلأسم  اب  طابترا  رد  يرگید  هتکن  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 25 -) )
َنیِذَّلا ُمُه  « ) دنتشاد زاب  هاگنابرق  لحم  هب  ناتیاهینابرق  ندیسر  مارحلا و  دجسم  ترایز )  ) زا ار  امش  و  دندش ، رفاک  هک  دنتـسه  یناسک 

(. ُهَّلِحَم َُغْلبَی  ْنَأ  ًافوُکْعَم  َيْدَْهلا  ِمارَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  اوُرَفَک َو 
هک دـندادن  هزاجا  دنتـشاد و  زاب  ادـخ  هناخ  فاوط  هرمع و  مسارم  زا  ار  امـش  هک  نیا  رگید  هاـنگ  و  دوب ، ناـشرفک  اـهنآ  هاـنگ  کـی 

.دینک ینابرق  هکم  ینعی  شلحم  رد  ار  ینابرق  ياهرتش 
483 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد  رفیک  امش  تسد  هب  ار  اهنآ  يدنوادخ  هک  درک  یم باجیا  ناهانگ  نیا 

.دنک تازاجم  تخس  و 
نودـب نایم  نیا  رد  ینامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هاـگ  ره  و  : » دـیامرف یم هتخاـس ، نشور  ار  نآ  لـیلد  هیآ  لـیذ  رد  درکن  نینچ  ارچ  اـما 

نیا عنام  زگره  دنوادخ  دیـسر » یم امـش  هب  هناهاگآ  ان  يراع  بیع و  هار  نیا  زا  هک  دـنتفر  یمن نیب  زا  اپ ، تسد و  ریز  امـش  یهاگآ 
ْنَأ ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتانِمُْؤم  ٌءاِسن  َنُونِمُْؤم َو  ٌلاجِر  َْول ال  َو   ) دـننیبب ار  دوخ  رفیک  ات  تخاس  یم طلـسم  اهنآ  رب  ار  امـش  دـش و  یمن گـنج 

(. ٍْملِع ِْریَِغب  ٌةَّرَعَم  ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِصتَف  ْمُهُؤَطَت 
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هکم رد  و  هدـشن ، ترجاهم  هب  رداق  یللع  هب  یلو  دنتـسویپ  مالـسا  هب  هک  تسا  ناملـسم  ناـنز  نادرم و  زا  یهورگ  هب  هراـشا  هیآ  نیا 
.دندوب هدنام 

ُهَّللا َلِخُْدِیل  « ) دنک دراو  دوخ  تمحر  رد  دهاوخ  یم ار  سک  ره  ادخ  هک  دوب  نیا  فدـه  : » دـیازفا یم نخـس  نیا  لیمکت  يارب  سپس 
(. ُءاشَی ْنَم  ِِهتَمْحَر  ِیف 

.دسرن اهنآ  هب  يا  همدص و  دنشاب ، وا  تمحر  لومشم  هکم »  » فعضتسم نانمؤم  تساوخ  یم ادخ  يرآ !
نانمؤم نتفر  نایم  زا  میب  و   ) دـندش یم ادـج  مه  زا  هّکم ) رد   ) رافک ناـنمؤم و  رگا  و  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیَزَت  َْول   ) میداد یم رفیک  تخـس  امـش  تسد  اب  ار  اهنآ  و  میدرک » یم یکاندرد  باذـع  ار  نارفاک  ام ) دوبن  هکم 
(. ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْهنِم 

دراوم رد  زج  راـگدرورپ - تنـس  یلو  دـنک ، ادـج  نارگید  زا  ار  هورگ  نیا  زاـجعا  قیرط  زا  تسناوـت  یم دـنوادخ  هک  تسا  تسرد 
.تسا يداع  بابسا  قیرط  زا  اهراک  ماجنا  یئانثتسا -

دندوب ینامیا  اب  دارفا  نآ ، زا  روظنم  هک  دوش  یم هدافتسا  هدش ، لقن  هیآ  نیا  لیذ  تنس  لها  هعیـش و  قرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  زا 
.درکن تازاجم  ار  رافک  هورگ  نیا  اهنآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دنتشاد ، رارق  رافک  بلص  رد  هک 

483 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

و دوش ، یم بیقعت  هیبیدح »  » يارجام هب  طوبرم  لئاسم  زاب  اجنیا  رد  رافک ! هار  ّدـس  نیرتگرزب  تیلهاج  تیمح  بصعت و  هیآ 26 -) )
484 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم مسجم  ار  میظع  يارجام  نیا  زا  يرگید  ياه  هنحص

تلادع قح و  لباقم  رد  میلست  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  زا  راّفک  هدنراد  زاب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هب  تسخن 
َنیِذَّلا َلَعَج  ْذِإ  « ) دنتـشاد تیلهاج  توخن  مشخ و  دوخ  ياهلد  رد  نارفاک  هک  ار  یماگنه   » دیروایب رطاخ  هب  دیوگ : یم هدرک ، هراشا 

(. ِۀَِّیلِهاْجلا َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک 
رگا دـنتفگ : و  دـندش ، ینابرق  هرمع و  مسارم  ماجنا  ادـخ و  هناخ  هب  نانمؤم  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دورو  عنام  نآ  رطاـخ  هب  و 

ام هراب  رد  برع  دندرگ ، زاب  ملاس  دنوش و  ام  ياه  هناخ نیمزرـس و  دراو  دنا  هتـشک ار  ام  ناردارب  ناردپ و  گنج  نادیم  رد  هک  اهنیا 
؟ دنام یم یقاب  ام  يارب  یتیثیح  رابتعا و  هچ  و  تفگ ؟ دهاوخ  هچ 

نایم یمیخض  هدرپ  مه  و  دنتشاذگ ، اپ  ریز  ار  دوخ  ياهتنس  مه  و  دنتـسکش ، ار  وا  نما  مرح  ادخ و  هناخ  مارتحا  مه  لمع  نیا  اب  اهنآ 
.دندیشک تقیقح  دوخ و 

یلَع ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  « ) دومرف لزان  نانمؤم  شیوخ  هداتسرف  رب  ار  دوخ  هنیکـس  شمارآ و  دنوادخ  لباقم ) رد   ) و : » دیازفا یم سپس 
(. َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ِِهلوُسَر َو 

ات درک ، توعد  سفن  رب  طلست  يدرـسنوخ و  هب  ار  اهنآ  دوب ، وا  فطل  رب  دامتعا  و  دنوادخ ، هب  داقتعا  نامیا و  دولوم  هک  شمارآ  نیا 
- دوب اهراک  عورش  رد  مالـسا  زمر  هک  ار - میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب   » هلمج دندش  رـضاح  دوخ  گرزب  فادها  ظفح  يارب  هک  اجنآ 

یتح دنراگنب و  هیبیدح  همانحلـص  زاغآ  رد  دوب - برع  هتـشذگ  نارود  ياهراگدای  زا  هک  ّمهّللا -» کمـسب   » نآ ياج  هب  و  دنرادرب ،
هقالع قشع و  فالخ  رب  هک  دـندش  رـضاح  .دـننک و  فذـح  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم »  » یمارگ مان  رانک  زا  ار  هّللا » لوسر   » بقل
فالخ رب  ار  دوخ  ياهرتش  و  دندرگ ، زاب  هنیدم  يوس  هب  هیبیدح »  » نامه زا  دنتشاد  هرمع  مسارم  ادخ و  هناخ  ترایز  هب  هک  ینازوس 
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.دنیآ رد  هب  مارحا  زا  کسانم  ماجنا  نودب  و  دننک ، ینابرق  اجنامه  رد  هرمع  جح و  تنس 
و شمارآ »  » و هنیکـس »  » هب مالـسا  گنهرف  یلو  دـنک ، یم یلهاج » مشخ   » و بصعت »  » و تیمح »  » هب توعد  تیلهاج  گـنهرف  يرآ !

«. سفن رب  طلست  »
ْمُهَمَْزلَأ َو  « ) دـندوب نآ  لها  رت و  هتـسیاش سک  ره  زا  نانآ  و  تخاـس ، مزلم  اوقت  تقیقح  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ )  ) و : » دـیازفا یم سپس 

485 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهَلْهَأ .) اِهب َو  َّقَحَأ  اُوناک  يْوقَّتلا َو  َۀَِملَک 
(. ًامِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  « ) تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد 

تیمح اجنآ  رد  و  دـنک ، یم لزاـن  اوقت  هنیکـس و  اـجنیا  رد  ار ، نیتسار  ناـنمؤم  یلدـکاپ  مه  و  دـناد ، یم ار  راـفک  ءوس  تاـین  مه  وا 
.دزاس یم ّطلسم  ار  تیلهاج 

485 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

، دنک یم میسرت  ار  هیبیدح »  » ناتساد مهم  ياهزارف  زا  يرگید  زارف  زین  هیآ  نیا  هلا ! هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هقداص  يایؤر  هیآ 27 -) )
: دوب نیا  ارجام 

نیا و  دـنوش ، یم هّکم  دراو  هرمع »  » کـسانم ماـجنا  يارب  شناراـی  قاـفتا  هب  هک  دـید  یباوخ  هنیدـم  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
رد باوخ  نیا  ققحت  ریبعت و  دـندرک  یم روصت  یعمج  نوچ  اما  دـندش ، لاحـشوخ  داش و  یگمه  درک ، ناـیب  ناراـی  يارب  ار  باوخ 

دیدرت کش و  راتفرگ  دنتـسب ، اهنآ  يور  هب  هیبیدـح  رد  ار  هّکم  هب  دورو  هار  ناکرـشم  هک  یماـگنه  دـش ، دـهاوخ  عقاو  لاـس  ناـمه 
؟ دیآرد بآ  زا  تسردان  تسا  نکمم  مه  ربمایپ  يایؤر  رگم  هک  دندش ،

؟ تفای دهاوخ  ققحت  لاسما  نیمه  ایؤر  نیا  متفگ  امش  هب  نم  رگم  دومرف : لاؤس  نیا  خساپ  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
يا هلأسم نینچ  هدوب و  هقداص  يایؤر  باوخ ، نیا  هک  درک  دیکأت  دـش و  لزان  هنیدـم  هب  تشگزاب  قیرط  رد  هطبار  نیمه  رد  هیآ  نیا 

.تسا یندش  ماجنا  یعطق و  یمتح و 
(. ِّقَْحلِاب ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  « ) تفگ تسار  داد  ناشن  باوخ  ملاع  رد  شربمایپ  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  : » دیامرف یم

دوخ ياهرس  هک  یلاح  رد  و  تینما ، تیاهن  رد  دیوش  یم مارحلا  دجسم  دراو  ادخ  تساوخ  هب  امش  همه  عطق  روطب  : » دیازفا یم سپس 
ُهَّللا َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  « ) دیرادن یتشحو  سرت و  سک  چـیه  زا  و  دـیا ، هدرک هاتوک  ار ) دوخ  ياهنخان   ) ای هدیـشارت ، ار 

(. َنُوفاخَت َنیِرِّصَقُم ال  ْمُکَسُؤُر َو  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ 
(. اوُمَْلعَت َْمل  ام  َِملَعَف   ) دوب یتمکح  ریخأت  نیا  رد  و  دیتسناد » یمن امش  هک  تسناد  یم ار  یئاهزیچ  دنوادخ  یلو  »

486 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًابیِرَق .) ًاْحتَف  َِکلذ  ِنوُد  ْنِم  َلَعَجَف  « ) تسا هداد  رارق  امش ) يارب   ) یکیدزن حتف  نآ ، زا  لبق  «و 
َِکلذ ِنوُد  ْنِم  َلَعَجَف   » تشاد باوخ  نیا  ینیع  ققحت  اب  يرتمک  هلـصاف  اریز  دراد ، ربیخ  حـتف  اب  يرتشیب  بسانت  ًابیِرَق » ًاْحتَف   » هب ریبعت 

«. ًابیِرَق ًاْحتَف 
هّللا یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  تازجعم  زا  و  باتک ، نیا  ندوب  ینامـسآ  دـهاوش  زا  و  نآرق ، یبیغ  راـبخا  زا  یکی  ثحب  دروم  هیآ 

و دهد ، یم کیدزن  هدـنیآ  رد  هرمع  مسارم  ماجنا  مارحلا و  دجـسم  هب  دورو  زا  ربخ  مه  دـیکأت  تیعطاق و  نیا  اب  هک  تسا  هلا  هیلع و 
.تسویپ عوقو  هب  یئوگشیپ  ود  ره  نیا  میناد  یم هکنانچ  و  نآ ، زا  لبق  یکیدزن  يزوریپ  بیرق و  حتف  مه 

486 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 48) حتفلا ةروس 
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حلـص  » ینعی نیبملا » حتف   » اب طابترا  رد  رگید  مهم  هلأسم  ود  هب  تسا  حتف  هروس  تایآ  نیرخآ  هک  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 28 -) )
هلا و هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نارای  فاصوا  يرگید  و  تسا ، مالسا  ندش  ریگملاع  هب  طوبرم  یکی  هک  دنک  یم هراشا  هیبیدح »

.دنک یم وگزاب  اهنآ  هب  تبسن  ار  یهلا  هدعو  و  نانآ ، ياهیگژیو 
تـسا یفاک  و  دنک ، زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ، قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگ یم تسخن 

(. ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  « ) دشاب عوضوم  نیا  هاوگ  ادخ  هک 
.نایدا همه  رب  مالسا  هبلغ  اب  هطبار  رد  لاعتم ، رداق  دنوادخ  يوس  زا  عطاق ، حیرص و  تسا  يا  هدعو نیا 

مارحلا دجـسم  دراو  تینما  تیاهن  اب  هک  هداد  يزوریپ  ربخ  امـش  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياـیؤر  قیرط  زا  دـنوادخ  رگا  ینعی 
حتف  » تراشب دنوادخ  رگا  زین  و  دشاب ، هتشاد  ار  امـش  تمحازم  تأرج  یـسک  هکنآ  یب دیروآ  یم اج  هب  ار  هرمع  مسارم  و  دیوش ، یم

زوریپ نایدا  همه  رب  دوش و  یم ریگملاـع  مالـسا  ماـجنا  رـس  تسا  راـک  لوا  اـهنیا  دـینکن ، بجعت  دـهد  یم ار  ربیخ ) يزوریپ  « ) بیرق
.تشگ دهاوخ 

یجراـخ هبلغ  رب  لـیلد  هرهظیل »  » هملک مییوـگب : دـیاب  یماـظن ؟ يزوریپ  اـی  تسا  یقطنم  يزوریپ  يزوریپ  نیا  زا  روـظنم  هک  نـیا  رد 
: تفگ ناوت  یم لیلد  نیمه  هب  و  تسا ،

487 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ملاع  بونج  لامش و  برغ و  قرش و  رد  زورما  هک  یعیسو  رایسب  قطانم  رب  هوالع 
رارق مالـسا  مچرپ  ریز  رفن  دراـیلیم  کـی  دودـح  یتـیعمج  اـب  یمالـسا  روشک  لـهچ  زا  شیب  نونکا  مه  و  هتفرگ ، رارق  مالـسا  ورملق 

- يدهم ترضح  مایق  هلیـسو  هب  رما  نیا  و  دریگ ، یم رارق  مچرپ  نیا  ریز  رد  امـسر  ناهج  همه  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  ینامز  و  دنراد ،
.ددرگ یم لیمکت  جع -

487 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 48) حتفلا ةروس 

دندوب وا  طخ  رد  هک  اهنآ  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صاخ  نارای  باحـصا و  زا  یئایوگ  رایـسب  میـسرت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 29 -) )
جرخ هب  يدرمیاپ  رگید  لحارم  و  هیبیدـح »  » رد هک  اهنآ  يارب  تسا  یتاهابم  راـختفا و  مه  هک  هدرک  ناـیب  لـیجنا  تاروت و  ناـسل  زا 

.راصعا نورق و  مامت  رد  ناناملسم  همه  يارب  تسا  يا  هدنزومآ سرد  مه  و  دنداد ،
(. ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  « ) تسادخ هداتسرف  ص )  ) دمحم : » دیامرف یم زاغآ  رد 

: دنک یم نایب  نینچ  تفص  جنپ  یط  ار  اهنآ  لامعا  راکفا و  فطاوع و  نطاب و  رهاظ و  فاصوا  هتخادرپ و  شنارای  فیصوت  هب  سپس 
(. ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  « ) دندیدش تخس و  رس  رافک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  «و 

(. ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  « ) دننابرهم دوخ  نایم  رد  و  : » دیوگ یم فصو  نیمود  رد  و 
رهق هن  و  دراد ، يداضت  اهنآ  دوجو  رد  ود  نیا  ناـیم  عمج  هن  اـما  دوش ، یم هصـالخ  رهق »  » و رهم »  » نیا رد  اـهنآ  فطاوع  تقیقح  رد 

.دنهن نوریب  یمدق  تلادع  قح و  هداج  زا  هک  دوش  یم ببس  تسود  ربارب  رد  اهنآ  رهم  نمشد و  ربارب  رد  اهنآ 
هب هراومه  و  ینیب » یم دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ار  اهنآ  هتـسویپ  : » دـیازفا یم دـیوگ ، یم نخـس  اهنآ  لامعا  زا  هک  تفـص  نیموس  رد 

(. ًادَّجُس ًاعَّکُر  ْمُهارَت   ) دنلوغشم ادخ  تدابع 
یگـشیمه یمئاد و  تلاح  ناونع  هب  هدش ، میـسرت  دوجـس »  » و عوکر »  » شیلـصا نکر  ود  اب  هک  ار  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  ریبعت  نیا 

.تسا ناشیا  دوجو  زا  رورغ ، یهاوخ و  دوخ  ربک و  یفن  و  قح ، نامرف  ربارب  رد  میلست  زمر  هک  یتدابع  دنک ، یم رکذ  اهنآ 
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: دیامرف یم دنک ، یم ثحب  اهنآ  صلاخ  كاپ و  تین  زا  هک  فیصوت  نیمراهچ  رد 
(. ًاناوْضِر ِهَّللا َو  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  « ) دنبلط یم ار  وا  ياضر  ادخ و  لضف  هراومه  اهنآ  »

488 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنراد ، ادخ  قلخ  زا  شاداپ  راظتنا  هن  و  دنراد ، یم رب  مدق  ایر  رهاظت و  يارب  هن 
.هدش هتخود  وا  لضف  اضر و  هب  اهنت  ناشمشچ  هکلب 

هدجـس رثا  زا  ناشتروص  رد  اهنآ  هناـشن  : » دـیوگ یم هدرک  ثحب  اـهنآ  ینارون  هتـسارآ و  رهاـظ  زا  فیـصوت  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  و 
(. ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس  « ) تسا نایامن 

(. ِةارْوَّتلا ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ   ) تسا تاروت  رد  نانآ  فیصوت  نیا  : » دیازفا یم فاصوا  نیا  همه  نایب  زا  دعب  نآرق 
هدـش لزان  لبق  لاس  رازه  زا  شیپ  هک  ینامـسآ  گرزب  باتک  کی  رد  تسا  یفیـصوت  هدـش و  هتفگ  شیپ  زا  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

.تسا
ربمایپ اب  زیچ  همه  رد  هک  دـیوگ  یم يدارفا  زا  نخـس  دنتـسه ) وا  اب  هک  یناـسک  و  « ) ُهَعَم َنیِذَّلا  َو   » ریبعت هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو 

وا اب  ناشطخ  دـنچ  ره  دـندوب  وا  اب  ناـمزمه  هک  یناـسک  اـهنت  هن  لـمع ، قـالخا و  هدـیقع و  رکف و  رد  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
.دوب توافتم 

، لیجنا رد  اهنآ  فیصوت  و  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، لیجنا »  » ینعی ینامـسآ  رگید  گرزب  باتک  کی  رد  اهنآ  فیـصوت  هب  سپس 
هداتـسیا دوخ  ياپ  رب  هدـش و  مکحم  ات  هتخادرپ  نآ  تیوقت  هب  سپـس  هتخاـس ، جراـخ  ار  دوخ  ياـه  هناوج هک  تسا  یتعارز  دـننامه 
َظَْلغَتْساَف ُهَرَزآَف  ُهَأْطَـش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  « ) دراد یم او  یتفگـش  هب  ار  ناعراز  هک  هدرک  دشر  ومن و  يردق  هب  تسا و 

(. َعاَّرُّزلا ُبِْجُعی  ِِهقوُس  یلَع  يوَتْساَف 
لامعا و فادها و  فطاوع و  رظن  زا  ار  اهنآ  دوجو  داعبا  هک  تسا  یفاصوا  هدش  رکذ  اهنآ  يارب  تاروت  رد  هک  یفاصوا  تقیقح  رد 

تقد تسا - فلتخم  ياه  هبنج رد  اهنآ  دشر  ومن و  تکرح و  رگنایب  هدـمآ  لیجنا  رد  هک  یفاصوا  اما  دـنک و  یم نایب  رهاظ  تروص 
.دینک

.دنتسیا یمن زاب  تکرح »  » زا ینآ  هک  الاو  تافص  اب  دنتسه  یئاهناسنا  اهنآ  يرآ !
هدیزگرب .دنیازفا  یم یمالسا  هعماج  رب  يا  هزات لیخ  زور  هب  زور  دنهد و  یم رـشن  ناهج  رد  دوخ  لامعا  راتفگ و  اب  ار  مالـسا  هراومه 

489 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
ار ناتـسود  هک  هزادنا  نامه  هب  تکرب ، رپ  تکرح  نیا  و  عیرـس ، دشر  ومن و  نیا  یلاع ، فاصوا  نیا  دیازفا : یم هیآ  هلابند  رد  سپس 

(. َراَّفُْکلا ُمِِهب  َظیِغَِیل  « ) دروآ مشخ  هب  ار  نارفاک  هک  تسا  نآ  يارب  نیا   » دوش یم رافک  مشخ  ببس  دروآ  یم طاشن  قوش و  هب 
شزرمآ و هدعو  دنوادخ  دنا  هداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  اهنآ  زا  یناسک  یلو ) : » ) دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

(. ًامیِظَع ًارْجَأ  ًةَرِفْغَم َو  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  « ) تسا هداد  یمیظع  رجا 
هب هراشا  فصو  ود  نیا  رارکت  نیا  ربانب  دوب ، عمج  نآ  رد  حـلاص  لمع  نامیا و  دـش  هتفگ  هیآ  زاـغآ  رد  هک  یفاـصوا  تسا  یهیدـب 

، دننامب یقاب  وا  طخ  رد  هک  هداد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نارای  زا  هورگ  نآ  هب  اهنت  ار  هدعو  نیا  دنوادخ  ینعی  تسا ، نآ  موادت 
ادج وا  زا  رگید  زور  و  دندوب ، وا  نارای  ناتـسود و  هرمز  رد  زور  کی  هک  یناسک  هن  رگ  و  دنـشخب ، موادت  ار  حلاص  لمع  نامیا و  و 

.دنتسین يا  هدعو نینچ  لومشم  زگره  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  نآ  فالخ  رب  یهار  دندش و 
« حتف هروس  نایاپ  »

491 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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491 ص :  [ ..... 49  ] تارجح هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 18  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

491 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.تسا هدش  حرطم  رگیدکی  هب  تبسن  یمالسا  هعماج  ربمایپ و  صخش  اب  طابترا  رد  یمهم  رایسب  لئاسم  هروس  نیا  رد 
: درک هصالخ  ناوت  یم هنوگ  نیا  ار  هروس  نیا  فلتخم  ياهشخب 

هک ار  یلوصا  و  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  اب  دروخرب  بادآ  هک  تسا  هروس  زاغآ  تایآ  لوا : شخب 
.دنک یم نایب  دندنب ، راک  هب  دیاب  وا  رضحم  رد  ناناملسم 

.تسا یعامتجا » قالخا   » مهم لوصا  هلسلس  کی  رب  لمتشم  مود : شخب 
يور ناناملـسم  نایم  رد  انایحا  هک  تسا  ییاهیریگرد  تافالتخا و  اب  هزراـبم  یگنوگچ  هب  طوبرم  هک  تسا  یتاروتـسد  موس : شخب 

.دهد یم
.دیوگ یم نخس  اوقت  هلأسم  تیمها  ادخ و  هاگشیپ  رد  ناسنا  شزرا  رایعم  زا  مراهچ : شخب 

یناسنا لامعا  رد  نآ  راثآ  یبلق ، داقتعا  رب  هوالع  دیاب  هکلب  تسین  راتفگ  هب  اهنت  نامیا  هک  دراد  دیکأت  هلأسم  نیا  يور  مجنپ : شخب 
.ددرگ راکشآ  سوفن  لاوما و  اب  داهج  رد  و 

دیوگ یم نخـس  اهناسنا  لامعا  یتسه و  ملاع  ناهن  رارـسا  همه  زا  وا  یهاگآ  دنوادخ و  ملع  زا  هروس  نیا  تمـسق  نیرخآ  هرخالاب  و 
492 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  یئاهشخب  مامت  يارب  تسارجا  نماض  هلزنم  هب  تقیقح  رد  هک 
هب ار  نآ  ریـسفت  هتفر و  راک  هب  نآ  رد  هملک  نیا  هک  تسا  هروس  نیا  مراهچ  هیآ  بسانت  هب  تارجح »  » هروس هب  هروس  نیا  يراذگمان 

.تسناد میهاوخ  يدوز 

492 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
و دوش !» یم هداد  وا  هب  هنـسح  هد  دنا  هدرک نایـصع  ای  تعاطا  ار  ادخ  هک  یناسک  مامت  ددع  هب  دـناوخب  ار  تارجح »  » هروس سک  ره  »

نارئاز زا  دـناوخب  زور  ره  ای  بش  ره  رد  ار  تارجح  هروس  سک  ره  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
«. دوب دهاوخ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

هروس نیا  تایآ  رد  هک  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  لامعا  هک  تسا  یتروص  رد  نایصاع  ناعیطم و  ددع  هب  تانسح  همه  نیا  تسا  یهیدب 
.دزاس ادج  یمود  زا  قبطنم و  یلوا  رب  ار  دوخ  ریسم  و  دشیدنیب ، نآ  رد  و  دریگب ، رظن  رد  اقیقد  تسا  سکعنم 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

492 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 
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هراشا

هیآ 1) )

492 ص :  لوزن ..... : نأش 

: هک هدش  لقن  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  لوزن  دروم  رد 
رمع دـنک ، بصن  هنیدـم »  » رد دوخ  ياـج  هب  ار  یـسک  تساوخ  یم ربـیخ »  » يوـس هب  تکرح  ماـگنه  هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

.دیریگم یشیپ  ربمایپ  ادخ و  رب  داد  روتسد  دش و  لزان  هیآ  درک  داهنشیپ  ار  يرگید  صخش 

492 ص :  ریسفت ..... :

نآ هک  هدش  لزان  یطابضنا  تاروتـسد  یقالخا و  مهم  ثحابم  زا  هتـشر  کی  هروس  نیا  رد  میدرک  هراشا  هروس  ياوتحم  رد  هکنانچ 
: تسا هدش  هراشا  تاروتسد  نیا  زا  تمسق  ود  هب  هروس  زاغآ  رد  دنک ، یم قالخا » هروس   » مان هتسیاش  ار 

اغوغ لاق و  ادص و  رس و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رضحم  رد  يرگید  و  هلا ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  رب  نتفاین  مدقت  تسخن 
.نتخادنین هار 

ياوقت و  دیریگم ) یـشیپ  و   ) دیرمـشن مّدقم  شلوسر  ادخ و  رب  ار  يزیچ  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم لوا  دروم  رد 
ٌعیِمَـس َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  ِيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  « ) تساـناد اونـش و  دـنوادخ  هک  دـینک ، هشیپ  یهلا 

(. ٌمِیلَع
493 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ادخ روتسد  لباقم  رد  باتش  هلجع و  كرت  و  اهراک ، رد  اهنآ  رب  نتفرگن  یشیپ  ربمایپ  ادخ و  ربارب  رد  يزیچ  نتشادن  مدقم  زا  روظنم 
.تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و 

493 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

هیآ 2- )

493 ص : لوزن ..... : نأش 

ار ادص  دنتشگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دجسم  لخاد  هک  یماگنه  دندش  هنیدم  دراو  اهنآ  فارشا  و  میمت » ینب   » هفیاط زا  یهورگ 
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«. ایب نوریب  دمحم ! يا  انیلا  جرخا  دّمحم  ای  : » دندز دایرف  دوب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاگلزنم  هک  یئاه  هرجح تشپ  زا  هدرک ، دنلب 
اب ات  میا  هدمآ دنتفگ : دمآ  نوریب  هک  یماگنه  تخاس  تحاران  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هنابدؤم ، ان  تاریبعت  اهادص و  رـس و  نیا 

.داد هزاجا  ربمایپ  دنک ، وگزاب  ار  میمت » ینب   » هلیبق تاراختفا  ام  بیطخ »  » و رعاش »  » ات هد  هزاجا  مینک ! هرخافم  وت 
.تفگ يرایسب  بلاطم  میمت » ینب   » هفئاط یلایخ  لئاضف  زا  تساخرب و  اهنآ  بیطخ  تسخن 

.درک داریا  اهنآ  باوج  رد  یغیلب  هبطخ  تساخرب  وا  هدب ، ار  اهنآ  خساپ  دومرف : « 1 « » سیق نب  تباث   » هب ربمایپ 
وا هب  یفاک  خـساپ  ناملـسم  فورعم  رعاش  تباث » نب  ناسح   » هک تفگ  هلیبق  نیا  حدـم  رد  يراعـشا  تساخرب و  اـهنآ  رعاـش »  » سپس

.داد
نیا عومجم  ریثأت  تحت  اهنآ  دنداد  اهنآ  هب  یبوخ  يایاده  داد  روتسد  اهنآ  بلق  بلج  يارب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عقوم  نیا  رد 

.دندرک فارتعا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تّوبن  هب  دندش و  عقاو  لئاسم 

493 ص :  ریسفت ..... :

رد دینکن و  ربمایپ  يادص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادص  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم هدرک ، مود  روتـسد  هب  هراشا  هیآ  نیا 
امش لامعا  ادابم  دننک  یم ادص  دنلب  یـضعب  ربارب  رد  امـش  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  دینزن ) دایرف  داد و  و   ) دیئوگن نخـس  دنلب  وا  ربارب 

اوُعَفْرَت اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیناد یمن هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان 
__________________________________________________

.دوب ترضح  رعاش  تباث » نب  ناسح   » هک هنوگ  نامه  دوب ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بیطخ  راصنا و  بیطخ  سیق » نب  تباث  ( » 1)
494 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

(. َنوُرُعْشَت ُْمْتنَأ ال  ْمُُکلامْعَأ َو  َطَبْحَت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  ِِّیبَّنلا َو ال  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ 
.تسا بدا  مارتحا و  فلاخم  زین  ملعم  داتسا و  ردام و  ردپ و  ربارب  رد  راک  نیا  دراد  دوخ  ياج  هک  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

.هانگ ءاذیا و  نآ  نودب  تسا و  رفک  بجوم  دشاب  توبن  خماش  ماقم  هب  نیهوت  دصق  هب  لامعا  هنوگ  نیا  رگا  تسا  یهیدب 
.دوش یم کین ) لمع  باوث  نتفر  نیب  زا   ) طبح تلع  رفک  اریز  تسا  نشور  لامعا  يدوبان  طبح و  تلع  لوا ، تروص  رد 

.ددرگ لامعا  زا  يرایسب  باوث  يدوبان  ثعاب  یتشز  لمع  نینچ  هک  درادن  یعنام  زین  مود  تروص  رد  و 

494 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

بدا طابـضنا و  و  دننک ، یم لمع  یهلا  روتـسد  نیا  هب  هک  ار  یناسک  شاداپ  عوضوم  نیا  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  هیآ 3 -) )
هاـتوک ادـخ  لوسر  دزن  ار  دوـخ  يادـص  هک  اـهنآ  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  دـنیامن  یم تیاـعر  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ربارب  رد  ار 

َّنِإ « ) تسا یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  هدومن  صلاخ  اوقت  يارب  ار  ناشیاهلد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمه  دـننک  یم
(. ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  يْوقَّتِلل  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا 

494 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 
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و دننکفا ، یم رـس  تشپ  ار  یهلا  روتـسد  نیا  هک  دـنک  یم یناسک  يدرخ  یب ینادان و  هب  هراشا  رتشیب ، دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
ْنِم َکَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  «! ) دـنمهف یمن ناشرتشیب  دـننز  یم ادـص  دـنلب  اه  هرجح تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  یلو ) : » ) دـیامرف یم نینچ 

(. َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  ِتارُجُْحلا  ِءارَو 
كرد رتهب  ار  اهـشزرا » دـض   » و اهـشزرا »  » اریز دوش ، یم هدوزفا  وا  بدا  رب  دور  یم رتالاب  ناسنا  درخ  لقع و  حطـس  ردـق  ره  ـالوصا 

.دنک یم

494 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

َو « ) دوب رتهب  اهنآ  يارب  ییآ ، ناشغارس  هب  دوخ  ات  دندرک  یم ربص  اهنآ  رگا  : » دیازفا یم ینعم  نیا  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
495 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمَُهل .) ًاْریَخ  َناَکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرْخَت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْول 

یماقم نینچ  رد  ربص  یئابیکش و  یلو  دسرب ، دوخ  دوصقم  هب  رتدوز  ناسنا  هک  دوش  یم ببـس  هاگ  باتـش  هلجع و  هک  تسا  تسرد 
.دراد يرترب  نآ  رب  نیا  املسم  و  تسا ، میظع  رجا  شزرمآ و  تمحر و  هیام 

، دـنداتفا یم تشحو  هب  اعبط  یهلا  روتـسد  نیا  لوزن  اب  و  دـندوب ، هدـش  يراک  نینچ  بکترم  البق  هناـهاگآ  اـن  يدارفا  هک  اـجنآ  زا  و 
دنوادخ و  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  اذـل  دـنوش ، یم دـنوادخ  تمحر  لومـشم  دـننک  هبوت  رگا  هک  دـهد  یم دـیون  زین  اهنآ  هب  نآرق 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  « ) تسا میحر  هدنزرمآ و 

495 ص :  اه ..... : هتکن

495 ص :  تسا ..... : هیامرس  نیرترب  بدا  - 1

.تسا هدش  دراو  هورگ ، ره  و  سک ، همه  اب  بدا  مارتحا و  اب  مأوت  دروخرب  و  بادآ ، تیاعر  هلأسم  هب  يدایز  تیمها  مالسا  رد 
«. تسا یتنیز  رخاف و  ون ، سابل  نوچمه  بدا  تیاعر  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  یلع 

«. دنک یم زاین  یب ناکاین  ناردپ و  تاراختفا  زا  ار  ناسنا  بدا  : » دیامرف یم رگید  ياج  رد  و 
مهیلع موصعم  نایاوشیپ  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  لـباقم  رد  بدا  ادـخ ، ربارب  رد  بدا  بادآ : زا  تسا  يا  هعومجم نید  ـالوصا 

.دنمشناد ملاع و  و  ردام ، ردپ و  و  ملعم ، داتسا و  لباقم  رد  بدا  مالّسلا ،

495 ص :  اج ..... : همه  زیچ و  همه  رد  یمالسا  طابضنا  - 2

يربهر تیریدم و  شـشوپ  تحت  هک  یناسک  رگا  دسر و  یمن ناماس  هب  زگره  طابـضنا  تیاعر  نودب  یهدـنامرف  تیریدـم و  هلأسم 
.دنشاب هتسیاش  قیال و  هدنامرف  ربهر و  مه  ردق  ره  دزیر ، یم مه  هب  اهراک  هزاریش  دننک  لمع  هنارس  دوخ  روطب  دنهاوخب  دنراد  رارق 

معط زین  ناملـسم  و  تسا ، هدوب  رذگهر  نیمه  زا  هدـش  اهرکـشل  اههورگ و  اهتیعمج و  ریگنماد  هک  اهیماکان  اهتـسکش و  زا  يرایـسب 
تسکش ناتساد  اهنآ  نیرتنشور  هک  دنا  هدیـشچ وا  زا  دعب  ای  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  رد  اهراب  ار  روتـسد  نیا  زا  فلخت  خلت 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2125 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب نایوجگنج  زا  یکدنا  هورگ  یطابضنا  یب رطاخ  هب  دحا 
496 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

496 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

هیآ 6) )

496 ص :  لوزن ..... : نأش 

ار وا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لزان  هبقع » نب  دیلو   » هراب رد  ْمُکَءاج )...  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) هیآ هک : هدـش  لقن 
.تشاد مازعا  قلطصملا » ینب   » هلیبق زا  تاکز  يروآ  عمج  يارب 

زا یلو  دنتفاتش ، وا  لابقتسا  هب  یلاحشوخ  اب  دیآ  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هدنیامن  هک  دندش  ربخ  اب  هلیبق  لها  هک  یماگنه 
.دنا هدمآ شنتشک  دصق  هب  اهنآ  درک  روصت  دوب  يدیدش  تموصخ  تیلهاج  رد  دیلو »  » اهنآ و نایم  هک  اجنآ 

تخادرپ زا  اهنآ  درک : ضرع  و  دـشاب ) هدرک  نامگ  نیا  دروم  رد  یقیقحت  هکنآ  یب  ) تشگزاب هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تمدـخ 
نیا ربانب  دـش ، یم یقلت  یمالـسا  تموکح  دـض  رب  مایق  عون  کی  تاکز  تخادرپ  زا  عاـنتما  میناد  یم و  ! ) دـندرک يراددوخ  تاـکز 

!(. دنا هدش دترم  اهنآ  دوب  یعدم 
هک داد  روتسد  ناناملسم  هب  و   ) دش لزان  هیآ  دنک ، راکیپ  اهنآ  اب  تفرگ  میمصت  و  دش ، نیگمشخ  تخس  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

(. دینک قیقحت  نآ  هراب  رد  دروآ  يربخ  یقساف  هاگ  ره 

496 ص :  ریسفت ..... :

، دوب هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایاوشیپ  ربهر و  ربارب  رد  ناناملسم  فئاظو  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  دینکن ! انتعا  ناقساف  رابخا  هب 
يور زا  دیاب  دنروآ  یم وا  تمدـخ  ار  يرابخا  هک  یماگنه  دـیوگ  یم تسا و  گرزب  ربهر  نیا  ربارب  رد  تما  فئاظو  همادا  اجنیا  رد 

.دشاب قیقحت 
اَهُّیَأ ای  « ) دینک قیقحت  نآ  هراب  رد  دروایب  امش  يارب  يربخ  یقساف  صخـش  رگا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم تسخن 

(. اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
بیـسآ یناداـن  يور  زا  یهورگ  هب  قـیقحت ) نودـب  ندرک  لـمع  تروـص  رد   ) اداـبم : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  نآ  تـلع  هـب  سپس 

(. َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  «! ) دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  و  دیناسرب ،
کی ناونع  هب  قلطـصملا » ینب   » هفیاط اب  دومرف و  یم لمع  هبقع » نب  دـیلو   » هتفگ هب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  هک  هنوگ  ناـمه 

497 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دمآ  یم راب  هب  یکاندرد  تبیصم  هعجاف و  درک  یم راکیپ  دترم  موق 
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ربخ رد  نّیبت  قیقحت و  دیوگ : یم هیآ  هک  ارچ  دنا ، هدرک لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  دحاو » ربخ  تیجح   » يارب لوصا  ملع  ياملع  زا  یعمج 
.تفریذپ ناوت  یم قیقحت  نودب  دهد  يربخ  لداع »  » صخش رگا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  و  تسا ، مزال  قساف » »

497 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هاگ ره  تسامش ، نایم  رد  ادخ  لوسر  دینادب  و  : » دیازفا یم دمآ ، هتشذگ  هیآ  رد  هک  یمهم  بلطم  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
ِْرمَأـْلا َنِم  ٍرِیثَـک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ِهَّللا  َلوُسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  « ) داـتفا دـیهاوخ  تّقـشم  هب  دـنک  تعاـطا  امـش  زا  روما  زا  يرایـسب  رد 

(. ْمُِّتنََعل
.تسامش نایز  هب  نیا  هک  دیرواین  راشف  وا  هب  دوخ  راکفا  لیمحت  يارب  رتنابرهم ، سک  ره  زا  امش  هب  تبسن  تسا و  ربهر  وا 

رارق امـش  بوبحم  ار  نامیا  دـنوادخ  یلو  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  نانمؤم  هب  یهلا  گرزب  بهاوم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  هلاـبند  رد 
(. ْمُِکبُوُلق ِیف  ُهَنَّیَز  َنامیِْإلا َو  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  « ) هدیشخب تنیز  ناتیاهلد  رد  ار  نآ  و  هداد ،

(. َنایْصِْعلا َقوُسُْفلا َو  َْرفُْکلا َو  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  « ) تسا هداد  رارق  ناتروفنم  ار  هانگ  قسف و  رفک و  سکع ) هب   ) «و
بوبحم و ناـشرظن  رد  ناـمیا   ) دنتافـص نیا  ياراد  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم یمومع  یلک و  هدـعاق  کـی  تروص  هب  هیآ  ناـیاپ  رد 

(. َنوُدِشاَّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  « ) دنناگتفای تیاده  تسا ) روفنم  ناشرظن  رد  نایصع  قسف و  رفک و  و  نیزم ،
، دیزاسن هدولآ  ار  ترطف  يافـص  یکاپ و  نیا  و  دینک ، ظفح  ار  هانگ ) رفک و  زا  ترفن  نامیا و  هب  قشع   ) یهلا تبهوم  نیا  رگا  ینعی 

.تسامش راظتنا  رد  کش  یب تیاده ، دشر و 

497 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

یهلا گرزب  بهاوم  زا  نایصع  رفک و  ندوب  روفنم  نامیا و  تیبوبحم  نیا  هک  دزاس  یم نشور  ار  تقیقح  نیا  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
.تسا رشب  رب 

ًۀَمِْعن َو ِهَّللا َو  َنِم  اًلْـضَف  « ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  تسادـخ و  يوس  زا  یتمعن  لضف و  ناونع ) هب  امـش  يارب  نیا  و  : » ) دـیامرف یم
(. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا 

498 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  رد  ار  تداعس  دشر و  لماوع  هک  دنک  یم باجیا  وا  تمکح  یهاگآ و 
.دناسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  امش  ماجنا  رس  و  دزاس ، لیمکت  گنهامه و  ایبنا  توعد  اب  ار  نآ  و  دنیرفایب ،

ياهتمعن نیا  هک  دـنک  یم باجیا  تاقولخم ، شرورپ  لماکت و  هنیمز  رد  وا  تمکح  و  ناگدـنب ، زاـین  هب  دـنوادخ  ملع  کـش  نودـب 
.دنک تمحرم  اهنآ  هب  ار  نایصع  رفک و  ندوب  روفنم  نامیا و  تیبوبحم  ینعی  يونعم ، گرزب 

هیحان زا  دنرادن  ار  اه  هنیمز نیا  یناسک  رگا  و  دراد ، دوجو  انثتـسا  نودب  اهناسنا  همه  لد  رد  رفک ، زا  رفنت  و  نامیا ، هب  قشع  نیا  ربانب 
.تسا هدیرفاین  ار  نامیا » ضغب   » و نایصع » بح   » سک چیه  لد  رد  ادخ  تسا ، ناشدوخ  لامعا  طلغ و  ياهتیبرت 

498 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا
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هیآ 9) )

498 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا یهورگ  هک  دش  ببـس  نامه  و  داتفا ، یفالتخا  جرزخ »  » و سوا »  » هلیبق ود  نایم  هک  تسا  هدمآ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
؟ دننزب ار  رگیدکی  شفک  بوچ و  اب  دنتفیب و  مه  ناج  هب  ود  نآ 

.تخومآ ناناملسم  هب  ار  یثداوح  نینچ  اب  دروخرب  هار  دش و  لزان  هیآ 

498 ص :  ریسفت ..... :

ود هاگ  ره  و  : » دـیوگ یم اـج  همه هشیمه و  يارب  یمومع  یلک و  نوناـق  کـی  ناونع  هب  اـجنیا  رد  نآرق  دـنرگیدکی - ردارب  ناـنمؤم 
(. امُهَْنَیب اوُِحلْصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  « ) دیهد یتشآ  ار  اهنآ  دنزادرپ  گنج  عازن و  هب  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ 

دوخ يارب  و  دننک ، يریگ  ولج  نیملـسم  نایم  يزیرنوخ  يریگرد و  عازن و  زا  هک  تسا  ناناملـسم  همه  يارب  یمتح  هفیظو  کی  نیا 
.دنرذگب اه  هنحص نیا  رانک  زا  توافت  یب ناربخ  یب یضعب  دننام  یچاشامت  تروص  هب  هن  دنشاب ، لئاق  تیلوؤسم  هنیمز  نیا  رد 

.تساه هنحص نیا  اب  دروخرب  رد  نانمؤم  هفیظو  نیتسخن  نیا 
نامرف هب  ات  دـینک ، راکیپ  زواجتم  هورگ  اب  دـنک  زواـجت  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  : » دـنک یم ناـیب  نینچ  ار  مود  هفیظو  سپس 

(. ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  َء  یِفَت یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  « ) ددرگزاب ادخ 
499 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ندرگ  رب  دوش  هتخیر  نایم  نیا  رد  ملاظ  یغاب و  هفئاط  نوخ  رگا  هک  تسا  یهیدب 

.دنناملسم دنچ  ره  تسا ، رده  ناشنوخ  حالطصا  هب  و  تسوا ، دوخ 
ار تلادع  يارجا  ياهب  هدرمش و  مزال  دوش  مامت  ملاظ  اب  گنج  تمیق  هب  دنچ  ره  ار  متس  ملظ و  زا  يریگ  ولج  مالسا  بیترت ، نیا  هب 

.دوشن لح  زیمآ  تملاسم  قرط  زا  هلأسم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  تسا ، هتسناد  رتالاب  زین  ناناملسم  نوخ  زا 
قبط ود  نآ  نایم  رد  دش ) مهارف  حلص  هنیمز  و   ) تشگزاب ملاظ ) هفیاط   ) هاگ ره  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، روتسد  نیموس  نایب  هب  سپس 

(. ِلْدَْعلِاب امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ْتَءاف  ْنِإَف  « ) دیزاس رارقرب  حلص  تلادع 
هـشیر يارب  يا  همدقم و  دشاب ، حلـص  زاس  هنیمز  دیاب  راکیپ  نیا  هکلب  دینکن ، تعانق  ملاظ  هفیاط  تردق  نتـسکش  مهرد  هب  اهنت  ینعی 

رب دـنک  یئاناوت  ساسحا  دوخ  رد  ملاظ  هک  رگید  راب  ینالوط  ای  هاتوک  نامز  نتـشذگ  اب  هن  رگ  يریگرد و  عازن و  لماوع  ندرک  نک 
.دریگ یم رس  زا  ار  عازن  دزیخ و  یم

لیاـمتم مصاـختم » هفیاـط  ود   » زا یکی  يوـس  هـب  يرواد  تواـضق و  ماـگنه  هـب  ار  دارفا  یهاـگ  یهورگ ، تـالیامت  هـک  اـجنآ  زا  و 
: دیامرف یم هداد ، رادشه  ناناملسم  هب  روتسد  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  نآرق  دنک  یم ضقن  ار  نارواد  یفرط  یب و  دزاس ، یم

(. َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اوُطِْسقَأ  َو  « ) دراد یم تسود  ار  ناگ  هشیپ تلادع  دنوادخ  دینک  هشیپ  تلادع  «و 

499 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 
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هراشا

حلـص و ار  دوخ  ردارب  ود  سپ  دـنرگیدکی ، ردارب  نانمؤم  : » دـیازفا یم نآ  تلع  ناـیب  رما و  نیا  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
(. ْمُْکیَوَخَأ َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  « ) دیهد یتشآ 

هیآ نایاپ  رد  هداد و  رادشه  رگید  راب  دوش ، یم طباوض »  » نیشناج لئاسم  هنوگ  نیا  رد  طباور »  » تاقوا زا  يرایـسب  رد  هک  اجنآ  زا  و 
(. َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) دیوش وا  تمحر  لومشم  هک  دشاب  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  و  : » دیازفا یم

شداعبا مامت  اب  یعامتجا  تلادع  يارجا  رد  رگیدکی و  ربارب  رد  ناناملـسم  یعامتجا  ياهتیلوؤسم  نیرتمهم  زا  یکی  بیترت  نیا  هب  و 
500 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم نشور 

500 ص :  یمالسا ..... : توخا  تیمها 

.تسا یمالسا  راد  هشیر یساسا و  ياهراعش  زا  یکی  هدمآ ، قوف  تایآ  رد  هک  ٌةَوْخِإ » َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   » هلمج
يردارب قیمع  ساسحا  رگیدکی  اب  لاس ، نس و  ره  نابز و  ره  ياراد  و  هلیبق ، ره  داژن و  ره  زا  ناناملسم  یمالسا  مهم  لصا  نیا  يور 

.برغ رد  يرگید  و  دنک ، یگدنز  ناهج  قرش  رد  یکی  دنچ  ره  دننک ، یم
کیدزن یگتـسبمه  دـنویپ و  هقالع و  نیا  دـنوش  یم عمج  دـیحوت  نوناک  نآ  رد  ناهج  طاقن  همه  زا  نیملـسم  هک  جـح »  » مسارم رد 

.یمالسا مهم  نوناق  نیا  ینیع  ققحت  زا  تسا  يا  هنحص تسا و  سوسحم  الماک 
رد اهنت  هن  هدرک ، باطخ  رگیدکی  ردارب  رهاوخ و  ار  همه  و  دناد ، یم هداوناخ  کی  مکح  هب  ار  اهناملـسم  مامت  مالـسا  رگید  ریبعت  هب 

.دنردارب رهاوخ و  همه  زین  لباقتم  ياهدهعت  لمع و  رد  هک  راعش  رد  ظفل و 
یس قوقح  هراب  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هنومن  ناونع  هب  هدش ، ناوارف  دیکأت  هلأسم  نیا  يور  زین  یمالـسا  تایاور  رد 

: دومرف هک  هدش  لقن  شنمؤم  ردارب  رب  نمؤم  هناگ 
ردارب ندرک  وفع  اـی  قوقح  نیا  يادا  هب  رگم  دـنک  یمن لـصاح  نآ  زا  همذ  تئارب  هک  دراد  قـح  یـس  شناملـسم  ردارب  رب  ناملـسم  »

: وا ناملسم 
ار وا  رذع  دـنک ، ناربج  ار  وا  تاهابتـشا  دراد ، ناهنپ  ار  وا  رارـسا  دـشاب ، نابرهم  وا  هب  تبـسن  اهیتحاران  رد  دـشخبب ، ار  وا  ياهـشزغل 
رد دنک ، تیاعر  ار  وا  نامیپ  دنک ، يرادساپ  ار  وا  یتسود  دـشاب ، وا  هاوخ  ریخ  هراومه  دـنک ، عافد  وا  زا  نایوگدـب  ربارب  رد  دریذـپب ،

.دوش رضاح  وا  عییشت  هب  گرم  لاح  رد  دنک ، تدابع  وا  زا  ضرم  لاح 
ار وا  سومان  دشوکب ، وا  يرای  رد  دیوگ ، رکـش  ار  وا  تمعن  دـهد ، ازج  ار  وا  ياطع  دریذـپب ، ار  وا  هیدـه  دـنک ، تباجا  ار  وا  توعد 

.دیوگ تیحت  ار  شا  هسطع و  دنک ، تعافش  شا  هتساوخ يارب  دروآرب ، ار  وا  تجاح  دنک ، ظفح 
ار شیاهدـنگوس  دـهد ، رارق  بوخ  ار  وا  ماـعنا  درمـش  وکین  ار  وا  هتفگ  دـهد ، باوج  ار  شمالـس  دـنک ، یئاـمنهار  ار  شا  هدـشمگ
رد وا  يرای  اما  مولظم : ای  دـشاب  ملاـظ  هاوخ  دـشوکب  وا  يراـی  رد  دـنکن ، ینمـشد  وا  اـب  دراد و  تسود  ار  شتـسود  دـنک ، قیدـصت 

501 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
شقح نتفرگ  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  هب  تسا  مولظم  هک  یلاح  رد  و  دراد ، زاب  شملظ  زا  ار  وا  هک  تسا  نیا  هب  دشاب  ملاظ  هک  یلاح 

.دنک کمک 
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دوخ يارب  اهیدب  زا  هچنآ  و  درادـب ، تسود  وا  يارب  دراد  تسود  دوخ  يارب  اهیکین  زا  ار  هچنآ  دراذـگن ، اهنت  ثداوح  ربارب  رد  ار  وا 
«. دهاوخن وا  يارب  دهاوخ  یمن

501 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

هیآ 11) )

501 ص :  لوزن ..... : نأش 

تسا هدش  لزان  هلا ) هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بیطخ  « ) سیق نب  تباث   » هراب رد  ٍمْوَق » ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ال   » هلمج دنا : هدرک لقن  نارـسفم 
، دندرک یم زاب  یئاج  وا  يارب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسد  رانک  دش  یم دجسم  دراو  هک  یماگنه  و  دوب ، نیگنس  شیاهشوگ  هک 
وا دندوب ، هتـسشن  دوخ  ياج  و  هدرک ، ادیپ  تغارف  زامن  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دـش  دجـسم  دراو  يزور  دونـشب  ار  ترـضح  نخـس  ات 

تـشپ وا  نیـشنب ! اج  نیمه  تفگ  وا  و  دیـسر ، ناناملـسم  زا  یکی  هب  ات  دـیهدب ! اج  دـیهدب ! اج  تفگ : یم تفاکـش و  یم ار  تیعمج 
تفگ درب و  ار  دوخ  مان  وا  یتسیک ؟ تفگ : درم  نآ  هب  تباث »  » تشگ نشور  اوه  هک  یماـگنه  دـش ، نیگمـشخ  اـما  تسـشن ، شرس 

.متسه سک  نالف 
.درک دای  دندرب  یم تیلهاج  رد  هک  یتشز  بقل  اب  ار  شردام  مان  اجنیا  رد  و  نز !؟ نالف  دنزرف  تفگ : تباث » »

.تخادنا ریز  هب  ار  دوخ  رس  دش و  نیگمرش  درم  نآ 
.درک یهن  تشز  ياهراک  هنوگ  نیا  زا  ار  ناناملسم  دش و  لزان  هیآ 

هب ار  وا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  هک  دـیدرگ  لزان  هملـس » ّما   » هراب رد  ٍءاِسن » ْنِم  ٌءاِسن  َو ال   » هلمج دـنا : هتفگ و 
.تشادزاب لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ  دندرک ، هرخسم  شدق  یهاتوک  رطاخ  هب  ای  دوب ، هدیشوپ  هک  یصوصخم  سابل  رطاخ 

501 ص :  ریسفت ..... :

ياـهرایعم ساـسا  رب  یمالـسا  هعماـج  نتخاـس  هب  هروس  نیا  رد  دـیجم  نآرق  هک  اـجنآ  زا  عونمم ! تشز  باـقلا  یئوجبیع و  ازهتـسا ،
حرش هب  اجنیا  رد  یمالـسا  فلتخم  ياههورگ  همـصاخم  عازن و  دروم  رد  ناناملـسم  فئاظو  هراب  رد  ثحب  زا  سپ  هتخادرپ ، یقالخا 

.دریگ نایاپ  عازن  يریگرد و  و  دوش ، هدیچرب  زین  تافالتخا  اهنآ  عطق  اب  ات  هتخادرپ  تافالتخا  نیا  ياه  هشیر زا  یتمسق 
502 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  بیترت  هب  یمالسا  مکح  هس  هب  یعامتجا  قالخا  لئاسم  هنیمز  رد  هیآ  نیا  رد 

نادرم زا  یهورگ  دیابن  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  باقلا  هب  زبانت  یئوجبیع و  كرت  هیرخـس ، مدـع 
(. ٍمْوَق ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دنک هرخسم  ار  رگید  هورگ  امش 

(. ْمُْهنِم ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  « ) دنشاب رتهب  اهنیا  زا  دنا ) هتفرگ رارق  هیرخس  دروم  هک   ) اهنآ دیاش   » هک نیا  هچ 
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ًاْریَخ َّنُکَی  ْنَأ  یـسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  َو ال  « ) دنـشاب نانیا  زا  رتهب  نانآ  دیاش  دـننک ) هرخـسم  دـیابن   ) ار رگید  نانز  ینانز  هن  و   » نینچمه
(. َّنُْهنِم

رـس هک  ارچ  دـنزیهرپب ، تشز  لـمع  نیا  زا  هک  دـهد  یم رادـشه  همه  هب  نآرق  ناـنز ، نادرم و  زا  معا  دـننانمؤم ، بطاـخم  اـجنیا  رد 
خیرات لوط  رد  نینوخ  ياـهگنج  زا  يرایـسب  لـماع  هک  تسا  رورغ  ربک و  ینیب و  رترب  دوخ  نسح  ناـمه  هیرخـس  ازهتـسا و  همـشچ 

.هدوب
(. ْمُکَسُْفنَأ اوُزِْملَت  َو ال  « ) دیهدن رارق  یئوجبیع  نعط و  دروم  ار  رگیدکی  و  : » دیامرف یم هلحرم  نیمود  رد  سپس 

(. ِباْقلَْألِاب اوَُزبانَت  َو ال  « ) دینکن دای  ار  رگیدکی  دنسپان  تشز و  باقلا  اب  و  : » دیازفا یم موس  هلحرم  رد  هرخالاب  و 
ار اهنآ  قیرط  نیا  زا  دنراذگب و  یتشز  باقلا  نارگید  رب  هک  دنراد  هتشاد و  رارصا  لاح  هتـشذگ و  رد  راب  دنب و  یب دارفا  زا  يرایـسب 
هدرک و هبوت  سپس  هتشاد  يدب  راک  قباس  رد  یسک  رگا  ای  و  دنریگ ، ماقتنا  نانآ  زا  انایحا  ای  و  دنبوکب ، ار  ناشتیـصخش  دننک ، ریقحت 

.دنراذگب وا  رب  دشاب  قباس  عضو  هدننک  وگزاب  هک  یبقل  مه  زاب  هدش  كاپ  الماک 
یناملسم ریقحت  هیام  دراد و  یبولطمان  موهفم  نیرتکچوک  هک  ار  یبقل  مسا و  ره  و  دنک ، یم یهن  تشز  لمع  نیا  زا  احیرـص  مالـسا 

.هدرمش عونمم  تسا 
هب دش و  ناملسم  ربیخ  حتف  يارجام  زا  دعب  هک  يدوهی  نز  نامه  « ) بطخا نب  یح   » رتخد هّیفص »  » يزور هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

، تخیر یم کشا  هک  یلاح  رد  دمآ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  يزور  دمآ ) رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  يرـسمه 
503 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

یتفگن ارچ  : » دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هداز !» يدوهی  يا  : » دـیوگ یم دـنک و  یم شنزرـس  ارم  هشیاع  تفگ : دیـسرپ ، ارجام 
.دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا  رد  دمحم »! مرسمه  و  یسوم ، میومع  و  تسا ، نوراه  مردپ 

ُقوُسُْفلا ُمْسِالا  َْسِئب  « ) دـیراذگب زیمآ  رفک  مان  نامیا  زا  سپ  یـسک  رب  هک  تسا  دـب  رایـسب  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  تهج  نیمه  هب 
(. ِنامیِْإلا َدَْعب 

َْمل ْنَم  َو  « ) دنرگمتس ملاظ و  دنرادن ) رب  تسد  لامعا  نیا  زا  و   ) دننکن هبوت  هک  اهنآ  و  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُْبتَی 

.درازایب تسادخ  قشع  زکرم  هک  ار  نامیا  اب  مدرم  بلق  یئوجبیع ، ریقحت و  و  راد ، شین نانخس  اب  ناسنا  هک  رتدب  نیا  زا  یملظ  هچ 

503 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

هیآ 12) )

503 ص :  لوزن ..... : نأش 

هک تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  باحـصا  زا  رفن  ود  هراـب  رد  ًاـضَْعب » ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ـال  َو   » هلمج دـنا : هدرک لـقن  نارـسفم 
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غارـس ار  ناملـس  ربمایپ  دروایب ، اهنآ  يارب  یئاذـغ  ات  دـندوب  هداتـسرف  ربمایپ  تمدـخ  ار  وا  اریز  دـندرک ، تبیغ  ار  ناملـس »  » ناشقیفر
.داتسرف دوب  لاملا » تیب   » لوؤسم هک  دیز » نب  ۀماسا  »

: دنتفگ دندرک و  تبیغ  هماسا »  » زا رفن  ود  نآ  مرادن ، يزیچ  نآلا  تفگ : هماسا » »
دهاوخ شکورف  نآ  بآ  میتسرفب  دوب ) یبآ  رپ  هاچ  هک   ) هحیمس هاچ  غارس  هب  ار  وا  رگا  دنتفگ : ناملـس »  » هراب رد  هدیزرو و  لخب  وا 

.دننک سسجت  دوخ  راک  عوضوم  هراب  رد  و  دنیایب ، هماسا »  » دزن ات  دنداتفا  هار  هب  ناشدوخ  سپس  درک !
.منیب یم امش  ناهد  رد  ار  تشوگ  ندروخ  راثآ  نم  دومرف : هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

.دیدروخ یم ار  هماسا »  » و ناملس »  » تشوگ يرآ  دومرف : میا ! هدروخن تشوگ  اقلطم  زورما  ام  ادخ  لوسر  يا  دندرک : ضرع 
.درک یهن  تبیغ  زا  ار  ناناملسم  دش و  لزان  هیآ 

503 ص :  ریسفت ..... :

هدـش نایب  تبیغ ، سـسجت و  دـب ، نامگ  زا  بانتجا  بیترت : هب  یمالـسا  مکح  هس  یعامتجا  یقالخا  لئاسم  هنیمز  رد  زین  هیآ  نیا  رد 
.تسا

504 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنامگ  زا  يرایسب  زا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم تسخن 
(. ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  «! ) تسا هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ،

لمع رد  دـش ، ادـیپ  امـش  نهذ  رد  یناملـسم  هب  تبـسن  يدـب  ناـمگ  هاـگ  ره  ینعی  .تسا  راـثآ  بیترت  زا  یهن  یهن ، نـیا  زا  روـظنم 
.دیهدن رییغت  فرط  اب  ار  دوخ  تابسانم  دیزاسن و  نوگرگد  ار  دوخ  راتفر  زرط  دینکن ، نآ  هب  ییانتعا  نیرتکچوک 

و دوش ، مئاق  نآ  فالخ  رب  یلیلد  ات  نک ، لمح  نکمم  هجو  نیرتوکین  رب  ار  تردارب  لاـمعا  هک  هدـش  هداد  روتـسد  تاـیاور  رد  اذـل 
رد سپس  یبایب ! نآ  يارب  یکین  لمحم  یناوت  یم هک  مادام  ربم ، دب  نامگ  هدش  رداص  تناملسم  ردارب  زا  هک  ینخس  هب  تبـسن  زگره 

: دیامرف یم هدرک ، حرطم  ار  سسجت » زا  یهن   » هلأسم دعب  روتسد 
(. اوُسَّسَجَت َو ال  « ) دینکن سسجت  نارگید ) راک  رد  زگره   ) «و

امـش زا  یکی  چـیه  و  : » دـیامرف یم تسا - لـبق  هماـنرب  ود  هجیتـن  لولعم و  تقیقح  رد  هک  روتـسد - نیرخآ  نیموس و  رد  هرخـالاب  و 
(. ًاضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  « ) دنکن تبیغ  ار  يرگید 

تبیغ ببس  روما  نیا  رب  یهاگآ  و  یناهنپ ، رارسا  بویع و  ياشفا  بجوم  سسجت  و  سسجت ، همـشچ  رـس  دب  نامگ  بیترت  نیا  هب  و 
.تسا هدرک  یهن  یگمه  تلع  لولعم و  زا  مالسا  هک  دوش  یم

زا یـسک  ایآ  : » دیوگ یم هتخیر ، ایوگ  لاثم  کی  نمـض  رد  ار  نآ  دنک  مسجم  الماک  ار  لمع  نیا  یتشز  حـبق و  هک  نیا  يارب  سپس 
(. ًاْتیَم ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  ( !؟» دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش 

(. ُهوُُمتْهِرَکَف « ) دیراد تهارک  رما  نیا  زا  امش  همه   » نیقی هب 
ندروخ نوچمه  یناهنپ  رارسا  ياشفا  تبیغ و  هلیسو  هب  وربآ  نیا  نتخیر  و  تسوا ، نت  تشوگ  نوچمه  ناملسم  ردارب  يوربآ  يرآ 

رب رداق  ناگدرم  نوچمه  هک  دریگ ، یم تروص  دارفا  بایغ  رد  تبیغ »  » هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـتیم »  » هب ریبعت  و  تسوا ، نت  تشوگ 
.دنتسین نتشیوخ  زا  عافد 

505 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوخ  ردارب  هراب  رد  ناسنا  تسا  نکمم  هک  تسا  یمتس  نیرت  هنادرمناوجان نیا  و 
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.دراد اور 
ددـص رد  و  دـنوش ، هبنتم  تایآ  نیا  ندینـش  اب  دنـشاب و  هناگ  هس  ناهانگ  نیا  زا  یـضعب  هب  هدولآ  يدارفا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 

دنوادـخ هک  دیـسرتب ) ادـخ  زا  و   ) دـینک هشیپ  یهلا ، ياوقت  و  : » دـیامرف یم هدوشگ ، اهنآ  يور  هب  ار  هار  هیآ  نایاپ  رد  دـنیآرب  ناربج 
(. ٌمیِحَر ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت   

ب

رایس
لاح لماش  یهلا  تمحر  فطل و  ات  دریگ ، تروص  هاـنگ  زا  هبوت  نآ  لاـبند  هب  و  دوش ، هدـنز  یـسرت  ادـخ  اوقت و  حور  دـیاب  تسخن 

.دوش ناسنا 

505 ص :  اه ..... : هتکن

505 ص :  یعامتجا ..... : هبناج  همه  لماک و  تینما  - 1

هعماج دارفا  تیثیح  وربآ و  دوش  هدایپ  هعماج  کی  رد  لماک  روطب  هاگ  ره  هدـش  حرطم  قوف  هیآ  ود  رد  هک  يا  هناگـشش ياهروتـسد 
.دنک یم همیب  رظن  ره  زا  ار 

.وربآ سومان و  لام ، ناج ، دشاب : ظوفحم  دریگ و  رارق  نوناق  نیا  ياهژد  رد  دیاب  اهنآ  همه  هک  دراد  هیامرس  راهچ  ناسنا 
تاهج یضعب  زا  هکلب  تساهنآ ، ناج  لام و  نوچمه  دارفا  تیثیح  وربآ و  هک  دهد  یم ناشن  یمالـسا  تایاور  قوف و  تایآ  تاریبعت 
موجه رگیدکی  هب  تسد  اب  لمع و  رد  مدرم  اهنت  هن  دشاب  امرفمکح  لماک  تینما  یمالسا  هعماج  رد  دهاوخ  یم مالـسا  تسا ! رتمهم 

يرگید هک  دنک  ساسحا  سک  ره  و  دنـشاب ، ناما  رد  زین  نانآ  رکف  هشیدنا و  رظن  زا  رتالاب  نآ  زا  و  مدرم ، نابز  رظن  زا  هکلب  دـننکن ،
رد زج  هک  حطـس  نیرتالاب  رد  تسا  یتینما  نیا  و  دـنک ، یمن يریگ  هناـشن  وا  يوس  هب  ار  تمهت  ياـهریت  دوخ  راـکفا  هقطنم  رد  یتح 

.تسین ریذپ  ناکما  نمؤم  یبهذم و  هعماج  کی 
و هدرک ، مارح  نارگید  رب  ار  ناملـسم  يوربآ  لاـم و  نوخ و  دـنوادخ  : » دـیامرف یم یثیدـح  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  ربـمغیپ 

«. ندرب وا  هراب  رد  دب  نامگ  نینچمه 

505 ص :  دینکن ..... ! سسجت  - 2

ناشن هدشن  لئاق  نآ  يارب  یطرش  دیق و  هنوگ  چیه  هک  اجنآ  زا  و  هدومن ، عنم  قوف  هیآ  رد  ار  سسجت  مامت  تحارـص  اب  نآرق  میدید 
506 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دهد  یم

ناشن تسا  هیآ  جراخ  لخاد و  رد  هک  ینئارق  یلو  تسا ، هانگ  اهنآ  رارـسا  يرگاشفا  يارب  شـالت  نارگید و  راـک  رد  يرگوجتـسج 
رد يریثأـت  هک  اـجنآ  اـت  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  و  تسا ، دارفا  یـصوصخ  یـصخش و  یگدـنز  هب  طوـبرم  مـکح  نـیا  هـک  دـهد  یم

.تسا قداص  مکح  نیا  زین  دشاب  هتشادن  هعماج  تشونرس 
اذـل دریگ ، یم دوخ  هب  يرگید  لکـش  هلأسم  دـنک  یم ادـیپ  هعماج  نایک  نارگید و  تشونرـس  اب  یطابترا  هک  اـجنآ  تسا  نشور  اـما 

، دوش یم ریبعت  نویع »  » ناونع هب  اهنآ  زا  هک  دوب  هداد  رارق  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  ینارومأم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  صخش 
.دننک يروآ  درگ  وا  يارب  تشاد  جراخ  لخاد و  رد  یمالسا  هعماج  تشونرس  اب  طابترا  ار  هچنآ  ات 

تاعالطا يروآ  درگ  يارب  يا  هدرتسگ نامزاس  ای  دشاب ، هتـشاد  یتاعالطا  نارومأم  دناوت  یم یمالـسا  تموکح  لیلد  نیمه  هب  زین  و 
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و دنزیخرب ، سسجت  هب  دور  یم یمالسا  تموکح  تینما و  نتخادنا  رطخ  هب  ای  و  هعماج ، دض  رب  هئطوت  میب  هک  اجنآ  و  دنک ، سیـسأت 
.دننک يرگوجتسج  دارفا  یصوصخ  یگدنز  لخاد  رد  یتح 

لالخا  » و هئطوت »  » هلأسم هناهب  هب  يدارفا  و  دوش ، یمالـسا  لیـصا  نوناق  نیا  تمرح  نتـسکش  يارب  يا  هناهب دیابن  زگره  رما  نیا  یلو 
دنیامن و لرتنک  ار  اهنفلت  دـننک ، زاب  ار  اهنآ  ياه  همان دـنرب ، شروی  مدرم  یـصوصخ  یگدـنز  هب  هک  دـنهد  هزاجا  دوخ  هب  تینما » هب 

.دنروآ موجه  اهنآ  هناخ  هب  تقو  یب تقو و 
و تسا ، فیرظ  قیقد و  رایـسب  هعماج » تینما  ظفح  يارب  مزال  تاـعالطا  ندروآ  تسد  هب   » و سـسجت »  » ناـیم زرم  هک  نیا  هصـالخ 

تموکح هعماج و  تینما  مه  و  دوش ، ظفح  اهناسنا  رارـسا  تمرح  ات  دنـشاب ، زرم  نیا  بقارم  اقیقد  دیاب  عامتجا  روما  هرادا  نیلوؤسم 
.دتفین رطخ  هب  یمالسا 

506 ص :  تسا ..... : ناهانگ  نیرتگرزب  زا  تبیغ  - 3

هک تسا  نآ  دـننام  دزادـنیب  رطخ  هب  ار  نآ  زیچ  ره  و  تسوا ، تیـصخش  وربآ و  تیثیح و  یگدـنز  رد  ناسنا  گرزب  هیامرـس  میتفگ 
هانگ هاگ  هک  تسا  اجنیا  و  دوش ، یم بوسحم  رتمهم  صخـش  رورت  زا  تیـصخش  رورت  هاگ  هکلب  دـشاب ، هتخادـنا  رطخ  هب  ار  وا  ناـج 

507 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  رت  نیگنس زین  سفن  لتق  زا  نآ 
.دنکشن مهرد  صاخشا  تمرح  و  دورن ، داب  رب  گرزب  هیامرس  نیا  هک  تسا  نیا  تبیغ  میرحت  ياه  هفسلف زا  یکی 

ياه هیاپ و  درب ، یم نیب  زا  ار  دامتعا  هیامرـس  دنک ، یم تسـس  ار  یعامتجا  ياهدنویپ  دنیرفآ ، یم ینیب  دـب  تبیغ ، هک  نیا  رگید  هتکن 
.دزاس یم لزلزتم  ار  يراکمه  نواعت و 

.ددرگ یم راتشک  لتق و  نینوخ و  ياهعازن  همشچ  رس  هاگ  و  دشاپ ، یم اهلد  رد  ار  توادع  هنیک و  رذب  تبیغ »  » هتشذگ اهنیا  زا 
نامیا نابز  هب  هک  یهورگ  يا  : » دز دایرف  دناوخ و  هبطخ  دنلب  يادـص  اب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور  تسا : هدـمآ  یثیدـح  رد 

ینید ردارب  یناهنپ  روما  رد  هک  یسک  اریز  دیئامنن ، وجتسج  اهنآ  یناهنپ  بویع  زا  و  دینکن ، ناناملـسم  تبیغ  بلق ! اب  هن  دیا و  هدروآ
هک تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  دنک !» یم شیاوسر  شا  هناخ نورد  و  دزاس ، یم شاف  ار  وا  رارـسا  دنوادخ  دـنک  وجتـسج  دوخ 

تـشهب دراو  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  دـشاب  هدرک  هبوت  تبیغ  زا  هک  یلاـح  رد  دریمب  هک  یـسک  : » داتـسرف یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ 
زا یثیدح  رد  زین  و  ددرگ !» یم خزود  دراو  هک  تسا  یسک  نیلوا  دشاب  هتشاد  نآ  رب  رارصا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یسک  دوش و  یم

نیا مامت  تسا !» رتعیرـس  وا  مسج  رد  هروخ  زا  ناملـسم  نید  رد  تبیغ  ریثأت  : » میناوخ یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ 
لئاق نانمؤم  یعامتجا  تیثیح  و  وربآ ، ظفح  يارب  مالـسا  هک  تسا  يا  هداعلا قوف  تیمها  رطاخ  هب  هدنهد  ناکت  تارابع  تادیکأت و 

.دراد اهلد  دنویپ  لباقتم و  دامتعا  و  هعماج ، تدحو  رد  تبیغ  هک  تسا  یبرخم  ریثأت  رطاخ  هب  زین  و  تسا ،

507 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

ار نمؤم » هعماج   » کی هک  يدّدعتم  لئاسم  دوب و  نانمؤم  هب  نخس  يور  هتشذگ  تایآ  رد  یناسنا ! شزرا  نیرتگرزب  اوقت  هیآ 13 -) )
508 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دومرف  یهن  نآ  زا  درک و  وگزاب  دزاس  یم ورب  ور  رطخ  اب 
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، دنک یم نایب  تسا  تابث  مظن و  نماض  هک  ار  یلـصا  نیرتمهم  تسا و  یناسنا  هعماج  لک  بطاخم  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  یلاح  رد 
.دزاس یم صخشم  نیغورد  بذاک و  ياهشزرا  ربارب  رد  ار  یناسنا  ياهشزرا  یعقاو  نازیم  و 

اهنیا دیـسانشب » ار  رگیدـکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق اه و  هریت ار  امـش  و  میدـیرفآ ، نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  : » دـیامرف یم
(. اُوفَراعَِتل َِلئابَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای   ) تسین زایتما  كالم 

هـشیر زا  همه  نوچ  نیا  رباـنب  تسا ، اّوـح »  » و مدآ »  » هب اـهناسنا  بسن  تشگزاـب  ناـمه  نز  درم و  کـی  زا  مدرم  شنیرفآ  زا  روـظنم 
ییاهیگژیو يا  هفئاط هلیبق و  ره  يارب  دنوادخ  رگا  دننک و  راختفا  رگیدـکی  رب  هلیبق  بسن و  رظن  زا  هک  درادـن  ینعم  دنتـسه  يدـحاو 

رد مظن  دارفا  ییاسانـش  نودب  .تسا و  یئاسانـش  ببـس  اهتوافت  نیا  هک  ارچ  تسا ، مدرم  یعامتجا  یگدنز  مظن  ظفح  يارب  هدـیرفآ 
.دوش یمن امرفمکح  یناسنا  هعماج 

هب دزادـنا ، یم راک  زا  ار  هلیبق  بسن و  ینعی  یلهاج  رـصع  هرخافم  تاهابم و  هیام  نیرتگرزب  هک  نآ  زا  دـعب  دـیجم  نآرق  لاح  ره  هب 
(. ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  « ) تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ : » دیازفا یم هتفر  یشزرا  یعقاو  رایعم  غارس 
یسرت ادخ  يراکزیهرپ و  اوقت و  هلأسم  هب  ار  تیعقاو  تلاصا و  و  هدیشک ، يدام  يرهاظ و  تازایتما  مامت  رب  خرـس  ملق  بیترت  نیا  هب 

.تسین رثؤم  اوقت  زج  يزایتما  چیه  وا  سدقم  تحاس  هب  یکیدزن  ادخ و  هب  برقت  يارب  دیوگ : یم و  دهد ، یم
تـسا نکمم  و  دوش ، رقتـسم  ناسنا  ناج  بلق و  رد  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  هک  تسا  ینطاب  یناحور و  تفـص  کی  اوقت  هک  اجنآ  زا  و 

(. ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  : » دیازفا یم هیآ  رخآ  رد  مک ، نافصتم  دشاب و  هتشاد  رایسب  نایعدم 
دوخ ملع  قبط  رب  ار  اهنآ  تسا ، هاگآ  اـهنآ  يافـص  یکاـپ و  تین و  صولخ  اوقت و  هجرد  زا  و  دسانـش ، یم یبوخ  هب  ار  ناراـکزیهرپ 

509 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم رفیک  دسانش و  یم زین  ار  نیغورد  نایعدم  دهد  یم شاداپ  دراد و  یم یمارگ 

509 ص :  اه ..... : هتکن

509 ص :  بذاک ..... ! ياهشزرا  نیتسار و  ياهشزرا  - 1

يارب شدوجو  مامت  اب  لیلد  نیمه  هب  و  دـشاب ، يراختفا  رپ  شزرا و  اب  دوجوم  هک  تسا  نیا  ناهاوخ  اترطف  یناـسنا  ره  کـش  نودـب 
.دنک یم شالت  اهشزرا  بسک 

.دریگ یم ار  نیتسار  ياهشزرا  ياج  بذاک  ياهشزرا  هاگ  و  تسا ، توافتم  الماک  اهگنهرف  توافت  اب  شزرا ، رایعم  تخانش  یلو 
.دنناد یم يربتعم  فورعم و  هلیبق  هب  باستنا  رد  ار  شیوخ  یعقاو  شزرا  یهورگ 

« رترب هلیبق   » ار دوخ  يا  هلیبق ره  هک  اجنآ  ات  دوب ، موهوم  راختفا  نیرتجیار  لئابق ، باسنا و  هب  راختفا  یلهاج  ماوقا  نایم  رد  اـصوصخم 
ماوقا دارفا و  زا  يرایـسب  حور  قاـمعا  رد  نآ  ياـیاقب  تاـبوسر و  زونه  هنافـسأتم  هک  درمـش ، یم رتـالاو » داژن   » ار دوـخ  يداژن  ره  و 

.دراد دوجو 
.دنناد یم شزرا  هناشن  ار  روما  نیا  لاثما  مشح و  مدخ و  رصق و  خاک و  نتشاد  تورث و  لام و  هلأسم  يرگید  هورگ 

.دنرمش یم رایعم  ار  نآ  دندنب و  یم لد  یشزرا  هب  دنراد و  یم رب  ماگ  يریسم  رد  یهورگ  ره  بیترت  نیمه  هب  و 
زگره مالـسا  نوچمه  ینامـسآ  نیئآ  کی  رذـگ ، دوز  يداـم و  یتاذ و  نورب  لزلزتم و  تسا  يروما  همه  روما  نیا  هک  اـجنآ  زا  اـما 

اوقت اصوصخم  وا  یتاذ  تافص  رد  ار  ناسنا  یعقاو  شزرا  و  هدیـشک ، اهنآ  همه  يور  نالطب  طخ  اذل  دنک ، تقفاوم  نآ  اب  دناوت  یمن
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اوقت و ناـمیا و  ریـسم  رد  رگا  شناد ، ملع و  نوچمه  یمهم ، تاـعوضوم  يارب  یتـح  درمـش  یم وا  یکاـپ  دـهعت و  يراـکزیهرپ و  و 
.تسین لئاق  تیمها  دریگن  رارق  یقالخا ، ياهشزرا 

هب ور  دوب  راوس  يرتش  رب  هک  یلاح  رد  ینم »  » نیمزرـس رد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  هدـمآ  يربط  سوفنلا » بادآ   » باـتک رد 
رب مجع  هن  دراد و  يرترب  مجع  رب  برع  هن  یکی ، ناتردـپ  تسا و  یکی  امـش  يادـخ  دـینادب ! مدرم  يا  : » دوـمرف درک و  مدرم  يوـس 

510 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  برع ،
؟ مدرک غالبا  ار  یهلا  روتسد  نم  ایآ  اوقت  هب  رگم  تسوپهایس ، رب  نوگمدنگ  هن  نوگمدنگ و  رب  تسوپهایس 

« دنناسرب نابئاغ  هب  نارضاح  ار  نخس  نیا  دومرف : يرآ ! دنتفگ : همه 

510 ص :  اوقت ..... : تقیقح  - 2

رب بلق  رد  نامیا  خوسر  لابند  هب  هک  تسا  يدـهعت  تیلوؤسم و  ساسحا  نامه  اوقت »  » هک دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا 
ار یمدآ  لامعا  دـنک ، یم توعد  تلادـع  یکاپ و  یکین و  هب  دراد ، یم زاـب  هاـنگ  و  روجف »  » زا ار  وا  دوش و  یم مکاـح  ناـسنا  دوجو 

.دیوش یم اهیگدولآ  زا  ار  وا  تین  رکف و  صلاخ و 
: دنا هدش لئاق  هلحرم  هس  اوقت  يارب  ناگرزب  زا  یضعب 

.حیحص تاداقتعا  لیصحت  قیرط  زا  نادیواج  باذع  زا  سفن  يرادهگن  - 1
.تیصعم لعف  بجاو و  كرت  زا  معا  هانگ  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  - 2

هکلب صاوـخ  ياوـقت  نیا  و  دـنک ، یم فرـصنم  قـح  زا  دراد و  یم لوغـشم  دوـخ  هب  ار  یمدآ  بلق  هچنآ  ربارب  رد  يرادنتـشیوخ  - 3
.تسا صاخلا  صاخ 

510 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

هیآ 14) )

510 ص :  لوزن ..... : نأش 

رد دسا » ینب   » هفیاط زا  یعمج  تسا : نینچ  شا  هصالخ هک  دنا  هدرک رکذ  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  يارب  یلوزن  نأش  نارـسفم  زا  يرایـسب 
نابز رب  نیتداهـش  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یکمک  نتفرگ  دیما  هب  و  دندش ، هنیدم  دراو  یلاسکـشخ  یطحق و  ياهلاس  زا  یکی 

نز و اب  ام  یلو  دندرک ، راکیپ  وت  اب  دندش و  راوس  اهبکرم  رب  برع  فئاوط  : » دنتفگ هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  و  دـندرک ، يراج 
.دنراذگب تنم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دنتساوخ  یم قیرط  نیا  زا  و  میدزن » گنج  هب  تسد  و  میدمآ ، وت  دزن  نادنزرف 
.تسین ناشبلق  قامعا  رد  نامیا  و  تسا ، يرهاظ  اهنآ  مالسا  هک  درک  ناشن  رطاخ  اهنآ  هب  و  دش - لزان  دعب  هیآ  هیآ و  نیا 
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510 ص :  ریسفت ..... :

هرجـش هرمث  اوقت »  » هک اجنآ  زا  و  دوب ، نایم  رد  اوقت »  » ینعی اهناسنا  شزرا  رایعم  زا  نخـس  هتـشذگ ، هیآ  رد  نامیا :»  » و مالـسا »  » قرف
ياهبرع : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، نامیا »  » تقیقح نایب  هب  اجنیا  رد  دـنک ، ذوفن  ناج  قامعا  رد  هک  ینامیا  مه  نآ  تسا ، ناـمیا » »

511 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامیا  امش  وگب : اهنآ  هب  میا ! هدروآ نامیا  دنتفگ : نیشن  هیداب 
ْنِکل اُونِمُْؤت َو  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق  «! ) تسا هدشن  امـش  بلق  دراو  نامیا  زونه  یلو  میا ، هدروآ مالـسا  دـیئوگب  یلو  دـیا  هدرواین

(. ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  انْمَلْسَأ َو  اُولُوق 
يراج نابز  رب  ار  نیتداهش  سک  ره  و  دراد ، ینوناق  يرهاظ  لکش  مالسا »  » هک تسا  نیا  رد  نامیا »  » و مالسا »  » توافت هیآ  نیا  قبط 

.ددرگ یم يراج  وا  رب  مالسا  ماکحا  و  دوش ، یم دراو  ناناملسم  کلس  رد  دنک 
.وا رهاظ  نابز و  هن  تسا ، یمدآ  بلق  نآ  هاگیاج  تسا و  ینطاب  یعقاو و  رما  کی  نامیا  یلو 

قداص ماما  زا  دـیوگ : یم راسی » نب  لیـضف  ، » تسا هدـمآ  نامیا » مالـسا و   » ثحب رد  یئایوگ  ترابع  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
ناملسم ینمؤم  ره  رگید  ریبعت  هب  و   ) تسین کیرـش  نامیا  اب  مالـسا  اما  تسا ، کیرـش  مالـسا  اب  نامیا  : » دومرف مدینـش  مالّـسلا  هیلع 

ثرا و حاـکن و  نیناوق  هک  تسا  يزیچ  مالـسا  اـما  دوش ، نکاـس  لد  رد  هک  تسا  نآ  ناـمیا  تسین ) نمؤم  یناملـسم  ره  یلو  تسا 
«. دوش یم يراج  نآ  قبط  رب  نوخ  ظفح 

شاداپ زا  يزیچ  و  دهد ) یم لماک  روطب  ار  ناتلامعا  باوث   ) دینک تعاطا  شلوسر  ادـخ و  زا  رگا  و  : » دـیازفا یم هیآ  همادا  رد  سپس 
(. ًاْئیَش ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ْمُْکِتلَی  َُهلوُسَر ال  َهَّللا َو  اوُعیُِطت  ْنِإ  َو  « ) دنک یمن راذگ  ورف  ار  امش  ياهراک 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ   » هک ارچ 
نامیا امش  رگا  دیوگ : یم تسا ، نامیا »  » لامعا یلوبق  طرش  هک  تسا  ینآرق  ملـسم  لصا  کی  هب  هراشا  تقیقح  رد  ریخا  ياه  هلمج
شزرا امـش  لامعا  تسوا - لوسر  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا  نآ  هناشن  هک  دیـشاب - هتـشاد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ و  هب  یبلق 

ار امـش  ناهانگ  نامیا  نیا  تکرب  هب  یتح  و  دهد ، یم شاداپ  و  دریذـپ ، یم ار  امـش  تانـسح  نیرتکچوک  یتح  دـنوادخ  و  دـبای ، یم
.تسا میحر  روفغ و  وا  هک  دشخب  یم

511 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

، دزادرپ یم نآ  ياه  هناشن رکذ  هب  هیآ  نیا  رد  تسین  یناسآ  راک  نامیا  ینعی  ینطاب  رما  نیا  رب  نتفای  تسد  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 15 -) )
ار هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  توعد  هناقـشاع  هک  ار  اـهنآ  و  بذاـک ، زا  ار  قداـص  و  ملـسم ، زا  ار  نمؤم  یبوخ  هب  هک  یئاـه  هناـشن

512 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  دنا ، هتفریذپ
.دزاس یم ادج  دننک  یم نامیا  راهظا  ایند  لام  هب  ندیسر  ای  ناج و  ظفح  يارب  هک  اهنآ 

هار دوخ  هب  یبیر  کش و  زگره  سپـس  دـنا ، هدروآ ناـمیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  یعقاو  ناـنمؤم  : » دـیامرف یم
اوُدَـهاج اُوباتْرَی َو  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  « ) دـنا هدرک داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و  اـب  و  هدادـن ،

(. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو 
رترب همه  زا  هک  موس  هناشن  و  لاوما ، اب  داهج  مود  هناشن  تسا ، مالـسا  ریـسم  رد  یلد  ود  دـیدرت و  مدـع  نامیا  هناـشن  نیتسخن  يرآ !
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.تسا اهناج )  ) سفنا اب  داهج  تسا 
(. َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکئلوُأ   ) دنز یم جوم  ناشدوجو  رد  نامیا  حور  و  دننایوگتسار » یناسک  نینچ  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و 

ایوگ نشور و  تسا  يرایعم  هدرک ، نایب  مالـسا » هب  رهاظتم  نایوگغورد   » زا نیتسار » نانمؤم   » تخانـش يارب  نآرق  هک  ار  راـیعم  نیا 
اج همه  هک  یناسک  ياعدا  شزرا  نداد  ناشن  يارب  و  نیغورد ، نایعدـم  زا  یعقاو  نانمؤم  يزاس  ادـج  يارب  نامز ، رـصع و  ره  يارب 

مالـسا نامیا و  زا  يا  هناشن نیرتمک  اهنآ  لمع  رد  یلو  دنناد  یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راکبلط  ار  دوخ  دـننز و  یم مالـسا  زا  مد 
.دوش یمن هدید 

512 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

هراشا

هیآ 16) )

512 ص :  لوزن ..... : نأش 

دنگوس دندمآ و  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  بارعا  زا  یهورگ  هتـشذگ  تایآ  لوزن  زا  دعب  هک : دنا  هتفگ نارـسفم  زا  یعمج 
دنگوس هب  يزاین  هک  درک  راطخا  اهنآ  هب  و   ) دش لزان  هیآ  تسا ، یکی  اهنآ  نطاب  رهاظ و  و  دنقداص ، نامیا  ياعدا  رد  هک  دندرک  دای 

(. دناد یم ار  همه  نورب  نورد و  ادخ  درادن 

512 ص :  ریسفت ..... :

دـش رکذ  لوزن  نأش  رد  هکنانچ  دوب و  هدش  نایب  نیتسار  نانمؤم  ياه  هناشن هتـشذگ  تایآ  رد  دیا ! هدـش ناملـسم  هک  دـیراذگن  تنم 
اهنآ دـننامه  هک  یناسک  مامت  هب  اهنآ و  هب  نآرق  تسا ، رقتـسم  اـهنآ  بلق  رد  ناـمیا  تقیقح  هک  دنتـشاد  رارـصا  نایعدـم  زا  یعمج 
همه زا  هک  تسا  یئادخ  اب  امـش  راک  رـس و  رفک »  » و نامیا »  » هلأسم رد  تسین ، دنگوس  رارـصا و  هب  يزاین  هک  دنک  یم مالعا  دنتـسه 

.تسا ربخ  اب  زیچ 
یلاح رد  دـیزاس ؟ یم ربخ  اب  دوخ  نامیا  زا  ار  ادـخ  ایآ  وگب :  » اهنآ هب  دـیوگ : یم ثحب  دروم  هیآ  رد  زیمآ  باتع  ینحل  اب  اصوصخم 

513 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنامسآ  رد  ار  هچنآ  مامت  دنوادخ  هک 
(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  ْمُِکنیِِدب َو  َهَّللا  َنوُمِّلَُعت  ُْلق َأ  « ) دناد یم تسا  نیمز  و 

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  دنوادخ  و  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  و 
.تسا يدبا  یلزا و  شملع  لیلد  نیمه  هب  و  تسوا ، تاذ  نیع  شملع  و  تسا ، ملع  نیع  وا  سدقم  تاذ 

513 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 
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زا وت  اب  ام  دنتفگ : یم و  دندیشک ، یم ربمایپ  خر  هب  ار  دوخ  مالسا  هک  ددرگ  یم زاب  نیشن  هیداب  بارعا  يوگتفگ  هب  سپس  هیآ 17 -) )
.دندمآ گنج  رد  زا  برع  لئابق  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  میدمآ  میلست  رد 

(. اوُمَلْسَأ ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  «! ) دنا هدروآ مالسا  هک  دنهن  یم تنم  وت  رب  اهنآ  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق 
(. ْمُکَمالْسِإ َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  « ) دیراذگن ّتنم  نم  رب  ار  دوخ  مالسا  وگب :  » اهنآ هب 

ُّنُمَی ُهَّللا  َِلب  «! ) دیتسه وگتـسار  نامیا ) ياعدا  رد   ) رگا درک  تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امـش  هک  دهن  یم ّتنم  امـش  رب  دنوادخ  هکلب  »
(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنامیِْإِلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع 

نیا زا  یهلا  ياـه  ّتنم و  تسا ، حودـمم  ردـقنارگ ) تمعن  شـشخب  ینعم  هب   ) دـشاب هتـشاد  یلمع  هبنج  رگا  تسا : هنوگ  ود  رب  تنم 
.دنسپان تشز و  تسا  یلمع  اهناسنا  زا  يرایسب  تنم  دننام  دشاب ، هتشاد  یظفل  هبنج  رگا  یلو  تسا ، لیبق 

قفا دنز ، یم رانک  ار  رورغ  یهاوخ و  دوخ  ياه  هدرپ اهباجح  دهد ، یم ناسنا  هب  یتسه  ملاع  زا  يا  هزات كرد  زیچ  ره  زا  لبق  نامیا » »
.دنک یم مسجم  وا  رظن  رد  ار  شنیرفآ  دننام  یب تمظع  هوکش و  و  دیاشگ ، یم ار  ناسنا  دید 

و دراذگب ، هدجس  هب  رس  تدابع  ره  زامن و  ره  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  ار  نامیا  تمعن  رکش  ماش  حبـص و  ره  دیاب  ناسنا  هک  تساجنیا 
.دیوگ ساپس  قیفوت  همه  نیا  رب  ار  ادخ 

514 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

514 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 49) تارجحلا ةروس 

دنوادـخ : » دـیامرف یم هدرک ، دـیکأت  هدـمآ  لبق  هیآ  رد  ار  هچنآ  مه  زاب  تسا  تارجح  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
ٌریَِـصب ُهَّللا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  و  دـناد ، یم ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ 

(. َنُولَمْعَت اِمب 
نآ رد  هچنآ  زا  و  دراد ، روضح  امـش  بلق  يایاوز  رد  وا  تسین ، دنگوس  هب  يزاین  و  دـیتسه ، نمؤم  امتح  هک  دیـشاب  هتـشادن  رارـصا 

نورد زا  تسا  نکمم  هنوگچ  نیا  ربانب  تسا ، هاگآ  اهنامـسآ  بیغ  نیمز و  قامعا  رارـسا  مامت  زا  وا  .تسا  ربخ  اب  ـالماک  درذـگ  یم
؟ دشاب ربخ  یب امش  لد 
« تارجح هروس  نایاپ  »

515 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

515 ص :  [ ..... 50  ] هروس ق

هراشا

تسا هیآ  ياراد 45  و  هدش ، لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

515 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دراذگ یم ریز  روما  يور  تشگنا  داعم  هب  طوبرم  لئاسم  رد  تسا و  داعم »  » هلأسم هروس  نیا  ياهثحب  روحم 
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(. ینامسج داعم   ) داعم هلأسم  زا  نارفاک  بجعت  راکنا و  - 1
.ناراب لوزن  هلیسو  هب  هدرم  ياهنیمز  يایحا  اصوصخم  و  شنیرفآ ، ماظن  هب  هجوت  قیرط  زا  داعم  هلأسم  رب  لالدتسا  - 2

.نیتسخن تقلخ  هب  هجوت  قیرط  زا  داعم  هلأسم  رب  لالدتسا  - 3
«. باسحلا موی   » يارب لاوقا  لامعا و  تبث  هلأسم  هب  هراشا  - 4

.رگید يارس  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  گرم و  هب  طوبرم  لئاسم  - 5
.خزود تشهب و  فاصوا  تمایق و  زور  ثداوح  زا  يا  هشوگ - 6

.ناهج نایاپ  هدنهد  ناکت  ثداوح  هب  هراشا  - 7
، طول داع ، نوعرف ، موق  دننام  اهنآ - موش  كاندرد و  تشونرس  نیـشیپ و  رگنایغط  ماوقا  عضو  هب  رثؤم  هاتوک و  یتاراشا  نایم  نیا  رد 
هب یهاتوک  هراشا  .تسا و  هدش  هداد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  وا  رکذ  ادخ و  هب  هجوت  يارب  یتاروتسد  زین  عبت - و  بیعش ،

.دروخ یم مشچ  هب  هروس  نایاپ  زاغآ و  رد  نآرق  تمظع 

515 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

زور ره  هک  اجنآ  ات  دوب ، لئاق  هروس  نیا  يارب  یناوارف  تیمها  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوش  یم هدافتـسا  یمالـسا  تاـیاور  زا 
516 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هبطخ  رد  ار  نآ  هعمج 

.دومرف یم تئارق  هعمج  زامن 
دنوادخ دناوخب  ار  ق »  » هروس هلفان  هضیرف و  ياهزامن  رد  هتـسویپ  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  زین  و 

«. دزاس یم ناسآ  تمایق  رد  ار  وا  باسح  و  دهد ، یم شتسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  و  دنک ، یم هدرتسگ  ار  وا  يزور 
يزاغآ رـس  ظافلا  ندـناوخ  هکلب  دوش ، یمن لصاح  ظافلا  ندـناوخ  اب  اهنت  تلیـضف  راختفا و  همه  نیا  هک  درادـن  يروآ  داـی  هب  زاـین 

.هروس ياوتحم  اب  یگنهامه  حلاص و  لمع  يارب  تسا  يا  هلیسو زین  نآ  اه و  هشیدنا يرادیب  يارب  تسا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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.تسا ق .) « ) فاق  » فرح نآ  مینک و  یم دروخرب  هعطقم » فورح   » زا یضعب  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  رگید  راب  اجنیا  رد  هیآ 1 -) )
يا هداس داوم  زا  تمظع  همه  نآ  اب  نآرق »  » هک تسا  نیا  هعطقم » فورح   » هجوت لباق  ياهریـسفت  زا  یکی  میا  هتفگ زین  ـالبق  هکناـنچ 

هک هتـشاد  نایاپ  یب تردق  ملع و  دیجم  نآرق  هدننک  لزان  رگ و  عادبا هک  دهد  یم ناشن  نیا  و  هتفای ، لیکـشت  ابفلا »  » فورح نوچمه 
.تسا هدیرفآ  یلاع  بیکرت  نانچ  يا  هداس رازبا  نینچ  زا 

.دنا هتسناد مویق »  » و رداق »  » دننام هّللا  ءامسا  زا  یضعب  هب  هراشا  ار  ق »  » زین نارسفم  زا  یخرب 
نآ زا  دـعب  هلـصافالب  هک  نیا  تسا  نآرق  تمظع  نایب  يارب  هعطقم  فورح  زا  فرح  نیا  رکذ  دـهد  یم یهاوگ  هک  يروما  هلمج  زا 

(. ِدیِجَْملا ِنآْرُْقلا  َو   ) تسا قح  زیخاتسر  تمایق و  هک  دیجم » نآرق  هب  دنگوس  : » دیامرف یم
، میظع شیاوتحم  ابیز ، شرهاـظ  دراد  ناـیاپ  یب یتفارـش  تمظع و  نآرق  تسا  هدرتسگ » تفارـش   » ینعم هب  دـجم »  » هداـم زا  دـیجم » »

.تسا شخب  تایح هدنزومآ و  شیاه  همانرب و  یلاع ، شتاروتسد 
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517 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  برع  ناکرشم  رافک و  ساسا  یب ياهداریا  زا  يا  هراپ نایب  هب  سپس  هیآ 2 ) )
ناشدوخ نایم  زا  رگراذـنا ، يربماـیپ  هک  دـندرک  بجعت  اـهنآ  : » دـیوگ یم تسخن  هدرک ، هراـشا  داریا  ود  هب  اـهنآ  ناـیم  زا  هتخادرپ ،

(. ٌبیِجَع ٌء  ْیَش اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاقَف  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َْلب  ( !؟» تسا یبیجع  زیچ  نیا  دنتفگ : نارفاک  و  هدمآ ،
هک هدوب  رافک  یلـصا  ياهداریا  زا  هک  دـهد  یم ناشن  نآ  رارکت  و  هدرک ، هراشا  نآ  خـساپ  نآ و  هب  اهراب  نآرق  هک  تسا  يداریا  نیا 

.دندرک یم رارکت  ار  نآ  هراومه 
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ياوـتحم هب  يرگید  داریا  تسا ؟ رـشب  سنج  زا  هنوـگچ  هکنیا  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلاـسر  هب  داریا  نیا  زا  دـعب  هیآ 3 -) )
.دوب بیرغ  بیجع و  رظن  ره  زا  اهنآ  يارب  هک  دندراذگ  یم يا  هلأسم يور  تشگنا  دنتشاد و  وا  توعد 

اْنتِم َو اذِإ  َأ  «! ) تسا دیعب  یتشگزاب  نیا  میدرگ ) یم زاب  یگدنز  هب  هرابود   ) میدـش كاخ  میدرم و  هک  یماگنه  ایآ  : » دـنتفگ یم اهنآ 
(. ٌدیَِعب ٌعْجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اَّنُک 
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زاب دندینش و  خساپ  اهراب  و  دنتفگ ، اهراب  دندرک ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  داریا  نیا  هک  تسین  اجنیا  رد  اهنت  هیآ 4 -) )
.دندرک رارکت  تجاجل  يور  زا  مه 

: دیوگ یم خساپ  اهنآ  هب  هار  دنچ  زا  اجنیا  رد  دیجم  نآرق  لاح  ره  هب 
تـسا یباتک  ام  دزن  دهاک و  یم اهنآ  ندـب  زا  نیمز  ار  هچنآ  میناد  یم ام  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دـنوادخ  نایاپ  یب ملع  هب  تسخن :

(. ٌظیِفَح ٌباتِک  انَْدنِع  ْمُْهنِم َو  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق  « ) تسا ظوفحم  نآ  رد  زیچ  همه  هک 
ددرگ و یم نیمز  ءزج  و  دوش ، یم كاخ  وا  تشوگ  و  دسوپ ، یم یمدآ  ياهناوختسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  امش  داریا  لاکشا و  رگا 
هچ الـصا  و  دنک ؟ يروآ  عمج  ار  اهنآ  دـناوت  یم یـسک  هچ  ددرگ ، یم اوه  رد  هدـنکارپ  ياهزاگ  راخب و  هب  لیدـبت  زین  نآ  زا  یتارذ 

؟ تسا ربخ  اب  اهنآ  زا  یسک 
عمج ار  همه  موزل  ماگنه  هب  و  دسانش ، یم ار  تارذ  نیا  مامت  دراد  هطاحا  ءایشا  مامت  هب  وا  ملع  هک  يدنوادخ  تسا : مولعم  شخـساپ 
عمج درک ، يروآ  عمج  ناوت  یم ابر  نهآ هعطق  کی  اب  رابغ  زا  یلت  نایم  رد  ار  نهآ  هدنکارپ  تارذ  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم يروآ 

.تسا رتناسآ  مه  نیا  زا  ادخ  يارب  ناسنا  ره  هدنکارپ  تارذ  يروآ 
518 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داعم  يارب  یسک  هچ  ار  ناسنا  لامعا  باسح  هک  تسا  نیا  اهنآ  داریا  رگا  و 

، دوش یمن مگ  ملاـع  نیا  رد  يزیچ  ـالوصا  تسا ، تبث  ظوفحم  حول  رد  اـهنیا  همه  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دراد  یم هگن  زیخاتـسر  و 
.دهد یم لکش  رییغت  دنچ  ره  دنام ، یم یقاب  امش  لامعا  یتح 
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ناشغارـس هب  هک  یماـگنه  ار  قح  اـهنآ  هکلب  : » دـیوگ یم دراد ، یناور  هبنج  رتشیب  هک  دزادرپ  یم يرگید  خـساپ  هب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ْمُهَءاج اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  َْلب  « ) دندرک بیذکت  دمآ 

هنحـص اهنآ  دـیآ  یم دـعب  تایآ  رد  هکنانچ  و  تسین ، قح  هرهچ  رب  يرابغ  درگ و  هن  رگ  و  دـنا ، هدـش قح  رکنم  هناهاگآ  اـهنآ  ینعی 
.درادن دیدرت  کش و  ياج  دننیب و  یم ایند  نیا  رد  ررکم  دوخ  مشچ  اب  ار  داعم 

(. ٍجیِرَم ٍْرمَأ  ِیف  ْمُهَف  « ) دنریحتم دوخ  هدنکارپ  راک  رد  هتسویپ  ور  نیا  زا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 
.رعاش هاگ  و  نهاک ، هاگ  دنناوخ ، یم نونجم  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاگ 

 .... و دهد !» یم میلعت  وا  هب  يرشب  : » دنیوگ یم هاگ 
.دنتسیا یمن فرح  کی  يور  زگره  اذل  دنتسه و  یئوج  هناهب  لابند  هب  و  دنا ، هتفایرد ار  قح  هک  دهد  یم ناشن  اهیئوگ  هدنکارپ  نیا 
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قح و ياهتنا  یب تردـق  قیرط  زا  هاگ  دـنک ، یم لابند  ار  داعم » لئالد   » ثحب نانچمه  نآرق  دـیرگنب ! نامـسآ  هب  يا  هظحل هیآ 6 -) )
.دریگ یم کمک  ایند  نیمه  رد  داعم  ياه  هنحص دوجو  زا  هاگ 

نآ ام  هنوگچ  هک  دندرکن  هاگن  ناشرس  يالاب  نامسآ  هب  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، بلج  اهنامـسآ  شنیرفآ  هب  ار  نارکنم  هجوت  تسخن 
فاکش و چیه  و  میا ، هدیـشخب تنیز  ناگراتـس ) هلیـسو  هب   ) ار نآ  هنوگچ  و  دشاب ) هتـشاد  يا  هیاپ نوتـس و  هکنآ  یب  ) میا هدرک انب  ار 

(. ٍجوُُرف ْنِم  اَهل  ام  اهاَّنَّیَز َو  اهاْنیََنب َو  َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  َأ  «! ) تسین نآ  رد  یتسکش 
رواـنهپ و نامـسآ  نیا  قلاـخ  میظع  تردـق  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  رکفت  هشیدـنا و  اـب  مأوت  یهاـگن  اـجنیا  رد  ندرک  هاـگن  زا  روظنم 

.دزاس انشآ  شیاهیتفگش 
519 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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راوتـسا میظع و  یئاـههوک  نآ  رد  میداد و  شرتـسگ  ار  نیمز  و  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، نـیمز  شنیرفآ  تـمظع  هـب  سپـس  هیآ 7 -) )
ٍجْوَز ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اـْنتَْبنَأ  َیِـساوَر َو  اـهِیف  اـْنیَْقلَأ  اهانْدَدَـم َو  َضْرَأـْلا  َو  « ) میدـنایور نآ  رد  زیگنا  تجهب  هاـیگ  عون  ره  زا  و  میدـنکفا ،

(. ٍجیَِهب
مه هب  نآ  ياه  هشیر هک  اههوک  شیادیپ  رگید ، يوس  زا  بآ ) ریز  زا  ندـمآ  نوریب   ) نآ شرتسگ  وس ، کی  زا  نیمز  شنیرفآ  يرآ !

ظفح دیـشروخ  هاـم و  هبذاـج  زا  لـصاح  ياهدـم  رزج و  ینورب و  ینورد و  ياـهراشف  ربارب  رد  ار  نـیمز  یهرز  نوـچمه  هتـسویپ و 
نایاپ یب تردـق  رب  لیلد  یگمه  مراهچ  يوس  زا  اـهیئابیز  بئاـجع و  همه  نآ  اـب  ناـهایگ  عاونا  شیادـیپ  و  موس ، يوس  زا  دـنک ، یم

.تسوا
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يراک هبوت  هدنب  ره  يارب  يروآ  دای  یئانیب و  هلیـسو  ات   » میدـیرفآ ار  اهنیا  همه  دـیوگ : یم هدرک ، يریگ  هجیتن  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
(. ٍبِینُم ٍْدبَع  ِّلُِکل  يرْکِذ  ًةَرِْصبَت َو  «! ) دشاب
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باـسح مظن و  لاـمج و  تمعن و  همه  نیا  اـب  نیمز  و  یئاـبیز ، تمظع و  همه  نآ  اـب  اهنامـسآ  شنیرفآ  رب  تردـق  هک  یـسک  يرآ !
؟ دنک اپ  رب  یتمایق  و  دناشوپب ، تایح  سابل  رگید  راب  ار  ناگدرم  دناوت  یمن هنوگچ  دراد ،
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اهغاب و نآ  هلیسو  هب  میدرک و  لزان  تکرب  رپ  یبآ  نامسآ  زا  و  : » دیوگ یم دهن و  یم ار  يرگید  لالدتسا  هیاپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
(. ِدیِصَْحلا َّبَح  ٍتاَّنَج َو  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًاکَرابُم  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلََّزن  َو  « ) میدنایور دننک  یم ورد  هک  ار  ییاه  هناد
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(. ٌدیِضَن ٌْعلَط  اَهل  ٍتاقِساب  َلْخَّنلا  َو  « ) دنراد مکارتم  ياه  هویم هک  تماق  دنلب  ياهلخن  نینچمه )  ) و : » دیازفا یم سپس  هیآ 10 -) )
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هدنز ار  هدرم  نیمز  ناراب  هلیـسو  هب  و  تسا ، ناگدنب  هب  ندیـشخب  يزور  يارب  اهنیا  همه  : » دیوگ یم شخب  نیا  نایاپ  رد  هیآ 11 -) )
َِکلذَـک ًاْتیَم  ًةَدـَْلب  ِِهب  اْنیَیْحَأ  ِداـبِْعِلل َو  ًاـقْزِر  «! ) تسا هنوگ  نیمه  زین  اـهربق ) زا  اـهنآ  جورخ  و   ) ناـگدرم ندـش  هدـنز  يرآ )  ) میدرک

(. ُجوُرُْخلا
520 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  سح  کیرحت  و  ناگدنب ، هب  شمیظع  ياهتمعن  يروآ  دای  نمض  بیترت  نیا  هب  و 

نیمه رد  دوخ  نامـشچ  ربارب  رد  لاس  همه  ار  داعم  هنومن  امـش  هک  دوش  یم روآدای  اهنآ  هب  وا ، تخانـش  ریـسم  رد  اهنآ  يرازگ  رکش 
و دـنیآ ، یم رد  تکرح  هب  ناراب  تارطق  لوزن  رثا  رب  یگدـنز  راثآ  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  کـشخ و  هدرم و  ياـهنیمز  دـینیب ، یم ناـهج 
هب تکرح  میظع و  شبنج  نیا  دیوگ ! یم هل » کیرش  هدحو ال   » دیور یم یهایگ  هک  هشوگ  ره  زا  دنهد ، یم رس  ار  زیخاتـسر  ياغوغ 

تایح رگید  راب  ار  هدرم  تادوجوم  دناوت  یم ملاع  راگدیرفآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  ناهایگ  ملاع  رد  یگدـنز  تایح و  يوس 
.تسا نآ  ناکما »  » رب لیلد  يوقا  يزیچ  عوقو »  » هک ارچ  دشخب 
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، دنک یم لابند  ار  فلتخم  ياه  هچیرد زا  داعم  هب  طوبرم  ياهثحب  همادا  نانچمه  نآرق  ینمشد ! راتفرگ  هک  یتسین  وت  اهنت  هیآ 12 -) )
اـصوصخ ار - تتوعد  ياوتحم  وت و  رفاک  هورگ  نیا  هک  یتسین  وت  طقف  دیامرف : یم هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادلد  يارب  تسخن 

َْتبَّذَک « ) دـندرک بیذـکت  ار ) ناشناربمایپ   ) دومث موق  ساّرلا و  باحـصا  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ   » دـندرک بیذـکت  داعم - هراب  رد 
(. ُدوُمَث ِّسَّرلا َو  ُباحْصَأ  ٍحُون َو  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق 

باحصا  » دروم رد  و  دنتشاد ، یگدنز  زاجح  امـش  رد  رجح »  » نیمزرـس رد  هک  تسادخ ، گرزب  ربمایپ  حلاص  موق  نامه  دومث » موق  »
ار وا  هک  دنتشاد  هلظنح »  » مان هب  يربمایپ  دنتسیز و  یم همامی »  » نیمزرس رد  هک  دندوب  يا  هفئاط اهنآ  هک  دنراد  هدیقع  يرایسب  ّسّرلا ،»

.دندنکفا شهاچ  رد  ماجنا  رس  دندرک و  بیذکت 

520 ص :  ۀیآ 13 .....  ةروس ق(50 :)
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(. ٍطُول ُناوْخِإ  ُنْوَعِْرف َو  ٌداع َو  َو  « ) طول موق  نوعرف و  داع و  موق  نینچ  مه  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 13 -) )
.تسا هدرک  دای  ردارب  ناونع  هب  گرزب  ناربمایپ  نیا  زا  نآرق  هک  ارچ  تسا  طول  موق  نامه  طول »  » ناردارب زا  روظنم 

520 ص :  ۀیآ 14 .....  ةروس ق(50 :)

(. ٍعَُّبت ُمْوَق  ِۀَْکیَْألا َو  ُباحْصَأ  َو   ) دندرک یم یگدنز  نمی  نیمزرس  رد  هک  عّبت » موق  و  بیعش ] موق   ] هکیالا باحصا  زین  و  (- » هیآ 14 )
521 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دننام  هشیب  رگید  ریبعت  هب  ای  و  هدیچیپ ، مهرد  ناوارف و  ناتخرد  ینعم  هب  هکیا » »

ناتخرد ياراد  هک  يرهـش  دندرک ، یم یگدـنز  نیدـم »  » رهـش ریغ  رد  هک  دنتـسه  بیعـش  موق  زا  یهورگ  هکیالا  باحـصا  و  تسا ،
.دوب رایسب 

باذع هدعو  و  دندرک ، بیذکت  ار  یهلا  ناگداتـسرف  اهنآ  زا  کی  ره  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  هناگ  تشه  ماوقا  نیا  مامت  هب  سپس 
(. ِدیِعَو َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَک  ٌّلُک  « ) تفای ققحت  اهنآ  هراب  رد  نم 

، دـندش راتفرگ  یکاندرد  تشونرـس  هب  ماجنا  رـس  و  ار ، داعم  دـیحوت و  هلأـسم  مه  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  ناـشناربمایپ  مه  ماوقا  نیا 
ار بیذکت  خلت  هویم  ماجنا  رس  نآ و  ریغ  ای  و  هلزلز ، یضعب  و  هقعاص ، رگید  یـضعب  بالیـس ، یـضعب  دندش ، نافوط  راتفرگ  یـضعب 

.دندیشچ

521 ص :  ۀیآ 15 .....  ةروس ق(50 :)

« میدنام زجاع  نیتسخن  شنیرفآ  زا  ام  ایآ  : » دیوگ یم هتخادرپ ، زیخاتـسر  ناکما  لئالد  زا  رگید  یکی  رکذ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
(. ِلَّوَْألا ِْقلَْخلِاب  انِییَعَف  َأ  ( !؟ میشابن زیخاتسر  شنیرفآ  رب  رداق  هک 

( نشور لئالد  همه  نیا  اب   ) اهنآ یلو   » دنناد یم ادخ  ار  اهناسنا  قلاخ  اریز  دنرادن ، دیدرت  نیتسخن  شنیرفآ  رد  اهنآ  دـیازفا : یم سپس 
(. ٍدیِدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  « ) دنراد دیدرت  دیدج  شنیرفآ  رد  زاب 

هک دـنناد  یم دـنوادخ  زاغآ  رد  ار  اهناسنا  قلاخ  وسکی  زا  دنـضقانت ، راتفرگ  تجاجل  بصعت و  سفن و  ياوه  رثا  رب  اهنآ  تقیقح  رد 
رواب بیجع و  یبلطم  ار  نآ  دنـسر  یم كاخ  زا  اهناسنا  ددـجم  شنیرفآ  هلأسم  هب  یتقو  رگید  يوس  زا  اما  هدـیرفآ ، كاخ  زا  ار  همه 

.دنرگیدکی لثم  ود  ره  هک  یلاح  رد  دنرمش ، یم یندرکان 

521 ص :  ۀیآ 16 .....  ةروس ق(50 :)

هلأسم نآ  دوش و  یم حرطم  داعم  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرگید  شخب  اـجنیا  رد  دنـسیون ! یم مه  ار  امـش  نانخـس  نیرتمک  هیآ 16 -) )
.تسا باسح  زور  يارب  اهناسنا  لامعا  طبض  تبث و 

ار وا  سفن  ياه  هسوسو میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  : » دـیامرف یم هتفگ ، نخـس  اهناسنا  هب  وا  یملع  هطاحا  ادـخ و  نایاپ  یب ملع  زا  تسخن 
522 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُهُسْفَن .) ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َناْسنِْإلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  « ) میناد یم

اهنآ رکف  زا  هک  يرذـگ  دوز  ياه  هسوسو اهنآ و  یبلق  تاروطخ  زا  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  سوسوت »  » هملک زا  روظنم 
هگن باـسح  زور  يارب  ار  همه  باـسح  و  دـشاب ، یم ربخ  اـب  اـهنآ  راـتفگ  لاـمعا و  دـئاقع و  ماـمت  زا  املـسم  تسا  هاـگآ  درذـگ  یم

.دراد یم
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تسا نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  میتسه ، وا  دوجو  هب  هتـسباو  تالاح  عیمج  رد  ام  و  رمتـسم ، مئاد و  شتقلخ  و  تسا ، قلاخ  وا  يرآ !
َو « ) میرتکیدزن شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  و  : » دیازفا یم بلطم  نتخاس  رتنشور  يارب  هیآ  لیذ  رد  و  دشاب !؟ ربخ  یب ام  نطاب  رهاظ و  زا  وا 

(. ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 
تمایق رد  وا  دزن  امـش  همه  و  دوش ، یم لئاح  وا  بلق  ناسنا و  نیب  دـنوادخ  دـینادب  : » دـیوگ یم رگید  ياـج  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا 

اهنیا زا  یلاثم  دـنچ  ره  تسا ، رتـالاب  رترب و  مه  نیا  زا  دـنوادخ  برق  تسا و  هیبشت  اـهنیا  همه  هتبلا  ( 24 لافنا / «. ) دش دیهاوخ  عمج 
.دوش یمن ادیپ  تاسوسحم  رد  رتاسر 

زا و  دزاس ، یم انـشآ  یهلا  لدع  هاگداد  رد  وا  قیقد  هدنورپ  نیگنـس و  تیلوؤسم  هب  و  دـنک ، یم رادـیب  ار  ناسنا  تیعقاو  نیا  هب  هجوت 
.دروآ یم دوجو  هب  اوقت  اب  دهعتم و  هار و  هب  رس  رایشوه و  يدوجوم  توافت ، یب ربخ و  یب ناسنا 

522 ص :  ۀیآ 17 .....  ةروس ق(50 :)

ار وا  لامعا  دنتـسه  ناسنا  مزالم  هک  پچ  تسار و  هتـشرف  ود  هک  ار  یماگنه   » دـیروایب رطاخ  هب  دـیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. ٌدیِعَق ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  « ) دنراد یم تفایرد 

زا هک  دـنیوا  لامعا  باسح  يرادـهاگن  ظفح و  رومأم  زین  هتـشرف  ود  ناسنا ، نطاب  رهاظ و  هب  دـنوادخ  یملع  هطاحا  رب  هوـالع  ینعی 
يرتشیب تجح  مامتا  قیرط  نیا  زا  ات  دنوش ، یمن ادـج  يا  هظحل دنتـسه و  وا  اب  هتـسویپ  دـننک ، یم تبقارم  وا  زا  پچ  تسار و  فرط 

.لامعا باسح  يرادهاگن  هلأسم  رب  دشاب  يدیکأت  و  دوش ،
هتشرف و  تائیس ، هدنسیون  پچ  تمس  هتشرف  و  تسا ، تانسح  هدنسیون  تسار ، تمـس  هتـشرف  : » هک تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد 

523 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مود  هتشرف  هدنامرف  لوا 
، دنز رس  وا  زا  يدب  لمع  هک  یماگنه  و  دسیون ، یم ربارب  هد  تسار  تمـس  هتـشرف  دهد ، ماجنا  یکین  لمع  ناسنا  هک  یماگنه  تسا ،

رگا دزادـنا ، یم ریخأت  هب  تعاس  تفه  وا  اذـل  .نکم  هلجع  دـیوگ : یم لوا  هتـشرف  دـسیونب ، ار  نآ  دـهاوخ  یم پچ  تمـس  هتـشرف  و 
« دسیون یم وا  يارب  هانگ  کی  اهنت  درکن  هبوت  رگا  و  دسیون ، یمن يزیچ  درک  هبوت  دش و  نامیشپ 

523 ص :  ۀیآ 18 .....  ةروس ق(50 :)

: دیوگ یم هدرک ، هیکت  لامعا  تبث  ناگتشرف  هلأسم  يور  زاب  هیآ  نیا  هیآ 18 -) )
« تسا نآ ) طبض  و   ) تیرومأم ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  يا  هتشرف مد  نامه  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن نابز  رب  ار  ینخس  چیه  ناسنا  »

(. ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیََدل  اَّلِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  )
هب نیا  و  دـنک ، یم هیکت  وا  نانخـس  ظافلا و  صوصخ  يور  هیآ  نیا  رد  و  دوب ، یمدآ  لامعا  یماـمت  تبث  زا  نخـس  هتـشذگ  هیآ  رد 

یعامتجا ریـسم  هلمج  کی  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دراد ، اهناسنا  یگدـنز  رد  راتفگ  هک  تسا  يرثؤم  شقن  هداـعلا و  قوف  تیمها  رطاـخ 
.دهد یم رییغت  رش  ای  ریخ  يوس  هب  ار  اهنآ 

523 ص :  ۀیآ 19 .....  ةروس ق(50 :)

« گرم  » هنحص تسا : سکعنم  داعم »  » هب طوبرم  لئاسم  زا  يرگید  ياه  هنحـص زاب  اجنیا  رد  نیب ! زیت  ياهمـشچ  تمایق و  هیآ 19 -) )
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«. رشحم رد  روضح   » هنحص و  روص » خفن   » هنحص
(. ِّقَْحلِاب ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  « ) دسر یم ارف  قح  هب  گرم  هناتسآ ) رد  يدوخیب  و   ) تارکس ماجنا  رس  و  : » دیامرف یم تسخن 

هب يا  هداعلا قوف  بالقنا  ناجیه و  تروص  هب  گرم ، تامدـقم  ندیـسر  ارف  رثا  رب  هک  یتسم »  » هب هیبش  تسا  یتلاـح  گرم » هرکـس  »
نایلاس حور  هک  ارچ  .درب  یم ورف  يدیدش  یمارآ  ان  بارطـضا و  رد  ار  وا  و  ددرگ ، یم هریچ  وا  لقع  رب  هاگ  و  دهد ، یم تسد  ناسنا 

.تسا هتشاد  دنویپ  هتفرگ و  وخ  نت  نیا  اب  زارد 
: دیامرف یم دراد ، نآ  تارکس  گرم و  هظحل  زا  یئایوگ  هدنز و  میسرت  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا گنر  و  ددرگ ، یم تسس  ناشندب  ياضعا  دروآ ، یم موجه  اهنآ  رب  دنتشاد  هچنآ  نداد  تسد  زا  ترسح  اب  مأوت  گرم ، تارکس  »
هدیزگرب نایم  رد  وا  هک  یلاح  رد  دنکفا ، یم یئادـج  ناشنابز  اهنآ و  نایم  هدرک ، ذوفن  اهنآ  رد  گرم  مک  مک  درپ  یم ناشیاهتروص 

524 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
نیا رد  دیوگب ! نخس  دناوت  یمن اما  تسا ، ملاس  ششوه  لقع و  دونش و  یم ششوگ  اب  دنیب و  یم شمشچ  اب  تسا ، شیوخ  هداوناخ 

هک دـتفا  یم یئاهتورث  دای  هب  تسا !؟ هدومن  يرپس  یهار  هچ  رد  ار  شراـگزور  و  هدرک ؟ یناـف  هار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دـشیدنا  یم
رب ار  نآ  يروآ  درگ  تیلوؤسم  تاعبت و  و  هدومن ، يروآ  عمج  كوکـشم  مارح و  لـالح و  زا  و  هدراذـگ ، مه  رب  مشچ  نآ  هیهت  رد 

معنتم نآ  زا  اـهنآ  دـتفا ، یم ناگدـنامزاب  تسد  هب  وا  تسا  هدیـسر  اـهنآ  زا  قارف  یئادـج و  ماـگنه  هـک  یلاـح  رد  دـشک ، یم شود 
؟» تسوا رب  شباسح  تیلوؤسم و  اما  دنریگ  یم هرهب  دنوش و  یم

نآ زا  وـت  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  : » دوـش یم هـتفگ  تـسا  گرم  تارکـس  لاـح  رد  هـک  یـسک  هـب  دـهد : یم هـمادا  نآرق  سپس 
(. ُدیِحَت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  «! ) یتخیرگ یم

ای ءاقب »  » ملاع هب  يا  هچیرد هن  دـنناد ، یم انف »  » ار نآ  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنزیرگ ، یم نآ  زا  دارفا  بلاغ  هک  تسا  یتیعقاو  گرم  يرآ !
همان یکیرات  رطاخ  هب  ای  و  دننک ، رب  لد  نآ  زا  دنناوت  یمن دنراد و  يدام  بهاوم  ایند و  اب  هک  يدـیدش  ياهدـنویپ  قئالع و  رطاخ  هب 

زا رارف  ناوت  ار  يدحا  و  تسا ، ناگمه  راظتنا  رد  هک  تسا  یتشونرس  نیا  هک  دوس  هچ  اما  دننازیرگ ، نآ  زا  تسه  هچ  ره  ناشلامعا !
.تسین نآ 

524 ص :  ۀیآ 20 .....  ةروس ق(50 :)

كانتـشحو هدـعو  ققحت  زور  زور  نآ  دوش و  یم هدـیمد  روص  رد  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، روص  خـفن  هلأـسم  هب  سپـس  هیآ 20 -) )
(. ِدیِعَْولا ُمْوَی  َِکلذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  « ) تسا

زاـغآ رد  هک  تسا  يا  هخفن تسا ، روـضح »  » و عـمج »  » و ماـیق »  » هخفن هک  تـسا  مود  خـفن  ناـمه  اـجنیا  رد  روـص » خـفن   » زا روـظنم 
یهلا لدـع  رـضحم  رد  ازج  باسح و  يارب  هتـساخرب ، اهربق  زا  و  دـنوش ، یم هدـنز  اهناسنا  همه  نآ ، اب  و  دریگ ، یم ماجنا  زیخاتـسر » »

.دنوش یم رضاح 

524 ص :  ۀیآ 21 .....  ةروس ق(50 :)

رـشحم دراو  ناـسنا  ره  زور ) نآ  رد   ) و : » دـنک یم ناـیب  نینچ  رـشحم  رد  دورو  ماـگنه  هب  ار  اـهناسنا  عـضو  هیآ  نـیا  رد  هیآ 21 -) )
525 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  دوش ، یم
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(. ٌدیِهَش ٌِقئاس َو  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  َو  « ) تسا یهاوگ  هدنهد و  تکرح 
.دهد یم تداهش  وا ، لامعا  رب  يدهاش  تسا و  مهتم  صخش  هارمه  يرومأم  هک  ناهج  نیا  ياههاگداد  نوچمه  تسرد 

525 ص :  ۀیآ 22 .....  ةروس ق(50 :)

ام و  يدوب ، لفاغ  گرزب ) هاگداد  و   ) هنحـص نیا  زا  وت  : » هک دوش  یم باـطخ  اـهناسنا ، همه  هب  اـی  ناـمرجم ، هب  اـجنیا  رد  هیآ 22 -) )
َكَءاـطِغ َکـْنَع  انْفَـشَکَف  اذـه  ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  «! ) تسا نیب  زیت  ـالماک  تمـشچ  زورما  و  میدز ، راـنک  وـت  مـشچ  زا  ار  هدرپ 

(. ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف 
، اهتداسح شکرـس و  ياهـسوه  ماقم ، لام و  دـنزرف و  نز و  ایند ، هب  هقالع  قشع و  اهوزرآ ، لاـمآ و  هداـم : ناـهج  ياـه  هدرپ يرآ !

دوب نشور  زیخاتسر  داعم و  ياه  هناشن هک  نیا  اب  يرگنب ، نامز  نامه  زا  ار  زورما  هک  داد  یمن هزاجا  وت  هب  تجاجل  لهج و  بصعت و 
لامآ تاوهش و  ياه  هدرپ هتفر ، رانک  جاجل  بصعت و  لهج و  ياهباجح  هتسشن ، ورف  تلفغ  رابغ  درگ و  زورما  راکـشآ ! نآ  لئالد  و 

.تسا هتشگ  رهاظ  هدوب  روتسم  بیغ  هدرپ  رد  هچنآ  یتح  هدش ، هدیرد  اهوزرآ  و 

525 ص :  ۀیآ 23 .....  ةروس ق(50 :)

هک يا  هدنهد ناکت  هنحص  هدش ، میـسرت  داعم  زا  يرگید  هنحـص  اجنیا  رد  زاب  نیطایـش : ناگتـشرف و  زا  ناسنا  نانیـشنمه  هیآ 23 -) )
.دوش یم رداص  وا  تازاجم  يارب  دنوادخ  نامرف  و  دزاس ، یم الم  رب  ار  وا  تیموکحم  ناسنا ، نیرق  هتشرف 

ياهراک ماـمت  زا  و  تسا » هداـمآ  رـضاح و  نم  دزن  هک  تسوا  لاـمعا  هماـن  نیا  دـیوگ : یم وا  نیـشنمه  هتـشرف  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ٌدِیتَع َّيََدل  ام  اذه  ُُهنیِرَق  َلاق  َو   ) دراد یم رب  هدرپ  رمع  رسارس  رد  وا  گرزب  کچوک و 

یهاوگ یهلا  لدـع  هاگداد  رد  و  تسوا ، لامعا  طبـض  رومأم  ناسنا و  هارمه  اـیند  رد  هک  تسا  يا  هتـشرف اـجنیا  رد  نیرق »  » زا روظنم 
.دهد یم

525 ص :  ۀیآ 24 .....  ةروس ق(50 :)

منهج رد  ار  جوجل  ربکتم  رفاک  ره  : » دـهد یم نامرف  هتخاس ، بطاـخم  ار  لاـمعا  تبث  رومأـم  هتـشرف  ود  دـنوادخ  سپـس  هیآ 24 -) )
(. ٍدِینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ  « ) دینکفا

526 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

526 ص :  ۀیآ 25 .....  ةروس ق(50 :)

هب هک  یـسک  نامه  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  دـینع  نارفاک  نیا  مومذـم  تشز و  فاصوا  زا  فصو  دـنچ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 25 -) )
(. ٍبیُِرم ٍدَتْعُم  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم   ) دنکفا یم دیدرت  هب  ار  نارگید  یتح  تسا » دیدرت  کش و  رد  و  زواجتم ، تسا و  ریخ  عنام  تدش 

526 ص :  ۀیآ 26 .....  ةروس ق(50 :)
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ود كرـش و  هار  و  هداد » رارق  ادـخ  اب  يرگید  دوبعم  هک  یـسک  نامه  : » دـیازفا یم دـینع  هورگ  نیا  فاصوا  همادا  رد  زاب  هیآ 26 -) )
(. َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َلَعَج  يِذَّلا   ) تسا هتفرگ  شیپ  ار  یگناگ 

(. ِدیِدَّشلا ِباذَْعلا  ِیف  ُهایِْقلَأَف  « ) دینکفیب دیدش  باذع  رد  ار  وا   » يرآ

526 ص :  ۀیآ 27 .....  ةروس ق(50 :)

هک تسا  یثحب  همصاخم و  نآ  و  دراد ، یم رب  جوجل  رفاک  هورگ  نیا  تشونرس  زا  يرگید  يارجام  يور  زا  هدرپ  هیآ  نیا  هیآ 27 -) )
زا  ) شنیـشنمه و  : » دـیامرف یم دـننکفا ، یم رگاوغا  نیطایـش  ندرگ  هب  ار  شیوخ  ناـهانگ  ماـمت  اـهنآ  دـنراد ، تماـیق  رد  ناطیـش  اـب 

نیا شیوخ  هدارا  لیم و  اب  شدوخ  وا  مدرواین  هار  نیا  رد  رابجا  هب  و   ) متـشادن او  نایغط  هب  ار  وا  نم  اراگدرورپ ! دیوگ : یم نیطایش )
(. ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َناک  ْنِکل  ُُهْتیَغْطَأ َو  ام  انَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاق  « ) دوب يزارد  رود و  یهارمگ  رد  وا  و  دیزگرب ) ار  هار 

526 ص :  ۀیآ 28 .....  ةروس ق(50 :)

یلو دوش ، یمن هدید  ناطیش  رب  رافک  ضارتعا  زا  ینخس  هدمآ و  نایم  هب  ناطیش  عافد  زا  نخس  اهنت  تایآ  نیا  رد  هچ  رگ  هیآ 28 -) )
نـشور الامجا  نیفرط  راتفگ  ثحب  دروم  هیآ  هنیرق  هب  دـننک و  یم ثحب  رج و  مه  اب  تماـیق  رد  اـهنآ  هک  نآرق  تاـیآ  ریاـس  هنیرق  هب 
ماـمتا و  ما » هداد رادـشه  امـش  هب  رتـشیپ  نم  دـینکن ، همـصاخم  لادـج و  نم  دزن  دومرف :  » ادـخ میناوخ : یم هیآ  نیا  رد  اریز  دوش ، یم

(. ِدیِعَْولِاب ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَق  َّيََدل َو  اوُمِصَتْخَت  َلاق ال   ) ما هدرک تجح 

526 ص :  ۀیآ 29 .....  ةروس ق(50 :)

ُلَّدَُبی ام  « ) درک مهاوخن  متس  مناگدنب  هب  زگره  نم  و  تسا ، ریذپان  رییغت  نم  نخـس  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  سپـس  هیآ 29 -) )
(. ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  اَنَأ  ام  َّيََدل َو  ُلْوَْقلا 

دانع رفک و  هار  دنروبجم  نارفاک  هن  و  دنک ، تنطیش  تسا  روبجم  ناطیش  هن  تسا ، ناگدنب  هدارا  يدازآ  رایتخا و  رب  لیلد  تایآ  نیا 
.تسا هدش  ررقم  یسک  يارب  هدارا  زا  جراخ  یعطق و  تشونرس  هن  دنریگ و  شیپ  ار  ناطیش  هار  و 

526 ص :  ۀیآ 30 .....  ةروس ق(50 :)

527 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هراشا  تمایق  ثداوح  زا  يا  هدنهد ناکت  هاتوک و  زارف  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
«! تسه مه  نیا  رب  نوزفا  ایآ  دیوگ : یم وا  و  يا !؟ هدش رپ  ایآ  میئوگ : یم منهج  هب  هک  ار  يزور   » دیروایب رطاخ  هب  دـیوگ : یم هدرک ،

(. ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَت  ِتْأَلَْتما َو  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی  )
هب و  تسا ، يدج  یهلا  دیدهت  دراد و  یکانتشحو  كانلوه و  هرظنم  منهج  دنرایـسب و  نایخزود  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا 

.دنکفا یم یناسنا  ره  مادنا  رب  هزرل  نآ  هراب  رد  رکف  هک  تسا  يا  هنوگ

527 ص :  ۀیآ 31 .....  ةروس ق(50 :)
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اب دـنز و  یم رود  تسا  نآ  اب  طابترا  رد  هک  يروما  داعم و  هلأسم  روحم  رب  اـبلاغ  هروس  نیا  ياـهثحب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هیآ 31 -) )
خزود هب  ار  اهنآ  هک  یتافص  اهنآ و  باذع  تدش  منهج و  رد  جوجل  رافک  ندنکفا  یگنوگچ  زا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت 

، لماک مارتحا  اب  تشهب  هب  ناراکزیهرپ  ندش  لخاد  هنحص  دنک ، یم میسرت  ار  يرگید  هنحص  اجنیا  رد  دمآ ، نایم  هب  نخس  دشک  یم
رتنـشور قیاقح  رگیدکی  اب  هسیاقم  رد  ات  دـهد ، یم رارق  نایتشهب  فص  رد  ار  ناسنا  هک  یتافـص  یتشهب و  ياهتمعن  عاونا  هب  هراشا  و 

.ددرگ
َنیِقَّتُْمِلل ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو  «! ) درادن نانآ  زا  يا  هلـصاف دـننک و  یم کیدزن  ناراکزیهرپ  هب  ار  تشهب  زور  نآ  رد  و  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ٍدیَِعب َْریَغ 

527 ص :  ۀیآ 32 .....  ةروس ق(50 :)

هک تسا  یناسک  يارب  دیوش و  یم هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  : » دیوگ یم نایتشهب  فاصوا  حرـش  رد  سپـس  هیآ 32 -) )
(. ٍظیِفَح ٍباَّوَأ  ِّلُِکل  َنوُدَعُوت  ام  اذه  « ) دننک یم ظفح  ار  وا  ماکحا  اهنامیپ و  و  دندرگ ، یم زاب  ادخ  يوس  هب 

527 ص :  ۀیآ 33 .....  ةروس ق(50 :)

تـسا يریـسفت  حیـضوت و  تقیقح  رد  هک  دـنک - یم هراشا  اـهنآ  رگید  فصو  ود  هب  هیآ  نیا  رد  فاـصوا  نیا  همادا  رد  هیآ 33 -) )
: دیامرف یم هتشذگ - فاصوا  يارب 

َءاج ِْبیَْغلِاب َو  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  ْنَم  « ) دوش رـضاح  وا  رـضحم  رد  هبانا  رپ  یبلق  اب  دسرتب و  ناهن  رد  نامحر  دـنوادخ  زا  هک  یـسک  نآ  »
(. ٍبِینُم ٍْبلَِقب 

.دنوش یمن یهانگ  بکترم  زین  تولخ  یئاهنت و  رد  هک  عمج  روضح  رد  طقف  هن  اهنآ 
528 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هجوتم  امئاد  دشاب ، بینم »  » اهنآ بلق  هک  دوش  یم ببس  تیشخ  فوخ و  نیا 

تلاح نیمه  اب  دهد و  همادا  رمع  نایاپ  ات  ار  لاح  نیا  و  دیامن ، هبوت  یـشزغل  هانگ و  ره  زا  و  دـنک ، لابقا  وا  تعاط  هب  و  ددرگ ، ادـخ 
.ددرگ رشحم  هصرع  دراو 

528 ص :  ۀیآ 34 .....  ةروس ق(50 :)

هب یهلا  ناگتـشرف  دوش ، یم کیدزن  اهنآ  هب  تشهب  هک  یماگنه  دنتفـص  راهچ  نیا  ياراد  هک  یناسک  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 34 -) )
یتحاران و يدب و  هنوگ  ره  زا  تمالس  ٍمالَِسب .) اهُولُخْدا  « ) دیوش تشهب  دراو  تمالـس  هب  : » دنیوگ یم اهنآ  هب  مارکا  مارتحا و  ناونع 

.ناج مسج و  رظن  زا  لماک  تمالس  باذع ، رفیک و  الب و  تفآ و 
شبهاوم مامت  اب  تشهب  ینادواج  و  اهتمعن ، ینادواج  تسا » یگنادواج  زور  زورما ، : » دنک یم هفاضا  اهنآ  رطاخ  شمارآ  يارب  سپس 

(. ِدُولُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  )

528 ص :  ۀیآ 35 .....  ةروس ق(50 :)
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اهنآ هب  رگید  تراشب  ود  نانم  دـنوادخ  تشهب - رد  یگنادواج  تراشب  و  تمالـس ، تراشب  تبهوم - ود  نیا  لابند  هب  و  هیآ 35 -) )
اهنآ يارب  اجنآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره  : » دـیامرف یم دنتـشاد ، اهنآ  هک  یفـصو  راهچ  دـننامه  تسا  تراشب  راهچ  اعومجم  هک  دـهد  یم

(. اهِیف َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  « ) تسه
(. ٌدیِزَم اْنیََدل  َو   ) دسر یمن سک  چیه  رکف  هب  هک  تسا » يرتشیب  ياهتمعن  ام  دزن   » نآ رب  هوالع  و 

.دوش یمن روصت  رتزیگنا  لد  رتاسر و  رت و  هدنز نیا  زا  يریبعت 

528 ص :  ۀیآ 36 .....  ةروس ق(50 :)

يارب اهنآ ، تاکرد  تاجرد و  و  ناـیخزود ، ناـیتشهب و  تافـص  خزود ، تشهب و  نوماریپ  وگتفگ  نتفرگ  ناـیاپ  زا  دـعب  هیآ 36 -) )
كـاله اـهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یماوقا  رایـسب  هچ  : » دـیامرف یم هداد ، رارق  هجوـت  دروـم  ار  ناـمرجم  ثحب ، نیا  زا  لـماک  يریگ  هجیتـن 

دندش دوبان  هانگ  يرگدادیب و  ملظ و  رفک و  رثا  رب  اما  دندوشگ » ار  اهروشک ) و   ) اهرهـش و  دـندوب ، رتیوق  اهنآ  زا  هک  یماوقا  میدرک ،
(. ِدالِْبلا ِیف  اُوبَّقَنَف  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  (َو 

(. ٍصیِحَم ْنِم  ْلَه  ( ؟» دراد دوجو  دارفا ) هنوگ  نیا  يارب  یهلا  باذع  زا   ) يرارف هار  چیه  ایآ  »
رب ار  اهنآ  راـثآ  دـننزب و  ناگتـشذگ  خـیرات  هب  يرـس  هک  دـهد  یم رادـشه  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رـصاعم  جوجل  راّـفک  هب  هیآ 

529 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دننیبب  دنرگنب ، نیمز  يور  هحفص  خیرات و  تاحفص 
هدنیآ هب  هاگنآ  دندوب ، رت  تردـق اب  رت و  تیعمج رپ  اهنآ  زا  هک  یماوقا  درک ؟ هچ  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یـشکرس  ماوقا  اب  دـنوادخ 

.دنشیدنیب دوخ 

529 ص :  ۀیآ 37 .....  ةروس ق(50 :)

، دراد لقع  هک  سک  نآ  يارب  تسا ، رکذت  ناینیشیپ ) تشذگرس   ) نیا رد  اعطق  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 37 -) )
(. ٌدیِهَش َوُه  َعْمَّسلا َو  یَْقلَأ  ْوَأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  «! ) دشاب رضاح  هک  یلاح  رد  دهد  ارف  شوگ  ای 

.تسا كاردا  روعش و  و  لقع »  » نامه دنک  یم لئاسم  كرد  زا  ثحب  هک  نآرق  تایآ  رگید  رد  اجنیا و  رد  بلق »  » زا روظنم 
لقع و تواکذ و  ياراد  هک  اهنآ  تسخن  دنریگ ، زردنا  دنپ و  ظعاوم ، نیا  زا  دنناوت  یم هورگ  ود  دـهد ، یم ینعم  نینچ  هیآ  عومجم 

يارب یبوخ  عمتسم »  » دنناوت یم اما  دنتسین  دح  نیا  رد  هک  یناسک  رگید  و  دننک ، لیلحت  ار  لئاسم  دنناوت  یم القتسم  دوخ  و  دنـشوه ،
.دنریگ ارف  اهنآ  یئامنهار  داشرا و  قیرط  زا  ار  قیاقح  دنهد و  ارف  شوگ  اهنآ  نانخس  هب  بلق  روضح  اب  و  دنشاب ، نادنمشناد 

529 ص :  ۀیآ 38 .....  ةروس ق(50 :)

رد داعم  هراب  رد  هک  یفلتخم  لئالد  هتشذگ و  تایآ  بیقعت  رد  تسا  ناگدرم  يایحا  رب  رداق  نیمز  اهنامسآ و  راگدیرفآ  هیآ 38 -) )
ربص و روتـسد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نآ  زا  دـعب  هدرک و  هراشا  داعم  ناکما  لئالد  زا  رگید  یکی  هب  اجنیا  رد  دوب ، هدـمآ  نآ 

.دنک یثنخ  لمحت و  قیرط  نیا  زا  ار  نافلاخم  ياهینکش  راک  ات  دهد ، یم راگدرورپ  دمح  حیبست و  یئابیکش و 
جنر و هنوگ  چیه  و  میدیرفآ ، نارود ] شش   ] زور شـش  رد  تسا  نآ  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  و  : » دیامرف یم تسخن 

(. ٍبوُُغل ْنِم  انَّسَم  ام  ٍماَّیَأ َو  ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  «! ) دیسرن ام  هب  یتخس 
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هدناماو هدنامرد و  هتـسخ و  دشاب  وا  ناوت  زا  شیب  هک  دهد  ماجنا  يراک  دهاوخب  رگا  تسا  دودحم  شتردق  هک  یـسک  تسا  یهیدب 
.درادن یموهفم  روما  نیا  تسا  تیاهن  یب شیئاناوت  دودحمان و  شتردق  هک  يدوجو  دروم  رد  یلو  دوش ، یم

.دنادرگ زاب  تایح  هب  رگید  راب  ندرم  زا  دعب  ار  ناسنا  هک  دراد  یئاناوت  یسک  نینچ  نیا  ربانب 
530 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

530 ص :  ۀیآ 39 .....  ةروس ق(50 :)

دنتسین و قح  میلـست  یهورگ  لاح  ره  هب  نوچ  تمایق  زا  یفلتخم  ياه  هنحـص میـسرت  داعم و  فلتخم  لئالد  رکذ  زا  دعب  هیآ 39 -) )
دنیوگ یم اهنآ  هچنآ  ربارب  رد  : » دـیوگ یم هداد ، رارق  بطاخم  ار  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنراد  لـطاب  رب  يراـشف  اـپ  تجاـجل و 

(. َنُولوُقَی ام  یلَع  ِْربْصاَف  « ) شاب ابیکش 
ياهتبـسن و  تسکـش ، مهرد  ار  نمـشد  ياه  هئطوت و  دـش ، زوریپ  تالکـشم  نیا  رب  ناوت  یم تماقتـسا  ربص و  يورین  اب  اـهنت  هک  ارچ 

.درک لمحت  قح  ریسم  رد  ار  اهنآ  ياوران 
تسا نیرفآ  ناهج  تردق  ملع و  أدبم  اب  طابترا  ادخ و  دای  هناوتشپ  نیرتهب  و  دراد ، يا  هناوتشپ هب  زاین  تماقتسا  ربص و  هک  اجنآ  زا  و 

: دیازفا یم روتسد  نیا  لابند  رد 
ِسْمَّشلا َو ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  « ) روآ اج  هب  ار  تراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  بورغ  زا  شیپ  باـتفآ و  عولط  زا  شیپ  «و 

(. ِبوُرُْغلا َْلبَق 

530 ص :  ۀیآ 40 .....  ةروس ق(50 :)

(. ِدوُجُّسلا َرابْدَأ  ُهْحِّبَسَف َو  ِْلیَّللا  َنِم  َو  « ) اه هدجس زا  دعب  نک و  حیبست  ار  وا  بش  زا  یشخب  رد   » نینچمه هیآ 40 -) )
، دنک یم باریـس  ار  نآ  و  دزیر ، یم وت  ناج  بلق و  نیمزرـس  رب  ناراب  شخبتایح  ياه  هرطق نوچمه  رمتـسم  حیبست  موادـم و  دای  نیا 

.دنک یم توعد  جوجل  نافلاخم  لباقم  رد  تماقتسا  هب  دشخب و  یم تایح  طاشن و  وت  هب  امئاد 
هک بیترت  نیا  هب  تسا ، تلیـضف  رپ  لفاون  زا  یـضعب  هنازور و  هناگجنپ  ياهزامن  هب  هراشا  هناگ  راهچ  عقاوم  نیا  رد  دنوادخ  حـیبست 

.دشاب یم باتفآ  عولط  نآ  تقو  رخآ  اریز  تسا ، حبص  زامن  هب  هراشا  ِسْمَّشلا » ِعُولُط  َْلبَق  »
.تسا باتفآ  بورغ  ود  ره  تقو  رخآ  هک  ارچ  تسا ، رصع  رهظ و  زامن  هب  هراشا  ِبوُرُْغلا » َْلبَق  «َو 

هدروآ اج  هب  برغم  زا  دـعب  هک  دراد  برغم  ياه  هلفان هب  رظن  ِدوُجُّسلا » َرابْدَأ  َو  ، » دـنک یم ناـیب  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  ِلـْیَّللا » َنِم  «َو 
.دوش یم

530 ص :  ۀیآ 41 .....  ةروس ق(50 :)

هدش و زیخاتسر  داعم و  هلأسم  رب  هیکت  هروس  نیا  تایآ  ریاس  دننامه  هیآ  نیا  رد  دنوش : یم هدنز  همه  زیخاتسر  هحیـص  اب  هیآ 41 -) )
531 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  نآ  زا  يرگید  هشوگ  زاب 

.تسا ربق  زا  ناگدرم  جورخ  روص و  خفن  هلأسم  نآ  و  دنک ، یم حرطم 
ٍناکَم ْنِم  ِدانُْملا  ِداُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـسا  َو  « ) دـهد یم ادـن  کیدزن  یناـکم  زا  يداـنم  هک  شاـب  يزور  رظتنم  هد و  ارف  شوگ  و  : » دـیامرف یم
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(. ٍبیِرَق
.تسا همه  شوگ  خیب  ییوگ  هک  دوش  یم شخپ  اضف  رد  نانچ  نآ  ادص  نیا  ینعی 

531 ص :  ۀیآ 42 .....  ةروس ق(50 :)

َۀَْحیَّصلا َنوُعَمْسَی  َمْوَی  «! ) تسا اهربق ) زا   ) جورخ زور  زور ، نآ  دنونش ، یم قح  هب  ار  زیخاتسر  هحیص  ناگمه  هک  يزور  (- » هیآ 42 )
(. ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلِاب 

.دنتسه اهناسنا  همه  دوصقم  املسم  یلو  تسا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  هچ  رگ  هد ) ارف  شوگ  « ) عمتسا و   » رد بطاخم 
یکانتـشحو يادص  اب  هک  دنرب  یم رـس  هب  يا  هثداح راظتنا  رد  هک  یناسک  اریز  تسا ، ندیـشک  راظتنا  ای  ندادارف » شوگ   » زا روظنم  و 

: دوش یم نینچ  ینعم  و  تسا ، یهلا  نخـس  نیا  هب  نداد  ارف  شوگ  روظنم  ای  .دـنرظتنم و  و  دـنهد ، یم ارف  شوگ  امئاد  دوش  یم عورش 
«. دیوگ یم زیخاتسر  هحیص  هراب  رد  تراگدرورپ  هک  ونشب  ار  نخس  نیا  »

.تسا هدش  هراشا  وا  هب  يرگید  تاریبعت  اب  هکلب  مان  اب  هن  نآرق  تایآ  رد  و  دمد ، یم روص »  » رد هک  تسا  لیفارسا »  » نامه يدانم  نیا 

531 ص :  ۀیآ 43 .....  ةروس ق(50 :)

؟ تسیک گرزب  هاگداد  نیا  رد  مکاح  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  و  هیآ 43 -) )
(. ُریِصَْملا اَْنَیلِإ  ُتیُِمن َو  ِییُْحن َو  ُنَْحن  اَّنِإ  « ) تسام يوس  هب  اهنت  تشگزاب  میناریم و  یم مینک و  یم هدنز  هک  میئام  : » دیازفا یم

531 ص :  ۀیآ 44 .....  ةروس ق(50 :)

اهنآ يور  زا  تعرسب  نیمز  هک  يزور  : » دیامرف یم دنوادخ  يوس  هب  مدرم  تشگزاب  هراب  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  سپـس  هیآ 44 -) )
(. ًاعارِس ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  « ) دندرگ یم جراخ  اهربق ) زا   ) دوش و یم  

ش

هتفاک
(. ٌریِسَی اْنیَلَع  ٌرْشَح  َِکلذ  « ) تسا ناسآ  ام  يارب  تمایق ) رد  مدرم   ) ندرک عمج  نیا  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 

يا هداس راک  وا  يارب  ناگدرم  روشن  رـشح و  تسا  ود  نآ  ناـیم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  هک  يدـنوادخ  تسا  نشور 
.دشاب یم

531 ص :  ۀیآ 45 .....  ةروس ق(50 :)

532 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  شربمایپ  هب  رگید  راب  تسا  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 45 -) )
اِمب ُمَلْعَأ  ُنَْحن  « ) میرتهاگآ دنیوگ  یم اهنآ  هچنآ  هب  ام  : » دیامرف یم دـهد و  یم يرادـلد  یلـست و  جوجل  تخـسرس و  نافلاخم  لباقم 

(. َنُولوُقَی
(. ٍراَّبَِجب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  « ) یتسین نامیا ) هب   ) اهنآ رابجا  رومأم  وت  «و 

نم باذـع  زا  هک  ار  یناـسک  نآرق ، هلیـسو  هب  سپ   » تسا راذـنا  تراـشب و  قح و  يوس  هب  توعد  و  تلاـسر ، غـالبا  اـهنت  وت  هفیظو 
(. ِدیِعَو ُفاخَی  ْنَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  « ) زاس رکذتم  دنسرت  یم
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شفلتخم تایآ  و  تمایق ، روآ  دای  نآ  زا  يا  هحفـص ره  تسا  یفاک  نمؤم  دارفا  نتخاس  رادـیب  راذـنا و  يارب  نآرق  هک  نیا  هب  هراـشا 
رد زیخاتـسر و  هناتـسآ  رد  هک  یثداوح  یخزود و  ياهباذع  یتشهب و  بهاوم  زا  شیاهفیـصوت  ناینیـشیپ و  تشونرـس  هدـننک  وگزاب 

.تسا ناگمه  يارب  زردنا  دنپ و  نیرتهب  دوش  یم عقاو  یهلا  لدع  هاگداد 
هروس ق» نایاپ  »

533 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

533 ص :  [ ..... 51  ] تایراذ هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 60  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

533 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

یلک روطب  و  تسا ، نامرجم  نانمؤم و  رفیک  شاداپ و  زیخاتسر و  داعم و  هب  طوبرم  لئاسم  لوا ، هجرد  رد  هروس  نیا  رد  ثحب  روحم 
: دنز یم رود  ریز  روحم  جنپ  رب  هروس  نیا  ثحابم  تفگ  ناوت  یم

.تسا داعم  اب  هروس  نایاپ  زاغآ و  ینعی  دهد  یم لیکشت  داعم  ثحابم  ار  نآ  زا  یمهم  تمسق  - 1
ار داعم  ياهثحب  اعبط  هک  تسا  شنیرفآ  ماظن  رد  ادـخ  ياه  هناشن تاـیآ و  دـیحوت و  هلأـسم  هب  رظاـن  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  - 2

.دنک یم لیمکت 
ثحب دندوب  طول  موق  ياهرهـش  ندیبوک  مهرد  رومأم  دـندش و  ع )  ) میهاربا نامهیم  هک  یناگتـشرف  ناتـساد  زا  رگید ، شخب  رد  - 3

.دنک یم
.دراد حون  موق  دومث و  داع و  موق  و  ع )  ) یسوم ناتساد  هب  یهاتوک  تاراشا  هروس  نیا  زا  يرگید  تایآ  - 4

هّللا یّلص  مالسا  ربمایپ  و  هدرک ، وگزاب  هتشذگ  ءایبنا  اب  ار  جوجل  بصعتم و  ماوقا  هزرابم  هروس ، نیا  زا  يرگید  تمسق  هرخالاب  و  - 5
.دنک یم تماقتسا  هب  توعد  و  دهد ، یم يرادلد  قیرط  نیا  زا  تشاد  رارق  تخس  رس  نیفلاخم  ربارب  رد  هک  ار  هلا  هیلع و 

533 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

یگدـنز و عضو  دـنوادخ  دـناوخب  بش  ای  زور  رد  ار  تایراذ  هروس  سک  ره  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
534 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حالصا  ار  وا  تشیعم 

اهنت میا  هتفگ ارارک  دـشخرد !» یم تمایق  زور  ات  هک  دزاس  یم نشور  یغارچ  اـب  ار  وا  ربق  و  دـهد ، یم وا  هب  یعیـسو  يزور  دـنک ، یم
! نیرفآ لمع  يا  هشیدنا و  زیگنارب ، هشیدنا  تسا  یتوالت  فده  هکلب  تسین  یفاک  میظع  شاداپ  همه  نیا  هب  ندیسر  يارب  نابز  هقلقل 

.تسا هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  بسانت  هب  تایراذ »  » هب هروس  يراذگمان  انمض 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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534 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

رّرکم ياهدـنگوس  اب  هک  تسا  يا  هروس نیمود  نیا  تاـفاّصلا » و   » هروس زا  دـعب  از ! ناراـب  ياـهربا  اـهنافوط و  هب  دـنگوس  هیآ 1 -) )
.شخب یهاگآ هدننک و  رادیب  یئاهدنگوس  نیرفآ ، رکفت  ینعم و  رپ  یئاهدنگوس  دوش ، یم زاغآ 

زا ار  مهم  ثحب  نیا  یصوصخم  یئابیز  تفارظ و  اب  و  دراد ، زیخاتسر  ثحابم  اب  یـصاخ  طبر  اهدنگوس  نیا  ياوتحم  هک  نیا  بلاج 
.دنک یم بیقعت  نوگانوگ  بناوج 

نیرتابیز و زا  ینامـسآ و  باتک  نیا  زاجعا  ياـه  هرهچ زا  یکی  تسا  داـیز  نآ  دادـعت  هک  نآرق  ياهدـنگوس  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  حرش  هک  تسا  نآ  ياهزارف  نیرت  هدنشخرد

.تسا هدرک  دای  دنگوس  فلتخم  عوضوم  جنپ  هب  دنوادخ  هروس  نیا  زاغآ  رد 
ناهایگ رذب  اهرابغ و  درگ و  و  ًاوْرَذ .) ِتایِراَّذلا  َو  « ) دنروآ یم رد  تکرح  هب  ار ) اهربا   ) هک یئاهداب  هب  دنگوس  : » دـیامرف یم تسخن 

.دننکارپ یم وس  ره  هب  نیمز  يور  رد  ار  اهلگ  ياه  هفطن و 

534 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. ًاْرقِو ِتالِماْحلاَف  « ) دننک یم لمح  دوخ  اب  ار ) ناراب  زا   ) ینیگنس راب  هک  اهربا  نآ  هب  دنگوس  : » دیازفا یم سپس  هیآ 2 -) )

534 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

ِتایِراْجلاَف « ) دـنیآ یم رد  تکرح  هب  یناسآ  هب  اهایرد ) هحفـص  میظع و  ياـه  هناـخدور رب   ) هک یئاـهیتشک  هب  دـنگوس  و  (- » هیآ 3 )
(. ًارُْسی

535 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

535 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. ًاْرمَأ ِتامِّسَقُْملاَف  « ) دننک یم میسقت  ار  اهراک  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 4 )
داعم هلأسم  اب  یکیدزن  بسانت  هک  تسا  ناهایگ  ندیئور  ماجنا  رس  و  اهرهن ، نآ  زا  دعب  و  اهربا ، سپس  اهداب ، زا  نخس  بیترت  نیا  هب 
تسا ناراب  لوزن  هلیسو  هب  هدرم  ياهنیمز  ندرک  هدنز  هلأسم  داعم  ناکما  لئالد  زا  یکی  هک  میناد  یم اریز  دراد ، هدمآ  نآ  زا  دعب  هک 

.تسا هدش  رکذ  فلتخم  تارابع  اب  نآرق  رد  اهراب  هک 

535 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

امـش هب  هچنآ  : » دیامرف یم دـیآ - یم نآ  زا  دـعب  هک  تسا  یبلطم  تیمها  رگنایب  همه  هک  دـنگوس - راهچ  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 5 -) )
(. ٌقِداَصل َنوُدَعُوت  امَّنِإ  « ) تسا تسار  اعطق  هدش  هداد  هدعو 

535 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 
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(. ٌِعقاَول َنیِّدلا  َّنِإ  َو  « ) تسا یندش  عقاو  لامعا  يازج  زیخاتسر و )  ) کش یب و  : » دیازفا یم دیکأت  ناونع  هب  رگید  راب  و  هیآ 6 -) )
روظنم هک  دوش  یم نشور  نآ  زا  تسا و  ازج ) زور  « ) نیّدـلا موی   » تمایق ياهمان  زا  یکی  الوصا  و  تسازج ، ینعم  هب  اجنیا  رد  نید » »

هب طوبرم  روما  ریاس  خزود و  تشهب و  رفیک و  شاداپ و  باسح و  تمایق و  هب  طوبرم  ياه  هدعو اجنیا  رد  یندش  عقاو  ياه  هدـعو زا 
.ازج هلأسم  رب  تسا  يدیکأت  مود  هلمج  و  دوش ، یم لماش  ار  تمایق  ياه  هدعو مامت  لوا  هلمج  نیا  ربانب  تسا ، داعم 

535 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

تـسخن دوش ، یم عورـش  دـنگوس  اـب  هتـشذگ  تاـیآ  نوچمه  هیآ  نیا  شیاـبیز ! ياهنکـش  نیچ و  نامـسآ و  هب  دـنگوس  هیآ 7 -) )
: دیامرف یم

(. ُِکبُْحلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  « ) تسابیز ياهنکش  نیچ و  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس  »

535 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هراـب رد   ) امـش همه  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، تسا  هدـش  داـی  دـنگوس  نآ  رطاـخ  هب  هک  یبـلطم  ینعی  مسق  باوج  هب  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
ضقاـنت نیمه  و  دـیئوگ ، یم ضیقن  دـض و  هتـسویپ  ٍِفلَتُْخم .) ٍلْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ  « ) دـیتسه نوگاـنوگ  فـلتخم و  يراـتفگ  رد  تماـیق )

.تسامش نانخس  ندوب  هیاپ  یب رب  لیلد  یئوگ 
536 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنوش  هدنز  هدیسوپ  ياهناوختسا  هک  مینک  یمن رواب  الصا  ام  دیئوگ : یم هاگ  داعم ، دروم  رد 

و مینک ! لوبق  ات  تسا  راک  رد  يزیخاتـسر  تمایق و  گرم  زا  دعب  دنهد  یهاوگ  ات  دـیروایب  ار  ام  ناکاین  ناردـپ و  دـییازفا : یم هاگ  و 
.دیمان یم شرحاس  هاگ  دیناوخ ، یم شرعاش  هاگ  تسا ، هناوید  دیئوگ : یم هاگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دروم  رد 

هاگ و  دـیناوخ ، یم شرعـش  یهاگ  دـیمان  یم ناینیـشیپ ) تافارخ  اه و  هناـسفا « ) نیلوـالا ریطاـسا   » ار نآ  هاـگ  نآرق  دروم  رد  نینچمه 
ره نآرق - ربمایپ و  داعم و  دیحوت و  دروم  رد  نافلاخم  ياهاعدا  نالطب  رب  تسا  یلالدتسا  تقیقح  رد  ریبعت  نیا  غورد ! هاگ  و  رحس ،

.تسا داعم  هلأسم  يور  دیآ  یم ادعب  هک  یتایآ  هنیرق  هب  تایآ  نیا  یلصا  هیکت  دنچ 

536 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، نایب  ار  قح  زا  فارحنا  نیا  تلع  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
تسا راکشآ  گرم  زا  دعب  یگدنز  لئالد  هن  رگ  و  دنز » یم زابرس  قح ، لوبق  زا  هک  دوش  یم فرحنم  نآ  هب  نامیا  زا  یـسک  اهنت ) » )

(. َِکفُأ ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی  )
زا زین  و  تسا ، هدیقع  نیا  زا  فارحنا  یلصا  روظنم  هک  تسا  مولعم  دوب  نایم  رد  زیخاتسر  زا  نخس  لبق  تایآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هک تسا  یناسک  اجنیا  رد  روظنم  دوش  یم مولعم  دوب  نایم  رد  نارفاک  ضیقن  دـض و  ياهوگتفگ  زا  نخـس  هتـشذگ  هیآ  رد  هک  اجنآ 

.دنوش یم فرحنم  نشور  لیلد  قطنم و  زا 
یبلط قح  قطنم  لقع و  لیلد  ریـسم  زا  هک  دـنوش  یم فرحنم  داعم  هب  نامیا  زا  یناـسک  دـهد : یم ینعم  نینچ  هیآ  عومجم  نیا  رباـنب 

.دنا هتشگ فرحنم 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2155 

http://www.ghaemiyeh.com


536 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

« نایوگغورد داب  هتشک  : » دیوگ یم هداد ، رارق  دیدهت  تمذم و  دروم  ادیدش  ار  نازادرپ  غورد  نایوگغورد و  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
(. َنوُصاَّرَْخلا َِلُتق  ! ) اهنآ رب  گرم  و 

یساسا یب نخس  هناهب و  زور  ره  قح  راب  ریز  زا  رارف  يارب  و  دنشیوخ ، ینادان  لهج و  قرغ  هک  دنتـسه  یناسک  نوصاّرخ »  » زا روظنم 
.دننک یم ناونع  ار 

هدـننک و هارمگ تسا  يراک  تسا  ساسا  یب ياهنامگ  نیمخت و  سدـح و  هیاپ  رب  دـنرادن و  ینـشور  كردـم  هک  یئاهتواضق  الوصا 
.باذع نیرفن و  قحتسم 

537 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

537 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

ٍةَرْمَغ ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  « ) دنا هتفر ورف  تلفغ  لهج و  رد  هک  اهنامه  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، نایوگغورد  نیا  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 11 -) )
(. َنوُهاس

537 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. ِنیِّدلا ُمْوَی  َناَّیَأ  َنُولَئْسَی  ( ؟ دمآ دهاوخ  یک  تمایق  و  تسا » عقوم  هچ  ازج  زور  دننک : یم لاؤس  هتسویپ  ور ) نیا  زا   ) و (- » هیآ 12 )
؟ دوب دهاوخ  يزور  هچ  نم  رمع  نایاپ  دنک  لاؤس  ابترم  بیبط  زا  يرامیب  هک  دنام  یم نآ  هب  نخس  نیا 

راتفرگ ادابم  ینک  نامرد  ار  دوخ  ات  تسا  قح  گرم  ینادب  هک  تسا  نیا  مهم  دیوگ  یم و  دناد ، یم ساسا  یب ار  لاؤس  نیا  سک  ره 
.يوش سردوز » گرم  »

537 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیوگ یم هداد ، يا  هدنبوک خساپ  اهنآ  هب  نآرق  لاح  نیا  اب  یلو  هیآ 13 -) )
(. َنُونَتُْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی  «! ) دننازوس یم شتآ  رب  ار  اهنآ  هک  تسا  يزور  نامه  يرآ ) )

537 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

اَذه ْمُکَتَْنِتف  اُوقوُذ  « ) دیتشاد باتش  نآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ار ، دوخ  باذع  دیشچب  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  و  هیآ 14 -) )
(. َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا 

537 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

زیخاتسر و تمایق و  نارکنم  لهاج و  نایوگغورد  زا  نخس  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  راک ! وکین  نازیخ  رحـس  شاداپ  هیآ 15 -) )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2156 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رگیدـکی - اب  هسیاقم  رد  ات  دـیوگ ، یم نخـس  اهنآ  شاداپ  فاصوا و  راکزیهرپ و  نانمؤم  زا  اجنیا  رد  دوب ، نایم  رد  اـهنآ  باذـع 
.دوش رتنشور  قئاقح  تسا - نآرق  شور  هک  نانچ 

(. ٍنُویُع ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  « ) دنراد رارق  اه  همشچ نایم  رد  تشهب و  ياهغاب  رد  ناراک  زیهرپ  نیقی  هب  : » دیامرف یم
ناتخرد و  دـشوجب ، غاب  دوخ  نورد  زا  اه  همـشچ هک  تسا  نیا  رد  شفطل  اما  تسا ، بآ  ياهرهن  ياراد  اتعیبط  غاب  هک  تسا  تسرد 
دوجوم نآ  رد  اه  همشچ زا  یفلتخم  عاونا  هک  همشچ  عون  کی  هن  دراد ، تشهب  ياهغاب  هک  تسا  يزایتما  نیا  دنک ، بورشم  امئاد  ار 

.تسا

537 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

538 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتسب  رس  تروص  هب  هدرک و  هراشا  یتشهب  رگید  ياهتمعن  هب  سپس  هیآ 16 -) )
(. ْمُهُّبَر ْمُهاتآ  ام  َنیِذِخآ  « ) دنراد یم تفایرد  هدیشخب  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  و  : » دیوگ یم

.دنوش یم اریذپ  ار  یهلا  بهاوم  نیا  يدونشخ  تبغر و  اضر و  لامک  قایتشا و  لیم و  تیاهن  اب  اهنآ  ینعی 
ْمُهَّنِإ « ) دندوب ناراک  وکین  زا  ایند ) يارس  رد   ) نآ زا  شیپ  اهنآ  اریز   » تسین تهج  یب میظع  ياهشاداپ  نیا  دیازفا : یم هیآ  لابند  رد  و 

(. َنِینِسُْحم َِکلذ  َْلبَق  اُوناک 
.ادخ قلخ  هب  اهیکین  عاونا  مه  دوش و  یم لماش  ار  ادخ  تعاطا  مه  هک  دراد  یعیسو  ینعم  هدمآ  اجنیا  رد  هک  يراک  وکین  ناسحا و 

538 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

.دنک یم نایب  اهنآ  فاصوا  نایم  زا  ار  فصو  هس  هتخادرپ ، اهنآ  ندوب  راک  وکین  یگنوگچ  حیضوت  هب  دعب  هب  نیا  زا  هیآ 17 -) )
(. َنوُعَجْهَی ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُوناک  « ) دندیباوخ یم ار  بش  زا  یمک  اهنآ  : » هک نیا  تسخن 

تدابع دنـشاب و  باوخ  رد  امامت  هک  ار  یئاهبـش  دـنتخادرپ و  یم بش  زامن  تداـبع و  هب  دـندوب و  رادـیب  ار  یـشخب  بش ، همه  ینعی 
.تسا هدوب  مک  دوش  توف  یلکب  اهنآ  زا  هنابش 

538 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَْألِاب  َو  « ) دندرک یم رافغتسا  ناهاگرحس  رد  و  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  اهنآ  فصو  نیمود  هیآ 18 -) )
هک یلماوع  و  هتـسشن ، ورف  يدام  یگدـنز  ياغوغ  لاق و  مارآ ، رظن  ره  زا  طیحم  و  تسا ، باوخ  رد  نـالفاغ  مشچ  هک  بش  رخآ  رد 

زاـین زار و  هب  دوـبعم  هاگـشیپ  رد  دـنور ، یم ادـخ  هاـگرد  هب  و  دـنزیخ ، یم رب  تـسا  شوماـخ  دراد  لوغـشم  دوـخ  هـب  ار  ناـسنا  رکف 
.دننک یم رافغتسا  دوخ  ناهانگ  زا  اصوصخم  و  دنناوخ ، یم زامن  دنزادرپ ، یم

538 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیازفا یم هدرک ، هراشا  یتشهب  ناراک  زیهرپ  فصو  نیموس  هب  سپس  هیآ 19 -) )
(. ِموُرْحَْملا ِِلئاَّسِلل َو  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َو  « ) دوب مورحم  لئاس و  يارب  یّقح  اهنآ  لاوما  رد  «و 
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539 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدرمش  مزال  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  اجنیا  رد  ّقح »  » هب ریبعت 
ناوت یم دنا و  هدومن دهعت  دنا و  هدرک مازلا  نتـشیوخ  رب  دوخ  اهنآ  ای  و  یعرـش - بجاو  قوقح  ریاس  سمخ و  تاکز و  دننام  تسا -

.دنتسین نآ  هب  دیقم  نارگید  هک  یلاح  رد  دننک  یم ادا  ار  قوقح  نیا  اهنآ  هک  تسا  نآ  نارگید  اب  ناراک  وکین  قرف  هک  تفگ 
.تسا بجاو  تاکز  زا  ریغ  يزیچ  مولعم » قح   » زا روظنم  هک  هدش  دیکأت  هدیسر  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  عبانم  زا  هک  یتایاور  رد 

صخـش مورحم »  » یلو دنک ، یم کمک  ياضاقت  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  لئاس » : » دنا هتفگ یعمج  مورحم »  » و لئاس »  » نایم قرف  رد 
راک بسک و  دسر و  یمن یئاج  هب  شتـسد  اما  دهد  یم جرخ  هب  ار  شـشوک  شالت و  تیاهن  دوخ  تشیعم  يارب  هک  تسا  يدنموربآ 

.دنک یمن کمک  ياضاقت  یسک  زا  هدرک ، يرادنتشیوخ  لاح  نیا  اب  تسا و  هدیچیپ  مه  هب  شیگدنز  و 
تسامش رب  دننک ، کمک  ياضاقت  دنیآ و  امش  دزن  نادنمزاین  دینیشنن  رظتنم  زگره  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ریبعت  نیا  لاح  ره  هب 

ظفح ار  ناشیوربآ  دیئاشگب و  ار  ناشتالکشم  هرگ  هدومن ، کمک  اهنآ  هب  و  دینک ، ادیپ  ار  مورحم  دنموربآ  دارفا  دینک و  وجتسج  هک 
.دییامن

539 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

؟ دینیب یمن ایآ  تسامش  دوجو  رد  ادخ  ياه  هناشن هیآ 20 -) )
رد ادخ  ياه  هناشن زا  نخس  اجنیا  رد  تفگ  یم نخس  نایتشهب  نایخزود و  تافص  داعم و  هلأسم  نوماریپ  هک  نیشیپ  تایآ  بیقعت  رد 

تاریخ همه  يوس  هب  تکرح  أدبم  هک  وا  تافص  ادخ و  تخانش  دیحوت و  هلأسم  هب  وسکی  زا  ات  تسا ، ناسنا  دوخ  دوجو  رد  نیمز و 
نیا نیمز و  يور  رد  تایح  قلاخ  هک  ارچ  گرم ، زا  سپ  یگدنز  داعم و  هلأسم  رب  وا  تردق  هب  رگید  يوس  زا  و  دـنوش ، انـشآ  تسا 

.دشاب یم زین  تایح  دیدجت  رب  رداق  اهیتفگش  بئاجع و  همه 
(. َنِیِنقوُْمِلل ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو  « ) تسا نیقی  ناگدنیوج  يارب  یتایآ  نیمز  رد  و  : » دیامرف یم تسخن 

540 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ادخ  دودحم  ان  تمکح  ملع و  نایاپ و  یب تردق  قح و  ياه  هناشن یتسار  هب 
.تسین یفاک  اهنآ  همه  تخانش  يارب  یناسنا  چیه  رمع  هک  تسا  ناوارف  ردقنآ  یکاخ  هرک  نیمه 

ارف شوگ  دراد  يدایز  تاـعلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  ناـهج  فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی  نانخـس  زا  يا  هشوگ هب  اـجنیا  رد  تسین  دـب 
.میهد

هرک یجراخ  رـشق  رگا  الثم  تسا ، هتفر  راک  هب  يراک  هزیر  تقد و  ياـهتنم  یعیبط  لـماوع  میظنت  رد  : » دـیوگ یم نیـسیروم  یـسرک 
اپ دنچ  اهایرد  قمع  هاگ  ره  ای  درک ، یمن ادیپ  دوجو  تایح - یلصا  هدام  ینعی  نژیسکا - دوب  یم تسه  هچنآ  زا  رتمیخض  اپ  هد  نیمز 

یناویح ای  یتابن و  یگدنز  هنوگ  چیه  ناکما  رگید  دـش و  یم بذـج  نیمز  نبرک  نژیـسکا و  هیلک  تقو  نآ  دوب  یلعف  قمع  زا  رتشیب 
«. دنام یمن یقاب  كاخ  حطس  رد 

اوه رد  دوجوم  نژیسکا  رادقم  رگا  تسا ...  نژیـسکا  نیمز  فارطا  ياوه  زا  دص  رد  کی  تسیب و  اهنت  : » دیوگ یم رگید  ياج  رد  و 
رد یتـخرد  هب  يا  هقرج رگا  و  دـش ، یم قرتـحم  ملاـع  نیا  ینتخوس  داوم  ماـمت  دوب  دـص  رد  هاـجنپ  دـص  رد  کـی  تسیب و  ياـج  هب 

«! تخوس یم لماک  روطب  لگنج  مامت  دیسر ، یم یلگنج 

540 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 
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(. ْمُکِسُْفنَأ ِیف  َو   ) تسا یتایآ  زین  امش » دوخ  دوجو  رد  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. َنوُرِْصُبت الَف  َأ  ( !؟» دینیب یمن ار ) قح  راکشآ  يا  هناشن تایآ و  همه  نیا  دینک و  یمن زاب  مشچ   ) ایآ »

نآ رد  یبیاجع  هکلب  دراد ، دوجو  زین  ریغـص  ملاع  نیا  رد  تسا  ریبک  ملاع  رد  هچنآ  تسا و  یتسه  ملاع  هبوجعا  ناسنا  کـش  نودـب 
.تسین ناهج  ياج  چیه  رد  هک  تسا 

یتح کیراب و  تشرد و  ياهگر  رتم ! ولیک  رازه  اههد  اصوصخم  هیر و  هیلک و  بلق و  دننام  تسا  ناسنا  ندـب  رد  هک  یئاههاگتـسد 
ساوح و  دنتسه ، ناسنا  نت  لولـس  درایلیم » نویلیم  هد   » هیوهت هیذغت و  یناسربآ و  لوؤسم  و  دوش ، یمن هدید  مشچ  اب  هک  یئاهگریوم 

541 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسوا  تایآ  زا  میظع  یتیآ  مادک  ره  رگید  ساوح  یئاونش و  یئانیب و  دننام  یفلتخم 
اهناسنا همه  لوقع  هک  تسا  ناسنا  لقع  حور و  نامتخاس  و  هدنام ، هتخانشان  نانچمه  نآ  رارسا  هک  تایح »  » يامعم رتمهم  همه  زا  و 

.تسا زجاع  نآ  كرد  زا 
«. تسا هتخانش  ار  شیوخ  يادخ  دسانشب  ار  شیوخ  هک  یسک  : » دومرف هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  اذل  و 

541 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

امش يزور  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  داعم  رب  وا  تردق  راگدرورپ و  تمظع  ياه  هناشن زا  شخب  نیموس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 22 -) )
(. َنوُدَعُوت ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو  « ) دوش یم هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  و  تسا ، نامسآ  رد 

یگدـنز تایح و  رد  نآ  شقن  دـیآ و  یم ام  يوس  هب  نامـسآ  زا  هک  ار  باـتفآ  رون  مه  دوش ، یم لـماش  ار  ناراـب  مه  قزر »  » موهفم
.تسا هدنز  تادوجوم  همه  تایح  هیام  هک  ار  اوه  نینچمه  و  تسا ، ساسح  هداعلا  قوف 

يزور هک  دـهد  یم نانیمطا  ناسنا  هب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تسا  يزور  يارب  صرح  نامه  دوش ، یم یمدآ  تریـصب  عنام  هک  يزیچ 
.درگنب یتسه  ناهج  ياهیتفگش  هب  تحار  لایخ  اب  دناوتب  ات  تسا ، هدش  نیمضت  وا 

دوخ زا  مود  هیآ  و  دـیوگ ، یم نخـس  نیمز  هرک  رد  ناسنا  دوجو  لماوع  زا  تسخن  هیآ  دراد : یفیطل  بیترت  قوف  هیآ  هس  لاح  ره  هب 
.وا ءاقب  ماود و  لماوع  زا  موس  هیآ  و  ناسنا ، دوجو 

541 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، دای  دنگوس  هیآ  نیا  رد  بلطم  دیکأت  يارب  اذل  هیآ 23 -) )
ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  « ) دیئوگ یم نخـس  امـش  هک  هنوگ  نامه  تسا ، قح  بلطم  نیا  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  »

(. َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  ام  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ 
فیعـض رواب و  رید  كاکـش و  ناگدـنب  هب  نداد  نانیمطا  يارب  شتردـق  تمظع و  نآ  اـب  دـنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  یئاـج  هب  راـک 

هدش هداد  هدعو  تمایق  باقع  باوث و  ياه  هدعو يزور و  قزر و  هنیمز  رد  امـش  هب  هچنآ  هک  دنک  یم دای  دنگوس  صیرح  سفنلا و 
.تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  چیه  و  تسا ، قح  همه 

541 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هتـشذگ بلاطم  دییأت  دیکأت و  يارب  نیـشیپ  ماوقا  ایبنا و  تشذگرـس  زا  یئاه  هشوگ دـعب  هب  نیا  زا  ع :)  ) میهاربا نانامهیم  هیآ 24 -) )
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542 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  زارف  نیتسخن  و  دوش ، یم حرطم 
دلوت هب  تراـشب  ار  وا  و  دـندش ، رهاـظ  ع )  ) میهاربا رب  ناـیمدآ  لکـش  رد  طوـل  موـق  باذـع  يارب  هک  تسا  یناگتـشرف  تشذـگرس 

.دوب ازان  نسم و  زین  شرسمه  دوب و  هدیسر  يریپ  نس  هب  میهاربا  هک  نیا  اب  دنداد  يدنزرف 
ردقم هراب  رد  هچنآ  يارب  تسا  يدیکأت  توترف  ریپ و  ردام  ردپ و  نیا  هب  لاس  نس و  نیا  رد  دنمورب  دـنزرف  نیا  ندرک  اطع  وسکی  زا 

.دمآ هتشذگ  تایآ  رد  هک  اهیزور  ریاس  ندوب 
هدـش ثحب  نآ  زا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یـسانش  ادـخ  تایآ  زا  تسا  یتیآ  و  قح ، یئاـناوت  ردـق و  رب  تسا  یلیلد  رگید  يوس  زا  و 

.تسا
باذع زا  نخـس  هک  دعب  تایآ  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه ، قح  تیامح  لومـشم  هک  نامیا  اب  ماوقا  يارب  تسا  یتراشب  موس  يوس  زا  و 

.نامیا یب نامرجم  يارب  تسا  يدیدهت  رادشه و  دیوگ  یم طول  موق  كانلوه 
ُثیِدَـح َكاتَأ  ْلَه  ( !؟» تسا هدیـسر  وت  هب  میهاربا  راوگرزب  ياهنامهم  ربخ  ایآ  : » دـیامرف یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 

(. َنیِمَرْکُْملا َمیِهاْربِإ  ِْفیَض 

542 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

مالس تفگ : وا  وت ! رب  مالس  دنتفگ : دندش و  دراو  وا  رب  هک  نامز  نآ  رد  : » دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  لاح  حرـش  هب  سپـس  هیآ 25 -) )
(. َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ٌمالَس  َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  «! ) دیا هتخانش ان  یتیعمج  هک  امش  رب 

542 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هب یناهنپ  سپ  ، » دـش راک  هب  تسد  اروف  دوخ  نانامهیم  یئاریذـپ  يارب  تواخـس ، رپ  زاون و  ناـمهیم  میهاربا  لاـح  ره  هب  هیآ 26 -) )
(. ٍنیِمَس ٍلْجِِعب  َءاجَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف  « ) دروآ اهنآ ) يارب  ار  يا  هدش نایرب  و   ) هبرف هلاسوگ  تفر و  دوخ  هداوناخ  يوس 
.دندرگ يا  هنیزه رپ  یئاریذپ  نینچ  زا  عنام  دنوش  هجوتم  نانامهیم  رگا  دوب  نکمم  هک  نیا  يارب  درک ؟ نینچ  میهاربا  ارچ 

، درک هیهت  لصفم  ناوارف و  ياذغ  دندوب  رفن  هدزاود  رثکا  دح  رفن و  هس  یـضعب  هتفگ  هب  هک  دودعم  ياهنامهیم  يارب  میهاربا  ارچ  اما 
هدیزگرب اذغ  نانامهیم  هزادـنا  هب  اهنت  دـسر  ارف  اهنآ  يارب  ینامهیم  هاگ  ره  دنمتواخـس  صاخـشا  الومعم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 

543 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 
کیرـش و نآ  رد  دـننک  یم راک  نانآ  يارب  هک  یناسک  مامت  نانامهیم  رب  هوـالع  هک  دـنزاس  یم مهارف  یئاذـغ  هکلب  دـننک ، یمن هیهت 

.دنریگ یم رظن  رد  مه  ار  رگید  نایفارطا  ناکیدزن و  ناگیاسمه و  یتح  و  دنشاب ، میهس 

543 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. ْمِْهَیلِإ َُهبَّرَقَف  « ) دراذگ اهنآ  کیدزن  و   » دروآ نانامهیم  يارب  ار  اذغ  نیا  اصخش  میهاربا  هیآ 27 -) )
(. َنُولُکْأَت َلاق َأ ال  ( !؟» دیروخ یمن اذغ  امش  ایآ  تفگ :  » دنرب یمن اذغ  يوس  هب  تسد  اهنآ  هک  دید  بجعت  اب  یلو 

543 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2160 

http://www.ghaemiyeh.com


تـشحو ساسحا  نانآ  زا   » دنرب یمن اذغ  يوس  هب  تسد  دید  هک  یماگنه  دنرـشب و  سنج  زا  اهنآ  درک  یم روصت  میهاربا  هیآ 28 -) )
(. ًۀَفیِخ ْمُْهنِم  َسَجْوَأَف  « ) درک

دروخب يرگید  ياذغ  زا  یسک  هاگ  ره  دنتسه - یتنس  قالخا  هب  دنبیاپ  هک  ماوقا - زا  يرایسب  نایم  رد  مه  زورما  نامز و  نآ  رد  اریز 
یکانرطخ راک  يارب  وا  هک  دـش  یم ادـیپ  نامگ  نیا  دربن  اذـغ  هب  تسد  نامهیم  رگا  .دـنک و  یمن یتنایخ  دـناسر و  یمن يرازآ  وا  هب 

.تسا هدمآ 
راگدرورپ ناگتـشرف  نالوسر و  ام  سرتن » دـنتفگ : وا  هب  - » تسا هدـمآ  دوه  هروس  هیآ 70  رد  هک  هنوگ  نامه  ناـنامهیم - اـجنیا  رد 

(. ْفَخَت اُولاق ال   ) میاوت
(. ٍمِیلَع ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو  « ) دنداد اناد  يرسپ  دلوت  هب  تراشب  ار  وا  و  : » دیازفا یم سپس 

یگرزب دنمـشناد  ملاع و  هدنیآ  رد  هک  دـشاب  وا  رد  يدادعتـسا  تسا  نکمم  اما  تسین ، ملاع »  » دـلوت ماگنه  هب  دـنزرف  تسا  یهیدـب 
.تسا نیمه  اجنیا  رد  روظنم  و  دوش ،

.تسا هدوب  قاحسا »  » دنزرف نیا  هک  تسا  نیا  روهشم  و 

543 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: تفگ دز و  دوخ  تروص  هب  دیشک  یم دایرف  بجعت ) یلاحشوخ و  زا   ) هک یلاح  رد  دمآ  ولج  شرـسمه  ماگنه  نیا  رد  (- » هیآ 29 )
(. ٌمیِقَع ٌزوُجَع  َْتلاق  اهَهْجَو َو  ْتَّکَصَف  ٍةَّرَص  ِیف  ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف  « ) متسه ازان  ینز  ریپ  هک ) یلاح  رد  دروآ  مهاوخ  يرسپ  ایآ  )

543 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

544 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنتفگ : : » دنک یم لقن  وا  هب  ار  ناگتشرف  خساپ  هیآ  نیا  رد  نآرق  یلو  هیآ 30 -) )
(. ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاق  َِکلذَک  اُولاق  « ) تساناد میکح و  وا  تسا و  هتفگ  نینچ  تراگدرورپ 

يزیچ هب  شا  هدارا دوش و  رداص  وت  راگدرورپ  ناـمرف  هک  یماـگنه  اـما  تسا ، نینچ  زین  ترهوش  یتسه و  یتوترف  نز  ریپ  وت  هچ  رگ 
دبای یم ققحت  دیدرت  نودب  دریگ  قلعت 

544 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 27  زاغآ 

544 ص :  تایراذ .....  هروس  همادا 

544 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

رد وا  هب  نداد  تراشب  میهاربا و  رب  ناگتشرف  دورو  يارجام  بیقعت  رد  تسا : یتربع  تیآ و  طول  موق  هدید  الب  ياهرهش  هیآ 31 -) )
.تفرگ رد  طول »  » موق هراب  رد  ناگتشرف »  » و میهاربا »  » نایم هک  تسا  ییوگتفگ  زا  ثحب  قاحسا  دلوت  هراب 

همادا یتسرپ  تب  كرـش و  هنوگ  ره  اب  هزراـبم  دـنوادخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  هب  ماـش ، هب  دـیعبت  زا  سپ  میهاربا  هک : نیا  حیـضوت 
غیلبت و يارب  هک  تفای  تیرومأـم  وا  يوس  زا  ـالامتحا  تسیز و  یم وا  رـصع  رد  دوب  گرزب  ناربماـیپ  زا  هک  طول »  » ترـضح داد ، یم
كرـش و هب  هدولآ  هک  دمآ  يراکهنگ  موق  نایم  رد  وا  دنک ، رفـس  مودس ) ياهرهـش  ینعی   ) ماش قطانم  زا  یکی  هب  ناهارمگ  تیاده 
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موق نیا  كاله  رومأم  ناگتـشرف  زا  یهورگ  ماجنا  رـس  دوب  طاول  يزاب و  سنجمه  هانگ  رت  تشز همه  زا  و  دندوب ، يرایـسب  ناهانگ 
.دندمآ میهاربا  دزن  البق  اما  دندش 

يارب هک  ارچ  دنا ، هدماین وا  دزن  دنزرف  دلوت  تراشب  يارب  اهنت  و  دنور ، یم یمهم  راک  لابند  هب  اهنیا  دیمهف  نانامهیم  عضو  زا  میهاربا 
.دنراد یمهم  تیرومأم  درک  ساسحا  دنتشاد  تکرح  رد  هک  يا  هلجع رطاخ  هب  ای  و  دوب ، یفاک  رفن  کی  یتراشب  نینچ 

(. َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاق  ( ؟ ادخ ناگداتسرف » يا  تسیچ  امش  تیرومأم  تفگ :  » میهاربا دیوگ : یم ثحب  دروم  هیآ  رد  اذل 

544 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

اَّنِإ اُولاق  « ) میا هدش هداتسرف  یمرجم  موق  يوس  هب  ام  دنتفگ :  » میهاربا هب  و  هتشادرب ، دوخ  تیرومأم  يور  زا  هدرپ  ناگتشرف  هیآ 32 -) )
ج4، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  فلتخم  ناهانگ  اهیگدولآ و  عاونا  راتفرگ  هدـیقع  داسف  رب  هوالع  هک  یموق  َنیِمِرُْجم .) ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ 

545 ص :
دنتسه ینیگنن  تشز و 

545 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. ٍنیِط ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  َلِسُْرِنل  « ) میتسرفب اهنآ  رب  لگ  گنس  زا  یناراب  ات   » میراد تیرومأم  ام  دندوزفا : سپس  هیآ 33 -) )
رد و  تسا ، هدـمآ  لیّجـس »  » نآ ياج  هب  دوه  هروس  هیآ 82  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  لـگ ) زا  یگنـس  « ) ٍنیِط ْنِم  ًةَراـجِح   » هب ریبعت 

نامسآ زا  میظع  ياه  هرخص ندرک  لزان  هب  يزاین  یتح  مرجم  موق  نیا  ندرک  دوبان  يارب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هراشا  دیاش  عومجم 
.دیراب ورف  اهنآ  رب  ناراب  ياه  هناد دننام  مکحم و  نادنچ  هن  کچوک و  ياهگیر  زا  یناراب  هکلب  دوبن ،

545 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

َکِّبَر َْدنِع  ًۀَمَّوَسُم  « ) تسا هدش  هتـشاذگ  ناشن  ناراکفارـسا  يارب  تراگدرورپ  هیحان  زا  هک  یئاهگنـس  : » دندوزفا سپـس  هیآ 34 -) )
(. َنِیفِرْسُْمِلل

545 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

دراو وا  رب  ینانامهیم  ناونع  هب  دندمآ و  طول  ترضح  دزن  هک  ار - راگدرورپ  نالوسر  نیا  يارجام  هلابند  اجنیا  رد  نآرق  هیآ 35 -) )
دوخ هابتـشا  هب  يدوز  هب  اما  دندمآ ، اهنآ  غارـس  هب  دنرـشب  سنج  زا  يور  ابیز  یناناوج  اهنآ  هک  نیا  نامگ  هب  مرـش  یب موق  و  دندش ،

.دنک یم وگزاب  دنوادخ  يوس  زا  ار  نخس  هلابند  هدرک و  اهر  دش - انیبان  اهنآ  همه  نامشچ  و  دندرب ، یپ
َناک ْنَم  انْجَرْخَأَف  « ) میدرک جراخ  باذع ) لوزن  زا  لبق   ) دندرک یم یگدنز  طول ) موق  ي   ) اهرهـش رد  هک  ار  ینانمؤم  ام  : » دیامرف یم

(. َنِینِمْؤُْملا َنِم  اهِیف 

545 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 
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(. َنیِِملْسُْملا َنِم  ٍْتَیب  َْریَغ  اهِیف  انْدَجَو  امَف  «! ) میتفاین نامیا  اب  هداوناخ  کی  زج  قطانم ) نیا  مامت  رد   ) یلو (- » هیآ 36 )
رد رگا  یتح  مینک ، رفاک  تشونرس  راتفرگ  ار  نمؤم  دهد  یمن هزاجا  ام  تلادع  مینازوس و  یمن مه  اب  ار  رت  کشخ و  زگره  ام  يرآ !

.میهد یم شتاجن  دشاب  كاپ  نامیا و  اب  درف  کی  مرجم ، نامیا و  یب رفن  اهنویلیم  نایم 
: هدمآ تروص  نیا  هب  هیآ 59 و 60  رجح  هروس  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا 

كاله و  رهـش ، رد   ) ناگدـنامزاب زا  میتشاد  رّدـقم  هک  شرـسمه  زج  هب  داد ، میهاوخ  تاجن  ار  اهنآ  یگمه  هک  طول  نادـناخ  رگم  »
546 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشاب !» ناگدنوش )

وگزاب ار  تقیقح  کی  اهنآ  همه  هک  هدـش  نایب  فلتخم  تارابع  اب  نآرق  فلتخم  ياه  هروس رد  طول  موق  يارجام  زا  شخب  نیا  هتبلا 
رد دومن ، هدهاشم  ار  نآ  زا  يدعب  هاگن  ره  رد  درک و  هاگن  فلتخم  يایاوز  زا  هثداح  کی  هب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو  دنک ، یم

يور هک  دوش  یم مزال  هاگ  تیبرت  ماقم  رد  و  تسا ، هدـش  رارکت  حرطم و  تروص  نیمه  هب  اـبلاغ  یخیراـت  ثداوح  زین  دـیجم  نآرق 
.دراذگب هدنناوخ  نهذ  رد  قیمع  ریثأت  ات  دوش ، هیکت  اهراب  مهم  هلأسم  کی 

ینامسآ ياهگنس  زا  یناراب  سپس  درک  ور  ریز و  رگناریو  تخس و  يا  هزرل نیمز  اب  ار  هدولآ  موق  نیا  ياهرهـش  دنوادخ  لاح  ره  هب 
دـشاب یتربع  ات  تشگ ، نوفدم  ینامـسآ  ياهگنـس  اهراوآ و  ریز  ناشدیلپ  ياهدسج  یتح  دنامن ، اهنآ  زا  يرثا  دـیراب و  ورف  اهنآ  رب 

.هدولآ نامرجم  نامیا و  یب دارفا  همه  يارب  ناگدنیآ و  يارب 

546 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

كاـندرد باذـع  زا  هک  یناـسک  يارب  نشور  يا  هناـشن هدـید ) ـالب  ياهرهـش   ) نآ رد  و  : » دـیازفا یم هیآ  نـیا  رد  اذـل  و  هیآ 37 -) )
(. َمِیلَْألا َباذَْعلا  َنُوفاخَی  َنیِذَِّلل  ًۀَیآ  اهِیف  انْکَرَت  َو  « ) میدراذگ ياج  هب  دنسرت  یم

ناشدوجو رد  شریذپ  یگدامآ  هک  دنریگ  یم دنپ  یناسک  اهنت  ادخ  ياه  هناشن تایآ و  نیا  زا  هک  دـهد  یم ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا 
.دننک تیلوؤسم  ساسحا  و  دشاب ،

546 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

رثا رب  هک  یکاـندرد  تبقاـع  طول و  موق  ناتـساد  بیقعت  رد  اـجنیا  رد  نآرق  ناینیـشیپ : خـیرات  رد  تربـع  سرد  همه  نیا  هیآ 38 -) )
.دنک یم نیشیپ  ماوقا  زا  رگید  موق  دنچ  تشذگرس  هب  هراشا  دندرک  ادیپ  نیگنن  تشز و  رایسب  ناهانگ 

يوس هب  راکـشآ  یلیلد  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  نآ  رد  دوـب ) یتربـع  سرد  هناـشن و   ) زین یـسوم  یگدـنز )  ) رد و  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  َنْوَعِْرف  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  ْذِإ  یسُوم  ِیف  َو  « ) میداتسرف نوعرف 

« یـسوم  » هک تسا  ود  ره  ای  یلقع  دـنمورین  قطنم  لیلد و  ای  هزجعم  اجنیا  رد  روظنم  و  ددرگ ، طلـست  هیاـم  هک  تسا  يزیچ  ناطلـس » »
.درک هدافتسا  نآ  زا  نوعرف  ربارب  رد  (ع )

546 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

547 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  شطابترا  هاوگ  هک  ع )  ) یسوم گرزب  تازجعم  میلست  هن  نوعرف  اما  هیآ 39 -) )
زا شدوجو  مامت  اب   » تشاد هک  يربکت  رورغ و  رطاخ  هب  هکلب  دروآ ، دورف  میظعت  رـس  وا  یقطنم  لئالد  لباقم  رد  هن  و  دش ، دوب  ادخ 
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(. ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاس  َلاق  ِِهنْکُِرب َو  یَّلَوَتَف  «! ) هناوید ای  تسا  رحاس  ای  درم ) نیا  : ) تفگ تفاترب و  يور  يو 
یئوگ ضقانت  یمگ و  رد  رـس  راتفرگ  دـنداد  یم گرزب  ءایبنا  هب  هک  نیغورد  ياهتبـسن  اهتمهت و  رد  وگروز  نارابج  هک  نیا  بلاـج 

هزیر زا  هدافتـسا  اب  هک  دشاب  يرایـشوه  ناسنا  دیاب  رحاس »  » هک نیا  اب  نونجم ، هاگ  و  دندناوخ ، یم رحاس  ار  اهنآ  هاگ  دندوب ، یبیجع 
هک یلاـح  رد  دـیامن ، لاـفغا  ار  مدرم  دـهد و  ماـجنا  ار  يزیگنا  باـجعا  ياـهراک  ایـشا  فلتخم  صاوخ  یناور و  لـئاسم  اـهیراک و 

.تسا نآ  لباقم  هطقن  نونجم 

547 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دهد یم ربخ  نینچ  شناوعا  رابج و  نوعرف  راک  هجیتن  زا  نآرق  اما  هیآ 40 -) )
ِّمَْیلا ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  ُهانْذَخَأ َو  «َ دوب شنزرس  روخ  رد  هک  یلاح  رد  میدنکفا ، ایرد  هب  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  وا و  ام  ور  نیا  زا  »

( ٌمِیُلم َوُه  َو 

547 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، داع »  » موق یلامجا  تشونرس  هب  سپس  هیآ 41 -) )
َحیِّرلا ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  ْذِإ  ٍداع  ِیف  َو  « ) میداتسرف اهنآ  رب  ناراب  یب يداب  دنت  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ) یتیآ   ) زین داع  موق  تشذگرـس  رد  »

(. َمیِقَْعلا
و دشاب ، هتـشادن  یتکرب  هدیاف و  و  دـیامنن ، حـیقلت  ار  ناهایگ  دـنکن ، لمح  دوخ  اب  از  ناراب ياهربا  هک  تسا  ینامز  اهداب  ندوب  میقع 

.درواین هارمه  يزیچ  يدوبان  تکاله و  زج 

547 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

ار نآ  هک  نیا  رگم  تشذگ  یمن زیچ  چیه  رب  : » دیازفا یم هتخادرپ ، دش  طلسم  داع  موق  رب  هک  يداب  دنت  فیصوت  هب  سپس  هیآ 42 -) )
(. ِمیِمَّرلاَک ُْهتَلَعَج  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ْتَتَأ  ٍء  ْیَش ْنِم  ُرَذَت  ام  « ) تخاس یم هدیسوپ  ياهناوختسا  نوچمه 

حالطـصا هب  ندـیبوک و  مهرد  بیرخت و  رب  هوالع  هکلب  دوبن ، یلومعم  داب  دـنت  کی  داع  موق  داـب  دـنت  هک  دـهد  یم ناـشن  ریبعت  نیا 
.دناسوپ یم ار  نوگانوگ  ءایشا  هک  دوب  یتیمومسم  یگدنزوس و  ياراد  یکیزیف ، ياهراشف 

( توم رضح  نامع و  نایم  يا  هقطنم « ) فاقحا  » نیمزرـس رد  هک  داع »  » دنمتورث دنمورین و  موق  تشونرـس  هب  یهاتوک  هراشا  دوب  نیا 
.دنتسیز یم

548 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

548 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیامرف یم اهنآ  هراب  رد  دسر و  یم دومث »  » موق هب  تبون  اهنآ  زا  دعب  هیآ 43 -) )
: دش هتفگ  اهنآ  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ) یتربع   ) دومث موق  تشذگرس  رد  زین  «و 
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(. ٍنیِح یَّتَح  اوُعَّتَمَت  ْمَُهل  َلِیق  ْذِإ  َدوُمَث  ِیف  َو   ) باذع رظتنم  سپس  و  دیشاب » دنم  هرهب هاتوک  یتدم 
ناونع هب  هک  ار  يرتش  اهنآ  : » تسا هدـش  هراـشا  نآ  هب  دوه  هروس  هیآ 65  رد  هک  تسا  یتلهم  زور  هس  ناـمه  ٍنیِح » یَّتَـح   » زا روظنم 
باذع رظتنم  نآ  زا  دعب  و   ) دیریگ هرهب  ناتیاه  هناخ رد  زور  هس  تفگ : اهنآ  هب  حلاص  ناشربمایپ  دنروآرد و  ياپ  زا  دوب  هدمآ  زاجعا 

«. ریذپان فلخت تسا  يا  هدعو نیا  دیشاب ) یهلا 

548 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هاـگن هریخ ) هریخ   ) هـک یلاـح  رد  تـفرگ ، ارف  ار  ناـنآ  هقعاـص  دـندز و  زاـب  رـس  ناـشراگدرورپ  ناـمرف  زا  اـهنآ   » يرآ هیآ 44 -) )
(. َنوُرُْظنَی ْمُه  ُۀَقِعاَّصلا َو  ُمُْهتَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَف   ) دنشاب هتشاد  عافد  تردق  هکنآ  یب دندرک » یم

ياـپ زا  متـس و  ملظ و  یتـسرپ و  تب دـننام  دنتـشاد ، حـلاص  توعد  لوـط  رد  اـهنآ  هک  تسا  یئاهیچیپرـس  ماـمت  هب  هراـشا  هلمج  نیا 
هب هباـنا  هبوت و  ياـج  هب  دـنداد و  ماـجنا  زور  هس  نیا  لوط  رد  هک  ییاهیچیپرـس  طـقف  هن  دوب ، حـلاص »  » هزجعم هک  يا  هقاـن ندروآرد 

.دنتفر ورف  رورغ  تلفغ و  رد  ادخ  هاگرد 

548 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

ناوـت هک  دـنداتفا  نیمز  رب  ناـنچ  : » هک تسا  نیا  دـیامرف  یم شکرـس  موـق  نیا  هراـب  رد  هک  يا  هلمج نیرخآ  ماـجنا  رـس  هیآ 45 -) )
(. َنیِرِصَْتنُم اُوناک  ام  ٍماِیق َو  ْنِم  اوُعاطَتْسا  اَمَف  « ) دنبلط يرای  یسک  زا  دنتسناوتن  دنتشادن و  نتساخرب 

هلان تردق  هن  و  دنتشاد ، نتشیوخ  زا  عافد  نتساخرب و  يارای  دوخ  هن  هک  دیبوک  نیمز  رب  درک و  ریگلفاغ  ار  اهنآ  نانچ  هقعاص  يرآ !
.دش نارگید  يارب  یتربع  سرد  ناشتشذگرس  و  دنداد ، ناج  لاح  نیمه  رد  و  ندیبلط ، کمک  دایرف و  و 

548 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

زا شیپ  ار  حون  موق  نینچمه  : » دـیامرف یم هدرک ، حون  موق  ینعی  موـق  نیمجنپ  تشونرـس  هب  یهاـتوک  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
(. َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو  « ) دندوب یقساف  موق  هک  ارچ  میدرک ، كاله  اهنآ 

549 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دراذگ ، نوریب  مدق  دنوادخ  نامرف  هدودحم  زا  هک  دنیوگ  یم یسک  هب  قساف » »
.دوش ناهانگ  ریاس  ای  ملظ  رکف و  هب  هدولآ  و 

549 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

رد دزادرپ و  یم شنیرفآ  ملاع  رد  دنوادخ  تمظع  تایآ  هلأسم  هب  رگید  راب  نآرق  میهد ! یم شرتسگ  ار  اهنامسآ  هتسویپ  هیآ 47 -) )
رد و  دـنک ، یم لیمکت  تشذـگ  ناسنا  دوجو  نیمز و  رد  وا  تایآ  هراب  رد  هروس  نیمه  تایآ 20 و 21  رد  هک  ار  یئاـهثحب  تقیقح 
انب تردـق  اب  ار  نامـسآ  ام  و  : » دـیامرف یم تسخن  .تسا  گرم  زا  سپ  یگدـنز  داـعم و  هلأـسم  رب  دـنوادخ  تردـق  رب  یلیلد  نمض 

(. َنوُعِسوَُمل اَّنِإ  ٍْدیَِأب َو  اهاْنیََنب  َءامَّسلا  َو  « ) میشخب یم تعسو  ار  نآ  هراومه  و  میدرک ،

549 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 
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(. َنوُدِهاْملا َمِْعنَف  اهانْشَرَف  َضْرَْألا  َو  «! ) میتسه يا  هدننارتسگ بوخ  هچ  میدرتسگ و  ار  نیمز  و  (- » هیآ 48 )
.دشاب یم راکشآ  یبوخ  هب  تسا  مکاح  اهنآ  رب  هک  یصاخ  ماظن  رد  مه  اهنامسآ و  تمظع  رد  مه  میظع  تردق  نیا  ياه  هناشن

هدیرفآ ار  اهنامسآ  دنوادخ  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  هیآ  يانعم  ناهج » شرتسگ   » هلأسم رد  نادنمشناد  ریخا  تایفـشک  هب  هجوت  اب 
.دهد یم شرتسگ  امئاد  و 

رد زین  اهنامـسآ  هکلب  دوـش ، یم رت  نیگنـس هبرف و  اجیردـت  ینامـسآ  داوـم  بذـج  رثا  رب  نیمز ، هرک  اـهنت  هـن  دـیوگ : یم زورما  مـلع 
شرتسگ نیا  تعرس  یتح  دنوش ، یم رود  ناشکهک  زکرم  زا  تعرسب  دنراد  رارق  ناشکهک  کی  رد  هک  یناگراتس  ینعی  دنشرتسگ ،

.دنا هدرک يریگ  هزادنا عقاوم  زا  يرایسب  رد  ار 

549 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هیآ دسر  یم تاناویح  ناهایگ و  عاونا  نیمز و  ینامسآ و  فلتخم  تادوجوم  هب  تبون  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  دعب  هیآ 49 -) )
: دیامرف یم ثحب  دروم 

(. َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍء  ْیَش ِّلُک  ْنِم  َو  « ) دیوش رکذتم  دیاش  میدیرفآ  تفج  ود  زیچ  ره  زا  «و 
و هدش ، هتخاس  یفنم  تبثم و  تارذ  زا  ناهج  يایـشا  مامت  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  هب  هراشا  دـناوت  یم يزیچ ) ره  زا  « ) ٍء ْیَـش ِّلُک  ْنِم  »

یفنم هتـسیرتکلا  راـب  ياراد  هک  یئازجا  هلمج  زا  دـنا ، هتفاـی لیکـشت  یفلتخم  ءازجا  زا  اـهمتا »  » هک تـسا  ملـسم  یملع  رظن  زا  زورما 
550 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راب  ياراد  هک  یئازجا  و  دنوش ، یم هدیمان  نورتکلا »  » و دنتسه ،

.دراد مان  نوتورپ »  » دنتسه و تبثم  هتسیرتکلا 

550 ص :   ..... 50 ۀیآ (: 51) تایراذلا ةروس 

زا نم  هک  دیزیرگب  ادـخ  يوس  هب  سپ  : » دـیازفا یم هتـشذگ  يدـیحوت  ياهثحب  زا  يریگ  هجیتن کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف  « ) مراکشآ يا  هدنهد میب  امش  يارب  وا  يوس 

هثداح ای  دوجوم  اب  وس  کی  زا  ناسنا  هک  دوش  یم هتفگ  یئاج  رد  رارف »  » الومعم تسا ، یفیطل  بلاج و  ریبعت  اجنیا  رد  رارف »  » هب ریبعت 
هب دوش و  یم رود  هثداح  لحم  زا  مامت  تعرس  اب  اذل  دراد ، غارـس  يا  هطقن رد  یهاگهانپ  رگید  يوس  زا  و  هدش ، ورب  ور  یکانتـشحو 

هقطنم هک  صلاخ  دیحوت  هب  دیزیرگب و  تسا  یکانتشحو  هدیقع  هک  یتسرپ  تب كرش و  زا  زین  امش  دروآ ، یم يور  ناما  نما و  هطقن 
.دیرآ يور  تسا  یعقاو  ناما  نما و 

رارق نادـیواج  تداعـس  قح و  تمحر  شوغآ  رد  و  دـیزیرگب ، نادـیواج  باذـع  و  لهج ، یکیراـت  یناـمیا ، یب اهیدـب ، اـهیتشز ، زا 
.دیریگ

550 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

يارب نم  هک  دیهدن  رارق  يرگید  دوبعم  ادخ  اب  و  : » دیامرف یم هدرک ، هیکت  یتسرپاتکی  هلأسم  يور  رتشیب ، دیکأت  يارب  زاب  هیآ 51 -) )
(. ٌنِیبُم ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعْجَت  َو ال  « ) مراکشآ يا  هدنهد میب  وا  يوس  زا  امش 
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550 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

ملظ و كرت  اـتکی و  دـنوادخ  يوـس  هـب  ع )  ) یـسوم توـعد  ربارب  رد  نوـعرف  هـک  میدـناوخ  هروـس  نـیمه  هـیآ 39  رد  هیآ 52 -) )
هیلع هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  ناکرشم  يوس  زا  هک  تبسن  نیا  تسا ، نونجم »  » ای رحاس »  » وا هک  تخاس  مهتم  ار  یسوم  يرگدادیب ،

.تخاس یم هدرزآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  كاپ  حور  و  دوب ، نارگ  رایسب  نیتسخن ، كدنا  نانمؤم  يارب  دش  یم هداد  زین  هلآ  و 
رارق تمهت  نیگآرهز  ياـهریت  نیا  فدـه  هک  یتسین  وت  اـهنت  دـیوگ : یم ناـنمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يرادـلد  يارب  هیآ 

« هناوید ای  تسا  رحاس  وا  دنتفگ : هک  نیا  رگم  دشن  هداتـسرف  یموق  يوس  هب  اهنیا  زا  لبق  يربمایپ  چـیه  هک  تسا  هنوگ  نیا   » يا هتفرگ
(. ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاس  اُولاق  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام  َِکلذَک  )

551 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یخساپ  ناشریگمشچ  تازجعم  ربارب  رد  اریز  دندناوخ  یم رحاس »  » ار اهنآ 
دورف میلـست  رــس  يداـم  تازاـیتما  ربارب  رد  دـندوبن و  طـیحم  گـنرمه  هـک  ارچ  دـندرک  یم باـطخ  نوـنجم »  » و دنتــشادن ، یقطنم 

.دندروآ یمن

551 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

َأ  ) دننزب یتمهت  نینچ  همه  هک  دـندرک » یم شرافـس  نآ  هب  ار  رگیدـکی  دـناعم ) رفاک و  موق  نیا   ) ایآ : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 53 -) )
(. ِِهب اْوَصاوَت 

هب و  هتسشن ، هرواشم  هب  و  هداد ، لیکشت  یسلجم  خیرات  ءاروام  رد  یگمه  یئوگ  هک  دننک  یم لمع  تخاونکی  گنهامه و  نانچ  نآ 
.دوش هتساک  مدرم  هدوت  رد  اهنآ  رابتعا  ذوفن  زا  ات  دننک ، نونج  رحس و  هب  مهتم  امومع  ار  ءایبنا  هک  دنا  هدومن هیصوت  رگیدکی 

(. َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  « ) دنرگنایغط یموق  اهنآ  هکلب  : » دیازفا یم سپس 
.دنوش یم لسوتم  یتمهت  غورد و  ره  هب  هنحص  زا  قح  نادرم  ندرک  نوریب  يارب  هک  تسا  يرگنایغط  حور  رثا  نیا 

551 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

: دیامرف یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  رتشیب  يرادلد  رطاخ و  یّلست  يارب  زاب  هیآ 54 -) )
(. ْمُْهنَع َّلَوَتَف  « ) نادرگب يور  اهنآ  زا  دنتسین ) قح  ندینش  هب  رضاح  شکرس  یغاط و  موق  نیا  هک   ) نونکا »

(. ٍمُولَِمب َْتنَأ  امَف  « ) دوب یهاوخن  تمالم  روخ  رد  زگره   » و يا ، هداد ماجنا  لماک  روطب  ار  دوخ  هفیظو  وت  هک  شاب  نئمطم  و 
.تسا نآ  راظتنا  رد  يا  هتسیاش ياهلد  هک  روخم  مغ  دنریذپن  ار  قح  اهنآ  رگا 

کیدزن اهنآ  نامیا  مدع  زا  هاگ  هک  دوب  زوسلد  ردق  نآ  ربمایپ  دـهد  یم ناشن  هک  تسا  يرگید  تایآ  روآدای  تقیقح  رد  هلمج  نیا 
كاله اـهنآ  لاـمعا  رطاـخ  هب  هودـنا  مغ و  زا  ار  دوخ  یهاوخ  یم یئوگ  : » میناوخ یم فهک  هروس  هیآ 6  رد  هکنانچ  دـنک ، قد  دوب 

«. دنا هدرواین نامیا  نآرق  نیا  هب  اهنآ  هک  ارچ  ینک 

551 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

روصت دـندش و  نیگهودـنا  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش  لزاـن  قوف  هیآ  هک  یماـگنه  دـنا : هتفگ نارـسفم  هیآ 55 -) )
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يزیچ یلو  دسر ، یم ارف  يدوز  هب  یهلا  باذع  و  هدش ، عطق  ینامـسآ  یحو  تسا ، ناکرـشم  ربارب  رد  نخـس  نیرخآ  نیا  هک  دندرک 
دوس ار  نانمؤم  رّکذت  اریز  هد ، زردنا  رکذت و  هتسویپ  و  : » داد روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دش و  لزان  هیآ  نیا  هک  تشذگن 

552 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِینِمْؤُْملا .) ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  « ) دشخب یم
.دندرک شمارآ  ساسحا  یگمه  هک  دوب  اجنیا 

دنا هتـساخرب قح  ربارب  رد  تفلاخم  هب  یهورگ  رگا  تسوت ، نانخـس  راظتنا  رد  رانک  هشوگ و  رد  يا  هداـمآ ياـهلد  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دراذگ یم نانآ  سوفن  رد  ار  دوخ  ریثأت  وت  نیشنلد  راتفگ  و  دننآ ، قاتشم  لد  ناج و  زا  يرگید  هورگ 

552 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

هچ يارب  اـم   » هک تسا  نیا  دـنک  یم دوخ  زا  سک  ره  هک  یتـالاؤس  نیرتمهم  زا  نآرق : هاگدـید  زا  ناـسنا  تقلخ  فدـه  هیآ 56 -) )
؟» تسیچ ناهج  نیا  هب  ندمآ  اهناسنا و  شنیرفآ  فده   » و میا ؟» هدش هدیرفآ 

نوماریپ لبق  هیآ  رد  هک  ار  یثحب  و  دـیوگ ، یم خـساپ  ییاوتحمرپ  هدرـشف و  تاریبعت  اب  یناگمه  مهم و  لاؤس  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ 
دیاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  یلوصا  نیرتمهم  زا  نیا  هک  ارچ  دـنک ، یم لیمکت  دـش  نایب  نانمؤم  هب  يروآدای  رکذـت و 

.دزاس یم نشور  دوب  هدمآ  هروس  نیمه  هیآ 50  رد  هک  ار  ادخ  يوس  هب  رارف  ینعم  انمض  دنک ، بیقعت  ار  نآ 
ام َو   ) دـنوش کیدزن  نم  هب  دـنبای و  لـماکت  هار  نیا  زا  و  دـننک » متداـبع  هک  نیا  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  : » دـیامرف یم

(. ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ 

552 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

ٍقْزِر َو ْنِم  ْمُْهنِم  ُدیِرُأ  ام  «! ) دننک ماعطا  ارم  مهاوخ  یمن و  مهاوخ ، یمن يزور  اهنآ  زا  زگره   » مرادـن و اهنآ  هب  يزاین  نم  هیآ 57 -) )
(. ِنوُمِعُْطی ْنَأ  ُدیِرُأ  ام 

552 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

(. ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  وُذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا تردق  توق و  بحاص  و  هدنهد ، يزور  دنوادخ  (- » هیآ 58 )
قوف هیآ  رد  هک  تسا  تیدوبع »  » نامه یلـصا  فده  هک  دهد  یم ناشن  تقلخ  فده  هنیمز  رد  نآرق  تایآ  موهفم  رد  لمأت  یکدنا 

تمحر  » و دنریگ ، یم رارق  تیدوبع  ریـسم  رد  هک  دنتـسه  یفادها  شیامزآ » ناحتما و   » و شناد » ملع و   » هلأسم و  هدش ، هراشا  نآ  هب 
.تسا تیدوبع  نیا  هجیتن  دنوادخ » هعساو 

« تدابع  » تقیقح مینادـب  هک  تسا  نیا  مهم  اما  میا ، هدـش هدـیرفآ  راگدرورپ  تدابع  يارب  همه  اـم  هک  دوش  یم نشور  بیترت  نیدـب 
؟ تسیچ

553 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  روظنم  هزور  زامن و  دوعق و  مایق و  دوجس و  عوکر و  دننام  یمسارم  ماجنا  اهنت  ایآ 
.دنتیمها دجاو  یگمه  زین  یمسر  تادابع  دنچ  ره  اهنیا ؟ ياروام  تسا  یتقیقح  ای  تسا ؟

یـسک اـهنت  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، دوبعم  ربارب  رد  عوضخ  هجرد  نیرخآ  راـهظا  هدـمآ - تغل  نوتم  رد  هک  هنوـگ  نآ  تیدوـبع -» »
.تسین ادخ  زج  یسک  وا  تسا و  هدرک  ار  مارکا  ماعنا و  تیاهن  هک  دشاب  دوبعم  دناوت  یم
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.تسادخ هب  وا  برق  ناسنا و  کی  لماکت  جوا  تیاهن  تیدوبع  نیا  ربانب 
ریغ هچ  ره  و  درادـن ، رب  ماـگ  وا  هار  رد  زج  دـشیدنین ، قلطم  لاـمک  ینعی  یعقاو  دوـبعم  هب  زج  ناـسنا  هک  تسا  نآ  لـماک  تیدوـبع 

مهارف یشیامزآ  نادیم  نآ  هب  لوصو  يارب  ادخ  هک  رشب  شنیرفآ  یئاهن  فده  تسا  نیا  و  ار ! نتـشیوخ  یتح  دنک ، شومارف  تسوا 
.تسوا تمحر »  » سونایقا رد  ندش  قرغ  زین  شیئاهن  هجیتن  و  هداد ، ناسنا  هب  یهاگآ  ملع و  هتخاس و 

553 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

عون کـی  تقیقح  رد  تسا  تاـیراذ »  » هروس تاـیآ  نیرخآ  هک  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  دنمیهـس : یهلا  باذـع  رد  زین  اـهنیا  هیآ 59 -) )
طول موق  نوعرف و  موق  نوچمه  نیشیپ  ماوقا  تشونرس  نوماریپ  هک  یتایآ  اصوصخم  تسا ، هروس  نیا  فلتخم  تایآ  زا  يریگ  هجیتن

.تفگ یم نخس  شنیرفآ  فده  زا  هک  هتشذگ  تایآ  نینچمه  دیوگ ، یم نخس  دومث  داع و  و 
َنیِذَِّلل َّنِإَف   ) نیشیپ رگمتس  ماوقا  زا  ناشنارای » مهس  دننامه  تسا  باذع  زا  یگرزب  مهس  دندرک ، متس  هک  یناسک  يارب  و  : » دیوگ یم

(. ْمِِهباحْصَأ ِبُونَذ  َْلثِم  ًابُونَذ  اوُمَلَظ 
؟ دیآ یمن ام  غارس  هب  ارچ  تسا  قح  یهلا  باذع  رگا  دنیوگن  یپ  رد  یپ  و  ِنُولِْجعَتْسَی .) الَف  « ) دننکن هلجع  نیا  ربانب  »

هک تسا  نیا  ملظ  تقیقح  اریز  تسا ، ملظ  نیرتـگرزب  رفک  و  كرـش »  » هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  هورگ  نـیا  هراـب  رد  مـلظ »  » هـب ریبـعت 
هب و  دوش ، یم بوسحم  ملظ  قادصم  نیرتمهم  نداد  رارق  ادـخ  ياج  هب  ار  تب  املـسم  و  دـنهد ، رارق  هتـسیاش  لحم  ریغ  رد  ار  يزیچ 

554 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دنتشاد نیشیپ  كرشم  ماوقا  هک  دنتسه  یتشونرس  نامه  قحتسم  مه  اهنآ  لیلد  نیمه 

554 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 51) تایراذلا ةروس 

رب ياو  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، لیمکت  ترخآ  باذـع  هب  دـیدهت  اب  ار  ایند  باذـع  هب  دـیدهت  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 60 -) )
(. َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  « ) دوش یم هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  يزور  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک 

.دریگ یم نایاپ  هلأسم  نیمه  رب  دیکأت  اب  دش ، زاغآ  زیخاتسر  داعم و  هلأسم  زا  هروس  نیا  هک  هنوگ  نامه 
« تایراذ هروس  نایاپ  »

555 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

555 ص :  [ ..... 52  ] روط هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 49  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

555 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

نادـب و و  وسکی ، زا  ناـکاپ  ناـکین و  تشونرـس  داـعم و  هلأـسم  يور  نآ  ياـهثحب  ینیگنـس  هک  تسا  یئاـه  هروـس زا  زین  هروـس  نیا 
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.تسا رگید  يوس  زا  میظع  زور  نآ  رد  نامرجم 
.درک میسقت  شخب  شش  هب  ار  هروس  نیا  ياوتحم  ناوت  یم هتفر  مه  يور  و 

خزود و شتآ  تمایق و  ياه  هناشن یهلا و  باذـع  زا  ثحب  دوش  یم عورـش  یپ  رد  یپ  ياهدـنگوس  اـب  هک  هروس  نیتسخن  تاـیآ  - 1
(. ات 16 هیآ 1   ) دنک یم نارفاک  رفیک 

، درمش یمرب احورـشم  تسا  ناراکزیهرپ  راظتنا  رد  هک  تمایق  رد  ار  یهلا  بهاوم  یتشهب و  ياهتمعن  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  - 2
هدـش هراـشا  هروس  زا  شخب  نیا  رد  یتـشهب  ياـهتمعن  بلاـغ  هب  تقیقح  رد  و  دـهد ، یم رارق  هجوت  دروم  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  و 

(. ات 28 هیآ 17   ) تسا
رکذ وا  يارب  نانمـشد  هک  ار  یتاماهتا  و  دـیوگ ، یم نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  زا  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  - 3

(. ات 34 هیآ 29   ) دهد یم خساپ  نآ  هب  هدرشف  روطب  و  درمش ، یمرب دندرک  یم
(. ات 43 هیآ 35   ) دنک یم بیقعت  ار  هلأسم  نیا  نشور  یلالدتسا  اب  و  تسا ، دیحوت  زا  نخس  رگید  شخب  رد  - 4

556 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمایق  زور  تاصخشم  زا  يا  هراپ داعم و  هلأسم  هب  زاب  هروس  رگید  شخب  رد  - 5
(. ات 47 هیآ 44   ) ددرگ یم زاب 

هنیمز رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  یتاروتـسد  اب  تسین  رتشیب  هیآ  ود  هک  هروس  شخب  نیرخآ  رد  ماجنا  رـس  - 6
.دشخب یم نایاپ  ار  هتشذگ  ياهثحب  دنوادخ  يوس  زا  وا  تیامح  هدعو  راگدرورپ و  دمح  حیبست و  تماقتسا و  ربص و 

.تسا نآ  هیآ  نیتسخن  بسانت  هب  روط »  » هب هروس  نیا  يراذگمان 

556 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

نمیا شباذـع  زا  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  دـناوخب  ار  روط  هروس  سک  ره  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  هدـمآ  یثیدـح  رد 
«. دراد معنتم  شتشهب  رد  ار  وا  و  دزاس ،

يارب ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ ، دنک  توالت  ار  روط  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
«. دنک یم عمج  وا 

و رکفت ،»  » يارب يا  هلیـسو ار  توالت »  » نیا هک  تسا  یناسک  نآ  زا  ترخآ  اـیند و  رد  میظع  شاداـپ  رجا و  همه  نیا  هک  تسا  نشور 
.دنهد رارق  لمع »  » هار رد  يا  هلیسو دوخ  هبون  هب  زین  ار  نآ 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

556 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ینعی مهم  تیعقاو  کی  نایب  يارب  یئاهدنگوس  دوش ، یم عورـش  دـنگوس  اب  هک  تسا  یئاه  هروس زا  رگید  یکی  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
.اهناسنا لامعا  هبساحم  زیخاتسر و  داعم و  تمایق و  هلأسم 

(. ِروُّطلا َو  « ) روط هوک  هب  دنگوس  : » دیامرف یم
نخس دروم  هن  رد  هک  هدش  حرطم  دیجم  نآرق  زا  هیآ  هد  رد  هملک  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هوک »  » ینعم هب  تغل  رد  روط » »

زین ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  دوش  یم مولعم  هدـمآ ، نایم  هب  دـش  یم لزاـن  یـسوم  رب  یحو  اـجنآ  رد  هک  یهوک  ناـمه  انیـس » روط   » زا
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.تسا ینعم  نامه  روظنم 

556 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. ٍروُطْسَم ٍباتِک  َو   ...« ) تسا هدش  هتشون  هک  یباتک  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 2 )
557 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  تسا و  تاروت  هب  هراشا  ای  ریبعت  نیا  هدمآ  نآ  زا  لبق  هک  يدنگوس  بسانت  هب 

.ینامسآ بتک  همه 

557 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. ٍروُْشنَم ٍّقَر  ِیف  « ) هدرتسگ يا  هحفص رد  (- » هیآ 3 )
تسا هدرتسگ  زاب و  لاح  نیع  رد  هدش و  هتشاگن  تاحفص  نیرتهب  زا  يا  هحفص رب  هک  هدش  هدروخ  یباتک  هب  دنگوس  زین  هیآ  نیا  رد 

! هدیچیپ هن  و 

557 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلا  َو  « ) رومعملا تیب  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 4 )
، تسا دابآ  رومعم و  هراومه  نایجاح  راوز و  هلیسو  هب  هک  دنا  هدرک ریسفت  نیمز  رد  ادخ  هناخ  و  هبعک »  » هب یـضعب  ار  رومعملا » تیب  »

.تسا هدش  دابآ  هتخاس و  نیمز  يور  رد  تدابع ، يارب  هک  تسا  يا  هناخ نیتسخن  میناد  یم و 

557 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. ِعُوفْرَْملا ِفْقَّسلا  َو  « ) هتشارفارب فقس  و  (- » هیآ 5 )
«. میداد رارق  یظوفحم  فقس  ار  نامسآ  ام  : » میناوخ یم ءایبنا  هروس  هیآ 32  رد  هک  ارچ  تسا ، نامسآ  عوفرم » فقس   » زا روظنم 

یفقس هب  دنا و  هدناشوپ ار  نامسآ  رسارس  نانچ  نآ  ینامسآ  تارک  ناگراتـس و  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  فقـس »  » هب ریبعت 
ار نآ  فارطا  یمکحم  فقـس  نوچمه  اوه  زا  يا  هدرـشف رـشق  هک  دـشاب  نیمز » فارطا  ّوج   » هب هراـشا  تسا  نکمم  زین  و  دـننام ، یم

.دنک یم ظفح  یبوخ  هب  یناهیک  رابنایز  هعشا  ینامسآ و  ياهگنس  موجه  ربارب  رد  ار  نآ  هتفرگارف و 

557 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلا  َو  «! ) هتخورفارب ّولمم و  يایرد  هب ) دنگوس   ) و (- » هیآ 6 )
رد سپس  دنشک ، یم نازوس  بآ  رد  ار  اهنآ  : » میناوخ یم نمؤم  هروس  هیآ 71 و 72  رد  هکنانچ  تسا  هتخورفارب »  » ینعم هب  روجسم » »

«. دش دنهاوخ  لعتشم  شتآ 
.ددرگ یم رجفنم  سپس  دوش و  یم هتخورفارب  تمایق ، هناتسآ  رد  هک  تسا  ام  نیمز  هرک  ياهسونایقا  نیمه  ای  هتخورفارب  يایرد  نیا 

تاـیآ زا  ود  ره  هک  ارچ  دـشاب ، ود  ره  هب  مسق  قوـف  هیآ  تسا  نکمم  تـسا و  نـیمز  هرک  لد  رد  هـک  باذـم  داوـم  زا  یئاـیرد  اـی  و 
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.تسا ناهج  نیا  گرزب  ياهیتفگش  دنوادخ و 
558 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رظن  هب  نینچ  رگیدکی  اب  دنگوس  جنپ  نیا  موهفم  طابترا  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 

هوک  » دنیوگ یم نخـس  نآ  تایـصوصخ  یحو و  زا  همه  هک  ارچ  دنراد  رگیدکی  اب  یکیدزن  هطبار  تسخن  دنگوس  هس  هک  دـسر  یم
« رومعملا تیب   » و نآرق ، ای  دـشاب  تاروت  هاوخ  تسا ، ینامـسآ  باتک  هب  هراشا  زین  روطـسم » باـتک   » و دوب ، یحو  لوزن  لـحم  روط »

.تسادخ یحو  کیپ  ناگتشرف و  دمآ  تفر و  لحم 
- تفگ یم نخس  یعیرـشت »  » تایآ زا  هک  تسخن  دنگوس  هس  ربارب  رد  دیوگ - یم نخـس  ینیوکت »  » تایآ زا  رگید  دنگوس  ود  اما  و 
هک داعم  مهم  ياه  هناشن زا  یکی  هب  يرگید  و  تسا ، تمظع  اب  نامـسآ  ینعی  دـیحوت  هناشن  نیرتمهم  هب  هراشا  یکی  دـنگوس  ود  نیا 

.دهد یم خر  زیخاتسر  هناتسآ  رد 
.تسا عمج  دنگوس  جنپ  نیا  رد  داعم »  » و توبن » «، » دیحوت  » نیا ربانب 

558 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 52) روطلا ةروس 

باذـع : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  هدـش  دای  نآ  رطاـخ  هب  قوف  ياهدـنگوس  هک  یعوضوم  ناـیب  هب  نآرق  اـجنیا  رد  سپـس  هیآ 7 -) )
(. ٌِعقاَول َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  « ) دوش یم عقاو  تراگدرورپ 

558 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. ٍِعفاد ْنِم  َُهل  ام  « ) دوب دهاوخن  عنام  نآ  زا  يزیچ  و  (- » هیآ 8 )
تسا نیا  رگنایب  دنز  یم رود  عیرشت »  » و نیوکت »  » ملاع رد  دنوادخ  تردق  روحم  رب  هک  هناگ  جنپ  ياهدنگوس  هک : نیا  نخس  هاتوک 
يزیچ نامه  نیا  دنک ، اپرب  ار  تمایق  و  دـنادرگزاب ، تایح  یگدـنز و  هب  رگید  راب  ار  ناگدرم  تسا  رداق  یبوخ  هب  یـسک  نینچ  هک 

.میدناوخ قوف  هیآ  ود  رد  هک  هنوگ  نامه هدش ، دای  نآ  رطاخ  هب  اهدنگوس  هک  تسا 

558 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ینعم نیا  رب  يریـسفت  حیـضوت و  هک  اجنیا  رد  دوب ، هدش  تمایق  رد  یهلا  باذـع  هب  يا  هتـسب رـس  هراشا  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 9 -) )
.ار ناگدننک  بیذکت  باذع  تیفیک  سپس  و  دنک ، یم وگزاب  ار  تمایق  زور  ياهیگژیو  زا  یضعب  تسا 

ُءامَّسلا ُروُمَت  َمْوَی  « ) دیآ یم رد  تکرح  هب  تدش  هب  ینامـسآ ) تارک   ) نامـسآ هک  تسا  يزور  نآ  رد   » یهلا باذع  نیا  دیامرف : یم
(. ًارْوَم

وس ره  هب  و  دنوش ، یم فرحنم  دوخ  تارادم  زا  اهنآ  دزیر  یم مه  رب  ینامـسآ  تارک  رب  مکاح  ماظن  تمایق  هناتـسآ  رد  بیترت  نیدب 
559 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مهرد  سپس  دننک ، یم دمآ  تفر و 

هک يزور  : » دـیوگ یم ءایبنا  هروس  هیآ 104  هکنانچ  دوش ، یم اپ  رب  ادـخ  نامرف  هب  ون  ینامـسآ  اهنآ  ياج  هب  و  دـنوش ، یم هدـید  رون 
«. میچیپ یم مه  رد  راموط  نوچمه  ار  نامسآ 

«. دوش یم لیدبت  يرگید  نامسآ  هب  اهنامسآ  رگید و  ینیمز  هب  نیمز  نیا  هک  يزور  : » میناوخ یم میهاربا  هروس  هیآ 48  رد  و 
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559 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 52) روطلا ةروس 

سپـس نآرق  رگید  تایآ  تداهـش  هب  و  دـنوش !» یم كرحتم  هدـنک و  اـج  زا  اـههوک  هک ) يزور   ) و : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 10 -) )
(. ًاْریَس ُلابِْجلا  ُریِسَت  َو   ) دندرگ یم یشالتم 

ار نآ  ياج  نیون  یتاماظن  اب  ون ، یناهج  دوش ، یم هدـیبوک  مه  رد  نآ  ياههاگهانپ  مامت  ایند و  نیا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  همه  اـهنیا 
.تفرگ دهاوخ  رارق  شیوخ ، لامعا  جیاتن  ربارب  رد  ناسنا  دریگ و  یم

559 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَوَف  «! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو   » تسا نینچ  نوچ  دیازفا : یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 11 -) )
« نیبّذـکم  » غارـس هب  يرتمیظع  تشحو  هتفرگ ، ارف  ار  ناگمه  ناهج ، ینوگرگد  زا  یـشان  بارطـضا  تشحو و  هک  یلاـح  رد  يرآ !

.بولطم ان  هثداح  کی  عوقو  رب  تسا  هودنا  فسأت و  راهظا  لیو »  » هک ارچ  تسا  یهلا  باذع  نامه  هک  دیآ  یم

559 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ِیف ْمُه  َنیِذَّلا  « ) دنلوغـشم يزاـب  هب  لـطاب  نانخـس  رد  هک  اـهنامه  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، نیبّذـکم  نیا  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 12 -) )
(. َنُوبَْعلَی ٍضْوَخ 

همه دنرمـش ، یم نونجم »  » ار نآ  هدـنروآ  و  دـنناوخ ، یم رحـس »  » ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تازجعم  و  غورد ،»  » ار نآرق  تایآ 
.دنزادرپ یم اهنآ  ربارب  رد  ازهتسا  هیرخس و  هب  و  هتفرگ ، يزاب  هب  ار  قیاقح 

.تسا نآ  زا  روبع  بآ و  رد  ندش  دراو  ینعم  هب  لصا  رد  و  تسا ، لطاب  نانخس  رد  دورو  ینعم  هب  ضوخ » »

559 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هک زور  نآ  رد  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، يرگید  حیـضوت  هب  نابذـکم  نیا  تشونرـس  نایب  زور و  نآ  یفرعم  يارب  رگید  راب  هیآ 13 -) )
(. اعَد َمَّنَهَج  ِران  یلِإ  َنوُّعَُدی  َمْوَی  «! ) دننار یم خزود  شتآ  يوس  هب  روز  هب  ار  اهنآ 

560 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

560 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 52) روطلا ةروس 

(. َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُراَّنلا  ِهِذه  «! ) دیدرک یم راکنا  ار  نآ  هک  تسا  یشتآ  نامه  نیا  : » دنیوگ یم اهنآ  هب  هیآ 14 -) )

560 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 52) روطلا ةروس 

؟» دینیب یمن امش  ای  تسا  رحس  نیا  ایآ  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  زین  و  هیآ 15 -) )
(. َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ ال  ْمَأ  اذه  ٌرْحِسَف  (َأ 
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، مینیبن ار  قیاقح  ات  هدنکفا  ام  ياهمشچ  رب  هدرپ  يرحاس  قیرط  زا  وا  تسا ، رحس  هدروآ  دمحم  هچنآ  دیتفگ : یم ایند  رد  هتسویپ  امش 
اما دـناوخ ، یم ام  يارب  یهلا » یحو   » ناونع هب  ار  ینانخـس  و  دـنک ، یم یفرعم  ام  هب  هزجعم »  » مان هب  ار  يروما  دـیابر و  یم ار  ام  لقع 

.تسین رحس  زج  يزیچ  و  تسا ، ساسا  یب  همه  اهنیا 
اهنآ هب  دننک  یم سمل  ار  نآ  ترارح  دننیب و  یم مشچ  اب  ار  خزود  شتآ  هک  یماگنه  هب  خیبوت  شنزرـس و  ناونع  هب  تمایق  زور  اذل 

!؟» هدش هدنکفا  امش  مشچ  رب  هدرپ  ای  تسا ؟ رحس  اهنیا  ایآ  : » دوش یم هتفگ 

560 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 52) روطلا ةروس 

امـش يارب  دینکن ، ای  دـینک ، ربص  دـیهاوخ  یم دـیزوسب ، و  دـیوش ، دراو  شتآ )  ) نآ رد  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  نینچمه  هیآ 16 -) )
(. ْمُْکیَلَع ٌءاوَس  اوُِربْصَت  ْوَأ ال  اوُِربْصاَف  اهْوَلْصا  « ) تسا ناسکی 

(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  « ) دیوش یم هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  »
یبات یب هلان و  هآ و  عزف و  عزج و  نیا  ربانب  تسا ، هدـش  امـش  چـیپاپ  و  هتـشگزاب ، امـش  يوس  هب  هک  تسا  ناتدوخ  لاـمعا  نیا  يرآ !

.درادن يریثأت 
تلادع هلأسم  رب  تسا  يددجم  دـیکأت  زین  ناسنا و  يوس  هب  نآ  تشگزاب  و  لامعا » مسجت   » هلأسم رب  تسا  يددـجم  دـیکأت  هیآ  نیا 

لّدبت لاکـشا  اهناسنا و  دوخ  لامعا  هجیتن  زج  يزیچ  كاندرد  نآ  تازاجم  دشاب و  نازوس  ردق  ره  منهج  شتآ  هک  ارچ  راگدرورپ ،
.تسین نآ  هتفای 

560 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 52) روطلا ةروس 

تشذگ اهنآ  كاندرد  ياهباذع  نامرجم و  ياهرفیک  نوماریپ  لبق ، تایآ  رد  هک  یئاهثحب  لابند  هب  ناراکزیهرپ ! شاداپ  هیآ 17 -) )
هـسیاقم کی  رد  ات  دـنک ، یم هراشا  ناراکزیهرپ  نانمؤم و  نارک  یب ياهـشاداپ  ناوارف و  بهاوم  ینعی  اهنآ  لـباقم  هطقن  هب  اـجنیا  رد 

561 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  رتحضاو  مادک  ره  تیعقوم  نشور 
(. ٍمیِعَن ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  « ) دنراد ياج  ناوارف  ياهتمعن  تشهب و  ياهغاب  نایم  رد  ناراکزیهرپ  یلو  : » دیوگ یم تسخن 

لمع ياه  هبنج مه  و  درادرب ، رد  ار  ناـمیا  مه  ناونع  نیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نینمؤم »  » ياـج هب  ناراـکزیهرپ ) « ) نیقتم  » هب ریبعت 
.تسا نامیا  هیاپ  همدقم و  هلحرم  کی  رد  اوقت »  » هک نیا  صوصخب  ار ، حلاص 

561 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هداد اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  زا  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  نایتشهب  هیحور  رب  گرزب  ياهتمعن  نیا  ریثأـت  هب  سپـس  هیآ 18 -) )
(. ْمُهُّبَر ْمُهاتآ  اِمب  َنیِهِکاف   ) دنیوگ یم هراب  نیا  رد  ریذپلد  نیریش و  نانخس  و  دنرورسم » داش و 

و تسا ، یهت  مغ  هودـنا و  هنوگ  ره  زا  اـهنآ  ياـهلد  و  دـننک ، یم حازم  مه  اـب  هتـسویپ  دـنجنگ ، یمن تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  يرآ !
.دننک یم ساسحا  ار  يا  هداعلا قوف  شمارآ 

ْمُهُّبَر ْمُهاقَو  َو  « ) تسا هتشادهاگن  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  و   » هداد تازاجم  ربارب  رد  رطاخ  نانیمطا  اهنآ  هب  ادخ  هک : نیا  صوصخب 
(. ِمیِحَْجلا َباذَع 
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هلابند هک : نیا  رگید  راگدرورپ ، رگید  ياهتمعن  لباقم  رد  یلقتـسم  تمعن  ناـیب  تسخن  دـشاب : هتـشاد  دـناوت  یم ینعم  ود  هلمج  نیا 
رطاـخ هب  رگید  و  هداد ، اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  رطاـخ  هب  تـسخن  دنرورـسم ، زیچ  ود  زا  ناـیتشهب  ینعی  دـشاب  قباـس  مـالک 

.تسا هتخاس  رود  اهنآ  زا  هک  یئاهباذع 

561 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 52) روطلا ةروس 

نینچ هتخادرپ ، اهنآ  حرش  هب  تشهب  رد  ناراکزیهرپ  ینامداش  رورس و  اهتمعن و  هب  هتسب ، رس  یلامجا و  هراشا  نیا  زا  دعب  هیآ 19 -) )
: دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  دیوگ  یم

(. ًائِینَه اُوبَرْشا  اُولُک َو  «! ) اراوگ دیماشایب  دیروخب و  »
(. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  «! ) دیداد یم ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  اهنیا  »

و درادن ، لابند  هب  ار  یبولطمان  ضراوع  هنوگ  چیه  یتشهب  ياهیندیـشون  اهیندروخ و  هک  تسا ، نیا  هب  هراشا  اراوگ ) « ) ائینه  » هب ریبعت 
.دروآ یم لابند  هب  یتحاران  يرامیب و  نآ ، رد  دایز  مک و  رصتخم  هاگ  هک  تسین  ناهج  نیا  ياهتمعن  نوچمه 

562 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایتشهب  هب  ناگتشرف  هک  نیا  اما  تساراوگ ، اتاذ  یتشهب  ياهتمعن  تسا  ملسم 
.تسا يرگید  یئاراوگ  فطل و  دوخ  داب  اراوگ  دنیوگ  یم

562 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هیکت مه  رانک  رد  هدیـشک  فص  ياهتخت  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  يرگید  تمعن  هب  سپـس  هیآ 20 -) )
(. ٍۀَفوُفْصَم ٍرُرُس  یلَع  َنِیئِکَّتُم  « ) دننک یم

.اهتذل زا  يرایسب  قوف  ام  يونعم  تسا  یتذل  نیا  هک  دنریگ  یم ناوارف  هرهب  رگید  نانمؤم  ناتسود و  اب  سنا  تذل  زا  و 
(. ٍنیِع ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو  « ) میروآ یم رد  اهنآ  يرسمه  هب  ار  نیعلا  روح  و  : » دیازفا یم سپس 

562 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 52) روطلا ةروس 

يرگید شخب  و  دنک ، یمن افتکا  نیا  هب  یلو  درک ، وگزاب  ار  نایتشهب  يونعم »  » و يدام »  » ياهتمعن زا  یـشخب  قوف  تایآ  هیآ 21 -) )
دندرک رایتخا  نامیا  اهنآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادـنزرف  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دـیازفا یم نآ  رب  زین  ار  يدام  يونعم و  بهاوم  زا 
ْمُُهتَّیِّرُذ ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  « ) میهاـک یمن يزیچ  ناـشلمع  شاداـپ )  ) زا و  مینک ، یم قـحلم  اـهنآ  هب  تشهب ) رد   ) ار ناشنادـنزرف 

(. ٍء ْیَش ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاْنَتلَأ  ام  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب 
اب سنا  زا  و  دنیبب ، دوخ  رانک  رد  تشهب  رد  ار  شا  هقالع دروم  نامیا و  اب  نادـنزرف  ناسنا ، هک  تسا  گرزب  تمعن  کی  دوخ  زین  نیا 

.دوش هتساک  يزیچ  وا  لامعا  زا  هکنآ  یب درب ، تذل  اهنآ 
عیفرت دشخب و  یم ار  اهنآ  حـلاص ، ناردـپ  مارتحا  هب  دـنوادخ  دنـشاب ، هتـشاد  یتاریـصقت  یهاتوک و  لمع  رظن  زا  رگا  دارفا  هنوگ  نیا 

.نادنزرف ناردپ و  يارب  گرزب  تسا  یتبهوم  نیا  و  دناسر ، یم نانآ  هجرد  هب  و  دهد ، یم ماقم 
(. ٌنیِهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  « ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 

هک درادن  بجعت  نیا  ربانب  دب ! ای  دشاب  کین  لمع  هاوخ  دوش ، یمن ادج  وا  زا  زگره  و  تسوا ، هارمه  مزالم و  یـسک  ره  لامعا  ینعی 
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563 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتساک  يزیچ  اهنآ  شاداپ  ناراکزیهرپ و  لامعا  زا 
هب ار  اهنآ  و  دـنک ، یم نیقتم  نادـنزرف  هراب  رد  یلـضفت  فطل و  دـنوادخ  رگا  و  تسا ، ناسنا  اـب  اـج  همه  لاـمعا  نیا  هک  ارچ  دوشن ،

.دوش هتساک  يزیچ  اهنآ  لامعا  شاداپ  زا  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  نیا  دزاس  یم قحلم  تشهب  رد  ناراکزیهرپ 

563 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هب دـنک ، یم هراشا  رگید  تمـسق  جـنپ  هب  اهنآ  همادا  رد  و  دـش ، هراشا  نایتشهب  بهاوم  زا  شخب  هن  هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هیآ 22 -) )
رد اهنآ  يارب  تسا ، يداـش  رورـس و  تذـل و  شیاـسآ و  شمارآ و  همزـال  هچنآ  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  عومجم  زا  هک  يا  هنوگ

.تسا مهارف  تشهب 
رد دنهاوخب - هک  عون  ره  زا  اهتشوگ - اه و  هویم عاونا  زا  هراومه  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نایتشهب  ياذغ  زا  تمسق  ود  هب  تسخن 

(. َنوُهَتْشَی اَّمِم  ٍمَْحل  ٍۀَهِکاِفب َو  ْمُهانْدَْدمَأ  َو  « ) میراذگ یم ناشرایتخا 
ادیپ يدوبمک  ندرک  لوانت  اب  هک  تسین  نانچ  نآ  یتشهب  ياهاذغ  اه و  هویم ینعی  تسا ، ءاطعا  شیازفا  همادا و  ینعم  هب  ْمُهانْدَْدمَأ » »

ینادواج و یگـشیمه و  هکلب  دوش ، لصاح  نآ  رد  يرییغت  دراد  يدایز  ناسون  لاـس  لوصف  رد  هک  اـیند  ياـه  هویم لـثم  اـی  و  دـنک ،
.تسا رمتسم 

الماک اهاذغ ، اه و  هویم نیا  تیفیک  تیمک و  عون و  باختنا  رد  نایتشهب  هک  دهد  یم ناشن  دـنهاوخب ) هچنآ  زا  « ) َنوُهَتْـشَی اَّمِم   » ریبعت
.دنراد رایتخا  رد  دنهاوخب  هچنآ  ره  دندازآ ،

.دنمهم ياذغ  ود  اهنیا  یلو  تسین  ود  نیا  هب  رصحنم  یتشهب  ياهاذغ  هتبلا 
«. اهتشوگ  » رب اه » هویم  » يرترب هب  تسا  يا  هراشا اهتشوگ ) « ) محل  » رب اه ) هویم « ) ۀهکاف  » نتشاد مدقم 

563 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هن هک  ار  روهط  بارـش  زا  رپ  ياهماج  تشهب  رد  اـهنآ  : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  ناـیتشهب  ياراوگ  تابورـشم  هب  سپـس  هیآ 23 -) )
(. ٌمِیثْأَت اهِیف َو ال  ٌْوَغل  ًاسْأَک ال  اهِیف  َنوُعَزانَتَی  « ) دنریگ یم رگیدکی  زا  هانگ  هن  تسا و  نآ  رد  یئوگ  هدوهیب

یئوگ و هدوهیب نآ  لابند  هب  و  لقع ، داسف  ریدخت و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  رورپ ، حور نیرفآ و  طاشن  شخب ، تذـل اراوگ و  تسا  یبارش 
564 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رسارس  هکلب  تسین ، زگره  هانگ 

.تسا یناحور  یمسج و  تذل  يرایشوه و 
زا ار  روهط » بارـش   » ياهماج طاسبنا  رورـس و  شیازفا  حازم و  یخوش و  ناونع  هب  نایتشهب  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نوعزانتی »  » هلمج

.دنشون یم دنشک و  یم رگیدکی  تسد 

564 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ناـشدرگ رب  هتـسویپ  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، تسا  یتـشهب  ناراذـگتمدخ  دوـجو  تمعن  هک  تمعن  نیمراـهچ  هب  سپـس  هیآ 24 -) )
ْمُهَّنَأَک ْمَُهل  ٌناْملِغ  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  «! ) دـنفدص نورد  ياهدـیراورم  نوچمه  هک  دـننک  یم شدرگ  ناـنآ  تمدـخ )  ) يارب یناـناوجون 

(. ٌنُونْکَم ٌُؤلُْؤل 
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زا يدایز  تمـسق  زین  فدـص  نوریب  رد  دـنچ  ره  درادـن  دـح  هک  تسابیز  فافـش و  هزات و  يردـق  هب  فدـص » نورد  رد  دـیراورم  »
یتشهب ناراذگتمدخ  دهاک ، یم نآ  يافـص  زا  دـشاب  هچ  ره  اهتـسد  یگدولآ  اوه و  رابغ  درگ و  یلو  دـنک  یم ظفح  ار  دوخ  یئابیز 

ره و  تسین ، راکتمدخ  هب  يزاین  تشهب  رد  هچ  رگ  دنفدص ! رد  یئاهدیراورم  یئوگ  هک  دنتسه  افـص  اب  هرهچ و  دیفـس  ابیز و  ردقنآ 
.تسا نایتشهب  يارب  يرتشیب  مارکا  مارتحا و  دوخ  نیا  یلو  دریگ ، یم رارق  اهنآ  رایتخا  رد  دنهاوخب  هچ 

، دشاب فدص  رد  دیراورم  نوچمه  راذگتمدخ  رگا  دـندرک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
: دومرف دنا  هنوگچ یتشهب  نانمؤم  ینعی  مودخم 

«. تسا بکاوک  ریاس  رب  هدراهچ  بش  رد  هام  يرترب  نوچمه  اجنآ  رد  راذگتمدخ  رب  مودخم  يرترب  »

564 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هکنانچ تسا ، رفیک  باذـع و  هنوگ  ره  زا  رطاخ  نانیمطا  لماک و  شمارآ  تمعن  نامه  هلـسلس  نیا  رد  تمعن  نیرخآ  و  هیآ 25 -) )
هدرک هسیاقم  تشهب  عضو  اـب  ار  نآ  و  دـننک » یم لاؤس  هتـشذگ ) زا   ) هدرک رگیدـکی  هب  ور  ماـگنه  نیا  رد  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد 

(. َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأ  َو   ) دنرب یم تذل 

564 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 52) روطلا ةروس 

اِنلْهَأ ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ  اُولاق   ) دریگب ار  ام  نماد  اهنآ  ناهانگ  اداـبم  میدوب » ناـسرت  دوخ  هداوناـخ  ناـیم  رد  اـم  دـنیوگ : یم (- » هیآ 26 )
(. َنیِقِفْشُم

565 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مینک  تینما  ساسحا  دیاب  میدرک و  یم یگدنز  دوخ  هداوناخ  نایم  رد  هک  نیا  اب 
نادنزرف هک  میتشاد  میب  نیا  زا  .دسر  ارف  هظحل  ره  یهلا  باذـع  یگدـنز و  راوگان  ثداوح  هک  میتشاد  میب  نیا  زا  میدوب ، ناسرت  زاب 

.دنوش نادرگرس  هارمگ و  تلالض ، يداو  رد  و  دنریگ ، شیپ  اطخ  هار  ام  هداوناخ  و 
.دننک گنت  ام  رب  ار  هصرع  دنزاس و  ریگلفاغ  ار  ام  لدگنس ، نانمشد  هک  میتشاد  میب  نیزا  و 

565 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ُهَّللا َّنَمَف  «! ) درک ظفح  ار  ام  هدنـشک  باذع  زا  و  دـش ) ام  لاح  لماش  وا  هعـساو  تمحر  و   ) داهن تنم  ام  رب  دـنوادخ  اما  (- » هیآ 27 )
(. ِموُمَّسلا َباذَع  اناقَو  اْنیَلَع َو 

.داد ياج  تشهب ، ینعی  شیاهتمعن ، نوناک  رد  و  دیشخب ، تاجن  شیاهتشحو  مامت  اب  ایند  نادنز  زا  ار  ام  نابرهم ، راگدرورپ  يرآ !

