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[676]149

ریصقت قلح و  هقرفتم  149لئاسم 

[677]149

[678]150
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[679]150

[680]150

[681]150

قلح 150تابحتسم 

[682]150

هکم لامعا  150تابجاو 

150هراشا

[683]150

[684]151

[685]151

[686]151

[687]151

[688]151

[689]151

[690]151

[691]152

[692]152

[693]152

[694]152

[695]152

[696]152

[697]153

[698]153

[699]153
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ینم هب  هتوتیب  153تابجاو 

[700]153

[701]153

[702]153

[703]154

[704]154

[705]154

[706]154

[707]154

[708]154

[709]154

[710]154

[711]154

[712]155

[713]155

[714]155

[715]155

[716]155

ینم هب  هتوتیب  هقرفتم  155لئاسم 

[717]155

[718]155

[719]155

[720]156

هناگ هس  تارمج  یمر  156تابجاو 
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[721]156

[722]156

[723]156

[724]156

[725]156

[726]156

[727]157

[728]157

[729]157

[730]157

[731]157

[732]157

[733]157

[734]158

[735]158

[736]158

[737]158

[738]158

[739]158

[740]158

[741]159

[742]159

[743]159

[744]159
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[745]159

[746]159

[747]159

[748]159

[749]160

[750]160

یمر هقرفتم  160لئاسم 

[751]160

[752]160

[753]160

هکم ینم و  161تابحتسم 

[754]161

[755]162

عادو 162فاوط 

[756]162

هقرفتم 162لئاسم 

[757]162

[758]162

[759]163

[760]163

[761]163

[762]163

[763]163

[764]163
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[765]163

[766]164

[767]164

[768]164

[769]164

[770]164

[771]164

[772]164

[773]165

[774]165

[775]165

[776]165

[777]165

[778]165

دودصم روصحم و  165ماکحا 

[779]166

[780]166

[781]166

[782]166

[783]166

[784]166

[785]166

[786]166

[787]167
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[788]167

[789]167

[790]167

[791]167

[792]167

[793]168

[794]168

[795]168

[796]168

[797]168

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  168هرابرد 
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ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  کسانم 

باتک تاصخشم 

ینارهت یبتجم  هدنسیون : 
يدازآ مایپ  نارهت :  : رشان

: زا هتفرگرب 
http://www.mojtabatehrani.ir/resale/manasek

همدقم

هراشا

همئا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  هدراو  ثیداحا  نآرق و  لیلد  هب  جح  بوجو  دشاب  طئارش  عماج  هک  فلکم  ره  رب  هک  نادب 
، بوجو هب  رارقا  اب  جـح  كرت  دوریم . رامـشب  نآ  تایرورـض  زا  تسا و  نید  ناکرا  زا  یکی  جـح  تسا . تباث  مالـسلا   ; مهیلع نیموصعم 

نآرق رد  لاعتم  دـنوادخ  ددرگرب . تلاسر  ای  دـیحوت  راـکنا  هب  وا  راـکنا  رگا  هتبلا  تسا ؛ رفک  بجوم  راـکنا ، اـب  هریبک و  ناـهانگ  زا  یکی 
َنیَملاْعلا .  ِنَع  ٌِّینَغ   ; هّللا َ َّنِاَف  َرَفَک  ْنَمَو  ًالیبَس  ِْهَیِلا  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساّنلا  یَلَع  هّللَو  : ? دومرف دیجم 

درواین اج  هب  ار  مالسالا  ۀجحو  دور  ایند  زا  سک  ره  هک : هدومن  تیاور  مالسلا   ; هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  قیرط  هب  هدق )  ) ینیلک خیش 
يریگولج نآ  نتفر  زا  یهاشداپ  هک  نآ  ای  دـنام  زاب  نآ  زا  ندـش  رامیب  تهج  هب  هک  نآ  اـی  دـشاب  يرورـض  یتجاـح  ار  وا  هک  نیا  نودـب 

. تفر دهاوخ  ایند  زا  تینارصن  ای  تیدوهی  هب  ندرم ، لاح  رد  یسک  نینچ  دیامن 
، رـصتخم نیا  هک  هدـش  دراو  تمـسق  ود  نیا  رد  يرایـسب  تاـیاورو  تسا  یفاـک  نآ  بوـجو  جـح و  تیمها  رد  تیاور ، نـیا  هـیآ و  نـیا 

افتکا اهنآ  زا  يرادقم  نایب  هب  اذل  دوش ، نایب  هلاسر  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  جـح ، تابحتـسم  هکنوچو  درادـن  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ 
. درادن یلاکشا  باوث  دیماب  اهنآ  ندروآ  اج  هب  هک  میراذگیم  او  هلصفم  بتک  هب  ار  هیقب  هدرک و 

زا لبق  دش و  اهنآ  ماکحا  نایب  هب  افتکا  تسا ، عتمت  جح  هرمع و  اهنآ  فیلکت  دشابیم و  نانابز  یـسراف  يارب  کسانم  نیا  هک  نیا  هب  رظن  و 
ضعب مالـسالا و  ۀـجح  بوجو  طئارـش  لئاسم و  ضعب  دـنچ ، یلئاسم  لـصف و  دـنچ  باـب و  ود  رب  تسا  لمتـشم  هک  کـسانم ، رد  عورش 

: دوشیم نایب  رگید  هلاسم  دنچ  جح و  هب  تیصو  تباین و  لئاسم 

[1]

. تسین بجاو  رمع  مامت  رد  هبترم  کی  زا  شیب  تسا ، عیطتسم  صخش  رب  بجاو  جح  هک  مالسالا  ۀجح  م - 

[2]

رد تسین و  زیاج  نآ  ریخأتو  دروآ  اج  هب  تعاطتـسا  لوا  لاس  رد  تسا  بجاو  ینعی  تسا ، يروف  عیطتـسم  صخـش  رب  جـح ، بوجو  م - 
... نینچ مه  دهد و  ماجنا  دعب  لاس  رد  تسا  بجاو  ریخأت ، تروص 

[3]
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هب تسا  بجاو  نآ  لیـصحت  دشاب ، نآ  بابـسا  یهیهت  رفـس و  لثم  یتامدقم  رب  فقوتم  تعاطتـسا ، لوصح  زا  دـعب  جـح ، كرد  رگا  م - 
هک دوشیم  رقتسم  وا  رب  جح  دسرن ، لاس  نآ  رد  جح  هب  دنک و  یهاتوک  صخـش  هک  یتروص  رد  دسرب و  جح  هب  لاس  نامه  رد  هک  يروط 

. دورب نیب  زا  تعاطتسا  دنچ  ره  دورب ، جح  هب  ادعب  تروص  ره  رد  دیاب 

غولب لقع و 

هراشا

. تسین بجاو  جح  هناوید  كدوک و  رب  سپ  لقع . غولب و  مود -  لّوا و 

[4]

. دنکیمن تیافک  مالسالا  ۀجح  زا  دنچ  ره  تسا ، حیحص  دروآ  اج  هب  جح  غلاب  ریغ  رگا  م - 

[5]

رگا نینچ  مه  دنکیم و  مالـسالا  ۀجح  زا  تیافک  دـشاب  غلاب  مارحلا  رعـشم  كرد  تقو  رد  دوش و  مرحم  جـح  يارب  زیمم  كدوک  رگا  م - 
. دوش لقاع  رعشم  كرد  زا  لبق  نونجم 

[6]

اب دنکیم  مالـسالا  ۀجح  زا  تیافک  وا  جح  هدوب  غلاب  دش  مولعم  دعب  درک و  یبابحتـسا  جح  دصق  هدشن و  غلاب  درکیم  نامگ  هک  یـسک  م - 
. دشاب هتشاد  دوجو  زین  رگید  طیارش  عیمج  هک  ضرف  نیا 

[7]

رگا ندش ، غلاب  زا  دعب  نکل  دنک ، عنم  ار  وا  ّیلو  هکنآ  رگم  وا  جـح  تسا  حیحـص  و  نتفر ، جـح  تسا  بحتـسم  زیمم ، یهچب  يارب  زا  م - 
. تسین یفاک  یکدوک  نامز  جح  دورب و  جح  دیاب  تشاد  تعاطتسا 

[8]

منکیم مرحم  جح  يارب  ار  لفط  نیا  هک  دنک  تین  و  دناشوپب ، وا  هب  مارحا  سابل  دنک و  مرحم  ار  وا  زیمم  ِریغ  ِلفط  ّیلو  تسا  بحتـسم  م - 
. دیوگب وا  ضوعب  شدوخ  الاو  دنک ، نیقلت  وا  هب  ار  هیبلت  دوشیم ، رگا  و  عتمت ، هرمع  هب  منکیم  رمتعم  ار  لفط  نیا  ای 

[9]

. تسا یعرش  ّیلو  هب  قحلم  دروم  نیا  رد  مه  ردام  تسا و  یعرش  ّیلو  نامه  اج   ; نیا رد  ّیلو  زا  دارم  م - 

[10]

ار وا  ّیلو  دوخ  تسین  زیمم  رگا  و  دراد ، زاب  مارحا  تامّرحم  زا  ار  وا  ّیلو ، دیاب  دندرک  مرحم  ار  وا  ای  دـش  مرحم  لفط  هک  نآ  زا  دـعب  م - 
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. دنک ظفح  تامرحم  زا 

[11]

رب هن  تسا  لفط  یلو  رب  هرافک  تشادـن  زاب  اهنآ  زا  ار  وا  ّیلو ، ای  دروآ  اجب  ار  مارحا  تاـمرحم  رگا  دـش ، مرحم  لـفط  هک  نیا  زا  دـعب  م - 
ّیلو رب  دیـص  یهرافک  ینابرق و  لوپ  و  لفط ، لام  رد  هن  تسا و  بجاو  ّیلو  رب  هن  دیـص  ریغ  رد  ارهاـظ  دیـص و  رد  يوقا  رباـنب  لـفط  لاـم 

. تسا بجاو 

[12]

. تسا لفط  ّیلو  هدهع  رب  جح ، يارب  ینابرق  دنفسوگ  م - 

[13]

. دروآ اج  هب  لفط  تباین  هب  وا  ّیلو  دناوتیمن ، رگا  دروآ و  اج  هب  هک  دنک  راداو  ار  لفط  ّیلو ، دیاب  ار  هرمع  جح و  لامعا  مامت  م - 

[14]

عیطتـسم دوشیم  مرحم  هک  اجنامه  زا  رگا  تسا ، مالـسالا  ۀجح  وا  جح  دش ، غلاب  دوش  مرحم  تاقیم  رد  هک  نیا  زا  لبق  غلابان  لفط  رگا  م - 
. دشاب

جح ماسقا 
دارفا .  نارق 3 - عتمت 2 - - 1 تسا : مسق  هس  جح 

تسا یعرش  خسرف  خسرف ، زا  دارم  و  دنـشاب . رود  هکم  زا  تسا  خسرف  هدزناش  هک  لیم  تشه  لهچ و  هک  تسا  یناسک  یهفیظو  عتمت ، - 1
. تسا رتم  ولیک  لداعم 5/22  هک 

. تسا مالسالا  ۀجَح  رد  لیصفت  نیا  دوشیم و  بجاو  اهنآ  ریغ  رب  دارِفا  ناِرق و 

تعاطتسا

ةراشا

تسا مزال  نآ  تیافک  تقو و  تعـسو  نینچمه  نآ و  يدازآ  هار و  ندوب  زاب  یئاناوت و  ندب و  تحـصو  لام  تهج  زا  تعاطتـسا  مراهچ :
. تسین تعاطتسا  يانعم  ءزج  یلو 

[15]

نیع هچنانچ  دـشاب و  هتـشاد  زاین  نآ  هب  رگا  تسا  يراوس  بکرم  هار و  هشوت  هک  هلحار  داز و  نتـشاد  ینعی  لاـم  تهج  زا  تعاطتـسا  م - 
و دـیامن ، اهنآ  یهیهت  رد  فرـص  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دـشاب  هتـشاد  رگید  عاتم  ای  لوپ  لثم  يزیچ  تسا  یفاک  درادـن  رایتخا  رد  ار  اهنآ 

نیا ریغ  رد  دشاب و  نطو  زا  رود  هک  ییاج  ای  دشاب  هتشاد  نطو  هب  نتشگرب  دصق  رگا  دشاب  هتـشاد  زین  ار  نتـشگرب  جراخم  هک  تسا  طرش 
. دوشیم نایب  هدنیآ  لئاسم  رد  هک  تسا  ربتعم  تعاطتسا  رد  يرگید  روما  و  دورب . دهاوخیم  هک  یلحم  ات  تروص  ود 
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[16]

دراد زاین  نآ  هب  تشیعم  رد  ار  هچنآو  یگدنز  تایرورض  هک  نیا  نتـشگرب ، نتفر و  فراصم  رب  هوالع  جح ، بوجو  رد  تسا  طرـش  م - 
وا نأش  اب  بسانم  هک  يدح  رد  نآ  ریغ ، يراوس و  یهلیـسو  هناخ و  ثاثا  ینوکـسم و  یهناخ  لثم  دـشاب ، هتـشاد  تسا ، وا  نأش  بسانم  و 

. دشاب هتشاد  دنک ، هیهت  ار  اهنآ  دناوتب  هک  يزیچ  ای  لوپ  درادن ، ار  اهنآ  نیع  هچنانچ  و  دشاب ،

[17]

. دنکیمن تیافک  مالسالا  ۀجح  زا  دنک  فرص  جح  رد  ار  اهنآ  لوپ  ای  یگدنز  تایرورض  رگا  م - 

[18]

ار جاودزا  فراصم  جح ، جراخم  رب  هوالع  هک  دوشیم  عیطتسم  یتروص  رد  دراد ، مزال  لوپ  نآ  يارب  دراد و  جاودزا  هب  زاین  هک  یسک  م - 
یگدنز نوئش  زا  جاودزا  هک  هزادنا  نیمه  هکلب  دتفیب  جرح  رـسع و  هب  نآ  كرت  رطاخ  هب  هک  تسین  نیا  زاین  زا  روظنم  و  دشاب . هتـشاد  مه 

. دنکیم تیافک  دشاب  نآ  ددص  رد  هدوب و  وا 

[19]

نودب دناوتیم  تسا و  ّلاح  ای  هدیسر  وا  بلط  تقو  رگا  تسا ، اراد  زین  ار  تعاطتسا  طئارش  یهیقب  و  دراد ، بلط  يرگید  زا  هک  یسک  م - 
نیا رد  هک  دزادرپب  دـناوتن  نویدـم  رگم  دورب ، جـح  هب  دریگب و  دـنک و  هبلاطم  تسا  بجاو  دریگب  ار  نآ  تّقـشم ، جرح و  رد  ندـش  عقاو 

تـسا مزال  دزادرپب  دـهاوخب  نویدـم  هدیـسرن و  وا  بلط  تقو  رگا  نینچ  مه  دوشیمن و  لـصاح  تعاطتـساو  تسین  زیاـج  هبلاـطم  تروص 
تخادرپ هب  رـضاح  هبلاطم  اب  دنچ  ره  تسین ، بجاو  هبلاطم  دزادرپب  دهاوخیمن  نویدـم  رگا  یلو  دوشیم ، عیطتـسم  دریگب و  ار   ; نآ راکبلط 

. دوش

[20]

، دنکیم مالـسالا  ۀجح  زا  تیافک  دوشیم و  بجاو  وا  رب  جح  دشاب ، ناسآ  نآ  يادا  دـنک و  ضرق  ار  جـح  فراصم  عیطتـسم ، ریغ  رگا  م - 
. دنک ضرق  تسین  بجاو  نکل 

[21]

نکمت یهدب ، يادا  تقو  رد  هک  تسا  نئمطمو  دشاب  راد  تدم  وا  یهدب  هچنانچ  دراد ، زین  یهدـب  دراد و  ار  جـح  جراخم  هک  یـسک  م - 
ءادا ریخأـت  هب  یـضار  راـکبلط  نکل  هدیـسر  یهدـب ، ءادا  تقو  هک  یتروص  رد  نینچمه  و  دورب ، جـح  هب  تسا  بجاو  دراد ، ار  نآ  ءادا  زا 

بجاو جح  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  دیامن و  ءادا  تقشم  جرح و  نودب  ار  یهدب  دناوتیم  هبلاطم  تقو  رد  هک  تسا  نئمطم  راکهدب  دشاب و 
. تسین

[22]

لاح ره  رد  یلو  دشاب . هتشاد  ار  جح  جراخم  اهنآ  رب  هوالع  هک  دوشیم  عیطتسم  یتروص  رد  تسا  راکهدب  تاکز  ای  سمخ  هک  یسک  م - 
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. تسین زیاج  هدادن  ار  اهنآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلاوما  رد  فرصت 

[23]

ار دوخو  دنک  فرصت  لام  رد  دناوتیم  تسین  عیطتسم  هار  ندوب  زاب  ای  ندب  تحص  تهج  زا  تسا و  عیطتسم  یلام  تهج  زا  هک  یـسک  م - 
، هدیـسرن جـح  تقو  ای  هدرکن  هیهت  ار  نتفر  لئاسو  طقف  دراد و  تعاطتـسا  مه  تاهج  نآ  زا  رگا  یلو  دـنک  جراخ  مه  یلام  تعاطتـسا  زا 

. دورب جح  هب  تسا  وحن  رهب  دیاب  دوشیم و  رقتسم  وا  رب  جح  درک ، رگا  دنک و  جراخ  تعاطتسا  زا  ار  دوخ  دناوتیمن 

[24]

تاهج نآ  زا  رگید  ياهلاس  رد  درادـن و  تعاطتـسا  هار  ندوب  زاب  ای  ندـب  تحـص  تهج  زا  دراد  یلاـم  تعاطتـسا  هک  یلاـس  رد  رگا  م - 
. دیامن جراخ  تعاطتسا  زا  ار  دوخو  دنک  فرصت  لام  رد  دناوتیم  دنکیم ، ادیپ  تعاطتسا 

[25]

، دهدب تسا  جح  هب  طوبرم  هچنآ  هعیدو و  ازیو و  هرکذت و  جرخ  لیبق  زا  ار ، یتامدقم  ياهجرخ  دیاب  دراد  جح  تعاطتـسا  هک  یـسک  م - 
. تسین عیطتسم  دشاب  هتشادن  ار  جراخم  وحن  نیا  تعاطتسا  رگا  یلو  دوشیمن ، جح  طوقس  بجوم  اهجرخ  نیا  و 

[26]

ای دشاب  دایز  تعاطتـسا  لاس  رد  سانجا  تمیق  روطنیمه  دـشاب و  یلومعم  دـح  زا  رتدایز  ای  دـشاب  دایز  امیپاوه  ای  نیـشام  ترجا  رگا  م - 
جرح و بجوم  هک  دشاب  دایز  يردقب  هک  نآ  رگم  تعاطتـسا  لاس  زا  ریخأت  تسین  زیاجو  دورب ، جـح  دـیاب  دـشاب  فراعتم  دـح  زا  رتدایز 

. دوشیم هدیجنس  هناگادج  سک  ره  تیعضو  هب  تبسن  اج   ; نیا رد  تقشم  جرح و  هک  دوش  یناگدنز  رد  تقشم 

[27]

یهطساو هب  هچ  رگا  دورب  جح  هب  دشورفب و  دیاب  دراد  تسا  وا  نأش  رد  ای  زاین  دروم  هک  یکلم  نکل  درادن  لوپ  رگا  عیطتـسم  صخـش  م - 
فالتا قادصم  ای  دوش  وا  يارب  تقـشمو  جرح  بجوم  وحن  نیا  هب  شورف  هک  نآ  رگم  دشورفب  یلومعم  تمیق  زا  رتمکب  نتـشادن  يرتشم 

. ددرگ بوسحم  وا  هب  فاحجا  ای  دشاب و  لام 

[28]

دوشیم و جـح  یهنوءوم  ردـقب  دنـشورفب  ار  دـئاز  رگا  تسین و  اهنآ  جایتحا  لحم  دـنراد و  دایز  يرگید  لام  ره  ای  بتک  هک  یناـسک  م - 
تـسه جح  ردقب  یکلم  باتکو  دوشیم  جایتحا  عفر  هفوقوم  بتک  زا  رگا  هکلب  دنورب ، جح  هب  تسا  بجاو  دنـشاب  اراد  زین  ار  طیارـش  ریاس 

. دشابن لاوز  ضرعم  رد  هفوقوم  ياهباتک  هک  نآ  طرش  هب  دنورب  جح  تسا  بجاو 

[29]

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  نکمم  تلوهـس  هب  مه  قیقحت  هن و  ای  تسه  تعاطتـسا  هزادـنا  هب  دراد  هک  یلاـم  دـنک  کـش  رگا  م - 
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. دنادن ار  جح  جراخم  رادقم  ای  دوخ  لام  رادقم  هک  نآ  نایم  قیقحت ، بوجو  رد  تسین  یقرف  و  دنک ، قیقحت 

[30]

هدوب عیطتسم  رگا  نکل  تسا ، حیحـص  شرذن  دنک ، ترایز  ار  رگید  دهاشم  زا  یکی  ای  یلعم  يالبرک  هفرع  زور  رد  هک  دنک  رذن  رگا  م - 
و دنک ، لمع  رذن  هب  دیاب  و  دوشیم ، رقتـسم  وا  رب  جح  تفرن  رگا  و  دوشیمن ، جح  زا  عنام  رذنو  دورب ، جح  دیاب  دش  عیطتـسم  لاس  نیا  رد  ای 

. دهدب دیاب  ار  رذن  هرافک  درکن  لمع  مه  رذن  هب  تفرن و  جح  رگا  یلو  دوشیمن ، هرافک  بجوم  رذن  فلخت  تفر  جح  رگا 

[31]

شتیمها جـح  رگا  درک ، ار  بجاو  مارح و  ای  جـح  تیمها  هظحالم  دـیاب  دوشیم  یمارح  لعف  اـی  بجاو  كرت  بجوم  جـح  نتفر  رگا  م - 
وا جـح  یلو  تسا  راک  تیـصعم  درک  كرت  ار  یبجاو  اـی  دروآ  اـج  هب  یمارح  تفر و  رگا  نکل  دورب ، دـیابن  ـالاو  دورب ، دـیاب  تسا  رتشیب 

. تسا حیحص 

[32]

دصق هب  وا  جح  هک  یتروص  رد  هدوب  عیطتسم  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک و  یبابحتسا  جح  دصق  تسین ، عیطتسم  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  رگا  م - 
. دنکیم مالسالا  ۀجح  زا  تیافک  تسا و  يزجم  دشاب  هدوب  تبرق 

[33]

ءافو و هب  نانیمطا  اب  نم ، یهدهع  رب  تا   ; هلئاع وت و  هقفن  روآ و  اج  هب  جح  هک  دش  هتفگ  وا  هب  یلو  درادن  هلحار  داز و  صخـش ، رگا  م - 
، تسین طرـش  تسا  بوجو  طئارـش  زا  هک  تیافک  هب  عوجر  نآ  رد  دنیوگیم و  یلذب  ار  جح  نیا  دوشیم و  بجاو  جح  لذاب ، عوجر  مدـع 

. تسین بجاو  دوش  وا  یگدنز  روما  رد  لالخا  بجوم  جح  هب  نتفر  لذب و  لوبق  رگا  یلب 

[34]

هکنآ رگم  دروآ  اج  هب  جح  دنک و  لوبق  دیاب  دروآ ، اج  هب  جح  هک  نیا  يارب  دنـشخبب  وا  هب  ار  دنکیم  تیافک  جح  يارب  هک  یلام  رگا  م - 
ار جح  مسا  رگا  یلو  هن . ای  يروآ  اج  هب  جح  هک  نیا  نیب  يریخم  دیوگب  بهاو  رگا  نینچمه  و  دـشاب . وا  تناهم  تلذ و  بجوم  نآ  لوبق 

. تسین بجاو  لوبق  دشخبب  وا  هب  ار  لام  طقف  درواین و 

[35]

دیاب دنک  عوجر  مارحا  زا  دعب  رگا  و  دهدب ، ار  وا  نتـشگرب  یهقفن  دیاب  دـشاب  هار  نیب  رد  رگا  یلو  ددرگ ، رب  شلذـب  زا  دـناوتیم  لذاب  م - 
. دزادرپب زین  ار  جح  مامتا  یهقفن 

[36]

بجاو جـح  دـنکن  لذـب  ار  ینابرق  لوپ  رگا  تسین و  وا  یهدـهع  رب  تارافک  یلو  تسا  لذاب  یهدـهع  رب  یلذـب  جـح  رد  ینابرق  لوپ  م - 
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وا یلام  یتحاران  بجوم  ینابرق  لوپ  تخادرپ  رگا  یلب  دشاب . هتـشاد  دوخ  لام  زا  ار  نآ  دـیرخ  ییاناوت  دوخ  هک  یتروص  رد  رگم  دوشیمن 
. دوب دهاوخن  بجاو  وا  رب  لوبق  دوش 

[37]

وا رب  هراجا  دـنچ  ره  دوشیم  بجاو  وا  رب  جـح  دوشیم ، عیطتـسم  نآ  اـب  هک  یترجا  هب  دوش  ریجا  تمدـخ  يارب  جـح  هار  رد  هک  یـسک  م - 
. دروآ اج  هب  جح  دیاب  دوشیم و  عیطتسم  نآ  زا  دعب  یلو  تسا  هدوبن  بجاو 

[38]

جح دشابن  لاس  نامه  هب  دیقم  یباین  جح  هک  یتروص  رد  تشگ  عیطتـسم  نآ  ترجا  اب  دـش و  ریجا  يرگید  زا  تباین  يارب  هک  یـسک  م - 
دعب لاس  ات  وا  تعاطتـسا  هچنانچ  درادب و  مدقم  ار  یباین  جح  دیاب  دشاب  لوا  لاس  يارب  راجیتسا  هک  یتروص  رد  یلو  درادب  مدقم  ار  دوخ 

. دروآ اج  هب  جح  دعب  لاس  رد  شدوخ  يارب  دنامب  یقاب 

[39]

. دنشابن وا  یهقفنلا  بجاو  هلئاع  دنچ  ره  دشاب  هتشاد  جح  زا  تشگرب  ات  ار  شا   ; هلئاع جراخم  هک  تعاطتسا  رد  تسا  طرش  م - 

[40]

غاب و لثم  کلم ، تعفنم  ای  تعنص  ای  تعارز  ای  تراجت  جح ، زا  تشگرب  زا  دعب  ینعی  تیافک ، هب  عوجر  تعاطتسا ، رد  تسا  طرـش  م - 
یفاک دشاب  هتـشاد  مه  شلاح  هب  قئال  بسک  رب  تردـق  رگا  دـتفین و  جرح  تدـش و  هب  یناگدـنز  يارب  هک  يروط  هب  دـشاب  هتـشاد  ناکد 

يوحن هب  وا  یگدنز  هکنآ  رگم  دنکیمن  تیافک  دشاب  هتـشاد  هیعرـش  هوجو  ریاس  سمخو و  ةاکز  لثم  هب  زاین  تعجارم  زا  دعب  رگا  تسا و 
هزوح یهیرهـش  هب  زاین  جـح  زا  تشگزاب  رد  هک  یملع  لها  بالط و  رب  نیاربانب  دـیاین ، دـیدپ  یتوافت  نآ  رد  تشگزاب  زا  سپ  هک  دـشاب 

. تسین بجاو  جح  دنراد  هیملع  ياه  ;

[41]

تردق هک  یـضیرم  رب  سپ  ینامز ، تعاطتـسا  هار و  ندوب  زاب  تهج  زا  تعاطتـسا  یندـب و  تعاطتـسا  جـح ، بوجو  رد  تسا  طرـش  م - 
يروط هب  تسا  گنت  تقو  ای  تسین  زاب  وا  يارب  هار  هک  یـسک  رب  تسین و  بجاو  دراد  دایز  تقـشم  جرح و  وا  رب  ای  درادـن  جـح  هب  نتفر 

زا یندب  تردق  یضیرم  ببس  هب  الاح  یلو  هتشاد  ار  جح  هب  نتفر  تردق  ًالبق  یـسک  رگا  یلو  تسین  بجاو  زین  دسرب  جح  هب  دناوتیمن  هک 
. دروآ اج  هب  ار  جح  اترشابم  ات  دنک  ربص  ّالاو  دریگب  بیان  اروف  دیاب  يدوبهب  زا  سأی  تروص  رد  تسا  هدیدرگ  بلس  وا 

[42]

هکنیا رگم  دورب ، جح  هب  دناوتیم  وحن  ره  هب  ادعب  دیاب  دوشیم و  رقتـسم  وا  رب  جح  درک  كرت  ار  جـح  تعاطتـسا ، طئارـش  دوجو  اب  رگا  م - 
. دشاب یجرح  وا  يارب  مه  جح  هب  نتفر  هداتفا و  تعاطتسا  زا  مه  تلفغ  ای  لهج  عفر  زا  سپ  هدوب و  لفاغ  ای  رصاق  لهاج 

[43]
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نایب ادعب  هک  یحرـش  هب  ریپ ، ای  ضیرم  دروم  رد  رگم  دنکیمن ، تیافک  وا  فرط  زا  يرگید  جح  دورب و  جح  هب  شدوخ  دیاب  عیطتـسم  م - 
. دوشیم

[44]

ای یباین  جح  رگا  و  دروآ ، اج  هب  یبابحتـسا  جح  ای  دوش  بیان  جح  يارب  يرگید  فرط  زا  دـناوتیمن  تسا  عیطتـسم  شدوخ  هک  یـسک  م - 
. دنکیم تیافک  مالسالا   ; ۀجح زا  دشاب  هدروآ  اجب  قلطم  تبرق  دصق  هب  ار  جح  رگا  یلو  تسا ، لطاب  دروآ  اج  هب  یبابحتسا 

[45]

جح اتو  دنکیم  تیافک  یتاقیم  جح  دنهدب و  جح  شیارب  وا  یهکرت  زا  دیاب  دش ، توف  ات  درواین  اجب  دش و  رقتسم  وا  رب  جح  هک  یسک  م - 
و تسین ، زیاج  نآ  زا  ریخأت  دنیامن و  ءادا  ار  جح  توف ، لاس  نامه  رد  تسا  مزال  دنیامن و  فرـصت  هکرت  رد  دنناوتیمن  هثرو  دنهدن ، ار  وا 
رد رگا  نینچ  مه  و  دوشیم ، جراخ  هکرت  لصا  زا  دنریگب و  ریجا  دلب  زا  تسا  مزال  دلب ، زا  رگم  دشابن  نکمم  راجیتسا  لاس  نآ  رد  هچنانچ 
ای یـصو  رگا  و  دـنزادنین ، ریخات  دـنریگب و  ریجا  تسا  مزال  فراعتم ، ترجا  زا  رتداـیز  هب  رگم  دـنریگب  ریجا  دـنناوتن  تاـقیم  زا  لاـس  نآ 

. دوشیمن بجاو  وا  جح  ثراو ، رب  دشاب ، هتشادن  هکرت  تیم  رگا  یلب  دننماض ، دورب  نیب  زا  هکرت  دنزادنیب و  ریخات  دننک و  لامها  ثراو 

تعاطتسا يهقرفتم  لئاسم 

[46]

یلام تعاطتسا  رهوش ، ثرا  زا  وا ، ندرم  زا  دعب  دشاب و  هتشادن  یلام  تعاطتسا  شرهوش  تایح  رد  دورب و  ایند  زا  شرهوش  ینز  رگا  م - 
عیطتـسم درادن ، جح  هب  نتفر  رب  تردق  هک  تسا  يوحن  هب  وا  ضرم  هک  یتروص  رد  دورب ، جح  هب  دـناوتن  ضرم  تهج  زا  یلو  دـنک  ادـیپ 

، جـح زا  نتـشگرب  زا  دـعب  دـناوتب  هک  یتعنـص  ای  تعارز  اـی  لغـش  رهوش ، ندرم  زا  دـعب  رگا  نینچمه  تسین و  بجاو  وا  رب  جـح  هدـشن و 
. دشاب یفاک  نتشگرب  جح و  هب  نتفر  يارب  هدرب ، هک  یثرا  دنچ  ره  دوشیمن ، عیطتسم  دشاب ، هتشادن  دنک  هرادا  ار  دوخ  یگدنز 

[47]

ار نآ  يادا  زا  نکمت  شرهوـش  رگا  تسا ، راـکبلط  دوـخ  رهوـش  زا  ار   ; نآ تـسه و  جـح  جراـخم  يارب  یفاو  شا   ; هـیرهم هـک  ینز  م - 
هقفن رهوش  هک  نیا  ضرف  اب  درادن ، يا   ; هدسفم نز  يارب  نآ  یهبلاطم  دراد و  نکمت  رگا  تسین و  عیطتسم  درادن و  هبلاطم  قح  نز  درادن ،

نکمم هک  نیا  لثم  دراد ، هدسفم  وا  يارب  هچنانچ  دورب و  جح  هبو  دنک  هبلاطم  ار  هیرهم  نز ، تسا  مزال  دهدیم ، ار  نز  یگدـنز  جراخم  و 
. تسا هدشن  عیطتسم  دراد ، هدسفم  نز  يارب  هک  دوش  رجنم  قالطو  عازن  هب  هبلاطم  تسا 

[48]

رگم دنکیمن ، مالسالا  ۀجح  زا  تیافک  دورب ، هکم  هب  رگا  دوشیمن و  عیطتسم  صخش  تاداس ، مهـس  ماما و  مهـس  لثم  هیعرـش  هوجو  اب  م - 
. دشاب هدش  هداد  وا  هب  هّللا ;  لیبس  یف  مهس  زا  هکنآ 

[49]

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


جح هب  دـناوتب  نآ  تمیق  توافت  اـب  درخب و  رت   ; نازرا لزنم  دـشورفب و  ار   ; نآ هک  یتروص  رد  دراد و  یتمیق  نارگ  لزنم  یـسک  رگا  م - 
وا نوئـش  رب  دئاز  رگا  تسین و  عیطتـسم  ضرف  نیا  اب  دشورفب و  ار   ; نآ تسین  مزال  دشابن  وا  نوئـش  رب  دئاز  دراد  هک  یلزنم  هچنانچ  دورب ،

. تسا عیطتسم  طئارش  ریاس  دوجو  اب  دشاب ،

[50]

دوخ یگدنز  یهنءوم  زا  يرادقم  جح ، زا  نتشگرب  زا  دعب  دراد و  ار  جح  نتـشگرب  نتفر و  جراخم  بسک  ریغ  ای  بسک  هار  زا  یـسک  م - 
زا دـعب  یگدـنز  یهرادا  هار  رد  رگا  دـنکیم ، نیمأـت  تسا  هیعرـش  هوـجو  زا  هک  يا   ; هیرهـش زا  ار  هیقب  ربـنم و  لـثم  بسک ، دـمآ  رد  زا  ار 

. تسا عیطتسم  دوشیمن ، ادیپ  وا  یگدنز  رد  یتوافت  تشگزاب ، زا  سپ  رگا  اما  تسین ، عیطتسم  دشاب  هتشاد  هیرهش  هب  زاین  جح ، زا  تعجارم 

[51]

دنچ ره  دوشیمن  عیطتسم  ینوکسم  لزنم  هب  زاین  تروص  رد  دنک ، هیهت  ینوکسم  لزنم  هک  دشورفب  ار  يرگید  زیچ  ای  نیمز  یسک  رگا  م - 
. دشاب یفاک  جح  جراخم  يارب  هدروآ ، تسد  هب  هک  یلوپ 

[52]

یهلیسو امیپاوه  زا  ریغو  دشابن  رودقم  وا  يارب  تلاسک ، تهجب  امیپاوه ، اب  ترفاسم  العفو  هدوب  عیطتسم  لبق  ياهلاس  زا  یصخش  رگا  م - 
رد دیاب  دریگب و  بئان  دناوتیمن  ّالاو  دریگب ، بیان  اروف  تسا  بجاو  درادـن  يدوبهب  هب  دـیما  هک  یتروص  رد  دـشابن  مهارف  وا  يارب  يرگید 

، هتشادن تعاطتـسا  لبق  ياهلاس  زا  رگا  دنهدب و  جح  وا  يارب  شا   ; هکرت زا  دیاب  دش  توف  ات  دشن  نکمتم  رگا  دورب و  جح  هب  نکمت  تقو 
. تسا هدشن  عیطتسم  روبزم  ضرف  رد 

[53]

شرهوش جـح ، هب  وا  نتفر  تروص  رد  دراد و  زین  ار  شجح  جراخم  دوش و  لفکتم  ار  شیوخ  جراخم  دـناوتیم  بسک  اب  ینز  هاگ  ره  م - 
تمحز هب  دورب و  جح  هب  دیاب  تسا و  عیطتسم  دشابن  نز  يارب  جرح  بجوم  رهوش ، نداتفا  تمحز  هب  رگا  دتفایم  تمحز  هب  جراخم  يارب 

. دوشیمن نز  تعاطتسا  عنام  رهوش ، نداتفا 

[54]

رگا یلو  دشاب ، هتـشاد  ار  یتاقیم  جـح  تعاطتـسا  دـنچ  ره  دورب ، جـح  هب  تسین  بجاو  تسین ، عیطتـسم  شدوخ  لحم  رد  هک  یـسک  م - 
. دنکیم مالسالا  ۀجح  زا  تیافک  دوشیم و  عیطتسم  تشاد  رگید  طیارش  یهمه  اب  ار  اجنآ  زا  جح  تعاطتسا  دیسر  تاقیم  هب  یتقو  تفر و 

[55]

هک نیا  تهج  زا  هدومن و  تکرـش  یـشک   ; هعرق رد  هتـشاد و  جح  هب  نتفر  رد  یعـس  ریخأت ، نودب  یلام  تعاطتـسا  زا  دعب  هک  یـسک  م - 
جح هدشن و  عیطتـسم  دشابن  نکمم  وا  يارب  مه  رگید  ینوناق  قرط  زا  جح  هب  نتفر  دورب و  جـح  هب  هتـسناوتن  هدرکن  تباصا  شمان  هب  هعرق 

ره تسا  هدش  رقتسم  وا  رب  جح  درک  تکرش  یشک  هعرق  رد  دعب  ياه   ; لاس رد  دومن و  ریخأتو  درک  هحماسم  رگا  یلو  تسین  بجاو  وا  رب 
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. دنکن تباصا  وا  مان  هب  هعرق  دنچ 

[56]

هدش ریجا  لاس  نآ  رد  جح  يارب  هچنانچ  هدرک ، ادـیپ  یلام  تعاطتـسا  لاس  نامه  رد  دـعب  هدـش و  ریجا  یتباین ، جـح  يارب  هک  یـسک  م - 
هب دیقم  یتباین  جح  رگا  یلو  دهد  ماجنا  دعب  لاس  رد  ار  شدوخ  جح  دنام ، یقاب  وا  تعاطتسا  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  یتباین  جح  دیاب  دشاب ،

. دروآ اجب  ار  دوخ  جح  دیاب  لوا  دشابن ، لاس  نآ 

[57]

رگا نیاربانب  نآ ، زا  لبق  ای  دنک  ادیپ  لام  هجحیذو  هدعقیذ  لاوش و  ینعی  جح  رهش  رد  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  تعاطتـسا  لوصح  رد  م - 
زا ار  دوخ  دناوتیمن  دشاب  دوجوم  طئارش  ریاسو  یندب  تعاطتسا  دوش و  ادیپ  یلام  تعاطتسا  هدنیآ  جح  موسوم  ات  جح  مسوم  مامتا  زا  دعب 

. جح ياه   ; هام زا  لبق  لاس و  لئاوا  رد  یتح  دنک ، جراخ  تعاطتسا 

[58]

هوقلاب و ای  لعفلاب  یگدـنز  لیاسو  نتـشاد  لیبق  زا  دـنراد  ار  تعاطتـسا  طیارـش  ریاس  رگا  دـنوشیم  هّدـج  دراو  هک  اهناوراک  یهمدـخ  م - 
عیطتـسم دـنهدب ، ار  دوخ  بسانم  یگدـنز  یهمادا  تعجارم  زا  سپ  دـنناوتیم  اهنآ  اب  هک  نآ ، ریغو  تعنـصو  راک  ًالثم  تیاـفک ، هب  عوجر 

، جح ناکما  درجم  هب  دنرادن  ار  طیارـش  ریاس  هچنانچ  و  دنکیم ، نانآ  بجاو  جح  زا  تیافکو  دنروآ  اج  هب  مالـسالا  ۀـجح  دـیاب  دنتـسه و 
اج هب  ار  بجاو  جح  دیاب  دندرک ، ادیپ  تعاطتـسا  ادـعب  هچنانچ  تسا و  یبابحتـسا  نانآ  جـح  تسا و  هدـشن  لصاح  تعاطتـسا  نانآ  يارب 

. دنوشیمن عیطتسم  دنراد  هزوح  یهیرهش  هب  زاین  هکم  زا  تعجارم  زا  دعب  رگا  نکل  تسا  نیمه  زین  ناوراک  یناحور  مکحو  دنروآ ،

[59]

ۀجح تسا  بجاو  دنتـسه ، تعاطتـسا  طیارـش  عماج  تاقیم  رد  دـنا و   ; هدـمآ تاقیم  هب  تیرومأم  اب  هک  يرگید  ناسک  اـی  ناکـشزپ  م - 
رارق رجوم  رایتخا  رد  ار  عتمت  جح  تدم  مامت  هکنآ  رگم  دنهد ، ماجنا  زین  ار  دوخ  تیرومأم  تسا  مزال  هک  دنچ  ره  دنروآ  اج  هب  مالـسالا 

. دنهد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دنناوتن  هک  يروطب  دنشاب  هداد 

جح رد  تباین 

[60]

: تسا طرش  يروما  بئان  رد  م - 
. یبحتسم جح  رد  رگم  بجاو ، طایتحا  ربانب  غولب ،  - 1

. لقع  - 2
. نامیا  - 3

هب نانیمطا  تسین  مزال  بئان ، لمع  ءارجا  زا  دـعب  اما  تسا . یفاک  وا  رابخا  دـشاب ، هقث  بیان  رگا  وا و  نداد  ماجنا  هب  ناـنیمطا  قوثو و   - 4
یلو دشاب ، هتشاد  کش  لمع  زا  لبق  دنچ  ره  تسا  حیحص  هبانتساو  دوشیم  تحـص  هب  مکح  تحـص ، رد  کش  تروص  رد  و  نآ ، تحص 
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. تسین زیاج  هبانتسا  هن ، ای  دهدیم  ماجنا  حیحص  ار  لامعا  هک  دشاب  هتشاد  کش  لمع  زا  لبق  رگا 
. لمع لاح  رد  یسک  داشرا  اب  ولو  جح  ماکحاو  لاعفا  هب  بئان  تفرعم   - 5

. دشاب هتشاد  بوجو  نآ  هب  ملع  بیان  هکنآ  هب  طورشم  دشابن ، لاس  نآ  رد  یبجاو  جح  هب  لوغشم  بئان ، یهمذ   - 6
. دشابن جح  لاعفا  ضعب  كرت  رد  روذعم   - 7

[61]

: تسا طرش  يروما  هنع  بونم  رد  م - 
مالسا  - 1

هک یـضرم  تهج  زا  شدوخ  هدش و  رقتـسم  وا  رب  جح  تسا  هدنز  رگا  ای  دشاب  هدش  توف  هنع  بونم  هک  تسا  طرـش  بجاو  جـح  رد   - 2
لقع غولب و  هنع  بونم  رد  تسین و  طرـش  نیا  یبابحتـسا  جـح  رد  دورب و  جـح  هب  دـناوتن  يریپ  تهج  زا  اـی  تسین  نآ  ندـش  بوخ  دـیما 

دناوتیمن نکمت  مدـع  رطاـخ  هب  هک  دـشاب  هدـنز  درم و  هنع  بونم  رگا  یلو  تسین  طرـش  زین  هنع  بونم  بئاـن و  نیب  هلثاـممو  تسین  طرش 
تسا زیاج  و  دتـسرفب . جح  هب  دوخ  تباین  هب  هتفرن  جح  هب  نونک  ات  هک  ار  يدوم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروآ ، اجب  ار  مالـسالا  ۀجح 

. دوش بئان  يرگید  يارب  تسین  عیطتسمو  هتفرن  جح  هب  نونکات  هک  یسک 

[62]

هچرگ دـنک  رکذ  ار  وا  مسا  تسین  طرـشو  ـالامجا  ولو  دـنک  نییعت  تین  رد  ار  هنع  بوـنمو  دـیامن  تباـین  دـصق  لـمع  رد  دـیاب  بئاـن  م - 
. تسا بحتسم 

[63]

زا دریمب  مرح  لوخد  مارحا و  زا  دعب  بئان  رگا  یلب  دـهد . ماجنا  ًاحیحـص  ار  لمع  بئان ، هک  نیا  هب  رگم  دوشیمن  غراف  هنع  بونم  همذ  م - 
. تسین لاکشا  زا  یلاخ  مالسالا  ۀجح  ریغ  رد  هکلب  تسا  لاکشا  یعربت  جح  رد  مکح  نیا  ءارجا  رد  تسا و  يزجم  هنع  بونم 

[64]

ریجا رگا  نینچمهو  دهدب  رجأتـسم  هک  دشاب  هدش  طرـش  هک  یتروص  رد  رگم  تسا  ریجا  رب  یباین  جـح  رد  ینابرق  لوپ  مارحا و  سابل  م - 
. رجأتسم هن  تسا  وا  دوخ  یهدهع  رب  هرافک  دهد  ماجنا  ار  هرافک  تابجوم 

[65]

. دروآ اج  هب  همذلا  یف  ام  دصق  هب  هک  تسا  نآ  یبابحتسا  طایتحا  دیامن و  هنع  بونم  دصق  دیاب  زین  ءاسن  فاوط  رد  بئان  م - 

[66]

. تسین يزیچ  هنع  بونم  رب  دوشیمن و  لالح  وا  رب  نز  دهدن  ماجنا  احیحص  ار  ءاسن  فاوط  بئان  رگا  م - 

[67]
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عتمت جـح  وا  یهفیظو  هک  یـسک  يارب  تسا  دارفا  هب  لودـع  وا  یهفیظو  هدـش و  قیـض  عتمت  جـح  مامتا  زا  شتقو  هک  یـسک  راجیتسا  م - 
يزجم هنع  بونم  زا  طایتحا  ربانب  دنک و  لودع  دیاب  دش  قیـض  تقو  دـعب  درک و  ریجا  ار  وا  تقو  هعـس  رد  رگا  یلب  تسین ، حیحـص  تسا 

. تسین

[68]

. درادن عنام  بجاو  ریغ  رد  تسین و  زیاج  لاس  کی  رد  رفن  دنچ  زا  رفن  کی  تباین  بجاو  جح  رد  م - 

[69]

نتفر ای  درادن  نتفر  تردق  يریپ  ای  ضرم ، یهطـساو  هب  رگا  هتفرن ، جح  تعاطتـسا  لوا  لاس  ینعی  هدش ، رقتـسم  وا  رب  جح  هک  یـسک  م - 
طایتحا هب  و  دشاب ، هتـشادن  ندرک  ادیپ  تردقو  ندش  بوخ  دیما  هک  یتروص  رد  دریگب ، بئان  تسا  بجاو  دراد  تقـشم  جرح و  وا  يارب 

. تسا بوجو  مدع  يوقا  وا ، رب  دشاب  هدشن  رقتسم  رگا  دریگب و  بئان  اروف  دیاب  بجاو 

[70]

دوش فرط  رب  شرذع  هچ  رگا  دنک  جح  شدوخ  تسین  مزال  دوشیم و  طقاس  روذعمزا  جح  دروآ ، اج  هب  ار  لمع  بئان  هک  نآ  زا  دـعب  م - 
. دورب جح  شدوخ  دیاب  دعب  ای  مارحا  زا  لبق  هچ  دش ، فرط  رب  رذع  جح  مامتا  زا  لبق  رگا  اما  و 

[71]

رگا و  ریغ ، زا  دنک  تباین  تسین  زئاج  دشاب ، هدش  رقتسم  وا  رب  جح  هچو  دشاب  شتعاطتـسا  لاس  هچ  دشاب  بجاو  وا  رب  جح  هک  یـسک  م - 
. دشابن ای  دشاب  مکح  هب  ملاع  هچ  تسا ، لطاب  دنک  تباین 

[72]

هدروآ اج  هب  وا  يارب  هک  یسک  جح  زا  دنکیم  تیافک  دریمب  مرح  رد  ندش  لخاد  نتسب و  مارحا  زا  دعب  مالـسالا  ۀجح  يارب  ریجا  رگا  م - 
ریجا هبترم  ود  دـیاب  دریمب  مرح  رد  ندـش  لـخاد  زا  لـبق  نآ و  زا  دـعب  اـی  مارحا  زا  لـبق  رگا  وا و  يارب  ندرک  جـح  تسین  مزـال  و  تـسا ،

. دورب جح  هب  شدوخ  يارب  هک  یسک  دراد  ار  مکح  نیمه  و  دنریگب ،

[73]

دشاب اهدمآ  تفر و  لمع و  لباقم  رد  ای  دشاب  لمع  صوصخ  يارب  ترجأ  هک  دنتشاذگن  رارق  دندرک و  ریجا  جح  يارب  ار  یسک  رگا  م - 
لوخد مارحا و  زا  دـعب  رگا  روط  نیمه  و  دـشابیم ،  توم  لحم  ات  نتفر  ترجا  قحتـسم  ارهاظ  درم ، مرح  رد  ندـش  لخاد  زا  لبق  رگا  سپ 

اج هب  ار  لاـمعا  ضعب  رگا  و  دوشیم ، طـقاس  تیم  زا  جـح  هچ  رگا  تسین ، قحتـسم  مارحا  ترجاو  دـش  رکذ  هچ  نآ  زا  رتـشیب  دریمب ، مرح 
ار جح  هرمع و  هک  دوش  هتفگفرع  رد  هک  تسا  هدروآ  اج  هب  يوحن  هب  ار  لامعا  رگا  و  دـشابیم ، زین  لامعا  نآ  ترجا  قحتـسم  درمو  دروآ 

كرت انایـسن  تسین  هداعا  هب  جاتحمو  تسین  جـح  تحـص  هب  رـضم  هک  ار  لامعا  ضعب  هچ  رگا  تسا ، ترجا  ماـمت  قحتـسم  دروآ ، اـج  هب 
. تسا ترجا  مامت  قحتسم  دشاب  جح  زا  هنع  بونم  همذ  تئارب  هراجا  دروم  رگا  و  دشاب . هدرک 
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[74]

شدوخ يارب  تباین ، لمع  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا ، درواین ، اج  هب  بجاو  جح  شدوخ  و  هکم ، هب  تفر  تباین  ناونع  هب  هک  یسک  م - 
. تسا بولطم  یلیخ  نکل  تسین  بجاو  طایتحا  نیا  دروآ و  اج  هب  هدرفم  یهرمع 

[75]

، جح لمع  زا  دـعب  هدرفم  یهرمع  ای  یعـس  ای  حـبذ  ای  فاوط  يارب  دوش  يرگید  ریجا  دـناوتیم  عتمت  جـح ، يارب  هدـش  ریجا  هک  یـسک  م - 
. دروآ اج  هب  هدرفم  یهرمع  فاوط و  شدوخ  يارب  دناوتیم  هچنانچ 

[76]

زا اعربت  لامعا ، ضعب  زا  روذعم  صخش  رگا  و  جح ، يارب  درک  ریجا  ار  وا  دوشیمن  جح ، لامعا  ضعب  زا  دشاب  هتـشاد  رذع  هک  یـسک  م - 
. دراد لاکشا  نآ  هب  ندرک  افتکا  دنکب  جح  ریغ ،

مالسالا ۀَجَح  بوجو  طئارش 
. تسین بجاو  جح  اهنآ  یمامت  دوجو  نودب  دوشیم و  بجاو  جح  طرش ، دنچ  اب 

یبابحتسا جح 

[77]

مه دروآاج و  هب  جـح  ناکما  تروص  رد  اهنآ ، ریغ  تعاطتـسا و  غولب و  زا  درادـن  ار  جـح  بوجو  طئارـش  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  م - 
و تسا . بحتـسم  لاس  ره  رد  جـح  رارکت  دورب و  جـح  هب  هبترم  ود  تسا  بحتـسم  تسا  هداد  ماـجنا  ار  شبجاو  جـح  هک  یـسک  رب  نینچ 

. دشاب هتشاد  نتشگنرب  دصق  تسا  هورکم  دیامن و  نتشگرب  تین  هّکم  زا  ندش  جراخ  تقو  رد  تسا  بحتسم 

[78]

زین نیموصعم و  فرط  زا  نینچمه  هدرم و  ای  دنشاب  هدنز  هچ  دروآ ، اج  هب  جح  اهنآ  ریغ  ای  نادنواشیوخ  فرط  زا  ًاعربت  تسا  بحتسم  م - 
. دنشاب روذعم  هک  نآ  طرش  هب  تسا  بحتسم  اهنآ  ریغ  اهنآ و  فرط  زا  فاوط 

[79]

. دنک ءادا  ار  ضرق  دناوتیم  هک  یتروص  رد  دورب ، جح  هب  دنک و  ضرق  تسا  بحتسم  درادن  هلحارو  داز  هک  یسک  م - 

[80]

. دنک فرص  ار  نآ  دناوتیم  درادن ، نآ  تمرح  هب  ملعو  تسا  هبتشم  وا  لام  رگا  دورب و  جح  هب  تسین  زیاج  مارح  لام  اب  م - 

[81]
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. دنک تین  ار  نآ  دناوتیم  عورش  تقو  رد  هک  نانچمه  دنک ، هیده  يرگید  هب  ار  نآ  باوث  دناوتیم  یبابحتسا  جح  زا  ندش  غراف  زا  دعب  م - 

[82]

. دورب جح  هب  زین  يرگید  زا  تباینو  شدوخ  نداد  هراجا  اب  ولو  تسا  بحتسم  دروآ  اج  هب  جح  نآ  اب  ات  درادن  لام  هک   ; یسک م - 

هرمع ماسقا 

[83]

بجاو رمع  رد  هبترمکی  دشاب  هتشاد  ار  تعاطتسا  طئارش  هک  یسک  رب  و  بحتـسم .  بجاو ?و?  : ? تسا مسق  ود  جح  دننام  مه  هرمع  م - 
بجاو دـشاب  عیطتـسم  هرمع  يارب  رگا  هکلب  تسین  ربـتعم  جـح  تعاطتـسا  نآ  بوجو  رد  تسا و  يروف  جـح  دـننام  نآ  بوجو  دوشیم و 

دشاب و هتـشاد  تعاطتـسا  جح  يارب  صخـش  رگا  هک  تسا  روطنیمه  مه  نیا  سکع  هکنانچمه  دشابن  عیطتـسم  جح  يارب  دنچ  ره  دوشیم ،
هفیظو هک  نایناریا  لثم  دنتـسه ، رود  هکم  زا  هک  یناسک  يارب  هک  دشاب  مولعم  دیاب  نکل  دروآ  اج  هب  جح  دیاب  دـشابن  عیطتـسم  هرمع  يارب 
بکرم عتمت  جح  نوچ  تسین  ادج  جح  تعاطتسا  زا  هرمع  تعاطتسا  هرمع و  تعاطتسا  زا  جح  تعاطتسا  هاگ  چیه  تسا ، عتمت  جح  اهنآ 

اهنآ هب  تبسن  هک  تسا  هدرفم  یهرمع  جح و  اهنآ  یهفیظو  هک  دنتـسه  نآ  هب  بیرق  ای  هکم  رد  هک  یناسک  فالخب  تسا ، لمع  ود  ره  زا 
. دوشیم روصت  لمع  ود  زا  یکی  يارب  تعاطتسا 

[84]

تقو رگا  دشاب و  هتشاد  جح  ای  هرمع  تین  دیاب  مارحا  يارب  دوش و  دراو  مارحا  اب  دوش  هکم  لخاد  دهاوخیم  هک  یسک  رب  تسا  بجاو  م - 
هک تسا  نیا  ناشلغش  ياضتقم  هک  یناسک  مکح  نیا  زا  دهد و  ماجنا  هدرفم  یهرمع  تسا  بجاو  دوش  هکم  دراو  دهاوخیم  تسین و  جح 

. تسا هدش  ءانثتسا  دنوشیم  جراخ  نآ  زا  دنوشیم و  هکم  دراو  دایز 

[85]

. تسا هرمع  ود  نیب  هلصاف  رابتعا  مدع  يوقا  تسا و  بحتسم  جح  رارکت  دننام  هرمع  رارکت  م - 