565 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ندوب میحر  راکوکین و  هک  دـننک  یم فارتعا  تیعقاو  نیا  هب  هدـش  لقن  اجنیا  رد  اهنآ  زا  هک  ینخـس  نیرخآ  رد  نایتشهب  هیآ 28 -) )
.دننک یم ساسحا  رتشیب  رگید ، نامز  ره  زا  اجنآ  رد  ار  ادخ 

ُّرَْبلا َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعْدـَن  ُلـْبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  «! ) ناـبرهم راـکوکین و  تسوا  هک  میدـیتسرپ ) یم و   ) میدـناوخ یم ار  وا  شیپ  زا  اـم  : » دـنیوگ یم
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(. ُمیِحَّرلا
رد و  هدرک ، یکین  همه  نیا  ام  زیچاـن  لاـمعا  لـباقم  رد  هنوگچ  هک  میرب  یم یپ  رتشیب  تافـص  نیا  قمع  تیعقاو و  هب  اـجنیا  رد  یلو 

.تسا هتخاس  شتمحر  لومشم  ار  ام  اهشزغل  همه  نآ  ربارب 

565 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هراشا

هیآ 29) )

565 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا يریگولج  يارب  ات  دـندرک ، عامتجا  « 1 « » هودـّنلا راد   » رد شیرق  تسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  دـعب  هیآ  جـنپ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
.دنشیدنیب يا  هراچ دش  یم بوسحم  اهنآ  عورشمان  عفانم  يارب  یگرزب  رطخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  توعد 

ایند زا  يدوز  هب  تسا و  رعاش  وا  لاـح  ره  هب  اریز  دریمب ، وا  هک  میـشاب  رظتنم  دـیاب  اـم  تفگ : رادـلا » دـبع  ینب   » هلیبق نادرم  زا  یکی 
« ریهز  » هک هنوگ  نامه  تفر ، دهاوخ 

__________________________________________________

هب دـندش و  یم عـمج  نآ  رد  مهم  روـما  رد  هرواـشم  يارب  هک  دوـب ، برع  فورعم  ّدـج  بـالک » نـب  یـصق   » هناـخ ةودـنلا » راد  ( » 1)
سلاجم يارب  نآ  تیزکرم  و  دش ، یم زاب  هبعک »  » يوس هب  نآ  رد  و  تشاد ، رارق  ادخ  هناخ  رانک  رد  هناخ  نیا  دنتخادرپ ، یم تروشم 

.دوب بالک  نب  یصق  دوخ  نامز  زا  هرواشم 
566 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هدـیچرب شگرم  اب  زین  دّـمحم  طاسب  دـش و  هدـیچرب  ناشطاسب  و   ) دـنتفر ایند  زا  تیلهاـج ) يارعـش  زا  رفن  هس  « ) یـشعا  » و هغباـن »  » و
.تفگ خساپ  اهنآ  هب  تشگ و  لزان  ثحب  دروم  تایآ  دندش ، هدنکارپ  دنتفگ و  ار  نیا  دش ) دهاوخ 

566 ص :  ریسفت ..... :

ياهباذع زا  یـشخب  اجنیا  رد  و  دوب ، هدمآ  ناراکزیهرپ  ياهـشاداپ  یتشهب و  ياهتمعن  زا  یهجوت  لباق  ياهتمـسق  هتـشذگ ، تایآ  رد 
.نایخزود كاندرد 

(. ْرِّکَذَف « ) هد رکذت  سپ   » تسا نینچ  هک  لاح  دیامرف : یم تسخن 
.ینک نایب  اهنآ  يارب  ار  قح  نانخس  هک  تسا  هدیسر  نآ  ماگنه  و  دوش ، یم رت  هدامآ نانخس ، نیا  ندینش  اب  نابلط  قح ياهلد  هک  ارچ 

: دیامرف یم هتخادرپ ، دنداد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دناعم  جوجل و  نانمشد  هک  یئاوران  ياهتبـسن  تاماهتا و  رکذ  هب  سپس 
(. ٍنُونْجَم ٍنِهاِکب َو ال  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  امَف  «! ) یتسین نونجم  نهاک و  وت  شیاهتمعن ) تکرب  هب  و   ) تراگدرورپ فطل  هب  »
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هب هک  نیا  بجع  و  دنتـسب ، یم وا  هب  ار  اهتمهت  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  فارطا  زا  مدرم  نتخاس  هدـنکارپ  يارب  شیرق 
قوف هیآ  رد  ارتفا  ود  نیا  عمج  و  نونجم ، فالخ  رب  دـندوب ، يرایـشوه  دارفا  ناـنهاک  اریز  دـندوبن ، فقاو  زین  فصو  ود  نیا  داـضت 

.دشاب اهنآ  یئوگ  هدنکارپ نیمه  هب  هراشا  دیاش 

566 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 52) روطلا ةروس 

وا دـنیوگ : یم اهنآ  هکلب  : » دـیامرف یم تسا - داضت  رد  هتـشذگ  تافـص  اب  زین  نآ  هک  هتخادرپ - ماـهتا  نیموس  هب  سپـس  هیآ 30 -) )
(. ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  ْمَأ  « ) میشک یم ار  شگرم  راظتنا  ام  هک  تسا  يرعاش 

، شرعش رتفد  دسر و  ارف  شگرم  ات  دینک  ربص  یمک  دنک ، یم بذج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دراد و  یقنور  شراعشا  تسا  هدنز  وا  ات 
! دش میهاوخ  تحار  ام  زور  نآ  دریگ ، رارق  نایسن  قاط  رد  و  دوش ، هدیچیپ  شرمع ، راموط  نوچمه 

566 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 52) روطلا ةروس 

مه رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رمع  راـموط  دـیآ و  شیپ  یثداوح  هک  دـندرک  یم شوخلد  نیا  هب  اـهنآ  لاـح  ره  هب  هیآ 31 -) )
دوب هدروآ  دوجو  هب  نانآ  هعماـج  رـسارس  رد  ترـضح  نآ  توعد  هک  یگرزب  لکـشم  نیا  زا  دوخ  ناـمگ  هب  اـهنآ  و  دوش ، هدـیچیپ 

.دنبای یئاهر 
567 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد  یم خساپ  دناعم  نالدروک  نیا  هب  زیمآدیدهت  ینعمرپ و  هلمج  کی  اب  نآرق 

باذع اب  ار  امـش  يدوبان  راظتنا  نم  ارم و  گرم  راظتنا  امـش  مشک !» یم راظتنا  امـش  اب  مه  نم  هک  دیـشکب  راظتنا  وگب : : » دیامرف یم و 
(. َنیِصِّبَرَتُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإَف  اوُصَّبَرَت  ُْلق  ! ) یهلا

567 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ای دهد  یم روتسد  لامعا  نیا  هب  ار  نانآ  ناشیاهلقع  ایآ  : » دیوگ یم هداد ، رارق  اهـشنزرس  نیرتدیدش  دروم  ار  اهنآ  سپـس  هیآ 32 -) )
(. َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اذِهب  ْمُهُمالْحَأ  ْمُهُُرمْأَت  ْمَأ  ( ؟» دنرگنایغط یموق 

دارفا نیا  رب  هک  تسا  يرگنایغط  نایـصع و  حور  اهنآ  همه  همـشچ  رـس  هکلب  تسین ، اهنآ  لقع  ناـمرف  تاـئارتفا  اـهتمهت و  هنوگ  نیا 
.تسا بلاغ 

567 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 52) روطلا ةروس 

دوش یم بوسحم  تاماهتا  هلـسلس  نیا  رد  تمهت  نیمراـهچ  تقیقح  رد  هک  اـهنآ  ياـهتمهت  زا  رگید  یکی  هب  رگید  راـب  هیآ 33 -) )
(. َنُونِمُْؤی َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ  « ) دنرادن نامیا  نانآ  یلو  هتسب ، ارتفا  ادخ  هب  ار  نآرق  دنیوگ : یم ای  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا 

567 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هتخاس و  تسا ، رشب  مالک  نیا  هک   ) دنیوگ یم تسار  رگا  : » دیامرف یم هداد ، اهنآ  هب  ینکش  نادند خساپ  دیجم  نآرق  یلو  هیآ 34 -) )
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(. َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  « ) دنروایب نآ  دننامه  ینخس  زین ) اهنآ  سپ  ناسنا  رکف  هتخادرپ  و 
نارکفتم ناگدنیوگ و  ارچ  نخس ، عاونا  رب  طلست  یهاگآ و  و  نایب ، تردق  و  راشرس ، شوه  ياراد  دوخ  هتفگ  هب  دیناسنا و  مه  امش 

تـسا نآ  فده  و  تسا ، يزیجعت  رما  حالطـصا  هب  دنروایب )...  سپ  « ) اوتأیلف  » هلمج دنروایب !؟ نآ  دننامه  ینخـس  دنتـسین  رداق  امش 
نآ زا  دـئاقع  مالک و  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دزاس ، نشور  نآرق  ربارب  رد  لثم  هب  هلباقم  زا  ار  اهنآ  یناوتاـن  زجع و  هک 

.تازجعم ربارب  رد  لثم  هب  هلباقم  هضراعم و  هب  نافلاخم  توعد  ینعی  دننک ، یم يّدحت »  » هب ریبعت 
مامت هکلب  تسین ، ربمایپ  نارـصاعم  صوصخم  نآ  موهفم  و  دنک ، یم نشور  ار  نآرق  زاجعا  ینـشور  هب  هک  تسا  یتایآ  زا  یکی  نیا 

هدیزگرب نیا  هب  بطاخم  زین  اهنآ  هدش ، هتـسب  ارتفا  ادخ  رب  و  تسا ، رـشب  نخـس  نآرق  دـنیوگ  یم راصعا  نورق و  همه  رد  هک  یناسک 
568 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت 

.دنروایب نآ  دننامه  ینخس  دنیوگ  یم تسار  رگا  هک  دنباطخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تثعب  زا  هک  نرق  هدراهچ  یط  رد  و  تسا ، هدوب  دنلب  هراومه  هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  رد  نآرق  يادـن  نیا 

.تسا ینامسآ  یحو  نیا  تلاصا  هدنز  هاوگ  یمومع  زجع  نیا  دیوگ و  تبثم  خساپ  نآ  هب  تسا  هتسناوتن  یسک  درذگ  یم

568 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ربمایپ توبن  نآرق و  نارکنم  ربارب  رد  هتشذگ  یلالدتسا  ثحب  همادا  نانچمه  نآرق  تسیچ !؟ امـش  باسح  فرح  یتسار  هیآ 35 -) )
، هدرک عورـش  شنیرفآ  هلأـسم  زا  تسخن  دـهد ، یم همادا  یپ  رد  یپ  لاؤـس  هدزاـی  اـب  ار  راـگدرورپ  تردـق  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

(. َنوُِقلاْخلا ُمُه  ْمَأ  ٍء  ْیَش ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  ( !؟» دنتشیوخ قلاخ  دوخ  ای  دنا  هدش هدیرفآ  چیه  یب اهنآ  ای  : » دیوگ یم
دنوادـخ دوجو  تابثا  يارب  مالک  هفـسلف و  رد  هک  تسا  تیّلع » فورعم  ناهرب   » هب هراـشا  تقیقح  رد  هدرـشف  هاـتوک و  تراـبع  نیا 

رد هچنآ  و  تسا ، رییغت  لاح  رد  امئاد  اریز  تسا  ثداح  کش  نودب  مینک  یم یگدنز  نآ  رد  هک  یملاع  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هدـمآ 
.دشاب یلزا  میدق و  تسا  لاحم  تسا  ثداوح  ضرعم  رد  هک  يزیچ  و  تسا ، ثداوح  ضرعم  رد  تسا  ینوگرگد  رییغت و  لاح 

: تسین نوریب  لاح  هس  زا  تسا  ثداح  رگا  هک  دیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  تلع  نودب  - 1

.تسا نتشیوخ  تلع  دوخ  - 2
.تسوا كاپ  تاذ  نورد  زا  شیتسه  هک  تسا  دوجولا  بجاو  دنوادخ  قولخم  ناهج  نیا  - 3

هب دـیاب  یطئارـش  ره  رد  زیچ  ره  هن  رگ  و  تسا ، لاحم  تلع  نودـب  لولعم  دوجو  اریز  تسا ، مولعم  تسخن  لاـمتحا  ود  ندوب  لـطاب 
.تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دیآ ، دوجو 

و دـشاب ، دوجوم  شدوجو  زا  لـبق  هک  تسا  نیا  شموهفم  اریز  تسا ، لاـحم  زین  دروآ  دوجو  هب  ار  شدوخ  يزیچ  هک  مود  لاـمتحا 
.تسا نیضیقن  عامتجا  نیا 

569 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوجولا  بجاو  تیقلاخ  ینعی  موس  لامتحا  لوبق  زج  یهار  نیا  ربانب 
.دنام یمن یقاب 

569 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 52) روطلا ةروس 
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اهنامـسآ و اهنآ  ایآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دراد  رارق  رتنیئاپ  هلحرم  رد  هک  یئاـعدا  هراـب  رد  هک  يرگید  لاؤس  هب  هیآ  نیا  هیآ 36 -) )
(. َضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  اوُقَلَخ  ْمَأ  ( ؟» دنا هدیرفآ ار  نیمز 

أدبم رگا  و  دننیمز ؟ اهنامـسآ و  قلاخ  دوجولا و  بجاو  اهنآ  ایآ  دنا ، هدوبن شیوخ  تلع  دوخ  زین  و  دنا ، هدماین دوجو  هب  تلع  یب رگا 
نامرف دوخ  هک  دنتـسه  یقولخم  بیترت  نیا  هب  و  هدراذگاو ؟ اهنآ  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  رما  دـنوادخ  ایآ  دنتـسین  یتسه  ملاع 

؟ دنراد تقلخ 
َْلب « ) دنتسین نیقی  يایوج )  ) اهنآ هکلب  : » دیازفا یم نخس  نیمه  هلابند  رد  اذل  دننک ، یلطاب  ياعدا  نینچ  دنناوت  یمن زگره  اهنآ  املسم 

(. َنُوِنقُوی ال 
.دننامیا زا  رارف  يارب  يا  هناهب لابند  اهنآ  يرآ 

569 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ْمُهَدـْنِع ْمَأ  ( ؟» تساهنآ دزن  تراـگدرورپ  نئازخ  اـیآ   » دـنرادن یبیـصن  تقلخ  رما  رد  دنتـسین و  روما  نیا  یعدـم  رگا  و  هیآ 37 -) )
(. َکِّبَر ُِنئازَخ 

.دنراد غیرد  دنهاوخب  سک  ره  زا  و  دنشخب ، رگید  قازرا  ای  شناد » ملع و  توبن و  تمعن   » دنهاوخب ار  سک  ره  ات 
(. َنوُرِْطیَصُْملا ُمُه  ْمَأ  ( !؟» دنراد هرطیس  ملاع  زیچ  همه  رب  ای  »

ینوبز فعـض و  هک  ارچ  دنراد ، ناهج  نیا  ریبدت  رما  رب  يا  هطلـس هن  و  دنراگدرورپ ، راد  هنیزخ هک  دننک  اعدا  دنناوت  یمن زگره  اهنآ 
نیرتهب یگدـنز ، لئاسو  نیرت  یئادـتبا هب  اهنآ  زاین  نینچمه  و  زیچان ، هرـشح  کی  یتح  يرامیب و  کـی  هثداـح ، کـی  ربارب  رد  اـهنآ 

راـکنا هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  جاـجل  بصعت و  یهاوخدوخ و  یبلط و  هاـج سفن و  ياوه  اـهنت  تساـهنآ ، زا  اهتردـق  نیا  یفن  رب  لـیلد 
.هدیشک قیاقح 

زا معا  ناهج  عاونا  زا  عون  ره  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  دشاب ، یم ناینیـشیپ  تافارخ  ءزج  هک  تسا  عاونا » بابرا   » هب هراشا  نورطیـصم » »
ّبر  » ار ادخ  و  دندیمان ، یم نآ  عونلا  ّبر  ار  نآ  هک  تسا  یصاخ  یبرم  ربدم و  ياراد  اهنآ  ریغ  ناهایگ و  تاناویح و  عاونا  ناسنا و 

570 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رظن  زا  زیمآ  كرش هدیقع  نیا  دندرک ، یم باطخ  بابرألا »
.میناوخ یم نیملاعلا » ّبر   » ار وا  هدش و  یفرعم  ادخ  نآ  زا  ناهج  همه  ریبدت  نآرق  تایآ  رد  و  تسا ، دودرم  مالسا 

570 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 52) روطلا ةروس 

زا کی  چیه  یعدم  اهنآ ، ریغ  هن  و  تیلهاج ، رصع  ناکرشم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  نارکنم  هن  تسا  ملـسم  هیآ 38 -) )
( دنور یم الاب  نامـسآ  هب   ) هک دنراد  ینابدرن  ایآ  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  هلحرم  هب  هیآ  نیا  رد  اذل  دـندوبن ، قوف  هناگجنپ  روما 

(. ِهِیف َنوُعِمَتْسَی  ٌمَّلُس  ْمَُهل  ْمَأ  ( !؟» دنونش یم ار  یحو  رارسا  نآ  هلیسو  هب  و 
ره : » دـیوگ یم هدرک ، لیلد  هبلاطم  اهنآ  زا  هلـصافالب  نآرق  دـنوش  نامـسآ  رارـسا  زا  یهاگآ  یعدـم  اهنآ  دوب  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و 

: دیوگ یم و   ) دراد ار  اعدا  نیا  اهنآ  زا  یسک 
(. ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  ْمُهُعِمَتْسُم  ِتْأَْیلَف  « ) دروایب ینشور  لیلد  مونش ) یم نامسآ  هب  دوعص  قیرط  زا  ار  یهلا  رارسا 

.دنتشادن بلطم  نیا  رب  یلیلد  زگره  درک و  یمن زواجت  فرح  دودح  زا  دنتشاد  یئاعدا  نینچ  رگا  املسم 
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570 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 52) روطلا ةروس 

لوبق لباق  دنتـسه  ادخ  نارتخد  اهنآ  دـنیوگ : یم دـنهد و  یم ناگتـشرف  هب  هک  ار  اوران  تبـسن  نیا  ایآ  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 39 -) )
(. َنُونَْبلا ُمَُکل  ُتانَْبلا َو  َُهل  ْمَأ  ! ) دیمان یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  هک  نارسپ » امش  مهس  تسا و  نارتخد  ادخ  مهس  ایآ  « ؟ تسا

هک دـندش  یم ربخ  اب  رگا  و  دنتـشاد ، رفنت  تدـش  هب  نارتخد  زا  هک  دوب  نیا  اهنآ  لطاب  راـکفا  تاداـقتعا و  زا  یکی  هک  نیا  هب  هراـشا 
! دندناوخ یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  لاح  نیا  اب  یلو  دش ، یم هایـس  مرـش  هودنا و  تدش  زا  اهنآ  هرهچ  هدروآ  يرتخد  ناشرـسمه 

فرط لطاب  هدـیقع  هب  لالدتـسا  لیبق  زا  قوف  هیآ  ریبعت  و  دـنرادن ، یتواـفت  مه  اـب  یناـسنا  شزرا  رظن  زا  رـسپ  رتخد و  تسا  یهیدـب 
.تسوا دوخ  دض  رب  فلاخم 

570 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 52) روطلا ةروس 

هراـشا دوش  اـهنآ  یئوج  هناـهب هلیـسو  دراد  ناـکما  هک  يروما  زا  رگید  یکی  رکذ  هب  هدرک  لزنت  زین  هلحرم  نیا  زا  سپـس  هیآ 40 -) )
ْمُُهلَئْـسَت ْمَأ  «! ) دـنراد رارق  نآ  نارگ  راب  ریز  رد  هک  یبلط  یم تلاسر ) غالبا  لـباقم  رد   ) یـشاداپ اـهنآ  زا  وت  اـیآ  : » دـیامرف یم هدرک ،

571 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًارْجَأ 
( َنُولَْقثُم ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف 

571 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ُمُهَْدنِع ْمَأ  ( ؟» دنسیون یم نآ  يور  زا  و  تساهنآ ، دزن  بیغ  رارسا  ایآ  : » دیوگ یم هداد ، رارق  لاؤس  دروم  ار  اهنآ  راب  رگد  هیآ 41 -) )
(. َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا 

زیچ همه  شگرم  اب  و  میتسه ، وا  یگدـنز  هزاریـش  ندیـشاپ  مه  زا  وا و  گرم  راظتنا  رد  هک  تسا  يرعاش  ربمایپ  دـننک  یم اعدا  اـهنیا 
.دتفا یم یشومارف  هتوب  هب  شتوعد  دریگ و  یم نایاپ 

؟ هتفگ اهنآ  هب  یسک  هچ  ار  بیغ  نیا  دنا ؟ هدنز ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  دنناد  یم اجک  زا  اهنآ 

571 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 52) روطلا ةروس 

دوخ دـننادب  یلو  دنـشکب ؟ وت  يارب  یناطیـش  هشقن  دـنهاوخ  یم ایآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  لامتحا  نایب  هب  سپـس  هیآ 42 -) )
ُمُه اوُرَفَک  َنیِذَّلاَـف  ًادـْیَک  َنوُدـیُِری  ْمَأ  ! ) تساـهنآ حرط  زا  رتـالاب  دـنوادخ  حرط  و  دـنوش » یم راـتفرگ  اـه  هـشقن نـیا  ماد  رد  نارفاـک 

(. َنوُدیِکَْملا
: دیوگ یم هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 54  دننامه  ریسفت  نیا  قباطم  قوف  هیآ 

يارب  ) دـنوادخ دندیـشک و  هشقن  شنیئآ ) وا و  يدوبان  يارب  حیـسم ، نانمـشد  دوهی و   ) َنیِرِکاـْملا و ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرَکَم  اوُرَکَم َو  «َو 
«. تسا نایوج  هراچ نیرتهب  دنوادخ  درک و  یئوج  هراچ شنیئآ ) وا و  ظفح 

571 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 52) روطلا ةروس 
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ادـخ ریغ  يدوبعم  ای  دـنراد ؟» يروای  یماح و  دـننک  یم لایخ  اهنآ  ایآ  دـسرپ : یم اهنآ  زا  شـسرپ  نیرخآ  رد  هرخالاب  و  هیآ 43 -) )
(. ِهَّللا ُْریَغ  ٌهلِإ  ْمَُهل  ْمَأ   ) هداد اهنآ  هب  يرای  لوق  هک  دنراد ؟»

(. َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  « ) دنهد یم رارق  وا  ياتمه  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هزنم  : » دیازفا یم سپس 
.تسین اهنآ  زا  تیامح  هب  رداق  سک  چیه  نیا  ربانب 

هلحرم هب  هلحرم  و  دـهد ، یم رارق  هناگ  هدزای يا  هریجنز تالاؤس  هتـشر  کی  بیجع و  یـسرپزاب  کی  ربارب  رد  ار  اـهنآ  بیترت  نیا  هب 
ریـسفت هدـیزگرب  رد  و  ددـنب ، یم اهنآ  يور  هب  ار  رارف  ياههار  ماـمت  سپـس  و  دراد ، یم او  اـهاعدا  زا  لزنت  ینیـشن و  بقع هب  ار  اـهنآ 

572 ص : ج4 ، هنومن ،
.دهد یم رارق  لماک  تسب  نب

572 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ار تقیقح  یبلط  قح ناسنا  ره  يارب  هک  یثحب  دـمآ ، جوجل  نارکنم  ناکرـشم و  اب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لاـبند  هب  هیآ 44 -) )
هعطق دـننیبب  رگا  هک ) دـنجوجل  نانچ   ) اهنآ : » دـیوگ یم هتـشادرب ، اهنآ  تجاجل  بصعت و  يور  زا  هدرپ  اجنیا  رد  تخاس ، یم نشور 

رب هک  تسا » یمکارتم  ربا  نیا  تسین ) گنـس  نیا  دینک ، یم هابتـشا  : ) دنیوگ یم دنک  یم طوقـس  ناشباذع ) يارب   ) نامـسآ زا  یگنس 
(. ٌموُکْرَم ٌباحَس  اُولوُقَی  ًاِطقاس  ِءامَّسلا  َنِم  ًافْسِک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ! ) دزیر یم ورف  نیمز 

هک نیا  اب  دننک ، ریسفت  مکارتم  ياهربا  هب  ار  ینامسآ  ياهگنس  دنوش و  رکنم  ار  یسح  قیاقح  هک  دنـشاب  جوجل  ردق  نیا  هک  یناسک 
فیطل راـخب  نیا  هنوـگچ  تسین ، راـخب  هعوـمجم  زج  يزیچ  هک  هدـید  دوـش  یم نیمز  هب  کـیدزن  هک  یماـگنه  هب  ار  ربا  سک  هـمه 

؟ ددرگ یم گنس  هب  لیدبت  دوش و  یم مکارتم 
.تسا نشور  يونعم  قیاقح  ربارب  رد  ناشفیلکت  دارفا  نیا 

572 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 52) روطلا ةروس 

ات امنم ) يراشفاپ  جوجل  هورگ  نیا  تیادـه  يارب  و   ) نک اهر  ار  اـهنآ  تسا  نینچ  هک  لاـح  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذـل  هیآ 45 -) )
يِذَّلا ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  ْمُهْرَذَف   ) دننیبب دوخ  مشچ  اب  تسا  ناشراظتنا  رد  هک  ار  یهلا  ياهباذع  و  دننک » تاقالم  ار  دوخ  گرم  زور 

(. َنوُقَعُْصی ِهِیف 
تسا تیاده  لباق  ریغ  دارفا  هنوگ  نیا  غیلبت  رب  رارصا  كرت  نآ  زا  روظنم  زیمآدیدهت و  تسا  يرما  نک ) اهر  ار  اهنآ  « ) مهرذ  » هلمج

.داهج نامرف  اب  یتافانم  هن  دراد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يوس  زا  مومع  حطس  رد  غیلبت  همادا  اب  تافانم  هن  نیا  ربانب 

572 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 52) روطلا ةروس 

مامت  ) و تشاد ، دـهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  اـهنآ  ياـه  هشقن هک  يزور  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، زور  نیا  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 46 -) )
(. َنوُرَْصُنی ْمُه  ًاْئیَش َو ال  ْمُهُْدیَک  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َمْوَی ال  « ) دنوش یمن يرای  وس ) چیه  زا  و  دوش ، یم هتسب  اهنآ  يور  هب  رارف  ياههار 

دراد و یخزرب  هبنج  یـشخب  هک  اهرفیک  شاداپ و  يارب  تسا  يزاغآ  رـس  دوش و  یم اپرب  وا  يارغـص  تمایق  دریم  یم سک  ره  يرآ !
573 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینعی  يربک  تمایق  رد  يرگید  شخب 
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یهلا هدارا  ربارب  رد  هن  و  تسا ، رثؤم  اهیئوج  هراچ هن  هلحرم  ود  نیا  زا  کی  چـیه  رد  و  دریگ ، یم ار  ناشناماد  اهناسنا  یمومع  تماـیق 
.دراد دوجو  يروای  رای و 

573 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 52) روطلا ةروس 

لبق یباذع  نارگمتس  يارب   » هکلب تسا  راک  رد  تمایق  خزرب و  باذع  طقف  هک  دننکن  روصت  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 47 -) )
(. َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َِکلذ َو  َنوُد  ًاباذَع  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو  « ) دنناد یمن ناشرتشیب  یلو  ناهج ) نیمه   ) رد تسا  نآ  زا 

ياهگنـس اه ، هلزلز اه ، هقعاـص دـننام  دنـشاب ، نیـشیپ  ماوقا  ياهباذـع  نوچمه  یئاهباذـع  راـظتنا  رد  دـیاب  اـیند  نیمه  رد  اـهنآ  يرآ !
هب تبسن  ردب  گنج  رد  هک  هنوگ  نامه  دیحوت - هاپس  ناگدنمزر  ياناوت  تسد  هب  ندش  هتشک  ای  یطحق و  یلاسکشخ و  ینامـسآ و 

.دنیآ زاب  ادخ  يوس  هب  دننک و  هبوت  دنوش و  رادیب  هک  نیا  رگم  داتفا ، قافتا  كرش  نارس  زا  یهورگ 
دنربخ یب تسا  ناشراظتنا  رد  ترخآ  ایند و  رد  هک  یئاهباذع  زا  ابلاغ  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َنوُمَْلعَی » ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو   » هلمج

رارـصا دوخ  تفلاـخم  رد  داـنع  تجاـجل و  رثا  رب  لاـح  نیع  رد  و  دـنهاگآ ، ینعم  نیا  زا  اـهنآ  زا  یتـیلقا  هک  تسا  نیا  شموـهفم  و 
.دنزرو یم

573 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 52) روطلا ةروس 

: دیامرف یم دنک ، یم تماقتسا  ربص و  هب  توعد  اهازـسان  اهتمهت و  اهینکـشراک و  همه  نیا  لباقم  رد  ار  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
(. َکِّبَر ِمْکُِحل  ِْربْصا  َو  « ) نک تماقتسا  ربص و  تراگدرورپ  مکح  غالبا  هار  رد  »

تـسا هدـش  هتـسب  ادـخ  هب  هک  دـنرادنپ  یم یئاهارتفا  ار  نآرق  تایآ  رگا  و  نک ، ربص  دـنناوخ  یم رعاش  نونجم و  نهاک و  ار  وت  رگا 
ای درـسلد و  ادابم  هد ، جرخ  هب  تماقتـسا  دـنهد  یم همادا  دانع  جاجل و  هب  زاـب  یقطنم  نیهارب  همه  نیا  ربارب  رد  رگا  و  اـمن ، یئاـبیکش 

.يوش ناوتان  فیعض و 
(. اِنُنیْعَِأب َکَّنِإَف  « ) يراد رارق  ام  لماک  تظافح  رد  وت  اریز  »

.دراذگ میهاوخن  اهنت  ار  وت  میربخ و  اب  زیچ  همه  زا  مینیب و  یم ار  زیچ  همه  ام 
574 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاذ  سیدقت  حیبست و  و  وا ، تدابع  شیاین و  و  ادخ ، اب  زاین  زار و  هک  اجنآ  زا  و 

: دیامرف یم ربص  روتسد  لابند  هب  دشخب  یم ورین  شمارآ و  ناسنا  هب  وا ، كاپ 
(. ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  « ) يوگ دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ  يزیخ  یم رب  هک  یماگنه  «و 

.دشاب سلجم  ره  زا  مایق  زا  دعب  هچ  و  هضیرف ، يادا  يارب  باوخ  زا  دعب  هچ  و  بش ، زامن  يارب  هاگرحس  رد  هچ 
يارب و  ریگب ، ددـم  وا  دای  زا  نک ، وبـشوخ  وا  رکذ  هب  ار  تنابز  شخبب ، افـص  رون و  ادـخ  دـمح  حـیبست و  هب  ار  تناج  حور و  يرآ !

تـساخ یمرب سلجم  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  وش ! هدامآ  نمـشد  ياهینکـشراک  اب  هزرابم 
«. کیلا بوتا  كرفغتسا و  تنا ، ّالا  هلا  نا ال  دهشا  كدمحب  ّمهّللا و  کناحبس  : » دومرف یم

هتخومآ و نم  هب  لیئربج  هک  تسا  یتاملک  اهنیا  : » دومرف یئوگ  یم هک  تسا  یتاملک  هچ  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  یضعب 
«. دوش یم عقاو  سلاجم  رد  هک  تسا  يزیچ  هرافک 
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574 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 52) روطلا ةروس 

عولط و  ناگراتـس » ندرک  تشپ  ماگنه  هب  نک و  حیبست  ار  وا  بش  ماگنه  هب   » نینچمه دیازفا : یم هیآ  نیرخآ  رد  سپـس  هیآ 49 -) )
(. ِموُجُّنلا َرابْدِإ  ُهْحِّبَسَف َو  ِْلیَّللا  َنِم  َو   ) حبص

، تسا رترود  ایر  رهاظت و  زا  و  دراد ، يرگید  يافص  فطل و  رجف ، عولط  زاغآ  رد  و  بش ، لد  رد  ادخ  دمح  حیبست و  تدابع و  اریز 
ناسنا هب  هنابـش  تحارتسا  تسا  لیطعت  هنازور  یگدنز  هدننک  لوغـشم  ياهراک  هک  ارچ  دشاب ، یم رتشیب  نآ  يارب  یحور  یگدامآ  و 

« نیسوق باق   » ماقم رد  و  تفر ، جارعم  هب  ربمایپ  هک  تسا  یتقو  اب  نامزمه  تقیقح  رد  و  هتـسشن ، ورف  اغوغ  لاق و  هدیـشخب ، شمارآ 
.تخادرپ زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  تفرگ و  رارق  زار  هگتولخ  نآ  رد 

« روط هروس  نایاپ  »
575 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

575 ص :  [ ..... 53  ] مجن هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 62  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

575 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

رد دـنلب  يادـص  اب  اراکـشآ و  ار  نآ  دوخ  توعد  ندرک  ینلع  زا  دـعب  ربماـیپ  هک  تسا  يا  هروس نیتسخن  یـضعب  هتفگ  هب  هروس  نیا 
نیا لاح  ره  هب  دـندرک ! هدجـس  ناکرـشم  یتح  زور و  نآ  نانمؤم  همه  و  دـنداد ، شوگ  نآ  هب  ناکرـشم  و  درک ، توـالت  هکم  مرح 

ياهراذـنا هدـنبوک و  ياهدـیدهت  اب  و  دراد ، داعم »  » و توبن »  » اصوصخم يداقتعا  لوصا  زا  یئاهثحب  شندوب  یکم »  » رطاخ هب  هروس 
.دزادرپ یم رافک  يرادیب  هب  ررکم 

: درک هصالخ  ناوت  یم شخب  تفه  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم 
اب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میقتـسم  سامت  دـیوگ و  یم نخـس  یحو  تقیقح  زا  یئانعمرپ ، دـنگوس  زا  دـعب  هروس  زاغآ  رد  - 1

اربم دیوگب  یهلا  یحو  زج  يزیچ  هک  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سدقم  تحاس  و  دزاس ، یم نشور  لیئربج »  » یحو کیپ 
.دنک یم

.دنک یم مسجم  ینعمرپ  هاتوک و  یتارابع  اب  ار  نآ  زا  یئاه  هشوگ و  هتفگ ، نخس  ربمایپ  جارعم  زا  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  - 2
هتخادرپ و دوبن ، سوه  يوه و  يور  زا  زج  هک  يرگید  روما  و  ناگتـشرف ، تدابع  و  اهتب ، هنیمز  رد  ناکرـشم  تاـفارخ  هب  سپـس  - 3

.دراد یم رذحرب  اهنآ  شتسرپ  زا  و  دنک ، یم شهوکن  هطبار  نیا  رد  تخس  ار  اهنآ 
576 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زاب  ناراکهنگ  مومع  نیفرحنم و  نیا  يور  هب  ار  هبوت  هار  يرگید  شخب  رد  - 4

راب سک  چیه  تسا و  شیوخ  لامعا  لوؤسم  سک  ره  هک  دنک  یم دیکأت  و  دهد ، یم دیون  قح  هعـساو  ترفغم  هب  ار  اهنآ  و  دنک ، یم
.دشک یمن شود  رب  ار  يرگید  هانگ 

ینـشور لیلد  و  دزاـس ، یم سکعنم  ار  داـعم »  » هلأـسم زا  یئاـه  هشوگ هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  فادـها  نیا  لـیمکت  يارب  - 5
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.دنک یم هماقا  دراد  دوجو  ایند  هئشن  رد  هچنآ  زا  هلأسم  نیا  يارب 
، دنتـشاد دانع  جاـجل و  يراـشفاپ و  قح  اـب  ینمـشد  قیرط  رد  هک  نیـشیپ  ماوقا  كاـندرد  تشونرـس  هب  یتاراـشا  لومعم  قباـطم  - 6

.دنک یم
.دشخب یم نایاپ  راگدرورپ  يارب  تدابع  هدجس و  هب  رما  اب  ار  هروس  ماجنا  رس  و  - 7

.تسا نآ  هیآ  نیتسخن  رطاخ  هب  مجنلا »  » هب هروس  نیا  يراذگمان  انمض 

576 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

یناسک زا  کی  ره  ددع  هب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  مّجنلا »  » هروس سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
«. دنک یم اطع  وا  هب  هنسح  هد  دندرک  راکنا  ار  وا  هک  یناسک  دندروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هک 

و دنهد ، رارق  لمع ، سپس  و  ندیشیدنا ، يارب  يا  هلیسو ار  هروس  نیا  توالت  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  یمیظع  ياهشاداپ  نینچ  املسم 
.دوش نکفاوترپ  اهنآ  یگدنز  رد  هروس  نیا  فلتخم  تامیلعت 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

576 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

« مّجنلا  » هملک اب  هروس  نیا  و  تفاـی ، ناـیاپ  ناگراتـس ) « ) موّجنلا  » هملک اـب  روط ) هروس   ) نیـشیپ هروس  هک  نیا  هجوت  لـباق  هیآ 1 -) )
اذِإ ِمْجَّنلا  َو  « ) دنک یم لوفا  هک  یماگنه  هراتـس  هب  دنگوس  : » دیامرف یم هدرک ، دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم زاغآ  هراتـس ) )

(. يوَه
تمظع زراب  ياه  هناشن زا  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  همه  هب  دـنگوس  دـنک  یم اـضتقا  مّجنلا »  » هژاو قـالطا  هک  ناـنچنآ  هیآ  رهاـظ 

.تسا راگدرورپ  میظع  هداعلا  قوف  تاقولخم  زا  شنیرفآ و  ناهج  گرزب  رارسا  زا  و  دنوادخ ،
577 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطاخ  هب  دنک  یم هجوت  بلج  رتشیب  اهنآ  عولط  هک  یلاح  رد  اهنآ ، بورغ  رب  هیکت 

رد هک  هنوگ  نامه  ناتـسرپ  هراتـس هدـیقع  یفن  رب  تسا  لـیلد  زین  دـشاب و  یم اـهنآ  ثودـح  رب  لـیلد  ناگراتـس  بورغ  هک  تسا  نآ 
.تسا هدمآ  ع )  ) میهاربا ناتساد 

577 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

دّمحم  ] امـش تسود  زگره  هک  : » دهد یم حیـضوت  نینچ  ثحب  دروم  هیآ  تسا ؟ هدـش  دای  هچ  يارب  دـنگوس  نیا  مینیبب  اما  هیآ 2 -) )
ماگ قح  ریـسم  رد  هشیمه  وا  يوَغ .) اـم  ْمُُکبِحاـص َو  َّلَـض  اـم  « ) تسا هدرکن  مگ  ار  دـصقم  هدـشن و  فرحنم  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلص 

.تسین یفارحنا  نیرتمک  شرادرک  راتفگ و  رد  و  دراد ، یمرب

577 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

ياوه يور  زا  زگره  و  : » دـیازفا یم تسادـخ ، يوس  زا  دـیوگ  یم هچنآ  هک  نیا  تاـبثا  و  بلطم ، نیا  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 3 -) )
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(. يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  « ) دیوگ یمن نخس  سفن 
ابلاغ اهیهارمگ  همـشچ  رـس  هک  ارچ  هدمآ ، تیاوغ  تلالـض و  یفن  هنیمز  رد  لبق  هیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلالدتـسا  هیبش  ریبعت  نیا 

.تسا سفن  ياوه  زا  يوریپ 

577 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  « ) تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم هچنآ  : » دیوگ یم مامت  تحارص  اب  سپس  هیآ 4 -) )
هتفهن شدوخ  رد  اعدا  نیا  لیلد  و  تسادخ ، هیحان  زا  همه  تسین ، وا  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  نآرق  و  دیوگ ، یمن يزیچ  شدوخ  زا  وا 
سرد ناسنا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب - رکفتم  ملاع و  ردـق  ره  ناـسنا  کـی  زگره  هک  دـهد  یم یهاوگ  زین  نآرق  تاـیآ  یـسررب  تسا ،

نتـشذگ زا  دعب  هک  دروایب  اوتحمرپ  نینچ  ینانخـس  تسین  رداق  هتفای - شرورپ  تافارخ  لهج و  زا  ولمم  یطیحم  رد  هک  يا  هدـناوخن
.ددرگ ورشیپ  نمؤم و  ملاس ، حلاص ، عامتجا  نتخاس  يارب  يا  هیاپ دناوت  یم و  تسا ، نارکفتم  ياهزغم  شخب  ماهلا اهنرق 

لماـش زین  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تنـس  هتـشذگ  تاـیآ  هنیرق  هب  هکلب  تسین ، نآرق  تاـیآ  دروم  رد  اـهنت  نخـس  نیا  اـنمض 
.تسا یحو  دیوگ  یم هچ  ره  دیوگ  یمن نخس  يوه  يور  زا  وا  دیوگ : یم تحارص  اب  هیآ  نیا  هک  ارچ  دوش  یم

.تساعدم نیا  رب  يرگید  دهاش  ریز  بلاج  ثیدح 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزور  : » دنک یم لقن  نینچ  روثنملا » رد   » ریسفت رد  تسا  تنس  لها  فورعم  نادنمشناد  زا  هک  یطویـس » »

578 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لخاد  هب  هک  یئاه  هناخ ياهرد  داد  روتسد  هلآ  و 
ات دمآ  نارگ  ناناملـسم  هب  رما  نیا  دوش ، هتـسب  مالّـسلا ) هیلع  یلع  هناخ  رد  زج   ) دش یم هدوشگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم 
ار سابع  رمع و  رکب و  وبا  تیومع و  هناخ  رد  هنوگچ  هک  درک  هلگ  راک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  يومع  هزمح »  » هک اجنآ 

(. يداد حیجرت  نارگید  رب  ار  وا  و  ( ؟ يدراذگزاب ار  تیومع  رسپ  هناخ  رد  اما  یتسب ،
هبطخ و  دومرف ، توعد  دجسم  هب  ار  مدرم  تسا  هدمآ  نارگ  اهنآ  رب  رما  نیا  هک  دش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

.درک داریا  دنوادخ  دیحوت  دیجمت و  رد  يریظن  یب
مدوـمنن نکاـس  ار  یلع  و  مدرکن ، نوریب  دجـسم  زا  ار  امـش  نم  و  مدوـشگن ، متـسبن و  ار  اـهرد  اصخـش  نم  مدرم ! يا  : » دوزفا سپس 

«. یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَه ...  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  : ) درک توالت  ار  تایآ  نیا  سپس  دوب ) ادخ  نامرف  یهلا و  یحو  دوب  هچنآ  )
ناشن تسا ، ربمایپ  صخـش  زا  دـعب  یمالـسا  تما  مامت  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يـالاو  ماـقم  رگناـیب  هک  ثیدـح  نیا 

.تسا نینچ  زین  وا  رادرک  لامعا و  هکلب  تسا  یحو  قبط  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياه  هتفگ اهنت  هن  هک  دهد  یم

578 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

تفگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رب  یحو  لوزن  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  تسود ! رادید  نیتسخن  هیآ 5 -) )
.تسا یحو  ملعم  زا  نخس  اجنیا  رد 

(. يوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  « ) تسا هداد  میلعت  ار  وا  دراد  یمیظع  تردق  هک  سک  نآ  : » دیامرف یم

578 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 53) مجنلا ةروس 
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(. يوَتْساَف ٍةَِّرم  وُذ  « ) تفای هطلس  وا  دراد  هداعلا  قوف  یئاناوت  هک  یسک  نامه  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  هیآ 6 -) )

578 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یلْعَْألا ُِقفُْألِاب  َوُه  َو  « ) تشاد رارق  یلعا  قفا  رد  هک  یلاح  رد   » داد وا  هب  ار  میلعت  نیا  هیآ 7 -) )

578 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یَّلَدَتَف انَد  َُّمث   ...« ) دش رتکیدزن  رتکیدزن و  سپس  (- » هیآ 8 )

578 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. ینْدَأ ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  «! ) دوب رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  ربمایپ ) اب   ) وا نایم  هلصاف  هکنآ  ات  (- » هیآ 9 )

578 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

( یحْوَأ ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  «! ) دومن یحو  شا  هدنب هب  دوب  یندرک  یحو  ار  هچنآ  دنوادخ  اجنیا  رد  (- » هیآ 10 )
579 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .

579 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. يأَر ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  «! ) تفگ غورد  زگره  دید  هچنآ  رد  وا ) كاپ   ) بلق (- » هیآ 11 )

579 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

؟» دینک یم هلداجم  هدید  دوخ ) مشچ  اب   ) هچنآ هراب  رد  وا  اب  ایآ  (- » هیآ 12 )
(. يرَی ام  یلَع  ُهَنوُراُمتَف  (َأ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  هک  تسادخ  كاپ  تاذ  هب  تبسن  یصاخ  ینطاب  دوهـش  تایآ  نیا  زا  روظنم  هدش ، دراو  تایاور  رد 
.تفرگ رارق  رادید  نیا  يونعم  هبذج  ریثأت  تحت  هداعلا  قوف  هّللا  لوسر  دش و  رارکت  رگید  راب  جارعم  رد  داد و  يور  هنحص  نیا  رد 

ربمایپ تردقرپ ، يوقلا و  دیدش  دـنوادخ  دـهد : یم حرـش  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  ار  یحو  لوزن  نآرق  ریـسفت  نیا  قبط 
.تفرگ رارق  یلعا  قفا  رد  دمآرد و  لادتعا  دح  رد  لماک و  تروص  هب  وا  هک  یلاح  رد  دومرف ، میلعت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هک دوب  اج  نیمه  رد  و  دوبن ، رتشیب  سوق  ود  هزادـنا  هب  شراگدرورپ  وا و  ناـیم  هک  ناـنچ  نآ  دـش ، رتکیدزن  و  دـش ، کـیدزن  سپس 
.درک یحو  شا  هدنب هب  دنوادخ  دوب  یندرک  یحو  هچنآ 

هب هدید  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بلق  هک  دنک  یم دیکأت  دـمآ  یم نیگنـس  ینطاب  دوهـش  نیا  یعمج  يارب  هک  اجنآ  زا  و 
.دیزیخرب هلداجم  هب  وا  اب  نخس  نیا  ربارب  رد  امش  دیابن  تسا و  هدید  یتسار  قح و 
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ربمایپ يارب  و  رتقفاوم ، یمالسا  تایاور  اب  رتحیرص و  دنوادخ  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ینطاب  دوهش  هب  تایآ  نیا  ریسفت 
.رتفیطل تسا  یموهفم  و  رترب ، تسا  یتلیضف 

اب ار  وا  نم  يداؤفب  هتیأر  : » دومرف خـساپ  رد  يا !؟» هدـید زگره  ار  تراگدرورپ  ایآ  : » دندیـسرپ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
زگره اـیآ  : » درک لاؤـس  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  یناـمی » بـلعذ   » هـبطخ ردـص  رد  هغـالبلا  جـهن  رد  و  ما !» هدـید لد  مـشچ 

یلو منک !؟ شتـسرپ  منیب  یمن هک  ار  یـسک  ایآ  هارا ... ؟ ام ال  دبعأف  أ  : » دومرف خساپ  رد  يا !؟» هدـید نانمؤم  ریما  يا  ار  تراگدرورپ 
«. تسا هتفایرد  ار  وا  نامیا  تقیقح  اب  اهلد  اما  هدیدن  ار  وا  زگره  یسح  هدهاشم  اب  اهمشچ 

580 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

580 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طابترا  یحو و  هلأسم  هراب  رد  هتشذگ  تایآ  ياهثحب  همادا  نانچمه  تایآ  نیا  رادید ! نیمود  هیآ 13 -) )
.تسوا ینطاب  دوهش  دنوادخ و  اب 

(. يرْخُأ ًَۀلَْزن  ُهآَر  ْدََقل  َو  « ) درک هدهاشم  ار  وا  زین  رگید  راب  و  : » دیامرف یم
زارف رب  جارعم  ماگنه  هب  رگید » ینطاب  دوهش   » کی رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  رگناشن  يرخا » ۀلزن   » هب ریبعت 

ققحت لماک  دوهـش  دومرف و  لوزن  وا  كاپ  بلق  رب  رگید  راب  دـنوادخ  رگید  ریبعت  هب  و  درک ، هدـهاشم  ار  ادـخ  كاـپ  تاذ  اهنامـسآ 
، دراد رارق  يوأملا » ۀنج   » هک اجنآ  رد  یهتنملا ، ةردس  رانک  رد  تسا ، ناگدـنب  يوس  زا  هّللا  یلا  برق  هیلا  اهتنم  هک  یلحم  رد  تفای ،

.دوب هدناشوپ  رون  زا  یئاهباجح  ار  یهتنملا » ةردس   » هک یلاح  رد 
ياـه هناـشن هک  دوب  اـجنامه  رد  و  دـیدن ، وا  زج  و  داـتفین ، قـح  ریغ  هب  زگره  دوهـش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  بلق  هدـید 

.درک هدهاشم  زین  سفنا  قافآ و  رد  ار  دنوادخ  تمظع 

580 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یهَْتنُْملا ِةَرْدِس  َْدنِع   ) داد يور  یهتنملا » ةردس  دزن   » دوهش نیا  و  هیآ 14 -) )
ینوگاـنوگ ياهفیـصوت  یمالـسا  تاـیاور  راـبخا و  رد  یلو  هدـماین ، یحیـضوت  دـیجم  نآرق  رد  دـنچ  ره  یهتنملا » ةردـس   » هراـب رد 

هب هراـشا  هکلب  دوبن ، مینیب  یم نیمز  رد  هچنآ  هیبـش  یتـخرد  روظنم  زگره  هک  دـهد  یم ناـشن  تاریبـعت  نیا  تسا  هدـمآ  نآ  نوماریپ 
هیاس رد  ناکاپ  ناکین و  زا  یئاهتما  دننک و  یم حیبست  نآ  ياهگرب  رب  ناگتشرف  هک  قح  تمحر  برق  راوج  رد  تسا  یمیظع  نابیاس 

.دنراد رارق  نآ 

580 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. يوْأَْملا ُۀَّنَج  اهَْدنِع  « ) تساجنآ رد  نیرب ) تشهب  و   ) يوأملا ۀنج  هک   » نامه هیآ 15 -) )
اتقوم نانمؤم  ادهـش و  حاورا  هک  تسا  یخزرب  تشهب  نآ  زا  روظنم  تسا و  تنوکـس  لحم  هک  تسا  یتشهب  ینعم  هب  يوأملا » ۀـّنج  »

.دنور یم اجنآ  هب 
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580 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یشْغَی ام  َةَرْدِّسلا  یَشْغَی  ْذِإ  « ) دوب هدناشوپ  ار  یهتنملا  ةردس  يا ] هدننک هریخ  رون   ] يزیچ هک  ماگنه  نآ  رد  (- » هیآ 16 )

580 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

ام  ) دوب تیعقاو  دـید  هچنآ  درکن » نایغط  دـشن و  فرحنم  زگره  وا  مشچ   » هدرک و هدـهاشم  ربمایپ  هک  دوب  یتایعقاو  اهنیا  هیآ 17 -) )
(. یغَط ام  ُرَصَْبلا َو  َغاز 

581 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

581 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

هراشا

(. يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  « ) دید ار  شراگدرورپ  گرزب  ياه  هناشن تایآ و  زا  يا  هراپ وا  (- » هیآ 18 )

581 ص :  اه ..... : هتکن

581 ص :  جارعم ..... ، فده  - 1

زا رهاظ  مشچ  نیمه  اب  اهنامـسآ  هنهپ  رد  دـنوادخ  تمظع  ندـید  و  وسکی ، زا  ینطاب  دوهـش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندیـسر 
ءارسا هروس  هیآ 1  رد  مه  و  يْربُْکلا » ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََـقل   » اجنیا رد  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  مه  هک  تسا ، هدوب  رگید  يوس 

ناگتـشرف و زا  یمهم  دایز و  لئاسم  هب  زین  تسا و  هدـش  هراشا  نآ  هب  میهد .» ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  زا  یخرب  ات  اـِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  »
.دوب ادخ  قلخ  تیبرت  میلعت و  رد  وا  شخب  ماهلا شکرابم  رمع  لوط  رد  هک  تفای  یهاگآ  ایبنا  حاورا  نایخزود و  نایتشهب و 

581 ص :  جارعم ..... : بش  رد  شربمایپ  اب  دنوادخ  ياهوگتفگ  زا  يا  هشوگ - 2

رایـسب هک  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یتیاور  ثیدح  بتک  رد 
.میروآ یم اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یئاه  هشوگ ام  و  تسا ، ینالوط  حورشم و 

ّيا ّبر  اـی  : » درک لاؤس  نینچ  ناحبـس  راـگدرورپ  زا  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  میناوـخ  یم ثیدـح  زاـغآ  رد 
.»؟ تسا لضفا  لمع  مادک  اراگدرورپ ! لضفا ؟ لامعالا 

رطاخ هب  هک  اهنآ  دّمحم ! يا  تسین ، ما  هدرک تمـسق  هچنآ  هب  اضر  نم و  رب  لکوت  زا  رترب  نم  دزن  زیچ  چیه  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ 
دنراد یتسود  دنویپ  نم  رطاخ  هب  و  دننابرهم ، نم  رطاخ  هب  هک  یناسک  و  تساهنآ ، لاح  لماش  متبحم  دنراد  تسود  ار  رگیدـکی  نم 

و دودـح ، دـح و  نم  تبحم  يارب  و  تسا ، مزال  ضرف و  دـننک  یم نم  رب  لکوت  هک  یناسک  يارب  متبحم  زین  و  مراد ، تسود  ار  اهنآ 
تـسود ار  قرب  قرز و  درز و  زبس و  هک  شابم  ناـکدوک  نوچمه  دـمحا ! يا  : » تسا هدـمآ  يرگید  زارف  رد  تسین !» یتیاـهن  زرم و 
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«. دنراپس یم یشومارف  تسد  هب  ار  زیچ  همه  و  دنوش ، یم رورغم  دنهد  یم اهنآ  هب  يریذپلد  نیریش و  ياذغ  هک  یماگنه  و  دنراد ،
«. تسوـت هاـگرد  هب  برق  بجوـم  هک  نک  تیادـه  یلمع  هب  ارم  اراـگدرورپ ! : » تشاد هضرع  اـجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

582 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
مکـش زگره  و  دـشاب ، زامن  وت  باوخ  هک  نک  نانچ  : » دومرف هنوگچ !؟» : » درک ضرع  هد !» رارق  بش  ار  زور  و  زور ، ار  بش  : » دومرف

«. نکم ریس  الماک  ار  دوخ 
اهنآ سلجم  رانک  رد  و  وش ، کیدزن  اهنآ  هب  تسا ، نامورحم  ناریقف و  تبحم  نم  تبحم  دـمحا ! يا  : » تسا هدـمآ  يرگید  زارف  رد 
رگید زارف  رد  شاب !» رذح  رب  اهنآ  سلاجم  زا  و  زاس ، رود  دوخ  زا  ار  تسرپایند  نادنمتورث  و  موش ، کیدزن  وت  هب  نم  ات  دریگ ، رارق 

«. راد بوبحم  ار  ترخآ  لها  تترخآ و  و  رمشب ، ضوغبم  ار  ناتسرپایند  ایند و  قرب  قرز و  دمحا ! يا  : » دیامرف یم
؟» دننایک ترخآ  ایند و  لها  اراگدرورپ ! : » دنک یم ضرع 

، دنوش یم دونشخ  رتمک  و  دنریگ ، یم مشخ  و  دنباوخ ، یم دندنخ و  یم دایز  و  دنروخ ، یم دایز  هک  دنتـسه  یناسک  ایند  لها  : » دومرف
یـصاعم رد  و  لبنت ، ادخ  تعاطا  رد  دنریذپ ، یم دبلط  رذـع  اهنآ  زا  یـسک  رگا  هن  و  دـنهاوخ ، یم رذـع  یـسک  زا  اهیدـب  ربارب  رد  هن 
ناشعفن و  دنـسر ، یمن دوخ  لامعا  باسح  هب  زگره  هدـش  کیدزن  ناشلجا  هک  یلاح  رد  و  دـنراد ، زارد  رود و  ياهوزرآ  دـنعاجش ،

.دنکاروخ دروخ و  هب  دنم  هقالع تیلوؤسم ، ساسحا  دقاف  فرحرپ ، يدارفا  تسا ، مک  مدرم  يارب 
.دنروبص بئاصم  رد  هن  و  دنروآ ، یم اج  هب  ادخ  رکش  تمعن ، رد  هن  ایند  لها 

شیاتـس دـنا  هدادـن ماـجنا  هک  يراـک  ماـجنا  هب  ار  دوخ  رایـسب )! ناـشدوخ  مک  تامدـخ  و   ) تسا مک  اـهنآ  رظن  رد  ناوارف  تامدـخ 
.تسین اهنآ  قح  هک  دننک  یم هبلاطم  ار  يزیچ  و  دننک ، یم

: درک ضرع  ناـهنپ !» ار  اـهنآ  ياـهیکین  دـنزاس و  یم ناـشن  رطاـخ  ار  مدرم  بویع  و  دـنیوگ ، یم نخـس  دوـخ  ياـهوزرآ  زا  هتـسویپ 
؟» دنراد مه  یبیع  نیا  زا  ریغ  ناتسرپایند  ایآ  اراگدرورپ ! »

عـضاوت دـنا  هتخومآ ملع  وا  زا  هک  يداتـسا  يارب  تسا ، ناوارف  اهنآ  رد  تقامح  لهج و  هک  تسا  نیا  اهنآ  بیع  دـمحا ! يا  : » دومرف
583 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لقاع  ار  دوخ  و  دننک ، یمن

«. دنقمحا نادان و  ناهاگآ ، دزن  رد  اما  دنناد  یم
: دهد یم همادا  نینچ  هتخادرپ  نایتشهب  ترخآ و  لها  فاصوا  هب  سپس 

و بعت ، رد  شیوـخ  تسد  زا  دوـخ  دـنتحار و  رد  اـهنآ  زا  مدرم  رایـسب ، ناـشعفانم  مـک ، اـهنآ  لـهج  دنتـسه ، اـیح  اـب  یمدرم  اـهنآ  »
.تسا هدیجنس  ناشنانخس 

ناشیاهلد اـما  دور  یم باوخ  هب  ناشیاهمـشچ  دـننکفا ، یم تمحز  هب  ار  دوخ  تهج  نیمه  زا  و  دنـشیوخ ، لاـمعا  رگباـسح  هتـسویپ 
.تسادخ دای  هب  هتسویپ  ناشبلق  و  دیرگ ، یم ناشمشچ  تسا ، رادیب 

.دنوش یم هتشون  نارکاذ  زا  اهنآ  دنوش  هتشون  نالفاغ  هرمز  رد  مدرم  هک  یماگنه 
ناشیاضاقت و  باجتـسم ، ادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیاعد  دنروآ ، یم اج  هب  ار  وا  رکـش  نایاپ  رد  و  دنیوگ ، یم ادخ  دـمح  اهتمعن  زاغآ  رد 

میرک مّویق و  ّیح و  اهنآ  دزن  دنوادخ  و  ناگدرم ، اهنآ  دزن  رد  لفاغ )  ) مدرم دنرورسم ...  اهنآ  دوجو  زا  ناگتـشرف  و  تسا ، عومـسم 
اب داهج  رطاخ  هب  اهنآ  اما  دـنریم  یم راـبکی  دوخ  رمع  رد  مدرم  دـنرادن ... ) رظن  وا  ریغ  هب  هک  تسا  یلاـع  ناـنچ  نآ  ناـشتمه   ) تسا

(! ... دنبای یم نیون  تایح  و   ) دنریم یم راب  داتفه  زور  ره  يوه  تفلاخم  سفن و 
تاقولخم هب  یهیجوت  اهنآ  لد  رد  و  دـننیدالوف ، يّدـس  صوصرم و  ناینب  نوچمه  دنتـسیا  یم نم  ربارب  رد  تدابع  يارب  هک  یماگنه 
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.تسین
و منک ، یم اهنآ  حور  ضبق  مدوخ  رمع ، نایاپ  رد  و  مشخب ، یم يا  هزیکاپ یگدنز  تایح و  ار  اهنآ  نم  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب 
ار دوخ  تشهب ، مهد  یم روتـسد  و  منز ، یم رانک  اهنآ  ربارب  زا  ار  اهباجح  مامت  میاشگ ، یم اهنآ  حور  زاورپ  يارب  ار  نامـسآ  ياـهرد 

دـشاب لالح  وت  یندیـشون  اذغ و  هک  یماگنه  تسا ، لالح  بلط  نآ  ءزج  هن  هک  دراد  ءزج  هد  تدابع  دمحا ! يا  دیئارایب ! اهنآ  يارب 
 ...«. ینم تیامح  ظفح و  رد  وت 

؟» تسا رتماود  رپ  رتاراوگ و  یگدنز  مادک  یناد  یم ایآ  دمحا ! يا  : » تسا هدمآ  يرگید  زارف  رد  و 
584 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن » ادنوادخ ! : » درک ضرع 

ربـخ یب نم  قح  زا  دـنکن ، شومارف  ارم  تمعن  دـنامن ، لـفاغ  نم  داـی  زا  يا  هظحل نآ  بحاـص  هک  تسا  نآ  اراوگ  یگدـنز  : » دومرف
.دبلطب ارم  ياضر  زور  بش و  و  دشابن ،

رب ارم  ياضر  گرزب ، ترخآ  و  دـشاب ، کـچوک  شرظن  رد  اـیند  و  دـنک ، لـمع  دوخ  تاـجن  يارب  هک  تسا  نآ  یقاـب  یگدـنز  اـما 
هتشاد شدوخ  هب  تبسن  نم  یهاگآ  هب  هجوت  دراد و  گرزب  ارم  قح  دبلطب ، ارم  يدونشخ  هتسویپ  و  درمـشب ، مدقم  نتـشیوخ  ياضر 

.دشاب
ضوغبم ار  یناطیـش  سواسو  ناطیـش و  دنک ، كاپ  مراد  شوخان  هچنآ  زا  ار  شبلق  و  دتفیب ، نم  دای  هب  یتیـصعم  هانگ و  ره  ربارب  رد 

.دهدن هار  وا  هب  دزاسن و  طلسم  شیوخ  بلق  رب  ار  سیلبا  و  دراد ،
تغارف و و  دوب ، دـهاوخ  نم  رایتخا  رد  شلد  مامت  هک  ناـنچ  نآ  مهد ، یم ياـج  شبلق  رد  یـصاخ  تبحم  دـنک  نینچ  هک  یماـگنه 

شوگ اب  ات  میاشگ ، یم ار  وا  بلق  شوگ و  مشچ و  مشخب ! یم متبحم  لها  هب  نم  هک  تسا  یبهاوم  زا  شنخس  مغ و  مه و  لاغتـشا و 
هدـننک رادـیب  ياه  هلمج نیا  اب  ینارون  ثیدـح  نیا  ماجنا  رـس  و  درگنب !» ار  تمظع  لالج و  شلد  اب  دونـشب و  ار  بیغ  قیاقح  شبلق 

: دریگ یم نایاپ 
نوچمه دهد ، ماجنا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  هزور  و  دروآ ، اج  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  زامن  يا  هدنب رگا  دمحا ! يا  »

يا هرذ شبلق  رد  یلو  دـنک ) یگدـنز  یگتـسراو  دـهز و  تیاـهن  رد  و   ) دـشوپن نـت  رد  يرخاـف )  ) ساـبل دروـخن و  اذـغ  ناگتــشرف 
رب وا  بلق  زا  ار  متبحم  و  دوب ! دـهاوخن  نم  راوج  رد  منادـیواج  يارـس  رد  دـشاب  ایند  تنیز  هب  قشع  اـی  یبلط  تساـیر اـی  یتسرپاـیند 

«. نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  و  داب ، وت  رب  متمحر  مالس و  منک ! یم
دوهـش قشع و  هناتـسآ  هب  دهد و  یم ریـس  یهلا  جارعم  رد  و  درب ، یم اهنامـسآ  جوا  هب  دوخ  اب  ار  ناسنا  حور  هک  یـشرع  نانخـس  نیا 

.تسا یسدق  ثیدح  زا  یتمسق  اهنت  دشک  یم
ص: ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ام  يارب  شنانخـس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هچنآ  زا  ریغ  هک  میراد  نانیمطا  ام  نیا  رب  نوزفا 

585
دراد و ار  نآ  ندینش  یئاناوت  اهشوگ  هن  هک  هدش  لدب  در و  شبوبحم ، وا و  نایم  یتاراشا  زومر و  اهوگتفگ و  رارسا و  هدرک ، وگزاب 
هدـنام و موتکم  هشیمه  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  كاپ  ناج  نورد  رد  لیلد  نیمه  هب  و  ار ، شکرد  تردـق  يداع  راـکفا  هن 

.دنا هدشن هاگآ  نآ  زا  شناصاخ  زج 

585 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 53) مجنلا ةروس 
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دنوادـخ تمظع  تایآ  جارعم و  یحو ، دـیحوت ، هب  طوبرم  ياهثحب  نایب  زا  سپ  تسامـش ! سفن  ياوه  هدـیئاز  اـهتب  نیا  هیآ 19 -) )
.دزادرپ یم اهتب  هنیمز  رد  ناکرشم  یفارخ  دئاقع  كرش و  نالطب  هب  اهنامسآ  رد  هناگی 

ُُمْتیَأَرَف َأ   ...« ) يزع تال و  ياهتب  ایآ  دـیهد  ربخ  نم  هب   » دـیتسناد ار  وا  گرزب  تاـیآ  دـنوادخ و  تمظع  هک  نآ  زا  دـعب  دـیامرف : یم
(. يَّزُْعلا َتاَّللا َو 

585 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

َةانَم َو  ( !؟ دنشاب یم امش  يارب  نایز  دوس و  أشنم  دنتسه و  ادخ  نارتخد  ایآ  تساهنآ » نیموس  هک  تانم  تب ) نینچمه   ) و (- » هیآ 20 )
(. يرْخُْألا َۀَِثلاَّثلا 

.دندوب رادروخرب  یصاخ  ترهش  تیمها و  زا  برع  نایم  رد  تب  هس  نیا 

585 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

مک نارتـخد  امـش  معز  هب  هک  یلاـح  رد  یْثنُأـْلا .) َُهل  ُرَکَّذـلا َو  ُمَُکل  َأ  ( !؟» رتـخد وا  مهـس  تـسا و  رـسپ  امـش  مهـس  اـیآ  (- » هیآ 21 )
! دیوش یم هایس  مشخ  هودنا و  تدش  زا  هدروآ  رتخد  امش  رسمه  دیونش  یم هک  یماگنه  یتح  دنرتشزرا و 

585 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

مهس هک  ارچ  يزیِض .) ٌۀَمِْسق  ًاذِإ  َْکِلت  ! ) دیدش لئاق  ادخ  دوخ و  نایم  هک  تسا » هنالداعان  یمیسقت  نیا  دشاب  نینچ  رگا  (- » هیآ 22 )
وسکی زا  امش  هک  دریگ  یم ازهتـسا  داب  هب  ار  اهنآ  یفارخ  طحنم و  راکفا  نآرق  بیترت  نیا  هب  دیناد ! یم دوخ  مهـس  زا  رت  تسپ ار  ادخ 

ار ناشدوخ  اهنت  هن  دیناد ، یم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  رگید  يوس  زا  و  دیناد ، یم گنن  بیع و  دینک و  یم روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد 
دح هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا  .دراد و  مارتحا  همه  نیا  امـش  رظن  رد  اهتب  تروص  هب  زین  اهنآ  حور  یب ياـه  همـسجم هک  دـیتسرپ  یم
هک یناگتشرف  دوب  ناگتشرف  ياه  همسجم اهنآ  معز  هب  دش  یم عقاو  برع  شتـسرپ  دروم  هک  یبوچ  یگنـس و  ياهتب  زا  يرایـسب  لقا 

ریسفت هدیزگرب  .دنتشادنپ  یم ردپ  رتخد و  تبسن  ادخ  اب  ار  اهنآ  تبسن  دنتسناد و  یم یتسه  ملاع  ربدم  ریدم و  و  عونلا » ّبر   » ار اهنآ 
586 ص : ج4 ، هنومن ،

دهاوخ یم هکلب  دریذـپب ، رـسپ  رتخد و  توافت  دروم  رد  ار  یلهاج  برع  داقتعا  دـهاوخ  یمن زگره  نآرق  هک  دوش  یم مولعم  اجنیا  زا 
رتخد و ناگتشرف  هن  و  دنراد ، یتوافت  یناسنا  شزرا  رظن  زا  مالسا  قطنم  رد  رسپ  رتخد و  هن  الا  دشکب و  وا  خر  هب  ار  فرط  تاملـسم 

.دراد يدنزرف  الوصا  ادخ  هن  و  دنتسه ، ادخ  نادنزرف  اهنآ  الصا  هن  دنراد و  رسپ 

586 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

یئاهمان  ) دـیا هتـشاذگ اهنآ  رب  ناتناردـپ  امـش و  هک  تسا  یئاهمان  طقف  اـهنیا  : » دـیوگ یم تیعطاـق  اـب  نآرق  هیآ ، نیا  رد  هیآ 23 -) )
ُْمْتنَأ َو اهوُُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَأ  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  « ) تسا هدرکن  لزاـن  نآ  رب  یتجح  لـیلد و  دـنوادخ  زگره  و  یمـسم ) یب یئاهمـسا  اوتحم و  یب

(. ٍناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ 
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.تسین يزیچ  یلاخ  وت  ظافلا  تافارخ و  ماهوا و  تشم  کی  زج  و  یهلا ، یحو  قیرط  زا  یلیلد  هن  و  دیراد ، نآ  رب  لقع  زا  یلیلد  هن 
يوه رادنپ و  هدـیئاز  همه  تاموهوم  نیا  و  دـننک » یم يوریپ  سفن  ياوه  ساسا و  یب ياهنامگ  زا  طقف  اهنآ  : » دـیازفا یم نایاپ  رد  و 

(. ُسُْفنَْألا يَوْهَت  ام  َّنَّظلا َو  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ   ) تسا
(. يدُْهلا ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  « ) تسا هدمآ  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  تیاده  هک  یلاح  رد  »

.دنوش یم رو  هطوغ ماهوا  نیا  تاملظ  رد  و  دننک ، یم تشپ  نآ  هب  دندنب و  یم مشچ  اما 
یتسرپ تب رازاب  یمرگ  هیاـم  و  رگید ، ياـهتب  شیادـیپ  همـشچ  رـس  تساـهتب و  نیرتکاـنرطخ  نیرتگرزب و  دوخ  سفن  ياوه  ـالوصا 

.تسا

586 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

.دنک یم موکحم  بیقعت و  ار  یتسرپ  تب هفارخ  نانچمه  نآرق  هیآ 24 -) )
نآ هب  دراد  انمت  ناسنا  هچنآ  ایآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دنتـشاد  اـهتب  زا  هک  یتاراـظتنا  ناتـسرپ و  تب ساـسا  یب ياـهوزرآ  هب  تسخن 

(. یَّنَمَت ام  ِناْسنِْإِلل  ْمَأ  ( !؟» دسر یم
ایند و رد  اهیراتفرگ  تالکشم و  رد  ای  و  دنزیخرب ؟ ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  تعافـش  هب  شزرا  یب حور و  یب ماسجا  نیا  تسا  نکمم  ایآ 

؟ دنهدب هانپ  وا  هب  ترخآ 
587 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

587 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یلوُْألا ُةَرِخْآلا َو  ِهَِّللَف  « ) تسادخ نآ  زا  ایند  ترخآ و  هک  یلاح  رد  (- » هیآ 25 )
لح وا و  هیحاـن  زا  تعافــش  تـسوا ، دوـجو  تـکرب  زا  دراد  هـچ  ره  يدوـجوم  ره  و  دـخرچ ، یم وا  هدارا  روـحم  رب  بابــسا  ملاـع 

.تسوا تردق  تسد  هب  زین  تالکشم 
.دنک یم دیمون  سویأم و  اهنآ  هلیسو  هب  تالکشم  لح  اهتب و  تعافش  زا  یلکب  ار  ناکرشم  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 

هقالع يزیچ  هب  هاگ  ره  اریز  دریگ  یم همـشچ  رـس  وا  یئاناوت  ناسنا و  تردق  ندوب  دودـحم  زا  انمت  وزرآ و  اهوزرآ ! هنماد  شرتسگ 
.دریگ یم دوخ  هب  انمت  وزرآ و  لکش  دیسرن  نآ  هب  تشاد و 

ریس داهج و  شالت و  تکرح و  يارب  تسا  یلماع  دریگ و  یم همشچ  رس  وا  دنلب  حور  زا  تسا و  قداص  یهاگ  ناسنا  ياهوزرآ  هتبلا 
.دشاب نایناهج  دمآ  رس  وربآ  تیصخش و  اوقت و  شناد و  ملع و  رد  دنک  یم وزرآ  ناسنا  هک  نیا  لثم  وا ، یلماکت 

ندیـسر يوزرآ  لثم  تسا ، یگدنام  بقع  ریدـخت و  يربخ و  یب تلفغ و  هیام  و  تسا ، بذاک  اهوزرآ  نیا  هک  دوش  یم رایـسب  یلو 
زا يرگید  تاموهوم  اهناسنا و  همه  رب  تموکح  و  اـهتورث ، لاوما و  ماـمت  نتفرگ  راـیتخا  رد  و  نیمز ، رد  دولخ  و  نادـیواج ، رمع  هب 

.لیبق نیا 
هّللا یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  دـنورب ، ریخ  ياهوزرآ  غارـس  هب  مدرم  هک  هدـش  قیوشت  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و 

«. دسرب نآ  هب  رگم  دور  یمن نوریب  ایند  زا  تسادخ  ياضر  بجوم  هک  دنک  يزیچ  يانمت  هک  یسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و 
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587 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

اهنامسآ ناگتشرف  رایـسب  هچ  و  : » دیازفا یم هلأسم  نیمه  يور  رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  تسوا ! نذا  هب  مه  تعافـش  هیآ 26 -) )
َو « ) دهد تعافش )  ) هزاجا دشاب  یضار  دهاوخب و  سک  ره  يارب  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دشخب ، یمن يدوس  چیه  اهنآ  تعافش  هک 

(. یضْرَی ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک 
588 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رداق  یعمج  تروص  هب  یتح  تمظع ، همه  نآ  اب  نامسآ  ناگتشرف  هک  یئاج 

؟ دیراد يراظتنا  هچ  شزرا  هنوگ  ره  دقاف  روعش و  یب ياهتب  نیا  زا  راگدرورپ ، ياضر  نذا و  هب  زج  دنتسین ، تعافش  رب 

588 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

هب هک  یناسک  : » دـیامرف یم تسخن  هدرک ، بیقعت  ناکرـشم  دـئاقع  یفن  هنیمز  رد  ار  لبق  تاـیآ  عوضوم  ناـنچمه  نآرق  هیآ 27 -) )
(. یْثنُْألا َۀَیِمْسَت  َۀَِکئالَْملا  َنوُّمَُسَیل  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  « ) دننک یم يراذگمان  ادخ )  ) رتخد ار  ناگتشرف  دنرادن  نامیا  ترخآ 
نیا دنتشاد  هدیقع  رگا  هک  دنتسین  دقتعم  لامعا  يازج  باسح و  هب  هک  دنز  یم رس  یناسک  زا  اهنت  روآ  مرش تشز و  نخس  نیا  يرآ !

يدنزرف دنوادخ  هن  دـهد  یم ناشن  یلقع  لئالد  هکلب  دـنرادن ، نآ  رب  یلیلد  نیرتمک  هک  ینخـس  دـنتفگ ، یمن نخـس  هناروسج  نینچ 
.دنرتخد ناگتشرف  هن  دراد 

588 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

، دنرادن یشناد  نخـس  نیا  هب  زگره  اهنآ  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  يراذگمان  نیا  نالطب  نشور  لئالد  زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 28 -) )
اَّلِإ َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  َو  « ) دـنک یمن قح  زا  زاین  یب ار  ناسنا  زگره  نامگ  هکنیا  اب  دـننک  یم يوریپ  هیاـپ  یب ناـمگ  زا  هکلب 

(. ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َّنَّظلا َو 
نامگ و رب  هیکت  دهد ، یمن لیلد  یب یـسک  هب  ار  یتبـسن  و  دیوگ ، یمن یهاگآ  ملع و  نودب  ار  ینخـس  زگره  دـقتعم  دـهعتم و  ناسنا 

.تسا یلقع  یب فارحنا و  هناشن  تاموهوم  تافارخ و  لوبق  و  تسا ، تفص  ناطیش  ياهناسنا  ناطیش و  راک  رادنپ 
دوهـش تداهـش  دننام  دشاب ، یم هرمزور  یگدـنز  رد  القع  راک  يانبم  عقاو و  قباطم  ابلاغ  تسا و  هجوم  لوقعم و  هک  یئاهنامگ  هتبلا 
تقیقح رد  اهنامگ  هنوگ  نیا  تسین ، تایآ  نیا  رد  لخاد  نآ  لاثما  و  ظافلا » رهاوظ   » ای و  هربخ » لها  لوق   » ای هاگداد ، همکحم و  رد 

.نامگ هن  تسا  یفرع  ملع  عون  کی 

588 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

ار اهنآ  ادخ  دای  ندرک  شومارف  ایند و  بح  و  دنتسین ، قطنم  لالدتـسا و  لها  هورگ  نیا  دنک  نشور  هک  نیا  يارب  سپـس  هیآ 29 -) )
زج و  دنادرگ ، یم يور  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  : » دیازفا یم هتخاس ، رو  هطوغ تافارخ  تاموهوم و  نیا  رازنجل  رد 

589 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  انتعا  اهنآ  هب  نک و  ضارعا  دبلط  یمن ار  ایند  يدام  یگدنز 
(. اْینُّدلا َةایَْحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْمل  انِرْکِذ َو  ْنَع  یَّلَوَت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف  ! ) دنتسین نخس  هتسیاش  هک  نکم 

داـی و  تنـس ، قیرط  زا  هچ  و  لـقع ، لـیلد  و  نآرق ، قیرط  زا  هچ  ار  ادـخ  هب  هجوت  هنوگ  ره  هک  دراد  يا  هدرتـسگ موهفم  ادـخ » رکذ  »
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.ددرگ یم لماش  تمایق 
هّللا یّلـص  ربمایپ  یلـصا  هفیظو  هک  تلاسر  غیلبت  اب  یتافانم  زگره  هورگ  نیا  زا  ضارعا  هب  رما  هک  دـشاب  هتـشادن  رکذـت  هب  زاین  دـیاش 
اجنآ دشاب ، هتشاد  دوجو  ریثأت  لامتحا  لقا  دح  هک  تسا  يدراوم  صوصخم  تراشب  راذنا و  غیلبت و  هک  ارچ  .درادن  تسا  هلآ  هیلع و 

.درک ضارعا  دیاب  تجح  مامتا  زا  دعب  و  داد ، رده  هب  ار  اهورین  دیابن  تسا  ریثأت  مدع  هب  نیقی  هک 

589 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

َنِم ْمُهُغَْلبَم  َِکلذ  «! ) تساهنآ یهاـگآ  ّدـح  نیرخآ  نیا  : » دـیازفا یم هورگ  نیا  يرکف  طاـطحنا  تاـبثا  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
(. ِْملِْعلا

همه زا  ار  ناگتفای  تیاده  نینچمه )  ) دسانـش و یم رتهب  دنا  هدش هارمگ  وا  هار  زا  هک  ار  یناسک  وت  راگدرورپ  : » دیوگ یم نایاپ  رد  و 
(. يدَتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلِیبَس َو  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  « ) دسانش یم رتهب 

ینعی دـشاب ، نتـسناد  ادـخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  یتسرپ و  تب نوچمه  یتافارخ  هب  هراـشا  دـناوت  یم ِْملِْعلا » َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ   » هلمج
مهف و تیاهن  ینعی  تایدام ، لاگنچ  رد  اهنآ  تراسا  یتسرپاـیند و  هب  هراـشا  اـی  .تسا  تاـموهوم  نیمه  هورگ  نیا  یهاـگآ  تیاـهن 

.دنا هدرک تعانق  ایند  قرب  قرز و  رذگ و  دوز  یناف و  عاتم  شون و  شیع و  روخ و  باوخ و  هب  هک  تسا  نیا  ناشروعش 
ار ایند  ادـنوادخ ! : » میناوخ یم هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  نابعـش  هام  لامعا  رد  هک  یفورعم  ياعد  رد 

«. هدم رارق  ام  یهاگآ  ملع و  تیاهن  ام و  يرکف  تایلوغشم  نیرتگرزب 
لومـشم ار  یکی  ار ، ناگتفای  تیاده  مه  دسانـش و  یم یبوخ  هب  ار  ناهارمگ  مه  دـنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  هیآ  نایاپ 

.داد دهاوخ  ازج  ناشلامعا  قبط  رب  ار  مادک  ره  تمایق  رد  و  دزاس ، یم شفطل  لومشم  ار  يرگید  شبضغ و 

589 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

590 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  تبسن  دنوادخ  ملع  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 31 -) )
: دیازفا یم نخس  نیمه  همادا  رد  هیآ  نیا  رد  دوب ، ناگتفای  تیاده ناهارمگ و 

(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  « ) تسا نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسادخ  يارب  «و 
تـسد هب  زین  یتسه  ملاـع  ریبدـت  لـیلد  نیمه  هب  و  وا ، نآ  زا  هقلطم  تیمکاـح  زین  و  تسوا ، نآ  زا  یتـسه  ملاـع  رد  هقلطم  تیکلاـم 

.تسین تعافش  تیدوبع و  هتسیاش  وا  زج  تسا  نینچ  نوچ  و  تسوا ،
یعیرشت و ینیوکت و  ياه  همانرب اب  ار  یتسه  ملاع  دبس  رـس  لگ  ینعی  ناسنا  هک  تسا  نیا  هدرتسگ  شنیرفآ  نیا  زا  وا  گرزب  فده 

.درب شیپ  لماکت  ریسم  رد  ایبنا  تیبرت  میلعت و 
و دـناسرب ، ناشدـب  ياـهراک  رفیک  هب  ار  ناراکدـب  اـت   » تسا نیا  ضرغ  دـیامرف : یم تیکلاـم  نیا  هجیتن  ناونع  هب  هیآ  ناـیاپ  رد  اذـل 

(. یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اِمب  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  « ) دهد شاداپ  ناشکین  لامعا  ربارب  رد  ار  ناراکوکین 

590 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 53) مجنلا ةروس 
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هراشا

لامعا گرزب و  ناهانگ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، راکوکین  هورگ  نیا  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 32 -) )
(. َمَمَّللا اَّلِإ  َشِحاوَْفلا  ِْمثِْإلا َو  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا   ) دنوش یم نآ  هدولآ  هاگ  هک  هریغص » ناهانگ  زج  دننک ، یم يرود  تشز 

نآ دوش و  یم هجوتم  سپس  دنز ، یم رس  ناسنا  زا  انایحا  هک  تسا  یناهانگ  ینعم  هب  ممل »  » هک دهد  یم یهاوگ  هیآ  رد  دوجوم  نئارق 
.دیوگ یم كرت  ار 

(. ِةَرِفْغَْملا ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  « ) تسا هدرتسگ  وت  راگدرورپ  شزرمآ  : » دیوگ یم نآرق  دعب  هلمج  رد  هوالع  هب 
هانگ هب  ندش  کیدزن  تین و  دصق و  اهنت  هن  دراد ، راگدرورپ  نارفغ  هب  زاین  هک  هدز  رـس  وا  زا  یهانگ  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  زین  نیا 

.دشاب هدش  بکترم  ار  نآ  هکنآ  یب
حور و تساهنآ ، هیجس  عبط و  فالخ  رب  هانگ  یلو  دنشاب ، هتـشاد  یـشزغل  تسا  نکمم  ناراکوکین  هک  تسا  نیا  روظنم  لاح  ره  هب 

ياضاقت ادـخ  زا  دـنوش و  یم نامیـشپ  هانگ  باکترا  ضحم  هب  اذـل  و  دراد ، یـضرع  هبنج  اهیگدولآ  تسا و  كاپ  هراومه  اهنآ  بلق 
591 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  یم ششخب 

ارف ار  ناـشلامعا  ناگدـنب و  همه  هک  وا  ناـیاپ  یب ملع  زا  رفیک  شاداـپ و  هلأـسم  رد  راـگدرورپ ، تلادـع  دـیکأت  يارب  هـیآ  هلاـبند  رد 
.دیوگ یم نخس  دریگ  یم

تروـص هب  هک  عـقوم  نآ  رد  و  دـیرفآ ، نیمز  زا  ار  امـش  هک  ماـگنه  نآ  زا  تـسا ، رتهاـگآ  هـمه  زا  امـش  هـب  تبـسن  وا  : » دـیامرف یم
(. ْمُِکتاهَّمُأ ِنوُُطب  ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  « ) دیدوب ناتناردام  مکش  رد  یئاهنینج 

نیا رابتعا  هب  ای  و  هدـش ، هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  تسا  مدآ  ترـضح  قیرط  زا  وا  نیتسخن  تقلخ  رابتعا  هب  اـی  نیمز  زا  ناـسنا  شنیرفآ 
لحارم رد  سپس  و  هفطن ، يدنب  بیکرت رد  هیذغت  قیرط  زا  هک  هدش ، هتفرگ  نیمز  زا  ناسنا  دوجو  هدنهد  لیکشت  داوم  مامت  هک  تسا 
ياهکاخ يالبال  رد  امـش  دوجو  تارذ  هک  ناـمز  ناـمه  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  فدـه  لاـح  ره  رد  و  تسا ، رثؤم  نینج  شرورپ 

هاگآ امـش  دوجو  تایئزج  مامت  زا  دـیدوب  محر  یناملظ  ياه  هدرپ نورد  رد  ردام  محر  رد  يزیچان  هفطن  هک  زور  نآ  زا  دوب و  نیمز 
هک دـعب  نخـس  يارب  تسا  يا  همدـقم انمـض  ریبعت  نیا  دـشاب !؟ ربخ  یب امـش  لامعا  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  تسا ، هدوب 

اوُّکَُزت الَف  « ) دسانـش یم رتهب  ار  ناراکزیهرپ  وا  هک ) ارچ  دیئوگم ، نخـس  دوخ  ندوب  كاپ  زا  و   ) دینکن یئاتـسدوخ  سپ  : » دـیامرف یم
(. یقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَسُْفنَأ 

یتح و  ناتتین ، صولخ  نازیم  زا  مه  و  تسا ، هاگآ  امـش  لامعا  زا  مه  وا  ناـتکین ، لاـمعا  حرـش  هن  و  دراد ، امـش  یفرعم  هب  يزاـین  هن 
.دسانش یم رتهب  ناتدوخ  زا  ار  امش 

591 ص :  تسیچ ..... ؟ مثالا » رئابک  »

: دوش یم بوسحم  هریبک  دشاب  هتشاد  ار  ریز  طئارش  زا  یکی  هک  یهانگ  ره 
.تسا هداد  نآ  هراب  رد  باذع  هدعو  دنوادخ  هک  یناهانگ  فلا -

.هدش دای  تمظع  اب  تایاور  ناسل  عرش و  لها  رظن  رد  هک  یناهانگ  ب -
.تسا رئابک  ءزج  هک  هدش  هدرمش  یهانگ  زا  رتگرزب  عرش  عبانم  رد  هک  یناهانگ  ج -
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.تسا هدش  نآ  ندوب  هریبک  هب  حیرصت  ربتعم  تایاور  رد  هک  یناهانگ  هرخالاب  و  د -
592 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تفه  اهنآ  دادعت  یضعب  رد  هدش ، رکذ  فلتخم  رئابک  دادعت  یمالسا  تایاور  رد 

لام ندروخ  نداد ، نمادکاپ  نانز  هب  انز  تبسن  ترجه ، زا  دعب  رفکلا  راد  هب  تشگزاب  يراوخابر ، نیدلاو ، قوقع  سفن ، لتق   ) هانگ
(. داهج زا  رارف  میتی و 

.دوش یم هدید  يرتشیب  رایسب  دادعت  یضعب  رد  هانگ و  هدزون  یضعب  رد  هد و  اهنآ  دادعت  رگید  یضعب  رد  و 
تاکز هزور و  زامن و  ینوزف  هب  دیابن  امش  زا  سک  چیه  : » تسا هدمآ  ثحب  دروم  هیآ  ریسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

«. دسانش یم رتهب  همه  زا  ار  امش  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز  دنک  راختفا  هرمع  جح و  کسانم  و 

592 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

هراشا

هیآ 33) )

592 ص :  لوزن ..... : نأش 

ناکرشم زا  یضعب  دش ، کیدزن  مالـسا  هب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يوس  هب  هریغم » نب  دیلو  : » هدش لقن  هیآ  نیا  دروم  رد 
: دنتفگ هدرک ، شنزرس  ار  وا 

باذـع زا  نم  یتسار  تفگ : وا  دـنخزود ! شتآ  رد  اهنآ  يدرک  نامگ  و  يدرمـش ، هارمگ  ار  اهنآ  يدرک ، اهر  ار  اـم  ناـگرزب  نیئآ 
رب ار  وت  باذع  نم  يدرگ  زاب  كرش  يوس  هب  یهد و  نم  هب  ار  تلاوما  زا  يزیچ  رگا  تفگ : هدننک  شنزرس  صخش  مسرت ! یم ادخ 

لزان هیآ  تخادرپن ! ار  نآ  زا  یمک  تمـسق  زج  دزادرپب  دوب  انب  هک  ار  یلاـم  یلو  درک ، ار  راـک  نیا  هریغم  نب  دـیلو  مریگ ! یم ندرگ 
.درک شهوکن  نامیا  زا  ندنادرگ  يور  رطاخ  هب  ار  دیلو  دش و 

592 ص :  ریسفت ..... :

نوچ شاداپ ، ار  ناراکوکین  دـهد و  یم رفیک  ناشدـب  لامعا  ربارب  رد  ار  ناراکدـب  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد 
یفن ماقم  رد  هیآ  تفرگ  ندرگ  رب  ار  يرگید  هانگ  ای  داد ، رفیک  يرگید  هانگ  هب  ار  یـسک  دوش  یم دننک  روصت  یـضعب  تسا  نکمم 

.دنک یم حیرشت  ددرگ  یم زاب  وا  دوخ  هب  طقف  سک  ره  لامعا  هجیتن  هک  ار  یمالسا  مهم  لصا  نیا  و  هدمآرب ، مهوت  نیا 
(. یَّلَوَت يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ  « ) دش نادرگ  يور  قافنا ) زا  ای  مالسا - زا   ) هک ار  سک  نآ  يدید  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 

592 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

رب ار  وا  ناهانگ  راـب  دـناوت  یم يرگید  هک  نیا  ناـمگ  هب  دومن » كاـسما  رتشیب  لاـم ) تخادرپ   ) زا درک و  اـطع  یمک  و  (- » هیآ 34 )
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(. يدْکَأ اًلِیلَق َو  یطْعَأ  َو   ) دریگ شود 
593 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

593 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

َوُهَف ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  َأ  ( !؟ دـنریگ شود  رب  ار  وا  ناهانگ  دـنناوت  یم نارگید  هک  دـنیب » یم تسا و  بیغ  ملع  وا  دزن  اـیآ  (- » هیآ 35 )
(. يرَی

!؟ دنهن ندرگ  رب  ار  نارگید  هانگ  دنریگ و  هوشر  دنناوت  یم دارفا  هک  تسا  هدروآ  ربخ  اهنآ  يارب  هدمآ و  تمایق  زا  یسک  هچ 

593 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

نینچ هتخادرپ ، تسا ، هدوب  زین  ینامـسآ  ياهنیئآ  ریاس  رد  هک  یلک  لصا  کی  نایب  هب  نآرق  دـیدش  ضارتعا  نیا  زا  دـعب  هیآ 36 -) )
زا یلام  رـصتخم  نتخادرپ  اب  ار  دوخ  دهاوخ  یم و  هتـشادرب ، نامیا ) ای   ) قافنا زا  تسد  یلایخ  ياه  هدعو نیا  اب  هک  یـسک  دیوگ : یم

(. یسُوم ِفُحُص  ِیف  اِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ  ( !؟» تسا هدشن  ربخ  اب  هدیدرگ  لزان  یسوم  بتک  رد  هچنآ  زا  ایآ   » دشخب یئاهر  یهلا  رفیک 

593 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یَّفَو يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو  « ) درک ادا  لماک  روطب  ار  دوخ  هفیظو  هک  یسک  نامه  میهاربا ، بتک  رد  هچنآ ) نینچمه   ) و (- » هیآ 37 )
لکـشم و چیه  زا  وا  نیئآ  غیلبت  يارب  و  دومن ، ادا  ار  وا  تلاسر  قح  درک ، افو  یهلا  ياهنامیپ  دهع و  مامت  هب  هک  یگرزب  ربمایپ  نامه 

شلاوما و  ینابرق ، هب  ار  شدنزرف  و  ادخ ، هب  ار  شبلق  درپس و  شتآ  هب  ار  نت  ادخ  هار  رد  هک  یسک  نامه  دیسارهن ، يرازآ  دیدهت و 
.نارای ناردارب و  هب  ار 

593 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

شود رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  هک   » هدش لزان  مکح  نیا  ینامـسآ  بتک  نیا  مامت  رد  هک  تسا  هدشن  ربخ  اب  ایآ  هیآ 38 -) )
(. يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرِزَت  اَّلَأ  ( !؟» دریگ یمن

593 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

یعس زج  يا  هرهب ناسنا  يارب  هک   » تسا هدمآ  ینامسآ  بتک  نیا  رد  درادن  ربخ  ایآ  دیازفا : یم رتشیب  حیضوت  يارب  سپس  هیآ 39 -) )
(. یعَس ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ( !؟» تسین وا  ششوک  و 

593 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  ( !؟» دوش یم هدید  يدوز  هب  وا  شالت  هک   » درادن ربخ  ایآ  و  هیآ 40 -) )
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، دوش یم راکشآ  شربارب  رد  زور  نآ  رد  وا ، لامعا  دوخ  هکلب  رش - ای  دشاب  ریخ  ریسم  رد  هچ  شالت - یعـس و  نیا  ياه  هجیتن اهنت  هن 
594 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هروس  هیآ 30  رد  هک  هنوگ  نامه 

«. دنیب یم رضاح  هداد  ماجنا  هک  ار  یکین  لامعا  سک  ره  هک  يزور  : » دیامرف یم نارمع  لآ 

594 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یفْوَْألا َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث  « ) دش دهاوخ  هداد  یفاک  يازج  وا  هب  شلمع ) ربارب  رد   ) سپس (- » هیآ 41 )
هد هب  کین  لامعا  دروم  رد  یهلا  لّضفت  اب  تاـفانم  نیا  هتبلا  دـشاب ، لـمع  هزادـنا  هب  تسرد  هک  تسا  یئازج  یفوا » ءازج   » زا روظنم 

.درادن ربارب  نارازه  و  اهدص ، ای  ربارب ،
هتخانش یملـسم  لوصا  ناونع  هب  زین  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  هدش ، یمالـسا  ملـسم  لوصا  زا  لصا  هس  هب  هراشا  قوف  تایآ  رد 

: تسا هدش 
.تسا شیوخ  ناهانگ  لوؤسم  سک  ره  فلا -

.تسوا ششوک  یعس و  نامه  ترخآ  رد  سک  ره  هرهب  ب -
.دهد یم لماک  يازج  شلمع  ربارب  رد  سکره  هب  دنوادخ  ج -

تروص هب  بهاذم  زا  یضعب  رد  انایحا  ای  و  دنراد ، مدرم  ماوع  هک  تافارخ  ماهوا و  زا  يرایـسب  رب  نالطب  طخ  نآرق  هلیـسو  نیا  هب  و 
.دشک یم تسا  هدمآرد  هدیقع  کی 

594 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

ناسنا ایآ  دـیامرف : یم لامعا  يازج  هلأـسم  نوماریپ  هتـشذگ  ياـهثحب  همادا  رد  نآرق  دوش ! یم یهتنم  وا  هب  طوطخ  ماـمت  هیآ 42 -) )
(. یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  « ) ددرگ یم یهتنم  تراگدرورپ  هب  روما  همه  هک   » تسا هدمآ  میهاربا  یسوم و  فحص  رد  هک  درادن  ربخ 
وا كاپ  تاذ  هب  للع  بابسا و  هلسلس  زین  ناهج  نیا  رد  هک  تسوا  تردق  تسد  هب  ترخآ  رد  رفیک  ازج و  باوث و  باسح و  اهنت  هن 

تاذ نآ  ياهتنا  ادـتبا و  یتسه و  ملاع  هاگ  هیکت هرخالاب  و  دریگ ، یم تأشن  وا  ریبدـت  زا  ناهج  نیا  تاریبدـت  ماـمت  ددرگ ، یم یهتنم 
.تسادخ كاپ 

: میناوخ یم نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تایاور  زا  یضعب  رد 
«. دینک توکس  دسر  یم ادخ  تاذ  هب  نخس  هک  یماگنه  »

لوقع يارب  دودحمان  تاذ  رد  هشیدنا  و  دسر ، یمن یئاج  هب  تسا و  ناریح  اجنآ  رد  اهلقع  هک  دـیئوگن  نخـس  وا  تاذ  هراب  رد  ینعی 
595 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  ارچ  تسا ، نکمم  ریغ  دودحم 
.ددرگ دودحم  تسا  لاحم  دنوادخ  تسا و  دودحم  دجنگ  هشیدنا  رد  هچ  ره 

.دشاب عمج  هیآ  ینعم  رد  دناوت  یم ود  ره  درادن و  تافانم  میتفگ  هچنآ  اب  ریسفت  نیا 

595 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

: دیازفا یم وا ، كاپ  تاذ  هب  ناهج  نیا  روما  همه  ندش  یهتنم  و  تیبوبر ، رما  رد  وا  تیمکاح  نتخاس  نشور  يارب  سپس  هیآ 43 -) )
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(. یْکبَأ َکَحْضَأ َو  َوُه  ُهَّنَأ  َو  « ) دنایرگ دنادنخ و  هک  تسوا   » تسا هدمآ  زین  و 

595 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. ایْحَأ َتامَأ َو  َوُه  ُهَّنَأ  َو  « ) درک هدنز  دناریم و  هک  تسوا  و  (- » هیآ 44 )

595 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یْثنُْألا َرَکَّذلا َو  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأ  َو  « ) دیرفآ ار  هدام  رن و  جوز  ود  هک  تسوا  و  (- » هیآ 45 )

595 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. ینُْمت اذِإ  ٍۀَفُْطن  ْنِم   ) دزیر یم محر  رد  و  دوش » یم جراخ  هک  یماگنه  يا  هفطن زا  (- » هیآ 46 )
اریز راـگدرورپ ، ریبدـت  تیبوبر و  هب  روما  همه  ياـهتنا  هلأـسم  يارب  تسا  یبلاـج  حیـضوت  عماـج و  ناـیب  تقیقح  رد  قوف  هیآ  دـنچ 

یثداوح مامت  نینچمه  تسوا  ریبدت  هب  زین  نیجوز  شنیرفآ  قیرط  زا  اهلـسن  موادت  تسوا ، تسد  هب  امـش  تایح  گرم و  دـیوگ : یم
بیترت نیا  هب  و  دنک ، یم هدنز  ای  دناریم  یم دـنادنخ ، یم ای  دـنایرگ  یم وا  تسوا ، هیحان  زا  دـهد  یم خر  ناسنا  یگدـنز  لوط  رد  هک 

.ددرگ یم یهتنم  شکاپ  تاذ  هب  همه  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  یگدنز  هتشر  رس 
ناراـب اـب  ار  نامـسآ  دـنوادخ  : » دـیوگ یم نینچ  نآ  ریـسفت  رد  هدـش و  هداد  هعـسوت  هیآ  نیا  رد  هـیرگ  هدـنخ و  موـهفم  یثیدـح  رد 

«! دنادنخ یم ناهایگ  اب  ار  نیمز  و  دنایرگ ، یم

595 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

درادن ربخ  ناسنا  ایآ  دیوگ : یم هتخادرپ  داعم  رما  هب  تسا  راگدرورپ  ریبدـت  تیبوبر و  هب  طوبرم  هک  يروما  رکذ  زا  دـعب  هیآ 47 -) )
(. يرْخُْألا َةَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأ  َو  ! ) ددرگ ارجا  تلادع  ات  رگید » ملاع  داجیا  تسادخ  رب  هک   » هدمآ نیشیپ  بتک  رد  هک 

595 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یْنقَأ ینْغَأ َو  َوُه  ُهَّنَأ  َو  « ) دیشخب یقاب  هیامرس  درک و  زاین  یب ار ) ناگدنب   ) هک تسوا  هک  نیا  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 48 -) )
596 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  شمیمع  فطل  اب  ار  ناسنا  ياهیدنمزاین  يدام  ياه  هبنج رد  اهنت  هن  دنوادخ 

تیبرت میلعت و  رما  رد  ار  اهناسنا  تاجایتحا  زین  يونعم  یگدنز  رد  هک  هدراذگ ، وا  رایتخا  رد  يرمتسم  ياه  هیامرـس هتخاس ، فرط  رب 
.تسا هتخاس  عفترم  يونعم  بهاوم  ياطع  و  ینامسآ ، بتک  لازنا  و  نالوسر ، مازعا  قیرط  زا  لماکت  و 

596 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

َو ( !؟» ارعش هراتس  راگدرورپ  تسوا  هک   » هدمآ نیشیپ  بتک  رد  هک  دناد  یمن ناسنا  ایآ  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد  ماجنا  رـس  هیآ 49 -) )
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(. يْرعِّشلا ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأ 
رد رحس  ماگنه  هب  الومعم  هک  تسا  نامسآ  ناگراتس  نیرت  هدنشخرد هراتس  نیا  هک  نیا  رب  هوالع  ارعش -» هراتـس   » صوصخ رب  هیکت 

ناکرـشم زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنک - یم هجوت  بلج  الماک  دوش و  یم رهاـظ  نامـسآ  رد  ازوج »  » یکلف تروص  راـنک 
.دیتسرپب ار  نآ  راگدرورپ  راگدیرفآ و  دیتسرپ ؟ یم ار  ارعش  ارچ  دیوگ : یم نآرق  دندیتسرپ ، یم ار  نآ  برع 

596 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

هب رظاـن  لوا  زارف  دوـب ، هدـش  رکذ  زارف  ود  یط  رد  بلطم  هد  هتـشذگ  تاـیآ  رد  تسین ؟ یفاـک  تربـع  سرد  هـمه  نـیا  هیآ 50 -) )
رد و  دیوگ ، یم نخـس  راگدرورپ  هب  طوطخ  مامت  ندش  یهتنم  هراب  رد  مود  زارف  و  دشاب ، یم شلامعا  لباقم  رد  سک  ره  تیلوؤسم 
هک تسا  نیـشیپ  رگمتـس  ماوقا  زا  موق  راهچ  كاندرد  تکاله  تازاـجم و  زا  نخـس  دزادرپ  یم بلطم  کـی  رکذ  هب  اـهنت  هک  اـجنیا 

.دنرادن نامیا  داعم  أدبم و  هب  دننک و  یم یچیپرس  هتشذگ  تاروتسد  زا  هک  اهنآ  يارب  تسا  يرادشه 
ُهَّنَأ َو  ( !؟» درک كاله  ار  نیتسخن  داع  موق  دـنوادخ  هک   » تسا هدـمآ  نیـشیپ  بتک  رد  هک  درادـن  ربخ  ناسنا  ایآ  دـیامرف : یم تسخن 

(. یلوُْألا ًاداع  َکَلْهَأ 
دوجو داع »  » موق ود  خیرات ، رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  تسا و  موق  نیا  تمدق  رطاخ  هب  ای  نیتسخن ) « ) یلوالا  » هب داع  موق  فیصوت 

.تسا نیتسخن  داع  نامه  دوب  ع )  ) دوه ترضح  ناشربمایپ  هک  فورعم  موق  دنا و  هتشاد

596 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

امَف َدوُمَث  َو  « ) دراذگن یقاب  ار  اهنآ  زا  یسک  و  درک ) كاله  ناشنایغط  رثا  رب   ) ار دومث  موق  نینچمه  و  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 51 -) )
(. یْقبَأ

596 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

ریـسفت هدیزگرب  ُْلبَق .) ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو   ) درک كاله  اهنآ » زا  شیپ  ار  حون  موق  زین  و  : » دیامرف یم حون  موق  هراب  رد  سپـس  هیآ 52 -) )
597 ص : ج4 ، هنومن ،

زا رت  ینالوط یتدـم  رد  حون  ناشربمایپ  هک  ارچ  یغْطَأ .) َمَلْظَأ َو  ْمُه  اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دـندوب رترگنایغط  رتملاظ و  همه  زا  ناـنآ  هک  ارچ  »
بیذکت و یتسرپ و  تب كرـش و  رد  و  دـنتفگن ، خـساپ  وا  توعد  هب  یمک  دادـعت  زج  لاح  نیا  اب  تخادرپ ، نانآ  غیلبت  هب  ءایبنا  مامت 

.دمآ دهاوخ  حون  هروس  ریسفت  رد  ادخ  تساوخ  هب  نآ  حرش  هکنانچ  دنتشاد ، يا  هداعلا قوف  یتخسرس  يراشفاپ و  حون  رازآ 

597 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  هب  هک  دنتسه  یموق  نیمراهچ  طول  موق  هیآ 53 -) )
(. يوْهَأ َۀَکِفَتْؤُْملا  َو  « ) دیبوک ورف  ار  طول ) موق   ) هدش ور  ریز و  ياهرهش  زین  «و 

ار اهنآ  لیئربج  تایاور  قبط  و  دیبوک ، نیمز  رب  تخاس و  نوگژاو  درک و  باترپ  نامـسآ  هب  ار  اهیدابآ  نیا  يدـیدش  هلزلز  رهاظ  رد 
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.دنکفا نیمز  رب  درک و  هنوراو  دنکرب و  نیمز  زا  دادادخ  توق  هب 

597 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. یَّشَغ ام  اهاَّشَغَف  « ) دیناشوپ نیگنس  باذع  اب  ار  اهنآ   » سپس هیآ 54 -) )
نوفدـم گنـس  زا  يراوآ  ریز  ار  هدـش  ور  ریز و  ياهرهـش  نـیا  رـسارس  تـخیر و  ورف  اـهنآ  رب  ینامـسآ  ياهگنـس  زا  یناراـب  يرآ !

.تخاس

597 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

ماهفتـسا کی  لکـش  رد  هدرک و  هراـشا  تسا ، هدـمآ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  یئاـهتمعن  هعومجم  هب  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد  هیآ 55 -) )
(. يرامَتَت َکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  « ) يراد دیدرت  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کیمادک  رد  : » دیامرف یم يراکنا 

هـصالخ دـنک و  یمن تازاجم  يرگید  مرج  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  تمعن  نیا  ای  و  شنیرفآ ، تمعن  لصا  ای  تایح ، تمعن  رد  ایآ 
؟ يراد دیدرت  کش و  تسا  هدش  دیکأت  زین  نآرق  رد  هدمآ و  نیشیپ  بتک  رد  هچنآ 

هکلب دوش ، یم لماش  ار  ناـگمه  نآ  موهفم  یلو  .تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صخـش  هیآ  نیا  رد  بطاـخم  هک  تسا  تسرد 
.دنرگید دارفا  رتشیب  نآ  زا  یلصا  فده 

597 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

يور اجنیا  رد  تفگ ، یم اهنآ  نایغط  يرگمتـس و  رطاخ  هب  نیـشیپ  ماوقا  تکاله  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تاـیآ  لاـبند  هب  هیآ 56 -) )
زا يا  هدنهد میب  نآرق ) ای  ربمایپ   ) نیا : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  نارکنم  رافک و  ناکرـشم و  هب  ار  نخس 

598 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلوُْألا .) ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه  « ) تسا نیشیپ  ناگدنهد  میب 
هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  تلاسر  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا ، نیتسخن  ناگدننک  راذـنا  عون  زا  نآرق ) ای   ) ربمایپ دـیوگ : یم هک  نیا 

تسامش بجعت  هیام  ارچ  تسا ، هدوب  رایسب  هتشذگ  رد  نآ  هیبش  تسین ، يا  هقباس یب عوضوم  نآرق  شینامسآ  باتک  هلآ و 

598 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

کیدزن دیاب  هچنآ  : » دیازفا یم دـننک ، رتشیب  هجوت  دـنراد  شیپ  رد  هک  يرطخ  هب  نارفاک  ناکرـشم و  هک  نیا  يارب  هاگنآ  هیآ 57 -) )
(. ُۀَفِزْآلا ِتَفِزَأ   ) دسر یم ارف  تمایق  و  تسا » هدش  کیدزن  دوش 

، هدننک رادیب  ایوگ و  تسا  يریبعت  و  تسا ، هدـمآ  زین  رفاغ  هروس  هیآ 18  رد  ثحب  دروم  هیآ  رب  هوالع  مان  نیا  هب  تمایق  يراذـگمان 
لاـح ره  هب  و  تسا » هدـش  کـیدزن  تماـیق  ُۀَـعاَّسلا  َِتبَرَتـْقا  : » میناوخ یم رمق  هروس  هیآ 1  رد  يرگید  تروـص  هب  ار  موـهفم  نـیمه 
اپرب شیارغـص  تماـیق  دریم ، یم سک  ره  هک  نیا  صوـصخ  هب  تسا  كرد  لـباق  اـیند  رمع  یهاـتوک  هـب  هجوـت  اـب  تماـیق  یکیدزن 

.دوش یم

598 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 53) مجنلا ةروس 
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َْسَیل « ) دزاس فرطرب  ار  نآ  ياهیتخـس  زور  نآ  رد  دناوت  یمن ادخ  زج  سک  چیه   » هک تسا  نیا  مهم  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 58 -) )
(. ٌۀَفِشاک ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اَهل 

رگا و  دـینز ، وا  فطل  نماد  هب  تسد  دـیهاوخ  یم تاجن  رگا  تسادـخ ، هشیمه ) و   ) زور نآ  رد  تردـق  بحاص  کلام و  مکاـح و 
.دیریگ رارق  وا  هب  نامیا  هیاس  رد  دیبلط  یم شمارآ 

598 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. َنُوبَْجعَت ِثیِدَْحلا  اَذه  ْنِمَف  َأ  « ) دینک یم بجعت  نخس  نیا  زا  ایآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 59 -) )
نآ زا  رگید  تایآ  رد  هک  ارچ  نآرق ، هب  هراشا  ای  هدـمآ ، لبق  تاـیآ  رد  هک  دـشاب  زیخاتـسر  هلأـسم  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 

.اهنیا همه  ای  دش و  هتفگ  نیشیپ  ماوقا  كاله  هراب  رد  هک  ینانخس  ای  هدش و  ثیدح »  » هب ریبعت 

598 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

(. َنوُْکبَت َنوُکَحْضَت َو ال  َو  ( ؟» دییرگ یمن دیدنخ و  یم و  : » دیوگ یم سپس  هیآ 60 -) )

598 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

599 ص : ج4 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُدِماس .) ُْمْتنَأ  َو  ( !؟» دیرب یم رس  هب  ینارسوه  تلفغ و  رد  هتسویپ  و  (- » هیآ 61 )
و هدش ، كرت  تاعاط  هتفر ، تسد  زا  ياهتصرف  رب  هیرگ  ياج  يربخ ، یب تلفغ و  ياج  هن  تسا و  هدنخ  ياج  هن  اجنیا  هک  یلاح  رد 
هبوت و ياج  هرخالاب  و  هتفر ، تسد  زا  هک  تسا  يروما  ناربج  يرادیب و  ياج  تسا ، هدز  رـس  امـش  زا  هک  تسا  یناهانگ  یـصاعم و 

.تسادخ فطل  هیاس  هب  تشگزاب  هبانا و 

599 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 53) مجنلا ةروس 

یفن دـیحوت و  تاـبثا  نوـماریپ  هک  یناوارف  ياـهثحب  لاـبند  هب  و  هروـس ، نیا  هیآ  نیرخآ  رد  دـینک ! هدجـس  وا  يارب  همه  هیآ 62 -) )
«. 1 ( » اوُُدبْعا ِهَِّلل َو  اوُدُجْساَف  « ) دیتسرپب ار  وا  دینک و  هدجس  ادخ  يارب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » دیوگ یم دش ، نایب  كرش 

ددرگ یم یهتنم  شکاپ  تاذ  هب  یتسه  ملاع  طوطخ  مامت  هک  وا  يارب  اـهنت  دـیرادرب  ماـگ  قح  میقتـسم  طارـص  رد  دـیهاوخ  یم رگا 
یهلا باذع  لاگنچ  رد  متـس  ملظ و  رفک و  كرـش و  رثا  رب  هک  نیـشیپ  ماوقا  كاندرد  تشونرـس  هب  دیهاوخ  یم رگا  و  دینک ، هدجس 

.دینک تدابع  ار  وا  اهنت  دیوشن  راتفرگ  دندش  راتفرگ 
هیآ نیا  هب  هروس  نیا  توالت  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  يدایز  تایاور  رد  هک  نیا  هجوت  بلاج 

.دنداتفا هدجس  هب  دندینش  ار  نآ  هک  ینارفاک  نانمؤم و  همه  دیسر 
رد هکناـنچ  دـنک  یم دوخ  بوذـجم  راـیتخا  یب ار  اـهنآ  دراذـگ و  یم رثا  زین  نارکنم  بوـلق  رد  نآرق  هک  تسین  راـب  نیتـسخن  نیا  و 

ار هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دینـش  ار  تلّـصف »  » هروس تاـیآ  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  هریغم  نب  دـیلو  ناتـساد 
: دومرف توالت 
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هب دمآ  هناخ  هب  دش ، تسار  شنت  رب  وم  دـیزرل و  تساخرب  اج  زا  « 2 « » َدوُمَث ٍداع َو  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَذـْنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  »
.تسا هدش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نیئآ  بوذجم  الماک  وا  دنتشادنپ  ناکرشم  هک  يا  هنوگ

هنومن ریسفت  هدیزگرب  مراهچ  دلج  مجن و  هروس  نایاپ 
__________________________________________________

.دراد بجاو  هدجس  هیآ  نیا  ( 1)
.13 تلّصف / مناسرت »! یم دومث  داع و  هقعاص  دننامه  يا  هقعاص زا  ار  امش  نم  وگب : دنوش ، نادرگ  يور  اهنآ  رگا  : » همجرت ( 2)

مجنپ دلج 

21 ص :  راتفگشیپ ..... 

هب هار  یمالسا ، تسایـس  یگدنز ، همانرب  ماکحا ، فراعم ، .تسا  دیجم  نآرق  ناناملـسم  ام  هیامرـس  نیرتگرزب  هنومن ! ریـسفت  هدیزگ 
.میبای یم ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رد  ار  همه  همه و  ادخ ، برق  يوس 

.وسکی زا  نیا  دوش  رتانشآ  زور  هب  زور  دوخ  ینید  گرزب  باتک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ناملسم  ره  هفیظو  نیا ، ربانب 
هدیچیپ ناهج  رسارس  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  صوصخب  و  ام ، رـصع  رد  نیملـسم  يرادیب  رثا  رب  هک  مالـسا  هزاوآ  رگید  يوس  زا 

رد لیلد  نیمه  هب  تسا ، هتخیگنارب  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  ناهج  ناملـسم  ریغ  مدرم  يواکجنک  سح  تسا ،
نیا يارب  یفاک  ییوگباوج  هنافسأتم  دنچ  ره  دسر ، یم ایند  هدنز  ياهنابز  هب  نآرق  ریـسفت  همجرت و  ياضاقت  اج  همه  زا  رـضاح  لاح 

.مینک بولطم  ياهاضاقت  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  هدامآ  ار  دوخ  درک و  شالت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، اهاضاقت 
نایراق دـنک ، یم ادـیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ام  روشک  طیحم  رد  صوصخب  ناهج و  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  روضح  هناتخبـشوخ 

22 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگآ  نارسفم  دنمجرا ، ناظفاح  گرزب ،
مهم یصصخت  ياه  هتشر زا  یکی  تروص  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  ریسفت  یصصخت  هتـشر  دنتـسین ، مک  هّللا  دمحب  ام  زورما  هعماج  رد 

ریسفت  » اتسار نیمه  رد  و  تسا ، یناحتما  داوم  زا  اه و  هزوح یمسر  سورد  زا  زین  ریسفت  سرد  دراد ، يرایـسب  نایـضاقتم  هدمآ و  رد 
یکی دیاش  و  نامز ، ياهزاین  زور و  لئاسم  هب  رظان  اوتحمرپ و  لاح  نیع  رد  ناور و  سیلـس و  تسا  يریـسفت  هک  دش ، هتـشون  هنومن »

.تسا دیجم  نآرق  هب  مدرم  یمومع  لابقا  نیمه  نآ  عیرس  شرتسگ  لیالد  زا 
اضر دمحم  نایاقآ : مالسا  ججح  نادنمـشناد و   ) مق هیملع  هزوح  یمارگ  يالـضف  زا  یهورگ  قافتا  هب  ریـسفت  نیا  هیهت  يارب  هچ  رگ 

- یئابطابط هّللا  رون  دیس  یعاجش - نسح  دیس  ینسح - لوسرلا  دبع  ینامیا - هّللا  دسا  یماهلا - دواد  یماما - رفعج  دمحم  ینایتشآ -
هب هجوت  اب  یلو  دش ، هدیشک  يدایز  تامحز  لاس  هدزناپ  تدم  رد  يدراهتشا ) يدمحم  دمحم  یتئارق و  نسحم  یهللا - دبع  دومحم 

فرطرب نآ  هیهت  یگتـسخ  مامت  دـمآ ، لمع  هب  نآ  زا  ننـست  لها  ناردارب  یتح  اهرـشق و  ماـمت  يوس  زا  هک  يا  هداـعلا قوف  لابقتـسا 
.ادخ هاگشیپ  رد  لوبقم  تسا  يرثا  هّللا  ءاش  نا  هک  دمآ  دوجوب  ناتسود  لد  رد  دیما  نیا  تشگ و 

هدیـسر پاچ  هب  اهراب  زین  دلج  ( 27  ) رد ودرا »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  هدـش ، رـشتنم  پاچ و  راب  اههد  ریـسفت  نیا  یـسراف  نتم 
ياهروشک فلتخم  طاقن  رد  دیسر و  پاچ  هب  توریب  رد  اریخا  لثمألا »  » ریـسفت مان  هب  زین  یبرع »  » نابز هب  نآ  لماک  همجرت  و  تسا ،

.تفای راشتنا  یمالسا 
رهاـظ یمالـسا  تاـعوبطم  قفا  رد  يدوز  هب  مه  نآ  میراودـیما  هک  تسا  هیهت  تسد  رد  نوـنکا  مه  یـسیلگنا »  » ناـبز هب  نآ  همجرت 
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.ددرگ
.دندش نآ  هصالخ »  » رشن ناهاوخ  يریثک  هورگ  هنومن  ریسفت  راشتنا  زا  دعب 

رد و  دـنوش ، انـشآ  يا  هدرـشف حرـش  و  تایآ ، یلامجا  ياوتحم  هب  رتمک  هنیزه  اـب  رتهاـتوک و  تقو  رد  دـنناوتب  دـندوب  لـیام  هک  ارچ 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دوش  يریگ  هرهب نآ  زا  یسرد  نتم  ناونع  هب  تسا  هجوت  دروم  نآرق  ریسفت  هک  یسرد  ياهـسالک  زا  یـضعب 

23 ص : ج5 ،
نیا یلو  میتفیب  دلج  جنپ  رد  هنومن ، ریـسفت  يدلج  ( 27  ) هرود ماـمت  صیخلت  رکف  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  رّرکم ، تساوخرد  نیا 

بانج مرتحم  لضاف  هک  نیا  ات  دـمآ  لمع  هب  مزال  ياهیـسررب  دـش و  يزیر  هماـنرب هعلاـطم و  نآ  هراـب  رد  یتدـم  دوبن ، یناـسآ  راـک 
رب هنومن » ریسفت  یعوضوم  تسرهف   » هیهت رد  ناشیا  هقیلـس  نسح  راکتـشپ و  تیلاعف و  هقباس  هک  یئاباب  یلع  دمحا - ياقآ  باطتـسم 

ماجنا ناشیا  هلیسو  هب  ّمهم  نیا  يزور  هنابش  رمتسم  راک  لاس  هس  تدم  رد  دیدرگ و  ّمهم  نیا  ماجنا  راد  هدهع دوب  مّلـسم  نشور و  ام 
.دیدرگ

ییاناوت هزادـنا  هب  دوب  ییامنهار  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  مدرک و  تراظن  ناشیا  ياه  هتـشون رب  ارارک  دوخ  رـصاق  رکف  اب  زین  بناـجنیا 
سیلس همجرت  اب  نآرق  مه  هک  هدمآ  دوجو  هب  رابرپ  هدنزرا و  يرثا  هّللا  دمحب  منک  یم رکف  عومجم  رد  و  مداد ، رکذت  ار  مزال  لئاسم 

، دـنوش هاگآ  تاـیآ  ریـسفت  زا  عیرـس  هعجارم  کـی  اـب  دـنهاوخ  یم هک  یناـسک  يارب  ییاـیوگ ، هدرـشف و  ریـسفت  مه  درادرب و  رد  ار 
.دشاب یم

.دش هداهن  هنومن  ریسفت  هدیزگرب  نآ  مان  و 
زا تسا  يا  هدـیزگ هک  هدرـشف  هصالخ و  نیا  مراودـیما  منک ، یم ینادردـق  رکـشت و  ناـشیا  غیرد  یب تاـمحز  زا  دوخ  هبون  هب  نم  و 
يا هریخذ ددرگ و  نآرق  هب  دنم  هقالع ياهرشق  مومع  رظن و  لها  لوبق  دروم  زین  لصفم ، نآ  زا  یلمجم  ثیدح  و  ساسح ، ياهتمـسق 

.دشاب ءازجلا » موی   » رد ام  همه  يارب 
/10 اب 6 / قباطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤم  ریما  دوعـسم  دالیم  زور  بجر 1414  يزاریش 13  مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق -

1372
25 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

25 ص :  ءزج 27 .....  همادا 

25 ص :  [ ..... 54  ] رمق هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 55  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

25 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

رب هک  تسا  نیـشیپ  ماوقا  زا  یهورگ  ياهرفیک  رگنایب  اصوصخم  و  دراد ، داعم  أدـبم و  زا  ییاهثحب  شندوب  یکم  رطاخ  هب  هروس  نیا 
.دندش كاله  راتفرگ و  یهلا  هدنبوک  ياهباذع  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی ، داسف  ملظ و  رفک و  هار  ندومیپ  دانع و  تجاجل و  رثا 
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ایآ میتخاس  ناسآ  رکذت ، يارب  ار  نآرق  ام  ٍرِکَّدُم  ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  هلمج َو  اهتـشذگرس  نیا  زا  کی  ره  لابند  هب  و 
.رافک نیملسم و  يارب  دشاب  یسرد  ات  دنک  یم رارکت  دوش » رکذتم  هک  تسه  یسک 

: درک هصالخ  ناوت  یم شخب  دنچ  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم  یلک  روطب  و 
.دیوگ یم نخس  یهلا  تایآ  راکنا  رد  نافلاخم  رارصا  و  رمقلا » قش   » عوضوم تمایق و  یکیدزن  هلأسم  زا  هک  هروس  زاغآ  - 1

.دنک یم ثحب  يا  هدرشف تروصب  نافوط  هلأسم  و  حون » موق   » ینعی جوجل  درمتم و  شکرس و  موق  نیتسخن  زا  رگید  شخب  رد  - 2
.دهد یم حرش  ار  اهنآ  كاندرد  باذع  و  داع »  » موق ناتساد  رگید  شخب  - 3

تازاجم هرخالاب  و  هقان » هزجعم   » نینچمه و  حـلاص ،»  » ناشربمایپ اـب  اـهنآ  تفلاـخم  و  دومث »  » موق زا  نخـس  شخب  نیمراـهچ  رد  - 4
26 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  ینامسآ » هحیص   » اب اهنآ 

باذـع زا  یتمـسق  هب  اهنآ ، یقـالخا  فارحنا  رفک و  هب  يا  هدرـشف اـیوگ و  هراـشا  نمـض  و  دور ، یم طول »  » موق غارـس  هب  سپـس  - 5
.دنک یم هراشا  ناشکاندرد 

.تسا هدمآ  اهنآ  تازاجم  و  نوعرف » لآ   » زا یهاتوک  رایسب  نخس  رگید  شخب  رد  - 6
هدـنیآ هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  ناـفلاخم  هّکم و  ناکرـشم  ماوـقا و  نیا  ناـیم  يا  هسیاـقم شخب  نـیرخآ  رد  و  - 7

رد ناـمرجم  تازاـجم  زا  یتمـسق  حرـش  اـب  ار  هروس  و  دـنک ، یم وگزاـب  دـنراد  شیپ  رد  هار  نیا  همادا  تروص  رد  هک  ار  یکاـنرطخ 
.دهد یم نایاپ  ناراکزیهرپ  میظع  ياهشاداپ  تمایق و 

.دنک یم ثحب  رمقلا » قش   » زا هک  تسا  هروس  هیآ  نیتسخن  تبسانم  هب  رمق »  » هب هروس  يراذگمان 

26 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

یلاـح رد  تماـیق  زور  دـناوخب  ناـیم  رد  زور  کـی  ار  تبرتـقا »  » هروـس سک  ره  : » میناوـخ یم مالـسا  یمارگ  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
رون و تمایق  رد  و  تسا ، لضفا  دناوخب  بش  ره  ار  نآ  سک  ره  و  تسا ، ردب  بش  رد  هام  نوچمه  شتروص  هک  دوش  یم هتخیگنارب 

«. دراد يرترب  قیالخ  ریاس  رب  شتروص  یئانشور 
سپس رکفت و  هروس و  نیا  توالت  هیاس  رد  هک  تسا  ینیتسار  يوق و  نامیا  هناشن  تمایق  هنحص  رد  تروص  یگدنشخرد  نیا  املسم 

.لمع هشیدنا و  زا  یلاخ  توالت  هن  تسا  هدش  لصاح  نآ  هب  لمع 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

26 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

نیرتمیظع هک  تسا  تمایق  ندش  کیدزن  یکی  هدمآ : نایم  هب  نخـس  مهم  هثداح  ود  زا  تسخن ، هیآ  رد  دـش ! هتفاکـش  هام  هیآ 1 -) )
تـمظع و هـک  یناـهج  رگید ، ناـهج  رد  نیوـن  یگدــنز  يارب  تـسا  يزاـغآ  رــس  دراد و  هارمه  شنیرفآ  ملاــع  رد  ار  ینوـگرگد 

.تسین فیصوت  كرد و  لباق  ایند  ملاع  ناینادنز  ام  يارب  نآ  یگدرتسگ 
زا تسا  يا  هناـشن مه  زیچ و  ره  رب  گرزب  دـنوادخ  تردـق  رب  تسا  یلیلد  مه  هک  تسا  رمقلا » قـش   » گرزب هزجعم  رگید  هثداـح  و 

27 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .شیمارگ  ربمغیپ  توعد  قدص 
(. ُرَمَْقلا َّقَْشنا  ُۀَعاَّسلا َو  َِتبَرَْتقا  «! ) تفاکش مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق  : » دیامرف یم
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اب هروس  نیا  ُۀَـفِزْآلا و  ِتَفِزَأ  تفرگ  ناـیاپ  تماـیق  یکیدزن  نوماریپ  یئاـه  هلمج اـب  مجن ) هروس   ) هتـشذگ هروس  هک  نیا  هجوـت  لـباق 
تـسا نکمم  ایند  رمع  سایقم  رد  هچرگ  .تسا  کیدزن  تمایق  هک  عوضوم  نیا  رب  تسا  يدـیکأت  نیا  دوش و  یم زاـغآ  ینعم  نیمه 
هظحل تمایق  ربارب  رد  ایند  رمع  مامت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  وسکی ، زا  ناهج  نیا  رمع  عومجم  هب  هجوت  اما  دـشکب ، لوط  لاـس  نارازه 

.دوش یم نشور  ریبعت  نیا  زا  روظنم  تسین  شیب  يرذگ  دوز 
دوخ تسا  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  روهظ  الوصا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مه ، اب  هثداح  ود  نیا  رکذ 

.تسا تمایق  یکیدزن  ياه  هناشن زا 
هک یمیظع  ثداوح  زا  تسا  یکچوک  هنومن  بکاوک و  ماظن  نتخیر  مه  هب  ناکما  رب  تسا  یلیلد  دوخ  هاـم  نتفاکـش  رگید  يوس  زا 

ياج هب  ون  یملاع  دنزیر و  یم مه  رد  نیمز  ناگراتـس و  بکاوک و  یمامت  هک  ارچ  دهد ، یم خر  ناهج  نیا  رد  زیخاتـسر  هناتـسآ  رد 
.دوش یم داجیا  اهنآ 

رگا دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ناکرشم  دنا  هدرک زین  ار  نآ  رتاوت  ياعدا  یضعب  هک  روهشم  تایاور  قبط 
؟ دیروآ یم نامیا  مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : نک ! هراپ  ود  ام  يارب  ار  هام  یئادخ  ربمایپ  وت  یئوگ و  یم تسار 

ار هچنآ  درک  اضاقت  راگدرورپ  هاگـشیپ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب - هام  مهدراـهچ  بش  بش ، نآ  و  يرآ - دـندرک : ضرع 
هجوت اب  هن  نیا  ربانب  دینیبب ! دومرف : یم دز و  یم ادص  کی  کی  ار  اهنآ  هّللا  لوسر  و  دش ، هراپ  ود  هب  هام  ناهگان  دهدب  وا  هب  دنتساوخ 

.تسین راکنا  لباق  رمقلا  ّقش  عوضوم  نارسفم ، لاوقا  و  تایاور ، رظن  زا  هن  و  نآ ، رد  دوجوم  نئارق  هیآ و  دوخ  هب 

27 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

يرحس نیا  دنیوگ : یم هدنادرگ ، يور  دننیبب  وت ) توعد  قدص  رب   ) ار يا  هزجعم هناشن و  هاگره  و  : » دیازفا یم نآرق  سپس  هیآ 2 -) )
28 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو  «! ) تسا رمتسم 

( ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  اوُضِْرُعی َو 
همادا رمقلا  قش  هک  دندوب  هدید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  يرّرکم  تازجعم  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ّرمتـسم »  » ریبعت .
يارب دوب  يا  هناهب تمهت  نیا  دنچ  ره  دنتشادنپ ، یم رمتسم » يرحس   » ار نآ  و  دندرک ، یم لمح  رحـس  موادت  رب  ار  همه  اهنآ  دوب ، نآ 

.قح لباقم  رد  میلست  مدع 

28 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

( ار ادـخ  تایآ   ) اهنآ : » دـیازفا یم هدرک ، هراشا  تفلاخم ، نیا  موش  هجیتن  هب  نینچمه  اهنآ و  تفلاخم  لـیلد  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
(. ٌّرِقَتْسُم ٍْرمَأ  ُّلُک  ْمُهَءاوْهَأ َو  اوُعَبَّتا  اُوبَّذَک َو  َو  « ) دراد یهاگرارق  يرما  ره  و  دندومن ، يوریپ  ناشسفن  ياوه  زا  و  دندرک ، بیذکت 

زیخاتسر بیذکت  نینچمه  و  وا ، لئالد  تازجعم و  بیذکت  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  بیذکت  اهنآ و  تفلاخم  همشچ  رس 
.دوب اهیهاوخ  دوخ  اهتجاجل و  اهبصعت و  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  تمایق ، و 

تباث و يدـب  کین و  راک  ره  و  دور ، یمن نایم  زا  ملاع  نیا  رد  زیچ  چـیه  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  ٌّرِقَتْـسُم » ٍْرمَأ  ُّلُـک  َو   » هلمج
رهاظ زین  لطاب  روفنم  تشز و  هرهچ  و  راکـشآ ، قح  يابیز  هرهچ  هک  درذگ  یمن يزیچ  .دنیبب و  ار  نآ  يازج  ناسنا  ات  دنام  یم یقاب 

.تسا یتسه  ملاع  رد  یهلا  تنس  کی  نیا  و  ددرگ ، یم
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28 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

رد دندرک و  بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هک  رافک - زا  یعمج  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 4 -) )
تـشونرس نینچمه  دارفا و  هنوگ  نیا  هراب  رد  يرتشیب  حیرـشت  اجنیا  رد  دـمآ ، دـندروآ - یمن دورف  میلـست  رـس  يا  هزجعم چـیه  ربارب 

.تسا هدمآ  تمایق  رد  اهنآ  كاندرد 
ياهتما ایبنا و   ) رابخا اهیدـب  زا  نتـشادزاب  يارب  یفاک  هزادـنا  هب   » هکلب دنـشاب  ربخ  یب هورگ  نیا  هک  تسین  ناـنچ  دـیامرف : یم تسخن 

(. ٌرَجَدُْزم ِهِیف  ام  ِءاْبنَْألا  َنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  « ) تسا هدیسر  نانآ  هب  نیشیپ )
هن دـنراد ، یئاونـش  شوگ  هن  تساهنآ » دوخ  مادـنا  یب زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره  ، » هدوبن یهلا  نایعاد  غیلبت  رد  يدوبمک  نیا  ربانب 

29 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  رادقم  نیا  هن  و  یبلط ، قح  حور 
.دنک یهلا  تایآ  رد  ربدت  قیقحت و  هب  توعد  ار  اهنآ  هک  اوقت 

29 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

امَف ٌۀَِغلاب  ٌۀَمْکِح  « ) دهد یمن هدـیاف  جوجل ) دارفا  يارب   ) اهراذـنا اما  تسا  یهلا  هغلاب  تمکح  تیآ  نیا  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 5 -) )
(. ُرُذُّنلا ِنُْغت 

29 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

راذگاو و) دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دنرادن  ار  شریذپ  یگدامآ  ادبا  قح  زا  ناگناگیب  نیا  هک   ) نونکا : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
(. ْمُْهنَع َّلَوَتَف  ور  هدامآ  ياهلد  غارس  هب  و  نادرگب » يور  نانآ  زا 

ِعاَّدلا ُعْدَی  َمْوَی   ) لامعا باسح  هب  توعد  دـنک » یم توعد  یکانتـشحو  رما  هب  ار  مدرم  یهلا  هدـننک  توعد  هک  روآدای  هب  ار  يزور  »
(. ٍرُُکن ٍء  ْیَش یلِإ 

29 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ  هنیمز  نیمه  رد  يرتشیب  حیضوت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
ًاعَّشُخ «! ) دـنوش یم جراخ  اـهربق  زا  هدـنکارپ  ياـهخلم  نوچمه  هداـتفا ، ریز  هب  تشحو  تدـش  زا  ناشیاهمـشچ  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  »

(. ٌرِشَْتنُم ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ِثادْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  ْمُهُراْصبَأ 
نآ زا  مشچ  اذل  دنرادن ، ار  نآ  ياشامت  بات  هک  تسا  كانلوه  ردق  نآ  هنحص  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهمـشچ »  » هب عوشخ »  » تبـسن

.دنزادنا یم ریز  هب  دنریگ و  یمرب
هتـسد تکرح  ماگنه  هب  هک  یناگدـنرپ  زا  يرایـسب  فـالخرب  اـهخلم  هدوت  هک  تسا  نیا  بساـنت  هب  هدـنکارپ » ياـهخلم   » هب هیبشت  و 

یتادوجوم زور  نآ  رد  اهخلم  نوچمه  اهنآ  هوالع  هب  دنرادن ، یبیترت  مظن و  زگره  دننک  یم تکرح  یصاخ  بیترت  مظن و  اب  یعمج 
.دنروخ یم رگیدکی  هب  دنروآ و  یم ور  فرط  ره  هب  هجوت  یب اهتسم  دننام  هک  دنوش  یم هدز  تشحو  نانچ  دنناوتان و  فیعض و 
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29 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

توعد نیا  يوس  هب   » تشحو تدش  زا  دنوش  یم جراخ  اهربق  زا  توعد  نیا  لابند  هب  اهنآ  هک  یماگنه  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 8 -) )
(. ِعاَّدلا َیلِإ  َنیِعِطْهُم  « ) دنشک یم ندرگ  هدننک 

: دـنیوگ یم نارفاک  : » دـیازفا یم هیآ  هلابند  رد  اذـل  دریگ ، یم ارف  ار  اهنآ  ياپارـس  زور  نآ  تخـس  ثداوح  زا  تشحو  هک  تساـجنیا 
30 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌرِسَع .) ٌمْوَی  اذه  َنوُِرفاْکلا  ُلوُقَی  «! ) تسا یکاندرد  تخس و  زور  زورما 

ًامْوَی َناک  َو  دـیامرف : یم ناقرف  هروس  هیآ 26  رد  هدراذگ و  هحـص  ینعم  نیا  رب  زین  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ، یتخـس  زور  یتسار  هب  و 
ار نارفاک  نامرجم و  تشحو  سرت و  لماوع  مامت  هک  ارچ  دوب » دـهاوخ  نارفاک  يارب  یتخـس  زور  زور  نآ  ًاریِـسَع و  َنیِِرفاـْکلا  یَلَع 

.دنک یم هطاحا 
! تسین یتخس  زور  نانمؤم  يارب  زور  نآ  هک  دوش  یم هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  یلو 

30 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ناـمرجم راـفک و  راذـنا  زا  دـعب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  رب  نآرق  تنـس  دوب ! یتربـع  سرد  حون  موق  يارجاـم  هیآ 9 -) )
همادا شیوخ  تسردان  هار  هب  رگا  هک  دنامهفب  اهنیا  هب  ات  دنک ، یم نایب  ار  اهنآ  دولآدرد  تبقاع  نیشیپ و  ماوقا  تشذگرس  زا  یحرش 

.دنرادن نانآ  زا  رتهب  یتشونرس  دنهد 
زا شکرـس  موق  جنپ  تشذگرـس  هب  ینعم  رپ  لاح  نیع  رد  هاتوک و  تاراشا  دـمآ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  زین  اجنیا  رد 

.تسا ع )  ) حون موق  اهنآ  نیتسخن  هک  دنک  یم نیشیپ  ماوقا 
(. ٍحُون ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار ) دوخ  ربمایپ   ) حون موق  اهنآ  زا  شیپ  : » دیامرف یم

اُوبَّذَکَف دش » هتشادزاب  شتلاسر ) همادا  زا  اهرازآ  عاونا  اب  سپس   ) و تسا ! هناوید  وا  دنتفگ : هدرک و  بیذکت  ار  حون )  ) ام هدنب  ! » يرآ
(. َرِجُدْزا ٌنُونْجَم َو  اُولاق  انَْدبَع َو 

هک دندرشف  یم نانچ  ار  وا  يولگ  هاگ  و  ( 116 ءارعش / « ) مینک یم تراسگنس  يرادنرب  دوخ  راک  زا  تسد  رگا  دنتفگ : یم وا  هب   » هاگ
«. دنناد یمن هک  شخبب  ارم  موق  ادنوادخ ! : » تفگ یم دمآ  یم شوه  هب  هک  یماگنه  اما  داتفا ، یم نیمز  هب  شوه  یب

30 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

بولغم نم  تشاد : هضرع  راگدرورپ  هاگرد  هب   » تشگ سویأم  یلکب  اهنآ  تیاده  زا  حون  هک  یماگنه  دیازفا : یم سپس  هیآ 10 -) )
(. ْرِصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  « ) ریگب اهنآ  زا  ارم  ماقتنا  ما  هدش رگنایغط ) موق  نیا  )

رب راشف  رجز و  عاونا  و  راکنا ، بیذکت و  تیانج و  ملظ و  قیرط  زا  یلو  دنا  هدرکن هبلغ  نم  رب  ناهرب  تجح و  لیلد و  رد  زگره  اهنآ 
31 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رگید  موق  نیا  دندرک ، هبلغ  نم 

.نکزوریپ اهنآ  رب  ارم  ریگب و  ماقتنا  اهنآ  زا  دنتسین  اقب  هتسیاش 

31 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 54) رمقلا ةروس 
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یبآ اب  ار  نامـسآ  ياهرد  ماگنه  نیا  رد  : » دیامرف یم هدرک ، اهنآ  باذع  تیفیک  هب  يا  هدنهد ناکت  ایوگ و  هراشا  سپـس  هیآ 11 -) )
(. ٍرِمَْهنُم ٍءاِمب  ِءامَّسلا  َباْوبَأ  انْحَتَفَف  « ) میدوشگ یپ  رد  یپ  ناوارف و 

رد هک  هنوگ  نامه  دور ، یم راک  هب  دـیدش  ياهناراب  لوزن  ماگنه  هب  هک  تسا  ییابیز  رایـسب  ریبعت  نامـسآ  ياـهرد  ندوشگ  هب  ریبعت 
.دراب یم ورف  تسا  بآ  هچ  ره  هدش و  زاب  نامسآ  ياهرد  یئوگ  میئوگ : یم زین  یسراف 

31 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

میتفاکـش و ار  نیمز  و  : » هدـمآ هیآ  رد  هکنانچ  دیـشوج ، بآ  مه  نیمز  زا  هک  تخیر  ورف  يدایز  بآ  نامـسآ  زا  اهنت  هن  هیآ 12 -) )
(. ًانُویُع َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو   ) میداتسرف نوریب  يدایز  ياه  همشچ

(. َرُِدق ْدَق  ٍْرمَأ  یلَع  ُءاْملا  یَقَْتلاَف   ) دش یکانتشحو  يایرد  و  دنتخیمآرد » مه  اب  ردقم  هزادنا  هب  بآ  ود  نیا  «و 
یئایرد دنتسویپ و  مه  هب  تفرگ و  ندیراب  بآ  نامسآ  یمامت  زا  دندروآربرس و  اه  همشچ تفرگ و  ندیـشوج  بآ  نیمز  رـسارس  زا 

.دنداد لیکشت  نافوط  میظع و 

31 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

هب و  تسا - عمج  لبق  ياه  هلمج رد  دوش  هتفگ  دـیاب  هچنآ  هک  ارچ  هتخاس - اهر  ار  نافوط  هلأـسم  هلاـبند  نآرق  اـجنیا  رد  هیآ 13 -) )
ِتاذ یلَع  ُهاْنلَمَح  َو  « ) میدرک راوس  هدـش  هتخاس  یئاـهخیم  حاولا و  زا  یبکرم  رب  ار  وا  و  : » دـیامرف یم هتفر ، حون  تاـجن  یتشک  غارس 

(. ٍرُسُد ٍحاْولَأ َو 

31 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

تکرح ام  رظن  ریز  هک  یبکرم  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  حون  تاجن  یتشک  هب  تبسن  شصاخ  تیانع  هب  دنوادخ  سپـس  هیآ 14 -) )
(. اِنُنیْعَِأب يِرْجَت  « ) درک یم

ار وا  هک  یناـسک  يارب  يرفیک  و  دوب » هتفرگ  رارق  راـکنا  دروم  حون ] هک -[  یـسک  يارب  دوب  یـشاداپ   » اـهنیا ماـمت  دـیازفا : یم سپس 
(. َرِفُک َناک  ْنَِمل  ًءازَج   ) دندوب هدش  رفاک  دندرک و  بیذکت 

رفاک شنیئآ  هب  و  دـندرک ، شنارفک  ناربخ  یب هک  دوب  وا  میظع  ياـهتمعن  زا  یهلا و  گرزب  بهاوم  زا  اـیبنا  همه  دـننامه  حون  يرآ !
.دندش

32 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

32 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

یقاب اهتما  نایم  رد  يا  هناشن ناونع  هب  ار  ارجام  نیا  ام  و  : » دـیامرف یم میظع  يارجاـم  نیا  زا  يریگ  هجیتن ناونع  هب  سپـس  هیآ 15 -) )
(. ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ًۀَیآ  اهانْکَرَت  ْدََقل  َو  « ) دریگ دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  میدراذگ ،

.دمهف یم نآ  زا  دمهفب  رادیب  یناسنا  دیاب  هچنآ  و  هدش ، هتفگ  ارجام  نیمه  رد  اهینتفگ  همه  هک  یتسار  هب  و 
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32 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

دنرپس یم ار  حون  نامز  رافک  هار  نامه  هک  ینارفاک  هب  تبـسن  ینعم  رپ  زیمآ و  دیدهت  لاؤس  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 16 -) )
(. ِرُُذن ِیباذَع َو  َناک  َْفیَکَف  ( ؟» دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و   » دیرگنب نونکا  دیوگ : یم

!؟ دوب هناسفا  ناتساد و  ای  تشاد  تیعقاو  ایآ 

32 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

هک تسه  یـسک  ایآ  میتخاس ، ناسآ  رکذت  يارب  ار  نآرق  ام  : » هک دنک  یم دیکأت  تقیقح  نیا  رب  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رـس  و  هیآ 17 -) )
(. ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  دوش ؟» رکذتم 

، ینعم رپ  هدنز و  شتاریبعت  باذج ، نیریـش و  شظافلا  تسا ، عمج  نآ  رد  ریثأت ، طئارـش  و  درادن ، یگدیچیپ  چیه  نآرق ، نیا  يرآ !
هچنآ هصالخ  نیتم ، اویش و  شقطنم  مکحم ، يوق و  شلئالد  اوتحم ، رپ  یعقاو و  شیاهناتساد  ایوگ ، حیرص و  شیاهتراشب  اهراذنا و 

نآ بوذجم  دـبای ، سامت  نآ  اب  هدامآ  ياهلد  نامز  ره  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، عمج  نآ  رد  تسا  نخـس  کی  ندراذـگ  ریثأت  همزال 
دهاش هک  دوش ، یم هدید  هدامآ  ياهلد  رد  نآرق  قیمع  ریثأت  زا  يزیگنا  تفگش بیجع و  ياه  هنومن مالسا  خیرات  لوط  رد  دوش و  یم

.تسا رما  نیا  يایوگ 

32 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

موق ، » هدـمآ حون  موق  هدرـشف  تشذگرـس  لابند  هب  هروس  نیا  رد  اهنآ  تشذگرـس  هک  يرگید  موق  داـع ! موق  تشونرـس  هیآ 18 -) )
دوخ ربمایپ  زین   ) داع موق  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هدرـشف  روطب  نامرجم  نارفاک و  هب  يرادشه  ناونع  هب  نآرق  هک  تسا ، داع »

(. ٌداع َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار )
هریخ رب  اهنآ  درک ، یم شالت  اهنآ  نتخاس  رادـیب  يارب  فلتخم  ياـههار  زا  و  دوزفا ، یم دوخ  تاـغیلبت  رب  دوه  اـهنآ ، ربماـیپ  ردـق  ره 

33 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندوزفا ، یم دوخ  تجاجل  يرس و 
.دوب هتفرگ  اهنآ  زا  ار  انیب  مشچ  اونش و  شوگ  تاوهش ، رد  ندوب  قرغ  زا  یشان  تلفغ  يدام و  تاناکما  تورث و  زا  یشان  رورغ  و 

باذـع و  » دـیرگنب دـیامرف : یم هتـسب  رـس  تروصب  هیآ  هلابند  رد  اذـل  درک ، تازاجم  یکاندرد  باذـع  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ماجنا  رس 
(. ِرُُذن ِیباذَع َو  َناک  َْفیَکَف  ( ؟» دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا 

33 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

نانآ رب  رمتـسم  موش  زور  کی  رد  ار  يدرـس  كانتـشحو و  داب  دنت  ام  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، لامجا  نیا  حرـش  هب  سپـس  هیآ 19 -) )
(. ٍّرِمَتْسُم ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ   ...« ) میداتسرف

33 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

وس ره  هب  و  دنک » یم رب  اج  زا  هدش  نک  هشیر  لخن  ياه  هنت نوچمه  ار  مدرم  : » دیامرف یم دابدنت  نیا  فیـصوت  رد  سپـس  هیآ 20 -) )
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.ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِْزنَت  دومن  یم باترپ 
هتفگ هب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهلخن  نیئاپ  تمسق  هب  اهنآ  هیبشت  و  تسا ، يزیچ  نیئاپ  ای  بقع  تمسق  ینعم  هب  زجع »  » عمج زاجعا » »
خاش یب لخن  نوچمه  ناشیاهندب  هیقب  دعب  و  درب ، دوخ  اب  دنک و  ار  اهنآ  ياهرس  تسد و  تسخن  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  داب  یضعب 

.تشگ یم هدنکارپ  رانک  هشوگ و  ره  هب  هدش  هدنک  نیمز  زا  گرب ، و 

33 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ِیباذَع َو َناک  َْفیَکَف  ( !؟» دوب هنوگچ  نم  ياهراذـنا  باذـع و  دـینیبب )  ) سپ : » دـیوگ یم رادـشه  ناونع  هب  نآرق  سپـس  هیآ 21 -) )
(. ِرُُذن

دیشیدنا یم هچ  دوخ  هراب  رد  امش  میدرک ، راتفر  نینچ  دندیئوپ  ار  نایـصع  هانگ و  رورغ و  ربک و  بیذکت و  هار  هک  رگید  ماوقا  اب  ام 
؟ دیهد یم همادا  ار  اهنآ  هار  هک 

33 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ْدََقل َو  دوش ؟» رکذتم  هک  تسه  یـسک  ایآ  میتخاس ، ناسآ  رکذـت  يارب  ار  نآرق  ام  : » دـیازفا یم ارجام  نیا  نایاپ  رد  زاب  و  هیآ 22 -) )
.ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی 

؟ دراد دوجو  اهراذنا  اهرادشه و  نیا  و  یهلا ، يادن  نیا  ربارب  رد  یئاونش  شوگ  ایآ 
و تشذگرـس ، نیا  نایب  زاغآ  رد  یکی  هدش  رارکت  راب  ود  داع  موق  دروم  رد  ِرُذـُن .» ِیباذَـع َو  َناک  َْفیَکَف   » هلمج هک  نیا  هجوت  لباق 

34 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  توافت  نیا  نآ ، نایاپ  رد  مه  یکی 
دیدـش همه  یهلا  ياهباذـع  دـنچ  ره  دوـب ، رت  كانتـشحو رتدـیدش و  نارگید  زا  هورگ  نیا  باذـع  هـک  تـسا  تـهج  نـیا  زا  دـیاش 

.دشاب یم
کی هب  ار  ناسنا  ابلاغ  هک  نیا  رب  هوالع  هدـش - عقاو  نآ  رد  هک  تسا  یثداوح  اب  طابترا  رد  هک  مایا - سحن  دعـس و  هب  هجوت  هلأـسم 
تاذ زا  دادمتـسا  و  یهلا ، سدـق  تحاس  هب  هجوت  لسوت و  يارب  تسا  یلماع  دوش ، یم نومنهر  هدـنزومآ  یخیراـت  ثداوح  هلـسلس 

و هقدص ، نداد  اب  دیناوت  یم هدش  هدراذگ  نآ  رب  سحن  مان  هک  یئاهزور  رد  میناوخ : یم يددعتم  تایاور  رد  اذل  و  راگدرورپ ، كاپ 
دیورب و اهراک  لابند  هب  وا ، كاپ  تاذ  رب  لکوت  و  نآرق ، تایآ  زا  یـضعب  تئارق  و  دـنوادخ ، فطل  زا  دادمتـسا  و  اعد ، ندـناوخ  ای 

.دیشاب قفوم  زوریپ و 

34 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

بیقعت رد  یتربـع  سرد  ناونع  هب  هدرـشف  روطب  اـهنآ  یگدـنز  حرـش  هک  یموق  نیموس  دومث ! موق  كاـندرد  ماـجنا  رـس  هیآ 23 -) )
و دنتـشاد ، یگدـنز  زاجح  لامـش  رد  رجح »  » نیمزرـس رد  هک  تسا - دومث » موق   » تسا هدـش  حرطم  هروس  نیا  رد  هتـشذگ  ياهثحب 

.دیسرن یئاج  هب  اما  درک  اهنآ  تیاده  رد  ار  ششوک  تیاهن  حلاص »  » ناشربمایپ
(. ِرُذُّنلِاب ُدوُمَث  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  یهلا  ياهراذنا  زین )  ) دومث هفیاط  : » دیامرف یم تسخن 
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34 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

مینک نینچ  رگا  مینک ؟ يوریپ  دوخ  سنج  زا  يرشب  زا  ام  ایآ  دنتفگ : و  : » دیازفا یم هتخادرپ ، اهنآ  بیذکت  تلع  هب  سپس  هیآ 24 -) )
(. ٍرُعُس ٍلالَض َو  یَِفل  ًاذِإ  اَّنِإ  ُهُِعبَّتَن  ًادِحاو  اَّنِم  ًارََشب  اُولاقَف َأ  « ) دوب میهاوخ  نونج  یهارمگ و  رد 

ام دـننام  يدرف  حـلاص  دـنتفگ : یم اهنآ  دوب ، ایبنا  توعد  ربارب  رد  اهنآ  گرزب  باجح  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  رورغ و  ربک و  يرآ !
یلاکـشا نامه  نیا  وا !؟ عبات  وریپ و  اـم  و  دـشاب ، ربهر  هک  دراد  اـم  رب  يزاـیتما  هچ  وا  مینک ! يوریپ  وا  زا  اـم  هک  درادـن  یلیلد  تسا ،

.دنشاب یهلا  ربمایپ  دنناوت  یمن لیلد  نیمه  هب  دنتسه و  ام  سنج  زا  يدارفا  اهنآ  هک  دنتشاد  ایبنا  هب  ابلاغ  هارمگ  ياهتما  هک  تسا 

34 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ُرْکِّذلا َیِْقلُأ  َأ  « ) هدش لزان  یحو  وا  رب  اهنت  ام  نایم  زا  ایآ   » دوش لزان  یناسنا  رب  یهلا  یحو  هک  ضرف  هب  دـندوزفا : سپـس  هیآ 25 -) )
35 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يدارفا  هک  نیا  اب  اِنْنَیب .) ْنِم  ِْهیَلَع 

.دوش یم ادیپ  وا  زا  رتدنمتورث  رتفورعم و  رت و  سانشرس
اذغ ربمایپ  نیا  ارچ  : » دـندرک یم داریا  یهاگ  هک  تشاد  هّکم  ناکرـشم  ياه  هتفگ اب  يدایز  تهابـش  دومث  موق  ياه  هتفگ تقیقح  رد 

: دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  سپس  ( 7 ناقرف / ( ؟» دنک راذنا  وا  هارمه  هک  هدـشن  لزان  يا  هتـشرف ارچ  دور ؟ یم هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم
َوُه َْلب  «! ) تسا يزابـسوه  يوگغورد  رایـسب  مدآ  وا  : » دـنتفگ دـنتفرگ و  حـلاص »  » ناشربمایپ بذـک  رب  لیلد  ار  عوضوم  نیمه  اـهنآ 

.دنک راتفر  شیاهسوه  قبط  رب  و  دریگب ، دوخ  هضبق  رد  ار  زیچ  همه  و  دنک ، تموکح  ام  رب  دهاوخ  یم هک  ارچ  ٌرِشَأ .) ٌباَّذَک 

35 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ُباَّذَْکلا ِنَم  ًادَغ  َنوُمَْلعَیَس  ( ؟» تسا زابـسوه  يوگغورد  یـسک  هچ  دنمهف  یم ادرف  یلو  : » دیوگ یم اهنآ  خساپ  رد  نآرق  هیآ 26 -) )
(. ُرِشَْألا

دعب تازاجم  سپـس  و  دنوش ، رتسکاخ  كاخ و  تشم  کی  هب  لیدبت  دبوک و  مه  رد  ار  اهنآ  دسر و  ارف  یهلا  باذع  هک  نامز  نامه 
!؟ یصخش هچ  تماق  يارب  تسا  یئابق  و  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  هتسیاش  اهتبسن  هنوگ  نیا  دنمهف  یم دریگب  ار  ناشناماد  زین  گرم  زا 

35 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

، هدرک هراشا  دوب  هدش  هداتـسرف  ع )  ) حـلاص توعد  قدـص  يایوگ  دنـس  هزجعم و  ناونع  هب  هک  هقان »  » ناتـساد هب  سپـس  هیآ 27 -) )
اَّنِإ « ) نک ربص  شاب و  اهنآ  راک  نایاپ  راظتنا  رد  میتسرف ، یم اـهنآ  شیاـمزآ  يارب  ار  هقاـن  اـم   » هک میدرک  یحو  حـلاص  هب  دـیازفا : یم

(. ِْربَطْصا ْمُْهبِقَتْراَف َو  ْمَُهل  ًۀَْنِتف  ِۀَقاَّنلا  اُولِسُْرم 
قراخ ياهیگژیو  ياراد  هکلب  دوبن ، یلومعم  هقان  کی  املسم  دش  هداتسرف  حلاص  هزجعم  ناونع  هب  هک  يا  هدام رتش  نامه  ینعی  هقان » »

نارکنم ربارب  رد  یئایوگ  هزجعم  ات  دـمآرب ، هوک  زا  يا  هرخـص لد  زا  هقان  نیا  يروهـشم  تیاور  قبط  هک  نیا  هلمج  زا  دوب ، يا  هداعلا
.دشاب جوجل 
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35 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

حلاـص هب   ) و : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذـل  دـنتفرگ ، رارق  یگرزب  شیاـمزآ  ربارب  رد  اـجنیا  رد  دومث  موق  هک  تسا  نشور  هیآ 28 -) )
رد کی  ره  و  اهنآ ) يارب  زور  کی  و  هقان ، مهـس  زور  کی   ) دوش میـسقت  اهنآ  نایم  رد  دـیاب  هیرق )  ) بآ هک  هد  ربخ  اـهنآ  هب  میتفگ )

36 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
(. ٌرَضَتُْحم ٍبْرِش  ُّلُک  ْمُهَْنَیب  ٌۀَمِْسق  َءاْملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَن  َو  « ) دوش رضاح  دیاب  دوخ  تبون 

مامت دوب  وا  تبون  هک  يزور  حلاص  هقان  دنا : هتفگ نارسفم  زا  يرایـسب  یلو  هدادن ، نیا  زا  شیب  یحیـضوت  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هچرگ 
.دیشون یم ار  بآ 

کیدزن دـندرک و  یم رارف  رگید  تاـناویح  دـمآ  یم بآ  راـنک  یتقو  هک  دوب  يروط  نآ  تئیه  عضو و  دـنا : هتفگ رگید  یـضعب  یلو 
.ناشدوخ رایتخا  رد  ار  رگید  زور  و  دنهد ، رارق  هقان  رایتخا  رد  ار  بآ  زور  کی  هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ اذل  و  دندش ، یمن

36 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

هب حلاص »  » هک یلاح  رد  دنروآرد ، ياپ  زا  ار  هقان »  » دـنتفرگ میمـصت  جوجل  هاوخ و  دوخ  شکرـس و  موق  نیا  لاح  ره  هب  هیآ 29 -) )
هب انتعا  نودب   ) اهنآ اما   » تفرگ دهاوخ  ار  ناشناماد  باذع  یهاتوک  هلصاف  رد  دنناسرب  هقان  هب  يرازآ  رگا  هک  دوب  هدرک  راطخا  اهنآ 

(. َرَقَعَف یطاعَتَف  ْمُهَبِحاص  اْوَدانَف  « ) درک یپ  ار ) هقان  و  ، ) دمآ راک  نیا  غارس  هب  وا  و  دندز ، ادص  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  رما ) نیا 

36 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ياهراذنا باذع و  دیرگنب )  ) سپ : » دیوگ یم شکرس  موق  نیا  كانتشحو  باذع  رکذ  يارب  يا  همدقم ناونع  هب  هیآ  نیا  هیآ 30 -) )
(. ِرُُذن ِیباذَع َو  َناک  َْفیَکَف  ( !؟» دوب هنوگچ  نم 

36 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

هایگ تروص  هب  یگمه  نآ  لابند  هب  و  میداتـسرف ، اهنآ  رب  میظع ] هقعاص  هحیـص -[  کی  طـقف  اـم  : » دـیازفا یم سپـس  و  هیآ 31 -) )
ًةَدِـحاو ًۀَْحیَـص  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  «! ) دـنک یم يروآ  عمج لغآ ) رد  دوخ  تاناویح  يارب   ) نایاپراهچ بحاص  هک  دـندمآرد  یکـشخ 

(. ِرِظَتْحُْملا ِمیِشَهَک  اُوناکَف 
موق نیا  يدوبان  يارب  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ، ینعم  رپ  بیجع و  رایـسب  تسا  هدمآ  دومث  موق  باذـع  هراب  رد  هیآ  نیا  رد  هک  يریبعت 
میظع جوم  کی  شارخـشوگ ، هقعاص  کی  ینامـسآ ، هحیـص  کی  اب  اـهنت  داتـسرفن ، نیمز  نامـسآ و  زا  ینایرکـشل  زگره  شکرس 
يارب ینعم  نیا  كرد  تخاس ! ار  اهنآ  راک  درک - درخ  دـیبوک و  مه  رد  یعیـسو  عاعـش  رد  دوخ  ریـسم  رد  ار  زیچ  همه  هک  راـجفنا -

دوخ ریـسم  رد  ار  زیچ  همه  هنوگچ  هک  میتسه  هاگآ  راجفنا  زا  یـشان  جاوما  ریثأت  زا  زورما  هک  اـم  يارب  اـما  دوب ، لکـشم  ناگتـشذگ 
37 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  درخ  یشالتم و 

نیا هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  يرـشب  ياـهراجفنا  نیا  اـب  یهلا  باذـع  هقعاـص  هتبلا  تسا ، ناـسآ  دـنک  یم
؟ دروآ رس  هریخ  موق  نیا  رس  رب  یئالب  هچ  میظع  هقعاص 
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37 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

يرادـیب رکذـت و  يارب  ار  نآرق  ام  : » دـیامرف یم رگید  راب  زیگنا  تربع  كاـندرد و  تشذگرـس  نیا  ناـیاپ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 32 -) )
(. ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  ( !؟» دوش یم ادیپ  يا  هدنریگ دنپ  ایآ  میدومن  ناسآ  اهناسنا 

.تسا رگرادیب  هدنهد و  ناکت  شیاهدیدهت  اهراذنا و  و  ایوگ ، شیاهناتساد  نشور ، هدنز و  شتاریبعت 

37 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

باذـع طول و  موق  ناتـساد  هب  يا  هدـنهد ناکت  هاتوک و  تاراشا  اجنیا  رد  دـندش ! التبم  يرتموش  تشونرـس  هب  طول  موق  هیآ 33 -) )
.تسا هروس  نیا  رد  نیشیپ  ماوقا  تشذگرس  زا  تمسق  نیمراهچ  نیا  و  دوش ، یم هدید  هارمگ  نیگنن و  تیعمج  نیا  كانتشحو 

(. ِرُذُّنلِاب ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  ناشربمایپ ) یپ  رد  یپ  ي   ) اهراذنا طول  موق  : » دیوگ یم تسخن 

37 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

رب ام  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  طول  ترـضح  هداوناخ  تاجن  اهنآ و  باذـع  زا  يا  هشوگ هب  هاتوک  هلمج  کی  رد  سپـس  هیآ 34 -) )
(. ًابِصاح ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ   ) میدرک كاله  ار  همه  و  میداتسرف » دروآ  یم رد  تکرح  هب  ار  اهگیر  هک  يدابدنت  اهنآ 

(. ٍرَحَِسب ْمُهاْنیََّجن  ٍطُول  َلآ  اَّلِإ  « ) میدیشخب یئاهر  الب ) نیمزرس  نآ   ) زا ناهاگرحس  هک  ار  طول  نادناخ  زج  »
زا نخس  درک  ور  ریز و  ار  اهنآ  ياهرهـش  هک  يا  هلزلز رب  هوالع  درمـش  یم ار  طول  موق  باذع  هک  یماگنه  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد 
ور ریز و  ار  راید  رهـش و  نآ  دیـسر  ارف  اـم  ناـمرف  هک  یماـگنه  : » میناوخ یم دوه  هروس  هیآ 82  رد  هکنانچ  دیوگ ، یم گنـس  ناراب 

«. میدومن لزان  نآ  رب  مکارتم  رجحتم و  ياهلگ  زا  گنس  زا  یناراب  میدرک و 

37 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

دنک رکش  هک  ار  یـسک  هنوگ  نیا  يرآ  ام ، هیحان  زا  دوب  یتمعن   » طول نادناخ  تاجن  دیامرف : یم دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 35 -) )
(. َرَکَش ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَک  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمِْعن  « ) میهد یم شاداپ 

38 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

38 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

یلو داد ، میب  ام  تازاجم  زا  ار  اـهنآ  و   » هدرک تجح  ماـمتا  ـالبق  طول  هک  دـنک  یم وگزاـب  ار  تقیقح  نیا  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 36 -) )
(. ِرُذُّنلِاب اْوَرامَتَف  انَتَشَْطب  ْمُهَرَْذنَأ  ْدََقل  َو  « ) دنتشاد کش  ياقلا  هلداجم و  رب  رارصا  اهنآ 

38 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

یئاج هب  ار  راک  یمرـش  یب تحاقو و  يراکتـشز و  رد  هکلب  دندرکن  تعانق  مدرم  نایم  رد  یتدیقع  تاهبـش  ءاقلا  هب  اهنآ  هیآ 37 -) )
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موق نیا  دـندش  طول  هناـخ  دراو  ناـمهیم  ناونع  هب  رظنم  شوخ  یناـناوج  تروص  هب  باذـع  رومأـم  ناگتـشرف  یتـقو  هک  دـندیناسر ،
َو «! ) دراذگب ناشرایتخا  رد  ار  شنانامهیم  دنتساوخ  طول  زا  اهنآ  : » دیوگ یم ثحب  دروم  هیآ  هکنانچ  دندمآ و  اهنآ  غارس  هب  مرـش  یب

(. ِهِْفیَض ْنَع  ُهوُدَوار  ْدََقل 
يزیروربآ یئاوسر و  نیا  زا  تسد  درک  شهاوـخ  اـهنآ  زا  ارـصم  تشادـن و  دـح  هک  دـش  تحاراـن  هلأـسم  نیا  زا  يردـق  هب  طوـل » »

( لاـمعا نیا  زا  هبوت  تروص  رد   ) اـهنآ جاودزا  هب  ار  دوـخ  نارتـخد  داد  هدـعو  اـهنآ  هب  رجح  هروـس  هیآ 71  قبط  یتـح  و  دـنرادرب ،
.دهد یم ناشن  زیچ  همه  دقاف  نامیا و  یب مرش و  یب هورگ  نیا  نایم  رد  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  تیمولظم  تیاهن  نیا  و  دروآرد ،

هیآ نیمه  هلاـبند  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  دنتـشاد ، تفاـیرد  ار  دوـخ  تازاـجم  نیتـسخن  مجاـهم  هورگ  نیا  هـک  تشذـگن  يزیچ  یلو 
ِیباذَع َو اُوقوُذَف  ْمُهَُنیْعَأ  انْـسَمَطَف  « ) ارم ياهراذنا  باذع و  دیـشچب  میتفگ ): و   ) میدرک وحم  انیبان و  ار  ناشنامـشچ  یلو  : » دـیامرف یم

(. ِرُُذن
زا يا  هشوگ هک  داد  نامرف  لیئربج  هب  یـضعب  هتفگ  هب  دـمآ و  نوریب  تلادـع  نیتسآ  زا  دـنوادخ  تردـق  تسد  هک  دوب  اـجنیا  يرآ !

دنناـمه فاـص و  یلکب  اـهنآ  مشچ  ياـج  هک  دوش  یم هتفگ  یتـح  و  دـندش ، اـنیبان  یگمه  اروف  دـبوکب ، ناـنآ  مشچ  رب  ار  شرپـهش 
! دش ناشتروص 

38 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

داد ناـکت  ار  نیمزرـس  نآ  یهاگحبـص  عاعـش  نیتـسخن  اـب  هک  رگناریو  يا  هلزلز اـب  و  دیـسر ، ارف  یئاـهن  باذـع  تبقاـع  هیآ 38 -) )
راثآ و  تخیر ، ورف  اهنآ  رب  گنس  زا  يدیدش  ناراب  تفر ، ورف  اهراوآ  ریز  یشالتم و  هعطق و  هعطق  اهندب  دش ، ور  ریز و  ناشیاهرهش 

39 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تروص  هب  ثحب  دروم  هیآ  هکنانچ  درک ! وحم  زین  ار  اهنآ  ياه  هناریو
ناشغارـس هب  تباث  رادیاپ و  یباذع  زور  لوا  رد  ناهاگحبـص و  ماجنا  رـس  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  ینعم  نیا  هب  هدرـشف  هتـسب و  رس 

(. ٌّرِقَتْسُم ٌباذَع  ًةَرُْکب  ْمُهَحَّبَص  ْدََقل  َو  « ) دمآ
.دنامن یقاب  اهنآ  زا  يرثا  تفرگ و  نایاپ  زیچ  همه  هاتوک  یتاظحل  رد  يرآ !

39 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

(. ِرُُذن ِیباذَع َو  اُوقوُذَف  « ) ارم ياهراذنا  باذع و  دیـشچب  سپ  : » دش هتفگ  اهنآ  هب  رگید  راب  دیازفا ، یم هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 39 -) )
.دینکن دیدرت  کش و  ناربمایپ  ياهراذنا  رد  رگید  ات 

39 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ار نآرق  اـم  : » دـنک یم رارکت  ار  رگرادـیب  ینعم و  رپ  هلمج  نیا  هروس  نیا  رد  راـب  نیمراـهچ  يارب  هیآ  نیا  رد  هرخـالاب  و  هیآ 40 -) )
(. ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  « ) دوش رکذتم  دریگ و ) دنپ   ) هک تسه  یسک  ایآ  میتخاس ، ناسآ  يروآدای  يارب 

نیا ندینش  زا  دنناهانگ  نامه  هدولآ  هک  نارگید  ایآ  هدنهد ، رادشه  یتامدقم و  باذع  زا  هن  و  اهراذنا ، زا  هن  دنتفرگن ، دنپ  طول  موق 
!؟ دننک یم هبوت  دنوش و  یم نامیشپ  دنیآ و  یم دوخ  هب  نآرق  تایآ 
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39 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

نوعرف موق  دوش  یم هراشا  نانآ  هب  تایآ  هلسلس  نیا  رد  هک  یموق  نیرخآ  نیمجنپ و  دیرترب !؟ هتـشذگ  ماوقا  زا  امـش  ایآ  هیآ 41 -) )
يا هدرشف هاتوک و  هراشا  اهنت  اجنیا  رد  هدمآ  نآرق  فلتخم  ياه  هروس رد  حورشم  روطب  موق  نیا  تشذگرـس  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ،

.تسا هدش  اهنآ  زیگنا  تربع  ناتساد  هب 
(. ُرُذُّنلا َنْوَعِْرف  َلآ  َءاج  ْدََقل  َو  « ) دمآ نوعرف  لآ  غارس  هب  يرگید ) زا  سپ  یکی   ) اهرادشه اهراذنا و  نینچمه )  ) و : » دیامرف یم

.دوش یم لماش  مومع  روطب  ار  وا  ناوریپ  هکلب  تسین ، وا  ناگتسب  نادناخ و  اهنت  نوعرف » لآ   » زا روظنم 

39 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

، هتـشادرب هدرپ  اـهنآ  ياهراذـنا  و  نوراـه ) یـسوم و   ) یهلا گرزب  ربماـیپ  ود  ربارب  رد  نوـعرف » لآ   » شنکاو زا  هیآ  نیا  هیآ 42 -) )
(. اهِّلُک اِنتایِآب  اُوبَّذَک  « ) دندرک بیذکت  ار  ام  تایآ  مامت  اهنآ  : » دیوگ یم

ای غورد  ار  همه  دندرک ، راکنا  انثتسا  نودب  ار  یهلا  تایآ  همه  رگدادیب ، هماک و  دوخ  نارابج  نیا  و  هاوخ ، دوخ  نارورغم  نیا  يرآ !
40 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دندرمش ! یقافتا  ثداوح  ای  رحس 

يارب ادخ  ربمایپ  ياعد  هلیـسو  هب  الب  ندش  فرطرب  سپـس  یلبق و  راطخا  اب  تازجعم  نیا  زا  یکی  ندید  دشاب  وج  تقیقح رگا  ناسنا 
تـسین رثؤم  دوش  ادـخ  تیآ  نیمز  نامـسآ و  مامت  رگا  دریگ  یم رارق  تجاجل  هدـند  رـس  رب  ناسنا  هک  یماگنه  یلو  تسا ، یفاک  وا 

.دبوکب مهرد  تسا  رورغ  داب  زا  رپ  هک  ار  یئاهزغم  دسر و  ارف  دیاب  یهلا  باذع  اهنت 
دنمتردق و دوش ) یمن بولغم  زگره  هک   ) یصخش نتفرگ  میدرک ، تازاجم  میتفرگ و  ار  اهنآ  ام  و  : » میناوخ یم هیآ  نایاپ  رد  هکنانچ 

(. ٍرِدَتْقُم ٍزیِزَع  َذْخَأ  ْمُهانْذَخَأَف  « ) اناوت
هب همه  زا  شیب  ناـینوعرف  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  درادـن  ریظن  رگید  ياهتـشذگرس  رد  هدـمآ ، ناتـساد  نیا  لـیذ  رد  هک  يریبـعت 

نتفرگ میتفرگ ، ار  اهنآ  ام  دـیوگ : یم دـنوادخ  اما  دوب ، اهنآ  تموکح  يورین  زا  نخـس  اج  همه  و  دـندیلاب ، یم دوخ  تزع  تردـق و 
نامه هک  نیا  بجع  و  تسا ، چوپ  چـیه و  ادـخ  تردـق  تزع و  لباقم  رد  یلاشوپ  تزع  تردـق و  نیا  دوش ، مولعم  ات  ردـتقم  زیزع 

نآ زا  لبق  هک  نیا  رتبیجع  و  دش ، اهنآ  يدوبان  رومأم  دوب  اهنآ  ندمت  يدابآ و  تردق و  تورث و  مامت  همشچ  رـس  هک  لین  میظع  دور 
.درک هراچیب  دروآ و  هوتس  هب  ار  نانآ  تشگ و  طلسم  اهنآ  رب  هرشح ) عون  کی   ) لمق هغابروق ، خلم ، نوچمه  یکچوک  تادوجوم 

40 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

هتخاس بطاخم  ار  هّکم  ناکرشم  هیآ  نیا  رد  مرجم ، شکرس و  ياهتما  رفیک  باذع و  نیشیپ و  ماوقا  ناتـساد  نایب  زا  دعب  هیآ 43 -) )
ْمُِکئلوُأ ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُک  َأ  « ) تسا هدش  لزان  ینامـسآ  بتک  رد  يا  همان ناما  امـش  يارب  ای  دننانآ  زا  رتهب  امـش  رافک  ایآ  : » دیوگ یم

(. ُِربُّزلا ِیف  ٌةَءاَرب  ْمَُکل  ْمَأ 
اهنافوط راتفرگ  هانگ  ملظ و  نایغط و  رفک و  رطاخ  هب  اهنآ  رگا  تسا ؟ یتوافت  هچ  دومث  طول و  حون و  موق  نوعرف و  موق  امش و  نایم 

!؟ دیوشن التبم  یتشونرس  نینچ  هب  امش  هک  دراد  یلیلد  هچ  دندش  اه  هقعاص اه و  هلزلز و 

40 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 54) رمقلا ةروس 
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ٌعیِمَج ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ   ) میریگ یم ماقتنا  نامنافلاخم  زا  و  میتسه » زوریپ  دـنمورین و  دـحتم و  یتعامج  ام  دـنیوگ : یم اـی  (- » هیآ 44 )
(. ٌرِصَْتنُم

41 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

41 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

تـسکش ناـشعمج  يدوز  هب  : » دـننادب اـهنآ  دـیازفا  یم اـهنآ ، نانخـس  ّدر  يارب  عطاـق  یئوگـشیپ  کـی  ناونع  هب  سپـس  هیآ 45 -) )
(. َُربُّدلا َنوُّلَُوی  ُعْمَْجلا َو  ُمَزُْهیَس  « ) دنراذگ یم رارف  هب  اپ  دروخ و  یم

یـشالتم رافک  دنمتردق  تیعمج  ماجنا  رـس  و  دیـشوپ ، دوخ  هب  لمع  هماج  یمالـسا  ياهگنج  ریاس  ردب و  نادـیم  رد  یئوگـشیپ  نیا 
.دندرک رارف  دندش و 

41 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

تمایق تازاجم  تساهنآ و  دعوم  زیخاتسر  هکلب   » تسین اهنآ  هرهب  ایند  رد  یماکان  تسکش و  اهنت  دیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 46 -) )
(. ُّرَمَأ یهْدَأ َو  ُۀَعاَّسلا  ْمُهُدِعْوَم َو  ُۀَعاَّسلا  َِلب  « ) تسا رتخلت  رت و  كانلوه

.ترخآ رد  رتزیگنا  تشحو رتخلت و  تسکش  مه  و  دنشاب ، ایند  نیا  رد  یخلت  تسکش  راظتنا  رد  مه  دیاب  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و 

41 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

تقیقح نیا  لبق  هیآ  تسا ، تمایق  رد  نامرجم  ناکرشم و  لاح  تیفیک  نوماریپ  لبق  تایآ  ثحب  همادا  نانچمه  هیآ  نیا  هیآ 47 -) )
.تسا یخلت  راب و  تبیصم زور  نآ  تساهنآ و  داعیم  تمایق  زور  هک  درک  نایب  ار 

(. ٍرُعُس ٍلالَض َو  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  « ) دنشتآ ياه  هلعش یهارمگ و  رد  نامرجم  : » دیوگ یم هتخادرپ ، رما  نیا  تلع  نایب  هب  هیآ  نیا 

41 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

« ار خزود  شتآ  دیـشچب  دوـش ): یم هتفگ  اـهنآ  هب  و   ) دوـش یم هدیـشک  ناـشتروص  هب  خزود  شتآ  رد  هـک  زور  نآ  رد  (- » هیآ 48 )
(. َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْسی  َمْوَی   ) دیتشادنپ یم هناسفا  غورد و  دیدرک و  یم راکنا  ار  نآ  هتسویپ  هک  یخزود 

سفن هاگ  ره  و  تسا ، ناربکتم  هاگیاج  هک  رقـس  مان  هب  تسا  يا  هّرد  » مّنهج رد  هدـش : لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد 
«! دنازوس یم ار  خزود  دشکب 

41 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

زیچ ره  ام  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  تسین ، گنهامه  یصاعم  نآ  اب  اهباذع  نیا  هک  دوش  لایخ  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 49 -) )
(. ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍء  ْیَش َّلُک  اَّنِإ  « ) میدیرفآ هزادنا  هب  ار 

42 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مه  و  تسا ، باسح  يور  ایند  نیا  رد  اهنآ  كاندرد  ياهباذع  مه  يرآ !
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.تسا يا  هدشباسح ماظن  باسح و  يور  هدیرفآ  ادخ  ار  يزیچ  ره  هک  اهتازاجم  اهنت  هن  ترخآ ، رد  اهنآ  دیدش  ياهتازاجم 

42 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

اریز دـشاب ، یم زین  تیعطاق  تردـق و  تیاهن  اب  مأوت  هکلب  تسا ، تمکح  يور  زا  اـم  لاـمعا  اـهنت  هن  دـیامرف : یم سپـس  هیآ 50 -) )
ٍحْمَلَک ٌةَدِـحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو  «! ) ندز مه  رب  مشچ  کی  نوچمه  دریگ ) یم ماجنا  تعرـس  اب  نانچ  و   ) تسین شیب  رما  کی  ام  ناـمرف  »

(. ِرَصَْبلِاب
، دریگ یم رارق  زیخاتسر  ریسم  رد  زیچ  همه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  اب  مینک  یم رداص  ار  تمایق  ندش  اپرب  نامرف  هک  زور  نآ  نیا  ربانب 

.دوش یم هدیمد  اهدبلاک  رد  نیون  تایح  و 
اهدابدـنت اـهنافوط و  اـه و  هزرل نیمز  اـی  ینامـسآ  ياـه  هحیـص اـه و  هقعاـص هلیـسو  هب  ار  ناـمرجم  مینک  هدارا  هک  زور  نآ  نینچمه 

.تسین مزال  رتشیب  نامرف  کی  مینک  تازاجم 
ياوتحم یلو  دشاب  یم رتعیرـس  زین  ندز  مه  رب  مشچ  کی  زا  هک  تسا  هملک  کی  اج  همه  وا  نامرف  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 

.دریذپ یم دوخ  هب  نامز  تکرح ، تعیبط  تیصاخ و  هدام و  ملاع  ندوب  یجیردت  ّتنس  هب  هجوت  اب  هک  تسا  توافتم  نامرف 

42 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

، دراد یم فوطعم  نیـشیپ  ماوقا  تشونرـس  هب  ار  اـهنآ  هجوـت  هتخاـس و  بطاـخم  ار  راـفک  ناـمرجم و  رگید  راـب  هیآ  نیا  هیآ 51 -) )
ْدََقل َو  « ) دریگ دنپ  دوش و ) رکذتم   ) هک تسه  یـسک  ایآ  میدرک ، كاله  دندوب  امـش  هیبش  هتـشذگ  رد  هک  ار  یناسک  ام  : » دـیوگ یم

(. ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ْمُکَعایْشَأ  انْکَلْهَأ 
امـش هک  درادن  یلیلد  تسا ، یکی  اهنآ  اب  امـش  تاداقتعا  راتفر و  لامعا و  یتقو  هک  دنک  یم دیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  هیآ  نیا 

.دیریگ دنپ  دیوش و  رادیب  دیشاب ، هتشاد  اهنآ  تشونرس  زج  یتشونرس 

42 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

ماجنا ار  يراک  ره   » هکلب دـشن ، دوبان  اهنآ  لامعا  نیـشیپ  ماوقا  گرم  اب  هک  دـنک  یم هراـشا  یـساسا  لـصا  نیا  هب  سپـس  هیآ 52 -) )
43 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُِربُّزلا .) ِیف  ُهُولَعَف  ٍء  ْیَش ُّلُک  َو  « ) تسا تبث  ناشلامعا  ياه  همان رد  دنداد 

.تسا ظوفحم  باسحلا  موی  يارب  و  دوش ، یم طبض  تبث و  زین  امش  لامعا  هنوگ  نیمه 

43 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

(. ٌرَطَتْسُم ٍرِیبَک  ٍریِغَص َو  ُّلُک  َو  « ) تسا هدش  هتشون  یگرزب  کچوک و  راک  ره  و  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  سپس  هیآ 53 -) )
هداد اهنآ  تسد  هب  ناـمرجم  لاـمعا  هماـن  یتقو  هکناـنچ  تسا ، لـماک  عماـج و  باـسح  کـی  زور  نآ  رد  لاـمعا  باـسح  نیا  رباـنب 

هرامـش ار  نآ  رگم  تسین  یگرزب  کچوک و  لمع  چـیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  اـم ! رب  ياو  يا  هک  دـنروآ : یم رب  داـیرف   » دوش یم
(49 فهک / «! ) هدرک
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43 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

یفرعم رگیدـکی  اب  هسیاقم  رد  ار  نادـب  ناکین و  ناحلاط و  ناحلاص و  هک  تسا  نیا  رب  دـیجم  نآرق  تنـس  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 54 -) )
یهاتوک هراشا  مرجم  نارفاک  تشونرس  رکذ  زا  دعب  زین  اجنیا  رد  تسا  رتراکشآ  رتریگمـشچ و  اهتوافت  هسیاقم  رد  هک  ارچ  دنک ، یم

: دیامرف یم هدرک ، ناراکزیهرپ  رورپ  حور  شخب و  ترسم  تشونرس  هب 
(. ٍرَهَن ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  « ) دنراد ياج  دنوادخ ) عیسو  ضیف  هدرتسگ و  ياضف  و   ) یتشهب ياهرهن  اهغاب و  رد  ناراکزیهرپ  »

43 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 54) رمقلا ةروس 

هاـگیاج رد  : » دـیوگ یم نینچ  هداد ، نیقتم  هاـگیاج  يارب  يرتـشیب  حیـضوت  تسا  رمق »  » هروـس هیآ  نیرخآ  هک  هـیآ  نـیا  هیآ 55 -) )
(. ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف   ) دنراد رارق  ردتقم » کلام  دنوادخ  دزن  قدص 

.تسا عمج  نآ  رد  تازایتما  همه  هک  دراد  یگژیو  ود  تسا ! هدش  ناراکزیهرپ  هاگیاج  زا  هیآ  نیا  رد  یبلاج  فیصوت  هچ 
ياه هدـعو مامت  تسا و  قح  رـسارس  درادـن ، هار  نآ  رد  یگدوهیب  لطاب و  هنوگ  چـیه  تسا و  قدـص  هاگیاج  اـجنآ  هک  نیا  تسخن 

.دوش یم راکشآ  اهنآ  قدص  و  دنک ، یم ادیپ  تینیع  اجنآ  رد  تشهب  هراب  رد  دنوادخ 
برق و تیاـهن  هب  هراـشا  هک  دوـش  یم هدافتـسا  دزن ) « ) دـنع  » هملک زا  هک  يزیچ  ناـمه  تسادـخ ، برق  راوـج و  رد  هـک : نـیا  رگید 
رد یتـبهوم  تمعن و  هنوـگره  رداـق ، مه  تسا و  کـلام  مه  هک  يدـنوادخ  هب  تبـسن  مه  نآ  ینامـسج ، هن  تـسا  يوـنعم  یکیدزن 

44 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
و درک ، دهاوخن  راذگورف  یمارگ  نانامهیم  نیا  یئاریذپ  رد  لیلد  نیمه  هب  و  تسوا ، تیکلام  تموکح و  نامرف  رد  تردـق و  هضبق 

.تسا هتخاس  هدامآ  اهنآ  يارب  یبهاوم  هچ  دناد  یم شدوخ  اهنت 
يراج ياهرهن  عیـسو و  ياهغاب  هک  اهنآ  يدام  بهاوم  زا  تسخن  تسا  ناـیتشهب  ياهـشاداپ  بهاوم و  زا  نخـس  هک  هیآ  ود  نیا  رد 

هب هلحرم  ار  ناسنا  ات  تسا ، ردتقم  کیلم  برق  هاگـشیپ  رد  روضح  هک  اهنآ  يونعم  گرزب  شاداپ  زا  سپـس  دیوگ ، یم نخـس  تسا 
.دروآرد زاورپ  هب  ار  وا  حور  و  دنک ، هدامآ  هلحرم 

اب و  هدـش ، زاغآ  تمایق  ندـش  کیدزن  هب  رادـشه  بارطـضا و  تشحو و  اب  رمق  هروس  هک  نیا  هجوت  لباق  رمق : هروس  ناـیاپ  زاـغآ و 
هار و تسا  نینچ  و  دریگ ، یم نایاپ  هدومرف  نایب  ردـتقم  کیلم  دزن  رد  قدـص  هاـگیاج  رد  نیتسار  ناـنمؤم  يارب  هک  یقلطم  شمارآ 
، دـنک یم عـمج  ار  ناـشیرپ  راـکفا  ددرگ ، یم یهتنم  لـماک  شمارآ  هب  و  دوـش ، یم عورـش  تشحو  بارطـضا و  زا  هک  تـیبرت  مـسر 

راوج رد  دزاس و  یم فرطرب  ار  لالـض  يدوبان و  اـنف و  لـماوع  زا  ینورد  بارطـضا  فوخ و  دـیامن ، یم مار  ار  شکرـس  ياهـسوه 
.دنک یم نانیمطا  هنیکس و  شمارآ و  قرغ  وا  برق  تمحر و  هاگشیپ  رد  راگدرورپ و  تیدبا 

ردـتقم وا  هک  نیا  هب  هجوت  و  تسا ، یتسه  ملاع  رـساترس  رد  عنام  یب مکاح  عزانم و  یب کلام  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هجوت  یتسار  هب  و 
.دشخب یم يریظن  یب شمارآ  ناسنا  هب  تسا  ذفان  زیچ  همه  رد  شتردق  تسا و 

« رمق هروس  نایاپ  »
45 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

45 ص :  [ ..... 55  ] نمحّرلا هروس 
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هراشا

تسا هیآ  ياراد 78  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

45 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

رد قرغ  ار  اهنآ  و  هتـشاد ، ینازرا  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسا  دـنوادخ  يدام  يونعم و  فلتخم  ياهتمعن  رگنایب  یلک  روطب  هروس  نیا 
كرابم ماـن  اـب  لـیلد  نیمه  هب  و  دراذـگ ، تمعن » هروس   » اـی تمحر » هروس   » ار هروس  نیا  ماـن  ناوت  یم هک  يروطب  تسا  هتخاـس  نآ 

هلمج راب  و 31  تسا ، هتفرگ  نایاپ  دـنوادخ  مارکا  لالج و  اب  و  هدـش ، زاـغآ  دـنک  یم وگزاـب  ار  یهلا  هعـساو  تمحر  هک  نمحّرلا » »
.هدش رکذ  نآ  رد  دریگ  یم دوخ  ياهتمعن  رب  رارقا  شناگدنب  زا  نآ  هلیسو  هب  هک  ِنابِّذَُکت » امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  »

: درک میسقت  شخب  دنچ  هب  ار  هروس  نیا  ياوتحم  ناوت  یم
و ناـسنا ، یهاـفر  لـئاسو  نازیم ، باـسح و  تیبرت ، میلعت و  تقلخ ، گرزب  ياـهتمعن  زا  تسا  هروس  زاـغآ  همدـقم و  هک  لوا  شخب 

.دیوگ یم نخس  وا  یمسج  یحور و  ياهاذغ 
.ّنج سنا و  شنیرفآ  یگنوگچ  هلأسم  رب  تسا  یحیضوت  مود  شخب 

.تسا نامسآ  نیمز و  رد  دنوادخ  تایآ  اه و  هناشن رگنایب  موس  شخب 
، اه همـشچ اهغاب ، زا  معا  یتشهب  ياهتمعن  هک  تسا  رگید  ناهج  ياهتمعن  زا  نخـس  هتفر ، رتارف  يویند  ياهتمعن  زا  مراـهچ  شخب  رد 

.تسا هدش  هداد  حیضوت  اهسابل ، عاونا  و  افو ، اب  ابیز و  نارسمه  اه ، هویم
46 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامرجم  تشونرس  هب  یهاتوک  هراشا  هروس  نیا  مجنپ  شخب  رد  هرخالاب  و 

.تسا هدمآ  اهنآ  كاندرد  ياهتازاجم  زا  یتمسق  و 
هک تسین  بجعت  ياج  اذل  هداد ، هروس  هب  يا  هدننک هریخ  هبذاج  هاتوک  ياهعطقم  رد  مه  نآ  ِنابِّذَُـکت » امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   » هیآ رارکت 

نمحّرلا ةروس  نآرقلا  سورع  سورع و  ء  یـش ّلکل  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. تسا نمحّرلا  هروس  نآرق  سورع  و  تسا ، یسورع  زیچ  ره  يارب  هرکذ  ّلج 

46 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

رد نآ  توـالت  يارب  یناوارف  ياهتلیـضف  دزیگنا ، یمرب یهجو  نیرتیلاـع  هب  اـهناسنا  رد  ار  يرازگرکـش  سح  هروس  نیا  هک  اـجنآ  زا 
.نابز هقلقل  درجم  هن  ددرگ  تکرح  أدبم  دنک و  ذوفن  ناسنا  حور  قامعا  رد  هک  یتوالت  هتبلا  تسا ، هدمآ  تایاور 

( اهتمعن رکـش  يادا  رد   ) وا یناوتان  هب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  نمحّرلا  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا 
«. دنک یم ادا  شدوخ  هتشاد  ینازرا  وا  اب  هک  ار  ییاهتمعن  رکش  قح  و  دنک ، یم محر 

ِءالآ ِّيَِأبَف   » هیآ هب  هک  یماگنه  دناوخب و  ار  نمحّرلا  هروس  سک  ره  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
نیا رگا  منک » یمن راکنا  ار  وت  ياهتمعن  زا  کی  چیه  ادنوادخ ! بّذکا  ّبر  کئالآ  نم  ء  یـشب ال  : » دیوگب دسر  یم ِنابِّذَُـکت » امُکِّبَر 

«! دوب دهاوخ  دیهش  زین  دریمب  زور  نامه  رد  دشاب و  زور  رد  رگا  و  دوب ، دهاوخ  دیهش  دریمب  بش  نامه  رد  دشاب و  بش  رد  توالت 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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46 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

« نمحر  » سدـقم مان  اب  تسا  یهلا  گرزب  بهاوم  اهتمعن و  عاونا  رگنایب  هروس  نیا  هک  اجنآ  زا  یهلا : ياـهتمعن  زاـغآ  رـس  هیآ 1 -) )
تسود و يارب  ار  تمعن  ناوخ  نینچ  نیا  دوبن  وا  تینامحر »  » تفص رگا  هک  ارچ  دوش ، یم زاغآ  تسوا  هعساو  تمحر  زا  يزمر  هک 

.دنارتسگ یمن نمشد 
(. ُنمْحَّرلا « ) نامحر دنوادخ  : » دیامرف یم اذل 

46 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

47 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنآْرُْقلا .) َمَّلَع  « ) دومرف میلعت  ار  نآرق  (- » هیآ 2 )
.دنک یم نایب  نآرق » میلعت   » نامه ار  تمعن  نیرتمهم  نیتسخن و  بیترت  نیا  هب  و 

بیترت رظن  زا  هک  یلاح  رد  هدرک ، رکذ  نایب » میلعت   » و ناـسنا » تقلخ   » هلأـسم زا  لـبق  یتح  ار  نآرق » میلعت   » تمعن هک  نیا  بلاـج  و 
نآرق تمظع  اما  دوش ، نآرق  میلعت  تمعن  سپـس  و  نایب ، میلعت  تمعن  دـعب  و  ناـسنا ، شنیرفآ  هلأـسم  هب  هراـشا  تسخن  دـیاب  یعیبط 

.دیوگ نخس  نآ  زا  تسخن  یعیبط  بیترت  نیا  فالخ  رب  هک  هدرک  باجیا 
توعد ار  اهنآ  درک و  نایب  ار  نمحر »  » مان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یتقو  هک  برع  ناکرشم  هب  تسا  یخـساپ  نمـض  رد  هیآ  نیا 

(. 60 ناقرف / ( ؟» تسیچ نمحر  ُنمْحَّرلا  اَم  َو  : » دنتفگ یئوج  هناهب  ناونع  هب  اهنآ  دومن  نمحر  دنوادخ  يارب  هدجس  هب 
.تسا هدرک  وا  هب  نایب  میلعت  و  هدیرفآ ، ار  ناسنا  هدومرف ، میلعت  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  نمحر  دنوادخ  دیوگ  یم نآرق 

ود ياراد  دـنوادخ  میناد  یم اریز  دراد ، راگدرورپ  ياهمان  نایم  رد  ار  موهفم  نیرت  هدرتسگ هّللا »  » مان زا  دـعب  نمحر »  » مان لاح  ره  هب 
مان و  دوش ، یم لماش  ار  ناـگمه  هک  تسوا  ماـع » تمحر   » هب هراـشا  نمحر »  » ماـن صاـخ » تمحر   » و ماـع » تمحر  : » تسا تمحر 
ادـخ ریغ  رب  نمحر »  » مان لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  تسا ، تعاط  نامیا و  لها  صوصخم  هک  تسوا  صاخ » تمحر   » هب هراشا  میحر » »
چیه هک  ارچ  دوش ، یم هتفگ  زین  نارگید  هب  میحر »  » فصو یلو  دـشاب - هارمه  دـبع »  » هملک اب  هک  نیا  رگم  دوش - یمن قالطا  زگره 

دوجو زین  رگید  تادوجوم  اهناسنا و  نایم  رد  فیعض  تروص  هب  دنچ  ره  صاخ  تمحر  اما  تسین ، وا  زج  ماع  تمحر  ياراد  سک 
.دراد

اذل 31 تسا و  سنا  نج و  هب  یهلا  ياهتمحر  رگنایب  هروس  نیا  هک  اجنآ  زا  هدرک ؟ میلعت  یـسک  هچ  هب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  نیا  رد 
تسا بسانم  دینک » یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کیمادک   » دنک یم لاؤس  اهنآ  زا  اهتمعن  نیا  زا  ییاهشخب  رکذ  زا  دعب  راب 

.دومرف میلعت  سنا  نج و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  شگرزب  ربمایپ  هلیسو  هب  ار  نآرق  نیا  ادخ  میئوگب  هک 

47 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. َناْسنِْإلا َقَلَخ  « ) دیرفآ ار  ناسنا  : » دیامرف یم هتخادرپ ، دعب  هلسلس  رد  تمعن  نیرتمهم  هب  نآرق  لاثم  یب تمعن  رکذ  زا  دعب  هیآ 3 -) )
48 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

يدهاش زین  دیآ  یم نآ  زا  دعب  هک  نایب »  » تمعن یگدرتسگ  و  مدآ »  » ترـضح هن  تسا  ناسنا  عون  اجنیا  رد  ناسنا »  » زا روظنم  املـسم 
.تسا ناسنا  ینعم  تیمومع  رب 
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نیا هصالخ  ناسنا  و  تسا ، نیودت  تروص  هب  یتسه  رارسا  هعومجم  نآرق  هک  ارچ  تسا ، تقد  لباق  زین  نآرق  زا  دعب  ناسنا  مان  رکذ 
! روانهپ گرزب و  ملاع  نیا  زا  يا  هخسن مادک  ره  و  تسا ، نیوکت  تروص  هب  رارسا 

48 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ُهَمَّلَع « ) تخومآ ار  نایب  وا  هب  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  ناسنا ، شنیرفآ  تمعن  زا  دـعب  اهتمعن  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
(. َنایَْبلا

هن نیا  ربانب  دشاب ، يزیچ  هدـننک  راکـشآ  نیبم و  هک  دوش  یم هتفگ  يزیچ  ره  هب  و  دراد ، يا  هدرتسگ ینعم  تغل  موهفم  رظن  زا  نایب » »
هدیچیپ فلتخم و  لئاسم  نیبم  هک  یقطنم  یلقع و  تالالدتـسا  عاونا  طخ و  تباتک و  یتح  هک  دوش  یم لماش  ار  نخـس  قطن و  طقف 

.تسا نتفگ » نخس   » نامه هعومجم  نیا  صخاش  دنچ  ره  تسا ، عمج  نایب  موهفم  رد  همه  تسا 
نیا رگا  هک  درک  میهاوخ  نیقی  میریگب  رظن  رد  اهندمت  یقرت  شیادیپ و  و  اهناسنا ، یگدنز  تفرشیپ  لماکت و  رد  ار  نایب »  » شقن رگا 

ثعاب و  دزاس ، لـقتنم  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  یگداـس  هب  ار  دوخ  مولع  تاـیبرجت و  تسناوت  یمن زگره  ناـسنا  دوبن  گرزب  تمعن 
یناـسنا هعماـج  دوش  هتفرگ  اـهناسنا  زا  گرزب  تمعن  نیا  زور  کـی  رگا  و  ددرگ ، قـالخا  نید و  ندـمت و  شناد و  ملع و  تفرـشیپ 

دوش یم اهرنه  عاونا  یتح  تباتک و  طخ و  لماش  هک  نآ  عیسو  ینعم  هب  ار  نایب  هاگ  ره  و  تفرگ ، دهاوخ  شیپ  ار  ارقهق  هار  تعرسب 
.ددرگ یم رتنشور  اهناسنا  یگدنز  رد  نآ  مهم  هداعلا  قوف  شقن  مینک  ریسفت 

48 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

یمظنم باسح  اب  هام  دیـشروخ و  : » دـیوگ یم هتفر ، نمحر  دـنوادخ  بهاوم  زا  گرزب  تمعن  نیمراـهچ  غارـس  هب  سپـس  هیآ 5 -) )
(. ٍنابْسُِحب ُرَمَْقلا  ُسْمَّشلا َو  « ) دندرگ یم

هموظنم رد  یگدـنز  نآ  زا  لـصاح  ترارح  روـن و  نودـب  هک  ارچ  تسا ، ناـسنا  يارب  اـهتمعن  نیرتـگرزب  زا  دیـشروخ  دوـجو  لـصا 
49 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشر  ومن و  تسا ، نکمم  ریغ  یسمش 

.تسا یهلا  تبهوم  نیا  تکرب  هب  همه  اهداب ، شزو  اهناراب ، شراب  یئاذغ ، داوم  مامت  ناهایگ و 
هک نآ  هبذاج  تسوا ، کیرات  ياهبش  غارچ  هک  نیا  رب  هوالع  دنک ، یم افیا  ناسنا  تایح  رد  ار  یمهم  شقن  شدوخ  مهـس  هب  زین  هام 
هک لـحاوس  زا  يرایـسب  نتخاـس  بورـشم  اـهایرد و  رد  تاـیح  ءاـقب  يارب  تـسا  یلماـع  تساهـسونایقا  رد  دـم  رزج و  همــشچ  رس 

.دنزیر یم ایرد  هب  نآ  ترواجم  رد  اه  هناخدور
زور بش و  مظنم  شیادـیپ  ببـس  هک  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  تکرح  نیمز و  رود  هب  هام  تکرح  تباث  ماـظن  اـهنیا  همه  رب  نوزفا  و 

هک تسا  يزرواشک  یتعنـص و  يراجت و  روما  يارب  يزیر  همانرب  اهناسنا و  یگدـنز  مظن  ببـس  تسا ، فلتخم  لوصف  هام و  لاـس و 
.تفای یمن ماظن  زگره  رشب  یگدنز  دوبن  مظنم  ریس  نیا  رگا 

رگیدکی زا  و  نیمز ، زا  هک  يا  هلصاف اهنآ و  هبذاج  مرج و  رادقم  هکلب  دراد ، یقیقد  رایـسب  ماظن  ینامـسآ  تارک  نیا  تکرح  اهنت  هن 
یسمش و هموظنم  رد  یمیظع  تالالتخا  دروخب  مه  هب  روما  نیا  زا  مادک  ره  عطق  روطب  و  تسا ، نابسح »  » باسح و يور  همه  دنراد 

.دهد یم خر  رشب  یگدنز  ماظن  رد  نآ  لابند  هب 
دیابن یلو  تسا ، هدـنام  تباث  تکرح  نودـب  ارهاظ  یـسمش  هموظنم  طسو  رد  دـنچ  ره  دیـشروخ  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2224 

http://www.ghaemiyeh.com


هراتـس  ) ینیعم هطقن  يوس  هب  دراد  قلعت  نآ  هب  هک  یناـشکهک  لد  رد  شراـمقا  تارایـس و  ماـمت  قاـفتا  هب  مه  نآ  هک  درک  شومارف 
.دراد ینیعم  تعرس  مظن و  زین  تکرح  نیا  تسا و  تکرح  رد  اگو ) فورعم 

49 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

« دننک یم هدجـس  وا  يارب  تخرد  هایگ و  و  : » دیامرف یم و  دـنکفا ، یم رظن  نیمز  هب  نامـسآ  زا  گرزب  تبهوم  نیمجنپ  رد  هیآ 6 -) )
(. ِنادُجْسَی ُرَجَّشلا  ُمْجَّنلا َو  (َو 

ینعی مود  ینعم  روظنم  تخرد ) « ) رجش  » هنیرق هب  اجنیا  رد  هقاس و  نودب  ناهایگ  ینعم  هب  هاگ  و  دیآ ، یم هراتـس  ینعم  هب  هاگ  مجن » »
.تسا هقاس  نودب  ناهایگ 

، دنک یم فرصم  امیقتسم  ناسنا  ار  یتمـسق  هک  توافت  نیا  اب  دوش ، یم هتفرگ  ناهایگ  زا  لصا  رد  اهناسنا  یئاذغ  داوم  مامت  میناد  یم
ریـسفت هدـیزگرب  دروم  رد  یتح  ینعم  نیا  تساـهناسنا ، یئاذـغ  داوم  ءزج  هک  دوش  یم یتاـناویح  هیذـغت  فرـص  يرگید  تمـسق  و 

50 ص : ج5 ، هنومن ،
هـشوگ ره  رد  نآ  زا  نویلیم  اهنویلیم  هک  دننک  یم هیذغت  یکچوک  رایـسب  ناهایگ  زا  زین  اهنآ  اریز  تسا ، قداص  زین  یئایرد  تاناویح 

.تسا تکرح  رد  جاوما  يالبال  رد  دیور و  یم باتفآ  رون  وترپ  رد  ایرد  رانک  و 
دننام راد  هقاس ناهایگ  عاونا  رجـش »  » اهنآ و لاثما  رایخ و  ودـک ، هتوب  دـننام  هدـنزخ  کـچوک و  ناـهایگ  عاونا  مجن »  » بیترت نیا  هب 

.دوش یم لماش  ار  نآ  ریغ  هویم و  ناتخرد  تالغ و 
عفاـنم ریـسم  رد  و  شنیرفآ ، نیناوـق  ربارب  رد  اـهنآ  طرـش  دـیق و  یب میلـست  هب  هراـشا  دـننک ) یم هدجـس  ود  نیا  « ) نادجـسی  » ریبـعت و 

.تساهناسنا
ملع تـمظع و  زا  یبـیجع  تاـیآ  یهاـیگ  هـناد  ره  گرب و  ره  رد  هـک  ارچ  تـسه ، زین  اـهنآ  يدـیحوت  رارـسا  هـب  هراـشا  نمــض  رد 

.دراد دوجو  راگدرورپ 

50 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

هراشا تسا  نامـسآ  شنیرفآ  تمعن  هک  تمعن  نیمـشش  هب  هیآ  نیا  داد ! رارق  ینازیم  زیچ  ره  يارب  تشارفارب و  ار  نامـسآ  هیآ 7 -) )
(. اهَعَفَر َءامَّسلا  َو  « ) تشارفارب ار  نامسآ  دنوادخ )  ) و : » دیامرف یم هدرک ،

گرزب و تسا  یتبهوم  دشاب  مادک  ره  نیمز » وج   » ای و  ینامسآ » بکاوک   » ای دشاب  الاب » تهج   » ینعم هب  هاوخ  هیآ  نیا  رد  نامسآ » »
.صقان ای  تسا و  لاحم  ناسنا  يارب  ندرک  یگدنز  نآ  نودب  هک  ارچ  ریظن ، یب تسا  یتمعن 

و دراب ، یم نامسآ  قیرط  زا  ناراب  دیآ ، یم نامسآ  يوس  زا  تسا  تکرح  تایح و  تیاده و  امرگ و  هیام  هک  یئانشور  رون و  يرآ !
.تسا نامسآ  زا  زین  یحو  لوزن 

(. َنازیِْملا َعَضَو  َو  « ) تشاذگ نآ ) رد   ) نوناق نازیم و  دنوادخ )  ) و : » دیامرف یم هتفر ، متفه  تمعن  غارس  هب  سپس 
شجنس اهشزرا و  شجنس  و  متس ، ملظ و  زا  تلادع  شجنس  لطاب ، زا  قح  شجنس  تسا ، شجنس  هلیـسو  هنوگ  ره  ینعم  هب  نازیم » »

.یعامتجا فلتخم  ياهریسم  لحارم و  رد  اهناسنا  قوقح 
.دنشجنس هلیسو  همه  هک  ارچ  دوش ، یم لماش  ار  یعیرشت  روتسد  ینیوکت و  نوناق  ره  نازیم » »
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51 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

51 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ات : » تسا نیا  یتسه  ملاع  رد  نازیم  نداد  رارق  زا  فدـه  دـیازفا  یم هدرک ، عوضوم  نیا  زا  یبلاـج  يریگ  هجیتن هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
(. ِنازیِْملا ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ   ) دیوشن فرحنم  تلادع  ریسم  زا  و  دینکن » نایغط  نازیم  رد 

یگدـنز رب  مکاح  نیناوق  اب  ار  ریبک  ملاع  نآ  رب  مکاح  نیناوق  و  دوش ، یم لقتنم  ناـسنا  هب  یتسه  ملاـع  لـک  زا  هک  یبلاـج  ریبعت  هچ 
.تسا یکی  اج  همه  مکاح  لوصا  هک  دیحوت  تقیقح  تسا  نیا  و  درمش ، یم گنهامه  ریغص  ملاع  ناسنا و 

51 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

« دینکن مک  ار  نازیم  دیراد و  اپرب  تلادع  ساسا  رب  ار  نزو  و  : » دیوگ یم هدرک ، هیکت  نزو  تلادع و  هلأسم  يور  رگید  راب  هیآ 9 -) )
(. َنازیِْملا اوُرِسُْخت  ِطْسِْقلِاب َو ال  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  (َو 

مک يزیچ  هلماعم  ماگنه  هب  ایشا  نزو  شجنس و  رد  هک  دهد  یم روتـسد  و  هدرک ، هیکت  نآ  صاخ  ینعم  هب  نزو  هلأسم  يور  هیآ  نیا 
.دنراذگن رسک  و 

ار وزارت »  » ینعی شکچوک  دودـحم و  قادـصم  نیمه  هاگ  ره  هک  تسا  نانچ  ناسنا  تایح  یگدـنز و  رد  ینعم  ره  هب  نازیم  تیمها 
.دش میهاوخ  اهعازن  اوعد و  اه ، جرم جره و  اهرسدرد و  هچ  راتفرگ  ءایشا  هلدابم  يارب  مینک  فذح  یگدنز  زا  زور  کی 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  ماما »  » دوجو هب  نازیم »  » تایاور زا  یـضعب  رد  هک  نیا  دوش  یم نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
تسا يرثؤم  لماع  و  قیاقح ، صیخشت  يارب  تسا  يرایعم  لطاب و  زا  قح  شجنس  يارب  تسا  يا  هلیـسو موصعم  ماما  كرابم  دوجو 

.تیاده يارب 
.تسا ینعم  نیمه  هب  رظان  زین  دیجم » نآرق   » هب نازیم  ریسفت  نینچمه 

51 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

َضْرَْألا َو  « ) دیرفآ قیالخ  يارب  ار  نیمز  : » دـیامرف یم تمعن ، نیمتـشه  هب  هراشا  اب  دـیآ و  یم نیمز  هب  نامـسآ  زا  سپـس  هیآ 10 -) )
(. ِمانَْأِلل اهَعَضَو 

.تسا نج  سنا و  نامه  اجنیا  رد  مانا »  » زا روظنم  هک  دهد  یم ناشن  تسا  نج  سنا و  هجوتم  هک  هروس  ياهباطخ  دوجوم و  نئارق 

51 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

رد : » دیوگ یم هتفر ، دهد  یم لیکـشت  ار  ناسنا  یئاذـغ  داوم  زا  یـشخب  هک  تمعن  نیمهد  نیمهن و  غارـس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 11 -) )
52 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهلخن  اه و  هویم نیمز )  ) نآ

(. ِمامْکَْألا ُتاذ  ُلْخَّنلا  ٌۀَهِکاف َو  اهِیف  « ) تسا هفوکشرپ 

52 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 
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یگرب هقاس و  اب  هارمه  هک  یئاه  هناد و  : » دیوگ یم نخـس  هنوگ  نیدـب  شبهاوم  نیمهدزاود  نیمهدزای و  زا  ماجنا  رـس  و  هیآ 12 -) )
(. ُناْحیَّرلا ِفْصَْعلا َو  وُذ  ُّبَْحلا  َو  « ) وبشوخ ناهایگ  نینچمه )  ) دیآ و یم رد  هاک  تروصب  هک  تسا 

تشوگ و ریـش و  زا  و  ناسنا ، تمدـخ  رد  هک  تسا  یتاناویح  كاروخ  شکـشخ  رت و  ياهگرب  و  ناسنا ، كاروخ  یئاذـغ  ياه  هناد
.تسین ینتخیر  رود  هدیاف و  یب نآ  زا  يزیچ  بیترت  نیا  هب  و  دریگ ، یم هرهب  اهنآ  مشپ  تسوپ و 

طاشن شمارآ و  ار  حور  و  دنک ، یم رطعم  ار  ناج  مسج و  ماشم  هک  هدیرفآ  نیمز  رد  زین  ار  اهلگ  وبشوخ و  ناهایگ  رگید  يوس  زا  و 
.تسا هدرک  مامت  ناسنا  رب  ار  شیاهتمعن  هلیسو  نیا  هب  و  دشخب ، یم

52 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

نیمادـک سپ  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  سنا  نج و  هیآ  نیا  رد  يونعم  يدام و  نوگاـنوگ  ياـهتمعن  رکذ  زا  سپ  هیآ 13 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 

نیا درک !؟ بیذـکت  ار  اهنیا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، راگدرورپ  رهم  فطل و  تردـق و  زا  ینـشور  هناشن  کـی  ره  هک  یئاـهتمعن 
هداد روتسد  ام  هب  میدناوخ  هروس  زاغآ  رد  هک  یتیاور  رد  اذل  و  دنروآ ، یم نتفرگ  رارقا  ماقم  رد  هک  تسا  يریرقت  ماهفتسا  ماهفتسا ،

ار وت  ياهتمعن  زا  کی  چیه  ام  اراگدرورپ ! بّذـکا  ّبر  کئالآ  نم  ء  یـشب ال  : » میراد هضرع  هلمج  نیا  رکذ  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش 
«. مینک یمن بیذکت 

52 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

رس تروص  هب  ناسنا  شنیرفآ  هلمج  زا  هتـشذگ  ياهتمعن  رکذ  زا  دعب  دنوادخ  لافـس ! نوچمه  یکاخ  زا  ناسنا  شنیرفآ  هیآ 14 -) )
ياهسرد مه  تسوا و  میظع  تردق  هناشن  مه  هک  یحرش  دزادرپ  یم نج  سنا و  شنیرفآ  نوماریپ  یحرش  هب  تسخن  اجنیا  رد  هتسب ،

.دراد رب  رد  ناگمه  يارب  یتربع 
ج5، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِراَّخَْفلاَک .) ٍلاْصلَص  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  « ) دیرفآ لافـس  نوچمه  يا  هدیکـشخ لگ  زا  ار  ناسنا  : » دیامرف یم

53 ص :
زاغآ رد  ناسنا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هدمآ  ناسنا  شنیرفآ  أدـبم  هراب  رد  هک  ینوگانوگ  تاریبعت  نآرق و  فلتخم  تایآ  زا 

دمآرد نجل ) « ) وبدب لگ   » تروص هب  دعب  و  ( 2 ماعنا /  ) هدمآرد لگ  تروص  هب  و  هدش ، هتخیمآ  بآ  اب  سپس  ( 5 جح /  ) هدوب كاخ 
« راّخفلاک لاصلص   » تلاح و  دمآرد ، هدیکشخ »  » تروص هب  ادعب  و  ( 11 تافاص /  ) درک ادیپ  یگدنبسچ »  » تلاح سپس  ( 28 رجح / )

.ثحب دروم  هیآ  تفرگ - دوخ  هب 
تحت یلاقتنا  ياهتلاح  نیا  و  درک ؟ فقوت  ردـقچ  يا  هلحرم ره  رد  ناسنا  و  دیـشک ؟ لوط  هزادـنا  هچ  ینامز  دـعب  رظن  زا  لحارم  نیا 

.سب دناد و  یم ادخ  اهنت  و  تسا ، یفخم  ام  شناد  ملع و  زا  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  دمآ ؟ دوجو  هب  یلماوع  هچ 

53 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ْنِم َّناَْجلا  َقَلَخ  َو  « ) دیرفآ شتآ  كرحتم  طلتخم و  ياه  هلعش زا  ار  ّنج  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، ّنج »  » شنیرفآ هب  سپـس  هیآ 15 -) )
(. ٍران ْنِم  ٍجِرام 
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هک هنوـگ  ناـمه  تسا ؟ هدوـب  هنوـگچ  گـنراگنر  ياهـشتآ  نیا  زا  نج »  » شنیرفآ هک  تـسین  نـشور  اـم  يارب  اـقیقد  اـجنیا  رد  زاـب 
ندوـب دودـحم  تسا ، هدـش  تباـث  اـم  يارب  ینامـسآ  یحو  دـیجم و  نآرق  ینعی  قداـص  یحو  قـیرط  زا  زین  نآ  رگید  تایـصوصخ 

قیرط زا  هک  نآ  زا  دعب  میریگب ، هدیدان  ای  مینک  راکنا  ار  قیاقح  نیا  هک  دهد  یمن هزاجا  ام  هب  زگره  تالوهجم  ربارب  رد  ام  تامولعم 
«. 1  » دباین یهار  نآ  هب  ملع  دنچ  ره  ددرگ ، تابثا  یحو 

53 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ياـهتمعن نیمادــک  سپ  : » دــنک یم رارکت  ار  هـلمج  نـیا  هدوـب  ناـسنا  شنیرفآ  زاـغآ  رد  هـک  یئاـهتمعن  لاـبند  هـب  زاـب  هـیآ 16 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  « ) دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

53 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

برغم ود  راگدرورپ  قرـشم و  ود  راگدرورپ  وا  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یهلا  ياـهتمعن  زا  رگید  یکی  ناـیب  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَر  ِْنیَقِرْشَْملا َو  ُّبَر  « ) تسا

رد عولط و  يا  هطقن زا  لاس  مایا  زا  يزور  ره  رد  دیشروخ  هک  تسا  تسرد 
__________________________________________________

.دمآ دهاوخ  نج  هروس  ریسفت  رد  قولخم  نیا  تایصوصخ  و  نج »  » شنیرفآ هراب  رد  رتشیب  حرش  ادخ  تساوخ  هب  ( 1)
54 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

« یلامـش لیم   » رثکا دـح  هب  هجوت  اب  یلو  دراد ، برغم  قرـشم و  لاـس  ياـهزور  دادـعت  هب  بیترت  نیا  هب  و  دـنک ، یم بورغ  يا  هطقن
.دشاب یم ود  نیا  نایم  رد  هیقب  و  دراد ، برغم  ود  قرشم و  ود  تقیقح  رد  نآ ، یبونج » لیم   » و باتفآ ،

تایآ رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیمکت  دیکأت و  تقیقح  رد  تسا  یناوارف  تاکرب  اب  لاس  هناگراهچ  لوصف  شیادیپ  أدـبم  هک  ماظن  نیا 
و اهنامسآ ، شنیرفآ  رد  نازیم  دوجو  زا  نخس  نینچمه  و  تسا ، نایم  رد  هام  دیشروخ و  ریـس  باسح  زا  نخـس  هک  اجنآ  هدمآ ، لبق 
هک یتاکرب  اهتمعن و  هب  تسا  يا  هراشا مه  و  دشاب ، یم دیـشروخ  هام و  نیمز و  تکرح  شنیرفآ و  قیقد  ماظن  رگنایب  مه  عومجم  رد 

.دوش یم ناسنا  دیاع  رذگهر  نیا  زا 

54 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ناتراگدرورپ ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  سنا  نج و  زاب  تمعن  نیا  رکذ  زا  دـعب  لاح  ره  هب  هیآ 18 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار 

54 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

اهایرد همه  هن  اما  دروآ ، یم نایم  هب  اهایرد  زا  نخـس  راگدرورپ  ياهتمعن  حرـش  همادا  رد  ناشیاهبنارگ ! رئاخذ  اب  اـهایرد  هیآ 19 -) )
يا هلیـسو مه  و  قح ، نایاپ  یب تردـق  زا  تسا  يا  هناشن بیجع و  تسا  يا  هدـیدپ مه  هک  اهایرد  زا  يا  هراپ رد  یـصاخ  تیفیک  هکلب 
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.اهناسنا هدافتسا  دروم  ياهعاتم  زا  یضعب  ندمآ  دیدپ  يارب  تسا 
َجَرَم « ) دـنراد سامت  مه  اـب  هک  یلاـح  رد  داد  رارق  مه  راـنک  رد  ار  درـس ) مرگ و  نیریـش ، روش و   ) فلتخم ياـیرد  ود  : » دـیامرف یم

(. ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا 

54 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب   ) دنزیمآ یمن مه  هب  و  دنک » یمن هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  یخزرب  ود ، نآ  نایم  رد  هیآ 20 -) )
تسا یسک  وا  : » دیامرف یم هک  اجنآ  تسا ، روش »  » و نیریـش »  » بآ يایرد  ود  ناقرف  هروس  هیآ 53  یهاوگ  هب  ایرد  ود  نیا  زا  روظنم 

مه اب  ات  داد  رارق  یخزرب  اهنآ  ناـیم  رد  و  خـلت ، روش و  يرگید  تسا و  نیریـش  اراوگ و  یکی  داد  رارق  مه  راـنک  رد  ار  اـیرد  ود  هک 
«. دنوشن طولخم 

55 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنزیر  یم اهسونایقا  اهایرد و  هب  هک  یماگنه  نیریش  بآ  میظع  ياه  هناخدور
نیا يدایز  تدم  ات  هک  نیا  بجع  دننار و  یم بقع  هب  ار  روش  بآ  دنهد  یم لیکشت  لحاس  رانک  رد  نیریـش  بآ  زا  یئایرد  الومعم 

تروـص ناـمه  هـب  ار  هار  رتـمولیک  نارازه  دـنوش و  یمن هـتخیمآ  مـه  هـب  تـظلغ  هـجرد  تواـفت  رطاـخ  هـب  روـش  نیریـش و  بآ  ود 
.دنیامیپ یم

55 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ياهتمعن نیمادـک  سپ  : » دـیامرف یم هدرک ، لاؤس  اهنآ  زا  اـهتمعن  نیا  ربارب  رد  هتخاـس و  بطاـخم  ار  ناگدـنب  رگید  راـب  هیآ 21 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

55 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ُؤـُلْؤُّللا َو اَـمُْهنِم  ُجُرْخَی  «! ) دوـش یم جراـخ  ناـجرم  ؤـلؤل و  اـیرد )  ) ود نآ  زا  : » دـیازفا یم نخـس  نیمه  هـمادا  رد  سپـس  هیآ 22 -) )
(. ُناجْرَْملا

55 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  (- » هیآ 23 )
دـشاب رت  تشرد ردـق  ره  و  دـبای ، یم شرورپ  اـهایرد  قاـمعا  رد  فدـص  نورد  رد  هک  تسا  یتـمیق  فافـش و  هناد  دـیراورم  ؤلؤل » »

.تسا رتاهبنارگ 
یعون ار  نآ  نادنمـشناد  اهتدم  ات  و  دیور ، یم اهایرد  قامعا  رد  هک  تخرد  کچوک  هخاش  هیبش  تسا  يا  هدـنز دوجوم  ناجرم »  » و

.تسا ناویح  یعون  هک  دش  نشور  ادعب  یلو  دنتشادنپ ، یم هایگ » »
.تسا رت  یتمیق دشاب  رتخرس  ردق  ره  تسا و  گنر » خرس  ناجرم   » یتنیز ناجرم  عون  نیرتهب 

55 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 
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رد رـشب  لقن  لمح و  هلیـسو  نیرتمهم  نیرتگرزب و  تقیقح  رد  هک  اهیتشک  هلأسم  هب  اهتمعن  زا  شخب  نیمه  همادا  رد  زاـب  هیآ 24 -) )
دـنیآ و یم رد  تکرح  هب  ایرد  رد  هک  هدـش  هتخاس  ياـهیتشک  تسوا  يارب  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  تسا  هدوب  لاـح  هتـشذگ و 

(. ِمالْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ُتآَْشنُْملا  ِراوَْجلا  َُهل  َو  «! ) دنتسه یهوک  نوچمه 
يارب زا  « ) هل و   » دیامرف یم دـنک  یم ناسنا  هلیـسو  هب  یتشک  ندوب  عونـصم  زا  تیاکح  هک  تائـشنم »  » هب ریبعت  نیع  رد  هک  نیا  بلاج 
ریسفت هدیزگرب  اهیتشک  رد  هک  یفلتخم  حلاصم  رد  هک  دادادخ  صاوخ  زا  یتشک  ناگدنزاس  ناعرتخم و  هک  نیا  هب  هراشا  تسادخ )

56 ص : ج5 ، هنومن ،
هک تسادخ  و  دنریگ ، یم هرهب  اهداب  شزو  يورین  و  اهایرد ، بآ  ندوب  لاّیس  تیصاخ  زا  نینچمه  دننک  یم هدافتـسا  دور  یم راک  هب 

.هدیرفآ ار  راثآ  صاوخ و  نیا  داب  ایرد و  رد  و  داوم ، نآ  رد 

56 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیامرف یم هدرک ، رارکت  ار  ینعم  رپ  لاؤس  نیا  رگید  راـب  و  هیآ 25 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  )

56 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

 ]- نآ يور  هک  یناسک  همه  : » دـیازفا یم اجنیا  رد  یهلا  ياهتمعن  حرـش  همادا  رد  زاب  تسا ! ار  وت  سب  اقب  یناف و  همه  ام  هیآ 26 -) )
(. ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  « ) دنوش یم یناف  دنتسه  نیمز ]

قلطم يانف  ینعم  هب  انف  نیا  هک  دـشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  دریگ ؟ رارق  یهلا  ياهتمعن  هرمز  رد  دـناوت  یم انف » هلأـسم   » هنوگچ اـما 
.تسا نآ  زا  روبع  نادیواج  يارس  هب  لوصو  طرش  هک  تسا  یهاگرذگ  نالاد و  اقب و  ملاع  هب  تسا  يا  هچیرد هکلب  تسین ،

اهیندروخ عاونا  ایند و  یگدنز  رد  یهورگ  ندـش  قرغ  تلفغ و  هیام  تسا  نکمم  هتـشذگ  ناوارف  ياهتمعن  رکذ  هک  رظن  نیا  زا  ای  و 
دوخ رکذـت  نیا  و  تسین ، اقب  ياج  ایند  نیا  هک  دـنک  یم يروآدای  اذـل  ددرگ ، شراوه  ار  ياهبکرم  ناجرم و  ؤلؤل و  اهیندیـشون و  و 

.گرزب تسا  یتمعن 

56 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِلالَْجلا َو وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  « ) دـنام یم یقاـب  تراـگدرورپ  یمارگ  لـالجلا و  وذ  تاذ  اـهنت   » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 27 -) )
(. ِمارْکِْإلا

دروم رد  هک  یماگنه  یلو  میوش ، یم ورب  ور  هجاوم و  نآ  اب  یـسک  اب  هلباقم  ماگنه  هب  هک  تسا  تروص  ینعم  هب  تغل  رظن  زا  هجو » »
.تسا وا  كاپ  تاذ  روظنم  دور  یم راک  هب  دنوادخ 

ربخ یتافص  زا  لالجلا  وذ  اریز  تسادخ ، لالج  لامج و  تافص  هب  هراشا  هجو »  » يارب تسا  یفیصوت  هک  ِمارْکِْإلا » ِلالَْجلا َو  وُذ   » اما
ار يزیچ  شزرا  نسح و  هک  دـنک  یم هراشا  یتافـص  هب  مارکا »  » و هیبلـس ) تافـص   ) تسا نآ  زا  رترب  و  لجا »  » دـنوادخ هک  دـهد  یم

57 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسوا  تایح  تردق و  ملع و  دننام  دنوادخ  هیتوبث » تافص   » نآ دزاس و  یم رهاظ 
هیبلـس تافـص  زا  هزنم  هیتوبث و  تافـص  هب  فصتم  هک  يدـنوادخ  كاپ  تاذ  اـهنت  دوش  یم نینچ  هتفر  مه  يور  هیآ  ینعم  نیا  رباـنب 
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.دنام یم رارقرب  یقاب و  ملاع  نیا  رد  تسا 

57 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِءالآ ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیامرف یم هتخاس ، بطاخم  ار  قیالخ  رگید  راب  هیآ 28 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

57 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

دنتـسه نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  : » دـیامرف یم اریز  لـبق ، تاـیآ  زا  تسا  يا  هجیتن عقاو  رد  هیآ  نیا  ياوتحم  هیآ 29 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی  « ) دننک یم اضاقت  وا  زا  ار ) دوخ  ياهزاین   ) هراومه

نیا اب  اهبلاق !» دـنزیر  ورف   » دریگرب تانئاک  زا  ار  شفطل  رظن  يا  هظحل رگا  یقاـب و  وا  دـنیناف و  همه  هک  یلاـح  رد  دـشابن ؟ نینچ  ارچ 
نأش و رد  زور  ره  دنوادخ )  ) وا و  : » دیازفا یم سپـس  دننک !؟ اضاقت  يو  زا  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هک  تسه  وا  زج  یـسک  رگم  لاح 

(. ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  « ) تسا يراک 
حرط نامز  ره  زور و  ره  و  تسا ، نینچ  زین  نادـنمزاین  نالئاس و  ياهزاین  هب  وا  یئوگخـساپ  و  تسا ، رمتـسم  مئاد و  وا  تقلخ  يرآ !

.دنک یم عادبا  يا  هزات
زور دـشخب ، یم یناوج  تمالـس و  زور  کی  دـناشن ، یم هایـس  كاخ  رب  ار  اهنآ  يرگید  زور  دـهد ، یم تردـق  ار  یماوقا  زور  کـی 
زور ره  هصالخ  دـنیرفآ ، یم یهودـنا  هیام  رگید  زور  دـیادز ، یم لد  زا  ار  هودـنا  مغ و  زور  کی  دـهد ، یم یناوتان  فعـض و  رگید 

.دراد يدیدج  هثداح  شنیرفآ و  هزات و  هدیدپ  نسحا ، ماظن  تمکح و  قبط 
زا ار  يدـیمون  سأی و  ياه  هدرپ رگید  يوس  زا  و  دـنک ، یم نشور  وا  كاپ  تاذ  هب  ار  ام  رمتـسم  زاین  وسکی  زا  تقیقح ، نیا  هب  هجوت 

.دنز یم رانک  لد 
.دنکش یم مهرد  ار  تلفغ  رورغ و  موس  يوس  زا  و 

57 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

هک دـنک  یم رارکت  نیمز  اهنامـسآ و  لها  تاقولخم و  همه  ياهزاین  هب  یئوگخـساپ  رمتـسم و  تمعن  نیا  لابند  هب  زاـب  و  هیآ 30 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  »

58 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

58 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

تمایق هبـساحم  زا  اجنیا  رد  یلو  تسا ، هدوب  ناهج  نیا  هب  طوبرم  هدش  حرطم  هروس  نیا  تایآ  رد  نونکات  هک  یئاهتمعن  هیآ 31 -) )
يرادیب و یهاگآ و  تیبرت و  هلیـسو  نامرجم  يارب  ندوب  دیدهت  نیع  رد  هک  دـیوگ  یم نخـس  داعم  تایـصوصخ  زا  رگید  یـضعب  و 
هک ار  لاؤس  نامه  مادک  ره  رکذ  زا  دعب  اذل  دوش ، یم بوسحم  تمعن  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، نانمؤم  یمرگلد  قیوشت و  هلیسو  مه 
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.دنک یم رارکت  تساهتمعن  هراب  رد 
(. ِنالَقَّثلا َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  «! ) نج سنا و  هورگ  ود  يا  میزادرپ  یم امش  باسح  هب  يدوز  هب  : » دیامرف یم تسخن 

و هداد ، رارق  قیقد  باسح  یـسررب و  دروم  ار  نج  سنا و  تاین  راتفگ و  لامعا و  همه  اقیقد  رداـق  ملاـع  دـنوادخ  زور  نآ  رد  يرآ !
.دنک یم نییعت  اهنآ  يارب  ار  بسانم  شاداپ  رفیک و 

58 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِّيَِأبَف « ) دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دیامرف یم رارکت  ار  لاؤس  نیا  زاب  ینعم  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 32 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ 

58 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

يا : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  سنا  نج و  زاب  تفگ  یم نخـس  یهلا  قیقد  باسح  هلأسم  زا  هک  لـبق  هیآ  بیقعت  رد  هیآ 33 -) )
اهنامـسآ و ياهزرم  زا  دـیناوت  یم رگا  دـینام ) رانک  رب  یهلا  رفیک  تازاـجم و  زا  دـیهاوخ  یم یتسار  هب  هاـگ  ره  ! ) سنا نج و  هورگ 

نینچ اما  هداعلا  قوف  یهلا و  یئورین » اب  رگم  دیناوت  یمن زگره  یلو  دیرذگب  سپ  دیوش ) جراخ  وا  تردق  هطیح  زا  و   ) دیرذگب نیمز 
اَّلِإ َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َرَـشْعَم  ای   ) تسین امـش  رایتخا  رد  یئورین 

(. ٍناْطلُِسب
اجک ره  و  تسادـخ ، کلم  دـیورب  اج  ره  دـیرادن ، ار  نآ  ياهدـمایپ  ادـخ و  لدـع  هاگداد  زا  رارف  ياراـی  زگره  امـش  بیترت  نیا  هب 

هک هنوگ  نامه  دزیرگب  دنوادخ  تردق  هصرع  زا  دـناوت  یم اجک  ناوتان  فیعـض و  دوجوم  نیا  يرآ  تسوا ، تموکح  لحم  دیـشاب 
: دراد یم هضرع  لیمک  رورپ  حور  ياعد  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

59 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسین !» نکمم  وت  تموکح  زا  رارف  اراگدرورپ ! کتموکح  نم  رارفلا  نکمی  «و ال 
رد هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  نآ  دیؤم  و  دشاب ، تمایق  رد  یهلا  تلادـع  لاگنچ  زا  رارف  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  دـسر  یم رظن  هب  هتبلا 

ار ناگدنب  دنوادخ  تمایق  زور  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  هدـش  لقن  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  عبانم 
زا نیمز  يور  تیعمج  ربارب  ود  هک  اهنآ - دییآ ، دورف  دتسرف  یم یحو  نیئاپ  نامـسآ  ناگتـشرف  هب  دنک و  یم عمج  يدحاو  لحم  رد 

بیترت نیمه  هب  و  دنیآ ، یم دورف  دنـشاب  یم همه  ربارب  ود  زین  اهنآ  هک  مود  نامـسآ  لها  سپـس  دنیآ ، یم دورف  دنتـسه - سنا  نج و 
ادص يدانم  هک  تساجنیا  دننک ، یم هطاحا  ار  نج  سنا و  درگادرگ  باجح  تفه  نوچمه  دنیآ و  یم دورف  نامسآ  تفه  ناگتـشرف 

رد یهلا و  تردق  اب  زج  دـیناوت  یمن زگره  اما  دـیرذگب ، نیمز  اهنامـسآ و  راطقا  زا  دـیناوت  یم رگا  سنا  نج و  تیعمج  يا  دـنز : یم
« .تسین تلادع  لاگنچ  زا  رارف  يارب  یهار  و  دنا - هتفرگ ارف  ناگتشرف  زا  میظع  هورگ  تفه  ار  اهنآ  فارطا  دننیب  یم اجنیا 

59 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِّيَِأبَف ( !؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  هورگ  ود  اجنیا  رد  زاب  هیآ 34 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ 

و اهناسنا ، همه  هب  تسا  يرادشه  نآ  رکذ  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، رفیک  تازاجم و  ریـسم  رد  رهاظ  هب  قوف  دـیدهت  هک  تسا  تسرد 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2232 

http://www.ghaemiyeh.com


یگرزب تمعن  هاگتسد  ره  رد  باسح  دوجو  الوصا  و  دوش ، یم بوسحم  یتمعن  فطل و  اعبط  تیبرت ، حالطـصا و  يارب  تسا  یلماع 
! دمآ دهاوخ  باسح  هب  همه  ياهرس  نآ  رطاخ  هب  هک  ارچ  تسا 

59 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

: دـیازفا یم هدـمآ ، تلادـع  لاـگنچ  زا  رارف  رب  نج  سنا و  تردـق  مدـع  رب  رئاد  لـبق  هیآ  رد  هچنآ  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  هیآ 35 -) )
یهار هک  دننک  یم هطاحا  وس  ره  زا  ار  امش  نانچ  نآ  و   ) دوش یم هداتـسرف  امـش  رب  مکارتم  یئاهدود  و  دود ، یب شتآ  زا  یئاه  هلعـش »

(. ِنارِصَْتنَت الَف  ٌساُحن  ٍران َو  ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری  « ) دیبلطب يرای  یسک  زا  دیناوت  یمن و  تسین ) رارف  يارب 
روآ ناقفخ  رات و  هریت و  ياهدود  شتآ و  نازوس  مرگ و  ياـه  هلعـش رگید  يوس  زا  دـنا و  هدرک هطاـحا  ار  امـش  ناگتـشرف  وسکی  زا 

.تسین زیرگ  يارب  یهار  دریگ و  یم ارف  ار  رشحم  فارطا 
60 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

60 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دیامرف یم زاب  هیآ 36 -) )
.دش هراشا  نآ  هب  لبق  هیآ  رد  هک  تسا  یفطل  نامه  رطاخ  هب  زین  اجنیا  رد  تمعن  هب  ریبعت 

60 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

رکذ ثحب و  نامه  همادا  نانچمه  اجنیا  رد  درک ، یم وگزاب  ار  زیخاتسر  ثداوح  زا  یـضعب  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 37 -) )
.تسا رفیک  و  تازاجم ، و  باسح ، یگنوگچ  و  تمایق ، هنحص  زا  يرگید  تایصوصخ 

دهد یم خر  یکانلوه  ثداوح  ددرگ » نوگلگ  باذم  نغور  نوچمه  و  دوش ، هتفاکش  نامسآ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیامرف یم تسخن 
(. ِناهِّدلاَک ًةَدْرَو  َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَْشنا  اَذِإَف   ) تشاد دیهاوخن  ار  نآ  لمحت  بات  هک 

رایـسب ثداوح  و  دزیر ، یم مه  رد  یلکب  ناهج  ینونک  ماـظن  زور  نآ  رد  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  تماـیق »  » تاـیآ عومجم  زا 
زورما نآ  روصت  هک  یلئاسم  و  دنوش ، یم نوگرگد  نامـسآ  نیمز و  تارایـس و  بکاوک و  دهد ، یم خر  ملاع  رـساترس  رد  یکانلوه 

گنر هب  دفاکـش و  یم مه  زا  ینامـسآ  تارک  هک  هدمآ  قوف  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  هلمج  زا  ددرگ ، یم عقاو  تسا  لکـشم  ام  يارب 
.دیآ یم رد  نغور  نوچمه  باذم  تروص  هب  خرس و 

60 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

نامرجم و همه  هب  تسا  يرادـشه  نآ  زا  لبق  ای  و  تمایق ، هنحـص  رد  كاـنلوه  ثداوح  نیا  عوقو  مـالعا  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 38 -) )
ياـهتمعن نیمادـک  سپ  : » دــیوگ یم هدوـمرف ، رارکت  ار  قباـس  هـلمج  ناـمه  نآ ، زا  دــعب  یهلا ، فاـطلا  زا  تـسا  یفطل  و  ناـنمؤم ،

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ 

60 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 
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سک چیه  زور  نآ  رد  : » دیازفا یم هتخادرپ ، زور ، نآ  رد  راکهنگ  ناسنا  عضو  هب  تمایق ، ینیوکت  ثداوح  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
(. ٌّناَج ٌْسنِإ َو ال  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَئُْسی  ٍِذئَمْوَیَف ال  « ) دوش یمن لاؤس  شهانگ  زا  نج  سنا و  زا 

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  .دوش  یم هدـناوخ  زیچ  همه  اـهناسنا  هرهچ  رد  و  تسا ، نشور  زیچ  همه  هک  نیا  يارب  دـننک ؟ یمن لاؤس  ارچ 
61 ص : ج5 ،

یتدم دیاب  یفقوم  هنحص و  ره  رد  درذگب و  دیاب  يددعتم  ياههاگرذگ  فقاوم و  زا  ناسنا  و  تسا ، ینالوط  رایسب  زور  کی  تمایق 
.دوش یمن یلاؤس  اقلطم  فقاوم  نیا  زا  یضعب  رد  دتسیاب ،

اقیقد اهناسنا  زا  یـضعب ، رد  .دنزیخ و  یم رب  تداهـش  هب  ندب  ياضعا  دوش و  یم هدراذگ  ناسنا  ناهد  رب  رهم  فقاوم  زا  یـضعب  رد  و 
.دوش یم شسرپ 

.دراد یطیارش  يا  هنحص ره  هصالخ 

61 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

!؟» دینک یم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ   » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  ناگمه  نآ  بیقعت  رد  زاب  و  هیآ 40 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  )

61 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ْمُهامیِِسب َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  « ) دنوش یم هتخانش  ناشیاه  هرهچ زا  نامرجم   » هکلب دوش ، یمن لاؤس  زور  نآ  رد  يرآ  هیآ 41 -) )
هایس و یئاهتروص  رگید  یهورگ  و  تساهنآ ، حلاص  لمع  نامیا و  رگنایب  هک  دنناشخرد  ینارون و  شاشب  ياه  هرهچ ياراد  یهورگ 

زور نآ  رد  : » میناوخ یم سبع  هروس  ات 41  تایآ 39  رد  هکنانچ  تساهنآ ، هانگ  رفک و  هناشن  هک  دـنراد  سوبع  تشز و  کـیرات و 
«. هدیناشوپ ار  نآ  یصوصخم  یهایس  هک  کیرات ، یئاه  هرهچ و  دنینارون ، ناشخرد و  یئاه  هرهچ

(. ِماْدقَْألا یِصاوَّنلِاب َو  ُذَخُْؤیَف  ! ) دننکفا یم خزود  هب  و  دنریگ » یم ناشیاهاپ  و  رس ، شیپ  ياهوم  زا  ار  اهنآ  هاگنآ  و  : » دیازفا یم سپس 
ار اهنآ  دنریگ و  یم ار  ود  نیا  باذع  نارومأم  هک  دشاب  نآ  یقیقح  ینعم  هب  تسا  نکمم  اهاپ ، و  رـس ، شیپ  يوم  اب  نامرجم  نتفرگ 

یهلا باذع  نارومأم  لاگنچ  رد  اهنآ  یناوتان  فعـض و  تیاهن  زا  هیانک  ای  و  دـننکفا ، یم خزود  هب  تلذ  تیاهن  اب  هتـشادرب ، نیمز  زا 
! هنحص نآ  تسا  یکانتشحو  كاندرد و  هنحص  هچ  و  دنرب ، یم خزود  هب  مامت  يراوخ  اب  ار  هورگ  نیا  هک  تسا ،

61 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ياهتمعن نیمادک  سپ  : » دـیازفا یم ناگمه  هب  تسا  یفطل  رادـشه و  داعم  هنیمز  رد  لئاسم  نیا  يروآدای  هک  اجنآ  زا  زاب  هیآ 42 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ 

62 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

62 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 
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ُبِّذَُکی ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  « ) دندرک یم راکنا  ار  نآ  هتـسویپ  نامرجم  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 43 -) )
(. َنُومِرْجُْملا اَِهب 

62 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

تفر و رد  نازوـس  بآ  نآ و  ناـیم  رد  زورما   » ناـمرجم دـیازفا : یم نآ  كاـندرد  ياهباذـع  مـنهج و  فیـصوت  رد  زاـب  هیآ 44 -) )
(. ٍنآ ٍمیِمَح  َْنَیب  اهَْنَیب َو  َنُوفوُطَی  « ) دندمآ

هب ناشوج  بآ  رگید  يوس  زا  دننک و  یم نآ  يانمت  دنوش و  یم هنـشت  دـنزوس و  یم منهج  نازوس  ياه  هلعـش نایم  رد  وسکی  زا  اهنآ 
.كاندرد تسا  یتازاجم  نیا  و  دنزیر ) یم اهنآ  رب  ای   ) دنهد یم اهنآ 

نآ رد  ار  ناـیخزود  تسخن  هک  تسا  منهج  راـنک  رد  میمح  نازوس  همـشچ  هک  دوش  یم هدافتـسا  نمؤـم  هروـس  و 72  تایآ 71  زا 
.دننکفا یم خزود  شتآ  رد  سپس  دنرب و  یم

62 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

نیمادـک سپ  : » دـیامرف یم دـنوادخ ، هیحان  زا  تسا  یفطل  هک  هدـننک  رادـیب  دـیدش  راـطخا  رادـشه و  نیا  لاـبند  هب  زاـب  هیآ 45 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 

62 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

زا و  دور ، یم نایتشهب  غارـس  هب  هدرک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نایخزود  اـجنیا  رد  تسا ! ناـفئاخ  راـظتنا  رد  تشهب  ود  نیا  هیآ 46 -) )
نایخزود كاندرد  دـیدش و  ياهرفیک  اب  هسیاقم  رد  ات  درمـش ، یم رب  ار  یئاهتمـسق  تشهب  زیگنا  قوش  ریظن و  یب ریذـپلد و  ياهتمعن 

.ددرگ رتنشور  مادک  ره  تیمها 
(. ِناتَّنَج ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو  « ) تسا یتشهب  غاب  ود  دسرتب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یسک  يارب  : » دیامرف یم

رطاخ هب  نابرقم ، يارب  هاگ  و  تسا ، هدولآ  راکفا  كاپان و  لاـمعا  ناـمه  هاـگ  دراد : یفلتخم  ياـه  همـشچ رـس  راـگدرورپ  زا  فوخ 
تاذ نآ  روصت  هک  یماـگنه  اـهنیا  همه  نودـب  هاـگ  و  تساـهنآ ، تشحو  هیاـم  تلفغ  یلوا و  كرت  نیرتـمک  شکاـپ  تاذ  هب  برق 
تسا یفوخ  نیا  دهد ، یم تسد  اهنآ  هب  فوخ  تلاح  هدرک و  تراقح  ساسحا  وا  لباقم  رد  دننک  یم ار  اهتنا  یب تمظع  دودحمان و 

.تسوا هاگرد  ناصلخم  نافراع و  صوصخم  دوش و  یم لصاح  راگدرورپ  تفرعم  تیاهن  زا  هک 
63 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

63 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

: دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  ناگمه  گرزب  تمعن  نیا  لابند  هب  زاب  هیآ 47 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟ دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  »

63 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 
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(. ٍناْنفَأ اتاوَذ  « ) تسا توارطرپ  ناتخرد  اهتمعن و  عاونا  ياراد  : » دیازفا یم تشهب  ود  نیا  فیصوت  رد  سپس  هیآ 48 -) )

63 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِّيَِأبَف ( !؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  : » هک دوش  یم رارکت  لاؤس  نامه  زاب  تمعن  نیا  لاـبند  هب  و  هیآ 49 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ 

63 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

هیآ نیا  رد  دشاب  هتشاد  يراج  بآ  ياه  همشچ دیاب  ناتخرد ، رب  هوالع  توارطرپ ، مّرخ و  زبسرس و  غاب  کی  هک  اجنآ  زا  هیآ 50 -) )
(. ِنایِرْجَت ِناْنیَع  امِهِیف  « ) تسا يراج  هشیمه  همشچ  ود  تشهب )  ) ود نآ  رد  : » دیازفا یم

63 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِءالآ ِّيَِأبَف  « ) دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دوش یم حرطم  لاؤس  نامه  تمعن  نیا  ربارب  رد  زاب  هیآ 51 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

63 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

« دراد دوجو  عون  ود  يا  هویم ره  زا  ود  نآ  رد  : » دیامرف یم دسر ، یم یتشهب  غاب  ود  نیا  ياه  هویم هب  تبون  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 52 -) )
(. ِناجْوَز ٍۀَهِکاف  ِّلُک  ْنِم  امِهِیف   ) رتهب يرگید  زا  کی  ره 

.دیا هدیدن ناهج  نیا  رد  ار  نآ  ریظن  هیبش و  زگره  هک  یعون  و  دیا ، هدید ار  نآ  هنومن  ایند  رد  هک  یعون 

63 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( !؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دیازفا یم زاب  هیآ 53 -) )

63 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، مراهچ  یگژیو  هب  نونکا  دش ، حرطم  یتشهب  غاب  ود  نیا  ياهیگژیو  زا  تمسق  هس  نیـشیپ  تایآ  رد  هیآ 54 -) )
(. ٍقَْربَتْسِإ ْنِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف  یلَع  َنِیئِکَّتُم  « ) مشیربا ابید و  زا  یئاهرتسآ  اب  دنا  هدرک هیکت  یئاهشرف  رب  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  »

.تسا نایتشهب  حور  لماک  شمارآ  هناشن  ریبعت  نیا 
نآ نیئور  تمـسق  هک  نیا  هب  هراـشا  هدـش ، رکذ  اهـشرف  نیا  رتسآ  دوش  یم روصت  اـیند  رد  هک  يا  هچراـپ نیرت  تمیق نارگ  اـجنیا  رد 

64 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یئابیز  تفاطل و  زا  هک  تسا  يزیچ 
.دجنگ یمن فصو  رد  تیباذج  و 
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یتشهب غاب  ود  نآ  هدیـسر  ياه  هویم و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  یتشهب  غاب  نیا  ياهتمعن  یگنوگچ  هب  تمعن  نیمجنپ  رد  هرخـالاب  و 
(. ٍناد ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَج  َو  « ) تسا سرتسد  رد 

.تسین هجو  چیه  هب  اجنآ  رد  دراد  دوجو  ایند  ياه  هویم ندیچ  رد  الومعم  هک  یتمحز  يرآ !

64 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِّيَِأبَف ( ؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  اجنیا  رد  ار  ناگمه  زاب  و  هیآ 55 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ 

64 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

رد دوب ، هدش  ناونع  یتشهب  غاب  ود  نیا  ياهیگژیو  بهاوم و  زا  تمـسق  جـنپ  هتـشذگ  تایآ  رد  یتشهب : يابیز  نارـسمه  هیآ 56 -) )
زج هک  دنتسه  ینانز  یتشهب  ياهغاب  نآ  رد  : » دیامرف یم تسا ، یتشهب  كاپ  نارـسمه  نآ  دنک و  یم وگزاب  ار  تمعن  نیمـشش  اجنیا 

(. ِفْرَّطلا ُتارِصاق  َّنِهِیف  « ) دنزرو یمن قشع  دوخ  نارسمه  هب 
(. ٌّناَج ْمُهَْلبَق َو ال  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  « ) تسا هتفرگن  سامت  اهنآ  اب  اهنیا  زا  شیپ  نج  سنا و  چیه  «و 

.رظن ره  زا  كاپ  و  هدروخن ، تسد  و  دنا ، هزیشود اهنآ  نیا  ربانب 
زا رتهب  ار  يزیچ  تشهب  رد  هک  مراگدرورپ  تزع  هب  دنگوس  دیوگ : یم شرهوش  هب  یتشهب  رـسمه  : » هک تسا  هدـش  لقن  رذ » وبأ   » زا

«. داد رارق  نم  رسمه  ار  وت  و  وت ، رسمه  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  مبای ، یمن وت 

64 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِءالآ ِّيَِأبَف  ( ؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـنک یم رارکت  یتشهب  تمعن  نیا  بیقعت  رد  زاب  هیآ 57 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

64 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

َّنُهَّنَأَـک «! ) دـنناجرم توقاـی و  نوچمه  اـهنآ  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، یتشهب  نارـسمه  نیا  زا  يرتـشیب  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 58 -) )
(. ُناجْرَْملا ُتُوقاْیلا َو 

خرس دیفس و  ینعی   ) گنر ود  نیا  هک  یماگنه  هک  ناجرم »  » هخاش یئابیز  يدیفس و  هب  و  توقای »  » یگدنشخرد افص و  یخرس و  هب 
.دنهد یم اهنآ  هب  ار  گنر  نیرتابیز  دنزیمآ  مه  هب  فافش )

65 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

65 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ِءالآ ِّيَِأبَف  ( ؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیامرف یم یتشهب  تمعن  نیا  لابند  هب  رگید  راب  هیآ 59 -) )
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(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

65 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

؟» تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ  : » دیوگ یم ثحب  نیا  نایاپ  رد  و  هیآ 60 -) )
(. ُناسْحِْإلا اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  )

؟ دور یم اهنآ  هراب  رد  يراظتنا  یهلا  کین  شاداپ  زج  دنا  هدرک کین  راک  ایند  رد  هک  اهنآ  ایآ 
تـسوا هب  قـلعتم  هچنآ  و  دـهدب ، تسوا  هدـهع  رب  هچنآ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تلادـع  اریز  تـسا ، تلادـع  زا  رترب  يزیچ  ناـسحا » »

.دریگب تسوا  قح  هچنآ  زا  رتمک  و  دهد ، ماجنا  تسوا  هفیظو  هچنآ  زا  شیب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناسحا  یلو  دریگب ،

65 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

امُکِّبَر ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( ؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » هک دریگ  یم رارقا  ناگدـنب  زا  اجنیا  رد  زاب  هیآ 61 -) )
(. ِنابِّذَُکت

وا شاداپ  هک  دهد  یم ناشن  و  گرزب ، دـنوادخ  هیحان  زا  گرزب  تسا  یتمعن  دوخ  ناسحا  هب  ناسحا  يازج  ینعی  نوناق  نیا  هک  ارچ 
هب مه  نآ  دـننک  یم یتعاطا  دـنراد و  یلمع  اهنآ  رگا  هزات  اهنآ ، لامعا  روخ  رد  هن  تسوا  مرک  روخ  رد  زین  ناگدـنب  لامعا  ربارب  رد 

.دسر یم ناشدوخ  هب  زین  شتاکرب  تسادخ و  فطل  قیفوت و 

65 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

الاو ياهیگژیو  اب  نافئاخ  تشهب  ود  نوماریپ  هک  هتـشذگ  ثحب  همادا  رد  شروآ ! تفگـش  فاـصوا  اـب  رگید  تشهب  ود  هیآ 62 -) )
زا يرتنیئاپ  حطـس  رد  هک  تسا  يدارفا  يارب  اـعبط  رتنییاـپ و  هلحرم  رد  هک  دـیوگ  یم نخـس  تشهب  ود  زا  اـجنیا  رد  تفگ  یم نخس 

.تسا حلاص  لمع  نامیا و  بسانت  هب  بتارم  هلسلس  دوجو  نایب  فده  رگید  ریبعت  هب  و  دنراد ، رارق  راگدرورپ  زا  فوخ  نامیا و 
(. ِناتَّنَج امِِهنوُد  ْنِم  َو  « ) تسا رگید  یتشهب  غاب  ود  اهنآ  زا  رت  نییاپ و  : » دیامرف یم تسخن 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. تسالط زا  تساهنآ  رد  هچ  ره  اهنآ و  يانب  هک  تسا  تشهب  ود  و  تسا ، هرقن  زا  تساهنآ  رد  هچ  ره  اـهنآ و  ياـنب  هک  تشهب  ود  »

66 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دشاب اهنآ  بهاوم  شزرا  توافت  هب  هراشا  تسا  نکمم  هرقن  الط و  هب  ریبعت 

يارب هرقن  زا  تشهب  ود  و  نابرقم ، يارب  تسا  الط  زا  تشهب  ود  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  اذـل 
«. نیمیلا باحصا 

66 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  « ) دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 63 -) )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2238 

http://www.ghaemiyeh.com


66 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

یـضعب دراد و  تهابـش  دـش  هتفگ  قباـس  تشهب  ود  هراـب  رد  هچنآ  اـب  یـضعب  هک  تشهب - ود  نیا  یگژیو  جـنپ  هـب  دـعب  هیآ 64 -) )
(. ِناتَّماهْدُم « ) دنزبسرس مّرخ و  ود  ره  : » دیوگ یم هتخادرپ ، تسا - توافتم 

66 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( ؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دنک یم هفاضا  اجنیا  رد  زاب  هیآ 65 -) )

66 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

( ِناتَخاَّضَن ِناْنیَع  امِهی  «ِ تسا هدنشوج  همشچ  ود  اهنآ  رد  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  فیصوت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 66 -) )

66 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

امُکِّبَر ِءـالآ  ِّيَأـِبَف  ( !؟» دـینک یم راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دــسرپ یم سنا  نـج و  زا  راـب  رگد  هیآ 67 -) )
(. ِنابِّذَُکت

66 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

امِهِیف « ) تسا رانا  امرخ و  تخرد  ناوارف و  ياه  هویم اهنآ  رد  : » دـیوگ یم نینچ  تشهب  ود  نیا  ياه  هویم هراب  رد  هیآ  نیا  هیآ 68 -) )
(. ٌناَّمُر ٌلَْخن َو  ٌۀَهِکاف َو 

66 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

امُکِّبَر ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( ؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دیامرف یم هدرک ، رارکت  ار  لاؤس  نامه  زاب  هیآ 69 -) )
(. ِنابِّذَُکت

66 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ياهتمـسق هب  زین  اجنیا  رد  تسا  هدـمآ  قباس  تایآ  رد  هک  یتشهب  ود  ياهتمعن  حرـش  همادا  رد  یتشهب ! نارـسمه  مه  زاـب  هیآ 70 -) )
.تسا هدش  هراشا  بهاوم  نیا  زا  يرگید 

نـسح  » ناـیم عمج  هک  یناـنز  ٌناـسِح .) ٌتاْریَخ  َّنِهِیف  « ) دـنیابیز قلخ و  وکین  یناـنز  یتـشهب  ياـهغاب  نآ  رد  و  : » دـیامرف یم تسخن 
.دنا هدرک تروص » نسح   » و تریس »

هب يا  هراشا دناوت  یم هک  هدـش  هدرمـش  یتشهب  نارـسمه  يارب  يرایـسب  کین  تافـص  هدـش  دراو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  رد 
67 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دشاب ، زین  ایند  نانز  یلاع  تافص 
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نتـشادن ناگناگیب  هب  يرظن  ندیناسرن ، رازآ  یکاپ ، تفاظن و  ندوب ، نابز  شوخ  هلمج  زا  دوش ، بوسحم  نانز  همه  يارب  یئوگلا  و 
.نآ دننام  و 

67 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

امُکِّبَر ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( ؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیازفا یم زاب  تمعن  نیا  رکذ  لابند  هب  و  هیآ 71 -) )
(. ِنابِّذَُکت

67 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

ٌروُـح « ) دنروتـسم یتـشهب  ياـه  همیخ رد  هک  یناـیروح  : » دـنک یم هفاـضا  یتـشهب  ناـنز  نیا  فیـصوت  هـمادا  رد  سپـس  هـیآ 72 -) )
(. ِمایِْخلا ِیف  ٌتاروُصْقَم 

هب هاگ  و  تسا ، فافش  الماک  نآ  يدیفس  یکشم و  الماک  شمشچ  یهایـس  هک  دنیوگ  یم یـسک  هب  روحا »  » و ءاروح »  » عمج روح » »
.تسا هدش  قالطا  زین  هرهچ  دیفس  نانز 

67 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

؟» دـینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  : » دـیوگ یم هدرک ، رارکت  ار  ینعم  رپ  لاؤس  نامه  رگید  راب  و  هیآ 73 -) )
(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  )

67 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

: دیامرف یم یتشهب ، نایروح  هراب  رد  تسا  يرگید  فیصوت  هیآ  نیا  هیآ 74 -) )
(. ٌّناَج ْمُهَْلبَق َو ال  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل   ) دنا هزیشود و  هتفرگن » سامت  اهنآ  اب  نیا  زا  شیپ  سنا  نج و  چیه ، »

نامیا و اـب  ود  ره  هاـگره  دـنرگیدکی  رـسمه  اـیند  نیا  رد  هک  ینادرم  ناـنز و  دوش  یم هدافتـسا  نآرق  رگید  تاـیآ  زا  هکناـنچ  هتبلا 
.دننک یم یگدنز  تالاح  طئارش و  نیرتهب  رد  مه  اب  و  دنوش ، یم قحلم  مه  هب  اجنآ  رد  دنشاب  یتشهب 

نیا رد  هک  یحلاص  لامعا  تادابع و  رطاخ  هب  تسا  تشهب  نایروح  زا  رترب  نانز  نیا  ماـقم  هک  دوش  یم هدافتـسا  تاـیاور  زا  یتح  و 
.دنا هداد ماجنا  ناهج 

67 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( ؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 75 -) )

67 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 
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یئاهتخت رب  نایتشهب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  : » دیوگ یم هدرک ، یتشهب  ياهتمعن  زا  تایآ  نیا  رد  هک  یفیصوت  نیرخآ  رد  هیآ 76 -) )
(. ٍناسِح ٍّيِرَْقبَع  ٍرْضُخ َو  ٍفَْرفَر  یلَع  َنِیئِکَّتُم  « ) تسا هدش  هدناشوپ  گنر  زبس  ياه  هچراپ نیرتابیز  نیرتهب و  اب  هک  دنا  هدز هیکت 

68 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

68 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

نیمادـک سپ  : » دـنک یم دارفا  ماـمت  زا  نج و  سنا و  زا  ار  لاؤـس  نیا  هبترم ) نیمکی  یـس و  و   ) راـب نیرخآ  يارب  سپـس  هیآ 77 -) )
؟» دینک یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 

(. ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  )
هتفرگ و ارف  ار  امـش  دوجو  ياپ  ات  رـس  هک  یئاهتمعن  یتشهب ؟ ياهتمعن  ای  ناهج ، نیا  ياهتمعن  يدام ، ياهتمعن  اـی  يونعم ، ياـهتمعن 

یـسک اهتمعن و  همه  نیا  هدنـشخب  زا  و  دیرپس ، یم یـشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  همه  تلفغ  رورغ و  رثا  رب  هاگ  و  دینآ ، رد  قرغ  امئاد 
؟ دیوش یم لفاغ  دیتسه  هدنیآ  رد  شیاهتمعن  راظتنا  رد  هک 

؟ دیرکنم ار  کیمادک 

68 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 55) نمحرلا ةروس 

« وت راوگرزب  لـالج و  بحاـص  راـگدرورپ  ماـن  تسا  ریذـپان  لاوز  تکرب و  رپ  : » دـیامرف یم هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 78 -) )
(. ِمارْکِْإلا ِلالَْجلا َو  يِذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت  )

هدـمآ ترخآ  ایند و  رد  و  رـشب ، تقلخ  رد  نامـسآ ، نیمز و  رد  یهلا ، ياهتمعن  عاونا  هروس  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ریبعت  نیا 
هدـمآ هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ناـمه  ریبعت  نیرتبـسانم  دوش ، یم هضاـفا  راـگدرورپ  تکرب  رپ  دوجو  زا  همه  اـهنیا  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ،

.تسا
ود ره  و  دریگ ، یم نایاپ  مارکالا  لالجلا و  وذ  راـگدرورپ  ماـن  اـب  و  دـش ، زاـغآ  نمحر »  » دـنوادخ ماـن  اـب  هروس  نیا  هک  نیا  بلاـج 

.تسا هروس  ياوتحم  هعومجم  اب  گنهامه 
« نمحّرلا هروس  نایاپ  »

69 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

69 ص :  [ ..... 56  ] هعقاو هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 96  هدش و  لزان  هّکم » رد   » هروس نیا 

69 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  هک  تسا  يا  هروس نیمراهچ  لهچ و  هعقاو »  » هروس هک  هدش  لقن  میدن » نبا   » زا نآرقلا » خـیرات   » رد
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.تسا هدوب  ارعش »  » نآ زا  دعب  و  هط »  » هروس نآ  زا  لبق  هدش  لزان  هلآ 
یـضعب دـنچ  ره  تسا ، هدـش  لزاـن  هّکم  رد  دـنا - هدرک حیرـصت  زین  نارـسفم  و  تسادـیپ ، نآ  نحل  زا  هک  هنوگ  ناـمه  هروـس - نیا 

اعدا نیا  رب  روبزم  تایآ  رد  يا  هناشن و  تسین ، تسد  رد  هتفگ  نیا  يارب  یلیلد  یلو  هدیدرگ ، لزان  هنیدـم  رد  هیآ 81 و 82  دنا  هتفگ
.درادن دوجو 

هلأسم هروس  هناگ  تایآ 96  مامت  رد  ینعم  نیا  و  دیوگ ، یم نخس  نآ  ياهیگژیو  تمایق و  زا  تسادیپ  شمان  زا  هکنانچ  هعقاو  هروس 
: درک هصالخ  شخب  تشه  رد  ار  هروس  ياوتحم  ناوت  یم رظن  کی  زا  اما  تسا ، یلصا 

.نآ نراقم  كانتشحو  تخس و  ثداوح  تمایق و  روهظ  زاغآ  - 1
«. نیبرقم  » و لامشلا » باحصا  «، » نیمیلا باحصا   » هب اهنآ  میسقت  زور و  نآ  رد  اهناسنا  يدنب  هورگ  - 2

.تشهب رد  اهنآ  ياهشاداپ  عاونا  و  نیبرقم »  » تاماقم زا  یحورشم  ثحب  - 3
.اهنآ رب  یهلا  بهاوم  عاونا  و  نیمیلا » باحصا   » هراب رد  یحورشم  ثحب  - 4

70 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .خزود  رد  اهنآ  كاندرد  ياهتازاجم  و  لامشلا » باحصا   » هراب رد  یثحب  - 5
رد تاـیح  یّلجت  و  زیچاـن ، هفطن  زا  ناـسنا  تقلخ  و  دـنوادخ ، تردـق  ناـیب  قیرط  زا  داـعم  هلأـسم  نوـماریپ  یفلتخم  لـئالد  رکذ  - 6

.ناراب لوزن  و  ناهایگ ،
.رگید ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  راضتحا و  تلاح  زا  یمیسرت  - 7

.نارفاک نانمؤم و  رفیک  شاداپ و  يور  يرگید  یلامجا  رظن  - 8

70 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

یـسک : » میناوخ یم ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ، هدش  رکذ  یمالـسا  عبانم  رد  يدایز  تایاور  هروس  نیا  توالت  هراب  رد 
«. تسین نالفاغ  زا  درف  نیا  هک  دوش  یم هتشون  دناوخب  ار  هعقاو  هروس  هک 

.دراذگ یمن یقاب  ناسنا  تلفغ  يارب  یئاج  هک  تسا  هدننک  رادیب  هدنهد و  ناکت  ردق  نآ  هروس  تایآ  هک  ارچ 
تسود ار  وا  دنوادخ  دناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  هعقاو  هروس  سک  ره   » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

شریگنماد اـیند  تاـفآ  زا  یتـفآ  هقاـف و  رقف و  و  دـنیب ، یمن یتحاراـن  اـیند  رد  زگره  و  دـنک ، یم بوبحم  مدرم  همه  دزن  ار  وا  دراد و 
«. دوب دهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناتسود  زا  و  دوش ، یمن

هب و  هشیدـنا ، رکف و  توالت ، لابند  هب  دـیاب  هکلب  تفرگ ، رایتخا  رد  ار  تاکرب  همه  نیا  نابز  هقلقل  اب  ناوت  یمن اهنت  هک  تسا  نشور 
.دشاب لمع  تکرح و  نآ  لابند 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

70 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

مأوت نآ  زاغآ  رد  هدنبوک  یبالقنا و  میظع و  ثداوح  رکذ  اب  الومعم  دیجم  نآرق  رد  تمایق  هب  طوبرم  لئاسم  میظع ! هعقاو  هیآ 1 -) )
داعم روحم  رب  هک  هعقاو  هروس  رد  دروخ  یم مشچ  هب  الماک  دنک  یم تمایق  زا  ثحب  هک  نآرق  ياه  هروس زا  يرایـسب  رد  نیا  و  تسا ،

.تسا دوهشم  شتایآ  نیتسخن  رد  الماک  ینعم  نیمه  زین  دنز  یم رود 
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(. ُۀَِعقاْولا ِتَعَقَو  اذِإ  « ) دوش عقاو  تمایق )  ) میظع هعقاو  هک  یماگنه  : » دیامرف یم زاغآ  رد 

70 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

71 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌَۀبِذاک .) اِهتَْعقَِول  َْسَیل  « ) دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن سک  چیه  (- » هیآ 2 )
.دوش یم راکشآ  ناهج  تارذ  مامت  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  دیدش  میظع و  يردق  هب  نآ  زا  شیپ  ثداوح  هک  ارچ 

71 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  دنوش  یم نوگرگد  مه  اهناسنا  هکلب  تسا  مأوت  تانئاک  ینوگرگد  اب  اهنت  هن  زیخاتـسر  لاح  ره  هب  هیآ 3 -) )
(. ٌۀَِعفار ٌۀَِضفاخ  «! ) درب یم الاب  ار  یهورگ  دروآ و  یم نیئاپ  ار  یهورگ  دیامرف : یم ثحب  دروم 

، دـنریگ یم رارق  راـختفا  هـّلق  جوا  رب  حـلاص  نمؤـم و  نافعـضتسم  و  دـننک ، یم طوقـس  نیـشنردص  ناـملاظ  شکندرگ و  ناربکتـسم 
بالقنا کی  تیـصاخ  تسا  نیا  و  دنریگ ، یم ياج  تشهب  نییلع  العا  رد  يرگید  هورگ  و  دننک ، یم طوقـس  منهج  رعق  رد  یهورگ 
زیخاتـسر : » دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  اذل  و  یهلا ! هدرتسگ  گرزب و 

ار هّللا  ءایلوا  دنگوس  ادخ  هب  هک  ارچ  تسا  هعقاو  و  دنک ، یم طقاس  شتآ  رد  ار  ادخ  نانمـشد  دنگوس  ادـخ  هب  هک  ارچ  تسا  هضفاخ 
« .درب یم الاب  تشهب  هب 

71 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

اذِإ « ) دیآ یم رد  هزرل  هب  تدـش  هب  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دـیوگ یم هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. اجَر ُضْرَْألا  ِتَّجُر 

71 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. اَسب ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو  « ) دوش یم هدیبوک  مهرد  اههوک   » هک تسا  دیدش  میظع و  يردق  هب  هلزلز  نیا  هیآ 5 -) )

71 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. اثَْبنُم ًءابَه  َْتناکَف  « ) دیآ یم رد  هدنکارپ  رابغ  تروص  هب  و  (- » هیآ 6 )
ماکحتـسا تبالـص و  رد  هک  ار  میظع  ياههوک  دناوت  یم هک  تسا  نیگنـس  دـح  هچ  ات  راجفنا  هلزلز و  نآ  هک  دیـشیدنا  دـیاب  نونکا 

مه نآ  زا  دزیخ  یم رب  میظع  راجفنا  نیا  زا  هک  يدایرف  و  دنک ، هدنکارپ  رابغ  هب  لیدبت  هک  دنک  یشالتم  نانچ  نآ  تسا  لثملا  برض 
.تسا رت  كانتشحو

71 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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اهنآ زیچ  ره  زا  لبق  و  هتخادرپ ، زور  نآ  رد  مدرم  لاح  یگنوگچ  هب  گرزب  زیخاتسر  میظع و  هعقاو  نیا  عوقو  نایب  زا  دعب  هیآ 7 -) )
(. ًۀَثالَث ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو  « ) دوب دیهاوخ  هورگ  هس  زور ) نآ  رد   ) امش و  : » دیوگ یم هدرک ، میسقت  هورگ  هس  هب  ار 

71 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

72 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نادنمتداعس  تسخن ) : » ) دیامرف یم لوا  هتسد  دروم  رد  هیآ 8 -) )
(. ِۀَنَْمیَْملا ُباحْصَأ  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأَف  «! ) یناگتسجخ نادنمتداعس و  هچ  دنتسه )  ) ناگتسجخ و 

يا هناشن زمر و  تمایق  رد  رما  نیا  دنهد و  یم ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  دنتـسه  یناسک  ِۀَـنَْمیَْملا » ُباحْـصَأ   » زا روظنم 
.هدش هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  رد  اهراب  هکنانچ  تسا ، تاجن  لها  دنمتداعس و  راکوکین و  نانمؤم  يارب 

تداعس یتخبشوخ و  يارب  یتیاهن  دح و  هک  تسا  تقیقح  نیا  نایب  يارب  يدنمتداعـس )؟ هورگ  هچ  « ) ِۀَنَْمیَْملا ُباحْـصَأ  ام   » هب ریبعت 
.تسین روصتم  اهنآ 

72 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

َو « ) یناـموش نادنمتواقـش و  هـچ  دـنناموش  نادنمتواقـش و  رگید  هورگ  : » دـیازفا یم هـتخادرپ ، مود  هورگ  رکذ  هـب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. ِۀَمَئْشَْملا ُباحْصَأ  ام  ِۀَمَئْشَْملا  ُباحْصَأ 

تـسا يزمر  هناشن و  دوخ  هک  دـنهد  یم ناشپچ  تسد  هب  ار  ناـشلامعا  ياـه  هماـن هک  اونیب  هراـچیب و  زور و  هریت  تخبدـب و  یهورگ 
.اهنآ تیانج  مرج و  یتخب و  هریت  يارب 

.دزاس یم سکعنم  ار  اهنآ  تواقش  یتخبدب و  تیاهن  اجنیا  رد  زین  ِۀَمَئْشَْملا » ُباحْصَأ  ام   » هب ریبعت 

72 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  « ) دنماگشیپ ناماگشیپ ، و  : » دنک یم فیصوت  نینچ  ار  موس  هورگ  ماجنا  رس  هیآ 10 -) )
و هوسا »  » اهنآ دنمدقشیپ ، زین  یناسنا  قالخا  تافص و  ریخ و  لامعا  رد  هک  دنماگشیپ ، نامیا  رد  اهنت  هن  هک  دنتسه  یناسک  نوقباس » »

.دنگرزب دنوادخ  هاگرد  نابرقم  لیلد  نیمه  هب  و  دنقلخ ، ياوشیپ  ماما و  و  دنمدرم ، هودق » »
دوخ تما  رد  مادـک  ره  هک  راجن » بیبح   » و نوعرف » لآ  نمؤم   » و لیباه »  » رفن راـهچ  هب  نوقباـس »  » هاـگ یمالـسا  تاـیاور  رد  رگا  و 

تقیقح رد  هدش ، ریسفت  دوب  نادرم  زا  ناملـسم  نیتسخن  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  نینچمه  و  دندوب ، ماگـشیپ 
.تسین هیآ  موهفم  نتخاس  دودحم  ینعم  هب  و  تسا ، نآ  نشور  ياهقادصم  نایب 

72 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  « ) دننابرقم اهنآ  (- » هیآ 11 )

72 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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ياج تشهب » تمعن  رپ  ياهغاب  رد   » نابرقم دیوگ : یم هتخاس ، نشور  ار  نابرقم  يالاو  ماقم  هاتوک  هلمج  کی  رد  سپـس  هیآ 12 -) )
73 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِمیِعَّنلا .) ِتاَّنَج  ِیف   ) دنراد

.دوش یم لماش  ار  تشهب  يونعم  يدام و  ياهتمعن  عاونا  ِمیِعَّنلا » ِتاَّنَج   » ریبعت

73 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

زا اهنآ ) زا   ) يدایز هورگ  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تما  نیا  هتـشذگ و  مما  رد  اهنآ  تارفن  میـسقت  یگنوگچ  هب  هیآ  نیا  هیآ 13 -) )
(. َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  « ) دننیتسخن ياهتما 

73 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنیِرِخْآلا َنِم  ٌلِیلَق  َو  « ) نیرخآ تما  زا  یکدنا  هورگ )  ) و (- » هیآ 14 )
.دنشاب یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تما  زا  اهنآ  زا  یمک  اهنت  و  دننیشیپ ، ياهتما  زا  نابرقم  زا  يدایز  هورگ  قوف  هیآ  ود  قبط 

73 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ناـبرقم ینعی  موس  هورگ  بیـصن  هک  ار  یتشهب  ياـهتمعن  عاونا  اـجنیا  رد  تسا ! ناـبرقم  راـظتنا  رد  هک  یتشهب  ياـهتمعن  هیآ 15 -) )
تفه رد  ار  اهنآ  ناوت  یم هک  یئاهتمعن  تسا ، رترورپ  حور  رتزیگنا و  لد  يرگید  زا  کی  ره  هک  یئاهتمعن  دـنک ، یم وگزاب  دوش  یم

.درک هصالخ  شخب 
(. ٍۀَنوُضْوَم ٍرُرُس  یلَع  « ) دنراد رارق  تسا  هتسویپ  مه  هب  هدیشک و  فص  هک  یئاهتخت  رب   » اهنآ دیامرف : یم تسخن 

73 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنِیِلباقَتُم اْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم   ) دنراد رورس  سنا و  زا  رپ  یسلجم  و  دنرگیدکی » يور  هب  ور  هدز و  هیکت  نآ  رب  هک  یلاح  رد  (- » هیآ 16 )
زا یکی  دـهد  یم ناـشن  هک  هدـش  یبلاـج  ياهفیـصوت  ناـیتشهب  یعمج  هتـسد  سلاـجم  یتـشهب و  ياـهتخت  زا  ارارک  دـیجم  نآرق  رد 

؟ تسیچ ناشلفحم  لقن  اهنآ و  نخس  عوضوم  اما  تسا ، هناتسود  ياهنمجنا  سنا و  تاسلج  نیمه  اهنآ  تاذل  نیرتمهم 
.دناد یمن یتسرد  هب  یسک 

73 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

نانآ درگادرگ  هتسویپ  توارط ) هوکش و  رد   ) نادواج یناناوجون  : » دیامرف یم هتفگ ، نخس  اهنآ  تبهوم  نیمود  زا  سپس  هیآ 17 -) )
(. َنوُدَّلَُخم ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی   ) دنتسه اهنآ  تمدخ  رد  و  دندرگ » یم

73 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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رد هدش  هتشادرب  یتشهب » يراج  ياهرهن  زا  هک ) روهط  بارـش  زا  رپ   ) ياهماج اه و  هزوک اهحدق و  اب   » ابیز ناناوجون  نیا  هیآ 18 -) )
(. ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَک  َقیِرابَأ َو  ٍباوْکَِأب َو   ) دننک یم باریس  ار  نانآ  دندرگ و  یم اهنآ  فارطا 

73 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

74 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یماگنه  هکلب  دروآ ، یتسم  دربب و  ار  شوه  لقع و  هک  یبارش  هن  اما  هیآ 19 -) )
(. َنُوفِْزُنی اْهنَع َو ال  َنوُعَّدَُصی  ال  « ) دنوش یم تسم  هن  دنریگ و  یمن رسدرد  نآ  زا   » دنشون یم ار  نآ  نایتشهب  هک 

! درب یم ورف  ریظن  یب یتذل  رد  ار  ناشدوجو  مامت  هک  دهد  یم تسد  اهنآ  هب  ریذپان  فیصوت  یناحور  هئشن  تلاح  کی  اهنت 

74 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ره زا  ییاه  هویم و  : » دـیوگ یم هدرک ، هراشا  تشهب  رد  نابرقم  يدام  ياهتمعن  زا  تمـسق  نیمجنپ  نیمراـهچ و  هب  سپـس  هیآ 20 -) )
(. َنوُرَّیَخَتَی اَّمِم  ٍۀَهِکاف  َو   ) دننک یم میدقت  اهنآ  هب  دننک » باختنا  هک  عون 

74 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنوُهَتْشَی اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو  « ) دنشاب لیام  هک  عون  ره  زا  هدنرپ  تشوگ  و  (- » هیآ 21 )
يرگید فطل  اذـغ  زا  لبق  هویم  هوالع  هب  تسا ، رتیلاـع  رتهب و  هیذـغت  رظن  زا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تشوگ ، رب  هویم  نتـشاد  مدـقم 

.دراد
هب هک  يروطب  تسا ، نایتشهب  سرتسد  رد  الماک  یتشهب  ناتخرد  ياه  هخاش هک  دوش  یم هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  رگید  یضعب  زا  هتبلا 

یلو تسا ، قداص  ناملـسم  زین  یتشهب  رگید  ياهاذغ  هراب  رد  ینعم ، نیا  دـننک  لوانت  اصخـش  يا  هویم هنوگره  زا  دـنناوت  یم یناسآ 
عون کی  و  دراد ، يرگید  يافـص  فطل و  دنروایب  اهنآ  يارب  ار  نینچ  نیا  یئاهاذغ  نانچ  نآ  یناراکتمدـخ  یتقو  هک  تسین ، کش 

.تساهنآ سنا  سلاجم  يارب  رتنوزفا  يافص  قنور و  نایتشهب و  هب  تبسن  رتشیب  مارکا  مارتحا و 

74 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

َو « ) دنراد نیعلا  روح  زا  ینارـسمه  و  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تسا  ابیز  كاپ و  نارـسمه  هک  تمعن  نیمـشش  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
(. ٌنیِع ٌروُح 

74 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا  ِلاْثمَأَک  «! ) ناهنپ فدص  رد  دیراورم  نوچمه  (- » هیآ 23 )
! تسا هداتفا  اهنآ  رب  یمشچ  هن  و  هدیسر ، اهنآ  هب  یتسد  هن  دنروتسم ، الماک  نارگید  مشچ  زا  اهنآ 

74 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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ًءازَج « ) دنداد یم ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  تسا  یشاداپ  همه  اهنیا  : » دیازفا یم ینامسج  تبهوم  شـش  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 24 -) )
(. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب 

اهنآ هب  لین  يارب  حـلاص  لمع  نامیا و  ياعدا  ای  و  دوش ، یم هداد  یـسک  هب  باسح  یب یتشهب  رامـش  یب ياهتمعن  نیا  دوشن  روصت  اـت 
75 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رمتسم  لمع  هن ، تسا  یفاک 

.دوش ناسنا  بیصن  فاطلا  نیا  ات  تسا  مزال  صلاخ  و 

75 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

يا هدوـهیب وـغل و  هن  یتـشهب ) ياـهغاب   ) نآ رد  هک : تسا  نـیا  دراد  يوـنعم  هـبنج  هـک  اـهنآ  تـمعن  نـیرخآ  نـیمتفه و  هیآ 25 -) )
(. ًامِیثْأَت ًاْوَغل َو ال  اهِیف  َنوُعَمْسَی  ال  « ) دولآ هانگ  نانخس  هن  دنونش ، یم

وغل نانخـس  هن  شارخ ، شوگ  تاریبعت  هن  راد ، شین تاملک  هن  تبیغ ، ازهتـسا و  هن  و  دراد ، دوجو  ارتفا  تمهت و  غورد و  اجنآ  رد  هن 
هک یطیحم  تسا  یلاع  هچ  تسا و  یکاپ  بدا و  تناـتم و  یئاـبیز و  افـص و  فطل و  اـجنآ  رد  تسه  هچ  ره  ساـسا ، یب هدوهیب و  و 

.دشابن نآ  رد  هدولآ  نانخس 

75 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ًامالَس ًامالَس  اًلِیق  اَّلِإ  «! ) مالس تسا  مالس  دنونش  یم اجنآ  رد  هک  يزیچ  اهنت  : » دیازفا یم سپس  هیآ 26 -) )
زا زیربل  هک  افـص  رپ  روشرپ و  تاسلج  نآ  رد  رگیدـکی ، هب  ناشدوخ  دورد  مالـس و  و  وا ، نیبرقم  هکئالم  دـنوادخ و  دورد  مـالس و 

.تسا تبحم  یتسود و 

75 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

، دـسر یم نیمیلا » باحـصا   » هب تبون  نابرقم ، يدام  يونعم و  بهاوم  نایب  زا  دـعب  نیمیلا ! باحـصا  ياهتمعن  بهاوم و  هیآ 27 -) )
هب اجنیا  رد  و  دوش ، یم هداد  ناشتسار  تسد  هب  یهلا  تاناحتما  رد  يزوریپ  تمالع  هب  ناشلامعا  همان  هک  يدنمتداعس  تیعمج  نامه 

.تسا رتنییاپ  هلحرم  کی  دوب  هدمآ  شخب  تفه  رد  هک  نابرقم  ياهتمعن  هب  هسیاقم  اب  هک  دنک  یم هراشا  دنوادخ  معن  زا  تمعن  شش 
ُباحْـصَأ َو  ( !؟» یناگتـسجخ نیمی و  باحـصا  هچ  ناگتـسجخ  نیمی و  باحـصا  و  : » دیامرف یم اهنآ  ماقم  يدـنلب  نایب  يارب  تسخن 

(. ِنیِمَْیلا ُباحْصَأ  ام  ِنیِمَْیلا 
ره هب  دجنگن و  نایب  رد  یسک  فاصوا  هک  دور  یم راک  هب  يدراوم  رد  ریبعت  نیا  اریز  هدش ، اهنآ  زا  هک  تسا  فیصوت  نیرترب  نیا  و 

.تسا نیمیلا  باحصا  يالاو  ماقم  رگنایب  ریبعت  نیا  لاح 

75 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ِیف « ) دـنراد رارق  راخ  یب ردـس  ناتخرد  هیاـس  رد  اـهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  هورگ  نیا  تبهوم  نیتسخن  هب  هیآ  نیا  هیآ 28 -) )
(. ٍدوُضْخَم ٍرْدِس 
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75 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

76 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  گرب » رپ  حلط  تخرد  هیاس  رد   » اهنآ هک  تسا  نیا  تبهوم  نیمود  هیآ 29 -) )
(. ٍدوُْضنَم ٍْحلَط  َو  ! ) دنرب یم رس  هب 

و ابیز ، زبس و  نهپ و  رایسب  ياهگرب  هک  تسا  زوم  تخرد  نامه  دنا  هتفگ یعمج  وبشوخ ، گنرـشوخ و  زبس و  تسا  یتخرد  حلط » »
.دراد اراوگ  نیریش و  يا  هویم

گرزب و نهپ و  رایسب  یئاهگرب  زوم  تخرد  کچوک و  رایسب  یئاهگرب  ردس  تخرد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنا  هتفگ نارسفم  زا  یضعب 
.دراد رارق  ود  نیا  نایم  رد  هک  تسا  یتشهب  ناتخرد  مامت  هب  یفیطل  هراشا  تخرد  ود  نیا  رکذ  دنراد  هدرتسگ 

76 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍدوُدْمَم ٍّلِظ  َو  « ) هدرتسگ هدیشک و  هیاس  و  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  یتشهب  تمعن  نیموس  هیآ 30 -) )
رد یثیدـح  رد  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  هیاـس  هک  دـنا  هدرک ریـسفت  نیعولطلا  نیب  هیبش  یتلاـح  هب  ار  هدرتسگ  هیاـس  نیا  یـضعب 

.تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  ینعم  نیا  یفاک  هضور 
ازفا حور هدرتسگ و  عوبطم و  ياه  هیاس رد  امئاد  و  دـنک ، یمن تحاران  ملأتم و  ار  نایتشهب  زگره  باتفآ  ترارح  هک  تسا  نیا  ضرغ 

.دنرب یم رس  هب 

76 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  یتشهب  ياهبآ  هب  مراهچ  هلحرم  رد  هیآ 31 -) )
(. ٍبوُکْسَم ٍءام  َو  « ) دنرب یم رس  هب  دراد  يزیگنا  لد  ابیز و  هداعلا  قوف  هرظنم  هک  اهراشبآ » رانک  رد   » نایتشهب

76 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

و : » دـیازفا یم تمعن  نیمجنپ  رد  اذـل  و  دراد ، هارمه  زین  ار  اه  هویم عاونا  مئاد  يراـج  بآ  همه  نآ  اـهتخرد و  نآ  هتبلا  و  هیآ 32 -) )
(. ٍةَرِیثَک ٍۀَهِکاف  َو  « ) ناوارف ياه  هویم

76 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍۀَعُونْمَم ٍۀَعوُطْقَم َو ال  ال  « ) دوش یمن عونمم  عطق و  زگره  هک  (- » هیآ 33 )
.دشاب ینیعم  لوصف  هب  دودحم  هک  تسین  ناهج  نیا  ياه  هویم نوچمه  يرآ !

76 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍۀَعُوفْرَم ٍشُُرف  َو  « ) هبترم دنلب  ینارسمه  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  يرگید  تمعن  هب  سپس  هیآ 34 -) )
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76 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، یتشهب  نارسمه  زا  يرگید  فاصوا  هب  سپس  هیآ 35 -) )
(. ًءاْشنِإ َّنُهانْأَْشنَأ  اَّنِإ  « ) میدیشخب ینیون  شنیرفآ  ار  اهنآ  ام  »

77 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوادخ  هک  دشاب  ایند  نیا  رد  نانمؤم  نارسمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
تـشهب دراو  نطاب  رهاظ و  لامک  لاـمج و  توارط و  یناوج و  تیاـهن  رد  یگمه  و  دـهد ، یم اـهنآ  هب  تماـیق  رد  يا  هزاـت شنیرفآ 

.تسا بیع  صقن و  هنوگره  زا  جورخ  لماکت و  تعیبط  تشهب  تعیبط  هک  دنوش  یم

77 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ًاراْکبَأ َّنُهاْنلَعَجَف  « ) میداد رارق  هزیشود  ار  یگمه  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 36 -) )
هراشا نآ  هب  زین  تایاور  رد  دنا و  هدرک حیرصت  نآ  هب  نارسفم  زا  يرایـسب  هکنانچ  دشاب ، یقاب  اهنآ  يارب  هشیمه  فصو  نیا  دیاش  و 

.دوش یمن نوگرگد  اهنآ  عضو  شزیمآ ، اب  ینعی  هدش 

77 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

نس و مه  حیـصف و  نابز و  شوخ  دـنزرو و  یم قشع  ناشرـسمه ، هب  اهنت  هک  ینانز  : » دـیازفا یم زاب  اـهنآ  فاـصوا  رد  و  هیآ 37 -) )
(. ًاباْرتَأ ًابُرُع  « ) دنلاس

77 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِنیِمَْیلا ِباحْصَِأل  « ) تسا نیمی  باحصا  يارب  همه  اهنیا  : » دیازفا یم سپس  هیآ 38 -) )
.اهنآ هب  هناگشش )  ) بهاوم نیا  صاصتخا  رب  ددجم  تسا  يدیکأت  نیا  و 

77 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  « ) دننیتسخن ياهتما  زا  یهورگ  هک  (- » هیآ 39 )

77 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنیِرِخْآلا َنِم  ٌۀَُّلث  َو  « ) نیرخآ ياهتما  زا  یهورگ  و  (- » هیآ 40 )
نیا نایم  رد  هک  ارچ  مالـسا ، تما  زا  یمیظع  هورگ  دنتـسه و  هتـشذگ  ياـهتما  زا  نیمیلا  باحـصا  زا  یمیظع  هورگ  بیترت  نیا  هب  و 
اهتما نآ  ترثک  هب  هجوت  اب  قباس  مما  ناماگشیپ  هب  تبسن  نامیا  لوبق  رد  اهنآ  ناماگشیپ  دنچ  ره  دنرایـسب ، نانمؤم ، ناحلاص و  تما 

.دنرتمک ناشناربمایپ  و 

77 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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موس هورگ  غارس  هب  نیمیلا  باحصا  هورگ  نابرقم و  هورگ  میظع  بهاوم  بیقعت  رد  لامش ! باحصا  كاندرد  ياهرفیک  هیآ 41 -) )
.ددرگ نشور  هورگ  هس  لاح  عضو  هسیاقم  کی  رد  ات  دور  یم نانآ  كانتشحو  كاندرد و  ياهباذع  و 

(. ِلامِّشلا ُباحْصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْصَأ  َو  « ) یلامش باحصا  هچ  لامش ، باحصا  و  : » دیامرف یم
78 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا  يزمر  هک  دوش  یم هداد  ناشپچ  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  اهنامه 

نیا میتفگ  نیمیلا  باحـصا  نابرقم و  فیـصوت  رد  هک  هنوگ  ناـمه  و  خزود ، لـها  دنرگمتـس و  هدولآ و  راـکهنگ و  هک  ناـنآ  يارب 
ور یتبیـصم  ای  یتداعـس ؟ هچ  درک ، ور  ام  هب  یتداعـس  میئوگ  یم لثملا  یف  تسا ، یـسک  لاح  يدب  ای  یبوخ  تیاهن  نایب  يارب  ریبعت 

؟ درک
!؟ یتبیصم هچ 

78 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

« دنراد رارق  نازوس  بآ  هدنشک و  ياهداب  نایم  رد   » اهنآ دیوگ : یم هدرک ، هراشا  اهنآ  ياهرفیک  زا  تمسق  هس  هب  سپـس  هیآ 42 -) )
(. ٍمیِمَح ٍموُمَس َو  ِیف  )

78 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍموُمْحَی ْنِم  ٍّلِظ  َو  « ) از شتآ  مکارتم و  ياهدود  هیاس  رد  و  (- » هیآ 43 )
نانچ ار  اهنآ  موس ، يوس  زا  هدـننک  هفخ  غاد و  دود  هیاـس  و  رگید ، يوس  زا  راـبگرم  ناـشوج  بآ  و  وسکی ، زا  هدنـشک  نازوس  داـب 
رفیک يارب  دنشاب  هتشادن  ار  تبیـصم  هس  نیا  زج  يرگید  تبیـصم  چیه  رگا  و  دریگ ، یم نانآ  زا  ار  ناوت  بات و  هک  دزاس  یم راتفرگ 

.تسا یفاک  اهنآ 

78 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍمیِرَک ٍدِراب َو ال  ال  « ) شخبمارآ هن  تسا و  کنخ  هن   » هک يا  هیاس دیازفا : یم دیکأت  يارب  سپس  هیآ 44 -) )
نیا زا  کی  چیه  نابیاس  نیا  یلو  دراد ، رب  رد  يرگید  عفانم  ای  ناراب و  داب و  زا  هاگ  و  دنک ، یم ظفح  باتفآ  زا  ار  ناسنا  هاگ  نابیاس 

.دور یمن راظتنا  نآ  زا  يزیچ  نایز  رش و  زج  تسا  هدننک  هفخ  هایس و  دود  زا  هک  يا  هیاس تسادیپ  .درادن  ار  دئاوف 
زا ار  هیقب  ناسنا  هک  تسا  یفاک  تمـسق  هس  نیمه  رکذ  یلو  دراد  یکانتـشحو  فلتخم و  ماسقا  عاونا و  ناـیخزود  ياـهرفیک  هچرگ 

.دنزب سدح  نآ 

78 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

: دنک یم هصالخ  هلمج  هس  رد  كانتشحو  موش و  تشونرس  نیا  هب  ار  لامش  باحصا  يراتفرگ  لئالد  سپس  هیآ 45 -) )
(. َنِیفَْرتُم َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  « ) دندوب تمعن  رورغم  تسم و  ایند ) ملاع  رد   ) نیا زا  شیپ  اهنآ   » هک نیا  تسخن 

.تسا هتشاداو  نایغط  هب  هدرک و  تسم  رورغم و  لفاغ و  ار  وا  تمعن  ینوزف  هک  دنیوگ  یم یسک  هب  فرتم » »
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79 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فده  یلو  دنتسین ، نیفرتم »  » هرمز رد  لامشلا » باحصا   » همه هک  تسا  تسرد 
.تساهنآ نارادمدرس  نآرق 

زین نارگید  یهارمگ  لماع  هک  تسا  رورغم  تسم و  نیمعنتم  هورگ  زا  يرـشب  ياه  هعماـج داـسف  مینیب  یم مه  زورما  هک  هنوگ  ناـمه 
و تسا ، هورگ  نیا  تسد  هب  یفارحنا ، ياهشیارگ  و  تاوهش ، زکارم  و  تایانج ، عاونا  اهیزیرنوخ و  اهگنج و  مامت  خن  رس  دنـشاب ، یم

.دراذگ یم اهنآ  يور  تشگنا  زیچ  ره  زا  لبق  نآرق  تهج  نیمه  هب 

79 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

یَلَع َنوُّرُِـصی  اُوناک  َو  « ) دـندیزرو یم رارـصا  گرزب  ناهانگ  رب  و  : » دـیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  هاـنگ  نیمود  هب  سپـس  هیآ 46 -) )
(. ِمیِظَْعلا ِْثنِْحلا 

زا انایحا  تسا ، نکمم  هانگ  هک  ارچ  تسا ، میظع  ناهانگ  رب  رارـصا  هکلب  تسین ، هانگ  ماجنا  اهنت  لامـش  باحـصا  یگژیو  نیا  رباـنب 
.دننک یم هبوت  اروف  دنوش  یم رکذتم  هک  یماگنه  دنزرو ، یمن رارصا  نآ  رب  زگره  اهنآ  یلو  دنز ، رس  زین  نیمی  باحصا 

79 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

هتخیگنارب اـیآ  میدـش ، ناوختـسا  كاـخ و  میدرم و  هک  یماـگنه  دـنتفگ : یم هک : دوب  نیا  اـهنآ  فـالخ  لـمع  نیموـس  هیآ 47 -) )
(. َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  ًاماظِع َأ  ًاباُرت َو  اَّنُک  اْنتِم َو  اذِإ  َنُولوُقَی َأ  اُوناک  َو  ( ؟» دش میهاوخ 

.دشاب یم لامشلا  باحصا  فاصوا  زا  رگید  یکی  تسا  ناهانگ  زا  يرایسب  همشچ  رس  دوخ  هک  تمایق  راکنا  نیا  ربانب 
باحـصا هیحان  زا  نید  هناگ  هس  لوصا  یفن  هب  هراشا  دناوت  یم تقیقح  رد  هدش  هراشا  نآ  هب  قوف  هناگ  هس  تایآ  رد  هک  یهانگ  هس 

تفگ یم نیفرتم »  » زا نخـس  هک  تسخن  هیآ  رد  و  دیحوت ، راکنا  مود  هیآ  رد  و  دوب ، زیخاتـسر  بیذکت  هیآ  نیرخآ  رد  دشاب : لامش 
.تسا ءایبنا  بیذکت  هب  يا  هراشا

79 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

اهنآ زا  يرثا  چـیه  هک  ام » نیتسخن  ناکاین  ای  : » دـنتفگ یم رتشیب  بجعت  راهظا  يارب  دـندرک و  یمن تعانق  مه  نیا  هب  اهنآ  هیآ 48 -) )
ندب ءزج  ای  تسا  هداتفا  يا  هشوگ هب  ناشکاخ  زا  يا  هرذ ره  دیاش  هک  اهنامه  َنُولَّوَْألا .) اَنُؤابآ  َأ َو  ( ؟ دنوش یم هتخیگنارب  هدنامن  یقاب 

؟ تسا هدش  يرگید  دوجوم 

79 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ناتناردپ امـش و  طقف  هن  : ) وگب  » اهنآ خـساپ  رد  هک  دـهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  نآرق  سپـس  هیآ 49 -) )
(. َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  َّنِإ  ُْلق   ...« ) نیرخآ نیلوا و  هکلب )

80 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

80 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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(. ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاقیِم  یلِإ  َنوُعوُمْجََمل  « ) دنوش یم يروآدرگ  زیخاتسر ) زور   ) ینیعم زور  دعوم  رد  یگمه  (- » هیآ 50 )
رد ینعم  نیمه  و  دریگ ، یم ماجنا  مه  هارمه  زور  کـی  رد  اـهناسنا  همه  زیخاتـسر  داـعم و  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 

.تسا هدمآ  زین  نآرق  رگید  تایآ 
ءایبنا یتح  سک  چیه  هن  رگ  تسا و  راگدرورپ  دزن  ندوب  مولعم  تمایق ، ندوب  مولعم  زا  روظنم  هک  دشاب  هتـشادن  رکذت  هب  زاین  دـیاش 

.تسین هاگآ  نآ  تقو  زا  نیبرقم  هکئالم  نیلسرم و 

80 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

باحـصا  » ياهرفیک هب  طوبرم  ياهثحب  همادا  نانچمه  دـعب  هب  نیا  زا  هارمگ ! نامرجم  نیا  ياـهتازاجم  زا  يرگید  شخب  هیآ 51 -) )
َنوُّلاَّضلا اَهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث  «! ) هدننک بیذکت  ناهارمگ  يا  امش  سپس  : » دیوگ یم نینچ  هتخاس ، بطاخم  ار  اهنآ  تسخن  تسا ، لامشلا »

(. َنُوبِّذَکُْملا

80 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍموُّقَز ْنِم  ٍرَجَش  ْنِم  َنُولِکَآل  « ) دیروخ یم مّوقز  تخرد  زا  (- » هیآ 52 )

80 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُِؤلامَف  « ) دینک یم رپ  نآ  زا  ار  اهمکش  و  (- » هیآ 53 )
رایسب ياذغ  نیا  زا  هناصیرح  هک  يا  هنوگ هب  دنوش  یم دیدش  یگنسرگ  تلاح  راتفرگ  تسخن  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  قوف  ریبعت 

.دننک یم رپ  ار  اهمکش  دنروخ و  یم راوگان 

80 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

يور و  : » دیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  تسیچ ؟ اهنآ  هباشون  اما  دنوش ، یم هنشت  دندروخ  راوگان  ياذغ  نیا  زا  هک  یماگنه  هیآ 54 -) )
(. ِمیِمَْحلا َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبِراشَف  «! ) دیشون یم نازوس  بآ  زا  راوگان ) ياذغ   ) نآ

80 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِمیِْهلا َبْرُش  َنُوبِراشَف  « ) دیماشآ یم نآ  زا  شطع  يرامیب  هب  التبم  نارتش  نوچمه  و  (- » هیآ 55 )
تـسا نیا  يرآ  دوش ، كاله  اـت  دـشون  یم بآ  یپ  رد  یپ  ددرگ و  یم هنـشت  ردـق  نآ  دوش  یم اقـستسا  يراـمیب  هب  ـالتبم  هک  يرتش 

.تمایق رد  نوبّذکم » نّولاض   » تشونرس

80 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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: دیوگ یم هدرک ، هباشون  ماعط و  نیا  هب  هراشا  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 56 -) )
81 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِنیِّدلا .) َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اذه  «! ) تمایق رد  اهنآ  زا  یئاریذپ  هلیسو  تسا  نیا  »

ياه همـشچ اه و  هویم نیرتهب  زا  و  دـنا ، هدـیمرآ توارطرپ  فیطل و  رایـسب  ياه  هیاس رد  نیمیلا » باحـصا   » هک تسا  یلاـح  رد  نیا  و 
.دنتسه ادخ  قشع  زا  تسمرس  دنشون و  یم روهط ، بارش  و  اراوگ ، بآ 

81 ص :  ۀیآ 57 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

هیکت الوصا  و  دوب ، نایم  رد  داعم  ناگدننک  بیذـکت  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  داعم : هلأسم  رب  لیلد  تفه  هیآ 57 -) )
هتفر مه  يور  دزادرپ ، یم داعم  هلدا  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  هب  اجنیا  رد  تسا  داعم ، تابثا  هلأـسم  يور  اتدـمع  هروس  نیا  ياـهثحب 

رد هک  یهلا  ياه  هدعو هب  ار  ناسنا  بلق  هدرک ، يوق  هنیمز  نیا  رد  ار  نامیا  ياه  هیاپ هک  دـهد  یم هئارا  مهم  هلأسم  نیا  رب  لیلد  تفه 
.دزاس یم نئمطم  دوب  هدمآ  لامشلا  باحصا  نیمیلا و  باحصا  نابرقم و  نوماریپ  هتشذگ  تایآ 

(. َنُوقِّدَُصت ْوَلَف ال  ْمُکانْقَلَخ  ُنَْحن  ( ؟» دینک یمن قیدصت  ار ) ددجم  شنیرفآ   ) ارچ سپ  میدیرفآ  ار  امش  ام  : » دیوگ یم لوا  هلحرم  رد 
؟ میدیرفاین كاخ  زا  ار  امش  تسخن  زور  رگم  دینک ؟ یم بجعت  ندب  ندش  كاخ  زا  دعب  ینامسج  داعم  زیخاتسر و  زا  ارچ 

81 ص :  ۀیآ 58 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ام ُْمْتیَأَرَف  َأ  ( !؟» دـیهاگآ دـیزیر  یم محر  رد  هـک  يا  هـفطن زا  اـیآ  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  مود  لـیلد  هـب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 58 -) )
(. َنُونُْمت

81 ص :  ۀیآ 59 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ُنَْحن ْمَأ  ُهَنوـُُقلْخَت  ْمـُْتنَأ  َأ  ( !؟ میراگدـیرفآ اـم  اـی  دـیهد ؟ یم یپ ) رد  یپ   ) شنیرفآ ینینج ) نارود  رد   ) ار نآ  امــش  اـیآ  (- » هیآ 59 )
(. َنوُِقلاْخلا

یشنیرفآ زا  دعب  یشنیرفآ  و  یتقلخ ، زا  دعب  یتقلخ  دروآ و  یم رد  يا  هزات لکش  هب  زور  ره  ار  زیچان  شزرا و  یب هفطن  نیا  یسک  هچ 
ایآ ادخ ؟ ای  تسامـش  هیحان  زا  هتخیگنارب  ار  نارکفتم  بابلالا و  اولوا  همه  باجعا  هک  زیگنا  تفگـش تاروطت  نیا  یتسار  دـهد ؟ یم

!؟ تسا زجاع  تمایق  رد  ناگدرم  ندرک  هدنز  زا  دراد  ررکم  ياهشنیرفآ  نیا  رب  تردق  هک  یسک 

81 ص :  ۀیآ 60 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

یـشیپ ام  رب  یـسک  زگره  و  میتخاس ، ردـقم  ار  گرم  امـش  نایم  رد  اـم  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، موس  لـیلد  ناـیب  هب  سپـس  هیآ 60 -) )
82 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِیقُوبْسَِمب .) ُنَْحن  ام  َتْوَْملا َو  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق  ُنَْحن  « ) دریگ یمن

.میهدب نادیواج  رمع  میناوت  یمن هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  میا  هدرک ردقم  ار  گرم  رگا  دش و  میهاوخن  بولغم  زگره  ام  يرآ !

82 ص :  ۀیآ 61 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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شنیرفآ دـیناد  یمن هک  یناهج  رد  ار  امـش  و  میروایب ، يرگید  هورگ  ياج  هب  ار  یهورگ  ات   » تسا هدوب  نیا  فدـه  هکلب  هیآ 61 -) )
( َنوُمَْلعَت ام ال  ِیف  ْمُکَئِْشُنن  ْمَُکلاْثمَأ َو  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  « ) میشخب يا  هزات

نیـشناج يرگید  هورگ  دـنریم و  یم یهورگ  ابترم  هدـیرفآ و  ار  اـهناسنا  هک  میکح  دـنوادخ  تسا : نینچ  قوف  هیآ  ود  رد  لالدتـسا  .
هاتوک و ردقنآ  هن  دشاب ، نادواج  ناسنا  رمع  هک  تسا  راوازـس  هدوب  ایند  یگدنز  اهنت  فده  نیا  رگا  هتـشاد ، یفدـه  دـنوش  یم اهنآ 

.دزرا یمن شنتفر  دمآ و  هب  هک  تامئالمان  نارازه  اب  هتخیمآ 
ارچ دصقم ، کی  هن  تسا ، لپ  کی  هاگلزنم  کی  هن  تسا  هاگرذـگ  کی  اجنیا  هک  دـهد  یم یهاوگ  یبوخ  هب  گرم  نوناق  نیا  ربانب 

.تشاد یم ماود  دیاب  دوب  لزنم  دصقم و  رگا  هک 

82 ص :  ۀیآ 62 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

« دیوش یمن رکذتم  هنوگچ  دـیتسناد  ار  نیتسخن  ملاع  امـش  : » دـیامرف یم تسا ، داعم  لیلد  نیمراهچ  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 62 -) )
(. َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْألا  َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو   ) تسا نآ  زا  دعب  یناهج  هک 

اب للجم و  رایـسب  رـصق  نآ  رد  میرذـگب و  ینابایب  زا  ام  رگا  لـثملا  یف  هک  نیا  تسخن  درک : ناـیب  ناوت  یم هنوگ  ود  هب  ار  لـیلد  نیا 
تالیکـشت و همه  نیا  دـنیوگب  اـم  هب  دـعب  و  مینیبب ، هدرتـسگ ، عیـسو و  تالیکـشت  و  حـلاصم ، نیرتیلاـع  نیرتـمکحم و  اـب  یهوکش 

هنامیکح راک  نیا  میئوگ  یم دوخ  شیپ  دورب ، دیاسایب و  نآ  رد  یتعاس  دنچ  یکچوک  هلفاق  طقف  هک  تسا  نیا  يارب  میظع  نامتخاس 
.دوش اپرب  کچوک  همیخ  دنچ  دوب  نیا  بسانم  یفده  نینچ  يارب  اریز  تسین ،

یگدـنز لثم  یکچوک  فدـه  يارب  دـناوت  یمن ینیمز  تادوجوم  عاونا  هام و  دیـشروخ و  تارک و  همه  نیا  تمظع و  نیا  اب  ياـیند 
دوجوم يارب  میظع  تالیکـشت  نیا  تسا ، لصاح  یب چوپ و  ناهج  شنیرفآ  هن  رگ  و  دـشاب ، هدـش  هدـیرفآ  اـیند  رد  رـشب  هزور  دـنچ 

83 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هک  یتفرعم  دسانشب  نآ  زا  ار  گرزب  يادخ  ات  هدش  هدیرفآ  ناسنا  لثم  یفیرش 
.تسوا گرزب  هیامرس  رگید  یگدنز 

هنحـص ناهایگ  ملاع  رد  لاس  همه  دـینیب ، یم دوخ  مشچ  اب  راـنک  هشوگ و  ره  رد  ناـهج  نیا  رد  ار  داـعم  ياـه  هنحـص هک  نیا  رگید 
تلـصف هروس  هـیآ 39  رد  هکناـنچ  دـنک ، یم هدـنز  ناراـب  شخبتاـیح  تارطق  لوزن  اـب  ار  هدرم  ياـهنیمز  دوـش ، یم رارکت  زیخاتـسر 

: دیامرف یم
«! دنک یم هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  مه  دنک  یم هدنز  ار  هدرم  ياهنیمز  نیا  هک  یسک  »

83 ص :  ۀیآ 63 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

هدـش رکذ  داـعم  يارب  هروس  نیا  رد  هک  ار  يا  هناـگتفه لـئالد  زا  لـیلد  راـهچ  نونک  اـت  امـش !؟ اـی  تسا  دـنوادخ  عراز  هیآ 63 -) )
تـسا ناسنا  یگدـنز  رد  ادـخ  نایاپ  یب تردـق  زا  يا  هنومن مادـک  ره  هک  رگید  لیلد  هس  هب  هدـنیآ  تایآ  هیآ و  نیا  رد  .میا  هدـناوخ
یگدنز یـساسا  نکر  هس  اریز  تسا ، شتآ »  » یموس و  بآ »  » يرگید یئاذغ و  ياه  هناد شنیرفآ  هب  طوبرم  یکی  هک  دنک  یم هراشا 

شتآ و  بورـشم ، نیرتمهم  بآ  و  دوش ، یم بوسحم  ناسنا  یئاذغ  هدام  نیرتمهم  یهایگ  ياه  هناد دهد ، یم لیکـشت  اهنیا  ار  ناسنا 
.تسا یگدنز  روما  ریاس  یئاذغ و  داوم  حالصا  يارب  هلیسو  نیرتمهم 

(. َنُوثُرْحَت ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ( !؟» دیا هدیشیدنا دینک  یم تشک  هچنآ  هراب  رد  چیه  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 
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83 ص :  ۀیآ 64 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَأ  َأ  ( ؟» مینایور یم ام  ای  دینایور  یم ار  نآ  امش  ایآ  (- » هیآ 64 )
رد تفرگ  رارق  دـعاسم  طیحم  رد  یتقو  هک  هدـیرفآ  کچوک  رایـسب  هدـنز  لولـس  کی  هناد ، نورد  رد  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  يرآ 

یئاذغ داوم  زا  یبیجع  تعرس  اب  سپس  دناود ، یم هشیر  و  دنز ، یم هناوج  دنک ، یم هدافتسا  هناد  دوخ  رد  هدامآ  یئاذغ  داوم  زا  زاغآ 
.دزیخ یم رب  مخت  نارازه  ای  اهدص  مخت  کی  زا  هاگ  دریگ و  یم کمک  نیمز 

83 ص :  ۀیآ 65 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

، درادن هناد  ندناشفا  زج  ناهایگ  دـشر  ومن و  هلأسم  رد  یـشقن  چـیه  ناسنا  هک  هلأسم  نیا  يور  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 65 -) )
ُهاْنلَعََجل ُءاشَن  َْول  «! ) دینک بجعت  هک  يا ) هنوگ هب   ) مینک یم هدیبوک  مهرد  هاک  هب  لدبم  ار  تعارز )  ) نآ میهاوخب  هاگ  ره  : » دـیازفا یم

(. َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  ًاماطُح 
84 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کشخ  اه  هناد نتسب  زا  لبق  ار  نآ  هک  میتسرفب  یمومس  دابدنت  میناوت  یم يرآ !
.میتسرفب نآ  رب  ار  اهخلم  لیس  میناوت  یم زین  و  دربب ، نیب  زا  ار  لوصحم  هک  مینک  طلسم  نآ  رب  یتفآ  ای  دنکشب ، مه  رد  هدرک 

.تسا رگید  ياج  زا  تاکرب  نیا  همه  دینادب  سپ  تشاد ؟ ناکما  روما  نیا  دیدوب  امش  یقیقح  عراز  رگا  ایآ 

84 ص :  ۀیآ 66 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

و میداد ، فک  هیامرـس ز  و  میا » هدرک نایز  ام  یتسار  هب  : » دیئوگ یم دـیور و  یم ورف  تریح  هب  دـینک و  یم بجعت  يرآ ! هیآ 66 -) )
(. َنُومَْرغَُمل اَّنِإ   ) میدرواین تسد  هب  يزیچ 

84 ص :  ۀیآ 67 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب   ) هراچیب و  میمورحم » یلکب  ام  هکلب  (- » هیآ 67 )

84 ص :  ۀیآ 68 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

هعقاو هروـس  تاـیآ  زا  شخب  نیا  رد  داـعم ، لـیلد  نیمتفه  نیمـشش و  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  تـسیک ؟ زا  شتآ  بآ و  نـیا  هیآ 68 -) )
.تسا ناگدرم  يایحا  رب  زیچ و  همه  رب  دنوادخ  تردق  رگنایب  هک  دنک  یم

(. َنُوبَرْشَت يِذَّلا  َءاْملا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ( ؟» دیا هدیشیدنا دیشون  یم هک  یبآ  هب  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 

84 ص :  ۀیآ 69 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ( ؟» مینک یم لزان  ام  ای  دینک ؟ یم لزان  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ  (- » هیآ 69 )
هراب رد  ایآ  دـیوگ : یم عقاو  رد  و  دریگ ، یم رارقا  اهنآ  زا  دـهد و  یم رارق  اهلاؤس  هلـسلس  کی  ربارب  رد  ار  اهناسنا  نادـجو  تایآ  نیا 
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؟ دیا هدرک رکف  زگره  دیشون  یم ار  نآ  هتسویپ  تسامش و  تایح  هیام  هک  یبآ  نیا 
نایم هب  ینخـس  ناهایگ  تاناویح و  تایح  دروم  رد  نآ  ریثأت  زا  هدـش و  هیکت  یندیـشون  بآ  يور  طقف  قوف  تایآ  رد  مینیب  یم رگا 
دوب هدـش  تعارز  هلأسم  هب  يا  هراشا لبق  تایآ  رد  هوالع  هب  تسا ، ناسنا  دوخ  تایح  يارب  بآ  هداعلا  قوف  تیمها  رطاخ  هب  هدـماین 

.دوبن رارکت  هب  يزاین  و 

84 ص :  ۀیآ 70 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

« میهد یم رارق  روش  خلت و  ار  اراوگ  بآ  نیا  میهاوخب  هاگره  : » دیازفا یم ثحب  نیمه  لیمکت  يارب  هیآ  نیا  رد  ماجنا  رس  هیآ 70 -) )
(. ًاجاجُأ ُهاْنلَعَج  ُءاشَن  َْول  )

85 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنوُرُکْشَت .) ْوَلَف ال  ( ؟» دینک یمن رکش  ارچ  سپ  »
هب اهنآ  شود  هب  شود  و  دنوش ، ریخبت  بآ  تارذ  هارمه  هک  داد  یم هزاجا  زین  بآ  رد  لولحم  حالما  هب  تساوخ  یم ادـخ  رگا  يرآ !
هب وا  اما  دنزیر ! ورف  خلت  روش و  ایرد  بآ  دننامه  تسرد  یناراب  ياه  هرطق هداد ، لیکشت  خلت  روش و  یئاهربا  و  دننک ، دوعص  نامسآ 

دنرادـن هزاجا  زین  محازم  رـضم و  يذوم و  ياهبرکیم  هکلب  بآ ، رد  حالما  اهنت  هن  دادـن ، حـالما  هب  ار  هزاـجا  نیا  شا  هلماـک تردـق 
هدولآ اوه  هاگ  ره  ناراب - تارطق  لیلد  نیمه  هب  دـنزاس  هدولآ  ار  ناراـب  ياـه  هناد و  دـننک ، دوعـص  نامـسآ  هب  بآ  تاراـخب  هارمه 

.تساهبآ نیرتاراوگ  و  نیرتکاپ ، نیرتصلاخ ، دشابن -

85 ص :  ۀیآ 71 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

زا هک  یـشتآ  تسا ، شتآ  شنیرفآ  نآ  میـسر و  یم تاـیآ  هلـسلس  نیا  رد  داـعم  لـیلد  نیرخآ  نیمتفه و  هب  ماـجنا  رـس  هیآ 71 -) )
رکف دـیزورفا  یم هـک  یـشتآ  هراـب  رد  اـیآ  : » دـیامرف یم تـسا ، عیانـص  ماـمت  رد  هلیـسو  نیرترثؤـم  و  رـشب ، یگدـنز  رازبا  نیرتـمهم 

(. َنوُرُوت ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ( ؟» دیا هدرک

85 ص :  ۀیآ 72 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنُؤِْشنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  اهَتَرَجَش  ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ( ؟» میا هدیرفآ ام  ای  دیا  هدیرفآ ار  نآ  تخرد  امش  ایآ  (- » هیآ 72 )

85 ص :  ۀیآ 73 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

يارب یگدـنز  هلیـسو  و  ناـگمه ) يارب   ) يروآداـی هلیـسو  ار  نآ  اـم  : » دـیازفا یم قوف  ياـهثحب  دـیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 73 -) )
(. َنیِْوقُْمِلل ًاعاتَم  ًةَرِکْذَت َو  اهاْنلَعَج  ُنَْحن  « ) میا هداد رارق  نارفاسم 

رگید يوس  زا  و  تسا ، زیخاتـسر  رد  ناج  یب ياهندـب  هب  حور  تشگزاب  روآدای  وس  کی  زا  زبس  ناـتخرد  نورد  زا  شتآ  تشگزاـب 
یشتآ نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  یثیدح  قبط  هک  ارچ  خزود ، شتآ  هب  تبـسن  تسا  يرکذت  شتآ  نیا 

نیا يویند  دـئاوف  هب  ینعمرپ  هاتوک و  هراشا  َنیِْوقُْمِلل » ًاـعاتَم   » ریبعت تسا !» خزود  شتآ  ءزج  داـتفه  زا  ءزج  کـی  دـیزورفا  یم رب  هک 
.تسا شتآ 
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85 ص :  ۀیآ 74 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

كاپ و ار  وا  و  نک » حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  : » دیامرف یم يریگ  هجیتن ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 74 -) )
(. ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف   ) رامشب هزنم 

هیزنت حیبست و  هتسیاش  تسوا  تمظع  تردق و  داعم و  دیحوت و  روآدای  مادک  ره  و  هدیرفآ ، ار  تمعن  همه  نیا  هک  يدنوادخ  يرآ !
86 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هلمج  نیا  رد  بطاـخم  هچ  رگ  ردـتقم  رداـق و  تسا و  میظع »  » مه و  راـگدرورپ ، تسا و  ّبر »  » مـه وا 
.دشاب یم اهناسنا  همه  روظنم  هک  تسادیپ  هتفگان  یلو  تسا 

86 ص :  ۀیآ 75 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

داعم هراب  رد  لیلد  تفه  رکذ  اب  لبق  تایآ  رد  هک  یناوارف  ياـهثحب  بیقعت  رد  دـنبای ! یم هار  نآرق  میرح  هب  ناـکاپ  اـهنت  هیآ 75 -) )
ناکرا نیرتمهم  داعم  أدـبم و  هلأسم  زا  دـعب  نآرق  لوزن  توبن و  هلأسم  هک  ارچ  تسا ، دـیجم  نآرق  تیمها  زا  نخـس  اـجنیا  رد  دـمآ 

.دهد یم لیکشت  ار  يداقتعا 
الَف  ) اهنآ بورغ  عولط و  لحم  و  ناگراتـس » هاگیاج  هب  دنگوس  : » دـیامرف یم هدرک ، عورـش  ار  نخـس  میظع  دـنگوس  کی  اب  تسخن 

(. ِموُجُّنلا ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ 
و دراد ! دوجو  هراتس  نویلیم  رازه  کی  دودح  ام  ناشکهک  رد  اهنت  نادنمشناد  یهاوگ  قبط  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  هک  یماگنه 

.میوش یم رتانشآ  نآرق  دنگوس  نیا  تیمها  هب  دنراد ، یصاخ  ریسم  مادک  ره  هک  تسا  دوجوم  يدایز  ياهناشکهک  ناهج ، رد 

86 ص :  ۀیآ 76 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  « ) دینادب رگا  گرزب  رایسب  تسا  يدنگوس  نیا  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  و  هیآ 76 -) )
يا هرقن ياهخیم  ناگراتس  دنتشادنپ  یم يا  هدع زونه  دیاش  هک  يرصع  رد  هک  دوش  یم بوسحم  نآرق  یملع  زاجعا  کی  دوخ  نیا  و 

بوسحم ینادان  لهج و  طیحم  قح  هب  هک  یطیحم  رد  مه  نآ  یناـیب ، نینچ  کـی  دـنا ! هدـش هدـیبوک  نامـسآ  فقـس  رب  هک  دنتـسه 
.دوش رداص  تسا  لاحم  يداع  ناسنا  کی  زا  دش  یم

86 ص :  ۀیآ 77 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

نآ : » دـیوگ یم هتـشادرب ، نآ  يور  زا  هدرپ  ثحب  دروم  هیآ  هدـش ؟ رکذ  يروظنم  هچ  يارب  میظع  مسق  نیا  مینیبـب  نونکا  هیآ 77 -) )
(. ٌمیِرَک ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  « ) تسا یمیرک  نآرق  هدروآ ) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هچ  )

تسا ینانخـس  هّللاب - ذایعلا  ای - و  تسا ، تناهک  زا  یعون  تایآ  نیا  دنتـشاد  رارـصا  هتـسویپ  هک  جوجل  ناکرـشم  هب  بیترت  نیا  هب  و 
هک تسا  ینخس  تسا و  ینامسآ  یحو  نیا  هک  دیوگ : یم خساپ  تسا ، نیطایـش  يوس  زا  ای  نارعاش ، راعـشا  نوچمه  ای  زیمآ ، نونج 

ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .دشاب  یم نآ  لوزن  أدبم  زا  یکاح  نآ  ياوتحم  و  تسا ، نایامن  رهاظ و  نآ  زا  تلاصا  تمظع و  راثآ و 
87 ص :
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.تسا میرک  نآرق  فادها  مه  و  نآ ، هدنروآ  مه  و  نآرق ، دوخ  مه  و  تسا ، میرک  نآرق ، هدنیوگ  مه  يرآ !

87 ص :  ۀیآ 78 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ٍباتِک ِیف  « ) دراد ياج  یظوفحم  باتک  رد   » تایآ نیا  دیازفا : یم هتخادرپ ، ینامسآ  باتک  نیا  مود  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 78 -) )
(. ٍنُونْکَم

.تسا ظوفحم  لیدبت  رییغت و  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  ادخ » ملع   » رد ظوفحم » حول   » نامه رد 

87 ص :  ۀیآ 79 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

اَّلِإ ُهُّسَمَی  ال  [ ) دنبای تسد  دننز -[ » تسد  نآ  هب  دنناوت  یمن ناکاپ  زج   » ار باتک  نیا  : » دیامرف یم فیـصوت  نیموس  رد  و  هیآ 79 -) )
(. َنوُرَّهَطُْملا

نآرق تباتک  سم  زاوج  مدع  هب  ار  هیآ  نیا  هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  یتایاور  زا  يوریپ  هب  نارـسفم  زا  يرایـسب 
.دنا هدرک ریسفت  وضو  لسغ و  نودب 

يارب تسا  یئوج » تقیقح   » حور هک  یکاپ  لقا  دـح  دـننک و  یمن كرد  ناکاپ  زج  ار  نآرق  یلاع  میهاـفم  قیاـقح و  رگید  يوس  زا 
نوزفا نآ  ياوتحم  نآرق و  میهافم  زا  ناسنا  كرد  دوش  رتشیب  تسادـق  یکاپ و  ردـق  ره  و  تسا ، مزال  نآ  میهاـفم  لـقا  دـح  كرد 

.دش دهاوخ 

87 ص :  ۀیآ 80 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ٌلیِْزنَت « ) هدـش لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا   » نآرق نیا  دـیامرف : یم دـیجم  نآرق  زا  فیـصوت  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  هیآ 80 -) )
(. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم 

نامه و  تسا ، هدرک  لزان  شربمایپ  كاپ  بلق  رب  اهناسنا  تیبرت  يارب  ار  نآرق  نیا  تسا  ناـیناهج  ماـمت  یبرم  کـلام و  هک  یئادـخ 
.دشاب یم وا  هیحان  زا  تسه  هچ  ره  زین  عیرشت  ناهج  رد  تسوا ، یبرم  کلام و  نیوکت  ناهج  رد  هک  هنوگ 

87 ص :  ۀیآ 81 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

اَذـِهبَف َأ  ( !؟» دیرمـش یم کچوک  تسـس و  دـش ] هتفگ  هک  یفاصوا  اب  ار  نآرق  ار -[  نخـس  نیا  اـیآ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 81 -) )
(. َنُونِهْدُم ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا 

ناونع هب  تفریذپ و  تیدج  تیاهن  اب  ار  ادخ  مالک  دـیاب  تسا و  راکـشآ  یبوخ  هب  نآ  زا  تیناقح  قدـص و  ياه  هناشن هک  یلاح  رد 
.دش ورب  ور  نآ  اب  گرزب  تیعقاو  کی 

87 ص :  ۀیآ 82 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

ْمُکَقْزِر َنُولَعْجَت  َو  ( ؟» دینک یم بیذکت  ار  نآ  هدش  هداد  امـش  هب  هک  یئاهیزور  رکـش  ياج  هب  و  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هیآ 82 -) )
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(. َنُوبِّذَُکت ْمُکَّنَأ 
88 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

88 ص :  ۀیآ 83 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

راضتحا و هظحل  درب ، یم ورف  رکف  رد  تخـس  ار  یمدآ  هک  یـساسح  تاظحل  زا  دـسر ! یم هاگولگ  هب  ناج  هک  یماـگنه  هیآ 83 -) )
و دـننک ، یم هاگن  رـضتحم  صخـش  هب  دـیمون  سویأم و  نایفارطا  و  هتـشذگ ، راـک  زا  راـک  هک  هظحل  نآ  رد  تساـهناسنا ، رمع  ناـیاپ 
زا يراک  چـیه  و  دـیوگ ، یم عادو  یگدـنز  اب  دوش ، یم شوماخ  هتـسهآ  هتـسهآ  هتفرگ  ناـیاپ  شرمع  هک  یعمـش  نوچمه  دـننیب  یم

.تسین هتخاس  سک  چیه  تسد 
ارچ سپ  : » دیوگ یم هدرک ، هظحل  نیا  زا  یئایوگ  میسرت  نابذکم ، نارکنم و  هب  یئوگخـساپ  داعم و  ياهثحب  لیمکت  رد  دیجم  نآرق 

(. َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  اذِإ  ْوَلَف ال  ( !؟ دیرادن ار  نآ  ندنادرگزاب  یئاناوت  دسر » یم هاگولگ  هب  ناج  هک  یماگنه 

88 ص :  ۀیآ 84 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. َنوُرُْظنَت ٍِذئَنیِح  ُْمْتنَأ  َو   ) تسین هتخاس  ناتتسد  زا  يراک  و  دینک » یم هراظن  لاح  نیا  رد  امش  و  (- » هیآ 84 )
هدـهاشم ار  دوخ  یناوتان  فعـض و  رگید  يوس  زا  و  دـننک ، یم ار  وا  لاح  هراـظن  وسکی  زا  دنرـضتحم ، ناـیفارطا  اـجنیا  رد  بطاـخم 

نینچ مه  ناـشدوخ  دـنناد  یم زین  و  وا ، تسد  رد  تاـیح  گرم و  ندوب  زیچ و  همه  رب  ار  ادـخ  یئاـناوت  موـس  يوـس  زا  دـنیامن و  یم
.دنراد شیپ  رد  ار  یتشونرس 

88 ص :  ۀیآ 85 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

امـش زا  رتکیدزن  زین  دنتـسه  وا  حور  ضبق  هدامآ  هک  اـم  ناگتـشرف  و   ) میرتکیدزن وا  هب  امـش  زا  اـم  و  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 85 -) )
(. َنوُرِْصُبت ْنِکل ال  ْمُْکنِم َو  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  « ) دینیب یمن امش  یلو  دنشاب ) یم

ضبق نامرف  هک  میئام  و  تساپرب ؟ یئاـغوغ  هچ  شدوجو  قمع  رد  و  درذـگ ؟ یم هچ  رـضتحم  ناـج  نطاـب  رد  میناد  یم یبوخ  هب  اـم 
هب ارـس  نیا  زا  وا  لاقتنا  یگنوگچ  زا  و  دـینیب ، یم ار  وا  لاح  رهاوظ  اـهنت  امـش  یلو  میا ، هدرک رداـص  ینیعم  دـمآ  رـس  رد  ار  وا  حور 

.دیربخ یب رگید  يارس 
.تسام هب  ام  زا  رتکیدزن  وا  یتح  تسا  رتکیدزن  ام  هب  سک  همه  زا  دنوادخ  لاح  همه  رد  هکلب  عقوم  نیا  رد  اهنت  هن  لاح  ره  هب 

88 ص :  ۀیآ 86 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

: دیازفا یم تقیقح ، نیمه  نتخاس  نشور  و  رتشیب ، دیکأت  يارب  سپس  هیآ 86 -) )
(. َنِینیِدَم َْریَغ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْوَلَف ال   ...« ) دیوش یمن هداد  ازج  ناتلامعا  ربارب  رد  زگره  رگا  »

89 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

89 ص :  ۀیآ 87 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 
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(. َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اهَنوُعِجْرَت  « ) دیئوگ یم تسار  رگا  دینادرگ  زاب  ار  حور )  ) نآ سپ  (- » هیآ 87 )
تسوا و  تسوا ، تسد  رد  ازج  شاداپ و  و  تسا ، يرگید  تایح  گرم و  کلام  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  امـش  یناوتان  فعـض و  نیا 

.دنک یم هدنز  دناریم و  یم هک 

89 ص :  ۀیآ 88 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

و دـنک ، یم ریخا  تایآ  هروس و  زاغآ  تایآ  زا  يدـنب  عمج عون  کی  اجنیا  رد  نآرق  ناراکدـب ! ناراـکوکین و  ماـجنا  رـس  هیآ 88 -) )
شمارآ و تیاهن  رد  یـضعب  هنوگچ  هک  دزاس  یم مسجم  دـنریگ  یم رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یماگنه  هب  ار  اـهناسنا  لاـح  تواـفت 

ناج یتشحو  بارطضا و  هچ  اب  منهج  نازوس  شتآ  يامنرود  هدهاشم  اب  رگید  یعمج  و  دنشوپ ، یم ناهج  زا  مشچ  يداش  یتحار و 
؟ دنهد یم

ْنِإ اَّمَأَف   ...« ) دشاب نابرقم  زا  وا  رگا  سپ   » دریگ یم رارق  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  راضتحا و  تلاح  رد  هک  یـسک  دیامرف : یم تسخن 
(. َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َناک 

89 ص :  ۀیآ 89 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍمیِعَن ُۀَّنَج  ٌناْحیَر َو  ٌحْوَرَف َو  « ) تسا تمعنرپ  تشهب  ناحیر و  حور و  رد  (- » هیآ 89 )
.ددرگ یم یهلا  تکرب  تمعن و  هنوگره  ناسنا و  شمارآ  یتحار و  لئاسو  مامت  لماش  یهلا  ناحیر »  » و حور » »

89 ص :  ۀیآ 90 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِنیِمَْیلا ِباحْصَأ  ْنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  « ) دشاب نیمی  باحصا  زا  رگا  اما  : » دیازفا یم سپس  هیآ 90 -) )
.دوش یم هداد  ناشتسار  تسد  هب  یلوبق  يزوریپ و  هناشن  هب  ناشلامعا  همان  هک  یحلاص  نانز  نادرم و  نامه 

89 ص :  ۀیآ 91 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِنیِمَْیلا ِباحْصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَسَف  « ) دننیمی باحصا  زا  هک  تناتسود  يوس  زا  وت  رب  مالس  : » دوش یم هتفگ  وا  هب  هیآ 91 -) )
نیمه هیآ 26  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنناسر ، یم وا  هب  ار  شنارای  مالـس  ایند  زا  لاـقتنا  هناتـسآ  رد  حور  ضبق  ناگتـشرف  بیترت  نیا  هب 

«. ًامالَس ًامالَس  اًلِیق  اَّلِإ  : » میدناوخ تشهب  لها  فیصوت  رد  هروس 

89 ص :  ۀیآ 92 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

90 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  اهنآ  زا  هروس  لئاوا  رد  هک  دور  یم موس  هورگ  غارس  هب  سپس  هیآ 92 -) )
َنِیبِّذَـکُْملا َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  « ) دـشاب هارمگ  ناگدـننک  بیذـکت  زا  وا  رگا  اما  : » دـیامرف یم دوب ، هدـش  داـی  لامـشلا  باحـصا  ناونع 

(. َنیِّلاَّضلا
دانع و و  رصاق ، لهاج  فعـضتسم و  دنتـسه  يدارفا  ناهارمگ  نایم  رد  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم نّیلاض » نیبّذکم   » ریبعت
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راتفرگ امتح  دناعم  جوجل و  ناگدننک  بیذـکت  اما  دـندرگ ، یهلا  فاطلا  لومـشم  تسا  نکمم  اهنآ  دـنرادن ، قح  ربارب  رد  یتجاجل 
.دنوش یم یهلا  باذع 

90 ص :  ۀیآ 93 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ٍمیِمَح ْنِم  ٌلُُزنَف  «! ) دوش یم ییاریذپ  وا  زا  نآ ) مومس  ترارح و  و   ) خزود ناشوج  بآ  اب  (- » هیآ 93 )
(. ٍمیِحَج ُۀَِیلْصَت  َو  « ) تسا منهج  شتآ  رد  دورو  وا  تشونرس  «و 

ورف ناشناج  ماک  رد  خزرب  ربق و  رد  تمایق  ياهرفیک  خلت  معط  دنشچ و  یم ار  یهلا  ياهباذع  نیتسخن  گرم  هناتسآ  نامه  رد  يرآ !
.دور یم

90 ص :  ۀیآ 94 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِنیِقَْیلا ُّقَح  َوَُهل  اذه  َّنِإ  « ) تسا نیقی  قح و  بلطم  نیا  : » دیازفا یم نخس ، نیا  نایاپ  رد  و  هیآ 94 -) )
.هدش رکذ  البق  هک  تسا  يا  هناگ هس ياههورگ  لاوحا  هب  هراشا  اذه » »

90 ص :  ۀیآ 95 .....  (: 56) ۀعقاولا ةروس 

(. ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف   ) رامشب هزنم  ار  وا  و  نک » حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ  : » تسا نینچ  هک  لاح  (- » هیآ 95 )
تلادـع نیع  دـش  هتفگ  هناگ  هس  ياههورگ  نیا  هراـب  رد  هچنآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراـشا  نک ) حـیبست  سپ  « ) حّبـسف  » هب ریبعت 

هورگ تشونرـس  هب  یهاوخ  یم رگا  هک  نیا  ای  و  رامـشب ، هزنم  كاپ و  یتلادع  یب ملظ و  هنوگره  زا  ار  تدـنوادخ  نیا  ربانب  و  تسا ،
.نادب هزنم  كاپ و  تسا  تمایق  راکنا  همزال  هک  یتلادع  یب كرش و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  يوشن  راتفرگ  موس 

میظعلا ّیبر  ناحبـس  دـیهد » رارق  دوخ  عوکر  رد  ار  نآ  : » دومرف ربمایپ  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هک  دـنا  هدرک لـقن  نارـسفم  زا  يرایـسب 
.دیئوگب

« هعقاو هروس  نایاپ  »
91 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

91 ص :  [ ..... 57  ] دیدح هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 29  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

91 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک میسقت  ناوت  یم شخب  تفه  هب  ار  هروس  نیا  ياوتحم 
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نآ رد  یهلا  تافص  زا  تفص  تسیب  دودح  رد  دراد و  ادخ  تافص  دیحوت و  نوماریپ  یبلاج  عماج و  ثحب  هروس  نیتسخن  تایآ  - 1
.تسا سکعنم 

.دیوگ یم نخس  دیبات  كرش  تاملظ  رد  هک  یهلا  رون  نیا  نآرق  تمظع  زا  يرگید  شخب  - 2
، دـنیاشگ یم تشهب  يوس  هب  ار  دوخ  هار  نامیا  رون  وترپ  رد  لوا  هورگ  هک  تمایق  رد  ناقفانم  ناـنمؤم و  عضو  زا  موس  شخب  رد  - 3

.دنک یم ثحب  دننام ، یم رفک  كرش و  تاملظ  رد  مود  هورگ  و 
.تسا هدش  سکعنم  نیشیپ  رفاک  ماوقا  زا  یعمج  تشونرس  و  كرش ، زا  جورخ  نامیا و  هب  توعد  يرگید  شخب  رد  - 4

ندوب شزرا  یب و  هّللا ، لیبس  یف  داهج  ياه  هیاپ تیوقت  يارب  اصوصخم  ادـخ و  هار  رد  قافنا  نوماریپ  هروس  نیا  زا  یمهم  شخب  - 5
.دشاب یم ایند  لاوما 

.تسایبنا مهم  فادها  زا  یکی  هک  هدمآ  نایم  هب  یعامتجا  تلادع  زا  نخس  لدتسم ، ایوگ و  اما  هاتوک ، یشخب  رد  - 6
صخـشم نآ  زا  مالـسا  طخ  یئادج  و  هتفرگ ، رارق  تمذم  دروم  یعامتجا  ياوزنا  تینابهر و  هلأسم  يرگید  شخب  رد  هرخالاب  و  - 7

92 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هدش 
.تسا هدمآ  هروس  هیآ 25  رد  هک  تسا  يریبعت  رطاخ  هب  دیدح »  » هب هروس  نیا  يراذگمان  انمض 

92 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

هک يرکفت  و  رکف ، اب  مأوت  هک  یتوالت  هتبلا  هدمآ ، هروس  نیا  توالت  تلیضف  نوماریپ  یهجوت  بلاج  ياه  هتکن یمالـسا  تایاور  رد 
.دشاب لمع  اب  مأوت 

تاّحبـسم  ) دومرف یم توالت  ار  تاحبـسم »  » باوخ زا  لبق  هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
و نباغت ) هعمج و  فص ، رشح ، دیدح ، هروس  تسا : هروس  جنپ  نآ  دوش و  یم زاغآ  هّلل » حبسی   » ای هّلل » حبـس   » اب هک  تسا  یئاه  هروس
هک یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  تسا !» رترب  هیآ  رازه  زا  هک  تسا  يا  هیآ اـهنآ  رد  : » دومرف یم

و دنک ، كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ات  دور  یمن ایند  زا  دناوخب  باوخ  زا  شیپ  ار  قوف ) هناگ  جنپ  ياه  هروس « ) تاحبـسم »
«. دوب دهاوخ  ادخ  لوسر  یگیاسمه  رد  رگید  ناهج  رد  دورب  ایند  زا  البق  رگا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

92 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

تـسا یهلا  فاصوا  زا  فصو » تسیب   » دودح عماج  هک  يدـیحوت  شخب  کی  اب  هروس  نیا  میتفگ  ناشیدـنا ! فرژ  تایآ  هیآ 1 -) )
ردـق ره  و  دـنک ، یم انـشآ  وا  سدـقم  تاذ  هب  درب و  یم ـالاب  ار  یناـسنا  تفرعم  حطـس  اـهنآ  تخانـش  هـک  یفاـصوا  دوـش ، یم زاـغآ 

.دنبای یم تسد  يا  هزات قیاقح  هب  دنشیدنیب  نآ  رد  رتشیب  نادنمشیدنا 
یماوـقا ناـمز  رخآ  رد  هک  تسناد  یم لاـعتم  دـنوادخ  : » دوـمرف هک  میناوـخ : یم مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

.دومرف لزان  ار  دیدح  هروس  زاغآ  تایآ  دحا و  هّللا  وه  لق  هروس  اذل  دننک ، یم تقد  قمعت و  لئاسم  رد  هک  دنیآ  یم
ادـخ يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  : » دـیامرف یم هدرک ، عورـش  ادـخ  هیزنت  حـیبست و  زا  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  لاـح ، ره  هب 

(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس  « ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنیوگ ، یم حیبست 
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93 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیز 

93 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

ملاع رد  شفرـصت  ریبدت و  تیکلام و   » هب تمکح »  » و تّزع »  » ینعی دنوادخ  كاپ  تاذ  تافـص  زا  فصو  ود  رکذ  زا  دعب  هیآ 2 -) )
ُْکُلم َُهل  « ) تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاـح  تیکلاـم و  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، تسا  تمکح  تردـق و  همزـال  هـک  یتـسه »

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو 
.تسوا تردق  تسد  هب  شلاکشا  مامت  رد  گرم  تایح و  يرآ  ُتیُِمی .) ِییُْحی َو  « ) دناریم یم دنک و  یم هدنز   » وا

(. ٌریِدَق ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  « ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  «و 
همه هب  وا  ینعی  تسا ، ینیوکت  یقیقح و  تیکلام  هکلب  تسین ، یعیرـشت  يرابتعا و  تیکلام  یتسه  ملاع  هب  تبـسن  دنوادخ  تیکلام 

ندناریم ندرک و  هدنز  زا  نخـس  نآ  لابند  هب  اذل  تسوا ، نامرف  هدارا و  تحت  و  وا ، تردـق  هضبق  رد  ناهج  همه  دراد و  هطاحا  زیچ 
.تسا هدمآ  نایم  هب  زیچ  ره  رب  یئاناوت  و 

ربانب بابسا ، داجیا  هب  هجوت  تردق  و  دراد ، عفادم  نتـسکش  مهرد  هب  هجوت  رتشیب  تزع  هک  تسا  نیا  رد  تردق »  » و تزع »  » توافت
.دینک تقد  دنکرتشم - مه  اب  یئاناوت  هشیر  رد  دنچ  ره  دنوش ، یم بوسحم  فلتخم  فصو  ود  نیا 

93 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

َوُه « ) تساناد زیچ  ره  هب  وا  تسوا و  ناهنپ  ادـیپ و  رخآ و  لّوا و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، رگید  فصو  جـنپ  ناـیب  هب  سپـس  هیآ 3 -) )
(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َوُه  ُنِطاْبلا َو  ُرِهاَّظلا َو  ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْألا َو 

، دوجولا بجاو  اـهتنا و  یب تسا  يدوجو  وا  میناد  یم اریز  وا ، تیدـبا  تیلزا و  زا  تسا  یفیطل  ریبـعت  ندوـب  رخآ  لوا و  هب  فیـصوت 
.دوب دهاوخ  دبا  ات  هدوب و  لزا  زا  نیا  ربانب  و  دشاب ، هتشاد  يزاغآ  ای  دریگ  نایاپ  ات  نوریب ، زا  هن  تسوا  تاذ  نورد  زا  شیتسه  ینعی 

.دوب دهاوخ  زین  ناهج  يانف  زا  دعب  هک  تسوا  و  تسا ، یتسه  ملاع  يادتبا  زاغآ و  رس  وا 
ص: ج5 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .تسین  ینیعم  تدم  هب  هراشا  درادـن و  رب  رد  ار  یـصاخ  نامز  زگره  رخآ  لوا و  هب  ریبعت  نیا  ربانب 

94
شراثآ هک  ارچ  تسا  رترهاظ  زیچ  همه  زا  تسا ، زیچ  همه  هب  تبسن  وا  يدوجو  هطاحا  زا  يرگید  ریبعت  زین  نطاب  رهاظ و  هب  فیصوت 

.تسین نشور  یسک  رب  شتاذ  هنک  نوچ  تسا  رت  یفخم زیچ  همه  زا  و  هتفرگ ، ار  اج  همه 
یقاب نایاپ  ات  هدوب و  زاغآ  زا  هک  یـسک  اریز  ٌمِیلَع » ٍء  ْیَـش ِّلُِکب  َوُه  َو  : » هدمآ هیآ  نایاپ  رد  هک  تسا  نامه  روما  نیا  جـئاتن  زا  یکی  و 

.دشاب یم هاگآ  زیچ  همه  زا  اعطق  یسک  نینچ  تسا  ناهج  نطاب  رهاظ و  رد  تسا و 

94 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

دش رکذ  راگدرورپ  كاپ  تاذ  هراب  رد  لبق  تایآ  رد  هک  يا  هناگ هدزای فاصوا  لابند  هب  تسا ! تردق  تخت  رب  هشیمه  وا  هیآ 4 -) )
.هدش نایب  يرگید  فاصوا  اجنیا  رد 

[ نارود شـش  زور -[  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم دـیوگ و  یم نخـس  تیقلاخ  هلأـسم  زا  تسخن 
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(. ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  « ) دیرفآ
نیرخآ و  فارعا ، هروس  هیآ 54  رد  هبترم  نیتسخن  هک  تسا  هدـش  رکذ  دـیجم  نآرق  رد  هبترم  تفه  زور » شـش  رد  تقلخ   » هلأـسم

.دشاب یم هیآ  نیمه  نآ  دروم 
ای و  دـشاب ، هاـتوک  نارود  نیا  هاوخ  تسا  نارود »  » نآ زا  روـظنم  هکلب  تسین ، یلوـمعم  زور  تاـیآ  نیا  رد  زور ) « ) موـی  » زا روـظنم 

.دماجنا لوط  هب  لاس  اهنویلیم  دنچ  ره  ینالوط 
َُّمث  ) تخادرپ ناهج  ریبدـت  هب  و  تفرگ » رارق  تردـق  تخت  رب   ) سپـس : » دـیازفا یم هتخادرپ ، ناهج  ریبدـت  تموکح و  هلأسم  هب  دـعب 

(. ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا 
زا فـیطل  تسا  يا  هیاـنک ریبـعت  نیا  هکلب  دـشاب ، یم تنطلـس » تخت   » ینعم هب  شرع »  » هـن تـسا و  مـسج  هـن  دـنوادخ  کـش  نودـب 

و دریگرب ، اـهنآ  زا  فطل  رظن  هظحل  کـی  رگا  هک  يروطب  تادوجوم  یتسه و  ملاـع  رد  وا  ریبدـت  ذوفن  دـنوادخ و  هقلطم  تیمکاـح 
ورف نیمز  رد  ار  هچنآ  : » دـیازفا یم هدرک ، نایب  ار  شنایاپ  یب ملع  زا  يرگید  هخاش  سپـس  اـهبلاق !» دـنزیر  ورف   » دـنک عطق  ار  شـضیف 
ُمَْلعَی  ) دناد یم ار  همه  دور » یم الاب  نامـسآ  هب  هچنآ  و  ددرگ ، یم لزان  نامـسآ  زا  هچنآ  و  دوش ، یم جراخ  نآ  زا  دناد و  یم دور  یم

95 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ُجُرْخَی  ام  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُِجلَی  ام 
( اهِیف ُجُْرعَی  ام  ِءامَّسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  ام  اْهنِم َو 

َوُه َو  « ) تسامـش اب  وا  دیـشاب  اج  ره  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هیکت  یـساسح  هطقن  يور  فیـصوت  نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد  هرخـالاب  .و 
(. ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم 

(. ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  «و 
ددـم يو  زا  میتـسه و  یکتم  وا  هب  هظحل  هب  هظحل  دوـخ  ءاـقب  رد  هک  دوـجو  رد  اـهنت  هن  اـم  هک  یلاـح  رد  دـشابن  امـش  اـب  وا  هنوـگچ 

اب اج  همه  وا  هک  ساسحا  نیا  یتسار  تسا ! نآ  نیا و  زا  رترب  وا  هکلب  تسا ، ناـهج  ناـج  وا  تسا ، یتسه  ملاـع  حور  وا  میریگ ، یم
رد تماهش  تعاجـش و  دهد و  یم سفن  هب  دامتعا  نانیمطا و  رگید  يوس  زا  دشخب و  یم هوکـش  تمظع و  ناسنا  هب  وسکی  زا  تسام 

نیا يرآ ! .تسا  بقارم  رظان و  رـضاح و  اـج  همه  وا  هک  ارچ  دـشخب ، یم دـیدش  تیلوؤسم  ساـسحا  موس  يوس  زا  و  دـنیرفآ ، یم وا 
.تسا ناسنا  يراکتسرد  یکاپ و  اوقت و  یلصا  هشیر  داقتعا 

95 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

اهنامسآ تیکلام  : » دیامرف یم دسر ، یم یتسه  ناهج  لک  رد  وا  تیکلام  هلأسم  هب  نخـس  ریبدت ، تیمکاح و  هلأسم  زا  دعب  هیآ 5 -) )
(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  « ) تسوا نآ  زا  نیمز  و 

(. ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  « ) ددرگ یم زاب  وا  يوس  هب  اهراک  همه  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  وا  تیعجرم  هلأسم  هب  ماجنا  رس  و 
يوس هب  زین  اهراک  همه  ام و  همه  تشگزاب  املـسم  دـشاب  یم ام  اب  اج  همه  تسام و  ّربدـم  مکاح و  کـلام و  قلاـخ و  وا  یتقو  يرآ 

.تسوا

95 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  زین  رگید  فصو  ود  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
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(. ِْلیَّللا ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  ِراهَّنلا َو  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  « ) بش رد  ار  زور  دنک و  یم لخاد  زور  رد  ار  بش  »
اب هارمه  هک  يرییغت  نامه  دـهد ، یم رییغت  لاـس  رد  ار  زور  بش و  لوط  دـیازفا و  یم يرگید  هب  دـهاک و  یم یکی  زا  اجیردـت  يرآ !

96 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هتفهن  لوصف  نیا  رد  اهناسنا  يارب  هک  یتاکرب  مامت  اب  تسا  لاس  هناگراهچ  لوصف 
(. ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َوُه  َو  « ) تساناد دراد  دوجو  اهلد  رد  هچنآ  هب  وا  و  : » دیازفا یم نایاپ  رد  و 

ملع دزاس ، یم نشور  ار  اج  همه  دـنک و  یم ذوفن  بش  یکیرات  قامعا  رد  زور  یئانـشور  باتفآ و  شخبتایح  هعـشا  هک  هنوگ  نامه 
.دزاس یم نشور  ار  نآ  رارسا  همه  دنک و  یم ذوفن  ناسنا  ناج  بلق و  يایاوز  مامت  رد  زین  راگدرورپ 

96 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

یتسه و ملاع  رد  دـنوادخ  تمظع  لئالد  زا  یتمـسق  نایب  زا  دـعب  یتخبـشوخ ! تاجن و  گرزب  هیامرـس  ود  قافنا  نامیا و  هیآ 7 -) )
توعد ار  ناگمه  هدرک و  يریگ  هجیتن اهنآ  زا  اجنیا  رد  تسا ، هّللا  يوس  هب  تکرح  هزیگنا  هک  یفاصوا  وا ، لالج  لامج و  فاـصوا 

.دیامن یم لمع  نامیا و  هب 
(. ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  اُونِمآ  « ) دیروایب نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  : » دیامرف یم تسخن 

لصا هب  ار  نانمؤم  ریغ  و  رتخـسار ، رتلماک و  ینامیا  هب  ار  نانمؤم  دوش ، یم اهناسنا  همه  لماش  هک  تسا  ماع  توعد  کی  توعد  نیا 
.تشذگ لبق  يدیحوت  تایآ  رد  شلئالد  تسا و  لیلد  اب  مأوت  هک  یتوعد  دنک ، یم توعد  نامیا 

هدـنیامن نیـشناج و  ار  امـش  هچنآ  زا  و  : » دـیوگ یم هدرک  توعد  تسا  هّللا » لیبس  یف  قافنا   » هک ناـمیا  مهم  راـثآ  زا  یکی  هب  سپس 
(. ِهِیف َنیِفَلْخَتْسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  « ) دینک قافنا  هداد  رارق  نآ  رد  دوخ ) )

رگید يدام  يونعم و  ياه  هیامرس یعامتجا و  يوربآ  تیاده و  ملع و  هکلب  تسین ، لام  هب  رصحنم  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  قافنا » »
.دوش یم لماش  زین  ار 

ْمُْکنِم َو اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  « ) دـنراد یگرزب  رجا  دـننک  قافنا  دـنروایب و  نامیا  امـش  زا  هک  یناـسک  : » دـیازفا یم رتشیب  قیوشت  يارب  سپس 
(. ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ 

هک ترخآ  رد  اهنت  هن  تسا ، نآ  ماود  صولخ و  تیدـبا و  و  یهلا ، بهاوم  فاطلا و  تمظع  هب  يا  هراـشا یگرزب ، هب  رجا  فیـصوت 
.دوش یم اهنآ  دئاع  گرزب  رجا  نیا  زا  یتمسق  زین  ایند  رد 

96 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

.تسا ناـهرب  لالدتـسا و  هلزنم  هب  هک  دزادرپ  یم یناـیب  هب  ود  نیا  زا  کـی  ره  هراـب  رد  قاـفنا »  » و ناـمیا »  » هـب رما  زا  دـعب  هیآ 8 -) )
97 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ایوج ادـخ  هب  نامیا  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  شریذـپ  مدـع  ّتلع  یخیبوت  ماهفتـسا  کـی  تروص  هب  تسخن 
زا دیروایب و  نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک  دناوخ  یم ار  امـش  وا )  ) لوسر هک  یلاح  رد  دـیرواین  نامیا  ادـخ  هب  ارچ  : » دـیامرف یم هدـش ،

ْمُکوُعْدَـی ُلوُسَّرلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ْمَُکل ال  ام  َو  « ) دـیندروآ نامیا  هدامآ  رگا  درخ ) ترطف و  قیرط  زا  ینامیپ   ) تسا هتفرگ  نامیپ  امش 
(. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَقاثیِم  َذَخَأ  ْدَق  ْمُکِّبَِرب َو  اُونِمُْؤِتل 

لیلد قیرط  زا  مه  و  لقع ، ترطف و  قیرط  زا  مه  تسا ، نشور  شلئالد  دیراد  قح  شریذپ  يارب  یگدامآ  امش  یتسار  هب  رگا  ینعی ،
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.لقن

97 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

 ]- شا هدـنب رب  ینـشور  تاـیآ  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیازفا یم ینعم  نیمه  نوماریپ  رتشیب  حیـضوت  دـیکأت و  يارب  هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
یلَع ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  « ) تسا میحر  نابرهم و  امش  هب  تبـسن  دنوادخ  درب و  رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امـش  ات  دنک ، یم لزان  دمحم ]

(. ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهِْدبَع 

97 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

اهنامسآ و ثاریم  هک  یلاح  رد  دینکن  قافنا  ادخ  هار  رد  ارچ  : » دیامرف یم هتخادرپ ، قافنا  هلأسم  يارب  یلالدتسا  هب  سپس  هیآ 10 -) )
؟» تسادخ نآ  زا  نیمز 

(. ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم  ِهَِّلل  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  (َو 
راـیتخا رد  هک  نوـنکا  سپ  دـیور ، یم دـیراذگ و  یم ار  همه  و  دیـشوپ ، یم شبهاوـم  ناـهج و  زا  مشچ  امـش  همه  ماـجنا  رـس  ینعی ،

دعب هلمج  رد  دراد  یتواـفتم  ياهـشزرا  فلتخم  لاوحا  طئارـش و  رد  قاـفنا  هک  اـجنآ  زا  و  دـیریگ ! یمن ار  دوـخ  هرهب  ارچ  تساـمش 
( دـندرک قافنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک  یناسک  اب   ) دـندومن راکیپ  دـندیگنج و  دـندرک و  قافنا  يزوریپ  زا  لـبق  هک  یناـسک  : » دـیازفا یم

(. َلَتاق ِْحتَْفلا َو  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسَی  ال  « ) دنتسین ناسکی 
دنتفاتـش مالـسا  يرای  هب  اهنافوط  نتـسشن  ورف  زا  دـعب  هک  اهنآ  زا  دنتـشادن  ابا  ناج  لاـم و  لذـب  زا  ینارحب  عقاوم  رد  هک  اـهنآ  ینعی ،

.دنرترب
98 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  زا  رتماقم  دنلب  اهنآ  : » دیازفا یم رتشیب  دیکأت  يارب  اذل 

(. اُولَتاق ُدَْعب َو  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  « ) دندرک داهج  دندومن و  قافنا  حتف 
هداد کین  هدعو  ود  ره  هب  دـنوادخ  و  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دـنقح  تایانع  لومـشم  هجرد  توافت  اب  هورگ  ود  ره  هک  اجنآ  زا  و 

(. ینْسُْحلا ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  « ) تسا
.دنتشادرب ماگ  ریسم  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  مومع  يارب  ینادردق  کی  نیا 

.دریگ یم رب  رد  ار  ترخآ  ایند و  کین  شاداپ  باوث و  هنوگره  ینسح »  » ریبعت
: دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  تسا ، نآ  صولخ  هب  لمع  شزرا  هک  اجنآ  زا  و 

(. ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  «و 
.امش صولخ  نازیم  تاین و  زا  مه  تسا و  ربخ  اب  امش  لامعا  تیفیک  تیمک و  زا  مه 

98 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

: دـیوگ یم هدرک ، هدافتـسا  يرگید  بلاـج  ریبـعت  زا  هّللا » لـیبس  یف  قاـفنا   » دروم رد  قیوشت  يارب  مه  زاـب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 11 -) )
؟ دنک ربارب  نیدنچ  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دنک ) قافنا  هتشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یلاوما  زا  و   ) دهد وکین  ماو  ادخ  هب  هک  تسیک  »

(. ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهل  َُهل َو  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  « ) تسا یشزرا  رپ  شاداپ  وا  يارب  و 
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هّللا یّلـص  ربمایپ  هب  ندرک  کمک  نآ  مهم  قیداصم  زا  یکی  هک  تسوا  هار  رد  قافنا  هنوگ  ره  راـگدرورپ » هب  نداد  ضرق   » زا روظنم 
.دریگ راک  هب  یمالسا  تموکح  هرادا  يارب  مزال  فراصم  رد  ات  دشاب  یم نیملسم  ماما  هلآ و  هیلع و 

دوخ و جایتحا  رطاخ  هب  تسا  هدرکن  هبلاطم  یماو  شناگدـنب  زا  دـنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
«. تسوا هدنیامن  یلو و  يارب  تسادخ  يارب  قوقح  زا  هچنآ 

98 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

میرک رجا  نیا  هک  دنک  یم صخشم  اجنیا  رد  داد ، دیون  میرک  رجا  هب  ار  ناگدننک  قافنا  دنوادخ  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 12 -) )
؟ تسا يزور  هچ  رد  تمظع  اب  دنمشزرا و  و 

تکرح تعرسب  ناشتسار  تمس  رد  ور و  شیپ  رد  ناشرون  هک  يرگن  یم ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  تسا  يزور  رد  : » دیامرف یم
99 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  َنِینِمْؤُْملا  يَرَت  َمْوَی  « ) دنک یم

( ْمِِهناْمیَِأب ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  ِتانِمْؤُْملا  َو 
تیادـه رون  نامه  هک  نامیا  دـبای ، یم مسجت  اهناسنا  لاـمعا  دـئاقع و  زور  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، ناـمیا  رون  مّسجت  رون »  » زا روظنم  .
مـسجم يرهاـظ  تملظ  تروـص  هب  تسا ، قـلطم  یکیراـت  هک  رفک  و  ددرگ ، یم مسجم  يرهاـظ  روـن  یئانـشور و  تروـص  هب  تسا 

.ددرگ یم
ریز اـهرهن  هک  تشهب  زا  یئاـهغاب  هب  زورما ، امـش  رب  داـب  تراـشب  : » دزیخ یم رب  ناگتـشرف  زا  ادـن  نیا  اـهنآ  مارتـحا  هب  هک  تساـجنیا 

(. ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْشب  « ) تسا يراج  نآ  ناتخرد ) )
(. ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  اهِیف  َنیِِدلاخ  « ) تسا گرزب  يراگتسر  يزوریپ و  نیا  و  دنام ، دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  »

99 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

دوش و یم دـنلب  ناشدایرف  ماـگنه  نیا  رد  دـنا  هتفرگ رارق  هاـنگ  قاـفن و  رفک و  كانتـشحو  یکیراـت  رد  هک  ناـقفانم  اـما  هیآ 13 -) )
نانز نادرم و  هک  يزور  : » دیوگ یم هیآ  هکنانچ  دنونـش ، یمن یفنم  باوج  زج  يزیچ  اما  دننک ، یم رون  ياضاقت  نانمؤم  زا  هناسمتلم 
اُونَمآ َنیِذَِّلل  ُتاِقفانُْملا  َنوُِقفانُْملا َو  ُلوُقَی  َمْوَی  « ) میریگرب يوترپ  امـش  رون  زا  اـت  دـینکفیب  اـم  هب  يرظن  دـنیوگ : یم ناـنمؤم  هب  قفاـنم 

(. ْمُکِرُون ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا 
.مینک ادیپ  ار  هار  ناترون  وترپ  رد  میسرب و  امش  هب  مه  ام  ات  دیهد  تلهم  یمک  ینعی 

(. ًارُون اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلِیق  «! ) دینک رون  بسک  دیدرگرب و  دوخ  رس  تشپ  هب  دوش : یم هتفگ   » اهنآ هب  خساپ  رد 
تـسد هب  حـلاص ، لـمع  ناـمیا و  قیرط  زا  دـیتشاذگ ، رـس  تشپ  هک  یئاـیند  زا  ار  نآ  تسیاـب  یم تسین ، رون  لیـصحت  ياـج  اـجنیا 

.تسا هدش  رید  هتشذگ و  رگید  اما  دیدروآ ، یم
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  ٌباب .) َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  « ) دراد يرد  هک  دوش  یم هدز  اهنآ  نایم  يراوید  ماـگنه ) نیا  رد   ) سپ »

100 ص :
ُۀَمْحَّرلا ِهِیف  ُُهنِطاب  « ) باذـع شنورب  تسا و  تمحر  شنورد   » تسا توافتم  مه  اب  الماک  رد ، نیا  ای  میظع ، راوید  نیا  فرط  ود  یلو 

(. ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو 
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رتمک هک  يدارفا  هک  نیا  ای  دنربب ، ترـسح  دننیبب و  ار  یتشهب  ياهتمعن  رد ، نیا  زا  ناقفانم  هک  دشاب  نیا  يارب  تسا  نکمم  رد »  » نیا
.دنریگ رارق  نانمؤم  رانک  رد  دنرذگب و  نآ  زا  حالصا  زا  سپ  دنا  هدولآ

100 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

امـش اب  ام  رگم  دننز : یم ادص  ار  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذـل  دـشاب ، ادـص  روبع  عنام  هک  تسین  نانچ  راوید  نیا  اما  هیآ 14 -) )
(. ْمُکَعَم ْنُکَن  َْمل  ْمُهَنوُداُنی َأ  ( !؟» میدوبن

حور و هب  و  دیدش ، ادج  ام  زا  ناهگان  هک  دش  هچ  میدوب  امش  رانک  رد  اجنیا  رد  مه  و  میتسیز ، یم هعماج  کی  رد  امش  اب  ایند  رد  مه 
(. یَلب اُولاق   ) میدوب مه  اب  يرآ »! دنیوگ : یم  » خساپ رد  اهنآ  دیتفر ، یهلا  تمحر 

یگدـنز هناخ  کـی  رد  هاـگ  یتح  اـی  و  میدوب ، مه  هیاـسمه  هاـگ  رـضح ، رفـس و  رد  رازاـب ، هچوک و  رد  میدوب ، مه  اـب  اـج  همه  رد 
رد و  دـیدوب ، هدرک  ادـج  ام  زا  ار  دوخ  طخ  امـش  میتشاد ، هلـصاف  مه  اـب  اهگنـسرف  لـمع  هدـیقع و  بتکم و  رظن  زا  یلو  میدرک ، یم

.دیدوب هناگیب  قح  زا  عورف  لوصا و 
: هلمج زا  دیدوب  یگرزب  ياهاطخ  راتفرگ  امش  دنیازفا : یم سپس 

(. ْمُکَسُْفنَأ ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنِکل  َو  « ) دیدنکفا تکاله  هب  رفک ) قیرط  ندومیپ  هطساو  هب   ) ار دوخ  امش  - » 1
(. ُْمتْصَّبَرَت َو  « ) دیدیشک ار ) ربمایپ  گرم   ) راظتنا و  - » 2

.دیدومن یم للعت  دیتشاد و  راظتنا  ربص و  تلاح  حیحص  تکرح  ره  تبثم و  راک  ره  ماجنا  رد  هوالعب 
(. ُْمْتبَتْرا َو  « ) دیتشاد دیدرت  کش و  نآرق ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  تیناقح  زیخاتسر و  داعم و  رما  رد   ) هتسویپ و  - » 3

( ناتگرم رب  رئاد   ) ادخ نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امش  تشادنرب ) امـش  رـس  زا  تسد  زگره  هک  یئاهوزرآ   ) زارد رود و  ياهوزرآ  و  - » 4
101 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِهَّللا .) ُْرمَأ  َءاج  یَّتَح  ُِّینامَْألا  ُمُْکتَّرَغ  َو  « ) دیسر ارف 

.دوب هریچ  امش  رب  يدام  فادها  تاوهش و  هب  لوصو  يوزرآ  و  دادن ، امش  هب  حیحص  رکفت  لاجم  يا  هظحل اهوزرآ  نیا  يرآ !
بیرف دنوادخ  نامرف )  ) ربارب رد  ار  امش  دوب ) هدرک  مکحم  ناتدوجو  رد  ار  شهاگیاپ  هک   ) راکبیرف ناطیش   » هتشذگ اهنیا  همه  زا  - 5

(. ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّرَغ  َو  « ) داد
ریز ار  گرزب  دنوادخ  دوجو  الصا  هاگ  و  درک ، دادملق  هیسن  ياولح  کی  ار  تمایق  هاگ  و  داد ، هولج  هنادواج  ناترظن  رد  ار  ایند  هاگ 

! درب یم لاؤس 

101 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

هتفریذـپ يا  هیدـف امـش  زا  هن  زورما  سپ  : » دـنیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  ناقفانم  يریگ  هجیتن کی  رد  نانمؤم  ماجنا  رـس  هیآ 15 -) )
(. ٌۀَیِْدف ْمُْکنِم  ُذَخُْؤی  َمْوَْیلاَف ال   ) دیبای یئاهر  یهلا  باذع  زا  نآ  ربارب  رد  هک  دوش » یم

(. اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنِم  َو ال  « ) نارفاک زا  هن  «و 
هار و  دنـشیوخ ، لاـمعا  ياـهیتشز  ناـهانگ و  ورگ  رد  یگمه  و  دـنراد ، ناـقفانم  نوـچمه  یتشونرـس  زین  نارفاـک  بـیترت  نـیا  هـب  و 

.دنرادن یصالخ 
(. ْمُکالْوَم َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  « ) دشاب یم ناتتسرپرس  نامه  تسا و  شتآ  ناتهاگیاج  : » دنیازفا یم سپس 
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(. ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ( !؟» تسا یهاگیاج  دب  هچ  «و 
یعیفـش روای و  يورین  زا  ای  و  دـنوش ، یم یلام  تمارغ  هب  لسوتم  ای  ایند  رد  رفیک  تازاجم و  لاگنچ  زا  تاجن  يارب  اـهناسنا  ـالومعم 

راک زا  تسا  لومعم  دـصاقم ، هب  ندیـسر  يارب  ناهج  نیا  رد  هک  يدام  لـئاسو  بابـسا و  ماـمت  تماـیق  رد  یلو  دـنبلط ، یم کـمک 
.دوش یم هدیرب  اهدنویپ  دتفا و  یم

هب دودحم  تعافـش  هریاد  یتح  تسا ، حلاص  لمع  نامیا و  زور  نآ  رد  تاجن  هلیـسو  اهنت  هک  دـنک  یم نشور  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 
.دنا هدیرب هّللا  ءایلوا  ادخ و  زا  یلکب  ار  دوخ  ياهدنویپ  هک  اهنآ  هن  دنشاب  هتشاد  ار  ود  نیا  زا  یمهس  هک  تسا  یناسک 

101 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

هراشا

هیآ 16) )

101 ص :  لوزن ..... : نأش 

دندیسرپ یسراف  ناملس  زا  يزور  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  هدش  لزان  ناقفانم  هراب  رد  ترجه  زا  دعب  لاس  کی  هیآ  نیا  هک ، هدش  لقن 
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  هب  و   ) تسا يزیگنا  تفگـش  لئاسم  تاروت  رد  هک  ارچ  وگب ! نخـس  ام  يارب  تسا  تاروت  رد  هچنآ  زا 

102 ص :
: تفگ اهنآ  هب  ناملس  دش ، لزان  فسوی  هروس  زاغآ  تایآ  ماگنه  نیا  رد  دننک ) ییانتعا  یب نآرق  هب  تبسن  دنتـساوخ  یم هلیـسو  نیا 

.تسا رتعفان  نآ  ریغ  زا  امش  يارب  و  تساهتشذگرس ، نیرتهب  و  صصقلا » نسحا   » نآرق نیا 
ًاِهباشَتُم ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا   » هیآ ماگنه  نیا  رد  دندرک : رارکت  ار  شهاوخ  نامه  دندمآ و  ناملس  غارس  هب  زاب  دعب  یتدم 

یئابیز و فطل و  رظن  زا   ) شتایآ هک  یباتک  هدرک  لزاـن  ار  نخـس  نیرتهب  دـنوادخ  ْمُهَّبَر ...  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناـثَم 
ربارب رد  هک  یناسک  مادنا  رب  هزرل  شتایآ  ندینـش  زا  هک  زیگنا ) قوش  يرارکت  اما   ) دراد ررکم  یتایآ  تسا  رگیدکی  دـننامه  ینعم )

 ...« دتفا یم دنعشاخ  ناشراگدرورپ 
.دندرک رارکت  ار  تساوخرد  نامه  دندمآ و  ناملس  غارس  هب  موس  راب  يارب  زاب  ( 23 رمز /  ) .دش لزان 

دینک و عوشخ  ادخ  مان  ربارب  رد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  عقوم  ایآ  هک  درک  هذخاؤم  ار  اهنآ  دـش و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  ماگنه  نیا  رد 
.دیرادرب تسد  نانخس  نیا  زا 

102 ص :  ریسفت ..... :

يریگ هجیتن کی  تروص  هب  هیآ ، نیا  رد  رگرادیب  ياهرادشه  هدنبوک و  ياهراذنا  همه  نآ  رکذ  زا  دـعب  یک !؟ ات  يربخ  یب تلفغ و 
دننام و  ددرگ ؟ عشاخ  تسا  هدرک  لزان  قح  زا  هچنآ  ادخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياهلد  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  : » دیامرف یم
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و  ) تشذگ اهنآ  رب  ینالوط  ینامز  سپـس  يراصن ) دوهی و  دننام   ) دـش هداد  ینامـسآ  باتک  اهنآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  دنـشابن  یناسک 
ْمُُهبُوُلق َعَشْخَت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  « ) دنراکهنگ اهنآ  زا  يرایـسب  و  درک ، ادیپ  تواسق  ناشیاهبلق  و  دندرک ) شومارف  ار  دنوادخ 

(. َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  ْمُُهبُوُلق َو  ْتَسَقَف  ُدَمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  ِّقَْحلا َو ال  َنِم  َلََزن  ام  ِهَّللا َو  ِرْکِِذل 
تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  هک  یتایآ  ندینـش  نینچمه  دنریگ و  رارق  ناج  قمع  رد  رگا  دنوادخ  دای  تسا  نشور 

رد ارچ  هک  دنک  یم تمالم  تخـس  اجنیا  رد  ار  نانمؤم  زا  یهورگ  نآرق  یلو  ددرگ ، عوشخ  هیام  دـیاب  دوش  ربدـت  یتسرد  هب  هاگره 
هک یتلفغ  نامه  دـنا ؟ هدـش يربخ  یب تلفغ و  راتفرگ  نیـشیپ  ياهتما  زا  يرایـسب  نوچمه  ارچ  و  دـنوش ؟ یمن عشاـخ  روما  نیا  ربارب 

103 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هرمث  هک  یتواسق  نامه  لد و  تواسق  نآ  هجیتن 
دـهد و یم رارق  دوخ  ریخـست  رد  ار  ناسنا  حور  بلق و  هک  تسا  دـیجم  نآرق  هدـنهد  ناکت  تایآ  زا  هیآ  نیا  تسا ! هانگ  قسف و  نآ 
رد هک  دندروخ  ناکت  نانچ  هیآ  نیا  ندینـش  اب  هک  مینیب  یم ار  يا  هدولآ رایـسب  دارفا  خیرات  لوط  رد  اذـل  .درد  یم ار  تلفغ  ياه  هدرپ

.دنتفرگ رارق  نادباع  نادهاز و  فص  رد  اضعب  یتح  و  دنتفگ ، عادو  دوخ  ناهانگ  مامت  اب  هظحل  کی 

103 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

لباقم رد  عوضخ  عوشخ و  وترپ  رد  يونعم  تایح  ندرک  ادـیپ  یهلا و  رکذ  اـب  هدرم  ياـهلبق  ندـش  هدـنز  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 17 -) )
دنوادخ دینادب  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  دراد  ناراب  شخبتایح  تارطق  تکرب  هب  هدرم  ياهنیمز  ندش  هدـنز  هب  يدایز  تهابـش  نآرق ،

(. اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  « ) دنک یم هدنز  نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز 
ِتایْآلا ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  « ) دـینک هشیدـنا  دـیاش  میدرک  نایب  امـش  يارب  یحو ) هنحـص  رد  زین  شنیرفآ و  هنحـص  رد   ) ار دوخ )  ) تایآ ام  »

(. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل 
رکذ هلیـسو  هب  هدرم  ياهلد  ندش  هدنز  مه  و  ناراب ، هلیـسو  هب  هدرم  ياهنیمز  ندـش  هدـنز  هب  تسا  يا  هراشا مه  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

لقعت ربدت و  هتـسیاش  ود  ره  تسا و  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  كاپ  بلق  رب  یحو  نامـسآ  زا  هک  دـیجم  نآرق  هّللا و 
.تسا

103 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

هک ار  يریبعت  نامه  و  ددرگ ، یم زاب  تسا  عوشخ  نامیا و  هرجـش  ياه  هویم زا  هک  قافنا  هلأـسم  هب  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
ضرق دنوادخ  هب  هار ) نیا  زا   ) هک اهنآ  هدـننک و  قافنا  نانز  نادرم و  : » دـیامرف یم هدرک ، رارکت  یتافاضا  اب  میدـناوخ  لبق  تایآ  رد 

اوُضَْرقَأ ِتاقِّدَّصُْملا َو  َنِیقِّدَّصُْملا َو  َّنِإ  « ) دنراد یشزرارپ  شاداپ  دوش و  یم فعاضم  نانآ  يارب  هنسحلا ) ضرق  نیا  ، ) دنهد هنـسحلا 
(. ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  ْمَُهل َو  ُفَعاُضی  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا 

.تسا لامعا  لضف  زا  زین  ادخ  ناگدنب  هب  نداد  ماو  دنچ  ره  تسا ، هّللا » لیبس  یف  قافنا   » نامه دنوادخ » هب  هنسحلا  ضرق   » زا روظنم 
.تسین یفرح  نآ  رد  و 

103 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

هب هک  یناسک  : » دیازفا یم اجنیا  رد  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  ناشـشاداپ  رجا و  نانمؤم و  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  ثحب  همادا  رد  هیآ 19 -) )
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104 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  دندروآ  نامیا  شنالوسر  ادخ و 
(. ْمِهِّبَر َْدنِع  ُءادَهُّشلا  َنوُقیِّدِّصلا َو  ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُسُر  ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  « ) دنناشراگدرورپ دزن  ادهش  نیقیدص و 

.دنک یم قیدصت  ار  شراتفگ  شلمع  و  تسا ، یتسار  تقادص و  اپ  ات  رس  هک  تسا  یسک  قیّدص » »
هک دوش  یم هدافتـسا  نآرق  رگید  تاـیآ  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـشاب ، هدوـب  لاـمعا » رب  تداهـش   » ینعم هب  تسا  نکمم  ءادهـش »  » هژاو

ناناملسم و  تسا ، یمالسا  تما  رب  و  اهنآ ، رب  هاوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  و  دنتـسه ، دوخ  ياهتما  لامعا  هاوگ  ناربمایپ 
.دنمدرم لامعا  رب  هاوگ  دهاش و  زین 

ار نادیهـش  شاداپ  رجا و  نمؤم  دارفا  ینعی  تسادخ ، هار  نادیهـش  ینعم  نامه  هب  اجنیا  رد  ادهـش »  » هک دـنا  هداد لامتحا  زین  یـضعب 
.دنوش یم بوسحم  ادهش  هلزنم  هب  و  دنراد ،

(. ْمُهُرُون ْمُهُرْجَأ َو  ْمَُهل  « ) ناش نامیا )  ) رون ناش و  لامعا )  ) شاداپ تساهنآ  يارب  : » دیازفا یم سپس 
.تساهنآ هداعلا  قوف  رون  میظع و  شاداپ  هب  هراشا  هتسب  رس  ریبعت  نیا 

اِنتایِآب اُوبَّذَک  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َو  « ) دننایخزود اهنآ  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  و  : » دـیامرف یم نایاپ  رد  و 
(. ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 

.ددرگ راکشآ  مود  هورگ  یتخبدب  طاطحنا و  و  لوا ، هورگ  يالاو  ماقم  رگیدکی  اب  هورگ  ود  نیا  هلباقم  اب  ات 
یهلا تایآ  بیذـکت  اب  اذـل  تسا ، حرطم  دـیدش  رفک  زین  هورگ  نیا  رد  دوب ، حرطم  نامیا  يالاب  حطـس  لوا ، هورگ  رد  هک  اجنآ  زا  و 

.هدش رکذ  هارمه 

104 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

نیا رد  تسا  هئیطخ » لک  سأر   » هانگ و ره  همـشچ  رـس  ایند  هقالع  بح و  هک  اجنآ  زا  تسین ! رورغ  عاتم  زج  يزیچ  اـیند  هیآ 20 -) )
: دیوگ یم هداد ، هئارا  ار  هلحرم  ره  رب  مکاح  ياه  هزیگنا و  فلتخم ، لحارم  ایند و  یگدنز  عضو  زا  یئایوگ  میسرت  هیآ 

« تسا نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و  نایم  رد  یـشورف  رخف  یتسرپ و  لمجت  یمرگرـس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  دینادب  »
105 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌۀَنیِز  ٌوَْهل َو  ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  )

( ِدالْوَْألا ِلاْومَْألا َو  ِیف  ٌُرثاکَت  ْمُکَْنَیب َو  ٌرُخافَت  َو 
.دنهد یم لیکشت  ار  یمدآ  رمع  هناگ  جنپ ياهنارود  رثاکت »  » و رخافت » «، » لمجت «، » یمرگرس «، » تلفغ  » بیترت نیا  هب  .

هک یناراب  دـننامه  : » دـیامرف یم هتخاس ، مّسجم  اهناسنا  ناگدـید  ربارب  رد  ار  اـیند  یگدـنز  ناـیاپ  زاـغآ و  لاـثم  کـی  رکذ  اـب  سپس 
هب لیدبت  سپس  ینیب ، یم گنر  درز  ار  نآ  هک  يا  هنوگ هب  دوش  یم کشخ  سپس  درب ، یم ورف  یتفگش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم 

(. ًاماطُح ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم  ُهارَتَف  ُجیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  «! ) دوش یم هاک 
هدرک و یناشفارذـب  زرواشک  نوچ  و  تسا ، ندـناشوپ »  » ینعم هب  رفک »  » ینعم لصا  اریز  تسا ، نازرواشک  ینعم  هب  اجنیا  رد  رافک » »

.دنیوگ یم رفاک »  » وا هب  ور  نیا  زا  دناشوپ  یم كاخ  ریز  ار  نآ 
تسا دیدش  باذع  تسین :) جراخ  لاح  ود  زا   ) ترخآ رد  و  : » دیازفا یم هتخادرپ ، نآ  یئاهن  لوصحم  هجیتن و  رمع و  هدزاب  هب  سپس 

(. ٌناوْضِر ِهَّللا َو  َنِم  ٌةَرِفْغَم  ٌدیِدَش َو  ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  « ) یهلا ياضر  ترفغم و  ای 
ُعاتَم اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  «! ) تسین بیرف  عاتم و  زج  ایند  یگدـنز  لاح ) ره  هب   ) و : » دـهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ماـجنا  رـس  و 
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(. ِروُرُْغلا
بیرف مه  و  نتـشیوخ ، نداد  بیرف  يراـکبیرف ، يارب  تسا  رازبا  هلیـسو و  هک  تسا  نـیا  شموـهفم  تـسا » رورغ  عاـتم  اـیند   » هـلمج

ناـشیوزرآ نیرخآ  و  دـندنب ، یم لد  نآ  هب  دـنهد و  یم رارق  یئاـهن  فدـه  ار  اـیند  هک  تسا  یناـسک  دروـم  رد  نیا  هـتبلا  نارگید و 
دـشاب نادواج  تداعـس  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  لوصو  يارب  يا  هلیـسو يدام  ناهج  نیا  بهاوم  رگا  اـما  تسا ، نآ  هب  لوصو 

.تسا گرزب  ياهفده  نآ  هب  ندیسر  يارب  یلپ  هرطنق و  و  ترخآ ، هعرزم  هکلب  تسین ، ایند  زگره 

105 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

نیا شزرا  مک  ياه  هیامرـس رد  مدرم  هک  نیا  و  نآ ، تاذل  ناهج و  يرادـیاپان  نایب  زا  دـعب  يونعم ! گرزب  هقباسم  کی  هیآ 21 -) )
هدـیزگرب بسک  قیرط  رد  یناحور  میظع  هقباسم  کی  هب  ار  مدرم  اجنیا  رد  دـنیوج ، یم رثاـکت  رخاـفت و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ناـهج 

106 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
ترفغم هب  ندیـسر  يارب  دـیزات  شیپ  هـب  و  : » دـیامرف یم هدرک ، توـعد  شـشوک  شـالت و  هنوـگره  راوازـس  تـسا و  رادـیاپ  هـچنآ 

هدش هدامآ  دنا  هدروآ نامیا  شنالوسر  ادخ و  هب  هک  یناسک  يارب  تسا و  نیمز  نامسآ و  دننام  نآ  هنهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و 
(. ِِهلُسُر ِهَّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  ِضْرَعَک  اهُضْرَع  ٍۀَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس  « ) تسا

يارب هدامآ  نونکا  مه  زا  و  دریگ ، یم ارف  ار  نیمز  نامسآ و  هنهپ  هک  یتشهب  نامه  تسا  تشهب  دیلک  راگدرورپ  ترفغم  تقیقح  رد 
.داهن دیابن  لد  هیسن  رب  تسا و  هیسن  تشهب  دیوگن  یسک  ات  تسا  نانمؤم  یئاریذپ 

تاعاط ناربج  هبوت و  دننام  تسا ، نآ  بابـسا  قیرط  زا  راگدرورپ  ترفغم  يوس  هب  نتفرگ  یـشیپ  هک  تسا  هجوت  هتـسیاش  هتکن  نیا 
.تسا یصاعم  زا  زیهرپ  راگدرورپ و  تعاطا  الوصا  هدش و  توف 

َِکلذ « ) تسا میظع  لضف  بحاص  دنوادخ  دهد و  یم دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  نیا  : » دـیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 
(. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف 

لضف و اهنت  نیا  و  دـسرب ، نآ  هب  زیچان  لامعا  نیا  اب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  شمیظع  بهاوم  نآ  اب  هدرتسگ ، تشهب  نانچ  نآ  انیقی 
.تسین راظتنا  نیا  زج  زین  وا  زا  و  هداد ، رارق  لیلق  نیا  لباقم  رد  ار  میظع  شاداپ  نآ  هک  تسا  یهلا  فطل  تمحر و 

.تسا هدنهد  شاداپ  مرک  سایقم  هب  هکلب  تسین  لامعا  سایقم  هب  هشیمه  اهشاداپ  هک  ارچ 

106 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

، نآ رابدا  هب  نتـشگن  نیگمغ  و  نآ ، لابقا  هب  ندـشن  داش  و  اـیند ، هب  یگتـسبلد  مدـع  هنیمز  رد  رتشیب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 22 -) )
ار نیمز  هک  نآ  زا  لبق  اهنآ  همه  هک  نیا  رگم  دـهد  یمن يور  امـش  دوجو  رد  هن  نیمز و  رد  هتـساوخان )  ) یتبیـصم چـیه  : » دـیازفا یم
اَّلِإ ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  « ) تسا ناسآ  دـنوادخ  يارب  رما  نیا  و  تسا ، تبث  ظوفحم  حول  رد  مینیرفایب 

107 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ٌریِسَی .) ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف 
دوش یم عقاو  اهناسنا  سوفن  رد  هک  یبئاصم  نینچمه  اهنافوط و  اهلیس و  اه و  هلزلز نوچمه  دهد  یم خر  نیمز  رد  هک  یبئاصم  يرآ !

ظوفحم حول  رد  و  تسا ، هدش  ردقم  لبق  زا  اهنآ  همه  دریگ  یم ار  ناسنا  ناماد  هک  یکاندرد  ثداوح  عاونا  و  اهریم ، گرم و  دـننام 
.تسا تبث 
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تسین و بانتجا  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یبئاصم  اـهنت  هدـش ، هراـشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یبئاـصم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
هلباقم هار  تسا ، ناسنا  دوخ  يراگنا  لهس ناهانگ و  لولعم  اهنت  هک  ییاهیماکان  و  اهتبیـصم ، هن  رگ  دشاب و  یمن اهناسنا  لامعا  دولوم 

.تسا یگدنز  ياه  همانرب رد  حیحص  يریگ  عضوم  اهنآ  اب 
ملع قادـصم  زین  نآ  هک  لولعم  تلع و  ماظن  تقلخ و  ناهج  هحفـص  اـی  و  تسا ، دـنوادخ  ناـیاپ  یب ملع  ظوفحم » حول   » زا روظنم  و 

.تسا دنوادخ  یلعف 

107 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

؟ تسیچ نآرق  رد  تقیقح  نیا  نایب  سپس  ظوفحم و  حول  رد  بئاصم  نیا  ریدقت  هفسلف  مینیبب  نونکا  هیآ 23 -) )
فـسأت دـیا  هداد تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  : » دـیوگ یم هتـشادرب ، مهم  زار  نیا  يور  زا  هدرپ  ثحب  دروـم  هـیآ 

(. ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  « ) دیشابن نامداش  هتسبلد و  تسا  هداد  امش  هب  هچنآ  هب  و  دیروخن ،
اب یتسه  ناهج  رد  هشیمه  ناسنا  هک  ارچ  دـنک ، یم لح  ار  شنیرفآ  هفـسلف  هدـیچیپ  لئاسم  زا  یکی  تقیقح  رد  هاـتوک  هلمج  ود  نیا 

میحر میرک و  نابرهم و  دـنوادخ  هک  نیا  اب  دـنک : یم لاؤس  دوخ  زا  ابلاغ  و  تسورب ، ور  راوگاـن  ثداوح  اـهیراتفرگ و  تالکـشم و 
؟ تسیچ يارب  كاندرد  ثداوح  نیا  تسا 

«. دیشابن ناهج  نیا  قرب  قرز و  ریسا  هتسبلد و  امش  هک  هدوب  نیا  فده  : » دیوگ یم نآرق 
يا هراشا و  ناهج ، يرادیاپان  زا  تسا  يزمر  و  هتفخ ، حاورا  يارب  تسا ، یقالش  نالفاغ و  يارب  تسا  یـشابرادیب  گنز  بئاصم  نیا 

.یگدنز نیا  رمع  ندوب  هاتوک  هب  تسا 
108 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیازفا : یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  تسا ، رورغ  رخافت و  هدننکش  بئاصم  نیا  يرآ 

(. ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  « ) درادن تسود  ار  یشورف  رخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  «و 
يرادـیب و لباق  هک  اهنآ  يارب  بئاصم  تافآ و  دوجو  یلو  ددرگ ، تمعن  زاـن و  تسم  هک  دوش  یم تـالاح  نیا  راـتفرگ  یـسک  اـهنت 

.درب یم نیب  زا  ار  نآ  راثآ  یتسم و  نیا  دنتیاده 
نآ نتفر  زا  هن  دـنناد ، یم وا  رادـتناما  ار  دوخ  دنـسر  یم ادـخ  يوس  زا  یتـمعن  هب  هک  یماـگنه  قوـف  هیآ  هب  هجوـت  اـب  ناـمیا  اـب  دارفا 

.رورغم تسم و  نآ  نتشاد  زا  هن  دنوش و  یم نیگمغ 

108 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

یفرعم ار  شورف ) رخف  ربکتم  « ) روخف لاتخم   » تقیقح رد  هدمآ و  لبق  هیآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يریسفت  حیـضوت و  هیآ  نیا  هیآ 24 -) )
: دیامرف یم دنک ، یم

(. ِلُْخْبلِاب َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َنُولَْخبَی َو  َنیِذَّلا  « ) دننک یم توعد  لخب  هب  ار  مدرم  دنزرو و  یم لخب  هک  اهنامه  »
لخب هب  نارگید  توعد  و  ندرک ، لـخب  رورغ  ربکت و  همزـال  و  تسا ، رورغ  ربـکت و  اـیند  بهاوم  هب  دـیدش  یگتـسبلد  همزـال  يرآ !

و دهد ، تسد  زا  ار  نآ  دهاوخ  یمن زگره  و  دناد ، یم لاوما  نیا  ار  دوخ  رورغ  ربک و  هیامرـس  هک  لیلد  نیا  هب  ندرک  لخب  اما  تسا ،
ار لـخب  نوـچ  هک ، نیا  رگید  دوـش و  یم اوـسر  وا  دنـشاب  دنمتواخـس  نارگید  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  لـخب  هب  نارگید  توـعد  اـما 
قاـفنا و هلأـسم  رد  دـنوادخ  دـیکأت  رارـصا و  دوشن  روصت  هک  نیا  يارب  و  دزرو ! یم قشع  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  غـلبم  دراد  تسود 
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زاین زا  تسا - قافنا  هب  اهنآ  قیوشت  يارب  همه  هک  هتـشذگ - تایآ  رد  ناگدنب  زا  دـنوادخ  نتفرگ  ماو  هب  ریبعت  یتح  ای  لخب و  كرت 
: دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دریگ ، یم همشچ  رس  وا  كاپ  تاذ 

« تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب دنوادخ  هک  ارچ  ادخ ) هب  هن  دناسر  یم نایز  دوخ  هب   ) دوش نادرگ  يور  نامرف ) نیا  زا   ) سک ره  «و 
(. ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  (َو 

همه عماـج  هک  اـجنآ  زا  و  تسوا ، دزن  زیچ  همه  یلـصا  عباـنم  نئازخ و  هک  ارچ  تسا ، زاـین  یب ناـگمه  زا  وا  دـندنمزاین و  وا  هب  همه 
109 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دمح  ره  هتسیاش  تسا  لامک  تافص 

.دشاب یم زین  شیاتس  و 

109 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

نآ هب  لبق  تایآ  رد  هک  راگدرورپ  تشهب  ترفغم و  تمحر و  يوس  هب  تقبـس  هک  اـجنآ  زا  ءاـیبنا ! ثعب  یلـصا  فدـه  هیآ 25 -) )
و هدرک ، هراشا  ینعم  نیا  هب  تسا  نآرق  تایآ  نیرتاوتحمرپ  زا  هک  هیآ  نیا  رد  دراد  یهلا » ناربهر   » يربهر هب  زاـین  دوب  هدـش  هراـشا 

اْنلَـسْرَأ ْدََـقل  « ) میداتـسرف نشور  لئالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  : » دـیامرف یم دـنک ، یم نایب  اقیقد  ار  اهنآ  همانرب  ءایبنا و  لاـسرا  فدـه 
(. ِتانِّیَْبلِاب انَلُسُر 

(. َنازیِْملا َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  « ) میدرک لزان  هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  قح  ییاسانش   ) نازیم و  ینامسآ )  ) باتک اهنآ  اب  «و 
(. ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  « ) دننک تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  »

و دـب ، زا  بوخ  لطاب و  زا  قح  شجنـس  رایعم  و  ینامـسآ ، بتک  نشور ، لئالد  دـندوب : زهجم  هلیـسو  هس  اـب  ناربماـیپ  بیترت  نیا  هب 
هس ینعی  نیناوق ، ماکحا و  هدننک  نایب  مه  و  ینامسآ ، باتک  مه  و  دشاب ، هزجعم ) « ) هنیب  » مه دیجم  نآرق  لثملا  یف  هک  درادن  یعنام 

.اوتحم کی  رد  دعب 
فادـها زا  یکی  نیا  تسا و  لدـع » طسق و   » يارجا نامه  لماک  تازیهجت  نیا  اـب  گرزب  نادرم  نیا  مازعا  زا  فدـه  لاـح  ره  هب  و 

.تسا ناربمایپ  لاسرا  ددعتم 
نایغط و هب  رس  هک  دنوش  یم ادیپ  يدارفا  زاب  دشاب  الاب  اوقت  داقتعا و  قالخا و  حطس  ردق  ره  یناسنا  هعماج  کی  رد  هک  اجنآ  زا  یلو 

نآ رد  هک  میدرک  لزان  ار  نهآ  و  : » دیامرف یم هیآ  همادا  رد  اذل  .دوب  دـنهاوخ  لدـع  طسق و  يارجا  عنام  دـنراد و  یم رب  یـشکندرگ 
(. ِساَّنِلل ُِعفانَم  ٌدیِدَش َو  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  «! ) تسا مدرم  يارب  یعفانم  دیدش و  يورین 

سأب  » نهآ و یئارجا  تنامض  زا  هک  دسرب  یئاهن  فده  هب  دناوت  یم یتقو  تلادع  يارجا  يارب  یهلا  ءایبنا  هناگ  هس  تازیهجت  يرآ !
.دشاب رادروخرب  نآ  دیدش »

«. تسا نآ  تقلخ  نهآ  ندرک  لزان  زا  روظنم  : » دومرف َدیِدَْحلا » اَْنلَْزنَأ  َو   » هلمج ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
110 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نینچمه  ینامسآ و  بتک  لوزن  ایبنا و  لاسرا  فادها  زا  رگید  یکی  هب  سپس 

يرای ار  شنالوسر  وا و  یـسک  هچ  دـنادب  دـنوادخ  اـت   » تسا نیا  فدـه  دـیامرف : یم هدرک ، هراـشا  نهآ  نوچمه  یلئاـسو  شنیرفآ 
(. ِْبیَْغلِاب ُهَلُسُر  ُهُرُْصنَی َو  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  « ) دننیبب ار  وا  هکنآ  یب دنک  یم

دنزیخ یم اپ  هب  وا  بتکم  ادخ و  يرای  هب  یناسک  هچ  دوش  راکشآ  ات  ینعی  تسوا ، ملع  ینیع  قیقحت  اجنیا  رد  دنوادخ  ملع  زا  روظنم 
هیآ رد  هک  تسا  نامه  هیبش  هیآ  نیا  موهفم  تقیقح  رد  دننز  یم زابرـس  گرزب  هفیظو  نیا  زا  یناسک  هچ  دـننک و  یم طسق  هب  مایق  و 
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.هدمآ نارمع  لآ  هروس   179
بیترت نیا  هب  دنک !» ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نیا  رگم  دراذگاو  دیتسه  امش  هک  تروص  نامه  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  دوبن  نکمم  »

.تسا هدوب  همانرب  نیا  گرزب  فادها  زا  رگید  یکی  هیفصت ، فوفص و  يزاس  ادج  و  اهناسنا ، ناحتما  نومزآ و  هلأسم 
دنوادخ هن  رگ  و  تسا ، لدع  طسق و  قح و  نیئآ  طسب  وا و  ناگدنیامن  نیئآ و  نید و  يرای  ینعم  هب  املسم  دنوادخ » يرای   » هب ریبعت 

.دندنمزاین وا  هب  ناگمه  و  درادن ، یسک  يرای  هب  يزاین 
(. ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  دنوادخ  : » هک دهد  یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ینعم  نیمه  تابثا  يارب  اذل 

فده یلو  دنادرگ ، زوریپ  ار  شئایلوا  دوبان و  ار  نانمـشد  یمامت  دنک و  ور  ریز و  ار  ناهج  همه  هراشا  کی  اب  تسا  نکمم  وا  يارب 
.تسا هدرک  قح  نیئآ  يرای  هب  توعد  ار  اهنآ  اذل  ددرگ ، یمن لصاح  قیرط  نیا  زا  تساهناسنا  لماکت  بیترت و  هک  یلصا 

110 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

لوصا هلـسلس  کی  نایب  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  نآرق  هویـش  میناد  یم هکنانچ  میداتـسرف ! يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  ناربمایپ  هیآ 26 -) )
لئاسم رکذ  زا  دـعب  زین  اجنیا  رد  دـشاب ، نآ  يارب  یئایوگ  دـهاش  ات  دـنک  یم نیـشیپ  ماوقا  تشونرـس  هب  هراـشا  دوخ ، تاـمیلعت  یلک 
نارفغ هب  لوـصو  رد  رگیدـکی  رب  مدرم  تقبـس  موزل  نـینچمه  و  نازیم ، باـتک و  تاـنیب و  هارمه  نـالوسر  لاـسرا  هراـب  رد  نیـشیپ 

111 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  درب و  یم مان  نیشیپ  ناربمایپ  ماوقا و  زا  یضعب  زا  نادیواج ، تداعس  راگدرورپ و 
.دزاس یم مسجم  اهنآ  یگدنز  رد  ار  یلک  لوصا 

ار میهاربا  حوـن و  اـم  : » دـیامرف یم هدرک ، عورـش  دـندوب  قـح  نـالوسر  هلـسلسرس  اـیبنالا و  خیـش  هک  مـیهاربا »  » و حوـن »  » زا تـسخن 
(. َباتِْکلا َةَُّوبُّنلا َو  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َمیِهاْربِإ َو  ًاحُون َو  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  « ) میداد رارق  باتک  توبن و  ود  نآ  نامدود  رد  و  میداتسرف ،

اهنآ زا  يرایـسب  دنا و  هتفای تیادـه  نآ  وترپ  رد  یهورگ  ، » دـنتفرگن هرهب  دـنوادخ  میظع  بهاوم  گرزب و  ثاریم  نیا  زا  یگمه  اما 
(. َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  ٍدَتْهُم َو  ْمُْهنِمَف  « ) دنراکهنگ

نیا رگید ، مزعلا  اولوا  ربمایپ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  وا  زا  دعب  و  دـش ، عورـش  مالّـسلا  هیلع  حون  زا  نیئآ  تعیرـش و  اب  مأوت  توبن  يرآ !
.دیشخب موادت  ار  طخ 

111 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

، هدرک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  لـبق  اـهنآ  نیرخآ  و  رگید ، ياـیبنا  هلـسلس  هـب  يا  هتـسب رـس  هراـشا  سپـس  هیآ 27 -) )
(. اِنلُسُِرب ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َُّمث  « ) میداتسرف ار  دوخ  رگید  نالوسر  نانآ  یپ  رد  سپس  : » دیازفا یم

هیلع حیـسم  ترـضح  هب  تبون  ات  دنداد  رارق  مدرم  هار  ارف  ار  تیاده  غارچ  دندرک و  مایق  گنهامه  یفادـها  اب  يرگید  زا  دـعب  یکی 
.دیسر مالّسلا 

(. َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِِعب  اْنیَّفَق  َو  « ) میدرک ثوعبم  ار  میرم  نب  یسیع  نانآ  زا  دعب  «و 
(. َلیِْجنِْإلا ُهاْنیَتآ  َو  « ) میدرک اطع  لیجنا  وا  هب  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  مالّسلا  هیلع  حیسم  ینامسآ  باتک  هب  سپس 

َو « ) میداد رارق  تمحر  تفأر و  دندرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  لد  رد  و  : » دیامرف یم دیوگ ، یم نخـس  وا  ناوریپ  ياهیگژیو  زا  دعب 
(. ًۀَمْحَر ًۀَْفأَر َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اْنلَعَج 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2275 

http://www.ghaemiyeh.com


قح یلو  دوب  ادخ  يدونشخ  بلج  ناشفده  میدوب ، هتـشادن  رّرقم  نانآ  رب  ام  دندوب ، هدرک  عادبا  هک  ار  یتّینابهر  و  : » دیازفا یم سپس 
ًۀَِّینابْهَر َو  « ) دنقـساف اهنآ  زا  يرایـسب  و  میداد ، شاداپ  دـندروآ  نامیا  هک  اـهنآ  زا  یناـسک  هب  اـم  ور  نیا  زا  دـندرکن ، تیاـعر  ار  نآ 

112 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اَْنیَتآَف  اِهتَیاعِر  َّقَح  اهْوَعَر  امَف  ِهَّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلِإ  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا 
( َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  ْمُهَرْجَأ َو  ْمُْهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

یعون زاغآ  رد  یلو  دـندرک ، عادـبا  وا  زا  دـعب  ار  نآ  شناوریپ  هدوبن و  حیـسم  نیئآ  رد  تینابهر »  » هک دوش  یم هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  .
جئار مدرم  نایم  رد  نونکا  مه  هک  يا  هنـسح ياهتنـس  مسارم و  زا  يرایـسب  دننام  دش ، یم بوسحم  کین  تاعادـبا  زا  یئارگدـهز و 

اب هدولآ  دیئارگ و  فارحنا  هب  ادعب  تنس  نیا  یلو  دنک ، یمن هیکت  عرش  صاخ  روتسد  عیرشت و  ناونع  هب  نآ  يور  زین  یسک  و  تسا ،
.دش یتشز  ناهانگ  یتح  یهلا و  نامرف  فلاخم  يروما 

ياوزنا  » رگید و  دوـب ، اـیند  كراـت  ناـنز  نادرم و  يارب  جاودزا » مـیرحت   » تیناـبهر هـنیمز  رد  نایحیـسم  تـشز  ياهتعدـب  هـلمج  زا 
رد یگدـنز  تدابع و  يارب  هداتفا  رود  ياهرید  اـه و  هعموص باـختنا  و  عاـمتجا ، رد  ناـسنا  فئاـظو  هب  ندز  اـپ  تشپ  و  یعاـمتجا »

.دمآ دوجو  هب  اهنابهر  یگدنز  زکارم  اهرید و  رد  يدایز  دسافم  سپس  دوب ، عامتجا  زا  رود  یطیحم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  هدرک  موکحم  ار  تینابهر »  » تّدش هب  مالسا 

«. تسادخ هار  رد  داهج  نم  تما  تینابهر  هتشادن ، ررقم  نم  تما  يارب  ار  تینابهر  لاعتم  دنوادخ  »

112 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

هراشا

هیآ 28) )

112 ص :  لوزن ..... : نأش 

يوس هب  رفن  داـتفه  اـب  ار  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک : هدـش  لـقن  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  دروم  رد 
ماـگنه هب  دروآ ، ناـمیا  دوـمن و  تباـجا  و  درک ، مالـسا  هب  توـعد  ار  يو  و  دـش ، دراو  یـشاجن  رب  وا  داتـسرف ، هشبح ) هـب   ) یـشاجن

یّلـص ربمایپ  نیا  تمدخ  هک  هد  هزاجا  ام  هب  دنتفگ : رفعج  هب  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  روشک  نآ  لها  زا  نت  لهچ  هشبح  زا  تشگزاب 
.دندمآ هنیدم  هب  رفعج  هارمه  و  میرادب ، هضرع  وا  رب  ار  دوخ  مالسا  میسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا 

روشک هب  دیئامرف  هزاجا  رگا  دندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دندرک ، هدهاشم  ار  اهناملـسم  یلام  رقف  هک  یماگنه 
.مینک میسقت  ناناملسم  اب  میروایب و  هارمه  ار  دوخ  لاوما  میدرگزاب و  دوخ 

113 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دومرف  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
.درک دیجمت  اهنآ  زا  دیدرگ و  لزان  صصق  هروس  ات 54  هیآ 52  ماگنه  نیا  رد 

شاداپ اهنآ  : » دندینـش تسا - روبزم  تایآ  لیذ  رد  هک  ار - هلمج  نیا  هک  یماگنه  دـندوب  هدرواین  ناـمیا  هک  باـتک  لـها  زا  يدارفا 
هب هک  یناسک  ناناملـسم ! يا  دنتفگ : دنداتـسیا و  ناناملـسم  ربارب  رد  دنراد » یم تفایرد  راب  ود  ناشتماقتـسا  ربص و  رطاخ  هب  ار  دوخ 
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دراد شاداپ  کی  دـشاب  هتـشاد  نامیا  ام  باتک  هب  اهنت  هک  یـسک  نیا  ربانب  دـنراد ، شاداپ  ود  دـنروایب  نامیا  ام  باتک  امـش و  باتک 
هک تشاد  مالعا  و  دش ، لزان  هیآ  ود  نیا  هک  دوب  اجنیا  دیرادن ! ام  رب  یتلیضف  امش  ناتدوخ  فارتعا  هب  نیا  ربانب  امـش ! شاداپ  دننامه 

ندروآ تسد  هب  رب  یئاناوت  اهنآ  دننادب  باتک  لها  : » دوزفا سپـس  و  ترفغم ، یهلا و  رون  رب  هوالع  دـنراد ، شاداپ  ود  زین  ناناملـسم 
«! دنرادن یهلا  تمحر  لضف و  زا  يزیچ 

113 ص :  ریسفت ..... :

هیآ هیآ و  نیا  دوب ، نایم  رد  نایحیسم  باتک و  لها  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دنراد : یهلا  تمحر  زا  مهس  ود  هک  اهنآ 
.تسا هدمآ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  رب  تسا  یلیمکت  دعب 

اوُقَّتا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیروایب نامیا  شلوسر  هب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم تسخن 
(. ِِهلوُسَِرب اُونِمآ  َهَّللا َو 

، خـسار نامیا  زونه  یلو  دـندوب  هتفریذـپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  رهاظ  رد  هک  دنتـسه  ینانمؤم  همه  هیآ  رد  بطاـخم 
.دندوب هدرکن  ادیپ  دوش ، رهاظ  اهنآ  لامعا  رد  دنک و  نشور  ار  اهنآ  ناج  قامعا  هک  ینامیا 

ات  » دـینک نینچ  دـیامرف : یم هدرک ، هراشا  دوش  یم لصاح  اوقت  قیمع و  نامیا  هیاس  رد  هک  گرزب  تبهوم  هس  هب  هیآ  هلابند  رد  سپس 
دیورب و هار  دوخ ) یگدنز  ریسم  رد  مدرم و  نایم  رد   ) نآ اب  هک  دهد  رارق  يرون  امـش  يارب  و  دشخبب ، امـش  هب  شتمحر  زا  مهـس  ود 
ْمَُکل َو ْرِفْغَی  ِِهب َو  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دشخبب و  ار  امـش  ناهانگ 

(. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا 
زین ترخآ  رد  و  امرف ، تمحرم  یکین  ام  هب  ایند  رد  ادنوادخ  : » هدـمآ هرقب  هروس  هیآ 201  رد  هک  تسا  ناـمه  هرهب  ود  نیا  زا  روظنم 

114 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نک .» تیانع  یکین 
هب و  ترخآ ، هن  و  دراد ، ایند  هب  یـصاصتخا  هن  دراد ، يا  هدرتسگ قلطم و  موهفم  ِِهب » َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو   » اهنآ شاداـپ  نیمود 
نآ وترپ  رد  و  دـنیبب ، هدرپ  یب ار  قیاـقح  هرهچ  و  دوش ، هدـیچرب  نمؤم  بلق  زا  اـهباجح  هک  دوش  یم ببـس  اوقت  ناـمیا و  رگید  ریبـعت 
رب باجح  نیرتمهم  تخانـش و  عنام  نیرتگرزب  هک  ارچ  دـنمورحم  نآ  زا  ناـمیا  یب دارفا  هک  دوش  یم وا  بیـصن  یـصاخ  ینیب  نشور 

، تساـیند قرب  قرز و  هداـم و  لاـگنچ  رد  تراـسا  زارد و  رود و  ياـهوزرآ  لاـمآ و  شکرـس و  ياهــسوه  يوـه و  یمدآ و  بـلق 
هک نانچ  نآ  ار  قیاقح  و  دبات ، یم بلق  هحفـص  رب  تقیقح  باتفآ  تسـشن  ورف  اهرابغ  درگ و  نیا  اوقت  نامیا و  وترپ  رد  هک  یماگنه 

.دبای یم رد  تسه 

114 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 57) دیدحلا ةروس 

ياهـشاداپ نیا  دـیامرف : یم هدـمآ ، لـبق  هیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیلد  ناـیب  تسا  هروـس  نیا  هیآ  نیرخآ  هک  هـیآ  نـیا  هیآ 29 -) )
دنتـسین و ادخ  لضف  زا  يزیچ  رب  رداق  اهنآ  هک  دـننادب  باتک  لها  ات   » تسا نآ  رطاخ  هب  ترفغم  تینارون و  رب  هوالع  یهلا  فعاضم 

ُلْهَأ َمَْلعَی  اَّلَِئل  « ) تسا میظع  لضف  ياراد  دـنوادخ  دـشخب و  یم ار  نآ  دـهاوخب  سک  ره  هب  تسوا ، تسد  هب  تمحر ) و   ) لضف مامت 
(. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنَأ  ِهَّللا َو  ِلْضَف  ْنِم  ٍء  ْیَش یلَع  َنوُرِدْقَی  اَّلَأ  ِباتِْکلا 
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- ناناملـسم هدیقع  قبط  دنا - هدروآ دّمحم  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  یهورگ  هب  دنوادخ  دـنتفگ : یم هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  نیا 
خـساپ اهنآ  هب  نآرق  ناناملـسم ! رگید  دـننامه  میـشاداپ  کـی  ياراد  میا  هدرواـین وا  هب  ناـمیا  هک  اـم  نیا  رباـنب  دـهد ، یم شاداـپ  ود 
یهورگ اما  دنراد و  نیـشیپ  ءایبنا  مامت  ادخ و  لوسر  هب  نامیا  اهنآ  همه  هک  ارچ  دنـشاداپ ، ود  ياراد  امومع  ناناملـسم  هک  دیوگ  یم

دنهاوخب سک  ره  هب  هک  تسین  نانآ  رایتخا  رد  یهلا  تمحر  هک  دننادب  ات  دنرادن  یمهـس  چـیه  دـنا  هدرواین نامیا  هک  باتک  لها  زا 
« دیدح هروس  نایاپ  ! » دنراد غیرد  دنهاوخب  سک  ره  زا  دنهدب و 

115 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

115 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 28  زاغآ 

115 ص :  [ ..... 58  ] هلداجم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 22  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

115 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

نیملـسم ریغ  نیملـسم و  اب  طباور  و  یعامتجا ، یگدـنز  ماـظن  و  یهقف ، ماـکحا  زا  رتشیب  یندـم »  » ياـه هروس تعیبط  قبط  هروس  نیا 
: درک هصالخ  شخب  هس  رد  ناوت  یم ار  نآ  ياهثحب  عومجم  و  دیوگ ، یم نخس 

ار نآ  مالـسا  و  دش ، یم بوسحم  یمئاد  یئادج  قالط و  یعون  تیلهاج  رد  هک  دیوگ  یم راهظ »  » مکح زا  نخـس  لوا  شخب  رد  - 1
.داد رارق  حیحص  ریسم  رد  درک و  لیدعت 

نینچمه و  یـشوگ ) رد  نانخـس  « ) يوجن  » زا عـنم  هلمج  زا  تسلاـجم  بادآ  هراـب  رد  اهروتـسد  هلـسلس  کـی  يرگید  شخب  رد  - 2
.دنوش یم سلجم  دراو  هزات  هک  یناسک  هب  نداداج 

نانمـشد اب  اما  دـندز  یم مالـسا  زا  مد  ارهاظ  هک  اهنآ  و  ناقفانم ، هراب  رد  يا  هدـنبوک حورـشم و  ایوگ و  ثحب  شخب ، نیرخآ  رد  - 3
هب ار  اهنآ  و  دراد ، یم رذـح  رب  نیقفاـنم  نیطایـش و  بزح  رد  دورو  زا  ار  نیتسار  نیملـسم  هدرک ، حرطم  دنتـشاد ، ّرـس  رـس و  مالـسا 

116 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم توعد  هّللا » بزح   » هب ندش  قحلم  و  هّللا » یف  ضغب   » و هّللا » یف  بح   » تیاعر
.تسا هدمآ  نآ  نیتسخن  هیآ  رد  هک  تسا  يریبعت  رطاخ  هب  هلداجم »  » هب هروس  يراذگمان 

116 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

راک هب  دـشیدنیب و  نآ  رد  و   ) دـنک توالت  ار  هلداـجم  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
« .دوب دهاوخ  هّللا  بزح  هرمز  رد  تمایق  رد  ددنب )

دناوخب هضیرف  ياهزامن  رد  ار  هلداجم  دیدح و  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  نینچمه 
و دنیب ، یمن يدب  زگره  شا  هداوناخ دوخ و  رد  و  دنک ، یمن باذع  یگدنز  لوط  مامت  رد  ار  وا  زگره  دـنوادخ  دـهد ، همادا  ار  نآ  و 

«. دوش یمن یلاح  دب  رقف و  راتفرگ  زین 
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ياوتحم ندرک  هدایپ  توالت  زا  فدـه  هک  دـهد  یم ناشن  دوخ  نیا  و  تسا ، نشور  قوف  ياهـشاداپ  اب  اه  هروس نیا  ياوتحم  بساـنت 
.لمع هشیدنا و  زا  یلاخ  یتوالت  هن  تسا  یگدنز  رد  نآ 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

116 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

116 ص :  لوزن ..... : نأش 

دروم ارجام  کی  رد  دوب  تماص » نب  سوا   » شرـسمه و  جرزخ »  » هفیاط زا  هک  هلوخ »  » مان هب  راصنا  هفیاط  زا  ینز  هک : دـنا  هدرک لقن 
تبـسن وت  یّما  رهظک  ّیلع  تنا  : » تفگ و  تفرگ ، وا  زا  یئادج  رب  میمـصت  دوب  ییوخدـنت  درم  هک  وا  و  تفرگ ، رارق  شرهوش  مشخ 

!«. یتسه نم  ردام  نوچمه  نم  هب 
دناوتب هک  دـش  یم دازآ  نز  هن  دوب و  تشگزاب  لباق  هن  هک  دوب  یقالط  اما  دوب  تیلهاـج  ناـمز  رد  قـالط  زا  یعون  تقیقح  رد  نیا  و 

.دهد خر  دوب  نکمم  رادرهوش  نز  کی  يارب  هک  دوب  یتلاح  نیرتدب  نیا  و  دنیزگرب ، دوخ  يارب  يرسمه 
.دش نامیشپ  درم  هک  تشذگن  يزیچ 

ارم ینامز  تماص » نب  سوا   » مرسمه ادخ ! لوسر  يا  درک : لقن  نینچ  ار  ارجام  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نز 
هدرک راهظ »  » الاح درک ، فرـصم  ار  نم  لاوما  لیماف ، تورث و  لام و  لامج و  بحاـص  مدوب و  ناوج  هک  دـیزگرب  دوخ  تیجوز  هب 

117 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
نز يا ! هدش مارح  وا  رب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میدرگزاب !؟ قباس  یگدنز  هب  ام  هک  تسه  یهار  ایآ  هدش ، نامیـشپ  و 

ار ملاح  تدش  زاین و  یگراچیب و  ادنوادخ ! : » درک ضرع  دروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  ماجنا  رـس  درک ، یم حاحلا  رارـصا و  یپ  رد  یپ 
«. اشگب ار  لکشم  نیا  نک و  لزان  تربمایپ  رب  ینامرف  ادنوادخ ! منک ، یم تیاکش  وت  هب 

لکـشم لح  هار  هک  دـش  لزاـن  وا  رب  هروس  نیا  زاـغآ  هیآ  راـهچ  و  داد ، تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  یحو  لاـح  اـجنیا  رد 
.دهد یم ناشن  ینشور  هب  ار  راهظ » »

117 ص :  ریسفت ..... :

: دـیامرف یم تسا ، نشور  هروس  نیتسخن  تایآ  ریـسفت  دـش  هتفگ  لوزن  نأش  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  یلهاج ! تشز  لمع  کـی  راـهظ » »
ِیتَّلا َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَق   ) درک تباجا  ار  وا  ياضاقت  و  دینـش » دوب ، هدرک  هعجارم  وت  هب  شرهوش  هراب  رد  هک  ار  ینز  نخـس  دـنوادخ  »

(. اهِجْوَز ِیف  َُکلِداُجت 
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لکشم لح  ياضاقت  شهاگـشیپ  زا  و  درک » یم تیاکـش  دنوادخ  هب   » تشاد هلداجم  وت  اب  هک  نیا  رب  هوالع  نز  نآ  دیازفا : یم سپس 
(. ِهَّللا َیلِإ  یِکَتْشَت  َو   ) دومن

(. امُکَرُواحَت ُعَمْسَی  ُهَّللا  َو  « ) دینش یم شلکشم ) لح  رد   ) ار نز ) نآ  رارصا  و   ) امش يوگتفگ  دنوادخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  »
(. ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  « ) تسانیب اونش و  دنوادخ  «و 

اج همه  وا  دشاب ، هتشاد  یئاونـش  یئانیب و  ياضعا  هب  يزاین  هکنآ  یب تسا ، تارـصبم »  » و تاعومـسم »  » همه زا  هاگآ  دنوادخ ، يرآ !
.دونش یم ار  ینخس  ره  دنیب و  یم ار  زیچ  همه  تسا و  رظان  رضاح و 

117 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

مه رد  عطاق  هاتوک و  ياه  هلمج اب  ار  یفارخ  هدیقع  نیا  هشیر  همدقم  ناونع  هب  دور و  یم راهظ  مکح  نایب  غارـس  هب  سپـس  هیآ 2 -) )
نم هب  تبسن  وت  یّما  رهظک  ّیلع  تنا  دنیوگ : یم و   ) دننک یم راهظ  ناشنارسمه  هب  تبـسن  هک  امـش  زا  یناسک  : » دیامرف یم دبوک ، یم

َنیِذَّلا «! ) دـنا هدروآ اـیند  هب  ار  اـهنآ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـشناردام  دنتـسین ، ناـشناردام  زگره  ناـنآ  یتـسه ) مرداـم  هلزنم  هب 
118 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ْمُهَنَْدلَو .) ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاهَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاهَّمُأ  َّنُه  ام  ْمِِهئاِسن  ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی 

ظافلا اب  يزاب  قیرط  زا  زگره  هک  تسا  یجراـخ  ینیع  تیعقاو  کـی  دوش ، تسرد  نخـس  اـب  هک  تسین  يزیچ  ندوب  دـنزرف  رداـم و 
.دوش یمن لصاح 

(. ًاروُز ِلْوَْقلا َو  َنِم  ًارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإ  َو  « ) دنیوگ یم لطاب  تشز و  ینخس  اهنآ  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  و 
هظحل زا  و  دوش ، یمن لـماش  ار  هتـشذگ  لاـمعا  یهلا  فیلاـکت  هک  اـجنآ  زا  یلو  رکنم ، مارح و  تسا  یلمع  راـهظ »  » هیآ نیا  قباـطم 

مه دشخب و  یم مه  ٌروُفَغ .) ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  « ) تسا هدـنزرمآ  هدنـشخب و  دـنوادخ  و  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  دراد ، تیمکاح  لوزن 
.دناشوپ یم

.دشخب یم ار  وا  دنوادخ  دشاب ، نارگن  دیابن  هدش  لمع  نیا  بکترم  تایآ  نیا  لوزن  زا  لبق  یناملسم  رگا  نیا  ربانب 
.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  هراّفک  هلأسم  لاح  ره  هب  اما 

118 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

يارب ینیگنس  اتبسن  هرافک  اذل  دوش  هتفرگ  هدیدان  مالسا  رظن  زا  هک  دوبن  يزیچ  هدننز  تشز و  نخـس  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 3 -) )
زاب دوخ  هتفگ  زا  سپـس  دـننک ، یم راهظ  ار  دوخ  نارـسمه  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم دـنک ، يریگولج  نآ  رارکت  زا  اـت  هداد  رارق  نآ 
اُولاق اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاـِسن  ْنِم  َنوُرِهاـُظی  َنیِذَّلا  َو  « ) دـننک دازآ  ار  يا  هدرب مه  اـب  اـهنآ  یـسنج  شزیمآ  زا  شیپ  دـیاب  دـندرگ ، یم

(. اَّساَمَتَی ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف 
(. ِِهب َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ  « ) دیوش یم هداد  زردنا  نآ  هب  هک  تسا  يروتسد  نیا  : » دیازفا یم سپس 

سوفن تیبرت  يرادیب و  زردنا و  ببس  نیا  اریز  تسا ، یلداعتمان  نیگنس و  هراّفک  راهظ »  » لباقم رد  يا  هراّفک نینچ  هک  دینکن  نامگ 
.دینک لرتنک  مارح  تشز و  ياهراک  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  دیناوتب  ات  تسامش ،

هبنج هک  تاریزعت  بلاغ  زا  شریثأت  دراد  یلام  هبنج  هک  یئاه  هراّفک اسب  يا  و  دراد ، یتیبرت  هدـنرادزاب و  هبنج  تاراّفک  ماـمت  ـالوصا 
.تسا رتشیب  دراد  یندب 
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119 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دننک  یلاخ  هراّفک  راب  ریز  زا  هناش  یئاه  هناهب اب  یضعب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و 
هچنآ هب  دنوادخ  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دنشاب ، هتـشاد  یـسنج  شزیمآ  راهظ »  » زا دعب  دوخ  رـسمه  اب  دنهد  هراّفک  هک  نیا  نودب  و 

! امش تاّین  زا  مه  هراّفک و  كرت  زا  مه  تسا و  هاگآ  راهظ  زا  مه  ٌرِیبَخ .) َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا 

119 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

زین دـمآ و  لوزن  نأش  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسین ، ریذـپ  ناـکما  مدرم  همه  يارب  هدرب  کـی  ندرک  دازآ  هک  اـجنآ  زا  زین  و  هیآ 4 -) )
ام رـصع  رد  هک  هنوگ  نامه  دوشن - ادـیپ  راک  نیا  يارب  يا  هدرب اما  دـشاب  هدرب  ندرک  دازآ  هب  رداق  یلاـم  رظن  زا  ناـسنا  تسا  نکمم 
هب دوش  رکذ  ناگدرب  يدازآ  يارب  ینیـشناج  دعب  هلحرم  رد  هک  دنک  یم باجیا  مالـسا  ندوب  یگنادواج  یناهج و  اذـل  تسا - نینچ 

: دیامرف یم ثحب  دروم  هیآ  رد  لیلد  نیمه 
ِْنیَرْهَـش ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  « ) دریگب هزور  شزیمآ  زا  لبق  یپایپ  هام  ود  دـشاب  هتـشادن  يا ) هدرب ندرک  دازآ   ) یئاناوت هک  یـسک  «و 

(. اَّساَمَتَی ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعباتَتُم 
دناوت یم دراد  قیمع  رثا  سوفن  بیذـهت  حور و  هیفـصت  رد  هزور  هک  اجنآ  زا  هوالع  هب  دراد ، يا  هدـنرادزاب قیمع  رثا  زین  هراـفک  نیا 

.دریگب هدنیآ  رد  ار  لامعا  هنوگ  نیا  رارکت  ولج 
یلو دنا ، هداد اوتف  نآ  قبط  رب  زین  تنس  لها  ياهقف  زا  يرایسب  و  دوش ، ماجنا  یپ  رد  یپ  زور  تصش  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  هتبلا 

دریگب هزور  لوا  هام  لابند  هب  زور ) کـی  یتح   ) ار مود  هاـم  زا  یمک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  تاـیاور  رد 
.تسا هیآ  روهظ  رب  مکاح  حیرصت  نیا  دوب و  دهاوخ  یپ  رد  یپ  هام  ود  نیعباتتم و  نیرهش  قادصم 

رکذ نآ  يارب  يرگید  نیـشناج  دنتـسین ، هزور  یلاوتم  هاـم  ود  ینعی  مود  هراّـفک  ماـجنا  هب  رداـق  زین  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  زا  و 
(. ًانیِکْسِم َنیِّتِس  ُماعْطِإَف  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَمَف  « ) دنک ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دناوتن  مه  ار  نیا  هک  یسک  و  : » دیامرف یم هدرک ،

دودح  ) ماعط دم »  » کی رد  یمالـسا  تایاور  رد  اما  دوش ، ریـس  هدعو  کی  رد  هک  دهد  اذغ  يا  هزادنا هب  هک  تسا  نیا  ماعطا »  » رهاظ
.تسا هدش  نییعت  مرگ )  750

ادـخ و هب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  تاراّـفک  هنوـگ  نـیا  یلـصا  فدـه  هـب  رگید  راـب  هـیآ  هلاـبند  رد  سپس 
120 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ِِهلوُسَر .) ِهَّللِاب َو  اُونِمُْؤِتل  َِکلذ  « ) دیروایب نامیا  شلوسر 

دنبیاپ المع  املع و  یهلا  تاررقم  هب  تبـسن  ار  ناسنا  و  دـنک ، یم مکحم  ار  نامیا  ياه  هیاپ تاراّفک  هلیـسو  هب  ناـهانگ  ناربج  يرآ !
، تسا یهلا  ياهزرم  اهنیا  : » دیوگ یم دننک  یقلت  يدج  رما  کی  ار  هلأسم  نیا  ناناملسم  همه  هک  نیا  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و  دزاس ! یم

(. ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  ِهَّللا َو  ُدوُدُح  َْکِلت  َو  « ) دنراد یکاندرد  باذع  دننک  تفلاخم  نآ  اب  هک  یناسک  و 
.تسین زاجم  نآ  زا  روبع  هک  دنیوگ  یم یهلا » دودح   » ور نیا  زا  ار  یهلا  نیناوق 

دناوت یم شرسمه  دنک ، راهظ  شرسمه  هب  تبسن  یـسک  هاگ  ره  نیا  ربانب  هدرک ، موکحم  تّدش  هب  ار  راهظ »  » مالـسا میدید  هکنانچ 
اما ددرگ ، زاب  یئوشانز  یگدـنز  هب  ای  دوش و  ادـج  وا  زا  قالط  قیرط  زا  امـسر  ای  هک  دزاس  فظوم  ار  وا  عرـش  مکاـح  هب  هعجارم  اـب 

.دهدب هراّفک  میدناوخ  قوف  تایآ  رد  هک  یبیترت  هب  دیاب  تشگزاب  زا  شیپ 

120 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 
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تیاعر ار  یهلا  دودح  هک  درک  یم راطخا  ناگمه  هب  لبق  هیآ  هلمج  نیرخآ  هک  اجنآ  زا  دننک  یم ینمـشد  ادخ  اب  هک  اهنآ  هیآ 5 -) )
ادخ و اب  هزرابم  هب  هکلب  هدرک ، زواجت  دودح  نیا  زا  اهنت  هن  هک  دیوگ  یم نخـس  یناسک  زا  اجنیا  رد  دنیامنن ، زواجت  نآ  زا  و  دـننک ،

.دزاس یم نشور  رگید  ناهج  ایند و  نیا  رد  ار  اهنآ  تشونرس  دنا و  هتساخرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  وا  ربمایپ 
لیلذ راوخ و  اهنآ  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نآ  دندش  لیلذ  راوخ و  دننک  یم ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  امَک  اُوِتبُک  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  « ) دندش
(. ٍتانَِّیب ٍتایآ  اْنلَْزنَأ  ْدَق  َو  « ) میدرک لزان  ینشور  تایآ  ام  : » دیازفا یم سپس 

دیاب دننک  تفلاخم  رگا  لاح  نیا  اب  و  تسا ، هدنامن  یقاب  تفلاخم  يارب  يا  هناهب رذع و  هدش و  تجح  مامتا  یفاک  ردق  هب  نیا ، ربانب 
.دنوش تازاجم 

(. ٌنیِهُم ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو  « ) تسا تمایق ) رد   ) يا هدننک راوخ  باذع  نارفاک  يارب   » هکلب دنوش  یم تازاجم  ایند  نیا  رد  اهنت  هن 
رد و  تسویپ ، عوقو  هب  دندوب  هداتسیا  نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یناسک  دروم  رد  یهلا  دیدهت  نیا  لاح  ره  هب 

121 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تلذ  اب  نآ  ریغ  قدنخ و  ربیخ و  ردب و  ياهگنج 
.تشگ زوریپ  اج  همه  رد  مالسا  دیچیپ و  مه  رد  ار  اهنآ  تکوش  تردق و  راموط  هکم  حتف  ماجنا  رس  و  دندش ، ورب  ور  تسکش  و 

121 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

: دیوگ یم نینچ  اهنآ  يورخا  باذع  عوقو  نامز  فیصوت  رد  هیآ  نیا  هیآ 6 -) )
اِمب ْمُُهئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  « ) دزاس یم ربخ  اب  دنداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  دزیگنا و  یم رب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هک  زور  نآ  رد  »

(. اُولِمَع
(. ُهوُسَن ُهَّللا َو  ُهاصْحَأ  « ) دندرک ششومارف  اهنآ  هتشاد و  هگن  ار  نآ  باسح  دنوادخ  هک  یلامعا  »

ربارب رد  رـشحم  هنحـص  رد  دروآ و  یم ناـشدای  هب  ار  اـهنآ  هدـش  شومارف  ناـهانگ  دـنوادخ  هک  تسا  یکاـندرد  باذـع  دوخ  نیا  و 
.دنوش یم اوسر  قیالخ 

(. ٌدیِهَش ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  « ) تسا رظان  دهاش و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
ار ام  دیاقع  تاین و  هکلب  لامعا ، طقف  هن  هک  دنک  یم باجیا  ام  نورب  نورد و  رد  نامز و  ره  رد  اج و  همه  رد  دنوادخ  روضح  يرآ 

.دیامرف وگزاب  ار  همه  تسا  زوربلا » موی   » هک گرزب  زور  نآ  رد  دنک و  شرامش 

121 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

رد ياهوگتفگ  « ) يوجن  » هلأسم هب  ار  نخـس  زیچ  همه  رب  وا  یهاگآ  اج و  همه  رد  دـنوادخ  روضح  رب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 7 -) )
َهَّللا َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دـناد یم تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  یناد  یمن ایآ  : » دـیامرف یم دـشک ، یم یـشوگ )

(. ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی 
اوجن مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چیه  و  تساهنآ ، نیمراهچ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننک  یمن اوجن  مه  اب  رفن  هس  هاگ  چـیه  : » دـیازفا یم سپس 

(. ْمُهُسِداس َوُه  اَّلِإ  ٍۀَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  « ) تساهنآ نیمشش  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننک  یمن
َوُه اَّلِإ  َرَثْکَأ  ـال  َکـِلذ َو  ْنِم  ینْدَأ  ـال  َو  « ) دنـشاب هک  اـج  ره  تساـهنآ  هارمه  وا  هک  نیا  رگم  نآ ، زا  رتشیب  هن  رتمک و  يدادـعت  هن  «و 
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(. اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم 
122 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ره  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دزاس  یم هاگآ  ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  تمایق  زور  سپس  »

(. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  « ) تساناد يزیچ 
رگ و  تسا ، هاگآ  زیچ  همه  زا  رظان و  رضاح و  اج  همه  رد  وا  هک  تسا  نیا  تساهنآ  نیمشش  ای  نیمراهچ  دنوادخ  هک  نیا  زا  روظنم 

.درادن دننام  لثم و  ریظن و  هیبش و  هکلب  دوش ، یم دادعا  هب  فیصوت  زگره  هن  دراد و  ناکم  هن  شکاپ  تاذ  هن 

122 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

هراشا

هیآ 8) )

122 ص :  لوزن ..... : نأش 

.تسا هیآ  زا  تمسق  کی  هب  طوبرم  مادک  ره  هک  هدش  لقن  لوزن  نأش  ود  هیآ  نیا  دروم  رد 
ياه هراشا دوخ  ياهمـشچ  اب  هاگ  دـندرک و  یم اوجن  نانمؤم  زا  ادـج  ناـشدوخ  ناـیم  رد  ناـقفانم  دوهی و  زا  یعمج  هک : نیا  تسخن 

نانمؤم دـندرک  رارکت  ار  راک  نیا  هک  یماگنه  دـش ، یم نانمؤم  هودـنا  مغ و  ثعاب  نیمه  و  دنتـشاد ، ناـنمؤم  هب  يا  هدـننک تحاراـن 
اب ناناملـسم  ربارب  رد  سک  چیه  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـندومن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  تیاکش 

(. درک دیدهت  راک  نیا  رب  تخس  ار  اهنآ  و   ) دش لزان  هیآ  دندرک ، رارکت  مه  زاب  دندادن ، شوگ  اهنآ  اما  دنکن ، اوجن  يرگید 
ماّسلا : » دـنتفگ کیلع » مالّـسلا   » ياـج هب  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تمدـخ  دوهی  زا  یهورگ  هک : هدـش  لـقن  نینچمه 

(. تسا داب ، وت  رب  یگتسخ  تلالم و  ای  وت  رب  گرم  شموهفم  هک  « ) مساقلا ابا  ای  کیلع 
«. داب امش  رب  نیمه  مکیلع  و  : » دومرف اهنآ  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

دنک تنعل  ادخ  امـش ، رب  گرم  مکیلع  بضغ  هّللا و  مکنعل  ماّسلا و  مکیلع  : » متفگ مدـش و  بلطم  نیا  هجوتم  نم  دـیوگ : یم هشیاع 
.زیهرپب یئوگدب  تنوشخ و  زا  نک و  ارادم  دومرف : نم  هب  ربمایپ  دنک !» بضغ  و  ار ، امش 

هک دوب  اـجنیا  متفگ ! مکیلع »  » باوـج رد  نم  هک  يدینـشن  مه  وـت  رگم  دوـمرف : وـت !» رب  گرم  : » دـنیوگ یم يونـش  یمن رگم  متفگ :
.تسا هتفگن  امش  هب  یتیحت  نانچ  ادخ  هک  دنیوگ  یم یتیحت  دنیآ  یم امش  دزن  هورگ  نیا  هک  یماگنه  هک  درک  لزان  هیآ  دنوادخ 

122 ص :  ریسفت ..... :

.تساوجن ياهثحب  همادا  نانچمه  اجنیا  رد  تسا ! ناطیش  زا  اوجن » »
123 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهن  یشوگ ] رد  نانخس  اوجن -[  زا  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 

اوجن هب  ادـخ  لوسر  ینامرفان  يدـعت و  هانگ و  ماـجنا  يارب  و  دـندرگ ، یم زاـب  دـندوب  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  يراـک  هب  سپـس  دـندش 
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(. ِلوُسَّرلا ِۀَیِصْعَم  ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلِاب َو  َنْوَجانَتَی  ُْهنَع َو  اوُُهن  اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  يوْجَّنلا  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  « ) دنزادرپ یم
ینارگن و دیلوت  اتاذ  هک  يراک  دـنزیهرپب  اوجن  زا  هک  دوب  هدـش  هداد  رادـشه  اهنآ  هب  البق  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

.دنک یم نارگید  رد  ینامگدب 
ار وت  دـنیآ  یم وت  دزن  هک  یماگنه  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دوهی  ناقفانم و  فالخ  لاـمعا  زا  رگید  یکی  هب  نخـس  نیا  همادا  رد 

(. ُهَّللا ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اِمب  َكْوَّیَح  َكُؤاج  اذِإ  َو  « ) تسا هتفگن  وت  هب  ادخ  هک  دنیوگ  یم يدماشوخ ) و   ) یتّیحت
رد نآرق  تایآ  رد  نآ  هیبش  هک  دـشاب  یم کیلع » هّللا  مالـس   » ای کـیلع ،» مالّـسلا   » هلمج ناـمه  هیآ  نیا  رد  یهلا » تیحت   » زا روظنم 

نیلـسرملا یلع  مالـس  و  : » میناوخ یم تافاص  هروس  هیآ 181  رد  هلمج  زا  تسا : هدـمآ  ارارک  اـهنآ  ریغ  ناـیتشهب و  ناربماـیپ و  دروم 
«. راگدرورپ نالوسر  مامت  رب  مالس 

لد رد   » هک دنتـسه  تسمرـس  رورغ  هداب  زا  ناـنچ  نآ  هکلب  دـنوش ، یم گرزب  ناـهانگ  نیا  بکترم  طـقف  هن  اـهنآ  دـیازفا : یم سپس 
َْول ال ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  َو  ( !؟» دنک یمن باذع  نامیاه  هتفگ رطاخ  هب  ار  ام  دنوادخ  ارچ  سپ ) تسا  دـب  ام  لامعا  رگا  : ) دـنیوگ یم

(. ُلوُقَن اِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی 
.دنوادخ یملع  هطاحا  هب  نامیا  مدع  مه  دندرک و  تباث  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توبن  هب  ار  دوخ  نامیا  مدع  مه  بیترت  نیا  هب 

، تسین رگید  تازاجم  هب  يزاین  و   ) تسا یفاک  نانآ  يارب  منهج  : » دـیوگ یم خـساپ  نینچ  اهنآ  هب  هاـتوک  هلمج  کـی  رد  نآرق  یلو 
(. ُریِصَْملا َْسِئبَف  اهَنْوَلْصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْسَح  « ) تسا یماجرف  دب  هچ  دنوش و  یم نآ  دراو  يدوز ) هب  هک  یمنهج  نامه 

.دنک یمن اهنآ  هراب  رد  ار  يویند  باذع  یفن  ریبعت  نیا  هتبلا 

123 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

اهنآ هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  دـنتخادرپ  یم اوجن  هب  یتالیامت  ای  اهترورـض  رطاخ  هب  هاگهگ  زین  نانمؤم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 9 -) )
هدیزگرب دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم دـنوشن  دوهی  ناقفانم و  ناهانگ  هب  هدولآ  راک  نیا  رد  هک  نیا  يارب  و  هدرک ،

124 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
هب دشاب ) یهلا  كاپ و  دیاب  امش  ياوجن  ياوتحم  ، ) دینکن اوجن  ادخ )  ) لوسر ینامرفان  يدعت و  هانگ و  هب  دینک  یم اوجن  هک  یماگنه 

ِِّرْبلِاب َو اْوَجانَت  ِلوُسَّرلا َو  ِۀَیِـصْعَم  ِناوْدـُْعلا َو  ِْمثِْإلِاب َو  اْوَجاـنَتَت  ـالَف  ُْمْتیَجاـنَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  « ) دـینک اوجن  اوقت  کـین و  راـک 
(. يْوقَّتلا

(. َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  « ) دیزیهرپب دیوش  یم عمج  وا  دزن  یگمه  هک  یئادخ  زا  «و 
دـنکن و ینارگن  دـیلوت  دزیگناـینرب ، ینظ  ءوس  دـشاب ، ناـنمؤم  ناـیم  رد  رگا  اوجن  لـصا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبـعت  نیا  زا 

.تسا زاجم  دشاب  اهیبوخ  اهیکین و  هب  هیصوت  نآ  ياوتحم 

124 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

(. ِناْطیَّشلا َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  « ) تسا ناطیش  يوس  زا  اهنت  اوجن  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 10 -) )
(. اُونَمآ َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  « ) دزاس نیگمغ  ار  نانمؤم  نآ  اب  دهاوخ  یم »

(. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  « ) ادخ نامرف  هب  زج  دناسرب  اهنآ  هب  يررض  هنوگ  چیه  دناوت  یمن ناطیش ) هک  دننادب  دیاب   ) یلو »
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.تسادخ نامرف  هب  شریثأت  تسا  یتسه  ملاع  رد  يرثؤم  ره  هک  ارچ 
(. َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو   ) دنهنن لد  وا  ریغ  رب  دنسرتن و  وا  زج  زیچ  چیه  زا  و  دننک » لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  سپ  »

نینچ ددرگ و  یناملـسم  تیثـیح  کـته  رازآ و  تیذا و  بجوم  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  تسا و  مارح  هاـگ  اوـجن »  » بیترت نیدـب 
.تسا نانمؤم  نتخاس  نیگمغ  شفده  هک  تسا  یناطیش  ياوجن  یئاوجن 

نآ ياـشفا  هک  دـشاب  ناـیم  رد  یمزـال  يرـس  هلأـسم  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  و  دریگ ، یم دوـخ  هب  بوـجو  مکح  هاـگ  لـباقم  رد 
.تسا نیملسم  مالسا و  يارب  يرطخ  ای  قح و  عییضت  بجوم  زین  نآ  رکذ  مدع  و  كانرطخ ،

و دور ، نآ  غارـس  هب  اوقت  رب و  کـین و  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ناـسنا  هک  تسا  یئاـج  رد  نآ  دوش و  یم بابحتـسا  هب  فصتم  هاـگ  و 
125 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هحابا  تهارک و  مکح  نینچمه 

یعون اریز  تسا  سلجم  بادآ  فالخ  رب  و  تسین ، يا  هدیدنـسپ راک  ندرک  اوجن  دشابن  راک  رد  يرتمهم  فدـه  هاگره  الوصا  یلو 
.دوش یم بوسحم  نارگید  هب  تبسن  يدامتعا  یب ای  یئانتعا  یب

125 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

هراشا

هیآ 11) )

125 ص :  لوزن ..... : نأش 

ربمایپ دجـسم  رانک  رد  هک  یگرزب  يوکـس  « ) هّفـص  » رد هعمج  ياهزور  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : دـنا  هدرک لـقن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب ، گنت  اـج  و  دـندوب ، رـضاح  ترـضح  دزن  یهورگ  دوب و  هتـسشن  تشاد ) رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

، دندش دراو  نویردب  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  درک ، یم ناوارف  مارتحا  راصنا  رجاهم و  زا  معا  ار  ردب  نادهاجم  هک  دوب  نیا  شتداع 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  لباقم  هک  یماگنه  دندوب ، هدرک  رپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فارطا  اهنآ  زا  لبق  نارگید  هک  یلاح  رد 

اهنآ دنتفگ ، خساپ  زین  اهنآ  دندرک  مالـس  نارـضاح  هب  سپـس  دومرف  خساپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـندرک ، مالـس  دندیـسر  هلآ 
هّللا یّلـص  ربمایپ  رب  رما  نیا  دروخن ! ناکت  سک  چیه  یلو  دنهد  اج  اهنآ  هب  نارـضاح  دندوب  رظتنم  و  دندوب ، هداتـسیا  دوخ  ياپ  يور 

زا ار  رفن  دنچ  دیزیخرب ، ینالف  نالف و  دومرف : درک و  دندوب  هتـسشن  وا  فارطا  هک  یناسک  زا  یـضعب  هب  ور  دـمآ ، تخـس  هلآ  هیلع و 
داهج نامیا و  رد  ناتوسک  شیپ  هب  ندراذگ  مارتحا  سرد  يزومآ و  بدا  یعون  تقیقح  رد  نیا  و   ) دننیـشنب نیدراو  ات  درک  دنلب  اج 

( .دوب
: دنتفگ ناقفانم  دمآ ، راوگان  دنتساخرب  اج  زا  هک  رفن  دنچ  نآ  رب  بلطم  نیا  یلو 

يارب ار  سلاجم  رد  نتـسشن  بادآ  زا  یتمـسق  دـش و  لزان  هیآ  اجنیا  رد  درکن ! تیاعر  ار  تلادـع  مسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.داد حرش  اهنآ 
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125 ص :  ریسفت ..... :

نتخاس دودحم  و  سلاجم ، رد  اوجن  كرت  دروم  رد  هتشذگ  تایآ  رد  هک  يروتـسد  بیقعت  رد  سلاجم  رد  ناتوسک  شیپ  هب  مارتحا 
! دـیا هدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم هدرک ، وگزاـب  ار  سلجم  بادآ  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  رد  هدـمآ ، نیعم  دراوم  هب  نآ 

: دوش هتفگ  امش  هب  هک  یماگنه 
ِِسلاجَْملا ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ) دیـشخب تعـسو  دـیهد ) اج  اهدراو  هزاـت  هب  و   ) دیـشخب تعـسو  ار  سلجم 

(. اوُحَْسفاَف
126 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  و  دشخب » یم تعسو  امش  يارب  ار ) تشهب   ) دنوادخ : » دینک نینچ  رگا  هک 

(. مکل هللا  حسفی   ) دهد یم تعسو  امش  يزور  قزر و  ناج و  بلق و  هب  زین  ناهج  نیا 
ادـیپ یئاج  رگا  ای  و  دوش ، یمن ادـیپ  نارگید  يارب  اج  یـضعب  نتـساخرب  نودـب  هک  تسّولمم  نانچ  نآ  سلجم  یهاگ  هک  اجنآ  زا  و 

(. اوزشناف اوزشنا  لیق  اذا  و  « ) دیزیخرب دیزیخرب  دوش : هتفگ  هک  یماگنه  و  : » دیازفا یم هیآ  همادا  رد  تسین  اهنآ  لاح  بسانم  دوش  یم
رطاخ هب  دنرتراوازس  نتسشن  يارب  امش  زا  اهدراو  هزات  هاگ  هک  ارچ  دیوش ، تحاران  دیزیخ  یم رب  هک  یماگنه  هب  هن  دیئوج و  للعت  هن 

.رگید تاهج  ای  و  دنراد ، هک  یصاخ  مارتحا  ای  و  نس ، تلوهک  ای  طرفم ، یگتسخ 
یناسک دنا و  هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ   » دینک نینچ  رگا  دـیازفا : یم هتخادرپ  یهلا  روتـسد  نیا  ماجنا  شاداپ  نایب  هب  سپس 

(. تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذلا  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  عفری  « ) دشخب یم یمیظع  تاجرد  هدش  هداد  اهنآ  هب  ملع  هک  ار 
هّللا یّلـص  مرکا  ربمغیپ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  زین  و  تسا ، یهاگآ  ملع و  ناـمیا و  رب  لـیلد  تاروتـسد  نیا  تعاـطا  هک  نیا  هب  هراـشا 

رد ناماگشیپ  هب  مارتحا  یهلا و  سدقم  فده  کی  يارب  دنهد  اج  نادراو  هزات  هب  دنزیخرب و  اج  زا  داد  روتسد  یـضعب  هب  هلآ  هیلع و 
.تسا هدوب  ملع  نامیا و 

ای يدونـشخان ، تهارک و  اب  يرگید  هورگ  و  دـنهد ، یم ماجنا  لد  میمـص  زا  رطاـخ و  بیط  اـب  ار  بادآ  نیا  یهورگ  هک  اـجنآ  زا  و 
: دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  رهاظت ، ایر و  يارب 

(. ریبخ نولمعت  امب  هللا  و  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  «و 
: تسا زیچ  ود  درب ، یم الاب  ادخ  دزن  ار  یمدآ  ماقم  هچنآ  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا 

.ملع نامیا و 

126 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

هراشا

هیآ 12) )

126 ص :  لوزن ..... : نأش 
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هک نیا  رب  هوالع  راک  نیا   ) دـندرک یم اوجن  وا  اب  دـندمآ و  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  ءاینغا  زا  یعمج  دـنا : هدرک لـقن 
نیا اجنیا  رد  دوب ) ءاینغا  يارب  يزایتما  بجوم  نیفعضتسم و  ینارگن  هیام  تفرگ  یم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ياهبنارگ  تقو 

ءاینغا دـنزادرپب ، نادنمتـسم  هب  يا  هقدـص هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  ندرک  اوجن  زا  لبق  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دـش و  لزاـن  هیآ 
127 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لزان  دعب  هیآ  .دندرک  يراددوخ  اوجن  زا  دندید  نینچ  یتقو 

تعاطا ریخ و  راک  دروم  رد  اوجن  یلو  داد - ناگمه  هب  اوجن  هزاجا  و  دومن ) خـسن  ار  لوا  هیآ  مکح  درک و  تمـالم  ار  اـهنآ  و   ) دـش
.راگدرورپ

127 ص :  ریسفت ..... :

يا : » دـیامرف یم تسخن  هداد ، همادا  ار  ثحب  نیمه  زاب  دوب ، اوجن  هلأسم  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  زا  یـشخب  رد  بلاج ! نومزآ  کی 
ای « ) دیهدب ادخ  هار  رد  يا  هقدص ناتیاوجن  زا  شیپ  دینک  اوجن  ادـخ  لوسر  اب  دـیهاوخ  یم هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک 

(. ۀقدص مکاوجن  يدی  نیب  اومدقف  لوسرلا  متیجان  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا 
(. رهطا مکل و  ریخ  کلذ  « ) تسا رت  هزیکاپ رتهب و  امش  يارب  نیا  : » دیازفا یم سپس 

بوسحم اهنآ  هب  یکمک  هلیسو  هک  ارچ  نادنمزاین ، يارب  مه  و  دش ، یم یباوث  بجوم  اریز  دوب ، ریخ »  » نانکمتم يارب  مه  هقدص  نیا 
.تشگ یم

.یتحاران هنیک و  زا  ار  نادنمزاین  بولق  و  تسش ، یم لام  بح  زا  ار  اینغا  بولق  هک  دوب  رظن  نیا  زا  شندوب  رهطا »  » اما و 
یّلـص ربمایپ  ربارب  رد  دوخ  ياهزاین  ای  مهم  لئاسم  حرط  زا  ارقف  تشاد  یم تیمومع  اوجن  زا  لبق  هقدص  بوجو  رگا  هک  اجنآ  زا  یلو 

یئاـناوت رگا  و  : » دـیامرف یم هتـشادرب ، هورگ  نیا  زا  ار  هقدـص  مکح  هیآ  لـیذ  رد  دـندش ، یم مورحم  اوجن  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
(. میحر روفغ  هللا  ناف  اودجت  مل  ناف  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیشاب  هتشادن 

نآ نودـب  دنتـشادن  هک  اـهنآ  و  دوـب ، بجاو  ناـنآ  يارب  اوـجن  زا  لـبق  هقدـص  نداد  دنتـشاد  یلاـم  نکمت  هک  اـهنآ  بیترت  نیا  هـب  و 
.دننک اوجن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  دنتسناوت  یم

127 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

اوجن هقدـص و  نداد  زا  رفن  کی  زج  یگمه  دـش و  یبلاج  نومزآ  تشاذـگ و  یبیجع  ریثأت  قوف  روتـسد  هک  نیا  بلاـج  هیآ 13 -) )
زا ناناملـسم  دیاب  هچنآ  دـش و  دوش  نشور  دوب  مزال  هچنآ  هک  دوب  اجنیا  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  وا  و  دـندرک ، يراددوخ 

.دنتفرگ دنریگ  سرد  دنمهفب و  روتسد  نیا 
128 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیدیسرت  ایآ  : » دومرف درک و  خسن  ار  مکح  نیا  دیدرگ و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  اذل 

(. تاقدص مکاوجن  يدی  نیب  اومدقت  نأ  متقفشأ  أ  ( !؟» دیدرک يراددوخ  اوجن  زا  لبق  تاقدص  نداد  زا  هک  دیوش  ریقف 
نیا رد  دوش  یم موـلعم  زین  و  تسا ، رتـشیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياوـجن  هب  هقـالع  زا  امـش  لد  رد  لاـم  بح  دوـش  یم موـلعم 

اوـجن دـنداد و  یم يا  هقدـص اوـجن  زا  لـبق  هورگ  نیا  هک  تشاد  یعناـم  هچ  هن  رگ  و  دـش ، یمن حرطم  یتاـیح  لـئاسم  اـبلاغ  اـهاوجن 
.دننک لح  ار  لکشم  نیا  یمک  غلبم  اب  دنتسناوت  یم دوب و  هدشن  نییعت  زین  هقدص  يارب  یصاخ  رادقم  هک  نیا  صوصخب  دندرک ، یم
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رب ار  زامن  تفریذپ ، ار  امش  هبوت  دنوادخ  و  دیدرب ) یپ  نتشیوخ  ریـصقت  هب  دوخ  و   ) دیدرکن ار  راک  نیا  هک  نونکا  : » دیازفا یم سپس 
ذاف « ) تسا ربخ  اب  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  دینادب )  ) و دییامن ، تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  و  دـینک ، ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپ 

(. نولمعت امب  ریبخ  هللا  هلوسر و  هللا و  اوعیطا  ةاکزلا و  اوتآ  ةالصلا و  اومیقاف  مکیلع  هللا  بات  اولعفت و  مل 

128 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

یفرعم ناناملـسم  هب  ناشیاه  هناشن اب  ار  اهنآ  و  دزاس ، یم الم  رب  ار  ناقفانم  ياه  هئطوت زا  یـشخب  اجنیا  رد  ناطیـش ! بزح  هیآ 14 -) )
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  ناگدننک  اوجن  نایم  رد  هک  تسا  تبـسانم  نیا  هب  دیاش  اوجن  تایآ  زا  دعب  ینعم  نیا  رکذ  و  دـنک ، یم
هّللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یکیدزن  راهظا  دوخ و  ياه  هئطوت يارب  یـششوپ  ناونع  هب  راـک  نیا  زا  هک  دنتـشاد  دوجو  زین  یقفاـنم  دارفا 

.دنک دروخرب  نآ  اب  یلک  رما  کی  تروص  هب  نآرق  هک  دش  ببس  رما  نیمه  دندرک  یم هدافتسا  هلآ  هیلع و 
نیذلا یلا  رت  مل  ا  ( !؟» دنتخیر دندوب  ادـخ  بضغ  دروم  هک  یهورگ  اب  یتسود  حرط  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » دـیامرف یم تسخن 

(. مهیلع هللا  بضغ  اموق  اولوت 
(. مهنم مکنم و ال  مه  ام   ) دوهی نانآ » زا  هن  دنتسه و  امش  زا  هن  اهنآ  : » دیازفا یم سپس 

، دننک یم ضوع  هرهچ  زور  ره  هک  دنتسه  یناقفانم  هکلب  اهنآ ، یمیمص  تسود  هن  و  دنتسه ، امش  روای  اهیراتفرگ  تالکشم و  رد  هن 
.دنیآ یم رد  یلکش  هب  هحمل  ره  و 

129 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امش  زا  هک   ) دننک یم دای  غورد  دنگوس  : » دیازفا یم نخس  نیمه  همادا  رد  زاب 
(. نوملعی مه  بذکلا و  یلع  نوفلحی  و   ) دنیوگ یم غورد  دنناد » یم ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتسه )

هک یلاح  رد  دنرب ، یم هانپ  غورد  ياهدنگوس  هب  دوخ  روفنم  تشز و  هرهچ  ندیناشوپ  يارب  هتسویپ  هک  تسا  ناقفانم  مسر  هار و  نیا 
.تساهنآ فرعم  نیرتهب  ناشلمع 

129 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  جوجل  ناقفانم  نیا  كاندرد  باذع  هب  دعب  هیآ 15 -) )
(. ادیدش اباذع  مهل  هللا  دعا  « ) تسا هتخاس  مهارف  اهنآ  يارب  يدیدش  باذع  دنوادخ  »

(. نولمعی اوناک  ام  ءاس  مهنا  « ) دنداد یم ماجنا  يدب  لامعا  اهنآ  هک  ارچ   » تسا هنالداع  باذع  نیا  کش  نودب  و 

129 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

دـنداد و رارق  يرپس  ار  دوخ  ياهدـنگوس  اهنآ  : » دـیوگ یم ناقفانم  نیا  ياه  هناـشن دروم  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  سپـس  هیآ 16 -) )
(. هللا لیبس  نع  اودصف  ۀنج  مهنامیا  اوذختا  « ) دنتشاد زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم 

هئطوت يراکبارخ و  داسف و  عاونا  هب  مسق  نیا  ششوپ  ریز  هک  یلاح  رد  دنرادن  حالـصا  زج  یفده  دنناملـسم و  هک  دننک  یم دای  مسق 
.دنریگ یم هرهب  ادخ  هار  زا  يریگولج  يارب  ادخ  سدقم  مان  زا  تقیقح  رد  و  دنلوغشم ،

(. نیهم باذع  مهلف  « ) تسا يا  هدننک راوخ  باذع  نانآ  يارب  ور  نیا  زا  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 
التبم يدیدش  هدننک و  راوخ  باذع  هب  ار  اهنآ  ادخ  یلو  دننک  مهارف  دوخ  يارب  وربآ  نیغورد  ياهدنگوس  نیا  اب  دنتـساوخ  یم اهنآ 
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.دزاس یم

129 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

تالکـشم لح  يارب  دوخ  یناسنا ) ياهورین  يداصتقا و  ياه  هیامرـس  ) نادـنزرف لاوما و  هب  ابلاغ  ناـقفانم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 17 -) )
مهنع ینغت  نل  « ) دـنک یمن ظـفح  یهلا  باذـع  زا  ار  اـهنآ  ناـشدالوا ، لاوـما و  زگره  ، » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  نآرق  دـننک  یم هـیکت 

(. ائیش هللا  نم  مهدالوا  مهلاوما و ال 
.ناشکاندرد باذع  هیام  دوش و  یم اهنآ  ندرگرب  یتنعل  قوط  لاوما  نیمه  هکلب 

مه رانلا  باحـصا  کئلوا  « ) دـننام یم نآ  رد  هنادواج  دنـشتآ و  لها  اهنآ  : » دـنک یم دـیدهت  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  هیآ  نایاپ  رد  زاب  و 
(. نودلاخ اهیف 

130 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

130 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

هب دـیامرف : یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دـنراد  یمن رب  دوخ  يرگقفاـنم  زا  تسد  مه  تماـیق  رد  ناـقفانم  نیا  هک  نیا  بجع  و  هیآ 18 -) )
اهنآ زا  شلدع  هاگداد  رد  دراد و  یم هضرع  اهنآ  رب  ار  ناشلامعا  و   ) دزیگنا یم رب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هک  ار  يزور   » دـیروایب رطاخ 

مهثعبی موی  « ) دننک یم دای  امـش  يارب  زورما )  ) هک هنوگ  نامه  دننک  یم دای  غورد )  ) دنگوس زین  ادخ  يارب  نانآ  یلو  دـنک ) یم لاؤس 
(. مکل نوفلحی  امک  هل  نوفلحیف  اعیمج  هللا 

دنا هدرب خزرب  ربق و  هب  دوخ  هارمه  ار  هیحور  نیا  ناقفانم  هک  اجنآ  زا  و  تسایند ، نیا  رد  ناسنا  تاـیحور  لاـمعا و  هاـگیلجت  تماـیق 
.دننک یم دای  نیغورد  دنگوس  هتشذگ  تداع  قبط  رب  و  دوش ، یم راکشآ  زین  تمایق  هنحص  رد 

موهوم و رادـنپ  کی  نیا  یلو  ء .) یـش یلع  مهنا  نوبـسحی  و  « ) دـنهد ماجنا  دـنناوت  یم يراک  دـننک  یم ناـمگ  و  : » دـیازفا یم سپس 
(. نوبذاکلا مه  مهنا  الا  « ) دننایوگغورد اهنآ  دینادب  : » دهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ماجنا  رس  و  تسین ! شیب  ماخ  یلایخ 

.دننز یم اج  همه  ار  اهنآ  یئاوسر  سوک  بیترت  نیا  هب  و 

130 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

زا ار  ادخ  دای  و  هدـش ، طلـسم  اهنآ  رب  ناطیـش  : » دـنک یم نایب  نینچ  ار  لد  هریت ناقفانم  نیا  یئاهن  تشونرـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
(. هللا رکذ  مهاسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا  « ) تسا هدرب  اهنآ  رطاخ 

(. ناطیشلا بزح  کئلوا  « ) دنناطیش بزح  نانآ   » لیلد نیمه  هب 
(. نورساخلا مه  ناطیشلا  بزح  نا  الأ  « ) دنناراکنایز ناطیش  بزح  دینادب  »

رارق وا  ياـه  هسوسو ناطیـش و  راـیتخا  رد  تسبرد  هک  دـنرادن  نیا  زج  یتشونرـس  ماـقم  لاـم و  هب  رورغم  وگغورد و  ناـقفانم  يرآ !
بزح رکـشل و  راصنا  ناوعا و  ناطیـش و  لاّمع  هرمز  رد  هک  دنوش  یم فرحنم  اهنت  هن  دننک ، یم شومارف  یلکب  ار  ادخ  و  دنریگ ، یم

.دنریگ یم رارق  نارگید  نتخاس  هارمگ  يارب  وا 
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130 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

ار اهنآ  زا  يرگید  ياه  هناشن تسا  هلداجم  هروس  تایآ  نیرخآ  هک  اجنیا  رد  ناقفانم  ياه  هناشن تافـص و  ناـیب  همادا  رد  هیآ 20 -) )
131 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یمتح  تشونرس  و  دنک ، یم حرطم 

.دزاس یم نشور  تسا  يدوبان  تسکش و  هک  ار  اهنآ 
هللا و نوداحی  نیذـلا  نا  « ) دـندارفا نیرت  لیلذ هرمز  رد  اهنآ  دـننک  یم ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اـب  هک  یناـسک  : » دـیامرف یم تسخن 

(. نیلذالا یف  کئلوا  هلوسر 

131 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

« میوش یم زوریپ  منالوسر  نم و  هک  هتشاد  رّرقم  نینچ  ادخ  : » دیامرف یم ینعم ، نیا  يارب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 21 -) )
(. یلسر انا و  نبلغال  هللا  بتک  )

.تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  چیه  و 
(. زیزع يوق  هللا  نا  « ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  دنوادخ  هک  یلاح ) رد  دشابن ، نینچ   ) ارچ »

نیرت لیلذ « ) نّیلذا  » هب ریبعت  لبق  هیآ  رد  مینیب  یم رگا  و  دـنلیلذ ، فیعـض و  شنانمـشد  تسا  دـنمتردق  دـنوادخ  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
.تسا هدوب  نیمه  شلیلد  هدش  دارفا )

و حون ، نافوط  نوچمه  یفلتخم  ياهباذع  رد  هدش : نایامن  ینوگانوگ  ياه  هرهچ رد  یهلا  ناگداتـسرف  يزوریپ  نیا  خـیرات  لوط  رد 
« نینح  » و ردب »  » تاوزغ دننام  فلتخم ، ياهگنج  رد  يزوریپ  رد  و  نآ ، دننام  و  طول ، موق  رگناریو  ياه  هلزلز و  دومث ، داع و  هقعاص 

.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تاوزغ  ریاس  و  هکم »  » حتف و 
.تسا هدوب  تلادع  قح و  نانمشد  یناطیش و  بتاکم  رب  اهنآ  یقطنم  يزوریپ  رتمهم  همه  زا  و 

131 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 58) ۀلداجملا ةروس 

عمج هک  دهد  یم رادـشه  نانمؤم  هب  تسا ، نآرق  تایآ  نیرت  هدـنبوک زا  و  هلداجم ، هروس  زا  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 22 -) )
یتـسار رگا  دـننیزگرب ، ار  یکی  ود  نیا  ناـیم  زا  دـیاب  و  تسین ، نکمم  لد  کـی  رد  ادـخ » نانمـشد  تبحم   » و ادـخ » تبحم   » ناـیم

زور ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یهورگ  چیه  : » دیامرف یم دننکن ! یناملـسم  ياعدا  الا  دنزیهرپب و  ادخ  نانمـشد  یتسود  زا  دـیاب  دـننمؤم 
ناشنادـنواشیوخ ای  ناردارب  ای  نادـنزرف  ای  ناردـپ  دـنچ  ره  دـننک ، یتسود  شلوسر  ادـخ و  نانمـشد  اب  هک  یبای  یمن دـنراد  تماـیق 

(. مهتریشع وا  مهناوخا  وا  مهءانبا  وا  مهءابآ  اوناک  ول  هلوسر و  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخآلا  مویلا  هللااب و  نونمؤی  اموق  دجت  ال  « ) دنشاب
132 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدنز  هناشن  و  تسا ، بوخ  رایسب  ماوقا  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  تبحم 

.دهد یم تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دریگ  رارق  ادخ  تبحم  يور  رد  ور  تبحم  نیا  هک  یماگنه  اما  تسا ، یناسنا  فطاوع  ندوب 
هب یـضعب  هک  ار  عوضوم  جـنپ  و  هتخادرپ ، تسادـخ  قشع  رایتخا  رد  لماک  روطب  ناـشبلق  هک  هورگ  نیا  گرزب  ياهـشاداپ  هب  سپس 

.دنک یم نایب  راک  ماجنا  رس  هجیتن و  تروص  هب  یضعب  و  تسا ، قیفوت  دادما و  تروص 
هیحان زا  یحور  اب  و  هتـشون ، ناشیاهلد  هحفـص  رب  ار  نامیا  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دـیامرف یم مود  لوا و  تمـسق  ناـیب  رد 
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(. هنم حورب  مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا  « ) تسا هدومرف  تیوقت  ار  نانآ  شدوخ 
، تسا يراج  شناتخرد )  ) ریز زا  اهرهن  هک  دـنک  یم لخاد  تشهب  زا  یئاهغاب  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هلحرم  نیموس  رد  و 

(. اهیف نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلخدی  و  « ) دننام یم نآ  رد  هنادواج 
(. هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر  « ) دندونشخ دنوادخ  زا  زین  اهنآ  تسا و  دونشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  : » دیازفا یم هلحرم  نیمراهچ  رد  و 

هداد ناـنمؤم  زا  هورگ  نیا  هب  هک  تسا  یناـحور  شاداـپ  نیرتـگرزب  نیا  روـصق  روـح و  تاـنج و  تماـیق و  يّداـم  بهاوـم  ربارب  رد 
.دوش یم

شا هجیتن و  دـهد ، یم تسد  اهنآ  هب  هک  تسا  یـساسحا  نیرت  شخبتذـل هتفریذـپ ، ار  اهنآ  هک  ناـشدوبعم  ـالوم و  تیاـضر  ساـسحا 
.تسادخ زا  اهنآ  لماک  يدونشخ 

، دنا هّللا بزح  اهنآ  : » دـیامرف یم تسا - يرگید  تبهوم  تمعن و  زا  یکاح  هک  یمومع - مالعا  کی  تروص  هب  هلحرم  نیرخآ  رد  و 
(. نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  « ) دنناراگتسر نازوریپ و  هّللا  بزح  دینادب 

نیا رد  دمآ  لبق  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تمایق ، رد  يونعم  يدام و  ياهتمعن  عاونا  هب  لین  رگید و  يارـس  رد  يزوریپ  اهنت  هن 
.تساهنآ تسد  رد  تلادع  قح و  تموکح  زین  ناهج  نایاپ  رد  و  دنزوریپ ، نانمشد  رب  یهلا  فطل  هب  زین  ایند 

« هلداجم هروس  نایاپ  »
133 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

133 ص :  [ ..... 59  ] رشح هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 24  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

133 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

مهم و ياـه  هروس زا  تسا - ریـضن » ینب  دوهی   » ماـن هب  دوهی  زا  یعمج  اـب  ناناملـسم  هزراـبم  ناتـساد  هب  رظاـن  رتـشیب  هک  هروـس - نیا 
هب نآ  رد  يزوریپ  هدعو  هک  دراد  لبق  هروس  تایآ  نیرخآ  اب  یکیدزن  رایـسب  بسانت  و  تسا ، دـیجم  نآرق  هدـنهد  ناکت  رگرادـیب و 

.تسا هدش  هداد  هّللا » بزح  »
: درک هصالخ  شخب  شش  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم 

.تسا میکح  میظع و  دنوادخ  ربارب  رد  تادوجوم  یمومع  هیزنت  حیبست و  زا  نخس  تسا  هیآ  کی  اهنت  هک  لوا  شخب  رد 
.دنک یم وگزاب  هنیدم  نکش  نامیپ  دوهی  اب  ار  ناناملسم  يریگرد  يارجام  دشاب  یم ات 10  هیآ 2  زا  هک  مود  شخب  رد 

يراکمه همانرب  نیا  رد  دوهی  اب  هک  تسا  هدـمآ  هنیدـم  ناـقفانم  ناتـساد  دـهد  یم لیکـشت  ار  ات 17  هیآ 11  زا  هـک  موـس  شخب  رد 
.دنتشاد کیدزن 

.تسا ناناملسم  مومع  هب  تبسن  یلک  حیاصن  اهزردنا و  هلسلس  کی  رب  لمتشم  مراهچ  شخب 
.نآرق زا  تسا  یغیلب  فیصوت  تسا ، هیآ  کی  طقف  هک  مجنپ  شخب 
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قیرط رد  ناسنا  هب  هک  درمش  یم رب  ار  وا  يانسح  ءامسا  ادخ و  لالج  لامج و  فاصوا  زا  یمهم  تمـسق  مشـش  شخب  رد  هرخالاب  و 
134 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم نایاش  کمک  هّللا  ۀفرعم 

رـشح ای  و  هنیدـم ، زا  ندرک  چوک  يارب  دوهی  عاـمتجا  ینعی  رـشح »  » زا نخـس  هک  هدـش  هتفرگ  نآ  مود  هیآ  زا  هروس  نیا  ماـن  اـنمض 
.تسا هدمآ  نایم  هب  اهنآ  ندنار  نوریب  يارب  نیملسم 

یهلا حیبست  اب  زین  نآ  نایاپ  اقافتا  و  هدش ، عورش  دنوادخ  حیبست  اب  هک  تسا ، تاّحبسم »  » ياه هروس زا  یکی  زین  هروس  نیا  هرخالاب  و 
.تسا

134 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

شرع و خزود و  تشهب و  ماـمت  دـناوخب  ار  رـشح  هروس  سک  ره  : » میناوـخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
هاـم و دیـشروخ و  ناگدـنبنج و  ناـتخرد و  ناگدـنرپ و  اـهداب و  تارـشح و  هناـگتفه و  ياـهنیمز  اهنامـسآ و  باـجح و  یـسرک و 

«. تسا هدرم  دیهش  دریمب  بش  نآ  رد  ای  زور  نآ  رد  رگا  و  دننک ، یم رافغتسا  وا  يارب  و  دنتسرف ، یم تمحر  وا  رب  یگمه  ناگتشرف 
نکفا وـترپ  ناـسنا  یگدـنز  رد  دوـش و  یم یـشان  نآ  تئارق  زا  هک  تسا  هروـس  ياوـتحم  رد  هشیدـنا  راـثآ  همه  اـهنیا  کـش  نودـب 

.ددرگ یم
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

134 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

134 ص :  لوزن ..... : نأش 

: تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  دنا  هدرک رکذ  یلصفم  لوزن  نأش  هروس  نیا  لوا  هیآ  جنپ  لوزن  دروم  رد 
الـصا اهنآ  هک  دوش  یم هتفگ  و  عاقنیق » ینب   » و هظیرق » ینب   » و ریـضن » ینب   » دندرک یم یگدنز  دوهی  زا  هورگ  هس  هنیدـم  نیمزرـس  رد 

نیمزرـس نیا  هب  دنک  یم روهظ  هنیدم  نیمزرـس  زا  يربمایپ  هک  دـندوب  هدـناوخ  دوخ  یبهذـم  بتک  رد  نوچ  یلو  دـندوبن  زاجح  لها 
.دندوب گرزب  روهظ  نیا  راظتنا  رد  و  دندرک ، چوک 

یتصرف نامز  ره  اهنآ  یلو  تسب ، ضرعت  مدع  نامیپ  اهنآ  اب  دومرف  ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
.دندرکن راذگورف  نامیپ  نیا  ضقن  زا  دنتفای 

هب دوهی  زا  راوس  درم  لهچ  اب  فرـشا » نب  بعک  - » دش عقاو  ترجه  موس  لاس  رد  دحا  هوزغ  دحا -»  » گنج زا  دعب  هک  نیا  هلمج  زا 
135 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  غارس  هب  رسکی  دندمآ و  هّکم 

.دننک راکیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دض  رب  ادحتم  یگمه  هک  دنتسب  نامیپ  دهع و  اهنآ  اب  دنتفر و  شیرق 
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.دیسر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  یحو  قیرط  زا  ربخ  نیا 
هنیدـم یکیدزن  رد  هک  ریـضن  ینب  هلیبق  يوس  هب  شنارای  ناگرزب و  زا  رفن  دـنچ  اب  يزور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  نیا  رگید 

رد دنتساوخ  یم شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیاش  و  دریگب ، یماو  ای  کمک  اهنآ  زا  تساوخ  یم دمآ و  دندرک  یم یگدنز 
.دنوش ریگلفاغ  ناناملسم  ادابم  دننک ، یسررب  کیدزن  زا  ار  ریضن » ینب   » عضو ششوپ  نیا  ریز 

ناـیم رد  ماـگنه  نیا  رد  درک ، تبحـص  هنیمز  نیا  رد  فرـشا » نب  بعک   » اـب دوب و  دوهی  هعلق  نوریب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
: دنتفگ رگیدکی  اب  و  دش ، هدیشاپ  يا  هئطوت رذب  نایدوهی 

هب درک و  یگدامآ  مالعا  دوهی  زا  یکی  دنک ! تحار  درم  نیا  تسد  زا  ار  ام  دنکفیب و  وا  رب  یمیظع  گنس  دور و  ماب  تشپ  رفن  کی 
.تفر ماب  تشپ 

لوسر رب  دوهی  ینکـش  نامیپ  هک  دوب  اجنیا  و  دمآ ، هنیدم  هب  تساخرب و  دش  هاگآ  یحو  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
.داد ناناملسم  هب  گنج  يارب  شاب  هدامآ  روتسد  و  دش ، ملسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

دوخ نیا  تخادرپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یئوگدب  وجه و  هب  ریـضن  ینب  يارعـش  زا  یکی  هک  هدمآ  زین  تایاور  زا  یـضعب  رد 
.دوب اهنآ  ینکش  نامیپ  رب  يرگید  لیلد 

دوهی گرزب  فرشا » نب  بعک   » اب هک  هملسم » نب  دّمحم   » هب دنزب  اهنآ  هب  البق  يراک  هبرض  هک  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.درک ار  راک  نیا  یتامدقم  اب  وا  دناسرب و  لتق  هب  دناوتب  وحن  ره  هب  ار  وا  داد  روتسد  تشاد  یئانشآ 

ناناملـسم داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نآ  لابند  هب  .درک  داجیا  دوهی  رد  یلزلزت  فرـشا » نب  بعک   » ندـش هتـشک 
دوخ دنمورین  ياهژد  مکحتـسم و  ياه  هعلق هب  دـندش ، ربخ  اب  اهنآ  هک  یماگنه  دـننک ، تکرح  نکـش  نامیپ  موق  نیا  اب  گنج  يارب 

ای دننکب  دوب  اه  هعلق کیدزن  هک  ار  لخن  ناتخرد  یضعب  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنتسب ، مکحم  ار  اهرد  و  دندرب ، هانپ 
136 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننازوسب 

؟ تسا يا  همانرب هچ  نیا  سپ  يدرک ، یم یهن  اهراک  هنوگ  نیا  زا  هتسویپ  وت  دّمحم ! يا  دنتفگ : درک  دنلب  ار  دوهی  دایرف  راک  نیا 
.دوب یهلا  صاخ  روتسد  کی  نیا  هک  تفگ  خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هروس  نیا  مجنپ  هیآ 

ار هنیدم  نیمزرـس  هک  درک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  يزیرنوخ  زا  زیهرپ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیـشک و  لوط  زور  دنچ  هرـصاحم 
تاغاب و یـضارا و  لاوما و  هدـنامیقاب  دـندرک  اـهر  ار  هیقب  هتـشادرب و  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادـقم  دـنتفریذپ ، زین  اـهنآ  دـنیوگ  كرت 

.داتفا ناناملسم  تسد  هب  اهنآ  ياه  هناخ

136 ص :  ریسفت ..... :

يارب تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  : » دیامرف یم دوش ، یم عورـش  وا  تمکح  تزع و  نایب  دـنوادخ و  هیزنت  حـیبست و  اب  هروس  نیا 
(. میکحلا زیزعلا  وه  ضرالا و  یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  حبس هللا  « ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دیوگ ، یم حیبست  ادخ 

عاونا راتفرگ  شتافـص  ادـخ و  تخانـش  رد  هک  اهنامه  ریـضن » ینب   » دوهی تشذگرـس  ناـیب  يارب  تسا  يا  همدـقم تقیقح  رد  نیا  و 
.دندوب تافارحنا 

لاق نابز  اب  تسا  نکمم  تادامج  ناـهایگ و  تاـناویح و  اـهناسنا و  ناگتـشرف و  زا  معا  نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  یمومع  حـیبست 
تردـق و ملع و  رگنایب  لاح  نابز  اب  هتفر  راک  هب  يا  هرذ ره  شنیرفآ  رد  هک  يزیگنا  تفگـش  ماظن  هک  ارچ  لاـح ، ناـبز  اـب  اـی  دـشاب 
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.تسادخ تمکح  تمظع و 
نآ زا  ام  دنچ  ره  دراد  روعش  كرد و  لقع و  زا  یمهس  دوخ  ملاع  رد  يدوجوم  ره  نادنمشناد  زا  یعمج  هدیقع  هب  رگید  يوس  زا  و 

.درادن ار  نآ  یئاونش  ییاناوت  ام  شوگ  دنچ  ره  دیوگ ، یم ادخ  حیبست  دوخ  نابز  اب  لیلد  نیمه  هب  و  میتسین ، هاگآ 

136 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هک تسا  یسک  دنوادخ )  ) وا : » دیامرف یم هتخادرپ ، هنیدم  زا  ریضن  ینب  دوهی  ندش  هدنار  ناتساد  هب  همدقم  نیا  نایب  زا  دعب  هیآ 2 -) )
لها نم  اورفک  نیذـلا  جرخا  يذـلا  وه  «! ) دـنار نوریب  ناشیاه  هناـخ زا  ناناملـسم ) اـب   ) دروخرب نیتسخن  رد  ار  باـتک  لـها  نارفاـک 

137 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رشحلا .) لوال  مهراید  نم  باتکلا 
نیملسم اب  هزرابم  يارب  دوهی  عامتجا  ای  و  دوهی ، ياه  هعلق يوس  هب  هنیدم  زا  ناناملـسم  تکرح  عامتجا و  اجنیا  رد  رـشح »  » زا روظنم 

یفیطل هراشا  دوخ  نیا  و  هدش ، هدـیمان  رـشحلا » لّوأل   » ناونع هب  نآرق  رد  دوب  دوخ  عون  رد  عامتجا  نیتسخن  نیا  هک  اجنآ  زا  و  تسا ،
.اهنآ دننام  و  ربیخ »  » دوهی و  ریضن » ینب   » دوهی اب  هدنیآ  ياهدروخرب  هب  تسا 

ياهژد هک  دـندرک  یم نامگ  زین  ناشدوخ  دـنوش و  جراخ  راید ) نیا  زا   ) اهنآ هک  دـیدرک  یمن نامگ  زگره  امـش  : » دـیازفا یم سپس 
(. هللا نم  مهنوصح  مهتعنام  مهنا  اونظ  اوجرخی و  نا  متننظ  ام  « ) دوش یم عنام  یهلا  باذع  زا  ار  نانآ  ناشمکحم 

ادـخ هک  اـجنآ  زا  یلو  دوب ، ناـشیرهاظ  تردـق  دـنمورین و  ياـهژد  ناـشهاگ  هیکت هک  دـندوب  یـضار  دوـخ  زا  رورغم و  ناـنچ  اـهنآ 
زا ار  اهنآ  دهد  خر  یگنج  هک  نآ  نودب  یتح  درادـن  تمواقم  تردـق  وا  هدارا  ربارب  رد  يزیچ  هک  دزاس  نشور  همه  رب  تساوخ  یم

ناشیاهلد رد  و  دمآ ، ناشغارس  هب  دندرک  یمن نامگ  هک  اجنآ  زا  دنوادخ  اما  : » دیامرف یم هیآ  همادا  رد  اذل  دنار ! نوریب  نیمزرـس  نآ 
نم هللا  مهاتاف  « ) دـندرک یم ناریو  ناـنمؤم  تسد  اـب  شیوخ و  تسد  اـب  ار  دوخ  ياـه  هناـخ هک  يا  هنوگ هب  دـنکفا ، تشحو  سرت و 

(. نینمؤملا يدیا  مهیدیاب و  مهتویب  نوبرخی  بعرلا  مهبولق  یف  فذق  اوبستحی و  مل  ثیح 
و درک ، هریچ  اهنآ  بلق  رب  داتسرف  یم نانمؤم  يرای  هب  اهگنج  زا  يرایسب  رد  هک  ار  سرت  رکـشل  ینعی  یئرمان ، رکـشل  نیا  ادخ  يرآ !
هک نآ  زا  ربخ  یب دندوب  هدرک  هدامآ  نورب  رکشل  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  اهنآ  دومن ، بلـس  اهنآ  زا  ار  هلباقم  تکرح و  هنوگره  لاجم 

.دتسرف یم ناشغارس  هب  نورد  زا  يرکشل  دنوادخ 
(. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  «! ) مشچ نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ  : » دیامرف یم یلک  يریگ  هجیتن  کی  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

137 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

تازاجم ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  دوب  هتـشاد  رّرقم  نانآ  رب  ار  نطو  كرت  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  هیآ 3 -) )
138 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایندلا .) یف  مهبذعل  ءالجلا  مهیلع  هللا  بتک  نا  ول ال  و  « ) درک یم

كاندرد یباذع  اهنآ  يارب  دوخ  دندوب  هدرک  مهارف  رمع  کی  هک  یئاه  هیامرس هدمع  تمـسق  ندرک  اهر  نطو و  يالج  کش  نودب 
.دوب

هب تراسا  لتق و  نامه  هک  يرگید  باذـع  دوب  هدـشن  ردـقم  اهنآ  يارب  باذـع  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  قوف  هلمج  زا  روظنم  نیا  ربانب 
اهنآ يارب  یگراوآ  نیا  اسب  يا  و  دـنوش ، هراوآ  ناهج  رد  اـهنآ  تساوخ  یم ادـخ  دـمآ ، یم دورف  اـهنآ  رـس  رب  دوب  ناناملـسم  تسد 

تـسا نارگید  تسد  رد  هک  دـنداتفا  یم دوخ  تاغاب  عرازم و  للجم و  ياه  هناخ اهژد و  همه  نآ  دای  هب  تقو  ره  اریز  دوب ، رتکاندرد 
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رازآ راتفرگ  دننادرگرس  مورحم و  رگید  قطانم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  دض  رب  هئطوت  ینکـش و  نامیپ رثا  رب  ناشدوخ  و 
.دندش یم یناوارف  یحور  ياه  هجنکش و 

یف مهل  و  « ) تسا شتآ  باذـع  زین  ترخآ  رد  اهنآ  يارب  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  نایاپ  رد  اذـل  دوب ، اهنآ  يایند  باذـع  اـهنت  نیا  اـما 
(. رانلا باذع  ةرخآلا 

.دندرگ راوس  یهاوخدوخ  رورغ و  بکرم  رب  دننز و  تلادع  قح و  هب  اپ  تشپ  هک  یناسک  ترخآ  ایند و  تسا  نینچ 

138 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

يرادشه دیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تیناقح  راگدرورپ و  تردق  نایب  رب  هوالع  ارجام  نیا  رکذ  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 4 -) )
، هداد میمعت  ار  بلطم  هیآ  نیا  رد  دوشن  هصالخ  اهنآ  رد  هلأسم  ات  دنراد  ریـضن  ینب  دوهی  هباشم  یلامعا  هک  دـشاب  یناسک  مامت  يارب 

مهناب کلذ  « ) دنتـساخرب ینمـشد  هب  شلوسر  ادخ و  اب  هک  دش  ناشریگنماد  تهج  نآ  زا  ترخآ ) ایند و   ) تازاجم نیا  : » دـیازفا یم
(. هلوسر هللا و  اوقاش 

هللا ناف  هللا  قاشی  نم  و  « ) دراد يدـیدش  تازاجم  ادـخ  اریز ) دـنک  یم شتازاجم  دـنوادخ   ) دزیخرب ادـخ  اـب  ینمـشد  هب  سک  ره  «و 
(. باقعلا دیدش 

138 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  میتفگ - زین  لوزن  نأش  رد  هکنانچ  ریـضن - ینب  دوهی  هک  دزادرپ  یم يداریا  خساپ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
يارب یفاک  لحم  ات   ) دنربب ار  دوهی  مکحم  ياه  هعلق کیدزن  ياهلخن  زا  یتمسق  داد  روتـسد  هک  عقوم  نآ  رد  دنتخاس ، یم هجوتم  هلآ 

ریـسفت هدـیزگرب  دـهد .) يور  هعلق  جراخ  رد  يریگرد  دـنیآ و  نوریب  اه  هعلق زا  دـنوش و  تحاران  دوهی  هک  نیا  يارب  ای  دـشاب ، دربن 
139 ص : ج5 ، هنومن ،

؟ يدرک یم یهن  اهراک  هنوگ  نیا  زا  هک  يدوبن  وت  رگم  دّمحم ! يا  دنتفگ : اهنآ 
نم متعطق  ام  «! ) دوب ادخ  نامرف  هب  همه  دیتشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ای  عطق  ار  لخن  شزرا  اب  تخرد  ره  : » تفگ دـش و  لزان  هیآ 

(. هللا نذابف  اهلوصا  یلع  ۀمئاق  اهومتکرت  وا  ۀنیل 
(. نیقسافلا يزخیل  و  « ) دننک اوسر  راوخ و  ار  ناقساف  هک  دوب  نیا  فده  «و 

139 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هراشا

هیآ 6) )

139 ص :  لوزن ..... : نأش 
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.تسا لوزن  نأش  نامه  همادا  زین  نآ  لوزن  نأش  هتشذگ ، تایآ  رب  تسا  یلیمکت  زین  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  هک  اجنآ  زا 
رد اهنآ  لاوما  زا  یتمـسق  اه و  هناخ يزرواشک و  ياهنیمز  اهغاب و  هنیدم ، زا  ریـضن » ینب   » دوهی نتفر  نوریب  زا  دـعب  هک : نیا  حیـضوت 
هب تیلهاج  رصع  تنس  زا  هچنآ  قبط  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  نیملسم  نارس  زا  یعمج  دنام ، یقاب  هنیدم 

میسقت دوخ  نایم  رد  ات  راذگاو ، ام  هب  ار  هیقب  ریگرب و  ار  نآ  مراهچ  کی  و  تمینغ ، نیا  ياه  هدیزگرب دندرک : ضرع  دنتـشاد  رطاخ 
مامت دنا  هدیـشکن یتمحز  ناناملـسم  هدشن و  یگنج  مئانغ ، نیا  يارب  نوچ  تفگ : تحارـص  اب  دـش و  لزان  ثحب  دروم  تایآ  مینک !

.دنک یم میسقت  دنادب  حالص  هنوگره  وا  دراد و  یمالسا ) تموکح  سیئر   ) هّللا لوسر  هب  قلعت  نآ 
یمک دادعت  دوب و  یهت  ایند  لام  زا  هنیدم  نیمزرس  رد  اهنآ  ياهتسد  هک  نیرجاهم  نایم  رد  ار  لاوما  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.درک میسقت  دنتشاد  يدیدش  زاین  هک  راصنا  زا 

139 ص :  ریسفت ..... :

کی رگنـشور  لاح  نیع  رد  و  دنک ، یم نایب  ار  ریـضن  ینب  مئانغ  مکح  هیآ  نیا  رد  دیآ  یم تسد  هب  گنج  نودـب  هک  یمئانغ  مکح 
یمالسا هقف  رد  نآ  زا  هک  دوش  یم یمالسا  هعماج  دئاع  جنر  تمحز و  رـسدرد و  نودب  هک  تسا  یمئانغ  مامت  هنیمز  رد  یلک  نوناق 

.تسا هدش  دای  ء » ییف  » ناونع هب 
نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب ) و   ) هدنادرگزاب شلوسر  هب  دوهی ] نانآ -[  زا  ادخ  ار  هچنآ  و  : » دیامرف یم

140 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هن  دیدیشکن ) یتمحز  )
(. باکر لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  و  « ) يرتش هن  و  دیتخات ، یبسا 

دهاوخب سک  ره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دنوادخ  یلو  ، » دـشاب امـش  ياهگنج  هجیتن  هشیمه  اهیزوریپ  هک  تسین  نانچ  دـیازفا : یم سپس 
(. ریدق ء  یش لک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلسر  طلسی  هللا  نکل  و  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  و  دزاس ، یم ّطلسم 

دینادـب ات  تفرگ ، تروص  دـنوادخ  یبیغ  ياهدادـما  اـب  ریـضن  ینب  دوهی  نوچمه  يدـنمورین  تخـسرس و  نمـشد  رب  يزوریپ  يرآ !
مه و  دـنزومایب ، هّللا  ۀـفرعم  سرد  مه  یئاهنادـیم  نینچ  رد  دـنناوت  یم ناناملـسم  هـک  تساـجنیا  تـسا ، رداـق  زیچ  هـمه  رب  دـنوادخ 

ناشهار ریـسم  مامت  رد  ار  ادخ  كاپ  تاذ  هب  ءاکتا  صالخا و  همانرب  مه  و  دننیبب ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیناقح  ياه  هناشن
.دنریگ دای 

140 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

: دیامرف یم یلک  هدـعاق  کی  تروص  هب  دـنک و  یم نایب  حوضو  هب  تسا  هدـمآ  لبق  هیآ  رد  هک  ار  ئیف »  » فرـصم هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
رد نادنمتـسم و  نامیتی و  وا و  نادنواشیوخ  و  لوسر ، و  ادخ ، نآ  زا  دنادرگزاب ، شلوسر  هب  اهیدابآ  نیا  لها  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  »

(. لیبسلا نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  « ) تسا ناگدنام  هار 
نادـنمزاین ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رایتخا  رد  نآ  مجنپ  کی  اهنت  هک  تسین  هناحلـسم  ياهگنج  مئاـنغ  دـننامه  نیا  ینعی 

.دشاب نایوجگنج  نآ  زا  مجنپ  راهچ  و  دریگ ، رارق 
یـصخش فراصم  رد  ار  نآ  مامت  هک  تسین  نیا  شموهفم  تسادـخ  لوسر  هب  قلعتم  نآ  مامت  هک  دـش  هتفگ  لـبق  هیآ  رد  رگا  زین  و 
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دروم رد  ار  هدمع  تمـسق  تسا  نادـنمزاین  قوقح  ظفاح  عفادـم و  اصوصخم  و  یمالـسا ، تموکح  سیئر  نوچ  هکلب  دـنک ، فرص 
.دنک یم فرصم  اهنآ 

تیاعر دـیاب  دراد  رایتخا  رد  هک  یلاوما  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  یئاهتیولوا  رکذ  هناگـشش  فراصم  نیا  سپ 
ربهر و ناونع  هب  هکلب  دهاوخ  یمن شدوخ  صخش  يارب  ار  تورث  همه  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  رگید  ریبعت  هب  و  دنک ،

141 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  یمالسا  تموکح  سیئر 
.دنک یم فرصم  تسا  مزال  يدروم  ره 

باون هب  اهنآ  زا  دعب  مالّسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  قح  نیا  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
یلئاسم نیرتمهم  زا  یمالـسا  تموکح  و  تسین ، رادرب  لیطعت  مالـسا  ماکحا  هک  ارچ  دسر ، یم طیارـشلا  عماج  نادـهتجم  ینعی  اهنآ 

زا یـشخب  تسا و  هدـش  هداهن  يداصتقا  لئاسم  رب  تموکح  نیا  ياه  هیاپ زا  یتمـسق  دـنراد و  راک  رـس و  نآ  اـب  ناناملـسم  هک  تسا 
.تساهنیمه یمالسا  لیصا  يداصتقا  لئاسم 

امش نادنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات  » تسا نآ  رطاخ  هب  نیا  دیازفا : یم هتخادرپ ، هدش  باسح  میـسقت  نیا  هفـسلف  هب  سپس 
(. مکنم ءاینغالا  نیب  ۀلود  نوکی  یک ال  ! ) دنوشن مورحم  نآ  زا  نادنمزاین  و  ددرگن » تسد  هب  تسد 

نیع رد  هک  تسا  نینچ  یمالسا  داصتقا  يریگ  تهج هک  نیا  نآ  دنک و  یم وگزاب  یمالسا  داصتقا  رد  ار  یـساسا  لصا  کی  هیآ  نیا 
هک دوـشن  دودـحم  یهورگ  تسد  رد  زکرمتم  اـهتورث  لاوـما و  هک  هدرک  میظنت  يروـط  ار  هماـنرب  یـصوصخ » تیکلاـم   » هب مارتـحا 

.ددرگب تسد  هب  تسد  اهنآ  نایم  رد  هتسویپ 
زا دیئامن و  يراددوخ  هدرک  یهن  هچنآ  و  دینک ) ارجا  و   ) دیریگب هدروآ  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  : » دـیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
هللا نا  هللا  اوقتا  اوهتناف و  هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  و  « ) تسا دیدش  شرفیک  دـنوادخ  هک  دـیزیهرپب  ادـخ  تفلاخم ) )

(. باقعلا دیدش 
ياه همانرب اه و  هنیمز ماـمت  رد  یمومع  مکح  کـی  نآ  ياوتحم  یلو  هدـش ، لزاـن  ریـضن  ینب  مئاـنغ  يارجاـم  رد  دـنچ  ره  هلمج  نیا 

ناناملسم همه  لصا  نیا  قبط  رب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  ندوب  تجح  يارب  تسا  ینشور  دنس  و  تساهناملـسم ، یگدنز 
هب طوبرم  لـئاسم  هنیمز  رد  هاوخ  دـننک ، تعاـطا  دنونـشب و  ناـج  شوگ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یهاوـن  رماوا و  دـنفظوم 

.نآ ریغ  ای  دشاب  یمالسا  تموکح 

141 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

فراصم نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  ثحب  نانچمه  نآرق  مادک ! ره  هتـسجرب  تافـص  ناعبات و  راصنا و  نارجاهم و  هورگ  هس  هیآ 8 -) )
142 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لاوما  ء -» ییف  » هناگشش

زا شیب  اهنیکـسم و  نامیتی و  يارب  يریـسفت  تقیقح  رد  هک  دهد ، یم همادا  ار  دوش - یم نیملـسم  دـئاع  گنج  نودـب  هک  یمئانغ  و 
.تسا لیبسلا » نبا   » ریسفت همه 

نیرجاهملا ءارقفلل  « ) دـندش هدـنار  نوریب  دوخ  لاوما  هناـشاک و  هناـخ و  زا  هک  تسا  ینارجاـهم  ناریقف  يارب   » لاوما نیا  دـیامرف : یم
(. مهلاوما مهراید و  نم  اوجرخا  نیذلا 

هللا و نم  الـضف  نوغتبی  « ) دننایوگتـسار اهنآ  دـننک ، یم يرای  ار  شلوسر  ادـخ و  دـنبلط و  یم ار  وا  ياـضر  دـنوادخ و  لـضف  اـهنآ  »
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(. نوقداصلا مه  کئلوا  هلوسر  هللا و  نورصنی  اناوضر و 
هـصالخ هبناـج » همه  قدـص   » و رمتـسم » داـهج   » و صـالخا »  » رد هک  هدرک  ناـیب  نیتسخن  نارجاـهم  يارب  مهم  فصو  هس  اـجنیا  رد 

.دوش یم

142 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هفیاط هراب  رد  یغیلب  بلاج و  رایـسب  فیـصوت  نآ  نمـض  رد  و  هتخادرپ ، لاوما  نیا  فراصم  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
نیا رد  هک  تسا  یناسک  يارب  و  : » دـیامرف یم هدومن ، لیمکت  نآ  اب  دوب  نارجاهم  هراب  رد  لبق  هیآ  رد  هک  ار  یثحب  و  دـنک ، یم راصنا 

(. مهلبق نم  نامیالا  رادلا و  اؤوبت  نیذلا  و  « ) دندیزگ نکسم  نارجاهم  زا  شیپ  نامیا  يارس  رد  و  هنیدم ] نیمزرس  ارس -[ 
طیحم ناج و  لد و  هناخ  هک  دندرک  نارجاهم  یئاریذپ  هدامآ  ار  يرهاظ  ياه  هناخ اهنت  هن  راصنا  هک  دـهد  یم ناشن  اوءّوبت »  » هب ریبعت 

.تسا نیمه  مهم  و  تسا ، هدوب  هکم  ناناملسم  ترجه  زا  لبق  همه  اهنیا  دنتخاس و  هدامآ  دنتسناوت  یم هک  اجنآ  ات  ار  دوخ  رهش 
یناملسم ره  : » هک دنتسه  نانچ  اهنآ  دیوگ : یم نینچ  هتخادرپ ، دشاب  یم راصنا  تایحور  لک  رگنایب  هک  رگید  فیـصوت  هس  هب  سپس 

(. مهیلا رجاه  نم  نوبحی  « ) دنراد یم تسود  دنک  ترجه  ناشیوس  هب  ار 
نتـشاد تسود  نیا  و  تسا ، ترجه  نامیا و  هلأسم  نانآ  دزن  مهم  هکلب  تسین ، اهنآ  رظن  زا  ناناملـسم  ناـیم  یتواـفت  هنیمز  نیا  رد  و 

143 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم بوسحم  اهنآ  رمتسم  یگژیو  کی 
امم ۀـجاح  مهرودـص  یف  نودـجی  و ال  « ) دـننک یمن ساسحا  هدـش  هداد  نارجاهم  هب  هچنآ  هب  يزاـین  دوخ  لد  رد  و  : » هک نیا  رگید 

(. اوتوا
ساسحا لد  نورد  رد  یتح  هن  دنزرو و  یم دسح  اهنآ  هب  تبـسن  هن  و  دنراد ، تسا  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  یمئانغ  هب  یتشاد  مشچ  هن 

.دننک یم هدش  اطعا  اهنآ  هب  هچنآ  هب  زاین 
ول مهسفنأ و  یلع  نورثؤی  و  « ) دنشاب دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنراد  یم مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و  : » دیازفا یم موس  هلحرم  رد  و 

(. ۀصاصخ مهب  ناک 
.تساهنآ راختفارپ  یگژیو  هس  راثیا »  » و يرظندنلب »  » و تبحم »  » بیترت نیا  هب  و 

راصنا هب  ریضن  ینب  دوهی  رب  يزوریپ  زور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  دیوگ : یم یمالسا ، فورعم  رـسفم  سابع » نبا  »
دیهاوخ یم رگا  و  دیوش ، کیرـش  اهنآ  اب  مئانغ  نیا  رد  و  دینک ، میـسقت  نارجاهم  اب  ار  ناتیاه  هناخ لاوما و  دیتسه  لیام  رگا  : » دومرف

اهنآ اب  ار  نامیاه  هناخ لاوما و  مه  دنتفگ : راصنا  دوشن !؟» هداد  امـش  هب  يزیچ  مئانغ  نیا  زا  دـشاب و  امـش  نآ  زا  ناتیاه  هناخ لاوما و 
هیحور نیا  دـش و  لزان  قوف  هیآ  میرمـش ، یم مدـقم  دوخ  رب  ار  نارجاـهم  و  میرادـن ، مئاـنغ  هب  یتشاد  مشچ  مه  و  مینک ، یم میـسقت 

.دوتس ار  اهنآ  یلاع 
سفن صرح  لـخب و  زا  هک  یناـسک  و  : » دـیازفا یم نآ  هجیتن  ناـیب  و  همیرک ، فاـصوا  نیا  يور  رتـشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم  و  « ) دنناراگتسر دنا ، هدش هتشادزاب  شیوخ 
دراد هچنآ  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  لیخب  تسا ، رتدیدش  لخب  زا  حش  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم یثیدـح  رد 

هک اجنآ  ات  دراد ، رایتخا  رد  دوخ  هچنآ  مه  دزرو و  یم لـخب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  مه  حیحـش  یلو  دزرو ، یم لـخب 
هچنآ هب  عناـق  زگره  مارح و  اـی  دـشاب  لـالح  قیرط  زا  هاوـخ  دروآ ، گـنچ  هب  ار  نآ  دـنک  یم وزرآ  دـنیبب  مدرم  تسد  رد  ار  هچ  ره 
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«. تسین هداد  يزور  وا  هب  دنوادخ 

143 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هراشا

144 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  هک  دروآ  یم نایم  هب  نیملسم  زا  یموس  هورگ  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
هب اهنآ  زا  نخـس  لبق  تایآ  رد  هک  راصنا  نارجاهم و  زا  دعب  و  دنا ، هدـش فورعم  نیعبات »  » ناونع هب  ام  نایم  رد  دـیجم  نآرق  زا  ماهلا 

.دنهد یم لیکشت  ار  نیملسم  میظع  هورگ  نیموس  دمآ  نایم 
رد هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم دـندمآ و  راصنا ] نارجاهم و  اهنآ -[  زا  دـعب  هک  یناسک  نینچمه ) : » ) دـیامرف یم

و « ) یمیحر نابرهم و  وت  اراگدرورپ ! هدم ، رارق  نانمؤم  هب  تبـسن  يا  هنیک دسح و  نامیاهلد  رد  و  زرمایب ، دنتفرگ  یـشیپ  ام  رب  نامیا 
فؤر کنا  انبر  اونمآ  نیذلل  الغ  انبولق  یف  لعجت  نامیالاب و ال  انوقبـس  نیذلا  انناوخال  انل و  رفغا  انبر  نولوقی  مهدعب  نم  ؤاج  نیذلا 

(. میحر
.تساهنآ ياهیگژیو  زا  دسح » هنیک و  زا  يرود   » و نامیا » رد  ناماگشیپ  هب  مارتحا   » و يزاسدوخ »  » بیترت نیا  هب 

تسا يردارب  افـص و  تبحم و  حور  زا  یکاح  همه  هیآ  نایاپ  رد  میحر  فوءر و  دنوادخ  زا  دادمتـسا  و  ناردارب ) « ) ناوخا  » هب ریبعت 
.دهاوخن دوخ  يارب  اهنت  دهاوخ  یم ار  یکین  ره  سک  ره  دشاب و  مکاح  دیاب  یمالسا  هعماج  لک  رب  هک 

نادـنمزاین هب  رـصحنم  ء » ییف  » لاوما هک  دـشاب  یم تیعقاو  نیا  رگناـیب  و  دوش ، یم لـماش  تماـیق  هنماد  اـت  ار  نیملـسم  ماـمت  هیآ  نیا 
.دوش یم لماش  خیرات  لوط  رد  ار  نیملسم  نادنمزاین  ریاس  هکلب  تسین ، راصنا  نیرجاهم و 

144 ص :  خیرات ..... - نآرق و  نازیم  رد  هباحص 

زاب هدـمآ  قوف  تایآ  رد  نیعبات »  » و راصنا »  » و نارجاهم »  » زا کی  ره  يارب  هک  یفاصوا  هب  هجوت  نودـب  نارـسفم  زا  یـضعب  اجنیا  رد 
هّللا یّلص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  انایحا  هک  یفالخ  ياهراک  و  دنرمـشب ، هزنم  كاپ و  انثتـسا  نودب  ار  هباحـص »  » همه هک  دنراد  رارـصا 
رارق نیعبات  راصنا و  نارجاهم و  فص  رد  ار  سک  ره  و  دنرگنب ، ضامغا  هدید  اب  هدزرـس  نانآ  زا  یـضعب  زا  وا  زا  دـعب  ای  هلآ  هیلع و 

.دننادب سدقم  مرتحم و  هتسب  مشچ  هتفرگ 
نیعم اقیقد  ار  نیعبات »  » و راصنا »  » نیتسار و نارجاهم »  » طباوض و  دهد ، یم دارفا  نیا  هب  ینکش  نادند  خساپ  قوف  تایآ  هک  یلاح  رد 

145 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  یم
.درمش یم ار  قدص  و  داهج ، و  صالخا ، نارجاهم »  » رد

.دنک یم رکذ  ار  صرح  لخب و  هنوگره  زا  زیهرپ  و  راثیا ، و  نارجاهم ، هب  تبسن  تبحم  راصنا »  » رد و 
.دیامن یم نایب  ار  دسح  هنیک و  هنوگره  زا  زیهرپ  و  نامیا ، رد  ناماگشیپ  هب  مارتحا  يزاسدوخ و  نیعبات »  » رد و 

رد هچ  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  هچ  ار  اهنآ  لامعا  هدـنورپ  نامیا  طخ  رد  ناماگـشیپ  هب  مارتحا  نیع  رد  ام  نیا  رباـنب 
رد هک  یئاهرایعم  ساسا  رب  و  میهد ، یم رارق  یـسررب  تحت  اقیقد  تفرگ ، رد  یمالـسا  هعماج  رد  وا  زا  دـعب  هک  يدـیدش  ياـهنافوط 
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یقاب دوخ  نامیپ  دهع و  رـس  رب  هک  اهنآ  اب  ار  دوخ  دـنویپ  مینک ، یم يرواد  تواضق و  اهنآ  هراب  رد  میا ، هتفایرد نآرق  زا  تایآ  نیمه 
تسا نیا  میرب ، یم دنتسسگ  ار  دوخ  هطبار  وا  زا  دعب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  اهنآ  زا  و  میزاس ، یم مکحم  دندنام 

.لقع نآرق و  مکح  اب  گنهامه  حیحص و  قطنم  کی 

145 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هراشا

هیآ 11) )

145 ص :  لوزن ..... : نأش 

امـش دنتفگ : دنداتـسرف و  ریـضن » ینب   » دوهی غارـس  هب  ار  یـسک  هنایفخم  شنارای  و  ّیبا » نب  هّللا  دبع   » دننام هنیدـم  ناقفانم  زا  یعمج 
دوخ و موق  زا  روای  رفن  رازه  ود  ام  دیزاس ، مکحم  ار  دوخ  ياهژد  و  دیورن ، نوریب  دوخ  ياه  هناخ زا  دـیتسیاب ، دوخ  ياج  رد  مکحم 

یهارمه امـش  اب  زین  نافطغ  هلیبق  زا  امـش  ياهنامیپ  مه  ریاـس  هظیرق و  ینب  هفیاـط  میتسه ، امـش  اـب  سفن  نیرخآ  اـت  میراد و  نارگید 
.دننک یم

ناگرزب زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  اما  دنوش ، قیوشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفلاخم  رب  ریـضن  ینب  دوهی  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه 
« یبا نب  هّللا  دـبع   » فرح هب  یئانتعا  تفگ : دوب  ریـضن  ینب  ياه  هماـنرب تسرپرـس  هک  بطخا » نب  یح   » هب مالـس »  » ماـن هب  ریـضن  ینب 

ثداوح میلست  ار  امش  دنیشنب و  هناخ  رد  شدوخ  و  دنک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  گنج  هب  قیوشت  ار  امـش  دهاوخ  یم وا  دینکن ،
.دیامن

ادخ هب  تفگ : وا  خـساپ  رد  مالـس » ، » میـسانش یمن ار  يزیچ  وا  اب  راکیپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ینمـشد  زج  ام  تفگ : ییح 
146 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیمزرس  نیا  زا  ار  ام  ماجنا  رس  منیب  یم نم  دنگوس 

.دنوش یم هتشک  ام  نایوجگنج  و  ریسا ، ام  ناکدوک  دور  یم داب  رب  ام  فرش  لاوما و  و  دننک ، یم نوریب 
.دنک یم وگزاب  ار  ارجام  نیا  ماجنا  رس  هک ، دش  لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا 

146 ص :  ریسفت ..... :

نانمؤم زا  هورگ  هس  لاح  حرش  و  هتـشذگ ، تایآ  رد  ریـضن » ینب   » دوهی هفیاط  يارجام  نایب  زا  دعب  دوهی - ياه  هنتف رد  ناقفانم  شقن 
.دزادرپ یم ارجام  نیا  رد  اهنآ  شقن  ناقفانم و  ینعی  يرگید  هورگ  لاح  حرش  هب  اجنیا  رد 

زا ناشرفاک  ناردارب  هب  هتـسویپ  هک  يدیدن  ار  ناقفانم  ایآ  : » دـیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
رد ار  سک  چیه  نخـس  زگره  و  تفر ، میهاوخ  نوریب  امـش  اب  مه  ام  دـننک  نوریب  نطو ) زا   ) ار امـش  هاگ  ره  دـنتفگ : یم باتک  لها 

نیذلا مهناوخال  نولوقی  اوقفان  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  « ) دومن میهاوخ  ناتیرای  دوش  راکیپ  امش  اب  رگا  و  درک ، میهاوخن  تعاطا  امـش  هراب 
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(. مکنرصننل متلتوق  نا  ادبا و  ادحا  مکیف  عیطن  مکعم و ال  نجرخنل  متجرخا  نئل  باتکلا  لها  نم  اورفک 
.دنتفگ یم غورد  همه  رد  هک  دنداد  لوق  ار  بلطم  هس  دوهی  هفیاط  هب  ناقفانم  زا  هورگ  نیا  بیترت  نیا  هب  و 

(. نوبذاکل مهنا  دهشی  هللا  و  « ) دننایوگغورد اهنآ  هک  دهد  یم تداهش  دنوادخ  : » دیوگ یم تحارص  اب  نآرق  لیلد  نیمه  هب  و 
.دنقفانم نایوگغورد  ابلاغ  و  دنا ، هدوب وگغورد  ناقفانم  هشیمه  يرآ !

146 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

نئل « ) دنور یمن نوریب  نانآ  اب  دننک  نوریب  ار  اهنآ  رگا  : » دـیازفا یم اهنآ  یئوگغورد  هراب  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  سپـس  هیآ 12 -) )
(. مهعم نوجرخی  اوجرخا ال 

(. مهنورصنی اولتوق ال  نئل  و  « ) درک دنهاوخن  ناشیرای  دوش  راکیپ  اهنآ  اب  رگا  «و 
(. رابدالا نلویل  مهورصن  نئل  و  «! ) دننک یم رارف  هدرک  نادیم  هب  تشپ  دننک  ناشیرای  دننک و ) لمع  دوخ  هتفگ  هب   ) رگا «و 

(. نورصنی مث ال  « ) دنک یمن يرای  ار  نانآ  یسک  سپس  »

146 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، تسکش  نیا  ّتلع  حیرشت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
147 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یف  ۀبهر  دشا  متنال  « ) تسادخ زا  سرت  زا  شیب  اهنآ  ياهلد  رد  امش  زا  تشحو  »

( هللا نم  مهرودص 
.امش نوچ  یمواقم  نمؤم و  نانمشد  زا  اصوصخم  دنراد ، تشحو  زیچ  همه  زا  دنسرت  یمن ادخ  زا  نوچ  . 

(. نوهقفی موق ال  مهناب  کلذ  « ) دننادان یهورگ  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  »

147 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

دنگنج یمن یهورگ  تروص  هب  امش  اب  زگره  اهنآ  : » دیازفا یم هتخادرپ ، ینورد  سرت  نیا  زا  ینشور  هناشن  نایب  هب  سپس  هیآ 14 -) )
(. ردج ءارو  نم  وا  ۀنصحم  يرق  یف  الا  اعیمج  مکنولتاقی  ال  « ) اهراوید تشپ  زا  ای  مکحم  ياهژد  رد  زج 

اب یئورایور  گنج و  تأرج  مکحم  ياه  هعلق اهراوید و  هانپ  رد  زج  دنتـسه  نوریب  ادـخ  رب  لـکوت  ناـمیا و  ژد  زا  نوچ  اـهنآ  يرآ !
هب هکلب  دنگنج  نونف  هب  هاگآان  ناوتان و  فیعـض و  يدارفا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  نیا  اما  دـیازفا : یم سپـس  دـنرادن ! نانمؤم 

(. دیدش مهنیب  مهسأب   ) فیعض امش  ربارب  رد  اما  تسا » دیدش  ناشدوخ  نایم  رد  ناشراکیپ   » دهد یم خر  يریگرد  هک  یماگنه 
ار اـهنآ   » يرگن یم هک  اـهنآ  رهاـظ  هب  دـیامرف : یم هتخادرپ ، اـهنآ  یماـکان  تسکـش و  يارب  يرگید  لـماع  هب  هیآ ، نیمه  همادا  رد  و 
« دـننک یمن لـقعت  هک  دنتـسه  یموـق  اـهنآ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تـسا ، هدـنکارپ  ناـشیاهلد  هـک  یلاـح  رد  يرادـنپ  یم دـحتم 

(. نولقعی موق ال  مهناب  کلذ  یتش  مهبولق  اعیمج و  مهبسحت  )
رد هک  ارچ  دـهد ، بیرف  ار  ام  دـیابن  زگره  اهنآ  يداصتقا  یماظن و  تدـحو  نامیپ و  نامیا و  یب دارفا  يرهاظ  ماجـسنا  بیترت  نیا  هب 

يدام عفانم  ظفاح  مادک  ره  اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  لیلد  و  دراد ، رارق  يا  هدنکارپ ياهلد  تدحو ، ياهراعـش  اهنامیپ و  نیا  تشپ 
داضت هک  تسا  یلوصا  ساسا  رب  نانمؤم  ماجـسنا  تدـحو و  هک  یلاح  رد  تسا ، داضت  رد  هشیمه  يدام  عفانم  میناد  یم و  دنـشیوخ ،
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.یهلا ياهشزرا  دیحوت و  نامیا و  لصا  ینعی  درادن ، هار  نآ  رد 

147 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

زا مادک  ره  تیعقوم  بلاج ، هیبشت  ود  اب  و  هداد ، همادا  ار  ناقفانم  ریضن و  ینب  دوهی  ناتساد  نوماریپ  ثحب  نانچمه  نآرق  هیآ 15 -) )
ناـنآ زا  شیپ  یمک  هک  تسا  یناـسک  نوچمه   » ریـضن ینب  دوـهی  ناتـساد  دـیامرف : یم تسخن  .دزاـس  یم صخـشم  ار  هورگ  ود  نیا 

148 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يارب  دندیشچ و  ار  دوخ  راک  خلت  معط  ایند ) نیا  رد  هک  اهنامه   ) دندوب
(. میلا باذع  مهل  مهرما و  لابو  اوقاذ  ابیرق  مهلبق  نم  نیذلا  لثمک  « ) تسا كاندرد  یباذع  اهنآ 

؟ دنتشاد ریضن  ینب  يارجام  زا  لبق  يزیگنا  تربع  تشذگرس  هک  دندوب  یناسک  هچ  هورگ  نیا  اما 
ندنار نوریب  هب  رجنم  و  دش ، عقاو  ردب  يارجام  زا  دعب  هک  دـنناد  یم عاقنیق » ینب   » دوهی يارجام  هب  هراشا  ار  نآ  نارـسفم  زا  يرایـسب 

و دندوب ، وجگنج  دوخ  نایم  رد  رورغم و  دـنمتورث و  يدارفا  ریـضن » ینب   » دوهی دـننام  زین  اهنآ  دـیدرگ ، هنیدـم  زا  دوهی  زا  هورگ  نیا 
میلا باذع  ایند و  رد  يرد  هب  رد  یتخبدب و  زج  يزیچ  ماجنا  رس  یلو  دندرک ، یم دیدهت  ار  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.دشن ناشدئاع  ترخآ 

148 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

زین اهنآ  ناتـساد  دـیوگ : یم هتخادرپ ، ناقفانم  هراب  رد  یهیبشت  هب  هیآ  نیا  رد  دـیورن ! هاـچ  هب  ناطیـش  هدیـسوپ  باـنط  اـب  هیآ 16 -) )
وت زا  نم  تفگ : دـش  رفاک  هک  یماـگنه  اـما  منک ) لـح  ار  وت  تالکـشم  اـت   ) وش رفاـک  تفگ : ناـسنا  هب  هک  تسا  ناطیـش  نوچمه  »

کنم ء  يرب ینا  لاق  رفک  املف  رفکا  ناسنالل  لاق  ذا  ناطیشلا  لثمک  « ) مراد میب  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  نم  مرازیب ،
(. نیملاعلا بر  هللا  فاخا  ینا 

رفک هار  دـنروخ و  یم ار  وا  نیغورد  ياه  هدـعو بیرف  هتفرگ ، رارق  ناطیـش  ریثأت  تحت  هک  تسا  یئاهناسنا  قلطم  ناـسنا »  » زا روظنم 
ار دوخ  ناتسود  هک  ناقفانم  لاح  تسا  نینچ  يرآ ! دیوج ! یم يرازیب  نانآ  زا  هتشاذگ و  اهنت  ار  اهنآ  ناطیش  ماجنا  رـس  و  دنیوپ ، یم

يرادافو قافن  رد  هک  ارچ  دـننک  یم رارف  هدراذـگ  اهنت  ار  اهنآ  سپـس  دنتـسرف ، یم هکرعم  طسو  هب  گنرین  نیغورد و  ياه  هدـعو اـب 
.تسین

148 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

: دیازفا یم هتخاس ، نشور  ار  رفک  لها  زا  ناشناتسود  ناقفانم و  شعابتا و  ناطیش و  هورگ : ود  نیا  راک  هجیتن  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
«! ناراکمتـس رفیک  تسا  نیا  و  دـننام ، یم نآ  رد  هنادواـج  دوـب ، دـنهاوخ  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هک  دـش  نیا  ناـشراک  ماـجنا  رـس  »

149 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیملاظلا .) ءازج  کلذ  اهیف و  نیدلاخ  رانلا  یف  امهنا  امهتبقاع  ناکف  )
، تسا ترخآ  ایند و  باذع  یماکان و  تسکش و  شنارای ، ناطیـش و  و  قافن ، رفک و  يراکمه  تبقاع  هک  تسا  یلک  لصا  کی  نیا 

هعساو تمحر  زا  يرادروخرب  يزوریپ و  شماجنا  رس  ینادواج و  رمتـسم و  يراکمه  ناشناتـسود  نانمؤم و  يراکمه  هک  یلاح  رد 
.تسا ناهج  ود  ره  رد  یهلا 
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149 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

و ریـضن » ینب   » كاـندرد موـش و  يارجاـم  زا  يریگ  هجیتـن کـی  ناوـنع  هب  هدرک ، ناـنمؤم  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
: دیامرف یم ناطیش ، ناقفانم و 

؟» هداتـسرف شیپ  زا  زیچ  هچ  شیادرف  يارب  ات  درگنب  دیاب  سک  ره  و  دیزیهرپب ، ادخ  تفلاخم )  ) زا دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »
(. دغل تمدق  ام  سفن  رظنتل  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  )

هک تسین  ناسنا  رکف  هب  یسک  ابلاغ  هن  رگ  و  هداتسرف ، شیپ  زا  هک  تسا  یئاهراک  تمایق  هنحص  رد  ناسنا  یلصا  هیامرس  تقیقح  رد 
.درادن يدایز  شزرا  دنتسرفب  رگا  ای  و  دتسرفب ، وا  گرم  زا  دعب  يزیچ  وا  يارب 

ریبخ هللا  نا  هللا  اوقتا  و  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادـخ  زا  : » دـیازفا یم دـیکأت  يارب  رگید  راب  سپس 
(. نولمعت امب 

.دنک صلاخ  هزیکاپ و  كاپ و  ار  دوخ  لامعا  و  دشیدنیب ، تمایق  يادرف  يارب  ناسنا  هک  دوش  یم ببس  دنوادخ  زا  سرت  اوقت و  يرآ !

149 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

دیـشابن یناسک  نوچمه  و  : » دیامرف یم نینچ  هدرک ، ادخ  دای  رب  دـیکأت  داعم ، هب  هجوت  اوقت و  هب  روتـسد  لابند  هب  هیآ  نیا  هیآ 19 -) )
(. مهسفنا مهاسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکت  و ال  « ) درک راتفرگ  یشومارف  دوخ  هب  ار  اهنآ  زین  ادخ  و  دندرک ، شومارف  ار  ادخ  هک 
هاگداد هب  هجوت  و  لاح ، همه  اج و  همه  رد  وا  روضح  و  هّللا »  » یمئاد تبقارم  هب  هجوت  ینعی  ادـخ  دای  تسا : زیچ  ود  اوقت  هیاـم  ریمخ 

هب هجوت  لیلد  نیمه  هب  و  دوش ، یم تبث  نآ  رد  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  يریبک  ریغص و  راک  چیه  هک  یلامعا  همان  دنوادخ و  لدع 
الماک عامتجا  درف و  يزاسکاپ  رد  نآ  ریثأت  و  هتـشاد ، رارق  ءایلوا  ایبنا و  یتیبرت  ياه  همانرب هحول  رـس  رد  داعم ) أدـبم و   ) لصا ود  نیا 

150 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  ریگمشچ 
هک ار  دوخ  یتاذ  ياهتقایل  اهدادعتسا و  اهشزرا و  هک  ارچ  تسا ، یشومارف  دوخ  ناسنا  بئاصم  اهیتخبدب و  نیرتگرزب  زا  یکی  الوصا 

تیناـسنا ندرک  شوـمارف  اـب  يواـسم  نیا  و  درپـس ، یم یـشومارف  تسد  هب  هتخاـس ، شزاـتمم  تاـقولخم  هیقب  زا  هتفهن و  وا  رد  ادـخ 
دهاوخن توهش  روخ و  باوخ و  زج  يزیچ  شتّمه  و  دنک ، یم طوقس  هدنّرد  ناویح  کی  دح  رـس  ات  یناسنا  نینچ  و  تسا ، شیوخ 

.تسادخ تعاط  زا  جورخ  قسف و  قادصم  نیرتدب  یشومارف  دوخ  نیا  هکلب  روجف  قسف و  یلصا  لماع  همه  اهنیا  و  دوب !
(. نوقسافلا مه  کئلوا  « ) دنناقساف اهنآ  : » دیوگ یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 

150 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هک ادـخ  ناراکـشومارف  هورگ  و  داعم ، أدـبم و  هب  هجوتم  و  اوقت ، اـب  ناـنمؤم  هورگ   ) هورگ ود  نیا  هسیاـقم  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 20 -) )
رانلا و باحـصا  يوتـسی  ال  « ) دنتـسین ناـسکی  ناـیتشهب  ناـیخزود و  زگره  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دـنا ) هدـش یـشومارف  دوخ  راـتفرگ 

(. ۀنجلا باحصا 
ياهـشاداپ ترخآ و  رد  هن  و  نآ ، فدـه  یعمج و  يدرف و  یگدـنز  زرط  رد  هن  رّکفت ، هوـحن  رد  هن  فراـعم ، رد  هن  اـیند ، نیا  رد  هن 

و یناسنا ، يالاو  ياهـشزرا  يایحا  تمایق و  ادـخ و  دای  هب  یکی  تسادـج ، مه  زا  زیچ ، همه  و  اج ، همه  رد  هورگ  ود  نیا  طخ  یهلا ،
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يوه دنب  ریسا  زیچ و  همه  یشومارف  راتفرگ  يدام و  تاذل  تاوهش و  قرغ  يرگید  و  تسا ، نادیواج  یگدنز  يارب  رئاخذ  نتخودنا 
.سوه و 

.تسین شیپ  رد  یموس  هار  مود و  هورگ  هب  ای  ددنویپب  لوا  هورگ  هب  دیاب  ای  دراد  رارق  یهار  ود  رس  رب  ناسنا  بیترت  نیا  هب  و 
(. نوزئافلا مه  ۀنجلا  باحصا  « ) دنزوریپ راگتسر و  تشهب  باحصا  : » دیامرف یم عطاق  مکح  کی  تروص  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

ناهج ود  ره  رد  تسکـش  و  تساهنآ ، نآ  زا  تاجن  شمارآ و  يزوریپ و  زین  ایند  نیا  رد  هک  دـنزوریپ  راگتـسر و  تمایق  رد  اـهنت  هن 
.تسا ناراکشومارف  بیصن 

150 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

بولق رد  ذوفن  يارب  فلتخم  قرط  زا  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  دنتفاکش ! یم مه  زا  دش  یم لزان  اههوک  رب  نآرق  رگا  هیآ 21 -) )
151 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهناسنا 

نآرق تایآ  همه  هب  رظان  هک  هیآ  نیا  رد  دومن  ناـیب  شتروص  نیرت  هدـنز رد  ار  اـهناسنا  زاـس  تشونرـس  لـئاسم  و  درک ، یم هدافتـسا 
ناکت ار  اهنآ  دـش  یم لزان  اههوک  رب  رگا  هک  تسا  قیمع  يردـقب  نآرق  ذوفن  هک  دراد  یم رب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  تسا  دـیجم 
لزان یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  : » دیامرف یم تسخن  دروخ ! یمن ناکت  دونش و  یم هاگ  هک  لدگنـس  ناسنا  نیا  زا  بجع  اما  داد ، یم
اعـشاخ هتیأرل  لـبج  یلع  نآرقلا  اذـه  اـنلزنا  وـل  « ) دفاکـش یم ادـخ  فوـخ  زا  و  دوـش ، یم عشاـخ  نآ  ربارب  رد  يدـید  یم میدرک  یم

(. هللا ۀیشخ  نم  اعدصتم 
(. نورکفتی مهلعل  سانلل  اهبرضن  لاثمالا  کلت  و  « ) دیشیدنیب نآ  رد  دیاش  مینز  یم مدرم  يارب  هک  تسا  یئاهلاثم  اهنیا  «و 

كرد و یعون  دوخ  يارب  اههوک ، هلمج  زا  ناهج ، نیا  تادوجوم  مامت  دـنا : هتفگ دـنا و  هدرک لـمح  شرهاـظ  رب  ار  هیآ  نیا  یـضعب 
هرقب هروس  هیآ 74  ار  ینعم  نیا  هاوـگ  دـندش ، یم یـشالتم  مه  زا  یتـسار  هب  دـش  یم لزاـن  اـهنآ  رب  تاـیآ  نیا  رگا  دـنراد و  روـعش 

ای و  گنـس ! نوچمه  دـش ، تخـس  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  امـش  ياـهلد  سپـس  : » دـیوگ یم دوهی  زا  یهورگ  فیـصوت  رد  هک  دـنناد  یم
نآ زا  بآ  دراد و  یم رب  فاکـش  اهنآ  زا  يا  هراپ و  دوش ، یم يراج  اهرهن  اهنآ  زا  دفاکـش و  یم اهگنـس  زا  يا  هراپ هک  ارچ  رت ! تخس

«! دتفا یم ریز  هب  ادخ  فوخ  زا  يا  هراپ دنک و  یم شوارت 

151 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

بیذهت سوفن و  تیبرت  رد  کی  ره  هب  هجوت  هک  ادخ - لالج  لامج و  فاصوا  زا  یمهم  تمـسق  رکذ  هب  دـعب  تایآ  رد  هیآ 22 -) )
رب ار  وا  میظع  فاـصوا  زا  تفـص  هدـجه  رگید  ریبـعت  هب  تفـص و  هدزناـپ  هـیآ  هـس  نمـض  و  دزادرپ ، یم دراد - قـیمع  ریثأـت  بوـلق 
قح تافـص  ءامـسا و  ینارون  ملاـع  هب  ار  ناـسنا  هک  دوش  یم عورـش  هّللا »  » سدـقم ماـن  یهلا و  دـیحوت  ناـیب  اـب  هیآ  ره  درمـش و  یم

.ددرگ یم نومنهر 
هلا يذلا ال  هللا  وه  « ) تسا میحر  نامحر و  وا  تسا و  ناهن  راکـشآ و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  یئادخ  وا  : » دیامرف یم

152 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میحرلا .) نمحرلا  وه  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  وه  الا 
هیکت تسا  یهلا  تفرعم  یلـصا  هشیر  لالج و  لاـمج و  فاـصوا  همه  هیاـمریمخ  هک  دـیحوت  هلأـسم  يور  زیچ  ره  زا  لـبق  اـجنیا  رد 

.دوهش بیغ و  هب  تبسن  وا  شناد  ملع و  يور  نآ  زا  دعب  و  دنک ، یم
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هیکت میحر »  » تسا نانمؤم  هژیو  هک  شا  هصاـخ تمحر  و  نمحر »  » دوش یم لـماش  ار  قیـالخ  همه  هک  وا  هماـع  تمحر  يور  سپس 
دهد يرای  دراد  شیپ  رد  هک  هّللا  یلا  ریس  لماکت و  ینالوط  هار  رد  ار  وا  .دشخب و  دیما  ناسنا  هب  ات  هدش ،

152 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

هک تـسا  یئادـخ  وا  : » دـیامرف یم هدرک ، رکذ  رگید  فـصو  تـشه  دـیحوت  هلأـسم  يور  دـیکأت  رب  هوـالع  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 23 -) )
(. وه الا  هلا  يذلا ال  هللا  وه  « ) تسین وا  زج  يدوبعم 

(. کلملا « ) تسوا یلصا  کلام  مکاح و  »
(. سودقلا « ) تسا هزنم  بیع  ره  زا  »

(. مالسلا  ) دنتمالس رد  وا  هیحان  زا  همه  و  دنک » یمن متس  یسک  هب  »
(. نمؤملا « ) تسا شخب  تینما   » شناتسود يارب  وا  دیازفا : یم سپس 

(. نمیهملا « ) تسا زیچ ) همه   ) بقارم  » هدنرادهاگن و ظفاح و  وا 
(. زیزعلا « ) تسا ریذپان  تسکش  يدنمتردق  وا  »

(. رابجلا « ) دنک یم حالصا  ار  يرما  ره  دوخ  ذفان  هدارا  اب  هک  »
(. ربکتملا  ) تسین وا  زا  رتالاب  رترب و  يزیچ  و  تسا » تمظع  هتسیاش  و  : » دیازفا یم سپس 

رد هاگ  ره  دور و  یم راک  هب  وا  هراب  رد  اهنت  شحودمم  ینعم  هب  هژاو  نیا  تسادخ  ماقم  هتـسیاش  اهنت  یگرزب  تمظع و  هک  اجنآ  زا 
.تسا مومذم  ینعم  هب  دور  راک  هب  وا  دروم  ریغ 

هچنآ زا  تسا  هزنم  دنوادخ  : » دیامرف یم هدرک ، هیکت  دوب  هدـش  زاغآ  نآ  اب  نخـس  هک  دـیحوت  هلأسم  يور  رگید  راب  هیآ ، نایاپ  رد  و 
(. نوکرشی امع  هللا  ناحبس  « ) دنهد یم رارق  وا  يارب  کیرش 

153 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

153 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 59) رشحلا ةروس 

تسا يدنوادخ  وا  : » دیامرف یم نینچ  هدرک ، هراشا  رگید  فصو  شش  هب  تافص  نیا  لیمکت  رد  هروس  هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 24 -) )
(. قلاخلا هللا  وه  « ) قلاخ

(. يرابلا « ) هقباس یب يا  هدننیرفآ »
(. روصملا  ) ریظن یب يرگتروص » «و 

: دـیازفا یم تسا ، نایاپ  یب شتاذ  نوچمه  شفاصوا  هکلب  تسین ، فاـصوا  نیا  هب  رـصحنم  دـنوادخ  فاـصوا  هک  اـجنآ  زا  سپـس  و 
(. ینسحلا ءامسالا  هل  « ) تسا کین  ياهمان  وا  يارب  »

ره زا  ار  وا  و  دـنیوگ » یم وا  حـیبست  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  و  ، » تساربم هزنم و  صقن ، بیع و  هنوگره  زا  لیلد  نیمه  هب  و 
(. ضرالا تاوامسلا و  یف  ام  هل  حبسی   ) دنرمش یم كاپ  یصقن  بیع و 

هراشا دـمآ ، ـالبق  اـهنآ  زا  یکی  هک  شفاـصوا  زا  رگید  فصو  ود  هب  شنیرفآ  ماـظن  عوضوم  يور  رتشیب ، دـیکأت  يارب  ماـجنا  رـس  و 
(. میکحلا زیزعلا  وه  و  « ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  : » دیامرف یم هدرک ،
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همانرب میظنت  شنیرفآ و  ماظن  زا  یهاگآ  ملع و  هب  هراشا  یمود  و  تسا ، عنام  ره  رب  هبلغ  و  زیچ ، همه  رب  وا  تردـق  لامک  هناشن  یلوا 
.تسا ریبدت  تقلخ و  رما  رد  قیقد 

ادـخ فاصوا  زا  فصو  هدـفه  هدـش - رارکت  راب  ود  هک  دـیحوت - هلأسم  رب  هوـالع  هناـگ  هس  تاـیآ  نیا  عومجم  رد  بیترت  نیا  هب  و 
: بیترت نیدب  تسا  هدمآ 

- رّوصم ئراب - قلاخ - ّربکتم - راّبج - زیزع - نمیهم - نمؤم - مالـس - سوّدـق - کلم - میحر - ناـمحر - هداهـشلا - بیغلا و  ملاـع 
.دنیوگ یم وا  حیبست  ملاع  تادوجوم  همه  هک  یسک  ینسحلا - ءامسا  ياراد  میکح -

، دنک یم عورـش  وا  كاپ  تاذ  زا  درب ، یم شیپ  لزنم  هب  لزنم  هتفرگ  ار  هّللا  تفرعم  هار  ناگدـنیوپ  تسد  تایآ  نیا  بیترت ، نیا  هب  و 
یهلا تافص  ءامسا و  رهظم  ار  بلق  درب ، یم قلاخ  يوس  هب  زین  قولخم  زا  هّللا  یلا  ریـس  نیا  رد  زاب  و  دروآ ، یم تقلخ  ملاع  هب  دعب  و 

154 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دزاس  یم ار  وا  راونا ، فراعم و  نیا  يالبال  رد  دنک و  یم ینابر  راونا  زکرم  و 
.دنک یم شراوج  برق  قیال  هتخاس و  رهاظ  شدوجو  راسخاش  رب  ار  اوقت  ياه  هفوکش دیامن  یم تیبرت  و 

: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  شخب  ماهلا  تمظع و  اب  هداعلا  قوف  تسا  یتایآ  هروس  نیا  رخآ  تایآ 
« رشح هروس  نایاپ  «! » دوش یم هدوشخب  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دناوخب ، ار  رشح  هروس  رخآ  سک  ره  »

155 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

155 ص :  [ ..... 60  ] هنحتمم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 13  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

155 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: ددرگ یم لیکشت  شخب  ود  زا  تقیقح  رد  هروس  نیا 
ماهلا هب  ار  ناناملـسم  و  دـیوگ ، یم نخـس  ناکرـشم  اب  یتسود  حرط  زا  یهن  و  هّللا » یف  ضغب   » و هّللا » یف  ّبح   » هلأـسم زا  لوا  شخب 
نایاپ رد  ینعم  نیا  .درمـش  یم رب  هنیمز  نیا  رد  ار  يرگید  تایـصوصخ  و  دنک ، یم توعد  ع )  ) میهاربا ادخ  گرزب  ربمایپ  زا  نتفرگ 

.تسا هدش  دیکأت  رارکت و  زین  هروس 
.دنک یم ثحب  هطبار  نیا  رد  يرگید  ماکحا  اهنآ و  ناحتما  شیامزآ و  رجاهم و  نانز  نوماریپ  مود  شخب 

.تسا هدمآ  هیآ 10  رد  هک  دشاب  یم ناحتما  شیامزآ و  هلأسم  رطاخ  هب  زین  هروس  نیا  يارب  هنحتمم »  » مان باختنا 
.هروس هیآ  نیتسخن  رد  ناکرشم  تّدوم  زا  یهن  رطاخ  هب  تسا  تّدوم »  » هروس نآ  هدش و  رکذ  هروس  يارب  يرگید  مان 

155 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ناعیفش تانمؤم ، نینمؤم و  مامت  دنک  تئارق  ار  هنحتمم  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 
«. دوب دنهاوخ  تمایق  زور  رد  وا 
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.دننکن تعانق  لمع  ملع و  دقاف  حور و  یب توالت  هب  اهنت  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  راختفا  تلیضف و  همه  نیا  تسادیپ  هتفگان 
156 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

156 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

156 ص :  لوزن ..... : نأش 

.تسا هدش  لزان  هعتلب » یبا  نب  بطاح   » هراب رد  هیآ  نیا 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هنیدم  هب  هّکم  زا  دوب  هّکم »  » لئابق زا  یکی  هب  هتسباو  هک  هراس »  » مان هب  ینز  هک : دوب  نینچ  نایرج 

؟ يا هدمآ اجنیا  هب  يا و  هدش ناملسم  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  .دمآ  هلآ  و 
.هن درک : ضرع 

؟ يدمآ ارچ  سپ  دومرف :
نم هب  یئاطع  ات  ما  هدمآ امش  دزن  مدش  جاتحم  ادیدش ، نم  و  دنتفر ، همه  نم  ناتسرپرس  و  دیدوب ، ام  هریشع  لصا و  امش  درک : ضرع 

.دیشخبب یبکرم  سابل و  دینک و 
( .درک یم وخ ناناوج  يارب  دوب و  هدنناوخ  نز  نآ  هک  نیا  هب  هراشا  ( ؟ دندش هچ  هّکم  ناناوج  سپ  دومرف :

رب دـح  هچ  اـت  ردـب  گـنج  هبرـض  دـهد  یم ناـشن  نیا  و  درکن - یگدـنناوخ  ياـضاقت  نم  زا  سک  چـیه  ردـب ، هعقاو  زا  دـعب  تفگ :
هّللا یّلص  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دنداد ، وا  هب  یهار  جرخ  بکرم و  سابل و  داد ، روتسد  ترضح  دوب - نیگنس  هّکم  ناکرشم 

.دش یم هّکم  حتف  هدامآ  هلآ  هیلع و 
« هراس  » دزن دوب ) هدرک  تکرـش  ناوضر  تعیب  ردب و  گنج  رد  هک  فورعم  ناناملـسم  زا  یکی  « ) هعتلب یبا  نب  بطاح   » عقوم نیا  رد 

.داد وا  هب  زین  مهرد  هد  یلوق  هب  رانید و  هد  هدب و  هّکم  لها  هب  ار  نآ  تفگ : تشون و  يا  همان دمآ و 
شیوخ زا  عافد  هدامآ  دـیآ ، امـش  يوس  هب  دراد  دـصق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوب  هتـشون  هّکم  لها  هب  همان  رد  بطاـح » »

ریبز و رمع و  رامع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ادـخ ، لوسر  دـیناسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عالطا  هب  ار  ارجام  نیا  لیئربج  دیـشاب !
ینز هب  هار  طـسو  ياـههاگلزنم  زا  یکی  رد  دوـمرف : دـننک و  تکرح  هّکم  يوـس  هب  هـک  داد  روتـسد  ار  دـثرم  وـبا  دادـقم و  هـحلط و 

157 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیریگب  وا  زا  ار  همان  تسا ، هّکم  نیکرشم  هب  يا  همان لماح  هک  دیسر  یم
وا دزن  يا  همان چـیه  هک  درک  دای  دـنگوس  وا  دندیـسر ، وا  هب  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ناکم  نامه  رد  اـهنآ 

دیشک و ار  ریشمش  میئوگ ، یم غورد  ام  هن  و  هتفگ ، غورد  ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  تسین ،
نوریب دوب  هدرک  ناهنپ  شناوسیگ  نایم  رد  ار  همان  هک  هراس » ! » منز یم ار  تندرگ  دـنگوس  ادـخ  هب  الا  و  روایب ، نوریب  ار  همان  دومرف :
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.دندروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  ار  همان  اهنآ  دروآ ،
؟ یسانش یم ار  همان  نیا  دومرف : داتسرف ، بطاح »  » غارس هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح 

؟ ینک مادقا  راک  نیا  هب  دش  بجوم  زیچ  هچ  دومرف : یلب ، درک : ضرع 
هک تسا  نیا  هلأسم  یلو  ما ، هدشن رفاک  يا  هظحل ما  هتفریذـپ ار  مالـسا  هک  زور  نآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 

محازم متـساوخ  دـنراتفرگ ، اهنآ  لاگنچ  رد  نم  هداوناخ  مبیرغ و  اهنآ  نایم  رد  نم  یلو  دـنراد  هّکم  رد  ار  یناـسک  نارجاـهم  ماـمت 
.دنک یم تسکش  راتفرگ  ار  اهنآ  ماجنا  رس  دنوادخ  متسناد  یم هک  یلاح  رد  دنوشن ، نم  هداوناخ 

یتسود هنوگره  كرت  هنیمز  رد  یمهم  ياهـسرد  دـش و  لزان  هیآ  هک  دوب  اـجنیا  تفریذـپ - ار  شرذـع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
.داد ناناملسم  هب  ادخ  نانمشد  ناکرشم و  هب  تبسن 

157 ص :  ریسفت ..... :

هب دنچ  ره  هک  دش  رداص  ناناملسم  زا  یکی  هیحان  زا  یتکرح  میتسناد  لوزن  نأش  رد  هکنانچ  ادخ ! نمـشد  اب  یتسود  حرط  ماجنا  رس 
هنوگ نیا  رارکت  زا  هک  داد  رادشه  ناناملسم  هب  هیآ  اذل  دش ، یم بوسحم  مالسا  نانمشد  هب  یتبحم  راهظا  یلو  دوبن  یـسوساج  دصق 

.دنزیهرپب هدنیآ  رد  اهراک 
اونمآ ال نیذـلا  اهیا  اـی  « ) دـیریگن تسود  ار  ناـتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دـیا ! هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ءایلوا مکودع  يودع و  اوذختت 
اهنآ يوس  هب  یتسود  تسد  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دنراد ، ینمـشد  توادـع و  زین  امـش  اب  هک  دنتـسه  ادـخ  نانمـشد  طقف  هن  اهنآ  ینعی 

ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دینک  یم تبحم  راهظا  اهنآ  هب  تبسن  امش  : » دیازفا یم سپـس  دینک !؟ یم زارد 
158

راگدرورپ هک  يدنوادخ  هب  نامیا  رطاخ  هب  ار  امـش  ادخ و  لوسر  و  دـنا ، هدـش رفاک  نآرق ) مالـسا و   ) هدـمآ امـش  يارب  قح  زا  هچنآ 
مکایا لوسرلا و  نوجرخی  قحلا  نم  مکءاج  امب  اورفک  دق  ةدوملاب و  مهیلا  نوقلت  « ) دننار یم نوریب  ناتراید  رهش و  زا  تسامـش  همه 

(. مکبر هللااب  اونمؤت  نا 
هب نامیا  ینعی  تسامـش ، راختفا  نیرتگرزب  هک  ار  يراک  و  دنا ، هتـساخرب هزرابم  هب  المع  مه  و  دنفلاخم ، امـش  اب  هدـیقع  رد  مه  اهنآ 

.دینک تبحم  راهظا  اهنآ  هب  تبسن  امش  هک  تسا  نیا  ياج  ایآ  لاح  نیا  اب  دنا ، هدرمش هانگ  مرج و  نیرتگرزب  امش  يارب  راگدرورپ ،
اهنآ اب  یتسود  دنویپ  دـیا » هدرک ترجه  میدونـشخ  بلج  نم و  هار  رد  داهج  يارب  امـش  رگا  : » دـیازفا یم رتشیب  حیـضوت  يارب  سپس 

(. یتاضرم ءاغتبا  یلیبس و  یف  اداهج  متجرخ  متنک  نا   ) دیزاسن رارقرب 
بلج هّللا و  لیبس  یف  داهج  بلاط  و  دیا ، هدرک ترجه  دوخ  راید  رهـش و  زا  وا  رطاخ  هب  دینز و  یم ادخ  یتسود  زا  مد  یتسار  هب  رگا 

.تسین راگزاس  ادخ  نانمشد  یتسود  اب  بلطم  نیا  دیتسه  وا  ياضر 
راکـشآ ای  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  دـینک  یم رارقرب  یتسود  هطبار  اهنآ  اب  هنایفخم  امـش  : » دـیازفا یم رتشیب  حیـضوت  يارب  زاب 

(. متنلعا ام  متیفخا و  امب  ملعا  انا  ةدوملاب و  مهیلا  نورست  «! ) مرتاناد همه  زا  دیزاس  یم
.دوهش بیغ و  هب  دنوادخ  ملع  اب  دراد  يا  هدیاف هچ  يراک  یفخم  نیا  ربانب 

و « ) تسا هدش  هارمگ  تسار  هار  زا  دنک  يراک  نینچ  امـش  زا  سک  ره  و  : » دـیامرف یم عطاق ، دـیدهت  کی  ناونع  هب  هیآ ، نایاپ  رد  و 
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(. لیبسلا ءاوس  لض  دقف  مکنم  هلعفی  نم 
حرط هک  اوقت  صالخا و  نامیا و  هار  زا  مه  و  دنام ، یم یفخم  ادخ  رب  يزیچ  هدرک  نامگ  هک  هتشگ  فرحنم  ادخ  تفرعم  هار  زا  مه 
نیا هتخاـس و  ربـخ  اـب  شرارـسا  زا  ار  شنمـشد  هک  تسا  هدز  دوخ  یناگدـنز  هشیر  هب  هشیت  مه  هتخیر و  ادـخ  نانمـشد  اـب  یتـسود 

.دهد تسد  نامیا  همشچ  رس  هب  لوصو  زا  دعب  نمؤم  صخش  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  یفارحنا  نیرتدب 
159 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

159 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

اهنآ رگا  : » هک نیا  اب  دیزیر ؟ یم اهنآ  اب  یتسود  حرط  هچ  يارب  امـش  دیازفا : یم رتشیب ، حیـضوت  دیکأت و  يارب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 2 -) )
مکل اونوکی  مکوفقثی  نا  « ) دنیاشگ یم امش  هب  ندرک  يدب  هب  ار  دوخ  نابز  تسد و  و  دوب ، دنهاوخ  ناتنانمشد  دنوش  ّطلـسم  امـش  رب 

(. ءوسلاب مهتنسلا  مهیدیا و  مکیلا  اوطسبی  ءادعا و 
چیه زا  دـنبای  تسد  امـش  رب  رگا  هک  تسا  راد  هشیر نانچ  نآ  امـش  اب  ناشتوادـع  هک  یلاـح  رد  دـینک  یم يزوسلد  اـهنآ  يارب  اـمش 

.دننک یمن راذگورف  يراک 
زا ار  نامیا  رهوگ  ینعی  دوخ  راختفا  نیرتگرزب  و  دیدرگزاب » رفک  هب  مالـسا ) زا   ) امـش دـنراد  تسود  : » هک تسا  نیا  رتدـب  همه  زا  و 

(. نورفکت ول  اودو  و   ) دیهد تسد 

159 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

هک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  باوج  رد  هک  هتخادرپ ، هعتلب » یبا  نب  بطاح   » دننام يدارفا  یئوگخـساپ  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 3 -) )
ظفح ار  مناگتسب  نادنواشیوخ و  قیرط  نیا  زا  متساوخ  تفگ : يداد ؟ رارق  هّکم  ناکرشم  رایتخا  رد  ار  ناناملسم  رارـسا  ارچ  دومرف :

(. مکدالوا مکماحرا و ال  مکعفنت  نل  « ) تشاد دنهاوخن  ناتلاح  هب  يدوس  تمایق  زور  ناتنادنزرف  ناگتسب و  زگره  : » دیامرف یم منک !
.ترخآ رد  یتاجن  هلیسو  هن  دوب و  دنهاوخ  ایند  نیا  يارب  يا  هیامرس وربآ و  هن  دنشاب  نامیا  یب ناگتسب  دالوا و  رگا  هک  ارچ 

(. مکنیب لصفی  ۀمایقلا  موی  « ) دنکفا یم یئادج  امش  نایم   » تمایق زور  دنوادخ  دیازفا : یم سپس 
.خزود يوس  هب  رفک  لها  و  دنور ، یم تشهب  يوس  هب  نامیا  لها 

(. ریصب نولمعت  امب  هللا  و  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  : » هک دهد  یم رادشه  ناگمه  هب  رگید  راب  هیآ ، نایاپ  رد  و 
نب بطاح   » دننام ار  امـش  رارـسا  يدراوم  رد  رگا  و  دـیهد ، یم ماجنا  يّرـس  روطب  هک  یلامعا  زا  مه  و  تسا ، هاگآ  امـش  تاّین  زا  مه 

.دشابن هاگآ  دنادن و  هک  نیا  هن  تسا ، یحلاصم  يور  دنک  یمن شاف  هعتلب » یبا 

159 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

ياهوگلا زا  دوخ  تامیلعت  لیمکت  يارب  دراوم ، زا  يرایسب  رد  دیجم ، نآرق  هک  اجنآ  زا  دوب ! هوسا  امـش  همه  يارب  میهاربا  هیآ 4 -) )
160 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناهج  رد  هک  یمهم 

نخس هدش  لبق  تایآ  رد  ادخ  نانمـشد  اب  یتسود  زا  هک  يدیدش  یهن  لابند  هب  زین  اجنیا  رد  دروآ ، یم دهاش  هتـشاد  دوجو  تیناسنا 
.دروآ یم نایم  هب  هدوب  برع ، موق  اصوصخم  ماوقا ، همه  مارتحا  دروم  هک  یگرزب  ياوشیپ  ناونع  هب  جوا  همانرب  و  ع )  ) میهاربا زا 
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یف ۀنـسح  ةوسا  مکل  تناک  دق  « ) تشاد دوجو  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدنز  رد  یبوخ  قشمرـس  امـش  يارب  : » دیامرف یم
(. هعم نیذلا  میهاربا و 

لیلق و دـنچ  ره  دـندرک ، یم یهارمه  هار  نیا  رد  ار  وا  هک  تسا  ینانمؤم  دـندوب ) میهاربا  اب  هک  اهنآ  « ) هعم نیذـلا  و   » ریبعت زا  روظنم 
.دندوب كدنا 

دیتسرپ یم ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امش و  زا  ام  دنتفگ : دوخ  كرشم )  ) موق هب  هک  یماگنه  نآ  رد  : » دیازفا یم ینعم  نیا  حیضوت  رد  سپس 
(. هللا نود  نم  نودبعت  امم  مکنم و  اؤآرب  انا  مهموقل  اولاق  ذا  «! ) میرازیب

.میرفنتم ناتشزرا  یب ياهتب  زا  مه  ناتدوخ و  زا  مه  ام  ار ، ناتبهذم  نیئآ و  هن  و  میراد ، لوبق  ار  امش  هن  ام 
(. مکب انرفک  « ) میرفاک امش  هب  تبسن  ام  : » دندوزفا دیکأت  يارب  زاب  و 

هدش هراشا  نآ  هب  رفک  هناگ  جنپ  ماسقا  ندرمـش  رب  نمـض  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  يرازیب  تئارب و  رفک  نامه  رفک  نیا  هتبلا 
.تسا

مکنیب اننیب و  ادب  و  « ) تسا هدش  راکـشآ  یگـشیمه  ینمـشد  توادع و  امـش  ام و  نایم  و  : » دـندوزفا رتشیب  دـیکأت  يارب  راب  نیمّوس  و 
(. ادبا ءاضغبلا  ةوادعلا و 

(. هدحو هللااب  اونمؤت  یتح  « ) دیروایب نامیا  هناگی  يادخ  هب  هک  نامز  نآ  ات   » دراد همادا  نانچمه  عضو  نیا  و 
حیرـصت و  دـندرک ، ادـخ  نانمـشد  زا  يرازیب  یئادـج و  مالعا  یـشوپ  هدرپ  هنوگ  چـیه  نودـب  تیعطاق و  تیاـهن  اـب  بیترت  نیا  هب  و 

.دنروآ يور  نامیا  طخ  هب  رفک  طخ  زا  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  ریسم  اهنآ  هک  نیا  رگم  دراد ، همادا  دبا  ات  یئادج  نیا  هک  دندومن 
ناکرـشم زا  یـضعب  تیادـه  رطاخ  هب  مه  نآ  هک  هتـشاد  یئانثتـسا  میهاربا  یگدـنز  رد  یمومع  یلک و  نوناـق  نیا  هک  اـجنآ  زا  یلو 

161 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  دیامرف : یم نآ  لابند  هب  هتفرگ ، تروص 
 ]- شردپ هب  هک  میهاربا  نخـس  نآ  زج  : » دنتفگن اهنآ  هب  يزیمآ  تبحم نخـس  چیه  دندرک و  عطق  رفاک  موق  اب  ار  ناشطابترا  هنوگره 

يزیچ کـلام  وـت  يارب  دـنوادخ  ربارب  رد  لاـح  نیع  رد  و  منک ، یم بلط  شزرمآ  وـت  يارب  هک  داد ) هدـعو  : ) تـفگ رزآ ] شیوـمع 
(. ء یش نم  هللا  نم  کل  کلما  ام  کل و  نرفغتسال  هیبال  میهاربا  لوق  الا   ) مرادن يرایتخا  و  متسین »

تسادـخ و نمـشد  وا  هک  دـش  نشور  میهاربا  رب  هک  یماگنه  و  درواین ، ناـمیا  رزآ  یلو  درک  لـمع  دوخ  هدـعو  نیا  هب  ع )  ) میهاربا
.دومن هطبار  عطق  وا  اب  درکن و  رافغتسا  وا  يارب  رگید  دروآ  یمن نامیا  زگره 

یـصاخ طئارـش  رزآ  ناتـساد  و  تفرگ ، قشمرـس  اهنآ  زا  ار  سرد  نیا  دیاب  دندوب و  فلاخم  ناتـسرپ  تب  اب  ایوق  شناوریپ  میهاربا و 
.تسا یسأت  لباق  دوش  ادیپ  مه  ام  يارب  رگا  هک  هتشاد 

اب زج  دنرادروخرب  يرهاظ  تردق  زا  اهنآ  هک  ینامز  رد  اصوصخم  تیعطاق  تحارـص و  نیا  اب  ادخ  نانمـشد  اب  هزرابم  هک  اجنآ  زا  و 
میتشگزاب وت  يوس  هب  میدرک و  لکوت  وت  رب  ام  اراگدرورپ ! : » دنتفگ اهنآ  دیازفا : یم هیآ  نایاپ  رد  تسین ، نکمم  ادخ  تاذ  رب  لکوت 

(. ریصملا کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع  انبر  « ) تسوت يوس  هب  اهماجرف  همه 

161 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

، هدرک هراشا  تسا  ریگمـشچ  ساـسح و  هنیمز ، نیا  رد  هک  شناراـی  میهاربا و  ياهتـساوخرد  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. اورفک نیذلل  ۀنتف  انلعجت  انبر ال  « ) هدم رارق  نارفاک  یهارمگ  هیام  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم
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يراک دـنز و  یم رـس  ربخ  یب دارفا  زا  یهاگ  هک  دـشاب  هعتلب » یبا  نبا  بطاح   » لامعا دـننام  یلامعا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
.دنا هدرکن یفالخ  راک  دننک  یم نامگ  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم ناهارمگ  تیوقت  ببس  هک  دننک  یم
(. انبر انل  رفغا  و  « ) شخبب ار  ام  دزرس ) ام  زا  یشزغل  رگا  ! ) اراگدرورپ : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  و 
162 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میکحلا .) زیزعلا  تنا  کنا  « ) یمیکح زیزع و  وت  هک  ارچ  »

.زیچ همه  رد  ذفان  تتمکح  تسا و  ریذپان  تسکش  تتردق 

162 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

امـش يارب  : » دـیامرف یم دوـب ، هدـش  هیکت  هیآ  نیتـسخن  رد  هک  دـنک  یم هـیکت  یبـلطم  ناـمه  يور  رگید  راـب  هـیآ  نـیا  رد  هیآ 6 -) )
ناک دقل  « ) دنراد تمایق  زور  ادخ و  هب  دـیما  هک  یناسک  يارب  دوب ، یئوکین ) قشمرـس  و   ) هنـسح هوسا  اهنآ  یگدـنز  رد  ناناملـسم ) )

(. رخآلا مویلا  هللا و  اوجری  ناک  نمل  ۀنسح  ةوسا  مهیف  مکل 
ناناملـسم همه  يارب  زین  ادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیاهاضاقت  اهنآ و  ياهاعد  هکلب  رفک ، طخ  ناتـسرپ و  تب  زا  ناشیرازیب  تئارب و  اهنت  هن 

.تسا قشمرس 
سک ره  و  : » دـیازفا یم ناـیاپ  رد  اذـل  ددرگ  یم زاـب  ناناملـسم  دوـخ  هـب  سک  ره  زا  لـبق  شعفن  يوریپ  یـسأت و  نـیا  کـش  نودـب 
(. دیمحلا ینغلا  وه  هللا  ناف  لوتی  نم  و  « ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب دنوادخ  اریز  تسا ) هدز  ررض  نتشیوخ  هب   ) دنک یچیپرس 

.تسامش دوخ  تسکش  ثعاب  اهنآ  توق  و  دنک ، یم تیوقت  ار  اهنآ  ادخ  نانمشد  اب  یتسود  حرط  اریز 
ربمایپ و لیلد ، نیمه  هب  تسا ، هدوب  اهنآ  تیبرت  يارب  يرثؤم  هلیسو  اهناسنا ، یگدنز  رد  گرزب  ياهقشمرس  اهوگلا و  دوجو  هشیمه 

.دنداد یم ناشن  دوخ  لمع  اب  ار  تیاده  هخاش  نیرتمهم  موصعم  نایاوشیپ 

162 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

اجنآ زا  و  دبای ، یم همادا  ناکرشم  اب  هطبار  عطق  نوماریپ  ثحب  نانچمه  اجنیا  رد  دنرادن : گنج  رـس  هک  يرافک  هب  تبحم  هیآ 7 -) )
هب دوبمک  نیا  عفر  اهنآ و  شاداپ  يارب  دـنوادخ  درک ، یم داجیا  ناناملـسم  زا  یعمج  يارب  یفطاع  ألخ  عون  کـی  هطبار  عطق  نیا  هک 

دنویپ مالـسا ) هار  زا   ) دندرک ینمـشد  امـش  اب  هک  نیکرـشم  زا  یناسک  امـش و  نایم  ادخ  تسا  دـیما  : » دـیامرف یم هداد ، تراشب  اهنآ 
(. ةدوم مهنم  متیداع  نیذلا  نیب  مکنیب و  لعجی  نا  هللا  یسع  « ) دنک رارقرب  تبحم 

( اجاوفا هللا  نید  یف  نولخدی   ) قادصم هب  هّکم  لها  دش و  حتف  هّکم  دیسر و  ارف  يرجه  متشه  لاس  تفای ، ققحت  ماجنا  رـس  رما  نیا  و 
163 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تفرگ  ندیبات  یتسود  تبحم و  یمرگ  اب  نامیا  باتفآ  و  دندش ، ناملسم  هورگ  هورگ 

ارچ دش ، سویأم  اهنآ  تشگزاب  زا  دیابن  دنوش  ادـج  نانآ  یبتکم  طخ  زا  دنتـسه  ناناملـسم  هقالع  دروم  هک  یناسک  رگا  لاح  ره  هب 
ار شناگدـنب  ياهاطخ  ناهانگ و  هک  تسوا  و  دزاـس ، نوگرگد  ار  اـهلد  دـناوت  یم هک  تسوا  تسا ، رداـق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک 

(. میحر روفغ  هللا  ریدق و  هللا  و  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  تساناوت و  دنوادخ  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  دشخب ، یم

163 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

ندرک و یکین  زا  ار  امـش  ادـخ  : » دـیامرف یم ناکرـشم ، اب  یتسود  هطبار  كرت  هلأسم  رب  تسا  یحیـضوت  حرـش و  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
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« دنک یمن یهن  دندنارن  نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  ار  امـش  دندرکن و  راکیپ  نید  رما  رد  امـش  اب  هک  یناسک  هب  تبـسن  تلادـع  تیاعر 
(. مهیلا اوطسقت  مهوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  هللا  مکاهنی  (ال 

(. نیطسقملا بحی  هللا  نا  « ) دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ  »

163 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

ناتیاه هناخ زا  ار  امـش  دـندرک و  راکیپ  امـش  اب  نید  رما  رد  هک  دـنک  یم یهن  یناسک  اـب  هطبار  یتسود و  زا  ار  امـش  اـهنت  (- » هیآ 9 )
امنا « ) تسا رگمتـس  ملاظ و  دـشاب  هتـشاد  یتسود  هطبار  نانآ  اب  سک  ره  دـندرک و  کـمک  امـش  ندـنار  نوریب  هب  اـی  دـندنار  نوریب 

مه کئلواف  مهلوتی  نم  مهولوت و  نا  مکجارخا  یلع  اورهاظ  مکراید و  نم  مکوجرخا  نیدـلا و  یف  مکولتاق  نیذـلا  نع  هللا  مکاـهنی 
(. نوملاظلا

هک نامز  نآ  يارب  اهنت  هن  دوش ، یم هدافتسا  نیملسم  ریغ  اب  ناناملسم  هطبار  یگنوگچ  رد  یـساسا  یلک و  لصا  کی  قوف  هیآ  ود  زا 
هنامصخ عضوم  هک  يروشک  ره  تیعمج و  هورگ و  ره  ربارب  رد  دنفظوم  ناناملـسم  هک  نیا  نآ  و  تسا ، تباث  زین  ادرف  زورما و  يارب 

دنویپ هنوگ  ره  و  دنتسیاب ، هناتخسرس  دنهد  يرای  ار  مالـسا  نانمـشد  ای  دننک ، مایق  نیملـسم  مالـسا و  ّدض  رب  دنـشاب و  هتـشاد  اهنآ  اب 
هتشاد لیامت  ای  دننامب و  فرط  یب نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  ندوب  رفاک  نیع  رد  اهنآ  رگا  اما  .دننک  عطق  اهنآ  اب  ار  یتسود  تبحم و 

.دنزاس رارقرب  هناتسود  هطبار  اهنآ  اب  دنناوت  یم نیملسم  دنشاب ،
.ددرگ نیملسم  نایم  رد  اهنآ  ذوفن  بجوم  هک  دح  نآ  رد  هن  و  دنراد ، ناملسم  ناردارب  اب  هک  دح  نآ  رد  هن  هتبلا 

164 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

164 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

هراشا

هیآ 10) )

164 ص :  لوزن ..... : نأش 

: هک تسا  هدمآ  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  رد 
لها زا  سک  ره  هک  دوب  نیا  نامیپ  دراوم  زا  یکی  درک  اضما  ینامیپ  هّکم  ناکرشم  اب  هیبیدح »  » رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ار وا  دـنناوت  یم ددرگزاـب  هّکم  هب  هدرک  اـهر  ار  مالـسا  ناناملـسم  زا  یـسک  رگا  اـما  دـننادرگزاب ، ار  وا  ددـنویپب  ناناملـسم  هـب  هّـکم 
.دننادرگنرب

ربمایپ تمدخ  شرـسمه  تسویپ ، ناناملـسم  هب  هیبیدح  نیمزرـس  نامه  رد  و  تفریذـپ ، ار  مالـسا  هعیبس »  » مان هب  ینز  ماگنه  نیا  رد 
بکرم زونه  و  تسام ، نامیپ  داوم  زا  یکی  نیا  هک  ارچ  نادرگزاب ، نم  هب  ار  مرـسمه  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.هدشن کشخ  نآ 
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.دینک ناحتما  ار  رجاهم  نانز  داد  روتسد  دش و  لزان  هیآ 
نیمزرـس هب  هقالع  ای  رهوش ، اب  هنیک  رطاخ  هب  اهنآ  ترجه  دـننک  دای  دـنگوس  دـیاب  هک  دوب  نیا  هب  ناـشناحتما  دـیوگ : یم ساـبع  نبا 

.تسا هدوب  مالسا  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  هدوبن  يویند  فده  ای  و  دیدج ،
دوـب و هتخادرپ  شرهوـش  هک  ار  يا  هیرهم هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  اـجنیا  رد  تـسا  نـینچ  هـک  درک  داـی  دـنگوس  نز  نآ 

: دومرف تخادرپ و  وا  هب  دوب  هدش  لمحتم  هک  ار  یئاه  هنیزه
.ار نانز  هن  دنادرگ  یم زاب  ار  نادرم  اهنت  دادرارق  هدام  نیا  قبط 

164 ص :  ریسفت ..... :

زا نخس  اجنیا  رد  اما  دوب ، ادخ  نانمشد  اب  دنویپ  عطق  و  هّللا » یف  ضغب   » زا نخس  هتشذگ  تایآ  رد  رافک - نیملسم و  ياهنایز  ناربج 
.دندنویپ یم نامیا  هب  دنوش و  یم ادج  رفک  زا  هک  تسا  یناسک  اب  دنویپ  نتخاس  رارقرب  و  هّللا » یف  ّبح  »

زین یتمسق  و  رجاهم ، نانز  هراب  رد  اتدمع  هک  هدش  دراو  هیآ  نیا  رد  روتسد  تفه  اعمج  و  دیوگ ، یم نخـس  رجاهم ، نانز  زا  تسخن 
.تسا رفاک  نانز  هراب  رد 

نامیا هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم هدرک ، نانمؤم  هب  ار  نخـس  يور  تسا ، تارجاهم » ناـنز   » شیاـمزآ هراـب  رد  روتـسد  نیتسخن  - 1
نیذلا اهیأ  ای  « ) دینک شیامزآ  هکلب ) دینارن ، دوخ  زا   ) ار اهنآ  دنیآ ، امـش  دزن  ترجه  ناونع  هب  نامیا  اب  نانز  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ

(. نهونحتماف تارجاهم  تانمؤملا  مکءاج  اذا  اونمآ 
165 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زج  ناشترجاهم  هک  دنداد  یم ادخ  هب  دنگوس  ار  اهنآ  هک  دوب  نینچ  ناحتما  هوحن 

یفانم لامعا  تقرس و  درگ  و  دنیوپن ، كرش  هار  هک  دننک  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمغیپ  اب  ای  و  هدوبن ، مالـسا  لوبق  يارب 
.دنشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامرف  میلست  اپ  ات  رس  و  دنورن ، نآ  دننام  و  نادنزرف ، نتشک  و  تفع ،

نآ رد  ناکرـشم  یّتح  مدرم )  ) زا يرایـسب  ندوب  دّیقم  اما  دـنیوگب  فالخ  زین  تعیب  نیا  دـنگوس و  نآ  رد  یناسک  تسا  نکمم  هتبلا 
.دنیوگب غورد  رتمک  دارفا  هک  دش  یم ببس  ادخ  هب  دنگوس  تعیب و  هلأسم  هب  نامز 

(. نهنامیاب ملعا  هللا  « ) تسا رتهاگآ  ناشنامیا  اهنآ و ) لد  نورد   ) هب دنوادخ  : » دیازفا یم دعب  هلمج  رد  اذل 
« دینادرگنزاب راّفک  يوس  هب  ار  اهنآ  دیتفای ، نمؤم  ار  اهنآ  دندمآرب و ) ناحتما  نیا  هدهع  زا   ) هاگره : » دـیامرف یم دـعب  روتـسد  رد  - 2

(. رافکلا یلا  نهوعجرت  الف  تانمؤم  نهومتملع  ناف  )
اهنآ يارب  رافک  هن  و  دـنلالح ، رافک  رب  اـهنآ  هن  : » دـنک یم هفاـضا  لـبق  مکح  يارب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد  هک  هلحرم  نیموس  رد  - 3

(. نهل نولحی  مه  مهل و ال  لح  نه  ال  « ) لالح
.دزاس رارقرب  رفاک  نمؤم و  نایم  رد  هطبار  دناوت  یمن جاودزا  سدقم  نامیپ  و  دوش ، یمن عمج  اج  کی  رد  رفک  نامیا و  هک  ارچ 

اهنآ نارسمه  ار  هچنآ  و  : » دیازفا یم روتسد  نیمراهچ  رد  دنتخادرپ  یم البق  ار  دوخ  نانز  هیرهم  هک  دوب  برع  لومعم  هک  اجنآ  زا  - 4
(. اوقفنا ام  مهوتآ  و  « ) دیزادرپب نانآ  هب  دنا  هتخادرپ نانز ) نیا  اب  جاودزا  يارب  )

باجیا یمالسا  تلادع  هدش ، عورـش  نز  فرط  زا  نامیا  هلیـسو  هب  یئادج  رب  مادقا  نوچ  اما  تسا  رفاک  ناشرهوش  هک  تسا  تسرد 
.دوش تخادرپ  شرسمه  تاراسخ  هک  دنک  یم

.دندوب هدرک  اضما  نآ  ریغ  ای  هیبیدح  رد  همصاخم  كرت  نامیپ  ناناملسم  اب  هک  دوب  یناکرشم  دروم  رد  رهم  تخادرپ  نیا  هتبلا 
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166 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیامرف : یم هک  تسا  نیا  هدمآ  قوف  ماکحا  لابند  هب  هک  رگید  مکح  - 5
اذا نهوـحکنت  نا  مکیلع  حاـنج  ـال  و  « ) دـیهدب ناـنآ  هب  ار  ناـشرهم  هاـگ  ره  دـینک  جاودزا  اـهنآ  اـب  هـک  تـسین  امـش  رب  یهاـنگ  «و 

(. نهروجا نهومتیتآ 
.درادهگن هّدع  دیاب  یلو  دوش ، یم ادج  رفاک  رهوش  زا  قالط  نودب  نز  اجنیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

مه هب  تیجوز  هطبار  زین  اـجنیا  رد  دـنامب ، یقاـب  رفک  رب  نز  دریذـپب و  ار  مالـسا  رهوش  ینعی  دـشاب  سکع  رب  هیـضق  هاـگره  اـما  - 6
و ال « ) دیرادن هگن  دوخ  يرسمه  رد  ار  رفاک  نانز  زگره  و  : » دیامرف یم هیآ  نیمه  همادا  رد  هکنانچ  دوش ، یم خسف  حاکن  دروخ و  یم

(. رفاوکلا مصعب  اوکسمت 
دیامرف یم دندنویپب ، رفک  لها  هب  دـنوش و  ادـج  مالـسا  زا  هک  تسا  ینانز  رهم  زا  نخـس  هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  مکح  نیرخآ  رد  - 7

اهنآ هک  هنوگ  نامه  دینک  هبلاطم  دـیا  هتخادرپ هک  ار  يرهم  دـیراد  قح   » درک رارف  رفک  دالب  هب  دـش و  رفاک  امـش  نانز  زا  یـسک  رگا 
(. اوقفنا ام  اولئسیل  متقفنا و  ام  اولئس  و  « ) دننک هبلاطم  امش  زا  دنا ) هدش ادج  نانآ  زا  هک  ار  ناشنانز   ) رهم دنراد  قح 

.تسا لباقتم  قوقح  هب  مارتحا  تلادع و  ياضتقم  نیا  و 
دنوادخ دنک و  یم مکح  امـش  نایم  رد  هک  تسا  دنوادخ  مکح  نیا  : » دیامرف یم تشذـگ ، هچنآ  رب  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. میکح میلع  هللا  مکنیب و  مکحی  هللا  مکح  مکلذ  « ) تسا میکح  اناد و 
يوـس زا  همه  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوـت  و  تسا ، تمکح  اـب  هتخیمآ  و  هـتفرگ ، همـشچ  رـس  یهلا  مـلع  زا  هـمه  هـک  تـسا  یماـکحا 

.دوش یم بوسحم  ماکحا  نیا  يارب  یئارجا  تنامض  نیرتگرزب  تسادخ 

166 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

هب هدرک  اهر  ار  مالسا   ) دنورب ناتتسد  زا  امـش  نارـسمه  زا  یـضعب  رگا  و  : » دیامرف یم نخـس  نیمه  همادا  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 11 -) )
يرهم دننامه  دنا  هتفر ناشنارسمه  هک  یناسک  هب  دیتفرگ ، تسد  هب  یمئانغ  دیدش و  زوریپ  اهنآ  رب  یگنج  رد  امش  و  دنتـسویپ ) راّفک 

ام لثم  مهجاوزا  تبهذ  نیذـلا  اوتآـف  متبقاـعف  راـفکلا  یلا  مکجاوزا  نم  ء  یـش مکتاـف  نا  و  « ) دـیهدب مئاـنغ ) زا   ) دـنا هتخادرپ هک  ار 
167 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوقفنا .)