هدرفم يهرمع  دارفِا و  جح 

[86]

تقو قیـض  یهطـساو  هب  هک  یـسک  ای  ضئاـح  نز  هک : تسا  رارق  نیا  زا  دوشیم ، عتمتم  يـالتبا  دروم  یهاـگ  هک  دارِفا ، جـح  تروص  م - 
هب دورب  هدرک ، دارفا  هب  لودـع  هک  عتمت ، یهرمع  مارحا  نامه  هبو  ار ، دارفا  جـح  دـنک  دـصق  دـیاب  دروآ ، اج  هب  ار  عتمت  یهرمع  دـناوتیمن 

يْدَه رگم  دروآ  اج  هب  ار  ینم  لامعا  ینِم و  هب  دورب  دعب  دنک ، فوقو  رعشم و  هب  دورب  نآ  زا  دعب  دنک ، فوقو  جاجح  ریاس  لثم  تافرع و 
تقو نیا  رد  سپ  دروآ ، اج  هب  ار   ; نآ زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس و  زامن و  ترایز و  فاوطو  هکم  هب  دورب  دعب  تسین . بجاو  وا  رب  هک  ار 

، دـنروآ  ; یماج هب  جاجح  ریاس  هک  وحن  نامه  هب  قیرـشت ، ماـیا  لاـمعا  هتوتیب و  يارب  ینم  هب  ددرگرب  نآ  زا  دـعب  دوشیم ، جراـخ  مارحا  زا 
تـسین بجاو  دارفا  جح  رد  دنک و  حبذ  دـیاب  يْدَـه  عتمت  جـح  رد  هک  قرف  کی  اب  تسا  عتمت  جـح  تروص  نیع  دارفا  جـح  تروص  سپ 
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. دراد بابحتسا  یلو 

[87]

هب دوش  جراخ  هک  تسا  نآ  دروآ -  اج  هب  جح  زا  دعب  دش ، دارفا  جح  هب  لدب  وا  عتمت  جح  هک  یـسک  دیاب  هک  هدرفم -  هرمع  تروص  م - 
هکم و هب  دـیایب  و  دوش ، مرحم  تسا  هکم  هب  رتکیدزن  همه  زا  هک  میعنت ?  ? ای هیبیدـح ?  ? ای هنارعج ?  ? زا هک  تسا  نآ  لضفاو  لحلا ، یندا 

فاوط زامن  دروآ و  اج  هب  ءاسن  فاوطو  دشارتب  رـس  ای  دنک  ریـصقت  دنکب و  هورم  افـص و  نیب  یعـسو  دـناوخب  ار   ; نآ زامن  دـنک و  فاوط 
. دناوخب

[88]

: زیچ هس  رد  رگم  دنرادن ، قرف  تروص  رد  دمآ  دهاوخ  ًالیصفت  هک  عتمت ? یهرمع   ? اب هدرفم ? یهرمع  م? - 
هدرفم یهرمع  رد  تسین و  زیاج  ندیـشارت  رـس  و  دریگب ، دیاب  دوخ  نخان  ای  وم  زا  ینعی  دنک ، ریـصقت  دیاب  عتمت  یهرمع  رد  هک  نآ  لوا - 

. ریصقت ندیشارت و  رس  نیب  تسا  ریخم 
. دراد هدرفم  یهرمع  رد  درادن و  ءاسن  فاوط  عتمت  یهرمع  رد  هک  نآ  مود - 

. دیآیم نآ  رکذ  هک  تسا  هناگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  عتمت  یهرمع  تاقیم  هک  نآ  موس - 
. دوش مرحم  هناگجنپ  تیقاوم  زایکی  زا  تسا  زیاج  تسا و  لحلا  یندا  هدرفم  یهرمع  تاقیم  و 

[89]

كرتـشم ماـکحا ، رد  و  تسا ، عـتمت  جـح  تیفیک  نیع  هکم ، لاـمعا  ینم و  لاـمعا  نیفوـقو و  مارحا و  زا  دارفا ، جـح  لاـعفأ  تـیفیک  م - 
. تسا هدرفم  یهرمع  تیفیک  نیع  لامعا ، ریاس  فاوط و  مارحا و  زا  عتمت  یهرمع  لاعفا  تیفیک  و  دنتسه ،

[90]

. تسا هدرفم  یهرمع  زا  یفاک  دروایب ، اج  هب  یسک  رگا  ار  عتمت  یهرمع  م - 

[91]

هرمع يارب  تعاطتـسا  رگا  دنـشاب ، رود  یعرـش  گنـسرف  هدزناش  هکم  زا  هک  یـصاخشا  لثم  تسا ، عتمت  جـح  شا   ; هفیظو هک  یـسک  م - 
تسا بجاو  وا  رب  هدرفم  یهرمع  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دننکیم  جح  تباین ، هب  هک  یصاخشا  لثم  دنشاب ، هتشادن  جح  يارب  دنشاب و  هتـشاد 

. تسا هدرفم  یهرمع  زا  يزجم  دروآ . اجب  عتمت  یهرمع  هک   ; یسک یلو 

[92]

هک نآ  زا  دـعب  دـش و  هتفگ  عتمت  مارحا  رد  هک  یئاـهزیچ  عـیمج  وا  رب  دوـشیم  مارح  یهدرفم  یهرمع  مارحا  هب  دـش  مرحم  هک  یـسک  م - 
وا رب  مه  نز  دروآ ، اج  هب  شزامن  اب  ار  ءاسن  فاوط  هک  نآ  زا  دـعب  اهنز و  رگم  دوشیم  لالح  وا  رب  زیچ  همه  دیـشارت ، رـس  اـی  درک  ریـصقت 

. دوشیم لالح 
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[93]

. دروآ اج  هب  یشارترس  ای  ریصقت  زا  دعب  دیاب  هدرفم ، یهرمع  رد  ار  ءاسن  فاوط  م - 

[94]

دهد رارق  عتمت  یهرمع  ار  نآ  هک  تسا  زیاج  هدوب ، جح  ياههام  رد  شمارحا  رگا  هدش ، هکم  دراو  هدرفم  یهرمع  مارحا  هب  هک  یسک  م - 
. دوشیم بجاو  وا  رب  يْدَه  تروص  نیا  رد  دروآ و  اج  هب  عتمت  جح  نآ ، لابند  و 

عتمت جح 

هراشا

. جح رب  تسا  مدقم  عتمت  یهرمع  و  عتمت .  جح   ? يرگید عتمت ?و  یهرمع   ? یکی لمع : ود  زا  تسا  بکرم  عتمت  جح  هک  نادب 
: ءزج جنپ  زا  تسا  بکرم  عتمت  یهرمع  و 

. مارحا لوا - 
هبعک فاوط  مود - 

فاوط زامن  موس - 
. هورم افص و  هوک  نیب  یعس  مراهچ - 

. نخان ای  يوم  زا  يردق  نتفرگ  ینعی  ریصقت ، مجنپ - 
. دوشیم لالح  دوب  هدش  مارح  نتسب  مارحا  یهطساو  هب  وا  رب  هچنآ  دش ، غراف  لامعا  نیا  زا  مرحم  نوچ  و 

: لمع هدزیس  زا  تسا  بکرم  عتمت  جح  و 
. هکم رد  نتسب  مارحا  لوا - 

. تافرع هب  فوقو  مود - 
. مارحلا رعشم  هب  فوقو  موس - 

. ینِم رد  هبقع  یهرمج  هب  هزیرگنس  نتخادنا  مراهچ - 
. ینم رد  ینابرق  مجنپ - 

. ینم رد  ندرک  ریصقت  ای  رس  ندیشارت  مشش - 
. هکم رد  ترایز  فاوط  متفه - 
. فاوط زامن  تعکر  ود  متشه - 

. هورمو افص  نیب  یعس  مهن - 
. ءاسن فاوط  مهد - 

. ءاسن فاوط  زامن  تعکر  ود  مهدزای - 
. صاخشا زا  ضعب  يارب  مهدزیس  بش  و  مهدزاود ، بش  مهدزای و  بش  ینم ، هب  ندنام  مهدزاود - 

تارمج یمر  دـیاب  مهدزیـس  زور  دـندنام  ینم  رد  مهدزیـس  بش  هک  یـصاخشا  و  تارمج ، یمر  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  رد  مهدزیس - 
. دننک

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم رکذ  ًادعب  اهنآ  لیصفت  تسا و  لمع  ود  نیا  یلامجا  تروص  دش  رکذ  هچنآ 

[95]

ینعی ار ، عتمت  یهرمع  دـنک  تین  هک  تسا  یفاکو  الامجا ، ولو  دـنادب  جـح  هرمع و  هب  دورو  زا  لبق  ار  لامعا  نیا  فلکم  تسین  مزال  م - 
زا ار  کی  ره  لیـصفت  تیفیکو و  وا ، رب  تسا  بجاو  هک  يوحن  هب  ار  عتمت  جـح  روط  نیمهو  هدرک ، بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هک  ار  یتداـبع 

. تسا طایتحا  قفاومو  رتهب  نآ  یلامجانتفرگ  دای  یلو  دنک ، لمعو  دریگب  دای  لمع  تقو  رد  هلاسر 

هرجش دجسم 

[96]

اهنآ زا  جاجح  هک  یئاه   ; هار فالتخا  هب  دوشیم  فلتخم  دنمانیم ، تاقیم  ار   ; نآ هک  عتمت ، یهرمع  يارب  نتـسب  مارحا  لحم  هک  نادب  م - 
زا هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  دنمانیم و  هفیلحلا ? وذ  ار  نآ  هک  تسا  هرجش  دجـسم  لوا -  تسا : لحم  جنپ  نآ  و  دنوریم ، هکم  فرط  هب 

. دنوریم هکم  هب  هرونم  یهنیدم 

[97]

. ماش لها  تاقیم  ات  دزادنیب  ریخأت  هرجش  دجسم  زا  ار  مارحا  ترورض ، تروص  رد  تسا  زئاج  م - 

[98]

. دشاب نآ  هب  کیدزن  دنچ  ره  نآ ، جراخ  هن  دوش  مرحم  هرجش  دجسم  لخاد  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[99]

. دننک فقوت  دجسم  رد  دیابن  و  دنوش ، مرحم  دجسم  زا  روبع  لاح  رد  دنناوتیم  ضئاحو  بنج  صخش  م - 

[100]

بآ ات  دنک  ربص  دناوتن  و  دشابن ، لسغ  يارب  بآ  و  ددـنبب ، مارحا  دجـسم  زا  روبعلاح  رد  دـناوتن  تیعمج  يدایز  هطـساو  هب  بنج  رگا  م - 
. ددنبب مارحا  دوش و  دجسم  لخاد  دنک و  ممیت  دیاب  دوش  ادیپ 

[101]

نآ يذاحم  ای  هفحج ?  ? رد دوش و  مرحم  دجـسم  کیدزن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک  ربص  ندـش  كاـپ  تقو  اـت  دـناوتن  ضئاـح  رگا  م - 
. دنک دیدجت  ار  مارحا 

تاّبحتسم
: تسا زیچ  دنچ  مارحا  تابحتسم 

. دیامن هلازا  هرون  اب  ار  هناعو  لغب  ریز  يومو  دریگب  ار  دوخبراشو  نخانو  هدومن  هزیکاپ  ار  نوخ  ندب  ًالبق  هک  نآ   - 1
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اهر ار  شیر  رس و  يوم  هام  کی  زا  شیپ  تسا  هدرفم  یهرمع  دصاق  هک  یصخش  هدعقلا و  يذ  هام  لوا  زا  دراد  جح  دصق  هک  یـسک   - 2
. دنک

هب لسغ  نیا  میدـقت  تسا و  حیحـص  زین  ءاـسفن  ضئاـح و  نز  زا  لـسغ  نیا  دـیامنب و  مارحا  لـسغ  تاـقیم  رد  مارحا  زا  شیپ  هک  نآ   - 3
دـش تفای  بآ  تاقیم  رد  رگا  میدقت  تروص  رد  تسا و  زئاج  دوشن  تفای  بآ  تاقیم  رد  هک  دـشاب  نآ  فوخ  هک  یتروص  رد  صوصخ 

مه زاب  تسا  مارح  مرحم  رب  هک  دروخ  ار  يزیچ  ای  دیـشوپ  ار  یـسابل  فلکم  رگا  لسغ  نیا  زا  دعب  دیامنب و  هداعا  ار  لسغ  تسا  بحتـسم 
ات دومن  بش  رد  لسغ  رگا  نینچ  مه  دنکیم و  تیافک  هدنیآ  بش  رخآ  ات  لسغ  زا  دومن  لسغ  زور  رد  فلکم  رگا  تسا و  بحتسم  هداعا 

. دیامن هداعا  ار  لسغ  دش  ثدحم  رغصأ  ثدح  هب  مارحا  زا  شیپو  لسغ  زا  دعب  رگا  یلو  تسا  یفاک  هدنیآ  زور  رخآ 
. دشاب هبنپ  زا  مارحا  یهماج  ود  هک  نآ   - 4

و رگید ، یهـضیرف  زا  دعب  نکمت  مدع  تروص  رد  و  رهظ ، یهـضیرف  زا  دعب  نکمت  تروص  رد  ددـنبب  لیذ  بیترت  هب  ار  مارحا  هک  نآ   - 5
مود تعکر  رد  و  دـیحوت ، یهروس  دـمح ، زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هلفان ، زامن  تعکر  ود  اـی  شـش  زا  دـعب  نآ  زا  نکمت  مدـع  تروص  رد 

تاولـص وا  لآ  ربمغیپ و  رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلإ  ياـنث  دـمحزامن و  زا  دـعب  و  تسا ، لـضفأ  تعکر  شـش  و  دـناوخب ، ار  دـمح  یهروس 
: دیوگب هاگنآ  دتسرفب 

َو ال َْتیَقَو  اَم  ّالِإ  یَقوُأ  َِکتَْضبَق ال  ِیف  َو  َكُْدبَع  یِّنِإَف  َكَْرمَأ  َعَبَّتا  َو  َكِدْعَِوب  َنَمآ  َو  ََکل  َباَجَتْـسا  ِنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ?
یِّنِم َمَّلَـسَت  َو  ُْهنَع  ُْتفُعَـض  اَم  یَلَع  ِینَیِّوَُقت  َو  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  َِکباَتِک  یَلَع  ِْهیَلَع  ِیل  َمِْزعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  َّجَْحلا  َتْرَکَذ  ْدَق  َو  َْتیَطْعَأ  اَم  ّالِإ  ُذُخآ 

َّمُهَّللا ِیتَرْمُع  َو  یِّجَح  ِیل  ْمِّمَتَف  َّمُهَّللا  َْتبَتَک  َو  َْتیَّمَس  َو  َْتیَضَتْرا  َو  َتیِضَر  َنیِذَّلا  َكِْدفَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ٍۀَِیفاَع  َو  َْکنِم  ٍرُْـسی  ِیف  یِکِـساَنَم 
يِذَّلا َكِرَدَِقل  ِینَتْـسَبَح  ُْثیَح  ِینَّلُحَف  ِینُِـسبْحَی  ٌءْیَـش  ِیل  َضَرَع  ْنِإَف  َکِِّیبَن ص  ِۀَّنُـس  َو  َِکباَتِک  یَلَع  ِّجَْـحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعُّتَمَّتلا  ُدـیِرُأ  یِّنِإ 

َو ِباَیِّثلا  َو  ِءاَسِّنلا  َنِم  ِیبَصَع  َو  یُِّخم  َو  یِماَظِع  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو  يِرََـشب  َو  يِْرعَـش  ََکل  َمَرْحَأ  ًةَرْمُعَف  ًۀَّجَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  َّمُهَّللا  َّیَلَع  َتْرَّدَق 
.? ةَرِخآْالا َراَّدلا  َو  َکَهْجَو  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  ِبیِّطلا 

: دیوگب مارحا  هماج  ود  ندیشوپ  ماگنه  - 6
يِرْهَظ َو  يِزْرِح  َو  یِفْهَک  َو  ِینْصِح  َوُهَف  ِینَمَّلَسَف  ُْتدَرَأ  ُهَهْجَو  َو  ِیب  ْعَطْقَی  َْمل  َو  ِینَِلبَق  َو  ِینَناَعَأَف  ُُهتْدَرَأ  َو  ِینَغَّلَبَف  ُُهتْدَصَق  يِذَّلا  هّلل  ُدْمَْحلا  ?

.? ِیئاَخَر َو  ِیتَّدِش  ِیف  ِیتَّدُع  َو  يِرْخُذ  َو  َياَْجنَم  َو  ِیئَْجلَم  َو  يِذالَم  َو 
: هدنیآ دراومرد  ًاصوصخ  دنک  رارکت  مارحا  لاح  رد  ار  اه   ; هیبلت هک  نآ   - 7

. باوخ زا  نتساخرب  تقو  فلا :
. بحتسم بجاو و  زامن  ره  زا  دعب  ب - 

. هراوس هب  ندیسر  تقو  ج - 
. نآ زا  ندش  ریزارس  ای  لت  زا  نتفر  الاب  ماگنه  د - 

. ندش هدایپ  ای  ندش  راوس  تقو  ه - 
. بش رخآ  و - 

. رحس تاقوا  ز - 
. دنیوگب ار  اه   ; هیبلت نیا  زین  ءاسفن  ضئاح و  نز 

رمتسم هفرع  زور  رهظ  ات  جح  یهیبلت  اما  و  دنیبب . ار  هکم  ياه   ; هناخ هک  نآ  ات  دوب  دهاوخ  رمتسم  هرمع  رد  وا  نتفگ  هیبلت  عّتمتم  صخش  و 
. تسا

تابجاو
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تابجاو

مارحا هماج  ندیشوپ  هیبلت ، تین ، تسا : زیچ  هس  مارحا  تقو  رد  تابجاو 

تاقیم هقرفتم  لئاسم 

[102]

و تسین ، مزال  ملع  لیصحت  شیتفت و  تسا ، تاقیم  ناکم  نالف  هک  دنداد  تداهش  لداع  دهاش  ود  ینعی  دش ، مئاق  هیعرـش  یهنیب  رگا  م - 
. دنشابیم اهناکم  نآ  هب  عالطا  لها  هک   ; یناسک زا  ندیسرپ  زا  لصاح  نظ  هب  دنک  افتکا  دناوتیم  دوشن  نکمم  هنیب  ملع و  رگا 

[103]

. ددنبب مارحا  تاقیم  تاذاحم  زا  دیاب  دتفین ، شروبعاه   ; تاقیم زا  کی  چیه  هب  هک  دورب  یهار  زا  هاگ  ره  م - 

[104]

دنکیم ادیپ  تاذاحم  لوا ، هک   ; ییاج زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنکیم  ادـیپ  تاقیم  ود  اب  تاذاحم  هک  تسا  يروط  وا  روبع  رگا  م - 
. دنک مارحا  تین  دیدجت  دعب ، تاقیم  تاذاحم  رد  و  ددنبب ، مارحا 

[105]

مرحم رذـن  هب  تاذاحم ، هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـننکیم ، روبع  هرجـش  دجـسم  ریغ  تاذاحم  زا  هک  یناـسک  م - 
. دننک مارحا  دیدجت  تاذاحم ، رد  هک  تسا  نآ  رتهب  دنوش و 

[106]

و يرذع ، یهطساو  هب  تاقیم ، هب  ددرگرب  دوشن  نکمم  دمع و  ملع و  يور  زا  دزادنیب  ریخأت  تاقیم  زا  ار  مارحا  رگا  عیطتسم  صخـش  م - 
. دروآ اج  هب  جح  رگید  لاس  دیاب  و  تسا ، لطاب  وا  جح  دشاب  هتشادن  شیپ  رد  يرگید  تاقیم 

[107]

هک دهتجم  لوقو  دسرپب ، قوثو  دروم  عالطا  لها  زا  دیاب  دنادن  ار  تاذاحم  رگا  دوش ، مرحم  تاقیم  يذاحم  زا  دهاوخیم  هک  یـصخش  م - 
تاذاحم زا  دـهدیم  لامتحا  هک  یلحم  هب  ندیـسر  زا  لبق  دـمهفب  ار  تاذاحم  دـناوتن  رگا  و  درادـن ، رابتعا  تسین  اهناکم  نآ  هب  عالطا  لها 

. تسا طوحا  دوش  مرحم  رذن  هب  تاذاحم ، هب  ندیسر  زا  شیپ  ینیعم  لحم  زا  رگا  هکلب  دوش ، مرحم  رذن  هب  تسا  هتشذگ 

[108]

دنورب مارحا  نودـب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنوش ، فرـشم  هنیدـم  هب  جـح  زا  دـعبدنهاوخیم  دـنوریم و  جـح  هب  امیپاوه  اب  هک   ; یناـسک م - 
دنوش مرحم  اجنآ  زا  تسا  اهتاقیم  زا  یکی  اب  يذاحم  دش ، مولعم  هدح ?  ? ای هدج  رگا  دننک  قیقحت  دامتعا  دروم  عالطا  لها  زا  هدـج ?و  ?

مرحم هدج  زا  رذن  اب  دنورب  رگید  تاقیم  هب  ای  هفحج  هب  دنتـسناوتن  رگا  و  دنوش ، مرحم  اجنآ  زا  هفحج و  لثم  رگید ، تاقیم  هب  دنورب  الا  و 
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. تسین مزال  هچ  رگا  دننک  مارحا  دیدجت  هدح ?  ? رد هک  تسا  نآ  رتهب  و  دنوش ،

[109]

هب دوش  عقاو  وا  پچ  ای  تسار  فرط  هب  تاقیم  هک  دـسرب  یئاج  هب  هکم  فرط  هب  دوریم  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  تاذاـحم ?  ? زا دارم  م - 
. دوش وا  تشپ  هب  لیامتم  تاقیم  درذگب  اجنآ  زا  رگا  هک  يروط  هب  تسار ، طخ 

[110]

نآ هب  علطم  هک  یناسک  لوق  زا  دـش  لصاح  نامگ  رگا  دوشن ، نکمم  اهنیا  رگا  و  لداع ، دـهاش  ود  هب  ملع و  هب  دوشیم  تباث  تاذاحم  م - 
نامگ رگا  دننکیم ، نییعت  ار  تاذاحم  هیملع  دعاوق  يور  زا  دنتسه و  هربخ  لها  هک  یناسک  لوق  زا  هکلب  تسا ، یفاک  ًارهاظ  دنتسه  اهناکم 

. تسا یفاک  ًارهاظ  دش  لصاح 

[111]

هب نتشگرب  تشاد  ناکما  رگا  سپ  درک  روبع  تاقیم  زا  مارحا  نودب  رگید  رذعو  هلأسم  نتسنادن  ای  یشومارف  یهطـساو  هب  هک  یـسک  م - 
هن و ای  دـشابهدش  مرح  لخاد  هچ  ددـنبب ، مارحا  تاقیم  زا  ددرگ و  رب  تسا  بجاو  دـسرب  نتـشگرب  اب  تسناوتیم  هرمع  لامعا  هب  تاقیم و 
ره هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  ددـنبب ، مارحا  اـجنامه  زا  هدـشن ، مرح  لـخاد  رگا  سپ  دـش ، هتفگ  هک  يوـحن  هب  تسین ، نکمم  رگا 

، دسریم هرمع  لامعا  هب  دناوتیم و  رگا  تسا  بجاو  هدش ، مرح  لخاد  رگا  و  دوش ، مرحم  اجنآ  ددرگرب و  تاقیم  فرط  هب  دناوتیم  يرادقم 
ردق ره  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دوش ، مرحم  اجنامه  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  دـناوتیمن  رگا  و  ددرگ ، مرحم  دوش و  جراخ  مرح  زا 

. دوش مرحم  اجنآ  ددرگرب و  مرح  جراخ  فرط  هب  دناوتیم 

[112]

هلأسم رد  هک  تسا  نامه  شمکح  تسبن ، مارحا  دوش و  مرحم  تاقیم  رد  دیابن  هک  تشاد  هدیقع  تسنادـیمن و  هلأسم  رگا  ضئاح  نز  م - 
. دش هتفگ  مهد 

[113]

زا شیپ  هک   ; یّلحم زا  هک  دنک  رذن  رگا  یلو  تسین  حیحـص  ددنبب  مارحا  رگا  و  تاقیم ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  تسین  زیاج  م - 
و دنک ، لمع  تسا  بجاو  دوش  مرحم  مق ?  ? زا هک  درک  رذن  رگا  ًالثم  دوش ، مرحم  اجنامه  زا  دیاب  و  تسا ، زئاج  ددنبب  مارحا  تسا  تاقیم 

. دنک دیدجت  ار  مارحا  دیسر  هک  تاقیم  تاذاحم  ای  تاقیم  هب  هک  تسا  نآ  رتهب 

[114]

، دنکن روبع  مارحا  نودب  تاقیم  تاذاحم  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  ارایتخا ، دزادـنیب  ریخأت  تاقیم  زا  ار  مارحا  تسین  زیاج  م - 
. دشاب نآ  زا  دعب  يرگید  تاقیم  هچ  رگا 

[115]
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يرگید تاقیم  رگا  هکلب  دوش ، مرحم  تاقیم  نآ  زا  ددرگرب و  ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو  درک  روبع  مارحا  نودـب  تاقیم  زا  رگا  م - 
. دوش مرحم  هتشذگ و  نآ  زا  هک  یتاقیم  هب  ددرگرب  بجاو  طایتحا  هب  ناکما  تروص  رد  دیاب  دشاب  تاقیم  نآ  زا  دعب 

[116]

یلصا یلحم  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  نآ و  فارطا  هن  دوش  هتـسب  مارحا  هرجـش  دجـسم  دوخ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 
. تسا هدرک  ادیپ  هعسوت  دجسم  هک  یتمسق  رد  یتح  تسا  زیاج  ًاقلطم  دجسم  زا  هچ  رگا  دوش  مرحم  دجسم 

[117]

يارب دنک و  دارفا  جح  تین  دیاب  دهد  ماجنا  دوخ  تقو  رد  ار  عتمت  یهرمع  دناوتیمن  هک  دـنک  نیقیو  دـشاب  ضئاح  تاقیم  رد  نز  رگا  م - 
دیاب تسا و  لطاب  وا  مارحا  هدش  مرحم  مالـسالا  ۀجح  يارب  هک  یتروص  رد  دش  فالخ  فشک  نآ  زا  دعب  رگا  یلو  دوش  مرحم  دارفا  جح 

. دوش مرحم  اددجم  عتمت  یهرمع  يارب 

[118]

زا دنورب و  هفحج  لثم  تیقاوم  زا  یکی  هب  دیاب  هکلب  دنوش  مرحم  هیبیدح  ای  هدـج  زا  دـنناوتیمن  دـنوریم  هدـج  هب  امیپاوه  اب  هک  یناسک  م - 
هدرفم ای  عتمت  یهرمع  دصق  هک  نیا  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  دنوش و  مرحم  هرجش  دجـسم  زا  دیاب  دنورب  هنیدم  زا  رگا  دنوش و  مرحم  اجنآ 

. دنتسه هکم  رد  هک  یناسک  يارب  تساهدرفم   @ یهرمع یهرمع  یهرمع  تاقیم  هیبیدح  تسین و  دنشاب  هتشاد 

[119]

مرحم تسا  تاقیم  لحم  نالف  دیوگیم  هک  راد  هلمح  ای  دلب )  ) امنهار هتفگ  هب  دنناوتیمن  تسین  صخـشم  اهنآ  يارب  تاقیم  هک  یناسک  م - 
. دنیامن هعجارم  لحم  فرع  هب  دیاب  ّالاو  دننک  ادیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  رگم  دنوش 

[120]

. تسین زیاج  نآ  زا  مارحا  تسا  هفحج  يذاحم  غبار  هک  تسین  تباث  هک  یتروص  رد  م - 

[121]

عتمت یهرمع  مارحا  يارب  جح  ياههام  ات  هدنام  هکم  رد  هدروآ و  اج  هب  هدرفم  یهرمع  هتفر و  هکم  هب  جح  ياههام  ریغ  رد  هک  یـسک  م - 
. دوش مرحم  میعنت  زا  دناوتیمن  دورب و  هفورعم  یهناگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  هب  دیاب 

[122]

تاقیم زا  مارحا  نودب  دـنناوتیمن  دـنورب ، هفورعم  تیقاوم  زا  یکی  هب  دـیاب  دـنوشیم و  فرـشم  هکم  هب  هدرفم  یهرمع  يارب  هک  یناسک  م - 
یندا زا  ددرگرب و  تسناوتن  یـسک  رگا  و  دـنوش . مرحم  اجنآ  زا  دـندرگرب و  تاـقیم  هب  تسا  بجاو  زواـجت ، تروص  رد  دـننک و  زواـجت 

. تسا حیحص  وا  یهرمع  دوش ، مرحم  تسا  هدرفم  یهرمع  تاقیم  هک  لحلا 
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[123]

تـسا مزال  دشاب  روذعم  عتمت  یهرمع  تاقیم  هب  نتفر  زا  یللع  هب  دروآ و  اج  هب  عتمت  یهرمع  دـهاوخب  دـشاب و  هکم  رد  صخـش  رگا  م - 
. تسا یفاک  لحلا  یندا  زا  دوش و  مرحم  اجنآ  زا  دورب و  مرح  جراخب 

[124]

زا دـنناوتیمن  و  تسا ، هفورعم  تیقاوم  نامه  هدرفم  یهرمع  عتمت و  یهرمع  رد  اهنآ  ریغ  ناـیناریا و  زا  هدـج  رد  نیلغاـش  يارب  تاـقیم  م - 
مارحا تامرحم  تسین و  حیحـص  اهنآ  مارحا  دنوش ، مرحم  رگید  ياج  رد  هلأسم  هب  لهج  يور  زا  رگا  و  دنوش ، مرحم  لحلا  یندا  ای  هدـج 

ار هلأـسم  لاـمعا ، زا  دـعب  رگا  لـهج ، تروص  رد  دـنچ  ره  تسا  نیمه  مکح  مه  دـمع  ملع و  تروص  رد  هچناـنچ  دوشیمن  مارح  اـهنآ  رب 
. تسا حیحص  نانآ  لمع  دنا   ; هدیمهف

[125]

ماجنا عتمت  یهرمع  دـیابن  طایتحا  ربانب  دـنوش  جراخ  هکم  زا  دـیاب  نآ  زا  دـعب  دـنورب و  هکم  هب  دـنهاوخیم  هک  اه   ; ناوراـک یهمدـخ  م - 
نیا تاقیم  لحلا ، ینداو  دنوش . مرحم  هدرفم  یهرمع  يارب  اجنآ  زاو  دنورب  هفورعم  تیقاوم  زا  یکی  هب  دیاب  هکم  لوخد  يارب  هکلب  دنهد ،
هدج هب  طقف  رگا  هکم  زا  ندش  جراخ  تروص  رد  و  دنوش ، جراخ  هکم  زا  دنناوتیم  هدرفم  یهرمع  لامعا  ماجنا  زا  سپو  تسین ، صاخـشا 
هکم هب  دنهاوخب  اجنآ  زا  دـنورب و  هنیدـم  هب  رگا  یلو  تسین ، بجاو  مارحا  نآ ، زا  دـعب  موس و  مود و  هبترم  رد  هکم  هب  دورو  يارب  دـنیایب 

هب هک  يا   ; هبترم نیرخآ  صاخشا  نیا  تروص  ره  رد  رگید و  هدرفم  یهرمع  يارب  دنوش  مرحم  هرجش  دجسم  رد  دیاب  طایتحا  ربانب  دنورب 
. دنوش مرحم  عتمت  یهرمع  يارب  اجنآ  زا  دنورب و  هفحج ، ای  هرجش  دجسم  لثم  هفورعم ، تیقاوم  زا  یکی  هب  دیاب  دنوریم  هکم 

تیذا بجوم  هکنآ  رگم  تسا ، ناویح  ندب  رد  هک  هنک  کیَک و  شپـش و  لثم  دـنوشیم  نکاس  ندـب  رد  هک  یناروناج  نتـشک  مهدزاود - 
. دنوش ررض  بجوم  ای  ناسنا 

[241]

. ندب زا  ار  کیکو  شپش  نتخادنا  تسین  زئاج  م - 

[242]

یلحم هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـتفیب و  دوش و  طقاس  نآ  زا  هک  ییاج  هب  تسا  ظوفحم  هک  یناکم  زا  ار   ; نآ ندرک  لقن  تسین  زئاـج  م - 
. دهدن لقن  دتفیب  هک  تسا  نآ  ضرعم  رد  هک 

[243]

. دشاب رت  ظوفحم  لوا  ناکم  رگا  دنهدن  لقن  ندب  زا  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  ار   ; نآ هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  م - 

[244]

. دهدب هقدص  ماعط  زا  فک  کی  بجاو  طایتحا  ربانب  نکل  دشابن ، هرافک  نداد  لاقتنا  ای  نتشک  رد  هک  تسین  دیعب  م - 
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تّین

هراشا

هک دشاب  مولعم  دیاب  ینعی  تسا  مزال  عون  نییعت  اما  تسین  مزال  هجو  نییعت  تین  رد  ودنک  تین  دیاب  مارحا  زا  لبق  ناسنا  ینعی  تین ، لوا - 
هک دـنک  دـصق  اطایتحا  و  تسا ، لطاب  وا  مارحا  هفیظو  فالخ  رب  تین  ای  تین  مدـع  تروص  رد  هدرفم و  یهرمع  ای  تسا  عتمت  يارب  مارحا 

. دیامن كرت  ًالامجا  ار  تامرحم 

[126]

رثکا لثم  دـنکیم  لطاب  ار  جـح  ای  هرمع  هک  تسا  یتامرحم  نآ  ریغ  رد  ار  تامرحم  كرت  دـنک  دـصق  تسین  مزال  هک  دـش  رکذ  هچنآ  م - 
نآ باکترا  دصق  اب  سپ  دش  دهاوخ  رکذ  هک  روص  زا  یـضعب  رد  نز  اب  یکیدزن  لثم  دنکیم  لطاب  ار  جـح  ای  هرمع  هچنآ  اما  و  تامرحم ،

. تسا نکمم  ریغ  هکلب  تسا  لطاب  مارحا 

[127]

. دروآ اج  هب  یلاعت  دنوادخ  تعاط  يارب  صلاخ  تین  اب  دیاب  تسا و  تادابع  زا  اهنآ  ءازجا  جح و  هرمع و  م - 

[128]

دروآ اجب  هدرفم  یهرمع  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  دارفا  جح  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک  لطاب  نآ  ریغ  ای  ءایر  هب  ار  هرمع  رگا  م - 
. دنک هداعا  ار  جح  رگید  لاس  رد  و 

[129]

. دنک هداعا  ار  جح  هرمع و  رگید  لاس  دیاب  دنک  لطاب  نآ  ریغ  ءایر و  هب  درواین و  اج  هب  صلاخ  تین  هب  ار  جح  رگا  م - 

[130]

هرمع رد  سپ  دنک  ناربج  ار  نآ  دناوتنو  دـنک  لطاب  نآ  ریغ  ءایر و  هب  درواین و  صلاخ  تین  هب  ار  جـح  ای  هرمع  ناکرا  زا  یـضعب  رگا  م - 
هچرگ دوشیم ، حیحص  شلمع  درک  ناربج  تسا و  یقاب  ناربج  لحم  رگا  یلو  ار ، جح  نالطب  مکح  جح  رد  دراد و  ار  هرمع  نالطب  مکح 

. تسا راک  تیصعم 

[131]

هک تسا  نآ  شرظن  رد  رگا  سپ  دنک  دصق  ار  عتمت  جح  عتمت ، یهرمع  تین  ياج  هب  رگید  تهج  ای  هلأسم  نتسنادن  یهطـساو  هب  رگا  م - 
وا لمع  ًارهاظ  تسا  عتمت  جح  شمسا : جح ، ءزج  ود  زا  لوا  ءزج  هدرک  نامگو  دروآ  اج  هب  مه  وا  دنروآیم  اج  هب  همه  هک  ار  لمع  نیمه 

. دنک دیدجت  ار  تین  هک  تسا  نآ  رتهب  و  تسا ، عتمت  یهرمع  تسا و  حیحص 

[132]
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مزع هب  دنک  عتمت  جح  تین  تسا و  مدقم  عتمت  یهرمع  رب  عتمت  جح  هک  دـنک  نامگ  رگید  تهج  ای  هلأسم  نتـسنادن  یهطـساو  هب  رگا  م - 
رد دـیاب  و  تسا ، لـطاب  وا  مارحا  دروآ  اـج  هب  نآ  زا  سپ  ار  هرمع  دروآ و  اـج  هب  جـح  رعـشم و  تاـفرع و  هب  دورب  مارحا  زا  سپ  هک  نـیا 
اج  ; نامه زا  ّالاو  دوش ، مرحمو  تاقیم  هب  ددرگرب  ناـکما  تروص  رد  دـیاب  تسا  هتـشذگ  تاـقیم  زا  رگا  و  دـنک ، مارحا  دـیدجت  تاـقیم 

مرحم اج   ; ناـمه رد  ّـالاو  دوش ، مرحم  دوش و  جراـخ  مرح  زا  ناـکما  تروص  رد  دـیاب  دـش  تفتلم  هدـش و  مرح  دراو  رگا  و  دوش ، مرحم 
. دوش

هیبلت

ةراشا

: دیوگب هک  تسا  نآ  حصا  ربانب  نآ  تروصو  نتفگ  کیبل  ینعی  هیبلت  مود - 
َْکیََّبل .  ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  َْکیََّبل  َّمُهَّللا  َْکیََّبل  ?

ار کیبل ?  ? راهچ هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  تسا ، حیحـص  شمارحا  هدش و  مرحم  دنک  افتکا  رگا  رادـقم  نیا  هب  و 
: دیوگب تفگ  هدش  هتفگ  هک  یتروص  هب 

: دیوگب دش ، رکذ  هچنآ  نتفگ  زا  سپ  دنکب  رتشیب  طایتحا  دهاوخب  رگا  و  ََکل .  َکیِرَش  َْکلُْملا ال  َو  ََکل  َۀَمْعِّنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ  ?
ََکل .  َکیِرَش  َْکلُْملا ال  َو  ََکل  َۀَمْعِّنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َّمُهَّللا  َْکیََّبل  ?

. دیوگب نآ  زا  دعب  تسا  بحتسم  و 
ِلالَْجلا اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِۀَِـیْبلَّتلا  َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِبُونُّذـلا  َراَّفَغ  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل  ِمـالَّسلا  ِراَد  َیلِإ  ًاـیِعاَد  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل  ِجِراَـعَْملا  اَذ  َکـْیََّبل  ?

َْکیََّبل َْکیََّبل  ِماَظِْعلا  ِبَرُْکلا  َفاَّشَک  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْکَیلِإ  ُداَعَْملا  َو  ُئِدـُْبت  َْکیََّبل  َکـْیََّبل  َکـَْیلِإ  ًاـبوُغْرَم  َو  ًاـبوُهْرَم  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل  ِماَرْکِءْـالاَو 
? َْکیََّبل ُمیِرَک  اَی  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْکیَْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع 

: تسا بوخ  دیوگب  زین  ار  تالمج  نیا  و 
َلْهَأ َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِّجَْـحلا  َیلِإ  ٍۀَْـعتُم  ُةَرْمُع  ِهِذَـه  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ًاعَم  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجَِحب  َْکیََّبل  َکـْیََّبل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َکـْیََّبل  ?

.? َْکیََّبل َْکیَلَع  اَهُغالَب  َو  اَهُماَمَت  ًۀَِیْبَلت  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِۀَِیْبلَّتلا 

[133]

. تسا بجاو  زامن  رد  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  حیحص  هک  روط  نامه  تشذگ ، هک  ار  کیبل  زا  بجاو  ردق  نتفگ  حیحص  تسا  بجاو  م - 

[134]

نآ هملک  هملک  ینعی  دنک ، نیقلت  نتفگ  تقو  رد  ار  وا  یـسک  ای  دریگب  دای  ار   ; نآ دیاب  دنادن  دش ، رکذ  هک  بجاو  ردـقب  ار  هیبلت  رگا  م - 
. دیوگب حیحص  روط  هب  وا  لابند  ددنبب  مارحا  دهاوخیم  هک  یصخش  دیوگب و  صخش 

[135]

و دـیوگب ، دـناوتیم  هک  وحن  رهب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـیوگب  دـناوتن  مه  نیقلت  اب  دـشابن و  نتفرگ  دای  تقو  اـی  دریگب  داـی  دـناوتن  رگا  م - 
دریگب دای  هتسناوتیم  ینعی  دشاب  رصقم  لهاج  یـسک  رگا  و  دریگب ، مه  بیان  نآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دیوگب ، مه  ار  شا   ; همجرت
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. دریگب مه  بیان  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا  هتفرگن  دای  یلو 

[136]

مارحاو ناکما  تروص  رد  تاقیم  هب  ددرگرب  تسا  بجاو  تفگن ، مکح  نتـسنادنی   ; هطـساو هب  ای  درک  شومارف  ار  نتفگ  کـیبل  رگا  م - 
ددرگرب تسا  بجاو  هدش  مرح  لخاد  رگا  و  تسا ، هدشن  مرح  لخاد  رگا  دیوگب  اج   ; نامه ددرگرب  دناوتن  رگا  و  دـیوگب ، کیبلو  ددـنبب 

ناربج تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  و  دـیوگب ، کیبلو  دوش  مرحم  اجنامه  تسین  نکمم  رگا  و  دـیوگب ، کیبلو  ددـنبب  مارحاو  مرح  جراخب 
. لمع تحص  تسین  دیعب  دمآ  شدای 

[137]

و دوشیمن ، مارح  وا  رب  تسا  مارح  مرحم  رب  هک  یئاهزیچ  رذع  نودب  هچو  يرذع  یهطـساو  هب  هچ  تفگن  ار  بجاو  کیبل  یـسک  رگا  م - 
. دنک لطاب  ءایر  هب  ار  کیبل  رگا  نینچ  مه  و  درادن ، هرافک  دروآ  اج  هب  دوشیم  هرافک  بجوم  مارحا  رد  هچنآ  رگا 

[138]

یهرمع تین  هک  دراذگب  انب  عتمت ، جح  تین  ای  هدرک  عتمت  یهرمع  تین  هک  دنک  شومارف  تاقیم  رد  بجاو  کیبل  نتفگ  زا  دـعب  رگا  م - 
درک شومارف  دیوگب  عتمت  جح  يارب  دیاب  هک  متـشه  زور  رد  نتفگ  کیبل  زا  دعب  رگا  نینچمه  و  تسا ، حیحـص  وا  یهرمع  و  هدرک ، عتمت 

دیدجت رد  بحتـسم  طایتحا  تسا و  حیحـص  وا  جح  و  هتفگ ، عتمت  جح  يارب  هک  دراذگب  انب  هرمع ، يارب  ای  تفگ  جح  يارب  ار  کیبل  هک 
. تسا هیبلت 

[139]

نایب زا  دعب  هک  ( 111  ) هلأسم رد  هک  يروتـسد  هب  دـیاب  تخادـنا  ریخأت  رگا  و  دزادـنیب ، ریخأت  تاقیم  زا  ار  بجاو  کیبل  تسین  زئاـج  م - 
. دنک لمع  دش ، رکذ  تیقاوم 

[140]

هبترم داـتفه  يارب  و  دـناوتیم ، هچ  ره  نآ  نتفگ  داـیز  نآ و  رارکت  تسا  بحتـسم  یلو  تسین ، هبترم  کـی  زا  شیب  کـیبل  رد  بـجاو  م - 
َْکیََّبل  ? دیوگب تسا  یفاک  هکلب  دنک ، رارکت  تسا  هتفگ  نتسب  مارحا  لاح  رد  ار  هچنآ  تسین  مزال  تسا و  هدش  رکذ  يدایز  باوث  نتفگ 

. طقف ار  ْکیََّبل ?  ? دنک رارکت  ای  َْکیََّبل ? َمُهّللَا 

[141]

دنک و كرت  ار  کیبل  دوشیم  ادیپ  هکم  ياه   ; هناخ هک  یتقو  رد  دش  مرحم  عتمت  یهرمع  يارب  هک  یسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 
هکم دـنچ  ره  دـشاب  هکم  ءزج  دروآیم  اج  هب  هرمع  هک  ینامز  رد  هک  تسا  یئاه   ; هناـخ هکم  ياـه   ; هناـخ زا  دارمو  دـیوگن ، کـیبل  رگید 

. دیوگن رتشیب  هفرع  زور  رهظ  ات  ار  کیبل  هک  تسا  نآ  هتسب  جح  مارحا  هک  یسک  يارب  بجاو  طایتحا  و  دوش ، گرزب 

مارحا هماج  ندیشوپ 
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هراشا

نیا رد  و  دـنزادنیب . شود  هب  ار   ; نآ دـیاب  هک  ءادر ?  ? يرگیدو تسا  گـنل ?  ? یکی هک  نادرم  يارب  مارحا  یهماـج  ود  ندیـشوپ  موس - 
: تسا یلئاسم  اج  ;

[142]

تـسا نآ  طایتحا  دیـشوپ  کیبل  زا  دـعب  رگا  دـشوپب و  نتفگ  کیبل  مارحا و  تین  زا  لبق  ار  هماج  ود  نیا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 
. دیوگب هرابود  ار  کیبل  هک 

[143]

ار وناز  وفاـن  هک  تسا  بحتـسم  یلو  دـشاب ، فراـعتم  وحن  هب  هک  دـنکیم  تیاـفک  و  دـناشوپب ، ار  وـنازو  فاـن  گـنل ، هک  تسین  مزـال  م - 
. دناشوپب

[144]

ره هب  دهد  رارق  گنل  ار  یکی  دیاب  طقف  درادن ، عنام  دشوپب  یبیترت  رهب  هکلب  تسین ، ربتعم  یصاخ  بیترت  مارحا  هماج  ود  ندیـشوپ  رد  م - 
نآ بحتـسم  طایتحا  دنکب و  ءادر  قدص  هکنآ  رب  طورـشم  دهاوخیم ، هک  یتیفیک  ره  هب  دـهد  رارق  ءادر  ار  یکی  و  دـهاوخیم ، هک  یتیفیک 

. دناشوپب ار  اه   ; هناش ءادر  هک  تسا 

[145]

رارق ءادر  ار  يرادقمو  دنک  گنل  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  دنلب  یهماج  کی  هب  دنکن  ءافتکا  رایتخا  لاح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 
. دنشاب ادج  یهماج  ود  دیاب  هکلب  دهد ،

[146]

تین مه  هتخود  یهماج  ندنک  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک و  تین  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  مارحا  یهماج  ندیـشوپ  رد  م - 
. تسا یفاک  تبرق  دصق  دراوم  یهمه  رد  دنک و 

[147]

سجن هک  يا   ; هماج لوکأم و  ریغ  ریرح و  یهماج  دنکیمن  تیافک  سپ  دشاب ، حیحص  اهنآ  رد  زامن  هک  هماج  ود  نیا  رد  تسا  طرـش  م - 
. دشاب هدشن  نآ  زا  وفع  زامن  رد  هک  یتساجن  هب  دشاب 

[148]

. دشاب امن  ندب  ول  تسا و  یفاک  ءادر  قدص  ءادر ، دروم  رد  یلو  دیامن ، تروع  رتس  دهدیم  رارق  گنل  هک  ار  يا  هماج  تسا  مزال  م - 
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[149]

. دشوپن ریرح  مارحا  رخآ  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دشابن ، صلاخ  ریرح  نز  مارحا  سابل  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[150]

مرحم تسه  وحن  ره  هب  شدوخ  سابل  رد  دناوتیم  نز  یلو  تسا ، درم  هب  صوصخم  دشوپب  مرحم  دیاب  هک  دـش  رکذ  هک  يا   ; هماج ود  م - 
. تشذگ هچنانچ  دشابن  ضحم  ریرح  یلو  دشابن  ای  دشاب  هتخود  هچ  دوش 

[151]

لیدبت ای  ریهطت  دـشاب  زامن  رد  وفعم  رادـقم  زا  شیب  رگا  دوش  سجن  هماج  ود  نیا  مارحا  لاوحا  رد  نآ  ریغ  ای  لامعا  نیب  رد  تقو  ره  م - 
تسا مزال 

. دوش سجن  رگا  مارحا  لاح  رد  تسا  ندب  ریهطت  هب  تردابم  طوحا  تسا و  مزال  لیدبت  ای  ریهطت 

[152]

. درادن هرافک  ار  ندب  ای  مارحا  یهماج  دنکن  ریهطت  رگا  م - 

[153]

. درادن عنام  دوش  هتفگ  هماج  نآ  هب  رگا  ًارهاظ  نکل  دشابن ، تسوپ  زا  مارحإ  یهماج  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 

[154]

درادـن و عنام  دوش  هتفگ  نآ  هب  هماج  دـشاب و  هدـیلام  دـمن ?  ? لثم رگا  هکلب  دـشاب ، ینتفاـب  جوسنم و  مارحا  یهماـج  هک  تسین  مزـال  م - 
. درادن لاکشا  دوش  هدیمان  هماج  افرع  رگا  مه  نولیان 

[155]

نآ رد  هک  ار  يا  هماج  ناـمه  فاوط  يارب  دوشیم  هکم  دراو  هک  یتقو  هدرک  ضوع  ار  مارحا  یهماـج  رگا  مرحم  هک  تسا  نآ  لـضفا  م - 
. تسا یبابحتسا  طایتحا  قفاوم  هکلب  دشوپب ، تسا  هدش  مرحم 

[156]

نییاپ و ار  ابق  دیاب  نکل  دشوپب ، نهاریپو  ابق  دناوتیم  نآ  ریغ  ای  اوه  يدرـس  ياربنهاریپ  ای  ابق  ندیـشوپ  هب  دنک  ادیپ  رارطـضا  مرحم  رگا  م - 
هب دـیاب  زین  ار  نهاریپ  و  دـنکب ، زین  ور  تشپ و  هک  تسا  نآ  طوحاو  درواـین ، نوریب  نآ  نیتسآ  زا  تسد  و  دزادـنیب ، شود  هب  دـنک و  ـالاب 

. دهدب هرافک  نآ  يارب  دیاب  یلو  دشوپب ، دناوتیم  نهاریپ  ابق و  ندیشوپ  هب  رگم  دوشیمن  عفر  رارطضا  رگا  و  دشوپن ،  دزادنیب و  شود 

[157]
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يارب دروایب و  نوریب  نتـسش  يارب  دـنک و  ضوع  ار  اهنآ  تسا  زئاـج  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  هشیمه  ار  مارحا  یهماـج  تسین  مزـال  م - 
. دوش تخل  دروایب و  نوریب  ار  ود  ره  تجاح  يارب  تسا  زئاج  هکلب  دَنَِکب  ار  اهنآ  نتفر  مامح 

[158]

. رگید ضرغ  ای  امرس  زا  ظفح  يارب  گنل  هس  ود  ءادر و  هس  ود  لثم  دشوپب ، رتشیب  مارحا  یهماج  ود  زا  دناوتیم  مرحم  صخش  م - 

[159]

وا مارحا  هب  یلو  تسا ، هدرک  تیـصعم  دـشوپب  دوش  مرحم  دـهاوخیم  هک  یلاح  رد  هتخود  سابل  ای  دـشوپن  ادـمع  ار  مارحا  ساـبل  رگا  م - 
. تسا حیحص  شمارحاو  هدرکن  مه  تیصعم  دشاب  رذع  يور  زا  رگا  و  تسا ، حیحص  شمارحاو  دناسریمن  ررض 

[160]

يور زا  رگا  و  دـنزن ، هرگ  ندرگب  هداد  رارق  گنل  هک  ار   ; نآ هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  درادـن  لاکـشا  مارحا  سابل  ندز  هرگ  م - 
یهماج رد  گنس  و  تسین ، وا  رب  مه  يزیچو  دناسریمن  ررض  شمارحاهب  یلو  دنک ، زاب  ًاروف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دز  هرگ  نایـسن  ای  لهج 

. تسا زئاج  زین  نتسب  خنابو  نتشاذگ  مارحا 

[161]

هکلب دوش ،  مرحم  سافنو  ضیحو  تبانج  لاح  رد  تسا  زئاج  سپ  ربکا ،  رغصا و  ثدح  زا  ندوب  كاپ  نتسب  مارحا  رد  تسین  طرـش  م - 
. تسا بحتسم  ءاسفن  ضئاح و  يارب  مارحا  لسغ 

[162]

نهاریپ رد  رگا  یلو  دروآ ، نوریب  نییاـپ  زا  دـهد و  فاکـش  ار  نهاریپ  هک  تسا  مزـال  دـش  مرحم  هک  نآ  زا  دـعب  دـشوپب  نهاریپ  رگا  م - 
ود ره  رد  و  دـشوپب ، مارحا  سابلو  دـنکب  ار   ; نآ تسا  مزال  ردـق  نیمهو  دروآ ، نوریب  نییاـپ  زا  دـهد و  فاکـش  تسین  مزـال  دوش  مرحم 

. تسا حیحص  شمارحا  تروص 

[163]

دناوتن تابجاو و  همه  مامتا  زا  دعب  رگم  دیاین  شرطاخ  هب  ار و  مارحا  هماج  دـنک  شومارف  یلو  دـیوگب  مه  ار  کیبل  هدرک و  تین  رگا  م - 
دمآ شدای  درک و  مامت  مه  ار  جح  لامعا  رگا  یلو  تسین ، دیعب  رظن  هب  نآ  تحـص  هچ  رگا  تسا  وا  هرمع  نالطب  رد  طایتحا  دـنک  ناربج 

. تسا حیحص  شلمع 

راکش

هراشا

. نآ رازآ  زا  دشاب  هتشاد  سرت  هک  یتروص  رد  رگم  دشاب ، یشحو  هک  یئارحص  راکش  لوا - 
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[164]

. مرحم ریغ  ای  دنک  راکش  مرحم  هچ  شدوخ  ریغ  ای  دنک  راکش  شدوخ  هچ  تسا  مارح  مرحم  رب  راکش  تشوگ  ندروخ  م - 

[165]

. تسا مارح  يوحن  ره  هب  وا  تناعا  روط  نیمه  تسا و  مارح  یچراکش  هب  ار  راکش  نداد  ناشن  م - 

[166]

مرحم و یهراب  رد  مه  بجاو  طایتحا  هب  و  روهـشم ، ربانب  دوب  دهاوخ  هتیم  مکح  رد  تاهج  عیمج  زا  دـنک  حـبذ  ار  دیـص  یمرحم  رگا  م - 
. لُِحم مه 

[167]

. دنک ایرد  رد  ار  ود  ره  هجوجو  مخت  هک  تسا  یناویح  نآ  و  درادن ، عنام  یئایرد  راکش  م - 

[168]

. درادن عنام  رتش  دنفسوگ و  واگ و  یگناخ و  غرم  لثم  یلها  تاناویح  ندروخ  حبذ و  م - 

[169]

. تسا یئارحص  راکش  مکح  رد  زین  خلمو  دنشابیم  یئارحص  راکش  ءزج  ناگدنرپ ، م - 

[170]

. دشاب هتشادن  ار  وا  تیذا  دصق  رگا  دَشُکَن  ار  روبنز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[171]

. دشاب نآ  کلام  شدوخ  هچ  رگا  تسا  مارح  دیص  نتشاد  هاگن  م - 

[172]

اهر ار  نآ  دروآ و  رد  رپ  ات  دنک  ظفح  ار   ; نآ تسا  بجاو  دـنا   ; هدـیچ ار  وا  رپ  ای  هدرواین  رد  رپ ?  ? تسا وا  دزن  هک  يا   ; هدـنرپ رگا  م - 
. ار  ; نآ دنک  اهرو  دوش  گرزب  ات  هرب  وهآ  لثم  ار ، دیص  یهچب  ظفح  دشاب  بجاو  هک  تسین  دیعب  هکلب  دنک ،

[173]

. تسا مارح  زین  نآ  مخت  هجوج و  تسا ، مارح  هک  يراکش  ره  م - 
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. دش يراددوخ  اهنآ  نایب  زا  تسین  نادنچ  تجاح  لحم  نوچ  تسا و  يرایسب  ماکحا  راکش  رد  هک  نادب 

عامج

هراشا

تذل و وحن  ره  هکلب  توهش ، هب  هاگن  و  ندرک ، يزاب  تسد  و  ندیسوب ، نآ و  ریغ  هچ  دشاب و  شا   ; هجوز هچ  نز . اب  ندرک  عامج  مود - 
. ندرب یعتمت 

[174]