دیراد ناـمیا  وا  هب  هـمه  هـک  يدـنوادخ  تفلاـخم )  ) زا و  : » دـیامرف یم هدرک ، توـعد  اوـقت  هـب  ار  ناناملـسم  هـمه  هـیآ ، ناـیاپ  رد  و 
(. نونمؤم هب  متنا  يذلا  هللا  اوقتا  و  « ) دیزیهرپب

، دوش یم دامتعا  نارـسمه  هتفگ  هب  هیرهم  رادـقم  صیخـشت  رد  الومعم  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  اوقت  هب  روتـسد 
رادـقم زا  شیب  هک  دوش  ببـس  یناطیـش  ياه  هسوسو دراد  ناکما  و  درادـن ، دوجو  اـهنآ  دوخ  هتفگ  زج  نآ  تاـبثا  يارب  یهار  نوچ 

.دیامن یم اوقت  هب  هیصوت  ار  اهنآ  اذل  دننک ، اعّدا  یعقاو 

167 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

اب ار  نانز  تعیب  مکح  هیآ  نیا  رد  درک  یم نایب  ار  رجاهم  نانز  ماکحا  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  نانز : تعیب  طیارـش  هیآ 12 -) )
.دهد یم حرش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

دوب هتفرگ  رارق  افص  هوک  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دش ، لزان  هّکم  حتف  زور  هیآ  نیا  دنا  هتشون نارـسفم  هک  يروطب 
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ار نانآ  اب  تعیب  تیفیک  دـش و  لزان  هیآ  دـندمآ ، شتمدـخ  تعیب  يارب  دـندوب  هدروآ  نامیا  هک  هّکم  ناـنز  تفرگ ، تعیب  نادرم  زا 
.داد حرش 

دننک تعیب  وت  اب  دنیآ و  وت  دزن  نمؤم  نانز  هک  یماگنه  ربمایپ ! يا  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور 
دوخ ياـپ  تسد و  شیپ  یئارتـفا  تمهت و  دنـشکن  ار  دوخ  نادـنزرف  دـننکن ، اـنز  يدزد و  دـنهدن ، رارق  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک 

بلطب شزرمآ  دنوادخ  هاگرد  زا  اهنآ  يارب  نک و  تعیب  اهنآ  اب  دننکن ، وت  ینامرفان  تفلاخم و  يا  هتـسیاش راک  چیه  رد  و  دـنرواین ،
نقرـسی و ال ائیـش و ال  هللااب  نکرـشی  نا ال  یلع  کنعیابی  تانمؤملا  كءاج  اذا  یبنلا  اهیا  ای  « ) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک 

نا هللا  نهل  رفغتسا  نهعیابف و  فورعم  یف  کنیـصعی  نهلجرا و ال  نهیدیا و  نیب  هنیرتفی  ناتهبب  نیتأی  نهدالوا و ال  نلتقی  نینزی و ال 
(. میحر روفغ  هللا 

نآ رد  ار  دوخ  تسد  و  دندروآ ، یبآ  فرظ  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنا  هتـشون یـضعب  تعیب  یگنوگچ  دروم  رد 
اهنآ اب  سابل  يور  زا  ربمایپ  دـنا : هتفگ یـضعب  و  دـندراذگ ، یم فرظ  رگید  فرط  رد  ار  دوخ  تسد  مه  ناـنز  دراذـگ و  بآ  فرظ 

.درک یم تعیب 

167 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 60) ۀنحتمملا ةروس 

: دیامرف یم دریگ ، یم نایاپ  زین  رما  نیمه  اب  دـش و  زاغآ  ادـخ  نانمـشد  زا  هطبار  عطق  هلأسم  اب  هروس  نیا  میدـید  هکنانچ  هیآ 13 -) )
168 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »

(. مهیلع هللا  بضغ  اموق  اولوتت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  « ) دینکن یتسود  هداد  رارق  بضغ  دروم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یموق 
.دیراذگب اهنآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  رارسا  دینیزگرب و  یتسود  هب  ار  اهنآ  دیابن  امش 

رد بضغ »  » هب ریبعت  و  دوش ، یم لماش  ار  نیکرـشم  رافک و  همه  هک  دراد  يا  هدرتسگ عیـسو و  موهفم  مهیلع » هّللا  بضغ  اموق   » ریبعت
(. 6 حتف /  ) تسا هدمآ  زین  ناقفانم  دروم  رد  هکلب  تسین ، دوهی »  » هب رصحنم  دیجم  نآرق 

: دیامرف یم تسا ، یهن  نیا  رب  لیلد  مکح  رد  هک  دزادرپ  یم یبلطم  رکذ  هب  سپس 
سئی امک  ةرخآلا  نم  اوسئی  دق  « ) دنـشاب یم سویأم  اهربق  رد  نوفدـم  نارفاک  هک  هنوگ  نامه  دنـسویأم  ترخآ  رد ) تاجن   ) زا نانآ  »

(. روبقلا باحصا  نم  رافکلا 
زا هورگ  نیا  دنسویأم ، یلکب  اذل  دنرادن  ناربج  يارب  تشگزاب  هار  دننیب و  یم ار  دوخ  راک  جئاتن  خزرب  ناهج  رد  رافک  ناگدرم  اریز 

.رافک زا  ناگدرم  دننامه  تسرد  دنرادن ، شیوخ  تاجن  هب  يدیما  زگره  هک  دنهانگ  هدولآ  يردق  هب  زین  ناگدنز 
« هنحتمم هروس  نایاپ  »

169 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

169 ص :  [ ..... 61  ] فص هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 14  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 
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169 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دنز یم رود  یساسا  روحم  ود  رب  تقیقح  رد  هروس  نیا 
ظفح قیرط  رد  داهج  موزل  رگید  و  دنوادخ ، يوس  زا  نآ  یگنادواج  ءاقب و  نیمضت  و  ینامسآ ، ياهنیئآ  مامت  رب  مالسا  يرترب  یکی 

.نیئآ نیا  تفرشیپ  و 
.درک هراشا  زین  رگید  شخب  هس  هب  ناوت  یم رظن  کی  رد  اما 

.لمع یب نانخس  زا  زیهرپ  رادرک و  راتفگ و  یگنهامه  هب  توعد  - 1
.مالسا روهظ  هب  حیسم  تراشب  لیئارسا و  ینب  ینکش  نامیپ  زا  يروآدای  - 2

.اهنآ زا  ماهلا  حیسم و  نییراوح  یگدنز  هب  يا  هدرشف هراشا  - 3
ای و  یـسیع »  » هروس ناونع  هب  زین  یهاگ  هدـمآ ، هروس  نیا  مراهچ  هیآ  رد  هک  تسا  يریبعت  رطاخ  هب  هروس  يارب  فص »  » مان باـختنا 

.تسا هدش  هدیمان  نییراوح »  » هروس

169 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
رافغتـسا وا  يارب  تسا  هدـنز  ایند  رد  اـت  دتـسرف و  یم دورد  وا  رب  حیـسم  ترـضح  دـناوخب  ار  فص ) هروس   ) یـسیع هروس  سک  ره  »

«. تسا وا  قیفر  تمایق  رد  دنک و  یم
170 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

170 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 61) فصلا ةروس 

حیبست اب  هک  یئاه  هروس « ) تاّحبـسم  » ياه هروس ءزج  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  تسا و  دـنوادخ  حـیبست  زین  هروس  نیا  زاـغآ  هیآ 1 -) )
.دنا هدرمش دوش ) یم عورش  ادخ 

(. ضرالا یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  حبس هللا  « ) دنیوگ یم ادخ  حیبست  همه  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  : » دیامرف یم
(. میکحلا زیزعلا  وه  و  « ) تسا میکح  و  ریذپان ، تسکش  وا   » هک نیا  اب  دنرمشن  شهزنم  یصقن  بیع و  ره  زا  دنیوگن و  وا  حیبست  ارچ 

170 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 61) فصلا ةروس 

هراشا

هیآ 2) )

170 ص :  لوزن ..... : نأش 
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لمع ات  داد  یم ناشن  ام  هب  ار  لامعا  نیرتهب  دـنوادخ  شاک  يا  دـنتفگ : یم دوش  لزان  داـهج  مکح  هکنآ  زا  شیپ  ناـنمؤم  زا  یعمج 
دنیاشوخان ار  اهنآ  ربخ  نیا  اما  تسا » داهج  صلاخ و  نامیا  لامعا ، لضفا   » هک داد  ربخ  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  تشذـگن  يزیچ  مینک ،

.درک تمالم  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ  دندیزرو ، للعت  دمآ و 

170 ص :  ریسفت ..... :

! دیا هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم دننک ، یمن لمع  دوخ  ياه  هتفگ هب  هک  یناسک  زا  شنزرـس  تمالم و  ناونع  هب  هیآ  نیا 
(. نولعفت ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ( !؟» دینک یمن لمع  هک  دیئوگ  یم ینخس  ارچ 

170 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 61) فصلا ةروس 

ربک « ) دینک یمن لمع  هک  دیئوگب  ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایـسب  ادخ  دزن  : » دیازفا یم نخـس  نیمه  همادا  رد  سپـس  هیآ 3 -) )
(. نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم 

.دوش یم لماش  زین  ار  رذن  یضعب  هتفگ  هب  یتح  و  هدعو ، نامیپ و  دهع و  زا  فلخت  هنوگره  قوف  هیآ 
سک ره  و  درادـن ، هرافک  دـنچ  ره  تسا ، رذـن  یعون  شردارب  هب  نمؤم  هدـعو  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 

: دـیوگ یم نآرق  هک  تسا  ناـمه  نیا  و  هداد ، رارق  وا  مـشخ  ضرعم  رد  ار  شیوـخ  و  هدرک ، تفلاـخم  ادـخ  اـب  دـنک  هدـعو  فـلخت 
171 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

«. نولعفت ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

171 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 61) فصلا ةروس 

رد هک  دراد  یم تسود  ار  یناسک  دنوادخ  : » دـیامرف یم هدیـشک ، شیپ  تسا  داهج  هلأسم  هک  ار  یلـصا  هلأسم  هیآ  نیا  رد  هیآ 4 -) )
(. صوصرم ناینب  مهناک  افص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذلا  بحی  هللا  نا  « ) دنا نینهآ یئانب  یئوگ  دننک  یم راکیپ  وا  هار 

دننامه لماک  ماجـسنا  داحتا و  اب  مه  نآ  دـشاب و  هّللا » لیبس  یف   » راکیپ هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسین ، حرطم  راکیپ  سفن  نیا  ربانب 
.نیدالوف يّدس 

یماظن ياهدربن  رد  اهنت  هن  تسا ، دربن  نادیم  رد  فوفص  یگتـسویپ  مه  هب  ماجـسنا و  نانمـشد  ربارب  رد  يزوریپ  لماوع  نیرتمهم  زا 
.تسین هتخاس  يراک  تدحو  قیرط  زا  زج  زین  يداصتقا  یسایس و  دربن  رد  هک 

171 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 61) فصلا ةروس 

هیآ نیا  رد  دوب  هدمآ  فوفص » تدحو   » و رادرک » راتفگ و  یگنهامه   » هراب رد  لبق  تایآ  رد  هک  يروتـسد  ود  بیقعت  رد  هیآ 5 -) )
ياه هنومن هنافـسأتم  هک  دـنک  یم هراشا  مالّـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  ربماـیپ  ود  یگدـنز  زا  يا  هشوگ هب  ینعم  نیا  لـیمکت  يارب 

هب هک  یموش  تشونرـس  اب  دوش ، یم هدید  ود  نآ  ناوریپ  یگدنز  رد  فوفـص » ماجـسنا  مدع   » و لمع » راتفگ و  یئادـج   » زا ینـشور 
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.دندرک ادیپ  نآ  لابند 
دیناد یم هک  نیا  اب  دـیهد  یم رازآ  ارم  ارچ  نم ! موق  يا  تفگ : شموق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  دای  هب  : » دـیامرف یم تسخن 

(. مکیلا هللا  لوسر  ینا  نوملعت  دق  یننوذؤت و  مل  موق  ای  هموقل  یسوم  لاق  ذا  و  ( !؟» متسه امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم 
بازحا هروس  هیآ 69  رد  تخاس ، اربم  نآ  زا  ار  یسوم  دنوادخ  دنداد و  یم یسوم  هب  هک  تسا  یئاوران  ياهتبـسن  هب  هراشا  رازآ  نیا 

وا قح  رد  هچنآ  زا   ) ار وا  دنوادخ  دنداد و  رازآ  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  یناسک  دننامه  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » میناوخ یم
«. تخاس اربم  دنتفگ ) یم

دنوادخ دندش  فرحنم  قح  زا  اهنآ  هک  یماگنه  : » میناوخ یم ثحب  دروم  هیآ  نایاپ  رد  هکنانچ  دنامن  تازاجم  نودب  لمع  نیا  یلو 
ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هللا  مهبولق و  هللا  غازا  اوغاز  املف  « ) دنک یمن تیاده  ار  ناقساف  ادخ  و  تخاس ، فرحنم  ار  ناشبولق 

172
( نیقسافلا موقلا  يدهی  ال 

هیحان زا  نآ ، لماوع  تامدقم و  اه و  هنیمز اما  تسا  دنوادخ  هیحان  زا  دنچ  ره  تلالض ، تیاده و  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  .
.تسا ناسنا  دوخ 

172 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 61) فصلا ةروس 

ینب بیذـکت  ینکـشراک و  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  تلاسر  هلأسم  هب  هیآ  نیا  رد  ما ! هدروآ ار  دـمحا »  » روهظ تراـشب  نم  هیآ 6 -) )
هداتسرف نم  لیئارسا ! ینب  يا  تفگ : میرم  نب  یسیع  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و  » دیازفا یم هدرک ، هراشا  وا  لباقم  رد  لیئارـسا 

لاق ذا  و  « ) مشاب یم تاروت ] هدش -[  هداتسرف  نم  زا  لبق  هک  یباتک  هدننک  قیدصت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  متسه ، امـش  يوس  هب  ادخ 
(. ةاروتلا نم  يدی  نیب  امل  اقدصم  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  لیئارسا  ینب  ای  میرم  نبا  یسیع 

(. دمحا همسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ارشبم  و  « ) تسا دمحا  وا  مان  دیآ و  یم نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدنهد  تراشب  «و 
.مهد یم دنویپ  وا ، باتک  و  مالسا ) ربمایپ   ) هدنیآ ربمایپ  تما  هب  ار  وا  باتک  یسوم و  تما  هک  متسه  یلاصّتا  هقلح  نم  نیا  ربانب 

یّتـح و  دنداتـسیا ، وا  ربارب  رد  هناتخـسرس  یمیظع  هورگ  اـما  دـندروآ ، ناـمیا  دوـعوم  ربماـیپ  نیا  هـب  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  هـچرگ 
غارـس هب  نشور  لئالد  تازجعم و  اب  دمحا ] وا -[  هک  یماگنه  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذل  دـندرک و  راکنا  ار  وا  راکـشآ  تازجعم 

(. نیبم رحس  اذه  اولاق  تانیبلاب  مهءاج  املف  «! ) راکشآ تسا  يرحس  نیا  دنتفگ : دمآ  نانآ 
زا يرایـسب  همه  نیا  اب  اما  دـندوب ، هتخانـش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نیا  برع ، ناکرـشم  زا  لبق  دوهی ، هفیاـط  هک : نیا  بجع 

.دندنام یقاب  راکنا  دانع و  جاجل و  رب  دوهی  زا  يرایسب  یلو  دندروآ  نامیا  ناتسرپ ، تب

172 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 61) فصلا ةروس 

هراب رد  ع )  ) حیـسم ترـضح  نیـشیپ  ربمایپ  تراشب  مغر  یلع  جوجل  دـناعم و  یهورگ  هنوگچ  هک  میدـناوخ  لـبق  هیآ  رد  هیآ 7 -) )
لئـالد و  تاـنیب »  » اـب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  توعد  ندوب  مأوت  مغر  یلع  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  روهظ 

173 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هنوگچ  تازجعم ، نشور و 
.دنک یم حیرشت  ار  اهنآ  تشونرس  و  دارفا ، نیا  راک  تبقاع  اجنیا  رد  دنتساخرب ، راکنا  هلباقم و  هب 
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ملظا نم  و  « ) دوش یم مالسا  هب  توعد  هک  یلاح  رد  هتسب  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتملاظ  یـسک  هچ  : » دیامرف یم تسخن 
(. مالسالا یلا  یعدی  وه  بذکلا و  هللا  یلع  يرتفا  نمم 

ارچ تسا ، مدرم  نیرتراکمتس  درمـش  یم لطاب  ار  وا  نیئآ  رحـس و  ار  وا  هزجعم  غورد ، ار  یهلا  ربمایپ  توعد  هک  یـسک  نینچ  يرآ !
.ددنب یم ادخ  ناگدنب  ریاس  دوخ و  يور  هب  ار  تاجن  تیاده و  هار  هک 

(. نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  و  « ) دنک یمن تیاده  ار  ناراکمتس  هورگ  دنوادخ  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد 

173 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 61) فصلا ةروس 

ار وا  نیئآ  دنتسین  رداق  قح  نانمـشد  دهد  ناشن  هک  نیا  يارب  سپـس  دننک ! شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم هیآ 8 -) )
ار دوخ  رون  دـنوادخ  یلو  دـنزاس ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم نانآ  : » دـیامرف یم یبلاـج  هیبشت  نمـض  دـننیچرب 

(. نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متم  هللا  مههاوفاب و  هللا  رون  اؤفطیل  نودیری  «! ) دنشاب هتشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنک  یم لماک 
هب تبـسن  ناـمز  ره  مالـسا  هنماد  تسا و  شرتـسگ  رد  زور  هب  زور  یهلا  روـن  نیا  دوـب  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  هنوـگ  ناـمه  يرآ !
«، اهتـسینویهص  » كرتـشم ياهـشالت  مغر  یلع  ناـهج  ناناملـسم  تیعمج  هـک  دـهد  یم ناـشن  اـهرامآ  و  دوـش ، یم رتعیـسو  هتـشذگ 

.تسا شیازفا  هب  ور  مالسا  نانمشد  رگید  و  اهیبیلص » »

173 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 61) فصلا ةروس 

ات هداتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیوگ یم تحارـص  اب  رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
یلع هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  « ) دنـشاب هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچ  ره  دزاس  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا 

(. نوکرشملا هرک  ول  هلک و  نیدلا 
زا یعیسو  ياهتمسق  زا  ار  نانمشد  و  دش ، بلاغ  رگید  بهاذم  رب  یلمع  تفرشیپ  رظن  زا  مه  و  قطنم ، رظن  زا  مه  مالـسا  ماجنا  رـس  و 

174 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  اهنآ  ياج  دز و  بقع  ناهج 
.تسا يورشیپ  لاح  رد  زین  نونکا  مه  تفرگ و 

روهظ نآ  رب  یلیلد  دوخ  تایآ  نیا  هک  دبای  یم ققحت  جع - يدهم - ترـضح  روهظ  اب  ام  هدـیقع  هب  يورـشیپ  نیا  یئاهن  هلحرم  هتبلا 
.تسا میظع 

174 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 61) فصلا ةروس 

زین دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  تسا ، داهج  ناـمیا و  هب  توعد  هروس ، نیا  مهم  فادـها  زا  یکی  ریظن ! یب دوسرپ و  یتراـجت  هیآ 10 -) )
.دروآ یم دوجو  هب  ناسنا  ناج  رد  ار  یهلا  تکرح  هزیگنا  هک  یفیطل  لاثم  اب  لصا ، ود  نیا  هب  تسا  يدیکأت 

یئاهر كاندرد  باذـع  زا  ار  امـش  هک  منک  یئامنهار  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم تسخن 
(. میلا باذع  نم  مکیجنت  ةراجت  یلع  مکلدا  له  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ( ؟» دشخب یم

174 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 61) فصلا ةروس 
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لاوما و اب  دـیروایب و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  نیا  نآ  و  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، دوسرپ  تراـجت  نآ  حرـش  هب  سپـس  هیآ 11 -) )
(. مکسفنا مکلاوماب و  هللا  لیبس  یف  نودهاجت  هلوسر و  هللااب و  نونمؤت  « ) دینک داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج 

هیآ نایاپ  رد  اذـل  دریگ ، یم قلعت  نانمؤم  هب  تسبرد  نآ  عفانم  ماـمت  هکلب  درادـن ، دوسرپ  تراـجت  نیا  هب  يزاـین  ادـخ  کـش  نودـب 
(. نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  « ) دینادب رگا  تسا  رتهب  زیچ ) ره  زا   ) امش يارب  نیا  : » دیامرف یم

ادـج دـناوت  یمن لام  اب  داهج  زا  ناج ، اب  داهج  هک  هنوگ  نامه  تسین ، ادـج  ادـخ  هب  نامیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ناـمیا 
نیا رطاخ  هب  هکلب  دشاب ، یم رتمهم  ناج  اب  داهج  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  هدـش  هتـشاد  مدـقم  لام  اب  داهج  مینیب  یم رگا  و  دـشاب ،

.ددرگ یم مهارف  یلام  ياهکمک  قیرط  زا  داهج  رازبا  هک  ارچ  دوش  یم بوسحم  نآ  همدقم  هک  تسا 

174 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 61) فصلا ةروس 

، نامیا اب  ياهناسنا  هدنشورف »  » تسادخ و رادیرخ »  » دش صخشم  گرزب  تراجت  نیا  ناکرا  زا  یساسا  نکر  هس  اجنیا  ات  هیآ 12 -) )
.تسا میظع  هلماعم  نیا  ياهب  هک  دسر  یم مراهچ  نکر  هب  تبون  نونکا  ناشلاوما ، اهناج و  عاتم » «و 

شناتخرد ریز  زا  اهرهن  هک  دـنک  یم لـخاد  تشهب  زا  یئاـهغاب  رد  ار  امـش  دـشخب و  یم ار  ناـتناهانگ   » دـینک نینچ  رگا  دـیامرف : یم
هدـیزگرب مکبونذ  مکل  رفغی  « ) تسا میظع  يزوریپ  نیا  و  دـهد ، یم ياج  نادـیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياهنکـسم  رد  تسا و  يراج 

175 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
( میظعلا زوفلا  کلذ  ندع  تانج  یف  ۀبیط  نکاسم  راهنالا و  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مکلخدی  و 

، تسا شیوخ  ناهانگ  زا  ناسنا  رکف  یتحاران  نیرتشیب  هک  ارچ  دور  یم ناهانگ  شزرمآ  غارـس  هب  تسخن  يورخا  شاداپ  هلحرم  رد  .
.دشخب یم ار  ناشناهانگ  مامت  هک  تسا  نیا  شهار  نادیهش  هب  یهلا  هیده  نیتسخن  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا  نینچمه 

175 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 61) فصلا ةروس 

تـسود ار  نآ  هک  يرگید  تمعن )  ) و : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  زین  اـیند  رد  یهلا  بهاوـم  زا  هخاـش  ود  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 13 -) )
(. بیرق حتف  هللا و  نم  رصن  اهنوبحت  يرخا  و  « ) تسا کیدزن  يزوریپ  و  دنوادخ ، يرای  نآ  و  دشخب ، یم امش  هب  دیراد 

.تسا تمحر  تمعن و  يزوریپ و  حتف و  شرسارس  هک  یتکربرپ ؟ دوسرپ و  تراجت  هچ 
نیا هب  هد » تراـشب  ار  ناـنمؤم  و  : » دـیازفا یم دـیوگ و  یم کـیربت  گرزب  تراـجت  نیا  دروـم  رد  ناـنمؤم  هب  لـیلد  نیمه  هـب  سپس 

(. نینمؤملا رشب  و   ) گرزب يزوریپ 

175 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 61) فصلا ةروس 

هراشا

هک تسا  داهج »  » رما يور  دیکأت  هیکت و  زاب  دشاب  یم فص  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  دیشاب ! نویراوح  نوچمه  هیآ 14 -) )
تشهب و ناونع  زا  رتمهم  یبـلطم  و  دـنک ، یم بیقعت  ار  هلأـسم  نیا  رگید  یقیرط  زا  یهتنم  دـهد ، یم لیکـشت  ار  هروس  یلـصا  روحم 
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(. هللا راصنا  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  « ) دیشاب ادخ  ناروای  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم هداد ، هئارا  یتشهب  ياهتمعن 
.ددرگ یم زاب  وا  هب  دریگ و  یم همشچ  رس  وا  زا  اهتردق  مامت  هک  یئادخ 

نب یـسیع  هک  هنوگ  نامه  : » دـیازفا یم تسین ، هدوبن و  ورهر  نودـب  هار  نیا  دـننادب  ات  دـنک  یم هراشا  یخیراـت  هنومن  کـی  هب  سپس 
(. هللا یلا  يراصنا  نم  نییراوحلل  میرم  نبا  یسیع  لاق  امک  ( !؟» دنتسه نم  ناروای  ادخ  هار  رد  یناسک  هچ  تفگ : نویراوح  هب  میرم 

ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  هللا .) راصنا  نحن  نویراوحلا  لاق  « ) میئادخ ناروای  ام  دنتفگ : راختفا ) تیاهن  اب  خـساپ  رد   ) نویراوح  » و
176 ص :

نوـیراوح هب  و   ) دـندروآ ناـمیا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد   » دنتـساخرب هزراـبم  هب  قـح  نانمـشد  اـب  ریـسم  نیمه  رد  و 
(. ۀفئاط ترفک  لیئارسا و  ینب  نم  ۀفئاط  تنمآف  « ) دندش رفاک  یهورگ  و  دنتسویپ )

و میدرک ، دییأت  ناشنانمـشد  ربارب  رد  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ام   » تفاتـش اهنآ  کمک  هب  ام  يرای  ترـصن و  هک  دوب  اجنیا 
(. نیرهاظ اوحبصاف  مهودع  یلع  اونمآ  نیذلا  اندیاف  « ) دندش زوریپ  نانآ  رب  ماجنا  رس 

نامه و  دیـشاب ، یم ادخ  لوسر  هّللا و  ناروای  هک  دـیرختفم  راختفا  نیا  هب  و  دـیتسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نویراوح  زین  امش 
.دش دیهاوخ  زوریپ  زین  امش  دندرک  هبلغ  نانمشد  رب  نویراوح  هک  هنوگ 

176 ص :  دننایک ..... ؟ نوّیراوح 

نارای زا  رفن  هدزاود  هب  هراشا  ریبعت  نیا  تسا ، هروس  نیمه  رد  راب  ود  هک  هدـش  دای  ع )  ) حیـسم نویراوح  زا  راب  جـنپ  دـیجم  نآرق  رد 
.تسا هدش  رکذ  باب 6 ) اقول  یّتم و  لیجنا   ) ینونک ياهلیجنا  رد  اهنآ  مان  هک  تسا  حیسم  ترضح  صاخ 

تعیب يارب  هک  هنیدم  لها  زا  یعمج  اب  هبقع »  » رد هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
نامه دنـشاب ، دوخ  موق  هدنیامن  اهنیا  هک  دینک  یفرعم  نم  هب  باختنا و  ار  ناتدوخ  زا  رفن  هدزاود  دومرف : دش  ور  هب  ور  دـندوب  هدـمآ 

.دهد یم ناشن  ار  ناراوگرزب  نآ  ماقم  تیمها  زین  نیا  دنا و  هدوب میرم  نب  یسیع  هب  تبسن  نویراوح  هک  هنوگ 
« فص هروس  نایاپ  »

177 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

177 ص :  [ ..... 62  ] هعمج هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 11  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

177 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دنز یم رود  یساسا  روحم  ود  رب  تقیقح  رد  هروس  نیا 
هدنزاس همانرب  يرگید  و  داعم ، هلأسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  زا  فده  ادخ و  تافـص  دیحوت و  هب  هجوت  تسخن 
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.گرزب تدابع  نیا  تایصوصخ  زا  یضعب  هعمج و  زامن 

177 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

.تسا هدش  دراو  يرایسب  تایاور  هیموی - ياهزامن  نمض  رد  ای  القتسم و  هچ  هروس - نیا  توالت  تلیضف  رد 
زامن رد  هک  یناسک  دادعت  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  هعمج  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

«. دشخب یم هنسح  هد  وا  هب  نیملسم  دالب  مامت  رد  دننک  یمن تکرش  هک  یناسک  دننک و  یم تکرش  هعمج 
هلأسم نیا  تسین  زئاج  زامن  تئارق  رد  رگید  ياه  هروس هب  نورفاکلا » اهیا  ای  لق   » دیحوت و هروس  زا  لودع  هک  نیا  اب  تسا ، رکذ  لباق 

.تسا هدش  هدرمش  بحتسم  هکلب  زیاج  نوقفانم »  » و هعمج »  » هروس هب  اهنآ  زا  لودع  انثتسا و  هعمج  زامن  صوصخ  رد 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

177 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

وا يانسح  ءامـسا  لالج و  لامج و  تافـص  زا  یتمـسق  هب  و  دوش ، یم عورـش  راگدرورپ  سیدقت  حیبست و  اب  زین  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
178 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تقیقح  رد  هک  دنک  یم هراشا 

.هدنیآ ياهثحب  يارب  تسا  يا  همدقم
صیاقن و مامت  زا  ار  وا  لاق  لاح و  نابز  اب  و  دنیوگ » یم ادخ  حـیبست  هراومه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  : » دـیامرف یم

(. ضرالا یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  حبسی هللا   ) دنرمش یم كاپ  بویع 
(. سودقلا کلملا  « ) تساّربم یصقن  بیع و  ره  زا  و  تسا ، مکاح  کلام و   » هک يدنوادخ 

(. میکحلا زیزعلا  « ) تسا میکح  زیزع و   » هک يدنوادخ 
اب اریز  دـنک ، یم دـیکأت  صقن » متـس و  ملظ و  هنوگ  ره  زا  وا  ندوب  هزنم   » سپـس و  تیمکاح » تیکلام و   » رب تسخن  بیترت  نیا  هب  و 

وـشتسش همه  سوّدـق »  » هملک اـب  هک  دـنک  یم یـسدقمان  یناـعم  یعادـت  کـلم »  » هژاو ناـهاش  كولم و  باـسح  یب ملاـظم  هب  هجوت 
.دوش یم

178 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  هلأسم  هب  ادخ ، تافـص  دـیحوت و  هلأسم  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  هراشا  نیا  زا  دـعب  هیآ 2 -) )
هک تسا  یـسک  وا  : » دیوگ یم هتخادرپ ، تسا  دنوادخ  ندوب  سودق  میکح و  زیزع و  اب  طابترا  رد  هک  گرزب  تلاسر  نیا  زا  فده 

الوسر نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  « ) دناوخ یم اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد 
(. هتایآ مهیلع  اولتی  مهنم 

باـتکلا و مهملعی  مهیکزی و  و  « ) دزومآ یم تمکح  و  نآرق )  ) باـتک اـهنآ  هب  و  دـنک ، یم هیکزت  ار  اـهنآ  ، » توـالت نیا  وـترپ  رد  و 
(. ۀمکحلا

(. نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  و  « ) دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  »
ياوتحم نیا  اب  نآرق  لثم  یباتک  دزاس ، نشور  ار  وا  تلاسر  تمظع  ات  هتـساخرب  هدـناوخن  سرد  هورگ  نیمه  ناـیم  زا  مالـسا  ربماـیپ 
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شرورپ شناد  ملع و  طیحم  رد  هن  و  هدـناوخ ، سرد  دوخ  هن  هک  يرـشب  مه  نآ  دـشاب  رـشب  رکف  هدـیئاز  تسا  لاحم  میظع ، قیمع و 
.وا تیناّـقح  رب  نشور  تسا  يدنـس  راکـشآ و  تسا  يا  هزجعم دوـخ  نیا  و  هتـساخرب ، تملظ  زا  هک  تسا  يروـن  نـیا  تـسا ، هتفاـی 

179 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
ود و  تسا ، یهلا  تاـیآ  توـالت  نآ  دراد و  یتامدـقم  هبنج  یکی  هک  هدرک  هصـالخ  رما  هس  رد  ار  تثعب  نـیا  فدـه  قوـف  هـیآ  رد 

.دهد یم لیکشت  ار  یئاهن  گرزب  فده  ود  تمکح » باتک و  میلعت   » و سوفن » هیکزت  بیذهت و   » ینعی رگید  تمسق 
هب ات  دـهد ، شرورپ  لمع ، قالخا و  مه  و  شناد ، ملع و  هنیمز  رد  مه  ار  اهناسنا  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يرآ !

.دنوش لئان  وا  برق  ماقم  هب  و  دنریگ ، شیپ  ار  هّللا  یلا  ریسم  و  دننک ، زاورپ  تداعس  نامسآ  جوا  رب  لاب  ود  نیا  هلیسو 

179 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

نیا رد  تفرگ  یم رب  رد  ار  نایناهج  همه  شتوعد  هکلب  دوبن ، یما »  » موق نیا  هب  ثوعبم  اهنت  مالـسا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 3 -) )
(. مهب اوقحلی  امل  مهنم  نیرخآ  و  « ) دنا هدشن قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  نانمؤم ) زا   ) يرگید هورگ  رب  تسا  لوسر  و  : » دیازفا یم هیآ ،
لماـش مجع  برع و  زا  دـندمآ  دوـجو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هباحـص  زا  دـعب  هک  ار  یماوـقا  ماـمت  قوـف  هیآ  بیترت  نیا  هب 

.دوش یم
« تسا میکح  زیزع و  وا  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  دریگ ، یم همـشچ  رـس  دنوادخ  تمکح  تردق و  زا  روما  نیا  همه  هک  اجنآ  زا  و 

(. میکحلا زیزعلا  وه  (و 

179 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

، هدرک هراشا  وا  تیبرت  میلعت و  همانرب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تثعب  ینعی ، گرزب  تمعن  نیا  هب  سپس  هیآ 4 -) )
کلذ « ) تسا میظع  لضف  بحاص  دنوادخ  و  دشخب ، یم دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  : » دـیازفا یم

(. میظعلا لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لضف 

179 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

هدـش ثوعبم  تلاسر  هب  دّـمحم  رگا  دـنتفگ : یم دوهی  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دـنچ ! یباتک  وا  رب  یئاـپراچ  هیآ 5 -) )
نیا دـیدرک  یم لمع  هدـناوخ و  اقیقد  ار  دوخ  ینامـسآ  بتک  رگا  هک  دـنک  یم دزـشوگ  اهنآ  هب  اذـل  تسین ، ام  لاح  لماش  شتلاسر 

.تسا هدمآ  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  روهظ  تراشب  هک  ارچ  دیتفگ ، یمن ار  نخس 
« دنک یم لمح  یئاهباتک  هک  دنتـسه  یـشوگزارد  دننام  دندرکن  ادا  ار  نآ  قح  یلو  دندش  تاروت  هب  فلکم  هک  یناسک  : » دیامرف یم

180 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  زا  يزیچ  اما  دشک  یم شود  رب  ار  نآ 
(. ارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  ةاروتلا  اولمح  نیذلا  لثم   ) دمهف یمن

لمع دنـشاب و  هتـشاد  نآ  ياوتحم  رد  هشیدنا  هکنآ  یب دـندرک ، تعانق  نآ  توالت  ای  تاروت  مان  هب  اهنت  هک  یـضار  دوخ  زا  موق  نیا 
.تسا ماع  صاخ و  روهشم  لثملا و  برض  ینادان  تقامح و  رد  هک  دنتسه  یناویح  نیمه  دننامه  دننک 

تایآب اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم  سئب  « ) دنراد يدب  لاثم  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  یهورگ  : » دیازفا یم لثم  نیا  همادا  رد  سپس 
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(. هللا
موقلا يدـهی  هللا ال  و  ( ؟» دـنک یمن تیادـه  ار  رگمتـس  موق  دـنوادخ  و  : » دـیامرف یم ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  هیآ  نایاپ  رد  و 

(. نیملاظلا
دوخ هیحان  زا  دیاب  تسا  یئوج  قح  یبلط و  قح  حور  هک  نآ  هنیمز  و  دراد ، مزال  هنیمز  اما  تسادخ ، راک  تیادـه  هک  تسا  تسرد 

.دنرود هلحرم  نیا  زا  نارگمتس  و  دوش ، مهارف  اهناسنا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هلمج ، زا  تسا : هدـمآ  يا  هدـنهد ناکت  تاریبعت  لمع  یب ناملاع  شهوکن  رد  یمالـسا  تایاور  رد 

یلـصاح وا  يارب  ادـخ ، زا  يرود  زج  ملع ، نیا  دـیازفین ، شتیادـه  رب  یلو  دوش  هدوزفا  شملع  سک  ره  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ 
«. درادن

ناشملاع هک  یمدرم  تشونرس  دوش و  یم بوسحم  هعماج  کی  يارب  الب  نیرتگرزب  ینادنمشناد ، املع و  نینچ  دوجو  کش  نودب  و 
: برع رعاش  هتفگ  هب  هک  تسا  یکانرطخ  تشونرس  دشاب ، نینچ 

.دنشاب ناگرگ  ناشنابش  هک  ینادنفسوگ  لاح  هب  ياو  اما  دهد  یم تاجن  گرگ  لاگنچ  زا  ار  نادنفسوگ  نابش ،

180 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

نارسپ هک  دندرک  یم اعدا  یهاگ  یتح  دنتـسناد ، یم هتفاب  ادج  يا  هتفات حالطـصا  هب  و  هدیزگرب ، یتما  ار  دوخ  دوهی  میتفگ  هیآ 6 -) )
.تسا هدمآ  هدئام  هروس  هیآ 18  رد  هکنانچ  دندرک ، یم دادملق  دنوادخ  صاخ  ناتسود  ار  دوخ  هاگ  و  دنتسه ! ادخ 

181 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لماح  هک  یهورگ  هیحان  زا  مه  نآ  لیلد ، یب ياهیزاورپ  دنلب  نیا  لباقم  رد  نآرق 
ناتـسود امـش  طقف )  ) هک دـینک  یم نامگ  رگا  نایدوهی ! يا  وگب :  » اهنآ هب  دـیوگ : یم دـندوبن ، نآ  هب  لـماع  اـما  دـندوب  یهلا  باـتک 

نا اوداه  نیذـلا  اهیا  ای  لق   ) دیـسرب ناتبوبحم  ياـقل  هب  اـت  دـیئوگ » یم تسار  رگا  دـینک  گرم  يوزرآ  سپ  مدرم  ریاـس  هن  دـیئادخ 
(. نیقداص متنک  نا  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز 

تسار امـش  رگا  .دهد  یم خر  تمایق  رد  راگدرورپ  يونعم  ياقل  هک  میناد  یم و  تسا ، تسود  ياقل  قاتـشم  هشیمه  تسود  هک  ارچ 
؟ دیراد تشحو  گرم  زا  ردق  نیا  ارچ  دیا ؟ هدیبسچ ایند  یگدنز  هب  ردق  نیا  ارچ  سپ  یئوگ  یم

181 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

: دیازفا یم هدرک ، هراشا  گرم  زا  اهنآ  تشحو  یلصا  لیلد  هب  سپس  هیآ 7 -) )
(. مهیدیا تمدق  امب  ادبا  هنونمتی  و ال  « ) دنا هداتسرف شیپ  زا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دننک  یمن گرم  يانمت  زگره  نانآ  یلو  »

(. نیملاظلاب میلع  هللا  و  « ) دسانش یم یبوخ  هب  ار  ناملاظ  دنوادخ  «و 
انف يالویه  ار  گرم  و  درادن ، نامیا  گرم  زا  دعب  یگدـنز  هب  ای  تسا : لماع  ود  زا  یکی  رطاخ  هب  گرم  زا  ناسنا  سرت  تقیقح  رد 

.دزیرگب مدع  یتسین و  زا  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  و  درادنپ ، یم یتسین  و 
زا هک  دنیب  یم تانـسح  زا  یلاخ  هایـس و  کیرات و  نانچ  ار  دوخ  لامعا  هدنورپ  اما  تسا  دـقتعم  گرم  زا  سپ  ناهج  هب  هک  نیا  ای  و 

تلع اعبط  دـندوب  گرم  زا  سپ  ناهج  داعم و  هب  دـقتعم  دوهی  هک  اـجنآ  زا  .تسا و  كاـنمیب  تخـس  گرزب  هاـگداد  نآ  رد  روضح 
.دوب مود  لماع  گرم ، زا  اهنآ  تشحو 
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181 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

اذل تسا  هدیباوخ  همه  هناخ  رد  رب  هک  تسا  يرتش  گرم ، دنک  یمن لح  ار  یلکشم  بارطـضا  تشحو و  نیا  املـسم  یلو  هیآ 8 -) )
توملا نا  لق  « ) درک دهاوخ  تاقالم  امش  اب  ماجنا  رـس  دینک  یم رارف  نآ  زا  هک  یگرم  نیا  وگب :  » اهنآ هب  ربمایپ ! يا  دیوگ : یم نآرق 

(. مکیقالم هناف  هنم  نورفت  يذلا 
« دهد یم ربخ  دیداد  یم ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  هاگنآ  دیوش  یم هدنادرگزاب  تسا  راکـشآ  ناهنپ و  ياناد  هک  یـسک  يوس  هب  سپـس  »

182 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نولمعت .) متنک  امب  مکئبنیف  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث  )
تاذ زج  و  دنریم ، یم همه  برقم  ناگتـشرف  یهلا و  گرزب  ایبنا  تسا ، ملاع  نیا  نیناوق  نیرت  هدرتسگ نیرت و  یمومع زا  گرم  نوناق 

«. مارکالا لالجلا و  وذ  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  ، » دنام یمن یقاب  ناهج  نیا  رد  دنوادخ  كاپ 
مه لاـمعا و  یـسرباسح  ادـخ و  لدـع  هاـگداد  رد  روضح  مه  و  تسا ، ملاـع  نیا  ملـسم  نیناوق  زا  گرم  مه  و 27 )  26 نمحرلا / )

.تسا هاگآ  اقیقد  ناگدنب  لامعا  مامت  زا  دنوادخ 
سک ره  هک  دـشاب  یم هاـنگ  یگدوـلآ  زا  لد  يوشتـسش  و  لاـمعا ، يزاـسکاپ  تشحو ، نیا  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هار  اـهنت  نـیا  رباـنب 

.كاب هچ  شا  هبساحم زا  تسا  كاپ  شباسح 

182 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

هراشا

هیآ 9) )

182 ص :  لوزن ..... : نأش 

ربخ ینعم  نیا  زا  اهنآ  همه  هدـش و  لقن  یفلتخم  تاـیاور  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  صوصخ  اـی  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  لوزن  نأـش  رد 
یناوراک اب  هیحد »  » دندوب هدش  سانجا  خرن  شیازفا  یگنسرگ و  یلاسکشخ و  راتفرگ  هنیدم  مدرم  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  هک  دهد  یم

زامن هبطخ  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب و  هعمج  زور  هک  یلاح  رد  دوب ، هدروآ  یئاذغ  داوم  دوخ  اب  دیـسر و  ارف  ماش  زا 
.دوب هعمج 

رازاب هب  ار  دوخ  تعرس  اب  مدرم  دنتخاون ، ار  یقیسوم  تالآ  رگید  یـضعب  یتح  دندز و  لبط  ناوراک  دورو  مالعا  يارب  لومعم  قبط 
هب دوخ  ياهزاین  نیمأت  يارب  هدرک و  اهر  ار  هبطخ  دندوب  هدرک  عامتجا  زامن  يارب  دجسم  رد  هک  یناناملسم  ماگنه  نیا  رد  دندناسر ،

.درک تّمذم  تخس  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ  دندنام - یقاب  دجسم  رد  نز  کی  درم و  هدزاود  اهنت  دنتفاتش ، رازاب  يوس 
« .دیراب یم اهنآ  رب  گنس  نامسآ  زا  دنتفر  یم مه  كدنا  هورگ  نیا  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

182 ص :  ریسفت ..... :
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دوهی تمذـم  زین  و  داعم ، توبن و  دـیحوت و  نوماریپ  يا  هدرـشف ياهثحب  هتـشذگ  تایآ  رد  هتفه  یـسایس  يدابع - عامتجا  نیرتگرزب 
هداعلا قوف  ریثأت  نامیا  ياه  هیاپ تیوقت  رد  هک  یمالسا  فئاظو  نیرتمهم  زا  یکی  نوماریپ  وگتفگ  هب  اجنیا  رد  دوب  هدمآ  تسرپ  ایند 

183 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رظن  کی  زا  و  دراد ،
.دزادرپ یم نآ  ماکحا  زا  یضعب  هعمج و  زامن  ینعی  دهد ، یم لیکشت  ار  هروس  یلصا  فده 

ناذا هعمج  زور  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم هداد ، رارق  بطاخم  ار  ناناملـسم  همه  تسخن 
« دیتسناد یم رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دینک ، اهر  ار  شورف  دیرخ و  دیباتـشب و  زامن ) هبطخ و   ) ادخ رکذ  يوس  هب  دوش  یم هتفگ 

(. نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  عیبلا  اورذ  هللا و  رکذ  یلا  اوعساف  ۀعمجلا  موی  نم  ةالصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  )
هک زاـمن  يوـس  هب  هدرک  اـهر  ار  راـک  بسک و  دـنفظوم  مدرم  دوـش  یم دـنلب  هعمج  زاـمن  ناذا  يادـص  هک  یماـگنه  بیترت  نـیا  هـب 

.دنباتشب تسادخ  دای  نیرتمهم 
.دوش یم لماش  ار  یمحازم  راک  ره  هک  دراد  یعیسو  موهفم  شورف  دیرخ و  كرت  هتبلا 

تقیقح رد  تسادـخ ، رکذ  اب  هتخیمآ  هک  مه  هعمج  زامن  ياه  هبطخ میناد  یم یلو  تسا ، زاـمن »  » لوا هجرد  رد  هّللا » رکذ   » زا روظنم 
.درک عیرست  زین  نآ  رد  تکرش  يارب  دیاب  نیا  ربانب  تسا ، هعمج  زامن  زا  یشخب 

183 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

دیبلطب و ادخ  لضف  زا  دیوش و  هدنکارپ  نیمز  رد  دیدازآ ) امش   ) تفرگ نایاپ  زامن  هک  یماگنه  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
اریثک هللا  اورکذا  هللا و  لضف  نم  اوغتبا  ضرالا و  یف  اورـشتناف  ةالـصلا  تیـضق  اذاف  « ) دیوش راگتـسر  دیاش  دـینک  دای  رایـسب  ار  ادـخ 

(. نوحلفت مکلعل 

183 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 62) ۀعمجلا ةروس 

هراشا

زا دیرخ  يارب  دندرک و  اهر  هعمج  زامن  ماگنه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یناسک  هروس  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 11 -) )
دننیبب ار  يوهل  یمرگرس و  ای  تراجت  اهنآ  هک  یماگنه  : » دیوگ یم هداد ، رارق  تمالم  دروم  ادیدش  دنتفاتـش  رازاب  هب  دراو  هزات  هلفاق 

« دننک یم اهر  دوخ  لاح  هب  یناوخ ) یم هعمج  زامن  هبطخ  هک  یلاح  رد   ) هداتـسیا ار  وت  و  دنور ، یم نآ  يوس  هب  دنوش و  یم هدـنکارپ 
(. امئاق كوکرت  اهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  ةراجت  اوأر  اذا  (و 

184 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوادخ  تسا و  تراجت  وهل و  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب :  » اهنآ هب  یلو 
(. نیقزارلا ریخ  هللا  ةراجتلا و  نم  وهللا و  نم  ریخ  هللا  دنع  ام  لق  « ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب 

تیبرت هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهزردـنا  ظعاوم و  ندینـش  هعمج و  زاـمن  رد  روضح  زا  هک  یتاـکرب  یهلا و  شاداـپ  باوث و 
دوش هدـیرب  امـش  يزور  هک  دیـسرت  یم نیا  زا  رگا  و  تسین ، رگید  زیچ  چـیه  اب  هسیاقم  لباق  دوش  یم امـش  دـئاع  یناـحور  يونعم و 

.تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  دینک ، یم هابتشا 
مالعا رابخا و  یعون  مه  هک  دندز  یم هنیدـم  هب  يا  هزات هلفاق  دورو  ماگنه  هب  هک  تسا  يوهل  تالآ  ریاس  لبط و  هب  هراشا  وهل »  » ریبعت
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.الاک غیلبت  یمرگرس و  يارب  يا  هلیسو مه  دوب و 

184 ص :  اه ..... : هتکن

184 ص :  مالسا ..... : رد  هعمج  زامن  نیتسخن  - 1

رگیدکی اب  دنک ، ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  هنیدم ، ناناملسم  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  زا  یضعب  رد 
( هبنـشکی  ) دنراد عامتجا  يارب  يزور  زین  يراصن  و  هبنـش ) زور   ) دننک یم عامتجا  هتفه  زور  کی  رد  دوهی  دنتفگ : دندرک و  تبحص 

هبنش زا  لبق  زور  اهنآ  میروآ ، اج  هب  ار  وا  رکش  میئوگ و  ادخ  رکذ  میوش و  عمج  زور  نآ  رد  میهد و  رارق  يزور  مه  ام  تسا  بوخ 
( هنیدم ناگرزب  زا  یکی  « ) هرارز نب  دعـسا   » غارـس هب  و  دندیزگرب ، فده  نیا  يارب  دش ، یم هدیمان  هبورعلا » موی   » نامز نآ  رد  هک  ار 

عامتجا زور  اریز  دش ، هدیمان  هعمج » زور  ، » زور نآ  داد و  زردنا  اهنآ  هب  دروآ و  اج  هب  اهنآ  اب  تعامج  تروص  هب  ار  زامن  وا  دنتفر ،
.دوب نیملسم 

.دش لیکشت  مالسا  رد  هک  دوب  يا  هعمج نیتسخن  نیا  و 
دراو درک ، ترجه  هنیدم  هب  هک  دوب  یماگنه  دنداد ، لیکـشت  شباحـصا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  يا  هعمج نیلوا  اما 
ناینب ار  ابق  دجسم  دندنام و  ابق »  » رد زور  راهچ  ترـضح ، دوب ، رهظ  ماگنه  لوالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشود  زور  زور  نآ  و  دش ، هنیدم 

185 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلحم  هب  هعمج  زامن  ماگنه  هب  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  هعمج  زور  سپس  دنداهن ،
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  يا  هعمج نیلوا  نیا  و  تشاداپرب ، اجنآ  رد  ار  هعمج  زامن  مسارم  و  دیـسر ، ملاس » ینب  »

.دوب هنیدم  رد  ترضح  هبطخ  نیلوا  هک  دناوخ  هعمج  زامن  نیا  رد  مه  يا  هبطخ دروآ ، اج  هب  مالسا 

185 ص :  هعمج ..... : زامن  تیمها  - 2

ناـمیا لـها  ناناملـسم و  همه  هب  هک  تسا ، هروس  نیمه  تاـیآ  زیچ  ره  زا  لـبق  یمالـسا  گرزب  هضیرف  نیا  تیمها  رب  لـیلد  نیرتهب 
.دنیوگ كرت  ار  محازم  همانرب  راک و  بسک و  هنوگره  و  دنباتشب ، نآ  يوس  هب  هعمج  ناذا  ندینش  ضحم  هب  دهد  یم روتسد 

مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  ار  نآ  فلاخم  قفاوم و  هک  يا  هبطخ رد  هلمج  زا  تسا  هدش  دراو  یناوارف  ياهدیکأت  زین  یمالسا  ثیداحا  رد 
: هدمآ دنا  هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

كرت راکنا  ای  فافختـسا  يور  زا  نم  تافو  زا  دـعب  ای  نم  تایح  رد  ار  نآ  سک  ره  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  هعمج  زاـمن  دـنوادخ  »
، دوش یمن لوبق  وا  تاکز  دینادب  دوش ، یمن لوبق  وا  زامن  دینادب  دهد ، یمن تکرب  وا  راک  هب  و  دـنک ، یم ناشیرپ  ار  وا  دـنوادخ  دـنک 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دـنک !» هبوت  راـک  نیا  زا  اـت  دـش  دـهاوخن  لوبق  وا  کـین  لاـمعا  دـینادب  دوش ، یمن لوـبق  وا  جـح  دـینادب 

.دشاب ینیع  بجاو  هعمج  زامن  هک  تسا  یتروص  رد  هدمآ  هعمج  زامن  كرت  دروم  رد  هک  يدیدش  ياهتمذم 

185 ص :  هعمج ..... : یسایس  يدابع - زامن  هفسلف  - 3

لد نتسش  و  ناج ، حور و  فیطلت  هک  ار  تادابع  یمومع  رثا  و  تسا ، یعمج  هتسد  گرزب  تدابع  کی  زیچ  ره  زا  لبق  هعمج ، زامن 
.درادرب رد  دشاب  یم بلق  زا  تیصعم  راگنز  ندودز  هانگ و  ياهیگدولآ  زا 
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یمالـسا هرگنک  نیرتـگرزب  جـح ، هنـالاس  هرگنک  زا  دـعب  هک  تـسا  یگتفه  مـیظع  هرگنک  کـی  یـسایس ، یعاـمتجا و  رظن  زا  اـما  و 
هب رداـق  هک  تسا  یناـسک  ّجـح  هعمج  : » هک هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب  و  دـشاب ، یم

« .دنتسین ّجح  مسارم  رد  تکرش 
186 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دهد : یم تیمها  گرزب  عامتجا  هس  هب  مالسا ، تقیقح  رد 

.دوش یم لصاح  تعامج  زامن  رد  هک  هنازور  تاعامتجا 
.تسا هعمج  زامن  مسارم  رد  هک  یگتفه  عامتجا 

.دریگ یم ماجنا  راب  کی  لاس  ره  ادخ  هناخ  رانک  رد  هک  ّجح  عامتجا  و 
لئاسم رکذ  هعمج ، زاـمن  هبطخ  رد  بیطخ  ياـه  هماـنرب زا  یکی  هک  نیا  صوصخب  تسا  مهم  رایـسب  ناـیم  نیا  رد  هعمج  زاـمن  شقن 

.تسا يداصتقا  یعامتجا و  یسایس و  مهم 
« هعمج هروس  نایاپ  »

187 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

187 ص :  [ ..... 63  ] نوقفانم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 11  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

187 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  راهچ  رد  ناوت  یم ار  نآ  ياهثحب  یلصا  روحم  هک  تساوتحم  رپ  ياه  هروس زا  نوقفانم  هروس 
.تسا ساسح  تمسق  نیدنچ  لماش  دوخ  هک  ناقفانم  ياه  هناشن - 1

.ناقفانم ياه  هئطوت زا  نانمؤم  نتشاد  رذحرب  - 2
.دنکن لفاغ  دنوادخ  رکذ  زا  ار  اهنآ  ایند  يدام  بهاوم  هک  نانمؤم  هب  رادشه  - 3

.دتفیب ناسنا  ناج  هب  ترسح  شتآ  دسر و  ارف  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  لاوما ، زا  يریگ  هرهب و  ادخ ، هار  رد  قافنا  هب  هیصوت  - 4

187 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دوش یم كاپ  قافن  هنوگره  زا  دناوخب  ار  نوقفانم  هروس  هک  یسک  »

حبـس هعمج و  هروس  هعمج  بش  رد  هک  تسا  مزال  ام  نایعیـش  زا  ینمؤم  ره  رب  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
لمع یئوگ  دـنک  نینچ  هک  یماگنه  : » دوزفا سپـس  ار »...  نیقفانم  هعمج و  هروس  هعمج  رهظ  زامن  رد  و  دـناوخب ، یلعالا  کبر  مسا 

«. تسا تشهب  ادخ  رب  ششاداپ  ازج و  هداد و  ماجنا  ار  ادخ  لوسر 
نیا ندناوخ  زگره  هک  ارچ  دشاب ، لمع  هشیدـنا و  زا  یلاخ  توالت  هجیتن  اهنت  دـناوت  یمن مهم  راثآ  لئاضف و  نیا  هک  میا  هتفگ ررکم 
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.درب یمن نوریب  ناسنا  زا  ار  قافن  حور  دوش  قیبطت  نآ  رب  یگدنز  همانرب  هکنآ  یب هروس 
188 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

هروس نیا  ریسفت  رد  دورو  زا  لبق  ناقفانم ! ياه  هناشن قافن و  همشچ  رس  رگشیاشخب  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دش  حرطم  ینامز  زا  مالـسا  رد  ناقفانم  قافن و  هلأسم  هک  نیا  نآ  دسر و  یم رظن  هب  مزال  يا  همدـقم رکذ 

اریز .تشادن  دوجو  یقفانم  ابیرقت  هکم  رد  هن  رگ  و  دش ، راکشآ  نآ  يزوریپ  و  يوق ، مالـسا  ياه  هیاپ دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  هلآ 
دوخ یبیرخت  ياه  همانرب همادا  يارب  هدروخ  تسکـش  نانمـشد  اذـل  و  دوب ، نکمم  ریغ  هاگ  و  لکـشم ، راکـشآ  روطب  تفلاخم  راهظا 

.دنداد یم همادا  دوخ  لامعا  هب  افخ  رد  یلو  دنتسویپ ، ناناملسم  فوفص  هب  ارهاظ  هداد ، هرهچ  رییغت 
تخسرس نانمـشد  و  دش ، دهاوخ  ور  هب  ور  ناقفانم  فوفـص  اب  ریگمـشچ  يزوریپ  زا  دعب  هک  تسا  نینچ  یبالقنا  ره  تعیبط  الوصا 

نیا ارچ  دـیمهف  ناوت  یم هک  تساجنیا  زا  و  دـنوش ، یم رگ  هولج يرهاـظ  ناتـسود  ساـبل  رد  زورما  يذوفن  لـماوع  تروص  هب  زورید 
.هّکم رد  هن  هدش  لزان  هنیدم  رد  نیقفانم  هب  طوبرم  تایآ  همه 

- يا هعماج ره  هکلب  دوبن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  هب  صوصخم  ناقفانم  قافن و  هلأـسم  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
دروم هلأسم  کی  ناونع  هب  هلأسم  نیا  يور  ار  نآرق  ياهلیلحت  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه ، ورب  ور  نآ  اب  یبالقنا - عماوج  اصوصخم 
ماـهلا زورما  یمالـسا  عماوج  رد  نیقفاـنم  طوطخ  قاـفن و  حور  اـب  هزراـبم  يارب  نآ  زا  و  داد ، رارق  قـیقد  یـسررب  دروـم  یلعف ، زاـین 

.تفرگ
ناسآ ابلاغ  اهنآ  تخانـش  وسکی  زا  هک  ارچ  تسا ، رتشیب  ینمـشد  ره  رطخ  زا  هعماج  ره  يارب  ناـقفانم  رطخ  هک  نیا  رگید  مهم  هتکن 
رایـسب راک  اهنآ  نتخاس  ادج  هک  دـننک  یم ذوفن  هعماج  دوپ  رات و  رد  نانچ  هاگ  و  دنتـسه ، یلخاد  نانمـشد  رگید  يوس  زا  و  تسین ،

.دزاس یم راوشد  اهنآ  اب  ار  هزرابم  راک  هعماج  اضعا  ریاس  اب  اهنآ  فلتخم  طباور  موس  يوس  زا  تسا و  یلکشم 
189 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدروخ ، ناقفانم  زا  ار  هبرض  نیرتشیب  دوخ  خیرات  لوط  رد  مالسا  لیلد  نیمه  هب 

ار ینمـشد  چـیه  هدـیبوک  ار  اـهنآ  هک  ردـق  نآ  هتخاـس و  ناـقفانم  هجوتم  ار  دوـخ  تـالمح  نیرت  تخـس نآرق  لـیلد  نیمه  هب  زین  و 
.تسا هدیبوکن 

: میدرگ یم زاب  تایآ  ریسفت  هب  همدقم  نیا  هب  هجوت  اب 

189 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

یلصا هیاپ  هک  تساهنآ  نیغورد  نامیا  راهظا  نامه  دنک  یم حرطم  ناقفانم  هراب  رد  اجنیا  رد  نآرق  هک  ار  ینخـس  نیتسخن  هیآ 1 -) )
«! یئادخ لوسر  وت  امتح  هک  میهد  یم تداهش  ام  دنیوگ ، یم دنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه  : » دیامرف یم دهد ، یم لیکشت  ار  قافن 

(. هللا لوسرل  کنا  دهشن  اولاق  نوقفانملا  كءاج  اذإ  )
هتفگ هب  و  دنتسه » وگغورد  ناقفانم  هک  دهد  یم تداهش  دنوادخ  یلو  یتسه ، وا  هداتسرف  وت  هک  دناد  یم دنوادخ  : » دیازفا یم سپس 

ربمایپ تلاسر  زا  ربخ  دنتـساوخ ، یمن اهنآ  هک  ارچ  نوبذاکل .) نیقفانملا  نا  دهـشی  هللا  هلوسرل و  کنا  ملعی  هللا  و   ) دنرادن نامیا  دوخ 
.دندوب وگغورد  ربخ  نیا  رد  املسم  دنهد و  ربخ  وا  تّوبن  هب  دوخ  داقتعا  زا  دنتساوخ  یم هکلب  دنهدب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

یلو دـننک ، یم نامیا  راهظا  ادّـکؤم  نابز  اب  هک  تسا  نطاب  رهاظ و  یگناگود  نآ  دوش و  یم نشور  قافن ، هناشن  نیتسخن  اـجنیا  زا  و 
.دهد یم لیکشت  ار  قافن  یلصا  روحم  یئوگغورد  نیا  تسین ، نامیا  زا  يربخ  اقلطم  اهنآ  لد  رد 
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189 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

ادخ هار  زا  ار  مدرم  ات  دنا ، هتخاس رپس  ار  ناشیاهدنگوس  اهنآ  : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، نیقفانم  هناشن  نیمود  هب  هیآ  نیا  هیآ 2 -) )
(. هللا لیبس  نع  اودصف  ۀنج  مهنامیا  اوذختا  « ) دنراد زاب 

(. نولمعی اوناک  ام  ءاس  مهنا  « ) دنهد یم ماجنا  يدب  رایسب  ياهراک  اهنآ  »
؟ تسا رت  تشز رتدب و  نیا  زا  یلمع  هچ  و  دنیامن ، یم عنام  داجیا  قح ، نیئآ  هب  مدرم  تیاده  قیرط  رد  هک  ارچ 

ینابز برچ  يزاس و  رهاظ  بیرف  دیابن  زگره  و  دنزیتس ، گنج و  لاح  رد  نانمؤم  اب  امئاد  اهنآ  هک  دهد  یم ناشن  رپس ) « ) هّنج  » ریبعت
.تسا دربن  ياهنادیم  صوصخم  رپس  باختنا  اریز  دروخ ، ار  اهنآ 

189 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

190 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیازفا : یم هتخادرپ ، اوران  لامعا  هنوگ  نیا  یلصا  تلع  هب  هیآ  نیا  هیآ 3 -) )
كرد ار  تقیقح  هدش و  هداهن  رهم  اهنآ  ياهلد  رب  اذل  و  دندش ، رفاک  سپس  دندروآ ، نامیا  تسخن  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  »

(. نوهقفی مهف ال  مهبولق  یلع  عبطف  اورفک  مث  اونمآ  مهناب  کلذ  « ) دننک یمن
هار سپـس  دـنا  هتـشاد یقیقح  نامیا  زاغآ  رد  رگید  هورگ  و  هدوب ، يرهاظ  يروص و  ناشنامیا  لوا  زا  یهورگ  دـنهورگ ، ود  ناقفانم 

.دیوگ یم ار  مود  هورگ  ثحب  دروم  هیآ  رهاظ  دنا ، هتفرگ شیپ  ار  قافن  دادترا و 
.دنمورحم ابلاغ  نشور  قئاقح  كرد  زا  هک  تساهنآ  ياه  هناشن زا  هناشن  نیموس  نیا  و 

190 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

: دیوگ یم هداد ، هئارا  نیقفانم  زا  ار  يرتشیب  ياه  هناشن هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
هتسارآ و يرهاظ  مهماسجا .) کبجعت  مهتیأر  اذا  و  « ) درب یم ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  نانآ  هفایق  مسج و  ینیب  یم ار  اهنآ  هک  یماگنه  »

.دنراد بلاج  یئاه  هفایق
عمست اولوقی  نإ  و  «! ) یهد یم ارف  شوگ  ناشنانخس  هب  دنیوگب  نخس  رگا   » هک دنیوگ  یم نخس  باذج  نیریش و  نانچ  نیا  رب  هوالع 

(. مهلوقل
.تسا نشور  نارگید  فیلکت  دریگ  رارق  اهنآ  نانخس  تیباذج  ریثأت  تحت  ارهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یئاج 

(. ةدنسم بشخ  مهناک  « ) دنا هدش هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتسه  یکشخ  ياهبوچ  یئوگ  ، » نطاب رظن  زا  اما  رهاظ و  رظن  زا  نیا 
هدارا و هن  یئافـص و  رون و  نورد  رد  هن  یلالقتـسا ، دوخ  زا  هن  دنراد ، یلاخوت  یئاهلکیه  ینعم و  یب یئاهتروص  و  حور ، یب یماسجا 

دقاف یلاخ و  وت  نانچ  اهنآ  دیازفا : یم سپـس  راوید ! رب  هدز  هیکت  کشخ  یئاهبوچ  نوچمه  تسرد  دنراد ، ینامیا  مکحم و  میمـصت 
ۀحیـص لک  نوبـسحی  « ) دنرادنپ یم دوخ  دض  رب  ار  نآ  دوش  دنلب  اج  ره  زا  يدایرف  ره   » هک دنتـسه  سفن  رب  دامتعا  ادـخ و  رب  لکوت 

(. مهیلع
ار اهنآ  حور  رـساترس  هاکناج  ینیبدـب  نظ و  ءوس  تلاح  کی  و  تسامرف ، مکح  اهنآ  ناج  بلق و  رب  هشیمه  بیجع  یتشحو  سرت و 

191 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  هتفرگ  ارف 
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مه « ) شاب رذح  رب  اهنآ  زا  سپ  دنتـسه  وت  یعقاو  نانمـشد  اهنیا   » هک دهد  یم رادـشه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. مهرذحاف ودعلا 

(. نوکفؤی ینا  هللا  مهلتاق  ( !؟» دنوش یم فرحنم  قح  زا  هنوگچ  دشکب ، ار  اهنآ  دنوادخ  : » دیوگ یم سپس 

191 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

هراشا

هیآ 5) )

191 ص :  لوزن ..... : نأش 

رد هک  یگنج   ) قلطـصملا ینب  هوزغ  زا  دعب  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدـش  لقن  یلّـصفم  لوزن  نأش  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  يارب 
نتفرگ ماگنه  هب  نارجاهم  زا  يرگید  راصنا و  هفیاط  زا  یکی  ناناملسم ، زا  رفن  ود  دش ) عقاو  دیدق »  » نیمزرس رد  ترجه  مشش  لاس 

و تفاتش ، يراصنا  درم  يرای  هب  دوب  ناقفانم  فورعم  ياه  هدرکرس زا  هک  یبا » نب  هّللا  دبع  ، » دندرک ادیپ  فالتخا  مه  اب  هاچ  زا  بآ 
دزن شموق  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  و  دش ، نیگمـشخ  تخـس ، یبا ، نب  هّللا  دبع  تفرگ ، رد  ود  نآ  نایم  رد  يدـیدش  یظفل  هرجاشم 

دوخ و نازیزع ، زا  شروظنم  و  درک » دنهاوخ  نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع ، میدرگزاب ، هنیدم  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ دـندوب  وا 
، دیدروآ ناتدوخ  رس  هب  امـش  هک  تسا  يراک  هجیتن  نیا  تفگ : درک و  شنایفارطا  هب  ور  سپـس  نارجاهم ، نالیلذ  زا  دوب و  شعابتا 

درم نیا  لثم  هب  ار  ناتدوخ  ياذـغ  هدـنامیقاب  هاگره  دـیدرک : تمـسق  اهنآ  اب  ار  ناتلاوما  دـیداد و  ياـج  دوخ  رهـش  رد  ار  هورگ  نیا 
.دندش یمن راوس  امش  ندرگرب  دیداد  یمن رجاهم ) درم  هب  هراشا  )

لیلق لیلذ و  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ  درک و  یبا » نب  هّللا  دـبع   » هب ور  دوب ، هتـساخون  یناوج  تقو  نآ  رد  هک  مقرا » نب  دـیز   » اجنیا رد 
ینک يزاب  دیاب  وت  شاب  شوماخ  دز : ادص  هّللا » دبع  ، » تسا نیملـسم  ّتبحم  یهلا و  تّزع  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  و  یئوت !

.درک لقن  ار  ارجام  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  مقرا  نب  دیز  كدوک ! يا 
؟ دنا هدرک لقن  نم  يارب  هک  تسیچ  نیا  دومرف : داتسرف  هّللا » دبع   » غارس هب  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

.دیوگ یم غورد  دیز »  » و متفگن ! يزیچ  نم  هدرک  لزان  وت  رب  ینامسآ  باتک  هک  یئادخ  هب  تفگ : هّللا  دبع 
ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  همادا  هار  هب  نایرکـشل  ار  بش  مامت  زور و  نآ  مامت  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپس 

192
.دش هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماجنا  رس  دنهد ،

.مدماین نوریب  مدنام و  هناخ  رد  مرش  هودنا و  تدش  زا  نم  دیوگ : یم مقرا  نب  دیز 
ار دیز  شوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درک  بیذـکت  ار  هّللا  دـبع  و  قیدـصت ، ار  دـیز  و  دـش ، لزان  نیقفانم  هروس  ماگنه  نیا  رد 

.درک لزان  يدوب  هتفگ  وت  هچنآ  هراب  رد  ار  نآرق  زا  یتایآ  دنوادخ  درک  قیدصت  ار  وت  نخس  دنوادخ  ناوج ! يا  دومرف : تفرگ و 
: دنتفگ وا  هب  یضعب  تشگ  رهاظ  هّللا  دبع  غورد  دش و  لزان  تایآ  نیا  هک  یماگنه 
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هیآ اجنیا  رد  .تفگ  یئاوران  نانخس  داد و  ناکت  ار  شرس  هّللا  دبع  دنک ، رافغتسا  وت  يارب  ات  ورب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ 
.دیدرگ لزان  اولاعت ) مهل  لیق  اذا  (و 

192 ص :  ریسفت ..... :

، تساهنآ نوگانوگ  ياه  هناشن ناقفانم و  لامعا  ناـیب  همادا  ناـنچمه  نآ  زا  دـعب  تاـیآ  هیآ و  نیا  ناـقفانم - زا  يرگید  ياـه  هناـشن
ربک و ءازهتسا و  يور  زا   ) ار دوخ  ياهرس  دنک ، رافغتسا  امش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دیئایب  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  : » دیامرف یم

مکل رفغتـسی  اولاـعت  مهل  لـیق  اذا  و  « ) دـنزرو یم ربـکت  هدرک و  ضارعا  وت  نانخـس  زا  هک  ینیب  یم ار  اـهنآ  دـنهد و  یم ناـکت  رورغ )
(. نوربکتسم مه  نودصی و  مهتیأر  مهسؤر و  اوول  هللا  لوسر 

زا یکی  لـیلد  نیمه  هب  تسا ، میلـست  نیا  عناـم  هـشیمه  رورغ  ربـک و  تـسا و  قـح  ربارب  رد  میلـست  مالـسا ، حور  هـک  تـسا  نـشور 
.درمش ناوت  یم رورغ  ینیبرترب و  دوخ  یهاوخ و  دوخ  نیمه  ار  قافن  ياه  هزیگنا زا  یکی  هکلب  ناقفانم ، ياه  هناشن

192 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

، ینک رافغتـسا  اهنآ  يارب  دـنیایب و  وت  دزن  اهنآ  هک  ضرف  هب  دـیازفا : یم هنیمز ، نیا  رد  ماهبا  هنوگره  عفر  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 -) )
ار نانآ  دنوادخ  زگره  ینکن ، ای  ینک  رافغتـسا  هاوخ  هک ، دنک  یمن توافت  اهنآ  يارب   » نیا ربانب  درادـن  دوجو  اهنآ  رد  شزرمآ  هنیمز 

(. مهل هللا  رفغی  نل  مهل  رفغتست  مل  ما  مهل  ترفغتسا  مهیلع  ءاوس  «! ) دشخب یمن
رارـصا هانگ  رد  هک  ارچ  نیقـسافلا .) موقلا  يدـهی  هللا ال  نا  « ) دـنک یمن تیادـه  ار  قساف  موق  دـنوادخ  : » هک تسا  نیا  مه  نآ  لـیلد 

.دنربکتسم قح  ربارب  رد  دنزرو و  یم
اهنآ یتسار  هب  رگا  دوش ، مهارف  مزال  تیلباق  دعاسم و  هنیمز  هک  دراذگ  یم رثا  یتروص  رد  اهنت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رافغتـسا 

193 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنروآ ، دورف  قح  لباقم  رد  میلست  رس  دننک و  هبوت 
.تشاد دهاوخن  يرثا  نیرتمک  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، رثؤم  املسم  وا  تعافش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رافغتسا 

193 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  دوش  یم بوسحم  اهنآ  قافن  هاوگ  نیرتنـشور  هک  اهنآ  تشز  رایـسب  ياه  هتفگ زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 7 -) )
اهنآ رایتخا  رد  دوخ  تاناکما  لاوما و  زا  و   ) دینکن قافنا  دنتـسه  ادخ  لوسر  دزن  هک  يدارفا  هب  دنیوگ : یم هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  »

(. اوضفنی یتح  هللا  لوسر  دنع  نم  یلع  اوقفنت  نولوقی ال  نیذلا  مه  « ) دنوش هدنکارپ  ات  دیهدن ) رارق 
نکل ضرـالا و  تاوامـسلا و  نئازخ  و هللا  « ) دـنمهف یمن ناـقفانم  یلو  تسادـخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  نـئازخ   » هـک نـیا  زا  لـفاغ 

(. نوهقفی نیقفانملا ال 
لاوما رد  ار  اهنآ  دـنهد و  هانپ  نارجاهم »  » هب دـنناوت  یم راـصنا »  » رگا دراد ، ادـخ  زا  دراد  هچ  ره  سک  ره  هک  دـنناد  یمن اـهاونیب  نیا 
قیفوت نیا  رب  ار  ادخ  دـیاب  هکلب  دـنراذگب ، یتنم  دـیابن  اهنت  هن  هدـش ، ناشبیـصن  هک  تسا  يراختفا  نیرتگرزب  نیا  دـننک  میهـس  دوخ 

.دنیوگ رکش  گرزب 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2332 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

، میدرگزاب هنیدم  هب  رگا  دنیوگ : یم اهنآ  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  نانخـس  نیرتزیگنا  ترفن  زا  رگید  یکی  هب  سپـس  هیآ 8 -) )
(. لذالا اهنم  زعالا  نجرخیل  ۀنیدملا  یلا  انعجر  نئل  نولوقی  «! ) دننک یم نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع 

هّللا لوسر  هنیدـم ، نانکاس  ام  هک  دوب  نیا  شروظنم  و  دـش ، جراخ  یبا » نب  هّللا  دـبع   » هدولآ ناهد  زا  هک  تسا  يراـتفگ  ناـمه  نیا 
.مینک یم نوریب  ار  رجاهم  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ناـقفانم یلو  تـسا  ناـنمؤم  وا و  لوـسر  ادـخ و  صوـصخم  تّزع  : » دـیوگ یم هداد ، ناـنآ  هـب  ینکــش  نادـند  خــساپ  نآرق  سپس 
(. نوملعی نیقفانملا ال  نکل  نینمؤملل و  هلوسرل و  ةزعلا و  و هللا  « ) دنناد یمن

: دنتفگ یم هّکم »  » رد شیرق  نارـس  زین  اهنآ  زا  لبق  هکلب  دنتفگ  رجاهم  نانمؤم  ربارب  رد  ار  نخـس  نیا  هک  دـندوبن  هنیدـم  ناقفانم  اهنت 
هدـیزگرب تسا ! مامت  بلطم  مینک ، ناـشنوریب  هّکم  زا  اـی  میهد ، رارق  يداـصتقا  هرـصاحم  رد  ار  ریقف  ناملـسم  كدـنا  هورگ  نیا  رگا 

194 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
ام ربارب  رد  هک  ار  یئاـهتلم  دـنیوگ  یم دـنراد  راـیتخا  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  نئازخ  هک  نیا  رادـنپ  هب  يرامعتـسا  ياـهتلود  زین  زورما 

کی اب  هک  دنرادن  ربخ  نالدروک  نیا  دـنوش ! میلـست  دـنیآ و  لقع  رـس  رب  ات  داد  رارق  يداصتقا  هرـصاحم  رد  دـیاب  دـنوش  یمن میلـست 
.ددرگ یم انف  شوختسد  اهنآ  یلاشوپ  تزع  دور و  یم داب  رب  ناشتاناکما  اهتورث و  مامت  دنوادخ  هراشا 

194 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

هب یطارفا  هقالع  و  ایند ، ّبح  قافن  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  دـننکن ! لفاغ  ادـخ  داـی  زا  ار  امـش  نادـنزرف ، لاوما و  هیآ 9 -) )
: دیوگ یم دراد ، یم زاب  یطارفا  هقالع  نینچ  زا  ار  نانمؤم  اجنیا  رد  تسا ، نادنزرف  لاوما و 

مکلاوما و ال مکهلت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  «! ) دنکن لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  لاوما و  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  »
(. هللا رکذ  نع  مکدالوا 

(. نورساخلا مه  کئلوأف  کلذ  لعفی  نم  و  « ) دنناراکنایز دننک  نینچ  هک  یناسک  «و 
هتفرگ کمک  تداعـس  هب  لین  يارب  ادـخ و  هار  رد  اهنآ  زا  هک  اجنآ  ات  یلو  دنتـسه ، یهلا  بهاوم  زا  دالوا  لاوما و  هک  تسا  تسرد 

.دنوش یم بوسحم  الب  نیرتگرزب  دنک  داجیا  ادخ  ناسنا و  نایم  رد  يّدس  اهنآ  هب  یطارفا  هقالع  رگا  اما  دوش ،

194 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

امـش هب  هچنآ  زا  و  : » دیامرف یم هدرک ، رداص  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  روتـسد  نانمؤم ، هب  دـیدش  راطخا  نیا  لابند  هب  سپـس  هیآ 10 -) )
ریخأت هب  یمک  تدم  ارم  گرم )  ) ارچ اراگدرورپ ! دیوگب : دسر و  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میا  هداد يزور 

بر لوقیف  توملا  مکدحا  یتأی  نا  لبق  نم  مکانقزر  ام  نم  اوقفنا  و  ( !؟» مشاب ناحلاص  زا  مهد و  هقدص  ادخ ) هار  رد   ) ات یتخادـنین 
(. نیحلاصلا نم  نکا  قدصاف و  بیرق  لجا  یلا  ینترخا  ول ال 

.تسا ناسنا  ندوب  حلاص  رد  قافنا  قیمع  ریثأت  رگنایب  ریبعت  نیا  موش » ناحلاص  زا  منک و  قافنا  نم  : » دیوگ یم هیآ  لیذ  رد 
و دـننیب ، یم تماـیق  هناتـسآ  رد  یگدـنز و  تاـظحل  نیرخآ  رد  ار  دوـخ  دـننک و  یم ادـیپ  یخزرب  مشچ  یتـقو  هک  یناـسک  دنرایـسب 
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195 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ولج  زا  يربخ  یب تلفغ و  ياه  هدرپ
هب تشگزاب  ياضاقت  دـنوش و  یم نامیـشپ  دـنورب  دـنراذگب و  ار  اـه  هیامرـس لاوما و  دـیاب  دـننیب  یم و  دور ، یم راـنک  اـهنآ  نامـشچ 

تـشگزاب هار ، نیا  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  هک  ارچ  دوش ، یم هدراذـگ  اهنآ  هنیـس  رب  ّدر  تسد  یلو  دـننک  ناربج  ات  دـننک  یم یگدـنز 
! درادن

195 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 63) نوقفانملا ةروس 

ریخأت هب  دسر ، ارف  شلجا  هک  یماگنه  ار ، یـسک  گرم )  ) زگره دنوادخ  و  : » دیازفا یم مامت ، تیعطاق  اب  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 11 -) )
(. اهلجا ءاج  اذا  اسفن  هللا  رخؤی  نل  و  «! ) دزادنا یمن

، تعاس کی  هن  دـنریگ  یم شیپ  تعاس  کی  هن  دـسر ، ارف  اـهنآ  گرم  هک  یماـگنه  : » میناوخ یم فارعا  هروس  هیآ 34  رد  هکناـنچ 
«. دننک یم ریخأت 

(. نولمعت امب  ریبخ  هللا  و  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  : » دهد یم نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  هیآ  ماجنا  رس  و 
.دهد یم ازج  امش  هب  اهنآ  همه  ربارب  رد  هدرک و  تبث  رفیک ، شاداپ و  يارب  ار  اهنآ  همه  و 

« نوقفانم هروس  نایاپ  »
197 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

197 ص :  [ ..... 64  ] نباغت هروس 

هراشا

تسا هیآ  هدش و 18  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

197 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

ام لاح  ره  هب  اما  تسا ، رتقفاوم  یّکم  ياه  هروس اب  نآ ، ردص  یلو  تسا ، گنهامه  یندم  ياه  هروس اب  هروس ، نیا  ریخا  تایآ  نحل 
.مینک یم یقلت  یندم ، روهشم  قبط  ار  نآ  عومجم 

: درک میسقت  شخب  دنچ  هب  ناوت  یم ار  هروس  نیا  اوتحم ، رظن  زا 
.دنک یم ثحب  ادخ  لاعفا  تافص و  دیحوت و  زا  هک  هروس  زاغآ  - 1

تـشونرس دنـشاب و  دوخ  راکـشآ  ناهنپ و  لامعا  بقارم  هک  دهد  یم رادـشه  مدرم  هب  دـنوادخ ، ملع  زا  هدافتـسا  اب  نآ ، لابند  هب  - 2
.دننکن شومارف  ار  نیشیپ  ماوقا 

هورگ ندش  هدنرب  یهورگ و  ندش  نوبغم  و  نباغت »  » زور تمایق  زور  هک  نیا  .تسا و  داعم  زا  نخس  هروس ، زا  يرگید  شخب  رد  - 3
(. هدش هتفرگ  نیمه  زا  زین  هروس  نیا  مان   ) تسا يرگید 

.دشخب یم میکحت  ار  توبن  لصا  ياه  هیاپ هداد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  هب  روتسد  رگید  یشخب  رد  - 4
رذح رب  دنوش  نارـسمه  دالوا و  لاوما و  هتفیرف  هک  نیا  زا  دنک و  یم قیوشت  ادـخ  هار  رد  قافنا  هب  ار  مدرم  هروس ، شخب  نیرخآ  - 5
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.دوب هدرک  زاغآ  هک  هنوگ  نامه  دهد  یم نایاپ  ادخ  تافص  مان و  اب  ار  هروس  و  دراد ، یم
198 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

198 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

دهاوخ تمایق  زور  وا  عیفش  دناوخب  شا  هضیرف زامن  رد  ار  نباغت  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
«. ددرگ تشهب  لخاد  ات  دوش  یمن ادج  وا  زا  سپس  دهد ، یم هزاجا  ار  وا  تعافش  هک  یسک  دزن  رد  تسا  یلداع  دهاش  و  دش ،

تاکرب راثآ و  همه  نیا  ات  دنک ، سکعنم  لمع  رد  ار  نآ  ياوتحم  هک  يا  هشیدنا دشاب  هشیدنا  اب  مأوت  دیاب  توالت  نیا  تسا  یهیدـب 
.ددرگ بترتم  نآ  رب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

198 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

زیچ همه  رب  رداق  و  یتسه ، ناهج  لک  رب  مکاح  کلام و  هک  يدـنوادخ  دوش ، یم زاغآ  دـنوادخ  حـیبست  اـب  زین  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
.تسا

(. ضرالا یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  حبسی هللا  « ) دنیوگ یم حیبست  ادخ  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  : » دیامرف یم
(. کلملا هل  « ) تسوا نآ  زا  تموکح  تیکلام و  : » دیازفا یم سپس 

(. دمحلا هل  و  « ) ددرگ یم رب  وا  كاپ  تاذ  هب  زین  شیاتس  دمح و  مامت  لیلد ) نیمه  هب   ) «و
(. ریدق ء  یش لک  یلع  وه  و  « ) تساناوت زیچ  همه  رب  وا  «و 

198 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

وه « ) دیرفآ ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  تسا  تردـق  همزال  هک  شنیرفآ  تقلخ و  رما  هب  سپـس  هیآ 2 -) )
(. مکقلخ يذلا 

(. نمؤم مکنم  رفاک و  مکنمف  « ) نمؤم یهورگ  دیرفاک و  امش  زا  یهورگ   » اذل داد ، رایتخا  يدازآ و  تمعن  امش  هب  و 
امب هللا  و  « ) تسانیب دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  دـنوادخ   » نایم نیا  رد  دـش و  غاد  یهلا  شیامزآ  ناحتما و  رازاب  بیترت  نیا  هب  و 

(. ریصب نولمعت 

198 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

اهنامـسآ و : » دـیامرف یم هداد ، همادا  هیآ  نیا  رد  شنیرفآ  فدـه  هب  هراشا  اب  و  رتشیب ، حیـضوت  اب  ار  تقلخ »  » هلأسم سپـس  هیآ 3 -) )
199 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قلخ  « ) دیرفآ قح  هب  ار  نیمز 

( قحلاب ضرالا  تاوامسلا و 
ص»  » هروس هیآ 27  رد  هکنانچ  تسا ، یّقح  حلاصم  هنامیکح و  فدـه  ياراد  مه  و  تسا ، یقیقد  قح و  ماظن  نآ ، شنیرفآ  رد  مه  .
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«. تسا نارفاک  نامگ  نیا  میدیرفاین ، هدوهیب  تسا  ود  نیا  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  ام  : » دومرف زین 
ریوصت نینج ) ملاع  رد   ) ار امـش  و  : » دیازفا یم هدرک ، توعد  یـسفنا  ریـس  هب  یقافآ  ریـس  زا  ار  ام  هتخادرپ و  ناسنا »  » شنیرفآ هب  دعب 

(. مکروص نسحاف  مکروص  و   ) ناج رظن  زا  مه  مسج و  رظن  زا  مه  ریذپلد » ابیز و  يریوصت  درک ،
یئاه هنومن تسا ، یتسه  ناهج  لک  رد  هچنآ  زا  و  داد ، دنمورین  يدرخ  نازورف و  یلقع  هتساریپ ، ینطاب  و  هتسارآ ، يرهاظ  ناسنا ، هب 

.دیرفآ وا  دوجو  رد 
(. ریصملا هیلا  و  « ) تسوا يوس  هب  همه ) تشگزاب   ) ماجنا رس  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو 

199 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

زا هک ، يراگدرورپ  دـشاب ، راگدرورپ  تبقارم  تحت  امئاد  دـیاب  هدـش  هدـیرفآ  یگرزب  فدـه  يارب  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 4 -) )
راکـشآ ای  ناهنپ  هچنآ  زا  و  دناد ، یم تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذل  تسا ، ربخ  اب  وا  نورب  نورد و 

نورست و ام  ملعی  ضرالا و  تاوامسلا و  یف  ام  ملعی  « ) تسا هاگآ  تساه ، هنیـس نورد  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  و  تسا ، ربخ  اب  دینک  یم
(. رودصلا تاذب  میلع  هللا  نونلعت و  ام 

سپس نیمز ، اهنامسآ و  تادوجوم  یمامت  هب  تبسن  وا  ملع  تسخن  هلحرم : هس  رد  دنوادخ ، نایاپ  یب ملع  زا  تسا  یمیـسرت  هیآ  نیا 
ینطاب و دـئاقع  يور  اصوصخم  موس  هلحرم  رد  و  دـنزاس ، یم راکـشآ  ای  دـنراد  یم ناهنپ  ار  هچنآ  اـهناسنا و  لاـمعا  همه  هب  وا  ملع 

.دنک یم هیکت  تسا ، مکاح  ناسنا ، ناج  بلق و  رب  هچنآ  اهتّین و  یگنوگچ 
نوناق شنیرفآ و  فده  هب  لوصو  يارب  ار  ناسنا  و  تسا ، رثؤم  هداعلا  قوف  ناسنا  تیبرت  حالـصا و  رد  تقیقح  نیا  هب  هجوت  املـسم 

.دزاس یم هدامآ  لماکت 

199 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

نیا تسا ، نیـشیپ  ياهتما  ماوقا و  تشونرـس  هب  نداد  هجوت  راذـنا ، قرط  تیبرت و  لئاسو  نیرتّرثؤم  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 5 -) )
200 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  یلامجا  هاگن  کی  هیآ 

هدیـسرن امـش  هب  دندش  رفاک  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  اهناسنا  سپـس  هدـنکفا ، اهنآ  یگدـنز 
مکتأی مل  ا  ( !؟» تساهنآ يارب  یکاندرد  باذـع  زین ) ترخآ  رد   ) دندیـشچ و ار  دوخ  گرزب  ناهانگ  رفیک  معط  اهنآ  يرآ ) ( ؟ تسا

(. میلا باذع  مهل  مهرما و  لابو  اوقاذف  لبق  نم  اورفک  نیذلا  أبن 
ملظ و رفک و  هجیتن  دینک ، یم روبع  رگید  قطانم  ماش و  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  اهنآ ، هدش  ناریو  هدـید و  الب  ياهرهـش  رانک  زا  امش 

.دیناوخ یم خیرات  رد  ار  اهنآ  رابخا  و  دینیب ، یم مشچ  اب  ار  اهنآ  يرگنایصع 
.تسا ناشراظتنا  رد  یکاندرد  باذع  زین  ترخآ  رد  دوب ، اهنآ  يایند  باذع  نیا 

200 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

( هتسویپ  ) اهنآ نالوسر  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  كاندرد  تشونرـس  نیا  یلـصا  أشنم  هب  هیآ  نیا  هیآ 6 -) )
تیاده ار  ام  دـنهاوخ  یم ام ) لثم   ) ییاهرـشب ایآ  دـنتفگ : رورغ ) ربک و  يور  زا   ) اهنآ یلو  دـندمآ  یم ناشغارـس  هب  نشور  لئالد  اب 
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(. اننودهی رشب  اولاقف ا  تانیبلاب  مهلسر  مهیتأت  تناک  هناب  کلذ  ( ؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  دننک ؟»
(. اولوت اورفکف و  « ) دندنادرگرب يور  دندش و  رفاک  سپ   » دنتساخرب اهنآ  اب  تفلاخم  هب  یلاشوپ  قطنم  نیا  اب  و 

هانگ زا  زیهرپ  تعاطا و  نامیا و  هب  فظوم  ار  اهنآ  رگا  و  هللا .) ینغتسا  و  « ) دوب زاین  یب ناشتعاط ) نامیا و  زا   ) دنوادخ هک  یلاح  رد  »
.دوب رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ناشتاجن  تداعس و  ناشدوخ و  تعفنم  يارب  اهنت  دومرف 

(. دیمح ینغ  هللا  و  « ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب دنوادخ   » يرآ
وا نامرف  عیطم  نمؤم و  تاقولخم  همه  رگا  هک  هنوگ  نامه  دنیـشن ، یمن يدرگ  شیئایربک  ناماد  رب  دـنوش  رفاـک  تاـنئاک  هلمج  رگا 

.میتسه شخب  لماکت  هدنزاس و  یتیبرت و  ياه  همانرب نیا  هب  دنمزاین  هک  میئام  نیا  دوش ، یمن هدوزفا  شلالج  رب  يزیچ  دنشاب 

200 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

هک ار - زیخاتـسر  داعم و  هلأسم  اجنیا  رد  هدـمآ  شنیرفآ  ندوب  راد  فدـه نوماریپ  لبق ، تایآ  رد  هک  ییاـهثحب  بیقعت  رد  هیآ 7 -) )
201 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  فده  ثحب  رب  تسا  یلیمکت 

.دنک یم حرطم  ناسنا - شنیرفآ 
معز « ) دش دنهاوخن  هتخیگنارب  زگره  هک  دنتشادنپ  نارفاک  : » دیامرف یم هدرک ، عورـش  زیخاتـسر ، نارکنم  لیلد ، یب ياعدا  زا  تسخن 

(. اوثعبی نل  نا  اورفک  نیذلا 
رد  ) امش همه  دنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ  وگب :  » دهد یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  نخـس ، نیا  بیقعت  رد  سپس 
لق « ) تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  نیا  و  دوش ، یم هداد  ربخ  امـش  هب  دیدرک  یم لمع  ار  هچنآ  سپـس  دـش ، دـیهاوخ  هتخیگنارب  تمایق )

(. ریسی هللا  یلع  کلذ  متلمع و  امب  نؤبنتل  مث  نثعبتل  یبر  یلب و 
.دوب دهاوخن  نایم  رد  یلکشم  تسا  لاعتم  رداق  دنوادخ  تسد  راک  هک  یتقو 

201 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

لزاـن هک  يرون  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  ، » تسا راـک  رد  يداـعم  اـعطق  هک  نوـنکا  دـنک : یم يریگ  هجیتـن نینچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
(. انلزنا يذلا  رونلا  هلوسر و  هللااب و  اونمآف  « ) دیروایب نامیا  میا  هدرک

(. ریبخ نولمعت  امب  هللا  و  « ) تسا هاگآ  دیهد  یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ   » دینادب و 
«، ادـخ  » لصا هس  هب  نامیا  دـننک ، هداـمآ  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  قیرط  زا  زیخاتـسر  يارب  ار  دوخ  هک  دـهد  یم روتـسد  بیترت  نیا  هب 

.تسا جرد  نآ  رد  زین  رگید  لوصا  هک  نآرق »  » و ربمایپ » »

201 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

روشن و ثعب و   ) نیا : » دـیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، تمایق  زور  فیـصوت  هب  هیآ  نیا  رد  اه  نبغ ندـش  راکـشآ  نباـغت و  زور  هیآ 9 -) )
مکعمجی موی  « ) دـنک یم يروآدرگ  زیخاتـسر ] زور  عامتجا -[  زور  نآ  رد  ار  امـش  همه  هک  دوب  دـهاوخ  ینامز  رد  ازج ) باـسح و 

(. عمجلا مویل 
هیآ رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  ارارک  فلتخم  ياهریبعت  اب  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  عمجلا » موی   » تماـیق ياـهمان  زا  یکی 
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هدافتـسا یبوخ  هب  نآ  زا  و  دـنوش » یم عـمج  ینیعم  زور  داـعیم  رد  نیرخآ  نیلوا و  ماـمت  وـگب : : » میناوـخ یم هعقاو  هروـس  و 50   49
.تسا زور  کی  رد  اهناسنا  همه  زیخاتسر  هک  دوش  یم

202 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نباغتلا .) موی  کلذ  « ) تسا نباغت  زور  زور  نآ  : » دیازفا یم سپس 
رد دوخ  تراجت  رد  یناسک  هچ  دوش  یم نشور  هک  يزور  دنوش ، یم هتخانـش  هدـنزاب ) « ) نوبغم  » و هدـنرب ) « ) نباغ  » هک تسا  يزور 

؟ دنا هدش ینامیشپ  تراسخ و  نبغ و  راتفرگ  ایند  ملاع 
.تساه نبغ روهظ  زور  نباغّتلا » موی   » تمایق ياهمان  زا  رگید  یکی  بیترت  نیا  هب 

وا ناهانگ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دروایب و  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، زور  نآ  رد  نانمؤم  لاح  نایب  هب  سپس 
نیا دـننام و  یم نآ  رد  هنادواج  دـنک ، یم دراو  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  یئاـهغاب  رد  ار  وا  دـشخب و  یم ار 
ادبا اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  هلخدی  هتائیس و  هنع  رفکی  احلاص  لمعی  هللااب و  نمؤی  نم  و  « ) تسا یگرزب  يزوریپ 

(. میظعلا زوفلا  کلذ 
.دوب دهاوخ  نآ  رس  تشپ  میظع  بهاوم  نیا  دوش ، لصاح  حلاص  لمع  نامیا و  ینعی  یلصا ، طرش  ود  هک  یماگنه  بیترت  نیا  هب 

202 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

نآ رد  هنادواج  دنخزود ، باحـصا  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  و  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  اما  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 10 -) )
سئب اهیف و  نیدـلاخ  رانلا  باحـصا  کئلوا  انتایآب  اوبذـک  اورفک و  نیذـلا  و  « ) تسا يدـب  ماجنا  رـس  اهنآ ) ماجنا  رـس   ) و دـننام ، یم

(. ریصملا
رد و  تسا ، حلاص » لمع   » و نامیا »  » دض هک  یهلا » تایآ  بیذکت   » و رفک » : » تسا هدش  هدرمش  زیچ  ود  یتخبدب  لماع  زین ، اجنیا  رد 
رـس ریـصملا و  سئب  اجنیا  تسا و  میظع  زوف  اجنآ  یگـشیمه ، خزود  زا  اجنیا  رد  تسا و  نادـیواج  تشهب  زا  نخـس  اجنآ  رد  هجیتن 

! رابگرم ماجنا 

202 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

هراشا ناهج  نیا  كاندرد  ثداوح  بئاصم و  دروم  رد  یلک  لـصا  کـی  هب  هیآ  نیا  رد  تسوا ! ناـمرف  هب  بئاـصم  همه  هیآ 11 -) )
ای و  تسا ، هدوب  ناهج  نیا  رد  تلادع  یفن  دروم  رد  راّفک  يارب  يزیواتـسد  بئاصم  دوجو  هشیمه  هک  تهج  نیا  زا  دیاش  دـنک ، یم

ریـسفت هدـیزگرب  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  نودـب  هک  دراد  دوجو  یتالکـشم  هشیمه  حـلاص  لمع  نامیا و  ققحت  هار  رد  هک  رظن  نیا  زا 
203 ص : ج5 ، هنومن ،

.دوش یم نشور  هتشذگ  تایآ  اب  تایآ  نیا  هطبار  بیترت  نیا  هب  و  دسر ، یمن یئاج  هب  نمؤم 
(. هللا نذاب  الا  ۀبیصم  نم  باصا  ام  « ) ادخ نذا  هب  رگم  دهد  یمن خر  یتبیصم  چیه  : » دیامرف یم تسخن 

.یعیرشت هدارا  هن  تسا ، دنوادخ  ینیوکت  هدارا  نامه  اجنیا  رد  نذا »  » زا روظنم 
یگدنز تعیبط  اب  هک  یبئاصم  تسا : هنوگ  ود  رب  بئاصم  هک  دیآ  یم رب  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  بئاصم  هراب  رد  هک  یتایآ  عومجم  زا 

.یعیبط كاندرد  ثداوح  زا  یتمسق  ریم و  گرم و  دننام  درادن ، نآ  رد  يریثأت  نیرتمک  رشب  هدارا  و  هدش ، هتشرس  ناسنا 
.دشاب هتشاد  یشقن  نآ  رد  يوحن  هب  ناسنا  هک  یبئاصم  مود 
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ناتناماد ناتدوخ  لامعا  رطاخ  هب  دیوگ : یم مود  مسق  هراب  رد  دهد و  یم يور  ادخ  نذا  هب  همه  دـیوگ : یم لوا  هتـسد  هراب  رد  نآرق 
«. 1  » دریگ یم ار 

نمؤی نم  و  « ) دنک یم تیاده  ار  شبلق  ادـخ  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  : » هک دـهد  یم تراشب  نانمؤم  هب  هیآ  هلابند  رد  سپس 
.دنکن یباتیب  عزج و  دوشن ، سویأم  دنزن ، وناز  بئاصم  ربارب  رد  هک  نانچ  نآ  هبلق .) دهی  هللااب 

.میلست یهلا  ياضق  ربارب  رد  و  رباص ، اهتبیصم  رد  دوش و  یم رکاش  اهتمعن  رد  دیآ  ناسنا  غارس  هب  هک  یماگنه  یهلا  تیاده  نیا 
(. میلع ء  یش لکب  هللا  و  « ) تساناد زیچ  ره  هب  دنوادخ  و  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

ناگدنب و تیبرت  يارب  شنایاپ  یب یهاگآ  ملع و  يور  دنوادخ  هک  دشاب  اهالب  بئاصم و  هفسلف  هب  یلامجا  هراشا  دناوت  یم ریبعت  نیا 
ات دنک ، یم داجیا  یبئاصم  اهنآ  یناگدنز  رد  هاگهگ  تلفغ  رورغ و  هنوگره  اب  هزرابم  شابرادیب و  مالعا 

__________________________________________________

.دیئامرف هعلاطم  نارمع  لآ  يروش و 165  هروس  دیدح و 30  هروس  تایآ 22  لیذ  ار  بلطم  نیا  رتشیب  حرش  ( 1)
204 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دننزن یشکرس  نایغط و  هب  تسد  و  دننکن ، شومارف  ایند  رد  ار  شیوخ  تیعقوم  دنورن و  ورف  باوخ  هب 

204 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

ادخ و تعاطا  ياتسار  رد  شالت  نآ ، یمتح  رثا  هدش و  يزیر  هیاپ  لبق ، تایآ  رد  هک  داعم  أدبم و  تفرعم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 12 -) )
اوعیطا هللا و  اوعیطا  و  « ) ار ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

(. لوسرلا
يزیچ دوخ  زا  وا  هک  ارچ  تسا ، دـنوادخ  تعاـطا  زا  يا  هبعـش زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تعاـطا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
همـشچ رـس  يرگید  زا  یکی  هکلب  تسین ، مه  ضرع  رد  ود  نیا  هک  تسا  نـیمه  هـب  هراـشا  اـجنیا  رد  اوـعیطا »  » رارکت و  دـیوگ ، یمن

اهریـسفت و هب  طوبرم  لوسر  تعاـطا  و  تسا ، یهلا  عیرـشت  نیناوق و  لوصا  هب  طوـبرم  دـنوادخ ، تعاـطا  هتـشذگ  نیا  زا  دریگ ، یم
.تسا عرف  يرگید  لصا و  یکی  نیا  ربانب  دشاب ، یم یئارجا  لئاسم 

راکشآ غالبا  زج  ام  لوسر  تسین ) امش  رابجا  هب  رومأم  زگره  وا  دینکن ، تعاطا  و   ) دیوش نادرگ  يور  امـش  رگا  : » دیامرف یم سپس 
(. نیبملا غالبلا  انلوسر  یلع  امناف  متیلوت  ناف  « ) درادن يا  هفیظو

.تسا هتسب  رس  يّدج و  دیدهت  عون  کی  ریبعت  نیا  و  تسادخ ، اب  امش  راک  رس و  ادعب  تسا ، قح  مایپ  ندناسر  هب  فظوم  وا  يرآ !

204 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

: دـیامرف یم تسا ، تعاـطا  بوـجو  يارب  یلیلد  هلزنم  هب  هک  دـنک  یم تیدوـبع  رد  دـیحوت  هلأـسم  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
(. وه الا  هلا  هللا ال  « ) تسین وا  زج  يدوبعم  چیه  هک ) تسا  یسک   ) دنوادخ »

(. نونمؤملا لکوتیلف  هللا  یلع  و  « ) دننک لکوت  وا  رب  طقف  دیاب  نانمؤم  »
، دنراد هچ  ره  نارگید  و  تسوا ، نآ  زا  همه  انغ ، ملع و  تردـق و  تیکلام و  هک  ارچ  تسین ، تیدوبع  هتـسیاش  سک  چـیه  وا  زا  ریغ 

لکـشم هنوگره  لح  يارب  لیلد  نیمه  هب  زین  دنروآ و  دورف  میظعت  میلـست و  رـس  وا  ریغ  ربارب  رد  دیابن  لیلد  نیمه  هب  .دـنراد و  وا  زا 
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.دننک لکوت  وا  رب  طقف  دنریگ و  ددم  وا  زا  دیاب 
205 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

205 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

هراشا

هیآ 14) )

205 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا یـضعب  یتقو  هک  تسا  نیا  روظنم  دومرف : مکجاوزا »...  نم  ّنا   » هیآ دروم  رد  هک  میناوخ : یم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
اریز نکن ، ترجه  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دنتفگ : یم دنتفرگ و  یم ار  وا  نماد  شرـسمه  رـسپ و  دننک  ترجه  دنتـساوخ  یم نادرم 
هنوگ نیا  لوبق  زا  ار  اهنآ  دـش و  لزان  هیآ  دـندنام ، یم دـنتفریذپ و  یم یـضعب  دـش ، میهاوخ  تسرپرـس  یب وت  زا  دـعب  اـم  يورب  رگا 

.تشاد رذح  رب  اه  هنیمز نیا  رد  نانز  نادنزرف و  تعاطا  اهداهنشیپ و 
راد  ) رد ادـعب  دـینکن و  ترجه  ام  اب  رگا  ادـخ  هب  دـنتفگ : یم دوخ  هداوناـخ  هب  یلو  دـنتفر  یم دـندرک و  یمن اـنتعا  رگید  یـضعب  اـما 
اهنآ هب  اهنآ  هداوناخ  تقو  ره  هک  دـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  یلو  درک ، میهاوخن  انتعا  امـش  هب  اقلطم  اـم  دـیئآ  اـم  دزن  هنیدـم  ةرجهلا )

.تسا ینعم  نیمه  هب  رظان  اوحفصت »...  اوفعت و  نا  و   » هلمج دننک و  شومارف  ار  هتشذگ  دنتسویپ 

205 ص :  ریسفت ..... :

شلوسر ادخ و  طرـش  دـیق و  یب تعاطا  هب  نامرف  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  دنتـسه ! امـش  شیامزآ  هلیـسو  ناتنادـنزرف  لاوما و 
هنیمز نیا  رد  ناناملـسم  هب  اجنیا  رد  تسا  نادنزرف  نارـسمه و  لاوما و  هب  یطارفا  هقالع  هار  نیا  مهم  عناوم  زا  یکی  زین  و  دوب ، هدمآ 

.دهد یم رادشه 
« دیشاب رذح  رب  اهنآ  زا  دنتسه ، امـش  نانمـشد  ناتنادنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم تسخن 

(. مهورذحاف مکل  اودع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  )
عنام دنریگ و  یم ار  امـش  ناماد  دـینک  ترجه  نوچمه  یتبثم  راک  هب  مادـقا  دـیهاوخ  یم هاگ  تسین  مک  توادـع  نیا  ياه  هناشن هتبلا 

.اهنیا دننام  و  دننک ، کلمت  ار  امش  تورث  ات  دنشک  یم ار  امش  گرم  راظتنا  هاگ  و  دنوش ، یم میظع  ضیف  نیا 
ماـجنا توادـع  دـصق  ءوس و  تین  اـب  یتـسار  هب  هاـگ  و  تسا ، تمدـخ  ناـمگ  هب  تسا و  یتـسود  ساـبل  رد  هاـگ  ینمـشد  نیا  هتبلا 

.نتشیوخ عفانم  دصق  هب  ای  و  دریگ ، یم
206 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  دیزگرب یئوج  ماقتنا تنوشخ و  يارب  يا  هناهب روتسد  نیا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو 

دیـشوپب و مشچ  دینک و  وفع  رگا  و  : » دیامرف یم اهنآ  لیدعت  يارب  هیآ  لیذ  رد  هلـصافالب  ددرگ  نارـسمه  ناردپ و  هیحان  زا  طارفا  و 
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اوحفصت اوفعت و  نا  و  « ) تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  ارچ  دهد ) یم رارق  شتمحر  وفع و  لومشم  ار  امـش  دنوادخ   ) دیـشخبب
(. میحر روفغ  هللا  ناف  اورفغت  و 

دوخ زا  ار  اهنآ  دنتسویپ  امش  هب  ترجه  زا  دعب  ای  و  دندمآرب ، یهاوخرذع  ماقم  رد  دندش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  اهنآ  رگا  نیا  ربانب 
.دنک نینچ  امش  اب  مه  ادخ  دیراد  راظتنا  هک  روط  نامه  دینک ، هشیپ  تشذگ  وفع و  دینارن ،

206 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

هلیسو طقف  ناتنادنزرف  لاوما و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نادنزرف  لاوما و  دروم  رد  رگید  یلک  لصا  کی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
( ۀنتف مکدالوا  مکلاوما و  امن  « دنتسه امش  شیامزآ 

( میظع رجا  هدنع  هللا  دوب » دهاوخ  امش ) نآ  زا   ) دنوادخ دزن  میظع  شاداپ  رجا و   » دیئآرب هدهع  زا  شیامزآ ، نادیم  نیا  رد  رگا  .و 
فرحنم ادـخ  تعاطا  هار  زا  ار  وا  هک  دوب  ناسنا  هب  تبـسن  نادـنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب  توادـع  زا  نخـس  اهنت  هتـشذگ  هیآ  رد  .

.دنناسنا شیامزآ  هلیسو  هک  تسا  لاوما  نادنزرف و  همه  زا  نخس  اجنیا  رد  یلو  دنناشک ، یم رفک  هب  یهاگ  و  هانگ ، هب  هتخاس ،
مالّـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، ناـحتما  هلیـسو  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  عوضوم ، ود  نیا  عقاو  رد 

ياراد سک  ره  هک  ارچ  شیامزآ ، ناحتما و  زا  مرب ، یم هانپ  وت  هب  نم  ادـنوادخ ! دـیوگن : امـش  زا  سک  چـیه  : » دومرف هک  میناوخ  یم
نکل و  تسا ) ناحتما  هتوب  شیامزآ و  تعیبط  ایند ، یگدنز  تعیبط  الوصا  دراد و  يدنزرف  لام و  لقا  دح  و   ) تسا یشیامزآ  هلیسو 

امـش دالوا  لاوما و  دینادب  .دیوگ  یم دنوادخ  هک  نیا  هچ  درب  هانپ  هدننک  هارمگ  تاناحتما  زا  درب ، هانپ  ادخ  هب  دـهاوخ  یم هک  یـسک 
«. تسا نومزآ  هلیسو 

206 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

دییامن تعاطا  دیهد و  شوگ  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیناوت  یم ات  سپ  : » دـیامرف یم يریگ  هجیتن ناونع  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 16 -) )
207 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رتهب  امش  يارب  هک  دینک  قافنا  و 

(. مکسفنال اریخ  اوقفنا  اوعیطا و  اوعمسا و  متعطتسا و  ام  هللا  اوقتاف  « ) تسا
نامرف و تعاطا  هب  روتسد  سپـس  و  تسا - هانگ  زا  زیهرپ  هب  رظان  رتشیب  اوقت  هک  ارچ  دهد - یم ناهانگ  زا  بانتجا  هب  روتـسد  تسخن 

هیکت تسا  یهلا  ياهـشیامزآ  نیرتمهم  زا  هک  قافنا  هلأسم  يور  صوصخب  تاعاط  نایم  زا  تسا و  تعاطا  نیا  همدـقم  هک  یندـینش 
.دوش یم امش  دوخ  دئاع  اهنیا  مامت  دوس  دیوگ : یم مه  ماجنا  رس  دنک و  یم

و « ) دنناراگتـسر دننامب  نوصم  نتـشیوخ  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  و  : » دیامرف یم قافنا  هلأسم  رب  يدیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 
(. نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم 

.تسا ریخ  ياهراک  قافنا و  هار  ّدس  نیرتگرزب  و  ناسنا ، يراگتسر  عناوم  نیرتگرزب  زا  هلیذر  تفص  ود  نیا 
ّمهّللا ق : » دومرف یم هتـسویپ  دروآ و  یم اج  هب  ادخ  هناخ  فاوط  حبـص  ات  بش  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم یثیدح  رد 

«. رادهاگن مدوخ  لخب  صرح و  زا  ارم  ادنوادخ ! یسفن  ّحش 
لـخب و زا  زیچ  هچ  : » دوـمرف ینک ! يرگید  ياـعد  اـعد ، نیا  زا  ریغ  مدینـشن  بشما  موـش ، تیادـف  دـنک : یم ضرع  شناراـی  زا  یکی 

«. نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم  و  دیامرف : یم دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  رتمهم  سفن  صرح 
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207 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

يارب ار  نآ  دیهد ، هنسحلا  ضرق  ادخ ، هب  رگا  : » دیامرف یم سفن  ّحش  لخب و  زا  يریگولج  قافنا و  هب  قیوشت  يارب  سپس  هیآ 17 -) )
مکل و هفعاضی  انـسح  اضرق  هللا  اوضرقت  نا  « ) تسا رابدرب  هدننک و  رکـش  دـنوادخ  و  دـشخب ، یم ار  امـش  و  دزاس ، یم فعاضم  امش 

(. میلح روکش  هللا  مکل و  رفغی 
هدـعو نآ  ربارب  رد  و  دـبلط ! یم ماو  ام  زا  تساهتمعن  مامت  هدنـشخب  و  ام ، دوجو  عرف  لصا و  هدـننیرفآ  هک  یئادـخ  یبیجع  ریبعت  هچ 

.دوش یمن روصت  نیا  زا  رتالاب  تبحم  فطل و  دنک ، یم رکشت  ام  زا  زین  و  دهد ، یم شزرمآ » فعاضم و  رجا  »
208 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

208 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 64) نباغتلا ةروس 

ةداهشلا بیغلا و  ملاع  « ) تسا میکح  زیزع و  وا  تسا و  راکشآ  ناهنپ و  ياناد  وا  : » دیامرف یم هیآ ، نیرخآ  رد  هرخالاب  و  هیآ 18 -) )
(. میکحلا زیزعلا 

زاین رطاخ  هب  هن  دنک ، یم ضرق  ياضاقت  اهنآ  زا  رگا  و  تسا ، ربخ  اب  راکشآ ، ناهن و  رد  اهنآ ، ياهقافنا  اصوصخم  ناگدنب  لامعا  زا 
نیا دهد ، یم هدـعو  اهنآ  هب  اهقافنا  ربارب  رد  شاداپ  همه  نیا  رگا  و  تسا ، تبحم  فطل و  لامک  رطاخ  هب  هکلب  تسا  تردـق  مدـع  و 

.تسوا تمکح  ياضتقم  زین 
« نباغت هروس  نایاپ  »

209 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

209 ص :  [ ..... 65  ] قالط هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 12  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

209 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دوش یم میسقت  هدمع  شخب  ود  هب  هروس  نیا  ياوتحم 
.دیوگ یم نخس  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  قالط و  نوماریپ  هک  تسا  هروس  نیتسخن  هیآ  تفه  لوا  شخب 

و ناـحلاص ، شاداـپ  و  وا ، لوـسر  ماـقم  تمظع  و  دـنوادخ ، تمظع  زا  تسا  لوا  شخب  يارجا  هزیگنا  تـقیقح  رد  هـک  مود  شخب 
نیا انمض  دهد ، یم هئارا  یعامتجا  مهم  هلأسم  نیا  يارجا  تنامض  يارب  ار  یمجـسنم  هعومجم  و  دنک ، یم ثحب  ناراکدب ، تازاجم 

ءاـسن  » هک تسا  ءاـسن  فورعم  هروس  لـباقم  رد  يرغـص ) ینعم  نزو و  رب  « ) يرـصق ءاـسن   » هروـس نآ  دراد و  زین  يرگید  ماـن  هروـس 
.دشاب یم يربک »

209 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 
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دوخ یگدنز  ياه  همانرب رد  ار  نآ  و   ) دناوخب ار  قالط  هروس  سک  ره  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دور یم ایند  زا  ربمایپ  تنس  رب  ددنب ) راک  هب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

209 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

هراشا

گرزب ياوشیپ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیتسخن  رد  یئادـج : قالط و  طیارـش  هیآ 1 -) )
ریسفت هدیزگرب  دیتساوخ  نامز  ره  ربمایپ ! يا  : » دیامرف یم دنک ، یم نایب  عمج  هغیص  اب  ار  یمومع  مکح  کی  سپس  هدرک  ناناملـسم 

210 ص : ج5 ، هنومن ،
(. نهتدعل نهوقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  یبنلا  اهیا  ای  « ) دییوگ قالط  ار  اهنآ  هّدع  نامز  رد  دیهد  قالط  ار  نانز 

.دشاب هدرکن  یکیدزن  شرسمه  اب  و  هدش ، كاپ  هنایهام  تداع  زا  نز  هک  دوش  ارجا  ینامز  رد  قالط  هغیص  ینعی ،
.تسا قالط  طرش  نیتسخن  نیا  و 

اوـصحا و  « ) دـیراد هگن  ار  هّدـع  باـسح  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، تسا  هّدـع  باـسح  نتـشادهگن  هلأـسم  هک  مکح  نیمود  هب  سپس 
(. ةدعلا

یکاپ نارود  نیموس  هک  یماگنه  دـنیبب ، هنایهام  تداع  دـناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  یکاپ  ماّیا  نز ، راـب  هس  هک  دـینک  هظحـالم  اـقیقد 
.تسا هتفای  نایاپ  هدمآ و  رس  هّدع  ماّیا  دش ، مّوس  هنایهام  تداع  دراو  و  تفای ، نایاپ 

رب نکـسم » هقفن و  ّقح   » هلأسم هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دنتـسه ، نادرم  هّدـع ، باسح  يرادـهگن  هب  بطاـخم  هک : نیا  هجوت  لـباق 
باسح ناشفیلکت  ندش  نشور  يارب  هک  دـنفظوم  زین  نانز  هن  رگ  و  تسا ، نانآ  نآ  زا  زین  عوجر » قح   » نینچمه و  تساهنآ ، هدـهع 

.دنراد هگن  اقیقد  ار  هّدع 
: دیامرف یم هدرک ، توعد  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ار  مدرم  همه  روتسد ، نیا  زا  دعب 

(. مکبر هللا  اوقتا  و  « ) دیزیهرپب تسامش  راگدرورپ  هک  یئادخ  زا  «و 
نایصع و زا  دیدنب و  راک  هب  ار  وا  ياهنامرف  نیا  ربانب  دشاب ، یم امش  تداعـس  نماض  شتاروتـسد ، و  تسامـش ، یبرم  راگدرورپ و  وا 

.دیزیهرپب شینامرفان 
امـش هن  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، تسا - نانز  هب  طوبرم  يرگید  نارهوش و  هب  طوبرم  یکی  هک  مکح - نیمراهچ »  » و نیموس »  » هب دـعب 

(. نجرخی نهتویب و ال  نم  نهوجرخت  ال  « ) دنور نوریب  هّدع ) نارود  رد   ) اهنآ هن  دینک و  نوریب  ناشیاه ، هناخ زا  ار  اهنآ 
مه قالط ، هغیص  ندش  يراج  ضحم  هب  و  دننک ، یمن ارجا  الصا  قالط  ماگنه  هب  ار  یمالسا  مکح  نیا  ناربخ ، یب زا  يرایـسب  هچرگ 

هدـیزگرب هب  دوش و  جراخ  رهوش  هناخ  زا  هک  درادـنپ  یم دازآ  ار  دوخ  نز  مه  و  دـنک ، نوریب  ار  نز  هک  دـهد  یم هزاجا  دوخ  هب  درم 
211 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 

يارب ار  هنیمز  ابلاغ  نز ، مارتحا  ظـفح  رب  هوـالع  اریز  دراد ، یمهم  رایـسب  هفـسلف  یمالـسا  مکح  نیا  یلو  ددرگزاـب ، ناگتـسب  هناـخ 
.دزاس یم مهارف  یئوشانز ، دنویپ  میکحت  و  قالط ، زا  رهوش  تشگزاب 
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یهتنم مئاد  یئادج  هب  اهقالط  زا  يرایسب  دوش  یم ببس  تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  نتم  رد  هک  یمالسا  مهم  مکح  نیا  هب  ندز  اپ  تشپ 
.تشگ یم یهتنم  دّدجم  تشگزاب  یتشآ و  هب  ابلاغ  دش ، یم ارجا  مکح  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دوش ،

نیمجنپ نآ  لابند  هب  تساسرف ، تقاط هناـخ  رد  قـالط  زا  دـعب  نز  يرادـهگن  هک  دوش  یم مهارف  یطئارـش  یهاـگ  هک  اـجنآ  زا  یلو 
(. ۀنیبم ۀشحافب  نیتأی  نا  الا  « ) دنهد ماجنا  يراکشآ  تشز  راک  هک  نیا  رگم  : » دیوگ یم هدرک ، هفاضا  ءانثتسا  تروص  هب  ار  مکح 
رتشیب تالکـشم  ثعاب  لزنم ، رد  وا  روضح  همادا  هک  دـنک  وا  ناسک  رـسمه و  اب  یناـبز  دـب  و  یقلخدـب ، يراـگزاسان ، ردـقنآ  ـالثم 

.ددرگ
هب دـنک  زواجت  یهلا  دودـح  زا  سک  ره  تسا و  یهلا  ياهزرم  دودـح و  اهنیا  : » دـیازفا یم دـیکأت  ناونع  هب  ماکحا  نیا  نایب  لابند  هب 

(. هسفن ملظ  دقف  هللا  دودح  دعتی  نم  هللا و  دودح  کلت  و  « ) هدرک متس  نتشیوخ 
.تسا نیفلکم  دوخ  حلاصم  نماض  یهلا  تاررقم  نیناوق و  نیا  هک  ارچ 

دیاش یناد  یمن وت  : » دـیامرف یم یلـصا ، هاگتماقا  هناخ و  زا  نانز  جورخ  مدـع  و  هّدـع ، هفـسلف  هب  یفیطل  هراـشا  نمـض  هیآ  ناـیاپ  رد 
(. ارما کلذ  دعب  ثدحی  هللا  لعل  يردت  ال  « ) دنک مهارف  یحالصا ) هلیسو  و   ) هزات عضو  نیا ، زا  دعب  دنوادخ 

و دنیـشن ، یم ورف  دوش  یم یئادـج  قالط و  رما  رد  یناهگان  ياهمیمـصت  بجوم  ابلاغ  هک  بضغ  مشخ و  نافوط  ناـمز ، نتـشذگ  اـب 
رد ینادنزرف  ياپ  هک  اجنآ  رد  اصوصخم  قالط ، موش  بقاوع  يروآدای  و  هّدـع ، تّدـم  رد  درم  رانک  رد  هناخ  رد  نز  یمئاد  روضح 

.ددرگ یم عوجر  زاس  هنیمز يرگید ، هب  تبسن  کی  ره  تبحم  راهظا  و  تسا ، راک 
و دـیامن ، مشچ  رد  همرـس  دـنک ، شیارآ  دـناوت  یم شا  هّدـع نارود  رد  هقّلطم  نز  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

212 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رطعم ، ار  دوخ  و  نیگنر ، ار  دوخ  ياهوم 
و دزاس ، مهارف  يا  هزات عضو  ارجام  نیا  زا  دـعب  ادـخ  دـیاش  دـیامرف : یم دـنوادخ  اریز  دـشوپب ، تسوا  هقـالع  دروم  هک  یـسابل  ره  و 

«. دنک عوجر  درم  هدرک و  ریخست  ار  درم  بلق  رگید  راب  نز  هار  نیمه  زا  تسا  نکمم 

212 ص :  اهلالح .....  نیرتروفنم  قالط 

همادا يارب  یهار  هک  اجنآ  ات  و  دـبای ، لیلقت  نکمم  لـقا  دـح  هب  دـیاب  هک  یترورـض  اـما  تسا ، ترورـض  کـی  قـالط  هلأـسم  لـصا 
.دورن نآ  غارس  یسک  تسا  تیجوز 

زا يزیچ  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هدیدرگ ، تمذم  قالط  زا  ادیدش  یمالـسا ، تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب 
«. تسین قالط  زا  رتضوغبم  ادخ  هاگشیپ  رد  لالح ، روما 

.دروآ یم دوجو  هب  نادنزرف  اصوصخم  نادرم و  نانز و  اه ، هداوناخ يارب  يدایز  تالکشم  قالط  هک  ارچ 

212 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

، دـنک یم هراشا  رگید  مکح  دـنچ  هب  هیآ  نیا  رد  قالط »  » هب طوبرم  ياهثحب  همادا  رد  هنادنـسپ ! ادـخ  یئادـج  ای  شزاس  ای  هیآ 2 -) )
اذاف « ) دیوش ادج  نانآ  زا  يا  هتـسیاش زرطب  ای  دیراد  هگن  يا  هتـسیاش زرطب  ار  اهنآ  دـمآ ، رـس  اهنآ  هّدـع  نوچ  و  : » دـیامرف یم تسخن 

(. فورعمب نهوقراف  وا  فورعمب  نهوکسماف  نهلجا  نغلب 
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تسین زیاج  هدع  نایاپ  زا  دعب  ندرک  عوجر  هن  رگ  .تسا و  تدم  رخاوا  هب  ندیسر  تدم ) نایاپ  هب  ندیسر  « ) ّنهلجا نغلب   » زا روظنم 
.دریگ تروص  دیدج  دقع  قیرط  زا  اهنآ  يرادهگن  هک  نیا  رگم 

راج و هنوگ  ره  زا  یلاخ  دیاب  زین  یئادج  دشاب ، هتسیاش  یناسنا و  زرط  حیحـص و  لوصا  يور  دیاب  كرتشم  یگدنز  هک  هنوگ  نامه 
راب درم  نز و  نیا  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دشاب ، هدوب  قوقح  عییضت  فاحجا و  ازسان و  یئوگدب و  عازن و  يوعد و  لاجنج و 
هار هک  هتخاس  رات  هریت و  ار  اهنآ  يرکف  ّوج  نانچ  یئادج  ماگنه  ياهیراتفردب  یلو  دـنتفیب ، كرتشم  یگدـنز  دـیدجت  رکف  هب  رگید 

213 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
همـصاخم و اب  مأوت  یئادـج  و  هعماج ، کی  هب  قلعتم  دنناملـسم و  ود  ره  هرخالاب  رگید  يوس  زا  ددـنب ، یم اهنآ  يور  هب  ار  تشگزاب 

اهنآ ياهیراکمه  هنیمز  هاگ  و  دراد ، يرابنایز  تارثا  مه  فرط  ود  لیماف  رد  هک  دراذـگ  یم رثا  اهنآ  دوخ  رد  اهنت  هن  تسیاشان  روما 
.دهد یم داب  رب  یلکب  هدنیآ  رد  ار 

اودهـشا و  « ) دـیریگ هاوگ  ار  ناتدوخ  زا  لداع  درم  ود  یئادـج ) قالط و  ماگنه   ) و : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  مکح  نیمود  هب  سپس 
.دننک راکنا  ار  اهتیعقاو  دنناوتن  نیفرط ، زا  کی  چیه  دهد ، يور  یفالتخا  هدنیآ  رد  رگا  ات  مکنم .) لدع  يوذ 

(. ةداهشلا هللا اومیقا  و  « ) دیراد اپرب  ادخ  يارب  ار  تداهش  و  : » دنک یم نایب  نینچ  ار  دوهش  هفیظو  روتسد ، نیموس  رد  و 
.دشاب قح  هب  تداهش  عنام  فرط ، ود  زا  یکی  هب  امش  یبلق  یلیامت  ادابم 

هداد زردنا  نآ  هب  تمایق  زور  ادخ و  هب  نانمؤم  هک  تسا  يزیچ  نیا  : » دیازفا یم هتـشذگ  ماکحا  مامت  هراب  رد  دـیکأت  ناونع  هب  سپس 
(. رخآلا مویلا  هللااب و  نمؤی  ناک  نم  هب  ظعوی  مکلذ  «! ) دنوش یم

هب رـسمه  ود  هک  دوش  یم ببـس  یگداوناخ  رگید  ياهیراتفرگ  ای  هدنیآ و  یگدـنز  تشیعم و  هب  طوبرم  لئاسم  یهاگ  هک  اجنآ  زا  و 
: دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  دنوش  فرحنم  تلادع  قح و  هّداج  زا  نداد  تداهش  ماگنه  هب  دهاش  ود  ای  و  عوجر ، ای  قالط  ماگنه 

و  ) دنک یم لح  ار  وا  یگدنز  تالکـشم  و  دهد » یم رارق  یتاجن  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  هانگ  كرت  دزیهرپب و  ادخ  زا  سک  ره  «و 
(. اجرخم هل  لعجی  هللا  قتی  نم 

213 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

(. بستحی ثیح ال  نم  هقزری  و  « ) دهد یم يزور  درادن  نامگ  هک  یئاج  زا  ار  وا  و  (- » هیآ 3 )
وهف هللا  یلع  لکوتی  نم  و  « ) دـنک یم ار  شرما  تیاـفک  ادـخ ) دراذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  راـک  و   ) دـنک لـکوت  دـنوادخ  رب  سک  ره  «و 

(. هبسح
ء یش لکل  هللا  لعج  دق  هرما  غلاب  هللا  نا  « ) تسا هداد رارق  يا  هزادنا يزیچ  ره  يارب  ادخ  دناسر و  یم ماجنا  هب  ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  »

(. اردق
214 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قح  تالکشم  زا  هک  دهد  یم رادشه  دوهش  نادرم و  نانز و  هب  بیترت  نیا  هب 

لکـشم هـک  هدرک  نیمـضت  دـنوادخ  هـک  ارچ  دـنهاوخب  ادـخ  زا  ار  هتـسب  ياـهراک  شیاـشگ  و  دنـشاب ، تلادـع  يرجم  و  دنـسارهن ،
.دیاشگب ار  ناراکزیهرپ 

سأی و ياه  هدرپ دشخب ، یم ایض  رون و  ار  ناج  افـص و  ار  لد  نآ  توالت  هک  تسا  دیجم  نآرق  تایآ  نیرت  شخب دیما  زا  قوف  تایآ 
.دهد یم تالکشم  لح  تاجن و  هدعو  اوقت  اب  راکزیهرپ  دارفا  مامت  هب  و  درد ، یم ار  دیمون 
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ایند و تاهبـش  زا  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  : » دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
«. دشخب یم یئاهر  تمایق  زور  دئادش  گرم و  تخس  تالاح 

214 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

قالط زا  دعب  هدع  نتشادهگن  موزل  دش  هدافتـسا  هتـشذگ  تایآ  زا  هک  یماکحا  هلمج  زا  اهنآ  قوقح  هقّلطم و  نانز  ماکحا  هیآ 4 -) )
هـس دیاب  هک  تسا  هدش  نشور  هدع  هلأسم  رد  دـننیب  یم هنایهام  تداع  هک  ینانز  مکح  هرقب  هروس  هیآ 228  رد  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ،
یلو هتفای ، نایاپ  اهنآ  هّدع  دندش  هناهام  تداع  دراو  موس  راب  يارب  هک  یماگنه  دننیبب  هناهام  تداع  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یکاپ  راب 

نـشور ار  دارفا  نیا  مکح  ثحب  دروم  هیآ  دـنرادراب ، اـی  دـننیب و  یمن هناـهام  تداـع  یللع  هب  هک  دنتـسه  يرگید  دارفا  ناـیم  نیا  رد 
.دنک یم لیمکت  ار  هّدع  ثحب  هتخاس و 

هـس نانآ  هّدع  دینک  کش  يرادراب ) رظن  زا   ) اهنآ عضو  رد  رگا  دنـسویأم  هناهام  تداع  زا  هک  نانآ  ناتنانز  زا  و  : » دیامرف یم تسخن 
(. رهشا ۀثالث  نهتدعف  متبترا  نا  مکئاسن  نم  ضیحملا  نم  نسئی  یئاللا  و  « ) تسا هام 

(. نضحی مل  یئاللا  و   ) دنرادهگن هّدع  مامت  هام  هس  دیاب  زین  اهنآ  دنا » هدیدن هناهام  تداع  هک  اهنآ  نینچمه  «و 
لامحالا تالوا  و  « ) دنراذگب نیمز  رب  ار  دوخ  راب  هک  تسا  نیا  رادراب  نانز  هّدع  و  : » دـیازفا یم هدرک ، هراشا  هورگ  نیموس  هب  سپس 

(. نهلمح نعضی  نا  نهلجا 
موس هورگ  و  دنرادهگن ، هّدع  هام  هس  دیاب  هورگ  ود  تسا ، هدـش  صخـشم  قوف  هیآ  رد  نانز  زا  رگید  هورگ  هس  مکح  بیترت  نیا  هب 

215 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لمح  عضو  اب  رادراب  نانز  ینعی ،
.هام تشه  الثم  ای  دننک  لمح  عضو  قالط  زا  دعب  تعاس  کی  هاوخ  دریگ ، یم نایاپ  نانآ  هّدع 

نس زا  دعب  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، لمح »  » دوجو رد  ّکش  لامتحا و  دینک ) دیدرت  کش و  هاگ  ره  « ) متبترا نا   » هلمج زا  روظنم 
، درادهگن هّدع  دـیاب  دورب  ینز  رد  لمح  دوجو  لامتحا  یـشرق ) نانز  رد  یگلاس  تصـش  يداع و  نانز  رد  یگلاس  هاجنپ  نس   ) سأی

.تسا هداتفا  قافتا  هاگ  یلو  دتفا  یم قافتا  رتمک  دنچ  ره  ینعم  نیا 
: دیامرف یم هدرک ، هیکت  اوقت  هلأسم  يور  اددجم  هیآ  نایاپ  رد  هرخالاب  و 

(. ارسی هرما  نم  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  « ) دزاس یم ناسآ  وا  رب  ار  راک  دنوادخ  دنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  «و 
اب هطبار  رد  هچ  نآ و  ماکحا  قالط و  ییادـج و  هلأـسم  اـب  هطبار  رد  هچ  ار - وا  تالکـشم  رگید  ناـهج  رد  مه  ناـهج و  نیا  رد  مه 

.دنک یم لح  شفطل  هب  رگید - لئاسم 

215 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

نامرف نیا  : » دـیازفا یم هدـمآ ، لبق  تایآ  رد  هّدـع  قالط و  هنیمز  رد  هک  یماکحا  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. مکیلا هلزنا  هللا  رما  کلذ  « ) تسا هدرک  لزان  امش  رب  هک  تسادخ 

گرزب ار  وا  شاداـپ  و  دـشخب ، یم ار  شناـهانگ  دـنوادخ  دزیهرپـب ) وا  ناـمرف  تفلاـخم  زا  و   ) دــنک هـشیپ  یهلا  ياوـقت  سک  ره  «و 
(. ارجا هل  مظعی  هتائیس و  هنع  رفکی  هللا  قتی  نم  و  « ) دراد یم
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215 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

.رگید تاهج  زا  مه  و  هقفن »  » و نکسم »  » رظن زا  مه  دهد ، یم یئادج  زا  دعب  نز  قوقح  هراب  رد  يرتشیب  حیضوت  هیآ  نیا  هیآ 6 -) )
تنوکس تسامش  ییاناوت  رد  دیراد و  تنوکس  ناتدوخ  اج  ره  ار  اهنآ  : » دیامرف یم هقّلطم ، نانز  نکـسم  یگنوگچ  هراب  رد  تسخن 

(. مکدجو نم  متنکس  ثیح  نم  نهونکسا  « ) دیهد
216 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  ار  راک  ات  دیناسرن  نایز  اهنآ  هب  : » دیوگ یم هتخادرپ ، يرگید  مکح  هب  سپس 

(. نهیلع اوقیضتل  نهورآضت  و ال   ) دنوش لزنم  كرت  هب  روبجم  و  دینک » گنت  نانآ 
هقفن نکسم و  رد  دوخ  مّلسم  قوقح  زا  ار  اهنآ  و  دزاس ، فرحنم  تلادع  قح و  هار  زا  ار  امش  ترفن ، توادع و  اهیزوت و  هنیک  ادابم 

رادراـب ناـنز  دروـم  رد  مکح  نیموـس  رد  دـننک ! رارف  هدرک ، اـهر  ار  زیچ  همه  هک  دـنریگ  رارق  راـشف  رد  ناـنچ  نآ  و  دـینک ، مورحم 
نعـضی یتح  نهیلع  اوقفناف  لمح  تالوا  نک  نا  و  « ) دـننک لمح  عضو  اـت  دـیزادرپب  ار  اـهنآ  هقفن  دنـشاب  رادراـب  رگا  و  : » دـیوگ یم

(. نهلمح
.تسا بجاو  رسمه  رب  نکسم  هقفن و  و  دنتسه ، هّدع  لاح  رد  دنا  هدرکن لمح  عضو  هک  مادام  اریز 

ار اـهنآ  شاداـپ  دـنهد ، یم ریـش  ار ) دـنزرف   ) امـش يارب  رگا  و  : » دـیامرف یم هدریـش » ناـنز   » قوـقح دروـم  رد  مکح  نیمراـهچ  رد  و 
(. نهروجا نهوتآف  مکل  نعضرا  ناف  « ) دیزادرپب

.تداع فرع و  بسح  رب  نداد  ریش  نامز  رادقم و  اب  بسانتم  یترجا 
نیمجنپ رد  دـنوش  یم عقاو  یئادـج  زا  دـعب  رـسمه  ود  تافالتخا  هحلاصملا  لاـم  ناـکدوک  نادازون و  دوش  یم رایـسب  هک  اـجنآ  زا  و 

« دیهد ماجنا  هتسیاش  هرواشم  اب   » ار راک  نادنزرف  تشونرـس  هراب  رد  دیامرف : یم هدرک ، رداص  هنیمز  نیا  رد  عطاق  روتـسد  کی  مکح ،
(. فورعمب مکنیب  اورمتأ  (و 

زا یفطاع  رظن  زا  ای  و  دنوش ، نارسخ  راتفرگ  يرهاظ  یمسج و  رظن  زا  دزاس  دراو  ناکدوک  عفانم  رب  هبرض  رسمه  ود  تافالتخا  ادابم 
تافالتخا و يادـف  ار  عافد  یب دازون  عفانم  و  دـنریگ ، رظن  رد  ار  ادـخ  دـنفظوم  رداـم  ردـپ و  دـننامب ، مورحم  مزـال  تقفـش  تبحم و 

.دننکن شیوخ  ضارغا 
رد دوش  یمن لصاح  نداد  ریـش  هلأسم  دـنزرف و  حـلاصم  ظفح  يارب  قالط  زا  دـعب  رـسمه  ود  نایم  مزال  قفاوت  یهاگ  هک  اـجنآ  زا  و 
رب ار  هچب  نآ  نداد  ریـش  يرگید  نز  دیدیـسرن  قـفاوت  هب  دـیتفرگ و  تخـس  يرگید  رب  مادـک  ره  رگا  و  : » دـیامرف یم مکح  نیمـشش 

217 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يرخا .) هل  عضرتسف  مترساعت  نا  و   ) دباین همادا  اهشکمشک  ات  دریگ » یم هدهع 
.دیراپسب يرگید  هب  ار  كدوک  و  دینکن ، لطعم  ار  دوخ  دیماجنا  لوط  هب  اهفالتخا  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 

217 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

تاناکما زا  دـنراد ، یعیـسو  تاناکما  هک  نانآ  : » دـیازفا یم هدرک ، ناـیب  هنیمز  نیا  رد  ار  مکح  نیرخآ  نیمتفه و  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
رادقم هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  دـنیامن ، قافنا  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک  هچنآ  زا  دنتـسدگنت ، هک  اهنآ  و  دـننک ، قافنا  دوخ  عیـسو 

ام الا  اسفن  هللا  فلکی  هللا ال  هاتآ  امم  قفنیلف  هقزر  هیلع  ردق  نم  هتعس و  نم  ۀعـس  وذ  قفنیل  « ) دنک یمن فیلکت  هداد ، وا  هب  هک  ییاناوت 
(. اهاتآ

مه و  دـنریگ ، یم هدـهع  رب  ار  ناکدوک  نداد  ریـش  یئادـج ، زا  دـعب  هک  تسا  ینانز  هب  طوبرم  مه  یئاـناوت  هزادـنا  هب  قاـفنا  روتـسد 
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.دوب هدش  هراشا  لامجا  روطب  لبق  تایآ  رد  هک  تسا  هّدع  مایا  هب  طوبرم 
دوخ یئاناوت  زا  شیب  دنرادن ، یلام  نکمت  هک  اهنآ  و  دـننکن ، يریگتخـس  هقیاضم و  دـیاب  دـنراد ، یفاک  یئاناوت  هک  اهنآ  لاح  ره  هب 

.دنشاب هتشاد  اهنآ  هب  يداریا  دنناوت  یمن نانز  و  دنتسین ، رومأم 
تیاکـش هب  نابز  کـی  چـیه  و  ددرگن ، تلادـع  قح و  هداـج  زا  ندـش  جراـخ  ببـس  تشیعم ، یگنت  هک  نیا  يارب  هیآ ، ناـیاپ  رد  و 

(. ارسی رسع  دعب  هللا  لعجیس  « ) دهد یم رارق  یناسآ  اهیتخس ، زا  دعب  يدوز  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم دنیاشگن ،
ار امـش  یئابیکـش  ربص و  هتـشر  رذگ  دوز  یعطقم و  تالکـشم  ادابم  دنام ، یمن لاح  کی  هب  ایند  دینکن ، یباتیب  دیروخم ، مغ  ینعی ،

.دنک هراپ 

217 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

یلمع تاروتسد  زا  هلسلس  کی  رکذ  زا  دعب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  نیا  نآرق  هویش  ناشکرـس  كاندرد  ماجنا  رـس  هیآ 8 -) )
لکش هلأسم  و  دننیبب ، مشچ  اب  اهنآ  تشذگرس  رد  ار  نایصع »  » و تعاطا »  » هجیتن ناناملسم  ات  دنک ، یم نیشیپ  ياهتما  عضو  هب  هراشا 

.دریگ دوخ  هب  یسح 
نایـصاع و هب  و  هتفر ، ینعم  نیمه  غارـس  هب  یئادـج  قـالط و  عـقوم  رد  ناـنز  نادرم و  فئاـظو  رکذ  زا  دـعب  زین  هروـس  نـیا  رد  اذـل 

218 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم رادشه  ناشکندرگ 
هب تدـش  هب  ام  و  دـندرک ، یچیپرـس  شنالوسر  راگدرورپ و  نامرف  زا  نآ  لـها  هک  اـهیدابآ  رهـش و  رایـسب  هچ  : » دـیامرف یم تسخن 

ادیدش اباسح  اهانبساحف  هلسر  اهبر و  رما  نع  تتع  ۀیرق  نم  نیاک  و  «! ) میتخاس راتفرگ  يریظن  مک  تازاجم  هب  میدیـسر و  ناشباسح 
(. ارکن اباذع  اهانبذع  و 

218 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

اهرما و لابو  تقاذف  « ) دوب نارسخ  ناشراک  تبقاع  و  دندیشچ ، ار  دوخ  راک  ءوس  راثآ  اهنآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 9 -) )
(. ارسخ اهرما  ۀبقاع  ناک 

ماجنا رس  هکلب  دندیرخن  یعاتم  اهنت  هن  ایند  تراجت  رازاب  نیا  رد  و  دنداد ، فک  زا  ار  دادادخ  ياه  هیامرس هک  رتدب  نیا  زا  ینایز  هچ 
.دندش دوبان  یهلا  باذع  اب 

218 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

مهل هللا  دعا  « ) هتخاس هدامآ  اهنآ  يارب  یتخـس  باذع  دـنوادخ  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  يورخا  باذـع  هب  سپـس  هیآ 10 -) )
(. ادیدش اباذع 

.تسا مهارف  نونکا  مه  زا  اهنآ  يارب  خزود  رد  یگشیمه  و  رگاوسر ، هدننک ، راوخ  زیگنا ، تشحو  دیدش ، كاندرد ، یباذع 
بابلالا یلوا  ای  هللا  اوقتاف  «! ) دـیا هدروآ نامیا  هک  ینادـنمدرخ  يا  دـیزیهرپب  ادـخ  ناـمرف ) تفلاـخم   ) زا سپ   » تسا نینچ  هک  لاـح 

(. اونمآ نیذلا 
، دینیبب ار  رگنایغط  درمتم و  ماوقا  تشونرس  هک  دهد  یم رادشه  امش  هب  رگید ، يوس  زا  یهلا  تایآ  نامیا و  وسکی ، زا  هشیدنا  رکف و 
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.دیوش عقاو  اهنآ  فص  رد  ادابم  دیریگب ، تربع  نآ  زا  و 
هللا لزنا  دق  « ) تسا هدرک  لزان  امـش  رب  تسا  رکذت  هیام  هک  يزیچ  دنوادخ  : » دیازفا یم هتخاس ، بطاخم  ار  دنمـشیدنا  نانمؤم  سپس 

(. ارکذ مکیلا 

218 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

هدروآ و ناـمیا  هک  ار  یناـسک  اـت  دـنک  یم توـالت  امـش  رب  ار  ادـخ  نشور  تاـیآ  هک  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  یلوـسر  (- » هیآ 11 )
اونمآ و نیذلا  جرخیل  تانیبم  هللا  تایآ  مکیلع  اولتی  الوسر  « ) دزاس جراخ  رون ، يوس  هب  اهیکیرات  زا  دنا  هداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک 

(. رونلا یلا  تاملظلا  نم  تاحلاصلا  اولمع 
219 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  هک  تسا  نیا  ینامسآ  باتک  نیا  لازنا  لوسر و  نیا  لاسرا  زا  یئاهن  فده 

، اوقت و  دـیحوت ، و  نامیا ، رون  يوس  هب  هدروآ ، نوریب  قالخا  داسف  هانگ و  لهج و  رفک و  ياـهتملظ  زا  ار  اـهنآ  یهلا  تاـیآ  توـالت 
.ددرگ نومنهر 

هدروآ و نامیا  ادخ  هب  سک  ره  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  دـنراد  حـلاص  لمع  نامیا و  هک  یناسک  شاداپ  رجا و  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
( شناتخرد  ) ریز زا  هک  دزاس  یم دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  وا  دـنوادخ ) دـشخب  موادـت  ار  هار  نیا  و   ) دـهد ماجنا  حـلاص  لاـمعا 

احلاص لمعی  هللااب و  نمؤی  نم  و  « ) تسا هداد  رارق  وا  يارب  یئوکین  يزور  دـنوادخ  و  دـننام ، یم نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن 
(. اقزر هل  هللا  نسحا  دق  ادبا  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  هلخدی 

نمؤم و دارفا  هک  ارچ  دریگ ، یم رب  رد  زین  ایند  رد  یتح  ترخآ و  رد  ار  یهلا  تبهوم  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  اـقزر »  » ریبعت
.دنراد يرت  شخبتذل رتمارآ و  رتکاپ و  یگدنز  زین  ایند  نیا  رد  راکزیهرپ 

219 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 65) قالطلا ةروس 

تمظع هب  ینشور  ینعمرپ و  هراشا  تسا - قالط  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ - نیا  تسا  تفرعم  ملاع ، شنیرفآ  زا  فده  هیآ 12 -) )
.دراد شنیرفآ  نیا  یئاهن  فده  زین  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دنوادخ  تردق 

(. تاوامس عبس  قلخ  يذلا  هللا  « ) دیرفآ ار  نامسآ  تفه  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  : » دیامرف یم تسخن 
(. نهلثم ضرالا  نم  و  « ) ار اهنآ  دننامه  زین  نیمز  زا  «و 

هب هراشا  هک  تسا  دـیجم  نآرق  زا  يا  هیآ اهنت  نیا  و  دنـشاب ، یم هناگتفه  زین  اـهنیمز  دـنا  هناـگتفه »  » اهنامـسآ هک  هنوگ  ناـمه  ینعی ،
.دنک یم هناگتفه  ياهنیمز 

«. میدیشخب تنیز  ناگراتس  بکاوک و  اب  ار  لوا ) نامسآ   ) کیدزن نامسآ  ام  : » دیوگ یم هک  تافاص  هروس  هیآ 6  هب  هجوت  اب 
تباوث نیا  ياروام  و  تسا ، لوا  نامسآ  هب  طوبرم  همه  دراد  هطاحا  نآ  هب  رـشب  شناد  ملع و  مینیب و  یم ام  هچنآ  هک  دوش  یم نشور 

220 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  نوریب  ام  ملع  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  ملاع  شش  تاراّیس ، و 
ياهرـشق زا  نیمز  هـک  هدـش  تباـث  زورما  اریز  دـشاب ، نـیمز  هرک  فـلتخم  تاـقبط  هـب  هراـشا  تـسا  نـکمم  هناـگتفه  ياـهنیمز  اـما 

هب ار  نیمز  هرک  زورما  مه  هتـشذگ و  رد  مه  هک  ارچ  دـشاب  نیمز  يور  هناگتفه  ياهمیلقا  هب  هراشا  اـی  و  هتفاـی ، لیکـشت  ینوگاـنوگ 
.دندرک یم میسقت  هقطنم »  » تفه
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: دیازفا یم هدرک ، هراشا  دنوادخ  نامرف  هب  گرزب  ملاع  نیا  ریبدت  هلأسم  هب  سپس 
(. نهنیب رمالا  لزنتی  « ) دیآ یم دورف  هتسویپ  اهنآ  نایم  رد  وا  نامرف  »

زیچ ره  رب  دـنوادخ  دـینادب  اـت   » تسا نآ  رطاـخ  هب  همه  اـهنیا  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  میظع  شنیرفآ  نـیا  فدـه  هـب  ناـیاپ  رد  و 
(. املع ء  یش لکب  طاحا  دق  هللا  نا  ریدق و  ء  یش لک  یلع  هللا  نا  اوملعتل  « ) دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  دنوادخ  ملع  هک  نیا  تساناوت و 

داعم و هنیمز  رد  شیاه  هدعو دنادب  زین  و  تسا ، ربخ  اب  شلامعا  همه  زا  و  دراد ، هطاحا  شدوجو  رارـسا  مامت  رب  وا  دنادب  دـیاب  ناسنا 
.تسا ریذپان  فلخت  نانمؤم  يزوریپ  هدعو  هنیمز  رد  رفیک و  شاداپ و  هنیمز  رد  زیخاتسر ،

« قالط هروس  نایاپ  »
221 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

221 ص :  [ ..... 66  ] میرحت هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 12  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

221 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: تسا هدش  لیکشت  شخب  راهچ  زا  اتدمع  هروس  نیا 
.دشاب یم شنارسمه  زا  یضعب  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارجام  هب  طوبرم  دراد  همادا  جنپ  ات  کی  هیآ  زا  هک  لوا  شخب 

موزل و  هداوناخ ، تیبرت  میلعت و  رما  رد  تبقارم  دروم  رد  نانمؤم  همه  هب  یلک  تسا  یباـطخ  دراد  همادا  ات 8  هیآ 6  زا  هک  مود  شخب 
.ناهانگ زا  هبوت 

.تسا نیقفانم  رافک و  اب  داهج  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  باطخ  تسا ، هیآ  کی  اهنت  هک  موس  شخب 
میرم و  ) حلاص نانز  زا  رفن  ود  لاح  حرـش  لبق  ياهـشخب  نییبت  يارب  دـنوادخ  دـشاب ، یم ات 12  هیآ 10  لماش  هک  مراـهچ  شخب  رد 

.تسا هدرک  نایب  ار  طول ) رسمه  حون و  رسمه   ) حلاصان نانز  زا  رفن  ود  و  نوعرف ) رسمه 

221 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

رد ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب ، هضیرف  زامن  رد  ار  میرحت  قالط و  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
، نآ رب  تموادـم  هروس و  نیا  توالت  رطاخ  هب  ار  وا  و  دـشخب ، یم یئاهر  خزود  شتآ  زا  و  دـهد ، یم هاـنپ  هودـنا  سرت و  زا  تماـیق 

«. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  نآ  زا  هروس ، ود  نیا  ریز  دنک ، یم تشهب  دراو 
222 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

222 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 
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هراشا

هیآ 1) )

222 ص :  لوزن ..... : نأش 

یلسع زا  تشاد و  یم هاگن  ار  وا  بنیز  تفر  یم شنارـسمه ) زا  یکی  « ) شحج تنب  بنیز   » دزن هک  هاگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
: دیوگ یم هدمآ ، نارگ  وا  رب  و  دیسر ، هشیاع »  » شوگ هب  نخس  نیا  دروآ ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  دوب  هدرک  هیهت  هک 

دزن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تقو  ره  هک  میتشاذـگ  رارق  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نارـسمه  زا  رگید  یکی  « ) هصفح  » اـب نم 
شوارت طفرع »  » مان هب  زاجح  ناتخرد  زا  یکی  هک  دوب  یغمص  ریفاغم » « !؟ يا هدروخ ریفاغم »  » غمـص ایآ  میئوگب ، اروف  دمآ  ام  زا  یکی 
.دوشن مامشتسا  شسابل  ای  ناهد  زا  یبسانمان  يوب  زگره  هک  دوب  دّیقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تشاد و  یبسانمان  يوب  درک و  یم

.تفگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  نیا  وا  دمآ ، هصفح »  » دزن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يزور 
نآ زا  رگید  هک  منک  یم داـی  دـنگوس  نم  و  مدیـشون ، شحج  تنب  بنیز  دزن  یلـسع  هکلب  ما ، هدروخن ریفاـغم »  » نم دومرف : ترـضح 

میرحت دوخ  رب  ار  یلالح  ياذـغ  ربمایپ  ارچ  دـنیوگب  و  دـسرب ، مدرم  شوگ  هب  ادابم  وگم - یـسک  هب  ار  نخـس  نیا  یلو  مشونن  لسع 
.دوش هتسکش  لد  وا  دسرب و  بنیز  شوگ  هب  ای  و  دننک ، تیعبت  نآ  هباشم  ای  دروم و  نیا  رد  ربمایپ  راک  زا  ای  و  هدرک ،

تخـس هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا ، هدوب  يا  هئطوت هیـضق  نیا  لصا  دش  مولعم  ادعب  و  درک ، اشفا  ار  زار  نیا  وا  ماجنا  رـس  یلو 
ربمایپ هناخ  نورد  رد  اهراک  هنوگ  نیا  رگید  هک  داد  نایاپ  نانچ  ار  ارجاـم  و  تشگ - لزاـن  هروس  نیا  لوا  هیآ  جـنپ  دـش و  تحاراـن 

.دوشن رارکت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

222 ص :  ریسفت ..... :

هّللا یّلص  مالسا  ربمغیپ  نوچمه  یگرزب  درم  کش  نودب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  هب  تبـسن  دیدش  شنزرس 
هناخ لخاد  رد  رگا  نیا  رباـنب  تسا ، قلعتم  تیرـشب  ملاـع  یمالـسا و  هعماـج  ماـمت  هب  هکلب  درادـن ، قلعت  شدوخ  هب  اـهنت  هلآ  هیلع و 

223 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.تشذگ نآ  رانک  زا  یگداس  هب  دیابن  دریگ  ماجنا  زیچان ، کچوک و  رهاظ  هب  دنچ  ره  يو ، دض  رب  ییاه  هئطوت وا 

.شربمایپ تیثیح  ظفح  يارب  و  يا ، هثداح نینچ  ربارب  رد  گرزب  دنوادخ  يوس  زا  تسا  یتیعطاق  تقیقح  رد  ثحب  دروم  هیآ 
هب هدرک  لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربمایپ ! يا  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 

(. کجاوزا تاضرم  یغتبت  کل  هللا  لحا  ام  مرحت  مل  یبنلا  اهیا  ای  ( !؟» ینک یم مارح  دوخ  رب  تنارسمه  تیاضر  بلج  رطاخ 
هّللا یّلص  ربمایپ  هیحان  زا  يدنگوس  دوش  یم هدافتسا  دعب  تایآ  زا  هک  يروطب  هکلب  دوبن ، یعرش  میرحت  میرحت ، نیا  هک  تسا  مولعم 

.درادن یهانگ  تاحابم  زا  یضعب  كرت  رب  ندروخ  مسق  هک  میناد  یم دوب و  هدش  دای  هلآ  هیلع و 
.تسا تقفش  يزوسلد و  یعون  هکلب  تسین  شنزرس  باتع و  ناونع  هب  ینک )؟ یم مارح  دوخ  رب  ارج  « ) مّرحت مل   » هلمج نیا  ربانب 

(. میحر روفغ  هللا  و  « ) تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  سپس 
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دنهاوخ نآ  لومشم  دننک  هبوت  یتسار  رگا  هک  دندرک  مهارف  ار  هثداح  نآ  تابجوم  هک  تسا  نارسمه  هب  تبـسن  تمحر  وفع و  نیا 
.دوب

223 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

ضرف دق  « ) تسا هتخاس  نشور  دراوم ) هنوگ  نیا  رد   ) ار ناتیاهدنگوس  ندوشگ  هار  دنوادخ  : » دـنک یم هفاضا  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. مکنامیا ۀلحت  مکل  هللا 

.دیزاس دازآ  ار  دوخ  دیهدب و  ار  مسق  هراّفک  هک  بیترت  نیا  هب 
(. میکحلا میلعلا  وه  مکالوم و  هللا  و  « ) تسا میکح  اناد و  وا  تسامش و  يالوم  دنوادخ  و  : » دیازفا یم سپس 

.تسا هدوشگ  امش  يارب  ار  لکشم  شتمکح  ملع و  قبط  و  هتخاس ، راومه  امش  يارب  ار  اهدنگوس  هنوگ  نیا  زا  تاجن  هار  وا  اذل 
مسق قیرط  زا  دوخ  رب  ار  هچنآ  درک و  دازآ  يا  هدرب هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوش  یم هدافتـسا  تایاور  زا 

.دومن لالح  دوب  هدرک  مارح 
224 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

224 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

: دیامرف یم هداد ، ارجام  نیا  نوماریپ  يرتشیب  حرش  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
اـشفا ار  نآ  يو  هک  یماگنه  یلو  تفگ ، شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياهزار  زا  یکی  ربمایپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  »

ذا و  « ) دومن يراددوخ  رگید  تمـسق  زا  درک و  وگزاب  وا  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تخاس ، هاـگآ  نآ  زا  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  درک و 
(. ضعب نع  ضرعا  هضعب و  فرع  هیلع  هللا  هرهظا  هب و  تابن  املف  اثیدح  هجاوزا  ضعب  یلا  یبنلا  رسا 

، دوب هدنیآ  رد  دوخ  رب  نآ  ندیشون  میرحت  يرگید  و  شحج ، تنب  بنیز  شرسمه  دزن  لسع  ندیـشون  یکی  دوب : بلطم  ود  زار  نیا 
.درک وگزاب  هشیاع »  » هب دینش و  ار  نخس  نیا  وا  هک  دوب ، هصفح »  » هیآ نیا  رد  شرادزار  ریغ  رسمه  زا  روظنم  و 

تلاق هب  اهابن  املف  ( ؟» تخاس هاگآ  زار  نیا  زا  ار  وت  یـسک  هچ  تفگ : داد ، ربخ  نآ  زا  ار  شرـسمه  ربمایپ  هک  یماگنه   » لاـح ره  هب 
(. اذه كأبنا  نم 

(. ریبخلا میلعلا  ینأبن  لاق  « ) تخاس ربخ  اب  ارم  هاگآ  ملاع و  دنوادخ  تفگ : »
دندرک یم تحاران  دوخ  نانخـس  اب  ار  وا  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نارـسمه  زا  یـضعب  هک  دـیآ  یم رب  هیآ  نیا  عومجم  زا 

.دوبن اهنآ  رد  زین  تسافواب  رسمه  کی  طئارش  نیرتمهم  زا  هک  يرادزار  هلأسم  هکلب 

224 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

هبوت دوخ  راک  زا  امش  رگا  : » دیوگ یم هدرک ، دنتـشاد - تسد  الاب  هئطوت  رد  هک  رـسمه - ود  نیا  هب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 4 -) )
هب و  هتشگ » فرحنم  قح  زا  لمع  نیا  اب  ناتیاهلد  اریز ) تسامـش  عفن  هب  دیرادرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رازآ  زا  تسد  و   ) دینک

(. امکبولق تغص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا   ) هدش هدولآ  هانگ 
.دندوب رکب » وبا   » و رمع »  » نارتخد بیترت  هب  هک  تسا  هشیاع »  » و هصفح » ، » ّتنس لها  هعیش و  نارسفم  قافتا  هب  رفن  ود  نیا  زا  روظنم 
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و تسوا ، روای  دـنوادخ  هک  ارچ  درب ) دـیهاوخن  شیپ  زا  يراک   ) دـیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدـض  رب  رگا  و  : » دـنک یم هفاضا  سپس 
ریـسفت هدیزگرب  هالوم  وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  و  « ) دنتـسه وا  نابیتشپ  نانآ  زا  دعب  ناگتـشرف  و  حلاص ، نانمؤم  لیئربج و  نینچمه 

225 ص : ج5 ، هنومن ،
( ریهظ کلذ  دعب  ۀکئالملا  نینمؤملا و  حلاص  لیربج و  و 

، تشاذگ یفنم  ریثأت  وا  میظع  حور  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  كاپ  بلق  رد  ارجام  نیا  دح  هچ  ات  هک  دـهد  یم ناشن  ریبعت ، نیا  .
حـلاص و نانمؤم  لیئربج و  تیامح  تسا ، یفاک  رظن  ره  زا  شدوخ  تردـق  هک  نیا  اب  و  هتخادرپ ، وا  زا  عافد  هب  دـنوادخ  هک  اجنآ  ات 

.دراد یم مالعا  زین  ار  رگید  ناگتشرف 
متا قادصم  هک  نیا  رد  اما  دوش ، یم لماش  ار  نامیالا  لماک  اوقت و  اب  حلاص و  نانمؤم  همه  هک  دراد  یعیسو  ینعم  نینمؤملا » حلاص  »

.تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  روظنم  هک  دوش  یم هدافتسا  يددعتم  تایاور  زا  تسیک ؟ اجنیا  رد  نآ  .لمکا  و 

225 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

تـسین دـیدهت  زا  یلاخ  هک  ینحل  اب  هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  مامت  هب  ار  نخـس  يور  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
، ناملسم ینارسمه  دهد  رارق  وا  يارب  رتهب  ینارسمه  امـش  ياج  هب  شراگدرورپ  دیوگ  قالط  ار  امـش  وا  رگا  تسا  دیما  : » دیامرف یم

نکنم اریخ  اجاوزا  هلدـبی  نا  نکقلط  نا  هبر  یـسع  « ) هرکاـب هرکاـب و  ریغ  یناـنز  هدـننک ، ترجه  دـباع ، راـک ، هبوت  عضاوتم ، نمؤم ،
(. اراکبا تابیث و  تاحئاس  تادباع  تابئات  تاتناق  تانمؤم  تاملسم 

ار اهنآ  رگا  هک  دننکن  روصت  زین  و  داد ، دهاوخن  قالط  ار  اهنآ  زگره  ربمایپ  هک  دـننکن  روصت  دـهد  یم رادـشه  اهنآ  هب  بیترت  نیا  هب 
.دوش یمن اهنآ  نیشناج  نانآ  زا  رتهب  ینارسمه  دهد  قالط 

باـختنا ماـگنه  هب  ناناملـسم  همه  يارب  یئوگلا  دـناوت  یم هک  تسا  هدرمـش  بوخ  نارـسمه  يارب  فصو  شـش  نآرق  قوف  هیآ  رد 
.دشاب رسمه 

225 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

هّللا یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  هب  تبـسن  شنزرـس  راطخا و  لابند  هب  دیهد ! تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  هیآ 6 -) )
نادـنزرف و رـسمه و  تیبرت  میلعت و  هراـب  رد  یتاروتـسد  و  هدرک ، ناـنمؤم  همه  هب  ار  نخـس  يور  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  هلآ ، هیلع و 

.دهد یم اهنآ  هب  هداوناخ 
هگن تساهگنـس  اهناسنا و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم تسخن 

226 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوق  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  « ) دیراد
( ةراجحلا سانلا و  اهدوقو  اران  مکیلها  مکسفنا و 

هب رما  تیبرت و  میلعت و  هب  هداوناخ  يرادهگن  و  تسا ، شکرس  تاوهش  ربارب  رد  میلست  مدع  یصاعم و  كرت  هب  نتشیوخ  يرادهگن  .
.تسا هداوناخ  هناخ و  ياضف  رد  یگدولآ ، هنوگره  زا  یلاخ  كاپ و  یطیحم  نتخاس  مهارف  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

زاغآ دنزرف  دلوت  هظحل  نیتسخن  سپـس  و  جاودزا ، تامدـقم  زا  ینعی  هداوناخ ، يانب  گنـس  نیتسخن  زا  دـیاب  هک  تسا  يا  همانرب نیا 
.دوش بیقعت  تقد  تیاهن  اب  حیحص و  يزیر  همانرب اب  لحارم  مامت  رد  و  ددرگ ،
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هچنآ و  دننک ، یمن تفلاخم  ار  ادخ  نامرف  زگره  دنریگتخس و  نشخ و  هک  هدش ، هدرامگ  شتآ  نآ  رب  یناگتـشرف  : » دیازفا یم سپس 
(. نورمؤی ام  نولعفی  مهرما و  ام  هللا  نوصعی  دادش ال  ظالغ  ۀکئالم  اهیلع  « ) دننک یم ارجا  لماک ) روطب   ) دنا هدش هداد  نامرف 

.تسا رثؤم  عزف  عزج و  سامتلا و  هیرگ و  هن  دراد و  دوجو  يزیرگ  هار  هن  بیترت ، نیا  هب  و 

226 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

! دیا هدش رفاک  هک  یناسک  يا  : » دیامرف یم دنک  یم وگزاب  زور  نآ  رد  ار  اهنآ  عضو  و  هتخاس ، بطاخم  ار  رافک  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
متنک ام  نوزجت  امنا  مویلا  اورذتعت  اورفک ال  نیذلا  اهیا  ای  « ) دـیوش یم هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  دـینکن ، یهاوخرذـع  زورما 

(. نولمعت

226 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

يوس هب  دـیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیوگ یم دـهد ، یم ناـشن  ار  خزود  شتآ  زا  تاـجن  هار  تقیقح  رد  هیآ  نیا  هیآ 8 -) )
(. احوصن ۀبوت  هللا  یلا  اوبوت  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  « ) صلاخ يا  هبوت دینک ، هبوت  ادخ 

هدوب ادـخ  نامرف  نآ  كرحم  هک  يا  هبوت دـشاب ، صلاخ  رظن  ره  زا  هک  يا  هبوت تسا ، هانگ  زا  هبوت  تاجن ، يارب  ماـگ  نیتسخن  يرآ !
.دشاب

رد درک ، لاؤس  حوصن  هبوت  زا  لـبج » نب  ذاـعم   » هک یماـگنه  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
227 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  هدننک  هبوت  صخش  هک  تسا  نآ  : » دومرف خساپ 

هک تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  فیطل  ریبعت  نیا  ددرگ !» یمن زاب  زگره  ناتـسپ  هب  ریـش  هک  نانچ  نآ  دنکن  هانگ  هب  تشگزاب  هجو  چـیه 
تـشگزاب هک  هنوگ  نامه  ددـنب  یم وا  رب  یلکب  ار  هتـشذگ  هب  تشگزاب  هار  هک  دـنک  یم داجیا  ناسنا  رد  یبالقنا  ناـنچ  حوصن  هبوت 

.تسا نکمم  ریغ  ناتسپ  هب  ریش 
نا مکبر  یسع  « ) دشخبب ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  راک ) نیا  اب   ) تسا دیما  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  حوصن  هبوت  نیا  راثآ  هب  سپس 

(. مکتائیس مکنع  رفکی 
(. راهنالا اهتحت  نم  يرجت  تانج  مکلخدی  و  « ) دنک دراو  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  یئاهغاب  رد  ار  امش  «و 

یبنلا و هللا  يزخی  موی ال  « ) دـنک یمن راوخ  دـندروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  دـنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  رد   » راک نیا 
(. هعم اونمآ  نیذلا 

ار رـشحم  هصرع  و  تسا » تکرح  رد  ناشتـسار  يوس  زا  شیپاشیپ و  زا  اـهنآ  حـلاص ) لـمع  ناـمیا و   ) رون هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  »
(. مهنامیاب مهیدیا و  نیب  یعسی  مهرون   ) دیاشگ یم تشهب  يوس  هب  ار  اهنآ  هار  و  دزاس ، یم نشور 

زیچ ره  رب  وت  هک  شخبب  ار  ام  و  نک ، لماک  ار  ام  رون  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم و   » هدروآ دنوادخ  هاگرد  هب  ور  اهنآ  هک  تساجنیا  رد 
(. ریدق ء  یش لک  یلع  کنا  انل  رفغا  انرون و  انل  ممتا  انبر  نولوقی  « ) ییاناوت

227 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

نایم رد  یئاهفالتخا  تارجاشم و  زورب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هناـخ  ینورد  رارـسا  ياـشفا  زا  ناـقفانم  هک  اـجنآ  زا  هیآ 9 -) )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2354 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمه هب  دیاش  دندز  یم نماد  هنیمز  نیا  رد  تاعیاش  هب  هکلب  دندوب ، لاحشوخ  اعطق  هدش  هراشا  نآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  وا  نارـسمه 
تخـس نانآ  رب  نک و  راکیپ  نیقفانم  راّفک و  اب  ربمایپ ! يا  : » دیامرف یم هداد ، اهنآ  هراب  رد  لمع  تدـش  روتـسد  هیآ  نیا  رد  تبـسانم 

سئب منهج و  مهاوام  مهیلع و  ظلغا  نیقفانملا و  رافکلا و  دـهاج  یبنلا  اـهیا  اـی  « ) تسا یماجرفدـب  تسا و  منهج  ناـشهاگیاج  ریگب 
(. ریصملا

داهج کش  نودـب  ناقفانم  دروم  رد  یلو  دـشاب ، هدوب  هناحلـسم  ریغ  ای  هناحلـسم  تروص  هب  تسا  نکمم  راـفک  دروم  رد  داـهج  نیا 
228 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یخیرات  چیه  رد  اریز  تسین ، هناحلسم 

شنزرس خیبوت و  نامه  اهنآ  اب  داهج  زا  دارم  هکلب  دشاب ، هدرک  هناحلـسم  راکیپ  ناقفانم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدشن  لقن 
.تساهنآ بولق  فیلأت  دراوم  زا  یضعب  رد  ای  و  اهنآ ، نتخاس  اوسر  راذنا و  دیدهت و  و 

.تساخرب دربن  هب  حلسم  ناقفانم  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  هتبلا 

228 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

هک نیا  يارب  و  ددرگ ، یم زاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  يارجام  هب  رگید  راب  رفاک : نمؤم و  نانز  زا  یئاهوگلا  هیآ 10 -) )
و دـندوب ، ادـخ  گرزب  ربمایپ  ود  هناخ  رد  هک  اوقت  یب نانز  زا  رفن  ود  هدرـشف  تشونرـس  رکذ  هب  دـهدب  اهنآ  هب  يا  هدـنز یلمع  سرد 

.دزادرپ یم دوب  خیرات  نادرم  نیرترابج  زا  یکی  هناخ  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  رگراثیا  نمؤم و  نز  ود  تشونرس 
نیذلل الثم  هللا  برـض  « ) تسا هدز  لثم  طول  رـسمه  حون و  رـسمه  هب  دـنا  هدـش رفاک  هک  یناسک  يارب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم تسخن 

(. طول تارما  حون و  تأرما  اورفک 
نیحلاص اندابع  نم  نیدبع  تحت  اتناک  « ) دندرک تنایخ  ود  نآ  هب  یلو  دندوب ، ام  حلاص  ناگدنب  زا  هدنب  ود  یتسرپرس  تحت  ود  نآ  »

(. امهاتناخف
هارمه دـیوش  شتآ  دراو  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  و  تشادـن ، یهلا ) باذـع  ربارب  رد   ) ناشلاح هب  يدوس  ربماـیپ )  ) ود نیا  اـب  طاـبترا  اـما  »

(. نیلخادلا عم  رانلا  الخدا  لیق  ائیش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  « ) دنوش یم دراو  هک  یناسک 
دنتشاد تلاخد  ترضح  نآ  رازآ  رارـسا و  ياشفا  يارجام  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  رـسمه  ود  هب  بیترت ، نیا  هب  و 

يرادشه نمض  رد  دشاب و  اهنآ  رفیک  عنام  دناوت  یم یئاهنت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرسمه  دننکن  نامگ  هک  دهد  یم رادشه 
.دنرادنپن یهلا  باذع  عنام  نایصع  هانگ و  تروص  رد  هّللا  ءایلوا  اب  ار  دوخ  ياهدنویپ  هک  اهرشق  مامت  رد  نانمؤم  همه  هب  تسا 

زگره اریز  دوبن ، تفع  هداج  زا  فارحنا  زگره  اـهنآ  تناـیخ  هتبلا  دـندرک ، تناـیخ  گرزب  ربماـیپ  ود  نیا  هب  نز  ود  نیا  لاـح  ره  هب 
: تسا هدمآ  احیرـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ، هدـشن  یتفع  یب هب  هدولآ  يربمایپ  چـیه  رـسمه 

229 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  چیه  رسمه  »
«. دشن تفع  یفانم  لمع  هدولآ  زگره  يربمایپ 

229 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

رد تسا  هدز  لثم  نوعرف  رـسمه  هب  نانمؤم  يارب  دـنوادخ  و  : » دـیوگ یم هدرک ، رکذ  نامیا  اب  دارفا  يارب  لاثم  ود  سپـس  هیآ 11 -) )
هورگ زا  ارم  هد و  تاجن  وا  راک  نوعرف و  زا  ارم  و  زاسب ، تشهب  رد  تدوخ  دزن  نم  يارب  يا  هناخ اراگدرورپ ! تفگ : هک  ماـگنه  نآ 
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نم ینجن  ۀـنجلا و  یف  اـتیب  كدـنع  یل  نبا  بر  تلاـق  ذا  نوعرف  تارما  اوـنمآ  نیذـلل  ـالثم  هللا  برـض  و  « ) شخب ییاـهر  نارگمتس 
(. نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوعرف و 

مالّسلا هیلع  یسوم  هزجعم  هک  یماگنه  دنا  هتفگ تسا ، هدوب  محازم »  » شردپ مان  و  هیـسآ »  » نوعرف رـسمه  مان  هک  تسا  نیا  فورعم 
نامیا هتـسویپ  وا  دروآ  نامیا  یـسوم  هب  هظحل  نامه  زا  و  دش ، نشور  نامیا  رون  هب  شبلق  قامعا  درک  هدهاشم  نارحاس  لباقم  رد  ار 
میلـست زگره  تماقتـسا  اب  نز  نیا  یلو  درک ، یهن  ار  وا  اهراب  دـش  ربخ  اب  وا  نامیا  زا  نوعرف  هک  یماگنه  تشاد ، یم موتکم  ار  دوخ 

.دشن نوعرف  هتساوخ 
وا هنیـس  رب  یمیظع  گنـس  و  دـنهد ، رارق  نازوس  باتفآ  ریز  رد  هتـسب ، اهخیم  اـب  ار  شیاـهاپ  تسد و  داد  روتـسد  نوعرف  ماـجنا  رس 
رد تشهب  رد  يا  هناخ نم  يارب  اراـگدرورپ !  » دوب نیا  شیاـعد  دـنارذگ  یم ار  دوخ  رمع  ياـه  هظحل نیرخآ  هک  یماـگنه  دـننکفیب ،

نمؤم نیا  ياـعد  زین  دـنوادخ  هد !» تاـجن  ملاـظ  موق  نیا  زا  ارم  شخب و  یئاـهر  شلاـمعا  نوعرف و  زا  ارم  نک و  اـنب  تدوخ  راوـج 
.داد رارق  میرم  دننام  ناهج  نانز  نیرتهب  رانک  رد  ار  وا  دومرف و  تباجا  ار  راکادف  زابکاپ 

« همطاف  » دلیوخ و رتخد  هجیدخ »  » دنرفن راهچ  تشهب  لها  نانز  نیرترب  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 
«. نوعرف رسمه  محازم  رتخد  هیسآ »  » نارمع و رتخد  میرم »  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رتخد 

229 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 66) میرحتلا ةروس 

زین و  دـیامرف : یم هدرک ، هراـشا  دوـش  یم بوـسحم  ناـمیا  اـب  دارفا  يارب  یئوـگلا  هک  تیـصخش  اـب  نز  نیمود  هب  سپـس  هیآ 12 -) )
230 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میرم   » هب تسا  هدز  یلثم  دنوادخ 

(. اهجرف تنصحا  یتلا  نارمع  تنبا  میرم  و  « ) تشاد هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  نارمع  رتخد 
(. انحور نم  هیف  انخفنف  « ) میدیمد نآ  رد  دوخ  حور  زا  ام  «و 

.دش راگدرورپ  مزعلا  اولوا  ربمایپ  هک  دروآ  يدنزرف  رسمه ، نتشاد  نودب  ادخ  نامرف  هب  وا  و 
(. هبتک اهبر و  تاملکب  تقدص  و   ) دروآ نامیا  اهنآ  همه  هب  و  درک » قیدصت  ار  شیاهباتک  راگدرورپ و  نانخس  وا  : » دیازفا یم سپس 

(. نیتناقلا نم  تناک  و  « ) دوب ادخ  نامرف  ناعیطم  زا  «و 
یهلا رماوا  عیطم  هتـسویپ  لمع  رظن  زا  و  نمؤم ، یهلا  رماوا  ینامـسآ و  بتک  مامت  هب  و  تشاد ، رارق  یلعا  دـح  رـس  رد  ناـمیا  رظن  زا 

.تشاد نامرف  رب  شوگ  رما و  رب  مشچ  و  فک ، رب  لد  ناج و  دوب  يا  هدنب و  دوب ،
« میرحت هروس  نایاپ  »

231 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

231 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 29  زاغآ 

231 ص :  [ ..... 67  ] کلم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 30  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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231 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

یهلا باذع  زا  ار  دوخ  هدننک  توالت  اریز  تسا  هعنام »  » ای هیقاو »  » شموس مان  و  شخبتاجن ) « ) هیجنم  » شرگید مان  هک  کلم - هروس 
هـس رب  اتدمع  هک  هدـش  حرطم  نآ  رد  يدایز  لئاسم  و  دـشاب ، یم نآرق  تلیـضفرپ  رایـسب  ياه  هروس زا  دراد - یم هاگن  ربق  باذـع  ای 

.دنز یم رود  روحم 
شنیرفآ و  ناگراتـس ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  اصوصخم  تقلخ  زیگنا  تفگـش ماظن  و  دنوادخ ، تافـص  و  أدبم »  » نوماریپ یئاهثحب  - 1

.تخانش رازبا  مشچ و  شوگ و  شنیرفآ  يراج و  ياهبآ  و  ناگدنرپ ، شنیرفآ  نینچمه  و  نآ ، بهاوم  نیمز و 
.نآ دننام  و  نایخزود ، اب  باذع  نارومأم  ياهوگتفگ  و  خزود ، باذع  و  داعم »  » نوماریپ یئاهثحب  - 2

.ترخآ ایند و  ياهباذع  عاونا  هب  ناملاظ  نارفاک و  دیدهت  راذنا و  - 3

231 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

و دنک ، یم تعنامم  ربق  باذع  زا  ینعی  تسا ، هعنام »  » هروس کلم  هروس  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
بوـسحم نـالفاغ  زا  و  هدـناوخ ، بوـخ  و  هدـناوخ ، رایـسب  دـناوخب  یبـش  رد  ار  نآ  هک  یـسک  تسا ، تبث  ماـن  نیمه  هب  تاروـت  رد 

232 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش .» یمن
.لمع يارب  نتفرگ  ماهلا  اب  هتخیمآ  تسا  یندناوخ  فده  تسین ، لمع  رکف و  نودب  ندناوخ  هب  طوبرم  میظع  راثآ  همه  نیا  هتبلا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

232 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 67) کلملا ةروس 

همه دـیلک  عقاو  رد  هک  دوش  یم زاغآ  وا  كاپ  تاذ  یگنادواج  دـنوادخ و  تیمکاح  تیکلام و  مهم  هلأـسم  اـب  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
.تسا هروس  نیا  ياهثحب 

كرابت « ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  و  تسوا ، تسد  هب  یتسه  ناـهج  تموکح  هک  یـسک  تسا  ریذـپان  لاوز  تکرب و  رپ  : » دـیامرف یم
(. ریدق ء  یش لک  یلع  وه  کلملا و  هدیب  يذلا 

232 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 67) کلملا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  تسادخ  تیمکاح  تیکلام و  نوؤش  زا  هک  ناسنا  تایح  گرم و  شنیرفآ  فدـه  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
ةایحلا توملا و  قلخ  يذلا  « ) دینک یم لمع  رتهب  امـش  زا  کیمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  یـسک  نآ  »

(. المع نسحا  مکیا  مکولبیل 
كاپ و هدومزآ و  هدیزرو و  ات  دشک  یم لمع  نادیم  هب  ار  اهناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، شرورپ  یعون  دنوادخ  شیامزآ  زا  روظنم 

.دندرگ ادخ  برق  قیال  .دنوش و  هزیکاپ 
گرزب نومزآ  نیا  فده  و  تایح ، گرم و  شیامزآ ، هلیسو  اهناسنا و  همه  يارب  تسا  یگرزب  شیامزآ  نادیم  ملاع  بیترت  نیا  هب 

.تسا ریخ » راک  ره  ماجنا  و  ّتین ، صالخا  و  تفرعم ، لماکت   » شموهفم هک  لمع ، نسح  هب  ندیسر 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2357 

http://www.ghaemiyeh.com


زا و  دنک ، سویأم  ار  وا  اهـشزغل  نیا  دیابن  دوش و  یم یناوارف  ياهـشزغل  راتفرگ  ناسنا  گرزب ، شیامزآ  نادیم  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  و 
تـسکش وا  و  : » دـیوگ یم هداد  شزرمآ  يرای و  هدـعو  ناگدـنب  هب  هیآ  نایاپ  رد  دراد ، زاب  شیوخ  حالـصا  يارب  شـشوک  شالت و 

(. روفغلا زیزعلا  وه  و  « ) تسا هدنشخب  ریذپان و 

232 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 67) کلملا ةروس 

233 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتخادرپ ، ناهج  یلک  ماظن  هب  یگدنز ، گرم و  ماظن  نایب  زا  دعب  هیآ 3 -) )
: دیامرف یم دنک ، هدامآ  گرزب  نومزآ  نآ  يارب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  ات  دنک ، یم توعد  یتسه  ملاع  هعومجم  هعلاطم  هب  ار  ناسنا  و 

(. اقابط تاوامس  عبس  قلخ  يذلا  « ) دیرفآ رگیدکی  زارف  رب  ار  نامسآ  تفه  هک  یسک  نامه  »
(. توافت نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرت  ام  « ) ینیب یمن یبیع  داضت و  چیه  نامحر  دنوادخ  شنیرفآ  رد  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  و 

قیقد و نیناوق  و  هدـش ، باسح  تابیکرت  و  ماجـسنا ، و  ماکحتـسا ، تسا و  مظن  تسه  هچ  ره  دراد  یتسه  ملاع  هک  یتمظع  ماـمت  اـب 
.دیشک یم يدوبان  هب  ار  نآ  تفای  یم هار  ناهج  زا  يا  هشوگ رد  یمظن  یب رگا 

رد  ) یفالتخا للخ و  فاکـش و  چیه  ایآ  رگنب ) تقد  اب  ار  ملاع  و   ) نک هاگن  رگید  راب  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 
(. روطف نم  يرت  له  رصبلا  عجراف  ( !؟» دنک یم هدهاشم  ناهج )

.دنیب یمن نآ  رد  ینوزومان  للخ و  نیرتمک  دنک  تقد  شنیرفآ  ناهج  رد  ناسنا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  روظنم 

233 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 67) کلملا ةروس 

زاب وت  يوس  هب  تنامـشچ  ماجنا  رـس  رگنب ، یتسه  ملاع  هب  رگید  راب  : » دیازفا یم ینعم  نیمه  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  اذل  و  هیآ 4 -) )
عجرا مث  ! ) تسا هدـنام  ماکان  گرزب  ملاع  نیا  رد  ناـصقن  لـلخ و  يوجتـسج  رد  و  هدـش » ناوتاـن  هتـسخ و  هک  یلاـح  رد  ددرگ  یم

(. ریسح وه  ائساخ و  رصبلا  کیلا  بلقنی  نیترک  رصبلا 

233 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 67) کلملا ةروس 

نامسآ ام  : » دیوگ یم هدروآ ، نایم  هب  نخس  ابیز  هدنـشخرد و  ناگراتـس  زا  و  هدنکفا ، نامـسآ  هحفـص  هب  يرظن  هیآ ، نیا  هیآ 5 -) )
شتآ باذع  نانآ  يارب  و  میداد ، رارق  نیطایش  يارب  یئاهریت  ار  اهباهـش ] اهنآ -[  و  میدیـشخب ، تنیز  ینازورف  ياهغارچ  اب  ار  نییاپ 

(. ریعسلا باذع  مهل  اندتعا  نیطایشلل و  اموجر  اهانلعج  حیباصمب و  ایندلا  ءامسلا  انیز  دقل  و  « ) میتخاس مهارف  نازورف 
هک ینامسآ  تسا ، لوا  نامـسآ  زا  یـشخب  همه  مینیب  یم ام  هک  یناگراتـس  مامت  هک  دنک  یم دیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  هیآ  نیا 

هدیزگرب نیئاپ ) کیدزن و  نامـسآ  « ) ایندلا ءامـسلا   » ناونع هب  لیلد  نیمه  هب  و  دـشاب ، یم رتکیدزن  ام  هب  هناگتفه  ياهنامـسآ  نایم  زا 
234 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 

.تسا هدش  ریبعت  نآ  زا 

234 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 67) کلملا ةروس 
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اجنیا رد  دوب ، شنیرفآ  ملاع  رد  نآ  لئالد  ادـخ و  تردـق  تمظع و  ياه  هناـشن زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  هیآ 6 -) )
یهلا باذع  نیطایش ، نوچمه  و  دنریگ ، یم شیپ  ار  كرـش  رفک و  هار  و  هتفرگ ، هدیدان  ار  لئالد  نیا  هک  دیوگ  یم یناسک  زا  نخس 

.دنرخ یم ناج  هب  ار 
مهبرب اورفک  نیذلل  و  « ) تسا یماجرفدب  تسا و  منهج  باذـع  دـندش  رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  يارب  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ریصملا سئب  منهج و  باذع 

234 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 67) کلملا ةروس 

يادص دنوش  هدنکفا  نآ  رد  راّفک )  ) هک یماگنه  : » دیازفا یم هتخادرپ ، كانتشحو  باذع  نیا  زا  يا  هشوگ حرش  هب  سپـس  هیآ 7 -) )
(. روفت یه  اقیهش و  اهل  اوعمس  اهیف  اوقلا  اذا  « ) دشوج یم هتسویپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنونش و  یم نآ  زا  یکانتشحو 

مامت و  دزیخ ، یم رب  منهج  ینالوط  كانتـشحو و  دایرف  دـنوش  یم باترپ  نآ  رد  تراقح  تلذ و  تیاهن  اـب  اـهنآ  هک  یماـگنه  يرآ !
.درب یم ورف  تشحو  رد  ار  اهنآ  دوجو 

234 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 67) کلملا ةروس 

زیمت داکت  «! ) دوش هراپ  هراپ  بضغ  تدش  زا  تسا  کیدزن  : » دیازفا یم خزود »  » مشخ تدـش  نتخاس  مسجم  يارب  سپـس  هیآ 8 -) )
(. ظیغلا نم 

نامز ره  هک  دوش  یم ور  ریز و  دشوج و  یم نانچ  دنا و  هدراذگ یترارحرپ  هداعلا  قوف  شتآ  يور  هک  یمیظع  فرظ  دننامه  تسرد 
.دور یم نآ  ندش  یشالتم  میب 

دنـسرپ یم اهنآ  زا  خیبوت ) بصعت و  يور  زا   ) خزود نانابهگن  دنوش  یم هدنکفا  نآ  رد  یهورگ  هک  نامز  ره  : » دـهد یم همادا  سپس 
یقلا املک  ( !؟ دیا هداتفا هایـس  زور  نیا  هب  ارچ  سپ  دماین ؟» امـش  غارـس  هب  یهلا  هدنهد  میب  رگم  دیتشادن )؟ امنهار  ربهر و  امـش  رگم  )

(. ریذن مکتای  مل  اهتنزخ ا  مهلاس  جوف  اهیف 

234 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 67) کلملا ةروس 

زگره دنوادخ  میتفگ : میدرک و  بیذکت  ار  وا  ام  یلو  دمآ ، ام  غارـس  هب  هدنهد  میب  يرآ  دنیوگ : یم  » خـساپ رد  نانآ  یلو  هیآ 9 -) )
دق یلب  اولاق  «! ) دـیتسه یمیظع  یهارمگ  رد  امـش  میتفگ ) اـهنآ  هب  یتح  میهد ، همادا  شیوخ  سفن  ياوه  هب  اـت   ) هدرکن لزاـن  يزیچ 

235 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  الا  متنا  نا  ء  یش نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذکف و  ریذن  انءاج 
( ریبک لالض  یف 

ار یناحور  نابیبط  نیا  و  هتـساخرب ، تفلاخم  هب  هکلب  میدادن ، ارف  شوگ  ناشـشخب  تایح  مایپ  هب  و  میدرکن ، قیدصت  ار  اهنآ  اهنت  هن  .
.میدنار دوخ  زا  و  میدناوخ ، هارمگ 

235 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 67) کلملا ةروس 
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لقعت اـی  و  میتـشاد ، اونـش  شوـگ  اـم  رگا  دـنیوگ : یم و   » هدرک هراـشا  دوـخ  یهارمگ  یتخبدـب و  یلـصا  لـیلد  هـب  دـعب  هیآ 10 -) )
(. ریعسلا باحصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمسن  انک  ول  اولاق  و  «! ) میدوبن نایخزود  نایم  رد  میدرک ، یم

235 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 67) کلملا ةروس 

اقحـسف مهبنذـب  اوفرتعاف  «! ) ادـخ تمحر  زا  نایخزود  دنـشاب  رود  دـننک ، یم فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  تساـجنیا   » يرآ هیآ 11 -) )
(. ریعسلا باحصال 

مه اـب  ود  نیا  رگا  هداتـسرف ، نشور  لـئالد  اـب  ار  شناربماـیپ  رگید  يوس  زا  و  هداد ، شوه  لـقع و  اونـش  شوـگ  دـنوادخ  وـسکی  زا 
.تسا نیمأت  ناسنا  تداعس  دنوش  همیمض 

.دش دهاوخ  ناسنا  بیصن  ادخ  تمحر  زا  يرود  یتخبدب و  هن  رگ  و 

235 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 67) کلملا ةروس 

غارـس هب  اجنیا  رد  نآرق  دـش ، نایب  تمایق  رد  اهنآ  تشونرـس  راّفک و  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یئاـهثحب  لاـبند  هب  هیآ 12 -) )
.دور یم اهنآ  میظع  ياهشاداپ  نانمؤم و 

نوشخی نیذلا  نا  «! ) دـنراد یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  املـسم  دنـسرت  یم ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  : » دـیامرف یم تسخن 
(. ریبک رجا  ةرفغم و  مهل  بیغلاب  مهبر 

235 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 67) کلملا ةروس 

هاگآ تساه  هنیس رد  هچنآ  هب  وا  دنک ) یمن یتوافت   ) راکـشآ ای  دینک  ناهنپ  ار  دوخ  راتفگ  : » دیازفا یم دیکأت  يارب  سپـس  هیآ 13 -) )
(. رودصلا تاذب  میلع  هنا  هب  اورهجا  وا  مکلوق  اورسا  و  « ) تسا

یّلص ادخ  ربمایپ  رس  تشپ  ناقفانم  ای  رافک  زا  یعمج  هک  دنا  هدرک لقن  سابع » نبا   » زا هیآ  نیا  يارب  یلوزن  نأش  نارـسفم  زا  یـضعب 
: دنتفگ رگیدکی  هب  اهنآ  زا  یـضعب  داد ، یم ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  لیئربج  دـنتفگ و  یم یئاوران  نانخـس  هلآ  هیلع و  هّللا 

236 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دونشن !» دّمحم  يادخ  ات  دیئوگب  یناهنپ  ار  دوخ  نانخس  »
.تسا هاگآ  نآ  زا  ادخ  ناهنپ ، هچ  دیئوگب و  راکشآ  هچ  تفگ : دش و  لزان  قوف  هیآ 

236 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 67) کلملا ةروس 

ار تادوـجوم  هک  یـسک  نآ  اـیآ  : » دـیامرف یم دـمآ ، لـبق  هیآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیلد  هلزنم  هب  تقیقح  رد  هـیآ  نـیا  هیآ 14 -) )
(. ریبخلا فیطللا  وه  قلخ و  نم  ملعی  ا ال  « ) تسا هاگآ  ربخ و  اب  قیقد ) رارسا  زا   ) وا هک  یلاح  رد  تسین ؟ هاگآ  اهنآ  لاح  زا  هدیرفآ 

236 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 67) کلملا ةروس 

بیغرت يارب  اجنیا  رد  تشذگ  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  نانمؤم  نارفاک و  و  نایتشهب ، نایخزود و  نوماریپ  یئاهثحب  لابند  هب  هیآ 15 -) )
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هب سپـس  و  یهلا ، ياهتمعن  زا  یـشخب  رکذ  هب  نایخزود ، مسر  هار و  زا  ندوب  رذـح  رب  و  ناـیتشهب ، فوفـص  هب  نتـسویپ  هب  قیوشت  و 
ضرالا مکل  لعج  يذـلا  وه  « ) درک مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  وا ، ياهباذـع  زا  یتمـسق 

(. الولذ
یف اوشماف  « ) تسوا يوس  هب  همه  عامتجا  تشگزاب و  دـینادب )  ) و دـیروخب ، راگدرورپ  ياهیزور  زا  و  دـیورب ، هار  نآ  ياه  هناـش رب  »

(. روشنلا هیلا  هقزر و  نم  اولک  اهبکانم و 
ددعتم و تاکرح  اب  راوهار  بکرم  نیا  هک  ارچ  .دوشب  تسا  نکمم  نیمز  هراب  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرتعماج  مار »  » ینعم هب  لولذ » »

هدراهچ نیمز  دنیوگ : یم نادنمشناد  زا  یضعب  تسا ، نکاس  اقلطم  یئوگ  هک  دسر  یم رظن  هب  مارآ  نانچ  نآ  دراد  هک  یعیرس  رایسب 
هموظنم هعومجم  هارمه  تکرح  و  دیـشروخ ، رود  هب  تکرح  و  دوخ ، رود  هب  تکرح  نآ  تمـسق  هس  هک  دراد  فلتخم  تکرح  عون 

نیمز تکرح  رب  یعطق  نیهارب  ات  هک  تسا  میالم  مرن و  نانچ  دراد  يدایز  تعرس  هک  تاکرح  نیا  تسا ، ناشکهک  لد  رد  یـسمش 
لباق هک  تسا  نشخ  تفـس و  نانچ  هن  نیمز  هتـسوپ  رگید ، يوس  زا  دـشاب ! راـک  رد  یتکرح  درک  یمن رواـب  یـسک  دوب  هدـشن  هماـقا 

.تسا مار  رشب  یگدنز  يارب  الماک  هکلب  دریگن ، مارآ  رارق و  هک  تسا  مرن  تسس و  نانچ  هن  و  دشابن ، یگدنز 
237 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تدش  زا  زیچ  همه  هک  تسا  مک  نادنچ  هن  دیشروخ  زا  نآ  هلصاف  موس ، يوس  زا 

ار ناسنا  شمارآ  هک  تسا  نانچ  نآ  نیمز  هرک  رب  اوه  راـشف  دکـشخب ، امرـس  زا  زیچ  همه  هک  تسا  رود  نادـنچ  هن  و  دزوسب ، اـمرگ 
زا ناسنا  تکرح  کی  اب  هک  تسا  مک  ردق  نآ  هن  و  دنکـشب ، مه  رد  ار  اهناوختـسا  هک  تسا  دایز  ردقنآ  هن  نیمز  هبذاج  دنک ، نیمأت 

.تسا ناسنا  نامرف  رخسم  مار و  و  لولذ »  » رظن ره  زا  هصالخ  دوش ! باترپ  اضف  رد  دوش و  هدنک  اج 
شنیرفآ یئاهن  فده  اهنیا  دینادب  یلو  تشاد ! دـهاوخن  نیمز  ياهیزور  زا  يا  هرهب دـنکن  یـشالت  درادـنرب و  یماگ  ات  لاح  نیع  رد 

.امش يدبا  تایح  زیخاتسر و  و  روشن »  » ریسم رد  تسا  یلئاسو  همه  اهنیا  تسین ، امش 

237 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 67) کلملا ةروس 

رب مکاح  هک  یـسک  باذع  زا  ار  دوخ  ایآ  : » دیازفا یم و  دور ، یم راذـنا  دـیدهت و  غارـس  هب  ریـشبت  قیوشت و  نیا  لابند  هب  هیآ 16 -) )
!؟» دـهد همادا  دوخ  شزرل  هب  امئاد  و  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  امـش  دفاکـشب و  نیمز  دـهد  روتـسد  هک  دـیناد  یم ناما  رد  تسا  نامـسآ 

(. رومت یه  اذاف  ضرالا  مکب  فسخی  نا  ءامسلا  یف  نم  متنما  أ   ) دشابن مارآ  مه  امش  ربق  یتح  هک  يروطب 
، دوش یم عورش  اه  هلزلز دیآ ، یم رد  یشومچ  ناویح  تروص  هب  و  دنک ، یم نایغط  مارآ  لولذ و  نیمز  نیا  دهد  روتسد  وا  رگا  يرآ !

دوخ بارطـضا  هزرل و  هب  مه  زاب  و  دـعلب ، یم ورف  دوخ  ماک  رد  ار  ناتیاهرهـش  اه و  هناخ امـش و  ددرگ و  یم رهاـظ  نیمز  رد  اـهفاکش 
.دهد یم همادا 

237 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 67) کلملا ةروس 

ار دوخ  ایآ   » دهد اهدابدنت  هب  ار  نامرف  نیا  دناوت  یم هکلب  دیآ  امش  غارـس  هب  اه  هلزلز امتح  تسین  مزال  دیازفا : یم سپـس  هیآ 17 -) )
!؟ دزاس نوفدم  نآ  زا  یهوک  ریز  ار  امش  و  دتسرف » امش  رب  هزیرگنس  زا  رپ  يدابدنت  هک  دیناد  یم ناما  رد  نامـسآ  دنوادخ  باذع  زا 

(. ابصاح مکیلع  لسری  نا  ءامسلا  یف  نم  متنما  ما  )
(. ریذن فیک  نوملعتسف  «! ) تسا هنوگچ  نم  ياهدیدهت  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  «و 
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237 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 67) کلملا ةروس 

238 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  باذع  هک  دنک  یم هراشا  ینعم  نیا  هب  قوف  تایآ  تقیقح  رد  هیآ 18 -) )
نایاپ اهنآ  یگدنز  هب  دناوت  یم اهداب ، تکرح  ای  نیمز ، ناکت  رـصتخم  اب  دـنوادخ  زین  ایند  نیا  رد  تسین ، تمایق  باذـع  هب  رـصحنم 

.تسا نیشیپ  ياهتما  رد  نآ  عوقو  ناکما ، نیا  لیلد  نیرتهب  و  دهد ،
نم تازاجم  نیبب )  ) اما دندرک ، بیذکت  ار ) وا  نالوسر  یهلا و  تایآ   ) دـندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  رد  اذـل 

(. ریکن ناک  فیکف  مهلبق  نم  نیذلا  بذک  دقل  و  ( !؟» دوب هنوگچ 
هدش ناریو  ياهرهـش  و  میدرک ، تازاجم  دابدنت  ای  نافوط  اب  ار  یعمج  و  اه ، هقعاص اب  ار  یماوقا  و  رگناریو ، ياه  هلزلز اب  ار  یهورگ 

.میدراذگ یقاب  یتربع  سرد  ناونع  هب  ار  اهنآ  شوماخ  و 

238 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 67) کلملا ةروس 

دنوادخ تیکلام  تردق و  زا  ثحب  هک  یماگنه  هب  هروس  نیا  زاغآ  تایآ  رد  دـیرگنب ! دوخ  رـس  يالاب  ناگدـنرپ  نیا  هب  هیآ 19 -) )
زا یکی  رکذ  اـب  تردـق  هلأـسم  نیمه  هیآ  نیا  رد  دـمآ ، ناـیم  هب  اـهنآ  بکاوـک  ناگراتـس و  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  زا  نخـس  دوـب 

دوخ ياهلاب  هاگ  تسا و  ناشرـس  يالاب  هک  یناگدنرپ  هب  ایآ  : » دیامرف یم دوش ، یم بیقعت  یتسه  ملاع  کچوک  رهاظ  هب  تادوجوم 
مادک ره  اما  دننک  یم زاورپ  همه  نضبقی .) تافاص و  مهقوف  ریطلا  یلا  اوری  مل  ا و  ( !؟ دـندرکن هاگن  دـننک  یم عمج  هاگ  هدرتسگ و  ار 

.دنراد یصوصخم  همانرب 
اههام اه و  هتفه هاگ  و  اهتعاس ، نامـسآ ، زارف  رب  مامت  یتحار  هب  و  دـنزیخ ، یمرب نیمز  زا  هبذاج  نوناق  فالخ  رب  نیگنـس  ماسجا  نیا 

.دنشاب هتشاد  یلکشم  چیه  هکنآ  یب دنهد ، یم همادا  دوخ  مرن  عیرس و  تکرح  هب  مه  رس  تشپ 
؟ هدیشخب اهنآ  ياهلاب  هب  ار  تردق  نیا  یسک  هچ  و  دننک !؟ یم ریس  اوه  رد  یتحار  هب  هک  هدیرفآ  يا  هنوگ هب  ار  اهنآ  ندب  یسک  هچ 

زاین و  تسانیب »، زیچ  ره  هب  وا  هک  ارچ  دراد ، یمن هگن  نامسآ  زارف  رب  ار  اهنآ  یسک  نامحر  دنوادخ  زج  : » دیازفا یم هیآ  نایاپ  رد  اذل 
(. ریصب ء  یش لکب  هنا  نمحرلا  الا  نهکسمی  ام   ) دناد یم ار  یقولخم  ره 

239 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدراذگ ، اهنآ  رایتخا  رد  زاورپ  يارب  ار  فلتخم  ياهورین  لئاسو و  هک  تسوا 
زاورپ تردق  هدـنرپ  هن  دـنک  هدارا  نامز  ره  تسا و  رگید  تادوجوم  نیمز و  هدـنرادهگن  نامه  نامـسآ ، رد  ناگدـنرپ  هدـنرادهگن 

.دنک یم ظفح  ار  دوخ  شمارآ  نیمز  هن  دراد و 

239 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 67) کلملا ةروس 

، دـنرادن يراکددـم  راـی و  هنوـگ  چـیه  دـنوادخ  تردـق  ربارب  رد  نارفاـک  هک  دـنک  یم هراـشا  ینعم  نیا  هب  هیآ  نـیا  رد  هیآ 20 -) )
مکل دنج  وه  يذلا  اذه  نما  ( !؟» دهد يرای  نامحر  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امش  دناوت  یم تسامش  رکشل  هک  یسک  نیا  ایآ  : » دیامرف یم

(. نمحرلا نود  نم  مکرصنی 
.دنک یم امش  يدوبان  باذع و  رومأم  ار  اهنامه  دهاوخب  رگا  هکلب  دنهد ، يرای  اهیراتفرگ  رد  ار  امش  دنناوت  یمن اهنت  هن 

(. رورغ یف  الا  نورفاکلا  نا  « ) دنبیرف راتفرگ  اهنت  نارفاک  یلو  »
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هـشوگ رد  ای  خیرات  تاحفـص  رب  ار  تربع  سرد  همه  نیا  دهد  یمن هزاجا  نانآ  هب  و  هداتفا ، اهنآ  ياهلقع  رب  لهج  رورغ و  ياه  هدرپ
.دننیبب دوخ  یگدنز  رانک  و 

239 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 67) کلملا ةروس 

دناوت یم یـسک  هچ  دراد » زاب  ار  شیزور  رگا  دهد  یم يزور  ار  امـش  هک  سک  نآ  ای  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  زاب  هیآ 21 -) )
(. هقزر کسما  نا  مکقزری  يذلا  اذه  نما  ( ؟ دنک نیمأت  ار  امش  زاین 

یـسک هچ  دـننک ، دوبان  ار  تالوصحم  یتابن  فلتخم  تافآ  ای  و  دـنایورن ، یهایگ  اـهنیمز  و  دراـبن ، دـهد  روتـسد  نامـسآ  هب  هاـگره 
یئاناوت یـسک  هچ  دنک  عطق  امـش  زا  ار  ینامـسآ  یحو  يونعم و  ياهیزور  رگا  ای  و  دراذـگب ؟ امـش  رایتخا  رد  یئاذـغ  دراد  یئاناوت 

؟ دراد ار  امش  یئامنهار 
هیآ ناـیاپ  رد  اذـل  و  یمدآ ، روعـش  كرد و  ربارب  رد  تـسا  یباـجح  يرــس ، هریخ  تجاـجل و  یلو  راکــشآ ، تـسا  یقیاـقح  اـهنیا 

(. روفن وتع و  یف  اوجل  لب  « ) دنزرو یم تجاجل  تقیقح  زا  رارف  یشکرس و  رد  اهنآ  هکلب  : » دیامرف یم

239 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 67) کلملا ةروس 

هورگ ود  نیا  لاح  عضو  هیآ  نیا  رد  نانمؤم ، نارفاک و  نوماریپ  هتـشذگ ، تایآ  بیقعت  رد  دـیحوت ! هداج  ناـتماق  تسار  هیآ 22 -) )
ای تسا ، رتکیدزن  تیادـه  هب  دـنک ، یم تکرح  هداتفا  ور  هب  هک  یـسک  ایآ  : » دـیامرف یم هتخاس ، سکعنم  یبلاـج  لاـثم  نمـض  رد  ار 

240 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دور  یم شیپ  و  دراد » یم رب  ماگ  میقتسم  طارص  رد  تماق  تسار  هک  یسک 
(. میقتسم طارص  یلع  ایوس  یشمی  نما  يدها  ههجو  یلع  ابکم  یشمی  نمف  (ا 

رد درذـگ ، یم مخ ، چـیپرپ و  راومهان و  يا  هداج زا  هک  دـنا  هدـش هیبشت  یـسک  هب  رورغم ، جوجل  ناـملاظ  ناـمیا و  یب دارفا  اـجنیا  رد 
، تسا نتشیوخ  لرتنک  رب  رداق  هن  و  دنیب ، یم یتسرد  هب  ار  هار  هن  دنک ، یم تکرح  هنیس  هب  ای  اپ ، تسد و  اب  و  هداتفا ، ور  هب  هک  یلاح 

.دوش یم هدنامرد  دور و  یم هار  یمک  دراد ؟ یتعرس  هن  تسا و  ربخ  اب  عناوم  زا  هن 
هب مامت ، یهاگآ  تردق و  تعرس و  اب  میقتـسم  فاص و  راومه و  يا  هداج زا  هک  دنک  یم هیبشت  یتماق  تسار  دارفا  هب  ار  نانمؤم  یلو 

.دور یم شیپ  یتحار 
.مینیب یم دوخ  مشچ  اب  تسا و  نایامن  الماک  هورگ  ود  نیا  یگدنز  رد  نآ  راثآ  هک  یقیقد ؟ بلاج و  هیبشت  هچ 

240 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 67) کلملا ةروس 

يارب و  دیرفآ ، ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  وگب : : » دـیازفا یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
ةدئفالا راصبالا و  عمسلا و  مکل  لعج  مکاشنا و  يذلا  وه  لق  « ) دینک یم يرازگـساپس  رتمک  اما  داد ، رارق  بلق  مشچ و  شوگ و  امش 

(. نورکشت ام  الیلق 
مه و  شوگ )  ) نارگید راکفا  هجیتن  رب  یهاگآ  هلیسو  مه  و  مشچ )  ) داد رارق  امش  رایتخا  رد  ار  هبرجت  هدهاشم و  هلیسو  مه  دنوادخ ،

هدراذگ امـش  رایتخا  رد  ار  یلقن  یلقع و  مولع  هب  یهاگآ  يارب  مزال  رازبا  مامت  هصالخ  ار ، بلق )  ) یلقع مولع  رد  ندیـشیدنا  هلیـسو 
یفده ریسم  رد  یتمعن  ره  هک  تسا  نآ  تمعن  رکش  اریز  دروآ ، یم اج  هب  ار  گرزب  ياهتمعن  همه  نیا  ساپس  یسک  رتمک  اما  تسا ،
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.دوش هتفرگ  راک  هب  تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک 

240 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 67) کلملا ةروس 

دیرفآ و نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا  وگب : : » دیامرف یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگید  راب  هیآ 24 -) )
(. نورشحت هیلا  ضرالا و  یف  مکارذ  يذلا  وه  لق  « ) دیوش یم روشحم  وا  يوس  هب 

و دیریگ ، هرهب  تخانش  رازبا  مامت  زا  و  دیرادرب ، ماگ  مالسا  نامیا و  میقتسم  طارـص  تسار و  هار  رد  هک : تسا  نیا  هیآ  هس  نیا  مایپ 
.دینک تکرح  نادیواج  یگدنز  يوس  هب 

241 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

241 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 67) کلملا ةروس 

: دـنیوگ یم ءازهتـسا ) يور  زا   ) اهنآ : » دـیامرف یم هتخادرپ ، اهنآ  خـساپ  داعم و  نارکنم  راتفگ  هب  هطبار ، نیمه  رد  سپـس  هیآ 25 -) )
(. نیقداص متنک  نا  دعولا  اذه  یتم  نولوقی  و  ( !؟» تسا ینامز  هچ  تمایق  هدعو  نیا  دیئوگ  یم تسار  رگا 

241 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 67) کلملا ةروس 

يراکـشآ هدـنهد  میب  اهنت  نم  و  تسادـخ ، دزن  اهنت  نآ  ملع  وگب : اهنآ  هب  : » دـیوگ یم خـساپ  نینچ  اـهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 26 -) )
(. نیبم ریذن  انا  امنا  هللا و  دنع  ملعلا  امنا  لق  « ) متسه

هلـصاف رگا  و  دنتفر ، یم ورف  تلفغ  رد  مدرم  تشاد  يدایز  هلـصاف  هاگره  دوب  مولعم  تمایق  خـیرات  رگا  هک  ارچ  دـشاب  نینچ  دـیاب  و 
.دنام یم مامتان  یتیبرت  ياهفده  لاح ، ره  رد  و  دندرک ، یم ادیپ  رارطضا  هب  هیبش  یتلاح  دوب  مک 

241 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 67) کلملا ةروس 

هب ددرگ » یم هایس  تشز و  نارفاک  تروص  دننیب  یم کیدزن  زا  ار  یهلا ) هدعو   ) نآ هک  یماگنه  : » دیازفا یم هیآ ، نیا  رد  هیآ 27 -) )
(. اورفک نیذلا  هوجو  تئیس  ۀفلز  هوار  املف   ) دراب یم نآ  زا  هودنا  مغ و  راثآ  هک  يا  هنوگ

(. نوعدت هب  متنک  يذلا  اذه  لیق  و  «! ) دیتشاد ار  نآ  ياضاقت  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش : یم هتفگ  اهنآ  هب  «و 

241 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 67) کلملا ةروس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  لق »  » هملک اب  همه  تسا و  کلم »  » هروس تایآ  نیرخآ  هک  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  هیآ 28 -) )
.تسا سکعنم  تایآ ، نیا  رد  شرگید  ياه  هبنج هک  هدش ، رافک  اب  لبق  تایآ  رد  هک  تسا  یئاهثحب  همادا  دوش  یم عورش 

وا نیئآ  يو  گرم  اب  هک  دندرک  یم نامگ  دنتـشاد و  ار  شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  گرم  راظتنا  ابلاغ  هک  اهنآ  هب  تسخن 
ار راـظتنا  نیمه  هشیمه  نیتـسار  ناربـهر  هراـب  رد  هدروخ  تسکـش  نانمـشد  بلاـغ  و  دـبای - یم ناـیاپ  زیچ  همه  دوش و  یم هدـیچرب 

دهد رارق  محرت  دروم  ای  دنک ، كاله  دنتـسه ، نم  اب  هک  یناسک  مامت  ارم و  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب : : » دیامرف یم دنراد -
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نم نیرفاکلا  ریجی  نمف  انمحر  وا  یعم  نم  هللا و  ینکلها  نا  متیار  لق ا  ( ؟» دـهد یم هاـنپ  كاـندرد  باذـع  زا  ار  نارفاـک  یـسک  هچ 
(. میلا باذع 

ص: ج5 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ار  وا  گرم  ياضاقت  دندرک و  یم نیرفن  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هکم ، نارفاک 
242

.داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  قوف  هیآ  دوش ، یم هدیچرب  زین  شتوعد  دورب ، ایند  زا  ترضح  نآ  رگا  هک  نیا  نامگ  هب  دنتشاد 

242 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 67) کلملا ةروس 

لکوـت وا  رب  و  هدروآ ، ناـمیا  وا  هب  اـم  تسا ، ناـمحر  دـنوادخ  وا  وـگب : اـهنآ  هب  : » دـیازفا یم نخـس  نـیمه  هـمادا  رد  و  هیآ 29 -) )
یف وه  نم  نوملعتـسف  انلکوت  هیلع  هب و  انمآ  نمحرلا  وه  لق  « ) تسا راکـشآ  یهارمگ  رد  یـسک  هچ  دیناد  یم يدوز  هب  و  میا ، هدرک

(. نیبم لالض 
نامحر يادخ  وا  تسا ، نشور  شلیلد  میا ، هدیزگرب دوخ  تسرپرـس  لیک و  یلو و و  ار  وا  و  میا ، هدروآ نامیا  ادخ  هب  ام  رگا  ینعی ،

!؟ دنا هدرک يراک  هچ  امش  ياهدوبعم  اما  هتفرگ ، ارف  ار  نمشد  تسود و  شماعنا  ضیف  و  هدیسر ، اج  همه  شماع  تمحر  تسا ،

242 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 67) کلملا ةروس 

هب : » دیوگ یم دـنلفاغ ، نآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـنوادخ  ماع  تمحر  زا  قادـصم  کی  رکذ  ناونع  هب  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 30 -) )
امش سرتسد  رد  اراوگ  يراج و  بآ  دناوت  یم یسک  هچ  دور  ورف  نیمز  رد  امـش  نیمزرـس )  ) ياهبآ رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب : اهنآ 

(. نیعم ءامب  مکیتأی  نمف  اروغ  مکؤام  حبصا  نا  متیار  لق ا  ( !؟» دهد رارق 
وا رتسگ  ناهج  لدـع  و  جـع - يدـهم - ترـضح  روهظ  هب  ریخا  هیآ  هدیـسر ، ام  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  زا  هک  یتاـیاور  رد 

تادوجوم تایح  هیام  هک  تسا  يراج  بآ  هب  طوبرم  هیآ  رهاظ  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ، قیبطت »  » باـب زا  همه  هک  تسا  هدـش  ریـسفت 
.تسا یناسنا  هعماج  تایح  هیام  زین  نآ  هک  تسوا  رتسگ  ناهج  تلادع  ملع و  ماما و  دوجو  هب  طوبرم  هیآ  نطاب  و  تسا ، هدنز 

« کلم هروس  نایاپ  »
243 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

243 ص :  [ ..... 68  ] ملق هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 52  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

243 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

مالـسا ربمایپ  توبن  هلأسم  روحم  رب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  ارچ  تسا  یّکم »  » ياه هروس اـب  گـنهامه  ـالماک  هروس  نیا  تاـیآ  ياوتحم 
نافلاخم دیدهت  راذنا و  و  تماقتـسا ، ربص و  هب  توعد  و  دـندناوخ ، یم نونجم  ار  وا  هک  ینانمـشد  اب  هزرابم  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 
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.دنز یم رود  یهلا ، باذع  هب 
: درک هصالخ  شخب  تفه  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ثحابم  هتفر  مه  يور 

اب ار  نآ  و  دزادرپ ، یم وا  هتـسجرب  قالخا  اـصوصخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هژیو  تافـص  زا  یتمـسق  رکذ  هب  تسخن  - 1
.دنک یم دیکأت  يدکؤم  ياهتمسق 

.دیامن یم وگزاب  ار  وا  نانمشد  هدیهوکن  قالخا  تشز و  تافص  زا  یتمسق  سپس  - 2
.هدش نایب  تریس  تشز  ناکرشم  هب  تسا  يرادشه  تقیقح  رد  هک  ۀّنجلا » باحصا   » ناتساد يرگید  شخب  رد  - 3

.تسا هدمآ  زور  نآ  رد  رافک  باذع  تمایق و  هب  عجار  ینوگانوگ  بلاطم  يرگید  تمسق  رد  - 4
.هدش وگزاب  ناکرشم  هب  تبسن  یئاهدیدهت  اهراذنا و  يرگید  شخب  رد  - 5

ناشن ربص  تماقتسا و  تخسرس ، نانمشد  ربارب  رد  هک  دهد  یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  يرگید  شخب  رد  - 6
244 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد 

.هدروآ نایم  هب  ربمایپ  دض  رب  نانمشد  فلتخم  ياه  هئطوت نآرق و  تمظع  زا  نخس  زین  هروس  نایاپ  رد  ماجنا  رس  - 7
زا یـضعب  زا  و  دـنا ، هدرک رکذ  ن »  » هروس ار  نآ  مان  زین  یـضعب  تسا ، نآ  هیآ  نیتسخن  بسانت  هب  هروس  نیا  يارب  ملق »  » ماـن باـختنا 

.تسا ملقلا » ن و   » هروس نآ  مان  هک  دوش  یم هدافتسا  هدمآ  هروس  نیا  تلیضف  رد  هک  تایاور 

244 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ياراد هک  ار  یناـسک  باوث  دـنوادخ  دـنک  توـالت  ار  ملقلا » ن و   » هروس هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا 
«. دهد یم وا  هب  دنقالخا  نسح 

يارب ار  وا  دنوادخ  دناوخب  هلفان  ای  بجاو  زامن  رد  ار  ملقلا  هروس ن و  هک  یسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
«. دهد یم هانپ  ربق  راشف  زا  ار  وا  دریمب  هک  یماگنه  و  دراد ، یم ناما  رد  رقف  زا  هشیمه 

لمع نآ  لابند  هب  یهاگآ و  اب  مأوت  هک  تسا  یتوالت  فده  هک  دـهد  یم ناشن  و  دراد ، هروس  ياوتحم  اب  یـصاخ  بسانت  اهباوث  نیا 
.دشاب

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

244 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. ن « ) ن : » دیامرف یم تسا ، هدش  زاغآ  ن »  » عطقم فرح  اب  هک  تسا  يا  هروس اهنت  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
ملقلا و و  « ) دنـسیون یم هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  : » دیازفا یم هدرک ، دای  دنگوس  رـشب  یگدنز  لئاسم  نیرتمهم  زا  عوضوم  ود  هب  سپس 

(. نورطسی ام 
و نآ ، هب  هیبـش  يزیچ  اـی  و  ین ، هعطق  کـی  تسا : یکچوک  عوضوم  ارهاـظ  تسا  هدـش  داـی  دـنگوس  اـجنیا  رد  نآ  هب  هچنآ  عقاو  رد 

.دوش یم هدز  مقر  زیچان  ذغاک  هحفص  رب  هک  يروطس  سپس  و  گنر ، هایس  هدام  یمک 
اه و هشیدنا يرادیب  و  مولع ، لماکت  تفرشیپ و  و  یناسنا ، ياهندمت  مامت  شیادیپ  همشچ  رـس  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  عقاو  رد  اما 

245 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نتفرگ  لکش  و  راکفا ،
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« خیرات نارود   » دنک یم میسقت  نارود  ود  هب  ار  رشب  یگدنز  نارود  هک  اجنآ  ات  تسا ، رشب  یهاگآ  تیاده و  همـشچ  رـس  و  اهبهذم ،
دوخ یگدنز  يارجام  تسناوت  ناسنا  و  دش ، عارتخا  طخ  هک  دوش  یم عورـش  ینامز  زا  رـشب  خیرات  نارود  خـیرات ،» زا  لبق  نارود   » و
لزان تایآ  نیا  هک  يزور  نآ  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  دوش  یم رتراکـشآ  یماگنه  دنگوس  نیا  تمظع  دـنک ، شقن  تاحفـص  رب  ار 

اهنآ دادعت  دنتشاد  ار  نتشون  ندناوخ و  داوس  رـصتخم  یناسک  رگا  و  تشادن ، دوجو  طیحم  نآ  رد  یملق  بابرا  هدنـسیون و  تشگ ،
ندرک دای  ملق  هب  دنگوس  يرآ  دیـسر ، یمن رفن  تسیب  هب  دوب  زاجح  يداصتقا  یـسایس و  يدابع و  زکرم  هک  هّکم »  » نیمزرـس لک  رد 

.دراد یصاخ  تمظع  یطیحم  نینچ  رد 

245 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، هدش  دای  نآ  يارب  دنگوس  هک  يزیچ  هب  سپس  هیآ 2 -) )
(. نونجمب کبر  ۀمعنب  تنا  ام  « ) یتسین نونجم  وت  تراگدرورپ  تمعن  تکرب )  ) هب »

رود دوخ  زا  اوران  تبـسن  نیا  اب  ار  اهناسنا  ياـمنهار  ربهر و  و  دـننک ، یم نونج  هب  مهتم  ار  لـک  لـقع  رهظم  هک  دنتـسه  اـهنآ  هناوید 
.دنزاس یم

245 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نونمم ریغ  ارجال  کل  نا  و  « ) تسا یگشیمه  میظع و  یشاداپ  وت  يارب  و  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  و  هیآ 3 -) )
.تسا یقاب  امئاد  دوش و  یمن عطق  زگره  هک  یشاداپ  رجا و  ینعی ، نم »  » هدام زا  نونمم » »

245 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

کنا و  « ) يراد يا  هتـسجرب میظع و  قالخا  وت  و  : » دـیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يرگید  فیـصوت  رد  هیآ  نیا  هیآ 4 -) )
(. میظع قلخ  یلعل 

يا هلـصوح لمحت و  تماقتـسا و  ربص و  دـننام ، یب یتیمیمـص  افـص و  ریظن  یب یتبحم  فطل و  تسا  ناریح  نآ  رد  لقع  هک  یقالخا 
.ریذپان فیصوت 

همه زا  لبق  وت  يراد  یم زاب  دـب  راک  زا  رگا  و  یئامن ، یم تدابع  همه  زا  شیب  دوخ  وت  ینک  یم توعد  ادـخ  یگدـنب  هب  ار  مدرم  رگا 
دننز و یم گنس  تندب  رب  ینک ، یم اعد  اهنآ  يارب  دنیوگ و  یم تیازـسان  یهد ، یم زردنا  وت  دننک و  یم ترازآ  ینک  یم يراددوخ 

246 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يراد ! یم رب  ادخ  هاگرد  هب  تسد  اهنآ  تیاده  يارب  وت  دنزیر و  یم ترس  رب  غاد  رتسکاخ 
هک ما  هدـش ثوعبم  نیا  يارب  نم  قالخالا  مراکم  مّمتأل  تثعب  اّمنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 

«. منک لیمکت  ار  یقالخا  لئاضف 
، دتسیا یم تدابع  هب  اهبش  هک  دسر  یم یسک  هجرد  هب  دوخ  قلخ  نسح  اب  نمؤم  : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

«. تسا راد  هزور اهزور  و 

246 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 68) ملقلا ةروس 
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(. نورصبی رصبتسف و  « ) دننیب یم زین  نانآ  ینیب و  یم وت  يدوز  هب  : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  و  هیآ 5 -) )

246 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نوتفملا مکیاب  «! ) دننونجم امش  زا  کیمادک  هک  (- » هیآ 6 )
لـقع و گرزب  عبنم  وت  هک  داد  دـهاوخ  ناـشن  نآ  هیاـس  رد  مالـسا  عیرـس  ذوفن  تفرـشیپ و  هدـنیآ و  رد  وت  يریگعـضوم  اـهتکرح و 

.دنتساخرب زیتس  هب  باتفآ  نیا  رون  اب  هک  دنتسه  یناشافخ  هناوید  یتیارد ،
.دوب دهاوخ  رتراکشآ  رتنشور و  مه  زاب  قیاقح  نیا  تمایق  رد  هتبلا  و 

246 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

تیادـه وا  هدـش و  هارمگ  وا  هار  زا  یـسک  هچ  دـناد  یم سک  ره  زا  رتهب  تراگدرورپ  : » دـیازفا یم رتشیب  دـیکأت  يارب  زاـب  هیآ 7 -) )
(. نیدتهملاب ملعا  وه  هلیبس و  نع  لض  نمب  ملعا  وه  کبر  نا  « ) دسانش یم رتهب  زین  ار  ناگتفای 

نانیمطا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  بیترت  نیا  هب  و  دسانـش ، یم ار  دوخ  هار  سک  ره  زا  رتهب  وا  تسوا و  هار  هار ، هک  ارچ 
.دنتلالض ریسم  رد  شنانمشد  تیاده و  ریسم  رد  وا  هک  دهد  یم رتشیب 

246 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

قالخا رکذ  هب  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میظع  قالخا  رکذ  زا  دعب  نکم  يوریپ  دنتافـص  نیا  ياراد  هک  اهنآ  زا  هیآ 8 -) )
.دوش نشور  الماک  ود  نیا  نایم  هلصاف  هسیاقم ، کی  رد  ات  دزادرپ  یم وا  نانمشد 

الف « ) نکم تعاطا  دننک ) یم بیذکت  ار  وا  نیئآ  زیخاتـسر و  زور  ربمایپ و  ادخ و  هک  ي   ) ناگدننک بیذکت  زا  : » دـیامرف یم تسخن 
(. نیبذکملا عطت 

246 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

تسود اهنآ  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندیشک  شزاس  هب  يارب  اهنآ  ششوک  شالت و  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. نونهدیف نهدت  ول  اودو   ) قح ریسم  زا  فارحنا  اب  مأوت  یشمرن  دنهد » ناشن  شمرن  مه )  ) اهنآ ات  یهد  ناشن  شمرن  دنراد 

247 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

247 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

تعاطا و عنام  دناوت  یم یئاهنت  هب  کی  ره  هک  ار  یمومذم  هناگ  هن  تافص  هدرک و  یهن  اهنآ  تعاطا  زا  رگید  راب  سپـس  هیآ 10 -) )
: دیامرف یم درمش ، یم رب  ددرگ  تیعبت 

(. نیهم فالح  لک  عطت  و ال  « ) نکم تعاطا  تسا  تسپ  دنک و  یم دای  دنگوس  رایسب  هک  یسک  ره  زا  «و 
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247 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

زامه  ) .دراد رارصا  راک  نیا  رد  و  دنک » یم دش  دمآ و  ینیچ  نخس  هب  تسوجبیع و  رایـسب  هک  یـسک  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 11 -) )
(. میمنب ءاشم 

247 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

عانم « ) تسا راکهانگ  رگزواجت  ریخ و  راک  عنام  رایـسب   » هک یـسک  دـیوگ : یم فصو  نیمتفه  نیمـشش و  نیمجنپ و  رد  هیآ 12 -) )
(. میثا دتعم  ریخلل 

یناسنا هوالع  هب  نارگید ، تکرب  ریخ و  لباقم  رد  تسا  يدـس  هکلب  دـهد ، یمن هئارا  يریخ  هار  دـنک و  یمن يریخ  راکدوخ  اـهنت  هن 
زین یهانگ  هنوگره  هدولآ  تافـص ، نیا  رب  هفاضا  و  هدرک ، نییعت  یناـسنا  ره  يارب  ادـخ  هک  یقوقح  یهلا و  دودـح  زا  زواـجتم  تسا 

.تسا هدش  وا  تعیبط  ءزج  هانگ  هک  يروطب  تسه ،

247 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

نشخ و و  روخرپ ، زوت و  هنیک اهنیا  رب  هوالع  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اـهنآ  تافـص  نیمهن  نیمتـشه و  هب  ماـجنا  رـس  و  هیآ 13 -) )
(. مینز کلذ  دعب  لتع  « ) تسا ماندب 

يدارفا هنوـگچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صخـش  ناـفلاخم  نآرق و  مالـسا و  ناـفلاخم  هک  دزاـس  یم نشور  نآرق  بیترت  نیا  هب 
تفلاخم يدارفا  نینچ  ریغ  زا  یتسار  هب  و  بسن ، لصا و  یب راکهنگ ، زواجتم  نیچ ، نخس  وجبیع ، تسپ ، وگغورد ، يدارفا  دنا ، هدوب

.دور یمن راظتنا  یگرزب  حلصم  نانچ  اب 

247 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

اذ ناک  نا   ) ینک يوریپ  وا  زا  تسا » ناوارف  نادنزرف  لام و  بحاص  هک  نیا  رطاخ  هب  ادابم   » دـهد یم رادـشه  هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
(. نینب لام و 

رب وا  یلمع  شور  یبتکم و  طخ  ات  ینعم ، نیا  رب  تسا  يدیکأت  تقیقح  رد  تایآ  نیا  و  دـش ، یمن میلـست  زگره  ربمایپ  کش  نودـب 
.دشاب هتشادن  يراظتنا  نینچ  نمشد  تسود و  زا  سک  چیه  و  ددرگ ، راکشآ  همه 

247 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

248 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تافص  نینچ  ياراد  هک  ار  دارفا  هنوگ  نیا  لمعلا  سکع  هیآ  نیا  هیآ 15 -) )
ياه هناسفا اهنیا  دـیوگ : یم دوش  یم هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم هداد ، ناشن  یهلا  تاـیآ  ربارب  رد  دنتـسه  تسپ 

(. نیلوالا ریطاسا  لاق  انتایآ  هیلع  یلتت  اذا  «! ) تسا ناینیشیپ  یفارخ 
.دریگ یم هلصاف  دنوادخ  تایآ  زا  تشز  بسچ  رب  نیا  هناهب و  نیا  اب  و 
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248 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

: دیازفا یم هتشادرب ، هدرپ  هورگ  نیا  ياهتازاجم  زا  یکی  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
(. موطرخلا یلع  همسنس  «! ) میهن یم گنن  غاد  تمالع و  وا  ینیب  رب  يدوز  هب  ام  »

هتفگ لیف  كوخ و  دروم  رد  اـهنت  هک  ینیب ) « ) موطرخ  » هب ریبعت  اریز  اـهنآ ، نتخاـس  لـیلذ  تیاـهن  رب  اـسر  اـیوگ و  تسا  يریبعت  نیا 
رد هک  هنوگ  نامه تسا  تزع  یگرزب و  زا  هیانک  الومعم  برع  تغل  رد  ینیب  هک ، نیا  مود  و  تساهنآ ، يارب  ینشور  ریقحت  دوش  یم

تمـالع هک  نیا  موـس  دـیهد و  داـب  رب  ار  وا  تزع  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دـیلامب  كاـخ  هـب  ار  وا  ینیب  میئوـگ  یم یتـقو  زین  یـسراف 
رد و  دوش ، یمن يراذـگ  تمالع اهنآ  ینیب  رب  اـصوصخم  اـهنآ  تروص  رد  تاـناویح  رد  یتح  تسا ، تاـناویح  صوصخم  ندراذـگ 

: دیوگ یم اسر  ینایب  اب  اهنیا  همه  تسا ، هدش  یهن  راک  نیا  زین  مالسا 
.دندرگ ناگمه  تربع  هک  دنک  یم لیلذ  نانچ  ار  شکرس  زواجتم  هاوخ  دوخ  رگنایغط  دارفا  نینچ  نیا  دنوادخ 

248 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

دوب رورغم  هاوخدوخ و  نادنمتورث  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  بسانت  هب  ۀنجلا !» باحصا   » زیگنا تربع  ناتساد  هیآ 17 -) )
.دنک یم رکذ  دندوب ، يزبسرس  مرخ و  غاب  ياراد  هک  نیشیپ  نادنمتورث  زا  يا  هدع هراب  رد  ار  یناتساد  اجنیا  رد 

(. ۀنجلا باحصا  انولب  امک  مهانولب  انا  « ) میدرک شیامزآ  ار  غاب  نابحاص  هک  هنوگ  نامه  میدومزآ  ار  اهنآ  ام  : » دیامرف یم تسخن 
رب نآ  زا  زاـین  ردـق  هب  وا  تشاد ، رارق  نمؤـم  يدرمریپ  راـیتخا  رد  هدوـب - نـمی  رد  روهـشم  قـبط  هـک  غاـب - نـیا  دوـب : نـینچ  ارجاـم 

لوصحم هب  دوخ  ام  دنتفگ : شنادنزرف  دیشوپ ، ایند  زا  مشچ  هک  یماگنه  اما  داد ، یم نادنمزاین  ناقحتـسم و  هب  ار  هیقب  و  تفرگ ، یم
249 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنزاس  مورحم  ار  نادنمتسم  مامت  دنتفرگ  میمصت  بیترت  نیا  هب  و  میرتراوازس ، غاب  نیا 

« دننیچب نادنتسم ) مشچ  زا  رود   ) ناهاگحبـص ار  غاب  ياه  هویم دندرک : دای  دنگوس  هک  یماگنه  ، » میدومزآ ار  اهنآ  ام  دیوگ : یم هیآ 
(. نیحبصم اهنمرصیل  اومسقا  ذا  )

249 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نونثتسی و ال   ) دنراذگن ورف  يزیچ  نادنمتسم  يارب  و  دننکن » انثتسا  نآ  زا  چیه  و  (- » هیآ 18 )
غاب کی  لوصحم  زا  یمک  دناوت  یم دشاب  دنمزاین  مه  ردق  ره  ناسنا  اریز  دوب ، اهنآ  نامیا  فعض  لخب و  زا  یـشان  اهنآ  میمـصت  نیا 

.دهد صاصتخا  نادنمزاین  هب  ار  دمآردرپ 

249 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

همه هک  یلاح  رد  دمآ  دورف  اهنآ  غاب  مامت )  ) رب ماگنه ) بش   ) ریگارف یباذع  اما  : » دـیازفا یم نخـس  نیا  همادا  رد  سپـس  هیآ 19 -) )
(. نومئان مه  کبر و  نم  فئاط  اهیلع  فاطف  « ) دندوب باوخ  رد 

249 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 68) ملقلا ةروس 
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زج و  دش » یناملظ  هایس و  بش  نوچمه  زبسرس  غاب  نآ   » هک دش  طلـسم  نآ  رب  نانچ  رابگرم  يا  هقعاص نازوس و  یـشتآ  هیآ 20 -) )
(. میرصلاک تحبصاف   ) دنامن یقاب  نآ  زا  رتسکاخ  یتشم 

249 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

« دندز ادص  ار  رگیدـکی  ناهاگحبـص   » تسا هویم  ندـیچ  يارب  هدامآ  ناشرابرپ  ياهتخرد  هک  نیا  نامگ  هب  غاب  نابحاص  هیآ 21 -) )
(. نیحبصم اودانتف  )

249 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

نا مکثرح  یلع  اودغا  نا  «! ) دیراد ار  اه  هویم ندیچ  دصق  رگا  دینک ، تکرح  دوخ  غاب  رازتشک و  يوس  هب  هک  : » دنتفگ و  هیآ 22 -) )
(. نیمراص متنک 

249 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نوتفاختی مه  اوقلطناف و  :« ) دنتفگ یم مه  اب  هتسهآ  هک  یلاح  رد  دندرک  تکرح  غاب ) يوس  هب   ) اهنآ  » بیترت نیا  هب  هیآ 23 -) )

249 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نیکسم مکیلع  مویلا  اهنلخدی  نا ال  «! ) دوشن امش  رب  دراو  ریقف  کی  یتح  زورما  دیشاب  بظاوم  (- » هیآ 24 )
غاب ینیچ  هویم  هک  دندوب  یمایا  نینچ  راظتنا  رد  لاس  همه  ارقف  زا  یعمج  ردپ ، کین  لامعا  هقباس  رطاخ  هب  هک  دسر  یم رظن  هب  نینچ 

لامتحا سک  چـیه  هک  دـندرک  تکرح  هنایفخم  نانچ  فلخان  لیخب و  نادـنزرف  نیا  اذـل  و  ددرگ ، اهنآ  دـئاع  يا  هرهب دوش و  عورش 
.هدیسر ارف  يزور  نانچ  دهدن 

250 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

250 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

درح یلع  اودـغ  و  « ) دـننک يریگولج  نادنمتـسم  زا  تردـق  اب  هک  دنتـشاد  میمـصت  ناهاگحبـص  اهنآ  ، » بیترت نیا  هب  و  هیآ 25 -) )
(. نیرداق

250 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نولاضل انا  اولاق  اهوار  املف  « ) میهارمگ ام  اقح  دنتفگ : دندید  ار  نآ  دندش و ) غاب  دراو   ) هک یماگنه   » اما هیآ 26 -) )

250 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 68) ملقلا ةروس 
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(. نومورحم نحن  لب  « ) میمورحم ام  هکلب   » هتفر تسد  زا  زیچ  همه  دندوزفا : سپس  هیآ 27 -) )
مه و  يدام ، دمآرد  زا  مورحم  مه  میدـش ، مورحم  رتشیب  همه  زا  نامدوخ  اما  دـینک  مورحم  ار  نادـنمزاین  نادنمتـسم و  میتساوخ  یم

.يونعم تاکرب 

250 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

مهطسوا ا لاق  «! ) دییوگ یمن ادخ  حیبست  ارچ  متفگن  امش  هب  ایآ  تفگ : دوب  رتلقاع  همه  زا  هک  اهنآ  زا  یکی   » نایم نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. نوحبست ول ال  مکل  لقا  مل 

هب شوگ  یـسک  یلو  درک ، یم یهن  صرح  لـخب و  زا  ار  اـهنآ  هک  دوـب  ینمؤـم  درف  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دوـش  یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.داد یمن شفرح 

250 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

ملظ و هنوگره  زا   ) ام راگدرورپ  تسا  هزنم  دـنتفگ :  » دـندرک و فارتعا  دوخ  هاـنگ  هب  دـندش و  رادـیب  يا  هظحل زین  اـهنآ  هیآ 29 -) )
(. نیملاظ انک  انا  انبر  ناحبس  اولاق   ) نارگید رب  مه  میدرک و  متس  نتشیوخ  رب  مه  میدوب » ملاظ  ام  املسم  متس )

250 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

ضعب یلع  مهـضعب  لبقاف  « ) دـنتخادرپ مه  تمالم  هب  هدرک ، رگیدـکی  هب  ور  سپـس   » تفاین همتاـخ  اـجنیا  هب  بلطم  یلو  هیآ 30 -) )
(. نوموالتی

.درک یم شنزرس  ادیدش  ار  وا  تخادنا و  یم يرگید  شود  هب  ار  یلصا  هانگ  شیوخ  ياطخ  هب  فارتعا  نیع  رد  مادک  ره  الامتحا  و 
یلـصا لـماع  دراد  یعـس  مادـک  ره  هاـنگ ، هب  فارتعا  نیع  رد  دـنوش  یم راـتفرگ  یهلا  باذـع  لاـگنچ  رد  هک  یناـملاظ  همه  يرآ !

.درمشب يرگید  ار  دوخ  یتخبدب 

250 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

رگنایغط هک  ام  رب  ياو  دـنتفگ :  » دـش دـنلب  ناشدایرف  دـندش  هاگآ  دوخ  یتخبدـب  قمع  هب  هک  یماگنه  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 31 -) )
(. نیغاط انک  انا  انلیو  ای  اولاق  «! ) میدوب

251 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  فارتعا  اجنیا  رد  و  دندرک ، متس  و  ملظ »  » هب فارتعا  لبق  هلحرم  رد  اهنآ 
.ملظ زا  رتالاب  تسا  يا  هلحرم نایغط  تقیقح  رد  و  نایغط » »

251 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

و دندروآ ، وا  هاگرد  هب  ور  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  هانگ و  هب  فارتعا  يرایـشه و  يرادیب و  نیا  زا  دـعب  اهنآ  ماجنا  رـس  هیآ 32 -) )
(. اهنم اریخ  انلدبی  نا  انبر  یسع  « ) دهدب ام  هب  نآ  ياج  هب  نآ  زا  رتهب  دشخبب و ) ار  ام  ناهانگ   ) نامراگدرورپ میراودیما  : » دنتفگ
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انبر یلا  انا   ) میبلط یم وا  نایاپ  یب تردـق  زا  زین  ار  لکـشم  نیا  لح  میا و  هتـسب لد  شکاپ  تاذ  هب  و  میدـنم » هقالع وا  هب  اـم  هک  ارچ  »
(. نوبغار

251 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

و ایند ) رد  دـنوادخ   ) باذـع تسا  هنوگ  نیا  دـیامرف : یم یناگمه  سرد  یلک و  يریگ  هجیتن کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
(. نوملعی اوناک  ول  ربکا  ةرخآلا  باذعل  باذعلا و  کلذک  « ) دنتسناد یم رگا  تسا  رتگرزب  مه  نآ  زا  ترخآ  باذع 

ار زیچ  همه  ددرگ ، هریچ  امـش  رب  یبلط  راصحنا  حور  و  دـیوش ، رورغم  تسم و  يدام  تاناکما  تورث و  لام و  رطاخ  هب  رگا  زین  امش 
.تشاد دیهاوخن  نیا  زا  رتهب  یتشونرس  دینک ، مورحم  ار  نادنمزاین  و  دیهاوخب ، دوخ  يارب 

251 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

اب هسیاقم  رد  ات  دـهد ، یم رارق  مه  لباقم  رد  ار  نابوخ  نادـب و  یگدـنز  لاـح  حرـش  هک  تسا  نیا  نآرق  شور  میناد  یم هیآ 34 -) )
.دنوش هتخانش  رتهب  رگیدکی 

ناراکزیهرپ لاح  رکذ  هب  اجنیا  رد  زبسرس ) مرخ و  غاب  نابحاص  « ) ۀّنجلا باحصا   » كاندرد تشونرـس  رکذ  زا  دعب  شور  نیمه  قبط 
(. میعنلا تانج  مهبر  دنع  نیقتملل  نا  « ) تسا تشهب  تمعنرپ  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  ناراکزیهرپ  يارب  : » دیوگ یم هتخادرپ ،

هدیـسرن یناسنا  چـیه  رکف  هب  هک  یئاهتمعن  رب  هوالع  تساـجنآ ، رد  نآ  عون  نیرتلماـک  دوش  روصت  یتمعن  ره  هک  تشهب  زا  یئاـهغاب 
.تسا

251 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

ام عضو  ایند  رد  هک  روط  نامه  دندرک  یم اعدا  هک  دـندوب  هاوخ  دوخ  نادـنمتورث  ناکرـشم و  زا  یعمج  هک  اجنآ  زا  یلو  هیآ 35 -) )
، دـنک یم همکاحم  هکلب  هداد  رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  اهنآ  ادـیدش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تسا ، بوخ  رایـسب  زین  تمایق  رد  تسا  یلاع 

252 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نوچمه  دنمیلست ) تلادع  قح و  ربارب  رد  هک   ) ار ینانمؤم  ایآ  : » دیامرف یم
(. نیمرجملاک نیملسملا  لعجنف  ا  ( ؟» میهد رارق  نامرجم  ناکرشم و 

252 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نومکحت فیک  مکل  ام  ( !؟» دینک یم يرواد  هنوگچ  دوش ؟ یم هچ  ار  امش  (- » هیآ 36 )
هاگـشیپ رد  مه  نآ  دشاب ؟ ناسکی  بلط  راصحنا  رگراثیا و  مرجم ، عیطم و  ملاظ ، لداع و  تشونرـس  دنک  یم رواب  یلقاع  ناسنا  چیه 

.دنوادخ

252 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

یباتک ایآ   » دیراد نآ  رب  لقن »  » زا یلیلد  ایآ  هدشن  نومنهر  یمکح  نینچ  هب  ار  امـش  درخ ، لقع و  رگا  دیازفا : یم سپـس  هیآ 37 -) )
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(. نوسردت هیف  باتک  مکل  ما  ( ؟»...  دیناوخ یم سرد  نآ  زا  هک  دیراد 

252 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نوریخت امل  هیف  مکل  نا  ( !؟» تسامش نآ  زا  دینک  یم رایتخا  امش  ار  هچنآ  هک  (- » هیآ 38 )
رد هن  دـنک و  یم مکح  نآ  هب  لقع  هن  هک  تسا  ینخـس  نیا  دنـشاب ، نیملـسم  زارطمه  ناتدوخ  نوچمه  ینامرجم  دـیراد  راظتنا  امش 

.تسا هدمآ  يربتعم  باتک  چیه 

252 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

دکوم و نامیپ  دهع و  هک  نیا  ای  « ؟ دیراد اعدا  نیا  رب  لقن  لقع و  زا  یکردم  امـش  ایآ  دـهد : یم همادا  نینچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 39 -) )
مکل نا  ۀمایقلا  موی  یلا  ۀغلاب  انیلع  نامیا  مکل  ما  ( ؟» دشاب امـش  يارب  دـینک  مکح  ار  هچ  ره  هک  دـیراد  ام  رب  تمایق  زور  ات  يرمتـسم 

(. نومکحت امل 
! ددرگ وا  تالیامت  میلست  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  دهع و  ادخ  زا  هک  دنک  اعدا  دناوت  یم یسک  هچ 

252 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

نینچ نانآ  زا  کیمادک  سرپب  اهنآ  زا  : » دیازفا یم ددنب  یم نانآ  يور  هب  وس  ره  زا  ار  اههار  هک  اهشسرپ  نیا  همادا  رد  زاب  هیآ 40 -) )
مهیا مهلس   ) دراذگب ناشرایتخا  رد  ادخ  دنهاوخ  یم اهنآ  هچ  ره  ای  دنشاب  ناسکی  نانمؤم  نامرجم و  هک  دننک » یم نیمـضت  ار  يزیچ 

(. میعز کلذب 

252 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

رارق ادـخ  کیرـش  ار  اـهنآ  هک  دـنراد  ینادوـبعم  هک  نیا  اـی  : » دـیامرف یم بیجع  یـسرپزاب  نیا  زا  هلحرم  نـیرخآ  رد  و  هیآ 41 -) )
مهئاکرـشب اوتأـیلف  ءاکرـش  مهل  ما  «! ) دـنروایب ار  دوـخ  نادوـبعم  دـنیوگ  یم تـسار  رگا  دـننک ) یم تعافـش  ناـنآ  يارب  و   ) دـنا هداد

253 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
( نیقداص اوناک  نا 

؟ دنیوا هاگرد  عیفش  ادخ و  کیرش  روعش  یب شزرا و  مک  تادامج  نیا  اهتب  هک  نیا  رب  دنراد  یلیلد  نیرتمک  اهنآ  ایآ  .