شا  ; هرمع ًارهاظ  دـنک  عامج  درم  درم  اب  ای  ُربُد و  رد  هچ  ُلُبق و  رد  هچ  نز  ابدـمع  ملع و  يور  زا  عتمت  یهرمع  مارحا  رد  یـسک  رگا  م - 
مامت ار  هرمع  دـش  عقاو  یعـس  زا  شیپ  لمع  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـیآیم ، نآ  نایب  هک  تسا  هراـفک  بجوم  نکلو  دوشن  لـطاب 

طایتحا و  دروآ ، اج  هب  هدرفم  یهرمع  نآ  زا  دـعب  دروآ و  اج  هب  دارفا  جـح  تسا  گنت  تقو  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هبترم  ود  ار   ; نآ دـنک و 
یلو تسا  لطاب  شا   ; هرمع ًالـصا  دـهد ، ماجنا  هدرفم  یهرمع  رد  ار  لمع  نیا  رگا  و  دـنک . هداعا  ار  جـح  رگید  لاـس  هک  تسا  نآ  رتشیب 

. تسین مزال  دعب  هام  ات  ندنام 

[175]

طایتحا ربانب  هرافکو  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هراـفک  دوش  بکترم  یعـس  زا  سپ  دـمعو  ملع  يور  زا  ار  لـمع  نیا  عتمت  یهرمع  رد  رگا  م - 
. دشابن ای  دشاب  دنمتورث  هچ  تسا  رتش  کی  بجاو 

[176]

رگا و  ًاملـسم ، تسا  دـساف  وا  جـح  هدوب  تافرع  هب  فوقو  زا  لبق  رگا  دروآ  اجب  دـمعو  ملع  يور  زا  ار  لمع  نیا  جـح  مارحا  رد  رگا  م - 
رتش کی  نآ  یهرافک  تروص  ود  ره  رد  و  يوقا ، ربانب  تسا  دساف  وا  جح  هدوب  مارحلا  رعـشم  هب  فوقو  زا  لبقو  تافرع  هب  فوقو  زا  دـعب 

. تسا

[177]

جح هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دروآ . اج  هب  جح  زین  رگید  لاس  رد  دنک و  مامت  ار  جـح  دـیاب  دـش  دـساف  جـح  هک  تروص  ود  نیا  رد  م - 
. دوشیم فلتخم  نآ  ماکحا  هک  دراد  يروص  تسا  یبحتسم  جح  رگا  ّالاو  دشاب  بجاو  عتمت 

[178]

بکترم ءاسن  فاوط  فصن  زا  زواجت  زا  لبق  هک  نآ  یکی  دراد : تروص  ود  دش  عقاو  رعشم  تافرع و  هب  فوقو  زا  دعب  لمع  نیا  رگا  م - 
. دهدب هرافک  دیاب  طقف  و  تسا ، حیحص  وا  جح  تروص  نیا  رد  هدش ،

. يوقا ربانب  درادن  مه  هرافک  تسا و  حیحص  وا  جح  سپ  هدش ، بکترم  ءاسن  فاوط  فصن  زا  زواجت  زا  دعب  هک  نآ  مود 

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


[179]

و تسا . دنفـسوگ  کی  نآ  یهرافک  دسوبب  توهـش  نودـب  رگا  و  تسا ، رتش  کی  نآ  یهرافک  دـسوبب  توهـش  يور  زا  ار  ینز  رگا  م - 
. دهدب هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 

[180]

و واگ ، کی  دناوتیمن  رگا  و  دهدب ، هرافک  رتش  کی  دناوتیم  رگا  هک  تسا  بجاو  دوش  شلازناو  دوخ  نز  ریغ  هب  دنک  هاگن  ادـمع  رگا  م - 
. درادن هرافک  یلو  تسا  هدش  تیصعم  بکترم  هچ  رگا  لازنا  مدع  تروص  رد  و  دهدب ، هرافک  دنفسوگ  کی  دناوتیمن  مه  ار   ; نآ رگا 

[181]

يور زا  رگا  یلو  تسا ، هراـفک  رتـش  کـی  هک  تسا  نآ  روهـشم  دوـش  شلازنا  توهـش و  يور  زا  دوـخ  نز  هب  دـنک  هاـگن  مرحم  رگا  م - 
. تسین مه  مارح  درادن و  هرافک  دشابن  توهش 

[182]

طایتحا دوش  شلازنا  رگا  و  تسا ، نآ  هرافک  دنفسوگ  کی  طایتحا  ربانب  دوشن  شلازناو  توهش  هب  دنک  يزاب  تسد  نز  اب  یـسک  رگا  م - 
. تسین توق  زا  یلاخ  ، دنفسوگ تیافک  هچ  رگا  دهدب  هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ 

[183]

وا جـح  هرمع و  هب  دوش  عقاو  نایـسن  يور  زا  ای  تلفغ  يور  زا  ای  هلأسم  هب  لهج  اب  رگا  تسا  هراـفک  بجوم  هک  روما  نیا  زا  کـی  ره  م - 
. تسین هرافک  صخش  رب  دناسریمن و  ررض 

[184]

نز یهرافک  دوخ  هرافک  رب  هوالع  دـیاب  درم  و  تسین ، يزیچ  نز  رب  دـنک  عامج  رابجا  يور  زا  تسا  مرحم  هک  دوخ  نز  اب  يدرم  رگا  م - 
دیاب هک  يا   ; هرافک و  دهدب ، ار  شدوخ  هرافک  دیاب  درم  و  تسا ، وا  دوخ  رب  هرافک  دـهد  عامج  تیاضر  يور  زا  نز  رگا  و  دـهدب ، مه  ار 

. تشذگ دنهدب 

ندرک دقع 

هراشا

. دشاب ّلُِحم  دشاب و  هتسبن  ای  دشاب  هتسب  مارحا  ریغ ، نآ  هچ  ریغ ، ای  دوخ  يارب  زا  نز  ندرک  دقع  موس - 

[185]

. دشاب مرحم  ریغ  يارب  دقع  نآ  هچرگ  دقع  يارب  زا  دوش  دهاش  مرحم  صخش  تسین  زیاج  م - 
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[186]

نآ ندوب  زئاج  هچ  رگا  ندوبن ، مرحم  لاح  رد  دشاب ، هدش  دقع  دهاش  هچ  رگا  دقع  رب  دـهدن  تداهـش  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  م - 
. تسین توق  زا  یلاخ 

[187]

. تسین زئاج  مارحا  لاح  رد  يراگتساوخ  بجاو  طایتحا  ربانب  م - 

[188]

. درادن عنام  تسا  هداد  یعجر  قالط  هک  ینز  هب  ندرک  عوجر  م - 

[189]

. دوشیم یمئاد  مارح  وا  رب  نز  نآ  هلأسم ، هب  ملع  اب  دنک  دقع  دوخ  يارب  مارحا  لاح  رد  ار  ینز  رگا  م - 

[190]

نآ طایتحا  یلو  دوشیمن ، یمئاد  مارح  نکل  تسا ، لطاب  تسا  هدرک  هک  يدـقع  دـنک  دـقع  دوخ  يارب  هلأسم  هب  لهج  اـب  ار  ینز  رگا  م - 
. دشاب هدرک  یکیدزن  وا  اب  رگا  ًاصوصخ  دریگن  ار  نز  نآ  هک  تسا 

[191]

. دش رکذ  هک  یماکحا  رد  تسین  يا   ; هغیص يدقع و  نز  نیب  یقرف  ارهاظ  م - 

[192]

رد و  ار ، وا  دهد  قالط  دـنکن و  یکیدزن  وا  اب  ار ، وا  دـنک  دـقعو  دـشابن  مرحم  درمو  دـشاب  هتـسب  مارحا  رگا  نز  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 
. دنکن جاودزا  تقو  چیه  وا  ابو  دهد ، قالط  ار  وا  هلأسم  هب  ملع  تروص 

[193]

هرافک رتش  کی  اهنآ  کی  ره  رب  دنـشاب  مکحب  ملاع  هس  ره  رگا  سپ  دنک  لوخد  مرحم  یمرحم و  يارب  ار  ینز  دنک  دـقع  یـسک  رگا  م - 
اهنآ زا  یـضعب  رگا  و  مرحم ، ای  دنـشاب  لحم  دقاع  نز و  هک  نآ  نیب  تسین  قرف  مکح  نیا  رد  و  تسین ، هرافک  دـنکن  لوخد  رگا  و  تسا ،

 . تسا هرافک  دنادیم  هک  نآ  رب  دننادیمن  یضعبو  دننادیم  ار  مکح 

رطع لامعتسا 

هراشا
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. دشاب هک  مسق  ره  رطع  قلطم  هکلب  ربنع ، دوع و  روفاک و  نارفعزو و  کشم  لیبق  زا  تایرطع ؛ لامعتسا  مجنپ - 

[194]

هدش هدـیلام  رطع  نآ  هب  ًالبق  هچ  رگا  دـهدیم  رطع  يوب  هک  یـسابل  ندیـشوپ  روط   ; نیمه تسین و  زئاج  سابل  ندـب و  رب  رطع  ندـیلام  م - 
. دشاب

[195]

. تسین زئاج  نارفعز  لثم  دهدیم  شوخ  يوب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  هک  يزیچ  ندروخ  م - 

[196]

نآ هب  شوخ  يوب  هک  دریگب  ار  دوخ  غامد  دـیاب  دـنک  ادـیپ  رارطـضا  دـهدیم  شوخیوب  هک  یئاذـغ  ندروخ  ای  ساـبل  ندیـشوپ  هب  رگا  م - 
. دسرن

[197]

هنمرد ?و نارداموب ?و?   ? لثم تسا ، یئارحص  هک  عاونا  یضعب  رگم  دنک ، بانتجا  دیاب  دهدیم  شوخ  يوب  هک  یئاهیزبس  ای  اهلگ  زا  م - 
. تسا اهلگ  نیرتوبشوخ  زا  دنیوگیم  هک  یمازخ ? ?

[198]

. تسا اهنآ  ندوبن  مارح  يوقا  هچ  رگا  دنک  بانتجا  اهنآ  لاثما  له ?و  لیبجنز ?و?  ینیچراد ?و?   ? زا هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 

[199]

هک تسا  نآ  طایتحا  نکل  درادـن ، عنام  اهنآ  ندـییوب  اهنآ و  ندروخو  تسین ، مزال  بانتجا  ِهب  بیـس و  لیبق  زا  وبـشوخ  ياه   ; هویم زا  م - 
. دنک كرت  ار  ندییوب 

[200]

. درادن بیع  نتفر  دُنت  هب  دب  يوب  زا  ندرک  رارف  نکل  دب ، يوب  زا  تسا  غامد  نتفرگ  تمرح  يوقا  م - 

[201]

. دنک لامعتسا  ای  دنک  وب  ناحتما  يارب  ار  اهنآ  دیابن  نکل  درادن  لاکشا  تایرطع  شورف  دیرخ و  م - 

[202]

. درادن هرافک  دشاب  یشومارف  يور  زا  رگا  و  بجاو ، طایتحا  ربانب  تسا  دنفسوگ  کیدشاب  يدمع  رگا  شوخ  يوب  لامعتسا  هرافک  م - 
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[203]

مولعم نوچ  نکل  تسین ، مارح  دـننکیم  وـب  شوـخ  نآ  هب  ار  هبعک  هک  تسا  يزیچ  نآ  هبعک و  قوـلخ  لامعتـسا  هک  تسا  نآ  روهـشم  م - 
. تسا هبعک  رد  هک  یشوخ  يوب  زا  دنکبانتجا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسیچ  قولخ  هک  تسین 

[204]

رگا و  تسا ، ددعت  رد  طایتحا  نکل  دنک ، تیافک  دنفـسوگ  کی  تسین  دیعب  دحاو  تقو  رد  درک  لامعتـسا  ررکم  ار  شوخ  يوب  رگا  م - 
زاب هک  تسا  بجاو  طایتحا  درک  لامعتـسا  زاب  داد و  هرافک  لامعتـسا  زا  دعب  رگا  و  دوشن ، كرت  طایتحا  درک  لامعتـسا  هددعتم  تاقوا  رد 

. دهدب هرافک 
لزانملا نرق 

. دنوریم جح  فئاط  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  و  تسا ، لزانملا  نرق  موس - 

قیقع يداو 

هماع مارحا  لـحم  هک  دـنیوگیم  قرع ? تاذ  ار  نآ  رخاوا  هرمغ ?و  ار   ; نآ طـساوا  خلـسم ?و  ار  نآ  لـئاوا  هک  تسا ، قیقع  يداو  مود - 
. دنوریم هکم  هب  دجن  قارع و  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  و  تسا ،

تاهورکم

: تسا زیچ  دنچ  مارحا  تاهورکم 
. تسا دیفس  هماج  رد  مارحا  لضفأ  و  هایس ، هماج  رد  مارحا   - 1

. گنر درز  شلاب  تخر و  رب  مرحم  ندیباوخ   - 2
تـسامارحا لاح  رد  هک  یمادام  فلکم  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش  كرچ  مارحا  لاح  رد  هماـج  رگا  نیکرچ و  یهماـج  رد  نتـسب  مارحا   - 3

. دیوشن ار   ; نآ
. هار هار  یهماج  رد  نتسب  مارحا   - 4

. دنامب یقاب  مارحا  لاح  ات  نآ  رثا  هک   ; یتروص رد  مارحا  زا  شیپ  انح  لامعتسا   - 5
. دیاسن نآ  لثم  هسیک و  اب  ار  دوخ  ندب  مرحم  هک  تسا  نآ  یلوأ  نتفر و  مامح   - 6

. دیامن ادص  ار  وا  هک  یسک  باوج  رد  مرحم  نتفگ  کیبل   - 7

هتخود ندیشوپ 

هراشا

. اهنآ لاثما  ابق و  هماج و  ریز  نهاریپ و  لثم  هتخود ؛ زیچ  ندیشوپ  مشش - 

[205]
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شوپالاب لکـشب  دـمن  اب  هک  ار  یئاهزیچ  ای  دـنفابیم  تسد  اـب  اـی  خرچ  اـب  هک  یئاـه   ; نهاریپ لـثم  تسا  هتخود  هب  هیبش  هک  یئاـهزیچ  م - 
كوکش اهنآ  رب  هتخود ?  ? قدص هک  ار  ییاهسابل  ندیشوپ  اما  اهنآ . ندیشوپ  تسین  زئاج  نآ  ریغ  هالک و  کتسپ و  هجیلک و  لثم  دنلامیم 

. دوشیم هدیمان  ینولیان  تخود  هزورما  هچنآ  لثم  درادن  یعنام  تسا ،

[206]

. هالک بش  هتخود و  دنبرمک  لثم  دشاب ، مک  دنچ  ره  تسا  هتخود  قلطم  زا  بانتجا  طوحا  م - 

[207]

هرگ یب  هک  دنک  یمـسق  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دشاب ، هتخود  دنچ  ره  ددنبب  رمک  هب  درادن  لاکـشا  دنراذگیم  لوپ  نآ  رد  هک  ار  ینایمه  م - 
. دشاب

[208]

. دهدب هرافک  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  ددنببتسا ، زئاج  ترورض  يارب  دشاب  هتخود  رگا  دنب  قتف  م - 

[209]

. دهدب دیاب  هرافک  یلو  دشوپب ، تسا  زئاج  درک  ادیپ  جایتحا  هتخود  سابل  هب  رگا  م - 

[210]

. دننزن هرگ  ندرگب  ار  گنل  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا ، ندزن  هرگ  رد  طایتحا  یلو  ار  مارحا  سابل  ندز  هرگ  تسا  زئاج  م - 

[211]

. تسا كرت  رد  طایتحا  هچرگ  دنک  لصو  یضعب  هب  ار  یضعب  رگید  زیچ  ای  نزوس  اب  ار  مارحا  سابل  هک  تسا  زئاج  م - 

[212]

نیزافق ?و  ? ندیـشوپ اهنآ  يارب  زا  تسین  زئاج  یلب  درادن ، هرافک  دنـشوپب و  دنهاوخیم  ردق  ره  هتخود  سابل  تسا  زئاج  اهنز  يارب  زا  م - 
. امرس زا  ظفح  يارب  دندرکیم  تسدو  دنتشاذگیم  هبنپ  نآ  رد  برع  ياهنز  هک  هدوب  يزیچ  نآ 

[213]

اهنآ رب  يزیچ  هک  لهاج  یهاس و  یـسان و  فالخ  هب  تسا . دنفـسوگ  کی  رطـضم  اـی  دـمعتم و  يارب  هتخود  ساـبل  ندیـشوپ  هراـفک  م - 
. تسین

[214]
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رگا هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهدب و  هرافک  دیاب  کی  ره  يارب  ابع  ابق و  نهاریپ و  لثم  دـشوپب  هتخود  سابل  مسق  دـنچ  مرحم  رگا  م - 
. دهدب هرافک  کی  ره  يارب  زاب  دیشوپ  هعفد  کیو  درک  مه  يوت  ار  اهنآ 

[215]

. دوشیمن طقاسهرافک  دیشوپ  ددعتم  ياهسابل  رارطضا  يور  زا  رگا  م - 

[216]

يارب دیاب  دشوپب  زابو  دنکب  هدیـشوپ  هک  ار   ; نآ ای  دشوپب  رگید  نهاریپ  زاب  دـهدب و  هرافکو  نهاریپ  لثم  دـشوپب  سابل  مسق  کی  رگا  م - 
. دهدب هرافک  زین  رگید  هعفد 

[217]

سلاجم رد  ای  دـحاو  سلجم  رد  هچ  نهاریپ  دـنچ  ای  ابق  دـنچ  لثم  دـشوپب  عون  کـی  زا  ساـبل  دـنچ  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  م - 
 . دهدب هرافک  کی  ره  يارب  هدیدع 

ندیشک همرس 

هراشا

رد هک  تسا  همرس  قلطم  زا  بانتجا  بجاو  طایتحا  و  دنکن ، تنیز  دصق  دنچ  ره  دشاب  تنیز  نآ  رد  هک  یهایس  هب  ندیشک  همرـس  متفه - 
. تسا نّیزت  قلطم  تمرح  يوقا  یلک  روط  هب  و  تسا ، مارح  يوقا  ربانب  دشاب  هتشاد  شوخ  يوب  رگا  هکلب  دشاب ، تنیز  نآ 

[218]

. تسا مارح  زین  درم  ياربو  درادن  صاصتخا  نز  هب  ندیشک  همرس  ندوب  مارح  م - 

[219]

. تسا نداد  هرافک  طایتحا  دشاب  شوخ  يوب  همرس  رد  رگا  نکل  تسین ، هرافک  ندیشک  همرس  رد  م - 

[220]

. درادن یعنام  ندیشک  همرس  هب  دشاب  هتشاد  جایتحا  هک  یتروص  رد  م - 

هنیآ رد  ندرک  هاگن 

هراشا

. هنیآ رد  ندرک  هاگن  متشه - 

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


[221]

. تسین درمو  نز  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  م - 

[222]

. درادن لاکشا  فاص  بآ  رد  ندرک  هاگن  تسادیپ و  نآ  رد  سکعهک  هدش  هداد  لقیص  فاص  ماسجا  هب  ندرک  هاگن  م - 

[223]

. تسین زیاج  دوش  بوسحم  تنیز  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  دشابن  تنیز  رگا  ندز  کنیع  م - 

[224]

. دیوگب کیبل  ندرک  هاگن  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  نکل  تسین  هرافک  هنیآ  هب  ندرک  رظن  رد  م - 

[225]

هک تسا  نآ  طایتحا  نکل  درادن ، لاکـشا  دتفایم  هنیآ  هب  اوهـس  وا  مشچ  یهاگ  هک  دنادب  دشاب و  هنیآ  تسا  نکاس  هک  یقاطا  رد  رگا  م - 
. دزادنیب نآ  يور  يزیچ  ای  درادرب  ار   ; نآ

[226]

لاکشا يرس  تشپ  ياه   ; نیشام ندید  تهج  هدننار  ندرک  هاگن  دننام  دشاب  هتـشاد  تنیز  زا  ریغ  يرگید  ضرغ  هنیآ  رد  هاگن  زا  رگا  م - 
. درادن

ململی
تاـقیم نآ  تسا و  هفحج  مجنپ -  دـنوریم . نمی  هار  زا  هک  تسا  یناـسک  تاـقیم  نآ  و  تسا ، یهوـک  مـسا  هـک  تـسا ، مـلملی  مراـهچ - 

. دنوریم ماش  هار  زا  هک  تسا  یناسک 

شفک ندیشوپ 

هراشا

. دریگیم ار  اپ  يور  مامت  هچ  ره  باروج و  هویگ و  همکچ و  هزوم و  ندیشوپ  مهن - 

[227]

. درادن عنام  نز  يارب  دراد و  نادرم  هب  صاصتخا  مکح  نیا  م - 

[228]
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فاکش ار   ; نآ تشپ  زین  ار و   ; نآ يور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگیم  ار  اپ  يور  هک  يزیچ  ندیـشوپ  هب  دوش  جاتحم  درم  رگا  م - 
. دهد

[229]

. دراد هرافک  دنفسوگ  کی  بجاو  طایتحا  ربانب  دریگیم  ار  اپ  يور  هچنآ  ندیشوپ  م - 

قوسف

هراشا

قوسف مهد - 

[230]

، تسین قوسف  ناونع  لومشم  انثتـسا  دراوم  رد  بذک  تسا و  مارح  بذک  اج   ; نیا رد  دارم  درادن و  نتفگ  غورد  هب  صاصتخا  قوسف  م - 
تـسا بحتـسم  و  دـنک ، رافغتـسا  دـیاب  طـقف  تسین ، هراـفک  قوسف  يارب  زا  و  تسا ، قوـسف  زین  ندرک  نارگیدـب  رخف  نداد و  شحف  هکلب 

. تسا رتهب  دنک  حبذ  واگ  رگا  دهدب و  هرافک  يزیچ 

لادج

هراشا

. تسا  ;? هّللاَو  یَلب  ?; و?  هّللاَو  ? ال  نتفگ نآ  تسا و  لادج  مهدزای - 

[231]

مـسق هکلب  درادـن ، لادـج  رد  یتلاخد  يرآ ? هن ?و?   ? لثم نآ  فدارم  تاـغل  ریاـس  رد  یلب ?و   ? هملک ـال ?و   ? هملک نتفگ  هک  نآ  م - 
. تسا لادج  ریغ ، در  ای  بلطم  تابثا  ماقم  رد  ندروخ 

[232]

دـشاب سک  ره  هب  ادـخ  ریغ  هب  مسق  اما  و  تسا ، لادـج  یـسراف  نابز  رد  ادـخ ?  ? لثم نآ  فدارم  ای  دـشاب   ;? هّللا   ? ظفل هب  رگا  مسق  م - 
. تسین لادج  هب  قحلم 

[233]

، ضرا تاومـس و  قلاخ و  هب  دروخب  مسق  ًالثم  یـسک  رگا  سپ  هلالج ، ظفل  هب  تسا  هصتخم  تافـص  ءامـسا و  قاحلا  بجاو  طاـیتحا  م - 
. بجاو طایتحا  هب  دوشیم  بوسحم  لادج 

[234]
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هرافک دـیاب  مه  لاح  نیا  رد  یلو  نآ  ریغ  هلالج و  هب  دروخب  مسق  تسا  زیاج  یلطاب  لاـطبا  اـی  یقح  تاـبثا  يارب  ترورـض  ماـقم  رد  م - 
. دهدب

[235]

نآ یهرافک  و  دهدب ، دیاب  هرافک  هبترم  هس  رد  و  رافغتسا ، رگم  تسین  وا  رب  يزیچ  هبترم  هس  زا  رتمک  رد  دشاب  وگتسار  لادج  رد  رگا  م - 
. تسا دنفسوگ  کی 

[236]

رد واگ و  کی  هبترم  ود  رد  و  دهدب ، هرافک  دنفـسوگ  کی  هبترم  کی  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب  وگغورد  لادج  رد  رگا  م - 
. تسین توق  زا  یلاخ  هکلب  رتش  کی  هبترم  هس 

[237]

نآ هرافک  غورد  هب  دنک  لادج  نآ  زا  دعب  رگا  هک  تسین  دیعب  درک  حـبذ  هرافک  دنفـسوگ  کی  لوا  هعفد  رد  غورد  هب  لادـج  رد  رگا  م - 
. واگ هن  دشاب  دنفسوگ  کی 

[238]

ًارهاظ غورد ، هب  درک  لادج  رگید  هبترم  کی  دعب  هرافک و  يارب  درک  حبذ  واگ  کی  درک و  لادـج  هبترم  ود  غورد  هب  لادـج  رد  رگا  م - 
. تسا نآ  هرافک  واگ  کی  ًارهاظ  درک  لادج  تفگ و  غورد  هبترم  ود  واگ  حبذ  زا  دعب  رگا  و  تسا ، هرافک  دنفسوگ  کی 

[239]

رد دهدب ، هرافک  هبترم  هس  زا  دعب  هک  نآ  رگم  تسا  هرافک  دنفسوگ  کی  دشاب  دنچ  ره  هبترم  هس  زا  رتشیب  درک  لادج  تسار  هب  رگا  م - 
. دنک حبذ  دنفسوگ  کی  دیاب  تسار  هب  دنک  لادج  رگید  هبترم  هس  رگا  تروص  نیا 

[240]

دنک حبذ  ار  هرافک  رتدایز  ای  هبترم  هس  زا  سپ  هک  نآ  رگم  ًارهاظ ، تسا  رتش  کی  هرافک  دـنک  لادـج  رتشیب  ای  هبترم  هد  غورد  هب  رگا  م - 
. تسا رتش  موس  هعفد  رد  وواگ  مود  هعفد  رد  دنفسوگ و  لوا  هعفد  رد  تروص  نیا  رد  هک 

نادند ندنک 
. دهدب هرافک  دنفسوگ  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  طایتحا ، ربانب  دیاین  نوخ  دنچ  ره  تسا ؛ نادند  ندنک  مود -  تسیب و 

ندرک تسدهب  رتشگنا 

هراشا
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. درادن عنام  دشاب  بابحتسا  يارب  رگا  تنیز و  تهج  هب  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  مهدزیس - 

[245]

. درادن لاکشا  دنک  تسد  هب  یتیصاخ  يارب  هک  نآ  لثم  بابحتسا  يارب  هن  تنیز و  يارب  هن  دنک  تسد  هب  رتشگنا  رگا  م - 

[246]

هکلب تسا  كرت  رد  طاـیتحا  دـنکن  دـصق  وـلو  دـشاب  تنیز  رگا  هکلب  ددـنبن  تنیز  يارب  اـنح ?  ? مرحم هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  م - 
. تسین هجو  زا  یلاخ  تروص  ود  ره  رد  نآ  تمرح 

[247]

طایتحا یلو  درادن ، عنام  دـنامن  ای  دـنامب  مارحا  نامز  ات  شرثا  هچ  دـشابن و  ای  دـشابتنیز  دـصق  هب  هچ  ددـنبب  انح ?  ? مارحا زا  لبق  رگا  م - 
. تسا بوخ 

[248]

. دهدب هرافک  يدنفسوگ  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

رویز ندیشوپ 

هراشا

: تسا هلأسم  دنچ  اج   ; نیا رد  .و  تنیز تهج  هب  نز  يارب  تسا  رویز  ندیشوپ  مهدراهچ - 

[249]

تّوق زا  یلاـخ  نآ  تمرح  هکلب  دـشاب  هتـشادن  نییزت  دـصق  دـنچ  ره  دـنک  كرت  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب  تنیز  رویز  رگا  م - 
. تسین

[250]

. دروایب نوریب  مارحا  يارب  تسین  مزال  مارحا  زا  لبق  نآ  ندیشوپ  هب  هتشاد  تداع  هک  ار  یئاهرویز  م - 

[251]

. دوخ رهوش  هب  یتح  دهد  ناشن  درم  هب  دیابن  نآ  ندیشوپ  هب  هتشاد  تداع  هک  ار  یئاهرویز  م - 

[252]

. تسا هرافک  ناونع  هب  دنفسوگ  نداد  بجاو  طایتحا  تسا و  مارح  رویز  ندیشوپ  م - 
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ندب هب  ندیلام  نغور 

هراشا

. ندب هب  تسا  ندیلام  نغور  مهدزناپ - 

[253]

. دشابن نآ  رد  شوخ  يوب  هچ  رگا  تسا  نغور  ندیلام  ندوب  مارح  يوقا  هکلب  طوحا  م - 

[254]

. مارحا تقو  ات  دنامیم  یقاب  شرثا  رگا  مارحا  زا  شیپ  دنک  لامعتسا  تسا  نآ  رد  شوخ  يوب  هک  ینغور  تسین  زئاج  م - 

[255]

. درادن یبیع  دلامب  نغور  جایتحا  رارطضا و  يور  زا  رگا  م - 

[256]

. دشابن نارفعز  لثم  شوخ  يوب  نآ  رد  رگا  درادن  عنام  نغور  ندروخ  م - 

[257]

. تسین هرافک  نآ  ندیلام  رد  دشابن  شوخ  يوب  نغور  رد  رگا  م - 

[258]

هک ینغور  لهج ، يور  زا  رگا  اما  دشاب . رارطضا  يور  زا  هچ  رگا  تسا  دنفـسوگ  کی  نآ  یهرافک  دشاب  شوخ  يوب  نغور  رد  رگا  م - 
. دنک ماعطا  ار  ریقف  کی  اطایتحا  دلامب  دراد  شوخ  يوب  هب 

ندب زا  وم  يهلازا 

هراشا

. لُِحم هچ  دشاب  مرحم  هچ  دوخ  ریغ  ای  دوخ  ندب  زا  تسا  وم  یهلازا  مهدزناش - 

[259]

. تسا مارح  زین  وم  کی  هلازا  هکلب  دایز  مک و  نایم  تسین  یقرف  وم  یهلازا  تمرح  رد  م - 

[260]
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اطایتحا دـیاب  اـما  دـنکیم  تیذا  هک  مشچ  يوم  رـس و  درد  شپـش و  يداـیز  لـثم  درادـن ، بیع  دـشاب  ترورـض  يور  زا  رگا  وم  هلازا  م - 
. دهدب ار  نآ  یهرافک 

[261]

. درادن لاکشا  دوش  هدنک  دصق  نودب  یئوم  ءوضو  ای  لسغ  تقو  رد  رگا  م - 

[262]

ياجک زا  ومهکنیا  نیب  تسین  یقرف  و  نآ ، ریغ  ندرک و  یچیق  ای  ندـنک  اـی  ندـیلام  هرون  اـی  ندیـشارت  نیب  تسین  یقرف  وم  یهلازا  رد  م - 
. دشاب ندب 

[263]

هزور زور ، هس  ای  دهدب ، نیکـسم  شـش  هب  دیاب  هک  تسا  ماعط  دـم ?  ? هدزاود دـشاب  ترورـض  تهج  هب  رگا  ندیـشارت  رـس  یهرافک  م - 
. ًابیرقت تسا  ریس ) هد   ) كراچ کی  دم ? و?  دنک . ینابرق  دنفسوگ  کی  ای  دریگب ،

[264]

تروص نیا  رد  دنفسوگ  نّیعت  هکلب  دهدب ، هرافک  دنفسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن  ترورض  يور  زا  ندیـشارت  رگا  م - 
. تسین دیعب 

[265]

کی ریز  زا  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  هرافک ، يارب  دـنک  حـبذ  دنفـسوگ  کی  دـیاب  دـنک  وم  یهلازا  دوخ  لغب  ود  ره  ریز  زا  رگا  م - 
. دهدب هرافک  دنفسوگ  کی  دنک  وم  یهلازا  مه  لغب 

[266]

. دهدب ار  ندیشارت  هرافک  ندیشارت  ریغ  هب  دنک  هلازا  ار  رس  يوم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[267]

. دهدب هقدص  ماعط  فک  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  دتفیب  رتشیب  ای  وم  کیو  دوخ  شیر  ای  رس  هب  دشکب  تسد  رگا  م - 

رس ندیناشوپ 

هراشا

. دناشوپ هب  ار  وا  هچ  ره  هب  ار  دوخ  رس  تسا  درم  ندیناشوپ  مهدفه - 
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[268]

. اهنیا ریغو  لاشوپو  اودو  انحو  لگ  لثم  دناشوپن ، مه  یششوپ  ریغ  ياهزیچ  هب  ار  رس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[269]

. دوش هدیشوپ  نآ  هب  رس  هک  لمح  يارب  راب  لثمدراذگن  رس  رب  يزیچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[270]

. تسا كرت  رد  طایتحا  نکل  دراذگب ، رس  يور  ار  اهتسد  هک  نآ  لثم  دناشوپ ، هب  ار  رس  دوخ ، ندب  ضعب  هب  تسا  زئاج  م - 

[271]

. دنک نآ  ریغ  هکرسو و  بالگ  لثم  يرگید  عیام  ریز  تسین  زئاج  هکلب  دنک  بآ  ریز  ار  رس  تسین  زئاج  م - 

[272]

رس ضعب  دیابن  ًاطایتحا  سپ  تسا ، طایتحا  قفاوم  هچ  رگا  تسین  تباث  بلطم  نیا  هتبلا  رس و  ضعب  تسا  رـس  مکح  رد  هک  هدش  هتفگ  م - 
. دنک يرگید  عیام  ای  بآ  ریز  هن  دناشوپ و  هب  مه  ار 

[273]

. دیناشوپ ار  اهنآ  دیابن  سپ  تسا  بوسحم  رس  زا  ًارهاظ  اهشوگ  م - 

[274]

. تسین نآ  ندناشوپ  زا  یعنام  باوخ  تقو  رد  سپ  تسین ، بوسحم  رس  زا  درادن و  عنام  نادرم  يارب  ور  ندیناشوپ  م - 

[275]

. درادن عنامو  هدش  ءانثتسا  ششوپ  مکح  زا  رس  رب  بآ  کیخ  دنب  نتشاذگ  م - 

[276]

. درادن بیع  ددنبیم  رسب  دردرس  يارب  هک  ار  یلامتسد  م - 

[277]

. درادن عنام  ندیباوخ  يارب  شلاب  يور  رس  نتشاذگ  م - 

[278]
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مه ،و  درادـن عنام  هشپ  زا  ظفح  يارب  دـننک  نآ  ریز  ار  رـس  دـشاب و  رـس  يالاب  هک  يوحن  هب  دـنزادنیب  ینامک  يور  ار  يا   ; هچراپ رگا  م - 
. درادن لاکشا  دنب   ; هشپ رد  نتفر  نینچ 

[279]

. تسین زئاج  دریگ  ورف  ار  رس  هک  يراشبآ  ریز  نکل  درادن ، عنام  مرحم  يارب  نتفر  مامح  شود  ریز  م - 

[280]

. ًاطایتحا رگم  تسین  رس  یهمه  مکح  رد  رس  ضعب  دنک و  کشخ  لامتسد  هلوح و  اب  دیابن  تسش  ار  رس  رگا  م - 

[281]

زا رگا  روط   ; نیمه و  دنک ، زاب  ار   ; نآ ًاروف  دیاب  دیناشوپ  تافتلا  نودـب  رگا  و  دـناشوپ ، هب  ار  دوخ  رـس  دـیابن  درم  ندـیباوخ  تقو  رد  م - 
. نآ نتفگ  تسا  طوحا  هکلب  دیوگب  هیبلت  تسا  بحتسم  و  دنک ، زاب  ار  رس  ًاروف  تسا  بجاو  دیناشوپ  یشومارف  يور 

[282]

. رس ضعب  ندناشوپ  يارب  تسا  هرافک  بجاو  طایتحا  و  تسا ، دنفسوگ  کی  نآ  یهرافک  ءاحنا ، زا  يوحن  هب  دناشوپ  هب  ار  رس  رگا  م - 

[283]

ددـعت هچرگ  تسا ، هرافک  دنفـسوگ  کـی  هعفد  ره  يارب  ینعی  دـهدب ، هراـفک  ررکم  دـیناشوپ  ار  رـس  ررکم  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  م - 
. ندوبن بجاو  دیآیمن  دیعب  رظن  هب  تسین و  مولعم  هرافک 

[284]

تـسا بولطم  یلیخ  هرابود  نداد  هرافک  هب  طایتحا  دـیناشوپ  ار  رـس  زابو  درک  حـبذ  هراـفک  يارب  ار  دنفـسوگ  دـیناشوپ و  ار  رـس  رگا  م - 
. تسین مولعم  شبوجو  هچرگ 

[285]

وهس تلفغ و  ای  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  رگا  سپ  دناشوپ  هب  ار  رـس  دمعو  هلأسم  هب  ملع  يور  زا  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  هرافک  م - 
. درادن هرافک  دناشوپ  هب  نایسن  و 

ءانمتسا
سکای دوخ  نز  اب  ندرک  يزاب  هب  ای  دـشاب  لایخ  هب  دـنچ  ره  نآ  ریغ  ای  تسد  هب  ندرک  ینم  ندـمآ  نوریب  بلط  ینعی  ءانمتـسا ؛ مراهچ - 

هرمع و داسف  هرافک و  رد  دـشاب  دوخ  تلآ  اب  ندرک  يزاـب  یهطـساو  هب  ینم  جورخ  دوش و  جراـخ  ینم  رگا  سپ  دـشاب ، وحن  ره  هب  رگید 
دوشیمن و لطاب  وا  جح  هرمع و  رهظا  رب  انب  یلو  دراد  هرافک  دشاب  اهنآ  لاثما  هاگن و  روصت و  یهطـساو  هب  رگا  دراد و  ار  عامج  مکح  جح 

تـسا دمع  مکح و  هب  ملع  تروص  رد  نیا  تسا و  یفاک  دنفـسوگ  کی  ندرک  ینابرق  دهدب  رتش  دناوتن  رگا  تسا و  رتش  کی  نآ  هرافک 
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هرابود ار  نآ  دعب  لاس  رد  دنک و  مامت  ار  جح  تسا  مزال  تسا  هفلدزم  زا  شیپ  دهدیم و  ماجنا  دوخ  اب  وا  هک  تسا  يراک  اب  انمتسا  رگا  و 
تسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک . لمع  هنوگنیا  مه  زاب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدش  ماجنا  شرسمه  یهلیسوب  انمتـسا  رگا  دروآ و  اجب 

. دش هتفگ  عامج  رد  هک  يوحن  هب  دشاب  نالطب  بجوم  زین  ءانمتسا  تسا  نالطب  بجوم  عامج  هک  ییاج  رد  هک 

دنبور باقن و  اب  يور  ندیناشوپ 

هراشا

. عقرب دنبور و  باقن و  هب  ار  دوخ  يور  تسا  نز  ندیناشوپ  مهدجه - 

[286]

زئاج و  طایتحا ، ربانب  تسین  زئاج  رگید  ياهزیچ  لگ و  لاشوپ و  لثم  دشاب  فراعتم  ریغ  ياهزیچ  هچ  رگا  زیچ  ره  هب  ار  ور  ندیناشوپ  م - 
. دناشوپ هب  ار  دوخ  يور  نزب  داب  اب  تسین 

[287]

. دناشوپ هب  ار   ; نآ دیابنو  تسا  نآ  مامت  مکح  رد  ور  ضعب  م - 

[288]

. درادن عنام  دراذگب  تروص  يور  ار  دوخ  ياه   ; تسد رگا  م - 

[289]

. درادن عنام  دراذگب  شلاب  يور  ندیباوخ  يارب  ار  دوخ  يور  رگا  م - 

[290]

زا دعب  تسا  بجاو  نکل  دناشوپ ، هب  ار  ور  فارطا  زا  یمک  رـس  ندیناشوپ  يارب  اتمدقم  و  دـناشوپ ، هب  ار  رـس  زامن  يارب  تسا  بجاو  م - 
. دنک زاب  ار  نآ  اروف  زامن 

[291]

هکلب هناچ ، هکلب ، ینیب ، يذاحم  ات  دزادنیب  نییاپ  هدنکفارس  هب  هک  ار  هماج  ای  رداچ  مرحمان  زا  نتفرگ  يور  يارب  تسا  زئاج  م - 
. تسین وا  رب  يزیچ  ندرگ و  ات  جایتحا  تروص  رد 

[292]

تروصهب هک  درادـهگن  ور  زا  رود  رگید  زیچ  ای  تسد  اب  دزادـنایم  نییاپ  رـس  زا  تجاح  عقوم  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  م - 
. تسا طوحا  راکنیا  هکلب  دبسچن ، 
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[293]

. تسا نآ  ندوبن  بجاو  يوقا  هچرگ  تسا  طوحا  نآ  و  دنا ،  ; هتسناد مزال  هرافک  تروص  زا  ار  هماج  نتشادن  هگن  رود  يارب  یضعب  م - 

[294]

. تسا طایتحا  قفاوم  هچرگ  تسین  مزال  هرافک  دشاب  هک  وحن  ره  هب  ور  ندناشوپ  نتخادنا و  باقن  رد  م - 

هیاس رد  نتفرگ  رارق 

هراشا

. درادن لاکشا  اهبش  ّالاو  زور  رد  طقف  دوخ ، رس  يالاب  تسا  درم  نداد  رارق  هیاس  مهدزون - 

[295]

. درادن مه  هرافکو  تسا ، زئاج  اه   ; هچبو اهنز  يارب  و  نادرم ، يارب  زا  تسین  زیاج  نداد  رارق  هیاس  م - 

[296]

ریغ ای  دـشاب  ینم  رد  درک  لزنم  یلحم  رد  هک   ; یلاح رد  اما  و  تسا ، ندرک  یط  لزنم  صتخم  رـس  يالاب  نداد  رارق  هیاـس  ندوب  مارح  م - 
هک درادن  عنام  سپ  دشاب  نتفر  هار  لاح  رد  هچ  رگا  درادن  عنام  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  نآ  لثمو  رتچ  اب  و  درادـن ، عنام  نتفر  هیاس  ریز  نآ 
رد تسا  كرت  بحتـسم  طایتحا  هچرگ  دورب  رتچ  اب  دـننکیم  تارمج  یمر  هک  یلحم  ای  دـننکیم  حـبذ  هک  یلحم  ات  دوخ  رداچ  زا  ینم  رد 

. نتفر هار  لاح 

[297]

لیبـموتا رد  اـی  دراد  شوپور  هک  دـشاب  یلمحم  رد  هک  نآ  نیب  لزنم  ندرک  یط  تقو  رد  نداد  رارق  هیاـس  ندوب  مارح  رد  تسین  قرف  م - 
. دشاب یتشک  فقس  ریز  ای  دشاب  امیپاوه  رد  ای  دشاب  هدیشوپ  رس 

[298]

نآ ندوب  زئاج  هچ  رگا  دنکن ، لالظتسا  دشاب  وا  رـس  يالاب  هک  يزیچ  ره  ای  لمحم  يولهپ  هب  لزنم  یط  تقو  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 
. تسین توق  زا  یلاخ 

[299]

اهنآ رذن  نارهت  زا  نتـسب  مارحا  يارب  دـننک  رذـن  رگا  امیپاوه  اب  دـنوش  فرـشم  هکم  هب  دـنهاوخیم  رگید  ياج  ای  نارهت  زا  هک  یناسک  م - 
لزنم یط  لاح  رد  ندوب  فقس  ریز  يارب  نکل  جح ، هب  دنورب  دیاب  امیپاوه  زج  دشابن  يرگید  هار  رگا  و  دنوش ، مرحم  دیاب  تسا و  حیحص 

. دنهدب هرافک  دیاب 
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[300]

یط رد  هیاس  ریز  هک  دورب  یهار  زا  دـیاب  ناکمالا  یتح  و  دوش ، مرحم  دـیاب  دوش  مرحم  رگید  ياـج  اـی  نارهت  زا  درک  رذـن  هک  یـسک  م - 
يارب تسا  راک  تیـصعم  رذـن  زا  شیپ  بلطم  نیا  هب  تافتلا  تروص  رد  دریگن  رارق  فقـس  ریز  هک  دـشابن  یهار  رگا  و  دریگن ، رارق  لزنم 

. تسا هدرک  تیصعم  هب  يالتبم  دمع  يور  زا  ار  دوخ  هک  نآ 

[301]

ابو دنوش  مرحم  هرجـش  دجـسم  رد  اجنآ  زا  و  دـنورب ، هنیدـم  هب  امیپاوه  اب  تسا  مزال  دـنورب  هکم  هب  امیپاوه  اب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  م - 
اجنآ زا  هفحج و  هب  دنورب  ناکما  تروص  رد  هفحج و  هب  نتفر  دـصقب  هدـج  دـنورب  هک  نآ  ایو  دـنورب  هکم  هب  درادـن  فقـس  هک  یلیبموتا 

هک تسا  نآ  رتهبو  دنوش  مرحم  هدج  زا  تشادن  ناکما  تاقیم  هب  نتفر  رگا  و  همظعم ،  هکم  هب  دنورب  شوپور  یب  لیبموتا  اب  دـنوش  مرحم 
. دننک مارحا  دیدجت  تسا  هکمو  هدج  نیب  هک  مه  هدح ?  ? رد

[302]

. درادن لاکشا  تسا و  زئاج  بش  رد  لزنم  یط  لاح  رد  فقس  ریز  رد  نتسشن  م - 

[303]

. هدایپ هراوس و  نیب  تسین  قرف  نداد  رارق  رس  يالاب  هیاس  ندوبن  زئاج  رد  م - 

[304]

نتسشن ارهاظ  تسا  هیاس  هک  یتشک  راوید  رانک  رد  نکل  دنورب ، دیابن  نآ  فقـس  ریز  مارحا  لاح  رد  دنوشیم  راوس  یتشک  هک  یناسک  م - 
. تسا زیاج 

[305]

. دهدب هرافک  دیاب  نکل  تسا ، زئاج  یگدنراب  ای  امرس  تدش  ای  امرگ  تدش  لثم  يرذع  يارب  لزنم  یط  تقو  رد  لالظتسا  م - 

[306]

. بجاو طایتحا  ربانب  رایتخا  اب  هچ  دشاب  هدنکفا  هیاس  رذع  اب  هچ  تسا  دنفسوگ  کی  لزنم  یط  لاح  رد  نداد  رارق  هیاس  یهرافک  م - 

[307]

مارحا رد  تسا  دنفسوگ  کیو  دشاب ،  هداد  رارق  هیاس  هبترم  کی  زا  شیب  دنچ  ره  هرمع  مارحا  رد  تسا  دنفـسوگ  کی  تیافک  يوقا  م - 
. دشاب هدرک  لالظتسا  هبترم  کی  زا  شیب  دنچ  ره  جح 

ندب زا  نوخ  ندروآ  نوریب 
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هراشا

: دوخ ندب  زا  تسا  نوخ  ندروآ  نوریب  متسیب - 

[308]

. تسین مارح  ندیشک  ار  وا  نادند  ای  وا  ندرک  تماجح  لثم  يرگید  ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  م - 

[309]

. دروآ نوریب  اهنادند  نب  زا  نوخ  ندومن  كاوسم  هب  روط  نیمه  و  دروآ ، نوریبنآ  زا  نوخ  ندب  ندیشارخ  لثم  هب  تسین  زیاج  م - 

[310]

ار برجو  جایتحا  لاح  رد  ندروآ  نوریب  ار  لمد  نوخ  روط  نیمه  و  نآ ، ریغ  تماجح و  هب  دریگب  نوخ  جایتحا  لاـح  رد  تسا  زئاـج  م - 
. دیآ رد  نوخ  نآ  زا  هچ  رگا  تسا ، رازآ  بجوم  هک  یتروص  رد  ندیراخ 

[311]

. درادن هرافک  ندروآ  رد  ندب  زا  نوخ  م - 
نتشادرب رد  حالس 

و ترورـض ، يارب  رگم  دـشاب  گنج  تالآ  زا  هچ  ره  گنفت و  هزین و  ریـشمش و  لثم  طوحا  رباـنب  نتـشادرب  رد  حالـس  مراـهچ -  تسیب و 
. تسا نآ  كرت  طوحا  دشاب و  رهاظ  رگا  دشابن  وا  نت  هب  هک  یتروص  رد  درادرب  هارمه  ار  حالس  تسا  هورکم 

نتفرگ نخان 

هراشا

. نتفرگ نخان  مکی -  تسیب و 

[312]

رازآ بجوم  رگید  ضعبو  دـشاب  هداتفا  نآ  ضعب  هک  نآ  لثم  دوش ،  رازآ  بجوم  هک  نآ  رگم  دریگب  مه  ار  نخان  ضعب  تسین  زئاـج  م - 
. دشاب وا 

[313]

. دریگب ار  تسد  نخان  تسین  زئاج  هچنانچ  دریگب  مه  ار  اپ  نخان  تسین  زئاج  م - 

[314]
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چیه هب  دـنکن  نخان  یهلازا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  ریگ ،  ; نخان ای  وقاچ  اـی  دـشاب  یچیق  يریگ  نخاـن  تـالآ  نیب  تسین  یقرف  م - 
. نادند ناهوس و  هب  یتح  هجو 

[315]

تسا نآ  طایتحا  دشاب  هتشاد  يدایز  تسد  رگا  نینچمه  و  اطایتحا ، دریگب  ار  نآ  نخان  تسین  زیاج  دشاب  هتـشاد  يدایز  تشگنا  رگا  م - 
. تسا يدایز  تسد  نآ  ای  تشگنا  نآ  دوش  مولعم  رگا  زاوج ، تسین  دیعب  هچ  رگا  دریگن  ار  نآ  نخان  هک 

[316]

ماعط دـم  کی  دـیاب  هدیـسرن  هد  هب  ات  تسد  نخان  ره  يارب  و  دـهدب ، هرافک  دـیاب  ماعط  دـم  کی  دریگب  اپ  ای  تسد  زا  نخان  کی  رگا  م - 
. اپ ياهنخان  رد  نینچ  مه  و  دهدب ،

[317]

. تسا نآ  یهرافک  دنفسوگ  کی  دریگب  سلجم  کی  رد  ار  اهاپو  اهتسد  نخان  مامت  رگا  م - 

[318]

ود دریگب  ار  اـهاپ  نخاـن  رگید  لـحم  دـنچ  اـی  رگید  لـحم  رد  سلجم و  دـنچ  اـی  سلجم  کـی  رد  دریگب  ماـمت  ار  اهتـسد  نخاـن  رگا  م - 
. تسا نآ  یهرافک  دنفسوگ 

[319]

زا کی  ره  يارب  تسد و  نخان  يارب  دنفـسوگ  کی  دریگب  نخان  هد  زا  رتمک  ار  اـهاپ  نخاـن  زا  دریگب  ار  اـه   ; تسد نخاـن  ماـمت  رگا  م - 
. دریگب هد  زا  رتمک  ار  اه   ; تسد نخانو  مامت  دریگب  ار  اهاپ  نخان  رگا  نینچ   ; مه دهدب و  دیاب  ماعط  دم  کی  اپ  ياهنخان 

[320]

هد زا  رتمک  رگا  تسا  نینچ   ; مه و  دهدب ، هرافک  ماعط  دم  کی  دیاب  کی  ره  يارب  تسد  زا  نخان  جـنپ  دریگب و  اپ  زا  نخان  جـنپ  رگا  م - 
. دهدب هرافک  دیاب  کی  ره  يارب  دریگب  اپ  تسد و  زا  کی  ره  رد 

[321]

نخان يارب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دهدب ، دنفـسوگ  کی  دـیاب  دریگب  ار  مامت  رگا  سپ  دـشاب  هتـشاد  نخان  هد  زا  رتشیب  رگا  م - 
. دم کی  کی ، ره  يارب  دهدب  هرافک  ات  هد  زا  يدایز 

[322]

زا یـضعبرگا  و  دـهدب ، دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب  ار  یلـصا  نخان  هد  دراد  نخان  هد  زا  رتشیب  هک  یـسک  رگا  م - 
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نآ بحتسم  طایتحا  اه   ; يدایز يارب  دهدب و  دم  کی  یلصا  ياهنخان  يارب  دریگب  ار  يدایز  ياهنخان  زا  یـضعب  ار و  یلـصا  ياه   ; نخان
. دهدب هرافک  هک  تسا 

[323]

دنفـسوگ کی  دـیاب  تفرگ  امامت  ار  اپ  ياهنخان  سلجم  ناـمه  رد  دـعبو  داد  ار  نآ  یهراـفک  تفرگ و  ار  تسد  ياـهنخان  ماـمت  رگا  م - 
. دهدب هرافک  رگید 

[324]

هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دهدب ، دیاب  ماعط  دم  کی  کی ، ره  يارب  تفرگ  ار   ; نآ مامتو  تشاد  نخان  هد  زا  رتمک  یـسک  رگا  م - 
. دنک حبذ  دنفسوگ  کی 

[325]

. دهدب دش  رکذ  هک  وحن  نامه  هب  هرافک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  نخان  نتفرگ  هب  دش  جاتحم  رگا  م - 
مرح لوخد  تابحتسم 

. دیامن لسغ  مرح  لوخد  تهج  هب  هدش و  هدایپ  دیسر ، مرح  هب  یجاح  هک  نیمه   - 1
نیاو دوش  مرح  لـخاد  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  نیلعن  هدـش و  هنهرب  اـپ  ـالع  لـج و  قح  ترـضح  هب  تبـسن  ینتورفو  عضاوت  يارب  زا   - 2

. دراد يدایز  باوث  لمع 
: دناوخب ار  اعد  نیا  مرح  لوخد  تقو   - 3

َّمُهَّللَا ٍقیِمَع ? ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  : ? ُّقَْحلا َُکلْوَق  َو  َِکباَتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا  ?
َو َكِْرمَءِال  ًاعیِطُم  ََکل  ًابیِجَتْـسُم  َو  َِکئاَِدِنل  ًاعِماَس  ٍقیِمَع  ٍّجَف  ْنِم  َو  ٍةَدیَِعب  ٍۀَّقُـش  ْنِم  ُْتئِج  ْدَق  َو  َکَتَوْعَد  َباَجَأ  ْنَّمِم  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنِإ  َو 
َو َْکیََدل  ََۀلِْزنَْملا  َو  َْکَیلِإ  ََۀبْرُْقلا  َو  َكَْدنِع  َۀَْفلُّزلا  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  َُهل  ِینَتْقَّفَو  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ََّیلِإ  َِکناَسْحِإ  َو  َّیَلَع  َِکلْـضَِفب  َِکلَذ  ُّلُک 

َِکباَقِع َو  َِکباَذَـع  ْنِم  یِّنِمآ  َو  ِراَّنلا  یَلَع  ِینَدـَب  ْمِّرَح  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکِّنَِمب ، اَْـهنِم  َّیَلَع  َۀـَبْوَّتلا  َو  ِیبُونُذـِل  َةَرِفْغَْملا 
.? نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب 

. دوجبار  ; نآ هتفرگ  رخذا )  ) فلع زا  يرادقم  مرح  لوخد  تقو   - 4

هدییور مرح  رد  هک  یهایگ  ندنک 

هراشا

هچ دـشاب  هک  لکـش  ره  هب  نآ  ندروآ  نوریب  ندرک و  عـطق  اـی  دـشاب . هدـییور  مرح  رد  هـک  یهاـیگ  اـی  تـخرد  ندـنک  موـس -  تـسیب و 
. مارحا هن  تسا و  مرح  تامرحم  زا  نیا  هتبلا  يرگید و  یهلیسوب  هچ  هرشابملاب و 

[326]

تسا زئاج  دشاب  هتشاک  شدوخ  ار  نآ  رگا  سپ  هدش  وا  لزنم  هک  نآ  زا  دعب  دشاب  هدش  هدییور  مرحم  لزنم  رد  یتخرد  ای  یهایگ  رگا  م - 
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. دَنَِکب ار   ; نآ

[327]

عطق ار  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـشاب  هتـشاکن  ار   ; نآ شدوخ  نکل  هدـش  وا  لزنم  هک  نآ  زا  دـعب  هدـییور  وا  لزنم  رد  یتـخرد  رگا  م - 
. تسا زاوج  يوقا  هچرگ  دنکن 

[328]

ار نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  هتـشاکن  ار  نآ  شدوخ  هدـش و  وا  لزنم  هک  نآ  زا  دـعب  هدـییور  وا  لزنم  رد  هک  یهایگ  رگا  م - 
. دنکن عطق 

[329]

. دنک عطق  ار  نآ  دیابن  تسا  هایگو  تخرد  ياراد  هک  دشاب  هدیرخ  یلزنم  رگا  م - 

[330]

زا تسا  یفورعم  هایگ  هک  رخذا )  ) اه  ; هایگ رد  و  دنک ، عطق  ار  اهنآ  دناوتیم  تسا و  نوریب  مکح  نیا  زا  امرخ  تخردو  هویم  ياهتخرد  م - 
. درادن عنام  نآ  عطق  تسا و  ینثتسم  مکح 