253 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

کی ربارب  رد  ار  نامرجم  ناکرـشم و  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  دنتـسین ! رداق  اما  دـننک  هدجـس  دـنهاوخ  یم زور  نآ  هیآ 42 -) )
هاوخ دوخ  هورگ  نیا  دوش  نشور  ات  دهد  یم ناشن  تمایق  رد  ار  اهنآ  تشونرس  زا  يا  هشوگ اجنیا  رد  داد ، یم رارق  هدنبوک  یـسرپزاب 

؟ دنراوخ لیلذ و  ردقچ  زور  نآ  رد  اعدارپ  و 
اما دنوش  یم دوجـس  هب  توعد  ددرگ و  یم هنهرب  اهاپ  قاس  تشحو ) سرت و  تدش  زا   ) هک ار  يزور   » دـیروایب رطاخ  هب  دـیامرف : یم
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(. نوعیطتسی الف  دوجسلا  یلا  نوعدی  قاس و  نع  فشکی  موی   ) دننک دوجس  دنناوت » یمن
ناـمرجم یلو  دـنتفا ، یم هدجـس  هب  ناـنمؤم  دـنوش ، یم توعد  راـگدرورپ  ربارب  رد  عوـضخ  هدجـس و  هب  ناـگمه  زور  نآ  رد  يرآ !

! دنرادن هدجس  تردق 

253 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

مامت يراوخ  تلذ و  هداـتفا و  ریز  هب  يراسمرـش ) تدـش  زا   ) ناشیاهمـشچ هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  هیآ 43 -) )
(. ۀلذ مهقهرت  مهراصبا  ۀعشاخ  « ) هتفرگ ارف  ار  ناشدوجو 

.دریگ یم ارف  ار  ناشدوجو  مامت  تلذ  و  دننکفا ، یم ریز  هب  ار  دوخ  رس  الومعم  دنوش  یم موکحم  هاگداد  رد  هک  یماگنه  مرجم  دارفا 
یئاناوت رگید  زورما  یلو  دـندوب » ملاس  هک  یلاح  رد  دـندش  یم دوجـس  هب  توعد  ایند ) راد  رد   ) نیا زا  شیپ  اهنآ  : » دـیازفا یم سپس 

(. نوملاس مه  دوجسلا و  یلا  نوعدی  اوناک  دق  و   ) دنرادن ار  نآ 
رب تردق  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دندروآ  تمایق  هنحـص  هب  دوخ  اب  ار  یچیپرـس  درمت و  رابکتـسا و  حور  و  دندرکن ، هدجـس  زگره  اهنآ 

.دنراد هدجس 

253 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

ار نآرق ) ینعی   ) نخس نیا  هک  اهنآ  اب  ارم  نونکا  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 44 -) )
ص: ج5 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ثیدحلا .) اذهب  بذکی  نم  ینرذـف و   ) مسرب ار  اهنآ  همه  باسح  ات  راذـگاو » دـننک  یم بیذـکت 

254
: دیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  راهق  رداق  دنوادخ  هیحان  زا  دیدش  تسا  يدیدهت  نیا 

سپـس مهدـب ! اهنآ  هب  دنقحتـسم  هچنآ  ات  نک ، اهر  شکرـس  جوجل و  ناگدـننک  بیذـکت  نیا  اب  ارم  ینک ، تلاـخد  وت  دـهاوخ  یمن
(. نوملعی ثیح ال  نم  مهجردتسنس  « ) میرب یم شیپ  باذع  يوس  هب  جیردت  هب  دنناد  یمن هک  اجنآ  زا  ار  نانآ  ام  : » دیازفا یم

254 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

و  ) قـیقد مکحم و  نم  ياـه  هشقن هک  ارچ  درک ) مهاوـخن  هلجع  ناشباذـع  رد  و   ) مهد یم تشگزاـب )  ) تلهم اـهنآ  هب  و  (- » هیآ 45 )
(. نیتم يدیک  نا  مهل  یلما  و  « ) تسا دیدش ) نم  باذع 

یتمعن اـهنآ  هب  دـنوادخ  دـننک  یم هاـنگ  شکرـس  ناگدـنب  هک  یماـگنه  هاـگ  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
«. تسا یجیردت  باذع  الب و  جاردتسا و  نامه  نیا  دننک ، یم شومارف  ار  هبوت  و  دنوش ، یم لفاغ  دوخ  هانگ  زا  اهنآ  دهد ، یم

رب الب »  » هنایزات دـنوادخ  ای  و  ددرگ ، یم زاب  دوش و  یم هجوتم  شدوخ  ای  تسین ، نوریب  لاح  هس  زا  دـنک  یم هانگ  ناسنا  هک  یماـگنه 
باذع  » نامه نیا  دشخب و  یم وا  هب  تمعن  الب  ياج  هب  ادخ  درادن ، ار  ود  نیا  زا  کی  چیه  یگتسیاش  ای  و  دوش ، رادیب  ات  دزاون  یم وا 

.تسا جاردتسا »
هب ددرگ ، جاردتـسا » باذع   » تسا تمعن  ارهاظ  هک  رما  نیا  دنکن  دشاب  بقارم  یهلا  ياهتمعن  ندروآ  يور  ماگنه  هب  دیاب  ناسنا  اذل 

یثیدح رد  هکنانچ  دنتخادرپ ، یم دوخ  لامعا  يرگنزاب  هب  و  دنتفر ، یم ورف  رکف  رد  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  رادـیب  ناناملـسم  لیلد  نیمه 
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يدنزرف دومرف ، يزور  نم  هب  مدرک  بلط  یلام  دنوادخ  زا  نم  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دشاب ! جاردتسا »  » نیا دنکن  مسرت  یم نم  درک ، تمحرم  نم  هب  مدرک  بلط  يا  هناخ دیشخب ، نم  هب  متساوخ 

(. تسا تمعن  « ) تسین جاردتسا  تسا  یهلا  رکش  دمح و  اب  مأوت  اهنیا  رگا  »

254 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

، دیازفا یم نآ  رب  رگید  لاؤس  ود  اجنیا  رد  دوب ، هدش  نامرجم  ناکرشم و  زا  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یئاهیـسرپزاب  همادا  رد  هیآ 46 -) )
255 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  وت  هک  نیا  ای  : » دیوگ یم تسخن 

(. نولقثم مرغم  نم  مهف  ارجا  مهلئست  ما  ( ؟» تسا نیگنس  اهنآ  يارب  شتخادرپ  هک  یبلط  یم يدزم  اهنآ 
نآ رب  رداـق  اـهنآ  دـنزادرپب و  نآ  لـباقم  رد  دـیاب  ینـالک  دزم  رجا و  دراد و  جرخ  وت  توعد  ندینـش  هک  تسا  نیا  اـهنآ  هناـهب  رگا 

يدزم ادخ  ناربمایپ  زا  يرگید  ربمایپ  چیه  هن  و  ینک ، یمن هبلاطم  یشاداپ  رجا و  اهنآ  زا  اقلطم  وت  و  تسا ، یغورد  نخس  نیا  دنتسین 
.دندرک هبلاطم 

255 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

لقتنم رگیدـکی  هب  و  دنـسیون » یم ار  نآ  و  تساـهنآ ، دزن  بیغ  رارـسا  اـی  : » دـیازفا یم وـگتفگ ، نـیمه  هـمادا  رد  سپـس  هیآ 47 -) )
(. نوبتکی مهف  بیغلا  مهدنع  ما  ( ؟ دنناسکی ناناملسم  اب  اهنآ  هک  تسا  هدمآ  رارسا  نیا  رد  و  دننک ، یم

255 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

درشف یم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بلق  نانچ  هاگ  مالسا  نانمـشد  ناکرـشم و  یقطنم  یب یتخـسرس و  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 48 -) )
، دـنک یم یئابیکـش  ربص و  هب  رما  و  هداد ، يرادـلد  ار  شربماـیپ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـنک ، نیرفن  اـهنآ  دروم  رد  تشاد  ناـکما  هک 

: دیامرف یم
(. کبر مکحل  ربصاف  « ) شاب تراگدرورپ  نامرف  رظتنم  نک و  ربص  تسا  نینچ  هک  نونکا  »

هداد اـهنآ  هب  هک  اـهتلهم  نیا  نادـب  و  دزاـس ، مهارف  ار  تنانمـشد  تسکـش  تناراـی و  وت و  يزوریپ  لـئاسو  دـنوادخ  اـت  شاـب  رظتنم 
.تسا جاردتسا  باذع  عون  کی  دوش  یم

كرت تازاجم  راتفرگ  و  درک ، هلجع  شموق  تازاجم  ياضاقت  رد  هک  شابم » سنوی ] یهام -[  بحاـص  دـننام  و  : » دـیازفا یم سپس 
(. توحلا بحاصک  نکت  و ال   ) دش یلوا 

(. موظکم وه  يدان و  ذا  « ) دناوخ یهام ) مکش  نورد  زا   ) ار ادخ  هودنا  تیاهن  اب  هک  نامز  نآ  رد  »
یهزنم تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک  دز  ادص  اهتملظ  نایم  رد  وا   » تسا هدمآ  ایبنا  هروس  هیآ 87  رد  هک  تسا  نامه  ادن »  » نیا زا  روظنم 

«. مدوب ناراکمتس  زا  نم  وت 
.دومن ششخب  وفع و  ياضاقت  ادخ  زا  و  درک ، فارتعا  دوخ  يالوا  كرت  هب  بیترت  نیا  هب  و 

256 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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256 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

رد دـش  یم هدـنکفا  نوریب  یهام ) مکـش  زا   ) دوب هدـماین  شیرای  هب  شراـگدرورپ  تمحر  رگا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 49 -) )
(. مومذم وه  ءارعلاب و  ذبنل  هبر  نم  ۀمعن  هکرادت  نا  ول ال  « ) دوب هدیهوکن  هک  یلاح 

.تسا یهلا  تمحر  لومش  هبوت و  قیفوت  نامه  قوف  هیآ  رد  تمعن »  » زا روظنم 

256 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

(. نیحلاصلا نم  هلعجف  هبر  هابتجاف  « ) داد رارق  ناحلاص  زا  دیزگرب و  ار  وا  شراگدرورپ  یلو  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 50 -) )
.دندروآ نامیا  یگمه  و  دمآ ، اهنآ  غارس  هب  وا  دراذگ و  وا  هدهع  رب  اددجم  ار  شموق  تیاده  تیرومأم  نآ  لابند  هب  و 

256 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

تقیقح رد  دهد ، یم لیکـشت  ار  ملق »  » هروس نایاپ  هک  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  دـنناوت ! یمن اما  دـننک  دوبان  ار  وت  دـنهاوخ  یم هیآ 51 -) )
تـسخن هدـمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نانمـشد  هیحان  زا  نونج  تبـسن  هراب  رد  هروس  نیا  زاـغآ  رد  هک  تسا  يزیچ  بیقعت 

وا دـنیوگ : یم دـنربب و  نیب  زا  ار  وت  دوخ  مخز  مشچ  اب  دنونـش  یم ار  نآرق  تایآ  هک  یماـگنه  نارفاـک  تسا  کـیدزن  : » دـیامرف یم
(. نونجمل هنا  نولوقی  رکذلا و  اوعمس  امل  مهراصباب  کنوقلزیل  اورفک  نیذلا  داکی  نا  و  « ) تسا هناوید 

دننزب مشچ  ار  وت  دـنهاوخ  یم هک  دـننک  یم باجعا  نآ  ربارب  رد  دـنوش و  یم بوذـجم  ردـقنآ  دنونـش  یم ار  نآرق  تایآ  یتقو  اهنآ 
نیا و  يا ، هناوید وت  دـنیوگ : یم لاـح  نیع  رد  اـما  دـشاب ) زیگنا  باـجعا  رایـسب  هک  تسا  يروـما  ربارب  رد  ـالومعم  ندز  مشچ  اریز  )

؟ اجک ذوفنرپ  باذج و  زیگنا  باجعا  تایآ  نیا  اجک و  یئوگ  ناشیرپ  هناوید و  تسا ، روآ  تفگش یتسار 

256 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 68) ملقلا ةروس 

هراشا

الا وه  ام  و  « ) تسین نایناهج  يارب  يرادـیب  هیام  زج  نآرق )  ) نیا هک  یلاـح  رد  : » دـیازفا یم هیآ  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 52 -) )
(. نیملاعلل رکذ 

يرادـیب هیام  عومجم  رد  و  رورپحور ، شیاهتراشب  اهقیوشت و  ینعم ، رپ  شیاـهلاثم  هدـننک ، هاـگآ  شیاهراذـنا  رگنـشور ، شفراـعم 
ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داد ؟ نآ  هدنروآ  هب  نونج  تبـسن  ناوت  یم هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ، نالفاغ  يروآدای  ناگتفخ و 

257

257 ص :  دراد ..... ؟ تیعقاو  ندز  مشچ  ایآ 

ار نآ  تسا  نکمم  دنرگنب  يزیچ  هب  باجعا  يور  زا  یتقو  هک  تسا  یصوصخم  رثا  اهمشچ  زا  یضعب  رد  دندقتعم  مدرم  زا  يرایسب 
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.دنک هناوید  ای  رامیب  تسا  ناسنا  رگا  و  دنکشب ، مهرد  ای  دربب ، نیب  زا 
الامجا ار  يرما  نینچ  دوجو  هک  دوش  یم هدید  یفلتخم  تاریبعت  زین  یمالسا  تایاور  رد  تسین و  یلاحم  رما  یلقع  رظن  زا  هلأسم  نیا 

.دنک یم دییأت 
، تفرگ « 1 « » هیقر  » مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  ربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

دوسح و  دب ، مشچ  ره  و  يذوم ، تاناویح  گرم و  ّرـش  زا  دنوادخ  يانـسح  ءامـسا  تاملک و  مامت  هب  ار  امـش  : » دناوخ ار  اعد  نیا  و 
.مراپس یم دزرو  دسح  هک  هاگنآ 

«. دومن ذیوعت  قاحسا  لیعامسا و  يارب  میهاربا  ترضح  نینچ  نیا  : » دومرف درک و  ام  هب  یهاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپس 
« ملق هروس  نایاپ  »

__________________________________________________

زین ذیوعت »  » ار نآ  دنراد و  یم هگن  دوخ  اب  مخز  مشچ  زا  يریگولج  يارب  دارفا  دنسیون و  یم هک  تسا  یئاهاعد  هیقر »  » زا روظنم  ( 1)
.دنیوگ یم

259 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

259 ص :  [ ..... 69  ] هّقاح هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 52  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

259 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دنز یم رود  روحم  هس  رب  هروس  نیا  ثحابم 
هس اذل  و  دشاب ، یم نآ  تایصوصخ  زا  يرایسب  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  تسا  هروس  نیا  ثحب  ياهروحم  نیرتمهم  هک  لوا  روحم 

.تسا هدمآ  هروس  نیا  رد  هعقاو »  » و هعراق »  » و هقاح »  » ینعی تمایق  ياهمان  زا  مان 
رب لمتـشم  هک  دـشاب  یم نوعرف ، دومث و  داع و  موق  اصوصخم  نیـشیپ ، رفاک  ماوقا  تشونرـس  نوماریپ  هک  تسا  یئاهثحب  مود  روحم 

.تمایق نارکنم  نارفاک و  همه  يارب  تسا  يدکؤم  يوق و  ياهراذنا 
.ناگدننک بیذکت  رفیک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ماقم  نآرق و  تمظع  نوماریپ  تسا  یئاهثحب  موس  روحم 

259 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

«. دنک یم ناسآ  تمایق  رد  ار  وا  باسح  دنوادخ  دناوخب  ار  هقاح  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

259 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 
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املـسم هک  تسا  يزور   » زیخاتـسر زور  دـیامرف : یم دوش ، یم عورـش  يا  هزات ناونع  اب  مه  نآ  تمایق و  هلأسم  زا  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
(. ۀقاحلا «! ) دوش یم عقاو 

260 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

260 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀقاحلا ام  «! ) یندش عقاو  زور  هچ  (- » هیآ 2 )

260 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀقاحلا ام  كاردا  ام  و  ( ؟» تسیچ یندش  عقاو  زور  نآ  یناد  یم هچ  وت  و  (- » هیآ 3 )
دننامه دوش ، یم عقاو  اعطق  هک  تسا  يزور  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنا ، هدرک ریـسفت  تمایق  زور  ینعم  هب  ار  هقاح »  » نارـسفم مومع  اـبیرقت 

«. ۀعقاو  » هروس رد  ۀعقاولا »  » هب ریبعت 
.تسا زور  نآ  تمظع  نایب  يارب  ۀّقاحلا » ام   » هب ریبعت 

ربمایپ هب  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا ، میظع  زور  نآ  ثداوح  تمظع  يور  رتشیب  دـیکأت  يارب  مه  زاـب  ۀـقاحلا » اـم  كاردا  اـم   » هب ریبعت  و 
؟ تسا هنوگچ  زور  نآ  یناد  یمن وت  هک  دوش  یم باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

260 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

: دیازفا یم دندش ، رکنم  ایند ) رد  ار  یهلا  باذـع  لوزن  ای   ) تمایق زور  هک  دور  یم یماوقا  تشونرـس  نایب  غارـس  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. ۀعراقلاب داع  دومث و  تبذک   ) دندید ار  شموش  هجیتن  و  دندرک » راکنا  ار  یهلا  هدنبوک  باذع  داع  دومث و  موق  »

260 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀیغاطلاب اوکلهاف  دومث  اماف  « ) دندش كاله  شکرس  یباذع  اب  دومث  موق  اما  (- » هیآ 5 )
اهنآ یلو  دش ، ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  حلاص »  » ترضح دندرک ، یم یگدنز  ماش  زاجح و  نایم  یناتسهوک  هقطنم  کی  رد  دومث » موق  »

ماگنه نیا  رد  روآ ! دورف  یهد  یم هدـعو  ام  هب  هک  ار  یباذـع  یئوگ  یم تسار  رگا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  یتح  دـندرواین ، نامیا  زگره 
.داتفا نیمز  رب  ناشناج  یب ياهمسج  دیبوک و  مه  رد  ار  زیچ  همه  هظحل  دنچ  رد  و  دش ، ّطلسم  اهنآ  رب  رگناریو » يا  هقعاص »

260 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

یگدـنز نمی  اـی  برع  هریزج  هبـش  رد  فاـقحا »  » نیمزرـس رد  هک  یموق  دور ، یم داـع » موق   » تشونرـس غارـس  هب  سپـس  هیآ 6 -) )
اهنآ ربماـیپ  دنتـشاد ، توارطرپ  یئاـهغاب  و  زبسرـس ، مرخ و  یئاـهنیمز  داـبآ ، یئاهرهـش  يوق ، یمادـنا  لـیوط ، یئاـهتماق  دـندرک  یم

تایآ نیمه  رد  نآ  حرش  هک  كاندرد - یباذع  اب  دنوادخ  هک  دندناسر  یئاج  هب  ار  یشکرس  نایغط و  زین  اهنآ  دوب ، دوه »  » ترـضح
261 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا - هدمآ 
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.دیچیپ مه  رد  ار  اهنآ  یگدنز  راموط 
(. ۀیتاع رصرص  حیرب  اوکلهاف  داع  اما  و  « ) دندیسر تکاله  هب  ادص  رس و  رپ  رگنایغط و  يدابدنت  اب  داع  موق  اما  و  : » دیامرف یم تسخن 

261 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

بش و تفه  ار  نک  ناینب  دابدنت  نیا  دنوادخ ) : » ) دیازفا یم هتخادرپ ، هدـنبوک  دابدـنت  نیا  زا  يرگید  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 7 -) )
(. اموسح مایا  ۀینامث  لایل و  عبس  مهیلع  اهرخس  « ) تخاس ّطلسم  اهنآ  رب  یپ  رد  یپ  زور  تشه 

رد لخن  ناتخرد  یلاخ  وت  هدیسوپ و  ياه  هنت نوچمه  موق  نآ  هک  يدید  یم يدوب ) اجنآ  رگا   ) و : » دیوگ یم نآرق  هک  دش  نآ  هجیتن 
(. ۀیواخ لخن  زاجعا  مهناک  یعرص  اهیف  موقلا  يرتف  «! ) دنا هدش كاله  هداتفا و  نیمز  يور  داب  دنت  نیا  نایم 

ربارب رد  ندوب  یلاـخ  وت  مه  و  ار ، اـهنآ  ندـش  نک  هشیر  مه  و  دـنک ، یم صخـشم  ار  اـهنآ  تماـق  یگرزب  مه  هک  یبلاـج  هیبشت  هچ 
.درک یم اج  هب  اج  یناسآ  هب  ار  اهنآ  دابدنت  هک  يا  هنوگ هب  یهلا  ياهباذع 

261 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀیقاب نم  مهل  يرت  لهف  ( !؟» ینیب یم یقاب  ار  اهنآ  زا  یسک  ایآ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  و  هیآ 8 -) )
يزیچ زین  اهنآ  زبسرس  عرازم  و  هوکشرپ ، ياهترامع  و  دابآ ، ياهرهـش  ياه  هناریو زا  هک  تسین  داع  موق  زا  يرثا  اهنت  هن  زورما  يرآ !

.تسا هدنامن  یقاب 

261 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

« حون  » موق نوچمه  يرگید  ماوقا  غارس  هب  دومث  داع و  موق  تشذگرس  زا  يا  هشوگ رکذ  زا  دعب  اونش ؟ ياهشوگ  تساجک  هیآ 9 -) )
.دهد لد  رادیب  دارفا  هب  يرگید  تربع  سرد  اهنآ  یگدنز  زا  ات  دور  یم طول »  » موق و 

گرزب ناهانگ  بکترم  طول ] موق  هدش -[  ور  ریز و  ياهرهش  لها  نینچمه  دندوب و  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  نوعرف و  و  : » دیامرف یم
(. ۀئطاخلاب تاکفتؤملا  هلبق و  نم  نوعرف و  ءاج  و  « ) دندش

261 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

« تخاس راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندرک و  تفلاخم  ناشراگدرورپ  هداتـسرف  اب  و  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 10 -) )
262 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ۀیبار .) ةذخأ  مهذخاف  مهبر  لوسر  اوصعف  )

زین رگید  ماوقا  و  طول »  » ترضح اب  تفلاخم  هب  مودس »  » ياهرهش نانکاس  و  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  نوراه »  » و یـسوم »  » اب ناینوعرف 
« لین  » جاوما ماک  رد  ناینوعرف  دندش ، راتفرگ  باذع  یعون  هب  ناشکرس  نیا  زا  یهورگ  ره  و  دندرک ، یچیپرـس  دوخ  ربمایپ  نامرف  زا 

دوبان وحم و  گنس » زا  یناراب   » سپس و  دیدش ، هلزلز  اب  طول  موق  و  دنتـشگ ، قرغ  دوب  ناشروشک  تکرب  يدابآ و  تایح و  هیام  هک 
.دندش

262 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 
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نایغط بآ  هک  یماگنه  و  : » دیوگ یم هدرک ، اهنآ  كاندرد  تازاجم  حون و  موق  تشونرس  هب  یهاتوک  هراشا  ماجنا  رس  و  هیآ 11 -) )
(. ۀیراجلا یف  مکانلمح  ءاملا  یغط  امل  انا  « ) میدرک راوس  یتشک  رب  ار  امش  ام  درک 

، دزیر یم ورف  نامسآ  زا  بالیس  یئوگ  هک  دش  لزان  یناراب  نانچ  و  دیناشوپ ، ار  نامسآ  رات  هریت و  ياهربا  هک  دوب  نینچ  بآ  نایغط 
یهورگ اهنت  تفر ، ورف  بآ  ریز  زیچ  همه  و  دـنداد ، مه  تسد  هب  تسد  بآ  ود  ره  نیا  و  تفرگ ، ندیـشوج  نیمز  زا  زین  اه  همـشچ

.دندش یتشک  رب  راوس  حون  هارمه  هک  دندوب  ینانمؤم  دنتفای  تاجن  هک 
زورما زین  ام  دـندوب  هتفاین  تاجن  اهنآ  رگا  هک  ارچ  تساـم  ناـکاین  فالـسا و  زا  هیاـنک  میدرک ) لـمح  ار  امـش  « ) مکاـنلمح  » هب ریبعت 

.میتشادن دوجو 

262 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

هراشا

« میهد رارق  امش  يارب  يرکذت  هلیسو  ار  نآ  ات   » دوب نیا  روظنم  دیازفا : یم هدرک ، هراشا  اهتازاجم  نیا  یلصا  فده  هب  دعب  هیآ 12 -) )
( ةرکذت مکل  اهلعجنل  )

( ۀیعاو نذا  اهیعت  و  « ) دمهفب دبایرد و  ار  نآ  اونش  ياهشوگ  و  .»
هب لاصیا  و  قیرط ، هئارا  و  لامک ، ریـسم  رد  اهنآ  تیادـه  اهناسنا و  تیبرت  فدـه  هکلب  میریگب ، ماقتنا  اـهنآ  زا  میتساوخ  یمن زگره  .

.تسا هدوب  بولطم 

262 ص :  مالّسلا .....  هیلع  یلع  لئاضف  زا  يرگید  تلیضف 

اهیعت و   ) قوف هیآ  لوزن  ماگنه  هب  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  ریسفت و  زا  معا  یمالسا  فورعم  بتک  زا  يرایسب  رد 
( ۀیعاو نذا 

«. دهد رارق  قیاقح  هدنراد  هگن  اونش و  ياهشوگ  نیا  زا  ار  یلع  شوگ  هک  متساوخ  ادخ  زا  نم  : » دومرف
هشیمه هکلب  منک  شومارف  ار  نآ  هک  مدینشن  ادخ  لوسر  زا  نآ ، زا  دعب  ینخس  چیه  نم  : » دومرف یم مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  لابند  هب  و 

263 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  متشاد .» رطاخ  هب  ار  نآ 
« سابع نب  دّمحم   » زا ناهربلا »  » ریسفت و  تسا ، هدرک  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قرط  زا  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  هدزناش  مارملا » ۀیاغ   » رد

.تسا هدش  لقن  هصاخ  هماع و  قرط  زا  ثیدح  یس  هراب  نیا  رد  هک  دنک  یم لقن 
ثراو هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رارسا  هچقودنص  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  يارب  گرزب  تسا  یتلیـضف  نیا  و 
یملع لئاسم  رد  یمالسا  هعماج  يارب  هک  یتالکشم  رد  وا  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مولع  مامت 

.تسا هدمآ  احورشم  خیرات  بتک  رد  هک  دنتساوخ  یم وا  زا  ار  لکشم  لح  و  دندرب ، یم هانپ  وا  هب  نافلاخم  ناقفاوم و  دمآ  یم شیپ 

263 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 
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رد دوب ، تمایق  زیخاتـسر و  هلأسم  هب  رظان  هک  هروس  نیا  زاغآ  تاـیآ  همادا  رد  دـهد ! یم خر  گرزب  هعقاو  نآ  هک  يزور  هیآ 13 -) )
اذاف  ...« ) دوش هدیمد  روص  رد  رابکی  هک  نیا  ضحم  هب  : » دیامرف یم دنک ، یم حرطم  ار  میظع  زیخاتسر  نیا  ثداوح  زا  یئاهثحب  اجنیا 

(. ةدحاو ۀخفن  روصلا  یف  خفن 
یئادـص اب  یناهگان و  رگید ، ناهج  زاغآ  ناهج و  نیا  ناـیاپ  هک  دوش  یم هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا  میا  هدرک هراـشا  زین  ـالبق  هکناـنچ 

.تسا هدش  روپیش ) رد  ندیمد  روص » هخفن   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  دریگ  یم ماجنا  میظع 
نایاپ هخفن  ینعی ، لوا » هخفن   » هدـمآ ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ  و  ددـجم » تاـیح  هخفن   » و گرم » هخفن  : » تسا هخفن  ود  روص  هخفن 

.تسایند

263 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

و « ) دندرگ یشالتم  هدیبوک و  مه  رد  هرابکی  و  دنوش ، هتشادرب  اج  زا  اههوک  نیمز و  هک ) یماگنه   ) و : » دیازفا یم سپـس  هیآ 14 -) )
.دندرگ راومه  یشالتم و  مه  زا  هرابکی  هک  يا  هنوگ هب  ةدحاو .) ۀکد  اتکدف  لابجلا  ضرالا و  تلمح 

263 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀعقاولا تعقو  ذئمویف   ) دوش یم اپرب  زیخاتسر  و  دهد » یم يور  میظع  هعقاو  زور  نآ  رد  : » دیازفا یم سپس  هیآ 15 -) )

263 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

تقشنا و  « ) دزیر یم ورف  ددرگ و  یم تسس  دفاکش و  یم مه  زا  اهنامسآ   » هکلب دنوش ، یم یشالتم  اههوک  نیمز و  اهنت  هن  هیآ 16 -) )
(. ۀیهاو ذئموی  یهف  ءامسلا 

264 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ  دننام ، یمن رانکرب  كانتشحو  كانلوه و  هثداح  نیا  زا  ینامسآ  میظع  تارک 
.دش دنهاوخ  تسس  یشالتم و  هدنکارپ و  هتفاکش ، زین 

264 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. اهئاجرا یلع  کلملا  و   ) دنوش یم هدامآ  اهتیرومأم  ماجنا  يارب  و  دنریگ » یم رارق  نامسآ  فارطا  رد  ناگتشرف  (- » هیآ 17 )
مهقوف کبر  شرع  لمحی  و  « ) دـننک یم لمح  اهنآ  همه  زارف  رب  هتـشرف  تشه  ار  تراـگدرورپ  شرع  زور  نآ  و  : » دـیامرف یم سپس 

(. ۀینامث ذئموی 
دنتسه وا  نامرف  يرجم  هک  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  و  تسا ، دنوادخ  تموکح  شرع  هک  تسا  یتسه  ناهج  هعومجم  شرع »  » زا روظنم 

.دوش یم ریبدت 
، دنتسه نیرخآ  زا  رفن  راهچ  و  نیلوا ، زا  رفن  راهچ  تمایق  رد  ادخ  شرع  هناگتشه  نالماح  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  هک  نیا  بلاج  و 
یلع و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نیرخآ  زا  رفن  راـهچ  و  دنـشاب ، یم یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نیلوا  زا  رفن  راـهچ  اـما 

تعافش هتبلا  دشاب ، نیرخآ  نیلوا و  يارب  اهنآ  تعافش  ماقم  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  دنتسه !» مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
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.دهد یم ناشن  ار  شرع »  » موهفم شرتسگ  لاح  ره  هب  و  دنتعافش ، قیال  هک  یناسک  دروم  رد 

264 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

دـهد و یم خر  راب  ود  روص » خـفن   » هک دـش  هتفگ  هتـشذگ  تایآ  ریـسفت  رد  دـیناوخب ! ارم  لامعا  هماـن  رـشحم ، لـها  يا  هیآ 18 -) )
.مود هخفن  زا  دعب  تایآ  و  دهد ، یم ربخ  لوا  هخفن  زا  هروس  زاغآ  تایآ  میتفگ  هکنانچ 

ناهنپ امـش  ياهراک  زا  يزیچ  دـیوش و  یم هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  یگمه  زور  نآ  رد  : » دـیامرف یم اجنیا  رد  بلطم  نیمه  همادا  رد 
(. ۀیفاخ مکنم  یفخت  نوضرعت ال  ذئموی  « ) دنام یمن

.دراد يرتشیب  زورب  روهظ و  تمایق  رد  بلطم  نیا  یلو  دنتسه ، ادخ  رضحم  رد  امئاد  زین  ایند  نیا  رد  اهناسنا  ریغ  اهناسنا و  هتبلا ،
هب و  میظع ، تسا  يا  هثداح نیا  و  ددرگ ، یم الم  رب  همه  اهتین  تایقلخ و  تاـیحور و  تافـص و  هک  اـهناسنا  هناـیفخم  لاـمعا  اـهنت  هن 

ریسفت هدیزگرب  ناراکدب  گرزب  یئاوسر  زور  نامسآ ! تارک  نتفاکش  اههوک و  ندش  یشالتم  زا  رتمیظع  نارـسفم  زا  یـضعب  هتفگ 
265 ص : ج5 ، هنومن ،
.نانمؤم ریظن  یب يدنلب  رس  و 

265 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

هک دنز  یم دایرف  یلاحشوخ ) طرف  زا   ) دنهد شتسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  هک  یسک  سپ  : » دیوگ یم نآ  لابند  هب  و  هیآ 19 -) )
(. هیباتک اؤرقا  مؤاه  لوقیف  هنیمیب  هباتک  یتوا  نم  اماف  « ) دیناوخب دیریگب و  ارم  لامعا  همان  رشحم )! لها  يا  )

265 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

هراشا

و) تسا ، راک  رد  یتمایق  هک   ) متـشاد نیقی  نم  : » دیوگ یم هدرک ، هصالخ  هملک  نیا  رد  ار  دوخ  راختفا  نیرتگرزب  سپـس  هیآ 20 -) )
(. هیباسح قالم  ینا  تننظ  ینا  « ) مسر یم ملامعا  باسح  هب 

ناسنا هب  باتک  باـسح و  هب  ناـمیا  تسا  نیمه  مه  یتسار  و  تسا ، يزور  نینچ  هب  ناـمیا  رطاـخ  هب  هدـش  نم  بیـصن  هچنآ  ینعی ،
.تسا ناسنا  تیبرت  لماع  نیرتمهم  و  دنک ، یم داجیا  وا  رد  تیلوؤسم  ساسحا  دهعت و  دشخب و  یم يراگزیهرپ  اوقت و  حور 

265 ص :  لاؤس ..... : کی  هب  خساپ 

همان دییایب و  رشحم ! لها  يا  دننز : یم ادص  قوف  تایآ  قبط  هک  ینانمؤم  ایآ  هک  نیا  نآ  دوش و  حرطم  یلاؤس  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
؟ تسین ناشلامعا  همان  مامت  رد  یهانگ  رگم  دیناوخب ، ار  ام  لامعا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هلمج ، زا  درک  هدافتـسا  ثیداـحا  یـضعب  زا  ناوت  یم ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
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رد ار  ناهانگ  نیا  نم  دیامرف : یم سپـس  دریگ ، یم ناشناهانگ  رب  رارقا  دوخ  ناگدـنب  زا  تسخن  تمایق  رد  دـنوادخ  : » هک میناوخ  یم
«. دنهد یم وا  تسار  تسد  هب  ار  شتانسح  همان  طقف )  ) سپس مشخب  یم ار  نآ  مه  زورما  و  متخاس ، روتسم  امش  يارب  ایند 

265 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

( ـالماک  ) یگدــنز کـی  رد  وا  سپ  : » دــیامرف یم هدرک ، ناـیب  ار  یناـسک  نـینچ  ياهــشاداپ  زا  يا  هشوـگ هـیآ  نـیا  رد  هـیآ 21 -) )
(. ۀیضار ۀشیع  یف  وهف  « ) تشاد دهاوخ  رارق  شخبتیاضر 

265 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

رارق یلاع » یتشهب  رد   » وا دـیازفا : یم رتشیب  حیـضوت  يارب  یلو  تسا ، هتفگ  ار  اـهینتفگ  همه  هلمج  کـی  نیمه  اـب  هچرگ  هیآ 22 -) )
(. ۀیلاع ۀنج  یف   ) دراد

.تسا هدرکن  روصت  یتح  هدینشن و  هدیدن و  ار  نآ  دننام  سک  چیه  هک  تسالاو  عیفر و  ردقنآ  هک  یتشهب 
266 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

266 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀیناد اهفوطق  « ) تسا سرتسد  رد  شیاه  هویم  » هک یتشهب  هیآ 23 -) )
نودب شیاهتمعن  مامت  الوصا  و  شرابرپ ، ناتخرد  هب  ندش  کیدزن  يارب  یلکـشم  هن  و  تسا ، راک  رد  اه  هویم ندیچ  يارب  یتمحز  هن 

.تسا سرتسد  رد  انثتسا 

266 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

ربارب رد  اراوگ ، دـیماشایب  دـیروخب و  ، » هدرک نایب  نینچ  نایتشهب  نیا  هب  ار  دـنوادخ  زیمآ  تبحم  باـطخ  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 24 -) )
(. ۀیلاخلا مایالا  یف  متفلسا  امب  ائینه  اوبرشا  اولک و  « ) دیداد ماجنا  هتشذگ  مایا  رد  هک  یلامعا 

لـضف و قفا  رد  هک  یماـگنه  زیچاـن  لاـمعا  نیا  هتبلا  تسامـش  لاـمعا  شاداـپ  اـهنیا  تسین ، باـسح  یب گرزب  ياـهتمعن  نیا  يرآ !
.تسا هدش  یهتنم  یتارمث  نینچ  هب  هتفرگ  رارق  یهلا  تمحر 

266 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

یلو دوش ، یم هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  دوب  ینانمؤم  و  نیمیلا » باحـصا   » زا نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 25 -) )
.دزاس یم نشور  الماک  ار  ود  نآ  عضو  هسیاقم  کی  رد  و  هتخادرپ ، لامشلا » باحصا   » ینعی اهنآ  لباقم  هطقن  هب  تسرد  هیآ  نیا 

نم هب  ار  ملاـمعا  هماـن  زگره  شاـک  يا  دـیوگ : یم دـنهدب  شپچ  تـسد  هـب  ار  شلاـمعا  هماـن  هـک  یـسک  اـما  : » دـیامرف یم تـسخن 
(. هیباتک توأ  مل  ینتیل  ای  لوقیف  هلامشب  هباتک  یتوأ  نم  اما  و  «! ) دنداد یمن
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266 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. هیباسح ام  ردا  مل  و  ( ؟» تسیچ نم  باسح  متسناد  یمن و  (- » هیآ 26 )

266 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. ۀیضاقلا تناک  اهتیل  ای   ) داد یم نایاپ  راب  ترسح یگدنز  نیا  هب  و  دیسر !» یم ارف  مگرم  شاک  يا  (- » هیآ 27 )
نامه دنک ، هطبار  عطق  یلکب  شا  هتـشذگ اب  دـنک  یم وزرآ  دراد ، رابررـش  يا  هلان و  راب ، ترـسح یهآ  گرزب ، هاگداد  نآ  رد  يرآ !

: تسا هدمآ  زین  أبن  هروس  هیآ 40  رد  هک  هنوگ 
ابارت تنک  ینتیل  ای  رفاکلا  لوقی 

(!« مدش یمن باذع  راتفرگ  و   ) مدوب كاخ  شاک  يا  دیوگ : یم زور  نآ  رد  رفاک 

266 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

هب و  درکن » زاین  یب ارم  زگره  متورث  لام و  : » دـیوگ یم هدوشگ ، فارتعا  هب  ناـبز  راـکهنگ  مرجم  نیا  دـیازفا : یم سپـس  هیآ 28 -) )
267 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نم  یگراچیب  زور  هک  زورما  درد 

(. هیلام ینع  ینغا  ام   ) دروخن تسا 

267 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. هیناطلس ینع  کله  «! ) تفر تسد  زا  زین  نم  تردق   » هکلب دومنن  نم  زا  یلکشم  لح  درکن و  زاین  یب ارم  ملاوما  اهنت  هن  هیآ 29 -) )
همه مرضاح ، یهلا  لدع  هاگداد  رد  يراسمرش ، تلذ و  تیاهن  رد  و  یهت ، تسد  اب  زورما  و  ماقم ، هن  و  دمآ ، راک  هب  لام  هن  هصالخ 

.تسا هدیرب  اج  همه  زا  مدیما  و  هتفر ، داب  رب  متردق  هدش ، عطق  تاجن  بابسا 
یتربع سرد  قوف و  تایآ  ياوتحم  رب  تسا  يدیکأت  همه  هک  هدش  لقن  يرایسب  ياهتـشذگرس  اجنیا  رد  زیگنا ! تربع  ناتـساد  کی 

: هلمج زا  دنهانگ ، تلفغ و  رورغ و  هدولآ  اپ  ات  رس  هدرک ، ماقم  لام و  رب  هیکت  هک  اهنآ  يارب  تسا 
یبیبط داد  روتسد  دش  دیدش  ناسارخ  رد  دیشرلا  نوراه  يرامیب  هک  یماگنه  : » هدش لقن  نینچ  حئاصن »  » باتک زا  راحبلا » ۀنیفس   » رد
هـضرع بیبط  رب  ملاـس  دارفا  زا  ناراـمیب و  زا  يرگید  عمج  راردا  اـب  ار  وا  راردا  هک  درک  شرافـس  سپـس  و  دـننک ، رـضاح  سوط  زا 

هب تفگ : تسیک ، لام  دنادب  هکنیا  یب و  دیـسر ، نوراه  هشیـش  هب  ات  درک  یم یـسراو  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اه  هشیـش بیبط  دـننک ،
نیا ندینـش  زا  نوراه  تسا ! هتخیر  ورف  شا  هینب هدـش و  لحمـضم  شیورین  هک  ارچ  دـنکب ، ار  شتیـصو  دـیئوگب  هشیـش  نیا  بحاص 

: درک راعشا  نیا  ندناوخ  هب  عورش  و  دش ، سویأم  دوخ  تایح  زا  نخس 
یتأ دق  بحن  عافد  عیطتسی  هئاود ال  هّبطب و  بیبّطلا  ّنا 

یضم امیف  هلثم  ءربی  ناک  دق  يّذلا  ءاّدلاب  تومی  بیبّطلل  ام 
«. دنک عافد  دیسر  ارف  هک  یگرم  ربارب  رد  درادن  تردق  دوخ - يوراد  تبابط و  اب  بیبط  »

؟» درک یم نامرد  ار  نآ  اقباس  هک  دریم - یم يرامیب  نامه  اب  شدوخ  ارچ  سپ  دراد  تردق  رگا 
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داد روتـسد  دوـش  هدـیچرب  هعیاـش  نیا  هک  نیا  يارب  دـنا ، هدرک شخپ  ار  وا  گرم  هعیاـش  مدرم  هک  دـنداد  ربـخ  وا  هب  ماـگنه  نیا  رد 
268 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  راوس  نآ  رب  ارم  تفگ : دندروآ و  یئاپراهچ 

.دش تسس  ناویح  يوناز  ناهگان  دینک ،
ار یکی  اهنآ  نایم  زا  و  دنروایب ، وا  يارب  یئاهنفک  درک  شرافـس  سپـس  دنیوگ ! یم تسار  نانکارپ  هعیاش  هک  دـینک  هدایپ  ارم  تفگ :

.دینک هدامآ  نم  يارب  يربق  مرتسب  نیمه  رانک  رد  تفگ  و  درک ، باختنا  دیدنسپ و 
.تفر ایند  زا  زور  نامه  رد  و  هیناطلس ) ینع  کله  هیلام - ینع  ینغا  ام  : ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  ربق  رد  یهاگن  سپس 

268 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

هب ار  ناشلامعا  همان  هک  تفگ  یم لامش » باحصا   » زا نخس  هک  هتـشذگ  تایآ  همادا  رد  دینک ! شریجنز  دیریگب و  ار  وا  هیآ 30 -) )
باذع ناگتشرف  هب  ماگنه  نیا  رد  دیامرف : یم هدرک ، هراشا  تمایق  رد  اهنآ  ياهباذع  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد  دنهد  یم ناشپچ  تسد 

(. هولغف هوذخ  «! ) دینک شریجنز  دنب و  رد  دیریگب و  ار  وا  : » دوش یم هداد  روتسد 

268 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. هولص میحجلا  مث  « ) دینکفیب خزود  رد  ار  وا  دوش ): یم هتفگ   ) سپس (- » هیآ 31 )

268 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. هوکلساف اعارذ  نوعبس  اهعرذ  ۀلسلس  یف  مث  « ) دیدنبب تسا  عارذ  داتفه  هک  يریجنز  هب  ار  وا  دعب  (- » هیآ 32 )
یعیبط سایقم  کـی  و  هدوب ، برع  دزن  لوط  دـحاو  هک  رتم ) مین  دودـح  رد   ) تسا ناتـشگنا  كون  اـت  جـنرآ  هلـصاف  ینعم  هب  عارذ » »

رب رد  ار  یمیظع  ياـه  هلـصاف نآ  زا  عارذ  ره  هک  يروـطب  تسا  یلوـمعم  عارذ  زا  ریغ  عارذ  نـیا  هـک  دـنا  هـتفگ یـضعب  یلو  تـسا ،
.دندنب یم ریجنز  نآ  هب  ار  نایخزود  همه  و  دریگ ، یم

268 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

نامیا گرزب  دنوادخ  هب  زگره  وا  هک  ارچ  : » دیامرف یم هتخادرپ ، تخس  باذع  نیا  یلصا  تلع  هب  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 33 -) )
(. میظعلا هللااب  نمؤی  ناک ال  هنا  « ) دروآ یمن

« قلاخ  » اب وا  دنویپ  بیترت  نیا  هب  و  تفریذپ ، یمن دـندرک  یم توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  وا  راگدرورپ  نالوسر  ایلوا و  ایبنا و  ردـق  ره  و 
.دوب هدش  عطق  یلکب 

268 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

ج5، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیکسملا .) ماعط  یلع  ضحی  و ال  « ) دومن یمن قیوشت  نادنمتسم  ماعطا  رب  ار  مدرم  زگره  و  (- » هیآ 34 )
269 ص :
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.دوب هدیرب  زین  قلخ »  » زا ار  دوخ  دنویپ  بیترت  نیا  هب  و 
قلاـخ قلخ و  اـب  هطبار  رد  ناوت  یم ار  عرـش  تاروتـسد  تاداـبع و  تاـعاطا و  هدـمع  هک  دوـش  یم هدافتـسا  یبوـخ  هب  هیآ  ود  نیا  زا 

.تسا گرزب  لمع  نیا  هداعلا  قوف  تیمها  هب  هراشا  نامیا »  » رب نیکسم » ماعطا   » فطع و  درک ، هصالخ 

269 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

مویلا هل  سیلف  «! ) درادن ینابرهم  رای  اجنیا  رد  مه  زورما  ور  نیا  زا   » دوب نینچ  وا  لمع  هدیقع و  نوچ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 35 -) )
(. میمح انهاه 

269 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نیلسغ نم  الا  ماعط  و ال  « ) نوخ كرچ و  زا  زج  یماعط  هن  و  (- » هیآ 36 )
، دنرادن یمیمـص  مرگ و  تسود  اجنآ  رد  قلاخ ، اب  دنویپ  عطق  رطاخ  هب  دنبـسانتم ، مه  اب  الماک  اهنآ  لمع  رفیک و  هک  نیا  هجوت  لباق 

اهماعط نیرتذـیذل  اهلاس  اهنآ  هک  ارچ  دور ، یمن نییاپ  اهنآ  يولگ  زا  نوخ  كرچ و  زج  یئاذـغ  نادنمتـسم ، ماعطا  كرت  رطاخ  هب  و 
.دنتشادن یماعط  لد  نوخ  زج  نایاونیب  هک  یلاح  رد  دندروخ  یم ار 

269 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نؤطاخلا الا  هلکأی  ال  « ) دنروخ یمن ار  نآ  ناراکاطخ  زج  هک  یئاذغ  : » دیازفا یم دیکأت  يارب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 37 -) )
.دنیوپ یم ار  لخب  رفک و  كرش و  هار  یشکرس  نایغط و  ناونع  هب  یهاگآ و  دمعت و  اب  هک  یناسک 

269 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

نارفاک نانمؤم و  تشونرـس  تمایق و  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یئاهثحب  لاـبند  هب  تسادـخ  مـالک  اـعطق  نآرق  نیا  هیآ 38 -) )
.دنشاب رگیدکی  لمکم  داعم »  » و توبن »  » ثحب ات  دنک ، یم نایب  توبن  دیجم و  نآرق  نوماریپ  یئایوگ  ثحب  اجنیا  رد  دوب ،

(. نورصبت امب  مسقا  الف  «! ) دینیب یم هچنآ  هب  دنگوس  : » دیامرف یم تسخن 

269 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نورصبت ام ال  و  « ) دینیب یمن هچنآ  و  (- » هیآ 39 )
.دوش یم لماش  ار  بیغ »  » و دوهش »  » ملاع رسارس  ریبعت  ود  نیا 

269 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

راـتفگ نآرق  نیا  هک  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ریظن  یب گرزب و  دـنگوس  نیا  باوـج  هجیتـن و  رکذ  هب  هـیآ  نـیا  رد  سپـس  هیآ 40 -) )
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270 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میرک .) لوسر  لوقل  هنا  « ) تسا يراوگرزب  لوسر 
لوسر ار  هچنآ  میناد  یم لـیئربج و  هن  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربـمغیپ  کـش  نودـب  اـجنیا  رد  لوسر »  » زا روـظنم 

.تسوا هدنتسرف  راتفگ  دروآ  یم

270 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نونمؤت ام  الیلق  رعاش  لوقب  وه  ام  و  « ) دیروآ یم نامیا  رتمک  اما  تسین ، يرعاش  هتفگ  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 41 -) )

270 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نورکذت ام  الیلق  نهاک  لوقب  و ال  « ) دیوش یم رّکذتم  رتمک  دنچ  ره  ینهاک ، هتفگ  هن  و  (- » هیآ 42 )
هاـگ دـنداد ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ناـفلاخم  ناکرـشم و  هـک  تـسا  یئاوراـن  ياهتبـسن  یفن  قوـف  هـیآ  ود  تـقیقح  رد 

.تناهک اهنیا  تسا و  نهاک  وا  دنتفگ : یم هاگ  و  تسوا ، رعش  تایآ  نیا  تسا و  رعاش  وا  دنتفگ : یم
تفا و بیـشن و  زارف و  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، یفطاع  تاناجیه  و  هتخورفارب ، تاساسحا  رگنایب  و  تالّیخت ، هدـیئاز  ـالومعم  رعـش » »

رگا و  دراد ، ینــالقع  یئاوــتحم  و  یقطنم ، لدتــسم و  ــالماک  یباذــج  یئاــبیز و  نـیع  رد  نآرق  هـک  یلاــح  رد  دراد  ناوارف  زیخ 
تیعقاو نیرق  همه  نانهاک  ياهربخ  فالخ  رب  هزات  دهد ، یمن لیکـشت  ار  نآرق  ساسا  اهیئوگـشیپ  نیا  هدرک  هدنیآ  زا  یئاهیئوگـشیپ 

.هدوب

270 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

« تسا هدـش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یمالک  : » دـیوگ یم تحارـص  اـب  دـیکأت  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 43 -) )
(. نیملاعلا بر  نم  لیزنت  )

تسادخ نخس  هکلب  لیئربج ، هتفگ  هن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رکف  هتخاس  هن  تناهک ، هن  تسا و  رعش  هن  نآرق  نیا  ربانب 
.هدش لزان  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  یحو  کیپ  هلیسو  هب  هک 

270 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

رب ینـشور  لـیلد  رکذ  هب  اـجنیا  رد  نآرق ، هب  طوـبرم  ياـهثحب  همادا  رد  میداد ! یمن شتلهم  تسب  یم اـم  رب  غورد  وا  رگا  هیآ 44 -) )
(. لیواقالا ضعب  انیلع  لوقت  ول  و   ...« ) تسب یم ام  رب  غورد  ینخس  وا  رگا  : » دیامرف یم هتخادرپ ، نآ  تلاصا 

270 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نیمیلاب هنم  انذخال  « ) میتفرگ یم تردق  اب  ار  وا  ام  (- » هیآ 45 )

270 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 
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(. نیتولا هنم  انعطقل  مث  «! ) میدرک یم عطق  ار  شبلق  گر  سپس  (- » هیآ 46 )
271 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

271 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نیزجاح هنع  دحا  نم  مکنم  امف   ) دنک تیامح  وا  زا  و  دوش » عنام  وا  تازاجم )  ) زا تسناوت  یمن امش  زا  سک  چیه  و  (- » هیآ 47 )

271 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

ةرکذـتل هنا  و  « ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  يرکذـت  نآرق )  ) نآ و  : » دـیامرف یم يروآدای  دـیکأت و  يارب  مه  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
(. نیقتملل

هک یناسک  و  تقیقح ، بلاط  دنرگوجتسج و  هک  اهنآ  يارب  دنیوپب ، ار  قح  هار  دننک و  كاپ  هانگ  زا  ار  دوخ  دنا  هدامآ هک  اهنآ  يارب 
.دنریگ هرهب نآرق  تامیلعت  زا  دنناوت  یمن املسم  دنرادن  ار  اوقت  زا  دح  نیا 

.تسا نآ  تیناقح  زا  يرگید  هناشن  دوخ  دراد  رظن  نیا  زا  نآرق  هک  يا  هداعلا قوف  قیمع و  ریثأت 

271 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نیبذکم مکنم  نا  ملعنل  انا  و  « ) دینک یم بیذکت  ار ) نآ   ) امش زا  یضعب  هک  میناد  یم ام  و  : » دیوگ یم سپس  هیآ 49 -) )
رکذتم نآ  زا  تقیقح  نابلاط  ناراکزیهرپ و  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  نآ  تیناقح  مدع  رب  لیلد  زگره  جوجل  هدننک  بیذـکت  دوجو  اما 

.دنهن یم ماگ  ادخ  هار  رد  دننیب و  یم نآ  رد  ار  قح  ياه  هناشن دنوش ، یم

271 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

(. نیرفاکلا یلع  ةرسحل  هنا  و  « ) تسا نارفاک  ترسح  هیام  نآ  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 50 -) )
تمعن هچ  دنمهف  یم تسا  ةرـسحلا » موی   » لاح نیع  رد  و  زوربلا » موی   » و روهّظلا » موی   » هک ادرف  یلو  دننک ، یم بیذـکت  ار  نآ  زورما 

.دنا هدیرخ دوخ  يارب  ار  یکاندرد  ياهباذع  هچ  و  دنا ، هداد تسد  زا  دانع  تجاجل و  رطاخ  هب  ار  یگرزب 

271 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

هیآ نیا  رد  تسا ، نآرق  میهافم  ماهبا  رطاخ  هب  نارکنم  بیذکت  ای  دیدرت ، کش و  هک  دنکن  روصت  یسک  هک  نیا  يارب  و  هیآ 51 -) )
(. نیقیلا قحل  هنا  و  « ) تسا صلاخ  نیقی  نآرق )  ) نآ و  : » دنک یم هفاضا 

لثم دوش ، یم لصاح  یلقع  لیلد  زا  هاگ  تسا : یفلتخم  لحارم  ياراد  نیقی »  » رگید ریبعت  هب  اـی  و  صلاـخ ، تسا  ینیقی  نآرق  ینعی ،
ریـسفت هدـیزگرب  ار  شتآ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم لـصاح  شتآ  دوجو  هب  نیقی  نآ ، زا  مینک و  یم هدـهاشم  رود  زا  ار  يدود  هک  نیا 

272 ص : ج5 ، هنومن ،
.دنیوگ نیقیلا » ملع   » ار نیا  میا ، هدیدن

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2389 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنمان یم نیقیلا » نیع   » ار نآ  و  دوش ، یم رتمکحم  نیقی  اجنیا  رد  مینیب ، یم مشچ  اب  ار  شتآ  ياه  هلعش میور و  یم رتکیدزن  هاگ 
نیا املـسم  مینک ، یم سمل  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  شزوس  و  میریگ ، یم رارق  شتآ  ترواـجم  رد  میور و  یم رتکیدزن  مه  نیا  زا  هاـگ 

.دنمان یم نیقیلا » ّقح   » ار نآ  هک  تسا  نیقی  زا  يرتالاب  هلحرم 
! دننک یم راکنا  ار  نآ  نالدروک  لاح  نیا  اب  و  تسا ، نیقی  زا  يا  هلحرم نینچ  رد  نآرق  دیوگ  یم قوف  هیآ 

272 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 69) ۀقاحلا ةروس 

ره زا  ار  وا  و  يوگ !» حـیبست  تگرزب  راـگدرورپ  ماـن  هب  تسا  نینچ  هک  لاـح  : » دـیامرف یم هیآ  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 52 -) )
(. میظعلا کبر  مساب  حبسف   ) رامشب هّزنم  صقن  بیع و  هنوگ 

اجنیا رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدـمآ  زین  هعقاو  هروس  رخآ  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  لبق  هیآ  هیآ و  نیا  نومـضم  هک  نیا  هجوت  لباق 
ناراکوکین و فلتخم  ياـههورگ  زا  نخـس  هعقاو »  » هروس ناـیاپ  رد  اـما  نیقیلا » قح   » هب نآ  فیـصوت  تسا و  دـیجم  نآرق  زا  نخس 

.تسا تمایق  رد  ناراکدب 
« هّقاح هروس  نایاپ  »

273 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

273 ص :  [ ..... 70  ] جراعم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 44  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

273 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

هدـش و لزان  هنیدـم  رد  نآ  تایآ  زا  یـضعب  یلو  .تسا  یّکم  ياه  هروس زا  جراعم »  » هروس هک  تسا  نیا  نارـسفم  نایم  رد  فورعم 
.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  يدایز  تایاور  نآ  رب  لیلد 

: تسا شخب  راهچ  ياراد  هروس  نیا  لاح  ره  هب 
رگا تفگ : و  درک ، راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياه  هتفگ زا  یضعب  هک  دیوگ  یم نخـس  یـسک  عیرـس  باذع  زا  لوا  شخب 

تامدقم تمایق و  تایصوصخ  زا  يرایـسب  مود  شخب  رد  ات 3 ) هیآ 1   ) .دش لزان  دوش و  لزان  نم  رب  یباذـع  تسا  قح  نخـس  نیا 
کین و ياهناسنا  تافص  زا  یئاهتمـسق  رگنایب  هروس  نیا  موس  شخب  ات 18 ) تایآ 4   ) .تسا هدـمآ  زور  نآ  رد  رافک  تـالاح  نآ و 
، نارکنم ناکرشم و  هب  تبسن  تسا  یئاهراذنا  لماش  مراهچ  شخب  ات 34 ) تایآ 19   ) .دنک یم یخزود  ای  یتشهب  ار  وا  هک  تسا  دب 

.دهد یم نایاپ  ار  هروس  ددرگ و  یم رب  زیخاتسر  هلأسم  هب  رگید  راب  و 

273 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

وا هب  ار  یناـسک  باوث  دـنوادخ  دـناوخب  ار  لـئاس » لأـس   » هروس هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
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ریـسفت هدـیزگرب  دنـشیوخ .» ياهزامن  بقارم  بظاوم و  هک  یناسک  دـننک و  یم ظفح  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  تاـناما و  هک  دـهد  یم
274 ص : ج5 ، هنومن ،

هارمه لمع  اب  سپـس  و  نامیا ، هدـیقع و  اـب  هک  تسا  یتوـالت  دـنک  یم میظع  باوث  همه  نیا  لومـشم  ار  ناـسنا  هچنآ  تسا  یهیدـب 
.دشاب هتشادن  شلمع  رکف و  حور و  رد  یساکعنا  چیه  دناوخب و  ار  هروس  هک  نیا  هن  دشاب ،

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

274 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

274 ص :  لوزن ..... : نأش 

: تفگ وا  هراب  رد  دومرف و  بوصنم  تفالخ  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
.تسوا ّیلو  یلوم و  یلع  متسه  وا  ّیلو  یلوم و  نم  سک  ره  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

دمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  يرهف » ثراح  نب  نامعن   » دـش رـشتنم  اهرهـش  دالب و  رد  هلأسم  نیا  هک  تشذـگن  يزیچ 
سپـس میداد ، تداهـش  مه  ام  میهد  یتسه  وا  هداتـسرف  وت  هک  نیا  ادـخ و  یگناگی  هب  تداهـش  يداد  روتـسد  اـم  هب  وت  درک : ضرع 

ناوج نیا  هک  نیا  ات  يدشن  یـضار  اهنیا  اب  اما  میتفریذـپ ، زین  ار  اهنیا  همه  ام  يداد  تاکز  زامن و  هزور و  جـح و  داهج و  هب  روتـسد 
تدوخ هیحان  زا  تسا  ینخس  نیا  ایآ  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  یتفگ : و  يدرک ، بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

«. تسادخ هیحان  زا  نیا  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  یئادخ  هب  مسق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ !؟ يوس  زا  ای 
«! نارابب ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  وت ، هیحان  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ادنوادخ ! : » تفگ یم هک  یلاح  رد  دنادرگرب  يور  نامعن » »

.تشگ لزان  دعب  هیآ  ود  هیآ و  نیا  اج  نیمه  تشک ، ار  وا  دمآ و  دورف  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  اجنیا 

274 ص :  ریسفت ..... :

: دیامرف یم هک  دوش  یم زاغآ  اجنیا  زا  جراعم  هروس  يروف : باذع 
(. عقاو باذعب  لئاس  لأس  « ) دش عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  يا  هدننک اضاقت  »

274 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. عفاد هل  سیل  نیرفاکلل  « ) دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن سک  چیه  تسا و  نارفاک  صوصخم   » باذع نیا  دیازفا : یم سپس  هیآ 2 -) )
275 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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275 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

يدنوادخ جراعملا » يذ  دنوادخ  يوس  زا  : » دیوگ یم هدرک ، هراشا  تسوا  هیحان  زا  باذع  نیا  هک  یسک  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 3 -) )
(. جراعملا يذ  هللا  نم   ) دننک یم جورع  دوعص و  اهنامسآ  رب  شناگتشرف  هک 

هب دنوادخ  دنور ، یم شیپ  ادخ  برق  يوس  هب  بتارم  هلـسلس  اب  هک  هداد  رارق  ناگتـشرف  يارب  یفلتخم  تاماقم  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدش  فیصوت  جراعملا » يذ  »

، دندش لزان  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  رب  هک  دندوب  اهنامه  و  دنراد ، نامرجم  نارفاک و  باذع  تیرومأم  هک  دنناگتـشرف  نیا  يرآ !
.میتسه طول  موق  يدوبان  رومأم  ام  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  و 

275 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

دراو دوب  هدرک  یهلا  باذـع  ياضاقت  هک  یـسک  يویند  باذـع  ناتـساد  رکذ  زا  دـعب  لاـس ! رازه  هاـجنپ  هزادـنا  هب  يزور  هیآ 4 -) )
هب دنوادخ ] برقم  هتـشرف  حور -[  ناگتـشرف و  : » دیامرف یم تسخن  دوش ، یم زور  نآ  رد  نامرجم  يورخا  ياهباذع  داعم و  ياهثحب 

هرادـقم ناـک  موی  یف  هیلا  حورلا  ۀـکئالملا و  جرعت  « ) تسا لاـس  رازه  هاـجنپ  شرادـقم  هک  يزور  نآ  رد  دـننک  یم جورع  وا  يوـس 
(. ۀنس فلا  نیسمخ 

و دنباتش ، یم ادخ  برق  ماقم  هب  اهنآ  ینعی ، .تسا  یناحور  جورع  هکلب  تسین ، ینامسج  جورع  ناگتـشرف » جورع   » زا روظنم  املـسم 
.دنشاب یم نآ  يارجا  و  نامرف ، نتفرگ  هدامآ  تسا  تمایق  زور  هک  زور  نآ  رد 

.تسا هدش  هراشا  وا  هب  زین  ردق »  » هروس رد  هک  تسا  ناگتشرف  گرزب  نیمالا » حور   » نامه اجنیا  رد  حور »  » زا روظنم 
هیآ رد  هچنآ  اب  و  دنک ، یم ادیپ  همادا  دح  نیا  ات  ایند  ياهلاس  بسح  رب  زور  نآ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  لاس » رازه  هاجنپ   » هب ریبعت  اما  و 
دراو تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  درادن ، یتافانم  دیامن  یم نییعت  لاس  رازه  کی  ار  نآ  رادـقم  هک  تسا  هدـمآ  هدجـس  هروس   5

.دشک یم لوط  لاس  رازه  کی  هزادنا  هب  فقوم  ره  و  تسا ، فقوم  هاجنپ  تمایق  رد  تسا  هدش 

275 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

276 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  سپ  : » دیامرف یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. الیمج اربص  ربصاف   ) شاب ابیکش  اهنآ  رازآ  بیذکت و  ءازهتسا و  ربارب  رد  و  نک » هشیپ  لیمج  ربص 

نآ هب  يدیمون  سأی و  دشاب ، هتشاد  موادت  هک  تسا  یتماقتسا  ربص و  نآ  و  تسا ، هجوت  لباق  ابیز و  یئابیکـش  ینعم  هب  لیمج » ربص  »
.تسین لیمج  تروص  نیا  ریغ  رد  و  ددرگن ، هلان  هآ و  هوکش و  عزج و  یباتیب و  اب  مأوت  و  دباین ، هار 

276 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. ادیعب هنوری  مهنا  « ) دننیب یم رود  ار  زور  نآ  اهنآ  اریز  : » دیازفا یم سپس  هیآ 6 -) )

276 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 70) جراعملا ةروس 
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(. ابیرق هارن  و  « ) مینیب یم کیدزن  ار  نآ  ام  و  (- » هیآ 7 )
هبـساحم اهنآ  رادرک  راتفگ و  نیرتکچوک  دنـسرب و  ار  قیالخ  همه  باسح  هک  دشاب  راک  رد  يزور  نانچ  دننک  یمن رواب  الـصا  اهنآ 

کش و وا  تردق  رد  دنا و  هتخانـشن ار  ادـخ  تقیقح  رد  اهنآ  یلو  دـماجنا ، یم لوط  هب  لاس  رازه  هاجنپ  هک  يزور  رد  مه  نآ  دوش ،
.دنراد دیدرت 

276 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

نامـسآ هک  زور  نامه  : » دـیامرف یم هتفای ، همادا  يرتشیب  حیـضوت  حرـش و  اـب  تماـیق  هراـب  رد  هتـشذگ  ياـهثحب  اـجنیا  رد  هیآ 8 -) )
(. لهملاک ءامسلا  نوکت  موی  « ) دوش یم هتخادگ  زلف  نوچمه 

276 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. نهعلاک لابجلا  نوکت  و  « ) دوب دهاوخ  یشالتم  نیگنر  مشپ  دننام  اههوک  و  (- » هیآ 9 )
هدنکارپ اضف  رد  يداب  دنت  اب  سپـس  درخ و  هدیبوک و  مهرد  اههوک  و  دوش ، یم بوذ  یـشالتم و  مه  زا  اهنامـسآ  زور  نآ  رد  يرآ !

، دنا هدش نیگنر  ياهمشپ  هب  هیبشت  دنراد  یفلتخم  ياهگنر  اههوک  نوچ  دربب و  دوخ  اب  ار  نآ  داب  دنت  هک  یمـشپ  نوچمه  ددرگ ، یم
.دنریگ یم رس  زا  ار  دوخ  نیون  تایح  اهناسنا  و  ددرگ ، یم داجیا  نیون  یناهج  یناریو ، نیا  زا  دعب  و 

276 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

هک تسا  كانتـشحو  لامعا  هب  یگدیـسر  باسح و  عضو  نانچ  نآ  دوش  یم اپرب  ون  ناهج  نآ  رد  زیخاتـسر  هک  یماگنه  هیآ 10 -) )
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  دریگ » یمن ار  شتسود  غارس  یمیمـص  تسود  چیه  و   » دزادرپ یمن يرگید  هب  يدحا  دنـشیوخ ، رکف  رد  همه 

277 ص : ج5 ،
(. امیمح میمح  لئسی  (و ال 

277 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

راتفرگ سک  ره  یلو  دنهد » یم ناشناشن  ار  اهنآ   » اصوصخم هکلب  دنسانشن ، اجنآ  رد  ار  دوخ  یمیمص  ناتسود  هک  نیا  هن  هیآ 11 -) )
(. مهنورصبی  ) تسا نتشیوخ  راک 

.دشیدنیب يرگید  هب  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تشحو  لوه و  هک  تسا  نیا  هلأسم 
ار دوخ  نادنزرف  دراد  یم تسود  راکهنگ   » هک تسا  نانچ  عضو  دیازفا : یم كانتشحو  هنحص  نآ  میسرت  نخـس و  نیمه  همادا  رد  و 

(. هینبب ذئموی  باذع  نم  يدتفی  ول  مرجملا  دوی  « ) دنک ادف  زور  نآ  باذع  ربارب  رد 

277 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. هیخا هتبحاص و  و   ) دهدب ار » شردارب  رسمه و   » دراد تسود  هکلب  شنادنزرف  اهنت  هن  هیآ 12 -) )
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277 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. هیوؤت یتلا  هتلیصف  و  « ) درک یم تیامح  وا  زا  هشیمه  هک  ار  شا  هلیبق و  (- » هیآ 13 )

277 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. هیجنی مث  اعیمج  ضرالا  یف  نم  و  « ) دنوش شتاجن  هیام  ات  ار  نیمز  يور  مدرم  همه   » هکلب هیآ 14 -) )
اجنیا رد  هورگ  راهچ  رد  هک  ار - نازیزع  نیرتزیزع  دـهاوخ  یم ناـسنا  هک  تسا  كاـنلوه  زور  نآ  رد  ادـخ  باذـع  يردـق  هب  يرآ !

.دنک ادف  دوخ  تاجن  يارب  ار - نیمز  يور  مدرم  همه  یتح  دنا و  هدش هصالخ 

277 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. الک  ) تفای تاجن  ناوتب  اهنیا  اب  هک  تسین » نینچ  زگره  : » دیامرف یم اهوزرآ  اهانمت و  نیا  همه  باوج  رد  یلو  هیآ 15 -) )
.دنازوس یم دبای  یم دوخ  ریسم  رانک و  رد  ار  زیچ  ره  و  دشک ، یم هنابز  هتسویپ  یظل .) اهنا  « ) تسا شتآ  نازوس  ياه  هلعش  » يرآ

277 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. يوشلل ۀعازن  «! ) درب یم دوخ  اب  دنک و  یم ار  رس  تسوپ  اپ و  تسد و  (- » هیآ 16 )

277 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

278 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنتسه ، یشتآ  نانچ  همعط  هک  دنک  یم هراشا  یناسک  هب  سپس  هیآ 17 -) )
دوخ يوـس  هب  و  دـنز » یم ادـص  دـندش ) نادرگ  يور  وا  تعاـطا  زا  و   ) دـندرک تشپ  ادـخ  ناـمرف  هب  هک  ار  یناـسک  و  : » دـیامرف یم

(. یلوت ربدا و  نم  اوعدت   ) دناوخ یم

278 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. یعواف عمج  و   ) دندرکن قافنا  ادخ  هار  رد  و  دندرک » هریخذ  عمج و  ار  لاوما   » هک اهنآ  و  هیآ 18 -) )
، هداد وا  هب  دنوادخ  هک  لاق  نابز  اب  ای  دراد ، نامرجم  هب  تبسن  هک  یصوصخم  هبذاج  لاح و  نابز  اب  نازوس  شتآ  نیا  بیترت  نیا  هب 

.دناوخ یم ارف  دوخ  يوس  هب  دنز و  یم ادص  ار  اهنآ  هتسویپ 

278 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

ات دزادرپ  یم نیتسار  نانمؤم  اهنآ  لباقم  رد  نامیا و  یب دارفا  فاصوا  رکذ  هب  تماـیق  ياهباذـع  زا  يا  هشوگ رکذ  زا  دـعب  هیآ 19 -) )
.تاجن لها  یهورگ  دنباذع و  لها  یهورگ  ارچ  دوش  مولعم 

(. اعوله قلخ  ناسنالا  نا  « ) تسا هدش  هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  : » دیامرف یم تسخن 
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278 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. اعوزج رشلا  هسم  اذا  « ) دنک یم یباتیب  دسر  وا  هب  يدب  هک  یماگنه  (- » هیآ 20 )

278 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. اعونم ریخلا  هسم  اذا  و   ) دزرو یم لخب  و  دوش » یم نارگید  عنام  دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  و  (- » هیآ 21 )

278 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

، هتخادرپ هتـسجرب  فاصوا  زا  تفـص  هن  نایب  نمـض  انثتـسا  کی  تروص  هب  هتـسیاش  ياـهناسنا  فاـصوا  رکذ  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
(. نیلصملا الا  « ) نارازگزامن رگم  : » دیوگ یم

278 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. نومئاد مهتالص  یلع  مه  نیذلا  « ) دنروآ یم اج  هب  هتسویپ  ار  اهزامن  هک  اهنآ  (- » هیآ 23 )
، ددرگ یم نیمأت  زامن  قیرط  زا  طابترا  نیا  و  دـنراد ، لاعتم  راگدرورپ  هاـگرد  اـب  رمتـسم  طاـبترا  هک  تساـهنآ  یگژیو  نیتسخن  نیا 

ادـخ دای  هب  هراومه  ار  وا  و  دـهد ، یم شرورپ  ار  ناسنا  ناج  حور و  هک  يزامن  دراد ، یم زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  ار  ناـسنا  هک  يزاـمن 
279 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاوهش ، يایرد  رد  نتفر  ورف  و  رورغ ، تلفغ و  زا  عنام  رمتسم  هجوت  نیا  دراد و  یم

.دوش یم سفن  ياوه  ناطیش و  لاگنچ  رد  تراسا  و 
ار زامن  نیعم  تاقوا  رد  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دنـشاب ، زامن  لاح  رد  هشیمه  هک  تسین  نیا  زامن  رب  تموادـم  زا  روظنم  تسا  یهیدـب 

.دنهد یم ماجنا 

279 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

، هتخادرپ اـهنآ  یگژیو  نیمود  هب  تسا ، ناـنمؤم  تـالاح  نیرتـهب  و  لاـمعا ، نیرتـهب  هک  زاـمن  رکذ  زا  دـعب  لاـح  ره  هـب  هیآ 24 -) )
(. مولعم قح  مهلاوما  یف  نیذلا  و  « ) تسا یمولعم  قح  ناشلاوما  رد  هک  اهنآ  و  : » دیازفا یم

279 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. مورحملا لئاسلل و  « ) مورحم هدننک و  اضاقت  يارب  (- » هیآ 25 )
.ادخ قلخ  اب  ار  ناشدنویپ  مه  و  دننک ، یم ظفح  قلاخ  اب  ار  ناشطابترا  مه  بیترت  نیا  هب  و 

.دهد نادنمزاین  هب  هک  درمش  یم مزال  دوخ  رب  ناسنا  هک  تسا  تاکز  زا  ریغ  يزیچ  مولعم » قح   » زا دارم 
.تسوا ياضاقت  عنام  ایح  مرش و  هک  تسا  یسک  مورحم »  » و دنک ، یم اضاقت  دیوگ و  یم ار  دوخ  تجاح  هک  تسا  یسک  لئاس » »

279 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 70) جراعملا ةروس 
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مویب نوقدـصی  نیذـلا  و  « ) دـنراد نامیا  ازج  زور  هب  هک  اهنآ  و  : » دـیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  یگژیو  نیموس  هب  هیآ  نیا  هیآ 26 -) )
(. نیدلا

279 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. نوقفشم مهبر  باذع  نم  مه  نیذلا  و  « ) دنکانمیب ناشراگدرورپ  باذع  زا  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم مراهچ  یگژیو  رد  و  هیآ 27 -) )

279 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. نومأم ریغ  مهبر  باذع  نا  « ) تسین ناما  رد  شراگدرورپ  باذع  زا  سک  چیه  هک  ارچ  (- » هیآ 28 )

279 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

رد هک  اهنآ  نیتسار و  نانمؤم  هژیو  فاـصوا  زا  فصو  راـهچ  هتـشذگ  تاـیآ  رد  ناـیتشهب  ياـهیگژیو  زا  يرگید  شخب  هیآ 29 -) )
.دوش یم فصو  هن  اعومجم  هک  دنک  یم هراشا  رگید  فصو  جنپ  هب  اجنیا  رد  و  دش ، رکذ  دنتشهب  لها  تمایق 

(. نوظفاح مهجورفل  مه  نیذلا  و  « ) دننک یم ظفح  یتفع ) یب زا   ) ار شیوخ  ناماد  هک  اهنآ  و  : » دیامرف یم فیصوت  نیتسخن  رد 
280 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

280 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

شنزرـس دروـم  اـهنیا  زا  يریگ  هرهب هـک  ارچ  دـنرادن ) شزیمآ  دنرـسمه  مـکح  رد  هـک   ) ناـشنازینک نارـسمه و  اـب  زج  (- » هیآ 30 )
(. نیمولم ریغ  مهناف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزا  یلع  الا  « ) دوب دنهاوخن 

مامت رد  دـندقتعم  یـضعب  هک  اجنآ  ات  تسا  ناهانگ  زا  يرایـسب  همـشچ  رـس  و  ناسنا ، شکرـس  زئارغ  زا  یـسنج  هزیرغ  کش  نودـب 
لیلد نیمه  هب  تساوقت و  مهم  ياه  هناشن زا  نآ  دودح  ظفح  لرتنک و  اذل  دوش ، یم هدید  هزیرغ  نیا  زا  يرثا  یئانج  مهم  ياه  هدنورپ

.تسا هدش  رکذ  هزیرغ  نیا  لرتنک  یهلا  باذع  زا  سرت  تمایق و  زور  هب  نامیا  نادنمزاین و  هب  کمک  زامن و  رکذ  زا  دعب 

280 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

: دیازفا یم عوضوم  نیمه  يور  رتشیب  دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 31 -) )
(. نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءارو  یغتبا  نمف  «! ) تسا زواجتم  دنک ، بلط  ار  اهنیا  زج  سک  ره  «و 

داـسف اـشحف و  هدولآ  مه  و  دوـش ، یم هداد  خـساپ  نآ  رد  يرطف  زئارغ  هب  مه  هک  دزیر  یم ار  یعاـمتجا  حرط  مالـسا  بیترت  نیا  هب  و 
.تسین نآ  زا  یشان  دسافم  یسنج و 

280 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 70) جراعملا ةروس 
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: دیوگ یم هدرک ، هراشا  اهنآ  فاصوا  نیموس  نیمود و  هب  سپس  هیآ 32 -) )
(. نوعار مهدهع  مهتانامال و  مه  نیذلا  و  « ) دننک یم تیاعر  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  اهنآ  «و 

نایاوشیپ ناربمایپ و  یهلا و  ياهتناما  هکلب  دریگ ، یم رب  رد  عون  ره  زا  ار  مدرم  يدام  ياهتناما  اهنت  هن  هک  دراد  یعیسو  ینعم  تناما » »
.دوش یم لماش  ار  همه  موصعم 

.تسا تاناما  نیرتمهم  زا  تموکح  ماقم  اصوصخم  یعامتجا و  ياهتسپ  دنتسه ، وا  تاناما  زا  یتناما  یهلا  ياهتمعن  زا  کی  ره 
.دیشوک شظفح  رد  دیاب  هک  تسا ، وا  گرزب  تناما  نآرق ، وا  باتک  ادخ و  نیئآ  نید و  رتمهم  همه  زا  و 

.ار یهلا  ياهنامیپ  اهدهع و  مه  دوش و  یم لماش  ار  یمدرم  ياهدهع  مه  هک  دراد  یعیسو  موهفم  زین  دهع » »
281 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

281 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

مهتاداهـشب مه  نیذـلا  و  « ) دـنیامن یم ماـیق  ناشتداهـش  يادا  هب  هک  یناـسک  و  : » دـنک یم هفاـضا  فصو  نیمراـهچ  رد  و  هیآ 33 -) )
(. نومئاق

.تسا يرشب  هعماج  رد  تلادع  هماقا  ياه  هیاپ نیرتمهم  زا  یکی  نآ ، نامتک  كرت  هنالداع و  تداهش  هماقا  اریز 

281 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

هنوگ نامه  ددرگ ، یم زاب  زامن  هلأسم  هب  رگید  راب  تسا  هعومجم  نیا  زا  فیصوت  نیمهن  عقاو  رد  هک  فصو  نیرخآ  رد  هیآ 34 -) )
هک يزامن  نوظفاحی .) مهتالـص  یلع  مه  نیذلا  و  « ) دنراد تبظاوم  زامن  رب  هک  یناسک  و  : » دـیامرف یم دوب ، زامن  زا  زین  نآ  زاغآ  هک 

.تسا هعماج  يزاسکاپ  سوفن و  بیذهت  هلیسو  نیرتمهم 
تسا نآ  تایـصوصخ  ناکرا و  طئارـش و  بادآ و  ظفح  زا  نخـس  اجنیا  رد  اما  دوب ، زامن  موادت »  » هب هراشا  فصو  نیتسخن  رد  هتبلا 

و دـیامن ، یم تیوقت  تسا  بلق  روضح  هک  ار  زامن  حور  مه  و  دـنک ، یم ظفح  تسا  داسف  هیام  هچنآ  زا  ار  زامن  رهاظ  مه  هک  یبادآ 
.دوش یمن بوسحم  رارکت  زگره  نیا  ربانب  درب ، یم نیب  زا  تسا  نآ  لوبق  هار  دس  هک  ار  یقالخا  عناوم  مه 

281 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

یئاهن ریـسم  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم نایب  ار  فاصوا  نیا  نابحاص  یئاهن  ریـسم  نخـس  نیا  نایاپ  رد  هیآ 35 -) )
هتـشاد یمارگ  ییاریذـپ و )  ) یتشهب ياهغاب  رد  اهنآ  : » دـیامرف یم ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  اـجنیا  رد  داد ، حرـش  ار  ناـمرجم 

(. نومرکم تانج  یف  کئلوا  « ) دنوش یم
مهارف اهنآ  يارب  ار  یئاریذـپ  لئاسو  مامت  نامحر  رداـق و  دـنوادخ  و  دنتـسه ، ادـخ  ياـهنامهیم  هک  یلاـح  رد  دنـشابن ؟ یمارگ  ارچ 

.تسا هتخاس 

281 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 70) جراعملا ةروس 
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ره تشونرـس  رافک و  نانمؤم و  ياه  هناشن نوماریپ  یئاهثحب  هتـشذگ  تایآ  رد  يراد ! تشهب  عمط  يدیفـس  ور  مادک  هب  هیآ 36 -) )
زاـب تاسدـقم  هب  تبـسن  اـهنآ  يازهتـسا  راـفک و  عضو  نوماریپ  یحرـش  هب  رگید  راـب  اـجنیا  رد  تسا ، هدـمآ  هورگ  ود  نیا  زا  کـی 

.ددرگ یم
ار داعم  تایآ  هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یتقو  هک  هدش  لزان  ناکرـشم  زا  یئاههورگ  دروم  رد  تایآ  نیا  دنا  هتفگ یـضعب 

282 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رانک  هشوگ و  ره  زا  اهنآ  دناوخ ، یم ناناملسم  يارب 
نامه تسا ، رتهب  ملاع  نآ  رد  دـنا  هدروآ نامیا  وت  هب  هک  يدارفا  نیا  زا  ام  عضو  دـشاب  راک  رد  يداعم  رگا  دـنتفگ : یم دـندمآ و  یم
تعرس اب  هک  دوش  یم هچ  ار  نارفاک  نیا  : » دیوگ یم نینچ  اهنآ  خساپ  رد  نآرق  دشاب ! یم رتهب  اهنآ  زا  ام  عضو  ایند  نیا  رد  هک  هنوگ 

(. نیعطهم کلبق  اورفک  نیذلا  امف ل   ...« ) دنیآ یم وت  دزن 

282 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

(. نیزع لامشلا  نع  نیمیلا و  نع   ) دنراد تشهب  يوزرآ  و  هورگ » هورگ  پچ  تسار و  زا  (- » هیآ 37 )

282 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

لک عمطی  ا  ( ؟» دـننک دراو  یهلا  تمعن  رپ  تشهب  رد  ار  وا  هک  دراد  عمط  شتـشز ) لامعا  نیا  اب   ) اـهنآ زا  کـی  ره  اـیآ  (- » هیآ 38 )
(. میعن ۀنج  لخدی  نا  مهنم  يرما 

!؟ دنلئاق دوخ  يارب  یگتسیاش  نینچ  لمع  مادک  اب  نامیا و  مادک  اب 

282 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

تـشهب تمعنرپ  ياهغاب  دراو  اـهنآ  هک   ) تسین نینچ  زگره  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، اـهنآ  خـساپ  هب  دـیجم  نآرق  اـجنیا  رد  هیآ 39 -) )
(. نوملعی امم  مهانقلخ  انا  الک  « ) میا هدیرفآ دنناد  یم ناشدوخ  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ام  دنوش )

زا ار  امـش  ام  هک  دیناد  یم رتهب  ناتدوخ  دـیوگ : یم اریز  دنکـشب ، مه  رد  ار  اهنآ  رورغ  هلمج  نیا  اب  دـهاوخ  یم دـنوادخ  تقیقح  رد 
داعم رما  رد  امش  رگا  هک  دیوگ  یم داعم  ناگدننک  ءازهتسا  هب  یخساپ  هک  نیا  مود  و  میا ! هدیرفآ هدیدنگ  یبآ  زا  شزرا ، یب يا  هفطن

رد هک  میزاس  یم عیدـب  يدوجوم  شزرا  یب بآ  هرطق  کی  زا  هنوگچ  دـینیبب  و  دـینک ، یـسررب  ار  هفطن  لاح  دـیورب و  دـیراد  کـش 
.دریگ یم دوخ  هب  يا  هزات شنیرفآ  تقلخ و  زور  ره  ینینج  تاروطت 

.دناشوپب ناسنا  نت  رد  تایح  سابل  ندش  كاخ  زا  دعب  هک  تسین  رداق  هفطن  زا  ناسنا  قلاخ  ایآ 

282 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

برب مسقأ  الف   ...« ) میرداق ام  هک  اـهبرغم  اهقرـشم و  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  : » دـیازفا یم بلطم  نیا  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 40 -) )
(. نورداقل انا  براغملا  قراشملا و 

283 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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283 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

ام مهنم و  اریخ  لدبن  نا  یلع  « ) دش میهاوخن  بولغم  زگره  ام  دـنرتهب و  اهنآ  زا  هک  میهدـب  یناسک  هب  ار  نانآ  ياج  هک  (- » هیآ 41 )
(. نیقوبسمب نحن 

نیوـن تاـیح  یگدـنز و  هب  ندـش  كاـخ  زا  دـعب  ار  اـهنآ  هک  میرداـق  اـهنت  هن  اـم  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  تـسا  نـکمم  هـلمج  نـیا 
.مینک لیدبت  رتهب  رتلماک و  یتادوجوم  هب  ار  اهنآ  میناوت  یم هکلب  مینادرگزاب ،

نمؤم هاگآ و  هتـسیاش و  يدارفا  مینک و  دوباـن  ناـتلامعا  رفیک  هب  ار  امـش  درادـن  یعناـم  چـیه  اـم  يارب  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـی  و 
.دوب دهاوخن  راک  نیا  زا  ام  عنام  يزیچ  میزاس و  امش  نیشناج 

283 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

دوخ لاح  هب  ار  نانآ  : » دـیامرف یم جوجل ، هدـننک و  ءازهتـسا  تخـسرس و  نارفاـک  دـیدهت  راذـنا و  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 42 -) )
یتح اوبعلی  اوضوخی و  مهرذف  « ) دننک تاقالم  ار  دوخ  دوعوم  زور  هک  ینامز  ات  دننک ، يزاب  و  دنور ، ورف  دوخ  لطاب  رد  ات  راذگاو ،

(. نودعوی يذلا  مهموی  اوقالی 
فیجارا لیطابا و  رد  راذگب  دنراد ، ندش  رادیب  يارب  یگدامآ  هن  دنقطنم و  لها  هن  اهنآ  تسین ، مزال  هظعوم  لالدتسا و  نیا  زا  شیب 

! دننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  زیچ  همه  و  دسر ، ارف  زیخاتسر ، زور  اهنآ ، دوعوم  زور  ات  دنشاب ، رو  هطوغ دوخ 

283 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

: دـیامرف یم هدرک ، نایب  ار  زیگنا  لوه كانتـشحو و  زور  نیا  زا  یئاه  هناـشن و  هتخادرپ ، دوعوم  زور  نآ  یفرعم  هب  سپـس  هیآ 43 -) )
یلا مهناک  اعارـس  ثادـجالا  نم  نوجرخی  موی  «! ) دـنود یم اهتب  يوس  هب  یئوگ  دـنوش  یم جراخ  تعرـسب  اـهربق  زا  هک  زور  ناـمه  »

(. نوضفوی بصن 
.دنتشاد ایند  ملاع  رد  هک  یچوپ  دئاقع  هب  تبسن  تسا  يا  هیرخس ریبعت  نیا 

283 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 70) جراعملا ةروس 

هناعضاخ و  هداتفا » ریز  هب  تشحو  مرش و  زا  ناشیاهمشچ  هک  یلاح  رد  : » دیازفا یم هتخادرپ ، يرگید  ياه  هناشن هب  سپس  هیآ 44 -) )
(. مهراصبا ۀعشاخ   ) دننک یم هاگن 

284 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ۀلذ .) مهقهرت  « ) تسا هدناشوپ  ار  اهنآ  يراوخ  تلذ و  زا  يا  هدرپ «و 
(. نودعوی اوناک  يذلا  مویلا  کلذ  « ) دش یم هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 

دـشاب راک  رد  يزور  نینچ  هک  ضرف  هب  دـنتفگ : یم هاگ  و  دـنتفرگ ، یم هرخـسم  داب  هب  ار  نآ  هک  تسا  دوعوم  زور  نامه  نیا  يرآ !
.تسا رتهب  مه  نانمؤم  زا  زور  نآ  رد  ام  عضو 

« جراعم هروس  نایاپ  »
285 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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285 ص :  [ ..... 71  ] حون هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 28  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

285 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

تـشذگرس هب  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  ياه  هروس رد  دنک ، یم نایب  ار  ربمایپ  حون  تشذگرـس  تسادـیپ  شمان  زا  هکنانچ  هروس  نیا 
، هدمآ دوه »  » هروس رد  رتحورـشم  همه  زا  و  ءایبنا » «، » فارعا «، » نونمؤم «، » ارعـش  » ياه هروس هلمج  زا  هدش ، هراشا  گرزب  ربمایپ  نیا 

تمـسق نیا  و  تسا ، هدـماین  کبـس  نیا  هب  رگید  یئاـج  رد  هک  تسوا  یگدـنز  زا  یـصاخ  تمـسق  هدـمآ  حون  هروس  رد  هچنآ  یلو 
.تسا توعد  نیا  رصانع  و  تیفیک ، و  دیحوت ، يوس  هب  وا  ریگ  یپ رمتسم و  توعد  هب  طوبرم 

حون و نامز  طئارـش  هباشم  یطئارـش  رد  نامز  نآ  كدـنا  ناناملـسم  ربماـیپ و  و  هدـش ، لزاـن  هّکم  رد  هروس  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دزومآ یم اهنآ  هب  ار  يدایز  لئاسم  دنتشاد ، رارق  شنارای 

.دننک غیلبت  ار  نانمشد  لماک  يزوسلد  تبحم و  اب  مأوت  یقطنم  لالدتسا  قیرط  زا  هنوگچ  هک  دهد  یم دای  اهنآ  هب  - 1
.دنوشن هتسخ  ادخ  يوس  هب  توعد  قیرط  رد  زگره  هک  دزومآ  یم اهنآ  هب  - 2

قیرط رد  ود  ره  زا  و  دنـشاب ، هتـشاد  ار  راذـنا  لـماوع  رگید  تسد  رد  و  قیوشت ، لـئاسو  تسد  کـی  رد  هک  دزوـمآ  یم اـهنآ  هب  - 3
.دنریگ هرهب  توعد 

دنهنن ندرگ  ادـخ  نامرف  هب  دـنوشن و  میلـست  قح  ربارب  رد  رگا  هک  جوجل  ناکرـشم  يارب  تسا  يرادـشه  هروس  نیا  رخآ  تاـیآ  - 4
286 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنراد  شیپ  رد  یکاندرد  تبقاع 

دوخ ریسم  رد  قح  نارادفرط  هک  ییاه  همانرب لطاب و  قح و  نارادفرط  یمئاد  هزرابم  نایب  زا  تسا  یمیـسرت  هروس  نیا  رگید  ریبعت  هب 
.دندنب راک  هب  دیاب 

286 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دریگ یم ارف  ار  وا  ربمایپ  حون  توعد  عاعش  هک  دوب  دهاوخ  ینانمؤم  زا  دناوخب  ار  حون »  » هروس هک  یسک  »

رد وا  نارای  یئابیکـش  تماقتـسا و  گرزب و  ربمایپ  نیا  مسر  هار و  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  توالت  زا  فده  هک  تسادـیپ  هتفگان 
یلاخ يا  هشیدنا هن  رکف و  هشیدنا و  دقاف  ندناوخ  هن  دـهد ، رارق  وا  توعد  عاعـش  رد  ار  دوخ  و  دریگ ، ماهلا  قح  يوس  هب  توعد  هار 

.لمع زا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

286 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 71) حون ةروس 
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.دشاب یم وا  توعد  هلأسم  هب  طوبرم  هک  تسا  حون  تالاح  زا  تمسق  نآ  رگنایب  هروس  نیا  میتفگ  هیآ 1 -) )
زا شیپ  نک  راذنا  ار  دوخ  موق  میتفگ : و  میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  : » دیامرف یم هدرک ، عورـش  وا  تثعب  هلأسم  زا  تسخن 

(. میلا باذع  مهیتأی  نا  لبق  نم  کموق  رذنا  نا  هموق  یلا  احون  انلسرا  انا  « ) دیآ ناشغارس  هب  كاندرد  باذع  هکنآ 
رخآ تایآ  هنیرق  هب  دنچ  ره  دشاب ، ود  ره  هک  نیا  رتبـسانم  و  ترخآ ، باذع  ای  دشاب  ایند  باذـع  تسا  نکمم  كاندرد  باذـع  نیا 

.تسایند باذع  روظنم  رتشیب  هروس 

286 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 71) حون ةروس 

نیا تفایرد  زا  دـعب  تشاد  یناهج  توعد  دوب و  یهلا  نیئآ  تعیرـش و  نیتسخن  بحاـص  هک  مزعلا » ولوا   » ربماـیپ نیا  حون  هیآ 2 -) )
(. نیبم ریذن  مکل  ینا  موق  ای  لاق  « ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  موق ! يا  تفگ :  » دمآ و شموق  غارس  هب  نامرف 

286 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 71) حون ةروس 

هوقتا و هللا و  اودـبعا  نا  « ) دـییامن تعاطا  ارم  دـیزیهرپب و  وا  تفلاخم  زا  دـینک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  هک   » تسا نیا  فدـه  هیآ 3 -) )
(. نوعیطا

286 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 71) حون ةروس 

287 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  ار  توعد  نیا  تباجا  مهم  جئاتن  هتخادرپ  اهنآ  قیوشت  هب  سپس  هیآ 4 -) )
(. مکبونذ نم  مکل  رفغی  « ) دزرمآ یم ار  ناتناهانگ  دنوادخ   » دینک تباجا  ارم  توعد  رگا  دیوگ : یم دنک ، یم نایب  هاتوک  هلمج  ود 

و  ) دراد یم رود  امـش  زا  ار  باذـع  هدرک و  ینـالوط  ار  ناـترمع  دزادـنا » یم ریخأـت  هب  ینیعم  ناـمز  اـت  ار  امـش  و  : » دـیازفا یم سپس 
(. یمسم لجا  یلا  مکرخؤی 

(. نوملعت متنک  ول  رخؤی  ءاج ال  اذا  هللا  لجا  نا  « ) دیتسناد یم رگا  تشاد  دهاوخن  يریخأت  دسر  ارف  یهلا  لجا  هک  یماگنه  اریز  »
«. یئاهن لجا   » و یّمسم » لجا   » تسا هنوگ  ود  ناسنا  رمع  دیسر  رس  و  لجا »  » هک دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 

هک دـتفیب  ولج  رایـسب  تسا  نکمم  ناسنا  تسرداـن  لاـمعا  رثا  رب  و  تسا ، ینوگرگد  رییغت و  لـباق  هک  تسا  يدیـسر  رـس  لوا  مسق 
.دتفیب بقع  رایسب  تسا  نکمم  ریبدت  يراکوکین و  اوقت و  رثا  رب  سکع  هب  تساهنآ و  زا  یکی  یهلا  ياهباذع 

.تسین ینوگرگد  لباق  هجو  چیه  هب  یئاهن  دیسر  رس  لجا و  یلو 
مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ینعم  رپ  ثیدـح  کـی  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  ناوارف  دـیکأت  ینعم  نیا  يور  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد 

رثا رب  هـک  یناـسک  و  دـنور ، یم اـیند  زا  یهلا  گرم  هـب  هـک  دنتــسه  اـهنآ  زا  شیب  دـنریم  یم ناـهانگ  رثا  رب  هـک  اـهنآ  : » میناوـخ یم
«. دوش یم دایز  ناشرمع  یعیبط  لماوع  رثا  رب  هک  دنتسه  یناسک  زا  شیب  دننک  یم ادیپ  ینالوط  رمع  يراکوکین 

287 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 71) حون ةروس 

 ... اما مدرک ، هدافتسا  اهنآ  تیاده  يارب  یتصرف  ره  زا  هیآ 5 -) )
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راـگدرورپ هاگـشیپ  هب  هک  یماـگنه  وا ، دوخ  ناـبز  زا  ینانخـس  شموق  توـعد  يارب  حوـن  تیرومأـم  تلاـسر و  همادا  رد  اـجنیا  رد 
.تسا هدنزومآ  رایسب  هک  هدش  لقن  درب ، یم تیاکش 

! اراگدرورپ تفگ : حون  : » دیامرف یم دـشاب ، ینید  ناغلبم  همه  يارب  اشگهار  دـناوت  یم هک  تسا  ینانخـس  هنیمز  نیا  رد  حون  نانخس 
(. اراهن الیل و  یموق  توعد  ینا  بر  لاق  « ) مدرک توعد  وت  يوس  هب  زور  بش و  ار  دوخ  موق  نم 

.مدرکن یهاتوک  اهنآ  غیلبت  داشرا و  رد  يا  هظحل و 
288 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

288 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 71) حون ةروس 

(. ارارف الا  یئاعد  مهدزی  ملف  « ) دوزفین نانآ  رب  قح  زا  رارف  زج  يزیچ  نم  توعد  اما  (- » هیآ 6 )
یگدامآ عون  کی  هب  زاین  اهتوعد  ریثأت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  دوش ، نآ  زا  رارف  ببس  يزیچ  يوس  هب  توعد  هک  تسا  بیجع  نیا  و 

.دشخبب یفنم  سوکعم و  رثا  هدامآان  ياهلد  رد  هک  تسین  بجعت  ياج  دراد  لباقتم  هبذاج  تیخنس و  و 

288 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 71) حون ةروس 

ار اهنآ  وت  دنروایب و ) نامیا   ) هک مدرک  توعد  ار  اهنآ  نامز  ره  نم  ادنوادخ ! دـیازفا : یم نخـس  نیا  همادا  رد  حون  سپـس  هیآ 7 -) )
هب دـندیزرو و  رارـصا  تفلاخم  رد  دـندیچیپ و  دوخ  رب  ار  ناشیاهـسابل  و  هداد ، رارق  ناشیاهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  يزرماـیب 

اوربکتـسا اورـصا و  مهباـیث و  اوشغتـسا  مـهناذآ و  یف  مهعباـصا  اوـلعج  مـهل  رفغتل  مهتوـعد  اـملک  ینا  و  « ) دـندرک رابکتـسا  تدـش 
(. ارابکتسا

سابل هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ای  نتشیوخ  رب  سابل  ندیچیپ  دنونـشن و  ار  قح  يادص  هک  هدوب  نیا  يارب  اهـشوگ  رد  تشگنا  نتـشاذگ 
ای و  دسرن ، اهنآ  خامص  هدرپ  رب  یتوص  جاوما  نیرتمک  دشاب و  شوگ  رد  هدرک  ورف  ناتشگنا  يارب  يا  هناوتـشپ ات  دنتخادنا  یم رـس  رب 
مه دنتشاد  رارـصا  عقاو  رد  دتفیب ، گرزب  ربمایپ  نیا  حون  یتوکلم  هفایق  رب  ناشنامـشچ  ادابم  دنناشوپب  ار  دوخ  تروص  دنتـساوخ  یم
دوب رورغ  رابکتـسا و  اهنآ  یتخبدب  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  دهد  یم ناشن  هیآ  نیا  ندید ! زا  مشچ  مه  دـنام و  زاب  ندینـش  زا  شوگ 

هدـهاشم ناـمیا  یب دارفا  یگدـنز  رد  رـشب  خـیرات  لوـط  ماـمت  رد  ار  نآ  موـش  هرمث  هدوـب و  قـح  هار  مهم  عـناوم  زا  یکی  هشیمه  هک 
.مینک یم

288 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 71) حون ةروس 

هب  ) دنلب يادص  اب  ار  اهنآ  سپـس  ! » ادـنوادخ دـیوگ : یم هداد ، همادا  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دوخ  نانخـس  هب  نانچمه  حون  هیآ 8 -) )
(. اراهج مهتوعد  ینا  مث  « ) مدرک توعد  وت ) نامرف  تعاطا 

.مدناوخ ارف  نامیا  يوس  هب  ار  اهنآ  دنلب  يادص  اب  یمومع و  تاسلج  رد 

288 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 71) حون ةروس 
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مهل و تنلعا  ینا  مث  « ) متـشاد نایب  ناـنآ  يارب  ار ) ناـمیا  دـیحوت و  تقیقح   ) ناـهن اراکـشآ و   » مدرکن تعاـنق  زین  نیا  هب  هیآ 9 -) )
289 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ارارسا .) مهل  تررسا 

.دوب قح  نیئآ  هب  توعد  هار  رد  وا  هیامرس  ریظن  یب تماقتسا  راکتشپ و  و  رتبیجع ، يزوسلد  نآ  و  بیجع ، هلصوح  نیا 
ره تیاده  يارب  ینعی ، دندروآ  نامیا  وا  هب  رفن  داتـشه  دودح  اهنت  شتوعد  لاس  هاجنپ  دـصهن و  لوط  رد  هک  نیا  رتزیگنا  تفگـش و 

! درک غیلبت  لاس  هدزاود  دودح  طسوتم  روطب  رفن  کی 

289 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 71) حون ةروس 

تراشب و يور  راب  نیا  شکرـس  جوجل و  موق  نآ  تیادـه  يارب  دوخ  رثؤم  تانایب  همادا  رد  حون » : » نامیا يویند  شاداپ  هیآ 10 -) )
وس ره  زا  ار  شیوخ  تمحر  ياهرد  ادخ  دننک  هبوت  هانگ  كرـش و  زا  رگا  هک  دهد  یم دکؤم  هدعو  اهنآ  هب  و  دنک ، یم هیکت  قیوشت 

تسا هدنزرمآ  رایسب  وا  هک  دیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ : اهنآ  هب  ! » ادنوادخ دنک : یم ضرع  دیاشگ ، یم اهنآ  يور  هب 
(. ارافغ ناک  هنا  مکبر  اورفغتسا  تلقف  ...« )

289 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 71) حون ةروس 

(. اراردم مکیلع  ءامسلا  لسری  « ) دتسرف ورف  امش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامسآ  تکربرپ  ياهناراب  ات  (- » هیآ 11 )
.دریگ یم ارف  ار  امش  وا  يدام  تکربرپ  ناراب  مه  يونعم و  تمحر  ناراب  مه  هصالخ 

289 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 71) حون ةروس 

(. نینب لاوماب و  مکددمی  و  « ) دنک یم کمک  ناوارف  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 12 -) )
(. اراهنا مکل  لعجی  تانج و  مکل  لعجی  و  « ) دهد یم رارق  ناترایتخا  رد  يراج  بآ  ياهرهن  زبسرس و  ياهغاب  «و 

ناهانگ یگدوشخب  يونعم  گرزب  تمعن  هداد ، هدعو  اهنآ  هب  يدام  گرزب  تمعن  جـنپ  و  يونعم ، گرزب  تمعن  کی  بیترت  نیا  هب 
، لاوما ینوزف  تکرب ، رپ  عقوم و  هب  دـیفم و  ياهناراب  شزیر  يداـم : ياـهتمعن  اـما  تسا ، نایـصع  رفک و  یگدولآ  زا  ندـش  كاـپ  و 

.يراج بآ  ياهرهن  و  تکرب ، رپ  ياهغاب  یناسنا ،) ياه  هیامرس  ) نادنزرف ینوزف 
.تسا ترخآ  يدابآ  مه  ایند و  يدابآ  بجوم  مه  دیجم  نآرق  یهاوگ  قبط  اوقت  نامیا و  يرآ !

289 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 71) حون ةروس 

290 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ  زا   ) امش ارچ  : » دیوگ یم ددرگ ، یم زاب  راذنا  هب  رگید  راب  سپس  هیآ 13 -) )
(. اراقو نوجرت هللا  مکل ال  ام  ( !؟» دیتسین لئاق  تمظع  ادخ  يارب  دیسرت و ) یمن

290 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 71) حون ةروس 

(. اراوطا مکقلخ  دق  و  « ) دیرفآ فلتخم  لحارم  ار  امش  هک  یلاح  رد  (- » هیآ 14 )
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سپـس دروآرد ، هغـضم »  » تروص هب  سپ  نآ  زا  و  هقلع »  » تروص هب  ار  امـش  هک  تشذگن  يزیچ  دیدوب ، یـشزرا  یب هفطن »  » تسخن
.داد تکرح  سح و  حور و  امش  هب  و  دیناشوپ ، امش  مادنا  رد  تایح  سابل  دعب  داد ، امش  هب  یناسنا  مادنا  لکش و 

امـش زا  کی  ره  تسا ، رییغت  رد  اـمئاد  زین  امـش  ناـج  حور و  هرهچ  هک  دریگ ، یم دوخ  هب  یفلتخم  لاکـشا  ینامـسج  رظن  زا  اـهنت  هن 
.تسا یقشع  یلد  ره  رد  یقوذ و  يرس  ره  رد  و  دیراد ، يدادعتسا 

نارفک همه  نیا  وا ، تیانع  فطل و  همه  نیا  اب  دنک و  یم تیاده  يربهر و  ماگ  ره  رد  تسامـش و  اب  اج  همه  رد  وا  بیترت  نیا  هب  و 
؟ ارچ یتمرح  یب و 

290 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 71) حون ةروس 

قاـمعا هب  هتفرگ و  ار  اـهنآ  تسد  تسخن  جوجل  ناکرـشم  ربارب  رد  دوـخ  لدتـسم  قـیمع و  تاـنایب  رد  حوـن »  » ترـضح هیآ 15 -) )
هدرک و توعد  شنیرفآ  گرزب  ملاع  رد  ادخ  ياه  هناشن هعلاطم  هب  ار  اهنآ  سپس  دننک ، هدهاشم  ار  یـسفنا  تایآ  ات  درب ، ناشدوجو 

.درب یم یقافآ  ریس  هب  ار  نانآ 
ا ( !؟» تسا هدیرفآ  يرگید  يالاب  یکی  ار  نامسآ  تفه  دنوادخ  هنوگچ  دیناد  یمن ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، عورـش  نامـسآ  زا  تسخن 

(. اقابط تاوامس  عبس  هللا  قلخ  فیک  اورت  مل 
ار هچنآ  مامت  میا  هتفگ هتشذگ  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ  ریـسفت  رد  هک  يروطب  و  دراد ، رارق  يرگید  يالاب  یکی  هناگتفه  ياهنامـسآ 

قوف ام  یکی  رگید  ملاع  شـش  و  تسا ، لوا  نامـسآ  ءزج  همه  مینیب  یم رایـس  تباث و  ناگراتـس  زا  حلـسم  ریغ  حلـسم و  مشچ  اب  اـم 
ادیپ ار  یگتسیاش  نیا  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  و  تسا ، نوریب  زورما  ناسنا  شناد  ملع و  سرتسد  زا  هک  دراد  رارق  نآ  زا  دعب  يرگید 

.دنک فشک  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  هدرتسگ  بیجع و  ملاوع  نآ  هک  دنک 

290 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 71) حون ةروس 

رمقلا لعج  و  « ) تسا هداد  رارق  ینازورف  غارچ  ار  دیشروخ  یئانشور و  هیام  اهنامسآ  نایم  رد  ار  هام  و  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 16 -) )
291 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لعج  ارون و  نهیف 

(. اجارس سمشلا 

291 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 71) حون ةروس 

و : » دـیازفا یم ددرگ ، یم زاـب  ناـسنا  شنیرفآ  هـب  رگید  راـب  سپـس  داد ! شرورپ  یلگ  نوـچمه  ار  امـش  یتـسه ، ناـبغاب  هیآ 17 -) )
(. اتابن ضرالا  نم  مکتبنا  هللا  و  «! ) دینایور نیمز  زا  یهایگ  نوچمه  ار  امش  دنوادخ 

داوم مامت  هک ، نیا  مود  تسا ، كاخ  زا  ناسنا  نیتسخن  شنیرفآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  ناسنا ، دروم  رد  ندـینایور ، و  تابنا »  » هب ریبعت 
یئاذـغ و ياه  هناد اـهیزبس و  دـننام  امیقتـسم  اـی  تسا ، نیمز  زا  دـنک  یم ومن  دـشر و  نآ  کـمک  هب  دروخ و  یم ناـسنا  هک  یئاذـغ 

يرایسب دراد و  دوجو  هایگ  ناسنا و  نایم  رد  يدایز  تهابش  هک ، نیا  موس  و  تاناویح ، تشوگ  دننام  میقتسم  ریغ  روطب  ای  و  اه ، هویم
.تسامرفمکح زین  ناسنا  رب  تسا  ناهایگ  دشر  ومن و  لثم و  دیلوت  هیذغت و  رب  مکاح  هک  ینیناوق  زا 
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291 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 71) حون ةروس 

هب ار  امش  سپس  : » دیامرف یم هتفر ، تسا  هدوب  ناکرـشم  يارب  هدیچیپ  لئاسم  زا  رگید  یکی  هک  داعم  هلأسم  غارـس  هب  دعب  هیآ 18 -) )
(. اجارخا مکجرخی  اهیف و  مکدیعی  مث  « ) دزاس یم جراخ  ار  امش  رگید  راب  و  دنادرگ ، یم زاب  نیمز  نامه 

یئاناوت دنیرفایب  كاخ  زا  ار  امش  زاغآ  رد  تشاد  تردق  هک  یسک  نامه  و  دیدرگ ، یم رب  كاخ  هب  رگید  راب  دیدوب  كاخ  زاغآ  رد 
.دناشوپب ناتمادنا  رد  تایح  سابل  ندش  كاخ  زا  دعب  رگید  راب  دراد 

291 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 71) حون ةروس 

، دـیوگ یم نخـس  نیمز  دوجو  تمعن  زا  ددرگ و  یم زاب  گرزب  ملاع  رد  دـیحوت  ياه  هناشن یقافآ و  تایآ  هب  رگید  راـب  هیآ 19 -) )
(. اطاسب ضرالا  مکل  لعج  هللا  و  « ) داد رارق  يا  هدرتسگ شرف  امش  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  و  : » دیامرف یم

تردق دـیور و  ورف  نآ  رد  هک  تسا  مرن  نانچ  نآ  هن  و  دـینک ، دـمآ  تفر و  تحارتسا و  نآ  رب  دـیناوتن  هک  تسا  نشخ  نانچ  نآ  هن 
.دیشاب هتشادن  تکرح 

.امش یگدنز  ياهیدنمزاین  همه  ياراد  هدامآ و  هدرتسگ و  تسا  یطاسب  هوالع  هب 

291 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 71) حون ةروس 

نآ يـالبال  رد  هک  ییاهفاکـش  هّرد و  رطاـخ  هب  اـههوک  هکلب  تسا ، يا  هدرتـسگ شرف  نوچمه  راومه  ياـهنیمز  اـهنت  هن  هیآ 20 -) )
ریـسفت هدیزگرب  نآ  ياه  هّرد عیـسو و  ياههار  زا  ات   » تسا نیا  فده  دـشاب  یم يا  هدرتسگ طاسب  زین  تسا  روبع  لباق  دراد و  دوجو 

292 ص : ج5 ، هنومن ،
(. اجاجف البس  اهنم  اوکلستل   ) دیورب دیهاوخ  یم اج  ره  هب  و  دیرذگب »

تشاذگن رثا  جوجل  موق  نیا  هایس  لد  رد  کی  چیه  یقطنم  تالالدتسا  هن  اهقیوشت و  اهتراشب و  هن  نیتسخن و  ياهراذنا  نآ  هن  یلو 

292 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 71) حون ةروس 

 ... دنک اهارادم  وت  اب  قح  فطل  هیآ 21 -) )
یتسرپ تب رفک و  رب  نانچمه  یکدنا ، هورگ  زج  موق ، نآ  و  دز ، راک  هب  لاس  اهدص  یط  رد  ار  دوخ  شالت  نیرخآ  حون  هک  یماگنه 

.درک اهنآ  يارب  تازاجم  ياضاقت  دروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  دش ، سویأم  اهنآ  تیاده  زا  دندیزرو  رارصا  داسف  یهارمگ و  و 
يوریپ یناسک  زا  و  دـندرک ، نم  یناـمرفان  اـهنآ  اراـگدرورپ ! تفگ : ناـنآ ) تیادـه  زا  دـعب   ) حون : » میناوخ یم هیآ  نیا  رد  هکناـنچ 

هلام هدزی  مل  نم  اوعبتا  ینوصع و  مهنا  بر  حون  لاق  « ) تسا هدوزفین  اهنآ  رب  يراکنایز  زج  يزیچ  ناشنادـنزرف  لاوما و  هک  دـندومن 
(. اراسخ الا  هدلو  و 

زج هک  ینادنزرف  لاوما و  مه  نآ  تسا ، دایز  نادنزرف  لاوما و  ناشزایتما  اهنت  هک  دنتـسه  یتیعمج  موق  نیا  ناربهر  هک  نیا  هب  هراشا 
.دوش یمن هتفرگ  راک  هب  داسف  ریسم  رد 
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292 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 71) حون ةروس 

(. ارابک ارکم  اورکم  و   ...« ) دندرب راک  هب  یمیظع  رکم  هارمگ ) ناربهر  نیا   ) و : » دیازفا یم سپس  هیآ 22 -) )
لامتحا هک  دـندوب ، هتخیر  حون  توعد  لوبق  زا  تعنامم  و  مدرم ، نتخاـس  هارمگ  يارب  يا  هدرتسگ میظع و  یناطیـش  ياـهحرط  اـهنآ 

هب ار  نآ  حون  موق  هکلب  تشادن ، هقباس  حون  زا  لبق  یتسرپ  تب تایاور  زا  یضعب  قبط  اریز  دشاب ، هدوب  یتسرپ  تب  هلأسم  نامه  دراد 
.دندروآ دوجو 

292 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 71) حون ةروس 

: دنتفگ  » اهنآ ياسؤر  دیازفا : یم گرزب  رکم  نیا  هب  هتسب  رس  هراشا  زا  دعب  اریز  دشاب ، بلطم  نیا  هاوگ  دناوت  یم هیآ  نیا  هیآ 23 -) )
(. مکتهلآ نرذت  اولاق ال  و  « ) دیرادنرب دوخ  ياهتب  نایادخ و  زا  تسد 

ریـسفت هدیزگرب  تسین ! سمل  لباق  تسد  اب  و  دوش ، یمن هدید  زگره  هک  یئادخ  دـیریذپن ، هناگی  يادـخ  هب  ار  حون  توعد  زگره  و 
293 ص : ج5 ، هنومن ،

زا تسد  دـینکن و  اـهر  زگره  ار  رـسن  قوعی و  ثوـغی و  عاوـس و  ّدو و  ياـهتب  : » دـنتفگ دـندرک و  دـیکأت  تب  جـنپ  يور  اـصوصخم 
(. ارسن قوعی و  ثوغی و  اعاوس و ال  ادو و ال  نرذت  و ال  « ) دیشکن ناشنماد 

نیمه هب  دـندوب ، هارمگ  موق  نآ  صاـخ  هجوت  دروم  و  دنتـشاد ، يا  هژیو تازاـیتما  تب  جـنپ  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  نینچ  نئارق  زا 
.دندرک یم هیکت  اهنآ  تدابع  يور  زین  نانآ  بلط  تصرف  ناربهر  لیلد 

293 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 71) حون ةروس 

اولـضا دـق  و  « ) دـنتخاس هارمگ  ار  يرایـسب  هورگ  هاوخ ) دوخ  هارمگ و  ناربهر   ) اهنآ ! » ادـنوادخ دـیازفا : یم حون  سپـس  هیآ 24 -) )
(. اریثک

(. الالض الا  نیملاظلا  دزت  و ال  « ) ازفیم تلالض  زج  ار  ناملاظ  ! » ادنوادخ
و دوش ، یم اهنآ  یتخبدب  ببس  هک  تساهنآ  زا  یهلا  قیفوت  بلس  نامه  نارگمتـس ، ناملاظ و  یهارمگ  تلالـض و  ندوزفا  زا  روظنم 

نیـشناج ار  رفک  یکیرات  و  دریگ ، یم اهنآ  زا  ار  نامیا  رون  ادـخ  هک  دـنراد  یم تفایرد  ناشملظ  رطاخ  هب  اهنآ  هک  تسا  یتازاجم  ای 
.دزاس یم نآ 

293 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 71) حون ةروس 

رد و  دـندش ، قرغ  ناشناهانگ  رطاخ  هب  : » دـیامرف یم نینچ  هنیمز  نیا  رد  ار  رخآ  نخـس  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 25 -) )
ملف اران  اولخداف  اوقرغا  مهتائیطخ  امم   ) دنک عافد  اهنآ  زا  وا  مشخ  ربارب  رد  هک  دنتفاین » یناروای  ادخ  زج  دنتشگ و  دراو  خزود  شتآ 

(. اراصنا هللا  نود  نم  مهل  اودجی 
شتآ دراو  اروف  بآ  زا  هک  تسا  بیجع  نیا  و  دـندش ، شتآ  دراو  هلـصافالب  ندـش  قرغ  زا  دـعب  اهنآ  هک  دـهد  یم ناـشن  هیآ  ریبعت 

تازاـجم خزرب  ملاـع  رد  گرم  زا  دـعب  یهورگ  نآرق  تاـیآ  یهاوگ  قبط  هک  ارچ  تسا ، یخزرب  شتآ  ناـمه  شتآ  نیا  و  دـنوش !
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! خزود ياه  هرفح زا  يا  هرفح ای  تسا  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ای  ربق »  » تایاور زا  یضعب  قبط  و  دنوش ، یم

293 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 71) حون ةروس 

ادـخ و هاگرد  هب  موق  زا  شتایاکـش  حون و  نانخـس  همادا  نانچمه  هک  اـج  نیا  رد  دـنورب ! دـیاب  دـسفم  دـساف و  موق  نیا  هیآ 26 -) )
294 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يور  ار  نارفاک  زا  کی  چیه  اراگدرورپ ! تفگ : حون  : » دیامرف یم تساهنآ ، هراب  رد  نیرفن 

(. اراید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  بر ال  حون  لاق  و  «! ) راذگم یقاب  نیمز 
نامیا يارب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  نیرخآ  و  دوب ، هدـش  سویأم  اـهنآ  تیادـه  زا  لـماک  روطب  هک  تفگ  یماـگنه  ار  نخـس  نیا 

.دندروآ نامیا  وا  هب  كدنا  یهورگ  اهنت  و  تفرگن ، يا  هجیتن دز و  راک  هب  اهنآ  ندروآ 
نآ زا  دـعب  هک  یباذـع  نافوط و  مه  و  هدوب ، یناـهج  حون  توعد  مه  هک  دـهد  یم ناـشن  نیمز ) هحفـص  رب  « ) ضرـالا یلع   » هب ریبعت 

.دمآ

294 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 71) حون ةروس 

هارمگ ار  تناگدـنب  يراذـگب  یقاـب  ار  اـهنآ  رگا  اریز  : » دـیازفا یم دـنک و  یم لالدتـسا  دوخ  نیرفن  يارب  حوـن »  » سپـس هیآ 27 -) )
(. ارافک ارجاف  الا  اودلی  كدابع و ال  اولضی  مهرذت  نا  کنا  «! ) دنروآ یمن دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلسن  زج  و  دننک ، یم

کی يور  هکلب  دوـبن ، يزوـت  هنیک یئوجماـقتنا و  بضغ و  مشخ و  يور  زا  ع )  ) حوـن هلمج  زا  ءاـیبنا ، نیرفن  هک  دـهد  یم ناـشن  نیا 
.تسا هتفرگ  تروص  یقطنم  باسح 

294 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 71) حون ةروس 

ردـپ و ارم و  اراـگدرورپ ! : » دـنک یم اـعد  نینچ  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  هک  یناـسک  شدوخ و  يارب  حوـن  ناـیاپ ، رد  هیآ 28 -) )
« ازفیم تکاله  زج  ار  ناملاظ  زرمایب و  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  عیمج  دندش و  نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  و  مردام ،

(. ارابت الا  نیملاظلا  دزت  تانمؤملا و ال  نینمؤملل و  انمؤم و  یتیب  لخد  نمل  يدلاول و  یل و  رفغا  بر  )
هجنکش رجز و  هنوگره  و  متشاد ، رمتـسم  غیلبت  لاس  اهدص  نم  هچرگ  دیوگب  دهاوخ  یم حون  هک  تسا  نیا  يارب  شزرمآ  بلط  نیا 

وفع ياـضاقت  مه  نآ  زا  نم  دـشاب  هدز  رـس  نم  زا  تدـم  نیا  رد  یئـالوا  كرت  تسا  نکمم  نوچ  اـما  مدرک ، لـمحت  هار  نیا  رد  ار 
.میامن یمن هئربت  تسدقم  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  زگره  و  منک ، یم

« حون هروس  نایاپ  »
295 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

295 ص :  [ ..... 72  ] ّنج هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 28  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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295 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

ربمایپ هب  اهنآ  نامیا  زا  نخـس  دـیوگ ، یم نخـس  ّنج »  » مان هب  یئادـیپان  قلخ  هراب  رد  اتدـمع  تسادـیپ ، شمان  زا  هکنانچ  هروس ، نیا 
نایم رد  رفاک  نمؤم و  یهورگ  دوجو  و  داعم ، هب  اهنآ  داقتعا  نامیا و  و  دیجم ، نآرق  ربارب  رد  عوضخ  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

.تسا لیبق  نیا  زا  یلئاسم  نانآ و 
حالصا ّنج »  » هنیمز رد  ار  یفارخ  دئاقع  زا  يرایسب  و  دریگ ، یم رب  رد  ار  هروس  هیآ  تشه  تسیب و  زا  هیآ  هدزون  هروس  زا  شخب  نیا 

.دشک یم نالطب  طخ  اهنآ  رب  دنک و  یم
.تسا هدمآ  داعم  دیحوت و  هلأسم  هب  يا  هراشا هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 

هدرک هدارا  دنوادخ  هچنآ  زج  درادـن  یهاگآ  نآ  زا  سک  چـیه  هک  تسا  بیغ  ملع  هلأسم  زا  نخـس  هروس ، نیا  شخب  نیرخآ  رد  و 
.تسا

295 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

وداج و ّنج و  مخز  مشچ  ایند  یگدنز  رد  زگره  دناوخب  ار  ّنج  هروس  رایـسب  سک  ره  : » تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد 
وا ياـج  هـب  ار  یــسک  نـم  اراـگدرورپ ! دـیوگ : یم و  دوـب ، دـهاوخ  هارمه  ص )  ) دـّـمحم اـب  و  دــسر ، یمن وا  هـب  اـهنآ  رکم  رحس و 

«. دوش یمن لیامتم  يرگید  هب  وا  زا  زگره  و  مهاوخ ، یمن
.نآ نتسب  راک  هب  سپس  و  هروس ، ياوتحم  زا  یهاگآ  رب  تسا  يا  همدقم توالت  نیا  هتبلا 

296 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

296 ص :  لوزن ..... : نأش 

دهد یم ناشن  و  تسا ، گنهامه  الماک  هروس  نیا  بلاطم  اب  هک  دوب  هدـمآ  یئاهلوزن  نأش  فاـقحا  هروس  ات 32  تایآ 29  ریسفت  رد 
.مینک یم لقن  هدرشف  روطب  ار  اهنآ  زا  دروم  ود  تسا ، هثداح  کی  هب  طوبرم  ود  ره  هک 

يوس هب  گرزب  عامتجا  زکرم  نآ  رد  ار  مدرم  ات  دـمآ ، فئاط »  » رد ظاکع »  » رازاـب يوس  هب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  - 1
بش دنتفگ  یم ّنج »  » يداو ار  نآ  هک  دیسر  یلحم  هب  تشگزاب  رد  تفگن ، تبثم  خساپ  وا  توعد  هب  یسک  اما  دنک ، توعد  مالـسا 
دوخ موـق  يوـس  هب  غـیلبت  يارب  و  دـندروآ ، ناـمیا  دندینـش و  نج  زا  یهورگ  دوـمرف ، یم نآرق  تاـیآ  توـالت  دـنام و  اـجنآ  رد  ار 

.دنتشگزاب
رد نج  زا  یهورگ  درک ، یم نآرق  توالت  نآ  رد  و  دوب ، حبص  زامن  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم سابع » نبا  - » 2

.دندینش ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نآرق  توالت  يادص  دندوب  دوخ  زا  اهنامسآ  رابخا  عطق  ّتلع  زا  قیقحت  ددص 
.دندرک توعد  مالسا  يوس  هب  ار  اهنآ  دنتشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  تسا ، نیمه  ام  زا  نامسآ  رابخا  عطق  تلع  دنتفگ :

امش زا  یسک  ایآ  دندیـسرپ : دوعـسم » نب  هّللا  دبع   » زا هک  نیا  نآ  تسا و  توافتم  اهنآ  اب  هک  هدمآ  اجنیا  رد  يرگید  لوزن  نأش  یلو 
؟ دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  ّنج  بش  ثداوح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای 
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زا میدـیدن ، وا  زا  يرثا  میدرک  وجتـسج  هچ  ره  و  میتفاین ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هّکم  رد  یبش  ام  دوبن ، ام  زا  يدـحا  تفگ :
يوس زا  میدید  ناهگان  میتفر ، هّکم  ياه  هّرد رد  ترضح  يوجتسج  هب  دنشاب ، هتشک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  میدیسرت  نیا 

.دوب ام  یگدنز  بش  نیرتدب  بشید  و  میدش ، نارگن  تخس  ام  ادخ ؟ لوسر  يا  يدوب  اجک  میدرک  ضرع  دیآ ، یم ارح »  » هوک
.مناوخب اهنآ  يارب  نآرق  متفر  نم  و  دمآ ، نم  غارس  هب  ّنج  هدننک  توعد  دومرف :

297 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

297 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 72) نجلا ةروس 

ارف شوـگ  منانخـس  هب  ّنج  زا  یعمج  هک  هدـش  یحو  نم  هب  وـگب : : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  مـیا ! هدینـش یبـیجع  نآرق  اـم  هیآ 1 -) )
(. ابجع انآرق  انعمس  انا  اولاقف  نجلا  نم  رفن  عمتسا  هنا  یلا  یحوا  لق   ...« ) میا هدینش یبیجع  نآرق  ام  دنا ، هتفگ سپس  دنا ، هداد

و تغل ، هب  یئانشآ  و  تیلوؤسم ، فیلکت و  و  كرد ، مهف و  روعـش و  لقع و  ياراد  ّنج »  » هفیاط هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
زین نآرق  ياـهباطخ  بطاـخم  و  دـنناد ، یم قح  غیلبت  هب  فّظوم  ار  دوخ  نینچمه  دـنراد ، نآ  ریغ  زاـجعا و  مـالک  نیب  قرف  هب  هجوـت 

.دنتسه
اوتحم مه  شا ، هبذاج ذوفن و  مه  و  تسا ، بیجع  نآ  گنهآ  نحل و  مه  اریز  دنرمشب ، بیجع  ینخس  ار  نآرق  هک  دنتـشاد  قح  اهنآ 

.تساخرب نییما  زا  دوب و  هدناوخن  سرد  هک  نآ  هدنروآ  مه  تسا و  بیجع  شریثأت  و 

297 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 72) نجلا ةروس 

هدرک نایب  ار  اهنآ  هلمج ، هدزاود  رد  دعب  تایآ  رد  نآرق  هک  دنتفگ  دوخ  موق  هب  يرگید  نانخـس  هلمج ، نیا  لابند  هب  اهنآ  هیآ 2 -) )
.تسا دیکأت  هناشن  هک  هدش  عورش  ّنا »  » اب مادک  ره  هک 

زگره میا و  هدروآ نامیا  نآ  هب  ام  اذل  و  دنک ، یم تیاده  تسار  هار  هب  ار ) ناگمه  نآرق  نیا   ) هک : » دنتفگ اهنآ  دـیامرف : یم تسخن 
(. ادحا انبرب  كرشن  نل  هب و  انمآف  دشرلا  یلا  يدهی  « ) میهد یمن رارق  نامراگدرورپ  کیرش  ار  یسک 

297 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 72) نجلا ةروس 

اب ماقم  تسا  دنلب  و  : » دنداد همادا  نینچ  ادـخ  تافـص  هراب  رد  ار  دوخ  نانخـس  كرـش  هنوگره  یفن  نامیا و  زاربا  زا  دـعب  هیآ 3 -) )
هدرکن باختنا  يدنزرف  رـسمه و  دوخ  يارب  زگره  وا  و  صقن ) بیع و  هنوگره  زا  و  نیقولخم ، هب  تهابـش  زا   ) ام راگدرورپ  تمظع 

(. ادلو ۀبحاص و ال  ذختا  ام  انبر  دج  یلاعت  هنا  و  « ) تسا

297 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 72) نجلا ةروس 

لوقی ناک  هنا  و  « ) تفگ یم اوران  نانخـس  ادخ  هراب  رد  سیلبا )  ) ام هیفـس  هک   » مینک یم فارتعا  نونکا  ام  دندوزفا : سپـس  هیآ 4 -) )
(. اططش هللا  یلع  انهیفس 

هدش و فرحنم  قح  هار  زا  و  دندوب ، هدرک  باختنا  یکیرـش  هیبش و  و  دـندوب ، لئاق  نادـنزرف  رـسمه و  ادـخ  يارب  ام  ياهفـس  ینعی ،
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298 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنتفگ  یم فازگ  هب  ینخس 
وا سدقم  تحاس  هب  یئاوران  ياهتبـسن  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  دعب  هک  دـشاب  سیلبا »  » هب هراشا  اجنیا  رد  هیفـس » : » هک دراد  لامتحا  و 

.دنمان یم ططش  هفازگ و  ار  وا  نخس  و  دننک ، یم رفنت  زاربا  وا  زا  هلیسو  نیا  هب  نج  نانمؤم  هدوب  نج  زا  سیلبا »  » هک اجنآ  زا  داد و 

298 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 72) نجلا ةروس 

سنالا و لوقت  نل  نا  اننظ  انا  و  « ) دندنب یمن غورد  ادخ  رب  زگره ، ّنج  سنا و  هک  میدرک  یم نامگ  ام  و  : » دـندوزفا سپـس  هیآ 5 -) )
(. ابذک هللا  یلع  نجلا 

هیبش و کیرـش و  ادخ  يارب  و  دنتـشاد ، نارگید  زا  البق  هورگ  نیا  هک  دـشاب  يا  هناروکروک دـیلقت  هب  هراشا  تسا  نکمم  نخـس  نیا 
: دنیوگ یم دندوب  لئاق  دنزرف  رسمه و 

دوخ هب  نج  سنا و  هک  میدرک  یمن لایخ  زگره  دوب ، يرواب  شوخ  رطاخ  هب  میتفریذـپ  لیلد  نودـب  نارگید  زا  ار  لئاسم  نیا  ام  رگا 
هب بیترت  نیا  هب  میدرب و  یپ اوران  دـیلقت  نیا  ندوب  طـلغ  هب  نونکا  یلو  دـندنبب ، ادـخ  هب  یگرزب  ياـهغورد  نینچ  هک  دـنهد  تأرج 

.مینک یم فارتعا  نج  ناکرشم  فارحنا  دوخ و  هابتشا 

298 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 72) نجلا ةروس 

: هک دوب  نیا  سنا  نج و  تافارحنا  زا  رگید  یکی  دندوزفا : سپس  هیآ 6 -) )
سنالا نم  لاجر  ناک  هنا  و  « ) دندش یم ناشنایغط  یهارمگ و  شیازفا  ببس  اهنآ  و  دندرب ، یم هانپ  نج  زا  ینادرم  هب  رشب  زا  ینادرم  »

(. اقهر مهودازف  نجلا  نم  لاجرب  نوذوعی 
رد میناد  یم هک  نیا  هچ  دوش  یم لماش  ار  نج  هب  اـهناسنا  زا  يدارفا  ندرب  هاـنپ  هنوگره  لـماش  هک  تسا  یعیـسو  موهفم  هیآ ، موهفم 

هدنیآ زا  دننک و  یم لح  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب  ّنج »  » هفیاط هلیـسو  هب  دندوب  دقتعم  هک  دنتـشاد  دوجو  يدایز  نانهاک  برع  نایم 
.دنهد یم ربخ 

298 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 72) نجلا ةروس 

هب ار  اهنآ  فلتخم  قرط  زا  دنتـشاد و  نایب  دوخ  موق  غیلبت  ماگنه  هب  هک  تسا  نج  نانمؤم  نانخـس  همادا  ناـنچمه  هیآ  نیا  هیآ 7 -) )
.دندومن توعد  نآرق  مالسا و  يوس 

( توبن هب   ) ار یـسک  زگره  دـنوادخ  هک  دـیدرک - نامگ  امـش  هک  هنوگ  نامه  دـندرک - نامگ  اـهنآ  هک  نیا  و  : » دـنیوگ یم تسخن 
299 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امک  اونظ  مهنا  و  « ) دنک یمن ثوعبم 

( ادحا هللا  ثعبی  نل  نا  متننظ 
باتک نیا  تایآ  هب  تقد  اب  هک  یماگنه  ام  یلو  دنتساخرب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  بیذکت  و  نآرق ، راکنا  هب  اذل  .

هب دیریگ و  شیپ  رفک  هار  اهناسنا ، ناکرشم  دننام  مه  امش  ادابم  میدرک ، كرد  ینشور  هب  ار  نآ  تیناقح  میداد  ارف  شوگ  ینامـسآ 
.دیوش راتفرگ  اهنآ  تشونرس 

نآرق و نماد  هب  دـنوش و  رادـیب  نینچ ، شیرواد  تسا و  نیا  شقطنم  نج ، یتقو  دـننادب  هک  ناکرـشم  هب  تسا  يرادـشه  ریبـعت  نیا 
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.دننز گنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

299 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 72) نجلا ةروس 

تـسا كرد  لباق  ناینج  همه  يارب  تعیبط  ناهج  رد  هک  دوخ  راتفگ  قدـص  ياـه  هناـشن زا  یکی  هب  نج ، ناـنمؤم  سپـس  هیآ 8 -) )
ءامسلا انسمل  انا  و  « ) میتفای باهـش  ياهریت  يوق و  ناظفاحم  زا  رپ  ار  همه  میدرک و  وجتـسج  ار  نامـسآ  ام  : » دنیوگ یم هدرک ، هراشا 

(. ابهش ادیدش و  اسرح  تئلم  اهاندجوف 

299 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 72) نجلا ةروس 

دوخ ناتسود  عالطا  هب  میتشاد و  یم تفایرد  ار  نآ  زا  يرابخا  و   ) میتسشن یم اهنامسآ  رد  عمس  قارتسا  هب  نیا  زا  شیپ  ام  (- » هیآ 9 )
و «! ) دهد یم رارق  فده  ار  وا  هک  دبای ) یم دوخ  نیمک  رد  ار  یباهـش  دنک ، عمـس  قارتسا  دهاوخب  سک  ره  نونکا  اما  میدـناسر ) یم

(. ادصر اباهش  هل  دجی  نآلا  عمتسی  نمف  عمسلل  دعاقم  اهنم  دعقن  انک  انا 
خر ناهج  رد  یمیظع  ینوگرگد  وا  ینامـسآ  باتک  لوزن  ربمایپ و  نیا  روهظ  اب  هک  تسین  تقیقح  نیا  رب  لیلد  هزات ، عضو  نیا  اـیآ 

!؟ درادن راک  نیا  رب  یئاناوت  يدحا  نآلا  و  دیتشاد ، عمس  قارتسا  رب  تردق  البق  امش  ارچ  تسا ؟ هداد 

299 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 72) نجلا ةروس 

هدارا هک ) تسا  نیا  رب  لیلد  عمـس  قارتسا  زا  تیعونمم  نیا   ) ایآ میناد  یمن ام   » لاوحا عاـضوا و  نیا  اـب  دـندوزفا : سپـس  هیآ 10 -) )
یف نمب  دـیرا  رـش  يردـن ا  انا ال  و  ( ؟» دـیامرف تیادـه  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  دـهاوخ  یم دـنوادخ  ای  هدـش ، نیمز  لها  هراب  رد  يّرش 

(. ادشر مهبر  مهب  دارا  ما  ضرالا 
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  اهنآ ؟ تیاده  همدقم  ای  تسادخ  يوس  زا  الب  باذع و  لوزن  همدقم  رما  نیا  ایآ  میناد  یمن ام  رگید  ریبعت  هب  و 

300 ص : ج5 ،
، هدوب نراقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  روهظ  اب  هک  عمـس  قارتسا  زا  تیعونمم  هک  دنـشاب  هدیمهف  دیاب  اتدـعاق  نج  نانمؤم 

.تسا نآ  دننام  يرگید  تافارخ  تناهک و  هاگتسد  ندش  هدیچرب  و  اهناسنا ، تیاده  همدقم 
ریخ عون  کی  تیمورحم  نیا  هک  دنک  رواب  تسناوت  یمن زونه  تشاد  یصاخ  یگتسبلد  عمـس  قارتسا  هلأسم  هب  ّنج »  » هک اجنآ  زا  اما 

هارمگ رد  یگرزب  مهـس  عمـس  قارتسا  هلأسم  نیمه  هب  اکتا  اب  تیلهاـج  رـصع  رد  ناـنهاک  هک  تسا  نشور  هن  رگ  و  تسا ، تکرب  و 
.دنتشاد مدرم  نتخاس 

300 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 72) نجلا ةروس 

و : » دـیوگ یم اهنآ  نابز  زا  تسخن  تسا ، شیوخ  هارمگ  موق  غیلبت  ماگنه  هب  نج  نانمؤم  راـتفگ  همادا  ناـنچمه  هیآ  نیا  هیآ 11 -) )
قئارط انک  کلذ  نود  انم  نوحلاصلا و  انم  انا  و  « ) میتسه یتوافتم  ياـههورگ  اـم  دـنحلاص و  ریغ  يدارفا  حـلاص و  دارفا  اـم  ناـیم  رد 

(. اددق
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دوجو هب  اهنآ  زا  يا  هدـع يارب  ار  مّهوت  نیا  نج ، هفیاط  نایم  رد  سیلبا »  » دوجو ادابم  هک  دـنتفگ  روظنم  نیا  هب  الامتحا  ار  هلمج  نیا 
.دبات یمن وا  بلق  هب  تیاده  رون  زگره  و  تسا ، تنطیش  داسف و  رش و  رب  ّنج  تعیبط  هک  دروآ 

ره حلاص  ریغ  حلاص و  يدارفا  .تسا و  مکاح  زین  اهنآ  رب  هدارا  يدازآ  رایتخا و  لصا  هک  دنزاس  یم نشور  نخس  نیا  اب  نج  نانمؤم 
.دشاب یم مهارف  اهنآ  دوجو  رد  تیاده  ياه  هنیمز نیا  ربانب  دنراد ، دوجو  ود 

یعون اـب  ّنج »  » هژاو مدرم  زا  يرایـسب  روصت  رد  اریز  دـنک ، یم حالـصا  زین  نج  هراـب  رد  ار  اـهناسنا  اـم  تاـینهذ  نمـض  رد  هیآ  نیا 
.حلاص ریغ  حلاص و  دنراد ، یفلتخم  ياههورگ  زین  اهنآ  دیوگ  یم هیآ  نیا  تسا ، هارمه  فارحنا ، یهارمگ و  داسف و  و  تنطیش » »

300 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 72) نجلا ةروس 

هدارا رب  میناوت  یمن زگره  میراد  نیقی  ام  و  : » دنیوگ یم دنهد و  یم رادشه  نارگید  هب  دوخ  نانخس  همادا  رد  نج  نانمؤم  هیآ 12 -) )
(. ابره هزجعن  نل  ضرالا و  یف  هللا  زجعن  نل  نا  اننظ  انا  و  « ) میزیرگب وا  تردق ) هجنپ   ) زا میناوت  یمن میوش و  بلاغ  نیمز  رد  دنوادخ 

301 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  ندرک  رارف  اب  ادخ  تازاجم  رفیک و  زا  دیناوت  یم دینک  روصت  رگا  نیا ، ربانب 
.دیهابتشا رد  تخس  دیبای ، تاجن  اهنامسآ  زا  يا  هطقن ای  نیمز  زا  يا  هشوگ

301 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 72) نجلا ةروس 

امل انا  و  « ) میدروآ نامیا  نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق  تیادـه  هک  یماگنه  ام  : » دـنیازفا یم دوخ  مالک  همادا  رد  نج  ناـنمؤم  هیآ 13 -) )
(. هب انمآ  يدهلا  انعمس 

توعد يزیچ  هب  ار  نارگید  نیا  رباـنب  میا ، هدرک لـمع  هماـنرب  نیا  هب  ناـمدوخ  ـالبق  میناوخ ، یم ارف  نآرق  تیادـه  هب  ار  امـش  رگا  و 
.میشاب هتفگ  كرت  ار  نآ  دوخ  هک  مینک  یمن

دسرت و یم ناصقن  زا  هن  دروایب ، نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  : » دـیوگ یم هدرک ، نایب  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  نامیا  هجیتن  سپس 
(. اقهر اسخب و ال  فاخی  الف  هبرب  نمؤی  نمف  « ) ملظ زا  هن 

.دیامن یم تفایرد  تساک  مک و  یب ار  نآ  شاداپ  رجا و  دهد ، ماجنا  ار  یگرزب  کچوک و  راک  ره  و 

301 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 72) نجلا ةروس 

میناد یم نآرق  تیادـه  قیرط  زا  ام  دـنیوگ : یم نارفاک  ناـنمؤم و  تشونرـس  نوماریپ  رتشیب  حیـضوت  يارب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 14 -) )
(. نوطساقلا انم  نوملسملا و  انم  انا  و  « ) دنملاظ یهورگ  ناملسم و  ام  زا  یهورگ  »

اورحت کئلواف  ملسا  نمف   ) هتـشادرب ماگ  یهلا  باوث  تیاده و  يوس  هب  و  هدیزگرب » ار  تسار  هار  دنک ، رایتخا  ار ، مالـسا  سک  ره  »
(. ادشر

301 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 72) نجلا ةروس 

( ابطح منهجل  اوناکف  نوطساقلا  اما  دنخزود » مزیه  هریگشتآ و  ناملاظ ، اما  و  (- » هیآ 15 )
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301 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 72) نجلا ةروس 

اجنیا رد  و  دوب ، تمایق  رد  نانمؤم  ياهـشاداپ  زا  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  میئاـمزآ ! یم ناوارف  ياـهتمعن  نیا  اـب  ار  امـش  هیآ 16 -) )
.تساهنآ يویند  ياهشاداپ  زا  نخس 

یلع اوماقتـسا  ول  نا  و  «! ) مینک یم ناشباریـس  ناوارف  بآ  اـب  دـنزرو  تماقتـسا  ناـمیا  هار  رد  سنا ] نج و  اـهنآ -[  رگا  : » دـیامرف یم
(. اقدغ ءام  مهانیقسال  ۀقیرطلا 

بآ هک  اجنآ  زا  و  میراذگ ، یم ناشرایتخا  رد  ار  شخبتایح  بآ  ياه  همـشچ عبانم و  و  میراب ، یم ورف  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراب 
ص: ج5 ، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  .میهد  یم رارق  اهتمعن  عاونا  لومـشم  ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، ناوارف  زیچ  همه  تسا  ناوارف 

302
« يونعم تاکرب   » همـشچ رـس  اهنت  هن  اوقت » نامیا و   » هک دنک  یم هیکت  بلطم  نیا  يور  دـیجم  نآرق  هک  تسا  راب  نیمدـنچ  يارب  نیا 

.دشاب یم زین  يدام » تکرب   » نارمع و يدابآ و  تمعن و  روفو  يدام و  قازرا  ینوزف  بجوم  هک  تسا 
.نامیا لصا  هن  تسا  نامیا  رب  تماقتسا  دوش ، یم تمعن  روفو  هیام  هچنآ  هیآ  نیا  قبط  هتبلا 

302 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 72) نجلا ةروس 

تمعن نیا  اب  ار  اـهنآ  اـم  هک  تسا  نیا  فدـه  : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  هطبار  نیمه  رد  يرگید  تقیقح  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. هیف مهنتفنل  « ) میئامزایب ناوارف 

شیامزآ زا  تمعن »  » هلیـسو هب  شیامزآ  اقافتا  و  تسا ، تمعن  روفو  یهلا  ناحتما  مهم  بابـسا  زا  یکی  هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا  و 
تاوهش ذئاذل و  رد  ندش  قرغ  تلفغ و  یلبنت و  یتسس و  تمعن ، ینوزف  تعیبط  اریز  تسا ، رت  هدیچیپ رت و  تخس باذع »  » هلیـسو هب 
یناسک اهنت  دـنک  یم هدامآ  ناطیـش  تیلاعف  يارب  ار  نادـیم  دزاـس و  یم رود  ادـخ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  تسرد  نیا  و  تسا ،

.دنشاب ادخ  دای  هب  مئاد  روطب  هک  دننامب  ناما  رد  تمعن  روفو  ینوزف  بولطمان  ضراوع  زا  دنناوت  یم
و « ) دزاس یم راتفرگ  يا  هدنیازف دیدش و  باذع  هب  ار  وا  دنادرگ  يور  شراگدرورپ  دای  زا  سک  ره  و  : » دیازفا یم نآ ، لابند  هب  اذل  و 

(. ادعص اباذع  هکلسی  هبر  رکذ  نع  ضرعی  نم 

302 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 72) نجلا ةروس 

، تسادـخ نآ  زا  دـجاسم  : » دـیوگ یم نینچ  دـیحوت  يوس  هب  نارگید  توعد  ماگنه  هب  ّنج  نانمؤم  نابز  زا  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
(. ادحا هللا  عم  اوعدت  الف  دجاسملا هللا  نا  و   ) دیناوخن ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ 

قادـصم و  مارحلا ، دجـسم  نآ ، لـمکا  قادـصم  هک  دوش  یم هدجـس  ادـخ  يارب  اـجنآ  رد  هک  تسا  یئاـهناکم  دـجاسم »  » زا روـظنم 
هدجـس ادـخ  يارب  و  دـناوخ ، یم زامن  اجنآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  یئاـهناکم  ماـمت  شرت ، هدرتسگ قادـصم  و  دـجاسم ، ریاـس  شرگید 

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  فورعم  ثیدح  مکح  هب  و  دنک ، یم
اج همه  هدش » هداد  رارق  نم  يارب  ندرک ) مّمیت   ) روهط هلیـسو  هاگ و  هدجـس  نیمز ، يور  مامت  اروهط  ادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج  »

303 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم لماش  ار 
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نایحیـسم لامعا  هب  و  دندوب ، هتخاس  هدـکتب  ار  هبعک  هناخ  هک  اهنآ  دـننام  برع و  ناکرـشم  لامعا  هب  تسا  یخـساپ  بیترت  نیا  هب  و 
صوصخم دباعم ، مامت  دیوگ : یم نآرق  دندیتسرپ ، یم ار  هناگ  هس نایادـخ  دوخ  ياهاسیلک  رد  هتفر و  ثیلثت »  » غارـس هب  هک  فرحنم 

.تسا عونمم  وا  ریغ  شتسرپ  درک و  ناوت  یمن هدجس  ادخ  يارب  زج  دباعم ، نیا  رد  تسادخ و 

303 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 72) نجلا ةروس 

یماگنه : » دیازفا یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تدابع  دیجم و  نآرق  هداعلا  قوف  ریثأت  نایب  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  و  هیآ 19 -) )
ماق امل  هنا  و  « ) دندرک یم ماحدزا  تدـشب  وا  نوماریپ  یهورگ  دـناوخ  یم ار  وا  تساخ و  یم رب  تدابع  هب  دّـمحم ] ادـخ -[  هدـنب  هک 

(. ادبل هیلع  نونوکی  اوداک  هوعدی  هللا  دبع 
زامن هداعلا  قوف  هبذاج  رگنایب  نینچمه  و  نآ ، اب  دروخرب  نیلوا  رد  نآرق  ندینـش  يارب  نج  نانمؤم  بیجع  موجه  رگنایب  دـبل »  » ریبعت

.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

303 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 72) نجلا ةروس 

ربمایپ هب  تسخن  دوب ، هدش  هراشا  نآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  كرش  هنوگره  یفن  و  دیحوت ، ياه  هیاپ میکحت  يارب  اجنیا  رد  هیآ 20 -) )
کیرش ار  سک  چیه  و  منک ) یم تدابع  ار  وا  طقف  و   ) مناوخ یم ار  مراگدرورپ  اهنت  نم  وگب : : » دهد یم روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. ادحا هب  كرشا  یبر و ال  اوعدا  امنا  لق  «! ) مهد یمن رارق  وا 

303 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 72) نجلا ةروس 

ینا ال لق   ) تسا يرگید  تسد  هب  تیاده  و  متسین » امش  يارب  یتیاده  نایز و  کلام  نم  وگب : : » دهد یم روتـسد  سپـس  هیآ 21 -) )
(. ادشر ارض و ال  مکل  کلما 

303 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 72) نجلا ةروس 

دـنک و یمن تیامح  وا  ربارب  رد  ارم  سک  چـیه  منک ) راتفر  شنامرف  فالخ  رب  زین  نم  رگا  : ) وگب : » دـنک یم هفاضا  زاـب  و  هیآ 22 -) )
(. ادحتلم هنود  نم  دجا  نل  دحا و  هللا  نم  ینریجی  نل  ینا  لق  « ) مبای یمن وا  زج  یهاگهانپ 

تیدوبع هب  فارتعا  وس  کی  زا  نانخـس  نیا  دوش  عقاو  هاگهانپ  دناوت  یم يزیچ  هن  دهد  هانپ  نم  هب  دـناوت  یم یـسک  هن  بیترت  نیا  هب 
يوس زا  و  دـنک ، یم یفن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دروم  رد  ار  ّولغ »  » هنوگره رگید  يوس  زا  و  تسا ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  لماک 

هانپ أجلم و  تمظع  همه  نآ  اب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  هک  تسین  هتخاس  يراک  اهتب  زا  اهنت  هن  هک  دهد  یم ناشن  موس 
304 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مراهچ  يوس  زا  و  دشاب ، دناوت  یمن ادخ  باذع  ربارب  رد  یلقتسم 

ياــضاقت وا  زا  دنتــشاد و  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلــص  ربماــیپ  ربارب  رد  جوــجل  دارفا  هـک  يدروــم  یب تاراــظتنا  اــهیئوج و  هناــهب هــب 
.تسادخ نذا  هب  زین  تعافش  لسوت و  هک  دنک  یم تباث  و  دهد ، یم نایاپ  دندرک  یم یئادخ  Ø љ

304 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 72) نجلا ةروس 
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(. هتالاسر هللا و  نم  اغالب  الا  « ) تسوا ياهتلاسر  ندناسر  ادخ و  يوس  زا  غالبا  نم  هفیظو  اهنت  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
«. تسا راکشآ  غالبا  تسا  ربمایپ  هدهع  رب  هک  يزیچ  اهنت  : » میناوخ یم هدئام  هروس  هیآ 92  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  ریبعت  نیا 

زا رگا  و  دـهاوخب ، ادـخ  هچنآ  رگم  متـسین ، شیوخ  يارب  ینایز  دوس و  کلام  نم  وگب : : » تسا هدـمآ  فارعا  هروس  هیآ 188  رد  و 
ما هدنهد تراشب  هدنهد و  میب  اهنت  نم  دیـسر ، یمن نم  هب  يدب  چـیه  و  متخاس ، یم مهارف  دوخ  يارب  یناوارف  عفانم  مدوب  ربخ  اب  بیغ 

«. دنروآ یم نامیا  هک  یهورگ  يارب 
نآ رد  هنادواج  و  تسوا ، نآ  زا  خزود  شتآ  دنک  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  : » هک دهد  یم رادشه  هیآ  نایاپ  رد  لاح  ره  هب 

(. ادبا اهیف  نیدلاخ  منهج  ران  هل  ناف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  و  « ) دنام یم
شتآ رد  دولخ  قحتـسم  يراـکهنگ  ره  اریز  تسا  نارفاـک  ناکرـشم و  روـظنم  هکلب  تسین ، يراـکهنگ  ره  روـظنم  هک  تسا  نشور 

.دشاب یمن خزود 

304 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 72) نجلا ةروس 

همادا نانچمه  دنرمش  یم فیعض  دننک و  یم ازهتسا  ار  ناناملسم  هتسویپ  هک  ناکرشم  رافک و  عضو  نیا  دیازفا : یم سپس  هیآ 24 -) )
اذا یتح  « ) تسا رتمک  شتیعمج  و  رتفیعـض ، شروای  یـسک  هچ  دنناد  یم هاگنآ  دننیبب ، هدش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  ات   » دـبای یم

(. اددع لقا  ارصان و  فعضا  نم  نوملعیسف  نودعوی  ام  اوار 
ار اهنآ  و  دندیـشک ، یم اهنآ  خر  هب  ار  دوخ  تارفن  ترثک  تردـق و  هتـسویپ  مالـسا  نانمـشد  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوخ  هب  هیآ  نحل 
تسکـش و اهنآ و  يزوریپ  زور  ماجنا  رـس  هک  دهد  یم دیون  يرادلد و  نانمؤم  هب  هلیـسو  نیا  هب  نآرق  دندرمـش  یم ناوتان  فیعض و 

.دیسر دهاوخ  ارف  نانمشد  یناوتان 

304 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 72) نجلا ةروس 

305 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تقیقح  نیا  هب  هراشا  لبق  تایآ  رد  نوچ  تسادخ ! بیغلا  ملاع  هیآ 25 -) )
رب ار  لاؤس  نیا  دسر » ارف  باذع  رب  رئاد  یهلا  هدعو  هک  ینامز  ات  دبای  یم همادا  نانچمه  هورگ  نیا  یـشکرس  ازهتـسا و   » هک دوب  هدش 

؟ دبای یم ققحت  یک  هدعو  نیا  هک  دزیگنا  یم
ماـیق اـیند و  باذـع  زا   ) هدـش هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ  مناد  یمن نم  وـگب : : » دـیوگ یم هتخادرپ  لاؤـس  نـیا  خـساپ  هـب  دـیجم  نآرق 
(. ادما یبر  هل  لعجی  ما  نودعوت  ام  بیرق  يردا ا  نا  لق  ( ؟» دهد یم رارق  نآ  يارب  ینامز  مراگدرورپ  ای  تسا ، کیدزن  زیخاتسر )

، ددرگ لماک  قلخ  نومزآ  ناحتما و  عوضوم  ات  دـنامب  موتکم  شناگدـنب  زا  هتـساوخ  وا  و  تسادـخ ، كاپ  تاذ  صوصخم  ملع  نیا 
.دوب دهاوخ  رثا  مک  ناحتما  تروص  ود  ره  رد  کیدزن  ای  تسا  رود  دننادب  رگا  هک  ارچ 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دش  یم تمایق  نامز  زا  لاؤس  تقو  ره  هک  مینک  یم دروخرب  ینعم  نیا  هب  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  اهراب 
.تسادخ صوصخم  نآ  ملع  تفگ : یم دومرف و  یم یعالطا  یب راهظا  هلآ 

زا و  دـش ، رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ربارب  رد  یناـبایب  برع  کـی  تروص  رد  لـیئربج »  » يزور هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
؟» دوش یم اپ  رب  تمایق  یک  وگب : نم  هب  : » تفگ هک  دوب  نیا  دومن  ترضح  نآ  زا  هک  یتالاؤس  هلمج 

نآ رگید  راب  تسین !» هدـننک  لاؤس  زا  رتهاگآ  هلأـسم ) نیا  رد   ) ینک یم لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
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؟» دمآ دهاوخ  یک  تمایق  دّمحم ! يا  : » تفگ دنلب  يادص  اب  برع  درم 
زامن نم  تفگ : یبارعا  يا »؟ هدرک مهارف  نآ  يارب  زیچ  هچ  منیبب  وگب  دیآ ، یم تمایق  وت  رب  ياو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

.مراد تسود  ار  شلوسر  ادخ و  یلو  ما ، هدرکن مهارف  يرایسب  هزور  و 
306 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  يراد !» شتسود  هک  دوب  یهاوخ  یسک  اب  وت  سپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

«. دندشن لاحشوخ  نخس  نیا  دننام  ینخس  چیه  زا  ناناملسم  : » دیوگ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  سنا » »

306 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 72) نجلا ةروس 

چیه تسوا و  بیغ  ياناد  : » دیامرف یم دراد ، یم نایب  بیغ  ملع  دروم  رد  ار  یلک  هدـعاق  کی  ثحب  نیا  همادا  رد  سپـس  هیآ 26 -) )
(. ادحا هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  « ) دزاس یمن هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سک 

306 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 72) نجلا ةروس 

هدش یـضار  نانآ  زا  و  هدیزگرب » ار  نانآ  هک  ینالوسر  رگم  : » دـیازفا یم یلک  هلأسم  نیا  زا  انثتـسا  کی  ناونع  هب  سپـس  هیآ 27 -) )
(. لوسر نم  یضترا  نم  الا  )

.دنک یم غالبا  یحو  قیرط  زا  و  دزومآ ، یم وا  هب  بیغ  ملع  زا  دهاوخب  ار  هچنآ 
(. ادصر هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلسی  هناف   ...« ) دهد یم رارق  اهنآ  يارب  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ینیبقارم  سپس  »

اهشزغل و زا  وا ، ناگتشرف  تبقارم  و  یهلا ، ياهدادما  یبیغ و  ياهورین  اب  هک  تسا  ناربمایپ  ندوب  موصعم  لئالد  زا  یکی  دوخ  نیا  و 
.دنظوفحم نوصم و  اهاطخ 

306 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 72) نجلا ةروس 

هراشا

تـسا نیا  دوصقم  دـنک : یم نایب  نینچ  ار  نیبقارم  نانابهاگن و  نیا  دوجو  لـیلد  تسا  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
و دراد ، هطاحا  تساهنآ  دزن  هچنآ  هب  وا  و  دـنا ، هدرک غالبا  تساک ) مک و  یب   ) ار ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  شناربمایپ  هک  دـنادب  ات  »

(. اددع ء  یش لک  یصحا  مهیدل و  امب  طاحا  مهبر و  تالاسر  اوغلبا  دق  نا  ملعیل  « ) تسا هدرک  اصحا  ار  زیچ  همه 
یلزا و ادـخ  ملع  هک  نیا  هچ  تسا ، هتـسناد  ادـعب  هتـسناد و  یمن شناربمایپ  هراب  رد  ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  هیآ  ینعم  هتبلا 

ناربمایپ ینعی ، دریگب  دوخ  هب  ینیع  تروص  دبای و  ققحت  جراخ  رد  یهلا  ملع  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا ، نایاپ  یب يدبا و 
.دنیامن تجح  مامتا  دننک و  غالبا  المع  ار  وا  تلاسر 

306 ص :  اه ..... : هتکن
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306 ص :  بیغ .....  ملع  نوماریپ  يا  هدرتسگ قیقحت  - 1

307 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هیآ  هتسد  ود  هک  دوش  یم نشور  یبوخ  هب  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  تقد  اب 
هیآ 50 و دننام  دیامن ، یم یفن  وا  ریغ  زا  هدرک و  یفرعم  ادخ  صوصخم  ار  بیغ  ملع  هک  یتایآ  تسخن  دراد  دوجو  بیغ  ملع  هنیمز 

.ماعنا هروس   59
هروس هیآ 179  رد  هکنانچ  دنتـشاد ، یهاگآ  بیغ  زا  الامجا »  » یهلا يایلوا  هک  دهد  یم ناشن  ینـشور  هب  هک  تسا  یتایآ  مود  هورگ 

دهاوخب ار  سک  ره  دوخ  نالوسر  نایم  زا  دنوادخ  یلو  دنک  هاگآ  بیغ  ملع  زا  ار  امـش  ادخ  هک  دوبن  نانچ  : » میناوخ یم نارمع  لآ 
(. دراذگ یم وا  رایتخا  رد  ار  بیغ  رارسا  زا  یتمسق  و  « ) دنیزگ یمرب

ربخ دینک  یم هریخذ  دوخ  ياه  هناخ رد  ای  دیروخ ، یم هچنآ  زا  ار  امش  نم  : » دومرف هک  میناوخ  یم ع )  ) حیسم ترضح  تازجعم  رد  و 
ملع زا  یتمـسق  دـنوادخ  هک  دـهد  یم ناشن  هدـمآ  نآ  رد  هک  یئانثتـسا  هب  هجوت  اـب  زین  ثحب  دروم  هیآ  ( 49 نارمع / لآ  «. ) مـهد یم

.دهد یم رارق  شا  هدیزگرب نالوسر  رایتخا  رد  ار  بیغ 
ناـیمور : » مور هروس  مراـهچ  اـت  مود  هیآ  دـننام  تسین ، مک  زین  تسا  یبـیغ  ياـهربخ  رب  لمتـشم  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  رگید  يوس  زا 

ضرع رد  دش - دنهاوخ  بلاغ  يدوز  هب  تیبولغم  نیا  زا  دعب  اهنآ  اما  دش ، عقاو  کیدزن  نیمزرس  رد  تسکش  نیا  و  دندش - بولغم 
«. لاس دنچ 

اهنآ تفگ  ناوت  یم هنوگچ  دریگ ، یم رارق  نانآ  رایتخا  رد  هک  تسا  بیغ  یعون  دوش  یم لزان  ناربمایپ  رب  هک  ینامـسآ  یحو  الوصا 
.دوش یم لزان  نانآ  رب  یحو  هک  یلاح  رد  دنرادن  بیغ  زا  یهاگآ 

الامجا مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـهد  یم ناشن  هک  میراد  يدایز  تایاور  هتـشذگ ، اـهنیا  همه  زا 
زا رگید  یضعب  و  رفعج ، تداهـش  و  هتوم »  » گنج يارجام  زا  نداد  ربخ  دننام  دنداد  یم ربخ  نآ  زا  هاگ  و  دنتـشاد ، بیغ  زا  یهاگآ 

یگدنز رد  نآ  دننام  درک و  هاگآ  ار  ناناملـسم  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عوقو ، هظحل  نامه  رد  هک  مالـسا  ناهدـنامرف 
.تسین مک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

بیغ رارسا  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  دهد  یم ناشن  هک  دروخ  یم مشچ  هب  هدنیآ  ثداوح  زا  يرایسب  ياهیئوگـشیپ  زین  هغالبلا » جهن   » رد
نامـسآ زا  ادخ  باذع  منیب  یم ایوگ  : » دـیامرف یم هک  تسا  هدـمآ  هرـصب  لها  تمذـم  رد  هبطخ 13  رد  هچنآ  دـننام  تـسناد ، یم ار 

308 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
دننام و  تسا !» نایامن  بآ  يور  رد  یتشک  هنیـس  نوچمه  ناتدجـسم  دنلب  هلق  اهنت  دیا ، هدش قرغ  همه  هدمآ و  دورف  امـش  رب  نیمز  و 

«. ینم لتاق  وت  هک  هداد  ربخ  نم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   » هک تفگ  جاجح »  » هب دایز » نب  لیمک   » هچنآ
دننک یم تابثا  یـضعب  و  یفن ، ادخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  یـضعب  هک  تایاور  تایآ و  نیا  نیب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا 

؟ مینک عمج 
: هلمج زا  .دراد  دوجو  عمج  يارب  یفلتخم  قرط  اجنیا  رد 

وا ریغ  نیارباـنب  تسا ، یلالقتـسا  یتاذ و  ملع  ادـخ  هب  بیغ  ملع  صاـصتخا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  عمج  ياـههار  نیرتفورعم  زا  - 1
.دراد یعبت  هبنج  و  تسوا ، تیانع  فاطلا و  اب  تسادخ ، هیحان  زا  دنراد  هچ  ره  و  دنرادن ، بیغ  زا  یهاگآ  هنوگ  چیه  القتسم 

، نآ لیبق  زا  يروما  و  تمایق ، مایق  دننام  دناد  یمن وا  زج  سک  چیه  تسادخ و  هب  صوصخم  یتمسق  تسا  هنوگ  ود  بیغ  رارـسا  - 2
.دزومآ یم ءایلوا  ءایبنا و  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  و 
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ار بیغ  رارسا  زا  يرایسب  لعفلاب  تسا  نکمم  ایلوا  ایبنا و  یلو  تسا ، هاگآ  بیغ  رارسا  همه  زا  لعفلاب  دنوادخ  هک  نیا  رگید  هار  - 3
.دریگ یم ماجنا  ادخ  ياضر  نذا و  اب  زین  هدارا  نیا  هتبلا  و  دهد ، یم میلعت  اهنآ  هب  دنوادخ  دننک  هدارا  هک  یماگنه  اما  دننادن ،

308 ص :  نج ..... »  » شنیرفآ نوماریپ  یقیقحت  - 2

، هدش رکذ  وا  يارب  نآرق  رد  يدایز  تاصخـشم  هک  ادیپان  تسا  يدوجوم  دیآ  یم تسد  هب  هملک  نیا  يوغل  موهفم  زا  هکنانچ  نج » »
: هک نیا  هلمج  زا 

ياراد - 2 ( 15 نمحّرلا /  ) .تسا هدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  ناسنا  فالخ  رب  هدـش ، هدـیرفآ  شتآ  هلعـش  زا  هک  تسا  يدوجوم  - 1
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ّنج ) هروس  فلتخم  تایآ   ) .تسا لالدتـسا  قطنم و  تردـق  لطاب و  زا  قح  صیخـشت  كاردا و  ملع و 

309 ص :
.دـنرفاک یهورگ  حـلاص و  نمؤم  اهنآ  زا  یهورگ  - 4 نمحّرلا ) هروس  ّنج و  هروـس  تاـیآ   ) .تسا تیلوؤـسم  فـیلکت و  ياراد  - 3

، دنتشاد عمس  قارتسا  يریگربخ و  اهنامسآ و  رد  ذوفن  تردق  اهنآ  - 6 ( 15 ّنج /  ) .دنداعم رشن و  رشح و  ياراد  اهنآ  - 5 ( 11 ّنج / )
زا یـضعب  هب  تبـسن  هک  يدودحم  یهاگآ  اب  دـندرک و  یم رارقرب  طابترا  اهناسنا  یـضعب  اب  اهنآ  - 7 ( 9 ّنج /  ) .دندش عونمم  ادـعب  و 

يداـیز تردـق  زا  هک  دـنوش  یم تفاـی  يدارفا  اـهنآ  ناـیم  رد  - 8 ( 6 ّنج /  ) .دـنتخادرپ یم اـهناسنا  ياوغا  هب  دنتـشاد  یناـهن  رارـسا 
ناسنا زاین  دروم  ياهراک  یضعب  ماجنا  رب  تردق  اهنآ  - 9 ( 39 لمن /  ) .تسا نینچ  زین  اهناسنا  نایم  رد  هک  هنوگ  نامه  دنرادروخرب ،

هیهت اذغ  گرزب  فورظ  و  اهلاثمت ، اهدبعم ، وا  يارب  و  دندرک ، یم راک  راگدرورپ  نذا  هب  نامیلس  يور  شیپ  نج  زا  یهورگ   » دنراد
.رگید ياهیگژیو  و  ( 27 رجح /  ) تسا هدوب  اهناسنا  تقلخ  زا  لبق  نیمز  يور  رد  اهنآ  تقلخ  - 10 12 و 13 ) أبس / « ) دندرک یم

لئاسم هفارخ و  هنوگره  زا  یلاخ  هک  دوش  یم هدافتـسا  ادـیپان  دوجوم  نیا  هراب  رد  دـیجم  نآرق  زا  هک  دوب  یبلاطم  زا  نخـس  اجنیا  اـت 
روج قـطنم  لـقع و  اـب  هک  دـنا  هتخاـس دوـجوم  نیا  هراـب  رد  يداـیز  تاـفارخ  هاـگآان  ماوـع و  مدرم  میناد  یم یلو  تسا ، یملع  ریغ 

تافارخ یتشم  دوش  یم هتفگ  نج  هملک  یتقو  هک  هداد  دوجوم  نیا  هب  یقطنم  ریغ  یفارخ و  هرهچ  کـی  تهج  نیمه  هب  و  دـیآ ، یمن
رازآرپ و يذوـم و  یتادوـجوم  و  كانتـشحو ، بیرغ و  بیجع و  لاکـشا  اـب  ار  اـهنآ  هـک  نـیا  هـلمج  زا  دوـش  یم یعادـت  نآ  اـب  زین 

.لیبق نیا  زا  يرگید  تاموهوم 
لیلد چیه  رگید  يوس  زا  تسا و  لوبق  لباق  الماک  بلطم  لصا  دوش ، هتـساریپ  تافارخ  نیا  زا  نج  دوجو  عوضوم  رگا  هک  یلاح  رد 

زا هک  هنوگ  ناـمه  دوب  رذـحرب  دـیاب  اوراـن  طـلغ و  تاـهیجوت  زا  و  تفریذـپ ، ار  نآ  دـیاب  نیارباـنب  درادـن ، دوجو  نآ  یفن  رب  یلقع 
310 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .درک  بانتجا  دیاب  تمسق  نیا  رد  ماوع  تافارخ 

، ددرگ یم لماش  ار  ادـیپان  تادوجوم  عاونا  هک  دوش  یم قالطا  رتعیـسو  موهفم  کی  رب  یهاگ  نج  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
دنوش و یم هدـید  مشچ  اب  هک  تاناویح  زا  یهورگ  یتح  و  دـنرادن ، كرد  لقع و  هک  اهنآ  دـنکرد و  لقع و  ياراد  هک  اهنآ  زا  معا 

.تسا دراو  عیسو  ینعم  نیا  رد  زین  دنناهنپ ، اه  هنال رد  الومعم 
داب دننام  یفنص  تسا : هدیرفآ  فنص  جنپ  ار  نج  دنوادخ  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  تسا  یتیاور  نخـس  نیا  دهاش 

دننام اهنآ  زا  یفنص  و  دنا ، نیمز تارشح  یفنص  و  اهبرقع ، تروص  هب  یفنص  و  اهرام ، تروص  هب  یفنـص  و  دنتـسه ) ادیپان   ) اوه رد 
«. تسا باقع  باسح و  اهنآ  رب  هک  اهناسنا 

« ّنج هروس  نایاپ  »
311 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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311 ص :  [ ..... 73  ] لّمّزم هروس 

هراشا

دشاب یم هیآ  ياراد 20  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

311 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  شخب  جنپ  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم 
یگداـمآ يارب  و  دـنک ، یم توعد  نآرق  توـالت  تداـبع و  يارب  هنابـش  ماـیق  هب  ار  ربماـیپ  هک  تسا  هروـس  زاـغآ  تاـیآ  لوا  شخب 

.دزاس یم هدامآ  نیگنس  همانرب  کی  شریذپ 
.دنک یم توعد  صاخ  عطقم  نیا  رد  نافلاخم  اب  ارادم  تمواقم و  یئابیکش و  ربص و  هب  ار  وا  هروس  مود  شخب 

نایب ار  وا  كاندرد  باذع  سپـس  یـشکرس و  نوعرف و  يوس  هب  نارمع  نب  یـسوم  لاسرا  و  داعم ، نوماریپ  یئاهثحب  موس  شخب  رد 
.دراد یم

فیفخت ناناملـسم  ياهیراتفرگ  رطاخ  هب  تسا  هدـمآ  هنابـش  مایق  نوماریپ  هروس  زاـغآ  رد  هک  ار  يدـیدش  تاروتـسد  مراـهچ  شخب 
.دهد یم

.دیامن یم رافغتسا  هّللا و  لیبس  یف  قافنا  تاکز و  نداد  زامن و  ندناوخ  و  نآرق ، توالت  هب  توعد  رگید  راب  مجنپ  شخب  رد  و 

311 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دوش یم هتشادرب  وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  اهیتخس  دناوخب  ار  لّمّزم  هروس  سک  ره  »

ءاشع زامن  نامه  روظنم   ) مود ءاشع  زامن  رد  ار  لّمّزم  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
312 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتفگ  لوا  ءاشع  برغم  هب  هاگ  اریز  تسا 

ار وا  دـنوادخ  و  دوب ، دـهاوخ  تماـیق  زور  رد  وا  هاوگ  هروس ، نیا  دوخ  نینچمه  و  زور ، بش و  دـناوخب ، بش  رخآ  رد  اـی  دوش ) یم
هنابـش و مایق  هب  رئاد  هروس  ياوتحم  هک  تسا  یتروص  رد  گرزب  لئاضف  نیا  املـسم  داد !» دـهاوخ  يا  هزیکاپ گرم  هزیکاپ و  تاـیح 

.لمع زا  یلاخ  یتوالت  هن  ددرگ ، یلمع  قافنا  راثیا و  تماقتسا و  ربص و  نآرق و  توالت 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

312 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

ربمایپ زا  ینامـسآ  تسا  یتوعد  دـیآ  یم رب  هروس  نیا  زاغآ  نحل  زا  هک  هنوگ  ناـمه  زیخاـپ ! هب  هدـیچیپ  دوخ  هب  هماـج  يا  هیآ 1 -) )
.ماجنا یلبق  يزاس  دوخ  نودـب  هک  نیگنـس ، گرزب و  هفیظو  کی  شریذـپ  تهج  یگدامآ  و  تماقتـسا ، يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تسین نکمم  نآ 
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(. لمزملا اهیا  ای  «! ) هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا  : » دیامرف یم

312 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

(. الیلق الا  لیللا  مق  «! ) زیخ اپ  هب  یمک  زج  ار  بش  (- » هیآ 2 )

312 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

(. الیلق هنم  صقنا  وا  هفصن  « ) نک مک  نآ  زا  یمک  ای  ار ، بش  زا  یمین  (- » هیآ 3 )

312 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

(. هیلع دز  وا  « ) ازفیب نآ  فصن  رب  ای  (- » هیآ 4 )
(. الیترت نآرقلا  لتر  و  « ) ناوخب لمأت  تقد و  اب  ار  نآرق  «و 

.تسین نتسشن  اوزنا  هشوگ  رد  و  ندیچیپ » دوخ  هب  هماج   » نارود هک  زیخ  اپ  هب 
، مزال مظن  ینأت و  اب  نآرق  تایآ  ندـناوخ  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا ، نوزوم » بیترت   » و میظنت »  » ینعم هب  لصا  رد  هک  لیترت »  » هب ریبعت 

.تسا نآ  جیاتن  رد  هشیدنا  و  تایآ ، میهافم  رد  لمأت  تقد و  و  تاملک ، نییبت  و  فورح ، حیحص  ءادا  و 
یظاـفلا ناونع  هب  ار  نآرق  تاـیآ  دـیابن  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  یگمه  هدـش  دراو  لـیترت »  » ریـسفت رد  هک  یتاـیاور  نینچمه 

و تشاد ، هجوت  دزاس  یم قیمع  هدنونش  هدنناوخ و  رد  ار  نآ  ریثأت  هک  يروما  مامت  هب  دیاب  هکلب  درک ، توالت  مایپ ، اوتحم و  زا  یلاخ 
313 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  نآ  ياوتحم  هب  ندیشخب  ققحت  فده  و  تسا ، یهلا  مایپ  نیا  هک  درکن  شومارف 

دننادب هکنآ  یب دنا ، هدومن افتکا  یظافلا  هب  اهنت  نآرق  زا  و  هتفرگ ، هلـصاف  تیعقاو  نیا  زا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  زورما  هنافـسأتم  یلو 
؟ هدش لزان  هچ  يارب  تایآ  نیا 

.تساوتحم نایب  همدقم  توالت  ظافلا و  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  تسا  مرتحم ، زین  نآرق  ظافلا  هک  تسا  تسرد 
تـشهب زا  یمان  نآ  رد  هک  يرذـگ  یم يا  هیآ رانک  زا  یتقو  : » میناوخ یم لیترت »  » ریـسفت رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 

خزود ماـن  نآ  رد  هک  يرذـگ  یم يا  هیآ زا  هک  یماـگنه  و  زاـسب ) نآ  يارب  ار  دوخ  و   ) بلطب ار  تشهب  ادـخ  زا  نک و  فقوت  تسا 
.راد رود  نآ  زا  ار  نتشیوخ  و  رب .» هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  تسا 

313 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

هراشا

: دنک یم نایب  نینچ  ار  مهم  تخس و  روتسد  نیا  ییاهن  فده  سپس  هیآ 5 -) )
(. الیقث الوق  کیلع  یقلنس  انا  « ) درک میهاوخ  اقلا  وت  هب  ار  نیگنس  ینخس  يدوز  هب  ام  »

.اهتیلوؤسم نایب  و  تایآ ! موهفم  و  اوتحم ، رظن  زا  نیگنس 
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لزان اههوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  : » دـیوگ یم رـشح  هروس  هیآ 21  رد  نآرق  هک  اجنآ  اـت  اـهلد ، بولق و  رب  نآ  لـمحت  رظن  زا  نیگنس 
لماک يارجا  يزیر و  همانرب و  توعد ! هار  تالکـشم  و  غیلبت ، رظن  زا  نیگنـس  يدـید !» یم هتفاکـش  مه  زا  عشاخ و  ار  نآ  میدرک  یم

.تمایق هصرع  رد  لمع و  يوزارت  رد  نیگنس  نآ !
زا هدافتـسا  بش و  زامن  هب  تناعتـسا  و  دـیجم ، نآرق  تیبرت  زا  دادمتـسا  اب  شکدـنا  نارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  یلو 

لزنم هب  دنـشک و  شود  رب  ار  لیقث » لوق   » نیا راب  و  دـنیآ ، قئاف  تالکـشم  نیا  ماـمت  رب  دنتـسناوت  راـگدرورپ ، كاـپ  تاذ  هب  برقت 
! دنناسرب دوصقم 

313 ص :  بش ..... : زامن  تلیضف 

، دنک یم دزشوگ  دنباوخ  رد  نالفاغ  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  نآرق  توالت  و  بش ، زامن  و  يراد ، هدنز بش  تیمها  رگید  راب  تایآ  نیا 
تیبرت و  سوفن ، بیذـهت  و  حور ، يافـص  رد  يا  هداعلا قوف  رثا  رجف ، عولط  کیدزن  ناهاگرحـس و  رد  اصوصخم  بش ، رد  تداـبع 

هدـیزگرب .دراد  ناسنا  ناج  لد و  رد  اوقت  ياه  هیاـپ میکحت  و  هدارا ، ناـمیا و  تیوقت  لد و  يرادـیب  بلق و  یکاـپ  و  ناـسنا ، يونعم 
314 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 

.تسا هدش  نآ  يور  ناوارف  دیکأت  زین  یمالسا  تایاور  رد  نآرق  تایآ  رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب 
و بش ) زامن   ) هنابـش تدابع  تسا : یهلا  صوصخم  تایانع  زا  زیچ  هس  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

«. ناملسم ناردارب  تاقالم  و  ناراد ، هزور  هب  نداد  راطفا 

314 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

لد رد  نآرق  توالت  وترپ  رد  يونعم  ياهـشزومآ  و  هنابـش ، تدابع  نوماریپ  ثحب  همادا  هیآ  نیا  بش : لد  رد  شیاین  ریثأت  هیآ 6 -) )
هنابـش تدابع  زامن و  املـسم  : » دـیامرف یم تسا ، هدـمآ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلیلد  نایب  هلزنم  هب  تقیقح  رد  تسا و  بش 

(. الیق موقا  ائطو و  دشا  یه  لیللا  ۀئشان  نا  « ) تسا رت  تماقتسا اب  رتاجرباپ و 
اب زاین  زار و  و  ناهاگرحس ، شیاین  و  هنابش » تدابع   » هراب رد  ار  نخس  نیرتاسر  شیاوتحمرپ  تاریبعت  اب  هک  تسا  یتایآ  زا  قوف  هیآ 

حور و شرورپ  و  سفن ، بیذـهت  رد  نآ  ریثأت  نینچمه  و  تسا ، رتمهارف  نامز  ره  زا  رطاخ  تغارف  بابـسا  هک  یتاعاس  رد  بوبحم ،
رکذ و تاجانم و  شیاین و  يارب  یـصاخ  یگدامآ  تاعاس  نآ  رد  یمدآ  حور  هک  دـهد  یم ناشن  و  تسا ، هدرک  نایب  یناسنا ، ناـج 

.دراد رکف 

314 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

کل نا  « ) تشاد یهاوخ  ینالوط  رمتـسم و  شـشوک  شالت و  زور  رد   » هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دـیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
(. الیوط احبس  راهنلا  یف 

يارب یفاک  لاـجم  و  یتسه ، يدرف  یعمج و  یگدـنز  تالکـشم  لـح  و  راـگدرورپ ، تلاـسر  غـالبا  قلخ و  تیادـه  لوغـشم  اـمئاد 
هدرتسگ گرزب و  ياهتیلاعف  نیا  يارب  مزال  یگدامآ  نک و  نآ  نیشناج  ار  هنابش  تدابع  نیاربانب  دوش ، یمن لصاح  شیاین  تدابع و 
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.روآ تسد  هب  بش  مایق  نآ  زا  ار 

314 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

، هتخادرپ تسا  نآ  لّمکم  هک  روتـسد  جـنپ  رکذ  هب  نآ  قیمع  راثآ  هب  یلامجا  هراشا  هنابـش و  تدابع  ماـیق  روتـسد  زا  دـعب  هیآ 8 -) )
(. کبر مسا  رکذا  و  « ) نک دای  ار  تراگدرورپ  مان  و  : » دیامرف یم

315 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دای  هک  ارچ  تسا  ینعم  هب  هجوت  هکلب  تسین ، مان  رکذ  اهنت  روظنم  تسا  ملسم 
.دنک یم يرایبآ  لد  رد  ار  اوقت  تفرعم و  لاهن  و  دشخب ، یم افص  ار  ناج  حور و  یبلق  رکذ  و  تسا ، یبلق  دای  همدقم  یظفل 

(. الیتبت هیلا  لتبت  و   ) زیخرب شتدابع  هب  هناصلاخ  نک و  دیما  عطق  وا  ریغ  زا  و  دنبب » لد  وا  هب  اهنت  : » دیامرف یم مود  روتسد  رد 
اج هب  وا  رطاخ  هب  طقف  ار  شلامعا  و  دوش ، عطقنم  هّللا  يوس  اـم  زا  و  ددرگ ، ادـخ  هجوتم  شبلق  ماـمت  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  لـتبت » »

.ددرگ صالخا  رد  قرغ  دروآ و 

315 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

نابهاگن و و ار  وا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  برغ  قرش و  راگدرورپ  نامه  : » دیازفا یم هتخادرپ  روتسد  نیموس  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. الیکو هذختاف  وه  الا  هلا  برغملا ال  قرشملا و  بر  « ) نک باختنا  دوخ  لیک 

قرـشم و هک  يدنوادخ  دسر ، یم ارف  ادخ  هب  اهراک  همه  يراذـگاو  لکوت و  هلحرم  صالخا »  » و هّللا » رکذ   » هلحرم زا  دـعب  اجنیا  رد 
.تسوا شتسرپ ، هتسیاش  دوبعم  اهنت  و  دراد ، رارق  وا  تیبوبر  تموکح و  هرطیس  ریز  رد  یتسه  ناهج  هعومجم  ینعی ، ملاع ، برغم 

وا هب  ار  شیوخ  راک  و  دـنکن ، لـکوت  وا  رب  ناـسنا  هنوگچ  ادـخ ، رب  لـکوت  عوضوم  يارب  تسا  یلیلد  هلزنم  هب  تقیقح  رد  ریبعت  نیا 
.تسین دوبعم  ّیبرم و  معنم و  اورنامرف و  مکاح و  وا  زا  ریغ  یتسه  ناهج  هنهپ  رد  هک  یلاح  رد  دراپسن ،

315 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

و شاب ، ابیکـش  رباص و  دـنیوگ  یم نانمـشد )  ) هچنآ ربارب  رد  و  : » دـیامرف یم روتـسد  نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد  هرخـالاب  و  هیآ 10 -) )
(. الیمج ارجه  مهرجها  نولوقی و  ام  یلع  ربصا  و  «! ) نیزگ يرود  نانآ  زا  هتسیاش  يزرطب 

ءاذیا و و  نانمـشد ، یئوگدب  قح ، يوس  هب  توعد  ریـسم  رد  هک  ارچ  دـسر ، یم ارف  نارجه »  » و ربص »  » ماقم اجنیا  رد  بیترت  نیا  هب  و 
.دشاب هتشاد  لمحت  ربص و  راخ  نابز  ربارب  رد  دیاب  دنیچب  ار  یلگ  دهاوخب  نابغاب  رگا  و  تسا ، ناوارف  نانآ ، رازآ 

، دهدب نانآ  هب  قیرط  نیا  زا  یـسرد  مه  دنامب و  ناما  رد  ناشرـش  زا  مه  ات  تسا ، مزال  يرود  یئانتعا و  یب اجنیا  رد  یهاگ  هوالع  هب 
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  .دشاب  ادـخ  يوس  هب  توعد  غیلبت و  و  یتیبرت ، ياه  همانرب عطق  ینعم  هب  دـیابن  يرود  نارجه و  نیا  یلو 

316 ص :
يوس هب  ناگدننک  توعد  و  مالسا ، نیغلبم  هک  دنک  یم تلالد  هیآ  نیا  : » دیوگ یم هیآ  لیذ  رد  نایبلا » عمجم   » رد یـسربط »  » موحرم
رتدوز اهنآ  نانخـس  ات  دنیامن ، ترـشاعم  مدرم  اب  ارادم ، و  قلخ ، نسح  اب  و  دـننک ، هشیپ  یئابیکـش  تامئالمان  لباقم  رد  دـیاب  نآرق ،

«. دوش هتفریذپ 
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316 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

زا يرابگر  ریز  ار  اهنآ  اجنیا  رد  دوب  مالسا  نانمشد  رازآ  تیذا و  اوران و  نانخس  اهینکـش و  راک  هب  يا  هراشا لبق  هیآ  رد  هیآ 11 -) )
موش ياه  همانرب رد  رظن  دیدجت  هب  توعد  ار  اهنآ  و  هداد ، رارق  دنوادخ ، يوس  زا  ترخآ  ایند و  ياهباذع  هب  رئاد  دـیدش ، تادـیدهت 

.دشخب یم يدرمیاپ  و  دهد ، یم يرادلد  نانمشد  نیا  تخس  موجه  ربارب  رد  لوا  ردص  ناناملسم  هب  مه  و  دنک ، یم دوخ 
ۀمعنلا یلوا  نیبذکملا  ینرذ و  و  «! ) هد تلهم  یمک  ار  اهنآ  و  راذگاو ، تمعن  بحاص  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم  : » دـیامرف یم تسخن 

(. الیلق مهلهم  و 
و ددرگ ، تجح  مامتا  مه  ات  هد ، تلهم  اهنآ  هب  یمک  و  راذـگاو ، نم  دوخ  هب  ار  اهنآ  رفیک  تازاجم و  یتسین ، وت  اـهنآ  فرط  ینعی ،

دوخ هدننکش  نیگنس و  تابرض  و  دندش ، دنمورین  ناناملسم  هک  تشذگ  یمک  تدم  میناد  یم و  دنزاس ، راکشآ  ار  دوخ  تیهام  مه 
نیا هک  تشذـگن  رتشیب  یمک  تدـم  زین  دـندروآ و  دراو  نمـشد  رکیپ  رب  نآ  دـننام  و  بازحا »  » و نینح »  » و ردـب »  » ياـهگنج رد  ار 

.تسین رود  نادنچ  اهنآ  زا  زین  تمایق  باذع  دندش و  خزرب  رد  یهلا  باذع  راتفرگ  و  دنتفر ، ایند  زا  ناشکندرگ 

316 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

انیدل نا  «! ) تسا خزود  شتآ )  ) اهریجنز و لغ و  ام  دزن  : » دـیوگ یم رتحیرـص  تروص  هب  دـیدهت  نیمه  همادا  رد  سپـس  هیآ 12 -) )
(. امیحج الاکنا و 

! شتآ تسا و  تراسا  اجنآ  رد  اهنآ  هرهب  دنتشاد  ایند  نیا  رد  هک  یمعنت  طرش و  دیق و  یب يدازآ  ربارب  رد  يرآ !

316 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

(. امیلا اباذع  ۀصغ و  اذ  اماعط  و  « ) كاندرد یباذع  ریگولگ و  یئاذغ  و  : » دیازفا یم زاب  و  هیآ 13 -) )
ربارب رد  كاندرد  یگدنز  و  دوب ، اراوگ  تفر و  یم ورف  ولگ  زا  یتحار  هب  هک  اهنآ  يایند  نیریـش  برچ و  ياهاذغ  سکع  رب  یئاذغ 

317 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نارورغم  نیا  باسح  یب شیاسآ 
.ناهج نیا  رد  ربکتسم  هاوخدوخ و 

دهد یم ناشن  نیا  و  دـنک ، یم رکذ  هناگادـج  ار  میلا  باذـع  نآ  زا  دـعب  میلا ، تسا  یباذـع  دوخ  ریگولگ  نشخ و  ياذـغ  هک  نیا  اب 
یکی يزور  هک : میناوخ  یم یثیدح  رد  اذل  و  تسین ، مولعم  ادخ  زج  سک  چیه  رب  تمظع  تدش و  رظن  زا  ترخآ  میلا  باذـع  داعبا 

دز و يا  هحیـص روبزم  صخـش  ناهگان  دومرف : یم عامتـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  و  درک ، یم توـالت  ار  هیآ  نیا  ناناملـسم  زا 
.دش شوهدم 

317 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

اههوک نیمز و  هک  زور  نآ  رد  : » دیامرف یم دنوش ، یم رهاظ  نآ  رد  اهباذع  نیا  هک  دزادرپ  یم يزور  حرش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
فجرت موی  « ) دـیآ یم رد  مرن  نش  زا  یئاه  هدوت لکـش  هب  هک ) دوش  یم هدـیبوک  مه  رد  نانچ   ) اـههوک دـیآ و  یم رد  هزرل  هب  تخس 

(. الیهم ابیثک  لابجلا  تناک  لابجلا و  ضرالا و 
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317 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

رد نارمع  نب  یسوم  مایق  و  برع ، نادنمروز  تفلاخم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تثعب  نایم  رد  يا  هسیاقم هب  سپـس  هیآ 15 -) )
نوعرف يوس  هب  هک  هنوگ  نامه  تسامـش ، رب  هاوگ  هک  میداتـسرف  امـش  يوس  هب  يربمایپ  ام  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ناـینوعرف  لـباقم 

(. الوسر نوعرف  یلا  انلسرا  امک  مکیلع  ادهاش  الوسر  مکیلا  انلسرا  انا  « ) میداتسرف یلوسر 
تراظن ناینوعرف و  نوعرف و  تیاده  نارمع ، نب  یسوم  فده  هک  هنوگ  نامه  تسامش ، لامعا  رب  تراظن  امش و  تیاده  وا ، فده 

.دوب اهنآ  لامعا  رب 

317 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

لوسرلا نوعرف  یـصعف  «! ) میدرک تازاجم  تخـس  ار  وا  ام  تساخرب و  لوسر ، نآ  ینامرفان  تفلاـخم و  هب  نوعرف   » یلو هیآ 16 -) )
(. الیبو اذخا  هانذخاف 

تفرگ و ار  راک  نیا  ولج  ناشتورث  لاوما و  تموکح و  تردق  تکلمم و  تعـسو  هن  و  دش ، یهلا  باذـع  زا  عنام  وا  میظع  رکـشل  هن 
رارق اهنآ  زا  رتنیئاپ  رایـسب  یحطـس  رد  هک  امـش  دندش ، قرغ  دـندرک  یم تاهابم  نآ  هب  هک  لین  ناشورخ  جاوما  رد  یگمه  ماجنا  رس 

؟ دیشیدنا یم هچ  دوخ  هراب  رد  دیراد 

317 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

دیوش رفاک  رگا  زین )  ) امـش : » دـهد یم رادـشه  نینچ  اهنآ  هب  هدرک ، مالـسا  ربمایپ  ناـمز  راـفک  هب  ار  نخـس  يور  سپـس  هیآ 17 -) )
318 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رانک  رب  یهلا ) باذع  زا   ) ار دوخ  هنوگچ 

(. ابیش نادلولا  لعجی  اموی  مترفک  نا  نوقتت  فیکف  «! ) دنک یم ریپ  ار  ناکدوک  هک  زور  نآ  رد  دیراد  یم

318 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

هتفاکـش مه  زا  نامـسآ   » زور نآ  رد  دـیازفا : یم هدرک ، نایب  كانتـشحو  زور  نآ  هراـب  رد  يرتشیب  فیـصوت  هیآ  نیا  رد  هیآ 18 -) )
(. الوعفم هدعو  ناک  هب  رطفنم  ءامسلا  « ) تسا یمتح  یندش و  وا  هدعو  و  دوش ، یم

فیعـض و ناسنا  نیا  زا  دننک  تمواقم  زور  نآ  میظع  ثداوح  ربارب  رد  دـنناوتن  تمظع  همه  نآ  اب  ینامـسآ  تارک  نامـسآ و  یتقو 
؟ تسا هتخاس  يراک  هچ  ریذپ  بیسآ  ناوتان و 

318 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

نا « ) تسا يرکذت  رادشه و  نیا  : » دیامرف یم هدرک ، هتـشذگ  ياهراذنا  اهرادشه و  مامت  هب  يا  هراشا ثحب  نیا  نایاپ  رد  هیآ 19 -) )
(. ةرکذت هذه 

شراگدرورپ يوس  هب  یهار  دشاب ) يدبا  تداعـس  بلاط  دوش و  تیاده   ) دهاوخب سک  ره  سپ  ، » دـیتسه دازآ  هار  باختنا  رد  امش 
(. الیبس هبر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  « ) دنیزگ یمرب
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هدارا و اب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تلیـضف  یتلیـضف ، هن  تسا ، يراـختفا  هن  دریگ ، تروص  هارکا  راـبجا و  قیرط  زا  هار  نیا  ندومیپ  رگا 
.دیوپب و  هدرک ، باختنا  ار  هار  نیا  دوخ  رایتخا 

318 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 73) لمزملا ةروس 

يرایـسب لئاسم  رب  لمتـشم  تسا  هروس  نیا  هیآ  نیرت  ینالوط هک  هیآ  نیا  دـیناوخب ! نآرق  دراد  ناکما  امـش  يارب  هچ  ره  هیآ 20 -) )
.دنک یم لیمکت  ار  هتشذگ  تایآ  ياوتحم  هک  تسا 

ار نآ  ثلث  ای  فصن  ای  بش  زا  موس  ود  کیدزن  دنتسه  وت  اب  هک  اهنآ  زا  یهورگ  وت و  هک  دناد  یم تراگدرورپ  : » دیامرف یم تسخن 
ۀفئاط هثلث و  هفصن و  لیللا و  یثلث  نم  یندا  موقت  کنا  ملعی  کبر  نا  « ) دنک یم يریگ  هزادنا  ار  زور  بش و  دنوادخ  دیزیخ  یم اپ  هب 

(. راهنلا لیللا و  ردقی  هللا  کعم و  نیذلا  نم 
زا یهورگ  هک  تسا  نیا  دراد  هفاضا  اجنیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  هدش ، هداد  ربمایپ  هب  هروس  زاغآ  رد  هک  تسا  يروتـسد  نامه  هب  هراشا 

319 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تدابع  نیا  رد  زین  نانمؤم 
اریز یبوجو  مکح  کی  الامتحا  اـی  یبابحتـسا و  مکح  کـی  ناونع  هب  دـندرک - یم یهارمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هناـبش ،

تسا و یقالخا  یلمع و  یتدـیقع و  ياهـسرد  عاونا  رب  لمتـشم  هک  نآرق  توالت  اب  اـهنآ  هک  درک  یم باـجیا  مالـسا  زاـغآ  طـئارش 
.دندرگ نآ  زا  عافد  مالسا و  غیلبت  هدامآ  دنزاسب و  ار  دوخ  هنابش  تادابع  نینچمه 

لاکشا و راتفرگ  ثلث » ود   » و فصن »  » و ثلث »  » باسح نتشادهگن  رد  ناناملسم  زا  یعمج  دوش  یم هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  یلو 
هب اهنآ  ياهاپ  هک  اجنآ  ات  دنـشاب ، تدابع  لوغـشم  و  دننامب ، رادیب  ار  بش  مامت  هاگ  هک  دـش  یم ببـس  رما  نیا  دـندش و  یم رـسدرد 
هب  ) ار نآ  رادقم  دیناوت  یمن امش  هک  دناد  یم وا  : » دومرف داد و  فیفخت  اهنآ  رب  ار  مکح  نیا  دنوادخ  اذل  درک ! مرو  هنابـش  مایق  رطاخ 
نل نا  ملع  « ) دیناوخب نآرق  تسا  رسیم  امش  يارب  هچنآ  نونکا  دیشخب ، ار  امش  سپ  ندرک ) تدابع  يارب   ) دینک يریگ  هزادنا  تقد )

(. نآرقلا نم  رسیت  ام  اؤرقاف  مکیلع  باتف  هوصحت 
و دنوش ، یم رامیب  امـش  زا  یهورگ  يدوز  هب  دـناد  یم  » دـنوادخ دـیازفا : یم هتخادرپ ، فیفخت  نیا  يارب  يرگید  لیلد  نایب  هب  سپس 
و دننک » یم داهج  ادخ  هار  رد  رگید  یهورگ  و  دنور ، یم رفس  هب  يزور ) بسک  و   ) یهلا لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  یهورگ 

نولتاقی نورخآ  هللا و  لضف  نم  نوغتبی  ضرالا  یف  نوبرضی  نورخآ  یضرم و  مکنم  نوکیـس  نا  ملع   ) دننام یم زاب  نآرق  توالت  زا 
(. هللا لیبس  یف 

(. هنم رسیت  ام  اؤرقاف  « ) دینک توالت  نآ  زا  تسا  نکمم  امش  يارب  هک  يا  هزادنا هب  سپ  »
یلو تسا ، هجوم  ياهرذـع  يارب  لاثم  هس  ناونع  هب  هّللا ، لیبس  یف  داهج  و  يرورـض ، ياهترفاسم  و  يراـمیب ، رکذ  هک  تسا  نشور 
نیا و  دش ، دیهاوخ  زور  رد  یگدنز  فلتخم  تالکشم  راتفرگ  امش  دناد  یم دنوادخ  نوچ  تسا  نیا  روظنم  تسین ، اهنیا  هب  رـصحنم 

.تسا هداد  فیفخت  امش  هب  تسا ، نیگنس  همانرب  نآ  موادت  عنام 
رظن زا  مه  رادقم و  رظن  زا  مه  دعب  و  هدوب ، بجاو  هنابش  تدابع  توالت و  نیا  یطئارـش  دوجو  رطاخ  هب  مالـسا  زاغآ  رد  تقیقح  رد 

320 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب  و  هدش ، هداد  فیفخت  مکح 
.تسا هدمآ  رد  روسیم  رادقم  هب  مه  نآ  یبابحتسا  مکح  کی  تروص 

دیناوخب رادقم  نآ  : » دیامرف یم مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  اذل  .تسا  نآ  رد  هشیدنا  ّربدت و  ندناوخ و  بوخ  مهم  هتبلا 
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«. دشاب يونعم  یناحور و  طاشن  نطاب و  يافص  بلق و  عوشخ  نآ  رد  هک 
: دیامرف یم دنک ، یم لیمکت  هلیـسو  نیا  هب  ار  هدش  هئارا  يزاسدوخ  همانرب  و  هدرک ، هراشا  هیآ  نایاپ  رد  رگید  روتـسد  راهچ  هب  سپس 
زا ار  هچنآ  دـینادب )  ) و دـییامن ] قاـفنا  وا  هار  رد  دـیهد -[  هنـسحلا  ضرق  ادـخ  هب  دـیزادرپب و  ار  تاـکز  و  دـیراد ، اـپ  رب  ار  زاـمن  «و 

ةالـصلا و اومیقا  و  « ) تفای دـیهاوخ  شاداپ  نیرتگرزب  هجو و  نیرتهب  هب  دـنوادخ  دزن  دـیتسرف  یم شیپ  زا  دوخ  يارب  کین  ياـهراک 
(. ارجا مظعا  اریخ و  وه  هللا  دنع  هودجت  ریخ  نم  مکسفنال  اومدقت  ام  انسح و  اضرق  هللا  اوضرقا  ةاکزلا و  اوتآ 

(. میحر روفغ  هللا  نا  هللا  اورفغتسا  و  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  دیبلطب  شزرمآ  دنوادخ  زا  «و 
هب هنـسحلا » ضرق   » نداد زا  روظنم  تسا ، بجاو  تاکز  تاکز »  » زا روظنم  هناـگجنپ و  بجاو  ياـهزامن  اـجنیا  رد  زاـمن »  » زا روظنم 

مامت کلام  هک  ارچ  دوش ، یم روصت  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرت  هناراوگرزب نیا  و  تسا ، یبحتـسم  ياهقافنا  نامه  دـنوادخ 
نیا تلیـضف  بسک  راثیا و  قافنا و  هب  قیوشت  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ات  دبلط ، یم ضرق  درادن  دوخ  زا  يزیچ  اقلطم  هک  یـسک  زا  اهکلم ،

.دبای لماکت  دوش و  تیبرت  قیرط  نیا  زا  و  دنک ، ریخ  لمع 
دینادب و یلماک  ناسنا  ار  دوخ  تاعاط  نیا  ماجنا  اب  ادابم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  تاروتسد  نیا  نایاپ  رد  رافغتسا »  » رکذ

راوازـس هنرو  ، » دـیروآ ادـخ  هاـگرد  هب  رذـع  و  دیرمـشب ، رـصقم  ار  دوـخ  دـیاب  هراوـمه  هـکلب  دـینک ، روـصت  راـکبلط  حالطـصا  هـب 
«. دروآ اج  هب  هک  دناوتن  سک  شیدنوادخ 

« لّمّزم هروس  نایاپ  »
321 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

321 ص :  [ ..... 74  ] رّثّدم هروس 

هراشا

دشاب یم هیآ  ياراد 56  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

321 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

یّکم ياه  هروس تعیبط  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  راکـشآ  توعد  زا  دعب  هک  تسا  يا  هروس نیتسخن  رثدـم »  » هروس
و تسا ، سکعنم  الماک  هروس  نیا  رد  تسا  یهلا  باذع  هب  نافلاخم  دیدهت  راذنا و  و  كرش ، اب  هزرابم  داعم و  أدبم و  هب  توعد  هک 

: دنز یم رود  روحم  تفه  رب  هتفر  مه  يور  هروس  نیا  ياهثحب 
مزال ياهیگدامآ  لیصحت  و  قیرط ، نیا  رد  تماقتسا  ربص و  راکشآ و  غالبا  راذنا و  مایق و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توعد  - 1

.راک نیا  يارب 
.دنتخادرپ قح  يازهتسا  هب  و  هتساخرب ، نآرق  اب  هلباقم  هب  هک  اهنامه  نایخزود ، تافص  و  زیخاتسر ، هب  هراشا  - 2

.نارفاک راذنا  اب  مأوت  خزود  ياهیگژیو  زا  یتمسق  - 3
.ررکم ياهدنگوس  قیرط  زا  زیخاتسر  رما  رب  دیکأت  - 4

.هنیمز نیا  رد  یقطنم  ریغ  راکفا  هنوگره  یفن  و  وا ، لامعا  اب  یناسنا  ره  تشونرس  طابترا  - 5
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.اهنآ زا  مادک  ره  تشونرس  نایخزود و  نایتشهب و  ياهیگژیو  زا  یتمسق  - 6
.قح زا  هاوخدوخ  رورغم و  ربخ و  یب لهاج و  دارفا  رارف  یگنوگچ  - 7

321 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

322 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یسک  : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
رارق وا  هجرد  راوج و  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  ار  وا  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  دناوخب  هضیرف  زامن  رد  ار  ّرثّدـم  هروس 

«. دریگن زگره  ار  شنماد  جنر  یتخبدب و  ایند  یگدنز  رد  دهد و 
تفرگ و رظن  رد  زین  ار  هروس  ياوتحم  دیاب  هکلب  دش ، دهاوخن  بترتم  هروس  ظافلا  ندناوخ  رب  اهنت  یمیظع  جئاتن  نینچ  تسا  یهیدب 

.درک ارجا  وم  هب  وم 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

322 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

دنچ ره  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  تایآ  نیا  رد  بطاـخم  کـش  نودـب  نک ! راذـنا  ار  ناـیناهج  زیخرب و  هیآ 1 -) )
.تسا تیعقاو  نیا  رگنایب  تایآ  نیا  رد  دوجوم  نئارق  یلو  هدشن ، نآ  رد  ناونع  نیا  هب  یحیرصت 

(. رثدملا اهیا  ای   ) هدیمرآ رتسب  رد  و  هدیچیپ » دوخ  هب  باوخ  هماج  يا  : » دیامرف یم تسخن 

322 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

هدیسر ارف  غیلبت  مایق و  نامز  و  هتشذگ ، تحارتسا  باوخ و  تقو  هک  رذناف .) مق   ) هد میب  ار  نایملاع  و  نک » راذنا  زیخرب و  (- » هیآ 2 )
.تسا

، ثراح نب  رضن  و  هریغم ، نب  دیلو  و  نایفس ، وبا  و  لهج ، وبا  دننام  اهنآ  نارس  و  دندش ، عمج  جح  مسوم  هناتـسآ  رد  برع  ناکرـشم 
روهظ هراـب  رد  یبلاـطم  هتخیرگ  هتـسج  و  دـنیآ ، یم هّکم  هب  جراـخ  زا  هک  یمدرم  تـالاؤس  ربارب  رد  هک  دـنتخادرپ  تروـشم  هب  و ... 

؟ دنیوگب هچ  دنا  هدینش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 
رثا ءارآ  تتـشت  نیا  رحاس ، يرگید  و  نونجم ، يرگید  و  دناوخ ، شنهاک  یکی  دنهدب ، يا  هناگادج باوج  دـنهاوخب  مادـک  ره  رگا 

اجنیا هب  وگتفگ  زا  دعب  دنزیخرب ! هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّدض  رب  یتاغیلبت  هزرابم  هب  هملک  تدحو  اب  دیاب  تشاذگ ، دهاوخ  یفنم 
و رـسمه ، ود  نایم  ندنکفا  یئادج  رحـس »  » هدیدپ راثآ  زا  یکی  اریز  تسا ! رحاس » : » دـنیوگب هک  تسا  نیا  همه  زا  رتهب  هک  دندیـسر 

323 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب ! هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  مالسا  نیئآ  هضرع  اب  ربمایپ  و  تسا ، دنزرف  ردپ و 
دیمرآ رتسب  رد  دمآ و  هناخ  هب  نیگمغ  هنوگ و  رامیب  هدش و  تحاران  تخس  هدیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شوگ  هب  نخـس  نیا 

.درک هزرابم  مایق و  هب  توعد  ار  وا  دش و  لزان  قوف  تایآ  هک 

323 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2427 

http://www.ghaemiyeh.com


روتسد نیتسخن  و  نارگید ، يارب  تسا  یقشمرس  هک  دهد  یم ربمایپ  هب  مهم  روتـسد  جنپ  راذنا ، مایق و  هب  توعد  لابند  هب  و  هیآ 3 -) )
(. ربکف کبر  و  « ) رامشب گرزب  ار  تراگدرورپ  و  : » دیامرف یم تسا ، دیحوت  هراب  رد 

هنوگره و  شکرد ، نیغورد  ياهدوبعم  مامت  رب  خرـس  طخ  يراد و  وا  زا  يراد  هچ  ره  و  تسوت ، ّیبرم  کلام و  هک  یئادـخ  ناـمه 
.نک وحم  ار  یتسرپ  تب  كرش و  راثآ 

هب زین  تایاور  رد  هک  تسا  نآ  ياهقادـصم  زا  یکی  ربکا » هّللا   » نتفگ دـنچ  ره  تسین ، ربکا » هّللا   » نتفگ اهنت  ّربکف »  » هلمج زا  روظنم 
ار وا  نخـس و  رد  مه  و  لـمع ، مه  داـقتعا ، رظن  زا  مه  رامـشب ، گرزب  ار  دوـخ  يادـخ  هک  تسا  نیا  روـظنم  هکلب  هدـش ، هراـشا  نآ 

هنوگ نامه  .نادب  رترب  دجنگب  فیـصوت  رد  هک  نیا  زا  ار  وا  هکلب  نادـب ، بیع  صقن و  هنوگره  زا  هزنم  لامج و  فاصوا  هب  فصتم 
دوش و فیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ربکا » هّللا   » ینعم هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک 

.دجنگب ناسنا  رکف  رد 

323 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

و « ) نک كاپ  ار  تسابل  و  : » دـیازفا یم هداد ، اهیگدولآ  زا  یگزیکاپ  هراـب  رد  ار  روتـسد  نیمود  دـیحوت  هلأـسم  لاـبند  هب  و  هیآ 4 -) )
(. رهطف کبایث 

نطاب رگنایب  وا  رهاـظ  و  تسوا ، ساـبل  هلزنم  هب  سک  ره  لاـمعا  هک  ارچ  دـشاب  ناـسنا  لـمع  زا  هیاـنک  تسا  نکمم  ساـبل »  » هب ریبعت 
.تسوا

تیبرت و تیـصخش و  ياـه  هناـشن نیرتمهم  زا  رهاـظ  ساـبل  یگزیکاـپ  هک  ارچ  دـشاب  يرهاـظ  ساـبل  ناـمه  ینعم  هب  تسا  نکمم  و 
.دنتشاد هدولآ  رایسب  ياهسابل  دندومن و  یم بانتجا  اهیگدولآ  زا  رتمک  تیلهاج  رصع  رد  اصوصخم  تسا ، ناسنا  گنهرف 

هنوگره زا  ناشناماد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هملک  ذوفن  دـنناوت  یم یماگنه  یهلا  ناربهر  هک  دراد  زین  هتکن  نیا  هب  هراـشا  هیآ  تقیقح  رد 
324 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اوقت  دشاب و  كاپ  یگدولآ 

.دهد یم ینمادکاپ  نامرف  راذنا ، مایق و  نامرف  لابند  هب  اذل  و  ددرگ ، مّلسم  رظن  ره  زا  ناشیراکزیهرپ  و 

324 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رجهاف زجرلا  و  « ) نک يرود  يدیلپ  زا  و  : » دیامرف یم روتسد  نیموس  رد  هیآ 5 -) )
ایند و رد  یهلا  باذـع  مشخ و  بجوم  هک  ار  يراک  ره  و  دـیلپ ، تشز و  لمع  فارحنا و  هنوگره  هک  دراد  یعماج  موهفم  قوف  هیآ 

.دوش یم لماش  ددرگ  یم ترخآ 
کی ناونع  هب  اجنیا  رد  یلو  تشاد  نارجه  زیهرپ و  روما  نیا  زا  توبن  زا  لبق  یتح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  تسا  ملـسم 

.تسا هدش  هیکت  نآ  يور  ناگمه ، يارب  هوسا  وگلا و  کی  ناونع  هب  زین  و  هّللا ، یلا  توعد  ریسم  رد  یساسا  لصا 

324 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رثکتست ننمت  و ال  « ) بلطم ینوزف  راذگم و  تنم  و  : » دیامرف یم روتسد  نیمراهچ  رد  و  هیآ 6 -) )
تنم هنوـگره  و  تسا ، هدرتـسگ  یلک و  هیآ  موـهفم  اـجنیا  رد  زاـب  تسا  يدراوـم  هچ  رد  ندـیبلط  ینوزف  تنم و  زا  یهن  هک  نیا  رد 
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وت رب  وا  هک  ارچ  ینک ، یم شالت  داهج و  وا  يارب  هک  راذـگب  تنم  تراـگدرورپ  رب  هن  دوش ، یم لـماش  ار  قلخ  قلاـخ و  رب  ندراذـگ 
.تسا هتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  عینم  ماقم  نیا  هک  هدراذگ  تنم 

ار تدابع  و  نادب ، ریصقت »  » و روصق »  » دح رس  رد  ار  دوخ  هشیمه  هکلب  رمشم ، رایسب  ار  تحلاص  لامعا  تعاطا و  تدابع و  نینچمه 
.رامشب تدوخ  يارب  یهلا  گرزب  قیفوت  عون  کی 

، شـشخب قافنا و  دننام  يدام  تاهج  رد  هچ  تیاده و  غیلبت و  دننام  دشاب  يونعم  تاهج  رد  هچ  ینک  یم قلخ  هب  یتمدخ  رگا  زین  و 
.دنک یم رثا  یب لطاب و  ار  کین  لامعا  تنم ، هک  ارچ  یئامن  مأوت  رتنوزف  یناربج  مه  نآ  ناربج ، راظتنا  ای  تنم  اب  دیابن  ار  مادک  چیه 

324 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

: دیوگ یم هدرک ، هراشا  هنیمز  نیا  رد  روتسد  نیرخآ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
325 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ربصاف .) کبرل  و  « ) نک یئابیکش  تراگدرورپ  رطاخ  هب  «و 

قیرط رد  شاب ، رباص  نادان  لـهاج و  نانمـشد  ناکرـشم و  رازآ  ربارب  رد  و  نک ، یئابیکـش  گرزب  تلاـسر  نیا  يادا  قیرط  رد  ینعی 
.شاب ابیکش  نمشد  اب  داهج  نادیم  رد  سفن و  اب  داهج  رد  و  امن ، تماقتسا  ادخ  نامرف  تعاطا  تیدوبع 

.تسا یئابیکش  ربص و  نیمه  تیاده  غیلبت و  هار  هیامرس  نیرتمهم  الوصا 

325 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

عورـش اسر  دکؤم و  رایـسب  ینایب  اب  ار  راذنا  اجنیا  رد  هدمآ ، لبق  تایآ  رد  راذـنا  مایق و  هنیمز  رد  هک  يروتـسد  بیقعت  رد  هیآ 8 -) )
(. روقانلا یف  رقن  اذاف  « ) دوش یم هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  : » دیامرف یم و  دنک ، یم

.تسا زیخاتسر  ییاپ  رب  مّود و  خفن  هب  هراشا  ریبعت  نیا 

325 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ریسع موی  ذئموی  کلذف  « ) تسا یتخس  زور  زور ، نآ  (- » هیآ 9 )

325 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ریسی ریغ  نیرفاکلا  یلع  « ) تسین ناسآ  نارفاک  يارب   » هک تقشمرپ  رایسب  تسا  يزور  هیآ 10 -) )

325 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

هراشا

هیآ 11) )
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325 ص :  لوزن ..... : نأش 

، دندرک عامتجا  دـندش ) یم عمج  نآ  رد  مهم  لئاسم  رد  روش  يارب  هک  مارحلا  دجـسم  یکیدزن  رد  يزکرم  « ) هودـّنلا راد   » رد شیرق 
تروـشم هب  وا  اـب  مـهم  لـئاسم  رد  دـندوب و  دـقتعم  وا  تـیارد  لـقع و  هـب  ناکرـشم  هـک  هّـکم »  » سانـشرس فورعم و  درم  « ) دـیلو »

امـش غارـس  هب  وـس  ره  زا  برع  و  درخ ، لـقع و  و  ـالاو ، بسن  ياراد  دـیتسه  یمدرم  امـش  تـفگ : هدرک  اـهنآ  هـب  ور  دـنتخادرپ ) یم
.دینک یکی  ار  دوخ  فرح  دنونش  یم امش  زا  یفلتخم  ياهخساپ  دنیآ و  یم

؟ دیئوگ یم هچ  مرکا ) ربمغیپ  هب  هراشا   ) درم نیا  هراب  رد  امش  تفگ : هدرک  اهنآ  هب  ور  سپس 
! درادن رعش  هب  یتهابـش  وا  نخـس  اما  میا ، هدینـش رایـسب  رعـش  ام  تفگ : دیـشک و  مه  رد  هرهچ  دیلو  تسا ! رعاش »  » میئوگ یم دنتفگ :

.تسا نهاک »  » میئوگ یم دنتفگ :
ریـسفت هدـیزگرب  .دـیبای  یمن وا  رد  دـنیوگ  یم یبیغ ) رابخا  لکـش  هب   ) نانهاک هک  ار  ینانخـس  دـیور  یم وا  دزن  هک  یماـگنه  تفگ :

326 ص : ج5 ، هنومن ،
.تسا هناوید »  » میئوگ یم دنتفگ :

.تفای دیهاوخن  وا  رد  نونج  زا  يرثا  چیه  دیور  یم وا  غارس  هب  یتقو  تفگ :
.تسا رحاس »  » میئوگ یم دنتفگ :
؟ ینعم هچ  هب  رحاس  تفگ :

.دنک یم ینمشد  داجیا  ناتسود  نایم  نانمشد و  نایم  هک  یسک  دنتفگ :
جراخ هودنلا » راد   » زا سپـس  دنک ! یم نینچ  تسا و  رحاس »  » وا یلب  تفگ : دیـشک و  مه  رد  هرهچ  دومن و  یهاگن  درک و  رکف  دـیلو 

رب بلطم  نیا  رحاس ! يا  رحاس ! يا  تفگ : یم درک  یم تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  مادـک  ره  هک  یلاـح  رد  دـندش 
(. داد يرادلد  ار  شربمایپ  و   ) دومرف لزان  هیآ 25 ) ات   ) ار هروس  نیا  زاغآ  تایآ  دنوادخ  دمآ ، نارگ  ربمایپ 

326 ص :  ریسفت ..... :

اجنیا رد  داد ، یم رارق  راذـنا  دروـم  یعمج  روـطب  ار  نارفاـک  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  سانـشن ! قـح  رورغم  دـنمتورث  نآ  دـیلو 
رابگر ریز  ار  وا  هدـنبوک  اـسر و  اـیوگ و  یتاریبعت  اـب  هدراذـگ و  تشگنا  دـندوب  رترثؤم  هک  اـهنآ  دارفا  زا  یـضعب  يور  صوصخلاـب 

.دریگ یم اهراذنا  نیرتدیدش 
دیدـش رفیک  ار  وا  مدوخ  هک  ادـیحو .) تقلخ  نم  ینرذ و  « ) راذـگاو ما  هدـیرفآ یئاهنت  هب  ار  وا  هک  یـسک  اب  ارم  : » دـیوگ یم تسخن 

.مهد
.تسا هدش  لزان  شیرق  فورعم  نارس  زا  یکی  یموزخم  هریغم  نب  دیلو  دروم  رد  میتفگ  لوزن  نأش  رد  هکنانچ  دعب  تایآ  هیآ و  نیا 

326 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ادودمم الام  هل  تلعج  و  « ) مداد رارق  هدرتسگ  لام  وا  يارب  هک  سک  نامه  : » دیازفا یم سپس  هیآ 12 -) )
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326 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

: دیازفا یم هدرک ، هراشا  وا  یناسنا  يورین  ینوزف  هب  سپس  هیآ 13 -) )
(. ادوهش نینب  و  « ) دنتسه وا  تمدخ  رد  وا و  دزن  هراومه  هک  مداد ) رارق  وا  يارب   ) ینادنزرف «و 

.دوب وا  تحار  سنا و  هیام  ناشروضح  و  دندوب ، تمدخ  کمک و  هدامآ  امئاد 
327 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

327 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

رظن ره  زا  ار  یگدـنز  لئاسو  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  یلک  روطب  دوب  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یبهاوم  ریاـس  هب  دـعب  و  هیآ 14 -) )
(. ادیهمت هل  تدهم  و  « ) متخاس مهارف  يو  يارب 

.دوب تمعن  رد  قرغ  رظن  ره  زا  ینامسج  ياه  هبنج یعامتجا و  تاهج  رد  هکلب  دنمورب ، نادنزرف  لام و  طقف  هن 

327 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

ماقم رد  دیاسب ، شناتسآ  هب  یناشیپ  و  دروآ ، دورف  میظعت  رـس  اهتمعن  همه  نیا  هدنـشخب  ربارب  رد  هک  نیا  ياج  هب  وا  یلو  هیآ 15 -) )
(. دیزا نا  عمطی  مث  « ) میازفیب وا  ياهتمعن )  ) رب هک  دراد  عمط  مه  زاب   » تمعن لام و  همه  نیا  اب  دمآرب و  یبلط  نوزفا  نارفک و 

ریز ار  میلقا  تفه  رگا  و  دنیـشن ، یمن ورف  اـهنآ  شطع  زگره  دـنینچ ، ناتـسرپ  اـیند  همه  هکلب  دوبن ، هریغم » نب  دـیلو   » هب رـصحنم  نیا 
.دنرگید یمیلقا  دنب  رد  مه  زاب  دنهد  رارق  اهنآ  نیگن 

327 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

رب هک   ) دـش دـهاوخن  نینچ  زگره  : » دـیوگ یم دراذـگ ، یم مرحمان  نیا  هنیـس  هب  ّدر  تسد  ماـمت  تدـش  اـب  هیآ  نیا  یلو  هیآ 16 -) )
(. ادینع انتایآل  ناک  هنا  الک  « ) دزرو یم ینمشد  ام  تایآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  میازفیب ) شتمعن 

رمثرپ و ییاـه  هخاـش دـنمورین و  یئاـه  هشیر رـشب ، مـالک  هن  تسا و  نج  مـالک  هن  نآرق  نیا  هک  تسناد  یم یبوـخ  هب  هـک  نـیا  اـب  و 
! رحاس ار  نآ  هدنروآ  دیمان و  یم رحس »  » ار نآ  زاب  دراد  دننام  یب يا  هبذاج

327 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

روبجم ار  وا  يدوز  هب  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  ینعم  رپ  هاتوک و  یترابع  اب  وا  كاـندرد  تشونرـس  هب  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 17 -) )
(. ادوعص هقهراس   ) منکفا یم ریز  هب  ار  وا  سپس  و  دور » الاب  یگدنز  هّلق  زا  هک  منک  یم

یگدـنز رد  يزوریپ  هلق  جوا  هب  ندیـسر  زا  دـعب  وا  اریز  دـشاب ، ناهج  نیا  رد  دـیلو »  » يویند باذـع  هب  هراشا  هیآ  هک  دراد  لاـمتحا 
.دش هراچیب  داد و  یم تسد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  لاوما و  ابترم  رمع  رخآ  ات  هک  درک  طوقس  نانچ  یعامتجا  يدرف و 

328 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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328 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

هب ناوارف  نادنزرف  لام و  دنوادخ  هک  يدرم  نوماریپ  يرتشیب  تاحیـضوت  اجنیا  رد  دیـشک ! یموش  هشقن  هچ  وا ، رب  گرم  هیآ 18 -) )
.تسا هدمآ  یموزخم - هریغم  نب  دیلو  ینعی  دمآرب - هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  اب  تفلاخم  ماقم  رد  وا  دوب و  هداد  وا 
(. ردق رکف و  هنا  « ) تخاس هدامآ  ار  بلطم  و  دنک )؟ مهتم  زیچ  هچ  هب  ار  نآرق  ربمایپ و  هک   ) درک هشیدنا  وا  : » دیامرف یم

328 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

فیک لتقف  « ) درک هداـمآ  ار  بلطم  قح ) اـب  هزراـبم  يارب   ) هنوگچ داـب ! وا  رب  گرم  : » دـیازفا یم وا  تمذـم  يارب  سپـس  هیآ 19 -) )
(. ردق

328 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

هدامآ قح ) اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  یناطیـش  هشقن  و   ) بلطم هنوگچ  وا ، رب  گرم  مه  زاـب  : » دـیازفا یم دـیکأت  ناونع  هب  و  هیآ 20 -) )
(. ردق فیک  لتق  مث  « ) دومن

ار یبلطم  نابز ، کی  ات  دزاس ، دحتم  ار  ناکرـشم  راکفا  تساوخ  یم وا  هک  دمآ  لوزن  نأش  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  هراشا  نیا  و 
.دننک غیلبت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دض  رب 

.دوب بجعت  هیام  شا  هشیدنا رکف و  هک  نانچ  نآ  تشاد ، تراهم  یناطیش  راکفا  رد  دیلو »  » هک تسا  نیا  رب  لیلد  اه  هلمج نیا 

328 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

زا ات  داد  رارق  ددجم  یسرزاب  دروم  ار  دوخ  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  و  رظن .) مث  « ) دنکفا یهاگن  سپـس  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 21 -) )
.ددرگ نئمطم  هاگآ و  نآ  فلتخم  ياه  هبنج مزال و  ماجسنا  ماکحتسا و 

328 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رسب سبع و  مث  « ) دش راک  هب  تسد  هنالوجع  دیشک و  مهرد  هرهچ  دعب  (- » هیآ 22 )

328 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ربکتسا ربدا و  مث  « ) دیزرو ربکت  درک و  قح ) هب   ) تشپ سپس  (- » هیآ 23 )

328 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

رحس الا  اذه  نا  لاقف  « ) تسین نانیشیپ  ياهرحـس  نوچمه  يرحـس  نوسفا و  زج  يزیچ  نآرق )  ) نیا تفگ : ماجنا  رـس  و  (- » هیآ 24 )
(. رثؤی
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328 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

، هنومن ریـسفت  هدیزگرب  رـشبلا .) لوق  الا  اذه  نا  ! ) درادن ینامـسآ  یحو  اب  یطابترا  چیه  و  تسا » ناسنا  نخـس  طقف  نیا  (- » هیآ 25 )
329 ص : ج5 ،

.تشاد راهظا  نآرق  اب  هزرابم  يارب  یناطیش و  رکفت  رّرکم و  هعلاطم  زا  دعب  ار  دوخ  نخس  نیرخآ  بیترت  نیا  هب  و 

329 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

راکنا یفن و  رد  ار  وا  نخـس  كرـش و  نارـس  زا  یـضعب  عضو  هک  هتـشذگ  تایآ  همادا  رد  وا ! موش  تشونرـس  مه  نیا  و  هیآ 26 -) )
، هدرک هراشا  تماـیق  رد  وا  كانتـشحو  تازاـجم  هب  اـجنیا  رد  درک ، یم وگزاـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلاـسر  دـیجم و  نآرق 

: دیامرف یم
(. رقس هیلصاس  «! ) منک یم خزود ] رقس -[  دراو  ار  وا  يدوز  هب  »

هدـش و باختنا  منهج  ياهمان  زا  یکی  ناونع  هب  سپـس  تسا ، باـتفآ  شباـت  رثا  رب  ندـش  بوذ  ندـش و  نوگرگد  ینعم  هب  رقـس » »
.تسا هدمآ  نآرق  تایآ  رد  ارارک 

329 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رقس ام  كاردا  ام  و  ( ؟» تسیچ رقس  یناد  یمن وت  و  : » دیوگ یم خزود  باذع  تدش  تمظع و  نایب  يارب  سپس  هیآ 27 -) )
تیمها هک  هنوگ  نامه  دجنگ ، یمن سک  چیه  رکف  هب  و  دشاب ، یم نوریب  روصت  هریاد  زا  هک  تسا  دیدش  نآ  باذـع  يردـق  هب  ینعی 

.دنک یمن روطخ  یسک  رکف  هب  نآ  تمظع  یتشهب و  ياهتمعن 

329 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رذت یقبت و ال  ال  «! ) دزاس یم اهر  ار  يزیچ  هن  و  دراذگ ، یم یقاب  ار  يزیچ  هن   » هک تسا  یشتآ  هیآ 28 -) )
هطقن و  دـنک ، یم رثا  ندـب  زا  يا  هطقن رد  هاگ  هک  ایند - شتآ  فالخ  رب  خزود  شتآ  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
ناسنا دوجو  یمامت  هک  ریگارف  تسا  یـشتآ  دشاب - یم ناما  رد  نآ  زا  حور  و  دراذـگ ، یم رثا  مسج  رد  هاگ  و  دـنام ، یم ملاس  رگید 

.دنک یمن اهر  ار  زیچ  چیه  و  دریگ ، یم رب  رد  ار 

329 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

نوـگرگد یلکب  ار  نـت  تسوـپ  : » دـیازفا یم هـتخادرپ ، یهلا  رهق  نازوـس  شتآ  نـیا  زا  يرگید  فـصو  ناـیب  هـب  سپـس  هیآ 29 -) )
(. رشبلل ۀحاول  « ) دنک یم

329 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 74) رثدملا ةروس 
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(. رشع ۀعست  اهیلع  « ) دنا هدش هدرامگ  نآ  رب  باذع ) ناگتشرف  زا   ) رفن هدزون  : » دیامرف یم هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 30 -) )
، هنومن ریسفت  هدیزگرب  .دنتنوشخ  باذع و  رفیک و  هب  رومأم  هکلب  دنتـسین ، ینابرهم  تقفـش و  محرت و  هب  رومأم  اعطق  هک  یناگتـشرف 

330 ص : ج5 ،
هورگ امـش  دننیـشنب  ناتیازع  هب  ناتناردام  دـنتفگ : شیرق  هفیاط  هب  ازهتـسا  يور  زا  دندینـش  ار  هیآ  نیا  یتقو  لهج  وبا  دـننام  یناسک 

.دنک بولغم  ار  اهنآ  زا  یکی  دناوت  یمن امش  زا  رفن  هد  ره  ایآ  دیناعاجش  زا  یمیظع 
! دیسرب ار  رگید  رفن  ود  باسح  مه  امش  میآ  یم رب  اهنآ  زا  رفن  هدفه  هدهع  زا  نم  تفگ : شیرق  دنمروز  دارفا  زا  یکی 

330 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

؟ تسیچ يارب  خزود  نارومأم  ددع  نیا  هیآ 31 -) )
زین و  دنک ، یم رکذ  هورگ ) هدزون  ای   ) رفن هدزون  ار  خزود  نارومأم  نانزاخ و  ددـع  دـنوادخ  میدـناوخ  لبق  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه 

.دنتفرگ هیرخس  داب  هب  ار  نآ  یهورگ  و  دش ، رافک  ناکرشم و  نایم  رد  وگتفگ  ببس  ددع  نیا  رکذ  هک  میدناوخ 
: دیامرف یم هداد ، خساپ  اهنآ  هب  تسا  هروس  نیا  هیآ  نیرت  ینالوط هک  هیآ  نیا 

(. ۀکئالم الا  رانلا  باحصا  انلعج  ام  و  « ) میداد رارق  باذع )  ) ناگتشرف طقف  ار  خزود  نارومأم  »
فیعـض و اهنآ  ربارب  رد  ناراکهنگ  ماـمت  هک  ریگتخـس  نشخ و  دادـش »  » و ظـالغ »  » نآرق ریبعت  هب  تردـقرپ و  دـنمورین ، یناگتـشرف 

.دنناوتان
(. اورفک نیذلل  ۀنتف  الا  مهتدع  انلعج  ام  و  « ) میدرکن نیعم  نارفاک  شیامزآ  يارب  زج  ار  اهنآ  دادعت  و  : » دیازفا یم سپس 

رد هدـش ، باختنا  هدزون  ددـع  دادـعا ، مامت  نایم  زا  ارچ  هک  دـندرک  یم ازهتـسا  اهنآ  هک  نیا  تسخن  دوب : تهج  ود  زا  شیامزآ  نیا 
.تشاد دوجو  لاؤس  نیمه  ياج  دوب  هدش  باختنا  يرگید  ددع  ره  هک  یلاح 

ات میهد ، یم رارق  رفن  هد  اهنآ  زا  کی  ره  لباقم  رد  اـم  دـنتفگ : یم هیرخـس  يور  زا  و  دندرمـش ، یم مک  ار  دادـعت  نیا  رگید  يوس  زا 
طول موق  تکاله  رومأم  اـهنآ  زا  رفن  دـنچ  نآرق  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  ناـنچ  ادـخ  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  مینکـشب ! مه  رد  ار  اـهنآ 

.دننک یم ور  ریز و  هتشادرب  نیمز  زا  ار  اهنآ  دابآ  ياهرهش  دنوش و  یم
331 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادیپ  نیقی  يراصن ] دوهی و  باتک -[  لها  ات  : » دوب نیا  فده  دیازفا : یم زاب  و 

(. باتکلا اوتوا  نیذلا  نقیتسیل  « ) دننک
توبن هب  اهنآ  نیقی  رب  و  دـنتفای ، دوخ  بتک  اـب  گـنهامه  ار  نآ  دوش  یم مولعم  دـندرکن  عوضوم  نیا  هب  يداریا  اـهنآ  هک  اـجنآ  زا  و 

.دش هدوزفا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 
(. انامیا اونمآ  نیذلا  دادزی  و  « ) دیازفیب نانمؤم  نامیا  رب  ات ) دوب  نیا  فده   ) و : » دیازفا یم دعب  هلمج  رد  اذل 

، باتک لها  نامیا  يور  اددـجم  و  ددرگ ، یم زاب  دـیکأت  ناونع  هب  هناگ  هس  فادـها  ناـمه  يور  هلمج  نیا  رکذ  زا  دـعب  هلـصافالب  و 
تیناقح رد   ) نانمؤم و  باتک ، لها  هک  دوب  نیا  فدـه  و  : » دـیوگ یم هدرک ، هیکت  ناکرـشم  رافک و  نومزآ  هب  دـعب  نانمؤم و  سپس 
نیذـلا باتری  و ال  ( !؟» دراد يروظنم  هچ  فیـصوت  نیا  زا  ادـخ  دـنیوگب : نارفاک  نالد و  رامیب  و  دـنهدن ، هار  دوخ  هب  دـیدرت  نآرق )

(. الثم اذهب  هللا  دارا  اذ  ام  نورفاکلا  ضرم و  مهبولق  یف  نیذلا  لوقیل  نونمؤملا و  باتکلا و  اوتوا 
نیا : » دـیازفا یم دوب  یهلا  نانخـس  زا  لد  رامیب  نارفاـک  ناـنمؤم و  يریگ  هرهب یگنوگچ  هراـب  رد  هک  اـهوگتفگ  نیا  لاـبند  هب  سپس 
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يدهی ءاشی و  نم  هللا  لضی  کلذک  « ) دنک یم تیادـه  دـهاوخب  ار  سک  ره  و  دزاس ، یم هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هنوگ 
(. ءاشی نم 

یب رگید ، یـضعب  یهارمگ  و  یـضعب ، تیادـه  هراـب  رد  یهلا  هدارا  تیـشم و  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوـخ  هب  هتـشذگ  ياـه  هلمج
دننمؤم میلـست و  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  هک  اهنآ  و  دـنرادن ، نیا  زج  یقاقحتـسا  دـنلد  رامیب  جوجل و  دـناعم و  هک  اهنآ  تسین ، باـسح 

.دنتسه یتیاده  نینچ  قحتسم 
يارب يرکذـت  رادـشه و  زج  نیا  و  دـناد ، یمن یـسک  وا  زج  ار  تراگدرورپ  نایرکـشل  لاح ) ره  هب   ) و : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 

(. رشبلل يرکذ  الا  یه  ام  وه و  الا  کبر  دونج  ملعی  ام  و  «! ) تسین اهناسنا 
.دنتسه اهنیا  هب  دودحم  دنوادخ  نایرکشل  هک  تسین  نیا  شموهفم  هدمآ  نایم  هب  خزود  نانزاخ  زا  رفن  هدزون  زا  نخس  رگا  نیا  ربانب 
332 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ار  الاب  ياهنامسآ  هاگنآ  دیامرف : یم هغالبلا  جهن  هبطخ  نیتسخن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

: تخاس ناگتشرف  فلتخم  فانصا  زا  ولمم  ار  اهنآ  و  درک ، زاب  مه 
.دنزادرپ یمن عوکر  هب  دندوجس و  رد  هشیمه  نانآ  زا  یهورگ 
.دنراد یمن رب  عوکر  زا  رس  دنعوکر و  رد  امئاد  یهورگ  و 

.دنهد یمن عضوم  رییغت  دنلوغشم و  تدابع  هب  دنا و  هداتسیا امئاد  یهورگ  و 
.دنوش یمن هتسخ  دنیوگ و  یم حیبست  هراومه  یهورگ 

.دندمآ تفر و  رد  وا  رما  نامرف و  غالبا  يارب  هتسویپ  هک  ناربمایپ  يوس  هب  وا  نابز  و  دنیوا ، یحو  يانما  رگید  یهورگ  و 
.نیرب تشهب  نانابرد  دنتسه و  وا  ناگدنب  ناظفاح  رگید  یعمج  و 

332 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

دای يددعتم  ياهدنگوس  اجنیا  رد  زیخاتسر ، راکنا  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  توبن  نارکنم  اب  ثحب  همادا  رد  هیآ 32 -) )
.دیامن یم دیکأت  نآ  باذع  خزود و  زیخاتسر و  تمایق و  هلأسم  رب  و  هدرک ،

(. رمقلا الک و  « ) هام هب  دنگوس  دننک ، یم روصت  اهنآ  هک  تسین  نینچ  نیا  : » دیامرف یم
رون و مه  و  مظنم ، شدرگ  مه  و  تقلخ ، رظن  زا  مه  تسا ، یهلا  گرزب  تایآ  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هام »  » هب دـنگوس  رکذ 

.تساهزور نتخاس  صخشم  يارب  يا  هدنز میوقت  دوخ ، هک  یجیردت  تارییغت  مه  و  یئابیز ،

332 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ربدا ذا  لیللا  و  « ) دنک تشپ  دنیچرب و ) نماد   ) هک یماگنه  بش  هب  دنگوس )  ) و : » دیازفا یم سپس  هیآ 33 -) )

332 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رفسا اذا  حبصلا  و  « ) دیاشگب هرهچ  هک  یماگنه  حبص  هب  و  (- » هیآ 34 )
تـشپ هک  تسا  بلاج  نامز  نآ  کیرات  بش  نیا  اما  قح ، ناقـشاع  زاین  زار و  ماـگنه  و  شوماـخ ، تسا و  شخب  مارآ  هچرگ  بش 

هب ار  یناسنا  ره  هک  تسا  رتزیگنا  لد رتابیز و  همه  زا  حبـص  عولط  و  دشاب ، هاگرحـس  رخآ  دور و  شیپ  ینـشور  حبـص  هب  ور  دـنک و 
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.دروآ یم طاشن  دجو و 
هدیپس ندیمد  یتسرپ و  تب  و  كرـش »  » تاملظ ندرک  تشپ  و  نآرق »  » تیادـه رون  اب  یبسانت  نمـض ، رد  هناگ  هس  ياهدـنگوس  نیا 

.دراد دیحوت »  » ناهاگحبص
333 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

333 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

كانلوه ثداوح   ) نآ : » دیامرف یم هدـش ، دای  نآ  رطاخ  هب  دـنگوس  هک  دزادرپ  یم يزیچ  هب  اهدـنگوس ، نیا  نایب  زا  دـعب  هیآ 35 -) )
(. ربکلا يدحال  اهنا  « ) تسا مهم  لئاسم  زا  تمایق )

333 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

« اهناسنا يارب  تسا  يراذنا  رادشه و   » هکلب تسین ، یئوجماقتنا  زگره  خزود  شنیرفآ  زا  فدـه  دـنک : یم هفاضا  سپـس  هیآ 36 -) )
(. رشبلل اریذن  )

333 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

يارب  » تسا رشب  دارفا  همه  يارب  هکلب : تسین  ینیعم  هورگ  صوصخم  راذنا  نیا  دیازفا  یم رتشیب  دیکأت  يارب  ماجنا  رـس  و  هیآ 37 -) )
نا مکنم  ءاش  نمل  [! ) دنورن ای  دنور  شیپ  یکین  تیادـه و  يوس  هب  دـننامب -[ » بقع  ای  دـنتفا  شیپ  دـنهاوخ  یم هک  امـش  زا  یناسک 

(. رخأتی وا  مدقتی 

333 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

ره : » دیازفا یم اجنیا  رد  دمآ ، لبق  تایآ  رد  نایخزود  خزود و  هراب  رد  هک  یثحب  همادا  رد  دیدش ؟ خزود  لها  ارچ  امـش  هیآ 38 -) )
(. ۀنیهر تبسک  امب  سفن  لک  « ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک 

رد هن  رگ  ددرگ و  یم دازآ  دـهد  یم ماجنا  ار  نآ  هک  یماگنه  تسوا ، فیلاکت  فئاظو و  ماـجنا  ورگ  رد  ناـسنا  دوجو  ماـمت  یئوگ 
.دنام دهاوخ  یقاب  تراسا  دیق 

333 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

هب ناشیاوقت  نامیا و  هناشن  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  نیمیلا .) باحـصا  الا  « ) نیمی باحـصا  رگم  : » دیامرف یم هلـصافالب  و  هیآ 39 -) )
تـشهب دراو  باسح  یب و  دـنا ، هتـسکش ار  تراسا  ياهریجنز  لغ و  حـلاص ، لمع  نامیا و  وترپ  رد  اـهنآ  دـنهد ! یم ناشتـسار  تسد 

.دنوش یم
تانسح عاعشلا  تحت  دنـشاب  هتـشاد  يرـصتخم  ناهانگ  رگا  و  دنحلاص ، لمع  نامیا و  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  نیمیلا » باحـصا  »
تـشهب دراو  باسح  نودـب  ای  دـناشوپ ، یم ار  دـب  لامعا  ناشکین  لامعا  « 1 « » تائیـسلا نبهذـی  تانـسحلا  نا   » مکح هب  و  تساهنآ ،

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2436 

http://www.ghaemiyeh.com


یسک اما  : » تسا هدمآ  قاقشنا  هروس  هیآ 7  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ناسآ  هداس و  لهس و  دنشاب  هتشاد  یباسح  رگا  ای  دنوش و  یم
شلامعا همان  هک 

__________________________________________________

هیآ 114. ( 11  ) دوه هروس  ( 1)
334 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

«. دوب دهاوخ  ناسآ  وا  باسح  هدش  هداد  وا  تسار  تسد  هب 
باحصا نامنایعیش  ام و  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تنـس  لها  فورعم  رـسفم  یبطرق » »

«. تسا شیوخ  لامعا  تراسا  رد  دراد  نمشد  ار  تیب  لها  ام  سک  ره  و  میتسه ، نیمیلا 

334 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

و دنتـشهب ، ياهغاب  رد  اهنآ  : » دیازفا یم هتخادرپ ، اهنآ  لباقم  هورگ  نیمیلا و  باحـصا  لاح  حرـش  زا  يا  هشوگ هب  سپـس  هیآ 40 -) )
(. نولءاستی تانج  یف   ...« ) دننک یم لاؤس 

334 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. نیمرجملا نع  « ) نامرجم زا  (- » هیآ 41 )

334 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. رقس یف  مککلس  ام  ( !؟» تخاس دراو  خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  : » دنیوگ یم هیآ 42 -) )
دوخ ملاع  زا  دـنناوت  یم نایتشهب  ددرگ ، یمن عطق  یلکب  نایخزود  نایتشهب و  نایم  هطبار  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا  زا 

.دنزادرپ وگتفگ  هب  اهنآ  اب  و  دننک ، هدهاشم  ار  نایخزود  عضو 

334 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

: دنیوگ یم : » هک نیا  تسخن  دـننک  یم فارتعا  هطبار  نیا  رد  شیوخ  گرزب  هانگ  راهچ  هب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  نامرجم  هیآ 43 -) )
(. نیلصملا نم  کن  مل  اولاق  « ) میدوبن نارازگزامن  زا  ام 

توعد یهلا  میقتـسم  طارـص  هب  ار  ام  و  درک ، یم رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  و  تخادنا ، یم ادخ  دای  هب  ار  ام  زامن  میدناوخ  یم زامن  رگا 
.دومن یم

334 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. نیکسملا معطن  کن  مل  و  « ) میدرک یمن دنمتسم  ماعطا  ام  : » هک نیا  رگید  هیآ 44 -) )
يرورـض ياهیدـنمزاین  هب  کـمک  هنوگره  نآ ، زا  روظنم  ارهاـظ  یلو  تسا ، ناـیاونیب  هب  نداد  اذـغ  ینعم  هب  هچرگ  نیکـسم  ماـعطا 
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ياهقافنا كرت  هک  ارچ  تسا  بجاو » تاکز   » نآ زا  روظنم  اهنیا و  ریغ  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و  زا  معا  دشاب ، یم نادـنمزاین 
.دوش یمن خزود  رد  دورو  ببس  یبحتسم 

334 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

335 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادصمه  نیشنمه و  لطاب  لها  اب  هتسویپ  و  : » هک نیا  رگید  هیآ 45 -) )
(. نیضئاخلا عم  ضوخن  انک  و  « ) میدش یم

ازهتـسا داب  هب  ار  ادـخ  تایآ  هک  دوش  یم یناسک  سلاجم  رد  دورو  لماش  مه  هک  دراد  يا  هدرتسگ عیـسو و  ینعم  لطاب » رد  ضوخ  »
ذذلت ای  راختفا  ناونع  هب  دنا  هداد ماجنا  هک  ار  یناهانگ  ای  دنراد ، کیکر  ياهیخوش  ای  و  دننک ، یم یمالـسا  دض  تاغیلبت  دـنریگ ، یم

رب رظن  رتـشیب  ثحب  دروم  هیآ  رد  یلو  اـهنآ ، دـننام  بعل و  وهل و  تمهت و  تبیغ و  سلاـجم  رد  تکرـش  نینچمه  و  دـننک ، یم لـقن 
.دوش یم لیکشت  ینید  یب كرش و  رفک و  جیورت  و  تاسدقم ، يازهتسا  ادخ و  نید  فیعضت  يارب  هک  تسا  یسلاجم 

335 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. نیدلا مویب  بذکن  انک  و  « ) میدرک یم راکنا  ار  ازج  زور  هراومه  ام  هک  نیا  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 46 -) )

335 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. نیقیلا اناتا  یتح  « ) دیسر ارف  ام  گرم  هک  ینامز  ات  (- » هیآ 47 )
هانگ باکترا  يارب  ار  ناسنا  و  دزاس ، یم لزلزتم  ار  یقالخا  یهلا و  ياهـشزرا  مامت  ازج ، باسح و  زور  داـعم و  راـکنا  تسا  نشور 

عورف هب  دنتسه  نید  لوصا  هب  فلکم  هک  هنوگ  نامه  رافک  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا  زا  لاح  ره  هب  دنک ، یم عیجـشت 
« تمایق هب  نامیا   » و لطاب » لها  سلاجم  كرت  و  تاکز »  » و زامن »  » ینعی هناگراهچ  روما  نیا  دـهد  یم ناـشن  زین  و  دـنفلکم ، زین  نید 

تاـکز و  یعقاو ، نارازگزاـمن  ياـج  مـنهج  بـیترت  نـیا  هـب  و  دراد ، ناـسنا  تـیبرت  تیادــه و  رد  يا  هداـعلا قوـف  شقن  تـیمها و 
.تسین تمایق  هب  نانمؤم  و  لطاب ، ناکرات  و  ناگدنهد ،

335 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

اهنآ لاح  هب  ناگدـننک  تعافـش  تعافـش  ور  نیا  زا  : » دـیوگ یم هدرک ، هراـشا  هورگ  نیا  موش  تبقاـع  هب  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 48 -) )
(. نیعفاشلا ۀعافش  مهعفنت  امف   ) دننامب هشیمه  يارب  یهلا  باذع  رد  دیاب  و  دشخب » یمن يدوس 

هب زاین  تعافـش  هک  ارچ  نیحلاص ، ءادهـش و  نیقیدص و  ناگتـشرف و  تعافـش  هن  و  ناماما ، راگدرورپ و  نالوسر  ایبنا و  تعافـش  هن 
ریـسفت هدیزگرب  ياپ  رب  هک  تسا  یلالز  بآ  نوچمه  تعافـش  دنا ، هدرب نایم  زا  یلکب  ار  اه  هنیمز اهنیا  و  دراد ، دـعاسم  هنیمز  دوجو 

336 ص : ج5 ، هنومن ،
.دنک یمن هدنز  ار  نآ  لالز  بآ  نیا  دشاب  هدرم  یلکب  لاهن  رگا  تسا  یهیدب  و  دوش ، یم هتخیر  یفیعض  لاهن 

اهنآ يارب  تسا  ینکش  نادند  خساپ  و  دنک ، یم دیکأت  ادخ  هاگرد  ناعیفش  ددعت  عونت و  تعافش و  هلأسم  رب  رگید  راب  هیآ  نیا  انمض 
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.دنتعافش لصا  رکنم  هک 
یلماع هکلب  دوش ، یمن بوسحم  هانگ  يارب  زبس  غارچ  ینعم  هب  و  تسین ، طرـش  دیق و  یب تعافـش  هک  نیا  رب  تسا  يدیکأت  نینچمه 
یلکب وا  يایلوا  ادخ و  اب  وا  هطبار  و  دناسرب ، دشاب  هتشاد  تعافش  تیلباق  هک  يا  هلحرم هب  ار  وا  لقا  دح  هک  ناسنا  تیبرت  يارب  تسا 

.دوشن عطق 

336 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

لبق تایآ  رد  نایخزود  نامرجم و  تشونرس  نوماریپ  هک  یثحب  همادا  رد  ریش ! زا  نارخروگ  هک  دنزیرگ  یم قح  زا  نانچ  هیآ 49 -) )
یهجو نیرتنـشور  هب  تحیـصن  زردـنا و  هنوگره  قح و  نخـس  ندینـش  زا  ار  جوجل  دـناعم و  هورگ  نیا  تشحو  اجنیا  رد  دوب  هدـمآ 

.دنک یم سکعنم 
(. نیضرعم ةرکذتلا  نع  مهل  امف  ( ؟» دننادرگ يور  رکذت  زا  اهنآ  ارچ  : » دیوگ یم تسخن 

336 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ةرفنتسم رمح  مهناک  « ) دنا هدیمر ینارخ  روگ  یئوگ  (- » هیآ 50 )

336 ص :  ۀیآ 51 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. ةروسق نم  ترف  « ) دنا هدرک رارف  يریش  لباقم )  ) زا هک  (- » هیآ 51 )
هک هدرک  هیبشت  رخ  روگ  هب  ار  اهنآ  نآرق ، رورپ  حور  تایآ  زا  ناکرشم  رارف  تشحو و  زا  ایوگ  اسر و  رایـسب  تسا  يریبعت  قوف  هیآ 

هلیسو  ) هرکذت زج  يزیچ  اهنآ  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  زیچ ، همه  زا  نازیرگ  ندوب  یشحو  ّتلع  هب  مه  و  تسا ، روعش  لقع و  دقاف  مه 
.درادن رارق  يرایشوه ) يرادیب و  يروآدای و 

336 ص :  ۀیآ 52 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

زا  ) يا هناگادـج همان  دراد  راظتنا  اهنآ  زا  مادـک  ره   » هک دـنربکتم  اعدارپ و  نانچ  نآ  يربخ  یب ینادان و  همه  نیا  اـب  یلو  هیآ 52 -) )
(. ةرشنم افحص  یتؤی  نا  مهنم  يرما  لک  دیری  لب  «! ) دوش هداتسرف  وا  يارب  دنوادخ ) يوس 

هک نآ  رگم  میروآ  یمن ناـمیا  وت  هب  اـم  يورب  زین  نامـسآ  هب  رگا  : » تسا هدـمآ  ءارـسا  هروس  هیآ 93  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  نـیا 
337 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ادخ ) يوس  زا   ) يا همان

«! ینک لزان  ام  رب 

337 ص :  ۀیآ 53 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. الک  ) دنیوگ یم اهنآ  هک  تسین » نینچ  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  و  هیآ 53 -) )
.تسا هناهب  همه  لیبق  نیا  زا  يرگید  بلاطم  اهنآ و  رب  ینامسآ  باتک  ندش  لزان 
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(. ةرخآلا نوفاخی  لب ال  « ) دنسرت یمن ترخآ  زا  اهنآ  »
دارفا دـناوت  یم و  دـشخب ، یم ناسنا  هب  يا  هزات تیـصخش  تمایق  رفیک  شاداـپ و  زیخاتـسر و  ناـهج  هب  ناـمیا  هک  تفگ  دـیاب  قح  هب 

.دنک لیدبت  هشیپ  تلادع  عضاوتم و  یقتم و  دهعتم و  یناسنا  هب  ار  ملاظ  هاوخدوخ و  ربکتم و  راب و  دنب و  یب

337 ص :  ۀیآ 54 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

.دنشیدنا یم نآرق  هراب  رد  اهنآ  هک  الک .) « ) تسین نینچ  : » دنک یم دیکأت  رگید  راب  سپس  هیآ 54 -) )
(. ةرکذت هنا  « ) تسا يروآدای  رکذت و  کی  نآرق )  ) نآ »

337 ص :  ۀیآ 55 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

(. هرکذ ءاش  نمف  « ) دریگ یم دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  (- » هیآ 55 )

337 ص :  ۀیآ 56 .....  (: 74) رثدملا ةروس 

ادـخ هک  نیا  رگم  دـنریگ  یمن دـنپ  اـهنآ  و   » تسین نکمم  یهلا  قیفوت  تیـشم و  هب  زج  نآ  زا  نتفرگ  دـنپ  لاـح  نیع  رد  هیآ 56 -) )
(. هللا ءاشی  نا  الا  نورکذی  ام  و  « ) دهاوخب

.دبلط دادما  قیفوت و  وا  زا  و  دیوج ، لسوت  راگدرورپ  تیانع  لیذ  هب  هک  نیا  زج  دیوپب  ار  تیاده  هار  دناوت  یمن ناسنا  ینعی 
دسرن یئاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک  یششک  دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

(. ةرفغملا لها  يوقتلا و  لها  وه  « ) تسا شزرمآ  لها  اوقت و  لها  وا  : » دیامرف یم هیآ  نایاپ  رد  و 
وا شزرمآ  هب  هک  تسا  هتـسیاش  زین  دنزیهرپب و  دنهد  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  هک  نیا  زا  و  دنـسرتب ، وا  باقع  زا  هک  تسا  هتـسیاش 

.دنشاب راودیما 
.لـبق هیآ  يارب  تـسا  یلیلعت  تـقیقح  رد  .تـسا و  یهلا  ترفغم »  » و باذـع »  » و ءاـجر »  » و فوـخ »  » ماـقم هـب  يا  هراـشا هـلمج  نـیا 

338 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
هنوگره حـیبق و  ملظ و  هنوگره  زا  تساوقت ، لها  ادـخ ، ینعی  دوش  ریـسفت  یلعاف  ینعم  هب  اجنیا  رد  اوقت »  » هک تسه  زین  لامتحا  نیا 

هلعـش تسا ، ناگدـنب  رد  هچنآ  تسادـخ و  نآ  زا  اوقت  ماقم  نیرتالاب  تقیقح  رد  .دزیهرپ و  یم تسا  تمکح  فـالخرب  هک  يراـک 
.تساهتنا یب ياوقت  نآ  زا  یفیعض 

.دریذپ یم نایاپ  ترفغم » هدعو   » و اوقت »  » هب توعد  اب  و  دش ، عورش  فیلکت »  » و راذنا »  » هب رما  اب  هروس  نیا  لاح  ره  هب 
« ّرثّدم هروس  نایاپ  »

339 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

339 ص :  [ ..... 75  ] تمایق هروس 

هراشا
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تسا هیآ  ياراد 40  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

339 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

رد هک  هیآ  دـنچ  زج  دـنز ، یم رود  تمایق  زور  داعم و  هب  طوبرم  لئاسم  روحم  رب  نآ  ثحابم  تسادـیپ  هروس  مان  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
راهچ رد  هتفر  مه  يور  هدمآ  هروس  نیا  رد  تمایق  دروم  رد  هک  یئاهثحب  اما  و  دیوگ ، یم نخس  نآ  هب  نیبذکم  و  دیجم » نآرق   » هراب

.تسا روحم 
.دهد یم يور  تمایق  زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  رد  هک  يزیگنا  لوه  رایسب  بیجع و  ثداوح  ۀعاّسلا و  طارشا  هب  طوبرم  لئاسم  - 1

.زور نآ  رد  ناراکدب  ناراکوکین و  لاح  عضو  هب  طوبرم  لئاسم  - 2
.رگید ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  گرم و  بارطضارپ  تاظحل  هب  طوبرم  لئاسم  - 3

.داعم هلأسم  اب  نآ  هطبار  ناسنا و  شنیرفآ  فده  هب  طوبرم  ياهثحب  - 4

339 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

تمایق زور  رد  وا  يارب  لیئربج  نم و  دناوخب  ار  تمایق  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. تسا رت  هدنشخرد مدرم  ریاس  تروص  زا  شتروص  زور  نآ  رد  و  هتشاد ، زور  نآ  هب  نامیا  وا  هک  میهد  یم یهاوگ 

دیامن لمع  نآ  هب  دنک و  تمایق ) هروس  « ) مسقا ال   » هروس رب  موادت  هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  و 
شتروص رد  دـهد و  یم تراشب  وا  هب  هتـسویپ  و  دزیگنا ، یم رب  هرهچ  نیرتهب  اـب  شربق  زا  وا  هارمه  تماـیق  رد  ار  هروس  نیا  دـنوادخ 

340 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
«. درذگب نازیم  طارص و  زا  ات  ددنخ  یم

رد احیرـص  اجنیا  رد  میدرک  یم هدافتـسا  رگید  دراوم  رد  نآرق  ياه  هروس توـالت  تلیـضف  رد  نئارق  زا  ار  هچنآ  هک  نیا  هجوت  لـباق 
: دیامرف یم اریز  تسا  هدمآ  تیاور  نتم 

.دیامن لمع  نآ  هب  و  دنک ، تموادم  نآ  رب  یسک  ره 
.تسا نآ  نومضم  نتسب  راک  هب  ندرک و  لمع  همدقم  اهنیا  همه  نیا  ربانب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

340 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

؟ رگتمالم نادجو  تمایق و  زور  هب  دنگوس  هیآ 1 -) )
(. ۀمایقلا مویب  مسقا  ال  « ) تمایق زور  هب  دنگوس  : » دیامرف یم هدش ، زاغآ  ینعم  رپ  دنگوس  ود  اب  هروس  نیا 

340 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

امـش همه  تسا و  قح  زیخاتـسر  هک  ۀماوللا .) سفنلاب  مسقا  و ال  « ) رگتمالم رادیب و  نادجو  هماّول و ) سفن   ) هب دـنگوس  و  (- » هیآ 2 )
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تسا نیا  تقیقح  مییوگب : دیاب  مه  اب  دنگوس  ود  نیا  هطبار  دروم  رد  دیسر ! یم ناتلامعا  يازـس  هب  دیوش و  یم هتخیگنارب  تمایق  رد 
ار یمدآ  حور  کین  راک  ماجنا  ماگنه  هب  هک  تسا  ناسنا  ناج  نورد  رد  نادـجو » همکحم   » دوجو داـعم »  » دوجو لـئالد  زا  یکی  هک 
ار وا  حور  تیانج  باکترا  ای  تشز  راک  ماجنا  ماگنه  هب  و  دـهد ، یم شاداپ  وا  هب  قیرط  نیا  زا  و  دـنک ، یم طاـشن  يداـش و  زا  ولمم 

یـشکدوخ هب  مادـقا  نادـجو  باذـع  زا  تاجن  يارب  هاـگ  هک  يدـح  هب  دـنک ، یم هجنکـش  تازاـجم و  هداد و  رارق  راـشف  رد  تخس 
.دنک یم

همکحم شتمظع  نآ  اب  ریبک » ملاع   » هنوگچ دراد ، یکچوک  هاگداد  همکحم و  دوخ  لد  رد  ناـسنا  دوجو  ینعی  ریغـص » ملاـع   » یتقو
؟ تشاد دهاوخن  یمیظع  لدع 

ود نیا  بلاج  هطبار  اج  نیمه  زا  زین  میرب و  یم تمایق » زیخاتـسر و   » دوجو هب  یپ  یقالخا » نادـجو   » دوجو زا  ام  هک  تساـجنیا  زا  و 
.لوا دنگوس  رب  تسا  یلیلد  مود  دنگوس  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یم نشور  دنگوس 

341 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

341 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

عمج ار  وا  ياهناوختـسا  زگره  هک  درادـنپ  یم ناسنا  ایآ  : » دـیازفا یم يراـکنا  ماهفتـسا  کـی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 3 -) )
(. هماظع عمجن  نلا  ناسنالا  بسحی  ا  ( ؟» درک میهاوخن 

341 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. هنانب يوسن  نا  یلع  نیرداق  یلب  « ) مینک بترم  نوزوم و  ار  وا  ناتشگنا  رس ) طوطخ  یتح   ) هک میرداق  يرآ ! (- » هیآ 4 )
هک دوش  یم ادـیپ  نیمز  يور  رد  یناسنا  رتمک  دـنیوگ  یم هک  دـشاب  اهناسنا  تشگنا  رـس  طوطخ  هب  یفیطل  هراشا  دـناوت  یم ریبعت  نیا 

.دشاب ناسکی  يرگید  اب  وا  تشگنا  رس  طوطخ 

341 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

دهاوخ یم وا  هکلب   » درادـن داعم  رد  کش  ناسنا  دـیامرف : یم هدرک ، هراشا  داعم  راکنا  یقیقح  لـلع  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. هماما رجفیل  ناسنالا  دیری  لب  «! ) دنک هانگ  رمع  مامت  رد  تمایق ) هاگداد  زا  سرت  نودب  دشاب و  دازآ  )

زا ار  دوخ  نادجو  مه  دیامنب ، هانگ  يرگدادیب و  ملظ و  ینارسوه و  هنوگره  يارب  يدازآ  بسک  داعم ، راکنا  قیرط  زا  دهاوخ  یم وا 
.دشابن لئاق  دوخ  يارب  یتیلوؤسم  ادخ  قلخ  ربارب  رد  مه  و  دنک ، بذاک  عابشا  قیرط  نیا 

341 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

هراشا

(. ۀمایقلا موی  نایا  لئسی  ( !؟» دوب دهاوخ  یک  تمایق  دسرپ  یم : » دیازفا یم نآ  لابند  هب  اذل  و  هیآ 6 -) )
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.دیاشگب دوخ  روجف  يارب  ار  هار  ات  دنک ، یم تمایق  تقو  هراب  رد  يراکنا  ماهفتسا  اهتیلوؤسم  زا  زیرگ  يارب  وا  يرآ !