[331]

دـشاب کچوک  رگا  دهدب و  هرافک  واگ  کی  دـشاب  گرزب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنکب  شندـنک  تسین  زئاج  هک  ار  یتخرد  رگا  م - 
. دنفسوگ کی 

[332]

رب اـنب  زین  دـشاب  كارا  تخرد  ریغ  رگا  و  دـهدب . هراـفک  ار   ; نآ تمیق  هـک  تـسا  نآ  يوـقا  دـنک  عـطق  ار  كارا  تـخرد  ضعب  رگا  م - 
. دوشیم هدافتسا  كاوسم  يارب  نآ  بوچ  زا  هک  تسا  یتخرد  كارا  تخرد  دهدب و  هرافک  ار  نآ  تمیق  طایتحا 

[333]

. دنک رافغتسا  دیاب  تسا  هدش  تیصعم  بکترم  نوچ  یلو  درادن  هرافک  ناهایگ  عطق  م - 

[334]

. دنکن عطق  وا  يارب  شدوخ  یلو  دروخب ، فلع  هک  دراذگب  ار  دوخ  رگید  بکرم  ره  ای  رتش  هک  تسا  زئاج  م - 

[335]

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا تباث  سک  همه  يارب  هکلب  تسین  مرحم  هب  صتخم  مرح  هایگ  تخرد و  عطق  زا  دش  رکذ  هچنآ  م - 

[336]

. درادن یلاکشا  دوش  عطق  وا  نتفر  هار  زا  یهایگ  دورب و  هار  فراعتم  وحنب  رگا  م - 

مارحا تامرحم  هقرفتم  لئاسم 

[337]

. درادن هرافک  دریگب  ار  رس  مامت  هچ  رگا  ددنبب  رس  رودب  یلامتسد  دردرس  يارب  مارحا  لاح  رد  یجاح  رگا  م - 

[338]

دورب و هدش  عقاو  ریسم  رد  هک  ییاه   ; لپ ریز  زا  نیـشام  رگا  نیا  ربانب  تسا . نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  تسا ، مارح  مارحا  لاح  رد  هچنآ  م - 
ادیپ یلاکشا  دنریگ  رارق  فقس  ریز  نیمرحم  دوش و  فقوتم  فقـس  ریز  رد  نیزنب  لحم  رد  ای  دننک و  روبع  اه   ; لپ ریز  زا  نیمرحم  راچانب 

. درادن هرافک  دوشیمن و 

[339]

هرافک ندش  راوس  هدایپ و  رارکت  اب  دهدب و  هرافک  دنفـسوگ  کی  مارحا  ره  رددیاب  دنکیم  یگدـننار  فقـسم  نیـشام  اب  هک  یـصخش  م - 
. نداد رارق  رس  رب  هیاس  دراوم  ریاس  رد  نینچ  مه  و  دوشیمن ، رارکت 

[340]

. درادن یعنام  مارحا  لاح  رد  دریگن  ار  اپ  يور  مامت  یلو  دشاب  هتشاد  یضیرع  ياهدنب  هک  ینیلعن  ندیشوپ  م - 

[341]

زیاج زور  رد  يربا  ياوه  رد  یلو  دورب  هکم  هب  راد   ; فقـس نیـشام  اـب  بش  رد  مرحم  تسا  زیاـج  نیا  رباـنب  تسین  لالظتـسا  بش  رد  م - 
. دنکن قدص  لالظتسا  هک  دشاب  هریت  يروط  هب  ربا  رگم  تسین 

[342]

. دهدب هرافک  دیاب  دنکیم  رفس  فقس  ریز  رگا  یلو  دوش  مرحم  رذن  اب  نارهت  لثم  رود  ياهاج  زا  تسا  زیاج  م - 

[343]

تجاـح دروم  رد  رگم  دـنکن  قیرزت  دوشیم  ندـب  زا  نوخ  ندـمآ  نوریب  بجوم  رگا  یلو  درادـن  عناـم  مارحا  لاـح  رد  لوپمآ  قـیرزت  م - 
. ترورضو
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[344]

لپ لثم  تباث  هیاسو  فقسم  نیشامو  رتچ  لثم  دنک  تکرح  صخـش  اب  هک  يا   ; هیاس نیب  یقرف  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  ندوب  مارح  رد  م - 
. تسین قداص  تسه  اه   ; هداج رد  هک  ییاه   ; لپ ریز  زا  روبع  رب  یلو  تسین  رایتخا  رابجا و  نیب  یقرف  تسین و  هریغو 

[345]

. تسا یقاب  مارحا  رد  هنرگو  هدش  جراخ  مارحا  زا  هدناسر  مامتا  هب  ار  هدش  دساف  جح  رگا  دنک  لطاب  ار  شجح  هک  یسک  م - 

[346]

دجـسم هب  نتفر  يارب  دـناوتیم  دنتـسه  رود  مارحلا  دجـسم  زا  هک  هکم  دـیدجیاه   ; هلحم رد  وـلو  دیـسر  لزنم  هب  مرحم  هک  نآ  زا  دـعب  م - 
. دورب هیاس  ریز  ای  دوش  راوس  فقسم  ياهنیشام  رد  مارحلا 

همظعم هکم  لوخد  تابحتسم 
یـسک و  دوش ، دراو  عضاوت  تلاح  اب  دوشیم  هکم  دراو  هک  یماگنه  و  دیامن . هب  لسغ  فلکم  تسا  بحتـسم  زین  همظعم  هکم  لوخد  يارب 

. دیآ نوریب  نآ  نییاپ  زا  ندمآ  نوریب  تقو  هدش و  لخاد  هکم  يالاب  زا  دورب  هنیدم  هار  زا  هک 

فاوط

هراشا

هک تسا  نآ  تسا  بجاو  وا  رب  هرمع  لاـمعا  زا  هک   ; يزیچ لوا  دـش  همظعم  هـکم  دراو  عـتمت و  یهرمع  مارحا  هـب  دـش  مرحم  هـک  یـسک 
. عتمت یهرمع  يارب  هبعک  هناخ  رود  هب  دنک  فاوط 

[347]

فاوط سپ  دنیوگیم ، طوش  ار  يرود  ره  و  دمآ ، دـهاوخ  هک  يوحن  هب  ندـیدرگ  هبعک  هناخ  رود  هبترم  تفه  زا  تسا  ترابع  فاوط  م - 
. تسا طوش  تفه  زا  ترابع 

ملاع هچ  تسا  لطاب  وا  هرمع  نآ ، تقو  دوش  توف  هک  یتقو  ات  دـنک  كرت  دـمع  يور  زا  ار  نآ  هک  یـسکو  تسا ، هرمع  ناکرا  زا  فاوط 
. دشاب لهاج  هچو  دشاب  هلأسم  هب 

[348]

و دروآ ، اج  هب  هدرفم  یهرمع  نآ  زا  سپ  و  دروآ ، اج  هب  دارفا  جـح  هک  تسا  نآ  طوحا  درک  لطاب  ار  دوخ  یهرمع  هک  یـسک  نینچ  م - 
. دنک هداعا  دعب  لاس  رد  ار  جح 

[349]

. دنک تافرع  هب  فوقو  دناوتن  دروآ  اج  هب  هرمع  لامعا  یهیقب  اب  ار  نآ  دهاوخب  رگا  هک  تسا  یتقو  فاوط  توف  تقو  م - 
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[350]

ددرگرب دناوتنو  دوخ  لحم  هب  هتـشگرب  رگا  و  دشاب ، هک  تقو  ره  دروآ  اجب  ار  نآ  تسا  مزال  ار  فاوط  درک  كرت  وهـس  يور  زا  رگا  م - 
. دریگب بئان  ار  ینانیمطا  دروم  صخش  دیاب  نتشگرب ، دشاب  هتشاد  تقشم  ای  هکم  هب 

[351]

زامن رگا  و  دروآ ، اج  هب  مه  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروآ  اـج  هب  ار  فاوط  هک  نآ  زا  شیپ  هدروآ  اـج  هب  ار  یعـس  رگا  م - 
. دنک هداعا  فاوط  زا  دعب  مه  ار  نآ  دیاب  هدروآ  اج  هب  ار  فاوط 

[352]

رگا دنکن ، لصاح  تردق  دوش  گنت  تقو  ات  دنک و  فاوط  هک  دشاب  هتـشادن  تردق  شدوخ  ضرم ، یهطـساو  هب  مرحم  صخـش  رگا  م - 
دیاب دوشن  نکمم  رگا  و  دـشاب ، نتـشاذگ  تخت  رب  ای  نتفرگ  شود  هب  هچ  رگا  دـنهد  فاوط  دـنربب و  وحن  کی  هب  ار  وا  دوخ  تسا  نکمم 

. دنریگب بیان  وا  يارب 

[353]

. دننکب تسا  نکمم  وا  يارب  هک  يرادقم  هب  ار  فاوط  ماکحا  طیارش و  تاعارم  دیاب  دنهدیم  فاوط  هک  ار  ضیرم  صخش  م - 

تین  - 1

هراشا

. دروآ اج  هب  ادخ  يارب  صلاخ  دصق  اب  ار  فاوط  دیاب  ینعی  تسا ؛ تین  لوا - 

[354]

اج هب  انب  نیا  ابو  دروآ  اج  هب  ار  لمع  نیا  دراد  انب  هک  نامه  هکلب  دـنارذگب ، بلق  هب  تسین  مزال  دروایب و  نابز  هب  تسین  مزال  ار  تین  م - 
دـصق اب  ناسنا  هک  روط  نامه  سپ  درادـن ، قرف  تهج  نیا  رد  رگید  ياهراک  تدابع و  رد  تین  رگید ، ترابع  هبو  دـنکیم  تیافک  دروآ ،

. هدروآ اج  هب  تین  اب  دروآ  اج  هب  روط  نامه  رگا  ار  تدابع  دوریم  هارو  دروخیم  بآ 

[355]

تعاطا يارب  ار  فاوط  دیاب  سپ  دـنکیم . ادـیپ  قرف  رگید  ياهراک  اب  تهج  نیا  رد  دروآ و  اج  هب  ادـخ  تعاطا  يارب  ار  تدابع  دـیاب  م - 
. دروآ اج  هب  دنوادخ 

[356]

ندیشک و يرگید  خر  هبو  نداد  ناشن  يارب  ینعی  دنک  ءایر  تسا  يدابع  هک  جح  هرمع و  لامعا  ریاس  ای  فاوط  ندروآ  اج  هب  رد  رگا  م - 
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لمع نیا  رد  و  تسا ، لـطاب  هدروآ  اـج  هب  روـط  نیا  ار  هچ  ره  روـط   ; نیمه وا و  فاوـط  دروآ  اـج  هـب  نداد  هوـلج  بوـخ  ار  دوـخ  لـمع 
. تسا هدرک  مه  ار  ادخ  تیصعم 

[357]

. دوشیمن لمع  نالطب  ثعاب  لامعا  رگید  ای  فاوط  ندرک  مامتو  لمع  زا  دعب  ءایر  م - 

[358]

هب ندیـسریارب  ای  منهج  زا  سرت  يارب  ای  ادـخ  رما  تعاطا  يارب  ای  درواـیب  ادـخ  يارب  هک  نآ  لـمع  ندوب  حیحـص  رد  دـنکیم  تیاـفک  م - 
. باوثو تشهب 

[359]

. تسا لطاب  لمع  دشابن  ادخ  يارب  صلاخ  دهد و  تکرش  مه  ار  يرگید  ياضر  دروآیم  ادخ  يارب  هک  یلمع  رد  رگا  م - 
مارحلا دجسم  لوخد  بادآ 

دراو راقو  هنیکس و  تلاح  ابو  هنهرب  ياپ  اب  تسا  بحتسم  نینچ   ; مه دیامن و  هب  لسغ  مارحلا  دجـسم  لوخد  يارب  فلکم  تسا  بحتـسم 
نیا ربانب  تسا  مالـسلا  باب  لباقم  ینونک  لاح  رد  هبیـش  ینب  باـب  هک  دـنا   ; هتفگ دوش و  دراو  هبیـش ? ینب   ? برد زا  دورو  ماـگنهو  دوش 

مارحلا دجـسم  برد  رب  تسا  بحتـسم  .و  درذگب اه   ; نوتـس زا  ات  دیایب  امیقتـسم  هدش و  دراو  مالـسلا  باب  زا  صخـش  هک  تسا  نیا  وکین 
هّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُمالَّسلا  َو  هّللا  َءاَش  اَم  َو   ; هّللا ِ َنِم  َو   ; هّللِاب ِ َو   ; هّللا ِ ِمِْسب  ُُهتاَکََرب  َو   ; هّللا ِ ُۀَمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : ? دیوگب هداتسیا 

.? َنیَِملاَْعلا ِّبَر  هّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِِهلُسُر  َو   ; هّللا ِ ِءاَِیْبنَأ  یَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِِهلآ  َو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِِهلآ  َو  ; ِ 
: دیوگب دجسم  برد  دزن  هک  تسا  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

ُمالَّسلا َو  هّلل  ُدْـمَْحلا  َو  هّلل  ِءاَمْـسَءْالا  ُْریَخ  َو  ِهلآ  َو  ِهیَلَع  هّللا ;  یلَـص   ; هّللا ِ ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یَلَع  َو  هّللا  َءاَش  اَم  َو   ; هّللا ِ َنِم  َو   ; هّللِاب ِ َو   ; هّللا ِ ِمِْسب  ?
یَلَع ُمالَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو   ; هّللا ِ ُۀَمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا   ; هّللا ِ ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهلآ  َو  هیَلَع  هّللا ;  یلَـص   ; هّللا ِ ِلوُسَر  یَلَع 

 ;ِ هّللا ِداَبِع  یَلَع  َو  اَْنیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  هّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنِیلَـسْرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِنَمْحَّرلا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ُمالَّسلا  ِِهلُـسُر  َو   ; هّللا ِ ِءاَِـیْبنَأ 
َو َتْکَراـَب  َو  َْتیَّلَـص  اَـمَک  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ْمَحْرا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ْكِراـَب  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َنیِِحلاَّصلا 
َو َِکلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َو  َِکلوُسَر  َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌدیِجَم  ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َتْمَّحََرت 

ِیف ِیْنلِمْعَتْسا  َو  َِکتَمْحَر  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  هّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنِیلَسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَـس  َو  ْمِْهیَلَع  ْمِّلَـس  َو  َِکلُـسُر  َو  َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع 
ِینَلَعَج َو  ِهِراَّوُز  َو  ِهِدـْفَو  ْنِم  ِینَلَعَج  يِذَّلا  هّلل  ُدْـمَْحلا  َکِهْجَو  ُءاَنَث  َّلَج  ِینَْتیَْقبَأ  اَم  ًادـَبَأ  ِناَمیِءْالا  ِْظفِِحب  ِینْظَفْحا  َو  َکـِتاَضْرَم  َو  َکـِتَعاَط 

ٍِّیتْأَم ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ُهَراَز  َو  ُهاَتَأ  ْنَِمل  ٌّقَح  ٍِّیتْأَم  ِّلُک  یَلَع  َو  َِکْتَیب  ِیف  َكُِرئاَز  َو  َكُْدبَع  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهیِجاَُنی  ْنَّمِم  ِینَلَعَج  َو  ُهَدِـجاَسَم  ُرُمْعَی  ْنَّمِم 
ِْدَلت َْمل  ٌدَمَص  ٌدَحَأ  ٌدِحاَو  َکَّنَِأب  َو  ََکل  َکیِرَـش  َكَدْحَو ال  َْتنَأ  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  يِذَّلا  هّللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  ُناَمْحَر  اَی  هّللا  اَی  َُکلَأْسَأَف  ٍروُزَم  ُمَرْکَأ  َو 

اَی ُراَّبَج  اَی  ُدِجاَم  اَی  ُمیِرَک  اَی  ُداَوَج  اَی  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  هّللا  یَّلَـص  َُکلوُسَرَو  َكُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ٌدَـحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ْدـَلُوت  َْمل  َو 
.? ِراَّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاَکَف  ِینیِطُْعت  ٍءْیَش  َلَّوَأ  َكاَّیِإ  ِیتَراَیِِزب  َياَّیِإ  َکَتَفُْحت  َلَعَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُمیِرَک 

: دیوگیم هبترم  هس  سپ 
راَّنلا .  َنِم  ِیتَبَقَر  َُّکف  َّمُهَّللا  ?

: دیوگیم سپ 
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.? ِمَجَْعلا َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  َو  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِءْالا  ِنیِطاَیَش  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِبِّیَّطلا  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ?
: دیوگب هدومن و  دنلب  ار  اهتسد  هبعک  هب  ورو  دوش  مارحلا  دجسم  لخاد  سپ 

ِینَغََّلب يِذَّلا  هّلل  ُدْـمَْحلا  ِيرْزِو  یِّنَع  َعَضَت  َو  ِیتَئیِطَخ  ْنَع  َزَواََجت  ْنَأ  َو  ِیَتبَْوت  َلَبْقَت  ْنَأ  یِکِـساَنَم  ِلَّوَأ  ِیف  اَذَـه  یِماَقَم  ِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ُدَلَْبلا َو  َكُدـْبَع  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْـعِلل  يًدُـه  َو  ًاـکَراَبُم  ًاـْنمَأ  َو  ِساَّنِلل  ًۀـَباَثَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُماَرَْحلا  َکـُْتَیب  اَذَـه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َماَرَْحلا  ُهَْتَیب 

ِِفئاَْخلا َْکَیلِإ  ِّرَطْـضُْملا  َۀـَلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِـقب  ًایِـضاَر  َكِْرمَءِال  ًاعیِطُم  َکَتَعاَط  ُّمُءوَأ  َو  َکَـتَمْحَر  ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َکـُْتَیب  ُْتیَْبلا  َو  َكُدََـلب 
.? َِکتاَضْرَم َو  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  َِکتَمْحَر  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهَّللا  َِکَتبوُقُِعل 

: دیوگیم هبعک و  يوسب  دنکیم  باطخ  دعب 
.? َنیَِملاَْعِلل يًدُه  َو  ًاکَراَبُم  ًاْنمَأ  َو  ِساَّنِللًَۀباَثَم  ِکَلَعَج  َو  ِکَمَّرَک  َو  ِکَفَّرَش  َو  ِکَمَّظَع  يِذَّلا  هّلل  ُدْمَْحلا  ?

: دیوگب دش  دوسألا  رجح  يذاحم  هک  یتقو  تسا  بحتسم  و 
يَّزُْعلا َو  ِتّاللِاب  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَک  َو   ; هّللِاب ِ ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  هّللا  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  ?

 ;.? هّللا ِنُود  ْنِم  یَعُْدی  ٍِّدن  ِّلُک  ِةَداَبِع  َو  ِناَْطیَّشلا  ِةَداَبِع  َو 
: دیوگب دوش و  وا  يوسب  هجوتم  داتفا  دوسألا  رجح  هب  شرظن  هک  یماگنه  و 

َو ِهِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُرَبْکَأ  هّللا  َو  هّللا  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  َو  هّلل  ُدْمَْحلا  َو   ; هّللا ِ َناَْحبُـس  هّللا  اَناَدَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَم  َو  اَذَِهل  اَناَدَه  يِذَّلا  هّلل  ُدْـمَْحلا 
َوُه َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  هّللا  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  َو  ُرَذْحَأ  َو  یَـشْخَأ  ْنَّمِم  ُرَبْکَأ 

یَلَع َتْمَّحََرت  َو  َتْکَرَاب  َو  َْتیَّلَـص  اَم  ِلَْضفَأَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ْكِرَاب  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع 
َو َكِدْعَِوب  ُنِموُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  هّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنِیلَـسْرُْملا  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِعیِمَج  یَلَع  ٌمالَـس  َو  ٌدـیِجَم  ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َو  َمیِهاَْربِإ 

.? ََکباَتِک ُِعبَّتَأ  َو  َکَلُسُر  ُقِّدَصُأ 
و روآ ، اج  هب  ار  یهلإ  يانثو  دمحو  نک  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  يدیـسر  دوسألا  رجح  کیدزن  هک  یتقو  هک  تسا  دراو  ربتعم  تیاور  رد  و 

ندیـسوبرگا و  امن . مالتـساو  هدیـسوب  ار  رجح  نآ  زا  سپ  دـنک  لوبق  ار  وت  جـح  هک  هاوخب  ملاـع  دـنوادخ  زا  تسرفب و  ربمغیپ  رب  تاولص 
: وگب نک و  نآ  هب  هراشا  دشن  نکمم  مه  نآ  رگا  و  امن ، مالتسا  دشن  نکمم 

ُهَدْحَو ال هّللا  َّالِإ  ـَه  لِإ آال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  یَلَع  َو  َِکباَتِِکب  ًاقیِدْصَت  َّمُهَّللا  ِةاَفاَوُْملِاب  ِیل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَهاَعَت  ِیقاَثیِم  َو  اَُهْتیَّدَأ  ِیتَناَمَأ  َّمُهَّللا  ?
ٍِّدن ِّلُک  ِةَداَبِع  َو  ِناَْطیَّشلا  ِةَداَبِع  َو  يَّزُْعلا  َو  ِتّاللِاب  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلاـِب  ُتْرَفَک  َو   ; هّللاـِب ِ ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل  َکـیِرَش 

 ;? هّللا ِنُود  ْنِم  یَعُْدی 
: وگب ناوخب و  ار  یضعب  یناوخب  ار  همه  یناوتن  رگا  و 

َو ِْرقَْفلا  َو  ِْرفُْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِینْمَحْرا  َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِیتَْحیَـس  ْلَْبقاَف  ِیتَبْغَر  ْتَمُظَع  َكَدـْنِع  اَمِیف  َو  يِدَـی  ُتْطََـسب  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ?
.? ِةَرِخآْالا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِيْزِْخلا  ِِفقاَوَم 

فاوط تابجاو 

: تسا مسق  ود  فاوط  تابجاو 
تسا فاوط  طرش  هک  یئاهزیچ  لوا -  مسق 

. تسا فاوط  تقیقح  رد  لخاد  هک  ییاهزیچ  مود -  مسق 

فاوط تابحتسم  بادآ و 
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: دیوگب تسا  بحتسم  فاوط ، لاح  رد 
َکُشْرَع َُهل  ُّزَتْهَی  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  ِضْرَءْالا  ِدَدَج  یَلَع  ِِهب  یَشُْمی  اَمَک  ِءاَْملا  ِلَلَط  یَلَع  ِِهب  یَشُْمی  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ?

َْتیَْقلَأ َو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  ِروُّطلا  ِِبناَج  ْنِم  یَـسُوم  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َِکتَِکئالَم  ُماَدـْقَأ  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  َو 
ِْهیَلَع َتْمَْمتَأ  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  ْمَّلَـس  َو  ِهلآ   َ ِهیَلَع و هّللا ;  یلَـص  ٍدَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َکـْنِم  ًۀَّبَحَم  ِْهیَلَع 

.? اَذَک َو  اَذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َکَتَمِْعن 
: دیوگب فاوط  لاح  رد  تسا  بحتسم  زینو  دبلطب . ار  دوخ  تجاح  اذکو  اذک  ياج  هبو 

.? یِمْسا ِلِّدَُبت  َو ال  یِمْسِج  ْرِّیَُغت  الَف  ٌریِجَتْسُم  ٌِفئاَخ  یِّنِإ  َو  ٌریِقَف  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ?
: ار اعد  نیا  دناوخبو  دسریم . هبعک  هناخ  رد  هب  هک  یتقو  صوصخب  دتسرفب  دمحم  لآو  دمحم  رب  تاولص  و 

ِریِجَتْسُْملا ِِذئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَه  َو  َكُْدبَع  ُْدبَْعلا  َو  َکُمَرَح  ُمَرَْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َّمُهَّللا  ِۀَّنَْجلِاب  ِْهیَلَع  ْقَّدَصَتَف  َِکباَِبب  َُکنیِکْـسِم  َكُریِقَف  َُکِلئاَس  ?

.? میِرَک اَی  ُداَوَج  اَی  ِراَّنلا  َنِم  َنِینِمْءوُْملا  َِیناَوْخِإ  َو  يِْدلُو  َو  ِیلْهَأ  َو  َّيَِدلاَو  َو  ِینِْقتْعَأَف  ِراَّنلا  َنِم  َِکب 
: دیوگب دنکدنلب و  ار  رسو  نادوان  هب  ور  دیسر  لیعامسا  رجح  هب  هک  یتقو  و 

ِلالَْحلا ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ِمْقُّسلا  َنِم  ِیِنفاَع  َو  ِراَّنلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  ِینْرِجَأ  َو  ِباَزیِْملا  َیلِإ  ُرُْظنَی  َوُه  َو  َکـِتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهَّللا  ?
.? ِمَجَْعلا َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  َو  ِْسنِءْالا  َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو 

: دیوگب دسرب  هبعک  تشپ  هبو  درذگب  رجح  زا  نوچ  و 
.? ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ُْهلَّبَقَت  َو  ِیل  ُهْفِعاَضَف  ٌفیِعَض  ِیلَمَع  َّنِإ  ِمَرَْکلا  َو  ِدوُْجلا  َو  ِلْوَّطلا  َو  ِّنَْملا  اَذ  اَی  ?

: دیوگب درادرب و  تسد  دسرب  ینامی  نکر  هب  نوچ  و 
اَی َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َو  َّیَلَع  ِۀَِیفاَْعلِاب  َلِّضَفَتُْملا  َو  ِۀَِیفاَْعلِاب  َناَّنَْملا  َو  ِۀَِیفاَْعلِاب  َمِْعنُْملا  َو  ِۀَِـیفاَْعلا  َقِزاَر  َو  ِۀَِـیفاَْعلا  َِقلاَخ  َو  ِۀَِـیفاَْعلا  َِّیلَو  اَی  هّللا  اَی  ?

َو اَْینُّدلا  ِیف  ِۀَِیفاَْعلا  َرْکُش  َو  ِۀَِیفاَْعلا  َماَمَت  َو  ِۀَِیفاَْعلا  َماََود  َو  َۀَِیفاَْعلا  اَْنقُزْرا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  اَمُهَمیِحَر  َو  ِةَرِخآْالا  َو  اَْینُّدلا  َناَمْحَر 
.? َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِةَرِخآْالا 

ِدْهَأ َّمُهَّللا  ًاماَمِإ  ًاِّیلَع  َلَعَج  َو  ًاِّیبَن  ِینَثََعب  يِذَّلا  هّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِکَمَّظَع  َو  ِکَفَّرَش  يِذَّلا  هّلل  ُدْمَْحلا  : ? دیوگب دنک و  الاب  هبعک  بناج  هب  رس  سپ 
? َکِْقلَخ َراَرِش  ُْهبِّنَج  َو  َکِْقلَخ  َراَیِخ  َُهل 

: دیوگب دسرب  دوسالا  رجح  ینامی و  نکر  نایم  نوچ  و 
.? راّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخآْالا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ?

راوید هب  ار  دوخ  يورو  مکشو  دیاشگب  هناخ  راوید  رب  ار  دوخ  تسد  ود  تسا  بحتسم  دیـسر  ( 1  ) راجتسم هب  هک  یتقو  متفه  طوش  رد  و 
: دیوگب دنابسچب و  هبعک 

.? ِراَّنلا َنِم  َِکب  ِِذئاَْعلا  ُناَکَم  اَذَه  َو  َكُْدبَع  ُْدبَْعلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َّمُهَّللا  ?
: دیوگب دعب  دش  دهاوخ  باجتسم  یلاعت  هّللا ;  ءاشنا  هک  دبلطب  ار   ; نآ شزرمآ  ملاع  دنوادخ  زا  هدومن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  سپ 

َُّمث َکِْقلَخ  یَلَع  َیِفَخ  َو  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِیل  ُهْفِعاَـضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِإ  َّمُهَّللا  ُۀَِـیفاَْعلا  َو  ُجَرَْفلا  َو  ُحْوَّرلا  َکـِلَِبق  ْنِم  َّمُهَّللا  ?
.? ِراَّنلا َنِم   ; هّللِاب ِ ُریِجَتْسَت 

: دیوگب هدومن و  مامت  ار  دوخ  فاوط  هدمآ و  دوسالا  رجح  دزن  هبو  دنک  مالتسا  ار  ینامی  نکر  و  دنک ،  اعد  دهاوخ  هچنآ  و 
.? ِینَْتیَتآ اَمِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  ِینَْتقَزَر  اَِمب  ِینْعِّنَق  َّمُهَّللا  ?

: دیوگب رجح  مالتسا  تقو  رد  دیامن و  مالتسا  ار  دوسالا  رجحو  هبعک  هناخ  ناکرأ  طوش  ره  رد  تسا  بحتسم  هدننک  فاوط  يارب  و 
? ِةاَفاَوُْملِاب ِیل  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاَعَت  ِیقاَثیِم  َو  اَُهْتیَّدَأ  ِیتَناَمَأ  ?
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طیارش لوا : مسق 

: تسا رما  جنپ  نآ  تسا و  فاوط  طرش  هک  یئاهزیچ  لوا -  مسق 
تین  - 1

رغصا ربکا و  ثدح  زا  تراهط   - 2
تساجن زا  سابل  ندب و  تراهط   - 3

ندرک هنتخ   - 4
تروع رتس   - 5

ءازجا مود : مسق 

زا تسا  طرـش  زین  اهنآ  زا  یـضعب  هچ  رگا  تسا ، فاوط  تقیقح  رد  لخاد  دـنا   ; هتفگ هک  تسا  یئاهزیچ  فاوط ] تاـبجاو   ] زا مود  مسق 
: تسا زیچ  تفه  نآ  و  دنکیمن ، یقرف  لمع  رد  نکل  فاوط ، يارب 

دوسألا رجح  هب  ادتبا  - 1
دوسألا رجح  هب  رود  ره  متخ  - 2

پچ فرط  رد  هبعک  ندش  عقاو  - 3
لیعامسا رجح  ندرک  لخاد  - 4

میهاربا ماقم  هبعک و  هناخ  هناخ  نیب  فاوط  - 5
دوش بوسحم  نآ  زا  هچنآ  هبعک و  زا  جورخ  - 6

ندز طوش  تفه  - 7

رغصا ربکا و  ثدح  زا  تراهط   - 2

هراشا

. دشاب ءوضو  اب  دیاب  ینعی  رغصا  ثدح  زا  سافن و  ضیح و  تبانج و  لثم  ربکا ؛ ثدح  زا  دشاب  رهاط  هک  تسا  نآ  مود - 

[360]

هرمع و رد  یتح  ءاسن ، فاوط  ای  جح  فاوط  ای  دشاب  هرمع  فاوط  هچ  تسا ، طرـش  بجاو  فاوط  رد  رغـصاو  ربکا  ثدح  زا  تراهط  م - 
. دنک مامت  ار  نآ  تسا  بجاو  نتسب  مارحا  زا  سپ  هک  بحتسم  جح 

[361]

مارحلا دجسم  رد  تسین  زیاج  تسا  ضئاح  ای  بنج  هک  یسک  نکل  تسین ، طرش  یبحتسم  فاوط  رد  رغـصاو  ربکا  ثدح  زا  تراهط  م - 
. تسا حیحص  درک  بحتسم  فاوط  ًانایسن  ای  اتلفغ  رگا  یلو  دوش ، دراو 

[362]
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رد و  تسا . بوخ  دنک  فاوط  دناوتب  صخش  هچ  ره  هکلب  و  تسا ، بحتسم  ندیدرگ -  هبعک  هناخ  فارطا  رود  تفه  ینعی  فاوط -  م - 
. تسین طرش  تراهط  فاوط  نیا 

[363]

نتسنادن ای  نایـسن  ای  تلفغ  يور  زا  ای  دشاب  دمع  يور  زا  هچ  تسا ، لطاب  دنک  فاوط  هتـشاد  رغـصا  ای  ربکا  ثدح  هک  یـصخش  رگا  م - 
. دشاب هلأسم 

[364]

لیـصحت تراهط  دنک و  عطق  ار  فاوط  دیاب  تسا  مراهچ  رود  ندـش  مامت  زا  سپرگا  سپ  دوش  ضراع  ثدـح  فاوط  يانثا  رد  رگا  م - 
. دنک مامت  هدرک  عطق  ار  فاوط  هک  اجنامه  زا  دنک و 

[365]

هداعا ار و  فاوط  دـنک  مامت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش  ضراع  ثدـح  مراهچ ، رود  ندـش  مامت  زا  شیپ  قباـس  ضرف  رد  رگا  م - 
. تسا رغصا  ثدح  رد  مکح  نیا  و  دنک ،

[366]

یمامت زا  شیپ  رگا  سپ  دور ، نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  ًاروف  دـیاب  دوش  ضراع  ضیح  ای  تبانج  لثم  ربکا  ثدـح  فاوط  ءانثا  رد  رگا  م - 
. دنک هداعا  ار  فاوط  لسغ  زا  سپ  دوب  مراهچ  رود 

[367]

. لسغ زا  لدب  ای  ءوضو  زا  لدب  دنک  ممیت  تسا  بجاو  لسغ ، وضو و  زا  دشاب  هتشاد  رذع  رگا  م - 

[368]

ممیت دیاب  رغصا  ثدح  يارب  هکلب  دنک ، ممیت  تسین  مزال  ربکا  ثدح  يارب  دش ، ضراع  رغصا  ثدح  و  لسغ ، زا  لدب  درک  ممیت  رگا  م - 
ممیت هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  نکل  تسا ، یفاک  لوا  ممیت  نامه  تسا  یقاب  شرذعو  هدـشن  لصاح  وا  يارب  ربکا  ثدـح  اتو  دـنک ،

 . دنکب مه  لسغ  زا  لدب 

[369]

ای دوش  گـنت  تقو  هک  یتقو  اـت  دـنک  ربـص  دوش  عفترم  لـسغ  اـی  ءوضو  زا  شرذـع  هک  دراد  دـیما  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  م - 
. دوش عطق  شدیما 

[370]
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مه ،و  دریگب ءوضو  تسین  مزال  دراذـگب و  نتـشاد  ءوضو  رب  انب  هن ، ای  تسا  هدـش  ضراع  ثدـح  هک  دـنک  کشو  هدوب  ءوضو  اب  رگا  م - 
. هدش ضراع  ثدح  هک  دنک  کش  هدوب و  كاپ  ربکا  ثدح  زا  رگا  نینچ 

[371]

دریگب و ءوضو  لوا  ضرف  رد  دیاب  هن  ای  هدرک  لسغ  ای  هن  ای  هتفرگ  ءوضو  هک  دنک  کشو  هدوب  ربکا  ای  رغـصا  ثدـح  هب  ثدـحم  رگا  م - 
. دنک لسغ  مود  ضرف  رد 

[372]

هن ای  دروآ  اج  هب  ار   ; نآ لسغ  اب  دـنک  کش  ای  هن  ای  هدروآ  اـج  هب  ار   ; نآ ءوضو  اـب  هک  دـنک  کـش  فاوط  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  رگا  م - 
. دنک لیصحت  تراهط  دیاب  دعب  لامعا  يارب  نکل  تسا ، حیحص  وا  فاوط 

[373]

دریگب و ءوضوو  دنک  اهر  ار  فاوط  تسا  مراهچ  رود  یمامت  زا  دعب  رگا  سپ  هن  ای  هتـشاد  ءوضو  هک  دـنک  کش  فاوط  ءانثا  رد  رگا  م - 
دـنک و مامت  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا  مراـهچ  رود  ندـش  ماـمت  زا  لـبق  رگا  و  دروآ ، اـج  هب  ار  فاوط  همتت  اـجنامه  زا 

. دنک هداعا 

[374]

ءوضو دیدجت  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا  حیحـص  شفاوط  ای  دراذگب  تراهط  ربانب  هک  دـش   ; هتفگ کش  رد  هک  ییاه   ; تروص مامت  رد  م - 
. دوشیم ادیپ  لاکشاو  هتشادن  لسغ  ای  ءوضو  دوش  مولعم  دعب  هک  تسا  نکمم  نوچ  دروآ ، اج  هب  لسغ  ًاءاجرو  دنک 

[375]

سپ دوربنوریب ، مارحلا  دجـسم  زا  ًاروف  دـیاب  هن  ای  سافن  ای  ضیح  ای  تبانج  زا  تسا  هدرک  لسغ  هک  دـنک  کـش  فاوط  ءاـنثا  رد  رگا  م - 
، ار فاوط  دنک  هداعا  لسغ  زا  دعب  ّالاو  دروآ ، اج  هب  ار  همتت  ددرگ و  رب  لسغ  زا  دعب  هدرک ، کش  هدوب و  هدرک  مامت  ار  مراهچ  طوش  رگا 

. دنک هداعا  زین  لوا  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و 

[376]

ندوب سویأم  اب  سپ  تسا ، فاوط  زا  نکمتم  ریغ  مکح  نآ  مکح  دـشابن  دوجوم  دـنک  ممیت  تسا  زیاـج  نآ  هب  هک  يزیچ  بآ و  رگا  م - 
فاوط زین  شدوخ  تسین  ءاسفن  ضئاحو و  بنج  رگا  هک  تسا  نآ  یبوجو  طاـیتحا  و  دریگب . بیاـن  دـیاب  ود ، نآ  زا  یکی  ندـش  ادـیپ  زا 

هب نیا  ربانب  دنک ،  فاوطو  دوش  مارحلا  دجـسم  دراو  دـناوتیم  تسا  مزال  وا  رب  هک  یئاهلـسغ  ندروآ  اج  هب  نودـب  هضاحتـسم  نوچو  دـنک 
یبابحتـسا طایتحا  فالخ  وا  يارب  زین  مارحلا  دجـسم  لوخد  هچرگ  دـنک ، لمع  دـیاب  دـش  ءاـسفن  ضئاـح و  بنج و  ریغ  رد  هک  یطاـیتحا 

. تسا

تساجن زا  سابلو  ندب  تراهط  - 3
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هراشا

. تساجن زا  تسا  سابلو  ندب  تراهط  موس - 

[377]

دناوخ زامن  ناوتن  نآ  اب  هک  يا  هماجو  مهرد  زا  رتمک  نوخ  لثم  هدـش -  وفع  زاـمن  رد  هک  یتاـساجن  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  م - 
رد سجنتم  زیچ  نتـشاد  هارمه  نینچمه  تسین  بجاو  بانتجا  دـنکیمن  قدـص  اهنآ  رب  بوث  هک  رتشگنا  لثم  يدراوم  رد  دـنک و  باـنتجا 

. درادن یعنام  فاوط  لاح 

[378]

. دنک ریهطت  تسین  مزال  دشاب  هتشاد  تقشم  نآ  ریهطت  رگا  حورج  حورق و  نوخ  رد  م - 

[379]

ای دـنک  ریهطت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درک  ضوع  ار  سابل  درک و  ریهطت  دوشیم  هک  يا   ; هزادـنا نآ  اـت  حورج  حورق و  نوخ  رد  م - 
. دنک ضوع  ار  هماج 

[380]

گنت تقو  هک  یطرـش  هب  دزادنیب  ریخأت  درک ، ریهطت  تقـشم   ; یب دوشب  اتار  فاوط  دزادـنیب  ریخأت  دـناوتیم  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 
. دوشن

[381]

حیحـص شفاوط  هک  تسا  نآ  رهظا  فاوط  لاح  رد  تساجن  هب  دنک  ادیپ  ملع  دـش  غراف  فاوط  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک و  فاوط  رگا  م - 
. تسا

[382]

نیا زا  شیپ  هک  دنادب  هچ  تسا  حیحـصو  دنک ، فاوط  لاح  نآ  اب  دناوتیم  تسا  سجن  شندب  ای  شـسابل  هک  دـشاب  هتـشاد  کش  رگا  م - 
ریهطت دیاب  هکلب  دنک  فاوط  لاح  نآ  اب  دناوتیمن  تسا  هدـش  ریهطت  هک  دـنادنو  هدوب  سجن  ًالبق  هک  دـنادب  رگا  نکل  دـنادن ، ای  هدوب  كاپ 

. دنک فاوطو  دنک 

[383]

دنک ریهطت  ار  ندـب  ای  هماجو  درادرب  فاوط  زا  تسد  هک  تسا  نآ  رهظا  دوش  ضراع  وا  سابل  ای  ندـب  هب  یتساجن  فاوط  نیب  رد  رگا  م - 
 . تسا حیحص  وا  فاوط  و  دنک ، مامت  اج  نامه  زا  ار  فاوط  و 
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[384]

لبق هلأسم  مکحارهاظ  هدش  لصاح  تساجن  لاح  نیا  رد  هک  دهدب  لامتحا  دنیبب و  دوخ  سابل  ای  ندب  رد  یتساجن  فاوط  نیب  رد  رگا  م - 
. دراد ار 

[385]

و دنک ، ریهطتو  دنک  اهر  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب  لوا  زا  وا  سابل  ای  ندب  هب  تساجن  هک  دنک  ادیپ  ملع  فاوط  نیب  رد  رگا  م - 
زا دعب  تروص  نیا  رد  و  دشکب ، لوط  دایز  ریهطت  رگا  ًاصوصخ  دنک  هداعا  ار  فاوط  نآ  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  فاوط  یهیقب  اج  نامه  زا 
هک نآ  نیب  تسین  یقرف  طایتحا  نیا  رد  و  دنک ، هداعا  زین  ار  فاوط  زامن  دنک و  هداعا  ار  فاوط  نآ  زا  سپو  دناوخب  ار  فاوط  زامن  مامتا ،

. تسا رتدیدش  طایتحا  مود  تروص  رد  هچرگ  نآ ، زا  لبق  ای  دنک  ادیپ  ملع  رود  راهچ  زا  دعب 

[386]

رهظا رب  انب  شفاوط  دـیآ  شدای  فاوط  زا  دـعب  دـیامن و  فاوط  اهنآ  اب  هدومن و  شومارف  ار  دوخ  سابل  ای  ندـب  تساـجن  تسا  هاـگره  م - 
. تسین مزال  فاوط  یهداعا  دنک و  هداعا  ار  فاوط  زامن  طقف  دیایب ، شدای  فاوط  زامن  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ، حیحص 

ندرک هنتخ   - 4

هراشا

طاـیتحا و  تسین ، اـه   ; نز رد  طرـش  نیا  لاـح  ره  هب  مارحا و  هن  تسا  فاوط  طرـش  هتبلا  هک  نادرم  قـح  رد  تسا  ندرک  هنتخ  مراـهچ - 
. دوش تاعارم  غلاب  ان  ياه   ; هچب هراب  رد  هک  تسا  نآ  بجاو 

[387]

رگا سپ  تسین ، حیحـص  وا  فاوط  یلو  تسا  حیحـص  وا  مارحا  دننک  مرحم  ار  وا  ای  دـننک  مارحا  هب  راداو  هدـشن  هنتخ  هک  ار  هچب  رگا  م - 
دننکهنتخ ار  وا  هک  نآ  رگم  دوشیم  لکـشم  وا  رب  نز  ندـش  لالح  طوحا  ربانب  تسا  لطاب  وا  ءاسن  فاوط  نوچ  دوش  جـح  مارحا  هب  مرحم 

. دنک فاوط  ات  دنریگب  وا  يارب  بیان  هک  نآ  ای  دنک  فاوط  ندش  هنتخ  زا  دعب  شدوخ  ای  دنهد  فاوطو 

[388]

. تسا حیحص  وا  فاوط  دیایب  ایندب  هدرک  هنتخ  هچب  رگا  م - 

تروع رتس  - 5

هراشا

فاوط یبصغ  رتاس  اب  سپ  هحابا ، نآ  رد  تسا  ربتعم  و  تسا ، لطاب  دـنک  فاوط  تروع  رتاس  نودـب  رگا  سپ  تسا ، تروع  رتس  مجنپ - 
. دنیامنب ار  رازگزامن  سابل  طیارش  تاعارم  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  بجاو ، طایتحا  ربانب  زین  رتاس  ریغ  یبصغ  سابل  اب  هکلب  تسین  حیحص 
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[389]

زا هک  دـهدن  لوط  ردـق  نآ  فاوط  ياهرود  نیب  رد  ینعی  دـنکب ، فاوط  رد  ار  هیفرع  تـالاوم  تاـعارم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  م - 
. دوش جراخ  فاوط  کی  تروص 

دوسألا رجح  هب  ادتبا  - 1

هراشا

. دوسالا رجح  هب  دنک  ءادتبا  هک  نآ  لوا - 

[390]

بجاو هکلب  دنک ، روبع  دوسالا  رجح  ءازجا  مامت  هب  هدـننک  فاوط  ندـب  ءازجا  مامت  هک  تسین  مزال  دوسالا  رجح  هب  ندرک  ءادـتبا  رد  م - 
. دنک متخ  اج  نامه  هب  دنک و  عورش  دشاب  نآ  ياج  ره  دوسالا ، رجح  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ 

[391]

ءادتبا زا  هچ  دوسالا ، رجح  هب  درک  متخو  درک  فاوط  هب  عورـش  دوسالا  رجح  زا  دوش  هتفگ  فرع  رد  هک  تسا  نآ  تسا  بجاو  هچنآ  م - 
دوسالا رجح  زا  لبق  یمک  فاوط  عورش  رد  هیملع  همدقم  باب  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  شرخآ  زا  هچ  شطسو  زا  هچ  دنک  عورش  نآ 

. درذگب نآ  زا  یمک  مه  نایاپ  رد  دنک و  تین 

[392]

شلوا هب  دـیاب  درک  عورـش  شلوا  زا  رگا  سپ  دـنک ، متخ  اج  نامه  هب  متفه  هرود  رد  دـیاب  درک  عورـش  هک  دوسالا  رجح  ياـج  ره  زا  م - 
. دوش متخ  اج  نامه  هب  دیاب  درک  عورش  رخآ  ای  طسو  زا  رگا  نینچ  مه  و  دوش . متخ 

[393]

عورش هسوسو ، نابحاص  ياهتقد  نودب  دوسالا ? رجح   ? تاذاحم زا  دننکیم ، فاوط  نیملسم  همه  هک  يروط  نامه  هب  دیاب  فاوط  رد  م - 
. دوش مامت  رود  تفه  ات  دننزب  رود  فقوت  نودب  رگید  ياهرود  رد  و  دننک ،

[394]

نیا و  دننک ، تسرد  ار  تاذاحم  هک  دنوریم  ولج  بقع و  دنتـسیایم و  دننزیم  هک  يرود  ره  رد  نادان  صاخـشا  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  م - 
. تسا مارح  یهاگ  تسا و  لاکشا  بجوم 

دوسألا رجح  هب  رود  ره  متخ  - 2
رود رد  دنک و  متخ  ار  رود  تفه  فقوت ، نودـب  ًافرع  هک  نیا  هب  دوشیم  لصاح  نیا  دوسالا و  رجح  هب  تسا  يرود  ره  ندومن  متخ  مود - 

. دننکب دیابن  ار  لاهج  ياهراک  و  دنک ، عورش  زاب  دتسیاب و  يرود  ره  رد  تسین  مزال  و  دوش ، متخ  هدرک  عورش  هک  اج  نامه  هب  متفه 
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پچ فرط  رد  هبعک  ندش  عقاو  - 3

هراشا

بجاو فاوط  رد  طـقف  هیفرع  تـالاوم  هتبلا  دوش و  عقاو  هدـننک   ; فاوـط پچ  فرط  رد  هبعک  یهناـخ  ندرک ، فاوـط  رد  هک  نآ  موـس - 
تروـص رد  ًـالثم  ناوـتیم  مه  بجاو  فاوـط  رد  نینچ   ; مه دـنزیمن ، یبحتـسم  فاوـط  هب  يررـض  تـالاوم  كرت  نیارب  اـنب  تـسا ، طرش 

. دنزیمن یفرع  تالاوم  هب  يررض  نیا  درک و  تحارتسا  فاطم  زا  جراخ  یتح  ترورض 

[395]

هیلع لیعامـسا  رجح  هب  ندز  رود  عقوم  رد  رگا  هکلب  دـهد ، رارق  پچ  هناـش  هب  اـتقیقح  ار  هناـخ  فاوط  تـالاح  ماـمت  رد  تسین  مزـال  م - 
دـشاب فراعتم  وحن  هب  ندز  رود  نکل  دوش  تشپ  هب  لئامتم  هناخ  رگا  یتح  درادـن ، عنام  دوش  جراخ  يردـق  پچ  فرط  زا  هناخ  مالـسلا  ;

. درادن لاکشا 

[396]

یتح دنز ، رود  فراعتم  روط  هب  رگا  درادن  یلاکشا  چیه  دوش  جراخ  هبعک  تاذاحم  زا  هناش  هناخ  ياه   ; هشوگب ندیسر  عقوم  رد  رگا  م - 
. دوش تشپ  هب  لئامتم  هناخ  رگا 

[397]

ار رایتخا  هدننک  فاوط  دوخو  دهد  فاوط  ار  وا  هک  دننکیم  راداو  ار  يرگید  طایتحا ، يارب  نانادان  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  یهاگ  م - 
لطاب فاوط  نیا  دهدیم ، رود  راشف  اب  رگید  صخش  نآ  ار  واو  دهدیم  وا  تسد  هب  هیکتو  دهدیم  يرگید  تسد  هبو  دنکیم ، بلس  دوخ  زا 

. دوب دنهاوخ  مارح  وا  رب  اهدرم  ای  اهنز  دروآ  اج  هب  روط  نیا  ار  ءاسن  فاوط  رگا  و  تسا ،

[398]

دیاب تسین و  ءانتعا  لباق  تسا و  فیعـض  یلیخ  هچرگ  دـشاب  پچ  فرط  هب  ًاتقیقح  فاوط  تالاح  ماـمت  رد  هناـخ  هک  نیا  هب  طاـیتحا  م - 
یملاع لقاع  صخـش  رگا  نکل  دننزب ، دننزیم  رود  نیملـسم  ریاس  هک  بیترت  نامه  هبو  دننک  زارتحا  نآ  زا  هسوسو  لها  لهاج و  صاخـشا 

فراعتم فـالخ  هک  يروط  هب  هبعک  ناـکرا  اـی  لیعامـسا  رجح  هب  ندیـسر  عقوم  رد  دـنک  پچ  ار  هناـش  يردـق  دـنک و  طاـیتحا  دـهاوخب 
. درادن عنام  دوشن  یئامن  تشگنا  بجومو 

[399]

هبعک هب  هدـننک  فاوط  يور  هک  نآ  لثم  دـش  فراعتم  فالخ  هب  ندز  رود  زا  يرادـقم  ناگدـننک  فاوط  تمحازم  یهطـساو  هب  رگا  م - 
. دریگب رس  زا  دنک و  ناربج  ار  رادقم  نآ  دیاب  درک  فاوط  بقع  بقع  ای  دش و  عقاو  شتشپ  ای  دش  عقاو 

[400]
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رگا دریگب ، رس  زا  ار  رود  نآ  دیاب  دنکیمن و  تیافک  دنداد  رودو  دندرب  دوخ  رایتخا  نودب  ار  ناسنا  تیعمج ، ترثک  یهطساو  هب  رگا  م - 
. هدوب وا  بچ  فرط  مه  هناخ  هچ 

[401]

اب ای  دنک  فاوط  هراوس  دناوتیم  دودب و  دناوتیم  دورب و  دنت  دناوتیم  دورب و  هتـسهآ  دناوتیم  درادن ، عنام  دورب  روط  ره  ندرک  فاوط  رد  م - 
. دورب يور  هنایم  روط  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  نکل  دنک ، فاوط  هخرچود 

لیعامسا رجح  ندرک  لخاد  - 4

هراشا

و تسا ، هبعک  یهناخ  هب  لصتم  هک  تسا  یلحم  لیعامـسا  رجح  و  فاوط ، رد  تسا  مالـسلا   ; هیلع لیعامـسا  رجح  ندرک  لخاد  مراهچ - 
. ددرگب زین  لیعامسا  رجح  رود  هدننک  فاوطدیاب 

[402]

. دنک هداعا  دیاب  و  تسا ، لطاب  شفاوط  درک  فاوط  نآ  لخاد  زا  دیدرگن و  لیعامسا  رجح  رود  رگا  م - 

[403]

. تشذگ هک  دراد  ار  فاوط  يدمع  لاطبا  مکح  دنکب  ار  راک  نیا  ادمع  رگا  م - 

[404]

. دراد ار  يوهس  لاطبا  مکح  دنکب  ار  راک  نیا  اوهس  رگا  م - 

[405]

هداعا و  دریگب ، رـس  زا  ار  رود  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درکن  ندز  رود  رد  لخاد  ار  لیعامـسا  رجح  اهرود  زا  یـضعب  رد  رگا  م - 
هک ییاج  نامه  زا  رود  نتفرگ  رـس  زا  هب  افتکا  هک  هنوگ  نامه  تسین ؛ مزـال  فاوط  یهداـعا  هک  تسا  نآ  رهاـظ  هچ  رگا  ار  فاوط  دـنک 

. تسین هجو  زا  یلاخ  هدش  رجح  لخاد 

[406]

لمع لبق  هلأسم  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دورب ، مالـسلا   ; هیلع لیعامـسا  رجح  راوید  يور  زا  اـهرود  زا  یـضعب  رد  یـسک  رگا  م - 
. تسا هتفر  راوید  يور  زا  هک  ییاجنآ  زا  ار  رود  ندرک  مامت  دنکیمن  تیافک  بجاو  طایتحا  هب  زین  ضرف  نیا  رد  و  دنک ،

میهاربا ماقم  هبعک و  هناخ  هناخ  نیب  فاوط  - 5

هراشا
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رگا اما  طایتحا  رب  انب  ناکما و  تروص  رد  فارطا . همه  زا  مالسلا   ; هیلع میهاربا  ترضح  ماقمو  هبعک  هناخ  نیب  تسا  فاوط  ندوب  مجنپ - 
زا فاوط  ، دشاب نارگید  تیذا  بجوم  ای  تمحز  ياراد  تیعمج  ماحدزا  لیلد  هب  رادقم  نیا  رد  فاوط  ًالثم  ای  دشاب  هتشاد  ترورـض  افرع 

دنهد و رییغت  ار  ماقم  یلعف  ناکم  رگا  تسا و  رتهب  تیب  هب  یکیدزن  ناگدننک و  فاوط  هب  لاصتا  تیاعر  هتبلا  درادن و  لاکـشا  ماقم  تشپ 
. تسا يزجم  لاح  ره  رد  هبعک  ناکم و  نآ  نایم  فاوط  درادن و  یعنام  دنربب  مارحلا  دجسم  ياهتنا  هب  ًالثم 

[407]

تسا و مالسلا   ; هیلع میهاربا  ماقمو  هناخ  نایم  هک  ار  یتفاسم  دوش  هظحالم  هک  تسا  نآ  دشاب  ماقمو  هبعک  نیب  فاوط  هک  نیا  زا  دارم  م - 
دشابن رترود  رادقم  نآ  زا  هدننک  فاوط  هبعک  هناخ  فارطا  یهمه  رد 

[408]

. دنک هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  شفاوط  دوش  شفاوط  رد  لخاد  مه  میهاربا  ماقم  هک  دنک  فاوط  میهاربا  ماقم  تشپ  زا  صخش  رگا  م - 

[409]

ار فاوط  هک  تسا  نآ  طوحاو  دـنک  مامت  ءزج  نامه  یهداعا  اب  ار  رود  نآ  دـیاب  دـنک  فاوط  ماقم  تشپ  زا  ار  اهرود  زا  یـضعب  رگا  م - 
. ءزج نامه  یهداعا  تیافک  تسین  دیعب  هکلب  دشابن ، مزال  هداعا  ًارهاظ  هچ  رگا  دنک  هداعا  مه 

[410]

. دوشیم هتساک  نآ  زا  رجح  رادقم  هک  اریز  دوشیم  گنت  فاوط  لحم  مالسلا   ; هیلع لیعامسا  رجح  فرط  رد  م - 

[411]

فاطم زا  دنک و  هداعا  ار  ءزج  نآ  هک  تسا  نآ  رهظا  دش  رود  ندز  رود  رد  هدنام  یقاب  رادقم  زا  رتشیب  لیعامـسا  رجح  بناج  زا  رگا  م - 
. دنزب رود 

دوش بوسحم  نآ  زا  هچنآ  هبعک و  زا  جورخ  - 6

هراشا

. تسا بوسحم  نآ  زا  هچنآ  هناخ و  زا  تسا  هدننک  فاوط  جورخ  مشش - 

[412]

دیاب هدـننک  فاوطو  تسا ، هبعک  یهناخ  ءزج  نآ  و  دـنیوگ ، ناورذاش ? ار   ; نآ هک  تسا  یگدـمآ  شیپ  کی  هناخ  راوید  فارطا  رد  م - 
. دهد رارق  لخاد  مه  ار   ; نآ

[413]
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لطاب هدز  رود  هک  رادقم  نآ  دنزب  رودو  دورب  ناورذاش  يالاب  نآ  ریغ  ای  تیعمج  ترثک  یهطساو  هب  لاوحا  زا  یـضعب  رد  یـسک  رگا  م - 
. دنک هداعا  دیاب  و  تسا ،

[414]

بحتـسم طایتحا  هچرگ  دـناسریمن  ررـض  فاوطب  و  تسا ، زئاج  تسا  ناورذاش  هک  ییاـجنآ  رد  نتـشاذگ  هبعک  هناـخ  راوید  هب  تسد  م - 
. تسا نآ  كرت 

[415]

طاـیتحا هچرگ  دـناسریمن  ررـض  فاوط  هب  و  تسا ، زئاـج  مالـسلا   ; هیلع لیعامـسا  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  فاوط  لاـح  رد  م - 
. تسا كرت  رد  بحتسم 

فاوط زامن  تابحتسم 
دمح زامن ، زا  سپ  و  دناوخب ، ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  لوأ  تعکر  رد  دمح  زا  دعب  تسا  بحتـسم  فاوط  زامن  رد 

: دیوگب دیامن و  لوبق  بلط  ملاع  دنوادخ  زا  دتسرفب و  دمحم  لآو  دمحم  رب  تاولصو  هدروآ  اج  هب  ار  یهلإ  يانث  و 
یَـضْرَی َو  یِّبَرُّبُِحی  اَم  َیلِإ  ُدْـمَْحلا  َیِهَْتنَی  یَّتَح  اَهِّلُک  ِِهئاَمْعَن  یَلَع  اَـهِّلُک  ِهِدـِماَحَِمب  هّلل  ُدْـمَْحلا  یِّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  ـال  یِّنِم و  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ?