341 ص :  نادجو ..... » همکحم  »

: تسا هلحرم  هس  ياراد  یناسنا  سفن  حور و  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  زا  يرغص ! تمایق  ای 
تنیز وا  ربارب  رد  ار  روجف  تاوهش و  و  دنک ، یم توعد  اهیدب  اهیتشز و  هب  ار  ناسنا  هتسویپ  هک  شکرس  حور  ینعی  هراما » سفن  - » 1

.دشخب یم
هاـنگ ربارب  رد  زوـنه  دـنچ  ره  هاـگآ ، اتبـسن  رادـیب و  تسا  یحور  دـش ، هراـشا  نآ  هب  ثـحب  دروـم  تاـیآ  رد  هـک  هماّوـل » سفن  - » 2

زاب تداعس  ریسم  هب  دنک و  یم هبوت  دوش و  یم رادیب  دعب  یمک  اما  دتفا  یم هانگ  ناماد  رد  .دنک و  یم ادیپ  شزغل  هاگ  هتفاین  تینوصم 
342 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .ددرگ  یم

رد تسا و  دنمورین  يوق و  رایـسب  اهناسنا  زا  یـضعب  رد  دـننک ، یم دای  یقالخا » نادـجو   » ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
.دراد دوجو  یناسنا  ره  رد  لاح  ره  هب  یلو  ناوتان  فیعض و  رایسب  یضعب 

لماک و ياوقت  ماقم  هب  و  هدرک ، مار  ار  شکرـس  سفن  هدیـسر ، نانیمطا  هلحرم  هب  هک  يا  هتفای لماکت  حور  ینعی  هنئمطم » سفن  - » 3
.تسین ریذپ  ناکما  وا  يارب  شزغل  یناسآ  هب  رگید  هک  هدیسر  تیلوؤسم  ساسحا 

ای کین  راک  کی  ماجنا  زا  دـعب  هک  ناسنا  ره  ناج  نورد  رد  تسا  یکچوک  زیخاتـسر  میتفگ  هکناـنچ  هماول » سفن   » نیا لاـح  ره  هب 
.دسر یم وا  باتک  باسح و  هب  ددرگ و  یم لیکشت  ناج  نورد  رد  نآ  همکحم  هلصافالب  دب ،

: دراد زیخاتسر  هاگداد  هب  یبیجع  تهابش  ینورد  بیجع  هاگداد  نیا 
رارـسا زا  وت  ادـنوادخ ! : » تسا نینچ  تماـیق  رد  هک  روطناـمه  تسا  یکی  اـجنیا  رد  تقیقح  رد  مکح  يرجم  دـهاش و  یـضاق و  - 1

(. 46 رمز / « ) درک یهاوخ  تواضق  تناگدنب  نایم  رد  وت  یهاگآ و  راکشآ  ناهنپ و 
زین تمایق  هاگداد  هراب  رد  هک  روطنامه  دریذپ ، یمن ار  يرشب  جیار  يزاس  هدنورپ  یتراپ و  هوشر و  هیـصوت و  نادجو  هاگداد  نیا  - 2

هیدـف و هن  و  ددرگ ، یم هتفریذـپ  یتعافـش  هن  و  دوش ، یمن تازاجم  يرگید  ياـج  هب  سک  چـیه  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  : » میناوخ یم
(. 48 هرقب / « ) دنوش یم يرای  هن  و  يا ، هوشر

، دـنک یم رداـص  ار  یئاـهن  مکح  هدرک ، یگدیـسر  تدـم  نیرتهاـتوک  رد  ار  اـه  هدـنورپ نیرتروطق  نیرتمهم و  نادـجو  همکحم  - 3
عیرـس وا  باسح  دوش و  یمن ضقن  در و  وا  مکح  دـنک و  یم مکح  دـنوادخ  : » میناوخ یم زین  زیخاتـسر  هاگداد  هراب  رد  هک  روطنامه 

(. 41 دعر / « ) تسا
هتخورفا ناج  لد و  قامعا  رد  شیاه  هقرج نیتسخن  ناهج ، نیا  یمـسر  ياههاگداد  ياـهتازاجم  فـالخ  رب  شرفیک  تازاـجم و  - 4

، دوش یم راکشآ  هرهچ  و  مسج ، رد  شراثآ  سپـس  درازآ ، یم ار  ناسنا  حور  تسخن  دنک ، یم تیارـس  نوریب  هب  اجنآ  زا  و  دوش ، یم
343 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتخورفارب  شتآ  : » میناوخ یم زین  تمایق  هاگداد  هراب  رد  هک  روطنامه 

(. 6 و 7 هزمه / «! ) دشک یم هنابز  اهبلق  زا  هک  یهلا 
عفن هب  دوهـش  ناونع  هب  ار  مهتم  ناسنا  دوخ  ياهیهاگآ  تامولعم و  هکلب  درادن  دوهـش  رظان و  هب  زاین  نادنچ  نادجو  هاگداد  نیا  - 5

لامعا رب  ناهاوگ  وا  نت  تسوپ  اپ و  تسد و  یتح  ناسنا  دوجو  تارذ  زین  زیخاتـسر  هاگداد  رد  هک  روطنامه  دریذپ ، یم وا  ّدض  رب  ای 
« دـهد یم یهاوگ  اهنآ  دـض  رب  اهنآ  نت  تسوپ  مشچ و  شوگ و  دنـسرب  خزود  شتآ  رانک  هب  نوچ  : » دـیامرف یم هکناـنچ  دنتـسه  وا 
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(. 20 تلّصف / )
رد درک  رواـب  ناوت  یم هنوگچ  اریز  تسا ، داـعم  هلأـسم  ندوب  يرطف  رب  يرگید  هناـشن  هاـگداد  ود  نیا  ناـیم  رد  بیجع  تهابـش  نیا 

اقلطم گرزب  ملاع  نیا  نورد  رد  اما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يزیمآ  رارـسا  زومرم و  هاگداد  باتک و  باسح و  نانچ  ناسنا  کی  دوجو 
.تسین یندرک  رواب  نیا  دشاب ، هتشادن  دوجو  يا  همکحم هاگداد و  باتک و  باسح و 

343 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

.دش یهتنم  دنتشاد  تمایق  هراب  رد  زیخاتسر  نارکنم  هک  یلاؤس  هب  نخس  لبق  هیآ  رد  هیآ 7 -) )
هراشا ددرگ  یم یـشالتم  نآ  ماظن  دوش و  یم ادـیپ  ایند  رد  هک  یمیظع  لوحت  ینعی  زیخاتـسر  زا  لبق  ثداوح  هب  تسخن  هیآ ، نیا  رد 

(. رصبلا قرب  اذاف  « ) دیآرد شدرگ  هب  تشحو  تّدش  زا  اهمشچ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیامرف یم هدرک ،

343 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. رمقلا فسخ  و  « ) ددرگ رون  یب هام  و  (- » هیآ 8 )

343 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. رمقلا سمشلا و  عمج  و  « ) دنوش عمج  اجکی  هام  دیشروخ و  و  (- » هیآ 9 )
هب ماجنا  رـس  کیدزن و  نآ  هب  دیـشروخ  هبذاج  ریثأت  تحت  اجیردـت  هام  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دیـشروخ  هاـم و  عمج  دروم  رد 

.دندرگ یم غورف  یب ود  ره  و  دوش ، یم عمج  بذج و  نآ  يوس 
، تسا دیشروخ  زا  هام  رون  میناد  یم و  ددرگ » کیرات  دیشروخ  هک  یماگنه  تروک  سمـشلا  اذا  : » دیامرف یم ریوکت  هروس  هیآ 1  رد 

.دور یم ورف  یکانتشحو  یکیرات  تملظ و  رد  نیمز  هرک  هجیتن  رد  .ددرگ  یم کیرات  زین  هام  دوش  کیرات  دیشروخ  هک  یماگنه 

343 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

هک مود  روص  هخفن  اب   ) يرگید میظع  لوحت  اب  سپـس  دبای  یم نایاپ  ناهج  میظع ، لوحت  بالقنا و  کی  اب  بیترت  نیا  هب  هیآ 10 -) )
344 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زیخاتسر  تسا ) تایح  هخفن 

(. رفملا نیا  ذئموی  ناسنالا  لوقی  !« ) تساجک رارف  هار  دیوگ : یم ناسنا  زور  نآ   » ددرگ یم زاغآ  اهناسنا 
زا و  دنیوج ، یم یهاگهانپ  مرش  تلاجخ و  تدش  زا  زور  نآ  دندرک  یم بیذکت  ار  تمایق  زور  هک  راکهنگ  رفاک و  ياهناسنا  يرآ !

.دنبلط یم رارف  هار  باذع  زا  سرت  هانگ و  راب  ینیگنس 

344 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. رزو الک ال  « ) درادن دوجو  یهاگهانپ  رارف و  هار  تسین ، نینچ  زگره  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  يدوز  هب  یلو  هیآ 11 -) )
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344 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

( رقتسملا ذئموی  کبر  یلا  « ) تسا وت  راگدرورپ  يوس  هب  اهنت  یئاهن  هاگرارق  زور  نآ  (- » هیآ 12 )

344 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

ناسنالا اؤبنی  « ) دـننک یم هاگآ  هداتـسرف  سپ  ای  شیپ  زا  هک  یئاـهراک  ماـمت  زا  ار  ناـسنا  زور  نآ  رد  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 13 -) )
( رخا مدق و  امب  ذئمؤی 

تنـس زا  معا  هدنامیقاب ، وا  زا  گرم  زا  دعب  هک  يراثآ  ای  هداتـسرف ، شیپ  زا  دوخ  تایح  رد  هک  تسا  یلامعا  ریبعت  ود  نیا  زا  روظنم  .
ياهانب و  اه ، هتشون باتک و  ای  و  دسر ، یم وا  هب  شتائیس  تانـسح و  دننک و  یم لمع  نآ  هب  هتـشاذگ و  مدرم  نایم  رد  هک  دب  کین و 

.دسر یم وا  هب  شراثآ  هک  حلاصان ، حلاص و  نادنزرف  و  رش ، ریخ و 
رش ریخ و  زا  هچنآ  دنهد  یم ربخ  ناسنا  هب  زور  نآ  رد  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

لمع نآ  هب  دنیآ  یم وا  زا  دعب  هک  یناسک  ات  هدراذگ ، راگدای  هب  دوخ  زا  هک  یئاهتنس  زا  تسا ، هدومن  رخؤم  هچنآ  و  هتشاد ، مدقم  ار 
ّتنـس رگا  و  دـهاکب ، نانآ  هانگ  زا  يزیچ  هکنآ  یب دوب ، دـهاوخ  وا  رب  ناگدـننک  لمع  هانگ  هزادـنا  هب  هدوب  يدـب  تنـس  رگا  دـننک ،

«. دوش هتساک  اهنآ  رجا  زا  يزیچ  هکنآ  یب دوب  دهاوخ  وا  يارب  اهنآ  ياهشاداپ  دننامه  هدوب  يریخ 

344 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

مالعا نیا  هب  يزاین  یلو  دننک ، یم هاگآ  شلامعا  مامت  زا  ار  ناسنا  وا ، ناگتشرف  دنوادخ و  هچرگ  دیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 14 -) )
( ةریصب هسفن  یلع  ناسنالا  لب  « ) تسا هاگآ  دوخ  عضو  زا  شدوخ  ناسنا  هکلب  ، » تسین

.دنتسه وا  هاوگ  دهاش و  گرزب  زور  نآ  رد  شیاضعا  دوخ و  و  . 
345 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

345 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

( هریذاعم یقلا  ول  و  « ) دشارتب یئاهرذع  دوخ  يارب  رهاظ ) رد   ) دنچ ره  (- » هیآ 15 )
، تسا هدـمآ  وا  لامعا  رب  ناسنا  ياضعا  یهاوگ  هراب  رد  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  دـیوگ  یم ار  يزیچ  نامه  تقیقح  رد  تایآ  نیا  .

: دیوگ یم هک  تلّصف  هروس  هیآ 20  دننام 
«. دنهد یم یهاوگ  دنداد  یم ماجنا  هچنآ  هب  ناشنت  ياهتسوپ  اهمشچ و  اهشوگ و  »

هاگآ نتـشیوخ  عضو  زا  رتهب  همه  زا  وا  هک  ارچ  تسوا ، دوخ  ناسنا ، لامعا  رب  هاوگ  نیرتهب  تمایق  گرزب  هاگداد  نآ  رد  نیا ، رباـنب 
.تسا

يزادنا و مه  تشپ  غورد و  اب  یهورگ  دنچ  ره  دنهاگآ ، دوخ  لاح  زا  مدرم  زین  اجنیا  رد  دوش ، یم لماش  زین  ار  ایند  ملاع  تایآ  نیا 
.دنراد یم موتکم  ار  شیوخ  یعقاو  هرهچ  يراکایر  يزاس و  رهاظ 
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345 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

رد هدـنیوگ  هاگ  هک  تسا  يا  هضرتعم هلمج  هلزنم  هب  نآ  زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  تسام ! هدـهع  رب  نآرق  ظفح  عمج و  هیآ 16 -) )
.دروآ یم شیوخ  نخس  يال  هبال

نآرق هراب  رد  شربمایپ  هب  يا  هدرـشف رکذـت  و  هدرک ، اهر  ار  نارفاک  نانمؤم و  لاوحا  تمایق و  هراـب  رد  نخـس  هتـشر  اـتقوم  دـنوادخ 
( هب لجعتل  کناسل  هب  كرحت  ال  « ) هدم تکرح  نآرق ] نآ -[  ندناوخ  يارب  هلجع  رطاخ  هب  ار  تنابز  : » دیامرف یم دهد ، یم

هّللا یّلص  ربمایپ  هک  نیا  نآ  و  تسا ، هدش  لقن  ریسفت  ثیدح و  بتک  رد  سابع  نبا  زا  هک  تسا  یفورعم  ریسفت  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  .
، دناوخ یم وا  رب  ار  تایآ  یحو ، کیپ  هک  یماگنه  تشاد ، نآرق  ظفح  تفایرد و  هب  هک  يدیدش  هقالع  قشع و  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و 

وت يارب  ار  نآ  اـم  دوـخ  نکم ، ار  راـک  نیا  هک  دوـمرف  یهن  ار  وا  دـنوادخ  درک ، یم هلجع  داد و  یم تکرح  ار  دوـخ  ناـبز  وا  هارمه 
.مینک یم عمج 

345 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

دوش یم ماجنا  یحو  کیپ  هلیـسو  هب  راک  نیا  و  تسام !» هدهع  رب  نآ  ندناوخ  ندرک و  عمج  هک  ارچ  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 17 -) )
( هنآرق هعمج و  انیلع  نا  )

345 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

( هنآرق عبتاف  هانأرق  اذاف  « ) نک يوریپ  نآ  ندناوخ  زا  میدناوخ ، ار  نآ  هاگ  ره  (- » هیآ 18 )
346 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .

346 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. هنایب انیلع  نا  مث  « ) تسام هدهع  رب  زین )  ) نآ حیضوت ) و   ) نایب سپس  (- » هیآ 19 )
نارگن هجو  چـیه  هب  تساـم ، هدـهع  رب  هس  ره  نآ  یناـعم  لیـصفت  نییبت و  مه  و  وت ، رب  نآ  توـالت  مه  و  نآرق ، عمج  مه  نیا  رباـنب 

.تسا نآ  ظفاح  لحارم  مامت  رد  هدرک ، لزان  ار  یحو  نیا  هک  سک  نآ  شابم ،
عمج و هدـعو  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ، ینوگرگد  فیرحت و  هنوـگره  زا  نآ  ظـفح  و  نآرق ، تلاـصا  رگناـیب  نمـض  رد  تاـیآ  نیا 

.تسا هداد  ار  نآ  نییبت  توالت و 

346 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

للع نینچمه  و  تمایق ، زا  ار  يرگید  ياهیگژیو  و  ددرگ ، یم زاـب  داـعم  هب  طوبرم  ياـهثحب  همادا  هب  رگید  راـب  اـجنیا  رد  هیآ 20 -) )
.دنک یم نایب  ار  داعم  راکنا 

و دیراد » تسود  ار  رذگ  دوز  يایند  نیا  امش  هکلب  دیناد ) یمن یفاک  ار  داعم  لیالد  و   ) دیرادنپ یم امش  هک  تسین  نینچ  : » دیامرف یم
(. ۀلجاعلا نوبحت  لب  الک   ) ار طرش  دیق و  یب ینارسوه 
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346 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. ةرخآلا نورذت  و  « ) دینک یم اهر  ار  ترخآ  لیلد ) نیمه  هب   ) و (- » هیآ 21 )
هب امـش  دیدش  هقالع  هکلب  تسین ، هدنکارپ  ياهکاخ  و  میمر » ماظع   » يروآ عمج دنوادخ و  تردق  رد  کش  داعم  راکنا  یلـصا  لیلد 

شریذپ هک  اجنآ  زا  و  دیرادرب ، دوخ  هار  رـس  زا  ار  یعدار  عنام و  هنوگره  هک  دوش  یم ببـس  شکرـس  ياهـسوه  تاوهـش و  و  ایند ،
و دـیزیخ ، یم رب  بلطم  لصا  راـکنا  هب  اذـل  دـنک ، یم داـجیا  هار  نیا  رـس  رب  یناوارف  ياهتیدودـحم  عناوم و  یهلا ، یهن  رما و  داـعم و 

.دیزاس یم اهر  یلکب  ار  ترخآ 
موی نایا  لئـسی  هماما  رجفیل  ناسنالا  دیری  لب  : ) دومرف یم هک  تشذگ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکأت  تقیقح  رد  قوف  هیآ  ود 

(. ۀمایقلا

346 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

نآ رد  راکدب ، نارفاک  و  راکوکین ، نانمؤم  لاح  نایب  هب  سپـس  تمایق ! هنحـص  رد  سوبع  ياه  هرهچ نادنخ و  ياه  هرهچ هیآ 22 -) )
(. ةرضان ذئموی  هوجو  « ) تسا رورسم  باداش و  یئاهتروص  زور  نآ  رد  : » دیوگ یم نینچ  هتخادرپ ، زور 

346 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

اهبر یلا  «! ) درگن یم شراگدرورپ  هب  و  : » دیامرف یم اهنآ  یناحور  ياهشاداپ  دروم  رد  اما  و  يدام ، ياهشاداپ  رظن  زا  نیا  هیآ 23 -) )
347 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ةرظان .)

.دنک یم قلطم  لامج  لامک و  نآ  و  لاثم ، یب تاذ  نآ  بوذجم  ار  اهنآ  هک  یهاگن  نطاب ، دوهش  قیرط  زا  لد و  مشچ  اب  یهاگن 
يرگید زیچ  دـیامرف : یم دـنوادخ  دـنوش  یم تشهب  دراو  تـشهب  لـها  هـک  یماـگنه  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ 

؟ میازفیب امش  رب  دیهاوخ  یم
زا یئاهر  و  يدومنن ؟ تشهب  دراو  ار  ام  ایآ  يدرکن ؟ دیفـس  ار  ام  يور  اـیآ  يا ) هداد اـم  هب  زیچ  همه  اراـگدرورپ ! : ) دـنیوگ یم اـهنآ 

؟ يدیشخبن شتآ 
هب هاگن  زا  نانآ  دزن  رتبوبحم  يزیچ  لاح  نآ  رد  و  دننک ) یم هدهاشم  لد  مشچ  اب  ار  دنوادخ  و   ) دور یم رانک  اهباجح  ماگنه  نیا  رد 

«. تسین ناشراگدرورپ 

347 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. ةرساب ذئموی  هوجو  و  « ) تسا هدیشک  مهرد  سوبع و  ییاهتروص ،  » نانمؤم هورگ  نیا  لباقم  هطقن  رد  و  هیآ 24 -) )
، دننک یم هدهاشم  تائیـس ، زا  ولمم  تانـسح و  زا  یلاخ  ار  شیوخ  لامعا  ياه  همان و  دنرگن ، یم ار  باذـع  ياه  هناشن هک  یتقو  اهنآ 

.دنشک یم مهرد  هرهچ  و  دنوش ، یم نیگهودنا  نوزحم و  ناشیرپ و  تخس 

347 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 
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(. ةرقاف اهب  لعفی  نا  نظت  « ) دنکش یم مهرد  ار  تشپ  هک  دراد  شیپ  رد  یباذع  دناد  یم اریز  (- » هیآ 25 )
ار نکشرمک  ياهباذع  راظتنا  هورگ  نیا  تسا ، هورگ  نیا  راظتنا  رد  خزود  رد  هک  تسا  ینیگنس  ياهتازاجم  عاونا  زا  هیانک  ریبعت  نیا 

اهنآ و  دـنراد ، ار  باذـع  نیرتدـب  اهنیا  دـنبوبحم  ياقل  هدامآ  و  راگدرورپ ، تمحر  راـظتنا  رد  قباـس  هورگ  هک  یلاـح  رد  دنـشک  یم
.ار یناحور  تذل  تبهوم و  ینامسج و  تمعن  نیرترب 

347 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

تـسا گرم  كاندرد  هظحل  زا  نخـس  اجنیا  رد  نارفاک ، نانمؤم و  تشونرـس  رگید و  ناهج  هب  طوبرم  ياهثحب  همادا  رد  هیآ 26 -) )
.رگید ناهج  يوس  هب  تسا  يا  هچیرد هک 

تغلب اذا  ـالک  « ) دـسرب شهاـگولگ  هب  ناـج  هک  یعقوـم  اـت  دروآ ) یمن ناـمیا  وا  درادـنپ ، یم ناـسنا  هک   ) تسین نینچ  : » دـیامرف یم
(. یقارتلا

فقاو دوخ  لامعا  هب  و  دنیب ، یم ار  رفیک  باذـع و  ياه  هناشن دور ، یم رانک  اهباجح  دوش ، یم زاب  وا  یخزرب  مشچ  هک  تسا  زور  نآ 
348 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نامیا  هظحل  نآ  رد  و  دوش ، یم

.دوب دهاوخن  وا  لاح  هب  دیفم  زگره  هک  ینامیا  یلو  دروآ ، یم

348 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

هک تسه  یـسک  ایآ  دوش : یم هتفگ  و   » دـندرگ یم یتاجن  هار  لابند  هب  هچاپتـسد  همیـسارس و  وا  نایفارطا  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 27 -) )
؟» دهد تاجن  گرم ) زا  ار  رامیب  نیا  )

( قار نم  لیق  (و 
زین بیبط  تسد  زا  و  تسا ، هتـشذگ  راک  زا  راک  دنناد  یم هک  یلاح  رد  دـنیوگ ، یم یگراچیب  سأی و  زجع و  يور  زا  ار  نخـس  نیا  .

.تسین هتخاس  يراک 

348 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

هب و   » هدش سویأم  قلطم  روطب  یگدـنز  زا  وا  لاح  نیا  رد  دـیوگ : یم هدرک ، هراشا  رـضتحم »  » لماک سأی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
(. قارفلا هنا  نظ  و  « ) دنک ادیپ  نیقی  ایند  زا  یئادج 

348 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

هراشا

(. قاسلاب قاسلا  تفتلا  و  « ) دچیپب مه  هب  نداد ) ناج  یتخس  زا   ) اهاپ قاس  و  (- » هیآ 29 )
زا حور ، ندش  هدیچ  رب  اپ و  تسد و  نداتفا  راک  زا  هجیتن  رد  ای  تسا ، نداد  ناج  یتحاران  تدـش  رطاخ  هب  ای  یگدـیچیپ ، مه  هب  نیا 
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.اهنآ

348 ص :  گرم ..... ! كاندرد  هظحل 

نیا هک  دوش  یم هدافتسا  یمالـسا  تایاور  زا  یلو  تسا  یکاندرد  تخـس و  هظحل  گرم ، هظحل  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  زا 
.تسا كاندرد  تخس  نامیا  یب دارفا  يارب  هک  یلاح  رد  درذگ ، یم ناسآ  نیتسار  نانمؤم  رب  هظحل 

تسا یئوبشوخ  رایـسب  رطع  نوچمه  نمؤم  هب  تبـسن  گرم  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 
دنناـم رفاـک  هب  تبـسن  و  دوش ! یم عـطق  وا  زا  یلکب  جـنر  درد و  و  دـهد ، یم تسد  وا  هب  باوـخ  هیبـش  یتلاـح  دـیوب و  یم ار  نآ  هک 

«! تسا نآ  زا  رتدیدش  ای  اه و  برقع اه و  یعفا ندیزگ 

348 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

ذئموـی کـبر  یلا  « ) تسوـت راـگدرورپ  هاـگداد )  ) يوـس هب  زور  نآ  رد  قیـالخ ) همه   ) ریـسم : » دـیامرف یم هیآ ، نیا  رد  هیآ 30 -) )
(. قاسملا

.تشگ دهاوخ  یهتنم  وا  هب  طوطخ  مامت  دنوش و  یم رضاح  وا  لدع  هاگداد  رد  دندرگ و  یم زاب  وا  يوس  هب  همه  يرآ !
349 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیز  مه  و  تسا ، ناگدنب  یمومع  زیخاتسر  داعم و  هلأسم  رب  يدیکأت  مه  هیآ  نیا 

.دشاب هدوب  تهج ، ره  زا  تیاهن  یب تسا  یتاذ  هک  وا  كاپ  تاذ  يوس  هب  قیالخ  یلماکت  تکرح  يریگ  تهج هب  يا  هراشا دناوت  یم

349 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

یلاخ زا  اـجنیا  رد  هدـمآ ، هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  ترخآ  رفـس  رد  ماـگ  نیتسخن  و  گرم »  » هب طوبرم  ياـهثحب  همادا  رد  هیآ 31 -) )
زامن درواین و  نامیا  زگره  وا  دوش ): یم هتفگ  زور  نآ  رد  : » ) دیامرف یم دیوگ ، یم نخس  ترفاسم  نیا  هشوت  زا  نارفاک  تسد  ندوب 

(. یلص قدص و ال  الف  « ) دناوخن

349 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. یلوت بذک و  نکل  و  « ) دش نادرگ  يور  درک و  بیذکت  هکلب  (- » هیآ 32 )

349 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

یلا بهذ  مث  « ) تشاد یم رب  مدق  هناربکتم  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، دوخ  هداوناخ  يوس  هب  سپـس  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
(. یطمتی هلها 

هداـب زا  هدروآ ، تسد  هب  یمهم  يزوریپ  یهلا ، تاـیآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  بیذـکت  یئاـنتعا و  یب اـب  هک  نیا  ناـمگ  هب  وا 
اهنآ يارب  هداد  خر  هناخ  جراخ  رد  هک  ار  زیمآ  راختفا  لئاسم  لومعم  قبط  ات  دـمآ  یم دوخ  هداوناخ  غارـس  هب  و  دوب ، تسمرـس  رورغ 
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.دوب رورغ  ربک و  نیا  رگنایب  یگمه  شرکیپ  ياضعا  تکرح  نتفر و  هار  یتح  دنک ، وگزاب 

349 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

وت يارب  یهلا  باذـع   » لامعا نیا  اب  دـیوگ : یم دـیدهت  ناونع  هب  و  هتخاس ، بطاـخم  ار  ناـمیا  یب دارفا  هنوگ  نیا  سپـس  هیآ 34 -) )
(. یلوأف کل  یلوا  «! ) رت هتسیاش تسا ، رت  هتسیاش

349 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. یلواف کل  یلوا  مث  «! ) رت هتسیاش تسا ، رت  هتسیاش وت  يارب  یهلا  باذع  سپس  (- » هیآ 35 )
ار وا  ناـبیرگ  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  و   ) تفرگ ار  لـهج  وبا  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
هن یناوـت و  یم وـت  هن  ینک ، یم دـیدهت  هچ  هب  ارم  : » تفگ لـهج  وـبا  یلواـف » کـل  یلوا  مـث  یلواـف  کـل  یلوأ  : » دوـمرف و  تـفرگ )

ربمایپ رب  اه  هلمج نیمه  هک  دوب  اجنیا  متـسه !» نیمزرـس  نیا  دارفا  نیرتدـنمتردق  نم  دـناسرب ، یناـیز  نم  هب  دـناوت  یم تراـگدرورپ 
.دش لزان  ینآرق  تایآ  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

349 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

 ...! دیرفآ یشزرا  یب هفطن  زا  ار  ناسنا  هک  یئادخ  هیآ 36 -) )
350 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایب  قیرط  زا  یکی  هک  دزادرپ  یم داعم  هراب  رد  بلاج  لالدتسا  ود  هب  اجنیا  رد 

لحارم رد  ناسنا  هفطن  لماکت  لوحت و  دانتـسا  هب  وا  تردـق »  » نایب قیرط  زا  يرگید  و  تسا ، دـنوادخ  تمکح  و  شنیرفآ » فدـه  »
.نینج ملاع  فلتخم 

(. يدس كرتی  نا  ناسنالا  بسحی  ا  ( !؟» دوش یم اهر  فده  یب هک  دنک  یم نامگ  ناسنا  ایآ  : » دیامرف یم لوا  هلحرم  رد 
دنک یم رواـب  هنوـگچ  وا  دـیوگ : یم هیآ  دـشاب ، یم زیخاتـسر  داـعم و  رکنم  هک  تسا  یناـسنا  ناـمه  هیآ  نـیا  رد  ناـسنا »  » زا روـظنم 

؟ دـشابن یفدـه  ناسنا  شنیرفآ  رد  یلو  دـنیرفایب ، ناسنا  يارب  اهیتفگـش ، همه  نیا  و  تمظع ، نیا  اب  ار ، رواـنهپ  ناـهج  نیا  دـنوادخ 
وا دوجو  عومجم  يارب  یلو  دـشاب  هدـش  هدـیرفآ  یـصاخ  فدـه  يارب  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  درک ، رواـب  ناوت  یم هنوگچ 

.دشابن راک  رد  یفده  چیه 

350 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

ۀفطن کی  مل  ا  «! ) دوبن دوش  یم هتخیر  محر  رد  هک  ینم  زا  يا  هفطن وا  ایآ  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، مود  لیلد  نایب  هب  سپـس  هیآ 37 -) )
(. ینمی ینم  نم 

350 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

مث « ) تخاس نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  و  دمآرد ، هتسب  نوخ  تروص  هب  و  دراذگ ) رس  تشپ  ار  هلحرم  نیا   ) سپـس (- » هیآ 38 )

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2450 

http://www.ghaemiyeh.com


(. يوسف قلخف  ۀقلع  ناک 

350 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

(. یثنالا رکذلا و  نیجوزلا  هنم  لعجف  « ) دیرفآ نز  درم و  جوز  ود  وا  زا  و   » دنامن فقوتم  هلحرم  نیا  رد  زاب  هیآ 39 -) )

350 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 75) ۀمایقلا ةروس 

سابل و  دـشخب ، یم يدـیدج  شنیرفآ  زور  ره  رداـم ، محر  هدـکتملظ  رد  ار  شزرا  یب کـچوک و  هفطن  هک  یـسک  اـیآ  هیآ 40 -) )
زا دوش و  یم یلماک  ثنؤم  ای  رکذم  ناسنا  ماجنا  رـس  ات  دـهد ، یم وا  هب  ینیون  هرهچ  و  دـنک ، یم وا  نت  رد  یگدـنز  تایح  زا  يا  هزات

(. یتوملا ییحی  نا  یلع  رداقب  کلذ  سیل  ا  ( !؟» دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ   » ددرگ یم دلوتم  ردام 
هب تشگزاب  ناکما  و  دـندز ، یم ندوب  لاحم  زا  مد  ابلاغ  ینامـسج  داعم  هلأسم  رد  هک  تسا  ینارکنم  لباقم  رد  تقیقح  رد  ناـیب  نیا 

.دندرک یم یفن  ندش  كاخ  ندرم و  زا  دعب  ار  یگدنز 
« تمایق هروس  نایاپ  »

351 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

351 ص :  [ ..... 76 ( ] ناسنا  ) رهد هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 31  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

351 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دوش یم میسقت  شخب  جنپ  هب  رظن  کی  زا  هروس  نیا 
.دیوگ یم نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  و  طلتخم ) « ) جاشما  » هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

هراشا نآ  هب  هک  دراد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  یـصاخ  لوزن  نأش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداـپ  زا  نخـس  مود  شخب  رد 
.دش دهاوخ 

.دنک یم وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس : شخب  رد 
.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  و  نآ ، ماکحا  يارجا  قیرط  و  نآرق ، تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد   ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 
زا مادـک  ره  هک  تسا  یتا » له   » هروس و  رهد »  » هروس و  ناسنا »  » هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
دای یتا » له   » زا اهنت  میناوخ  یم هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتایاور  رد  دـنچ  ره  هدـش ، هتفرگ  هروس  لئاوا  تاملک  زا  یکی  زا  اهنآ 

.تسا هدش 
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351 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

352 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یسک  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. تسا یتشهب  ياهسابل  تشهب و  دنوادخ  رب  وا  شاداپ  دناوخب  ار  یتا  له  هروس 

نیا دناوخب  هبنـشجنپ  حبـص  ره  رد  ار  یتا  له  هروس  هک  یـسک  ياهـشاداپ  زا  یکی   » هک هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  و 
«. دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  اب  تمایق  رد  هک  تسا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

352 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

ناسنا شنیرفآ  زا  نخس  نآ  زاغآ  رد  یلو  تسا ، یتشهب  ياهتمعن  تمایق و  نوماریپ  هروس  نیا  ياهثحب  نیرتشیب  هک  نیا  اب  هیآ 1 -) )
ینالوط ینامز  هک ) تسین  نینچ   ) ایآ : » دـیامرف یم تسا ، زیخاتـسر  تمایق و  هب  هجوت  زاس  هنیمز  شنیرفآ  نیا  هب  هجوت  هک  ارچ  تسا 

(. اروکذم ائیش  نکی  مل  رهدلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  «! ) دوبن يرکذ  لباق  زیچ  هک  تشذگ  ناسنا  رب 
.دوش یم لماش  ار  رشب  دارفا  مومع  و  تسا ، ناسنا  عون  اجنیا  رد  ناسنا »  » زا روظنم 

352 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

یطلتخم هفطن  زا  ار  ناـسنا  اـم  : » دـیامرف یم .تسا  ندـش  رکذ  لـباق  دوجوم  و  ناـسنا ، شنیرفآ  تبوـن  هلحرم ، نیا  زا  دـعب  هیآ 2 -) )
اعیمـس هانلعجف  هیلتبن  جاشما  ۀفطن  نم  ناسنالا  انقلخ  انا  « ) میداد رارق  انیب  اونـش و  ار  وا  تهج ) نیدـب  ، ) میئامزآ یم ار  وا  و  میدـیرفآ ،

(. اریصب
هنوگ نامه  دشاب  هدوب  لووا »  » و مرپسا »  » بیکرت نز و  درم و  هفطن  طالتخا  هب  هراشا  تسا  نکمم  طولخم » هفطن   » زا ناسنا  شنیرفآ 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  الامجا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک 
هب هراـشا  اـی  و  دراد ، دوجو  نآ  دـننام  اـهنژ و  قـیرط  زا  تثارو  لـماع  رظن  زا  هفطن  نورد  رد  هک  یفلتخم  ياهدادعتـسا  هب  هراـشا  اـی 

.رگیدکی اب  اهنیا  همه  طالتخا  ای  و  هتفای ، لیکشت  فلتخم  هدام  اههد  زا  هک  ارچ  تسا ، هفطن  یبیکرت  فلتخم  داوم  طالتخا 
.تسا رتبسانم  رتعماج و  همه  زا  ریخا  ینعم 

شیامزآ و  » هک اجنآ  زا  تسا و  ناحتما » شیامزآ و  تیلوؤسم و  دـهعت و  فیلکت و   » ماقم هب  ناسنا  ندیـسر  هب  هراـشا  هیلتبن »  » هلمج
353 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نکمم  یهاگآ »  » نودب فیلکت »

.تسا هداد  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد  هک  دنک  یم شوگ  مشچ و  تخانش و  رازبا  هب  هراشا  هیآ  رخآ  رد  تسین ،

353 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

و تیاده »  » ینعی رگید  لماع  ود  هب  زاین  تخانـش  رازبا  یهاگآ و  هلأسم  رب  هوالع  ناسنا  شیامزآ  فیلکت و  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 3 -) )
« ساپـسان ای  ددرگ ) اریذپ  و   ) دـشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  دراد - رایتخا » »

(. اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  )
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مه و  يرطف »  » تیادـه مـه  دوـش و  یم لـماش  ار  ینیوـکت »  » تیادـه مـه  هـک  دراد  يا  هدرتـسگ عیــسو و  ینعم  اـجنیا  رد  تیادـه » »
.تسا یعیرشت  تیاده  يور  رتشیب  هیآ  قوس  دنچ  ره  ار  یعیرشت » »

353 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

يارب ام  : » دـیامرف یم هدرک ، دـنیوپ  یم ار  نارفک  رفک و  هار  هک  یناسک  تشونرـس  هب  یئانعمرپ  هاتوک و  هراشا  هیآ ، نیا  رد  هیآ 4 -) )
(. اریعس الالغا و  لسالس و  نیرفاکلل  اندتعا  انا  « ) میا هدرک هدامآ  شتآ  نازوس  ياه  هلعش اهلغ و  اهریجنز و  نارفاک 

نآ هب  زین  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  هک  تسا  هورگ  نیا  میظع  تازاـجم  رگناـیب  شتآ  نازوـس  ياـه  هلعـش سپـس  و  ریجنز ، لـغ و  رکذ 
.تسا عمج  نآ  رد  تراسا  باذع و  و  هدش ، هراشا 

353 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

هراشا

هیآ 5) )

353 ص :  لوزن ..... : نأش 

، دندش رامیب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  : » دیوگ یم سابع  نبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  تلیـضف  رب  گرزب  يدنس 
يرذن دوب  بوخ  نسحلا ! وبا  يا  دنتفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  و  دندمآ ، ناشتدایع  هب  نارای  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.يدرک یم دوخ  نادنزرف  يافش  يارب 
.دنریگب هزور  زور  هس  دنبای  افش  اهنآ  رگا  هک  دندرک  رذن  دوب  اهنآ  همداخ  هک  هضف  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع 

ضرق وج  نم  هس  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندوب  یلاخ  تسد  یئاذـغ  داوم  رظن  زا  هک  یلاـح  رد  دـنتفای ، افـش  ود  ره  هک  تشذـگن  يزیچ 
مکیلع مالّسلا  : » تفگ دمآ و  هناخ  رد  رب  یلئاس  راطفا  ماگنه  تخپ ، نان  و  درک ، درآ  ار  نآ  موس  کی  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  و  دومن ،

نم هب  یئاذغ  متـسه ، نیملـسم  نادنمتـسم  زا  يدنمتـسم  دـمحم ! نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیب  لها 
354 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیهدب .»

.دندیشونن بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهس  و  دنتشاد ، مدقم  دوخ  رب  ار  نیکسم  یگمه  اهنآ 
دمآ هناخ  رد  رب  یمیتی  نیوج ) نان  نامه   ) دـندوب هدرک  هدامآ  ار  یئاذـغ  هک  یتقو  راطفا  عقوم  دـنتفرگ و  هزور  نانچمه  ار  مود  زور 

(. دنتفرگ هزور  زین  ار  دعب  زور  دندرک و  راطفا  بآ  اب  رگید  راب   ) دنداد وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  دندرک و  راثیا  زین  زور  نآ 
یلع دش  حبـص  هک  یماگنه  دـنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  مهـس  زاب  دـمآ  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يریـسا  زور  نیموس  رد 

ربمایپ هک  یماگنه  دـندمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  دوب و  هتفرگ  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  مالّـسلا  هیلع 
نم يارب  منیب  یم امـش  رد  هک  ار  یلاح  نیا  دومرف : دـنزرل ! یم یگنـسرگ  تدـش  زا  دـید  درک  هدـهاشم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تدابع بارحم  رد  دید  دش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  دراو  هک  یماگنه  درک  تکرح  اهنآ  اب  تساخرب و  سپـس  تسا ، نارگ  رایـسب 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هتسشن ، يدوگ  هب  شیاهمشچ  و  هدیبسچ ، تشپ  هب  وا  مکـش  یگنـسرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  هداتـسیا ،
تینهت وت  هب  ینادـناخ  نینچ  اب  دـنوادخ  ریگب ، ار  هروس  نیا  دّـمحم ! يا  تفگ  تشگ و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیمه  رد  دـش  تحاران 

«. دناوخ وا  رب  ار  یتا » له   » هروس سپس  دیوگ ، یم
.تشگ لزان  عقوم  نیا  رد  تسا  هیآ  هدجیه  اعومجم  هک  اروکشم » مکیعس  ناک   » هیآ ات  راربالا » نا   » هیآ زا  هک  دنا  هتفگ یضعب 

ياملع زا  رفن  زا 34  باتک  نامه  رد  و  تسا ، هدـمآ  ریدـغلا »  » رد راصتخا  یمک  اب  هک  تسا  یثیدـح  صن  میدروآ  ـالاب  رد  ار  هچنآ 
.دنا هدروآ دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  درب  یم مان  تنس  لها  فورعم 

.تسا رتاوتم  هکلب  روهشم  تنس  لها  نایم  رد  هک  تسا  یتایاور  زا  قوف  تیاور  بیترت  نیا  هب 
نودب یگمه  تسا و  هدش  لزان  قوف  يارجام  رد  هروس ، نیا  عومجم  ای  هیآ  هدجیه  نیا  هک  دنراد  رظن  قافتا  همه  هعیش  ياملع  اما  و 

ارهز همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  مهم  لئاضف  تاراختفا و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  هب  طوبرم  تیاور  ثیدح  ای  ریسفت  بتک  رد  ءانثتسا 
.دنا هدروآ مالّسلا  مهیلع  ناشنادنزرف  و 

355 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

355 ص :  ریسفت ..... :

میـسقت هدننک  نارفک  رازگرکـش و  ای  روفک »  » و رکاش »  » هورگ ود  هب  ار  اهناسنا  هک  نآ  زا  دعب  هتـشذگ  تایآ  رد  راربا ! میظع  شاداپ 
راربا نارازگرکـش و  ياهـشاداپ  غارـس  هب  اجنیا  رد  دوب ، هدـمآ  ناگدـننک  نارفک  تخـس  رفیک  تازاـجم و  هب  یهاـتوک  هراـشا  درک ،
یماج زا  ناکین ) و   ) راربا نیقی  هب  : » دـیامرف یم تسخن  دـنک ، یم يروآدای  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  تاکن  و  دور ، یم ناـکاپ ) ناـکین و  )

(. اروفاک اهجازم  ناک  سأک  نم  نوبرشی  راربالا  نا  « ) تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشون  یم
.هماش مه  و  درب ، یم تذل  نآ  زا  هقئاذ  مه  هک  تسا  وبشوخ  رطعم و  رایسب  یتشهب  روهط  بارش  نیا  هک  دهد  یم ناشن  قوف  هیآ 

355 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

ناگدـنب هک  يا  همـشچ زا  : » دـیازفا یم هدرک ، هراشا  دوش  یم رپ  نآ  زا  روهط  بارـش  ماج  نیا  هک  يا  همـشچ رـس  هب  سپـس  هیآ 6 -) )
(. اریجفت اهنورجفی  هللا  دابع  اهب  برشی  انیع  «! ) دنزاس یم يراج  ار  نآ  دنهاوخب  اج  ره  زا  و  دنشون ، یم نآ  زا  ادخ  صاخ 

نیا بلاج  و  دروآ ، یم رب  رس  اجنامه  زا  دننک  هدارا  اج  ره  هک  تسا  هّللا  دابع  راربا و  رایتخا  رد  نانچ  روهط  بارش  همشچ  نیا  يرآ !
هّللا یّلص  مالسا  ربمغیپ  هناخ  رد  تسا  يا  همشچ نیا  : » دومرف نآ  فیـصوت  رد  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هک 

«. دوش یم يراج  نانمؤم  ناربمایپ و  ریاس  هناخ  هب  اجنآ  زا  هک  هلآ  هیلع و 
ناکین ادـخ و  ناگدـنب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  زا  تمحر  ملع و  ياه  همـشچ ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  يرآ !

و دـشوج ، یم یحو  تیب  نیمه  زا  یهلا  روـهط  بارـش  همـشچ  تسا  هماـنرب  نیا  زا  یگرزب  مسجت  هـک  ترخآ  رد  دوـش ، یم ریزارس 
نورد زا  ار  یصلاخان  یتحاران و  هودنا و  هنوگره  بارش  نیا  زا  ندیـشون  اب  و  ددرگ ! یم ریزارـس  نانمؤم  ياه  هناخ هب  نآ  ياه  هخاش

.دنیوش یم دوخ  ناج 

355 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 
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اهنآ قاقحتـسا  لیلد  فصو  جنپ  رکذ  اب  هتخادرپ ، دنراد ، هّللا » دابع   » و راربا »  » هک یفاصوا  لامعا و  رکذ  هب  دـعب  تایآ  رد  هیآ 7 -) )
(. رذنلاب نوفوی  « ) دننک یم افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ  : » دیامرف یم هداد ، حیضوت  دننام  یب ياهتمعن  همه  نیا  هب  تبسن  ار 

356 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اریطتسم .) هرش  ناک  اموی  نوفاخی  و  « ) دنکانمیب تسا  هدرتسگ  شباذع  رش و  هک  يزور  زا  «و 
.تسا یهلا  نامرف  ربارب  رد  دیدش  تیلوؤسم  ساسحا  و  داعم ، هلأسم  هب  ناشنامیا  هب  هراشا  گرزب  زور  نآ  ّرش  زا  اهنآ  سرت 

356 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، اهنآ  هتسیاش  لمع  نیموس  رکذ  هب  سپس  هیآ 8 -) )
انیکسم و هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  « ) دنهد یم ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  زاین ) و   ) هقالع نآ  هب  هک  نیا  اب  ار  دوخ )  ) ياذغ «و 

(. اریسا امیتی و 
عاونا هک  هدرتسگ  تسا  یماعطا  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دـیدش  زاین  ماـگنه  رد  راـثیا  اـب  مأوت  هکلب  تسین ، هداـس  اـهنآ  ندرک  ماـعطا 

.تسا هدرتسگ  ناشتمدخ  ماع و  ناشتمحر  بیترت  نیا  هب  و  دوش ، یم لماش  ریسا »  » و میتی »  » و نیکسم »  » زا ار  نادنمزاین 
نادـنمزاین اـهنت  هن  تسا ، نادـنمزاین  نیمورحم و  ماـعطا  لاـمعا ، نیرتـهب  زا  یکی  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  قوـف  هیآ  زا  اـنمض 

هتسجرب ياهراک  زا  یکی  اهنآ  ماعطا  هک  اجنآ  ات  هتفرگ ، رارق  یمالسا  روتسد  نیا  ششوپ  تحت  زین  كرش  دالب  ناریـسا  هک  ناملـسم 
.تسا هدش  هدرمش  راربا » »

356 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

ادخ رطاخ  هب  اهنت  ار  امـش  ام  : » دنیوگ یم اهنآ  دیامرف : یم و  درمـش ، یم صالخا  ار  راربا  هتـسجرب  لمع  نیمراهچ  هیآ  نیا  هیآ 9 -) )
(. اروکش ءازج و ال  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  « ) میهاوخ یمن امش  زا  یساپس  شاداپ و  چیه  و  مینک ، یم ماعطا 

هب یتشادمـشچ  چـیه  تسا و  دـنوادخ  كاپ  تاذ  يارب  هناصلخم و  ناشلامعا  ماـمت  هک  تسین  ماـعطا  هلأـسم  هب  رـصحنم  هماـنرب  نیا 
هک یلاـمعا  هن  رگ  و  تسا ، تـّین  صوـلخ  هـب  لـمع  شزرا  مالـسا  رد  ـالوصا  تـسین و  اـهنآ  رکـشت  ریدـقت و  یتـح  مدرم و  شاداـپ 

.درادن یهلا  يونعم و  شزرا  هنوگ  چیه  دشاب ، هتشاد  یهلا  ریغ  ياه  هزیگنا

356 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

تخـس سوبع و  هک  زور  نآ  زا  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام  : » دنیوگ یم اهنآ  دـیامرف : یم راربا »  » فیـصوت نیرخآ  رد  و  هیآ 10 -) )
(. اریرطمق اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  انا  « ) تسا

مه رد  ار  شا  هفایق هک  دنیوگ  یم یسک  هب  تسا و  ناسنا  تافـص  زا  سوبع  هک  نیا  اب  تخـس ) « ) سوبع  » زور هب  تمایق  زور  زا  ریبعت 
هدیزگرب تسا  هدننک  تحاران  تخـس و  زور  نآ  ثداوح  ردقنآ  ینعی  تسا ، زور  نآ  كانتـشحو  عضو  رب  دیکأت  رطاخ  هب  هدیـشک ،

357 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
.تسا سوبع  زین  زور  نآ  دوخ  یئوگ  هکلب  دنسوبع  زور  نآ  رد  اهناسنا  اهنت  هن  هک 

357 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 
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هدیقع و نیا  رطاخ  هب  دیامرف : یم هدرک ، هراشا  دنراد  راربا »  » هک یکاپ  تاین  کین و  لامعا  یلامجا  هجیتن  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 11 -) )
کلذ رش  هللا  مهاقوف  « ) دنرورس يداش و  قرغ  هک  یلاح  رد  دریذپ  یم ار  اهنآ  دراد و  یم هگن  زور  نآ  ّرـش  زا  ار  نانآ  دنوادخ   » لمع

(. ارورس ةرضن و  مهاقل  مویلا و 
ینامداش قرغ  زور  نآ  رد  ار  اهنآ  ضوع  رد  دنوادخ  دندوب ، كانمیب  زور  نآ  زا  تیلوؤسم  ساسحا  رطاخ  هب  ایند  رد  رگا  نیا ، ربانب 

.دنک یم رورس  و 

357 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

زور كاندرد  ياهباذـع  زا  ناکین » راربا و   » تاجن هب  هتـشذگ  تایآ  رد  یلامجا  هراـشا  زا  دـعب  یتشهب ! میظع  ياهـشاداپ  هیآ 12 -) )
نیا یط  رد  ار  تمعن  هدزناپ  لقا  دـح  هتخادرپ ، یتشهب  ياـهتمعن  نیا  حرـش  هب  اـجنیا  رد  بوبحم ، ياـقل  هب  اـهنآ  ندیـسر  و  تماـیق ،

: درمش یم رب  تایآ 
ار یتشهب  ریرح  ياهـسابل  تشهب و  ناشربص  ربارب  رد   » دنوادخ دیامرف : یم دیوگ ، یم نخـس  نایتشهب  نیا  سابل  نکـسم و  زا  تسخن 

(. اریرح ۀنج و  اوربص  امب  مهازج  و  « ) دهد یم شاداپ  اهنآ  هب 
ناسنا یئابیکش  ربص و  لباقم  رد  تمایق  ياهشاداپ  هک  هدش  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  هیآ ، نیا  رد  اهنت  هن 

.بئاصم تالکشم و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  و  تیصعم ، ربارب  رد  ربص  تعاطا ، قیرط  رد  ربص  تسا -
: دنیوگ یم دماشوخ  نینچ  نایتشهب  هب  ناگتشرف  میناوخ ، یم دعر  هروس  هیآ 24  رد 

«. دیتشاد هک  یتماقتسا  ربص و  رطاخ  هب  امش  رب  دورد  متربص  امب  مکیلع  مالس 

357 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

هن و  دننیب ، یم اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  دنا  هدرک هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  تشهب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 13 -) )
(. اریرهمز اسمش و ال  اهیف  نوری  کئارالا ال  یلع  اهیف  نیئکتم  « ) ار امرس 

ياه هیاس دوجو  اب  درادـن ، دوجو  دیـشروخ  هدـننک  تحاران  شباـت  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  اـجنآ  رد  هاـم  دیـشروخ و  هک  نیا  هن 
.یتشهب ناتخرد 

358 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  سابع  نبا  زا  یثیدح  رد  یناعملا » حور   » رد تنس  لها  فورعم  رسفم  یسولآ » »
تشهب هنحـص  هک  دننک  یم هدهاشم  باتفآ  رون  نوچمه  يرون  ناهگان  دنتـسه  تشهب  رد  نایتشهب  هک  یماگنه  : » دنک یم لقن  نینچ 
تشهب رد  : » هدومرف ام  راگدرورپ  هک  نیا  اب  تسیچ  رون  نیا  دنیوگ : یم تشهب ) رومأم  هتشرف   ) ناوضر هب  نایتشهب  هتخاس ، نشور  ار 

؟» ار امرس  هن  دننیب و  یم ار  باتفآ  هن 
رون زا  تشهب  دنا و  هدش نادنخ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  یلو  تسین ، هام  دیـشروخ و  رون  نیا  : » دیوگ یم خساپ  رد  وا 

«! تسا هتشگ  نشور  ناشنادند 

358 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

شیاه هویم ندـیچ  و  هداتفا ، ورف  اهنآ  رب  یتشهب  ناتخرد  ياه  هیاس هک  تسا  یلاح  رد  و  : » دـیازفا یم اهتمعن  نیا  همادا  رد  هیآ 14 -) )
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(. الیلذت اهفوطق  تللذ  اهلالظ و  مهیلع  ۀیناد  و  « ) تسا ناسآ  رایسب 
! تساه هویم ندیچ  يارب  یتکرح  شالت و  هب  جایتحا  هن  و  دور ، یم تسد  رد  يراخ  هن  دراد ، دوجو  یلکشم  هن 

358 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

یئاریذپ و  اهنآ ، یئاریذـپ  لئاسو  ادـخ و  یتشهب  نانامهیم  نیا  زا  یئاریذـپ  یگنوگچ  زا  یتمـسق  حیـضوت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
اهاذـغ و نیرتـهب  زا  رپ  دـننادرگ » یم نیروـلب  یئاهحدـق  نیمیـس و  یئاـهفرظ  اـهنآ  درگادرگ  رد  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ناگدـننک 

(. اریراوق تناک  باوکا  ۀضف و  نم  ۀینآب  مهیلع  فاطی  و   ) اهیندیشون

358 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

(. اریدقت اهوردق  ۀضف  نم  اریراوق  « ) دنا هدرک هدامآ  بسانم  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  هرقن ! زا  ینیرولب  ياهفرظ  (- » هیآ 16 )
هک يرادـقم  هب  نیرفآ ، طاـشن  شخب و  تذـل  ياهیندیـشون  عاونا  نیرولب  ياهحدـق  نآ  رد  و  یتشهب ، ياهاذـغ  عاونا  اـهفرظ  نیا  رد 

.دننک یم هضرع  اهنآ  هب  دننز و  یم رود  اهنآ  درگ  هتسویپ  یتشهب  ناراکتمدخ  و  تسا ، دوجوم  دنراد  هقالع  دنهاوخ و  یم

358 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

و « ) تسا لیبجنز  اب  هتخیمآ  يروهط  بارـش  زا  زیربل  هک  دـنوش  یم باریـس  یئاـهماج  زا  اـجنآ  رد  و  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 17 -) )
(. الیبجنز اهجازم  ناک  اسأک  اهیف  نوقسی 

يدـنت هـک  اریز  درب  یم تذـل  دوـب  لـیجنز  اـب  هـتخیمآ  هـک  یئاهبارـش  زا  یلهاـج  برع  هـک  دـنا  هدرک حیرـصت  نارـسفم  زا  يرایـسب 
یلو تسا ، هتخیمآ  لیبجنز  اـب  شروهط  بارـش  هک  دـیوگ  یم نخـس  یئاـهماج  زا  اـجنیا  رد  نآرق  و  داد ، یم بارـش  هب  یـصوصخم 

359 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهیدب 
! تسا ترخآ  ات  ایند  زا  توافت  بارش  نآ  بارش و  نیا  نایم  تسا 

359 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

(. الیبسلس یمست  اهیف  انیع   ) دوش یم رپ  تسا » لیبسلس  شمان  هک  تشهب  رد  يا  همشچ زا   » اهماج نیا  دیازفا : یم سپس  هیآ 18 -) )
.تساراوگ الماک  دوش و  یم يراج  ولگ  ناهد و  رد  یتحار  هب  هک  دنیوگ  یم ار  يذیذل  رایسب  یندیشون  لیبسلس » »

359 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

ناـیم هب  نخـس  دوش  یم اـپرب  نیرب  تشهب  رد  قح  تمحر  راوج  رد  هک  رورـس  رپ  مزب  نیا  ناگدـننک  یئاریذـپ  زا  سپـس  هیآ 19 -) )
دیراورم ینک  یم نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دندرگ  یم ینادواج  یناناوجون  یئاریذـپ ) يارب   ) ناشدرگرب و  : » دـیوگ یم هدروآ ،

(. اروثنم اؤلؤل  مهتبسح  مهتیأر  اذا  نودلخم  نادلو  مهیلع  فوطی  و  «! ) دنا هدنکارپ
.نانآ ندرک  یئاریذپ  مه  و  تسا ، ینادواج  اهنآ  یناوج  طاشن  یئابیز و  توارط و  مه  و  دنتسه ، ینادواج  تشهب  رد  ناشدوخ  مه 
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ناشروضح مه  و  اهنآ ، تیباذج  یگدنـشخرد و  افـص و  یئابیز و  هب  تسا  يا  هراشا هدنکارپ ) ياهدـیراورم  « ) اروثنم اؤلؤل   » هب ریبعت 
.یناحور یهلا و  مزب  نیا  ياج  همه  رد 

359 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

رـس تروص  هب  هیآ  نیا  رد  دـشاب - اسر  ایوگ و  ظافلا  ردـق  ره  دـیآ - یمن فصو  هب  رگید  ناهج  ياهتمعن  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 20 -) )
(. اریبک اکلم  امیعن و  تیأر  مث  تیأر  اذا  و  «! ) ینیب یم ار  یمیظع  کلم  اهتمعن و  ینیبب  ار  اجنآ  هک  یماگنه  و  : » دیازفا یم هتسب 

359 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

و اهفرظ »  » و اهیندیـشون »  » و اه » هویم  » و اه » هیاس  » و اهتخت »  » و نکاسم »  » لـیبق زا  یتشهب  ياـهتمعن  زا  یتمـسق  هب  اـجنیا  اـت  هیآ 21 -) )
.تسا نایتشهب  ینییزت  لئاسو  تبون  نونکا  دش ، هراشا  ناگدننک » یئاریذپ  هورگ  »

(. قربتسا رضخ و  سدنس  بایث  مهیلاع  « ) میخض يابید  زا  و  گنر ، زبس  كزان  ریرح  زا  تسا  یئاهسابل  اهنآ  مادنا  رب  : » دیامرف یم
(. ۀضف نم  رواسا  اولح  و  « ) دنا هتسارآ هرقن  زا  یئاهدنبتسد  اب  و  : » دیازفا یم سپس 

.تسا رتابیز  دیراورم  ّرد و  توقای و  زا  و  دشخرد ، یم رولب  نوچمه  هک  فافش  یئاه  هرقن
360 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلسلس  نیا  زا  تمعن  نیرتمهم  نیرخآ و  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  ماجنا  رس  و 

(. اروهط ابارش  مهبر  مهاقس  و  « ) دناشون یم نانآ  هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ  و  : » دیامرف یم اهتمعن 
«. دنک یم كاپ  دنوادخ  زج  زیچ  همه  زا  ار  اهنآ  ناج  بلق و   » بارش نیا  هک : تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

: دراد رارق  تشهب  رد  رب  روهط  بارـش  همـشچ  هک  دوش  یم هدافتـسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یثیدـح  زا  و 
كاپ هلیذر ) تافـص  هنوگره  و   ) دـسح زا  ار  اهنآ  بولق  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  دوش و  یم هداد  اـهنآ  هب  روهط  بارـش  نیا  زا  يا  هعرج »

«. دزاس یم

360 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  نخس  نیرخآ  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 22 -) )
ینادردـق دروم  قح ) نامرف  تعاطا  قیرط  رد   ) امـش شالت  یعـس و  و  تسامـش ، شاداـپ  نیا  : » دوش یم هتفگ  اـهنآ  هب  ادـخ  يوس  زا 

(. اروکشم مکیعس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا  « ) تسا
شاداـپ لـمع و  یعـس و  يازج  همه  اـهنیا  دـنهد ، یم باـسح  یب ار  میظع  ياهـشاداپ  بهاوـم و  نـیا  هـک  دـنک  روـصت  یـسک  اداـبم 

.تسا هانگ  زا  یشوپ  مشچ  اهیزاسدوخ و  اهتدهاجم و 

360 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

سپـس ناسنا و  تقلخ  هراب  رد  نونک  ات  زاغآ  زا  هروس  نیا  تایآ  ادـخ  مکح  يارجا  رد  تیقفوم  يارب  مهم  روتـسد  جـنپ  هیآ 23 -) )
تیاده يارب  يدکؤم  تاروتسد  هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  اجنیا  رد  تفگ ، یم نخـس  وا  زیخاتـسر  داعم و 
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تـسا هداد  ناشن  ار  دننام  یب ياهتمعن  همه  نآ  هب  لوصو  هار  تایآ  نیا  عقاو  رد  دهد ، یم وا  هب  هار  نیا  رد  تمواقم  ربص و  اهناسنا و 
ناکما وا  تاروتسد  زا  نتفرگ  ماهلا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نوچ  يربهر  زا  يوریپ  نآرق و  هب  کسمت  قیرط  زا  اهنت  هک 

.تسا ریذپ 
(. الیزنت نآرقلا  کیلع  انلزن  نحن  انا  « ) میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  املسم  : » دیامرف یم تسخن 

360 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

، تسا تماقتسا  ربص و  هب  توعد  نآ  نیتسخن  هک  دهد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  مهم  روتـسد  جنپ  سپـس  هیآ 24 -) )
ریـسفت هدـیزگرب  کبر .) مکحل  ربصاف  « ) شاب تماقتـسا ) اب  و   ) ابیکـش تراـگدرورپ  مکح  يارجا ) غیلبت و   ) رد سپـس  : » دـیامرف یم

361 ص : ج5 ، هنومن ،
.نک تکرح  شیپ  هب  نانچمه  و  هدم ، هار  دوخ  هب  یساره  سرت و  اهنآ  یتخسرس  نانمشد و  ترثک  هار و  عناوم  تالکشم و  زا 

ای راکهنگ  چیه  زا  و  : » دیوگ یم هتـشاد ، رذح  رب  نافرحنم  اب  شزاس  هنوگره  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روتـسد ، نیمود  رد  و 
(. اروفک وا  امثآ  مهنم  عطت  و ال  « ) نکم تعاطا  نانآ  زا  يرفاک 

یّلص ربمایپ  فلتخم  قرط  زا  هک  دندرک  یم شالت  نانمـشد  تیعمج  هک  ارچ  لوا  مکح  رب  تسا  يدیکأت  مود  مکح  نیا  تقیقح  رد 
هّللا یّلـص  ربمایپ  هب  هریغم » نب  دیلو   » و هعیبر » نب  ۀـبتع   » هک هدـش  لقن  هکنانچ  دـنناشکب ، شزاس  هب  لطاب  ریـسم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 

نارتخد نیرتابیز  و  يوش ، یـضار  هک  میراذـگ  یم وت  راـیتخا  رد  تورث  ردـقنآ  اـم  درگزاـب ، دوخ  توعد  زا  دـنتفگ : یم هلآ  هیلع و 
گرزب ربهر  کی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  لیبق ، نیا  زا  يرگید  ياهداهنشیپ  و  میروآ ، یم رد  وت  يرسمه  هب  ار  برع 

تماقتسا ربص و  دوش ، یم ناونع  تاعیمطت  نیا  ندنام  رثا  یب زا  دعب  هک  یتادیدهت  ای  یناطیش ، ياه  هسوسو نیا  ربارب  رد  دیاب  نیتسار 
.دیدهت هن  و  ددرگ ، عیمطت  میلست  هن  دهد ، جرخ  هب 

361 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

هـشوت ود  هار  نیا  ندومیپ  تسین و  یناسآ  راک  میظع  تالکـشم  نیا  موجه  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 25 -) )
: دیازفا یم هیآ  نیا  رد  دراد ، مزال  یصاخ 

(. الیصا ةرکب و  کبر  مسا  رکذا  و  « ) روآدای هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  «و 

361 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

الیل هحبـس  هل و  دجـساف  لیللا  نم  و  « ) يوگ حیبست  ار  وا  بش  زا  ینالوط  رادـقم  و  نک ، هدجـس  وا  يارب  هاگنابـش  رد  و  (- » هیآ 26 )
(. الیوط

هار نیا  تالکـشم  اب  هزرابم  يارب  یفاک  هناوتـشپ  يونعم و  تردـق  مزال و  يورین  حـیبست »  » و هدجـس »  » نیا و  رکذ »  » نآ هیاـس  رد  اـت 
.يزاس مهارف 

.تسا راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  رمتسم  يزور و  هنابش  هجوت  موزل  رگنایب  تقیقح  رد  قوف  هیآ  ود 
هّللا یّلص  مالسا  ربمایپ  يارب  يا  همانرب تروص  هب  هچرگ  قوف  تایآ  هناگجنپ  ياهروتـسد  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد 
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رب ماگ  يرشب  هعماج  یناسنا  يونعم و  يربهر  ریسم  رد  هک  یناسک  همه  يارب  تسا  یقشمرس  تقیقح  رد  یلو  هدش ، رکذ  هلآ  هیلع و 
362 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنراد  یم

هوبنا زا  و  دـننک ، هشیپ  تماقتـسا  ربص و  تسا  مزال  دـنراد  هک  یتلاسر  فدـه و  هب  لماک  نامیا  نانیمطا و  زا  دـعب  دـننادب  دـیاب  اهنآ 
.دنشاب هتشادن  تشحو  هار ، تالکشم 

نتخاس فرحنم  رد  یعس  ریوزت  لیح و  عاونا  اب  و  دنروفک ، مثآ و  قادصم  هک  ینیطایـش  ياه  هسوسو ربارب  رد  دیاب  دعب  هلحرم  رد  و 
يا همهاو هن  دنروخب و  ار  عیمطت  بیرف  هن  دننک ، تمواقم  تردق  لامک  اب  دـنام ، میقع  اهنآ  تلاسر  ات  دـننک ، یم نایاوشیپ  ناربهر و 

.دنهد هار  دوخ  هب  دیدهت  زا 
و دنشاب ، ادخ  دای  هب  ماش  حبص و  ره  نینهآ ، میمـصت  و  هخـسار ، مزع  هدارا ، يورین  و  یحور ، تردق  بسک  يارب  لحارم  مامت  رد  و 

يزوریپ دوش  تیاعر  روما  نیا  رگا  هک  دنریگ  ددم  وا  اب  زاین  زار و  هنابـش و  ياهتدابع  زا  اصوصخم  دـنیاسب ، شهاگرد  رب  ار  یناشیپ 
هماـنرب درک ، ناربـج  ار  اـهنآ  ناوت  یم لوصا  نیا  وترپ  رد  دـهد  خر  یتسکـش  تبیـصم و  لـحارم  زا  يا  هراـپ رد  رگا  و  تسا ، یمتح 

.تسا هار  نیا  ناورهر  يارب  يرثؤم  قشمرس  وا  تلاسر  توعد و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  یگدنز 

362 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

هک هدش  هداد  رادشه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هتشذگ  تایآ  رد  تسامـش ! اب  هار  باختنا  و  تسا ، رادشه  کی  نیا  هیآ 27 -) )
.دوشن عقاو  زگره  رفاک ) مرجم و  « ) روفک  » و مثآ »  » دارفا ریثأت  تحت 

رد ار  یتخـس  زور  هک  یلاح  رد  دنراد ، تسود  ار  ایند  رذـگ  دوز  یگدـنز  اهنآ  : » دـیوگ یم هدرک ، اهنآ  زا  يرتشیب  یفرعم  اجنیا  رد 
(. الیقث اموی  مهءارو  نورذی  ۀلجاعلا و  نوبحی  ءالؤه  نا  ! ) دنریگ یم هدیدان  و  دننک » یم اهر  دوخ  رس  تشپ 

.ییاوسر تحاضف و  نامز و  لوط  رظن  زا  هبساحم ، رظن  زا  نیگنس 
و تسا ، يدام  طرـش  دـیق و  یب ذـئاذل  نیمه  اـهنآ  دـید  هطقن  نیرخآ  و  دور ، یمن رتارف  توهـش  باوخ و  روخ و  زا  اـهنآ  راـکفا  قفا 

.دنجنسب سایقم  نیمه  اب  زین  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  گرزب  حور  دنهاوخ  یم هک  نیا  بیجع 

362 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

ناـمز ره  و  هداد ، ادـخ  همه  ار  اـهنیا  هک  دـنوشن  رورغم  دوخ  تردـق  ورین و  زا  هک  دـهد  یم رادـشه  اـهنآ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 28 -) )
.دریگ یم سپزاب  تعرسب  دهاوخب 

363 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هب   ) میدرک مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدنویپ  و  میدیرفآ ، ار  اهنآ  ام  : » دیامرف یم
اذا مهرـسا و  انددش  مهانقلخ و  نحن  « ) میهد یم يرگید  هورگ  هب  ار  اهنآ  ياج  میهاوخب  نامز  ره  و  میدیـشخب ) تردق  توق و  اهنآ 

(. الیدبت مهلاثما  انلدب  انئش 
ياهبـصع زا  تسا  رـشب  دوـجو  يازجا  فـلتخم  ياهدـنویپ  نآ  و  هدراذـگ ، یـساسح  هطقن  يور  تشگنا  اـجنیا  رد  نآرق  یتـسار  هب 

نآ فلتخم ، تالـضع  اهطابر و  ات  هتفرگ ، دزاس  یم طوبرم  رگیدکی  هب  ار  تالـضع  نینهآ  ياهبانط  نوچمه  هک  گرزب  کچوک و 
دحاو کی  اهنآ  عومجم  زا  هک  هتـسب  مکحم  رگیدـکی  هب  ار  ناسنا  مادـنا  ياهتـشوگ  ناوختـسا و  گرزب  کـچوک و  تاـعطق  ناـنچ 

.تسا توق  تردق و  زا  هیانک  هلمج  نیا  هتفر  مه  يور  اما  هتخاس ، تسا - یتیلاعف  هنوگره  ماجنا  هدامآ  هک  مجسنم - الماک 
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يرارـصا رگا  دـننادب  ات  دزاس ، یم نشور  ناشنامیا ، تعاطا و  زا  و  اهنآ ، زا  ار ، ادـخ  كاپ  تاذ  يزاـین  یب اـنغ و  نمـض  رد  هیآ  نیا 
.راگدرورپ هیحان  زا  تسا  یتمحر  فطل و  تقیقح  رد  تساهنآ ، نامیا  يارب 

363 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

هراشا دـهد - یم هئارا  ار  تداعـس  عماج  همانرب  کی  اعومجم  هک  تسا - هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  یئاهثحب  لک  هب  سپـس  هیآ 29 -) )
شراـگدرورپ يوـس  هـب  یهار  نآ ) زا  هدافتــسا  اـب   ) دـهاوخب سک  ره  و  تـسا ، يروآداـی  رکذــت و  کـی  نـیا  : » دــیوگ یم هدرک ،

(. الیبس هبر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  ةرکذت  هذه  نا  « ) دنیزگ یمرب
، دیهد صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  دوخ ، كرد  لقع و  اب  دیاب  هک  دیتسه  امش  نیا  باختنا ، رب  رابجا  هن  تسا ، هار  نداد  ناشن  ام  هفیظو 

.دیریگب میمصت  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  و 
رکـش دوش و  اریذـپ  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  : » دومرف هک  تشذـگ  هروس  زاـغآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يدـیکأت  تقیقح  رد  نیا 

«. دنک نارفک  دنادرگ و  يور  ای  دروآ ، اج  هب  ار  تمعن  نیا 

363 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

رد دـننک ، روصت  ناگدـنب  هب  قلطم  يراذـگاو  ضیوفت و  یعون  قوف  ریبعت  زا  رکف  هتوک  دارفا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 30 -) )
(. هللا ءاشی  نا  الا  نؤاشت  ام  و  « ) دهاوخب ادخ  هک  نیا  رگم  دیهاوخ  یمن ار  زیچ  چیه  امش  و  : » دیازفا یم مّهوت  نیا  یفن  يارب  هیآ  نیا 

364 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  امیکح .) امیلع  ناک  هللا  نا  « ) تسه هدوب و  میکح  اناد و  دنوادخ  هک  ارچ  »
اب باـختنا  هداد و  ناـشن  ار  هار  ادـخ  : » دـیامرف یم وـس  کـی  زا  تسا ، نیرمـالا » نیب  رمـالا   » فورعم لـصا  تاـبثا  تقیقح  رد  نیا  و 

: دیازفا یم رگید  يوس  زا  و  تسامش »
هب همه  امـش  هدارا  يدازآ  ناوـت و  تردـق و  هکلب  دـیرادن  لـماک  لالقتـسا  امـش  ینعی  تسا » یهلا  تیـشم  هب  طوـنم  امـش  باـختنا  »

.دنک بلس  ار  يدازآ  تردق و  نیا  دناوت  یم دنک  هدارا  نامز  ره  و  تسوا ، هیحان  زا  ادخ و  تساوخ 
ود نیا  نایم  رد  فیرظ  قیقد و  تسا  یتقیقح  هکلب  رایتخا ، بلس  و  رابجا »  » هن تسا و  لماک  يراذگاو  و  ضیوفت »  » هن بیترت  نیا  هب 

ناگدنب مه  ات  دریگ ، سپ  زاب  ار  نآ  دـناوت  یم دـهاوخب  هظحل  ره  هک  تسا ، یهلا  تیـشم  هب  هتـسباو  يدازآ  یعون  رگید : ریبعت  هب  ای 
.دننکن روصت  دنوادخ  زا  زاین  یب ار  دوخ  مه  دنریگ و  شود  رب  تساهنآ  لماکت  زمر  هک  ار  تیلوؤسم  فیلکت و  راب  دنناوتب 

باجیا ادخ  تمکح  ملع و  هک  ارچ  دشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  امیکح ) امیلع  ناک  هللا  نا  : ) دـیامرف یم هک  هیآ  لیذ 
تمکح ملع و  هوالع  هب  تسین ، لماکت  یلیمحت  يرابجا و  لماکت  هن  رگ  و  دراذگب ، دازآ  لماکت  هار  ندومیپ  رد  ار  ناگدنب  دنک  یم

هورگ و  دهد ، شاداپ  ار  لوا  هورگ  دعب  و  دنک ، ّرـش  راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  ریخ و  راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  هک  دـهد  یمن هزاجا  وا 
.دنک تازاجم  ار  مود 

364 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 76) ناسنإلا ةروس 

هراـشا ینعم  رپ  هاـتوک و  هلمج  کـی  رد  ناراکدـب  ناراـکوکین و  تشونرـس  هب  هروس ، نیا  هیآ  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 31 -) )
هدامآ یکاندرد  باذع  ناملاظ  يارب  و  دنک ، یم دراو  شتمحر  رد  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره   » ادـخ دـیامرف : یم هدرک ،
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(. امیلا اباذع  مهل  دعا  نیملاظلا  هتمحر و  یف  ءاشی  نم  لخدی  « ) تسا هتخاس 
يور ار  باذـع  هیآ ، ناـیاپ  رد  یلو  دـنک » یم دراو  دوخ  تمحر  رد  دـهاوخب  ار  سک  ره  : » دـیوگ یم هیآ  زاـغآ  رد  هک  نیا  بلاـج 
هلباقم هنیرق  هب  و  تسا ، هانگ  ملظ و  رب  ناسنا  تیشم  لابند  هب  باذع  رب  وا  تیـشم  هک  دهد  یم ناشن  نیا  و  دزاس ، یم زکرمتم  ناملاظ 
میکح زا  نیا  زج  و  تسا ، لدع  يارجا  حلاص و  لمع  نامیا و  رد  ناسنا  هدارا  لابند  هب  زین  تمحر  رد  وا  تیـشم  هک  دوش  یم نشور 

.تشاد راظتنا  ناوت  یمن
( ناسنا  ) رهد هروس  نایاپ 

365 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

365 ص :  [ ..... 77  ] تالسرم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 50  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

365 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.تسا نارکنم  نابذکم و  راذنا  دیدهت و  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  هدش ، حرطم  هروس  نیا  رد  هک  یبلطم  نیرتشیب 
، هدش رارکت  نآ  رد  راب  هد  ناگدننک » بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  نیبذکملل  ذئموی  لیو   » هیآ هک  تسا  نیا  هروس  نیا  تازایتما  زا  و 

.يا هزات بلطم  لابند  هب  راب  ره  و 
.دهد یم ربخ  زیخاتسر  تخس  نیگنس و  ثداوح  تمایق و  زا  یئاهدنگوس ، رکذ  زا  دعب 

.نیشیپ راکهنگ  ماوقا  زیگنا  مغ تشذگرس  دعب  هلحرم  رد 
.ناسنا شنیرفآ  ياهیگژیو  زا  يا  هشوگ موس  هلحرم  رد  و 

.نیمز رد  یهلا  بهاوم  زا  یتمسق  مراهچ  هلحرم  رد  و 
.دهد یم حرش  ار  ناگدننک  بیذکت  باذع  زا  ییاهتمسق  مجنپ  هلحرم  رد  و 

رد یتـح  و  دـنک ، یم رارکت  ار  هیآ  نیا  نآ  لاـبند  هب  و  هدرک ، هدـنهد  ناـکت  رگرادـیب و  یبـلطم  هب  يا  هراـشا هلحرم  ره  رد  نینچمه 
.قیوشت اب  ار  دیدهت  و  دزیمایب ، تراشب  اب  ار  راذنا  ات  هدومن  هراشا  هدش  ناراکزیهرپ  بیصن  هک  یتشهب  ياهتمعن  هب  نآ  زا  یشخب 

اهتمعن زا  نخـس  اجنآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  دنک ، یم یعادت  نمحرلا »  » هروس رد  ار  تایآ  زا  یـضعب  رارکت  رارکت ، نیا  لاح  ره  هب  و 
366 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهباذع  زا  ابلاغ  اجنیا  رد  و  دوب ،

.تسا نابّذکم 
.تسا هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  بسانت  هب  هروس  نیا  يارب  تالسرم »  » مان باختنا 

366 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

( راوجمه و   ) انـشآ ربماـیپ  اـب  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
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«. دزاس یم
زا یضعب  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  اذل  و  دننک ، لمع  دنشیدنیب و  دنناوخب و  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تلیضف  باوث و  نیا  کش  نودب 

: دومرف ادـخ !؟» لوسر  يا  هدـش  نایامن  امـش  رد  يریپ  راـثآ  دوز  هچ  : » دـندرک ضرع  شتمدـخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناراـی 
لئاسم تمایق و  لاوحا  اه  هروس نیا  مامت  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  هدرک !» ریپ  ارم  نولئاـستی  ّمع  و  تالـسرم ، هعقاو ، دوه ، ياـه  هروس »

.هدراذگ رثا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سدقم  حور  رد  هک  هدوب  اه  نیمه و  تسا ، سکعنم  گرزب  هاگداد  نآ  زیگنا  لوه 
.دراذگب يرثا  نینچ  دناوت  یمن لمع  رب  میمصت  رکف و  نودب  توالت  تسا  یهیدب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

366 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

: تسا رایسب  نخس  اهنآ  ینعم  ریسفت  رد  هک  هدمآ  دنگوس  جنپ  هیآ ، جنپ  رد  اتمدقم  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
(. افرع تالسرملا  و  « ) دنوش یم هداتسرف  یپ  رد  یپ  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  : » دیامرف یم

366 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. افصع تافصاعلاف  « ) دننک یم تکرح  دابدنت  نوچمه  هک  اهنآ  و  (- » هیآ 2 )

366 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. ارشن تارشانلا  و  « ) دننارتسگ یم ار ) اهربا   ) هک اهنآ  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 3 )

366 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. اقرف تاقرافلاف  « ) دننک یم ادج  هک  اهنآ  و  (- » هیآ 4 )

366 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. ارکذ تایقلملاف  « ) دنیامن یم اقلا  ایبنا ) هب   ) ار یهلا )  ) رگرادیب تایآ  هک  اهنآ  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 5 )
367 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

367 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. ارذن وا  ارذع  « ) راذنا يارب  ای  تجح  مامتا  يارب  (- » هیآ 6 )
هلیـسو هب  قح  تاـیآ  رـشن  هب  رظاـن  مجنپ  مراـهچ و  موس و  دـنگوس  و  تسا ، اـهنافوط » اـهداب و   » هلأـسم هب  رظاـن  مود  لوا و  دـنگوس 
راذـنا تجح و  مامتا  روظنم  هب  ناربمایپ ، هب  یهلا  ياهروتـسد  رکذ و  ءاـقلا  دـعب  و  لـطاب ، زا  قح  ندرک  ادـج  سپـس  و  ناگتـشرف ،» »
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.تسا

367 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

هچنآ : » دیوگ یم هتـشادرب ، ینعم  نیا  يور  زا  هدرپ  هیآ  نیا  رد  تسا ؟ يروظنم  هچ  يارب  اهدنگوس  نیا  هک  دید  دیاب  لاح  هیآ 7 -) )
(. عقاول نودعوت  امنا  « ) تسا یندش  عقاو  انیقی  دوش  یم هداد  هدعو  تمایق ) هراب  رد   ) امش هب 

.تسین نآ  رد  يدیدرت  و  تسا ، قح  همه  ازج ، باسح و  باقع ، باوث و  روشن ، ثعب و 

367 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

اذاف « ) دـنوش کیرات  وحم و  ناگراتـس  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، دوعوم  زور  نیا  ياه  هناشن نایب  هب  سپـس  هیآ 8 -) )
(. تسمط موجنلا 

367 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. تجرف ءامسلا  اذا  و  « ) دنفاکشب مه  زا  نامسآ  تارک )  ) و (- » هیآ 9 )

367 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. تفسن لابجلا  اذا  و  « ) دنوش هدنک  اج  زا  اههوک  هک  نامز  نآ  رد  و  (- » هیآ 10 )
هدنبوک زیگنا و  لوه  رایـسب  ثداوح  هلـسلس  کی  اب  ناهج  نیا  نایاپ  هک  دوش  یم هدافتـسا  دیجم  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ  زا  الوصا 

.ددرگ یم نآ  نیزگیاج  نیون  یماظن  اب  ترخآ  ناهج  و  دزاس ، یم یشالتم  یلکب  ار  نآ  ماظن  هک  يروطب  تسا ، هارمه 

367 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

: دیازفا یم هدرک ، زیخاتسر  هنحص  هب  يا  هراشا نآ  لابند  هب  و  هیآ 11 -) )
(. تتقا لسرلا  اذا  و  « ) دوش تقو  نییعت  تداهش ) يادا  روظنم  هب   ) ناربمایپ يارب  هک  ماگنه  نآ  رد  «و 

زا مه  و  مینک ، یم لاؤس  دـندش  ثوعبم  اهنآ  هب  نالوسر  هک  یناسک  زا  مه  ام  : » تسا هدـمآ  فارعا  هروس  هیآ 6  رد  هک  هنوگ  نامه 
«. نالوسر

367 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. تلجا موی  يال  ( !؟» هداتفا ریخأت  هب  اهتما ) رب  اهنآ  یهاوگ  نالوسر و  نیا  تداهش   ) يزور هچ  يارب  : » دیازفا یم سپس  هیآ 12 -) )

367 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2464 

http://www.ghaemiyeh.com


368 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لطاب ، زا  قح  یئادج  زور  لصفلا .) مویل  « ) یئادج زور  يارب  (- » هیآ 13 )
.ناگمه هراب  رد  قح  قلطم  يرواد  زور  و  ناراکدب ، زا  ناراکوکین  و  نارفاک ، زا  نانمؤم  فوفص  یئادج 

368 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. لصفلا موی  ام  كاردا  ام  و  ( ؟» تسیچ یئادج  زور  یناد  یم هچ  وت  : » دیامرف یم زور  نآ  تمظع  نایب  يارب  سپس  هیآ 14 -) )
داعبا درک  یم هدهاشم  ار  بیغ  رارـسا  هک  ینیبزیت  هدـید  نآ  اب  و  هدرتسگ ، عیـسو و  ملع  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یئاج 

.تسا نشور  مدرم  هیقب  فیلکت  دنادن ، یتسرد  هب  ار  زور  نآ  تمظع 

368 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

بیذکت رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دـیامرف یم هداد ، رارق  دـیدهت  دروم  ادـیدش  ار  زور  نآ  ناگدـننک  بیذـکت  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 15 -) )
(. نیبذکملل ذئموی  لیو  «! ) ناگدننک

ریـسفت منهج » رد  یباذع  رپ  يداو   » ینعم هب  ار  نآ  یـضعب  و  باذـع » عاونا   » ینعم هب  یـضعب  و  تکاله ،»  » ینعم هب  یـضعب  ار  لیو » »
بیذـکت كاـندرد  تشونرـس  زا  تیاـکح  اـجنیا  رد  و  دور ، یم راـک  هب  كانفـسا  ثداوـح  دروـم  رد  ـالومعم  هملک  نـیا  دـنا ، هدرک

.دنک یم زور  نآ  رد  ناگدننک 
.دننک یم بیذکت  ار  تمایق  هک  تسا  یناسک  اجنیا  رد  نیبذکم »  » زا روظنم 

368 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

نیگنس باوخ  زا  ار  اهنآ  نوگانوگ ، تانایب  اب  و  دهد ، یم رادشه  زیخاتسر  نارکنم  هب  فلتخم  قرط  زا  زین  تایآ  نیا  رد  هیآ 16 -) )
.دنک یم رادیب  تلفغ 

، دـهد یم ناـشن  اـهنآ  هب  ار  نیـشیپ  راـفک  ماوـقا  هدـید  ـالب  ياهنیمزرـس  و  درب ، یم خـیرات  هتـشذگ  هب  هتفرگ ، ار  اـهنآ  تسد  تسخن 
(. نیلوالا کلهن  مل  ا  « ) میدرکن كاله  دنتفرگ ) شیپ  راکنا  رفک و  هار  هک   ) ار نیتسخن  مرجم )  ) ماوقا ام  ایآ  : » دیامرف یم

.تسا نایامن  زین  نیمز  يور  هحفص  رب  هک  خیرات  تاحفص  رب  اهنت  هن  اهنآ  راثآ 

368 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

تسا و رمتـسم  ّتنـس  کـی  نیا  هک  ارچ  نیرخـآلا .) مهعبتن  مث  « ) میتسرف یم اـهنآ  لاـبند  هب  ار  ناـمرجم )  ) رگید سپـس  (- » هیآ 17 )
!؟ ددنسپب نارگید  يارب  ار  مرج  نامه  دنک و  تازاجم  یمرج  هب  ار  یهورگ  تسا  نکمم  رگم  دراد ، یمن رب  انثتسا  ضیعبت و 

368 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

369 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مینک » یم راتفر  نامرجم  اب  ام  هنوگ  نیا  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  و  هیآ 18 -) )
(. نیمرجملاب لعفن  کلذک  )
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ياهباذـع هک  ارچ  تسا ، نیرخآ » ماوقا   » تکاله اهنآ  لابند  هب  و  نیلوا » ماوقا   » تکـاله رب  لـیلد  ناـیب  هلزنم  هب  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
.تسا تمکح  ياضتقم  قاقحتسا و  لصا  عبات  هکلب  تسا ، یصخش  باسح  هیوست  هن  و  دراد ، یئوجماقتنا  هبنج  هن  یهلا 

369 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دیازفا یم هدرک ، يریگ  هجیتن ماجنا  رس  و  هیآ 19 -) )
دیکأت يارب  رارکت  نیا  و  تسا ، زور  نآ  هب  طوبرم  اهنآ  مهم  یلـصا و  تازاجم  هک  تسا  زیخاتـسر  زور  هب  هراشا  اـجنیا  رد  ذـئموی » »

.تسا بلطم 

369 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

ناهج نیا  رد  ار  وا  بهاوم  ترثک  و  دـنوادخ ، تردـق  تمظع و  و  درب ، یم نینج  ملاع  هب  هتفرگ ، ار  اـهنآ  تسد  سپـس  هیآ 20 -) )
ار دوخ  رگید  يوس  زا  و  دـنربب ، یپ داعم  زیخاتـسر و  هلأسم  رب  ادـخ  تردـق  هب  وس  کی  زا  اـت  دـهد ، یم ناـشن  اـهنآ  هب  زیمآ ، رارـسا 

.دنروآ دورف  شناتسآ  رب  میظعت  رس  و  دننادب ، شرامش  یب ياهتمعن  نویدم 
(. نیهم ءام  نم  مکقلخن  مل  ا  ( !؟» میدیرفاین زیچان  تسپ و  یبآ  زا  ار  امش  ام  ایآ  : » دیامرف یم

369 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نیکم رارق  یف  هانلعجف  « ) میداد رارق  هدامآ  ظوفحم و  یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپس  (- » هیآ 21 )
بلاج بیجع و  ردقنآ  و  هدش ، نیمأت  رظن  ره  زا  نآ  رد  ناسنا  هفطن  تظفاحم  دشر و  شرورپ و  تایح و  طئارش  مامت  هک  یهاگرارق 

.درب یم ورف  یتفگش  رد  ار  یناسنا  ره  هک  تسا  نوزوم  و 

369 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. مولعم ردق  یلا   ) دراد همادا  نیعم » یتدم  ات   » ظوفحم هاگیاج  نآ  رد  هفطن  نتفرگ  رارق  دیازفا : یم سپس  هیآ 22 -) )
زا يا  هزات سابل  زور  ره  هک  رایـسب  تالوحت  اهینوگرگد و  تارییغت و  زا  ّولمم  یتدم  دناد ، یمن ادخ  زج  سک  چیه  ار  نآ  هک  یتدـم 

.درب یم شیپ  هاگیفخم  نآ  رد  لماکت  ریسم  رد  ار  وا  و  دوش ، یم هدیناشوپ  هفطن  رب  یگدنز  تایح و 
370 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

370 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

فیرش و ناسنا  نانچ  يزیچان  ریقح و  شزرا و  یب هفطن  زا  هک   ) میتشاد راک  نیا  رب  تردق  ام   » دنک یم يریگ  هجیتن سپس  هیآ 23 -) )
(. نورداقلا معنف  انردقف  « ) میتسه یبوخ  دنمتردق  ام  سپ  میزاسب ) یلماک 

جح هروـس  زاـغآ  تاـیآ  رد  هلمج  زا  تسا ، هدرک  هیکت  نآ  يور  داـعم  هلأـسم  تاـبثا  يارب  اـهراب  نآرق  هک  تسا  یلیلد  ناـمه  نـیا 
کی زا  ناسنا  نیا  شنیرفآ  رد  ار  وا  تردـق  هک  نیا  اب  دـینک  یم دـیدرت  دـیدج  تایح  هب  ناـگدرم  تشگزاـب  رد  هنوگچ  دـیوگ : یم
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؟ تسا شزرا  یب هفطن  نآ  كاخ و  نایم  یتوافت  هچ  تسا !؟ يزیخاتسر  داعم و  شزور  ره  هک  دینک  یم هدهاشم  شزرا  یب هفطن 

370 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دیوگ یم هدومرف ، رارکت  ار  هلمج  نامه  زاب  نایاپ  رد  هیآ 24 -) )
.دننک یم راکنا  ار  وا  زاب  دننیب و  یم ار  وا  تردق  راثآ  همه  نیا  هک  اهنآ  رب  ياو 

370 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

ناهج رد  وا  بهاوم  اهتمعن و  دـنوادخ و  یقافآ  ياه  هناشن تاـیآ و  زا  یتمـسق  ناـیب  هب  تاـیآ  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  هیآ 25 -) )
هتـشذگ تایآ  رد  هک  یلاـح  رد  داـعم ، ناـکما  رب  یلیلد  مه  و  تسوا ، هعـساو  تمحر  تردـق و  رب  لـیلد  مه  هک  دزادرپ  یم گرزب 

.دوب ناسنا  دوخ  شنیرفآ  رد  دنوادخ  بهاوم  یسفنا و  تایآ  زا  نخس 
(. اتافک ضرالا  لعجن  مل  ا  ( ؟» میدادن رارق  اهناسنا  عامتجا  زکرم  ار  نیمز  ام  ایآ  : » دیامرف یم

370 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. اتاوما ءایحا و  « ) ناشگرم مه  ناشتایح و  لاح  رد  مه  (- » هیآ 26 )
ار ناشیاهزاین  جئاوح و  مامت  و  دنک ، یم عمج  دوخ  يور  ار  ناگدـنز  اهناسنا ، همه  يارب  تسا  یهاگرارق  نیمز  هک  تسا  نیا  روظنم 
تنوفع و دوبن  ناگدرم  نفد  يارب  هدامآ  نیمز ، رگا  هک  دـهد ، یم ياج  دوخ  رد  زین  ار  اهنآ  ناـگدرم  و  دراذـگ ، یم ناـشرایتخا  رد 

.دروآ یم دوجو  هب  ناگدنز  همه  يارب  يا  هعجاف نآ  زا  یشان  ياهیرامیب 

370 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

رارق يدنلب  راوتـسا و  ياههوک  نآ  رد  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  نیمز  هرک  رد  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 27 -) )
371 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاخماش .) یساور  اهیف  انلعج  و  « ) میداد

و هتفرگرب ، رد  ار  نیمز  یهرز  نوچمه  وس  کی  زا  تسا  هتسویپ  رگیدکی  هب  نآ  ياه  هشیر و  هدیشک ، نامسآ  هب  رـس  هک  اههوک  نیا 
نیمز اب  ار  اوه  رشق  كاکطـصا  ولج  رگید  يوس  زا  و  دنک ، یم ظفح  یجراخ  دم  رزج و  زا  یـشان  ياهراشف  یلخاد و  راشف  ربارب  رد 

لرتـنک ار  میظع  ياـهداب  اـهنافوط و  موـس  يوـس  زا  و  دروآ ، یم رد  شدرگ  هب  دوـخ  اـب  ار  نآ  هتخادـنا و  اوـه  رد  هجنپ  و  دریگ ، یم
.دشخب یم شمارآ  نیمز  لها  هب  فلتخم  تاهج  زا  بیترت  نیا  هب  و  دنک ، یم

: دیازفا یم هدرک ، هراشا  اههوک  تاکرب  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیمه  لیذ  رد  و 
(. اتارف ءام  مکانیقسا  و  « ) میدناشون امش  هب  اراوگ  یبآ  «و 

.ناتیاهغاب اهتعارز و  امش و  تاناویح  يارب  مه  و  تسا ، تایح  هیام  اراوگ و  امش  يارب  مه  هک  یبآ 
رب هک  تسا  یمکارتم  ياهفرب  زا  میظع  ياهطش  اهرهن و  زا  يرایسب  همشچ  رس  و  دشوج ، یم اههوک  زا  اهتانق  اه و  همـشچ زا  يرایـسب 

.دهد یم لیکشت  ار  اهناسنا  یبآ  رئاخذ  نیرتمهم  و  دنیشن ، یم اههوک  ياه  هلق
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371 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دیامرف یم زاب  تمسق  نیا  نایاپ  رد  هیآ 28 -) )
دنقرغ نآ  رد  هک  ار  یهلا  ياهتمعن  همه  نیا  و  دـننیب ، یم دوخ  مشچ  اب  ار  قح  تردـق  ياه  هناشن تایآ و  همه  نیا  هک  یناسک  نامه 

.دنیامن یم راکنا  تسوا  تمکح  لدع و  رهظم  هک  ار  تمایق  هاگداد  زیخاتسر و  مه  زاب  دننک  یم هدهاشم 

371 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

هب هک  ینایب  تسا ، هدش  نایب  یهلا  لدـع  هاگداد  نآ  نارکنم  و  تمایق ، ناگدـننک  بیذـکت  یئاهن  تشونرـس  اج  نیا  رد  هیآ 29 -) )
.دزاس یم نشور  ار  هعجاف  داعبا  و  درب ، یم ورف  قیمع  یتشحو  رد  ار  ناسنا  یتسار 

اوقلطنا «! ) دیورب دیدرک  یم راکنا  ار  نآ  هتـسویپ  هک  يزیچ  نامه  يوس  هب  گنرد  یب : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  زور  نآ  رد  دیامرف : یم
(. نوبذکت هب  متنک  ام  یلا 

شیپ زا  ار  نآ  ناتلامعا  اب  هک  اهباذع  عاونا  يوس  هب  دیتفرگ  یم ازهتسا  داب  هب  ار  نآ  هشیمه  هک  نازوس  منهج  يوس  هب  دیوش  راپسهر 
.دیا هتخاس مهارف 

372 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

372 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، باذع  نیا  هراب  رد  يرتشیب  حیضوت  هب  سپس  هیآ 30 -) )
(. بعش ثالث  يذ  لظ  یلا  اوقلطنا  ! ) از شتآ  راب و  ناقفخ  ياهدود  هخاش » هس  هیاس  يوس  هب  دیورب  »

اهنآ رابگرم  ظیلغ  دود  نیا  فرط  ره  زا  بیترت  نیا  هب  و  پچ ، فرط  زا  يا  هخاش و  تسار ، فرط  زا  يا  هخاش و  رسالاب ، زا  يا  هخاش
.درب یم ورف  دوخ  ماک  رد  و  دنک ، یم هطاحا  ار 

372 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

نیا هچ  بهللا .) نم  ینغی  لیلظ و ال  ال  « ) دـنک یم يریگولج  شتآ  ياه  هلعـش زا  هن  و  تسا ، شخب  مارآ  هن  هک  يا  هیاس (- » هیآ 31 )
.تسا شتآ  زا  هتساخرب  دوخ  هک 

372 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

: دیازفا یم نازوس  شتآ  نآ  زا  يرگید  فیصوت  رد  سپس  هیآ 32 -) )
(. رصقلاک ررشب  یمرت  اهنا  « ) خاک کی  دننام  دنک  یم باترپ  دوخ  زا  ییاه  هرارش »

.تسین شیب  ینزوس  رس  هزادنا  هب  هاگ  هک  ایند  نیا  شتآ  ياه  هقرج نوچمه  هن 

372 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 
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تعرـس و رد   ) ییوگ : » دیامرف یم هتخادرپ ، نازوس  شتآ  نیا  ياه  هقرج اه و  هرارـش زا  يرگید  فیـصوت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 33 -) )
(. رفص تلامج  هناک  ! ) دنوش یم هدنکارپ  وس  ره  هب  هک  دنتسه » یگنر  درز  نارتش  نوچمه  ترثک )

كاـندرد ياهباذـع  هچ  نآ  راـنک  رد  و  تسا ؟ هنوـگچ  نازوـس  شتآ  نآ  دوـخ  هک  تسادـیپ  دـشاب ، نینچ  نیا  اـه  هقرج هک  یئاـج 
؟ هتفرگ رارق  يرگید 

372 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

بیذــکت رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دــیامرف یم هدرک ، رارکت  ار  رادــشه  ناـمه  تاـیآ ، زا  شخب  نـیا  ناـیاپ  رد  رگید  راــب  هیآ 34 -) )
(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک

372 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

نخـس هـک  تـسا  يزور  زورما ، : » دـیازفا یم هدرک ، عورـش  ار  كاـنلوه  زور  نآ  تاصخــشم  زا  يرگید  لـصف  سپــس  هیآ 35 -) )
(. نوقطنی موی ال  اذه   ) دنتسین شیوخ  زا  عافد  رب  رداق  و  دنیوگ » یمن

: تسا هدمآ  سی  هروس  هیآ 65  رد  هک  هنوگ  نامه  دنز  یم توکـس  رهم  ناراکهانگ  نامرجم و  ناهد  رب  زور  نآ  رد  دنوادخ  يرآ !
«. میهن یم رهم  ناشناهد  رب  زورما  مههاوفا  یلع  متخن  مویلا  »

372 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

373 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهاوخرذع  هک  دوش  یمن هداد  هزاجا  اهنآ  هب  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 36 -) )
(. نورذتعیف مهل  نذؤی  و ال  « ) دننک

يارب يزیچ  و  تسا ، نشور  اـجنآ  رد  قیاـقح  همه  هک  ارچ  نتـشیوخ ، زا  عاـفد  یهاوخ و  رذـع  هن  و  دـنراد ، نتفگ  نخـس  هزاـجا  هن 
ءایلوا و ءازهتـسا  ایبنا و  بیذـکت  هب  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  دوخ  يدازآ  زا  ایند  رد  هک  زادـنا  مه  تشپ  ناـبز  نیا  يرآ  دـنرادن ، نتفگ 

دوخ نیا  هک  دـتفیب ، راک  زا  و  دوش ، لفق  لامعا  نآ  رفیک  هب  دـیاب  اـجنآ  رد  تخادرپ  یم لـطاب ، نداد  هولج  قح  قح و  ندرک  لـطاب 
.تسا یکاندرد  هجنکش  باذع و 

یهجوم رذـع  شا  هدـنب هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  رتلداع و  رترب و  دـنوادخ  : » هک تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
«. دننک حرطم  هک  دنرادن  یهجوم  رذع  چیه  تقیقح  رد  اهنآ  هکلب  دهدن ، یهاوخرذع  هزاجا  وا  هب  دشاب و  هتشاد 

373 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دیوگ یم عطقم  نیا  نایاپ  رد  زاب  هیآ 37 -) )

373 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

زور ناـمه  زورما  : » دـیوگ یم زور ، نآ  هنحـص  زا  تیاـکح  ناونع  هب  هدرک ، ناـمرجم  هب  ار  نخـس  يور  رگید  عطقم  رد  هیآ 38 -) )
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(. نیلوالا مکانعمج و  لصفلا  موی  اذه  « ) میا هدرک عمج  نآ  رد  ار  ناینیشیپ  امش و  همه  هک  تسا  لطاب ) زا  قح   ) یئادج
هاگداد هصرع و  نیا  رد  تموصخ  لصف  یـسرباسح و  يارب  ار  همه  نیرخآ ، ات  هتفرگ ، نیلوا  زا  انثتـسا  نودـب  ار  اـهناسنا  همه  زورما 

.میا هدروآدرگ گرزب 
.تسا مولظم  زا  ملاظ  لطاب و  زا  قح  ییادج  زور  زورما  يرآ !

373 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نودیکف دیک  مکل  ناک  ناف  « ) دیهد ماجنا  دیراد  تازاجم ) لاگنچ  زا  رارف  يارب   ) نم ربارب  رد  يا  هراچ رگا  نونکا  (- » هیآ 39 )
نارومأم دـیراد  تردـق  ای  و  دـیوش ؟ دازآ  يا  هیدـف نتخادرپ  اب  دـیراد  یئاـناوت  اـی  دـیزیرگب ؟ نم  تموکح  ورملق  زا  دـیناوت  یم اـیآ 

؟ دیهد بیرف  ار  یسرباسح 
.تسین هتخاس  امش  زا  يراک  دینادب  یلو  دیهد ، ماجنا  تسا  هتخاس  امش  تسد  زا  راک  ره 

373 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

لیو « ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دـیامرف یم هدرک ، رارکت  ار  هدـننکرادیب  زیمآدـیدهت و  هلمج  نامه  زاب  و  هیآ 40 -) )
(. نیبذکملل ذئموی 

374 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

374 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

ربارب رد  نانمؤم  تشونرـس  رکذ  نینچمه  و  تسا ، قیوشت  هب  دـیدهت  و  تراشب ، هب  راذـنا  نتخیمآ  نآرق  هماـنرب  میناد  یم هیآ 41 -) )
.دوش كرد  رتهب  لئاسم  هلباقم  هنیرق  اب  ات  نامرجم  تشونرس ،

عـضو هراب  رد  یهاتوک  ینعم و  رپ  هراشا  تماـیق ، رد  ناـمرجم  نوگاـنوگ  ياـهتازاجم  ناـیب  لاـبند  هب  نآرق  ّتنـس ، نیمه  ساـسا  رب 
: دیامرف یم هدرک ، زور  نآ  رد  ناراکزیهرپ 

(. نویع لالظ و  یف  نیقتملا  نا  « ) دنراد رارق  اه  همشچ نایم  رد  و  یتشهب ) ناتخرد   ) ياه هیاس رد  ناراکزیهرپ  »

374 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

(. نوهتشی امم  هکاوف  و   ) دنراد رارق  دنشاب » لیام  هچنآ  زا  اه  هویم عاونا  نایم  رد  اهنآ )  ) و : » دیازفا یم سپس  هیآ 42 -) )

374 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

هدمآ هیآ  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  دنوش ، یم یئاریذپ  یهجو  نیرتیلاع  هب  یهلا  يارس  نامهیم  نیا  رد  اهنآ  هک  نیا  بلاج  هیآ 43 -) )
متنک امب  ائینه  اوبرشا  اولک و  «! ) دیداد یم ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  اهنیا  اراوگ ، دیشونب  دیروخب و  : » دوش یم هتفگ  اهنآ  هب  هک 

(. نولمعت
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یـسک هب  باسح  نودـب  ار  بهاوم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیداد ) یم ماـجنا  هک  یلاـمعا  لـباقم  رد  « ) نولمعت متنک  اـمب   » ریبعت
.دوش یم مهارف  يراکوکین  ناسحا و  حلاص و  لامعا  اوقت ، هلیسو  هب  اهنت  دیآ ، یمن تسد  هب  رادنپ  لایخ و  اعدا و  اب  و  دنهد ، یمن

اهاذـغ و اه و  هویم هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  نیا  و  دـنک ، یمن دـیلوت  یتحاراـن  و  درادـن ، لاـبند  هب  یتقـشم  هک  تسا  يزیچ  ره  ء » ینه »
.دراد لابند  هب  یبولطمان  ضراوع  ای  دراذگ  یم ندب  رد  یئوس  راثآ  هاگ  هک  تسین  ایند  ياذغ  بآ و  دننامه  یتشهب ، ياه  هباشون

374 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

ار ناراکوکین  هنوگ ، نیا  ام  : » دـیازفا یم تسین ، باسح  یب اهتمعن  نیا  هک  دـنک  یم هیکت  بلطم  نیا  يور  زاب  هیآ  نیا  رد  هیآ 44 -) )
(. نینسحملا يزجن  کلذک  انا  « ) میهد یم شاداپ 

374 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

375 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دنک یم رارکت  زاب  عطقم  نیا  نایاپ  رد  و  هیآ 45 -) )
(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک بیذکت 

خزود نازوس  شتآ  زا  رتمک  شرازآ  تیمورحم  نیا  ترـسح  هک  دـنوش ، یم مورحم  اهتبحم  اـهتمعن و  نیا  ماـمت  زا  هک  اـهنآ  رب  ياو 
؟ تسین

375 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

يارب طرـش  دـیق و  یب يدازآ  هب  لیامت  و  ایند ، رذـگ  دوز  تاذـل  هب  نتخادرپ  داعم  راـکنا  لـماوع  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 46 -) )
هرهب دـیروخب و  : » دـیامرف یم زیمآ  دـیدهت  ینحل  اـب  هدرک ، ناـمرجم  هب  ار  نخـس  يور  هیآ  نیا  رد  تـسا ، تاذـل  نـیا  زا  يریگ  هرهب
الیلق اوعتمت  اولک و  « ) دیمرجم امـش  هک  ارچ  تسامـش ) راظتنا  رد  یهلا  باذـع  دـینادب  ایند و  یگدـنز  زا   ) مک تدـم  نیا  رد  دـیریگ 

(. نومرجم مکنا 
هانگ مرج و  یهلا  باذـع  همـشچ  رـس  هک  دـهد  یم ناشن  دـیمرجم ) امـش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیدهت  نیا  « ) نومرجم مکنا   » هلمج

.دوش یم یشان  تاوهش  لاگنچ  رد  تراسا  ای  ینامیا  یب زا  هک  تسا  ناسنا 

375 ص :  ۀیآ 47 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

ذئموـی لـیو   ) دـنک یم لـیمکت  ناگدـننک » بیذــکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » هـلمج اـب  رگید  راـب  ار  دــیدهت  نـیا  سپــس  هـیآ 47 -) )
(. نیبذکملل

.دندیرخ دوخ  يارب  ار  یهلا  باذع  و  دندش ، هتفیرف  رورغم و  نآ  تاوهش  تاذل و  ایند و  قرب  قرز و  هب  هک  اهنامه 

375 ص :  ۀیآ 48 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

رورغ هداب  زا  نانچ   ) و : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  یگدولآ  یتخبدـب و  فارحنا و  لماوع  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 48 -) )
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(. نوعکری اوعکرا ال  مهل  لیق  اذا  و  « ) دننک یمن عوکر  دینک  عوکر  راگدرورپ ) ربارب  رد   ) دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  دنتسمرس )
ربارب رد  هن  تسا  سکعنم  ناشیگدـنز  راکفا و  یمامت  رد  توخن  رورغ و  حور  نیا  هکلب  دـنراد  ابا  دوجـس  عوکر و  زا  طـقف  هن  اـهنآ 

.دنسانش یم تیمسر  هب  ار  مدرم  قوقح  هن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تاروتسد  ربارب  رد  هن  دنمیلست و  ادخ 

375 ص :  ۀیآ 49 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

ذئموـی لـیو  « ) ناگدـننک بیذـکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  : » دـیامرف یم هروـس  نـیا  رد  راـب  نـیرخآ  نـیمهد و  يارب  دـعب  و  هیآ 49 -) )
(. نیبذکملل

375 ص :  ۀیآ 50 .....  (: 77) تالسرملا ةروس 

376 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ّولمم  و  باتع ، زا  هتخیمآ  ینحل  اب  هروس  هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 50 -) )
نایامن شتایآ  مامت  زا  شقدـص  لئالد  هک  نآرق - نیا  هب  اهنآ  رگا  دـیامرف : یم بجعت  اب  هتخیمآ  ماهفتـسا  کی  تروص  هب  شنزرس ،

!؟» دـنروآ یم نامیا  نآ  زا  دـعب  نخـس  مادـک  هب  سپ   » دـنروآ یمن نامیا  دـشاب - یم سکعنم  شتاریبعت  مامت  رد  شتیناـقح  و  تسا ،
(. نونمؤی هدعب  ثیدح  يابف  )

باتک چیه  ربارب  رد  درواین ، نامیا  دنتفاکش  یم مه  زا  دندش و  یم عشاخ  نازرل و  دش  یم لزان  اههوک  رب  رگا  هک  ینآرق  هب  هک  یسک 
.تسا جاجل  دانع و  حور  هناشن  نیا  و  دش ، دهاوخن  میلست  ینالقع  قطنم  چیه  و  ینامسآ ،

« تالسرم هروس  نایاپ  »
377 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

377 ص :  دیجم .....  نآرق  ءزج 30  زاغآ 

377 ص :  [ ..... 78  ] أبن هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 40  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

377 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

و داعم ، أدـبم و  هلأسم  يور  زیچ  همه  زا  شیب  و  هدـش ، لزاـن  هّکم »  » رد نآرق  رخآ  ءزج  ياـه  هروس قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  ـالوصا 
.دنک یم هیکت  راذنا  تراشب و 

.درک هصالخ  شخب  دنچ  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم 
.تسا هدش  حرطم  تمایق  زور  ینعی  میظع ) أبن   ) گرزب هثداح  زا  هروس ، زاغآ  رد  هک  یلاؤس  - 1

داعم و ناکما  رب  یلیلد  ناونع  هب  اهناسنا - یگدـنز  نیمز و  نامـسآ و  رد  دـنوادخ  تردـق  رهاظم  زا  یئاـه  هنومن ناـیب  هب  سپـس  - 2
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.دزادرپ یم زیخاتسر -
.دراد یم نایب  ار  زیخاتسر  زاغآ  ياه  هناشن زا  یتمسق  رگید  شخب  رد  - 3
.ار نارگنایغط  كاندرد  ياهباذع  زا  يا  هشوگ يرگید  شخب  رد  - 4

.دهد یم حرش  ار  یتشهب  بهاوم  اهتمعن و  زا  یتمسق  نآ  لابند  هب  - 5
.دریگ یم نایاپ  هروس  نارفاک  زیگنا  مغ تشونرس  رکذ  سپس  و  بیرق ، باذع  زا  يدیدش  راذنا  اب  ماجنا  رس  - 6

هیآ بسانت  هب  ّمع »  » هروس ناونع  هب  نآ  زا  هاگ  و  تسا ، هدمآ  نآ  مود  هیآ  رد  هک  تسا  يریبعت  رطاخ  هب  هروس  نیا  يراذگمان  انمض 
.دوش یم ریبعت  نآ  نیتسخن 

378 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

378 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دنک یم شباریس  تمایق  رد  یتشهب  ياراوگ  کنخ و  یندیشون  زا  دنوادخ  دناوخب  ار  نولئاستی  ّمع  هروس  هک  یسک  »

تمایق زور  رد  وا  باسح  دـنک  ظـفح  دـناوخب و  ار  نآ  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زین  و 
«. دوب دهاوخ  زامن  کی  ندناوخ  رادقم  هب  هک ) دریگ  یم ماجنا  عیرس  نانچ  )

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

378 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

لاؤس رگیدکی  زا  زیچ  هچ  زا  اهنآ  : » دـیامرف یم بجعت  اب  هتخیمآ  ماهفتـسا  کی  ناونع  هب  هروس  هیآ  نیتسخن  رد  مهم ! ربخ  هیآ 1 -) )
(. نولءاستی مع  ( ؟» دننک یم

378 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

زیخاتسر ّتیمهارپ » گرزب و  ربخ  زا  : » دیازفا یم هتخادرپ ، یئوگخساپ  هب  دوخ  دشاب  اهنآ  خساپ  راظتنا  رد  هکنآ  یب سپـس  هیآ 2 -) )
(. میظعلا ابنلا  نع  )

378 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. نوفلتخم هیف  مه  يذلا  « ) دنراد فالتخا  نآ  رد  هتسویپ  هک  يربخ  نامه  (- » هیآ 3 )
؟ تسیچ میظع » أبن   » گرزب ربخ  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد 

رکذ زا  دعب  هک  اتاقیم » ناک  لصفلا  موی  ّنا   » هلمج هدـمآ و  دـعب  تایآ  رد  هک  یتاریبعت  اصوصخم  هروس  نیا  تایآ  عومجم  رد  تقد 
، دوب داعم »  » هلأسم رد  ناکرشم  تفلاخم  نیرتدیدش  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  هدمآ و  نامـسآ  نیمز و  رد  دنوادخ  تردق  ياه  هناشن

.دنک یم دییأت  ار  زیخاتسر  داعم و  زور  هب  ریسفت  هتفر  مه  يور 
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هیآ کـی  ینعی  تسا ، یفلتخم  نوـطب  ياراد  نآرق  هک  ارچ  دـشاب  هتـشاد  زین  يرگید  ياهقادـصم  هیآ  هـک  دوـش  یمن عناـم  نـیا  یلو 
کمک هب  هک  تسا  نآرق  نوطب  رگید  یناعم  و  تسا ، رهاظ  ینعم  کی  اهنآ  ناـیم  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  يددـعتم  یناـعم  تسا  نکمم 

لقن تنس  لها  قرط  زا  یضعب  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  يدایز  تایاور  رد  اذل  دوش ، یم هدافتـسا  نآ  زا  یفلتخم  نئارق 
379 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلأسم  هب  گرزب ) ربخ  « ) میظع أبن   » هدش

معا روطب  تیـالو  هلأـسم  هب  اـی  دوب ، یعمج  يوس  زا  وگتفگ  فـالتخا و  دروم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تماـما  تیـالو و 
.تسا هدش  ریسفت 

379 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. نوملعیس الک  « ) دنمهف یم يدوز  هب  دننک و  یم رکف  اهنآ  هک  تسین  نینچ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 4 -) )

379 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. نوملعیس الک  مث  « ) دنمهف یم يدوز  هب  تسین و  نینچ  مه  زاب  (- » هیآ 5 )
(56 رمز / «. ) دنوش یم نامیشپ  تخـس  دوخ  یهاتوک  طیرفت و  زا  و  تسا ، دنلب  اهنآ  ياترـسح  او  دایرف  هک  دنوش  یم ربخ  اب  زور  نآ  »
«. دراد دوجو  تشگزاب  هب  یهار  ایآ   » دننک یم ار  ایند  هب  تشگزاب  ياضاقت  و  دریگ ، یم ار  اهنآ  درگادرگ  باذـع  جاوما  هک  زور  نآ 

دوش یم راکـشآ  وا  ربارب  رد  رگید  ملاع  قیاقح  دور و  یم رانک  ناسنا  مشچ  ربارب  زا  اهباجح  هک  گرم  هظحل  رد  یتح  ( 44 يروش / )
: هک دوش  یم دنلب  شدایرف  زین  هظحل  نامه  رد  دنک  یم ادیپ  نیقی  داعم  خزرب و  هب  و 

99 و 100) نونمؤم / «. ) مهد ماجنا  یحلاص  لمع  ات  دینادرگزاب  ارم  »

379 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

 ... رادربنامرف هتشگرس و  وت  رهب  زا  همه  هیآ 6 -) )
رد اریز  دنا ، هتـشاد میظع  أبن  نیا  رد  ناگدننک  فالتخا  داعم و  نارکنم  هک  یتالاؤس  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  دـعب  هب  هیآ  نیا  زا 

کی زا  هک  تسا ، هدش  نایب  دراد  اهناسنا  یگدنز  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  هک  یتسه  ملاع  نیا  هنامیکح  ماظن  زا  يا  هشوگ تایآ  نیا 
نیا هک  تسا  نیا  هب  هراشا  رگید  يوس  زا  تسا و  ناگدرم  تایح  دـیدجت  هلمج  زا  زیچ و  همه  رب  ادـخ  تردـق  رب  ینـشور  لیلد  وس 

یحرط املـسم  دبای ، نایاپ  زیچ  همه  ایند  يّدام  یگدنز  نیا  نایاپ  اب  رگا  هک  یلاح  رد  دشاب ، ثبع  هدوهیب و  دناوت  یمن هنامیکح  ماظن 
.دوب دهاوخ  هدوهیب  ثبع و 

«. تمکح ناهرب   » و تردق » ناهرب   » قیرط زا  دوش ، یم بوسحم  داعم  هلأسم  يارب  لالدتسا  تهج ، ود  زا  بیترت  نیا  هب  و 
هدـش هراشا  فطاوع ، کیرحت  لالدتـسا و  اب  مأوت  و  تبحم ، فطل و  اـب  هتخیمآ  یتاریبعت  اـب  مهم ، تمعن  هدزاود  هب  هیآ  هدزاـی  رد  و 

380 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  عورش  نیمز  زا  تسخن  تسا ،
(. اداهم ضرالا  لعجن  مل  ا  ( !؟» میدادن رارق  امش )  ) شمارآ لحم  ار  نیمز  تایآ  : » دیامرف یم هدرک ،

بترم فاـص و  مرن و  ناـنچ  نآ  نیمز  زا  يداـیز  ياهتمـسق  وسکی  زا  هک  ارچ  تسا ، ینعم  رپ  رایـسب  نیمز ، يارب  ریبعت  نیا  باـختنا 
.دیامن ثادحا  غاب  تعارز و  دنک ، يزاس  هناخ  نآ  رد  دناوت  یم یبوخ  هب  ناسنا  هک  تسا 
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.تسا هتفهن  اهبنارگ  نداعم  هیلوا و  داوم  تروص  هب  نآ  قامعا  رد  ای  نیمز  حطس  رب  وا  ياهیدنمزاین  همه  رگید  يوس  زا 
دـنوش و یم یـشالتم  هیزجت و  يدوز  هب  نآ  رد  نفد  اب  ناـگدرم  داـسجا  دـنک و  یم بذـج  دوخ  هب  ار  وا  دـئاز  داوم  موس  يوس  زا  و 

.ددرگ یم دوبان  تسا  هداهن  كاخ  رد  شنیرفآ  تسد  هک  يزومرم  رثا  هطساو  هب  اهبرکیم  عاونا 
رد يا  هدمع شقن  هک  ار  هناگراهچ  لوصف  زور و  بش و  دوخ ، رود  هب  دیشروخ و  رود  هب  عیرـس  مرن و  تکرح  اب  مراهچ  يوس  زا  و 

.دنیرفآ یم دنراد  ناسنا  تایح 

380 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

نیا رد  دوش ، شومارف  اهنآ ، یتایح  شقن  اـههوک و  تیمها  حطـسم ، ياـهنیمز  یمرن  ربارب  رد  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 7 -) )
(. اداتوا لابجلا  و  ( ؟ میدادن رارق  نیمز » ياهخیم  ار  اههوک  ایآ )  ) و : » دیازفا یم هیآ 

داوم زا  یـشان  راشف  ربارب  رد  ار  نیمز  هتـسوپ  یهرز  نوچمه  و  دـنراد ، نیمز  قامعا  رد  یمیظع  ياه  هشیر هک  نیا  رب  هوالع  اـههوک 
نیگنـس تخـس و  ياهنافوط  ربارب  رد  يدنلب  ياهراوید  دننک ، یم ظفح  نوریب  زا  هام  نیرفآ  دم  رزج و  هبذاج  ریثأت  و  ینورد ، باذم 

.دنوش یم بوسحم 
.اهبنارگ نداعم  عاونا  اهبآ و  هریخذ  يارب  دنتسه  ینوناک  موس  يوس  زا  و 

کی ياـه  هدـند تروص  هب  هک  اـههوک  دوجو  رثا  رب  هک  دراد  دوجو  اوه  زا  یمیظع  رـشق  نیمز  هرک  فارطا  رد  اـهنیا  همه  رب  هوـالع 
رـشق دوب ، فاص  نیمز  حطـس  رگا  دنیوگ : یم نادنمـشناد  دننک ، یم تکرح  نیمز  هارمه  دنا  هدـنکفا میظع  رـشق  نیا  رد  هجنپ  خرچ ،

381 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داجیا  میظع  ياهنافوط  و  دیزغل ، یم نآ  يور  نیمز  تکرح  ماگنه  هب  اوه 
.دنک تنوکس  لباق  ریغ  نازوس و  غاد و  ار  نیمز  حطس  یمئاد  كاکطصا  نیا  دوب  نکمم  مه  و  دش ، یم

381 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

، دور یم یـسفنا  تایآ  ناـسنا و  يدوجو  ینورد  بهاوم  غارـس  هب  یقاـفآ  تاـیآ  بهاوم و  زا  هنومن  ود  نیا  ناـیب  زا  دـعب  هیآ 8 -) )
(. اجاوزا مکانقلخ  و  « ) میدیرفآ اهجوز  تروص  هب  ار  امش  و  : » دیامرف یم

نماض هک  نیا  رب  هوـالع  سنج  ود  نیا  زا  ناـسنا  شنیرفآ  و  تسا ، ثنؤم » رکذـم و   » سنج و  تفج ، ینعم  هب  جوز »  » عمج جاوزا » »
ياـه هناـشن زا  : » میناوخ یم مور  هروس  هیآ 21  رد  هکناـنچ  دوـش ، یم بوـسحم  وا  ناـج  مسج و  شمارآ  ببـس  تسوا ، لـسن  ياـقب 

امـش نایم  رد  و  دـیبایب ، شمارآ  اهنآ  رانک  رد  اـت  دـیرفآ ، امـش  يارب  ناـتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  تمظع ) )
« .داد رارق  تمحر  تبحم و 

381 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

دراد وا  ناـج  مسج و  تمالـس  رد  یمیظع  شقن  تسا و  ناـسنا  رب  یهلا  گرزب  بهاوم  زا  هک  باوخ »  » هدـیدپ هب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. اتابس مکمون  انلعج  و  « ) میداد رارق  ناتشمارآ  هیام  ار  امش  باوخ  و  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا 

یبوخ هب  باوخ  رارـسا  زونه  هدوب ، هجاوم  هلأسم  نیا  اب  ناسنا  هشیمه  و  هتفرگ ، ارف  باوخ »  » ار ناسنا  یگدـنز  موس  کـی  هک  نیا  اـب 
سپس و  دتفیب ، راک  زا  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یشخب  ینیعم  هظحل  رد  هک  دوش  یم ببـس  یلماع  هچ  هک  نیا  یتح  و  تسا ، هدشن  هتخانش 
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هچرگ تسین ! نشور  یتسرد  هب  زونه  دور ، ورف  تحارتسا  توکـس و  نوکـس و  رد  نت  ياضعا  مامت  و  هدـمآ ، مه  رب  اهمـشچ  کلپ 
هب یتهابـش  يرادـیب »  » و گرم »  » هب تهابـش  باوخ »  » هک اـجنآ  زا  یلو  تسا ، یهلا  تمعن  کـی  ناونع  هب  باوخ  هب  رظاـن  قوـف  هیآ 

.دشاب زین  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا دناوت  یم دراد ، زیخاتسر » »

381 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

رارق امش ) يارب   ) یششوپ ار  بش  و  : » دیامرف یم هدروآ ، نایم  هب  بش »  » تبهوم زا  نخس  باوخ  هلأسم  اب  هطبار  رد  سپس  هیآ 10 -) )
(. اسابل لیللا  انلعج  و  « ) میداد

382 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

382 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. اشاعم راهنلا  انلعج  و  « ) شاعم یگدنز و  يارب  يا  هلیسو ار  زور  و  : » دیازفا یم هلصافالب  و  هیآ 11 -) )
، دـننک یم تسیز  نآ  يور  هک  يا  هدـنز تادوـجوم  ماـمت  و  نیمز ، مادـنا  رب  تسا  یـششوپ  ساـبل و  بش  هدرپ  قوـف  تاـیآ  قباـطم 

همه رب  تسا  تحارتسا  شمارآ و  نوکس و  هیام  هک  ار  یکیرات  و  دنک ، یم لیطعت  رابجا  مکح  هب  ار  یگدنز  هدننک  هتسخ  ياهتیلاعف 
یکیرات رد  زج  مارآ  باوخ  هک  ارچ  دـنک ، طاشن  دـیدجت  هتـسخ  حور  ددرگ و  تّمرم  هدوسرف  ياهمادـنا  اـت  دزاـس ، یم طلـسم  زیچ 

.تسین رّسیم 
ار تاـناویح  ناـهایگ و  ماـمت  دـباتب  موادـم  روـطب  رگا  هک  دوـش  یم هدـیچرب  باـتفآ  روـن  بش ، هدرپ  نداـتفا  ورف  اـب  هتـشذگ  نـیا  زا 

اهنآ یجیردت  تارییغت  قیقد  ماظن  زور و  بش و  دش  دمآ و  هک  نیا  نخـس  نیرخآ  دوب ! دهاوخن  یگدـنز  ياج  نیمز  و  دـنازوس ، یم
یگدـنز ینامز  يدـنب  ماظن  يارب  یعیبط  میوقت  کی  شیادـیپ  همـشچ  رـس  هوالع  هب  تسادـخ ، ياـه  هناـشن تقلخ و  تاـیآ  زا  یکی 

.دوش یم بوسحم  اهناسنا 

382 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

اعبـس مکقوف  انینب  و  « ) میدرک انب  مکحم  نامـسآ )  ) تفه امـش  زارف  رب  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، نامـسآ »  » هب نیمز  زا  سپ  هیآ 12 -) )
(. ادادش

ملاوع اهناشکهک و  اه و  هموظنم ياه  هعومجم و  نامـسآ ، ددـعتم  تارک  هب  هراشا  ریثکت و  ددـع  تسا  نکمم  اجنیا  رد  تفه »  » ددـع
ام هچنآ  هک  بیترت  نیا  هب  .دادعت  ددع  ای  دنتـسه و  يوق  میظع و  ینامتخاس  مکحم و  یتقلخ  ياراد  هک  دـشاب ، یتسه  ناهج  ددـعتم 

لوا نامسآ  هب  قلعتم  میدیـشخب » تنیز  ناگراتـس  اب  ار  نییاپ  نامـسآ  ام  : » تاّفاص هروس  هیآ 6  مکح  هب  همه  مـینیب  یم ناگراتـس  زا 
.تسا نوریب  رشب  ملع  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  نامسآ  ملاع و  شش  نآ  ياروام  تسا و 

382 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

نشور و یغارچ  و  : » دیامرف یم هتفر ، باتملاع  باتفآ  گرزب  تمعن  غارس  هب  اهنامـسآ  شنیرفآ  هب  یلامجا  هراشا  زا  دعب  هیآ 13 -) )
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383 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اجاهو .) اجارس  انلعج  و  « ) میدیرفآ شخبترارح 
غورف رپ  غارچ  نیا  يارب  فصو  نیا  رکذ  نیا ، ربانب  دوش  یم رداص  شتآ  زا  هک  تسا  یترارح  رون و  ینعم  هب  جهو »  » هدام زا  جاهو » »

«. ترارح  » و رون »  » تسا ناهج  نیا  يدام  بهاوم  همه  هیام  ریمخ  هک  تسا  گرزب  تمعن  ود  هب  يا  هراشا ینامسآ 
تادوجوم شرورپ  رد  یقیمع  ریثأت  هکلب  دزاس ، یم نشور  ار  یـسمش  هموظنم  مامت  ناـسنا و  یگدـنز  هنحـص  اـهنت  هن  دیـشروخ  رون 

.دراد هدنز 
، اهداب شزو  اهربا ، دوجو  یلـصا  عبنم  دراد ، میقتـسم  روطب  هایگ  ناویح و  ناـسنا و  تاـیح  رد  هک  يریثأـت  رب  هوـالع  زین  نآ  ترارح 

.تسا کشخ  ياهنیمزرس  يرایبآ  اهناراب و  لوزن 
زا یمئاد و  یناجم و  ملاس و  يرون  و  دراد ، اهبرکیم  نتـشک  رد  یناوارف  ریثأـت  شفنب » ءارواـم   » صوصخم هعـشا  رطاـخ  هب  دیـشروخ 

.دراذگ یم ام  همه  رایتخا  رد  حور ، یب درس و  هن  و  نازوس ، مرگ و  نادنچ  هن  بسانم ، يا  هلصاف

383 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

نایم هب  نخـس  دراد  دیـشروخ  شبات  اب  یکیدزن  طابترا  هک  يرگید  مهم  یتایح  هداـم  زا  ترارح  رون و  تمعن  لاـبند  هب  هیآ 14 -) )
(. اجاجث ءام  تارصعملا  نم  انلزنا  و  « ) میدرک لزان  ناوارف  یبآ  از  ناراب ياهربا  زا  و  : » دیازفا یم هدروآ ،

383 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

اب ار  تافاثک  دیوش ، یم ار  اهیگدولآ  دـنک ، یم فیطل  ار  اوه  تسا ، تکرب  ریخ و  هیام  دوخ  يدوخ  هب  ناراب  لوزن  هچرگ  هیآ 15 -) )
طاشن حور و  ناسنا  هب  دـهاک و  یم يرامیب  لماوع  زا  دـنک ، یم لیدـعت  ار  امرـس  یتح  دـناشن و  یم ورف  ار  اوه  يامرگ  درب ، یم دوخ 
هلیـسو هب  ات   » تسا نیا  ناراب  لوزن  زا  فده  دیامرف : یم هدرک ، هراشا  نآ  مهم  هدیاف  هس  هب  دـعب  تایآ  رد  همه  نیا  اب  یلو  دـهد ، یم

(. اتابن ابح و  هب  جرخنل  « ) مینایورب رایسب  هایگ  هناد و  نآ 

383 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. افافلا تانج  و  « ) تخرد رپ  ییاهغاب  و  (- » هیآ 16 )
تمسق اریز  تسا ، هدش  هراشا  دیور ، یم نیمز  زا  و  دننک ، یم هدافتسا  نآ  زا  ناویح  ناسنا و  هک  یئاذغ  داوم  مامت  هب  قوف  هیآ  ود  رد 

زین يرگید  شخب  و  اتابن ) و   ) تساه هشیر اـهیزبس و  يرگید  تمـسق  و  اـّبح )  ) دـهد یم لیکـشت  یئاذـغ  ياـه  هناد ار  اـهنآ  زا  یمهم 
384 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تانج .) و   ) دشاب یم اه  هویم

384 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

کی ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  دوب ، هدـمآ  داعم  فلتخم  لیالد  هب  یتاراشا  لبق  تایآ  رد  دـسر  یم ارف  دوعوم  زور  ماجنا  رـس  هیآ 17 -) )
(. اتاقیم ناک  لصفلا  موی  نا  « ) تسا ناگمه  داعیم  زیخاتسر ) زور   ) یئادج زور  : » دیامرف یم يریگ ، هجیتن

: تسا میظع  زور  نآ  رد  اهیئادج  رگنایب  هک  تسا  یئانعمرپ  رایسب  ریبعت  لصفلا » موی   » هب ریبعت 
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.لطاب زا  قح  یئادج 
.راکدب نامرجم  زا  حلاص  نانمؤم  فوفص  یئادج 

.ردارب زا  ردارب  و  دنزرف ، زا  ردام  ردپ و  یئادج 

384 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

و دوش ، یم هدیمد  روص  رد  هک  يزور  : » دیوگ یم هتخادرپ ، گرزب  زور  نآ  ثداوح  اهیگژیو و  زا  یضعب  حرش  هب  سپس  هیآ 18 -) )
(. اجاوفا نوتأتف  روصلا  یف  خفنی  موی  « ) دییآ یم رشحم )  ) هب جوف  جوف  امش 

یتسه ناهج  ماظن  لوا  هثداح  رد  دوش ، یم عقاو  روص » خفن   » ناونع هب  میظع  هثداح  ود  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا 
و دوش ، یم يزاسون  ناهج  مود ، هثداح  رد  و  دـنریم ، یم دنتـسه  اهنامـسآ  رد  هک  یناسک  همه  نیمز و  لـها  ماـمت  و  دزیر ، یم مه  هب 

.دریگ یم ماجنا  گرزب  زیخاتسر  دندرگ و  یم زاب  دیدج  تایح  هب  ناگدرم 
.تسا مود  خفن  هب  هراشا  هیآ  نیا  و 

384 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

ءامـسلا تحتف  و  « ) دـیآ یم رد  يددـعتم  ياـهرد  تروص  هب  و  دوش ، یم هدوـشگ  نامـسآ  و  : » دـیازفا یم نآ  لاـبند  هب  و  هیآ 19 -) )
(. اباوبا تناکف 

، دوش یم هدوشگ  دوهـش »  » ملاـع هب  بیغ »  » ملاـع ياـهرد  هک : دـشاب  نیا  اـهنآ  ندـش  هدوشگ  و  اـهرد »  » نیا زا  روـظنم  تسا  نکمم 
.دبای یم هار  ناسنا  ملاع  هب  ناگتشرف  ملاع  و  دور ، یم رانک  اهباجح 

384 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

هب دـیآ و  یم رد  تکرح  هب  اـههوک  و  : » دـیامرف یم هدرک ، سکعنم  تماـیق ، رد  ار  اـههوک  عـضو  هیآ  نیا  رد  هرخـالاب  و  هیآ 20 -) )
385 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ابارس .) تناکف  لابجلا  تریس  و  «! ) دوش یم یبارس  تروص 

یط ار  یلحارم  اـههوک  دـیآ ، یم تسد  هب  تماـیق  رد  اـههوک  تشونرـس  هراـب  رد  نآرق  فـلتخم  تاـیآ  يدـنب  عـمج زا  هک  يروـطب 
و ( 14 هّقاح /  ) .دش دهاوخ  هتفوک  مه  رد  تخـس  هدنک و  اج  زا  سپـس  ( 10 روط /  ) .دـیآ یم رد  تکرح  هب  اههوک  تسخن  دـنک ، یم

دابدـنت اـب  هک  دـیآ  یم رد  هدـش  هدز  مشپ  تروص  هب  دـعب  و  ( 14 لـّمّزم /  ) .دـیآ یم رد  مکارتـم  ياهنـش  زا  يا  هدوت تروص  هب  ادـعب 
.دنک یم تکرح 

.دوش یم هدنکارپ  اضف  رد  هک  دیآ  یم رد  رابغ  درگ و  تروص  هب  سپس  و  ( 5 هعراق / )
دهاوخ نایامنرود  زا  یبارـس  نوچمه  دنام و  یم یقاب  نآ  زا  يرثا  اهنت  هدمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  نانچ  هرخالاب  و  5 و 6 ) هعقاو / )

.دش

385 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 78) إبنلا ةروس 
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نایخزود تشونرس  غارس  هب  زیخاتسر ، ثداوح  زا  یتمـسق  و  داعم ، لیالد  زا  یـضعب  نایب  زا  دعب  گرزب ! هاگنیمک  منهج  هیآ 21 -) )
منهج نا  « ) گرزب تسا  یهاگنیمک  منهج  زور ) نآ  رد   ) املـسم : » دیامرف یم هدرک ، عورـش  نایخزود  زا  تسخن  دور ، یم نایتشهب  و 

(. اداصرم تناک 
.منهج دیدش  هبذاج  ای  و  دنیابر ، یم ار  اهنآ  باذع  ناگتشرف  ای  دنرذگب ، دنناوت  یمن ناشکرس  زا  يدحا  یمومع  هاگرذگ  نیا  زا 

385 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. ابآم نیغاطلل  «! ) نارگنایغط يارب  یتشگزاب  لحم  و  (- » هیآ 22 )

385 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. اباقحا اهیف  نیثبال  « ) دننام یم نآ  رد  ینالوط  ياهتدم  (- » هیآ 23 )

385 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

هک  ) دنـشچ یم یکنخ  زیچ  هن  اـجنآ  رد  : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  منهج  گرزب  ياهباذـع  زا  یکچوک  هشوگ  هب  سپـس  هیآ 24 -) )
ادرب و ال اهیف  نوقوذی  ال   ) دشخب نیکست  ار  اهنآ  دیدش  شطع  هک  یئاراوگ » یندیشون  هن  و  دناشن ) ورف  ار  خزود  كانتشحو  يامرگ 

(. ابارش

385 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. اقاسغ امیمح و  الا  « ) نوخ كرچ و  زا  یعیام  نازوس و  یبآ  زج  (- » هیآ 25 )
386 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هعقاو  هروس  هیآ 43  رد  هک  شتآ  روآ  ناقفخ غاد و  ظیلغ و  ياهدود  هیاس  زج  و 

«. مومحی نم  لظ  و   » تسا هدمآ 
(21 رهد /  ) .دنوش یم باریس  ناشراگدرورپ  هلیسو  هب  روهط  بارش  ياراوگ  ياه  همشچ زا  نایتشهب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

386 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

نیا : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  دیآ ، بیجع  یضعب  رظن  رد  دیدش  تخـس و  ياهرفیک  نیا  دوجو  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 26 -) )
(. اقافو ءازج   ) ناشلامعا بسانم » قفاوم و  تسا  یتازاجم 

ملظ و اب  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  اهنآ  ناج  حور و  دـندنازوس ، ار  نامولظم  ياهبلق  ایند  نیا  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـشابن ؟ نینچ  ارچ 
.دندرکن محر  یسک  رب  دوخ  نایغط  متس و 

386 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 78) إبنلا ةروس 
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باقع زا  یـسرت  و   ) باسح هب  يدـیما  چـیه  اـهنآ  هک  ارچ  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، تازاـجم  نیا  تلع  حیـضوت  هب  سپـس  هیآ 27 -) )
(. اباسح نوجری  اوناک ال  مهنا  « ) دنتشادن دنوادخ )

تـشونرس نینچ  داـسف  ملظ و  نآ  و  دـش ، اـهنآ  متـس  ملظ و  یـشکرس و  ناـیغط و  هیاـم  ازج  زور  باـسح و  هـب  یئاـنتعا  یب نـیمه  و 
.تخاس مهارف  نانآ  يارب  ار  یکاندرد 

.دندوب هدرک  فذح  الماک  دوخ  یگدنز  همانرب  زا  ار  تمایق  زور  باسح  اهنآ  هک  ارچ 

386 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

(. اباذک انتایآب  اوبذک  و  « ) دندرک بیذکت  یلکب  ار  ام  تایآ  و  : » دیازفا یم هلصافالب  اذل  و  هیآ 28 -) )
دوخ شکرـس  ياهـسوه  هب  ات  دندرک ، راکنا  ادـیدش  ار  یهلا  رگرادـیب  تایآ  همه  هک  دوب  هدـش  هریچ  اهنآ  رب  نانچ  نآ  سفن  ياوه 

.دنناشوپب لمع  سابل  شیوخ  عورشمان  تاینمت  اه و  هتساوخ هب  و  دنهد ، همادا 

386 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

تیمکاح و  همیرج »  » و مرج »  » نایم هنزاوم  دوجو  هلأسم  رب  دیکأت  يارب  مه  نارگنایغط و  نیا  هب  رادـشه  ناونع  هب  سپـس  هیآ 29 -) )
: دیازفا یم قافو » يازج  »

387 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اباتک .) هانیصحا  ء  یش لک  و  « ) میا هدرک تبث  شرامش و  ار  زیچ  همه  ام  «و 
.تسا هنالداع  ریغ  دیدش  ياهرفیک  نیا  دینکن  رکف  زگره  زین  دنام و  یم تازاجم  باسح و  یب امش  لامعا  زا  يزیچ  دینکن  نامگ  ات 

.تسا سکعنم  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  تقیقح  نیا 
هتـشون یگرزب  کچوک و  لمع  ره  تسا و  تبث  ناـشلامعا  ياـه  هماـن رد  دـنداد  ماـجنا  هک  ار  يراـک  ره  : » دـیامرف یم اـج  کـی  رد 

«. میـسیون یم ار  اهنآ  راثآ  مامت  نینچمه  دـنا و  هداتـسرف شیپ  زا  ار  هچنآ  ام  میناوخ : یم رگید  ياج  رد  و  52 و 53 ) رمق / «. ) دوش یم
نیا ام ! رب  ياو  يا  : » دنیوگ یم دوش ، یم دنلب  ناشدایرف  دنهد  یم اهنآ  تسد  هب  ار  نامرجم  لامعا  همان  هک  یماگنه  اذل  و  ( 12 سی / )

داقتعا نیا  ( 49 فهک / ( !؟» تسا هدرک  هرامـش  تبث و  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسین  یگرزب  کچوک و  راک  چـیه  هک  تسا  یباتک  هچ 
.دوش یم بوسحم  تیبرت  مهم  لماوع  زا  دنک و  یم داجیا  هانگ  ناسنا و  نایم  یگرزب  عنام 

387 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

هلمج نمـض  و  هتخاس ، بطاخم  ار  اـهنآ  هدومن ، لدـبم  باـطخ »  » هب تبیغ »  » زا هداد و  رییغت  ار  نخـس  نحل  هیآ ، نیا  رد  هیآ 30 -) )
نلف اوقوذـف  «! ) میئازفا یمن امـش  رب  باذـع  زج  يزیچ  هک  دیـشچب  سپ  : » دـیامرف یم يا  هدـنهد ناـکت  دوـلآ و  مـشخ  زیمآ و  دـیدهت 

(. اباذع الا  مکدیزن 
ام يارب  : » دـنتفگ یم دـنتفرگ ، یم رارق  اوقت  نامیا و  يوس  هب  یهلا  يایبنا  رهم  رپ  توعد  لباقم  رد  یتقو  هک  تسا  یناسک  يازج  نیا 

هدش لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  ( 136 ءارعش / «! ) هدم زردنا  ای  هد ، زردنا  یهاوخ  یم تسا  ناسکی 
«! تسا هدمآ  نایخزود  هراب  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يا  هیآ نیرتدیدش  هیآ  نیا  : » دومرف هک  تسا 
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387 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

كاندرد ياهرفیک  زا  یتمـسق  نارگنایغط و  تشونرـس  زا  نخـس  نیـشیپ  تایآ  رد  ناراکزیهرپ  میظع  شاداپ  زا  یـشخب  هیآ 31 -) )
بهاوم زا  یتمـسق  ناراکزیهرپ و  نیتسار و  نانمؤم  زا  هتخادرپ ، اهنآ  لباقم  هطقن  حرـش  هب  اـجنیا  رد  دوب ، یتخبدـب  نیا  تلع  اـهنآ و 

388 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کی  رد  ات  دیوگ ، یم نخس  تمایق  رد  اهنآ 
.ددرگ رتنشور  قیاقح  ود  نیا  نایم  ورایور  هسیاقم 

(. ازافم نیقتملل  نا  « ) تسا یگرزب  يزوریپ  تاجن و  ناراکزیهرپ  يارب  : » دیامرف یم تسخن 

388 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

« اهروگنا عاونا  زا ) یئاه  هویم اـب  ظوفحم   ) زبسرـس و یئاـهغاب  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، تداعـس  زوف و  نیا  حرـش  هب  سپـس  هیآ 32 -) )
(. ابانعا قئادح و  )

«. تسا روگنا  امش  ياه  هویم نیرتهب  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

388 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

ینایروح اهنآ ) يارب   ) و : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  تسا  ناراکزیهرپ  بهاوم  زا  رگید  یکی  هک  یتشهب  نارسمه  هب  سپـس  هیآ 33 -) )
(. ابارتا بعاوک  و   ) تسا لاس » ّنس و  مه  ناوج و  رایسب 

388 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

زا یپایپ » زیربل و  یئاهماج  و  : » دـهد یم حرـش  نینچ  تسا  ناراکزیهرپ  راظتنا  رد  هک  ار  یتشهب  تمعن  نیمراـهچ  سپـس  هیآ 34 -) )
(. اقاهد اسأک  و  ! ) روهط بارش 

حور رورپ و  ناج  نیرفآ و  طاشن  و  روآ ، لقع هک  یبارـش  هکلب  دـیادز ، یم ار  لقع  هک  اـیند  هدولآ  ياهبارـش  نوچمه  یبارـش  هن  اـما 
.تسازفا

388 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

تسرد یتشهب  بارش  هک  یلاح  رد  دنک ، یم ایند  رد  ار  نآ  بولطمان  ینعم  یعادت  بارش  ماج و  زا  نخـس  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 35 -) )
ال « ) یغورد هن  و  دنونش ، یم يا  هدوهیب وغل و  نخس  هن  اجنآ  رد   » نایتشهب دیازفا : یم هلصافالب  تسایند  یناطیش  ياهبارش  لباقم  هطقن 

(. اباذک اوغل و ال  اهیف  نوعمسی 
بیذـکت اهارتفا ، اهتمهت و  اهییوگ ، هدوهیب اـهیزادرپ ، غورد  زا  يرثا  اـجنآ  رد  هک  تسا  نیا  ناـیتشهب  يونعم  گرزب  بهاوم  زا  یکی 

یتسار هب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  دـهد  یم رازآ  ایند  نیا  رد  ار  ناراکزیهرپ  بلق  هک  يراجنهان  ياهوگتفگ  و  لـطاب ، هیجوت  قح و 
اجنآ رد   » میرم هروـس  هیآ 62  قبط  و  درادـن ، دوجو  نآ  رد  روآ  جـنر نوزوماـن و  نانخـس  نیا  زا  يرثا  هک  یطیحم  نآ  تساـبیز  هچ 

«. تسین ینخس  ماجنآ  رد  مالس  زج  دنونش و  یمن يا  هدوهیب وغل و  راتفگ  زگره 
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388 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

389 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک  یم هراشا  يرگید  يونعم  تمعن  هب  اهتمعن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  و  هیآ 36 -) )
ءاـطع کـبر  نم  ءازج  « ) یفاـک تسا  يا  هّیطع و  تراـگدرورپ ، يوـس  زا  تسا  یـشاداپ  نیا  : » دـیامرف یم تسا ، رتـالاب  هـمه  زا  هـک 

(. اباسح
.دریگ رارق  دوخ  میرک  يالوم  ياهتبحم  فاطلا و  شزاون و  دروم  فیعض ، هدنب  هک  رتالاب  رترب و  نیا  زا  یتمعن  تراشب و  هچ 

: رعاش هتفگ  هب  و 
مرس جات  ترد  كاخ  يا  ینک  یم اهفطل  مرذگ  رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم 

389 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

« نامحر راگدرورپ  تسا ، ود  نآ  ناـیم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ناـمه  : » دـیازفا یم هیآ ، نیا  رد  سپـس  هیآ 37 -) )
(. نمحرلا امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و  بر  )

رد ار  نآ  زا  يا  هشوگ دـهد  یم نیقتم  هب  ار  یئاه  هدـعو نینچ  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  يا  هراشا قوف  هیآ  تقیقح ، رد 
.تسا هداد  ناشن  نیمز  اهنامسآ و  لها  هب  شماع ، تمحر  تروص  هب  ایند ، نیا 

هنم نوکلمی  ال   ) دـنک یتعافـش  ای  دـیوگب » ینخـس  وا  هزاجا  یب درادـن  قح  سک  چـیه  زور ) نآ  رد   ) و : » دـیامرف یم هیآ  ناـیاپ  رد  و 
(. اباطخ

.دنام یمن یقاب  ارچ » نوچ و   » يارب یئاج  هک  تسا  هنالداع  قیقد و  یهلا  باسح  ردق  نآ  اریز 

389 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

رد ناراکزیهرپ  ياهشاداپ  بهاوم و  نارگنایغط و  ياهتازاجم  اهرفیک و  زا  يا  هظحالم لباق  ياهتمسق  هتـشذگ  تایآ  رد  هیآ 38 -) )
.دهد یم حرش  ار  نآ  ثداوح  زور و  نآ  فاصوا  زا  یشخب  هتخادرپ ، گرزب  زور  نآ  یفرعم  هب  اجنیا  رد  دش ، نایب  زیخاتسر  زور 

نامحر دـنوادخ  نذا  هب  زج  کی ، چـیه  دنتـسیا و  یم فص  کـی  رد  هکئـالم  حور و  هک  تسا )  ) يزور  » رد همه  اـهنیا  دـیامرف : یم
نمحرلا هل  نذا  نم  الا  نوملکتی  افص ال  ۀکئالملا  حورلا و  موقی  موی  « ) دنیوگ یم تسرد  دنیوگ ) یم هک  هاگنآ   ) دنیوگ و یمن نخس 

390 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اباوص .) لاق  و 
يارجا يارب  طقف  نامحر ، دـنوادخ  نذا  هب  زج  نتفگن  نخـس  و  فص ، کی  رد  زور  نآ  رد  ناگتـشرف »  » و حور »  » مایق کـش  نودـب 

رتحضاو و رتراکشآ و  رما  نیا  ترخآ  ملاع  رد  و  دنتـسه ، وا  ياهنامرف  يرجم  و  رما » تاربدم   » زین ناهج  نیا  رد  اهنآ  تسوا ، نامرف 
.دوب دهاوخ  رت  هدرتسگ

هکنانچ تسا ، رترب  لیئربج  زا  یتح  تایاور  زا  یضعب  قبط  رب  هک  تسا  یهلا  گرزب  ناگتـشرف  زا  یکی  اجنیا  رد  حور »  » زا روظنم  و 
گرزب قولخم  نیا  لاح  ره  هب  لیئاکیم !» لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  يا  هتشرف وا  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ار سک  چـیه  هک  هتفرگ  ارف  ار  همه  رـشحم ، بارطـضا  لوه و  نانچ  دنتـسه ، وا  نامرف  تعاطا  هدامآ  هکئالم  هارمه  تماـیق  رد  یهلا 
.تسین نتفگ  نخس  يارای 
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دوش یم هداد  هزاجا  ام  هب  تمایق  زور  : » دومرف دندرک ، لاؤس  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد 
«. میئوگ یم نخس  و 

؟ دیئوگ یم هچ  امش  زور  نآ  رد  دنک  یم لاؤس  يوار 
و مـینک ، یم تعافـش  ناـمناوریپ  يارب  و  میتـسرف ، یم دورد  ناـمربمایپ  رب  و  مـینک ، یم ار  ناـمراگدرورپ  شیاتـس  دـیجمت و  : » دوـمرف

«. دنک یمن در  ار  ام  تعافش  دنوادخ 
اهنآ هب  هک  یناسک  زا  و  دـنریگ ، یم رارق  حور  ناگتـشرف و  فص  رد  زین  موصعم  ناـماما  ءاـیبنا و  هک  دوش  یم هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

.دنتسه اهنآ  دوش  یم هداد  تعافش  دنوادخ و  يانث  حدم و  نتفگ و  نخس  هزاجا 

390 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

نیغاط و رفیک  زور  لصفلا و  موی  مه  ناگتـشرف و  مه  اـهناسنا و  تماـیق  زور  مه  هک  گرزب - زور  نیا  هب  هراـشا  سپـس  هیآ 39 -) )
(. قحلا مویلا  کلذ  « ) تسا قح  زور  نآ  : » دیامرف یم هدرک ، تسا - نیقتم  شاداپ 

هوالعب تسا  قداص  الماک  تمایق  هراـب  رد  ینعم  نیا  و  دـبای ، یم ققحت  دراد و  تیعقاو  تسا ، تباـث  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  ّقح » »
هدـیزگرب رارـسا  و  قیاقح »  » و دـش ، دـهاوخ  هتفرگ  ناملاظ  زا  ناـمولظم  قوقح  دوش ، یم هداد  وا  هب  سک  ره  قح »  » هک تسا  يزور 

391 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
.قح ینعم  مامت  هب  تسا  يزور  نیا  ربانب  دندنویپ ، یم روهظ  هب  نورد 

، ددرگ وا  ناـمرف  تعاـطا  و  راـگدرورپ ، يوـس  هب  تکرح  يارب  ناـسنا  هزیگنا  نیرترثؤـم  دـناوت  یم تیعقاو  نـیا  هـب  هجوـت  نوـچ  و 
ذختا ءاش  نمف   ) ددرگ یم زاب  وا  يوس  هب  و  دنیزگ » یم رب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  سپ  : » دـیازفا یم هلـصافالب 

(. ابآم هبر  یلا 
زا يربمایپ  هک  زین - یناسنا  لقع  دـنا ، هدرک قح  نامرف  غالبا  یفاـک  ردـق  هب  اـیبنا  تسا ، مهارف  یهلا  تکرح  نیا  بابـسا  ماـمت  ینعی 

میمصت هدنام  یقاب  هک  يزیچ  اهنت  هدش ، نییبت  یبوخ  هب  زین  ناراکزیهرپ  نایغاط و  تشونرـس  هدرک  نشور  ار  وا  هار  تسا - وا  نورد 
.دور شیپ  دنیزگرب و  ار  هار  تسا  هداد  وا  هب  ادخ  هک  يرایتخا  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  ناسنا  عطاق 

391 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 78) إبنلا ةروس 

ار نآ  هک  یناسک  ربارب  رد  گرزب  زور  نآ  ندوب  کیدزن  نایب  و  نامرجم ، تازاجم  هلأـسم  يور  دـیکأت  ناونع  هب  سپـس  هیآ 40 -) )
: دیازفا یم دنرادنپ ، یم شا  هیسن ای  رود 

( ابیرق اباذع  مکانرذنا  ان  « میداد میب  یکیدزن  باذع  زا  ار  امش  ام  «و 
«. تسا کیدزن  بیرق و  دیآ  یم هک  يزیچ  ره  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  .

نونکا مه  منهج  و   » تساهنآ اب  هشیمه  هک  تسا  اـهناسنا  دوخ  لاـمعا  یهلا  باذـع  یلـصا  هیاـم  هک  یلاـح  رد  دـشابن  کـیدزن  ارچ 
(. 54 توبکنع / « ) هدرک هطاحا  ار  نارفاک 

يدوس ناشلاح  هب  هک  یترـسح  دـندرگ ، یم نامیـشپ  مدان و  هدـش ، هودـنا  ترـسح و  قرغ  یمیظع  هورگ  زور  نآ  رد  هک  اـجنآ  زا  و 
ار هچنآ  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  يزور  رد  باذع  نیا  : » دیازفا یم رادشه  نیا  لابند  هب  درادن ، يا  هجیتن هک  یتمادـن  تشاد و  دـهاوخن 
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ام ءرملا  رظنی  مو  ! مدـش یمن باذـع  راتفرگ  و  مدوب » كاخ  شاک  يا  دـیوگ : یم رفاک  و  دـنیب ، یم هداتـسرف  دوخ  ياهتـسد  اـب  لـبق  زا 
( ابارت تنک  ینتیل  ای  رفاکلا  لوقی  هادی و  تمدق 

ناشهارمه هک  تساهنآ  مسجم  لامعا  نیمه  ناراکدـب  ياهرفیک  نیرتدـب  زا  یکی  و  ناراکوکین ، ياهـشاداپ  نیرتهب  زا  یکی  الوصا  .
.دوب دهاوخ 

392 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یئاج  هب  هانگ  رفک و  رثا  رب  هاگ  تسا  تاقولخم  فرشا  هک  یناسنا  راک  يرآ !
.دشاب تسپ  حور و  یب تادوجوم  زا  یکی  فص  رد  دنک  یم وزرآ  هک  دسر  یم

، دننک یم هدهاشم  ار  لامعا  يازج  راگدرورپ و  یـسرداد  تمایق و  هنحـص  هک  یماگنه  نامرجم  رافک و  میناوخ : یم نآرق  تایآ  رد 
.دنک یم اهنآ  فسأت  رثأت و  تدش  زا  تیاکح  یگمه  هک  دنهد  یم ناشن  یفلتخم  ياهلمعلا  سکع 

(. 56 رمز / « ) میدرک یهاتوک  ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ترسح  نیا  زا  ام  رب  ياو  : » دنیوگ یم هاگ 
(. 12 هدجس / ملا  « ) میهد ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگزاب  ایند  هب  ار  ام  ادنوادخ ! : » دنیوگ یم هاگ  و 

.تسا هدمآ  ثحب  دروم  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  میدش » یمن هدنز  زگره  میدوب و  كاخ  شاک  يا  : » دنیوگ یم هاگ  و 
« أبن هروس  نایاپ  »

393 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

393 ص :  [ ..... 79  ] تاعزان هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 46  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

393 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دوش یم هصالخ  شخب  شش  رد  هروس  نیا  ياوتحم 
.دنک یم دیکأت  گرزب  زور  نیا  ققحت  يور  دراد  داعم  هلأسم  اب  طابترا  هک  يدکؤم  ياهمسق  اب  تسخن  - 1

.دیامن یم هراشا  زور  نآ  كانتشحو  زیگنا و  لوه  رظانم  زا  یتمسق  هب  سپس  - 2
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  رطاخ  یلست  هیام  مه  هک  دراد  رگنایغط  نوعرف  تشونرس  یسوم و  ناتساد  هب  یئارذگ  هاتوک و  هراشا  دعب  و  - 3

هدولآ یناهانگ  هچ  هب  ار  ناسنا  داعم  راکنا  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا مه  و  رگنایغط ، ناکرشم  هب  رادشه  مه  تسا و  نانمؤم  هلآ و  و 
.دنک یم

دعب تایح  داعم و  ناکما  يارب  تسا  یلیلد  دوخ  هک  نیمز  نامـسآ و  رد  دنوادخ  تردـق  رهاظم  زا  ار  ییاه  هنومن دـعب  شخب  رد  - 4
.درمش یم رب  گرم  زا 

.دزادرپ یم ناراکوکین  شاداپ  نارگنایغط و  تشونرس  گرزب و  زور  نآ  كانتشحو  ثداوح  زا  رگید  یتمسق  حرش  هب  رگید  راب  - 5
ملسم هزادنا  نیمه  یلو  تسین ، ربخ  اب  زور  نآ  خیرات  زا  سک  چیه  هک : دنک  یم دیکأت  تقیقح  نیا  رب  هروس  نایاپ  رد  ماجنا  رـس  - 6

.تسا کیدزن  هک  تسا 
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.تسا نآ  هیآ  نیتسخن  رطاخ  هب  هروس  نیا  يارب  تاعزان »  » مان باختنا 

393 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

394 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یسک  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
دراو نآ  زا  دـعب  و  تسا ، هنازور  زامن  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  اـهنت  تماـیق  زور  رد  وا  باـسح  فقوت و  دـناوخب  ار  تاـعزان  هروس 

«. دوش یم تشهب 
رد دزاس  یم دوخ  فئاظو  هجوتم  رادـیب و  ار  هتفخ  حاورا  شا  هدـنهد ناـکت  تاـیآ  هک  ار  هروس  نیا  ياوتحم  هک  یـسک  تسا  ملـسم 

.دننک یم تعانق  ظافلا  ندناوخ  هب  طقف  هک  اهنآ  هن  دش ، دهاوخ  رادروخرب  یئاهشاداپ  نانچ  زا  دنک  هدایپ  شیوخ  ناج 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

394 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

نایب اهدـنگوس  نیا  زا  فدـه  هدـش و  دای  مسق  مهم ، عوضوم  جـنپ  هب  هروس  زاغآ  رد  شالت ! رپ  ناگتـشرف  نیا  هب  دـنگوس  هیآ 1 -) )
.تسا زیخاتسر  داعم و  هلأسم  ققحت  تیناقح و 

(. اقرغ تاعزانلا  و  « ) دنشک یم رب  ناشیاهندب ) زا  تدشب  ار  نامرجم  ناج   ) هک یناگتشرف  هب  دنگوس  : » دیامرف یم

394 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. اطشن تاطشانلا  و  « ) دنزاس یم ادج  طاشن  ارادم و  اب  ار ) نانمؤم  حور   ) هک یناگتشرف  و  (- » هیآ 2 )

394 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. احبس تاحباسلا  و  « ) دننک یم تکرح  تعرس  اب  یهلا ) نامرف  يارجا  رد   ) هک یناگتشرف  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 3 )

394 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. اقبس تاقباسلاف  « ) دنریگ یم تقبس  رگیدکی  رب  سپس  و  (- » هیآ 4 )

394 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. ارما تاربدملاف  « ) دننک یم ریبدت  ار  روما  هک  اهنآ  و  (- » هیآ 5 )
رب ناشیاهندـب  زا  تدـش  هـب  ار  اـهنآ  هـک  دـننامرجم  راـفک و  حاورا  ضبق  رومأـم  هـک  تـسا  یناگتـشرف »  » اهدـنگوس نـیا  زا  روـظنم 

.دندوبن قح  ربارب  رد  میلست  هب  رضاح  زگره  هک  یحاورا  دنشک ، یم
.دنزاس یم ادج  ار  اهنآ  طاشن  شمرن و  ارادم و  اب  هک  دننانمؤم  حاورا  ضبق  رومأم  هک  یناگتشرف  و 
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395 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دننک  یم تکرح  تعرس  اب  یهلا  نامرف  يارجا  رد  هک  یناگتشرف  و 
.دنریگ یم یشیپ  رگیدکی  رب  سپس 

.دننک یم ریبدت  وا  نامرف  هب  ار  ناهج  روما  ماجنا  رس  و 

395 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

رد یمتح  رما  کی  ناونع  هب  تمایق  عوقو  دـکؤم  ياه  مسق اب  هک  نآ  زا  دـعب  دـهد ! یم خر  میظع  هحیـص  کی  اب  اهنت  داعم  هیآ 6 -) )
زیخاتسر ثعب و  نیا  دیامرف : یم دزادرپ ، یم گرزب  زور  نیا  ثداوح  اه و  هناشن زا  یضعب  حرش  هب  اجنیا  رد  دش ، نایب  هتـشذگ  تایآ 

(. ۀفجارلا فجرت  موی  « ) دروآ یم رد  هزرل  هب  ار  زیچ  همه  كانتشحو  ياه  هلزلز هک  تسا  زور  نآ  رد  »

395 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. ۀفدارلا اهعبتت  « ) دهد یم خر  رشحم ] میظع  هحیص  نیمود -[  هثداح  نآ ، لابند  هب  و  (- » هیآ 7 )
هب هراشا  هفدار »  » تسایند و يدوبان  هلزلز  ناهج و  يانف  روپیـش  هک  تسا  لوا  روص  خـفن  ای  نیتسخن  هحیـص  نامه  هفجار »  » زا روظنم 

.تسا دیدج  یگدنز  هب  تشگزاب  زیخاتسر و  تایح و  هخفن  هک  تسا  یناث  روص  خفن  ای  مود  هحیص 

395 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. ۀفجاو ذئموی  بولق  « ) تسا برطضم  تخس  زور  نآ  رد  یئاهلد  : » دیازفا یم سپس  هیآ 8 -) )
.تسا رفیک  ازج و  باسح و  نارگن  و  دزرل ، یم تدشب  همه  نارگنایغط  ناراکهنگ و  نامرجم و  ياهلد 

395 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

هیآ نیا  رد  اذـل  دوـش ، یم رهاـظ  ناراـکهنگ  دوـجو  ماـمت  رد  نآ  راـثآ  هک  تسا  دـیدش  يردـق  هب  ینورد  بارطـضا  نیا  هیآ 9 -) )
(. ۀعشاخ اهراصبا  « ) تسا هداتفا  ورف  سرت  تدش  زا  نانآ  ياهمشچ  و  : » دیازفا یم

تـسد زا  سرت  تدش  زا  ار  دوخ  دید  یئوگ  و  دوش ، یم هریخ  دتـسیا و  یم زاب  تکرح  زا  دنیـشن ، یم يدوگ  هب  اهمـشچ  زور  نآ  رد 
.دهد یم

395 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

زاـب ددـجم  یگدـنز  هـب  اـم  اـیآ  دـنیوگ : یم  » زورما یلو  دــیامرف : یم دــناشک ، یم اـیند  هـب  تماـیق  زا  ار  نخــس  هاـگنآ  هـیآ 10 -) )
(. ةرفاحلا یف  نودودرمل  انإ  نولوقی أ  ( !؟» میدرگ یم

395 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 
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396 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  یماگنه  ایآ  : » دیوگ یم هدرک ، لقن  ار  اهنآ  نانخس  همادا  هیآ  نیا  هیآ 11 -) )
(. ةرخن اماظع  انک  اذإ  أ  ( ؟ میوش هدنز  تسا  نکمم  میدش » يا  هدیسوپ ياهناوختسا 

ياهناوختـسا هک  تسین  یندرک  رواـب  دـنتفگ : یم و  دـندرک ، یم هیکت  نآ  يور  داـعم  نارکنم  هراوـمه  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  نـیا 
.دنا هدش هدیرفآ  كاخ  نامه  زا  زین  زاغآ  رد  دندوب  هدرک  شومارف  هک  یلاح  رد  دشوپب ، نت  رد  تایح  سابل  رگید  راب  هدیسوپ 

396 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

یتمایق رگا  دنیوگ : یم ، » هرخسم ناونع  هب  هتساخرب و  داعم »  » يازهتسا هب  هکلب  دننک ، یمن تعانق  مه  نیا  هب  داعم  نارکنم  هیآ 12 -) )
(. ةرساخ ةرک  اذا  کلت  اولاق  ! ) دوب دهاوخ  كاندرد  تخس و  زور  نآ  رد  ام  لاح  و  رابنایز » تسا  یتشگزاب  دشاب  راک  رد 

396 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

: دـیامرف یم هدـنبوک ، عطاق و  ینحل  اب  و  ددرگ ، یم زاب  زیخاتـسر  ندـشاپرب  تمایق و  مایق  هلأـسم  هب  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
(. ةدحاو ةرجز  یه  امناف  « ) تسا میظع  هحیص  کی  اب  اهنت  تشگزاب  نیا  »

396 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. ةرهاسلاب مه  اذاف  « ) دندرگ یم رهاظ  نیمز  هصرع  رب  یگمه  ناهگان  (- » هیآ 14 )
نیا مامت  دزیخرب ، یگدـنز  تایح و  گـناب  دوش و  هدـیمد  مود  هخفن  ادـخ  ناـمرف  هب  هک  نیمه  تسین ، یلکـشم  هدـیچیپ و  راـک  نیا 

! دنرپ یم نوریب  اهربق  زا  و  دنریگ ، یم ناج  دنوش و  یم عمج  هبترم  کی  هدیسوپ  ياهناوختسا  اهکاخ و 

396 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

هب اجنیا  رد  دـمآ ، ناکرـشم  تفلاخم  راکنا و  داعم و  هلأسم  هراب  رد  لـبق  تاـیآ  رد  هک  یحورـشم  اتبـسن  تاـنایب  زا  دـعب  هیآ 15 -) )
هک دـننادب  برع  ناکرـشم  مه  ات  دـنک ، یم هراشا  وا  كاندرد  تشونرـس  نوعرف و  ینعی  خـیرات  گرزب  نارگنایغط  زا  یکی  ناتـساد 

يورین يرترب  زا  هک  دزاس  مرگلد  ار  نانمؤم  مه  و  دـننک ، تمواقم  یهلا  باذـع  مشخ و  ربارب  رد  دنتـسناوتن  اهنآ  زا  رتدـنمورین  دارفا 
.تسا ناسآ  لهس و  رایسب  دنوادخ  يارب  اهنآ  ندیبوک  مه  رد  هک  ارچ  دنهدن ، هار  لد  هب  یساره  نمشد  يرهاظ 

(. یسوم ثیدح  كاتا  له  ( ؟» تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ناتساد  ایآ  : » دنک یم عورش  اجنیا  زا  تسخن 

396 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

397 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیمزرس  رد  ار  وا  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیازفا یم سپس  هیآ 16 -) )
(. يوط سدقملا  داولاب  هبر  هادان  ذا  « ) داد ادن  يوط  سدقم 

نآ رد  یحو  هقرج  نیتسخن  و  تشاد ، رارق  رـصم »  » و نیدم »  » نایم رد  ماش  رد  هک  دـشاب  یـسدقم  نیمزرـس  مان  تسا  نکمم  يوط » »
.دش دراو  یسوم  بلق  رب  نابایب 
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397 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

، هدرک هراـشا  ینعم ، رپ  هاـتوک و  هلمج  ود  رد  داد ، سدـقم  نیمزرـس  نآ  رد  یـسوم  هـب  دـنوادخ  هـک  یماـیپ  هـب  سپـس  هیآ 17 -) )
(. یغط هنا  نوعرف  یلا  بهذا  «! ) تسا هدرک  نایغط  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب  : » دیامرف یم

397 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. یکزت نا  یلا  کل  له  لقف  ( ؟» يوش هزیکاپ  یهاوخ  یم ایآ  وگب : وا  هب  و  (- » هیآ 18 )

397 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

و یـسرتب » وا  زا  ات  منک ، تیادـه  تراگدرورپ  يوس  هب  ار  وت  نم  نتـشگ ) بوبحم  ياقل  قیال  ندـش و  كاپ  زا  سپ   ) و (- » هیآ 19 )
(. یشختف کبر  یلا  کیدها  و   ) ینکن هانگ 

397 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

هزجعم نیرتگرزب  نخس  نیا  لابند  هب   » یـسوم دیازفا : یم هیآ  نیا  رد  دشاب  لیلد  اب  هتخیمآ  دیاب  یتوعد  ره  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 20 -) )
(. يربکلا ۀیآلا  هاراف  « ) داد ناشن  وا  هب  ار 

رد هک  تسا  هدوب  یسوم  گرزب  تازجعم  زا  ود ، ره  ای  و  اضیب ، دی  ای  دشاب ، میظع  رام  هب  اصع  ندش  لیدبت  هزجعم  هاوخ  هزجعم  نیا 
.هدرک هیکت  نآ  رب  شتوعد  زاغآ 

.تساهنآ اب  عطاق  هزرابم  ای  نارگنایغط  تیاده  ایبنا  گرزب  فادها  زا  یکی  هک  دهد  یم ناشن  تایآ  نیا 

397 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

یلمعلا سکع  هچ  يربـک  تیآ  هئارا  اـبیز و  ناـیب  قطنم و  نیا  و  تبحم ، فطل و  همه  نیا  ربارب  رد  نوعرف  مینیبـب  نونکا  هیآ 21 -) )
؟ داد ناشن 

نایصع و  بیذکت ، ار ) یسوم  يوعد   ) وا : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دشن ، هدایپ  رورغ  بکرم  زا  زگره  رـس ، هریخ  توغاط  نیا 
(. یصع بذکف و  « ) درک

.تساهتعاط همدقم  اهنامیا  اهقیدصت و  هک  هنوگ  نامه  تساهنایصع ، همدقم  اهبیذکت  هک  دهد  یم ناشن  نیا 
398 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

398 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

وحم يارب   ) هتسویپ درک و  تشپ  سپـس  : » هکلب دنامن  توافت  یب یـسوم  توعد  ربارب  رد  درکن و  تعانق  مه  رادقم  نیا  هب  هیآ 22 -) )
(. یعسی ربدا  مث  « ) دومن شالت  قح ) نییآ 
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398 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

مازعا فلتخم  ياهرهش  هب  ار  نارومأم  تخادنا ، یم رطخ  هب  ار  وا  یتوغاط  تیدوجوم  مامت  یـسوم  هزجعم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 23 -) )
(. يدانف رشحف   ) دننک هدهاشم  ار  یسوم  اب  نارحاس  هزرابم  ات  دومن » توعد  ار  مدرم  درک و  عمج  ار  نارحاس  و   » درک

398 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

رترب راگدرورپ  نم  تفگ : و   » دومن حرطم  تاریبعت  نیرتدـب  اب  ار  اعدا  نیرتگرزب  هکلب  درکن ، اـفتکا  اـه  هئطوت نیا  هب  زاـب  هیآ 24 -) )
(. یلعالا مکبر  انا  لاقف  «! ) متسه امش 

دوبعم زا  ار  شدوخ  یتح  ینعی  متـسه ، امـش  گرزب  راـگدرورپ  نم  دـنک  یم اـعدا  اـجنیا  رد  یلو  دوب ، ناتـسرپ  تب زا  یکی  شدوخ 
! اهتوغاط ياهیئوگ  هدوهیب تسا  نیا  درمش و  یم رتالاب  زین  شدوخ 

398 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

دسر ارف  دیاب  یهلا  نامرف  هدش و  باذع  نیرتکاندرد  قحتسم  هدناسر و  هلحرم  نیرخآ  هب  ار  یشکرس  نوعرف  لاح  ره  هب  هیآ 25 -) )
راتفرگ ایند  ترخآ و  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  ور  نیا  زا  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  اذل  دبوکب  مهرد  ار  شداسف  ملظ و  هاگتـسد  وا و  و 

(. یلوالا ةرخآلا و  لاکن  هللا  هذخاف  « ) تخاس
نایغط ریـسم  رد  نوعرف  هک  تسا  نیتسخن  هملک  یلوالا »  » زا روظنم  هک  نیا  نآ  تسا و  هدش  رکذ  هیآ  يارب  يرگید  ریـسفت  اجنیا  رد 

دوب یلعا  تیبوبر  ياعدا  نآ  تفگ و  وا  هک  تسا  يا  هملک نیرخآ  هب  هراشا  ةرخـالا »  » و ( 38 صصق /  ) درک تیهولا  ياعدا  تفگ و 
.تخاس راتفرگ  ایند  نیمه  رد  شزیمآ  رفک  ياعدا  ود  نیا  تازاجم  هب  ار  وا  دنوادخ 

398 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

تبقاع نوعرف و  یـسوم و  ناتـساد   ) نیا رد  : » دیامرف یم هدرک ، يریگ  هجیتن ارجام  نیا  مامتا  زا  هیآ ، نیا  رد  ماجنا  رـس  و  هیآ 26 -) )
399 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یشخی .) نمل  ةربعل  کلذ  یف  نا  « ) دسرتب ادخ ) زا   ) هک یسک  يارب  تسا  یتربع  سرد ) نانآ 
تیـشخ و فوخ و  زا  يا  هرهب هک  تسا  رّـسیم  یناسک  يارب  اهنت  اهارجام  نیا  زا  نتفرگ  تربع  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا 

.دننیب تربع  یمشچ  ياراد  رگید  ریبعت  هب  ای  دنا و  هداد هار  لد  هب  تیلوؤسم  ساسحا 
دوب نییآ  شدب  کین و  زا  تربع  دوب  نیب  تربع  هک  یمشچ  اشوخ  يا 

399 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

ناونع هب  نوعرف  یـسوم و  تشذگرـس  لقن  لابند  هب  داعم ) رب  يرگید  لیلد  ( ؟ اهنامـسآ ای  تسا  رتلکـشم  امـش  شنیرفآ  هیآ 27 -) )
.ددرگ یم رب  زیخاتسر  داعم و  هلأسم  هب  رگید  راب  ناگدننک  بیذکت  نارگنایغط و  همه  يارب  تربع  سرد  کی 

سپ یگدنز  هب  تشگزاب  و   ) امش شنیرفآ  ایآ  : » دیامرف یم یخیبوت  ماهفتسا  کی  نمـض  و  هتخاس ، بطاخم  ار  داعم  نارکنم  تسخن 
(. اهانب ءامسلا  ما  اقلخ  دشا  متنا  أ  « ) تسا هداهن  انب  ار  نآ  دنوادخ  هک  نامسآ  شنیرفآ  ای  تسا  رتلکشم  گرم ) زا 
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ام ایآ  ةرفاحلا  یف  نودودرمل  انإ  أ  : » دنتفگ یم هک  تشذگ  نیشیپ  تایآ  رد  هک  اهنآ  راتفگ  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  نخـس  نیا 
«. میدرگ یمزاب لوا  تلاح  هب 

میظع تارک  همه  نیا  دنلب ، نامسآ  نیا  شنیرفآ  هک  دناد  یم دشاب  روعش  كرد و  زا  يا  هلحرم ره  رد  یناسنا  ره  دیوگ : یم هیآ  نیا 
تایح هب  امـش  ندنادرگزاب  زا  هنوگچ  هتـشاد  ار  تردـق  نیا  هک  یـسک  تسین  ناسنا  شنیرفآ  اب  هسیاقم  لباق  اهتنا  یب ياهناشکهک  و 

!؟ تسا زجاع 

399 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

مظنم ار  نآ  تشارفارب و  ار  نامـسآ  فقـس  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، گرزب  شنیرفآ  نیا  هراـب  رد  رتـشیب  حرـش  هـب  سپـس  هیآ 28 -) )
(. اهاوسف اهکمس  عفر  « ) تخاس

هب هراشا  مه  دشاب و  هدوب  ام  زا  ینامسآ  تارک  روآ  ماسرس  دایز و  رایسب  هلصاف  نامـسآ و  عافترا  هب  هراشا  مه  هیآ  هک  دراد  لامتحا 
.نیمز فارطا  ياوه  میظع  رشق  ظوفحم و  فقس 

399 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

ار شبـش  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  تملظ  رون و  ماـظن  ینعی  گرزب  ملاـع  نیا  تاـماظن  نیرتـمهم  زا  یکی  هب  سپـس  هیآ 29 -) )
400 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهاحض .) جرخا  اهلیل و  شطغا  و  « ) دومن راکشآ  ار  شزور  کیرات و 

ناسنا هن  .دراد  یمهم  هداعلا  قوف  شقن  هاـیگ  ناویح و  زا  معا  هدـنز  تادوجوم  ریاـس  ناـسنا و  یگدـنز  رد  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هک 
یگدنز تملظ و  نودب  مه  تسا و  نآ  هب  هتـسباو  وا  تکرح  سح و  اهیزور و  تاکرب و  همه  هک  دنک  یگدنز  دناوت  یم رون  نودـب 

.تسوا شمارآ  زمر  هک  تسین  نکمم  وا 

400 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. اهاحد کلذ  دعب  ضرالا  و  « ) داد شرتسگ  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  و  : » دیامرف یم دیآ ، یم نیمز  هب  نامسآ  زا  سپس  هیآ 30 -) )
نیا دوب  هتفرگ  ارف  نیتسخن  یبالیـس  ياهناراب  زا  لصاح  ياهبآ  ار  نیمز  حطـس  مامت  زاغآ  رد  هک  تسا  نیا  ضرالا » وحد   » زا روظنم 

عـضو هب  ات  دندش  رت  هدرتسگ زور  هب  زور  دـندروآرب و  رـس  بآ  ریز  زا  اهیکـشخ  دـنتفرگ و  ياج  نیمز  ياهلادوگ  رد  اجیردـت  اهبآ 
.داد يور  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  دعب  هلأسم  نیا  و  دمآرد - یلعف 

400 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

، نآ زا  و  : » دیامرف یم هدروآ ، نایم  هب  هایگ  بآ و  زا  نخـس  تایح  یگدنز و  يارب  ندش  هدامآ  نیمز و  شرتسگ  زا  دـعب  هیآ 31 -) )
(. اهاعرم اهءام و  اهنم  جرخا  « ) دروآ نوریب  ار  شهاگارچ  بآ و 

یتح دش و  يراج  اهرهن  اه و  همشچ تروص  هب  سپـس  دوب ، ناهنپ  نیمز  ریذپ  ذوفن  رـشق  يالبال  رد  بآ  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 
.داد لیکشت  ار  اه  هچایرد ایرد و 
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400 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

رگید یمئاد و  میظع و  ياـهنافوط  هلمج  زا  دـنز - مه  رب  ار  نیمز  شمارآ  تسناوت  یم یفلتخم  لـماوع  هک  اـجنآ  زا  یلو  هیآ 32 -) )
خر ینورد  باذـم  داوـم  راـشف  رثا  رب  هک  ییاـه  هزرل نینچمه  دیـشروخ و  هاـم و  هبذاـج  رثا  رب  نیمز  هتـسوپ  رد  هک  یئاهدـم  رزج و 

.درک مارآ  هتفرگ  ارف  ار  نیمز  يور  رساترس  هک  اههوک  زا  يدنمورین  هکبش  هلیسو  هب  ار  نآ  دهد - یم
(. اهاسرا لابجلا  و  « ) دومن مکحم  تباث و  ار  اههوک  و  : » دیامرف یم اذل  و 

400 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. مکماعنال مکل و  اعاتم  «! ) تسا ناتنایاپراهچ  امش و  يریگ  هرهب يارب  اهنیا  همه  : » دیامرف یم نایاپ  رد  و  هیآ 33 -) )
401 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیروخن  تلفغ  هب  دیریگ و  هرهب  تایح  بهاوم  زا  ات 

دـیحوت و ریـسم  رد  وا  دوجو  ياه  هناشن تمظع و  لئالد  رگید  يوس  زا  تسا و  داعم  هلأسم  رب  وا  تردـق  ياـه  هناـشن وسکی  زا  اـهنیا 
.تسا تفرعم 

401 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

ناسرت و ادخ  تشونرـس  زیخاتـسر و  هلأسم  هب  رگید ، راب  اجنیا  رد  لبق ، تایآ  رد  داعم ، لئالد  زا  یـضعب  هب  هراشا  زا  دعب  هیآ 34 -) )
هب مادک  ره  ناراکدب  ناراکوکین و  دهد » خر  گرزب ، هثداح  نآ  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم ددرگ ، یم زاب  زور  نآ  رد  ناتـسرپ  يوه 

(. يربکلا ۀماطلا  تءاج  اذاف   ) دنسر یم شیوخ  لامعا  يازج 
هراب رد  يرتشیب  دـیکأت  يربک »  » هب نآ  فیـصوت  دـشاب و  یم كانلوه  ثداوح  زا  ّولمم  هک  تسا  تماـیق  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  هّماـط » »

.تسا ریظن  یب هثداح  نیا  تمظع  تیمها و 

401 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. یعس ام  ناسنالا  رکذتی  موی  « ) دتفا یم شیاهششوک  دای  هب  ناسنا  زور  نآ  رد  : » دیازفا یم سپس  هیآ 35 -) )
.دشاب هتشاد  دناوت  یم وا  يارب  يدوس  هچ  يروآدای  رکذت و  نیا  اما 

( تسین نینچ  « ) اّلک  » اـضاقت نیا  خـساپ  رد  دـننز و  یم وا  هنیـس  هب  ّدر  تسد  دـنک  هتـشذگ  ناربج  اـیند و  هب  تشگزاـب  ياـضاقت  رگا 
.دنیوگ یم

.تسا هدش  هتسب  رگید  هبوت  ياهرد  هک  ارچ  درادن  يا  هدیاف دبلط  شزوپ  شلامعا  زا  دنک و  هبوت  رگا  و 
.دوش یم راکشآ  زراب و  نونکم  قیاقح  همه  دوش و  یم هتشادرب  ناسنا  حور  بلق و  زا  اهباجح  زور  نآ  رد  يرآ !

401 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. يری نمل  میحجلا  تزرب  و  « ) ددرگ یم راکشآ  يا  هدننیب ره  يارب  مّنهج  زور ) نآ  رد   ) و : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  و  هیآ 36 -) )
عنام ایند  ملاع  ياهباجح  اما  هدرک » هطاحا  وس  ره  زا  ار  نارفاـک   » توبکنع هروس  هیآ 54  قبط  هکلب  دراد  دوجو  زین  نونکا  مه  منهج 
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.دنک یم روهظ  رتراکشآ  همه  زا  مّنهج  تسا  زیچ  همه  زورب  روهظ و  زور  هک  زور  نآ  یلو  تسا  نآ  تیؤر 

401 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

مه ینعم  رپ  هاـتوک و  هلمج  دـنچ  اـب  هدرک و  هراـشا  تماـیق  هنحـص  رد  ناـمیا  یب دارفا  ناـمرجم و  لاـح  عضو  هب  سپـس  هیآ 37 -) )
402 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مه  دنک و  یم نایب  ار  اهنآ  تشونرس 

(. یغط نم  اماف  « ) هدرک نایغط  هک  یسک  نآ  اما  : » دیامرف یم ار ، اهنآ  يراتفرگ  لماوع 

401 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. ایندلا ةایحلا  رثآ  و  « ) هتشاد مدقم  زیچ ) همه  رب   ) ار ایند  یگدنز  و  (- » هیآ 38 )

402 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. يوأملا یه  میحجلا  ناف  « ) تسوا هاگیاج  خزود  املسم  (- » هیآ 39 )
مدع زا  یـشان  ینیب  گرزب  دوخ  تسا و  ینیب  گرزب  دوخ  زا  یـشان  نایغط  اریز  دـنک  یم اهنآ  یتدـیقع  داسف  هب  هراشا  لوا  هلمج  رد 

.تسا هّللا  ۀفرعم 
نوریب تیدوبع  هداـج  زا  ار  دوخ  ياـپ  زگره  دـنیب و  یم فیعـض  کـچوک و  رایـسب  ار  دوـخ  دسانـشب  تمظع  هب  ار  ادـخ  هک  یـسک 

.دراذگ یمن
ار نآ  قرب  قرز و  اـیند و  رذـگ  دوز  تذـل  ناـسنا  هک  دوش  یم ببـس  ناـیغط  هک  ارچ  تساـهنآ  یلمع  داـسف  هب  هراـشا  مود  هلمج  و 

.درمشب مدقم  زیچ  همه  رب  ار  نآ  دنک و  باسح  شزرا  نیرتالاب 
همه رب  ایند  رادیاپان  یگدنز  حیجرت  لمع و  داسف  همـشچ  رـس  هدـیقع  داسف  نایغط و  دـنرگیدکی : لولعم  تلع و  تقیقح  رد  ود  نیا 

.هدش هراشا  نآ  هب  موس  هلمج  رد  هک  تسا  خزود  نازوس  شتآ  ود  نیا  ماجنا  رس  تسا و  زیچ 

402 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

ماـقم زا  هک  یـسک  نآ  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ینعم  رپ  رایـسب  هاـتوک و  هلمج  ود  رد  ناـیتشهب  فاـصوا  رکذ  هب  سپـس  هیآ 40 -) )
(. يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و   ...« ) دراد زاب  يوه  زا  ار  سفن  دشاب و  ناسرت  شراگدرورپ 

402 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

(. يوأملا یه  ۀنجلا  ناف  « ) تسوا هاگیاج  تشهب  اعطق  (- » هیآ 41 )
طرـش وا ، نامرف  تفلاخم  زا  ندیـسرت  راگدرورپ و  ماقم  نتخانـش  تسا ، تفرعم »  » زا یـشان  فوخ »  » ندش یتشهب  لوا  طرـش  يرآ !

ارچ یشکرس ، زا  نآ  نتشاد  زاب  سفن و  ياوه  رب  ّطلست  تسا  فوخ  تفرعم و  تخرد  هویم  لوا و  طرـش  هجیتن  تقیقح  رد  هک  مود 
.دریگ یم همشچ  رس  سفن  ياوه  زا  اهیتخبدب  دسافم و  ناهانگ و  مامت  هک 
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402 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

رد زور  نآ  رد  نادـب  ناکین و  تشونرـس  تمایق و  هراب  رد  هک  یبلاطم  بیقعت  رد  دـناد : یم ادـخ  طقف  ار  تماـیق  خـیرات  هیآ 42 -) )
هدیزگرب تمایق  هراب  رد  وت  زا  و  : » دیامرف یم هتفر ، داعم  نارکنم  ناکرـشم و  یگـشیمه  لاؤس  غارـس  هب  اجنیا  رد  دمآ ، نیـشیپ  تایآ 

403 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
(. اهاسرم نایا  ۀعاسلا  نع  کنولئسی  « ) دوش یم عقاو  ینامز  هچ  رد  هک  دنسرپ  یم

404 ص :  ۀیآ 43 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

دهاوخن هدوبن و  ربخ  اـب  تماـیق  عوقو  هظحل  زا  سک  چـیه  هک  دـنامهفب  اـهنآ  هب  هک  نیا  يارب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  نآرق  هیآ 43 -) )
(. اهارکذ نم  تنا  میف  ( !؟» راک هچ  نخس  نیا  يروآدای  اب  ار  وت  : » دیوگ یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  دوب ،

تاذ تاـصتخم  زا  هک  تسا  یبـیغ  ملع  نآ  زا  نیا  نارگید ، هب  دـسر  هـچ  اـت  تـسا ، ناـهنپ  وـت  زا  یتـح  تماـیق  عوـقو  خـیرات  ینعی 
! تسین یهار  نآ  هب  ار  يدحا  و  دشاب ، یم راگدرورپ 

404 ص :  ۀیآ 44 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

یلا  ) تسین هاگآ  شنامز  زا  ادخ  زج  سک  چـیه  و  تسا » وت  راگدرورپ  يوس  هب  تمایق )  ) نآ تیاهن  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 44 -) )
(. اهاهتنم کبر 

«. تسادخ دزن  اهنت  تمایق  عوقو  نامز  ملع  : » تسا هدمآ  زین  نامقل  هروس  هیآ 34  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا 

404 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

نم رذـنم  تنا  اـمنا  « ) دنـسرت یم نآ  زا  هک  تسا  یناـسک  نداد  میب  طـقف  وت  راـک  : » دـیازفا یم رتـشیب  حیـضوت  يارب  زاـب  هیآ 45 -) )
(. اهاشخی

.تسا نوریب  وت  یهاگآ  هفیظو و  ورملق  زا  تمایق  تقو  نییعت  اما  و  سب ، تسا و  نداد  میب  رادشه و  راذنا و  نیمه  وت  هفیظو 

404 ص :  ۀیآ 46 .....  (: 79) تاعزانلا ةروس 

نآ رد  اهنآ  : » دیامرف یم تسین ، يدایز  نامز  تمایق  ات  هک  تیعقاو  نیا  نایب  يارب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  ماجنا  رـس  و  هیآ 46 -) )
هدوبن رتشیب  نآ  حبص  ای  یهاگماش  زج  خزرب ) ایند و  رد   ) ناشفقوت یئوگ  هک  دننک  یم ساسحا  نینچ  دننیب  یم ار  تمایق  مایق  هک  زور 

(. اهاحض وا  ۀیشع  الا  اوثبلی  مل  اهنوری  موی  مهناک  «! ) تسا
مامت دننک  یم رکف  اهنآ  تمایق  مایق  ماگنه  هب  هک  دوش  یم یط  عیرس  زین  خزرب  نارود  و  درذگ ، یم تعرسب  ایند  هاتوک  رمع  يردق  هب 

.دوبن شیب  یتعاس  دنچ  نارود  نیا 
« تاعزان هروس  نایاپ  »

405 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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405 ص :  [ ..... 80  ] سبع هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 42  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

405 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: درک هصالخ  عوضوم  جنپ  رد  ناوت  یم ار  هروس  نیا  ياوتحم 
.تشادن یبسانم  دروخرب  وج  تقیقح يانیبان  درم  ربارب  رد  هک  یسک  هب  تبسن  دنوادخ  دیدش  باتع  - 1

.دیجم نآرق  تیمها  شزرا و  - 2
.دنوادخ ياهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  یساپسان  نارفک و  - 3

.رشب يرازگرکش  سح  کیرحت  يارب  تاناویح  ناسنا و  هیذغت  هنیمز  رد  وا  ياهتمعن  زا  يا  هشوگ نایب  - 4
.گرزب زور  نآ  رد  رافک  نانمؤم و  تشونرس  تمایق و  ثداوح  زا  يا  هدنهد ناکت  ياهتمسق  هب  هراشا  - 5

.تسا هروس  هیآ  نیتسخن  بسانت  هب  سبع »  » هب نآ  يراذگمان 

405 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. تسا شاشب  نادنخ و  شتروص  هک  دوش  یم رشحم  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  دناوخب  ار  سبع  هروس  هک  یسک  »

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

405 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 80) سبع ةروس 

هراشا

هیآ 1) )

405 ص :  لوزن ..... : نأش 

406 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یسک  دنوادخ  هک  دهد  یم ناشن  الامجا  هروس  زاغآ  هیآ  هد 
نیا اما  تسا ، هتـشاد  مدقم  یبلط  قح  يانیبان  رب  ار  يدـنمتورث  ینغ و  دارفا  ای  درف  هک  نیا  رطاخ  هب  هداد  رارق  باتع  دروم  اهنآ  رد  ار 

.تسا رظن  فالتخا  نآ  رد  تسیک ؟ باتع  دروم  صخش 
: هک تسا  نیا  هصاخ  هماع و  نارسفم  نایم  رد  روهشم 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  رگید ، یعمج  و  بلطملا ، دبع  نب  سابع  لهج ، وبا  هعیبر ، نب  ۀبتع  دننام  شیرق  نارـس  زا  يا  هدع
نیا رد  .دوش  رثؤم  اهنآ  لد  رد  نانخس  نیا  هک  تشاد  دیما  دوب و  مالسا  يوس  هب  اهنآ  توعد  غیلبت و  لوغـشم  ترـضح  نآ  دندوب و 

یتایآ درک  اضاقت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  و  دش ، سلجم  دراو  دوب  يریقف  ارهاظ  انیبان و  درم  هک  موتکم » ما  نب  هّللا  دبع   » نایم
دوبن هجوتم  اقیقد  اریز  تفرگ ، یمن مارآ  درک و  یم رارکت  ار  دوخ  نخـس  هتـسویپ  و  دـهد ، میلعت  وا  هب  دـناوخب و  وا  يارب  ار  نآرق  زا 

.تسا تبحص  لوغشم  یناسک  هچ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک 
نایامن شکرابم  هرهچ  رد  يدونـشخان  راثآ  و  دـش ، تحاران  ترـضح  هک  درک  عطق  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  مالک  ردـقنآ  وا 

، دنادرگرب ور  هّللا » دبع   » زا اذل  و  دنناگدرب ، نایانیبان و  دمحم  ناوریپ  دنیوگ : یم دوخ  شیپ  برع  نارس  نیا  تفگ : لد  رد  تشگ و 
.داد همادا  هورگ  نآ  اب  شنانخس  هب  و 

(. داد رارق  باتع  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  نیا  رد  و   ) دش لزان  تایآ  نیا  ماگنه  نیا  رد 
.تشاد یم یمارگ  هتسویپ  ار  هّللا » دبع   » ارجام نیا  زا  دعب  ادخ  لوسر 

نأش هک  ضرف  هب  درادـن و  دوجو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  روظنم  هک  دـنک  تلالد  احیرـص  هک  يزیچ  هیآ  رد  هتبلا 
نآ رد  دشاب  هتشاد  تمصع  ماقم  اب  تافانم  هک  يراک  تسین و  شیب  یئالوا  كرت  دح  رد  بلطم  نیا  دشاب  هتشاد  تیعقاو  قوف  لوزن 

.دوش یمن هدهاشم 

406 ص :  ریسفت ..... :

تایآ ریـسفت  غارـس  هب  دـش ، هتفگ  تایآ  لوزن  نأـش  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  بلط ! قح  ياـنیبان  هب  یئاـنتعا  یب رطاـخ  هب  دـیدش  باـتع 
(. یلوت سبع و  « ) تفاترب يور  و  دیشک ، مهرد  هرهچ  : » دیامرف یم تسخن  میور ، یم

407 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

407 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. یمعالا هءاج  نا  «! ) دوب هدمآ  وا  غارس  هب  یئانیبان  هک  نیا  زا  (- » هیآ 2 )

407 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. یکزی هلعل  کیردی  ام  و  ( ؟» دنک هشیپ  اوقت  یکاپ و  وا  دیاش  یناد  یم هچ  وت  (- » هیآ 3 )

407 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. يرکذلا هعفنتف  رکذی  وا  « ) دشاب دیفم  وا  لاح  هب  رکذت  نیا  ددرگ و  رّکذتم  قح ) نانخس  ندینش  زا   ) ای (- » هیآ 4 )
.دراذگ یم رثا  الامجا  وا  رد  يرادیب  نیا  و  دوش ، یم رادیب  دریگ و  یم دنپ  رکذت  زا  لقا  دوشن ال  اوقت  اب  كاپ و  دص  رد  دص  رگا  و 

407 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 80) سبع ةروس 
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(. ینغتسا نم  اما  « ) تسا رگناوت  هک  سک  نآ  اما  : » دیازفا یم هداد ، همادا  ار  باتع  نیا  سپس  هیآ 5 -) )

407 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. يدصت هل  تناف  «! ) يروآ یم يور  وا  هب  وت  (- » هیآ 6 )
.تسا یشکندرگ  نایغط و  أشنم  هک  يرورغ  تسا ، یهاوخدوخ  تورث و  رورغ  راتفرگ  وا  هک  یلاح  رد  يراد  وا  تیاده  هب  رارصا  و 

407 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. یکزی الا  کیلع  ام  و  « ) تسین وت  رب  يزیچ  دزاسن  كاپ  ار  دوخ  وا  رگا  هک  یلاح  رد  (- » هیآ 7 )
ار بلط  قح  يانیبان  یناوت  یمن دارفا  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  نیا  ربانب  لالم  ای  دنریگ  دـنپ  نآ  زا  هاوخ  .تسا  تلاسر  غالبا  اهنت  وت  هفیظو 

.دشاب ناشکندرگ  نیا  تیاده  وت  فده  دنچ  ره  يریگب ، هدیدان 

407 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 80) سبع ةروس 

و دیآ ، یم وت  غارس  هب  هک  یسک  اما  : » دیامرف یم باطخ  تروص  هب  نانچمه  دریگ و  یم رس  زا  ار  باتع  دیکأت و  رگید  راب  هیآ 8 -) )
(. یعسی كءاج  نم  اما  و  « ) دنک یم ششوک  یکاپ ) تیاده و  يارب  )

407 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. یشخی وه  و  « ) تسا ناسرت  ادخ  زا  و  (- » هیآ 9 )
.دنک هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  و  ددنب ، راک  هب  دونشب و  يرتشیب  قیاقح  ات  هداتسرف ، وت  لابند  هب  ار  وا  دنوادخ  زا  سرت  هزیگنا  نیمه  و 

407 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 80) سبع ةروس 

408 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهلت .) هنع  تناف   ) يزادرپ یم يرگید  هب  و  يوش » یم لفاغ  وا  زا  وت  (- » هیآ 10 )
نآرق مالـسا و  هک  تسا  مهم  تیعقاو  نیا  رگنایب  وا  ریغ  ای  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  هب  هاوخ  باـطخ  باـتع و  نیا 

دـنت و يریگ  عضوم سکع  هب  .تسا و  لـئاق  فعـضتسم  تاـقبط  زا  اـصوصخم  قـح  هار  ناگدـنیوپ  يارب  یـصاخ  مارتـحا  تیمها و 
.دراد دنا  هدش رورغم  تسم و  یهلا ، تمعن  روفو  رثا  رب  هک  اهنآ  ربارب  رد  ینشخ 

408 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 80) سبع ةروس 

یهجوت مک  یبلط  قح  يانیبان  هب  تبـسن  هک  دوب  هدـمآ  یـسک  شنزرـس  زا  نخـس  نآ  رد  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  هیآ 11 -) )
ار راک  نیا  زگره » : » دـیامرف یم هتخادرپ ، سوفن  رد  شریثأت  نآ و  كاپ  أدـبم  دـیجم و  نآرق  تیمها  هلأسم  هب  اـجنیا  رد  دوب ، هدومن 

(. الک  ) امن شومارف  هشیمه  يارب  ار  نآ  نکم و  رارکت 
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(. ةرکذت اهنا  « ) تسا يروآدای  رکذت و  نآرق )  ) نیا  » هک ارچ 
شرعش هاگ  هک  نآرق  دروم  رد  مالسا  نانمشد  ناکرـشم و  ياهتمهت  مامت  هب  دشاب  یخـساپ  قوف  هیآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

يا هلیسو تایآ  نیا  هکلب  تسین ، حیحص  اهتبـسن  نیا  زا  کی  چیه  دیوگ : یم نآرق  تناهک ، یعون  هاگ  و  رحـس ، هاگ  و  دندناوخ ، یم
.تسا هتفهن  شدوخ  رد  نآ  لیلد  نامیا و  یهاگآ و  يارب  تسا 

408 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. هرکذ ءاش  نمف  « ) دریگ یم دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 12 -) )
دـهاوخن و ات  هک  ناسنا  هدارا  يدازآ  رب  تسا  یلیلد  مه  و  تسین ، راـک  رد  يراـبجا  هارکا و  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراـشا مه  ریبعت  نیا 

.دریگ هرهب  نآرق  تایآ  زا  دناوت  یمن دریگن  تیاده  لوبق  رب  میمصت 

408 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ۀمرکم فحص  یف  « ) تسا تبث  یشزرا  رپ  حاولا  رد   » یهلا گرزب  تاملک  نیا  دیازفا : یم سپس  هیآ 13 -) )
و دوب ، هدـش  هتـشون  یحاولا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  لوزن  زا  لبق  نآرق  تایآ  هک  دـهد  یم ناشن  فحـص »  » هب ریبعت 

.شزرا رپ  ردقنارگ و  رایسب  یحاولا  دندروآ  یم دوخ  اب  ار  نآ  یحو  ناگتشرف 

408 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 80) سبع ةروس 

409 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا » هزیکاپ  ردقالا و  و   » حاولا فئاحص و  نیا  دیامرف : یم دعب  هیآ 14 -) )
(. ةرهطم ۀعوفرم  )

تـسد هک  تسا  نآ  زا  رتکاـپ  و  دنـشاب ، نآ  فـیرحت  رب  رداـق  اـی  و  دوـش ، زارد  نآ  يوـس  هب  نـالهاان  تسد  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب 
.ههبش کش و  داضت و  ضقانت و  هنوگره  زا  تسا  كاپ  زین  و  دنک ، هدولآ  ار  نآ  ناکاپان 

409 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ةرفس يدیاب  « ) تسا یناریفس  تسد  هب   » یهلا تایآ  نیا  هتشذگ ، نیا  زا  هیآ 15 -) )

409 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ةررب مارک  « ) راکوکین رادربنامرف و  ماقم و  الاو   » یناریفس هیآ 16 -) )
.دنتسه وا  تایآ  نابتاک  ای  یحو  ناریفس  هک  تسا  یهلا  ناگتشرف  اجنیا  رد  هرفس »  » زا روظنم 

راوگرزب ناریفـس  اب  دنک  لمع  نآ  هب  دشاب و  نآرق  ظفاح  هک  یـسک  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
«. دوب دهاوخ  یهلا  رادربنامرف 

هک نیا  هن  دنتسه ، اهنآ  ماگمه  و  هرفس »  » نیا فیدر  رد  نآرق  هب  نالماع  نارسفم و  ناظفاح و  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا 
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ماجنا یحو  نالماح  ناگتشرف و  راک  هیبش  يراک  ناظفاح ، نادنمشناد و  نیا  یتقو  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  دنشاب و  یم اهنآ  دوخ 
.دنریگ یم رارق  اهنآ  فیدر  رد  دنهد 

409 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 80) سبع ةروس 

اب دنوادخ ، برقم  ناگتشرف  هلیـسو  هب  همرکم  فحـص  رد  هک  یهلا  تیاده  بابـسا  همه  نیا  دوجو  اب  دیازفا : یم سپـس  هیآ 17 -) )
ساپسان رفاک و  ردقچ  ناسنا ، نیا  رب  گرم   » دوش یمن قح  میلست  ساپـسان  شکرـس و  ناسنا  نیا  مه  زاب  هدش ، لزان  تارکذت ، عاونا 

(. هرفکا ام  ناسنالا  لتق  ( !؟» تسا

409 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 80) سبع ةروس 

: دیامرف یم هیآ  نیا  رد  رورغ  نیا  نتسکش  مه  رد  يارب  تسا  رورغ  ابلاغ  اهیساپسان  اهیشکرس و  همشچ  رـس  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 18 -) )
(. هقلخ ء  یش يا  نم  ( ؟» تسا هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  ار  وا   » دنوادخ

409 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. هردقف هقلخ  ۀفطن  نم  « ) تخاس نوزوم  درک و  يریگ  هزادنا سپس  و  دیرفآ ، يزیچان  هفطن  زا  ار  وا  (- » هیآ 19 )
410 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وا ، يدوجو  داعبا  مامت  يریگ  هزادنا هفطن و  زا  ناسنا  شنیرفآ  رد  تقد 

.تسا هّللا  ۀفرعم  یسانشادخ و  يارب  لیلد  نیرتهب  دوخ  شیاهزاین  شیاهدادعتسا و  شرکیپ ، ءاضعا 
قامعا نیمز و  نامسآ و  دناوت  یم هک  دیـشخب  یئاناوت  تردق و  همه  نیا  ار  فیعـض  دوجوم  نیا  هک  یئادخ  نآ  تسا  گرزب  هچ  و 

.دزاس شیوخ  نامرف  رخسم  ار  دوخ  طیحم  ياهورین  همه  و  دهد ، رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  اهایرد 

410 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. هرسی لیبسلا  مث  « ) درک ناسآ  وا  يارب  ار  هار  سپس  : » دیازفا یم نخس  نیمه  همادا  رد  هیآ 20 -) )
.دومن ناسآ  لهس و  ایند  نیا  هب  ار  وا  لاقتنا  هار  سپس  و  ردام ، مکش  رد  نینج  شرورپ  لماکت  هار 

هب شتروص  الاب و  فرط  هب  وا  رـس  هک  دراد  رارق  ردام  مکـش  رد  نانچ  نآ  دلوت  تاظحل  زا  لبق  هک  تسا  نیا  ناسنا  دلوت  بئاجع  زا 
هب وا  رس  ددرگ  یم هنوگژاو  ناهگان  دوش  یم رداص  دلوت  نامرف  هک  یماگنه  یلو  تسا ، محر  نییاپ  تمـسق  رد  وا  ياپ  ردام و  تشپ 

.دنک یم ناسآ  لهس و  ردام  وا و  يارب  ار  دلوت  رما  عوضوم  نیمه  و  دیآ ، یم نییاپ  فرط 
تیاده ریـسم  رد  دشر  نآ  زا  دعب  و  زئارغ ، دشر  ّومن و  سپـس  و  یکدوک ، نارود  رد  یمـسج  دشر  ّومن و  ریـسم  رد  زین  دلوت  زا  دعب 

.تسا هتخاس  ناسآ  لهس و  وا  يارب  ءایبنا  توعد  لقع و  قیرط  زا  ار  همه  نامیا ، يونعم و 

410 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 80) سبع ةروس 

ربق رد  دناریم و  ار  وا  دـعب  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  ینالوط  هار  نیا  ندومیپ  زا  دـعب  ناسنا  رمع  ینایاپ  هلحرم  هب  سپـس  هیآ 21 -) )
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(. هربقاف هتاما  مث  « ) دومن ناهنپ 
كاپ رظن  ره  زا  دیاب  اهناسنا  هدرم  هک  شخب  ماهلا  تسا  يروتسد  زامن ) نفک و  لسغ و  زا  دعب   ) ناگدرم ندب  ندرک  نفد  هب  روتـسد 

! اهنآ هدنز  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  مرتحم  و 

410 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 80) سبع ةروس 

ازج باـسح و  يارب  و   ) هدـنز ار  وا  دـهاوخب  هک  هاـگره  سپـس  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، اـهناسنا  زیخاتـسر  هـلحرم  هـب  دـعب  هیآ 22 -) )
(. هرشنا ءاش  اذا  مث  « ) دنک یم روشحم )

410 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 80) سبع ةروس 

نآ ات  دوب  شزرا  یب يا  هفطن تروص  هب  هک  زور  نآ  زا  ناسنا ، هب  تبـسن  یهلا  بهاوم  همه  نیا  اب  دیامرف : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
411 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هار  و  دراذگ ، ایند  نیا  رد  مدق  هک  زور 

ادـیپ ار  دوخ  حیحـص  هار  ناـسنا  نیا  زاـب  ددرگ  یم ناـهنپ  ربـق  رد  دور و  یم اـیند  نیا  زا  سپـس  درک و  یط  لاـمک  يوس  هب  ار  دوـخ 
(. هرما ام  ضقی  امل  الک  « ) تسا هدرکن  تعاطا  هداد ، نامرف  ادخ )  ) ار هچنآ  زونه  وا  درادنپ ، یم وا  هک  تسین  نینچ   » دنک یمن

411 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 80) سبع ةروس 

تحارـص اب  زین  هدنیآ  تایآ  و  تفگ ، یم داعم  هلأسم  زا  نخـس  لبق  تایآ  هک  اجنآ  زا  درگنب ! دوخ  ياذغ  هب  دـیاب  ناسنا  هیآ 24 -) )
نایب قیرط  زا  هک  داعم  هلأسم  يارب  تسا  یلیلد  هلزنم  هب  ثحب  دروم  تایآ  هک  دسر  یم رظن  هب  دیوگ ، یم نخس  هلأسم  نیا  زا  يرتشیب 

- تسا ناهایگ  ملاع  رد  داعم  یعون  دوخ  هک  ناراب - لوزن  هلیـسو  هب  هدرم  ياهنیمز  يایحا  نینچمه  و  زیچ ، همه  رب  دـنوادخ  تردـق 
.دنک یم تابثا  ار  زیخاتسر  ناکما 

يرازگرکـش سح  دیوگ  یم نخـس  هداد  رارق  نایاپراهچ  ناسنا و  رایتخا  رد  ادـخ  هک  یئاهاذـغ  عاونا  زا  تایآ  نیا  نوچ  نمـض  رد 
.دنک یم توعد  هّللا  تفرعم  معنم و  تخانش  هب  ار  وا  دزیگنا و  یم رب  ار  ناسنا 

(. هماعط یلا  ناسنالا  رظنیلف  « ) درگنب نآ ) شنیرفآ  و   ) شیوخ ياذغ  هب  دیاب  ناسنا  : » دیامرف یم تسخن 
يدوز هب  دـسرن  وا  هب  رگا  و  دوش ، یم وا  دوجو  تفاب  وزج  ینوگرگد  کی  اب  هک  تسوا  ياذـغ  ناسنا  هب  یجراخ  ءایـشا  نیرتکیدزن 

ناهایگ و قیرط  زا  هک  يداوم  مه  نآ  یئاذـغ  داوم  يور  تادوجوم  مامت  ناـیم  زا  نآرق  لـیلد  نیمه  هب  و  دریگ ، یم شیپ  ار  اـنف  هار 
.تسا هدرک  هیکت  دوش  یم ناسنا  دیاع  ناتخرد ،

، یئاذـغ داوم  نیا  نامتخاس  رد  هشیدـنا  تقد و  ینعم  هب  هاگن  هکلب  تسین ، يرهاظ  ياشامت  ندرک » هاگن   » زا روظنم  هک  تسا  نشور 
.تساهنآ قلاخ  رد  هشیدنا  سپس  و  دراد ، ناسنا  دوجو  رد  هک  یفرگش  تاریثأت  و  نآ ، شخبتایح  ءازجا  و 

؟ عورشمان ای  عورشم  مارح ؟ ای  لالح  هدرک ، هیهت  یهار  هچ  زا  ار  اهنآ  هک  درگنب  اقیقد  زین  و 
412 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماعط »  » زا روظنم  هک  تسا  هدمآ  هدش  لقن  نیموصعم  زا  هک  تایاور  زا  یضعب  رد 

؟ هتفرگ یسک  هچ  زا  ار  نآ  هک  درگنب  دیاب  تسا ، ناسنا  حور  ياذغ  هک  تسا  یشناد  ملع و  اجنیا  رد 
همـشچ رـس  زا  ادابم  تساجک  تسوا  یناـحور  ياذـغ  هک  وا  شناد  ملع و  یلـصا  همـشچ  رـس  هک  درگنب  تسرد  دـیاب  ناـسنا  يرآ !
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.دنکفا تکاله  هب  ای  دنک  رامیب  ار  وا  ناج  حور و  دوش و  هیذغت  يا  هدولآ

412 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 80) سبع ةروس 

انا « ) میتخیر ورف  نامـسآ  زا  ناوارف  بآ  ام  : » دیامرف یم هتخادرپ ، نآ  عبانم  یئاذـغ و  داوم  نیا  یلیـصفت  حرـش  هب  سپـس  هیآ 25 -) )
(. ابص ءاملا  انببص 

مامت میناد  یم و  دوش ، یم لزان  نامـسآ  زا  راـگدرورپ  فطل  هب  ناوارف  رادـقم  هب  هراومه  تسا  تاـیح  هیاـم  نیرتمهم  هک  بآ  يرآ !
.دنریگ یم ناراب  زا  ار  دوخ  یبآ  رئاخذ  بآ ، ياههاچ  اهتانق و  اه ، همشچ اهرهن ،

412 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 80) سبع ةروس 

دور یم نیمز »  » ینعی رگید  مهم  نکر  غارـس  هب  تسا ، ناهایگ  شیور  مهم  ناکرا  زا  یکی  هک  بآ  عوضوم  رکذ  زا  دعب  هیآ 26 -) )
(. اقش ضرالا  انققش  مث  « ) میتفاکش مه  زا  ار  نیمز  سپس  : » دیازفا یم و 

نآ اب  يا  هناوج هک  تسا  بئاجع  زا  یکی  نیا  یتسار  هب  و  تسا ، ناهایگ  ياه  هناوج هلیسو  هب  نیمز  نتفاکـش  هب  هراشا  نتفاکـش  نیا 
.دروآ یم نوریب  رس  هدرک ، روبع  اهگنس  يالبال  زا  اهناتسهوک  رد  هاگ  و  دفاکش ، یم ار  تخس  ياهکاخ  تفاطل  یمرن و  همه 

.دشاب زاغآ  رد  نآ  حطس  ياهگنس  ندش  درخ  نیمز  نتفاکش  زا  روظنم  دراد  لامتحا  و 
هتفاکش اهنیمز  سپـس  و  دنراب ، یم ورف  اهناراب  لوا  دهد  یم ناشن  هک  تسا  نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  هب  هراشا  هیآ  بیترت  نیا  هب 

.دراد همادا  زین  زورما  هک  هتفرگ  تروص  لمع  نیا  تسخن  ياهزور  رد  اهنت  هن  دندرگ ، یم تعارز  هدامآ  دنوش و  یم

412 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 80) سبع ةروس 

ناسنا ياذغ  یساسا  ناکرا  زا  هک  اهیندیئور  زا  تمسق  تشه  هب  كاخ »  » و بآ »  » ینعی یساسا  نکر  ود  نیا  رکذ  زا  دعب  هیآ 27 -) )
ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ابح .) اهیف  انتبناف  « ) میدنایور یناوارف  ياه  هناد نآ  رد  و  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  تسا  تاناویح  ای 

413
یطحق دوش  عطق  یلاسکشخ  رثا  رب  لاس  کی  رگا  هک  ییاه  هناد تسا ، تاناویح  عاونا  ناسنا و  هیذغت  یلصا  هیام  هک  یئاذغ  ياه  هناد

.دنور یم ورف  تمحز  رد  همه  اهناسنا  دریگ و  یم ارف  ار  ناهج  مامت  یگنسرگ  و 

413 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ابضق ابنع و  و  « ) رایسب يزبس  روگنا و  نینچمه )  ) و : » دیازفا یم دعب  هلحرم  رد  و  هیآ 28 -) )
هب ار  نآ  هدـش و  هتفهن  هویم  نیا  رد  هک  تسا  یناوارف  یتاـیح  یئاذـغ و  داوم  رطاـخ  هب  اـه  هویم ماـمت  ناـیم  زا  روـگنا ) « ) بنع  » رکذ

.تسا هدروآرد  لماک  ياذغ  کی  تروص 
یلو هدش ، قالطا  ود  ره  رب  نآرق  تایآ  رد  و  روگنا » تخرد   » هب مه  دوش و  یم هتفگ  روگنا »  » هب مه  بنع »  » هک دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

.تسا روگنا  نامه  بسانم  اجنیا  رد 
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ياـه هشیر مه  يا و  هتوب ياـه  هویم مه  و  دوـش ، یم لـماش  ار  یندروـخ  ياـهیزبس  مه  هک  دراد  يا  هدرتـسگ ینعم  اـجنیا  رد  بضق » »
.ار یئاذغ 

413 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. الخن انوتیز و  و  « ) ناوارف لخن  نوتیز و  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 29 -) )
یئاذـغ داوم  نیرتـمهم  زا  اـمرخ »  » مه و  نوتیز »  » مه هک  هدـش  تباـث  زورما  هک  ارچ  تسا  نشور  شلیلد  زین  هویم  ود  نیا  يور  هیکت 

.تسا نیرفآ  تمالس  دیفم و  شخبورین و 

413 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ابلغ قئادح  و   ) گنراگنر ياه  هویم عاونا  اب  تخردرپ » ياهغاب  و  : » دیازفا یم دعب  هلحرم  رد  و  هیآ 30 -) )

413 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ابا ۀهکاف و  و  « ) هاگارچ هویم و  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 31 -) )
.دشاب ناهایگ  ندیچ  ای  تاناویح و  ندیرچ  هدامآ  هک  تسا  یهاگارچ  وردوخ و  ناهایگ  ینعم  هب  ّبا » »

یلک روطب  هویم  اجنیا  رد  و  دوب ، هدـش  حرطم  صوصخلاب  اه  هویم زا  یـضعب  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  دـیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
ریسفت هدیزگرب  هنوگچ  تشاد ، اهغاب  ياه  هویم هب  رظن  ارهاظ  تفگ  یم اهغاب  زا  نخس  هک  لبق  هیآ  رد  هتـشذگ  نیا  زا  و  هدش ، حرطم 

414 ص : ج5 ، هنومن ،
؟ تسا هدش  حرطم  اجنیا  رد  هویم  رگید  راب 

هب لخن ) تخرد  هنیرق  هب   ) امرخ نوتیز و  روگنا و  دـننام  هدـش  رکذ  صوصخلاب  اه  هویم زا  یـضعب  هک  نیا  اـما  میئوگ : یم خـساپ  رد 
رکذ اهغاب ) « ) قئادـح  » زا هناگادـج  هویم ) « ) ههکاف  » ارچ هک  نیا  اما  و  دـنراد ، اه  هویم نایم  زا  هک  تسا  يا  هداـعلا قوف  تیمها  رطاـخ 
.نآ دننام  ملاس و  ياوه  توارط و  ابیز ، هرظنم  دنراد ، زین  هویم  زا  ریغ  يرگید  عفانم  اهغاب  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  هدش ؟

لیبجنز و نیچراد و  ياچ و  دننام   ) دنتسه یئاذغ  داوم  ءزج  رگید ، یضعب  تسوپ  هشیر و  ناتخرد و  زا  یضعب  گرب  هتشذگ  نیا  زا 
مه هدـمآ ، قوف  تایآ  رد  هچنآ  میناد  یم تسا و  تاناویح  يارب  یبسانم  كاروخ  ناتخرد  زا  يرایـسب  ياهگرب  هوالع  هب  نآ ) لاثما 

.ار ناویح  كاروخ  مه  دوش ، یم لماش  ار  ناسنا  كاروخ 

414 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. مکماعنال مکل و  اعاتم  « ) دشاب ناتنایاپراچ  امش و  يریگ  هرهب يارب  يا  هلیسو ات  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  و  هیآ 32 -) )
.دوش یم دنم  هرهب عتمتم و  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  عاتم » »

414 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 80) سبع ةروس 
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ثداوح زا  يا  هشوگ داعم و  نایب  هب  يویند ، معن  یهلا و  بهاوم  زا  یهجوت  لباق  تمـسق  رکذ  زا  دـعب  زیخاتـسر : هحیـص  هیآ 33 -) )
تسا و رذـگ  دوز  دـشاب  هچ  ره  عاتم  بهاوم و  نیا  هک  دـنک  مالعا  وسکی  زا  ات  دزادرپ ، یم نارفاک  نانمؤم و  تشونرـس  زیخاتـسر و 

.داعم هلأسم  رب  زیچ و  همه  رب  دنوادخ  تردق  رب  تسا  یلیلد  اهنیا  دوجو  رگید  يوس  زا  و  دراد ، ینایاپ  هطقن 
تءاج اذاف   ) دنور یم ورف  یقیمع  هودنا  رد  نامرجم  نارفاک و  دیایب » زیخاتسر ] هحیص  بیهم -[  يادص  نآ  هک  یماگنه  : » دیامرف یم

(. ۀخاصلا
هدنز ار  ناگمه  دـشاب و  یم تایح  يرادـیب و  هحیـص  هک  یمیظع  هحیـص  نامه  تسا ، روص » مود  هخفن   » هب هراشا  اجنیا  رد  هّخاص » »

.دنک یم توعد  رشحم  هصرع  هب  هدرک ،

414 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. هـیخا نـم  ءرملا  رفی  موـی  « ) دزیرگ یم دوـخ  ردارب  زا  ناـسنا  هـک  زور  نآ  رد  : » دـیازفا یم نآ  زا  دـعب  هلــصافالب  اذـل  و  هیآ 34 -) )
415 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دوش یم نازیرگ  وا  زا  یلکب  زورما  وا ، رکف  رد  دوب و  وا  دای  هب  اج  همه  دوب و  ربارب  ناج  اب  هک  يردارب  نامه 

415 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. هیبا هما و  و  « ) شردپ ردام و  زا  نینچمه )  ) و (- » هیآ 35 )

415 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. هینب هتبحاص و  و  « ) شنادنزرف نز و  و  (- » هیآ 36 )
زا هکلب  دـیامن  یم شومارف  طقف  هن  دنتـسه  دـنزرف  نز و  ردام و  ردـپ و  ردارب و  هک  ار  شناکیدزن  نیرتکیدزن  ناسنا  بیترت  نیا  هب  و 

ادـج شقئالع  اهدـنویپ و  مامت  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  رـشحم  تشحو  لوه و  دـهد  یم ناـشن  نیا  دـنک و  یم رارف  اـهنآ 
.دنک یم

415 ص :  ۀیآ 37 .....  (: 80) سبع ةروس 

دوخ هب  الماک  ار  وا  هک  دراد  یعـضو  اهنآ  زا  مادک  ره  زور  نآ  رد  : » دیامرف یم هدرک ، نایب  ار  رارف  نیا  لیلد  هیآ  نیا  رد  هیآ 37 -) )
(. هینغی نأش  ذئموی  مهنم  ئرما  لکل  « ) دزاس یم لوغشم 

ناسنا تمایق  زور  رد  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
؟ دتفا یم شیمیمص  تسود  دای  هب 

دنیبب ات  تسا  لامعا  شجنـس  نازیم  ياپ  لوا  دتفا : یمن سک  چیه  دای  هب  اهنآ  رد  سک  چـیه  هک  تسا  فقوم  هس  : » دومرف خـساپ  رد 
هک تسا  یماگنه  هب  سپـس  و  هن ؟ ای  درذـگ  یم نآ  زا  اـیآ  دـنیبب  اـت  تسا  طارـص  رب  سپـس  کبـس ؟ اـی  تسا  نیگنـس  شنازیم  اـیآ 
رد هک  تسا  فقوم  هس  نیا  پچ ؟ تسد  ای  دنهد  یم شتـسار  تسد  هب  ار  نآ  دـنیبب  ات  دـنهد  یم اهناسنا  تسد  هب  ار  لامعا  ياه  همان
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ردپ و هن  و  نادنزرف ، هن  صلخم ، ناتسود  هن  کیدزن ، دارفا  هن  نابرهم ، رای  هن  یمیمص ، تسود  هن  تسین ، یـسک  رکف  هب  یـسک  اهنآ 
« .تسا لوغشم  دوخ  هب  یفاک  ردق  هب  یسک  ره  زور  نآ  رد  دیامرف : یم لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  ردام ،

415 ص :  ۀیآ 38 .....  (: 80) سبع ةروس 

ینارون هداشگ و  زور  نآ  رد  یئاه  هرهچ : » دـیوگ یم هتخادرپ ، زور  نآ  رد  نارفاک  ناـنمؤم و  لاـح  یگنوگچ  هب  سپـس  هیآ 38 -) )
(. ةرفسم ذئموی  هوجو  « ) تسا

415 ص :  ۀیآ 39 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ةرشبتسم ۀکحاض  « ) تسا رورسم  نادنخ و  (- » هیآ 39 )

415 ص :  ۀیآ 40 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ةربغ اهیلع  ذئمؤی  هوجو  و  « ) تسا دولآ  رابغ  زور  نآ  رد  یئاهتروص  و  (- » هیآ 40 )
416 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

416 ص :  ۀیآ 41 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ةرتق اهقهرت  « ) تسا هدناشوپ  ار  نآ  یکیرات  دود  و  (- » هیآ 41 )

416 ص :  ۀیآ 42 .....  (: 80) سبع ةروس 

(. ةرجفلا ةرفکلا  مه  کئلوا  «! ) دنرجاف نارفاک  نامه  نانآ  (- » هیآ 42 )
.ددرگ یم نایامن  ناشیاه  هرهچ رد  اهناسنا  ءوس  لامعا  دئاقع و  راثآ  تمایق  هنحص  رد  هک  دوش  یم هدافتسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا  زا 

ياـهیتحاران مه  دـشاب ، ینورد  تـالاح  رگناـیب  دـناوت  یم يزیچ  ره  زا  شیب  تروص  گـنر  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هوجو »  » هب ریبعت 
.ینامسج ياهیتحاران  مه  یحور و  يرکف و 

« سبع هروس  نایاپ  »
417 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

4017 ص :  [ ..... 81  ] ریوکت هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 29  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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417 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دنز یم رود  روحم  ود  رب  اتدمع  هروس  نیا  ياوتحم 
.تسا زیخاتسر  زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  رد  میظع  ياهینوگرگد  تمایق و  زا  یئاه  هناشن رگنایب  هروس  نیا  زاغآ  تایآ  - 1

ياهدـنگوس اب  تمـسق  نیا  و  دـیوگ ، یم نخـس  یناـسنا  سوفن  رد  شریثأـت  نآ و  هدـنروآ  نآرق و  تمظع  زا  هروس  مود  شخب  - 2
.تسا هارمه  ییاوتحم  رپ  هدننک و  رادیب 

417 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

زا ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب  ار  ترّوـک  سمّـشلا  اذا  هروـس  هک  یـسک  : » میناوـخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. دنک یم ظفح  دوش  یم هدوشگ  شلمع  همان  هک  ماگنه  نآ  رد  یئاوسر 

؟ هتشگ نایامن  امش  رد  يریپ  راثآ  دوز  ردق  نیا  ارچ  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  هک  میناوخ  یم يرگید  ثیدح  رد 
اهنیا رد  تماـیق  كاـنلوه  ثداوح  ناـنچ  نآ  اریز  درک » ریپ  ارم  ترّوک ، سمّـشلا  اذا  و  ّمع ، تالـسرم ، هعقاو ، دوه ، هروـس  : » دوـمرف

.دنک یم سردوز  يریپ  راتفرگ  ار  يرادیب  ناسنا  ره  هک  تسا  هدش  میسرت 
.دشاب لمع  نامیا و  یهاگآ و  همشچ  رس  هک  تسا  یتوالت  روظنم  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  هدمآ  الاب  تایاور  رد  هک  یتاریبعت 

418 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

418 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

ناکت زیگنا و  ناجیه  هاتوک و  تاراشا  هب  میتفگ  هکناـنچ  هروس  نیا  زاـغآ  رد  دوش ! هدـیچیپ  تاـنئاک  راـموط  هک  زور  نآ  هیآ 1 -) )
و دـهد ، یم ریـس  یبیجع  ملاوع  رد  ار  ناسنا  هک  مینک  یم دروخرب  زیخاتـسر  زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  كاـنلوه  ثداوح  زا  يا  هدـنهد

.دنک یم وگزاب  ار  اه  هناشن نیا  زا  هناشن  تشه  اعومجم 
(. تروک سمشلا  اذا  « ) دوش هدیچیپ  مه  رد  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیامرف یم تسخن 

يا هدرـشف زاگ  تروص  هب  نآ  داوم  مامت  هک  يا  هزادنا هب  نازوس  غاد و  هداعلا  قوف  تسا  يا  هرک رـضاح  لاح  رد  دیـشروخ  میناد  یم
طـسو رد  نیمز  هرک  رگا  تساهنآ و  عافترا  رتمولیک  رازه  اهدص  هک  دـشک  یم هنابز  ینازوس  ياه  هلعـش شدرگادرگ  رد  هدـمآرد و 
هناتـسآ رد  ناهج و  نیا  نایاپ  رد  یلو  دوش ! یم زاگ  یتشم  هب  لیدـبت  رتسکاـخ و  مد  رد  دوش  راـتفرگ  میظع  ياـه  هلعـش نیا  زا  یکی 

دوش یم هتساک  نآ  مجح  زا  و  دیارگ ، یم یشوماخ  هب  نآ  یئانشور  دوش ، یم عمج  اه  هلعش نآ  و  دنیـشن ، یم ورف  ترارح  نیا  تمایق 
«. ریوکت  » ینعم تسا  نیا  و 

.دور یم یشوماخ  یکیرات و  هب  ور  اجیردت  دیشروخ » تباث   » تسا و سکعنم  زین  زورما  شناد  ملع و  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

418 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. تردکنا موجنلا  اذا  و  « ) دنوش غورف  یب ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 2 -) )
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418 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. تریس لابجلا  اذا  و  « ) دنیآرد تکرح  هب  اههوک  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیامرف یم زیخاتسر  هناشن  نیموس  رد  هیآ 3 -) )
ار هراب  نیا  رد  رتشیب  حرـش  دننک - یم یط  ار  یفلتخم  لحارم  اههوک  تمایق  هناتـسآ  رد  هک  دوش  یم هدافتـسا  نآرق  فلتخم  تایآ  زا 

.دییامرف هعلاطم  أبن  هروس  هیآ 20  ریسفت  رد  دلج  نیمه  رد 
419 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

419 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. تلطع راشعلا  اذا  و  « ) دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  لاوما  نیرتشزرا  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 4 -) )
تـسا هچب  ندروآ  هناتـسآ  رد  و  هتـشذگ ، وا  لمح  رب  هام  هد  هک  تسا  يرادراب  هداـم  رتش  ینعم  هب  لـصا  رد  ءارـشع »  » عمج راـشع » »

.ددرگ یم رهاظ  وا  ناتسپ  رد  ناوارف  ریش  و  دوش ، یم دلوتم  وا  زا  يرگید  رتش  هک  درذگ  یمن يزیچ  ینعی 
.دش یم بوسحم  برع  لاوما  نیرتشزرا  اب  يرتش  نینچ  تشگ  لزان  تایآ  نیا  هک  زور  نآ  رد 

.دنک یم شومارف  ار  شیوخ  لاوما  نیرتسیفن  یناسنا  ره  هک  تسا  يردق  هب  زور  نآ  تشحو  لوه و  تدش  تسا  نیا  روظنم 

419 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. ترشح شوحولا  اذا  و  « ) دنوش عمج  شوحو  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
ثداوح تشحو  تدـش  یلو  دـندرک ، یم رارف  دندیـسرت و  یم رگیدـکی  زا  و  دـندوب ، رود  مه  زا  يداع  لاح  رد  هک  یتاناویح  نامه 

اب دـنهاوخ  یم یئوگ  دـننک ، یم شومارف  ار  زیچ  همه  و  دـنک ، یم عمج  مه  درگ  ار  اهنیا  هک  تسا  نانچ  نآ  تمایق  هناتـسآ  كانلوه 
.دنهاکب دوخ  تشحو  سرت و  تدش  زا  ناشعامتجا  نیا 

! دنک یم هچ  اهناسنا  اب  دریگ  یم اهنآ  زا  ار  یشحو  تاناویح  هژیو  صئاصخ  كانلوه  ياه  هنحص نآ  یتقو  رگید : ریبعت  هب  و 

419 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. ترجس راحبلا  اذا  و  «! ) دنوش هتخورفارب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 6 -) )
هناتـسآ رد  هک  تسین  دـیعب  تسا ، لاعتـشا  لباق  تخـس  ود  ره  هک  هتفای  بیکرت  نژوردـیه »  » و نژیـسکا »  » هداـم ود  زا  بآ  میناد  یم

.دندرگ شتآ  هچراپکی  هب  لیدبت  دنوش و  هیزجت  هک  دریگ  رارق  راشف  تحت  نانچ  اهایرد  بآ  تمایق 

419 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  گرزب  زور  نآ  هعیلط  نیتسخن  هب  تسا  زیخاتـسر  تامّدقم  زا  هک  میظع  لوحت  شـش  رکذ  زا  دعب  هیآ 7 -) )
420 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تجوز .) سوفنلا  اذا  و  « ) ددرگ نیرق  دوخ  ناسمه  اب  سک  ره  هک  ماگنه  نآ  رد  «و 

فالخ رب  لامّشلا ، باحصا  اب  لامّشلا  باحصا  و  نیمیلا ، باحـصا  اب  نیمیلا  باحـصا  ناراکدب ، اب  ناراکدب  و  ناحلاص ، اب  ناحلاص 
لصفلا موی  هک  تمایق  رد  یلو  حلاصان  حلاص ، رـسمه  هاگ  و  تسا ، كرـشم  نمؤم ، هیاسمه  هاگ  دنا ، هتخیمآ مه  اب  همه  هک  ایند  نیا 
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.دنوش یم ادج  مه  زا  الماک  فوفص  نیا  تساهیئادج  زور  و 

420 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

: دیازفا یم هتفر ، زیخاتسر  ثداوح  زا  رگید  یکی  غارس  هب  سپس  هیآ 8 -) )
(. تلئس ةدؤوملا  اذا  و  :« ) دوش لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  «و 

420 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. تلتق بنذ  ياب  ( !؟» دندش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  (- » هیآ 9 )
نآرق رد  هک  تسا  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  هدـیدپ  برع  تیلهاج  رـصع  ياـه  هدـیدپ نیرت  هنایـشحو نیرت و  كاـندرد زا  یکی 

.دنک یم ییامندوخ  زین  ریخا  نورق  تیلهاج  رد  يرگید  لاکشا  هب  هلأسم  نیا  فسأت  تیاهن  اب  هدش ، هراشا  نآ  هب  ررکم  دیجم 
مهیلع تیب  لها  تدوم  عطق  ای  و  محر ، عطق  هنوگره  لماش  هک  اجنآ  ات  هدش ، هداد  هعـسوت  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تایاور  زا  یـضعب  رد 

.دوش یم مالّسلا 
یناسک روظنم  انتّدوم  یف  لتق  نم  : » دومرف دش  لاؤس  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  هک  یماگنه  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد 

«. دنوش یم هتشک  ام  یتسود  تبحم و  قیرط  رد  هک  تسا 
.دشاب یم يا  هعسوت نینچ  لباق  نآ  موهفم  كالم و  یلو  میتفگ ، هک  تسا  نامه  هیآ  رهاظ  هتبلا 

420 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

هدـمآ زیخاتـسر  لوا  هلحرم  دروم  رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  همه ؟ میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم  زور  نآ  هیآ 10 -) )
هک ماگنه  نآ  رد  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  لامعا  یـسرباسح  رگید و  ملاع  روهظ  زورب و  ینعی ، نآ  مود  هلحرم  هب  اجنیا  رد  دوب ،

(. ترشن فحصلا  اذا  و  « ) دوش هدوشگ  لامعا  ياه  همان
، دنـسرب دوخ  باسح  هب  ناشدوخ  دـنناوخب و  ات  تساـهنآ ، ناـبحاص  مشچ  ربارب  رد  مه  تماـیق  رد  لاـمعا  ياـه  هماـن ندـش  هدوشگ 
ناراـکوکین و يارب  تسا  یقیوـشت  دوـخ  هک  نارگید ، مـشچ  ربارب  رد  مـه  تـسا و  هدـمآ  هیآ 14  ءارـسا  هروس  رد  هک  هنوـگ  ناـمه

.ناراکدب يارب  تسا  یجنر  تازاجم و 
421 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

421 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

رد هک  ییاه  هدرپ نیا  تطشک .) ءامسلا  اذا  و  « ) دوش هتفرگرب  نامسآ  يور  زا  هدرپ  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 11 -) )
ناهج نیا  نورد  هک  ار  خزود  تشهب و  ای  ناگتـشرف  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  و  هدـش ، هدـنکفا  الاب  ملاع  هدام و  ناهج  رب  ایند  نیا 

.دننیب یم ار  یتسه  ملاع  قیاقح  اهناسنا  و  دور ، یم رانک  دننیبب  تسا 
هنوگ نامه  تسا ، نآ  هدـهاشم  زا  عنام  ایند  ملاع  ياهباجح  اه و  هدرپ یلو  تسا ، دوجوم  زورما  مه  منهج  هبوت  هروس  هیآ 49  قباطم 
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.تسا ناراکزیهرپ  يارب  هدامآ  نونکا  مه  زین  تشهب  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  قباطم  هک 
.تسا نیون  تایح  یگدنز و  هب  اهناسنا  تشگزاب  هلحرم  ینعی  زیخاتسر ، مود  هلحرم  ثداوح  هب  رظان  قوف  هیآ  لاح  ره  هب 

421 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. ترعس میحجلا  اذا  و  « ) ددرگ رو  هلعش خزود  هک  ماگنه  نآ  رد  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  و  هیآ 12 -) )

421 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. تفلزا ۀنجلا  اذا  و  « ) دوش کیدزن  ناراکزیهرپ ) هب   ) تشهب هک  نامز  نآ  رد  و  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  و  هیآ 13 -) )
حیرـصت اجنآ  رد  هدـشن و  نیقتم »  » مان هب  حیرـصت  اجنیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدـمآ  زین  ارعـش »  » هروس هیآ 90  رد  ینعم  نـیمه 

.تسا هدش 

421 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

رد هک  تسا  يا  هیطرـش ياـه  هلمج يارب  ییازج  هتـشذگ و  تاـیآ  ماـمت  لـمکم  تقیقح  رد  هک  هیآ ، نیا  رد  هرخـالاب  و  هیآ 14 -) )
ام سفن  تـملع  «! ) تـسا هدرک  هداـمآ  ار  يزیچ  هـچ  دـناد  یم سک  ره   » ماـگنه نآ  رد  يرآ  دـیامرف : یم هدــمآ ، لـبق  هـیآ  هدزاود 

(. ترضحا
مأوت یملع  اهنآ  هب  تبسن  یمدآ  یهاگآ  ملع و  و  دوش ، یم رضاح  اجنآ  رد  اهناسنا  لامعا  همه  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا 

.دوب دهاوخ  هدهاشم  دوهش و  اب 
: دیامرف یم هک  اجنآ  تسا  هدمآ  زین  لازلز  هروس  تایآ  نیرخآ  رد  تقیقح  نیا 

«. دنیب یم ار  نآ  دشاب  هدرک  دب  راک  يا  هّرذ هزادنا  هب  سک  ره  و  دنیب ، یم ار  نآ  دشاب  هدرک  کین  راک  يا  هّرذ هزادنا  هب  سک  ره  »

421 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

اجنیا رد  تفگ ، یم گرزب  زور  نآ  ثداوح  زا  یشخب  زیخاتسر و  تامدقم  داعم و  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تایآ  لابند  هب  هیآ 15 -) )
422 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  قدص  نآرق و  تیناقح  زا  ثحب  هب 

دنک و یم دیکأت  تسا  هدمآ  داعم  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  ار  هچنآ  تقیقح  رد  و  دزادرپ ، یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  راتفگ 
.دزاس یم دکؤم  ار  بلطم  شخب ، یهاگآ  ياهمسق  رکذ  اب 

(. سنخلاب مسقا  الف  « ) دندرگ یمزاب هک  یناگراتس  هب  دنگوس  : » دیامرف یم تسخن 

422 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. سنکلا راوجلا  « ) دنوش یم ناهنپ  اه  هدید زا  دننک و  یم تکرح  (- » هیآ 16 )
هراتـس جنپ  هدش - لقن  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  اهدـنگوس - نیا  زا  روظنم 
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(. لحز و  يرتشم ، خیّرم ، هرهز ، دراطع ،  ) دوش یم هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  تسا  یسمش  هموظنم  رایس 
یعمج هتـسد  نامـسآ  ناگراتـس  هک  میرب  یم یپ  ینعم  نیا  هب  میزودـب  نامـسآ  هب  مشچ  یلاوتم  بش  دـنچ  رد  رگا  هک  نیا  حیـضوت 

هک دنتـسه  ییاهدیراورم  یئوگ  دیآ ، دوجو  هب  اهنآ  لصاوف  رد  يرییغت  هکنآ  یب دـنیامن  یم بورغ  مه  اب  دـننک و  یم عولط  اجیردـت 
نییاپ رگید  فرط  زا  دـنروآ و  یم الاب  فرط  کی  زا  ار  هچراـپ  نیا  و  دـنا ، هدـش هتخود  ینیعم  لـصاوف  رد  هایـس  هچراـپ  کـی  يور 

جنپ یئوگ  .دننک  یم تکرح  رگید  ناگراتـس  يالبال  رد  ینعی  تسانثتـسم ، یلک  نوناق  نیا  زا  هک  تسا  هراتـس  جنپ  اهنت  دنـشک ، یم
هموظنم هداوناخ  وضع  هراتـس  جنپ  نامه  اهنیا  دنطلغ ! یم اهنآ  يالبال  رد  و  دـنا ، هتفرگ رارق  دازآ  هچراپ  نیا  يور  هتخودـن  دـیراورم 

دنتسه یتاکرح  نینچ  ياراد  زین  نامـسآ  ناگراتـس  ریاس  هن  رگ  و  تسام ، اب  ناشیکیدزن  رطاخ  هب  اهنآ  تاکرح  و  دشاب ، یم یـسمش 
.وسکی زا  نیا  مینک ، ساسحا  ار  اهنآ  تاکرح  میناوت  یمن ام  دنرود  رایسب  ام  زا  نوچ  اما 

يور اهنآ  تاکرح  اریز  دـنا  هدـیمان هّریحتم » موجن   » ار ناگراتـس  نیا  تئیه  ياملع  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  رگید : يوس  زا 
رد هک  دنهد  یم همادا  دوخ  ریس  هب  هبترم  ود  دندرگ ، یم رب  یمک  دعب  دننک  یم ریس  یتدم  هک  دسر  یم رظن  هب  و  تسین ، میقتـسم  طخ 

.تسا هدش  یناوارف  ياهثحب  تئیه »  » ملع رد  نآ  للع  هراب 
دنراد تشگزاب  عوجر و  دوخ  ریـس  رد  و  راوجلا )  ) دنتکرح ياراد  ناگراتـس  نیا  هک  دـشاب  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  قوف  تایآ 

هب يارب  اهنابایب  رد  اهبـش  هک  یناوهآ  هیبش  دـنوش ، یم ناهنپ  یفخم و  باتفآ  حبـص و  هدـیپس  عولط  ماگنه  هب  ماـجنا  رـس  و  سّنخلا ) )
423 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تاناویح  دایص و  سرت  زا  زور  ماگنه  هب  و  دندرگ ، یم همعط  ندروآ  تسد 

(. سنکلا  ) دنوش یم یفخم  دوخ  سانک »  » رد یشحو 
دروآرد و تکرح  هب  ار  اه  هشیدـنا ماهبا  یعون  اـب  هتخیمآ  ینعمرپ و  ياهدـنگوس  نیا  اـب  دـهاوخ  یم دـیجم  نآرق  اـیوگ  لاـح  ره  هب 

تمظع هب  دـننک و  رکف  نآ  رد  رتشیب  ات  دـنک ، نامـسآ  ناگراتـس  میظع  لیخ  نایم  رد  تارایـس  نیا  یئانثتـسا  صاـخ و  عضو  هجوتم 
.دنوش رتانشآ  میظع  هاگتسد  نیا  هدنروآ  دیدپ 

423 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

اذا لیللا  و  « ) دسر رخآ  هب  دنک و  تشپ  هک  یماگنه  بش ، هب  مسق  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، دنگوس  نیمود  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 17 -) )
(. سعسع

423 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

اذا حبـصلا  و  «! ) دـنک سفنت  هک  یماـگنه  حبـص ، هب  و  : » دـیامرف یم هتفر ، مسق  نیرخآ  نیموـس و  غارـس  هب  ماـجنا  رـس  و  هیآ 18 -) )
(. سفنت

هب دنگوس  رفـسا  اذا  حبـصلا  و  : » دیامرف یم هک  تسا  هدـمآ  بش  هب  دـنگوس  زا  دـعب  ّرثّدـم  هروس  رد  هک  تسا  يریبعت  هیبش  ریبعت  نیا 
مد هدـیپس  ماگنه  هب  هداتفا ، حبـص  تروص  رب  یهایـس  باقن  نوچمه  بش  تملظ  یئوگ  دریگرب » هرهچ  زا  باقن  هک  یماگنه  حـبص 

.دهد یم ناشن  نایناهج  هب  تسا  تایح  یگدنز و  هناشن  هک  ار  دوخ  غورفرپ  ینارون و  هرهچ  دنز و  یم رانک  ار  باقن 

423 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 
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، هتخادرپ هدـش  داـی  نآ  رطاـخ  هب  اهدـنگوس  نیا  ماـمت  هـک  يزیچ  هـب  هـیآ  نـیا  رد  هدـش ! لزاـن  وا  رب  یهلا  یحو  کـیپ  هیآ 19 -) )
هنا  ) هدروآ شربمایپ  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  نیما »] لـیئربج  تسا -[  يراوگرزب  هداتـسرف  مـالک  نآرق )  ) نیا اـنیقی  : » دـیامرف یم

(. میرک لوسر  لوقل 
تبسن ادخ  هب  و  هتخادرپ ، هتخاس و  دوخ  ار  نآرق  هک  دندرک  یم مهتم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  نیا  و 

.تسا هداد 
هداتسرف ره  يارب  هک  تسا  یفاصوا  تقیقح  رد  هک  هدش ، نایب  ادخ  یحو  کیپ  لیئربج »  » يارب فصو  جنپ  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد 

.تسا مزال  طئارشلا  عماج 
.تسوا يدوجو  شزرا  هب  هراشا  هک  ندوب  میرک »  » هب وا  فیصوت  تسخن 

423 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

یئالاو ماقم  شرع  بحاـص  دـنوادخ )  ) دزن و  تسا ، تردـق  بحاـص  وا  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، رگید  فاـصوا  هب  سپـس  هیآ 20 -) )
424 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیکم .) شرعلا  يذ  دنع  ةوق  يذ  «! ) دراد

ینعم هب  هاوخ  شرع - هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  یتسه  ملاع  مامت  بحاص  وا  هچ  رگ  تسا ، دـنوادخ  كاپ  تاذ  هب  هراـشا  شرعلا » يذ  »
.دنک یم فیصوت  ندوب  شرع  بحاص  هب  ار  وا  دراد ، يرتشیب  تیمها  دنوادخ - نونکم  ملع  ماقم  ای  و  دشاب ، تعیبط  ءاروام  ملاع 

424 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. نیما مث  عاطم  « ) تسا نیما  و  ناگتشرف )  ) تعاطا دروم  اهنامسآ  رد  : » دیوگ یم فیصوت  نیمجنپ  نیمراهچ و  رد  و  هیآ 21 -) )
دـش و یم یهارمه  ناگتـشرف  زا  یمیظع  هورگ  يوس  زا  نآرق  تایآ  غالبا  يارب  نیما  لـیئربج  هاـگ  هک  دوش  یم هدافتـسا  تاـیاور  زا 

.دشاب عاطم  شناهارمه  نایم  رد  دیاب  لوسر  کی  دوب و  عاطم  اهنآ  نایم  رد  املسم 
ار وت  دـنوادخ  بوخ  هچ  : » دومرف لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تاـیآ  نیا  لوزن  ماـگنه  هب  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
تساورناـمرف و اـجنآ  رد  دراد و  ماـقم  برق و  شرع ، بحاـص  دـنوادخ  دزن  رد  و  تسا ، تردـق  بحاـص  هدومرف : هک  تسا  هدوـتس 

يدوباـن رومأـم  هک  نیا  نم  توق  هنومن  اـما  درک : ضرع  خـساپ  رد  لـیئربج  نک ! ناـیب  ار  دوـخ  تناـما  تردـق و  زا  يا  هنوـمن نیما ،
نم اهنآ ، نادـنزرف  زج  هب  تشاد ، دوجو  وجگنج  درم  رازه  دـصراهچ  رهـش  ره  رد  دوب ، رهـش  راهچ  نآ  و  مدـش ، طول  موق  ياهرهش 

نیمز هب  سپـس  دندینـش ، ار  اهنآ  تاناویح  يادص  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  اجنآ  ات  مدرب  نامـسآ  هب  متـشادرب و  نیب  زا  ار  اهرهـش  نیا 
یطخت نیرتمک  روتـسد  نآ  زا  هک  هدشن  هداد  نم  هب  يروتـسد  چـیه  هک  تسا  نیا  نم  تناما  هنومن  اما  و  مدرک ! ور  ریز و  و  مدروآ ،

«. مشاب هدرک 

424 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

[ ربمایپ امش -[  بحاص  و  : » دیازفا یم هتخادرپ ، دنداد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  یئاوران  تبسن  یفن  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
(. نونجمب مکبحاص  ام  و  « ) تسین هناوید 

هب ار  وا  و  تسا ، هدوب  امش  دارفا  اب  نیشنمه  و  هدرک ، یگدنز  امـش  نایم  رد  زارد  نایلاس  وا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  بحاص »  » هب ریبعت 
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!؟ دیهد یم وا  هب  نونج  تبسن  هنوگچ  دیا ، هتخانش تناما  تیارد و  لقع و 
425 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

425 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

هدـید نشور  قفا  رد  ار  لیئربج )  ) وا : » دـیازفا یم نیما  لیئربج  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  طاـبترا  دـیکأت  يارب  دـعب  هیآ 23 -) )
(. نیبملا قفالاب  هآر  دقل  و  «! ) تسا

.درک هدهاشم  نآ  رد  ار  لیئربج  ربمایپ  هک  تسا  ناگتشرف  هدننک  راکشآ  قفا  و  یلعا » قفا   » نامه نیبم » قفا   » زا روظنم 

425 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. نینضب بیغلا  یلع  وه  ام  و  « ) درادن لخب  هتشاد  تفایرد  یحو  قیرط  زا  هچنآ  هب  تبسن  وا  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 24 -) )
دنبای یم تسد  یمهم  تقیقح  هب  یتقو  هک  تسین  مدرم  زا  يرایسب  دننام  وا  دهن ، یم ادخ  ناگدنب  رایتخا  رد  تساک  مک و  یب ار  همه 

.دنزرو یم لخب  نآ  نایب  زا  ابلاغ  و  دنراد ، نآ  نامتک  رد  رارصا 
نیا زا  تسادخ  ملع  نارکیب  سونایقا  شملع  همـشچ  رـس  هک  ربمایپ  دنراد  ار  یتفـص  نینچ  ناشدودـحم  مولع  رطاخ  هب  نارگید  رگا 

.تساربم تافص  هنوگ 

425 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

(. میجر ناطیش  لوقب  وه  ام  و  « ) تسین میجر  ناطیش  هتفگ  نآرق )  ) نیا و  : » دیازفا یم زین  و  هیآ 25 -) )
نیا ياه  هناـشن و  دـشاب ، یمن دنتـشاد  یم تفاـیرد  نیطایـش  اـب  طاـبترا  قیرط  زا  هک  ناـنهاک  نانخـس  دـننام  زگره  ینآرق  تاـیآ  نیا 
رود ناشعماطم  لایما و  روحم  رب  و  دوب ، ناوارف  تاهابتـشا  غورد و  اب  هتخیمآ  ناـنهاک  نانخـس  هک  ارچ  تسا ، رهاـظ  نآ  رد  تقیقح 

.درادن دیجم  نآرق  اب  یتبسن  چیه  نیا  و  دنز ، یم

425 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

هک ارچ  تسادـخ ، مـالک  دـیجم  نآرق  هک  دـش  نشور  تقیقح  نیا  هتـشذگ  تاـیآ  رد  دـیور !؟ یم اـجک  هب  نـالفاغ  يا  هیآ 26 -) )
تناما تردـق و  اب  ادـخ  یحو  کیپ  هلیـسو  هب  هک  تسا ، ینامحر  نخـس  هکلب  تسین  یناطیـش  راتفگ  هک  دـهد  یم ناـشن  شیاوتحم 

.هدش لزان  تسا  لقع  لادتعا  تیاهن  رد  هک  يربمایپ  رب  لماک 
هب سپ  : » دـیوگ یم یخیبوت  ماهفتـسا  کی  اب  هداد  رارق  خـیبوت  دروم  گرزب  مالک  نیا  زا  يوریپ  مدـع  رطاخ  هب  ار  نافلاخم  اجنیا  رد 

؟ دیهن یم ماگ  ههاریب  هب  هدرک ، اهر  ار  تسار  هار  ارچ  نوبهذت .) نیاف  ( ؟» دیور یم اجک 

425 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

426 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نایناهج  يارب  يرّکذت  زج  يزیچ  نآرق )  ) نیا : » دیازفا یم سپس  هیآ 27 -) )
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(. نیملاعلل رکذ  الا  وه  نا  « ) تسین
.دنوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ات  دهد ، یم رادشه  دهد ، یم زردنا  ار  همه 

426 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

هیآ نیا  رد  تسا ، طرـش  زین  لباق » تیلباق   » هکلب تسین  یفاک  لعاف » تیلعاف   » اـهنت تیبرت  تیادـه و  يارب  هک  اـجنآ  زا  و  هیآ 28 -) )
(. میقتسی نا  مکنم  ءاش  نمل  « ) دریگ شیپ  میقتسم  هار  دهاوخب  هک  امش  زا  یسک  يارب   » تسا يرادیب  هیام  نآرق  دیازفا : یم

تسا نینچ  ملاع  بهاوم  مامت  و  ار ، ضیف  نیا  زا  يریگ  هرهب طرـش  هیآ  نیا  و  دنک ، یم نایب  ار  یهلا  تیاده  ضیف  تیمومع  لبق  هیآ 
.تسا میمصت  هدارا و  هب  طورشم  نآ  زا  هدافتسا  یلو  تسا  ماع  ضیف  لصا  هک 

426 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 81) ریوکتلا ةروس 

چیه هک  تسا  دازآ  نانچ  ناسنا  هک  دـنک  داجیا  ار  مّهوت  نیا  تسا  نکمم  ناسنا  هدارا  تیـشم و  هب  ریبعت  هک  اجنآ  زا  اـما  هیآ 29 -) )
، هتخادرپ راـگدرورپ  تیـشم  ذوفن  ناـیب  هب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  درادـن ، یهلا  قـیفوت  دـنوادخ و  هب  هار  نیا  ندوـمیپ  رد  يزاـین 

هللا ءاشی  نا  الا  نؤاشت  ام  و  « ) دهاوخب دنک و  هدارا  نایناهج - راگدرورپ  دنوادخ - هک  نیا  رگم  دـینک  یمن هدارا  امـش  و  : » دـیامرف یم
(. نیملاعلا بر 

هب يریگ  میمـصت دـیوگ  یم وسکی  زا  دـنک ، یم نایب  ار  نیرما » نیب  رما   » فیرظ قیقد و  هلأسم  ناـمه  هیآ  ود  نیا  عومجم  تقیقح  رد 
هدیرفآ دازآ  راتخم و  امـش  رگا  ینعی  دیریگب ، میمـصت  دیناوت  یمن امـش  دهاوخن  ادـخ  ات  دـیوگ : یم رگید  يوس  زا  تسامـش ، تسد 

.دیشاب نینچ  امش  هک  تسا  هتساوخ  وا  تسادخ ، هیحان  زا  زین  يدازآ  رایتخا و  نیا  دیا  هدش
وا هچ  ره  هکلب  ضیوفت »  » هقیرط هن  تسا و  حیحـص  ربج »  » هقیرط هن  دازآ ، دص  رد  دـص  هن  و  تسا ، روبجم  هن  دوخ  لامعا  رد  ناسنا 

وـسکی زا  ار  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  .تسادخ و  هیحان  زا  همه  يریگ  میمـصت تردق  یمـسج و  یئاناوت  شوه و  لقع و  زا  دراد ،
.دهد یم تیلوؤسم  دهعت و  وا  هب  شرایتخا  يدازآ و  ياضتقم  هب  رگید  يوس  زا  و  دزاس ، یم قلاخ  هب  دنمزاین  امئاد 

« ریوکت هروس  نایاپ  »
427 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

427 ص :  [ ..... 82  ] راطفنا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 19  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

427 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

رد هتفر  مه  يور  و  دـنز ، یم رود  تماـیق  هب  طوبرم  لـئاسم  روحم  رب  نآرق  رخآ  ءزج  رگید  ياـه  هروس زا  يرایـسب  دـننام  هروس  نیا 
: هدش هراشا  هطبار  نیا  رد  عوضوم  جنپ  هب  نآ  هناگ  هدزون تایآ 
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.دهد یم خر  تمایق  هناتسآ  رد  ناهج و  نایاپ  رد  هک  یمیظع  ثداوح  ینعی  هعاّسلا : طارشا  - 1
.هتفرگ ارف  ار  وا  دوجو  رسارس  هک  دنوادخ  ياهتمعن  هب  ناسنا  هجوت  - 2

.دنتسه اهناسنا  لامعا  تبث  رومأم  هک  یناگتشرف  هب  هراشا  - 3
.تمایق رد  نادب  ناکین و  تشونرس  - 4

.گرزب زور  نآ  ياهیتخس  زا  يا  هشوگ - 5

427 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ود نآ  و  دنک ، توالت  ار  قاقـشنا  هروس  راطفنا و  هروس  هروس : ود  نیا  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
دنوادـخ وا و  نایم  يزیچ  و  دراد ، یمن بوجحم  ادـخ  زا  ار  وا  یباـجح  چـیه  دـهد  رارق  دوخ  مشچ  ربارب  هلفاـن  هضیرف و  زاـمن  رد  ار 
«. دوش غراف  مدرم  باسح  زا  ات  دنک ، یم هاگن  وا  هب  شفطل ) اب   ) ادخ درگن و  یم ادخ  هب  لد ) مشچ  اب   ) هتسویپ دوش ، یمن لئاح 

ار هروس  ود  نیا  هک  تسا  یـسک  يارب  راگدرورپ ، وا و  نایم  اهباجح  نتفر  نایم  زا  و  ادخ ، هاگـشیپ  رد  روضح  گرزب  تمعن  املـسم 
.دنک افتکا  نابز  هقلقل  هب  هک  نیا  هن  دزاسب ، نآ  ساسارب  ار  دوخ  دهد و  ياج  شناج  قمع  رد 

428 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

428 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

هناتـسآ رد  هک  يزیگنا  تشحو  ثداوـح  زا  یتمـسق  هب  هروـس  نیا  زاـغآ  رد  زاـب  دزیر ! مه  رد  ناـهج  ماـظن  هک  ناـمز  نآ  هیآ 1 -) )
.مینک یم دروخرب  دریگ  یم ارف  ار  ناهج  نیا  رساترس  زیخاتسر 

(. ترطفنا ءامسلا  اذا  « ) دوش هتفاکش  مه  زا  ینامسآ ] تارک  نامسآ -[  هک  نامز  نآ  رد  : » دیامرف یم تسخن 

428 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

(. ترثتنا بکاوکلا  اذا  و  « ) دنزیر ورف  دنوش و  هدنکارپ  ناگراتس  هک  نامز  نآ  و  (- » هیآ 2 )
تسد زا  ار  شیوخ  ماظن  اه  هموظنم دریگ ، یم ارف  ار  ینامـسآ  تارک  رـسارس  یمیظع  ياهراجفنا  و  دزیر ، یم مه  رد  الاب  ناهج  ماظن 
نایاپ هب  ناهج  نیا  رمع  دنوش ، یم یـشالتم  رگیدکی  هب  دیدش  مداصت  رثا  رب  و  دنور ، یم نوریب  دوخ  رادم  زا  ناگراتـس  و  دـنهد ، یم

.ددرگ اپرب  ترخآ  نیون  ملاع  شیاه  هناریو رب  ات  دوش ، یم ناریو  زیچ  همه  و  دسر ، یم
نیا رد  فیعـض  ناسنا  فیلکت  دنوش  راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  ینامـسآ  میظع  تارک  نیا  هک  ییاج  تسا  بلطم  نیا  مالعا  فدـه 

.تسا مولعم  نایم 

428 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

(. ترجف راحبلا  اذا  و  « ) دوش هتسویپ  مه  هب  اهایرد  هک  نامز  نآ  و  : » دیامرف یم دیآ ، یم نیمز  هب  نامسآ  زا  سپس  هیآ 3 -) )
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رب تمایق  هناتـسآ  رد  هک  دـسر  یم رظن  هب  یلو  دـنراد ، طابترا  مه  هب  اه ) هچایرد زا  ریغ   ) نیمز يور  ياهایرد  ماـمت  زین  زورما  هچرگ 
ارف ار  اهیکـشخ  رـسارس  بآ  هک  دنوش  یم رپ  اهایرد  نانچ  اهایرد  رد  اهنآ  نتخیر  اههوک و  ندـش  یـشالتم  ای  دـیدش ، ياه  هلزلز رثا 

ریوکت هروس  هیآ 6  ياهریـسفت  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه دـنیآ ، یم رد  ریگارف  هدرتسگ و  سونایقا  کی  تروص  هب  اهایرد  و  دریگ ، یم
«. 1  » تسا نیمه  زین  ترجس » راحبلا  اذا  «و 

__________________________________________________

.دیدرگ رکذ  ریوکت  هروس  هیآ 6  لیذ  رد  هک  هدش  هداد  هیآ  نیا  ریسفت  رد  يرگید  لامتحا  ( 1)
429 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

429 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

اهربق هک  نامز  نآ  و  : » دیامرف یم ناگدرم  تایح  دـیدجت  ناهج و  تایح  دـیدجت  زیخاتـسر و  مود  هلحرم  هراب  رد  سپـس  هیآ 4 -) )
.دنوش هدامآ  باسح  يارب  دنیآ و  نوریب  ناگدرم  و  ترثعب .) روبقلا  اذا  و  « ) ددرگ ور  ریز و 

429 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

نآ رد  دنک : یم نایب  نینچ  ار  یئاهن  نخس  دریگ ، یم تروص  نآ  زا  دعب  زیخاتـسر و  زا  لبق  هک  اه  هناشن نیا  رکذ  زا  دعب  و  هیآ 5 -) )
(. ترخا تمدق و  ام  سفن  تملع  « ) تسا هتشاذگ  دعب  يارب  ار  هچنآ  هداتسرف و  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  دناد  یم سک  ره   » نامز

، ددرگ یم راکــشآ  ناـیرع و  ناـهج  قیاـقح  و  دوـش ، یم هدــیرد  تـلفغ  رورغ و  ياـه  هدرپ دور ، یم راـنک  اــهباجح  زور  نآ  يرآ !
هچ و  هداتـسرف ، لبق  زا  هک  ار  یلامعا  هچ  دوش ، یم هاگآ  نآ  دـب  کـین و  زا  دـنیب و  یم ار  دوخ  لاـمعا  یماـمت  ناـسنا  هک  تساـجنآ 
ای ینامحر  دـصاقم  يارب  هک  يراثآ  اهانب و  و  هیراج ، تاقدـص  تاریخ و  دـننام  هدـنام  یقاب  ایند  رد  وا  زا  دـعب  شراثآ  هک  یئاهراک 

دعب و  هتفای ، ریرحت  دب  کین و  دـصاقم  يارب  هک  یملع  ریغ  یملع و  راثآ  اهباتک و  ای  و  تسا ، هداهن  اج  هب  دوخ  زا  و  هتخاس ، یناطیش 
.هدیناشک دوخ  لابند  هب  ار  یماوقا  هک  دب  کین و  ياهتنس  نینچمه  تسا ، هتفرگ  رارق  نارگید  يرادرب  هرهب دروم  وا  زا 
.تسا قوف  هیآ  رد  ترّخا »  » قادصم دسر و  یم وا  هب  ناسنا  زا  دعب  شجیاتن  هک  یئاهراک  زا  تسا  یئاه  هنومن اهنیا 

وا هب  یـشاداپ  رجا و  و  دوش ، یم هتـسب  وا  لامعا  هدـنورپ  ناسنا ، گرم  زا  دـعب  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
زا مدرم  هدافتسا  يارب  هک  يدیفم  ءایشا  اهانب و  هدش ): هدرمش  زیچ  شش  روما  نیا  يرگید  تیاور  رد  و   ) قیرط هس  زا  رگم  دسر  یمن

هیهت هدومن ، سرغ  هک  یتخرد  هدرک ، رفح  هک  یهاچ  دـنک ، یم توـالت  ار  نآ  هک  ینآرق  حـلاص ، دـنزرف  هدراذـگ ، راـگدای  هب  دوخ 
« .دریگ یم رارق  هجوت  دروم  دنام و  یم یقاب  وا  زا  دعب  هک  يا  هنسح ّتنس  و  بآ ،

429 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

رادیب يارب  اجنیا  رد  تفگ ، یم نخس  داعم  نوماریپ  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هتخاس ؟ رورغم  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا ! يا  هیآ 6 -) )
هدـیزگرب کی  اب  و  هتخاـس ، بطاـخم  ار  وا  تسخن  دـنوادخ ، ربارب  رد  شیاـهتیلوؤسم  هب  وا  هجوت  و  تلفغ ، باوخ  زا  ناـسنا  ندرک 

430 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
راـگدرورپ ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ناـسنا ! يا  : » دـیامرف یم تبحم  فطل و  یعون  اـب  مأوت  لاـح  نیع  رد  دـیدش و  یخیبوـت  ماهفتـسا 
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(. میرکلا کبرب  كرغ  ام  ناسنالا  اهیا  ای  ( ؟» هتخاس رورغم  تمیرک 
وا شمرک  ياضتقم  هب  و  هتفرگ ، هدهع  رب  ار  لماکت  تیبرت و  و  هداد ، رارق  دوخ  تیامح  فنک  رد  ار  وا  هتسویپ  شتیبوبر  ياضتقم  هب 

.تسا هتخاس  رادروخرب  يونعم  يدام و  بهاوم  مامت  زا  و  هدناشن ، دوخ  تمعن  ناوخ  رس  رب  ار 
ار وا  شینادان  لهج و  هلهج  هّرغ  : » دومرف هیآ  نیا  توـالت  ماـگنه  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
رورغ و دـنوادخ  مرک  تیبوبر و  هلأـسم  رب  هیکت  اـب  هک  تسا  نیا  فدـه  دوـش  یم نشور  اـجنیا  زا  و  تسا !» هتخاـس  لـفاغ  رورغم و 

.دنکشب مه  رد  ار  ناسنا  لهج  تلفغ و 

430 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  هلحرم  راهچ  رد  وا  هب  شفاطلا  مرک و  زا  يا  هشوگ هب  لفاغ  ناسنا  نیا  نتخاس  رادـیب  يارب  سپـس  هیآ 7 -) )
(. کلدعف كاوسف  کقلخ  يذلا  « ) تخاس مظنم  داد و  ناماس  و  دیرفآ ، ار  وت  هک  یئادخ  نامه  »

430 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

(. کبکر ءاش  ام  ةروص  يا  یف  « ) دومن بیکرت  ار  وت  تساوخ  یم هک  یتروص  ره  رد  و  (- » هیآ 8 )
زاغآ زا  دنک  یم نتشیوخ  نافرع  هب  راداو  ار  رورغم  راکـشومارف و  ناسنا  نیا  دنوادخ  نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  تایآ و  نیا  رد 

رد دنیبب  و  دهد ، رارق  قیقد  یـسررب  دروم  ار  شیوخ  دوجو  لماک ، دشر  ومن و  ات  هاگنآ  زا  و  دلوت ، هظحل  ات  ردام ، محر  رد  شنیرفآ 
زا دـنیب و  وا  ناـسحا  قرغ  اپارـس  ار  دوخ  اـت  هدـمآ ، شغارـس  هب  گرزب  معنم  نآ  يوس  زا  يا  هزاـت تمعن  هظحل ، ره  رد  و  ماـگ ، ره 

.دهن ندرگ  رب  ار  قح  یگدنب  قوط  دیآ و  نییاپ  تلفغ  رورغ و  بکرم 

430 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

ار ازج  زور  امـش  هکلب  تسین  دیرادنپ  یم امـش  هک  هنوگ  نآ  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  تلفغ  رورغ و  أشنم  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. نیدلاب نوبذکت  لب  الک  « ) دیرکنم

دیاب زیخاتـسر  زور  هب  نامیا  مدـع  رد  ار  یلـصا  هشیر  هکلب  وا ، ياهتمعن  فطل و  هن  و  تسامـش ، رورغ  هیاـم  دـنوادخ  مرک  هلأـسم  هن 
.دیبایب

431 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

431 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

امـش رب  ینانابهاگن  کـش  یب و  : » دـیازفا یم داـعم  هب  ناـمیا  تیوقت  تلفغ و  رورغ و  لـماوع  ندرب  ناـیم  زا  يارب  سپـس  هیآ 10 -) )
(. نیظفاحل مکیلع  نا  و   ...« ) هدش هدرامگ 

431 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 
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(. نیبتاک امارک   ) دنتسه امش  دب  کین و  لامعا  هدنسیون » ماقم و  الاو   » راگدرورپ دزن  رد  هک  ینانابهاگن  هیآ 11 -) )

431 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

اب کین  راک  ای  هانگ  ماگنه  هب  امش  ینطاب  میمصت  هدارا و  زا  یتح  نولعفت .) ام  نوملعی  « ) دینک یم هچ  امـش  دنناد  یم هک  (- » هیآ 12 )
.دنربخ

هیآ 17 رد  هک  دنتسه  دب  کین و  زا  معا  اهناسنا  لامعا  يرادهگن  ظفح و  رومأم  هک  دنتسه  یناگتـشرف  اجنیا  رد  نیظفاح »  » زا روظنم 
بقارم تسا  يا  هتشرف وا  دزن  هک  نیا  رگم  دنک  یمن ظفلت  ار  ینخس  چیه  ناسنا  : » تسا هدش  دیتع » بیقر و   » هب ریبعت  اهنآ  زا  هروس ق 

«. تیرومأم ماجنا  يارب  هدامآ  و 
لامعا دنتسه  امش  مزالم  هک  پچ  تسار و  زا  هتـشرف  ود  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  : » دیامرف یم هیآ 16  هروس ق  نامه  رد  و 

«. دننک یم تبث  یقلت و  ار  امش 

431 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

نیا هجیتن  هب  اجنیا  رد  دمآ ، ناگتشرف  هلیسو  هب  اهناسنا  لامعا  طبض  تبث و  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 13 -) )
(. میعن یفل  راربالا  نا  « ) دنناوارف یتمعن  رد  ناکین  نیقی  هب  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نادب  ناکین و  یئاهن  ریسم  و  یسرباسح ،

431 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

(. میحج یفل  راجفلا  نا  و  «! ) دنخزود رد  ناراکدب  و  (- » هیآ 14 )
رد زین  نوـنکا  مه  اـهنآ  هک  دـشاب  ینعم  نیا  هب  تسا  نکمم  دـنخزود » رد  ناراکدـب  و  تشهب ، رد  ناراـکوکین  : » دـیامرف یم هک  نیا 
هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  هتفرگ ، ارف  ار  اهنآ  یخزود  ياهباذـع  یتشهب و  ياهتمعن  زین  ایند  نیمه  رد  و  دـنا ، هدـش دراو  خزود  تشهب و 

«. تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  خزود  : » میناوخ یم توبکنع  هروس   54
.تسا رتراگزاس  هیآ  رهاظ  اب  لوا  ینعم  یلو  تسا - یمتح  هدنیآ  هب  هراشا  اهریبعت  هنوگ  نیا  هک  دنا  هتفگ یعمج  زین  و 

431 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

« دـنزوس یم دـنوش و  یم نآ  دراو  ازج  زور  : » دـیازفا یم هداد ، نارجاـف  تشونرـس  هراـب  رد  يرتـشیب  حیـضوت  هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
(. نیدلا موی  اهنولصی  )

432 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیآ  نیا  دنخزود  لخاد  نونکا  مه  اهنآ  هک  دشاب  نینچ  هتشذگ  هیآ  ینعم  هاگره 
.دننک یم ساسحا  یبوخ  هب  ار  شتآ  رثا  دنبای و  یم نازوس  شتآ  نیا  رد  يرتقیمع  رتشیب و  دورو  تمایق  زور  رد  هک  دهد  یم ناشن 

432 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

(. نیبئاغب اهنع  مه  ام  و  « ) دنتسین رود  بیاغ و  نآ  زا  زگره  نانآ  و  : » دیامرف یم رتشیب  دیکأت  يارب  زاب  و  هیآ 16 -) )
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زا روظنم  هک  دنا  هدرک يریگ  هجیتن نینچ  و  دنا ، هتفرگ راجف »  » باذـع یگنادواج  دولخ و  رب  یلیلد  ار  هلمج  نیا  نارـسفم  زا  يرایـسب 
هک دنتـسه  یناسک  راّـجف  نیا  رباـنب  درادـن  دوجو  اـهنآ  دروم  رد  زج  یگنادواـج  و  دولخ »  » هک ارچ  .دـنراّفک  تاـیآ  نیا  رد  راّـجف » »

.نامیا نتشاد  نیع  رد  سفن  ياوه  هبلغ  رطاخ  هب  هن  .دنا  هدیرد ازج  زور  بیذکت  نامیا و  مدع  رطاخ  هب  ار  فافع  اوقت و  ياه  هدرپ
زا يا  هظحل ای  تعاس و  يارب  یتح  و  درادن ، یترتف  هنوگ  چیه  نایخزود  باذع  هک  دنک  یم وگزاب  زین  ار  تقیقح  نیا  قوف  هیآ  انمض 

.دنوش یمن رود  نآ 

432 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

موـی اـم  كاردا  اـم  و  ( ؟» تسیچ ازج  زور  یناد  یم هچ  وـت  : » دـیازفا یم گرزب  زور  نآ  تیمها  ندرک  وگزاـب  يارب  دـعب  هیآ 17 -) )
(. نیدلا

432 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

(. نیدلا موی  ام  كاردا  ام  مث  ( ؟» تسیچ ازج  زور  یناد  یم هچ  زاب  (- » هیآ 18 )
زور نآ  ثداوح  داعم ، أدـبم و  هب  تبـسن  وا  هداعلا  قوف  ملع  تمایق و  زا  عیـسو  یهاگآ  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یئاج 

.تسا نشور  هیقب  فیلکت  دنادن  یبوخ  هب  تسا  مکاح  نآ  رب  هک  ار  یمیظع  تشحو  بارطضا و  گرزب و 

432 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 82) راطفنالا ةروس 

تسا هتفهن  نآ  رد  زیچ  همه  تقیقح  رد  هک  ار  زور  نآ  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  سپس  هیآ 19 -) )
نآ زا  زور  نآ  رد  روما  همه  و  تسین ، يرگید  دوس  هب  يراک  ماـجنا  رب  رداـق  سک  چـیه  هک  تسا  يزور  : » دـیامرف یم هدرک ، حرطم 

ناگمه و  تسوا ، تردق  تسد  هب  اهراک  همه  زین  ناهج  نیا  رد  هتبلا  ذئموی هللا .) رمالا  ائیـش و  سفنل  سفن  کلمت  موی ال  « ) تسادخ
هقلطم تیمکاـح  دوـش و  یم هدـیچرب  زین  اـهناسنا  يزاـجم  يروـص و  تیمکاـح  تیکلاـم و  نـیا  زور  نآ  رد  یلو  دـندنمزاین ، وا  هـب 

.تسا رتراکشآ  نامز  ره  زا  زیچ  ره  رب  وا  تیکلام  دنوادخ و 
« راطفنا هروس  نایاپ  »

433 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

433 ص :  [ ..... 83  ] نیفّفطم هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 36  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

433 ص :  هروس ..... : ياوتحم 
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: دنز یم رود  روحم  جنپ  رب  هروس  نیا  ياهثحب 
.ناشورف مک  هب  تبسن  يدیدش  دیدهت  رادشه و  - 1

.دریگ یم همشچ  رس  زیخاتسر  هب  خسار  نامیا  مدع  زا  ناهانگ  هک  بلطم  نیا  هب  هراشا  - 2
.گرزب زور  نآ  رد  راّجف »  » تشونرس زا  یشخب  - 3

.تشهب رد  ناراکوکین  رورپ  حور  ياهتمعن  میظع و  بهاوم  زا  یتمسق  - 4
.تمایق رد  راک  نیا  ندش  سوکعم  نانمؤم و  هب  تبسن  نارفاک  هنالهاج  يازهتسا  هب  يا  هراشا - 5

433 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

لالز و روهط  بارـش  زا  ار  وا  ادخ  دناوخب  ار  نیففطم  هروس  سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. دنک یم باریس  زور  نآ  رد  هدیسرن  نآ  هب  يدحا  تسد  هک  صلاخ 

تینما دنوادخ  دناوخب  ار  نیففطم  هروس  دوخ  هضیرف  ياهزامن  رد  سک  ره  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  و 
باوث و همه  نیا  تسادـیپ  ار » خزود  شتآ  وا  هن  دـنیب و  یم ار  وا  خزود  شتآ  هن  دـنک ، یم اطع  وا  هب  تمایق  رد  ار  خزود  باذـع  زا 

.دهد رارق  لمع  يارب  يا  همدقم ار  نآ  ندناوخ  هک  تسا  یسک  يارب  تکرب  تلیضف و 
434 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

434 ص :  لوزن ..... : نأش 

یـشورف مک  هدولآ  تخـس  مدرم  زا  يرایـسب  دش  هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  دـیوگ : یم سابع » نبا  »
.دندرک كرت  ار  یشورف  مک  نآ  زا  دعب  دنتفریذپ و  اهنآ  درک و  لزان  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  دندوب ،

زا يرایـسب  و  دـندرک ، یم یـشورف  مک  دوـخ  راـک  رد  دـندوب و  رجاـت  هنیدـم  لـها  زا  يرایـسب  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
سپـس دومرف  توالت  هنیدم  لها  يارب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش و  لزان  تایآ  نیا  دوب ، مارح  تالماعم  اهنآ  تالماعم 

؟ تسا جنپ  مادک  لباقم  رد  جنپ  مادک  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  تسا !» زیچ  جنپ  ربارب  رد  زیچ  جنپ  : » دوزفا
.تخاس ّطلسم  اهنآ  رب  ار  ناشنانمشد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دندرکن  ینکشدهع  یموق  چیه  : » دومرف

.دش دایز  اهنآ  نایم  رد  رقف  هک  نیا  رگم  دندرکن  مکح  یهلا  مکح  ریغ  هب  یتیعمج  چیه  و 
رگم دندرکن  یشورف  مک  یهورگ  چیه  تشگ ! ناوارف  اهنآ  نایم  رد  ریم  گرم و  هک  نیا  رگم  دشن  رهاظ  اشحف  یتّلم  چیه  نایم  رد  و 
عطق اهنآ  زا  ناراب  هک  نیا  رگم  دـندرکن  عنم  ار  تاکز  یموق  چـیه  و  تفرگ ! ورف  ار  اهنآ  یطحق  تفر و  نیب  زا  اهنآ  تعارز  هک  نیا 

«! دش

434 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

رب ياو  : » دـیامرف یم هداد ، رارق  يدـیدش  دـیدهت  دروم  ار  ناشورف  مک  زیچ  ره  زا  لبق  هروس  زاغآ  رد  ناشورف ! مک  رب  ياو  هیآ 1 -) )
(. نیففطملل لیو  «! ) ناشورف مک 
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يا هنادرمناوجان زرط  هب  ار  مدرم  قح  هک  فیثک  رگمتـس و  ملاظ و  دارفا  نیا  هب  دنوادخ  هیحان  زا  تسا  یگنج  نالعا  تقیقح  رد  نیا 
.دننک یم لامیاپ 

435 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ار  لیو »  » دنوادخ هک  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
ياو : » دیامرف یم میرم ، هروس  هیآ 37  رد  هک  هنوگ  نامه  هداهن  مان  رفاک  ار  وا  هک  نیا  رگم  هدادـن  رارق  نآرق  رد  سک  چـیه  هراب  رد 

«. گرزب زور  هدهاشم  زا  نارفاک  رب 
! دهد یم رفک  يوب  یشورف  مک  هک  دوش  یم هدافتسا  تیاور  نیا  زا 

435 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، ناشورف  مک  نیففطم و  راک  حرش  هب  سپس  هیآ 2 -) )
(. نوفوتسی سانلا  یلع  اولاتکا  اذا  نیذلا  « ) دنریگ یم لماک  روطب  ار  دوخ  قح  دننک  یم هنامیپ  دوخ  يارب  یتقو  هک  نانآ  »

435 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. نورسخی مهونزو  وا  مهولاک  اذا  و  «! ) دنراذگ یم مک  دننک  نزو  ای  هنامیپ  نارگید  يارب  دنهاوخ  یم هک  یماگنه  اما  (- » هیآ 3 )
رگراـک و لـثملا  یف  دریگارف ، زین  ار  تامدـخ  رد  ندراذـگ  مک  یـشورف » مک   » تیـصوصخ ياـغلا  زا  هدافتـسا  اـب  تسین  دـیعب  هـتبلا 

شهوکن ار  اـهنآ  تخـس  هروس  نیا  تاـیآ  هک  تسا  یناـشورف  مک  و  نیففطم »  » فـیدر رد  ددزدـب  دوـخ  تقو  زا  يزیچ  يدـنمراک 
ار یقالخا  یعامتجا و  طـباور  رد  نتـشاذگ  رـسک  مک و  یهلا و  دودـح  زا  زواـجت  هنوگره  رگا  تسین  بساـنت  یب یتح  .تسا  هدرک 

.مینادب نآ  لومشم 

435 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

: دهد یم رارق  دیدهت  دروم  یخیبوت ، ماهفتسا  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  سپس  هیآ 4 -) )
(. نوثوعبم مهنا  کئلوا  نظی  ا ال  ( !؟» دنوش یم هتخیگنارب  هک  دننک  یمن نامگ  اهنآ  ایآ  »

435 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

.تسا میظع  همه  شتشحو  لوه و  وا و  ربخ  باسح و  باذع و  هک  يزور  میظع .) مویل  « ) گرزب يزور  رد  (- » هیآ 5 )

435 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. نیملاعلا برل  سانلا  موقی  موی  « ) دنتسیا یم نایناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  مدرم  هک  يزور  (- » هیآ 6 )
نآ رد  همکاحم  يارب  ناشلامعا  ماـمت  و  تسا ، راـک  رد  یباـتک  باـسح و  دنتـسناد  یم دنتـشاد و  یم رواـب  ار  تماـیق  اـهنآ  رگا  ینعی 

.دنتخاس یمن لامیاپ  ار  دارفا  قوقح  و  دندرک ، یمن متس  ملظ و  نینچ  زگره  دوش ، یم تبث  گرزب  هاگداد 
رد حبـص  زور  همه  دوب  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  : » تسا هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
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رازاـب ره  طـسو  رد  تشاد  شود  رب  ناـفلختم ) تازاـجم  يارب   ) يا هناـیزات تشگ و  یم رازاـب  هـب  رازاـب  دـمآ و  یم هفوـک  ياـهرازاب 
436 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داتسیا  یم

هتشاذگ و نیمز  رب  دنتشاد  تسد  رد  هچ  ره  دندینش  یم ار  یلع  گناب  هک  یماگنه  دیسرتب !» ادخ  زا  راّجت ! هورگ  يا  : » دز یم ادص  و 
: دومرف یم سپس  دنداد ، یم ارف  شوگ  شنانخس  هب  لد  مامت  اب 

رارق دوخ  تنیز  ار  ملح  دیوش ، کیدزن  نارادیرخ  هب  و  دیئوجب ، تکرب  مدرم  رب  راک  نتفرگ  ناسآ  اب  و  دـیهاوخب ، ریخ  دـنوادخ  زا  »
، دیوشن کیدزن  ابر  هب  دیریگب ، ار  نامولظم  قح  و  دییامن ، يراددوخ  ملظ  زا  دـینک ، بانتجا  غورد  زا  دـیزیهرپب ، دـنگوس  زا  دـیهد ،

هفوک ياهرازاب  رد  بیترت  نیا  هب  و  دینکن !» داسف  نیمز  رد  و  دیراذگن ، مک  مدرم  ءایـشا  زا  و  دینک ، افو  لماک  روطب  ار  نزو  هنامیپ و 
.تسشن یم مدرم  یهاوخداد  يارب  تشگ و  یم زاب  هرامالا  راد  هب  سپس  درک ، یم شدرگ 

436 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

نامیا مدـع  اب  هانگ  هطبار  و  ناشورف ، مک  هراب  رد  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  یثحب  بیقعت  رد  تسیچ ؟ نیّجـس »  » یناد یمن وت  هیآ 7 -) )
نینچ : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  زور  نآ  رد  نارجاف  ناراکدب و  تشونرس  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد  دوب ، هدمآ  زیخاتسر  زور  هب  خسار 

(. نیجس یفل  راجفلا  باتک  نا  الک  « ) تسا نیّجس  رد  ناراکدب  لامعا  همان  نیقی  هب  دنرادنپ  یم تمایق ) هراب  رد   ) اهنآ هک  تسین 

436 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. نیجس ام  كاردا  ام  و  ( ؟» تسیچ نیّجس  یناد  یم هچ  وت  (- » هیآ 8 )

436 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. موقرم باتک  « ) یمتح تسا  یتشونرس  هدش و  هدز  مقر  تسا  يا  همان (- » هیآ 9 )
: دراد دوجو  هیرظن  ود  اتدمع  تایآ  نیا  ریسفت  رد 

ار نآ  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هریبک هریغـص و  گرزب و  کچوک و  راک  چیه  هک  تساهناسنا  لامعا  همان  نامه  باتک »  » زا روظنم  - 1
.تسا تبث  نآ  رد  تساک  مک و  یب زیچ  همه  و  هدرک ، اصحا 

ریبعت هب  .تسا و  هدـش  يروآدرگ  نآ  رد  یعومجم  روطب  ناراکدـب  همه  لامعا  همان  هک  تسا  یعماـج  باـتک  نیّجـس »  » زا روظنم  و 
.دننک یم تبث  نآ  رد  یلقتسم  هحفص  رد  ار  ناراکهدب  ناراکناتسب و  زا  کی  ره  باسح  هک  تسا  یلک  رتفد  دننام  هداس 

437 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیا  تایوتحم  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  نیجس »  » ناونع هب  نآ  زا  ریبعت  و 
رد هک  ناکین  راربا و  باتک  سکع  هب  دراد ، ياج  مّنهج  رعق  رد  ناوید  نیا  دوخ  ای  تسا ، مّنهج  رد  اهنآ  ندش  ینادـنز  ببـس  ناوید 

.تسا تشهب  نییلع » یلعا  »
همه يارب  تسا  یمیظع  نادـنز  هک  تسا  خزود »  » ینعی فورعم  روهـشم و  ینعم  ناـمه  هب  نیجـس »  » هک تـسا  نـیا  مود  ریـسفت  - 2

.هدش هدز  مقر  اهنآ  يارب  هک  تسا  یتشونرس  نامه  راجف » باتک   » زا روظنم  و  دشاب ، یم خزود  زا  یتخس  لحم  ای  و  ناراکدب ،
«. تسا منهج  رد  ناراکدب  ملسم  رّرقم و  تشونرس  : » تسا نینچ  هیآ  ینعم  نیا ، ربانب 

مود ریسفت  رد  و  تسا ، ناراکدب  لامعا  لک  ناوید  ینعم  هب  لوا  ریسفت  رد  نیّجس  هک  ارچ  درادن ، یعنام  زین  ریسفت  ود  نیا  نایم  عمج 
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لک ناوید  رد  ناسنا  لمع  هماـن  هک  یماـگنه  ینعی  دـنرگیدکی ، لولعم  تلع و  اـهنیا  هک  تسا  مولعم  نیمز و  رعق  اـی  خزود  ینعم  هب 
.دناشکب خزود  رعق  ماقم و  نیرت  تسپ هب  ار  وا  هک  دوش  یم ببس  نامه  تفرگ  رارق  ناراکدب  لامعا 

437 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

رب زور  نآ  رد  ياو  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  داـعم  نارکنم  موـش  تبقاـع  هب  هدـنهد  ناـکت  هلمج  کـی  اـب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 10 -) )
(. نیبذکملل ذئموی  لیو  « ) ناگدننک بیذکت 

.تسا ملظ  یشورف و  مک  هلمج  زا  ناهانگ و  عاونا  همشچ  رس  هک  یبیذکت 

437 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

اهنامه : » دیوگ یم هتخادرپ ، نانآ  یفرعم  هب  اجنیا  رد  دوب ، هدـش  نابذـکم  موش  تشونرـس  هب  یهاتوک  هراشا  لبق  هیآ  رد  هیآ 11 -) )
(. نیدلا مویب  نوبذکی  نیذلا  « ) دننک یم راکنا  ار  ازج  زور  هک 

437 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. میثا دتعم  لک  الا  هب  بذکی  ام  و  « ) دنراکهنگ زواجتم و  هک  دننک  یم بیذکت  ار  نآ  یناسک  اهنت  : » دیازفا یم دعب  و  هیآ 12 -) )
رو هطوغ هانگ  رد  دنهد و  همادا  اهزواجت  هب  هتـسویپ  دنهاوخ  یم هک  يدارفا  هکلب  تسین ، لالدتـسا  قطنم و  تمایق ، راکنا  هشیر  ینعی 

.دنوش یم تمایق  رکنم  دنشاب 

437 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

: دیازفا یم هدرک ، هراشا  تمایق  نارکنم  فصو  نیموس  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
ریطاسا لاق  انتایآ  هیلع  یلتت  اذا  « ) تسا ناینیـشیپ  ياه  هناسفا نیا  دیوگ : یم دوش  یم هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  یتقو  هک ) سک  نامه  » )

(. نیلوالا
438 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زین  ار  یهلا  تایآ  دنتسه  میثا )  ) راکهنگ و  دتعم )  ) رگزواجت هک  نیا  رب  هوالع  اهنآ 

ياهنارود زا  هچنآ  ریظن  شزرا ، یب نانخـس  موهوم و  ياه  هناسفا اه و  هروطـسا زا  يا  هعومجم ار  نآ  هتفرگ ، ازهتـسا  هیرخـس و  داب  هب 
نیا ربارب  رد  تیلوؤسم  زا  ار  دوخ  دـنهاوخ  یم هناهب  نیا  هب  دـننک و  یم یفرعم  تسا  هدـنام  راگدای  هب  رـشب ) ینادان  نارود   ) نیتسخن

.دنراد رانکرب  تایآ 
لـسوتم هناـهب  نیمه  هـب  یهلا  توـعد  تباـجا  زا  رارف  يارب  روـسج  ناـمرجم  هـک  میناوـخ  یم زین  دـیجم  نآرق  زا  يرگید  تاـیآ  رد 

.دندش یم

438 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

: دـیازفا یم هدرک ، هراشا  اهنآ  یـشکرس  نایغط و  یلـصا  هشیر  هب  رگید  راـب  هیآ  نیا  رد  نآرق  تساـهلد ! راـگنز  ناـهانگ  هیآ 14 -) )
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نار لب  الک   ) دنا هدناماو تقیقح  كرد  زا  و  هتـسشن » ناشاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دـنرادنپ ، یم اهنآ  هک  تسین  نینچ  »
لیلد نیمه  هب  هتفرگ ، هدوب  نآ  رد  دادادـخ  ترطف  مکح  هب  هک  ار  نیتسخن  يافـص  رون و  هک  ارچ  نوبـسکی .) اوناـک  اـم  مهبولق  یلع 
هاـنگ هدـنب  هک  یماـگنه  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  ددرگ ! یمن سکعنم  نآ  رد  یحو  راونا  وترپ 
رگا و  دبای ، یم لقیص  وا  بلق  دیامن  رافغتـسا  درادرب و  تسد  هانگ  زا  و  دنک ، هبوت  رگا  دوش ، یم ادیپ  وا  بلق  رد  یهایـس  هتکن  دنک ،

نار لب  الک   » هیآ رد  هک  تسا  يراگنز  نامه  نیا  دریگ ، یم ارف  ار  شبلق  ماـمت  اـت  دوش ، یم نوزفا  یهایـس  ددرگرب  هاـنگ  هب  مه  زاـب 
«. هدش هراشا  نآ  هب  نوبسکی » اوناک  ام  مهبولق  یلع 

438 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

نع مهنا  الک  « ) دنبوجحم ناشراگدرورپ  زا  زور  نآ  رد  اهنآ  هکلب  دـنرادنپ ، یم هک  تسین  نینچ  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 15 -) )
(. نوبوجحمل ذئموی  مهبر 

ناکین راربا و  يارب  وا  برق  هاگراب  رد  روضح  و  راگدرورپ ، يونعم  ياقل  هک  هنوگ  نامه  تساـهنآ ، تازاـجم  نیرت  كاـندرد نیا  و 
.تسا تمعن  نیرت  شخبتذل تبهوم و  نیرتالاب 

438 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. میحجلا اولاصل  مهنا  مث   ) دنتسه نآ  مزالم  و  دنوش » یم خزود  دراو  نیقی  هب  اهنآ  سپس  (- » هیآ 16 )
تیمورحم شتآ  ملـسم  روطب  و  تسین ، ادـج  نآ  زا  هک  تسا  يرثا  و  تسا ، راگدرورپ  زا  ندوب  بوجحم  هجیتن  شتآ  رد  دورو  نیا 

439 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مه  خزود  شتآ  زا  قح ، رادید  زا 
! تسا رتنازوس 

439 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

لاقی مث  «! ) دیدرک یم بیذکت  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش : یم هتفگ  اهنآ  هب  سپس  : » دیامرف یم هیآ  نیا  رد  و  هیآ 17 -) )
(. نوبذکت هب  متنک  يذلا  اذه 

نیا يارب  يونعم  تسا  يا  هجنکش یناحور و  تسا  یباذع  دوش و  یم هتفگ  اهنآ  هب  شنزرـس  تمالم و  خیبوت و  ناونع  هب  نخـس  نیا 
.جوجل رس و  هریخ  هورگ 

439 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

اهنآ تشونرـس  لامعا و  همان  و  راّجف »  » هراب رد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یفیـصوت  لاـبند  هب  تسا ! راربا  راـظتنا  رد  نیّیّلع » (- » هیآ 18 )
، نارجاف ربارب  رد  اهنآ  تازایتما  تاراختفا و  هظحالم  هک  تسا  ناکین  راربا و  ینعی  ناـنآ ، لـباقم  هورگ  زا  ینخـس  اـجنیا ، رد  هدـمآ ،

.دزاس یم رتنشور  ار  ود  ره  تیعقوم 
نا الک  « ) تسا نیّیّلع  رد  ناکین  راربا و  لاـمعا  هماـن  هکلب  دـنرادنپ ، یم داـعم ) هراـب  رد   ) اـهنآ هک  تسین  ناـنچ  : » دـیامرف یم تسخن 
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(. نییلع یفل  راربالا  باتک 
.دنراد کین  یلمع  داقتعا و  دنلب و  یتمه  عیسو و  یحور  هک  دنتسه  یناسک  راربا » »

.تسا قداص  زین  نیّیّلع »  » هراب رد  میتشاد  نیّجس »  » هراب رد  قباس  تایآ  رد  هک  ریسفت  ود  نامه  هیبش 
لامعا همان  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  فدـه  و  تسا ، نانمؤم  ناکاپ و  ناکین و  لامعا  همان  راربـالا » باـتک   » زا روظنم  هک : نیا  تسخن 

ماقم الاو  هبترم و  دـنلب  رایـسب  هک  یناوید  دراد ، رارق  تسا  نانمؤم  لامعا  مامت  رگناـیب  هک  نیّیّلع »  » ماـن هب  لـک  ناوید  کـی  رد  اـهنآ 
.تسا

ناشن اهنیا  همه  و  دراد ، ياج  ماقم  نیرتدـنلب  رد  تشهب  زارف  رب  ای  ناـکم ، نیرتفیرـش  رد  اـهنآ  زارف  رب  اـهنآ  لاـمعا  هماـن  هک  نیا  اـی 
.تسالاو دنلب و  هداعلا  قوف  اهنآ  دوخ  ماقم  هک  دهد  یم

تشهب تاجرد  یلعا  رد  ناکین  هتشاد  ررقم  هک  تسا  یهلا  یعطق  مکح  تشونرس و  ینعم  هب  اجنیا  رد  باتک »  » هک نیا  رگید  ریـسفت 
.دنشاب

رب ناوید  نآ  هعومجم  مه  و  دراد ، رارق  لک  ناوید  کی  رد  اهنآ  لامعا  همان  مه  هک  تسا  نکمم  زین  ریسفت  ود  نیا  نایم  عمج  هتبلا  و 
.دنشاب تشهب  تاجرد  نیرتالاب  رد  ناشدوخ  هک  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یهلا  نامرف  مه  تساهنامسآ و  زارف 

440 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

440 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. نویلع ام  كاردا  ام  و  « ) تسیچ نیّیّلع  یناد  یم هچ  وت  و  : » دیازفا یم نیّیّلع »  » تمظع تیمها و  نایب  يارب  سپس  هیآ 19 -) )
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  یتح  سک  چیه  هک  مهو » نامگ و  سایق و  لایخ و   » زا رترب  تسا  یناکم  ماقم و  هک  نیا  هب  هراشا 

.دبایرد ار  نآ  تمظع  داعبا  دناوت  یمن زین 

440 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

« یعطق تسا  یتشونرـس  هدروـخ و  مقر  تسا  يا  هماـن  » نیّیّلع دـیازفا : یم هتخادرپ ، رتـشیب  حیـضوت  هب  نآرق  دوـخ  سپـس  هیآ 20 -) )
(. موقرم باتک  )

نینچ هیآ  ینعم  رگید  ریـسفت  ربانب  اما  و  دنک ، یم یفرعم  راربا  لامعا  همان  لک  ناوید  ینعم  هب  ار  نییلع »  » هک تسا  يریـسفت  ربانب  نیا 
«. دشاب تشهب  تاجرد  نیرترب  ناشهاگیاج  هک  هدز  مقر  اهنآ  هراب  رد  دنوادخ  هک  تسا  یمتح  تشونرس  نیا  : » تسا

440 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. نوبرقملا هدهشی   ) دنهد یم یهاوگ  نآ  رب  ای  دننآ !» دهاش  نابّرقم   » هک تسا  یباتک  باتک  نیا  دیازفا : یم سپس  هیآ 21 -) )
.دنرگید ناکین  راربا و  لامعا  همان  رظان  دهاش و  و  دنراد ، الاو  سب  یماقم  هک  دننانمؤم  ناگدیزگرب  ناصاخ و  زا  یهورگ  نوبرقم » »

.دنتسین نابرقم  کلس  رد  راربا  همه  یلو  دنراربا  زا  نابرقم  همه  هتبلا 

440 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 
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نا « ) دـنا تمعن عاونا  رد  ناکین  املـسم  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ناکین  راربا و  میظع  ياهـشاداپ  زا  یـشخب  حرـش  هب  سپـس  هیآ 22 -) )
(. میعن یفل  راربالا 

440 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

( تشهب ياـهییابیز  هب   ) و هدرک ، هیکت  یتـشهب  ياـبیز  ياـهتخت  رب  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، اـهنآ  زا  یـضعب  حرـش  هـب  دـعب  هیآ 23 -) )
(. نورظنی کئارالا  یلع  «! ) دنرگن یم

440 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

یف فرعت  « ) یـسانش یم ینیب و  یم ار  تمعن  طاشن  توارط و  ناشیاه  هرهچ رد   » يرگنب اهنآ  هب  هاگ  ره  دیازفا : یم سپـس  هیآ 24 -) )
(. میعنلا ةرضن  مههوجو 

.دنز یم جوم  ناشیاه  هرهچ رد  يداش  رورس و  طاشن و  هک  نیا  هب  هراشا 

440 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

زا اهنآ  : » دـیازفا یم هدرک ، نایتشهب  بارـش  ینعی  رگید  یتمعن  هب  هراشا  طاـشن  شمارآ و  هاـگن و  تخت و  تمعن  زا  دـعب  هیآ 25 -) )
(. موتخم قیحر  نم  نوقسی  « ) دنوش یم باریس  يا  هتسب رس  هدروخن  تسد  لالز  روهط )  ) بارش

441 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیرفآ  نونج  از و  تیصعم ایند  یناطیش  هدولآ و  بارش  دننام  هک  يروهط  بارش 
.دنیرفآ یم افص  قشع و  طاشن و  لقع و  شوه و  هکلب  تسین ،

441 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. کسم هماتخ  « ) تسا کشم  زا  هدش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم  : » دیامرف یم سپس  هیآ 26 -) )
نتـسکش اب  ار  هتـسب  رـس  ء  یـش دهاوخ  یم ناسنا  هک  یماگنه  و  دـنهن ، یم لگ »  » اب ار  نآ  رهم  هک  ایند  هتـسب  رد  ياهفرظ  نوچمه  هن 

کشم رطع  يوب  دنهن ، یم شرهم  رب  تسد  هک  یماگنه  تسین ، نینچ  یتشهب  روهط  بارش  دوش ، یم هدولآ  شتسد  دنک ، زاب  شرهم 
( یتشهب ياـهتمعن   ) نیا رد  و  : » دـیامرف یم یتـشهب ، روهط  بارـش  فاـصوا  رکذ  زا  دـعب  هیآ  ناـیاپ  رد  و  دوش ! یم هدـنکارپ  اـضف  رد 

(. نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  و  « ) دنریگ یشیپ  رگیدکی  رب  دیاب  نابغار 
.دشاب زین  وا  رایتخا  رد  تسا  يرگید  يارب  هک  یسیفن  ء  یش دهاوخ  یم مادک  ره  هک  تسا  ناسنا  ود  شالت  ینمت و  ینعم  هب  سفانت » »

هب ندیـسر  يارب  رگیدکی  رب  دیریگب  یـشیپ  : » تسا هدمآ  دـیدح  هروس  هیآ 21  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  هیآ  نومـضم  تـقیقح  رد 
«! تسا نیمز  نامسآ و  هنهپ  دننام  نآ  هنهپ  هک  یتشهب  و  ناتراگدرورپ ، ترفغم 

441 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

مینـست اب  هتخیمآ  روهط )  ) بارـش نیا  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  هدمآ  تایآ  هلـسلس  نیا  رد  هک  یتمعن  نیرخآ  هب  دـعب  و  هیآ 27 -) )
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(. مینست نم  هجازم  و  « ) تسا

441 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

(. نوبرقملا اهب  برشی  انیع  « ) دنشون یم نآ  زا  نابّرقم  هک  يا  همشچ نامه  (- » هیآ 28 )
نامسآ زا  و  دنشون ، یم صلاخ  روطب  ار  نآ  نابرقم  هک  تسا  یتشهب  روهط  بارش  نیرترب  مینست »  » هک دوش  یم هدافتسا  تایآ  نیا  زا 
یتشهب روهط  بارش  زا  يرگید  عون  هک  موتخم  قیحر  اب  ار  نآ  زا  يرادقم  راربا  يارب  یلو  .دزیر  یم ورف  نآ  يالاب  تاقبط  ای  تشهب 

هنـشت و  دنـشوپب ، مشچ  ایند  هدولآ  بارـش  زا  هک  هدش  رکذ  یناسک  شاداپ  یتشهب  بارـش  نیا  يددعتم  تایاور  رد  دنزیمآ ! یم تسا 
442 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نانمؤم  لد  رد  ار  هودنا  شتآ  و  دننک ، باریس  ار  ناماک 

.دنریگب هزور  ناتسبات  مرگ  زور  رد  هک  یناسک  .دنزاس و  شوماخ 
كرت ادـخ  رطاخ  هب  ار  بارـش  رمخ و  هک  یـسک  یلع ! يا  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هلمج  زا 

«. دنک یم باریس  یتشهب  هدش  رهم  هتسب  رد  لالز  بارش  زا  ار  وا  دنوادخ  دیوگ 

442 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

هراشا

هیآ 29) )

442 ص :  لوزن ..... : نأش 

زا یعمج  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يزور  هک : نیا  تسخن  دـنا  هدرک لـقن  لوزن  نأـش  ود  نآ  زا  دـعب  هیآ  تفه  هیآ و  نـیا  يارب  نارـسفم 
ثحب دروم  تایآ  دندرک ، ازهتـسا  دندیدنخ و  نانمؤم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  اهنآ  دنتـشذگ ، هّکم »  » رافک زا  یعمج  رانک  زا  نانمؤم 

.تخاس نشور  تمایق  رد  ار  هدننک  ازهتسا  رفاک  هورگ  نیا  تشونرس  دش و  لزان 
يازهتـسا دروم  هک  نینمؤم  يارقف  ریاس  و  لالب ، بابخ ، بیهـص ، راـمع ، نوچمه  يدارفا  هراـب  رد  ثحب  دروم  تاـیآ  هک  نیا  رگید 

.هدش لزان  دندش  یم عقاو  لئاو ، نب  صاع  و  هریغم ، نب  دیلو  و  لهج ، وبا  نوچمه  شیرق  ناکرشم 
.تسا نکمم  الماک  زین  لوزن  نأش  ود  نیا  نایم  عمج 

442 ص : ریسفت ..... :

راربا و میظع  ياهـشاداپ  اهتمعن و  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  زورما !...  اما  دـندرک ، یم هرخـسم  ار  نانمؤم  اهنآ  زور  نآ 
دنوش یم ور  هب  ور  نآ  اب  اوقت  نامیا و  رطاخ  هب  ناهج  نیا  رد  هک  اهنآ  تامحز  بئاصم و  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد  تفگ ، یم ناکین 

.تسین باسح  یب گرزب  ياهشاداپ  نآ  هک  دوش  نشور  ات  دنک ، یم هراشا 
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(. نوکحضی اونمآ  نیذلا  نم  اوناک  اومرجا  نیذلا  نا  « ) دندیدنخ یم نانمؤم  هب  هتسویپ  ایند ) رد   ) ناراکدب : » دیامرف یم تسخن 
رس کبس دارفا  هشیمه  و  دوش ، یم یـشان  تلفغ  رورغ و  ربک و  نایغط و  حور  زا  هک  يا  هدنخ هدننک ، ریقحت  زیمآ و  رخـسمت  يا  هدنخ

.دنا هتشاد هناتسم  ياه  هدنخ نینچ  اوقتاب  نانمؤم  ربارب  رد  رورغم  و 

442 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، نایب  ار  اهنآ  تشز  دروخرب  نیمود  هیآ  نیا  رد  هیآ 30 -) )
( نوزماغتی مهب  اورم  اذا  و  « ) دندرک یم رخسمت  هراشا  اب  ار  اهنآ  دنتشذگ  یم ناشرانک  زا  هک  یماگنه  «و 

443 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاگرد  نابرقم  هک  دینیبب  ار  اهاپ  رس و  یب نیا  دنیوگ : یم تاراشا  تامالع و  نیا  اب  .و 
ار نادان  هورگ  نیا  و  دنتـسه ! ناشدوخ  رب  یهلا  یحو  لوزن  یعدم  هک  دینک  اشامت  ار  اه  هنهرب اپ  اه و  هراپ نیتسآ  نیا  .دنا  هدـش ادـخ 
تشز و نانخـس  نیا  لاثما  ددرگ و  یم رب  یگدـنز  تایح و  هب  رگید  راـب  هدـش  كاـخ  هدیـسوپ و  ناوختـسا  دـنیوگ  یم هک  دـیرگنب 

.اوتحم یب

443 ص :  ۀیآ 31 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

ابایغ ار  اه  هیرخـس و  هدرک ، وگزاب  ار  همانرب  نیمه  زین  یـصوصخ  تاسلج  رد  دوب ، نانمؤم  اب  ناـشدروخرب  رد  همه  اـهنیا  هیآ 31 -) )
نادنخ رورـسم و  دنتـشگ  یم زاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  هک  یماگنه  و  : » دـیوگ یم ثحب  دروم  هیآ  هک  هنوگ  نامه  دـنداد ، یم همادا 

(. نیهکف اوبلقنا  مهلها  یلا  اوبلقنا  اذا  و   ) دندرک یم یلاحشوخ  دندوب  هداد  ماجنا  هچنآ  زا  و  دندوب »
همادا اهءازهتـسا  نامه  و  اه ، هیرخـس نامه  بایغ ، رد  مه  زاب  و  دننک ، یم تاهابم  نآ  هب  هک  هدش  اهنآ  بیـصن  يزوریپ  حتف و  یئوگ 

.دراد

443 ص :  ۀیآ 32 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

اهنیا دـنتفگ : یم دـندید  یم ار  ناـنآ  یتـقو  : » هک دوب  نیا  ناـنمؤم  ربارب  رد  اـهنآ  زیمآ  ترارـش  لـمعلا  سکع  نیمراـهچ  هیآ 32 -) )
(. نولاضل ءالؤه  نا  اولاق  مهوأر  اذا  و  « ) دنناهارمگ

ادخ هب  نامیا  يوس  هب  و  هدرک ، اهر  دنتشادنپ  یم شتیاده  دوب و  جئار  اهنآ  نایم  رد  هک  ار  یتافارخ  یتسرپ و  تب مسر  هار و  هک  ارچ 
.دندوب هتخورف  ترخآ  هیسن  ياهتمعن  هب  ار  ایند  دقن  تذل  اهنآ  نامگ  هب  هتشگزاب و  صلاخ  دیحوت  و 

443 ص :  ۀیآ 33 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

نیمه هب  و  دنتشادن - رایتخا  رد  یهجوت  لباق  تورث  یعامتجا و  تیعقوم  هک  دندوب  يدارفا  زا  ابلاغ  نانمؤم  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 33 -) )
نآرق دنتفرگ - یم هرخـسم  داب  هب  ار  ناشنیئآ  و  هدرمـش ، شزرا  یب ار  ناشنامیا  و  دنتـسیرگن ، یم تراقح  مشچ  اب  اهنآ  هب  رافک  لیلد 

(. نیظفاح مهیلع  اولسرا  ام  و  « ) دندوبن نانمؤم ] نانآ -[  لفکتم  تبقارم و  رومأم  زگره  هک  یلاح  رد  : » دیوگ یم
نتم رد  امـش  دـنهورگ ؟ مادـک  زا  نانمؤم  هک  طوبرم  هچ  امـش  هب  هک  اعدا  رپ  هاوخ و  دوخ  دارفا  نیا  هب  تسا  یباوج  تقیقح  رد  نیا 
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.دیرگنب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نیئآ  ياوتحم  توعد و 

443 ص :  ۀیآ 34 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

444 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دوش ، یم سکع  رب  هلأسم  تمایق  رد  یلو  هیآ 34 -) )
(. نوکحضی رافکلا  نم  اونمآ  نیذلا  مویلاف  «! ) دندنخ یم راّفک  هب  نانمؤم  زورما  یلو  : » دیامرف یم

رد هک  دـنک  یم باجیا  تلادـع  و  دوش ، ارجا  یهلا  تلادـع  دـیاب  اجنآ  رد  و  ایند ، رد  ناسنا  لامعا  زا  تسا  یباـتزاب  تماـیق  هک  ارچ 
ربکتـسم نارورغم  نیا  يارب  كاندرد  باذع  یعون  دوخ  نیا  و  دـندنخب ، رگازهتـسا  دـناعم و  جوجل و  رافک  هب  لدـکاپ  نانمؤم  اجنآ 

هدوشگ رافک  يور  هب  تشهب  زا  يرد  زور  نآ  رد  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا !
، دـننک یم تکرح  نآ  يوـس  هب  تسا  هدـش  هداد  تـشهب  رد  دورو  خزود و  زا  يدازآ  ناـمرف  هـک  نـیا  ناـمگ  هـب  اـهنآ  و  دوـش ، یم

دننانآ رگ  هراظن تشهب  زا  هک  نانمؤم  دوش و  یم رارکت  راب  دـنچ  راک  نیا  و  دوش ، یم هتـسب  رد  ناهگان  دندیـسر  نآ  هب  هک  یماـگنه 
«! دندنخ یم

444 ص :  ۀیآ 35 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

یلع « ) دنرگن یم اهنآ ) موش  تشونرس  هب   ) هتـسشن و یتشهب  هتـسارآ  ياهتخت  رب  هک  یلاح  رد  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 35 -) )
(. نورظنی کئارالا 

رورغم و رافک  هک  یکاندرد  ياهباذـع  نآ  هب  میظع و  بهاوم  نآ  هب  یهلا ، نایاپ  یب ياهتمعن  همه  نآ  هب  دـننک ! یم هاـگن  زیچ  هچ  هب 
.دنراتفرگ نآ  هب  ینوبز  تلذ و  تیاهن  رد  هاوخدوخ 

444 ص :  ۀیآ 36 .....  (: 83) نیففطملا ةروس 

شاداپ نارفاک  لاح ) نیا  اـب   ) اـیآ : » دـیامرف یم هیماهفتـسا ، هلمج  کـی  تروص  هب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 36 -) )
(. نولعفی اوناک  ام  رافکلا  بوث  له  ( !؟» دنتفرگ ار  دوخ  لامعا 

نارورغم نیا  ياهاعدا  راکفا و  هب  تبـسن  ازهتـسا  نعط و  یعون  نانمؤم ، ای  و  ناگتـشرف ، ای  دشاب ، دـنوادخ  هیحان  زا  هاوخ  نخـس  نیا 
طلغ و رادنپ  نیا  ربارب  رد  دنراد ، تفایرد  دنوادخ  زا  مه  یشاداپ  هزیاج و  ناشتشز  لامعا  لباقم  رد  دنتشاد  راظتنا  هک  تسا  ربکتسم 

؟» دنتفرگ ار  ناشلامعا  شاداپ  اهنآ  ایآ  : » دیامرف یم ماخ  لایخ 
« نیفّفطم هروس  نایاپ  »

445 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

445 ص :  [ ..... 84  ] قاقشنا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 25  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 
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445 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

ثداوح هب  یتاراـشا  زاـغآ  رد  دـیوگ ، یم نخـس  داـعم  ثحاـبم  زا  دـیجم  نآرق  ریخا  ءزج  ياـه  هروـس زا  يرایـسب  دـننام  هروـس  نیا 
ناراکوکین و لامعا  باسح  زیخاتـسر و  هلأسم  هب  دـعب  هلحرم  رد  و  دـنک ، یم تمایق  عورـش  ناهج و  نایاپ  هدـنهد  ناکت  كانلوه و 
رد و  دوش ، یم یهلا  رفیک  باذـع و  بجوـم  هک  یتاداـقتعا  لاـمعا و  زا  یـشخب  هب  موـس  هلحرم  رد  و  اـهنآ ، تشونرـس  و  ناراکدـب ،

هلحرم رد  ماجنا  رـس  دنک و  یم هراشا  ترخآ  ایند و  یگدنز  ریـسم  رد  ناسنا  ریـس  لحارم  هب  یئاهدنگوس  رکذ  زا  دعب  مراهچ  هلحرم 
.تساهنآ شاداپ  رفیک و  دب و  کین و  لامعا  زا  نخس  زاب  مجنپ 

445 ص :  هروس .....  نیا  توالت  تلیضف  هراب  رد 

: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«! دراد یم ناما  رد  دوش  هداد  شرس  تشپ  هب  شلامعا  همان  تمایق  رد  هک  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  قاقشنا  هروس  هک  یسک  »

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

445 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

هراـشا ناـهج  ناـیاپ  بیجع  میظع و  ثداوح  هب  زین  هروس  نیا  زاـغآ  رد  میتـفگ  هروس  ياوتحم  حرـش  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هیآ 1 -) )
ج5، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تقـشنا .) ءامـسلا  اذا  « ) دوش هتفاکـش  ینامـسآ ] تارک  نامـسآ -[  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دیامرف یم هدش ،

446 ص :
هدنکارپ ناگراتـس  هتفاکـش و  ینامـسآ ) تارک  و   ) نامـسآ هک  نامز  نآ  رد  : » دیامرف یم هک  هدمآ  راطفنا  هروس  زاغآ  رد  هچنآ  ریظن 

«. دنزیر ورف  دنوش و 
.تسا نآ  يانف  یبارخ و  ایند و  نایاپ  مالعا  نیا  و 

هدـهاشم اـم  هک  ار  بکاوک  نیا  تماـیق  هناتـسآ  رد  : » دوـمرف هک  هدـمآ  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  یثیدـح  رد 
«. دروخ یم مه  هب  یگمه  ماظن  و  دوش ، یم ادج  ناشکهک  زا  مینک  یم

446 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. تقح اهبرل و  تنذا  و  « ) دشاب نینچ  تسا  هتسیاش  دوش و  شراگدرورپ  نامرف  میلست  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 2 -) )
.دنک یم یهلا  نامرف  نیا  لباقم  رد  یتمواقم  نیرتمک  تمظع  نآ  اب  نامسآ  هک  دوش  روصت  ادابم 

هطبار نیا  نآ  کی  رگا  و  دسر ، یم نآ  هب  دنوادخ  يوس  زا  هظحل  هب  هظحل  دوجو  ضیف  هک  یلاح  رد  دشابن  میلـست  دناوت  یم هنوگچ 
.دش دهاوخ  دوبان  یشالتم و  ددرگ  عطق 

446 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

ضرـالا اذا  و  « ) دوـش هدرتـسگ  نیمز  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  : » دـیامرف یم هدرک ، هراـشا  نیمز »  » عـضو هب  دـعب  هـلحرم  رد  و  هیآ 3 -) )
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(. تدم
نیمز دور ، یم نایم  زا  اهیتسپ  اهیدـنلب و  مامت  دـنوش و  یم هدـیچ  رب  یـشالتم و  یلکب  نآرق - زا  یناوارف  تایآ  تداهـش  هب  اـههوک -

.دوش یم هنحص  رد  ناگدنب  همه  روضح  هدامآ  هدرتسگ و  فاص و 

446 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

اـهیف و اـم  تقلا  و  « ) دوـش یم یلاـخ  هدـنکفا و  نوریب  دراد  نورد  رد  هچنآ  نـیمز )  ) و : » دـیازفا یم هـلحرم ، نیموـس  رد  و  هیآ 4 -) )
(. تلخت

دنا هدـیمرآ اـهربق  لـخاد  كاـخ و  نورد  رد  هک  یناـگدرم  ماـمت  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  هک  تسا  نیا  نارـسفم  ناـیم  رد  فورعم 
.دننک یم نت  رب  یگدنز  تایح و  سابل  و  دنوش ، یم باترپ  نوریب  هب  همه  هرابکی 

، هنومن ریـسفت  هدـیزگرب  .دزیر  یم نوریب  یگمه  زین  نیمز  نورد  هتفهن  ياهجنگ  نداعم و  اـهناسنا ، رب  هوـالع  دـنا  هتفگ رگید  یـضعب 
447 ص : ج5 ،

ار اهیتسپ  همه  و  دزیر ، یم نوریب  یلکب  كانتـشحو  كانلوه و  ياه  هلزلز اب  نیمز  نورد  باذم  داوم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
.ددرگ یم مارآ  یلاخ و  نیمز  نورد  سپس  دنک و  یم رپ 

447 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

اهبرل و تنذا  و   ) دشاب میلست  هک  تسا » هتسیاش  ددرگ و  شراگدرورپ  نامرف  میلست  و  : » دیازفا یم نخـس ، نیا  لابند  هب  زاب  هیآ 5 -) )
(. تقح

نامـسآ و نیمز و  ياـنف  تساـیند ، نیا  ياـنف  رگناـیب  وسکی  زا  تسا ، مأوت  تادوجوم  همه  لـماک  میلـست  اـب  هک  میظع  ثداوـح  نیا 
.یتسه هزات  نیون و  هلحرم  و  شنیرفآ ، ناهج  رد  تسا  یفطع  هطقن  داجیا  رب  لیلد  رگید  يوس  زا  و  اه ، هنیجنگ اهجنگ و  اهناسنا و 

.زیخاتسر داعم و  هلأسم  رب  اصوصخم  زیچ  همه  رب  تسا ، گرزب  دنوادخ  تردق  هناشن  موس  يوس  زا  و 
ریدـقت رد  هک  تسا  يا  هلمج نیا  و  دـنیب - یم ار  دوخ  دـب  کـین و  لاـمعا  هجیتن  ناـسنا ، دوش ، عقاو  ثداوح  نیا  هک  یماـگنه  يرآ !

.تسا

447 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

دنراد شیپ  رد  هک  يریسم  رد  ار  اهنآ  تشونرس  هتخاس و  بطاخم  ار  اهناسنا  سپس  قلطم ! لامک  يوس  هب  جنر  رپ  یـشالت  هیآ 6 -) )
ای « ) درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  و  يور ، یم تراگدرورپ  يوس  هب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا  يا  : » دیامرف یم هدرک ، نشور  اهنآ  يارب 

(. هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا 
یتح تسا ، بعت  جنر و  تمحز و  اب  هتخیمآ  یگدـنز ، هراومه  هک  تساهناسنا ، همه  تایح  رد  یـساسا  لصا  کی  هب  هراشا  هیآ  نیا 
نیا دـشاب ، راگدرورپ  برق  نادـیواج و  تداعـس  ترخآ و  فدـه  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب ، ایند  عاـتم  هب  ندیـسر  فدـه  رگا 

.دنتسین رانکرب  درد  تمحز و  جنر و  زا  زین  اهنآ  دننک  یم یگدنز  هافر  تیاهن  رد  هک  يدارفا  یتح  تسایند ، یگدنز  تعیبط 
تاقالم ای  دشاب ، تسوا  هقلطم  ّتیمکاح  هنحص  هک  تمایق  هنحـص  تاقالم  љهب  اـشا هاوخ  اجنیا ، رد  راگدرورپ » تاقالم   » هب ریبعت 
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دهاوخ همادا  زور  نآ  ات  بعت  جـنر و  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  نطاـب ، دوهـش  قیرط  زا  وا  دوخ  تاـقالم  اـی  وا ، رفیک  شاداـپ و  ازج و 
448 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دنک تاقالم  ار  شیوخ  يادخ  كاپ  یلمع  اب  ناسنا  دوش و  هتسب  ایند  نیا  هدنورپ  هک  دسر  یم نایاپ  هب  ینامز  و  تفای ،
.تساجنآ رد  اهنت  بعت ، جنر و  یب یتحار  يرآ !

تیبرت لماکت و  دـنوادخ و  تیبوبر  هماـنرب  زا  یئزج  شـالت  یعـس و  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  راـگدرورپ ) « ) ّبر  » ناونع رب  هیکت 
.تسا ناسنا 

448 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

تـسد هب  شلامعا  همان  هک  یـسک  سپ  : » دـیامرف یم هک  هنوگ  نامه  دـنوش  یم میـسقت  هورگ  ود  هب  اهناسنا  اـجنیا  رد  یلو  هیآ 7 -) )
(. هنیمیب هباتک  یتوا  نم  اماف  « ) دوش هداد  شتسار 

448 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. اریسی اباسح  بساحی  فوسف  « ) دوش یم وا  يارب  یناسآ  باسح  يدوز  هب  (- » هیآ 8 )

448 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. ارورسم هلها  یلا  بلقنی  و  « ) ددرگ یم زاب  شا  هداوناخ لها و  هب  لاحشوخ  و  (- » هیآ 9 )
نییعت وا  ياهورین  اه و  هیامرـس ناسنا و  نیا  يارب  دنوادخ  هک  يرادـم  نامه  رد  شنیرفآ ، یلـصا  رادـم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا 

ناشلامعا همان  اجنآ  رد  تسادخ ، يوس  هب  ناشتکرح  یعس و  و  ادخ ، يارب  هراومه  اهنآ  ششوک  شالت و  و  دننک ، یم تکرح  هدرک 
يدنلب رس  يزارفا و  رـس  هیام  و  تسا ، تمایق  رد  تاجن  نامیا و  تّحـص  لمع و  یکاپ  هناشن  نیا  هک  دنهد  یم ناشتـسار  تسد  هب  ار 

.رشحم لها  ربارب  رد 
شاداپ ار  تانسح  درذگب و  تائیس  زا  دشابن ، نآ  رد  تقد  يریگ و  تخس هک  تسا  ناسآ  لهس و  باسح  ریـسی » باسح   » زا روظنم 

.دنک لیدبت  تانسح  هب  ار  اهنآ  تائیس  یتح  دهد و 

448 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

ینانمؤم  ) نیمیلا باحصا  نوماریپ  لبق  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  دنریگ ! یم رـس  تشپ  ار  لامعا  همان  مرـش  زا  هک  اهنآ  هیآ 10 -) )
نخـس اهنآ  لامعا  هماـن  یگنوگچ  ناـمرجم و  راّـفک و  زا  اـجنیا  رد  تشذـگ  دوش ) یم هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناـشلامعا  هماـن  هک 

.دیوگ یم
449 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوش » هداد  شرس  تشپ  هب  شلامعا  همان  هک  یسک  اما  و  : » دیامرف یم تسخن 

(. هرهظ ءارو  هباتک  یتوا  نم  اما  (و 

449 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 
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(. اروبث اوعدی  فوسف  «! ) مدش كاله  هک  نم  رب  ياو  يا  دنز : یم دایرف  يدوز  هب  (- » هیآ 11 )

449 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. اریعس یلصی  و  « ) دزوس یم شتآ  نازوس  ياه  هلعش رد  و  (- » هیآ 12 )
يا هیباتک  اؤرقا  مؤاه  دننز : یم ادـص  هتفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  تاهابم  راختفا و  يزارفا و  رـس  اب  نیمیلا » باحـصا  »

(. 19 هقاح / « ) دیناوخب دیریگب و  ارم  لامعا  همان  دییایب و  رشحم ! لها 
ات دـنریگ ، یم رـس  تشپ  ار  تسد  تلذ  يراسمرـش و  زا  اهنآ  دـنهد  یم ناشپچ  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  راکهبت  نامرجم  یتقو  اـما 

.تسین یندش  ناهنپ  يزیچ  اجنآ  رد  هک  هدیاف  هچ  یلو  دوش ، هدید  رتمک  تحاضف  مرج و  دنس  نیا 

449 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

هانگ رفک و  زا   ) هتـسویپ شا  هداوناخ نایم  رد  وا  هک  ارچ  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، موش  تشونرـس  نیا  تلع  ناـیب  هب  سپـس  هیآ 13 -) )
(. ارورسم هلها  یف  ناک  هنا  « ) دوب رورسم  دوخ )

هب ییانتعا  یب ایند و  هب  تخس  یگتسبلد  هناشن  هک  يرورس  ادخ ، زا  يربخ  یب تلفغ و  اب  هتخیمآ  يرورغ  و  رورغ ، اب  هتخیمآ  يرورس 
.دوب گرم  زا  سپ  ناهج 

449 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

راک رد  يداعم  و  دنک » یمن تشگزاب  زگره  درک  یم نامگ  وا   » هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـیازفا : یم هیآ ، نیا  رد  اذـل  و  هیآ 14 -) )
(. روحی نل  نا  نظ  هنا  ! ) تسین

، دش وا  رورس  رورغ و  ثعاب  داقتعا  نیمه  و  دوب ، داعم  یفن  رب  رئاد  شلطاب  نامگ  دساف و  داقتعا  وا  یتخبدب  یلـصا  أشنم  تقیقح  رد 
هب یتقو  و  تفرگ ، ازهتـسا  داب  هب  ار  ایبنا  توعد  هک  اجنآ  ات  دومن ، رو  هطوغ ناهانگ  عاونا  تاوهـش و  رد  تخاس و  رود  ادـخ  زا  ار  وا 

.تسا هدمآ  زین  نیففطم  هروس  هیآ 31  رد  ینعم  نیمه  دوب ، لاحشوخ  داش و  هیرخس  ازهتسا و  نیا  زا  دمآ  یم دوخ  هداوناخ  غارس 

449 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

باسح يارب  ار  شلامعا  و  دوب » انیب  وا  هب  تبسن  شراگدرورپ  يرآ  : » دیامرف یم اهنآ  لطاب  دئاقع  یفن  يارب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 15 -) )
450 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اریصب .) هب  ناک  هبر  نا  یلب  ! ) درک تبث 

«. هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای   » هیآ دننامه  هیآ  نیا  ریبعت 
هک ارچ  تسا ، هدش  هیکت  بر »  » ناونع يور  هیآ  ود  ره  رد  هک  نیا  صوصخب  دوش ، بوسحم  داعم  هلأسم  رب  یلیلد  هلزنم  هب  دناوت  یم

نینچ فده  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  ایند  یگدـنز  و  ددرگ ، فقوتم  گرم  اب  دـناوت  یمن زگره  راگدرورپ  يوس  هب  ناسنا  یلماکت  ریس 
.دشاب يریس 

هن رگ  دـشاب و  ازج  باسح و  يارب  يا  همدـقم دـیاب  امتح  اـهنآ  طبـض  تبث و  و  یمدآ ، لاـمعا  هب  تبـسن  دـنوادخ  ندوب  ریـصب  زین  و 
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.تسا هدوهیب 

450 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

بلطم نیا  دیکأت  يارب  اجنیا  رد  دمآ ، دنوادخ  يوس  هب  ناسنا  یلماکت  ریس  نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 16 -) )
: دیامرف یم رتشیب ، حیضوت  و 

(. قفشلاب مسقا  الف  « ) قفش هب  دنگوس  »

450 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. قسو ام  لیللا و  و  « ) دنک یم يروآ  عمج هدنکارپ ) روما  زا   ) ار هچنآ  بش و  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 17 )

450 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. قستا اذا  رمقلا  و  « ) دوش یم لماک  ردب  هک  هاگنآ  هام  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 18 )

450 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. قبط نع  اقبط  نبکرتل   ) دیسرب لامک  هب  ات  دیوش » یم لقتنم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  هتسویپ  امش  همه  هک  (- » هیآ 19 )
.تسا بش  زاغآ  رد  یکیرات  اب  هتخیمآ  ینشور  نامه  اجنیا  رد  قفش »  » زا روظنم 

، تسا بش  زاغآ  زور و  نایاپ  مالعا  و  دهد ، یم ناهج  رد  قیمع  ینوگرگد  لوحت و  تلاح  کی  زا  ربخ  قفش »  » روهظ هک  اجنآ  زا  و 
ار ناگمه  ات  هدومرف  دای  دنگوس  نآ  هب  دـنوادخ  تسا ، برغم  زامن  تقو  هتـشذگ  همه  زا  و  دراد ، یـصاخ  یئابیز  هولج و  هوالع  هب 

.دنک ینامسآ  يابیز  هدیدپ  نیا  رد  هشیدنا  هب  راداو 
.میا هتفگ نخس  نآ  زا  احورشم  هتشذگ  رد  هدش و  هتفهن  نآ  رد  هک  تسا  يدایز  رارسا  راثآ و  رطاخ  هب  بش  هب  دنگوس  اما  و 

ناگدـنرپ و تاناویح و  عاونا  تشگزاب  هب  هراشا  تساه  هدـنکارپ ندرک  عمج  ینعم  هب  قسو »  » هک نیا  هب  هجوت  اب  قسو » اـم   » هب ریبعت 
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  یمومع  شیاسآ  شمارآ و  نآ  هجیتن  هک  تسا ، بش  ماگنه  هب  دوخ  ياه  هنال اه و  هناخ هب  اهناسنا  یتح 

451 ص :
.دوش یم بوسحم  بش  تیمها  رپ  راثآ  رارسا و  زا  یکی  و  دشاب ، یم نارادناج 

ار اهنآ  بش  هک  یتادوجوم  بش ، قفـش ،  ) تسا هدـش  دای  دـنگوس  نآ  هب  قوف  تایآ  رد  هک  یعوضوم  راهچ  ره  هک  نیا  هجوت  لـباق 
اـبیز و يا  هعومجم و  رگیدـکی ، لـمکم  مه و  هب  طوـبرم  تسا  یتاـعوضوم  همه  لـماک ) ردـب  تلاـح  رد  هاـم  دـنک ، یم يروآدرگ 

ياهینوگرگد نیا  زا  و  دشیدنیب ، شنیرفآ  میظع  تردق  رد  ات  دـنک ، یم کیرحت  ار  ناسنا  هشیدـنا  هک  دـهد  یم لیکـشت  ار  مجـسنم 
.دوش رتانشآ  نآ  رب  دنوادخ  تردق  داعم و  هلأسم  هب  عیرس 

.دنک یم ادیپ  يرگید  زا  سپ  یکی  دوخ  یگدنز  ریسم  رد  ناسنا  هک  تسا  یفلتخم  تالاح  رگنایب  قبط » نع  اقبط  ّنبکرتل   » هلمج
ملاع تسخن  دنک ، یم ادیپ  قلطم  لامک  دنوادخ و  يوس  هب  دوخ  تقـشم  جـنر و  رپ  قیرط  رد  ناسنا  هک  ینوگانوگ  تالاح  هلمج  زا 
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.نآ فلتخم  تالاح  زیخاتسر و  سپس  خزرب و  ناهج  دعب  ایند ،

451 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

!؟» دنروآ یمن نامیا  اهنآ  هک  یماگنه  ارچ  سپ  : » دیامرف یم هتـشذگ ، ياهثحب  زا  یلک  يریگ  هجیتن کی  ناونع  هب  سپـس  هیآ 20 -) )
(. نونمؤی مهل ال  امف  )

.یسفنا تایآ  مه  یقافآ و  تایآ  مه  داعم ، لئالد  مه  یسانشادخ و  دیحوت و  لئالد  مه  تسا  راکشآ  نشور و  قح  لئالد  هک  نیا  اب 

451 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

هدـناوخ اهنآ  رب  نآرق  هک  یماـگنه  ارچ )  ) و : » دـیازفا یم دور ، یم نیودـت »  » باـتک غارـس  هب  نیوکت »  » باـتک زا  سپـس  هیآ 21 -) )
؟» دننک یمن هدجس  دوش  یم

(. نودجسی نآرقلا ال  مهیلع  ئرق  اذا  (و 
.دشاب يرشب  زغم  هدیئاز  تسین  نکمم  دناد  یم فرط  یب رظان  ره  و  دشخرد ، یم نآ  فلتخم  بناوج  زا  زاجعا  رون  هک  ینآرق 

451 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. نوبذکی اورفک  نیذلا  لب  « ) دننک یم بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هتسویپ  نارفاک  هکلب  : » دیازفا یم هیآ ، نیا  رد  هیآ 22 -) )
ياهبیذـکت رد  اهنآ  هک  تسا  ینعم  نیا  رب  هاوگ  دـیآ  یم رارمتـسا  يارب  الومعم  هک  اجنیا  رد  نوبّذـکی ) « ) عراضم لعف   » ندرب راک  هب 

452 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حور  زا  هک  يرارصا  دنتشاد ، رارصا  دوخ 
.تفرگ یم همشچ  رس  دانع  جاجل و 

452 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

امب ملعا  هللا  و  « ) دناد یم یبوخ  هب  دـنراد  یم ناهنپ  لد  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  و  : » دـیامرف یم زیمآدـیدهت  ینحل  اب  سپـس  هیآ 23 -) )
(. نوعوی

هدرپ نآ  رب  اهنآ  ردق  ره  تسا  ربخ  اب  ددرگ ، یم رمتـسم  ياهبیذـکت  نیا  ببـس  هک  یئاه  هزیگنا و  اهنآ ، فادـها  تاین و  زا  ادـنوادخ 
.داد دهاوخ  اهنآ  هب  ار  نآ  همه  رفیک  ماجنا  رس  دننک و  یشوپ 

452 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

(. میلا باذعب  مهرشبف  « ) هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  اهنآ  سپ  : » دیامرف یم هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 24 -) )
هک تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا ، شنزرـس  نعط و  یعون  اـجنیا  رد  دور  یم راـک  هب  شوخ  ياـهربخ  رد  ـالومعم  هک  تراـشب »  » هب ریبعت 

.دنور ورف  هودنا  ترسح و  رد  یخزود  ناگدننک  بیذکت  ات  دهد ، یم یتشهب  هدرتسگ  ياهتمعن  هب  تراشب  اتقیقح  ار  نانمؤم 
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452 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 84) قاقشنالا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  لمعلا  حلاص  نانمؤم  تشونرس  هب  رگید  راب  ءانثتـسا  کی  تروص  هب  هروس ، نیا  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 25 -) )
اولمع اونمآ و  نیذـلا  الا  « ) یندـشن عطق  تسا  یـشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  »

(. نونمم ریغ  رجا  مهل  تاحلاصلا 
لامعا دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  یناسک  زا  میلا  باذـع  نیا  دـیامرف : یم و  دـیاشگ ، یم رافک  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  هیآ  نیا 

.دوش یم هداد  اهنآ  هب  ریذپان  ناصقن  مئاد و  شاداپ  هدش و  هتشادرب  اعطق  دنهد  ماجنا  حلاص 
« قاقشنا هروس  نایاپ  »

453 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

453 ص :  [ ..... 85  ] جورب هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 22  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

453 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

ربارب رد  ناـنمؤم  هیحور  تیوقت  یلـصا  فدـه  هک  دـسر  یم رظن  هب  نینچ  تسا  یّکم »  » ياـه هروس زا  هروس  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا تماقتسا  يدرمیاپ و  هب  نانآ  قیوشت  نانمشد و 

نآ رد  یمیظع  ياهـشتآ  دندنک و  اهقدنخ  هک  اهنامه  دـنک ، یم لقن  ار  دودـخا » باحـصا   » ناتـساد هروس  نیا  رد  هطبار  نیمه  رد  و 
ناـشنامیا زا  اـهنآ  اـما  دـندنازوس ، شتآ  رد  هدـنز  هدـنز  ار  یهورگ  دـندرک ، شتآ  اـب  هجنکـش  هب  دـیدهت  ار  ناـنمؤم  و  دـنتخورفا ،

.دنتشگنزاب
هب ار  اـهنآ  هداد و  رارق  هلمح  دروم  تخـس  دـنهد  یم رارق  راـشف  تحت  ار  ناـنمؤم  هک  ار  ینارفاـک  هروـس  نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد 

.دهد یم یتشهب  تمعن  رپ  ياهغاب  هب  تراشب  ار  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دنک ، یم دیدهت  منهج  نازوس  باذع 
مـسجم ناشناگدید  ربارب  رد  ار  دنمروز  ماوقا  دومث و  نوعرف و  ناتـساد  و  دـنادرگ ، یم زاب  خـیرات  هتـشذگ  هب  ار  اهنآ  دـعب  عطقم  رد 

هّللا یّلص  ربمایپ  رطاخ  یّلـست  هیام  مه  و  دننکب ، ار  دوخ  باسح  دنتـشاد  يزیچان  تردق  اهنآ  هب  تبـسن  هک  هّکم »  » راّفک ات  دزاس ، یم
.دشاب هدوب  نانمؤم  هلآ و  هیلع و 

ناـیاپ نآ  اـب  ار  هروـس  و  دـنک ، یم یهلا  یحو  نیا  هداـعلا  قوـف  تیمها  دـیجم و  نآرق  تمظع  هب  هراـشا  هروـس  عـطقم  نیرخآ  رد  و 
454 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دهد  یم

.تسا هدمآ  نآ  نیتسخن  هیآ  رد  هک  تسا  يدنگوس  بسانت  هب  جورب »  » هب هروس  نیا  يراذگمان 

454 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 
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رد هک  یناسک  مامت  دادعت  هب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
نآ توالت  و  دـهد ، یم وا  هب  هنـسح  هد  دـنوش ، یم عمج  تافرع ) رد   ) هفرع زور  هک  یناـسک  ماـمت  و  دـننک ، یم عاـمتجا  هعمج  زاـمن 

«. دشخب یم یئاهر  دئادش  اهسرت و  زا  ار  ناسنا 
هروـس هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  زین  و  تسا ، هفرع  زور  هعمج و  زور  دوهـشم » دـهاش و  و   » هیآ ياهریـسفت  زا  یکی  هـک  نـیا  هـب  هجوـت  اـب 

، دوش یم نشور  هروس  ياوتحم  اب  اهشاداپ  نیا  بسانت  دنک ، یم اهراشف  دئادش و  ربارب  رد  نیـشیپ  نانمؤم  دیدش  تمواقم  زا  تیاکح 
.دننک لمع  سپس  دنشیدنیب و  نآ  رد  دنناوخب و  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  شاداپ  رجا و  همه  نیا  هک  دهد  یم ناشن  نمض  رد  و 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

454 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. جوربلا تاذ  ءامسلا  و  « ) تسا رایسب  ياهجرب  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس  : » دیامرف یم هروس ، زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
زا يا  هعوـمجم ینعی  یکلف » ياـهتروص   » ینعم هـب  اـی  تـسا  نامـسآ  نـشور  ناـشخرد و  ناگراتـس  ینعم  هـب  اـی  ینامـسآ  ياـهجرب 
هک تـسا  یکلف  تروـص  هدزاود  هناـگ  هدزاود ياـهجرب  و  دراد ، ینیمز  تادوـجوم  زا  یکی  هـب  تهابــش  اـم  رظن  رد  هـک  ناـگراتس 
رود هب  نیمز  هکلب  دنک  یمن تکرح  دیـشروخ  هتبلا  دریگ - یم رارق  اهنآ  زا  یکی  يذاحم  هام  ره  رد  دوخ  هنالاس  ریـسم  رد  دیـشروخ 

.ددرگ یم یکلف  ياهتروص  نیا  زا  یکی  يذاحم  دوش و  یم اج  هب  اج  دیشروخ  هک  دسر  یم رظن  هب  یلو  ددرگ  یم نآ 

454 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

455 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوعوملا .) مویلا  و   ) زیخاتسر زور  دوعوم » زور  نآ  هب  دنگوس  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 2 -) )
.دهد یم ربخ  نآ  زا  دیجم  نآرق  هیآ  اهدص  دنا و  هداد هدعو  ار  نآ  یهلا  ناربمایپ  ایبنا و  مامت  هک  يزور  نامه 

455 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. دوهشم دهاش و  و  « ) دوهشم دهاش و  هب  مسق  و  : » دیامرف یم دنگوس ، نیمراهچ  نیموس و  رد  و  هیآ 3 -) )
: تسا ریز  ياهریسفت  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنا  هدرک رکذ  ریسفت  یس  دودح  نارسفم  تسیچ ؟ دوهشم »  » و دهاش »  » زا روظنم  هک  نیا  رد 

.تسا تمایق  زور  دوهشم »  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  صخش  دهاش » - » 1
.دنتسه اهنآ  لامعا  اهناسنا و  دوهشم »  » وا و رکیپ  ياضعا  دننام  دنناسنا ، لمع  ناهاوگ  دهاش » - » 2

هفرع زور  دوهـشم »  » .تسا و زور  نآ  زامن  مهم  رایـسب  مسارم  رد  نیملـسم  عامتجا  دـهاش  هک  تسا  هعمج  زور  ینعم  هب  دـهاش » - » 3
.دنزور نآ  رظان  دهاش و  مارحلا  هّللا  تیب  نارئاز  هک  تسا 

.دشاب یم هفرع  زور  دوهشم »  » نابرق و دیع  زور  دهاش » - » 4
.دهد یم یهاوگ  وا  لامعا  هب  هک  تسا  مدآ  ینب  دوهشم »  » و اهزور ، اهبش و  دهاش »  » زا روظنم  - 5

.تسا نآرق  دوهشم »  » هکئالم و دهاش »  » زا روظنم  - 6
.دنهن یم نآ  رب  تسد  دنیآ و  یم نآ  رانک  رد  هک  دننایجاح  دوهشم »  » دوسالا و رجح  دهاش »  » زا روظنم  - 7

.تسا قح  دوهشم »  » و تسا ، قلخ  دهاش » - » 8
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.رگید ياهتما  دوهشم »  » تسا و یمالسا  تما  دهاش »  » زا روظنم  - 9
.دنتسه ءایبنا  ریاس  دوهشم »  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دهاش » - » 10

.تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دوهشم »  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دهاش » - » 11
هیلع هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  زا  معا  دشاب ، تمایق  زور  دوهـش  هب  هراشا  دهاش »  » هک دنک  یم باجیا  لبق  تایآ  اب  هیآ  نیا  بسانت  هتبلا 

« دوهشم  » و اهنآ ، دننام  و  زور ، بش و  یمدآ و  رکیپ  ياضعا  ناگتشرف و  هکئالم و  و  دوخ ، ياهتما  هب  تبـسن  ناربمایپ  ریاس  ای  هلآ  و 
456 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.تساهنآ لامعا  ای  اهناسنا 
يداضت ددرگ و  یم هصالخ  عیسو  موهفم  کی  اب  هعومجم  کی  رد  دوش و  یم ماغدا  مهرد  قوف  ریـسافت  زا  يرایـسب  بیترت  نیا  هب  و 

.درادن دوجو  اهنآ  نایم 
.دنهد یم یهاوگ  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  ره  دوهشم »  » و دوش ، یم لماش  ار  هاوگ  هنوگره  دهاش »  » هک ارچ 

زا ینـشور  هنحـص  دوعوم » موی   » تسا و باـسح  مظن و  هناـشن  یگمه  شنوزوـم  ياـهجرب  ناـشخرد و  ناگراتـس  نامـسآ و  يرآ !
نآ يارب  اهدنگوس  نیا  همه  یهگناو  باسح ، نیا  هب  قیقد  یگدیـسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو زین  دوهـشم  دهاش و  و  باتک ، باسح و 

دوـعوم زور  يارب  و  طبـض ، تبث و  یگمه  نیتـسار  ناـنمؤم  دروـم  رد  اـهنآ  لاـمعا  دـهد  رادـشه  ملاـظ  نارگ  هجنکـش  هب  هک  تسا 
.دوش یم يرادهگن 

456 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

« لادوگ بحاص  نارگ  هجنکـش رب  گرم  : » دیامرف یم اهدنگوس  نیا  زا  دـعب  نآرق  يزوس ! مدآ  ياه  هروک ربارب  رد  نانمؤم  هیآ 4 -) )
(. دودخالا باحصا  لتق   ) شتآ

456 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. دوقولا تاذ  رانلا  « ) رو هلعش میظع و  یشتآ  (- » هیآ 5 )

456 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. دوعق اهیلع  مه  ذا  « ) دندوب هتسشن  نآ  رانک  رد  هک  یماگنه  (- » هیآ 6 )

456 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

نینمؤملاب نولعفی  ام  یلع  مه  و  «! ) دـندرک یم اشامت  تواـسق ) يدرـسنوخ و  اـب   ) دـنداد یم ماـجنا  ناـنمؤم  اـب  ار  هچنآ  و  (- » هیآ 7 )
(. دوهش

دوـخ ناـمیا  زا  تسد  هک  دـندرک  یم راداو  ار  ناـنمؤم  و  دـندوب ، هتخاـس  مـهارف  شتآ  زا  یگرزب  ياهقدـنخ  رگ  هجنکـش هورگ  نـیا 
! دندیشک یم شتآ  هب  هتخادنا ، يزوس  مدآ  ياه  هروک نیا  رد  ار  اهنآ  دندش  یم ور  هب  ور  نانآ  تمواقم  اب  هک  یماگنه  دنرادرب ،
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456 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

هدروآ نامیا  دیمح  زیزع و  دنوادخ  هب  هک  نیا  زج  دنتشادن  نانمؤم  رب  يداریا  چیه  نارگ ) هجنکش  ) اهنآ : » دیازفا یم سپس  هیآ 8 -) )
(. دیمحلا زیزعلا  هللااب  اونمؤی  نا  الا  مهنم  اومقن  ام  و  ( !؟» دندوب

تسا یخساپ  تقیقح  رد  لامک ) هنوگره  ياراد  شیاتس و  هنوگره  هتـسیاش  « ) دیمح  » و ریذپان ) تسکـش  دنمتردق  « ) زیزع  » هب ریبعت 
457 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اهنآ ، ياهتیانج  هب 

نیا هـب  زین  يرادـشه  دـیدهت و  نمــض  رد  تـسا !؟ هاـنگ  مرج و  یئادـخ  نـینچ  هـب  ناـمیا  رگم  ینعی  ناـنآ ، دـض  رب  تـسا  یلیلد  و 
.تساهنآ نیمک  رد  دیمح  زیزع و  دنوادخ  هک  دوش  یم بوسحم  خیرات  لوط  رد  نارگ  هجنکش

457 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

هراشا

اهنامـسآ و تموکح  هک  یـسک  نامه  : » دیازفا یم هتخادرپ ، گرزب  دوبعم  نیا  فاصوا  زا  رگید  فصو  ود  نایب  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. دیهش ء  یش لک  یلع  هللا  ضرالا و  تاوامسلا و  کلم  هل  يذلا  « ) تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  دنوادخ  تسوا و  نآ  زا  نیمز 

هنوگره دـجاو  یئاناوت ، تردـق و  دـنک ، یم مّلـسم  ار  تیدوبع  يارب  یگتـسیاش  هک  تسا  یفاصوا  زا  فصو  راـهچ  نیا  تقیقح  رد 
.زیچ همه  زا  یهاگآ  و  نیمز ، اهنامسآ و  تیکلام  ندوب ، لامک 

.دنیب یم نامیا  ظفح  هار  رد  ار  ناشتماقتسا  ییابیکش و  ربص و  تسا و  رظان  رضاح و  ادخ  هک  نانمؤم  هب  تسا  یتراشب  نمض  رد 
.دهد یم طاشن  ورین و  اهنآ  هب  تقیقح  نیا  هب  هجوت  هتبلا  و 

، تسا یناوتان  رطاخ  هب  هن  دوش  یمن اهنآ  راک  عنام  ادخ  رگا  هک  تسا  يرادشه  اهنآ و  نانمـشد  يارب  تسا  يدـیدهت  رگید  يوس  زا 
.دیشچ دنهاوخ  ار  ادخ  كاندرد  باذع  خلت  معط  ماجنا  رس  و  تسا ، ناحتما  نومزآ و  رطاخ  هب  هکلب 

457 ص :  دندوب ..... ؟ یناسک  هچ  دودخا  باحصا 

، نارگ هجنکـش ات  دوب  شتآ  زا  ّولمم  هک  تسا  یمیظع  ياهقدنخ  اجنیا  رد  روظنم  تسا ، قدـنخ  ای  گرزب  لادوگ  ینعم  هب  دودـخا » »
.دننازوسب دننکفیب و  اهنآ  رد  ار  نانمؤم 

.تسا نمی »  » نیمزرس رد  « 1 « » ریمح  » هاشداپ نیرخآ  ساون » وذ   » هب طوبرم  ارجام  نیا  هک  تسا  نآ  روهشم  فورعم و 
يوریپ وا  زا  زین  ریمح »  » هورگ و  دـمآرد ، دوـهی  نییآ  هب  دوـب  ریمح »  » هورگ هلـسلس  زا  رفن  نیرخآ  هک  ساوـن » وذ  : » هک نیا  حیـضوت 

، داهن فسوی »  » ار دوخ  مان  وا  دندرک ،
__________________________________________________

«. نمی  » فورعم لیابق  زا  دوب  يا  هلیبق ریمح » ( » 1)
458 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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، دنتینارصن نییآ  رب  یهورگ  زونه  نمی ) لامش  رد  « ) نارجن  » نیمزرس رد  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  سپـس  تشذگ ، لاونم  نیا  رب  یتدم  و 
، درک تکرح  نارجن  يوس  هب  وا  دنک ، دوهی  نییآ  شریذپ  هب  روبجم  ار  نارجن »  » لها هک  دندرک  راداو  ار  وا  ساون » وذ   » ناکلسم مه 

رـضاح دندرک  ابا  اهنآ  یلو  دنوش ، اریذـپ  ار  نآ  درک  رارـصا  تشاد و  هضرع  اهنآ  رب  ار  دوهی  نییآ  و  دومن ، عمج  ار  اجنآ  نانکاس  و 
.دندوبن دوخ  نییآ  زا  ندرک  رظن  فرص  هب  رضاح  اما  .دندش  تداهش  لوبق  هب 

و دنازوس ، شتآ  هب  هدـنز  هدـنز  ار  یهورگ  دـندز ، شتآ  دـنتخیر و  نآ  رد  مزیه  دـندنک و  یمیظع  قدـنخ  داد  روتـسد  ساون » وذ  »
«1 ! » دیـسر رفن  رازه  تسیب  هب  شتآ  هب  ناـگتخوس  نیلوـتقم و  ددـع  هک  يروـطب  درک ، هعطق  هـعطق  تـشک و  ریـشمش  اـب  ار  یهورگ 

ساون وذ  زا  و  تفاتـش ، رـصیق  رابرد  مور و  يوس  هب  درک و  رارف  نارجن  ياراصن  زا  نت  کی  راد  ریگ و  نیا  رد  هک  دنا  هدوزفا یـضعب 
.دیبلط يرای  درک و  تیاکش 

وا زا  تسامش ، هیاسمه  تسا و  یحیسم  وا  هک  مسیون  یم هشبح  هاشداپ  هب  يا  همان اما  تسا ، رود  نم  زا  امـش  نیمزرـس  تفگ : رـصیق 
و تشگ ، رثأتم  تخس  ناتساد  نیا  ندینش  زا  یشاجن  و  دمآ ، یشاجن »  » هشبح ناطلس  دزن  ینارجن  درم  دهد ، يرای  ار  امش  مهاوخ  یم

.تفرگ وا  زا  ار  نادیهش  ماقتنا  رب  میمصت  و  دروخ ، سوسفا  نارجن  نیمزرس  رد  ع )  ) حیسم نییآ  هلعش  یشوماخ  زا 
، دش هتشک  نانآ  زا  يدایز  هورگ  و  دنداد ، تسکش  ار  ساون  وذ  هاپس  تخس  راکیپ  کی  رد  دنتخات و  نمی  بناج  هب  هشبح  نایرکشل 

.دمآرد هشبح  تالایا  زا  یتلایا  تروص  هب  داتفا و  یشاجن  تسد  هب  نمی  تکلمم  هک  دیشکن  یلوط  و 

458 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

میظع تیانج  نایب  زا  دعب  یهلا ! تازاجم  ربارب  رد  نارگ  هجنکش  هیآ 10 -) )
__________________________________________________

یلو دوب ، خـیرات  لوط  رد  يزوس  مدآ  ياه  هروک نیتسخن  الامتحا  دـمآ  دوجو  هب  دوهی  تسد  هب  هک  يزوس  مدآ  ياـه  هروک نیا  ( 1)
اهنآ زا  يدایز  هورگ  میناد  یم هکنانچ  و  تفرگ ، ار  دوهی  دوخ  ناماد  ماجنا  رـس  یناسنا  دـض  راب  تواـسق  تعدـب  نیا  هک  نیا  بجع 
اهنآ هراب  رد  زین  ناهج  نیا  قیرحلا » باذع   » قادصم و  دندش ، هدیشک  شتآ  هب  يزوس  مدآ ياه  هروک رد  يرلتیه  ناملآ  يارجام  رد 

.تفای ققحت 
459 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

یناسک : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  نانمؤم  میظع  ياهشاداپ  و  نانآ ، هب  تبسن  یهلا  تخس  رفیک  هب  اجنیا  رد  نیشیپ  ماوقا  نارگ  هجنکش
نیذلا نا  « ) تسا نازوس  شتآ  باذع  خزود و  باذع  اهنآ  يارب  دندرکن ، هبوت  سپس  دنداد ، هجنکـش  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک 

(. قیرحلا باذع  مهل  منهج و  باذع  مهلف  اوبوتی  مل  مث  تانمؤملا  نینمؤملا و  اونتف 
راگدرورپ فطل  تیاهن  نیا  و  تسا ، زاب  يرگمتـس  نارگ  هجنکـش نینچ  يارب  یتح  هبوت  هار  هک  دـهد  یم ناشن  اوبوتی » مل  ّمث   » هلمج

نانمؤم هجنکـش  رازآ و  زا  تسد  هدـشن  رید  اـت  هک  هکم  مدرم  هب  تسا  يرادـشه  انمـض  و  دـهد ، یم ناـشن  ناراـکهنگ  هب  تبـسن  ار 
.دندرگزاب ادخ  يوس  هب  و  دنرادرب ،

شتآ باذع  « ) قیرح باذـع   » يرگید منهج و  باذـع  یکی  هدرک : رکذ  اهنآ  يارب  باذـع  هنوگ  ود  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
نازوس شتآ  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  اـهتازاجم  زا  یعاونا  منهج  رد  هک  دـشاب  نیا  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  ود  نیا  رکذ  نازوس )

شتآ اب  اجنآ  رد  دیاب  دـندنازوس و  یم شتآ  اب  ار  نانمؤم  روبزم  نارگ  هجنکـش هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  صوصخلاب  نآ  رکذ  و  تسا ،
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.اجک شتآ  نآ  اجک و  شتآ  نیا  اما  دنوش  تازاجم 

459 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

زا ییاهغاب  دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، نانمؤم  شاداپ  هب  سپس  هیآ 11 -) )
مهل تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  « ) تسا گرزب  يزوریپ  تاجن و  نیا  و  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  تشهب 

(. ریبکلا زوفلا  کلذ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج 
، دـنریگ ياج  راختفا  يدـنلب و  رـس  اب  رادـیاپ ، ياهتمعن  عاونا  نایم  رد  راگدرورپ و  برق  راوج  رد  هک  رترب  نیا  زا  يزوریپ  زوف و  هچ 

.تسا حلاص  لمع  نامیا و  ریبک ، زوف  يزوریپ و  نیا  یلصا  دیلک  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو 

459 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

: دیازفا یم هتخادرپ ، نارگ  هجنکش رافک و  دیدهت  هب  رگید  راب  سپس  هیآ 12 -) )
(. دیدشل کبر  شطب  نا  «! ) تسا دیدش  رایسب  نیقی  هب  تراگدرورپ  تازاجم  زیمآ و  رهق  نتفرگ  »

460 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

460 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

زاغآ ار  شنیرفآ  هک  تسوا   » تسا لکـشم  امـش  تشگزاب  اـی  تسین و  راـک  رد  یتماـیق  دـینکن  ناـمگ  دـیامرف : یم دـعب  هیآ 13 -) )
(. دیعی يدبی و  وه  هنا  « ) دنادرگ یم زاب  و  دنک ، یم

460 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

و « ) تسا نانمؤم )  ) رادتسود هدنزرمآ و  وا  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، گرزب  دنوادخ  فاصوا  زا  فصو  جنپ  نایب  هب  سپس  هیآ 14 -) )
(. دودولا روفغلا  وه 

460 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. دیجملا شرعلا  وذ  « ) تسا تمظع  دجم و  ياراد  شرع و  بحاص  (- » هیآ 15 )

460 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. دیری امل  لاعف  « ) دهد یم ماجنا  دهاوخ  یم ار  هچنآ  و  (- » هیآ 16 )
يور هب  تشگزاـب  هار  هک  تسا  تقیقح  نیا  ناـیب  يارب  هدـمآ  لـبق  تاـیآ  رد  هک  يدـیدهت  ربارب  رد  فاـصوا  نیا  رکذ  تقیقح  رد 

.تسا نابرهم  میحر و  دودو و  روفغ و  ندوب  باقعلا  دیدش  نیع  رد  دنوادخ  و  تسا ، زاب  ناراکهنگ 
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460 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

؟ درک هچ  دومث  نوعرف و  رکشل  اب  ادخ  يدید  هیآ 17 -) )
نیا دوش  مولعم  هک  نیا  يارب  دوب ، نارگ  هجنکـش راّفک و  دیدهت  و  وا ، عزانم  الب  تیمکاح  دـنوادخ و  هقلطم  تردـق  نایب  لبق  تایآ 

هدیـسر وت  هب  اهرکـشل  ناتـساد  ایآ  : » دیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  اجنیا  رد  تسا  یلمع  اهدیدهت 
(. دونجلا ثیدح  كاتا  له  « ) تسا

تردق لباقم  رد  دنناوت  یم هک  نیا  نامگ  هب  دنتساخرب  هزرابم  هب  دندرک و  یئارآ  فص  یهلا  ناربمایپ  ربارب  رد  هک  یمیظع  نایرکشل 
.دننک مادنا  ضرع  ادخ 

460 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

، هدرک هراـشا  دـش  عـقاو  رتـکیدزن  رـصع  رد  يرگید  و  ماـیالا ، میدـق  رد  یکی  هک  اـهنآ  زا  راکـشآ  هنوـمن  ود  هـب  دـعب  و  هیآ 18 -) )
(. دومث نوعرف و  « ) دومث نوعرف و  نایرکشل  : » دیازفا یم

ار نآ  میظع  ياهگنـس  دنتفاکـش و  ار  اههوک  لد  یـضعب  و  دـنداد ، رارق  دوخ  هطلـس  ریز  ار  ناهج  برغ  قرـش و  یـضعب  هک  اهنامه 
.دوبن اهنآ  اب  هلباقم  يارای  ار  یسک  و  دنتخاس ، میظع  ياهرصق  اه و  هناخ نآ  زا  و  دندنکرب ،

461 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياه  هلیسو ود  ره  هک  داب »  » اب ار  مود  هورگ  و  بآ »  » اب ار  لوا  هورگ  دنوادخ  اما 
! دیبوک مه  رد  دنتسه ، یمدآ  تایح 

460 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

(. بیذکت یف  اورفک  نیذلا  لب  « ) دنقح بیذکت  رد  هتسویپ  نارفاک  یلو  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 19 -) )
رد و  دننک ، ادیپ  ار  هار  یـضعب  هک  دـهد  یمن هزاجا  دانع  تجاجل و  دـشاب ، ناهنپ  یفخم و  یـسک  رب  قح  ياه  هناشن هک  تسین  نانچ 

.دنراذگب ماگ  قح  قیرط 
زا كرشم  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  یئوگ  تسا  رگید ) زیچ  هب  يزیچ  زا  لودع   ) بارضا يارب  حالطصا  هب  هک  لب »  » هب ریبعت 

.دننآرق راکنا  بیذکت و  لوغشم  امئاد  دنرت ، جوجل رتدب و  مه  دومث  نوعرف و  موق 

460 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

مهئارو نم  هللا  و   ) دنتـسه وا  تردـق  لاگنچ  رد  همه  و  دراد » هطاحا  اهنآ  همه  هب  دـنوادخ  و   » هک دـننادب  دـیاب  اهنآ  یلو  هیآ 20 -) )
(. طیحم

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دنک  یمن تازاجم  اعیرـس  ار  اهنآ  رگا  و  تسا ، یناوتان  زجع و  رطاخ  هب  هن  دهد  یم تلهم  اهنآ  هب  ادـخ  رگا 
.دننوریب شتردق  ورملق  زا 

460 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 85) جوربلا ةروس 
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، تایآ نیا  تسا  هدوهیب  رعـش  تناهک و  رحـس و  هب  نآ  تبـسن  نآرق و  بیذـکت  رد  اهنآ  رارـصا  دـیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 21 -) )
(. دیجم نآرق  وه  لب   ...« ) تسا تمظع  اب  نآرق  هکلب   » تسین غورد  رحس و 

ماکحا مه  ظعاوم و  قالخا و  مه  و  تاداقتعا ، فراعم و  هنیمز  رد  مه  تسا ، هیامرپ  دـنلب و  شیناعم  و  هدرتسگ ، میظع و  شیاوتحم 
.ننس و 

460 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 85) جوربلا ةروس 

زا و  دسر ، یمن نآ  هب  زگره  نانهاک  نیطایش و  نالهاان و  تسد  و  ظوفحم .) حول  یف  « ) دراد ياج  ظوفحم  حول  رد  هک  (- » هیآ 22 )
.دشاب یم رانک  رب  ناصقن  هدایز و  لیدبت و  رییغت و  هنوگره 

وت هاگ  هیکت شابم ، نیگمغ  زگره  دـنناوخ ، یم تنونجم  نهاک و  رحاس و  رعاـش و  و  دـنهد ، یم وت  هب  اوراـن  ياهتبـسن  رگا  نیا  رباـنب 
.تساناوت دنمتردق و  تنابیتشپ  و  نشور ، تهار  مکحم ،

لوادتم حاولا  نوچمه  يا  هحفـص هن  یلو  تسا  هدش  طبـض  تبث و  نآ  رب  دیجم  نآرق  هک  تسا  يا  هحفـص اجنیا  رد  حول »  » زا روظنم 
462 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  يریسفت  رد  هکلب  ام ، نایم  رد 

و تسا ! قرشم  برغم و  هلصاف  هزادنا  هب  شضرع  و  نامسآ ! نیمز و  هلـصاف  هزادنا  هب  شلوط  ظوفحم » حول   » تسا هدمآ  سابع  نبا 
هنوگره زا  و  هتفرگ ، ارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  تسا  دنوادخ  ملع  هحفـص  نامه  ظوفحم  حول  هک  دسر  یم رظن  هب  هک  تساجنیا 

.تسا ظوفحم  نوصم و  فیرحت  ینوگرگد و 
« جورب هروس  نایاپ  »

463 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

463 ص :  [ ..... 86  ] قراط هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 17  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

463 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دنز یم رود  روحم  ود  رب  اتدمع  هروس  نیا  بلاطم 
.زیخاتسر داعم و  - 1

.نآ تیمها  شزرا و  دیجم و  نآرق  - 2
.دنک یم ناسنا  رب  یهلا  نیبقارم  دوجو  هب  هراشا  نیرفآ  هشیدنا  ییاهدنگوس  زا  دعب  زاغآ  رد  یلو 

يدنوادخ دنک : یم يریگ  هجیتن هدومرف ، هراشا  هفطن ، بآ  زا  ناسنا  شیادیپ  ودب  نیتسخن و  یگدنز  هب  داعم ، ناکما  تابثا  يارب  دعب 
.دراد وا  ددجم  تشگزاب  رب  یئاناوت  دنیرفایب  يزیچان  شزرا و  یب بآ  نینچ  زا  ار  وا  تسا  رداق  هک 

ار نآرق  تیمها  یئانعم  رپ  ددعتم و  ياهدـنگوس  رکذ  اب  سپـس  هدرک ، هراشا  زیخاتـسر  زور  ياهیگژیو  زا  یـضعب  هب  دـعب  هلحرم  رد 
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.دهد یم نایاپ  یهلا  تازاجم  هب  رافک  دیدهت  اب  ار  هروس  ماجنا  رس  و  دیامن ، یم دزشوگ 

463 ص :  هروس .....  نیا  توالت  تلیضف  هراب  رد 

: میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
تـسا یهیدب  دشخب !» یم وا  هب  هنـسح  هد  دراد  دوجو  نامـسآ  رد  هک  يا  هراتـس ره  دادعت  هب  دـنوادخ  دـنک  توالت  ار  نآ  سک  ره  »

.لمع زا  یلاخ  توالت  هن  دروآ  یم راب  هب  ار  میظع  شاداپ  همه  نیا  هک  تسا  نآ  هب  لمع  هروس و  ياوتحم 
464 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

464 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

، دوش یم زاغآ  يزیگنارب  هشیدنا  ابیز و  ياهدنگوس  اب  نآرق ، رخآ  ءزج  ياه  هروس زا  رگید  يرایسب  نوچمه  زین  هروس  نیا  هیآ 1 -) )
(. قراطلا ءامسلا و  و  «! ) بش هدنبوک  نامسآ و  هب  دنگوس  : » دیامرف یم

464 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. قراطلا ام  كاردا  ام  و  ( !؟» تسیچ بش  هدنبوک  یناد  یمن وت  و  (- » هیآ 2 )

464 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. بقاثلا مجنلا  « ) تساهیکیرات هدنفاکش  ناشخرد و  هراتس  نامه  (- » هیآ 3 )
رهاظ نامـسآ  رب  هک  تسا  یناشخرد  هراتـس  نامه  هنابـش ، رفاسم  نیا  : » دـیوگ یم هدرک ، ریـسفت  ار  قراـط »  » اـجنیا رد  شدوخ  نآرق 

اهیکیرات هک  تسا  هدننک  هریخ  يردق  هب  شرون  و  دنک ، خاروس  ار  نامسآ  فقس  دهاوخ  یم یئوگ  هک  تسا  دنلب  يردقب  دوش و  یم
.دنک یم ذوفن  یمدآ  مشچ  نورد  هب  دفاکش و  یم ار 

دننامه دنک  یم ذوفن  یمدآ  مشچ  رد  دفاکش و  یم ار  تملظ  ياه  هدرپ اهنآ  رون  هک  تسا  یناشخرد  ناگراتس  بقاث » مجن   » زا روظنم 
.دنیوگ یم ناویک »  » نآ هب  یسراف  رد  هک  لحز »  » هراتس

464 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

: دیامرف یم هیآ  نیا  رد  تسیچ ؟ يارب  اهدنگوس  نیا  مینیبب  نونکا  هیآ 4 -) )
(. ظفاح اهیلع  امل  سفن  لک  نا  « ) دراد یظفاحم  بقارم و  سک  ره  املسم  »

.دیامن یم يرادهگن  ازج  باسح و  يارب  و  دنک ، یم ظفح  طبض و  تبث و  ار  وا  لامعا  هک 
راـگدرورپ نارومأـم  یهلا و  ناگتـشرف  تبقارم  تحت  دیـشاب ، اـجک  ره  و  دیـشاب ، هک  ره  و  دـیتسین ، اـهنت  زگره  امـش  بیترت  نیا  هـب 

.تسا رثؤم  هداعلا  قوف  ناسنا  تیبرت  حالصا و  رد  نآ  هب  هجوت  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوب ، دیهاوخ 
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464 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

؟ يا هدش هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  رگنب  ناسنا ! يا  هیآ 5 -) )
465 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ریغ  ار  نآ  هک  یناسک  ربارب  رد  داعم  هلأسم  رب  لالدتسا  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد 

(. قلخ مم  ناسنالا  رظنیلف  ( !؟» تسا هدش  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  درگنب  دیاب  ناسنا  : » دیامرف یم دندرمش ، یم نکمم 
: دسرپ یم اهنآ  زا  هیماهفتـسا  هلمج  کی  اب  و  دنادرگ ، یم زاب  نیتسخن  تقلخ  هب  هتفرگ و  ار  اهناسنا  همه  تسد  نآرق  بیترت  نیا  هب  و 

؟» تسا هدوب  هچ  زا  امش  شنیرفآ  »

465 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

هدنهج بآ  کی  زا  : » دیامرف یم هداد ، شدوخ  تسا - نشور  هک  ار - لاؤس  نیا  باوج  دشاب  اهنآ  خـساپ  رظتنم  هکنآ  یب و  هیآ 6 -) )
نوریب ماگنه  هب  و  تسا ، روانـش  ینم  بآ  رد  هک  درم  هفطن  يارب  تسا  یفیـصوت  نیا  هک  قفاد .) ءام  نم  قلخ  «! ) تسا هدـش  هدـیرفآ 

.دراد شهج  ندمآ 

465 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

نیب نم  جرخی  « ) دوـش یم جراـخ  اـه  هنیـس تشپ و  ناـیم  زا  هک  یبآ  : » دـیوگ یم بآ  نیا  زا  يرگید  فیـصوت  رد  دـعب  و  هیآ 7 -) )
(. بئارتلا بلصلا و 

هک اجنامه  تسا ، هنیس  يالاب  ياهناوختـسا  تغل  ياملع  نایم  روهـشم  ربانب  هبیرت »  » عمج بئارت »  » اما تسا و  تشپ  ینعم  هب  بلـص » »
.دریگ یم رارق  نآ  يور  دنبندرگ 

زا روظنم  و  هدرک ، هراشا  دشاب ، یم سوسحم  همه  يارب  و  تسا ، درم  هفطن  نامه  هک  هفطن  یلـصا  ءزج  ود  زا  یکی  هب  نآرق  اجنیا  رد 
.دوش یم جراخ  ود  نیا  نایم  زا  درم  هفطن  بآ  هک  ارچ  تسا ، ناسنا  يور  شیپ  تشپ و  تمسق  بئارت »  » و بلص » »

تقیقح تسا  نکمم  لاح  نیع  رد  تسا ، هدمآ  هژاو  ود  نیا  ینعم  رد  تغل  بتک  رد  هچنآ  اب  گنهامه  نشور و  تسا  يریـسفت  نیا 
هدرپ نآ  يور  زا  هدنیآ  رد  نادنمشناد  تافاشتکا  هدشن و  فشک  ام  يارب  زورما  ملع  دح  رد  هک  دشاب  هتفهن  زین  هیآ  نیا  رد  يرتمهم 

.تشاد دهاوخرب 

465 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

وا دناوت  یم دیرفآ ] یتسپ  زیچ  نینچ  زا  ار  ناسنا  هک  ییادخ  وا -[  املسم  : » دیوگ یم هدرک ، يریگ  هجیتن نایب  نیا  زا  سپس  هیآ 8 -) )
(. رداقل هعجر  یلع  هنا  « ) دنادرگزاب ار 

466 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هفطن  و  دمآرد ، هفطن  تروص  هب  یلحارم  یط  زا  دعب  سپس  و  دوب ، كاخ  زاغآ  رد 
چیه ددجم  یگدنز  تایح و  هب  وا  تشگزاب  نیا  ربانب  دش ، یلماک  ناسنا  هب  لیدبت  يزیگنا ، تفگـش هدیچیپ و  لحارم  یط  زا  دعب  زین 

.دنک یمن داجیا  یلکشم 
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466 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

موی « ) دوش یم راکشآ  ناسنا )  ) ناهنپ رارسا  هک  زور  نآ  رد  : » دیامرف یم هتخادرپ ، گرزب  زور  نآ  فیصوت  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 9 -) )
(. رئارسلا یلبت 

ریخ و تین  ای  قافن ، رفک و  نامیا و  زا  معا  دوش ، یم راکـشآ  نورد  رارـسا  تسا  روهظلا » موی   » و زوربلا » موی   » هک زور  نآ  رد  يرآ !
أشنم یگدنکفا و  رس  هیام  نامرجم  يارب  و  تسا ، تمعن  دیزم  راختفا و  هیام  نانمؤم  يارب  زورب  روهظ و  نیا  و  صالخا ، ایر و  ای  رش ،

قیالخ همه  ربارب  رد  زور  نآ  رد  یلو  دـنک  یگدـنز  مدرم  نایم  رد  وربآ  اب  يرمع  ناسنا  هک  تسا  كاـندرد  هچ  تفخ و  يراوخ و 
.دوش هدنکفا  رس  راسمرش و 

466 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. رصان ةوق و ال  نم  هل  امف  « ) تسین يروای  ورین و  چیه  وا  يارب  و   » هک تساجنیا  زور  نآ  رد  مهم  لکشم  اما  هیآ 10 -) )
.دشخب یئاهر  یهلا  باذع  زا  ار  وا  هک  يروای  هن  و  دنکفیب ، هدرپ  وا  تاین  لامعا و  ياهیتشز  رب  هک  ییورین  هن 

466 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

اجنیا رد  تشاد ، هفطن  زا  ناسنا  نیتسخن  شنیرفآ  هب  هجوت  قیرط  زا  داعم  هلأسم  رب  لالدتسا  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 11 -) )
و « ) ناراب رپ  نامـسآ  هب  دـنگوس  : » دـیامرف یم هداد ، همادا  ار  ثحب  رگید  لئالد  زا  یـضعب  هب  هراـشا  داـعم و  رما  رد  دـیکأت  يارب  زاـب 

(. عجرلا تاذ  ءامسلا 

466 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. عدصلا تاذ  ضرالا  و   ) دنروآ یم رب  رس  نآ  زا  ناهایگ  هک  فاکش » رپ  نیمز  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 12 )

466 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. لصف لوقل  هنا  « ) دنک یم ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسا  ینخس  نآرق )  ) نیا هک  (- » هیآ 13 )

466 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. لزهلاب وه  ام  و  «! ) تسین یخوش  زگره  و   » يدج تسا  ینخس  هیآ 14 -) )
هلأسم رب  یلیلد  ناونع  هب  ار  نآ  اهراب  نآرق  هک  ناراب  هلیـسو  هب  هدرم  ياهنیمز  يایحا  هب  تسا  يا  هراـشا دـنگوس  ود  نیا  تقیقح  رد 
جورخ میدرک ، هدـنز  ار  يا  هدرم نیمزرـس  ناراـب  هلیـسو  هب  اـم  : » دـیامرف یم هک  هروس ق  هیآ 11  دـننام  تسا ، هدرک  رکذ  زیخاتـسر 

467 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
«! تسا هنوگ  نیمه  زین  تمایق  رد  امش  مایق  و 
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467 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

رگید يوـس  زا  مالـسا  نانمـشد  دـیدهت  و  وـسکی ، زا  ناـنمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رطاـخ  یلـست  يارب  سپـس  هیآ 15 -) )
(. ادیک نودیکی  مهنا   ) دنزیر یم اه  هشقن و  دننک » یم هلیح  هتسویپ  اهنآ  : » دیازفا یم

467 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

(. ادیک دیکا  و   ) منک یم بآ  رب  شقن  ار  ناشاه  هشقن و  منک » یم هراچ  اهنآ  ربارب  رد  مه  نم  و  (- » هیآ 16 )

467 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 86) قراطلا ةروس 

مهلهما نیرفاکلا  لهمف  ! ) دـننیبب ار  شیوخ  راک  تبقاـع  اـت  هد » تلهم  یکدـنا  طـقف )  ) ار نارفاـک  تسا  نینچ  هک  لاـح  (- » هیآ 17 )
(. ادیور

: دننک یم حرط  وت  اب  هزرابم  يارب  یموش  ياه  هشقن هتسویپ  اهنآ  يرآ !
.دننز یم تسد  يداصتقا  هرصاحم  هب  هاگ  .دنوش  یم دراو  ازهتسا  قیرط  زا  هاگ 

.دنرمش یم تا  هناوید هاگ  دنیوگ ، یم تنهاک  هاگ  دنناوخ ، یم ترحاس  هاگ  .دننک  یم رازآ  هجنکش و  ار  نانمؤم  هاگ 
.میشاب وت  اب  ام  ات  نک  رود  ار  اهنآ  دننایاونیب  ارقف و  دنا  هتفرگ ار  وت  رود  هک  یناسک  دنیوگ  یم هاگ 

یفاطلا نامه  یهلا » دـیک   » زا روظنم  اـما  و  میدرک ، هراـشا  نآ  ياـه  هنومن هب  هک  تسا  نشور  قوف  هیآ  رد  نانمـشد » دـیک   » زا روظنم 
زا ار  اهنآ  ياهـششوک  تخاس ، یم ریگلفاغ  ار  مالـسا  نانمـشد  دش و  یم نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لاح  لماش  هک  تسا 

.تسا ناوارف  مالسا  خیرات  رد  شیاه  هنومن هک  تسکش ، یم مه  رد  ار  نانآ  ياه  هئطوت و  درب ، یم نایم 
كانرطخ دنمورین و  ینانمشد  لباقم  رد  هک  یماگنه  اصوصخم  دوخ  ياهراک  رد  هک  ناناملـسم  همه  يارب  تسا  یقـشمرس  هیآ  نیا 

.دنزیهرپب عقوم  یب ای  هشقن  یب ياهراک  یگدزباتش و  هنوگره  زا  و  دننک ، راتفر  تقد  یئابیکش و  ربص و  هلصوح و  اب  دنریگ  یم رارق 
« قراط هروس  نایاپ  »

469 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

469 ص :  [ ..... 87  ] یلعا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 19  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

469 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

تسا و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صخـش  هب  نخـس  يور  نآ  رد  هک  یـشخب  هتفاـی ، لیکـشت  شخب  ود  زا  تقیقح  رد  هروـس  نیا 
هطبار نیا  رد  گرزب  دـنوادخ  زا  يا  هناگتفه فاصوا  و  دـهد ، یم وا  هب  تلاسر ، يادا  و  راگدرورپ ، حـیبست  هنیمز  رد  ار  یتاروتـسد 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2544 

http://www.ghaemiyeh.com


.درمش یم
روطب ار  هورگ  ود  نیا  تواقش  تداعس و  لماوع  و  دروآ ، یم نایم  هب  نخس  یقـش ، نارفاک  و  عشاخ ، نانمؤم  زا  هک  يرگید  شخب  و 

.دنک یم نایب  شخب  نیا  رد  هدرشف 
فحـص بتک و  رد  هک  تسا  یقیاـقح  هکلب  تسا ، هدـماین  دـیجم  نآرق  رد  اـهنت  بلاـطم  نیا  هک  دراد  یم مـالعا  هروـس  ناـیاپ  رد  و 

.تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  زین  یسوم ، میهاربا و  فحص  نیشیپ ،

469 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

رب هک  یفرح  ره  ددـع  هب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  یلعا  هروـس  سک  ره  : » میناوـخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. دیامرف یم اطع  وا  هب  هنسح  هد  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  و  ع )  ) یسوم و  ع )  ) میهاربا

تمایق زور  دناوخب ، دوخ  لفاون  ای  ضئارف  رد  ار  یلعا  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
470 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هّللا .» ءاش  نا  وش  دراو  یهاوخ  یم تشهب  ياهرد  زا  کی  ره  زا  دوش : یم هتفگ  وا  هب 

رد هک  اـجنآ  اـت  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  هروس  نیا  هک  دوش  یم هدافتـسا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـیاور  هعومجم  زا 
: میناوخ یم مالّسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح 

« .دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  بوبحم  هروس  نیا  »
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

470 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

حـیبست و زا  تسا  ناربماـیپ  توـعد  اـیبنا و  بتکم  هراـصع  تقیقح  رد  هک  هروـس  نیا  يوـگ ! حـیبست  ار  گرزب  دـنوادخ  هیآ 1 -) )
ماـن رامـش  هزنم  : » دـیامرف یم هدرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  يور  زاـغآ  رد  دوش و  یم عورـش  راـگدرورپ  سیدـقت 

(. یلعالا کبر  مسا  حبس  « ) ار تا  هبترم دنلب  راگدرورپ 
ضراوع اهقولخم و  تافـص  و  صقن ، بیع و  هنوگره  زا  ار  وا  كاپ  تاذ  و  دوشن ، هداد  رارق  اـهتب  ماـن  فیدر  رد  دـنوادخ  ماـن  ینعی 

.میرامشب هزنم  ناصقن  تیدودحم و  هنوگره  و  تینامسج ، مسج و 
و مهو ، نامگ و  سایق و  لایخ و  ره  و  مینک ، روصت  هچ  ره  زیچ و  ره  سک و  ره  زا  وا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب  یلعا »  » هب ریبعت 

.تسا رتالاب  رترب و  یفخ  یلج و  كرش  هنوگره 

470 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

يالعا تیبوبر  حرش  یگمه  هک  دنک  یم نایب  ار  رگید  فصو  جنپ  نآ  حیضوت  رد  یلعا ) ّبر ،  ) فیصوت ود  نیا  زا  دعب  و  هیآ 2 -) )
: دیامرف یم تسا ، راگدرورپ 

(. يوسف قلخ  يذلا  « ) درک مظنم  دیرفآ و  هک  يدنوادخ  نامه  »
ياهتشگنا رس  طوطخ  نوچمه  يا  هداس تاعوضوم  ات  دوش  یم لماش  ار  ینامسآ  ياه  هموظنم نیرتگرزب  زا  هک  شنیرفآ - ملاع  ماظن 

دوجو تابثا  و  وا ، تیبوبر  رب  ییایوگ  دهاش  هنانب -) يوسن  نا  یلع  نیرداق  یلب   ) هدش هراشا  نآ  هب  تمایق  هروس  هیآ 4  رد  هک  ناسنا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2545 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا راگدرورپ 

470 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

نیا رد  تادوجوم  تیاده  و  یلماکت ، تکرح  يارب  يزیر  همانرب  عوضوم  هب  تقلخ ، يدـنب  مظن  شنیرفآ و  هلأسم  زا  دـعب  هیآ 3 -) )
471 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دیازفا : یم هتخادرپ ، ریسم 

(. يدهف ردق  يذلا  و  « ) دومن تیاده  درک و  يریگ  هزادنا هک  نامه  «و 
.دنا هدش هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  تادوجوم  هک  تسا  یفادها  يوس  هب  تکرح  ياه  همانرب نییعت  يریگ و  هزادنا نامه  ریدقت »  » زا روظنم 

زا معا  هتخاـس - مکاـح  يدوـجوم  ره  رب  ینیناوـق  اـه و  هزیگنا تروـص  هب  هک  تسا  ینیوـکت  تیادـه  ناـمه  تیادـه »  » زا روـظنم  و 
.ینورب ینورد و  ياه  هزیگنا

رد رگید  يوس  زا  هداد و  يردام  دـیدش  هفطاع  ردام  هب  هدـیرفآ و  لفط  هیذـغت  يارب  ار  نآ  ریـش  ردام و  ناتـسپ  وسکی  زا  لـثملا  یف 
همه رد  فدـه ، ریـسم  رد  هبناـج  ود  هبذاـج  یگداـمآ و  نیا  و  دـناشک ، یم رداـم  ناتـسپ  يوس  هب  ار  وا  هک  هدـیرفآ  يا  هزیگنا لـفط 

.دوش یم هدید  تادوجوم 
تروـص ءاـیبنا  لاـسرا  یحو و  قـیرط  زا  هـک  دراد  دوـجو  يرگید  تیادـه  ینیوـکت ، تیادـه  هماـنرب  زا  ریغ  ناـسنا  دروـم  رد  هـتبلا 
.تسوا ینیوکت  تیاده  لمکم  اه  هنیمز مامت  رد  زین  ناسنا  یعیرشت  تیاده  هک  نیا  بلاج  و  دراد ، مان  یعیرشت  تیاده  و  دریگ ، یم

471 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

هب ار  هاگارچ  هک  یـسک  نآ  و  : » دـیازفا یم هدرک ، نایاپراهچ  یئاذـغ  داوم  اصوصخم  ناـهایگ و  هب  هراـشا  دـعب  هلحرم  رد  هیآ 4 -) )
(. یعرملا جرخا  يذلا  و   ) داتسرف نوریب  نیمز  لد  زا  و  دروآ » دوجو 

471 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

(. يوحا ءاثغ  هلعجف  « ) داد رارق  هریت  کشخ و  ار  نآ  سپس  : » دیازفا یم دعب  و  هیآ 5 -) )
تسا یبسانم  ياذغ  مه  دراد  رب  رد  يدایز  عفانم  مه  تسایند و  يانف  هدننک  وگزاب  مه  گنر ) هریت  هدیکشخ  ناهایگ  « ) يوحا ءاثغ  »

.اهنیمز يارب  یبسانم  دوک  مه  و  ناسنا ، زوس  تخوس و  يارب  تسا  يا  هلیسو مه  و  تاناویح ، ناتسمز  يارب 

471 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

ربمایپ توبن »  » نآرق و زا  نخـس  اجنیا  رد  نآ  لابند  هب  دوب و  راـگدرورپ  دـیحوت »  » تیبوبر و زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هیآ 6 -) )
« ناسنا عون  تیاده   » زا نخس  اجنیا  رد  و  دوب ، تادوجوم  یمومع » تیاده   » زا نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

472 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ،
نایم هب  نخس  تسا  حیبست  نیا  رگنایب  هک  نآرق  زا  اجنیا  رد  و  دوب ، هدمآ  یلعا » یلع   » راگدرورپ حیبست  هتشذگ  تایآ  رد  هرخالاب  و 

.دروآ یم
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(. یسنت الف  کئرقنس  « ) درک یهاوخن  شومارف  زگره  میناوخ و  یم وت  رب  ار ) نآرق   ) يدوز هب  ام  : » دیامرف یم
يارب ار  گرزب  تایآ  نیا  هک  سک  نآ  شابم ، یهلا  تایآ  ندرک  شومارف  نارگن  زگره  و  نکم ، هلجع  یحو  لوزن  ماگنه  نیا  ربانب 

.تساهنآ نابهاگن  ظفاح و  وا  مه  هداتسرف ، وت  رب  اهناسنا  تیاده 
ارم ملع  اراگدرورپ ! وگب : و  نکم ، هلجع  دوش  مامت  وت  رب  نآ  یحو  هکنآ  زا  شیپ  نآرق  ندـناوخ  يارب  : » دـیامرف یم رگید  ياـج  رد 

(. 114 هط / « ) نک نوزفا 

472 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

یهلا تایآ  زا  يزیچ  وت  دیازفا : یم تسوا ، هیحان  زا  تسا  یتکرب  ریخ و  ره  هک  نیا  دـنوادخ و  تردـق  تابثا  يارب  سپـس  هیآ 7 -) )
(. یفخی ام  رهجلا و  ملعی  هنا  هللا  ءاش  ام  الا  « ) دناد یم ار  ناهنپ  راکشآ و  وا  هک  دهاوخب  ادخ  ار  هچنآ  رگم   » ینک یمن شومارف  ار 
تقیقح نیا  نایب  فدـه  هکلب  دـنک  یم شومارف  زا  یهلا  تایآ  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسین  نآ  ریبعت  نیا  موهفم 

.دریگب شربمایپ  زا  ار  نآ  دناوت  یم دهاوخب  هظحل  ره  اذل  و  تسادخ ، يوس  زا  یهلا  تایآ  ظفح  تبهوم  هک  تسا 
رطاخ هب  لیئربج  توالت  رابکی  اب  ار  ینالوط  ياه  هروس تایآ و  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  تازجعم  زا  یکی  نیا  و 

.درک یمن شومارف  ار  يزیچ  و  تشاد ، رطاخ  هب  هشیمه  و  درپس ، یم

472 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

كرـسین و  « ) مینک یم هدامآ  ریخ  راک  ره  يارب  ار  وت  ام  و  : » دیازفا یم هداد ، يرادلد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  هیآ 8 -) )
(. يرسیلل

هار رد  مه  تسا ، ناوارف  اهیتخـس  تالکـشم و  يراد  شیپ  رد  وـت  هک  یهار  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  ناـیب  فدـه  رگید  ریبـعت  هب  و 
روما نیا  ماـمت  رد  اـم  نآ  هب  لـمع  ریخ و  ياـهراک  ماـجنا  رد  مه  و  نآ ، يادا  تلاـسر و  غـیلبت  رد  مه  و  نآ ، ظـفح  یحو و  نتفرگ 

473 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  میهد  یم يرای  وت  هب  نآ ) هب  ندرک  لمع  میلعت و  رشن و  غالبا و  یحو و  تفایرد  )
.میزاس یم ناسآ  وت  رب  ار  تالکشم  و 

473 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

رکذ هب  وا ، يارب  روما  لیهـست  قیفوت و  هدعو  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ینامـسآ  یحو  تبهوم  نایب  زا  دـعب  هیآ 9 -) )
(. يرکذلا تعفن  نا  رکذف  « ) دشاب دیفم  رکذت  رگا  هد  رّکذت  سپ  : » دیامرف یم هتخادرپ ، وا  هفیظو  نیرتمهم 

لقا دـح  هوـالع  هب  دـنمک ، دـنوشن  عفتنم  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  هک  يدارفا  و  تسا ، دـنمدوس  لاـح  ره  هب  رکذـت  هک  تسا  نیا  روـظنم 
.تسا یگرزب  تعفنم  دوخ  نیا  هک  دوش  یم نارکنم  رب  تجح  مامتا  بجوم 

درک و یم ظعو  ار  ناگمه  دوبن و  لئاق  یطرـش  دیق و  چیه  دوخ  تارکذـت  تاغیلبت و  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  اذـل  و 
.دومن یم راذنا 

473 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 87) یلعألا ةروس 
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: دیامرف یم دنک ، یم میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  اهنآ  و  هتخادرپ ، راذنا  ظعو و  رکذـت ، ربارب  رد  مدرم  لمعلا  سکع  هب  سپـس  هیآ 10 -) )
(. یشخی نم  رکذیس  « ) دوش یم رکذتم  دنک ) یم تیلوؤسم  ساسحا  و   ) دسرت یم ادخ  زا  هک  یسک  يدوز  هب  «و 

دوجو ناـسنا  رد  تساوقت  زا  يا  هبترم هک  یئوـج » قـح   » و یبـلط » قـح   » حور رگید  ریبـعت  هب  اـی  سرت و  و  تیـشخ »  » حور اـت  يرآ !
ناراگزیهرپ يارب  تیادـه  هیام  ار  نآرق  هرقب  هروس  زاغآ  رد  اذـل  درب ، یمن یعفن  ناربمایپ  تارکذـت  یهلا و  ظعاوم  زا  دـشاب  هتـشادن 

(. نیقتملل يده  : ) دیوگ یم هدرمش 

473 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

( یقشالا اهبنجتی  دنیزگ » یم يرود  نآ  زا  دارفا  نیرت  تخبدب اما  : » دیازفا یم هتخادرپ ، مود  هورگ  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 11 -) )

473 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

یلصی يذلا  « ) دوش یم دراو  گرزب  شتآ  رد  هک  یـسک  نامه   » دنک یم نایب  نینچ  ار  ریخا  هورگ  تشونرـس  هیآ  نیا  رد  هیآ 12 -) )
(. يربکلا رانلا 

473 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

(. ییحی اهیف و ال  تومی  مث ال  «! ) دوش یم هدنز  هن  و  دریم ، یم هن  دنام ) یم هشیمه  يارب   ) شتآ نآ  رد  سپس  (- » هیآ 13 )
یگدـنز گرم و  نایم  رد  امئاد  هکلب  داهن ، مان  یگدـنز  ناوت  یم تسا  نآ  رد  هک  ار  یتلاح  هن  و  ددرگ ، هدوسآ  هک  دریم  یم هن  ینعی 

474 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تساهنآ  يارب  تبیصم  الب و  نیرتدب  نیا  و  دنز ، یم اپ  تسد و 
هک هدمآ  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه دـشاب ، یم ایند  نیا  ياهـشتآ  ینعی  يرغـص »  » شتآ لباقم  رد  يربک »  » هب مّنهج  شتآ  فیـصوت 

، هدـش شوماخ  بآ  اب  هبترم  داتفه  هک  تسا ، خزود  شتآ  زا  ءزج  داتفه  زا  یئزج  امـش  شتآ  نیا  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.دریگ رارق  نآ  رانک  رد  تسناوت  یمن تشادن و  ار  نآ  لمحت  تردق  یناسنا  چیه  دوبن  نینچ  رگا  هدیدرگ و  رو  هلعش زاب 

474 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

نامیا و لها  تاجن  هب  اجنیا  رد  و  دوب ، هدـش  قح  نانمـشد  و  دـناعم ، رافک  تخـس  تازاجم  هب  يا  هراـشا لـبق  تاـیآ  رد  هیآ 14 -) )
نم حـلفا  دـق  « ) دـش راگتـسر  درک ،) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسج یکاپ  هک  یـسک  نیقی  هب  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  تاجن  نیا  لماوع 

(. یکزت

474 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

(. یلصف هبر  مسا  رکذ  و  « ) دناوخ زامن  سپس  درک  دای  ار  شراگدرورپ  مان  هک ) نآ   ) و (- » هیآ 15 )
اج هب   » سپـس و  دـنوادخ » ماـن  رکذ   » و هیکزت » ، » درمـش یم زیچ  هس  ار  تاـجن  يزوریپ و  يراگتـسر و  حـالف و  لـماع  بیترت  نیا  هب 

«. زامن ندروآ 
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يزاـسکاپ مه  و  هلیذر ، قـالخا  زا  سفن  يزاـسکاپ  مه  و  كرـش ، یگدولآ  زا  حور  يزاـسکاپ  مه  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  هیکزت » »
.دوش یم لماش  ار  ادخ  هار  رد  تاکز  نداد  هلیسو  هب  ناج  لام و  يزاسکاپ  مه  و  ایر ، هنوگره  تامرحم و  زا  لمع 

474 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

مدقم ار  ایند  یگدنز  امش  یلو  : » دیازفا یم هدرک ، هراشا  يراگتسر  حالف و  همانرب  نیا  زا  فارحنا  یلصا  لماع  هب  سپـس  هیآ 16 -) )
(. ایندلا ةایحلا  نورثؤت  لب  « ) دیراد یم

474 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

(. یقبا ریخ و  ةرخآلا  و  « ) تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ  هک  یلاح  رد  (- » هیآ 17 )
«. تسا یهانگ  ره  همشچ  رس  ایند  تبحم  : » هدمآ زین  ثیداحا  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  تقیقح  رد  نیا  و 

ای هلیـسو و  نوچمه  ایند  هب  مینک و  نوریب  لد  زا  ار  اـیند  قشع  بح و  هک  تسین  نیا  زج  یهار  هاـنگ  ياـه  هشیر عطق  يارب  نیا  رباـنب 
.میرگنب يا  هعرزم

474 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

475 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دش  هتفگ  هک   ) اهروتسد نیا  : » دیامرف یم هروس  نایاپ  رد  ماجنا  رس  و  هیآ 18 -) )
(. یلوالا فحصلا  یفل  اذه  نا  « ) تسا هدمآ  زین )  ) نیشیپ ینامسآ  بتک  رد  هکلب ) تسین ، ینامسآ  باتک  نیا  هب  رصحنم 

475 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 87) یلعألا ةروس 

(. یسوم میهاربا و  فحص  « ) یسوم میهاربا و  بتک  رد  (- » هیآ 19 )
یّلص مرکا  ربمغیپ  حیسم و  ترضح  رب  هک  تسا  ریخا  فحـص  ربارب  رد  یـسوم  میهاربا و  ياهباتک  دروم  رد  یلوا » فحـص   » هب ریبعت 

.تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا 
.دنا هدوب ینامسآ  ياهباتک  ياراد  زین  مالّسلا  امهیلع  یسوم  میهاربا و  ترضح  هک  دهد  یم ناشن  قوف  تایآ 

: دیوگ یم هک  میناوخ  یم رذ  وبأ  زا  یتیاور  رد 
؟ دندوب رفن  دنچ  ایبنا  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هب 

.رفن رازه   124 دومرف :
؟ دندوب رفن  دنچ  اهنآ  نالوسر  متفگ :
.دندوب یبن »  » طقف هیقب  و  رفن ،  313 دومرف :

؟ دوب یبن »  » مدآ مدرک : ضرع 
.دیرفآ دوخ  تسد  اب  ار  وا  تفگ و  نخس  وا  اب  دنوادخ  هلب ، دومرف :

.وت ربمایپ  بیعش و  حلاص و  دوه و  دندوب : برع  ءایبنا  زا  رفن  راهچ  رذ ! وبأ  يا  دوزفا : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپس 
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؟ دومرف لزان  باتک  دنچ  دنوادخ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ :
یـسک نیتسخن  وا  و  باتک ، یـس  تسا  سیردا  هک  خونخا »  » رب و  ثیـش »  » رب باـتک  هاـجنپ  مدآ »  » رب باـتک  هد  باـتک ،  104 دومرف :
مالـسا ربمایپ  دواد و  حیـسم و  یـسوم و  رب   ) ار ناقرف  روبز و  لیجنا و  تاروت و  زین  باتک و  هد  میهاربا »  » رب تشون و  ملق  اب  هک  تسا 

( .درک لزان 
« یلعا هروس  نایاپ  »

477 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

477 ص :  [ ..... 88  ] هیشاغ هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 26  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

477 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

ياهـشاداپ نامرجم و  كاـندرد  ياـهرفیک  اـصوصخم  تسا ، داـعم »  » ثحب لوا  روحم  دـنز : یم رود  روحم  هس  رب  اتدـمع  هروس  نیا 
.نانمؤم زیگنا  قوش 

رارـسا عوضوم  هس  نیا  هب  اهناسنا  هجوت  نیمز و  اههوک و  تقلخ  نامـسآ و  شنیرفآ  هب  هراشا  اب  هک  تسا  دیحوت »  » ثحب مود  روحم 
.هدش نایب  زیمآ 

.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  فئاظو  زا  يا  هشوگ و  توبن »  » زا ثحب  موس  روحم  و 

477 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

ناسآ تمایق  رد  ار  وا  باسح  دـنوادخ  دـنک  توـالت  ار  نآ  سک  ره  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. دنک یم

دنک هلفاـن  اـی  هضیرف  ياـهزامن  رد  هروس  نیا  تئارق  رب  تموادـم  هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  و 
«. دشخب یم ناما  شتآ  باذع  زا  ار  وا  تمایق  رد  و  دهد ، یم رارق  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  ششوپ  تحت  ار  وا  دنوادخ 

.ددرگ لمع  هشیدنا و  هزیگنا  توالت  هک  دوش  یم دئاع  یتروص  رد  تلیضف  باوث و  همه  نیا  املسم 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

477 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

: دیامرف یم تسا ، هیشاغ »  » نآ هک  مینک  یم دروخرب  تمایق  هراب  رد  يا  هزات مان  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  بیصن ! یب ناگتـسخ  هیآ 1 -) )
478 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تمایق  زور  هیشاغ -[  ناتساد  ایآ  »

(. ۀیشاغلا ثیدح  كاتا  له  ( !؟» تسا هدیسر  وت  هب  دناشوپ ] یم ار  همه  شکانتشحو  ثداوح  هک 
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نآ كانتـشحو  ثداوح  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تماـیق  يارب  ماـن  نیا  باـختنا  تسا ، ندـناشوپ  ینعم  هب  ةواـشغ »  » هداـم زا  هیـشاغ » »
.دهد یم رارق  دوخ  ششوپ  ریز  ار  همه  ناهگان 

478 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

: دیوگ یم هتخادرپ ، نامرجم  لاح  یگنوگچ  نایب  هب  سپس  هیآ 2 -) )
(. ۀعشاخ ذئموی  هوجو  « ) دنراب تلذ عشاخ و  زور  نآ  رد  یئاه  هرهچ »

همه زا  شیب  ناسنا  یحور  تالاح  هک  اجنآ  زا  و  هتفرگ ، ارف  ار  اهنآ  دوجو  مامت  زور  نآ  میظع  ياـهرفیک  باذـع و  زا  سرت  تلذ و 
.دناشوپ یم ار  اهنآ  هرهچ  رسارس  هک  دنک  یم یتشحو  تلذ و  فوخ و  هب  هراشا  دوش ، یم سکعنم  وا  هرهچ  رد  اج 

478 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. ۀبصان ۀلماع  « ) دنا هدش هتسخ  هدرک و  لمع  هتسویپ  هک  اهنآ  : » دیازفا یم هاگنآ  هیآ 3 -) )
رد یلوبقم  لمع  هن  دوش ، یمن ناشبیصن  یگتسخ  زج  يا  هدیاف چیه  یلو  دنهد ، یم جرخ  هب  ایند  یگدنز  رد  يدایز  ششوک  شالت و 

راگدای هب  دوخ  زا  یکین  مان  هن  و  دـنربب ، دوخ  اب  دـنناوت  یم دـنا  هتخودـنا هک  یئاـهتورث  همه  نآ  زا  يزیچ  هن  و  دـنراد ، ادـخ  هاـگرد 
.نانآ قح  رد  ۀبصان » ۀلماع   » هلمج تسا  یئاسر  ریبعت  هچ  و  دنیاونیب ، هتسخ و  ناشکتمحز  اهنآ  یحلاص ، دنزرف  هن  و  دنراذگ ، یم

478 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

اران یلـصت   ) دـنزوس یم نآ  اب  و  دـندرگ » یم دراو  نازوس  شتآ  رد  رگ ) هدوهیب هتـسخ و  ناـشکتمحز  نیا  ماـجنا  رـس   ) و (- » هیآ 4 )
(. ۀیماح

478 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

رایسب يا  همشچ زا   » دنوش یم هنشت  شتآ  ترارح  رثا  رب  هک  یماگنه  هکلب  ددرگ ، یمن متخ  اج  نیمه  هب  اهنآ  تازاجم  یلو  هیآ 5 -) )
(. ۀینآ نیع  نم  یقست  « ) دنناشون یم اهنآ  هب  غاد 

ار ناشیاهتروص  هک  هتخادـگ  زلف  دـننام  دـنروآ  یم اهنآ  يارب  یبآ  دـننک  بآ  ياـضاقت  رگا  و  : » میناوخ یم فهک  هروس  هیآ 29  رد 
!؟» یعامتجا لحم  دب  هچ  تسا و  یندیشون  دب  هچ  دنک ، یم نایرب 

478 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

479 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوش  یم هنسرگ  هک  یماگنه  هب  اهنآ  كاروخ  هراب  رد  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 6 -) )
(. عیرض نم  الا  ماعط  مهل  سیل  « ) دنرادن وبدب ] خلت و  کشخ  راخ  عیرض -[  زا  زج  ییاذغ  : » دیازفا یم

و ربص »  » زا رت  خلت راخ ، هیبش  خزود ، شتآ  رد  هک  تسا  يزیچ  عیرـض  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. تسا هداهن  مان  عیرض  ار  نآ  دنوادخ  شتآ ، زا  رت  هدنزوس و  رادرم ، زا  رت  نفعتم
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479 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. عوج نم  ینغی  نمسی و ال  ال  « ) دناهر یم یگنسرگ  زا  هن  دنک و  یم هبرف  ار  اهنآ  هن  هک  یئاذغ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 7 -) )
هک اهنآ  و  دـندرک ، مهارف  نارگید  قوقح  هب  زواجت  ملظ و  قیرط  زا  ار  نیریـش  برچ و  ذـیذل و  ياهاذـغ  عاونا  ایند  نیا  رد  هک  اهنآ 

اهنآ میلا » باذع   » هک دنـشاب  هتـشاد  یئاذغ  اجنآ  رد  دیاب  دننک ، هدافتـسا  راوگان  ریگولگ و  ياهاذغ  زا  زج  نامورحم  دـندادن  هزاجا 
.ددرگ

479 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

ناهج رد  ناراکدب  نامرجم و  لاح  زا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یفیـصوت  لابند  هب  یتشهب : رورپ  حور  ياهتمعن  زا  ییامنرود  هیآ 8 -) )
« رهق  » ات دزادرپ ، یم یتشهب  ریظن  یب ياهتمعن  فیـصوت  و  راکوکین ، نانمؤم  لاح  حرـش  هب  اجنیا  رد  هدمآ ، یخزود  ياهباذع  رگید و 

.دزاس هارمه  تراشب »  » اب ار  راذنا »  » و دزیمایب ، رهم »  » اب ار 
(. ۀمعان ذئموی  هوجو  « ) دنتوارطاب باداش و  زور  نآ  رد  یئاه  هرهچ : » دیامرف یم

.تسا هودنا  تلذ و  قرغ  هک  دوب  هدش  هراشا  نآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  ناراکدب  هرهچ  سکع  هب 

479 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. ۀیضار اهیعسل  « ) دندونشخ دوخ  شالت  یعس و  زا  : » هک دیامن  یم نانچ  اه  هرهچ نیا  هیآ 9 -) )
هب ار  دوخ  شـشوک  شالت و  جیاتن  نایتشهب  دندربن ، يا  هرهب جـنر  یگتـسخ و  زج  دوخ  شـشوک  شالت و  زا  هک  نایخزود  سکع  هب 

.دندونشخ یضار و  الماک  دننیب و  یم هجو  نسحا 
یهاگ و  هتفای ، ومن  دشر و  رتشیب ، هاگ  و  ربارب ، دصتفه  هاگ  و  ربارب ، هد  هاگ  فعاضم ، فاعضا  هب  ادخ  فطل  وترپ  رد  هک  یئاهـشالت 

.دنا هدرک يرادیرخ  ار  باسح  یب يازج  نآ  اب 
480 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

480 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. ۀیلاع ۀنج  یف  « ) دنراد ياج  یلاع  یتشهب  رد  : » دیوگ یم هتخادرپ ، بلطم  نیا  حرش  هب  سپس  هیآ 10 -) )
.دنتشهب يالاب  تاماقم  یلاع و  تاقبط  رد  اهنآ  يرآ !

480 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

وغل و نخس  چیه  اجنآ  رد  : » دیازفا یم هتخادرپ ، دراد  يونعم  یناحور و  هبنج  هک  تشهب  نیا  زا  يرگید  فیـصوت  هب  دعب  هیآ 11 -) )
(. ۀیغال اهیف  عمست  ال  « ) دنونش یمن يا  هدوهیب

ایند یگدنز  ياهیتحاران  هدمع  تمسق  میشیدنیب  تسرد  رگا  و  دشاب ، كاپ  نانخـس  نیا  همه  زا  هک  یطیحم  تسا  شخب  مارآ  هچ  و 
.دزاس یم رو  هلعش ار  اه  هنتف شتآ  دنز و  یم مهرب  ار  یعامتجا  تاماظن  ناج و  حور و  شمارآ  هک  تسا  نانخس  هنوگ  نیا  ندینش  زا 
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480 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

مکح هدوهیب  وـغل و  نانخـس  ندوـبن  رطاـخ  هب  ناـیتشهب  ناـج  حور و  رب  هک  شمارآ  یناـحور و  تمعن  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 12 -) )
(. ۀیراج نیع  اهیف  « ) تسا يراج  يا  همشچ نآ  رد  : » دیوگ یم هتخادرپ ، تشهب  يدام  ياهتمعن  زا  یتمسق  نایب  هب  تسامرف 

.درادن رتسب  نتخاس  رهن و  نتفاکش  هب  يزاین  و  دنک ، یم ادیپ  نایرج  دنهاوخب  هک  فرط  ره  هب  نایتشهب  لیم  قباطم  هک  يا  همشچ
هقئاذ دراد و  یصوصخم  هباشون  مادک  ره  هک  دراد  زین  ار  هدیاف  نیا  توارط ، یئابیز و  رب  ندوزفا  رب  هوالع  ددعتم  ياه  همـشچ دوجو 

.دنک یم رطعم  نیریش و  روهط  بارش  عاونا  اب  نامز  ره  ار  نایتشهب 

480 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

: دیامرف یم دور ، یم یتشهب  ياهتخت  غارس  هب  اه  همشچ رکذ  زا  دعب  هیآ 13 -) )
(. ۀعوفرم ررس  اهیف  « ) تسا يدنلب  يابیز  ياهتخت  یتشهب ) ياهغاب   ) نآ رد  »

تذل نآ  هدهاشم  زا  و  دنشاب ، طلـسم  دوخ  فارطا  ياه  هنحـص رظانم و  مامت  رب  نایتشهب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهتخت  نیا  ندوب  دنلب 
.دنرب

480 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

: دیازفا یم هیآ  نیا  رد  دراد ، ییاهفرظ  هب  زاین  یتشهب ، روهط  ياهبارش  اراوگ و  ياه  همـشچ نآ  زا  هدافتـسا  هک  اجنآ  زا  و  هیآ 14 -) )
481 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ۀعوضوم .) باوکا  و  « ) هداهن همشچ ) نیا  رانک  رد  هک   ) ییاهحدق «و 

هک یتذـل  دـنرب ، یم تذـل  دـنوش و  یم باریـس  و  دنـشون ، یم هزاـت  هب  هزاـت  دوش ، یم رپ  اـه  همـشچ زا  اهحدـق  دـننک  هدارا  ناـمز  ره 
.تسا نکمم  ریغ  ایند  نانکاس  يارب  شفیصوت 

481 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

و « ) هدش هداد  فص  ياهیتشپ  اهـشلاب و  و  : » دنک یم هفاضا  هتخادرپ ، یتشهب  ياهتمعن  تایئزج  زا  يرتشیب  ياه  هتکن هب  زاب  هیآ 15 -) )
(. ۀفوفصم قرامن 

هتسد سنا  تاسلج  اهنآ  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  هک  تسا  یصاخ  مظن  ددعت و  هب  هراشا  هفوفصم »  » هب ریبعت 
.دنهد یم لیکشت  یعمج 

481 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

: دیامرف یم هدرک ، هراشا  یتشهب  يابیز  ياهشرف  هب  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 16 -) )
(. ۀثوثبم یبارز  و  « ) هدش هدرتسگ  رخاف  ياهشرف  اجنآ ) رد   ) «و

481 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2553 

http://www.ghaemiyeh.com


رد اما  دوب ، هدمآ  شیاهتمعن  تشهب و  نوماریپ  یناوارف  ياهثحب  هتشذگ  تایآ  رد  تسا ! یتیآ  دوخ  هک  نک  هاگن  رتش  هب  هیآ 17 -) )
تردق رهاظم  زا  هنومن  راهچ  رکذ  اب  و  هدمآ ، نایم  هب  تسا  هّللا » ۀـفرعم   » هک اهتمعن  همه  نآ  هب  لوصو  یلـصا  دـیلک  زا  نخـس  اجنیا 

يا هراشا نمـض  رد  دـهد ، یم ناشن  ار  تشهب  هب  دورو  هار  اهنآ  هراب  رد  هعلاطم  هب  ناـسنا  توعد  و  ادـخ ، عیدـب  تقلخ  زا  دـنوادخ ،
.تسا داعم »  » هلأسم لح  دیلک  هک  ادخ  نایاپ  یب تردق  هب  تسا 

؟» تسا هدش  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن رتش  هب  نانآ  ایآ  : » دیامرف یم تسخن 
(. تقلخ فیک  لبالا  یلا  نورظنی  الف  (ا 

اب زور  بش و  و  داد ، یم لیکـشت  ار  اهنآ  یگدنز  زیچ  همه  رتش »  » هک دوب  هّکم »  » بارعا هب  لوا  هلحرم  رد  نخـس  يور  هک  تسادـیپ 
.دنتشاد راک  رس و  نآ 

زا ادخ ، تایآ  زا  تسا  یتیآ  قح  هب  و  دنک ، یم زاتمم  رگید  تاناویح  زا  ار  وا  هک  دراد  یبیجع  ياهیگژیو  ناویح  نیا  هتشذگ  نیا  زا 
: هک نیا  هلمج 

.دوش یم هدافتسا  يربراب  مه  يراوس و  يارب  نآ  زا  مه  شریش ، مه  و  تسا ، هدافتسا  لباق  شتشوگ  مه  هک  تسا  یناویح  رتش  - 1
.تسا یلها  ناویح  نیرت  تمواقم اب  نیرتدنمورین و  رتش  - 2

.دراد رایـسب  لـمحت  زین  یگنـسرگ  لـباقم  رد  و  دـنامب ، هنـشت  زور ) هد  یلا  هتفه  کـی  دودـح   ) یلاوتم ياـهزور  دـناوت  یم رتـش  - 3
482 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

زا روبع  رب  رداق  یناویح  چیه  هک  یئاهرازنـش  و  روبعلا ، بعـص  ياهنیمز  زا  و  دنک ، یط  ار  ینالوط  یتفاسم  زور  ره  دناوت  یم رتش  - 4
.دنمان یم اهنابایب » یتشک   » ار نآ  اهبرع  لیلد  نیمه  هب  و  درذگب ، تسین  نآ 

.دروخ یم ار  یکاشاخ  راخ و  هنوگره  تسا و  جرخ  مک  رایسب  هیذغت  رظن  زا  - 5
هدـننیرفآ هک  دـنک  یم یگرزب  قلاـخ  هجوتم  ار  ناـسنا  وا  شنیرفآ  رد  تقد  هک  تسا  ناـنچ  ناویح  نیا  ياـهیگژیو  هک  نیا  هصـالخ 

.تسا يدوجوم  نینچ 
هشیدـنا و رکفت و  اب  مأوت  تسا  یهاگن  هکلب  تسین ، يداـع  ندرک  هاـگن  نورظنی » ـالف  ا   » هلمج رد  رظن »  » زا روظنم  تسادـیپ  هتفگاـن 

.تقد

482 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

یلا و  ( !؟» هدش هتـشارفارب  هنوگچ  هک  دننک  یمن هاگن  نامـسآ  هب  ایآ )  ) و : » دـیامرف یم هتخادرپ ، نامـسآ  هب  نآ  زا  دـعب  و  هیآ 18 -) )
(. تعفر فیک  ءامسلا 

رب لاس  اهنویلیم  دنا ؟ هتفرگ رارق  دوخ  ياج  رد  ینوتـس  نودب  و  دنا ؟ هدش بوکخیم  دوخ  رادم  رد  کی  ره  میظع  تارک  نیا  هنوگچ 
.دبای یمن رییغت  تارک  نیا  تکرح  یلصا  ياهروحم  درذگ و  یم یسمش  هموظنم  تارک 

!؟ دش کیدزن  وا  يالاو  گرزب و  فادها  هب  دیشیدنا و  گرزب  ناهج  نیا  ربدم  قلاخ و  هراب  رد  دیابن  ایآ 

482 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

فیک لابجلا  یلا  و  ( !؟» هدـیدرگ بصن  دوخ  ياج  رد  هنوگچ  هک  دـننک  یمن هاگن  اههوک  هب  ایآ )  ) و : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 19 -) )
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(. تبصن
زا یشان  ياهـشزرل  و  هتفرگ ، ارف  ار  نیمز  درگادرگ  هرز  ياه  هقلح نوچمه  و  تسا ، لصتم  رگیدکی  هب  نآ  ياه  هشیر هک  یئاههوک 

.دناسر یم لقا  دح  هب  ار  دیشروخ  هام و  ياه  هبذاج زا  یشان  دم  رذج و  و  ینورد ، باذم  داوم 
زاغآ رد  اههوک  تقلخ  تیفیک  هب  يا  هراشا انمض  ریبعت  نیا  تسا  نکمم  و  تسا ، نداد  رارق  تباث  ینعم  هب  بصن »  » هدام زا  تبصن » »

و دهد ، یم تبسن  يددعتم  لماوع  هب  ار  اههوک  شیادیپ  و  هتشادرب ، نآ  زا  هدرپ  زورما  ملع  هک  يزیچ  نامه  دشاب ، هدوب  زین  شنیرفآ 
: تسا لئاق  نآ  يارب  یماسقا  عاونا و 

483 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .هدش  ادیپ  نیمز  یگدروخ  نیچ  رثا  رب  هک  یئاههوک 
.هدمآ دوجو  هب  اهناشفشتآ  زا  هک  یئاههوک 

.تسا ناراب  زا  یشان  ياهتفربآ  هجیتن  هک  یئاههوک 
اههوک و دـننام  نآ - تاناویح  هدـنام  یقاب  ایرد و  تاـبوسر  زا  تسا  يا  هعومجم دـبای و  یم نیوکت  اـهایرد  لد  رد  هک  یئاـههوک  و 

.یناجرم رئازج 
.راگدرورپ تردق  زا  تسا  يا  هدنز ياه  هناشن رادیب  ياهناسنا  يارب  اهنآ  تاکرب  راثآ و  و  اههوک ، نیا  زا  مادک  ره  يرآ !

483 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

و ( ؟» تسا هتـشگ  راومه  هدرتسگ و  هنوگچ  هک  دـننک ) یمن هاگن   ) نیمز هب  ایآ )  ) و : » دـیوگ یم هتخادرپ ، نیمز  هب  سپـس  هیآ 20 -) )
(. تحطس فیک  ضرالا  یلا 

هک یفاص  ياهنیمز  هدرک و  نهپ  اهلادوگ  رد  سپـس  هدروآ ، دوجو  هب  ار  كاخ  تارذ  و  هتـسش ، ار  اههوک  موادـم  ياـهناراب  هنوگچ 
؟ تسا هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  نامتخاس ، هنوگره  لباق  مه  تسا و  يزرواشک  هدامآ  مه 

زا شیپ  ار  نآ  یـسک  هچ  دوب ؟ اسرف  تقاط  لکـشم و  ردـقچ  نآ  رب  ندرک  یگدـنز  دوب  هرد  هوک و  اـمامت  نیمز  هرک  یتسار  هب  رگا 
؟ تخاس هدافتسا  لباق  حطسم و  ام  دلوت 

: دهد یم لیکشت  ار  ناسنا  یگدنز  يانب  ریز  نیمز - اههوک ، نامسآ ، رتش ، هدمآ - قوف  تایآ  رد  هک  يا  هناگراهچ روما 
داوـم بآ و  هریخذ  شمارآ و  زمر  اـههوک  یئاذـغ ، داوـم  عاوـنا  شرورپ  زکرم  نیمز  و  اوـه ، ناراـب و  تـسا و  روـن  نوناـک  نامـسآ 

.دراد رارق  رشب  رایتخا  رد  هک  یلها  نایاپراهچ  زا  ینشور  هنومن  رتش  و  یندعم ،
نیا رد  هشیدـنا  و  تسا ، هدـش  هتفهن  هناـگراهچ  روـما  نیا  رد  یتعنـص  مه  يرادـماد و  مه  يزرواـشک ، لـئاسم  مه  بـیترت  نـیا  هـب 

تمعن قلاـخ  تخانـش  هّللا و  تفرعم  هب  ار  وا  معنم  رکـش  و  دراد ، یم او  معنم  رکـش  هب  ار  ناـسنا  هاوخاـن  هاوخ  نوگاـنوگ ، ياـهتمعن 
.دنک یم توعد 

483 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

هد رکذت  ار ) اهنآ  تسا  نینچ  هک  نونکا  سپ  : » دیوگ یم هدرک ، ربمایپ  هب  ار  نخـس  يور  يدـیحوت  ثحب  نیا  لابند  هب  و  هیآ 21 -) )
(. رکذم تنا  امنا  رکذف  « ) يا هدنهد رکذت  طقف  وت  هک 

484 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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484 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. رطیصمب مهیلع  تسل  « ) ینک ناشروبجم  نامیا ) رب   ) هک یتسین  نانآ  رب  رگ  هطلس وت  (- » هیآ 22 )
یفدـه زین  ناسنا  شنیرفآ  و  تسین ، باسح  یب ملاـع  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  تاـناویح  اـههوک و  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  يرآ !

ناشن اهنآ  هب  ار  ادخ  برق  هار  و  زاس ، انـشآ  شنیرفآ  تقلخ و  فادها  هب  شیوخ  تارکذت  اب  ار  اهنآ  تسا  نینچ  هک  نونکا  هتـشاد ،
.شاب ناشیامنهار  ربهر و  لماکت  ریسم  رد  و  هد ،

و يزاس ، روبجم  ار  اهنآ  یناوت  یمن زگره  وت  دـشاب ، هارمه  رایتخا  هدارا و  لـیم و  اـب  هک  دوش  یم هدومیپ  یتروص  رد  لاـمک  هار  هتبلا 
.تشادن يا  هدیاف یتسناوت  یم مه  رگا 

484 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

رد هک  رفک .) یلوت و  نم  الا  « ) دوش رفاک  دـنک و  تشپ  هک  یـسک  رگم  : » دـیامرف یم انثتـسا ، کی  تروص  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 23 -) )
.نک هلباقم  وش و  لسوتم  روز  هب  اهنآ  ربارب 

484 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. ربکالا باذعلا  هللا  هبذعیف  « ) دنک یم تازاجم  گرزب  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  (- » هیآ 24 )
ای تسا و  نآ  هب  تبـسن  تیمها  مک  کچوک و  باذـع  هک  اـیند » باذـع   » ربارب رد  تسا  ترخآ » باذـع   » اـی ربکا  باذـع  زا  روظنم 

.تسین ناسکی  خزود  رد  نامرجم  همه  باذع  اریز  تسا  خزود  تمایق و  باذع  زا  يرتدیدش  تمسق 

484 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. مهبایا انیلا  نا  « ) تسا ام  يوس  هب  اهنآ  همه )  ) تشگزاب نیقی  هب  : » دیوگ یم زیمآ  دیدهت  ینحل  اب  هروس  نایاپ  رد  و  هیآ 25 -) )

484 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 88) ۀیشاغلا ةروس 

(. مهباسح انیلع  نا  مث  « ) تسا ام  رب  زین )  ) ناشباسح املسم  و  : » دیازفا یم دعب  هیآ 26 -) )
درـسلد تحاران و  اهنآ  تجاجل  لباقم  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  رطاخ  یلـست  يرادلد و  یعون  تقیقح  رد  نیا  و 

.تسیک اب  ناشباسح  دننادب  هک  جوجل  نارفاک  نیا  همه  هب  تبسن  تسا  يدیدهت  نمض  رد  و  دهد ، همادا  دوخ  راک  هب  و  دوشن ،
.دبای یم نایاپ  زین  تمایق  هلأسم  هب  دش  زاغآ  تمایق  هلأسم  زا  هک  هیشاغ  هروس  بیترت  نیا  هب 

« هیشاغ هروس  نایاپ  »
485 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

485 ص :  [ ..... 89  ] رجف هروس 
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هراشا

تسا هیآ  ياراد 30  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

485 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

تـسا يا  همدقم اهمـسق  نیا  و  تسا ، هقباس  یب دوخ  عون  رد  هک  مینک  یم دروخرب  يددعتم  ياهدـنگوس  هب  هروس  نیا  لوا  شخب  رد 
.یهلا باذع  هب  ناراّبج  دیدهت  يارب 

دنوادخ دیدش  ماقتنا  و  نوعرف ، دومث و  داع و  موق  دننام  نیشیپ  رگنایغط  ماوقا  زا  یـضعب  هب  يا  هراشا هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
.دنسرب ار  دوخ  باسح  رگید  ياهتردق  ات  تسا ، هدرک  نانآ  زا 

.دراد ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  هب  يرصتخم  هراشا  هتشذگ  ياهشخب  بسانت  هب  هروس  نیا  شخب  نیموس  رد 
بحاص هک  ینانمؤم  میظع  شاداـپ  نینچمه  و  نارفاـک ، ناـمرجم و  تشونرـس  داـعم و  هلأـسم  غارـس  هب  هروس  نیا  شخب  نیرخآ  رد 

.دور یم دنتسه  هنئمطم  سوفن 

485 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

دناوخب هجحلا ) يذ  لوا  بش  هد   ) هناگهد ياهبش  رد  ار  نآ  هک  یسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. شتمایق زور  يارب  دوب  دهاوخ  یئانشور  رون و  دناوخب  مایا  ریاس  رد  هک  یسک  دشخب و  یم ار  وا  ناهانگ  دنوادخ 

یلع نب  نیـسح  هروس  هک  دیناوخب  بحتـسم  بجاو و  زامن  ره  رد  ار  رجف  هروس  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
486 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  اب  دناوخب  ار  نآ  سک  ره  تسا ، مالّسلا  هیلع 

«. دوب دهاوخ  تشهب  زا  وا  هجرد  رد  تمایق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
« هنئمطم سفن   » نشور قادصم  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  مالّـسلا  هیلع  یلع » نب  نیـسح  هروس   » ناونع هب  هروس  نیا  یفرعم 

قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدـش  عقاو  بطاخم  هروس  نیا  تاـیآ  نیرخآ  رد  هک 
.تسا هدمآ  تایآ  نیمه  لیذ  مالّسلا  هیلع 

رارق يزاسدوخ  شیوخ و  حالـصا  يارب  يا  همدـقم ار  نآ  توالت  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تلیـضف  شاداپ و  همه  نیا  لاـح  ره  هب  و 
.دنهد

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

486 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. رجفلا و  « ) دنگوس مد  هدیپس  هب  : » دیامرف یم تسخن  هدش  هراشا  رگرادیب  دنگوس  جنپ  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )

486 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. رشع لایل  و  « ) هناگهد ياهبش  هب  و  (- » هیآ 2 )
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هدش رجف »  » هب ریبعت  نآ  زا  دفاکش  یم ار  بش  یکیرات  حبص  هدیپس  رون  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، عیسو  نتفاکـش  ینعم  هب  لصا  رد  رجف » »
.تسا

.دشخرد یم یکیرات  لد  رد  هک  تسا  یئانشور  ره  رجف »  » زا روظنم  دنا : هتفگ یضعب 
و تسا ، رجف »  » قیداصم زا  یکی  تیلهاج  رصع  یکیرات  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدمحم  كاپ  رون  مالـسا و  ندیـشخرد  نیا  ربانب 

قادصم متـس ، ملظ و  تملظ  یکیرات و  رد  ناهج  نتفر  ورف  ماگنه  جـع )  ) يدـهم ترـضح  مایق  حبـص  هدـیپس  ندیـشخرد  نینچمه 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش - یم بوسحم  نآ  زا  يرگید 

وید نآ  یعقاو  هرهچ  نداد  ناشن  و  هیما ، ینب  ملظ  کیرات  ياه  هدرپ نتفاکش  و  البرک ، نینوخ  تشد  نآ  رد  ینیسح  ياروشاع  مایق  و 
487 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  رگید  قادصم  ناتفص 

.دریگ یم ماجنا  زورما  هتشذگ و  خیرات  رد  متس  ملظ و  لهج و  رفک و  دض  رب  هک  ینیتسار  ياهبالقنا  مامت  نینچمه  و 
.تسا رجف »  » دنک یم توعد  هبوت  هب  ار  اهنآ  دوش و  یم رهاظ  ناراکهنگ  کیرات  ياهلد  رد  هک  يرادیب  ياه  هقرج نیتسخن  یتح  و 

.تسا حبص  هدیپس  عولط  ینعم  هب  رجف »  » نامه هیآ  رهاظ  هک  یلاح  رد  تسا  هیآ  موهفم  رد  هعسوت  کی  نیا  هتبلا 
نیرت هدـنهد ناکت  نیرتگرزب و  دـهاش  هک  تسا  هجحلا  يذ  هناـگهد  ياهبـش  ناـمه  روهـشم  هناـگهد ) ياهبـش  « ) رـشع لاـیل   » اـما و 

.تسا ّجح  ینعی  ناهج  نیملسم  یسایس  يدابع - تاعامتجا 
ریسفت مرحم ، هام  زاغآ  ياهبش  هب  ار  نآ  یضعب  تسا و  نآ  رد  ردق  ياهبش  هک  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  بش  هد  هب  ار  نآ  زین  یضعب 

.تسا نکمم  ریسفت  هس  ره  نایم  عمج  هتبلا  دنا - هدرک
و وا ، زا  لبق  ماما  هد  هب  رشع » لایل   » و جع - يدهم - ترضح  دوجو  هب  رجف »  » دنک یم نآرق  نوطب  هب  هراشا  هک  یتایاور  زا  یضعب  رد 

.تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  مهیلع  ارهز » همطاف   » و یلع »  » ترضح هب  دیآ  یم دعب  هیآ  رد  هک  عفش » »

487 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. رتولا عفشلا و  و  « ) درف جوز و  هب  و  : » دیازفا یم هداد ، همادا  ار  اهدنگوس  سپس  هیآ 3 -) )
.تسا رتبسانم  همه  زا  ینعم  ود  یلو  دنا  هدرک لقن  لوق  شش  یسرب و  غلاب  هیآ  نیا  رد  درف ) جوز و  « ) رتو  » و عفش »  » ریسفت رد 

نیرتمهم و  دراد ، لماک  تبـسانم  هجحلا  يذ  زاغآ  هناگهد  ياهبـش  اب  هک  دـشاب  هفرع  زور  نابرق و  دـیع  زور  روظنم  هک : نیا  تسخن 
.دوش یم ماجنا  اهنآ  رد  جح  کسانم  ياهتمسق 

تقو هک  رجف - هب  دـنگوس  اـب  نیا  دوـش و  یم هدـناوخ  بش  هلفاـن  رخآ  رد  هک  تـسا  رتو  عفـش و  زاـمن  ناـمه  روـظنم  هـک  نـیا  مود 
زا هک  یتاـیاور  رد  ریـسفت  ود  ره  هک  نیا  صوـصخب  تـسا  بساـنم  تـسا - راـگدرورپ  هاـگرد  هـب  زاـین  زار و  تـقو  ناـهاگرحس و 

488 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.تسا دراو  زین  هدش  لقن  نیموصعم 

488 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

و « ) دنگوس دنک  یم تکرح  زور ) یئانـشور  يوس  هب   ) هک یماگنه  بش  هب  و  : » دیامرف یم دـنگوس ، نیرخآ  رد  هرخالاب  و  هیآ 4 -) )
رد هک  تکرح  سح و  ياراد  تسا و  يا  هدـنز دوـجوم  بـش  یئوـگ  تـسا ! ناـملاظ  نـیمک  رد  تراـگدرورپ  هـک  رـسی .) اذا  لـیللا 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2558 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم تکرح  نشور  یحبص  يوس  هب  و  دراد ، یم رب  ماگ  دوخ  یکیرات 
زا تسا  يا  هدـیدپ و  ادـخ ، تایآ  زا  تسا  یتیآ  دوخ  هک  دوش  یم لماش  ار  اهبـش  مامت  دـشاب  مومع  ینعم  هب  لیّللا »  » مـال فلا و  رگا 

.شنیرفآ مهم  ياه  هدیدپ
هک تسا  نابرق  دـیع  بش  روظنم  هتـشذگ  ياهدـنگوس  بساـنت  هب  و  تسا ، ینیعم  بش  هب  هراـشا  دـشاب  دـهع  نآ  مـال  فلا و  رگا  و 

يوـس هب  باـتفآ  عوـلط  ماـگنه  هب  سدـقم  يداو  نآ  رد  بش  ندـنارذگ  زا  دـعب  و  مارحلا ) رعـشم  « ) هفلدزم  » هب تاـفرع  زا  ناـیجاح 
.تسا هدمآ  زین  هدش  لقن  نیموصعم  زا  هک  یتایاور  رد  ریسفت  نیا  دنوش - یم ناور  ینم  نیمزرس 

هب و  دـنک ، یم لیدـعت  ار  اوه  ترارح  بش  یتسه ، ملاع  تیمها  رپ  تاـعوضوم  زا  و  تسا ، یهلا  تمظع  تاـیآ  زا  بش  لاـح  ره  هب 
.دزاس یم مهارف  ادخ  هاگرد  هب  زاین  زار و  يارب  یمارآ  ّوج  و  دشخب ، یم شمارآ  تادوجوم  همه 

( دنک یم تکرح  هک  یماگنه  هب  بش  درف و  جوز و  و  هناگهد ، ياهبـش  و  رجف ، هب  دنگوس   ) هناگجنپ ياهمـسق  نیا  دنویپ  لاح  ره  هب 
.تسا نشور  مینادب  جح  گرزب  مسارم  هجحلا و  يذ  مایا  هب  رظان  ار  همه  هک  یتروص  رد 

دـنوادخ و تمظع  زا  دنتـسه  ییاه  هناشن هک  هدـش  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  مهم  ثداوح  زا  يا  هعومجم هب  هراشا  تروص  نیا  ریغ  رد 
.یتسه ملاع  رد  زیگنا  تفگش  دنتسه  ییاه  هدیدپ

488 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

درخ ناـبحاص  يارب  یمهم  دـنگوس  دـش  هتفگ  هچنآ  رد  اـیآ  : » دـیازفا یم رگرادـیب ، ینعم و  رپ  ياهمـسق  نیا  رکذ  زا  دـعب  هیآ 5 -) )
(. رجح يذل  مسق  کلذ  یف  له  ( !؟» تسین

489 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  ار  ناسنا  لقع »  » هک اجنآ  زا  دشاب و  یم عنم »  » ینعم هب  لصا  رد  رجح » »
.هدش رجح »  » هب ریبعت  نآ  زا  دنک  یم عنم  تسردان  ياهراک 

489 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

تازاـجم هراـب  رد  ییاـنعم  رپ  ياهدـنگوس  نمـضتم  هک  هتـشذگ  تاـیآ  لاـبند  هب  تسا ! ناـملاظ  نیمک  رد  تراـگدرورپ  هیآ 6 -) )
ار رفک  نایغط و  هار  اما  دنتشاد ، میظع  یتردق  دوخ  يارب  مادک  ره  هک  نیـشیپ  ماوقا  زا  دنمورین  موق  دنچ  هب  اجنیا  رد  دوب ، نارگنایغط 

.دزاس یم نشور  ار  اهنآ  كاندرد  تشونرس  و  دنک ، یم هراشا  دنتفرگ  شیپ 
(. داعب کبر  لعف  فیک  رت  مل  ا  ( »؟ درک هچ  داع  موق  اب  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ  : » دیامرف یم

هک هدوب  فورعم  روهـشم و  يردق  هب  ماوقا  نیا  ناتـساد  هک  اجنآ  زا  اهتنم  تسا ، یهاگآ  ملع و  اجنیا  رد  ندـید ) « ) تیؤر  » زا روظنم 
.تسا هدش  تیؤر »  » هب ریبعت  دندید  یم دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  زین  دعب  ياهنامز  مدرم  یئوگ 

رد دنتـشاد و  دوجو  ع )  ) حیـسم دالیم  زا  لبق  لاـس  دـصتفه  دودـح  ـالامتحا  دـندوب و  دوه »  » ادـخ گرزب  ربماـیپ  موق  ناـمه  داـع » »
.دندرک یم یگدنز  نمی »  » ای فاقحا »  » نیمزرس

489 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. دامعلا تاذ  مرا  « ) تمظع اب  مرا  رهش  نآ  اب  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 7 -) )
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هتفر راک  هب  اهخاک  نیا  رد  هک  تسا  یمیظع  ياهنوتـس  عیفر و  ياهخاک  تمظع و  اب  ياهنامتخاس  هب  هراـشا  نوتـس  ینعم  هب  داـمع » »
.دوب

489 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. دالبلا یف  اهلثم  قلخی  مل  یتلا  « ) دوب هدشن  هدیرفآ  شدننام  هک  يرهش  نامه  : » دیازفا یم هیآ ، نیا  رد  اذل  و  هیآ 8 -) )
.تساهنآ ریظن  یب رهش  نامه  مرا »  » زا روظنم  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 

489 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

( رانک  ) زا ار  میظع  ياه  هرخص هک  دومث  موق  و  : » دیامرف یم دور ، یم نیشیپ  ماوقا  زا  رگنایغط  هورگ  نیمود  غارس  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
(. داولاب رخصلا  اوباج  نیذلا  دومث  و   ) دنتخاس یم خاک  هناخ و  نآ  زا  و  دندیرب » یم هّرد 

یگدنز ماش  هنیدم و  نایم  يرقلا » يداو   » مان هب  ینیمزرـس  رد  و  دوب ، ع ) « ) حـلاص  » ناشربمایپ دـنماوقا و  نیرت  یمیدـق زا  دومث »  » موق
.دندوب هتفرشیپ  میظع و  ياهنامتخاس  هّفرم و  یناگدنز  هتفرشیپ و  ینّدمت  ياراد  دنتشاد ،

490 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

490 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. داتوالا يذ  نوعرف  و  «! ) دوب رگ  هجنکش دنمتردق و  هک  ینوعرف  و  : » دیوگ یم هتخادرپ ، موق  نیموس  هب  سپس  هیآ 10 -) )
ار نوعرف  تسا و  خیم  ینعم  هب  داتوا » « !؟ درک هچ  رگدادیب  ملاظ و  دـنمتردق و  نوعرف  موق  اب  دـنوادخ  يدـیدن  ایآ  هک  نیا  هب  هراشا 
ار یماظن  ياهرداچ  و  دندرک ، یم یگدنز  اه  همیخ رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  یناوارف  رکـشل  ياراد  وا  اریز  دـنا  هتفگ داتوالا » يذ  »

.دندرک یم مکحم  اهخیم  اب  دش  یم اپرب  اهنآ  يارب  هک 
خیم راـهچ  هب  ار  اـهنآ  هک  دوـب  نیا  دـنتفرگ  یم رارق  وا  مشخ  دروـم  هک  یناـسک  هب  تبـسن  نوـعرف  هجنکـش  نیرتـشیب  هک  نـیا  رگید 

دندناباوخ و یم یبوچ  هعطق  يور  رب  ای  و  دیبوک ، یم نیمز  هب  خـیم  اب  ای  تسب ، یم نیمز  هب  خـیم  اب  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  دیـشک ، یم
! دریمب ات  دندرک  یم اهر  لاح  نامه  هب  دنتسب و  یم ای  دندیبوک ، یم نآ  هب  خیم  اب  ار  وا  ياپ  تسد و 

490 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

نایغط اهرهـش  رد  هک  یماوقا  نامه  : » دـیازفا یم هدرک ، هراـشا  هناـگ  هس ماوقا  نیا  لاـمعا  هب  يدـنب  عمج کـی  رد  سپـس  هیآ 11 -) )
(. دالبلا یف  اوغط  نیذلا  « ) دندرک

490 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. داسفلا اهیف  اورثکاف  « ) دندروآ راب  هب  اهنآ  رد  ناوارف  داسف  و  (- » هیآ 12 )
.دوب اهنآ  نایغط  راثآ  زا  یکی  عقاو  رد  دوش  یم یشایع  ینارسوه و  زواجت و  متس و  ملظ و  هنوگره  لماش  هک  داسف 
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490 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

نیمه هب  : » دـیازفا یم هدرک ، هراشا  رگنایغط  ماوقا  نیا  همه  كاندرد  تازاجم  هب  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  کـی  رد  سپـس  هیآ 13 -) )
(. باذع طوس  کبر  مهیلع  بصف  « ) تخیر ورف  اهنآ  رب  ار  باذع  هنایزات  دنوادخ  ببس 

كانزوس درـس و  دابدنت  هلیـسو  هب  داع »  » اما دش ، ماوقا  نیا  ریگنماد  هک  تسا  یفلتخم  دیدش و  ياهتازاجم  هب  هراشا  هاتوک  ریبعت  نیا 
(. 6 هقاح /  ) دندش كاله 

(. 5 هقاح /  ) دندش دوبان  ینامسآ  میظع  هحیص  هلیسو  هب  دومث  موق  و 
(. 55 فرخز /  ) دنتشگ نوفدم  قرغ و  لین  جاوما  نایم  رد  نوعرف  موق  اما  و 

490 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

491 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ماوقا  نآ  ریسم  رد  هک  یناسک  همه  هب  رادشه  ناونع  هب  هیآ ، نیا  رد  و  هیآ 14 -) )
کبر نا   ) ناگدـنب لامعا  بقارم  و  تسا » نارگمتـس )  ) هاگنیمک رد  وت  راگدرورپ  نیقی  هب  : » دـیامرف یم دـنراد ، یم رب  ماگ  رگناـیغط 

(. داصرملابل
دنک هدارا  تقو  ره  دنتسه و  وا  تردق  هضبق  رد  همه  دزیرگب ، یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دناوت  یم یـسک  دینکن  نامگ  هک  نیا  هب  هراشا 

.دیامن یم تازاجم  ار  اهنآ 
يراج زین  وت  تما  رد  رگمتس  ملاظ و  شکرـس و  ماوقا  دروم  رد  یهلا  ّتنـس  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  وت ) راگدرورپ  « ) ّکبر  » هب ریبعت 
لاگنچ زا  زوت  هنیک جوجل  نانمـشد  نیا  دـننادب  هک  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب  تسا  يرطاـخ  یلـست  مه  دوش و  یم

هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هب  ار  یمتـس  ملظ و  هنوگره  هک  اهنآ  هب  تسا  يرطخ  مالعا  مه  و  درک ، دنهاوخن  رارف  زگره  ادخ  تردق 
کی دابدـنت ، کی  لباقم  رد  دـندوب  رتدـنمورین  رتدـنمتردق و  نانآ  زا  هک  یناسک  دـننادب  دـیاب  اهنآ  دنتـشاد ، یم اور  نانمؤم  هلآ و  و 

زا ناشفالخ  لامعا  نیا  اب  دنناوت  یم دـننک  یم رکف  هنوگچ  اهنیا  دـندرواین ، تمواقم  بات  ینامـسآ ، هحیـص  هقرج و  کی  ای  نافوط و 
.دنبای تاجن  یهلا  باذع 

اتکی دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  داد  ربخ  نم  هب  نیمالا  حور  : » دومرف هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
زا رتزیت  وـم و  زا  رتکیراـب  هک  ار  طارـص  و  دروآ ، یم ار  منهج  دزاـس ، یم فـقوتم  تماـیق  هنحـص  رد  نیرخآ  نـیلوا و  زا  ار  قیـالخ 
لپ رب  تسا و  تبحم  تمحر و  يراکتـسرد و  تناما و  لوا  لپ  يور  دراد ، رارق  لـپ  هس  طارـص  رب  و  دـهن ، یم نآ  رب  تسا  ریـشمش 

محر تناـما و  رد  هک  اـهنآ  دـنرذگب ، نآ  زا  هک  دوش  یم هداد  روتـسد  مدرم  هب  و  ناـهج ! راـگدرورپ  لدـع  موس  لـپ  رب  زاـمن و  مود 
زا رگا  و  دننام ، یم مود  لپ  رد  دنـشاب ، هدرک  یهاتوک  زامن  رد  هچنانچ  دنرذگب  نآ  زا  رگا  دننام و  یم لوا  لپ  رد  دنا  هدرک یهاتوک 

(. داصرملابل کبر  نا   ) هیآ ینعم  تسا  نیا  و  دنریگ ، یم رارق  یهلا  لدع  ربارب  رد  ریسم  نایاپ  رد  دنرذگب  نآ 

491 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

اهنآ داد و  یم رادشه  نارگنایغط  هب  هک  هتشذگ  تایآ  بیقعت  رد  سویأم ! تمعن  بلس  زا  هن  شاب و  رورغم  شتمعن  زا  هن  هیآ 15 -) )
ناسنا یگدنز  هلأسم  نیرتمهم  تسا و  یهلا  باقع  باوث و  رایعم  هک  ناحتما  هلأسم  هب  اجنیا  رد  درک ، یم دیدهت  یهلا  تازاجم  هب  ار 
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492 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناسنا  اما  : » دیامرف یم دزادرپ ، یم دوش  یم بوسحم 
ارم مراگدرورپ  دـیوگ : یم دوش و ) یم رورغم   ) دـشخب یم تمعن  دـنک و  یم مارکا  شیامزآ ، يارب  ار  وا  شراـگدرورپ  هک  یماـگنه 

(. نمرکا یبر  لوقیف  همعن  همرکاف و  هبر  هالتبا  ام  اذا  ناسنالا  اماف  «! ) تسا هتشاد  یمارگ 
هیام اهالب  هن  و  ددرگ ، رورغ  هیام  دیاب  تمعن  ندروآ  يور  هن  الب ، عاونا  اب  هاگ  و  تسا ، تمعن  اب  هاگ  یهلا  شیامزآ  هک  دناد  یمن وا 

.يدیمون سأی و 

492 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

راوخ ارم  مراگدرورپ  دـیوگ : یم دوش و ) یم سویأم   ) دریگ یم گنت  وا  رب  ار  شیزور  ناحتما ، يارب  هک  یماگنه  اـما  و  (- » هیآ 16 )
(. نناها یبر  لوقیف  هقزر  هیلع  ردقف  هالتبا  ام  اذا  اما  و  «! ) تسا هدرک 

هک تسوا - ناحتما  شیامزآ و  لئاسو  همه  اهنیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دـجنر ، یم شراگدرورپ  زا  و  دریگ ، یم ارف  ار  وا  ياپ  ات  رـس  سأـی 
ببـس نآ  لابند  هب  و  ناسنا ، لماکت  شرورپ و  زمر  هک  یناحتما  دنک - یم شیامزآ  يزیچ  هب  ار  یهورگ  ره  شتمکح  قبط  دـنوادخ 

.تسا باذع  قاقحتسا  هیام  تفلاخم  تروص  رد  و  باوث ، قاقحتسا 
، دوش یم رود  قح  زا  ربکت  اب  دـنادرگ و  یم يور  میهد  یم ناسنا  هب  یتمعن  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  زین  تلـصف ، هروس  هیآ 51  رد 

«. دیامن یم یباتیب  دنک و  یم اعد  هتسویپ  دسرب  وا  هب  یتحاران  رصتخم  هک  یماگنه  اما 
«. دوش یم ساپسان  دیمون و  میریگب  وا  زا  سپس  میناشچب  یتمحر  ناسنا  هب  ام  هاگره  : » تسا هدمآ  دوه ، هروس  هیآ 9  رد  و 

492 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

: دـیامرف یم هتخادرپ ، دوش  یم یهلا  تازاجم  لاگنچ  رد  يراتفرگ  ادـخ و  زا  يرود  بجوم  هک  یلامعا  حرـش  هب  سپـس  هیآ 17 -) )
زا امـش  يرود  زا  یکاح  ناتلامعا  هکلب  تسا ، راگدرورپ  دزن  امـش  ماـقم  رب  لـیلد  ناـتلاوما  هک   ) دـیرادنپ یم امـش  هک  تسین  ناـنچ  »

(. میتیلا نومرکت  لب ال  الک  « ) دیراد یمن یمارگ  ار  نامیتی  امش  تسادخ )

492 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. نیکسملا ماعط  یلع  نوضاحت  و ال  « ) دینک یمن قیوشت  نادنمتسم  ماعطا  رب  ار  رگیدکی  و  (- » هیآ 18 )
493 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  مارکا »  » زا هکلب  دیوگ ، یمن نخس  ماعطا »  » زا نامیتی  دروم  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 

.تسوا یفطاع  ياهدوبمک  ناربج  رتمهم ، نآ  زا  هکلب  تسین ، حرطم  یگنسرگ  هلأسم  اهنت  میتی  دروم  رد  هک  ارچ  دیوگ ، یم نخس 
شزاون تبحم و  هلأسم  هب  یمالـسا  تایاور  رد  اذل  و  دـنکن ، ساسحا  ار  ردـپ  یلاخ  ياج  هک  دریگ  رارق  مارکا  دروم  نانچ  نآ  دـیاب 

.تسا هدش  هداد  یصاخ  تیمها  نامیتی 
قیوشت ریخ  راک  نیا  رب  ار  رگیدـکی  دـیاب  مدرم  هکلب  تسین ، یفاک  نیکـسم  ماعطا  اهنت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نوّضاـحت » ـال   » هلمج

.دبای شرتسگ  هعماج  ياضف  رد  تنس  نیا  ات  دننک ،

493 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 89) رجفلا ةروس 
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قیرط زا   ) ار ثاریم  : » دـیازفا یم هداد ، رارق  شهوکن  دروـم  ار  اـهنآ  و  هدرک ، هراـشا  اـهنآ  تشز  راـک  نیموـس  هب  سپـس  هیآ 19 -) )
(. امل الکا  ثارتلا  نولکأت  و  « ) دیروخ یم هدرک  عمج  عورشمان ) عورشم و 

هیآ رد  راک  نیا  شهوکن  نیاربانب  تسین ، یمومذـم  راک  هدیـسر  ناسنا  هب  عورـشم  ثاریم  قیرط  زا  هک  یلاوما  ندروخ  کـش  نودـب 
.دشاب ریز  روما  زا  یکی  هب  هراشا  تسا  نکمم  قوف 

ار ناکدوک  نانز و  هک  دوب  نیا  یلهاج  برع  تداع  هک  نیا  صوصخب  تسا  نارگید  دوخ و  قح  ناـیم  عمج  روظنم  هک  نیا  تسخن 
.دنتشاد یم رب  دوخ  يارب  ار  اهنآ  قح  و  دندرک ، یم مورحم  ثرا  زا 

هک ثرا  لاوما  اب  هک  یئاج  دـینک ، یمن قافنا  چـیه  هعماـج  ناـمورحم  ریقف و  ناگتـسب  هب  دـسر  یم امـش  هب  یثرا  یتقو  هک  نیا  رگید 
بیع نیا  دوب و  دیهاوخ  رتریگتخـس  رتلیخب و  دوخ  جنرتسد  دمآرد  دروم  رد  املـسم  دینک ، یم نینچ  دیآ  یم تسد  هب  تمحز  نودب 

.تسا یگرزب 
یماگنه راب  دنب و  یب ای  نامیا  یب دارفا  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  اریز  تسا  ناریغـص  قوقح  نامیتی و  ثرا  ندروخ  روظنم  هک  نیا  موس 

قوقح زا  عافد  رب  تردـق  اهنآ  هک  نیا  زا  و  دـننک ، یمن ار  ریغـص  میتی و  هظحالم  هجو  چـیه  هب  دـسر  یم ثرا  لاوما  هب  ناشتـسد  هک 
494 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیرت  تشز زا  نیا  و  دننک ، یم ار  هدافتسا  ءوس  رثکا  دح  دنرادن  شیوخ 

.تسا ناهانگ  نیرتروآ  مرش و 
.تسا ریذپ  ناکما  زین  ریسفت  هس  ره  نایم  عمج 

494 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

نآ رطاخ  هب  و  دـیراد » یم تسود  رایـسب  ار  تورث  لام و  و  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، اهنآ  هدـیهوکن  لمع  نیمراهچ  هب  دـعب  هیآ 20 -) )
(. امج ابح  لاملا  نوبحت  و  ! ) دیوش یم بکترم  يدایز  ناهانگ 

هب يا  هداعلا قوف  هقالع  نینچ  هک  یـسک  املـسم  و  دـیتسه ، ایند  عاتم  لام و  هتخابلد  قشاع و  زودـنا ، تورث  تسرپ ، ایند  يدارفا  امش 
قوقح یـصخش  نینچ  زین  و  دنک ، یمن ار  مارح  لالح و  عورـشمان و  عورـشم و  هظحالم  نآ  يروآ  عمج ماگنه  هب  دراد  تورث  لام و 

.تسین وا  لد  رد  ادخ  دای  يارب  یئاج  یسک  نینچ  زین  و  دراذگ ، یم مک  ای  و  دزادرپ ، یمن الصا  ار  نآ  یهلا 
.دنک یم مهم  شیامزآ  راهچ  هجوتم  ار  اهنآ  الب ، تمعن و  هلیسو  هب  اهناسنا  شیامزآ  رکذ  زا  دعب  بیترت  نیا  هب  و 

يارب رگید  ياهشیامزآ  دیآرب  یلام  ياهشیامزآ  هدهع  زا  یـسک  رگا  عقاو  رد  و  دراد ، یلام  هبنج  اهنومزآ  نیا  مامت  هک  نیا  بجع  و 
.تسا رتناسآ  وا 

494 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

تسرپایند و نارگنایغط  زا  لبق  تاـیآ  رد  هک  ییاهـشهوکن  لاـبند  هب  هتـشذگ ! راـک  زا  راـک  هک  دـنوش  یم رادـیب  يزور  هیآ 21 -) )
باتک و باسح و  و  تسا ، راک  رد  یتماـیق  ماـجنا  رـس  هک  دـنک  یم راـطخا  اـهنآ  هب  اـجنیا  رد  دوب ، هدـش  نارگید  قوقح  هب  زواـجتم 

.دننک هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دیاب  تسا ، شیپ  رد  يدیدش  تازاجم 
هب یتورث  لام و  ادـخ  رگا  و  تسین ، راک  رد  یباتک  باسح و  هک  الک .) « ) دـنرادنپ یم اـهنآ  هک  تسین  ناـنچ  و  : » دـیامرف یم تسخن 

.ناحتما شیامزآ و  يارب  هن  هدوب  اهنآ  مارتحا  رطاخ  هب  هداد  اهنآ 
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(. اکد اکد  ضرالا  تکد  اذا  « ) دوش هدیبوک  مه  رد  تخس  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  »
خر تادوجوم  ناکرا  رد  یلزلزت  نانچ  تسا ، زیخاتـسر  زاغآ  ایند و  ناـیاپ  هدـنهد  ناـکت  ثداوح  اـه و  هلزلز هب  هراـشا  اّـکد »  » ریبعت

495 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یشالتم  مه  زا  همه  اههوک  هک  دهد  یم
، دننک یم لاؤس  اههوک  هراب  رد  وت  زا  : » تسا هدمآ  هط  هروس   108 هیآ 106 - رد  هکنانچ  دنوش ، یم يوتـسم  فاص و  اهنیمز  و  هدش ،
یتسپ و چیه  هک  يا  هنوگ هب  دزاس ، یم اهر  هایگ  بآ و  یب راومه و  فاص و  ار  نیمز  سپس  دهد ، یم دابرب  ار  اهنآ  مراگدرورپ  وگب :

«! ینیب یمن نآ  رد  يدنلب 

495 ص :  ۀیآ 22 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

یگدنز هب  یگمه  اهناسنا  دوش و  یم زاغآ  مود  هلحرم  ناهج ، یناریو  ینعی  زیخاتـسر  نیتسخن  هلحرم  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  هیآ 22 -) )
رد فص  ناگتـشرف  و  دـسر ، ارف  تراگدرورپ  نامرف  ماگنه ) نآ  رد   ) و  » دـنوش یم رـضاح  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  و  دـندرگ ، یم زاب 

.دنقح نامرف  يارجا  هدامآ  دنریگ و  یم ار  رشحم  رد  نارضاح  درگادرگ  و  افص .) افص  کلملا  کبر و  ءاج  و  « ) دنوش رضاح  فص 
.تلادع لاگنچ  زا  رارف  رب  ناسنا  یئاناوت  مدع  گرزب و  زور  نآ  تمظع  زا  تسا  یمیسرت  نیا 

495 ص :  ۀیآ 23 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

هچ رکذت  نیا  اما  دوش ، یم رکذتم  ناسنا  زور  نآ  رد  يرآ )  ) دننک یم رـضاح  ار  مّنهج  زور  نآ  رد  و  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 23 -) )
(. يرکذلا هل  ینا  ناسنالا و  رکذتی  ذئموی  منهجب  ذئموی  ء  یج و  « ) دراد وا  يارب  يدوس 

دروم رد  هک  هنوگ  نامه دـننک ! یم کـیدزن  ناـمرجم  هب  ار  نآ  و  تسا ، نداد  تکرح  لـباق  مّنهج  هک  دوش  یم هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 
هّللا یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  دـنزاس !» یم کیدزن  ناراکزیهرپ  هب  ار  تشهب  : » میناوخ یم ارعـش  هروس  هیآ 90  رد  زین  تشهب 

رب تلاح  نیا  تشگ ، نوگرگد  شکرابم  هرهچ  گنر  هدـش  لزاـن  منهجب » ذـئموی  ء  یج و   » قوف هیآ  یتقو  هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و 
.دندرک نایب  ار  ارجام  دنتفر و  مالّسلا  هیلع  یلع  غارس  هب  یضعب  دمآ ، نارگ  باحصا 

هچ داب ، تیادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ دیسوب و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هناش  ود  نایم  دمآ  مالّسلا  هیلع  یلع 
؟ هداد يور  يا  هثداح

.درک توالت  نم  رب  ار  هیآ  نیا  دمآ و  لیئربج  دومرف :
؟ دنروآ یم ار  مّنهج  هنوگچ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم مالّسلا  هیلع  یلع 

496 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نآ  و  دنروآ ! یم دنشک و  یم راهم  رازه  داتفه  اب  ار  نآ  هتشرف  رازه  داتفه  دومرف :
يا دیوگ : یم وا  مریگ و  یم رارق  مّنهج  ربارب  رد  نم  سپـس  دـنز ، یم شتآ  ار  همه  دـننک  اهر  ار  وا  رگا  هک  تسا  یـشکرس  لاح  رد 

دّمحم یلو  تسا  شیوخ  رکف  رد  سک  ره  زور  نآ  رد  هدرک ، مارح  نم  رب  ار  وت  تشوگ  دـنوادخ  تسین ، يراـک  وت  اـب  ارم  دّـمحم !
: دیوگ یم

دوش یم رادـیب  دروخ و  یم ناکت  دـنیب  یم ار  اه  هنحـص نیا  مرجم  ناسنا  هک  یماگنه  يرآ ! متما !» متما  اراگدرورپ ! یتّما ! یتّما ! ّبر 
.درادن يدوس  چیه  ینامیشپ  نیا  اما  دوش  یم نامیشپ  تخس  دوخ  لامعا  زا  و  دنک ، یم شیوخ  هتشذگ  هب  یهاگن 
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496 ص :  ۀیآ 24 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

ای لوقی  «! ) مدوب هداتـسرف  شیپ  زا  يزیچ  میگدنز  نیا )  ) يارب شاک  يا  دـیوگ : یم  » دوش یم دـنلب  شدایرف  هک  تساجنیا  هیآ 24 -) )
(. یتایحل تمدق  ینتیل 

496 ص :  ۀیآ 25 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

دننامه سک  چیه  زور  نآ  رد  : » دیامرف یم دنک ، یم حیرشت  زور  نآ  رد  ار  یهلا  باذع  تدش  هاتوک  هلمج  ود  رد  سپس  هیآ 25 -) )
(. دحا هباذع  بذعی  ذئمویف ال  « ) دنک یمن باذع  ادخ ] وا -[ 

هک دـنوش  یم تازاجم  نانچ  زور  نآ  رد  دـندش  بکترم  ار  ناهانگ  مئارج و  نیرتدـب  تردـق  ماـگنه  هب  هک  ینارگناـیغط  نیا  يرآ !
.تسا هتشذگن  یسک  لایخ  زا  یتح  هک  دننیب  یم یئاهشاداپ  نانچ  ناراکوکین  هک  هنوگ  نامه  هتشادن ، هقباس 

496 ص :  ۀیآ 26 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. دحا هقاثو  قثوی  و ال  «! ) دشک یمن دنب  هب  ار  یسک  وا  نوچمه  سک  چیه  زور ) نآ  رد  زین   ) و (- » هیآ 26 )
ار ادخ  مولظم  ناگدنب  ایند  نیا  رد  زین  اهنآ  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  شباذع ، تازاجم و  هن  و  دراد ، يدننام  وا  ریجنز  دنب و  هن 

.دنداد اهنآ  هب  ار  اه  هجنکش نیرت  تخس و  دندیشک ، دنب  رد  دنتشاد  تردق  هک  اجنآ  ات 

496 ص :  ۀیآ 27 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

رد دریگ ، یم تمایق  رد  ار  ناتسرپایند  نارگنایغط و  ناماد  هک  یکانتـشحو  باذع  رکذ  زا  دعب  هّنئمطم ! سفن  بحاص  يا  هیآ 27 -) )
و هتخادرپ ، دـنرادروخرب  لماک  شمارآ  زا  میظع  نافوط  نیا  نایم  رد  هک  ینانمؤم  و  هنئمطم » سوفن   » ینعی نآ  لـباقم  هطقن  هب  اـجنیا 

(. ۀنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای  «! ) هتفای مارآ  حور  يا  وت  : » دیوگ یم هتخاس ، بطاخم  تبحم  فطل و  ایند  کی  اب  ار  اهنآ 
497 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

497 ص :  ۀیآ 28 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

کبر یلا  یعجرا  «! ) تسا دونـشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگ ، زاب  تراـگدرورپ  يوس  هب  (- » هیآ 28 )
(. ۀیضرم ۀیضار 

497 ص :  ۀیآ 29 .....  (: 89) رجفلا ةروس 

(. يدابع یف  یلخداف  « ) يآرد مناگدنب  کلس  رد  سپ  (- » هیآ 29 )

497 ص :  ۀیآ 30 .....  (: 89) رجفلا ةروس 
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(. یتنج یلخدا  و  « ) وش دراو  متشهب  رد  و  (- » هیآ 30 )
اجنیا رد  سفن »  » زا روظنم  دراـب ! یم نآ  زا  ناـنیمطا  شمارآ و  افـص و  فطل و  هک  يرورپ ؟ حور  زیگنا و  لد  بلاـج و  تاریبعت  هچ 

.تسا یمدآ  حور  نامه 
بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  : » دـیوگ یم نآرق  هکنانچ  هدـش ، لصاح  نامیا  وترپ  رد  هک  تسا  یـشمارآ  هب  هراشا  هّنئمطم »  » هب ریبعت  و 

هک یشور  هار و  هب  مه  و  دراد ، یهلا  ياه  هدعو هب  نانیمطا  مه  یسفن  نینچ  ( 28 دعر / « ) دریگ یم مارآ  اهلد  ادخ  رکذ  اب  اهنت  دینادب 
نآ رد  رتالاب  همه  زا  و  اهالب ، ثداوح و  رد  مه  و  اـهنافوط ، رد  مه  اـیند ، راـبدا  رد  مه  اـیند و  لاـبقا  رد  مه  تسا ، نئمطم  هدـیزگرب 

.تسا مارآ  زین  تمایق  میظع  بارطضا  تشحو و  لوه و 
يونعم و یتشگزاب  نتفرگ ، ياـج  وا  برق  راوج  رد  ینعی  تسوا ، دوخ  يوس  هب  تشگزاـب  راـگدرورپ  يوس  هب  تشگزاـب  زا  روظنم 

.ینامسج یناکم و  هن  یناحور 
اما و  دـنیب ، یم تیعقاو  نیرق  درک  یم روصت  هچنآ  زا  شیب  ار  یهلا  شاداپ  ياه  هدـعو ماـمت  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ۀیـضار »  » هب ریبعت 

.تسا هدش  عقاو  تسود  ياضر  لوبق و  دروم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ۀیضرم »  » هب ریبعت 
ایآ دیـسرپ : شنارای  زا  یکی  هک  میناوخ : یم هدـش ، لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک »  » باتک رد  هک  یتیاور  رد  هک  نیا  بلاج 

شحور ضبق  يارب  گرم  هتـشرف  هک  یماـگنه  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  : » دومرف دـشاب !؟ یـضاران  شحور  ضبق  زا  نمؤم  تسا  نکمم 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  شابم ! تحاران  ادخ  یلو  يا  دیوگ : یم گرم  هتشرف  دنک ، یم یتحاران  راهظا  دیآ  یم

498 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسرد  نابرهم ، ردپ  زا  مرتنابرهم  وت  رب  نم  هدرک  ثوعبم  ار  هلآ  و 
مالّسلا اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنک ، یم هاگن  وا  نیبب ، اشگب و  ار  تیاهمشچ 

ریما ادخ و  لوسر  نیا  نک  هاگن  دیوگ  یم وا  هب  هتشرف  دنیب ، یم ار  مالّسلا  مهیلع  وا  هّیّرذ  زا  ناماما  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  و 
.دناوت ناتسود  مالّسلا  مهیلع  ناماما  نیسح و  نسح و  همطاف و  نانمؤم و 

اهتیا ای  : » دـیوگ یم و  دـهد ، یم ادـن  گرزب  راگدرورپ  يوس  زا  يا  هدـنیوگ ناهگان  دـنک ، یم هاـگن  دـنک و  یم زاـب  ار  شنامـشچ  وا 
ناـیم رد  وش  لـخاد  تسا ، دونـشخ  وت  زا  شباوـث  اـب  وا  و  یتـشاد ! ناـنیمطا  شنادـناخ  دّـمحم و  هب  هک  یـسک  يا  ۀـنئمطملا  سفنلا 

هک تسین  نآ  زا  رتبوبحم  ناسنا  يارب  يزیچ  ماگنه  نیا  رد  متشهب ، رد  وش  لخاد  مالّسلا و  مهیلع  شتیب  لها  دّمحم و  ینعی  مناگدنب 
« رجف هروس  نایاپ  «! » ددنویپب يدانم  نیا  هب  دوش و  ادج  ندب  زا  شحور  رتدوز  هچ  ره 

499 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

499 ص :  [ ..... 90  ] دلب هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 20  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

499 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.دراد رب  رد  ار  یگرزب  قیاقح  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 
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هراومه ایند  ملاع  رد  ناسنا  یگدـنز  هک  هدـش  تقیقح  نیا  هب  هراشا  یئاـنعمرپ  ياهدـنگوس  رکذ  زا  دـعب  هروس  نیا  لوا  تمـسق  رد 
شمارآ و راظتنا  رگید  يوس  زا  و  دزاس ، هدامآ  تالکـشم  گنج  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  وسکی  زا  ات  تسا ، جنر  تالکـشم و  اب  مأوت 

.دنک نوریب  رس  زا  ناهج  نیا  رد  ار  قلطم  یگدوسآ 
نیا لباقم  رد  وا  یـساپسان  هب  سپـس  و  درمش ، ř ناـسنا  رب  ار  یهلا  ياـهتمعن  نیرتـمهم  زا  یتمـسق  هروـس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 

.دنک یم هراشا  اهتمعن 
هورگ لامعا  تافص  زا  يا  هشوگ و  هدرک ، میـسقت  ۀمئـشملا » باحـصا   » و ۀنمیملا » باحـصا   » هورگ ود  هب  ار  مدرم  شخب  نیرخآ  رد 

اهنآ تشونرـس  نامرجم و  نارفاک و  ینعی  اهنآ  لباقم  هطقن  هب  دعب  و  دنک ، یم نایب  ار  اهنآ  تشونرـس  سپـس  و  حلاص ) نانمؤم   ) لوا
.دزادرپ یم

499 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«. دراد یم ناما  رد  تمایق  رد  دوخ  مشخ  زا  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  دلب  هروس  هک  یسک  »

500 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

500 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

عورش دنگوس  اب  ار  مهم  رایسب  قیاقح  نایب  هک  تسا  نیا  رب  دراوم  زا  يرایسب  رد  نآرق  ّتنس  سدقم ! رهـش  نیا  هب  دنگوس  هیآ 1 -) )
رظن دروم  بلطم  نامه  اب  یـصاخ  طابترا  تسا و  ناـسنا  لـقع  رکف و  هشیدـنا و  تکرح  ببـس  زین  دوخ  هک  یئاهدـنگوس  دـنک ، یم

.دراد
: دیامرف یم هدرک ، عورـش  يا  هزات دنگوس  زا  تسا  جنر  درد و  اب  مأوت  ایند  رد  ناسنا  یگدـنز  هک  تیعقاو  نیا  نایب  يارب  زین  اجنیا  رد 

(. دلبلا اذهب  مسقا  ال  [ ) هّکم سدقم -[ » رهش  نیا  هب  مسق  »

500 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. دلبلا اذهب  لح  تنا  و  « ) یتسه نکاس  نآ  رد  وت  هک  يرهش  (- » هیآ 2 )
تدابع دیحوت و  زکرم  نیتسخن  هک  ارچ  دیامن ، دای  دنگوس  نآ  هب  دـنوادخ  دـنک  یم باجیا  هّکم »  » نیمزرـس تمظع  تفارـش و  هتبلا 

يا هزات بلطم  دلبلا » اذهب  لح  تنا  و   » هلمج یلو  دنا ، هدرک فاوط  هناخ  نیا  درگ  گرزب  يایبنا  و  هدـش ، هتخاس  اجنیا  رد  راگدرورپ 
هدـش دـنگوس  نیا  هتـسیاش  هک  هتفرگ  دوخ  هب  یتمظع  نانچ  وت  تکرب  ضیف و  رپ  دوجو  رطاـخ  هب  رهـش  نیا  دـیوگ : یم دراد ، رب  رد 

.تسا
افص دص  وت  كاپ  مدقم  ار ز  هدرم  يو  فرش  دص  وت  مودق  نمی  ار ز  هبعک  يا 

اون قنور و  اب  وت  كاخ  ترثی ز  غورف  هتفای  وت  تعلط  رون  احطب ز 
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500 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. دلو ام  دلاو و  و  « ) شدنزرف ردپ و  هب  مسق  و  : » دیازفا یم سپس  هیآ 3 -) )
هدش و دای  دنگوس  هّکم »  » رهش هب  لبق  هیآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  حیبذ  لیعامسا  دلو » ام   » زا لیلخ و  میهاربا  دلاو »  » زا روظنم 

برع هک  نیا  صوصخب  دسر  یم رظن  هب  بسانم  رایسب  ریسفت  نیا  دندوب  هّکم »  » رهش و  هبعک »  » راذگناینب شدنزرف  میهاربا و  میناد  یم
.درک یم راختفا  اهنآ  هب  و  دوب ، لئاق  يا  هداعلا قوف  تیمها  شدنزرف  میهاربا و  ترضح  يارب  زین  یلهاج 

501 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

501 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

وا یگدنز  و  میدیرفآ » جنر  رد  ار  ناسنا  ام  : » دیامرف یم تساهدـنگوس ، نیا  یئاهن  فدـه  هک  دزادرپ  یم يزیچ  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دقل   ) تساهجنر زا  رپ 

درد تامیالمان و  عاونا  اب  زین  شنیرفآ  دبـسرس  ياهلگ  نیا  یگدنز  هک  دهد  یم ناشن  زین  هّللا  ءایلوا  ءایبنا و  یگدنز  هب  یهاگن  یتح 
.تسا نشور  نارگید  يارب  عضو  دشاب ، نینچ  اهنآ  يارب  ایند  هک  یماگنه  دوب ، نیرق  اهجنر  و 

501 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. دحا هیلع  ردقی  نل  نا  بسحی  ا  ( ؟» دبای تسد  وا  رب  دناوت  یمن سک  چیه  هک  دنک  یم نامگ  وا  ایآ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 5 -) )
یتردق هب  هک  یماگنه  یلو  درادن  یتردق  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  جنر  درد و  همه  نآ  اب  ناسنا  یگدنز  یگتخیمآ  هک  نیا  هب  هراشا 

.دنیب یم ناما  نما و  رد  ار  دوخ  یئوگ  دوش  یم بکترم  ار  يزواجت  مرج و  هانگ و  فالخ و  راک  ره  دسر  یم

501 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

تکلها لوقی  « ) ما هدرک دوبان  ریخ ) ياهراک  رد   ) ار يدایز  لاـم  نم  دـیوگ : یم : » دـیازفا یم نخـس  نیمه  همادا  رد  سپـس  هیآ 6 -) )
(. ادبل الام 

رایـسب ام  دنتفگ : یم توخن  رورغ و  يور  زا  دندرک  یم يریخ  راک  رد  لام  فرـص  داهنـشیپ  اهنآ  هب  یتقو  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا 
يارب دـندوب  هداد  نآ  نیا و  هب  یلاوـما  رگا  و  دـندوب ، هدرکن  قاـفنا  ادـخ  يارب  يزیچ  هک  یلاـح  رد  میا  هدرک فرـص  اـههار  نیا  رد 

.تسا هدوب  یصخش  ضارغا  يراکایر و  رهاظت و 
دض ياه  هئطوت هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مالسا و  اب  ینمشد  رد  يدایز  لاوما  هک  یناسک  هب  تسا  هراشا  هیآ  دنا : هتفگ زین  یضعب 

.دندرک یم راختفا  نآ  هب  و  دندوب ، هدرک  فرص  یمالسا 

501 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

نا بسحی  ا  ( ؟» تسا هدادن ) ماجنا  يریخ  لمع  هک   ) هدیدن ار  وا  سک  چیه  دنک  یم نامگ  ناسنا )  ) ایآ : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 7 -) )
(. دحا هری  مل 
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زین وا  حور  بلق و  قامعا  زا  هکلب  دـنیب ، یم عمج  تولخ و  رد  ار  وا  لامعا  رهاوظ  طقف  هن  دـنوادخ  هک  تسا  لفاغ  تقیقح  نیا  زا  وا 
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  یگنوگچ  مه  دـناد و  یم ار  عورـشمان  لاوما  نآ  لیـصحت  تیفیک  مه  ربخ  اب  وا  تاین  زا  و  تسا ، هاگآ 

502 ص :
.ار نآ  هناضرغم  هناراکایر و  ندرک  فرص 

502 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

رد تفگ  یم رگنایغط  ياهناسنا  تلفغ  رورغ و  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  تیادـه ! و  ناـبز ، مشچ و  تمعن  هیآ 8 -) )
زا و  دنکـشب ، ار  وا  تلفغ  رورغ و  وسکی  زا  ات  درمـش ، یم ناسنا  نیا  رب  ار  یهلا  يونعم  يدام و  ياـهتمعن  نیرتمهم  زا  یـشخب  اـجنیا 

يوـس هب  ار  وا  شناـج  نورد  رد  يرازگرکـش  سح  کـیرحت  اـب  و  دـنک ، اـهتمعن  نیا  قلاـخ  رد  رکفت  هـب  راداو  ار  يو  رگید  يوـس 
.دهد قوس  قلاخ  تفرعم 

(. نینیع هل  لعجن  مل  ا  ( ؟» میدادن رارق  مشچ  ود  وا  يارب  ایآ  : » دیامرف یم

502 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. نیتفش اناسل و  و  ( !؟» بل ود  نابز و  کی  و  (- » هیآ 9 )

502 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. نیدجنلا هانیده  و  « ) میدرک تیاده  رش  ریخ و  هار  هب  ار  وا  و  (- » هیآ 10 )
و لالدتسا ، هب  زاین  نودب  نادجو  ترطف و  قیرط  زا  و  لالدتسا ، یلقع و  تاکاردا  قیرط  زا  دریگ : یم ماجنا  قیرط  هس  زا  تیاده  نیا 

.ایصوا ءایبنا و  تامیلعت  یحو و  قیرط  زا 
هب قیرط  هس  ره  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ای  قیرط  هس  نیا  زا  یکی  هب  دنوادخ  تسا  لماکت  ریـسم  ندومیپ  رد  رـشب  زاین  دروم  ار  هچنآ 

.تسا هدرک  میلعت  وا 
يا هزادنا هب  مشچ  ياهیتفگش  تسا ، جراخ  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  هلیـسو  نیرتمهم  مشچ » : » هک سب  نیمه  قوف  ياهتمعن  تیمها  رد 

، هیمیـشم هینرق )  ) هیبلـص ياهمان  هب  هک  مشچ  هناگتفه  تاقبط  دراد ، یماو نآ  قلاخ  لـباقم  رد  عوضخ  هب  ار  ناـسنا  یتسارب  هک  تسا 
نیناوق هک  دراد  يزیگنا  تفگـش فیرظ و  بیجع و  ناـمتخاس  مادـک  ره  هدـش ، هدـیمان  هیکبـش  و  هیجاـجز ، هیلـالز ، هیدـلج ، هیبنع ،

قیقد ياهنیبرود  نیرت  هتفرـشیپ هک  يروطب  هدـش  تیاـعر  اـهنآ  رد  یهجو  نیرتقیقد  هب  اـه  هنیئآ رون و  هب  طوبرم  یئایمیـش  یکیزیف و 
.تسا یشزرا  یب دوجوم  نآ ، ربارب  رد  یساکع 

یفاک راگدرورپ  میظع  تردـق  ملع و  تخانـش  يارب  شیاهیتفگـش  هعلاطم  دوبن ، يرگید  زیچ  مشچ ، زج  ناسنا  دوجو  ماـمت  رد  رگا 
503 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب 

یلسن زا  و  رگید ، موق  هب  یموق  زا  تامولعم  تاعالطا و  هلدابم  لقن و  رگید و  ياهناسنا  اب  ناسنا  طابترا  هلیسو  نیرتمهم  نابز »  » اما و 
لئاسم يدام و  نّدـمت  شناد و  ملع و  رد  دـح  نیا  ات  تسناوت  یمن ناسنا  زگره  دوبن  یطابترا  هلیـسو  نیا  رگا  و  تسا ، رگید  لسن  هب 

.دنک یقرت  يونعم 
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کمک اهبل  هتشذگ  نیا  زا  و  دوش ، یم ادا  اهبل  هلیسو  هب  فورح  عطاقم  زا  يرایسب  هک  ارچ  دنراد ، ملکت  رد  يرثؤم  شقن  اهبل »  » اما و 
یتح ناسنا و  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم  دـندوبن  رگا  دـنک و  یم بآ  ندیـشون  و  ناهد ، تبوطر  ظفح  و  اذـغ ، ندـیوج  هب  يداـیز 

.تشاد يزیگنا  فسا  عضو  فورح  زا  يرایسب  ءادا  رب  تردق  مدع  و  نوریب ، هب  ناهد  بآ  نایرج  رثا  رب  وا  هرهچ  هرظنم 
اب و  دیوگ ، یم نخس  یتشوگ  هعطق  اب  و  دنیب ، یم هیپ  هعطق  کی  اب  هک  ناسنا  نیا  زا  اتفگش  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.دهد یم ماجنا  کچوک  لئاسو  نیا  اب  ار  یتایح  گرزب  ياهراک  نیا  و  دشک !» یم سفن  یفاکش  زا  و  دونش ، یم یناوختسا 
ناکم دجن »  » هک نیا  هب  هجوت  اب  دـنک ، یم نایب  ار  ناسنا  هدارا  يدازآ  رایتخا و  هلأسم  هک  نیا  رب  هوالع  نیدـجنلا -» هانیدـه  و   » هلمج

زا نتفر  ـالاب  هک  هنوگ  ناـمه  تسین ، جـنر  تمحز و  تالکـشم و  زا  یلاـخ  ریخ  هار  ندوـمیپ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تسا - عـفترم 
ار ریخ  هار  شـشالت  یعـس و  اـب  ناـسنا  هک  رتـهب  هچ  دراد ، یتالکـشم  زین  رـش  هار  ندومیپ  یتـح  دراد ، یتالکـشم  عـفترم  ياـهنیمز 

.دنیزگرب
زا و  دروآرد ، شدرگ  هب  مارح  ای  لالح  ریـسم  رد  ار  نابز  مشچ و  دـناوت  یم هک  تسوا  تسا ، ناسنا  دوخ  اب  هار  باختنا  لاـح  ره  هب 

.دنیزگرب دهاوخب  ار  مادک  ره  رش »  » و ریخ »  » هداج ود 
رگا مدآ ! دنزرف  يا  : » دیوگ یم مدآ  نادنزرف  هب  لاعتم  دنوادخ  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  اذـل  و 
رگا و  دـنب ، ورف  ار  بل  ما ، هداد رارق  وت  راـیتخا  رد  نآ  زا  يریگوـلج  يارب  ار  بل  ود  نم  دـنک  مارح  هب  راداو  ار  وـت  تساوـخ  تناـبز 

! ...«. دنب ورف  ار  اهنآ  ما ، هداد رارق  وت  رایتخا  رد  ار  اهکلپ  نم  دربب  مارح  يوس  هب  ار  وت  دهاوخب  تمشچ 
504 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

504 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

دروم ار  ساپـسان  ناگدـنب  اجنیا  رد  دوب  هدـمآ  لبق  تایآ  رد  هک  یگرزب  ياـهتمعن  رکذ  لاـبند  هب  روبعلا ! بعـص  هندرگ  هیآ 11 -) )
.دنا هدومیپن ار  تاجن  هار  تداعس  لئاسو  همه  نآ  نتشاد  اب  هنوگچ  هک  دهد  یم رارق  شنزرس  تمالم و 

(.[ ۀبقعلا محتقا  الف  « ) تشذگن مهم  هندرگ  نآ  زا  ساپسان ) ناسنا   ) وا یلو  : » دیامرف یم تسخن 

504 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. ۀبقعلا ام  كاردا  ام  و  ( ؟» تسیچ هندرگ  نآ  یناد  یمن وت  : » دیامرف یم سپس  هیآ 12 -) )

504 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. ۀبقر کف  « ) يا هدرب ندرک  دازآ  (- » هیآ 13 )

504 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. ۀبغسم يذ  موی  یف  ماعطا  وا  « ) یگنسرگ زور  رد  نداد  اذغ  ای  (- » هیآ 14 )
ماـعطا ـالا  و  عوـضوم ، نیا  تیمها  يارب  .نآ  دـننام  یلاسکـشخ و  یطحق و  ماـیا  رد  ناگنـسرگ  ماـعطا  رب  تسا  يدـیکأت  ریبـعت  نیا 
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.تسه هدوب و  لامعا  لضفا  زا  هشیمه  ناگنسرگ 

504 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. ۀبرقم اذ  امیتی  « ) نادنواشیوخ زا  یمیتی  (- » هیآ 15 )
.دومن شزاون  ماعطا و  دیاب  ار  نامیتی  همه  هن  رگ  و  تساهتیولوا ، هظحالم  رطاخ  هب  زین  دنواشیوخ  نامیتی  يور  دیکأت 

504 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

(. ۀبرتم اذ  انیکسم  وا  « ) ار نیشن  كاخ  يدنمتسم  ای  (- » هیآ 16 )
تسا يا  هعومجم دنا ، هدرکن هدامآ  نآ  زا  نتشذگ  يارب  ار  دوخ  زگره  ساپسان  ياهناسنا  هک  روبعلا  بعص  هندرگ  نیا  بیترت  نیا  هب 

حیحص و دئاقع  زا  يا  هعومجم زین  و  دنز ، یم رود  اهناوتان  نافیعض و  هب  کمک  قلخ و  هب  تمدخ  روحم  رب  اتدمع  هک  ریخ  لامعا  زا 
.هدش هراشا  نآ  هب  دعب  تایآ  رد  هک  تسا  صلاخ 

.تسین یناسآ  راک  دنراد  تورث  لام و  هب  مدرم  بلاغ  هک  يدیدش  هقالع  هب  هجوت  اب  هندرگ  نیا  زا  نتشذگ  یتسار  هب  و 
یگرزب ینیس  دومرف  یم روتسد  دروخب  اذغ  تساوخ  یم هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تسا : هدمآ  یثیدح  رد 

ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینیس  نآ  رد  تشاد و  یم رب  اهنآ  نیرتهب  زا  دوب  هرفس  رد  هک  یئاذغ  ره  زا  و  دنراذگب ، هرفس  رانک 
505

 ...( ۀبقعلا محتقا  الف  : ) دومرف یم توالت  ار  هیآ  نیا  دعب  دنربب ، نادنمزاین  يارب  ار  اهنآ  داد  یم روتسد  سپس  تشاذگ ، یم
«! داد رارق  شتشهب  يوس  هب  زین  يرگید  هار  دنتسین  ناگدرب  ندرک  دازآ  رب  رداق  همه  هک  تسناد  یم لاعتم  دنوادخ  : » دوزفا یم سپس 

505 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

هک دـشاب  یناسک  زا  سپـس  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هدومرف ، ناـیب  روبعلا  بعـص  هندرگ  نیا  يارب  هک  يریـسفت  همادا  رد  هیآ 17 -) )
(. ۀمحرملاب اوصاوت  ربصلاب و  اوصاوت  اونمآ و  نیذلا  نم  ناک  مث  « ) دننک یم هیصوت  تمحر  ربص و  هب  ار  رگیدکی  و  هدروآ ، نامیا 

ربص هب  توعد  نوچمه  یئالاو  قالخا  مه  دنتـسه و  نامیا  ياراد  مه  هک  دننک  یم روبع  تخـس  هندرگ  نیا  زا  یناسک  بیترت  نیا  هب 
.دنا هداد ماجنا  نانیکسم  نامیتی و  ماعطا  ناگدرب و  ندرک  دازآ  نوچمه  یحلاص  لامعا  مه  و  دنراد ، یناسنا  فطاوع  و 

505 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

: دنک یم نایب  نینچ  ار  نآ  نابحاص  ماقم  فاصوا ، نیا  نایاپ  رد  و  هیآ 18 -) )
(. ۀنمیملا باحصا  کئلوا  ! ) دنهد یم ناشتسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  دنا » نیمیلا باحصا  اهنآ  »

505 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

و : » دیامرف یم هتخادرپ ، دـنرذگب ، روبعلا  بعـص  هندرگ  نیا  زا  دنتـسناوتن  هک  اهنآ  ینعی  هورگ  نیا  لباقم  هطقن  هب  سپـس  هیآ 19 -) )
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مه انتایآب  اورفک  نیذلا  و  ! ) دوش یم هداد  ناشپچ  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  دنموش » يدارفا  دنا  هدرک راکنا  ار  ام  تایآ  هک  یناسک 
(. ۀمأشملا باحصا 

.تسا هایس  تائیس  زا  ناشلامعا  همان  و  یهت ، تانسح  زا  ناشتسد  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  و 
ندوب موش  هک  اجنآ  زا  یلو  هعماج ، یتخبدب  مه  و  دنناشدوخ ، یتخبدب  ببـس  مه  هک  دننومیمان  موش و  يدارفا  رفاک  هورگ  نیا  ینعی 

نیا یـضعب  دـشاب  اهنآ  تسار  تسد  رد  ای  پچ ، تسد  رد  دارفا  لامعا  همان  هک  دوش  یم هتخانـش  نآ  هب  تماـیق  رد  ندوب  هتـسجخ  و 
.دنا هتفریذپ نآ  يارب  ار  ریسفت 

506 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

506 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 90) دلبلا ةروس 

تـسا یـشتآ  اهنآ  رب  : » دـیامرف یم هدرک ، ریخا  هورگ  تازاجم  هب  ییانعم  رپ  هاـتوک و  هراـشا  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 20 -) )
(. ةدصؤم ران  مهیلع   ) تسین نآ  زا  يرارف  هار  هک  هتسب !» ورف 

مرگ یمک  نآ  ياوه  هک  یقاتا  رد  ناسنا  تسادـیپ  هتفگان  تسا ، نآ  ندرک  مکحم  رد و  نتـسب  ینعم  هب  داصیا »  » هداـم زا  ةدـصؤم » »
یماگنه خزود  نازوس  هروک  رد  درک  رکف  دیاب  لاح  دنک ، لیدعت  ار  اوه  یمرگ  دزوب و  یمیـسن  دنک ، زاب  ار  اهرد  دـهاوخ  یم تسا 

« دلب هروس  نایاپ  « !؟ دش دهاوخ  ادیپ  یلاح  هچ  دوش  هتسب  اهرد  مامت  هک 
507 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

507 ص :  [ ..... 91  ] سمش هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 15  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

507 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

، دنز یم رود  ینعم  نیمه  روحم  رب  تس ، اهیـصلاخان » اهیکاپان و  زا  بولق  ریهطت   » و سفن » بیذـهت   » هروس تقیقح  رد  هک  هروس  نیا 
رد يراگتـسر  حالف و  هک  ینعم  نیا  تابثا  يارب  دـنوادخ  كاپ  تاذ  تقلخ و  ملاع  زا  مهم  عوضوم  هدزای  هب  هروس  زاـغآ  رد  اـهتنم 

.تسا هداد  ياج  دوخ  رد  یعمج  روطب  ار  نآرق  ياهدنگوس  نیرتشیب  و  هدش ، دای  مسق  تسا  سفن  بیذهت  ورگ 
و دـنتفر ، ورف  يدـبا  تواقـش  رد  سفن  بیذـهت  كرت  رطاخ  هب  هک  شکندرگ - درمتم و  ماوقا  زا  يا  هنومن رکذ  هب  هروس  نایاپ  رد  و 

.دزادرپ یم دومث - موق  ینعی  درک ، راتفرگ  يدیدش  تازاجم  هب  ار  اهنآ  دنوادخ 
دناوخب ار  نآ  سک  ره  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هک  سب  نیمه  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 

نآ زا  گرزب  تلیضف  نیا  املسم  و  تسا !» هداد  هقدص  ادخ  هار  رد  دبات  یم اهنآ  رب  هام  دیـشروخ و  هک  یئایـشا  مامت  دادعت  هب  یئوگ 
.دنادب دوخ  یعطق  هفیظو  ار  سفن  بیذهت  و  دنک ، هدایپ  دوخ  ناج  رد  ار  کچوک  هروس  نیا  گرزب  ياوتحم  هک  تسا  یسک 

508 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

508 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

کی هب  هدـمآ ، هروس  نیا  زاـغآ  رد  هک  یمهم  یپ و  رد  یپ  ياهدـنگوس  تسین ! نکمم  سفن  بیذـهت  نودـب  يراگتـسر  هیآ 1 -) )
، تسا حرطم  اجنیا  رد  یمهم  بلطم  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  و  تسا ، دنگوس  تفه »  » رگید باسح  هب  دنگوس و  هدزای »  » باسح

.شخب تایح  زاس و  تشونرس  یبلطم  هام ، دیشروخ و  نیمز و  اهنامسآ و  تمظع  هب  یبلطم 
(. اهاحض سمشلا و  و  « ) دنگوس نآ  رون  شرتسگ  دیشروخ و  هب  : » دیامرف یم تسخن 

تیمها رگید  و  هدش ، دای  نآ  رطاخ  هب  دـنگوس  هک  یبلطم  تیمها  تسخن  دـنک : یم بیقعت  ار  دـصقم  ود  امومع  نآرق  ياهدـنگوس 
.دوش یم دای  مهم  تاعوضوم  هب  هشیمه  دنگوس  هک  ارچ  تسا ، دنگوس  دروم  هک  روما  نیا  دوخ 

عبنم هک  نیا  رب  هوالع  اریز  دراد ، ینیمز  هدـنز  تادوجوم  ماـمت  ناـسنا و  یگدـنز  رد  ار  شقن  نیرت  هدـنزاس نیرتمهم و  دیـشروخ » »
، دـنریگ یم هیام  نآ  زا  زین  یتایح  رگید  عبانم  دور ، یم رامـش  هب  ناسنا  یگدـنز  یلـصا  لـماوع  زا  ود  نیا  تسا و  ترارح »  » و رون » »

تـسرد مادـک  ره  گنـس ، لاغذ  تفن و  نوچمه  از ، يژرنا عبانم  ندـمآ  دـیدپ  یتح  و  ناهایگ ، شرورپ  اهناراب ، لوزن  اـهداب ، شزو 
توکـس و یکیرات و  ددرگ  شوماخ  شخب  تایح غارچ  نیا  يزور  رگا  هک  يروطب  .دراد  طابترا  باتفآ  رون  اب  یتروصب  مینک  تقد 

.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  گرم 

508 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

اذا رمقلا  و  « ) دـیآ رد  دیـشروخ )  ) نآ زا  دـعب  هک  یماگنه  هاـم  هب  مسق  و  : » دـیوگ یم هتخادرپ ، دـنگوس  نیموس  هب  سپـس  هیآ 2 -) )
(. اهالت

هام اریز  تسا ، هدراهچ  بش  ینعی  لماک  ردب  عقوم  رد  هام  هب  هراشا  تقیقح  رد  دنا - هتفگ زین  نارـسفم  زا  یعمج  هکنانچ  ریبعت - نیا 
ریسفت هدیزگرب  هدرک ، رهاظ  ار  دوخ  غورف  رپ  هرهچ  و  دراد ، یم رب  قرشم  قفا  زا  رـس  باتفآ  بورغ  نراقم  ابیرقت  مهدراهچ  بش  رد 

509 ص : ج5 ، هنومن ،
.هدش دای  دنگوس  نآ  هب  تسا  رت  هوکشرپ رتبلاج و  نامز  ره  زا  نوچ  و  دنک ، یم تیبثت  نامسآ  هنهپ  رب  ار  شیوخ  هطلس  و 

509 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

(. اهالج اذا  راهنلا  و  « ) دزاس نشور  ار  نیمز  هحفص  هک  یماگنه  زور  هب  و  : » دیازفا یم دنگوس ، نیمراهچ  رد  و  هیآ 3 -) )
زمر زور  هک  ارچ  تسا ، هدنز  تادوجوم  مامت  و  رشب ، یگدنز  رد  نآ  هداعلا  قوف  ریثأت  رطاخ  هب  ینامـسآ  مهم  هدیدپ  نیا  هب  دنگوس 

.دریگ یم تروص  زور  یئانشور  رد  الومعم  یگدنز  ياهششوک  اهششک و  اهشالت و  مامت  تسا و  تایح  شبنج و  تکرح و 

509 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

(. اهاشغی اذا  لیللا  و  « ) دناشوپب ار  نیمز  هک  ماگنه  نآ  بش ، هب  و  : » دیامرف یم دنگوس  نیمجنپ  رد  و  هیآ 4 -) )
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تحارتسا شمارآ و  هیام  رگید  يوس  زا  و  دـنک ، یم لیدـعت  ار  زور  باتفآ  ترارح  وسکی  زا  هک  شراثآ ، تاکرب و  ماـمت  اـب  بش » »
.تسا هدنز  تادوجوم  همه 

509 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

هک یـسک  نامـسآ و  هب  مسق  و  : » دـیازفا یم و  دور ، یم نامـسآ  قلاخ  نامـسآ و  غارـس  هب  دـنگوس  نیمتفه  نیمـشش و  رد  هیآ 5 -) )
(. اهانب ام  ءامسلا و  و  « ) هدرک انب  ار  نامسآ 

مارجا بکاوـک و  همه  نیا  شیادـیپ  اـنب و  و  تسا ، تقلخ  گرزب  ياهیتفگـش  زا  هدـننک  هریخ  تمظع  نآ  اـب  نامـسآ  تقلخ  لـصا 
.تسا نامسآ  نیا  قلاخ  رتمهم  نآ  زا  و  رگید ، یتفگش  اهنآ  رب  مکاح  تاماظن  ینامسآ و 

509 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

نآ هک  یسک  نیمز و  هب  و  : » دیامرف یم هدروآ ، نایم  هب  نیمز  قلاخ  نیمز و  زا  نخس  دنگوس  نیمهن  نیمتـشه و  رد  سپـس  هیآ 6 -) )
(. اهاحط ام  ضرالا و  و  « ) هدینارتسگ ار 

.تسا هدنز  تادوجوم  مامت  ناسنا و  یگدنز  هراوهاگ  هک  نیمز 
هب مادـک  ره  هک  شیاهبنارگ ، عبانم  نداعم و  اه ، هناخدور اه و  همـشچ اهلگنج ، اه و  هّرد اهایرد ، اـههوک و  اهیتفگـش : ماـمت  اـب  نیمز 

510 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .وا  ياه  هناشن زا  يا  هناشن قح و  تایآ  زا  تسا  یتیآ  یئاهنت 
.تسا هدینارتسگ  ار  نآ  هک  یسک  نیمز و  نیا  قلاخ  رتالاب  رترب و  نآ  زا  و 

510 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

ناج هب  مسق  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، تسا  هلـسلس  نیا  رد  اهمـسق  نیرخآ  هک  دـنگوس  نیمهدزای  نیمهد و  هب  ماجنا  رـس  هیآ 7 -) )
(. اهاوس ام  سفن و  و  « ) هتخاس مظنم  هدیرفآ و )  ) ار نآ  هک  سک  نآ  و  یمدآ ،

.تسا شنیرفآ  ملاع  دبسرس  لگ  و  توکلم ، کلم و  ناهج  هدیکچ  و  تقلخ ، ملاع  هراصع  هک  یناسنا  نامه 
زا تسا ، ناسنا  یحور  ياوق  لیدعت  میظنت و  مه  هیوست ) هدام  زا  « ) اهیّوس  » زا دارم  دـشاب و  یم ود  ره  حور  مسج و  سفن »  » زا روظنم 
ملع  » ثحابم رد  هک  نآ  دـننام  و  میمـصت ، هدارا و  قشع ، راـکتبا ، لـیخت ، لاـقتنا ، هظفاـح ، كاردا ، يورین  اـت  هتفرگ ، رهاـظ  ساوح 

.تسا هدش  حرطم  سفنلا »
روطب ءاضعالا ) فیاظو  « ) يژولویزیف  » و حیرـشت »  » ملع رد  هک  ار  نآ  فلتخم  ياههاگتـسد  ندـب و  تاماظن  ياهیتفگـش  ماـمت  مه  و 

صاصتخا ناج و  رد  مه  تسا و  مسج  رد  مه  دـنوادخ  تردـق  ياهیتفگـش  هک  ارچ  دوش  یم لماش  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هدرتسگ 
.درادن ود  نیا  زا  یکی  هب 

510 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

( شریخ ّرش و   ) اوقت روجف و  سپس  : » دیازفا یم هتخادرپ ، ناسنا  شنیرفآ  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
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(. اهاوقت اهروجف و  اهمهلاف  « ) تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار 
.دبای یم رد  ترطف  لقع و  قیرط  زا  ار  اوقت  روجف و  هک  هداد  وا  هب  رادیب ، نادجو  لقع و  صیخشت و  تردق  نانچ  نآ  دنوادخ 

بیترت نیا  هب  و  داد ، میلعت  وا  هب  ار  اهدـیابن  اهدـیاب و  دـنوادخ  تفاـی ، ققحت  وا  یتسه  و  دـش ، لـیمکت  شتقلخ  هک  یماـگنه  يرآ !
يدوجو هجیتن ، رد  اوقت و  روجف و  رب  هاگآ  تاـمیلعت  رظن  زا  یهلا و  حور  وبدـب و  لـگ  زا  يا  هعومجم شنیرفآ  رظن  زا  دـش  يدوجو 

طونم نیا  ددرگ و  رتطحنم  زین  هدنرد  تاناویح  زا  یلوزن  سوق  رد  ددرگ و  ناگتـشرف  زا  رترب  يدوعـص  سوق  رد  دـناوت  یم هک  تسا 
.دنیزگرب ار  ریسم  مادک  شیوخ  يرگباختنا  هدارا و  اب  هک  تسا  نآ  هب 

511 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

511 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

ره هک   » اهنیا هب  دـنگوس  دـیامرف : یم هتخادرپ ، اهنآ  هجیتن  هب  یپ  رد  یپ  مهم و  ياهدـنگوس  نیا  مامت  زا  دـعب  ماجنا  رـس  و  هیآ 9 -) )
(. اهاکز نم  حلفا  دق  « ) هدش راگتسر  هدرک  هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن  سک 

یناطیش و يوخ  قلخ و  هب  یگدولآ  زا  و  دهد ، ومن  دشر و  دنک و  تیبرت  ار  شیوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  يراگتـسر  يرآ !
تسا دنمتداعس  دشاب  رگا  هک  تسا ، هیکزت »  » نیمه زین  ناسنا  یگدنز  یلصا  هلأسم  تقیقح  رد  دزاس و  كاپ  رفک  نایـصع و  هانگ و 

.اونیب تخبدب و  الا  و 

511 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

دیمون هتخاس ، هدولآ  هانگ  تیصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  و  : » دیامرف یم هتفر ، فلاخم  هورگ  غارس  هب  سپس  هیآ 10 -) )
(. اهاسد نم  باخ  دق  و  «! ) تسا هتشگ  مورحم  و 

يزیچ هورگ  ود  نیا  یبایزرا  رایعم  و  دنوش ، یم صخشم  ایند  یگدنز  هنحص  رد  ناگدروخ  تسکـش  نادنمزوریپ و  بیترت  نیا  هب  و 
.تسین ناهانگ » یصاعم و  عاونا  هب  یگدولآ   » ای دنوادخ » تعاطا  اوقت و  حور  دشر  ّومن و  سفن و  هیکزت   » زج

فقوت دومرف  یم توالت  ار  اـهاکز » نم  حـلفا  دـق   » هیآ هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
امرف هیکزت  ار  نآ  و  یتسه ، نآ  يالوم  یلو و  وت  نک ، تمحرم  ار  شیاوقت  نم  سفن  هب  اراگدرورپ ! : » دومن یم اعد  نینچ  درک و  یم

«. یناگدننک هیکزت  نیرتهب  وت  هک 

511 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

هدولآ ار  دوخ  سفن  هک  یناسک  راک  تبقاع  هراب  رد  لبق  تایآ  رد  هک  يرادـشه  لاـبند  هب  نارگناـیغط : راـبگرم  تبقاـع  هیآ 11 -) )
رگنایغط موق  تشونرـس  و  هتخادرپ ، بلطم  نیا  یخیرات  حضاو  ياهقادصم  زا  یکی  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  دوب ، هدـمآ  دـننک  یم

« دـندرک بیذـکت  ار ) ناشربمایپ   ) نایغط رثا  رب  دومث  موق  و  : » دـیامرف یم هدرک ، نایب  ینعم  رپ  عطاق و  هاتوک و  یتارابع  رد  ار  دومث » »
(. اهاوغطب دومث  تبذک  )

512 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رد  هک  دنتسه  یماوقا  نیرت  یمیدق زا  دوب  حلاص »  » ناشربمایپ مان  هک  دومث » موق  »
دعاسم ياهکاخ  اب  حطسم  ياهتشد  دابآ ، نیمزرس  هّفرم ، یگدنز  دندرک ، یم یگدنز  ماش »  » و زاجح »  » نایم یناتـسهوک  هقطنم  کی 
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، دندرواین اج  هب  ار  تمعن  همه  نیا  رکش  اهنت  هن  یلو  دنتشاد ، مکحتسم  ياه  هناخ و  للجم ، ياهرصق  و  عرز ، تشک و  يارب  هدامآ  و 
رـس و  دنتفرگ ، هیرخـس  داب  هب  ار  یهلا  تایآ  و  دنتـساخرب ، حلاص  ناشربمایپ  بیذـکت  هب  و  هتـشادرب ، یـشکرس  نایغط و  هب  رـس  هکلب 

.درک دوبان  ینامسآ  هقعاص  کی  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  ماجنا 

512 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

ثعبنا ذا  « ) تساخ اپ  هب  اهنآ  نیرت  یقش هک  هاگنآ  : » دیازفا یم هتخادرپ ، موق  نیا  نایغط  زراب  ياه  هنومن زا  یکی  هب  سپس  هیآ 12 -) )
(. اهاقشا

.دناسر تکاله  هب  ار  دومث  هقان  هک  تسا  یسک  نامه  هب  هراشا  نیرت ) یقش « ) یقشا »
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 

« دناسر تکاله  هب  ار  دومث  هقان  هک  یسک  نآ  : » درک ضرع  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب »؟ هک  نیتسخن  ماوقا  دارفا  نیرتلدگنـس  »
يا مناد  یمن مدرک  ضرع  : » دیوگ یم مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا »؟ یـسک  هچ  ریخا  ماوقا  دارفا  نیرت  یقـش یتفگ ، تسار  : » دومرف ربمایپ 

!«. ادخ لوسر 
هب هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  دنک » یم دراو  وت  رس  زا  هطقن  نیا  رب  ار  ریشمش  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.درک ترضح  نآ  یناشیپ  يالاب  تمسق 
تایآ زا  یتیآ  هزجعم و  و  دـننک ، شوماخ  ار  قحرون  دنتـساوخ  یم ود  ره  هکلب  دنتـشادن ، یـصخش  تموصخ  ود  نیا  زا  کـی  چـیه 

.دنرادرب نایم  زا  ار  یهلا 

512 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

ناـنآ هب  حـلاص ] یهلا -[  هداتـسرف  و  : » دـیازفا یم هتخادرپ ، دومث  موق  يرگناـیغط  هنیمز  رد  يرتشیب  حرـش  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 13 -) )
(. اهایقس هللا و  ۀقان  هللا  لوسر  مهل  لاقف  « ) دیراذگاو شروخشبآ  اب  ار  دوب ] یهلا  هزجعم  هک  يرتش  نامه  ادخ -[  هقان  تفگ :

هب قلعتم  هداـم  رتـش  « ) هّللا ۀـقان   » هب ریبـعت  و  تسا ، دومث  موق  ربـمغیپ  مالّـسلا  هیلع  حـلاص  ترـضح  اـجنیا  رد  هّللا » لوـسر   » زا روـظنم 
513 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کی  رتش  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دنوادخ )

تیاور قبط  نآ  ياهیگژیو  زا  یکی  دوب ، هدش  هداتسرف  حلاص  يوعد  قدص  يایوگ  دنس  هزجعم و  ناونع  هب  هکلب  دوبن ، یلومعم  رتش 
.دشاب جوجل  نارکنم  ربارب  رد  یئایوگ  هزجعم  ات  دمآرب  هوک  زا  يا  هرخص لد  زا  هک  دوب  نیا  روهشم 

513 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

ار وا  سپ   » دـندرکن وا  ياهرادـشه  گرزب و  ربماـیپ  نیا  تاـملک  هب  یئاـنتعا  شکرـس  موق  نیا  دـیوگ : یم هیآ  نیا  رد  و  هیآ 14 -) )
(. اهورقعف هوبذکف  « ) دندرک یپ  ار  هقان  بیذکت و 

موق نارگنایغط  مامت  هب  لمع  نیا  قوف  هیآ  رد  یلو  دوبن  رتشیب  رفن  کی  دـناسر ، تکاله  هب  ار  هقاـن  هک  یـسک  هک  نیا  هجوت  بلاـج 
لماک تیاضر  يدونـشخ و  اب  دندوب و  میهـس  راک  نیا  رد  يوحن  هب  مه  نارگید  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  هدش ، هداد  تبـسن  دومث 

.تفرگ ماجنا  اهنآ 
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همادا رد  هکنانچ  دـنامن ، یقاب  نانآ  زا  يرثا  هک  درک  تازاجم  ار  اهنآ  ناـنچ  دـنوادخ  دـیدش ، تفلاـخم  بیذـکت و  نیا  لاـبند  هب  و 
ناسکی و كاخ  اب  دـیبوک و  مه  رد  ناـشهانگ  رطاـخ  هب  ار  ناشنیمزرـس ) و   ) اـهنآ ناـشراگدرورپ  ور  نیا  زا  : » دـیامرف یم هیآ  نیمه 

(. اهاوسف مهبنذب  مهبر  مهیلع  مدمدف  «! ) درک فاص 
مه يور  اهانب  مامت  هک  درک  داجیا  اهنآ  نیمزرس  رد  يا  هزرل هلزلز و  نانچ  هاتوک  هظحل  دنچ  رد  ینامسآ  میظع  هحیص  نامه  هقعاص 

.تخاس لدبم  اهنآ  ياهروگ  هب  ار  ناشیاه  هناخ دش و  فاص  دیباوخ و 

513 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 91) سمشلا ةروس 

تکرح طـخ  ریـسم و  ناـمه  رد  هک  یناـسک  ماـمت  هب  یمکحم  رادـشه  هک  نیا  يارب  هروـس  هیآ  نـیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  هیآ 15 -) )
: دیامرف یم دهدب ، دننک  یم

(. اهابقع فاخی  و ال  « ) درادن میب  نارگمتس ] تازاجم  راک -[  نیا  ماجرف  زا  زگره  دنوادخ )  ) «و
هب و  ناسرت ، اهلمعلا  سکع  اهشنکاو و  زا  و  دنکانمیب ، نآ  ياهدمایپ  زا  هتسویپ  یلو  دنراد  تازاجم  رب  تردق  هک  ینامکاح  دنرایسب 
اب هتخیمآ  ناشملع  یناوتان و  فعض و  اب  هتخیمآ  نانآ  تردق  رتحیحـص  ریبعت  هب  ای  و  دننک ، یمن هدافتـسا  دوخ  تردق  زا  لیلد  نیمه 

514 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هلباقم  رب  یئاناوت  دنسرت  یم هک  ارچ  تسا  لهج 
.دنشاب هتشادن  ار  نآ  ياهدمایپ  اب 

ثداوح ياهدمایپ  اب  هلباقم  يارب  شتردق  و  دراد ، نآ  راثآ  بقاوع و  روما و  نیا  همه  هب  هطاحا  شملع  هک  لاعتم  رداق  دنوادخ  یلو 
هدرک هدارا  هک  ار  هچنآ  تیعطاق  تردق و  تیاهن  اب  لیلد  نیمه  هب  و  درادن ، روما  نیا  بقاوع  زا  یمیب  تسین  هتخیمآ  یفعـض  چیه  اب 

.دهد یم ماجنا  تسا 
« سمش هروس  نایاپ  »

515 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

515 ص :  [ ..... 92  ] لیل هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 21  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

515 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

شاداپ رکنم  هک  ینالیخب  و  اوقت ، اب  ناگدننک  قافنا  دـنک : یم میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  مدرم  دـنگوس  هس  رکذ  زا  دـعب  هروس  زاغآ  رد 
.درمش یم یتخبدب  یگنت و  یتخس و  ار  مود  هورگ  راک  نایاپ  و  شمارآ ، تلوهس و  یتخبشوخ و  ار  لوا  هورگ  راک  نایاپ  دنتمایق ،

راذنا خزود  نازورف  شتآ  زا  ار  ناگمه  تسادخ ، رب  ناگدنب  تیاده  هک  ینعم  نیا  هب  هراشا  زا  دعب  هروس ، نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
.دنک یم

.دنک یم یفرعم  فاصوا  رکذ  اب  دنبای  یم تاجن  نآ  زا  هک  ار  یهورگ  دنزوس و  یم شتآ  نیا  رد  هک  ار  یناسک  شخب  نیرخآ  رد  و 
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: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یمارگ  ربمغیپ  زا  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 
ریـسم دـهد و  یم تاجن  اهیتخـس  زا  ار  وا  و  دوش ، یـضار  هک  دـشخب  یم وا  هب  ردـقنآ  دـنوادخ  دـنک  توالت  ار  هروس  نیا  سک  ره  »

«. دزاس یم ناسآ  وا  يارب  ار  یگدنز 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

515 ص :  لوزن ..... : نأش 

یکی هخاش  هک  دوب  ناناملسم  نایم  رد  يدرم  : » تسا نینچ  هک  دنا  هدرک لقن  سابع  نبا  زا  یلوزن  نأش  هروس  نیا  لک  يارب  نارـسفم 
هدـیزگرب تفر  یم تخرد  يالاب  هک  یماگنه  لخن  بحاص  دوب ، هتفرگ  رارق  يدـنملایع  ریقف  درم  هناخ  يالاب  وا  يامرخ  ناـتخرد  زا 

516 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
دورف لخن  زا  درم  نآ  دنتـشاد ، یمرب ار  نآ  شناکدوک  و  داتفا ، یم ریقف  درم  هناخ  رد  اـمرخ  هناد  دـنچ  یهاـگ  دـنیچب ، ار  اـهامرخ  اـت 

.تفرگ یم ناشتسد  زا  ار  امرخ  دمآ و  یم
.دروآ تیاکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ریقف  درم 

هک یتخرد  نیا  دومرف : درک و  تاقالم  ار  لخن  بحاص  سپس  .منک  یگدیـسر  تراک  هب  ات  ورب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
نم تفگ : درم  دـشاب ! وت  نآ  زا  تشهب  رد  یلخن  نآ  لباقم  رد  ات  یهد  یم نم  هب  تسا  هدـمآ  سک  نالف  هناخ  يـالاب  شیاـه  هخاـش

.متسین يا  هلماعم نینچ  هب  رضاح  و  تسین - تخرد  نیا  یبوخ  هب  مادک  چیه  يامرخ  و  مراد ، يرایسب  لخن  ناتخرد 
نیا زا  ار  تخرد  نیا  مورب و  نم  رگا  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دینـش ، ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یـسک 

؟ درک یهاوخ  اطع  نم  هب  دیداد  یم وا  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  امش  منک ، راذگاو  يرادیرخ و  درم 
.يرآ دومرف :

رد یلخن  تخرد  دش  رضاح  دّمحم  هک  یناد  یم ایآ  تفگ : لخن  بحاص  درک ، وگتفگ  وا  اب  دید و  ار  لخن  بحاص  تفر و  درم  نآ 
.متفریذپن نم  و  دهدب - نم  هب  نیا  لباقم  رد  تشهب 

؟ هن ای  یشورفب  ار  نآ  یهاوخ  یم ایآ  تفگ : رادیرخ 
.یهدب نم  هب  دهدب  یسک  منک  یمن نامگ  هک  ار  یغلبم  هک  نآ  رگم  مشورف  یمن تفگ :

؟ غلبم هچ  تفگ :
.لخن لهچ  تفگ :

یمک زا  دـعب  سپـس  لخن ! لهچ  ینک ، یم هبلاـطم  هدـش  جـک  هک  یلخن  يارب  ینیگنـس  ياـهب  بجع  تفگ : درک و  بجعت  رادـیرخ 
.مهد یم وت  هب  لخن  لهچ  بوخ ، رایسب  تفگ : توکس 

ار اهنآ  دنتـشذگ  یم اجنآ  زا  یهورگ  اـقافتا  بلطب ! دوهـش  ناونع  هب  ار  رفن  دـنچ  یئوگ  یم تسار  رگا  تفگ : راـکعمط )  ) هدنـشورف
.تفرگ دهاش  هلماعم  نیا  رب  و  دز ، ادص 

ص: ج5 ، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  نم  کلم  هب  لخن  ادخ ! لوسر  يا  درک  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  سپس 
517

.منک یم ناتکرابم ) رضحم   ) میدقت دمآ و  رد 

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2578 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسوت نادنزرف  وت و  نآ  زا  لخن  نیا  تفگ : هناخ  بحاص  هب  تفر و  ریقف  هداوناخ  غارس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
.تفگ نادنمتواخس  نالیخب و  هراب  رد  ار  اهینتفگ  و  دش - لزان  لیل  هروس  هک  دوب  اجنیا 

.دوب حادحدلا » وبا   » مان هب  یصخش  رادیرخ  درم  هک  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 

517 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 92) لیللا ةروس 

.مینک یم دروخرب  ملاع » قلاخ   » و تاقولخم »  » زا زیگنا  رکفت  دنگوس  هس  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  زاب  یهلا : ياهدادما  اوقت و  هیآ 1 -) )
(. یشغی اذا  لیللا  و  « ) دناشوپب ار ) ناهج   ) هک ماگنه  نآ  رد  بش  هب  مسق  : » دیامرف یم

ریز ار  نآ  و  دـتفا ، یم نیمز  هرک  زا  یمین  رب  يا  هدرپ نوـچمه  بش  یکیراـت  هک  دـشاب  نآ  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  یـشغی »  » هب ریبـعت 
ره هب  و  دوش ، یم هدناشوپ  نآ  ندیـسر  ارف  اب  باتملاع  باتفآ  هرهچ  ای  زور  هرهچ  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  و  دـهد ، یم رارق  دوخ  شـشوپ 

شمارآ و هلأـسم  اـت  هتفرگ ، باـتفآ  ترارح  لیدـعت  زا  اـهناسنا ، یگدـنز  رد  نآ  رثؤم  شقن  بش و  تیمها  هب  تسا  يا  هراـشا لاـح 
.هاگآ لد و  رادیب  ناراد  هدنز بش  تدابع  زین  و  نآ ، وترپ  رد  هدنز  تادوجوم  همه  نوکس 

517 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. یلجت اذا  راهنلا  و  « ) دنک یلجت  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  و  : » دیازفا یم هتفر ، يرگید  دنگوس  غارس  هب  سپس  هیآ 2 -) )
نامـسآ هنهپ  مامت  رب  دـنار و  یم بقع  هب  ار  اـهیکیرات  دفاکـش و  یم ار  بش  یناـملظ  هدرپ  حبـص  هدـیپس  هک  تسا  يا  هظحل زا  نیا  و 

.دوش یم مکاح 

517 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 92) لیللا ةروس 

رکذلا و قلخ  ام  و  « ) دیرفآ ار  ثنؤم  رکذم و  سنج  هک  سک  نآ  هب  مسق  و  : » دیامرف یم هتفر ، مسق  نیرخآ  غارس  هب  دعب  و  هیآ 3 -) )
(. یثنالا

خر دـلوت  ماگنه  ات  هفطن  داقعنا  هظحل  زا  هک  ییاـهینوگرگد  و  تاـبن »  » و ناویح »  » و ناـسنا »  » ملاـع رد  سنج  ود  نیا  دوجو  هک  ارچ 
ّتیجوز موهفم  رد  هک  یناوارف  رارـسا  و  دنراد ، ناشیاه  همانرب اهتیلاعف و  بسانت  هب  سنج  ود  زا  کی  ره  هک  ییاهیگژیو  و  دـهد ، یم
.دش فقاو  نآ  هدننیرفآ  تمظع  هب  ناوت  یم نآ  قیرط  زا  هک  شنیرفآ ، گرزب  ناهج  زا  تسا  یتایآ  اه و  هناشن همه  تسا ، هتفهن 

518 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

518 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 92) لیللا ةروس 

« تسا فلتخم  یگدنز ) رد   ) امـش شالت  یعـس و  هک  : » دیامرف یم دسر و  یم اهدـنگوس  نیا  یئاهن  فدـه  هب  ماجنا  رـس  و  هیآ 4 -) )
(. یتشل مکیعس  نا  )

دیهاوخن مارآ  یگدنز  رد  لاح  ره  هب  امش  هک  نیا  هب  هراشا  .دشاب  یم توافتم  فلتخم و  الماک  زین  نآ  جئاتن  اهـشالت و  يریگ  تهج
، دوش یم جرخ  يریـسم  رد  تسا  ناتدوجو  ياه  هیامرـس هک  دادادخ  ياهورین  و  دینز ، یم تسد  یـشالت  یعـس و  هب  امتح  و  تفرگ ،
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ار دوخ  ياهدادعتسا  اه و  هیامرس مامت  دنکن  تسا ؟ هجیتن  مادک  ياراد  و  تمس ، مادک  هب  ریسم ، مادک  رد  امش  شالت  یعـس و  دینیبب 
.دیهد رده  هب  هدوهیب  ای  و  دیشورفب ، یکدنا  ياهب  هب 

518 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 92) لیللا ةروس 

هار رد   ) هک سک  نآ  اما  : » دـیامرف یم درمـش ، یم رب  ار  کـی  ره  ياـهیگژیو  و  هدرک ، میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  مدرم  سپـس  هیآ 5 -) )
(. یقتا یطعا و  نم  اماف  « ) دریگ شیپ  يراکزیهرپ  دنک و  قافنا  ادخ )

تنم و هنوگره  زا  ندوب  یلاخ  و  قافنا ، ماگنه  هب  صلاخ  دـصق  كاپ و  تین  موزل  هب  هراـشا  لاوما ، قاـفنا  لاـبند  هب  اوقت »  » رب دـیکأت 
.دشاب یم رازآ  تیذا و 

518 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. ینسحلاب قدص  و  « ) دنک قیدصت  ار  یهلا )  ) کین يازج  و  (- » هیآ 6 )

518 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. يرسیلل هرسینسف   ) مینک یم تیاده  نادیواج  تشهب  يوس  هب  و  میهد » یم رارق  یناسآ  ریسم  رد  ار  وا  ام  (- » هیآ 7 )
« ناج  » هک لام »  » اهنت هن  دنک ، یم ناسآ  لهس و  ناسنا  يارب  ار  تالکشم  عاونا  لمحت  یهلا  میظع  ياهـشاداپ  داعم و  هب  نامیا  الوصا 

.درب یم تذل  دوخ  يرگراثیا  نیا  زا  و  دنک ، یم تکرش  داهج  نادیم  رد  تداهش  قشع  هب  دراذگ و  یم صالخا  قبط  رد  زین  ار  دوخ 

518 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 92) لیللا ةروس 

نم اما  و  « ) دبلط يزاین  یب هار ) نیا  زا   ) دزرو و لخب  هک  یـسک  اما  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، هورگ  نیا  لباقم  هطقن  هب  سپـس  هیآ 8 -) )
(. ینغتسا لخب و 

518 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. ینسحلاب بذک  و  « ) دنک بیذکت  ار  یهلا )  ) کین شاداپ  و  (- » هیآ 9 )

518 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. يرسعلل هرسینسف  « ) میهد یم رارق  يراوشد  ریسم  رد  ار  وا  يدوز  هب  (- » هیآ 10 )
( دبلطب يزاین  یب « ) ینغتسا و  ، » دش نایب  دنمتداعس ) نادنمتواخـس  هورگ   ) لوا هورگ  رد  هک  تسا  اطعا »  » لباقم هطقن  اجنیا  رد  لخب » »

519 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لخب  يارب  تسا  يا  هناهب
.نتخودنا تورث  يارب  تسا  يا  هلیسو و  ندیزرو ،
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هک یلاح  رد  .تسا  يراوشد  تخـس و  راک  ادـخ  هار  رد  قافنا  اصوصخم  کین و  لاـمعا  ماـجنا  ناـمیا  یب نـالیخب  نیا  يارب  ـالوصا 
.تسازفا حور  روآطاشن و  لوا  هورگ  يارب 

519 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 92) لیللا ةروس 

شلاوما دنک  یم طوقـس  مّنهج ) رد   ) هک ماگنه  نآ  رد  و  : » دیامرف یم هداد ، رادشه  لدروک  نالیخب  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 11 -) )
دربب رگا  هن  و  دربب ، ایند  نیا  زا  دوخ  اب  ار  لاوما  نیا  دـناوت  یم هن  يدرت .) اذا  هلام  هنع  ینغی  ام  و  « ) تشاد دـهاوخن  يدوس  وا  لاح  هب 

.دش دهاوخ  خزود  شتآ  رد  وا  طوقس  عنام 

519 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 92) لیللا ةروس 

تشونرس و  هدرک ، میـسقت  لیخب  نامیا  یب هورگ  دنمتواخـس و  نمؤم  هورگ  ود  هب  ار  مدرم  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد  هیآ 12 -) )
هک تسامـش  هفیظو  نیا  مازلا ، رابجا و  هن  تسا  تیادـه  ام  راک  هک  دور  یم بلطم  نیا  غارـس  هب  اجنیا  رد  دومن  یم نایب  ار  مادـک  ره 

.میرادن نآ  هب  يزاین  چیه  ام  و  تسامش ، دوخ  دوس  هب  هار  نیا  ندومیپ  هوالع  هب  دیشاب ، هار  درم  دیریگب و  میمصت 
(. يدهلل انیلع  نا  « ) تسا ام  رب  ندرک  تیاده  نیقی  هب  : » دیامرف یم

میا و هتفگ هدوب  مزال  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  ام  ّتنـس ) باـتک و   ) عیرـشت قیرط  زا  هچ  و  لـقع ) ترطف و   ) نیوکت قیرط  زا  تیادـه  هچ 
.میا هدرک ادا  ار  نآ  قح 

519 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. یلوالا ةرخآلل و  انل  نا  و  « ) تسا ام  نآ  زا  ایند  ترخآ و  و  (- » هیآ 13 )
اه همانرب نیا  مامت  و  ینایز ، امش  تیـصعم  هن  و  دناسر ، یم يدوس  ام  هب  امـش  تعاطا  هن  میرادن ، امـش  تعاطا  نامیا و  هب  يزاین  چیه 

.تسامش دوخ  يارب  امش و  دوس  هب 

519 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 92) لیللا ةروس 

هناـبز هک  یـشتآ  زا  ار  امـش  نم  : » دـیازفا یم هیآ ، نیا  رد  تسا  راذـنا  رادـشه و  تیادـه  بعـش  زا  یکی  هـک  اـجنآ  زا  و  هیآ 14 -) )
(. یظلت اران  مکترذناف  «! ) مهد یم میب  دشک  یم

519 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 92) لیللا ةروس 

نیرت تخبدب زج  یـسک  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دـنوش  یم نازوس  هتخورفارب و  شتآ  نیا  دراو  هک  یهورگ  هب  سپـس  هیآ 15 -) )
(. یقشالا الا  اهالصی  ال  « ) دوش یمن نآ  دراو  مدرم 

519 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 92) لیللا ةروس 
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بذک و يذلا  « ) دومن تشپ  نآ  هب  درک و  بیذکت  ار ) ادخ  تایآ   ) هک یـسک  نامه  : » دـیامرف یم یقـشا  فیـصوت  رد  و  هیآ 16 -) )
520 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یلوت .)

همه نآ  هک  یـسک  یتسار  هب  دراد و  ود  نیا  هک  یلمع  ياهدمایپ  اب  تسا  نامیا  رفک و  نامه  یتخبدب  یتخبـشوخ و  رایعم  نیا ، ربانب 
.تسا مدرم  نیرت  تخبدب و  یقشا »  » نشور قادصم  دریگب  هدیدان  ار  اوقت  نامیا و  يارب  تاناکما  تیاده و  ياه  هناشن

520 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 92) لیللا ةروس 

زا مدرم  نیرتاوقت  اب  يدوز  هب  : » دیامرف یم دنرانکرب ، نازوس  رو  هلعش شتآ  نیا  زا  هک  دیوگ  یم یهورگ  زا  نخس  سپس  هیآ 17 -) )
(. یقتالا اهبنجیس  و  « ) دوش یم هتشاد  رود  نازوس ) شتآ   ) نآ

520 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. یکزتی هلام  یتؤی  يذلا  « ) دوش كاپ  ات  دشخب  یم ادخ ) هار  رد   ) ار دوخ  لام  هک  یسک  نامه  (- » هیآ 18 )
، دشاب یناحور  يونعم و  ومن  بسک  ینعم  هب  هلمج  نیا  هاوخ  تسا  صلاخ  تین  تبرق و  دصق  هب  هراشا  تقیقح  رد  یّکزتی »  » هب ریبعت 

«. ندرک كاپ   » مه هدمآ و  نداد » ومن   » ینعم هب  مه  هیکزت »  » نوچ لاوما ، یکاپ  ندروآ  تسد  هب  ای 

520 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 92) لیللا ةروس 

یتمعن قح  وا  دزن  ار  سک  چـیه  و  : » دـیازفا یم دـنراد ، هک  ییاهقافنا  رد  اهنآ  تین  صولخ  هلأـسم  رب  دـیکأت  يارب  سپـس  هیآ 19 -) )
(. يزجت ۀمعن  نم  هدنع  دحال  ام  و  « ) دهد ازج  ار  وا  هلیسو ) نیا  هب   ) دهاوخب ات  تسین 

520 ص :  ۀیآ 20 .....  (: 92) لیللا ةروس 

(. یلعالا هبر  هجو  ءاغتبا  الا  « ) تسوا گرزب  راگدرورپ  ياضر  بلج  شفده  اهنت  هکلب  (- » هیآ 20 )
اهنت و نآ  هزیگنا  هکلب  اهنآ ، قباس  تامدـخ  یئوگباوج  رطاخ  هب  هن  و  تسایر ، يور  زا  هن  نارگید  هب  راکزیهرپ  ناـنمؤم  قاـفنا  ینعی 

.دهد یم يا  هداعلا قوف  شزرا  اهقافنا  نآ  هب  هک  تسا  نیمه  و  تسا ، دنوادخ  ياضر  بلج  اهنت 

520 ص :  ۀیآ 21 .....  (: 92) لیللا ةروس 

، هاـتوک هلمج  کـی  رد  و  هتخادرپ ، هورگ  نیا  ریظن  یب میظع و  شاداـپ  رکذ  هب  هروـس  نیا  هـیآ  نـیرخآ  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 21 -) )
(. یضری فوسل  و  « ) دوش یم دونشخ  یضار و  يدوز  هب  و  : » دیوگ یم

مامت هک  دودـحمان  هدرتسگ و  یتیاضر  دزاـس ، یم یـضار  ار  وا  زین  ادـخ  درک  یم راـک  ادـخ  ياـضر  يارب  وا  هک  هنوگ  ناـمه  يرآ !
.تسا عمج  نآ  رد  اهتمعن 

« لیل هروس  نایاپ  »
521 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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521 ص :  [ ..... 93  ] یحض هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 11  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

521 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

زاب زین  نانمـشد  نابز  و  دوب ، تحاران  یحو  تقوم  عاطقنا  ریخأت و  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یتقو  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط 
.تسشن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  یتمحر  ناراب  نوچمه  دش و  لزان  هروس  نیا  دوب ، هدش 

هتخاسن اهر  ار  وت  زگره  ادـخ  هک  دـهد  یم تراشب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  سپـس  دوش ، یم زاـغآ  دـنگوس  ود  اـب  هروس  نیا 
.تسا

.دوش دونشخ  هک  دنک  یم اطع  وا  هب  ردقنآ  دنوادخ  هک  دهد  یم دیون  وا  هب  دعب 
هـشیمه ار  وا  هنوگچ  دنوادخ  هک  دزاس  یم مّسجم  وا  رظن  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یناگدنز  هتـشذگ  هلحرم ، نیرخآ  رد  و 

.تسا هدومن  شتیامح  یگدنز  تاظحل  نیرت  تخس رد  و  هداد ، رارق  دوخ  تمحر  عاونا  لومشم 
دـنک و ینابرهم  نادنمتـسم  نامیتی و  اب  یهلا ) گرزب  ياهتمعن  نیا  هنارکـش  هب   ) هک دـهد  یم روتـسد  وا  هب  تاـیآ  نیرخآ  رد  اذـل  و 

.دیامن وگزاب  ار  ادخ  تمعن 
دنک توالت  ار  نآ  سک  ره  : » تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  سب  نیمه  هروس  نیا  تلیـضف  رد 

هب دنک و  تعافـش  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  تسا  هتـسیاش  دوش و  یم یـضار  اهنآ  زا  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا 
«. دوب دهاوخ  وا  يارب  هنسح  هد  هدننک  لاؤس  نیکسم  میتی و  ره  ددع 

522 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنک  هدایپ  لمع  رد  دناوخب و  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تلیضف  همه  نیا  و 
ره رد  هک  نیا  يارب  اذـل  و  تسا ، هروس  کی  حرـشن ) ملا   ) هدـنیآ هروس  هروس و  نیا  يددـعتم ، تاـیاور  قباـطم  هک  نیا  هجوت  لـباق 

.دناوخ مه  اب  دیاب  ار  هروس  ود  نیا  دوش  هدناوخ  لماک  هروس  کی  دیاب  دمح  هروس  زا  دعب  تعکر 
زور هدزناـپ  دـیوگ : یم ساـبع » نبا   » هروـس نیا  لوزن  نأـش  هراـب  رد  رگـشیاشخب  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

، هتـشاد نمـشد  و  هدرک ، اهر  ار  وا  دمحم ، راگدرورپ  دنتفگ : ناکرـشم  دشن ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  یحو  و  تشذـگ ،
.دش یم لزان  وا  رب  بترم  روطب  یحو  دیاب  تسادخ ، يوس  زا  وا  تیرومأم  دیوگ  یم تسار  رگا 

.تفگ خساپ  اهنآ  نانخس  هب  و  تشگ - لزان  ثحب  دروم  هروس  اجنیا  رد 
هک یلاح  رد  يدرک  رید  دومرف : لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـش  لزاـن  هروس  نیا  یتقو  یثیدـح  قبط  هک  نیا  هجوت  لـباق 

.مدوب قاتشم  وت  هب  تخس 
«! موش یمن لزان  راگدرورپ  نامرف  هب  زج  مرومأم و  هدنب  نم  یلو  مدوب ، رتقاتشم  وت  هب  نم  : » تفگ لیئربج 

522 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

ماگنه نآ  رد  زور  هب  مسق  : » دیامرف یم تملظ »  » و رون »  » هب دنگوس  میوش : یم ورب  ور  دنگوس  ود  اب  زین  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
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(. یحضلا و   ) دریگ ارف  ار  اج  همه  و  دیآرب » باتفآ  هک 

522 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

(. یجس اذا  لیللا  و   ) درب ورف  شمارآ  رد  ار  اج  همه  و  دریگ » مارآ  هک  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 2 )
و دوش ، طلسم  اج  همه  رب  نآ  رون  دیایب و  الاب  نامسآ  رد  دیشروخ  هک  یعقوم  نآ  تسا  زور  لئاوا  ینعم  هب  وجس »  » هدام زا  یحـض » »

.تسا زور  عقوم  نیرتهب  تقیقح  رد  نیا 
نآ رب  هک  تسا  یـشمارآ  نامه  تسا  مهم  بش  رد  هچنآ  و  تسا ، شمارآ » نوکـس و   » ینعم هب  لـصا  رد  وجـس »  » هداـم زا  یجـس » »

523 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  حور  باصعا و  اعبط  و  تسامرفمکح ،
هک تسا  یمهم  رایسب  تمعن  رظن  نیا  زا  و  دزاس ، یم هدامآ  اهادرف  ادرف و  ششوک  شالت و  يارب  و  درب ، یم ورف  شمارآ  رد  ار  ناسنا 

.دوش دای  نآ  هب  دنگوس  تسا  هتسیاش 
هّللا یّلص  ربمایپ  كاپ  بلق  رب  یحو  رون  لوزن  نوچمه  زور  دراد ، دوجو  یکیدزن  هطبار  تهابـش و  هیآ  ياوتحم  مسق و  ود  نیا  نایم 

.تسا مزال  عطاقم  زا  یضعب  رد  زین  نآ  هک  یحو  تقوم  عاطقنا  نوچمه  بش  تسا و  هلآ  هیلع و 

523 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

دروم هتـشاذگناو و  ار  وت  زگره  دنوادخ  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، مسق  باوج  هجیتن و  هب  گرزب  دـنگوس  ود  نیا  لابند  هب  و  هیآ 3 -) )
(. یلق ام  کبر و  کعدو  ام  « ) تسا هدادن  رارق  مشخ 

دتفا ریخأت  یحو  لوزن  رد  یهاگ  رگا  دنادب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  يارب  تسا  يرطاخ  یّلـست  يرادلد و  ریبعت  نیا 
دشاب هدش  نیگمشخ  وا  هب  تبسن  دنوادخ  نانمشد  هتفگ  قبط  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  زگره  و  دناد ، یم ادخ  هک  تسا  یحلاصم  يور 

.تسوا هژیو  تیامح  فنک  رد  هراومه  و  ادخ ، هّصاخ  تایانع  فطل و  لومشم  هشیمه  وا  دیوگ ، كرت  ار  وا  دهاوخب  ای 

523 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

(. یلوالا نم  کل  ریخ  ةرخآلل  و  « ) تسا رتهب  ایند  زا  وت  يارب  ترخآ  املسم  و  : » دنک یم هفاضا  سپس  هیآ 4 -) )
هن و  دوب ، یهاوخ  راگدرورپ  بضغ  دروم  تدم  هاتوک  رد  هن  رتهب ، رتشیب و  ترخآ  رد  و  یتسه ، وا  فاطلا  لومشم  ناهج  نیا  رد  وت 

.رتزیزع ترخآ  رد  زیزع و  ایند  رد  يزیزع ، هشیمه  وت  هک  نیا  نخس  هاتوک  تدم ، زارد  رد 

523 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

تراگدرورپ يدوز  هب  و  : » دیازفا یم هداد ، ربمایپ  هب  ار  دیون  نیرترب  هیآ  نیا  رد  يوش ! دونـشخ  هک  دشخب  یم وت  هب  ردقنآ  هیآ 5 -) )
(. یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و  « ) يوش دونشخ  هک  درک  دهاوخ  اطع  وت  هب  ردقنآ 

وت هب  ردـقنآ  دـیامرف : یم هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  شّـصاخ  هدـنب  هب  تبـسن  راـگدرورپ  مارتـحا  مارکا و  نیرتـالاب  نیا 
لومـشم زین  ترخآ  رد  و  تشگ ، دهاوخ  ریگ  ناهج وت  نییآ  دش و  یهاوخ  زوریپ  نانمـشد  رب  ایند  رد  يوش ، یـضار  هک  میـشخب  یم
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524 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نیرتگرزب 
.دوب یهاوخ  بهاوم 

، تسین شیوخ  تاجن  رد  اهنت  شیدونـشخ  تیرـشب  ملاع  ربهر  ایبنا و  متاخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  کش  نودب 
.دوش هتفریذپ  زین  شتما  هراب  رد  شتعافش  هک  دوش  یم دونشخ  یضار و  نامز  نآ  هکلب 

ریما شردـپ  زا  هیفنح » نب  دّـمحم   » شیومع زا  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  اذـل 
تعافـش ار  ناراکهنگ  ردقنآ  و  متـسیا ، یم تعافـش  فقوم  رد  نم  تمایق  زور  : » دومرف هّللا  لوسر  میناوخ : یم مالّـسلا  هیلع  نانمؤم 

: دیوگ دنوادخ  هک  منک 
؟ دّمحم يا  يدش  یضار  ایآ  « ؟ دّمحم ای  تیضر  أ 

هدرک و هفوک  لها  زا  یعمج  هب  ور  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  سپس  مدش !» یضار  مدش ، یضار  تیـضر  تیـضر ، میوگ : یم نم 
یناسک يا  هللا  ۀمحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق   » هیآ نآرق  تایآ  نیرت  شخب دیما  دیدقتعم  امـش  : » دوزفا

.تسا دیوشن » دیمون  ادخ  تمحر  زا  دیا  هدرک يور  هدایز دوخ  هب  تبسن  هک 
.مییوگ یم نینچ  ام  يرآ ! دنتفگ :

هک تسادیپ  هتفگان  تسا !» یضرتف » کبر  کیطعی  فوسل  و   » هیآ نآرق  تایآ  نیرت  شخب دیما  مییوگ  یم تیب  لها  ام  یلو  : » دومرف
نینچ دـناوت  یم يراـکهنگ  ره  هن  و  دـنک ، یم تعافـش  سک  ره  يارب  وا  هن  دراد ، یطئارـش  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  تعاـفش 

«. 1  » دشاب هتشاد  ار  يراظتنا 
سابل هک  یلاح  رد  دـش  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  هناـخ  دراو  ادـخ  لوسر  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
نامشچ رد  کشا  داد ، یم ریـش  ار  شدنزرف  رگید  تسد  اب  و  درک ، یم ایـسآ  تسد  کی  اب  دوب ، شرتخد  نت  رد  رتش  مشپ  زا  ینـشخ 

نم رب  دـنوادخ  هک  ارچ  نک ، لمحت  ترخآ  ینیریـش  ربارب  رد  ار  ایند  یخلت  مرتخد ! دومرف : دـش ، رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
«. یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و   ) يوش یضار  هک  دشخب  یم وت  هب  تراگدرورپ  ردقنآ  هک  تسا  هدرک  لزان 

__________________________________________________

.دییامرف هعلاطم  هرقب  هروس  هیآ 48  لیذ  ریسفت  نیمه  لوا  دلج  رد  ار  ثحب  نیا  حورشم  ( 1)
525 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

525 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

 ...! هداد وت  هب  ادخ  هک  تمعن  همه  نیا  هنارکش  هب  هیآ 6 -) )
، تسا ترضح  نآ  هب  تبسن  یهلا  فاطلا  نایب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  يرادلد  یّلست و  هروس  نیا  فده  میتفگ  هکنانچ 

ربمغیپ هب  یهلا  صاخ  بهاوم  زا  تبهوم  هس  رکذ  هب  تسخن  اجنیا  رد  تفگ ، یم نخس  ینعم  نیا  زا  هک  هتـشذگ  تایآ  همادا  رد  اذل 
.دهد یم وا  هب  هطبار  نیمه  رد  مهم  روتسد  هس  سپس  و  هتخادرپ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 

(. يوآف امیتی  كدجی  مل  ا  « ) داد هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  دنوادخ )  ) وا ایآ  : » دیامرف یم
.مداد شرورپ  هّکم ) دیس  « ) بلطملا دبع   » تّدج شوغآ  رد  ار  وت  تفر ، ایند  زا  هّللا  دبع  تردپ  هک  يدوب  ردام  مکش  رد 

نوزفا بلطملا » دـبع   » بلق رد  ار  وت  تبحم  قشع و  اـما  يدـش ، اـهنت  زین  رظن  نیا  زا  و  تفر ، اـیند  زا  ترداـم  هک  يدوـب  هلاـس  شش 
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.متخاس
نوچمه ار  وت  ات  متـشامگ ، تتیامح  تمدـخ و  هب  ار  بلاط » وبا   » تیومع تفر  ایند  زا  بلطملا » دـبع   » تّدـج هک  يدوب  هلاس  تشه 

.دنک تظفاحم  دریگ و  رب  رد  نیریش  ناج 
.مداد هانپ  وت  هب  نم  يدوب و  میتی  وت  يرآ 

525 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

(. يدهف الاض  كدجو  و  « ) درک تیاده  تفای و  هدشمگ  ار  وت  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، مود  تمعن  رکذ  هب  دعب  هیآ 7 -) )
! ینک تیادـه  ار  اـهناسنا  نآ  هلیـسو  هب  هک  میدـنکفا  وت  بلق  رد  ار  رون  نیا  اـم  و  يدوبن ، هاـگآ  تلاـسر  توبن و  زا  زگره  وت  يرآ !

هاگآ یحو  لوزن  زا  لبق  مالـسا  نآرق و  ياوتحم  زا   ) ار ناـمیا  هن  یتسناد و  یم ار  باـتک  هن  وت  : » دـیامرف یم رگید  ياـج  رد  هکناـنچ 
(. 52 يروش / « ) مینک یم تیاده  میهاوخب  ار  نامناگدنب  زا  سک  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نآ  ام  یلو  يدوبن )

نیناوق و  توبن ، رارـسا  زا  یهاـگآ  یفن  هکلب  تسین ، اوقت  یکاـپ و  دـیحوت و  ناـمیا و  یفن  اـجنیا  رد  تلالـض »  » زا روـظنم  نیا  رباـنب 
.تفای تیاده  دش و  فقاو  روما  نیا  همه  رب  راگدرورپ  کمک  هب  تثعب  زا  دعب  یلو  دوب ، قیاقح  نیا  اب  یئانشآ  مدع  و  مالسا ،

526 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

526 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

(. ینغاف الئاع  كدجو  و  « ) درک زاین  یب تفای و  ریقف  ار  وت  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، تمعن  نیموس  نایب  هب  دعب  هیآ 8 -) )
و دهد ، رارق  تگرزب  فادها  وت و  رایتخا  رد  ار  شراشرس  تورث  ات  دومن  بلج  وت  يوس  هب  ار  افو  اب  صلخم  نز  نآ  هجیدخ »  » هجوت

.يدش زاین  یب تگرزب  فادها  هب  ندیسر  يارب  هک  هنوگ  نآ  درک  وت  بیصن  اهگنج  رد  یناوارف  مئانغ  مالسا  روهظ  زا  دعب 

526 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

ره هک  دـهد  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  هب  تیمها  رپ  روتـسد  هس  لبق ، تاـیآ  زا  يریگ  هجیتن ناونع  هب  سپـس  هیآ 9 -) )
.دوش یم لماش  ار  ناگمه  املسم  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  صخش  نآ  رد  بطاخم  دنچ 

(. رهقت الف  میتیلا  اماف  « ) نکم ریقحت  ار  میتی  تسا  نینچ  هک  لاح  : » دیامرف یم تسخن 
باریس تتبحم  اب  ار  اهنآ  هنـشت  حور  شاب و  نامیتی  بقارم  ناج  لد و  زا  نونکا  يا ، هدیـشک ار  یمیتی  جنر  يدوب و  میتی  دوخ  مه  وت 

.نک
عفر شزاوـن و  یئوـجلد و  رتـمهم  نآ  زا  یلو  تسا ، مهم  هـچرگ  قاـفنا  ماـعطا و  هلأـسم  ناـمیتی  دروـم  رد  هـک  دـهد  یم ناـشن  نـیا 

ناونع هب  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا » لوسر   » هک میناوخ  یم یفورعم  ثیدـح  رد  اذـل  و  تسا ، یفطاـع  ياـهدوبمک 
«. تشاد دهاوخ  يرون  تمایق  زور  رد  درذگ  یم نآ  زا  وا  تسد  هک  یئوم  ره  دادعت  هب  دشک  یمیتی  رس  رب  تسد  شزاون 

526 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 93) یحضلا ةروس 
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(. رهنت الف  لئاسلا  اما  و  « ) نارم دوخ  زا  ار  هدننک  لاؤس  و  : » دیامرف یم هتخادرپ ، روتسد  نیمود  هب  هیآ  نیا  رد  و  هیآ 10 -) )
: دراد دوجو  ریسفت  دنچ  تسا ؟ یسک  هچ  اجنیا  رد  لئاس »  » زا روظنم  هک  نیا  رد 

.دنراد ینید  يداقتعا و  یملع و  لئاسم  رد  یتالاؤس  هک  تسا  یناسک  روظنم  هک  نیا  تسخن 
527 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  وت  غارس  هب  و  دنتسه ، يدام  رقف  ياراد  هک  تسا  یناسک  روظنم  هک : نیا  رگید 

.ینارم دوخ  زا  و  ینکن ، سویأم  ار  اهنآ  و  يریگ ، راک  هب  يراد  ناوت  رد  هچنآ  دیاب  دنیآ ، یم
، هد تبثم  خـساپ  تمـسق  ره  رد  نالئاس  ياضاقت  هب  هک  دـهد  یم روتـسد  يدام ، رقف  مه  تسا و  یملع  رقف  هب  رظان  مه  هک : نیا  موس 

.دوب میتی  هک  ینامز  رد  وا  زا  یتسرپرس  مه  دراد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  یهلا  تیاده  اب  بسانت  مه  ینعم  نیا 

527 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 93) یحضلا ةروس 

کبر ۀـمعنب  اـما  و  « ) نک وگزاـب  ار  تراـگدرورپ  ياـهتمعن  و  : » دـیامرف یم روتـسد ، نیرخآ  نیموـس و  رد  ماـجنا  رـس  و  هیآ 11 -) )
(. ثدحف

اب هاگ  و  یئوج ، يرترب رورغ و  هن  دـشاب ، ساپـس  رکـش و  تیاهن  زا  یکاح  هک  یتاریبعت  تسا و  ناـبز  اـب  هاـگ  تمعن ، ندرک  وگزاـب 
اطع وا  هب  یناوارف  تمعن  دنوادخ  دـهد  ناشن  هک  یـششخب  دـنک ، شـشخب  قافنا و  ادـخ  هار  رد  نآ  زا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  لمع 

.تسا هدرک 
.دوش یم لماش  ار  يدام  يونعم و  ياهتمعن  مامت  تمعن »  » هژاو هتبلا 

: تسا نینچ  هیآ  ینعم  دومرف : هک  میناوخ  یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل 
«. نک وگزاب  ار  همه  هدومن  تیاده  هدرک و  وت  هب  یکین  هدومرف و  اطع  يزور  هداد و  يرترب  هدیشخب و  وت  هب  ادخ  ار  هچنآ  »

« یحض هروس  نایاپ  »
529 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

529 ص :  [ ..... 94  ] حارشنا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 8  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

529 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

نیا رد  هک  ارچ  دنک  یم دـییأت  ار  بلطم  نیمه  زین  نآ  ياوتحم  هدـش و  لزان  یحـضلا » و   » هروس زا  دـعب  هروس  نیا  هک  تسا  فورعم 
هروس رد  گرزب  تبهوم  عون  هس  عقاو  رد  تسا  هدش  هدرمش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  رب  یهلا  بهاوم  زا  یتمـسق  زاب  هروس 

اما دوب  يونعم  یـضعب  يدام و  یـضعب  هتـشذگ  بهاوم  تسا  هدمآ  حرـشن  ملا  هروس  رد  گرزب  تبهوم  هس  دوب و  هدمآ  یحّـضلا  و 
.دنز یم رود  روحم  هس  رب  هروس  نیا  اتدمع  دراد و  يونعم  هبنج  همه  هروس  نیا  هناگ  هس  بهاوم 

هب هجوت  رگید  هدـنیآ و  رد  وا  توعد  تالکـشم  ندـش  فرطرب  رظن  زا  ربمایپ  هب  تراشب  رگید  هناگ و  هس  ياهتمعن  نیمه  نایب  یکی 
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.شیاین تدابع و  هب  بیغرت  صیرحت و  هناگی و  دنوادخ 
تسا هدش  هدرمـش  هروس  کی  هلزنم  هب  ود  نیا  میا  هدرک هراشا  مه  البق  هکنانچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و 

.دنناوخ یم مه  اب  ار  ود  ره  دوش  هدناوخ  لماک  هروس  کی  هک  نیا  يارب  زامن  تئارق  رد  اذل  و 
دناوخب ار  هروس  نیا  سک  ره  : » دومرف هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 

«. تسا هدودز  وا  بلق  زا  ار  هودنا  هدید و  نیگمغ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  دراد  ار  یسک  شاداپ 
530 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

530 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

يرادـلد یّلـست و  راگدرورپ و  هداعلا  قوف  تبحم  فطل و  اب  هتخیمآ  تایآ  نحل  میتخاس ! اـهتمعن  عاونا  لومـشم  ار  وت  اـم  هیآ 1 -) )
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 

(. كردص کل  حرشن  مل  ا  « ) میتخاسن هداشگ  ار  وت  هنیس  ام  ایآ  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  یهلا  تبهوم  نیرتمهم  هب  هیآ  نیتسخن  رد 
هعـسوت نیا  دشاب ، یم دادادخ  شمارآ  هنیکـس و  یهلا و  رون  هلیـسو  هب  ربمایپ  رکف  حور و  شرتسگ  اجنیا  رد  ردص » حرـش   » زا روظنم 
شرتسگ طسب و  مه  ددرگ و  لماش  تلاسر  یحو و  قیرط  زا  ار  ربمایپ  یملع  تعـسو  مه  هک  دشاب  هتـشاد  یعیـسو  موهفم  دـناوت  یم

.نافلاخم نانمشد و  ياهینکشراک  اهتجاجل و  ربارب  رد  وا  تماقتسا  لمحت و 
، مدرک یمن ار  اضاقت  نیا  متشاد  یم تسود  مدرک و  مراگدرورپ  زا  یئاضاقت  نم  : » دیامرف یم ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  اذل  و 
!« دندرک یم هدنز  ار  ناگدرم  یـضعب  و  يداد ، رارق  ناشرایتخا  رد  ار  داب  نایرج  یـضعب  نم  زا  لبق  ناربمایپ  ادـنوادخ ! مدرک : ضرع 

؟ مداد تهانپ  يدوبن  میتی  وت  ایآ  دومرف : نم  هب  دنوادخ 
؟ مدرک تتیاده  يدوبن  هدشمگ  ایآ  دومرف : يرآ ! متفگ :

؟ مدرکن رابکبس  ار  تتشپ  و  هداشگ ، ار  وت  هنیس  ایآ  دومرف : راگدرورپ ! يا  يرآ ، مدرک : ضرع 
!«. راگدرورپ يا  يرآ  مدرک : ضرع 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تالاح  یسک  رگا  یتسار  هب  و  تسایبنا ، تازجعم  قوف  ام  ردص » حرـش   » تمعن هک  دهد  یم ناشن  نیا 
يداع قیرط  زا  نیا  هک  دنک  یم نیقی  درگنب  شرمع  نارود  هدیچیپ  تخس و  ثداوح  رد  ار  وا  ردص  حرش  نازیم  دنک و  هعلاطم  اقیقد 

.تسا ینابر  یهلا و  دییأت  کی  هکلب  تسین ، نکمم 
ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تالکـشم  یهجو  نیرتیلاع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  ردص » حرـش   » نیمه رطاخ  هب  و 

531
.داد ماجنا  یبوخ  هب  قیرط  نیا  رد  ار  دوخ  فئاظو  و  تشاذگ ، رس  تشپ  ار  تلاسر 

531 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

راـب اـیآ )  ) و : » دـیازفا یم هتخادرپ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  دوخ  میظع  بهاوـم  زا  يرگید  تبهوـم  رکذ  هب  سپـس  هیآ 2 -) )
(. كرزو کنع  انعضو  و  ( ؟!» میتشادنرب وت  زا  ار  نیگنس 
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531 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

(. كرهظ ضقنا  يذلا  « ) درک یم ینیگنس  وت  تشپ  رب  تخس  هک  يراب  نامه  (- » هیآ 3 )
؟ تشادرب شربمایپ  تشپ  زا  دنوادخ  هک  دوب  راب  مادک  نیا 

و یتسرپاـتکی ، دـیحوت و  يوس  هب  توعد  و  توـبن ، تلاـسر و  تالکـشم  ناـمه  روـظنم  هک  دـهد  یم ناـشن  یبوـخ  هب  تاـیآ  نئارق 
زاغآ رد  ناربمغیپ  همه  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  اهنت  هن  تسا ، هدوب  هدولآ  رایـسب  طـیحم  نآ  زا  داـسف  راـثآ  ندـیچرب 
نامز طیحم و  طئارـش  اهتنم  دـندش ، یم زوریپ  اهنآ  رب  یهلا  ياهدادـما  اب  اـهنت  و  دـندوب ، ورب  ور  یمیظع  تالکـشم  نینچ  اـب  توعد 

.دوب رت  نیگنس رت و  تخس یتاهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ 

531 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

(. كرکذ کل  انعفر  و  « ) میتخاس دنلب  ار  وت  هزاوآ  و  : » دیامرف یم تبهوم ، نیموس  نایب  رد  و  هیآ 4 -) )
اه و هنذأم زارف  رب  ماش  حبـص و  ره  هّللا  مان  راـنک  رد  وت  ماـن  هک  نیا  رتهب  نآ  زا  و  دـیچیپ ، اـج  همه  نآرق  ماـن  مالـسا و  هارمه  وت  ماـن 

شریذپ لیلد  و  مالـسا ، ناشن  دنوادخ  یگناگی  دـیحوت و  هب  تداهـش  رانک  رد  وت ، تلاسر  هب  تداهـش  و  دوش ، یم هدرب  ناذا  ماگنه 
.تسا كاپ  نییآ  نیا 

لاـعتم دـنوادخ  تفگ : نم  هب  لـیئربج  دومرف : هک  میناوـخ  یم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
.سب نیمه  وت  ماقم  تمظع  رد  و  دوش - یم رکذ  نم  هارمه  زین  وت  مان  دوش  یم هدرب  نم  مان  هک  یماگنه  دیوگ : یم

531 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

( ره  ) اب نیقی  هب  : » دیامرف یم دشاپ ، یم شکاپ  بلق  رب  ار  دیما  راونا  دهد و  یم ار  تراشب  نیرتمهم  شربمایپ  هب  هیآ ، نیا  رد  هیآ 5 -) )
(. ارسی رسعلا  عم  ناف  « ) تسا یناسآ  یتخس 

531 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

532 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ارسی .) رسعلا  عم  نا  « ) تسا یناسآ  یتخس  ره  اب  امّلسم  : » دنک یم دیکأت  زاب  هیآ 6 -) )
و تفاـی ، دـهاوخن  هـمادا  هـشیمه  يارب  نانمـشد  ياهینکـشراک  دـنام ، یمن یقاـب  تروـص  نـیا  هـب  اهیتخـس  تالکـشم و  روـخم  مـغ 

.دبای یمن همادا  تروص  نیمه  هب  نیملسم  رقف  يداصتقا و  تالکشم  يدام و  ياهتیمورحم 
نآ ناـمز  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  صخـش  هب  صاـصتخا  هک  هدـش  حرطم  یتروـص  هب  هیآ  ود  نیا  هک ، تسا  رکذ  لـباق 

نمؤـم ياـهناسنا  همه  هب  و  تسا ، حرطم  قباـس  ثحاـبم  رب  یلیلعت  ناوـنع  هب  یلک و  هدـعاق  کـی  تروـص  هب  هکلب  درادـن ، ترـضح 
.تساهیناسآ اهیتخس  رانک  رد  هشیمه  هک  دهد  یم دیون  رگشالت  صلخم و 

مغ و اب  يزوریپ و  ربص  اب  و  تسا ، یناسآ  اهیتخس  اب  هک  نادب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
«. تسا شیاشگ  یلاحشوخ و  هودنا 

.دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 
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532 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

تغرف اذاـف  « ) زادرپ يرگید  مهم  هـب  يوـش  یم غراـف  یمهم  راـک  زا  هـک  یماـگنه  سپ  : » دـیامرف یم هـیآ ، نـیا  رد  سپـس  هیآ 7 -) )
(. بصناف

.هد رارق  رگید  مهم  زاغآ  ار  یمهم  نایاپ  شاب و  هدهاجم  لوغشم  هتسویپ  راذگم ، رانک  ار  ششوک  شالت و  نامن ، راکیب  زگره 

532 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 94) حرشلا ةروس 

، بلطب ار  وا  تیاضر  بغراف .) کبر  یلا  و  « ) نک هجوت  تراگدرورپ  يوس  هب  و   » نک هیکت  ادخ  هب  لاوحا  نیا  مامت  رد  و  هیآ 8 -) )
.باتشب شراوج  برق  يوس  هب  و  نک ، وجتسج  ار  وا  يدونشخ  و 

و دوـش ، یم لـماش  ار  رگید  مهم  هـب  نـتخادرپ  و  یمهم ، ره  زا  تـغارف  هـک  دراد  يا  هدرتـسگ موـهفم  هـیآ  دـش  هـتفگ  هـچنآ  قباـطم 
.دنک یم هیصوت  راگدرورپ  يوس  هب  ار  اهشالت  مامت  يریگ  تهج

و تالکـشم ، ربارب  رد  وا  یلـست  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  یهلا  صاخ  تیاـنع  رگناـیب  هروس  نیا  هعومجم  لاـح  ره  هب 
شخب دـیما  تسا  يا  هعوـمجم لاـح  نیع  رد  .تسا و  تلاـسر  هار  ياهبیـشن  زارف و  تالکـشم و  ربارب  رد  وا  دـییأت  ترـصن و  هدـعو 

.قح هار  ناورهر  همه  اهناسنا و  همه  يارب  نیرفآ  تایح  هدنزاس و 
« حارشنا هروس  نایاپ  »

533 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

533 ص :  [ ..... 95  ] نیت هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 8  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

533 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

رپ ياهدنگوس  اب  بلطم  نیا  و  دـنز ، یم رود  وا  طاطحنا  و  لماکت ، لحارم  و  ناسنا ، يابیز  شنیرفآ  روحم  رب  تقیقح  رد  هروس  نیا 
داعم و هلأسم  رب  دـیکأت  ماجنا  رـس  ناـسنا ، تاـجن  يزوریپ و  لـماوع  ندرمـش  زا  دـعب  و  تسا ، هدـش  عورـش  هروس  زاـغآ  رد  یئاـنعم 

.دریگ یم نایاپ  دنوادخ  هقلطم  تیمکاح 
رد هک  یمادام  ار  تمعن  ود  دـنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 

کی باوث  دنا  هدناوخ ار  هروس  نیا  هک  یناسک  مامت  دادعت  هب  دورب  ایند  زا  هک  یماگنه  و  نیقی ، تمالـس و  دشخب : یم وا  هب  تسایند 
«. دشخب یم وا  هب  شاداپ  ناونع  هب  هزور  زور 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

533 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 95) نیتلا ةروس 
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.تسا یتیمهارپ  ینعم  نایب  يارب  همدقم  هک  مینک  یم دروخرب  ینعم  رپ  دنگوس  راهچ  هب  هروس  نیا  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
(. نوتیزلا نیتلا و  و  [« ) سدقملا تیب  ماش و  نیمزرس  هب  مسق  ای  نوتیز -[  ریجنا و  هب  مسق  : » دیامرف یم

533 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

(. نینیس روط  و  « ) نینیس روط  هب  دنگوس  و  (- » هیآ 2 )
534 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

534 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

(. نیمالا دلبلا  اذه  و  [ ) هکم رهش  نما -[ » رهش  نیا  هب  مسق  و  (- » هیآ 3 )
.دنریگ یم نآ  زا  يدیفم  ینغور  هدام  هک  تسا  فورعم  نوتیز  نامه  نوتیز »  » و ریجنا »  » ینعم هب  تغل  رد  نیت » »

؟ رگید زیچ  ای  تسا  فورعم  هویم  ود  نیمه  هب  دنگوس  روظنم  ایآ  هک  نیا  رد 
رگید یـضعب  دراد ، يداـیز  هداـعلا  قوـف  یناـمرد  یئاذـغ و  صاوـخ  هک  دـنناد  یم فورعم  هوـیم  ود  ناـمه  هب  هراـشا  ار  نآ  یـضعب 
لحم نیمزرس ، ود  نیا  هک  ارچ  هتفرگ ، رارق  اهنآ  رب  سدقملا » تیب   » و قشمد »  » رهـش هک  تسا  یهوک  ود  نآ ، زا  روظنم  هک  دندقتعم 

دنک یم دای  یسدقم  ياهنیمزرس  زا  هک  مراهچ  موس و  ياهدنگوس  اب  ریـسفت  نیا  و  تسادخ ، گرزب  ناربمایپ  ایبنا و  زا  يرایـسب  مایق 
.تسا گنهامه 

ادخ مرح  نما و  هقطنم  ناونع  هب  تیلهاج  رصع  رد  یتح  هک  ینیمزرس  تسا  هّکم »  » نیمزرس هب  هراشا  املسم  نیمالا » دلبلا  اذه   » اما و 
.تشادن يرگید  هب  ضرعت  قح  اجنآ  رد  یسک  و  دش ، یم هدرمش 

تسا یئانعم  رپ  دنگوس  زاب  فورعم ، نوتیز  ریجنا و  ینعی  مینک  لمح  اهنآ  یئادتبا  ینعم  رب  ار  نوتیز ) نیت و   ) مسق ود  نیا  هاگ  ره  و 
: اریز

.دئاوز هتسه و  تسوپ و  زا  یلاخ  لاس و  نس و  ره  يارب  يوقم  يذغم و  تسا  يا  همقل تسا و  یناوارف  یئاذغ  شزرا  ياراد  ریجنا » »
مکحم ار  اهناوختـسا  اـه و  هثل درب ، یم ار  ناـهد  يوـب  ریجنا  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

« .تسین وراد  هب  زاین  نآ  دوجو  اب  و  دزاس ، یم فرطرب  ار  درد  دنایور  یم ار  وم  دنک ، یم
« .تسا یتشهب  هویم  هب  ایشا  نیرت  هیبش ریجنا  : » دومرف زین  و 

دنهاوـخ یم هک  یناـسک  دـندقتعم  و  دـنلئاق ، يا  هداـعلا قوـف  تیمها  نآ  نـغور  نوـتیز و  يارب  گرزب  نادنمـشناد  ناسانـشاذغ و  و 
.دننک هدافتسا  یتایح  ریسکا  نیا  زا  دیاب  دنشاب  ملاس  هراومه 

عفر يدبک و  و  يویلک ، ياهجنلوق  و  يوارفص ، ياهگنس  اه و  هیلک ضراوع  عفر  يارب  و  یمدآ ، دبک  یمیمـص  تسود  نوتیز  نغور 
535 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا  رثؤم  رایسب  تسوبی 

یـسوم نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا  زنگنم  میـساتپ و  میـسلک و  رفـسف ، ياراد  تسا و  اـهنیماتیو  عاونا  زا  راشرـس  نوتیز  نغور 
ار تروص  گنر  دزاس ، یم فرطرب  ار  مغلب  وبـشوخ و  ار  ناهد  تسا ، یبوخ  ياذـغ  نوتیز  نغور  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا 

«. دناشن یم ورف  ار  مشخ  شتآ  درب و  یم نایم  زا  ار  فعض  درد و  يرامیب و  هدرک ، تیوقت  ار  باصعا  دشخب ، یم توارط  افص و 
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535 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

، هتخادرپ مسق  باوـج  هب  هناـگراهچ  ياوـتحمرپ  ياهمـسق  نـیا  رکذ  زا  دـعب  میدـیرفآ ! تروـص  نیرتـهب  رد  ار  ناـسنا  اـم  هیآ 4 -) )
(. میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  « ) میدیرفآ ماظن  تروص و  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام  املسم  : » دیامرف یم

نیا هب  هراشا  نآ  موهفم  یگدرتسگ  و  تسا ، هتسیاش  تیفیک  لدتعم و  ماظن  و  بسانم ، تروص  هب  يزیچ  ندروآرد  ینعم  هب  میوقت » »
هنوگره هک  ارچ  یلقع ، یحور و  رظن  زا  مه  و  یمـسج ، رظن  زا  مه  دیرفآ ، هتـسیاش  نوزوم و  رظن  ره  زا  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  تسا 

مرج  » ناسنا هک  نیا  اـب  و  هتخاـس ، هداـمآ  یمیظع  رایـسب  يدوعـص  سوق  ندومیپ  يارب  ار  وا  و  هداد ، رارق  وا  دوجو  رد  ار  يدادعتـسا 
نادنزرف ام  مدآ  ینب  انمرک  دقل  و   » تعلخ قیال  هک  هدیشخب  وا  هب  اهیگتـسیاش  ردقنآ  هداد و  اج  وا  رد  ار  ریبک » ملاع  ، » تسا يریغص »

.تسا هدش  « 1 « » میدیشخب تمظع  تمارک و  ار  مدآ 

535 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

« نیلفاس لفـسا   » هب هک  دـنک  یم طوقـس  نانچ  ددرگ  فرحنم  قح  ریـسم  زا  رگا  تازاـیتما  نیا  ماـمت  اـب  ناـسنا  نیمه  یلو  هیآ 5 -) )
(. نیلفاس لفسا  هانددر  مث  « ) میدنادرگ زاب  هلحرم  نیرت  نییاپ هب  ار  وا  سپس  : » دیامرف یم ثحب ، دروم  هیآ  رد  اذل  دوش ، یم هدیشک 

نیرتالاب رب  دنک  هدافتسا  نآ  زا  حالص  قیرط  رد  رگا  هک  راشرس  ياهدادعتسا  زا  ّولمم  تسا  يدوجوم  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ 
یعیبط دنیرفآ و  یم ار  هدسفم  نیرتگرزب  دزادنا  راک  هب  داسف  قیرط  رد  ار  دادعتسا  شوه و  همه  نیا  رگا  و  دریگ ، یم رارق  راختفا  هلق 

.دوش هدیشک  نیلفاس » لفسا   » هب هک  تسا 
__________________________________________________

هیآ 70. ( 17  ) ءارسا هروس  ( 1)
536 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

536 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

مامت یـشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دـنا  هداد ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رگم  : » دـیازفا یم هیآ ، نیا  رد  یلو  هیآ 6 -) )
(. نونمم ریغ  رجا  مهلف  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  « ) تسا یندشن 

536 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

ببـس زیچ  هچ  سپ  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  داعم  ياه  هناشن لئالد و  هب  انتعا  یب ساپـسان و  ناسنا  نیا  هیآ ، نیا  رد  هیآ 7 -) )
(. نیدلاب دعب  کبذکی  امف  ( !؟» ینک یم راکنا  ار  ازج  زور  نشور ) لئالد   ) همه نیا  زا  دعب  هک  دوش  یم

دناوت یمن ایند  هزور  دـنچ  یگدـنز  هک  دـهد  یم ناشن  رگید ، يوس  زا  روانهپ  ناهج  نیا  ناـمتخاس  و  وسکی ، زا  وت  دوجو  ناـمتخاس 
.دشاب گرزب  ملاع  نیا  وت و  شنیرفآ  یئاهن  فده 

هئشن  » زا ربخ  دوخ  یلوا » هئـشن   » هعقاو هروس  هیآ 62  رد  نآرق  ریبعت  هب  و  رتلماک ، رتعیـسو و  یناهج  يارب  تسا  يا  همدـقم همه  اـهنیا 
.دوش یمن رکذتم  ناسنا  ارچ  دهد ، یم يرگید »
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536 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 95) نیتلا ةروس 

مکحاـب هللا  سیل  ا  ( !؟» تـسین نارواد  ناگدـننک و  مـکح  نیرتـهب  دـنوادخ  اـیآ  : » دــیامرف یم هروـس ، هـیآ  نـیرخآ  رد  و  هیآ 8 -) )
(. نیمکاحلا

هللا سیل  ا   » هیآ هب  یتقو  دومرف  یم توالت  ار  نیتلا » و   » هروس هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
رب نم  تسا و  ناگدننک  مکح  نیرتهب  دـنوادخ  يرآ  نیدـهاّشلا  نم  کلذ  یلع  انا  یلب و  : » دومرف یم دیـسر ، یم نیمکاحلا » مکحاب 

«. مهاوگ رما  نیا 
« نیت هروس  نایاپ  »

537 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

537 ص :  [ ..... 96  ] قلع هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 19  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

537 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

لزاـن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  رب  هک  تسا  يا  هروس نیتـسخن  هروس  نیا  هک  تسا  نیا  نارـسفم  ناـیم  رد  روهـشم 
.تسا ینعم  نیمه  دیؤم  زین  نآ  ياوتحم  و  هدش ،

کی زا  تمظع ، اب  ناسنا  نیا  شنیرفآ  زا  سپـس  دـهد و  یم توالت  تئارق و  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  زاـغآ  رد 
.دیوگ یم نخس  شزرا ، یب نوخ  هعطق 

.دنک یم ثحب  ملق  شناد و  ملع و  هب  وا  یئانشآ  و  راگدرورپ ، مرک  فطل و  وترپ  رد  ناسنا  لماکت  زا  دعب  هلحرم  رد 
نایم هب  نخـس  دـنریگ  یم شیپ  ار  نایغط  هار  یهلا  مارکا  تبهوم و  همه  نیا  مغر  یلع  هک  یـساپسان  ياـهناسنا  زا  دـعب ، هلحرم  رد  و 

.دروآ یم
برقت هدجس و  روتـسد  اب  ار  هروس  دنک و  یم هراشا  دنکین  لامعا  مدرم و  تیاده  عنام  هک  یناسک  كاندرد  تازاجم  هب  ماجنا  رـس  و 

.دهد یم نایاپ  راگدرورپ  هاگرد  هب 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 

ار وا  دنوادخ  تسا و  هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب  زور  ای  بش  نامه  رد  و  دناوخب ، ار  ّکبر » مساب  ارقا   » هروس بش  ای  زور  رد  سک  ره  »
ربمایپ هارمه  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  تمایق  رد  و  دهد ، یم ياج  نادیهـش  فص  رد  دنک و  یم ثوعبم  دیهش 

538 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تسا » هدرک  داهج  ادخ 
.هدش هدیمان  ملق » «، » ارقا «، » قلع  » هروس مان  هب  تسا  نآ  زاغآ  رد  هک  یفلتخم  ياهریبعت  تبسانم  هب  هروس  نیا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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538 ص :  لوزن ..... : نأش 

ربمایپ ناوخب ! دّمحم  يا  تفگ : دمآ و  لیئربج  دوب  هتفر  ارح »  » هوک هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
.متسین هدننک  تئارق  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

راب درک ، رارکت  ار  باوج  نامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناوخب ! تفگ : رگید  راـب  و  درـشف ، تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  لـیئربج 
تایآ رخآ  ات   ...( ) قلخ يذـلا  کبر  مساب  أرقا  : ) تفگ راب  نیموس  رد  و  دینـش ، ار  باوج  نامه  و  درک ، ار  راک  نیا  لیئربج  زین  مود 

(. هناگ جنپ 
.دش ناهنپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هدید  زا  تفگ و  ار  نخس  نیا 

: دومرف و  هدـمآ ، هجیدـخ  غارـس  هب  دوب  هدـش  هتـسخ  تخـس  یحو  هعـشا  نیتسخن  تفایرد  اـب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
«. منک تحارتسا  ات  دینکفیب  نم  رب  يا  هماج دیناشوپب و  ارم  ینوّرثد  ینولّمز و  »

موش یم اهنت  هک  یماـگنه  دومرف : هجیدـخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک : دـنک  یم لـقن  زین  ناـیبلا » عمجم   » رد یـسربط » »
!(. منارگن و   ) مونش یم یئادن 

محر هلـص  ینک ، یم ادا  ار  تناما  وت  دنگوس  ادخ  هب  هک  ارچ  درک ، دهاوخن  يراک  وت  هراب  رد  ریخ  زج  دنوادخ  درک : ضرع  هجیدخ 
.یتسه وگتسار  نتفگ  نخس  رد  يروآ ، یم اج  هب 

هّللا لوسر  دوب ) هجیدخ  هداز  ومع  برع و  ناهاگآ  زا  وا   ) میتفر لفون » نب  ۀقرو   » غارـس هب  ام  ارجام  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم هجیدـخ » »
نک تقد  دـیآ  یم وت  غارـس  هب  يدانم  نآ  هک  یماگنه  تفگ : هقرو  درک ، نایب  هقرو »  » يارب دوب  هدـید  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

539 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .نک  لقن  نم  يارب  سپس  يونش ؟ یم هچ  نیبب 
ّبر هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  وگب : دّـمحم  يا  دـیوگ : یم هک  دینـش  ار  نیا  دوخ  هاگتولخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.درک وگزاب  وا  يارب  ار  بلطم  دمآ و  هقرو  غارس  هب  ترضح  سپس  هّللا ، ّالا  هلا  ال  وگب : و  نّیلاّضلا ، و ال  ات - نیملاعلا -
و تسا ! هداد  تراشب  میرم » نب  یـسیع   » هک یتسه  نامه  وت  مهد  یم یهاوگ  نم  وت ، رب  تراشب  مه  زاب  وت ، رب  تراشب  تفگ : هقرو » »
ار زور  نآ  نم  رگا  يوش و  یم داهج  هب  رومأم  زور  نیا  زا  دـعب  يدوز  هب  و  یلـسرم ، ربماـیپ  وت  يراد  یـسوم »  » نوچمه یتعیرـش  وت 

نیا نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تفر  اـیند  زا  هقرو »  » هک یماـگنه  درک ! مهاوـخ  داـهج  وـت  راـنک  رد  منک  كرد 
قیدـصت ارم  دروآ و  ناـمیا  نم  هب  وا  اریز  تشاد ، نت  رب  ریرح  ساـبل  هک  یلاـح  رد  مدـید  یخزرب ) تـشهب   ) تـشهب رد  ار  یناـحور 

«. درک
هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  یگدنز  زا  لصف  نیا  هراب  رد  ینوزومان  بلاطم  خیرات ، بتک  ای  نیرـسفم ، تاملک  زا  یـضعب  رد  هتبلا 

.تسا تایلیئارسا  لوعجم و  ثیداحا  زا  املسم  هک  دروخ  یم مشچ  هب  هلآ 
لاؤس ریز  ار  مالسا  مه  دنا  هتساوخ هک  تسا  مالسا  نانمشد  هتخادرپ  هتخاس و  کیکر ، فیعـض و  تایاور  هنوگ  نیا  دسر  یم رظن  هب 

.ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  صخش  مه  دنرب و 

539 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

هب ناوخب  : » دـیوگ یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هیآ  نیتسخن  رد  تراـگدرورپ ! ماـن  هب  ناوخب  هیآ 1 -) )
(. قلخ يذلا  کبر  مساب  أرقا  « ) دیرفآ ار ) ناهج   ) هک تراگدرورپ  مان 
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کلام  » ینعم هب  بر »  » میناد یم و  تسا ، هدـش  راگدرورپ  تیبوبر »  » هلأـسم يور  هیکت  زیچ  ره  زا  لـبق  اـجنیا  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 
.دزادرپ یم نآ  تیبرت  حالصا و  هب  مه  تسا و  يزیچ  بحاص  مه  هک  یسک  تسا  حلصم »

وا تیبوبر  رب  لیلد  نیرتهب  هک  ارچ  هدـش ، هیکت  یتسه  ناهج  شنیرفآ  تقلخ و  هلأـسم  يور  راـگدرورپ  تیبوبر  تاـبثا  يارب  سپس 
.تسا نآ  هدننیرفآ  هک  دنک  یم ریبدت  ار  ملاع  یسک  تسوا ، تیقلاخ 

540 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتفریذپ  ار  ادخ  تیقلاخ »  » هک برع  ناکرشم  هب  تسا  یخساپ  تقیقح  رد  نیا 
تابثا رب  لیلد  نیرتهب  یتسه  ماظن  رد  وا  ریبدـت  دـنوادخ و  تیبوبر  هوالع  هب  دـندوب ! لئاق  اهتب  يارب  ار  ریبدـت  تیبوبر و  اـما  دـندوب ،

.تسوا سّدقم  تاذ 

540 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

شنیرفآ و  هدرک ، هیکت  ناسنا »  » ینعی شنیرفآ  دبسرس  لگ  تقلخ و  ناهج  هدیدپ  نیرتمهم  يور  تاقولخم  نایم  زا  سپس  هیآ 2 -) )
: دیامرف یم هدش ، روآدای  ار  وا 

(. قلع نم  ناسنالا  قلخ  « ) درک قلخ  يا  هتسب نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  سک  نامه  »
رهاظ رد  هک  دیآ  یم رد  يا  هدنبـسچ هتـسب  نوخ  هعطق  لکـش  هب  نینج ، ملاع  رد  نیتسخن  نارود  ندـنارذگ  زا  دـعب  هفطن  هک  اجنآ  زا 

نشور راگدرورپ  میظع  یئامن  تردق  ات  درمش ، یم زیچان  دوجوم  نیمه  هیآ  نیا  رد  ار  ناسنا  شنیرفآ  أدبم  تسا ، شزرا  مک  رایـسب 
.تسا هدیرفآ  شزرارپ  نینچ  یقولخم  شزرا  یب نانچ  يدوجوم  زا  هک  دوش 

نیا هک  یئادخ  تسا  یهیدب  تشاد ، یگدنبـسچ  تلاح  مه  نآ  هک  تسا  مدآ  لگ »  » اجنیا رد  قلع »  » زا روظنم  دـنا : هتفگ زین  یـضعب 
.تسا شیاتس  هنوگره  هتسیاش  دروآ ، دوجو  هب  هدنبسچ » لگ   » هعطق نآ  زا  ار  بیجع  قولخم 

هک رگیدـکی  هب  اهنآ  هقلع  و  ناسنا ، یعامتجا  حور  هب  تسا  يا  هراشا هک  دـنا  هتـسناد هقالع » بحاص   » دوجوم ینعم  هب  ار  قلع »  » هاگ
.دهد یم لیکشت  ار  اهنّدمت  تفرشیپ  رشب و  لماکت  یلصا  هیاپ  تقیقح  رد 

هفطن بآ  رد  ینیب  هرذ  دوجوم  نیا  دراد ، ولاز »  » هب يداـیز  تهابـش  هک  دـنناد  یم مرپـسا ) « ) رن هفطن   » هب هراـشا  ار  قـلع »  » زین یـضعب 
دوجو هب  ناـسنا  لـماک  هفطن  ود ، نآ  بیکرت  زا  و  دبـسچ ، یم نآ  هب  و  دور ، یم شیپ  محر  رد  نز » هفطن   » يوـس هب  و  تسا ، رواـنش 

.دیآ یم
نآ يور  زا  هدرپ  یملع  زاجعا  قیرط  زا  دـیجم  نآرق  یلو  دوب ، هدـشن  هتخانـش  زونه  لئاسم  هنوگ  نیا  نامز  نآ  رد  هک  تسا  تسرد 

.تسا هتشادرب 
.درادن یعنام  زین  ریسفت  راهچ  نایم  عمج  دنچ  ره  دسر ، یم رظن  هب  رتنشور  لوا  ریسفت  هناگراهچ  ياهریسفت  نیا  نایم  زا 

540 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

هدـیزگرب مرکالا .) کبر  أرقا و  « ) تسا رتراوگرزب  همه ) زا   ) تراـگدرورپ هک  ناوخب  : » دـیازفا یم دـیکأت  يارب  رگید  راـب  هیآ 3 -) )
541 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 

، متسین هدننک  تئارق  نم  تفگ : هک  لیئربج  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  هیآ  نیا  ریبعت 
«. يراد توالت  تئارق و  رب  یئاناوت  وت  راوگرزب ، میرک و  هداعلا  قوف  راگدرورپ  تکرب  زا   » ینعی
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541 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

« دومن میلعت  ملق  هلیـسو  هب  هک  یـسک  نامه  : » دیامرف یم هتخادرپ ، تسا  نیمرکالا  مرکا  هک  يدنوادخ  فیـصوت  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. ملقلاب ملع  يذلا  )

541 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

(. ملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  « ) داد دای  تسناد  یمن ار  هچنآ  ناسنا  هب  و  (- » هیآ 5 )
نامه ینعی  متسین » هدننک  تئارق  نم   » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ  نامه  هب  تسا  یخـساپ  زین  تایآ  نیا  تقیقح  رد 

هدـناوخن سرد  يا  هدـنب هب  هک  تسا  رداق  تخومآ ، تسناد  یمن ار  هچنآ  ناسنا  هب  و  داد ، میلعت  ار  اـهناسنا  ملق  هلیـسو  هب  هک  یئادـخ 
.دزومایب ار  توالت  تئارق و  زین  وت  نوچمه 

یئاناوت تردـق و  تخومآ و  ناسنا  هب  ار  تباتک  نتـشون و  دـنوادخ  هک : نیا  تسخن  دراد ، ینعم  ود  بات  ملقلاـب » ملع  يذـلا   » هلمج
.درک داجیا  وا  رد  تساهنّدمت ، نونف و  مولع و  مامت  همشچ  رس  و  رشب ، خیرات  أدبم  هک  ار  میظع  راک  نیا 

.تخومآ ناسنا  هب  هلیسو  نیا  اب  قیرط و  نیا  زا  ار  اهشناد  مولع و  هک  تسا  نیا  روظنم  هک : نیا  رگید 
هدش سکعنم  ینعم  رپ  گرزب و  تایآ  نیا  رد  یحو  لوزن  نیتسخن  ساسح  تاظحل  نآ  رد  هک  ینعم  رپ  تسا  يریبعت  لاح  ره  رد  و 

.تسا
اهـشناد مولع و  رد  يردـقب  هدـنام  بقع  نانچ  یموق  هک  تسین  تهج  یب و  هدـش ، هدراذـگ  ملق  ملع و  رب  زاغآ  نامه  زا  مالـسا  هیاـپ 

اپورا فورعم  ناخروم  فارتعا  هب  و  دـندرک ، رداص  ناـهج  همه  هب  نمـشد - تسود و  فارتعا  هب  ار - شناد  ملع و  هک  دـنتفر  شیپ 
.تخاس ندمت  رصع  دراو  ار  اهنآ  و  دیبات ، یطسو  نورق  کیرات  ياپورا  هحفص  رب  هک  دوب  نیملسم  شناد  ملع و  رون  نیا 

اهنآ هب  هتـسباو  یتح  نارگید و  دنمزاین  دننامب و  بقع  شناد  ملع و  نادیم  رد  نانچ ، نآ  ینیئآ  و  نینچ ، نیا  یتّلم  تسابیزان  ردقچ 
.دنوش

542 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

542 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

همزال و  دوب ، هدـش  ناسنا  هب  تبـسن  راگدرورپ  يونعم  يدام و  ياـهتمعن  هب  هراـشا  نآ  رد  هک  هتـشذگ - تاـیآ  بیقعت  رد  هیآ 6 -) )
هک  ) تسین نینچ  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  تسا - دـنوادخ  ربارب  رد  وا  میلـست  ناـسنا  يرازگـساپس  يا  هدرتـسگ تـمعن  نـینچ  کـی 

(. یغطیل ناسنالا  نا  الک  « ) دنک یم نایغط  ناسنا  نیقی  هب  هکلب ) دنک ، هدنز  وا  رد  هشیمه  ار  يرازگرکش  حور  یهلا  ياهتمعن 

542 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

(. ینغتسا هآر  نا  « ) دنیبب زاین  یب ار  دوخ  هک  نیا  رطاخ  هب  (- » هیآ 7 )
ینغتـسم ار  دوخ  طلغ  هب  یتقو  هک  دـنا  هتفاـین شرورپ  یحو  لـقع و  بتکم  رد  هک  یناـسک  تعیبط  تساـهناسنا ، بلاـغ  تعیبط  نیا 

نادجو يادن  هب  هن  دنـسانش ، یم تیمـسر  هب  ار  وا  ماکحا  هن  دنا ، هدنب ار  ادخ  هن  .دننک  یم نایغط  یـشکرس و  هب  عورـش  دـنرادنپ ، یم

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2596 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننک یم تیاعر  ار  تلادع  قح و  هن  و  دنهد ، یم ارف  شوگ 
يدوز هب  مدرم  دـشاب  هتـشادن  راـظتنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  فدـه  هک  دـسر  یم رظن  هب  نینچ  لاـح  ره  هـب 
بیـشن زارفرپ و  یهار  دنادب  و  دزاس ، هدامآ  رگنایغط ، ناربکتـسم  تفلاخم  راکنا و  يارب  ار  دوخ  دیاب  هکلب  دنوش ، اریذپ  ار  شتوعد 

.تسوا يور  شیپ  رد 

542 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

: دیامرف یم هداد ، رارق  دیدهت  دروم  ار  ربکتسم  نایغاط  نیا  سپس  هیآ 8 -) )
( یعجرلا کبر  یلا  نا  « ) تسا وت  راگدرورپ  يوس  هب  همه )  ) تشگزاب نیقی  هب  «و 

.دناسر یم ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نارگنایغط  هک  تسوا  .و 
لآ « ) دنام یم وا  كاپ  تاذ  يارب  نیمز  نامـسآ و  ثاریم  و   » دنریم یم همه  و  تسوا ، يوس  هب  زیچ  همه  تشگزاب  هک  هنوگ  نامه  و 

(. 180 نارمع /
.دنک نایغط  و  ددرگ ، رورغم  درمشب و  زاین  یب ار  دوخ  ناسنا  هک  تسین  نیا  ياج  و  هدوب ، وا  هیحان  زا  زیچ  همه  زین  زاغآ  رد 

542 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

، هتخادرپ اوقت  تیاده و  قیرط  ندومیپ  قح و  هار  كولس  زا  اهنآ  تعنامم  رورغم ، نارگنایغط  ياهراک  زا  یتمسق  هب  سپس  هیآ 9 -) )
(. یهنی يذلا  تیار  ا  « ) دنک یم یهن  هک  یسک  ایآ  هد  ربخ  نم  هب  : » دیازفا یم

542 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

543 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یهلا  باذع  قحتسم  ایآ  دناوخ » یم زامن  هک  یماگنه  هب  ار  يا  هدنب (- » هیآ 10 )
(. یلص اذا  ادبع  ( ؟ تسین

كاخ هب  تروص  هدجـس ) يارب   ) زین امـش  نایم  رد  دّـمحم  اـیآ  درک : لاؤس  دوخ  ناـیفارطا  زا  لـهج » وبا  : » تسا هدـمآ  ثیداـحا  رد 
؟ دراذگ یم

هل ار  وا  ندرگ  دوخ  ياپ  اب  منیبب  یلاح  نینچ  رد  ار  وا  رگا  مینک ، یم داـی  دـنگوس  نآ  هب  اـم  هچنآ  هب  دـنگوس  تفگ : يرآ ! دـنتفگ :
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندرگ  ات  درک  تکرح  لهج  وبا  تسا ! ندناوخ  زامن  لوغـشم  اجنآ  رد  وا  نیبب ، دنتفگ : وا  هب  منک ! یم
وا هب  درک ! یم رود  دوخ  زا  ار  يزیچ  یئوگ  شتـسد  اب  هدرک و  ینیـشن  بقع  دـمآ  کیدزن  هک  یماگنه  یلو  دراشفب ، دوخ  ياـپ  ریز 

؟ مینیب یم وت  رد  هک  تسا  یعضو  هچ  نیا  دنتفگ :
اجنیا رد  مدرک ! هدـهاشم  یئاهرپ  لاب و  نینچمه  كانتـشحو و  يا  هرظنم مدـید و  شتآ  زا  یقدـنخ  وا  مدوخ و  نایم  ناـهگان  تفگ :

ندب ادخ  ناگتشرف  دوب  هدش  کیدزن  نم  هب  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ 
.دش لزان  قوف  تایآ  هک  دوب  اجنیا  دندوبر -!» یم ار  وا  وضع  وضع  دندرک و  یم هعطق  هعطق  ار  وا 

543 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 96) قلعلا ةروس 
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ناک نا  تیار  ا  « ) دشاب تیاده  هار  هب  رازگزامن )  ) هدنب نیا  رگا  هد  ربخ  نم  هب  : » دیازفا یم رتشیب ، دیکأت  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 11 -) )
(. يدهلا یلع 

543 ص :  ۀیآ 12 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

(. يوقتلاب رما  وا  « ) دهد نامرف  اوقت  هب  ار  مدرم  ای  (- » هیآ 12 )
!؟ دشاب دناوت  یم خزود  شتآ  زج  یسک  نینچ  تازاجم  ایآ  و  تسا ؟ راوازس  وا  ندرک  یهن  ایآ 

543 ص :  ۀیآ 13 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

هب دـنک و  راکنا  ار  قح  دراد ) یم زاب  اوقت  تیادـه و  زامن و  زا  ار  قح  هار  ناورهر  هک  رگناـیغط  نیا   ) رگا هد  ربخ  نم  هب  (- » هیآ 13 )
(. یلوت بذک و  نا  تیار  ا  ( ؟ تسین یهلا  تازاجم  قحتسم  ایآ  دیامن » تشپ  نآ 

543 ص :  ۀیآ 14 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

ملعی مل  ا  ( ؟ دنک یم طبـض  تبث و  ازج  باسح و  يارب  ار  همه  و  دنیب » یم ار ) شلامعا  همه   ) دنوادخ هک  تسنادن  وا  ایآ  (- » هیآ 14 )
(. يری هللا  ناب 

544 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

544 ص :  ۀیآ 15 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  اهنآ  تمحازم  رفاک و  نارگنایغط  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یثحب  لابند  هب  هیآ 15 -) )
درادنپ یم وا  هک  تسین » نانچ  : » دـیامرف یم هتفرگ ، اهدـیدهت  نیرتدـیدش  رابگر  ریز  ار  اهنآ  اجنیا  رد  دوب ، هدـمآ  نارازگزامن  هلآ و 

(. الک )
.دراد زاب  یهلا  همانرب  نیا  زا  ار  وا  دراذگب و  هدجس  ماگنه  هب  ربمغیپ  ندرگ  رب  اپ  دناوت  یم دنک  یم نامگ 

باذـع يوس  هب  يراوخ  ّتلذ و  اب  و  هتفرگ » ار  شرـس ] شیپ  يوم  شا -[  هیـصان درادـن  رب  دوخ ) رورغ  لـهج و  نیا  زا   ) تسد رگا  »
(. ۀیصانلاب اعفسنل  هتنی  مل  نئل   ) میناشک یم

544 ص :  ۀیآ 16 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

(. ۀئطاخ ۀبذاک  ۀیصان  «! ) ار راکاطخ  يوگغورد  هیصان  نامه  (- » هیآ 16 )
نیا امش  زا  یـسک  هچ  دومرف : شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دش  لزان  نمحرلا »  » هروس هک  یماگنه  میناوخ : یم یتیاور  رد 

؟ دناوخ یم شیرق  ياسؤر  رب  ار  هروس 
.دندوب كانمیب  شیرق  نارس  رازآ  زا  هک  ارچ  دندرک ، توکس  یمک  خساپ  رد  نارضاح 
 ... منک یم ار  راک  نیا  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  دوعسم » نب  هّللا  دبع  »
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هبعک درگ  رد  ار  اهنآ  دـمآ ، شیرق  نارـس  دزن  تساخرب و  دوب  فیعـض  ینامـسج  رظن  زا  تشاد و  کـچوک  يا  هثج هک  دوعـسم  نبا 
.درک زاغآ  ار  نمحرلا  هروس  توالت  دید ، عمج 

تمدـخ هب  نایرگ  دوعـسم  نبا  تشگ ! يراج  نوخ  و  دـش ، هراپ  وا  شوگ  هک  دز  وا  تروص  هب  یلیـس  نانچ  تساخرب و  لهج » وبا  »
دش لزان  لیئربج  ناهگان  دش ، تحاران  داتفا ، وا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مشچ  هک  یماگنه  دمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

.دوب رورسم  نادنخ و  هک  یلاح  رد 
؟ تسا نایرگ  دوعسم  نبا  هک  یلاح  رد  يدنخ  یم ارچ  لیئربج  يا  دومرف :

.تسناد یهاوخ  ار  نآ  لیلد  يدوز  هب  درک : ضرع 
، درک یم شدرگ  ناکرشم  ياه  هتـشک نایم  رد  دوعـسم  نبا  دندش  زوریپ  ردب  گنج  زور  ناناملـسم  هک  یماگنه  تشذگ ، ارجام  نیا 

ریسفت هدیزگرب  تفرگ  رارق  وا  هنیس  يور  دوعسم  نبا  دیشک ، یم ار  دوخ  ياهـسفن  نیرخآ  هک  یلاح  رد  داتفا ، لهج  وبا  هب  شمـشچ 
545 ص : ج5 ، هنومن ،

ولعی و ال مالـسالا  : » تفگ دوعـسم  نبا  يا ! هتفرگ رارق  يدـنلب  هاگیاج  رب  زیچان ! ناپوچ  يا  تفگ : داتفا ، وا  هب  شمـشچ  هک  یماگنه 
«. تفرگ دهاوخن  يرترب  مالسا  رب  يزیچ  دریگ و  یم يرترب  مالسا  هیلع  یلعی 

یماگنه مگرم ! لاح  رد  یتح  دوبن و  رتضوغبم  وا  زا  نم  رظن  رد  یگدنز  رد  يدـحا  وگب : دّـمحم  تتـسود  هب  تفگ : وا  هب  لهج  وبا 
رد وا  هک  ارچ  دوب ، رتدـب  یـسوم  نوعرف  زا  نم ، ناـمز  نوعرف  دومرف : دیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  شوـگ  هب  نخـس  نیا  هک 
ارم رس  تفگ : درک و  دوعسم  نبا  هب  ور  لهج  وبا  سپس  دش ! رتشیب  شنایغط  نیا  یلو  مدروآ ، نامیا  نم  تفگ : رمع  تاظحل  نیسپاو 

لوسر تمدخ  هب  درادرب و  ار  نآ  تسناوت  یمن درک  ادج  ار  شرس  دوعـسم  نبا  هک  یماگنه  تسا ، رتزیت  هک  نک  عطق  ریـشمش  نیا  اب 
.تفای ققحت  زین  ایند  نیا  رد  هیآ  نومضم  و  دروآ ، ربمایپ  تمدخ  دیشک و  نیمز  يور  تفرگ و  ار  وا  رس  شیپ  يوم  دروآ - ادخ 

545 ص :  ۀیآ 17 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

ترـضح هک  یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  لهج  وبا  يزور  تسا : هدـمآ  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  هیآ 17 -) )
؟ مدرکن یهن  راک  نیا  زا  ار  وت  نم  رگم  دز  ادص  دوب ، زامن  لوغشم  میهاربا  ماقم  کیدزن 

.دنار دوخ  زا  ار  وا  دز و  گناب  وا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح 
رتـشیب همه  زا  نیمزرـس  نیا  رد  نم  هریـشع  موق و  یناد  یمن وت  ینار ؟ یم ارم  و  ینز ، یم گـناب  نم  رب  دّـمحم ! يا  تفگ : لـهج  وـبا 

.تسا
(. هیدان عدیلف   ) دنک شیرای  ات  دنزب » ادص  دهاوخ  یم ار  هک  ره  سپس  : » دش لزان  ثحب  دروم  هیآ  اجنیا  رد 

545 ص :  ۀیآ 18 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

(. ۀینابزلا عدنس   ) دننکفا خزود  هب  ار  وا  ات  مینز » یم ادص  ار  خزود  نارومأم  يدوز  هب  مه  ام  (- » هیآ 18 )
نافوط کی  طسو  رد  یهاک  رپ  نوچمه  باذـع  نارومأم  لاگنچ  رد  و  تسین ، هتخاس  يراک  ربخ  یب لـفاغ  نیا  زا  هک  دوش  مولعم  اـت 

! تسا نیگمهس 
546 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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546 ص :  ۀیآ 19 .....  (: 96) قلعلا ةروس 

كرت رب  رارـصا  درادنپ و  یم رگنایغط  نآ  هک  تسین » نانچ  : » دیامرف یم تسا ، هدجـس  هیآ  هک  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 19 -) )
(. الک  ) دراد وت  هدجس 

«. 1 ( » برتقا دجسا و  هعطت و  ال  « ) يوج بّرقت  ادخ ) هب   ) امن و هدجس  نکم و  تعاطا  ار  وا  زگره  »
اب وت  دننک ، داجیا  عنام  دنزادنیب و  گنس  تنیئآ  تفرشیپ  هار  رد  ای  و  دنوش ، وت  هدجـس  عنام  دنناوتب  هک  دننآ  زا  رتکچوک  اه  لهج وبا 

.وش رتکیدزن  کیدزن و  دوخ  يادخ  هب  زور  ره  رادرب و  ماگ  ریسم  نیا  رد  هدجس ، تدابع و  شیاین و  راگدرورپ و  رب  لکوت 
ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  اذـل  و  تسادـخ ، هاگرد  رد  ناسنا  برق  ثعاب  هدجـس »  » هک دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  انمض 

«. دشاب هدجس  رد  هک  تسا  ینامز  دنوادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن  : » دومرف هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
« مجنلا  » و تلصف »  » و هدجس » ملا   » میراد نآرق  رد  بجاو  هدجس  راهچ  مالّـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  تایاور  قبط  میناد  یم هتبلا 

.تسا بحتسم  نآرق  ياه  هدجس هیقب  و  قلع ) هروس   ) اجنیا رد  و 
« قلع هروس  نایاپ  »

__________________________________________________

 ].....[ .دراد بجاو  هدجس  هیآ  نیا  ( 1)
547 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

547 ص :  [ ..... 97  ] ردق هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 5  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

547 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

تاکرب و ردق و  بش  تیمها  نایب  سپس  و  تسا ، ردق  بش  رد  دیجم  نآرق  لوزن  نایب  تسادیپ  شمان  زا  هکنانچ  هروس  نیا  ياوتحم 
.نآ راثآ 

یسک شاداپ  دنک  توالت  ار  نآ  سک  ره  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 
«. تسا هتشاد  ایحا  ار  ردق  بش  و  هتفرگ ، هزور  ار  ناضمر  هام  هک  دراد  ار 

گرزب ار  نآرق  دناشوپ ، یم لمع  هماج  شیاوتحم  هب  دمهف و  یم دناوخ و  یم هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تلیـضف  همه  نیا  تسا  حضاو 
.دنک یم هدایپ  یگدنز  رد  ار  شتایآ  درمش و  یم

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

547 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 97) ردقلا ةروس 
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هدش لزان  ناضمر  كرابم  هام  رد  دـیجم  نآرق  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا  نآرق ! لوزن  بش  ردـق  بش  هیآ 1 -) )
(. 185 هرقب / « ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  : » تسا

.دیدرگ لزان  هام  نیا  رد  نآرق  مامت  هک  تسا  نآ  ریبعت  نیا  رهاظ  و 
548 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق ] نآ -[  ام  : » دیامرف یم ردق  هروس  هیآ  نیتسخن  رد  و 

(. ردقلا ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  « ) میدرک
شدوخ هب  ار  نآ  لوزن  دـنوادخ  هک  تسا  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  تمظع  هب  هراشا  میدرک ) لزان  ار  نآ  ام  « ) هانلزنا اـنا   » هب ریبعت 

.تسا هداد  تبسن 
رب يرگید  لیلد  دوش  یم نییعت  بش  نآ  رد  لاس  ماـمت  رد  اـهناسنا  تشونرـس  تاردـقم و  هک  یبش  ناـمه  ردـق »  » بش رد  نآ  لوزن 

«. 1  » تسا ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  ندوب  زاس  تشونرس 
؟ تسا بش  مادک  اما  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  رد  ردق  بش  هک  دوش  یم يریگ  هجیتن هرقب  هروس  هیآ  اب  هیآ  نیا  ندرک  همیمض  زا 

بـش ناضمر و  هام  رخآ  ههد  رد  هک  تسا  نیا  تایاور  رد  فورعم  روهـشم و  یلو  دوش ، یمن هدافتـسا  دروم  نیا  رد  يزیچ  نآرق  زا 
.هدش هیکت  موس  تسیب و  بش  يور  رتشیب  يددعتم  تایاور  رد  هتبلا  تسا  موس  تسیب و  ای  مکی ، تسیب و 

تسیب و بش  رد  نآ  میکحت  مهدزون و  بش  رد  تاردـقم  ریدـقت  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
.دوش یم عمج  تایاور  نیب  بیترت  نیا  هب  و  تسا » موس  تسیب و  بش  رد  اضما  و  مکی ،

548 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 97) ردقلا ةروس 

(. ردقلا ۀلیل  ام  كاردا  ام  و  ( »؟ تسیچ ردق  بش  یناد  یم هچ  وت  و  : » دیامرف یم ردق ، بش  تمظع  نایب  يارب  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
تایآ نیا  لوزن  زا  لبق  شا  هدرتسگ عیـسو و  ملع  نآ  اب  ربمایپ  یتح  هک  تسا  يردق  هب  بش  نیا  تمظع  هک  دهد  یم ناشن  ریبعت  نیا 

.دوبن فقاو  نآ  هب 

548 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 97) ردقلا ةروس 

(. رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  « ) تسا هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  : » دیوگ یم هلصافالب  و  هیآ 3 -) )
تدابع تلیـضف  ردـقلا و  ۀـلیل  تلیـضف  تایاور  و  تسا ، بش  نآ  يایحا  تدابع و  شزرا  رطاخ  هب  هاـم  رازه  زا  بش  نیا  ندوب  رتهب 

هعیش بتک  رد  هک  نآ ،
__________________________________________________

قبط رب  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  یهلا  ریدـقت  هک  ارچ  درادـن ، رایتخا  هلأسم  ناسنا و  هدارا  يدازآ  اب  يداضت  هنوگ  چـیه  رما  نیا  هتبلا  ( 1)
قیال هک  دنک  یم ردـقم  نآ  سک  ره  يارب  ینعی  .تساهنآ  لامعا  ّتین و  یکاپ  اوقت و  نامیا و  نازیم  و  دارفا ، ياهتقایل  اهیگتـسیاش و 

.تسا نآ 
549 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

.دنک یم دییأت  الماک  ار  ینعم  نیا  تسا  ناوارف  تنس  لها  و 
.دشاب رتالاب  رترب و  هام  رازه  زا  هک  دوش  یم ببس  نآ  رد  یهلا  تمحر  تاکرب و  لوزن  و  بش ، نیا  رد  نآرق  لوزن  نیا  رب  هوالع 
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دوب و هدرک  نت  رد  گنج  سابل  لیئارسا  ینب  زا  یکی  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  ریسافت  زا  یـضعب  رد 
دنتشاد وزرآ  دندرک و  بجعت  نارای  باحصا و  دوب ! هّللا  لیبس  یف  داهج  هدامآ ) ای   ) لوغـشم هتـسویپ  درواین و  نوریب  نت  زا  هام  رازه 

«. تسا رترب  هام  رازه  زا  ردق  بش   » هک درک  نایب  تشگ و  لزان  قوف  هیآ  دش ، یم رسیم  زین  اهنآ  يارب  يراختفا  تلیضف و  نانچ 

549 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 97) ردقلا ةروس 

: دیازفا یم هتخادرپ ، گرزب  بش  نآ  زا  يرتشیب  فیصوت  هب  سپس  هیآ 4 -) )
نذاب اهیف  حورلا  ۀـکئالملا و  لزنت  « ) دـنوش یم لزان  يراک  ره  ریدـقت )  ) يارب ناـشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  ناگتـشرف و  »

(. رما لک  نم  مهبر 
ربمغیپ نامز  هب  صوصخم  ردـق  بش  هک  دوش  یم نشور  دراد  رارمتـسا  رب  تلـالد  و  تسا ، عراـضم  لـعف  لّزنت »  » هک نیا  هب  هجوت  اـب 
.دوش یم رارکت  لاس  ره  رد  هک  موادم  تسا  یبش  رمتسم و  تسا  يرما  هکلب  هدوبن ، دیجم  نآرق  لوزن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 

هک تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هکناـنچ  ناگتـشرف ، قوف  اـم  تسا  یمیظع  قوـلخم  حور »  » زا روـظنم 
؟» تسا لیئربج  نامه  حور  ایآ  : » درک لاؤس  ترضح  نآ  زا  یصخش 

هکئالم دیامرف : یمن لاعتم  دنوادخ  رگم  تسا ، هکئالم  زا  مظعا  حور  و  تسا ، هکئالم  زا  لیئربج  : » دومرف خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
؟» دنوش یم لزان  حور  و 

لزاـن بش  نآ  رد  یتـکرب  ریخ و  ره  ندروآ  اهتـشونرس و  نییعت  ریدـقت و  يارب  ناگتـشرف  هـک  تـسا  نـیا  رما » لـک  نـم   » زا روـظنم 
.تسا روما  نیا  ماجنا  اهنآ  لوزن  زا  فده  و  دنوش ، یم

549 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 97) ردقلا ةروس 

علطم یتح  یه  مالس  « ) هدیپس عولط  ات  تمحر ) تکرب و  و   ) تمالـس زا  راشرـس  تسا  یبش  : » دیامرف یم هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 5 -) )
550 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  رجفلا .)

، دوش یم لزان  بش  نآ  رد  یهلا  تاکرب  تاریخ و  مه  تسا ، هام  رازه  لداعم  نآ  ءایحا  تداـبع و  مه  هدـش ، لزاـن  نآ  رد  نآرق  مه 
.دندرگ یم لزان  بش  نآ  رد  حور  ناگتشرف و  مه  و  ددرگ ، یم ناگدنب  لاح  لماش  شصاخ  تمحر  مه 

ریجنز رد  ناطیش  بش  نآ  رد  تایاور  زا  یضعب  قبط  یتح  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  تمحر  رون و  تمالس و  رس  ات  رس  تسا  یبش  نیا  ربانب 
.تمالس اب  مأوت  ملاس و  تسا  یبش  زین  رظن  نیا  زا  تسا و 

« ردق هروس  نایاپ  »
551 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

551 ص :  [ ..... 98  ] هنّیب هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 8  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 
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551 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

.دنک یم نشور  ياه  هناشن لئالد و  اب  نآ  ندوب  هتخیمآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  یناهج  تلاسر  هب  هراشا  هروس  نیا 
هورگ نآ  هک  دنک  یم صخشم  مالسا  ربارب  رد  ار  ناکرـشم  باتک و  لها  فلتخم  ياهیریگعـضوم  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  و 

نیرتدب دنتفرگ  شیپ  هانگ  كرـش و  رفک و  هار  هک  هورگ  نآ  و  دنتاقولخم ، نیرتهب  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک 
.دنوش یم بوسحم  تاقولخم 

« ۀمّیق  » و نکی » مل   » و ۀنّیب »  » هروس رتفورعم  همه  زا  اما  هدش ، باختنا  نآ  ظافلا  بسانت  هب  هک  تسا  يددعتم  ياهمان  ياراد  هروس  نیا 
.تسا

یتاکرب هچ  هروس  نیا  دنتـسناد  یم مدرم  رگا  : » هدـش لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هروس  نیا  توـالت  تلیـضف  رد 
توالت ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  هعازخ »  » هلیبق زا  يدرم  دـنتخادرپ !» یم نآ  نتفرگ  ارف  هب  هدرک ، اـهر  ار  لاوما  هداوناـخ و  دراد 

؟ دراد یشاداپ  رجا و  هچ  نآ 
زا برقم  ناگتـشرف  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، ناشلد  رد  دـیدرت  کش و  هک  یناسک  هن  و  دـنک ، یمن تئارق  ار  نآ  یقفانم  چـیه  : » دومرف

ار نآ  سک  ره  دـننک ، یمن یتسـس  نآ  توـالت  رد  يا  هظحل و  دـنناوخ ، یم ار  نآ  تسا  هدـش  هدـیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  هک  زور  نآ 
552 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

و دنبلطب ، وا  يارب  تمحر  شزرمآ و  و  دـننک ، ظفح  ار  وا  يایند  نید و  هک  دـنک  یم رومأم  ار  یناگتـشرف  دـنوادخ  دـناوخب  بش  رد 
«. دنهد یم وا  هب  باوث  دزاس  یم کیرات  ار  نآ  بش  دنک و  یم نشور  ار  نآ  زور  هچنآ  هزادنا  هب  دناوخب  زور  رد  رگا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

552 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

نارفاک : » دیوگ یم هتخادرپ ، مالـسا  روهظ  زا  لبق  برع  ناکرـشم  و  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  عضو  هب  هروس  زاغآ  رد  هیآ 1 -) )
اورفک نیذلا  نکی  مل  « ) دـیایب اهنآ  يارب  ینـشور  لیلد  ات  دـنراد  یمن رب  دوخ  نییآ  زا  تسد  دـنتفگ ): یم  ) ناکرـشم باتک و  لها  زا 

(. ۀنیبلا مهیتأت  یتح  نیکفنم  نیکرشملا  باتکلا و  لها  نم 

552 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

زا رهطم  ةرهطم .) افحـص  اولتی  هللا  نم  لوسر  « ) دناوخب اهنآ ) رب   ) ار یکاپ  ياه  هفیحـص هک  دیایب )  ) ادـخ يوس  زا  يربمایپ  (- » هیآ 2 )
.سنا نج و  نیطایش  تلاخد  غورد و  كرش و 

552 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

! باتک لها  دننام  دندرواین  نامیا  دمآ  هک  یماگنه  یلو  دشاب » یشزرارپ  حیحـص و  ياه  هتـشون نآ  رد   » هک یئاه  هفیحـص هیآ 3 -) )
(. ۀمیق بتک  اهیف  )
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552 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

باتک لوزن  وا و  روهظ  زا  دعب  یلو  دنتشاد ، ار  یئاعدا  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  روهظ  زا  لبق  اهنآ  يرآ ! هیآ 4 -) )
نشور لیلد  هکنآ  زا  دعب  رگم  ندرکن فالتخا  باتک  لها  و   » دندرک فالتخا  ادخ  نید  رد  اهنآ  و  دش ، ضوع  هنحـص  شینامـسآ 

(. ۀنیبلا مهتءاج  ام  دعب  نم  الا  باتکلا  اوتوا  نیذلا  قرفت  ام  و  « ) دمآ اهنآ  يارب  راکشآ ) نیتسار و  ربمایپ  (و 
قفاوم هک  دمآ  اهنآ  يارب  یباتک  دنوادخ  فرط  زا  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  هیآ 89  هرقب  هروس  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  قوف  هیآ 

لبق زا  هک  ار  يربمایپ  باتک و  نیا  هک  یماـگنه  دـنداد ، یم حـتف  دـیون  دوخ  هب  نآ  زا  شیپ  و  دنتـشاد ، دوخ  اـب  هک  دوب  یئاـه  هناـشن
553 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  داب !» نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش ، رفاک  دمآ  اهنآ  دزن  دندوب  هتخانش 

رتهاـگآ رتملاـع و  دوـخ  زا  ار  باـتک  لـها  هک  برع  ناکرـشم  اتدـعاق  و  دنتـشاد ، ار  يروـهظ  نـینچ  راـظتنا  باـتک  لـها  مـیناد  یم
نافلاخم فص  هب  دنداد و  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  ناشیاهوزرآ  ققحت  زا  دعب  یلو  .دندوب  ادصمه  اهنآ  اب  همانرب  نیا  رد  زین  دنتـسناد  یم

.دنتسویپ

553 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

فالتخا دـیدج  نییآ  نیا  رد  ارچ  دـیوگ : یم هداد ، رارق  تمالم  دروم  ار  ناکرـشم »  » اـهنآ عبت  هب  و  باـتک » لـها   » سپـس هیآ 5 -) )
دنتسرپب ار  ادخ  هک  نیا  زج  دوب  هدشن  هداد  اهنآ  هب  يروتسد   » نییآ نیا  رد  هک  یلاح  رد  دندش  رفاک  یضعب  نمؤم و  یـضعب  دندرک ،

ام و  « ) دـنزادرپب ار  تاکز  دـنراد و  اپ  رب  ار  زامن  دـندرگزاب  دـیحوت  هب  كرـش  زا  دـننک و  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد 
(. ةاکزلا اوتؤی  ةالصلا و  اومیقی  ءافنح و  نیدلا  هل  نیصلخم  هللا  اودبعیل  الا  اورما 

(. ۀمیقلا نید  کلذ  و  « ) رادیاپ میقتسم و  نییآ  تسا  نیا  و  : » دیازفا یم سپس 
يروما اهنیا  و  هدماین ، نآ  دننام  تاکز و  زامن و  صلاخ و  دیحوت  زج  يروتـسد  مالـسا  نییآ  رد  هک  تسا  نیا  اورما » ام  و   » زا روظنم 

؟ دننک یم فالتخا  نآ  شریذپ  رد  دننز و  یم زابرس  نآ  لوبق  زا  ارچ  هدش ، هتخانش  دنتسه 
رد ار  دوخ  نییآ  نید و  دننک و  شتـسرپ  ار  ادخ  هک  دـندوب  هدـش  رومأم  اهنآ  ینعی  تسا ، تعیرـش  نید و  هعومجم  نید »  » زا روظنم 

.دننادرگ صلاخ  تاهج  مامت 
( قلخ هب  هجوت   ) تاکز و  قلاخ ) هب  هجوت   ) زامن صلاخ و  دیحوت  ینعی  لوصا  نیا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ۀمیقلا » نید  کلذ  و   » هلمج

.دراد رارق  یمدآ  ترطف  نتم  رد  اهنیا  تفگ : ناوت  یم هکلب  تسا ، نایدا  همه  ياج  رب  اپ  تباث و  لوصا  زا 
وا تخانش  تفرعم و  معنم و  رکـش  هب  توعد  ار  وا  شترطف  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دیحوت  هلأسم  رب  ناسنا  تشونرـس  وسکی  زا  اریز 

.دناوخ یم ارف  نامورحم  کمک  يوس  هب  ار  وا  ناسنا  تیندم  یعامتجا و  حور  موس  يوس  زا  و  دنک ، یم
554 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

554 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

لیلد هک  دندوب  نیا  راظتنا  رد  ناکرـشم  باتک و  لها  رافک  هک  دوب  هدمآ  هتـشذگ  تایآ  رد  تاقولخم ! نیرتدـب  نیرتهب و  هیآ 6 -) )
.دیایب اهنآ  غارس  دنوادخ  يوس  زا  ینشور 
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.دنک یم هراشا  اهنآ  زا  کی  ره  راک  ماجنا  رس  و  یهلا ، توعد  نیا  ربارب  رد  نانمؤم »  » و نارفاک »  » هورگ ود  هب  اجنیا  رد 
اهنآ دـننام ، یم نآ  رد  هنادواج  دـنخزود ، شتآ  رد  دـیدج ) نییآ  نیا  هب   ) ناکرـشم باـتک و  لـها  زا  نارفاـک  : » دـیامرف یم تسخن 

(. ۀیربلا رش  مه  کئلوا  اهیف  نیدلاخ  منهج  ران  یف  نیکرشملا  باتکلا و  لها  نم  اورفک  نیذلا  نا  «! ) دنتاقولخم نیرتدب 
ریغ ناگدنبنج و  مامت  نایم  رد  دهد  یم ناشن  هک  تسا  يا  هدنهد ناکت  ریبعت  دنتاقولخم ) نیرتدب  اهنآ  « ) ۀیربلا رـش  مه  کئلوا   » ریبعت

دنهن یم ماگ  تلالـض  رد  هدرک  اهر  ار  تسار  هار  تجح  مامتا  قح و  حوضو  زا  دـعب  هک  یناـسک  زا  رتدورطم  يدوجوم  ناگدـنبنج 
.دوش یمن تفای 

املع و ینامـسآ و  باتک  ياراد  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  زین  هیآ  نیا  رد  ناکرـشم »  » رب باتک » لها   » نتـشاد مدـقم 
.دوب رتدب  رت و  تشز اهنآ  تفلاخم  نیا  ربانب  دوب ، هدمآ  احیرص  اهنآ  بتک  رد  مالسا  ربمغیپ  ياه  هناشن دندوب و  نادنمشناد 

554 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

یناسک : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  دـنراد  رارق  يدوعـص  سوق  رد  دنتـسه و  اهنآ  لباقم  هطقن  هک  مود  هورگ  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 7 -) )
ریخ مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  « ) دنتـسه ادخ  تاقولخم  نیرتهب  دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک 

(. ۀیربلا
هک ارچ  دنرتالاب ، رترب و  ناگتشرف  زا  یتح  لمعلا  حلاص  نمؤم و  ياهناسنا  هک  دهد  یم ناشن  یبوخ  هب  ۀیربلا » ریخ  مه  کئلوا   » ریبعت

.دشاب یم ینعم  نیا  رب  هاوگ  زین  ءارسا  هروس  هیآ 70  دننام  نآرق  رگید  تایآ  تسین ، نآ  رد  یئانثتسا  چیه  و  تسا ، قلطم  هیآ 
555 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

555 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 98) ۀنیبلا ةروس 

هراشا

: دنک یم نایب  نینچ  هاتوک  هلمج  دنچ  رد  ار  اهنآ  شاداپ  سپس  هیآ 8 -) )
رد هشیمه  هک ) یلاح  رد   ) تسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا  نادـیواج  تشهب  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  شاداـپ  »

(. ادبا اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  ندع  تانج  مهبر  دنع  مهؤازج  « ) دننام یم نآ 
(. هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر  « ) دندونشخ ادخ  زا  اهنآ  مه )  ) تسا و دونشخ  اهنآ  زا  ادخ  مه  »

نیمه هک  ارچ  هبر .) یشخ  نمل  کلذ  « ) دسرتب شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ریظن ) یب مهم و  ياهشاداپ  الاو و  ماقم   ) نیا «و 
.تسا حلاص  لامعا  اوقت و  تعاطا و  هنوگره  يوس  هب  تکرح  هزیگنا  سرت 

، دنا هداد ماجنا  هتساوخ  وا  هچ  ره  هک  ارچ  تسا  یضار  اهنآ  زا  ادخ  و  هداد ، اهنآ  هب  دنا  هتـساوخ هچ  ره  هک  ارچ  دنیـضار  ادخ  زا  اهنآ 
دوبعم و ياضر  لوبق و  دروم  دنک  ساسحا  هک  رتالاب  رترب و  نیا  زا  یتذـل  هچ  هدرک ، رظن  فرـص  شفطل  هب  هدوب  یـشزغل  مه  رگا  و 

.تسا هدیدرگ  لصاو  وا  ياقل  هب  و  هدش ، عقاو  شبوبحم 
! تسا وت  ياقل  یبقع  ایند و  ام  دوصقم  یبلطم  يدارم و  وت  زا  سک  ره  دراد 

.تسا بوبحم  ياقل  ادخ و  ياضر  شناج  تشهب  یلو  تسا ، ناهج  نآ  نادیواج  ياهغاب  ناسنا ، مسج  تشهب  يرآ !
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555 ص :  دنا ..... ؟ هّیربلا ریخ  شنایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع 

ریخ مه  کئلوا   » هیآ هدش ، لقن  هعیش  فورعم  عبانم  رد  نینچمه  و  اهنآ ، فورعم  عبانم  تنس و  لها  قرط  زا  هک  یناوارف  تایاور  رد 
.تسا هدش  ریسفت  وا  ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  دنتسه ) ادخ  تاقولخم  نیرتهب  اهنآ  « ) ۀیربلا

لزان ۀیربلا » ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا   » هیآ یتقو  هک  تسا  هدمآ  سابع » نبا   » زا روثنملا » ّردـلا   » ریـسفت رد 
: دومرف یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دش 

«. دونشخ امش  زا  ادخ  مه  دیتسه و  دونشخ  ادخ  زا  امش  مه  هک  دیشاب  یم تمایق  رد  وت  نایعیش  وت و  نآ  »
556 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هک  دنک  یم لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هیودرم » نبا   » زا يرگید  ثیدح  رد  هدربمان 

: دیامرف یم هک  يا  هدینشن ار  ادخ  نخس  نیا  ایآ  : » دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 
رانک امش  نم و  هاگ  هدعو و  دیتسه ، وت  نایعیـش  وت و  نیا  دنتاقولخم ؟ نیرتهب  دنا  هداد ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

هتخانـش دیفـس و  یناـشیپ  هک  یلاـح  رد  دـیوش  یم توعد  امـش  میآ و  یم اـهتما  باـسح  يارب  نم  هک  یماـگنه  تسا ، رثوک  ضوح 
«. دیا هدش

هتفریذپ مالسا  ياملع  نادنمشناد و  بلاغ  يوس  زا  هک  تسا  روهشم  فورعم و  رایسب  ثیداحا  زا  قوف  ثیدح  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
.شناوریپ مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  ریظن  یب گرزب و  تسا  یتلیضف  نیا  و  هدش ،

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـصع  نامه  زا  هعیـش »  » هژاو هک  دوش  یم راکـشآ  تقیقح  نیا  یبوخ  هب  تاـیاور  نیا  زا  اـنمض 
نامگ هک  اهنآ  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  صاـخ  ناوریپ  هب  هراـشا  و  دـش ، رـشن  نیملـسم  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  هلیـسو 

.دنهابتشا رد  تخس  هدمآ  دوجو  هب  دعب  اهنرق  هک  تسا  یتاریبعت  زا  هعیش »  » ریبعت دننک  یم
« هنّیب هروس  نایاپ  »

557 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

557 ص :  [ ..... 99  ] هلزلز هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 8  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

557 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

: دنز یم رود  روحم  هس  رب  اتدمع  هروس  نیا  بلاطم 
یمدآ لامعا  مامت  هب  نیمز  تداهـش  زا  نخـس  نآ  لابند  هب  و  دـنک ، یم ثحب  تمایق  عوقو  ياه  هناشن و  ۀـعاسلا » طارـشا   » زا تسخن 

.تسا هدمآ 
.دیوگ یم نخس  دوخ  لامعا  هب  سک  ره  ندیسر  و  راکدب »  » و راکوکین »  » هورگ ود  هب  مدرم  میسقت  زا  رگید  شخب  رد 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدمآ ، یمالـسا  تایاور  رد  یمهم  تاریبعت  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 
نآرق مراهچ  کی  هک  تسا  یسک  هزادنا  هب  وا  شاداپ  و  هدرک ، تئارق  ار  هرقب  هروس  ییوگ  دنک  توالت  ار  نآ  سک  ره  : » میناوخ یم

هنومن ریسفت  www.Ghaemiyeh.comهدیزگرب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2656زکرم  هحفص 2606 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دشاب هدرک  توالت  ار 
هک ارچ  دیوشن ، هتـسخ  ضرالا » تلزلز  اذا   » هروس توالت  زا  زگره  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 
ات ایند  تافآ  زا  یتفآ  هقعاص و  هب  و  دریم ، یمن نآ  اب  و  دوش ، یمن راتفرگ  هلزلز  هب  زگره  دـناوخب  هلفاـن  ياـهزامن  رد  ار  نآ  سک  ره 

«. دش دهاوخن  راتفرگ  گرم  ماگنه 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

557 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

558 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ثداوح  زا  یضعب  نایب  اب  هروس  نیا  زاغآ  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  هیآ 1 -) )
هزرل هب  ادـیدش  نیمز  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم تسخن  تسا ، هارمه  زیخاتـسر  عورـش  ناـهج و  نیا  ناـیاپ  كانتـشحو  زیگنا و  لوه 

(. اهلازلز ضرالا  تلزلز  اذا  « ) دیآرد
ینعی دوهعم  هلزلز  هب  هراشا  ای  و  تسا - یعطقم  یعـضوم و  هک  یلومعم  ياه  هلزلز فالخ  رب  تسا - نیمز  هرک  ماـمت  هلزلز  اـی  نآ  و 

.تسا زیخاتسر  هلزلز 

558 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

(. اهلاقثا ضرالا  تجرخا  و  « ) دزاس جراخ  ار  شنیگنس  ياهراب  هک ) دوش  ور  ریز و  نانچ   ) نیمز و  (- » هیآ 2 )
باترپ جراخ  هب  اهربق  نورد  زا  زیخاتـسر  هلزلز  اب  هک  دنتـسه  اـهناسنا  نیمز ) نیگنـس  ياـهراب  « ) لاـقثا  » زا روظنم  دـنا : هتفگ یـضعب 

.دنوش یم
.ددرگ یم ربخ  یب ناتسرپ  ایند  ترسح  هیام  و  دزیر ، یم نوریب  ار  دوخ  نورد  ياهجنگ  دنا : هتفگ رگید  یضعب  و 

ماگنه هب  نآ  زا  یمک  الومعم  هک  تسا  نیمز  نورد  باذـم  نیگنـس و  داوم  نداتـسرف  نوریب  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
.دوش یم باترپ  نوریب  هب  میظع  هلزلز  نآ  لابند  هب  تسا  نیمز  نورد  رد  هچنآ  ناهج  نایاپ  رد  دزیر ، یم نوریب  اه  هلزلز اهناشفشتآ و 

.تسین دیعب  زین  ریسفت  هس  نایم  عمج  دنچ  ره  تسا  رتبسانم  لوا  ریسفت 

558 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

هچ ار  نیمز  دـیوگ : یم و ) دوش ، یم شحوـتم  تخـس  هقباـس ، یب هنحـص  نیا  ندـید  زا   ) ناـسنا  » زور نآ  رد  لاـح ، ره  هب  هیآ 3 -) )
؟ دزرل یم هنوگ  نیا  هک  دوش » یم

(. اهل ام  ناسنالا  لاق  (و 
صوصخم زور  نآ  رد  نیمز  لاوحا  عاضوا و  زا  بجعت  اریز  دوش ، یم لماش  ار  ناگمه  هک  دراد  يا  هدرتسگ ینعم  اجنیا  رد  ناسنا » »

.تسین نارفاک  هب 
.دهد یم خر  ناهج  نایاپ  رد  میظع  هلزلز  اریز  تسا ، ناهج  نایاپ  هخفن  هک  تسا  یلوا  هخفن  نآ  زا  یشان  لاؤس  و  بجعت ، نیا 

.تسا نآ  نورد  باذم  داوم  اهجنگ و  نداعم و  نیمز  لاقثا  زا  روظنم  تروص  نیا  رد  و 
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558 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

559 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک » یم وگزاب  ار  شیاهربخ  مامت  زور  نآ  رد  : » هک نیا  رتمهم  نآ  زا  و  هیآ 4 -) )
(. اهرابخا ثدحت  ذئموی  )

لامعا دوهش  نیرتمهم  زا  یکی  و  دزاس ، یم المرب  ار  همه  هدش ، عقاو  نیمز  هحفـص  رب  رـش ، ریخ و  لامعا  و  اهیدب ، اهیبوخ و  زا  هچنآ 
.تسام رظان  دهاش و  و  میهد ، یم ماجنا  نآ  رب  ار  دوخ  لامعا  ام  هک  تسا  ینیمز  نیمه  زور  نآ  رد  ناسنا 

رب هک  ار  ینز  درم و  ره  لامعا  هک  تسا  نیا  نیمز  نداد  ربخ  زا  روظنم  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
«! نیمز نداد  ربخ  تسا  نیا  داد ، ماجنا  ار  راک  نالف  زور  نالف  رد  صخش  نالف  دیوگ : یم دهد ، یم ربخ  دنا  هداد ماجنا  نیمز  يور 

559 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

نیمز و  اهل .) یحوا  کبر  ناب  « ) تسا هدرک  یحو  وا  هب  تراـگدرورپ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 5 -) )
.دنک یمن یهاتوک  نامرف  نیا  يارجا  رد 

کی قیرط  زا  زج  نیا  تسا و  نیمز  تعیبط  فالخ  رب  زیمآ  رارـسا  نتفگ  نخـس  نینچ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اجنیا  رد  یحوا »  » ریبعت
.تسین نکمم  یهلا  یحو 

559 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

ناشن اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دـنوش  یم جراخ  اهربق ) زا   ) هدـنکارپ ياههورگ  تروصب  مدرم  زور  نآ  رد  : » دـیامرف یم سپـس  هیآ 6 -) )
(. مهلامعا اوریل  اتاتشا  سانلا  ردصی  ذئموی  «! ) دوش هداد 

مّسجت هلأسم  رب  هک  تایآ  نیرتنشور  زا  یکی  هیآ  نیا  و  تسا ، لامعا  دوخ  هدهاشم  و  لامعا » مّسجت   » ینعم هب  مهلامعا » اوریل   » هلمج
ادیپ روضح  وا  ربارب  رد  دبای و  یم مّسجت  یبسانم  ياهتروص  هب  یمدآ  لامعا  زور  نآ  رد  ینعی  دوش  یم بوسحم  دراد  تلالد  لامعا 

.تسالب جنر و  ای  طاشن  هیام  نآ  اب  ینیشنمه  و  دنک ، یم

559 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

ره سپ  : » دـیامرف یم هدرک ، هراشا  راکدـب ، راکوکین و  رفاک ، نمؤم و  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  راـک  ماـجنا  رـس  هب  سپـس  هیآ 7 -) )
(. هری اریخ  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمف  « ) دنیب یم ار  نآ  دهد  ماجنا  ریخ  راک  يا  هّرذ نزو  مه  سک 

559 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 99) ۀلزلزلا ةروس 

(. هری اریخ  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمف  «! ) دنیب یم ار  نآ  هدرک  دب  راک  يا  هّرذ نزو  مه  سک  ره  و  (- » هیآ 8 )
560 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هدهاشم  و  لامعا » مسجت   » هلأسم رب  تسا  يددجم  دیکأت  زین  تایآ  نیا  رهاظ 

دوش یم مسجم  نآ  بحاص  ربارب  رد  دشاب  دب  ای  کین  راک  ینزوس  رـس  رگا  یتح  هک  تمایق ، زور  رد  دـب  کین و  زا  معا  لمع ، دوخ 
.دنک یم هدهاشم  ار  نآ  و 
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.تساهنزو نیرتکچوک  اجنیا  رد  ةّرذ »  » زا روظنم 
تقد و هداعلا  قوف  تمایق  رد  لامعا  یـسرباسح  رد  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  فلتخم  تایآ  زا  هک  قوف ، تایآ  زا  اهنت  هن 
رد دشاب و  دب ) ای  کین  لمع   ) یلدرخ هناد  ینیگنـس  هزادنا  هب  رگا  مرـسپ ! : » میناوخ یم نامقل  هروس  هیآ 16  رد  دوش ، یم یفاکشوم 

قیقد و دنوادخ  دروآ ، یم یسرباسح  يارب  تمایق ) رد   ) ار نآ  دنوادخ  ددرگ ، ناهنپ  نیمز  ای  اهنامسآ  زا  يا  هشوگ رد  ای  یگنس  لد 
«. تسا هاگآ 

: هک دهد  یم رادشه  تایآ  نیا  انمض  دوش ، یم هبساحم  اهراک  نیرتکچوک  گرزب  یسرباسح  نآ  رد  هک  دهد  یم ناشن  تاریبعت  نیا 
دشاب هچ  ره  دریگ  یم رارق  یهلا  هبساحم  دروم  هک  يزیچ  کچوک ، ار  ریخ  لامعا  هن  و  دنرمـشب ، تیمها  مک  ار  کچوک  ناهانگ  هن 

.تسین تیمها  مک 
.دراد زاب  داسف  رش و  هنوگره  زا  و  دراداو ، قح  ریسم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاک  تایآ  نیا  ياوتحم  هب  قیمع  نامیا  یتسار  هب 

« هلزلز هروس  نایاپ  »
561 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

561 ص :  [ ..... 100  ] تایداع هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 11  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

561 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

رفک و نوچمه  ناسنا  عون  ياهفعـض  زا  يا  هراپ زا  نخـس  نآ  زا  دعب  و  دنک ، یم رکذ  ار  يا  هدننک رادیب  ياهدـنگوس  هروس  زاغآ  رد 
، ناگدـنب هب  دـنوادخ  یملع  هطاحا  و  داعم ، هلأسم  هب  یئایوگ  هاتوک و  هراشا  اب  ماـجنا  رـس  و  دروآ ، یم ناـیم  هب  یتسرپ  اـیند  لـخب و 

.دهد یم نایاپ  ار  هروس 
زا کی  ره  ددـع  هب  دـنک  توالت  ار  نآ  سک  ره  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هروس  نیا  توـالت  تلیـضف  رد 

.دوش یم هداد  وا  هب  هنسح  هد  دنراد  روضح  اجنآ  رد  دننک و  یم فقوت  هفلدزم »  » رد نابرق ) دیع  بش   ) هک ینایجاح 
، دـنک تموادـم  نآ  رب  و  دـناوخب ، ار  تاـیداعلا » و   » هروـس سک  ره  : » میناوـخ یم مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

«. دوب دهاوخ  وا  ناتسود  نایم  وا و  عمج  رد  دنک و  یم ثوعبم  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ 
دنراد نامیا  نآ  ياوتحم  مامت  هب  دنهد و  رارق  شیوخ  یگدنز  همانرب  ار  نآ  هک  تساهنآ  يارب  تلیضف  همه  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان 

.دننک یم لمع  و 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

561 ص :  لوزن ..... : نأش 

ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب : نینچ  ارجام  دش و  لزان  لسالسلا » تاذ   » گنج زا  دعب  هروس  نیا  هک : تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
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562
اب و  هدش ، عمج  سبای »  » نیمزرـس رد  راوس  رازه  هدزاود  هک  دنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ترجه  متـشه  لاس  رد 

یـشالتم ار  نیملـسم  تعامج  دـنناسرن و  لتق  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ات  هک  دـنا  هدرک دـهع  رگیدـکی 
غارس هب  هباحـص  زا  یـضعب  یگدرک  رـس  هب  ار  دوخ  نارای  زا  يریثک  عمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دننیـشنن ! ياپ  زا  دننکن 

رجاهم و زا  يریثک  هورگ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ ، ماجنا  رـس  دنتـشگزاب ، هجیتن  نودـب  یئاهوگتفگ  زا  دـعب  یلو  داتـسرف ، اـهنآ 
ار نمشد  ناهاگحبص  و  دنتفر ، یم هار  هنابش  دندرک و  تکرح  نمشد  هقطنم  يوس  هب  تعرسب  اهنآ  تشاد ، مازعا  اهنآ  دربن  هب  راصنا 
دندرک و هلمح  اهنآ  هب  هک  دوب  کیرات  اوه  زونه  دنتفریذپن  نوچ  دنتشاد  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالسا  تسخن  دنتفرگ ، هرصاحم  هقلح  رد 

.دنتفرگ تمینغ  هب  یناوارف  لاوما  و  دندرک ، ریسا  ار  ناشنادنزرف  نانز و  و  دنتشک ، ار  يا  هدع دنتسکش ، مه  رد  ار  نانآ 
زور نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  دندوب ، هتـشگنزاب  هنیدـم  هب  مالـسا  نازابرـس  زونه  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  تایداع  هروس 

.دومرف توالت  زامن  رد  ار  هروس  نیا  و  دمآ ، حبص  زامن  يارب 
رب مالّـسلا  هیلع  یلع  يرآ ، دومرف : میدوب ! هدینـشن  لاح  هب  ات  ام  هک  تسا  يا  هروس نیا  دـندرک : ضرع  باحـصا  زامن  ناـیاپ  زا  دـعب 
هب ناریسا  مئانغ و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دعب  زور  دنچ  داد - تراشب  نم  هب  هروس  نیا  ندروآ  اب  بشید  لیئربج  و  دش ، زوریپ  نانمـشد 

.دش دراو  هنیدم 

562 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

نابسا هب  دنگوس  : » دیامرف یم تسخن  هدش ، زاغآ  يرگرادیب  ياهدنگوس  اب  هروس  نیا  میتفگ  رادیب ! نارگداهج  هب  دنگوس  هیآ 1 -) )
(. احبض تایداعلا  و  « ) دنتفر یم شیپ  نانز  سفن  هک  یلاح  رد  نادهاجم )  ) هدنود

.دنگوس دننک  یم تکرح  ینم »  » يوس هب  نانز  سفن  رعشم »  » زا و  مارحلا » رعشم   » هب تافرع »  » نیمزرس زا  هک  نایجاح  نارتش  هب  ای 
.هدش دراو  زین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  و  دسر ، یم رظن  هب  رتبسانم  یتاهج  زا  ریسفت  نیا  و 

562 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

(. احدق تایروملاف   ) نابایب ياهگنـس  اب  ناشیاهمـس  دروخرب  رد  شتآ » هقرج  ناگدنزورفا  هب  دنگوس  و  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 2 -) )
563 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

اه هقرج نابایب  ياهگنـس  هب  اهنآ  ّمس  دروخرب  رثا  زا  هک  دننک  یم تکرح  دربن  نادیم  يوس  هب  تعرـس  اب  نانچ  هک  ینادهاجم  نابـسا 
رگید ياهگنس  هب  دروخرب  رثا  رب  هدیرپ و  اهنآ  ياپ  ریز  زا  اهگیر  اهگنس و  دنود و  یم جح  فقاوم  هب  تعرسب  هک  ینارتش  ای  درپ ، یم

.دنک یم هقرج  دیلوت 

563 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

(. احبص تاریغملاف  « ) مد هدیپس  ناروآ  موجه  هب  دنگوس  و  : » دیامرف یم دنگوس ، نیموس  رد  سپس  هیآ 3 -) )

563 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 
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موجه نمـشد  رب  نانچ  نآ  دـیازفا : یم هدرک ، هراشا  اهنآ  ياـهبکرم  نادـهاجم و  نیا  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  هب  سپـس  هیآ 4 -) )
(. اعقن هب  نرثاف  « ) دندنکارپ وس  ره  هب  رابغ  درگ و  هک   » دنرب یم عیرس 

.دوش یم هدنکارپ  وس  ره  زا  رابغ  درگ و  ینم ، يوس  هب  مارحلا  رعشم  زا  نایجاح  نارتش  موجه  رثا  رب  هک  نیا  ای 

563 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

(. اعمج هب  نطسوف  « ) دندش رهاظ  نمشد  نایم  رد  ناهگان )  ) و : » دیامرف یم اهنآ  ياهیگژیو  زا  یگژیو  نیرخآ  رد  و  هیآ 5 -) )
و دـندرب ، موجه  اهنآ  بلق  هب  هتفاکـش و  مه  زا  ار  نمـشد  فوفـص  هظحل  دـنچ  رد  هک  دوب  اسآ  قرب  هناریگلفاغ و  اهنآ  موجه  ناـنچ 

.تسا تعاجش  تماهش و  یگدامآ و  يرادیب و  لمع و  تعرس  نامه  هجیتن  نیا  و  دندرک ، یشالتم  مه  زا  ار  اهنآ  تیعمج 
.تسا ینم »  » بلق هب  رعشم »  » زا نایجاح  دورو  هب  هراشا  ای  و 

نینچمه و  تسا ، دـنگوس  هتـسیاش  نادـهاجم  ياهبـسا  ياهـسفن  یتح  هک  دراد  یتمظع  نانچ  نآ  داهج  هک  دوش  یم نشور  اجنیا  زا 
هنحـص رابغ  درگ و  يرآ  دـننک ، یم شخپ  اضف  رد  هک  يراـبغ  درگ و  نینچمه  و  اهگنـس ، هب  ناشمـس  دروخرب  زا  یـشان  ياـه  هقرج

.تسا تمظع  اب  شزرا و  رپ  مه  داهج 

563 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، تسا  هدش  دای  نآ  رطاخ  هب  اهدنگوس  هک  يزیچ  ینعی  مسق ، خساپ  هب  میظع  ياهدـنگوس  نیا  زا  دـعب  هیآ 6 -) )
(. دونکل هبرل  ناسنالا  نا  « ) تسا لیخب  ساپسان و  رایسب  شراگدرورپ  ياهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  املسم  »

564 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ایبنا  تامیلعت  یهلا و  فراعم  راونا  هک  یناسنا  نامه  هتفایان ، تیبرت  ناسنا  نامه 
« لیخب  » و ساپـسان »  » املـسم وا  تسا  هدومن  شکرـس  تاوهـش  زئارغ و  میلـست  ار  دوخ  هک  یناسنا  ناـمه  هرخـالاب  و  هتفاـتن ، شبلق  رب 

.تسا
.تسا رگنایغط  شکرس و  تسرپ  يوه  رورش  ياهناسنا  ینعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناسنا »  » ریبعت

564 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

سفن هب  تبـسن  ناـسنا  هک  ارچ  دیهـشل .) کـلذ  یلع  هنا  و  « ) تسا هاوـگ  ینعم  نیا  رب  زین )  ) دوـخ وا  و  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 7 -) )
یفخم دـناوت  یمن شیوخ  نادـجو  ادـخ و  زا  دـنک  ناـهنپ  دـناوتب  سک  ره  زا  ار  دوخ  ینورد  تافـص  رگا  و  دراد ، تریـصب  شیوخ 

! هن ای  دنک  فارتعا  تقیقح  هب  هاوخ  دراد ،

564 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

هب وا  یطارفا  دیدش و  هقالع  نیمه  و  دـیدشل .) ریخلا  بحل  هنا  و  « ) دراد لام  هب  دـیدش  هقالع  وا  و  : » دـیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 8 -) )
.دوش یم وا  نارفک  یساپسان و  لخب و  ببس  تورث  لام و 

ناسنا یلو  ددرگ ، تاریخ  عاونا  هلیسو  دناوت  یم و  تسا ، یبوخ  زیچ  دوخ  تاذ  دح  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لام »  » رب ریخ »  » قالطا
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.دریگ یم راک  هب  یگماک  دوخ  یهاوخ و  دوخ  ریسم  رد  و  هتشادزاب ، شیلصا  فده  زا  ار  نآ  لیخب  ساپسان و 

564 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

: دیامرف یم دیدهت ، اب  مأوت  يراکنا  ماهفتسا  کی  تروص  هب  سپس  هیآ 9 -) )
الف ا  « ) دـنوش یم هتخیگنارب  دنتـسه  اهربق  رد  هک  یناسک  مامت  زور  نآ  رد  دـناد  یمن تسرپایند ) لیخب و  ساپـسان و  ناسنا  نیا   ) ایآ »

(. روبقلا یف  ام  رثعب  اذا  ملعی 

564 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

« ددرگ یم راکـشآ  تسا  ءوس ) ریخ و  تاین  عضاوت ، ربک و  ایر ، صالخا و  نامیا ، رفک و  زا   ) اـه هنیـس نورد  رد  هچنآ  و  (- » هیآ 10 )
(. رودصلا یف  ام  لصح  (و 

564 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 100) تایداعلا ةروس 

نا  ) دـهد یم رفیک  اهنآ  هب  نآ  قبط  رب  و  تسا » ربخاب  الماک  ناـشتاین ) لاـمعا و  و   ) اـهنآ زا  ناـشراگدرورپ  زور  نآ  رد  (- » هیآ 11 )
(. ریبخل ذئمؤی  مهب  مهبر 

ماگنه هب  تمایق و  رد  یهاگآ  نیا  رثا  یلو  تسا  هاگآ  لـماک  روطب  نورب  نورد و  رارـسا  زا  لاـح  همه  رد  هشیمه و  دـنوادخ  يرآ !
ّدس دنشاب  هتشاد  نامیا  نآ  هب  یتسار  هب  رگا  هک  اهناسنا  همه  هب  تسا  يرادشه  نیا  .ددرگ و  یم رتراکـشآ  رترهاظ و  رفیک  شاداپ و 

.دنک یم داجیا  ناهانگ  نانآ و  نایم  رد  يدنمورین 
« تایداع هروس  نایاپ  »

565 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

565 ص :  [ ..... 101  ] هعراق هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 11  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

565 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

حیرـص يرادشه  راذنا و  و  هدنهد ، ناکت  ینایب  هدنبوک و  یتاریبعت  اب  دیوگ ، یم نخـس  نآ  تامدقم  داعم و  زا  یلک  روطب  هروس  نیا 
: دنک یم میسقت  هورگ  ود  هب  ار  اهناسنا  ماجنا  رس  و  نشور ، و 

و قح ، تمحر  راوـج  رد  شخبتیاـضر  رـسارس  یناگدـنز  ناشـشاداپ  و  تسا ، نیگنـس  یهلا  لدـع  نازیم  رد  ناـشلامعا  هک  یهورگ 
.منهج نازوس  غاد و  شتآ  ناشتشونرس  تسا و  نزو  مک  کبس و  ناشلامعا  هک  یهورگ 
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.تسا هدش  هتفرگ  نآ  لوا  هیآ  زا  هعراق »  » ینعی هروس  نیا  مان 
ار وا  لاعتم  دنوادخ  دناوخب  ار  هعراق  هروس  هک  یسک  : » میناوخ یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 

«. هّللا ءاش  نا  دراد  یم رود  مّنهج  كرچ  زا  تمایق  رد  ار  وا  و  دنک ، یم ظفح  وا  هب  ندروآ  نامیا  لاّجد و  هنتف  زا 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

565 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

(. ۀعراقلا « ) هدنبوک هثداح  نآ  : » دیامرف یم تسخن  تسا ، تمایق  فصو  رد  هک  هروس  نیا  هدنبوک ! هثداح  هیآ 1 -) )

565 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

(. ۀعراقلا ام  «! ) يا هدنبوک هثداح  هچ  و  (- » هیآ 2 )
566 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

566 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

(. ۀعراقلا ام  كاردا  ام  و   ) تسا تمایق  زور  نامه  هثداح  نآ  تسیچ ؟» هدنبوک  هثداح  هک  یناد  یم هچ  وت  و  (- » هیآ 3 )
هب هراشا  ریبعت  نیا  ایآ  هک  دـنا  هتخاسن نشور  تسرد  یلو  تسا ، تمایق  ياـهمان  زا  یکی  ۀـعراق »  » هک دـنا  هتفگ نارـسفم  زا  يرایـسب 

.دوش یم هدیبوک  مه  رد  ایند  ملاع  هک  دشاب  یم تمایق  تامدقم 
رطاخ هب  هدنبوک »  » هب ریبعت  و  تسا ، یتسه  ملاع  رد  نیون  حرط  و  ناگدرم ، ندش  هدـنز  هلحرم  ینعی  مود ، هلحرم  روظنم  هک  نیا  ای  و 

.دبوک یم ار  اهلد  زور  نآ  سرت  فوخ و  تشحو و  هک  تسا  نآ 
.تسا هدش  رکذ  رگیدکی  رس  تشپ  هثداح  ود  ره  تایآ  نیا  رد  دنچ  ره  دسر ، یم رظن  هب  رتبسانم  لوا  لامتحا  هتفر  مه  يور  یلو 

566 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

سانلا نوکی  موی  « ) دوب دنهاوخ  هدنکارپ  ياه  هناورپ دننام  مدرم  هک  يزور  : » دیوگ یم بیجع  زور  نآ  فیصوت  رد  سپس  هیآ 4 -) )
(. ثوثبملا شارفلاک 

ار دوخ  زین  ناراکدب  دـننازوس ، یم دـننکفا و  یم شتآ  هب  راو  هناوید ار  دوخ  الومعم  اه  هناورپ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هناورپ »  » هب هیبشت 
.دننکفا یم منهج  شتآ  رد 

566 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

: دیازفا یم هتفر ، زور  نآ  فاصوا  زا  رگید  یکی  غارس  هب  سپس  هیآ 5 -) )
(. شوفنملا نهعلاک  لابجلا  نوکت  و  «! ) ددرگ یم هدش  یجالح  نیگنر  مشپ  دننام  اههوک  «و 

یشالتم هدیبوک و  مه  رد  دعب  دنیآ  یم رد  تکرح  هب  تسخن  تمایق  هناتـسآ  رد  اههوک  نآرق  فلتخم  تایآ  قبط  هک  میا  هتفگ اقباس 
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یجالح نیگنر  ياهمـشپ  هب  هیبشت  ار  نآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  دنیآ  یم رد  نامـسآ  رد  يرابغ  تروص  هب  ماجنا  رـس  دـندرگ و  یم
.تساههوک ندش  یشالتم  هلحرم  نیرخآ  نیا  و  دشاب ، نایامن  اهنآ  زا  یگنر  اهنت  هک  ییاهمشپ  تسا ، هدرک  هدش 

566 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

نآ رد   ) هک یـسک  اما  : » دیامرف یم هتخادرپ ، هورگ  ود  هب  اهنآ  میـسقت  ناگدرم و  ندش  هدنز  رـشن و  رـشح و  هلحرم  هب  دعب  هیآ 6 -) )
(. هنیزاوم تلقث  نم  اماف  « ... ) تسا نیگنس  شلامعا  ياهوزارت  زور )

567 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

567 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

تیاضر و رسارس  هک  تسا  ترخآ  یگدنز  اهنت  و  ۀیـضار .) ۀشیع  یف  وهف  « ) دوب دهاوخ  هدننک  دونـشخ  یگدنز  کی  رد  (- » هیآ 7 )
لماوع زا  زاب  دـشاب  تمعنرپ  هّفرم و  ردـق  ره  اـیند  یگدـنز  هک  ارچ  دـشاب ، یم رطاـخ  تیعمج  هیاـم  تینما و  شمارآ و  يدونـشخ و 

.تسین یلاخ  يدونشخان 
شجنـس يوزارت  : » دومرف خـساپ  رد  دـندرک ، لاؤس  نازیم »  » ینعم زا  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

«. تسا لدع  نامه 
«. دنشجنس ياهوزارت  شنامدود  زا  ناماما  نانمؤم و  ریما  : » میناوخ یم یثیدح  رد  و 

نامه هب  و  دننک ، یم هضرع  اهنآ  رب  ار  ناشلامعا  اهناسنا و  هک  دنتسه  یئاهسایقم  یهلا  لدع  نیناوق  ای  هّللا  ءایلوا  دوجو  بیترت  نیا  هب 
.تسا نیگنس  ناشنزو  دنراد  تقباطم  دنراد و  تهابش  اهنآ  اب  هک  هزادنا 

.تسا لامعا  دوخ  ندوب  کبس  نیگنس و  ینعم  هب  نیزاوم »  » ندوب نیگنس  کبس و  هک  تسا  نشور  و 

567 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

(. هنیزاوم تفخ  نم  اما  و  « ... ) تسا کبس  شیاهوزارت  هک  یسک  اما  و  (- » هیآ 8 )

567 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

.دنک یم طوقس  نآ  رد  هک  ۀیواه .) هماف  « ) تسا خزود ] هیواه -[  شهاگهانپ  (- » هیآ 9 )
، دنرب یم هانپ  وا  هب  تالکـشم  رد  هک  نادـنزرف  يارب  تسا  یهاگهانپ  ردام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  قوف  هلمج  رد  ردام ) « ) ما  » هب ریبعت 

.دنبای یمن خزود  زج  نتفرگ  هانپ  يارب  یلحم  لمع  کبس  ناراکهنگ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد  و  دننام ، یم وا  دزن  و 

567 ص :  ۀیآ 10 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

(. ۀیه ام  كاردا  ام  و  ( !؟» تسیچ هیواه  یناد  یم هچ  وت  و  (- » هیآ 10 )
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567 ص :  ۀیآ 11 .....  (: 101) ۀعراقلا ةروس 

(. ۀیماح ران   ) اهناسنا همه  رّوصت  قوف  و  نازوس » تسا  یشتآ  (- » هیآ 11 )
« هعراق هروس  نایاپ  »

569 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

569 ص :  [ ..... 102  ] رثاکت هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 8  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

569 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

، دندرک یم رخافت  رگیدـکی  رب  موهوم  بلاطم  يرـس  کی  ساسا  رب  هک  تسا  يدارفا  تمالم  شنزرـس و  تسخن  هروس  نیا  ياوتحم 
اهتمعن زا  یـسرپزاب  لاؤس و  هلأسم  هنیمز  رد  يرادـشه  ماجنا  رـس  و  خزود ، شتآ  تمایق و  داعم و  هلأسم  هب  تبـسن  يرادـشه  سپس 

.دهد یم
.تسا هدش  هتفرگ  نآ  لوا  هیآ  زا  هروس  نیا  مان 

569 ص :  هروس .....  نیا  توالت  تلیضف  رد 

وا هب  ایند  رد  هک  ییاهتمعن  ربارب  رد  دنوادخ  دناوخب  ار  نآ  هک  یـسک  : » میناوخ یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
«. هدرک توالت  ار  نآرق  هیآ  رازه  یئوگ  هک  دهد  یم وا  هب  یشاداپ  دهد و  یمن رارق  باسح  دروم  ار  وا  هداد 

ار دوـخ  ناـج  حور و  دریگ و  راـک  هب  یگدـنز  هماـنرب  رد  دـناوخب و  ار  نآ  هک  تـسا  یـسک  نآ  زا  باوـث  هـمه  نـیا  تـسا  یهیدـب 
.دزاسب نآ  اب  گنهامه 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

569 ص :  لوزن ..... : نأش 

لاوما و ای  تیعمج  تارفن و  ترثک  اب  و  دندرک ، یم رخافت  رگیدکی  رب  هک  دش  لزان  یلئابق  هراب  رد  هروس  نیا  هک  دـندقتعم  نارـسفم 
ج5، هنومن ، ریـسفت  هدیزگرب  ناتـسروگ  هب  هلیبق  تارفن  رامآ  ندرب  الاب  يارب  هک  اجنآ  ات  دـندومن  یم تاهابم  نارگید  رب  دوخ  تورث 

570 ص :
.دنک یمن دودحم  ار  هیآ  موهفم  زگره  لوزن  نأش  نیا  هک  تسا  ملسم  یلو  دندرمش ! یم ار  هلیبق  ره  ناگدرم  ياهربق  دنتفر و  یم

570 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 
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دوخ هب  ار  امـش  رخافت ) و   ) یبلط نوزفا  : » دـیامرف یم راب  تمالم  ینحل  اـب  تسخن  هروس  زاـغآ  رد  رخاـفت ! رثاـکت و  يـالب  هیآ 1 -) )
(. رثاکتلا مکاهلا  « ) تسا هدومن ) لفاغ  ادخ  زا  و   ) هتشاد لوغشم 

570 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

هراشا

(. رباقملا مترز  یتح   ) دیدرک راختفا  نآ  هب  دیدرمشرب و  ار  دوخ  ناگدرم  روبق  و  دیتفر » اهربق  رادید  هب  هک  اجنآ  ات  (- » هیآ 2 )
! اتفگش : » دومرف رباقملا » مترز  یتح  رثاکتلا  مکاهلا   » توالت زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا 

دنا هداتفا یناسک  هدیـسوپ  ناوختـسا  دای  هب  یکاندرد  موهوم و  راختفا  هچ  و  یلفاغ ! ناگدننک  ترایز  هچ  و  يرود ! رایـسب  فده  هچ 
هب ایآ  دنرادن ، ناشلاح  هب  يدوس  هک  دنا  هداتفا یناسک  دای  هب  رود  هلـصاف  نیا  اب  يروآدای ! هچ  مه  نآ  دنا ، هدش كاخ  تساهلاس  هک 

ناهاوخ اهنآ  دنرمـش ؟ یم رایـسب  ار  دوخ  نیمودعم  ناگدرم و  دادعت  ندرمـش  اب  ای  و  دننک ؟ یم راختفا  شیوخ  ناردـپ  يدوبان  لحم 
هیام رگا  هدیـسوپ  داسجا  نیا  .هدـش  لدـبم  نوکـس  هب  ناشتاکرح  و  هتـسسگ ، مه  زا  ناشدوپ  راـت و  هک  دنتـسه  يداـسجا  تشگزاـب 

«! دندرگ راختفا  بجوم  ات  تسا  رتراوازس  دنشاب  تربع 

570 ص :  یشورف ..... ! رخف  رخافت و  همشچ  رس 

.تسا داعم  هب  نامیا  مدع  یهلا و  رفیک  شاداپ  هب  تبسن  ینادان  لهج و  نامه  رثاکت  رخافت و  یلصا  لماوع  زا  یکی 
رورغ و ربک و  نیا  رگید  لماوع  زا  شماجنا ، رـس  شیادیپ و  زاغآ  هب  شیاهیریذپ ، بیـسآ  اهفعـض و  هب  ناسنا  لهج  هتـشذگ  نیا  زا 

.تسا رخافت 
رخف رخافت و  هب  هانپ  دوخ  ياهتسکش  ندناشوپ  يارب  دارفا  هک  تساهتسکش ، زا  یـشان  تراقح  فعـض و  ساسحا  نامه  رگید  لماع 
رطاخ هب  رگم  دنک  یمن یـشورف  رخف  هب  ربکت  سک  چیه  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل  دـنرب و  یم یـشورف 

«. دبای یم دوخ  سفن  رد  هک  یّتلذ 

570 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

571 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هداد ، رارق  دیدش  دیدهت  دروم  نخس  نیا  اب  ار  اهنآ  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
(. نوملعت فوس  الک  « ) تسناد دیهاوخ  ار ) دوخ  موهوم  رخافت  نیا  هجیتن   ) يدوز هب  دیرادنپ  یم هک  تسین  نینچ  : » دیامرف یم

571 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

(. نوملعت فوس  الک  مث  « ) تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  دیرادنپ  یم امش  هک  تسین  نانچ  زاب  : » دیازفا یم دیکأت  يارب  زاب  هیآ 4 -) )
نیا ات  دندوب  کش  رد  ربق  باذع  هراب  رد  هتسویپ  ام  زا  یهورگ  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 
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مث : ) دیامرف یم سپـس  تسا ، ربق  باذع  نآ  زا  روظنم  نوملعت  فوس  الک  : ) دومرف هک  اجنآ  ات  دش ، لزان  رثاکتلا ) مکاهلا   ) هروس هک 
«. تسا تمایق  باذع  روظنم  نوملعت ) فوس  الک 

571 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

زا ار  امش  یبلط  نوزفا  دیتشاد » ترخآ ) هب   ) نیقیلا ملع  امش  رگا  دینک ) یم لایخ  امش  هک   ) تسین نانچ  : » دیازفا یم سپـس  هیآ 5 -) )
(. نیقیلا ملع  نوملعت  ول  الک   ) درک یمن لفاغ  ادخ 

.تسا هلحرم  هس  نآ  يارب  دوش و  یم هتفگ  نیقی »  » نامیا یلاع  هلحرم  هب  تایاور  قبط  تسا و  ّکش »  » لباقم هطقن  نیقی » »
دوجو هب  ملع  دود ، هدـهاشم  اب  هک  یـسک  دـننام  دروآ  ناـمیا  يزیچ  هب  فلتخم  لـئالد  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  نیقیلا و  ملع  - 1

.دنک یم ادیپ  شتآ 
.دنک یم هدهاشم  ار  شتآ  الثم  دوخ  مشچ  اب  دسر و  یم هدهاشم  هلحرم  هب  ناسنا  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  نیقیلا و  نیع  - 2

نیا و  ددرگ ، فصتم  شتآ  تافص  هب  و  دنک ، سمل  ار  نآ  شزوس  دوش و  شتآ  دراو  هک  تسا  یـسک  دننامه  نآ  نیقیلا و  قح  - 3
.تسا لاحم  ملع  نآ  فالخ  هک  نیا  هب  ملع  مولعم و  هب  ملع  هتفای : لیکشت  ملع  ود  زا  تقیقح  رد  هک  تسا ، نیقی  هلحرم  نیرتالاب 

571 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

(. میحجلا نورتل  « ) دید دیهاوخ  ار  منهج  امش  اعطق  : » دیازفا یم رتشیب  راذنا  دیکأت و  يارب  زاب  هیآ 6 -) )

571 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

(. نیقیلا نیع  اهنورتل  مث  « ) دید دیهاوخ  نیقیلا  نیع  هب  ار  نآ  نآ ) رد  دورو  اب   ) سپس (- » هیآ 7 )
572 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

572 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 102) رثاکتلا ةروس 

(. میعنلا نع  ذئموی  نلئستل  مث  « ) دش دیهاوخ  یسرپزاب  دیا  هتشاد هک  یئاهتمعن  زا  امش ) همه   ) زور نآ  رد  سپس  (- » هیآ 8 )
ای یهلا  تعاـطا  يارب  اـهنآ  زا  و  دـیا ؟ هدرک فرـصم  یهار  هـچ  رد  ار  دادادـخ  ياـهتمعن  نـیا  هـک  دـیزاس  نـشور  زور  نآ  رد  دـیاب 

؟ دیا هدومنن ادا  ار  نآ  قح  زگره  هتخاس  عیاض  ار  اهتمعن  ای  دیا ، هتفرگ کمک  شتیصعم 
و تیالو ، نآرق و  مالـسا و  ناـمیا و  نید و  دـننام  يونعم »  » زا معا  ار  یهلا  بهاوم  همه  هک  دراد  هدرتسگ  رایـسب  ینعم  کـی  میعن » »
نامیا و  » تمعن دـننام  دـنراد  يرتشیب  تیمها  هک  ییاهتمعن  اهتنم  دوش ، یم لماش  یعامتجا  يدرف و  زا  معا  ار  يدام »  » ياهتمعن عاونا 

؟ هن ای  هدش  ادا  اهنآ  قح  ایآ  هک  دوش  یم لاؤس  اهنآ  زا  رتشیب  تیالو »
« رثاکت هروس  نایاپ  »

573 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

573 ص :  [ ..... 103  ] رصع هروس 
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هراشا

تسا هیآ  ياراد 3  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

573 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

.تسا هدش  هصالخ  هروس  نیا  رد  نآرق  دصاقم  مولع و  مامت  نارسفم  زا  یضعب  هتفگ  هب  هک  تسا  يدح  هب  هروس  نیا  تیعماج 
یجیردت یگدنز  تعیبط  رد  هک  اهناسنا  همه  ندوب  راکنایز  زا  نخـس  سپـس  دوش  یم عورـش  رـصع »  » هب ینعم  رپ  دنگوس  زا  تسخن 

ریز يا  هدام راهچ  همانرب  ياراد  هک  اـهنآ  دـنک ، یم ادـج  یلک  لـصا  نیا  زا  ار  هورگ  کـی  طـقف  دـعب  دروآ ، یم ناـیم  هب  تسا  هتفهن 
: دنتسه

یلمع و يداقتعا و  ياه  همانرب عقاو  رد  لصا  راهچ  نیا  ربص و  هب  رگیدکی  شرافس  و  قح ، هب  رگیدکی  شرافس  حلاص ، لمع  نامیا ،
.دریگ یم رب  رد  ار  مالسا  یعامتجا  يدرف و 

: میناوخ یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  هراب  رد 
، ینارون شتروـص  هک  یلاـح  رد  دزیگنا  یم رب  تماـیق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب  هلفاـن  ياـهزامن  رد  ار  رـصعلا » و   » هروـس سک  ره  »
رورـس و راختفا و  همه  نیا  هک  تسا  مولعم  و  دوش !» تشهب  لخاد  ات  تسا ، نشور  یهلا ) ياهتمعن  هب   ) شمـشچ نادنخ و  شا  هرهچ

.دیامن تعانق  ندناوخ  هب  طقف  هن  دنک ، هدایپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  هناگراهچ  لوصا  نیا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  ینامداش 
574 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

574 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 103) رصعلا ةروس 

: دیامرف یم میوش ، یم ورب  ور  يا  هزات مسق  اب  هروس  نیا  يادتبا  رد  هیآ 1 -) )
(. رصعلا و  «! ) دنگوس رصع  هب  »

رد هنازور  ياهراک  اه و  همانرب هک  نیا  رطاخ  هب  هدش ، قالطا  رصع  تقو  هب  سپس  و  تسا ، ندرـشف »  » ینعم هب  لصا  رد  رـصع »  » هژاو
.دوش یم هدرشف  هدیچیپ و  نآ 

یّلص مرکا  ربمغیپ  مایق  مالسا و  روهظ  رـصع  دننام  نامز ، زا  یـشخب  ای  رـشب و  خیرات  نارود  و  نامز »  » قلطم ینعم  هب  هژاو  نیا  سپس 
نامز و رـسارس  هب  هراشا  ار  نآ  نارـسفم  زا  یـضعب  دنگوس ، نیا  ریـسفت  رد  اذل  و  تسا ، هدـش  لامعتـسا  نآ  لاثما  و  هلآ ، هیلع و  هّللا 

نانچ نآ  تهج  نیمه  يور  و  تسا ، رگرادـیب  هدـنهد و  ناکت  ثداوح  و  تربع ، ياهـسرد  زا  ولمم  هک  دـنا  هتـسناد تیرـشب  خـیرات 
.تسا یهلا  دنگوس  هتسیاش  هک  دراد  یتمظع 

يدهم ترضح  مایق  رصع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  مایق  رصع  دننام  نامز  نیا  زا  یصاخ  تمسق  يور  رگید  یـضعب  یلو 
.دنناد یم نآ  هب  رظان  ار  دنگوس  و  هدراذگ ، تشگنا  تسه  هدوب و  رشب  خیرات  رد  یصاخ  تمظع  یگژیو و  ياراد  هک  جع ) )

یبلطم اب  بسانتم  هراومه  نآرق  ياهدـنگوس  میا  هتفگ اهراب  هک  ارچ  تسا ، رـشب  خـیرات  نامز و  ینعم  هب  رـصع  ناـمه  رتبـسانم  یلو 
.تساهنآ رمع  نامز  نتشذگ  هجیتن  یگدنز  رد  اهناسنا  نارسخ  هک  تسا  ملسم  و  هدش ، دای  نآ  رطاخ  هب  دنگوس  هک  تسا 
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.هدیدرگ لزان  يرصع  نینچ  رد  هروس  لیذ  يا  هدام راهچ  همانرب  هک  نیا  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمغیپ  مایق  رصع  ای  و 

574 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 103) رصعلا ةروس 

رد همه  اهناسنا  نیقی  هب  : » دـیامرف یم تسا ، هدـش  دای  نآ  يارب  مهم  دـنگوس  نیا  هک  دـنک  یم يزیچ  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. رسخ یفل  ناسنالا  نا  « ) دننایز

، درذگ یم تعرسب  رمع  ياهلاس  اههام و  مایا و  تاعاس و  دنهد ، یم تسد  زا  دنهاوخن  ای  دنهاوخب  هچ  ار  دوخ  يدوجو  ياه  هیامرس
575 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یم هتساک  تردق  ناوت و  و  دور ، یم لیلحت  يدام  يونعم و  ياهورین 

بیع و هکنآ  یب دتسیا ، یم دوخ  هب  دوخ  بلق  تفرگ  نایاپ  ناوت  دادعتـسا و  نآ  یتقو  دراد ، نابرـض  يارب  ینیعم  دادعتـسا  بلق  کی 
يدوجو ياههاگتـسد  ریاس  نینچمه  دـتفین  راک  زا  ـالبق  يراـمیب  رثا  رب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـشاب ، راـک  رد  يراـمیب  تلع و 

.وا فلتخم  ياهدادعتسا  هیامرس و  ناسنا و 
: میناوخ یم مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  تراجت  رازاب  کی  ایند  مالـسا  ینیب  ناهج  رظن  زا  لاح  ره  هب 

« .نایز يرگید  عمج  دنرب و  یم دوس  نآ  رد  یعمج  هک  تسا  يرازاب  ایند  »
.تسا هدش  نایب  دعب  هیآ  رد  اهنآ  همانرب  هک  هورگ  کی  رگم  دننک ، یم نایز  گرزب  رازاب  نیا  رد  همه  دیوگ : یم ثحب  دروم  هیآ 

575 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 103) رصعلا ةروس 

هراشا

رد هک  هار  کـی  طـقف  دراد ، دوجو  يراـبجا  يرهق و  ناـیز  میظع و  نارـسخ  نیا  زا  يریگولج  يارب  هار  کـی  اـهنت  يرآ ! هیآ 3 -) )
رگیدکی و  دنا ، هداد ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  : » دیامرف یم تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ 

اوصاوت تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  « ) دنا هدومن هیـصوت  تماقتـسا  ییابیکـش و  هب  ار  رگیدـکی  و  هدرک ، شرافـس  قح  هب  ار 
(. ربصلاب اوصاوت  قحلاب و 

575 ص :  یتخبشوخ ..... ! يا  هدام راهچ  همانرب 

: تسا هدش  هیکت  لصا  راهچ  رب  نآ  رد  هک  هدرک  میظنت  یعماج  همانرب  میظع  نارسخ  نآ  زا  تاجن  يارب  نآرق 
ناسنا یلمع  ياهـشالت  هک  ارچ  دهد ، یم لیکـشت  ار  ناسنا  ياهتیلاعف  همه  يانب  ریز  هک  تسا  نامیا »  » هلأسم همانرب  نیا  رد  لوا  لصا 

.تسا يزیرغ  ياه  هزیگنا رطاخ  هب  ناشتاکرح  هک  تاناویح  نوچمه  هن  دریگ ، یم همشچ  رس  وا  يداقتعا  يرکف و  ینابم  زا 
ینابم حالـصا  هب  زیچ  ره  زا  لبق  یهلا  يایبنا  مامت  لیلد  نیمه  هب  و  وا ، راکفا  دئاقع و  زا  تسا  يرولبت  ناسنا  لامعا  رگید  ریبعت  هب  و 

.دنتخادرپ یم هزرابم  هب  تساهیگدنکارپ  اهیتخبدب و  لئاذر و  عاونا  همشچ  رس  هک  كرش  اب  اصوصخم  دنتخادرپ ، یم اهتما  یتدیقع 
.دیوگ یم نخس  حلاص » لامعا   » زا هتخادرپ  نامیا  هرمثرپ  روراب و  تخرد  هویم  هب  مود  لصا  رد 

576 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یف  قافنا  اهنت  هن  تادابع ، طقف  هن  هتسیاش » لامعا   » نامه تاحلاص »  » يرآ
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شرورپ سوفن و  لماکت  هلیـسو  هک  يا  هتـسیاش راـک  ره  هکلب  شناد ، ملع و  بسک  اـهنت  هن  ادـخ ، هار  رد  داـهج  طـقف  هن  هّللا ، لـیبس 
.دوش اه  هنیمز مامت  رد  یناسنا  هعماج  تفرشیپ  هّللا و  یلا  برق  قالخا و 

تخانـش و قح و  يوس  هب  توعد  يارب  عامتجا  رد  یتکرح  هک  نیا  رگم  دبای  یمن موادت  زگره  حـلاص  لامعا  نامیا و  هک  اجنآ  زا  و 
ود نیا  لاـبند  هب  دریذـپ ، تروص  رگید  يوس  زا  توعد  نیا  ماـجنا  قیرط  رد  ربـص  تماقتـسا و  هب  توـعد  و  وـسکی ، زا  نآ  تفرعم 

.تسا حلاص » لمع   » و نامیا »  » یساسا لصا  ود  يارجا  نماض  تقیقح  رد  هک  دیامرف  یم هراشا  رگید  لصا  ود  هب  لصا ،
هب لطاب  زا  ار  قح  ناگمه  ات  دـنک  یم هراشا  قح  يوس  هب  یمومع  یناگمه و  توعد  ینعی  قح » هب  یـصاوت   » هلأسم هب  موس  لصا  رد 

.دندرگن فرحنم  نآ  زا  یگدنز  ریسم  رد  دننکن و  شومارف  ار  نآ  زگره  دنسانشب و  یبوخ 
تخانش هلأسم  زا  دعب  هک  ارچ  تسا ، حرطم  نآ  هب  رگیدکی  ندرک  شرافس  تماقتسا و  و  ربص »  » یئابیکـش و هلأسم  مراهچ  لصا  رد 
قاقحا دناوت  یمن زگره  دـشاب  هتـشادن  ربص  تماقتـسا و  رگا  تسا  ورب  ور  یعناوم  اب  ماگ  ره  رد  لمع  ریـسم  رد  سک  ره  یهاگآ ، و 

.دنک ظفح  ار  دوخ  نامیا  ای  دهد و  ماجنا  یحلاص  لمع  و  دنک ، قح 
رد یگداتـسیا  تماقتـسا و  یمومع و  يریگ  میمـصت  تکرح و  کی  اب  زج  هعماج  رد  قح  يادا  و  قح ، يارجا  قح و  قاـقحا  يرآ !

.تسین نکمم  عناوم  ربارب 
ياـه هزیگنا ربارب  رد  ربـص  مه  و  دوـش ، یم لـماش  ار  تعاـطا  رب  ربـص  مه  هـک  دراد  يا  هدرتـسگ عیـسو و  ینعم  زین  اـجنیا  رد  ربـص » »

.تارمث اه و  هیامرس اهورین و  نداد  تسد  زا  و  راوگان ، ثداوح  بئاصم و  ربارب  رد  ربص  مه  و  تیصعم ،
ياهیناماسبان تالکشم و  دننک  ارجا  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ار  هناگراهچ  لوصا  نیمه  زورما  ناناملسم  رگا  یتسار  هب  و 

عطق اهنآ  زا  ناهج  رارشا  رش  و  دوش ، یم لدبم  يزوریپ  هب  اهتسکش  اهفعـض و  و  ددرگ ، یم ناربج  اهیگدنام  بقع  دوش ، یم لح  اهنآ 
.ددرگ یم

« رصع هروس  نایاپ  »
577 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

577 ص :  [ ..... 104  ] هزمه هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 9  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

577 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

نآ رد  ار  ناسنا  يدوجو  ياهـشزرا  مامت  و  هدرک ، لام  عمج  هجوتم  ار  دوخ  ّمه  مامت  هک  دـیوگ  یم نخـس  یناـسک  زا  هروس  نیا  رد 
ازهتـسا داب  هب  ار  اهنآ  دـنرگن و  یم تراـقح  هدـید  هب  تسا  یلاـخ  نآ  زا  ناشتـسد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  سپـس  دـننک ، یم هصـالخ 

.دنریگ یم
و دنوش ، یم باترپ  خزود  رد  يزیمآ  تراقح  تروص  هب  هنوگچ  هک  دیوگ  یم نخـس  اهنآ  كاندرد  تشونرـس  زا  هروس  نایاپ  رد  و 

.دشک یم شتآ  هب  ار  اهنآ  ناج  حور و  و  ددرگ ، یم طلسم  اهنآ  بلق  رب  زیچ  ره  زا  لبق  منهج  نازوس  شتآ 
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: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 
«. دوش یم هداد  وا  هب  هنسح  هد  دندرک  ازهتسا  ار  شنارای  دمحم و  هک  یناسک  زا  کی  ره  ددع  هب  دنک  توالت  ار  هروس  نیا  سک  ره  »
وا هب  يزور  دوش ، یم رود  وا  زا  رقف  دناوخب  يا  هضیرف زامن  رد  ار  نآ  سک  ره  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 

«. ددرگ یم عطق  وا  زا  دب  تشز و  ياهگرم  و  دروآ ، یم ور 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

577 ص :  لوزن ..... : نأش 

578 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  نب  دیلو  هراب  رد  هروس  نیا  تایآ  هک  دنا  هتفگ نینچ  نارسفم  زا  یعمج 
.دومن یم ازهتسا  نعط و  ور  شیپ  رد  و  درک ، یم تبیغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  رس  تشپ  هک  تسا  هدش  لزان  هریغم 

ۀیما  » و قیرش » نب  سنخا   » دننام مالسا  سانشرس  زوت و  هنیک نانمشد  كرش و  نارـس  زا  يرگید  يدارفا  هراب  رد  ار  نآ  رگید  یـضعب 
.دنا هتسناد لئاو » نب  صاع   » و فلخ » نب 

نیا ياراد  هک  تسا  یناسک  مامت  لماش  هکلب  دوش ، یمن هتـسکش  تایآ  موهفم  تیمومع  زاب  میریذپب  ار  اهلوزن  نأش  نیا  هچنانچ  یلو 
.دنتافص

578 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

يوجبیع ره  رب  ياو  : » دـیامرف یم دوش ، یم زاـغآ  هدـنبوک  يدـیدهت  اـب  هروـس  نیا  ناگدـننک ! تبیغ  ناـیوجبیع و  رب  ياو  هیآ 1 -) )
(. ةزمل ةزمه  لکل  لیو  !« ) يا هدننک هرخسم 

تبیغ یئوجبیع و  اـی  هدرک ، ازهتـسا  ار  نارگید  ور ، شیپ  رـس و  تشپ  رد  وربا  مشچ و  تسد و  تاـکرح ، ناـبز و  شین  اـب  هک  اـهنآ 
.دنهد یم رارق  تمهت  نعط و  ياهریت  فده  ار  اهنآ  ای  دننک ، یم

هک دراد  یعیـسو  موـهفم  و  تسا ، ینعم  کـی  هب  هزمل »  » و هزمه »  » هژاو ود  هـک  دوـش  یم هدافتـسا  تـغل  باـبرا  تاـملک  عوـمجم  زا 
.دوش یم لماش  ار  یئوگدب  ینیچ و  نخس  تاراشا و  مئالع و  نابز و  هلیسو  هب  ازهتسا  نعط و  تبیغ و  یئوجبیع و  هنوگره 

.تسا یگرزب  هانگ  ددرگ  مدرم  ریقحت  بجوم  هک  يراک  ره  و  تسا ، مرتحم  رایسب  مالسا  رظن  زا  صاخشا  تیثیح  وربآ و  الوصا 
ثیدـح رد  دـنک !» نیهوت  مدرم  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  لیلذ : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 

ادج ناشیولهپ  زا  تشوگ  هک  مدـید  ار  نایخزود  زا  یهورگ  جارعم  بش  رد  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  يرگید 
؟ دننایک اهنیا  مدیسرپ  لیئربج  زا  دندناروخ ! یم اهنآ  هب  دندرک و  یم

«! دناوت تما  زا  ناگدننکازهتسا  نایوجبیع و  اهنیا  تفگ :

578 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

579 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ابلاغ  هک  ازهتسا ) یئوجبیع و   ) تشز لمع  نیا  همشچ  رس  هب  سپس  هیآ 2 -) )
« هدرک هرامـش  يروآ و  عـمج  یناوارف  لاـم  هک  یـسک  ناـمه  : » دـیازفا یم هـتخادرپ ، دریگ  یم هیاـم  تورث  زا  یـشان  رورغ  ربـک و  زا 

(. هددع الام و  عمج  يذلا   ) دنک باسح  ار  نآ  عورشمان  عورشم و  هکنآ  یب
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شیوخ تیصخش  اهنت  هن  تسا ، یتب  وا  يارب  يرانید  مهرد و  ره  و  درمش ، یم ار  اهنآ  هتسویپ  هک  دراد  هقالع  تورث  لام و  هب  ردقنآ 
هیرخس داب  هب  هتـسویپ  ار  ریقف  نانمؤم  یهلبا  هارمگ و  ناسنا  نینچ  هک  تسا  یعیبط  و  دنیب ، یم هصالخ  نآ  رد  ار  اهتیـصخش  مامت  هک 

.دریگب
عمج رد  و  دنرگن ، یم فدـه  کی  ناونع  هب  هکلب  هلیـسو  کی  ناونع  هب  هن  ار  لام  هک  تسا  ینازودـنا  تورث  هب  رظان  هیآ  لاح  ره  هب 

تسپ و قرط  ای  هنادنمتفارـش و  قیرط  زا  نارگید ، قوقح  رب  زواجت  مارح و  لالح و  زا  دنتـسین ، لئاق  یطرـش  دـیق و  چـیه  نآ  يروآ 
.دنناد یم تیصخش  تمظع و  هناشن  اهنت  ار  نآ  و  دننک ، یم يروآ  عمج ار  نآ  هنالیذر 

و ددرگ ، یم رتشیب  ناشصرح  دوش  هدوزفا  ناشلاوما  رب  ردق  ره  لیلد  نیمه  هب  و  دنهاوخ ، یمن یگدنز  ياهزاین  عفر  يارب  ار  لام  اهنآ 
ریبعت هّللا » لضف   » ناونع هب  نآ  زا  یهاگ  دیجم  نآرق  رد  هکلب  تسین ، مومذم  اهنت  هن  عورـشم  قرط  زا  لوقعم و  دودح  رد  لام  هن  رگ 

: دنک یم ریخ  هب  ریبعت  نآ  زا  رگید  ياج  رد  و  ( 10 هعمج / « ) دیبلطب ادخ  لضف  زا  هللا و  لضف  نم  اوغتبا  و  : » دیامرف یم هک  اجنآ  هدش ،
«. دنک تیصو  هدراذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يریخ  رگا  دسر  ارف  امش  زا  یکی  گرم  یتقو  هک  هدش  ررقم  امش  رب  »

(. 180 هرقب / )
گنن یئاهن  فده  تسا و  دوبعم  هک  یلام  اما  نارگید ، يازهتـسا  هناهب  هن  رخافت ، هلیـسو  هن  تسا ، نایغط  هیام  هن  املـسم  یلام  نینچ 

.تسا خزود  شتآ  رد  دولخ  ادخ و  زا  يرود  هیام  و  تبکن ، تسا و  تبیصم  و  تلذ ، تسا و 
580 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوش  یمن نکمم  ناوارف  ياهیگدولآ  اب  زج  لام  نیا  زا  يدایز  رادقم  يروآ  عمج  ابلاغ  و 

: دوش یمن عمج  اجکی  رد  تلـصخ  جنپ  اب  زج  لام  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل 
«. ترخآ رب  ایند  نتشاد  مدقم  و  محر ، عطق  بلاغ ، صرح  زارد ، رود و  ياهوزرآ  دیدش ، لخب 

580 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

هلام نا  بسحی  « ) دزاس یم هنادواج  ار  وا  شلاوما  دنک  یم نامگ   » تسرپ لام  زودنا و  رز  ناسنا  نیا  دیازفا : یم هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
(. هدلخا

رب تمحز  هب  دنمروز  درم  نیدـنچ  ار  شیاهجنگ  دـیلک  هک  دوب  نوراق  رایتخا  رد  ردـقنآ  هک  یلاوما  یماخ ؟ لایخ  طلغ و  رادـنپ  هچ 
کی رد  ار  شیاهجنگ  وا و  دنوادخ  و  دنزادنا ، ریخأت  هب  یتعاس  ار  وا  گرم  دنتـسناوتن  یهلا  باذع  هلمح  ماگنه  هب  یلو  تشاد ، یم

(. 81 صصق /  ) درب ورف  نیمز  رد  رصتخم  هزرل  نیمز  کی  اب  هظحل 
ياج هب  دوخ  زا  اه  همشچ اهغاب و  رایـسب  هچ  : » دیامرف یم نآرق  هک  هنوگ  نامه دوب ، رـصم  هنعارف  تسد  رد  شلماک  هنومن  هک  یلاوما 
یلو ات 27 )  25 ناخد / « ) دـندوب معنتم  نآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  تمیق و  نارگ  بلاـج و  ياهرـصق  اـهتعارز و  دنتـشاذگ و 

(. 28 ناخد /  ) دیسر نارگید  هب  یتعاس  ضرع  رد  یناسآ  هب  اهنیا  همه 
ارم زگره  متورث  لام و  : » دوش یم دـنلب  ناشدایرف  دـنرب و  یم یپ  ناشگرزب  هابتـشا  هب  اهنآ  دور  یم رانک  اه  هدرپ هک  تماـیق  رد  اذـل  و 

یلیلد لام  هلیـسو  هب  یگنادواج  رادـنپ  هک  دـش  نشور  نایب  نیا  زا  28 و 29 ) هقاح / «. ) تفر تسد  زا  زین  نم  تردـق  درکن ، زاـین  یب
.دوش یم بوسحم  نالدروک  نیا  رظن  رد  نارگید  هیرخس  ءازهتسا و  يارب  یلماع  زین  لام  عمج  و  لام ، عمج  يارب 

580 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 
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(. الک  ) درادنپ یم هک  تسین » نینچ  : » دیامرف یم هورگ  نیا  خساپ  رد  نآرق  هیآ 4 -) )
(. ۀمطحلا یف  نذبنیل  «! ) دوش یم باترپ  هدننکدرخ ] یشتآ  همطح -[  رد  يدوز  هب  »

580 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

(. ۀمطحلا ام  كاردا  ام  و  ( !؟» تسیچ همطح  یناد  یم هچ  وت  و  (- » هیآ 5 )

580 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

(. ةدقوملا هللا  ران  « ) تسا یهلا  هتخورفارب  شتآ  (- » هیآ 6 )
581 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

581 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

(. ةدئفالا یلع  علطت  یتلا  ! ) دوش یم رهاظ  بولق  رد  شیاه  هقرج نیتسخن  و  دنز » یم رس  اهلد  زا  هک  یشتآ  (- » هیآ 7 )
باـترپ خزود  شتآ  رد  شزرا  یب لـیلذ و  یتادوـجوم  تروـص  هب  زور  نآ  رد  ار  نیبرترب  هاوـخ  دوـخ  نارورغم  نیا  دـنوادخ ، ینعی 

.دننیبب ار  دوخ  رورغ  ربک و  هجیتن  ات  دنک ، یم
زغم دعب  و  ار ، بلق  تسخن  دنازوس ، یم ار  نورد  و  دنز ، یم هرارش  اهلد  رب  لوا  ایند  ياهشتآ  مامت  فالخرب  شتآ  نیا  هک  نیا  بجع 

.دنک یم تیارس  جراخ  هب  سپس  و  ار ، ناوختسا  و 
.لام تورث و  ایند و  بح  زکرم  دوب و  رورغ  ربک و  رفک و  نوناک  اهنآ  ياهبلق  هک  یلاح  رد  دشابن ؟ نینچ  ارچ 

اهنآ هک  دـنک  یم باجیا  یهلا  تلادـع  دـندنازوس ، ریقحت  تبیغ و  یئوجبیع و  اه و  هیرخـس اب  ایند  نیا  رد  ار  نانمؤم  لد  اهنآ  يرآ !
.دننیبب ار  ناشلامعا  دننامه  يرفیک 

581 ص :  ۀیآ 8 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

(. ةدصؤم مهیلع  اهنا  «! ) هدش هتسب  ورف  اهنآ  رب  شتآ  نیا  : » دیامرف یم هروس  نیا  تایآ  نیرخآ  رد  هیآ 8 -) )
باذع رد  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  دنتـشاد  یم هاگن  هتـسب  رد  نزاخم  اهقودنـص و  واگ  رد  ار  دوخ  لاوما  اهنآ  هک  هنوگ  نامه تقیقح  رد 

.دنک یم ینادنز  تسین  نآ  زا  یتاجن  صالخ و  هار  هک  خزود  هتسب  رد 

581 ص :  ۀیآ 9 .....  (: 104) ةزمهلا ةروس 

(. ةددمم دمع  یف   ) تشاد دنهاوخ  رارق  ینالوط » هدیشک و  ياهنوتس  رد  : » دیوگ یم ماجنا  رس  و  هیآ 9 -) )
يا هنوگ هب  دوش ، یم هتسب  نآ  اب  مکحم  منهج  ياهرد  هک  دنا  هتـسناد نینهآ  میظع  ياهخیم  هب  هراشا  ار  ریبعت  نیا  نارـسفم  زا  یعمج 

زا دندنب و  یم اهنآ  رب  ار  مّنهج  ياهرد  دیوگ : یم هک  لبق  هیآ  رب  تسا  يدیکأت  نیا  ربانب  و  درادن ، دوجو  نآ  زا  اقلطم  جورخ  هار  هک 
.دنروصحم فرط  ره 
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« هزمه هروس  نایاپ  »
583 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

583 ص :  [ ..... 105  ] لیف هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 5  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

583 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دلوت  لاس  رد  هک  دنک  یم یفورعم  یخیرات  ناتـساد  هب  هراشا  تسادیپ  شمان  زا  هکنانچ  هروس  نیا 
.درک ظفح  دندوب  هدمآ  لیف  رب  راوس  نمی  نیمزرس  زا  هک  يرافک  میظع  رکشل  ّرش  زا  ار  هبعک »  » هناخ دنوادخ  و  هدش ، عقاو 

يدنوادخ دنرادن ، یتردق  نیرتمک  ادخ  تردق  ربارب  رد  دـننادب  هک  جوجل  رورغم و  رافک  هب  تسا  يرادـشه  ناتـساد  نیا  يروآدای 
هک دراد  تردق  دیبوک  مه  رد  لیجـس ) نم  ةراجحب   ) دنب مین ياه  هزیرگنـس نآ  و  کچوک ، ناگدـنرپ  نآ  اب  ار  لیف  میظع  رکـشل  هک 

.دنک تازاجم  زین  ار  جوجل  ناربکتسم  نیا 
رد دناوخب  بجاو  زامن  رد  ار  لیف  هروس  سک  ره  : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 

هدنب هراب  رد  دنز  یم ادص  يدانم  و  تسا ، نارازگزامن  زا  وا  هک  دـهد  یم تداهـش  وا  يارب  یخولک  راومه و  نیمز  هوک و  ره  تمایق 
نم هک  تسا  یـسک  وا  دینک  تشهب  لخاد  باسح  نودب  ار  ما  هدنب مریذپ  یم وا  نایز  ای  دوس  هب  ار  امـش  تداهـش  دیتفگ ، تسار  نم 

«. مراد تسود  زین  ار  شلمع  مراد و  تسود  ار  يو 
رد دوش و  هدایپ  رورغ  بکرم  زا  تایآ  نیا  ندناوخ  اب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  میظع  شاداپ  باوث و  تلیضف و  همه  نیا  تسا  یهیدب 

.درادرب ماگ  قح  ياضر  قیرط 
584 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

584 ص :  لیف .....  باحصا  ناتساد 

« ماشه نبا  هریس   » زا هک  فورعم  تایاور  قبط  ار  نآ  ام  و  دنا ، هدرک لقن  یفلتخم  ياهتروص  هب  ار  ناتساد  نیا  ناخروم  نارـسفم و  - 
: میروآ یم میا  هدرک هصالخ  نایبلا » عمجم   » و راونالا » راحب   » و برالا » غولب   » و

نیئآ زا  اـت  داد ، رارق  دـیدش  هجنکـش  تحت  دنتـسیز  یم نیمزرـس  نآ  یکیدزن  رد  هک  ار  نارجن  نایحیـسم  نـمی ، هاـشداپ  ساوـن  وذ  »
هروس نامه  ریـسفت  رد  ار  نآ  ام  و  هدروآ ، جورب »  » هروس رد  دودخالا  باحـصا  ناونع  هب  ار  ارجام  نیا  نآرق  دـندرگزاب - تیحیـسم 

.میدرک نایب  احورشم 
دوب حیسم  نییآ  رب  هک  مور » رـصیق   » هب ار  دوخ  و  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  اهنآ  نایم  زا  سود »  » مان هب  يدرم  گرزب  تیانج  نیا  زا  دعب 

.داد حرش  وا  يارب  ار  ارجام  و  دیناسر ،
يارب صخش  نامه  اب  ار  همان  و  دریگب ، ساون » وذ   » زا ار  نارجن  ياراصن  ماقتنا  ات  تشون  هشبح »  » ناطلس یشاجن »  » هب يا  همان رـصیق » »
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.داتسرف یشاجن » »
ناهدنامرف زا  یکی  زین  ههربا »  » درک نمی  هناور  طایرا »  » مان هب  یصخش  یهدنامرف  هب  رفن  رازه  داتفه  رب  غلاب  میظع  یهاپـس  یـشاجن » »

.دوب هاپس  نیا 
وا ياج  رب  درب و  نیب  زا  ار  وا  درک و  مایق  وا  دض  رب  ههربا  یتدم ، زا  دعب  دـش ، نمی  نارمکح  طایرا »  » و دروخ ، تسکـش  ساون » وذ  »

.تسشن
اب و  دیشارت ، ار  رـس  ياهوم  دوخ  تاجن  يارب  ههربا  دنک ، بوکرـس  ار  ههربا »  » تفرگ میمـصت  وا  دیـسر ، یـشاجن  هب  ارجام  نیا  ربخ 

.درک يرادافو  مالعا  داتسرف و  یشاجن  دزن  لماک  میلست  هناشن  هب  نمی  كاخ  زا  يرادقم 
.دومن اقبا  دوخ  تسپ  رد  دیشخب و  ار  وا  دید  نینچ  نوچ  یشاجن 

نیمز هرک  رد  نامز  نآ  رد  نآ  دـننام  هک  درک  انب  یمهم  اـبیز و  رایـسب  ياـسیلک  یتمدـخ  شوخ  تاـبثا  يارب  ههربا »  » ماـگنه نیا  رد 
تفرگ میمـصت  و  دـناوخ ، ارف  نآ  يوس  هب  هبعک »  » ياج هب  ار  ناتـسبرع  هریزج  مدرم  تفرگ  میمـصت  نآ  لابند  هب  و  تشادـن ، دوجو 

585 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دزاس  برع  جح  نوناک  ار  اجنآ 
.داتسرف زاجح  نیمزرس  برع و  لئابق  نایم  رد  و  فارطا ، هب  يرایسب  ناغلبم  روظنم  نیمه  يارب 

ثولم هدولآ و  هنایفخم  ار  نآ  یضعب  يرگید  لقن  قبط  و  دندز ، شتآ  ار  اسیلک »  » هنایفخم دندمآ و  یهورگ  تایاور  زا  یضعب  قبط 
.دنتخاس

هجوتم ار  برع  مه  و  دشاب ، هتفرگ  ماقتنا  مه  ات  دزاس ، ناریو  یلکب  ار  هبعک »  » هناخ تفرگ  میمصت  و  دش ، نیگمشخ  تخـس  ههربا » »
.دش هّکم  مزاع  دندرک  یم هدافتسا  لیف »  » زا شناراوس  زا  یضعب  هک  یمیظع  رکشل  اب  دنک ، دیدج  دبعم 

زا رتش  تسیود  نایم  نیا  رد  و  دـنروآ ، تراغ  هب  ار  هکم  لها  لاوما  نارتش و  ات  داتـسرف  ار  یناسک  دیـسر  هّکم  کیدزن  هک  یماگنه 
.دش تراغ  بلطملا » دبع  »

.داتسرف هّکم  لخاد  هب  ار  یسک  ههربا » »
دزن ار  ارجام  دنداد ، ناشن  وا  هب  ار  بلطملا » دـبع   » همه درک ، وجتـسج  هکم »  » فیرـش سیئر و  زا  دـش و  هّکم  دراو  ههربا »  » هداتـسرف

ههربا رب  دراو  بلطملا  دبع  هک  یماگنه  ییایب ، وا  دزن  نم  اب  دیاب  تفگ : بلطملا  دـبع  هب  ههربا  هداتـسرف  درک  وگزاب  بلطملا » دـبع  »
: تفگ شمجرتم  هب  سپس  تسشن ، نیمز  يور  تساخرب و  اج  زا  وا  مارتحا  يارب  هک  اجنآ  ات  تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  وا  دش ،

؟ تسیچ وت  تجاح  سرپب  وا  زا 
.دننادرگزاب ار  ملاوما  دیهد  روتسد  دنا  هدرب تراغ  هب  نم  زا  ار  رتش  تسیود  هک  تسا  نیا  متجاح  تفگ : بلطملا  دبع 

رد یتفگ  هک  ار  نخـس  نیا  اـما  تفرگ ، ياـج  ملد  رد  وت  زا  یتمظع  مدـید  ار  وت  هک  یماـگنه  وگب : وا  هب  تفگ : شمجرتم  هب  ههربا 
يارب نم  تسوت و  دادـجا  وت و  نید  هک  هبعک »  » هراـب رد  اـما  یئوـگ ، یم نخـس  ترتـش  تسیود  هراـب  رد  وـت  يدـش  کـچوک  مرظن 

عافد نآ  زا  هک  دراد  یبحاص  هناخ  نیا  و  منارتش ، بحاـص  نم  : » تفگ بلطملا  دـبع  یئوگ !؟ یمن ینخـس  اـقلطم  ما  هدـمآ شیناریو 
586 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .تفر  ورف  رکف  رد  داد و  ناکت  ار  ههربا  نخس ، نیا  دنک -» یم

دمآ هبعک  هناخ  رانک  یعمج  اب  شدوخ  و  دنوش ، هدنهانپ  فارطا  ياههوک  هب  هک  داد  عالطا  مدرم  هب  و  دـمآ ، هّکم  هب  بلطملا » دـبع  »
.دبلط يرای  دنک و  اعد  ات 

: هلمج زا  دناوخ ، ار  شفورعم  راعشا  درک و  هبعک  هناخ  هقلح  رد  تسد 
رب ناشتردـق  اـهنآ و  بیلـص  هک  يزور  داـبم  زگره  !« » نک ظـفح  ار  تا  هناـخ وت  دـنک  یم عاـفد  دوـخ  هناـخ  زا  سک  ره  ادـنوادخ ! »
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هب و  تفرگ ، هانپ  شیرق  زا  یعمج  اب  اجنآ  رد  دمآ و  هکم  فارطا  ياه  هرد زا  یکی  هب  بلطملا  دـبع  سپـس  دـننک »! هبلغ  وت  ياهورین 
.دوش یم ربخ  هچ  دنیبب  دورب  سیبق  وبا  هوک  يالاب  داد  روتسد  شنادنزرف  زا  یکی 

ام نیمزرس  يوس  هب  هک  دروخ  یم مشچ  هب  رمحا ) يایرد   ) ایرد هیحان  زا  هایـس  يربا  ردپ ! تفگ : هدمآ و  ردپ  دزن  تعرـسب  شدنزرف 
« دمآ امـش  غارـس  هب  یهلا  ترـصن  هک  دیدرگزاب  دوخ  ياهلزنم  هب  شیرق ! تیعمج  يا  : » دز ادص  دش  دنـسرخ  بلطملا  دبع  دیآ ، یم

.وسکی زا  نیا 
ياـههوک زا  هبعک  ندـیبوک  مهرد  يارب  شهوـبنا  رگـشل  اـب  تشاد  ماـن  دوـمحم »  » هک شفورعم  لـیف  رب  راوـس  ههربا  رگید  يوـس  زا 

زاـب نمی  يوـس  هب  ار  وا  رـس  هک  یماـگنه  اـما  تفر ، یمن شیپ  دروآ  یم راـشف  دوـخ  لـیف  رب  هچ  ره  یلو  دـش ، هّکم  ریزارـس  فارطا 
.تفر ورف  تریح  رد  دش و  بجعتم  تخس  ارجام  نیا  زا  ههربا  درک ، یم تکرح  تعرسب  دندنادرگ  یم

، تشاد هارمه  دوخ  اب  هزیرگنـس  ددع  هس  اهنآ  زا  کی  ره  اهوتـسرپ و  دـننامه  دندیـسر ، ارف  ایرد  يوس  زا  یناگدـنرپ  ماگنه  نیا  رد 
زا مادک  ره  هب  و  دـنتخیر ، ورف  ههربا  نایرکـشل  رـس  رب  ار  اه  هزیرگنـس نیا  دوخن ، هزادـنا  هب  ابیرقت  اه ، هجنپ رد  ات  ود  راقنم و  هب  یکی 

: دنا هتفگ یضعب  و  دش ، یم كاله  درک  یم تباصا  اهنآ 
.دش یم جراخ  لباقم  فرط  زا  درک و  یم خاروس  داتفا  یم اهنآ  ندب  ياج  ره  هب  اه  هزیرگنس

زا مشچ  اجنآ  رد  دندنادرگزاب و  نمی  تختیاپ )  ) ءاعنص هب  ار  وا  و  تشگ ، حورجم  دش و  عقاو  گنس  تباصا  دروم  زین  ههربا »  » دوخ
587 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دیشوپ  ایند 

.دوب لاس  نآ  دش  هدید  برع  نیمزرس  رد  هلبآ  هبصح و  يرامیب  هک  راب  نیلوا  دنا : هتفگ یضعب 
یعمج اذـل  و  دـش ، نشور  شدوجو  رون  هب  ناهج  و  تفای ، دـلوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  روهـشم  قباطم  لاس  نیمه  رد  و 

.هتشاد دوجو  يا  هطبار ود  نیا  نایم  هک  دندقتعم 
.دش هتخانش  برع  خیرات  أدبم  دندیمان و  لیف ) لاس  « ) لیفلا ماع   » ار لاس  نآ  هک  دوب  يردقب  گرزب  هثداح  نیا  تیمها  لاح  ره  هب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

587 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 105) لیفلا ةروس 

، هتخاـس بطاـخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  هروـس  نیا  هیآ  نیتـسخن  رد  دـیاین ! لـیجعت  یپ  زک  وـگ  ههربا  اـب  هیآ 1 -) )
فیک رت  مل  ا  ( ؟» درک هچ  دندوب ] هدمآ  هبعک  يدوبان  يارب  هک  ههربا  رکـشل  ناراوس -[  لیف  اب  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ  : » دـیامرف یم

(. لیفلا باحصاب  کبر  لعف 

587 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 105) لیفلا ةروس 

؟» دادن رارق  یهابت  تلالض و  رد  ار  اهنآ  هشقن  ایآ  : » دیازفا یم سپس  هیآ 2 -) )
(. لیلضت یف  مهدیک  لعجی  مل  (ا 

دوخ دوصقم  هب  اهنت  هن  اهنآ  اما  دنـشخب ، تیزکرم  نمی  ياسیلک  هب  هک  دـیما  نیا  هب  دـننک ، بارخ  ار  هبعک  هناخ  دنتـشاد  دـصق  اـهنآ 
.دوزفا هبعک  هناخ  هکم و  تمظع  رب  ارجام  نیا  هکلب  دندیسرن ،

.دندیسرن دوخ  فده  هب  زگره  اهنآ  هک  تسا  نیا  نتخاس ) هارمگ  « ) لیلضت  » زا روظنم 
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587 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 105) لیفلا ةروس 

اریط مهیلع  لسرا  و  « ) داتـسرف هورگ  هورگ  ار  یناگدـنرپ  اهنآ  رـس  رب  و  : » دـیامرف یم هتخادرپ ، ارجاـم  نیا  حرـش  هب  سپـس  هیآ 3 -) )
(. لیبابا

587 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 105) لیفلا ةروس 

ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  لیجـس .) نم  ةراجحب  مهیمرت  « ) دنداد یم رارق  فده  ار  نانآ  یکچوک  ياهگنـس  اب  هک  (- » هیآ 4 )
588

! تخاس یم یشالتم  مه  زا  ار  وا  دمآ  یم دورف  سک  ره  رب  کچوک  ياهگنس  نیا  و 

588 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 105) لیفلا ةروس 

فـصعک مهلعجف  «! ) داد رارق  یـشالتم ) و   ) هدـش دروخ  هاک  نوچمه  ار  اهنآ  ماجنا  رـس  : » دـیامرف یم هیآ  نیا  رد  هکناـنچ  هیآ 5 -) )
(. لوکأم

هروس نایاپ  « !؟ دـنناوتان دـح  هچ  ات  دـنوادخ  تردـق  ربارب  رد  ات  ناهج ، ناربکتـسم  ناشکندرگ و  همه  هب  تسا  يرادـشه  هروس  نیا 
« لیف

589 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

589 ص :  [ ..... 106  ] شیرق هروس 

هراشا

دراد هیآ  هدش و 4  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

589 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

.تسا بلطم  نیا  رب  ینشور  لیلد  نآ  تایآ  دوش و  یم بوسحم  لیف »  » هروس لمکم  تقیقح  رد  هروس  نیا 
کیرحت اهنآ  يرازگرکـش  ّسح  ات  تساهنآ ، هب  تبـسن  وا  ياهتبحم  فاطلا و  شیرق و  رب  دـنوادخ  تمعن  ناـیب  هروس  نیا  ياوتحم 

.دننک مایق  تسا  نآ  زا  ناشراختفا  فرش و  مامت  هک  میظع  تیب  نیا  راگدرورپ  تدابع  هب  دوش و 
، دوش یم بوسحم  هروـس  کـی  تقیقح  رد  حرـشن » ملا   » هروـس هروـس و  نآ  میتـفگ  یحّـضلا » و   » هروـس زاـغآ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 

.دشاب هدوب  ود  نآ  تدحو  رب  لیلد  دناوت  یم هک  تسا  يردقب  اهنآ  بلاطم  دنویپ  هک  ارچ  شیرق »  » هروس و  لیف »  » هروس نینچمه 
اب ار  ود  ره  دـیاب  دـنک  باختنا  ار  قوف  ياه  هروس یـسک  رگا  زامن  زا  تعکر  ره  رد  لماک  هروس  کی  ندـناوخ  يارب  لـیلد  نیمه  هب 

.دناوخب مه 
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589 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
هب هنـسح  هد  هدش ، فکتعم  اجنآ  رد  ای  هدرک ، فاوط  هبعک  هناخ  درگ  رد  هک  یناسک  زا  کی  ره  دادعت  هب  دناوخب  ار  نآ  هک  یـسک  »

«. دنهد یم وا 
تدابع ار  وا  هدروآ ، دورف  میظعت  رس  تسا  هبعک  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  یتلیضف  نینچ  املـسم 

.دندنب راک  هب  دنونشب و  ناج  شوگ  اب  ار  شمایپ  هدرک و  يرادساپ  ار  هناخ  نیا  مارتحا  و  دننک ،
590 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

590 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 106) شیرق ةروس 

هدـمآ هبعک  هناخ  ندرک  دوبان  دـصق  هب  هک  ههربا -»  » نایرکـشل لیفلا و  باحـصا  يدوبان  حرـش  لبق  هروس  رد  هک  اجنآ  زا  هیآ 1 -) )
رطاخ هب   » ناراوس لیف  رکـشل  رفیک  دـیامرف : یم لیف »  » هروس يارب  تسا  یلیمکت  عقاو  رد  هک  هروس  نیا  هیآ  نیلوا  رد  دـمآ ، دـندوب -

(. شیرق فالیال   ) دوش مهارف  ربمایپ  روهظ  هنیمز  و  دنریگ » تفلا  سدقم ) نیمزرس  نیا  هب   ) شیرق هک  دوب  نیا 
ره زاجح  مدرم  زا  يرایـسب  دـندوب ، هدـیزگ  ینکـس  اجنآ  رد  نیمزرـس  نیا  تینما  تیزکرم و  رطاخ  هب  هّکم »  » لها مامت  اـهنآ و  اریز 

نیمزرـس نیا  فلتخم  تاکرب  زا  دنتـشاد و  یبدا  يداصتقا و  تالدابم  دـندروآ و  یم اج  هب  ار  جـح  مسارم  دـندمآ ، یم اجنآ  هب  لاس 
.دندومن یم هدافتسا 

ناریو هبعک  هناـخ  اـی  دـش  یم راد  هشدـخ تینما  نیا  وا  لاـثما  ههربا و  یـشکرکشل  اـب  رگا  دوـب ، نآ  هژیو  تینما  هیاـس  رد  اـهنیا  همه 
.درک یمن ادیپ  یتفلا  نیمزرس  نیا  اب  یسک  رگید  تشگ  یم

590 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 106) شیرق ةروس 

ۀلحر مهفالیا  ! ) دندرگزاب نآ  هب  تفلا  نیا  رطاخ  هب  و  هناتسبات » هناتسمز و  ياهرفـس  رد  اهنآ  تفلا  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. فیصلا ءاتشلا و 

قشع و دوخ  هناتـسمز  هناتـسبات و  رفـس  لوط  رد  اهنآ  هک  دـشاب  سدـقم  نیمزرـس  نیا  هب  شیرق  ندیـشخب  تفلا  روظنم  تسا  نکمم 
نیمزرـس یگدنز  يایازم  ریثأت  تحت  دنکن  دندرگ ، زاب  نآ  يوس  هب  شتینما  رطاخ  هب  و  دنربن ، لد  زا  ار  سدـقم  نوناک  نیا  هب  هقالع 

.دننک یلاخ  ار  هّکم »  » دنوش و عقاو  ماش  نمی و 
اب مدرم  ههربا  ناتـساد  زا  دعب  هک  ارچ  تسا ، گرزب  رفـس  ود  نیا  لوط  رد  مدرم  ریاس  شیرق و  نایم  تفلا  داجیا  روظنم  هک  نیا  ای  و 

.دندوب لئاق  تینما  تیمها و  مارتحا و  شیرق  ناوراک  يارب  و  دنتسیرگن ، یم اهنآ  هب  يرگید  هدید 
591 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دوب ، دودحم  زین  نآ  يرادماد  تشادن ، یتعارز  غاب و  هّکم »  » نیمز میناد  یم

هک نمی  نیمزرـس  ینعی  بونج  يوس  هب  ناتـسمز  لصف  رد  دـش ، یم نیمأت  يراـجت  ياـهناوراک  نیمه  قیرط  زا  نآ  دـمآرد  نیرتشیب 
و تشاد ، یبولطم  میالم و  ياوه  هک  ماش  نیمزرس  لامش و  يوس  هب  ناتسبات  لصف  رد  و  دندروآ ، یم يور  دوب  مرگ  اتبسن  نآ  ياوه 
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نآ نایم  رد  یلاصتا  هقلح  هنیدم  هّکم و  و  دندوب ، زور  نآ  رد  تراجت  مهم  ياهنوناک  زا  ماش  نیمزرس  مه  نمی و  نیمزرس  مه  اقافتا 
.دش یم بوسحم  ود 

نآ نایم  زا  دوب  ردـقم  نوچ  اما  دـندوبن ، یهلا  تبحم  فطل و  همه  نیا  قحتـسم  دـنداد  یم ماجنا  هک  یفالخ  ياهراک  اـب  شیرق  هتبلا 
.داد ماجنا  اهنآ  قح  رد  ار  فطل  نیا  دنوادخ  دنک ، عولط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  مالسا و  سدقم ، نیمزرس  نآ  زا  و  هلیبق ،

590 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 106) شیرق ةروس 

هنارکـش هب   ) سپ  » دـنا هدرک ادـیپ  هبعک  تکرب  هب  هک  یهلا  تمعن  همه  نیا  اـب  شیرق  هک  دریگ  یم هجیتن  نینچ  هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
( تیبلا اذه  بر  اودبعیلار  اهتب  هن  دننک » تدابع  ار  هناخ  نیا  راگدرورپ  دیاب  گرزب ) تمعن  نیا 

591 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 106) شیرق ةروس 

نم مهنمآ  عوج و  نم  مهمعطا  يذلا  « ) تخاس نمیا  ینماان  سرت و  زا  داد و  تاجن  یگنـسرگ  زا  ار  اهنآ  هک  سک  نامه  (- » هیآ 4 )
(. فوخ

و دومرف ، ررض  عفد  درک و  رود  اهنآ  زا  ار  ینماان  رگید  يوس  زا  و  دومن ، تعفنم  بلج  و  دومرف ، اطع  تراجت  قنور  اهنآ  هب  وسکی  زا 
نیا ردـق  اهنآ  یلو  دوب ، هبعک  راذـگناینب  میهاربا  ياعد  تباجتـسا  تقیقح  رد  و  تشگ ، مهارف  ههربا »  » رکـشل تسکـش  اب  همه  اهنیا 

، دنتشاد مدقم  هناخ  يادخ  شتـسرپ  رب  ار  ناتب  تدابع  و  دندرک ، لیدبت  يا  هناختب هب  ار  سدقم  هناخ  نیا  و  دنتـسنادن ، ار  تمعن  همه 
.دندید ار  یساپسان  همه  نیا  موش  هرمث  ماجنا  رس  و 

« شیرق هروس  نایاپ  »
593 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

593 ص :  [ ..... 107  ] نوعام هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 7  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

593 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

زا هنوگچ  گرزب  زور  نیا  بیذـکت  رطاـخ  هب  اـهنآ  هک  هدـش ، ناـیب  هلحرم  جـنپ  رد  تماـیق  نارکنم  لاـمعا  تافـص و  هروس  نیا  رد 
زا و  دـنراک ، ایر  راک و  هحماسم  زامن »  » دروم رد  هنوگچ  و  دـننز ، یم زابرـس  نانیکـسم »  » و نامیتی »  » هب کمک  ادـخ ، هار  رد  قافنا » »

؟ دننادرگ يور  نادنمزاین »  » هب کمک 
: هک تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 

یئاهراک ربارب  رد  ار  وا  و  دـنک ، یم لوبق  ار  وا  هزور  زامن و  دـنوادخ  دـناوخب  شا  هلفان هضیرف و  ياهزامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  »
«. دهد یمن رارق  هبساحم  دروم  تسا  هدز  رس  وا  زا  ایند  یگدنز  رد  هک 
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شنارای دوخ و  و  درک ، یم رحن  گرزب  رتش  ود  زور  ره  هک  هدش  لزان  نایفس » وبا   » هراب رد  دنا : هتفگ یضعب  هروس  نیا  لوزن  نأش  رد 
.درک رود  ار  وا  دز و  وا  رب  شیاصع  اب  وا  درک  يزیچ  ياضاقت  دمآ و  یمیتی  يزور  اما  دندومن  یم هدافتسا  نآ  زا 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

593 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

راکنا موش  تارثا  و  هداد ، رارق  بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تسخن  هروس  نیا  رد  داعم : راکنا  موش  تارثا  هیآ 1 -) )
594 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنک ، یم وگزاب  نارکنم  لامعا  رد  ار  ازج  زور 

(. نیدلاب بذکی  يذلا  تیار  ا  ( !؟» يدید دنک  یم راکنا  هتسویپ  ار  ازج  زور  هک  یسک  ایآ  : » دیامرف یم
دراد ناسنا  لامعا  رد  یعیـسو  باتزاب  نآ ، گرزب  هاگداد  ازج و  زور  راـکنا  و  تس ، ازج » زور   » اـی ازج »  » اـجنیا رد  نید »  » زا روظنم 

.تسا هدش  هراشا  نآ  زا  تمسق  جنپ  هب  هروس  نیا  رد  هک 

594 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

«! دـنار یم تنوشخ  اـب  ار  میتـی  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  : » دـیازفا یم دـنامب  لاؤس  نیا  خـساپ  راـظتنا  رد  هکنآ  یب سپـس  هیآ 2 -) )
(. میتیلا عدی  يذلا  کلذف  )

594 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

(. نیکسملا ماعط  یلع  ضحی  و ال  « ) دنک یمن قیوشت  دنمتسم  نیکسم و  ماعطا  هب  ار ) نارگید   ) و (- » هیآ 3 )

594 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

(. نیلصملل لیوف   ...« ) هک ینارازگزامن  رب  ياو  سپ  : » دیامرف یم هورگ ، نیا  فصو  نیموس  رد  هیآ 4 -) )

594 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

(. نوهاس مهتالص  نع  مه  نیذلا  « ) دننک یم يراگنا  لهس دوخ  زامن  رد  (- » هیآ 5 )
.دننک یم تیاعر  ار  شبادآ  طئارش و  ناکرا و  هن  و  دنهد ، یم یتیمها  شتاقوا  هب  هن  و  دنلئاق ، نآ  يارب  یشزرا  هن 

594 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

نیذلا « ) دننک یم ایر  هک  یناسک  نامه  : » دیامرف یم هدرک ، هراشا  اهنآ  لامعا  نیرتدب  زا  رگید  یکی  هب  هلحرم  نیمراهچ  رد  هیآ 6 -) )
(. نؤاری مه 

ياه هماـنرب ماـمت  هکلب  دوش ، یم رود  هلـضاف  تاـکلم  هنـسح و  قـالخا  ادـخ و  زا  طـقف  هن  دـنک ، تداـع  يراـکایر  هب  هک  يا  هعماـج
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نینچ تشونرـس  تسا  كاندرد  هچ  و  دوش ، یم هصـالخ  ینعم  دـقاف  رهاوظ  تشم  کـی  رد  و  ددرگ ، یم یهت  اوتحم  زا  وا  یعاـمتجا 
! يا هعماج نینچ  و  ناسنا ،

594 ص :  ۀیآ 7 .....  (: 107) نوعاملا ةروس 

(. نوعاملا نوعنمی  و  « ) دننک یم عنم  یگدنز  تایرورض  زا  ار  نارگید  و  : » دیازفا یم هلحرم  نیرخآ  رد  و  هیآ 7 -) )
هنوگچ هن  رگ  و  تسا ، یهلا  ياهشاداپ  هب  هجوت  مدع  و  تمایق ، زور  هب  نامیا  مدع  يراکایر  رهاظت و  ياه  همشچ رس  زا  یکی  املـسم 

595 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ياهشاداپ  ناسنا  تسا  نکمم 
؟ دروآ اهنآ  دنیاشوخ  قلخ و  يوس  هب  ور  دنک و  اهر  ار  یهلا 

زا اـه  هیاـسمه اـصوصخم  مدرم  هک  تسا  یئزج  ءایـشا  اـجنیا  رد  نآ  زا  روـظنم  و  تسا ، مک  زیچ  ینعم  هـب  نـعم »  » هداـم زا  نوعاـم » »
.اهنیا دننام  فورظ و  تیربک )  ) شتآ کمن ، يرادقم  دننام  دنریگ ، یم کلمت  ای  هیراع  ناونع  هب  رگیدکی 

يردق هب  اهنآ  ینعی  تسا ، ینامیا  یب تسپ و  رایسب  مدآ  دنک  یم يراددوخ  يرگید  هب  یئایشا  نینچ  نداد  زا  هک  یسک  تسا  یهیدب 
.دنراد هقیاضم  کچوک  ءایشا  نیا  نداد  زا  یتح  هک  دنلیخب 

ریخ زا  ار  وا  دنوادخ  دراد  غیرد  شا  هیاسمه زا  ار  کچوک  يرورض و  لئاسو  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
»؟ دراد یلاح  دـب  هچ  دراذـگاو ، دوخ  هب  ار  وا  ادـخ  سک  ره  و  دراذـگ ، یم او  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  و  دـنک ، یم عنم  تماـیق  رد  دوخ ،

« نوعام هروس  نایاپ  »
597 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

597 ص :  [ ..... 108  ] رثوک هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 3  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

597 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

ماـگنه هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ، ناکرـشم  نارـس  زا  هک  لـئاو » نب  صاـع  : » میناوخ یم هروس  نیا  لوزن  نأـش  رد 
دندوب و هتسشن  دجسم  رد  شیرق  نارـس  زا  یهورگ  دومن ، وگتفگ  ترـضح  اب  یتدم  و  درک ، تاقالم  مارحلا  دجـسم  زا  ندش  جراخ 
: تفگ يدرک ؟ یم تبحص  هک  اب  دنتفگ : وا  هب  دش  دجسم  دراو  لئاو » نب  صاع   » هک یماگنه  دندرک ، هدهاشم  رود  زا  ار  هرظنم  نیا 

: تشاد هجیدخ  مالسا  يوناب  زا  رسپ  دنزرف  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک : نیا  حیضوت  رتبا !»  » درم نیا  اب 
هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  و  دنتفر ، ایند  زا  هّکم  رد  ود  ره  نیا  و  دندیمان ، یم زین  هّللا » دبع   » ار وا  هک  رهاط »  » يرگید و  مساق »  » یکی

شترـضح يارب  ار  بقع ) ـالب  ینعی  « ) رتـبا  » هملک و  دوشگ ، ار  شیرق  ناهاوخدـب  ناـبز  عوـضوم  نیا  دـش ، رـسپ  دـنزرف  دـقاف  هلآ  و 
لیطعت روکذ  دـنزرف  نتـشادن  رطاخ  هب  وا  ياه  هماـنرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  اـب  دـندرک  یم رکف  دـندرک  باـختنا 

.دندوب لاحشوخ  دش و  دهاوخ 
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و دوب ، دـنهاوخ  رتبا  وا  نانمـشد  هک  داد  ربخ  و  تفگ ، خـساپ  اهنآ  هب  هروس  نیا  رد  يزیمآ  زاـجعا  زرط  هب  دـش و  لزاـن  دـیجم  نآرق 
نانمـشد ياهدـیما  رب  دوب  يا  هبرـض وسکی  زا  هدـش  هداد  هروس  نیا  رد  هک  یتراشب  دـش ، دـهاوخن  عطق  زگره  نآرق  مالـسا و  هماـنرب 

نانمشد هئطوت  تشز و  بقل  نیا  ندینش  زا  دعب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هب  دوب  يرطاخ  یّلـست  رگید  يوس  زا  و  مالـسا ،
598 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دوب  هدش  رّدکم  نیگمغ و  شکاپ  بلق 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 
زور رد  ادخ  ناگدنب  هک  ینابرق  ره  ددع  هب  درک و  دـهاوخ  باریـس  یتشهب  ياهرهن  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  توالت  ار  نآ  سک  ره  »

وا هب  يرجا  نانآ  زا  کی  ره  ددـع  هب  دـنراد ، ناکرـشم  باـتک و  لـها  هک  یئاـه  یناـبرق نینچمه  و  دـننک ، یم یناـبرق  ناـبرق )  ) دـیع
«. دهد یم

.تسا هدش  هتفرگ  نآ  هیآ  نیلوا  زا  رثوک )  ) هروس نیا  مان 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

598 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 108) رثوکلا ةروس 

هروس و دـننام  تسا - هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  هب  هروس  نیا  ماـمت  رد  نخـس  يور  میداد ! ناوارف  ریخ  وـت  هب  اـم  هیآ 1 -) )
مخز كاندرد و  ثداوح  هوبنا  ربارب  رد  ترضح  نآ  رطاخ  یّلست  هروس  هس  ره  مهم  فادها  زا  یکی  و  حرشن - ملا  هروس  یحـضلا و 

.تسا نانمشد  ررکم  ياهنابز 
(. رثوکلا كانیطعا  انا  « ) میدرک اطع  ناوارف ] تکرب  ریخ و  رثوک -[  وت  هب  ام  : » دیامرف یم تسخن 

هّللا یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  هروس  نیا  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تسیچ ؟ اجنیا  رد  رثوک »  » زا روظنم  هک  نیا  رد  رثوک » »
؟ هدومرف اطع  وت  هب  دنوادخ  هک  تسیچ  نیا  دندرک : ضرع  باحصا  دومرف ، توالت  ار  هروس  نیا  تفر و  ربنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و 

«. تسا توقای  ّرد و  زا  ییاه  هّبق نآ  فرط  ود  رد  رولب )  ) حدق زا  رتفاص  و  ریش ، زا  رتدیفس  تشهب ، رد  تسا  يرهن  تفگ :
نادنزرف و ترثک  هب  یضعب  و  نارای ، باحصا و  ترثک  هب  یـضعب  و  نآرق ، هب  رگید  یـضعب  و  هدرک ، ریـسفت  توبن  هب  ار  نآ  یـضعب 

.دندمآ دوجو  هب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شرتخد  لسن  زا  اهنآ  همه  هک  هّیّرذ 
.دنا هدرک ریسفت  تعافش »  » هب ار  نآ  زین  یضعب 

599 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  زا  کی  ره  هک  دراد  يا  هدرتسگ عیسو و  موهفم  رثوک »  » هک تسا  نیا  رهاظ  یلو 
ریسفت ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  دراد  زین  يرگید  رایـسب  ياهقادصم  و  تسا ، نآ  نشور  ياهقادصم  زا  یکی  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ 

.دوش رکذ  هیآ  يارب  یقادصم 
دوب يربخ  نیا  دوب ، هدشن  رهاظ  زونه  ریثک  ریخ  نیا  راثآ  هک  دیوگ  یم شربمایپ  هب  ینامز  دنوادخ  ار  نخـس  نیا  درک  دیابن  شومارف 

.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  توعد  تیناقح  رگنایب  زیمآزاجعا و  دوب  يربخ  رود ، ياه  هدنیآ کیدزن و  هدنیآ  زا 

599 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 108) رثوکلا ةروس 

، دنک یمن ادا  ار  قلاخ  تمعن  قح  زگره  قولخم  رکـش  دـنچ  ره  دراد ، مزال  میظع  هنارکـش  ناوارف  ریخ  میظع و  تمعن  نیا  هیآ 2 -) )
زامن تراگدرورپ  يارب  سپ   » تسا نینچ  هک  نونکا  دیامرف : یم اذـل  وا  هیحان  زا  تسا  يرگید  تمعن  دوخ  يرازگرکـش  قیفوت  هکلب 
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(. رحنا کبرل و  لصف  « ) نک ینابرق  ناوخب و 
.درادن ینعم  وا  ریغ  يارب  تسا  تدابع  یعون  مه  نآ  هک  ینابرق  تدابع و  زامن و  نیا  ربانب  تسوا  تمعن  هدنشخب  يرآ !

! دنتسناد یم ادخ  زا  ار  دوخ  ياهتمعن  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم ینابرق  هدجس و  اهتب  يارب  هک  تسا  ناکرشم  لامعا  ربارب  رد  نیا 

599 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 108) رثوکلا ةروس 

هراشا

وت نمشد  نادب )  ) و : » دیامرف یم دنداد ، یم ترضح  نآ  هب  كرش  نارس  هک  یتبسن  هب  هجوت  اب  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  و  هیآ 3 -) )
(. رتبالا وه  کئناش  نا  « ) تسا بقع  یب لسن و  هدیرب  اعطق 

ینعی دـندرک ، یمن تیاـعر  زین  ار  بدا  نیرتـمک  یتـح  دوـخ  ینمـشد  رد  اـهنآ  هک  تـسا  تـیعقاو  نـیا  رگناـیب  کـئناش »  » هـب ریبـعت 
.دوب تلاذر  تواسق و  اب  هتخیمآ  ناشتوادع 

599 ص :  رثوک ..... !»  » مالّسلا و اهیلع  همطاف  ترضح 

زا یکی  هعیـش  ياملع  ناگرزب  زا  يرایـسب  یلو  تسا ، ناوارف » تکرب  ریخ و   » نآ و  دراد ، عیـسو  عماـج و  ینعم  کـی  رثوک »  » میتفگ
ربمغیپ اهنآ  دیوگ : یم هیآ  لوزن  نأش  هک  ارچ  دـنا ، هتـسناد مالّـسلا  اهیلع  ارهز » همطاف   » كرابم دوجو  ار  نآ  ياهقادـصم  نیرتنـشور 

«. میداد رثوک  وت  هب  ام  : » دیوگ یم اهنآ  نخس  یفن  نمض  نآرق  تسا ، بقع  الب  هک  دندرک  یم مهتم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 
600 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا ، مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نامه  ریثک » ریخ   » نیا هک  دوش  یم طابنتسا  ریبعت  نیا  زا 

نادـنزرف اـهنت  هن  هک  یلـسن  تفاـی  راـشتنا  ناـهج  رد  یمارگ  رتـخد  نیمه  هلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـیرذ  لـسن و  اریز 
موصعم ناماما  اهنت  هن  دندومن ، غالبا  ناگدنیآ  هب  و  دندرک ، ظفح  ار  مالسا  ياهشزرا  مامت  وا و  نییآ  هکلب  دندوب ، ربمغیپ  ینامـسج 

.دنراد دوخ  هب  صوصخم  باسح  اهنآ  هک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 
: دیوگ یم رثوک  فلتخم  ياهریسفت  نمض  رد  هک  مینک  یم دروخرب  يزار » رخف   » زا یبلاج  ثحب  هب  اجنیا  رد 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  ار  دالوا  دوجو  مدـع  هک  هدـش  لزان  یناـسک  رب  در  ناونع  هب  هروس  نیا  هک  تسا  نیا  موس  لوق 
هزادنا هچ  نیبب  دنام ، یم یقاب  نامز  لوط  رد  هک  دهد  یم یلـسن  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هروس  ینعم  نیا  ربانب  دـنتفرگ ، یم هدرخ 

( دندوب مالسا  نانمشد  هک   ) هیما ینب  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تساهنآ ، زا  ّولمم  ناهج  لاح  نیع  رد  دندرک ، دیهـش  ار  تیب  لها  زا 
اضر و قداص و  رقاب و  دننام  .تساهنآ  نایم  رد  گرزب  ياملع  زا  ردقچ  نیبب  رگنب و  سپس  دنامن ، یقاب  ایند  رد  يرکذ  لباق  صخش 

.هیکز سفن 
نارسفم ناثدحم و  اهقف و  ناگدنسیون و  اهنآ  نایم  رد  دندش ، شخپ  ناهج  رسارس  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  رازه  نارازه 

.دندیشوک مالسا  نییآ  ظفح  رد  يراکادف  راثیا و  اب  هک  دندوب  میظع  ناهدنامرف  ماقم و  الاو 
« رثوک هروس  نایاپ  »

601 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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601 ص :  [ ..... 109  ] نورفاک هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 6  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

601 ص :  هروس ..... : ياوتحم 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  و  تیرثکا ، رد  رافک  دندوب و  تیلقا  رد  ناناملـسم  هک  هدش  لزان  ینامز  رد  دـهد  یم ناشن  هروس  نحل 
رب ّدر  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنناشکب ، كرش  اب  شزاس  هب  ار  وا  دنتشاد  رارـصا  و  دوب ، راشف  رد  تخـس  اهنآ  هیحان  زا  هلآ 

.دوش ریگرد  اهنآ  اب  دهاوخب  هک  نآ  نودب  دنک ، یم سویأم  یلکب  ار  اهنآ  و  دنز ، یم اهنآ  همه  هنیس 
نینچ تقو  ره  و  دننکن ، شزاس  نانمشد  اب  مالـسا  نید و  ساسا  رد  یطئارـش  چیه  رد  هک  ناناملـسم  همه  يارب  تسا  یقـشمرس  نیا 

نم  » هک هدـش  دـیکأت  ینعم  نیا  راب  ود  هروس  نیا  رد  اصوصخم  دـننک ، سویأم  الماک  ار  اـهنآ  دریگ  تروص  اـهنآ  هیحاـن  زا  یئاـنمت 
، نم دوبعم  زگره  امش   » هک هدش  دیکأت  هرابود  نینچمه  تسا ، اهنآ  نتخاس  سویأم  يارب  دیکأت  نیا  و  متسرپ » یمن ار  امش  ياهدوبعم 

نییآ امش و  و  میدیحوت ، نییآ  نم و   » هک تسا  نیا  شماجنا  رس  و  اهنآ ، تجاجل  رب  تسا  یلیلد  نیا  و  دیتسرپ » یمن ار  هناگی  يادخ 
«! ناتدولآ كرش  هدیسوپ 

601 ص :  هروس ..... : توالت  تلیضف 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
كرش زا  و  دنوش ، یم رود  وا  زا  رگنایغط  نیطایـش  و  هدناوخ ، ار  نآرق  عبر  یئوگ  دناوخب  ار  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » هروس هک  یـسک  »

«. دوب دهاوخ  ناما  رد  تمایق ) زور   ) گرزب عزف  زا  و  ددرگ ، یم كاپ 
602 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ای  لق  : » تفگ یم مردپ  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 

« نورفاکلا اهیا 
«. منک یم تدابع  ار  ادخ  اهنت  نم  منک  یم تدابع  ار  ادخ  اهنت  نم  دومرف : یم تفای  یم تغارف  نآ  زا  هک  یماگنه  و  تسا ، نآرق  عبر 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

602 ص :  هروس ..... : لوزن  نأش 

نب صاع   » و هریغم » نب  دیلو   » دـننام هدـش ، لزان  شیرق  ناکرـشم  نارـس  زا  یهورگ  هراب  رد  هروس  نیا  : » هک تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
مامت رد  ار  وت  و  مینک ، یم يوریپ  وت  نییآ  زا  زین  ام  نک ، يوریپ  ام  نییآ  زا  ایب  وت  دّمحم ! يا  دـنتفگ : و ...  سیق » نب  ثراح   » و لئاو »

.مینک یم تدابع  ار  وت  يادخ  ام  رگید  لاس  و  نک ! تدابع  ار  ام  نایادخ  وت  لاس  کی  میزاس ، یم کیرش  دوخ  تازایتما 
سمل ار  ام  نایادخ  زا  یـضعب  لقا  ال  دنتفگ : مهد ! رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  نم  هک  ادـخ  رب  هانپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
نامرف رظتنم  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میتسرپ ! یم ار  وت  يادـخ  مینک و  یم وت  قیدـصت  ام  يوجب  كربت  اهنآ  زا  نک و 
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.متسه مراگدرورپ 
رد شیرق  نارـس  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دمآ ، مارحلا  دجـسم  هب  هّللا  لوسر  و  دـش ، لزان  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » هروس ماگنه  نیا  رد 

سویأم الماک  دندینـش  ار  هروس  نیا  مایپ  یتقو  اهنآ  دناوخ  اهنآ  رب  رخآ  ات  ار  هروس  نیا  و  داتـسیا ، اهنآ  رـس  يالاب  دـندوب  عمج  اجنآ 
«. دنداد رازآ  ار  شنارای  ترضح و  و  دندش ،

602 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 109) نورفاکلا ةروس 

: دیامرف یم هتخاس ، بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هروس  نیا  تایآ  مرادن ! شزاس  رس  ناتـسرپ  تب  اب  زگره  هیآ 1 -) )
(. نورفاکلا اهیا  ای  لق  «! ) نارفاک يا  وگب : »

602 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 109) نورفاکلا ةروس 

(. نودبعت ام  دبعا  ال  « ) متسرپ یمن نم  دیتسرپ  یم امش  ار  هچنآ  (- » هیآ 2 )

602 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 109) نورفاکلا ةروس 

(. دبعا ام  نودباع  متنا  و ال  « ) دیتسرپ یم متسرپ  یم نم  ار  هچنآ  امش  هن  و  (- » هیآ 3 )
603 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تحارص  اب  و  دنک ، یم صخشم  اهنآ  زا  ار  دوخ  طخ  لماک  یئادج  بیترت  نیا  هب 

نآ يور  هک  ناکاین  زا  هناروکروک  دـیلقت  اب  دـیراد و  هک  تجاجل  نیا  اب  زین  امـش  و  درک ، مهاوخن  یتسرپ  تب  زگره  نم  دـیوگ : یم
كرش زا  صلاخ  یتسرپادخ  هب  رضاح  زگره  دوش  یم امش  دئاع  ناتـسرپ  تب زا  هک  يراشرـس  عورـشمان  عفانم  اب  دیزرو و  یم رارـصا 

.دنتسین

603 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 109) نورفاکلا ةروس 

زگره نم  هن  و  : » دیازفا یم یتسرپ  تب دیحوت و  رـس  رب  شزاس  هنوگره  زا  ناتـسرپ  تب لماک  ندرک  سویأم  يارب  رگید  راب  هیآ 4 -) )
(. متدبع ام  دباع  انا  و ال  « ) متسرپ یم دیا  هدرک شتسرپ  امش  ار  هچنآ 

603 ص :  ۀیآ 5 .....  (: 109) نورفاکلا ةروس 

(. دبعا ام  نودباع  متنا  و ال  « ) دینک یم شتسرپ  متسرپ  یم نم  هک  ار  هچنآ  امش  هن  و  (- » هیآ 5 )
ندرک سویأم  دـیکأت و  يارب  ناکرـشم ، هیحان  زا  ادـخ  تدابع  یفن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هیحان  زا  اهتب  تداـبع  یفن  رارکت 

زا یثیدح  رد  نیا  دشاب و  یم كرش  دیحوت و  نایم  شزاس  مدع  تابثا  و  تسا ، مالسا  زا  اهنآ  ریـسم  ندومن  ادج  و  ناکرـشم ، لماک 
.هدش دراو  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

603 ص :  ۀیآ 6 .....  (: 109) نورفاکلا ةروس 
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(. نید یل  مکنید و  مکل  « ) مدوخ يارب  نم  نییآ  ناتدوخ و  يارب  امش  نییآ   » تسا نینچ  هک  لاح  هیآ 6 -) )
.دید دیهاوخ  ار  نآ  راب  تبکن بقاوع  يدوز  هب  و  داب ! ینازرا  ناتدوخ  هب  امش  نییآ  ینعی 

« نورفاک هروس  نایاپ  »
605 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیز 

605 ص :  [ ..... 110  ] رصن هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 3  هدش و  لزان  هنیدم »  » رد هروس  نیا 

605 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

هورگ هورگ  مدرم  نآ  لابند  هب  هک  دهد  یم یمیظع  يزوریپ  زا  دیون  تراشب و  نآ  رد  و  تسا ، هدـش  لزان  ترجه  زا  دـعب  هروس  نیا 
یهلا دمح »  » و حیبست »  » هب توعد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  گرزب  تمعن  نیا  هنارکش  هب  اذل  و  دنوش ، یم ادخ  نید  دراو 

.دنک یم رافغتسا »  » و
زا یـضعب  قبط  هک  نیا  صوصخب  دوبن ، هکم » حـتف   » زج قوف  تاصخـشم  اب  یحتف  یلو  داد ، خر  يداـیز  تاـحوتف  مالـسا  رد  هچرگ 

تیناقح رب  لیلد  نیا  ددرگ  ّطلـسم  نآ  رب  دنک و  حتف  ار  هّکم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  رگا  دندوب  دـقتعم  بارعا  تایاور ،
.تسوا

.دیدرگ لزان  هکم » حتف   » زا لبق  لاس  ود  و  ترجه ، مشش  لاس  رد  هیبیدح » حلص   » زا دعب  هروس  نیا  دنا : هتفگ یضعب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  ینمـض  روطب  نآ  رد  هک  ارچ  تسا  یظفاحادـخ ) « ) عیدوت  » هروس هروس  نیا  ياـهمان  زا  یکی 

.دهد یم ربخ 
درک توـالت  دوخ  ناراـی  رب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  دـش و  لزاـن  هروس  نیا  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
هّللا یّلص  ربمغیپ  درک ، هیرگ  دینـش  ار  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  سابع »  » یلو دندش ، لدشوخ  لاحـشوخ و  یگمه 

606 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینک ؟ یم هیرگ  ارچ  ومع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و 
وت هک  تسا  هنوگ  نامه بلطم  دومرف : ربمایپ  ادـخ ! لوسر  يا  هدـش هداد  هروس  نیا  رد  امـش  تلحر  ربخ  منک  یم ناـمگ  درک : ضرع 

.یئوگ یم
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هروس  نیا  توالت  تلیضف  هراب  رد 

«. تسا هدوب  هّکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هارمه  هک  تسا  نیا  دننامه  دنک  توالت  ار  نآ  هک  یسک  »
هـضیرف ای  هلفان  زامن  رد  ار  حتفلا ) هللا و  رـصن  ءاج  اذا   ) هروس هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

نخـس هک  تسوا  اب  يا  همان هک  دوش  یم رـشحم  دراو  یلاح  رد  تمایق  رد  دنک و  یم زوریپ  شنانمـشد  مامت  رب  ار  وا  دنوادخ  دـناوخب 
 ...«. منهج شتآ  زا  تسا  يا  همان ناما  نآ  و  هداتسرف ، نوریب  وا  هارمه  شربق  نورد  زا  ار  نآ  دنوادخ  دیوگ ، یم

نییآ و هب  و  دریگ ، رارق  هّللا  لوسر  طخ  رد  هروس  نیا  ندناوخ  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تلیـضف  راختفا و  همه  نیا  تسادیپ  هتفگان 
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.دنک لمع  وا  تنس 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

606 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 110) رصنلا ةروس 

ارف يزوریپ  ادـخ و  يرای  هک  یماـگنه  : » دـیامرف یم هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  رد  دـسر !...  ارف  یئاـهن  يزوریپ  هک  یماـگنه  هیآ 1 -) )
(. حتفلا هللا و  رصن  ءاج  اذا  « ) دسر

606 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 110) رصنلا ةروس 

(. اجاوفا هللا  نید  یف  نولخدی  سانلا  تیأر  و  « ) دنوش یم ادخ  نید  دراو  هورگ  هورگ  مدرم  ینیبب  و  (- » هیآ 2 )
دناد یم ادخ  هیحان  زا  اهنت  ار  ترصن  دّحوم ، ناسنا  کی  یلو  درک ، ورین  هیهت  اوق و  نیمأت  دیاب  نمشد  رب  هبلغ  يارب  هک  تسا  تسرد 

.دیآ یم رد  یهلا  ساپس  رکش و  ماقم  رد  هکلب  دوش ، یمن رورغم  يزوریپ  ماگنه  هب  لیلد  نیمه  هب  و 

606 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 110) رصنلا ةروس 

هراشا

ار تراـگدرورپ  یهلا ) ترـصن  يزوریپ و  نیا  گرزب و  تمعن  نیا  هنارکـش  هب   ) سپ : » دـیامرف یم هیآ  نـیا  رد  ور  نـیا  زا  هیآ 3 -) )
607 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  و  نک ، دمح  حیبست و 

(. اباوت ناک  هنا  هرفغتسا  کبر و  دمحب  حبسف  « ) تسا ریذپ  هبوت  رایسب  وا  هک 
نید رد  هتـسد  هتـسد  مدرم  دورو  و  مالـسا ، شرتسگ  ذوفن و  دعب  و  يزوریپ ، حتف و  سپـس  و  یهلا ، ترـصن  زا  تسخن  هروس  نیا  رد 

حتف و ات  و  تسین ، يزوریپ  حتف و  دشابن  یهلا  يرای  ترصن و  ات  دنرگیدکی ، لولعم  تلع و  هس  ره  نیا  و  هدمآ ، نایم  هب  نخـس  ادخ 
مراهچ هلحرم  هلحرم  هس  نیا  لابند  هب  هتبلا  و  دنوش ، یمن ناملسم  هورگ  هورگ  مدرم  دوشن  هتشادرب  هار  رـس  زا  عناوم  دسرن و  يزوریپ 

.دسر یم ارف  ادخ  شیاتس  دمح و  رکش و  هلحرم  ینعی 
« رافغتـسا  » هیلامک و تافـص  هب  وا  فیـصوت  يارب  دمح »  » و تسا ، صقن  بیع و  هنوگره  زا  دنوادخ  ندرمـش  هزنم  ینعم  هب  حیبست » »

.تسا ناگدنب  ياهریصقت  اهناصقن و  ربارب  رد 
رب دنوادخ  هک  دننادب  زین  و  صقن ) نیا  زا  یکاپ   ) دراذگ یم اهنت  ار  شنارای  دنوادخ  دننکن  نامگ  دارفا  هک  دش  ببس  میظع  حتف  نیا 

.دننک فارتعا  وا  تمظع  ربارب  رد  دوخ  صقن  هب  ناگدنب  زین  و  لامک ) نیا  هب  ندوب  فوصوم   ) تسا اناوت  شیاه  هدعو ماجنا 

607 ص :  مالسا ..... : يزوریپ  نیرتگرزب  هکم  حتف 

اب تقیقح  رد  تسکـش ، مهرد  لاس  تسیب  دودح  زا  دعب  ار  نمـشد  ياهتمواقم  و  دوشگ ، مالـسا  خیرات  رد  يدیدج  لصف  هکم  حتف 
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.تشگ ناهج  رگید  ياهروشک  هب  شهج  يارب  هدامآ  مالسا  و  دش ، هدیچرب  ناتسبرع  هریزج  زا  یتسرپ  تب  كرش و  طاسب  هکم  حتف 
« رصن هروس  نایاپ  »

609 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

609 ص :  [ ..... 111  ] دسم هروس 

هراشا

تسا هیآ  جنپ  ياراد  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

609 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

هلمح نآ  رد  هک  تسا  يا  هروس اـهنت  هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  راکـشآ  توعد  لـئاوا  رد  اـبیرقت  هک  هروس  نیا 
- بهل وبا  ینعی  نامز - رـصع و  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  مالـسا و  نانمـشد  زا  یکی  هب  تبـسن  مان  رکذ  اب  يدـیدش 

شرسمه وا و  تشاد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  هب  تبـسن  یـصاخ  توادع  وا  هک  دهد  یم ناشن  نآ  ياوتحم  و  تسا ، هدش 
.دنتشادن هقیاضم  ینابز  دب  ینکش و  راک  هنوگ  چیه  زا 

کی نیا  دنتفر و  ایند  زا  نامیا  یب ود  ره  ماجنا  رس  تسویپ ، تیعقاو  هب  ینعم  نیا  دنخزود و  لها  ود  ره  دیوگ : یم تحارص  اب  نآرق 
.تسا نآرق  حیرص  یئوگشیپ 

دنوادخ مراودیما  نم  دنک  توالت  ار  هروس  نآ  هک  یـسک  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
.تسا خزود  لها  بهل  وبا  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  تشهب  لها  وا  ینعی  دنکن » عمج  يدحاو  هناخ  رد  ار  بهل  وبا  وا و 

اب هک  یناسک  هن  دنک ، ادج  بهل  وبا  طخ  زا  ار  دوخ  طخ  هروس  نیا  ندناوخ  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تلیـضف  نیا  تسادـیپ  هتفگان 
.دننک یم لمع  راو  بهل وبا  یلو  دنناوخ  یم نابز 

609 ص :  هروس ..... : لوزن  نأش 

610 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  کتریشع  رذنا  و   » هیآ هک  یماگنه  هدش  لقن  سابع » نبا   » زا
« نیبرقالا

( دزاس ینلع  ار  دوخ  توعد   ) دـیامن توعد  مالـسا  هب  دـنک و  راذـنا  ار  دوخ  کیدزن  لیماف  تفای  تیرومأم  ربمغیپ  دـش و  لزاـن  « 1»
دروم هک  تفگ  یم ینامز  برع  ار  هلمج  نیا  «! ) هاحابـص ای  : » دز داـیرف  دـمآ و  افـص  هوک  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 

ادص نیا  هّکم  مدرم  هک  یماگنه  دنزیخرب ) هلباقم  هب  دنزاس و  ربخ  اب  ار  همه  هک  نیا  يارب  تفرگ ، یم رارق  نمـشد  هناریگلفاغ  موجه 
؟ دشک یم دایرف  هک  تسیک  دنتفگ : دندینش  ار 

.دنتفر شترضح  غارس  هب  تیعمج  تسا ، دّمحم » : » دش هتفگ 
دیهاوخ قیدصت  ارم  ایآ  دنوش ، یم رو  هلمح امش  هب  هوک  نیا  رانک  زا  نمشد  ناراوس  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  رگا  دیئوگب  نم  هب  دومرف :

؟ درک
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.میا هدینشن یغورد  وت  زا  زگره  ام  دنتفگ : خساپ  رد 
اهتب كرت  دیحوت و  هب  ار  امش  « ) منک یم راذنا  یهلا  دیدش  باذع  ربارب  رد  ار  امش  نم  دیدش  باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  ّینا  : » دومرف

(. میامن یم توعد 
رد يدرک !؟» عمج  ار  ام  نخـس  نیمه  يارب  طقف  وت  ایآ  داب ! وت  رب  گرم  ناـیز و  : » تفگ دینـش  ار  نخـس  نیا  بهل  وبا  هک  یماـگنه 

.دش لزان  هروس  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا 
هب هدش ، لزان  شرـسمه  وا و  هراب  رد  هروس  نیا  هک  دش  ربخ  اب  لیمج ) ّما   ) بهل وبا  رـسمه  هک  یماگنه  دـنا : هدوزفا اجنیا  رد  یـضعب 
ما هدینش نم  تفگ : تشاد و  تسد  رد  یگنـس  دید ، یمن ار  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  غارس 

حالطصا هب  سپس  مرعاش ! زین  مدوخ  نم  منز ! یم شناهد  رب  گنس  نیمه  اب  مبایب  ار  وا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هدرک ، وجه  ارم  دّمحم » »
.درک نایب  مالسا  ربمغیپ و  تمذم  رد  يراعشا 

هدرک و اهنآ  هجوتم  ار  هلمح  زیت  هبل  نآرق  مینیب  یم رگا  و  دوبن ، نیا  هب  رصحنم  اهنآ  توادع  مالسا و  يارب  شرسمه  بهل و  وبا  رطخ 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  دراد  نیا  زا  شیب  یلئالد  دنک  یم شهوکن  اهنآ  زا  تحارص  اب 

__________________________________________________

هیآ 214. ( 26  ) ءارعش هروس  ( 1)
611 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

611 ص : ۀیآ 1 .....  (: 111) دسملا ةروس 

نانخـس هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  هروس  نیا  میتـفگ  هروس  لوزن  نأـش  رد  هک  هنوگ  ناـمه  بهل ! وبا  تسد  داـب  هدـیرب  هیآ 1 -) )
.دوب مالسا  تخسرس  نانمشد  زا  هک  بلطملا  دبع  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  يومع  بهل » وبا   » تشز

(. بت بهل و  یبا  ادی  تبت   ) داب وا  رب  گرم  و  بهل » وبا  تسد  ود  ره  داب  هدیرب  : » دیامرف یم نابز  دب  درم  نیا  خساپ  رد  دیجم  نآرق 
تافرع کیدزن  زاجملا  يذ   ) مدوب زاجملا » يذ   » رازاب رد  نم  دیوگ : یم یبراحم » قراط   » مان هب  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

و دـیوش ،» راگتـسر  ات  هّللا  الا  هلا  ال  دـیئوگب : مدرم ! يا  : » دـنز یم ادـص  هک  مدـید  ار  یناوج  ناهگان  تسا ) هّکم  زا  یمک  هلـصاف  رد 
يا ، » دز یم دایرف  و  دوب ، يراج  شیاهاپ  زا  نوخ  هک  يا  هنوگ هب  دنز  یم وا  ياپ  تشپ  هب  گنـس  اب  هک  مدـید  وا  رـس  تشپ  ار  يدرم 

؟ تسیک ناوج  نیا  مدرک  لاؤس  نم  دینکن !» قیدصت  ار  وا  تسوگغورد ، نیا  مدرم !
 ... دناد یم وگغورد  ار  وا  هک  تسا  بهل  وبا  شیومع  درمریپ  نیا  و  دشاب ، یم ربمایپ  دنک  یم نامگ  هک  تسا  دّمحم » : » دنتفگ

رطاخ هب  دنتفر ، یم بهل  وبا  غارـس  هب  دـندش  یم رهـش  نآ  دراو  هّکم  جراخ  بارعا  زا  یهورگ  نامز  ره  میناوخ : یم يرگید  ربخ  رد 
، دندومن یم قیقحت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  و  وا ، يالاب  لاس  نس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  شیدنواشیوخ 

: تفگ یم وا 
یهورگ ماگنه  نیا  رد  دنتـشگ ، یم زاب  دـننک  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هکنآ  یب زین  اـهنآ  تسا ، يرحاـس  درم  دّـمحم 

وا رب  گرم  میتسه ! وا  نونج  ياوادم  لوغـشم  هتـسویپ  ام  تفگ : بهل  وبا  مینیبب ، ار  وا  ات  میدرگ  یمن زاب  هّکم  زا  ام  دنتفگ : دندمآ و 
و دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  لابند  هب  هیاس  نوچمه  عقاوم  زا  يرایسب  رد  وا  هک  دوش  یم هدافتـسا  یبوخ  هب  تایاور  نیا  زا  داب !
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612 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ینابز  اصوصخم  درک ، یمن راذگورف  ینکشراک  چیه  زا 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نانمشد  مامت  دمآ  رـس  رظن  نیا  زا  دیاش  و  درک ، یم هدننز  کیکر و  تاریبعت  و  تشاد ، هدولآ  تشز و 

داـقتنا داـب  هب  ار  لـیلج  ّما  شرـسمه  وا و  تنوشخ ، تحارـص و  نیا  اـب  ثحب  دروم  تاـیآ  تهج  نیمه  هب  و  دـش ، یم بوـسحم  هلآ 
.دریگ یم

612 ص : ۀیآ 2 .....  (: 111) دسملا ةروس 

زاب وا  زا  ار  یهلا  باذـع  و  دیـشخبن » يدوس  شلاح  هب  دروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  شتورث و  لام و  زگره  : » دـیازفا یم سپـس  هیآ 2 -) )
(. بسک ام  هلام و  هنع  ینغا  ام   ) تشاد دهاوخن 

هیکت شیمالـسا  دـض  ياهـششوک  رد  دوخ  تورث  لاوـما و  رب  هک  دوـب  يرورغم  دـنمتورث  درم  وا  هک  دوـش  یم هدافتـسا  ریبـعت  نیا  زا 
.درک یم

612 ص : ۀیآ 3 .....  (: 111) دسملا ةروس 

(. بهل تاذ  اران  یلصیس  « ) دوش یم بیهل  رپ  رو و  هلعش یشتآ  دراو  يدوز  هب  و  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  هیآ 3 -) )
.دراد میظع  ياه  هلعش تسا و  بهل » وبا   » زین وا  باذع  شتآ  دوب ، بهل » وبا   » وا مان  رگا 

یهلا باذع  خزود و  شتآ  زا  ار  اهنآ  ناشیعامتجا  تیعقوم  تورث و  لاوما و  ناراکدب ، نارفاک و  زا  کی  چیه  هک  بهل » وبا   » اهنت هن 
لاح هب  يدوس  مادـک  چـیه  نادـنزرف ، هن  لاوما و  هن  هک  تسا  يزور  تمایق  : » میناوخ یم رگید  ياج  رد  هکنانچ  دـشخب ، یمن یئاهر 

(. 88 و 89 ارعش / « ) دوش رضاح  راگدرورپ  رضحم  رد  اوقت ) اب  نامیا و  اب  یحور   ) ملاس بلق  اب  هک  سک  نآ  رگم  درادن ، ناسنا 
نادیم رد  اصخش  هک  بهل  وبا  دش ، شیرق  ناکرـشم  بیـصن  هک  یتخـس  تسکـش  و  ردب »  » گنج زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

.دیسرپ وا  زا  ار  ارجام  نایفس  وبا  تشگزاب  زا  سپ  دوب  هدرکن  تکرش  گنج 
نیا رد  ام  دنگوس  ادخ  هب  دوزفا : سپـس  داد ، حرـش  وا  يارب  ار  شیرق  رکـشل  ندش  هدیبوک  مه  رد  تسکـش و  یگنوگچ  نایفـس  وبا 

« سابع  » نامالغ زا  یکی  عفار » وبا   » اجنیا رد  دـندوب ! هدـمآ  دّـمحم  يرای  هب  هک  نیمز  نامـسآ و  نایم  رد  میدـید  ار  یناراوس  گنج 
ص: ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دندوب  نامسآ  ناگتـشرف  اهنآ  متفگ : مدرک و  دنلب  ار  متـسد  مدوب ، هتـسشن  اجنآ  رد  نم  دیوگ : یم

613
یبوچ دوب  رـضاح  لـضفلا » ما   » ساـبع رـسمه  اـجنیا  رد  دز ، یم کـتک  ارم  هتـسویپ  دوخ  لد  زوـس  زا  تفـشآرب و  تخـس  بهل  وـبا 

، دش يراج  نوخ  تسکش و  بهل  وبا  رس  يا  هدروآ ریگ  اهنت  ار  فیعض  درم  نیا  تفگ : و  دیبوک ، بهل  وبا  رس  رب  مکحم  تشادرب و 
.تفر ایند  زا  يرامیب  نامه  اب  و  دش ، رهاظ  شنت  تسوپ  رب  نوعاط »  » نوچمه اه هناد درک و  تنوفع  شندب  زور  تفه  زا  دعب  و 

وا رب  بآ  رود  زا  و  دـندرب ، هّکم  نوریب  هب  ار  وا  دـنوش ، وا  کـیدزن  دـندرک  یمن تأرج  تیعمج  هک  دوـب  يدـح  هب  وا  ندـب  تنوـفع 
! دش ناهنپ  كاخ  گنس و  ریز  شندب  ات  دندرک  باترپ  وا  رب  گنس  سپس  و  دنتخیر ،

613 ص : ۀیآ 4 .....  (: 111) دسملا ةروس 

: دیامرف یم هتخادرپ ، لیمج » ما   » شرسمه عضو  هب  هیآ  نیا  رد  هیآ 4 -) )
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(. بطحلا ۀلامح  هتأرما  و  « ) تسا خزود )  ) شک مزیه هک  یلاح  رد  شرسمه ، زین )  ) «و

613 ص : ۀیآ 5 .....  (: 111) دسملا ةروس 

(. دسم نم  لبح  اهدیج  یف  «! ) امرخ فیل  زا  تسا  یبانط  شندرگ  رد  و  (- » هیآ 5 )
مالـسا دـض  رب  شرهوش  ياهینکـشراک  اهتوادـع و  رد  دوب و  هیواـعم »  » همع و  نایفـس » وبا   » رهاوـخ هک  بهل  وـبا  رـسمه  هک  نیا  رد 

، هدرک فیـصوت  دـشک ) یم شود  رب  مزیه  هک  ینز  « ) بطحلا ۀـلامح   » ار وا  ارچ  نآرق  هک  نیا  رد  اـما  تسین ، یفرح  تشاد  تـکرش 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  هار  رـس  رب  و  دیـشک ، یم شود  رب  ار  راخ  ياه  هتوب هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـنا : هتفگ یـضعب 

.دوش هدرزآ  شکرابم  ياهاپ  ات  تخیر  یم
« دسم هروس  نایاپ  »

615 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

615 ص :  [ ..... 112  ] صالخا هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 4  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

615 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

هک هدرک  دنوادخ  یگناگی  زا  یفیصوت  نانچ  هاتوک  هیآ  راهچ  رد  و  دیوگ ، یم نخـس  وا  یگناگی  و  راگدرورپ ، دیحوت  زا  هروس  نیا 
.درادن هفاضا  هب  زاین 

اهنآ يارب  ار  دـنوادخ  دـندرک  اـضاقت  هّللا  لوسر  زا  دوهی  : » هدـش لـقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هروـس  نیا  لوزن  نأـش  رد 
نایب ار  اهنآ  خـساپ  دـش و  لزان  هروس  نیا  ات  تفگن ، یخـساپ  درک و  توکـس  زور  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـنک ، فیـصوت 

«. درک
دـشاب یم نآ  هداعلا  قوف  تمظع  زا  یکاح  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  يدایز  تایاور  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 

: هلمج زا 
ار نآرق  موس  کی  هک  نیا  زا  تسا  زجاع  امش  زا  یـسک  ایآ  : » دومرف هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

؟ دراد راک  نیا  رب  یئاناوت  یسک  هچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  نارضاح  زا  یکی  دناوخب !؟» بش  کی  رد 
«. دیناوخب ار  هّللا  وه  لق  هروس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

« ذاعم نب  دعس   » هزانج رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  میناوخ : یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
هب وا  مدیـسرپ  لیئربج  زا  نم  دـندرازگ ! زامن  وا  هزانج  رب  دوب  زین  لیئربج »  » اهنآ نایم  رد  هک  کـلم  رازه  داـتفه  دومرف : درازگ  زاـمن 

616 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دش ؟ امش  ندرازگ  زامن  قحتسم  لمع  مادک  رطاخ 
«. دمآ تفر و  يور و  هدایپ  و  ندش ، راوس  و  نداتسیا ، و  نتسشن ، لاح  رد  دحا » هّللا  وه  لق   » توالت رطاخ  هب  تفگ :
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رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

616 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 112) صالخإلا ةروس 

هنیمز رد  فلتخم  دارفا  ای  ماوقا  هیحان  زا  هک  يررکم  تالاؤس  خـساپ  رد  هروس  نیا  زا  هیآ  نیتسخن  تساتمه : یب اـتکی و  وا  هیآ 1 -) )
ریظن و هک  تسا  يدرفنم  تاذ  دـحا .) هللا  وه  لق  « ) تسا هناـگی  اـتکی و  دـنوادخ  وگب : : » دـیامرف یم دوب ، هدـش  راـگدرورپ  فاـصوا 

.تسین وا  يارب  یهیبش 
نیا هب  يا  هراـشا زمر و  عقاو  رد  دـنک - یم تیاـکح  یمهبم  موهفم  زا  تسا و  بئاـغ  درفم  ریمـض  هک  وـه -»  » ریمـض اـب  هلمج  زاـغآ 
نانچ نآ  وا  راـثآ  دـنچ  ره  نوریب ، اـهناسنا  دودـحم  راـکفا  سرتسد  زا  و  تسا ، ءاـفخ  تیاـهن  رد  وا  سدـقم  تاذ  هک  تسا  تیعقاو 
ياه هناـشن يدوز  هب  : » میناوخ یم تلـصف  هروس  هیآ 53  رد  هکناـنچ  تسا ، رتراکـشآ  رترهاـظ و  زیچ  همه  زا  هـک  هدرک  رپ  ار  ناـهج 

«. تسا قح  وا  هک  ددرگ  راکشآ  ناشیارب  ات  میهد  یم ناشن  اهنآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ 
«. تساتکی هناگی و  دنوادخ  وا  : » دیوگ یم دراد و  یم رب  هدرپ  هتخانشان  تقیقح  نیا  زا  سپس 

متـساوخ وا  زا  مدید ، باوخ  رد  ار  رـضخ »  » ردب گنج  بش  رد  : » دومرف هک  میناوخ  یم مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 
نایرج دش  حبص  هک  یماگنه  وه  ّالا  وه  نم ال  ای  وه ، ای  وگب : تفگ : موش  زوریپ  نانمشد  رب  نآ  کمک  هب  هک  دهد  دای  نم  هب  يزیچ 

.مدرک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تمدخ  ار 
«. دوب ردب  گنج  رد  نم  نابز  درو  هلمج  نیا  سپس  هدش ، میلعت  وت  هب  مظعا  مسا  مالّسلا  هیلع  یلع  يا  : » دومرف

نیا درک : ضرع  دـناوخ ، یم راکیپ  ماگنه  هب  نیفـص  زور  ار  رکذ  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دینـش  هک  یماـگنه  رـسای » راـمع  »
؟ تسیچ تایانک 

617 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا !» دیحوت  نوتس  ادخ و  مظعا  مسا  : » دومرف
ادـخ رب  زج  مان  نیا  هدـش و  هراشا  وا  لامج  لالج و  تافـص  مامت  هب  هملک  کی  نیمه  رد  هک  تسا  دـنوادخ  يارب  صاخ  مسا  هّللا » »

قلاخ و ملاع و  دننام  تسا  وا  لالج  لامج و  تافص  زا  یکی  هب  هراشا  الومعم  دنوادخ  رگید  ياهمان  هک  یلاح  رد  دوش ، یمن قالطا 
.دوش یم قالطا  زین  وا  ریغ  هب  ابلاغ  قزار و 

، تسا هدماین  نآرق  رد  هزادنا  نیا  وا  سدقم  ءامـسا  زا  یمـسا  چیه  و  هدش ، رارکت  دـیجم  نآرق  رد  راب » رازه   » بیرق سدـقم  مان  نیا 
.دزاس یم قرغتسم  افص  رون و  زا  یناهج  رد  ار  وا  و  دشخب ، یم شمارآ  ورین و  ناسنا  هب  دنک ، یم نشور  ار  بلق  هک  تسا  یمان 

تدحو ینعم  هب  هکلب  یـسنج ، یعون و  ای  يددع ، دـحاو  ینعم  هب  هن  تساتکی  هناگی و  تسا و  دـحاو  دـحا و  دـنوادخ  ینعی  دـحا » »
.تسا وا  يارب  ریظن  هیبش و  دننام و  لثم و  دوجو  مدع  ینعم  هب  وا  تینادحو  رتنشور  ترابع  هب  و  یتاذ ،

لباق ریغ  تهج  ره  زا  تیاهن  یب تاذ  ود  هک  تسا  ملـسم  و  تهج ، ره  زا  تیاهن  یب تسا  یتاذ  وا  تسا : نشور  زین  نخـس  نیا  لـیلد 
.دینک تقد  ار - نیا  تالامک  نآ  و  درادن ، ار  نآ  تالامک  نیا  دوش ، یم دودحم  ود  ره  دش  تاذ  ود  رگا  نوچ  تسا ، روصت 

617 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 112) صالخإلا ةروس 

: دیامرف یم اتکی  سدقم  تاذ  نآ  زا  يرگید  فیصوت  رد  هیآ  نیا  رد  هیآ 2 -) )
(. دمصلا هللا  « ) دننک یم وا  دصق  نادنمزاین  همه  هک  تسا  يدنوادخ  »
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درک لاؤـس  دمـص »  » هراـب رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  هفینح » نب  دّـمحم  : » هـک میناوـخ  یم یثیدـح  رد  دمـص »  » ریـسفت رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح 

لحم و هن  دودح ، ّدح و  هن  لاثمت  هن  تروص و  هن  و  دراد ، هیبش  هن  دننام و  هن  مسج ، هن  تسا و  مسا  هن  وا  هک  تسا  نآ  دمص  لیوأت  »
هن دراد و  نوکـس  هن  هتـسشن ، هن  تسا و  هداتـسیا  هن  یلاـخ ، هن  تسا و  رپ  هن  اـجنآ ، هن  اـجنیا و  هن  نیا »  » هن و  فـیک »  » هـن ناـکم ، هـن 

یناکم چـیه  و  تسین ، یلاخ  وا  زا  یلحم  چـیه  لاح  نیع  رد  و  یناسفن ، هن  تسا و  یناـحور  هن  ینارون  هن  تسا  یناـملظ  هن  تکرح ،
شکاـپ تاذ  زا  اـهنیا  همه  تسا ، دوجوم  وا  يارب  وب  هن  و  هدرک ، روطخ  یناـسنا  بلق  رب  هن  دراد و  گـنر  هن  درادـن ، ار  وا  شیاـجنگ 

618 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  تسا .» یفتنم 
تحاس زا  ار  تاقولخم  تافـص  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  عماج و  رایـسب  موهفم  دمـص »  » هک دـهد  یم ناـشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا 

.دنک یم یفن  شسدقم 

618 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 112) صالخإلا ةروس 

، دـندوب لـئاق  يردـپ  اـی  يدـنزرف ، دـنوادخ  يارب  هک  برع  ناکرـشم  دوهی و  يراـصن و  دـیاقع  ّدر  هب  هیآ  نیا  رد  سپـس  هیآ 3 -) )
(. دلوی مل  دلی و  مل  « ) دشن هداز  دازن و  زگره ) : » ) دیامرف یم هتخادرپ ،

! سدقلا حور  و  رـسپ ، يادخ  و  ردپ ، يادخ  دندوب ، هناگ ) هس  نایادخ   ) ثیلثت هب  دقتعم  هک  تسا  یناسک  نخـس  نایب ، نیا  لباقم  رد 
دننامه هک  دنیوگ  یم دوخ  نابز  اب  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسادخ ! رـسپ  حیـسم  دنتفگ : اراصن  و  تسادخ ! رـسپ  ریزع  دـنتفگ : دوهی  »

(. 30 هبوت / «! ) دنوش یم فرحنم  قح  زا  هنوگچ  داب  اهنآ  رب  ادخ  تنعل  تسا ، نیشیپ  نارفاک  راتفگ 
لهج يور  زا  غورد و  هب  ینارتخد  نارـسپ و  ادـخ  يارب  اـهنآ  ! » دنتـسه ادـخ  نارتخد  هکئـالم  هک  دـندوب  دـقتعم  زین  برع  ناکرـشم 

(. 100 ماعنا / «! ) دنتخاس

618 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 112) صالخإلا ةروس 

هراشا

چیه وا  يارب  و  : » دیامرف یم هدناسر ، لامک  هلحرم  هب  ادـخ  فاصوا  هراب  رد  ار  بلطم  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  هرخالاب  و  هیآ 4 -) )
(. دحا اوفک  هل  نکی  مل  و  « ) تسا هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگ 

.دوش یم قالطا  دننام  هیبش و  هنوگره  هب  سپس  و  تسا ، ردق  تلزنم و  ماقم و  رد  زارطمه  ینعم  هب  لصا  رد  وفک » »
نیا تسا ، یفتنم  وا  كاـپ  تاذ  زا  تیدودـحم  صقن و  هنوگره  و  تادوجوم ، تافـص  و  نیقولخم ، ضراوـع  ماـمت  هیآ  نیا  قباـطم 

.یعون يددع و  دیحوت  لباقم  رد  تسا ، یتافص  یتاذ و  دیحوت  نامه 
.تسا دننام  یب ریظن و  یب رظن  ره  زا  و  لاعفا ، رد  یلثم  هن  و  تافص ، رد  يدننام  هن  دراد ، تاذ  رد  یهیبش  هن  وا  نیا ، ربانب 

هداز یـسک  زا  و  دشاب ، دولوم  زین  دوخ  هک  دازن  ار  یـسک  وا  : » دـیامرف یم هغالبلا  جـهن  هبطخ 186  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
هدـیزگرب دـشاب .» يواسم  وا  اب  ات  دوش  یمن روصت  وا  يارب  یهیبش  و  ددرگ ، اتمه  وا  اب  ات  درادـن  يدـننام  ددرگ ... ، دودـحم  اـت  دـشن 

619 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت 
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(. نینمؤملا ریما  ای  کیلع  هّللا  مالس   ) دنک یم وگزاب  ار  دیحوت  قیاقد  نیرتیلاع  هک  تسا  یبلاج  ریسفت  نیا  و 

619 ص :  اه ..... : هتکن

619 ص :  دیحوت ..... : لئالد  -1

هراشا

اب دـیجم ، نآرق  تایآ  یلقن و  لئالد  زا  هتـشذگ  وا ، يارب  هیبش  اتمه و  هنوگره  دوجو  مدـع  دـنوادخ و  تاذ  یگناگی  ینعی  دـیحوت ،
: میروآ یم هدرشف  تروص  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  اجنیا  رد  هک  تسا  تابثا  لباق  زین  ناوارف  یلقع  لئالد 

619 ص :  دوجولا ..... - فرص  ناهرب  فلا )

دودحمان املسم  يدوجو  نینچ  تسین ، وا  يارب  يّدح  طرـش و  دیق و  چیه  و  تسا ، قلطم  دوجو  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ و 
زگره دـشوج  یم نآ  زا  یتـسه  هک  یـسدقم  تاذ  و  ددرگ ، مدـع  هب  هدولآ  دـیاب  دـنک  ادـیپ  یتیدودـحم  رگا  هک  ارچ  دوـب ، دـهاوخ 
يدـح چـیه  هب  دودـحم  نیا ، رباـنب  دـنک  لـیمحت  وا  رب  ار  مدـع  هک  تسین  جراـخ  رد  يزیچ  دوب و  دـهاوخن  یتسین  مدـع و  یـضتقم 

.دشاب یمن
تالامک دـقاف  اهنآ  زا  کـی  ره  اـمتح  دوش  ادـیپ  دوجوم  ود  رگا  اریز  دوش ، یمن روصت  ملاـع  رد  دودـحمان  یتسه  ود  رگید  يوس  زا 

تاذ یگناگی  رب  تسا  ینـشور  لیلد  دوخ  نیا  و  دـنوش ، یم دودـحم  ود  ره  نیا  رباـنب  و  درادـن ، ار  وا  تـالامک  ینعی  تسا ، يرگید 
.دینک تقد  دوجولا - بجاو 

619 ص :  یملع ..... - ناهرب  ب )

نامـسآ و نیمز و  مینیب ، یم هدـنکارپ  یتادوـجوم  تروـص  هب  ار  ملاـع  ادـتبا  رد  مینک  یم هاـگن  رواـنهپ  ناـهج  نیا  هـب  هـک  یماـگنه 
مه هب  نانچ  ملاع  نیا  تارذ  ءازجا و  مینیب  یم مینک  تقد  رتشیب  هچ  ره  اما  تاناویح ، ناهایگ و  عاونا  ناگراتـس و  هاـم و  دیـشروخ و 

ناـهج نیا  رـسارس  رب  نیعم  نیناوق  هلـسلس  کـی  و  دـهد ، یم لیکـشت  ار  مجـسنم  دـحاو  کـی  اـعومجم  هک  تسا  هتـسویپ  طوبرم و 
.دنک یم تموکح 

اتکی و نآ  قلاخ  هک  دـهد  یم ناشن  نآ  يازجا  نایم  رد  یگچراپکی  ماجـسنا و  و  نآ ، رب  مکاـح  نیناوق  و  یتسه ، ماـظن  تدـحو  نیا 
.تسا هناگی 

619 ص :  عنامت .....  ناهرب  ج )

ماهلا ءاـیبنا  هروس  هیآ 22  رد  نآرق  دـنا و  هدرک رکذ  دـنوادخ  تاذ  یگناگی  تاـبثا  يارب  هک  يرگید  لـیلد  یفـسلف -) یملع  لـیلد  )
620 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  ناهرب  تسا  نآ  شخب 

ماظن دش و  یم هدیـشک  داسف  هب  نامـسآ  نیمز و  دوب  هناگی  دنوادخ  زج  ینایادـخ  نامـسآ  نیمز و  رد  رگا  : » دـیامرف یم تسا ، عنامت 
« دننک یم فیصوت  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  شرع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  سپ  دروخ ، یم مه  هب  ناهج 
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620 ص :  هناگی ..... - دنوادخ  هب  ایبنا  یمومع  توعد  د )

کی هک  ارچ  دنشاب ، ضیف  عبنم  دیاب  ود  ره  دوب  ملاع  رد  دوجولا  بجاو  ود  رگا  هک  ارچ  تسا ، دیحوت  تابثا  يارب  يرگید  لیلد  نیا 
وا ندوب  میکح  و  تسا ، صقن  لماک  دوجو  يارب  ضیف  مدـع  اریز  دزرو ، لخب  یناشفا  رون  رد  تسین  نکمم  لماک  تیاـهن  یب دوجو 

.دهد رارق  دوخ  ضیف  لومشم  ار  ناگمه  هک  دنک  یم باجیا 
یئاتمه تراگدرورپ  رگا  مدـنزرف ! نادـب  : » دـیامرف یم مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هب  شا  هماـن تیـصو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

يدش یم انشآ  شتافص  لاعفا و  هب  و  يدرک ، یم هدهاشم  ار  وا  ناطلـس  کلم و  راثآ  دندمآ و  یم وت  غارـس  هب  وا  ناگداتـسرف  تشاد 
« تسا هدرک  فیصوت  شدوخ  هک  هنوگ  نامه  تساتکی  دوبعم  وا  یلو 

620 ص :  دیحوت ..... : رابرپ  ياه  هخاش - 2

هراشا

: دننک یم رکذ  هخاش  راهچ  دیحوت  يارب  الومعم 

620 ص :  تاذ .....  دیحوت  فلا )

(. هدش هداد  حرش  الاب  رد  هچنآ  )

620 ص :  تافص .....  دیحوت  ب )

شمامت تردق ، شمامت  ملع ، شمامت  تسا  يدوجو  هکلب  دنرگیدکی ، زا  ادج  هن  و  تسوا ، تاذ  رب  دئاز  شتافـص  هن  دنوادخ  ینعی 
.تیدبا تیلزا و 

دوجولا بجاو  زگره  جاـتحم  ء  یـش دوـش و  یم ازجا  هب  جاـتحم  دـشاب  بکرم  رگا  و  تسا ، بیکرت  شا  همزـال دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا 
.دوب دهاوخن 

620 ص :  یلاعفا .....  دیحوت  ج )

کی هب  دـنز  یم رـس  ام  زا  هک  یلاعفا  یتح  ددرگ  یم رب  ادـخ  كاـپ  تاذ  هب  تسا  ملاـع  رد  یلعف  ره  یتکرح ، ره  يدوجو ، ره  ینعی 
لباقم رد  و  میتسه ، دوخ  لاعفا  لعاف  ام  هک  لاح  نیع  رد  نیا  رباـنب  هداد ، هدارا  يدازآ  راـیتخا و  تردـق و  اـم  هب  وا  تسوا ، زا  ینعم 

.ددرگ یم زاب  وا  هب  میراد  هچنآ  همه  اریز  تسا ، دنوادخ  لعاف  رظن  کی  زا  میلوؤسم ، نآ 

620 ص :  تدابع ..... : رد  دیحوت  د )

621 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  هتسیاش  وا  ریغ  درک و  شتسرپ  ار  وا  دیاب  اهنت  ینعی 
و تسا ، زاین  یب ناگمه  زا  هک  یـسک  تسا ، لامک  قلطم  قلطم و  لامک  هک  دشاب  یـسک  يارب  دیاب  تدابع  هک  ارچ  تسین ، تیدوبع 

.دوش یمن عمج  وا  كاپ  تاذ  رد  زج  تافص  نیا  و  تادوجوم ، همه  هدننیرفآ  و  اهتمعن ، مامت  هدنشخب 
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621 ص :  یلاعفا ..... - دیحوت  ياه  هخاش

هراشا

مینک یم هراشا  نآ  عورف  نیرتمهم  زا  تمسق  شش  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  يدایز  ياه  هخاش دوخ  هبون  هب  زین  یلاعفا  دیحوت 

621 ص :  تیقلاخ ..... - دیحوت  -1

(. 16 دعر / « ) تسا زیچ  همه  راگدیرفآ  دنوادخ  وگب : : » دیوگ یم نآرق  هک  هنوگ  نامه
، تسا دوجولا  نکمم  وا  زا  ریغ  زیچ  همه  و  تسا ، یکی  دوجولا  بجاو  دـش  تباث  هتـشذگ  لئالد  اب  یتقو  تسا  نشور  مه  نآ  لیلد 

دوب دهاوخ  یکی  زین  تادوجوم  همه  قلاخ  نیا  ربانب 

621 ص :  تیبوبر ..... - دیحوت  - 2

مبلطب دوخ  راگدرورپ  ار  ادخ  ریغ  ایآ  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ  تسادخ ، اهنت  یتسه  ملاع  شخب  ماظن  ّیبرم و  ریدم و  ّربدم و  ینعی 
(. 164 ماعنا / ( ؟» تسا زیچ  همه  راگدرورپ  وا  هک  یلاح  رد 

تسا یتسه  ملاع  رد  قلاخ  دیحوت  دوجولا و  بجاو  تدحو  زین  نآ  لیلد 

621 ص :  عیرشت ..... - يراذگنوناق و  رد  دیحوت  - 3

(. 44 هدئام / « ) تسا رفاک  دنکن  مکح  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  هب  هک  سک  ره  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ 
ناهج ریبدت  رد  وا  ریغ  نوچ  تشاد ، دهاوخن  يراذـگنوناق  تیحالـص  وا  ریغ  املـسم  تسوا ، ّربدـم  ریدـم و  میدرک  تباث  یتقو  اریز 

.دنک عضو  نیوکت  ماظن  اب  گنهامه  ینیناوق  ات  درادن  یمهس 

621 ص :  تیکلام ..... - رد  دیحوت  - 4

.تسوا زا  همه  اهنیا  يزیچ  رب  ینوناق  هطلس  ینعی  یقوقح » تیکلام   » ای دشاب ، يزیچ  رب  ینیوکت  هطلس  ینعی  یقیقح » تیکلام   » هاوخ
(. 189 نارمع / لآ  « ) تسادخ صوصخم  نیمز  اهنامسآ و  تیمکاح  تیکلام و  : » دیوگ یم نآرق  هکنانچ 

ج5، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  (. 7 دیدح / « ) هداد رارق  نآ  رد  دوخ  هدنیامن  ار  امش  دنوادخ  هک  یلاوما  زا  دینک  قافنا  : » دیامرف یم زین  و 
622 ص :

نیا ربانب  تسوا  سدـقم  تاذ  زین  ایـشا  همه  کلام  اعبط  تسوا  ایـشا  همه  قلاخ  یتقو  تسا ، تیقلاخ  رد  دـیحوت  نامه  مه  نآ  لیلد 
.دریگ همشچ  رس  وا  تیکلام  زا  دیاب  یتیکلم  ره 

622 ص :  تیکلام ..... - دیحوت  - 5

میظنت اهتیلوؤسم ، میـسقت  تسین ، نکمم  تموکح  نودـب  یعمج  هتـسد  یگدـنز  نوچ  دراد ، تموکح  هب  زاین  يرـشب  هعماج  املـسم 
.تسا رسیم  تموکح  هلیسو  هب  اهنت  اهزواجت ، تایدعت و  زا  يریگولج  اهتیریدم و  يارجا  اه ، همانرب
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یقیقح بحاص  یلـصا و  کـلام  هکنآ  رگم  درادـن ، تموکح  قح  يرگید  رب  سک  چـیه  دـیوگ  یم اـهناسنا  يدازآ  لـصا  یفرط  زا 
تـساج نیمه  زا  زین  و  میناد ، یم دودرم  دوشن  یهتنم  یهلا  تموکح  هب  هک  ار  یتموکح  ره  ام  هک  تساـج  نیمه  زا  و  دـهد ، هزاـجا 

عماج هیقف  يارب  نآ  زا  دعب  مالّـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  سپـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نآ  زا  ار  تموکح  تیعورـشم  هک 
.میناد یم طئارشلا 

تـسا نکمم  ریغ  اتداع  هعماج  دارفا  مامت  قافنا  نوچ  یلو  دنک ، تموکح  اهنآ  رب  هک  دنهد  هزاجا  یـسک  هب  مدرم  تسا  نکمم  هتبلا 
«. 1  » تسین نکمم  المع  یتموکح  نینچ 

622 ص :  تعاطا ..... - دیحوت  - 6

رـس اج  نیمه  زا  دـیاب  يرگید  ماقم  ره  زا  تعاطا  تیعورـشم  و  تسادـخ ، كاپ  تاذ  ناهج ، رد  هعاطالا » بجاو   » ماـقم اـهنت  ینعی 
.دوش یم بوسحم  ادخ  تعاطا  وا  تعاطا  ینعی  دریگ ، همشچ 

نیموصعم و همئا  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  تعاطا  ام  اذـل  و  تسوا ، صوصخم  مه  ندوب  عاـطم  تسوا  صوصخم  تیمکاـح  یتقو  اریز 
لوسر ادخ و  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم نآرق  میرمـش ، یم ادخ  تعاطا  زا  يوترپ  ار  اهنآ  نانیـشناج 

(. 59 ءاسن / « ) ار موصعم ) ناماما   ) رما نابحاص  وا و 
(. 80 ءاسن / « ) تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  ادخ  لوسر  سک  ره  : » دیامرف یم زین  و 

« صالخا هروس  نایاپ  »
__________________________________________________

هیهلا تیعورشم  ات  ددرگ  ذیفنت  طئارشلا  عماج  هیقف  قیرط  زا  دیاب  دوش  نییعت  تیرثکا  یمومع و  ءارآ  قیرط  زا  تموکح  رگا  اذل  ( 1)
.دنک ادیپ 

623 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

623 ص :  [ ..... 113  ] قلف هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 5  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

623 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

هنیمز رد  امومع ، ناناملـسم  ریاس  هب  اصوصخ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتامیلعت  هروس  نیا  ياوتحم 
ناما رد  رش  بحاص  دوجوم  ره  ّرش  زا  وا  هانپ  رد  و  دنراپـسب ، وا  هب  ار  دوخ  ات  دهد ، یم رارـشا  همه  ّرـش  زا  وا  كاپ  تاذ  هب  ندرب  هانپ 

.دنرادب
: دومرف هک  تسا ، هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هروس  نیا  توالت  تلیضف  رد 

.تسا سان »  » و قلف »  » هروس ود  نآ  هدشن و  لزان  اهنآ  دننامه  هک  هدش  لزان  نم  رب  یتایآ  »
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ار دـحا » هّللا  وه  لق   » و سان »  » و قلف »  » هروس رتو »  » زامن رد  هک  یـسک  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
«. درک لوبق  ار  وت  رتو  زامن  ادخ  وت  رب  داب  تراشب  ادخ ! هدنب  يا  دوش : یم هتفگ  وا  هب  دناوخب 

وت هب  هروس  ود  یهاوخ  یم : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  تیاور  رد  زاب  و 
هب ار  سان ) هروس  قلف و  هروس   ) ناتذوعم ترـضح  ادخ ! لوسر  يا  يرآ  درک : ضرع  تسا !» نآرق  ياه  هروس نیرترب  هک  منک  میلعت 
«. ناوـخب ار  اـهنآ  یباوـخ  یم يزیخ و  یم رب  هاـگ  ره  : » دوـمرف وا  هب  دوـمن و  تئارق  حبـص  زاـمن  رد  ار  ود  نآ  سپـس  درک ، مـیلعت  وا 

624 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
.دنزاس گنهامه  نآ  ياوتحم  اب  ار  دوخ  لمع  هدیقع و  ناج و  حور و  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنیا  تسا  نشور 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

624 ص :  ۀیآ 1 .....  (: 113) قلفلا ةروس 

اوشیپ وگلا و  کی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  صخـش  هب  هیآ  نیتسخن  رد  مد ! هدـیپس  راگدرورپ  هب  مرب  یم هانپ  هیآ 1 -) )
(. قلفلا برب  ذوعا  لق   ) دفاکش یم ار  بش  یهایس  لد  هک  حبص » هدیپس  راگدرورپ  هب  مرب  یم هانپ  وگب : : » دهد یم روتسد  نینچ 

624 ص :  ۀیآ 2 .....  (: 113) قلفلا ةروس 

(. قلخ ام  رش  نم  « ) تسا هدیرفآ  هچنآ  مامت  رش  زا  (- » هیآ 2 )
.هراما سفن  ّرش  زا  ّرش و  ياهدماشیپ  ثداوح و  تاناویح و  نج و  رورش ، ياهناسنا  رورش ، تادوجوم  همه  ّرش  زا 

حبـص هدیپس  ندـیمد  ماگنه  هب  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، رگید  یـضعب  زا  یـضعب  ندرک  ادـج  يزیچ و  نتفاکـش  ینعم  هب  لصا  رد  قلف » »
هدنز تادوجوم  مامت  دیلاوم و  همه  ینعم  هب  ار  نآ  یضعب  هتفر ، راک  هب  حبـص ، عولط  ینعم  هب  هژاو  نیا  دفاکـش ، یم بش  هایـس  هدرپ 

زا دریگ  یم تروص  نآ  دـننام  مخت و  هناد و  نتفاکـش  اب  هک  تادوجوم  نیا  دـلوت  هک  ارچ  دـنناد ، یم هایگ  ناویح و  ناـسنا و  زا  معا 
.تساهنآ دوجو  لحارم  نیرتبیجع 

اب هک  ارچ  دـنا ، هدرک قـالطا  تقلخ  شنیرفآ و  هنوگره  هب  ار  نآ  و  دـنا ، هتفرگ رت  هدرتـسگ مه  نیا  زا  ار  قـلف »  » موـهفم زین  یـضعب  و 
.ددرگ یم راکشآ  دوجو  رون  دوش و  یم هتفاکش  مدع  هدرپ  دوجوم  ره  شنیرفآ 

رب لـیلد  هک  بیجع  تسا  يا  هدـیدپ دوجوم ) ره  شنیرفآ  هدـنز - تادوجوم  دـلوت  حبـص - عولط   ) هناـگ هس  یناـعم  نیا  زا  کـی  ره 
.تسا یقیمع  ياوتحم  موهفم و  ياراد  فصو  نیا  هب  دنوادخ  فیصوت  و  تسا ، نآ  ربدم  قلاخ و  راگدرورپ و  تمظع 

و تسا ، داجیا  نامه  شنیرفآ  هک  ارچ  دراد ، يرـش  دوخ  تاذ  رد  یهلا  شنیرفآ  هک  تسین  نیا  شموهفم  قلخ » ام  رـش  نم   » هب ریبعت 
(. 7 هدجس / ملا  « ) دیرفآ وکین  دیرفآ  ار  هچ  ره  هک  یئادخ  نامه  : » دیوگ یم نآرق  تسا ، ضحم  ریخ  دوجو  داجیا و 

625 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  دنوش  فرحنم  شنیرفآ  نیناوق  زا  تاقولخم  هک  دوش  یم ادیپ  یماگنه  ّرش  هکلب 
ربارب رد  هـک  تساـهنآ  يارب  یعاـفد  هـبرح  کـی  تاـناویح  هدـنّرب  نادـند  شین و  لـثملا  یف  دـندرگ ، ادـج  هدـش  نـییعت  ریـسم  زا  و 

دور راک  هب  دروم  هب  حالـس  نیا  رگا  مینک ، یم هدافتـسا  نآ  زا  نمـشد  لباقم  رد  ام  هک  یحالـس  دننامه  دنرب  یم راک  هب  ناشنانمـشد 
.تسا ّرش  ددرگ  فرصم  تسود  ربارب  رد  اج و  هب  ان  رگا  اما  تسا ، ریخ 

ياـهالب ثداوح و  دـننام  تسا  ریخ  نطاـب  رد  یلو  مینک  یم باـسح  رـش  ار  اـهنآ  رهاـظ  رد  اـم  هک  تسا  روـما  زا  يرایـسب  یهگناو 
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.تسین ّرش  املسم  اهنیا  دنک  یم ادخ  هجوتم  هتخاس و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناسنا  هک  هدنهد  رادشه  رگرادیب و 

625 ص :  ۀیآ 3 .....  (: 113) قلفلا ةروس 

رش نم  و  « ) دوش یم دراو  هنابش  هک  یماگنه  رورش  دوجوم  ره  رش  زا  و  : » دیازفا یم بلطم  نیا  ریسفت  حیـضوت و  رد  سپـس  هیآ 3 -) )
(. بقو اذا  قساغ 

625 ص :  ۀیآ 4 .....  (: 113) قلفلا ةروس 

(. دقعلا یف  تاثافنلا  رش  نم  و   ) دننک یم تسس  ار  یمیمصت  ره  و  دنمد » یم اه  هرگ رد  هک  اهنآ  ّرش  زا  و  : » دیازفا یم دعب  هیآ 4 -) )
هب دندیمد و  یم ییاه  هرگ رد  دندناوخ و  یم ار  يداروا  اهنآ  دنا  هدرک ریسفت  هرحاس » نانز   » ینعم هب  ار  تاثافن »  » نارسفم زا  يرایـسب 

.دندرک یم رحس  هلیسو  نیا 
ورف ار  یبلاـطم  دوخ ، نارـسمه  اـصوصخم  نادرم ، شوگ  رد  یپ  رد  یپ  هک  دـنناد  یم رگ  هسوسو ناـنز  هب  هراـشا  ار  نآ  یعمج  یلو 

.دننک تسس  تبثم  ياهراک  ماجنا  رد  ار  اهنآ  نینهآ  مزع  ات  دنناوخ  یم
.دننک یم فرصت  نانآ  رد  لاجر  بولق  رد  ناشیاهتبحم  ذوفن  رطاخ  هب  نانز  دیوگ : یم يزار  رخف 

ناـهج نارادمتـسایس  رد  اهـسوساج  ذوفن  لـئاسو  نیرتـمهم  زا  یکی  اریز  تسا  رترهاـظ  تقو  ره  زا  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  ینعم  نیا 
اب لئاسم  نیرتزومرم  زا  دـنیاشگ و  یم ار  رارـسا  ياهقودنـص  ياهلفق  دـقعلا » یف  تاثاّفن   » نیا اب  هک  تسا  هسوساج  نانز  زا  هدافتـسا 

.دنهد یم رارق  نمشد  رایتخا  رد  ار  نآ  دنوش و  یم ربخ 
تـسس ار  اهمیمـصت  ياه  هرگ دوخ  رمتـسم  تاغیلبت  اـب  هک  رگ » هسوسو ياـهتعامج   » اـی و  هریرـش ،» سوفن   » هب ار  تاـثافن  زین  یـضعب 

626 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  .دنا  هدومن ریسفت  دنزاس  یم
ياهنوناک هک  ناماّمن  و  اهنیچ ، نخس  نانخس  یتح  دوش  لماش  ار  اهنیا  همه  هک  دشاب  هتشاد  یعماج  ماع و  موهفم  هیآ  هک  تسین  دیعب 

.دنزاس یم ناریو  تسس و  ار  تبحم 

626 ص :  ۀیآ 45 .....  (: 113) قلفلا ةروس 

(. دسح اذا  دساح  رش  نم  و  « ) دزرو یم دسح  هک  یماگنه  يدوسح  ره  ّرش  زا  و  : » دیامرف یم هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  رد  هیآ 5 -) )
تاناویح ياهراک  فیدر  رد  ار  نآ  نآرق  هک  ارچ  تسا ، هلیذر  تافـص  نیرت  تشز نیرتدـب و  زا  دـسح  هک  دـهد  یم ناـشن  هیآ  نیا 

.تسا هداد  رارق  رگ  هسوسو نیطایش  و  هدنزگ ، ياهرام  هدنرد و 
ادیپ ناسنا  دوجو  رد  لخب  يرظن و  گنت  نامیا و  فعـض  دـننام  فلتخم  لماوع  رثا  رب  هک  تسا  یناطیـش  تشز  يوخ  کی  دـسح » »

.تسا يرگید  زا  تمعن  لاوز  يوزرآ  تساوخرد و  ینعم  هب  و  دوش ، یم
دروخ و یم ار  ناسنا  نامیا  دسح  : » دیامرف یم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هنوگ  نامه  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  يرایسب  همشچ  رـس  دسح 

!«. ار مزیه  شتآ  هک  هنوگ  نامه درب  یم نیب  زا 
« قلف هروس  نایاپ  »

627 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
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627 ص :  [ ..... 114  ] سان هروس 

هراشا

تسا هیآ  ياراد 6  هدش و  لزان  هّکم »  » رد هروس  نیا 

627 ص :  هروس ..... : تلیضف  اوتحم و 

ردق ره  دننک ، ذوفن  وا  حور  بلق و  رد  دنراد  شـشوک  سنا  نج و  نیطایـش  و  تسا ، یناطیـش  ياه  هسوسو ضرعم  رد  هشیمه  ناسنا 
قح هار  زا  ار  وا  ات  دوش ، یم رتدـیدش  نیطایـش  ياـه  هسوسو ددرگ ، رتشیب  عاـمتجا  رد  وا  تیعقوم  دور و  رتـالاب  ملع  رد  ناـسنا  ماـقم 

.دنهد داب  رب  ار  یملاع  یملاع  داسف  اب  دنزاس و  فرحنم 
نارگ هسوسو همه  رش  زا  هک  دهد  یم روتسد  ربهر  اوشیپ و  قشمرـس و  کی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هروس  نیا 

.درب هانپ  ادخ  هب 
نیا اب  دشاب ، یم تافآ  رورـش و  زا  گرزب  دـنوادخ  هب  ندرب  هانپ  هب  رظان  ود  ره  تسا ، قلف »  » هروس هیبش  یتهج  زا  هروس  نیا  ياوتحم 

( ساّنخ ساوسو   ) ادیپان نارگ  هسوسو ّرـش  يور  طقف  هروس  نیا  رد  یلو  هدش ، حرطم  رورـش  فلتخم  عاونا  قلف  هروس  رد  هک  توافت 
.تسا هدش  هیکت 

هیلع هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  : » هک میناوخ  یم یثیدح  رد  هک  نیا  هلمج  زا  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  هروس  نیا  توالت  تلیـضف  رد 
دزن لیئاکیم  تسـشن و  ربمایپ  رـس  دزن  لیئربج  دندمآ ، وا  دزن  ادـخ ) گرزب  هتـشرف  ود   ) لیئاکیم لیئربج و  دـش ، رامیب  ادـیدش  هلآ  و 
« .ار سانلا » برب  ذوعا  لق   » هروس لیئاکیم  و  داد ، رارق  ادخ  هانپ  رد  نآ  اب  ار  ربمغیپ  و  درک ، توالت  ار  قلف »  » هروس لیئربج  وا ، ياپ 

628 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

628 ص :  ۀیآ 1 ......  (: 114) سانلا ةروس 

یّلـص ربمایپ  صخـش  هب  ار  نخـس  يور  تسا  دیجم  نآرق  هروس  نیرخآ  هک  هروس  نیا  رد  مدرم ! راگدرورپ  هب  مرب  یم هانپ  هیآ 1 -) )
برب ذوعا  لق  « ) مدرم راگدرورپ  هب  مرب  یم هانپ  وگب : : » دـیامرف یم هدرک ، مدرم  ياوشیپ  ادـتقم و  قشمرـس و  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

(. سانلا

628 ص :  ۀیآ 2 ......  (: 114) سانلا ةروس 

(. سانلا کلم  « ) مدرم مکاح  کلام و  هب  (- » هیآ 2 )

628 ص :  ۀیآ 3 ......  (: 114) سانلا ةروس 

(. سانلا هلا  « ) مدرم دوبعم  ادخ و )  ) هب (- » هیآ 3 )
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همه هک  تسا  هدـش  هیکت  تیهولا ) تیکلام و  تیبوبر و   ) دـنوادخ گرزب  فاصوا  زا  فصو  هس  يور  اجنیا  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
.دراد نارگ  هسوسو  لاگنچ  زا  وا  تاجن  و  ناسنا ، تیبرت  هب  یمیقتسم  طابترا  اهنآ 

ار دوخ  زین  لمع  هدیقع و  رکف و  اب  دیاب  هکلب  دیوگب ، ار  هلمج  نیا  نابز  اب  اهنت  ناسنا  هک  تسین  نیا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  زا  روظنم  هتبلا 
رانک ار  دوخ  یناطیش ، لفاحم  سلاجم و  یناطیش ، تاغیلبت  راکفا و  یناطیش ، ياه  همانرب یناطیش ، ياههار  زا  دهد ، رارق  ادخ  هانپ  رد 
رارق اه  هسوسو نآ  نافوط  ضرعم  رد  ار  دوخ  المع  هک  یناسنا  هن  رگ  و  دـهد ، ياج  یناـمحر  تاـغیلبت  راـکفا و  ریـسم  رد  و  دـشک ،

.دسر یمن یئاج  هب  ظافلا  نیا  نتفگ  هروس و  نیا  ندناوخ  اب  اهنت  هداد ،
.دهد یم رارق  وا  تیبرت  تحت  ار  دوخ  و  دنک ، یم راگدرورپ  تیبوبر  هب  فارتعا  سانلا » برب   » نتفگ اب 

.دوش یم شنامرف  رب  رس  هدنب  و  دناد ، یم وا  کلم  ار  دوخ  سانلا » کلم   » نتفگ اب 
تافـص نیا  هب  هک  یـسک  کش  نودب  دنک ، یم زیهرپ  وا  ریغ  تدابع  زا  و  دـهن ، یم ماگ  وا  تیدوبع  قیرط  رد  سانلا » هلا   » نتفگ اب  و 

ج5، هنومن ، ریـسفت  هدـیزگرب  .دوب  دـهاوخ  ناما  رد  نارگ  هسوسو رـش  زا  دزاس  گنهامه  هس  ره  اب  ار  دوخ  و  دـشاب ، نمؤم  هناـگ  هس 
629 ص :

اهنآ لباقم  رد  ار  ناسنا  تسا و  نارگ  هسوسو  رـش  زا  تاـجن  هلیـسو  هس  یتیبرت و  مهم  سرد  هس  هناـگ  هس  فاـصوا  نیا  تقیقح  رد 
.دنک یم همیب 

629 ص :  ۀیآ 4 ......  (: 114) سانلا ةروس 

(. سانخلا ساوسولا  رش  نم  « ) راکناهنپ رگ  هسوسو ّرش  زا  : » دیازفا یم هیآ  نیا  رد  اذل  هیآ 4 -) )

629 ص :  ۀیآ 5 ......  (: 114) سانلا ةروس 

(. سانلا رودص  یف  سوسوی  يذلا  « ) دنک یم هسوسو  اهناسنا  هنیس  نورد  هک  (- » هیآ 5 )

629 ص :  ۀیآ 6 ......  (: 114) سانلا ةروس 

(. سانلا ۀنجلا و  نم  « ) ناسنا زا  ای  دشاب  نج  زا  هاوخ  (- » هیآ 6 )
مان هک  یماگنه  نیطایش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ، نتفر  بقع  ندش و  عمج  ینعم  هب  سونخ »  » هدام زا  هغلابم  هغیـص  ساّنخ » »

هدمآ زین  افتخا »  » ینعم هب  هژاو  نیا  تسا  مأوت  ندـش  ناهنپ  اب  ابلاغ  رما  نیا  هک  اجنآ  زا  و  دـننک ، یم ینیـشن  بقع  دوش  یم هدرب  ادـخ 
.تسا

ادخ هب  ددرگ  یم ناهنپ  دزیرگ و  یم ادخ  مان  زا  هک  یتفـص  ناطیـش  رگ  هسوسو رـش  زا  نم  وگب : : » تسا نینچ  تایآ  موهفم  نیا  ربانب 
«. مرب یم هانپ 

و تداـبع ، ساـبل  رد  هاـنگ  و  تسار ، زا  يا  هتـسوپ رد  غورد  و  قـح ، زا  یباـعل  رد  لـطاب  ندرک  یفخم  تـسا و  نـییزت  ناطیـش  راـک 
.تیاده ششوپ  رد  یهارمگ 

رظتنم هک  قح  هار  ناورهر  همه  هب  تسا  يرادـشه  نیا  و  تسا ، ناـهنپ  ناـشیاه  هماـنرب مه  و  دنتـسه ، یفخم  ناـشدوخ  مه  هصـالخ 
رهاظ يراکایر و  گنرین و  غورد و  هقح و  ناـشراک  و  دنـسانخ ، ساوسو  اـهنآ  دـننیبب ، یلـصا  هفاـیق  هرهچ و  رد  ار  نیطایـش  دنـشابن 
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.قح ندرک  یفخم  يزاس و 
کی رـشق و  کی  رد  و  تعامج ، کی  هورگ و  کی  نایم  رد  اهنت  سانخ » ناساوسو   » هک دهد  یم رادشه  سانلا » ۀـنجلا و  نم   » هلمج

رش زا  دیاب  دوب و  اهنآ  همه  بقارم  دیاب  دنوش ، یم تفای  یتعامج  ره  سابل و  ره  رد  دنا و  هدنکارپ سنا  نج و  نایم  رد  دنتسین ، سابل 
.درب هانپ  ادخ  هب  اهنآ  همه 

، دـساف ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  نایتوغاط ، نارابج و  نارازگراک  ملاظ ، هارمگ  ناـیاوشیپ  فرحنم ، ياهنیـشنمه  باـبان ، ناتـسود 
630 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب  یطاقتلا  يداحلا و  ياهبتکم 

زا دیاب  ناسنا  هک  دندراو  سانخ » ساوسو   » هدرتسگ موهفم  رد  اهنیا  ریغ  اهنیا و  همه  رگ ، هسوسو یعمج  طابترا  لئاسو  بیرف ، رهاظ 
.درب هانپ  ادخ  هب  اهنآ  ّرش 

اوملظ وا  ۀشحاف  اولعف  اذا  نیذـلا  هیآ و  هک  یماگنه  : » میناوخ یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يا  هدـنهد ناکت  ینعم و  رپ  ثیدـح  رد 
يارب دنروآ و  یم دای  ار  ادخ  دننک  متس  نتشیوخ  هب  ای  دنهد  ماجنا  يدب  راک  یتقو  هک  یناسک  مهبونذل  اورفغتساف  هللا  اورکذ  مهسفنا 

ار شرکشل  نارـس  و  دیـشک ، دایرف  دنلب  يادص  اب  و  تفر ، هّکم  رد  یهوک  يالاب  سیلبا  دش ، لزان  « 1 « » دننک یم رافغتسا  ناشناهانگ 
.درک عمج 

؟ يدناوخ ارف  ار  ام  هک  تسا  هدش  هچ  ام ! ياقآ  يا  دنتفگ :
؟ دنک هلباقم  نآ  اب  دناوت  یم یسک  هچ  تسا ) رشب  تاجن  هیام  دنازرل و  یم ارم  تشپ  هک  يا  هیآ  ) هدش لزان  هیآ  نیا  تفگ :

حرط تساـخرب و  يرگید  دیدنـسپن ! ار  وا  حرط  سیلبا  ناـنچ ! تسا و  نینچ  ما  هشقن مناوـت ، یم نم  تـفگ : گرزب  نیطایـش  زا  یکی 
.میآ یمرب نآ  هدهع  زا  نم  تفگ : تساخرب و  ساّنخ » ساوسو   » اجنیا رد  داتفین ! لوبقم  مه  زاب  داد  هئارا  ار  دوخ 

؟ هار هچ  زا  تفگ : سیلبا 
! مرب یم ناشدای  زا  ار  هبوت  دـندرک  هانگ  هک  یماگنه  و  دـنوش ، هانگ  هدولآ  ات  منک ، یم مرگرـس  اهوزرآ  اه و  هدـعو اب  ار  اهنآ  تفگ :
وا هب  تمایق  هنماد  ات  ار  تیرومأم  نیا  و  تسا ) یلاع  هنارهام و  رایـسب  تا  هشقن  ) ییآرب راک  نیا  هدـهع  زا  یناوت  یم وت  تفگ : سیلبا 

«. درپس
هنومن ریسفت  هدیزگرب  مجنپ  دلج  نایاپ  سان و  هروس  نایاپ 

__________________________________________________

هیآ 135. ( 3  ) نارمع لآ  هروس  ( 1)
631 ص : ج5 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگرب 

ییارآ هحفص ینیچفورح و  رد  يدّمحم  دّمحم  ياقآ  قاروا و  حیحصت  لرتنک و  رد  هک  یبارهش  دمحم  ياقآ  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد 
.مییامن رکشت  ریدقت و  دندومن  يراکمه  هنامیمص  هعومجم  نیا  رشن  پاچ و  رد  يدنوخآ  یضترم  جاح  ياقآ  و 

.تسین نکمم  تاجن  وت  فطل  اب  زج  و  ناهنپ ، یفخم و  شیاه  هشقن تسا و  رادیب  نمشد  تخس و  ماد  اراگدرورپ !
.امرف رتانشآ  تینامسآ  گرزب  باتک  نیا  تقیقح  هب  ار  ام  ادنوادخ !

.امن تمحرم  ام  همه  هب  زین  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  میا ، هدروآ دورف  میظعت  رس  تمیرک  نآرق  ربارب  رد  ام  اهلا ! راب 
هک يدرک  بیصن  ار  قیفوت  گرزب و  راختفا  نیا  يداهن و  تنم  هک  میرازگب  وت  هاگرد  هب  ار  گرزب  تمعن  نیا  رکش  هنوگچ  اهلا ! راب 

.میربب نایاپ  هب  ار  ریسفت  نیا  لاس  هس  زا  دعب  تعاس و  نیا  رد 
دمحلا نا  اناوعد  رخآ  هد و  رارق  نامیازج  زور  داعم و  رخذ  و  امرف ، لوبق  تمرک  هب  ار  زیچان  تمدـخ  نیا  ناـبرهم ! میحر و  ادـخ  يا 
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.نیملاعلا ّبر  هّلل 
هام 1374 تشهبیدرا  مهدزاود  یئاباب  یلع  دمحا  هیملع  هزوح  مق -

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

محر ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
نانخـس رگا  مدرم  اریز  دـهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  اـم  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اـپرب ) و   ) هدـنز ار  اـم  رما  هک  ىا  هدـنب دـیامن 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
یلاعت هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 

تقو چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف 
.دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ 

هرس سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
ناناوج و هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

ياه نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع 
، فراعم رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار  هارمه و 

موـلع ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتـسگ  بـالط ، نیققحم و  هـب  یهد  سیورس 
ون رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ،

روشک حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم 
.دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  و 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

تیاس نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید یبهذم 

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
...و  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

یبهذـم نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم  دننام 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتـــــنرتنیا هاگــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

هدیدرگ و نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
زکرم نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودیما  هتـشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلـصا  بحاص  مرک  لضف و  هب 
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