.? ِیلَمَع ِّكَز  َو  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َو  یِّنِم  ْلَّبَقَت  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
: تسا رگید  تیاور  رد  و 

َو ََکلوُسَر  ُّبُِحی  َو  َکُّبُِحی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو  َكَدوُدُح  يَّدَـعَتَأ  ْنَأ  ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللا  ََکلوُسَر ص  ِیتَیِعاَوَط  َو  َكاَّیِإ  ِیتَیِعاَوَِطب  ِینْمَحْرا  َّمُهَّللا  ?
.? َنیِِحلاَّصلا َكَداَبِع  َو  َکَتَِکئالَم 

: تفگیم نینچ  هتفر و  هدجس  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  مالسلا   ; هیلع قداص  ترضح  هک  تسا  تایاور  زا  یضعب  رد  و 
ِیتَیِـصاَن َْکیَدَـی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  ٍءْیَـش  ِّلُک  َدـَْعب  ُرِخآْالا  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوَءْالا  ًاّقَح  ًاّقَح  َْتنَأ  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  ًاّقِر  َو  ًادُّبَعَت  ََکل  یِهْجَو  َدَجَـس  ?

.? َكُْریَغ َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  ُعَفْدَی  َو ال  یِسْفَن  یَلَع  ِیبُونُِذب  ٌّرِقُم  یِّنِإَف  ِیل  ْرِفْغاَف  َكُْریَغ  َماَظِْعلا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیل  ْرِفْغاَف  َكِدَِیب 
. دشاب هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نینچ  هیرگ  زا  ترضح  نآ  كرابم  يور  هدجس ، زا  دعب  و 

ندز طوش  تفه  - 7

هراشا

. رتدایز هن  رتمک و  هن  دنزب  رود  هعفد  تفه  ینعی  طوش  تفه  هک  نآ  متفه - 

[416]

رگا تسا  لطاب  شفاوط  دروآ  اج  هب  رتشیب  ای  دروآ و  اج  هب  رود  تفه  زا  رتمک  دـنک  دـصق  لوا  زا  هدـننک  فاوط  دـمع ، يور  زا  رگا  م - 
دوشتفتلم رود  تفه  مامتا  زا  لبق  رگا  تسا  هدرک  يدصق  نینچ  تلفغ  ای  وهـس  ای  لهج  يور  زا  هک  یـسک  و  دنک ، مامت  رود  تفه  هب  هچ 

. تسا حیحص  شفاوط  دنک  مامت  رود  تفه  هب  و 
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[417]

رهو هدرک  ار  دصق  نیا  هک  اجنآ  زا  ندروآ ، رتمک  ای  ندروآ  رتدایز  دصق  هب  ددرگ  رب  ندروآ  رود  تفه  دـصق  زا  فاوط  ءانثا  رد  رگا  م - 
هک تسا  نآ  طایتحا  و  دوشیم . لطاب  فاوط  لصا  دروآ  رتدایز  دـصق  نیا  اب  رگا  و  دـنک ، هداعا  دـیاب  تسا و  لطاب  هدرک  لمع  نیا  هب  هچ 

. دیامن هداعا  دعب  دنک و  لماک  ار  شفاوط 

[418]

مدـق رود  کی  دـشاب و  بجاو  فاوط  نآ  رود  تفه  هک  دـشاب  نآ  شدـصق  نکل  دروآ  اج  هب  رود  تشه  هک  دـنک  دـصق  لوا  زا  رگا  م - 
. تسا حیحص  وا  فاوط  دشاب  رگید  دصقم  ای  كربت  يارب  هناخ  رود  ندز 

[419]

دروایب ار  بجاو  رود  تفه  هک  دنک  دصق  تسا و  بحتسم  رود  تفه  هک  روط  نامه  تسا  بحتسم  زین  رود  کی  هک  دنک  نامگ  رگا  م - 
. تسا حیحص  وا  فاوط  دروایب  نآ  لابند  مه  بحتسم  رود  کی  و 

[420]

شفاوط دروآ  اج  هب  رود  تشه  تسا  هناگادج  یبحتـسم  زین  رود  کی  هک  نآ  لایخ  هب  تسارود  تفه  هک  بجاو  فاوط  زا  دعب  رگا  م - 
. تسا حیحص 

[421]

رگا و  دـنک ،  مامتا  ار   ; نآ تسا  بجاو  دـمع  يور  زا  رود  کـی  زا  رتشیب  اـی  رتمک  اـی  رود  کـی  هچ  بجاو  فاوط  زا  دـنک  مک  رگا  م - 
مکحو بجاو ، طایتحا  هب  تشذـگ -  مراهچ  لصف  لـئاسم  ردـهک  هدرک ?  كرت  ادـمع  ار  فاوط  هک  تسا  یـسک  مکح  شمکح  دـنکن 

. تسا ملاع  مکح  هلأسم  هب  لهاج 

[422]

. دیآیم هک  تسا  فاوط  عطق  مکح  شمکح  دوش  توف  تالاوم  هک  دنک  يراک  فاوط  زا  ندرک  مک  زا  دعب  رگا  م - 

[423]

هک یتروص  رد  ار  فاوط  دنک  مامت  اجنامه  زا  هک  تسا  نآ  يوقا  دشاب  هدرک  فصن  زا  زواجت  رگا  سپ  دنک  مک  فاوط  زا  اوهس  رگا  م - 
. تسا هداعا  مامتا و  بجاو  طایتحا  ّالاو  دشاب ، هدرکن  ریثک  لعف 

[424]

مامتب وهس . دراوم  یهمه  رد  طایتحا  كرت  تسین  راوازس  نکل  دیامن ، هداعا  ار  فاوط  هدرکن ، فصن  زا  زواجتو  هدرک  مک  اوهـس  رگا  م - 
. ندرک هداعا  صقان و  فاوط  ندرک 
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[425]

رگا ددرگرب و  شدوخ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دوخ  نطو  هب  تعجارم  زا  دـعب  رگم  ار  فاوط  تسا  هدرک  صقاـن  هک  دوشن  رکذـتم  رگا  م - 
. دریگب بئان  تعجارم ، دوب  لکشم  ای  تسناوتن 

[426]

، فاوط ود  نیب  هک  نآ  نودب  دروآ  مه  لابند  رگید  فاوط  اب  ار  بجاو  فاوط  تسین  زئاج  ینعی  تسین  زئاج  نارق  بجاو ، فاوط  رد  م - 
. تسا هورکم  بحتسم  فاوط  رد  و  دوش ، هلصاف  فاوط  زامن 

[427]

رد لخاد  ، دـهد رارق  رگید  فاوط  ءزج  ار  هدایز  هک  دـشاب  نآ  شدـصق  فاوط و  رب  رود  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  ار  يرود  دـنک  دایز  رگا  م - 
هدایز دصق  نآ  يانثا  رد  ای  لوا  فاوط  يادتبا  زا  رگا  تسا  دمع  تروص  هلئسم  ضرف  نوچ  و  تسا . مارح  هک  تسا  فاوط  ود  نایم  نارق 

. تسا لطاب  لوا  فاوط  تبرق ، دصق  یشمت  مدع  لیلد  هب  دنک ،

[428]

هداعا ار  لوا  فاوط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  هدرک  هدایز  دـصق  فاوط  ءانثا  رد  ای  هتـشاد  دـصق  لوا  زا  رگا  قباس  ضرف  رد  م - 
تحـص يوقا  دروآ  ار  هدایز  لوا ، فاوط  لابند  هب  دش و  ثداح  وا  يارب  رگید  فاوط  ندروآ  اج  هب  دصق  ندش ، مامت  زا  دعب  رگا  و  دنک ،

. تسا هداعا  بحتسم  طایتحا  و  تسا ، لوا  فاوط 

[429]

ای رود  کـی  رگا  و  تسا ،  حیحـص  شفاوطو  ار  نآ  دـنک  عطق  تسا  رود  کـی  زا  رتمک  رگا  سپ  رود  تفه  رب  دـنک  داـیز  اوهـس  رگا  م - 
زا لبق  زامن  تعکر  ودو  بجاو  ای  بحتـسم  نییعت  نودـب  تبرق  دـصق  هب  دـنک  مامت  ار  رگید  رود  تفه  هک  تسا  نآ  طوحا  تسا  رتداـیز 

فاوط ای  لوا  فاوط  يارب  دنک  نییعت  هک  نآ  نودب  دـهد  رارق  هضیرف  يارب  ار  لوا  تعکر  ودو  دـناوخب ، یعـس  زا  دـعب  تعکر  ودو  یعس 
. تسا مود 

[430]

طوحا و  سفن ، شهاوخ  درجم  هب  رذع و  نودب  تسا  بجاو  فاوط  عطق  تهارک  يوقا  رذع و  نودـب  ار  هلفان  فاوط  عطق  تسا  زئاج  م - 
. دروخب مه  هب  هیفرع  تالاوم  ات  دنک  ار  هیقب  كرت  هک  يروط  هب  دنکن  عطق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، نآ  ندرکن  عطق 

[431]

، دـنک هداعا  دـعب  دـنک و  مامت  ار  فاوط  دـشاب  هدروآ  اج  هب  رود  راهچ  رگاهک  تسا  نآ  طوحا  درک  عطق  ار  فاوط  رذـع  نودـب  رگا  م - 
. دروخب مهب  هیفرع  تالاوم  هک  نداد  هلصاف  دایز  لثم  یتح  دشاب  هدروآ  اج  هب  یفانم  هک  تسا  یتروص  رد  نیاو 
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[432]

. تسا حیحص  شفاوط  دنک  مامتو  ددرگ  رب  رگا  دشاب  هدرواین  اج  هب  یفانم  دنک و  عطق  ار  فاوط  رگا  م - 

[433]

رود راهچ  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  رایتخا  یب  ثدـح  ای  ضیح  ای  ضرم  لثم  دـش  ادـیپ  نآ  مامتا  يارب  يرذـع  فاوط  نیب  رد  رگا  م - 
رد لوا  ضرف  رد  بحتـسم  طایتحا  و  دنک ، هداعا  ار  فاوط  هدوب  نآ  زا  لبق  رگا  دنک و  مامت  اج  نامه  زا  ددرگرب و  رذع  عفر  زا  دعب  هدوب 

. دیامن هداعا  دنک و  مامتا  هک  تسا  نآ  ضیح  ریغ 

[434]

لمح ار  وا  تسا  نکمم  رگا  دـش  گـنت  تقو  هک  نآ  اـت  دروآ  اـجب  تسناوتن  هدرک  عطق  ار  فاوط  ضرم  رطاـخ  هب  هک  یـصخش  رگا  م - 
مامتا زا  لبق  رذع  یهطـساو  هب  فاوط  كرت  هچنانچ  تروص  ره  رد  و  دـنریگب . وا  يارب  بیان  تسین  نکمم  رگا  و  دـنهد ، فاوط  دـننک و 

. دیامن كرادت  ار  هدنام  یقاب  رادقم  هدوب  نآ  زا  دعب  رگا  دنک و  هداعا  ادتبا  زا  ار  فاوط  هدوب  مراهچ  رود 

[435]

رود راهچ  زا  دعب  رگا  سپ  دناوخب ، زامن  دنک و  اهر  ار  فاوط  تسا  بجاو  دوش  گنت  بجاو  زامن  تقو  تسا و  فاوط  لوغـشم  رگا  م - 
. دنک هداعا  ّالاو  دنک ، مامت  ار  فاوط  اج  نامه  زا  درک  اهر 

[436]

اج ره  زا  و  بجاو ، زامن  تلیضف  تقو  هب  ندیسر  ای  تعامج  زامن  هب  ندیسر  ياربار  فاوط  دنک  عطق  تسا  بحتسم  هکلب  تسا  زئاج  م - 
كرت طایتحا  نیا  تسین  راوازـسو  دنک ، لمع  لبق  هلأسم  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنک ، مامتا  زامن  زا  دعب  اج  نامه  زا  درک  عطق 

. دوش

[437]

دنک کش  ای  هن  ای  هدروآ  اج  هب  رود  تفه  زا  رتدایز  ار  فاوط  اـیآ  هک  دـنک  کـش  نآ  زا  فارـصناو  فاوط  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  رگا  م - 
. دوشن كرت  طایتحا  تسین و  لاکشا  زا  یلاخ  مود  تروص  رد  نکل  تسا ، حیحص  شفاوط  دنکن و  ءانتعا  هن  ای  هدروآ  اج  هب  رتمک 

[438]

ثدـحم ای  هدرک  فاوط  تسار  فرط  زا  هک  دـهدب  لامتحا  ًالثم  هن  ای  ار  نآ  هدروآ  اج  هب  حیحـص  هک  دـنک  کش  فاوط  زا  دـعب  رگا  م - 
نآ زا  دشاب و  فاوط  لحم  رد  زاب  هچ  رگا  تسا  حیحص  شفاوطو  دنکن ، انتعا  هدرک  فاوط  مالسلا   ; هیلع لیعامسا  رجح  لخاد  زا  ای  هدوب 

. هصیقنو هدایز  یب  دشاب  مولعم  ندوب  رود  تفه  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدشن  رگید  ياهراک  لوغشم  ای  هدشن  فرصنم  اج  ;

[439]
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شفاوط دنکن و  کش  هب  ءانتعا  رتدایز ، ای  رود  تشه  ای  هدز  رود  تفه  هک  دنک  کش  دش  متخ  دوسالا  رجح  هب  هک  رود  رخآ  رد  رگا  م - 
. تسا حیحص 

[440]

لطاب شفاوط  متـشه  ای  تسا  متفه  رود  دـنزیم  رود  ار  هچنآ  هک  دـنک  کش  رود  ندـش  ماـمتو  دوسـالا  رجح  هب  ندیـسر  زا  لـبق  رگا  م - 
. تسا

[441]

. تسا لطاب  وا  فاوط  تسا ، راک  رد  هصیقن  ياپ  هچ  ره  تفه و  شش و  نایم  دنک  کش  نآ  ءانثا  ای  رود  رخآ  رد  رگا  م - 

[442]

. تسا حیحص  شفاوط  و  دراذگ ، لقا  ربانب  اهرود ، ددع  رد  دنک  کش  بحتسم  فاوط  رد  رگا  م - 

[443]

. دنک ظفح  ار  ددع  هک  دنک  راداو  ار  یسک  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنکن و  شکش  هب  ءانتعا  اهرود  ددع  رد  کشلا  ریثک  صخش  م - 

[444]

. دراد ار  کش  مکح  درادن و  رابتعا  اهرود  ددع  رد  نامگ  م - 

[445]

هداعا ار  یعس  نآ  زا  سپو  دنک  فاوط  دنک و  اهر  دیاب  هدرواین  اج  هب  فاوط  هک  دمآ  شدای  دش و  هورمو  افص  نیب  یعس  لوغشم  رگا  م - 
. دنک

[446]

دنک لیمکت  هدرک  صقان  هک  اج   ; نامه زا  ار  فاوط  ددرگرب و  دیاب  هدروآ  اج  هب  صقان  ار  فاوط  هک  دمآ  شدای  یعـس  لاح  رد  رگا  م - 
هدروآ اج  هب  رود  راهچ  زا  رتمک  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  تسا ، حیحص  شیعـسو  فاوط  دروآ و  اج  هب  ار  یعـس  یهمتت  ددرگ  ربو 

. دنک هداعا  دنک و  مامت  هداد  ماجنا  راب  راهچ  زا  رتمک  ار  یعس  رگا  نینچ  مه  و  دیامن ، هداعا  دنک و  مامت  ار  فاوط 

[447]

سافن ضیح و  ای  تبانج  لاح  اب  رگا  روط  نیمه  و  تسا ، لطاب  شفاوط  دروآ  اج  هب  ءوضو  یب  ار  فاوط  ًالهج  ای  اتلفغ  اـی  اوهـس  رگا  م - 
. دروآ اج  هب 

[448]
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. تسا حیحص  ود  ره  فاوط  دنک  فاوط  دصق  زین  شدوخ  دهد و  فاوطو  دنک  لمح  ار  یلفط  ای  ضیرم  یسک  رگا  م - 

[449]

لوغشم فاوط  لاح  رد  تسا  بحتسمو  دراد  تهارک  نکل  درادن  لاکشا  ندناوخ  رعـشو  ندومن  هدنخو  ندرک  ملکت  فاوط  لاح  رد  م - 
. دشاب نآرق  توالتو  ادخ  رکذو  اعد 

[450]

ار تروص  یهحفـص  دنک و  هاگن  راسی  نیمی و  هب  تسا  زیاج  هکلب  دشاب  ولج  فرط  هدننک  فاوط  يور  فاوط  لاح  رد  تسین  بجاو  م - 
. دنک مامتا  اج  نامه  زا  ددرگرب  دسوبب و  ار  هناخ  دنک و  اهر  ار  فاوط  دناوتیم  و  دنک ، هاگن  بقع  هب  هکلب  دنادرگرب 

[451]

ردق نآ  دیابن  یلو  دـنک ، مامتا  اج  نامه  زا  دـعب  دـشکب و  ازارد  ای  دنیـشنب  تحارتسا  یگتـسخ و  عفر  يارب  فاوط  نیب  رد  تسا  زئاج  م - 
هدوب فصن  ماـمتا  زا  لـبق  هچناـنچ  دروخ  مه  هب  هیفرع  تـالاوم  هک  تسـشن  ردـق  نآ  رگا  و  دروخب ، مه  هب  هیفرع  تـالاوم  هک  دـهد  لوط 

. دنک هداعا  سپس  مامتا و  ار  فاوط  اطایتحا  هدوب  نآ  زا  دعب  رگا  دیامن و  هداعا  ادتبا  زا  ار  نآ  تسا ،

فاوط تابجاو  هقرفتم  لئاسم 

[452]

دنامن یفخم  دشاب و  فراعتم  وحن  هب  دـشاب و  قداص  تیب  فاوط  هک  دـنک  تکرح  يروط  دـیاب  لیعامـسا  رجح  لباقم  رد  فاوط  رد  م - 
. درک فاوط  نآ  جراخرد  دیاب  دنچ  ره  تسین  تیب  زا  لیعامسا  رجح  هک 

[453]

عارذ و شش  تسیب و  تفاسم  هک  هناخ  میهاربا و  ماقم  نیب  دح  رد  فاوط  دیاب  تولخ  تقو  رد  ولو  طایتحا  ربانب  ناکما و  تروص  رد  م - 
عنام روبزم  دـح  جراخ  رد  فاوط  تولخ ، تقو  رد  ولو  ناکما  مدـع  تروص  رد  دـنکیمن و  تیافک  دـح ، نآ  زا  رترود  دـشاب و  تسا  مین 

. برقالاف برقالا  تاعارم  اب  درادن 

[454]

ار مدق  دنچ  نامه  دندرب ، رایتخا   ; یب ار  وا  هک  نیا  لثم  دمآ  شیپ  یلاکـشا  فاوط  زا  مدق  دنچ  رد  ًالثم  ادـخ  هناخ  فاوط  رد  هاگ  ره  م - 
هن دریگب  رـس  زا  ار  مدق  دنچ  نامه  طقف  دیاب  ینعی  دراد . لاکـشا  دـنک ، عورـش  فاوط  دـصق  هب  دوسالا  رجح  زا  رگا  دریگب و  رـس  زا  دـیاب 

. دنک هداعا  ادتبا  زا  ار  رود  نآ  هکنآ 

[455]
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دنک فاوط  رایتخا  هب  شدوخو  دهد  ماجنا  حیحص  ار  فاوط  دیاب  تسا و  مزال  رادقم  نآ  هداعا  دنربب ، ار  وا  رایتخا  یب  فاوط  رد  رگا  م - 
راشف رثا  رد  هک  تسین  نیا  ندـش  رایتخا   ; یب زا  روظنم  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـیامن  فاوط  تولخ  تقو  رد  دـیاب  تسین  نکمم  هچنانچ  و 

. تسا حیحص  شفاوط  درادن و  ررض  دراد   ; یمرب دوخ  رایتخا  هب  ار  اهمدق  رگا  تروص  نیا  رد  هکلب  دورب  رتدنت  تیعمج 

[456]

راشف رثا  رد  ای  دریگ  ماجنا  تروص  نیا  هب  فاوط  زا  یتمسق  دوش و  هناخ  هب  تشپ  تیعمج  ماحدزا  راشف و  رثا  رد  فاوط  لاح  رد  رگا  م - 
ددرگرب دناوتیمن  رگا  دوش و  هداعا  هدوب ، رایتخا  نودب  ای  هناخ  هب  تشپ  هک  فاوطزا  يرادقم  دیاب  دنربب  ولج  يرادقم  ار  صخش  تیعمج ،

. دیامن كرادت  اج   ; نآ زا  دسرب و  دنک  هداعا  ار  فاوط  اج   ; نآ زا  دیاب  هک  یئاج  هب  ات  دورب  فاوط  دصق  نودب  تیعمج  اب 

[457]

. دنکیمن ادیپ  لاکشا  شفاوط  دشاب  هتشاد  هارمه  هدادن  سمخ  لوپ  فاوط ، لاح  رد  یجاح  رگا  م - 

[458]

لیعامـسا رجح  لخاد  زا  ار  طوش  تفه  زا  طوش  دنچ  جح  ای  هرمع  فاوط  رد  هک  دـیمهف  عتمت  جـح  لامعا  ماجنا  زا  سپ  یـسک  رگا  م - 
هداعا ار  فاوط  . تسین هجو  زا  یلاخ  مه  فاوط  زامن  هداعا  هتبلا  دـنک و  هداـعا  ار  طوش  دـنچ  نآ  دـیاب  تسا و  حیحـص  وا  جـح  هدز ، رود 

. دنک

[459]

رگا ضیح ، طئارـش  اب  هدید ، نوخ  دعب  بش  هداد و  ماجنا  ار  زامن  فاوط و  یکاپ ، داقتعا  هب  هدـید و  کل  تداع  مایا  ریغ  رد  هک  ینز  م - 
کش رگا  تسین و  حیحص  شزامن  فاوط و  تسا و  هدوب  ضیح  هدشن ، عطق  هدوب و  جرف  نطاب  رد  نوخ  کل ، ندید  زا  دعب  هک  دنک  نیقی 

فاوط و دیاب  تسا و  حیحص  وا  جح  وا  تروص  رد  تسا و  حیحـص  شلامعا  تسا و  هدوبن  ضیح  هدش ، عطق  نوخ  هک  دنک  نیقی  ای  دراد 
. دروآ اج  هب  زین  هدرفم  یهرمع  کی  جح ، زا  دعب  اطایتحا  تقو  قیض  تروص  رد  هدوب  هرمع  رد  رگا  دنک و  هداعا  ار  زامن 

فاوط زامن  تابجاو 

[460]

. حبص زامن  لثم  دناوخب  زامن  تعکر  ود  هرمع  فاوط  ندش  مامت  زا  دعب  تسا  بجاو  م - 

[461]

زا دـعب  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتـسمو  هدجـس ، ياـه   ; هروس رگم  دـناوخب  تساوـخ  هک  يا   ; هروـس ره  اـب  ار  فاوـط  زاـمن  دـناوتیم  م - 
. دناوخب ار  نورفاکلا ? اهیا  ای  لق   ? هروس مود  تعکر  رد  و  دناوخب ، ار  دحا ? هّللا ;  وه  لق   ? هروس ? ، ? دمح ?

[462]

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


. رهظ زامن  لثم  هتسهآ  ای  حبص  زامن  لثم  دناوخب  دنلب  ار  فاوط  زامن  تسا  زئاج  م - 

[463]

هداعا دـیاب  و  تسا ، زامن  نالطب  بجوم  دربن . نیب  زا  ار  زامن  تروص  هک  يا   ; هزادـنا هب  يّورت  زا  دـعب  فاوط  زامن  تاعکر  رد  کـش  م - 
. تسا يواسم  هیموی  زامن  اب  زامن  نیا  ماکحا ، رد  و  دنک . طایتحا  لاعفارد  نظ  رد  و  تاعکر ، رد  نظ  رابتعا  تسین  دیعب  و  دنک ،

[464]

. دنک زامن  هب  یفرع  تردابم  فاوط  زا  دعب  هک  تسا  نآ  يوقا  م - 

[465]

طایتحا دنهد و  رییغت  مارحلا  دجسم  رد  ار  میهاربا  ماقم  ناکم  ًالامتحا  رگا  یتح  دوش  عقاو  میهاربا  ماقم  دزن  زامن  نیا  هک  تسا  بجاو  م - 
نکمم هچ  ره  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش و  عقاو  هبعک  هناخ  وا و  نیب  تسا  ماقم  هک  یگنـس  هک  دروآ  اـج  هب  ماـقم  تشپ  هک  تسا  نآ  بجاو 

. دنک نیریاس  اب  تمحازم  هک  يروط  هب  هن  نکل  دتسیاب ، رت  کیدزن  دشاب 

[466]

، دایز يرود  یهطساو  هب  دنکیم  زامن  ماقم  دزن  دوش  هتفگ  هک  يروط  هب  دتسیاب  ماقم  تشپ  تسناوتن  تیعمج  يدایز  یهطـساو  هب  رگا  م - 
. دناوخیم زامن  ماقم  دزن  دوش  هتفگ  هک  یئاج  رد  دروآ  اج  هب  بناج  ود  زا  یکی  رد 

[467]

هـس رگا  و  ماقم ، تشپ  بناج و  ود  نایم  زا  دنکب  ار  رت  کیدزن  هظحالم  دـیاب  دروآ  اج  هب  ار  ماقم  دزن  بناج  ود  رد  دـشن  نکمم  رگا  م - 
چیه نکلو  ماقم  هب  دنشاب  تشپ  زا  رت  کیدزن  فرط  ود  رگا  و  تسین ، یفاک  فرط  ود  رد  و  دناوخب ، زامن  تشپ  رد  دنشاب ، يواسم  فرط 
زامن کی  دـناوخب و  ماقم  تشپ  رد  زامن  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  تشپ  هب  ءافتکا  ندوب  زئاـج  تسین  دـیعب  دـشابن  ماـقم  دزن  مادـک 

هدـشن گنت  تقو  هک  یتقو  ات  ماقم  تشپ  رد  ناکما  تروص  رد  تسا  زامن  یهداـعا  طوحا  و  يرت ،  ; کـیدزن هظحـالم  اـی  فرط  کـیرد 
. یعس يارب 

[468]

هک دنا   ; هتفگ هکلب  رایتخا ، لاح  رد  هچ  رگا  دروآ  اج  هب  دهاوخب  هک  مارحلا  دجـسم  ياج  ره  رد  ار  بحتـسم  فاوط  زامن  تسا  زئاج  م - 
. تسا لمأت  لحم  فاوط  زامن  يدمع  كرت  یلو  دنک . كرت  ادمع  دناوتیم  ار   ; نآ

[469]

رد هک  يروتسد  نامه  هبو  دروآ  اج  هب  میهاربا  ماقم  رد  دمآ  شدای  هک  تقو  ره  دیاب  دنک  شومارف  ار  بجاو  فاوط  زامن  یـسک  رگا  م - 
. دیامن لمع  هدش  رکذ  بجاو  فاوط  زامن 
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[470]

تعکر ود  ددرگربو  دنک  اهر  ار  یعـس  اج   ; نامه زا  دـیایب  شدای  هورمو  افـص  نیب  یعـس  نیب  رد  دـنک و  شومارف  ار  فاوط  زامن  رگا  م - 
. دنک مامت  اج   ; نامه زا  ار  یعس  نآ  زا  دعب  دناوخب  ار  زامن 

[471]

رگا دشابن  مزال  ًارهاظ  اهنآ  یهداعا  هدرک  لمع  دنک  لمع  دـیاب  زامن  زا  دـعب  هک  ار  لامعا  ریاسو  هدرک  شومارف  ار  زامن  هک  یـصخش  م - 
. تسا هداعا  رد  یبابحتسا  طایتحا  هچ 

[472]

دروآ اج  هب  ار  زامن  دمآ  شدای  اج  ره  دیاب  هدرک  شومارف  ار  زامن  هک  یصخش  يارب  زا  دشاب  لکـشم  مارحلا  دجـسم  هب  نتـشگرب  رگا  م - 
. دروآ اج  هب  نآ  لحم  رد  ار  زامن  ددرگرب و  تسین ، لکشم  وا  يارب  نتشگرب  رگا  اما  دشاب  رگید  رهش  رد  هچ  رگا 

[473]

? ةالـص  ? باتک رد  هک  يوحن  هب  دـنک  اضق  ار   ; نآ هک  وا  گرزب  رـسپ  رب  تسا  بجاو  دریمب  درواین و  اج  هب  ار  زاـمن  نیا  یـسک  رگا  م - 
. تسا هدش  هداد  لیصفت 

[474]

. وا اب  تسا  کیرش  دش  رکذ  یسان  يارب  هک  ماکحا  رد  هلأسم  هب  لهاج  م - 

[475]

هب ار  یهلا  فیلکت  هک  دنک  تسرد  یسک  شیپ  ار  بجاو  ياهرکذ  تئارق و  دریگب و  دای  ار  دوخ  زامن  هک  یفلکم  ره  رب  تسا  بجاو  م - 
وا زامن  رگا  دنا   ; هتفگ یـضعب  نوچ  دـنک ، حیحـصت  ار  زامن  دـیاب  دورب  جـح  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  اصوصخ  دروآ ، اج  هب  حیحـص  روط 

ادیپ همذ  تئارب  مالسالا  ۀجح  زا  لوق  نیا  هب  هک  نآ  رب  هوالع  سپ  تسا ، لطاب  زین  جح  نینچ  مه  و  تسا ، لطاب  وا  یهرمع  دشابن  تسرد 
. دوشن لالح  وا  رب  تشذگ  هک  یئاهزیچ  نز و  لثم  دوب  هدش  مارح  وا  رب  مارحا  رد  هک  ییاهزیچ  تسا  نکمم  دنکیمن 

[476]

یفاک دروآ و  اج  هب  شدوخ  دـناوتیم  هک  یبیترت  ره  هب  ار  زاـمن  دـیاب  دریگب  داـی  ار  بجاو  ياـهرکذ  اـی  تئارق  تساوتن  یـصخش  رگا  م - 
ادـتقا یلداع  صخـش  هب  میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـنک ، وا  نیقلت  ار  زامن  هک  دراـمگب  ار  یـسک  تسا ، نکمم  رگا  و  تسا ،

. تسین یفاک  زین  نتفرگ  بئان  هچنانچ  دنکن  تعامج  زامن  هب  افتکا  نکل  دنک ،

[477]

بجوم دـناوخب  فاوط  زامن  رگا  هک  بجاو  زاـمن  تقو  اـی  دـنک  تمحازم  هک  نآرگم  دـناوخ  دوشیم  تاـقوا  همه  رد  ار  فاوط  زاـمن  م - 
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. دناوخب ار  هیموی  زامن  لوا  دیاب  سپ  دوش  هیموی  توف 

[478]

هک وحن  ره  هب  ار  زاـمن  دـش  گـنت  تقو  اـت  زاـمن  بجاو  رکذ  تئارق و  نتفرگ  داـی  رد  درک  هحماـسم  یتـالابم  یب  يور  زا  یـسک  رگا  م - 
تـسا نکمم  رگا  و  دنک ، لمع  روتـسد 476  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسا ، راک  تیـصعم  نکل  تسا ، حیحـص  دناوخی و  دـیاب  دـناوتیم 

. دنک وا  نیقلت  هک  دنک  راداو  ار  یسک 

[479]

ماحدزا عقوم  رد  صوصخب  تسا  زیاج  مارحلا  دجسم  ياج  ره  رد  هکلب  دشاب  میهاربا  ماقم  دزن  رد  تسین  مزال  یبابحتـسا  فاوط  زامن  م - 
. دنیامنب ار  جاجح  ریاس  تاعارم  تسا  بسانم 

یعس تابحتسم 
رس و هب  دماشایب و  ار   ; نآ دشکب و  بآ  ولد  ود  ای  کی  هتفر  مزمز  هاچ  دزن  هب  یعـس  زا  شیپ  فاوط و  زامن  زا  غارف  زا  دعب  تسا  بحتـسم 

: دیوگب دزیرب و  دوخ  مکش  تشپ و 
.? مْقُس َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  َو  ًاعِساَو  ًاقْزِر  َو  ًاِعفاَن  ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ?

لد و یمارآ  اب  دوش و  هجوتم  افص  يوس  هب  تسا  دوسالارجح  يذاحم  هک  يرد  زا  تسا  بحتسم  و  دیایب ، دوسالا  رجح  دزن  هب  نآ  زا  سپ 
دروآ و اج  هب  ار  یهلإ  يانث  دمح و  دـیامن و  ور  تسا  وا  رد  دوسالا  رجح  هک  ینکر  هب  دـنک و  رظن  هبعک  هناخ  هب  هتفر و  افـص  يالاب  ندـب 

:? دیوگب ار  راکذأ  نیا  هاگ   ; نآ دروایب  رطاخ  هب  ار  یهلإ  ياهتمعن 
َُهل َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  هّللا  َّالِإ  ـَه  لِإ آال  . ? هبترم تفه  هّللا ?ُ;  ـَّالِإ  ـَه  لِإ آـال   ? هبترم تفه  هّلل  ُدْـمَْحلا  . ? هبترم تفه  ُرَبْکَأ ، هّللَا 

سپ دتـسرفب ، دـمحم  لآو  دـمحم  رب  تاولـص  سپ  هبترم . هس  ٌریِدَـق ?. ٍءْیَـش  ِّلُـک  یَلَع  َوُه  َو  ُتوُمَی  ـال  ٌّیَح  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْـمَْحلا 
: دیوگب سپ  هبترم . هس  ِمئاَّدلا .  ِّیَْحلا  هّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا  هّلل  ُدْمَْحلا  َو  اَنالْوَأ  اَم  یَلَع  هّلل  ُدْـمَْحلا  َو  اَناَدَـه  اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  هّللا  : ? دـیوگب

سپ هبترم . هس  نوُکِرْـشُْملا ? َهِرَک  َْول  َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاَّیِإ  ّالِإُُدبْعَن  ُُهلوُسَر ال  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  هّللا  َّالِإ  ـَه  لِإ آال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ?

.? ةَرِخآْالا َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنیِقَْیلا  َو  َۀَِیفاَْعلا  َو  َْوفَْعلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : ? دیوگب
? ِراَّنلا َباَذَع  اَِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخآْالا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  َّمُهَّلل  : ? دیوگب سپ  هبترم . هس 

. هبترم دص  هّللا ?ِ;  َناَْحبُـس  . ? هبترم دص  هّلل  ُدْمَْحلا  . ? هبترم دـص  هّللا ?ُ;  َّالِإ  ـَه  لِإ آال  . ? هبترم دـص  ربکأ ? هّللا ;  : ? دـیوگب سپ  هبترم . هس 
ْكِرَاب َّمُهَّللا  ُهَدْحَو  ُهَدْحَو  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو  َباَزْحَءْالا  َبَلَغ  َو  ُهَْدبَع  َرَـصَن  َو  ُهَدْعَو  َزَْجنَأ  ُهَدْحَو  هّللا  َّالِإ  ـَه  لِإ آال  : ? دیوگب سپ 
? َکُّلِظ ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهَّللا  ِِهتَشْحَو  َو  ِْربَْقلا  ِۀَْملُظ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِتْوَْملا  َدَْعب  اَم  ِیف  َو  ِتْوَْملا  ِیف  ِیل 
ُعیِضَی يِذَّلا ال  َمیِحَّرلا  َنَمْحَّرلا   ; هّللا ِ ُعِدْوَتْسَأ  : ? دیوگب سپ  ملاع . دنوادخ  هب  ار  دوخ  لامو  لهأو  سفنو  نید  ندرپس  دنک  رارکت  رایسب  و 

.? ۀَْنتِْفلا َنِم  ِینْذِعَأ  َو  ِِهتَِّلم  یَلَع  ِینَّفََوت  َو  َکِِّیبَن  ِۀَّنُس  َو  َِکباَتِک  یَلَع  ِیْنلِمْعَتْسا  َّمُهَّللا  ِیلْهَأ  َو  ِینیِد  َو  یِسْفَن  ُهُِعئاَدَو 
رگا دیامن و  هداعا  ار  اعد  زابو  دیوگب  ریبکت  راب  کی  سپ  دنک ،  رارکت  هبترم  ود  ار  قباس  ياعد  سپ  هبترم . هس  ُرَبْکَأ ? هّللَا  : ? دـیوگب سپ 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دیامن و  هبعک  هب  ور  هک  تسا  بحتسم  و  دناوخب . دناوتیم  هک  ردق  ره  دهد  ماجنا  دناوتن  ار  لمع  نیا  مامت 
ْلَعْفَت ْنِإ  َکَّنِإَفُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِیب  ْلَْعفا  َّمُهَّللا  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ِةَرِفْغَْملِاب  َّیَلَع  ْدُعَف  ُتْدُـع  ْنِإَف  ُّطَق  ُُهْتبَنْذَأ  ٍْبنَذ  َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ?

َّمُهَّللا ال ِینْمَحْرا  ِِهتَمْحَر  َیلِإ  ٌجاَتُْحم  اَنَأ  ْنَم  اَیَف  َِکتَمْحَر  َیلِإ  ٌجاَتُْحم  اَنَأ  َو  ِیباَذَـع  ْنَع  ٌِّینَغ  َْتنَأَف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإ  َو  ِینْمَحَْرت  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَـم  ِیب 
ٌلْدَع ال َوُه  ْنَم  اَیَف  َكَرْوَج  ُفاَخَأ  َو ال  ََکلْدَع  یِقَّتَأ  ُتْحَبْـصَأ  ِینِْملْظَت  َْمل  َو  ِیْنبِّذَُـعت  ُُهلْهَأ  اَنَأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَف  ُُهلْهَأ  اَنَأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت 
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.? ِینْمَحْرا ُروُجَی 
.? َِکتَمْحَِرب ِراَّنلا  َنِم  ِینْذِعَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُُهِلئاَن  ُدَْفنَی  َو ال  ُُهِلئاَس  ُبیِخَی  ْنَم ال  اَی  : ? دیوگب سپ 

نییاپ افص  زا  هک  یماگنه  دهد و  لوط  ار  افـص  رب  نداتـسیا  دوش  دایز  وا  لام  دهاوخب  هک  سک  ره  تسا  هدش  دراو  فیرـش  ثیدح  رد  و 
: دیوگب دوش و  هبعک  هناخ  هجوتم  دتسیاب و  مراهچ  هلپ  رب  دیآیم 

ّالِإ َّلِظ  َمْوَی ال  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهَّللا  ِهِْکنَـض  َو  ِهِْقیَـض  َو  ِِهتَْملُظ  َو  ِِهتَـشْحَو  َو  ِِهَتبْرُغ  َو  ِِهتَْنِتف  َو  ِْربَْقلا  ِباَذَـع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ?
.? َکُّلِظ

ْنَم اَی  ِْوفَْعلِاب  َیلْوَأ  َوُه  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلِاب  َرَمَأ  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلا  َّبَر  اَی  : ? دیوگب درادرب و  دوخ  رمک  يور  زا  ار  مارحا  دور و  نییاپ  مراهچ  هلپ  زا  سپ 
.? َِکتاَضْرَم َو  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْدُدْرا  ُدیَِعب  اَی  ُبیِرَق  اَی  ُمیِرَک  اَی  ُداَوَج  اَی  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  ِْوفَْعلا  یَلَع  ُبِیُثی 

دوردنت و رتش  دننام  تسا  ناراطع  رازاب  لحم  هکیئاج  ات  اجنآ  زا  دور و  هار  هنایم  هرانم  هب  ات  افص  زا  دیامن و  یعـس  هدایپ  تسا  بحتـسم  و 
تعجارم بیترت  نامه  هب  زین  نتـشگرب  تقو  رد  دور و  هنایم  زین  هورم  هب  اـت  اـجنآ  زا  دـیامن و  دـنت  هلمجلا  یف  ار  دـح  نیا  دـشاب  راوس  رگا 

: دیوگب هنایم  هرانم  هب  دسریم  هک   ; یماگنه رد  تسا  بحتسم  تسین و  هلوره  اهنز  يارب  زا  دیامن و 
ِینِدـْها َو  ُمَرْکَءْالا  ُّزَعَءْـالا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَت  اَّمَع  ْزَواََـجت  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُرَبْکَأ  هّللا  َو   ; هّللا ِ ِمِْسب  ?

َلَمَع ُلَبْقَی  ْنَم  اَـی  ِیلَمَع  ْلَّبَقَتَف  ِیتَُّوق  َو  ِیلْوَح  َکـِب  َو  ِییْعَـس  َکـَل  َّمُهَّللا  یِّنِم  ْلَّبَقَت  َو  ِیل  ُهْفِعاَـضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِإ  َّمُهَّللا  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل 
.? نیِقَّتُْملا

: دیوگب تشذگ  ناراطع  رازاب  لحم  زا  هک  نیمه  و 
.? ْتنَأ ّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِدوُْجلا  َو  ِءاَمْعَّنلا  َو  ِمَرَْکلا  َو  ِلْوَّطلا  َو  ِّنَْملا  اَذ  اَی  ?

رکذ هک  یبیترت  هب  ار  اجنآ  ياهاعد  دـناوخب  دروآ و  اج  هب  افـص  رد  هک  ار  هچنآ  دروآ  اجبو  نآ  يالاب  دورب  دیـسر  هورم  هب  هک  یماگنه  و 
.? َْوفَْعلا َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  ِْوفَْعلا  یَلَع  ُبِیُثی  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلِاب  َیلْوَأ  َوُه  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلِاب  َرَمَأ  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلا  َّبَر  اَی  َّمُهَّللا  : ? دیوگب نآ  زا  سپ  و  دش .

: ار اعد  نیا  دناوخبو  دنک  رایسب  اعد  یعس  لاح  رد  دراداو و  هیرگب  ار  دوخو  دنک  ششوک  ندرک  هیرگ  رد  تسا  بحتسم  و 
.? َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  ِیف  ِۀَّیِّنلا  َقْدِص  َو  ٍلاَح  ِّلُک  ِیف  َِکب  ِّنَّظلا  َنْسُح  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ?

یعس تابجاو 

[480]

. دنفورعم هوک  ود  هک  هورمو  افص  نیب  دنک  یعس  فاوط  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  تسا  بجاو  م - 

[481]

. افص هب  ددرگرب  هورم  زاو  هورم  هب  دورب  افص  هوک  زا  هک  تسا  نآ  یعس  زا  دارم  م - 

[482]

طوش کی  نتفر  هورم  هب  افص  زا  هک  ینعم  نیا  هب  دنیوگ ، طوش  هبترم  ره  هب  هک  دشاب  هبترم  تفه  هورمو  افص  نیب  یعس  تسا  بجاو  م - 
. تسا طوش  کی  زین  نتشگرب  افص  هب  هورم  زا  تسا و 

[483]

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


هداعا دیاب  دیمهف  تقو  ره  دنک  عورـش  هورم  زا  رگا  و  دوش ، متخ  هورم  هب  متفه  رود  رد  دیاب  دـنک و  عورـش  افـص  زا  لوا  تسا  بجاو  م - 
. دنک عورش  افص  زا  دریگب و  رس  زا  دیاب  دمهفب  یعس  نیب  رد  رگا  و  دنک ،

[484]

وحنب روط  نامه  دورب و  هوک  يور  هک  یتروص  رد  و  دنک ، یعس  هب  عورش  اجنآزا  افص و  لوا  ءزج  زا  دنک  ءادتبا  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 
. دنکیم تیافک  دنک  یعس  فراعتم 

[485]

. تسا لضفا  نتفر  هار  نکل  رذع  اب  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  لمحم ، يور  ربو  هراوس  تسا  زئاج  هورم  افص و  نیب  ام  یعس  رد  م - 

[486]

. تسا ثدح  زا  تراهط  تاعارم  طوحا  هچ  رگ  تسین  ربتعم  یعس  رد  تروع  رتس  ثبخو و  ثدح  زا  تراهط  م - 

[487]

نآ زامن  فاوط و  زا  دـعب  دـیاب  دروآ  اج  هب  اهنآ  زا  شیپ  ادـمع  رگا  و  دروآ ، اج  هب  نآ  زامن  فاوطو و  زا  دـعب  ار  یعـس  تسا  بجاو  م - 
. دنک هداعا  ار  ;

[488]

نتسنادن يور  زا  رگا  تسا  نینچ  مه  دنک و  هداعا  ار   ; نآ هک  تسا  نآ  يوقا  فاوط  رب  ار  یعـس  درادب  مدقم  یـشومارف  يور  زا  رگا  م - 
. درادب مدقم  هلأسم 

[489]

. تسا لطاب  شیعس  هورم  هب  ای  دورب  افص  هب  فراعتم  ریغ  هار  زا  رگا  سپ  دشاب ، فراعتم  هار  زا  نتشگربو  نتفر  تسا  بجاو  م - 

[490]

طوحا هچ  رگا  دنک  یعس  تسا  زئاج  هقبط  ره  زا  دشاب  هوک  ود  نیب  تاقبط  مامتو  دننک  هقبط  دنچ  ای  هقبط  ود  ار  هورمو  افـص  نیب  رگا  م - 
. هدوب فراعتم  لوا  زا  هک  تسا  یهار  نامه  زا  یعس 

[491]

یعس طوحأو  رهاظلا ، یلع  تسا  حیحص  دش  عقاو  ودنآ  نیب  یعسو  دوب  راد  هشیرهورمو  افص  هوکو  دش  تسرد  ینیمز  ریز  هقبط  رگا  م - 
. تسا ینیمز  يور  هقبط  زا 
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[492]

ای دورب  بقع  بقع  رگا  سپ  دشاب ، نآ  هب  هجوتم  افـص  هب  ور  نتفر  تقوو  اجنآ ، هب  هجوتم  هورم  فرط  هب  نتفر  تقو  رد  تسا  بجاو  م - 
. درادن لاکشا  رس  تشپ  هب  یهاگ  هکلب  تسار  پچ و  هب  ندرک  هاگن  نکل  تسا ، لطاب  دورب  دنک و  هورم  ای  افص  فرط  هب  ار  ولهپ 

[493]

نیب ندیباوخ  ای  نتسشن  تسا  زئاج  روط  نیمه  و  هورم ،  ای  افص  رب  ندیباوخ  ای  نتسشن  یگتـسخ ، عفرو  تحارتسا  تهج  هب  تسا  زئاج  م - 
. يوقا ربانب  دشاب  هتشاد  يرذع  تسین  مزال  یگتسخ و  عفر  يارب  اهنآ 

[494]

بش ات  دزادنیب  ریخأت  رذع  نودب  تسا  زئاج  و  اوه ، یمرگ  فیفخت  ای  یگتسخ  عفر  يارب  نآ  زامن  فاوط و  زا  یعس  ریخأت  تسا  زئاج  م - 
. تسا نتخادنین  ریخأت  رد  طایتحا  هچرگ 

[495]

. ضرم لیبق  زا  رذع  نودب  ادرف  ات  نتخادنا  ریخأت  تسین  زئاج  م - 

[496]

. دروایب یلاعت  يادخ  نامرف  يارب  صلاخ  تین  اب  ار   ; نآ دیاب  تسا و  تادابع  زا  یعس  م - 

[497]

. تشذگ فاوط  رد  هک  تسا  نانچ  وهس  ای  دمع  يور  زا  نآ  كرت  مکح  تسا و  نکر  فاوط  لثم  یعس  م - 

[498]

. تشذگ فاوط  رد  هک  یلیصفت  هب  تسا  نآ  ندش  لطاب  بجوم  دمع  يور  زا  هبترم  تفه  رب  یعس  رد  ندرک  دایز  م - 

[499]

اهر ار  دـئاز  هک  تسا  نآ  رتهب  و  تسا ، حیحـص  وا  یعـس  رتشیب  ای  هبترم  کی  زا  رتمک  هچ  یعـس  رب  دـنک  دایز  یـشومارف  يور  زا  رگا  م - 
. دناسرب هبترم  تفه  هب  ار  نآ  دناوتب  هک  تسین  دیعب  هچرگ  دنک ،

[500]

وا يارب  هدرک و  تعجارم  دوخ  نطو  هب  رگا  و  دـیایب ، شداـی  تقو  ره  دـنک  ماـمتا  ار   ; نآ تسا  بجاو  اوهـس  دـنک  مک  ار  یعـس  رگا  م - 
. دریگب بئان  دیاب  دراد  تقشم  ای  دناوتیمن  رگا  و  دنک ، تعجارم  دیاب  درادن  تقشم 
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[501]

زا دعب  رگا  و  دریگب ، رس  زا  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروایب ، درک  شومارف  ار  هیقب  درک و  یعـس  هبترم  کی  زا  رتمک  رگا  م - 
تـسا نآ  طایتحا  نکل  دنک ، مامت  ار  یعـس  اج   ; نامه زا  تسا  زئاج  دـناسرب  هبترم  تفه  هب  درک  شومارف  رتشیب  ای  هبترم  کی  ندرک  مامت 

. دریگب رس  زا  دنک و  مامت  هدرکن  مامت  ار  هبترم  راهچ  رگا  هک 

[502]

. مارحا هطساو  هب  دوب  هدش  مارح  هچنآ  وا  رب  دوشیمن  لالح  یعس  ندرک  مامتاب  م - 

[503]

نآ زا  دـعب  دـش و  جراخ  مارحا  زا  هدـش  مامت  هرمع  لامعأ  هک  نیا  ناـمگ  هب  سپ  عتمت  یهرمع  رد  ار  یعـس  ضعب  درک  شومارف  رگا  م - 
. دنک حبذ  هرافک  يارب  واگ  کی  هک  تسا  نآ  يوقا  و  دنک ، مامت  ار  یعسو  ددرگرب  تسا  بجاو  درک  نانز  اب  یکیدزن 

[504]

هب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درک  نانز  اب  یکیدزن  نآ  زا  دـعب  درک و  ریـصقت  عتمت و  یهرمع  رد  ار  یعـس  ضعب  درک  شومارف  رگا  م - 
دنک عتمت  هب  قحلم  زین  ار  عتمت  یهرمع  ریغ  رد  یعـس  مکح  ود  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـنک ، لمع  قباس  هلأسم  روتـسد 

. مامتا هرافک و  رد 

[505]

دـش فرـصنمو  دش  غراف  لمع  زا  هک  نآ  زا  دعب  دنک  کش  رگا  و  دنکن ، ءانتعا  ریـصقت  زا  دعب  اهدمآو  تفر  ددع  رد  دـنک  کش  رگا  م - 
، دـنک مامتا  دـهدیم  صقن  لامتحا  هچنآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  کش  هب  ندرکن  ءانتعاو  مامتا  رب  يراذـگ  اـنب  نوچ 
رد هک  دنک  مامتا  ددرگ و  رب  هک  ار  یعـس  تسا  هدرک  كرت  یتجاح  يارب  ادمع  هک  دشاب  نیا  رد  نتـشاذگ  صقان  رد  کش  رگا  اصوصخ 

. دنکن ءانتعا  هدشن  صقان  دنادیم  دراد و  هدایز  رد  کش  رگا  و  تسین ، دیعب  مامتا  بوجو  تروص  نیا 

[506]

روط نیمه  و  تسا ، حیحـص  شیعـس  دنکن و  ءانتعا  دنک  نآ  ندروآ  تسرد  رد  کش  يرود  ره  زا  ای  یعـس  زا  ندش  غراف  زا  دعب  رگا  م - 
. دنکن ءانتعا  دنک  شیپ  ءزج  ندروآ  اج  هب  حیحص  رد  کش  دمآو  تفر  نیب  رد  رگا 

[507]

زا لبق  رگا  و  دنکن ، ءانتعا  هن  تفه و  نیب  دنک  کش  هک  نیا  لثم  رتدایز  ای  هدرک  دمآ  تفر و  هعفد  تفه  هک  دنک  کش  هورم  رد  رگا  م - 
تفه زا  رتمک  هب  هک  یکش  ره  تسا  نینچ  مه  و  تسا ، لطاب  وا  یعـس  ارهاظرتمک  ای  تسا  تفه  رود  نیا  هک  دنک  کش  هورم  هب  ندیـسر 

. اذکه راهچ و  ود و  ای  هس  کی و  نیب  کش  لثم  دریگب ، قلعت 
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[508]

هب ملاع  رگا  ندروآ ، رب  يراذگ  انب  تسین  دیعب  هن  ای  تسا  هدرک  یعس  هک  درک  کش  دعب  زور  دروآ و  اج  هب  يزور  رد  ار  فاوط  رگا  م - 
، تسا نآ  ندروآ  رد  بجاو  طایتحا  ّالاو  دنکن  انتعا  دوخ  کش  هب  دزادنیب  ریخأت  دعب  زور  ات  رذع  نودب  دـیابن  هک  هتـسنادیم  هدوب و  هلأسم 

. دنک یعس  تسین  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دنک  کش  ریصقت  زا  دعب  هک  نآ  رگم 

[509]

کی ار  تشگربو  تفر  یلو  هدرک  عورـش  افـص  زا  تین  نیمه  ابو  دنک  یعـس  هورم  افـص و  نیب  هبترم  تفه  دیاب  هتـسنادیم  هک  یـسک  م - 
یعـس نامه  تیافک  يوقا  هچ  رگا  دـنک  هداعا  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدومن  یعـس  هبترم  هدراهچ  هجیتن  رد  هدرک و  باـسح  هبترم 

. تسا

[510]

دوش عقاو  بش  رد  یعس  یفرع ، ریخأت  نودب  رگا  دهدیم  ماجنا  بش  ار  یعس  دروآیم و  اج  هب  ار  زامن  فاوط و  رهظ ، زا  دعب  هک  یـسک  م - 
. تسا تیافک  يوقا  هچ  رگا  دزادنین  ریخأت  بش  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  درادن و  عنام 

[511]

. تسین زیاج  تسا ، هورم  وافص  نیب  هک  تسین  زرحم  رگا  یناقوف  هقبط  رد  یعس  م - 

ریصقت ماکحا 

[512]

نآ رتهب  و  دنزب ، ار  شیر  ای  براش  ای  رس  يوم  زا  يردق  ای  اهنخان  زا  يردق  ینعی  دنک ، ریصقت  درک  یعس  هک  نآ  زا  دعب  تسا  بجاو  م - 
مارح هکلب  دنکیمن  تیافک  ریصقت  رد  رـس  ندیـشارتو  تسا ، طایتحا  قفاوم  هکلب  دنزب ، يردق  يوم  زا  و  دنکن ، نخان  ندزب  افتکا  هک  تسا 

. تسا

[513]

هرمع ندش  لطاب  بجوم  دنک  ایر  رگا  دروایب و  ادخ  تعاطا  ریغ  دـصق  زا  یلاخ  كاپ و  تین  اب  دـیاب  تسا و  تادابع  زا  زین  لمع  نیا  م - 
. دنک ناربج  هک  نآ  رگم  دوشیم  شا  ;

[514]

طایتحا و  دنفسوگ ، کی  هیدف  تسا  بحتسمو  تسا  حیحص  شا   ; هرمع ددنبب  ار  جح  مارحا  هک  یتقو  ات  دنک  شومارف  ار  ریـصقت  رگا  م - 
. دهدب هیدف  هک  تسا  نآ 

[515]
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طایتحا و  دوش ، دارفا  جح  وا  جح  ًارهاظ  يوقا و  ربانب  دوشیم  لطاب  وا  هرمع  جـح ، هب  نتـسب  مارحا  ات  دـنک  كرت  ار  ریـصقت  ادـمع  رگا  م - 
. دنک هداعا  ار  جح  دعب  لاس  رد  دروآ و  اجب  هدرفم  یهرمع  دارفا  جح  ندرک  مامت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بجاو 

[516]

 . دروآ اج  هب  ًاءاجر  ار   ; نآ زامن  فاوط و  دنک  طایتحا  دهاوخب  رگا  و  تسین ، بجاو  ءاسن  فاوط  عتمت  یهرمع  رد  م - 

[517]

مارحا یهطـساو  هب  وا  رب  دوب  هدش  مارح  هچ  ره  رـس  ندیـشارت  زا  ریغ  هب  وا  رب  دوشیم  لالح  درک  ریـصقت  مرحم  صخـش  هک  نآ  زا  دعب  م - 
. نز اب  یکیدزن  یتح 

عتمت جح  هرمع و  نیب  ماکحا  ریصقت و  هقرفتم  لئاسم 

[518]

لغب ریز  يوم  ندرک  هاتوک  هب  ءافتکا  دـشاب و  يا   ; هلیـسو ره  هب  تسا  ندرک  هاـتوک  نازیم ، هکلب  تسین  یفاـک  وم  ندـنک  ریـصقت ، رد  م - 
. تسا رس  يوم  ای  براش  ای  شیر  ندیچ  ای  نخان  نتفرگ  ریصقت ، رد  طوحا  تسا و  لکشم  نآ  وحنو 

[519]

هدرفم یهرمع  تحـص  دـندروآ  اج  هب  رگا  دوش و  هدروآ  اج  هب  هدرفم  یهرمع  دـیابن  عتمت  جـح  زا  لبقو  عتمت  یهرمع  ماـجنا  زا  دـعب  م - 
. دوشیمن داجیا  یلاکشا  عتمت  جح  هرمع و  يارب  یلو  تسا  لاکشا  لحم 

[520]

یمرب دـنوریم و  هدـج  هب  دـنوشیم و  جراخ  هکم  زا  هک  هعفد  ره  دنـشاب  هدروآاـج  هب  هدرفم  یهرمع  رگا  جـح  ياـه   ; ناوراـک همدـخ  م - 
تروص رد  رگم  دـنوش  جراخ  هکم  زا  دـیابن  طایتحا  رباـنب  دـنا   ; هدروآ اـج  هب  عتمت  یهرمع  رگا  یلو  دـنوش  مرحم  تسین  مزـال  دـندرگ  ;

. جح مارحا  هب  دنمرحم  هک  یلاح  رد  تجاح 

دارفِا هب  عتمت  جح  لدبت 

[521]

دروایب اجب  هرمع  تساوخیم  رگا  هک  يروط  هب  دش  هکم  دراو  تقو  رید  يرذع  یهطـساو  هب  تسا  هتـسب  هرمع  مارحا  هک  یـصخش  رگا  م - 
هدرفم یهرمع  نآ  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  و  دارفإ ، جح  هب  دنک  لودع  دیاب  درذگب ، هک  تشاد  فوخ  ای  تشذـگیم  تافرع  هب  فوقو  تقو 

. تسا مالسالا  ۀجح  زا  یفاک  حیحص و  وا  جح  دروآ و  اج  هب 

[522]
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ات دـنامب  تساوخیم  رگا  دروآ و  اج  هب  فاوط  تساوتن  ساـفن  اـی  ضیح  یهطـساو  هب  دـش  دراو  هکم  هب  یتقو  تسب و  مارحا  ینز  رگا  م - 
. دنک لمع  دیاب  دش  هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  درذگب  تافرع  هب  فوقو  تقو  هک  تشاد  نآ  سرت  دوش  كاپ 

[523]

ددنبب و دارفا  جح  مارحا  هکم  رد  دیاب  دشاب  گنت  مه  تقو  هدوب و  يرذع  یهطساو  هب  مارحا  نتـسبنو  دش  هکم  دراو  مارحا  نودب  رگا  م - 
. دنک لمع  قباس  روتسد  هب 

[524]

نآ بجاو  طاـیتحا  عتمت ، یهرمع  زا  هدـش  گـنت  تقو  هدرک و  لـطاب  ار  دوـخ  هرمع  هتـسبن و  مارحا  تهج   ; یب دـمع و  يور  زا  رگا  م - 
. دنک هداعا  ار  جح  رگید  لاس  رد  و  هدرفم ، یهرمع  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  دارفا  جح  هک  تسا 

[525]

ات تسا  هجحلا  يذ  هاـم  مهن  رهظ  زا  هک  تسا  هفرع  يراـیتخا  فوـقو  هب  ندیـسرن  فوـخ  شیپ ، ياـه   ; هلأـسم رد  تقو  یگنت  زا  دارم  م - 
. بورغ

[526]

و دروآ ، اج  هب  دارفا  جح  دنک و  دارفا  هب  لودع  تسا  گنت  تقو  دـید  هکم  هب  دورو  زا  سپو  دروآیم  اج  هب  بحتـسم  جـح  هک  یـسک  م - 
. تسین بجاو  وا  رب  هدرفم  یهرمع 

[527]

رکذ هلأسم 524  رد  هک  يروتسد  هب  دیاب  دش  گنت  تقو  ات  تخادنا  ریخأت  ادمع  بجاو و  جح  زا  عتمت  مارحا  هب  دش  مرحم  هک  یـسک  م - 
. دیامن لمع  دش 

[528]

فوقو هب  دروآ  اـج  هب  عـتمت  یهرمع  دـهاوخب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  نتـسب  مارحا  تقو  رد  تسا و  عـتمت  جـح  وا  هفیظو  هک  یـسک  م - 
حیحص شلمع  دروآ و  اج  هب  هدرفم  یهرمع  نآ  زا  سپ  و  دروآ . اج  هب  ار   ; نآ دارفا و  جح  هب  دوش  مرحم  لوا  زا  دناوتیم  دسریمن  تافرع 

. تسا

مارحِا تابجاو 

[529]

. عتمت جح  يارب  ددنبب  مارحا  هرمع ، لامعا  ندش  مامت  زا  دعب  هک  فلکم  رب  تسا  بجاو  م - 
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[530]

دیاب مارحا  زا  لبق  و  دوشیم ، مرحم  دیوگب  دش  رکذ  هرمع  مارحا  رد  هک  يروط  هب  ار  بجاو  ياه   ; کیبلو ار  عتمت  جح  دـنک  تین  رگا  م - 
لطاب وا  مارحا  هفیظو  فـالخ  رب  تین  اـی  تین  مدـع  تروص  رد  تسا و  مزـال  عون  نییعت  اـما  تسین  مزـال  هجو  نییعت  تین  رد  دـنک و  تین 

. دیامن كرت  ًالامجا  ار  تامرحم  هک  دنک  دصق  اطایتحا  نینچ   ; مه و  تسا ،

[531]

. تسا لمع  نالطب  بجوم  ءایر  و  دشاب ، دنوادخ  تعاطا  يارب  صلاخ  دیاب  تین  م - 

[532]

. دش رکذ  هرمع  مارحا  رد  هکتسا  وحن  نامه  نتفگ  کیبل  نتسب و  مارحا  تیفیک  م - 

[533]

 . بیترت نامه  هب  دراد  هرافک  تشاد  هرافک  هچنآو  تسا ، مارح  مه  مارحا  نیا  رد  دش  نایب  مارحا  تامرحم  رد  هک  یئاهزیچ  مامت  م - 

[534]

تقو نآ  زا  دزادـنیب و  ریخأـت  دـناوتیم  دـسرب  هفرع  يراـیتخا  فوقو  هب  مارحا  زا  دـعب  دـناوتب  هک  یتـقو  اـت  و  تسا ، عسوم  مارحا  تقو  م - 
. دزادنیب بقع  دناوتیمن 

[535]

یتجاح رگا  و  تجاح ، نودب  دوشن  جراخ  هکم  زا  دـیدرگ  لحم  دـش و  غراف  عتمت  یهرمع  زا  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 
دوش مرحم  تسین  يزاین  دراد ، مارحا  يارب  ییاـناوت  یفاـک و  تقو  تشگزاـب . زا  سپ  دـنادب  هک  یتروص  رد  دـمآ  شیپ  نتفر  نوریب  يارب 

. ددرگرب جح  لامعا  يارب  مارحا  نامه  هبو  دور  نوریب  جح و  مارحا  هب  دوش  مرحم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادن . نانیمطا  رگا  یلو 

[536]

. تسا حیحص  شلمع  دروآ  اج  هب  جح  تسب و  مارحا  تشگرب و  نکل  هکم  زا  تفر  نوریب  مارحا  نودب  تجاح و  نودب  رگا  م - 

[537]

. تسا طوحا  هکلب  هیورت  زور  رد  نتسب  مارحا  تسا  بحتسم  م - 

[538]

هکمرد هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  زاس ،  ; هزات ياه   ; هلحم رد  هچ  رگ  دـشاب  هک  عضوم  ره  تسا  هکم  رهـش  جـح ، مارحا  لـحم  م - 
. دوش عقاو  مالسلا   ; هیلع لیعامسا  رجح  ای  مالسلا   ; هیلع میهاربا  ماقم  رد  تسا  بحتسم  زین  دوش و  مرحم  میدق 
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[539]

هب دـشن  نکمم  رگا  و  ددـنبب ، مارحاو  هکم  هب  ددرگرب  تسا  بجاو  تافرع ، ینم و  هب  دور  نوریبو  ار  نتـسب  مارحا  دـنک  شومارف  رگا  م - 
. دوش مرحم  تسه  هک  اج  نامه  زا  رگید  رذع  ای  تقو  یگنت  هطساو 

[540]

شدای رگا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  ًارهاظ و  تسا  حیحـص  شجح  لامعا ، یمامت  زا  دعب  رگم  هتـسبن  مارحا  هک  دیاین  شدای  رگا  م - 
. دنک هداعا  دعب  لاس  رد  ار و  جح  دنک  مامت  ددنبب و  مارحا  لامعا  زا  ندش  غراف  زا  لبق  ای  رعشم  تافرع و  هب  فوقو  زا  دعب  دمآ 

[541]

. هتسبن مارحا  یشومارف  یهطساو  هب  هک  تسا  یسک  مکح  رد  ددنبن  مارحا  رگا  هلأسم  هب  لهاج  م - 

[542]

. تسا لطاب  وا  جح  رعشمو ، هفرع  هب  فوقو  توف  نامز  ات  ار  مارحا  دنک  كرت  دمعو  ملع  يور  زا  یسک  رگا  م - 

تافرع هب  فوقو  تابجاو 

[543]

ریاـس لـثم  صلاـخ  تبرق و  دـصقب  هفورعم -  دودـحب  تسا  دودـحم  فورعم و  تسا  یلحم  هک  تاـفرع -  هـب  فوـقو  تـسا  بـجاو  م - 
. تادابع

[544]

یفاک دشاب  هک  لاح  ره  هب  نتفر ، هار  لاح  رد  ای  هدیباوخ  ای  هتسشن  ای  هدایپ  هچ  هراوس و  هچ  تسا  ناکم  نآ  رد  ندوب  فوقو ،  زا  دارم  م - 
. تسا

[545]

. تسا لطاب  وا  فوقو  دشاب ، هدرک  فوقو  دصق  ًالبق  هکنآ  نودب  باوخ  ای  دشاب  شوهیب  تقو  مامت  رد  رگا  م - 

[546]

تسین زئاج  سپ  تسا ، برغم  زامن  تقو  هک  یعرش  بورغ  ات  مهن  زور  لاوز  زا  دعب  زا  دشاب  تافرع  رد  تسا  مزال  بجاو  طایتحا  هب  م - 
. دنک فقوتو  دیایب  رصع  تقو  رد  دزادنیب و  ریخأت 

[547]
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یلو دـشاب ، مارح  تسین  مولعم  دـنک ، اهنآ  نیب  عمج  هک  رـصع  رهظ و  زامن  رادـقم  هب  ًالثم  دـشاب  مک  رگا  رهظ  لوا  زا  نتخادـنا  ریخأت  م - 
. دزادنین ریخأت  هک  تسا  نآ  طایتحا 

[548]

لطاب نآ  كرت  هب  جـح  هک  تسین  نکر  نآ  مامت  نکل  تشذـگ  هچنانچ  تسا  بجاو  هچرگ  برغم  اـت  رهظ  زا  دـعب  عومجم  رد  ندوب  م - 
يور زا  ندرکن  فقوت  هچ  رگا  تسا  حیحـص  وا  جح  دنک  فقوتو  دـیایب  رـصع  فرط  ای  دورب  دـنک و  فقوت  یمک  رادـقم  رگا  سپ  دوش ،

. دشاب ملع  دمع و 

[549]

. تسا هدرک  فقوت  تافرع  رد  دنیوگب  افرع  هک  دنامب  يردق  هب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  فوقو  يامسم  تسا  نکر  فوقو  رد  هچنآ  م - 

[550]

لطاب شجح  دـشابن  تاـفرع  رد  برغم  اـت  رهظ  زا  دـعب  زا  ءزج  چـیه  رد  ینعی  دـنک  كرت  ار  ینکر  فوقو  ملعو ، دـمع  يور  زا  رگا  م - 
. تسا يرارطضا  فوقو  هک  دیع  بش  رد  فوقو  وا  يارب  دنکیمن  تیافک  و  تسا ،

[551]

ات ددرگرب و  دوش و  مدان  نآ  زا  سپ  دور و  نوریب  تافرع  دودح  زا  دنک و  چوک  تافرع  زا  یعرـش  بورغ  زا  شیپ  ادـمع  یـسک  رگا  م - 
دوش نامیـشپ  هک  نآ  نودب  رگا  نینچ  مه  و  رتش ، کی  هب  تسا  هرافک  رد  طایتحا  نکل  يوقا ، ربانب  تسین  وا  رب  يزیچ  دنک  فقوت  بورغ 

. تسین وا  رب  يزیچ  دنک  فقوت  تبرق  دصق  ابندیسر  زا  دعب  نکل  ددرگرب  یتجاح  يارب  دوخ ، راک  زا 

[552]

نآ بحتسم  طایتحا  و  دهاوخب ، اجره  دنک  ینابرق  ادخ  هار  رد  دیاب  هک  تسا  رتش  کی  نآ  هرافک  درکن  تعجارم  قباس  ضرف  رد  رگا  م - 
مهرـس تشپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دریگب ، هزور  زور  هدـجیه  دـشابن  ینابرق  زا  نکمتم  رگا  و  دـنک ، یناـبرق  هکم  رد  هک  تسا 

. دریگب هزور 

[553]

طایتحا ربانب  و  تسا ، راکهانگ  درکن  تعجارم  رگا  و  دـنک ، تعجارم  دـیاب  دـمآ  شدای  رگا  سپ  تفر  نوریب  درک و  چوک  اوهـس  رگا  م - 
. تسین وا  رب  يزیچ  دماین  شدای  رگا  دراد و  هرافک 

[554]

. تسا هدرک  اوهس  هک  تسا  یسک  مکح  وا  مکح  دنکب  دش  رکذ  هچنآ  هلأسم ، نتسنادن  يور  زا  یسک  رگا  م - 

[555]
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زا یئزج  چیهو  دشابن  تافرع  رد  یعرش  بورغ  ات  مهن  رهظ  زا  نآ ، لثمو  تقو  یگنتو  یشومارف  لثم  يرذع  یهطـساو  هب  یـسک  رگا  م - 
هفرع يرارطـضا  تقو  ار  نامز  نیا  و  دشاب ، تافرع  رد  دشاب  كدنا  دنچ  ره  ار  دیع  بش  زا  يرادقم  هک  تسا  یفاک  دنکن  كرد  ار  نامز 

. دنیوگیم

[556]

وا جح  ًارهاظ  دنکن  فوقو  تافرع  رد  رذع   ; یب ادـمع و  ار  مهد  بشو  هدرکن  فوقو  ار  مهن  زور  رذـع ، یهطـساو  هب  هک  یـسک  رگا  م - 
. ار رعشم  هب  فوقو  دنک  كرد  هچ  رگا  دوشیم  لطاب 

[557]

رد تسا و  يرایتخا  تقو  هک  مهن  زور  رد  ار  تافرع  هب  فوقو  دـنک  كرت  رگیدرذـع  ای  تلفغ  ای  یـشومارف  یهطـساو  هب  یـسک  رگا  م - 
دهاوخ هچنانچ  دـنک  كرد  ار  رعـشم  يرایتخا  فوقو  هک  وا  جـح  ندوب  حیحـص  رد  دـنکیم  تیافک  تسا  يرارطـضا  تقو  هک  مهد  بش 

. دمآ
يده تابحتسم 

: تسا زیچ  دنچ  يده  تابحتسم 
. دشاب دنفسوگ  نآ  ندوبن  تروص  رد  واگ و  نآ  ندوبنتروص  رد  و  دشاب ، رتش  ینابرق  نکمت ، تروص  رد   - 1

 . دشاب هبرف  رایسب  ینابرق   - 2
. دشاب رن  سنج  زا  نآ  ندوب  زب  ای  دنفسوگ  تروص  رد  هدام و  سنج  زا  نآ  ندوب  واگ  ای  رتش  تروص  رد   - 3

هزین ای  دراک  و  دتسیاب ، وا  تسار  بناج  زا  صخشو  دندنبب  ار  وا  يوناز  ات  اهتسدرس  زا  هداتسیا و  دننک  رحن  ار  وا  دنهاوخیم  هک  يرتش   - 4
: دناوخب ار  اعد  نیا  رحن  ای  حبذ  تقو  رد  و  درب ، ورف  وا  ندرگ  لادوگ  هب  رجنخ  ای 

 * َنیَملاْعلا ِّبَر  هّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُـسن  َو  یتالَـص  َّنِا  َنیکِرْـشُْملا *  َنِم  اَنَا  آمَو  اًفینَح  َضْرالاَو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 
.? یّنِم ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ُرَبْکَأ  هّللا  َو   ; هّللا ِ ِمِْسب  ََکل  َو  َْکنِم  َّمُهَّللا  َنیِملْسُْملا  ُلَّوَا  اَنَاَو  ُتِْرُما  َِکلِذب  َو  َُهل  َکیرَشال 

. دراذگب هدنشک  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  دناوتن ، رگا  دشکب و  ار  ینابرق  دوخ  هکنیا  - 5

مارحلا رعشم  هب  فوقو  تابجاو 

[558]

تسا یفورعم  لحم  هک  مارحلا  رعـشم  هب  دنک  چوک  دیاب  دش ، لصاح  تغارف  مهد  بش  برغم  رد  تافرع  هب  فوقو  زا  هک  نآ  زا  دعب  م - 
. دراد ینیعم  دودحو 

[559]

ندرب رـس  هب  نیا  رد  ار  ادـخ  تعاطا  دـنک  تینو  دربب  رـس  هب  مارحلا  رعـشم  رد  رجف  عولط  ات  ار  مهد  بش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 
. بش
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[560]

یلبق یهلئـسم  رد  تین  اب  تین  نیا  دـنک و  تین  دـیدجت  ینعی  باتفآ  عولط  ات  دـنک  مارحلا  رعـشم  هب  فوقو  تین  درک  عولط  رجف  نوچ  م - 
تروص رد  وا  جـح  ّالاو  دـنک ، فوقو  ییامن  دوخو  ءایر  زا  صلاخ  تین  اب  دـیاب  تسا  دـنوادخ  تداـبع  فوقو ، نیا  نوچ  و  دـنکیم ، قرف 

. دش دهاوخ  لطاب  ملعو  دمع  اب  ندرک  ءایر 

[561]

زواجت رّسحم ?  ? يداو زا  باتفآ  عولط  زا  لبق  هک  يوحن  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  یمکتسا  نآ  بابحتسا  هکلب  ندرک  چوک  زاوج  يوقا  م - 
دراو باتفآ  عولط  زا  لبق  هک  دـنک  تکرح  یتقو  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسین و  وا  رب  هرافک  یلو  تسا  راکهانگ  درک  زواجت  رگا  دـنکن و 

. دوشن رّسحم  يداو 

[562]

نآ مامت  نکل  دـننامب ، رعـشم  رد  دـش ) هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروط   ; هب  ) باتفآ عولط  زا  لبق  یمک  اـت  رجف  عولط  زا  تسا  بجاو  م - 
یـسک رگا  سپ  تسا ، هدرک  رعـشم  رد  فقوت  دـنیوگب  اـفرع  هک  يرادـقم  هب  تسا  نیعولطلا  نیب  زا  یمک  فوقو  نکر  هکلب  تسین  نکر 

. دش دهاوخ  لطاب  وا  جح  دیآیم  هک  یلیصفت  هب  دنک  كرت  هرسکی  ار  نیعولطلا  نیب  فوقو 

[563]

نارامیب اه و   ; هچبو اهنز  لثم  ینم  هب  دننک  چوک  دندرک  فقوت  رعـشم  رد  بش  هک  يردق  دنراد  يرذع  هک   ; یناسک يارب  تسا  زئاج  م - 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنشاب ، هارمه  تسا  مزال  اهنآ  یئامنهار  ای  يراتسرپ  يارب  هک  یصاخشا  فیعض و  صاخـشا  نادرم و  ریپ  و 

رگا هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  تسین ، مزال  نیعولطلا  نیب  فوقو  صاخـشا  نیا  يارب  نیا  ربانب  دننکن ، تکرح  بش  فصن  زا  شیپ 
. دننکن فلخت  دشابن  لکشم  فقوت 

[564]

باتفآ عولط  اتو  دور  نوریب  رعـشم  زا  رذع  نودبو  ادمع  رجف  عولط  زا  لبق  رگا  تسا  هدوب  رعـشم  رد  ار   ; نآ ضعب  ای  بش  هک  یـسک  م - 
نکل دهدب ، هرافک  دنفـسوگ  کی  دیاب  و  تسا ، حیحـص  وا  جح  روهـشم  ربانبتـسا  هدـشن  توف  وا  زا  هفرع  فوقو  هک  یتروص  رد  ددرگنرب 
هداعا ار  شجح  رگید  لاس  رد  تسا  مزال  جـح  مامتا  زا  دـعب  ینعی  تسا ، نآ  فالخ  رب  طایتحا  لقادـح  دـشابن ، نآ  فالخ  رب  يوقا  رگا 

. دوشن كرت  طایتحا  نیا  و  دنک ،

[565]

ات باتفآ  عولط  زا  يرادقم  رگا  دشاب  رذع  بحاص  هک  یتروص  رد  ار  بش  فوقو  ای  ار  نیعولطلا  نیب  فوقو  دـنکن  كرد  هک  یـسک  م - 
. دشاب هدرک  ار  هفرع  يرارطضا  ای  يرایتخا  كرد  هک  ضرف  نیا  اب  تسا . حیحص  وا  جح  دشاب  مک  هچ  رگا  دنک  فقوت  رعشم  رد  رهظ 

[566]
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: تسا تقو  هس  رعشم  هب  فوقو  يارب  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  م - 
. دنراد يرذع  هک  یناسک  يارب  دیع  بش  لوا - 

. باتفآ عولط  رجف و  عولط  نیب  مود - 
تسا يرارطضا  زین  لوا  مسق  هچنانچ  تسا ، رعشم  يرارطضا  هک  مهد  زور  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  موس - 

رعشم تافرع و  هب  فوقو  رد  التبا  دروم  فلتخم  تالاح 

[567]

هب سپ  تسا ، يرارطضا  مسق  ود  رعشم  هب  فوقو  يارب  زا  دنراد و  يرارطضاو  يرایتخا  رعشمو  تافرع  هب  فوقو  هک  دش  مولعم  نوچ  م - 
ای یلهج  ای  يدـمع  كرت  هظحالم  هبو  ًاـبکرم  ًادرفم و  يرارطـضا  اـی  يراـیتخا  تقو  رد  اـهنآ  زا  یکی  اـی  فقوم  ود  ره  كاردا  هظحـالم 

: دوشیم رکذ  دوشب  تسا  نکمم  ءالتبا  درومهچنآ  اج   ; نیا رد  هک  دراد  يدایز  ماسقا  ینایسن 
رعشم مهد ، حبص  نیعولطلا  نیب  ار و  تافرع  هفرع ، زور  رهظ  زا  ینعی  يرایتخا ، تقو  رد  دنک  فقوم  ود  ره  كرد  فلکم ، هک  نآ  لوا - 

. تسین وا  جح  تحص  رد  یلاکشا  سپ  دنک . كرد  ار 
و وا ، جـح  نالطب  رد  تسین  یلاکـشا  سپ  ار ، يرارطـضا  هن  ار و  اهنآ  يرایتخا  هن  دـنکن  كرد  ار  فقوم  ود  زا  کی  چـیه  هک  نآ  مود - 
دروآ و اج  هب  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ریـصقت و  یعـس و  نآ و  زامن  فاوط و  زا  تسا  ترابع  هک  هدرفم  یهرمع  جح  مارحا  نامه  هب  دیاب 
ار تعاطتسا  طیارـش  رگا  دروآ  اج  هب  جح  رگید ، لاس  دیاب  و  دنک ، حبذ  اطایتحا  دشاب  هتـشاد  هارمه  دنفـسوگ  رگا  و  دوش ، لحم  مارحا  زا 

. دشاب رذع  یهطساو  هب  فقوم  ندرکن  كرد  هک  یتروص  رد  دشاب ، اراد 

[568]

دشابن ای  دشاب  طیارش  هچ  رگید  لاس  دیاب  دوشیم و  رقتـسم  وا  رب  جح  هدوب  ریـصقت  يور  زا  دش  رکذ  هک  فقوم  ود  ندرکن  كرد  رگا  م - 
. دورب جح  هب 

[569]

. دنکب هدرفم  یهرمع  هب  لودع  تین  دروآ  اج  هب  هرمع  دیاب  دش و  لطاب  وا  جح  هک  صخش  نیا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  م - 
ار رعـشم  يرایتخا  رگا  سپ  ار ، رعـشم  يراهن  يرارطـضا  ینعی  زور ، رد  رعـشم  يرارطـضا  اب  ار  هفرع  يرایتخا  دـنک  كرد  هک  نآ  موس - 

. تسا حیحص  ّالإو  تسا ، لطاب  وا  جح  دشاب  هدرک  كرت  ادمع 
تسا لطاب  وا  جح  هدرک  كرت  ادمع  ار  هفرع  يرایتخا  رگا  سپ  هفرع ، يرارطضااب  ار  رعـشم  يرایتخا  دشاب  هدرک  كرد  هک  نآ  مراهچ - 

. تسا حیحص  ّالاو 
رذع اب  ار  رعـشم  يرایتخا  رگا  سپ  رجف ، عولط  زا  لبق  ینعی  رعـشم  بش  يرارطـضا  اب  ار  هفرع  يرایتخا  دشاب  هدرک  كرد  هک  نآ  مجنپ - 

. بجاو طایتحا  ربانب  تسا  لطاب  ّالاو  تسا ، حیحص  وا  جح  دش  هتفگ  هچنانچ  تسا  هدرک  كرت 
كرت ادمع  ار  هفرع  يرایتخاو  دشاب  رذع  بحاص  رگا  سپ  ار  هفرع  يرارطضا  رعشم و  یلیل  يرارطضا  دشاب  هدرک  كرد  هک  نآ  مشش - 
يوقا ربانب  تسا  لطاب  شجح  دشاب  هدرک  كرت  ادمع  ار  یکی  يرایتخا  رگا  رذع  بحاص  ریغو  تسا ، حیحـص  وا  جح  ًارهاظ  دشاب  هدرکن 

. تسا نالطب  رد  بجاو  طایتحا  دشاب  دمع  ریغ  هب  رگا  و  دشاب . رعشم  يرایتخا  هک  يرگید  رد  طایتحا  ربانب  و  یکی ، رد 
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دشاب هدرک  ادمع  ار  يرایتخا  ود  زا  یکی  كرت  رگا  سپ  ار ، رعشم  یموی  يرارطـضاو  هفرع  يرارطـضا  دشاب  هدرک  كرد  هک  نآ  متفه - 
. بوجو طیارش  ندوب  لصاح  اب  دعب  لاس  رد  تسا  هداعا  طایتحا  هچرگ  تسین  دیعب  تحص  ّالإو  لطاب  وا  جح 

كرت ادمع  ار  رعشم  يرایتخا  رگا  تسا  هداعا  مامتا و  تروص  نیا  رد  بجاو  طایتحا  طقف ، ار  هفرع  يرایتخا  دنک  كرد  هک  نآ  متـشه - 
. تسا لطاب  وا  جح  ّالاو  دشاب ، هدرکن 

. تسا لطاب  وا  جحتروص  نیا  رد  طقف ، ار  هفرع  يرارطضا  كرد  هک  نآ  مهن - 
ّالإو دشاب ، هدرکن  كرت  ادـمع  ار  هفرع  فوقو  رگا  تسا  حیحـص  وا  جـح  تروص  نیا  رد  ار ، رعـشم  يرایتخا  دـنک  كرد  هک  نآ  مهد - 

. تسا لطاب  وا  جح 
. تسا لطاب  وا  جح  تروص  نیا  رد  طقف ، ار  رعشم  زور  يرارطضا  كرد  هک  نآ  مهدزای - 

زا دـشاب و  هدرکن  كرت  ادـمع  ار  تاـفرع  فوـقو  رگا  تروـص  نیا  رد  طـقف ، ار  رعـشم  یلیل  يرارطـضا  دـنک  كرد  هک  نآ  مـهدزاود - 
. تسا لطاب  ّالاو  تسا  حیحص  وا  جح  ًارهاظ  دشاب  رذع  نابحاص 

یمر تابجاو 

هراشا

هبقع هرمج  یمر  لوا - 
. ینم رد  تسا  یلحم  مان  هک  هرمج  هب  نتخادنا  گیر  ینعی 

: تسا هلأسم  دنچ  اج   ; نیا رد  و 

[570]

نآ هب  گیر  هک  دشاب  زیر  ردـق  نآ  رگا  سپ  دوش ، هتفگ  گیر  ینعی  یـصح )  ) نآ هب  دزادـنیب  دـهاوخیم  هک  یگنـس  رد  تسا  طرـش  م - 
ماـسقا فزخ و  خوـلک و  لـثم  گـیر  ریغ  هب  هچناـنچ  تسین ، یفاـک  زین  دـشاب  گرزب  یلیخ  رگا  و  تسین ، یفاـک  نش )  ) لـثم دوـشن  هتفگ 

. درادن عنام  رمرم  گنس  یتح  اهگنس  ماسقا  اما  و  تسین ، زئاج  زین  تارهاوج 

[571]

رگم درادربدناوتیم  دشاب  حابم  هک  یعضوم  ره  زا  مرح  رد  و  تسین ، یفاک  مرح  جراخ  گنسو  دشاب ، مرح  زا  اهگنـس  هک  تسا  طرـش  م - 
. درادرب رعشم  زا  تسا  بحتسم  طوحا و  ربانب  دجاسم  ریاس  هکلب  فیخ  دجسم  وا  مارحلا  دجسم 

[572]

. لبق ياهلاس  رد  هچ  رگا  دشاب  هتخادنین  حیحص  هجو  هب  يرگید  یسک  ار  اهنآ  ینعی  دنشاب ، رکب  اهگنس  هک  تسا  طرش  م - 

[573]

. تسین یفاک  هدرک  تزایح  شدوخ  يارب  يرگید  هک  هچ  نآ  ای  یبصغ  گنس  اب  سپ  دشاب  حابم  هک  تسا  طرش  م - 

[574]
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[574]

اج هب  اضق  تین  هب  دـناوتیم  مهدزیـس  زور  ات  درک  شومارف  رگا  نآ و  بورغ  ات  تسا  دـیع  زور  باتفآ  عولط  زا  گنـس  نتخادـنا  تقو  م - 
. دزادنیب شبیان  ای  شدوخ  رگید  لاس  رد  اطایتحا  دشن  رکذتم  تقو  نآ  ات  رگا  و  دروآ ،

[575]

: رما دنچ  اهگنس  نتخادنا  رد  تسا  بجاو  م - 
. دوشیم نالطب  بجوم  هک  ریغ  هب  لمع  نداد  شیامن  ءایر و  نودب  صلاخ  دصق  اب  تین ، لوا - 

. تسین یفاک  هرمج ، هب  دراذگب  تسد  اب  کیدزن و  دورب  رگا  سپ  دزادنیب ، ار  اهنآ  هک  نآ  مود - 
هب نآ  کمک  ای  نآ  هطـساو  هبو  دروخ  نآ  هب  نارگید  گنـس  تخادنا و  ار  گنـس  رگا  سپ  دـسرب . هرمج  هب  نتخادـنا ، هب  هک  نآ  موس - 

. ًارهاظ تسا  یفاک  دسرب  هرمج  هب  دنک و  هنامکو  دروخب  یئاج  هب  گنس  رگا  نکل  تسین ، یفاک  دیسر  هرمج 
. دشاب تفه  دیاب  اه   ; هزیر  ; گنس ددع  مراهچ - 

دنچ ای  ار  همه  رگا  یلو  درادـن  عنام  دروخب  هرمج  هب  مه  اـب  رگا  تروص  نیا  رد  دزادـنیب و  مه  بقع  یکی  یکی  جـیردت  هب  دـیاب  مجنپ - 
. دسرب مه  لابند  دسرن و  هرمج  هب  مه  اب  هچ  رگا  تسین  یفاک  دزادنیب  مه  اب  ار  ددع 

[576]

. دزادنیب نآ  هب  تسا  زئاج  هن  ای  هدرک  لامعتسا  يرگید  ار  گنس  هک  دنک  کش  رگا  م - 

[577]

. دنکن ءانتعا  دنا   ; هدروآ جراخ  زا  دهدب  لامتحا  تسا  مرح  رد  هک  ار  یگنس  رگا  م - 

[578]

. دنکن ءافتکا  نآ  هب  دیاب  دوشیم  هتفگ  گیر  ینعی   ; یصح  ) دزادنیب دهاوخیم  هک  یگنس  هب  دنک  کش  رگا  م - 

[579]

رگا نینچ  مه  و  دنک ، ادیپ  ددع  هب  ملع  ات  دزادـنیب  نادـنچ  دـیاب  تسا  لمع  لوغـشم  هک  یتقو  رد  نتخادـنا  ددـع  رد  دـنک  کش  رگا  م - 
. دنک ادیپ  ندیسر  هب  ملع  ات  دزادنیب  دیاب  هن  ای  هرمج  هب  دروخ  تخادنا  هک  یگنس  هک  دنک  کش 

[580]

رگا سپ  تسا ،  هدیسر  هک  دوب  نآ  شنامگ  یمر  تقو  رد  هچ  رگا  دزادنیب  هبترم  ود  دیاب  دیسرن  هرمج  هب  تخادنا  هک  ار  یگنس  رگا  م - 
هلیـسو هب  رگید  لاس  رد  هچ  رگا  دنک  هداعا  دیاب  و  تسین ، یفاک  هدرک  یمر  اهنآ  هب  اهابتـشا  هدش و  بصن  يرگید  ياهزیچ  هرمج  يولهپ 

. شبیان

[581]
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. همه ای  دروخب  لحم  هب  اهنآ  زا  یکی  هچ  دوشیم ، باسحیکی  نکل  درادن  عنام  دزادنیب  مه  اب  ار  گنس  دنچ  رگا  م - 

[582]

. دزادنیب گنس  هدایپ  هراوس و  تسا  زئاج  م - 

[583]

. تسا طایتحا  فالخ  نخالف ، اب  ندرک  افتکا  تسین و  یفاک  دزادنیب  ناهد  ای  اپ  اب  رگا  دزادنیب ، تسد  اب  ار  گنس  دیاب  م - 

[584]

قدص زا  دعب  وا  کش  هک  یتروص  رد  اهگنـس ، ددع  رد  دـنک  کش  دـش  فرـصنم  لحم  زا  تخادـنا و  ار  گنـس  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  م - 
رد کش  رد  و  دنک ، مامت  ار  هصیقن  ددرگرب و  دیاب  دنک  هصیقن  رد  کش  نآ  زا  لبق  رگا  یلو  دـنکن  انتعا  دوخ  کش  هب  دـشاب ، غارف  یفرع 

. دنکن ءانتعا  هدایز 

[585]

. دنکن ءانتعا  نآ  ددع  رد  ای  گنس  نتخادنا  رد  دنک  کش  ندیشارت  رس  ای  حبذ  زا  دعب  رگا  م - 

[586]

لحم هب  يرخآ  گنس  ندیسر  رد  رگا  یلب  دراذگب ، تحـص  ربانب  هن ، ای  هتخادنا  تسرد  هک  نیا  رد  دنک  کش  ندش  غراف  زا  دعب  رگا  م - 
ار ندیـسر  رگا  یلو  دنک ، كرادـت  دـیاب  تسا  نآ  زا  لبق  رگا  دـنکن و  انتعا  دـشاب  غارف  یفرع  قدـص  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  دـنک  کش 

. دنکن ءانتعا  دشاب  هتخادنا  لمعتسم  گنس  ای  دشاب  هتخادنا  اپ  اب  هک  داد  لامتحا  تسناد و 

[587]

. درادن رابتعا  نآ  ددع  گنس و  ندیسر  هب  نظ  م - 

[588]

. تسین طرش  تراهط  زین  اهگنس  دوخ  رد  ثبخ و  ای  ثدح  زا  تراهط  تسین  طرش  اهگنس  نتخادنا  رد  م - 

[589]

 - ءامغا لثم  يرذع -  یهطـساو  هب  دـناوتیمن  هک   ; یناسک دـننک و  لصاح  يدوبهب  بورغ  ات  دـنرادن  دـیما  هک  ینارامیب  اه و   ; هچب زا  م - 
. تسین هنع  بونم  نذا  هب  يزاین  تباین  رد  دنک و  تباین  رگید  یسک  دننک ، یمر  ناشدوخ 

[590]

ینارهت یبتجم  خیش  جاح  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنزادنیب گنس  وا  روضح  رد  هرمج و  دزن  دنربب  دننک و  لمح  ار  ضیرم  دوشب  رگا  هک  تسا  طایتحا  قفاوم  هکلب  تسا  بحتسم  م - 

[591]

رد رگا  و  دنک ، هداعا  شدوخ  تسین  مزال  تخادنا  ار  اهگنـس  بیان  هک  نآ  زا  دعب  دمآ  شوه  هب  شوه   ; یب دش و  بوخ  ضیرم  رگا  م - 
هدرک لمع  بیان  هک  يرادقم  هب  ندرک  تیافکو  دزادنیب ، گنـس  رـس ، زا  شدوخ  دیاب  دـمآ  شوه  هب  ای  دـش  بوخ  نتخادـنا  گنـس  نیب 

. تسا لکشم 

[592]

. دشاب هک  بش  تقو  ره  دننک ، لمع  بش  دنناوتیم  دننک  یمر  زور  هک  نیا  زا  دنراد  رذع  هک  یناسک  م - 
مارحلا رعشم  هب  فوقو  تاّبحتسم 

تسار تسد  فرط  زا  هک  نیمه  و  دیامن ، رافغتساو  هدش  هجوتم  مارحلا  رعشم  يوسب  تافرع  زا  مارآ  یلد  نت و  اب  تسا  بحتسم  هک  نادب 
: دیوگب دیسر  خرس  لت  هب 

.? یِکِساَنَم ْلَّبَقَت  َو  ِینیِد  ِیل  ْمِّلَس  َو  یِْملِع  ِیف  ْدِز  َو  یِِفقَْوت  ْمَحْرا  َّمُهَّللَا  ?
ثلث هچ  رگا  دزادنا  ریخأت  هب  هفلدزم  ات  ار  ءاشع  برغم و  زامن  تسا  بحتـسم  و  دـهدن ، رازآ  ار  یـسکو  دـیامن  يور  هنایم  نتفر  هار  رد  و 

هک یتروصرد  دروآ و  اج  هب  اشع  زامن  زا  دعب  ار  برغم  لفاون  و  دنک ، عمج  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  زامن  ود  ره  نایم  و  درذـگب ، زین  بش 
تسا بحتسم  دناوخب و  هار  نایم  رد  و  دزادنین ، ریخأتب  ار  اشعو  برغم  زامن  دیاب  دیـسر ، یعنام  بش  فصن  زا  شیپ  هفلدزم  هب  ندیـسر  زا 

دراذـگب و مدـق  مارحلا  رعـشم  رد  هک  تسا  بحتـسم  دـشاب  هرورـص  یجاـح  رگا  و  دـیامن ، لوزن  هار  تسار  فرط  زا  يداو  طـسو  رد  هک 
: دناوخب ار  اعد  نیا  درب و  رسب  یهلإ  تعاطاو  تدابع  هب  دشاب  روسیم  هک  رادقم  ره  هب  ار  بش  نآ  هک  تسا  بحتسم 

َو ِیْبلَق  ِیف  ِیل  ُهَعَمَْجت  ْنَأ  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  ِْریَْخلا  َنِم  ِینِْـسیْءُوت  َّمُهَّللا ال  ِْریَْخلا  َعِماَوَج  اَهِیف  ِیل  َعَمَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌعْمَج  ِهِذَـه  َّمُهَّللا  ?
? رَّشلا َعِماَوَج  ِینَیِقَت  ْنَأ  َو  اَذَه  ِیلِْزنَم  ِیف  َكَءاَِیلْوَأ  َْتفَّرَع  اَم  ِینَفِّرَُعت  ْنَأ  َْکَیلِإ  ُُبلْطَأ 

تالـضفت معن و  زا  دشاب  روسیم  هک  يرادقم  ره  هب  و  دروآ ، اج  هب  ار  یهلإ  يانث  دـمح و  تراهط  اب  حبـص  زامن  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  و 
: دناوخب زین  ار  اعد  نیا  دیامن و  ءاعد  هاگنآ  دتسرفب  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنک و  رکذ  قح  ترضح 

ُْریَخ َْتنَأ  َّمُهَّللا  ِْسنِءْالا  َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َّکـُف  ِماَرَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َّبَر  َّمُهَّللا  ?
ْنَأ َو  ِیتَرِذـْعَم  َلَبْقَت  َو  ِیتَْرثَع  ِینَلیُِقت  ْنَأ  اَذَـه  ِینِطْوَم  ِیف  ِیتَِزئاَـج  ْلَـعْجاَف  ٌةَِزئاَـج  ٍدـِفاَو  ِّلُِـکل  َو  ٍلُوئْـسَم  ُْریَخ  َو  ٍّوُعْدَـم  ُْریَخ  َو  ِْهَیلِإ  ٍبُولْطَم 

? ِيداَز اَْینُّدلا  َنِم  يَْوقَّتلا  ِلَعْجا  َُّمث  ِیتَئیِطَخ  ْنَع  َزَواََجت 
تسا بحتـسمو  تسا  هناد  داتفه  اهنآ  عومجم  درادرب و  هفلدزم  زا  دومن  دهاوخ  یمر  ینم  رد  هک  ار  یئاه   ; هزیر گنـس  تسا  بحتـسم  و 

ار دوخ  يراوس  تسا  هراوس  رگا  دور و  دنت  رتش  دننام  مدق  دص  رادقم  هب  دیـسر  رّـسحم  يداو  هب  هتفر و  ینم  يوس  هب  هفلدزم  زا  هک  یتقو 
: دیوگب دهد و  تکرح 

.? يِدَْعب ُتْکََرت  ْنَمِیف  ِینُْفلْخا  َو  ِیتَوْعَد  ْبِجَأ  َو  ِیَتبَْوت  ْلَْبقا  َو  يِدْهَع  ِیل  ْمِّلَس  َّمُهَّللا  ?

حبذ تابجاو 

[593]
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تـسا لضفا  رتشو  دنفـسوگ ، کی  ای  واگ  کی  ای  رتش  کی  ینعی  يده ، کی  حبذ  دروآیم  اج  هب  عتمت  جح  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  م - 
. تسا رتهب  واگ  نآ  زا  سپو 

[594]

بجاو طایتحا  و  تسا ، لاکشا  لحم  زین  ترورض  لاح  رد  هکلب  رایتخا  لاح  ردیده  کی  تکرـش ، هب  رفن  دنچ  يارب  دنکیمن  تیافک  م - 
تروص هب  یلو  تسین  نکمم  يدارفنا  تروـص  هب  حـبذ  رگا  تسا  نینچ   ; مه دوـشیم . رکذ  هک  تسا  هزور  حـبذ و  رد  تکرـش  نیب  عـمج 

. تسا هزور  كرتشم و  حبذ  نیب  عمج  بجاو  طایتحا  مه  اج   ; نیا رد  تسا ، نکمم  كرتشم 

[595]

. تسین یفاک  روکذم  ناویح  هس  زا  ریغ  تاناویح  ریاس  م - 

[596]

: دوش تاعارم  دیاب  تسا و  ربتعم  زیچ  دنچ  يده  رد  م - 
بجاو طایتحا  ربانب  تسا  واگ  رگا  و  دـشاب ، هدـش  لاس  شـش  رد  لخادو  دـشابن  لاس  جـنپ  زا  رتمک  نآ  نس  دـشاب  رتش  رگا  هک  نآ  لوا - 

رتمک بجاو  طایتحا  هب  شیم  رد  و  دشابن ، واگ  نس  زا  رتمک  زب ?  ? رد نینچمه  و  دشاب ، هدش  لاس  هس  رد  لخادو  دـشابن  لاس  ود  زا  رتمک 
. دشاب هدش  مود  لاس  رد  لخادو  دشابن  لاس  کی  زا 

. طایتحا ربانب  یلچک  لثم  یتح  تسین  یفاک  ضیرم  ناویح  سپ  دشاب  حیحص  دیاب  مود - 
. دشابن ریپ  یلیخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  موس - 

حـضاو رگا  و  تسین ، یفاک  يوقا  ربانب  نآ  یگنل  ای  يروک  دشاب  حضاو  رگا  سپ  تسین . یفاک  صقانو  دـشاب ، ءازجالا  مات  دـیاب  مراهچ - 
خاشو هدیرب  مد  هدیرب و  شوگ  دیاب  دـشاب و  هدـشن  دیفـس  شمـشچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین و  یفاک  بجاو  طایتحا  هب  دـشابن 

. دشابن هدیرب  ای  هتسکش  نآ  لخاد 
دشابن رغال  ًافرع  دیاب  مجنپ - 

. دنشاب هدرواین  نوریب  ار  نآ  نیتیصخ  دیاب  ینعی  دشابن ، یصخ ?  ? دیاب مشش - 
. بجاو طایتحا  هب  دنشاب  هدیبوکن  ار  نآ  هضیب  دیاب  متفه - 

، تیافک تسین  دیعب  دشاب  هتـشادن  یلـصا  تقلخ  رد  خاش  ای  شوگ  رگا  و  بجاو ، طایتحا  هب  دشابن  مد  یب  تقلخ  لصا  رد  دـیاب  متـشه - 
. تسا طایتحا  فالخ  هچ  رگا 

. دشابن هضیب  یب  تقلخ  لصا  رد  مهن - 

[597]

شیارب هچره  دنک ، هیهت  طیارـش  نیا  اب  ار  ینابرق  دناوتن  هک  یـسک  یـصخ و  حبذ  تیافک  تسین  دـیعب  دوشن  تفای  یـصخ  زا  ریغ  رگا  م - 
عمج ای  رگید ، لاس  دـشن  رگا  و  لاس ، نامه  هجحلا  يذ  هام  رد  ملاس  نآ و  نیب  عمج  رد  طایتحا  هچرگ  تسا ، یفاک  ناـمه  دـشاب ، نکمم 

. هزور صقان و  نیب 
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[598]

. دراد تهارک  دنا   ; هتفگ نکل  تسا  یفاک  بجاو ، حبذ  رد  شیمواگ  م - 

[599]

تسا فالغ  هلزنم  هب  هک  تسا  یهایس  تخس  خاش  جراخ ، خاش  و  درادن ، لاکـشا  دشاب  هدیرب  ای  هتـسکش  شجراخ  خاش  ناویح ، رگا  م - 
. تسا دیفس  خاش  نآ  هک  لخاد  خاش  يارب  زا 

[600]

. دشابن نینچ  هک  تسا  نآ  طایتحا  ،و  درادن عنام  نآ  ندوب  خاروس  شوگ و  نتشاد  فاکش  م - 

[601]

. تسین مزال  هداعا  درادب  مدقم  یشومارف  لهج و  يور  زا  رگا  یلو  بجاو . طایتحا  هب  دنکب  هبقع  هرمج  یمر  زا  دعب  ار  حبذ  دیاب  م - 

[602]

لوسر هک  تسا  تیاور  رد  تسا و  لضفا  دنک  حبذ  رتشیب  هچ  ره  نکل  حـبذ ، يارب  تسا  یفاک  هک  تسا  يزیچ  رتمک  دنفـسوگ ، کی  م - 
دندرک رحن  مالسلا   ; هیلع نینمءوملا  ریمأ  ترضح  يارب  ار  اهنآ  ياتراهچ  یس و  دندروآ ، هارمه  رتش  دص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

. ناشدوخ يارب  ار  اهنآ  يات  شش  تصش و  و 

[603]

نیا رد  رگا  و  دنک ، حبذ  ینم  رد  دریگب و  هجحلا  يذ  یهیقب  رد  هک  دراذگب  ینیما  یـصخش  شیپ  ار  نآ  تمیق  دوشن  تفای  يده  رگا  م - 
. دنکب ار  راک  نیا  دعب  لاس  دوشن  نکمم  لاس 

[604]

مات يده  کیو  دنک  حبذ  ار   ; نآ هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تشذگ ) هک  ندوب  یـصخ  تهج  ریغ  زا   ) دوش تفای  صقان  يده  رگا  م - 
هب مات  يدهو  صقان  يده  نیب  دـنک  عمج  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا  و  دـنک ، حـبذ  هدـنیآ  لاس  رد  دـشن  رگا  و  هجحلا ، يذ  یهیقب  رد  مه 

. دش رکذ  هک  يوحن  هب  هزور  دش و  هتفگ  هک  يروط 

[605]

. دزادنین ریخأت  دیع  زور  زا  ار  يده  حبذ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[606]

، دنک حبذ  قیرشت ?  ? مایا رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درکن  دیع  زور  رد  ار  حبذنآ  ریغ  ای  یـشومارف  لثم  يرذع  یهطـساو  هب  رگا  م - 
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. تسا مکح  نیمه  زین  يدمع  ریخأت  رد  و  هجحلا ، يذ  هام  یهیقب  رد  دشن  رگا  و 

[607]

هرابود دیاب  و  تسین ، یفاک  هدوب  صقان  ای  ضیرم  هک  دش  مولعم  دعب  درک  حبذ  تسا  ملاس  حیحـص و  هک  نآ  نامگ  هب  ار  یناویح  رگا  م - 
یفاک نامه  حبذ  تشادن  ناکما  وا  يارب  نآ  ضیوعت  اما  هدوب  صقان  ای  ضیرم  دش  مولعم  حبذ  زا  لبق  دیرخ و  زا  سپ  رگا  یلو  دنک . حبذ 

. تسا

[608]

. تسا یفاک  تسا  رغال  دش  مولعم  دعب  درک  حبذ  یقاچ  نامگ  هب  ار  یناویح  رگا  م - 

[609]

تـسا قاچ  دش  مولعم  دعب  درک و  حبذ  اءاجر  ادخ  تعاطا  يارب  دیآ  رد  قاچ  هک  نآ  دیما  هبو  دیرخ  يرغال  نامگ  هب  ار  یناویح  رگا  م - 
. تسا یفاک 

[610]

یفاک دنوادخ  رما  تقفاوم  دیما  هب  هن  درک  حبذ  یتالابم  یب  يور  زا  نکل  دادـیم  لامتحا  ای  تسا  قاچ  ناویح  هک  دادـیمن  لامتحا  رگا  م - 
. تسین

[611]

تیافک تسا  قاچ  دـش  مولعم  دـعب  درک  حـبذ  دـنوادخ  تعاطا  يارب  هلأسم  هب  لهج  یهطـساو  هب  تشاد و  داقتعا  ار  نآ  يرغـال  رگا  م - 
. دنکیم

[612]

ارهاظ تسا  حیحـص  دش  مولعم  دعب  درک و  حبذ  دـناودخ  تعاطا  يارب  هلأسم  هبلهج  یهطـساو  هب  تشاد و  داقتعا  ار  ندوب  صقان  رگا  م - 
. دشاب یفاک 

[613]

هحیبذ زا  مه  يردقو  دنهدب ، هقدص  ار  تمسق  کی  و  دنهدب . هیده  ار  تمـسق  کی  دننک ، تمـسق  هس  ار  هحیبذ  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 
نآ ای  دهدب  رافک  يارقف  هب  ار  هقدص  رگا  و  تسین ، بجاو  اه   ; طایتحا نیا  زا  کی  چـیه  نکلو  دـنهدب ، نینمءوم  هب  ار  هقدـص  دـنروخب و 

یلیخ هحیبذ  زا  يردق  ندروخ  رد  ًاصوصخ  طایتحا  نکل  تسین ، ءارقف  یهـصح  نماض  درادـن و  لاکـشا  دـهدب  اهنآ  هب  ار  هحیبذ  مامت  هک 
. تسا بولطم 

[614]
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. دنک تین  مه  صخش  دوخ  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک و  بئان  ار  تین  دهد و  ماجنا  تباین  هب  رگید  یسک  ار  حبذ  هک  تسا  زئاج  م - 

[615]

. دشاب نمءوم  حباذ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  م - 

[616]

. دنکیم تیافک  دریگ  ماجنا  نمءوم  ریغ  تسد  هب  ینابرق  هک  یتروص  رد  م - 

[617]

. تسا مزال  دنوادخ  تعاطا  دصقو  صلاخ  تین  نآ  رد  تسا و  تادابع  زا  مه  حبذ  م - 

[618]

یبیع هک  نآ  لامتحا  رد  يوقا  هچ  رگا  دـننک ، هنیاعم  ار   ; نآ دـنهدب  دنفـسوگ  رد  ضرم  ای  صقن  لاـمتحا  رگا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  م - 
رد طایتحا  و  تسا ، هنیاعم  موزل  مدع  دندرک ، یـصخ  ار   ; نآ ای  دـندیربار  شمد  ای  شوگ  دـهدب  لامتحا  هک  نآ  لثم  دـشاب  هدـش  ثداح 

. دوشن كرت  هدوب ، داز  ردامو  هتشاد  دلوت  لاح  زا  تسا  لمتحم  هک  یئاهبیع 

[619]

. دنکن ءانتعا  ار  طیارش  ریاس  نتشادن  ای  ندوب  صقان  داد  لامتحا  ندرک  حبذ  زا  دعب  رگا  م - 

[620]

طیارش هب  بیان  هک  داد  لامتحا  مرحم  صخـش  نآ  زا  دعب  داد و  ماجنا  بیان  حبذ و  ندرک و  يرادیرخ  يارب  داد  تباین  یـسک  هب  رگا  م - 
. تسا یفاک  حبذو  دنکن  ءانتعا  لامتحا  نیا  هب  دشاب  هدرکن  لمع 

[621]

. دنکیمن تیافک  نامگو  تسا ، هدرک  رمع  هک  نیا  هب  نانیمطا  ای  دنک  ادیپ  ملع  دیاب  حبذو ، يرادیرخ  يارب  درک  بیان  ار  یسک  رگا  م - 

[622]

و دهدب ، ار  نآ  تمارغ  دـیاب  تسا و  نماض  درک  لمع  نآ  نتـشک  رد  ای  هحیبذ  فاصوا  رد  عرـش  روتـسد  فالخ  رب  ادـمع  بیان  رگا  م - 
. دننک حبذ  هبترم  ود  دیاب 

[623]

تسا و نماض  دشاب ، هتفرگن  هچ  دشاب و  هتفرگ  ترجا  لمع  يارب  هچ  دنک  لمع  روتـسد  فالخ  رب  لهج  ای  هابتـشا  يور  زا  بیان  رگا  م - 
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. دوش هداعا  دیاب  تروص  ره  رد 
تافرع هب  فوقو  تابحتسم 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  تافرع  هب  فوقو  رد 
. فوقو لاح  رد  ندوب  تراهط  اب   - 1

. دشاب رهظ  کیدزن  هک  تسا  نآ  رتهبو  ندومن  لسغ   - 2
. ددرگ یهلإ  سدقأ  بانج  هجوتم  وا  بلق  هک  نآ  ات  دزاس  رود  دوخ  زا  تسا  ساوح  قرفت  بجوم  هچنآ   - 3

. ددرگ عقاو  هوک  پچ  تسد  فرط  رد  صخش  فوقو  دیآیم  هکم  زا  هک  يا  هلفاق  هب  تبسن   - 4
. تسا هورکم  هوک  نتفر  الابو  دشاب ، هدوب  راومه  نیمز  رد  هوک و  نییاپ  رد  وا  فوقو   - 5

. دروآ اجب  هماقا  ودو  ناذا  کی  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  تقو ، لوا  رد   - 6
سپ دروآ ، اج  هب  ار  قح  ترضح  يانثو  هدومن  دیجمت  لیلهتو و  یهلإ  دمحو  هتخاس  هجوتم  الع  ّلج و  قح  ترـضح  هب  ار  دوخ  بلق   - 7

دربب و هانپ  ادخ  هب  میجر  ناطیـش  زا  دیامن و  اعد  دهاوخ  هچنآ  دـناوخب و  ار  ? دـیحوت  ? هروس هبترم : دـص  ُرَبْکَأ ?و  هّللَا   ? هبترم دـص  نآ  زا 
: دناوخب زین  ار  اعد  نیا 

َو ِیب  ْرُکْمَت  َّمُهَّللا ال  ِْسنِءْالا  َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلالَْحلا  ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َُّکف  اَهِّلُک  ِرِعاَشَْملا  َّبَر  َّمُهَّللا  ?
یَلَع َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َو  َنِیبِساَْحلا  َعَرْـسَأ  اَی  َو  َنیِرِظاَّنلا  َرَْـصبَأ  اَی  َو  َنیِعِماَّسلا  َعَمْـسَأ  اَی  ِینْجِرْدَتْـسَت  َو ال  ِینْعَدَْـخت  ـال 

.? اَذَک َو  اَذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
: دیوگب درادرب و  نامسآ  هب  تسد  سپ  دربب  مان  ار  دوخ  تجاح  اذکو  اذک  ياج  هب  و 

یِّنِإ َّمُهَّللا  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َصالَخ  َکـُلَأْسَأ  ِینَْتیَطْعَأ  اَـم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اَـهِینَتْعَنَم  ْنِإ  َو  ِینَتْعَنَم  اَـم  ِینَّرُـضَی  َْمل  اَـهَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  ِیتَجاَـح  َّمُهَّللا  ?
َکَلِیلَخ اَهَْتیَرَأ  ِیتَّلا  َیِکِـساَنَم  یِّنِم  َمِّلَُـست  ْنَأ  َو  یِّنَع  َکیِـضُْری  اَِمل  ِینَقِّفَُوت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َکِْملِِعب  ِیلَجَأ  َو  َكِدَِـیب  ِیتَیِـصاَن  ُْکِلم  َو  َكُدـْبَع 

َو ُهَرُمُع  َْتلَطَأ  َو  ُهَلَمَع  َتیِـضَر  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهلآ  َو  ِهیَلَع  هّللا ;  یلَـص  َو  ًادَّمَُحم  ِِیبَن  َکـّ َو  اَْـهیَلَع  َْتَللَد  َو  هیلع  هّللا ;  تاولـص  َمـیِهاَْربِإ 
.? ِتْوَْملا َدَْعب  ُهَْتیَیْحَأ 

: دناوخب ار  راعد  نیا   - 8
َّمُهَّللَا ٌریِدَقٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ٌّیَح ال  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  هّللا  َّالِإ  ََهلِإ  ?ال 
ِیثاُرت ََکل  َو  ِیتامَم  َو  َياـیْحَم  َو  یِکُُـسن  َو  ِیتالَـص  َکـَل  َّمُهَّللَا  َنُوِلئاـْقلا ، ُلوُقَی  اـم  َقْوَف  َو  ُلوُقَن  اّـمِم  ًاْریَخ  َو  ُلوُقَت  يِذَّلاَـک  ُدْـمَْحلا  َکـَل 

، ِْربَْقلا ِباَذَع  ْنِم  َو  ِْرمَءْالا  ِتاتَش  ْنِم  َو  ِروُدُّصلا  ِسِواسَو  ْنِم  َو  ِْرقَْفلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِیتَُّوق ، َْکنِم  َو  ِیلْوَح  َِکب  َو  ِیتَءاَرب خ ل ) )
ِیف َو  ًارُون  ِیْبلَق  ِیف  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  ِراهَّنلا ، َْریَخ  َو  ِْلیَّللا  َْریَخ  َُکلَأْسَأ  َو  ُحایِّرلا  ِِهب  ُءیَِجت  ام  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  ِحایِّرلا  َْریَخ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
َمْوَی ِّبَر  اَی  ًارُون  ِیل  ْمِظْعَأ  َو  ًارُون  یِجَرْخَم  َو  ِیلَخْدَم  َو  یِماقَم  َو  يِدَـعْقَم  َو  ِیقوُرُع  َو  یِماظِع  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  ِیف  َو  ًارُون  يِرََـصب  َو  یِعْمَس 

.? ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  َكاْقلَأ 
. دنکن یهاتوک  تاقدصو  تاریخ  زا  دناوتیم  ات  زور  نیا  رد  و 

: دیوگب ار  راکذأ  نیا  هدومن و  لابقتسا  ار  هبعک  هک  نآ   - 9
ُهَدْـحَو ال هّللا  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : ? هبترم دـص   ;? هّللاب  الإ  ةوق  ـال  هّللا ;  ءاـش  اـم  هبترم  دـص  ُرَبْکَأ ? هّللا   ? هبترم دـص  هّللا ?ِ;  َناَْحبُـس  ?

.? ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ٌّیَح ال  َوُه  َو  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَش 
: دناوخب ار  تایآ  نیا  سپ  رخآ  ات  دناوخب  ار  یسرکلا  ۀیآو  هبترم  هس  دیحوت  هروس  سپ  دناوخب  هیآ  هد  هرقب  هروس  زا  سپ  هبترم  دص 

َو َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَءْالا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  هّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  ?
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اوُدِسُْفت ال  َنیِدَتْعُْملا -  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  نیَِملاْعلا -  ُّبَر   ;ُ هّللا َكَرابَت  ُْرمَءْالا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  ِهِْرمَِأب  ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلا 
.? َنینِسْحُْملا َنِم  ٌبیرَق   ; هّللا ِ َتَمْحَر  َّنِإ  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو  اهِحالْصِإ  َدَْعب  ِضْرَءْالا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  اهِحالْصِإ -  َدَْعب  ِضْرَءْالا  ِیف 

رکذ کیاکی  دـشاب  هتـشاد  دایب  یهلإ  معن  زا  هچنآ  سپ  دـناوخب . ار  ِساـّنلا ? ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   ? هروس ِقَلَْفلا ?و  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   ? هروس سپ 
: دیوگب دیامنب و  دمح  هدومن  لضفت  وا  هب  قح  ترضح  هک  ییاهزیچ  رئاس  لام و  لهأ و  رب  نینچمه  و  دیامن ، یهلإ  دمح  هدومن و 

لَمَِعب .  یَفاَُکت  َو ال  ٍدَدَِعب  یَصُْحت  ِیتَّلا ال  َِکئاَمْعَن  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللَا  ?
حیبست ار  ادخ  تسا  هدش  حیبست  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هبو  دیامن  دـمح  ار  ادـخ  تسا  هدـش  دـمح  رکذ  اهنآ  رد  هک  نآرق  زا  یتایآ  هب  و 

رب دیامن و  لیلهت  ار  ادخ  تسا  هدش  لیلهت  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هبو  دیامن  ریبکت  ار  ادخ  تسا  هدش  ریبکت  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هبو  دـیامن 
دناوخب ار  ادخ  تسا  دوجوم  نآرق  رد  هک  هّللا ;  ءامسا  زا  یمسا  ره  هب  دتسرفب و  تاولص  دایز  مالسلاو  ةالـصلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و 

اهنآ دناوخب و  ار  ادخ  تسا  دوجوم  رشح  هروس  رخآ  رد  هک  یهلإ  ءامسا  هبو  دنک ، رکذ  ار  ادخ  دراد  دای  رد  هک  یهلإ  ءامسا  زا  هچنآ  هب  و 
ُِقلاْخلارِّبَکَتُْملا ُراّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْءوُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا -  ُِکلَْملا  ُمیحَّرلا -  ُنمْحَّرلا  ِةَداهَّشلا -  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  هّللا -  : ? زا دـنترابع 

: دناوخب ار  اعد  نیا  ُرِّوَصُْملا ?.و  ُئِراْبلا 
َو َکِعْمَِجب  َو  َکُْملِع  ِِهب  َطاَحَأ  اَـم  ِعیِمَِجب  َو  َکـِتَّزِع  َو  َِکتَرْدـُق  َو  َکـِتَّوُِقب  َکـُلَأْسَأ  َو  َکـَل  َوُه  ٍمْسا  ِّلُِـکب  ُناَـمْحَر  اَـی  هّللا  اَـی  َکـُلَأْسَأ  ?

َْکیَلَع ًاّقَح  َناَک  ِِهب  َكاَعَد  ْنَم  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِاب  َو  ِرَبْکَءْالا  ِرَبْکَءْالا  َکِمْسِاب  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  ِّقَِحب  َو  اَهِّلُک  َِکناَکْرَِأب 
َعیِمَج ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َلَأَس  اَم  ُهَیِطُْعت  ْنَأ  َو  ُهَّدَُرت  ْنَأ ال  َْکیَلَع  ًاّقَح  َناَک  ِِهب  َكاَعَد  ْنَم  يِذَّلا  ِمَظْعَءْالا  ِمَظْعَءْـالا  ِمَظْعَءْـالا  َکِمْـسِاب  َو  ُهَبیُِجت  ْنَأ 

.? ِیف َکِْملِع  ِعیِمَج  ِیف  ِیبُونُذ 
: وگب هبترم  داـتفهو  لاـس . رهو  هدـنیآ  لاـس  رد  یباـیب  جـح  قیفوت  هک  نک  بلط  یلاـعتو  هناحبـس  قح  زا  هاوخب و  يراد  هک  تجاـح  ره  و 

ْنِم َّیَلَع  ْعِـسْوَأ  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِینَُّکف  َّمُهَّللا  : ? ار اـعد  نیا  ناوـخب  سپ  ِْهَیلِإ .  ُبوـُتَأ  َو  یِّبَر   ; هـّللا َ ُرِفْغَتْـسَأ   ? هـبترم داـتفه  ۀَّنَْجلا ?و  َکـُلَأْسَأ  ?

? مَجَْعلا َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  َو  ِْسنِءْالا  َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِبِّیَّطلا  ِلالَْحلا  َِکقْزِر 
: دیوگب باتفآ  بورغ  کیدزن  هک  نآ   - 10

َیِهْجَو َحَبْـصَأ  َو  َكِّزِِعب  ًاریِجَتْـسُم  یِّلُذ  َحَبْـصَأ  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ُثُدْـحَی  اَم  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِرُومُءْالا  ِتُّتَـشَت  ْنِم  َو  ِْرقَْفلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ?
ْفِرْـصا َو  َکَتَِیفاَع  ِینِْـسْبلَأ  َو  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِّلَج  َمِحُْرتْسا  ِنَم  َمَحْرَأ  َو  یَطْعَأ  ْنَم  َدَوْجَأ  َو  َِلئُـس  ْنَم  َْریَخ  اَی  ِیقاَْبلا  َکِهْجَِوب  ًاریِجَتْـسُم  ِیناَْفلا 

.? َکِْقلَخ ِعیِمَج  َّرَش  یِّنَع 
رد هک  تسا  بوخ  رایـسبو  تسا ، بسانم  اعد  ندناوخ  دشاب  روسیم  هک  ردق  رهو  تسا  رایـسب  فیرـش  زور  نیا  رد  هدراو  هیعدأ  هکنادـبو 

تـسا هلماک  هفیحـص  رد  هک  ار  هیلع  هّللا ;  مالـس  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  ياعد  مالـسلا و   ; هیلع ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ياعد  زور  نیا 
: دیوگب باتفآ  بورغ  زا  دعب  دوش و  هدناوخ 

ًاروُفْغَم ًاموُحْرَم  ِیل  ًاباَجَتْـسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  َمْوَْیلا  َِیْنِبْلقا  َو  ِینَْتیَْقبَأ  اَم  ًاَدبَأ  ٍِلباَق  ْنِم  ِهِیْنقُزْرا  َو  ِِفقْوَْملا  اَذَه  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهَّللا ال  ?
َو ِناَوْضِّرلا  َو  ِۀَمْحَّرلا  َو  ِۀَکَرَْبلا  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ْمُْهنِم  ًادَـحَأ  َْتیَطْعَأ  اَم  َلَْضفَأ  ِینِطْعَأ  َو  َْکیَلَع  َكِدـْفَو  ْنِم  ٌدَـحَأ  َمْوَْیلا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَم  ِلَْضفَِأب  ِیل 

.? َِّیف ْمَُهل  ْكِرَاب  َو  ٍرِیثَک  َْوأ  ٍلِیلَق  َْوأ  ٍلاَم  َْوأ  ٍلْهَأ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُعِجْرَأ  اَمِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  ِةَرِفْغَْملا 
 . راَّنلا َنِم  ِینِْقتْعَأ  َّمُهَّللا  : ? دیوگب رایسب  و 

هحیبذ لدب 

[624]
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. دریگب هزور  جح  زا  تعجارم  زا  سپ  زور  تفهو  جح  رد  زور  هس  دیاب  حبذ  رب  دشابن  رداق  رگا  م - 

[625]

. ار شلوپ  هنو  دشاب  هتشاد  ار  يده  هن  هک  تسا  نآ  دشابن  حبذ  رب  رداق  هک  نیا  زا  دارم  م - 

[626]

. دنک حبذو  دنک  ضرق  دیاب  دشاب  هتشاد  دنک  ادا  هک  يزیچ  ضرق  ءازا  رد  دنک و  ضرق  تقشمو  تمحز  نودب  دناوتیم  رگا  م - 

[627]

. درخب يده  و  دشورفب ، دیاب  دشورفب  تسا  رفس  هنوءوم  زا  دئاز  هک  يزیچ  تقشم  نودب  دناوتیم  رگا  م - 

[628]

. دنک حبذ  دیاب  درک  هیهت  درک و  بسک  رگا  نکل  دنک ، هیهت  ار  يده  لوپو  دنک  بسک  تسین  مزال  م - 

[629]

. دنک هیهت  ینابرق  دشورفب و  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسین ، وا  زاین  دروم  هک  دراد  یسابل  رگا  م - 

[630]

. دریگن رتولجو  دریگب ، مهن  ات  متفه  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دریگب ، هجحلا  يذ  هام  رد  دیاب  ار  هزور  زور  هس  نیا  م - 

[631]

. دشاب مه  لابند  زور  هس  نیا  دیاب  م - 

[632]

تـسا نآ  طایتحا  دریگب و  ینم  زا  تعجارم  زا  دعب  رگید  زور  کی  و  دریگب ،  مهن  متـشه و  زور  دریگب  هزور  تسناوتن  متفه  زور  رگا  م - 
. دریگب تسا  مهدزیسو  مهدزاود  مهدزای و  هک  قیرشت  مایا  زا  دعب  هک 

[633]

ربانب تسا  مارح  سک  همه  يارب  هزور  ینم  رد  قیرشت  مایأ  رد  هکلب  دریگب ، تسین  زئاج  ینم  رد  قیرـشت  مایأ  رد  ار  هزور  زور  هس  نیا  م - 
. هن ای  دروایب  اج  هب  جح  هچ  بجاو ، طایتحا 

[634]
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زور هس  ینم  زا  تعجارم  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  هتفرگ  ار  مهن  متـشه و  هتفرگن و  هزور  ار  متفه  زور  هک  یـسک  يارب  بحتـسم  طاـیتحا  م - 
زور زا  دـیاب  ّـالاو  دـشابن  ینم  رد  مهدزیـس  زور  هـکنیا  رب  طورــشم  مهدزیــس  ینعی  تـسا  ندرک  چوـک  زور  نآ ، لوا  هـک  دریگب -  هزور 

. دشاب بجاو  هزور  ءادا  يارب  زور  جنپ  زا  زور  هس  هک  دشاب  نآ  شدصق  و  دریگب ، یلاوتم  و  دنک - . عورش  مهدراهچ 

[635]

. دریگب مه  لابند  زور  هس  ینم  زا  تعجارم  زا  دعبو  دریگن  مه  ار  مهن  زور  تفرگن  هزور  ار  متشه  زور  رگا  م - 

[636]

نآ طایتحا  هچ  رگا  دریگب ، هزور  ار  زور  هس  نیا  دـهاوخب  تقو  ره  هجحلا  يذ  رخآ  اـت  هداـتفا  قیوعت  هزور  متـشه  زا  رگا  تسا  زئاـج  م - 
. دریگب ًاروف  قیرشت  مایا  زا  دعب  هک  تسا 

[637]

تلهم هکم  رد  زور  هس  ندنام  يارب  رگا  هکلب  دنک ، تماقا  دـصق  هکم  رد  تسین  مزال  دریگب و  هزور  دـناوتیم  رفـس  رد  ار  زور  هس  نیا  م - 
. دریگب تسا  زئاج  مه  هار  نیب  تسین 

[638]

نکمتم زور  هس  ندش  مامت  زا  لبق  رگا  نکل  دنک ، حـبذ  تسین  مزال  يدـه  زا  دـش  نکمتم  نآ  زا  دـعب  تفرگ و  ار  هزور  زور  هس  رگا  م - 
. دنک حبذ  دیاب  دش 

[639]

. درادن هدیاف  هزور  و  دنک ، حبذ  ینم  رد  شبیان  ای  شدوخ  ار  يده  دیاب  دش  مامت  هجحلا  يذ  هام  ات  تفرگن  ار  هزور  زور  هس  نیا  رگا  م - 

[640]

. دناوتیمن نآ  زا  لبق  دروآ و  اج  هب  هرمع  هب  مارحا  زا  دعب  ار  هزور  زور  هس  نیا  دیاب  م - 

[641]

. دریگب هزور  جح  رفس  زا  تعجارم  زا  دعب  دیاب  ار  هیقب  زور  تفه  م - 

[642]

. دروآ اج  هب  یپ  رد  یپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - 

[643]
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رگا تروـص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  هکم  رد  تماـقا  ياـنب  هک  نآ  رگم  دریگب ، هزور  هار  رد  اـی  هکم  رد  ار  زور  تفه  نیا  تسین  زئاـج  م - 
. دنامب هام  کی  رگا  تسا  زئاج  نینچمه  و  دروآ ، اج  هب  تسا  زئاج  دنک  تعجارم  دوخ  نطو  هب  تسناوتیم  تدم  نآ  رد  هک  درذگب  یتدم 

[644]

امیپاوه هک  يرادقم  نامه  هب  دشاب  زئاج  هدرک  تماقا  هکم  رد  هک  یسک  يارب  تسین  دیعب  دننکیم  تعجارم  امیپاوه  اب  هک  مایا  نیا  رد  م - 
زور تفه  زور و  هس  نیب  عمج  بجاو  طایتحا  هبو  تسا  نآ  فالخ  طایتحا  نکل  دریگب ، هزورو  دـنک  ربص  دـناسریم  لحم  هب  ار  صاخـشا 

. دنکن ار 

[645]

یمهک يا   ; هزادـنا هب  ای  دـنک  نطوت  دـصق  هک  یتروص  رد  درک  تماقا  شدوخ  نطو  زا  ریغ  يدـلب  رد  ای  هار  رد  هچ  هکم  ریغ  رد  رگا  م - 
. دریگب ار  هزور  دناوتیم  دنک ، ربص  دسرب  نطو  هب  تسناوت  ;

[646]

زا دیاب  ًارهاظ  ار  نطو  هب  ندیـسر  عقوم  باسح  ءادتبا  روط  نیمه  دریگب و  ار  هزور  تسا  زئاج  هکم  رد  دـنامب  رگا  هک  ار  یهام  ءادـتبا  م - 
. دنک باسح  درک  هکم  هب  تماقا  ای  ترواجم  يانب  هک  یتقو 

[647]

زور تفه  و  يوقا ، ربانب  دنک  اضق  ار  زور  هس  وا  ِّیلَو  تسا  بجاو  درم ، دریگب  هزور  هک  نآ  زا  لبقو  دش  نتفرگ  هزور  زا  نکمتم  رگا  م - 
. بجاو طایتحا  ربانب  ار  رگید 

[648]

. دریگب دناوتیم  درک  تماقا  دصق  رگید  ياج  رد  رگا  سپ  دریگب ، هزور  اج  نامه  رد  دوخ  دلب  هب  نتشگرب  زا  دعب  تسین  مزال  م - 

[649]

لحم رد  دـناوتیم  تسا  یقاـب  هجحلا  يذ  هاـم  هک  یتروـص  رد  دوـخ  لـحم  هب  تشگربو  هکم  رد  دـشن  هزور  زور  هـس  زا  نـکمتم  رگا  م - 
. دشاب ینیما  صخش  یهلیسو  هب  هچ  رگا  دنک  حبذ  يده  دیاب  دشاب  هتشذگ  هام  رگا  دهدب و  هلصاف  هزور  زور  تفه  اب  نکل  دریگب ،

یمر تابحتسم 
: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  تارمج  یمر  رد 

. یمر لاح  رد  ندوب  تراهط  اب   - 1
: دناوخب ار  اعد  نیا  تسا  یمر  هدامآو  هتفرگ  تسد  رد  ار  اهگنس  هک  یماگنه   - 2

ِیلَمَع .  ِیف  َّنُهْعَفْرا  َو  ِیل  َّنِهِصْحَأَف  ِیتاَیَصَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا  ?
. دیوگب ریبکت  دزادنایم  هک  یگنس  ره  اب   - 3
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: دناوخب ار  اعد  نیا  دزادنایم  هک  ار  یگنس  ره   - 4
.? ًاروُفْغَم ًاْبنَذ  َو  ًاروُکْشَم  ًایْعَس  َو  ًالُوبْقَم  ًالَمَع  َو  ًاروُْربَم  ًاّجَح  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ُهَدُونُج  َو  َناَْطیَّشلا  یِّنَع  ْرَحْدا  َّمُهَّللا  ُرَبْکَأ ، هّللا  ?

. دتسیاب هرمج  هرانک  یطسو  یلوا و  هرمج  رد  دشاب و  هلصاف  عارذ  هدزناپ  ای  هد  هبقع  هرمج  رد  هرمجو  وا  نایم   - 5
. دیامن یمر  هداتسیا  هلبق  هب  ور  ار  یطسو  یلوا و  هرمج  دیامن و  یمر  هلبق  هب  تشپو  هرمج  هب  ور  ار  هبقع  هرمج   - 6

. دزادنیب تداهش  تشگنا  نخان  اب  هدراذگ و  ماهبا  تشگنا  رب  ار  هزیر  گنس   - 7
: دناوخب ار  اعد  نیا  ینم  رد  دوخ  ياج  هب  نتشگرب  زا  سپ   - 8

.? ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  َیلْوَْملا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُّبَّرلا  َمِْعنَف  ُْتلَّکََوت  َْکیَلَع  َو  ُْتِقثَو  َِکب  َّمُهَّللا  ?

يده هقرفتم  لئاسم 

[650]

یضعب لمع  نیا ، ربانب  تسا ، لطاب  نآ  ضبق  نودبو  ینابرق  زا  لبق  ریقف  مهس  هبه  ای  شورفو  تسین . بجاو  مسق  هس  هب  ینابرق  میسقت  م - 
زا لبق  هک  تسازیاج  اما  تسین . حیحص  دننکیم  هبه  ای  دنـشورفیم  یجاح  دوخب  ینابرق  زا  ار  ریقف  ثلث  ریقف  زا  تلاکو  ای  رقف  ياعدا  هب  هک 

. دنک فرصت  وا  یهتساوخ  قبط  ینابرق  موس  کی  رد  هک  دریگب  تلاکو  شنطو  رد  يریقف  زا  ضبق ،

[651]

رخآ ات  ولو  ناکما  تروص  رد  دنچ  ره  تروص  نیا  رد  هدـش و  هتخاس  رـسحم  يداو  رد  یمک  یلعف  خلـسم  ینم ، رد  هک  دوشیم  هتفگ  م - 
. تسا يزجم  دیدج  خلسم  رد  ینابرق  نکل  دننک  ینابرق  ینم  رد  دیاب  هجحیذ 

[652]

زا شلکوم  هک  یجح  ینابرق  تین  روبزم  لیکو  دـنک و  لیکو  ار  یثلاث  صخـش  یناـبرق ، يارب  دـناوتیم  تسا  جـح  رد  ریجا  هک  یـسک  م - 
. دنکب تین  دیاب  مه  صخش  دوخ  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دیامنیم . ار  دهدیم  ماجنا  دوخ  لکوم  فرط 

[653]

. دنکیم تیافک  بش  رد  حبذ  انایسن ، ای  ًالهج  ای  ادمع  دش  ریخأت  رگا  نکل  طوحالا  یلع  تسین  زیاج  ادمع  دیع  زور  زا  حبذ  ریخأت  م - 

[654]

. دنیامن حبذ  ار  يرگید  ینابرق  دننک  ریصقت  ای  قلح  هک  نیا  زا  لبق  دنناوتیم  دننک  ینابرق  وا  يارب  هک  دنتسه  يرگید  لیکو  هک  یناسک  م - 

ریصقت قلح و  تابجاو 

[655]

: هفیاط دنچ  رگم  دنیچب  يردق  دوخ  يوم  ای  نخان  زا  ای  دشارتب و  رس  ای  ندرک ، حبذ  زا  دعب  هک  تسا  راتخم  یفلکم  ره  م - 
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. ندیشارت رس  اهنآ  يارب  ًارهاظ  تسین  یفاک  و  دنریگب ، يردق  دوخ  نخان  ای  وم  زا  دیاب  هک  اهنز  لوا - 
. بجاو طایتحا  هب  دشارتب  رس  دیاب  هک  دشاب ، وا  جح  لوا  لاس  هک  یسک  مود - 

طایتحا هب  دشارتب  رس  دیاب  دشاب  هدینابسچ  نآ  وحن  شپش و  عفر  يارب  نآ  وحن  ای  غمص ?  ? ای لسع  هب  ار  دوخ  رـس  يوم  هک  یـسک  موس - 
. بجاو

. بجاو طایتحا  هب  دشارتب  رس  دیاب  تسا  هتفاب  هدیچیپ و  مهرد  هدز و  هرگو  هدرک  عمج  ار  دوخ  يوم  هک  یسک  مراهچ - 
. دشارتن رس  دنک و  ریصقت  دیاب  دشابن  ریخا  هتسد  هس  نیا  زا  رگا  لکشم  ياثنخ  مجنپ - 

[656]

. اطایتحا دشارتب  رس  مهو  دنک  ریصقت  مه  تسا  بجاو  دشاب ، هفیاط  هس  نیا  زا  لکشم  ياثنخ  رگا  م - 

[657]

. دشارتب ار  شمامت  دشارتیم  ار  رس  هک  یسک  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 

[658]

، نتفرگ نخان  ای  و  دشاب ، هک  تلآ  ره  ای  وحن و  ره  هب  ندیچ  ار  براش  ای  شیر  ای  رـس  يوم  زا  یمک  رادقم  دنکیم  تیافک  ریـصقت  رد  م - 
. دریگب ار  نخان  مه  دریگب و  وم  زا  يرادقم  مه  هک  تسا  رتهب  و 

[659]

، تسین حیحـص  نآ  نودب  دشاب و  دنوادخ  تعاطا  يارب  ءایر و  زا  صلاخ  تین  اب  دیاب  تسا  تادابع  زا  نوچ  ریـصقت  ندیـشارت و  رـس  م - 
. دوشیمن لالح  دوش  لالح  نآ  هب  دیاب  هچنآو 

[660]

هک تسا  نآ  رتهب  و  دـنک ، تین  شدوخ  دـیاب  ریـصقت و  رد  نینچ  مه  و  دـهدب ، یناملـس  هب  ای  دـشارتب  ناـسنا  دوخ  ار  رـس  تسا  زئاـج  م - 
. دنک تین  مه  یناملس 

[661]

ار غیت  دیاب  دشاب  هتشادن  وم  اهنآ  رـس  رگا  دش ، رکذ  لوا  هلأسم  رد  هک  یـصاخشا  لثم  تسا  نیعتم  اهنآ  رب  ندیـشارت  رـس  هک   ; یناسک م - 
. رس ندیشارت  زا  تسا  یفاک  نآ  و  اهنآ ، رس  هب  دنشکب 

[662]

، دننک ریصقت  دیاب  تشادن  وم  ناشرس  رگا  نخان ، نتفرگ  براش و  ای  شیر  يوم  نتفرگ  رس و  ندیشارت  نایم  دنتسه  ریخم  هک  یناسک  م - 
. تسا یفاک  دنشکب  رس  هب  ار  غیت  دنتشادن  مه  ار   ; نآ رگا  و  دنریگب ، نخان  دیاب  وربا  يوم  یتح  دنتشادن  وم  چیه  رگا  و 
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[663]

. ریصقت زا  دنکیمن  تیافک  شیر  ندیشارت  م - 

[664]

. تسا لاکشا  لحم  هناعای  لغب  ریز  يوم  ریصقت  هب  ندرک  افتکا  م - 

[665]

. اجنآ ریغ  رد  ًارایتخا  تسین  زئاج  و  تسا ، ینم  ندومن  ریصقتو  رس  ندیشارت  لحم  م - 

[666]

. قیرشت مایا  رخآ  ات  ریخأت  زاوج  تسین  دیعب  هچ  رگا  دشاب  دیع  زور  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - 

[667]

نیا رد  تسین  یقرفو  دهد ، ماجنا  ار  لمعو  دنک  تعجارم  دـیاب  درک  چوک  اجنآ  زا  ینم و  رد  درکن  ریـصقتو  دیـشارتن  رـس  یـسک  رگا  م - 
. نتسنادن هلأسم  یهطساو  هب  ایاوهس  ًانایسن و  ای  هدرک  كرت  ادمع  هک  یسک  نیب  مکح 

[668]

رد ینم  هب  دتـسرفب  ار  دوخ  يومو  دنک ، ریـصقت  ای  دشارتب  رـس  تسه  هک  اجره  ینم  هب  نتـشگرب  دوشن  نکمم  صخـش  نیا  يارب  رگا  م - 
. دوخ همیخ  لحم  رد  دنک  نفد  ینم  رد  ار  وم  هک  تسا  بحتسمو  ناکما ، تروص 

[669]

. دزادنیب ولج  تسین  زئاج  ار  یعس  نینچ  مه  و  یشارترس ، ای  ریصقت  زا  لبق  دنکب  جح  فاوط  تسین  زئاج  م - 

[670]

زا سپو  دنک ، ریصقت  ای  دشارتب  رسو  ددرگرب  دیاب  مکح ، هب  لهج  ای  وهس  يور  زا  دنک  یعسو  فاوط  ریصقت  ای  یشارت  رس  زا  لبق  رگا  م - 
فاوط دنک  هداعا  دنک و  ریصقت  دشارتب و  رس  تسه  اج  ره  ددرگرب  ینم  هب  دناوتیمن  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  یعـس  نآ و  زامن  فاوط و  نآ 

. ار یعس  زامن و  و 

[671]

. دنک حبذ  دنفسوگ  کی  یعس  زامن و  فاوط و  هداعا  رب  هوالع  دیاب  هدرک  ار  راک   ; نیا دمع  ملع و  يور  زا  رگا  م - 

[672]
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نکل تسین ، مزال  دنفسوگ  هتشاد  مدقم  ار  یعس  طقف  رگا  و  تسا ، مزال  دنفسوگ  هتشاد  مدقم  دمعو  ملع  يور  زا  ار  فاوط  طقف  رگا  م - 
. نآ زامن  فاوطو و  ریصقت  ای  قلح  زا  دعب  ار  نآ  دنک  هداعا  دیاب 

[673]

ات دنک  هداعاهک  تسا  نآ  طایتحا  درک ، ریصقت  ای  دیشارت  ار  رـس  ود ، ره  ای  یعـس  ای  فاوط  زا  دعب  نایـسن  ای  لهج  ای  ملع  يور  زا  رگا  م - 
. اطایتحا دشکب  رس  هب  ار  غیت  هدوب  یشارت  رس  شفیلکت  رگا  و  دوش ، لصاح  بیترت 

[674]

. قلح ای  ریصقت  دعب  دنک و  حبذ  نآ  زا  دعب  دنک و  هرمج  یمر  لوا  ینم  رد  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  م - 

[675]

دیعب هدوب  هلأسم  هب  لهج  يور  زا  رگا  و  تسین ، مزال  هداعا  هدوب  وهـس  تلفغ و  يور  زا  رگا  سپ  دنک  لمع  بیترت  نیا  فالخرب  رگا  م - 
. دنکن كرت  ار  طایتحا  ناکما  تروص  رد  هدوب  دمعو  ملع  يور  زا  رگا  و  تسا ، هداعا  هب  طایتحا  دهاوخن و  هداعا  هک  تسین 

[676]

ماـمت وا  رب  دوشیم  لـالح  درک  ریـصقت  دوب  ندرک  ریـصقت  اـی  دیـشارت ، رـس  دوب  ندیـشارت  رـس  شا   ; هفیظو هک  یمرحم  هک  نآ  زا  دـعب  م - 
دیص مرح  رد  هک  نآ  یکی  تشاد : تمرح  تهج  ود  زا  دیص  اما  و  شوخ ، يوبو  نز  رگم  جح ، مارحا  هطـساو  هب  هدش  مارح  هک  ییاهزیچ 

رد هچ  تسین  زئاـج  دیـص  زین  مرحم  صوـصخ  رد  هک  نآ  مود  تسا ، یقاـب  تمرح  نیا  مرحم و  ریغ  يارب  هنو  مرحم  يارب  هن  تسین  زئاـج 
دیص وا  يارب  زا  تسا  زئاج  سپ  دوش ، هتشادرب  تمرح  مود  تهج  زا  ریـصقت  ای  قلح  یهطـساو  هب  هک  تسین  دیعب  مرح و  ریغ  ای  دشاب  مرح 

. مرح جراخ  رد 
یعس نآ و  زامن  جح و  فاوط  تابحتسم 

تهج هب  هک  یـصخش  تسا  بحتـسمو  تسا ، يراـج  زین  اـج   ; نیا دـش  رکذ  یعـسو  نآ  زاـمن  هرمع و  فاوط  رد  تابحتـسم  زا  هک  هچنآ 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دتسیاب و  دجسم  برد  ربو  دیایب  نابرق  دیع  زور  رد  دیآیم ، جح  فاوط 

ِینَعِجَْرت ْنَأ  َو  ِیبوـُنُذ  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِِهْبنَذـِب  ِفِرَتـْعُْملا  ِلِیلَّذـلا  ِلـِیلَْعلا  َۀـَلَأْسَم  َکـُلَأْسَأ  ِیل  ُهْمِّلَـس  َو  َُهل  ِینْمِّلَـس  َو  َکِکُُـسن  یَلَع  یِّنِعَأ  َّمُـهَّللا  ?

َُکلَأْسَأ َكِرَدَِقب  ًایِـضاَر  َكِْرمَءِال  ًاِعبَّتُم  َکَتَعاَط  ُّمُءوَأ  َو  َکَتَمْحَر  ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َو  َكُدََلب  ُدَـلَْبلا  َو  َكُدـْبَع  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِیتَجاَِحب 
.? َِکتَمْحَِرب ِراَّنلا  َنِم  ِینَریُِجت  َو  َكَْوفَع  ِینَغِّلَُبت  ْنَأ  َِکَتبوُقُِعل  ِِفئاَْخلا  َِکباَذَع  ْنِم  ِقِفْشُْملا  َكِْرمَءِال  ِعیِطُْملا  َْکَیلِإ  ِّرَطْضُْملا  ََۀلَأْسَم 

نآ رگا  و  دسوبب ، ار  دوخ  تسدو  هدیلام  رجح  هب  تسد  دشن  نکمم  ندیسوب  رگا  و  دیامن ، هسوبو  مالتساو  دیایب  دوسالا  رجح  دزن  هب  سپ 
. دروآ اج  هب  دوب  هدروآ  اج  هب  هرمع  فاوط  رد  هچنآ  دعبو  دیوگب  ریبکت  هداتسیا و  رجح  لباقم  دشن  نکمم  مه 

ریصقت قلح و  هقرفتم  لئاسم 

[677]

بیترت هکلب  دنک  ینابرق  دعب  دوش و  جراخ  مارحا  زا  دـنک و  قلح  دـناوتیمن  طایتحاربانب  داتفا ،  ریخات  دـیع  زور  زا  یلیلد  هب  ینابرق  رگا  م - 
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. جرح ای  رارطضا و  تروص  رد  هن  نکمت و  تروص  رد  طوحالا . یلع  دنک  تاعارم  دیاب  ار  نآ  رب  هبترتم  لامعاو  قلحو  ینابرق  نیب 

[678]

. دنکیم تیافکو  تسا  حیحص  مه  بش  رد  قلح  دشاب و  يدمع  دنچ  ره  درادن  عنام  قیرشت  مایا  رخآ  ات  قلح  ریخأت  م - 

[679]

وا لیکو  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  رگا  یلو  دنک  قلح  دـناوتیمن  هدرکن  ینابرق  وا  لیکو  ات  دـهد ، تلاکو  یـسک  هب  ینابرق  يارب  یجاح  رگا  م - 
هکم لامعا  قلح  زا  دـعب  رگا  تسا و  یفاک  روبزم  قلح  هدرکن ، ینابرق  زونه  وا  لیکو  هک  دـش  مولعم  دـعب  درک  قلح  هدرک  ینابرق  وا  يارب 

. دنک هداعا  ار  اهنآ  تسین  مزال  دنکیم و  تیافک  دشاب  هداد  ماجنا  مه  ار 

[680]

رس لوا  وم ، يدایز  یهطساو  هب  تسین  زیاج  طایتحا ، ربانب  دشابیم  ندیـشارت  رـس  اهنآ  یهفیظو  تسا و  اهنآ  جح  لوا  لاس  هک  یناسک  م - 
. دراد هرافک  دمعو  ملع  تروص  رد  دنشارتب و  ًاروف  دنچ  ره  دنشارتب  ار   ; نآ دعب  دننک و  نیشام  ار 

[681]

نخان دناوتیم  یلو  دشارتب  ار  وا  رـس  دنک  ریـصقت  ای  قلح  شدوخ  هک  نیا  زا  لبق  دـناوتیمن  دـیامن  قلح  ار  يرگید  دـهاوخب  هک  یـسک  م - 
درک نینچ  رگا  هتبلا  و  ریصقتیارب . ولو  تسین  زیاج  مارحا  زا  ندش  جراخ  زا  لبق  زین  يرگید  يوم  یهلازا  و  دریگب ، ریصقت  يارب  ار  يرگید 

. دوش لالحا  بجوم  عقاو و  ریصقت  هک  تسین  دیعب 

قلح تابحتسم 

[682]

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  قلح  رد  م - 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دنک و  ادتبا  رس  شیپ  تسار  بناج  زا  هک  نآ   - 1

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ًارُون  ٍةَْرعَش  ِّلُِکب  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا 
هتفرگ دوخ  براش  شیر و  فارطا  زا  قلح  زا  دعب  هک  تسا  نیا  یلوا  دـیامن و  نفد  دوخ  یهمیخ  رد  ینم  رد  ار  دوخ  رـس  يوم  هکنآ   - 2

. دریگب ار  اه   ; نخان نینچ   ; مه و 

هکم لامعا  تابجاو 

هراشا

. تسا بجاو  اجنآ  رد  هک  یلامعا  يارب  هکم ، هب  تعجارم  دوب  زیچ  هس  هک  ینم  لامعا  ندش  مامت  زا  دعب  تسا  بجاو 

[683]
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ریخأت تسا  زئاج  و  جـح ، لاـمعا  یهیقب  يارب  هکم  هب  دـیایب  دـش  غراـف  ینم  لاـمعا  زا  هک  دـیع  زور  تسا  بحتـسم  هکلب  تسا  زئاـج  م - 
لامعا دمآ و  رگا  مه  هجحلا  يذ  رخآ  زور  هک  ینعم  نیا  هب  هجحلا  يذ  رخآ  ات  ریخأت  دشاب  زئاج  هک  تسین  دیعب  مهدزای و  زور  ات  دزادنیب 

. درادن عنام  دروآ  اج  هب  ار 

[684]

فاوط زاـمن  مود -  دـنیوگیم . تراـیز  فاوط  ار   ; نآ هک  تسا  جـح  فاوط  لوا -  درواـیب : اـج  هب  تسا  بجاو  هکم  رد  هک  یلاـمعا  م - 
. تسا ءاسن  فاوط  زامن  مجنپ -  تسا . ءاسن  فاوط  مراهچ -  تسا . هورم  افص و  نیب  یعس  موس -  تسا .

[685]

تـشذگ یعـس  نآ و  زامن  هرمع و  فاوط  رد  هک  تسا  وحن  نامه  هب  نآ  زامن  ءاسن و  فاوطو  یعـسو  نآ  زامن  جح و  فاوط  تیفیک  م - 
. دروآ اج  هب  ءاسن  فاوطو  نآ  یعسو  جح  فاوط  تین  هب  دیاب  اج   ; نیا هک  تین  رد  رگم  توافت  چیه  نودب 

[686]

رعـشمو تافرع  لامعا  ندروآ  اج  هب  تافرع و  هب  نتفر  زا  لبق  ار  نآ  زامن  ءاـسن و  فاوط  یعـس و  زاـمن و  جـح و  فاوط  تسین  زئاـج  م - 
. رایتخا لاح  رد  دروآ  اج  هب  ینم  هناگ  هس  لامعاو 

[687]

جح مارحا  هب  مرحم  هک  نآ  زا  دعب  ار   ; نآ زامن  ءاسن و  فاوطو  یعـسو  زامن  جح و  فاوط  تسا  زئاج  اهنآ  يارب  هک  دنا   ; هفیاط دـنچ  م - 
ءاسفن ای  ضئاح  نتـشگرب  رد  هک  دنراد  نآ  سرت  هک  ییاهنز  لوا -  تسا : يزجم  اهنآ  لمعو  دنروآ ، اج  هب  تافرع  هب  نتفر  زا  لبق  دندش 

يارب تعجارم  عقوم  رد  فاوط  زا  دنـشاب  زجاع  هک  یئاهنز  ریپ  ای  اهدرم  ریپ  مود -  دنوش . كاپ  ات  دـننامب  دـنناوتنو  دـنوشن  كاپ  دـنوش و 
زا دنشاب  زجاع  ای  دننک  فاوط  ماحدزا  تقو  رد  دنسرتب  هک  یضیرم  صاخشا  موس -  دنـشاب . هکم  هب  نتـشگرب  زا  زجاع  ای  تیعمج  يدایز 

. یعسو فاوط  دوشیمن  نکمم  اهنآ  يارب  یتهج  هب  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  دننادیم  هک   ; یناسک مراهچ -  نآ .

[688]

بوخ ضیرم  و  دوشن ، ضئاح  نز  ًالثم  دوش  رهاظ  نآ  فالخ  دـعب  هچ  رگا  تسا  یفاک  دـنتخادنا  ولج  هک  ار  یلاـمعا  لوا  هفیاـط  هس  م - 
. تسا طوحا  هچ  رگ  لامعا  هداعا  تسین  مزال  اه   ; نیا رب  سپ  دوشتمحازم ، بجوم  هک  دشابن  نادنچ  ماحدزا  و  دوش ،

[689]

رگا اما  و  تسا ، يزجم  زاب  دوب  یلیلع  يریپ و  ضرم و  تهج  زا  رگا  دروآ  اج  هب  ار  لامعأ  دـناوتیمن  تشاد  هدـیقع  هک  مراهچ  هفیاط  م - 
. عوجر زا  دعب  ار  لامعا  دنک  هداعا  دیاب  دش  رهاظ  شفالخ  دعب  دوشیم و  عنام  لیس  تشاد  داقتعا  هک  نآ  لثم  دوب  رگید  تهج  زا 

[690]
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لمع هس  زا  دعب  عقوم و  هس  رد  دش  رکذ  لیـصفت  هب  قباس  رد  هک  دش  مارح  وا  رب  یئاهزیچ  جح  مارحا  یهطـساو  هب  هک  مرحم  صخـش  م - 
شوخ يوب  رگم  دوشیم  لالح  زیچ  همه  نآ  هب  هک  ینم  رد  ندیشارت  رس  ای  ندرک  ریصقت  زا  دعب  لوا -  دوشیم : لالح  وا  رب  اهنآ  جیردت  هب 
فاوط ندروآ  اج  هب  زا  دعب  مود -  مرح . تهج  زا  هن  دوشیم  لالح  زین  مارحا  تهج  زا  دیـص  هک  دش  هتفگ  و  دش ، رکذ  شیپ  هچنانچ  نزو 

دعب موس -  تسا . مارح  وا  رب  نز  یلو  شوخ ، يوب  وا  رب  دوشیم  لالح  تشذگ ، هک  یلیصفت  هب  هورمو  افص  نیب  یعسو  نآ  زامن  ترایز و 
دعب سپ  زین ، نز  وا  رب  دوشیم  لالح  تشذـگ ، هک  تسا  هرمع  زامن  فاوط و  لثم  تیفیک  رد  هک  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ندروآ  اـج  هب  زا 

مرحم و هچ  سک  همه  يارب  تسا  مارح  مرح  رد  ندرک  دیـص  اما  و  دوشیم ، لالح  دوب  هدـش  مارح  مارحا  هب  هک  زیچ  همه  لـمع  هس  نیا  زا 
. لُِحم هچ 

[691]

لالح اهنآ  رب  نزو  شوخ  يوب  دنتـشاد ، مدقم  ار  ءاسن  فاوطو  ترایز  فاوط  ضیحفوخو ، يریپ  لثم  رذـع  یهطـساو  هب  هک  یناسک  م - 
. دش دهاوخ  لالح  قلح  ای  ریصقت  زا  دعب  تامرحم  مامتو  دوشیمن ،

[692]

هب نز  دـننکن  ءاسن  فاوط  رگا  هک  تسا  مزال  زین  زیمم  یهچب  یـصخ و  یثنخ و  نز و  رب  هکلب  درادـن  درم  هب  صاـصتخا  ءاـسن  فاوط  م - 
زیمم ریغ  لفط  هکلب  دوشیمن ،  لالح  وا  رب  درم  دـنک  كرت  ار  نآ  نز  رگا  زین  و  دوشیمن ، لالح  اهنآ  رب  دـش  هتفگ  قباس  هک  لیـصفت  نامه 

. دوش لالح  وا  رب  درم  ای  نز  ندش ، غلاب  زا  دعب  ات  دهدب  ءاسن  فاوط  بجاو  طایتحا  هب  ار  وا  دیاب  هدرک  مرحم  ار  وا  ِّیلَو ، رگا 

[693]

ندش لطاب  بجوم  نآ  يدمع  كرتو  تسین  نکر  نکل  دوشیمن ، لالح  نز  نآ  نودبو  تسا  بجاو  هچ  رگا  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  م - 
زا هچنآ  هکلب  دوشیمن ، لالح  وا  رب  نز  درواین  اج  هب  رگا  و  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  هدرک  جـح  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  هکلب  دوشیمن ، جـح 

. بجاو طایتحا  ربانب  دوشیمن  لالح  وا  رب  زین  ندش  دهاش  ندرک و  هبطخو  ندرک  دقع  لثم  دوب  هدش  مارح  وا  رب  نز 

[694]

فاوط رب  ار  ءاسن  فاوط  نتـشاد  مدـقم  تسین  زئاج  و  ًارایتخا ، نآ  زاـمن  رب  اـی  تراـیز  فاوط  رب  ار  یعـس  نتـشاد  مدـقم  تسین  زئاـج  م - 
. دوش لصاح  بیترت  ات  دنک  هداعا  تشاد  مدقم  رگا  و  ًارایتخا ، یعس  ربو  ترایز 

[695]

، یکاپ نامز  ات  هکم  هب  تماقا  نتـسناوتنو  ضیح  زا  سرت  لثم  ترورـض  لاح  رددروآ  اج  هب  یعـس  زا  لبق  ار  ءاسن  فاوط  تسا  زئاـج  م - 
. دوشن كرت  طایتحا  نیا  دروآ و  اجب  نآ  زا  دعب  هک  دریگب  بیان  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  نکل 

[696]

و تسا ، حیحـص  شیعـسو  فاوط  درادـب  مدـقم  مکح  نتـسنادن  یهطـساو  هب  ای  دروآ  اج  هب  یعـس  زا  لبق  ار  ءاـسن  فاوط  اوهـس  رگا  م - 
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. تسا فاوط  هداعا  رد  طایتحا 

[697]

رگا و  دروایب ، اج  هب  ددرگرب و  شدوخ  دـیاب  دـناوتیم  رگا  سپ  جـح  زا  تشگرب  ات  درواین  اـج  هب  ًادـمع  اـی  اوهـس  ار  ءاـسن  فاوط  رگا  م - 
. دوشیم لالح  وا  هب  نز  ندروآ  اج  هب  زا  سپو  دریگب  بیان  دراد  تقشم  ای  دناوتیمن 

[698]

درک یکیدزن  نز  ابو  تشگربو  درک  شومارف  ءاسن -  فاوط  هچ  جـح و  فاوط  هچو  هرمع  فاوط  هچ  ار -  بجاو  فاوط  یـسک  رگا  م - 
و دروآ . اج  هب  ار  نآ  زامن  فاوطو و  دورب  شدوخ  دناوتیم  رگا  و  دشاب ، رتش  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنک . ینابرق  هکم  رد  يده  کی  دیاب 

. دریگب بیان  دراد  تقشم  ای  دناوتیمن  رگا  و  دروآ . اج  هب  مه  ار  یعس  ءاسن  فاوط  ریغ  رد  اطایتحا 

[699]

ار جـح  دـیاب  دوخ  لحم  هب  تشگربو  درواین  اج  هب  هلأسم  هب  لـهج  يور  زا  تراـیز  فاوط  اـی  هرمع  فاوط  هچ  ار  فاوط  یـسک  رگا  م - 
. دنک ینابرق  رتش  کیو  دنک  هداعا 

ینم هب  هتوتیب  تابجاو 

[700]

ات باتفآ  بورغ  زا  دـنامب  اجنآ  رد  ینعی  دـنک ، هتوتیب  ینم  رد  ار  مهدزاود  بش  هجحلا و  يذ  مهدزای  بش  هک  جاـح  رب  تسا  بجاو  م - 
. بش فصن 

[701]

: دننامب بش  فصن  ات  زین  مهدزیس  بش  رد  دیاب  هفیاط  دنچ  م - 
ار مهدزیـس  بش  دشاب  هتـشکن  دـشاب و  هتفرگ  ار  دیـص  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  مارحا ، رد  تسا  هدرک  دیـص  هک  یـسک  لوا - 
دایص و هب  دیص  نداد  ناشنو  دیص  تشوگ  ندروخ  لثم  تسا  مارح  مرحم  رب  دیـص  زا  هک  رگید  ياهزیچ  ندرک  دیـص  زا  ریغ  نکل  دنامب ،

. مهدزیس بش  هتوتیب  تسین  بجاو  هدرکن  بانتجا  رگا  ار  نآ  ریغ 
رگید ياهراک  عاـمج  زا  ریغ  یلو  هیبنجا . اـی  دوخ  نز  اـب  هچو  ربد  رد  هچو  لـبق  رد  هچ  مارحا  رد  هدرک  نز  اـب  یکیدزن  هک  یـسک  مود - 

. مهدزیس بش  هتوتیب  دوشیمن  بجاو  هدرکن  بانتجا  رگا  ار  نآ  ریغ  سمل و  ندیسوبلثم و 
. درک كرد  ار  مهدزیس  بش  بورغو  ینم  زا  درکن  چوک  مهدزاود  زور  رد  هک  یسک  موس - 

[702]

: دننامب ینم  رد  مهدزیس  هدزاود و  هدزای و  ياهبش  رد  تسین  بجاو  هک  دنا   ; هفیاط دنچ  م - 
. دشاب هک  يرذع  ره  هب  ندنام  دشاب  هتشاد  تقشم  اهنآ  يارب  هک  یناسک  رگید  و  اهنآ ، ناراتسرپ  نارامیب و  لوا - 
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. دشاب هب  ِّدَتْعُم  لام  هک  یطرش  هب  دوریم ، نیب  زا  هکم  رد  اهنآ  لام  دننامب  ار  بش  رگا  هک  دنراد  نآ  سرت  هک  یناسک  مود - 
. بش رد  ندینارچ  هب  اهنآ  تاناویح  دراد  جایتحا  هک  یئاه   ; نابش موس - 

. هکم رد  دنتسه  جاجح  هب  نداد  بآ  لفکتم  هک  یناسک  مراهچ - 
زا يرورض  ياهراک  رگم  دننکن  نآ  زج  رگید  راک  حبص و  ات  دنشاب  لوغشم  تدابع  هب  دنشاب و  رادیب  هکم  رد  ار  بش  هک  یناسک  مجنپ - 

. ءوضو دیدجت  جایتحا و  ردق  هب  ندیماشآ  ندروخ و  لیبق 

[703]

. درادن جح  مارحاهب  صاصتخا  مکح  نیا  و  دنامب ، مهدزیس  بش  دیاب  هدرکن  بانتجا  نزو  دیص  زا  عتمت  یهرمع  مارحا  رد  هک  یسک  م - 

[704]

رد درک  هتوتیب  بورغ  زا  هک  یـسک  سپ  نآ ، فـصن  اـت  تسا  بش  لوا  زا  درک  هتوـتیب  بش  هس  نیا  رد  تسا  بجاو  هک  بش  رادـقم  م - 
. دوشن هکم  دراو  رجف  عولط  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دورب ، نوریب  نآ  زا  دعب  درادن  عنام  بش  همین  ات  ینم 

[705]

. دنامب حبص  ات  ددرگرب و  بش  همین  زا  لبق  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوبن  ینم  رد  رذع  یب  بش  لوا  رد  هک  یسک  م - 

[706]

، بجاو طایتحا  ربانب  دننک  باسح  باتفآ  عولط  ات  بورغ  لوا  زا  دیاب  دـننکیم  هتوتیب  ار  بش  لوا  همین  هک   ; یناسک يارب  ار  بش  همین  م - 
. دننک باسح  یعرش  برغم  زا  دننکیم  هتوتیب  ار  بش  مود  همین  هک   ; یناسک يارب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و 

[707]

. دروآ اج  هب  دنوادخ  تعاطا  يارب  صلاخ  تین  اب  دیاب  تسا  تادابع  زا  ینم  رد  هتوتیب  م - 

[708]

. بجاو طایتحا  هب  هکمو  ینم  هار  نیب  رد  یتح  دورن ، ینم  هبو  دوش  تدابع  لوغشم  هکم  ریغ  رد  تسین  زئاج  م - 

[709]

. دنک ینابرق  دیاب  دنفسوگ  کی  یبش  ره  يارب  دنامب  تسا  بجاو  هک  یبش  رد  ار  ینم  هب  هتوتیب  دنک  كرت  هک  یسک  م - 

[710]

. هلأسم نتسنادن  يور  زا  ای  دشاب  نایسن  يور  زا  ای  دشاب  دمعو  ملع  يور  زا  هک  نآ  نیب  ینابرق  ندوب  بجاو  رد  تسین  یقرف  م - 

[711]
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. تسین بجاو  اهنآ  رب  ینابرق  ینم  هب  دنا   ; هدماین دندوب و  لوغشم  تدابع  هب  حبص  ات  هکم  رد  هک  یناسک  م - 

[712]

کی بش  ره  يارب  دـیاب  دـندنامن  هک  یتروـص  رد  دـننامب  ینم  رد  تسین  بـجاو  دـش  هـتفگ  موـس  یهلأـسم  رد  هـکیا   ; هفیاـط راـهچ  م - 
. بجاو طایتحا  هب  مراهچو  موس  هتسد  یتح  دننک  ینابرق  هرافک  دنفسوگ 

[713]

. دشاب هتشاد  تسین  مزال  دنک  حبذ  دیاب  جح  يارب  ینم  رد  هک  ار  يده  طیارش  زا  کی  چیه  دوش  ینابرق  دیاب  هک  يدنفسوگ  م - 

[714]

نآ طایتحا  هچ  رگا  دنکب  ینابرق  دوخ  لحم  هب  تعجارم  زا  سپ  دناوتیم  یتح  درادن  ینیعم  لحم  دنک  ینابرق  دـیاب  هک  ار  يدنفـسوگ  م - 
. دنک ینابرق  ینمرد  هک  تسا 

[715]

نآ بجاو  طایتحا  دنوش ، جراخ  ینم  زا  بش  فصن  زا  رتدوز  ای  دوشن  كرد  درک ، هتوتیب  ینم  رد  دـیاب  هک  بش  لوا  زا  یتمـسق  رگا  م - 
. تسین رذع  مدع  رذع و  تروص  نیب  یقرفو  دننک  ینابرق  دنفسوگ  کی  هک  تسا 

[716]

یناسک و  رهظ ، زا  لبق  تسین  زئاج  دـننک و  چوک  رهظ  زا  دـعب  دـیاب  مهدزاود  زور  رد  ندرک  چوک  اهنآ  يارب  تسا  زئاج  هک   ; یناسک م - 
. دننک چوک  دنهاوخب  ار  تقو  ره  دنراتخم  دننکیم  چوک  مهدزیس  زور  رد  هک  ;

ینم هب  هتوتیب  هقرفتم  لئاسم 

[717]

رهظ زا  لـبق  هکم  هب  وا  نتفر  هچ  رگ  ددرگرب  ینم  هب  رهظ  زا  دـعب  رفن ، يارب  تسین  بجاو  دـیایب  هکم  هب  مهدزاود  حبـص  یجاـح  رگا  م - 
. تسین زیاج 

[718]

یمر مهدزاود  بش  زور ، رد  یمر  زا  رذع  اب  رگا  نیا  ربانب  دنراد  ار  نادرم  مکح  مه  اهنز  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دـعب  ندرک  چوک  رد  م - 
. دنشاب روذعم  رهظ  زا  دعب  ات  ندنام  زا  رگم  دننک  چوک  ینم  زا  رهظ  زا  لبق  دنناوتیمن  دندرک 

[719]
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ره يارب  دنهدب و  هرافک  دیاب  دـننکیم  هتوتیب  مهدزاود  مهدزای و  بش  رد  تسین  ینم  زا  هک  ینم  هب  لصتم  ياه   ; نیمز رد  هک  یناسک  م - 
. دنشاب هدش  نئمطم  یلحم ، صاخشا  هتفگ  هب  ای  تسا  ینم  زا  اجنآ  هک  دنشاب  هدرک  ادیپ  داقتعا  دنچ  ره  دننک  ینابرق  دنفسوگ  کی  بش 

[720]

ار بش  تسین  بجاو  هدرک ، تعجارم  ینم  هب  بورغ  زا  دـعب  هدـش و  جراخ  ینم  زا  مهدزیـس  بش  باتفآ  بورغ  زا  لبق  یجاـح  رگا  م - 
. دوشیمن بجاو  وا  رب  مهدزیس  زور  یمرو  دنامب 

هناگ هس  تارمج  یمر  تابجاو 

[721]

لحم هس  هب  دنزب  هزیر  گنـس  ینعی  دـنک ، هناگ  هس  تارمج  یمر  اهنآ  زور  رد  دـیاب  دـنک  هتوتیب  ینمرد  تسا  بجاو  هک  یئاه   ; بش م - 
ررـض وا  جح  هب  دـنک  كرت  ار   ; نآ همه  ادـمع  رگا  یلو  دـنیوگ ، هبقع  هرمج  ار  یکی  یطـسو و  هرمج  ار  یکی  یلوا و  هرمج  ار  یکی  هک 

. دریگب بئان  ای  دنک  اضق  ار  نآ  دیاب  طایتحا  رب  انب  یلو  تسا . راک  تیصعم  دمع  تروص  رد  هچ  رگ  تسا  حیحص  دنسریمن و 

[722]

. دننک تارمج  یمر  مهدزیس  زور  تسا  بجاو  دننامب  ینم  رد  ار  مهدزیس  بش  دیاب  هک  یصاخشا  م - 

[723]

نآ تابجاو  طیارش و  نتخادنا و  تیفیک  دشاب و  ددع  تفه  دیاب  يزور  ره  رد  کی  ره  يارب  دنزب  هرمج  هب  دیاب  هک  هزیر  گنس  ددع  م - 
. دش هتفگ  یبقع  هرمج  رد  ًاقباس  هک  تسا  وحن  نامه  هب 

[724]

هب تسین  زئاجبش  رد  و  تسا ، هدرک  هتوتیب  ار  زورنآ  بش  هک  تسا  يزور  باتفآ  بورغ  ات  باتفآ  عولط  لوا  زا  گنـس  نتخادنا  تقو  م - 
. دروآ اج 

[725]

لثم يزیچ  زا  دشاب  هتشاد  سرت  هک  یـسک  لیلع و  ضیرم و  نابـش و  لثم  دروآ  اج  هب  زور  هک  نیا  زا  دشاب  هتـشاد  يرذع  یـسک  رگا  م - 
طوحا سپ  رخؤم  زور  رد  ییاضق  یمر  زا  نکمت  هب  ملع  اب  رخؤم  بش  اما  دیامن و  یمر  مدقم ) بش  ، ) زور نآ  بش  دـیاب  تیعمج  محازت 

. باتفآ عولط  ات  تسا  اضق  ریخأت 

[726]

گنس هبقع  هرمج  هب  نآ  زا  دعب  یطسو و  هرمج  هب  نآ  زا  دعب  یلوا و  هرمج  هب  لوا  هک  نیا  هب  نتخادنا  گنس  رد  بیترت  تسا  بجاو  م - 
. دزادنیب
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[727]

لـصاح بیترت  هک  يروط  هب  دروآ  اج  هب  هدرک  بیترت  فالخ  رب  هک  هچنآ  هراـب  ود  دـیاب  درواـین  اـج  هب  دـش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  رگا  م - 
هرمج دعب  دروآ و  اج  هب  هرابود  ار  یطـسو  هرمج  هک  دنکیم  تیافک  یلوا  هرمج  هب  دـعب  تخادـنا و  یطـسو  هرمج  هب  لوا  رگا  ًالثم  دوش ،

 . تسین مزال  یلوا  هرمج  هداعا  ار و  هبقع 

[728]

نایـسنو وهـس  يور  زا  ای  دنک  بیترت  فالخ  دمع  ملع و  يور  زا  هک  نآ  نایم  تسین  قرف  دـش  رکذ  متفه  یهلأسم  رد  هک  یمکح  رد  م - 
. دنک هداعا  دیاب  تروص  ره  رد  هلأسم ، نتسنادن  يور  زا  ای 

[729]

تفه مامت  تسین  مزال  و  تسا ، یفاک  دوشب  يدعب  هرمج  لوغشمو  دنک  اهر  ار   ; نآ دزادنیب و  یلوا  هرمج  هب  گنس  راهچ  یـسک  رگا  م - 
هب و  دوش ، هبقع  هرمج  لوغشم  دعب  یطـسو و  هرمج  هب  گنـس  راهچ  دعب  دنزبیلوا و  هرمج  هب  گنـس  راهچ  دناوتیم  سپ  دشاب  مدقم  گنس 

يور زا  هک  یسک  يارب  زا  بجاو  طایتحا  نکل  دزادنیب ، ار  يرگید  يات  ود  نآ  گنس  هس  هبقع و  هرمج  گنـس  تفه  دهاوخیم  بیترت  ره 
. تسا هداعا  هدرک  ار  راک  نیا  دمعو  ملع 

[730]

دیاب درک  شومارف  ار  زور  ود  رگا  و  دنک ، اضق  ار   ; نآ دعب  زور  تسا  بجاو  دـنک  یمر  اهزور  زا  یکی  رد  دـنک  شومارف  یـسک  رگا  م - 
. دشاب هدرک  كرت  دمع  يور  زا  رگا  تسا  نینچ   ; مه و  دنک ، اضق  ار  ود  ره  دعب  زور  رد 

[731]

اج هب  ار  دیع  ياضق  لوا  دروایب  اج  هب  ار  دیع  زور  ياضق  دهاوخب  رگا  مهدزای  زور  رد  سپ  ءادا  رب  درادـب  مدـقم  ار  اضق  تسا  بجاو  م - 
زور رد  رگا  سپ  دعب ، زور  ياضق  رب  درادـب  مدـقم  ار  ولج  زور  ياضق  دـیاب  نینچ  مه  و  تسا ، ءادا  هک  ار  مهدزای  زور  یمر  دـعب  دروآ و 
زور هبو  عورـش  دـیع  زور  ياضق  زا  بیترت  هب  دـیاب  دروآ  اج  هب  ار  مهدزاود  زورو  مهدزای  زور  دـیع و  زور  ياضق  دـهاوخب  ًالثم  مهدزیس 

. تسا ءادا  هک  دنک  متخ  مهدزیس 

[732]

زور رد  رگا  سپ  تسا ، بجاو  دشاب  هدـش  كرت  رگا  مه  اهنآ  زا  ضعب  یمر  ءاضق  تسا  بجاو  هناگ  هس  تارمج  یمر  ءاضق  هچنانچ  م - 
اج هب  ار  زور  نیا  فیلکت  دـعب  دـنک و  نایتا  هدرکن  هک  ار   ; نآ دـیاب  دـعب  زور  درکن  ار  رگید  يات  ود  درک و  یمر  ار  یلوا  هرمج  مهدزاـی 

. دروآ

[733]

هفیظو دعبو  دوش  لصاح  بیترت  هک  يروط  هب  دنک  اضق  دیاب  هتخادنا  بیترت  فالخبار  لبق  زور  تارمج  هک  دیمهف  دـعب  زور  رد  رگا  م - 
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. دروآ اج  هب  ار  زور  نیا 

[734]

یهیقب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیایب  شدای  دـعب  زور  رد  دـشاب و  هتخادـنا  گنـس  راهچ  اهنآ  ضعب  ای  تارمج  زا  کی  ره  هب  رگا  م - 
. دروآ اج  هب  ار  زور  یهفیظو  دعب  دنک و  اضق  ار  لبق  زور 

[735]

دیاب دـمآ  شدای  قیرـشت  مایا  رد  رگا  سپ  دـیایب  هکم  هب  ینم و  زا  دوش  جراـخو  ار  هناـگ  هس  تارمج  یمر  دـنک  شومارف  یـسک  رگا  م - 
، دـعب ات  دزادـنیب  قیوعت  ادـمع  ای  دـیایب  شدای  قیرـشت  مایا  زا  دـعب  رگا  و  دریگب ، بئاـن  دـیاب  تسین  نکمتم  رگا  دروآ و  اـج  هب  ددرگرب و 

شدوخ تسا  هدش  توف  هک  یمایا  رد  مه  رگید  لاس  رد  و  دروآ ، اج  هب  ددرگرب و  هکم  زا  شبیان  ای  شدوخ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
. دنک اضق  شبیان  ای 

[736]

نآ دنک  اضق  رگید  لاس  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکم  زا  جورخ  زا  دعب  رگم  دماین  شدایو  ار  تارمج  یمر  درک  شومارف  رگا  م - 
. شبیان ای  شدوخ  ار  ;

[737]

تفه زا  رتمک  هک  یـسک  هکلب  دش ، رکذ  لبق  یهلئـسم  ود  رد  هک  تسا  نامه  شمکح  دـنک  شومارف  ار  تارمج  زا  ضعب  هک  یـسک  م - 
. بجاو طایتحا  ربانب  دراد  ار  مکح  نیمه  تخادنا  نآ  ضعب  ای  تارمج  مامت  رد  گنس 

[738]

هک نآ  لثم  دشاب  لیلع  ای  دنک  یمر  دناوتن  هک  دشاب  لفط  ای  دشاب  ضیرم  هک  نآلثم  گنس  نتخادنا  زا  دشاب  هتـشاد  يرذع  هک  یـسک  م - 
زجاع مه  نتفرگ  بیان  زا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  شبیان  دیاب  دشاب  شوه   ; یب ای  دناوتن  یلاح   ; یب تدش  زا  ای  دـشاب  هتـسکش  شیاپ  ای  تسد 

سویأم ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دروآ ، اـج  هب  وا  فرط  زا  يرگید  صخـش  اـی  وا  یلو  کـچوک ، لـفط  شوه و   ; یب لـثم  دـشاب 
، دننک یمر  وا  روضح  رد  دنربب و  ار  روذعم  صخـش  دوشیم  رگا  هک  تسا  نآ  رتهبو  دنکن  لمع  بیان  دنک  لمع  شدوخ  هک  نیا  زا  هدـشن 

. دنزادنیبو دنراذگب  وا  تسد  رد  ار  گنس  دوشیم  رگا  و 

[739]

. تسا طوحا  هچ  رگا  تسین  مزال  شدوخ  ندروآ  دش  فرط  رب  رذع  دروآ  اج  هب  ار  لمع  بیان  هک  نآ  زا  دعب  رگا  م - 

[740]

رگا و  دریگب ،  بیان  هک  تسا  بجاو  رذع ، عفر  زا  دشاب  سویأم  روذعم  صخـش  ای  ندش  بوخ  زا  دشاب  سویأم  ضیرم  صخـش  رگا  م - 
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. دنک لمع  شدوخ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دش  عفر  رذع  رگا  نکل  دریگب ، بیان  دناوتیم  تسین  سویأم 

[741]

دوش و كرت  دیابن  طایتحا  نیا  و  تسا ، طوحا  هچ  رگا  دنریگب  نذا  وا  زا  تسین  مزال  روذعم ، رذع  عفر  زا  دنشاب  سویأم  نارگید  رگا  م - 
. دوب دهاوخن  ربتعم  نذا  دهدب  نذا  دناوتن  رگا 

[742]

. دنکن ءانتعا  هن  ای  هدروآ  اج  هب  هک  دنک  کش  دنک  یمر  نآ  رد  هدوب  بجاو  هک  يزور  نتشذگ  زا  دعب  رگا  م - 

[743]

. دنکن ءانتعا  هن  ای  هدوبحیحص  نآ  تیفیک  هک  دنک  کش  نتخادنا  زا  دعب  رگا  م - 

[744]

هن ای  هداد  ماجنا  حیحص  ای  هدرک  یمر  ار  ود  ره  ای  ار  یمود  ای  ار  یلوا  هک  دنک  کش  تسا  هبقع  هرمج  یمر  لوغشم  هک  یتقو  رد  رگا  م - 
. دنکن ءانتعا 

[745]

رسک هک  تسا  لمتحم  هچنآ  دیاب  يدعب  هرمج  یمر  رد  دوش  لخاد  هک  نآ  زا  لبق  رتمک  ای  هدوب  تفه  ایآ  هک  دنک  کش  ددع  رد  رگا  م - 
. بجاو طایتحا  ربانب  دشاب  رگید  ياهراک  لوغشم  دشاب و  هدش  لمع  زا  فرصنم  دنچ  ره  هدش  ددع  تفه  دنک  نیقی  ات  دروایب  هدش 

[746]

ءاضق هب  ءافتکا  تسا  زئاج  ارهاظ  هدرکن  یمر  ار  هرمج  هس  زا  یکی  هک  دنک  ادیپ  نیقی  دنک  یمر  دیاب  هک  يزور  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  م - 
. دوش كرت  دیابن  طایتحا  نیا  و  دنک . اضق  ار  هس  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنک ، هبقع  هرمج  یمر 

[747]

دنک کش  هتخادنا و  ار  یلبق  زا  گنـس  راهچ  دنادب  رگا  سپ  یلبق  ددع  رد  دنک  کش  دش  يدعب  هرمج  رد  لخاد  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  م - 
زا رتمک  رد  رگا  و  يدـعب ، هرمج  نایتا  زا  دـعب  هچ  رگا  دـنک  نایتا  ار  هیقب  بجاو  طایتحا  هب  هن  اـی  هتخادـنا  ار  اـهنآ  زا  ضعب  اـی  ار  هیقب  هک 

. دنزب ار  رگید  گنس  هس  دنکن و  ءانتعا  راهچ  رادقم  ات  دشاب  هتشاد  کش  راهچ ،

[748]

دیاب هدش  صقان  هرمج  هس  زا  یکی  زا  گنـس  هس  ای  گنـس  ود  ای  گنـس  کی  هک  دنک  ادیپ  نیقی  هرمج  هس  ره  هب  نتخادنا  زا  دعب  رگا  م - 
. دنزب هرمج  هس  زا  کی  ره  هب  هداد  يرسک  لامتحا  ار  هچ  ره 
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[749]

یهرمج يرسک  هب  افتکا  زاوج  تسین  دیعب  هتخادنا  رتمک  راهچ  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  نیقی  هس  ره  هب  گنس  نتخادنا  زا  دعب  رگا  م - 
كرت طایتحا  نیا  دریگب و  رس  زا  ار  هس  ره  هک  تسا  نآ  رتالاب  طایتحا  و  دریگب ، رس  زا  ار  يرخا  یهرمج  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  يرخآ ،

 . دوشن

[750]

اب دنک  اضق  ار  زور  هس  ره  دیاب  تسا  زور  مادک  دنادن  هدرکن و  یمر  ار  زور  کی  هک  دنک  نیقی  زور  هس  ره  تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  م - 
. بیترت تاعارم 

یمر هقرفتم  لئاسم 

[751]

دنروذعم زور  رد  یمر  زا  رگا  دنوش  دراو  ینم  هب  مارحلا  رعشم  زا  بش  فصن  زا  دعب  دنزاجم  هک  یفیعض  دارفا  اهنآ و  نیبقارم  اهنز و  م - 
. دنیامن یمر  بش  نامه  دنزاجم  ًاقلطم  اهنز  هکلب  دننک  یمر  بش  دنناوتیم 

[752]

. دنیامن یمر  لوا  یهقبط  رد  تسین  مزال  تسا و  زیاج  یمر  تارمج  مود  یهقبط  رد  م - 

[753]

دنروذـعم زین  مهدزای  زور  یمر  زا  رگا  و  دـننک ، یمر  زور  نامه  بش  دـیاب  دـننک  یمر  دـیع  زور  هک  نیا  زا  دـنراد  رذـع  هک  یناسک  م - 
. دنهد ماجنا  مه  ار  مهدزای  مور  یمر  مهدزای  بش  رد  دیع ، زور  اج  هب  یمر  زا  دعب  دنناوتیم 

تافرع هب  فوقو  ات  جح  مارحا  تابحتسم 
دمآ نوریب  هکم  زا  هتـسب و  مارحا  صخـش ، هک  نیا  زا  سپ  تسا و  بحتـسم  زین  جـح  مارحا  رد  دوب  بحتـسم  هرمع  مارحا  رد  هک  يروـما 
ِیلَمَأ ِینْغِّلَبَف  وُعْدَأ  َكاَّیِإ  َو  وُجْرَأ  َكاَّیِإ  َّمُهَّللا  :? دیوگب دوش  ینم  هجوتم  نوچو  دیوگب ، هیبلت  دنلب  زاوآ  هب  دوش  فرشم  حطبا  رب  هک  نیمه 

: دیوگب دیسر  ینم  هب  نوچ  دورب و  یلاعت  قح  رکذ  حیبست و  اب  مارآ  لد  نت و  اب  ِیلَمَع ?.و  ِیل  ِْحلْصَأ  َو 
.? َناَکَْملا اَذَه  ِینَغََّلب  َو  ٍۀَِیفاَع  ِیف  ًاِحلاَص  اَهِینَمَْدقَأ  يِذَّلا  هّلل  ُدْمَْحلا  ?

: دیوگب سپ 
اَِمب اَهِیف  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  ِکِساَنَْملا  َنِم  َِکئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اَّمِم  َیِه  َو  یًنِم  ِهِذَـه  َو  َّمُهَّللا  ?

یهلإ تعاطا  هبو  هدوب  ینم  رد  ار  هفرع  بش  تسا  بحتـسم  َِکتَْـضبَق ?.و  ِیف  َو  َكُدـْبَع  اَنَأ  اَـمَّنِإَف  َکـِتَعاَط  ِلـْهَأ  َو  َکـِئاَِیلْوَأ  یَلَع  َْتنَنَم 
عولط ات  دـناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچ  و  دروآ ، اج  هب  فیخ  دجـسم  رد  ار  اهزامن  ًاـصوصخ  تاداـبع و  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـشاب ، لوغـشم 

هک تسا  نآ  تنـس  یلو  درادن ، یعنام  دوش  هناور  رجف  عولط  زا  دعب  دشاب  هتـساوخ  رگا  و  دوش ، هناور  تافرع  هب  سپ  هتفگ  بیقعت  باتفآ 
ار اـعد  نیا  دوش  هجوـتم  تاـفرع  هب  نوـچ  تسا و  هورکم  رجف  زا  شیپ  ندـش  هناور  دوـشن و  در  رـسحم  يداو  زا  هدرکن  عوـلط  باـتفآ  اـت 

: دناوخب
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ِینَلَعَْجت ْنَأ  َو  ِیتَجاَح  ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأ  َو  ِیتَلْحِر  ِیف  ِیل  َكِراَُبت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  ُْتدَرَأ  َکَـهْجَو  َو  ُتْدَـمَتْعا  َكاَّیِإ  َو  ُتْدَمَـص  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللا  ?
 . یِّنِم ُلَْضفَأ  َوُه  ْنَم  ِِهب  یِهاَُبت  ْنَّمِم  َمْوَْیلا 

هکم ینم و  تابحتسم 

[754]

زا بحتـسم  فاوط  تهج  هب  یتح  و  دنامب ، ینم  رد  ار  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  زور  هک  تسا  بحتـسم  یجاح  يارب  هک  نادب  م - 
بحتـسم تسا  دیع  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زامن  هد  زا  دعب  ینم  ریغ  رد  زامن و  هدزناپ  زا  دعب  ینم  رد  نتفگ  ریبکت  و  دورن ، نوریب  ینم 

: دیوگب هک  تسا  نآ  ریبکت  تیفیک  رد  رتهب  دنا و   ; هتسناد بجاو  ار   ; نآ یضعب  دشابیم و 
َو ِماْعنَءْالا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  اَم  یلَع  ُرَبْکَأ  هّللا  اناَدَـه  ام  یلَع  ُرَبْکَأ  هّللا  ُدْـمَْحلأ  هّللَو  ُرَبْکَأ  هّللا  ُرَبْکَأ  هّللاَو  هّللا  ّالِإ  ـَه  لِإ آال  ُرَبْکَأ  هّللا  ُرَبْکَأ  هّللا  ?

.? انْالبَأ ام  یلَع  هّلل  ُدْمَْحلا 
دص هک  تسا  ثیدح  رد  و  دروآ ، اج  هب  فیخ  دجسم  رد  ار  بحتسمو  بجاو  ياهزامن  دراد  تماقا  ینمرد  هک   ; یمادام تسا  بحتسم  و 

ربارب نآ  باوث  دـیوگب  هّللا ?ِ;  َناَْحبُـس   ? هبترم دـص  اجنآ  رد  سک  ره  و  تسا ، ربارب  لاس  داتفه  تدابع  اب  فیخ  دجـسم  رد  زامن  تعکر 
ءایحإ هک  یـسک  باوث  اب  تسا  ربارب  نآ  باوث  دیوگب  هّللا ?ُ;  َّالِإ  ـَه  لِإ آال   ? هبترم دـص  اجنآ  رد  سک  ره  و  تسا ، ندرک  دازآ  هدـنب  باوث 

قدصت ادخ  هار  رد  هک  نیقارع  جارخ  باوث  اب  تسا  ربارب  نآ  باوث  دیوگب  هّلل  ُدْمَْحلا   ? هبترم دـص  اجنآ  رد  سک  ره  دـشاب و  هدرک  سفن 
: تسا رارق  نیا  زا  همظعم  هکمرد  رگید  تابحتسم  بادآ و  همظعم  هکم  رگید  تابحتسم  دیامن .

. نآرق ندناوخ  ندومن و  ادخ  رکذ  دایز   - 1
. نآرق ندومن  متخ   - 2

.? مْقُس َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  َو  ًاعِساَو  ًاقْزِر  َو  ًاِعفاَن  ًاْملِع  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : ? دناوخب ار  اعد  نیا  ندروخ  زا  دعب  مزمز و  بآ  زا  ندروخ   - 3
هّلل  ُرْکُّشلاَو   ; هّللِاب ِ َو   ; هّللا ِ ِمِْسب  : ? دیوگب زین  و 

. نآ ندرک  رارکت  رایسب  هبعک و  هب  ندومن  رظن   - 4
و فاوط ، ود  حبص  لوخد  زا  سپ  و  فاوط ، هس  بش  رخآ  رد  و  فاوط ، هس  بش  لوا  رد  ندومن ، فاوط  هبترم  هد  زور  هنابـش  ره  رد   - 5

. فاوط ود  رهظ  زا  دعب 
نآ رگا  هبترم و  ود  هاجنپ و  دشن  رادقم  نیا  رگا  دـیامن و  فاوط  هبترم  تصـشو  دصیـس  ینعی  لاس  مایأ  ددـعب  هکم  رد  فقوت  ماگنه   - 6

. دناوتب هک  يرادقم  ره  دشن  روسیم  مه 
ندش لخاد  تقو  رد  دـیامنب و  لسغ  لوخد  زا  لبق  تسا  بحتـسمو  تسا  وا  لوا  رفـس  هک  یـسک  اصوصخ  دوش  لخاد  هبعک  هناخ  هب   - 7

: دیوگب
.? راَّنلا ِباَذَع  ْنِم  یِّنِمآَف  ًانِمآ  َناَک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ?

زا دـعب  مود  تـعکر  رد  هدجـس ?و  مـح  ، ? دـمح زا  دـعب  لوا  تـعکر  رد  دراذـگب  زمرق  گنـس  رب  نوتـس  ود  نـیب  زاـمن  تـعکر  ود  سپ 
. دناوخب نآرق  ياهاج  ریاس  زا  هیآ  جنپ  هاجنپ و  ، دمح

: دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  هبعک و  هیواز  راهچ  زا  کی  ره  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  ود   - 8
َو ِیتَِئبْعَت  َو  ِیتَِئیْهَت  يِدِّیَـس  اَی  َْکَیلِإَف  ِِهلِـضاَوَف  َو  ِِهِلفاََون  َو  ِِهتَِزئاَج  َو  ِهِْدفِر  َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍةَداَفِِول  َّدَعَتْـسا  َِوأ  َّدَعَأ  َْوأ  َأَّبَعَت  َْوأ  َأَّیَهَت  ْنَم  َّمُهَّللا  ?

َْمل یِّنِإَف  ٌِلئاَن  ُهُصُْقنَی  َو ال  ٌِلئاَس  ِْهیَلَع  ُبیِخَی  ْنَم ال  اَی  ِیئاَجَر  َمْوَْیلا  ِبِّیَُخت  الَف  َِکتَِزئاَج  َو  َِکِلفاََون  َو  َكِدـْفِر  َءاَـجَر  يِداَدِْعتْـسا  َو  يِداَدـْعِإ 
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َرْذُع َو ال  ِیل  َۀَّجُح  ُهَّنِإَف ال  یِـسْفَن  یَلَع  ِةَءاَسِءْالا  َو  ِْملُّظلِاب  ًاّرِقُم  َُکْتیَتَأ  یِّنَِکل  َو  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِۀَعاَفَـش  َو ال  ُُهْتمَّدَق  ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  َمْوَْیلا  َِکتآ 
ُمیِظَع اَی  ُمیِظَع  اَی  ًاِبئاَخ  َو ال  ًاعُونْمَم  ًاهُوبْجَم  ِینَّدَُرت  َو ال  ِیتَبْغَِرب  ِینَلَبْقَت  َو  ِیتَْرثَع  ِینَلیُِقت  َو  ِیَتلَأْسَم  ِینَیِطُْعت  ْنَأ  َِکلَذَـک  َوُه  ْنَم  اَی  َکـُلَأْسَأَف 

.? َْتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َمیِظَْعلا ال  َْبنَّذلا  َِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ُمیِظَع  اَی  َُکلَأْسَأ  ِمیِظَْعِلل  َكوُجْرَأ  ُمیِظَع  اَی 
: دیوگب سپ  دیوگب  ُرَبْکَأ ? هّللَا   ? هبترم هس  هبعک  زا  جورخ  ماگنه  تسا  بحتسم  و 
? ِعفاَّنلا ُّراَّضلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  اَنَءاَدْعَأ  اَِنب  ْتِمُْشت  َو ال  اَنَّبَر  اَنَءالَب  ْدِهُْجت  َّمُهَّللا ال  ?

. دناوخب زامن  تعکر  ود  اه   ; هلپ دزنو  دیامن  لابقتسا  ار  هبعک  هداد  رارق  پچ  تسد  ار  اه   ; هلپ هدمآ و  نییاپ  ادعب 

[755]

هلـصاف رابتعا  رد  دوش و  هدروآ  اج  هب  هدرفم  یهرمع  تسا  بحتـسم  دشاب  روسیم  هک  یتروص  رد  جح  لامعا  زا  غارف  زا  دعب  هک  نادب  م - 
تیفیک دروایب و  اج  هب  ءاجر  دـصق  هب  هام  کی  زا  رتمک  لصف  رد  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  تسا و  فالخ  قباـس  یهرمع  هرمع و  نیا  نیب 

. دش رکذ  هدرفم  یهرمع  دارفا و  جح  تروص  رد  هرمع  نیا 

عادو فاوط 

[756]

ینامی نکر  دوسالا و  رجح  یطوش  ره  رد  و  دیامن ، عادو  فاوط  تسا  بحتسم  دور  نوریب  هکم  زا  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  هک  نادب  م - 
ءاعد دهاوخ  هچنآو  دروآ  اج  هب  دش  رکذ  ناکم  نآ  يارب  ًالبق  هک  یتابحتسم  دسر  راجتسم  هب  نوچ  دیامن و  مالتـسا  ناکما  تروص  رد  ار 
برد فرط  هب  ار  رگید  تسدو  رجح  رب  ار  تسد  کی  دنابسچ  هب  هبعک  هناخ  هب  ار  دوخ  مکشو  هدومن  مالتـسا  ار  دوسالا  رجح  ادعب  دیامن 

: ? دناوخب ار  ءاعد  نیا  دتسرفب و  وا  لآو  ربمغیپ  رب  تاولص  دیامن و  یهلإ  يانث  دمح و  هتشاذگ و 
َو َِکتالاَسِر  َغََلب  اَمَک  َّمُهَّللا  َکـِْقلَخ  ْنِم  َکـِتَرَیِخ  َو  َکِّیَِجن  َو  َکـِبِیبَح  َو  َکـِنیِمَأ  َو  َکِِّیبَن  َو  َکـِلوُسَر  َو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 

ُعِجْرَیاَم ِلَْضفَِأب  ِیل  ًاباَجَتْـسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  ِیْنِبْلقا  َّمُهَّللا  ُنیِقَْیلا  ُهاَتَأ  یَّتَح  َكَدَبَع  َو  َِکْبنَج  ِیف  َِيذُوأ  َو  َكِْرمَِأب  َعَدَص  َو  َِکلِیبَس  ِیف  َدَـهاَج 
.? ِۀَِیفاَْعلا َو  ِناَوْضِّرلا  َو  ِۀَمْحَّرلا  َو  ِۀَکَرَْبلا  َو  ِةَرِفْغَْملا  َنِم  َكِْدفَو  ْنِم  ٌدَحَأ  ِِهب 

دبلطب ار  تعجارم  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دور و  نوریب  تسا  یماش  نکر  لباقم  هک  نیطانح  باب  زا  ندمآ  نوریب  تقو  تسا  بحتـسم  و 
. دیامن قدصت  ءارقف  رب  ار   ; نآ هدیرخ و  امرخ  مهرد  کی  نتفر  نوریب  تقو  و 

هقرفتم لئاسم 

[757]

تعامج زا  دیاب  دنوش و  جراخ  اجنآ  زا  دیابن  نینمءوم  دش ، دقعنم  تعامج  زامن  یبنلا ? دجسم   ? ای مارحلا ? دجسم   ? رد هک  یتقو  رد  م - 
. دنناوخب زامن  تعامج  هب  نیملسم  ریاس  اب  دننکن و  فلخت 

[758]

زیاج دوش ، هتخپ  هک  نآ  زا  لبق  کهآو  چگ  گنس  ای  یندعم  هایـس  ياهگنـس  ای  دشاب  رمرم  هچ  اهگنـس  ماسقا  مامت  رب  ندومن  هدجـس  م - 
هللا یلـص  هّللا   ; لوسر دجـسم  رد  روط  نیمه  درادن و  لاکـشا  اهنآ  رب  هدجـس  تسا  لیبق  نیا  زا  مارحلا  دجـسم  رد  هک  یئاهگنـس  و  تسا .
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 . ملس هلآ و  هیلع و 

[759]

دنناوتیم دنناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  دیابن  دـشاب  یتارادـم  هیقت  ولو  هیقت ، فالخ  رگا  لته  هناخرفاسم و  رد  هنیدـم ? هکم ?و?   ? رد م - 
. دنناوخب تعامج  هب  ار  زامن  دننک و  تکرش  دجاسم  رد  نیملسم  ریاس  تعامج  رد 

[760]

یلب تسین  يراج  هنیدم  هکم و  مامت  رد  دراد و  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجـسم  هب  صاصتخا  هنیدم  هکم و  رد  مامتا  رـصق و  نیب  رییخت  م - 
تسا یلصا  دجسم  رب  راصتقا  طایتحا  دنچ  ره  تسا  يراج  مه  دجسم  هدش  هداد  هعـسوت  ياهاج  رد  درادن و  یلـصا  دجـسم  هب  صاصتخا 

. دناوخب هتسکش  دناوتیم  هک  روط  نامه  دناوخب  مامت  ار  زامن  دناوتیم  رفاسم  یلعف  دجسم  مامت  رد  سپ 

[761]

جح رد  رگا  و  دربب ، رس  هکم  رد  ار  نآ  ریغ  ای  دنفسوگ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا  هدرک  عتمت  یهرمع  رد  هک  یئاهریـصقت  رد  م - 
. دهدب هقدص  دشکب و  دوخ  لحم  رد  دوخ ، لحم  هب  تشگربو  ار   ; نآ درک  كرت  رگا  و  دربب ، رس  ینم  رد  درک  ریصقت 

[762]

لحم دنزب و  مه  هب  ار  دوخ  مارحا  دناوتیمن  دـش  مرحم  درکیم  ءاضتقا  فیلکت  هک  يرگید  ياج  ای  نآ  يذاحم  ای  تاقیم  رد  هک  یـسک  م - 
هب شمارحا  دنکب  ار  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  دصقو  دنکب  مه  ار  مارحا  سابل  رگا  و  يرگید ، دصقم  يارب  ای  هرونم  هنیدم  هب  نتفر  يارب  دوش 

هرافک دـیاب  دروآ  اج  هب  تسا  هرافک  بجوم  هک  يراک  رگا  و  دوشیمن ، لالح  هدـش  مارح  وا  رب  مارحا  یهطـساو  هب  هچنآ  و  دروخیمن ، مه 
. دهدب

[763]

تین نآ  تاذاحم  ای  تاقیم  رد  دـیاب  دـشوپ  هب  مارحا  سابل  دـنکب و  ار  دوخ  هتخود  سابل  دـناوتن  ضرم  لثم  يرذـع  یهطـساو  هب  رگا  م - 
هب هدیـشوپن  مارحا  سابل  رگا  و  دنکب ، ار  هتخود  هماج  دش  فرط  رب  شرذع  تقو  رهو  ، تسا یفاک  و  دیوگب ، کیبلو  دـنک  جـح  ایو  هرمع 

. دنک ینابرق  دنفسوگ  کی  دیاب  هتخود  سابل  ندیشوپ  يارب  یلو  ددرگرب ، تاقیم  هب  تسین  مزال  و  دشوپ ،

[764]

درادـن هرافک  دومن  باکترا  ار  مارحا  تامرحم  زا  یـضعب  تلفغ ، ای  عوضوم  ای  مکح  زا  نایـسن  ای  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  هک  یـسک  م - 
. تسا هرافک  بجوم  ملعو  دمع  يور  زا  باکترا  دیص  ریغ  رد  سپ  دراد ، هرافک  تروص  ره  رد  هک  دیص  رگم 

[765]

عتمت جح  رگید  لاس  رد  دروآ و  اج  هب  عتمت  یهرمع  لاس  کی  رد  رگا  سپ  دنوش ، عقاو  لاس  کی  رد  دیاب  عتمت  جح  عتمت و  یهرمع  م - 
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. دشابیمن حیحص 

[766]

دعبو دنک  عتمت  یهرمع  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  تین  ددنبب  هرمع  مارحا  دهاوخیم  هکیلاح  رد  دیاب  تسا  عتمت  جح  شا   ; هفیظو هک  یـسک  م - 
دهد رارق  عتمت  یهرمع  ار   ; نآ دـهاوخب  دـعب  دـنکب و  هدرفم  یهرمع  تین  رگا  سپ  یلامجا ، يزاـکترا  تین  هب  هچ  رگا  عتمت  جـح  نآ  زا 

. دنکیم ادیپ  لاکشا  وا  جح 

[767]

هن ای  هدروآ  اج  هب  حیحـص  هک  دنک  کش  ای  هن  ای  هدروآ  اج  هب  ار  عتمت  یهرمع  هک  دنک  کش  عتمت  جح  هب  ندش  لوغـشم  زا  دعب  رگا  م - 
. تسا حیحص  شلمع  دنکن و  ءانتعا 

[768]

کـشهچ دنکن ، ءانتعا  تسا  وا  رب  بترتم  هک  دشاب  هدش  یلمع  دراو  هک  نآ  زا  دعب  دنک  کش  رگا  جح  هرمع و  لامعا  زا  کی  ره  رد  م - 
. دساف ای  هدروآ  حیحص  هک  دنک  کش  ای  هن ، ای  هدروآ  هک  دنک 

[769]

رگا سپ  تسا . هجحلا  يذو  هدعقلا  يذو  لاوش  جـح ، ياههام  و  دوش ، عقاو  جـح  ياههام  رد  ود  ره  عتمت  جـح  عتمت و  یهرمع  دـیاب  م - 
لاوش زا  لـبق  رگا  و  تسا ، حیحـص  دروآ  اـج  هب  عتمت  جـح  جـح ، عقوم  رد  دروآ و  اـج  هب  عتمت  یهرمع  هدـعقلا  يذ  اـی  لاوـش  رد  یـسک 

. جح ياههام  ریاس  ای  لاوش  رد  هیقبو  دوش  عقاو  لاوش  زا  لبق  هرمع  لامعا  ضعب  هچ  رگا  تسین  حیحص  دروآ  اج  هب  عتمت  یهرمع  دهاوخب 

[770]

هک یمارحا  نامه  هب  و  دنک ، هدرفم  یهرمع  دصق  هدش  توف  وا  جح  هک  یتروص  رد  دـش  هکم  دراو  عتمت  یهرمع  مارحا  هب  هک  یـسک  م - 
دیاب دشاب  اراد  ار  تعاطتسا  طیارش  رگید  لاس  ای  هدوب  رقتـسم  وا  رب  جح  رگا  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دروآ و  اج  هب  هدرفم  یهرمع  هتـسب ،

. دورب جح  هب 

[771]

ربتعم دنک  ینابرق  دیاب  ریصقت  یهرافک  يارب  هک  یناویح  رد  کی  چیه  دنک  حبذ  دیاب  عتمت  جح  رد  هک  تسا  يده  يارب  هک  یطیارـش  م - 
. دنک ینابرق  هرافک  يارب  ار  بویعم  یصخ و  دنفسوگ  دناوتیم  سپ  تسین 

[772]

اهنآ تشوگ  زا  هدنهد  هرافک  صخـش  دـناوتیمن  دوشیم  بجاو  ناسنا  رب  رگید  زیچ  ای  هرافک  يارب  هک  یئاهیدـه  زا  عتمت  يدـه  زا  ریغ  م - 
. دروخب تسا  زیاج  یبابحتسا ، ینابرق  زا  اما  و  دروخب ،
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[773]

. دنتسه نیکاسم  ءارقف و  تارافک ، فرصم  م - 

[774]

 . دوشن كرت  طایتحا  نیا  تسا و  نتشادن  رب  رد  طایتحا  هکلب  دراد ، دیدش  تهارک  نآ  نتشادرب  درک  ادیپ  يزیچ  مرح  رد  رگا  م - 

[775]

نماـض و  دـنک ، فرـصم  ار   ; نآو دـنکب  ار   ; نآ کـلمت  دـصق  دـناوتیم  دـشاب  رتـمک  مهرد  کـی  زا  تـشادرب و  ار  مرح  هـطقل )  ) رگا م - 
یهاتوک و يرادـهاگن  رد  تشاد و  هاگن  کلمت  نودـب  رگا  یلو  تسین ، نماض  درکن  طیرفتو  درکن  کـلمت  هچناـنچ  و  تسین ، شبحاـص 

طایتحا هب  دـنک  در  شبحاص  هب  ار  نآ  دـیاب  دـش  ادـیپ  ندـش  فلت  زا  لبق  شبحاص  درک و  کلمت  دـصق  رگا  و  تسا ، نماض  درک  طیرفت 
. بجاو

[776]

سپ دـنک ، وجتـسج  شبحاص  زا  دـنک و  فیرعت  لاس  کی  دـیاب  تشاد  شزرا  رتشیب  ای  مهرد  کی  تشادرب  مرح  رد  هک  ار  هطقل  رگا  م - 
کلام ندـش  ادـیپ  زا  یلو  دـنک  فیرعت  لاس  کی  زا  رتمک  ای  درادـن  ياهدـیاف  فیرعت  دـنادب  رگا  ای  لاس ، کـی  زا  دـعب  ار  وا  تفاـین  رگا 
درکن یهاتوک  يرادـهاگن  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دـنک ، ظفح  شبحاـص  يارب  ار  نآ  هک  نآ  یکی  رما : ود  نیب  تسا  ریخم  دوش  سویأـم 

دیاب دـشن  هقدـص  هب  یـضار  دـش و  ادـیپ  شبحاص  رگا  نکل  دـهدب ، هقدـص  شبحاـص  يارب  هک  نآ  مود  فلت . تروص  رد  تسین  نماـض 
. دوشیم مه  نماض  دوشیمن و  کلام  دنک  کلمت  رگا  و  دنک ، کلمت  ار  نآ  تسین  زئاج  طایتحا  ربانب  و  دهدب ، وا  هب  ار  شضوع 

[777]

هک اهنآ  هفیظو  هب  دیاب  تسا  روصحم  ای  دودصم  رگا  دوش  لحم  هک  دهد  ماجنایا   ; هفیظو دشاب  هتسناوتن  ندش  مرحم  زا  دعب  هک  یسک  م - 
. دوش لحم  دناوتیم  هدرفم  یهرمع  ماجنا  اب  دراوم  ضعب  رد  تسین  روصحم  ای  دودصم  رگا  دیامن و  لمع  هدش  رکذ  کسانم  رخآ  رد 

[778]

مزال و  تسین ، زیاج  نتـشاذگ  رهم  درادن و  عنام  دجـسم  ياهـشرف  يور  ندرک  هدجـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  م - 
کته و بجوم  هیقت و  فلاخم  هکنآ  رگم  دنربب  دوخ  اب  نآ  وحن  ای  ریـصح  تسین  مزال  و  دنناوخب ، زامن  تسا  گنـس  هک  یئاج  رد  تسین 

رارق تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هچنآ  ای  گنـس  رب  وا  یناشیپ  هک  دریگ  رارق  یلحم  رد  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  ندـش  امن  تشگنا 
يروط هب  دنناوخب  زامن  نآ  يور  دنشاب و  هتـشاد  دوخ  اب  زامناج  يارب  ریـصح  دوشن و  نهو  بجوم  هک  دننک  تاعارم  رگا  نینچمه  دریگ ،

بانتجا دـشاب  ندـشامن  تشگنا  کته و  بجوم  هک  یلمع  زا  هک  دوشیم  دـیکات  نکل  درادـن ، لاکـشا  تسا  نیملـسم  ریاـس  فراـعتم  هک 
. دنیامن

دودصم روصحم و  ماکحا 
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[779]

یهطساو هب  هک  تسا  نآ  روصحم  و  دیآیم . هک  یلیصفت  هب  جح  ای  هرمع  زا  دنک  عنم  ار  وا  نمـشد  هک  یـسک  زا  تسا  ترابع  دودصم  م - 
. جح ای  هرمع  زا  دوش  عونمم  ضرم 

[780]

مارحا هب  روص  زا  یـضعب  رد  دنکن  رگا  دـنک و  مامت  ار  جـح  هرمع و  تسا  بجاو  ، جـح مارحا  ای  هرمع  مارحا  هب  دـش  مرحم  هک  یـسک  م - 
. تسین مولعم  روص  زا  رگید  یضعب  رد  مارحا  ياقب  یلو  دنام  دهاوخ  یقاب 

[781]

، هکم نتفر  زا  دننک و  عنم  ار  وا  اهنآ  ریغ  ای  تلود  لامع  لیبق  زا  رگید  یسک  ای  ینمشد  نآ  زا  دعب  تسب و  ار  هرمع  مارحا  یـسک  رگا  م - 
کی هدش  عونمم  هک  لحم  نامه  رد  دناوتیم  دشاب  هتـشادن  ار   ; نآ هنوءوم  دشاب  رگا  ای  تسا  عونمم  هک  یهار  نآ  زج  دشابن  يرگید  هارو 

هبو دـنک ، ینابرق  لیلحت  تین  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دـنک و  ینابرق  دنفـسوگ  کی  اـی  واـگ  کـی  اـی  رتش 
. نز یتح  دوشیم  لالح  زیچ  همه  وا  رب  تروص  نیا  رد  و  دریگب ، ار  دوخ  نخان  ای  وم  زا  يردق  بجاو  طایتحا 

[782]

شیپ هلأسم  مکح  نامه  درک  عنم  هرمع  لامعا  ندروآ  اج  هب  زا  ار  وا  رگید  یسک  ای  نمشدو  دش  هکم  دراو  هرمع  مارحا  هب  یسک  رگا  م - 
. دشاب هتشاد  ار  مکح  نیمه  دنک  عنم  زین  یعس  ای  فاوط  زا  رگا  هک  تسین  دیعب  هکلب  دراد ،  ار 

[783]

. دراد ار  قباس  مکح  دننک  سبح  ملظ  هب  ای  دننک  سبح  دهدب ، درادن  هک  يراکهدب  یهطساو  هب  هک  ار  یسک  م - 

[784]

هک نآ  رگم  دهدب ، دیاب  دشاب  هتـشاد  رگا  سپ  دننک  هبلاطم  یلوپ  لامعا ، ندروآ  اج  هب  هزاجا  ای  هکم  هب  نتفر  يارب  مارحا  زا  دعب  رگا  م - 
. دشاب هتشاد  ار  دودصم  مکحًارهاظ  دشاب  یجرح  ای  دشاب  هتشادن  رگا  و  دشاب ، یجرح 

[785]

هار نآ  زاو  دنامب  یقاب  مارحا  هب  دراد  ار  هار  نآ  زا  نتفر  جراخم  تسا و  زاب  هک  تسه  يرگید  هار  دـش و  دودـصم  قیرط  کی  زا  رگا  م - 
. دوش جراخ  مارحا  زا  دروآ و  اج  هب  هدرفم  یهرمع  دیاب  دش  توف  وا  جح  تفر و  هار  نآ  زا  رگا  و  دورب ،

[786]

دنکب و ار  دودصم  صخـش  لمع  دناوتیمن  دـسریمن  جـح  هب  دورب  رگید  هار  زا  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  فوخ  دودـصم  صخـش  رگا  م - 
. دوش للحتم  هدرفم  یهرمع  اب  دوش و  ققحم  توف  ات  دنک  ربص  دهد و  همادا  هار  هب  دیاب  هکلب  دوش ، لُِحم 
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[787]

ادیپ ققحت  هکلب  دسرن ، رعشم  هفرع و  يرارطضاو  يرایتخا  فوقو  زا  کی  چیه  هب  هک  نیا  هب  جح  رد  ندوب  دودصم  دنکیم  ادیپ  ققحت  م - 
ًارهاظ هکلب  دش ، رکذ  قباس  نآ  روصو  دشابن ، دمعو  ملع  يور  زا  دنچ  ره  دوشیم  توف  جح  نآ ، توف  هب  هک  يزیچ  هب  دـسرن  رگا  دـنکیم 

ینم لامعا  زا  عنم  هب  هک  تسا  نآ  رهاظ  و  دریگب ، بیان  دناوتن  هکم و  ینم و  زا  ار  وا  دننک  عنم  نیفوقو  زا  دعب  هک  نیا  هب  دـنک  ادـیپ  ققحت 
دعب لاس  رد  ولو  دریگب ؛ بیان  نآ  ماـجنا  يارب  دـیاب  تسین ، ینم  زا  سپ  لاـمعا  ماـجنا  هب  رداـق  رگا  اذـل  دوشیمن و  ققحم  ّدـص  ییاـهنت  هب 

. دشاب

[788]

لطاب جح  دمع  ریغ  هب  یتح  اهنآ  كرت  هب  هک  یلامعا  ندروآ  اج  هب  زا  ای  لامعا  مامتا  زا  ای  هکم  هب  ندمآ  زا  دـش  دودـصم  هک  یـسک  م - 
جح تسا و  عیطتـسم  رگید  لاس  رد  هک  نآ  ای  هدوب  هدش  رقتـسم  وا  رب  جـح  رگا  ، دـش جراخ  مارحا  زا  دـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  دوشیم و 

. تسین مالسالا  ۀجح  زا  یفاک  هدومن  هک  یلامعاو  دورب  جح  هب  هرابود  عنم  عفر  زا  دعب  دیاب  هدرواین  اج  هب  ار  بجاو 

[789]

هتفگ هک  يروتسد  هب  دناوتیم  دشاب  هتشاد  مه  ار  نآ  نامگ  هکلب  دشاب  هتشاد  ار  عنام  ندش  فرط  رب  دیما  رگا  تسا  دودصم  هک  یسک  م - 
. دنک ربص  تسا . هتفرن  نیب  زا  عنام  ندش  فرطرب  دیما  ات  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگ  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دش 

[790]

بجاو طایتحا  هبو  دنک ، يده  دیاب  دوش  لُِحم  دهاوخب  رگا  هکم  هب  دورب  تسناوتن  ضرم  یهطساو  هب  تسب و  هرمع  مارحا  هک  یـسک  م - 
دـنک و حـبذ  هکم  رد  ار   ; نآ یتعاس  هچ  زور و  هچ  رد  هک  دـنک  داد  رارق  وا  ابو  هکم  هب  ینیما  یهلیـسو  هب  دتـسرفب  ار   ; نآ لوپ  اـی  يدـه 
هک تسا  نآ  طایتحا  و  نز ، رگم  دوشیم  لالح  دوب  هدش  مارح  وا  رب  هچ  ره  نآ  زا  سپ  دنک ، ریـصقت  دیـسر  دوعوم  تعاسو  زور  هک  یتقو 

. دننک لیلحت  دصق  هنع  بونم  مه  بیان و  مه  حبذ ، رد 

[791]

ای يده  بجاو  طایتحا  هب  و  دنک ، يده  دیاب  رعـشم ، تافرع و  يارب  دورب  تسناوتن  ضرم  یهطـساو  هب  تسب و  جح  مارحا  هک  یـسک  م - 
هچ ره  سپ  دنک ، ریـصقت  تقو  نآ  رد  دوش و  حبذ  دیع  زور  هک  دننک  هدعاوم  دننک و  حبذ  اجنآ  رد  هک  ینم  هب  دتـسرفب  دـیاب  ار   ; نآ لوپ 

. نز رگم  دوشیم  لالح  دوب  هدش  مارح  وا  رب 

[792]

لامعا دیایبشدوخ و  هک  نآ  رگم  دوشیمن  لالح  وا  رب  نز  دش  روصحم  ضرم ، یهطساو  هب  تسا و  وا  هدهع  هب  بجاو  جح  هک  یـسک  م - 
یـسک اما  و  وا . رب  نز  لیلحت  يارب  بیان  لمع  تیافک  تسین  دیعب  ندمآ ، زا  دش  زجاع  رگا  یلو  دنکب ، ءاسن  فاوطو  دروایب  اج  هب  ار  جح 

. دورب شدوخ  ناکما  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکلو  وا ، زا  بیان  فاوط  تیافک  تسین  دیعب  هدوب  یبابحتسا  وا  جح  هک 
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[793]

تیصعم درک  یکیدزن  مه  نز  اب  دش و  لُِحم  دوعوم  زور  رد  مرحم  صخش  هدوب و  هدرکن  دنک  حبذ  دوب  هداد  رارق  وا  اب  هک  یسک  رگا  م - 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ، بانتجا  نز  زا  دیاب  دنک و  هدعاوم  دتـسرفب و  ار  لوپ  ای  يده  زاب  دـیاب  نکل  درادـن ، مه  هرافک  هدرکن و 
دتـسرف یم  ار  صخـش  هک  دـشاب  یتقو  زا  بانتجا  بوجو  هک  تسا  لمتحم  هچ  رگ  دـنک  بانتجا  هدـشن  لمع  دـش  مولعم  هک  یتقو  زا  هک 

. حبذ يارب 

[794]

. تشذگ هک  تسا  ندوب  دودصم  ققحت  لثم  ندوب  روصحم  ققحت  م - 

[795]

سپ دورب ، دیاب  تشاد  ار  هکم  هب  نتفر  یئاناوت  هک  يروط  هب  دش  بوخ  شلاح  داتـسرف  ار  شلوپ  ای  يده  هک  نآ  زا  دـعب  ضیرم  رگا  م - 
دهاوخب رگا  هک  يروط  هب  دـش  گنت  تقو  رگا  دروآیم و  اج  هب  ار  جـح  هرمع و  لاـمعا  دیـسر ، تقو  هب  تسا و  عتمت  مارحا  هب  مرحم  رگا 

دنک لودع  دصق  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دروایب ، اج  هب  دارفا  جح  تافرع و  هب  دورب  دیاب  دوشیم  توف  تافرع  هب  فوقو  دروایب  اج  هب  هرمع 
يرایتخا تقوهب  ینعی  هدش  توف  جح  هک  هکم  هب  دیـسر  یتقو  رگا  و  مالـسالا . ۀجح  زا  تسا  یفاک  و  دنکب ، هدرفم  یهرمع  نآ  زا  دـعب  و 

دـصق هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدرفم و  یهرمع  هب  دوشیم  لدبم  وا  یهرمع  دسریمن  رعـشم 
. دروآ اج  هب  رگید  لاس  رد  طیارش  دوجو  اب  ار  بجاو  جح  و  دنک ، هدرفم  یهرمع  هب  لودع 

[796]

. تسا وا  دننام  هدش  رکذ  شیپ  هلأسم  رد  ضیرم  يارب  هک  یمکح  رد  نمشد  هب  دودصم  م - 

[797]

هب ای  هتـسکش  شرمک  ای  شیاپ  هک  یـسک  لثم  دـنورب  هکم  هب  دنتـسناوتن  مارحا  زا  دـعب  رگید  تلع  هب  نکل  دنتـسین  ضیرم  هک  یناسک  م - 
مارحا زا  دنروایب و  اج  هب  هدرفم  یهرمع  هدش ، توف  جح  رگا  سپ  دنراد ، ار  ضیرم  مکح  هدش  یلوتسم  وا  رب  فعض  يزیرنوخ  یهطـساو 

. دننک هداعا  طیارش  دوجو  اب  هدوب  بجاو  رگا  جح  و  دنوش ، جراخ 
مایا ات  ریخأت  رارق  دـیاب  بجاو و  طاـیتحا  هب  تسا  مهد  زور  جـح ، مارحا  رد  حـبذ  يارب  دـنک  هدـعاوم  ضیرم  دـیاب  هک  یناـمز  م -  [ 798]

. دشاب تافرع  هب  جاح  جورخ  زا  لبق  تسا  نآ  طایتحا  عتمت  یهرمع  مارحا  رد  و  دهدن ، قیرشت 
. َنیعَمْجَأ ْمِِهئادْعَأ  یلَع  َنْعَّللاَو  َنیِبیَّطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلاَو  انِطابَو  ارِهاظَو  ارِخآَو  ًالّوَا  هّلل  ُدْمَْحلاَو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
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www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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